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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

 VTR/2020/38 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2020ފެބުރުވަރީ  20 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2021 މާރިޗު 18 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 ( ނ. މިލަދޫ/  ހާރުގެބަ)ޢަލީ މުޙައްމަދު   މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A140605: ނަންބަރު ކާޑު އަންގައިދޭ ރައްޔިތެއްކަން ދިވެހި)

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑް  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (C-0462/2012)ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭަޝން ނަންބަރު: 
  

 

 ލާސާ: މައްސަލައިގެ ޚު

، (A140605)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:    ޢީަލުމަޙްއމަދު  ،  ާހުރެގަބ ،  ނ. މިލޫަދ  ،މި މައްސަލައަކީ

މުޙައްމަދު ޢަލީގެ    ،ދަނިކޮށް  ލިމިޓެޑްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންއިން ފެށިގެން ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން    2015ޖުލައި    13

ދަނުކުރެވޭ ވަރުގެ ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެކަމުގައި ބަޔާންކޮށް، އެހެން ފަރާތަކަށް އެ ވަޒީފާ  ޢާށް އިކުންފުންޏަގެ ސަބަބުން  ފަރާތު

ޢަލީ    ދިނުމުގެ ނިޔަތުގައި، މުޙައްމަދު  ވަކިކޮށްފައިވަތީ،  ގޮތަކަށް ވަޒީފާއިން  ކުއްލި  ބޭރުން  އިމުން  ވަޒީފާއިން  ާޤނޫނީ 

ާޤނޫނާ ވަޒީފާއާބެހޭ  ކަނޑައަ ޚިލާފަށްކަމަ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  އަދާކުރަމުންދިޔަ ށް  ވަކިކުރިއިރު  ވަޒީފާއިން  ޅައިދިނުމަށާއި، 

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައި ނުބެލުމަށާއި،    ވަޒީފާއަށް އަލުން އަނބުރާ ރުޖޫޢަކޮށްދިނުމަށާއި،

ވަޒީފާއިން    ށް ނުވަތަނަގައިދިނުމަރައާއި ޢިނާޔަތްތައް  ތާރީޚުން ފެށިގެން ވަޒީފާ ރުޖޫޢަކޮށްދިނުމާ ހަމައަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާ

 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއަށް 
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 20އެދި ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް    ނަގައިދިނުމަށް   ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު

 .ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ 2020ފެބުރުވަރީ 

 

 ގެ ރައުޔު ރުންމެންބަ

 

 ރައުޔު   ގެ ނިޒާރު   މިފްރާޒް  هللاޢަބްދު 

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު   ޢީަލ  ުމަޙއްމުަދ  ނ. މިލޫަދ، ބާަހުރެގަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތަކުމަގިއާވ   .1

ނަލަށް ހުށަހެޅި 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ  ބެހޭ ޓްރައިބިއުގޮތުން ވަޒީފާއާ  މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ  ،(A140605ނަންބަރު:  

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރުމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ގޮސްފައިވަނީ  ފޯމު' ގައި  

ރާތުގެ ވަޒީފާއަށް މަާޤމުކަމަށާއި، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަ  މެނޭޖަރެއްގެއެސިސްޓެންޓް  ގެ  ނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްފެ

ފަ  ހުށަހެޅި  ޢައްޔަނުކުރެވިފައިމައްސަލަ  ތާރީޚަކީ  ރާތް  ހުށަހެޅި  ގައިކަމަށާއި،    2015ޖުލައި    13ވާ  މައްސަލަ 

ހަތަރު ހާސް ދުއިސައްތަ ރ. )-/4,250އަދާކުރަމުންދިޔަ މަާޤމުގެ އަސާސީ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި މަހަކު  ންފަރާތު

އެލަވަން ،  ރުފިޔާ(  ފަންސާސް ގޮތުގައި  ސަރވިސް  ޙާިޟރީއިންސައްތަ(  ތިރީސް)  30%މުސާރައިގެ  ސްގެ   ،  

އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މުސާރައިގެ   އަދި އިތުރުގަޑީގެ  އިންސައްތަ(  ވިހި)  20%އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މުސާރައިގެ  

 ،  ލިބެމުންދިޔަކަމަށާއި އިންސައްތަ( ތިރީސް) 50%

ޓްރައި ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްމައްސަލަ  އަސާސަކީ  ހުށަހެޅުމުގެ  ަޝކުވާ  ހުށަހެޅި  ބިއުނަލަށް  ސަލަ 

 ކުންފުންޏަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ސަބަބުން    ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް،މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ  ފަރާތް  

 ނިޔަތުގައި،   ދިނުމުގެ  ފާޒީވަ  އެ  ފަރާތަކަށް  އެހެން  ބަޔާންކޮށް،  ލިބިދާނެކަމުގައި  ގެއްލުމެއް   ވަރުގެ  އިޢާދަނުކުރެވޭ



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއަށް 
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ކަމަށް    ވަކިކޮށްފައިވަތީ،  ވަޒީފާއިން  ގައި  2020ރުވަރީ  ފެބު  17  ކަށްގޮތަ  ކުއްލި   ބޭރުން   އިމުން  ާޤނޫނީ

 ހަގަކުރެވެއެވެ. އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' އަށް ނަޒަރުކުރުމުން ފާ 

ހުށަހެޅި ފަރާތް  ިއަވީނ،  ސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ އޭެދޮގްތަކަމްށ ުބނަެފމައް .2 ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ  މައްސަލަ 

ާޤނޫނާ ވަޒީފާއަށް   ވަޒީފާއާބެހޭ  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ވަކިކުރިއިރު  ވަޒީފާއިން  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ޚިލާފަށްކަމަށް 

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި މަށާއި،  ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައި ނުބެލު އަލުން އަނބުރާ ރުޖޫޢަކޮށްދިނުމަށާއި،  

ނަގައިދިނުމަށް ނުވަތަ ންޖެހޭ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް  ތާރީޚުން ފެށިގެން ވަޒީފާ ރުޖޫޢަކޮށްދިނުމާ ހަމައަށް ލިބެ

'މައްސަލަ  ިއްސެވަބާޔްނޮކށަްފިއާވ  ނަގައިދިނުމަށްކަން    ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު 

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ.   މުންމު' އަށް ނަޒަރުކުރުހުށަހަޅާ ފޯ

