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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 

 މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

 VTR/2083/20 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2020މޭ  06 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2021އޮކްޓޫބަރު  21 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 ށ. ބިލެތްފަހި ، ކެނެރީގެ، ބްރާހީމް ޢަޠީފްއި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (322759A)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑް  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (C-0462/2012)ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭަޝން ނަންބަރު: 

 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ 

ޢަޠީފްމައްސަލައަކީ    މި ބިލެތްފަހި  /ކެނެރީގެ  )  އިބްރާހީމް  ނަންބަރު: ށ.  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި   )

A322759  )ްކުންފުނިން ބަލަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން   މެދުވެރިކޮށް  ސިޓީއެއް  ފޮނުވާފައިވާ  ކުންފުނީގެ ފަރާތުނ  

އިބްރާހީމް ޢަޠީފް    ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ސަސްޕެންޑްކޮށް،  )ތިރީސް(  30ފެށިގެން    އިން  2020  ޖަނަވަރީ  19  ކަމަށް ބުނެ

ފަރާތުން  ކުންފުނީގެ  ގުޅިގެންކަމެއް  މައްސަލައަކާ  ކޮން  ޢަޠީފްއަށް   ސަސްޕެންޑްކުރެވިފައިވަނީ   އިބްރާހީމް 

ާޤނޫނުގެ ދަށުން އިބްރާހީމް ޢަޠީފް ސަސްޕެންޑްކުރެވިފައިވަނީ    ެޤޙައްޤު ފުކޮށްދީފައިނުވާތީ، މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ  ސާ

ކޮން ސަބަބަކާ ގުޅިގެންކަން ސާފުކުރުމަށް ފޯމު ހުށަހަޅައި އެ ފޯމުގެ ޖަވާބުގައި އިބްރާހީމް ޢަޠީފް ސަސްޕެންޑްކުރެވިފައިވަނީ  
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މަސައް  އަގުވެއްޙަވާލުކުރާ  ކުންފުނީގެ  ބަދުނާމުކޮށް  ކުންފުނި  އިތުރުން،  ފަރުވާކުޑަކުރުމުގެ  ޢާންމު  ކަތްތަކަށް  ގޮތަށް  ޓޭ 

ނުގުޅޭ  ކަމާ  މަޢުލޫމާތުތައް  ސިއްރު  ކުންފުނީގެ  އިތުރުން  ދެއްކުމުގެ  ވާހަކަ  މެދުގައި  މުވައްޒަފުންގެ  ރައްޔިތުންނާއި 

)ފަންސަވީސް(   25ންކަމަށް ބުނެ، އިބްރާހީމް ޢަޠީފް ސަސްޕެންަޝނުގައި  މައްސަލައާ ގުޅިގެ  ފަރާތްތަކަށް ޙިއްސާކުރަމުންދާ

  2020  ރުވަރީފެބު  12  ދުވަސް ބެހެއްޓުމަށްފަހު، ޖަވާބުދާރީވުމަށް ފުރުސަތު ދިނުމެއްނެތި އަދި އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި

ވަކިކޮށްފައިވާތީ  ވަޒީފާއިން  އިޖުރާއީ    ،ގައި  ޢަދުލުވެރިކަމާއި  މައުޫޟޢީ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ޢަޠީފް  އިބްރާހީމް 

ޚިލާފަށްކަމަށް  ަޤވާޢިދާ  ާޤނޫނާއި  ވަޒީފާއާބެހޭ  ހަމަތަކާއި  އިންސާފުގެ  ޢަދުލު  ާޤއިމުކުރުމެއްނެތި،  ޢަދުލުވެރިކަން 

)ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ    3އްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެ

ރ. )ތިރީސް ހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ތިރީސް އަށް ރުފިޔާ( އާއި، ކުއްލިއަކަށް -/30,438މުސާރައާއި އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި  

ރ. )ފަންސާސް ހާސް -/50,000ރަދުވެފައިވާ  ޙަރަދުތައް ހަމަޖެއްސުމަށް  ޙަވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން ދިރިއުޅުމުގެ  

ރ. )އަށްޑިހަ ހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ތިރީސް އަށް ރުފިޔާ( އެކީ އެއްފަހަރާ އިބްރާހީމް  -/80,438ރުފިޔާ( އާއެކު ޖުމުލަ  

އިޢާދަކޮށްދިނުމަށް   އަނބުރާ  އަލުން  ވަޒީފާއަށް  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ޢަޠީފް  އިބްރާހީމް  ނަގައިދިނުމަށާއި،  އެދި ޢަޠީފްއަށް 

ޢަޠީފް ރައްދުވާގޮތަށް    ގެއިބްރާހީމް  ލިމިޓެޑަށް  ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ  ވަޒީފާއާބެހޭ    2020މޭ    06ފަރާތުން  ގައި 

 ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. 

 މެންބަރުގެ ރައުޔު 

 ރައުޔު   ގެ މިފްރާޒް ނިޒާރު هللا ޢަބްދު 

   އިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން މައްސަލަ 

( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ  ށ. ބިލެތްފަހި/    ކެނެރީގެ)  ފްޠީބްރާހީމް ޢައިމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްކަމުގައިވާ   .1

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ (  A322759ކާޑު ނަންބަރު:  

ގޮސްފައިވަނީ    ،ކުރުމުންރުޒަނަކަންކަމަށް   އަދާކުރަމުން  ވަޒީފާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ކޯޕަރޭަޝން  މައްސަލަ  ފެނަކަ 

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

މަާޤމު ކަމަށާއި، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއަށް   ސްޓޭަޝން މެނޭޖަރ  ގެގޮތުގައި މުޚާޠަބުކުރެވޭ ފަރާތް(  
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ކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް    2013މާރިޗު    27މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ޢައްޔަނުކޮށްފައިވާ ތާރީޚަކީ  

މަހަކު  ވަޒީ ގޮތުގައި  މުސާރައިގެ  އަސާސީ  މަާޤމުގެ  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ވަކިކުރެވުނުއިރު  ރ.  -/5,000ފާއިން 

  ރުފިޔާ(   ހަތްސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހަ  ފަސްހާސް) ރ.-/5,796ޢިނާޔަތްތަކުގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ  ރުފިޔާ( އާއި،    ފަސްހާސް)

  ގައި   2020  ރީވަރު ފެބު  12ލިބެމުންދިޔަކަމަށާއި، އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ވަޒީފާއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  

 ކޮށްފައިވާކަމަށާއި،  ވަކި

ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  ހުށަހެޅުމުގެ އަސާސަކީ،  ޓްރައިބިއުނަލަށް ަޝކުވާ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ހުށަހެޅި ފަރާތުން  މައްސަލަ 

ފައިވަނީ ޙަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް ފަރުވާކުޑަކުރުމުގެ އިތުރުން، ކުންފުނި ބަދުނާމުކޮށް ފަރާތް ސަސްޕެންޑްކުރެވި 

ކުންފުނީގެ އަގުވެއްޓޭ ގޮތަށް ޢާންމު ރައްޔިތުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ އިތުރުން ކުންފުނީގެ  

ޙިއްސާކު ފަރާތްތަކަށް  ނުގުޅޭ  ކަމާ  މަޢުލޫމާތުތައް  މައްސަލަ  ސިއްރު  ބުނެ،  ގުޅިގެންކަމަށް  މައްސަލައާ  ރަމުންދާ 

ސަސްޕެންަޝނުގައި   ފަރާތް  ފުރުސަތު    25ހުށަހެޅި  ޖަވާބުދާރީވުމަށް  ބެހެއްޓުމަށްފަހު،  ދުވަސް  )ފަންސަވީސް( 

އަދި   ާޤނޫނާއި  ދިނުމެއްނެތި  ޚިލާފަށް  ޢިވާ ަޤވަޒީފާއާބެހޭ  ނަޭޞޙަތެއްދާ  ދިނުމެއްނެތި   ،އެއްވެސް   އިންޒާރެއް 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީކަމަށް 

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

މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކުރުމެއްނެތި، ޢަދުލު އިންސާފުގެ  އެއްވެސް ސަބަބެއްނެތި،  

ހަމަތަކާއި ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާއި ަޤވާޢިދާ ޚިލާފަށްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން 

ރ. -/30,438ހުގެ މުސާރައާއި އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި  )ތިނެއް( މަސްދުވަ  3ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި  

ސަބަބުން  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  ކުއްލިއަކަށް  އާއި،  ރުފިޔާ(  އަށް  ތިރީސް  ސަތޭކަ  ހަތަރު  ހާސް  )ތިރީސް 

ރ. )ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާ( އާއެކު ޖުމުލަ  -/50,000ރަދުވެފައިވާ  ޙަދިރިއުޅުމުގެ ޚަރަދުތައް ހަމަޖެއްސުމަށް  

ރ. )އަށްޑިހަ ހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ތިރީސް އަށް ރުފިޔާ( އެކީ އެއްފަހަރާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް -/80,438

ފެނަކަ  ނަގައިދިނުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއަށް އަލުން އަނބުރާ އިޢާދަކޮށްދިނުމަށް  

 . ށްދެއްވުމަށެވެގެ މައްޗަށް އަންގައި އަމުރުކޮކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑު
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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:  

 

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

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

  ަވީޒފާ  ވަެފިއާވ ެދމުެދަގިއ ދަެފާރުތެގ ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނާނިއ ަވިކުކެރވަިފިއަވީނ  ަވޒާީފިއްނަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ

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

  ަވޒާީފިއްނ   ުހށެަހޅި ަފާރްތ  ަމްއސަަލ  ަމތްިނަކަމށިާއ، ެއޮގުތްނ  ޮގުތެގ  ެއްއޮގްތާވ  ަޤވިާޢާދ  ުމަވްއޒުަފްނެގ  ުކނުްފީނެގ

ެގއުްލން    ަމްއސަަލ  ، ަވިކޮކށަްފިއަވީނ ޫފނެުބއްދޭފަަދ  ކުނުްފްނަޏްށ  ުހްނަނޮގުތްނ  ަޢމުަލަތއް  ަފާރުތެގ  ުހށެަހިޅ 

ކަަމާށިއިލބާިދެނަކުމެގ   ާޢްނމު  ެއޮގުތން  ، ިބުރއުޮތުމން  ގޮތްަށ  ައުގެވއޭްޓ  ކުނުްފީނެގ  ބުަދާނުމޮކްށ  ކުނުްފިނ 

