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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

 VTR/2019/115 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2019 ޖޫން 03 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2021ޖޫން  24 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 (މ. ފެހިގިލި / މާލެ) އަޙްމަދު ާޝޒް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A056876)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑް  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (C-0462/2012)ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭަޝން ނަންބަރު: 

 

 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ 

 27 (A056876  :)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންަބރުމ.ފެހިގިލި/ކ.މާލެ(  )އަޙްމަދު ާޝޒް  މި މައްސަލައަކީ  

ގައި   ( C-0462/2012 )ކުންފުނި ރެޖިސްޓްރޭަޝން ނަންބަރު:އިން ފެށިގެން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް    2016ޖަނަވަރީ  

މީޑިއާ ޑިޕާރޓްމަންޓް އުވާލިކަމަށް އަޙްމަދު ޝާޒް މަސައްކަތްކުރަމުންއައި  ވަޒީފާއަދާކުރަމުންދަނިކޮށް، ކުރިން އެންގުމަކާ ނުލައި،  

ލިބިދިނުމަށާއި، ކުއްލިއަކަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުން      ނބުރާވަޒީފާ އަުބނެ ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ،  

 26ރައްދުވާގޮތަށް    ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑަށްލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދިނުމަށް އެދި އަޙްމަދު ާޝޒްގެ ފަރާތުން  

 މައްސަލައެކެވެ. ބަލާފައިވާ    ޅުމުންގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެ 2019މާރިޗު 
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 މެންބަރުގެ ރައުޔު 
 ރައުޔު  ޒުހައިރުގެ هللا ބްދުޢަ އާމިނަތު 

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން:   

  ަންނަބުރ   ާކުޑ  ައްނަގއޭިދ  ަރްއިޔެތްއަކްނ  ިދވިެހ( ) މެާލ. ކ / ފިެހގިިލ. މ )   ާޝްޒ  ައްޙމުަދ  ަކުމަގިއާވަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ .1

A056876 )    ްމީގެ ފަހުން "މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް" ގެ ގޮތުގައި މުޚާޠަބުކުރެވޭ ފަރާތް( މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެގޮތުނ(

ބަޔާންކޮށް ގައި  ފޯމު'  ހުށަހަޅާ  'މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ނަޒަރުކުރުމުންވަޒީފާއާބެހޭ  ކަންކަމަށް    ، ފައިވާ 

)މީގެ ފަހުން "މައްސަލަ  ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑް  އިން ފެށިގެން 2016ޖަނަވަރީ   27އްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ މަ

  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މުވައްޒަފެއްކަމަށާއި،ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންއައި  އި  ރައްދުވި ފަރާތް" ގެ ގޮތުގައި މުޚާޠަބުކުރެވޭ ފަރާތް( ގަ

ލިމިޓެޑްގެ  ފަރާތް ކޯޕަރޭަޝން  ވަކިކުރެވިފައިވަނީ    ފެނަކަ  ވަޒީފާއިން    2019  މާރިޗު  26ވަޒީފާއިން  ކަމަށާއި،  ގައި 

ކުންފުނީގެ   އެ  އަދާކުރަމުންދިޔައީ  އިރު  މެޏޭޖަރ ވަކިކުރެވުނު  ޑިޕާޓްމަންޓްގެ  މަށާއި، މަޤާމުކަ   ގެމީޑިއާ 

އާއި، އެލަވަންސްގެ  ރުފިޔާ(    ހަސަތޭކަހާސް  އަށްރ. )-/8,600ންކޮށްފައިވާ މަާޤމުގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި  އިސްވެބަޔާ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  ލިބެމުންދިޔަކަމަށް    ރުފިޔާ(    ހަސަތޭކަހާސް  އަށްރ. )-/8,600ގޮތުގައި  

  ؛ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި

މާރިޗު  ވަނަ އަހަރު    2019މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ަޝކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ އަސާސަކީ،  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ގުޅައި    ރެކްޓަރޑި   ގމެނޭޖިންމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ  މަހުގެ ކުރީކޮޅުގެ ދުވަހެއްގައި  

ގެންގޮސް،  އަރިހަށް  ކުންފުނިންރަށެއްގައި  )ތޭރަ(    13  ގެތޮޅުއަ.ރ  އެބޭފުޅާގެ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  ހިންގާ    މައްސަލަ 

އިންޖީނުތަކުގެ ހާލަތު ބަލައި ތަފްސީލީ ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލަންޖެހޭ ކަމަށާއި، އެ ތަނަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ފޮނުވަނީ  

ވާތީކަމަ  މީހަކަށް  ބުނެފައިވާކަމައިތުބާރުހިފޭ  ހުށް  މައްސަލަ  ފަރާތް ށާއި،  އެ  ހުއްޓާ  ރ.އަތޮޅުގައި  ފަރާތް  ށަހެޅި 

މަސައްކަތްކުރާ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ވެރިޔާ ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު މަނިކު ގުޅައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މަސައްކަތްކުރާ  
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ސައްކަތް  ދުވަސް ފަހުން މަ)ދިހައެއް(    10ޑިޕާރޓްމަންޓް އުވާލިކަމަށް އެންގި ކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  

އައިއިރު   އޮފީހަށް  ހުށަހެޅިނިންމާލާފާއި  ކެބިންގައި  މައްސަލަ  މޭޒުގެ  އަދި  ނެތްކަމަށާއި،  މޭޒު  ކޮމްޕިއުޓަރާއި  ފަރާތުގެ 

ހުރިކަމަށާއި، އުކާލާފައި  ތެރެއަށް  ޑިޕާޓްމަންޓް  ނަގާ  ތަކެތި  ބައެއް    ބަހައްޓާފައިވާ  އިދާރީ  ފަރާތުގެ  އެ  އޭގެތެރޭގައި 

ލިޔުންތަލިޔުންތަކާއި، ސަރުކާ ބައެއް  ދެއްވާފައިވާ  ގޮތެއް ނޭކަށްރުން  ވީނުވީ  އެކަން މެނޭޖިންގ  ނވެސް  ކަމަށާއި،  ގޭ 

މުއްދަތު ދިޔަފަހުން    ގެޑިރެކްޓަރަށް އެންގުމުން ޑީއެމްޑީއަށް ދަންނަވާ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ދެންނެވިކަމަށާއި، ދެ ހަފްތާ

 24މާއި، އެ ފަރާތާއި ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ނިންމާ ހަވާލުކުރިތާ ކޮމްޕިއުޓަރެއް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަމަޖެއްސިކަ 

ސް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ޗިޓް ހަވާލުކުރިކަމަށާއި، މައްސަލަ  ގަޑިއިރު ނުވަނީސް އެޑްމިން ސެކްަޝނަށް ގެންގޮ )ސައުވީސް(  

ޓްތަކަށް ބަދަލުކޮށް، ޑިޕާރޓްމަންޓް އުވާލުމުގެ  ހުށަހެޅި ފަރާތާ އެކު މަސައްކަތް ކުރި އެހެން މުވައްޒަފުން އެހެން ޑިޕާޓްމަން

 ސަބަބުން ވަޒީފާ ގެއްލިފައިވަނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެކަނި ކަމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

އަލުން  .2 ވަޒީފާ  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ކުރިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެދިފައިވަނީ،  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ 

ފަީޟހަތްވެ މައި،  ލިބިދިނުމަށާ ކުރިމަތީގައި  އާންމުންގެ  ވަކިކުރުމުން  ވަޒީފާއިން  ކުއްލިއަކަށް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  އްސަލަ 

އަބުރަށް ހުތުރުވެފައިވާތީ އެކަމުގެ ބަދަލު ހޯދައިދިނުމަށާއި، ކުރިން އެންގުމަކާ ނުލައި ކުއްލިއަކަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުން  

، އެފަރާތުން ބަލަހައްޓަމުންދާ އަނބިދަރިންނަށް ޚަރަދުކުރަން ފައިސާ ނުލިބި ދިއުމުން  ވަޒީފާއެއް އެހެން ތަނަކުން ނުލިބި

ކުންފުނިތަކުގައި ހިނގާ މިފަދަ ޖަރީމާތައް  ޚިލާފަށް ސަރުކާރުގެ  ބަދަލު ނަގައިދިނުމަށާއި، ގަވާއިދާއި  އެވީ ގެއްލުމުގެ 

 ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްދިނުމަށްކަން އެނގެއެވެ. 

ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މިމައްސަލައަށް މައުޫޟޢީ ގޮތުން   ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝންފަރާތުން    އަޙްމަދު ާޝޒްގެ .3

އެގޮތުން،   ނުކުތާއެއް ނަގާފައިވެއެވެ.  ފަރާތުން އިޖުރާއީ  ކުންފުނީގެ  އެ  ކުރިން  ވުމުގެ  ހުށަހަޅާ  ޖަވާބުދާރީ  މައްސަލަ 

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން   8ވަނަ ނަންބަރާއި،    7ލަ ހުށަހެޅި ފޯމުގެ  ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގެ ދަށުން މައްސަލަ ސާފުކޮށްދިނުމަށާއި،    6ސާފުނުވާކަމަށާއި، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދުގެ  

ހުށަހަޅާފައިވާ ކަންކަން  ކިޔަން އެނގޭގޮތަށް ސާފުކޮށް އިޖްރާއީ  މައްސަލަ ރައްދުވާފަރާތަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން 
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ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު، މި މައްސަލައިގައި ޖަވާބުދާރީ ވުމަށް އަންގައި ދިނުމަށް އެދިފައިވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

ނަ ނަންބަރުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ވަ)އަށެއް(    8އަދި    )ހަތެއް(  7    ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުގެ

(  2015)ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދު    R-20/2015ގަވާއިދު ނަންބަރު  ކަންތައްތައް ސާފުނުވާކަމަށް ފެންނާތީ،  

ލަ  މައްސަ   ،ފަރާތުން ޖަވާބުދާރީވުމަށާއި  ވިމި މައްސަލައަށް މައްސަލަ ރައްދު  ،ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް  6ގެ  

)ހަތެއް(    7ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުގެ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން    ،މަށްޓަކައިއިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދިއު

އަދި ކަނޑައެޅިފައިވާ    ،ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ސާފުވާނެގޮތެއްގައިވަނަ ނަންބަރު)އަށެއް(    8ވަނަ ނަންބަރާއި  

ހުށަހަޅަންޖެހޭކަމަށް   މަތީން  ،ކަނޑައަޅައިއުޞޫލާއެއްގޮތަށް  ފޯމު   އެގޮތުގެ  ހުށަހަޅާ  މައްސަލަ  ހުށަހަޅާފައިވާ 

ނޫން  ޙުއިޞްލާ ބަންދު  ހުށަހެޅުމަށް  03ކުރުމަށްފަހު ރަސްމީ  އަލުން  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  ހުށަހެޅި    )ތިނެއް(  މައްސަލަ 

 ނެއެވެ.  ފަރާތަށް އަންގާފައިވާ

މައްސަލަ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް    ،މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ޖުމްލަގޮތެއްގައި ބުނެފައިވަނީ .4

ގަވާއިދު   މުވައްޒަފުންގެ  ލިމިޓެޑްގެ  ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ  ވަކިކުރެވިފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތުގެ  ގެ    2015ރައްދުވި 

ވަނަ    1( )މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލުން( ގެ )ހ( ގެ  34.9ދު( ގެ ދަށުން އެ ބާބުގެ ))އާއްމު ގަވާއި  1ޗެޕްޓަރ  

  02ނަންބަރުގެ ދަށުންކަމަށާއި، އެގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވާނީ ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލުމުގެ ކުރިން ދޭންޖެހޭ  

ފަރާތަށް ލިބެންޖެހޭ އެންމެހައި ފައިސާ އެ މާއްދާއާ    )ދޭއް( މަސް ދުވަހުގެ ނޯޓިސްގެ މުސާރައާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި

އެއްގޮތަށް ދެވިފައިކަމަށާއި، ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްގެ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް ކުންފުނީގެ މާލީ ޙާލަތަށް 

ކުރުމުގެ ގޮތުން މީޑިއާ ޑިޕާޓްމަންޓް  ދިމާވެފައިވާ ދަތި އުނދަގޫ މަރުހަލާއިން އަރައިގަތުމަށްޓަކައި ކުންފުނީގެ ޚަރަދުތައް ކުޑަ

ވަނަ ދުވަހު ނިންމުމާ ގުޅިގެން، ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން    2019ފެބުރުވަރީ    17އުވާލުމަށް ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން  

ނަންބަރު   ކޯޕަރޭަޝން    2019ފެބުރުވަރީ    21ސާރކިއުލާއިން    FNK-M/C/2019/31ލިމިޓެޑްގެ  ފެނަކަ  ގައި 

ހުރި  އެންމެހައި ލިމިޓެޑްގެ  ކުރަމުންދާ  މަސައްކަތް  ބްރާންޗްތަކުގައި  އަދި  އޮފީސް  ރީޖަނަލް  ޑިޕާޓްމަންޓްތަކަށާއި،  ހާ 

މުވައްޒަފުންނަށް މީޑިއާ ޑިޕާޓްމަންޓް އުވާލުމަށް ނިންމާފައިވާތީ، އެކަން އެންގިފައިވާނެކަމަށާއި، އަދި ހަވާލާދެވިފައިވާ  

އުވާ ޑިޕާޓްމަންޓް  މީޑިއާ  ދަށުން  މަސައްކަތެއް ސާރކިއުލާރގެ  ހުރިހާ  އައި  ކުރަމުން  ޑިޕާޓްމަންޓްއިން  އެ  ލުމަށްފަހު 
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ކުރަމުން ގެންދާނީ ސެކްރެޓޭރިއޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ބެލުމުގެ ދަށުންކަމުގައި ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް އަންގާފައިވާނެކަމަށާއި،  

( ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާއަށް  )ދޭއް  2ގައި ބޭއްވުނު ބޯޑް އޮފް ޑިރެކްޓަރުންގެ    2019ފެބުރުވަރީ    17އަދި  

ގެންދާ   ފޯރުކޮށްދެމުން  ޚިދްމަތްތަކެއް  އަސާސީ  ރައްޔިތުންނަށް  ފަދަ  ލިމިޓެޑް  ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ  ނަޒަރުކުރާއިރު، 

ނޫސްބަ އޮންނާނީ  ބޮޑަށް  ކުންފުންޏަކަށް  މިކަހަލަ  ނޯންނާނެކަމަށާއި،  މާބޮޑަށް  ދައުރު  މީޑިއާގެ  ޔާން  ކުންފުންޏެއްގައި 

ނެރުމާއި ސޯަޝލް މީޑިއާގެ ކަންތައްތައް އެކަނި ކަމަށްވުމުން، ވަކި ޑިޕާޓްމަންޓެއް ހެދުމުގެ ބަދަލުގައި އެމްޑީ ބިއުރޯގައި  

ލަފާދެއްވާފައިވާކަމަށާއި،   މެންބަރުން  ބައިވެރިވެފައިވާ  ބައްދަލުވުމުގައި  ފުދޭނެކަމަށް   ބެހެއްޓުމުން  އޮފިސަރެއް  މީޑިއާ 

ޓް އުވާލުމާ ގުޅިގެން އެ ޑިޕާޓްމަންޓުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދާ މުވައްޒަފުންނަށް ވާނެ ގޮތަކާއިމެދު  މީޑިއާ ޑިޕާޓްމަން

ޑިޕާޓްމަންޓުގައި އެވަގުތު   މީޑިއާ  ބަލާއިރު،  )ފަހެއް( މުވައްޒަފުން ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން   5ކޮށްފައިވާ މަްޝވަރާތަކަށް 

ރެއްގެ ޓީއޯއާރުއަށް ފިޓްވާ މުވައްޒަފެއް ރިޑަންޑަންޓް ކޮށްލަންޖެހޭނެކަމަށް  ގެންދާކަމަށާއި، އޭގެތެރެއިން މީޑިއާ އޮފިސަ 

ވަޒީފާއިން   ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހުރުމާއެކު،  އެހެން  ކަންކަން  ދެންނެވުނު  ލަފާދެއްވާފައިވާކަމަށާއި،އިސްވެ 

 ކުރުމަށްފަހު ކަމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.   ވަކިކޮށްފައިވަނީ މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި، އިޖްރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ގާއިމު 

ކުންފުނީގެ ވަޒީފާއިން  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  .5

އާއި، ދެފަރާތުގެ    2015މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު  ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާއި، ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްގެ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ 

ދެމެދުގައި ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ކަމުގައިވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެދިފައިވާފަދަ އެއްވެސް  

އިއާދަކު  ވަޒީފާ  އަނބުރާ  އަލުން  އަދި  ކަނޑައަޅައިދެއްވައި،  ނެތްކަމަށް  ނަގައިދެވެން  ބަދަލެއް  ތަނެއް  މާލީ  ރަންޖެހޭ 

 ކަނޑައަޅަދިނުމަށެވެ.  ނެތްކަމަށް

ަންނަބުރ   .6 ާޤޫނުނ( ެގ    2/ 2008ާޤޫނުނ  ަބޔްާނުކާރޮގުތްނ  28)ވަޒާީފާއބޭެހ  ަގިއ  ުނަވަތ    ، )ހ(  ނޯޓްިސ ިދުނަމށްފުަހ 

