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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

 VTR/2021/215 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2021ސެޕްޓެންބަރު  20 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2022އެޕްރީލް  07 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 (/ ތ. ގާދިއްފުށި  ހުދުޢަުޞރުމާގެ) ޝުޖާޢު ޢަލީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A080752)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 

 

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑް 

 (C-0462/2012)ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭަޝން ނަންބަރު: 

 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ 

  )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  ުޝޖާޢު ޢަލީ، ހުދުޢަޞުރުމާގެތ. ގާދިއްފުށި،  ، މި މައްސަލައަކީ

A080752 )01  ުބްރާންޗުގެ  2020  މާރިޗ ގާދިއްފުށި  ތ.  ލިމިޓެޑުގެ  ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ  ފެށިގެން   އިން 

އޮފިސަރމެއިންޓެ ވަޒީފާއަނެންސް  މަާޤމުގައި  ދަނިކޮށް  ގެ  މަާޤމު    2021މެއި    05ދާކުރަމުން  އެފަރާތުގެ  ގައި 

ޝުޖާޢު ޢަލީ ކުރިންވެސް  ގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ،    2021އޮގަސްޓު    11ޓެކްނީަޝނަކަށް ބަދަކުރުމަށްފަހު،  

ލިބިދިނުމަށް ފުރިހަމައަށް  އިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި  ލިބުމާއެކު  އަނބުރާ  ވަޒީފާ  އައި  ފެނަކަ    އަދާކުރަމުން  އެދި 

 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް 
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ގޮތަށް   ރައްދުވާ  ލިމިޓެޑަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  2021ސެޕްޓެންބަރު    20ކޯޕަރޭަޝން  ހުށަހެޅުމުން    ގައި  ޓްރައިބިއުނަލަށް 

 ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. 

 މެންބަރުގެ ރައުޔު 

 މަރްޔަމް ރިޝްފާގެ ރައުޔު 

   އިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން މައްސަލަ 

     ( A080752)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:    ހުދުޢަުޞރުމާގެ، ުޝޖާޢު ޢަލީތ. ގާދިއްފުށި،   .1

ގޮތުގައިގެފަ)މީ ގެ  ފަރާތް'  ހުށަހެޅި  'މައްސަލަ  ފަރާތް(    ހުން  ޓްރައިބިއުނަލަށް  މުޚާޠަބުކުރެވިފައިވާ  ވަޒީފާއާބެހޭ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ  އިރު،  ހުށަހެޅި 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރާ 

ގެ މަާޤމު އަދާކުރަމުންދިޔަ  ންސް އޮފިސަރނެމެއިންޓެތ. ގާދިއްފުށި ބްރާންޗުގެ  ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑުގެ  

ރުފިޔާ( އާއި ޢިނާޔަތުގެ    ތިންހާސްރ. )-/3,000ފަރާތެއް ކަމަށާއި، އެފަރާތަށް އަސާސީ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި  

)-/3,000ގޮތުގައި   ލިބެމުންދިޔަކަމަށާއި،    ތިންހާސްރ.  އެފަރާތް  ގައި    2021އޮގަސްޓު    11ރުފިޔާ( 

 ށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އިވާކަމައަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފަ

ގޮތުގައި   1.1 އަސާސްގެ  ހުށަހެޅުމުގެ  ަޝކުވާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ފަރާތް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފެށުމަށްފަހު    2020މާރިޗު    01ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ،  ވަޒީފާއަދާކުރަން  ގައި 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ޙަވާލުވެފައިވާނެކަމަށާއި،    ންސް އޮފިސަރެއްގެ މަާޤމާއިނެމެއިންޓެ

މަސައްކަތްކޮށް، ބްރާންޗުތަކުން ހޮވާ އެންމެ ރަނގަޅު މުވައްޒަފަލަށް ގާދިއްފުށި ބްރާންޗުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

ހޮވު މަހެއްވެސް  ފަރާތް  ނާކާމިޔާބުވުމުން  ޕާޓީއަށް  ވެރިކަންކުރާ  އިންތިހާބުގައި  ކައުންސިލް  ނުކަމަށާއި، 

އެދުމުން   އައިސްދިނުމަށް  އޮފީހަށް  ހުއްޓާ  ޗުއްޓީގައި  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނުވަނީސް 

ކަމަށް ބުނެފައިވާކަމަށާއި ގޮސްފައިވާނެކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ދިޔުމުން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ލިބުނު



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް 
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ޓެކްނީަޝނެއްގެ   މަާޤމު  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ލިޔުމުގައިވަނީ  އެ  ދީފައިވާކަމަށާއި،  ލިޔުންވެސް  އަދި 

ވާހަކަކަމަށާއި، ބަދަލުކުރެވުނު  އަރިހުން    މަާޤމަށް  އިންޗާޖުގެ  ސްޓޭަޝން  ބެލުމަށް  ގޮތެއް  އުޅޭ  ވެގެން 

 އެދިފައިވާނެކަމަށެވެ. 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުން އައި ވަޒީފާ  ށަހެޅި ފަރާތް އެދޭގޮތްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ،  މައްސަލަ ހު .2

 އަނބުރާ ލިބުމާއެކު މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ފުރިހަމައަށް ލިބުމަށްކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. 

ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ    2021އޮކްޓޫބަރު    19މި މައްސަލައަށް ޖަވާބުދާރިވުމުގެ ގޮތުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން   .3

ކަންކަމަށް   ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  ފޯމު'  ހުށަހަޅާ  ޖަވާބު  'މައްސަލައިގެ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް 

ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ  ނަޒަރުކުރާއިރު،   ފަރާތުން  ރައްދުވި  އަދާކުރަމުންދިޔަ  މައްސަލަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ވަކިކޮށްފައިވަނީ، ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑުގެ   2021އޮގަސްޓު    11ާޤމުން އެފަރާތް  ޓެކްނީަޝންގެ މަ ގައި 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(    34.8ޢާއްމު ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެ ބާބުގެ    1ގެ ޗެޕްޓަރ    2015މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު  

އި "އޮފީހަށް އެންގުމަކާ ނުލައި، އަދި ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ކަމަށާއި، އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު މާއްދާގަ  21ގެ  

ވަހު ވަޒީފާއަށް ޙާިޟރުނުވުން." ކަމަށް ބަޔާންކުރާ ދުވަހަށްވުރެ ގިނަ ދު   07ޒުރެއްނެތި، ވިދިވިދިގެން  އުމަުޤބޫލު  

ވަކިކުރެވޭނެ ސަބަބެއްކަމަށް  ސަބަބަކީ ފަރާތުން  ވަޒީފާއިން  ރައްދުވި  މައްސަލަ    މައްސަލަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، 

ފަރާތަށް  ރައްދު ފެށިގެން    2021ޖުލައި    14ވި  ހުށަހެޅި    2021އޮގަސްޓު    10އިން  ގެ ނިޔަލަށް މައްސަލަ 

ލިބިފައިނުވާކަމަށާއި، ޚިދުމަތެއް  އެއްވެސް  އަށް   2021އޮގަސްޓު    11އިން    2021ޖުލައި    14  ފަރާތުގެ 

ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މައްސަލަ  ޙާޟިރުވެފައިނުވާ ވަޒީފާއަށް  ( ދުވަހު  ތޭރަ)  13ޖެހިޖެހިގެން ވީނުވީއެއް ނާންގާ  

 ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި ކުންފުނީގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާނެކަމަށެވެ. 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެދޭގޮތްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ،   .4

އަ ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  އެއްބަސްވުމާއި  ފަރާތް  ވަޒީފާގެ  ވެފައިވާ  ދެމެދުގައި  ދެފަރާތުގެ  މަލުކޮށްފައިވަނީ 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މުވައްޒަފުންނާއިމެދު އަމަލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ "ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑުގެ 
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ނޫނު( އާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ  )ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤ  2008/2" އަދި ާޤނޫނު ނަންބަރު  2015މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު  