ުކްނ ެދްއުކުމެގ އިތުުރްނ  ުމަވްއޒުަފްނެގ މުެދަގިއ ވަާހަކ  ުނުގޅޭ  ަރްއިޔުތްނާނއި  ަކާމއި  ިސްއުރ މަޢުލާޫމުތ  ުފީނގެ 

  40ގެ    2015 ަޤާވއުިދ  ، ުކނުްފީނެގ ުމަވްއޒުަފްނެގަފާރްތަތކްަށ ިޙްއާސުކަރުމްނ ެގނޮްގސަްފިއާވަކަމްށ ތުުހަމުތުކެރިވ 

  30ިއްނ ެފިށެގްނ    2020ަޖަނަވީރ    19)ަވުގތީ ޮގުތން އޮފަީހްށ ިނުކތްުނ ަމާނުކުރން( ގެ ަދުށްނ    ާދަވަނ ާމްއ

 )ިތީރްސ( ުދވުަހެގ ުމއަްދަތށް މްައސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަސސްޕްެންޑުކެރިވ، 

 ަކްނަތއަްތއް  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަސްސެޕްންޑުކެރުވުނ ުމއަްދުތަގިއ ެއ ަފާރުތެގ ަމްއަޗްށ ތުުހަމުތ ުކެރުވުނ

  ުނަވަތ ަފާރަތްށ ަވޒީފޭާދ  ބަަހްއަޓއިިފަނަމ،   އުިތަރްށ ުކނުްފީނަގިއ ަމްއސަލަ ުހށެަހިޅ ަފާރްތާސިބުތުވާމިއ ުގިޅެގްނ، 

އެ    ވަެފިއާވީތ  ނަުވަތ  ަވުމނިްދަޔަކްނ  ެގއުްލްނަތެކްއ  ިލިމެޓަޑްށ   ޯކަޕޭރަޝްނ  ފަެނަކ  އެެހީނ  ަވޒާީފ އާަދުކާރަތަންށ

ެއްއެވ ަހަމެއްއަކްނ  ަވިކުކެރވާިދެނ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ  ިދުނަމާކނަުލިއ  ޯނޓެިހްއ   ްސަޢމުަލަތަކީކ    ެއަކށެީގްނާވ 

ޮ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   ަވްއޒުަފެގުމ   ަދުށްނ   ަނނަްބުރެގ   ަވަނ (  4)   ބަަލއި އިަދ  ިލބާިދެނަކމްަށ   ެގއުްލންތެަކްއ  ަވޒާީފ އާަދުކާރ ަތންަށ

  ަޢމުަލަތްއ  ުމވްައޒުަފެގ  ުނަވަތ  ަސަބުބްނ  ނުއުފުުލުމެގ  ިޒްނާމ   ުނަވތަ ުމަވްއޒުަފ  ނިުލބްުނ  ޚުިދަމްތ   ެއްއޮގަތަކްށެވްސ 

  ާޤޫނުނެގ   ަވޒާީފާއބޭެހ  ، ެފްނނީާތ  ިލބާިދެނަކަމްށ   ެގއުްލެމްއ  ޮބުޑ   ަތންަށ  ުނަވތަ ަމަސްއަކްތުކާރ  ުކނުްފްނޏްަށ   ުހިރޮގުތްނ

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



 

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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  ވަކިކޮށްފައިވަނީ   ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން  މައްސަލަ  ،ބުނެފައިވަނީ  އެދޭގޮތްކަމަށް  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ .4

  ވެފައިވާ   ދެމެދުގައި  އަދި ދެފަރާތުގެ  ދާއިއި ަޤވާ  މުވައްޒަފުންގެ  ގެލިމިޓެޑު  ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ  ،ާޤނޫނާއި  ވަޒީފާއާބެހޭ

 މާލީ  ފަދަ  އެދިފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، މައްސަލަ  އެއްގޮތަށްކަމަށް  ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ

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

 ކަނޑައަޅައިދިނުމަށްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

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

 ؛ތުންވެސް ަޝފަހީ ހެކި ހުށަހަޅާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެގޮތުންދިނުމުން، ދެ ފަރާފުރުަޞތު 

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

 ވަޒީފާއާބެހޭ   ގައި  2021  ޖުލައި   01  (A114505)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ފައިވާކަން ހެކިބަސް ދީ  އަޑުއެހުމުގައި، ބޭއްވުނު ޓްރައިބިއުނަލުގައި

މައްސަލަ ހުށަހެޅި   އަޑުއެހުމުގައި،  ބޭއްވުނު  ޓްރައިބިއުނަލުގައި  ވަޒީފާއާބެހޭ  ގައި  2021  ޖުލައި  01 .5.2

 ހެކިބަސް ދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ފަރާތްތައްއަންނަނިވި ފަރާތުގެ ހެކިންގެ ގޮތުގައި 

)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ރަީޝދު )ސޯސަންގެ / ށ. ބިލެތްފަހި(  هللا ޢަބްދު .5.2.1

 ؛ (A072573ނަންބަރު: 

އަސްލަމް .5.2.2 ބިލެތްފަހި(    ވިޔުޕާކް)  ޢަލީ  ށ.  ކާޑު  /  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި 

 .(A324123ނަންބަރު: 

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

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

ާޤނޫނުގެ   ވަނަ މާއްދާއިން އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބިދީފައިވާއިރު، އެކަށީގެންވާ    28އުފުލުމުގެ ޙައްުޤ ވަޒީފާއާބެހޭ 

މުވައް އޮވެގެން  ޒިންމާއެއްގެ  ސަބަބެއް  ފަރާތެއްގެ  ވަޒީފާދޭ  ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ  ވަކިކުރިކަން  ވަޒީފާއިން  ޒަފަކު 



 

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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ާޤނޫނުގެ   އެ  އޮތުމުން  27ގޮތުގައި  ކަނޑައަޅާފައި  މާއްދާއިން  މި    ވޢަޠީފްއިބްރާހީމް    ،ވަނަ  ހުށަހަޅާފައިވާ 

އޮ ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  އޭނާ  މި މައްސަލައިގައި  ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ  ވެގެންކަން 

 މައްސަލަ ރައްދުވި ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑުގެ ޒިންމާއެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ. 

ުމަވްއޒުަފ ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއަވީނ ޢަދުުލެވިރ    ، ަމްއސަަލެއްއަގިއ  ު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   ުކ ަވޒާީފިއން ަވކުިކުރަމްށ ުހއަްދުކާރަފާރަތުކްނ ިޚާޔުރުކާރ ައާސެސއް ެއީއ ުމަވްއޒަަފ

ިއުތުރްނ ެއ ިޚާޔުރުކާރ ައާސސްެއެގ ަދުށްނ ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ެއްނމަެހިއ ުއްނުސުރަތްއ ުފރަިހަމވަެފިއޭވޯތ ބުެލްނަކްނ  

ާފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ޢަދުުލެވިރ ިންނުމަމަކށް  ުމަވްއޒަަފުކ ަވީޒ  ، ިއުޖާރީއ ޢަދުުލެވިރަކްނ ާޤިއުމުކުރަމީކ  ، ެއނޭގަކާމިއ

ުފރަިހަމުކުރްނަކްނ ިއުޖާރައުތަތްއ  ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ބުެލުމަގިއ  ބުެލްނަތއް  ބަަލްނޖެހޭ   ،ާވޞުިލުވަމްށަޓަކިއ 

ަވުތގެ  ކުޯޓްނ ންިނަމވަާފިއާވ ިމާބ ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓްނ ިންނަމވަާފިއާވ ިއްސެވ ެދްނެނުވުނ ަޤިޟްއާޔަތުކްނާނިއ ެއ

 އެެހްނ ަމްއސަަލަތުކްނ ެއނެގން ޮއެވެއެވ. 

ްއސަަލިއަގިއ ޢަދުުލެވިރ ަ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)  ހުށަހެޅި ފަރާތުންނާއި  މައްސަލަ  ބަަލްނޖެެހެއެވ. ެއޮގުތްނ، މި ަމްއސަަލާއ ުގިޅެގްނ    ުރަމށްފުަހޯތާޤިއުމުކ

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

 ރާިޢަޔްތުކުރުމްނ ައްނަނިނވި ަކނަްކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. ދެފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް 

ހުށަހަޅާފައިވާ .8.1 ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ލިމިޓެޑްގެ    ، މައްސަލަ  ކޯރޕަރޭަޝން  ފެނަކަ 

ރި ކަމުގެ ލިޔުން' އަށް ( 'ވަޒީފާއިން ވަކިކ2020ު  ފެބުރުވަރީ  11)   FNK/A/TER/2020/51ނަންބަރު
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( ގައި ވާގޮތުގެ މަތިން  4އަދި )(  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )  34.8ގެ  މުވައްޒަފުންގެ ަޤވާޢިދު ،  ބަލާއިރު

އިތުރަ ބަހައްޓައިފިނަމަ  ވަޒީފާގައި  ތަނަށްށް  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ނުވަތަ  ފަރާތަށް  ދޭ    ތަކެއް ގެއްލުން  ވަޒީފާ 

ފެންނާތީ،   ފަރާތް   2020  ރީވަރުފެބު  11ލިބިދާނެކަމަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފެށިގެން  ދުވަހުން  ވަނަ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޢަމަލުތަކަކީ    ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  

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

 ވެ. ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެ ޢަމަލެއްކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެ

ފަރާތުން   .8.2 ރައްދުވި  ހުށަހަޅާފައިވާ    2020އޮކްޓޫބަރު    07މައްސަލަ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ގައި 

 ށް ނަޒަރުކުރާއިރު، އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ބަޔާނުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމަ

 ؛ ފަރުވާކުޑަކުރުން  މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ކުރުމަށް ހަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތް ނުކޮށް 

އްޔަތުން މިހާރުގެ ސްޓޭަޝން މެނޭޖަރ  ސިއި ޙަފަހި ބްރާންޗުގެ އައު ސްޓޭަޝން އިންޗަރޖެއްގެ  ބިލެތް  ށ.

