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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 

 VTR/2020/56 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2020މާރިޗު  09 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2022އެޕްރީލް  27 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 ޔާމީން މުޙައްމަދު، އާރު، ގދ. ތިނަދޫ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A028137)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑް  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (C-0462/2012)ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭަޝން ނަންބަރު: 

 

 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

 (A028137)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:    ޔާމީން މުޙައްމަދު )އާރު، ގދ. ތިނަދޫ(،  މައްސަލައަކީ  މި

މަާޤމު އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް، ވަޒީފާއާބެހޭ   ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްގެ ގދ. ތިނަދޫ ބްރާންޗުގެ ސީނިއަރ ޑްރައިވަރުގެ 
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އިޖުރާ ކުރުމަށް ލާޒިމްކުރާ  ދޭފަރާތުން ފުރިހަމަ  ވަޒީފާ  ބްރާންޗުގައި  ތްތައް ފުރިހަމަނު އަާޤނޫނުގައި  ތިނަދޫ  ކޮށް، ގދ. 

ސަބަބެއްނެތި،  މަުޤބޫލު  އެއްވެސް  ނުހިފޭކަމަށްބުނެ،  އެވަގުތު  ކުންފުންޏަށް  ބޭނުން  މުވައްޒަފުގެ  ނެތުމުން  ވެހިކަލެއް 

ޢަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާއީ  ޢަދުލުވެރިކަމާއި  މައުޫޟޢީ  ާޤއިމްކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު 

ގެންދިޔަ ާޤއިމުކު  އަދާކުރަމުން  ކުރިން  މުޙައްމަދު  ޔާމީން  ވަކިކޮށްފައިވާތީ،  ވަޒީފާއިން  މުޙައްމަދު  ޔާމީން  ރުމެއްނެތި، 

މީހެއްކަމުގައި   ވަކިކޮށްފައިވާ  ވަޒީފާއިން  ހާލެއްގައި  އެއްވެސް  މުޙައްމަދުއަކީ  ޔާމީން  ބެހެއްޓުމަށާއި،  އަލުން  ވަޒީފާގައި 

ހަމައަށް ވޭތުވެދިޔަ ދުވަސްތަކަށް ދޭންޖެހޭ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް އެކީ އެއްފަހަރާ  ނުބެލުމަށާއި، މި މައްސަލަ ނިމުމާ

ދިނުމަށާއި، ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާ ޚިލާފަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި އިތުރު  

ނަގައި  01 ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި  މަސްދުވަހުގެ  ފެނަ)އެކެއް(  މައްޗަށް  ދިނުމަށް  ލިމިޓެޑްގެ  ކޯޕަރޭަޝން  ކަ 

 2020މާރިޗު    09  ރައްދުވާގޮތަށް  ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑަށް  އަމުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ޔާމީން މުޙައްމަދުގެ ފަރާތުން

 ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅެމުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.  ވަޒީފާއާބެހޭ ގައި

 

 މެންބަރުގެ ރައުޔު 

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

)މީގެ      (A028137)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:    ޔާމީން މުޙައްމަދު )އާރު، ގދ. ތިނަދޫ( .1

ގޮތުން ވަޒީފާއާބެހޭ    ފަހުން "މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް" ގެ ގޮތުގައި މުޚާތަބުކުރެވޭ ފަރާތް( މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ

'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަ  މައްސަލަ    ،މަށް ނަޒަރުކުރުމުންޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 

ފަރާތް"    ރައްދުވި)މީގެ ފަހުން "މައްސަލަ  ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑް    އަދާކުރަމުން ގޮސްފައިވަނީހުށަހެޅި ފަރާތް  

ގެ ގދ. ތިނަދޫ ބްރާންޗުގެ ސީނިއަރ ޑްރައިވަރގެ މަާޤމުކަމަށާއި، މައްސަލަ ގެ ގޮތުގައި މުޚާތަބުކުރެވޭ ފަރާތް(  

  ގައި ކަމަށާއި،   2012އޮގަސްޓު   16ތް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރަން ފަށަފައިވަނީ  ހުށަހެޅި ފަރާ

މަާޤމުގެ  މަހަކު  އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގޮތުގައި  އަދި  5،090/-  މުސާރައިގެ  ރުފިޔާ(  ނުވަދިހަ  )ފަސްހާސް  ރ. 
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 ފަރާތަށް ލިބެމުންދިޔަކަމަށް  ހުށަހެޅިސަލަ  މައްރ. )ނުވަ ސަތޭކަ ދިހައެއް ރުފިޔާ(  910/-ޢިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި  

 ކަމާއި، ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ 

ހުށަހެޅި    މައްސަލަ  އަސާސަކީ،  ހުށަހެޅުމުގެ  ަޝކުވާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ

ގދ. ތިނަދޫ ބްރާންޗުގައި ވެހިކަލެއް ނެތުމުން   ދަނިކޮށް،ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން  

މުވައްޒަފަކު   ސަބަބެއްނެތި،  މަުޤބޫލު  އެއްވެސް  ބުނެ،  ނުހިފޭކަމަށް  އެވަގުތު  ކުންފުންޏަށް  ބޭނުން  މުވައްޒަފުގެ 

މްކުރުމެއްނެތި  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ޤާއިމްކުރަންޖެހޭ މައުޫޟޢީ ޢާދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ ޢަދުލެވެރިކަން ާޤއި

ވަޒީފާއިން    2020ފެބުރުވަރީ    12 ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަކިކޮށްފައިވާތީކަމަށާއި،  ވަޒީފާއިން  ގައި 

(  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާގޮތުގެ މަތިން އެ މައްދާގެ )ށ( ގެ )  19ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

ވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަނުކޮށް ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާ ޚީލާފަށްކަމަށާއި،  ( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައ2ިއަދި )

ޅުމެއްނެތި،  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއަދާކުރި މުއްދަތުގައި އިޞްލާހީ ފިޔަވަޅެއް އެ

ާޤނޫނުގެ   މެދުވެރި  23ވަޒީފާއާބެހޭ  ޙާލަތު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި  އެއްވެސް  ވަނަ  ނުވަނީސް،   

ވަނަ މާއްދާގެ ރޫޙާ   22އަދި    21،  19ނޯޓިސްދިނުމެއްނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއަބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

ކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ކުރީ އަހަރުތަކުގައި ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ  ށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަމަޚިލާފަށްކަ

ބޭނުން    މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  ބެލުމުގެ ފޯމުތަކުން ފާސްވެފައިވާ ފަރާތެއްކަމަށާއި، މައްސަލަ 

ތައް  ތްނުހިފޭކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބުނާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ލައްވައި ޑްރައިވަރެއްގެ މަސަކަ

މަސައްކަ އިތުރު  ފަރާތްނޫން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތް  ން  ތު ތައްވެސް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކުރުވާފައިވާކަމަށާއި، 

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު އިރު ގދ. ތިނަދޫ ބްރާންޗްގައި ވެހިކަލް ހުރިކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އިތުރުން 

މައްސަލަ   ތިބިއިރު، ހަމައެކަނި  އެހެން މުވައްޒަފުން  އަދާކުރަމުން ގެންދިޔަ  ހުށަހެޅި ވެސް ޑްރައިވަރުގެ ވަޒީފާ 

ގެ  ފާފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާ ދެމެދު ވެފައިވާ ވަޒީ 

ވަޒީފާއާ ބައިނަލްއަުޤވާމީ އެއްބަސްވުމާއި،  ފަދަ  އޯގަނައިޒޭަޝން  ލޭބަރ  އިންޓަރނޭަޝނަލް  ާޤނޫނާއި،  ބެހޭ 

ސޮ ދިވެހިރާއްޖެއިން  ޚިލާފަށްކަމަށްޖަމްޢިއްޔާތަކާއެކު  މުޢާޙަދާތަކާ  ފަރާތުން   އިކޮށްފައިވާ  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 
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ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ،   .2 ހުށަހެޅި  ކުރިންމައްސަލަ  ހުށަހެޅި ފަރާތް    ވަޒީފާގައި   ގެންދިޔަ  އަދާކުރަމުން  މައްސަލަ 

  މީހެއްކަމުގައި   ވަކިކޮށްފައިވާ  ވަޒީފާއިން   ހާލެއްގައި  އެއްވެސް  ފަރާތަކީމައްސަލަ ހުށަހެޅި    ބެހެއްޓުމަށާއި،  އަލުން

  އެއްފަހަރާ   އެކީ  ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި  ދޭންޖެހޭ  ދުވަސްތަކަށް  ވޭތުވެދިޔަ  ނިމުމާހަމައަށް  މައްސަލަ  މި  ނުބެލުމަށާއި،

  ގޮތުގައި   ބަދަލެއްގެ   ގެއްލުމުގެ  ލިބުނު  ސަބަބުން  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  ޚިލާފަށް  ާޤނޫނާ   ވަޒީފާއާބެހޭ   ދިނުމަށާއި،

ނަގައިދިނުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މައްޗަށް    ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި   މަސްދުވަހުގެ(  އެކެއް)  01  އިތުރު

  ާފަހަގުކެރެވެއެވ.   'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' އަށް ނަޒަރުކުރުމުންިއްސެވަބާޔްނޮކށަްފިއާވ   އަމުރުކޮށްދިނުމަށްކަން

ަވޒާީފާއބެހޭ   .3 ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ޮގުތްނ  ަރއްދިުދުނުމެގ  ަޝުކާވައްށ  ަފާރުތެގ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

ުރުކުރުމްނ،  ަޒްޓަރިއިބުއނަަލްށ ހުށަަހޅަާފިއާވ 'ަމްއސަަލިއެގ ަޖާވުބ ުހށަަހާޅ ޯފުމ' ަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ ަކްނކަަމްށ ަނ

ުހށެަހިޅ   ަފާރުތން  ަމްއސަަލ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ިއްނާކުރުކާރަކަމާށިއ،  ަމްއސަަލައްށ  ިމ  ުހށަަހޅަާފިއާވ  ަފާރުތްނ 

ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތަގިއ ައާދުކަރުމްނ ޮގސަްފިއަވީނ ގދ. ިތނޫަދ ްބާރްނުޗެގ ީސިނައރ ޑަްރިއަވުރެގ ަމާޤުމަކްނ  

 ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއަވީނ ަމްއސަަލ  ެއ ަފާރުތެގ ަވޒާީފެގ ެއްއަބްސުވުމްނ ެއނޭގަކަމާށިއ، ަމްއސަަލ

ުހށެަހިޅ ަފާރތް އާަދުކަރުމްނ ެގނިްދަޔ ަމާޤުމަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރތް ބަަހްއަޓަގިއެގން އެ ަވުގުތ ޭބުނން ނުހޭިފތީ  

