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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 

 VTR/2020/66 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2020އެޕްރީލް  01 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2021ޑިސެންބަރު  08 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 މުޙައްމަދު ޠާހިރު )ނިޔަމި / ތ. ގުރައިދޫ(  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A247581)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑް  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (C-0462/2012)ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭަޝން ނަންބަރު: 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި މުޙައްމަދު ޠާހިރު )ނިޔަމި / ތ. ގުރައިދޫ( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު  މި މައްސަލައަކީ  

އިން ފެށިގެން ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑުގެ ތ. ގުރައިދޫ ބްރާންޗުގައި    2018ޖަނަވަރީ    A247581)  28: ނަންބަރު

ދަނިކޮށް   އަދާކުރަމުން  ވަޒީފާ  ލިޔެކިޔުންތަކަށް  ޓެކްނީަޝނެއްގެ  ސިއްރު  ކުންފުނީގެ  ޠާހިރު  ' އެކްސެސް'މުޙައްމަދު 

ވަ ޠާހިރު  މުޙައްމަދު  ވަކިކޮށްފައިވާތީ،  ވަޒީފާއިން  ޚިލާފަށްކަމަށް  ވާކަމަށްބުނެ  ާޤނޫނާ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ޒީފާއިން 

އަމުރުކޮށްދިނުމަށާއި،  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، ލިބިދިނުމަށް  އަނބުރާ  ވަޒީފާ  ޠާހިރަށް  ވަޒީފައާބެހޭ    މުޙައްމަދު 

 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް 
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ޠާހިރަށް   މުޙައްމަދު  ހަމައަށް  ދުވަހާއި  ކަނޑައެޅޭ  ގޮތެއް  މައްސަލައިގައި  މި  މުސާރައާއި  ޓްރައިބިއުނަލުން  ލިބެންޖެހޭ 

ޢިނާޔަތްތައް އެކީ އެއްފަހަރާ ލިބިދިނުމަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށާއި، ާޤނޫނާ ޚިލާފަށް ވަޒީފައިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ، ވަޒީފާ ދިން  

ާޤނޫނުގައިވާގޮތަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި    ރައްދުވާ   ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑަށްދިނުމަށް އެދި މުޙައްމަދު ޠާހިރު  ފަރާތާމެދު 

   ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުން  2020 އެޕްރީލް 01ގޮތަށް 

 

 މެންބަރުގެ ރައުޔު 

 މިފްރާޒް ނިޒާރުގެ ރައުޔު هللا ޢަބްދު 

  :މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން 

މުޙައްމަދު ޠާހިރު )ނިޔަމި / ތ. ގުރައިދޫ( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްކަމުގައިވާ   .1

ނަންބަރު ފަރާތް(   (A247581: ކާޑު  މުޚާޠަބުކުރެވޭ  ގޮތުގައި  ގެ  ފަރާތް"  ހުށަހެޅި  "މައްސަލަ  ފަހުން  )މީގެ 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  

 .ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ 

)ކުންފުނި  1.1 ލިމިޓެޑް  ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ  ގޮސްފައިވަނީ  އަދާކުރަމުން  ވަޒީފާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ނަންބަރު:   ގޮތުގައި   (C-0462/2012ރަޖިސްޓްރޭަޝން  ގެ  ފަރާތް"  ރައްދުވި  "މައްސަލަ  ފަހުން  )މީގެ 

މުޚާޠަބުކުރެވޭ ފަރާތް( ގައި ޓެކްނީަޝނެއްގެ މަާޤމު ކަމަށާއި، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއަށް މައްސަލަ  

ތް ގައި ކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާ  2018ޖެނުއަރީ    28ހުށަހެޅި ފަރާތް ޢައްޔަނުކޮށްފައިވާ ތާރީޚަކީ  

މަހަކު   ގޮތުގައި  މުސާރައިގެ  އަސާސީ  މަާޤމުގެ  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ވަކިކުރެވުނުއިރު  ރ. 3،000/-ވަޒީފާއިން 

)ތިރީސް އިންސައްތަ( އާއި   30)ތިންހާސް ރުފިޔާ( އާއި، ސަރވިސް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މުސާރައިގެ %



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް 
ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު މުޙައްމަދު ޠާހިރު  VTR/2020/66މައްސަލަ 
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( އަދި އިތުރުގަޑީގެ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި  )ވިހި އިންސައްތަ  20ޙާިޟރީ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މުސާރައިގެ %

 )ފަންސާސް އިންސައްތަ( ލިބެމުންދިޔަކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.   50މުސާރައިގެ %

ތ.ގުރައިދޫ   1.2 އަސާސަކީ،  ހުށަހެޅުމުގެ  ަޝކުވާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ކުރަމުންދިޔަ  ބްރާންޗްގައި ތެރޭގައި  ތަނުގެ  މަސައްކަތްކުރި  ދިޔައިރު،  އަދާކުރަމުން  ވަޒީފާ  ޓެކްނީަޝނެއްގެ   

ކުންފުނީގައިވާ  ލިބުމުންނާއި،  މަޢުލޫމާތު  ހިންގާކަމަށް  ކަންތައްތަކެއް  ކޮރަޕްަޝންގެ  ގުޅިގެން  ވިޔަފާރިއާ 

ލިޔުންތަ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަދަލު ލިޔުންތަކަކީ  ލިޔުންތަކަށް  އެ  ކަކަށްވާއިރު، 

ސިއްރު   ހުށަހެޅުމުން،  ޑިރެކްޓަރަށް  މެނޭޖިންގ  ކުންފުނީގެ  ަޝކުވާ  އެކަމުގެ  ބެލެވިގެން  ގެނެސްފައިވާކަމަށް 

ބުނެ ވިކަމަށް  'އެކްސެސް'  ވަޒީފާއިން  ، ލިޔުންތަކަކަށް  ޚިލާފަށް  ާޤނޫނާ  ބްލޯ  ވިސަލް  ާޤނޫނާއި  ވަޒީފާއާބެހޭ 

 ވަކިކުރުންކަމުގައި އެފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

ހުށަހެޅި .2 ޚިލާފަށްކަމަށް އެދިފައިވަނީ    ފަރާތުން  މައްސަލަ  ާޤނޫނާ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  އެފަރާތް 

މައްސަލަ    ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، ވަޒީފައާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން މި މައްސަލައިގައި ގޮތެއް ކަނޑައެޅޭ ދުވަހާއި ހަމައަށް

ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ލިބިދިނުމަށް  އެއްފަހަރާ  އެކީ  ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި  ލިބެންޖެހޭ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި 

އިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ، ވަޒީފާ ދިން ފަރާތާމެދު ާޤނޫނުގައިވާގޮތަށް މައްޗަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށާއި، ާޤނޫނާ ޚިލާފަށް ވަޒީފާ

 .  މަށެވެފިޔަވަޅު އަޅައިދިނު

ގައި    2020އޮކްޓޫބަރު    01ހުށަހެޅިފައި މިވާ މައްސަލައަށް ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ގޮތުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން   .3

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ "މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު" ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް 

 .ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެނަޒަރުކުރާއިރު، އަންނަނިވި 

ގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ    2020ޖަނަވަރީ    31މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް   3.1

( ގައިވާ 19( އަދި )4(، )1ވަނަ މާއްދާ )ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން( ގެ )ހ( ގެ )  34.8ގެ    2015ގަވާއިދު  

ވާއިދާއި ޚިލާފަށް ހާމަކުރަން ނުޖެހޭ ފަރާތަކަށް ގޮތުގެ މަތިން ކުންފުނީގެ ސިއްރު މައުލޫމާތު މުވައްޒަފުންގެ ގަ 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް 
ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު މުޙައްމަދު ޠާހިރު  VTR/2020/66މައްސަލަ 
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ތަނަށް  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ނުވަތަ  ފަރާތަށް  ވަޒީފާދޭ  ބަހައްޓައިފިނަމަ  އިތުރަށް  ވަޒީފާގައި  ހާމަކޮށްފައިވާތީއާއި، 

 ގެއްލުންތަކެއް ލިބިދާނެކަމަށް ފެންނާތީކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

މުވައްޒަފެއްކަމަށް  މައްސަ  3.2 އަދާކުރަމުން ގޮސްފައިވާ  ވަޒީފާ  ފަރުވާތެރިކަމާއެކު  ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  އެފަރާތުން  ލަ 

ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އަޚުލާީޤ ރިކޯޑަށް ބަލާއިރު، ވަޒީފާއަށް ފަރުވާތެރި ނުވުމުގެ  

ނީުދ ައުމރްަށ ުނކަިޔަމްނެތރުިވުމެގ ަސަބުބން    ްނުގނަްތަކށް ިއޖަާބުކނުްފީނެގ ަފާރުތްނ ައްނގާ ެއސަބަބުންނާއި،  

ަފރަާތީކ ަހވާލުުކެރޭވ ަވޒާީފެގ    ިއޞާްލީޙ ިފަޔަވޅު ައޅަާފިއާވަކަމާށއި، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރަާތްށ 

ަރ ަމްއސަަލ  ަބޔާނޮްކްށ  ަފާރެތްއަކަމށް  ަފުރާވުކަޑ  އާަދުކުރުމަގިއ  ަނސަޭހތެްތިރ    އުްދިވަމްސއިޫލްއަޔުތ  ަފާރތްުނ 

ިއސާްލީޙ ިފަޔވުަޅ ައޅަާފިއާވ ޯފަމށް ބުެލުމން ެއނެގްނ ޮއްނާނެނަކމަށް ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތން    ަކްނވަެފިއާވ

   ފަާހަގޮކށަްފިއެވެއެވ. 