އިބްރާހީމް   ހަވާލުވުމާއެކު،  ފައިސަލް  އެއްބާރުލުމެއް  ޢަޠީފް އިބްރާހީމް  އެއްވެސް  ފަރާތުން  ގެ 

އިބްރާހީމް   ފެށިގެން  ދުވަހުން  ހަވާލުވި  މެނޭޖަރ  ސްޓޭަޝން  އައު  އާއި  ޢަޠީފްލިބެމުންނުދާކަމާއި، 

ދަތުރު  ނެގުމާއި  ކޯޓޭަޝން  ދަތުރުތަކުގެ  ކުރާ  ބްރާންޗުން  ބޭނުމަށް  ކުންފުނީގެ  ހަވާލުކުރެވިފައިވަނީ، 

މަސައްކަ އިދާރީ  ގުޅޭ  ފަރުވާކުޑަ  ހުއްދަތަކާއި  ވަރަށް  މަސައްކަތްތަކުގައި  މި  ކަމުގައިވާއިރު،  ކުރުން  ތް 

އިބްރާހީމް   ގޮތުގައި  ނަސޭހަތް   ޢަޠީފްމުވައްޒަފެއްގެ  އަނގަބަހުން  ފަހަރަކު  އެތައް  ފާހަގަކުރެވި 

އިބްރާހީމް   ކުންފުނީގެ ޢަޠީފްދެވިފައިވާނެކަމާއި،  ބަލާއިރު،  މަސައްކަތްތަކަށް  އިތުރު  ޙަވާލުކުރެވުނު   އާ 

ނެގުމާއި   ހުއްދަތަކާއިންވެންޓްރީ  މަސައްކަތްތައްގުޅޭ    ދަތުރު  ފަރުވާކުޑަކަން    އިދާރީ  ކުރުމުގައިވެސް 

އިބްރާހީމް   މެނޭޖަރ  އައު ސްޓޭަޝން  ފަހަރަކު  ޢަޠީފް ފާހަގަކުރެވުމުން  އެތައް  ގުޅިގެންވެސް  އެކަމާ  އަށް 

އިބްރާހީމް   ސަސްޕެންޑް  ޢަޠީފްނަސޭހަތްދީފައިވާއިރު،  ހަމައަށްވެސް  ވަޒީފާއިން  ދުވަހާ  ކުރެވުނު 

 އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު އެއްވެސް ކަމެއް އިސްލާޙުކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި،
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  ބްރާންޗުގެ  ، ޢަޠީފްއިބްރާހީމް    ހައިސިއްޔަތުން   މުވައްޒަފެއްގެ   އިދާރީ   ބްރާންޗުގެ   ފެނަކަ   ބިލެތްފަހި   . ށ 

 ؛ކުރުން   އުނދަގޫ   ޖެއްސުންކޮށް   ވެރިމީހާއަށް   ހުރި  ހިންގުމަށް 

 ލްއަށްފައިަޞ  މްއިބްރާހީ  ހުންނެވި  ފެށިގެން  އިން  2019  ފެބުރުވަރީ  18  ހިންގުމަށް  ބްރާންޗު  ފަހިބިލެތް.ށ  

 އްޔަތުންހައިސި  މެނޭޖަރގެ  ބްރާންޗުގެ  ،ރެވޭކަމަށާއިފާހަގަކު  ނުދާކަން  ދެމުން  އެއްބާރުލުން   ވަރަކަށް  އެއްވެސް

  ޢަޠީފް އިބްރާހީމް    ،ގޮތުން  ލަސްކުރުމުގެ  މަސައްކަތް ކުރާ    ހަވާލު  މުވައްޒަފުންނާ  ލްފައިޞަ   މްއިބްރާހީ

  ޢަމަލުތަކެއް   އެތައް  ގެއްލޭގޮތަށް  މޯރަލް  މުވައްޒަފުންގެ  ،ދައްކައި  ވާހަކަތައް  ތަފާތު  މެދުގައި  މުވައްޒަފުންގެ

 ނުކުރުމަށް  މިނެއްގައި   ހަލުވި  މަސައްކަތް  ހަވާލުކުރާ   ލްފައިޞަ   މްހިންގާފައިވާކަމަށާއި، އެގޮތުން އިބްރާހީ

  ކަމުގައިވިޔަސް ކުރި  މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ  ލް ފައިަޞ މްބުނެފައިވާކަމަށާއި، އިބްރާހީ  ގާތުގައި މުވައްޒަފުންގެ

 މަސައްކަތް   އުފައްދަން   ފަސާދަ  ފިތުނަ  މެދުގައި   މުވައްޒަފުންގެ  ބުނެ  ނުވާނެކަމުގައި  ބޮޑު  މުސާރަ

  ލާފު ޚި  ތާއިޙަީޤަޤ  އުފެދޭގޮތަށް  ފަސާދަ  ފިތުނަ  ދޭތެރޭގައި  މުވައްޒަފުންގެ  ސަރުކާރާއި   ކޮށްފައިވާކަމަށާއި،

 ވާހަކަދައްކާފައިވާކަމަށާއި، 

ދެމެދު   ރައްޔިތުންނާއި  ޢާންމު    ކުންފުނި   ސަރުކާރާއި   އުފެދޭގޮތަށް   ތަޞައްވުރެއް   ނުރަނގަޅު  ކުންފުންޏާ 

 ؛ތަންތާގައި ވާހަކަދެއްކުން   ތަފާތު ބަދުނާމުކޮށް  

މީޑިއާ ވައިބާ ގްރޫޕެއްގައި ދިވެހި   ލްސޯޝަ ނަމަކަށް ކިޔާ    ”PNC HUVAAS GOSI“  އެގޮތުން

ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްކޮށް "ލާދީނީ ސަރުކާރު" ގެ ނަމުން މުހާތަބު ކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އިސްވެދެންނެވުނު  

( )ސަތޭކަ އިންސައްތަ  %100ވައިބާ ގުރޫޕުގައި ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްކޮށް ވަގަށް ގޮވާފައިވާކަމީ ސަރުކާރުގެ  

އަށް ކުރެވިދާނެ  ޢަޠީފް ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން، އިބްރާހީމް  ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގައި

  ޢަމަލެއްކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ަޤބޫލުނުކުރާކަމަށާއި، 

  ؛ ޢާންމުކުރުންސޯޝަލް މީޑިއާގައި  ންތައް ލިޔެކިޔު  ރަސްމީ  ކުންފުނީގެ 

ސޯަޝލް މީޑިއާގައި ހިއްސާކުރުމުގެ    ލިޔެކިޔުންތައް،  ސިއްރު  ބްރާންޗުގެ   ފަހިށ. ބިލެތް  ، ޢަޠީފްއިބްރާހީމް  

  އަދި   ފަރާތެއްކަމަށާއި  ކުރެވިފައިވާ  ތުހުމަތު  ކަމުގެ  ފޯރުކޮށްދީފައިވާ  ފަރާތްތަކަށް  ގުޅުންނެތް  ކަމާ  އިތުރުން
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އަދި އިބްރާހީމް    " މު ފޯ ބަލާ  ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ  މުވައްޒަފުގެ"  ބަލާލުމުންވެސް  ފޯމަށް  ހުށަހަޅާ  މައްސަލަ

ީޝޓަކީޢަޠީފް ޙާިޟރީ  ޢަތީފަޢި  ޑޮކިއުމަންޓުތަކެއްކަން  ކޮންފިޑެންިޝއަލް  ގެ   ، ނގިހުރެއެ  ށްބްރާހީމް 

އަތުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ސަބަބު އިބްރާހީމް    ، ބެހެއްޓުމާއި  އަތުގައި  ނެތި  ހުއްދަ  ކުންފުނީގެ  ންތައްއެލިޔެކިޔު

  ހުށަހަޅަމުންދާ އެފަދަ ޑޮކިއުމެންޓްތައް    އިދާރާތަކަށް  އެކި  ލާފަށްޚި  ދާއިަޤވާޢި   އަށް ބުނެދެވިފައިނުވާއިރު،ޢަޠީފް

  ގުޅުވާލެވޭ   ގޮތެއްގައި   ފާޅުކަންބޮޑު  ތުހުމަތު  ކުރާ   މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  އިބްރާހީމް ޢަތީފަށް  މި ޙާލަތަކީ،

 ޙާލަތެއްކަމަށާއި،  އިޙްތިމާލުއޮތް

 ؛އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވެފައިވުން  ވަޒީފާގެ   ފައިވާ ވެ  ދެމެދު   ލިމިޓެޑާ   ކޯޕަރޭޝަން   ފެނަކަ  ޢަޠީފް އިބްރާހީމް 

ޢަތީފާ : ނަންބަރު  ފައިވާ ވެ   ގައި  2013  ޖޫން  26  ދެމެދު  ލިމިޓެޑާ  ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކައި  އިބްރާހީމް 

/1312013/FNK/A/JA  ާއެއްބަސްވުން   /  ކުރުންވަކި  ވަޒީފާއިން)  މައްދާ  ވަނަ  15  އެއްބަސްވުމުގެ  ވަޒީފ  

  ހިލާފުވެއްޖެނަމަ   ނުވަތަ  މަލުކޮށްފިނަމަޢަ  ލާފަށްޚި   ނުކުތާއަކާއި  އެއްވެސް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި(  ކުރުން  ބާޠިލް

 ލިމިޓެޑަށް ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ ތިޔާރުއިޚް ފުރިހަމަ  ވަކިކުރުމުގެ ވަޒީފާއިން  ކުރުމާއެކު ބާޠިލް އެއްބަސްވުން

 އަދި(  ކ)  ، (ހ)  މައްދާގެ  ވަނަ  15.2  އެއްބަސްވުމުގެ  އެގޮތުންވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި،  ލިބިގެން

 ފެނިފައިވާކަމަށާއި،  ފަރާތުން ގެޢަޠީފްއިބްރާހީމް   ކަންކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި( ދ)

އެދި    ބެއްލެވުމަށް   ގޮތުގައި   މައްސަލައެއްގެ   ސީރިއަސް   އެކަން   ، ހުރިގޮތުން  ޢަމަލުތައް   ގެ ޢަޠީފްއިބްރާހީމް  

 ؛ފޮނުވާފައިވުން   ނޯޓެއް   އޮފީހަށް   ހެޑް   ގައި   2020  ޖަނަވަރީ  12  ފަރާތުން   ބްރާންޗުގެ   ބިލެތްފަހި   . ށ 

  ފޮނުވާފައިވާ   އޮފީހަށް ހެޑް  ކުންފުނީގެ   ސޮއިކޮށް  ލް ފައިަޞ މްއިބްރާހީ  ގައި 2020  ޖަނަވަރީ   12  އެގޮތުން

  އަގުވެއްޓި   ކުންފުނީގެ ފަރުވާކުޑަކޮށްފައިވާކަމަށާއި،    މަސައްކަތަށް  ކުންފުނީގެ  ޢަޠީފްއިބްރާހީމް    ،ނޯޓުގައި