ަވނަ މާއާްދ )ުމަވްއޒުަފްނ    34.9ެގ    1ގެ ެޗޕަްޓރ    2015ަގާވއުިދ    ެގެފަނަކ ޯކަޕޭރަޝްނ ިލިމެޓްޑގެ މަުވްއޒުަފްނ

ޮއަގްސޓު    13( ަވަނ ަނނަްބުރެގ ަދުށނަްކަމާށިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރުތްނ  1ަވޒާީފިއްނ ޫދޮކށުްލްނ( ގެ )ހ( ެގ ) 

 ަމްސއިޫލްއަޔުތ އާަދުކުރަމށް  ަގިއ ޮސިއކޮށަްފިއާވ ަވޒާީފެގ ަބާޔުނަގިއ އާަދުކުރމްަށ ާހވުާލުކެރވަިފިއާވ ިޒްނާމާއިއ  2013

ަފރްާތ ގދ. ިތނޫަދ ްބާރްނުޗަގއި ބަަހއަްޓިއެގްނ ަހވުާލުކެރޭވނެ    ިޅވިެހކްަލެއްއ ެނުތުމގެ ިއުތުރން، ަމްއސަަލ ުހށެަހ

ަމްއސަލަ   ުމަވްއޒަަފަކށުްނާވީތ،  ޭބުނންހޭިފ  ވުަގަތްށ  ެއ  ަފާރަތީކ  ުހށެަހިޅ  ަމއްސަަލ  ަމަސްއަކެތްއނެތީަތ،  ިއުތުރ 

ަމާޤުމ  ުހށެަހިޅ ިލިމެޓްޑގެ ގދ. ިތނޫަދ ްބާރްނުޗގެ އާިދީރ ޮއިނގަނުޑްނ އެ  ޯކަޕޭރަޝން   ަފރުާތެގ ަމާޤމު ެފަނކަ 

ުއވާލަާފިއާވީތ، ިރަޑްނަޑްނީސގެ ޙަާލުތ މުެދެވިރެގްނަކަމާށއި، ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރުމެގ ުކިރްނ  

ެގ ދުަށްނ،    2015ެފަނަކ ކަޯޕޭރަޝްނ ިލިމެޓްޑެގ ުމަވްއޒުަފެގ ަގާވއުިދ    ެއަކްނ ެއ ަފާރތަށް ައްނގަާފިއާވެނަކަމާށިއ، 

)ެދެއއް( ަމސުްދވުަހެގ ޯނިޓްސެގ ުމއްދަަތްށވާ ުމާސަރާއިއ ިރަޑްނަޑްނީސގެ    02ަވޒާީފިއްނ ޫދޮކށެްލުވުމން ޭދްނޖޭެހ  

ރިުފާޔ( ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ    ރ. )ަފަނަރ ާހްސ ުދިއަސްއަތ ަހތްދަިހ15،270/ - ިއުތުރްނ އެެހނެިހްނ އަެލަވްންސައްށާވ  

 ަފާރަތްށ ަޖާމކޮށްދަީފިއާވެނަކަމށް ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ބާަޔްނޮކށަްފިއާވަކްނ ފަާހަގުކެރެވއެެވ. 



 

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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ވަޒީފާއާބެހޭ    ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ .4 ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެދިފައިވަނީ، 

އާއި، ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެފައިވާ    2015ަޝން ލިމިޓެޑްގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު  ާޤނޫނާއި ފެނަކަ ކޯޕަރޭ 

ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށްކަމަށްވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ އަނބުރާ އިޢާދަކޮށްދޭނެ ހަމައެއް  

 ފައިސާގެ ބަދަލެއް ނަގައިދެވެން ނެތްކަމަށް   ނެތްކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފާއިވާފަދަ އެއްވެސް

 ަކނަޑައަޅއިިދުނަމެށެވ. 

ިމ ަމްއސަަލާއ ުގިޅެގްނ ޝަފީަހ ެހިކ ުހށެަހުޅަމްށ ަމްއސަަލ ުހށަހިެޅ ަފާރާތިއ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރަތްށ ުފުރަޞތު   .5

 ެދުވުމްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ ޝަފީަހ ެހިކްނެގ ގުޮތަގިއ

 އިަދ ؛ ޭސްނޑް، އްިބރީާހްމ ދީީދގދ. ިތނޫަދ، ަވިއްޓ .1

 ގދ. ިތނޫަދ، ުޙްސޫނވާިލ، އަޙްމުަދ ާޙިޝްރ .2

ާރްޒުކާރކްަނ ެއްނުގުމްނ އެ  ަމށް އުެދުނަކާމއި، ަނަމެވްސ ެއ ަފރްާތަތކްުނ ހިެކަބްސ ިދުނަމށް ިއުއިތުރޮކށިްދުނާޙިޟ

 ެނގަިފިއުނާވެނެއެވ. ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ޝަފީަހ ެހިކްނެގ ޮގުތަގިއ ަފާރްތަތުކެގ ެހިކަބްސ ިމ ަމްއސަަލިއަގިއ  

(؛ A080770ަނދޫ، ެޖްމީނަހއުސް، މުޙްައަމުދ ނާިޔުޒ )ިދެވިހ ަރއިްޔެތްއކްަނ ައްނަގިއދޭ ަކޑު ަންނަބުރ:  ގދ. ިތ .1

 ައިދ 

(؛ A092272ގދ. ިތަނދޫ، ަފިއވްސާްޓރ، ައލާްމސް ުޒަހއުިރ )ިދެވިހ ަރއިްޔެތްއކްަނ ައްނަގއޭިދ ަކޑު ަންނަބުރ:   .2

 ައިދ 

 (A103788)ިދެވިހ ރްައިޔެތއަްކްނ ައްނަގިއޭދ ަކޑު ަންނަބުރ:  ގދ. ތިނަދޫ، ވިލާތުގެ، އިސްމާއީލް ހަފީޒު  .3

ިއްސެވބާަޔުނުކެރ އުެދުނަކމާަށިއ،  ހީަފުޒާޙިޟުރޮކށިްދުނަމްށ  އްިސާމއްީލ  ެތެރިއްނ  ަފާރްތަތުކެގ  ެގ ުވނު 

ިކަބްސެނުގަމށް ޭބުނން ުނާވަކމްަށ ަމްއސަަލ ަރއުްދވި ަފާރުތން ެއްނުގުމްނ، އެ ަފާރތް ިފަޔަވިއ ެދްނިތބި ެހިކެވިރން  ެހ

 ާޙިޟުރޮކްށ ެހިކަބސް ެނގަިފިއާވެނެއެވ. 



 

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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  މައްސަލަ ރައްދުވި   މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ކައި،  ޢަދުލުވެރި ފައިަޞލާއަކަށް ވާޞިލުވުމަށްޓަ  މި މައްސަލައިގައި .6

މައުޫޟޢީ  ، މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެފަދަ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެ  ކުރުމުގައިގެ ވަޒީފާއިން ވަކިފަރާތު

އެދިފައިވާގޮތަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ފުރިހަމަކޮށްފައިތޯއާއި އަދި  

ލިބެންޖެހޭ   މުއްދަތަށް  މި މައްސަލަ ނިންމުމާހަމައަށް ހިނގައިދިޔަ، އެ ފަރާތުން އަދާކުރަމުން ދިޔަ ވަޒީފާ އިޢާދަކޮށް

ނަގައިދޭންޖެހޭތޯޢިމުސާރައާއި   ވަޒީފާއާބެހޭނާޔަތްތައް    ބަބުން ސަ  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  ޚިލާފަށް  ާޤނޫނާ  އާއި، 

 ނަގައިދެވިދާނެތޯ   ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި  މަސްދުވަހުގެ(  އެކެއް)  01  އިތުރު  ގޮތުގައި  ބަދަލެއްގެ  ގެއްލުމުގެ  ލިބުނު

 ހޭކަމަށް ދެކެމެވެ. ބަލަންޖެ

ްނ  ޯނިޓްސ ިދުނަމށްފުަހ ުނވަަތ ނޯޓްިސ ިދުނަމާކ ނަުލިއަނަމެވްސ، މަުވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށިްފނަަމ، ެއ ަވޒާީފިއ .4

ަޤބުޫލުކެރޭވަނަމ ަވޒާީފއާަދުކިރ މާީހައްށ  ެއަކީށެގްނާވ ސަަބެބްއ ނިެތަކުމަގިއ  ަވިކުކީރ  ަވިކުކިރ  ، ޭއާނ  ަވޒާީފިއްނ 

ާތީރުޚްނ ެފިށގްެނ ިތްނަމްސ ުދވުަހެގ ެތޭރަގިއ ެއަކުމެގ ަޝުކާވ، ްޓަރިއިބުއނަަލްށ ހުށެަހުޅުމެގ ަޙއުްޤ ެއ ުމަވްއޒަަފަކްށ  

ަވަނ ާމއާްދެގ )ހ( އްިނ ެއނެގްނ ޮއެވެއެވ.    28)ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނނު( ެގ    2/ 2008ަބުރ  ިލިބެގްނާވަކްނ ާޤޫނުނ ަންނ 

ޮއެވެގްނަކން   ަސބެަބްއ  ެއަކީށގްެނާވ  ަވިކުކީރ  ަވޒާީފއްިނ  ުމަވްއޒަަފުކ  ެއ  ަޝުކާވެއްއަގިއ،  ުހށެަހޭޅ  މިފަަދިއްނ 

ަވޒާީފާއ ޮގުތަގއި  ިޒްނާމެއްއެގ  ަފާރުތެގ  ަވޒީފޭާދ  ާޤޫނުނެގ  ާސިބުތކޮށިްދުނަމީކ  ާމއާްދަގިއ    27ބޭެހ  ަވަނ 

ަކނަޑައޅަާފިއެވެއެވ. އެެހްނަކުމން ިމ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއަވީނ ެއަކީށެގްނާވ ަސަބެބއް  

 ޮއެވެގްނަކްނ ަވޒާީފާއބޭެހ ްޓަރއިިބުއންަލަގިއ ާސބުިތުކުރުމެގ ުބރަ ޮއީތ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރތެަށެވ. 