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތށް ނޭެޞަޙްތ ެދުވުނ ަނަމެވްސ، އަެފާރުތެގ ަޢމުަލަތްއ ިއސާްލްޙކޮށަްފިއުނާވީތާއިއ އަދި   3.3

ުކިރްނ ަޢމުަލުކަރުމްނ ިދޔަފަަދިއްނ ަކްނަކްނ ަތުކާރުރުކަރުމްނ ެގނާްދީތ ެފަނަކ ޯކަޕޭރަޝްނ ިލމެިޓުޑެގ ަނނަްބރު  

FNK-GUR/2020/002   ިލުޔުމްނ ިއްނާޒުރ  ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރަތށް  ުމ އްިނ  ޯފ  އިޞާްލީޙ ިފަޔަވުޅ ައާޅ

ެދވަިފިއާވަކަމާށިއޭޞަޙީދ ަނ ަގިއ    8:00ހެދުުނ  ުމަޙްއމުަދ ޠިާހުރ  ަގިއ    2020ަޖަނަވރީ    20ެއޮގުތން    ، ތް 

އޮފުީހްނ    ުބެނ ޖަދުަލޮކްށ  ުހަމްށޮސިއުކުރަމށްފުަހ ެއްބެޒްނޓް ުދވެަހްއަކަމްށ ެޖ  ' ިފްނަގރ ޖަަހިއ' ިޑުއީޓައްށ ާހިޒުރެވ  

ަފާރަތކީ ެވިރނެްގ ައުމަރްށ ކަިޔަމްނެތރި ުނާވ މަުވްއޒެަފްއަކަމާށިއ    ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ  ަކަމާށިއ، ިނުކެމެގްނ ޮގސަްފިއާވ

ިގަނ ިޑުއޓަީތަކށް ސާަލްނުބުނާމއި ިޑުއީޓއްަށ ައުއްނ ަލްސުވުމްނ ީވުނީވެއްއ ޮއުޅންފުިލުވަމްށ ުގާޅ ެވިރައާކ ިދމަާލްށ  

  ، ވެަދ ަބެއްއ ިލެޔިކުޔްނަތްއ ަނަގިއ ީތާއިއ ަދނަްވުރ އޮފަީހްށާދުރަވިއްނ މާުޢމާަލްތ ުކަރުމްނެގްނިހތަްހަމުނޖޭެހ ބުަހ

ހަދަާފިއާވަކަމ ރޯިޕޓު  ައިމއަްލައްށ  ޮގުތްށ  ެގއޭްލ  ަމސަްލަޙުތ  ެއްއެވްސ    ާށިއ، ުކނުްފީނެގ  ުކާރ  ްބާރްނޗްުނ 

ެއއާްބރުުލްނ ނޭުދަކަމްށ   ޯފ ަމަސްއަކެތްއެގިއ  ަރއުްދިވ  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވުމަގިއ  ިއްސވެެދްނެނުވނު  މްައސަަލ  ަކަމށް 

 ަފާރުތްނ ފަާހަގޮކށަްފިއެވެއެވ. 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް 
ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު މުޙައްމަދު ޠާހިރު  VTR/2020/66މައްސަލަ 
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އެފަރާތުން   3.4 ނަމަވެސް،  އެޅުނު  ފިޔަވަޅު  އިޞްލާޙީ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ހޯދަާފިއާވ ިލެޔިކުޔްނަތްއ ުގޭޅގޮތްުނ ައިމއަްލައްށ    ުގިޅެގްނ  ަދްނަވުރ އީޮފަހްށވެަދ ީޑސްަލާއިއއެކިފަހަރު މަތިން  

ފާަރަތާކިއ   ާޢްނުމ  ިރޕުޯޓ  ާޢްނުމކޮށަްފިއާވަކަމިޙްއާޞަތްއާޔުރުކިރ  ަފާރުތްނ  ކްޮށ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ްށެވްސ 

 ުބނަެފިއެވެއެވ.  

 ަވޒީފިާއްނ ަވިކކޮށަްފިއަވީނ  ަމްއސަަލ ުހށެަހޅަިފާރްތ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެދޭގޮތްކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ   .4

  2015)ވަޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނ( ާއއި ެފަނަކ ޯކަޕޭރަޝްނ ިލިމެޓްޑެގ ުމަވްއޒަފްުނެގ ަގާވއުިދ    2/ 2008ާޤޫނުނ ަންނަބުރ  

ެންތަކަމށް  ަފާރުތްނ އެދަިފިއވާފަަދ މީާލ ެއްއެވްސ ބަދެަލްއ ަނަގއެިދެވްނ    ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ  ާވތީ، ާއ ެއްއޮގަތްށަކމްަށ

 ަކނަޑައުޅްއަވއިިދުނަމެށެވ. 

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

ލުމުގެ  ާޤނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އެ ސަބަބަކީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްކަމަށް ނުފެންނަ ޙާލަތުގައި ަޝކުވާ އުފު

ވަނަ މާއްދާއިން އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބިދީފައިވާއިރު، އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެން    28ޙައްުޤ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

  27މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތެއްގެ ޒިންމާއެއްގެ ގޮތުގައި އެ ާޤނޫނުގެ  

ކަނޑަ  މާއްދާއިން  އޮތުމުންވަނަ  ވަޒީފާއިން  ޠާހިމުޙައްމަދު    ،އަޅާފައި  އޭނާ  މައްސަލައިގައި  މި  ހުށަހަޅާފައިވާ  ރު 

ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ މި މައްސަލަ ރައްދުވި ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން 

  ލިމިޓެޑުގެ ޒިންމާއެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ.

ަވީޒ .6 ަވިކކޮށަްފިއަވީނ ޢަދުުލެވިރ  ުމަވްއޒަަފުކ  ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ  ަވިކޮކށެްގްނ ުހށެަހޭޅ ަމްއސަަލެއްއަގިއ،  ާފިއްނ 

ެއއީ   ުފރަިހަމާވްނޖޭެހަކާމިއ،  ުއްނުޞެރއް  ެދ  ބުެލުމަގިއ  ޮއެވެގްނތޯ  ަސބެަބއް  ެއކީަށގްެނާވ  ުނވަަތ  ިންނުމަމުކްނތޯ 

ްނ ާޤިއުމުކެރވަިފިއޭވޯތ ބުެލްނަކން ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ންަނަބރު  ަމުއޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރަކާމިއ، ިއުޖާރީއ ޢަދުުލެވިރަކ

2010/HC-A/134    ،ަޤިޟްއާޔިއްނާނިއ ިމޮގުތން    HC-A/24/2010ަވނަ  އެނޭގަކާމިއ،  ަޤިޟްއާޔިއްނ  ަވަނ 

ްށުވުމެގ ިއުތުރން އެ  ަމުއޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރަކަމީކ ުމަވްއޒުަފްނ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމށް ުހއަްދުކރާފަަދ ޢަދުުލެވިރ ަސަބަބަކ

ިޚާޔުރުކާރ ައާސެސްއެގ ަދުށން ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ެއްނމަެހިއ ުއްނުޞުރަތްއ ުފރަިހަމވަެފިއޭވޯތ ބުެލްނަކްނ ެއނޭގަކާމިއ،  



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް 
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ިއުޖާރީއ ޢަދުުލެވިރަކްނ ާޤިއުމުކުރަމީކ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ވިަކުކުރަމްށ ޢަދުުލެވިރ ިންނުމަމކްަށ ާވޞުިލުވަމްށަޓަކއި  

ަހިއޯކުޓން   ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ުފރަިހަމުކުރްނަކްނ  ިއުޖާރައުތަތއް  ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ބުެލުމަގިއ  ބުެލނަްތްއ  ބަަލްނޖޭެހ 

ަޤިޟްއާޔަތުކްނާނއި އެ ކުޯޓން ިންނަމވަާފިއާވ މި ާބަވުތގެ އެެހްނ ަމްއސަަލަތުކން   ިންނމަާފިއާވ ިއްސެވ ެދްނެނުވނު 

 . ެއނެގްނ ޮއްނަނަކން ފަާހަގުކެރެވެއެވ

 ؛ ަޤިޟްއާޔަގިއ  HC-A/280/2014ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ަންނބުަރ   .7

ޢަބްދުއްރައްޒާޤު    ، "... ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޢަލީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ފޮނުވި ސިޓީގައި އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ސަބަބު ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު

ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޢަލީ ވަޒީފާއިން    ، ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޢަލީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން   ، ޢަލީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާގުޅިގެން 

މެރިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން    ވަކިކުރުމަށް ފޮނުވި ލިއުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަބަބު ފިޔަވައި އެހެން ސަބަބުތަކެއް ޕްރިސިޝަން 

މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ސަބަބުކަމަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ލިއުމުގައި    ، ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް އެސަބަބުތަކަށް ރިޢާޔަތްނުކުރެވޭނެކަމާއި 

 ރިޢާޔަތްކުރެވުމަކީ މުވައްޒަފުންގެ ޙައްޤުތައް ގެއްލިގެން  އެސަބަބުތަކަށް ، ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަބަބު ފިޔަވައި އެހެން ސަބަބުތަކެއް ހުށަހަޅައި

 ، ހިނގައިދާނެކަމެއްކަމާއި 

ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޢަލީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ފޮނުވި ސިޓީގައި އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި   ، މިމައްސަލާގައިވެސް ބަލަން ޖެހޭނީ   ، އެހެންކަމުން 

ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު  އޮތްތޯއާއި ޙަޤީޤަތުގަ   ، ސަބަބު  އެސަބަބު  އެކަށީގެންވާ    ، އިވެސް  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  އެއީ  އޮތްނަމަ  އަދި 

 ސަބަބެއްތޯކަމާއި..." 