  ކުންފުނީގެދާކަމަށާއި،    ވާހަކަދައްކަމުން  މެދުގައި  މުވައްޒަފުންގެ  ،ޔިތުންނާއިރައް   ޢާންމު  ބަދުނާމުވާގޮތަށް

  ބްރާންޗުގެ ޙިއްސާކުރަމުންދާކަމަށާއި،    ފަރާތްތަކާއި  ސިޔާސީ  އިދިކޮޅު  ސަރުކާރާއި  މަޢުލޫމާތުތައް  ސިއްރު

ޚިލާފުވަމުންދާކަމަށާއި،    އުސޫލުތަކާ  ދުތަކާއިަޤވާޢި   ކުންފުނީގެ  ހުރެ  މަާޤމެއްގައި  ހިންގުމުގެ  އިދާރީގޮތުން

 އޮފީހަށް  ހެޑް  ކުންފުނީގެ  ދިނުމަށްއެދި  ބަލައި   ގޮތުގައި  މައްސަލައެއްގެ  ސްސީރިއަ  މިކަންކަން
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 އްޔަތުންހައިސި  ސުޕަވައިޒަރގެ  އޭނާގެ  ކުރަމުންދިޔައިރު  މަސައްކަތް  ޢަޠީފްއިބްރާހީމް    ،ހުށަހަޅާފައިވާކަމީ

ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  ކަންތައްތަކެއް ކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން    ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ލް ފައިަޞ  މްއިބްރާހީ

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ފަރާ .8.3 ހުށަހެޅި  ނުރަނގަޅު މައްސަލަ  ދެމެދު  ކުންފުންޏާއި  ރައްޔިތުންނާއި  ޢާންމު  މީޑިއާގައި  ސޯަޝލް  ތް 

ވާހަކަދައްކާފައިވާކަން  ތަންތަނުގައި  ތަފާތު  ބަދުނާމުކޮށް  ކުންފުނި  އުފެދޭގޮތަށް ސަރުކާރާއި    ތަސައްވުރެއް 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   ،ގެ ގޮތުގައި  3އްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ޑޮކިއުމަންޓް  މަސާބިކޮށްދިނުމަށް،  

“PNC HUVAAS GOSI”  މީޑިއާ ވައިބާ ގްރޫޕެއްގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތައް   ލްނަމަކަށް ކިޔާ ސޯަޝ

 ހުށަހަޅާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ޓްތަކެއްހިމެނޭ ސްކްރީން ޮޝ

ޖަނަވަރީ    12ގެ ގޮތުގައި ށ. ބިލެތްފަހި ބްރާންޗުގެ ފަރާތުން    1ޑޮކިއުމަންޓް    މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން .8.4

އި،  ގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހެޑް އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވާ ފެކްސް މެސެޖް ހުށަހަޅާފައިވާކަމާ  2020

 ފެކްސް މެސެޖުގައި،  ބަޔާންކުރެވުނުއިސްވެ 

ަވޒީފާެގ މަސައްކަތުަގއި ފަރުާވކުޑަކުރަމުްނ    FNK-0159ކެނެރީެގ ށ.ބިލެތްފަހި  /ޢަޠީފްމް  ން މެނޭޖަރ އިބްރާހީޓޭޝަސް  ބްރާންޗްެގ  "މި

  ޮގތަށް   ބަދުނާމުާވ  ކުންފުީނެގ އަުގެވއްޓި  އަދި.  ދަްނނަވަމެެވ  އަންނާތީ އެތައްފަހަރަކު އެކަން ރަނަގޅު ކުރުމަށް ނަސޭހަތްތެރިެވފައިާވކަން

  ސަރުކާރާއި   މަޢުލޫމާތުތައް   ކުންފުީނެގ ސިއްރު  .ކުރަމެެވ  ފާހަަގ  ދައްކަމުްނދާކަން  ާވހަކަ  މެދުަގއި  މުވައްޒަފުންެގ  ، ރައްޔިތުންާނއި   ޢާންމު

  ބްރާންޗުގެ   މި.  ކުރަމެެވ  ފާހަަގ  މުްނދާކަންޙިއްސާ ކުރަ   ފަރާތްތަކާއި  އިދިކޮޅު  ސަރުކާރާއި  ރަށުެގ  އަދި  ފަރާތްތަކާއި  ސިޔާސީ  އިދިކޮޅު

  އެދިފައިވާ   އަދި  ޤަާވއިދާއި  މުަވއްޒަފުްނެގ  އަދި  ކުްނފުނީެގ  ދެއްކުމުެގ ބަދަލުަގއި  ނަމޫނާ  މުަވއްޒަފުންނަށް  އެހެން  ، ހުރެ  މަޤާމުަގއި  އިސް

މުަވއްޒަފުްނެގ  މިކަމުެގ  ، ހިލާފުަވމުްނދާތީ  އުސޫލުތަކާއި  ަވޒީފާއާމެދު   މުަވއްޒަފުްނެވސް   އެހެން  ެގއްލި  އިތުބާރު  ސަބަބުން 

ތަަނަވސްެވެގންދާތީ   ހިތްނުތަަނަވސްެވ  ފަސޭހަކަމާއެކު  މަސައްކަތް  އަދި  އުނދަޫގތައް  މަސައްކަތްތަކަށް  ކުންފުީނެގ  ، ފަރުާވކުޑަުވމަށް 

  މީޓިން   އެތައްފަހަރަކު  ރަނަގޅުކުރުމަށް  މިކަންކަން.  ފާހަަގކުރަމެެވ  ކުރިމަތިަވމުްނދާކަން  އެތައް ޮގްނޖެހުްނތަކެއް  ެގންދިޔުމަށް  ކުރިޔަށް

މުަވއްޒަފާއި   ތަކުގައާއި  މިކަންކަން   އަދި .  ދަންަނވަމެެވ  ެވފައިާވކަން  ަނސޭޙަތްތެރި  ރަނަގޅުކުރުމަށް  ާވހަކަދެކެިވަވނީ  ަވކިން 

 " .ދަންަނވަމެެވ ނދާްނކޮށްދީފައިާވނެކަްނެވސްހަ މުަވއްޒަފަށް ާވހަކަެވސް  އަޅާނެ  ފިޔަވަޅުތައް ތަކުރާރުާވނަމަ އަޅަންޖެހޭ

 މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 



 

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                            މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ޢަޠީފް އިބްރާހީމް     VTR/2020/83މައްސަލަ 
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ހުށހަޅާފައިވާ  .8.5 ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ފޯމާއެކު  ހުށަހަޅާ  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

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

މުގައި މައްސަލަ  ވަނަ އަހަރު ކަމާއި، އެ ފޯ   2017 ފެންވަރު ބެލޭ މުއްދަތެއްގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ

ގައި    2018  ޖަނަވަރީ  07ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ސުޕަވައިޒަރ ސޮއިކޮށްފައިވަނީ  

އެއް ޕޮއިންޓް  ނުވަ)ނުވަދިހަ    99.09މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މާރކްސް ޕަސަންޓޭޖްގެ ގޮތުގައި %ކަމާއި،  

 ކަން އެނގެން އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އިންސައްތަ( ލިބިފައިވާ އްސުމެއް ނުވައެ

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

  ވަޒީފާއާބެހޭ   ގައި  2021  ޖުލައި  01  (A114505)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

ގުޅޭ ހެކިބަސް    އަޑުއެހުމުގައި  ބޭއްވުނު  ޓްރައިބިއުނަލުގައި ފަރާތާ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަދާކުރަމުން، 

ގައި ފެކްސް މެސެޖެއް ނުވަތަ ނޯޓެއް ފޮނުވާފައިވާނެކަމަށާއި،    2020ޖަނަވަރީ    12ކަންބޮޑުވުންތައް ފާޅުކޮށް  

ފުރިހަމަކޮށް ލިޔެކިޔުންތައް  ތްތެރިވެފައިވާނެ ކަމަށާއި، ކޮންމެ ފަހަރަކު  ސޭހަމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނަ 

ވަޒީފާއިން   ޢަޠީފް  އިބްރާހީމް  ފުރިހަމަކުރިނަމަ  އިޖުރާއަތްތައް  އެ  ގޮތަށް  އޮންނަ  އެ  އެޅުމަށް  ފިޔަވަޅު 

ކަމަށާއި، ހަތް ދިނުމަށް އޮތް ހުރަހެއްނޫންސޭވަކިކުރެވިގެންދާނެކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް އެއީ އަނގަބަހު ނަ 

ޓެކްނިކަލް މުވައްޒަފުންނަކީ އޮފީހަށް ވަދެ  ލިބިގެންވާކަމަށާއި،  ލޭބަރ ާޤނޫނުގެ ދަށުންވެސް އެކަމަށް ހުއްދަ

އެޕްރައިޒަލް   ފަރާތްތައް  އެ  ޔަީޤންކަމާއެކު  ވަރަށް  މުވައްޒަފުން  އެ  ނޫންކަމަށާއި،  މުވައްޒަފުންނެއް  އުޅޭ 

ވީމާ ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި،  ލިޔެކިޔުމުން  ނަގާފައިނުވާކަން  ަޤބޫލުކުރެވެނީ    ފޯމުތައް  އިބްރާހީމް  ބޮޑަށް 

 އެ ޕަރސަނަލް ފައިލްއިން ޑޮކިއުމަންޓްތައް ނެގިކަމަށް ބުނެ ބަޔާންދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ޢަޠީފް

)ދިވެހި  ރަީޝދު )ސޯސަންގެ / ށ. ބިލެތްފަހި(  هللا ޢަބްދުފަރާތުގެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި    މައްސަލަ ހުށަހެޅި .8.7

ނަންބަރު:   ކާޑު  އަންގައިދޭ    ވަޒީފާއާބެހޭ   ގައި   2021  ޖުލައި  A072573)  01ރައްޔިތެއްކަން 

  ގެ ވަޒީފާގެ މާޙައުލުގައި އިބްރާހީމް ޢަޠީފް   އަދާކުރަމުން،ހެކިބަސް    އަޑުއެހުމުގައި  ބޭއްވުނު  ޓްރައިބިއުނަލުގައި

ގުޅިގެން  ކަމަކާ  އެފަދަ  އެނގިފައިނުވާކަމަށާއި،  އޮތްކަމަށް  މައްސަލައެއް  އެއްވެސް  ގުޅިގެން  އަޙުލާާޤ 