ނެތްކަމަށް  ތަނެއް  އިއާދަކުރާނެ  އަނބުރާ  އަލުން  ވަޒީފާ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަނޑައަޅައި  މަތިންކަމަށް 

ތަނެއް  ނަގައިދެވޭނެ  ބަދަލެއް  މާލީ  އެއްވެސް  އެދިފައިވާފަދަ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަދި  ކަނޑައަޅައި 

 އިދިނުމަށްކަން އެނގެން އޮވެއެވެ.  ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅަ

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

ސަބަބަކީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްކަމަށް ނުފެންނަ ޙާލަތުގައި    )ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އެ

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

ވަޒީފާދޭ   ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ  ވަކިކުރިކަން  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  އޮވެގެން  ސަބަބެއް    ރާތުގެ ފައެކަށީގެންވާ 

ހުށަހަޅާފައިވާ މި   ުޝޖާޢު ޢަލީ   ، ވަނަ މާއްދާއިން ކަނޑައަޅާފައި އޮތުމުން  27ާޤނޫނުގެ    ޒިންމާއެއް ގޮތުގައި އެ

މި  ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ  އޮވެގެންކަން  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  އޭނާ  މައްސަލައިގައި 

 ގެ ޒިންމާއެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ. މިޓެޑްފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލި މައްސަލަ ރައްދުވި 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ޝަފަހީ ހެކިންގެ ގޮތުގައި  ގައި    2022ފެބުރުވަރީ    09މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން   .6

( A249281  :އިބްރާހީމް ސުހައިލް، ނާގަލި، ތ. ގާދިއްފުށި، )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު

މުޢާޛު،   މުޙައްމަދު  ނަންބަރު، އިރަމާގެއާއި  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި  ގާދިއްފުށި،   :ތ. 

A087936)    ި20ހުށަހަޅާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގައ  

ކުރެވުނު    2022ފެބުރުވަރީ   ބަޔާން  އިސްވެ  އަޑުއެހުމުގައި  ބޭއްވުނު  ހެކިވެރިން    02ގައި  )ދޭއް( 

 ވެއެވެ. ހެކިބަސްދީފައި

ަމ .7 ުމަވްއޒުަފ ަވޒާީފިއްނ ަވިކކޮށަްފިއަވީނ ޢަދުުލެވިރ    ، ްއސަަލެއްއަގިއުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކކޮށެްގްނ ުހށެަހޅޭ 

ުއްނުސެރްއ ުފރަިހަމާވްނޖޭެހަކާމިއ ޮއެވެގްނޯތ ބެލުުމަގިއ ެދ  ެއަކީށގްެނާވ ަސަބެބްއ    ެއއީ   ، ިންނުމަމުކްނޯތ ުނވަަތ 

  (procedural fairness)  އުިޖާރީއ ޢަދުުލެވިރަކްނ  އިަދ  (substantive fairness)ަމުއޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރަކްނ  
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ބުެލްނަކްނ ންަނަބުރ    ، ާޤިއުމުކެރވަިފިއޭވޯތ  ަހިއޯކުޓެގ  -HC/2011އިާއ    HC-A/24/2010ިދވިެހާރްއޭޖެގ 

A/134  ަމުއޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރަކަމީކ ުމަވްއޒުަފްނ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމށް    ، ަޤިޟްއާޔިއްނ ެއނގަޭކާމިއ، ިމޮގުތން 

ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމށް ުހއަްދުކާރަވޒާީފ ޭދ ަފާރަތުކން ިޚާޔުރުކރާ ައާސ ފަަދ ޢަދުުލެވިރ   ެސްއ ެއއީ 

ުއްނުސުރަތއް   ެއްނމަެހިއ  ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ދުަށްނ  ައާސެސްއެގ  ިޚާޔުރުކރާ  އެ  އުިތުރްނ  ަސަބަބކްަށުވުމެގ 

ެއނޭގަކާމިއ ބުެލްނަކްނ  ާޤިއުމުކުރަމީކ  ، ުފރަިހަމވަެފިއޭވޯތ  ޢަދުުލެވިރަކްނ  ަވޒާީފިއްނ    ، ިއުޖާރީއ  ުމަވްއޒަަފުކ 

ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ބުެލުމަގިއ  ބުެލނަްތްއ  ބަަލްނޖޭެހ  ާވޞުިލުވަމްށަޓަކއި  ިންނމަުމަކްށ  ޢަދުުލެވިރ  ަވިކުކުރަމްށ 

ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓްނ ިނނަްމވަާފިއާވ ިއްސެވ ެދްނެނުވުނ ަޤިޟްއާޔަތުކްނާނއި    ، ިއުޖާރައުތަތްއ ުފރަިހަމުކުރްނަކްނ 

  ިންނަމވަާފިއާވ ިމާބވުަތެގ އެެހްނ ަމްއސަަލަތކްުނ ެއނެގްނ ޮއެވެއެވ. ޯކުޓްނ  ެއ

ަފާރތް   .8 ުހށެަހޅި  ަމްއސަލަ  ާވޞުިލުވަމްށަޓަކިއ،  ަފިއސާަލައަކށް  ޢަދުުލެވިރ  ަމްއސަަލިއަގިއ  ުހށެަހޅަިފިއިމާވ 

އަދުުލެވިރަކ ަމއުޟީޫޢ  ަވިކުކުރުމަގިއ  ޢަދުުލެވިރަކްނިއޖާުރީއ  އިަދ   (substantive fairness)ްނ  ަވޒާީފިއްނ     

(procedural fairness)  ެއޮގުތން، ާޤިއުމ ބަަލްނޖެެހެއެވ.  ަމްއސަލަ    ުކެރވަިފިއޭވޯތ  ގިުޅެގްނ  ަމްއސަަލާއ  ިމ 

ަމޖިލުީހަގިއ   ބިެލ  ަމްއސަލަ  ިލެޔިކުޔްނަތކާަށިއ،  ުހށެަހޅި  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަލަ  ަފާރުތްނާނިއ  ުހށެަހިޅ 

 ރާިޢަޔްތުކުރުމްނ ައްނނިަނިވ ަކްނކްަނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ.   ްށދަެފާރުތްނ ެދްއިކ ވަާހަކަތަކ 

"ވަޒީފާގެ  ގައި ވެފައިވާ    2020  މާރިޗު  01މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާ ދެމެދު   8.1

މަާޤމަކީ   ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގައި  އޮފިސަރއެއްބަސްވުން"    ކަމަށް މެއިންޓެނެންސް 

މޭ    FNK/A/EMP/2021/241   (24 މަވެސް، ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑުގެ ނަންބަރުބަޔާންކޮށްފައިވީނަ

  ބަލާއިރު،( 'ވަޒީފާ/ ޑިޕާޓްމަންޓް/ ސެކްަޝން ބަދަލުވިކަމުގެ ލިޔުން' އަށް 2021

ހު 8.2 ޗުއްޓީގައި  އެފަރާތް  ލިބިފައިވަނީ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޗިޓު  ބަދަލުކުރި    ރިއިރުކަމަށް ވަޒީފާއިން 

ފާހަގަކޮށްފައިވީނަމަވެސް،   އަޑުއެހުންތަކުގައި  ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ފެނަކަ   ހުށަހަޅާފައިވާ  އެއްކަރުދާސްކޮށް  އެކު  އާ  ފޯމު'  ހުށަހަޅާ  'މައްސަލަ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 
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ނަންބަރު   ލިމިޓެޑުގެ  ޗުއްޓީ 2021މޭ    FNK-F17/N09/2021/15  (03ކޯޕަރޭަޝން  'މުވައްޒަފުންގެ   )

އާއިލީ ގެ ނިޔަލަށް    2021މޭ    12އިން    2021މޭ    03ހުއްދަ' އަށް ބެލުމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  

ހުރުމަށްފަހު  ޒިންމާގެ   އެނގެން    2021މޭ    16ޗުއްޓީގައި  ނިކުންނަންޖެހޭކަން  އެނބުރި  ވަޒީފާއަށް  ގައި 

(  2021މޭ    24)   FNK/A/EMP/2021/241 ޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑުގެ ނަންބަރުއޮންނަކަމާއި، ފެނަކަ ކޯ

ދީފައިވަނީ   ލިޔުން'  ބަދަލުވިކަމުގެ  ސެކްަޝން  ޑިޕާޓްމަންޓް/  ކަމަށްވެފައި   2021މޭ    24'ވަޒީފާ/  ގައި 

ފެނަކަ    2021ޖުލައި    13އިން    2021ޖޫން    02އެފަރާތް   ގޮސްފައިވާކަން  ޗުއްޓީއަށް  އަހަރީ  އަށް 

( އަށް ބެލުމުން އެނގެން  2021ޖުން    01)  FNK-F17/N09/2021/19މިޓެޑުގެ ނަންބަރު  ކޯޕަރޭަޝން ލި

ޗުއްޓީގެ   އެފަރާތުގެ  ދީފައިވަނީ  ޗިޓު  ބަދަލުވިކަމުގެ  ވަޒީފާ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އޮތަތީ، 

 މުއްދަތުގައިނޫންކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ. 

