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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 

 މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

 VTR/2020/80 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2020 ޕްރީލްއެ 27  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2021 ބަރުއޮކްޓޫ 21 ތާރީޚު: މައްސަލަ ނިމުނު  

 ބިލެތްފަހި ށ. ގްރީންސްޓާރ، ،އިބްރާހީމް މޫސާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A323953)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑް  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (C-0462/2012ޖިސްޓްރޭަޝން ނަންބަރު: )ކުންފުނި ރަ

 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ 

( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  ށ. ބިލެތްފަހި  /    ގްރީންސްޓާރ)  އިބްރާހީމް މޫސާ ،މި މައްސަލައަކީ

A323953  )27    ުފެށިގެން  2013މާރިޗ ލިމިޓެޑްގެއިން  ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ  ށ.    ބްރާންޗުގައި     ބިލެތްފަހި 

މަޤާމުގައިސުޕަވައިޒަރެ  ދިނުމެއްނެތިއަދި    ތެއްނަޭޞޙަ  އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް ވަޒީފާ އްގެ  ވަޒީފާގައި    ،އިންޒާރެއްވެސް 

ބަހައްޓައިފިނަމަ   ލިބިދާނެކަމަށް  އިތުރަށް  ތަނަށް ގެއްލުންތަކެއް  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ޢަދުލު  ، ބުނެވަޒީފާދޭފަރާތަށް ނުވަތަ 

ފުރުަޞތެއް   ޖަވާބުދާރީވުމުގެ  އަދި  ނެތި  ސަބަބެއް  އެއްވެސް  ޚިލާފަށް  ާޤނޫނާ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ހަމަތަކާއި،  އިންސާފުގެ 

ވަކިކޮށްފައިވާތީ،    2020ނަވަރީ  ޖަ  30  ދިނުމަކާނުލައި ވަޒީފާއިން  މޫސާގައި  ވަކިކޮށްފައިވަނީ    އިބްރާހީމް  ވަޒީފާއިން 

ނެތި، ޢަދުލު އިންސާފުގެ ހަމަތަކާއި ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާއި ކަމާއި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކުރުމެއްމައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރި
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  3މަށާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި  މަށް ކަނޑައަޅައިދިނުަޤވާޢިދާ ޚިލާފަށްކަ 

 ރުފިޔާ(   ސައްބީސްހާސް ތިންސަތޭކަ ސޯޅަރ. )-/26,316ލަވަންސްގެ ގޮތުގައި  )ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ މުސާރައާއި އެ 

-/50,000އާއި، ކުއްލިއަކަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން ދިރިއުޅުމުގެ ޚަރަދުތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ޚަރަދުވެފައިވާ  

ރުފިޔާ( އެކީ އެއްފަހަރާ    ތިންސަތޭކަ ސޯޅަހާސް    ހަތްދިހަ ހަރ. )-/76,316. )ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާ( އާއެކު ޖުމުލަ  ރ

  އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއަށް އަލުން އަނބުރާ އިޢާދަކޮށްދިނުމަށް   އިބްރާހީމް މޫސާނަގައިދިނުމަށާއި،    ށްމް މޫސާއައިބްރާހީ

ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ    2020އެޕްރީލް    27ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން  ފަރާތުން    ގެމޫސާ  އިބްރާހީމްއެދި  

 ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. 

 މެންބަރުގެ ރައުޔު 

 ރައުޔު  ޒުހައިރުގެ هللا ދުބް ޢަ އާމިނަތު 

   އިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން މައްސަލަ 

( A323953( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  ށ. ބިލެތްފަހި  /    ގްރީންސްޓާރ)  އިބްރާހީމް މޫސާ .1

 ، ކުރުމުން ރުޒަނަވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް  

ގޮސްފައިވަނީ   އަދާކުރަމުން  ވަޒީފާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ލިމިޓެޑް  މައްސަލަ  ކޯޕަރޭަޝން  )ކުންފުނި ފެނަކަ 

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

ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއަށް މައްސަލަ  ގެ މަާޤމު ކަމަށާއި، މައްސަލަ    'ސުޕަވައިޒަރ'މުޚާޠަބުކުރެވޭ ފަރާތް( ގައި  

ގައި ކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން    2013މާރިޗު    27ހުށަހެޅި ފަރާތް ޢައްޔަނުކޮށްފައިވާ ތާރީޚަކީ  

މަހަކު ގޮތުގައި  މުސާރައިގެ  އަސާސީ  މަާޤމުގެ  އަދާކުރަމުންދިޔަ  )-/4,350  ވަކިކުރެވުނުއިރު  ހަތަރުހާސް ރ. 

ހަތަރުހާސް  ހަތަރު ސަތޭކަ  )ރ.  -/4,422  ޢިނާޔަތްތަކުގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ އާއި،    ރުފިޔާ(    ފަންސާސްތިންސަތޭކަ  

ޖަނަވަރީ   30ލިބެމުންދިޔަކަމަށާއި، އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ވަޒީފާއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް   ރުފިޔާ(    ބާވީސް

 ކޮށްފައިވާކަމަށާއި، ވަކި ގައި 2020
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ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާއި  ،  ސާސަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ަޝކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ އަ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީކަމަށް    އެއްވެސް ނަޭޞޙަތެއް އިންޒާރެއް ދިނުމެއްނެތިދާ ޚިލާފަށް  ޢި ވާަޤ

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ފަރާތް

ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ   ަމއްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ،މައްަސލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދޭ ގޮތް ކަމުަގއި ބުނެފަިއވަނީ .2

އެއްވެސް ސަބަބެއްނެތި، މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކުރުމެއްނެތި، ޢަދުލު އިންސާފުގެ  

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން   ދިނުމަށާއި،  ހަމަތަކާއި ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާއި ަޤވާޢިދާ ޚިލާފަށްކަމަށް ކަނޑައަޅައި

ރ. -/26,316)ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ މުސާރައާއި އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި    3ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި  

ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން ދިރިއުޅުމުގެ   ކުއްލިއަކަށް ވަޒީފާއިން  އާއި،  ތިންސަތޭކަ ސޯޅަ ރުފިޔާ(  )ސައްބީސްހާސް 

ރ.  -/76,316ރ. )ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާ( އާއެކު ޖުމުލަ -/50,000ޚަރަދުތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ޚަރަދުވެފައިވާ 

ހާސް   ހަ  އެއްފަހަރާ  ރުފިޔާ(    ތިންސަތޭކަ ސޯޅަ)ހަތްދިހަ  ފަރާތަށް ނަގައިދިނުމަށާއި، އެކީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ކަންމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއަށް އަލުން އަނބުރާ އިޢާދަކޮށްދިނުމަށް

  ަވޒާީފއާބޭެހ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ   ަމްއސަަލ  ގުޮތްނ  ަރއްދިުދުނުމެގ  ަޝުކާވައްށ  ަފާރުތެގ   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ .3

  ުކުރުމްނ، ުރަޒަނޅަާފިއާވ 'ަމްއސަަލިއެގ ަޖާވުބ ުހށަަހާޅ ފުޯމ' ަގިއ ބާަޔްނޮކށަްފިއާވ ކްަނކަަމްށ  ުހށަަހ  ްޓަރިއިބުއނަަލްށ 

  ަވޒާީފ  ވަެފިއާވ  ެދމުެދަގިއ  ދަެފާރުތެގ   ، ަވޒާީފއާބޭެހ ާޤޫނާނިއ  ަވިކުކެރވަިފިއަވީނ   ަވޒީފިާއްނަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ 

ަޢމުަލޮކށަްފިއާވީނ    ަފާރުތްނ   ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަފާރާތމުެދ  ިޅ ުހށެަހ  ަމްއސަަލ  ޫންނަކމަށިާއ،   ެއްއަބްސުވާމ ޚިލަާފްށ 

ަފާރްތ  ަމްއސަަލަމތިނަްކަމާށިއ،    ޮގުތެގ   ެއްއޮގްތާވ   ަޤވާޢާިދ  ުމަވްއޒުަފްނެގ   ުކނުްފީނެގ   ަވޒާީފިއްނ   ުހށަހިެޅ 

  ްށ ެފްނނީާތލިބާިދެނަކަމ  ެގއުްލްނ  ުކނުްފްނަޏްށ  ަޢމުަލަތްއ ުހްނަނގޮތްުނ  ުހށަހިެޅ ަފާރުތެގ  ަމްއސަަލ  ، ަވިކޮކށަްފިއަވީނ

ުކުރަމްށަޓަކިއ  ެއޮގތްުނ    ަކަމާށިއ،  ޯއަވރހްޯލ  ިއްނީޖްނ  ްބާރްނުޗެގ    03ިއްނ    2020ަޖަނަވީރ    16ލ.ިއސޫްދ 

ަދުތުރުކުރަމށް ާރަވިއ، އިަދ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި    ަފާރްތ ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ  އްަށ އެ ްބރްާނަޗްށ    2020ުރަވީރ  ެފުބ

ުފަރްނ    ، ަހިއ ަކެމްއ ަހަމެޖްއުސަމށްފުަހަފާރަތްށ ަދުތުރުކެރޭވެނަކމްަށ ބާަޔްނުކުރަމށްފުަހ ިޓކްެޓ ަނާގ ފުުރުމެގ ުހިރ

ުނާވަކަމާށިއ، އަދި    ކޮށަްފިއަބާޔްނކޮށް ަދުތުރަދުތުރުކެރެވން ެނތަްކަމްށ  ެއ ަފާރތްަށ ެއްނުގުމން ބަލިހަާލުތ ުހިރޮގުތން  

ިމ ަދުތުރ ޭރުވުމެގ    މިފަަދ ަކްނަތްއަތުކަގއި ުސަޕަވއަިޒަރީކ އެެހްނ ުމަވްއޒުަފްނަނށް ަނޫމާނ ާވްނޖޭެހ މަީހަކްށވަެފިއ
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ައްނގަާފިއުނާވަކަމާށިއ، ެއީއ ކުނުްފްނޏްަށ ެގއުްލްނާވޮގތްަށ    މްައސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތބޭެހގުޮތްނ    ުކިރްނ ބަލިހަާލާތ

  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތްަށ އެ ުމއަްދުތަގިއ ަދުތުރުކުރަމށް   ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ ކޮށަްފިއާވ ަކެމްއ ަކަމާށިއ،  

ައަވްސ ކްޮނމެެހްނެވްސ  ަމަސްއަކަތކީ  އެ  ަނގަާފިއަވނީ  ޓެިކޓް  މިުހްއުމ  ެއްނިގ  ންިނަމްނޖޭެހ  ކޮށް  މެިންއަގިއ   

.ިއސޫްދަގިއ ިހްނަގުމނާްދ ަޖެނޭރަޓަރްށ ިއުތރްަށ ެއްއެވްސ ަމްއސަަލެއްއ ިދާމެވްއެޖަނަމ  ލ   ، ާއިއަމަސްއަކަތަކްށވީާތ

ެއަރަށްށ ަކަރންްޓގެ  ނިުހްނަގިއ  ުމިޅ ަރުށްނ ަކަރންްޓ ަކނަޑިއގްެނ ާދެނީތާއިއ، ޯއަވރހުޯލ ުކަރްނ ޖުެހުނ ަޖަނޭރަޓރ  

ަލުތަގިއ ީސނަިއރ ުމަވްއޒުަފްނެގ  ިއ، މިފަަދ ާހާށޚްިދަމްތ މުެދުނެކނޑި ޯފުރޮކށެްދވެޭނ ަހަމެއްއެވްސ ޮގެތްއ ނިެތެގނަްކަމ

 ،  ަމާށިއުދަމްތ ނިުލުބްނ ެއއީ ުކނުްފްނަޏްށ ެއްނމެ ޮބޑްަށ ެގއުްލްނާވެނ ހަާލުތަކިޚިކަބިއްނ  

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ    ްނަގިއ ިއސާްލީޙ ިފަޔަވުޅ ައާޅ ޯފުމ  2020ަޖަނަވީރ    28ުގިޅެގްނ    ަކްނަކާމިއްސެވ ެދްނެނުވުނ  

ުންނަތކަށް ުކާރ ަދުތރަުތުކަގިއ  ކުނުްފީނެގ ެއިކެއކި ޭބ   ައނަގބުަހން ަނޞަޭހތް ެދވަިފިއާވަކަމާށިއ، ެއޮގތްުނަފާރަތށް  

ަދުތުރަގއި  ަބިއެވިރުވަމްށ އެ  ުކރްިނ  ަހަމެޖްއުސުމެގ  ަދުތެރްއ  ެއ  ައްނަގއިިފަނަމ،  ަފާރަތުކން  ެއްއެވސް   