ަކނަޑައޅަާފިއާވިއުރ ަބާޔނޮްކށް  ިއާބރުާތން  ަފރާތް    ، ިމ  ުހށެަހިޅ  ަމއްސަަލ  ޖޭެހީނ  ބަަލން  ަމްއސަަލިއަގިއެވްސ  މި 

ަވަނ ާމއާްދގެ    34.8ެގ    2015ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއަވީނ ެފަނަކ ޯކަޕޭރަޝްނ ިލިމެޓުޑެގ ުމަވްއޒުަފްނެގ ަގާވއުިދ  

ުމަވްއޒުަފްނެގ ަގާވއާިދިއ  ކުނުްފީނެގ ިސްއުރ މަޢޫުލާމުތ  ަގިއާވ ޮގުތެގ ަމިތން  ވަަނ ާމއާްދ(  19އިަދ )  (4)، ( 1)ހ( ެގ ) 

ޚިލަާފްށ ާހަމުކަރން ުނޖޭެހ ަފރްާތަތކަށް ާހަމޮކށަްފިއާވީތާއއި، ވަޒާީފަގިއ ިއުތަރށް ބަަހްއަޓއިިފނަަމ ަވޒީފޭާދ ަފާރަތށް  

ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ަނނަްބރު    ުނަވަތ ަވޒާީފ އާަދުކާރ ަތންަށ ެގއުްލްނަތެކްއ ިލބާިދެނަކމްަށ ފްެނާނީތަކމްަށ

FNK/A/TER/2020/40   (30    ީބާަޔްނޮކށަްފިއވާ  2020ަޖަނަވރ ަގިއ  ިލުޔްނ'  ަކުމގެ  ަވިކުކރި  'ަވޒީފިާއްނ   )

 އްޮތަނަމ ެއއީ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ެއކީަށގްެނާވ ަސަބެބއޯްތެއެވ. ެއ ަސބުަބ  އިަދ    ، ަސަބުބ ަޙީޤަޤުތަގިއެވްސ ޮއތޯްތއިާއ
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ވަަނ ާމއާްދެގ )ހ( ާއިއ   23ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކެރޭވެނަކމްަށ ަވޒާީފާއބެހޭ ާޤޫނުނެގ  ޯނޓެިހްއ ިދުނަމާކނަުލިއ   .8

ތްަފސުީލޮކށެްދުމން ދިވިެހާރްއޭޖެގ ުސްޕީރްމ   )ށ( ަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއވާ ފަަދ ަސބެަބއް ޮއްތަކމަށް ބެެލޭވނެ ހަާލްތަތްއ 

ވ. ަހުއިސްނގ ިޑެވޮލްޕަމްންޓ   ަމްސޢުޫދ    ިއްސާމޢްީލ)   SC-A/27/2014ެއ ކުޯޓެގ ަންނަބުރ    ، ޯކުޓްނ ިންނމަާފިއާވ

 ؛ަވަނ ުނުކާތަގިއ   33އިަދ    32( ަޤިޟްއާޔެގ ަޝީރައްތ ިނުމނޮުގުތެގ ިރޕުޯޓެގ  ިލިމެޓްޑ   ަފިއޭންންސ ޯކަޕޭރަޝްނ 

ުބެނފިައާވ ފަދިައްނ  "ޯނިޓްސނީުދ ުމވްައަޒަފުކ ަވީޒފިާއްނ ވިަކކެުރޭވީނ، ަވީޒފާއެާބޭހ ާގޫނނެުގ  ވަަނ މާއާްދެގ )ހ( އިާއ )ށ( ަގ  އި 

 ައުދުލވިެރ ސަބަބްެއ ޮއެވެގްނނެެވ. އުަދލުވިެރ ސަބެަބްއ ޮއްތކަަމްށ ެބލޭެވީނ ެދ ހަާލތްެއގެައެވ. އީެއ: 

(i)  .ފުާޅަކނޮްބުޑ ޣައުިރުސޫލކީ އަަމލްެއ ކުުރްނ 

(ii)  .ިޚާޔާނެތްއ ެވފިައުވްނ 

ެއ އަަމލްެއެގ ސަަބުބްނ ުމވްައަޒަފުކ ޯނިޓްސ ިދނުމްެއެނިތ ަވީޒފިާއްނ ަވިކކުުރން    (misconduct)ޮކނެްމޮކނެްމ ޣިައުރުސޫލީކ އަަމަލީކ  

ަވަނ މާއާްދގެ    23ަވަނ މާއާްދެގ ަދުށްނ ހުއަްދކާުރ ކަަމަކްށ ުނވެ ިހނގައާިދެނެއެވ. ަވީޒފާއެާބޭހ ާގޫނނެުގ    23ަވީޒފާއެާބޭހ ާގޫނުނގެ  

ްއ  ްނ ޯނިޓްސ ިދނެުމްއެނިތ ުމވްައަޒަފކު ަވީޒފިާއްނ ަވިކކުުރްނ ހުއަްދާވީނ މުވްައަޒުފކިުރ އަަމަލީކ ފުާޅަކނޮްބުޑ ޣައުިރުސޫލީކ އަަމެލ ަދުށ 

(gross misconduct)    ްކަަމްށ ާވނަމެައެވ. އެ އަަމީލ ޯނިޓސް ިދނުމްެއެނިތ ުމވްައަޒަފުކ ަވީޒފިާއްނ ވިަކކުުރްނ ހުއްދާަވފަަދ ފުާޅަކނ

ެކނޭޑ    ުޑ ޣިައުރުސޫލީކ ައލަމްެއކަަމްށ ެބެލޭވނީ، ުމވްައަޒުފކިުރ އަަމަލީކ ެދ ފާަރުތެގ ދެެމުދގިައ ޮއްނަނނެްޖޭހ ަވީޒާފގެ ގުުޅްނ އްެއޮކްށ ޮބ 

ަބްސވުުމެގ  ( ެދ ފާަރތެުގ ދެމުެދގިައާވ ަވީޒފެާގ އްެއ 1ިމްނވުަރެގ ސީރަިއްސ ައަމލްެއ ކަަމްށ ވާނަަމެއެވ. ުމވްައަޒުފގެ ޣައުިރުސޫލީކ އަަމަލީކ ) 

( އެ ކަަމކީ ަވީޒފާދޭ ފާަރާތިއ ުމވްައަޒފާއި ދެމުެދގިައ ޮއްނަނ ވީަޒާފެގ ގުޅުުމގައި  2ަޖުއހީަރ ޝުަރަތކާ ިޚާލުފކަމްެއ ކަަމްށ ވާނަަމ، ުނަވތަ ) 

ޭލފަަދ ކަމްެއކަަމްށ ާވނަަމ،  ހެިމޭނ ޮއނެްމ މިައަގނުޑ ިސަފކަަމްށާވ ދެ ފާަރުތެގ ދެމުެދގިައ ޮއްނަނނެްޖޭހ ިއތުބުާރ ައިދ އާަމާންތތިެރަކްނ ގްެއ 

( ެއ ކަަމީކ ެއ ުމވްައަޒަފުކ ަވީޒފޭާދ ފާަރަތްށ އާަދކަުރނެްޖޭހ ަވީޒާފގެ ިއްލިތޒުާމަތާކ ައާސީސޮގުތްނ ުނވަަތ ީސާދޮގތްެއގައި  3ުނަވަތ ) 

ުޅަކނޮްބުޑ ޣައުިރުސޫލީކ އަަމލްެއ  ިޚާލުފ ކަމްެއ ކަަމްށ ާވނަަމ، ެއ އަަމަލީކ ޯނިޓްސ ިދނެުމްއެނިތ ަވީޒފިާއްނ ވިަކކުުރަމްށ ހުއަްދވާެދޭނ ާފ 

 ކަަމްށ ެބެލވާިދނެެއެވ.[  

 ިމ ިއާބާރުތން ބާަޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

މައްސަލައަކީ އެހެންކަމުން   .9 މައްސަލައެއްކަމުން،  ވެސްމި  ހުށަހެޅިފައިވާ  ގުޅިގެން  ވަކިކުރުމާ  ިމ   ވަޒީފާއިން 

ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް   ، ަމްއސަަލިއަގިއ ޢަދުުލެވިރ ަފިއޞާަލައަކްށ ާވޞުިލުވަމްށަޓަކިއ

ފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ޗިޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް އެފަރާތަށް ދީފައިވާ ވަޒީ 
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އިަދ ިއުޖާރއީ    (substantive fairness)ަމުއޫޟީޢ ޢަދުުލެވިރަކްނ    މުން،އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް މެދުވެރިވުފަދައިން  

ެއޮގުތން، ިމ ަމްއސަަލާއ ުގިޅ  (procedural fairness)ޢަދުުލެވިރަކްނ   ބަަލްނޖެެހެއެވ.  ެގްނ  ާޤިއުމުކުރަމށްފުަހތޯ 