ްއނިެތ ަކުމަގއި  ޭއާނ ަވިކުކީރ ެއަކީށެގނާްވ ަސަބެބ  ، ޯނިޓްސ ިދުނަމާކ ނަުލިއަނަމެވސް ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށިްފަނަމ

ަޤބުޫލުކެރޭވަނަމ ާތީރުޚްނ ފިެށެގްނ    ، ަވޒާީފ އާަދުކިރ މާީހައްށ  ަވިކުކިރ  ެތޭރަގިއ    3ަވޒާީފިއްނ  )ިތެނއް( ަމސުްދވުަހެގ 

ުހށެަހޅޭ   މިފަަދިއްނ  އިަދ  ިލިބެގްނެވެއެވ.  ޭއާނައށް  ހްައުޤ  ހުށެަހުޅުމެގ  ްޓަރިއިބުއނަަލށް  ަވޒާީފާއބެހޭ  ަޝުކާވ  ެއަކުމެގ 
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ަވޒާީފއާބެހޭ  ަމްއސަަލެއ ާސބިތޮުކށިްދުނަމީކ  އަެކީށެގްނާވ ސަަބެބްއަކން  ަވިކުކިރ ސަަބަބކީ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒުަފ  ްއަގިއ، 

 ަވަނ ާމއްދާ ަބޔްާނުކާރޮގުތްނ ަވޒީފޭާދ ަފާރުތގެ ިޒްނާމެއެކެވ.   27ާޤޫނުނެގ  

ަވ .7 ުމަވްއޒަފު  ަމްއސަަލެއްއަގިއ،  ުހށެަހޅޭ  ަވކިކްޮށެގން  ަވޒާީފިއްނ  ޢަދުުލެވިރ  ުމަވްއޒަަފުކ  ަވިކޮކށަްފިއަވނީ  ޒާީފިއން 

ިންނުމަމުކްނޯތ ުނވަަތ ެއކީަށެގނާްވ ަސަބެބްއ ޮއެވެގނޯްތ ބުެލުމަގިއ ެދ ުޢްނުޞެރްއ ުފރަިހަމާވްނޖޭެހަކާމިއ، ެއީއ ަމުއޟީޫޢ  

ޢަދުުލެވިރަކްނ   (substantive fairness)ޢަދުުލެވިރަކްނ   ޭވތޯ  ާޤިއުމުކެރވަިފިއ  (procedural fairness)ިއުޖާރީއ 

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

ެއނޭގަކާމިއ، ިމޮގުތްނ ަމުއޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރަކަމީކ، ުމަވްއޒުަފްނ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ަވޒީފޭާދ ަފާރަތުކްނ ިޚާޔުރުކރާ  

ިޚާޔުރކުރާ   ެއ  ިއުތުރްނ  ަސަބަބަކްށުވުމެގ  ޢަދުުލެވިރ  ުހއަްދުކރާފަަދ  ަވިކުކުރަމްށ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ  ައާސަސީކ 

ަދ ިއުޖާރއީ  ައާސެސްއެގ  ެއނޭގަކާމިއ،  ބުެލްނކްަނ  ުފރަިހަމވަެފިއޭވޯތ  ުޢްނުޞުރަތްއ  ެއްނމަެހިއ  ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ުށްނ 

ޢަދުުލެވިރަކްނ ާޤިއުމުކުރަމީކ، ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރމްަށ ޢަދުުލެވިރ ިންނުމަމކްަށ ވާޞުިލުވަމްށަޓަކިއ ބަަލްނޖެހޭ  

ްނޖޭެހ ިއުޖާރައުތަތްއ ުފރަިހަމުކުރްނަކްނ، ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓން ިންނަމވަާފިއާވ ިއްސެވ  ބުެލްނަތްއ ބުެލުމަގިއ ުފރަިހަމުކރަ 

ަޤިޟްއާޔަތުކްނާނިއ ޮއްނަނަކން    ، ެދްނެނުވުނ  ެއނެގްނ  ަމްއސަަލަތކްުނ  އެެހްނ  ާބަވުތެގ  މި  ިންނަމވަާފިއާވ  ޯކުޓްނ  ެއ 

ަމްއަސ ަމްއސަަލިއަގިއ،  ިމ  އެެހްނަކުމްނ،  ަމުއޟީޫޢ  ފަާހަގުކެރެވެއެވ.  ަވިކުކުރުމަގިއ  ަވޒާީފިއން  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަލ 

ޢަދުުލެވިރަކާމިއ ިއުޖާރީއ ޢުަދުލެވިރަކްނ ާޤިއުމުކެރވަިފިއާވަކްނ ާސިބުތކޮށިްދުނަމީކ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ އުފަުލްނޖޭެހ  

 ިޒްނާމެއްއަކްނ ެއނެގްނ ޮއެވެއެވ. 

ާވ .8 ަވިކުކުރުމަގިއ  ިމ ަމްއސަަލިއަގިއ ޢަދުުލެވިރ ަފިއސާަލައަކްށ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރތް  ޞުިލުވަމްށަޓކިައ، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި 

ޢަދުުލެވިރަކްނ   ޢަދުުލެވިރަކްނ       (substantive fairness)ަމުއޟީޫޢ   (procedural fairness)ިއުޖާރީއ 

ަވިކުކރިެވ ަވޒާީފިއން  ަފާރތް  ުހށަހިެޅ  ަމްއސަަލ  ެއޮގތުން  ބަަލްނޖެެހއެެވ.  ިރަޑްނަޑްނސީ  ާޤިއުމުކެރވަިފިއޭވޯތ  ަފިއަވީނ 

(redundancy)    ްަފާރތ ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ިބާނޮކށް  ަމްއަޗށް  ަސބުަބގެ  ަބާޔްނުކެރވަިފިއވީާތ، މި  ެގ ޙަާލުތަގއަިކަމްށ 

 ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރުމަގިއ ަމުއޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރަކާމިއ ިއުޖާރީއ ޢުަދުލެވިރަކްނ ާޤިއުމުކެރވަިފިއޭވޯތ ބަަލްނޖެެހެއެވ. 
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ުހ .9 ޢަދުުލެވިރަކްނ  ަމްއސަަލ  ަމުއޟީޫޢ  ަވިކުކުރުމަގިއ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރްތ   (substantive fairness)ށެަހިޅ 

 ާޤިއުމުކެރވަިފިއޭވޯތ ބާަލިއުރ އްަނަނިނިވ ަކްނަކން ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

ަމާޤުމްނ ަވިކުކެރވަިފިއަވނީ    ެމޭނަޖރ ިލިމެޓުޑަގިއ އާަދުކަރުމނިްދަޔ    ެފަނަކ ޯކަޕޭރަޝްނަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ   .9.1

ުމަވްއޒުަފްނގެ  ުކނުްފީނެގ   ުކންފީުނެގ  ުގިޅެގްނ،  ިންނުމމާ  ުއވާލަުމްށ  ޑާިޕްޓަމންްޓ  ީމިޑާއ  ޯބޑްުނ  ިޑެރްކަޓުރްނގެ 

ވަިފިއާވީތ، ެއ ާމއާްދަގއި  ަވަނ ންަނބުަރެގ ަދުށްނ ަމާގުމ ުއވެާލ  1ަވނަ ާމއާްދެގ )ހ( ެގ    34.9ެގ    2015ަގާވއުިދ  

)ޭދއް( ަމްސ ުދވުަހެގ ުމާސަރާއެއުކ ޫދޮކށުްލަމްށ ިންނމަާފިއާވީތަކަމްށ ަވޒާީފިއން ަވިކުކިރ ަސަބުބގެ    2ަބާޔްނުކާރ  

  ާމިރުޗ   FNK/A/TER/2019/151   (26ިލިމެޓުޑެގ ންަނަބުރ    ެފަނަކ ޯކަޕޭރަޝްނ  ަބާޔްނުކުރމަށްފުަހަކްނ  ޮގުތަގިއ  

ޯބޑް އްޮފ ިޑެރްކަޓުރންގެ    ެއނގްެނ ޮއެވެއެވ. ިމ ިލުޔުމަގިއ   ްނ' އްަށ ބުެލުމްނިލުޔަވިކުކިރ ކުަމެގ    'ަވޒާީފިއްނ  (  2019

ނުްފްނެޏްއަގއި  )ޭދއް( ަވނަ ާއްއުމ ަބއްދުަލުވުމެގ ަޔުއިމްއާޔ ުހށަަހޅަާފއާިވަކާމިއ، ެއ ަޔުއިމްއާޔަގއި އެފަަދ ުކ  02

ަލ ުކނުްފްނަޏކްަށ ޮބޑްަށ ޮއނާްނީނ ޫންސަބާޔން ެނުރާމިއ ޯސޝަލް  ީމިޑާއެގ ަދުއުރ ާމބަޮޑށް ޯންނނެާނަކަމާށިއ، ިމކަަހ