އިސްވެދެ 8.3 ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އިތުރުން  ހަވާލުކުރުމަށް މީގެ  ލިޔުން  ބަދަލުކުރިކަމުގެ  ވަޒީފާ  ންނެވުނު 

ފަރާތް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގުޅާފައިވާނެކަމަށާއި،  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގަޑީގައި  ރަސްމީ  އޮފީހުގެ 

ޗަށް ދޮރުމައް'  )އޮފީހުގެ(  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ހާޒިރުވެފައިވަނީ ރަސްމީ ގަޑި ނިމުނު ފަހުން ކަމުގައިވާތީ  

  އްޗެއް އެވަގުތު ބޭނުންވި އެޗިޓް ހިފައިގެން ނިކުތީކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ރުޅިއަތުވެގެން    'އައުމުން

ދިޔައީކަމަށާ ތާރީޚުގައިކަމަށް  އަދި  އިބުނެފައި  އައި  ޗިޓު  ހަވާލުކޮށްފައިވާނީ  ޗިޓު  ރައްދުވި    އެ  މައްސަލަ 

)ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން  ސުހައިލް  އިބްރާހީމް  ނާގަލި،  ގާދިއްފުށި،  ތ.  ހާޒިރުވި  ގޮތުގައި  ހެއްކެއްގެ  ފަރާތުގެ 

އިރު، އެ  ( ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގައި ހެކިބަސް ދެމުން ބުނެފައިވA249281ާއަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

ހަވާލުވެހުރި   ހިންގުމާ  ހަވާލުކުރިކަން  ބްރާންޗުގެ  އޭތީ  ނިކުމެ  ދޮރުމައްޗަށް  ހިފައިގެން  ލިޔުން  އެ  ފަރާތުން 

އެނގޭކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ހާޒިރުވި ތ. ގާދިއްފުށި، އިރަމާގެ، މުޙައްމަދު  

ނަންބަރު:   ކާޑު  އަންގައިދޭ  )ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން  ޓްރައA087936ިމުޢާޛު  ވަޒީފާއާބެހޭ  ބިއުނަލުގައި  ( 

ބުނެފައިވު ދެމުން  ފަރާތަހެކިބަސް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އިތުރުން،  ގުޅުމުން  މުގެ  ހަވާލުވުމަށް  ށް  އޮފީސް ޗިޓާ 

 އެފަރާތުން ހެކިންގެ އަޑުއެހުމުފައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމުން އެނގެން އޮތަތީ،  ގޮސްފައިވާނެކަންކައިރިއަށް  
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ގައި އެ ޗިޓު މައްސަލަ ހުށަހެޅި   2021މޭ    25ށްފައިވާ ތާރީޚުކަމަށްވާ  އިސްވެދެންނެވުނު ޗިޓުގައި ބަޔާންކޮ

ހަވާލުކުރެވިފައިވާކަ މަދަނީ   ން ފަރާތަށް  ރިޢާޔަތްކޮށް  ހެކިބަހަށް  ހެކިންގެ  ލިޔެކިޔުންތަކަށާއި  ހުށަހެޅުނު 

 ބުރަވެވެއެވެ.  ސާބިތުވާކަމަށް މިންގަނޑުން 

ރިއާޔަތްކޮށް   8.4 ކަންކަމަށް  ނަންބަރުއިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ލިމިޓެޑުގެ  ކޯޕަރޭަޝން   ފެނަކަ 

FNK/A/EMP/2021/241   (24    ޭވަޒީފާ/ ޑިޕާޓްމަންޓް/ ސެކްަޝން ބަދަލުވިކަމުގެ ލިޔުން' 2021މ' )

އަށް ބެލުމުން އެ ފަރާތުގެ މަާޤމު މެއިންޓެނެންސް އޮފިސަރ އިން ޓެކްނީަޝނަށް ބަދަލުވެފައިވާކަން އެނގެން  

ހާސް ރުފިޔާ(  )ތިން  -/3,000އޮންނަކަމާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޓެކްނީަޝންގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި  

މުސާރައިގެ   ގޮތުގައި  އެލަވަންސްގެ  އިތުރުގަޑީގެ  ސަރވިސް    %50އާއި  އާއި  އިންސައްތަ(  )ފަންސާސް 

މުސާރައިގެ   ގޮތުގައި  ގޮތުގައި    %30އެލަވަންސްގެ  އެލަވަންސްގެ  ޙާިޟރީ  އާއި  އިންސައްތަ(  )ތިރީސް 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި     ހިނދު،ން ފާހަގަކުރެވޭ)ވިހި އިންސައްތަ( ލިބޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަ  %20މުސާރައިގެ  

ފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއިން އެފަރާތް ވަކިކުރިއިރު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބެމުންދިޔައީ އިސްވެ  

މަާޤމުގެ މުސާރަކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ބަދަލެއް ނަގައިދިނުމަށް   ބަޔާންކުރެވުނު ޓެކްނީަޝންގެ 

 އަޅާހިނދު، އެފަރާތުގެ މުސާރަކަމުގައި ބަލަންވާނީ ޓެކްނީަޝންގެ މުސާރަކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ. ކަނޑަ

ބަދަލުކޮށްފައިވާތީ   8.5 ވަޒީފާ  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ފަރާތުން މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ވަނަ    19)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  ، ރިޢާޔަތްކުރާއިރު  ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް

 ؛މާއްދާގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ   "މުވައްޒަފުން ތަބާވާންޖެހޭ މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤީ މިންގަނޑުތަކަށް ތަބާނުވާނަމަ، މި މާއްދާގައި 

އިޞްލާޙީ  އެކަށީގެންވާ  ފެންނަ  އަޅަން  މުވައްޒަފަކާމެދު  އެ  އެޅުމު  ތެރެއިން  ފަރާތަށް  ފިޔަވަޅު  ވަޒީފާދޭ  ބާރު،  ގެ 

 ".ލިބިގެންވެއެވެ 

 ؛ މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު މާއްދާގެ )ށ( ގައި
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 .ހިމެނޭނެއެވެ  މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި "އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު" ގެ މާނައިގައި އަންނަނިވި ކަންތައްތައް 

 ؛ނަސޭހަތްދިނުން .1

 ؛އިންޒާރު ދިނުންލިޔުމުން   .2

 ؛ދުވަހަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް ހުއްޓުވުން   14ވަޒީފާގެ މަސައްކަތަށް ނިކުތުން   .3

 ހުރި މަގާމަށްވުރެ ދަށްމަގާމަކަށް ބަދަލުކުރުން.  .4

ތ. ގާދިއްފުށި މިފަދައިން ބަޔާންކުރެވިފައިވާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްގެ  

އޮފިސަރގެގެ  ބްރާންޗު ވަޒީފާ    މެއިންޓެނެންސް  އެފަރާތުގެ  ދަނިކޮށް  ވަޒީފާއަދާކުރަމުން  މަާޤމުގައި 