ފަރާތުންނާއި މައްސަލަ ރައްދުވި  ހުށަހެޅި  ލިޔެކިޔުންތަކަށާއި މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  ހެކިބަހަށާއި، ، ފަރާތުން  ހެކިންގެ 

 ރާިޢަޔްތުކުރުމްނ ައނަްނިނިވ ަކްނކަން ފަާހަގުކެރެވެއެވ. މައްސަލަ ބެލި މަޖިލީހުގައި ދެފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް 

ހުށަހެޅި   9.1 ހުށަހަޅާފައިވާމައްސަލަ  ނަންބަރު:   ،ފަރާތުން  ލިމިޓެޑްގެ  ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ 

FNK/A/TER/2020/40  (30  ީބަލާއިރު، 2020  ޖަނަވަރ އަށް  ލިޔުން'  ކަމުގެ  ވަކިކުރި  'ވަޒީފާއިން   )

ްނެގ  "ުކނުްފީނެގ ުމަވްއޒުަފމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ސަބަބުގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ،  

ުކނުްފީނެގ  19( އިަދ ) 4) ، ( 1ވަަނ ާމއާްދެގ )ހ( ގެ )   34.8ގެ    2015ަގާވއުިދ   ާވ ގުޮތގެ ަމިތން  ( ަގއި 

ިސްއުރ މަޢޫުލާމުތ ުމަވްއޒުަފްނެގ ަގާވއާިދިއ ޚިލަާފށް ާހަމުކަރްނ ުނޖޭެހ ަފާރްތަތކްަށ ާހަމކޮށަްފިއވީާތާއިއ، ަވޒާީފަގިއ  

އާަދުކާރަތަންށ ެގއުްލނަްތެކްއ ިލބާިދނަެކަމްށ ެފްނާނީތ"   ަފާރަތްށ ުނަވތަ ަވޒާީފ ބަަހްއަޓއިިފަނަމ ަވޒީފޭާދިއުތަރްށ  

  ަކުމަގެއެވ. 

އޮފީހަށް   9.2 ބްރާންޗުގެ  ތ.ގުރައިދޫ  ލިމިޓެޑްގެ  ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ  ޠާހިރު  ނުލައި  މުޙައްމަދު  ހޯދުމަކާ  ހުއްދަ 

 -ތުން ބުނުން:ވަދެފައިވާކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާ

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަނީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން   9.2.1

ގައި، ހުއްދަ ހޯދުމަކާނުލައި ވަދެ، އޮފީހުގެ  ވަުޤތުލިމިޓެޑުގެ ތ. ގުރައިދޫ ބްރާންޗުގެ އޮފީހަށް ދަންވަރު  

އްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އިސްވެ ދެންނެވުނު އޮފީހަށް ދަންވަރުގެ  އެގޮތުން މަލިޔެކިޔުންތަކެއް ބަލާފައެވެ.  

ބަލާއިރު،   ނޫންތޯ  ނުވަތަ  އޮވެގެންތޯ  ހުއްދަ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ވަދެފައިވަނީ  ވަުޤތެއްގައި 

ހުށަހެޅި އި، މައްސަލަ  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދީފައިވާ ވަޒީފާ ބަޔާނުގަ

ކަމަށް  'އިންޖީނުގެ'  ގޮތުގައި  ޑިޕާޓްމަންޓްގެ  ނުވަތަ  ތަން  މަސަކަތްކުރަންޖެހޭ  ޢާންމުކޮށް  ފަރާތް 

ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އަދި ވަޒީފާގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ބަލަހައްޓަން 

ންނަކަމާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ  ން އޮ ޖެހެނީ އިންޖީނު ރޫމް ނުވަތަ ކޮންޓްރޯލް ރޫމްކަން އެނގެ



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް 
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 | 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:  
 

 

ޓެކްނީަޝނުން ޢާންމުކޮށް މަސައްކަތް ކުރަނީ ޕަވަރ ހައުސް ތެރޭގައިކަމަށް   އްކަމަށްވާއިރު،ޓެކްނީަޝނެ

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ޙާޟިރުކުރި ނިޔާޒު ޢަފީފް، ނިާޝން / ތ. ގުރައިދޫ  

ރައްޔިތެއްކަން ނަންބަރު:  )ދިވެހި  ކާޑު  އަންގައިދޭ   A072573 ްބުނެފައިވާކަނ ދެމުން  ހެކިބަސް   )

 އެފަރާތުގެ ހެކިބަޔާނަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮވެއެވެ. 

އެގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އިސްވެދެންނެވުނު އޮފީހަށް ވަދެފައިވަނީ އެއްވެސް މީހަކަށް ވަގަށް  9.2.2

 ހުށަހެޅި ފަރާތް އެ އޮފީހަށް ވަދެފައިވަނީ ހުއްދަ ލިބިގެން ނުވަތަ ސިއްރުން ނޫންކަމަށާއި، މައްސަލަ  

ބުނެފައިވާއިރު، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން   މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  ކަމަށް  ފާހަނާ ބޭނުންކުރުމަށް

ހާިޟރުކުރި   ގޮތުގައި  ރައްޔިތެއްކަން ހެއްކެއްގެ  )ދިވެހި  ގުރައިދޫ  ތ.   / ނިާޝން  ޢަފީފް،  ނިޔާޒު 

( ހެކިބަސް ދެމުން ބުނެފައިވަނީ، ނުރަސްމީ ގަޑީގައި އޮފީސް A072573ކާޑު ނަންބަރު:    އަންގައިދޭ

އިދާރާއަށް އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް ނުވަދެވޭނެކަމަށާއި، އޮފީސް އިދާރާއަށް ވަދެވޭނީ ހަމައެކަނި ވެރިންގެ  

ލިބު ސްޓާފުންނާ  މުންހުއްދަ  އެޑްމިން  އުޅޭ  މަސައްކަތުގަ  ވެރި  އިއެޑްމިން  ތިބޭ  އަދި  ދަށަށް  ންގެ 

އި، ހެކިވެރިޔާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ގެނެސް ސުވާލުކުރުމުން މައްސަލަ ސުޕަވައިޒަރުންނަށްކަމަށާ

ހުށަހެޅި ފަރާތް ދަންވަރު ގަޑީގައި ވަދެފައިވާކަމަށް އެއްބަސްވިކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް 

ފާހާނާ ބޭނުން ކުރުމަށްކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެއްވެސް    އޮފީހަށް ވަނުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާނީ ހަމައެކަނި

 އެއްޗެއްގައި އަތްލުމަށް ހުއްދަ ދެވިފައިނުވާނެކަމަށެވެ. 

އެހެންކަމުން އިސްވެ ދެންނެވުނު ކަންކަމަށާއި، ހެކިވެރިޔާގެ ހެކިބަހަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި  9.2.3

ފަރާތް ތ. ގުރައިދޫ ފެނަކަ ބްރާންޗުގެ އޮފީސް އިދާރާއަށް ވަދެފައިވަނީ ހެކިވެރިޔާ ނިޔާޒު ޢަފީފް،  

( ތ. ގުރައިދޫ  A072573ންބަރު:  ނިާޝން / ތ. ގުރައިދޫ )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަ

ޑެ ބްރާންޗުގެ  ހުއްދަ  ފެނަކަ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޙައިިޞއްޔަތުން  މެނޭޖަރުގެ  ޕިއުޓީ 

 ދިނުމުންކަމުގައި ބަލަންޖެހޭކަމުގައި ދެކެމެވެ.  



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް 
ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު މުޙައްމަދު ޠާހިރު  VTR/2020/66މައްސަލަ 

                                            

20 ގެ  10 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:  
 

 

ލާފައިވާކަމަށް  ބަމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  ގެ ލިޔެކިޔުންތަކެއް  ށް ވަދެ އޮފީހުހުއްދަ ހޯދުމަކާއި ނުލައި އޮފީހަ  9.3

 -މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބުނުން:

ފަރާތުން   9.3.1 ހުށަހެޅި  އެފަރާތުން   2020ޑިސެންބަރު    12މައްސަލަ  ބަޔާނުގައި  ހުށަހަޅާފައިވާ  ގައި 

އަދި   ލިބިގެންކަމަށާއި  ހުއްދަ  ވަދެފައިވާނީ  އޮފީހަށް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، 

ނީ އެފަރާތުން ސޮއިކޮށް ބަލަހައްޓާ ލޮގް ީޝޓުތަކެއްކަމަށެވެ. އަދި އެ ީޝޓުތައް އެފަރާތުން ބަލާފައިވާ

ބަދަލުކުރާކަމަށް   އެއްޗެހި  ހުންނަ  ސޮއިކޮށްފައި  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަލާފައިވާނީ 

ދެ ަޝއްކުކުރެވިގެންކަމަށާއި،   އިތުރު  ވަދެފައިވާނީ  އޮފީހަށް  ކުރުމަށްޓަކައި  އެކަން  އަދި 

ންނާވެސް އެކުގައިކަމަށެވެ. މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެ ީޝޓުތައް ބަލާފައިވަނީ މައްސަލަ  މުވައްޒަފު

ފުރައި ހުށަހެޅި ފަރާތް  ޑިއުޓީ ގަޑީގައި މައްސަލަ  އަދިހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  ހުރި ލޮގް      ސޮއިކޮށްފައި 

އިތު ވަރަށްވުރެ  ބޭނުންވާ  ލިމިޓެޑުން  ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ  ބަދަލުކޮށް،  ޑީސަލް  ީޝޓުތަކެއް  ރަށް 

ޖަ ލޮގްީޝޓުތަކުގައި  އެ  ބަދަލުކު ހަޚަރަދުވާކަމަށް  ލޮގްީޝޓުތައް  ކޯޕަރޭަޝން  އި،  ފެނަކަ  ރުމަށްފަހު 

ބަޔަކު  ޢަމަލުކުރި  އެފަދައިން  ަޝއްކުކުރެވިގެންކަމަށާއި،  ފޮނުވާކަމަށް  އޮފީހަށް  ހެޑް  ލިމިޓެޑުގެ 

 ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ަޤޞްދުގައި އޮޅުވާލައިގެން، ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދުމުގެ ނިޔަތުގައިކަމަށް ދޭހަވާކަމަށެވެ. 