ަފާރަތަކްށ ެއނުްގަމާށިއ އިަދ ީމެގ  ަބިއެވިރެވޭވެނަކްނ ުނަވަތ ނޫނަްކްނ ަރްސީމޮކްށ ިހްނުގާމިއ ަހވުާލެވ ުހްނެނިވ  

ނެުދޭވެނަކން ައްނަގއިފަިނަމ ެއަކން ުކނުްފީނގެ ަގާވއުިދެގ ެތެރިއން ބަަލިއ  ފުަހްނ ަދުތުރ ަހަމެޖްއުސަމށްފަހު ަދުތރު 

 ަކމަށިާއ،  ގަާފިއާވެނާގ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރުތެގ ބާަޔެންއ ަނައަޅްނޖޭެހ ިފަޔަވެޅްއ ައޅެާނަކން ައްނ

ަފާރްތ ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަމ  އެެހްނަކުމްނ  ިޒްނމާާދުރ  އަެފާރުތެގ  ެމާޤުކނުްފީނެގ  ުހެރ  މުަލަތްއ  ަޢްއަގިއ 

ގުޮތްނ،  ަފާރްތ  ބަަހްއާޓުމްނެގނާްދ  ުހށެަހިޅ    ަފާރަތްށ  ަވޒީފޭާދ  ބަަހއަްޓއިިފަނަމ،   ިއުތަރްށ   ުކނުްފނަީގިއ  ަމއްސަަލ 

  ީތ ވަެފިއާވ ުނަވަތ  ަވުމނިްދަޔކްަނ ެގއުްލނަްތެކްއ ިލިމޓަެޑްށ ކަޯޕޭރަޝްނ ެފަނަކ އެެހީނ ަވޒާީފ އާަދުކރަާތންަށ ުނަވަތ

  ެއަކށެީގްނާވ ަހަމެއްއަކްނ  ަވިކުކެރވާިދެނ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ  ިދުނަމާކނަުލިއ  ޯނޓިހްެއ  ެއ ަޢމުަލަތަކީކ ެއްއެވްސ

ޮއްނނަަކަމާށިއ،   ބުެލުމްނ   ައްށ (  ށ )   ާމއާްދެގ  ަވަނ   23  ާޤޫނުނެގ  ަވޒާީފާއބޭެހ ަމްއސަލަ   ެއނެގްނ    އެހްެނަކުމްނ 

  2015  ަޤވާޢުިދ  ުކނުްފީނެގ ުމަވްއޒުަފްނެގ  ަވިކުކެރވަިފިއަވީނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރުތެގ  ަރއުްދިވ

  ބަަހްއަޓއިިފަނަމ   ިއުތރްަށ  ަވޒާީފަގިއ  ދަށްުނ ުކނުްފީނެގ   ަނނަްބުރެގ  ަވަނ (  1) ެގ  (  ހ )   ާމއާްދެގ  ަވަނ   34.8  ެގ

  ިކަބިއްނ   މަުވްއޒުަފެގ  ަދުށްނ   ަނނަްބުރެގ   ަވަނ (  4)   އިަދ  ިއ ބަަލ  ިލބާިދެނަކމްަށ   ެގއުްލންތެަކްއ  ަވޒާީފ އާަދުކާރ ަތންަށ

  ަޢމުަލަތްއ  ުމވްައޒުަފެގ  ުނަވަތ  ަސަބުބްނ  ނުއުފުުލުމެގ  ިޒްނާމ   ުނަވތަ ުމަވްއޒުަފ  ނިުލބްުނ  ޚުިދަމްތ   ެއްއޮގަތަކްށެވްސ 
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  ާޤޫނުނެގ   ަވޒާީފާއބޭެހ  ، ެފްނނީާތ  ިލބާިދެނަކަމްށ   ެގއުްލެމްއ  ޮބުޑ   ަތންަށ  ުނަވތަ ަމަސްއަކްތުކާރ  ުކނުްފްނޏްަށ   ުހިރޮގުތްނ

 ަބާޔްނކޮށަްފިއާވކްަނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. ރާިޢައްތޮކށް ަކަމށް ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ    އްަށ(  ށ ) ާމއާްދެގ    ަވަނ   23

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

  ވެފައިވާ   ދެމެދުގައި  އަދި ދެފަރާތުގެ  ަޤވާޢިދާއި  މުވައްޒަފުންގެ  ލިމިޓެޑްގެ  ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ  ،ާޤނޫނާއި   ވަޒީފާއާބެހޭ

 މާލީ  ފަދަ  އެދިފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، މައްސަލަ  އެއްގޮތަށްކަމަށް  ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ

  ނެތްކަމުގައި   ތަނެއް  އިޢާދަކުރެވޭނެ  އަނބުރާ   އަލުން  ވަޒީފާ   އެފަރާތުގެ  ނަގައިދެވެން ނެތްކަމަށާއި،  ބަދަލެއް   އެއްވެސް

 ކަނޑައަޅައިދިނުމަށްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ވި ފަރާތަށް  ރައްދު   މައްސަލަ   ފަރާތަށާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ   ހުށަހެޅުމަށް  ހެކި  ަޝފަހީ  ގުޅޭގޮތުން  މައްސަލައާ  މި .5

 ؛ދިނުމުން، ދެ ފަރާތުންވެސް ަޝފަހީ ހެކި ހުށަހަޅާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެގޮތުންފުރުަޞތު 

ހުއްަޞބާ / ށ. ބިލެތްފަހި( ރީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި އިބްރާހީމް ފައިަޞލް ) .5.1

 ވަޒީފާއާބެހޭ  ގައި  2021  މާރިޗު   25  (A114505)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ފައިވާކަން ހެކިބަސް ދީ  އަޑުއެހުމުގައި، ބޭއްވުނު ޓްރައިބިއުނަލުގައި

މައްސަލަ ހުށަހެޅި   އަޑުއެހުމުގައި،  ބޭއްވުނު  ޓްރައިބިއުނަލުގައި  ވަޒީފާއާބެހޭ  ގައި  2021  މާރިޗު  25 .5.2

 ހެކިބަސް ދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ފަރާތްތައްއަންނަނިވި ފަރާތުގެ ހެކިންގެ ގޮތުގައި 

)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު / ށ. ބިލެތްފަހި(    ވިޔުޕާރކް)  ލީ އަސްލަމްޢަ .5.2.1

 ؛ (A072573ނަންބަރު: 

)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު  ގެ / ށ. ބިލެތްފަހި(  ކެނެރީ)  އިބްރާހީމް ޢަޠީފް .5.2.2

 .(A322759ނަންބަރު: 

)ވަޒީފާއާބެހޭ    2008/2ރު  ނަންބަ  ާޤނޫނު  އޮވެގެންކަމަށް  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކުރެވޭނީ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު .6

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



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް 
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ާޤނޫނުގެ   ގެންވާ  ވަނަ މާއްދާއިން އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބިދީފައިވާއިރު، އެކަށީ  28އުފުލުމުގެ ޙައްުޤ ވަޒީފާއާބެހޭ 

ޒިންމާއެއްގެ   ފަރާތެއްގެ  ވަޒީފާދޭ  ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ  ވަކިކުރިކަން  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  އޮވެގެން  ސަބަބެއް 

ާޤނޫނުގެ   އެ  އޮތުމުން  27ގޮތުގައި  ކަނޑައަޅާފައި  މާއްދާއިން  މޫސާ   ،ވަނަ  މި    އިބްރާހީމް  ހުށަހަޅާފައިވާ 

މި  ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ  އޮވެގެންކަން  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  އޭނާ  މައްސަލައިގައި 

 . މައްސަލަ ރައްދުވި ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑުގެ ޒިންމާއެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ

ުމަވްއޒުަފ ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއަވީނ ޢަދުުލެވިރ    ، ްއަގިއަމްއސަަލެއ  ުހށެަހޭޅ  ަވިކޮކށެްގްނ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ .7

ުފރަިހަމާވްނޖޭެހަކާމިއ ުއްނުސެރއް  ެދ  ބެލުުމަގިއ  ޮއެވެގންތޯ  ެއކީަށގްެނާވ ަސބެަބްއ  ުނަވތަ  ެއީއ    ، ިންނުމަމުކްނތޯ 

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

 HC-A/134/2011ާއިއ    HC-A/24/2010ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ަންނބުަރ    ، ާޤިއުމުކެރވަިފިއޭވޯތ ބުެލްނަކްނ

ުމަވްއޒުަފްނ ަވޒާީފިއްނ ވިަކުކުރަމްށ ަވޒާީފ ޭދ    ، ަޤިޟްއާޔިއްނ ެއނޭގަކާމިއ، މޮިގުތްނ ަމުއޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރަކަމީކ

ފަދަ ޢަދުުލެވިރ ަސަބބަަކްށުވުމެގ   ަފާރަތުކްނ ިޚާޔުރުކާރ ައާސެސއް ެއީއ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއން ަވކުިކުރަމްށ ުހއަްދުކާރ

ވަެފިއޭވޯތ ބުެލްނަކްނ  ިއުތުރްނ ެއ ިޚާޔުރުކާރ ައާސސްެއެގ ަދުށްނ ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ެއްނމަެހިއ ުއްނުސުރަތްއ ުފރަިހަމ

ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ޢަދުުލެވިރ ިންނުމަމަކށް    ، ިއުޖާރީއ ޢަދުުލެވިރަކްނ ާޤިއުމުކުރަމީކ  ، ެއނޭގަކާމިއ

ުފރަިހަމުކުރްނަކްނ ިއުޖާރައުތަތްއ  ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ބުެލުމަގިއ  ބުެލްނަތއް  ބަަލްނޖެހޭ   ،ާވޞުިލުވަމްށަޓަކިއ 

ކުޯޓްނ ންިނަމވަާފިއާވ ިމާބަވުތގެ    ަހިއޯކުޓްނ ިންނަމވަާފިއާވ ިއްސެވ ެދްނެނުވުނ ަޤިޟްއާޔަތުކްނާނިއ ެއިދވިެހާރްއޭޖެގ

 އެެހްނ ަމްއސަަލަތުކްނ ެއނެގން ޮއެވެއެވ. 

ޢަދުުލެވިރ ްއސަަލިއަގިއ  ަމިމ    މި މައްސަލައަކީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްކަމުން، .8

ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް    ، ަފިއޞާަލައަކްށ ާވޞުިލުވަމްށަޓކިައ

 procedural)އިަދ ިއުޖާރއީ ޢަދުުލެވިރަކްނ    (substantive fairness)ަމުއޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރަކްނ  މެދުވެރިވެގެން  

fairness)  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުންނާއި  ަލްނޖެެހެއެވ. ެއޮގުތްނ، މި ަމްއސަަލާއ ުގިޅެގްނ  ަބ  ުރަމށްފުަހޯތާޤިއުމުކ

ރައްދުވި ލިޔެކިޔުންތަކަށާއި މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  ހެކިބަހަށާއި،  ،  ފަރާތުން  މަޖިލީހުގައި ހެކިންގެ  ބެލި  މައްސަލަ 

 ރާިޢަޔްތުކުރުމްނ ައްނަނިނވި ަކނަްކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. ދެފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް 
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ހުށަހަޅާފައިވާ .8.1 ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ނަންބަރު:   ،މައްސަލަ  ލިމިޓެޑްގެ  ކޯރޕަރޭަޝން  ފެނަކަ 

FNK/A/TER/2020/36 (29    ީ2020ޖަނަވަރ  )ުރި ކަމުގެ ލިޔުން' އަށް ބަލާއިރު'ވަޒީފާއިން ވަކިކ  ،

ވަޒީފާގައި  ( ގައި ވާގޮތުގެ މަތިން  4އަދި )(  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )  34.8ގެ  މުވައްޒަފުންގެ ަޤވާޢިދު 

ލިބިދާނެކަމަށް   ތަކެއްގެއްލުން  ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތަށް ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނަށްށް ބަހައްޓައިފިނަމަ  އިތުރަ

ވަޒީފާއިން    2020ޖަނަވަރީ    30ފެންނާތީ،   ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފެށިގެން  ދުވަހުން  ވަނަ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޢަމަލުތަކަކީ އޭނާއަށް   ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ވަޒީފާއިން    23ާޤނޫނުގެ    އެއްވެސް ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި ވަޒީފާއާބެހޭ

 ވަކިކުރެވިދާނެ ޢަމަލެއްކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ފަރާތުން   .8.2 ރައްދުވި  ހުށަހަޅާފައިވާ    2020  ނޮވެންބަރު  26މައްސަލަ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ގައި 

 ށް ނަޒަރުކުރާއިރު، އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ބަޔާނުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމަ

މަތް މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ކަރަންޓްގެ ޚިދު  2019  ޑިސެންބަރު  01ފަރާތުން    މައްސަލަ ރައްދުވި

