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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

 VTR/2019/165 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2019 ޖުލައި 29 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2021ސެޕްޓެންބަރު  02 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 ޅ. ނައިފަރު /  ޙައްސާނު ޢަލީފުޅު، ހަވީރީހިޔާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A123801)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑް  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (C-0462/2012ނަންބަރު:  ރޭަޝންރަޖިސްޓް )ކުންފުނި

 
  

 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  / ޅ. ނައިފަރު  ހަވީރީހިޔާ ) ޙައްސާނު ޢަލީފުޅު  ،ލައަކީމި މައްސަ 

A123801  )' ެމަޤާމުގައި ވަޒީފާ  ގެ  '  އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑުގެ ޅ. ނައިފަރު ބްރާންޗްގ

ދަނިކޮށް،   ޢަލީފުޅާމެދުއަދާކުރަމުން  ތުހުމަތުތަކެއް  ޙައްސާނު  ނެތި  ދޮގު  އެންގުމެއް  އެއްވެސް  ނަސޭޙަތެއް ، ކޮށް، 

ދިނުމެއްނެތި  ވަކިކޮށްފައިވާ  އިންޒާރެއްވެސް  ޢަލީފުޅު  ތީ ވަޒީފާއިން  އަނބުރާ    ދިޔައަދާކުރަމުން ޙައްސާނު  ވަޒީފާ 

އަނބުރާ  ވަޒީފާ  ލިބިދިނުމަށާއި، ލިބެންޖެހޭ  ވާނަމަ،  އިޢާދަނުކުރާކަމުގައި   ވަކިކުރުމުން  )ތިނެއް(    3ވަޒީފާއިން 

ފަރާތުން ފެނަކަ  ގެ  ޙައްސާނު ޢަލީފުޅުއާއި އެހެނިހެން ފައިސާއެއްވެސް ވާނަމަ ލިބިދިނުމަށް އެދި  މަސްދުވަހުގެ މުސާރަ

 



 
 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 

ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޙައްސާނު ޢަލީފުޅު   VTR/2019/165މައްސަލަ 
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ބަލާފައިވާ  ގައި    2019ޖުލައި    29ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް   ހުށަހެޅުމުން  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ 

 މައްސަލައެކެވެ. 

 މެންބަރުގެ ރައުޔު 

 ރައުޔު  ޒުހައިރުގެ هللا އާމިނަތު ޢަބްދު

  :މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން 

ފަރާތްކަމުގައިވާ   .1 ހުށަހެޅި  ޢަލީފުޅުމައްސަލަ  ނައިފަރު(  ހަވީރީހިޔާ) ޙައްސާނު  ޅ.  ރައްޔިތެއްކަން    /  )ދިވެހި 

ނަންބަރު:   ކާޑު  ގޮތުގައި   (A123801އަންގައިދޭ  ގެ  ފަރާތް'  ހުށަހެޅި  'މައްސަލަ  ފަހުން  )މީގެ 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފަރާތް(  

ނަޒަރުކުރުމުން ގޮސްފައިވަނީ    ،ކަންކަމަށް  އަދާކުރަމުން  ވަކިކުރެވުނުއިރު  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

( ގެ  ގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފަރާތް  'މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް'  )މީގެ ފަހުން  ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑް

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއަށް  މަާޤމުކަމަށާއި،    ގެ  ނޭޖަރ"އެސިސްޓެންޓް މެޅ. ނައިފަރު ބްރާންޗްގައި '

ޢައްޔަންކުރެވިފައިވަނީ   ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ކަމަށާއި  2014  އެޕްރީލް  21މައްސަލަ  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ،  ގައި 

ފަރާތް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަޒީފާއިން    2019  ޖުލައި  22ވަޒީފާއިން  ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށާއި،  ގައި 

ނެތިކަމުގައި  ވަކިކުރެވިފައިވަނީ   އެންގުމެއް  އެއްވެސް  ތުހުމަތުތަކެއްކޮށް،  ދޮގު  ފަރާތާމެދު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

އެދިފައިވަނީ،   .2 ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  އަނބުރާ  މައްސަލަ  ވަޒީފާ  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

)ތިނެއް(    3ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުން ލިބެންޖެހޭ    އިޢާދަނުކުރާކަމުގައިވާނަމަ،ވަޒީފާ އަނބުރާ  އިޢާދަކޮށްދިނުމަށާއި،  

 ށެވެ. ލިބިދިނުމަ އެފައިސާއެއް  އެހެނިހެން ފައިސާއެއްވެސް ވާނަމަމުސާރައާއި މަސްދުވަހުގެ  



 
 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 

ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޙައްސާނު ޢަލީފުޅު   VTR/2019/165މައްސަލަ 
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ވަޒީފާއާބެހޭ  މަ .3 ގޮތުން  ދިނުމުގު  ރައްދު  ަޝކުވާއަށް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  އްސަލަ 

ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރުމުން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  ފޯމު'  ހުށަހަޅާ  'މައްސަލައިގެ ޖަވާބު  ހުށަހެޅި  ޓްރައިބިއުނަލަށް 

 އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި   .3.1

ބުރާންޗުގެ ނައިފަރު  ޅ.  ބަދުނާމުކޮށް   ފަރާތުން  ކުންފުނި  މައްސަލަތަކާއި،  ގުޅޭ  މުވައްޒަފުންނާއި 