އެފަރާތުން  9.3.2 ބެލުމުގައި،  ބެލި  ލޮގްީޝޓުތައް  އިސްވެދެންނެވުނު  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެގޮތުން 

ސޮއިކޮށްފައިވާ ލޮގްީޝޓުތަކަށް ޓިޕެކްސް އަޅައި، ލޮގްީޝޓުތަކުގައި ހުރި ޢަދަދުތައް އިތުރުވާގޮތަށް،  

ލުކުރުމުގެ ނަތީޖާއަކަށް ވެގެންދާނީ ބަދަލުކޮށްފައިހުރިކަމަށާއި، މިފަދައިން ލޮގްީޝޓުތަކުގެ ޢަދަދުތައް ބަދަ

ލިމިޓެޑުން   ކޯޕަރޭަޝން  ހުށަހެޅި ފެނަކަ  މައްސަލަ  މަޖުބޫރުވުންކަމުގައި  ކުރަން  ޚަރަދުތަކެއް  އިތުރު 

   ފަރާތުން އިތުރަށް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

، ކޮށްފައިވަނީއިސްވެދެންނެވުނު ކަންކަމަށް ރައްދު ދިނުމުގެ ގޮތުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ފާހަގަ 9.3.3

ކޮންމެ ޝިފްޓެއް ނިމުމުން އެ ޝިފްޓެއްގައި ފުރަންޖެހޭ ލޮގް ީޝޓުތައް ހުންނަންވާނީ ނިމިފައިކަމަށާއި، 

ޝިފްޓު ނިމުމުން އެ ލިޔުންތައް އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް ފޮނުވާކަމަށާއި، އެއަށްފަހު އިންޖީނު ރޫމްގެ  
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އެކްސެސް ލިޔުންތަކަށް  އެ  މުވައްޒަފަކަށް  އެލިޔުންތަކަށް  އެއްވެސް  ޗެކުކޮށް  ބަލައި  ލިޔުންތައް  ވެ 

ލިޔުންތައް  އެ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނަމަވެސް  ކަމެއްކަމަށާއި،  މަނާ  ގެނައުމަކީ  އުނިއިތުރު 

ބަލާފައި އެވަނީ ހުއްދަ ހޯދުމަކާ ނުލައި އެފަރާތުން ވަނުން މަނާ ތަނަކަށް )އޮފީސް ރޫމް( އަށް ވަދެކަމަށް 

  ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައި އޮވެއެވެ.  މައްސަލަ ރައްދުވި

ޙާިޟރުކުރި   9.3.4 ގޮތުގައި  ހެއްކެއްގެ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ގުޅިގެން  ކަންކަމާ  އިސްވެދެންނެވުނު 

ގުރައިދޫ ތ.   / ފަތިސް  ޙަަޞން،  ނަންބަރު:   ޢަޒުވަރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި 

A094600)    ެވަދ އޮފީހަށް  ބުނެފައިވަނީ ދަންވަރު  ދެމުން  ހެކިބަސް  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ 

ފެނަކަ ގަވައިދުގެ ދަށުން ހުއްދަ ކަމެއް ނޫންކަމަށާއި، އެއީ ކަނޑައެޅިގެން   'ހޭވުމަކީ'ލިޔެކިޔުންތައް  

ވެހި ރައްޔިތެއްކަން މަނާ ކަމެއްކަމަށެވެ. އަދި ހެކިވެރިޔާ ނިޔާޒު ޢަފީފް، ނިާޝން / ތ. ގުރައިދޫ )ދި

( ހެކިބަސް ދެމުން ބުނެފައިވަނީ، ލޮގްީޝޓުތައް ފުރުމަށްފަހު  A072573އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

މުވައްޒަފުންނަށް  އިދާރީ  ލޮގްީޝޓުތައް  އެ  އެހިސާބުން  ސުޕަވައިޒަރަށްކަމަށާއި،  ހަވާލުކުރާނީ 

ޒިންމާއެއްކަމަށާއި، އި  ފައިލް  ހަވާލުކޮށްދިނުމަކީ ސުޕަވައިޒަރުގެ  ލޮގްީޝޓުތައް  އެ  މުވައްޒަފުން  ދާރީ 

ކުރާނީ އޮފީސްތެރޭގައި ކަމަށާއި، ފައިލް ކުރާ ތަކެތި ޓެކްނީަޝނުންނަށް އިތުރަށް ބެލުމުގެ ފުރުަޞތު 

ބަލާލަން   ތަކެތި  ފައިލްކުރެވޭ  އެފަދައިން  ނަމަވެސް  ހީނުވާކަމަށާއި،  ހެކިވެރިޔާއަށް  އޮންނާނެކަމަށް 

ށާއި، އަދި އެފަދައިން ލިޔުމެއް މުންދާގޮތަށް އޮންނަކަމަގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ލިބެބޭނުންވެއްޖެނަމަ ގަވާއިދު

ބަލާލަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އޮންނަ އުޞޫލުގެ ތެރެއިން އެ ލިޔުމެއް، ހުއްދަ ހޯދައިގެން ބެލުމުގެ  

 ފުރުަޞތު އޮންނަކަމަށެވެ.  

ށް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު އެންމެހައި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮ 9.3.5

 ފަރާތުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ބަލާފައިވަނީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހުއްދަ ލިބިގެންކަމުގައި ބުރަނުވެވެއެވެ.  

  -:ކުންފުނީގެ ރަސްމީ ލިޔެކިޔުންތައް ޢާންމުކުރުން 9.4
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ފަރާތަށް   9.4.1 ހުށަހެޅި  ީޝޓުތަކަށް  މައްސަލަ  އެ  ކަންކަމާއި  ފާހަގަކުރެވުނު  ލޮގްީޝޓުތަކުން 

ބަދަލުގެނެސްފައިވާކަމަށް ބެލެވިގެން އެކަމުގެ ަޝކުވާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ  

ހެއްކެއް   އެއްވެސް  ބާރުލިބޭ  އެކަމަށް  ބުނެފައިވީނަމަވެސް،  ހުށަހަޅާފައިވާނެކަމަށް  ޑިރެކްޓަރަށް 

 ހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.ވަޒީފައާބެ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ކުންފުނީގެ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ބޭރުކޮށްފައި ނުވާނެކަމަށް އެފަރާތުން  9.4.2

ތ. ގުރައިދޫ އޮފީހަށް ވަދެ    އްގައިވަުޤތެ  ގެމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ދަންވަރު  ،ބުނެފައިވީނަމަވެސް

ބަލައިލިޔެކި ތައްޔާރުކޮށް  ،ޔުންތަކެއް  ރިޕޯޓެއް  ސައްޙަނޫން  ރިޕޯޓު  ،އަމިއްލައަށް  ޢާންމު    އެ 

ފަރާތުން ފަރާތްތަ ރައްދުވި  މައްސަލަ  ޚިއްާޞކޮށްފައިވާކަމަށް  ގްރޫޕަކަށް  ވައިބަރ  ހިމެނޭ  އްވެސް 

 ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  

ލިމިޓެ 9.4.3 ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ  ހުށަހެޅި  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  ގެ ޑުމައްސަލަ 

ގައި  ކްސް މެސެޖް'  'ފެ(  2020ޖަނަވަރީ    21)  FNK/TH/GUR-A/FM/2020/21ނަންބަރު  

 ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އަންނަނިވި އިބާރާތުންނެވެ. 