ީމިޑާއެގ ަކްނަތއަްތްއ ެއަކިނ ަކމްަށުވުމްނ، ަވކި ޑާިޕްޓަމނެްޓްއ ހުެދުމެގ ބަދުަލަގިއ ެއްމީޑ ިބުއޯރަގިއ ީމިޑާއ އިޮފަސރެއް  

ަކަމާށިއ، ީމިޑާއ ޑާިޕްޓަމންޓް  ަބްސވަެފިއާވެއްއ ުރްނ  ަބބެެހްއުޓުމްނ ފޭުދެނަކމްަށ ަބއްދުަލުވުމަގިއ ަބިއެވިރވަެފިއާވ ެމްނ

ުކަރުމްނގެނާްދ ުމަވްއޒުަފްނަންށ ާވނެ ގަޮތާކިއމުެދ ޮކށަްފިއވާ   ުއވުާލާމިއ ުގިޅެގްނ ެއ ިޑޕްާޓމްަނުޓަގިއ ަމަސްއަކތް 

ެއަވުގތު   ިޑޕްާޓަމްނުޓަގއި  ީމޑާިއ  ބާަލިއުރ،  އާަދުކަރުމން  )ފެަހްއ(    5ަމްޝަވާރަތަކްށ  ަވޒާީފ  ުމަވްއޒުަފން 

ުހިރަކުމަގިއވަާނަމ، އެ ުމަވްއޒަފު  ެގނާްދަކަމާށިއ، ޭއގެ ެތެރިއްނ މިީޑާއ އިޮފަސެރްއެގ ީޓޯއާއުރއްަށ ިފްޓާވ ުމަވްއޒެަފްއ  

ުމަވްއޒުަފްނ   ާބކީ  ެނުގަމށްފުަހ  އިޮފަސަރަކށް  ެއއްބްަސވަެފިއާވަކްނެވްސ  ޮކށަްލްނޖޭެހެނަކަމށް    ްޓރަިޑްނޑްަނީމިޑާއ 

ަންނަބުރ   ިލިމެޓްޑެގ  ޯކަޕޭރަޝްނ  ެފނަަކ  ުގިޅެގްނ  ިންނުމާމިއ  މިފަަދއްިނ  ޮއްނަނަކާމިއ،  -FNKެއެގްނ 

M/C/2019/31   (21    ަސރިކއަުލރ ިއްނ ައްނަނިނިވ ފަަދިއްނ ުހރާިހ ިޑާޕްޓަމންްޓތަަކާށއި،  2019ެފުބރަުވީރ )

 ގަާފިއާވަކން ެއެގްނ އެޮވެއެވ. ީރަޖންަލ އީޮފްސ އިަދ ްބާރްންޗތަަކްށ ައްނ
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ަމރަުހލާއިން   އަުދނގޫ  ަދތި  ދިމެާވފައިވާ  ހާލަަތށް  މާލީ  ކްުނފުނެީގ  ހަރަުދނާކްޮށ،  އިތަުރށް  މަސައަްކތްތްައ  ކްުނފުނީގެ   "

ކުނުްފނެީގ މެނޭޖަްމްނޓްއްިނ ަވނީ  ީމޑާިއ ިޑޕާޓަްމންްޓ އުވާލަުމށް    ައރިައގަތުމްަށޓަކިައ ވީހާވްެސ ޚަރަދުތްައ ުކޑުަކރުމުގެ ގުޮތްނ، 

 ިނންމާފައެެވ. 

  ވާީމ، ކަމާ ގުޅްުނ ުހރި ިޑޕާޓްމްަނޓްތުަކން ީމޑިއާ ިޑޕާޓަްމންޓް އާުވލުމަށް ކަުރންޖޭެހ އެނެްމހާ މަސައްކްަތތައް މިއުަދން ެފށިގްެނ 

ހާ މަސައްކަތްެއ މިއަދުން ެފށިގްެނ ކުރުަމން  ުކރިއަށް ެގންދިއުމްަށ ދްަނނަވަމެެވ. ައދި ީމޑިއާ ިޑޕާޓަްމންޓިްއން ކުރުަމން އައި ހިުރ

 ެގންދީާނ ސެކްރޭެޓރިއްޭޓ ގެ ބެލުމުގެ ދުަށން ކަމުގިައ ދްެނނެވީމެެވ." 

ގެ ޙާލަތުގައިކަމަށް    (redundancy)މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ ރިޑަންޑަންސީ   .9.2

ރިޑަންޑަންސީގެ ޙާލަތުގައި މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާއިރު  ، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ

 HC-A/89/2011ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް ބަލާއިރު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  

 ؛ވަނަ ނަންބަރުގެ )ނ( ގައި 4ނުކުތާތަކުގެ  ަޤިޟއްޔާގެ ފާހަގަކުރެވުނު

ށްޓަކައި  ]ިވޔަފާރީެގ ނަފާ ހޯދުމުެގ ޮގތުން ހިންާގ ކުންފުނިތަކުަގއި، އެކުންފުނިތައް ހަރުދަނާކޮށް، ނަފާ އިތުރުާވނޭ ޮގތެއްެގމަތިން ހިންުގމަ

މު  ނުަވތަ  މުަވއްޒަފަކު  ކަމަކަށްޓަކައި  ފަދަ  ކުރުން  ރީސްޓްރަކްޗަރ  ކުންފުނި  ޙާލަތެއް  ނުަވތަ  ދޫކޮށްލަންޖެހޭފަދަ  ވައްޒަފުންތަކެއް 

 އެކަމަކީ )ރިޑަންޑަްނސީެގ ޙާލަތު( މެދުވެރިވެދާެނކަމަށް ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭކަމާއި، އަދި މިފަދަ ޙާލަތެއްަގއި މުަވއްޒަފުން ދޫކުރެެވން ނެތްނަމަ

ިވޔަ ކުންފުީނެގ  މެދުވެރިެވ،  ހުރަސްތަކެއް  ިވޔަފާރިއަށް  ކުންފުނިތަކުެގ  ސަބަބެއްކަމުގައި  އެފަދަ  އަތުެވދާނެފަދަ  ހީަނރުކަމެއް  ފާރިއަށް 

އި  ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭކަމާއި، ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާޫނނުަގއި ެވސް އަދި އެ ޤާޫނނުެގ ދަށުްނ ހެދިފައިާވ ަގާވއިދެއްގައި ެވސް "ރިޑަންޑަންސީ" އާ 

ުނިވނަމަެވސް، އަދި "ރިޑަްނޑަން ަވކިކުރަްނ  ގުޅޭޮގތުން އެއްެވސް އުޞޫލެއް ޤާއިމުކޮށްފައި  ަވޒީފާއިން  ެގ ޙާލަތަކީ މުވައްޒަފަކު  ސީ" 

ުނަވތަ    އެކަށީެގންާވ ސަބަބެއްކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނެތްަނމަެވސް، ިވޔަފާރީެގ ނަފާހޯދުމަށް ހިްނޭގ ކުންފުނިތައް ރީސްޓްރަކްޗަރ ކުރުމަށް

ކޮށްލަން ޖެހިއްޖެަނމަ، އެފަދަ ޙާލަތުގައި މުވައްޒަފަކު ުނަވތަ ކުންފުނީެގ މާލީ ޙާލަތު ދަށްުވންފަދަ ކަމެއް މެދުެވރިެވެގން މުަވއްޒަފަކު ދޫ

ސަބަބެއްކަމުަގއި   އެކަށީެގްނާވ  އޮތް  ަވކިކުރުމަށް  ަވޒީފާއިން  މުަވއްޒަފަކު  ަވކިކުރުމަކީ،  ަވކިކުރާ  ަވޒީފާއިން  މުަވއްޒަފުންތަކެއް 

ަވޒީފާއިން   މުަވއްޒަފަކު  ސަބަބަށްޓަކައި  މި  ަނމަެވސް  ޙާލަތެއް  ބެލެިވދާނެކަމާއި،  އެފަދަ  ެވސް  ޙަޤީޤަތުަގއި  ކުރުމުގައި  ަވކިކުރާ 

މުަވއްޒަފުންތަ ނުަވތަ  މުވައްޒަފަކު  ަވކި  މިއީ  އަދި  ހެޔޮނިޔަތުަގއިތޯއާއި،  ކުންފުީނެގ  ކޮށްފައިަވނީ  އެކަން  ކެއް  މެދުވެރިެވފައިޭވތޯއާއި، 