ހިމެނޭ    ރަށުގެ އިންޖީނިއަރުންނާއި އިންޖީނުގޭގެ   150ދެމުން ގެންދާ   އިންޖީނިއަރިންގ  'ސްޕަވައިޒަރުން 

އެ މަހާސިންތާގެ ތެރެއިން އިންޖީނުގެ  ނަމުގައި މަހާސިންތާއެއް ބޭއްވިފައިވާކަމަށާއި،    '2019ސިމްޕޯޒިއަމް  

ތަމްރީ އިތުރު  ފަރާތްތަކުން  ހަރަކާތްތެރިވާ  މުވައްޒަފުންނަށް   ންމަސައްކަތުގައި  ދެނެގަނެވި  ބޭނުންވާކަން 

ލަ  އިންޖީނުގެ މަސައްކަތުގެ ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ މުވައްޒަފުން ކޮންމެ ބްރާންޗެއްގައިވެސް ތިބުމަކީ މައްސަ

ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އެޅޭނެ  މަތް މެދުނުކެނޑި  ފަރާތުން ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންގެންދާ ކަރަންޓް ޚިދު  ރައްދުވި 

ފިޔަވަ ހަރުދަނާ  ފާހަގަކުރެވޭރަނގަޅު  ކުދިކުދި  ޅެއްކަން  ދިމާވާ  އިންޖީނަށް  ބްރާންޗްތަކުގެ  އަދި  ކަމަށާއި 

މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ދުރު ރަށްރަށުން މުވައްޒަފުން ގެނައުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ޚަރަދުތަކެއް މައްސަލަ  

ޚަރަދުތައް    ފަރާތުން  ރައްދުވި މި  ކަމަކަށްވާތީ،  މުވައްޒަފުން    ބިލުާޤކަމަށް    ،ސަލާމަތްކޮށްކުރަންޖެހޭ 

އެ އެކަންކަން  ،ން ބޭނުންވާ އަމާޒުކަމަށާއިތުފަރާ ބްރާންޗުތަކުގެ ވަޒީފާގައި ބެހެއްޓުމަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި

ކަމަށާއި ނިންމާފައިވާ  ކުންފުނިން  ހިންގުމަށް  މުވައްޒަފުންނަށް   ،ގޮތުގައި  ފުރުސަތުތައް   ތަމްރީން 

އަންގާފައިވާކަމަށާއި،    ފަރާތުން   ބްރާންޗުގެ  ބިލެތްފަހި  .ށ  އި މަހާސިންތާގަ  އެހުޅުވާލެވޭނެކަން 
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 ދިމާވާ   އިންޖީނަށް  ހުރި  ބްރާންޗުގެ  ބިލެތްފަހި  .ށ  ،ފަރާތްކަމަށާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ   ބައިވެރިވެފައިވަނީވެސް

 .ށ  ،ކަމުގައިވާތީއާއި  އްޒަފެއްވަމު  ބްރާންޗުގެ  ކަނޑިތީމް  .ށ  ގެންނަނީ   ކުރުމަށްޓަކައި  ހައްލު  ތައްމައްސަލަ

  ހަމަ   ފޮނުވަނީ  އަވަހަށް  އެންމެ  ކުންފުނިން  ދިމާވިޔަސް   މައްސަލައެއް  އިންޖީނަށް  ރަށެއްގެ  ހާހުރި   އަތޮޅުގެ

 އެ  ދެން  ،ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ  މައްސަލައެއް  އިންޖީނު   އެއްފަހަރާ  ރަށަކަށް  ދެ ،ކަމުގައިވާތީ  މުވައްޒަފެއް  އެއް

  އިންޖީނަކީވެސް   ބްރާންޗުގެ  ބިލެތްފަހި  .ށ  ،ކުރަންޖެހޭތީއާއި   ޚަރަދު  ބޮޑެތި   ވަރަށް  ހައްލުކުރުމަށް  އެއްމައްސަލަ

  ފުރުސަތު   ތަމްރީނުގެ   މުވައްޒަފުންވެސް  ބްރާންޗުގެ  އެ  ،އިންޖީނަކަށްވާތީ  ޖެހޭލަމައްސަ   ދޭތެރެދޭތެރެއިން

  އެދެމުން   މެނޭޖަރވެސް  ސްޓޭަޝން  ބްރާންޗުގެ  އެ  ގްރޫޕް  ޖްމަންޓްމެނޭ  ސީނިއަރ  އެދި  ހޯދުމަށް

  ވަށަފަރު .ހއ  އަދި  ލޯވޮޓްކި  260  ބްރާންޗުގެ  އިސްދޫ  .ލ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ،ގޮސްފައިވާތީއާއިއެކު

 ތަމްރީނު  މުވައްޒަފަށް  02  ބިލެތްފަހި  .ށ  ކުރުމަށް  ހޯލް  އޯވަރ  އިންޖީނު  ލޯވޮޓްކި  160  ބްރާންޗު

 އިސްދޫ   . ލ  ފަރާތަށްވެސް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެގޮތުން  ،ދެވިފައިވާކަމަށާއި  ފުރުސަތު  ހޯދުމަށްޓަކައި

  އޯވަރހޯލް   އިންޖީނު   ގެންދިޔަ  ކުރިއަށް  ޑިޕާޓްމަންޓް  ސަރވިސަސް  އޮޕްރޭަޝންސް  އެވަގުތު  ބްރާންޗުގައި

 ތަށް ފަރާ  ހުށެހެޅި  މައްސަލަ  މަސައްކަތުގައި  އެ  ،އެންގުމުން  ވާހަކަ  ބައިވެރިވެވޭނެ  މަސައްކަތުގައި  ކުރުމުގެ

 އިންތިޒާމްތައް  ދަތުރުގެ  އެ  ބަލައި  މައްޗަށް  ންކަމުގެީޤޔަ  އެ  ،ބުނެފައިވާކަމަށާއި  ބައިވެރިވެވޭނެކަމަށް

  މައްސަލަ   ނިޔަލަށްގެ    2020  ރުވަރީފެބު  03  އިން  2020  ޖަނަވަރީ   16  ،ނަގައި  ޓިކެޓް  ހަމަޖައްސައި

 ތިންސަތޭކަ   އެގާރަހާސް)  ރ.-/11,330  އަށް   އެލަވަންސް   އެކޮމޮޑޭަޝން  އެންޑް   ފުޑް  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި

 އަށް  7724349008002  ނަންބަރު  އެކައުންޓް   ގެތުފަރާ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ(  ރުފިޔާ  ތިރީސް

  މައްސަލަ   ފުރުމަށް   ގައި  2020  ޖަނަވަރީ  16  ހަމަޖައްސައި  އިންތިޒާމްތައް  އެ  ،ޖަމާކޮށްފައިވާކަމަށާއި

 ހިތުގެ   ހުރިގޮތުން  ހާލަތު  ޙީއްިޞ  ފަރާތުގެ  އެގައި      2020  ޖަނަވަރީ  15  އެންގުމުން   ފަރާތަށް  ޅިހުށަހެ

  ކުރަމުންދާ  ކޮންސަލްޓް   ދަށުން  އިރުޝާދުގެ   ލަފަޔާއި  ޑޮކްޓަރުގެ  ހަދައި  ސާރޖަރީއެއް   ބައިޕާސް

  މިކަމާ   ގައި  2020  ޖަނަވަރީ  27  ،އަންގާފައިވާތީ  ސިޓީއަކުން  ނެތްކަމަށް  ދަތުރުކުރެވެން ،ތީފަރާތަކަށްވާ

ސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ދީފައިވާ  މައް  ނަގާފައިވާކަމަށާއި،  ބަޔާނެއް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގުޅިގެން

 ފަރާތް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަލައި  ލިޔުންތަކަށް  ބަޔާންކުރެވުނު ކަންކަން ހިނގާ ގޮސްފައިވާބަޔާނާއި، އިސްވެ  

 ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ބަޔާންކޮށްފައިވާމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން   ކަމަށް ވަކިކުރެވިފައިވާ  ވަޒީފާއިން



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް 
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ފޯމާއެކު   .8.3 ހުށަހަޅާ  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ހުށަމައްސަލަ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ހަޅާފައިވާ ވަޒީފާއާބެހޭ 

'މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ފޯމް' އަށް ބަލާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މަސައްކަތުގެ  

މުގައި މައްސަލަ  ވަނަ އަހަރު ކަމާއި، އެ ފޯ   2018ފެންވަރު ބެލޭ މުއްދަތެއްގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ 

ގައި    2019  ޖަނަވަރީ  17ޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ސުޕަވައިޒަރ ސޮއިކޮށްފައިވަނީ  ހުށަހެ

ޕޮއިންޓް      ފަހެއް )ނުވަދިހަ    95.46ގައި %މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މާރކްސް ޕަސަންޓޭޖްގެ ގޮތުކަމާއި،  

 އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ކަން އެނގެން އިންސައްތަ( ލިބިފައިވާ ހަތަރެއް ހައެއް

ރައްދުވި .8.4 އޮޕަ  މައްސަލަ  ތެރެއިން   ލިޔެކިއުންތަކުގެ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ސާރވިސްސް  ރޭފަރާތުން  ަޝންސް 

ޑިޕާރޓްމަންޓުން ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ފޮނުވާފައިވާ ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްގެ ނަންބަރު 

E(E2)-A(A1)/IM/2020/104 (20  ީއިންޓަރނަލް މެމޯގައ2020ިޖަނަވަރ ) ، 

  16ޗުގެ އިންޖީން އޯވަރހޯލް ކުރުމަށްޓަކައި  ންރާ"ހަވާލާދެވިފައިވާ ތ.ކަނޑޫދޫ ބްރާންޗުގެ މެސެޖްގައިވާގޮތަށް ލ.އިސްދޫ ބް

ޗުގެ ސްަޕވައިޒަރ އިބްރާހީމް ރާންބިލެތްފަހި ބް  ބްރާންޗަށް ށ.   އަށް އެ  2020ފެބްރުވަރީ    03އިން    2020ޖަނަވަރީ  

އޭގެފަހުން އިބްރާހީމް މޫސާ  މޫސާ ދަތުރުކުރުމަށް ވަނީ ރޭވި ޓިކެޓް ނަގާ އިބްރާހީމް މޫސާއަށް އެންގިފައެވެ. ނަމަވެސް  

އަ ކަމުގައި  ނެތް  ދެވެން  ހުރިގޮތުން  ހާލަތު  ބަލި  މަސައްކަތުގައި  މި  ކަންތައްތަކުގައި  ންވަނީ  މިފަދަ  އަދި  ގާފައެވެ. 

ބަލި ހާލަތާއި   ކުރިން  ނަމޫނާވާންޖެހޭ މީހަކަށްވެފައި  މި ދަތުރު ރޭވުމުގެ  އެހެން މުވައްޒަފުންނަށް  ސްަޕވައިޒަރ އަކީ 

ވިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި    ރާރުމިފަދަ ކަންތައްތައް ތަކު  ،ތުން އިބްރާހީމް މޫސާ އަންގާފައި ނުވާކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ. ވީމާބެހޭގޮ

   މި މުވައްޒަފާއި ދޭތެރޭ ކުންފުނީގެ ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ނަސޭހަތްތެރިވުމަށް އެދެމެވެ...."

  ، ކަމާއިމިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ

ބްރާންޗަށް އެންގުމެއްނެތި ދަތުރުކުރުމަށް ފުރަތަމަ އެއްބަސްވެ    ބަލިހާލަތު ހުރިގޮތް  ގެމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތު .8.5

ލި ހާލަތު ހުރިގޮތުން ދެވެން ނެތްކަމަށް އެންގުމާ ލ. އިސްދޫ ބްރާންޗަށް ދިއުމަށް ޓިކެޓް ނެގުމަށްފަހުގައި ބަ

ޑިޕާރޓްމަންޓަ ރިސޯސަސް  ހިއުމަން  ކުންފުނީގެ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ރީ  ޖަނަވަ  27ށް  ގުޅިގެން 

ފަރާތަކީ    ސަލަ ހުށަހެޅިމައް އެ ބަޔާނުގައި  އް ދީފައިވާކަމާއި،  ބަޔާނެގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް    2020

ފަރާތަށް ދަތުރު    ސަލަ ހުށަހެޅިމައް  ،އިށާވަނަ އަހަރު ހިތުގެ އެންޖިއޯގްރާމް ހަދާފައި ހުރި މީހެއްކަމަ  2018



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް 
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ސްޓޭަޝން މެނޭޖަރ އިބްރާހީމް  ކުރީގެ ހިންގުމާ ހަވާލުވެ ހުރި    ،ން އަންގާފައިނުވާކަމަށާއިދާންޖެހޭކަން ކުރި

ފަރާތް ކައިރީ ނުރަސްމީކޮށް އެ ފަރާތް ދަތުރު   ޅިމައްސަލަ ހުށަހެލީ އަސްލަމް  ޢަ އަތީފް އަދި އޮފިސަރ  

ރަސްމީކޮށް    އުމަށްދަތުރުދިހުރީ    ނަމަވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ،ދިއުމަށް ލިޔުމެއް އައިސްފައިވާކަމަށާއި

ނަމަވެސް އެއްރޭ    ،ކަމަށާއިގޭ  .ޑީ އިން ގުޅިކަމެއް ނޭނއެސްއޯ.އެކަމާ ގުޅިގެން    ،އަންގަންދެން ކަމަށާއި

ކަން އިސްދޫއަށް ދާން ތައްޔާރުތޯ އެހުމުން އޮފީހުން އެ ރަށަށް ދާންޖެހޭ   ފައި ލ. ޅާއަންހެން ކުއްޖެއް ގު

މީގެ ކުރިން ދަތުރު ކޮށްފައިވާނީ ރަށް ކައިރި    ،ނާންގާ ކަމަށް ބުނުމުން އޯކޭ ބުނެ ފޯނު ބޭއްވި ކަމަށާއި

ދުވަހަށް އާއްމުކޮށް ދަތުރު ދާންޖެހޭ    15،16  ، ދެ ދުވަހަށް ކަމަށާއިރަށްރަށަށް އެއް ދުވަހަށް ނުވަތަ

 ހެޅި މައްސަލަ ހުށަ  ،ދާތީމީހުންގެ ބައިވަރު މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންއި، އެކިހިސާބަށްވުރެ ދުރަށް ދާންޖެހުމާ 

ހިތުގެ    ހަނދާނެ ނެތިގެންއެ ސިޓީގައި    ،ކަމަށާއި އަންގާފައިވާނެ  ފަރާތަށް ދެވެން ނެތްކަމަށް ސިޓީއަކުން  

ޖިއޯގްރާމް  ހަދާފައިވަނީ އެންއަސްލު    ހަދާފައިވާކަމަށް ލިޔެވިފައިވާނެ ކަމަށާއި، ނަމަވެސްބައިޕާސް ސާރޖަރީ  

ކޮށްފައިވާ ބަޔާން  ވެސް ކަން  އެއްކަމަށް  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަޔާނަށް  މި  ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

 އިންކާރުކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

8.6. ( ފައިަޞލް  އިބްރާހީމް  ގޮތުގައި  ހެއްކެއްގެ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  ބިލެތްފަހި( ރީމައްސަލަ  ށ.   / ހުއްަޞބާ 

  ވަޒީފާއާބެހޭ   ގައި  2021  މާރިޗު  25  (A114505)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

ފަރާތްހެކިބަސް    އަޑުއެހުމުގައި  ބޭއްވުނު  ޓްރައިބިއުނަލުގައި ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދަތުރު އަދާކުރަމުން،   

 ، ގޭނެ ކަމަށާއިނކުރުމަށްޓަކައި ޓިކެޓް ނެގުމުގެ ކުރިން އެ ދަތުރުގެ ކަންކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެ

 ، ކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ކަމަށާއިމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުންވެސް ތަޖުރިބާ ހޯދުމަށް ދިއުމަށް ަޝއުގުވެރިކަން ފާޅު

ދިއުމަށް   ދުވަހުދަތުރު  ކުރީ  ދުވަހުގެ  އޮތް  ފުރަން  ހަމަޖައްސައި،  ދަތުރު    ޓިކެޓް  ގުޅާފައި  ފޯނުން 

 ސިޓީއެއްވެސް ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށާއި،ނުދެވޭނެކަމަށް ބުނެފައިވާކަމަށާއި، އަދި ދެން ޖެހިގެން އައި ދުވަހު  

އެ ފައިސާ    ،ޖަމާ ކޮށްފައިވާނެ ކަމަށާއިފަރާތަށް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ކަ ތިރީސް ރުފިޔާ  އެގާރަހާސް ތިން ސަތޭ

އަށް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ލ. އިސްދޫ ، ޖަމާ ކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށްބުރާ ނއަ

އެމަސައްކަތަށް   ،އިންޖީނު އޯވަރހޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތެއްގައި ކަމަށާއިފޮނުވަން ނިންމާފައިވަނީ އެ ރަށުގެ  



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް 
ނަންބަރު:                             ހުށަހެޅި މައްސަލަ އިބްރާހީމް މޫސާ  VTR/2020/80މައްސަލަ 
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 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
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 ،ހުރި ކަމަށާއިއެބަފައި ވެސް  ވެނުދިއުމުގެ ސބަބުން އިސްދޫގެ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަތައް ދިމާވެ ގްރަންޑްސް 

ނަމަވެސް މަސައްކަތުގެ    ،އެ ދަތުރުގެ ކުރިން އެއްވެސް ދަތުރެއް ނުދިއުމަށް އިންކާރު ކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި

ދައްކާ ވާހަކަ  ގޮތަށް  ގެއްލޭ  މަސްލަހަތު  ތެރޭގައި  ކޮ  ،މާހައުލުގެ  އެހާވަރުން  މުވައްޒަފުން  ންމެހެން 

މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމެއް ނެތޭ މަސައްކަތް ކުރިއަސް ކުންފުންޏަކުން ބަލައެއް ނުގަންނާނޭ މިފަދަ މޭރުމުން  

ދެއްކިކަ ލިބިފައިމަޢުލޫ  މުގެވާހަކަ  އަ  ،ކަމަށާއިވާ  މާތު  ގޮތުން  ގުޅޭ  ގަބަހުން  ނއެކަންކަމާ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ތްތެރިވެފައިވާނެ ކަމަށް  ޙަޭޞނަ

ހުށަހެޅި .8.7 ގޮތުގައި    މައްސަލަ  ހެއްކެއްގެ  އަސްލަމްޢަ ފަރާތުގެ  ބިލެތްފަހި(    ވިޔުޕާރކް)  ލީ  ށ.  )ދިވެހި  / 

ނަން ކާޑު  އަންގައިދޭ    ވަޒީފާއާބެހޭ   ގައި   2021  މާރިޗު  A324123) 25ބަރު:  ރައްޔިތެއްކަން 

  މަޤާމުގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ    އަދާކުރަމުން،ހެކިބަސް    އަޑުއެހުމުގައި  ބޭއްވުނު  ޓްރައިބިއުނަލުގައި

އޮފީސް ފަރާތުން ހަމަޖައްސާ    ،ފަރާތެއް ކަމަށާއި  ވަރަށް ފުރިހަމައަށް އަދާކުރާ ޒިންމާދާރުސްއޫލިއްޔަތުތައް  މަ

މުގައި ހުރި ފަރާތެއް ާޤއޭރު ހެކިވެރިޔާއަކީ އެޑްމިން އޮފިސަރ މަ   ،ގޭ ކަމަށާއިނދަތުރުތަކުގައި ދާކަން އެ

ފޮ  ،ކަމަށާއި މުވައްޒަފަކު  ދަތުރެއްގައި  ރަސްމީ  މުވައްޒަފަކަށް    ،ނުވާނަމައޮފީހުން  ކުރެވޭނެ އެ  ދަތުރު 

ބްރާންޗުން ޑިޕާޓްމަންޓްތަކަށް    ،ދަތުރު ކުރެވޭނެ ހާލަތެއްގައި ހުރިނަމަ  ،ބަލާނެކަމަށާއި  ހާލަތެއްގައިތޯ ހުރީ

އަންގާނެކަމަށް  ދަތުރުކުރުމަށް    ދަތުރުކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭނެކަމަށާއި، އެ ހުއްދަ ލިބުމުން އެ މުވައްޒަފަކަށް

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

)ދިވެހި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި އިބްރާހީމް ޢަޠީފް )ކެނެރީގެ / ށ. ބިލެތްފަހި(   .8.8

ނަންބަރު:   ކާޑު  އަންގައިދޭ    ވަޒީފާއާބެހޭ   ގައި   2021  މާރިޗު  A322759) 25ރައްޔިތެއްކަން 

ހެޑް އޮފީހުން  ކީ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަ  އަދާކުރަމުން،ހެކިބަސް    އަޑުއެހުމުގައި  ބޭއްވުނު   ޓްރައިބިއުނަލުގައި

ގަޑިއަށް   ފަސްޖެހުމެއްނެތި  އެންގުމަކަށް  ކޮންމެ  އަންގާ  ބްރާންޗުން  ފަރުވާތެރިކަމާއެކު  ވަރަށް  އަދި 

ނިންމަމުންދާ   ކަމަށާއި،މަސައްކަތްތައް  ފާހަގަކުރެވިފައިވާ  ގޮތުގައި  ރަސްމީ    މުވައްޒަފެއްގެ  އޮފީހުން 

 ، އަހާނެކަމަށާއި  ދަތުރު ކުރެވޭނެ ހާލަތެއްގައިތޯ ހުރީއެ މުވައްޒަފަކަށް    ،ވާނަމަދަތުރެއްގައި މުވައްޒަފަކު ފޮނު 

ހުރިނަމަ ހާލަތެއްގައި  ކުރެވޭނެ  ހެޑްއޮފީހުގެ   ،ދަތުރު  ގުޅުންހުރި  ކަމާ  ފުރާ،  ފޯމު  ހުއްދަ  ދަތުރުގެ 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް 
ނަންބަރު:                             ހުށަހެޅި މައްސަލަ އިބްރާހީމް މޫސާ  VTR/2020/80މައްސަލަ 

                                             

  

24 ގެ  12 ޞަފްޙާ      
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
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ލިބުމާއެކު ހުއްދަ  ދަތުރު  ފޮނުވާ  ލިޔުމުން    ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކަށް  އެކަން  ރަސްމީކޮށް  މުވައްޒަފަކަށް  އެ 

ކުގައި  މަޖެންސީކޮށްވެސް ކައިރި ރަށްރަށަށް ދާންޖެހޭ ދަތުރުތަފަރާތަކީ އެ   ޅިމައްސަލަ ހުށަހެ  އަންގާނެކަމަށާއި،

ކަނޑިތީމުގެ   ގެ ބޭފުޅުންނާއި ށ.ންއެކަމަށް ރީޖަ  ،މާއެއްގޮތަށް ދަތުރުކުރާ ފަރާތެއް ކަމަށާއި އަންގާ އެންގު

ހެކިވާނެކަމަށާއި ށ.  ،ސުޕަވައިޒަރުވެސް  ކުރިންވެސް  ވަކިކުރުމުގެ  ބްރާންޗަށް   ވަޒީފާއިން  ކޮމަންޑޫ 

ބަދަލުކުރުމަށް   ސީލް  ހުށަހެޅިއިންޖީނެއްގެ  ފަރާތް  މައްސަލަ  އެ   ކަމަށް  ނދަތުރުކޮށްފައިވާކަން  ގޭ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ވަޒީފާއިން   .9 މުވައްޒަފަކު  ކުރިން  ވަކިކުރުމުގެ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ    ( substantive fairness) ަމުއޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރަކްނ  ވަކިކުރުމުގައި ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ  

 ާޤިއުމޮކށަްފިއޭވޯތ ބާަލިއުރ، 

ން މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ވަޒީފާދޭފަރާތު .9.1

(substantive fairness)  ީ؛ޤާއިމުކުރެވިފައިވާކަމުގައި ބެލެވޭނ  

ުމަވއްޒަަފުކ   .1 ެއީއ  ައާސެސްއ  ޚިޔުާރުކާރ  ަވިކުކުރަމށް  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒުަފން  ަފާރުތްނ  ަވޒީފޭާދ 

 ؛ ަމްށ ުހއަްދކުރާފަަދ ޢަދުުލެވިރ ަސަބަބަކްށުވމެުގ ިއުތުރްނަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރ

ުއްނުސރަުތްއ   .2 ެއްނމަެހިއ  ުފރަިހަމުކަރންޖޭެހ  ަދުށން  ައާސެސއެްގ  ޚާިޔުރުކާރ  ެއ 

 އަދި ؛ ުފރަިހަމވަެފިއާވަނަމަކާމިއ

ަވޒީފޭާދ   .3 ަވިކުކުރުމަގިއ  ަވޒާީފިއން  ުމަވްއޒުަފ  ަދުށްނ  ައާސެސްއެގ  ިޚާޔުރުކާރ  ަފާރުތން  ެއ 

 ؛ަތޠީްބުޤޮކށަްފިއާވ ަހަމައީކ ެއކަށެީގްނާވ ަހަމައަކްށ ާވަނަމަކްނ 

  ަޤިޟއްޔާއާއި އެ   HC-A/134/2011އާއި    HC-A/24/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  