އަށް އެއްވެސް ނަސޭހަތެއްވެސް ދީފައިވާކަން އެނގިފައިނުވާކަމަށާއި، އާންމު އުޞޫލެއްގެ  ޢަޠީފްއިބްރާހީމް  



 

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                            މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ޢަޠީފް އިބްރާހީމް     VTR/2020/83މައްސަލަ 
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އޮތް މައްސަލައެއް  އެފަދަ  އެއްވެސް  މެދު  މުވައްޒަފަކާ  ފެންނަން ގޮތުން  އެކަން  ލިޔެކިޔުމުން  ނަމަ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އޮންނަންވާނެކަމަށް 

ހުށަހެޅި .8.8 ޢަމައްސަލަ  ގޮތުގައި  ހެއްކެއްގެ  ފަރާތުގެ  އަސްލަމް  ބިލެތްފަހި(    )ވިޔުޕާކް  ލީ  ށ.  )ދިވެހި / 

ނަންބަރު:   ކާޑު  އަންގައިދޭ    ވަޒީފާއާބެހޭ   ގައި   2021  ޖުލައި  A324123)  01ރައްޔިތެއްކަން 

ބްރާންޗު ހިނގުމުގެ    ޢަޠީފްއިބްރާހީމް    އަދާކުރަމުން،ހެކިބަސް    އަޑުއެހުމުގައި  ބޭއްވުނު  ޓްރައިބިއުނަލުގައި

ހުންނެވި އެންމެ އިސްވެރިއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ވަރަށް ފަރުވާތެރިކޮށް މަސައްކަތްކުރި މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި 

 ޖެއްސުންކޮށް ނުވަތަ ށާއި، ކުންފުނީގެ ހަވާލުވެހުރި ފަރާތް އިބްރާހީމް ފައިަޞލްއަށްފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަ

ހުރަސްއަޅާފައިވާތީ، މަސައްކަތަށް  ފަރާތުގެ  އެއްވެސް   އެ  ޢަޠީފްއަށް  އިބްރާހީމް  ގުޅިގެން  އެކަމާ 

ދީފައިވާކަން  އަނގަބަހުންވެސް  ނުވަތަ  ލިޔެކިޔުމުން  އިންޒާރެއްވެސް  ގަކުރެވިފައި  ފާހަ  ނަސޭހަތެއްވެސް 

 ނުވާކަމަށް 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، 

ވަޒީފާދޭފަރާތުން މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަން  .9.1

(substantive fairness)  ީ؛ޤާއިމުކުރެވިފައިވާކަމުގައި ބެލެވޭނ  

ަވޒާީފިއްނ .1 ުމަވްއޒުަފން  ަފާރުތްނ  ުމަވއްޒަަފުކ    ަވޒީފޭާދ  ެއީއ  ައާސެސްއ  ޚިޔުާރުކާރ  ަވިކުކުރަމށް 

 ؛ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ުހއަްދކުރާފަަދ ޢަދުުލެވިރ ަސަބަބަކްށުވމެުގ ިއުތުރްނ

ުއްނުސރަުތްއ   .2 ެއްނމަެހިއ  ުފރަިހަމުކަރންޖޭެހ  ަދުށން  ައާސެސއެްގ  ޚާިޔުރުކާރ  ެއ 

 އަދި ؛ ުފރަިހަމވަެފިއާވަނަމަކާމިއ



 

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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ައާސެސ .3 ިޚާޔުރުކާރ  ަފާރުތން  ެއ  ަވޒީފޭާދ  ަވިކުކުރުމަގިއ  ަވޒާީފިއން  ުމަވްއޒުަފ  ަދުށްނ  ްއެގ 

 ؛ަ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. 

ަފާރތް      .9.2 ަވޒާީފިއްނ ަމްއސަަލ ހުށެަހޅި  ިމާވ ަމްއސާަލަގިއ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތގެ  ުހށެަހޅަިފއި 

ޮއނަްނަކާމިއ،   ެއނެގން  ެނިތކްަނ  ިދނެުމްއ  ނޯޓެިހްއ  ދިނުމަކާނުލައި  ަވިކޮކށަްފިއަވީނ  ނޯޓިހެއް 

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

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

 ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ،  

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

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

 ނުފެންނަ ޙާލަތުތަކުގައެެވ.[ 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ،  23ނޫނުގެ އަދި ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤ

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

 އަންނަިނިވ ޙާލަތުތަކުަގއެެވ. 

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

 ؛ފެނުން

 ޚިޔާނާތެއް ެވފައިުވން.[   (2)

މިފަދައިން ކަމާއި، ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެކަމަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

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

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



 

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

 ، ވަނަ ނުކުތާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ 33އަދި  32ަޝރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ 

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

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

 އެއީ: 

(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.    23ން ަވކިކުރުން ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާޫނނުެގ  ަވޒީފާއި

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

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

އަލަމެއްކަމަށް  ޣައިރުސުލޫކީ  ބޮޑު  ފާޅުކަން  ހުއްދަާވފަދަ  ަވކިކުރުން  ަވޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ދިުނމެއްނެތި  ނޯޓިސް 

ޅުން އެއްކޮށް ކެނޑޭ މިންަވރުެގ  ބެލެޭވީނ، މުަވއްޒަފުކުރި އަމަލަކީ ދެ ފަރާތުެގ ދެމެދުގައި އޮްނނަްނޖެހޭ ަވޒީފާެގ ުގ

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

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

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

( އެ ކަމަކީ އެ މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާދޭ ފަރާތަށް  3އިތުބާރު އަދި އަމާނާތްތެރިކަން ގެއްލޭފަދަ ކަމެއްކަމަށް ާވނަމަ، ނުަވތަ )

ތިޒާމުތަކާ އަސާސީޮގތުން ުނަވތަ ސީދާޮގތެއްގައި ޚިލާފު ކަމެއް ކަމަށް ާވަނމަ، އެ ޢަމަލަކީ އަދާކުރަންޖެހޭ ަވޒީފާެގ އިލް

 'ނޯޓިސް ދިުނމެއްެނތި ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުމަށް ހުއްދަވެދާނޭ ފާޅުކަްނބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ ޢަމަލެއް ކަމަށް ބެލެވިދާނެއެެވ.

   ިމ ޢާިބާރުތްނެނެވ.       

( 2020  ފެބުރުވަރީ  11)  FNK/A/TER/2020/51ފެނަކަ 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)



 

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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ވަނަ ދުވަހުން   2020  ފެބުރުވަރީ  11ލިބިދާނެކަމަށް ފެންނާތީ،    ތަކެއްގެއްލުން  ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނަށް

 އިރު، ފެށިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ން ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކްށެގްނ ހުށެަހޭޅ ަމއްސަަލެއްއަގިއ ޮގެތްއ ިންނަމްނ ޖޭެހީނ  ަވޒާީފާއބޭެހ ްޓަރިއިބުއނުަލ .9.4

ސަަބބަުތަކށް   ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ  ޗުިޓަގިއ   / ިލުޔުމަގއި  ައްނގާ  ަވިކުކރަިކްނ  ަވޒާީފިއން  ަހަމެއަކިނ 

ަންނަބުރ   ަހިއޯކުޓެގ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ަޤިޟްއާޔިއްނ    HC-A/280/2012ރާިޢަޔްތޮކްށަކމްަށ 

މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައުޫޟޢީ  ،  ައޅަާފިއާވީތަކނަޑ

ލިމިޓެޑްގެ އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ ފެނަކަ ކޯރޕަރޭަޝން    ،ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުވެފައިވޭތޯ ބެލުމަށް

ކަމުގެ  (  2020  ފެބުރުވަރީ  11)  FNK/A/TER/2020/51ނަންބަރު:   ވަކިކުރި  'ވަޒީފާއިން 

މައްސަލަ   ބުނާފަދައިން  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ކަންތައްތައް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  ލިޔުން' 

 ހުށަހެޅި ފަރާތް ކޮށްފައިވޭތޯ ބަލަންޖެހޭކަމަށް ދެކެމެވެ. 

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

ަވޒީފޭާދ ަފާރަތަކްށ ލިބޭިދ ާމއާްދައަކްށުވުމްނ އެ ާމއާްދެގ ަދުށން ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރުމަގިއ  

ަވޒާީފާއބެހޭ  ، ަކްނަކްނ ބަަލްނޖޭެހ ިމްނަވަރްށ ބަަލިއ، ިފަޔަވޅު ައަޅްނޖޭެހެނ ކުަމަގިއ ެދެކެމެވ. އެެހީނ

ާމއާްދެގ ަދުށްނ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކްށެގްނ ުހށެަހޭޅ ަމްއސަަލަތކަުގިއ،  ަވަނ    23ާޤޫނުނެގ  

ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކިރ ަމުރޙާަލަގިއ ަޢމުަލުކިރ ޮގްތ ެއީއ ަވަޒްނކަުރްނޖޭެހ މިުހްނުމ ުއްނުސެރްއަކަމށް  

 ާވްނޖެެހެއެވ. 

