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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

 VTR/2019/63 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2019އެޕްރީލް  02 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2021 މާރިޗު 18 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 ( ކަރަންކާވާދީ / ސ. މީދޫ) ޙުސައިން މުފީދު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A050650: ނަންބަރު ކާޑު އަންގައިދޭ ރައްޔިތެއްކަން ދިވެހި)

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑް  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (C-0462/2012)ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭަޝން ނަންބަރު: 
  

 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

މައްސަލައަކީ މުފުީދ    ،މި  ުޙަސިއްނ  ަކަރްނާކވީާދ،  މޫީދ،  ނަންބަރު:  ސ.  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި 

A050650) ،30    ުދަނިކޮށް   ލިމިޓެޑްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންއިން ފެށިގެން ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން    2014ނޮވެންބަރ

ޚިލާފަށް ގަވައިދާ  އޮންނަ  ވަކިކުރަން  ވަޒީފާއިން  ލިމިޓެޑްގައި  ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ  ާޤނޫނާއި  ވަޒީފާއިން    ވަޒީފާއާބެހޭ 

އި، ވަޒީފާއިން  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިއިރު އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއަށް އަލުން އަނބުރާ ރުޖޫޢަކޮށްދިނުމަށާ  ،ވަކިކޮށްފައިވާތީ

އެއްފަހަރާ   އެކީ  ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި  ލިބެންޖެހޭ  ހަމައަށް  ރުޖޫޢަކޮށްދިނުމާއި  ވަޒީފާ  ފެށިގެން  ތާރީޚުން  ވަކިކުރި 

ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް    2019ޕްރީލް  އެ  02އެދި ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް   މަށްބިދިނުދި

 .މައްސަލައެކެވެ ހުށަހަޅާފައިވާ
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 މެންބަރުންގެ ރައުޔު 
 

 ރައުޔު   ގެ ނިޒާރު   މިފްރާޒް  هللاޢަބްދު 

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތަކުމަގއާިވ ސ. މޫީދ، ަކަރްނާކވީާދ، ޙަުސިއްނ މުފުީދ   .1

ގޮތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 'މައްސަލަ    މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ  ،(A050650ކާޑު ނަންބަރު:  

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

ފެ ލިމިޓެޑްގޮސްފައިވަނީ  ކޯޕަރޭަޝން  ހުޅުމީދޫނަކަ  ސ.  އަދާކުރަމުން  ކަމަށާއި،  ބްރާންޗުގައި  ގެ  ފަރާތުން  އެ 

ފަރާތުގެ ވަޒީފާއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ގެ މަޤާމުގައިކަމަށާއި، މައްސަލަ ރައްދުވި އް ގޮސްފައިވަނީ ޑިރެކްޓަރެ

އަދާކުރަމުންދިޔަ    ންމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތު ގައިކަމަށާއި،    2014ނޮވެންބަރު    30ޢައްޔަނުކުރެވިފައިވާ ތާރީޚަކީ  

އަދާކުރި  ،  ލިބެމުންދިޔަކަމަށާއިރުފިޔާ(    ހާސް  ބާރަރ. )-/12,000މަާޤމުގެ އަސާސީ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި މަހަކު  

( އެގާރަ ހާސް ހަ ސަތޭކަ ފަންސާސް ހަތެއް ރުފިޔާ ސާދަ ލާރި)  ރ.11,657/14  ގޮތުގައި  މަާޤމުގެ ޢިނާޔަތުގެ

 ލިބެމުންދިޔަކަމަށާއި،

ރާތް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ަޝކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ އަސާސަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަ

ގައި ވަޒީފާއިން ސަސްޕެންޑް    2019ޖަނަވަރީ    10ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް،  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ  

ލިޔުން   ގައި    2019ރުވަރީ  ފެބު  06  އަދިގައި    2019ޖަނަވަރީ    23  އެއަށްފަހު   ކަމަށާއި،ދިންކުރިކަމުގެ 

 ފެނަކަ   ގައި  2019ފެބްރުވަރީ    11،  ދިނުމަށްފަހު  މެއްލިޔުއިތުރު    ސަސްޕެންަޝންގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރިކަމުގެ

 ދަށުންކަމަށް ބުނެ،   ނަންބަރުގެ  ވަނަ  1  ގެ(  ހ)  34.8  ގެ  2015  ގަވާއިދު  މުވައްޒަފުންގެ  ލިމިޓެޑްގެ  ކޯޕަރޭަޝން

ވަޒީފާއިން    ޚިލާފަށް ގަވައިދާ   އޮންނަ  ވަކިކުރަން   ވަޒީފާއިން ލިމިޓެޑްގައި ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ   ާޤނޫނާއި   ވަޒީފާއާބެހޭ 

 ކަމަށް އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' އަށް ނަޒަރުކުރުމުން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ވަކިކޮށްފައިވާތީ
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ހުށަހެޅި ފަރާތް   .2 އެދިފައިވަނީ، މައްސަލަ  ހުށަހެޅި ފަރާތުން    އަދާކުރަމުންދިޔަ   ވަކިކުރިއިރު  ވަޒީފާއިންމައްސަލަ 

  ރުޖޫޢަކޮށްދިނުމާއި   ވަޒީފާ   ފެށިގެން  ތާރީޚުން  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ރުޖޫޢަކޮށްދިނުމަށާއި،  އަނބުރާ  އަލުން  ވަޒީފާއަށް

އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ 'މައްސަލަ   ދިނުމަށްކަންލިބި   އެއްފަހަރާ އެކީ ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި ލިބެންޖެހޭ ހަމައަށް

 ހުށަހަޅާ ފޯމު' އަށް ނަޒަރުކުރުމުން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ަވޒާީފާއބޭެހ   .3 ަފރުާތން  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ގުޮތން  ަރއްދިުދުނުމެގ  ަޝުކާވައްށ  ަފާރުތގެ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ 

ަލށް ުހށަަހޅަާފިއވާ 'ަމްއސަަލިއެގ ަޖާވުބ ުހށަަހޅާ ޯފުމ' ަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ ަކްނކަަމްށ ަނަޒުރުކުރުމްނ،  ްޓަރިއިބުއަނ

ަވޒާީފ އާަދުކަރުމނިްދަޔ ަފާރެތްއކަަމާށިއ، ަމްއސަަލ  ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްގައި  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތީކ  

ވިަކުކެރވަިފިއަވ ަވޒާީފިއްނ  ަފާރތް  ަވޒާީފާއބޭެހ  ާޤނޫނުއަސާސީ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެރާއްޖޭގެ  ދިވެހިީނ  ުހށެަހިޅ  ާއިއ، 

ެއްއަބްސ ެދމުެދަގިއ ވަެފިއާވ  ަމްއސަަލ  ާޤޫނާނިއ، ދަެފާރުތެގ  ޫނނަްކަމާށިއ،  ޙިލަާފްށ  ާމއާްދައާކ  ެއްއެވްސ  ުވުމެގ 

ަމިތްނ    ަރއުްދިވ ެއްއޮގްތާވޮގުތގެ  ަގާވއާިދ  ުމަވްއޒުަފނެްގ  ިއުޖާރަފާރުތެގ  ުފރަިހަމ    ީއެއްނމަެހއި  ަކްނަކްނ 

ަވަނ ާމއާްދެގ )ށ( ާއ ެއްއގްޮތާވޮގުތގެ ަމިތްނ ަކަމާށއި،    23ުކުރަމށްފުަހަގިއ ަކަމާށިއ، އިަދ ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނެގ  

ނެތި  ަފާރތް ަވޒާީފިއްނ ަވކުިކެރވަިފިއ ަވީނ ަމްއސަަލ ަރއުްދވި ަފާރުތެގ ުހއަްދ    ުހށަހިެޅެއޮގުތެގ މިަތްނ ަމްއސަލަ  

ުކްއޔަށީްދ،  ުކނުްފްނޏްަށ ެގއްލްުނާވޮގަތށް  ނަުލިއ  ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ މިެޝަނީރްސ ެއިކ ަފާރތަްތަކށް އަަގާކ  

  ަކަރްނުޓެގ ޙުިދަމތް ީމަޓެރއް ުގޅަުމާކިއ ނަުލިއ ެއކި ަފާރތަްތކަށް ެދުމްނ ެގނިްދުޔާމ  ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތން ޭދ

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ އްިޙމުާލ ޮއްތަކާމިއ،  ަފާރުތްނ ިހްނިގ އާިދީރ ަތްޙީޤުޤަގއި    ަމްއސަަލ ަރއުްދިވުގިޅެގްނ  

ަފއާިދ   ަބޔަަކށް  ަވިކ  ޮގތަށް  ެގއުްލްނވާ  ކުނުްފްނަޏްށ  ޭބުންނކްޮށެގން  ަމޤުާމެގ ނޫުފުޒ  ަފރްާތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

ަމްއސަަލ  ،  ީތކާަމެއުކ އާަދޮކށަްފިއުނާވަކަމްށ ސިާބުތާވ ިޒްނާމާއިއ ިއޙާްލްސެތިރ  ެގހަޯދއީިދ، ަހާވުކެރވަިފިއާވ ަމަސްއަކުތ

ަފާރްތ ެގއުްލްނަތެކއް    ުހށެަހިޅ  ަވޒާީފއާަދުކާރ ަތންަށ  ުނަވަތ  ަފާރަތްށ  ަވޒީފޭާދ  ބެެހްއުޓމްުނ  ިއތަުރްށ  ަވޒާީފަގިއ 

ަވަނ ާމއާްދެގ    23ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނެގ  ެގ ަޢމުަލ ަތަކީކ  ުތަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރ  ،  ެފްނނީާތ ަކަމާށިއިލބާިދެނަކަމްށ

ަމްއސަަލ    ަދުށްނ ެއްއެވްސ ޯނޓެިހްއ ިދުނމާަކނަުލިއ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ެއަކީށެގްނާވަކެމްއ ކަަމާށިއ، 
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ަވޒާީފިއްނ ަވިކ   ުހށެަހިޅ ރިކަން   ޢަދުލުވެއީއިޖުރާ   ޢަދުލުވެރިކަމާއި  މައުޟޫޢީ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭުކުރުމަގިއ    ަފާރތް 

 ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ާޤއިމުކޮށްފައިވާނެކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި

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

ލިމިޓެ ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ  ާޤނޫނާއި،  ދެފަރާތުގެ ވަޒީފާއާބެހޭ  ގަވައިދާއި،  އޮންނަ  ވަކިކުރަން  ވަޒީފާއިން  ޑްގައި 

ހެޅި ފަރާތް ށަދެމެދުގައި ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށްކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވައިދެއްވުމަށާއި، މައްސަލަ ހު

އްިސެވަބާޔްނޮކށަްފިއވާ  ަކން  ަކނަޑައަޅއިިދުނމްަށމާލީ އެއްވެސް ބަދަލެއް ނަގައިދެވެން ނެތްކަމަށް  ފަދަ  އެދިފައިވާ  

   ފަާހަގުކެރެވެއެވ.     'މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު' އަށް ނަޒަރުކުރުމުން

ރައްދުވި  2019އޮކްޓޫބަރު    17މައްސަލައިގައި،  މި   .5 މައްސަލަ  ޓްރައިބިއުނަލަށް    ގައި  ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަރާތުން 

ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކުން ބައެއް ނުފެންނަގޮތަށް ކެނޑުމަށްފަހު ހުށަހަޅާފައިވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މި  

މައްސަލަ  ލިޔުންތަކަށް ފުރިހަމައަށް ރައްދުދިނުމަށް ހުރަސްއެޅިފައިވާކަމަށާއި، މިފަދަ މައްސަލައެއް ކުރިއަށް ދާއިރު،  

ހުށަހަޅާފައިވާ    ރައްދުވި ދެވޭނީ  ރައްދެއް  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ލިޔުންތަކަށް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން 

ވަކިގޮތެއް   ޓްރައިބިއުނަލުން  ވަޒީފާއާބެހޭ  ހުށަހެޅުމާމެދު  ހުށަހަޅާފައިވާ  ނުފެންނަގޮތަށް  ބައެއް  ލިޔުންތަކުން 

ގުޅިގެން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން   ށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހެޅި އިޖުރާއީކަނޑައެޅުމުންކަމަށް ބުނެ، މައްސަލަ ހު

އުނިނުކޮށް ހުށަހެޅުމުން މައްސަލަ ރައްދުވާ    އެ ލިޔުންތަކުން ބައެއް  ހުށަހެޅި ލިޔެކިޔުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރިއިރު،

އެ   ކޮބައިކަން  ގެއްލުމަކީ  ލިބޭނެ  މުވައްޒަފުންނަށް  ފަރާތުގެ  އެ  ނުވަތަ  ސާބިތުކޮށްދެވިފައި  ފަރާތަށް  ފަރާތަށް 

އެ ލިޔުންތައް އެގޮތުގައި ހުރެ އެ ލިޔުންތަކަށް ރައްދުދިނުމަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް އެންގުމަކީ   ނުވާތީއާއި،

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކަށަވަރުކުރެވިފައިވާ 'ޢަދުލުވެރިކަމާއި    42ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ާޤނޫނުއަސާސީގެ  

ޙައްަޤށް އުނިކަން ލިބިގެންދިޔުމުގެ ފުރުަޞތު އޮތްކަމެއްކަމުގައި ބުރަވެވެތީ، މައްސަލަ    'ކު ާޝރީޢަތްކުރުންހާމަކަމާއެ

ގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ   1ރައްދުވާ ފަރާތުން ދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހެޅި ހެކިންގެ ލިސްޓާއި، ޑޮކިއުމަންޓް 

ގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޔާނާއި،    3ޅާފައިވާ ބަޔާނާއި، ޑޮކިއުމަންޓް  ގެ ގޮތުގައި ހުށަހަ  2ބަޔާނާއި، ޑޮކިއުމަންޓް  
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ގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޔާނަށް މި   5ގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޔާނާއި، ޑޮކިއުމަންޓް    4ޑޮކިއުމަންޓް  

ބައިތަކާއެ އުނިކޮށްފަވާ  ލިޔުންތަކުން  އެ  ރިޢާޔަތްކުރެވޭނީ،  ނިންމުމުގައި  އަލުން  މައްސަލަ  ކު 

ގަވާއިދު   ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ގެ    43ގެ    2015ހުށަހެޅުމުންކަމަށްކަނޑައަޅައި، ވަޒީފާއާބެހޭ  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

އަންގައި  މައްޗަށް  ފަރާތުގެ  ރައްދުވާ  މައްސަލަ  ހުށަހެޅުމަށް  އަލުން  ލިޔެކިޔުންތައް  މި  ރިޢާޔަތްކޮށް، 