ަރ  ަމްއސަަލ .3 ަޝުކާވައްށ  ަފާރުތގެ  ަވޒާީފާއބޭެހ  ުހށެަހޅި  ަފރުާތން  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ގުޮތން  އްދިުދުނުމެގ 

ްނ،  ްޓަރިއިބުއނަަލށް ުހށަަހޅަާފިއވާ 'ަމްއސަަލިއެގ ަޖާވުބ ުހށަަހޅާ ޯފުމ' ަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ ަކްނކަަމްށ ަނަޒުރުކުރުމ

ަވޒާީފ އާަދުކަރުމނިްދަޔ ަފާރެތްއކަަމާށިއ، ަމްއސަަލ  ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްގައި  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތީކ  

ވަެފިއާވ   ެދމުެދަގިއ  ދަެފާރުތގެ  ާޤޫނާނިއ،  ަވޒާީފާއބޭެހ  ވިަކުކެރވަިފިއަވީނ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރތް  ަވޒާީފެގ  ުހށެަހިޅ 

ާމއާްދައާކ ެއްއެވްސ  ޫންނަކމާަށިއ،  ެއްއަބެސުވުމެގ  ޙިލަާފްށ  ަޢމުަލޮކްށިއ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަފިއަވީނ  ަމްއސަަލ 

 ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ  ެހިޅ ަށުހ ަކަމށިާއ، ެއޮގުތްނ ަމްއސަަލުކނުްފީނެގ ުމަވްއޒުަފްނެގ ަގާވއާިދ ެއްއޮގްތާވ ޮގުތެގ މިަތްނ

ުކ ޮގުތން  ުހނަްނ  ަޢމުަލަތްއ  ަފާރުތެގ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ެގއުްލްނ  ަވިކޮކށަްފިއަވީނ  ޫފނެުބއްދޭފަަދ  ނުްފްނޏްަށ 

ން ަކމްަށ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ިހުއަމްނ ިރޯސްސ ިޑާޕްޓަމންްޓިއން ުބނަެފިއާވަކާމިއ،  ިލބާިދެނަކުމެގ ިބުރ ޮއުތުމ

ަވޒީފާ   ުނަވަތ  ަފާރަތްށ  ަވޒީފޭާދ  ބެެހްއުޓަމށް  ިއުތރަށް  ުކނުްފީނަގިއ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  އެެހްނަކުމްނ 

ަވޒާީފިއްނ    ުލަތަކީކ ެއްއެވްސ ނޯޓެިހްއ ިދނަުމާކނަުލިއާދުކާރަތަނށް ެގއުްލްނ ަވުމންދަިޔަކްނ ުނވަަތ ވަެފިއާވތީ ެއ ަޢަމ ައ

އްަށ ބެލުުމްނ ެއނޭގަކާމިއ،  ަވަނ ާމއާްދެގ )ށ(    23ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނެގ  ަވިކުކެރވާިދެނ ެއަކީށެގްނާވ ަހަމެއްއަކްނ  

ުމަވްއޒުަފްނެގ ަގާވިއަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވީޒ ަވަނ ާމއާްދެގ    34.8ުދެގ  ފިާއްނ ަވިކޮކށަްފިއަވނީ ުކނުްފީނގެ 
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 ( ގެ  ަވޒާީފއާަދުކިރަތަންށ  1)ހ(  ބަަހްއަޓއިިފަނަމ  ިއުތރްަށ  ަވޒާީފގިައ  ކުނުްފީނެގ  ަދުށްނ  ަނނަްބރެުގ  ވަަނ   )

ަބުރެގ ަދުށްނ މަުވްއޒުަފެގ ިކަބިއން  ( ވަަނ ަންނ 4ެގއުްލްނަތެކްއ ިލބާިދެނަކމްަށ ބަަލިއ އިަދ ެއ ާމއާްދެގ )ހ( ެގ ) 

ެވްސ   ުމަވްއޒުަފެގ  ޙުިދަމްތ ެއްއޮގަތަކށް  ނަުވަތ  ަސބުަބން  ުނއުފުުލުމެގ  ޒްިނާމ  ުމަވްއޒުަފގެ  ުނވަަތ  ނިުލުބުމްނ   

ެފްނާނތީ،   ިލބިދެާނަކަމްށ  ެގއުްލެމްއ  ޮބުޑ  ަތަންށ  ަމަސްއަކްތުކާރ  ުނވަަތ  ުކނުްފްނަޏްށ  ޮގުތްނ  ުހިރ  ަޢމުަލަތްއ 

ަކަމށް ބާަޔްނޮކށަްފިއާވަކން    ރާިޢޔްަތކްޮށ  ަވނަ ާމއާްދެގ )ށ( އްަށ  23ަބާޔްނުކެރުވުނ ަވޒާީފާއބެހޭ ާޤޫނުނެގ  ިއްސެވ

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ.

ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއަވނީ،    ަމްއސަަލ .4 ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ އޭެދޮގްތަކަމްށ ުބނަެފިއަވީނ، ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް 

ދެ  ާޤނޫނާއި،  ވެފަވަޒީފާއާބެހޭ  ދެމެދުގައި  ވަޒީފާގެ  ފަރާތުގެ  އެއްގޮތަށްކަމަށް އިވާ  އެއްބަސްވުމާއި 

މާލީ އެއްވެސް ބަދަލެއް ނަގައިދެވެން  ފަދަ  އެދިފައިވާ    ންކަނޑައަޅުއްވައިދެއްވުމަށާއި، މައްސަލަ ހުސަހެޅި ފަރާތު

ނެތްކަމުގަނެތްކަމަށާ ތަނެއް  ޢިއާކޮށްދޭނެ  އަނބުރާ  އަލުން  ވަޒީފާ  ފަރާތުގެ  އެ  ަކނޑަައަޅއިިދުނަމްށަކން    އިއި، 

   ފަާހަގުކެރެވެއެވ.     'މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު' އަށް ނަޒަރުކުރުމުންޮކށަްފިއާވ  ިއްސެވަބާޔްނ

އަދާކުރަމުންދިޔަ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  މައުޟޫޢީގޮތުން ނިންމުމަކަށް ވާޞިލުވުމުގެކުރިން،    ގައި،އިމައްސަލަ  މި .5

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިެބންވާ ޙައްޤު ފަރުވާ ހަމަޖައްސައިފިނަމަ، މި މައްސަލައިގައި    އްފަރާތެ  އެހެންއަށް  ވަޒީފާ