އްތޯ ުނަވތަ ނޫންތޯއާއި، އަދި ަވޒީފާއިން ަވކިކުރާނެ މުަވއްޒަފުން  ކަނޑައެޅިެގން ަވޒީފާއިން ބޭއިންސާފުން ަވކިކުރުމަށްޓަކައި ކޮށްފައިާވ ކަމެ
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ޢަދުލުެވރިކަމާއި   މައުޟޫޢީ  ނިްނމުމުގައި  ނިންމި  ަވކިކުރުމަށް  ަވޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  އެ  ޮގތަކާއި،   substantive)ކަނޑައެޅުނު 

fairness)  ްއިޖުރާއީ ޢަދުލުެވރިކަނ(procedural fairness) ތޯ ބަލާ އެކަންކަން ކަށަވަރުާވން ޖެހޭނެއެެވ. [ޤާއިމުކޮށްފއިޭވ 

މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ. އިސްވެ ދެންނެވުނު ަޤިޟއްޔާގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އުޞޫލަށް ރިޢާޔަތްކޮށް  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ    (redundancy)ރިޑަންޑަންސީ   ގުޅޭގޮތުން  ވަކިކުރުމާ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފުން  ޙާލަތުގައި  ގެ 

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

ޙާލަތްތަކުގައި، ކުންފުނި]   ތަކުން މުވައްޒަފުން މަދުކުރުމުގެ  ...ވިޔަފާރިއަށް ނުވަތަ އިޤްތިޞާދަށް ކުރިމަތިވާ ޚާއްޞަ 

ޭބނުމުގައި ނުވަތަ ކުންފުންޏަށް ނަފާ އިތުރުވާނެ ހޯދުމަށްޓަކައި ކުންފުނި ރީސްޓްރަކްޗަރ ކުރާ ކުރުމުގައި، ރިޑަންޑަންޓްވާ 

ޓަކައި ނުވަތަ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން، މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ ކުރުން ޢަދުލުވެރިކުރުވުމަށް

އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން   (substantive fairness)ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި  

(procedural fairness)   ޭއަޅަންޖެހ ނުވަތަ  ގޮތްތަކެއް  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  އެކުންފުންޏަކުން  ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި 

އިނގިރޭސިވިލާ މުޖުތަމަޢުތަކުން ފިޔަވަޅުތަކެއް،  ދިމިޤްރާތީ  ހުޅުވިގެންވާ  ފަދަ  ނިއުޒީލަންޑް  އަދި  އޮސްޓްރޭލިއާ  ތް، 

ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުތަކުގައާއި، އިންޓަރނޭޝަނަލް ލޭަބރ އޮގަނައިޒޭޝަން )އައި.އެލް.އޯ( ގެ ޓަރމިނޭޝަން އޮފް 

އޮފް އެމްޕްލޮއިމަންޓް ރެކޮމެންޑޭޝަން ( އާއި ޓަރމިނޭޝަން  158)ނަންަބރު    1982އެމްޕްލޯއިމަންޓް ކޮންވެންޝަން  

 ( ފަދަ ކަމާގުޅޭ ަބއިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކުގައި ކަނޑައެޅި ަބޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި... [166)ނަންަބރު  1982

ރިޑަންޑަންސީ   އަދި  ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ބަޔާންކުރައްވާފައިވާކަން  ޢިބާރާތުން  ޙާލަތުގައި    (redundancy)މި  ގެ 

 substantive)   ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަންމުވައްޒަފުން

fairness)    ު2011އާ ގުޅޭގޮތުން އިސްވެދެންނެވުނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރ/HC-A/180    ެަޤިޟއްޔާގ

 ؛ވަނަ ނަންބަރުގެ )ށ( ގައި  3ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ 

]... އިސްވެ ދެންނެވިފައިވާފަދަ ހުޅުވިގެންވާ ދިމިޤްރާތީ މުޖުތަމަޢުތަކުން ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުތަކުގައާއި، ކަމާގުޅޭ 

މިހާރު   ދިވެހިރާއްޖޭގައި  އަލީގައި،  އުޞޫލުތަކުގެ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ކަނޑައެޅި  މުޢާހަދާތަކުގައި  ަބއިނަލްއަޤްވާމީ 



 

 

   ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް 
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ޤާ ވަޒީފާއާެބހޭ  މުވައްޒަފަކު ޢަމަލުކުރަމުންދާ  ރިޑަންޑަންޓްވެގެން  ގޮތުން،  އުޞޫލެއްގެ  ޢާންމު  ނަޒަރުކުރާއިރު،  ނޫނަށް 

ކުންފުނި   ެބލެވޭނީ،  ޤާއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް  ޢަދުލުރެވިކަން  މައުޟޫޢީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަކިކުރާ  ވަޒީފާއިން 

ޤީޤަތުގައި ވެސް ކުންފުންޏަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ރީސްޓްރަކްޗަރކޮށް މުވައްޒަފުން ރިޑަންޑަންޓްކުރުމަށް ނިންމި ނިންމުމަކީ ޙަ

ސަަބުބތަކަށްޓަކައި، ކުންފުނިން ހެޔޮނިޔަތުގައި ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްކަމަށް ވާނަމަކަމާއި،   (economic)އިޤްތިޞާދީ  

] ... 

 މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކުރައްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ކުންފުނީގެ މާލީ ހާލަތަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތި އުނދަގޫ  ޑިޕާޓްމަންޓް އުވާލާފައިވަނީ  މީޑިއާ    ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  9.3

ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި،   ކަމަށް  ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި  ޚަރަދުތައް  ކުންފުނީގެ  އަރައިގަތުމަށްޓަކައި  މަރުހަލާއިން 

އެއް ހަމައަކުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މެދު ޢަމަލު  ޑިޕާޓްމަންޓުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރި އެހެން މުވައްޒަފުންނާ  

މުވައްޒަފުން އެ ޑިޕާޓްމަންޓުގައި )ހައެއް(    6ކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި، އެގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ހިމެނޭހެން  

ދިނުމަށްފަހު ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު އަމިއްލައަށް އިސްތިއުފާ  )ދޭއް(    2ކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އޭގެތެރެއިން    މަސައްކަތް

މުވައްޒަފުން އެ ކުންފުނީގެ ހުސްވެފައިވާ  )ތިނެއް(    3ވަކިވެފައިވާކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ނޫން ދެން ތިބި  

މަގާމުތަކަށް ބަދަލުވާން އެދިގެން ބަދަލުވެފައިވާކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ބަދަލުކުރެވިފައިނުވަނީ އެއްވެސް  

މަންޓެއްގެ އޮނިގަޑުގައި މެނޭޖަރެއްގެ މަގާމު ހުސްވެފައިނުވާތީ ކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އެދުމަށް ޑިޕާޓް

ބަލާފައިވާނެކަމަށް  ތޯގެ ސްލޮޓެއް ހުސްވެފައިވޭ މުކުރިން މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ ލީގަލް އެފެއާރޒްގެ މެނޭޖަރ މަގާ

ޑިރެކްޓަރުންމަށާކަބަޔާންކޮށްފައިވާ ޑިރެކްޓަރ  އި،  މެނޭޖިންގ  ޑެޕިއުޓީ  ކުންފުނީގެ  ގުޅިގެން  ނިންމުމާއި  ބޯޑުން  ގެ 

މީޑިއާ ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލުކޮށް،  އެ ޑިޕާޓްމަންޓް ކުންފުނީގެ ބޯޑުން އުވާލަން ނިންމާފައިވާކަމަށާއި، 

ޕާޓްމަންތްތަކަށް ބަދަލުކުރެވޭތޯ ބަލާނެކަމަށާއި،  ން ޑިހެއެ ޑިޕާޓްމަންޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުން ކުންފުނީގެ އެ 

އް ހުސްކޮށް އޮވެއްޖެނަމަ، އެ މުވައްޒަފުން  މެ އެހެން ޑިޕާޓްމަންޓެއްގައި އެ މުވައްޒަފެއްގެ މަގާމާ އެއް ފެންވަރެއްގެ މަގާ

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެ މަގާމުތަކަށް ބަދަލުކޮށްދޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަންވެސް 
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  ފަރާތަށް  ރައްދުވި   މައްސަލަ  ފަރާތަށާއި  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  ހުށަހެޅުމަށް  ން ހެކި  ަޝފަހީ  ގުޅިގެން   ލައާ މައްސަ  މި  9.4

ހެކިން ވަޒީފާއާބެހޭ  )ދޭއް(    2  ފަރާތުން ޝަފަހީ ހެކިންގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅިހުށަހެޅި  މައްސަލަ    ،އެރުވުމުން  ފުރުަޞތު

ޒީފާއާބެހޭ  . މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަށް ދެވުނު ފުރުސަތުގައި ވަހެކިބަސްނެގިފައިވެއެވެޓްރައިބިއުނަލަށް ޙާިޟރުކޮށް  

އަށް ތާވަލްކޮށް، ޓްރައިބިއުނަލަށް ޙާިޟރުވުމުގެ    2020އޮކްޓޫބަރު    28ޓްރައިބިއުނަލުން ހެކިބަސް ނަގާ އަޑުއެހުން  

މައްސަލަ ރައްދުވި  ކުރެވިފައި ވަނިކޮށް،  ގައި އަމުރު ރައްދު  2020އޮކްޓޫބަރު    26،  ވައިއަމުރު ހެކިންނަށް ފޮނު 

ހުރީ ކަރަންޓީނުގައިކަމަށް ބުނެ   ޝިވާދާ އަންވަރު )ގ.މާދޫނިފަރު / މާލެ(ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކިންގެ ތެރެއިން    ފަރާތުން

ދުވަހުއެވެ.   އޮތް  އަޑުއެހުން  ނަގާ  ހެކިބަސް  އަންގާފައިވަނީ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ލަ  މައްސަ   އަދިއެކަން 

ފަރާތުން ނޯޓިސް"   ރައްދުވި  "މޮނިޓަރިންގ  ގައި     Reference No: 23- BQ/2020/24114ފޮނުވާފައިވާ 

ގައި ކަން އެނގެން އޮންނައިރު،    2020އޮކްޓޫބަރު    15ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގެ މޮނިޓަރިންގެ ޙާލަތަށް ގޮސްފައިވަނީ  

ނު އަންގާފައި  ކުރިޔާލައި  އެކަން  ޓްރައިބިއުނަލަށް  އިތުރުން،  ވަޒީފާއާބެހޭ  މީގެ  އަދި  ރައްދުވި  ވެއެވެ.  މައްސަލަ 

ކަރަންޓީނުގައި ހުރިކަމަށް   )މ.ބަނަފްސާގެ / މާލެ(  މް ވަޙީދުހީއިބްރާފަރާތުން ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ  

ފަރާތުންބުނެ   ރައްދުވި  ނޯޓިސް"   މައްސަލަ  "މޮނިޓަރިންގ  -Reference No: 23ހުށަހަޅާފައިވާ 

BQ/2020/24114    ާދުގެ އެޑްރެސް ފުށުއަރާތީ، މޮނިޓަރިންގެ  ހީމް ވަ ހިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެޑްރެހާއި އިބްރ

އިބްރާ ވަނީ  ގެނެވިފައި  ކަށަވަރު  ހިހާލަތަށް  ޓްރައިބިއުނަލަށް  މި  ނޫންކަން  ނުވަތަ  އެޑްރެސްކަން  ގެ  ވަޙީދުގެ  މް 

ނުވެއެވެ. ކޯޕަ  2020ނޮވެންބަރު    11  އަދި    ކުރެވިފައެއް  ފެނަކަ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ގައި  ލިމިޓެޑުން  ރޭަޝން 

ނަންބަރު ސިޓީގައި، ގ. މާދޫނިފަރު، ކ.މާލެ، ިޝވާދާ     FNK/200/2002/66ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  

އަންވަރަށް ހެކިބަސް  ދިނުމަށް ޓްރައިބިއުނަލަށް ޙާޒިރު ނުވެވުނީ ޢާއިލީ ސަބަބަކާ ހުރެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވީ 

  ނިފަރު، މާދޫ.  ގ  ކަމުގައިވާއިރު،  ގައި  2020  އޮކްޓޫބަރު  28  ތާވަލުކުރެވުނީ  އަޑުއެހުން  ނަގާ  ހެކިބަސްނަމަވެސް،  

ޓްރައިބިއުނަލަށް ޝި   ،މާލެ.ކ ނުވެވޭނެކަން  ޙާޒިރު  ދިނުމަށް  ހެކިބަސް  ހުރެ،  ސަބަބަކާ  ޢާއިލީ  އަންވަރަށް  ވާދާ 

  ވި މައްސަލަ ރައްދު   ގެ ހެކިބަސް ނެގުމަށްހެކިން)ދޭއް(    2އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު  ނުވާތީ،  ކުރިޔާލައި އަންގާފައި  

   ނެއެވެ.ފަރާތަށް އިތުރު ފުރުސަތެއް ދެވިފައިނުވާ
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ހެއްކެއްކަމުގައިވާ    ހުށަހެޅިމައްސަލަ   9.5 ހުށަހެޅި  މަނިކުފަރާތުން  )ދިވެހި ކ.މާލެ(  /    ހ.ވިންޓަރބްލޫ)  މުޙައްމަދު 

ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްގެ މީޑިއާ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ އޭރުގެ ( )A025805ރައްޔިއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު  

ޓްރައިބިއުނަޑިރެކްޓަރ ވަޒީފާއާބެހޭ  ބަލާއިރު(  ހެކިބަހަށް  ދީފައިވާ  ކޯޕަރޭަޝން    ،ލުގައި  ލިމިޓެޑުގެ    ފެނަކަ 

ބޯޑު މުވައްޒަފުންނާއެކުޑިރެކްޓަރުންގެ  ޑިޕާޓްމަންޓް  އެ  އެމްޑީ  ކުންފުނީގެ  ގުޅިގެން  ނިންމުމާ    މީޓީންގއެއް   ން 

އެކި މުވައްޒަފުން އެކި ތަންތަނަށް ލާ  އުވާލުމަށް ނިންމާފައިވާނެކަމަށާއި، އަދި    ބޭއްވުމަށްފަހު މީޑިއާ ޑިޕާޓްމަންޓް

ވާހަކައެއް ބުނި ހަނދާނެއް ވާކަމަށާއި، އެ ދުވަހު ާޝޒް ހުރީ ރ.އަތޮޅު ރަސްމީ ދަތުރެއްގައި ކަމަށާއި، މަނިކު 

، ސަރިކިއުލަރއެއް އެ މީޓިންގއަށް  ާޝޒްއަށް ގުޅައި އެ ޑިޕާޓްމަންޓް އުވާލަން އުޅުނު ވާހަކައެއް ނުބުނާ ކަމަށާއި

ހެކިބަސްދެމުން ބުނެފައިވާކަން  ފަހު ނެރުނުކަން ނޭނގޭ ކަމަށާއި، އެހާ ބޮޑަކަށް އެކަންވީ ގޮތް ހަނދާނެއް ނެތް ކަމަށް  

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

( )ދިވެހި  ޅުދޫގއ.ކަނޑުހު/    ދުނބުރިމާގެ)  ޠާރިުޤ ޢަފީފްފަރާތުން ހުށަހެޅި ހެއްކެއްކަމުގައިވާ    ހުށަހެޅި މައްސަލަ   9.6

( ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގައި ދީފައިވާ ހެކިބަހަށް ބަލާއިރު،  A305176ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު  

ކަމަށާއި،  އުވާލުމަށް ނިންމާފައި ވާ   ޑިޕާޓްމަންޓް  މީޑިއާކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު މީޓީންގ އެއްގައި ކުންފުނީގެ  

އެމް.ޑީ އެ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލު ކުރިކަމަށާ، އެއްވެސް ސްޓާފަކަށް ދެރަގޮތެއް    އެކަން އެންގުމަށް

ވިޔަ ނުދޭނަމޭ، ހުރިހާ ސްޓާފުންވެސް އެކި ޑިޕާޓްމަންޓްތަކަށް ބަދަލުކުރަމުންނޭ ދާނީ އެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ވާހަކަ  

އި، އެ ދުވަހު ހުރީ ރ. އަތޮޅުގައި ރަސްމީ ދަތުރެއްގައި  ދެއްކި ކަމަށާއި، އެ މީޓިންގގައި ާޝޒް ބައިވެރި ނުވާކަމަށާ

އެފަރާތް   ނަމަވެސް  އެދިފައިނުވާކަމަށާއި،  އަމިއްލައަށް  ބަދަލުވުމަށް  ޑިޕާޓްމަންޓްއަކަށް  ވަކި  ހެކިވެރިޔާ  ކަމަށާއި، 

ފެ ސަރކިއުލަރ  ނިންމި  އުވާލަން  ޑިޕާޓްމަންޓް  ކުރިކަމަށާއި،  ބަދަލު  ޑިޕާޓްމަންޓަށް  އެ  އޮޕަރޭަޝންސް  ނުނީ 

ނެތްކަމަށް   ހަނދާނެއް  ސީދާ  ފަހުންކަމެއް  ކަމެއް  ކުރިން  ބުނެފައިވާކަން    ބައްދަލުވުމުގެ  ހެކިބަސްދެމުން 

 . ފާހަގަކުރެވެއެވެ
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ނަފާ އިތުރުވާނޭ   ،އުވާލާފައިވަނީ އެ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރި ހަރުދަނާކޮށް  މީޑިއާ ޑިޕާޓްމަންޓް  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން   9.7

ރީސްޓްރަކްޗަރ ކުރުން ފަދަ ކަމަކަށްޓަކައިކަމަށް ބަޔާންކުރުމާއެކު   ންގުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ކުންފުނިގޮތެއްގެ މަތިން ހި

ގޮތުން ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ  ފޯމާއެކު  އެކަން  ހުށަހަޅާ  ޖަވާބު  ޔައުމިއްޔާގައި،   ހަޅާފައިވާހުށަ  މައްސަލައިގެ 

، މިކަހަލަ ކުންފުންޏަކަށް ބޮޑަށް އޮންނާނީ ނޫސްބަޔާން ކުންފުންޏެއްގައި މީޑިއާގެ ދައުރު މާބޮޑަށް ނޯންނާނެކަމަށާއި

އެމްޑީ   ބަދަލުގައި  ހެދުމުގެ  ޑިޕާޓްމަންޓެއް  ވަކި  ކަމަށްވުމުން،  އެކަނި  ކަންތައްތައް  މީޑިއާގެ  ސޯަޝލް  ނެރުމާއި 

މެންބަރު ބައިވެރިވެފައިވާ  ބައްދަލުވުމުގައި  ފުދޭނެކަމަށް   ބެހެއްޓުމުން  އޮފިސަރެއް  މީޑިއާ  ން  ބިއުރޯގައި 

ކުރަމުންގެންދާ  އެއްބަސްވެފައިވާކަމާ މަސައްކަތް  ޑިޕާޓްމަންޓުގައި  އެ  ގުޅިގެން  އުވާލުމާ  ޑިޕާޓްމަންޓް  މީޑިއާ  އި، 

)ފަހެއް(    5މުވައްޒަފުންނަށް ވާނެ ގޮތަކާމެދު ކޮށްފައިވާ މަްޝވަރާތަކަށް ބަލާއިރު، މީޑިއާ ޑިޕާޓްމަންޓުގައި އެވަގުތު  

 ރެއިން މީޑިއާ އޮފިސަރެއްގެ ޓީއޯއާރުއަށް ފިޓްވާ މުވައްޒަފެއް މުވައްޒަފުން ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ގެންދާކަމަށާއި، އޭގެ ތެ

ުމަވްއޒަފްުނ   ާބީކ  ެނުގަމށްފުަހ  އިޮފަސަރަކށް  ީމިޑއާ  ުމަވްއޒުަފ  އެ  ރިޑަންޑަންޓް    ުހިރަކުމަގިއާވަނަމ، 

ކުރުމުގެ ގޮތުން    އެ ކުންފުންޏަށް ނަފާ އިތުރުވާނޭގޮތަށް ރީސްޓްރަކްޗަރ  ކަމާއި،ކޮށްލަންޖެހޭނެކަމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ

ވަރުގަދަކޮށް  ކުންފުނި    ،އިދާރީ އޮނިގަނޑަށް ޒަމާނާ ޙާލަތަށް ރިއާޔަތްކޮށް ކޮންމެހެން ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލެއްގެ ތެރެއިން

ކޮންމެހެން ގޮތުން  ކުރުމުގެ  ރައްދުވި    ހަރުދަނާ  މައްސަލަ  ބަދަލެއްކަން  ގެނައި  ދަށުން  ކަންތައްތަކެއްގެ  ބޭނުންވާ 

   ގަކުރެވެއެވެ.ހަށްދެވިފައިވާކަން ފާފަރާތަށް ސާބިތުކޮ

ކުންފުނި   .10 ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި  ހިންގުން  ކުންފުނީގެ  ވަކިކުރެވިފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ބުރަވެވޭތީއާއި،   މެދުވެރިވެގެންކަމަށް  ޙާލަތު  ރިޑަންޑަންސީގެ  ވެސް  ޙަީޤަޤތުގައި  ތެރެއިން  ކުރުމުގެ  ރީސްޓްރަކްޗަރ 

ސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތަކުގެ ތެރެއިން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އިތުރުން  މައް

ވަޒީފާ    ން އެ ޑިޕާޓްމަންޓުގައި ތިބުމާއިއެކު،އް( މުވައްޒަފު ފަހެ)  5އިތުރު   ރިޑަންޑަންޓް ނުކޮށް ކުންފުނީގެ ތެރެއިން 

އެމަ   ންހަމަޖައްސަ ލިޔުންތަކުން  ހެކިބަހުންނާއި  ހެކިވެރިންގެ  އަދި  ބަހުން  ކުންފުނީގެ   ގެންނސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން 

ފަރާތަށްވެސް    ،އޮންނައިރު ހުށަހެޅި  ޑިމައްސަލަ  ހަމަޖެއްސުމަށް   ޕާރޓްމްންޓެއްގެއެހެން  މަގާމް  މެނޭޖަރ 

 މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބުނިބުނުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އިންކާރުކޮށްފައިނުވާތީ،
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ވަޒީފާއިން  ކަނޑައެޅިގެން  މުވައްޒަފުންތަކެއް  ނުވަތަ  މުވައްޒަފަކު  ވަކި  ނިންމުމަކީ  މި  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

 ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްކަމުގައި ބަލަންޖެހޭފަދަ އެއްވެސް ސަބަބެއް ފާހަގަކުރެވެން ނެތަތީ، ބޭއިންސާފުން ވަކިކުރުމަށްޓަކައި

ޢަދުލުވެރިކަން   މައުޫޟޢީ  ކުރުމުގައި  ވަކިކުރި  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

 ޤާއިމުވެފައިވާކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ. 

ވަޒީފާއިން   .11 ޢަދުލުވެރިކަން  މުވައްޒަފަކު  މައުޫޟޢީ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ   (substantive fairness)ވަކިކުރާއިރު 

ާޤއިމުކުރެވިފައިވޭތޯ ބަލަން ނުޖެހޭނޭކަމުގައި   (procedural fairness)ާޤއިމުކޮށްފައިނުވާނަމަ އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި    ،ަޤިޟއްޔާގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވީހިނދު  HC-A/209/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  

ނަ ާޤއިމުކޮށްފައިވޭތޯ  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ޒަރުކޮށް  ފަރާތް 

ކަނޑައެޅުން ލާޒިމުވާކަމުގައި ބުރަވެވެން ނެތްނަމަވެސް، އިންޞާފުވެރި އަދި ޢަދުލުވެރި ނިންމުމަކަށް ވާިޞލުވުމަށްޓަކައި 

މުހިއްމުކަމުގައި   ނަޒަރުކުރުން  ޚުލާާޞކޮށްނަމަވެސް  ޤާއިމުކޮށްފައިވޭތޯ  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ަމްއަސަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކރުުމަގިއ ިއުޖާރީއ ޢަދުުލެވިރަކްނ ާޤިއުމޮކށަްފިއޭވޯތ ބާަލިއރު  ،  ންދެކެމެވެ. އެގޮތު

 ައްނަނިނިވ ަކްނަކން ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

ފަރާތުން   (redundancy)  ރިޑަންޑަންސީ .11.1 ވަޒީފާދޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފުން  ޙާލަތުގައި  ގެ 

ޢަދުލުވެރިކަން  ާޤއިމުކުރަންޖެ  އިޖުރާއީ  އާންމު    (procedural fairness)ހޭ  ާޤއިމުކުރެވިފައިވާކަމުގައި 

ފުރިހަމަކޮށްފައިވާނަމަކަން   އިޖުރާއަތުތައް  އަންނަނިވި  ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ  ކަނޑައެޅޭނީ  ޙާލަތްތަކުގައި 

 ަޤިޟއްޔާއިން އެނގެން އޮވެއެވެ.   HC-A/180/2011ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ކުންފުންޏަށް ދިމާވެފައިވާ އިްޤތިާޞދީ ޙާލަތުގެ ސަބަބުން، ކުންފުނީގެ ވަޒީފާގައި ތިބި މުވައްޒަފުންތަކެއް  .1

؛  ރިޑަންޑަންޓްކޮށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަންޖެހިފައިވާކަން، ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިއާލައި އަންގާފައިވުން

 އަދި 



 

 

   ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް 
  VTR/2019/115މައްސަލަ ނަންބަރު:                            މައްސަލަ  ހުށަހެޅި އަޙްމަދު ޝާޒް 

                                            

 
 

15 ގެ   17ޞަފްޙާ     
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ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ރިޑަންޑަންޓްވުމުގެ ސަބަބުން ކުންފުނީގެ ވަޒިފާއިން ވަކިކުރެވޭ   .2

މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އިޖުރާއަތުތަކާއި އުޞޫލުތަކަކީ ކޮބައިކަން ކުންފުނީގެ  

 އަދި ، މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިއާލައި އަންގާފައިވުން 