ތަ ނިންމުމުގެ  މި  ނަންބަރު އަމުރުކުރުކުރެވިފައިވާނެއެވެ.  ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ                 ފްީޞލު، 

200-VTR/IJ/2020/32  ( 'ްގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ.  2020އޮކްޓޫބަރު    25'އިޖުރާއީގޮތުން ނިންމި ގޮތ )

ހުށަހެޅި    އެއިޖުރާއީ ނިންމުން ނިންމުމުގެ ފަހުން މައްސަލަ ރައްދުވި ހެކިންގެ ފަރާތުން ދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށް 

ޑޮކިއުމަންޓް   ޑޮކިއުމަންޓް    1ލިސްޓާއި،  ބަޔާނާއި،  ހުށަހަޅާފައިވާ  ގޮތުގައި  ހުށަހަޅާފައިވާ    2ގެ  ގޮތުގައި  ގެ 

ގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޔާނާއި،    4ގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޔާނާއި، ޑޮކިއުމަންޓް    3ބަޔާނާއި، ޑޮކިއުމަންޓް  

ހު  5ޑޮކިއުމަންޓް   ގޮތުގައި  ބައިތަކާއެކު  ގެ  އުނިކޮށްފައިވާ  ބަޔާން  ކަން  ހުށަހަޅާފައިވާ އަލުން  ށަހަޅާފައިވާ 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

އިން މުފީދު މައްސަލަ ރައްދުވި ސަޙުހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލައިގައި ޢަދުލުވެރި ފައިަޞލާއަކަށް ވާިޞލުވުމަށްޓަކައި،   .6

ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެފަދަ އެކަށީގެންވާ  

އޮވެ ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ    ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު، ސަބަބެއް  އިޖުރާއީ  ވަކިކރުމުގައި  ޢަދުލުވެރިކަމާއި  މައުޫޟޢީ 

ތޯއާއި އަދި ޙުސެއިން މުފީދު އެދިފައިވާގޮތަށް އެ ފަރާތުން އަދާކުރަމުން ދިޔަ ވަޒީފާ  ވޭފައިާޤއިމުކޮށްރިކަން  ޢަދުލުވެ

މުސާރައާއި  ، އިޢާދަކޮށް ލިބެންޖެހޭ  ހަމައަށް  ދުވަހާ  އިޢާދަކުރާ  އަނބުރާ  ނަގައިދޭންޖެހޭތޯ ޢިވަޒީފާ  ނާޔަތްތައް 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝންގެ  ަފާރުތްނާނއި  ން މުފީދުގެ  މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޙުސެއި  ،ބަލަންޖެހޭހިނދު

ކަންކަން   އަންނަނިވި  ރިޢާޔަތްކުރާއިރު  ލިޔެކިޔުންތަކަށް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ވާހަކަތަކާއި  ދައްކާފައިވާ  ފަރާތުން 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 
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އެޮވެގްނަކަމ .6.1 ަސބެަބްއ  ެއަކީށެގްނވާ  ަވިކުކރޭެވީނ  ަވޒާީފިއްނ  ަނނަްބުރ  ުމަވްއޒަަފުކ  ާޤޫނނު    2/ 2008ްށ 

)ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނނު( ަގިއ ަބޔްާނޮކށަްފިއ ޮއްނަނަކާމއި، ެއ ސަަބަބކީ ެއަކީށެގްނވާ ަސބެަބްއަކމްަށ ނެުފްނނަ  

،  ަވަނ ާމއާްދިއްނ ުމަވްއޒަަފަކްށ ިލބިދަީފިއާވިއުރ  28ޙަާލުތތުަކަގިއ ަޝުކާވ އުފުުލުމެގ ަޙްއުޤ ެއ ާޤޫނުނެގ  

ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކިރ ަސަބަބީކ ެއކީަށެގްނާވ ަސބެަބްއކްަނ ާސިބުތކޮށިްދުނަމީކ ަވޒާީފ ދޭ ަފާރުތެގ  ެއ ަފާރްތ  

ާޤޫނުނގެ   އެ  ޮއނަްނަކާމިއ،   27ިޒްނާމެއްއަކްނ  ަބާޔްނކޮށަްފިއ  ާމއާްދަގިއ  މުފީދު    ޙުސެއިން  ަވނަ 

ކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންކަން  ހުށަހަޅާފައިވާ މި މައްސަލައިގައި އެ ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެ

 ޒިންމާއެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްގެސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ 

ަވިކޮކށަްފިއަވީނ   .6.2 ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒުަފ  ަމްއސަަލެއްއަގިއ،  ުހށެަހޭޅ  ަވިކޮކށެްގްނ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ 

ެއކީަށ ނަުވަތ  ިންނުމަމުކްނޯތ  ުޢްނުޞެރްއ  ޢަދުުލެވިރ  ެދ  ބުެލުމަގިއ  ޮއެވެގްނޯތ  ަސބެަބްއ  ެގްނާވ 

ޢަދުުލެވިރަކާމިއ ަމުއޟީޫޢ  ެއީއ  ާޤިއުމުކެރވަިފިއޭވޯތ  ،  ުފރަިހަމާވްނޖޭެހަކާމިއ،  ޢަދުުލެވިރަކްނ  ިއުޖާރީއ 

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

ެއނޭގަކާމިއ ަވޒާީފިއްނ ވިަކުކުރަމްށ  ަޤިޟްއާޔިއްނ  ުމަވްއޒުަފްނ  ، މޮިގުތްނ ަމުއޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރަކަމީކ، 

ަވޒާީފ ޭދ ަފާރަތުކްނ ޚާިޔުރުކާރ ައާސަސީކ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ުހއަްދުކރާފަަދ ޢަދުުލެވިރ 

ެއްނމަެހިއ ުޢްނުޞުރަތްއ   ަސަބަބކްަށުވުމެގ އުިތުރްނ އެ ޚާިޔުރުކާރ ައާސެސްއެގ ަދުށން ފުރަިހަމުކަރްނޖޭެހ

ުފރަިހަމވަެފިއޭވޯތ ބުެލްނަކްނ އެނޭގަކާމިއ، ިއުޖާރީއ ޢަދުުލެވިރަކްނ ާޤިއުމުކުރަމީކ، ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ  

ަވިކުކުރަމްށ ޢަދުުލެވިރ ިންނުމަމަކްށ ާވޞުިލުވަމްށަޓަކިއ ބަަލްނޖޭެހ ބުެލްނަތްއ ބުެލުމަގިއ ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  

ުފ ދްެނެނުވުނ  ިއުޖާރައުތަތްއ  ިއްސެވ  ިންނަމވަާފިއާވ  ަހިއޯކުޓން  ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ރަިހަމުކުރްނކްަނ، 

ަޤިޟްއާޔަތުކްނާނިއ އެ ކުޯޓން ިންނަމވަާފިއާވ ިމ ާބަވުތގެ އެހްެނ ަމްއސަަލަތުކން ެއނެގން އްޮނަނަކްނ  

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ.



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއަށް 
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  2015ކަޯޕޭރަޝްނ ިލިމެޓްޑެގ ުމަވްއޒުަފްނގެ ަގާވއުިދ  ެފަނކަ   ަވީޒާފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއަވީނ  ޙުސައިން މުފީދު .6.3

ެގ    34.8ެގ   )ހ(  ިއުތަރށް    1ެގ  ަވޒާީފަގިއ  ުކނުްފީނެގ  ުމވްައޒަަފުކ  ަދުށްނ  ަންނަބުރެގ  ަވަނ 

ިއން ެފިށެގން    2019ެފުބުރަވީރ    11  ބަަހްއަޓއިިފަނަމ، ުކނުްފްނޏްަށ ެގއުްލްނ ިލބާިދެނަކަމްށ ެފްނާނީތ 

ްށ ދަީފިއވާ ެފަނަކ  އެ ަފާރަތ   ަވޒާީފއްިނ ަވިކޮކްށ ތް ަވޒީފިާއްނ ަވިކކޮށަްފިއާވަކަމްށ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރ

ވަޒާީފިއްނ  '   ( 2019ެފުބުރަވީރ    11)   FNK/A/TER/2019/054ަނނަްބުރ  ިލިމެޓްޑެގ  ޯކަޕޭރަޝްނ  

 ަކްނ ފަާހަގުކެރެވއެެވ. ބާަޔްނޮކށަްފިއާވ  ަގިއ   ަކުމެގ ިލުޔްނ' ަވިކުކިރ

 /FNK-C(C1)/IR/2019    ަމްއސަަލާއ ުގިޅެގްނ ަމްއސަލަ ަރއުްދިވ ަފާރުތން ުހށަަހޅަާފިއވާ ަންނަބުރ ިމ   .6.4

، ެއ ރޯިޕަޓކީ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރތެުގ ސ.  ( 'ތުަހީޤީގ ހާުލާސ ިރޯޕޓް' ަގިއ2019ފުެބުރަވީރ    06) 

ޖުެހަމށްފުަހ   ިފްނަގރ  ުމަވްއޒުަފްނ  ްބާރްނުޗގެ  ައިމމޫީދ  ަވުގުތަގިއ  ުކަރުމން  އީޮފްސ  ަމަސްއކަތް  އަްލ 

ެގނިްދުއާމިއ، ްބާރްނުޗެގ ިއްނޖުީނޭގަގިއ ުހްނަންނޖޭެހ ަވަރްށުވެރ ެތޮޔމުެދވަެފިއ ުވާމިއ، ުހުޅމޫީދ ަނރަުދާމެގ  

ިނާޒުމ ާޤިއުމުކުރުމެގ ަމަސްއަކތް ުކަރުމްނޮގސަްފިއާވ ިސެއާރ ުކނުްފްނަޏްށ އެ ްބާރްނުޗަގއި ޭބންުނުކތރާ  

ްބާރްނުޗެގ  ވިެހކްަލަތްއ ެހްޑ އޮފުިހ ިދުނާމިއ، ެއ  ުކުރަމށް  ައަގާކނަުލިއ ަމަސްއަކްތ  ެގ ުހއަްދ ނުހަޯދިއ 

ޭބުނަމްށ ެހޑް އޮފުީހްނ ޮފުނާވ ތޮެޔ ެހްޑ އޮފުިހެގ ުހއަްދ ެނިތ ވްިއުކާމިއ، ޮކްނިޒުއާމރ ޭކބަލަްތއް ބުެހާމިއ،  

ަމްއސަަލތްައ ބުެލަމްށ  ިމ ޫންނެވްސ އެެހނެިހްނ ަމއްސަަލަތްއ ސ. ުހުޅމޫީދ ްބާރނުްޗަގިއ ުހުރުމްނ ެއ  

ެއ ަމްއސަަލަތއް ބުެލުމްނ    ިއްނެވްސިޓޭގަޝްނ ެސްކަޝަނށް ުހށެަހުޅުމްނ ުކެރުވނު ތްަޙީޤުޤެގ ިރޯޕުޓަކާމއި، 

ެއ ްބާރްނުޗ ިހްނުގުމަގއި ަޢމުަލޮކށަްފިއާވ ޮގާތިއ، އެ ަފާރުތން އަދުާކަރްނޖޭެހ   ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރުާތްނ 

ނޫުފުޒ ބުޭންނޮކްށެގން    ނުްފީނަގިއ ހެދަިފިއާވ ުއޞުޫލަތާކ ޚިލަާފްށ ައިމއަްލުކ ިޒްނާމަތްއ އާަދުކުރުމަގާއިއ،  

ިސާޔީސ ަކްނަކުމަގިއ ެއ ްބާރނުްޗެގ ަތެކތި ޭބުނނުްކުރަމްށ ައނާްގ، ެއ ަތކިެތ ޫދޮކށަްފިއާވ ުމަވއްޒުަފްނަކްނ  

ިމ   ބާަޔްނަތުކްނާނއި  ެނގަިފިއާވ  ތުަހީޤުޤަގިއ  ގޭުޅޮގިމ  ެއްބާރްނާޗިއ  ުހށެައޅަިފިއާވ  ަމްއސަަލިއެގ  ުތން 

 ޯކަޕޭރަޝްނ ިލިމެޓްޑެގ ުމަވްއޒުަފްނެގ ަގާވއުިދ  ުކެރޭވަކާމިއ، ެފަނަކިރޯޕްޓތުަކްނ ެއނެގްނ ޮއްނަނަކން ފަާހަގ
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ަދުށްނ ިހުއަމްނ ިރޯސަސްސ ޑާިޕްޓަމންްޓިއްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރަތށް ިފަޔަވުޅ ައޅްަނ ެފނަްނަކުމަގިއ  

 ެވެއެވ. ިއާވަކްނ ފަާހަގުކެރަބާޔްނކޮށަްފ

  ބްރާންޗުގައި   ހުޅުމީދޫ   ސިޓީ  އައްޑޫ އިސްވެފާހަގަކުރެވުނު ރިޕޯޓްން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި،   .6.5

އަށް ހާޒިރުނުވާތީ، ކުންފުނީގެ ހެޑް އޮފީހުގެ ހިއުމަން ވަޒީފާ   މުވައްޒަފަކަށް  ގެންދާ  އަދާކުރަމުން  ވަޒީފާ

ރިސޯސް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް އެކަން އެންގުމަށްފަހު، ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އެންގުމަކާއި ނުލައި 

ފަރާތުގެ ހުށަހެޅި  ޖަހާފައިވާ    މައްސަލަ  ފިންގަރ  ހާޒިރުވެ  އޮފީހަށް  މުވައްޒަފަށް  އެ  އެންގުމަށް 

އެފަރާތް ހާިޟރުނުވާކަމަށް ނިންމާ އެ މުވައްޒަފަށް މުސާރަ ދިނުން ހުއްޓާލާފައިވާކަން،    ދުވަސްތަކުގައި

ތަހްީޤްޤގައި   ކުރެވުނު  މައްސަލައިގެ  އެނގޭކަމަ)ފަހެއް(    5މި  ބަޔާނުން  ށް  ފަރާތެއްގެ 

ވުނުއިރު،  އޮޑިޓް ކުރެވަނަ އަހަރު    2017ސިޓީ ހުޅުމީދޫ ބްރާންޗުގެ ސްޓޮކް    އައްޑޫބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެކަން  ވެސް    ފެންނަން ނެތުމުން އޭރުގައިކަރަންޓް ނަރުތަކެއް  އެ ބްރާންޗުގެ  

ވެސް ސްޓޮކް އޮޑިޓް ކުރެވުނުއިރު މި ކަންކަން   ގައިވަނަ ހަރު  2018ންގާފައިވާކަމާއި،  އަ  ޙައްލުކުރުމަށް

  2019ފެބްރުއަރީ    03  ، އެންގިފައިވާކަމާއި  ހެޅި ފަރާތަށްށަމައްސަލަ ހުއްލުކުރުމަށް  ޙަފާހަގަކުރެވި އެކަން  