ބު ހާމަކުރުމާއި،  މީސްމީޑިއާގައި  މަޢުލޫމާތުތައް  ސިއްރު  ހަވާލުވެހުރި  ކުންފުނީގެ  ހިންގުމާއި  ރާންޗު 

ވެރިޔާއަށް އެއްބާރުލުން ނުދޭ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ތަޙުީޤެޤއް ހިންގުމަށްފަހު، އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު  

އެންގުމަށްފަހު   ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކޮބައިކަން  މައްސަލަ   2019ޖޫން    21ކަންކަމަކީ  ގައި 

  ރުގައި އެއްވެސް މަޖުބޫރު ކަމެއްނެތި ބަޔާންދިނުމަށްފަހު، އެފަރާތުން ހުށަހެޅި ފަރާތުން އަމިއްލަ އިޚްތިޔާ

 އިޢުތިރާފުވެފައިވާތީކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ،   .3.2 އިތުރަށް  ފަރާތުން  ރައްދުވި  ފެނަކަ  މައްސަލަ  ފަދައިން،  ދެންނެވުނު  އިސްވެ 

ގުނު އިދާރީ ތަޙުީޤުޤން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ކުންފުނީގެ ވަޒީފާގައި  ހިން  ލިމިޓެޑުން   ކޯޕަރޭަޝން

ރައްޔިތުންގެ އިތުރަށް ބެހެއްޓުމުން ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ނުވަތަ ވަޒީފާއަދާކުރާ ތަނަށް ގެއްލުންތަކެއް ވެ،  

އަދި މައްސަލަ    ދާތީ،ކުންފުނީގެ ހައިބަތު ގެއްލެމުން  ހިތްތަކުގައި ކުންފުންޏަށް އޮންނަ އިތުބާރު ގެއްލި

ފަރާތުން އެ   ހުށަހެޅި  އިޢުތިރާފުވެފައިވާތީ،  އެފަރާތުން  އެކަންކަމަށް  ހެކިތަކާއި  ލިބިފައިވާ  ތަޙުީޤަޤށް 

ދިނުމަކާނުލައި   ނޯޓިހެއް  އެއްވެސް  ޢަމަލެއްކަން  ޢަމަލުތަކަކީ  ވަކިކުރެވިދާނެ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް ބެލުމުން އެނގެން    23ގެ    )ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު(  2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  

 34.8ގެ    2015ގެ މުވައްޒަފުންގެ ޤަވާއިދު  ލިމިޓެޑުހަމަ އެފަދައިން، ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން  އޮތްއިރު،  

ގެ   )ހ(  މާއްދާގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ،    (19)އަދި    (4)ވަނަ  ނަންބަރުގައި  ހުށަހެޅި ވަނަ  މައްސަލަ 

ގެ    2015ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑުގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު    ތްފަރާ

 ކަމަށެވެ. ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން( ވަނަ 19( އަދި )4ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 34.8



 
 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 

ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޙައްސާނު ޢަލީފުޅު   VTR/2019/165މައްސަލަ 
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އީ ޢަދުލުވެރިކަން  ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައުޫޟޢީ   .3.3

އެގޮތުން،   ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  މައްސަލަ  ާޤއިމުކޮށްފައިވާނެކަމުގައި 

ހުށަހެޅުނު މައްސަލައަކީ ކޮބައިކަން އެފަރާތަށް އަންގައިދީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި   ދެކޮޅަށް  ހުށަހެޅި ފަރާތާ

ޖަވާބުދާރީ  ފުރުަޞތުފަރާތަށް  ތަޙްީޤޤުގައި    ދެވި،ވުމުގެ  ކުރި  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ މައްސަލަ 

އިއުތިރާޒެއް   އެއްވެސް  ފަރާތުގެ  ނެގިފައިވާއެފަރާތުގެ    ކުރުމަކާނުލައިހުށަހެޅި  އިދާރީ ބަޔާން  ޙާލު، 

ތަޙުީޤުޤގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މައްޗަށް ތުޙުމަތު ކުރެވުނު ކަންކަމަށް އަމިއްލައަށް އިޢުތިރާފުވެ  

 . މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެއެއްބަސްވެފައިވާކަމަށް 

ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ، ާޤނޫނު ނަންބަރު މައްސަލަ    މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ، .4

ާޤނޫނު(    2008/2 ކޯޕަރޭަޝން  )ވަޒީފާއާބެހޭ  ފެނަކަ  މުވައްޒަފުން އާއި  ގަވާއިދު  ލިމިޓެޑުގެ  އާއި    2015ގެ 

ވަޒީފާގެ   ވެފައިވާ  ފަރާތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި  ދެފަރާތުގެ ދެމެދު  ވަޒީފާދިން  އެއްގޮތަށް،  އެއްބަސްވުމާ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާފަދަ އެއްވެސް މާލީ ބަދަލެއް  އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ކަމުގައިވާތީ،  

ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،   ނެތްކަމަށް  ފަނަގައިދެވެން  ހުށަހެޅި  އިޢާދަކުރަންޖެހޭ  މައްސަލަ  އަނބުރާ  ވަޒީފާ  ރާތުގެ 

 ތަނެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅަދިނުމަށެވެ.

ަފާރުތެގ ަވޒާީފ ައނުބާރ އިޢަާދކޮށިްދުނަމށް ނޭޭދަކަމާށިއ، އަެފރުާތްނ އެެދނީ ަހަމެއަކިނ ެގއުްލުމެގ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި   .5

ަގިއ    2021ޖަުލިއ    15   ަނަގއިިދުނަމްށަކމްަށްއ )ާބރަ( މްަސ ުދވުަހެގ ުމާސަރާއިއ ިޢާނޔްަތަތ  12ބަދުަލެގ ޮގުތަގިއ  

ަވޒާީފާއބޭެހ ްޓަރއިިބުއންަލަގިއ ޭބްއުވުނ ޚާުލާޞ ައުޑއުެހުމަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރުާތްނ ފާހަަގޮކށަްފިއީވަނަމެވްސ،  

ިއުތރު   ަމްއސަަލިއަގިއ  ައުޑއުެހަމކީ  ައުޑއުެހެމްއކުަމަގިއުނާވައއު  ޚާުލާޞ  ފަާހަގުކެރޭވެނ  ިއްސެވ  ީތ،  ަކްނކަން 

ައުއ  ަބާޔްނުކެރުވނު   ފަާހަގޮކށަްފިއާވ  ައުޑއުެހުމަގިއ  ޚާުލާޞ  ޮގެތއް  ކްަނަކަމށް  ފަަދިއްނ  މްައސަަލިއަގިއ 

 ަކނަޑެއުޅުމަގިއ ރާިޢަޔްތކޮށަްފއި ުނާވެނެއެވ. 



 
 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 

ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޙައްސާނު ޢަލީފުޅު   VTR/2019/165މައްސަލަ 
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ރިމްޒާން، ފެމިލީ،  މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ޙާިޟރުކުރެވުނު ޒަކަރިއްޔާ   .6

އަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ކުންފުނިން  (  A111799ޅ. ނައިފަރު )ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

މުވައްޒަފެއްކަމަށާ ކުރެވިފައިވާ  އަދި  ރިޑަންޑަންޓް  ނައިފަރު އި،  ޅ.  އަލިވާގެ،  މުޙައްމަދު،  ޢަރަފާތު 

އަކީ މި މައްސަލައިގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއެކު  (  A027181)ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

މިފަރާތްތަ ފަރާތެއްކަމަށްވާތީ،  ވަކިކުރެވިފައިވާ  ވަޒީފާއިން  މައްސަލައެއްގައި  ހިތުގައިއެއް  ދު  ކުންފުންޏާމެ   ކުގެ 

މިފަރާތް އޮންނާނެތީ  ފަރާތުން  ތަދެކޮޅުވެރިކަން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ގުޅޭގޮތުން  ބަލައިގަތުމާ  ހެކިބަސް  ކުގެ 

'މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ އިޖްރާޢީ    ރައިބިއުނަލަށްވަޒީފާއާބެހޭ ޓް   ގައި  2020ޑިސެންބަރު    23ކޮށް  އިޢުތިރާޟު 

ޟިރުކުރެވޭނެ  މަށް ހާވަޒީފާގެ މާޙައުލުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް ސާބިތުކުރު އިޢުތިރާްޟ' ހުށަހަޅާފައި އޮތްނަމަވެސް،  

މުވައްޒަފެއްންއެ އެ  ފަރާތްތަކަކީ  މުހިންމު  ތަނުގެ  މެ  ފަރާތްތަކަށްމާޙައުލުގައި  ވަށައިގެންވާ    ވަޒީފާއަދާކުރާ   އުޅޭ 

ތަނުގައި   އިއެ ޙާލަތާވައްޒަފުންތަކެއް  މުވައްޒަފުން ފިޔަވައި އިތުރު މުމިޙާލަތުގައި އިސްވެ ދެންނެވުނު    ކަމުގައިވާތީ،

އެކަށޭނެކަމެއްކަމުގައި  ނެތުމަކީ ރައްދުވިބެލެވޭތީ  ވުން  މައްސަލަ  ފަދައިން    އާއި،  ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ފަރާތުން 

އޮތް  ދެކޮޅުވެރިކަމެއް  ނުވަތަ  ޚުސޫމާތެއް  ދެކޮޅަށް  ފަރާތާ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ހެކިންނަކީ  ހުށަހެޅިފައިވާ 

 ނުކުރުމަށް ޔަތްރިޢާއެ ހެކިންގެ ހެކިބަހަށް  ގުމަށް ނުވަތަ  ބަލައި، އެ ހެކިންގެ ހެކިބަސް ނުނެ  ފަރާތްތަކެއްގެ ގޮތުގައި

ފަރާތަ  ،ނަމަނިންމައިފި ހުށަހެޅި  މައްސަލައެއް  ސާބިޠުކުރުމަށް  އެ  މައްސަލަ  އެފަރާތެއްގެ  ހުށަހެޅުމުގެ    ހެކިށް 

ގެއްލި،   ބެލެވޭތީ  އެފަރާތުގެކަމަކީ  މިފުރުަޞތު  ކަމަށް  އަންނާނެކަމެއް  އުނިކަމެއް  ވަޒީފާއާބެހޭ  އާއި،  ޙައްުޤތަކަށް 

މައްސަލަ ބައްލަވާ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ލައިދޭ    ޓްރައިބިއުނަލްގައި ހެކިބަސް ނެގެނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ

މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކިންގެ ހެކިބަހަށް   ކަމަށްވާތީލައިދިނުމަށްފަހުގައި ހުވާ  

 ރުމަށް ނިންމާފައިވާނެއެވެ. ރިޢާޔަތްކު

)ވަޒީފާއާބެހޭ   2008/2މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންކަމަށް ާޤނޫނު ނަންބަރު  .7