ރިޑަންޑަންޓްވުމުގެ ސަބަބުން ވަކިކުރެވޭ މުވައްޒަފުން ވަކިކުރެވޭނީ، ރިޑަންޑަންސީއަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ   .3

ބަލައިގެންކަމަށްވުމާއެކު،   ސަބަބެއްކަމަށް  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކުރެވޭފަދަ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ދަށުން 

ވަނަ   21ކިކުރުމުގެ ކުރީން، ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  ރިޑަންޑަންޓްވުމުގެ ސަބަބުން ވަކިކުރެވޭ މުވައްޒަފު ވަ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދޭންޖެހޭ ނޯޓިސް   22މާއްދާގެ ދަށުން ވަކިކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް، އެ ާޤނޫނުގެ  

 އަދި ، ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ނޯޓިސް ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި ފައިސާ ދީފައިވުން  25ނުވަތަ އެ ާޤނޫނުގެ 

ކުންފުނިން  ރިޑަންޑަންޓްވެގެ .4 ދިނުމަށް  ޢިނާޔަތްތަކެއް  ޚާއްަޞ  މުވައްޒަފުންނަށް  ވަކިކުރެވޭ  ވަޒީފާއިން  ން 

ކުންފުނީގެ   ކަނޑައެޅި،  ކުރިން  މިންގަނޑުތައް  ލިބިދެވޭނެގޮތާއި  ޢިނާޔަތްތައް  އެ  ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ، 

 މުވައްޒަފުންނަށް އެންގިފައިވުން. 

ޑިރެކްޓަރުންގެ  ރައްދުވި   މައްސަލަ .11.2 ނިންމުން    ފަރާތުން  ނިންމި  އުވާލުމަށް  ޑިޕާޓްމަންޓް  މީޑިއާ  ބޯޑުން 

ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނުކަން މައްސަލަ    ޓުގެ މުވައްޒަފުންނާއެކުމުވައްޒަފުންނަށް އެންގުމަށްޓަކައި އެ ޑިޕާޓްމަން

އެ ބަހުން  ހެކިވެރިންގެ  ބަހުންނާއި،  ފަރާތުގެ  ފަރާނރައްދުވި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އޮތުމާއެކު،  އެ    ތްގެން 

ބައްދަލުވުމުގައި ނެތްކަމަށް ހެކިވެރިންގެ ބަހުން ފާހަގަކުރާކުރުމަށް ބަލާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުރީ  

ރަސްމީ ދަތުރެއްގައި ކަމުގައިވީހިނދު، އެ ސެކްަޝނުގެ ވެރިއަކަށް ހުރި ފަރާތުން އެކަން އެފަދަ މުވައްޒަފަކަށް 

އެގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެ  އަންގަންޖެހޭނެކަމަށް ބުރަވެވޭކަމާއި،  

އޮންނާތީއާއި، ހުރިހާ    ބަޔާންކޮށްފައިފަރާތުގެ ސެކްަޝނުގެ ހެޑް މުޙައްމަދު މަނިކު ގުޅާފައި އެންގި ކަމަށް  

ގެ ތުހެޅި ފަރާމައްސަލަ ހުށަވާކަން އެނގެން  އޮންނާތީއާއި،  ސެކްަޝނަށް ކޮޕީކޮށް ސަރކިއުލަރއެއް ފޮނުވާފައި

  ވިޑިޕާޓްމަންޓްގެ އިސްތިއުފާ ދިން ދެ މުވައްޒަފުން ފިޔަވައި ދެން ތިބި ތިން މުވައްޒަފުންނަށް މައްސަލަ ރައްދު 



 

 

   ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް 
  VTR/2019/115މައްސަލަ ނަންބަރު:                            މައްސަލަ  ހުށަހެޅި އަޙްމަދު ޝާޒް 
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އެ ބަދަލުކޮށްފައިވާކަން  ވަޒީފާތަކަށް  އޮން ނކުންފުނީގެ  ފަރާތުންވެސް  ނާތީއާގެން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އި، 

ސެކްަޝނަކަށް ބަދަލު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރިކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން ބުނި އެފަރާތުން އެހެން  

ކޮށްފައިވާކަން އެ އިންކާރު  ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލލިމިޓެޑްގެ ގަވާއިދު  ނބުނުމަށް  ގެ   2015ގެން ނެތަތީ، 

ގެ   ވަނަ މާއްދާ  34.9 ރަ މައްސަލަ  މަސްދުވަހުގެ މުސާ)ދޭއް(    2ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން    1ގެ )ހ( 

ގެން އޮންނާތީ، ނހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދީފައިވާކަން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެ

އިޖު   ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތުގެ   ރައްދުވި   މައްސަލަ ޢަރާވަކިކުރުމުގައި  ދުލުވެރިކަން  އީ 

 ބުރަވެވެއެވެ. މަށްއިމްކޮށްފައިވާކަ ާޤ

 

 އްސަލައިގެ ނިންމުން: މަ

މައްސަލަ ެބލި މަޖިލީހުގައި ދެއްކި   ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުންނާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހެޅި ލިޔުންތަކަށާއިދެންފަހެ،  

ެބލިއިރު  ،ވާހަކަތަކަށާއި ރިޢާޔަތްކޮށް  ހެކިަބހަށް  ހުށަހެޅި،  ހެކިންގެ  ާޝޒް    މައްސަލަ  )ދިވެހި  މ.ފެހިގިލި/ކ.މާލެ(  )އަޙްމަދު 

އިން ފެށިގެން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް   2016ޖަނަވަރީ    A056876)   27  :ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންަބރު

އަޙްމަދު ގައި ވަޒީފާއަދާކުރަމުންދަނިކޮށް، ކުރިން އެންގުމަކާ ނުލައި،    ( C-0462/2012 )ކުންފުނި ރެޖިސްޓްރޭަޝން ނަންބަރު:

ވަޒީފާ  ފަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ،  މީޑިއާ ޑިޕާރޓްމަންޓް އުވާލިކަމަށް ުބނެ ގަވާއިދާއި ޚިލާޝާޒް މަސައްކަތްކުރަމުންއައި  

ލިބިދިނުމަށާއި، ކުއްލިއަކަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދިނުމަށް އެދި އަޙްމަދު ާޝޒްގެ      ނބުރާއަ

 ، މި މައްސަލައިގައި  ހުށަހެޅި ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑަށްފަރާތުން 

ައާދކަުރުމްނިދަޔ  ަފާރްތ  ުހަށެހިޅ  ޯކޕޭަރަޝްނ  ަމްއަސލަ  ެފަނަކ  ަމާގުމން    ެމޭނަޖރ  ޑިޕްާޓަމނުްޓގެ  ީމިޑއާ  ެއަފާރތް  ިލމެިޓްޑެގ 

)ަވީޒފާާއެބޭހ ާޤޫނުނ( ގެ ަދުށްނ ުމަވްއޒަަފުކ ވީަޒާފިއްނ ވިަކުކާރ ާޙަލުތަގިއ ުފިރަހމުަކުރން    2/ 2008ަވިކޮކްށަފިއަވީނ ާޤޫނުނ ަންނަބުރ  

 (procedural fairness)އިަދ ިއުޖރީާއ ަޢުދލެުވިރަކން    (substantive fairness)ާލިޒުމެވެގްނވާ މުައޫޟީޢ ަޢުދލުވިެރަކްނ  

 ަޑްށ ާސިބުތޮކްށެދވަިފިއވާތީ، ިލމެިޓ  ެފަނކަ ކަޯޕޭރޝްަނާޤިއުމުކރަުމްށަފުހަގއަިކަމްށ ިމ މްައަސަލ ަރްއދިުވ  



 

 

   ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް 
  VTR/2019/115މައްސަލަ ނަންބަރު:                            މައްސަލަ  ހުށަހެޅި އަޙްމަދު ޝާޒް 
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ވަކިކޮށްފައިވަނީ ރިޑަންޑަންސީ   މުވައްޒަފަ  (redundancy)މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން  ޙާލަތުގައި  ވަޒީފާއިން  ގެ  ކު 

ޢަދުލުވެރިކަން   މައުޟޫޢީ  ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ  ޢަދުލުވެރިކަން    (substantive fairness)ވަކިކުރުމުގައި  އިޖުރާއީ  އަދި 

(procedural fairness)  ަދިފައިވާ ން އެތުފަރާއަޙްމަދު ޝާޒްގެ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި  މި  މަށް ކަނޑައަޅައި،  ޤާއިމުކުރުމަށްފަހުގައިކ 

ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި ތްހަމައެއް ނެޤާނޫނީ    ކުރާނެފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް    ވިމައްސަލަ ރައްދުމި    ފަދަ އަމުރެއް

 މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ.
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 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ  

  

 ޒުހައިރު هللا އާމިނަތު ޢަބްދު 

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް  