ަމްއސަަލެއްއަގިއުމަވްއޒަަފުކ .5 ުމަވްއޒުަފ ަވޒާީފިއްނ ަވިކކޮށަްފިއަވީނ ޢަދުުލެވިރ    ،  ަވޒާީފިއްނ ަވިކކޮށެްގްނ ުހށެަހޅޭ 

ުއްނުސެރްއ ުފރަިހަމާވްނޖޭެހަކާމިއ ޮއެވެގްނޯތ ބެލުުމަގިއ ެދ  ެއަކީށގްެނާވ ަސަބެބްއ  ެއީއ    ، ިންނުމަމުކްނޯތ ުނވަަތ 

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

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

ޒުަފްނ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމށް  ުމަވްއ  ، ަޤިޟްއާޔިއްނ ެއނެގެއެވ. ިމގޮތްުނ ަމުއޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރަކްނ ާޤިއުމވަެފިއުވަމީކ

ޢަދުުލެވިރ   ުހއަްދކުރާފަަދ  ަވިކުކުރަމށް  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފކު  ެއއީ  ައާސެސްއ  ިޚާޔުރުކރާ  ަފާރަތކްުނ  ޭދ  ަވޒާީފ 

ެއްނމަެހިއ   ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ދުަށްނ  ައާސެސްއެގ  ިޚާޔުރުކރާ  އެ  އުިތުރްނ  ުރަތއް  ުޢްނުޞަސަބަބކްަށުވުމެގ 



 

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ޢަދުުލެވިރ   ، ިއުޖާރީއ ޢަދުުލެވިރަކްނ ާޤިއުމވަެފިއުވަމީކ ، ުވްނަކާމިއުފރަިހަމވަެފިއ

ިއުޖާރައުތަތއް   ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ބުެލުމަގއި  ބުެލނަްތއް  ބަަލްނޖެހޭ  ާވޞުިލުވަމްށަޓކިައ  ިންނުމަމަކށް 

ަޤިޟްއާޔަތުކްނާނިއ ެއކުޯޓން  ަބާޔްނުކެރުވުނ  ަމވަާފިއާވ ިއްސެވިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓްނ ިންނ  ، ުފރަިހަމވަެފިއުވްނަކްނ

 ިންނަމވަާފިއާވ ިމާބަވުތެގ އެެހން ަމްއސަަލަތުކްނ ެއނެގން ޮއެވއެެވ. 

އޮނިގަނޑަށް   .6 އިދާރީ  ގޮތުން،  ކުރުމުގެ  ހަރުދަނާ  ހިންގުން  އިދާރާތަކުގެ  އަދި  އޮފީސްތަކާއި،  ކުންފުނިތަކާއި، 

ޔުނިޓުތައް އުފައްދައި، އުވާލައި، އެއްކޮށް، ބައިކޮށް ހަދާ ހެދުމުގައި މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ  ބަދަލުގެނެސް، މަާޤމުތަކާއި  

މުވައްޒަފުންތަކެއް އެފަދަ އިދާރާއަކުން ދޫކޮށްލަންޖެހޭފަދަ ޙާލަތެއް )ރިޑަންޑަންސީގެ ޙާލަތު( މެދުވެރިވެދާނެކަމަށް 

އިދާރާތަކުގެ  ، ަޤބޫލުކުރަންޖެހޭކަމާއި އެފަދަ  އެކަމަކީ  ނޯންނަނަމަ  މަދުކުރެވެން  މުވައްޒަފުން  ޙާލަތެއްގައި  މިފަދަ 

ާޤނޫނުގައި ވެސް،   ަޤބޫލުކުރަންޖެހޭކަމާއި، ވަޒީފާއާބެހޭ  ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ހުރަސްއެޅޭނެ ސަބަބެއްކަމަށް 

ލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނުއިރު  މައްސައަދި އެ ާޤނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ަޤވާއިދެއްގައި ވެސް،  

ރިޑަންޑަންސީއާ ގުޅޭގޮތުން ވަކި އުސޫލެއް ާޤއިމުކޮށްފައި ނުވިނަމަވެސް، އަދި ރިޑަންޑަންސީގެ ޙާލަތަކީ މުވައްޒަފަކު  

ގެ އޮނިގަނޑަށް  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނެތްނަމަވެސް، އެފަދަ އިދާރާއެއް

ގެންނަ ބަދަލަކާ ގުޅިގެން، މުވައްޒަފަކު ދޫކޮށްލަން ޖެހިއްޖެނަމަ ނުވަތަ މަދުކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ، އެފަދަ ޙާލަތުގައި  

މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފުންތަކެއް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ ވަކިކުރުމަކީ، މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް އޮތް 

ވަކިކުރާ  އެކަށީގެންވާ   ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  މި ސަބަބަށްޓަކައި  ނަމަވެސް  ބެލެވިދާނެކަމާއި،  ސަބަބެއްކަމުގައި 

ވަކިކުރުމުގައި، ޙަީޤަޤތުގައި ވެސް އެފަދަ އިދާރާއެއްގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑަށް ބަދަލު ގެންނަން ޖެހޭފަދަ ޙާލަތެއް  

ހެޔޮނިޔަތު ކޮށްފައިވަނީ  އެކަން  ނުވަތަ  މެދުވެރިވެފައިވޭތޯއާއި،  މުވައްޒަފަކު  ވަކި  އެއީ  އަދި  ގައިތޯއާއި، 

މުވައްޒަފުންތަކެއް ކަނޑައެޅިގެން ބޭއިންސާފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށްޓަކައި ކޮށްފައިވާ ކަމެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯއާއި، 

ރުމަށް ނިންމި  އަދި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާނެ މުވައްޒަފުން ކަނޑައެޅުނު ގޮތަކާއި، އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކު

އެކަންކަން   ބަލައި  ާޤއިމުކޮށްފައިވޭތޯ  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  އަދި  ޢަދުލުވެރިކަން  މައުޫޟޢީ  ނިންމުމުގައި 

ނަންބަރު   ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކޯޓުގެ    HC-A/89/2011ކަށަވަރުވާންޖެހޭކަން  އެ  ަޤިޟއްޔާއާއި،  ވަނަ 

2012/HC-A/343  ަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ަޤިޟއްޔާއިން އެނގެން އޮންނ 



 

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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ވަޒީފާއިން   .7 ކުރިން މުވައްޒަފަކު  ފަރާތް ވަކިކުރުމުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން މައްސަލަ 

ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ    ( substantive fairness) ަމުއޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރަކްނ  ވަކިކުރުމުގައި ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  

 ބިެލިއުރ ައނަްނިނިވ ަކްނަކން ފަާހަގުކެރުވެނެވ. ާޤިއުމޮކށަްފިއޭވޯތ  

ފަރާތާދެމެދު    ޅިމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާއި މައްސަލަ ހުށަހެ .7.1

ގައި ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި، އެ ބައްސަވުމުގެ ދަށުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި    2013ޖުލައި    16

އަދާކުރަމުން ގެންދަނީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްގެ ގދ. ތިނަދޫ ބްރާންޗުގެ ޓްރާންސްޕޯޓް،   ފަރާތް

ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ސީނި އެންޑް ސެކިއުރިޓީ  މައްސަލަ މެއިންޓެނަންސް  މަާޤމުކަމަށާއި،  ޑްރައިވަރުގެ  އަރ 

ރ. )ފަސް ހާސް ނުވަދިހަ ރުފިޔާ( 5،090/-ށް މަާޤމުގެ އަސާސީ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި  ހުށަހެޅި ފަރާތަ

މުސާރައިގެ % އަސާސީ  ގޮތުގައި  އެލަވަންސްގެ  ޙާިޟރީ  އިންސައްތަ(،   20ލިބިދެވޭނެކަމާއި،  )ވިހި 

)ތިރީސް އިންސައްތަ( އަދި އިތުރުގަޑީގެ    30ސީ މުސާރައިގެ %ސަރވިސް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި އަސާ

% މުސާރައިގެ  އަސާސީ  ގޮތުގައި  ލިބިދެވޭނެކަމަށް   50އެލަވަންސްގެ  އިންސައްތަ(  )ފަންސާސް 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ުމަވްއޒުަފްނ ަވޒާީފިއން    ، ަމީކާޤިއުމވަެފިއުވ  ޢަދުުލެވިރަކްނ  ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރުމަގިއ ަމުއޟީޫޢ .7.2

ވިަކުކުރަމްށ   ަވޒާީފިއން  ުމަވްއޒަަފުކ  އީެއ  ައާސެސއް  ިޚާޔުރުކާރ  ަފރާތުަކްނ  ޭދ  ަވޒީފާ  ަވިކުކުރަމްށ 

ުހއަްދުކރާފަަދ ޢުަދުލެވިރ ަސަބަބަކްށުވުމެގ ިއުތުރްނ ެއ ިޚާޔުރކާުރ ައާސެސްއެގ ަދުށްނ ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  

ުފިރ ުއްނުސުރަތއް  ަންނަބުރެއްނމަެހިއ  ަހިއޯކުޓެގ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ            ަހަމވަެފިއވަެފިއުވްނަކްނ 

2010/HC-A/24   2011    ާއިއ/HC-A/134    .ަޤިޟްއާޔިއން ެއނެގެއެވ 

މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނީ ޙަީޤަޤތުގައިވެސް ރިޑަންޑަންޓްކުރަންޖެހޭ ފަދަ ޙާލަތެއް އޮވެގެން،   .7.3

ސާބިޠުކޮށް ނިޔަތުގައިކަން  ޙާލަތްތަކުގައި ހެޔޮ  މިފަދަ  ޒިންމާއެއްކަމަށާއި،  ފަރާތުގެ  ވަޒީފާދޭ  ދިނުމަކީ 

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ހަމަ ޙަީޤަޤތުގައިވެސް މުވައްޒަފަކު ރިޑަންޑަންޓު ކުރަންޖެހޭ ޙާލަތެއް 

ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެކަމަ ކަންކަމަށް  އަންނަނިވި  ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މެދުވެރިވެގެންތޯ  ށް 

 ަޤިޟއްޔާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.   SC-A/44/2017ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 
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. ަވޒީފާ އަދާކުރާ ތަުނގައި މުަވއްޒަފަކު ކުރަމުންދިޔަ ބާަވތުެގ މަސައްކަތްކުރުން އެއްކޮށް ހުއްޓުނީތޯ ނުަވތަ މަދުކުރީތޯ،  1"

 ؛ނުަވތަ މަދުާވނެތޯނުަވތަ މުސްތަޤުބަލުގައި ހުއްޓޭނެތޯ 

 ؛( ގައި ބަޔާޏްކޮށްފައިާވފަދަ ސަބަބެއް އޮެވެގންތ1ޯ. މުވައްޒަފު ަވޒީފާއިން ަވކިކޮށްފައިަވނީ )2

 . ދެފަރާތުެގ ދެމެދުަގއި ެވފައިާވ އެއްބަސްުވން." 3

ތަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާ .7.4

( 2020ފެބުރުވަރީ    11)  FNK/A/TER/2020/56ދީފައިވާ ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްގެ ނަންބަރު  