މުވައްޒަފަކު ނެގުން އެއްވެސް  ދާއިމީ    ށްއަދާކުރަމުންދިޔަ މަޤާމަ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ލިުބމަށް ހުރަސްއެޅިދާނެތީ

އަދި   ،ގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާނަމަ އެކަން ހުއްޓާލުމަށާއިނެގުމު  އްތްތެފަރާމަޤާމަށް އެއްވެސް    ،މަޑުޖައްސާލުމަށާއި

މިނޫންވެސް މަސްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަންކަމަށް ޓްރައިިބއުނަލަށް ފެންނަ ކަންކަން ހިމެނޭ  

އެދުނު އެދުމަށް  ހެޅި ފަރާތުން  ސަލަ ހުށަނެރެދިނުމަށް މައްތީ އަމުރެއް  ގުމައްޗަށް ވަ  ފަރާތުގެ  މައްސަލަ ރައްދުވި  ގޮތަށް،

މިނަޒަރުކޮ  ޤާނޫނީގޮތުން  އަދި  ޝަރުޢީ ޓްރައިިބއުނަލު  ށް،  ވަޒީފާއާެބހޭ  ކަނޑައަޅަމައްސަލާގައި  ވަކިގޮތެއް    އި ން 

އި އަދާކުރަމުން ދިޔަ މަޤާމަށް ދާއިމީގޮތެއްގަ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްމައުޟޫޢީގޮތުން މައްސަލަ ނިންމުމުގެ ނިޔަލަށް،  

ނުކުރުމަށާއި،   ޢައްޔަނު  މީހަކު  އެއެއްވެސް  ހިނގަމުންދާނަމަ،  މަސައްކަތެއް  ވަގުތުން    އެފަދަ  މަސައްކަތްތައް 

ރުމަށް ވަޒީފާއަށް އަލުން އަނުބރާ ރުޖޫޢަކު  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްން  މަޑުޖައްސާލުމަށާއި، ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލު



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއަށް 
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ޢަ ކުރާ  ތަންނިންމާ ނިންމުމެއްގެ ނުވަތަ  ާބރު ނެތިދާފަދަ ނުވަތަ  ޤާނޫނީ  ހުރަސްއެޅިދާނެފަދަ މުރެއްގެ  ފީޛުކުރުމަށް 

 އަމުރުކޮށްފައިވާނެއެވެ.މައްޗަށް އަންގާ  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެއެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުމަށް 

މައްސަލަ ރައްދުވި    ޢަލީ  އްމަދު ޙަމުއިޞަލާއަކަށް ވާިޞލުވުމަށްޓަކައި،  ހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލައިގައި ޢަދުލުވެރި ފަ .6

ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެފަދަ އެކަށީގެންވާ  

  މުޙައްމަދު ޢަލީ މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ފުރިހަމަކޮށްފައިތޯއާއި އަދި  ، ސަބަބެއް އޮވެ

ވަޒީފާ އަނބުރާ އިޢާދަކުރާ ދުވަހާ ހަމައަށް ، ފަރާތުން އަދާކުރަމުން ދިޔަ ވަޒީފާ އިޢާދަކޮށް  ގޮތަށް އެއެދިފައިވާ

މުސާރައާއި   ވަ ނާޔަތްތައް  ޢި ލިބެންޖެހޭ  ވަޒީފާއިން  ބަދަލު  ނުވަތަ  ގެއްލުމުގެ  ލިބުނު  ސަބަބުން  ކިކުރުމުގެ 

މައްސަލަ ރައްދުވި  ަފާރުތްނާނިއ  ގެ  ޢަލީއްމަދު  ޙަމުމި މައްސަލައާ ގުޅިގެން    ،ނަގައިދޭންޖެހޭތޯ ބަލަންޖެހޭހިނދު

ފަރާތުން  ކޯޕަރޭަޝންގެ  ރިޢާޔަތްކުރާއިރު    ފެނަކަ  ލިޔެކިޔުންތަކަށް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ވާހަކަތަކާއި    ދައްކާފައިވާ 

 އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ކޯޕަރޭ  މައްސަލަ .6.1 ފެނަކަ  އަދާކުރަމުންގޮސްފައިވަނީ  ފަރާތުން  ލިމިޓެޑްގެ  ހުށަހެޅި  އެސިސްޓެންޓް ަޝން 

ވަނަ އަހަރުގެ ފެބުރުވަރީ މަހު އަސާސީ    2020މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  މަާޤމުކަމާއި،    މެނޭޖަރގެ

)-/4,760ގޮތުގައި  މުސާރައިގެ   ހާސް  ރ.  ފަސްދޮޅަސްހަތަރު  ސަތޭކަ  ސަރވިސް ،  ރުފިޔާ(  ހަތް 

އެލަވަންސްގެ    ޙާިޟރީ(،  ރުފިޔާ  ސަތޭކަ އަށާވީސްއެއް ހާސް ހަތަރު  . )ރ-/1,428އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި  

  އަދި އިތުރުގަޑީގެ އަށް ސަތޭކަ ފަސް ދޮޅަސް އެކެއް ރުފިޔާ ތިރީސް ތިނެއް ލާރި(  ރ. )861/33ގޮތުގައި  

ދީފައިވާކަން މައްސަލަ   ރުފިޔާ(ދެ ހާސް ތިން ސަތޭކަ އަށްޑިހަ  ރ. )-/2,380އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި  

މުސާރައިގެ ބަޔާނުން އެނގެން އޮންނަކަން ހަރުގެ ފެބުރުވަރީ މަހުގެ  ނަ އަވަ  2020ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  

 ފާހަގަކުރެއެވެ. 