ފެނިފައިނުވާކަމާއި، ކުންފުނީގެ ހެޑް އޮފީހުން  ސްޓޮކް ގުނިއިރު ކަރަންޓް ނަރުތަކެއް  ބްރާންޗުގެ  އެ  ގައި  

ބްރާންޗަ ފޮނުވާފައިވާ  މި  ނުކޮށްށް  ބިލް  ނަރު  ބްރާންޗަށް   ކަރަންޓް  މި  ގޮތުން  އެ  ދޫކޮށްފައިވާކަމާއި 

ކަން މި މައްސަލައިގެ ކުރެވުނު ތަޙްީޤުޤގައި  ވީނުވީއެއް ނޭނގި ގެއްލިފައިވާ ކަރަންޓް ނަރުތައްހޯދާފައިވާ 

ނަރުދަމާ ނިޒާމް ާޤއިމްކުރުމުގެ    ސިޓީ ހުޅުމީދޫގައިއައްޑޫފަރާތަކުން ބަޔާންދިފައިވަކާމާއި،    )ހަތަރެއް(  4

ނަލްތަކަށް މީޓަރު ހަރުނުކޮށް ކަރަންޓް  ޕެމަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާ ސިއަރާ ކުންފުންޏަށް ބަހައްޓާފައިވާ  

ލުން ބިލް ޞޫ ގާތް ގުޅުން އޮންނަ ފަރާތެއް ވިޔަފާރި އު  މައްސަލަ ހުސަހެޅި ފަރާތާދީފައިވާކަމާއި، އަދި  

 ދަލުކޮށް ބިލް ކުރަން އެންގުންފަދަ މަާޤމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްފައިވާކަން މި ކުރުމާ ގުޅިގެން އެކަން ބަ

މައްސަލައިގެ ކުރެވުނު ތަހްީޤުޤގައި ނެގިފައިވާ ބަޔާނުންނާއި އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުމީދޫ ބްރާންޗުގެ ބިލިންގ 

އޮންނަކަ އެނގެން  ލިޔުންތަކުން  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  ގުޅިގެން    ހުޅުމީދޫ   ޓީސި  އައްޑޫމާއި،  ޕްރޮގްރާމާ 
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މަސައްކަތަށް    ބްރާންޗުގެ އެމް.އާރް.ޑީ.ސީގެ  ނުލައި  އަގަކާއި  ފަރަތުން ވެހިކަލް  ހުށަހެޅި    މައްސަލަ 

އޮންނަކަ އެނގެން  ބަޔާންތަކުން  ނެގިފައިވާ  ތަހުީޤުޤގައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  ދީފައިވާކަން  މަށް 

 ފަހަގަކުރެވެއެވެ. 

ފަރާތުން  މައްސަލަ   .6.6 މައްސަލަ ރައްދުވި  ބަޔާނުގައި  ވަޒީފާ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހުށަހަޅާފައިވާ 

ކަނޑައަޅާފައިވާ   ހުރިހާކަމެއް  ބްރާންޗުގެ ހިންގުމާބެހޭ  ތެރޭގައި  ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ 

ބެލެހެއްޓު ގޮތް  ހިނގާނުހިނގާ  އެކަންކަން  ހިންގުމާއި  ރާވާ  އެއްގޮތަށް  ކުންފުނީގެ    އި،މާ ގަވާއިދުތަކާއި 

ނިޒާމް ާޤއިމުކުރެވިފައިވާ  ދިނުމަށް  ކުރަންޖެހޭ    ޚިދުމަތް  ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި  ގޮތުގައި  އެންމެފުރިހަމަ 

ހުރިހާކަމެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުން ހިންގުމާއި، ކުންފުނީގެ ގަވާއިދުގައި އަގުނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  

ންތައްތައް ގަވާއިދުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއި، ސ. ހުޅުމީދޫ  ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ އެންމެހާ ކަ

ގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ބިލް ކުރެވޭތޯ ބަލައި، ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކާއި މެދު  

 ކުންފުނީގެ ގަވާއިދުގައި ވާގޮތުގެ މަތިން ކުންފުނީގެ ކަމާބެހޭ ޑިޕާޓްމަންޓްތަކާ ގުޅިގެން ފިޔަވަޅު އެޅުން 

 ހިމެނޭކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

)ީޝާޝ / ސ. މީދޫ( )ދިވެހި    ީޤަޤށް އިބްރާހީމް އަްޝރަފްޙްމައްސަލައާ ގުޅިގެން ކުރެވުނު އިދާރީ ތަ  މި .6.7

ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި ގައި    2019ފެބުރުވަރީ    A052457)  04ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

ޒާތީ ކަމެއް އޮންނަކަމާއި، އެ ޒާތީކަމަކީ   ފަރާތާމެދު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އެ  ފާހަގަކޮށްފައިވާގޮތުން  

 އެ ފަރާތަށް މީދޫ ދާއިރާގެ ކައުންސިލްއަށް ކުރިމަތިލައި ވޯޓް ހޯދަން އައުމުން    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް

 3މުސާރަ ނުލިބޭތާ    ތާއީދު ނުކުރާކަމަށް އޭނާއާ ދިމާލަށް ބުނެފައިވާތީއާއި، މިހާރު އޮފީހަށް ހާިޟރުވެ

އަންގާފައިނުވާކަމާއި،    ންބްރާންޗުއެ    ކަމެއްވެފައިވާކަމާއި، މިކަމާ ގުޅިގެން އެއްވެސް  ދުވަސްމަސް)ތިނެއް(  

އިްޞލާޙީ ދޭތެރޭ  ފަރާތާ  އަމިއްލަ    އެ  ގަޑީގައި  ރަސްމީ  އެނގިގެންނޫންކަމާއި،  އަޅާފައިވަނީ  ފިޔަވަޅު 

އެމް.އާރު.ޑީސީއަށް ތެޔޮ ފީފާ ދިނުމަށް އެންގުމުން    ޅި ފަރާތުންމައްސަލަ ހުށަހެ  ،ނުކުރާކަމާއިމަސައްކަތް  



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއަށް 
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"ތެޔޮ ފީފާ ދޫކުރަން މި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ،ލިޔެކިޔުމެއްނެތި ދޫކުރެވެން ނެތް ކަމަށް ބުނުމުން

ޔޮ ތެ  ފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިވާނެކަމާއި، އެ  އަންގަނީ ތިމަންނަ ނޫންހޭ ތި ދޫކުރާށޭ" ބުނުމުން ތެޔޮ ފީފާ އެ

އެސިސްޓެންޓް  ނުވާކަމާއި،  އެނގިފައެއް  ލިބިފައިވާކަން  ބްރާންޗަށް  މި  ފީފާ  ތެޔޮ  ބަދަލުގައި  ފީފާގެ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ގާތު މިވާހަކަ ބުނުމުން  ބްރާންޗުގެ އެހެން މުވައްޒަފުން  އެ    އާއިޑިރެކްޓަރ އަޒްލީން

ށު ނަރުދަމާ މަސައްކަތް ކަމާއި، މިރަގިޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ތެލުގެ ޒިންމާ ނެ  ފަރާތުން އިބްރާހިމް އަްޝރަފްއާ

ކުންފުންޏަށް ސިއަރާ  އައިސްފައިވާ  ފަރާތުންވެސް    ކުރަމުން  ހުށަހެޅި  ތެޔޮދީފައިވާކަން    މައްސަލަ 

އެ  ވަރަށް ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަކަމާއި    ސިއަރާ ކުންފުންޏާ   މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއިއެނގޭކަމާއި،  

 އެ ވެސް އެ ކުންފުނީގެ އިސްވެރިން ވަރަށް ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކުރަމުން ދާތަން   ބްރާންޗްގެ އޮފީސްގެތެރެއި

މައްސަލަ  ރަށުގައި އޮންނަ އިވެންޓްތަކަށް  އެ  ވެސް ފެންނާނެކަމާއި،    ބްރާންޗުގެ އެހެން މުވައްޒަފުންނަށް

ބްރާންޗުގެ    އެ ފަރާތުގެ އިތުރުންގެންދާކަން  ބްރާންޗުގެ ކޭބަލްތައް    އެއަންގައިގެން    ހުށަހެޅި ފަރާތުން

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވެސް އެނގޭނެކަމާއި،    މަނިކުފާނަށްهللا އެސިސްޓެންޓް އިންޖިނިއަރ ޢަބްދު

މަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  ބޭނުންވާ ތަންތަނަށް ކަރަންޓްލުމަށް އިބްރާހީމް ސައީދަށް އިންޒާރުދީ އަންގާފައިވާކަ

 ވެ. ފާހަގަކުރެވެއެ 

)ދޭލިޔާވާދީ / ސ. މީދޫ( )ދިވެހި    މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކުރެވުނު އިދާރީ ތަހްީޤަޤށް އަޙްމަދު ސިނާން  މި .6.8

 ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި ގައި    2019ފެބުރުވަރީ    A269382)  01ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑް ނަންބަރު:  

މަާޤމް  ޓެކްނީަޝންގެ  ސީނިއަރ  ބްރާންޗްގެ  ހުޅުމީދޫ  އޭނާއަކީ  ފާހަގަކޮށްފައިވާގޮތުން 

ބްރާންޗްގެ ކަރަންޓް ބޯޑު ހަރުކުރުމާއި ކޮންޓްރޯލް ބޯޑު ބެހެއްޓުމާއި،    އެއަދާކުރާފަރާތެއްކަމާއި، އޭނާއަކީ  

ފަރާތެއްކަމާއި، އޭނާއަށް ކުރަމުން އަންނަ    ފަދަ މަސައްކަތް  އެސްކަވޭޓަރު ބޭނުން ކޮށްގެން ކޯރުކޮނުން

ބްރާންޗްގެ އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރަކަށް ހުރި އަްޝރަފްއަކީ ފިންގަރ ޖެހުމަށްފަހު އޮފީސް    އެއެނގިގެން  

ބުރީގެ އިމާރާތުގެ  )ތިނެއް(  3ރަށު ސްކޫލްގެ  ތެއްކަމަށްވާ، އެމަސައްކައެ ފަރާތުގެ ވަގުތުގައި އަމިއްލަ 

ބްރާންޗުން ތެޔޮ މަދުވެފައިވަނީ  އެ  ފެއްކަމާއި، އޭނާއަށް އެނގިގެން  މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާ މުވައްޒަ



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއަށް 
 VTR/2019/63މައްސަލަ ނަންބަރު:                                 ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޙުސައިން މުފީދު
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ރަށުގެ ނަރުދަމާ ާޤއިމް ކުރުމަށްޓަކައި ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ސްރީލަންކާގެ  އިލީޓަރުކަމާއި،  )ފަސްދޮޅަސް(    60

އެނގިސިއަރާ   ކަމެއް  ވިއްކި  ތެޔޮ  ދިނުމާއި  ކުއްޔަށް  ވެހިކަލް  ބްރާންޗްގެ  ހުޅުދޫ  ފައި  ކުންފުންޏަށް 

ޕްރޮޖެކްޓައެހެންނަމަވެސް  ނުވާކަމާއި،   ފަރާތުގެ  ސްރީލަންކާގެ ސްވަރޭޖް  ހުށަހެޅި  ހުއްދަ  ށް މައްސަލަ 

ކޭބަލް  )ސަތޭކަ(    100އޮވެގެން   ބަދަލުގައި  މީޓަރު  ތަކުގެ  ކޭބަލް  މި  އެނގޭކަމާއި،  ދީފައިވާކަން 

މީޓަރު ކޭބަލް )ސަތޭކަ(    100ބްރޭންޑްގެ  އެ  ސްރީލަންކާގެ ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގާ ފަރާތުން ހަމަ  

ބްރާންޗަށް ގެނެވުނު   އެކުރިމަތީގައިކަމާއި، ކެމްޕޭން ތެރޭގައި    އެ ފަރާތުގެބްރާންޗާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ    އެ

މީޓަރު ވަކި ކުރުމަށްފަހު  )ތިން ސަތޭކަ(    300ރޯލް އިން  )ދެއެއް(    2މީޓަރުގެ  )ފަސް ސަތޭކަ(    500

ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ ލޭންޑް ބިލްޑިންގ އެންޑް މުނިސްޕަލް ސާރވިސް ހުޅުމީދޫ ސެކްަޝން ބޭނުމަށް 

ނާނެކަމާއި، މި ކޭބަލްއަކީ  ގެންގޮސްފައިވާކަމާއި، މިހާރުވެސް އެ ކޭބަލް އިސްވެ ބުނެވުނު އިމާރާތުގައި އޮން

މިނިސްޕަލް ސާރވިސް ހުޅުމީދޫ ސެކްަޝން ފެން    ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ލޭންޑް ބިލްޑިނގ އެންޑް 

މަގުމަތީ ބައްތި ހަރުކުރުމަށް ދީފައިވާ އެއްޗެއްކަން    )ބާރަ(  12ނުވަތަ  )ދިހައެއް(    10ޕްލާންޓް މަގުގެ  

ގައި އޮތް ރަސްމިއްޔާތަކަށް ކަރަންޓް ދިނުމަށްޓަކައި މަތިން އެނގޭކަމާއި، އަދި މިރަށުގައި މިފްކޯ އިމާރާތު

ގެންދެވިފައިވާ ކޭބަލް ބޭނުން ކުރުމަށްފަހު، މިފްކޯ އިން ކޭބަލް އެއް ދޭނަންކަމަށް ބުނެ މި ބްރާންޗުން  

އޭނާއަކީ   އެނގޭކަމާއި،  ޖަހާފައިވާކަން  ލައިޓް  އެތަނުގައި  ބުރިބުރިކޮށްލުމަށްފަހު  ކޭބަލް    އެދީފައިވާ 

ގައި   2019ފެބްރުއަރީ    03ބްރާންޗުން  އެ  ރާންޗްގެ ސްޓޮކުން ކޭބަލް ނަގައި ހަދާ ފަރާތަކަށް ނުވާތީ،  ބް

މަދުވެފައިވަނީ   ކޭބަލްތައް  މަދުވެފައިވާ  ކުރެވުނުއިރު  އޮޑިޓް  ސްޓޮކް  އޮފީހުން  ހެޑް  ކުންފުނީގެ 

ރިނަމަވެސް އެފަރާތަށް އެ ބްރާންޗުގެ ސްޓޮކް ކީޕަރ ހު   އެ ވެގެންކަމެއް ބުނެދެން ނޭނގޭކަމާއި،  އްކިހިނެ

  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އިޓަމްކަމެއް ނޭގޭނޭކަމަށް ޔަީޤންކުރާކަމަށްތަނުގައި ހުރީ ކިތައް އަ

އިބްރާހީމް ސަޢީދު  މި .6.9 ތަހްީޤަޤށް  ކުރެވުނު އިދާރީ  ގުޅިގެން  / ސ.    މައްސަލައާ  )ހިރިނދުގަސްދޮށުގެ 