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

އެ   ުނުވާމިއެއކު  ެއަކީށެގްނ  ައޚާުލުޤ  ަމަސްއަކުތެގ  ުމަވްއޒެަފްއެގ  ެއ  ެއީއ  ުފރަިހަމެވެގްނަކާމިއ، 

ުކެރޭވެނަކެމްއކަަމްށ    ، ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފަގިއ އުިތަރށް ބެެހއުްޓަމީކ، ެއަކީށެގްނވާ ަހމަަތަކށް ބާަލިއުރ

ނެުފުނުމްނަކ  ަފާރަތްށ  ައޚާްލުޤ  ަވޒީފޭާދ  ަމަސްއަކުތެގ  މަުވްއޒެަފްއެގ  ެއގުޮތްނ  ެއނޭގަކާމިއ،  ްނ 

ެއަކީށެގްނުނާވަކަމށް ބެެލޭވީނ ެއ ުމަވްއޒެަފްއ ިއުތަރްށ ަވޒާީފަގިއ ބެެހްއުޓުމްނ ަވޒީފޭާދ ަފާރތްަށ ނަުވތަ  



 

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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ްނަކން ިމ  ަވޒާީފ އާަދުކާރ ަތންަށ ެގއުްލނަްތެކްއ ިލބާިދެނަކމްަށ ެފުނުމން ުނަވަތ ިޚާޔނެާތްއވަެފިއުވުމ

 ާމއާްދެގ )ށ( އްަށ ބުެލުމްނ އެނެގްނ ޮއްނަނަކާމިއ،  

ގެއްލުންތަކެއް  .9.7 ތަނަށް  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ނުވަތަ  ކުންފުންޏަށް  ބެހެއްޓުމުން  އިތުރަށް  ވަޒީފާގައި 

ދިނުމަކާނުލައި  ލިބިދާނެކަމަށް ފެނިއްޖެނަމަ، އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަކާނުލައި އަދި އިންޒާރެއްވެސް  

ޑިރެކްޓަރއަށް  މެނޭޖިންގ  ކުންފުނީގެ  އިޚްތިޔާރު  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފެއް  އެ 

ަޤވާޢިދު   މުވައްޒަފުންގެ  ލިމިޓެޑްގެ  ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ  ވަނަ    34.8ގެ    2015ލިބިގެންވާކަން 

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  

ޅެއް އެޅުމަކާނުލައި އަދި އިންޒާރެއްވެސް ދިނުމަކާނުލައި  ލިބިދާނެކަމަށް ފެނިއްޖެނަމަ، އިޞްލާޙީ ފިޔަވަ

ޑިރެކްޓަރއަށް  މެނޭޖިންގ  ކުންފުނީގެ  އިޚްތިޔާރު  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފެއް  އެ 

ަޤވާޢިދު   މުވައްޒަފުންގެ  ލިމިޓެޑްގެ  ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ  ވަނަ    34.8ގެ    2015ލިބިގެންވާކަން 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް   ބެލުމުން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،  ރަށްވަނަ ނަންބަ  4މާއްދާގެ )ހ( ގެ  

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ޙާލަތެއް   23ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

ަޤވާޢިދު   ފެނަކަ ކޯރޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްގެ މުވައްޒަފުންގެ   34.8ގެ    2015މެދުވެރިވެގެންތޯއާއި 

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

 މަތިންތޯ ބަލަންޖެހެއެވެ. 

)ދޭއް( ކަމެއް ކަމާއި، ވަޒީފާއާބެހޭ   2ބަހުން ނަސޭހަތް ދިނުމާއި ލިޔުމުން ނަސޭހަތް ދިނުމަކީ ތަފާތު   .9.8

ނަ އަނގަބުން  ދިނުމާއި  ނަސޭހަތް  ލިޔުމުން  ތަފާތުކޮށްފައިވާއިރު، ާޤނޫނުގައިވެސް  ދިނުން  ސޭހަތް 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އަނގަބަހުން ދެވޭ ނަސޭހަތެއް ލިޔުމުން ދިނުމަކަށް   19ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

ލާޒިމްނުކުރާކަން އެނގޭކަމަށާއި އެގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެކިފަހަރު މަތިން އަނގަބަހުން 
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ވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ދިލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  ނަސޭހަތް ދީފައިވާކަމަށް މައްސަ 

 ، ނުކުތާގައި ވަނަ 2 ފާހަގަކުރެވުނު ޝަރީއަތަށް  ަޤިޟއްޔާގައި  HC-A/67/2013ނަންބަރު 

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، 

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 

ގުޅިގެން   ކަމަކާ  އެއްވެސް  ދީފައިވާ ފާހަގަކޮށްފައިވާ  އަނގަބަހުން  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

އާއި، އަނގަބަހުން ނަސޭހަތް ދިންކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ޔުމަށް ތިރިކުރެވިފައިނުވާތީނަސޭހަތްތައް ލި

 ނަސޭހަތްތެރިވެވުނުކަމަށް ބުރަނުވެވެއެވެ. ފަރާތް އިންކާރުކޮށްފައިވާތީ، އަނގަބަހުން 

ފެނަކަ .9.9 ބިލެތްފަހި  ށ.  ފަރާތް  ހުށަހެޅި   އިސްވެރިޔާއަށް   ހުރި  ހިންގުމަށް  ބްރާންޗުގެ   މައްސަލަ 

ވީނަމަވެސް، އުނދަގޫ  ޖެއްސުންކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ކޮށްފައިވާކަމަށް 

ކޮން ޢަމަލެއްކަން މައްސަލަ ރައްދުވި  ކުރީ   ހުށަހެޅި ފަރާތް  ޖެއްސުންކުރުމަށް މައްސަލައުނދަގޫކޮށް  

 ފަރާތަށް ސާފުކޮށްދެވިފައިނުވާކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ. 

ފަރާތް  މައްސަލަ   .9.10 ރައްޔިތުންނާއި   މެދުވެރިކޮށް  ވަސީލަތްތައް  މީޑިއާގެ  ސޯޝަލްހުށަހެޅި  ޢާންމު 

ކުންފުންޏާއި ދެމެދު ނުރަނގަޅު ތަސައްވުރެއް އުފެދޭގޮތަށް ސަރުކާރާއި ކުންފުނި ބަދުނާމުކޮށް ވާހަކަ 
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ގެ ގޮތުގައި   3މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ޑޮކިއުމަންޓް    ،ދައްކާފައިވާކަމަށް ސާބިތުކުރުމުގެ ބޭނުމަށް

  ވައިބަރ ގްރޫޕްގެ ސްކީރީންޮޝޓްތައްނަމަކަށް ކިޔާ   ”PNC HUVAAS GOSI“  ހުށަހެޅި،

 ހުށަހަޅާފައިވާއިރު،  

ޑޮކިއުމަންޓް    .9.10.1 ބަޔާންކުރެވުނު  ފަރާތުން    3އިސްވެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ގޮތުގައި  ގެ 

އެ    ސްކްރީންޮޝޓްތަކަށްހުށަހަޅާފައިވާ   ވަގަށް    ސްކްރީންޮޝޓުގައިބަލާއިރު، 

ވަގުން އުޅޭ ތާކުން ހަމަ ގޮވާފައިވާކަމަށް ދޭހަވާ ގޮތަށް އޮތް ޕޯސްޓުގައި ލިޔެފައިވަނީ "

"  އެމް.ޑީ.ޕީ ގެ މުގުލުގާވެސް ހުންނާނީ ރަތްލާޖެހި ލާދީނީ ބޮޑު ވަގެއް   ކުރާނީ ވައްކަން.

ގްރޫޕްއެއްގަ ން  މިފަދައި ވައިބަރ  ކިޔާ  ނަމަކަށް  ގޮފި  ހުވާސް  ކަން  ޕީ.އެން.ސީ 

ހަމަ އެ ވައިބަރ    މެސެޖުތައްވެސްއިތުރުން އެހެން    މެސެޖުގެވޭކަމާއި، އަދި މި  ކުރެފާހަގަ

 2019  މެސެޖުތަކަކީއެ    ،އެނގޭކަމާއި  ފޮނުވާފައިވާކަންގްރޫޕްގައި "އަތީފް" ގެ ނަމުގައި  

މަހުގެ   ޖަނަވަރީ  އަހަރުގެ  ފެށިގެން    20ވަނަ  ދުވަހުން  އަހަރުގެ    2019ވަނަ  ވަނަ 

މަހުގެ   ތެރޭވަ  27ޖަނަވަރީ  މުއްދަތުގެ  އެ  ނިޔަލަށް،  ދުވަހުގެ  ކުރެވިފައިވާ  ގައި  ނަ 

ސްކްރީންޮޝޓްތަކަށް އެ  އެނގޭކަމާއި  މުޢާމަލާތްތަކެއްކަން  މެސެޖުތައް  ،  ބެލުމުން  މި 

އިންކާރުކުރާއިރު،    ފޮނުވާފައިވާކަމަށް ހުށަހެޅިފަރާތުން  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  މައްސަލަ 

  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ސެޖުތަކަކީ ހަީޤަޤތުގައިވެސް  މެ  ފެންނަން ހުރިވައިބަރ ގުރޫޕުގައި  

މައްސަލަ    ،އެނގެން ނެތަތީ  ފޮނުވާފައިވާ މެސެޖުތަކެއްކަން  ނަންބަރުންފޯނު  ފަރާތުގެ  

ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބުނާފަދައިން  ފަރާތުން  ރައްދުވި 

 ވެވެއެވެ. ނުބުރަ

ކުންފުނީގެ   .9.11 ފަރާތް  ހުށަހެޅި   ފަރާތްތަކަށް  ގުޅުންނެތް  ކަމާ  ލިޔެކިޔުންތައް،  ސިއްރުމައްސަލަ 

އްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މައްސަލަ ރަ ފޯރުކޮށްދީ، އެ ލިޔެކިޔުންތައް ލީކުކޮށްލާފައިވާކަމަށް  

ރައްދު ހެކިވެރިޔާ،  މައްސަލަ  ފަރާތުގެ  ފައިަޞލް  ވި  އަދާކުރަމުން، ހެކިބަސް  އިބްރާހީމް 

މުވައްޒަފުންނަކަށް ޕަރސަނަލް ފައިލްއިން ޑޮކިއުމަންޓްސް ނުނެގޭނެކަމަށާއި ބޮޑަށް ަޤބޫލުކުރެވެނީ 



 

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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 ، ފް އެ ޕަރސަނަލް ފައިލްއިން ޑޮކިއުމަންޓްތައް ނަގާފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވީނަމަވެސްޢަޠީއިބްރާހީމް  

ނެގިކަން ޑޮކިއުމަންޓްއެއް  ހުށަހެޅިފަރާތުން  ބިނާކޮށް   އަންދާޒާއެއްގެ  މައްސަލަ  މައްޗަށް 

ނަގާފައިވަނީ ކޮން އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން    ސާބިތުކަންމަތީ ބުނެފައިނުވާތީ  ،ބުނެފައިވާތީއާއި

ޑޮކިއުމަންޓްއެއްކަން ބުނެދެވިފައިނުވާތީ، އެފަދަ ޢަމަލެއް މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތުން ކޮށްފައިވާކަމަށް 

ހު  ހަމައެއާއެކު  ބުރަނުވެވެއެވެ. ފަރާތުން  މައްސަލަ  ލީކުކޮށްފައިވާކަމަށް   ންލިޔެކިޔު  ސިއްރުށަހެޅި 

އެޕްރައިޒަލް  އިންކާރުކޮށްފައިވާތީ،   ހުށަހެޅިފަރާތުގެ  މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  ހުށަހެޅިފަރާތުން  މައްސަލަ 

ީޝޓަކީފޯމާ ޙާިޟރީ  ފަރާތުގެ  އެ  ލިޔެކިޔު   އި  ރައްދުވިފަރާތުން   މެއްކަމަށްސިއްރު  މައްސަލަ 

