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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

 VTR/2021/219 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2021ސެޕްޓެންބަރު  22 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2022ފެބުރުވަރީ  15 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 ( ރޯޒް / ތ. ގާދިއްފުށި) އިލްހާމް މުޙައްމަދު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A088054)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 

 

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑް 

 (C-0462/2012)ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭަޝން ނަންބަރު: 

 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ 

މައްސަލައަކީ ނަންބަރު:، މި  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި  މުޙައްމަދު  އިލްހާމް  ރޯޒް،  ގާދިއްފުށި،    ތ. 

A088054  )05    ިޑެޕިއުޓީ    2019މެއ ބްރާންޗުގެ  ގާދިއްފުށި  ތ.  ލިމިޓެޑުގެ  ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ  ފެށިގެން  އިން 

ދަނިކޮށް   ވަޒީފާއާދާކުރަމުން  މަާޤމުގައި  ޓެކްނީަޝނަކަށް   2021މެއި    05މެނޭޖަރުގެ  މަާޤމު  އެފަރާތުގެ  ގައި 

ގައި ވަޒީފާއިން   2021އޮގަސްޓު    11 ދިނުމެއް ނެތި،  އެއްވެސް އެއްޗެއް އެންގުމަކާ ނުލައި އިންޒާރެއްބަދަކުރުމަށްފަހު،  

ކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން އެފަރާތަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް  ލުވަކިކޮށްފައިވާތީ، އިލްހާމް މުޙައްމަދުގެ ވަޒީފާ ބަދަ
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ނބުރާ ރުޖޫޢަކޮށްދިނުމަށް އެދި  ނަގައިދިނުމަށާއި، އެފަރާތް އަދާކުރަމުން ދިޔަ މަާޤމަށް އަ   ގޮތުގައިގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ

ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުން    2021ސެޕްޓެންބަރު    22ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާ ގޮތަށް  

 ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. 

 މެންބަރުގެ ރައުޔު 

 މަރްޔަމް ރިޝްފާގެ ރައުޔު 

   ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން އިގައި  މައްސަލަ 

ނަންބަރު:   .1 ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި  މުޙައްމަދު  އިލްހާމް  ރޯޒް،  ގާދިއްފުށި،       (A088054ތ. 

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

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

ތ. ގާދިއްފުށި ބްރާންޗުގެ ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖަރުގެ މަާޤމު އަދާކުރަމުންދިޔަ ފަރާތެއް  ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑުގެ  

ރ. )ހަތަރުހާސް ނުވަސަތޭކަ ރުފިޔާ( އާއި ޢިނާޔަތުގެ  -/4,900ކަމަށާއި، އެފަރާތަށް އަސާސީ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި  

އެފަރާތް ގައި    2021އޮގަސްޓު    11ރ. )ހަތަރުހާސް ނުވަސަތޭކަ ރުފިޔާ( ލިބެމުންދިޔަކަމަށާއި،  -/4,900ގޮތުގައި  

 ށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާކަމަ

ފަރާތް  1.1 ހުށަހެޅި  ގޮތުގައި    މައްސަލަ  އަސާސްގެ  ހުށަހެޅުމުގެ  ަޝކުވާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ 

ގައި ވަޒީފާއަދާކުރަން ފެށުމަށްފަހު ބްރާންޗްގެ    2019މެއި    5ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  

  05މަކާ ނުލައި،  ހިންގުމާ ޙަވާލުވެފައިވާނެކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް އެފަރާތަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް އެންގު 

ބަދަލުކޮށް    2021މެއި   މެނޭޖަރަށް  އެސިސްޓެންޓް  ހިންގުން  ބްރާންޗުގެ  މަާޤމު  އަދި  ގައި  އެފަރާތުގެ 

ކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  ތީޓެކްނީަޝނަކަށް ބަދަލުކޮށް، ވަޒީފާ ބަދަލުކުރިކަމުގެ ލިޔުން ދީފައިވާ

ކިބައިން  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ސާފުކޮށްދިނުމަށް  ސަބަބު  ބަދަލުކުރި  މިފަދައިން  ވަޒީފާ 
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ކުރި ސަބަބު ލު ތުގެ ވަޒީފާ ބަދައެދިފައިވާނެކަމަށާއި، އަދި ވަޒީފާ ބަދަލުކުރި ލިޔުމުގައި ސޮއިކުރާނީ އެފަރާ

ޔާންކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި،  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ޓެކްނީަޝނެއްގެ މަާޤމުގައި  ލިޔުމުން އެންގުމުންކަމަށް ބަ

ގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އެފަރާތް ވަޒީފާއިން   2021އޮގަސްޓު    11ވަޒީފާއަދާކުރަމުންފަނިކޮށް  

 ވެ.އަންގާފައިނުވާކަމަށެ ވަކިކުރި ދުވަހާއި ހަމައަށްވެސް އެފަރާތުގެ ވަޒީފާ ބަދަލުކޮށްފައިވާ ސަބަބު 

ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ،   .2 އެދޭގޮތްކަމަށް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ބަދަ މައްސަލަ  ވަޒީފާ  ފެށިގެން  ލުއެފަރާތުގެ  ދުވަހުން  ކުރި 

އެފަރާތަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ނަގައިދިނުމަށާއި، އެފަރާތް އަދާކުރަމުން  

ކަން އިސްވެ ފާހަގަކުރެވުނު މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމަށް ރިޢާޔަތްކުރުމުން  ށް އަނބުރާ ރުޖޫޢަކޮށްދިނުމަށްދިޔަ މަާޤމަ

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ    2021އޮކްޓޫބަރު    24މި މައްސަލައަށް ޖަވާބުދާރިވުމުގެ ގޮތުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން   .3

ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 'މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރާއިރު،  

އިން ފެށިގެން ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑުގެ ތ. ގާދިއްފުށި   2021  މާރިޗު   01މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ  

ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖަރުގެ މަޤާމުގައި ބްރާންޗުގެ އެޗް.އާރް.ބިލިންގް، ސޭލްސް ކަލެކްަޝން އެންޑް ކްރެޑިޓް ކޮންޓްރޯލްގެ  

އިވާ މަާޤމުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު  ވަޒީފާއާދާކުރަމުން ދިޔަ ފަރާތެއްކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށެހެޅި ފަރާތަށް ޙަވާލުކުރެވިފަ

 2021މެއި    25އަދާކުރުމުގައި ފަރުވާކުޑަވުމާއި އަދި މަާޤމުގެ ޒިންމާތައް ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި އަދާނުކުރެވޭތީ  

 ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މަާޤމު ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖަރުން ޓެކްނީަޝނަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާކަމަށާއި، 

ފަރާތް 3.1 ހުށަހެޅި  އެފަރާތް  މައްސަލަ  މަާޤމުން  ޓެކްނީަޝންގެ  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ގައި    2021އޮގަސްޓު    11 

ޢާއްމު ގަވާއިދުގެ    1ގެ ޗެޕްޓަރ    2015ވަކިކޮށްފައިވަނީ، ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑުގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު  

، އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު  ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ކަމަށާއި  21ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    34.8ދަށުން އެ ބާބުގެ  

ދުވަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު    07ޒުރެއްނެތި، ވިދިވިދިގެން  އުއި "އޮފީހަށް އެންގުމަކާ ނުލައި، އަދި މަުޤބޫލު  މާއްދާގަ 

ހުށަހެޅި  ވަޒީފާއަށް ޙާިޟރުނުވުން." އަކީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެ ސަބަބެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މައްސަލަ 
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އޮގަސްޓު    11އިން    2021ޖުލައި    13ވެފައިނުވާކަމަށާއި،  )ހައެއް( ދުވަހު ޙާިޟރު  06ގައި    2021ފަރާތް ޖޫން  

)ބާރަ( ދުވަހު ޙާޟިރުވެފައިނުވާކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މައްސަލަ    12އަށް ޖެހިޖެހިގެން ވީނުވީއެއް ނާންގާ    2021

 ފައިވާނެކަމަށެވެ. ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި ކުންފުނީގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް

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

ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މައްޗަށް ތަންފީޒުކުރެވިފައިވާ ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑުގެ  

އާ އެއްގޮތަށް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒިފާ އަލުން   2015މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު  

އިޢާދަކުރާނެ ހަމައެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އަދި އެފަރާތުން އެދިފައިވާފަދަ އެއްވެސް މާލީ ބަދަލެއް ނަދައިދެވޭނެ  

ކަނޑައަޅައި ނެތްކަމަށް  ފޯމަށް ދިނުމަށްކަތަނެއް  ހުށަހަޅާ  ޖަވާބު  މައްސަލައިގެ  ބަޔާންކުރެވުނު  އިސްވެ  ން 

  ރިޢާޔަތްކުރުމުން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

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

ގައި   އެާޤނޫނު(  ަޝކުވާ   ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،  ޙާލަތުގައި  ނުފެންނަ  ސަބަބެއްކަމަށް  އެކަށީގެންވާ  ސަބަބަކީ 

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

ޒިންމާއެއް ގޮތުގައި    ފަރާތުގެބިތުކޮށްދިނުމަކީ ވަޒީފާދޭ  ސަބަބެއް އޮވެގެން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން ސާ

ހުށަހަޅާފައިވާ މި މައްސަލައިގައި    އިލްހާމް މުޙައްމަދު  ، ވަނަ މާއްދާއިން ކަނޑައަޅާފައި އޮތުމުން  27ާޤނޫނުގެ    އެ

ސަލަ ރައްދުވި  އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ މި މައް

 ގެ ޒިންމާއެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ.  ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑް

ަމްއސަަލެއްއަގިއ .6 ުމަވްއޒުަފ ަވޒާީފިއްނ ަވިކކޮށަްފިއަވީނ ޢަދުުލެވިރ    ، ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކކޮށެްގްނ ުހށެަހޅޭ 

ުއްނުސެރްއ ުފރަިހަމާވްނޖޭެހަކާމިއ ޮއެވެގްނޯތ ބެލުުމަގިއ ެދ  ެއަކީށގްެނާވ ަސަބެބްއ    ެއއީ   ، ިންނުމަމުކްނޯތ ުނވަަތ 

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

 HC-A/134/2011ާއއި    HC-A/24/2010ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ަނންބުަރ    ، ާޤިއުމުކެރވަިފިއޭވޯތ ބުެލްނަކްނ
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ުމަވްއޒުަފްނ ަވޒާީފިއން ވިަކުކުރަމްށ ަވޒާީފ ދޭ    ، ަޤިޟްއާޔިއްނ ެއނޭގަކާމިއ، މޮިގުތްނ ަމުއޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރަކަމީކ

ފަަދ ޢަދުުލެވިރ ަސަބަބކްަށުވުމެގ   ުކ ަވޒާީފިއްނ ަވކުިކުރަމްށ ުހއަްދުކާރަފާރަތުކްނ ޚާިޔުރުކާރ ައާސެސްއ ެއީއ ުމަވްއޒަަފ

ިއުތުރްނ އެ ިޚާޔުރުކާރ ައާސސްެއެގ ަދުށން ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ އްެނމަެހިއ ުއްނުސުރަތއް ުފރަިހަމވަެފިއޭވޯތ ބުެލްނަކްނ  

ާފިއން ަވިކުކުރަމށް ޢަދުުލެވިރ ިންނުމަމަކްށ  ުމަވްއޒަަފުކ ަވީޒ  ، ިއުޖާރއީ ޢަދުުލެވިރަކްނ ާޤިއުމުކުރަމީކ  ، ެއނޭގަކާމިއ

ުފރަިހަމުކުރްނަކްނ ިއުޖާރައުތަތއް  ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ބުެލުމަގިއ  ބުެލނަްތްއ  ބަަލްނޖެހޭ   ،ާވޞުިލުވަމްށަޓަކިއ 

ަވުތގެ  ޯކުޓން ންިނަމވަާފިއާވ ިމާބ ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓްނ ިންނމަވަާފިއާވ ިއްސެވ ެދްނެނުވނު ޤިަޟްއާޔަތުކްނާނއި ެއ 

 އެެހްނ ަމްއސަަލަތުކްނ ެއނެގން ޮއެވެއެވ. 

ުހށެަހޅަިފިއިމާވ ަމްއސަަލިއަގިއ ޢަދުުލެވިރ ަފިއަސާލައަކްށ ާވޞުިލުވަމްށަޓަކިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ   .7

 procedural)  ިއުޖާރއީ ޢަދުުލެވިރަކްނ  އިަދ  (substantive fairness)ްނ  ަވިކުކުރުމަގިއ ަމުއޟީޫޢ އަދުުލެވިރަކ

fairness)  މި ަމްއސަަލާއ ުގިޅެގްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތްުނާނއި    ުކެރވަިފިއޭވތޯ ބަަލްނޖެެހެއެވ. ެއޮގުތން، ާޤިއުމ

  ްށ ަކ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތން ުހށެަހިޅ ިލެޔިކުޔނަްތކާަށިއ، ަމްއސަަލ ބިެލ ަމޖިލުީހަގިއ ދަެފާރތްުނ ެދްއިކ ވަާހަކަތ

 ރާިޢަޔްތުކުރުމްނ ައްނަނިނވި ަކނަްކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

"ވަޒީފާގެ  ގައި ވެފައިވާ  2019ޖުލައި  05މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާ ދެމެދު    7.1

ނަމަވެސް،   ބަޔާންކޮށްފައިވީއެއްބަސްވުން" ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މަާޤމަކީ ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖަރުކަމަށް

ނަންބަރު ލިމިޓެޑުގެ  ކޯޕަރޭަޝން  'ވަޒީފާ/ 2021މޭ    FNK/A/EMP/2021/240   (24 ފެނަކަ   )

ޑިޕާޓްމަންޓް/ ސެކްަޝން ބަދަލުވިކަމުގެ ލިޔުން' އަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، އެ ފަރާތުގެ މަާޤމު ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖަރ  