ގައި   2019ފެބުރުވަރީ    A268633)  04އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  ހުޅުމީދޫ( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން  

ފާހަގަކޮށްފައިވާގޮތުން އޭނާއަކީ ހުޅުމީދޫ ބްރާންޗްގެ ސްޓޭަޝން މެނޭޖަރގެ މަާޤމް    ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި
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ވަގުތީގޮތުން    2019ޖެނުއަރީ    11އަދާކުރާފަރާތެއްކަމާއި،   ފެށިގެން  ދުވަހުން  ބްރާންޗްގެ    އެވަނަ 

ތަކުން ގެސްޓް ރަށުގެ މޫސާ ހަނީފް ކިޔާ ފަރާއެ  ފަރާތްކަމާއި،    ހިންގުމާއި ހެޑް އޮފީހުން ހަވާލުކޮށްފައިވާ

ކެޓަގަރީއަށް  ބިޒްނަސް  ކަރަންޓް  ޑޮމެސްޓިކް  ދީފައިވާ  އޭނާއަށް  ގުޅިގެން  ފެއްޓުމާ  ވިޔަފާރި  ހައުސް 

ބްރާންޗްގެ ޑިރެކްޓަރ ޙުސައިން   އެގާތްގުޅުމެއް އޮންނަ    މޫސާ ހަނީފްއާބަދަލުކޮށް ބިލް ކުރަން ފެށުމާއެކު،  

ބަދަލުކޮ  މުފީދު  ކެޓަގަރީއަށް  ޑޮމެސްޓިކް  ޢަބްދު އެތަން  އޭނާއާއި  ކުރުމަށް  ބިލް  އަށް  ސައީދުهللا ށް 

ގުޅުމުން އެ ކަން  އެ  އި،ށާކަމައަންގާފައިވާ ނަޖާހުއަށް  އަހުމަދު  އޮފީހުގެ  ހެޑް  ގުޅިގެން  ހިންގުމާ  ގޮތަށް 

އަ ނުކުރުމަށް  ގޮތަށް  އެ  އެކަން  މުފީދު  އެފަރާތުން  ޙުސައިން  އަންގާފައިވީނަމަވެސް،  ޅުގަނޑަށް 

ބޭ އެތަން  ކަމަށްވާތީއަންގާފައިވަނީ  ދިރިއުޅުމަށް  އަމިއްލަ  ހަނީފް  މޫސާ  ކުރެވެމުންދަނީ  ކަން ނުން 

ކޮށްފައިވާނެކަމާއި އެގޮތަށް  އެކަން  މަދުވާކަމަށް  އެ  ،  އަންގާފައިވާތީ  ތެޔޮ  ގެއިން  އިންޖީން  ބްރާންޗްގެ 

އަދި    ބެލުމަށްޓަކައި ޖަހާ ހިސާބުދައްކަނީ ދެ ޖެނަރޭޓަރުގައި މީޓަރެއް ނުހުންނާތީއާއި ޑީސަލް އަނދާވަރު  

ފާނު  މަނިކުهللا ކޮންޓްރޯލް ރޫމްގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުން ލޮގް ނަގާގޮތުން ދިމާނުވާތީކަމަށް ޢަބްދު

ޢަބްދު ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި  ރަނގަޅަށް  ރެކޯޑް  ޑީސަލް  ފޮތެއް هللا ބުނެފައިވާކަމާއި،  މަނިކުފާނު 

މައްއެ  ގެންގުޅެމުންދާކަމާއި   ޢަބްދު ފޮތުގެ  ހަދަމުންދާކަން  ރިޕޯޓެއް  ބިނާކޮށް  މަނިކުފާނު  هللا ޗަށް 

ރަށުގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދާ ސިއަރާ  އެ  ބުނެފައިވާކަމާއި،  

އެނގިގެން    އެކުންފުންޏަށް   އޭނާއަށް  އެނގިފައިނުވާކަމާއި،  ދިންކަމެއް  ފީފާއެއް  ތެޔޮ  ބްރާންޗުން 

 އެށް ބިލް ކުރުމަށް އެންގުމުން އެގޮތަށް އަމަލުކޮށްފައިވާނެކަމާއި، ކް ކަރަންޓް ބަދަލުކޮށް އެތަނަޑޮމެސްޓި

ބްރާންޗްގެ އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ އިބްރާހީމް އަްޝރަފްއަކީ އޮފީހަށް ހާީޟރުވެ ފިންގަރ ޖެހުމަށްފަހު  

މުވައްޒަ  އެ  އޭނާ  މުވައްޒަފެއްކަމާއި،  އުޅޭ  މަސައްކަތުގައި  އެކަން   ފުއަމިއްލަ  ތަކުރާރުކޮށް  ގާތުގައި 

އިސްލާހުކޮށްފަނުވާކަމާއި،    ޞްލާޙުއި އެކަން  އަްޝރަފް  އިބްރާހީމް  އަންގާފައިވީނަމަވެސް   އެކުރުމަށް 

ބްރާންޗްގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އޮންނަ ޓްރެކްޓަރގެ ފަހަތުބައި އެމް.އާރ.ޑީސީގެ މަސައްކަތަށް ޙުސައިން 

ރާންޗުން ޑީސަލް ތެޔޮ ވިއްކާފައިވާ ކަމެއް ބްއެ  ތްކުރުމަށް ދީފައިވާކަމާއި،  އަގަކާއި ނުލާއި މަސައްކަ   މުފީދު



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއަށް 
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ވަނަ އަހަރު ޖަނަވަރީ މަހުން   2018ބްރާންޗްގެ ބިލިން ސިސްޓަމްގައި ހުރި    އެއެނގިފައިނުވާކަމާއި،  

ޑާޓާތައް ފޮ  ންބަރުފެށިގެން ސެޕްޓެ ނިޔަލަށް ހުރި  އޮފީހުން  މަހުގެ  ހެޑް  ބްރާންހެވިފައިވާނީ  ގައި  ޗުއެ 

ކަރަންޓަށް  އޭރު ދޫކޮށްފައިވާ  ކަމަށްވާތީ،  އަތުން  ވަޑައިގެން މުވައްޒަފުން  ކުރުމަށް  މަސައްކަތްތައްކެއް 

ނގޭކަމާއި، އެ މުއްދަތުގައި ކަރަންޓް ދޫކޮށް ބިލް ހަދާފައި ނުވަނީ ކީއްވެގެންކަން  ބިލްކޮށްފައި ނުވާކަން އެ 

މުފީދަށްކަމާއި ޙުސައިން  ބްރާންޗްގެ  މި  ސަރުކާރު    އެ،  އެނގެނީ  ނުކޮށް  ބިލް  ކޭބަލްތައް  ބްރާންޗުގެ 

ބްރާންޗަށް ގެނެވިފައިނުވާކަން އެނގޭކަމާއި، މިގޮތަށް ހުޅުދޫ   އެއިވެންޓްތަކަށް ދީފައިވާއިރު އެ ކޭބަލްތައް  

ހު ކުރުމަށް އޮތް  ތާފެކްޓްރީ އިފްތި  ބޯޅަ ދަނޑުގެއެކި ކަންކަމަށް ގެންދެވިފައިވާ ކޭބަލްތާކާއި، މިފްކޯ މަސް

ބޭއްވުނު  ކުރިދަތުރުގައި ފާތުމަތު އިބްރާހީމް ހުޅުމީދޫއަށް  މެޑަމްސްމިއްޔާތަށް ގެންދެވުނު ކޭބަލްތަކާއި، ރަ

ން  އެ ބްރާންޗުވެސް ވީނުވީއެއް ނޭނގި    ނަރުތައްބްރާންޗުގެ ނަމުގައި ހޯދި ބައެއް    އެރަސްމިއްޔާތަށް  

 ހަގަކުރެވެއެވެ.ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާމަށް ގެއްލިފައިވާކަން އެނގޭކަ

)ރިސީވާރ / ސ. ހުޅުދޫ( )ދިވެހި    މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކުރެވުނު އިދާރީ ތަހްީޤަޤށް މަރިޔަމް ނާހިދާ  މި .6.10

ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި   ގައި  2019ފެބުރުވަރީ    A152042)  02ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

ބްރާންޗް ހިންގުމާ ޙަވާލުވެ ހުރި ފަރާތުން އަންގާ ކޮންމެ މަސައްކަތެއް  އެ  ފާހަގަކޮށްފައިވާގޮތުން އޭނާއަކީ  

މުވައްޒަފެއްކަމާއި،   ގެންދާ  ފިންގަރ  އެ  ކުރަމުން  އަްޝރަފްއަކީ  މެނޭޖަރ  އެސިސްޓަންޓް  ބްރާންޗްގެ 

ފެއްކަން އެނގޭކަމާއި، މިކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން އަްޝރަފްއަށް  ޖެހުމަށްފަހު އޮފީހަށް ހާިޟރުނުވާ މުވައްޒަ

ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާނެކަމާއި، ސީނިއަރ އޮފިސަރ ފާތިމަތު ނުސްރާ   ނަޭޞޙަތްދީއަނގަބަހުން އެތައްފަހަރަކު  

މިގޮތަށް ހުރުމުން އޭނާއާއިމެދު، އަމަލު ކުރަންވީ ގޮތެއް    ޢަމަލުތައް އެސިސްޓަންޓް މެނޭޖަރ އަްޝރަފްގެ 

ންގަވައިދިނުމަށް އެދި ކުންފުނިގެ ހެޑް އޮފީހުގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ފެކްސް މެސެޖް  އަ

ހިއުމަން ރިސޯސް   އޮފީހުގެ  ހެޑް  ގުޅޭގޮތުން  މެސެޖާ  ފެކްސް  މި  ކޮށްފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި،  މެއިލް 

ކުރަންވީ ގޮތެއް ކަނޑައަޅާފައި އަންގާފައި ނުވާކަމާއި،    މަލުޢަޑިޕާރޓްމަންޓްއިން އެ މުވައްޒަފަކާއިމެދު  

މަހުން ފެށިގެން އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ އަްޝރަފްއަށް    އަހަރުގެ ނޮވެންބަރުވަނަ    2018ބްރާންޗުން    އެ
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ދިނުން  މުސާރަ  މުވައްޒަފަށް  އެ  މިގޮތަށް  އެނގޭކަމާއި،  ހުއްޓާލާފައިވާކަން  ދިނުން  މުސާރަ 

ބްރާންޗުގެ    އެރާންޗުގެ ޑިރެކްޓަރ ހުސެއިން މުފީދު އެންގެވުމާއި ގުޅިގެންކަމާއި،  ބް  އެހުއްޓާލައިފައިވާނީ  

މަހުގެ ނިޔަލަށް   ންބަރުވަނަ އަހަރު ޖަނަވަރީ މަހުން ފެށިގެން ސެޕްޓެ  2018ބިލިން ސިސްޓަމްގައި ހުރި  

ފޮ  ޑާޓާތައް  އޮފީހުން  ހުރި  ހެޑް  ކުރުއެ  ހެވިފައިވާނީ  މަސައްކަތްތައްކެއް  ވަޑައިގެން  ބްރާންޗުގައި  މަށް 

މުވައްޒަފުން އަތުން ކަމަށްވާތި، އެކަން އިސްލާހުކުރުމަށް ހެޑް އޮފީހުގެ އެކަމާއި ގުޅޭ މުވައްޒަފުންތަކެއް 

ފަރާތެއްގެ    ރިގެ "ރިކޮންސިލިއޭަޝން ރިޕޯޓް" ގައި ޗެކްކު އެ ބްރާންޗު އައިސްފައިވާކަމާއި، މީގެކުރިން  

ނޫންކަމާއި،   އެނގިގެނެއް  ރިޕޯޓްތައް  އެ  ސޮއިކޮށްފައިވަނީ  ކުރާ ރިޕޯ  އެގޮތުގައި  ތައްޔާރު  ޓު 

ޢަބްދުއެ  ފަރާތްކަމުގައިވާ   އޮފިސަރ  ގާތުގައި  هللا ބްރާންޗުގެ  އޮ  އެސައީދު  ފިލުވައި  މަޢުލޫމާތު  ޅުން 

ރަށް ކަރަންޓް ދިނުމަށްފަހު ކަރަންޓް ރަށު މެދު ބަނދައެ  ދިފައިވާނެކަމާއި،  ދިނުމަށް އެތައް ފަހަރަކު އެ 

ބިލްތައް މި ރަށުގައި ހުންނަ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ ލޭންޑް ބިލްޑިންގ އެންޑް މުނިސްޕަލް ސާރވިސް 

ހުޅުމީދޫ ސެކްަޝން ފޮނުވުމުން އެފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ އެ ކަރަންޓަކީ އެފަރާތުން އެދިގެން ދީފައިވާ  

ބިލްތަ  ނުވާތީ  ޙަވާލުނުވާނެކަމާއި  ކަރަންޓެއްކަމަށް  މަސައްކަތް އެ  ކާއި  ގުޅުމުގެ  ކަރަންޓް  ބްރާންޗްގެ 

ކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންނާއި ސުވާލުކުރުމުން އެ މުވައްޒަފުން ބުނެފައިވަނީ އެ ތަނަށް ކަރަންޓް ދީފައިވަނީ 

ގުޅިގެންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  އެންގުމާ  ބްރާންޗުގެ އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު އަޒްލީން  އެ  

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

( )ދިވެހި  ހުޅުދޫ   ސ.   /  ކާޕެންޓްރީ)ދާރީ ތަހްީޤަޤށް ފާޠިމަތު ނުްޞރާ  އި  ކުރެވުނު   ގުޅިގެން  މައްސަލައާމި   .6.11

ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި   ގައި  2019ފެބުރުވަރީ    A099615  )02ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑް ނަންބަރު:  

ހުޅުމީދޫ ބްރާންޗްގެ އިދާރީ ގޮތުން މުވައްޒަފުންނާއި ގުޅޭ މަސައްކަތް   އޭނާއަކީ ސ. ގޮތުން  ފާހަގަކޮށްފައިވާ

ކުރަމުންގެންދާ ފަރާތެއްކަމާއި، އެގޮތުން މުވައްޒަފުންގެ ހާިޟރީ ބެލެހެއްޓުމާއި، ޗުއްޓީ ބެހެހެއްޓުމާއި، 

ލެހެއްޓުމާއި، މުވައްޒަފުންނާއި ގުޅޭގޮތުން ލިޔެ ކިޔުންތައް ތައްޔާރު ކުރުމާއި  ލީވް ރިކޯޑްތައް އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެ

ކުރަމުންދާ   ވެސް  މަސައްކަތަކީ  ހެދުމުގެ  މުސާރަ  މުވައްޒަފުންގެ  އިރުތުން  ބެލެހެއްޓުމުގެ 
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އި ބްރާންޗްގައި އޮފީހަށް ހާިޟރުވެ ފިންގާރ ޖެހުމަށްފަހު އޮފީހުގެ މަސައްކަތުގައެ  މަސައްކަތެއްކަމާއި،  

ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވެނީ އެސިސްޓަންޓް މެނޭޖަރ އަްޝރަފްކަމާއި، އެސިސްޓަންޓް  ނޫޅޭ މުވައްޒަފެއްގެ 

އަްޝރަފްގެ   އޭނާއާއިމެދު،  މަލު ޢަމެނޭޖަރ  ހުރުމުން  މިގޮތަށް  ގޮތެއް ޢަތައް  ކުރަންވީ  މަލު 

ންޓަށް ފެކްސް މެސެޖް  އަންގަވައިދިނުމަށް އެދި ކުންފުނިގެ ހެޑް އޮފީހުގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާރޓްމަ

މެއިލް ކޮށްފައިވާކަމާއި، މި ފެކްސް މެސެޖާ ގުޅޭގޮތުން ހެޑް އޮފީހުގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާރޓްމްނޓްއިން 

ބްރާންޗްގެ  އެ    އަކީއަންގާފައި ނުވާކަމާއި، އޭނާ  އިކުރަންވީ ގޮތެއް ކަނޑައަޅަ  ޢަމަލުމެދު    އެ މުވައްޒަފާ

ހަ ީޝޓް  މުސާރަ  މުވައްޒަފުންގެ  ފަރާތްހުރިހާ  އަްޝރަފްގެ  ކަމަދާ  މެނޭޖަރ  އެސިސްޓަންޓް  ށްވާތީ، 

  އެ ކުރަންވީ ގޮތެއް އަންގަވައި ދިނުމަށް އެދުމުން  މަލުޢަމަހުގެ މުސާރަ ީޝޓް ހެދުމަށްޓަކައި    ނޮވެންބަރު

އޮފީހުގެ   ޖެހުމަށްފަހު  ފިންގަރ  މުވައްޒަފަކީ  އެ  ބުނެފައިވަނީ  މުފީދް  ހުސެއިން  ޑިރެކްޓަރ  ބްރާންޗުގެ 

ަޤބޫލު  މަސައްކަ ކަމަށް  ދޭންޖެހޭނެ  ފައިސާ  ކުންފުނީގެ  އެފަރާތަށް  ނުވާތީ،  މުވައްޒަފަކަށް  ކުރާ  ތް 

ދުވަސްތަކަކީ  އެ  މަސައްކަތްކޮށްފައިނުވާތީ  އޮފީހުގައި  ޖަހާ  ފިންގަރ  މުވައްޒަފު  އެ  ނުކުރެވޭކަމަށާއި 

މުވައްޒަފުގެ "ޕަންޗަރ    އެބްޒެންޓްގެ ދުވަސްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައި މުސާރަ ީޝޓު ހެދުމަށްކަމާއި، އެ

ގައި   ލިޔެ އެ  ލިސްޓް"  އަންގާފައިވާކަމަށް  ގޮތަށް  މި  މުފީދް  ހުސެއިން  ޑިރެކްޓަރ  ބްރާންޗްގެ 

ބްރާންޗްގެ ބިލިންގ ސޮފްޓްވެއަރ ގުޅޭ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ހަމައެކަނި    އެސޮއިކޮށްފައިވާނެކަމާއި،  

ސޮޕްޓްވެއަރގައި ހުރި ޑާޓާތައް ފޮހެވުނު މައްސަލަކަމާއި، މިހާރު  ގ  ބްރާންޗްގެ ބިލިން އެ އެނގިފައިވަނީ 

 ށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފަހަގަކުރެވެއެވެ. ހައްލުކުރެވިފައިވާކަމަށް އަޑުއަހާފައިވާކަމަ އެ މައްސަލަ

އްސަލަ ތުގައި މަަޞވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ހެކި ހުށަހެޅުމަށް ދީފައިވާ ފުރުމި މައްސަލައާ ގުޅިގެން   .6.12

ފަރާތެއްގެ ނަން ހުށަހަޅާފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި،  )ތިނެއް(    3ފަރާތުން ޝަފަހީ ހެކިންގެ ގޮތުގައި    ރައްދުވި 

އަށް ތާވަލުކުރެވުނު މައްސަލައިގެ    2019ނޮވެންބަރު    24ރުކުރުމަށް  ޙާިޟ  )ތިނެއް( ހެކިވެރިން  3އެ  

އެދިގެން، އެ އަޑުއެހުން ކެންސަލްކުރުމަށްފަހު  ފަސްކޮށްދިނުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  އަޑުއެހުން  

)ދެއެއް(    2އަށް އަޑުއެހުމެއް އަލުން ތާވަލުކުރެވުނުކަމާއި، މި އަޑުއެހުމަށް    2019ޑިސެންބަރު    05
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ޖަނަވަރީ    05ހެކިވެރިންނަށް ޙާޟިރުވެވެން ނެތްކަން އެންގުމާގުޅިގެން، އެ އަޑުއެހުން ކެންސަލްކޮށް،  

ހުމެއް ތާވަލުކުރެވުނުކަމާއި، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެދިގެން މި އަޑުއެހުން  އަށް އަލުން އަޑުއެ  2020

އެޑުއެހުމެއް   އަލުން  މި    2020ޖަނަވަރީ    15ކެންސަލްކޮށް  ތާވަލުކުރެވުނަކަމާއި،  އަޑުއެހުމެއް  އަށް 

މައްސަލަ  އަޑުއެހުމަކީ  އެ  ނުވަތީ،  ޙާިޟރުވެފައި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހުށަހެޅި އަޑުއެހުމަށް   

ނިންމުނުކަމާއި،   ކަމުގައި  އަޑުއެހުން  ފުރަތަމަ  ޙާިޟރުނުވާ  ބޭއްވޭ ފަރާތުން  ޙާިޟރުކުރުމަށް  ހެކިން 

އާ ގުޅިގެން   19-އަށް ތާވާލުކުރެވުނުކަމާއި، މި އަޑުއެހުން ކޮވިޑް  2020އޮގަސްޓު    06އަޑުއެހުން އަލުން  

 2020އޮގަސްޓު    16ޑުއެހުން ކެންސަލްކޮށް،  ސަރުކާރު އޮފީސްތައް ނުހުޅުމަށް ނިންމާފައިވާތީއާއި، އަ

އަށް އަޑުއެހުމެއް ތާވަލުކުރެވުނުކަމާއި، މި އަޑުއެހުމަށް ޙާިޟރުނުވެއްޖަނަމަ ހިކިބަސް ނުނަގާ މައްސަލަ 

ގެ  2020އޮގަސްޓު    23ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެކަމަށް ދެފެރާތަށް އެންގުނުކަމާއި، ހެކިން ޙާޟިރުކުރެވޭނީ  

ށް އަޑުއެހުން ކެންސަލްކުރުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހެޅުމުން، ހެކިން ފަހުން ކަމަށް ބާޔަންކޮ

ޙާިޟރުނުކުރެވި މައްސަލަ ދިގުލައިގެން ދާތީ، ޝަފަހީ ހެކިން ޙާިޞތުނުކުރަން ނިންމިކަން މައްސަލަ 

 ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް އެންގިފައިވާނެއެވެ.

ިލިމެޓްޑގެ    ެފަނކަ ޯކަޕޭރަޝްނ   ގެ ޮގުތަގއި ުހށެަހިޅ  6ަފާރުތްނ ުހށެަހިޅ ޮޑިކުއަމްނޓް    ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ .6.13

ބުަލުމްނ  ( 2019ެފުބުރވީަރ    03)   FNK/S.HUM/FM/2019/154ްނަބުރ  ަނ    ެފްކްސ ެމެސްޖައށް 

ަފާރުތެގ ަރއުްދިވ  ދަީފިއާވ ސ.   ސ.   ަމްއސަަލ  ަކަރންޓް  ްބާރްނުޗން  ިހރަިހާމިތެގައްށ   ުހުޅމޫީދ    ުހޅޫުދ 

ްބާރްންޗގެ  ެއ  ިބްޒަންސ ެކަޓގީަރައްށ ބްިލުކަރުމްނ ަދިނޮކށް  ަވނަ އަަހުރެގ ޮއްކޓަޫބުރ މުަހްނ ެފިށެގްނ    2017

ިއ ެއަތްނ ޑެޮމްސިޓކް  ާށަސިއްނ މުފުީދ ެއީއ ިވޔާަފިރ ުއސުޫލްނ ޭބުންނުކާރ ަތެންއ ޫންނަކަމ ުޙިޑެރްކަޓރ  

ެއަކުއންޓް   އްަނަގިއެގްނ  ބަދުަލުކުރަމށް  ޮޑމްެސިޓްކައށް    ަގިއ   2018ެފުބުރަވީރ    28ެކަޓަގީރައށް 

އިަދ ެއނޭގަކާމިއ،  ެމެސްޖާއެއުކ  ބަދުަލުކެރވަިފިއަކްނ  ެފްކްސ  ބްިލޮފުނވަާފިއާވ    ިމ    ިމެއަކުއްންޓެގ 

 ެއްނެގްނ އްޮތަކްނ ފަާހގުަކެރެވެއެވ.   ެވްސ ިމަކްނ  ބުެލުމްންނައްށ  ިހްސްޓީރ
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 2018ހުށަހަޅާފައިވަ އިބްރާހިމް އަްޝރަފްގެ    ގެ ގޮތުގައި  4ޑޮކިއުމަންޓް    މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން .6.14

 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު އަދި ނޮވެންބަރު މަހުގެ ހާިޟރީ ރެކޯޑްސްތަކުގައި،  

އޮފީހުެގ  ' ވުމަށްފަހު ބޭރަށްދާޮގތަށް އޮފީހަށް ނާންނާތީ، އަދި  އޮފީހަށް ނުކުމެ ސައިން އިން  އިބްރާހީމް އަޝްރަފް 

ނުކުރާތީ، ސައިން އިންެވފައި ހުރިކަމުަގއި )އެބްޒެންޓް( ހާޒިރުުނވާދުަވހެއްެގ ޮގތުަގއި ސެލެރީ    އްެވސް މަސައްކަތެއެއް 

 ޝީޓްގައި ޖެހުމަށް އަްނގަމެެވ.' 

 ދައިން ލިޔެ މައްސަލަ ހުސަހެޅި ފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މި ފަ

ހުުޅމޫީދ ްބާރްންޗެގ ބިިލްނގ    ސ.   ހުށަަހޅާފިައާވ  ެގގުޮތަގިއ  5ަފާރުތން ޮޑކުިއަމްންޓ   ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ .6.15

ަމއްސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ސްޭލްސ ެއްންޑ  ުޅމްަށ  ްލޮކްށ ެއައްޕޮރްގާރްމެގ ާޑާޓ ހާަލުކެވެގްނ ާޑާޓ ެމުނ

ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފރުާތެގ ސ.  މަުޙްއމުަދ ނާދްިމ އިަދ ބިިލްނގ ޑާިޕްޓަމންްޓެގ ެއިސސެްޓްނޓް ެމޭނަޖރ 

ިމ ަދުތރެުގ ަދުތުރ  ިއްބރީާހްމ ިޝާޔްމ ިދަޔަކްނ ެއނޭގަކާމިއ،  ަމރޫަދ ފޫޭދ ްބާރްނުޗެގ ެރެވިނުއ އިޮފަސރ  

މުއަްދުތގެ    2018އްޮކޓަޯބރ    22އްިނ ެފށެިގްނ    2018ޮއްކޓަޮބރ    10ވަިފިއަވީނ  ަތްއާޔުރުކެރ  ުޓިރޯޕ

ަކން ެއނޭގަކާމިއ، ެއިރޯޕރުޓަގއި ސ.ުހޅުމޫީދ ްބާރްންޗެގ ބްިލ ހުެދުމަގިއ ޮއްނަންށ  ަކްނަކމްަށެތޭރަގިއ ބިެލ

ަރނަގަޅްށ  ިލެޔިކުޔން  ނުބެލެެހްއުޓމިާއ،  ޮކްނިޒުއަމރ  ހުެދާމިއ،  ބްިލ  ހިލަާފްށ  ބެލެެހްއޓަިފިއ  ުއޞާޫލިއ   

ކީޮޕ ަރނަގޅަށް ަނަގިއ ަފއްިލޮކށަްފިއ ެނުތން(، ކްަސަޓަމރ    ކެަލްކަޝްނ ާހްޑ (ެނުތާމިއ، ެޑއީިލ ކެަލްކަޝްނ 

، ީރިޑްނގ ެނުގާމިއ ީރިޑްނގ ަނަގން ޮއްނަނ ާތީރޙްަށ ީރިޑްނގ ަނާގ ނެހުެދްނ  ާމިއާސރިވަސްސ ޯފްމ ެނުތ

ިޑެރްކަޓރ ުހެސިއްނ މުފުީދ  އެ    ާމިއ، ުނުކުރ  ިރޮކްނސްިލ  ، ަގާވއުިދްނާމިއއިަދ ބްިލ ުނުކުރ ްބާރްންޗގެ 

ބާްރްންޗެގ ަފިއާސާއ ގުުޅނުްހިރ ެއްއމާެހ ަކްނަކން ބަލަަހްއަޓުމން ެގނަްދނީ    ެއ ަމއޫުލާމުތ ެދްއިވޮގުތަގއި  

ނާުދަކްނ   ބަަލުމްނ  މުފުީދ  ުޙަސިއްނ  ެއަކްނަކން  ަކުމަގިއާވތީ  ަދުށްނ  ބުެލުމެގ  ަސއުީދެގ  ިއްބރީާހްމ 

ީމެގ  ފަާހަގުކ ޮގުތަގއި  )ަހެއްއ(    06ެރުވުނަކާމިއ،  ުދވުަހ  ާއިއ  ޮފުތަގިއ  ަޖާމުކާރ  ޭބްނކަށް  ަމްސުކިރްނ 

  2018ެސްޕެޓމްބަރ    26ޮސިއޮކށަްފިއ ީވަނަމެވްސ މާިހުރ ޮސިއ ުކަރުމްނ ނާުދަކްނ ފަާހަގުކެރުވުނަކާމިއ،  
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، އީޮފްސ  ަކާމިއވަިފިއ ެންތަސަމީރ ކެަލްކަޝްނ ބިިލްނގ ިސްސަޓުމްނ ްޕިރްންޓ ުކުރމަށްފުަހ ަފއްިލ ުކެރ

، ބެައްއ ހަފާްލ  ަކާމިއިއާމާރްތަތުކަގއި ޭބުނނުްކެރޭވ ކަަރްންޓެގ ިމްނަވުރ ބުެލަމށް ީމޓުަރ ަހުރުކެރވަިފިއ ެންތ

، ނަރަުދާމ ިނާޒްމ ާގިއްމުކުރަމްށ ާދ ިސެއާރ  ާމިއ އިަދ ަރްސިމްއާޔުތަގިއ ީމަޓުރ ަހުރުނޮކްށ ަކަރްންޓ ިދުނ

ބަލަަހްއާޓ ިދުނުކނުްފްނަޏށް  ަކަރްނޓް  ަހުރުނޮކށް  މަީޓރު  ެޕންަލަތކްަށ  ަދީނ    ާމިއ ަފިއވާ  )މާިހުރވްެސ 

މުެދެވިރޮކްށ  ފިޮށ  ަޝްނ  ުއިބިރޭބުންނުކަރުމްނ(، ަމގުހަަދުމނާްދ ުކނުްފިނަތުކްނ ުކނުްފީނެގ ުހއަްދެނިތ ިޑސްްޓ

ުކަރްނޖޭެހ ަކްނަތއަްތުކގެ ޮގުތަގިއ  ފަަދ ަކްނަކން، ރަނަގުޅ  ެނުގްނ  ައިމއަްލައްށ ޮފިށ ުހުޅަވިއެގްނ ކަަރްނުޓ

 ެއ ިރޯޕްޓަގއި ފަާހަގޮކށަްފިއެވެއެވ. 