ާޤނޫނުގެ ދަށުން މައްސަލަ    ޙައްުޤގެ  ލިބިގަތުމުގެހޯދައި  އެލިޔުންތަކަކީ މަޢުލޫމާތު    ،ބުނިނަމަވެސް

ލިބިދޭންޖެހޭ   އެ   ލިޔުންތަކަކަށްވެފައި،ހުށަހެޅިފަރާތަށް  މުވައްޒަފާ  ޢާންމުކޮށް  ފޯމަކީ  އެޕްރައިޒަލް 

ފުރާ ޙާިޟރުގައި  ސުޕަވައިޒަރުގެ  ފޯމަކީ  ފަރާތުގެ  އެ  އްކަމުގައި ލިޔުމެ ރަސްމީ    ފޯމަކަށްވެފައި 

 ބުރަވެވެއެވެ.   ގޮތުގައި ބެލެވޭނެ ހަމައެއް ނެތްކަމަށް  ޔުންތަކެއްގެސިއްރު ލިއެއީ    ބުރަވެވުނުނަމަވެސް،

ފަރާތުގެ   ،ރިއާޔަތްކުރާއިރު  ނުކުތާތަކަށް  އެންމެހާ  ފާހަގަކުރެވުނު  އިސްވެ .9.12 ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ވަނަ   4އި އަދި  ވަނަ ނަންބަރާ  1ގެ  ދާގެ )ހ(  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  

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

 substantive) ދުުލެވިރަކްނ  ަޢ  ީޢަމުއޫޟހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ  

fairness )    ަފާރުތްނ ަރއުްދިވ  ެންތާޤަމްއސަަލ  ަހަމެއްއ  ުބަރެވޭވނެ  ކަަމށް  ިއުމޮކށަްފިއާވަކމްަށ 

 ަކނަޑައަޅެމެވ. 

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

 ާޤއިމުކުރެވިފައިވޭތޯ ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 



 

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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 substantive)  ޢަދުލުވެރިކަންމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާއިރު ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ މައުޫޟޢީ   .10.1

fairness)    ްޢަދުލުވެރިކަނ އިޖުރާއީ   (procedural fairness)ާޤއިމުކޮށްފައިނުވާނަމަ 

ނަންބަރު   ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ނުޖެހޭނޭކަމުގައި  ބަލަން  -HC/2010ާޤއިމުކުރެވިފައިވޭތޯ 

A/209  ުކަނޑައަޅުއްވާފައިވީހިނދ ވަޒީފާއިން   ،ަޤިޟއްޔާގައި  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 (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 

-HC/2010އަންނަނިވި ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައި ވާނަމަކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  

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 

ކަނޑައަޅާ މުވައްޒަފަކު  އެ  އެ ފުރުަޞތެއްގައި  އެދިއްޖެނަމަ  ހޯދުމަށް  އެހީތެރިކަން  މީހެއްގެ   

 ؛ފުރުަޞތު ދިނުމަށްފަހު

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

އެ   ފެނި،  ތަޙްީޤަޤކަށް  ކުރެވޭ  މުވައްޒަފަކު އެ  އެ  ނިންމައިފިނަމަ،  ވަކިކުރަން  މުވައްޒަފަކު 

 . ވަކިކުރި ސަބަބުތަކާއެކު އެ މުވައްޒަފަކަށް އަންގާފައިވުން، ވަކިކޮށްފައިވާކަން

އިޖުރާއަތުތައް އަދި   އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ  ހާލަތުގައި،  ވަކިކުރެވޭ  ވަޒީފާއިން  ދިނުމަކާނުލައި  ނޯޓިހެއް 

ގާއިމުކުރެވިފައިނުވާކަމަށް    (procedural fairness)މަ އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން  ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާނަ

ޑިސްމިސަލް   އަންފެއަރ  ކުރުން  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ހާލަތެއްގައި  އެފަދަ   unfair)ބެލެވޭނެކަމާއި 

dismissal)  ަކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކ ހައިކޯޓުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ބެލެވޭނެކަމަށް  ގޮތުގައި  ން  އެއްގެ 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

މައްސަލަ .  10.3 މައްސަލަ    އިގައި،ހުށަހެޅިފައިވާ  ލިޔެކިޔުންތަކުން  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ފަރާތް   ވަޒީފާއިން    2020ޖަނަވަރީ    19ހުށަހެޅި  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފެށިގެން  އިން 

ރައްދުވި   މައްސަލަ  ގުޅިގެންކަން  ކޮންކަމަކާ  ސަސްޕެންޑްކުރެވިފައިވަނީ  ގުޅިގެން،  ސަސްޕެންޑްކުރުމާ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ސާފުކޮށްދީފައިނުވާތީ، މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްުޤެޤ ާޤނޫނުގެ    ފަރާތުން

ގުޅިގެން  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ މެދު ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ  ދަށުން  

ސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ އަމިއްލަ އިސްނެގުމުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި އެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވީނަމަވެސް، މައް

މެދު  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާދަށުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެ މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާކޮށްފައިނުވާތީއާއި، 

މައްސަލަ އެކަމާ ގުޅިގެން    ކަމާއިޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުަޞތު ދީފައިވާކުރެވިފައިވާ ތުޙުމަތުތަކާ ގުޅިގެން  

ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި މައްސަލަ  ނެތަތީއާއި،  އެނގެން  ނަގާފައިވާކަން  ތަބަޔާނެއް  ގޮތުން  އިދާރީ  ޙުީޤުޤ  

ން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ކުރި  ކޮށްފައިނުވާތީ،

އިޖުރާއީ  ާޤ ށްފައިނުވާކަމުގައި އިމުކޮާޤ  (procedural fairness)ދުލުވެރިކަން  ޢަ އިމުކުރަންޖެހޭ 

 ބުރަވެވެއެވެ. 

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

އިޖުރާއީ    (substantive fairness)ދުލުވެރިކަން  ޢަ  (procedural fairness)ދުލުވެރިކަން  ޢައަދި 
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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)ފަރާތް ވަކިކުރި ކުރުމަކީ 'އަންފެއަރ ޑިސްމިސަލް'  ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

 މެވެ. އެއްކަމަށް ކަނޑައަޅަ

 ، ުރުކާރިއުރަޒާވ ެއ ަފާރތްަށ ިލބިިދުނމްަށ ަނަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ އެދަިފިއާވ ާޤޫނީނ ަފުރ .12

ަދށްުނ ެއކީަށެގްނވާ ަސބެަބއް  ަވނަ ާމއާްދގެ )ހ( ގެ    29)ަވޒާީފާއބެހޭ ާޤޫނުނ( ގެ    2/ 2008ަންނަބރު   .12.1

އެ ަޙއްލަުތކާ ުގޅޮޭގުތްނ  ،  ެނތި ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރުމގެ ސަަބުބން ުމަވްއޒަަފށް ިލބޭ ާޤޫނނީ ަޙއުްލަތކާަށިއ

 ަޤިޟްއާޔަގިއ  HC-A/555/2016ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ަންނބުަރ  

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

 "... ، ނުަވަތ ެއަވީޒފާާއގޭުޅ ނުަވަތ އެނޫންެވްސ ެއަކީށގެންާވ ަވީޒފާއްެއގިައ ެބހްެއޓަުމްށ ކަަމށިާއ

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

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ އަދުާކަރުމނިްދަޔ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ަވޒާީފިއްނ ެއ ަފާރތް ވިަކުކުރުމަގިއ  

ަ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    29ަކނަޑައަޅިއ، ަވޒާީފއާބޭެހ ާޤޫނނެުގ  

ަވކުިކިރިއުރ ެއ ަފާރުތ  ަވޒާީފިއން  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ ަފާރތް  ްނ އާަދުކަރމުނިްދަޔ ަމާޤަމށް 

 ައނުބާރ ުރޖަޫޢުކަރްނ ޖޭެހަކަމށް ުބަރެވެވެއެވ. 

)ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ މުސާރައާއި އެލަވަންސްގެ    3ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި    ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  މައްސަލަ .13

ވަޒީފާއިން  -/30,438ގޮތުގައި   ކުއްލިއަކަށް  އާއި،  ރުފިޔާ(  އަށް  ތިރީސް  ސަތޭކަ  ހަތަރު  ހާސް  )ތިރީސް  ރ. 

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

ނަގައިދިނުމަށް އެދިފައިވާ  ފިޔާ(  ރ. )އަށްޑިހަ ހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ތިރީސް އަށް ރު-/80,438ރުފިޔާ( އާއެކު ޖުމުލަ  

 ނުކުތާއަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،  
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ހުށަހެޅި   ިއުޖަވޒާީފިއްނ  ަފާރްތ  މައްސަލަ  ޢަދުުލެވިރަކާމިއ  ަމުއޟީޫޢ  ަޢުދުލެވިރަކްނ  ަވިކުކުރުމަގިއ  ަމްއސަަލ  ާރީއ 

ަވނަ   29ެގ ާއބޭެހ ާޤޫނުނ( )ަވޒާީފ  2/ 2008 ާޤޫނުނ ންަނަބުރ ުނާވ ަސަބބްަށަޓަކއި، ަފިއްށާޤިއުމޮކަރއުްދިވ ަފާރުތްނ 

ރ. )އަށްޑިހަ ހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ތިރީސް އަށް -/80,438 ގޮތުގައި، ބަދަލެއްގެ ގެއްލުމުގެ)ރ( ެގ ަދށްުނ  ާމއާްދެގ  

  ދުލުވެރި ޢަ ނަގައިދިނުމަށް    ގޮތުގައި  ބަދަލެއްގެ  ގެއްލުމުގެ  ލިބުނު  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލައަކީ    ރުފިޔާ(

 .ދެކެމެވެ މިންވަރެއްކަމުގައި
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 މައްސަލައިގެ ނިންމުން 

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

، ދީފައިވާ ބަޔާންތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބެލިއިރުހެކިންގެ ހެކިބަހަށާއި،    ،ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއިދެފަރާތުން  މަޖިލީހުގައި  

ކުންފުނީގެ    (A322759( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  ށ. ބިލެތްފަހި  /ކެނެރީގެ  )  އިބްރާހީމް ޢަޠީފް

ޖަނަވަރީ   19އަކާ ގުޅިގެން ކަމަށް ބުނެ  ފަރާތުން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއެއް މެދުވެރިކޮށް ކުންފުނިން ބަލަމުންދާ މައްސަލަ