ޙާޟިރުނުވާތީކަމަށް  މަސައްކަތަށް  ފަރުވާކުޑަވެ،  މަސައްކަތަށް  އެފަރާތް  ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ  ޓެކްނީަޝނަކަށް 

 4ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ    19ނޫނުގެ  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މިއީ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤ

ނގެން އޮންނައިރު، އެ އިްޞލާޙީ ފިޔަވަޅަކީ  ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޞްލާޙި ފިޔަވަޅެއްކަން އެ

އެކަށީގެންނުވާ   އެޅުން  ފަރާތާމެދު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަދި  ޚިލާފު،  ގޮތުން  ާޤނޫނީ  އަދި  ަޝރުޢީ 

ހުށަހެ މައްސަލަ  ގެ ފިޔަވަޅެއްކަމަށް  )ރ(  މާއްދާގެ  ބަޔާންކުރެވުނު  އިސްވެ  ަޤބޫލުކުރެވޭނަމަ،  ފަރާތަށް  ޅި 

ފަރާތަށް ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހުށަހެޅުމުގެ    ދަށުން  ލިބިގެންވީނަމަވެސް،  ޙަަޝކުވާ  އެފަރާތަށް  އިސްލާޙީ  އްުޤ 

ހުށަހެޅި ފަރާތާމެދު ފެނަކަ  އެ ަޝކުވާ އެފަރާތުން ކޮށްފައިނުވާތީ، މައްސަލަ  ފިޔަވަޅު ބާޠިލުކޮށްދިނުމަށް އެދި  

އަ ލިމިޓެޑުން  އަޅާފައިވާ  ޅާ ކޯޕަރޭަޝން  މަތިން  ހަމަތަކުގެ  އެކަށީގެންވާ  ފިޔަވަޅަކީ  އިޞްލާޙީ  ފައިވާ 

 ފިޔަވަޅެއްކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ. 

( 'ވަޒީފާއިން  2021އޮގަސްޓު    10)  FNK/A/TER/2021/128ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑުގެ ނަންބަރު   8.6

ލިޔުން' އަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑުގެ ގާދިއްފުށީ ބްރާންޗުގެ    ވަކިކުރި ކަމުގެ

އެ ލިޔުމެއްކަން  ދީފައިވާ  ގޮތުން  އެންގުމުގެ  ވަކިކުރިކަން  ވަޒީފާއިން  މި ޓެކްނީަޝންގެ  އޮންނަކަމާއި،  ނގެން 

 ؛ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ލިޔުމުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ސަބަބުގެ
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 ދުވަހަށްވުރެ ގިނަދުވަސް ވެފައިވާތީ"    07"މަޤުބޫލު އުޒުރެއްނެތި ސަބަބު ބަޔާންނުކޮށް ވަޒީފާއަށް ޙާޟިރުނުވާތާ  

 ؛ގެ )ހ( ގައި 34.8ގެ   2015ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑުގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު މިފަދައިންކަމާއި،   8.7

ލިމިޓެޑުގެ    ކޯޕަރޭޝަން  ވަކިކުރެވޭނީ"ފެނަކަ  ވަޒީފާއިން  ނުދީ  ނޯޓިހެއް  މުވައްޒަފަކު  ހުރި  ވަޒީފާގައި  ފިޔަވަޅު  ، ދާއިމީ  އިޞްލާޙީ 

އެކަށީގެންނުވުމާއެކު،    އަޅައިގެން  އަޚުލާޤު  މަސައްކަތުގެ  އޭނާގެ  ނުވަތަ  ބެހެއްޓުމަކީ،  ރަނގަޅުނުވެގެން  އިތުރަށް  ވަޒީފާގައި  އޭނާ 

ނުފެންނަ އެކަށީގެން  ކުންފުންޏަށް  ކަމެއްކަމަށް  ކުރެވޭނެ  ބަލާއިރު،  ހަމަތަކުން  އެކަށީގެންނުވާކަމަށް    ވާ  މާއްދާގައި  މި  އެވެ.  ޙާލަތުގަ 

އަ އެވެ.  ޙާލަތްތަކުގަ  އަންނަނިވި  ވެސް    ދި ބެލެވޭނީ  އިންޒާރެއް  އަދި  އެޅުމަކާނުލައި،  ފިޔަވަޅެއް  އިޞްލާޙީ  ޙާލަތްތަކުގައި  މި 

 " ދިނުމަކާނުލައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

 ؛ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީވަނަ  21މިފަދައިން ބަޔާންކުރެވިފައިވާއިރު، އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު މާއްދާގެ  8.8

މަތިން އޮފީހަށް އެންގުމަކާ ނުލައި، އަދި މަޤުބޫލު އުޛުރެއްނެތި، ވިދިވިދިގެން   ވުރެ ގިނަދުވަހު    7"މިގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ  ދުވަހަށް 

 ވަޒީފާއަށް ޙާޟިރުނުވެ ހުރުން." 

މަފް  މާއްދާގެ  ބަޔާންކުރެވުނު  އިސްވެ  ބަލާހޫ މިފަދައިންކަމާއި،  އެއްޗެއް  މަށް  އެއްވެސް  އޮފީހަށް  އިރު، 

ވަޒީފާއިން    07އެންގުމަކާނުލައި   ދިނުމެއްނެތި  ނޯޓިހެއް  ޙާިޟރުނުވުމަކީ،  ވަންދެން  ދުވަސް  )ހަތެއް( 

ވަކިކުރެވޭނީ ވަޒީފާއިން  އެފަދައިން  މުވައްޒަފަކު  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،  ޙާލަތެއްކަމަށް  އެ   ވަކިކުރެވޭނެ 

ވަޒީ  އިތުރަށް  ނޫންކަމަށް  މުވައްޒަފަކު  ކަމެއް  ކުރެވޭނެ  ބަލާއިރު  ހަމަތަކުން  އެކަށީގެންވާ  ބެހެއްޓުމަކީ  ފާގައި 

 ކުންފުންޏަށް ަޤބޫލުކުރެވޭތީކަމަށް މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

 ؛ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި 22)ވަޒިފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  8.9

މެނުވީ   23ޤާނޫނުގެ  މި  " ޙާލަތުތަކުގައި  މާއްދާގައިވާ  ކަނޑައެޅިފައިނުވާ   ވަނަ  މުއްދަތެއް  ވަޒީފާދޭ   ވަކި  އެއްބަސްވުމެއް  ވަޒީފާގެ 

 " ދޭންޖެހޭނެކަމަށް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވާ ނޯޓިސް ދިނުމަށްފަހުގައެވެ.  ފަރާތަށް ބާޠިލުކުރެވޭނީ އެންމެ މަދުވެގެން ނޯޓިސް 

 ؛ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  23ންކުރެވިފައިވާއިރު އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ާޤނޫނުގެ މިފަދައިން ބަޔާ 8.10
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އޭނާގެ "  ވަކިކުރެވޭނީ،  ވަޒީފާއިން  އޭނާގެ  ފަރާތެއް  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ދިނުމަކާނުލައި،  އެކަށީގެން   ނޯޓިހެއް  އަޚްލާޤު  މަސައްކަތުގެ 

އެކަ ބެހެއްޓުމަކީ،  އިތުރަށް  ވަޒީފާގައި  އޭނާ  ފަރާތަށް   ށީގެންވާ ނުވުމާއެކު،  ވަޒީފާދޭ  ކަމެއްކަމަށް  ކުރެވޭނެ  ބަލާއިރު،  ހަމަތަކަށް 

 ".ނުފެންނަ ޙާލަތުތަކުގައެވެ 

އެންމެހާ   ބަޔާންކުރެވުނު  އިސްވެ  ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  މި  މިފަދައިން  މާއްދާތަށް  ާޤނޫނީ 

ތަޠުބީޤުކުރާހިނދު އެފަރާތް ، މައްސަލައަށް  ވަޒީފާއިން  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

އޭނާ   ދިނުމެއްނެތިކަމަށްވާތީއާއި  ނޯޓިހެއް  އެކަށީގެންވާ ވަ ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ބެހެއްޓުމަކީ،  އިތުރަށް   ޒީފާގައި 

ވާތީ، މައްސަލަ  ހަމަތަކަށް ބަލާއިރު، ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަން ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑުން ބަޔާންކޮށްފައި

ވަނަ މާއަދާގެ    23ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއިން އެފަރާތް ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ަޤނޫނުގެ  

 ދަށުން ކަމަށް ކަނޑައަޅަމެވެ. 

ޢަދުުލެވިރަކްނ    .9 ަމުއޟީޫޢ  ަހިއޯކުޓެގ    (substantive fairness)ިއްސެވަބާޔޮކށަްފިއާވ  ގޭުޅޮގުތްނ       ަނނަްބުރ ާއ 

2014/HC-A/88  :ިަގިޟްއާޔގައ 

ލިިބާދެނކަަމ  ގްެއުލްނަތކްެއ  ަތަންށ  ައާދކާުރ  ވީަޒާފ  ުނަވަތ  ފާަރަތްށ  ަވީޒފޭާދ  ެބހްެއޓުުމްނ  ިއތަުރްށ  ަވޒާީފގިައ  ަވީޒފާދޭ  "....ުމވްައަޒަފުކ  ްށ 

ެއިނންމަުމްށ ާވިސުލވަުމްށ ަވީޒފާދޭ   ، އުެމވްައަޒފްެއެގ ަމަސްއކުަތެގ އްަޚލުާޤ ަރނގުަޅ ޫންނކަަމްށ ަވީޒފޭާދ ފާަރުތްނ ިނނުްމުމގިައ  ، ފާަރުތްނ ަބާލ 

ާވނެްޖޭހެނކަަމށިާއ  ހަމައްެއކަަމްށ  ެއަކށީގްެނާވ  ހަމަައީކ  ަތޠްބުީޤކިުރ  ެއ   ، ފާަރުތްނ  މްައަޗްށ  ެފނެުމްއގެ  ެފްނނަ  ހަަމ  ފާަރަތށް  ަކނި  ަވީޒފާދޭ 

ަނނަްބުރ   ހިައޯކޓުގެ  ިދެވހިރާއޭްޖެގ  ަވިކނުކެުރވެޭނަކްނ  ަވީޒފިާއން  ަކނޑައަޅިައ    HC-A/24/2010ުމވްައަޒަފުކ  ަގޟްިއާޔގިައ 

 ، ަބާޔްނޮކްށފިައާވަކްނ ެއނެގން ޮއްނަނކަމިާއ 

"އުެމވްައަޒަފުކ ަވީޒާފގިައ ިއތުރަށް    ، ަމްށާވ ަވނަ ާމއާްދ ގެ )ހ( ގެ ަދުށްނ ފިުރހަަމާވންޖޭެހ ެދަވނަ ޝުަރުޠަކ   23ަވީޒފާއެާބޭހ ާޤޫނުނގެ    ، ައިދ 

ހަަމަތަކްށ ބަލާއުިރ   ، ެބެހްއޓަުމީކ  ފާަރަތްށ ުނެފުންނ" ެވްސ ފިުރހަަމާވީނ ެއުމވްައަޒަފުކ ަވީޒފާގައި    ، ެއަކށެީގްނވާ  ކެުރޭވޭނކަމްެއކަަމްށ ަވީޒފާދޭ 

ުނެފުނުނ   ަވީޒފޭާދ ފާަރަތށް  ެބހްެއޓަުމީކ ކުރޭެވެނކަމްެއކަަމްށ  އާެމއްދަާއްށ ެބލުުމން  ިއުތަރްށ  ވެެގްނަކން  ހަމަައަކްށ  ެއަކީށެގްނވާ  ހަމަައީކވްެސ 

 ... " ، ެއނޭގކަމިާއ 

"އުެމވްައަޒަފުކ ަވީޒާފގިައ ިއތުރަށް    ، ަވނަ ާމއާްދ ގެ )ހ( ގެ ަދުށްނ ފިުރހަަމާވންޖޭެހ ެދަވނަ ޝުަރުޠކަަމްށާވ   23ަވީޒފާއެާބޭހ ާޤޫނުނގެ    ، ައިދ 

ފާަރަތްށ ުނެފުންނ" ެވްސ ފިުރހަަމާވީނ ެއުމވްައަޒަފުކ ަވީޒފާގައި    ، ަތަކްށ ބަލާއުިރ ެއަކށެީގްނވާ ހަަމ   ، ެބެހްއޓަުމީކ  ކެުރޭވޭނކަމްެއކަަމްށ ަވީޒފާދޭ 
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އާެމއާްދ  ވެެގްނަކން  ހަމަައަކްށ  ެއަކީށެގްނވާ  ުނެފުނުނ ހަމަައީކވްެސ  ަވީޒފޭާދ ފާަރަތށް  ެބހްެއޓަުމީކ ކުރޭެވެނކަމްެއކަަމްށ  ައްށ ެބލުުމން  ިއުތަރްށ 

 " ... ، މިާއ ެއނޭގަކ 

 ިމ ފަަދިއްނ ަކނަޑައުޅްއވަާފިއވަާކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި   23ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެކަމަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ   .10

ތަފްޞީލުކޮށްދެމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް   ޙާލަތްތައް)ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް ބެލެވޭނެ  

ވ. ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް   )އިސްމާޢީލް މަސްޢޫދު   SC-A/27/2014ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ، އެ ކޯޓުގެ ނަންބަރު  

ލިމިޓެޑް(   ކޯޕަރޭޝަން  ރިޕޯޓުގެ  ފައިނޭންސް  ނިމުނުގޮތުގެ  ަޝރީޢަތް  ނުކުތާގައި   33އަދި    32ަޤިޟއްޔާގެ    ވަނަ 

 ، ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ

ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ   ވަކިކުރެވޭނީ،  ވަޒީފާއިން  ބުނެފައިވާ ފަދައިން    23]ނޯޓިސްނުދީ މުވައްޒަފަކު  ގައި  )ށ(  )ހ( އާއި  ވަނަ މާއްދާގެ 

 އަދުލުވެރި ސަބަބެއް އޮވެގެންނެވެ. އަދުލުވެރި ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް ބެލެވޭނީ ދެ ހާޅަތެއްގައެވެ. އެއީ: 

(i)  .ްފާޅުކަންބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލެއް ކުރުނ 

(ii)  .ްޚިޔާނާތެއް ވެފައިވުނ 

އަމަލަކީ   ޣައިރުސުލޫކީ  ވަކިކުރުން    (misconduct)ކޮންމެކޮންމެ  ވަޒީފާއިން  ދިނުމެއްނެތި  ނޯޓިސް  މުވައްޒަފަކު  އަމަލެއްގެ ސަބަބުން  އެ 

ން  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށު  23ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުއްދަކުރާ ކަމަކަށް ނުވެ ހިނގައިދާނެއެވެ. ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  23ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 

 gross)ނޯޓިސް ދިނުމެއްނެތި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ހުއްދަވާނީ މުވައްޒަފުކުރި އަމަލަކީ ފާޅުކަންބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލެއް  

misconduct)   ޮބ ފާޅުކަން  ހުއްދަވާފަދަ  ވަކިކުރުން  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ދިނުމެއްނެތި  ނޯޓިސް  އަމަލީ  އެ  ވާނަމައެވެ.  ޑު  ކަމަށް 

ކެ  އެއްކޮށް  ގުޅުން  ވަޒީފާގެ  އޮންނަންޖެހޭ  ދެމެދުގައި  ފަރާތުގެ  ދެ  އަމަލަކީ  މުވައްޒަފުކުރި  ބެލެވޭނީ،  އަލަމެއްކަމަށް  ނޑޭ  ޣައިރުސުލޫކީ 

ބަސްވުމުގެ  ( ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައިވާ ވަޒީފާގެ އެއ1ްމިންވަރުގެ ސީރިއަސް އަމަލެއް ކަމަށް ވާނަމައެވެ. މުވައްޒަފުގެ ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލަކީ ) 

( އެ ކަމަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި މުވައްޒަފާއި ދެމެދުގައި އޮންނަ ވަޒީފާގެ ގުޅުމުގައި  2ޖައުހަރީ ޝަރުތަކާ ޚިލާފުކަމެއް ކަމަށް ވާނަމަ، ނުވަތަ ) 

ލޭފަދަ ކަމެއްކަމަށް ވާނަމަ،  ހިމެނޭ އޮންމެ މައިގަނޑު ސިފަކަމަށްވާ ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އޮންނަންޖެހޭ އިތުބާރު އަދި އަމާނާތްތެރިކަން ގެއް 

  ( އެ ކަމަކީ އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް އަދާކުރަންޖެހޭ ވަޒީފާގެ އިލްތިޒާމުތަކާ އަސާސީގޮތުން ނުވަތަ ސީދާގޮތެއްގައި ޚިލާފު 3ނުވަތަ ) 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް 
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ޅުކަންބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލެއް ކަމަށް  ކަމެއް ކަމަށް ވާނަމަ، އެ އަމަލަކީ ނޯޓިސް ދިނުމެއްނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ހުއްދަވެދާނޭ ފާ 

 ބެލެވިދާނެއެވެ.[  

 ބަޔާންކުރެވިފައިވާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްގައި އަދާކުރަމުންދިޔަ  މި ޢިބާރާތުން

ހަތެއް( ދުވަސް ވަންދެން  )   07ވަޒީފާއިން އެފަރާތް ވަކިކޮށްފައިވަނީ "އޮފީހަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް އެންގުމަކާނުލައި  

އޮފީހަށް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބުނެފައިވާއިރު،  ލިމިޓެޑުން  ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ  ކަމަށް  ޙާޟިރުވެފައިނުވާތީ" 

އެންގުމަކާނުލައި   އެއްޗެއް  ޙާިޟރު  07އެއްވެސް  ވަންދެން  ދުވަސް  ބަޔާންކުރެވުނު  )ހަތެއް(  އިސްވެ  ނުވުމަކީ 

ބަޔާންކޮށްފައި  އަމަލެއް  ަޤިޟއްޔާގައި  ޣައިރުސުލޫކީ  ފާޅުކަންބޮޑު  މައްސަލަ  ތޯ  (gross misconduct)ވާ  އާއި 

ބަލަންޖެހޭކަމުގައި ދެކޭހިނދު އަންނަނިވި    ހުށަހެޅި ފަރާތް ޙަީޤަޤތުގައިވެސް އެފަދައިން  އޮފީހަށް ޙާިޟރުވެފައިނުވޭތޯ

 ކަންކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 

ނަންބަރު   10.1 ލިމިޓެޑުގެ  ކޯޕަރޭަޝން  ( 2021އޮގަސްޓު    04) FNK-A/TH.N09/FM/2022/47ފެނަކަ 

'ފެކްސް މެސެޖް' އަކީ ތ. ގާދިއްފުށީ ބްރާންޗުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑުގެ ހެޑް އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވާ  

އެލިޔުމެއް ފަރާތް  ކަން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ލިޔުމުގައި  މި  އޮންނަކަމާއި،  އިން    2021ޖުލައި    13ނގެން 

މުވައްޒަފު  ފެށިގެން   އަދި  ނިކުމެފައިނުވާކަމަށާއި،  ވަޒިފާއަށް  ހަމައަށްވެސް  'މިއަދާ'  ނާނގައި  އެއްޗެއް  ވަކި 

 ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  ވަޒީފާ ބަދަލުވި ޗިޓާއި ހަވާލުވެ ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި ސޮއިކޮށްފައިނުވާ

ނަންބަރު   10.2 ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  'މުވައްޒަފުންގެ  2021ޖޫން    FNK-F17/N09/2021/19  (01މައްސަލަ   )

ފެށޭ  ޗުއްޓީ  އެފަރާތުގެ  ދެވިފައިވާކަމާއި،  ޗުއްޓީ  ފަރާތަށަ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަލާއިރު  އަށް  ހުއްދަ'  ޗުއްޓީ 

ކަމާއި، ޗުއްޓީ ނިމުމަށްފަހު    2021ޖުލައި    13ޗުއްޓީ ނިމޭ ތާރީޚަކީ  ކަމާއި އަދި    2021ޖޫން    02ތާރީޚަކީ  

ގައި ވަޒީފާއަށް އެނބުރި ނިކުންނަން ޖެހޭކަން އިސްވެދެންނެވުނު ޗިޓަށް ބެލުމުން އެނގެން   2021ޖުލައި  14

 އޮވެއެވެ.  



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް 
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 FNK-A/TH.N09/FM/2021/50  (10އަދި މައްސަލަ ރައްދުވި ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓުގެ ނަންބަރު   10.3

( 'ފެކްސް މެސެޖް' އަށް ބަލާއިރު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ ބަދަލުވި ޗިޓާއި ހަވާލުވެ  2021އޮގަސްޓު  

ގެ ނިޔަލަށްވެސް ވަޒީފާގެ އެއްވެސް މަސްއޫލިއްޔަތެއް    2021އޮގަސްޓު    10ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި ސޮއިނުކޮށް  

ބަޔާންކޮށް   ވާހަކަ  މެސެޖު  އަދާނުކުރާ  ފެކްސް  އިސްވެދެންނެވުނު  ޑިޕާޓްމަންޓަށް  ރިސޯސް  ހިއުމަން 

 ފޮނުވާފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. 

ހުށަހަޅާފައިއެގޮތުން   10.4 އެއްކަރުދާސްކޮށް  ފޯމާއެކު  ޖަވާބު  ހުށަހެޅި  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ    ވާމައްސަލަ 

  11އިން ފެށިގެން    2021ޖުލައި    14ހެޅި ފަރާތް  ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ހާޒިރީ ރިޕޯޓަށް ބަލާއިރު، މައްސަލަ ހުށަ

ނިޔަލަށް    2021އޮގަސްޓު   އޮތްއިރު،  ގެ  އެނގެން  ނިކުމެފައިނުވާކަން  ހިމެނޭ  ވަޒީފާއަށް  މަހުގައި  ޖުލައި 

ނު ދުވަސްތައް  ބަންދު  ފަރާތް   13  ވިދިވިދިގެން  ހިމަނައި،ސަރުކާރު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދުވަހު  )ތޭރަ( 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި ކަން އެނގެން އޮތްއިރު،  ހާޒިރުނުވާވަޒީފާއަށް  

 އެއްވެސް ބަޔާނެއްގައި އަދި އެއްވެސް މަޖިލީހެއްގައިވެސް މިކަމަށް އިންކާރުކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ރިޢާޔަތްކުރާއި 10.5 ލިޔެކިޔުންތަކަށް  އެންމެހާ  ބަޔާންކުރެވުނު  މަުޤބޫލު  އިސްވެ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ރު، 

ދުވަހު އޮފީހަށް އައިސްފައިނުވާކަން އެފަރާތުގެ ޙާިޟރީގެ ތަފްީޞލުން  )ހަތެއް(    7އުޒުރެއްނެތި ވިދިވިދިގެން  

އޮތުމުގެ އިތުރުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އިސްވެދެންނެވުނު ހާޒިރީ ރިޕޯޓުގެ ސައްހަކަމާމެދު  އިނގެން  

ދުވަހު  )ހަތެއް(    7މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މަުޤބޫލު އުޒުރެއްނެތި ވިދިވިދިގެން  އިންކާރުކޮށްފައިނުވާ ހާލު،  

ލިމިޓެޑު އޮފީހަށް   ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ  މައްސަޙާިޟރުވެފައިނުވާކަމަށް  ބުނުމަށް  ބުނާ  ފަރާތުން  ން  ހުށަހެޅި  ލަ 

 އިންކާރުކޮށްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ފަރާތުން 10.6 ހުށަހެޅި  އަޑުއެހުންތަކު  މައްސަލަ  މައްސަލައިގެ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  މި  ވަޒީފާއާބެހޭ   ދީފައިވާ ގައި 

އެފަރާތް   ނިކުމެފައިނުވާނެ ބަޔާނުގައި  އިޢުތިރާފް  ވަޒީފާއަށް  ފަރާތް  ކަމަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވެފައިވާކަމާއި، 

ސާފުކޮށްދީފައިނުވާތީކަމަށް  ވަޒީފާއަށް   އެފަރާތަށް  ގޮތް  ބަދަލުކުރެވުނު  ވަޒީފާ  އެފަރާތުގެ  ނިކުމެފައިނުވަނީ 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް 
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ވިދިވިދިގެން   ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހާޒިރުނުވުމާމެދު    07ބުނެފައިވުމުން،  މަސައްކަތަށް  ދުވަހު  )ހަތެއް( 

ދުވަހު    )ހަތެއް(    7މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ވަކިއެއްޗެއް ނާންގާ ވިދިވިދިގެން  ޚިލާފެއް ނެތަތީ،    އެއްވެސް

 އޮފީހަށް ޙާިޟރުވެފައިނުވާކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ. 

ދުވަހު ވަކިއެއްޗެއް ނާންގާ އޮފީހަށް ޙާިޟރުނުވުމަކީ ފާޅުކަން ބޮޑު   )ހަތެއް(  7މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވިދިވިދިގެން   .11

ޢަމަލެއްތޯ ސުލޫކީ  ފަރާތް  ޣައިރު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ލިމިޓެޑުގެ   ބަލާއިރު،  ކޯޕަރޭަޝން  މެއިންޓެނަންސް  ފެނަކަ 

ވަޒިފާއަދާކުރަމުންދިޔައިރު،  އޮފަސަރގެ މަާޤމު ޓެކްނީަޝނަކަށް ބަދަ  މަޤާމުގައި  ނގެން ލުކުރެވިފައިވާކަން އެއެފަރާތުގެ 

އެންގުމަކާނުލައި  ޓެއޮންނަކަމާއި،   ވަކިއެއްޗެއް  ވަޒީފާއަށް  ބަދަލުކުރުމަށްފަހުވެސް،  އެފަރާތް  މަާޤމަށް  ކްނީަޝންގެ 

ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  އިޢުތިރާފްވެފައިވާއިރު،  ޙާޟިރުވެފައިނުވާކަމަށް  ވަޒީފާއަށް  އެފަރާތް  ޙާޟިރުވެފައިނުވާކަމާއި، 

ޚިދުމަތްތައް އެއްވެސް   ޢަމަލުގެ ސަބަބުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑަށް އެފަރާތުގެ ކިބައިން ލިބެންޖެހޭ  ފަރާތުގެ މި

އެ އޮންނަކަމާއި،  ނުލިބޭނެކަން  ނަންބަރު  ންގެން  ކޯޓުގެ  ސުޕްރީމް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދެންނެވުނު  -SC/2014އިސްވެ 

A/27    )ްލިމިޓެޑ ކޯޕަރޭޝަން  ފައިނޭންސް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ހައުސިންގ  ވ.  މަސްޢޫދު  ަޤިޟއްޔާގައި  )އިސްމާޢީލް 

ާޤނޫނުގެ   ހުއްދަވާނީ   23ވަޒީފާއާބެހޭ  ވަކިކުރުން  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ދިނުމެއްނެތި  ނޯޓިސް  ދަށުން  ވަނަ 

ކަމުގައިވާނަމައާއި މުވައްޒަފު    (gross misconduct)އް  މުވައްޒަފަކު ކުރި ޢަމަލަކީ ފާޅުކަންބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލެ

)ތިނެއް(   3ގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތުމުގައި    (gross misconduct)ކުރި ޢަމަލަކީ ފާޅުކަންބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ ޢަމަލެއް  

ހިނދު،  ޠުބީޤުކުރާތަ  ިމ ަމްއސަަލައްށ)ތިނެއް( ޙާލަތު    3އެ  އިރު،  ޙާލަތެއްވާކަން ވަރަށް ތަފްީޞލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ވަޒީފާގެ   އަދާކުރަންޖެހޭ  ފަރާތަށް  ވަޒީފާދޭ  މުވައްޒަފު  ޙާޟިރުނުވުމަކީ،  ވަޒީފާއަށް  ނުލައި  ބަޔާންކުރުމާއި  ސަބަބު 

ޚިލާފުކަމެއްކަމުގައިވާތީ ޣައިރު ސުލޫކީ    އިލްތިޒާމުތަކާ ސީދާގޮތުން  ފާޅުކަންބޮޑު  ޢަމަލަކީ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ   2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  ، ކަމާއިގެ ގޮތުގައި ބުރަވެވޭ  (gross misconduct)އަމަލެއް  

ފާޅުކަންބޮޑު ޣައިރު    23 ވަކިކުރެވިދާނެފަދަ  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާ ނުލައި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން 

ޢަމަލެއް ލިމިސުލޫކީ  ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ  ބުރަވެވޭތީ،  ކަމަށް  ހުށަހެޅި    މައްސަލަ  ޢަލީޓެޑުން  ވަޒީފާއިން    ޝުޖާޢު 

މުވައްޒަފު   މަތިން،  އެއްގޮތްވާގޮތުގެ  ގަވާއިދާއި  މުވައްޒަފުންގެ  ލިމިޓެޑުގެ  ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ، 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް 
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  (substantive fairness)މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަން  ވަކިކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް މެދުވެރިވެގެން    ންވަޒީފާއި

 ާޤއިމުކުރުމަށްފަހު ކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ. 

ޢަދުލުވެރިކަން   .12 އިޖުރާއީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި    (procedural fairness)މައްސަލަ 

ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު    ބަލާއިރުާޤއިމުކުރެވިފައިވޭތޯ   ވަނަ ނުކުތާގެ    3ަޤިޟއްޔާގެ    HC-A/77/2013ދިވެހިރާއްޖޭހެ 

 ؛)ރ( ގައި

ނަންބަރު  ހައިކޯޓުގެ  ނަންބަރު   HC-A/208/2010 "ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  HC-A/146/2014ޤަޟިއްޔާއާއި،  ޤަޟިއްޔާގައި 

އެއްގޮތްވާ  ޤާނޫނުގެ   އުސޫލުތަކާ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ވަޒީފާއިން   23ގޮތުގެމަތިން،  މުވައްޒަފަކު  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަކިކުރުމުގެކުރިން   ވަނަ 

ވަޒީފާއާބެހޭ  ބަލާއިރު،  ޤާއިމުކުރެވިފައިވޭތޯ  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖްރާއީ  މުވައްޒަފަކު    23ޤާނޫނުގެ   ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ބެލެވޭނީ، ވަޒީފާއިން    ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް ޢާންމު އުސޫލެއްގެ ގޮތުން  އި ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ އިޖްރާއީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގަ 

މަޢުލޫމާތު  ވަކިކޮށްފައިވާ  ކަންކަމަކާބެހޭ  ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ  މައްޗަށް  އޭނާގެ  ކުރިން،  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  ދެވެން  ) މުވައްޒަފު  އޭރަކު 

އިތުރުން ހުން  ދީފައިވުމުގެ  އެމުވައްޒަފަކަށް  ވަޒީފާދޭފަރާތުން  ތަފްސީލަކާއެކު(  ހުރިހާ  ޖަވާބުދާރީވުމުގެ   ނަ  އެތުހުމަތުތަކާމެދު  ޤަޟިއްޔާ 

ހޭ  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ފުރިހަމަވާންޖެ   23ތަޙްޤީޤުކުރުމަށްފަހު، ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ   ފުރުޞަތު އޭނާއަށް ދިނުމަށްފަހު، އެމައްސަލައެއް 

ފުރުޞަތުގައި، އޭނާ   ފުރިހަމަވާކަމަށް، އެކުރެވޭ ތަޙްޤީޤަކަށް ފެނިފައިވުމުގެ އިތުރުން އެމުވައްޒަފަކަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ދެވުނު  ދެ ޝަރުޠު 

ފުރުޞަތުވެސް  ހޯދުމުގެ  އެހީތެރިކަން  މީހެއްގެ  ކަނޑައެޅި  އޭނާ  އެހެންނަމަވެސް  އެދިފައިވާނަމަ،  ދެވިފައިވާނަމަކަމާއި،    އޭނާއަށް 

މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ނިންމާ   އެމުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ، އެކަމެއްގެ 

އެކަމެއް  ހުންނާނެ  ކަމަކީ،  ފެންނަން  ފާޅުކަންބޮޑުގޮތެއްގައި  ވަރަށް  ހިނގާފައިވާކަން  ފަރާތުން  އަދި  ކަމެއް އެމުވައްޒަފެއްގެ  ކަމުގައިވާނަމަ، 

ދަށުން ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި އެމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން   ވަނަ މާއްދާގެ   23އެކަމަކީ އެކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  

އިން ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން )އާންމު  މައްސަލަތަކުގައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އެމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާ  ވަކިކުރެވޭ ބާވަތުގެ ކަމެއްކަމަށްވާނަމަ، އެ ފަދަ 

ފުރުސަތުތަކެއް  އުސޫލާ  އިތުރު  ޖަވާބުދާރީވުމުގެ  އެކަމާމެދު  ތަޙްޤީޤުތަކެއްކޮށް،  އިތުރު  ގޮތުގެމަތިން(  ދިނުމަކީ   އެއްގޮތްވާ  އެމުވައްޒަފަކަށް 

 " ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ކޮންމެހެން ލާޒިމުކަމެއް ނޫންކަމާއި 

ވަޒީފާއަށްމިފަދައިން   އަދާކުރަމުންދިޔަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެއްޗެއް   ބަޔާންކުރެވިފައިވާއިރު،  ވަކި 

މަށް ބުރަވެވޭތީއާއި މިއީ ފާޅުކަން ބޮޑު ޢައިރު  ދުވަހު ޙާޟިރުވެފައިނުވާކަ  ()ހަތެއް  07ވިދިވިދިގެން  އެންގުމެއްނެތި  

މި ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޢަމަލަކަށްވެފައި،  ފުރުަޞތެއް   ސުލޫކީ  އިތުރު  ޖަވާބުދާރީވުމުގެ  ގުޅިގެން  ކަމާއި 
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ަޤިޟއްޔާގައި   ބަޔާންކުރެވުނު  އިސްވެ  ދޭންނުޖެހޭކަން  ކޮންމެހެން  ފަރާތުން  ލިމިޓެޑްގެ  ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ 

އެފަރާތް  ވަޒީފާއިން  އަދާކުރި  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލައިގައި  މި  އޮތަތީ،  ކަނޑައަޅުއްވާފައި 

 ކަމަށް ދެކެމެވެ.  ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުކުރުމަށްފަހުކަމަށް ކަނޑައަޅަންޖެހޭއީފައިވަނީ އިޖުރާ ވަކިކޮށް

އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު އެންމެހާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑުގެ ތ.  .13

އެފަރާތް ވަޒީފާއިން  ޓެކްނީަޝންގެ  ބްރާންޗުގެ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ،  ގާދިއްފުށި  ވަޒީ  ވަކިކުރުމުގައި  މުވައްޒަފަކު  ފާއިން 

ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުކުރުމަށްފަހު ކަމަށްވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

މާއެކު، އެފަރާތުގެ ވަޒީފާ ބަދަލުކުރި  ފަރާތުން އެދިފައިވާފަދައިން އެފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ މަާޤމަށް އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރު 

މައްޗަށް  ލިމިޓެޑުގެ  ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ  ނަގައިދިނުމަށް  މުސާރަ  ފުރިހަމަ  ލިބެންޖެހޭ  އެފަރާތަށް  ފެށިގެން  ދުވަހުން 

 އަމުރުކުރާނެ ހަމައެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި މޭރުމުން މި މައްސަލަ ނިންމަން ފެނެއެވެ. 
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 ނިންމުން މައްސަލައިގެ  

ބެލި    ހެ،ދެންފަ މައްސަލަ  ލިޔެކިޔުންތަކަށާއި،  ހުށަހެޅި  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތުންނާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ވާހަކަތަކަށާ ދެއްކި  ދެފަރާތުން  ހެކިބަހަށްމަޖިލީހުގައި  ހެކިންގެ  ބެލިއިރު  އި،  ގާދިއްފުށި،  ރިޢާޔަތްކޮށް  ތ.   ،

  2020މާރިޗު    01( A080752)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:    ޝުޖާޢު ޢަލީ ، ހުދުޢަުޞރުމާގެ

ލިމިޓެޑުގެ ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ  ފެށިގެން  މަާޤމުގައި    އިން  އޮފިސަރގެ  މެއިންޓެނެންސް  ބްރާންޗުގެ  ގާދިއްފުށި  ތ. 

އޮގަސްޓު    11ތުގެ މަާޤމު ޓެކްނީަޝނަކަށް ބަދަކުރުމަށްފަހު،  ގައި އެފަރާ  2021މެއި    25ވަޒީފާއާދާކުރަމުން ދަނިކޮށް  

ކުރިން އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާ އަނބުރާ ލިބުމާއެކު މުސާރައާއި  ގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ، ުޝޖާޢު ޢަލީ    2021

 2021ސެޕްޓެންބަރު    20ތަށް  ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާ ގޮއިނާޔަތްތައް ފުރިހަމައަށް ނަގައިދިނުމަށް އެދި  

 މި މައްސަލައިގައި،ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި  ގައި

ޢަލީ ވަކިކުރެވިފައިވަނީ  ޝުޖާޢު  ޙާޟިރުވެފައިނުވާ  7ވިދިވިދިގެން    ވަޒީފާއިން  ވަޒީފާއަށް  ދުވަހު    ތީކަމަށް )ހަތެއް( 

ވަކިއެއްޗެއް އެންގުމަކާނުލައި  ުޝޖާޢު ޢަލީ  ، އެފަދައިން  ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑުން ޖަވާބުދާރީވެފައިވާއިރު   ބަޔާންކޮށް

ފައިވުމުގެ  ސާބިތުކޮށްދީ  ންން ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑު ޙާޟިރުވެފައިނުވާކަ ވަޒީފާއަށް  )ހަތެއް( ދުވަހު    7ވިދިވިދިގެން  

ދު  7ވިދިވިދިގެން   އިތުރުން ޙާޟިރުވެފައިނުވާކަމަށްވަހު  )ހަތެއް(  ޢަލީ   ވަޒީފާއަށް  ން  އިޢުތިރާފު ގެ  ުޝޖާޢު 

ވަނަ މާއްދާގެ    23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު    މި ޢަމަލަކީގެ  ުޝޖާޢު ޢަލީ ސާބިތުވެފައިވާތީ،  

ދަށުން ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާ ނުލައި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެފަދަ ފާޅުކަންބޮޑު ޣައިރު ސުލޫކީ ޢަމަލެއް ކަމަށް 

ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  ލިމިޓެޑުން  ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ  ޢަލީބުރަވެވޭތީ،  ފެނަކަ  ވަ  ޝުޖާޢު  ވަކިކޮށްފައިވަނީ،  ޒީފާއިން 

ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑުގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން، މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ 

މެދުވެރިވެގެން   ޢަދުލުވެރިކަން  މަ ސަބަބެއް  ޢަދުލުވެރިކަން    (substantive fairness)އުޫޟޢީ  އިޖުރާއީ  އަދި 

(procedural fairness)   ުއަމުރެއް    ގެ ފަރާތުން އެދިފައިވާ ފަދަުޝޖާޢު ޢަލީ  ކަނޑައަޅައި،  މަށްފަހު ކަމަށްޤާއިމުކުރ
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