ުމަވްއޒަަފުކ  ފަރާތުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރާ އަމަލުތައް ސާބިތުވޭތޯ ނަޒަރުކުރާއިރު،    މައްސަލަ ހުށަހެޅި .6.16

ާސބުިތޮކށޭްދްނ ަސަބބު  ަވކިކިުރ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރުތްނ  ަވޒީފޭާދ  ަވިކުކުރުމަގިއ  މަަދީނ  ަވޒާީފިއްނ  ޖެހީޭނ 

ިޖނީާޢ ދުަޢާވ    ، ިޖނީާޢ ދުަޢާވެއްއ ުކެރުވުނަނަމެވްސ  ، ަކާމިއ  ( balance of probabilities) ިމްނަގނުޑްނ  

ަނނަްބުރ   ަހިއޯކުޓެގ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ޫންނަކްނ  ާލިޒމަުކެމްއ  ޮކްނމެެހްނ   HC-A/24/2010ާސިބުތުވަމީކ 

  ުހށަހަޅަާފިއާވ  ެގޮގުތަގިއ   5ަފާރުތްނ ޮޑިކުއަމްންޓ   ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ  ަޤިޟްއާޔަގިއ ަބަޔްނކޮށަްފިއާވަކާމިއ، 

ެއައްޕޮރްގާރްމެގ ާޑޓާ ހާަލުކެވެގްނ ޑާާޓ މުެނުހުޅމޫީދ ްބާރްންޗގެ ބިިލންގ    ސ.  ަމްއސަަލ  ުޅމްަށ  ްލޮކށް 

ުމަޙްއމުަދ ނިާދްމ އިަދ  ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ސްޭލްސ ެއްންޑ ބިިލްނގ ިޑޕްާޓަމްންޓެގ ެއސްިސެޓްންޓ ެމޭނަޖރ  

ަޔ  ިދިއްބރީާހްމ ިޝާޔްމ  ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ސ. ަމރޫަދ ފޫޭދ ްބާރްނުޗެގ ެރެވިނުއ އިޮފަސރ  

  ޮއްނަންށ  ހުެދުމަގިއ  ބްިލ  ްބާރްންޗެގަދުތުރެގ ަދުތުރ ރޯިޕްޓަގިއ، ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަމަސްއކަތުްކާރ  

ީރިޑްނގ ެނުގާމިއ ީރިޑްނގ ަނަގްނ ޮއްނަނ ާތީރޙްަށ ީރޑްިނގ ަނާގ    ، ަކާމިއހާެދ  ބްިލ  ހިލަާފްށ  ުއޞާޫލިއ

އީޮފްސ ިއާމރްާތަތުކަގއި ބޭންުނުކެރޭވ  ަކމިާއ،   ުނުކާރިރޮކްނސްިލ  ، ަގާވއުިދްނަކާމިއނެހުެދްނ އިަދ ބްިލ ުނުކުރ

، ބެައްއ ހަފާްލ އިަދ ަރްސިމްއާޔުތަގިއ ީމަޓުރ  ަކާމިއަކަރްންޓެގ ިމްނަވުރ ބުެލަމްށ މީޓުަރ ަހުރުކެރވަިފިއ ެންތ

ބަލަަހްއޓަާފިއާވ  ، ަނރަުދާމ ިނާޒްމ ާގިއްމުކުރަމށް ާދ ިސެއާރ ުކނުްފްނޏްަށ  ާމިއ ަހުރުނޮކްށ ަކަރންްޓ ިދުނ

ިދުނ ަކަރްންޓ  ަހުރުނކޮށް  ީމަޓުރ  މަގުހަަދުމްނާދ    ާމިއެޕންަލަތކްަށ  ޭބުންނުކަރުމްނ(،  ަދީނ  )މާިހުރވްެސ 
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މުެދެވިރޮކްށ ައިމއަްލައށް ޮފށި ުހޅަުވިއެގްނ  ޮފށި  ަޝން  ުއިބިރުކނުްފިނަތުކން ުކނުްފީނގެ ުހއަްދެނތި ިޑްސްޓ

ަމްއސަަލާއ ުގިޅެގްނ ުކެރުވުނ އާިދީރ ތްަހީޤަޤްށ ައްޙމުަދ    ިމުރ،  ާގަކަމްށ ަބާޔްނކޮށަްފއޮިއްތިއަނަކަރްނުޓ

ރޯިޕޓަުގިއ   ެއ  ަބާޔުނން  ދަީފިއާވ  ިއްބރީާހްމ ސަޢުީދ  ަމއްސަަލަތުކަގިއ    ފަާހަގޮކށަްފިއިސާންނާއިއ  ުހިރ 

   ީރޑްިނގ ެނުގމިާއ ީރިޑްނގ ަނަގން ޮއްނނަ ތީާރަޙށް ީރިޑްނގ ަނގާ ނެހުެދްނ އިަދ ބްިލ ެތޭރަގިއ ިހެމޭނ

ުނުކުރާމިއ އިަދ  އީޮފސް ިއާމާރްތަތުކަގއި ބުޭންނުކެރޭވ ަކަރންޓެްގ ިމްނަވުރ ބުެލމްަށ މަީޓުރ ަހރުުކެރވަިފިއ  

ިނާޒްމ   ަނރުދާަމ  ިދުނާމިއ  ަކަރންްޓ  ަހުރނޮުކްށ  ީމަޓުރ  ަރްސިމްއާޔުތަގިއ  އިަދ  ހަފާްލ  ަބެއްއ  ެނުތާމިއ 

  ާވ ެޕނަލަްތަކށް ީމަޓރު ަހުރުނޮކށް ަކަރންްޓ ިދުންނ ާގިއްމުކުރަމްށ ާދ ިސެއރާ ުކނުްފްނަޏްށ ބަލަަހްއޓަާފިއ

 ެއެވ. ަބިއެވިރވަެފިއވަާކަމްށ ުބަރެވެވ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ ފަަދ ަޢމުަލަތުކަގިއ  

ޢަދުލުވެރިކަން   މައުޫޟޢީމައްސަލަ ރައްދުވި ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްއިން ޙުސައިން މުފީދު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި   .7

 ؛ާޤއިމުކޮށްފައިވޭތޯ ބަލާއިރު

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާިފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއަވީނ ނޯޓެިހްއ ނީުދަކްނ ެއނެގްނ ޮއްނަނަކާމއި، ަމްއސަަލ   .7.1

ަވޒާީފިއްނ   ަފރާތް  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ޯފުމަގއި  ހުށަަހާޅ  ަޖާވުބ  ަމްއސަަލިއެގ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ 

 ަވަނ ާމއާްދެގ ަދށްުނކްަނ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ ފަާހަގކެުރެވެއެވ.  23ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤނުޫނެގ  ަވިކޮކށަްފިއަވީނ  

ވަނަ މާއްދާ "ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާއި ނުލައި    23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު   .7.2

ވަކިކުރެވޭނީ ދެ ަޝރުޠެއް  ވަކިކުރުން" މި މާއްދާގެ ދަށުން ނޯޓިސް ދިނުމެއް ނެތި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން  

 HC-A/208/2010އަދި    HC-A/24/2010ފުރިހަމަވެގެންކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  

ހައިކޯޓުން   ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މައްސަލަތަކުގައި  ވަޒީފާއާބެހޭ  ވެސް  އެނޫން  އަދި  ަޤިޟއްޔާ 

( 2ޚްލާުޤ އެކަށީގެން ނުވުން އަދި )( މަސައްކަތުގެ އ1ަކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަމާއި، އެ ދެ ަޝރުޠަކީ )

ދޭ   ވަޒީފާ  ކަމެއްކަމަށް  ކުރެވޭނެ  ބަލާއިރު،  ހަމަތަކަށް  އެކަށީގެންވާ  ބެހެއްޓުމަކީ  އިތުރަށް  ވަޒީފާގައި 

 ފަރާތަށް ނުފެނުންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 
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ާޤނޫނު   ،އިަޤިޟއްޔާގަ   HC-A/208/2010އިސްވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު   .7.3

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

މި މާއްދާގެ ދަށުން ނޯޓިސް ދިނުމެއް ނެތި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން 

(procedural fairness)    ްޢަދުލުވެރިކަނ މައުޫޟޢީ   (substantive fairness)އަދި 

ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަމާއި ވަކިކުރެވޭ  ، ާޤއިމުކުރަންޖެހޭކަމުގައި  ވަޒީފާއިން  ނެތި  ދިނުމެއް  ނޯޓިސް 

ޢަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާއީ  އެ      (procedural fairness)ޙާލަތުގައި،  ޤާއިމުކުރެވިފައިވާނުވާނަމަ 

 (unfair dismissal)ން ވަކިކުރި ވަކިކުރުން ބެލެވޭނީ އަންފެއަރ ޑިސްމިސަލް  މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއި 

 އެއްގެ ގޮތުގައިކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ގެ  އާ ގުޅޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭ   (substantive fairness)އިސްވެބަޔާކޮށްފައިވާ މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަން   .7.4

 ަޤިޟއްޔާގައި  HC-A/88/2014ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

  ... ަވޒީފާމު"  ފަރާތަށް ނުަވތަ  ަވޒީފާދޭ  ަވޒީފާަގއި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމުން  ގެއްލުންތަކެއް  ވައްޒަފަކު  ތަނަށް  އަދާކުރާ 

ރަނަގޅު ނޫންކަމަށް ަވޒީފާދޭ ފަރާތުން އަޚްލާޤު   ލިބިދާނެކަމަށް ަވޒީފާދޭ ފަރާތުން ބަލާ، އެމުަވއްޒަފެއްެގ މަސައްކަތުެގ

ަވޒީފާދޭ ާވސިލުުވމަށް  އެނިންމުމަށް  ހަމައެއްކަމަށް  ނިންމުމުަގއި،  އެކަށީެގްނާވ  ހަމައަކީ  ތަޠްބީޤުކުރި  ފަރާތުން 

ަވކިނުކުރެޭވނެކަމަށް، ފެންނަ ފެނުމެއްެގ މައްޗަށް އެކަނި މުވައްޒަފަކު ަވޒީފާއިން   ާވންޖެހޭނެކަމަށާއި، ަވޒީފާދޭ ފަރާތަށް ހަމަ

ނަްނބަރު   ދިެވހިރާއްޖޭެގ އެނެގން   HC-A/24/2010ހައިކޯޓުެގ  ބަޔާންކޮށްފައިާވކަން  ކަނޑައަޅައި   ޤަޟިއްޔާގައި 

 އޮންނަކަމާއި، 

ދެަވނަ ޝަރުޠުކަމަށްާވ، "އެމުވައްޒަފަކު  ަވނަ މާއްދާ ެގ )ހ( ެގ ދަށުން ފުރިހަމަާވްނޖެހޭ   23އަދި، ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާޫނނުެގ  

ބަލާއިރު، ކުރެޭވނޭކަމެއްކަމަށް ަވޒީފާދޭ ފަރާތަށް ނުފެުނން" ެވސް  ޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމަކީ، އެކަށީެގންާވ ހަމަތަކަށްަވ

އިތުރަށް ބެހެއްޓުމަކީ ކުރެޭވނެކަމެއްކަމަށް ަވޒީފާދޭ ފަރާތަށް ނުފެުނނު ހަމައަކީެވސް  ފުރިހަމަާވނީ އެމުވައްޒަފަކު ަވޒީފާގައި

 މައަކަށް ެވެގންކަން އެމާއްދާއަށް ބެލުމުން އެނޭގކަމާއި، ... "ހަ  އެކަށީެގންާވ

 މި ފަދައިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއަށް 
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ާޤނޫނުގެ   .7.5 ވަޒީފާއާބެހޭ  ވަކިކުރެވޭނެކަމަށް  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ދިނުމަކާނުލައި  ވަނަ   23ނޯޓިހެއް 

އާއި )ހ(  ޙާލަތްތައް  މާއްދާގެ  ބެލެވޭނެ  އޮތްކަމަށް  ސަބަބެއް  ފަދަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި   )ށ( 

ނަންބަރު  ކޯޓުގެ  އެ  ނިންމާފައިވާ،  ކޯޓުން  ސުޕްރީމް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ           ތަފްޞީލުކޮށްދެމުން 

2014/SC-A/27  ުމަސްޢޫދ ކޯޕަރޭަޝން   )އިސްމާޢީލް  ފައިނޭންސް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ހައުސިންގ  ވ. 