)ތިރީސް( ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ސަސްޕެންޑްކޮށް، އިބްރާހީމް ޢަޠީފް ސަސްޕެންޑްކުރެވިފައިވަނީ   30އިން ފެށިގެން  2020

މަޢުލޫމާތު   ޢަޠީފްއަށް ސާފުކޮށްދީފައިނުވާތީ،  އިބްރާހީމް  ފަރާތުން  ކުންފުނީގެ  ގުޅިގެންކަމެއް  މައްސަލައަކާ  ހޯދައި  ކޮން 

ގުޅިގެންކަން    ޙައްުޤެޤ  ލިބިގަތުމުގެ ސަބަބަކާ  ކޮން  ސަސްޕެންޑްކުރެވިފައިވަނީ  ޢަޠީފް  އިބްރާހީމް  ދަށުން  ާޤނޫނުގެ 

ސާފުކުރުމަށް ފޯމު ހުށަހަޅައި އެ ފޯމުގެ ޖަވާބުގައި އިބްރާހީމް ޢަޠީފް ސަސްޕެންޑްކުރެވިފައިވަނީ ޙަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް 

ތުރުން، ކުންފުނި ބަދުނާމުކޮށް ކުންފުނީގެ އަގުވެއްޓޭ ގޮތަށް ޢާންމު ރައްޔިތުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ  ފަރުވާކުޑަކުރުމުގެ އި

ޙިއްސާކުރަމުންދާ   ފަރާތްތަކަށް  ނުގުޅޭ  ކަމާ  މަޢުލޫމާތުތައް  ސިއްރު  ކުންފުނީގެ  އިތުރުން  ދެއްކުމުގެ  ވާހަކަ  މެދުގައި 

)ފަންސަވީސް( ދުވަސް ބެހެއްޓުމަށްފަހު،    25 ސަސްޕެންަޝނުގައި  މައްސަލައާ ގުޅިގެންކަމަށް ބުނެ، އިބްރާހީމް ޢަޠީފް

ސަބަބެއްނެތި   އެކަށީގެންވާ  އަދި  ދިނުމެއްނެތި  ފުރުސަތު  ވަޒީފާއިން    2020ފެބުރުވަރީ    12ޖަވާބުދާރީވުމަށް  ގައި 

އި  ،ވަކިކޮށްފައިވާތީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި  މައުޫޟޢީ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ޢަޠީފް  ޢަދުލުވެރިކަން  އިބްރާހީމް  ޖުރާއީ 

ާޤއިމުކުރުމެއްނެތި، ޢަދުލު އިންސާފުގެ ހަމަތަކާއި ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާއި ަޤވާޢިދާ ޚިލާފަށްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  

  )ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ މުސާރައާއި އެލަވަންސްގެ   3ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި  

ރ. )ތިރީސް ހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ތިރީސް އަށް ރުފިޔާ( އާއި، ކުއްލިއަކަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ -/30,438ގޮތުގައި  

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

ރ. )އަށްޑިހަ ހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ތިރީސް އަށް ރުފިޔާ( އެކީ އެއްފަހަރާ އިބްރާހީމް ޢަޠީފްއަށް ނަގައިދިނުމަށާއި،  -/80,438

ފަރާތުން ފެނަކަ    ގެއިބްރާހީމް ޢަޠީފްއެދި  އިބްރާހީމް ޢަޠީފް އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއަށް އަލުން އަނބުރާ އިޢާދަކޮށްދިނުމަށް  

 ހުށަހެޅި މި މައްސަލައިގައި،ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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ަވޒާީފިއްނ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ ާޤޫނާނިއ  ަވިކުކެރވަިފިއަވީނ  ަފާރތް    ަވޒީފާ   ވަެފިއާވ  ެދމުެދަގިއ  ދަެފާރުތެގ  ަވޒާީފާއބޭެހ 

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

 ، ަވިކޮކށަްފިއަވީނ  ވަޒާީފިއްނ  ުހށެަހޅި ަފާރްތ  ަމްއސަަލ  މިަތްނަކމާަށިއ، ެއޮގތްުނ  ޮގުތެގ  ެއްއޮގތާްވ  ަޤވާޢާިދ  ުމަވްއޒުަފްނެގ

ަފާރުތެގ   ަމްއސަަލ ިބުރއުޮތުމން    ިލބާިދެނަކުމެގ  ެގއުްލްނ   ޫފުނެބއްދޭފަަދ  ުކނުްފނަްޏްށ   ުހްނަނގުޮތްނ ަޢމުަލަތްއ    ުހށެަހޅި 

  ަވޒާީފ އާަދުކާރަތންަށ   ުނވަަތ  ަފާރަތްށ  ަވޒީފޭާދ  ބަަހްއޓައިިފަނަމ،   އުިތަރްށ  ުކނުްފީނަގިއ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރްާތ  ަކަމާށިއ، 

  ޯނޓެިހްއ   ެއ ަޢމުަލަތަކީކ ެއްއެވްސ  ވަެފިއާވީތ   ުނވަަތ  ިދޔަަކްނަވުމްނ  ެގއުްލްނަތެކްއ   ިލިމެޓަޑްށ   ކަޯޕޭރަޝްނ  ެފަނަކ  އެެހީނ

  ާމއާްދގެ   ަވަނ  23  ާޤޫނުނެގ  ަވޒާީފާއބޭެހ  ެއަކީށެގނާްވ ަހަމެއްއަކްނ  ަވިކުކެރވާިދެނ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ  ިދުނަމާކނަުލިއ

  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރުތެގ  ަރއުްދިވ  އެެހްނަކުމްނ ަމއްސަަލ  ެއނެގްނ ޮއްނަނަކަމާށިއ،   ބުެލުމްނ  ައްށ(  ށ ) 

  ަންނަބުރެގ   ަވަނ(  1) ެގ  (  ހ )   ާމއާްދެގ  ަވަނ  34.8  ެގ  2015  ަޤވާޢުިދ  ުކނުްފީނެގ ުމަވްއޒުަފްނެގ  ަވިކުކެރވަިފިއަވީނ

  ބަަލިއ އިަދ   ބާިދެނަކަމްށިލ  ެގއުްލްނަތެކްއ  ަވޒާީފ އާަދުކާރ ަތަންށ   ބަަހްއަޓއިިފަނަމ  އުިތަރްށ  ަވޒާީފަގިއ  ަދުށްނ ުކނުްފީނެގ

  ުނއުފުުލުމެގ  ިޒްނާމ   ުނަވތަ މަުވްއޒުަފ  ނުލުިބްނ   ޚުިދަމްތ   ެއްއގަޮތަކްށވްެސ  ިކަބިއްނ   ުމވްައޒުަފެގ  ދުަށްނ   ަނނަްބުރެގ  ަވަނ (  4) 

  ިލބާިދެނަކަމްށ   ެގއުްލެމްއ  ބުޮޑ  ަތންަށ  ުނަވަތ ަމަސްއަކތުްކާރ  ުކނުްފްނޏްަށ  ުހިރޮގުތްނ  ޢަމުަލަތްއ  ުމަވްއޒުަފެގ  ުނަވަތ  ަސަބުބްނ

  ެފަނކަ މި ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ    ރާިޢައްތޮކްށ ަކަމްށ ަބާޔްނކްޮށ  އްަށ(  ށ ) ާމއާްދެގ    ަވަނ  23  ާޤޫނުނެގ  ަވޒާީފާއބޭެހ   ، ެފްނާނީތ

 ެގ ަފާރތުން ަޖާވބާުދީރވަެފިއާވިއުރ، ިލިމެޓްޑ  ޯކަޕޭރަޝްނ

  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

(substantive fairness)  ިމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި    ކަނޑައަޅައި،  ނުވާކަމަށްާޤއިމުކޮށްފައ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ، ތީށްފައިނުވާއިމުކޮާޤ(  procedural fairness)  ދުލުވެރިކަންޢަ   އިޖުރާއީ  އިމުކުރަންޖެހޭާޤ

 ކަނޑައަޅައި،  ގޮތުގައި އެއްގެ( unfair dismissal)ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ކުރުމަކީ އަންފެއަރ ޑިސްމިސަލް 

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

ިއ ަވޒާީފިއން  ޢަދުުލެވިރަކާމިއ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަސަބބްަށަޓަކއި  ާޤިއުމޮކށަްފިއުނާވ  ޢުަދުލެވިރަކްނ  ުޖާރީއ 



 

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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)ަވޒާީފއާބޭެހ ާޤޫނނު( އާ ޚިލަާފްށަކަމށް ަކނަޑައަޅއި، ަވޒާީފާއބެހޭ ާޤޫނުނގެ    2/ 2008ަވިކޮކށަްފިއަވީނ ާޤޫނނު ންަނަބރު  

އަދާކުރަމުންދިޔަ މަާޤމަށް    ަޢޠްީފިއްބރީާހްމ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ނަންބަރުގެ ދަށުން  ަވނަ    1ަވނަ ާމއާްދެގ )ހ( ެގ    29

 ައނުބާރ ުރޖަޫޢުކުރަމާށިއ، އެފަރާތް 

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

ރުފިޔާ(  -/80,438ގޮތުގައި    ބަދަލެއްގެ  ގެއްލުމުގެ  ލިބުނު އަށް  ތިރީސް  ހަތަރުސަތޭކަ  ހާސް  )އަށްޑިހަ  މައްސަލަ  ރ. 

  (2021  އޮކްޓޫބަރު  21)އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު އެންމެހައި ކަންކަން މިއަދު  ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނަގައިދިނުމަށް ކަނޑައަޅައި،  

ފުރިހަމައަށް ތަންފީޒުކުރުމަށްފަހު، އެކަން ހަމަޖެހޭތާ   ( ދުވަހުގެ ތެރޭއެކާވީސް)  21  ރަސްމީ ބަންދުނޫން  އިން ފެށިގެން

މައްސަލަ  މި  ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިޔުމުން އެންގުމަށް،  ތިނެއް)  03)ރަސްމީ ބަންދުނޫން(  

 ނިންމައިފީމެވެ. އަންގައި އަމުރުކޮށް މި މައްސަލަ މައްޗަށް  ެގިލިމެޓްޑ  ޯކަޕޭރަޝްނ  ެފަނަކރައްދުވި  

 

 1443ރަބީޢުލްއައްވަލް  15

 2021 އޮކްޓޫބަރު 21

 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ       

 

 މިފްރާޒް ނިޒާރު هللا ޢަބްދު       

 މެންބަރު ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ     

 

 

 

 