 ޯކުޓްނ ންިނަމވަާފިއާވ ިމ ާބވަތެުގ އެެހްނ ަމްއސަަލަތުކްނ އެނެގްނ ޮއްނަނަކން ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް 
ނަންބަރު:                             ހުށަހެޅި މައްސަލަ އިބްރާހީމް މޫސާ  VTR/2020/80މައްސަލަ 
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ަފާރތް  ުހށެަހ    .9.2 ަވޒާީފިއްނ ަމްއސަަލ ހުށެަހޅި  ިމާވ ަމްއސާަލަގިއ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތގެ  ޅަިފއި 

ޮއނަްނަކާމިއ،   ެއނެގން  ެނިތކްަނ  ިދނެުމްއ  ނޯޓެިހްއ  ދިނުމަކާނުލައި  ަވިކޮކށަްފިއަވީނ  ނޯޓިހެއް 

 23ނު( ގެ  )ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫ  2/ 2008މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ ާޤނޫނު ނަންބަރު  

ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  އެ  އެގޮތުން،  ޙާލަތުތަކުގައެވެ.  ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  މާއްދާގައި  ވަނަ 

 ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ،  

]ނޯޓީހެއް ދިނުމަކާނުލައި، ަވޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތެއް އޭާނެގ ަވޒީފާއިން ަވކިކުރެޭވނީ، އޭާނެގ މަސައްކަތުެގ އަޚްލާޤު އެކަށީެގްނ  

ަވޒީފާދޭފަރާތަށް ،  ނުވުމާއެކު  ކުރެޭވނެކަމެއްކަމަށް  ބަލާއިރު،  ހަމަތަކަށް  އެކަށީެގންާވ  ބެހެއްޓުމަކީ،  އިތުރަށް  ަވޒީފާަގއި  އޭނާ 

 ނުފެންނަ ޙާލަތުތަކުގައެެވ.[ 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ،  23އަދި ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ 

ބުނެފައިާވ ޮގތުެގމަތިން ަވޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތެއްެގ މަސައްކަތުެގ އަޚްލާޤު އެކަށީެގންުނާވކަމަށް ބެލެޭވީނ ]މި މާއްދާެގ )ހ( ގައި  

 އަންނަިނިވ ޙާލަތުތަކުަގއެެވ. 

ަވޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމުން ަވޒީފާދޭ ފަރާތަށް ނުަވތަ ަވޒީފާ އަދާކުރާ ތަނަށް ގެއްލުންތަކެއް ލިބިދާނެކަމަށް   (1)

 ؛ފެނުން

 ތެއް ެވފައިުވން.[  ޚިޔާނާ (2)

މިފަދައިން ކަމާއި، ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެކަމަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް ބެލެވޭނެ ޙާލަތްތައް 23

 SC-A/27/2014ގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ، އެ ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ތަފްޞީލުކޮށްދެމުން ދިވެހިރާއްޖޭ 

މަސްޢޫދު  ލިމިޓެޑް(  )އިސްމާޢީލް  ކޯޕަރޭޝަން  ފައިނޭންސް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ހައުސިންގ  ަޤިޟއްޔާގެ    ވ. 

 ، ވަނަ ނުކުތާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ 33އަދި  32ަޝރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ 

ަވނަ މާއްދާެގ )ހ( އާއި )ށ( ގައި    23ފަކު ަވޒީފާއިން ަވކިކުރެޭވީނ، ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫުނެގ  'ނޯޓިސްނުދީ މުަވއްޒަ

ބުނެފައިާވ ފަދައިން އަދުލުވެރި ސަބަބެއް އޮެވެގންެނެވ. އަދުލުވެރި ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް ބެލެޭވނީ ދެ ހާލަތެއްަގއެެވ.  

 އެއީ: 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް 
ނަންބަރު:                             ހުށަހެޅި މައްސަލަ އިބްރާހީމް މޫސާ  VTR/2020/80މައްސަލަ 
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(i) .ްފާޅުކަންބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލެއް ކުރުނ 

(ii)  .ްޚިޔާނާތެއް ެވފައިުވނ 

ޢަމަލަކީ   ޣައިރުސުލޫކީ  ދިުނމެއްެނތި    (misconduct)ކޮންމެކޮންމެ  ނޯޓިސް  މުަވއްޒަފަކު  ޢަމަލެއްެގ 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 ސީދާޮގތެއްގައި ޚިލާފު ކަމެއް ކަމަށް ާވަނމަ، އެ ޢަމަލަކީ 

 'ދާނެއެެވ.ނޯޓިސް ދިުނމެއްެނތި ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުމަށް ހުއްދަވެދާނޭ ފާޅުކަްނބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ ޢަމަލެއް ކަމަށް ބެލެިވ

   ިމ ޢާިބާރުތްނެނެވ.       

( 2020ޖަނަވަރީ    29)  FNK/A/TER/2020/36ފެނަކަ ކޯރޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްގެ ނަންބަރު:   .9.3

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ   34.8ގެ  މުވައްޒަފުންގެ ަޤވާޢިދު  ގައި،ރި ކަމުގެ ލިޔުން'  'ވަޒީފާއިން ވަކިކު 

ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތަށް ނުވަތަ ށް ބަހައްޓައިފިނަމަ  ވަޒީފާގައި އިތުރަ( ގައި ވާގޮތުގެ މަތިން  4އަދި )(  1)

ވަނަ ދުވަހުން   2020ޖަނަވަރީ    30ލިބިދާނެކަމަށް ފެންނާތީ،    ތަކެއްގެއްލުން   ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނަށް

 އިރު، ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާފެށިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން 

ަވޒާީފާއބޭެހ ްޓަރިއިބުއނުަލން ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކްށެގްނ ހުށެަހޭޅ ަމއްސަަލެއްއަގިއ ޮގެތްއ ިންނަމްނ ޖޭެހީނ   .9.4

ސަަބބަުތަކށް   ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ  ޗުިޓަގިއ   / ިލުޔުމަގއި  ައްނގާ  ަވިކުކރަިކްނ  ަވޒާީފިއން  ަހަމެއަކިނ 

ަންނަބުރ  ރާިޢަޔްތޮކްށަކަމ  ަހިއޯކުޓެގ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ަޤިޟްއާޔިއްނ    HC-A/280/2012ްށ 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް 
ނަންބަރު:                             ހުށަހެޅި މައްސަލަ އިބްރާހީމް މޫސާ  VTR/2020/80މައްސަލަ 

                                             

  

24 ގެ  15 ޞަފްޙާ      
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މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައުޫޟޢީ  ،  ަކނަޑައޅަާފިއާވީތ

 ލިމިޓެޑްގެ އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ ފެނަކަ ކޯރޕަރޭަޝން    ،ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުވެފައިވޭތޯ ބެލުމަށް

'ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ކަމުގެ ލިޔުން' (  2020ޖަނަވަރީ    29)  FNK/A/TER/2020/37ނަންބަރު:  

ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބުނާފަދައިން  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ކަންތައްތައް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި 

 ފަރާތް ކޮށްފައިވޭތޯ ބަލަންޖެހޭކަމަށް ދެކެމެވެ. 

ަވނަ ާމއާްދައީކ، ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފއްިނ ަވިކުކުރަމށް ިއޚިްތާޔރީ ާބރުތެަކްއ    23ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނެގ   .9.5

ަވޒީފޭާދ ަފާރަތަކްށ ލިބޭިދ ާމއާްދައަކްށުވުމްނ އެ ާމއާްދެގ ަދުށން ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރުމަގިއ  

ަވޒާީފާއބެހޭ  ، ެވ. އެެހީނަކްނަކްނ ބަަލްނޖޭެހ ިމްނަވަރްށ ބަަލިއ، ިފަޔަވޅު ައަޅްނޖޭެހެނ ކުަމަގިއ ެދެކެމ

ަވަނ ާމއާްދެގ ަދުށްނ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކްށެގްނ ުހށެަހޭޅ ަމްއސަަލަތކަުގިއ،    23ާޤޫނުނެގ  

ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކިރ ަމުރޙާަލަގިއ ަޢމުަލުކިރ ޮގްތ ެއީއ ަވަޒްނކަުރްނޖޭެހ މިުހްނުމ ުއްނުސެރްއަކަމށް  

 ާވްނޖެެހެއެވ. 

ަވަނ ާމއާްދެގ ަދުށްނ، ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކެރޭވީނ ެދ ަޝުރެތއް   23ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނެގ  .9.6

އެ   ުނުވާމިއެއކު  ެއަކީށެގްނ  ައޚާުލުޤ  ަމަސްއަކުތެގ  ުމަވްއޒެަފްއެގ  ެއ  ެއީއ  ުފރަިހަމެވެގްނަކާމިއ، 

ަކެމްއކަަމްށ  ުކެރޭވެނ  ، ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފަގިއ އުިތަރށް ބެެހއުްޓަމީކ، ެއަކީށެގްނވާ ަހމަަތަކށް ބާަލިއުރ

ައޚާްލުޤ   ަމަސްއަކުތެގ  މަުވްއޒެަފްއެގ  ެއގުޮތްނ  ެއނޭގަކާމިއ،  ނެުފުނުމްނކްަނ  ަފާރަތްށ  ަވޒީފޭާދ 

ެއަކީށެގްނުނާވަކަމށް ބެެލޭވީނ ެއ ުމަވްއޒެަފްއ ިއުތަރްށ ަވޒާީފަގިއ ބެެހްއުޓުމްނ ަވޒީފޭާދ ަފާރތްަށ ނަުވތަ  

މްަށ ެފުނުމން ުނަވަތ ިޚާޔނެާތްއވަެފިއުވުމްނަކން ިމ  ަވޒާީފ އާަދުކާރ ަތންަށ ެގއުްލނަްތެކްއ ިލބާިދެނަކ

 ާމއާްދެގ )ށ( އްަށ ބުެލުމްނ އެނެގްނ ޮއްނަނަކާމިއ،  

ގެއްލުންތަކެއް  .9.7 ތަނަށް  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ނުވަތަ  ކުންފުންޏަށް  ބެހެއްޓުމުން  އިތުރަށް  ވަޒީފާގައި 

އަދި އިންޒާރެއްވެސް ދިނުމަކާނުލައި    ލިބިދާނެކަމަށް ފެނިއްޖެނަމަ، އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަކާނުލައި 

ޑިރެކްޓަރއަށް  މެނޭޖިންގ  ކުންފުނީގެ  އިޚްތިޔާރު  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފެއް  އެ 

ަޤވާޢިދު   މުވައްޒަފުންގެ  ލިމިޓެޑްގެ  ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ  ވަނަ    34.8ގެ    2015ލިބިގެންވާކަން 
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މުވައްޒަފެއްގެ ކިބައިން ކަމާއި އަދި އެނގެން އޮންނަ ވަނަ ނަންބަރަށް ބެލުމުން 1މާއްދާގެ )ހ( ގެ  

އެއްގޮތަކަށްވެސް ޚިދުމަތް ނުލިބުމުން ނުވަތަ މުވައްޒަފެއްގެ ޒިންމާ ނުއުފުލުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ 

މުވައްޒަފުގެ ޢަމަލުތައް ހުރި ގޮތުން ކުންފުންޏަށް ނުވަތަ މަސައްކަތްކުރާ ތަނަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް  

ނިއްޖެނަމަ، އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަކާނުލައި އަދި އިންޒާރެއްވެސް ދިނުމަކާނުލައި  ލިބިދާނެކަމަށް ފެ

ޑިރެކްޓަރއަށް  މެނޭޖިންގ  ކުންފުނީގެ  އިޚްތިޔާރު  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފެއް  އެ 

ަޤވާޢިދު   މުވައްޒަފުންގެ  ލިމިޓެޑްގެ  ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ  ވަނަ    34.8ގެ    2015ލިބިގެންވާކަން 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް   ބެލުމުން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،  ވަނަ ނަންބަރަށް  4އްދާގެ )ހ( ގެ  މާ

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ޙާލަތެއް   23ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

ފެނަކަ ކޯރޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްގެ މުވައްޒަފުންގެ ޤަ   34.8ގެ    2015ވާޢިދު  މެދުވެރިވެގެންތޯއާއި 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ   ވަނަ ނަންބަރުގައި  4އި އަދި  ވަނަ ނަންބަރާ  1ދާގެ )ހ( ގެ  ވަނަ މާއް

 މަތިންތޯ ބަލަންޖެހެއެވެ. 