ވަނީ މިބްރާންޗްގެ    މަނިކް   ޙުސައިން އަދި    ޝިހާބް   އިބްރާހީމް ޓެކްނީޝަނުން ކަމަށްވާ މުޙައްމަދު ތޯޙިރު އާއި    3"މި ބްރާންޗްގެ  

އޮފީހަށް ރޭގަނޑު ދަންވަރު ވަދެ ޑީސަލްއާއި ބެހޭ ލިޔެކިޔުން ތަކެއް ނަގައިގެން ޞައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތު ބޭނުން ކޮށްގެން  

ވައިބަރ   މިރަށު  އަމިއްލައަށް  ތައްޔާރުކޮށް  ރިޕޯޓެއް  ގެއްލުވާލުމަށްޓަކައި  އަބުރު  އިއްޒަތާ  ޝެއައ  ރޫޕަ ގް ކުންފުނީގެ  ކަށް 

).( އަދި މި ތިން މުވައްޒަފުން ކުރި ކަމެއްކަމަށްވެސް ވަނީ އެއްބަސް ވެފައި).( އަދި ރިޕޯޓް ޞައްޙަ އެއްޗަކަށް  ކޮށްފައި 

ނުވާތީވެ މިކަމުގެ ސަބަބުން ރަށުތެރޭގައި ސަރުކާރާއި މިބްރާންޗްގެ މުވައްޒަފުންގެ އަބުރު ވަނީ ވެއްޔާ މޮޑެވި ވަރަށް ބޮޑަށް  

ދަންނަވަމެ  އަދި  ތި ކިލަނބުވެފައި).(  މި  މައްސަލަ    ން ވެ).(  ފާހާނާ  ޓެކްނީޝަނުންގެ  ވަދެފައިވަނީ  އޮފީހަށް  މުވައްޒަފުން 

ނިމުމުން   ގަޑި  ރަސްމީ  ދޮރު  އެތެރޭގެ  އޮފީހުގެ  ކުރުމަށް  ބޭނުން  ފާހާނާ  ކުރާ  ބޭނުން  ސްޓާފުން  އޮފީސް  ޖެހިފައިވާތީވެ 

 ހުންނާނީ ޕަވަރ ހައުސް މުވައްޒަފުންނަށް ފާހަނާ ކުރުމަށް  އަދި މިގޮތަށް ދޮރު ތަޅު ނުލާ ބަހައްޓާފައި   ).( ހުޅުވައިފައި ހުރުމުން 

ދަތި ނުވާގޮތް ބަލާފައި).( ވީމާ މި ތިން މުވައްޒަފުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި ދެއްވުން އެދެން).( އަދި ތިން މުވައްޒަފުން ހެދި  

 ރިޕޯރޓް މި މެސެޖްއާއެކު އެއްއުރަ ކުރެވިފައިވާނެ).(" 
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މެސެ 9.4.4 ފެކްސް  ފަރާތް އިސްވެދެންނެވުނު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ރިޕޯޓު  ބަޔާންކުރާ  ޖުގައި 

ރިޕޯޓު   އެ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތަކަށް ހަދާފައިނުވާނެކަމަށާއި،  އެހެން 

މައްސަލަ ރައްދުވި    ވެ. ނަމަވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެޚިއްާޞކޮށްފައިނުވާނެކަމަށް

ޙާ ގޮތުގައި  ހެއްކެއްގެ  )ދިވެހި  ފަރާތުން  ގުރައިދޫ  ތ.   / ފަތިސް  ޙަަޞން،  ޢަޒުވަރު  ިޟރުކުރި 

  ( ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހެކިބަސްދެމުން A094600ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

އެނގޭކަމަށާއި، އަދި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އިސްވެދެންނެވުނު ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރިކަން  ބުނެފައިވަނީ  

އެ ރިޕޯޓު އެ ރަށުގެ އެކި މީހުން ތިބޭ ވައިބަރ ގްރޫޕަކުން ފެނުނުކަމަށާއި، އެ ރިޕޯޓު ވައިބަރ ގްރޫޕަށް 

ނަންބަރުންކަމަ  ގެންގުޅޭ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެއީ ލާފައިވަނީ  ހީވާގޮތުން  ހެކިވެރިޔާއަށް  ށާއި، 

ކަމުގައެވެ. ހެކިވެރިޔާ    7770ޅޭ ނަންބަރު ކަމަށްވާ ***މިހާރުވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ގެންގު

ބަހަށް  ހެކިވެރިޔާގެ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް  މިފަދައިން 

އިންކާރުކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ހެކިވެރިޔާ ހެކިބަސް ދެމުން ބުނެފައިވާ ފޯނު ނަންބަރަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި 

ވަ ވަޒީފާއިން  ފަރާތުން ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނަންބަރެއްކަމުގައި  ލިބިފައިވާ  ފަހުން  ކިކުރި 

ނަމަވެސް އިސްވެދެންނެވުނު ނަންބަރަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި  ފާހަގަކޮށްފައެވެ.  

ޓްރައިބިއުނަ ވަޒީފާއާބެހޭ  ގޮތުން  ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ  ނަންބަރެއްކަން  ލިބިފައިވާ  ލަށް ފަހުން 

 ހުށަހަޅާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

ހެކިބަހަށް   9.5 ހެކިންގެ  ލިޔެކިޔުންތަކަށާއި،  ހުށަހެޅި  ދެފަރާތުން  ކަންކަމަށާއި،  އެންމެހައި  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު 

ބެލިއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ އޮފީހުގެ އިދާރާއަށް ދަންވަރުގެ    ރިޢާޔަތްކޮށް

ލިބިގެންކަމަށް ބުރަވެވުނު ވަ ގުތެއްގައި ވަދެފައިވަނީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ އިސް މުވައްޒަފެއްގެ ހުއްދަ 

ނަމަވެސް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެ އިމާރާތަށް ވަދެފައިވަނީ "ފާހާނާ ބޭނުން ކޮށްލުމަށް' ކަމަށް ބުނެފައިކަން 

އެނގެން އޮންނާތީއާއި، އެފަދައިން ފާހަނަ ބޭނުން ކޮށްލުމަށްކަމަށް ޚުދު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ބަހުންވެސް  

ބުނެ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ އިމާރާތަށް ވަދެ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހުއްދައަކާ ނުލައި މައްސަލަ 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް 
ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު މުޙައްމަދު ޠާހިރު  VTR/2020/66މައްސަލަ 

                                            

20 ގެ  14 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:  
 

 

ޔަތާމެދު ސުވާލު  ރައްދުވި ފަރާތުގެ ލިޔެކިޔުންތަކެއް ހޯދައި ބަލާފައިވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ހެޔޮ ނި

އަޅައި  ޓިޕެކްސް  ލޮގްީޝޓުތަކެއްގައި  ފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައިވާ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އިތުރުން  މީގެ  އުފެދެއެވެ. 

ކުންފުނީގެ   މަޢުލޫމާތު  އެ  ނަމަވެސް،  ަޝއްކުކުރެވުނު  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަދަލުކޮށްފައިވާކަމަށް 

ލިޔެކިޔުންތައް ހާވައި ބެލުމަކީ އޭގެ ޒާތުގައި މައްސަލަ    ޚިއްާޞ ކުރުމަކާ ނުލައިއިސްވެރިއަކަށް   ކުންފުނީގެ 

ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާގެ ޒިންމާއިން ބޭރުން ކޮށްފައިވާ ޢަމަލެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ. އަދި އެފަދައިން ކުންފުނިން  

ފާހާނާއަށް ވަނުމަށްކަމަށް    ފީހުގެ، އޮފައިލުކޮށް، ވަކި މުވައްޒަފުންތަކެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ލިޔެކިޔުންތަކެއް

އެންގުމަކާ  ކުންފުނީގެ އިސް މުވައްޒަފަކަށް     އޮފީހުގެ އިދާރާއަށް ވަދެ،ނުރަސްމީ ގަޑިއެއްގައި ބުނެ އޮޅުވާލައިގެން  

ހޯދައި ބެލުމަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މައްސަލަ ރައްދުވި    ކުންފުނީގެ ލިޔެކިޔުންތަކެއް  އެފަދައިން  ނުލައި

އަމާނާތްތެރި އަދާކުރަންޖެހޭ  އޮތް  ފަރާތަށް  ދެމެދުގައި  ދެފަރާތުގެ  ތެދުވެރިކަމާއި  އިތުބާރު ކަމާއި،  ގުޅުމާއި 

އްސަލަ ހުށަހެޅި މީގެ އިތުރުން މަ ޢަމަލެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ.  ފާޅުކަން ބޮޑު ޣައިރު ސުލޫކީ  ގެއްލިގެންދާނެ ފަދަ  

ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  ޖަހައި،  ޢަދަދުތައް  އޭގައިވާ  ހޯދައި  ލިޔެކިޔުންތައް  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތުން 

ވައިބަރ  ހިމެނޭ  ގްރޫޕެއްގައި  އެ  ރައްޔިތުން  ރަށުގެ  ގުރައިދޫ  ތ.  ތައްޔާރުކޮށް،  ރިޕޯޓެއް  އަމިއްލަ  ފަރާތުން 

ފަ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ރައްދުވި  ގްރޫޕެއްގައި  މައްސަލަ  ލީކުކޮށްފައިވާކަމަށް  ރިޕޯޓު  އިސްވެދެންނެވުނު  ރާތުން 

ފަރާތް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އިންކާރުކޮށްފައިވީނަމަވެސް،  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބުނުމަށް  ބުނާ  ފަރާތުން 

ވި ފަރާތުގެ ހުއްދަ ނެތި  ގައި ވަނުމާއި، މައްސަލަ ރައްދުވަުޤތުމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ އޮފީހަށް ދަންވަރުގެ  

ހުށަހެޅި   މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ އޮފީހުގެ އިދާރާގައި ހުރި ލިޔެކިޔުންތައް ބަލާފައިވާކަން ޚުދު މައްސަލަ 

ފަރާތުގެ ބަހުން އެނގެން އޮންނާތީ، ކުންފުނީގެ އަގު ވެއްޓޭގޮތަށް ރިޕޯޓު ލީކުކޮށްލާފައިވަނީ ސީދާ މައްސަލަ  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި  އޮޅުވާލައިގެން  އިސްވެފާހަގަކުރެވުނު ފަދައިން  އިހުތިމާލު އޮތްނަމަވެސް،  ހުށަހެޅި ފަރާތްކަމާމެދު  

 މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ އޮފީހަށް ވަދެފައިވުމާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހުއްދަ ނެތި މައްސަލަ  ފަރާތް

ބަލާފައިވާ   ލިޔެކިޔުންތަކެއް  ފަރާތުގެ  ލީކުކުންފުނީ  ވުމާއި،ރައްދުވި  ޢާންމުންނަށް  ލިޔެކިޔުމެއް    ވިގެ 

ގުޅުވައިލެވޭ ސަބަބަށްޓަކައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ކުންފުނީގެ    ގައި، އެއް ޙާދިސާ އަނެއް ހާދިސާއާމައްސަލައި

 ސިއްރު ލިޔެކިޔުންތައް ބަލައި ލީކުކޮށްލާފައިވާކަން މަދަނީ މިންގަނޑުން ސާބިތުވާކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ. 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް 
ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު މުޙައްމަދު ޠާހިރު  VTR/2020/66މައްސަލަ 

                                            

20 ގެ  15 ޞަފްޙާ      
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 
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ރިއާޔަތްކުރާއިރުއިސްވެ   9.6 ނުކުތާތަކަށް  އެންމެހާ  މުވައްޒަފުންގެ    ، ފާހަގަކުރެވުނު  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މައްސަލަ   19ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  34.8ގެ   2015ަޤވާޢިދު 

ކަށް ހާމަކުރުމަކީ ފާޅުކަން ބޮޑު ޣައިރު ސުލޫކީ  ރައްދުވި ކުންފުނީގެ ސިއްރު މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރަންނުޖެހޭ ފަރާތަ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން   23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  ،  އަމަލެއްކަމަށް ބުރަވެވޭތީ

ފުރިހަމަވާންޖެހޭ   ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނުލައި  ދިނުމަކާ  ަމުއޫޟީޢ ނޯޓިހެއް 

 .  ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ާޤިއުމޮކށަްފިއާވަކަމށް ބަުރެވެވެއެވ  ( substantive fairness) ިރަކްނ  ޢަދުުލެވ

ޢަދުލުވެރިކަން   .10 އިޖުރާއީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި   (procedural fairness)މައްސަލަ 

ނޯޓިސް ދިނުމެއް ނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭ    .ާޤއިމުކުރެވިފައިވޭތޯ ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ޙާލަތުގައި، އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް، ޢާއްމު ޙާލަތުތަކުގައި ކަނޑައެޅޭނީ، ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން 

 އެންމެ ކުޑަމިނުން:

ގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކަމަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު، އެއިރަކު ދެވެންހުރި ހުރިހާ ތަފުޞީލަކާއެކު،  މުވައްޒަފު .1

 ؛އެ މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން ދިނުމަށްފަހު

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

 ؛ފަކު ކަނޑައަޅާ މީހެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް އެދިއްޖެނަމަ އެ ފުރުަޞތު ދިނުމަށްފަހުއެ މުވައްޒަ 

 ؛އެ މައްސަލަ އިދާރީގޮތުން ތަޙްީޤުޤކުރުމަށްފަހު .3

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

ވަކިކުރި ، ވައްޒަފަކު ވަކިކުރަން ނިންމައިފިނަމަ، އެ މުވައްޒަފަކު ވަކިކޮށްފައިވާކަންތަޙްީޤަޤކަށް ފެނި، އެ މު

 ސަބަބުތަކާއެކު އެ މުވައްޒަފަކަށް އަންގާފައިވާނަމަކަން 

 ަޤިޟއްޔާއިން އެނގެން އޮވެއެވެ.   HC-A/208/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް 
ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު މުޙައްމަދު ޠާހިރު  VTR/2020/66މައްސަލަ 
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 ހައިކޯޓުގެ ަޤިޟއްޔާތަކުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އުޫޞލުތަކަށާއި ހަމަތަކަށާއި އިސްވެބަޔާންކުރެވިފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  10.1

މައްސަލަ  ފަރާތް  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން    މައްސަލައިގެ ވާޤިޢާތަކަށް ނަޒަރުކުރާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި

އެ ފަރާތުގެ ދިފާޢުގައި ވަހާކަ ދައްކައި ޖަވާބުދާރީވާން އެ ފަރާތަށް   ހުށަހެޅި ފަރާތާމެދު ކުރެވޭ ތުހުމަތާ ގުޅިގެން

ހުށަހެޅި ފަރާތާމެދު ކުރެވޭ ތުހުމަތާ ގުޅިގެން އިދާރީ  ފުރުަޞތު ދެވިފައިވާކަމަށް ބުރަނުވެވެއެވެ.   އަދި މައްސަލަ 

 ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން  މައްސަލައެހެންކަމުން  ތަހުީޤެޤއް ހިންގާފައިވާކަން އެނގެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.  

ނަންބަރު   ާޤނޫނު  ވަކިކުރެވިފައިވަނީ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ގެ    2008/2މައްސަލަ  ާޤނޫނު(  ވަނަ   23)ވަޒީފާއާބެހޭ 

މާއްދާގެ ދަށުންކަމަށް ބުނާއިރު، އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާތަކުގެ ދަށުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން 

( ާޤއިމުކުރުމުގެ ގޮތުން މައްސަލަ  procedural fairnessާޤއިމުކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން )  ވަކިކުރުމުގައި

ރައްދުވި ފަރާތުން އިސްވެބަޔާންކުރެވިފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ަޤިޟއްޔާތަކުގައި ބަޔާންކުރާ އިޖުރާއަތްތައް  

ަޝފަހީ ހެއްކެއް ހުށަހަޅާފައި ނެތަތީ، މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ    ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަން ދަލީލުކޮށްދޭ ކިތާބީ ނުވަތަ

ގޮތުގައި   ފުރިހަމަ  އެންމެ  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  ވަކިކުރުމުގައި  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަޒީފާއިން 

 . ާޤއިމުކޮށްފައިނުވާކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ

 މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު، މައްސަލަ  އިސްވެ ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މި 10.2

ާޤނޫނު ނަންބަރު   ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ  ވަނަ   23)ވަޒީފާއާބެހޭ 

ބުތަކެއް އޮވެ، ފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަމާއްދާގެ )ހ( އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން މުވައްޒަ 

ޢަދުލުވެރިކަން   މައުޫޟޢީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި   (substantive fairness)މައްސަލަ 

ވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެދިފައިވާ ފަދައިން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން މައްސަލައިގައި  ާޤއިމްކޮށްގެންކަމަށް

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބެމުންދިޔަ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ނަގައިދެވޭނެ ހަމައެއް    ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމާ ހަމައަށް

ބުރަވެވުނުނަމަވެސް،   ހުށަހެޅިނެތްކަމަށް  ޢަދުލުވެރިކަން   މައްސަލަ  އިޖުރާއީ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް 

(procedural fairness)    ްކަމަށ ނަންބަރު    ،ބުރަވެވޭތީާޤއިމުކުރުމެއްނެތި  )ވަޒީފާއާބެހޭ    2008/2ާޤނޫނު 

ގެ   ނަގައިދޭންޖެހޭކަމުގައި    87ާޤނޫނު(  ބަދަލެއް  އަދުލުވެރި  އެފަރާތަށް  ރިއާޔަތްކޮށް  އަށް  )ށ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

 ދެކެމެވެ. 
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މައްަސލަ ހުށަެހިޅ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް ރިއާޔަތްކޮށް    87  )ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު( 2008/2ޤާނޫނު ނަންބަުރ  10.3

ވަޒީާފއިން ވަކިުކރެވިފަިއވާ ފަރާތަކަށް ނަގަިއދެޭވ ބަދަލުގެ މިންަވުރ  ،ފަރާތަށް ބަދަލުނަގަިއދިނުމަށް ަނޒަރުކުރާިއރު

އުނަލްއިން ބަލަންެޖހޭ ކަންކަން ދިެވހިރާްއޖޭެގ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަުރ ކަނޑައެޅުމުގައި ވަޒީފާއާެބޭހ ޓްރައިބި

2013/HC-A/142 ައެއީ ،ިއވާކަމާއިޤަޟިއްާޔގައި ކަނޑައަޅުްއވާފ 

ވަޒީފާއިން ވަކިކުެރވުނު މުވަްއަޒފުގެ އުުމރު .1

އަދި އެ ަމޤާމުގެ ޒިްނމާތައް ،އްޒަފު ުހރި މަާޤމުވަޒީފާއިން ވަކިކުެރވުނުއިރު މުވަ  .2

ވަކިކުެރވުނު މުވަްއަޒފުގެ ތަޖުރިބާ ވަޒީފާއިން .3

ވަޒީފާއިން ވަކިކުެރވުނު މުވަްއަޒފު ވަޒީާފގައި ޭހދަކޮށްފަިއވާ ުޖމްލަ މުްއދަތު .4

އަޚްާލޤާބެހޭ ރެކޯޑު ވަޒީފާއިން ވަކިކުެރވުނު މުވަްއަޒފުގެ މަަސއްކަތުގެ .1

ވަޒީފާއިން ވަކިކުެރވުނު ުމވަްއޒަފު ވަީޒފާއިން ަވކިކުރުުމގައި އިޖުރާއީ ޢަުދލުެވރިކަން ާޤއިުމކޮށްފައިާވ  .2

މިންވަރު

 މި ކަންތައްތައްކަން އެނގެން ޮއންނަކަން ފާަހގަކުރެެވއެވެ.