ލިމިޓެޑްގެ   .6.2 ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ  ދީފައިވާ  ފަރާތަށް  އެ  ވަކިކޮށް  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުސަހެޅި  މައްސަލަ 

ލިޔުން'   ( 'ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ކަމުގެ 2020ފެބުރުވަރީ    16)  FNK/A/TER/2020/62ނަންބަރު  
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ވަނަ މާއްދާގެ    34.8ޕަރޭަޝންގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދުގެ  ފަރާތް ފެނަކަ ކޯ  ޅިގައި މައްސަލަ ހުށަހެ

( ގައި ވާ ގޮތުގެ މަތިން ވަޒީފާގައި އިތުރަށް ބަހައްޓައިފިނަމަ ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް  4( އަދި )1)ހ( ގެ )

ލިބިދާނެކަމަ ގެއްލުންތަކެއް  އަދާކުރާތަނަށް  ވަޒީފާ  ފެންނާތީ،  ނުވަތަ  ގައި   2020ފެބުރުވަރީ    17ށް 

   ވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި

)ަވޒާީފއާބޭެހ    2/ 2008ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކެރޭވީނ ެއަކީށެގްނާވ ަސބެަބްއ ޮއެވގްެނަކަމްށ ާޤޫނުނ ަނނަްބުރ   .7

ަކާމިއ، ެއ ސަަބަބކީ ެއަކީށެގނާްވ ަސަބެބްއަކމްަށ ނެުފްނނަ ޙާލުަތަތުކަގއި ަޝުކާވ  ާޤޫނުނ( ަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއ ޮއނަްނ

ެއ ަފރާތް ަވޒާީފިއން ަވިކުކިރ  ،  ަވނަ ާމއާްދިއން ުމަވްއޒަަފަކށް ިލބިދަީފިއާވިއުރ  28ުމެގ ަޙްއުޤ އެ ާޤޫނުނގެ  އުފުުލ

ަވަނ    27ަފާރުތެގ ިޒްނާމެއްއަކްނ އެ ާޤޫނުނެގ  ަސަބަބީކ ެއކީަށެގްނާވ ސަަބެބއަްކްނ ާސބުިތޮކށިްދުނަމކީ ަވޒާީފ ޭދ  

ހުށަހަޅާފައިވާ މި މައްސަލައިގައި އެ ފަރާތް ވަޒީފާއިން    ޢަލީޙައްމަދު  މު  ާމއާްދަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއ އްޮނނަަކާމިއ، 

ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ   އޮވެގެންކަން  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ލިމިޓެޑްގެ ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ކޯޕަރޭަޝން   ފެނަކަ 

 އެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ންމާޒި

ަމްއސަަލެއްއަގިއ، ުމަވްއޒުަފ ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއަވީނ ޢަދުުލެވިރ  ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށެްގްނ ުހށެަހޭޅ   .8

ބެލުުމަގިއ ެދ ުޢްނުޞެރްއ ުފރަިހަމާވްނޖޭެހަކާމިއ، ެއީއ   ޮއެވެގްނތޯ  ިންނުމަމުކްނޯތ ުނވަަތ ެއކީަށގްެނާވ ަސަބެބއް 

ޢަދުުލެވިރަކާމިއަމ ބުެލްނަކ،  ުއޟީޫޢ  ާޤިއުމުކެރވަިފިއޭވޯތ  ޢަދުުލެވިރަކްނ  ަހިއޯކުޓެގ  ިއުޖާރީއ  ިދވިެހރްާއޭޖެގ  ން، 

ަމުއޟީޫޢ    HC-A/134/2011ާއިއ    HC-A/24/2010ަންނަބުރ   ިމޮގުތްނ  ެއނޭގަކާމިއ،  ަޤިޟްއާޔިއްނ 

ޭދ ަވޒީފާ  ަވިކުކުރަމްށ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒުަފްނ  ުމަވްއޒަަފުކ  ޢަދުުލެވިރަކަމީކ،  ައސަާސީކ  ިޚާޔުރުކާރ  ަފާރަތުކްނ   

ުހއަްދުކ ަވިކުކުރަމްށ  ަދުށްނ  ަވޒާީފިއްނ  ައާސެސްއެގ  ިޚާޔުރުކާރ  ެއ  ިއުތުރްނ  ަސަބަބަކްށވުުމެގ  ޢަދުުލެވިރ  ރާފަަދ 

ޢަދުުލެވ ިއުޖރީާއ  ެއނޭގަކާމިއ،  ބުެލްނަކން  ުފރަިހަމވަެފިއޭވޯތ  ުޢްނުޞުރަތްއ  ެއްނމަެހިއ  ިރަކްނ  ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ 

ަމަކްށ ާވޞުިލުވަމްށަޓަކިއ ބަަލްނޖޭެހ ބުެލްނަތއް  ާޤިއުމުކުރަމީކ، ުމަވްއޒަަފުކ ަވީޒާފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ޢަދުުލެވިރ ިންނުމ

ބުެލުމަގިއ ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ިއުޖާރައުތަތްއ ުފރަިހަމުކުރްނަކްނ، ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓްނ ިނނަްމވަާފިއާވ ިއްސެވ  
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ްނ ޮއްނަނކަން  ާޔަތުކނާްނިއ ެއ ޯކޓްުނ ިންނަމވަާފިއާވ މި ބަާވުތެގ އެެހން ަމްއސަަލަތުކން އެނެގެދްނެނުވުނ ަޤިޟްއ

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ.

ަވިކޮކށަްފިއަވނީ  ުހށެަހޅަިފިއ ިމާވ ަމްއސާަލަގިއ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ަވޒާީފިއްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް   .9

ޮއ އެނެގްނ  ެނިތކްަނ  ިދުނެމްއ  ނަންބަރު  ްނަނަކާމިއ،  ޯނޓެިހްއ  ހައިކޯޓުގެ   HC-A/77/2013ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ަޤިޟއްޔާގައި 

ހިމެނޭ މުަވއްޒަފަކު، ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާ ނުލައި ަވޒީފާއިން  ޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނަށް ބަލާއިރު، އެޤާނޫނުެގ ތަރަހައިެގ ތެރޭގައި"... ަވ

ޤާނޫުނެގ ަވޒީފާއާބެހޭ  ހަމައެކަނި  ބަޔާންކޮށްފަދާ މާއް ަވނަ    23  ަވކިކުރެޭވނީ  އެމާއްދާަގއި  ޙާލަތުގައި  ބަޔާްނކޮށްފައިާވ  އިާވ ގައި 

 ..." އެނޭގކަމާއި، ޮގތުެގމަތިންކަން

ަވިކޮކށަްފިއަވނީ  މިފަަދިއްނ ަބާޔްނކޮށަްފިއުވުމްނ، ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ަވޒާީފިއްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް  

 ބަަލްނޖޭެހަކުމަގއި  ަވނަ ާމއާްދާއ ެއްއޮގްތާވ ޮގުތެގމިަތނޯްތ  23  ( ެގ )ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނ  2/ 2008ާޤޫނުނ ަންނަބުރ  

 ެދެކެމެވ. 

"  ވަކިކުރުން ނުލައި  ދިނުމަކާއި ނޯޓިހެއް"  މާއްދާ ވަނަ  23 ގެ( ާޤނޫނު ވަޒީފާއާބެހޭ) 2008/2 ނަންބަރު ނޫނުާޤ .10

 ފުރިހަމަވެގެންކަމަށް   ަޝރުޠެއް  ދެ  ވަކިކުރެވޭނީ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ނެތި  ދިނުމެއް  ނޯޓިސް  ދަށުން  މާއްދާގެ  މި

ަޤިޟއްޔާ އަދި އެނޫން ވެސް    HC-A/208/2010އަދި    HC-A/24/2010ރު  ނަންބަ  ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ

( ަޝރުޠަކީ  ދެ  އެ  ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަމާއި،  ހައިކޯޓުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މައްސަލަތަކުގައި  (  1ވަޒީފާއާބެހޭ 

( ވަޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމަކީ އެކަށީގެންވާ ހަމަތަކަށް ބަލާއިރު، 2ށީގެންނުވުން އަދި )މަސައްކަތުގެ އަޚްލާުޤ އެކަ

 އްކަމަށް ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތަށް ނުފެނުންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ކުރެވޭނެ ކަމެ 

ންބަރު  ާޤނޫނު ނަ  ، ަޤިޟއްޔާގައި  HC-A/208/2010  ނަންބަރު  ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ .11

ދާގެ  މި މާއް  ،ވަނަ މާއްދާ "ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާއި ނުލައި ވަކިކުރުން"   23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2

 procedural)ދަށުން ނޯޓިސް ދިނުމެއް ނެތި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން  



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއަށް 
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fairness)    ްޢަދުލުވެރިކަނ މައުޟޫޢީ  ޤާއިމުކުރަންޖެހޭކަމުގައި   (substantive fairness)އަދި 

ޢަދުލުވެރިކަން، ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަމާއި އިޖުރާއީ  ޙާލަތުގައި،  ވަކިކުރެވޭ  ވަޒީފާއިން  ނެތި  ދިނުމެއް    ނޯޓިސް 

(procedural fairness)  ޙާލަތުތަކުގައި ކަނޑައެޅޭނީ، ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން  ާޤ އިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް، ޢާއްމު 

 ކުޑަމިނުން:އެންމެ 

އްޒަފުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު، އެއިރަކު ދެވެންހުރި ހުރިހާ ތަފުޞީލަކާއެކު، މުވަ .1

 ؛އެ މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން ދިނުމަށްފަހު

އްގައި އެ ތުހުމަތަކާމެދު ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުަޞތު އެ މުވައްޒަފަށް ދިނުމަށްފަހު އަދި އެފަދަ ފުރުަޞތެ .2

 ؛އްޒަފަކު ކަނޑައަޅާ މީހެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް އެދިއްޖެނަމަ އެ ފުރުަޞތު ދިނުމަށްފަހުއެ މުވަ

 ؛އެ މައްސަލަ އިދާރީގޮތުން ތަޙްީޤުޤކުރުމަށްފަހު .3

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ދެ ަޝރުޠު ފުރިހަމަވާކަމަށް، އެ  23ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  .4

ތަޙް ފެނި،  ކުރެވޭ  މުވައްޒަފަކު  ީޤަޤކަށް  އެ  ނިންމައިފިނަމަ،  ވަކިކުރަން  މުވައްޒަފަކު  އެ 

 ވަކިކުރި ސަބަބުތަކާއެކު އެ މުވައްޒަފަކަށް އަންގާފައިވާނަމަކަމާއި، ، ވަކިކޮށްފައިވާކަން

އިޖުރާއަތުތައް އިސްވެބަޔާންކުރެވިފައިވާ  ޙާލަތުގައި،  ވަކިކުރެވޭ  ވަޒީފާއިން  ދިނުމަކާނުލައި   ނޯޓިހެއް 

ޙާލަތެއްގައި  ފުރިހަމަކޮށްފަ އެފަދަ  ބެލެވޭނެކަމާއި  ާޤއިމުކުރެވިފައިނުވާކަމަށް  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  އިނުވާނަމަ 

ޑިސްމިސަލް   އަންފެއަރ  ކުރުން  ވަކިކުރި  ބެލެވޭނެކަމަށް    (unfair dismissal)ވަޒީފާއިން  ގޮތުގައި  އެއްގެ 

 ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން 

މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި  އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި   .12

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

 ؛ރުކުރާއިރު ާޤއިމުކޮށްފައިވޭތޯ ނަޒަ



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއަށް 
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 ނަންބަރު  ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ގުޅޭގޮތުން  އާ(  substantive fairness)  ޢަދުލުވެރިކަން   މައުޫޟޢީ .12.1

2014/HC-A/88  ިަޤިޟއްޔާގައ 

  ނެކަމަށް ލިބިދާ  ެގއްލުންތަކެއް  ތަނަށް   އަދާކުރާ  ަވޒީފާ  ނުަވތަ  ފަރާތަށް  ަވޒީފާދޭ   ބެހެއްޓުމުން  އިތުރަށް  ަވޒީފާަގއި  މުވައްޒަފަކު" ...  

 އެނިންމުމަށް   ،ިނންމުމުަގއި  ފަރާތުން  ަވޒީފާދޭ  ނޫންކަމަށް  ރަނގަޅު  އަޚްލާޤު  މަސައްކަތުެގ  އެމުަވއްޒަފެއްގެ   ،ބަލާ   ފަރާތުން  ަވޒީފާދޭ

 ފެންނަ  މަހަ  ފަރާތަށް  ަވޒީފާދޭ  ،ންޖެހޭނެކަމަށާއި ާވ  ހަމައެއްކަމަށް   އެކަށީެގންާވ  ހަމައަކީ  ތަޠްބީޤުކުރި  ފަރާތުން  ަވޒީފާދޭ  ާވސިލުުވމަށް

 HC-A/24/2010  ނަންބަރު  ހައިކޯޓުެގ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ  ،ަވކިނުކުރެޭވނެކަމަށް   ަވޒީފާއިން  މުަވއްޒަފަކު   އެކަނި  މައްޗަށް  ފެނުމެއްެގ

 ، އޮްނނަކަމާއި އެނެގން  ބަޔާންކޮށްފައިާވކަން ކަނޑައަޅައި އްޔާަގއިޤަޟި 

  އެމުަވއްޒަފަކު "  ،ޝަރުޠުކަމަށްވާ   ދެަވނަ  ފުރިހަމަާވންޖެހޭ  ންދަށު  ެގ(  ހ)  ގެ   މާއްދާ  ަވނަ   23  ޤާނޫުނެގ  ަވޒީފާއާބެހޭ  ، އަދި

  ެވސް "  ނުފެުނން  ފަރާތަށް  ަވޒީފާދޭ  ކުރެޭވޭނކަމެއްކަމަށް  ،ބަލާއިރު  ހަމަތަކަށް  އެކަށީެގްނާވ  ،ބެހެއްޓުމަކީ  އިތުރަށް  ަވޒީފާގައި

  ހަމައަކީެވސް   ނުފެނުނު  ފަރާތަށް  ަވޒީފާދޭ  ކަމަށްކުރެޭވނެކަމެއް   ބެހެއްޓުމަކީ  އިތުރަށް  ަވޒީފާގައި   އްޒަފަކުއެމުަވ  ފުރިހަމަާވނީ

 ... " ،އެނޭގކަމާއި ބެލުމުން އެމާއްދާއަށް ެވެގންކަން  ހަމައަކަށް އެކަށީެގންާވ

 . ފާހަގަކުރެވެއެވެ  ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަން ހައިކޯޓުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ފަދައިން މި

ަވަނ    34.8ކުނުްފީނެގ ުމަވްއޒުަފްނެގ ަގާވއުިދެގ    ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒީފިާއްނ ަވިކޮކށަްފިއަވީނ .12.2

 ( ގެ  )ހ(  ބަަހއަްޓއިިފަނަމ  1ާމއާްދެގ  އުިތަރށް  ަވޒާީފަގިއ  ުކނުްފނެީގ  ދުަށން  ަނނަްބުރެގ  ަވނަ   )

( ަވނަ ަންނަބުރެގ  4ިލބާިދެނަކަމްށ ބަަލިއ އިަދ ެއ ާމއާްދެގ )ހ( ެގ ) ަވޒާީފއާަދުކިރަތަންށ ެގއުްލްނތަކްެއ 

ުފެގ ިކަބިއްނ ެއއޮްގަތަކްށ ެވްސ ޙުިދަމްތ ނުލުިބުމްނ ުނަވަތ ުމަވްއޒުަފެގ ިޒްނާމ ނުއުފުުލުމެގ  ަދުށްނ ުމަވްއަޒ

ުކނުްފނަްޏްށ ުނވަަތ ަމަސްއކްަތުކ ުމަވްއޒުަފެގ ަޢމުަލަތްއ ުހިރ ޮގުތން  ުނަވތަ  ާރ ތަަންށ ޮބުޑ  ަސަބުބން 

ަވނަ ާމއާްދެގ )ށ(    23ބޭެހ ާޤޫނުނެގ  ެގއުްލެމްއ ިލބާިދެނަކަމްށ ެފްނނީާތ، ިއްސވަެބާޔްނުކެރުވުނ ަވޒީފާާއ

ރާިޢަޔްތކްޮށ ުނޮކށް  ަކަމްށ   ައްށ  ުނވަތަ  ޮކށަްފިއަވީނ،  ަފާރުތްނ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވިއުރ، 

 ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ަބޔްާނޮކށަްފިއ ނަެތީތާއއި، ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ  ޫދޮކށަްފިއ ަވީނ ޮކްނ ަކެމްއަކްނ ަމްއސަަލ

ަވޒަީފިއްނ  ެއްއެވްސ  ަފާރްތ  ޭބުނުމަގިއ  ާސިބުތކޮށިްދުނުމެގ  މުެދެވިރެވްނަކްނ  ަސބެަބއް  ަވިކޮކށަްފިއވީަނ   

ނަެތތީ،  ުހށަަހޅަާފިއ  ފަރާތް   ެހްއެކްއ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި   މައްސަލަ 

ނޯޓިސް   ގެ ދަށުންވަނަ މާއްދާ  23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ވަކިކޮށްފައިވަނީ ާޤނޫނު ނަންބަރު  
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ނެތި ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަޒީފާއިން މުވައްޒަފަކު    ދިނުމެއް  ވަކިކުރާއިރު  ޢަދުލުވެރިކަން   މައުޫޟޢީ 

(substantive fairness) ުކަމުގައި ދެކެމެވެ. ކުރުމެއް ނެތިކަމުގައި ކަނޑައަޅަންޖެހޭޤާއިމ 

މައުޟޫޢީ  .12.3 ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރާއިރު  ވަޒީފާއިން            ޢަދުލުވެރިކަން   މުވައްޒަފަކު 

(substantive fairness)    ްޤާއިމުކޮށްފައިނުވާނަމަ އިޖުރާޢީ ޢަދުލުވެރިކަނ(procedural fairness) 

 HC-A/209/2010ތޯ ބަލަން ނުޖެހޭނޭކަމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  ާޤއިމުކުރެވިފައިވޭ

ލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައްސަލަ މައްސަ  ،ަޤިޟއްޔާގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވީހިނދު 

 ނަޒަރުކޮށް ާޤއިމުކޮށްފައިވޭތޯ  (procedural fairness) ޢަދުލުވެރިކަން  އީރައްދުވި ފަރާތުން އިޖުރާ 

  ިންނުމަމަކްށ  ޢަދުުލެވިރ  އިަދ  ިއްނސުާފެވިރ  ، އެެހްނަނަމެވްސ  ކަނޑައެޅުން ލާޒިމުނުވާކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ. 

( procedural fairness)   ޢަދުުލެވިރަކްނ  ީއިއުޖާރ  ިއްސެވަބާޔްނުކެރވަިފިއާވ  ުވުމަގިއާވސުިލ

ުދ، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި  ުބަރެވވިޭހނ   މިުހްނުމކުަމަގިއ  ަނަޒުރުކުރްނ  ނަަމެވްސ  ޚާުލާސޮކްށ   ާޤިއުމޮކށަްފިއޭވޯތ

ާޤިއުމުކަރްނޖޭެހ   ަވިކުކުރުމަގއި  ަވޒާީފިއްނ   (procedural fairness)   ޢަދުުލެވިރަކްނ  ީއިއުޖާރަފާރްތ 

ުނވީާތ،   ުހށަަހޅަާފިއ  ެހްއެކްއ  ެއްއެވސް  ޭބުނުމަގިއ  ާސބުިތޮކށިްދުނުމެގ   މައްސަލަ ާޤިއުމޮކށަްފިއާވަކްނ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މުވައްޒަފަކު    23ކިކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  ވަ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި

ްއެނިތ  ާޤިއުމުކރެުމ  (procedural fairness)ން  އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަ  ވަކިކުރުމުގައި ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ

 ަކުމަގިއ ުބަރެވެވެއެވ. 

ސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  އި .13

 (procedural fairness)ރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖު  އަދި  (substantive fairness)މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަން  

ވަކިކުރި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެކަނޑައަޅައި، ާޤިއުމުކެރވަިފިއުނާވަކަމްށ  

އިވާ  ޅާފަ)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގައި ކަނޑައަ  2008/2ވަކިކުރުމަކީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތް، ާޤނޫނު ނަންބަރު  

 ދެކެމެވެ. ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމުގައި    އެއް ކަމުގައި   (unfair dismissal)ހަމަތަކާ ޚިލާފު، އަންފެއަރ ޑިސްމިސަލް  



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއަށް 
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ވަޒީފާއިން   ،އެފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ރުޖޫޢަކޮށް  އެދިފައިވާ ފަދައިން  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ .14

ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރާ ތާރީޚުގެ ނިޔަލަށް އެފަރާތަށް ޙައްުޤވާ މުސާރައާއި  ވަކިކުރެވުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން  

  ،ނަޒަރުކުރާއިރު ނަގައިދެވިދާނެތޯޢިނާޔަތްތައް 

އެކަށީގެންވާ  ،ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން  29އާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ )ވަޒީފާ 2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  .14.1

ސަބަބުން މުވައްޒަފަށް ލިބޭ ާޤނޫނީ ޙައްލުތަކަށާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ    ސަބަބެއް ނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ

 ަޤިޟއްޔާގައި  HC-A/555/2016ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ަވޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ފުރަތަމަ ބަލަްނާވނީ އެމުަވއްޒަފަކު ަވކިކުރިއިރު ހުރި ަވޒީފާަގއި " ... އަމުރެއްނެރުމުގައި  

 ،  އެަވޒީފާއާުގޅޭ ނުަވތަ އެނޫްނެވސް އޭނާއާ އެކަށީެގންާވ ަވޒީފާއެއްަގއި ބެހެއްޓުމަށް ކަމަށާއި އަލުން ބެހެއްޓުމަށް ުނަވތަ

" ... 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި   ،ންއޮތަތީއާއިކަނޑަޅާފައިވާކަން އެނގެމި ޢިބާރާތުން  

ޢަދުލުވެރިކަން   އިޖު  (substantive fairness)މައުޫޟޢީ  ޢަދުލުވެރިކަން އަދި          ރާއީ 

(procedural fairness)  ީޢަދުލުވެރިގޮތަކީ    ،ާޤއިމުކޮށްފައިނުވާތ އެންމެ  މައްސަލައިގައި  ާޤނޫނު  މި 

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން   1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    29)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ނަންބަރ  

ވަޒީ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެފަރާތް އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރުމަށާއި، މައްސަލަ  ފާއަށް  އަދާކުރަމުން ދިޔަ 

 ކަނޑައަޅައި،ނުބެލުމަށް ފަރާތެއްކަމުގައި  ވަކިވެފައިވާ ވަޒީފާއިން ޙާލެއްގައި އެއްވެސްހުށަހެޅި ފަރާތަކީ 

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

ަވޒީފާއަށް އަލުން އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރުމާ ދެމެދު ހިނާގ މުޅި'މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާއި  މުއްދަތަށް ބަދަލު  ން ަވކި ކުރުމާއި 

ކޮންޓްރެކްޓާދިނުން   ެގއްލުން ކުޑަކުރުމުެގ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ  ޚިލާފުިވ ފަރާތްޫނން އަެނއް  ލާޒިމް ނޫން ކަމަށާއި، ލިބޭ 

ކަނޑައެޅުމުަގއި ބޭއިންޞާފު މުއްސަދި ކަމެއް ލިބޭ  ށް ދެޭވ ބަދަލުފަރާތުެގ ެވސް މަސްއޫލިއްޔަތެއް ކަމަށާއި، މުަވއްޒަފަ

އިންޞާފުވެރި   ކުރުމަކީ  އަމުރު  ތަެނއްގައި ޮގތަށް  އެހެން  ކަނޑައެޅުމުަގއި  އިާނޔަތް  މުސާރައާއި  ނޫންކަމަށާއި،  ޮގތެއް 

 އެކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރަްނާވނެ ކަމަށް އެނޫން ޮގތަކަށް އާމްދަނީއެއް ހޯދާފައިާވ ނަމަ ަވޒީފާއެއް އަދާކޮށްފައިާވ ނަމަ ނުަވތަ



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއަށް 
 VTR/2020/38މައްސަލަ ނަންބަރު:                                       ހެޅި މައްސަލަ ށަހުމުޙައްމަދު ޢަލީ 
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ފާހަަގކޮށްފައިާވ ނުކުތާއަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،  ޤަޟިއްޔާަގއި  SC-A/36/2019ނަންބަރު   ދިެވހިރާއްޖޭެގ ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ

 ޝާނާކުރެިވފައިާވ މައްސަލައިަގއި، ކަންހިާގފައިާވ ޮގތަށް ބަލައި، ހަމައެކަނި އުނިކުރެޭވީނ، ޢާއިޝަތު ނި އިސްތިއުނާފު

ަވޒީފާއެއް  ހާއި ހަމައަށް ޢާއިޝަތު ނިޝާނާއަށްަވޒީފާއިން ަވކިކުރި ދުަވހުން ފެށިެގން، އޭނާއަށް އަބުރާ ަވޒީފާ ދިން ދުަވ

ސާބިތުކޮށްދެޭވ މިްނވަރެއް  އަދާކޮށްެގން ުނަވތަ އެނޫްނެވސް ޮގތަކަށް އާމްދަީނއެއް ލިބިފައިާވކަން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަްނއަށް

 އެކަންޏެެވ.' 

ރި ހިސާބުން ފެށިގެން މައްސަލައިގައި މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކު މިއިރު،  ބާރާތުން ބާޔާންކޮށްފައިވާ މި ޢި

މިއަދާހަމައަށް ވެސް އެއްވެސް ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށް މުސާރައެއް ލިބިފައިވާކަން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން 

މައް  ބުނެފައިނުވާތީ،  އެއްޗެއް  އެއްވެސް  ވަކިކުރި  ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ސަލަ 

ރާ ވަޒީފާދިން ދުވަހާ ހަމައަށް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ  ދުވަހުން ފަށައިގެން، އޭނާއަށް އަނބު

އެއްވެސް    ފައިސާ  ޢިނާޔަތްތަކަށްވާރައްދުވި ފަރާތުގެ ބުނެވިދިޔަ ވަޒީފާގައި ހުރިނަމަ، ލިބޭނެ މުސާރައާއި  

މައްސަލަ ނިންމަން  ނަގައިދޭންޖެހޭކަމަށް ކަނޑައަޅައި މި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  ނެތި  އުނިކުރުމެއް  

 ފެނެއެވެ. 

 

 މައްސަލައިގެ ނިންމުން: 
 

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

މުޙައްމަދު ޢަލީގެ ފަރާތުން ކުންފުންޏަށް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ ، ބިެލިއުރ  ރާިޢަޔްތކްޮށ  ަމްއަޗްށ  ެގވަާހަކަތުކ  ްއިކެދ  ދަެފާރުތްނ

ވަޒީފާ ދިނުމުގެ ނިޔަތުގައި،   އެ  ފަރާތަކަށް  އެހެން  ބަޔާންކޮށް،  ލިބިގެންދާނެކަމުގައި  ގެއްލުމެއް  ވަރުގެ  އިއާދަނުކުރެވޭ 

ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ    ވަޒީފާއިންށް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަތީ، މުޙައްމަދު ޢަލީ  ާޤނޫނީ އިމުން ބޭރުން ކުއްލި ގޮތަކަ

އަނބުރާ    ާޤނޫނާ އަލުން  ވަޒީފާއަށް  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ވަކިކުރިއިރު  ވަޒީފާއިން  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ޚިލާފަށްކަމަށް 

 ވަޒީފާ  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެންކަމުގައި ނުބެލުމަށާއި،  ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާ ފަރާތެއްރުޖޫޢަކޮށްދިނުމަށާއި،  

ނަގައިދިނުމަށް ނުވަތަ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން ރުޖޫޢަކޮށްދިނުމާ ހަމައަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް  



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއަށް 
 VTR/2020/38މައްސަލަ ނަންބަރު:                                       ހެޅި މައްސަލަ ށަހުމުޙައްމަދު ޢަލީ 
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ގައި    2020ފެބުރުވަރީ  20 ރައްދުވާގޮތަށް އެދި ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑަށް  ނަގައިދިނުމަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު 

 ،މައްސަލައިގައި މި ޅިހުށަހެ ބިއުނަލަށްޓްރައި ވަޒީފާއާބެހޭ

 އަދި  (substantive fairness)  ޢަދުލުވެރިކަން  މައުޟޫޢީ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިންޢީަލ    ުމަޙްއމުަދ

ުބަރެވެވްނެނތީަތ ާޤިއުމކެުރވަިފިއ  (procedural fairness)  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ   ފެނަކަ ޢީަލ    ުމަޙްއމުަދ  ،ާވަކަމްށ 

  2008/2  ނަންބަރު  ާޤނޫނު  ،ނެތި  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކުރުމަކީވަކިކުރި    ވަޒީފާއިން  ގެލިމިޓެޑް  ކޯޕަރޭަޝން

  އެއް   ( unfair dismissal)  ޑިސްމިސަލް  އަންފެއަރ  ، ޚިލާފު  ހަމަތަކާ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ގައި(  ާޤނޫނު  ވަޒީފާއާބެހޭ)

   ،ކަނޑައަޅައި ކަމުގައި

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

        ުރަނނަްބ  ަހިއޯކުޓެގ   ިދވިެހާރްއޖެޭގ  ަޙއްލަުތަކށިާއ  ާޤޫނީނ  ިލޭބ   ުމަވްއޒަަފްށ   ސަބުަބްނ   ަވިކުކުރުމެގ  ަވޒާީފިއްނ

2016/HC-A/555  ަވިކުކުރުމަގއި   ަވޒާީފިއްނ  ޢީަލ  ުމަޙްއމުަދ  ފަަދިއްނ  ިއްސވެފަާހަގުކެރުވުނ،  ރާިޢަޔްތކްޮށ  ަޤިޟްއޔަާއްށ  

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

 އެފަރާތްށް  މަާޤމަ  އަދާކުރަމުންދިޔަޢީަލ    ުމަޙްއމުަދ  ދަށުން  ނަންބަރުގެ  ވަނަ  1  ގެ(  ހ)  އްދާގެ މާ  ވަނަ  29  ގެ(  ާޤނޫނު

  ، ނުބުެލަމާށިއ  ފާަރެތްއަކުމަގިއ  ަވިކވަެފިއާވ  ަވޒާީފިއްނ  ޙެާލއަްގިއ  ެއްއެވްސ  ައީކޢަލީ  މުޙައްމަދު،  ރުޖޫޢަކުރުމަށާއި  އަނބުރާ

،  ަހަމައްށ   ާތީރާޚ  ަހަމޖޭެހ  އުަލްނ  ަކްނަތއަްތްއ  ަވޒާީފެގ  ަފާރތެުގ  ެއ،  ެފިށެގްނ   ާތީރުޚްނ   ަވިކކިުރ  ަވޒާީފިއްނ  ޢީަލ  ުމަޙްއމުަދ

  ަނަގއިިދުނަމްށ   ަރުއޫޖ  ޙައްުޤވާނޭ  ފަރާތަށް  އެ  ހުރިނަމަ  ޢަލީ  މުޙައްމަދު  ވަޒީފާގައި  ލިމިޓެޑްގެ   ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ

 ، ަކނަޑައަޅިއ

 ތެރޭގައި   ދުވަހުގެ(  ސާދަ)   14  ފެށިގެން  އިން  (2021  ރިޗުމާ  18)  މިއަދު  ކަންކަން  އެންމެހައި  އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ

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

 .ނިންމައިފީމެވެ  މައްސަލަ  މި   ،ރުކޮށްއަމު   އަންގައި   މައްޗަށް  ލިމިޓެޑްގެ  ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ  ރައްދުވި  މައްސަލަ ،  އެންގުމަށް
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