ރިޕޯޓުގެ   ނިމުނުގޮތުގެ  ަޝރީޢަތް  ަޤިޟއްޔާގެ  ނުކުތާގައި   33އަދި    32ލިމިޓެޑް(  ވަނަ 

 ، ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ

ަވނަ މާއްދާެގ )ހ( އާއި )ށ( ަގއި    23ބެހޭ ޤާނޫުނެގ   'ނޯޓިސްނުދީ މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާއިން ަވކިކުރެޭވީނ، ަވޒީފާއާ

ެނެވ. އަދުލުވެރި ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް ބެލެޭވނީ ދެ ހާޅަތެއްަގއެެވ.  ބުނެފައިާވ ފަދައިން އަދުލުވެރި ސަބަބެއް އޮެވެގން

 އެއީ: 

(i) .ްފާޅުކަންބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލެއް ކުރުނ 

(ii)  .ްޚިޔާނާތެއް ެވފައިުވނ 

އަމަލަކީ   ޣައިރުސުލޫކީ  ދިުނމެއްނެތި   (misconduct)ކޮންމެކޮންމެ  ނޯޓިސް  މުވައްޒަފަކު  އަމަލެއްެގ ސަބަބުން  އެ 

ަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން ހުއްދަކުރާ ކަމަކަށް ނުެވ ހިނގައިދާެނއެެވ.    23ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުން ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާޫނނުެގ  

ަވކިކުރުން ހުއްދަާވީނ   ަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން ނޯޓިސް ދިުނމެއްނެތި މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާއިން  23ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުެގ  

ކަމަށް ާވނަމައެެވ. އެ އަމަލީ   (gross misconduct)މުަވއްޒަފުކުރި އަމަލަކީ ފާޅުކަންބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލެއް  

އަލަމެއްކަމަށް  ޣައިރުސުލޫކީ  ބޮޑު  ފާޅުކަން  ހުއްދަާވފަދަ  ަވކިކުރުން  ަވޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ދިުނމެއްނެތި  ނޯޓިސް 

ޒަފުކުރި އަމަލަކީ ދެ ފަރާތުެގ ދެމެދުގައި އޮްނނަްނޖެހޭ ަވޒީފާެގ ގުޅުން އެއްކޮށް ކެނޑޭ މިންަވރުެގ  ބެލެޭވީނ، މުަވއް

ފަރާތުެގ ދެމެދުަގއިާވ ަވޒީފާެގ 1ސީރިއަސް އަމަލެއް ކަމަށް ާވނަމައެެވ. މުވައްޒަފުެގ ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލަކީ ) ( ދެ 

( އެ ކަމަކީ ަވޒީފާދޭ ފަރާތާއި މުަވއްޒަފާއި 2ށް ާވަނމަ، ުނަވތަ )އެއްބަސްވުމުެގ ޖައުހަރީ ޝަރުތަކާ ޚިލާފުކަމެއް ކަމަ

ދެމެދުަގއި އޮްނނަ ަވޒީފާެގ ުގޅުމުަގއި ހިމެނޭ އޮްނމެ މައިަގނޑު ސިފަކަމަށްާވ ދެ ފަރާތުެގ ދެމެދުަގއި އޮންަނންޖެހޭ  

 އެ މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާދޭ ފަރާތަށް  ( އެ ކަމަކ3ީއިތުބާރު އަދި އަމާނާތްތެރިކަން ގެއްލޭފަދަ ކަމެއްކަމަށް ާވނަމަ، ނުަވތަ )

އަދާކުރަންޖެހޭ ަވޒީފާެގ އިލްތިޒާމުތަކާ އަސާސީޮގތުން ުނަވތަ ސީދާޮގތެއްަގއި ޚިލާފު ކަމެއް ކަމަށް ާވަނމަ، އެ އަމަލަކީ 

 ދާެނއެެވ.ނޯޓިސް ދިުނމެއްެނތި ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުމަށް ހުއްދަވެދާނޭ ފާޅުކަްނބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލެއް ކަމަށް ބެލެވި 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއަށް 
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ފާޅުކަްނބޮޑު ޣައިރުސުލުކީ އަމަލެއްތޯ ނުަވތަ   ަވކިކުރުމަށް ހުއްދަާވނެ  ަވޒީފާއިން  އެ އަމަލަކީ ނޯޓިސް ދިނުމެއްނެތި 

ބެލުމުަގއި، އެ މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާއަދާކުރާ ތަނުން ކުރާ މަސައްކަތް ުނަވތަ ިވޔަފާރީެގ ބާަވތާއި، އެ މުަވއްޒަފުެގ  ނޫންތޯ  

ޔަތާއި އަދި މުވައްޒަފުެގ ކިބައިގައި ހުްނނަންޖެހޭ އަމާާނތްތެރިކަމުެގ ޒިންމާއާ ުގޅިެގން ޣައިރުސުލޫކީ މަާގމާއި މަސްއޫލިއް

ސަބަބުން  އަމަލުެގ  ޣައިރުސުލޫކީ  އެހެންކަމުން  އެކަށީެގްނާވކަމެކެެވ.  ދިއުމަކީ  ތަފާތުެވެގން  ސީރިއަސްކަން  އަމަލުެގ 

އޮންނަ ަވޒީފާެގ އިތުބާރު ެގއްލި، ަވޒީފާއަދާކުރާ ފަރާތުން އަދާކުރަންޖެހޭ    ަވޒީފާދޭ ފަރާތާއި ަވޒީފާއަދާކުރާ ފަރާތާ ދެމެދު

މަސްއޫލިއްޔަތު ތެދުެވރިކަމާއެކު އަދާކުރުމަށް ހުރަސްއެޅިފައިާވ ަނމަ ނޯޓިސް ުނދީ އެ މުަވއްޒަފު ަވކިކުރުމުެގ އިޚްތިޔާރު 

 ' ަވޒީފާދޭ ފަރާތަށް ލިިިބިެގްނވެއެެވ.

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރަވެއެވެ. މި ޢިބާރަތުން 

ޤިަޟްއާޔަގިއ   .7.6 ބާަޔްނުކެރުވުނ  ިއްސެވ  ައމުަލަތަކކީ  ސިާބުތވާ  މްައަޗްށ  ުހށެަހޅަިފާރުތެގ  ަމްއސަަލ 

ަނަޒުރުކާރިއުރ،   ައމެަލްއޯތ  ޣިައުރސޫުލީކ  ާފުޅަކްނޮބުޑ  ފަރާތުގެ  ފަާހަގޮކށަްފިއާވ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ތެރޭގައި  ގަވާއިދުތަކާއި  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ހުރިހާކަމެއް  ހިންގުމާބެހޭ  ބްރާންޗުގެ   

އި، ކުންފުނީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް މާއެއްގޮތަށް ރާވާ ހިންގުމާއި އެކަންކަން ހިނގާނުހިނގާ ގޮތް ބެލެހެއްޓު

ހުރި ކުރަންޖެހޭ  ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި  ގޮތުގައި  އެންމެފުރިހަމަ  ނިޒާމް  ހާކަމެއް ާޤއިމުކުރެވިފައިވާ 

ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުން ހިންގުމާއި، ކުންފުނީގެ ގަވާއިދުގައި އަގުނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޚިދުމަތްތައް 

ގައި   ހުޅުމީދޫ  ސ.  ގެންދިއުމާއި،  ކުރިއަށް  ގަވާއިދުން  ކަންތައްތައް  އެންމެހާ  ދިނުމުގެ  ފޯރުކޮށް 

ލައި، ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކާއި މެދު ކުންފުނީގެ  ކަސްޓަމަރުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ބިލް ކުރެވޭތޯ ބަ

ގަވާއިދުގައި ވާގޮތުގެ މަތިން ކުންފުނީގެ ކަމާބެހޭ ޑިޕާޓްމަންޓްތަކާ ގުޅިގެން ފިޔަވަޅު އެޅުން ހިމެނޭއިރު،  

ަމްއސަަލ ުހށެަހޅަިފާރުތެގ ަމްއޗްަށ މަަދނީ ިމްނަގނުޑން ާސބިތުވަެފިއާވ ައމުަލަތަކީކ  ެފަނކަ ކަޯޕޭރަޝްނ  

މުާލެވ ަމާޤުމެގ ނޫުފުޒ ނަަހަމޮގުތަގިއ  ްޙިޒްނާމައްށ ިއ  އަްގިއ ުހެރ، ަމާޤުމެގިމެޓްޑެގ ިއުތާބުރުކެރޭވ ަމާޤެމިލ

ެއނޭގ   ެއަޢ ޭބުންނކޮށަްފިއާވަކްނ  ޮއްނނީާތ،  ެއނެގްނ  ަފާރާތިއ   މުަލަތަކީކަޢ  މުަލަތެކްއަކްނ  ަވޒީފާދޭ 

ަފާރުތެގ  ުމަވްއޒާަފިއ ެދމުެދަގިއ ޮއްނަނ ަވޒާީފެގ ުގުޅުމަގިއ ިހެމ ޭނ ޮއނެްމ ަމިއަގނުޑ ސަިފަކަމްށާވ ދެ 

ައމުަލަތެކްއަކ ެގއްލޭފަަދ  ައާމާނތެްތިރަކްނ  އިަދ  ިއުތބުާރ  ޮއްނަންނޖޭެހ  އެެހްނަކުމން  ާމިއ،  ެދމުެދަގިއ 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއަށް 
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ަޣއުިރސޫުލީކ   ާފުޅަކްނޮބުޑ  ާޤޫނުނެގ    ުބަރެވޭވީތ، ެއައމުަލަތަކީކ  ަދުށްނ    23ަވޒާީފާއބޭެހ  ާމއާްދެގ  ަވަނ 

ަލެތއް މުެދެވިރެވެގްނަކަމްށ ުބަރެވވީޭތ، ަމްއސަަލ  ާޙ  ފަަދ   ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއަވނީ އެ މާއާްދަގިއ ަބާޔނުްކާރ

 އުަދެވިރަކްނ ާޤިއްމޮކށަްފިއަކަމށް ެދެކެމެވ.   ީޢުހށެަހޅަިފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވކިކެުރވަިފިއަވީނ ަމުއޫޟ

އްސަލަ ރައްދުވި ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްއިން ޙުސައިން މުފީދު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރަޢީ ޢަދުލުވެރިކަން  މަ .8

 ؛ާޤއިމުކޮށްފައިވޭތޯ ބަލާއިރު

ނަންބަރު  ދިވެހި  .8.1 ހައިކޯޓުގެ  ނަންބަރު    ،ަޤިޟއްޔާގައި  HC-A/208/2010ރާއްޖޭގެ   2008/2ާޤނޫނު 

މި މާއްދާގެ ދަށުން    ،ވަނަ މާއްދާ "ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާއި ނުލައި ވަކިކުރުން"   23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  

ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ނެތި  ދިނުމެއް          ނޯޓިސް 

(procedural fairness)  ްޢަދުލުވެރިކަނ މައުޫޟޢީ   (substantive fairness)  އަދި 

ނޯޓިސް ދިނުމެއް ނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭ ޙާލަތުގައި، ،  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭކަމުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަމާއި 

ޢަދުލުވެރިކަން ޙާލަތުތަކުގައި ާޤ  (procedural fairness)  އިޖުރާއީ  ޢާއްމު  އިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް، 

 ކަނޑައެޅޭނީ، ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން އެންމެ ކުޑަމިނުން:

މުވައްޒަފުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު، އެއިރަކު ދެވެންހުރި ހުރިހާ ތަފުީޞލަކާއެކު،  .1

 ؛އެ މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން ދިނުމަށްފަހު

އެ ތުހުމަތަކާމެދު ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުަޞތު އެ މުވައްޒަފަށް ދިނުމަށްފަހު އަދި އެފަދަ ފުރުަޞތެއްގައި  .2

 ؛ވައްޒަފަކު ކަނޑައަޅާ މީހެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް އެދިއްޖެނަމަ އެ ފުރުަޞތު ދިނުމަށްފަހުއެ މު

 ؛އެ މައްސަލަ އިދާރީގޮތުން ތަޙްީޤުޤކުރުމަށްފަހު .3
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ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ދެ ަޝރުޠު ފުރިހަމަވާކަމަށް، އެ   23ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ   .4

ފެނި ތަޙްީޤަޤކަށް  މުވައްޒަފަކު  ކުރެވޭ  އެ  ނިންމައިފިނަމަ،  ވަކިކުރަން  މުވައްޒަފަކު  އެ   ،

 ވަކިކުރި ސަބަބުތަކާއެކު އެ މުވައްޒަފަކަށް އަންގާފައިވާނަމަކަމާއި، ، ވަކިކޮށްފައިވާކަން

އިސްވެބަޔާންކޮ ޙާލަތުގައި،  ވަކިކުރެވޭ  ވަޒީފާއިން  ދިނުމަކާނުލައި  އިޖުރާއަތުތައް ށްނޯޓިހެއް  ފައިވާ 

ޢަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާއީ  ާޤއިމުކުރެވިފައިނުވާކަމަށް    (procedural fairness)ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާނަމަ 

ޑިސްމިސަލް  އަންފެއަރ  ކުރުން  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ޙާލަތެއްގައި  އެފަދަ   unfair)  ބެލެވޭނެކަމާއި 

dismissal)  ެދިވ ބެލެވޭނެކަމަށް  ގޮތުގައި  ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަން  އެއްގެ  ހައިކޯޓުން  ހިރާއްޖޭގެ 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ފަހަރެއްގެ މަތިން  )ތިނެއް(    3މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން    މި .8.2

  2019ޖެނުއަރީ    10ކުރެވިފައިވަނީ    ކުރެވިފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި، ފުރަތަމަ ސަސްޕެންޑް  ސަސްޕެންޑް

ނަންބަރު  ފޮނުވި  ހުށަހެޅިފަރާތަށް  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ލިމިޓެޑްގެ  ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ                ގައި 

FNK-A/MISC/2019/83  ީފެށިގެން    2019ޖެނުއަރީ    13ން  ސިޓ ދުވަހުގެ  )ސާދަ(    14އިން 

ގުޅިގެން ކުންފުނިން މަޢުލޫމާތެއް ހޯދުމަށް    ކާމުއްދަތަށްކަން އެނގޭކަމާއި، އެސިޓީގައި ބަލަމުންދާ މައްސަލައަ 

  ފަހަރަށް   ފަރާތް ދެވަނަ  ށަހެޅިހު  މައްސަލަކަމާއި،  އެދިއްޖެނަމަ އެކަމަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް އެދިފައިވާ

ގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން މައްސަލަ    2019 ވަރީ ނަޖަ 23ކުރެވިފައިވަނީ  ސަސްޕެންޑް

އިން   2019ޖެނުއަރީ    27ން  ސިޓީ  FNK-A/MISC/2019/212  ށް ފޮނުވި ނަންބަރުފަރާތަ  ހުށަހެޅި

ކަން އެނގެން )ސާދަ(    14ފެށިގެން   ތިންވަނަ ތް  ފަރާ   ހުށަހެޅި  މައްސަލަނަކަމާއި،  ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް 

ތުން ގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްގެ ފަރާ  2019ރީ  ވަރުފެބު  06ކުރެވިފައިވަނީ    ިް ސަސްޕެންޑްފަހަރަށް

ހުށަހެޅި ފޮނުވި  މައްސަލަ  ރީ  ރުވަ ފެބު  10  ންސިޓީ  FNK-A/MISC/2019/386ނަންބަރު    ފަރާތަށް 

 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށްކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. )ދެއެއް(  2އިން ފެށިގެން  2019



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއަށް 
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ހުށަހެޅި .8.3 މައްސަލަ  ފަރާތުން  ލިމިޓެޑްގެ  ކޯޕަރޭަޝން  ފޮނުވި  ފެނަކަ                       ނަންބަރު   ފަރާތަށް 

FNK-A/MISC/2019/385  ީގުޅިގެން  ސިޓ މައްސަލައަކާ  ބަލަމުންދާ  ކުންފުނިން  ފެބްރުއަރީ    10ން 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ރުވުމަށް  ޙާިޟހުޅުމީދޫ ބްރާންޗަށް    ސ.  ގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ  2019

ހުށަހެޅި ފަރާތުން ލިޔުމުން އަދި ފޯނުން ގުޅައި ޙާޟިރުވުމަށް މައްސަލަ  .  ފާހަގަކުރެވެއެވެ   އަންގާފައިވާކަން

ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން   ނެގިފައިނުވާކަމުގައި  ބާޔާން  ފަރާތުގެ  އެ  ނުވާތީ  ޙާިޟރުވެފައި  އެންގުމުންވެސް 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ފައިވޭތޯ ވަޒަންކުރުމަށް  މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން ާޤއިމްކޮށް .8.4

މި މައްސަލައިގެ ވާޤިޢާތަކަށް ނަޒަރުކުރާއިރު، ޙުސައިން މުފީދު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން ޖަވާބުދާރީވާން  

މި  މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނެކަމަށް  ބަޔާންކޮށްދިނުމަށް  ތުހުތުމަށް  ކުރެވޭ  މުފީދުއަށް  މައްސަލައާ    ޙުސައިން 

ޅިފަރާތުން ބުނިނަމަވެސް، އެ ފަރާތަށް އެ ފަރާތަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ފުރުަޞތު ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެ

ދެވުނުކަމަށް ބެލިނަމަވެސް އެ ފަރާތާމެދު ކުރެވުނު ތުހުމަތު ބުނެދެވިފައިނުވާތީ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި އެ  

އިވާކަމަށް ބުރަނުވެވޭތީއާއި،  ފަރާތުގެ ދިފާޢުގައި ވަހާކަ ދައްކައި ޖަވާބުދާރީވާން އެ ފަރާތަށް ފުރުަޞތު ދެވިފަ

އެތައް މަހެއް ފަހުންކަން    ތާކުރި  މަލުތަށްޢަފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ތުހުމަތުކުރި    މައްސަލަ ހުށަހެޅި

ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކެރޭވ ަސަބެބްއެގ ގުޮތަގިއ ެއ ުމަވްއޒަަފުކ  ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔެކިޔުމުން އެނގޭތީ،  

 ަވިކުކަރްނ ިންނީމ ަވިކ ާޤޫނެންއެގ ުނަވަތ ަގާވއެިދއެްގ ާމއާްދެއްއެގ ަދުށްނަކަމްށ ބާަޔްނޮކށަްފއި  ަވޒާީފިއްނ

ަބާޔްނުކުރުމގެ   ގަޮތށް  މި  ނެުފްނަނަކާމިއ،  ބާަޔްނޮކށިްދންުނަކުމަގިއ  ަސަބބު  ަވިކުކރި  ަވޒާީފިއން  ޮއުތަމީކ 

ޮގތްެއ ތުަފޞީީލ  ަސަބބު  ަވިކުކރުެވުނ  ަވޒާީފިއްނ  ައްނގްަނާވެނަކަމށް  ބަދުަލަގިއ  ުމަވްއޒުަފްނަންށ  ަގިއ 

މައްސަލަ    ެވވީޭތ، ަވޒާީފިއން ަވިކުކިރ ސަަބބު ައްނގަާފިއާވަކަމށް ުބަރުނ  ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ފާަރްތުބަރެވޭވީތ،  

އިޖުރާއީ    ހުށަހެޅި ވަކިކުރެވިފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ކަނޑަޢަފަރާތް  ާޤއިމްނުކޮށްކަން  އަޅަން ދުލުވެރިކަން 

 އި ދެކެމެވެ. ޖެހޭކަމުގަ



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއަށް 
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މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުވެފައި، އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުނުވާނަމަ،   .9

އެ މުވައްޒަފަށް ނަގައިދެވޭނީ ގެއްލުމުގެ ބަދަލެއްކަމާއި، އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ފުރިހަމަވެފައި ނުވާނަމަ ނަގައިދެވޭ  

ވާން ޢަދުލުވެރިކަން  ބަދަލު  އިޖުރާއީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  އެ  ބާވަތަށާއި،  މައްސަލައިގެ  ވާނީ، 

ޤާއިމުވެފައި އޮތް މިންވަރެއްގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ޢަދުލުވެރި ބަދަލެއްކަމަށް ޓްރައިބިއުނަލަށް ފެންނަ މިންވަރެއްގެ  

ޅާ ބަދަލަކަށްކަމާއި، އެހެންނަމަވެސް މިއީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް އަދަބެއް  މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޓްރައިބިއުނަލުން ކަނޑައަ

ވަޒީފާއިން   ބޭނުމަކީ  ބަދަލު ނަގައިދިނުމުގެ  މި  ޚިލާފަށް،  އެއާ  ނޫންކަމާއި،  ބަދަލެއް  ގޮތުން ނަގައިދެވޭ  ދިނުމުގެ 

ދިވެހިރާ ފޫބައްދައިދިނުންކަން  ގެއްލުން  ލިބުނު  މުވައްޒަފަށް  ސަބަބުން  ނަންބަރު  ވަކިކުރުމުގެ  ހައިކޯޓުގެ  އްޖޭގެ 

2013/HC-A/142    .ެފާހަގަކުރެވެއެވ އޮންނަކަށް  އެނގެން  ހުށަހެޅިފައިމިވާ  ަޤިޟއްޔާއިން  އެހެންކަމުން، 

މައްސަލައިގައިވެސް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނަގައިދެވޭނީ ގެއްލުމުގެ ބަދަލެކެވެ. އެގޮތުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

ކަންކަން  ފަރާތަށް   އަންނަނިވި  ބަލާއިރު  ހިސާބުކުރުމަށް  މިންވަރު  ނަގައިދޭނެ  ގޮތުގައި  ބަދަލުގެ  ގެއްލުމުގެ 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ޢަދުލުވެރިކަން   .9.1 އިޖުރާއީ  ާޤއިމުވެފައި،  ޢަދުލުވެރިކަން  މައުޟޫޢީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު 

ޙާލަތުގައި މި  ޤާއިމުނުވާ  ބަދަލުގެ  ކަންތައްކަށް ނަގައިދެވޭ  އަންނަނިވި  ކަނޑައެޅުމުގައި  ންވަރު 

ނަންބަރު  ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެކަން   ހައިކޯޓުގެ  އޮންނަކަން   HC-A/142/2013ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އެނގެން 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

 އަދި  ؛ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު މުވައްޒަފުގެ އުމުރު .1

 އަދި  ؛އަދި އެ މަާޤމުގެ ޒިންމާތައް ،މަާޤމުވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނުއިރު މުވައްޒަފު ހުރި  .2

 އަދި  ؛ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު މުވައްޒަފުގެ ތަޖުރިބާ .3

 އަދި  ؛ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު މުވައްޒަފު ވަޒީފާގައި ހޭދަކޮށްފައިވާ ޖުމްލަ މުއްދަތު .4
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 އަދި  ؛ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ އަޚްލާާޤބެހޭ ރެކޯޑު .5

  ާޤއިމުކޮށްފައިވާ   ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފު  ވަކިކުރެވުނު  ވަޒީފާއިން .6

 . މިންވަރު

އިޖުރާއީ   އޮވެމެ،  ާޤއިމުވެފައި  ޢަދުލުވެރިކަން  މައުޫޟޢީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު 

މަ ނަގައިދެވޭ ބަދަލުގެ ޢަދަދު، މައްސަލަތަކުގައި  ޢަދުލުވެރިކަން ފުރިހަމައަށް ާޤއިމުކުރެވިފައި ނުވާނަ 

ޢަދަދަށްވުރެ   ބަދަލުގެ  ގެއްލުމުގެ  ނަގައިދޭ  ޙާލަތުގައި  ނުވާ  ާޤއިމުވެފައި  އަދުލުވެރިކަން  މައުޫޟޢީ 

)އިސްމާޢީލް މަސްޢޫދު    SC-A/27/2014ކުޑަވާންޖެހޭނެކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  

ަޤިޟއްޔާގެ ަޝރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ   މެންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް(ވ. ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕް 

 ވަނަ ނަންބަރުން އެނގެން އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.   45ޚުލާާޞގެ 

ވަކިކުރުމުގައި  .9.2 ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ރިޢާޔަތްކޮށް،  ނުކުތާތަކަށް  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު 

ފަ  ރައްދުވި  ޢަދުލުވެރިކަން  މައްސަލަ  އިޖުރާއީ  ާޤއިމުކޮށްފައިނުވާ    (procedural fairness)ރާތުން 

ނަންބަރު   ާޤނޫނު  ގެ    2008/2ސަބަބަށްޓަކައި  ާޤނޫނު(  އަށް    87)ވަޒީފާއާބެހޭ  )ށ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

އްދުވި  ރިޢާޔަތްކޮށް ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދިނުމަށް ކަނޑައަޅައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ ރަ

ފަރާތުގެ މުވައްޒަފެއް ގޮތުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން  

އްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ބައިވެރިވުން އޮތް މިންވަރަށާއި، މައްސަލަ  ވަކިކުރުމަށް މެދުވެރިވި ސަބަބުތަކުގައި މަ

އަސާސީ  ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އުމުރަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނުއިރު  

ނެއް(  )ތި  03ނިްޞބަތުން،    ރ. )ބާރަ ހާސް ރުފިޔާ( ގެ-/12,000ލިބެމުންދިޔަ  މުސާރައިގެ ގޮތުގައި މަހަކު  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ގެއްލުމުގެ    (ތިރީސް ހަ ހާސް ރުފިޔާރ. )-/36,000މުސާރައަށްވާ    ގެމަސްދުވަހު

 ޢަދުލުވެރި މިންވަރެއްކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ.  ކީ ބަދަދުގެ ގޮތުގައި ނަގައިދިނުމަ
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 މައްސަލައިގެ ނިންމުން: 
 

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

  ކޯޕަރޭަޝން   ފެނަކަ  ޙުސައިން މުފީދު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ، ބިެލިއުރ  ރާިޢޔްަތކްޮށ  ަމްއަޗްށ  ެގ ވަާހަކަތުކ  ެދްއިކ   ދަެފާރުތްނ

ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާއި ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން  ،  ދަނިކޮށް  އަދާކުރަމުން   ވަޒީފާ  ލިމިޓެޑްގައި

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިއިރު އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއަށް އަލުން އަނބުރާ   ،އޮންނަ ގަވައިދާ ޚިލާފަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ

ރުޖޫޢަކޮށްދިނުމަށާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން ވަޒީފާ ރުޖޫޢަކޮށްދިނުމާއި ހަމައަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި  

  ގައި   2019  އެޕްރީލް  02  ގޮތަށް  ރައްދުވާ  ށްއަލިމިޓެޑް  ކޯޕަރޭަޝން   ފެނަކަ  އެދި  ޢިނާޔަތްތައް އެކީ އެއްފަހަރާ ދިނުމަށް

 ،މައްސަލައިގައި މި ޅިހުށަހެ ޓްރައިބިއުނަލަށް ވަޒީފާއާބެހޭ

ވަނަ މާއްދާއާ    23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ވަކިކުރެވިފައިވަނީ ާޤނޫނު ނަންބަރު    ވަޒީފާއިން ުޙަސިއްނ މުފުީދ

ގޮތުގެމަތިން   އޮ އެއްގޮތްވާ  ސަބަބުތަކެއް  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  ބުނެ،މުވައްޒަފަކު  އެކަން   ވެގެންކަމަށް 

  މައުޫޟޢީ   ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައިވަޒީފާއިން    މުފީދު  ޙުސައިން  ،ތީމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ސާބިތުކޮށްދީފައިވާ

މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން އެހެންނަމަވެސް  ކަނޑައަޅައި،    ވިފައިވާކަމަށްޤާއިމުކުރެ  (substantive fairness)  ޢަދުލުވެރިކަން 

ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ެފަނަކ  ޤިާއުމުކެރވަިފިއ  (procedural fairness)  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  ވަކިކުރުމުގައި  ާވަކްނ 

ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން    މުފީދު  ސައިންޙުްށ ސިާބުތކްޮށ ެދވަިފިއުނާވީތ،  ަޑޯކަޕޭރަޝްނ ިލިމެޓ

   ާޤިއުމުނކްޮށަކަމށް ަކނަޑައަޅއި،  (procedural fairness) ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  ވަކިކުރުމުގައި ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ

ާޤނޫނު ނަންބަރު   ީތ، ފިައުނާވްށާޤިއުމޮކ   (procedural fairness)  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީއިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ފަދައިން  

ގެއްލުމުގެ ބަދަލެއްގެ   ޙުސައިން މުފީދުއަށްވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް،    87)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2

މުފީދު  ގޮތުގައި ވަކިކުރެވުނުއިރު    ޙުސައިން  މަހަކު  ވަޒީފާއިން  ގޮތުގައި  މުސާރައިގެ         ލިބެމުންދިޔަ އަސާސީ 

ރ. -/36,000  އަސާސީ މުސާރައަށްވާ)އެކެއް( މަސްދުވަހުގެ    3  ނިްޞބަތުން،  )ބާރަ ހާސް ރުފިޔާ( ގެރ.  -/12,000

 ދޭންޖެހޭކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ދުއަށް ން ޙުސައިން މުފީފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑު( ރުފިޔާ ތިރީސް ހަ ހާސް)



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއަށް 
 VTR/2019/63މައްސަލަ ނަންބަރު:                                 ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޙުސައިން މުފީދު

                                             

 

29 ގެ  29   ޞަފްޙާ   
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 

Phone: 3307701  :ްފޯނ | Fax: 3308774 ފެކްސް:   | Website: www.employmenttribunal.gov.mv    ވެބްސައިޓް:  
 

 

ޙުސައިން  ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  ސާދަ)  14( އިން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން  2020  މާރިޗު   18ފައިސާ މިއަދު )މި  

)ފަހެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭ ވަޒީފާއާބެހޭ    05އަށް އެކީ އެއްފަހަރާ ދިނުމަށްފަހު، އެކަން ހަމަޖެހޭތާ ރަސްމީ ބަންދުނޫން  ދު މުފީ

ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިޔުމުން އެންގުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް އަންގައި، އަމުރުކޮށް މި  

 މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ.  

 1442 ޝަޢުބާން 05
 2021 މާރިޗު 18

 
 ނިންމީ   ބަލައި   މައްސަލަ  މި   

 
 
 

 ނިޒާރު   މިފްރާޒް  هللاޢަބްދު   
 މެންބަރު ޓްރައިބިއުނަލްގެ ވަޒީފާއާބެހޭ  

 