ފަރާތަށް   .9.8 ހުށަހެޅި  ބޭމައްސަލަ  އެކިއެކި  ބައިވެރިވުމަށް ނުކުންފުނީގެ  ދަތުރުތަކުގައި  ކުރާ  ންތަކަށް 

އަންގައި  ފަރާތަކުން  ދަތުރުގައެއްވެސް  އެ  ކުރިން  ހަމަޖެއްސުމުގެ  ދަތުރެއް  އެ   އި ފިނަމަ 

 ،ށް އެންގުމަށާއިތަކަބައިވެރިވެވޭނެކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ރަސްމީކޮށް ހިންގުމާއި ހަވާލުވެ ހުރި ފަރާ

އަދި މީގެ ފަހުން ދަތުރު ހަމަޖެއްސުމަށްފަހު ދަތުރު ނުދެވޭނެކަން އަންގައިފިނަމަ އެކަން ކުންފުނީގެ 

އަންގާ  ގަވާއިދުގެ އަޅާނެކަން  ފިޔަވަޅެއް  އަޅަންޖެހޭ  ބަލައި  ތެރެއިން  ނަސޭހަތް    އަނގަބަހުން 

ޖަވާބު    ދީފައިވާކަމަށް ފަރާތުން ގައި    4.2.5ފޯމުގެ  ހުށަހަޅާ  މައްސަލައިގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ދި ނަންބަރު  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  ހައިކޯޓުގެ   ަޤިޟއްޔާގައި   HC-A/67/2013ވެހިރާއްޖޭގެ 

 ، ނުކުތާގައި ވަނަ  2 ފާހަގަކުރެވުނު ޝަރީއަތަށް

އޭާނއާ މެދު އެހެން އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅެއް އެޅުނުކަން ދަލީލުކޮށްދޭ އެއްެވސް    ، އޭނާއަށް ލިޔުމުންދީފައިާވ އިްނޒާރު ފިޔަވައި "

ބޭކާރ ލިމިޓެޑްލިޔުމެއް  ޕްރައިެވޓް  ފެންޓަސީ  މުަވއްޒަފަކަށް ސް  ނެތްކަމާއި،  އެނެގން  ހުށަހަޅާފައިާވކަން  ފަރާތުން  ެގ 

ޮގތަކަށް އެކަމުެގ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓެންޖެހޭފަދަ   އަނގަބަހުން ދެޭވ ނަޞޭހަތަކީ މުަވއްޒަފަކަށް އެކަން އެންުގނުކަން އެނޭގފަދަ

ބެލެޭވކަްނ   ޮގތުަގއި  ފިޔަވަޅެއްެގ  އިޞްލާޙީ  އެޅޭ  އެމުވައްޒަފަކާމެދު  އެއީ  ދިނުން  ަނޞޭޙަތް  މުަވއްޒަފަކަށް  ކަމެއްކަމާއި، 
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ޤާނޫުނެގ   އެޤާނޫުނެގ    19ަވޒީފާއާބެހޭ   ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  މާއްދާގައި  ދަ  21ަވނަ  މާއްދާެގ  މުަވއްޒަފަކު ަވނަ  ށުން 

ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުމުގައި މުަވއްޒަފަކަށް ދެޭވ ނަޞޭހަތުެގ މައްޗަށް ބުރަެވޭވއިރު، ނަޞޭޙަތް ދިނުމުގައި ހަރުދަނާ އުޞޫލެއް 

އުޞޫލެއް  ހަރުދަނާ  އެފަދަ  ދިނުމުަގއި  ނަޞޭޙަތް  އަނަގބަހުން  މަސްއޫލިއްޔަތެއްކަމާއި،  ފަރާތުެގ  ަވޒީފާދޭ  ެގްނގުޅުމަކީ 

ދެުވުނ  ޤާއިމުކު އޭނާއަށް  ބުނުމަކީ  ބުނެލާ  އަނގަބަހުން  ރަނަގޅުކުރުމަށް  ކަމެއް  ާގތުަގއި  މުަވއްޒަފެއް  ރެިވފައިނުާވނަމަ، 

ަވަނ    19ނަޞޭހަތެއް ޮގތުަގއި ަވޒީފާދޭ ފަރާތުން ބެލުމަށް ފުރުޞަތު އޮނަނާނެކަމާއި، ނަމަެވސް އެއީ ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫުނެގ  

ފަކަށް ަނޞޭޙަތްތރިެވުވނުކަމަށް ބުނެ ދެއްކިދާނެ ޙުއްޖަތެއްކަމަށް  ޒަޤްޞަދަށްޓަކައި މުަވއްަވނަ މާއްދާެގ މަ  21މާއްދާ، އަދި  

 ބެލެޭވނެ ހަމައެއް ނޫންކަން ފާހަަގކުރެެވއެެވ."  

ހުށަހެޅިފައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ،  މައްސަލައިގައި  މި މިފަދައިން  ފަރާތުން ވާ  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ޔުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަނގަބަހުން ދީފައިވާ ނަސޭހަތްލި   ކަންތަކާގުޅިގެން ފާހަގަކޮށްފައިވާ  

ނަމަވެސްތިރިކުރެވިފައިނު ފަރާތް     ،ވި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދިންކަމަށް  ނަސޭހަތް  އަނގަބަހުން 

 ވެވެއެވެ. ނަސޭހަތްތެރިވެވުނުކަމަށް ބުރަވާތީ، އަނގަބަހުން ނު އިންކާރުކޮށްފައި

 ، ރާރު ނުކުރާނަމަނަސޭހަތްތެރިވެފައިވާ ކަމަކާ ގުޅިގެން ދެވަނަ ފަހަރަށް އެ ކުށް ތަކުމުވައްޒަފަކަށް   .9.9

ކުރިން ކޮށްފައިވާ ކުށާއި ގުޅިގެން އަލުން ދެވަނަ ފަހަރަށް އެއްކަމަކަށް ދެފަހަރު ފިޔަވަޅު އެޅިގެން 

 ނުވާނެ ކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ. 

ފަރާތުގެ   ،ޔަތްކުރާއިރުރިއާ  ނުކުތާތަކަށް  އެންމެހާ  ފާހަގަކުރެވުނު  އިސްވެ .9.10 ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ވަނަ   4އި އަދި  ވަނަ ނަންބަރާ  1ދާގެ )ހ( ގެ  ވަނަ މާއް  34.8ގެ    2015މުވައްޒަފުންގެ ަޤވާޢިދު  

ހިންގިކަން   ފަދަ  އިވާބަޔާންކޮށްފަ  ނަންބަރުގައި އަމަލެއް  ސުލޫކީ  ޣައިރު  ބޮޑު  ފާޅުކަން  ނުވަތަ 

ހުށަހަޅާފައިނެތަތީ، ާޤނޫނު ނަންބަރު މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  ސާބިތުވާނެ އެއްވެސް ހެއްކެއް  

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާ ނުލައި މައްސަލަ   23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  2008/2

 substantive) ދުުލެވިރަކްނ  ަޢ  ީޢަމުއޫޟފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ  ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީ 

fairness )    ަފާރުތްނ ަރއުްދިވ  ެންތާޤަމްއސަަލ  ަހަމެއްއ  ުބަރެވޭވނެ  ކަަމށް  ިއުމޮކށަްފިއާވަކމްަށ 

 ަކނަޑައަޅެމެވ. 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް 
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ޢަދުލުވެރިކަން  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ .10 އިޖުރާއީ   (procedural fairness)  ވަކިކުރުމުގައި 

 ާޤއިމުކުރެވިފައިވޭތޯ ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

 substantive)  މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާއިރު ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަން .10.1

fairness)  ިއ ޢަދުލުވެރިކަން  ާޤއިމުކޮށްފައިނުވާނަމަ   (procedural fairness)ޖުރާއީ 

ނަންބަރު ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ނުޖެހޭނޭކަމުގައި  ބަލަން            ާޤއިމުކުރެވިފައިވޭތޯ 

2010/HC-A/209  ުމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން   ،ަޤިޟއްޔާގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވީހިނދ

 (procedural fairness)ވަކިކުރުމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން  

ފުވެރި  ސާ ރުކޮށް ކަނޑައެޅުން ލާޒިމުވާކަމުގައި ބުރަވެވެން ނެތްނަމަވެސް، އިންޒަާޤއިމުކޮށްފައިވޭތޯ ނަ

ވާ ނިންމުމަކަށް  ޢަދުލުވެރި  ޢަދުލުވެރިކަން ލު ސިއަދި  އިޖުރާއީ  އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ  ވުމަށްޓަކައި 

(procedural fairness)   ާމުކަމުގައި ންރުކުރުން މުހި ޒަކޮށްނަމަވެސް ނަސާާޤއިމުކޮށްފައިވޭތޯ ޚުލ

 . ބުރަވެވެއެވެ

ޢަދުލުވެރިކަން މުވައްޒަފަ  ނެތި  ދިނުމެއް  ނޯޓިސް .10.2 އިޖުރާއީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ކު 

ރެވިފައިވާކަމަށް، ޢާއްމު ޙާލަތުތަކުގައި ކަނޑައެޅޭނީ، ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އެންމެ ކުޑަމިނުން ާޤއިމުކު 

ނަންބަރު ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ވާނަމަކަން  ފުރިހަމަކޮށްފައި  ކަންކަން        އަންނަނިވި 

2010/HC-A/208  ެަޤިޟއްޔާއިން އެނގެން އޮވެއެވ . 

 ހުރިހާ  ދެވެންހުރި  އެއިރަކު  މަޢުލޫމާތު،   ކަމަކާބެހޭ  ތުހުމަތުކުރެވޭ  މައްޗަށް  މުވައްޒަފުގެ .1

 ؛ދިނުމަށްފަހު ފަރާތުން ދޭ ވަޒީފާ މުވައްޒަފަކަށް އެ ތަފުޞީލަކާއެކު،

އެފަދަ ދިނުމަށްފަ  މުވައްޒަފަށް  އެ  ފުރުަޞތު  ޖަވާބުދާރީވުމުގެ  ތުހުމަތަކާމެދު  އެ .2 އަދި  ހު 

އެ   އެ ފުރުަޞތެއްގައި  އެދިއްޖެނަމަ  ހޯދުމަށް  އެހީތެރިކަން  މީހެއްގެ  ކަނޑައަޅާ  މުވައްޒަފަކު 

 ؛ފުރުަޞތު ދިނުމަށްފަހު

 ؛ތަޙްީޤުޤކުރުމަށްފަހު އިދާރީގޮތުން މައްސަލަ އެ .3



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް 
ނަންބަރު:                             ހުށަހެޅި މައްސަލަ އިބްރާހީމް މޫސާ  VTR/2020/80މައްސަލަ 
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ކަމަށް، ފުރިހަމަވާ  ަޝރުޠު  ދެ  ފުރިހަމަވާންޖެހޭ  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ   23  ާޤނޫނުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ .4

ފެ ތަޙްީޤަޤކަށް  ކުރެވޭ  މުވައްޒަފަކު އެ  އެ  ނިންމައިފިނަމަ،  ވަކިކުރަން  މުވައްޒަފަކު  އެ  ނި، 

 . ވަކިކުރި ސަބަބުތަކާއެކު އެ މުވައްޒަފަކަށް އަންގާފައިވުން، ވަކިކޮށްފައިވާކަން

އިޖުރާއަތުތައް އަދި   އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ  ހާލަތުގައި،  ވަކިކުރެވޭ  ވަޒީފާއިން  ދިނުމަކާނުލައި  ނޯޓިހެއް 

ގާއިމުކުރެވިފައިނުވާކަމަށް    (procedural fairness)އިނުވާނަމަ އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން  ފުރިހަމަކޮށްފަ

ޑިސްމިސަލް   އަންފެއަރ  ކުރުން  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ހާލަތެއްގައި  އެފަދަ   unfair)ބެލެވޭނެކަމާއި 

dismissal)    ްކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަނ ހައިކޯޓުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ބެލެވޭނެކަމަށް  ގޮތުގައި  އެއްގެ 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

މައްސަލަމިހުށަހެޅިފައި .  10.3 މެދު  އިގައި،  ވާ  ފަރާތާ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ކަންކަމާ   ފަރާތުގެ  ގުޅިގެން  ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ  ހުށަހެޅި  އެނގެން  މައްސަލަ  ނަގާފައިވާކަން  ބަޔާނެއް 

  ގުޅިގެން   ތުހުމަތުތަކާ  ކުރެވުނު   ފަރާތާމެދު  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ،  ނަމަވެސްއޮތް

  ރިޕޯޓެއް   ތަޙުީޤުޤ  އެނގޭފަދަ   ނިންމުން   ނިންމި  ފަރާތުން  ރައްދުވި   މައްސަލަ  އެފަރާތާމެދު   ބަލައި   އެކަންކަން

 ކުރިން  ވަކިކުރުމުގެ  ޒީފާއިންވަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  ،ނެތުމުން  އެނގެން   ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަން

( procedural fairness)  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ

 . ބުރަވެވެއެވެ ާޤއިމުކޮށްފައިނުވާކުގައި

ވަ .11 ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ރިޢާޔަތްކޮށް،  ނުކުތާތަކަށް  މައުޫޟއިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ވަކިކުރުމުގައި    ޢީ ޒީފާއިން 

އިޖުރާއީ    (substantive fairness)  ދުލުވެރިކަން ޢަ  (procedural fairness)ދުލުވެރިކަން  ޢައަދި 

އިމުކުރެވިފައިނުވާކަމަށް ބުރަވެވޭތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް  ާޤ

ލާފަށްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މައްސަލަ ރައްދުވި ޚިނޫނު( އާ  )ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤ  2008/2ނެތި އަދި ާޤނޫނު ނަންބަރު  

 (unfair dismissal)ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަކިކުރި ކުރުމަކީ 'އަންފެއަރ ޑިސްމިސަލް'  

 މެވެ. އެއްކަމަށް ކަނޑައަޅަ



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް 
ނަންބަރު:                             ހުށަހެޅި މައްސަލަ އިބްރާހީމް މޫސާ  VTR/2020/80މައްސަލަ 
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 ، ުރުކާރިއުރަޒަފާރތްަށ ިލބިިދުނމްަށ ަނާވ ެއ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ އެދަިފިއާވ ާޤޫނީނ ަފުރ .12

ަވަނ ާމއާްދެގ )ހ( ގެ ަދުށން ެއަކީށގްެނާވ    29)ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނ( ެގ    2/ 2008ޫނުނ ަންނަބރު  ާޤ .12.1

ެއ ަޙއުްލަތާކ  ،  ަސަބެބްއ ނިެތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކކުުރުމެގ ަސަބުބްނ ުމަވްއޒަަފްށ ލޭިބ ާޤޫނީނ ަޙއްލަުތަކާށިއ

 ަޤިޟްއާޔަގިއ  HC-A/555/2016ުގޭޅޮގުތްނ ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއކުޯޓެގ ަނނަްބުރ  

ްއޓަުމްށ  ... އަމުރުނެރުުމގިައ ަވީޒފާއެާބޭހ ޓްރައިބިއުނަލުން ފަުރތަަމ ބަލަންވާނީ އުެމވްައަޒަފުކ ަވކިކުރިއުިރ ހިުރ ަވީޒާފގިައ ައލުން ެބެހ"

 "... ، ންެވްސ ެއަކީށގެންާވ ަވީޒފާއްެއގިައ ެބހްެއޓަުމްށ ކަަމށިާއނުަވަތ ެއަވީޒފާާއގޭުޅ ނުަވަތ އެނޫ

ިމ ަމއްސާަލަގިއ ަކނިްހނގަާފިއާވ ޮގަތށް ބާަލިއުރ،  ިމ ިޢާބާރުތން ަކނަޑއުަޅްއވަާފިއާވ ުއޞަޫލްށ ރާިޢަޔްތކްޮށ،  

ަވޒާީފިއްނ ެއ ަފާރތް ވިަކުކުރުމަގިއ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ އަދުާކަރުމނިްދަޔ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ  

ަމްއސަަލ   ނަެތތީ،  ުބަރެވެވން  ާޤިއުމުކެރވަިފިއާވަކަމްށ  ޢަދުުލެވިރަކްނ  ިއުޖާރީއ  ޢަދުުލެވިރަކާމިއ  ަމުއޟީޫޢ 

)ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނނު( އާ ޚިލަާފްށަކަމށް    2/ 2008ުހށެަހިޅ ަފާރތް ަވޒާީފިއްނ ަވިކކޮށަްފިއަވީނ ާޤޫނނު ަންނަބރު  

ަވަނ ަނނަްބަރށް ރާިޢަޔްތކްޮށ، ަމްއސަަލ    1ަވަނ ާމއާްދެގ )ހ( ގެ    29، ަވޒާީފއާބޭެހ ާޤޫނނެުގ  ަކނަޑައަޅިއ

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ   ަވކުިކިރިއުރ ެއ ަފާރތްުނ އާަދުކަރމުނިްދަޔ ަމާޤަމށް  ަވޒާީފިއން  ުހށެަހިޅ ަފާރތް 

 ައނުބާރ ުރޖަޫޢުކަރްނ ޖޭެހަކަމށް ުބަރެވެވެއެވ. 

ހުށަހެޅި .13 ގޮތުގައި  ފަރާތް    މައްސަލަ  ބަދަލުގެ  ގެއްލުމުގެ  ލިބުނު  ސަބަބުން  ވަކިކުރުމުގެ  )ތިނެއް(   3ވަޒީފާއިން 

ރުފިޔާ( އާއި،    ސައްބީސްހާސް ތިންސަތޭކަ ސޯޅަރ. )-/26,316މަސްދުވަހުގެ މުސާރައާއި އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި  

ރ.  -/50,000ކުއްލިއަކަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން ދިރިއުޅުމުގެ ޚަރަދުތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ޚަރަދުވެފައިވާ  

ރުފިޔާ( ނަގައިދިނުމަށް    ތިންސަތޭކަ ސޯޅަ  ހާސްހަ    ހަތްދިހަ )ރ.  -/76,316)ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާ( އާއެކު ޖުމުލަ  

 އެދިފައިވާ ނުކުތާއަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،  

ަމްއސަަލ  ާރީއ ޢަދުުލެވިރަކްނ  ަވިކުކުރުމަގިއ ަމުއޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރަކާމިއ ިއުޖަވޒާީފިއްނ  ަފާރްތ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

  29ެގ  ާފއާބޭެހ ާޤޫނުނ(  )ަވީޒ  2/ 2008  ާޤޫނުނ ަންނަބުރ  ުނާވ ަސަބބްަށަޓަކއި، ަފިއްށާޤިއުމޮކަރއުްދިވ ަފާރުތްނ  

ހާސް ތިންސަތޭކަ ހަ    )ހަތްދިހަރ.  -/76,316  ، ގޮތުގައި  ބަދަލެއްގެ  ގެއްލުމުގެ)ރ( ެގ ަދުށްނ  ަވަނ ާމއާްދެގ  

  ދުލުވެރި ޢަ ނަގައިދިނުމަށް    ގޮތުގައި   ބަދަލެއްގެ   ގެއްލުމުގެ  ލިބުނު  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލައަކީ  ސޯޅަ ރުފިޔާ(  
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މައްސަލައިގައި   .ދެކެމެވެ  މިންވަރެއްކަމުގައި މި  ހުށަހަޅާފައިވާ    ނަމަވެސް  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ދަތުރަލިޔެކިޔުންތަކުން   އޮތް  ކުރަން  ބްރާންޗަށް  އިސްދޫ  ފަރާތް ލ.  ހުށަހެޅި  އައުޓް ސްޓޭަޝން މައްސަލަ  ށް 

ހެޅި ފަރާތުގެ  މައްސަލަ ހުށަ  ތިންސަތޭކަ ތިރީސް ރުފިޔާ(ރ. )އެގާރަ ހާސް  -/11,330އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި  

އޮންނާތީއާއި، އެނގެން  ޖަމާކޮށްފައިވާކަން  ދަތުރު  އެކައުންޓަށް  ފަރާތް އެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގައި 

އޮންނާތީއާއި އެނގެން  ފައިސާ  އަދި    ބައިވެރިވެފައިނުވާކަން  އެކައުންޓަށް އެ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ހުށަހެޅި  އިން  ންމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތު  ކޮށްފައިވާ ކަމާމެދުޖަމާ ކާރުކޮށްފައިނުވާތީ، އެ ފައިސާއަކީ މައްސަލަ 

އެހެންކަމުން، އަނބުރާ ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާކަމުގައި ކަނޑައަޅަން ފެނެއެވެ. މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ތުން ފަރާ

  )ހަތްދިހަ ރ.  -/76,316  ، ނަގައިދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ  ގޮތުގައި  ބަދަލެއްގެ  އްލުމުގެ ގެއްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  މަ

ރ. )އެގާރަ ހާސް ތިންސަތޭކަ  -/11,330ރެވުނު  ގެ ތެރެއިން އިސްވެ ބަޔާންކު  ހާސް ތިންސަތޭކަ ސޯޅަ ރުފިޔާ(ހަ  

ރ. )ފަސްދޮޅަސް ހަތަރު ހާސް ނުވަސަތޭކަ އަށްޑިހަ  -/64,986އުނިކުރުމަށްފަހު، ޖުމުލައަށް ވާ  ތިރީސް ރުފިޔާ(

 ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނަގައިދިނުމަށް ކަނޑައަޅަންފެނެއެވެ.   މައްސަލަހަ ރުފިޔާ( 

 

 ން އްސަލައިގެ ނިންމުމަ

ރައްދު   ދެންފަހެ،  މައްސަލަ  ފަރާތުންނާއި  ހުށަހެޅި  ލިޔުންތަކަށާއި  ވިމައްސަލަ  ހުށަހަޅާފައިވާ  މައްސަލައިގެ   ،ފަރާތުން 

، ދީފައިވާ ބަޔާންތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބެލިއިރުހެކިންގެ ހެކިބަހަށާއި،    ،ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއިދެފަރާތުން  މަޖިލީހުގައި  

 ށ. ބިލެތްފަހި   ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްގެއިން ފެށިގެން  2013މާރިޗު    27ސާ  އިބްރާހީމް މޫ   މައްސަލަ ހުށަހެޅި 

 ،  ނަޭޞޙަތެއް އަދި އިންޒާރެއްވެސް ދިނުމެއްނެތިއަދާކުރަމުންދަނިކޮށް ވަޒީފާ މަާޤމުގައި  ސުޕަވައިޒަރެއްގެ  ބްރާންޗުގައި

، ބުނެފަރާތަށް ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނަށް ގެއްލުންތަކެއް ލިބިދާނެކަމަށް    ވަޒީފާގައި އިތުރަށް ބަހައްޓައިފިނަމަ ވަޒީފާދޭ

ޢަދުލު އިންސާފުގެ ހަމަތަކާއި، ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތި އަދި ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުަޞތެއް  

އެއްވެސް ސަބަބެއްނެތި، މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި  ގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ،    2020ނަވަރީ  ޖަ  30ދިނުމަކާނުލައި  

އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުކުރުމެއްނެތި، ޢަދުލު އިންސާފުގެ ހަމަތަކާއި ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާއި ަޤވާޢިދާ ޚިލާފަށްކަމަށް  

)ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ    3ރުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ވަޒީފާއިން ވަކިކު
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ރ. )ސައްބީސްހާސް ތިންސަތޭކަ ސޯޅަ ރުފިޔާ( އާއި، ކުއްލިއަކަށް ވަޒީފާއިން  -/26,316މުސާރައާއި އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި  

ރ. )ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާ( -/50,000ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން ދިރިއުޅުމުގެ ޚަރަދުތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ޚަރަދުވެފައިވާ  

ޖުމުލަ   ރުފިޔާ(-/76,316އާއެކު  ފަސް  ނުވަދިހަ  ދުއިސައްތަ  ހާސް  ހަ  )ހަތްދިހަ  ފަރާތަށް   ރ.  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

އެދި ފެނަކަ    ނަގައިދިނުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއަށް އަލުން އަނބުރާ އިޢާދަކޮށްދިނުމަށް

 ހުށަހެޅި މި މައްސަލާގައި،ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 

  ަވީޒފާ   ވަެފިއާވ  ދެމުެދަގިއ  ދަެފާރުތެގ  ، ާޤޫނާނިއ  ަވޒާީފާއބޭެހ  ިއަވީނަވިކުކެރވަިފ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ

  ުކނުްފީނެގ  ަޢމުަލޮކށަްފިއާވީނ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަފާރާތމުެދ   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ، ންޫނަކަމށިާއ  ޚިލަާފްށ  ެއްއަބްސުވާމ

  ަމްއސަަލ  ، ަވިކޮކށަްފިއަވީނ  ަވޒާީފިއްނ   ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމއްސަަލ  ، ަމތްިނަކަމާށިއ   ޮގުތެގ  ެއްއޮގްތާވ  ަޤވާޢާިދ  ުމަވްއޒުަފްނެގ

  ިއސޫްދ. ލ   ެއޮގުތްނ   ، ަކމާަށިއ  ެފނާްނީތ   ިލބާިދެނަކމްަށ  ެގއްލްުނ  ުކނުްފްނޏްަށ  ހްުނަނޮގުތްނ   ަޢމުަލަތްއ   ަފާރުތެގ   ުހށެަހިޅ

  ްބާރްނޗްަށ  ެއ  އްަށ   2020  ފުެބުރަވީރ  03  އްިނ  2020  ަޖަނަވީރ  16  ުކުރަމށަްޓަކިއ  ޯއަވރހްޯލ   ިއްނޖްީނ  ްބާރްނުޗެގ