ގައި ވަޒީފާއިން    2020ފެބުރުވަރީ    12'ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ކަމުގެ ލިޔުން' ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  

ވަކިކޮ ވަޒީފައިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބްރާޗުގެ ވަކިކޮށްފައިވާކަމާއި،  ތިނަދޫ  ގދ.  ށްފައިވަނީ 

ވެހިކަލްއެއް ނެތުމުން މުވައްޒަފުގެ ބޭނުން ކުންފުންނަށް މިވަގުތަށް ނުހިފޭތީ، މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު  

ގެ    34.9 )ހ(  މާއްދާގެ  މުވައްޒަފަކަށް   1ވަނަ  ހިފޭ  ބޭނުން  ކުންފުންޏަށް  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  HC-A/280/2012  ނަންބަރު  ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ނުވާތީކަމުގައި 

 ަޤިޟއްޔާގައި، 

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

ަވކިކުރުމާގުޅިެގން،   ަވޒީފާއިން  ޢަލީ  މައްސަލަ ޢަބްދުއްރައްޒާޤު  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ަވޒީފާއާބެހޭ  ޢަލީ  ޢަބްދުއްރައްޒާޤު 

ަވކިކުރުމަށް ފޮނުިވ ަވޒީފާއިން  ލިއުމުަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ސަބަބު ފިޔަަވއި އެހެްނ  ހުށަހެޅުމުން، ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޢަލީ 

ލިމިޓެޑްެގ ޕްރައިެވޓް  މެރިްނ  ޕްރިސިޝަން  އެސަބަބުތަކަށް ފަރާތުްނ   ސަބަބުތަކެއް  ހުށަހަޅާފައިީވނަމަެވސް 

ަވކިކުރި ަވޒީފާއިން  މުވައްޒަފު  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ރިޢާޔަތްނުކުރެޭވނެކަމާއި،  ލިއުމުަގއި  ަވކިކުރި  ަވޒީފާއިން  ސަބަބުކަމަށް 

ޤުތައް ެގއްލިެގްނ  އެސަބަބުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރެވުމަކީ މުވައްޒަފުންެގ ޙައް  ސަބަބު ފިޔަވައި އެހެން ސަބަބުތަކެއް ހުށަހަޅައި،

 ހިނަގއިދާނެކަމެއްކަމާއި، 

ަވކިކުރުމަށް ފޮުނިވ ސިޓީގައި އޭާނ   އެހެންކަމުން، މިމައްސަލާގައިެވސް ބަލަން ޖެހޭީނ، ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޢަލީ ަވޒީފާއިން

ަނމަ އެއީ ަވޒީފާއިްނ އެސަބަބު އޮތް ތޯއާއި، އަދި އޮތް ަވޒީފާއިން ަވކިކުރި ސަބަބު ބަޔާންކޮށްފައިާވއިރު، ޙަޤީޤަތުަގއިެވސް

 "  …ަވކިކުރުމަށް އެކަށީެގްނާވ ސަބަބެއްތޯކަމާއި، 

މައްސަލައިގައި ވެސް ބަލަންވާނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި  މި    ،މި އިބާރާތުން ބަޔާންކޮށް ކަނޑައަޅާފައިވާތީ

ވަކިކުރެވިފައިވަނީ ވަޒީފާއިން  ފަރާފަދައިން    އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ   ،ފަރާތް  ރައްދުވި  ތުން  މައްސަލަ 
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ވާ ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަބަބުގެ މައްޗަށް  ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް ދީފައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް

މި މައްސަލައިގައި ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންޖެހެނީ އެ ސަބަބުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްކަމުގައި    އާއި،ބިނާކޮށްކަމުގަ

  ބުރަވެވެއެވެ.

ގެ ގޮތުގައި   2ލައިގެ ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު' އާއެކު ޑޮކިއުމަންޓް  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން 'މައްސަ .7.5

ވަނަ މާއްދާގެ    34.9ގެ    2015ހުށަހަޅާފައިވާ ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްގެ މުވައްޒަފުނުގެ ގަވާއިދު  

 )ހ( ގައި،

ދޫކޮށްލަން ޖެހިއްޖެނަމަ، މި  ަވޒީފާއިްނ މުަވއްޒަފަކުއަންނަިނިވ ޙާލަތްތަކުެގ ތެރެއިން ޙާލަތެއް މެދުެވރިެވެގން ކުންފުީނެގ  '

 .ޢިނާޔަތެއް ދިނުމަށްފަހު އެ މުަވއްޒަފެއް ދޫކޮށްލެވިދާނެ އެވެ  ަގާވއިދުަގއިާވ ޮގތުެގ މަތިން ދޭންޖެހޭ ޢިނާޔަތެއް ާވނަމަ، އެ

ދާކުރާ ތަނެއް ބަންދުކުރުމަށް ުނަވތަ ަވޒީފާއަ  އޮނިަގނޑަށް އަންނަ ބަދަލަކާ ގުޅިެގން މަޤާމު އުާވލުމުން ނުަވތަ ކުންފުނީެގ.  1

 ޖެހުމުން ަވޒީފާއިން ދޫކޮށްލަން ޖެހުން   ތަނަކުންދޭ ޚިދުމަތެއް މެދުކަނޑާލަން

އުވިއްޖެނަމަ، ނުަވތަ ކުންފުނީެގ    ކުންފުނީެގ އޮނިަގނޑަށް އަންނަ ބަދަލަކާ ގުޅިެގން މުވައްޒަފަކު ަވޒީފާ އަދާކުރާ މަޤާމު

ބަްނދުކު ތަނެއް  ތަނަކުްނދޭަވޒީފާއަދާކުރާ  ނުަވތަ  ިންނމާ    ރުމަށް  ބޯޑުން  ކުންފުީނެގ  މެދުކަނޑާލަން  ޚިދުމަތެއް 

ދުަވހުެގ    މަސް  2ަވޒީފާަގއި ހުރި މުވައްޒަފަކު ދޫކޮށްލަން ޖެހިއްޖެަނމަ އެ މުަވއްޒަފަކަށް    ނިންމުމަކާުގޅިެގން ކުންފުީނެގ

 .މުސާރަ ދިުނމަށްފަހު ަވޒީފާއިން ދޫކޮށްލެވިދާނެ އެވެ 

 ބޭނުންާވ ަވރަށްުވރެ މުަވއްޒަފުން ިގަނެވެގން ަވޒީފާއިން ދޫކޮށްލަން ޖެހުން   .7

ަވރަށްވުރެ މުވައްޒަފުން ިގނަކަމަށް    ކުންފުނީެގ އެއްެވސް ޑިޕާޓްމަންޓެއް ުނަވތަ ބްރާންޗެއް ނުަވތަ އޮފީހެއްގައި ބޭނުްނާވ

މަސައްކަތާއި  ކުންފުނީެގ ފެިނއްޖެަނމަ  ހަ  ބޯޑަށް  ދިރާސާއެއް  އިޢުލާނުކޮށް މަޤާމުެގ  ނަތީޖާ  ދިރާސާެގ  އެ  ދައި 

 )ދޭއް( މަސް ދުަވހުެގ މުސާރައާއެކު އެ މުަވއްޒަފުން ކުންފުނީގެ   02ބަޔާންކުރުމަށްފަހު    މަދުކުރަންޖެހޭ މަޤާމުތައް

 '.ަވޒީފާއިން ދޫކޮށްލެވިދާނެ އެވެ 

 މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ އެ ފަރާތުގެ ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި އެ    2013އޮގަސްޓު   18 ހުށަހެޅި ފަރާތްމައްސަލަ  .7.6

އި މައިގަނޑުގޮތެއްގައި  ފަރާތުގެ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔުތައްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަތަކުގެ ތެރޭގަ
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ބްރާންޗުގެ ސާފު  ހިމެނޭނީ  ދުވުމާއި،  ބްރާންޗުވެހިކަލްތައް  ފަދަ  ގުޅޭ ކުރުން  ވެހިކަލްތަކާ  ގެ 

ވަނަ    10މަސައްކަތްތައްކަން ފާހަގަކުރެވޭއިރު، ވަޒީފާގެ ބަޔާނުގައި ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ތެރެއިން  

ނަންބަރުގައި ބްރާންޗުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް 

 ޖެހޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކާން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ކުރަން

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްގެ ގދ. ތިނަދޫ ބުރާންޗުގެ އިދާރީ   .7.7

ޤާމެއް އޮތްކަން )އެކެއް( ސީނީއަރ ޑްރައިވަރުގެ މަ   01އޮނިގަނޑަށް ބެލުމުން، ޔޫޓިލިޓީ ޑިޕާޓްމަންޓްގައި  

ޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގައި  އަދި  ސެކިއުރިޓީ  އެންޑް  މެއިންޓެނެންސް  ބިލްޑިންގ  )ދޭއް(   02ރާންސްޕޯޓް، 

 ޑްރައިވަރުންގެ މަާޤމު އޮތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ގައި ބޭއްވުނު މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމުގައި، މައްސަލަ   2020އޮކްޓޫބަރު    26މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން   .7.8

ންޑަންޓުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ބޯޑުގެ ނިންމުމެއް  ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މަާޤމުގެ ރިޑަ 

އޮތްނަމަ، އެލިޔުން ޙިއްސާކުރުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް އެންގުމުން، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން 

 ނަންބަރު ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބުއުނަލަށް ފޮނުވާފައިވާ ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝންގެ  2020ނޮވެންބަރު    18

FNK/200/2020/67   ޫސިޓީގައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދިޔަ ގދ. ތިނަދ

އެ   ނުހިފޭނަމަ،  ކުންފުންޏަށް  ބޭނުން  މުވައްޒަފުގެ  ނެތުމުން،  ވެހިކަލް  ބޭނުންކުރަމުންދާ  ބްރާންޗުގައި 

ވަޒީފާއި އެއްގޮތަށް  ގަވާއިދާ  މުވައްޒަފުންގެ  ކުންފުނީގެ  އެންފަރާތް  ވަކިކުރެވޭނެކަން  ގިފައި  ން 

އޮތުން   ނިންމުމެއް  ވަކި  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ބޯޑުން  ޑިރެކްޓަރުންގެ  އެކަމަށް  އޮންނަންވާނެކަމާއި، 

 ލާޒިމްނޫންކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ވާ ވެހިކަލްއެއްކަމާއި،  ޗްގައި ގެންގުޅެމުންދަނީ ކުއްޔަށް ނަގާފައިންފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝންގެ ގދ. ތިނަދޫ ބްރާ .7.9

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ދޯނީގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މަާޤމަކީވެސް ޑްރައިވަރުކަމަށާއި، ގދ.  