ޓެކްނީަޝންގެ   ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އޮންނަކަމާއި،  އިނގެން  ބަދަލުވެފައިވާކަން  ޓެކްނީަޝނަށް  އިން 

)ތިންހާސް ރުފިޔާ( އާއި    -/3,000ތުގައި އެފަރާތަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި  މަާޤމުގައި ވަޒީފާއަދާކުރި މުއްދަ 

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

 %20  )ތިރީސް އިންސައްތަ( އާއި ޙާިޟރީ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މުސާރައިގެ  %30ގޮތުގައި މުސާރައިގެ  
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އެހެންކަމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް   .ވެއެވެއިންސައްތަ( ލިބޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެ  ވިހި)

އިސްވެ   ލިބެމުންދިޔައީ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަކިކުރިއިރު  އެފަރާތް  ވަޒީފާއިން  އަދާކުރަމުންދިޔަ 

ށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ބަދަލެއް ނަގައިދިނުމަށް  ބަޔާންކުރެވުނު ޓެކްނީަޝންގެ މަާޤމުގެ މުސާރަކަމަ

 ކަނޑައަޅާހިނދު، އެފަރާތުގެ މުސާރަކަމުގައި ބަލަންވާނީ ޓެކްނީަޝންގެ މުސާރަކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ. 

ރައްދުވި  7.2 މައްސަލަ  ގުޅިގެން  އެކަމާ  ބަދަލުކޮށްފައިވާތީ  ވަޒީފާ  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

،  ބުނުމަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު  ތުގެ ކިބައިން ސުވާލުކުރިނަމަވެސް ޖަވާބެއް ލިބިފައިނުވާކަމަށް އެފަރާތުން ބުނާފަރާ

 ؛ވަނަ މާއްދާގައި 19)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން   އްދާގައި "މުވައްޒަފުން ތަބާވާންޖެހޭ މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤީ މިންގަނޑުތަކަށް ތަބާނުވާނަމަ، މި މާ

 ".ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ބާރު، ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ  އެ މުވައްޒަފަކާމެދު އަޅަން ފެންނަ އެކަށީގެންވާ އިޞްލާޙީ 

 ؛ މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު މާއްދާގެ )ށ( ގައި

 .ހިމެނޭނެއެވެ  މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި "އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު" ގެ މާނައިގައި އަންނަނިވި ކަންތައްތައް މި 

 ؛ނަސޭހަތްދިނުން .1

 ؛ލިޔުމުން އިންޒާރު ދިނުން .2

 ؛ދުވަހަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް ހުއްޓުވުން   14ވަޒީފާގެ މަސައްކަތަށް ނިކުތުން   .3

 ދަށްމަގާމަކަށް ބަދަލުކުރުން. ހުރި މަގާމަށްވުރެ   .4

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

މަާޤމުގައި   މެނޭޖަރެއްގެ  ޑެޕިއުޓީ  ޓެކްނީަޝނަކަށް ބްރާންޗުގެ  ވަޒީފާ  އެފަރާތުގެ  ދަނިކޮށް  ވަޒީފާއަދާކުރަމުން 

މައްސަލަ ރައްދުވި  ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ   މަސައްކަތަށް ޙާޟިރުނުވާތީކަމަށް  އެފަރާތް މަސައްކަތަށް ފަރުވާކުޑަވެ، 

ވަނަ ނަންބަރުގައި   4ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ    19ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މިއީ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  
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ލާޙީ ފިޔަވަޅަކީ ަޝރުޢީ އަދި ާޤނޫނީ  ނގެން އޮންނައިރު، އެ އިޞް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޞްލާޙި ފިޔަވަޅެއްކަން އެ

ގޮތުން ޚިލާފު، އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާމެދު އެޅުން އެކަށީގެންނުވާ ފިޔަވަޅެއްކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

 6ފަރާތަށް ަޤބޫލުކުރެވޭނަމަ، އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  

އްުޤ އެފަރާތަށް ލިބިގެންވީނަމަވެސް، އެ ަޝކުވާ  ޙަ ގައި އެކަމުގެ ަޝކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ  ވަހުގެ ތެރޭ)ހައެއް( މަސްދު

ފައިވާ އިޞްލާޙީ  ޅާ އެފަރާތުން ކޮށްފައިނުވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާމެދު ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑުން އަ

 ވަޅެއްކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ. ފިޔަވަޅަކީ އެކަށީގެންވާ ހަމަތަކުގެ މަތިން އަޅާފައިވާ ފިޔަ

( 'ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި  2021އޮގަސްޓު    10)  FNK/A/TER/2021/129ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑުގެ ނަންބަރު   7.3

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

ލަ ހުށަހެޅި ނގެން އޮންނަކަމާއި، މި ލިޔުމުގައި މައްސަ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން އެންގުމުގެ ގޮތުން ދީފައިވާ ލިޔުމެއްކަން އެ

 ؛ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ސަބަބުގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ 

 ދުވަހަށްވުރެ ގިނަދުވަސް ވެފައިވާތީ"    07"މަޤުބޫލު އުޒުރެއްނެތި ސަބަބު ބަޔާންނުކޮށް ވަޒީފާއަށް ޙާޟިރުނުވާތާ  

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

ރަނގަޅުނުވެގެން ނުވަތަ އޭނާގެ    ، އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އަޅައިގެން ދާއިމީ ވަޒީފާގައި ހުރި މުވައްޒަފަކު ނޯޓިހެއް ނުދީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ ލިމިޓެޑުގެ 

އޭނާ ވަޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމަކީ، އެކަށީގެންވާ ހަމަތަކުން ބަލާއިރު، ކުރެވޭނެ ކަމެއްކަމަށް ކުންފުންޏަށް  މަސައްކަތުގެ އަޚުލާޤު އެކަށީގެންނުވުމާއެކު،  

އަންނަ   ނުފެންނަ  ބެލެވޭނީ  އެކަށީގެންނުވާކަމަށް  މާއްދާގައި  މި  އެވެ.  އަ ޙާލަތުގަ  އެވެ.  ޙާލަތްތަކުގަ  ފިޔަވަޅެއް    ދި ނިވި  އިޞްލާޙީ  ޙާލަތްތަކުގައި  މި 

 " ގެންވެއެވެ. އެޅުމަކާނުލައި، އަދި އިންޒާރެއް ވެސް ދިނުމަކާނުލައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރަށް ލިބި 

 ؛ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ 21ރެވުނު މާއްދާގެ މިފަދައިން ބަޔާންކުރެވިފައިވާއިރު، އިސްވެ ބަޔާންކު

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

 ޙާޟިރުނުވެ ހުރުން." 
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  07މަށް ބަލާއިރު، އޮފީހަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް އެންގުމަކާނުލައި  ހޫބަޔާންކުރެވުނު މާއްދާގެ މަފް މިފަދައިންކަމާއި، އިސްވެ  

ޙާލަތެއްކަމަށް   ވަކިކުރެވޭނެ  ވަޒީފާއިން  ދިނުމެއްނެތި  ނޯޓިހެއް  ޙާޟިރުނުވުމަކީ،  ވަންދެން  ދުވަސް  )ހަތެއް( 

އެ މުވައްޒަފަކު އިތުރަށް ވަޒީފާގައި ބެހެއްޓުމަކީ    ކުރެވޭނީބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، މުވައްޒަފަކު އެފަދައިން ވަޒީފާއިން ވަކި 

މާއްދާގައި   މި  ަޤބޫލުކުރެވޭތީކަމަށް  ކުންފުންޏަށް  ނޫންކަމަށް  ކަމެއް  ކުރެވޭނެ  ބަލާއިރު  ހަމަތަކުން  އެކަށީގެންވާ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

 ؛ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި 22)ވަޒިފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު   7.3.1

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

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

 ؛ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި 23މިފަދައިން ަބޔާންކުރެވިފައިވާއިރު އިސްވެ ަބޔާންކުރެވުނު ޤާނޫނުގެ 

މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤު އެކަށީގެން ނުވުމާއެކު،   ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި، ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތެއް އޭނާގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ، އޭނާގެ " 

 ".ހަމަތަކަށް ބަލާއިރު، ކުރެވޭނެ ކަމެއްކަމަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ނުފެންނަ ޙާލަތުތަކުގައެވެ  ފާގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމަކީ، އެކަށީގެންވާ އޭނާ ވަޒީ 

ޤާނޫނީ މާއްދާތަށް މި މައްސަލައަށް  މިފަދައިން ަބޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އިސްވެ ަބޔާންކުރެވުނު އެންމެހާ  

ނޯޓިހެއް  ކުރާހިނދުތަޠުީބޤު ވަކިކޮށްފައިވަނީ  އެފަރާތް  ވަޒީފާއިން  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ   ،

ހަމަތަކަށް ަބލާއިރު، ކުރެވޭނެ ކަމެއް  ދިނުމެއްނެތި ކަމަށްވާތީއާއި އޭނާ ވަޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމަކީ، އެކަށީގެންވާ

ޔާންކޮށްފައިވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއިން ނޫންކަން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން ަބ

 ވަނަ މާއަދާގެ ދަށުން ކަމަށް ކަނޑައަޅަމެވެ. 23އެފަރާތް ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއާެބހޭ ޤަނޫނުގެ 

ޢަދުުލެވިރަކްނ    .8 ަމުއޟީޫޢ  ަނނަްބުރ   (substantive fairness)ިއްސެވަބާޔޮކށަްފިއާވ  ަހިއޯކުޓެގ  ގޭުޅޮގުތްނ       ާއ 

2014/HC-A/88  :ިަގިޟްއާޔގައ 

 ، ްށ ަވީޒފޭާދ ފާަރުތްނ ަބާލ"....ުމވްައަޒަފުކ ަވީޒާފގިައ ިއތަުރްށ ެބހްެއޓުުމްނ ަވީޒފޭާދ ފާަރަތްށ ުނަވަތ ަވީޒފާ ައާދކާުރ ަތަންށ ގްެއުލްނަތކްެއ ލިބާިދނެކަަމ 

ެއިނނުްމަމްށ ާވިސލުވަުމށް ަވީޒފޭާދ ފާަރުތްނ ަތޠްބުީޤކިުރ    ، ަރނގުަޅ ޫންނކަަމްށ ަވީޒފޭާދ ފާަރުތްނ ިނނުްމުމގިައެއުމވްައަޒފްެއެގ ަމސްައަކުތެގ އްަޚލުާޤ  
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ޭވެނަކން  ަވީޒފޭާދ ފާަރަތްށ ހަަމ ެފނަްނ ެފނެުމްއެގ މްައަޗްށ ެއަކިނ ުމވްައަޒަފުކ ަވީޒފިާއްނ ަވިކނުކެުރ   ، ހަަމައީކ ެއަކީށެގނާްވ ހަމައްެއކަަމްށ ާވނެްޖޭހެނކަަމށިާއ

 ، ަގޟްިއާޔގިައ ަކނޑައަޅިައ ަބާޔްނޮކްށފިައާވަކްނ ެއނެގްނ ޮއްނަނކަމިާއ  HC-A/24/2010ިދެވހިރްާއޭޖެގ ހިައކުޯޓގެ ަނންބުަރ  

 ، "އުެމވްައަޒަފުކ ަވީޒާފގިައ ިއތަުރްށ ެބހްެއޓަުމީކ  ، ަވަނ މްާއާދ ެގ )ހ( ގެ ަދުށްނ ފިުރހަަމާވނެްޖޭހ ެދަވަނ ޝުަރުޠކަަމްށާވ  23ަވީޒފާއެާބޭހ ާޤޫނުނެގ    ، ައިދ

ހަަމަތަކްށ ަބލާއުިރ ފިުރހަަމާވީނ އުެމވްައަޒ   ، ެއަކީށެގްނވާ  ުނެފންުނ" ެވސް  ަވީޒާފގިައ ިއތަުރްށ ެބހްެއޓަުމކީ  ކެުރވޭޭނކަމްެއކަަމްށ ަވީޒފޭާދ ފާަރަތށް  ަފކު 

 ... " ، މިާއކެުރޭވެނކަމްެއކަަމްށ ަވީޒފޭާދ ފާަރަތްށ ނެުފުނުނ ހަމަައީކެވްސ ެއަކށެީގްނވާ ހަމަައަކްށ ވެެގްނަކން އެމްާއދަާއްށ ެބލުުމްނ ެއނޭގަކ 

 ، "އުެމވްައަޒަފުކ ަވީޒާފގިައ ިއތަުރްށ ެބހްެއޓަުމީކ  ، ަވަނ މްާއާދ ެގ )ހ( ގެ ަދުށްނ ފިުރހަަމާވނެްޖޭހ ެދަވަނ ޝުަރުޠކަަމްށާވ  23ަވީޒފާއެާބޭހ ާޤޫނުނެގ    ، ައިދ

ހަަމަތަކްށ ަބލާއުިރ ފިުރހަަމާވީނ އުެމވްައަޒ   ، ެއަކީށެގްނވާ  ުނެފންުނ" ެވސް  ަވީޒާފގިައ ިއތަުރްށ ެބހްެއޓަުމކީ  ކެުރވޭޭނކަމްެއކަަމްށ ަވީޒފޭާދ ފާަރަތށް  ަފކު 

 " ... ، މިާއކެުރޭވެނކަމްެއކަަމްށ ަވީޒފޭާދ ފާަރަތްށ ނެުފުނުނ ހަމަައީކެވްސ ެއަކށެީގްނވާ ހަމަައަކްށ ވެެގްނަކން އެމްާއދަާއްށ ެބލުުމްނ ެއނޭގަކ 

 ިމ ފަަދިއްނ ަކނަޑައުޅްއވަާފިއވަާކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

  )ހ( ވަނަ މާއްދާގެ   23  ާޤނޫނުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ވަކިކުރެވޭނެކަމަށް  ވަޒީފާއިން   މުވައްޒަފަކު  ދިނުމަކާނުލައި  ނޯޓިހެއް .9

ލުކޮށްދެމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ީޞތަފް ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް ބެލެވޭނެ ޙާލަތްތައް  )ށ( އާއި  

ހައުސިންގ    ވ.  އިސްމާޢީލް މަސްޢޫދު )   SC-A/27/2014ރު  އެ ކޯޓުގެ ނަންބަ  ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ، 

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

 ، ނުކުތާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ

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

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

(i)  ަލެއް ކުރުން. ފާޅުކަންބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަމ 

(ii)  .ްޚިޔާނާތެއް ވެފައިވުނ 

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

ވަޒީފާ  23ޤާނޫނުގެ   ހިނގައިދާނެއެވެ.  ނުވެ  ކަމަކަށް  ހުއްދަކުރާ  ދަށުން  މާއްދާގެ  ޤާނޫނުގެ  ވަނަ  ނޯޓިސް    23އާބެހޭ  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ 

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



 

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް 
 VTR/2021/219މައްސަލަ ނަންބަރު:                               ށަހެޅި މައްސަލަހު ށް އިލްހާމް މުޙައްމަދުރައްދުވާގޮތަ

                                             

17 ގެ  10   ޞަފްޙާ   
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ވަކިކުރުން ހުއްދަވާފަދަ ފާޅުކަން ބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަލަމެއްކަމަށް    ކަމަށް ވާނަމައެވެ. އެ އަމަލީ ނޯޓިސް ދިނުމެއްނެތި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން 

ލެއް ކަމަށް  ބެލެވޭނީ، މުވައްޒަފުކުރި އަމަލަކީ ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އޮންނަންޖެހޭ ވަޒީފާގެ ގުޅުން އެއްކޮށް ކެނޑޭ މިންވަރުގެ ސީރިއަސް އަމަ 

 ފަރާތުގެ ދެމެދުގައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ޖައުހަރީ ޝަރުތަކާ ޚިލާފުކަމެއް ކަމަށް  ( ދެ 1ވާނަމައެވެ. މުވައްޒަފުގެ ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލަކީ ) 

( އެ ކަމަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި މުވައްޒަފާއި ދެމެދުގައި އޮންނަ ވަޒީފާގެ ގުޅުމުގައި ހިމެނޭ އޮންމެ މައިގަނޑު ސިފަކަމަށްވާ ދެ  2ވާނަމަ، ނުވަތަ ) 

( އެ ކަމަކީ އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާދޭ  3އިތުބާރު އަދި އަމާނާތްތެރިކަން ގެއްލޭފަދަ ކަމެއްކަމަށް ވާނަމަ، ނުވަތަ )  ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އޮންނަންޖެހޭ 

ޓިސް ދިނުމެއްނެތި  ފަރާތަށް އަދާކުރަންޖެހޭ ވަޒީފާގެ އިލްތިޒާމުތަކާ އަސާސީގޮތުން ނުވަތަ ސީދާގޮތެއްގައި ޚިލާފު ކަމެއް ކަމަށް ވާނަމަ، އެ އަމަލަކީ ނޯ 

 ޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ހުއްދަވެދާނޭ ފާޅުކަންބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލެއް ކަމަށް ބެލެވިދާނެއެވެ.[  ވަ 

 ބަޔާންކުރެވިފައިވާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްގައި އަދާކުރަމުންދިޔަ  މި ޢިބާރާތުން

  )ހަތެއް( ދުވަސް ވަންދެން   07ވެސް އެއްޗެއް އެންގުމަކާނުލައި  އޮފީހަށް އެއްވަޒީފާއިން އެފަރާތް ވަކިކޮށްފައިވަނީ "

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

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

އާއި މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ތޯ  (gross misconduct)އިވާ ފާޅުކަންބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލެއް  ަޤިޟއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފަ

ބަލަންޖެހޭކަމުގައި ދެކޭހިނދު އަންނަނިވި ކަންކަން    ފަރާތް ޙަީޤަޤތުގައިވެސް އެފަދައިން  އޮފީހަށް ޙާިޟރުވެފައިނުވޭތޯ

 ފާހަގަކުރަމެވެ. 

( 2021އޮގަސްޓު    10)  FNK-A/TH.N09/FM/2022/50ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑުގެ ނަންބަރު    9.1

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

އިން ފެށިގެން   2021ޖުލައި    12  ލިޔުމެއްކަން އިނގެން އޮންނަކަމާއި، މި ލިޔުމުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް

 "ފިންގަރ" ނުޖަހާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

ފަރާތުގެ   9.2 ހުށަހެޅި  ހުށަހަޅާފައިވާއިރު،    2021މައްސަލަ  ރިޕޯޓު  ޙާިޟރީ  އެފަރާތް   2021ޖޫން  ގެ  ގައި 

ވާކަމާއި،   )ދިހައެއް( ދުވަސް  10ގައި ޙާިޟރުނުވާ    2021)ތިނެއް( ދުވަސް ވާކަމާއި، ޖުލައި    3ޙާިޟރުނުވާ  



 

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް 
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ތ. ގާދިއްފުށީ  މި ލިޔުމުގައި  )އަށެއް( ދުވަސްވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް    8ގައި ޙާިޟރުނުވާ    2021އޮގަސްޓު  

 މުވައްޒަފަކު ސޮއިކޮށްފައިވެއެވެ.  03ބްރާންޗްގެ 

ސާފުކުރުމަށްޓަކައި،   9.3 މަޢުލޫމާތު  އިތުރު  ގުޅޭ  ޙާިޟރީއާ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ  މި 

ގައި    2022ފެބުރުވަރީ    07  1ދަށުން،   ގެ(  ހ)  މާއްދާގެ  ވަނަ  43  ގެ  2015  ގަވާއިދު  ޓްރައިބިއުނަލްގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ

ފަރާތުގެ   ހުށަހެޅިއިން މައްސަލަ    "ސިޓީ"    M3/FNK/2022/3-200    ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު

މައްސަލަ ރައްދުވި ގެ ޙާޟިރީގެ ތަފްީޞލު އަދި ޙާިޟރީ ރިޕޯޓުގެ ސާފުކޮޕީ ހުށަހަޅަން    2021ޖޫން އަދި ޖުލައި  

 ފަރާތަށް އަންގާފައިވާނެއެވެ.  

އަންނިވި    ށް  ޓްރައިބިއުނަލަ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ގައި  2021  މެއި  31  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ   ޖަވާބުގައި  ސިޓީގެ  މި 9.4

 ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. 

 2021ޖުލައި    12މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޙާިޟރީގެ ތަފްީޞލު އަންގައިދޭ ލިޔުން ހުށަހަޅާފައިވާއިރު،   9.4.1

 ނެތްކަން ފާހަގަ އަށް ފަހު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް "ފިންގަރ އިން" ކޮށްފައިވާކަން މި ލިޔުމުން އިނގެން

 ކުރެވެއެވެ. 

( 2022ފެބުރުވަރީ    09)  FNK-A/TH.N09/FM/2022/04ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑުގެ ނަންބަރު   9.4.2

އަށް   2021ޖުލައި    12  ތްފަރާ  'ފެކްސް މެސެޖް' ހުށަހަޅާފައިވާއިރު، މި މެސެޖުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި

 ފައި ނުވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އިން ޗެކިންވެ ޗެކް އައުޓްވެ  ންފަހު ފިންގަރ މެިޝނު

 

ނަންބަރު     1 ގަވާއިދު    R/2015-20ގަވާއިދު  ޓްރައިބިއުނަލްގެ  ހުށަހެޅޭ  (:  2015)ވަޒީފާއާބެހޭ  ޓްރައިބިއލުނަލަށް  ބެލުމުގައި  "ަވޒިފާއާބެހޭ  މައްސަލަތަށް 

ންެވއްޖެ ހިނދެއްގައި، ހުށަހެޅިފައިާވ މައްސަލައިަގއި ކަންހިނާގފައިާވ ޮގތް ބަލައި، ކަމުެގ ޙަޤީޤަތް ހޯދުމަށްޓަކައި، ަވޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ބޭނު 

 އާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިެގްނެވއެެވ." ހެކިން ހާޒިރުކުރުމާއި، ލިޔެކިޔުން ހުށަހެޅުމަށް ދެފަރާތަށް އެންުގމުެގ އިޚުތިޔާރު ަވޒީފާ 
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ގައި އެފަރާތް ޙާިޟރުނުވާ    2021ގެ ޙާިޟރީ ރިޕޯޓު ހުށަހަޅާފައިވާއިރު، ޖޫން    2021މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ   9.5

 2021)ނުވައެއް( ދުވަސް ވާކަމާއި، އޮގަސްޓު    9ގައި ޙާިޟރުނުވާ    2021)ތިނެއް( ދުވަސް ވާކަމާއި، ޖުލައި    3

ޙާިޟރުނުވާ   ބަޔާންކޮށް  22ގައި  ދުވަސްވާކަމަށް  ބްރާންޗްގެ  )ބާވީސް(  ގާދިއްފުށީ  ތ.  މުވައްޒަފަކު    )ދޭއް(  2 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާިޟރީ ރިޕޯޓާއި މި ޙާިޟރީ ރިޕޯޓުގައި މައްސަލަ    9.2މި ރިޕޯޓުގެ  ސޮއިކޮށްފައިވާއިރު،  

އުޅޭކަން   ފުށޫއެރުންތަކެއް  އަދަދުގައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ދުވަސްކަމަށް  ނާންނަ  މަހު  ޖުލައި  ފަރާތް  ހުށަހެޅި 

 ހަގަކުރެވެއެވެ. ފާ

އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު އެންމެހާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މަުޤބޫލު އުޒުރެއްނެތި  9.6

ދުވަހު އޮފީހަށް އައިސްފައިނުވާކަން އެފަރާތުގެ ޙާިޟރީގެ ތަފްީޞލުން އިނގެން ނެތްކަމާއި، )ހަތެއް(    7ވިދިވިދިގެން  

ރިޕޯޓުގައި ފުށޫއެރުންތަކެއް ހުރެމެ، އެ ރިޕޯޓުތަކަކީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑަށް   މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޙާިޟރީ

އުޒުރެއްނެތި  ހުށަހެޅި ފަރާތް މަުޤބޫލު  ލިޔުމަކަށްވާތީ، މައްސަލަ  ތައްޔާރުކޮށް ބަދަލުގެނެވޭނެ  ބޭނުން ހިނދެއްގައި 

އޮފީހަށް  )ހަތެއް(    7ވިދިވިދިގެން   ލިމިޓެޑަށް ފެނަ  ޙާޟިރުވެފައިނުވާކަންދުވަހު  ކޯޕަރޭަޝން  ކަ 

 ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާކަމަށް ބުރަވެވުނު ނަމަވެސް،

ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޔާނުގައި    2021ޑިސެންބަރު    20މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   9.7

ތިރާފްވެފައިވާކަމާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  )ހަތެއް( ދުވަސްވަންދެން ހުރި" ކަމަށް އިޢު  07އެފަރާތް "ވަޒީފާއަށް ނުނިކުމެ  

އަންގާފައިވާނެކަމަށް  މެނޭޖަރަށް  ޑެޕިއުޓީ  ބްރާންޗުގެ  ގާދިއްފުށީ  ތ.  ނުނިކުންނަކަން  ވަޒީފާއަށް  ފަރާތް 

ހުށަހަޅާފައިނުވާތީއާއި،  ހެއްކެއް  އެއްވެސް  ބޭނުމަށް  ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ  އެކަން    ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް 

 ؛ަޤިޟއްޔާގައި  SC-A/02/2010ޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު އްދިވެހިރާ

( އުފުލުމަކީ ދަޢުވާކުރާ ފަރާޓުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް  onus probandi"ޢާންމު އުޞޫލެއްގެ ގޮތުގައި މަދަނީ ޙުޞޫމާތްތަކުގައި ޘާބިތުކުރުމުގެ ބުރަ ) 

ޓަށް އުފުލާ ފަރާތް ނޫންކަމާއި، އޭގެ އިތުރުން ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުން ދަޢުވާގެ  ކަމާއި، މި މާނައިގައި ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަކީ ހަމައެކަނި ދަޢުވާ ކޯ 

އަނެއް  ޚަސްމު  އެއް  ދަޢުވާއެއްގައި  އެހެންކަމުން  މަސްޢޫލިއްޔަތެއްކަމާއި،  އެފަރާތުގެ  ޘާބިތުކުރުމަކީ  ދަޢުވާ  ދިފާޢީ  ކުރާ  ޚަސްމާ  ދިފާޢުގައި   

 މަސްޢޫލިއްޔަތު އުފުލަންޖެހޭ ފަރާތަކީ އެ 'ދަފްޢެއް' ކުރާ ފަރާތެއްކަން އެނގެން އޮންނަ އޮތުމެވެ."    ( ޡާބިތުކުރުމުގެ pleaކުރިމަތިކުރާ "ދަފްޢު" ) 
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ޙާޟިރުވެވެން   ސް ވަންދެންދުވަ  )ހަތެއް(  7ހިނދު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއަށް  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  މިފަދައިން

ުބރެވޭކަމާއި،   ކަމަށް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  އެކަން ސާިބތުކޮށްދޭންޖެހޭނީ  އެފަރާތުން އަންގާފައިވާނަމަ  ނެތްކަން 

އެހެންނަމަވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެފަދައިން އަންގާފައިވާކަން އެފަރާތަށް ސާިބތުކޮށްދެވިފައިނުވާތީއާއި، މައްސަލަ 

ދުވަހު ޙާޟިރުވެފައިނުވާކަމަށް   )ހަތެއް(  7ނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއަށް  ރައްދުވި ފެ

ވަކިއެއްޗެއް ނާންގާ ވިދިވިދިގެން   އެފަރާތުން އިޢުތިރާފްވެފައިވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް   ހުދު   7ުބނާބުނުމަށް 

 .ވާކަމަށް ުބރަވެވެއެވެދުވަހު އޮފީހަށް ޙާޟިރުވެފައިނު )ހަތެއް(  

ދުވަހު ވަކިއެއްޗެއް ނާންގާ އޮފީހަށް ޙާޟިރުނުވުމަކީ ފާޅުކަން    )ހަތެއް(  7މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވިދިވިދިގެން   .10

ފަރާތް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ތޯބަލާއިރު،  ޢަމަލެއް  ސުލޫކީ  ޣައިރު  ޑެޕިއުޓީ  ބޮޑު  ލިމިޓެޑުގެ  ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ 

މަާޤމުގައި މަާޤމު  މެނޭޖަރުގެ  އެފަރާތުގެ  ޙާިޟރުވެފައިނުވާތީ،  ވަޒީފާއަށް  އެފަރާތް  ވަޒިފާއަދާކުރަމުންދިޔައިރު،   

އެ ބަދަލުކުރެވިފައިވާކަން  އޮންނަކަމާއި،  ޓެކްނީަޝނަކަށް  އެފަރާތް ޓެނގެން  މަާޤމަށް  ކްނީަޝންގެ 

ޙާިޟރުވެފައި އެންގުމަކާނުލައި  ވަކިއެއްޗެއް  ވަޒީފާއަށް  ވަޒީފާއަށް ބަދަލުކުރުމަށްފަހުވެސް،  އެފަރާތް  ނުވާކަމާއި، 

ޙާޟިރުވެފައިނުވާކަމަށް އިޢުތިރާފްވެފައިވާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މި ޢަމަލުގެ ސަބަބުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން  

އެ ޚިދުމަތްތައް ނުލިބޭނެކަން  ކިބައިން ލިބެންޖެހޭ  އޮންނަކަމާއި،  ލިމިޓެޑަށް އެފަރާތުގެ    ދެންނެވުނު   އިސްވެންގެން 

)އިސްމާޢީލް މަސްޢޫދު ވ. ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް    SC-A/27/2014  ނަންބަރު  ކޯޓުގެ  ސުޕްރީމް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ާޤނޫނުގެ  ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް(   ވަނަ ދަށުން ނޯޓިސް ދިނުމެއްނެތި   23ަޤިޟއްޔާގައި ވަޒީފާއާބެހޭ 

 gross)ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ހުއްދަވާނީ މުވައްޒަފަކު ކުރި ޢަމަލަކީ ފާޅުކަންބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލެއް  މުވައްޒަފަކު  

misconduct)    ިކުރ މުވައްޒަފު  ޢަމަލެއް  ޢަކަމުގައިވާނަމައާއި  ޣައިރުސުލޫކީ  ފާޅުކަންބޮޑު   gross)މަލަކީ 

misconduct)    ިއިރު، ލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވާޞީ ތެއްވާކަން ވަރަށް ތަފް)ތިނެއް( ޙާލަ   3ގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތުމުގައ

ވަޒީފާއަށް ޙާިޟރުނުވުމަކީ،   އިބަޔާންކުރުމާއި ނުލަ  ސަބަބުހިނދު،  ތަޠުބީޤުކުރާ  ިމ ަމްއސަަލައްށ)ތިނެއް( ޙާލަތު    3އެ  

މައްސަލަ    މުވައްޒަފު ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް އަދާކުރަންޖެހޭ ވަޒީފާގެ އިލްތިޒާމުތަކާ ސީދާގޮތުން ޚިލާފުކަމެއްކަމުގައިވާތީ

،  ކަމާއި ބުރަވެވޭ  ގެ ގޮތުގައި  (gross misconduct)އިރު ސުލޫކީ އަމަލެއް  ޣަފާޅުކަންބޮޑު    ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޢަމަލަކީ 
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މުވައްޒަފަކު  ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާ ނުލައި    ގެ ދަށުންވަނަ މާއްދާ  23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2 ނަންބަރު  ާޤނޫނު

 ކަމަށް ބުރަވެވޭތީ، ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑުން  މަލެއްޢައިރު ސުލޫކީ  ޣަފާޅުކަންބޮޑު  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެފަދަ  

ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ، ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑުގެ މުވައްޒަފުންގެ    މަދުމައްސަލަ ހުށަހެޅި އިލްހާމް މުޙައް

މައުޟޫޢީ  ވަކިކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް މެދުވެރިވެގެން    ންގަވާއިދާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން، މުވައްޒަފު ވަޒީފާއި

 ޤާއިމުކުރުމަށްފަހު ކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ.  (substantive fairness)ޢަދުލުވެރިކަން 

ޢަދުލުވެރިކަން   .11 އިޖުރާއީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި   (procedural fairness)މައްސަލަ 

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

 ؛)ރ( ގައި

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

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

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

އިޖްރާއީ  ގޮތުން  ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ  އުސޫލެއްގެ  ޢާންމު  ޤާއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް  ވަކި   ޢަދުލުވެރިކަން  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފު   ކޮށްފައިވާ ބެލެވޭނީ، 

އޭރަކު ދެވެން ހުންނަ ހުރިހާ ތަފްސީލަކާއެކު(  ) ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން، އޭނާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު 

އިތުރުން  ދީފައިވުމުގެ  އެމުވައްޒަފަކަށް  ޖަވާބުދާރީ  ވަޒީފާދޭފަރާތުން  އެތުހުމަތުތަކާމެދު  ދިނުމަށްފަހު،  ޤަޟިއްޔާ  އޭނާއަށް  ފުރުޞަތު  ވުމުގެ 

ފުރިހަމަވާކަމަށް، އެކުރެވޭ   ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ދެ ޝަރުޠު   23ތަޙްޤީޤުކުރުމަށްފަހު، ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ   އެމައްސަލައެއް 

ރުޞަތުގައި، އޭނާ އެދިފައިވާނަމަ، އޭނާ ކަނޑައެޅި މީހެއްގެ  ފު ތަޙްޤީޤަކަށް ފެނިފައިވުމުގެ އިތުރުން އެމުވައްޒަފަކަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ދެވުނު 

 އޭނާއަށް ދެވިފައިވާނަމަކަމާއި، އެހެންނަމަވެސް އެމުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ، އެކަމެއްގެ  އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތުވެސް 

އެމުވައްޒަފެއްގެ ފަރާތުން ހިނގާފައިވާކަން   ޒީފާދޭ ފަރާތުން ނިންމާ ކަމަކީ، އެކަމެއް މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ވަ 

ވަނަ    23ކަމެއްކަމުގައިވާނަމަ، އަދި އެކަމަކީ އެކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ   ވަރަށް ފާޅުކަންބޮޑުގޮތެއްގައި ފެންނަން ހުންނާނެ 

މައްސަލަތަކުގައި ވަޒީފާދޭ   ދިނުމަކާނުލައި އެމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭ ބާވަތުގެ ކަމެއްކަމަށްވާނަމަ، އެ ފަދަ ދަށުން ނޯޓިހެއް   މާއްދާގެ 

އުސޫލާ  )އާންމު  ކުރިން  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  އެމުވައްޒަފަކު  އެކަމާމެދު   ފަރާތުން  ތަޙްޤީޤުތަކެއްކޮށް،  އިތުރު  ގޮތުގެމަތިން(  އެއްގޮތްވާ 

 " އެމުވައްޒަފަކަށް ދިނުމަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ކޮންމެހެން ލާޒިމުކަމެއް ނޫންކަމާއި  ރީވުމުގެ އިތުރު ފުރުސަތުތަކެއް ޖަވާބުދާ
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ވަޒީފާއަށް   އަދާކުރަމުންދިޔަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަޔާންކުރެވިފައިވާއިރު،  އެއްޗެއް   މިފަދައިން  ވަކި 

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

ފަރާތަށް މިކަމާއި ގުޅިގެން ޖަވާބުދާރީވުމުގެ އިތުރު ފުރުަޞތެއް  ފެނަކަ    ސުލޫކީ ޢަމަލަކަށްވެފައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި

ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ކޮންމެހެން ދޭންނުޖެހޭކަން އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ަޤިޟއްޔާގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައި  

އެފަ  ވަޒީފާއިން  އަދާކުރި  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލައިގައި  މި  އިޖުރާއޮތަތީ،  ވަކިކޮށްފައިވަނީ    އީ ރާތް 

 ކަމަށް ދެކެމެވެ. ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކުރުމަށްފަހުކަމަށް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ 

އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު އެންމެހާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑުގެ   .12

މުވައްޒަފަކު ވަޒިފާއިން ވަކިކުރުމުގައި  އިން އެފަރާތް ވަކިކޮށްފައިވަނީ،  ތ. ގާދިއްފުށި ބްރާންޗުގެ ޓެކްނީަޝންގެ ވަޒީފާ

ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކުރުމަށްފަހު ކަމަށްވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި 

 ރުޖޫޢަކުރުމާއެކު، އެފަރާތުގެ ވަޒީފާ ބަދަލުކުރި  ފަރާތުން އެދިފައިވާފަދައިން އެފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ މަާޤމަށް އަނބުރާ

ފެނަކަ   ނަގައިދިނުމަށް  ގޮތުގައި  ބަދަލުގެ  ގެއްލުމުގެ  މުސާރަ  ފުރިހަމަ  ލިބެންޖެހޭ  އެފަރާތަށް  ފެށިގެން  ދުވަހުން 

ނިންމަން    ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑުގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރާނެ ހަމައެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި މޭރުމުން މި މައްސަލަ

 ފެނެއެވެ. 
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 ނިންމުން 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުންނާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހެޅި ލިޔެކިޔުންތަކަށާއި، މައްސަލަ ބެލި    ދެންފަހު، 

ތ. ގާދިއްފުށި، ރޯޒް، އިލްހާމް މުޙައްމަދު )ދިވެހި ،  މަޖިލީހުގައި ދެފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބެލިއިރު

ނަންބަރު ކާޑު  އަންގައިދޭ  ކޯޕަރޭަޝން   2019މެއި    A088054  )05:  ރައްޔިތެއްކަން  ފެނަކަ  ފެށިގެން  އިން 

  2021މެއި    05ލިމިޓެޑުގެ ތ. ގާދިއްފުށި ބްރާންޗުގެ ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖަރުގެ މަާޤމުގައި ވަޒީފާއާދާކުރަމުން ދަނިކޮށް  

 ދިނުމެއް  ގައި އެފަރާތުގެ މަާޤމު ޓެކްނީަޝނަކަށް ބަދަކުރުމަށްފަހު، އެއްވެސް އެއްޗެއް އެންގުމަކާ ނުލައި އިންޒާރެއް

ދުވަހުން   2021އޮގަސްޓު    11ނެތި،   ބަދަކުރި  ވަޒީފާ  މުޙައްމަދުގެ  އިލްހާމް  ވަކިކޮށްފައިވާތީ،  ވަޒީފާއިން  ގައި 

ފެށިގެން އެފަރާތަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ނަގައިދިނުމަށާއި، އެފަރާތް  

  22ބުރާ ރުޖޫޢަކޮށްދިނުމަށް އެދި ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާ ގޮތަށް  އަދާކުރަމުން ދިޔަ މަާޤމަށް އަނ

 މި މައްސަލައިގައި، ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި  2021ސެޕްޓެންބަރު 

ޙާިޟރުވެފައިނުވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް ފެނަކަ  )ހަތެއް( ދުވަހު ވަޒީފާއަށް    7މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވިދިވިދިގެން  

ޖަވާބުދާރީވެފައިވާއިރު ލިމިޓެޑުން  ފަރާތް  ކޯޕަރޭަޝން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެފަދައިން  ވަކިއެއްޗެއް ،  ވަޒީފާއަށް 

ން ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑަށް  ޙާޟިރުވެފައިނުވާކަވަޒީފާއަށް  )ހަތެއް( ދުވަހު    7ވިދިވިދިގެން  އެންގުމަކާނުލައި  

ފަރާތް  ،  ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވިނަމަވެސް ހުށަހެޅި  ދުވަހު    7ވިދިވިދިގެން  މައްސަލަ  ވަޒީފާއަށް )ހަތެއް( 

ސާބިތުވެފައިވާތީ،  އިޢުތިރާފުގެ  އެފަރާތު  ޙާޟިރުވެފައިނުވާކަމަށް   ޢަމަލަކީން  މި  ނަންބަރު   މުވައްޒަފުގެ  ާޤނޫނު 

މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާ ނުލައި    ގެ ދަށުން މާއްދާވަނަ    23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2

 ކަމަށް ބުރަވެވޭތީ، ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑުން މައްސަލަ  މަލެއްޢައިރު ސުލޫކީ  ޣަފާޅުކަންބޮޑު  ވަކިކުރެވިދާނެފަދަ  

ޓެޑުގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދާ  ހުށަހެޅި އިލްހާމް މުޙައްމަދު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ، ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމި

މެދުވެރިވެގެން   ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފު  މަތިން،  އުޫޟޢީ  މައެއްގޮތްވާގޮތުގެ 

ޢަދުލުވެރިކަން    (substantive fairness)ޢަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާއީ   (procedural fairness)އަދި 



 

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް 
 VTR/2021/219މައްސަލަ ނަންބަރު:                               ށަހެޅި މައްސަލަހު ށް އިލްހާމް މުޙައްމަދުރައްދުވާގޮތަ
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އަމުރެއް މައްސަލަ ހުށަހެޅި    ގެ ފަރާތުން އެދިފައިވާ ފަދައިލްހާމް މުޙައްމަދު    ކަނޑައަޅައި،    ކަމަށްމަށްފަހު  ާޤއިމުކުރު

 ހަމައެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ. ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑުގެ މައްޗަށް ކުރާނެ 

 1443ރަޖަބު  14

 2022ފެބުރުވަރީ  15

 ންމީ މި މައްސަލަ ބަލައި ނި

 

 މަރްޔަމް ރިޝްފާ 

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ މެންބަރު

 

 

 

 
 