  ބާަޔްނުކުރަމށްފުަހ  ަދުތުރުކެރވެޭނަކަމްށ  ަފާރަތްށ   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  އިަދ  ، ާރަވިއ  ަދުތރުުކުރަމްށ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ

  ދުަތުރުކެރެވްނ  ުހިރޮގުތްނ  ބަލިހަާލުތ   ުގުމްނެއްނ  ަފާރަތްށ   ެއ  ުފަރްނ  ، ަހަމެޖްއުސަމށްފުަހ  ކެަމްއ  ުހރަިހިއ  ުފުރުމެގ  ަނާގ  ިޓެކްޓ 

  ުމަވްއޒުަފްނަންށ  އެެހްނ   ސަުޕަވިއަޒަރީކ   ަކނަްތްއަތުކަގިއ   މިފަަދ   އިަދ  ، ުނާވަކަމާށިއ   ަދުތުރކޮށަްފިއ  ަބާޔްނކްޮށ   ެންތަކަމްށ 

  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  މްައސަަލ  ބޭެހޮގުތްނ  ބަލިހަާލާތ  ުކިރްނ  ޭރުވުމެގ  ަދުތުރ  ިމ  މަީހަކްށވަެފިއ  ާވްނޖޭެހ  ަނޫމާނ

  ެއ   ، ަކަމާށިއ   ަކެމްއ  ކޮށަްފިއާވ  ަފާރުތްނ   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ެގއުްލްނާވޮގތްަށ   ކުނުްފްނަޏްށ  ެއީއ   ، ައްނގަާފިއުނާވަކަމާށިއ

  ޮކްނމެެހްނެވްސ   މަަސްއަކަތީކ  ެއ  ަނގަާފިއަވީނ  ިޓެކްޓ   ެއނިްގ  ަފާރތްަށ  ުހށެަހިޅ  މްައސަަލ   ަދުތުރުކުރަމްށ   ުމއަްދުތަގިއ

  ިއުތރްަށ   ަޖެނޭރަޓރްަށ   ިހްނަގމުނާްދ  ިއސޫްދަގިއ. ލ   ، ަމަސްއކަަތަކްށވީާތާއިއ  މިުހްއުމ  ިންނމްަނޖޭެހ  ޮކްށ   ިމެންއަގިއ  ައަވްސ

  ަޖަނޭރަޓރ   ޖުެހުނ   ުކަރްނ  ޯއަވރހުޯލ  ، ާދނީެތާއިއ  ކަނަޑިއެގްނ  ަކަރްންޓ   ރުަށްނ   ުމިޅ  ިދާމެވްއެޖަނަމ  ަމްއސަަލެއްއ  ެއްއެވްސ

  ހަާލުތަގިއ   މިފަަދ  ، ނިެތެގނަްކަމާށިއ  ޮގެތްއ  ަހަމެއްއެވްސ  ޯފުރކޮށެްދޭވެނ  މުެދުނެކނިޑ  ަމްތޚުިދ  ަކަރްންޓެގ   ެއަރަށްށ   ިއނިުހްނަގ

  ިއްސެވ  ، ހަާލުތަކމާަށިއ ެގއުްލްނާވެނ ޮބޑްަށ   އްެނެމ ުކނުްފްނަޏްށ ެއީއ  ނިުލުބްނ  ޚުިދަމްތ   ކަިބއްިނ ުމަވްއޒުަފްނެގ ީސިނައރ 

  ަފާރތްަށ   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ޯފުމްނ  އާަޅ  ިފަޔަވުޅ  އިސާްލީޙ  ަގިއ   2020  ަޖަނަވީރ  28  ގިުޅެގްނ  ަކްނަކާމ  ެދްނެނުވުނ

  ަބިއެވިރުވމްަށ   ަދުތުރަތުކަގިއ   ުކާރ   ބުޭންނަތކްަށ   ެއިކެއިކ   ުކނުްފީނެގ   ެއޮގުތްނ   ، ެދވަިފއާިވަކަމާށިއ  ަނޞަޭހްތ  ައނަގބުަހްނ
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  ޫންނކްަނ  ުނަވަތ  ަބިއެވިރވޭެވެނަކްނ  ަދުތުރަގިއ  ެއ  ުކިރްނ  ަހަމެޖްއުސުމެގ  ަދުތެރްއ  ެއ  ، ައްނަގއިިފަނަމ  ަފާރަތުކްނ  ެއްއެވްސ

  ދުަތުރ   ަހަމެޖްއުސަމށްފުަހ  ދުަތުރ  ފުަހްނ  ީމެގ   އިަދ   އްެނުގަމާށިއ  ަފާރަތކްަށ  ުހްނެނިވ   ަހވުާލެވ  ިހްނުގާމިއ   ަރްސީމޮކްށ

  ަމްއސަަލ   ައްނާގ  ައާޅެނަކްނ  ިފަޔަވެޅްއ  ައޅްަނޖޭެހ  ބަަލިއ  ެތެރއްިނ  ަގާވއުިދެގ  ެގުކނުްފީނ  ެއކްަނ  ައްނަގއިިފަނަމ  ނެުދޭވެނަކްނ

  ަމާޤެމްއަގއި   ިޒްނމާާދުރ  ުކނުްފީނެގ   ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމއްސަަލ  އެެހްނަކުމްނ  ، ަނގާފިައާވެނަކަމާށިއ  ބާަޔެންއ  ަފާރުތެގ  ުހށެަހިޅ

  ، ބަަހްއަޓއިިފަނަމ  ިއުތރްަށ  ކުނުްފީނަގިއ  ަފރްާތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ، ގުޮތްނ  ބަހްައާޓުމްނެގނާްދ  ަޢމުަލަތްއ   އަެފާރުތެގ  ުހެރ

  ުނވަަތ ަވުމނިްދަޔަކްނ  ެގއުްލްނތެަކްއ ިލިމެޓޑްަށ  ކަޯޕޭރަޝްނ  ެފަނަކ އެެހީނ  އާަދުކާރަތަންށ   ަވޒާީފ  ުނވަަތ ަފާރަތްށ  ަވޒީފޭާދ

  ަހަމެއްއަކްނ  ެއަކީށެގްނާވ   ަވިކުކެރވާިދެނ   ަވޒާީފިއްނ  ުމވްައޒަަފުކ  ިދުނަމކާނަުލިއ  ޯނޓެިހްއ  ެއްއވްެސ  ަޢމުަލަތަކީކ   ެއ  ވަެފިއާވީތ

  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  އެެހނަްކުމްނ  ، ޮއްނަނަކމާަށިއ  ެއނެގްނ  ބުެލުމްނ   އްަށ (  ށ )   ާމއާްދެގ  ަވަނ   23  ާޤޫނުނެގ  ަވޒާީފާއބޭެހ

  ަވަނ  34.8  ެގ  2015  ަޤވާޢުިދ  ުމަވްއޒުަފްނެގ  ުކނުްފީނެގ  ަވިކުކެރވަިފިއަވީނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރުތެގ

  ަތންަށ   އާަދުކާރ   ަވޒާީފ  ބަަހްއަޓއިިފަނަމ   ިއުތަރްށ   ަވޒާީފަގިއ  ކުނުްފީނެގ  ދުަށްނ  ންަނަބުރެގ  ަވަނ (  1)   ެގ(  ހ )   ާމއާްދެގ

  ޚުިދމްަތ  ެއްއޮގަތަކްށެވްސ  ިކަބިއްނ  ުމަވްއޒުަފެގ  ަދުށްނ  ަނނަްބުރެގ   ަވަނ(  4)   އިަދ  ބަަލިއ  ިލބާިދެނަކަމްށ  ެގއުްލްނަތެކްއ

  ުނވަަތ  ކުނުްފްނަޏްށ   ުހރޮިގުތްނ  ަޢމުަލަތްއ  ުމަވްއޒުަފެގ   ުނވަަތ  ަސބުަބްނ  ުނއުފުުލުމެގ  ިޒނާްމ  ުމަވްއޒުަފ  ުނވަަތ   ނިުލުބްނ

  އްަށ (  ށ )   ާމއާްދެގ  ަވަނ  23  ާޤޫނުނެގ  ޭހަވޒާީފާއެބ  ، ެފްނނީާތ   ިލބާިދެނަކަމްށ  ގެއުްލެމްއ  ޮބުޑ  ަތންަށ  ަމަސްއަކްތުކާރ

 ، ޖާަވބާުދީރވަެފިއާވިއުރ  ަފާރުތްނ  ިލިމެޓްޑެގ  ޯކޕޭަރަޝްނ  ެފަނަކ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ިމ   ަބާޔްނކްޮށ  ަކމްަށ  ރާިޢައްތޮކްށ

  ވަކިކުރުމުގައި،   ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ   23  ގެ)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު(    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  

  ހުށަހެޅިފައިވާ   ހަމައެއްކަމަށް  އެކަށީގެންވާ  ހަމައަކީ  ކުރިޠުބީުޤތަ  ފަރާތުން  މައްސަލަ ރައްދުވި  ވާސިލުވުމަށް  ނިންމުމަށް  އެ

 ދުލުވެރިކަންޢަ  ޢީމައުޟޫ   އިމުކުރަންޖެހޭ ޤާ    ވަކިކުރުމުގައިވަޒީފާއިން    ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ  ތީ،ނެތައެނގެން    ކަންކަމުން

ވަކިކުރުމުގައި    ކަނޑައަޅައި،  ނުވާކަމަށްާޤއިމުކޮށްފައި ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި    އިޖުރާއީ   އިމުކުރަންޖެހޭާޤމައްސަލަ 

، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ކުރުމަކީ  ތީ ށްފައިނުވާއިމުކޮާޤ(  procedural fairness)  ދުލުވެރިކަންޢަ

 ކަނޑައަޅައި،  ގޮތުގައި އެއްގެ( unfair dismissal) ޑިސްމިސަލް އަންފެއަރ

ަފާރްތ ަވިކުކުރުމަގިއ ަމުއޟީޫޢ    ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ  ަފާރުތެގ ަވޒާީފިއްނ ެއ ަފާރތް  އަދުާކަރުމނިްދަޔ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ 

ިއުޖ ާޤިއުމޢަދުުލެވިރަކާމިއ  ޢުަދުލެވިރަކްނ  ަސަބބްަށަޓަކިއ ާރީއ  ަވޒާީފިއން    ޮކށަްފިއުނާވ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 
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)ަވޒާީފއާބޭެހ ާޤޫނނު( އާ ޚިލަާފްށަކަމށް ަކނަޑައަޅއި، ަވޒާީފާއބެހޭ ާޤޫނުނގެ    2/ 2008ަވިކޮކށަްފިއަވީނ ާޤޫނނު ންަނަބރު  

މަށް އަދާކުރަމުންދިޔަ މަާޤ  އިބްރާހީމް މޫސާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ނަންބަރުގެ ދަށުން  ަވަނ    1ަވަނ ާމއާްދެގ )ހ( ެގ    29

 ާށިއ، ައނުބާރ ުރޖަޫޢުކުރަމއެފަރާތް 

 ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ)ރ( ެގ ދުަށްނ  ަވަނ ާމއާްދެގ    29ެގ  )ވަޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނ(    2/ 2008  ަންނަބުރ  ާޤޫނުނ

މައްސަލަ    ރ. )ފަސްދޮޅަސް ހަތަރު ހާސް ނުވަސަތޭކަ އަށްޑިހަ ހަ ރުފިޔާ(-/64,986ގޮތުގައި    ބަދަލެއްގެ  ގެއްލުމުގެ  ލިބުނު

އިން ފެށިގެން )ރަސްމީ    (2021އޮކްޓޫބަރު    21)މިއަދު  ިމ ަފިއާސ،  ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނަގައިދިނުމަށް ކަނޑައަޅައި،  

އެކަން    ،ދިނުމަށްފަހުެއީކ ެއއްފަަހާރ    ިއްބރީާހްމ ޫމާސައްށ މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ( ދުވަހުގެތެރޭ  ސްއެކާވީ)  21ބަންދުނޫން(  

( ދުވަހުގެތެރޭ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިޔުމުން އެންގުމަށް މި މައްސަލަ ތިނެއް)  03ހަމަޖެހޭތާ )ރަސްމީ ބަންދުނޫން(  

 އަމުރުކޮށް މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ. މައްޗަށް އަންގައި  ެގިލިމެޓްޑ  ޯކަޕޭރަޝްނ  ެފަނަކރައްދުވި  

 

 1443ވަލް ރަބީޢުލްއައް 15

 2021 އޮކްޓޫބަރު 21

 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 

 

 ޒުހައިރު هللا އާމިނަތު އަބްދު 

 ރައީސާ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ 

 
 
 
 
 
 

 