ތިނަދޫ ބްރާންޗުގައި ޑްރައިވަރުންގެ ގޮތުގައި ދޯނީގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތައްކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި  

 ން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަ
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ފަރާތުން   .7.10 ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ  ހުށަހަޅާފައިވާ    2020ޑިސެންބަރު    20މި  ގައި 

ފެނަ ގައި،  ބަޔާން'  ފުރަތަމަ  ފަރާތުގެ  ހުށަހަޅާ  ތިނަދޫ 'މައްސަލަ  ގދ.  ލިމިޓެޑްގެ  ކޯޕަރޭަޝން  ކަ 

ބްރާންޗު މިހާރު ވެސް   ން ތިބިއިރު، އަދި އެބްރާންޗުގައި 'ސީނިއަރ ޑްރައިވަރ' މަާޤމުގައި މުވައްޒަފު

ންޗުން ދެމުން އަންނަ އެއްވެސް ޚިދުމަތެއް ހުއްޓާލާފައިނުވާތީއާއި، މުވައްޒަފަކު  ހިނގަމުންދާތީއާއި، އެ ބްރާ

ބޯޑުގެ ނިންމުމެއް މައްސަލަ  ކުންފުނީގެ ބޯޑުން ނިންމަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  ދޫކޮށްލާނަމަ 

ވަނަ އިްޞލާޙަށްފަހު އެ    6ރާތުން ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމަށާއި، ވަޒީފާއާބޭހޭ ާޤނޫނަށް ގެނެވުނު  ރައްދުވި ފަ

)ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ    3ހުށަހެޅި ފަރާތަށް    ލަވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގެ ދަށުން މައްސަ  21ާޤނޫނުގެ  

ތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ނޯޓިސްއެއް ދޭންވާނެކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާ

( މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިސް ދީފައިވާކަމަށް ބަޔާންކުރި ނަމަވެސް، ދިފާއިވަނީ ނޯޓިސްގެ އް)ދޭ  2ފަރާތަށް  

 ބަދަލުގައި ފައިސާކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

ގދ. ތިނޫަދ،  އި ޙާޟިރުކުރެވުނު  މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގަ .7.11

ހެކިބަސް  (  A092272ަފިއްވްސާޓރ، އްަލާމްސ ޒަުހިއުރ )ިދވިެހ ަރްއިޔެތްއަކްނ އްަނަގއޭިދ ަކުޑ ަންނަބރު:  

ސްވަރޭޖް   އެންޑް  ވޯޓާ  ބްރާންޗުގެ  ތިނަދޫ  ގދ.  ލިމިޓެޑްގެ  ކޯޕަރޭަޝން  ފެނެކަ  އަދާކުރަމުން، 

ވެހިކަލްއެއް   ޕިކަޕެއް  ޑިޕާޓްމަންޓްގައި  ކުޑަ  ޑިޕާޓްމަންޓްގައި  ސުވަރޭޖް  އެހެންނަމަވެސް  ނޯންނަކަމާއި، 

ވެހިކަލް   ބްރާންޗްގައި  ނޯންނާނެކަމާއި،  ޕިކަޕެއް  ނަގާފައިވާ  ކުއްޔަށް  ކުންފުންޏަށް  އޮންނަކަމާއި، 

ޚިދުމަތެ  ދެމުންގެންދާ  ބްރާޗުން  ތިބޭކަމަށާއި،  ކައްޕިން  ދޯނި  ނަމަވެސް  ނުތިބެކަމާއި،  އް ޑްރައިވަރުން 

ޕިކަޕެއް  ކުއްޔަށް  ދުވަހު  ކުރަނީ  ދަތުރުތަށް  ކުރަންޖެހޭ  ކުންފުނިން  ހުއްޓާލާފައިނުވާކަމަށާއި، 

 ނަގައިގެންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ގދ. ތިނޫަދ،  މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ޙާޟިރުކުރެވުނު   .7.12

ހެކިބަސް    ( A080770ުއްސ، ުމަޙްއމުަދ ިނާޔޒު )ިދވިެހ ަރްއިޔެތްއކްަނ ައްނަގއޭިދ ަކުޑ ަންނަބރު:  ެޖްމނަީހ

އަދާކުރަމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނުއިރު ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްގެ ގދ. 

ންނާނެކަމަށާއި، އެހެން ނަމަވެސް  ނަރުދަމާ ޑިޕާޓްމަންޓްގައި ވެހިކަލްއެއް ނޯ  އިތިނަދޫ ބްރާންޗުގެ ފެނާ
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އެއީ  ރަޖިސްޓްރީނުކޮށްކަމާއި،  އޮތީ  ވެހިކަލް  އެ  އޮންކަމާއި،  ވެހިކަލްއެއް  ޑިޕާޓްމަންޓްގައި  ސްވަރޭޖް 

  އި ސިއެރާ ކުންފުނީގެ ވެހިކަލްއެއްކަމާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު ފަހުން ފެނާ

މުވައްޒަފެއް ނަގާފައިނުވާނެކަމަށާއި، އެ ޑިޕާޓްމަންޓްގައި އިތުރު ޑްރައިވަރެއް    ނަރުދަމާ ޑިޕާޓްމަންޓްއަށް

ވަގުތީ  ބްރާންޗަށް  ފަހުން  ވަކިކުރެވުނު  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނުހުންނާނެކަމަށާއި، 

ޚިދުމަތެ އެއްވެސް  ގެންދާ  ފޯރުކޮށްދެމުން  ބްރާންޗުން  ނަގާފައިވާނެކަމަށާއި،  އް މުވައްޒަފުން 

 ހުއްޓާލަފައިނުވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް ހެކިބަސްދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ހެކިވެރިންގެ ހެކިބަހަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ   .7.13

  ބިލްޑިންގ   ސްޕޯޓް،ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްގެ ގދ. ތިނަދޫ ބުރާންޗުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައި ޓްރާން 

ހިމެނޭ    ސެކިއުރިޓީ  އެންޑް  މެއިންޓެނެންސް މަޤާމަކީވެސް    2ޑިޕާޓްމަންޓްގައި  ޑްރައިވަރުގެ  )ދޭއް( 

ބްރާންޗުގެ ދޯނީގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައްކަމާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރި މަާޤމު ފިޔަވައި  

ދު އްއެ އުޅަނދު  ފަރާތް ވާ  އްގަމު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނޯންނަކަމާއި،  ބްރާންގައި  މަާޤމެއް  ޑްރައިވަރުގެ 

ނުނެގޭ މުވައްޒަފެއް  އެހެން  މަާޤމަށް  ޑްރައިވަރުގެ  ފަހުން  ވަކިކުރެވުނު  މައްސަލަ  ނެވަޒީފާއިން  ކަމާއި، 

ފަރާތުގެ    ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު އިރު ގދ. ތިނަދޫ ބްރާންޗުގައި މައްސަލަ ރައްދުވާ

 ވެހިކަލްއެއް ނެތްކަމަށް ބުރަވެއެވެ.

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ހަމަ   .7.14

ހެކިންގެ   ބަލާއިރު،  މެދުވެރިވެގެންތޯ  ޙާލަތެއް  ކުރަންޖެހޭ  ރިޑަންޑަންޓު  މުވައްޒަފަކު  ޙަީޤަޤތުގައިވެސް 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ގޮސްފައިވާ ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝންގެ ގދ. ތިނަދޫ ހެކިބަހުން

ބްރާންޗުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބަދަލެއްއައިސްފައިވާކަން، ނުވަތަ އެ ބްރާންޗުން ދެމުން ގެންދާ ޚިދުމަތެއް 

ވަޒީ ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެނގެންނެތަތީއާއި،  ކުރެވުނީ ހުއްޓާލާފައިވާކަން  ރިޑަންޑަންޓް  ފާއިން 

ވެހިކަލްއެއް އެ ވަގުތު ނެތުމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މަާޤމުގެ ބޭނުން ނެތުމުންކަމަށް މައްސަލަ 

ނިންމުމަކީ އެވަގުތު ވެހިކަލް އެއް ނެތުމުން ނިންމާފައިވާ   ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އެ



 

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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ހެންނަމަވެސް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެ ބްރާންޗުގައި ވެހިކަލްއެއް  ނިންމުމެއްކަން އެނގޭކަމާއި، އެ 

 ދާއިމީގޮތެއްގައި ނުބޭއްވުމަށް ނިންފާއިވަކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިނެތީއާއި،

ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވަނީ   މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް މައްސަލަ 

( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )  34.9ގެ    2015ގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު  ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން

ދޫކޮށްލެވޭނީ   ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ދަށުން  މާއްދާގެ  އެ  ދަށުންކަމަށްވާއިރި،    ކުންފުނީގެ ނަންބަރުގެ 

ނުވަތަ   މަާޤމު  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ   މުވައްޒަފަކު  ގުޅިގެން  ބަދަލަކާ   އަންނަ  އޮނިގަނޑަށް އުވިއްޖެނަމަ، 

ޚިދުމަތެއް މެދުކަނޑާލަން ކުންފުނީގެ    ކުންފުނީގެ ވަޒީފާއަދާކުރާ ތަނެއް ބަންދުކުރުމަށް ނުވަތަ ތަނަކުންދޭ

ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް ވަޒީފާއާދަކުރަމުން  ބޯޑުން ނިންމާ ނިންމުމަކާގުޅިގެން 

ގދ. ތިނަދޫ ބުރާންޗުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު ބަދަލެއް ގެނައުމަށް ނުވަތަ   ގެންދިޔަ ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝންގެ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުން ގެންދިޔަ މަާޤމު ރިޑަންޑަންޓު ކުރުމަށް ނިންމާފައިނުވާކަން މި 

ހުށަހަޅާފައިވާ   ލިމިޓެޑްއިން  ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ  ގުޅިގެން  ނަންބަރު މައްސައާ  ކޯޕަރޭަޝންގެ   ފެނަކަ 

FNK/200/2020/67   ިސިޓީން އެނގެންއޮންނާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައ

ރިޑަންޑަންޓު  މުވައްޒަފަކު  ޙަީޤަޤތުގައިވެސް  ހަމަ  ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

 ކުރަންޖެހޭ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެގެންކަމަށް ބުރަނުވެއެވެ. 

  ވަކިކުރުމުގައި   ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ،ކަންކަން އެފަދައިން ހުރުމުން  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު .7.15

ޢަދުުލެވިރަކްނ    ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ   (substantive fairness) ަމުއޟީޫޢ 

 .  ބުރަނުވެވެއެވެ ާޤއިމުކޮށްފައިވާކަމުގައި

ޢަދުލުވެރިކަން   .8 މައުޫޟޢީ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރާއިރު  ވަޒީފާއިން   (substantive fairness)މުވައްޒަފަކު 

ޢަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާޢީ  ބަލަން    (procedural fairness)ާޤއިމުކޮށްފައިނުވާނަމަ  ާޤއިމުކުރެވިފައިވެތޯ 

ނަންބަރު   ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ަޤިޟއްޔާގައި    HC-A/209/2010ނުޖެހޭނޭކަމުގައި 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އިޖުރާޢީ    ،ކަނޑައަޅުއްވާފައިވީހިނދު

ލާޒިމުނުވާކަމުގައި   (procedural fairness)ޢަދުލުވެރިކަން   ކަނޑައެޅުން  ނަޒަރުކޮށް  ާޤއިމުކޮށްފައިވޭތޯ 
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އިންސާފުވެރި އަދި ޢަދުލުވެރި ނިންމުމަކަށް ވާސިލުވުމުގައި އިސްވެބަޔާންކުރެވިފައިވާ    ،އެހެންނަމަވެސް  ބުރަވެވެއެވެ.

ޢަދުލުވެރިކަން   ނަމަވެ   (procedural fairness)އިޖުރާޢީ  ޚުލާސާކޮށް  ނަޒަރުކުރުން  ޤާއިމުކޮށްފައިވޭތޯ  ސް 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ނުން  ކޮމިަޝ  ސަރވިސް  ސިވިލް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ،މުހިންމުކަމުގައި ބުރަވެވޭހިނދު

  އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ބަލާއިރުވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރަޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުކޮށްފައިވޭތޯ  

ގެ ޙާލަތުގައި މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން   (redundancy)  ރިޑަންޑަންސީ .8.1

ާޤއިމުކުރެވިފައިވާކަމުގައި ޢާންމު    (procedural fairness)ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން  

ރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ  ޙާލަތްތަކުގައި ކަނޑައެޅޭނީ އަންނަނިވި އިޖުރާޢަތުތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާނަމަކަން ދިވެހި

ވަނަ ނަންބަރުގެ )ށ( އިން    3ަޤިޟއްޔާގެ ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ    HC-A/180/2011ނަންބަރު  

 އެނގެން އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ތިބި  .1 ވަޒީފާގައި  ކުންފުނީގެ  ސަބަބުން،  ޙާލަތުގެ  އިްޤތިާޞދީ  ދިމާވެފައިވާ  ކުންފުންޏަށް 

ރިޑަންޑަ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް  ވަކިކުރަންޖެހިފައިވާކަން،  ވަޒީފާއިން  ންޓްކޮށް 

 ؛މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިއާލައި އަންގާފައިވުން

ވަޒީ .2 ކުންފުނީގެ  ސަބަބުން  ރިޑަންޑަންޓްވުމުގެ  ބަޔަކު  ތެރެއިން  މުވައްޒަފުންގެ  ފާއިން ކުންފުނީގެ 

ޢަމަލުކުރާނެ ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފުން  އުޫޞލުތަކަކީ   ވަކިކުރެވޭ  އިޖުރާއަތުތަކާއި 

 ؛ކޮބައިކަން ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިއާލައި އަންގާފައިވުން 

ރިޑަންޑަންޓްވުމުގެ ސަބަބުން ވަކިކުރެވޭ މުވައްޒަފުން ވަކިކުރެވޭނީ، ރިޑަންޑަންސީއަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ  .3

އެކަށީގެ ވަކިކުރެވޭފަދަ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ދަށުން  ސަބަބެއްކަމަށް ާޤނޫނުގެ  ންވާ 

، ބަލައިގެންކަމަށްވުމާއެކު، ރިޑަންޑަންޓްވުމުގެ ސަބަބުން ވަކިކުރެވޭ މުވައްޒަފު ވަކިކުރުމުގެ ކުރީން

 22ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ވަކިކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް، އެ ާޤނޫނުގެ    21ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ނޯޓިސް   25ނޫނުގެ  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދޭންޖެހޭ ނޯޓިސް ނުވަތަ އެ ާޤ

 ؛ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި ފައިސާ ދީފައިވުން



 

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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ދިނުމަށް  .4 ޢިނާޔަތްތަކެއް  ޚާއްަޞ  މުވައްޒަފުންނަށް  ވަކިކުރެވޭ  ވަޒީފާއިން  ރިޑަންޑަންޓްވެގެން 

ކުރިން  މިންގަނޑުތައް  ލިބިދެވޭނެގޮތާއި  ޢިނާޔަތްތައް  އެ  ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ،  ކުންފުނިން 

 އެޅި، ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނަށް އެންގިފައިވުން. ކަނޑަ

އިޖުރާއީ  މައްސަ  ކުރިން،   ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ .8.2 ފަރާތުން  ރައްދުވި  ލަ 

އިޖުރާއަތުތަކަށް  ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުކޮށްފައިވޭތޯ ނުވަތަ ނުވޭތޯ ކަނޑައެޅުމަށްޓައި، އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  

 ވަކިވަކިން ނަޒަރުކޮށް ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ތިބި   .8.2.1 ވަޒީފާގައި  ކުންފުނީގެ  ސަބަބުން،  ޙާލަތުގެ  އިޤްތިޞާދީ  ދިމާވެފައިވާ  ކުންފުންޏަށް 

ކުންފުނީގެ   ވަކިކުރަންޖެހިފައިވާކަން،  ވަޒީފާއިން  ރިޑަންޑަންޓްކޮށް  މުވައްޒަފުންތަކެއް 

އަންގާފައިވުން:މުވަ  ކުރިއާލައި  ފަރާތުގެ    އްޒަފުންނަށް  ރައްދުވި  ތިބި މައްސަލަ  ވަޒީފާގައި 

ވަކިކުރަންޖެހިފައިވާކަން   ވަޒީފާއިން  ރިޑަންޑަންޓްކޮށް  މުވައްޒަފުންނަށް މުވައްޒަފުންތަކެއް 

 އެ ފަރާތަށް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން  ކުރިޔާލައި އަންގާފައިވޭތޯ ބަލާއިރު،

އެންގުމުގެ ކުރިން އެ މުވައްޒަފުން ރިޑަންޑަންޓް ކުރަންޖެހޭ ހަލާތެއް މެދުވެރިފެވައިކާން މައްސަލަ 

ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގާފައިނުވާތީއާއި، މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދުގެ 

ވަކިކު ވަޒީފާއިން  ވެއްޖެނަމަ  މެދުވެރި  ޙާލަތު  ބަޔާންކޮށްފައި ރިޑަންސީގެ  ރެވިދާނެކަމަށް 

ކުރިއާލާ  މެދުވެރިވެފައިވާކަން  ޙާލަތު  ރިޑަންޑަންސީގެ  މުވައްޒަފުންނަށް  އޮންނައޮތުމަކީ، 

ނުފެންނާތީ،   ބެލިދާނެކަމަށް  އިޖުރާ އެންގުންކަމުގައި  މައްސަލަ އައިސްވެބަޔާންކުރެވިފައިވާ  ތު 

 ވެވެއެވެ. ނުރައްދުވި ފަރާތުން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަމުގައި ބުރަ

ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ރިޑަންޑަންޓްވުމުގެ ސަބަބުން ކުންފުނީގެ ވަޒީފާއިން   .8.2.2

އުޞޫލުތަކަކީ   އިޖުރާއަތުތަކާއި  ޢަމަލުކުރާނެ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފުން  ވަކިކުރެވޭ 

ރިޑަންޑަންޓްވުމުގެ ސަބަބުން   ން:ކޮބައިކަން ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިއާލައި އަންގާފައިވު 

އިޖުރާއަތުތަކާއި  ޢަމަލުކުރާނެ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފުން  ވަކިކުރެވޭ  ވަޒީފާއިން 

ރައްދުވި ފަރާތުގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، މައްސަލަ ރައްދުވި    އްއުޞޫލުތަ
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އިސްވެބަޔާންކުރެވިފައި ނަންބަރުގައި  ފަރާތުން އައިޖުރާވާ  މި  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ތު 

 ވެވެއެވެ. ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަމުގައި ބުރަ

ރިޑަންޑަންޓްވުމުގެ ސަބަބުން ވަކިކުރެވޭ މުވައްޒަފު ވަކިކުރުމުގެ ކުރީން، ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ   .8.2.3

 ދަށުން  ވަނަ މާއްދާގެ  22ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ވަކިކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް، އެ ޤާނޫނުގެ   21

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ނޯޓިސް ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި    25ދޭންޖެހޭ ނޯޓިސް ނުވަތަ އެ ޤާނޫނުގެ  

)ފަހެއް(   5މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ    ފައިސާ ދީފައިވުން: 

އްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް އަދާކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނައިރު، މަ

އެއްބަސްވުމުގެ   ވަޒީފާގެ  ވެފައިވާ  ދެމެދު  ފަރާތާ  ރައްދުވި  މާއްދާގައި    20މައްސަލަ  ވަނަ 

ވަޒީފާދިން ފަރާތުން ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކުރަން ބޭނުވާ ޙާލަތުގައި، ވަޒީފާއަދާކުރާ ފަރާތް 

)ދޭއް( މަސްދުވަހުގެ   2ދާކޮށްފައިވާނަމަ  )ފަހެއް( އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ވަޒީފާ އަ  5

 22ނޯޓިސްއެއް ދޭންވާނޭކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

ގައި   )ހ(  މާއްދަގެ  ބަހައްޓާފައިވާ )ފަހެއް(    5ވަނަ  ވަޒީފާގައި  ދުވަހު  ގިނަ  އަހަރަށްވުރެ 

މާއް  23ާޤނޫނުގެ    އެ  މުވައްޒަފަކު މުއްދަތެއް ވަނަ  ވަކި  މެނުވީ  ޙާލަތުތަކުގައި  ދާގައިވާ 

 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއް ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ބާޠިލުކުރެވޭނީ އެންމެ މަދުވެގެން ކަނޑައެޅިފައިނުވާ

ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ދިނުމަށްފަހުގައި  ނޯޓިސް ދެމަސް ދުވަހުގެ

)ދޭއް( މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިސްއެއް   2ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  

)ދޭއް( މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިސްގެ   2މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  ދޭންޖެހޭނެކަމަށް ބުރަވެވޭކަމާއި،  

ރ. )ފަނަރަ ހާސް ދުއިސައްތަ  15،270/-އްދަތަށްވާ ފައިސާގެ ގޮތުގައި  ބަދަލުގައި ނޯޓިސްގެ މު 

މައްސަލަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ދީފާއިވާކަމަށް  ރުފިޔާ(  ހަތްދިހަ 

)ާޤނޫނު   22/2020ާޤނޫނު ނަންބަރު  ހުށަހެޅި ފަރާތުން މިކަމަށް އިންކާރުކޮށްފައިނުވާތީއާއި،  

އަށް    2008/2ނަންބަރު   ާޤނޫނު(  ާޤނޫނަށް    6)ވާޒީފާއާބެހޭ  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  ވަނަ 

ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން   2020ސެޕްޓެންބަރު    22ޢަމަލުކުރަން ފަށާފައިވަނީ  

ވަކިކުރި ތާރީޚުގެ މާ ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ކަމަށްވާތީ، އެ ާޤނޫނުގެ ދަށުން ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނަށް  
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މި ނަންބަރުގައި އިްޞލާޙުތަކަށް މި މައްސަލައިގައި ރިޢާޔަތްކުރެވިދާނެކަމަށް ނުފެންނާތީ،  ގެނެވުނު  

 ވެވެއެވެ. ތު މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަމުގައި ބުރައައިޖުރާބަޔާންކުރެވިފައިވާ  

ވަކިކުރެވޭ   .8.2.4 ވަޒީފާއިން  ދިނުމަށް  ރިޑަންޑަންޓްވެގެން  ޢިނާޔަތްތަކެއް  ޚާއްޞަ  މުވައްޒަފުންނަށް 

ކުރިން   މިންގަނޑުތައް  ލިބިދެވޭނެގޮތާއި  ޢިނާޔަތްތައް  އެ  ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ،  ކުންފުނިން 

އެންގިފައިވުން:  މުވައްޒަފުންނަށް  ކުންފުނީގެ  ލިމިޓެޑްގެ    ކަނޑައެޅި،  ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ 

ކުންފުނީގެ ( ވަނަ ނަންބަރުގައި  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )  34.9  2015މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު  

އުވިއްޖެނަމަ، ނުވަތަ    އޮނިގަނޑަށް އަންނަ ބަދަލަކާ ގުޅިގެން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާ އަދާކުރާ މަާޤމު

ބަންދުކުރުމަ ތަނެއް  ވަޒީފާއަދާކުރާ  ތަނަކުންދޭކުންފުނީގެ  ނުވަތަ  މެދުކަނޑާލަން   ށް  ޚިދުމަތެއް 

ވަޒީފާގައި ހުރި މުވައްޒަފަކު ދޫކޮށްލަން   ކުންފުނީގެ ބޯޑުން ނިންމާ ނިންމުމަކާގުޅިގެން ކުންފުނީގެ

މުވައްޒަފަކަށް   އެ  ވަޒީފާއިން   މަސް)ދޭއް(    2ޖެހިއްޖެނަމަ  ދިނުމަށްފަހު  މުސާރަ  ދުވަހުގެ 

ބަޔާންކޮށްދޫކޮށްލެވިދާނެ ާޤނޫނުގެ  ކަމަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ދަށުން   22ފައިއޮތުމުން،  މާއްދާގެ  ވަނަ 

)ދޭއް( މަސްދުވަހުގެ   2ދޭންޖެހޭ ނޯޓިސްގެ އިތުރުން، ރިޑަންޓްކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރު  

ޖުމްލަ   މުޅި  ދޭންޖެހޭކަމާއި،  އެ   4ނޯޓިސްއެއް  ނުވަތަ  ނޯޓިސް  މަސްދުވަހުގެ  )ހަތަރެއް( 

މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ބުރަވެވޭހިނދު،  ދޭންޖެހޭނެކަމަށް  ފައިސާ  މުއްދަތަށްވާ 

ދީފައިވަނީ   ފަރާތާށް  ފައިސާކަމަށް    2ހުށަހެޅި  މުއްދަތަށްވާ  ނޯޓިސްގެ  މަސްދުވަހުގެ  )ދޭއް( 

އިސްވެބަޔާން ފައިސާއަކީ  އެ  ފަރާތް ބުރަވެވޭހިނދު،  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަދައިން  ކުރެވުނު 

ާޤނޫނުގެ ރިޑަންޑަންޓްވަޒީފާއިން   ކުރެވުނު އިރު އެ ފަރާތަށް ދީފައިވާ ފައިސާއަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ 

ބަލާނަމަ،   22 ފައިސާކަމުގައި  ދީފައިވާ  ބަދަލުގައި  ދޭންޖެހޭ ނޯޓިސްގެ  މާއްދާގެ ދަށުން  ވަނަ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ   34.9ގެ    2015ޒަފުންގެ ގަވާއިދު  ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްގެ މުވައް

މައްސަލަ ފައިސާ  ( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނޯޓިސް ނުވަތަ ނޯޓިސްގެ މުއްދަތައްވާ  1)

ނަންބަރުގައި   މި  ބުރަނުވެވޭތީ،  ދީފައިވާކަމަށް  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި 

 ވެވެއެވެ. ތު މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަމުގައި ބުރައަރާއިޖު ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  



 

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                           ށަހެޅި މައްސަލަ ޔާމީން މުޙައްމަދު ހު  VTR/2020/56މައްސަލަ 
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  ވަކިކުރުމުގައި   ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ،ކަން އެފަދައިން ހުރުމުންއިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ކަން .8.3

  (procedural fairness)  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ

 .  ބުރަނުވެވެއެވެ ާޤއިމުކޮށްފައިވާކަމުގައި

ރިޢާޔަތްކުރާއިރު .9 ނުކުތާތަކަށް  ވަކިކުރެވިފައިވަނީ ، އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަން   ވަކިކުރުމުގައި   (substantive fairness)މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން 

ޤާއިމުކުރުމެއްނެތިކަމުގައި ބުރަވެވޭތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި    (procedural fairness)އިޖުރާޢީ ޢަދުލުވެރިކަން    އަދި

)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު(   2008/2ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ ާޤނޫނު ނަންބަރު  

ހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ކުރުމަކީ އަންފެއަރ ޑިސްމިސަލް    އާ ޚިލާފަށްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މައްސަލަ ހުށަ

(unfair dismissal)  .ެއެއް ގޮތުގައި ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމުގައި ދެކެމެވ 

ވަޒީފާއިން    ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާ ފަދައިން އެފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ރުޖޫޢަކޮށް .10

ވަކިކުރެވުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން މި މައްސަލަ ނިންމާ ތާރީޚުގެ ނިޔަލަށް އެފަރާތަށް ޙައްުޤވާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް  

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(   29)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު    ، ނަގައިދެވިދާނެތޯ ނަޒަރުކުރާއިރު

އް ނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފަށް ލިބޭ ާޤނޫނީ ޙައްލުތަކަށާއި އެކަށީގެންވާ ސަބަބެ  ،ގެ ދަށުން

 ަޤިޟއްޔާގައި   HC-A/555/2016ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

 

ޒީފާަގއި އަލުން " ... އަމުރެއްނެރުމުަގއި ަވޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ފުރަތަމަ ބަލަްނާވނީ އެމުަވއްޒަފަކު ަވކިކުރިއިރު ހުރި ަވ

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

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައުޟޫޢީ    ،މި ޢިބާރާތުން ކަނޑަޅާފައިވާކަން އެނގެންއޮތަތީއާއި

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

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

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

ވަކިވެފައިވާ   ވަޒީފާއިން  ޙާލެއްގައި  އެއްވެސް  ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ރުޖޫޢަކުރުމަށާއި،  އަނބުރާ  އެފަރާތް 



 

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                           ށަހެޅި މައްސަލަ ޔާމީން މުޙައްމަދު ހު  VTR/2020/56މައްސަލަ 
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 15ަޤިޟއްޔާގެ    HC-A/111/2018ވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  ފަރާތެއްކަމުގައި ނުބެލުމަށްކަނޑައަޅައި، ދި

 ވަނަ ނަންބަރުގައި، 

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

ޚިލާފުިވ ފަރާތްނޫން އަނެއް ފަރާތުެގ ެވސް މަސްއޫލިއްޔަތެއް   ލިއްޔަތަކީ ކޮންޓްރެކްޓާނޫން ކަމަށާއި، ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމުެގ މަސްއޫ

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

ުނަވތަނޫންކަމަށާއި، މުސާރައާއި އިނާޔަތް ކަނޑައެޅުމުގައި ަވޒީފާއެއް އަދާކޮށްފައިާވ ނަމަ  ޮގތަކަށް   އެހެން ތަނެއްަގއި  އެޫނން 

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

ނުކުތާއަށް   ޤަޟިއްޔާަގއި އިސްތިއުނާފުފާހަަގކޮށްފައިާވ  ޮގތަށް   ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،  ކަންހިާގފައިާވ  މައްސަލައިގައި،  ކުރެިވފައިާވ 

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

ިނޝާނާއަށް ޢާއިޝަތު  އަދާކޮށްެގ ހަމައަށް  ފެނަކަ ަވޒީފާއެއް  ލިބިފައިާވކަން  އާމްދަނީއެއް  ޮގތަކަށް  އެނޫްނެވސް  ުނަވތަ  ން 

 ސާބިތުކޮށްދެޭވ މިްނަވރެއް އެކަންޏެެވ.'  ކޯޕަރޭޝަްނއަށް

ބާޔާންކޮށްފައިވާއިރު،   ޢިބާރާތުން  ފެށިގެން   މިމި  ހިސާބުން  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފު  މައްސަލައިގައި 

ވަޒީ އެއްވެސް  ވެސް  ފަރާތުން  މިއަދާހަމައަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ލިބިފައިވާކަން  މުސާރައެއް  އަދާކޮށް  ފާއެއް 

ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް އެއްވެސް ކަމެއް ފާހަގަކޮށްފައިނުވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާފަދައިން މައްސަލަ  

ހާ ހަމައަށް، މައްސަލަ ރައްދުވި  ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން، މައްސަލަ ނިންމާ ދުވަ 

ކަނޑައަޅައި،  ފައިސާނަގައިދިނުމަށް  ޢިނާޔަތްތަކަށްވާ  މުސާރައާއި  ލިބޭނެ  ހުރިނަމަ،  ވަޒީފާގައި  ފަރާތުގެ 

  ފުރުަޞތު   ލިބުމުގެ  އެއް (unjust enrichment)   މަންފާ  ނުޙައްުޤ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  އެެހްނަނަމެވްސ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި    ތެރެއިން   ޖުމުލައިގެ  އިސާގެފަ  އުޖޫރައައްވާ   އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު،  މަްޤޞަދުގައި  ނަފީކުރުމުގެ

ރ. )ފަނަރަ ހާސް  15،270/-އެފަރާތަށް ނޯޓިސްގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ދީފައިވާ    އިރު   ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިންފަރާތް  

މައްސަލަ  ،  އުނިކުރުންތަކަށްފަހު  އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ  ،ކަނޑައަޅައި  ދުއިސައްތަ ހަތްދިހަ ރުފިޔާ( އުނިކުރުމަށް

މައްސަލަ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން    ފައިސާއަކީ  ޖުމުލައަށްވާ  ޢަދަދުތަކުގެ  ޙައްުޤވާ  ހުށަހެޅި ފަރާތަށް

 ކަނޑައަޅަަަންޖެހޭކަމުގައި ދެކެމެވެ.  ފައިސާކަމުގައި  ދޭންޖެހޭ ފަރާތަށް

 01  އިތުރު  ގޮތުގައި  ބަދަލެއްގެ  ގެއްލުމުގެ  ލިބުނު  ސަބަބުން  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  ށްޚިލާފަ  ާޤނޫނާ  ވަޒީފާއާބެހޭ .11

ނަގައިދިނުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާ އެދުމަށް    ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި  މަސްދުވަހުގެ(  އެކެއް)



 

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                           ށަހެޅި މައްސަލަ ޔާމީން މުޙައްމަދު ހު  VTR/2020/56މައްސަލަ 
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ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން،    މައްސަލަ ހުށަހެޅިނަޒަރުކުރާއިރު، އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ފަދައިން  

މުސާރައާއި   ލިބޭނެ  ހުރިނަމަ،  ވަޒީފާގައި  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ހަމައަށް،  ދުވަހާ  ނިންމާ  މައްސަލަ 

 ޢިނާޔަތްތަކަށްވާ ފައިސާނަގައިދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާތީއާއި،  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ 

ސަބަބުން މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ނުލިބުން ފިޔަވައި އެ ފަރާތަށް އިތުރު ގެއްލުމެއް ވެފައިވާކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ  

 ޚިލާފަަަށް  ާޤނޫނާ  ވަޒީފާއާބެހޭ ބޭނުމަށް ހެއްކެއް ހުށަހަޅާފައިނެތަތީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާދައިން  

  މަސްދުވަހުގެ (  އެކެއް)  01  އިތުރު  ގޮތުގައި  ބަދަލެއްގެ  ގެއްލުމުގެ  ލިބުނު  ސަބަބުން  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން

 ޢިނާޔަތްތައް ނަގައިދެވިދާނެ ާޤނޫނީ ހަމައެއް ނެތްކަމުގައި ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމަން ފެނެއެވެ.   މުސާރައާއި

 

 

 މައްސަލައިގެ ނިންމުން: 

  ަމްއސަަލބިެލ   ިލެޔިކުޔނަްތަކާށިއ   ހުށެަހިޅ   ަފާރުތްނ   ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ   ަފާރުތްނާނިއ  ުހށެަހިޅ   ަމްއސަަލ  ،ނަްފެހ ެދ 

ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން   ،ބިެލިއުރ  ރާިޢަޔްތކްޮށ  ަމްއަޗްށ   ވަާހަކަތަކާށއި ެހިކްނެގ ެހިކބުަހެގ   ެދްއިކ  ދަެފާރުތްނ  ަމޖިލުީހަގިއ

މަާޤމު އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް، ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގައި    ޑްރައިވަރުގެލިމިޓެޑްގެ ގދ. ތިނަދޫ ބްރާންޗުގެ ސީނިއަރ  

ވަޒީފާ ދޭފަރާތުން ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ލާޒިމްކުރާ އިޖުރާޢަތްތައް ފުރިހަމަނުކޮށް، ގދ. ތިނަދޫ ބްރާންޗުގައި ވެހިކަލެއް 

 މަުޤބޫލު ސަބަބެއްނެތި، މުވައްޒަފަކު  ނެތުމުން މުވައްޒަފުގެ ބޭނުން ކުންފުންޏަށް އެވަގުތު ނުހިފޭކަމަށްބުނެ، އެއްވެސް

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ާޤއިމްކުރަންޖެހޭ މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުކުރުމެއްނެތި،  

އަލުން ޔާމީން މުޙައްމަދު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ، ޔާމީން މުޙައްމަދު ކުރިން އަދާކުރަމުން ގެންދިޔަ ވަޒީފާގައި  

ބެހެއްޓުމަށާއި، ޔާމީން މުޙައްމަދުއަކީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ނުބެލުމަށާއި، މި  

އެއްފަހަރާ ދިނުމަށާއި،   އެކީ  ޢިނާޔަތްތައް  ވޭތުވެދިޔަ ދުވަސްތަކަށް ދޭންޖެހޭ މުސާރައާއި  މައްސަލަ ނިމުމާހަމައަށް 

 01ފަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި އިތުރު  ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާ ޚިލާ

މައްޗަށް  ލިމިޓެޑްގެ  ކޯޕަރޭަޝން  ފެނެކަ  ނަގައިދިނުމަށް  ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި  މަސްދުވަހުގެ  )އެކެއް( 
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ފަރާތުން މުޙައްމަދުގެ  ޔާމީން  އެދި  ކޯޕަރޭަޝން    އަމުރުކޮށްދިނުމަށް  މާރިޗު    09  ރައްދުވާގޮތަށް  ލިމިޓެޑަށްފެނަކަ 

 ، މައްސަލައިގައި މި ޅިހުށަހެ ޓްރައިބިއުނަލަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ގައި 2020

 (substantive fairness)  ޢަދުލުވެރިކަން  މައުޟޫޢީ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ޔާމީން މުޙައްމަދު

  ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން  ،ބުރަވެވޭތީ  ާޤިއމުުކެރވަިފިއުނާވަކަމްށ  (procedural fairness)  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  އަދި

  2008/2  ނަންބަރު  ާޤނޫނު  ،ނެތް  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކުރުމަކީ   ވަކިކުރި   ޔާމީން މުޙައްމަދު  ވަޒީފާއިން  ލިމިޓެޑްގެ

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

  ،ކަނޑައަޅައި ކަމުގައި

  ނިެތ   ަސަބބްެއ  ެއަކށެީގްނާވ،  ދުަށްނ  ެގ(  ހ )   ާމއާްދެގ  ަވަނ   29  ެގ(  ާޤޫނުނ  ަވޒާީފާއބޭޭހ)   2/ 2008  ަންނަބުރ   ާޤޫނުނ

        ންަނަބުރ  ަހިއޯކުޓެގ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ   ަޙއުްލަތކާަށިއ  ާޤޫނީނ   ލޭިބ  ުމަވްއޒަަފްށ  ަސބަބްުނ  ަވިކުކުރުމެގ  ަވޒާީފިއްނ

2016/HC-A/555  ުމަޙްއމުަދ  ފަަދިއްނ  ިއްސވެފަާހަގުކެރުވުނ،  ރާިޢޔްަތކްޮށ  ަޤިޟްއާޔައްށ   ަވޒާީފިއްނ   ާޔީމްނ 

 2008/2  ނަންބަރ  ާޤނޫނު ، ާޤިއުމުކެރވަިފިއުނާވީތ  ޢަދުުލެވިރަކްނ  ިއުޖާރީއ  އިަދ  ޢަދުުލެވިރަކްނ  ަމުއޟީޫޢ  ަވިކުކުރުމަގިއ

 އަދާކުރަމުންދިޔަ  ޔާމީން މުޙައްމަދު  ދަށުން  ނަންބަރުގެ  ވަނަ  1  ގެ(  ހ)  މާއްދާގެ  ވަނަ  29  ގެ(  ާޤނޫނު  ވަޒީފާއާބެހޭ)

އެފަރާތް މުޙައްމަދު،  ރުޖޫޢަކުރުމަށާއި  އަނބުރާ  މަާޤމަށް    ަވިކވަެފިއވާ   ަވޒާީފިއްނ  ޙެާލްއަގިއ  ެއްއެވްސ  ޔާމީން 

 ، ުނބުެލަމާށިއ   ަފާރެތްއަކުމަގިއ

މުޙައްމަދު ) ،  ެފިށެގްނ   ާތީރޚްުނ  ަވިކުކިރ  ަވޒާީފިއްނ  ޔާމީން  ާއ2022ެއްޕރްީލ    27މިއުަދ  ފެނަކަ  ،  ަހަމައްށ  ( 

ވަޒީފާގައި  ންކޯޕަރޭަޝ މުޙައްމަދު    ލިމިޓެޑްގެ    ަނަގއިިދުނަމްށ  ަރުއޫޖ  ޙައްުޤވާނޭ  ފަރާތަށް  އެ  ހުރިނަމަޔާމީން 

މުޙައްމަދުއަށް  އެެހނަްނަމެވްސ،  ަކނަޑައަޅިއ  ލިބުމުގެ   އެއް (unjust enrichment)  މަންފާ  ނުޙައްޤު   ޔާމީން 

ޔާމީން    ތެރެއިން  ޖުމުލައިގެ  އިސާގެފަ   އުޖޫރައައްވާ  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު،  މަްޤަޞދުގައި  ނަފީކުރުމުގެ  ފުރުަޞތު

ރ. )ފަނަރަ ހާސް  15،270/-އެފަރާތަށް ނޯޓިސްގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ދީފައިވާ    ވަކިކުރިއިރު  ވަޒީފާއިންމުޙައްމަދު  

އުނިކުރުމަށް ރުފިޔާ(  ހަތްދިހަ  ޔާމީން ،  އުނިކުރުންތަކަށްފަހު  އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ  ،ކަނޑައަޅައި  ދުއިސައްތަ 

ކޯޕަރޭަޝން  ފައިސާއަކީ   ޖުމުލައަށްވާ  ޢަދަދުތަކުގެ  ޙައްުޤވާ  މުޙައްމަދުއަށް ފަރާތުން  ފެނަކަ  ޔާމީން    ލިމިޓެޑްގެ 

 ،ކަނޑައަޅައި ފައިސާކަމުގައި  ދޭންޖެހޭ އަށްމުޙައްމަދު
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  ދުވަހުގެ (  ސާދަ)  14  ފެށިގެން  އިން(  2022  އެޕްރީލް  27)  މިއަދު  ކަންކަން  އެންމެހައި  އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ

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

 ، އަމުރުކޮށް  އަންގައި  ލިމިޓެޑް މައްޗަށް   ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން   ރައްދުވި  މައްސަލަ،  އެންގުމަށް  ލިޔުމުން  ޓްރައިބިއުނަލްއަށް

 .ނިންމައިފީމެވެ މައްސަލަ މި

 1443 ރަމަާޟން 26
 2022އެޕްރީލް  27

 
 
 
 

 

 މި މައްަސލަ ބަލައި ނިންމީ   

 

 މަރްޔަމް ޝަމްޢާ އިްބރާހީމް                                                    
 ނަުލގެ ެމންބަރުޓްރައިބިއު ވަޒީފާއާބެހޭ

 

 