 ވަކިކޮށްފައިވަނީ،  ވަޒީފާއިން   ރުޠާހިމުޙައްމަދު   ،އިސްވެ ފާހަގަކުރެވުނު އެންމެހައި ނުކުތާތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު  10.4

މައްސަލަ ހުށަހެޅި    ކުރުމެއް ނެތި ކަމުގައިވާތީ،ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ފުރިހަމައަށް ޤާއިމު

ފަރާތަށް ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ޢަދުލުވެރި މިންވަރެއް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން  

ރުމުގައި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ މިންވަރަށް ބަލައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން  ވަކިކު

ސަރވިސް  ރުފިޔާ( އާއި    ތިންހާސް)  ރ.3،000/-މަހު އުޖޫރައިގެ ގޮތުގައި ލިބެމުންދިޔަ  ަފާރަތްށ  ވަކިކުރިއިރު އެ

ރ. 900/-ގެ ގޮތުގައި ލިބެމުންދިޔަ    )ތިރީސް އިންސައްތަ(  30%އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި އަސާސީ މުސާރައިގެ  

ގެ )ވިހި އިންސައްތަ(    20)ނުވަސަތޭކަ ރުފިޔާ( އާއި، ޙާިޟރީ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި އަސާސީ މުސާރައިގެ %

ރ. )ހަތަރު ހާސް ފަސް ސަތޭކަ ރުފިޔާ(  4،500/-ރ. )ހަސަތޭކަ ރުފިޔާ( އާއެކު ޖެހޭ  600/-ގޮތުގައި ލިބެމުންދިޔަ  

  އަކީރުފިޔާ(    ތޭރަހާސް ފަސްސަތޭކަ)  ރ.13،500/-( މަސްދުވަހުގެ މުސާރައަށްވާ  ތިނެއް)   03 ނިްޞބަތުން  ގެ
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ބުރަވެވެއެވެ.  މިންވަރެއްކަމުގައި  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު    ޢަދުލުވެރި  މަސްދުވަހުގެ  ތިނެއް)  03އެހެންކަމުން   )

ފަރާތަށް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފައިސާ  މި މުސާރައަށްވާ  ކަނޑައަޅައި  ނަގަދިނުމަށް  ގޮތުގައި  ބަދަލުގެ  ގެއްލުމުގެ 

 މައްސަލަ ނިންމަން ފެނެއެވެ. 
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 ނިންމުން: މައްސަލައިގެ  

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

މުޙައްމަދު ޠާހިރު )ނިޔަމި / ތ. ރިޢާޔަތްކޮށް ބެލިއިރު،    ށާއި ހެކިންގެ ހެކިބަހަށް މަޖިލީހުގައި ދެފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކަ

އިން ފެށިގެން ފެނަކަ   2018ޖަނަވަރީ    A247581)  28: ންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރުގުރައިދޫ( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަ

ދަނިކޮށް އަދާކުރަމުން  ވަޒީފާ  ޓެކްނީަޝނެއްގެ  ބްރާންޗުގައި  ގުރައިދޫ  ތ.  ލިމިޓެޑުގެ  ޠާހިރު    ،ކޯޕަރޭަޝން  މުޙައްމަދު 

މާތު ޢާންމުންނަށް ލީކުކޮށްލާފައިވާކަމަށް  ކުންފުނީގެ ސިއްރު ލިޔެކިޔުންތަކަކަށް 'އެކްސެސް' ވެ ކުންފުނީގެ ސިއްރު މަޢުލޫ

ބުނެ މުޙައްމަދު ޠާހިރު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ، މުޙައްމަދު ޠާހިރު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ާޤނޫނާ ޚިލާފަށްކަމަށް 

އި ހަމައަށް މުޙައްމަދު  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، ވަޒީފައާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން މި މައްސަލައިގައި ގޮތެއް ކަނޑައެޅޭ ދުވަހާ 

ޠާހިރަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް އެކީ އެއްފަހަރާ ލިބިދިނުމަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށާއި، ާޤނޫނާ ޚިލާފަށް ވަޒީފައިން 

ހެޅި މި  ވަކިކޮށްފައިވާތީ، ވަޒީފާ ދިން ފަރާތާމެދު ާޤނޫނުގައިވާގޮތަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިދިނުމަށް އެދި މުޙައްމަދު ޠާހިރު ހުށަ

 މައްސަލައިގައި،  

ޠާހިރު   ގަވާއިދު  މުޙައްމަދު  މުވައްޒަފުންގެ  ކުންފުނީގެ  ވަކިކުރެވިފައިވަނީ  މާއްދާ    34.8ގެ    2015ވަޒީފާއިން  ވަނަ 

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުންފުނީގެ ސިއްރު ވަނަ ނަންބަރު(  19( އަދި )4(، )1)ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން( ގެ )ހ( ގެ )

އިތުރަށް  ވަޒީފާގައި  ހާމަކޮށްފައިވާތީއާއި،  ފަރާތަކަށް  ނުޖެހޭ  ހާމަކުރަން  ޚިލާފަށް  ގަވާއިދާއި  މުވައްޒަފުންގެ  މައުލޫމާތު 

ފެންނާތީކަމަށް ލިބިދާނެކަމަށް  ގެއްލުންތަކެއް  ތަނަށް  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ނުވަތަ  ފަރާތަށް  ވަޒީފާދޭ  ބުނެ    ބަހައްޓައިފިނަމަ 

 ޖަވާބުދާރީވެފައިވާއިރު، ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑުން  މައްސަލަ ރައްދުވި ފެނަކަ

ވަނަ މާއްދާގެ    23  )ަވޒާީފާއބެހޭ ާޤޫނނު( ެގ  2/ 2008ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއަވީނ ާޤޫނނު ަނނަްބރު  މުޙައްމަދު ޠާހިރު  

 (substantive fairness)ެވިރަކްނ  ޢަދުުލ  ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރުމަގިއ ާޤިއުމުކަރްނޖޭެހ މުަޢޟީޫޢމުޙައްމަދު ޠާހިރު  ދަށުން  

ުދވާަހިއ  ، ާޤިއުމުކުރަމށްފުަހަކަމްށާވީތ ަކނަޑައޅާ  ަމއްސަަލިއަގިއ ޮގެތއް  ަހަމައްށ މަުޙްއމުަދ    ަވޒާީފާއބޭެހ ްޓަރއިިބުއނުަލން 

އެެހްނަނމެަވްސ،   ަކނަޑައަޅއި،  ެނތަްކަމްށ  ަހަމެއްއ  ަނަގއެިދޭވެނ  ިޢާނަޔތްތްައ  ުމާސަރާއިއ    ޠިާހުރުމަޙްއމުަދ  ޠިާހަރްށ 

ވަކިކޮށްފައިވަނީ ޢަދުލުވެރިކަން   ވަޒީފާއިން  އިޖުރާއީ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް 
ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު މުޙައްމަދު ޠާހިރު  VTR/2020/66މައްސަލަ 
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(procedural fairness)    ،ީާޤއިމުކުރުމެއްނެތިކަމުގައިވާތ ގޮތުގައި  ފުރިހަމަ  ނަންބަރު  އެންމެ    2/ 2008ާޤނޫނު 

ގެ   ާޤނޫނު(  އަށް    87)ވަޒީފާއާބެހޭ  )ށ(  މާއްދާގެ  ޠާހިރަށް  ރިއާޔަތްކޮށްވަނަ  ގޮތުގައި    މުޙައްމަދު  އުޖޫރައިގެ  މަހު 

އާއި  3،000/-ލިބެމުންދިޔަ   ރުފިޔާ(  )ތިންހާސް  އެލަވަރ.  މުސާރައިގެ %ސަރވިސް  އަސާސީ  ގޮތުގައި    30ންސްގެ 

ރ. )ނުވަސަތޭކަ ރުފިޔާ( އާއި، ޙާިޟރީ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި  900/-ގެ ގޮތުގައި ލިބެމުންދިޔަ  )ތިރީސް އިންސައްތަ(  

ރ. )ހަސަތޭކަ ރުފިޔާ( ގެ ޖުމުލައަށްވާ  600/-ގެ ގޮތުގައި ލިބެމުންދިޔަ  )ވިހި އިންސައްތަ(    20އަސާސީ މުސާރައިގެ %

ނިްޞބަތުން  4،500/- ގެ  ރުފިޔާ(  ސަތޭކަ  ފަސް  ހާސް  )ހަތަރު  މުސާރައަށްވާ ތިނެއް)  03ރ.  މަސްދުވަހުގެ   )             

    ،ކަނޑައަޅައިނަގައިދިނުމަށް ރުފިޔާ( ތޭރަހާސް ފަސް ސަތޭކަ ) ރ.13،500/-

)އެކާވީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި    21( އިން ފެށިގެން  2021ޑިސެންބަރު    08މިއަދު )ިމ ަފިއާސ،  

)ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިޔުމުން    3މުޙައްމަދު ޠާހިރަށް ދިނުމަށްފަހު، އެކަން ހަމަޖެހޭތާ  

 މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ.  ކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑުގެ މައްޗަށް އަންގާ އަމުރުކޮށްމައްސަލަ ރައްދުވި ފެނަ ،އެންގުމަށް

 1443 ޖުމާދަލްއޫލާ 04
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 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 

 

 މިފްރާޒް ނިޒާރު هللا ޢަބްދު 

  މެންބަރުވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ