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

ޙަ ާޤނޫނުގެ  އުފުލުމުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ  އެކަށީގެންވާ    28އްުޤ  ލިބިދީފައިވާއިރު،  މުވައްޒަފަކަށް  އެ  މާއްދާއިން  ވަނަ 



 
 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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ޒިންމާއެއްގެ   ފަރާތެއްގެ  ވަޒީފާދޭ  ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ  ވަކިކުރިކަން  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  އޮވެގެން  ސަބަބެއް 

ާޤނޫނުގެ   އެ  ކަނޑައަޅާފައި    27ގޮތުގައި  މާއްދާއިން  ޢަލީފުޅު  ،އޮތުމުންވަނަ  މި    ޙައްސާނު  ހުށަހަޅާފައިވާ 

މި  ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ  އޮވެގެންކަން  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  އޭނާ  މައްސަލައިގައި 

 ލިމިޓެޑުގެ ޒިންމާއެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ.  ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝންމައްސަލަ ރައްދުވި 

ަމްއސަަލެއްއަގިއުމަވްއޒަަފުކ   .8 ުހށެަހޭޅ  ަވިކޮކްށެގްނ  ޢަދުުލެވިރ   ، ަވޒާީފިއްނ  ަވިކޮކށަްފިއަވީނ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒުަފ 

ުފރަިހަމާވްނޖޭެހަކާމިއ ުއްނުސެރްއ  ެދ  ބެލުުމަގިއ  ޮއެވެގްނތޯ  ަސަބެބއް  އަެކީށގްެނާވ  ުނަވަތ  ެއީއ    ، ިންނުމަމުކްނޯތ 

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

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

ޢަދުުލެވިރަކަމީކ ަމުއޟީޫޢ  ިމޮގުތްނ  ެއނޭގަކާމިއ،  ޭދ    ، ަޤިޟްއާޔިއްނ  ަވޒާީފ  ަވިކުކުރަމްށ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒުަފްނ 

ުމަވްއޒަަފ ެއީއ  ައސެާސްއ  ިޚާޔުރުކާރ  ުހއަްދުކާރަފާރަތުކްނ  ަވިކުކުރަމްށ  ަވޒާީފިއްނ  ޢަދުުލެވިރ   ުކ  ފަަދ 

ުއްނުސުރަތއް   ެއންމަެހިއ  ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ދުަށްނ  ައާސެސްއެގ  ިޚާޔުރުކރާ  އެ  އުިތުރްނ  ަސަބަބކްަށުވުމެގ 

ެއނޭގަކާމިއ ބުެލްނަކްނ  ާޤިއުމުކުރަމީކ  ، ުފރަިހަމވަެފިއޭވޯތ  ޢަދުުލެވިރަކްނ  ަވީޒ  ، ިއުޖާރީއ  ާފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ 

ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ   ބުެލުމަގިއ  ބުެލްނަތްއ  ބަަލްނޖޭެހ  ާވޞުިލުވަމްށަޓަކއި  ިންނުމަމަކްށ  ޢަދުުލެވިރ  ަވިކުކުރަމްށ 

ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓްނ ންިނަމވަާފިއާވ ިއްސެވ ެދްނެނުވުނ ަޤިޟްއާޔަތުކްނާނއި    ، ިއުޖާރައުތަތްއ ުފރަިހަމުކުރްނަކްނ 

 ވުަތެގ އެެހްނ ަމްއސަަލަތކްުނ ެއނެގްނ ޮއެވެއެވ. ޯކުޓން ިންނަމވަާފިއާވ ިމާބ ެއ

މި މައްސަލައަކީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްކަމުން، މި މައްސަލައިގައި ޢަދުލުވެރި   .9

ލުވެރިކަމާއި  ނިންމުމަކަށް ވާިޞލުވުމަށްޓަކައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައުޫޟޢީ ޢަދު

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި  އެގޮތުން،  އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުކުރެވިފައިވޭތޯ ބަލަންޖެހެއެވެ.  

ދެފަރާތުން  މަޖިލީހުގައި  ބެލި  މައްސަލަ  ލިޔެކިޔުންތަކާއި،  ހުށަހެޅި  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތުންނާއި 

ރިޢާޔަތްކޮށް މި މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން  ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް  

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 



 
 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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ލިމިޓެޑު  ،ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 9.1 ކޯރޕަރޭަޝން  ނަންބަރު: ފެނަކަ  ގެ 

FNK/A/TER/2019/282  (15    ިބެލުމުން،  2019ޖުލައ އަށް  ލިޔުން'  ކަމުގެ  ވަކިކުރި  'ވަޒީފާއިން   )22  

ވަޒީފާއިން    2019ޖުލައި   އޭނާ  އަދި  ވަކިކުރެވުނުކަމާއި،  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދުވަހު  ވަނަ 

ސަބަބު މަސައްކަތްކުރަ  ތަކަކީވަކިކުރެވުނު  މީސްމީޑިއާގައި  އަގުވައްޓާލުމަށް  ފަރާތެއްކަމަށް ކުންފުނީގެ  މުންދާ 

ތަޙުީޤަޤށް   މަސައްކަތްކޮށް  އޮޅުވާލުމަށް  ދޮގުހަދައި  ތަޙުީޤަޤށް  ސާބިތުވެފައިވާތީއާއި،  ތަޙުީޤަޤށް 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ   34.8ގެ މުވައްޒަފުންގެ ޤަވާއިދުގެ  ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑު  އެއްބާރުލުންދީފައިނުވާތީ،

ގޮތު  19އަދި    4 ނަންބަރުގައިވާ  ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ވަނަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  ލިޔުމުގައި  މި  މަތިންކަމަށް  ގެ 

ާޤނޫނުގެ   ވަޒީފާއާބެހޭ  ދިނުމަކާނުލައި  ނޯޓިހެއް  އެއްވެސް  އޭނާއަށް  ޢަމަލުތަކަކީ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި    23މައްސަލަ 

ރަ މައްސަލަ  ޢަމަލެއްކަމަށް  ވަކިކުރެވިދާނެ  ވަޒީފާއިން  ދަށުން  ގެ  )ށ(  މާއްދާގެ  ފަރާތުން ވަނަ  އްދުވި 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ވަކިކޮށްފައިވަނީ   9.2 ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ހުރި    2019ޖޫން    21މައްސަލަ  ބުރާންޗުގައި  ނައިފަރު  ޅ.  ގައި 

މިސްމީ މަޢުލޫމާތުތައް  ސިއްރު  ކުންފުނީގެ  ބަދުނާމުކޮށް  ކުންފުނި  މައްސަލަތަކާއި،  ގުޅޭ  ޑިއާގައި  މުވައްޒަފުންނާއި 

އިދާރީ   ހިންގުނު  މައްސަލައިގައި  އެއްބާރުލުންނުދޭ  ވެރިޔާއަށް  ހުންނަ  ހަވާލުވެ  ހިންގުމާއި  ބުރާންޗު  ހާމަކުރުމާއި، 

 ތަޙުީޤުޤގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މިކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ސުވާލުކުރުމުން އެފަރާތުން ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި، 

ބަދުނާ ކުންފުނި  ނުރަ  މުވާގޮތަށާއި،އެފަރާތުން  ހިތުގައި  ރައްޔިތުންގެ  ތަަޞއްވުރެއް  ކުންފުންޏާމެދު  ނގަޅު 

ަޤބޫލު  އުދެދޭގޮތަށާއި ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް  ގެއްލުންވާގޮތަށް  މި ކުންފުންޏަށް  އިޢުތިރާފްވެފައިވާތީ،  ކޮށް 

އެ  ސަބަބެއްކަމަށާއި،  އެކަށީގެންވާ  ސަބަބަކީ  ވަކިކުރެވުނު  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލައިގައި 

ސަބަބު ވުޖޫދުވެފައިވާކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ދީފައިވާ ބަޔާނުން އެނގެން އޮތްކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި  

 ޔާންކޮށްފައިވާތީ އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. ފަރާތުން ބަ

ޖޫން    21  ލިމިޓެޑުންގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން    1  ޑޮކިއުމަންޓް  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 9.3

ބެލުމުން،  2019 ބަޔާނަށް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނަގާފައިވާ  ދުވަހު  ކުން  ވަނަ  ރައްދުވި  ފުނިން  މައްސަލަ 

ގުޅިގެން   މައްސަލައަކާއި  ގެންދާ  ފަރާތް   2019މާރިޗު    17ބަލަމުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދުވަހު  ވަނަ 



 
 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 

ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޙައްސާނު ޢަލީފުޅު   VTR/2019/165މައްސަލަ 
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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:  
 

 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބުނު ތާރީޚުގައި    ކުންފުނީގެ ލެޓަރހެޑްގައި ލިޔެ ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ  ،ސަސްޕެންޑުކޮށް

އި  2 އޮންލައިންގެ  ވަގުތު  މަތިން  ފަހަރެއްގެ  ދާއިރާގެ  )ދޭއް(  ނައިފަރު  މެންބަރުތުރުން  މުޙައްމަދު    ޕާލިމެންޓް 

ފަރާތުގެ   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ   ޓެގުކޮށް،  ނޫސްތަކަށް  އޮންލައިން  އިތުރުފަރާތަކަށާއި،  ހިމެނޭގޮތަށް  ިޝޔާމް 

@bhassali    ެވަޒީފާގ" މިއީ  ޓްވީޓުގައި  މި  އަދި  ޓްވީޓުކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި،  އެކައުންޓުން  ޓްވީޓް  ނަމުގައިވާ 

އިތުރުން  ޓްވީޓާގެ  ކުންފުނީގެ  ޓްވީޓުކުރިއިރު  ފަހަރަށް  ދެވަނަ  ކަމަށާއި،  ބުނެފައިވާނެ"  ކަމަށް  ބިރުދެއްކުން 

ސްތައް ޓެގުކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި، މައްސަލަ  ހުށަހެޅި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގަމުންދާ ގިނަ އަދަދެއްގެ އޮންލައިން ނޫ 

އައިޑީއަކީ   އައިޑީގެ ނަން    Bhass Shiyamފަރާތުގެ ފޭސްބުކު  ފަހުން ފޭސްބުކު     Bhass Alyނަމަވެސް 

ބަދަލުކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި،   ކުންފުނީގެ    Bhass Shiyamއަށް  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނަމުގައި  ގެ 

ފަރާތުން  މަސައްކަތްތަކާ   ރައްދުވި  މައްސަލަ  ލިޔުންތަކެއް  ލިޔެފައިވާ  ވެއްޓޭގޮތަށް  އަގު  ކުންފުނީގެ  ގުޅޭގޮތުން 

ފަ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އައިޑީއަކީ  ލިޔެފައިވާ  ލިޔުން  އެ  ދެއްކުމުން  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  ރާތުގެ މައްސަލަ 

ފޭސްބުކު   Bhass Alyއައިޑީއެއްނޫންކަމަށާއި، ނަމެއްގައި  އެހެން  ބުނެ ފިޔަވައި  ބޭނުންކޮށްފައިނުވާނެކަމަށް   

ދޮގުހަދާފައިވާނެކަމަށާއި، ސޯަޝލް މީޑިއާގައި މިފަދައިން ސްޓޭޓަސް ލިޔެ ކޮމެންޓުކޮށްހެދުމަކީ ކުންފުނި ބަދުނާމުވެ  

ކުންފުންޏަށް  އަދި  އުފެދޭގޮތަށް  ތަސައްވުރެއް  ނުރަނގަޅު  ދެމެދު  ކުންފުންޏާއި  ރައްޔިތުންނާއި  އާންމު 

ތިރާފުވެފައި ޢުއި  މި ބަޔާނުގައި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހިންގާފައިވާ ޢަމަލެއްކަމުގައި ަޤބޫލުކޮށް  ގެއްލުންވާގޮތަށް

ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި،   ނުވާތީއޮންނަކަން  އިންކާރުކޮށްފައި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަޔާނަށް    04އާއި،  މި 

ބޭއްވުނު މައްސަލަ ބަލާ މަޖިލީހުގައި މައްސަލަ ބައްލަވާ    ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގައިގައި    2019ސެޕްޓެންބަރު  

މެންބަރު ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ދީފައިވާ ބަޔާނަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

ބުނެފައިވާތީ،   ބަޔާނެއްކަމަށް  ދީފައިފަރާތުން ދީފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ބަޔާނަކީ މައްސަލަ  ބަޔާނެއްކަމަށް  މި  ވާ 

 އެވެ. ބުރަވެވެ

ސިޔާސީ ފިކުރަށް ބަލައިގެން ޒާތީގޮތުން ޖައްސާލައިގެންކަމަށް   ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ 9.4

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެ އެކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި 

ނަންބަރު:   ހާޒިރުކޮށްފައިވާ ކާޑު  އަންގައިދޭ  )ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން  ނައިފަރު  ޅ.  ފެމިލީ،  ރިމްޒާން،  ޒަކަރިއްޔާ 



 
 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 

ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޙައްސާނު ޢަލީފުޅު   VTR/2019/165މައްސަލަ 
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A111799  )  ،ިސުވާލެއްކުރެވިފައިނުވާކަމާއ އެއްވެސް  ގުޅިގެން  ސަބަބާ  ބަޔާންކުރެވުނު  އިސްވެ  ނަމަވެސް  އަށް 

ސިޔާސީ ފިކުރަށް ބަލައިގެން ޒާތީގޮތުން ޖައްސާލައިގެންކަމަށް ތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާ

ގޮތުން އެކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ  ބުނެ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ހާޒިރުކޮށްފައިވާ   އިތުރު  މައްސަލަ  ގޮތުގައި    ހެއްކެއްގެ 

)ދިވެހިރައްޔިތެ  ނައިފަރު  ޅ.  އަލިވާގެ،  މުޙައްމަދު،  ނަންބަރު:  ޢަރަފާތު  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ( A027181އްކަން 

 އަންނަނިވި އިބާރާތުން ހެކިބަސްދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

ގޮތުގަ  " އޮތް  އެނގިފަ  އަޅުގަނޑަށް  ފިކުރަކީ  އެވަގުތު  ލީ ޢަ   ޙައްސާނު ސިޔާސީ  ދެން  ބޭފުޅެއް.  ތާއީދުކުރައްވާ  އަށް  ފީ.ފީ.އެމް  ފުޅަކީ 

ހަވާލުވެހުރީ އިދިކޮޅު ފިކުރަކަށް ތާއީދު ކުރައްވާ ބެފުޅެއް. އެހެންވެގެން އެކަން އެގޮތަށް އެ އޮތީ. ދެން އޭގެ ކުރިން ހިނގާފަ  ހިންގުމާ  

އެބަހުރި ދިމާވެފަ  ކަންތައްތަކެއް  އެކަހަލަ  ހިނގާފަ  އޮތް  ދޭތެރޭގަ  ހައްސާންއާ  އޭނަ،  މައްސަލަތަކެއް  ޒާތީ  އެބަހުރި  ހާދިސާތައް    ހުރި 

 ކުރީގަ" 

އެގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި،  އޮންނަކަން  ބަޔާންކޮށްފައި  ހުންނެވި    މިފަދައިން  ހަވާލުވެ  ހިންގުމާ  އެވަގުތު 

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ   ފުޅާ ދޭތެރޭގައި ނޫންކަމަށާއި، ޢަލީ  ޙައްސާނުހަސަދަ އޮތީ ހަމައެކަނި    ގެޢަބްދުއްރަޢޫފް މުޙައްމަދު

)ޕީ.ޕީ.އެމް(   މޯލްޑިވްސް  އޮތްކަމަށް އޮފް  ހަސަދަ  އެ  ދޭތެރޭގައިވެސް  ފަރާތްތަކާ  ހުރިހާ  ތާއީދުކުރާ  ފިކުރަށް 

ފަރާތެއް ޅ. ނައިފަރު   އިތުރު  ފިކުރަށް ނިސްބަތްވާ  ބަޔާންކުރެވުނު  ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، އިސްވެ  ހެކިވެރިޔާ 

ހުންނަވާ މިހާރު  ފަރާތުން  ބްރާންޗުގައި  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ޖަވާބުގައި،  ހެކިވެރިޔާއަށް  ނެތޯ  ސުވާލުގެ  ޅ.  ކުރި 

ބުރާންޗުގައި   އެއްފަރާތްކުރެވުނު  ނައިފަރު  ޒިންމާއިން  އެފަރާތްވެސް  ބޭފުޅެއްކަމަށާއި،  އެންމެ  ހުންނާނީ  މިހާރު 

ހެ އެއްވެސް  ދެކޮޅަށް  އެބޭފުޅާއާ  ކުރިއަށްދިޔަނަމަވެސް  ތަޙުީޤެޤއް  ހެކިވެރިޔާ  ކަމަށާއި،  ލިބިފައިނުވާކަމަށް  އްކެއް 

އެ މުވައްޒަފުން ވަކިކޮށްފައިވަނީ    ން ވަކިކުރެވުނުމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ޅ. ނައިފަރު ބުރާންޗުނެފައިވަތީ،  ބު

 އެހެންކަމުން މި ނޫންކަމުގައި ދެކެމެވެ.    ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ނުވަތަ ފިކުރަކަށް ބަލައިގެން  މުވައްޒަފަކު

ވަކިކޮށްފައިވަނީ  މައްސަލައިގައިވެސް   ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ބަލައިގެން  ސިވަކި  މައްސަލަ  ފިކުރަށް  ޔާސީ 

 އޭނާގެ ސިޔާސީ ފިކުރު ތަފާތުވެގެންކަން ސާބިތުނުވާކަމުގައި ދެކެމެވެ.   އަދިޒާތީގޮތުން ޖައްސާލައިގެންކަން  



 
 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރުމަގިއ ަމުއޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރަކްނ ާޤިއުމުކެރވަިފިއޭވޯތ ބާަލިއުރ ައްނނިަނވި   .10

 ަކްނަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

  ޢަދުލުވެރިކަން   މައުޫޟޢީ  ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި   ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފުން   ވަޒީފާދޭފަރާތުން 10.1

(substantive fairness)  ީ؛  ޤާއިމުކުރެވިފައިވާކަމުގައި ބެލެވޭނ 

ަވޒީފޭާދ ަފާރުތން ުމަވްއޒުަފްނ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމށް ޚާިޔުރކާުރ ައާސެސްއ ެއއީ ުމަވްއޒަަފކު ަވޒާީފިއްނ   .1

 ؛ ަވިކުކުރަމްށ ުހއަްދުކރާފަަދ ޢަދުުލެވިރ ަސަބަބކްަށުވުމެގ ިއުތރްުނ

ުފރަިހަމވަެފިއާވަނަމަކާމިއ .2 ުއްނުސުރަތްއ  ެއްނމަެހިއ  ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ަދުށން  ައާސެސްއެގ  ؛ ެއިޚާޔުރުކާރ 

 އިަދ

ބުީޤޮކށަްފިއާވ  ްނ ަތުޠ ެއިޚާޔުރުކާރ ައާސެސްއެގ ަދށުން ުމަވްއޒުަފ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކރުުމަގިއ ަވޒީފޭާދ ަފާރުތ .3

 ؛ަހަމައީކ ެއަކީށެގްނާވ ަހަމައކްަށ ާވަނަމަކްނ

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

 ިންނަމވަާފިއާވ ިމ ާބވުަތެގ އެހްެނ ަމްއސަަލަތުކްނ ެއނގްެނ އްޮނަނަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު(   2008/2މަކާނުލައި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ ާޤނޫނު ނަންބަރު  ހެއް ދިނު ނޯޓި 10.2

ޙާލަތް  23ގެ   ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  މާއްދާގައި  ގައި ވަނަ  )ހ(  މާއްދާގެ  އެ  އެގޮތުން،  ތަކުގައެވެ. 

  ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ، 

ހެއް ދިނުމަކާނުލައި، ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތެއް އޭނާގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ، އޭނާގެ މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤު އެކަށީގެން  ]ނޯޓި 

ހަ ،  ނުވުމާއެކު އެކަށީގެންވާ  ބެހެއްޓުމަކީ،  އިތުރަށް  ވަޒީފާގައި  ވަޒީފާދޭފަރާތަށް  އޭނާ  ކުރެވޭނެކަމެއްކަމަށް  ބަލާއިރު،  މަތަކަށް 

 ނުފެންނަ ޙާލަތުތަކުގައެވެ.[ 

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



 
 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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ކަށީގެންނުވާކަމަށް ބެލެވޭނީ  ]މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތެއްގެ މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤު އެ 

 އަންނަނިވި ޙާލަތުތަކުގައެވެ. 

 ؛ވަޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމުން ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނަށް ގެއްލުންތަކެއް ލިބިދާނެކަމަށް ފެނުން  (1)

 ޚިޔާނާތެއް ވެފައިވުން.[  (2)

ދިނުމަކާނުލައި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެކަމަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  މި ޢިބާރާތުންނެވެ. އަދި ނޯޓިހެއް  

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

ނަންބަރު   ކޯޓުގެ  ސުޕްރީމް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މަސްޢޫދު   SC-A/27/2014ތަފްޞީލުކޮށްދެމުން  ވ.   )އިސްމާޢީލް 

 32ަޤިޟއްޔާގެ ަޝރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ  ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް(  

 ، ވަނަ ނުކުތާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ 33އަދި 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި ބުނެފައިވާ ފަދައިން    23މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ، ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  ]ނޯޓިސްނުދީ  

 ވެރި ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް ބެލެވޭނީ ދެ ހާލަތެއްގައެވެ. އެއީ: ޢަދުލު ވެރި ސަބަބެއް އޮވެގެންނެވެ.  ޢަދުލު 

(i)  .ްފާޅުކަންބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލެއް ކުރުނ 

(ii)  .ްޚިޔާނާތެއް ވެފައިވުނ 

އެ އަމަލެއްގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފަކު ނޯޓިސް ދިނުމެއްނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން    (misconduct)ކޮންމެކޮންމެ ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލަކީ  

ވަނަ މާއްދާގެ    23ގެ  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުއްދަކުރާ ކަމަކަށް ނުވެ ހިނގައިދާނެއެވެ. ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު   23ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  

މަލެއް  ދަށުން ނޯޓިސް ދިނުމެއްނެތި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ހުއްދަވާނީ މުވައްޒަފުކުރި އަމަލަކީ ފާޅުކަންބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަ

(gross misconduct)    ްހުއްދަވާފަދަ ފާޅުކަން  ކަމަށް ވާނަމައެވެ. އެ އަމަލީ ނޯޓިސް ދިނުމެއްނެތި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުނ

ށް ކެނޑޭ  ބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަލަމެއްކަމަށް ބެލެވޭނީ، މުވައްޒަފުކުރި އަމަލަކީ ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އޮންނަންޖެހޭ ވަޒީފާގެ ގުޅުން އެއްކޮ 

 ( އަމަލަކީ  ޣައިރުސުލޫކީ  މުވައްޒަފުގެ  ވާނަމައެވެ.  ކަމަށް  އަމަލެއް  ސީރިއަސް  ދެ 1މިންވަރުގެ  ފަރާތުގެ  ދެ  ވަޒީފާގެ  (  މެދުގައިވާ 

( އެ ކަމަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި މުވައްޒަފާއި ދެމެދުގައި އޮންނަ  2އެއްބަސްވުމުގެ ޖައުހަރީ ޝަރުތަކާ ޚިލާފުކަމެއް ކަމަށް ވާނަމަ، ނުވަތަ ) 

ދި އަމާނާތްތެރިކަން ގެއްލޭފަދަ  ވަޒީފާގެ ގުޅުމުގައި ހިމެނޭ އެންމެ މައިގަނޑު ސިފަކަމަށްވާ ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އޮންނަންޖެހޭ އިތުބާރު އަ 

 ( ނުވަތަ  ވާނަމަ،  އަސާސީގޮތުން  3ކަމެއްކަމަށް  އިލްތިޒާމުތަކާ  ވަޒީފާގެ  އަދާކުރަންޖެހޭ  ފަރާތަށް  ވަޒީފާދޭ  މުވައްޒަފަކު  އެ  ކަމަކީ  އެ   )



 
 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 

ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޙައްސާނު ޢަލީފުޅު   VTR/2019/165މައްސަލަ 

                                             

 

22 ގެ  12 ޞަފްޙާ      
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ކުރުމަށް ހުއްދަވެދާނޭ ފާޅުކަންބޮޑު  ނުވަތަ ސީދާގޮތެއްގައި ޚިލާފު ކަމެއް ކަމަށް ވާނަމަ، އެ އަމަލަކީ ނޯޓިސް ދިނުމެއްނެތި ވަޒީފާއިން ވަކި 

 ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލެއް ކަމަށް ބެލެވިދާނެއެވެ.[  

 މި ޢިބާރާތުންނެވެ. 

ުކނުްފީނެގ ަވޒާީފަގިއ ިއުތރްަށ ބެެހްއުޓ 10.3 ަވޒީފޭާދ ަފާރތްަށ ުނަވަތ ަވޒާީފ އާަދކުރާ    ުމްނަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް 

ަހިއަބތު   ުކނުްފީނެގ  ެގއިްލ  އުިތާބުރ  ޮއްނަނ  ުކނުްފްނޏްަށ  ިހތަްތުކަގިއ  ަރްއޔުިތްނެގ  ެގއުްލނަްތެކްއެވ  ަތަންށ 

ޚިލަާފށް   ުއސާޫލ  ައމުަލުކަރުމްނެގނާްދ  ުކނުްފިންނ  މުދާަލމުެދ  ހާޯދ  ުކންފްުނަޏށް  އިަދ  ެގއެްލުމނާްދީތާއިއ 

ިދުނަމާކނަުލިއ  ަޢމުަލުކ ނޯޓެިހްއ  ެއްއެވްސ  ޭއާނއްަށ  ަޢމުަލަތަކީކ  ަފާރުތެގ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ެގނާްދީތ،  ަރުމްނ 

ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކެރވާިދެނ ަޢމުަލަތެކްއަކާމިއ، ެއޮގުތން  ެގ ަދުށން  ަވނަ ާމއާްދެގ )ށ(    23ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނެގ  

ަވިކޮކށަްފިއ ަވޒާީފިއްނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ލިމިޓެޑުަވީނ  ަމްއސަަލ  ކޯޕަރޭަޝން  ގަވާއިދު  ފެނަކަ  މުވައްޒަފުންގެ  ގެ 

)  34.8ގެ    2015 ގެ  )ހ(  )4މާއްދާގެ  އަދި  ރައްދުވި  19(  މައްސަލަ  ދަށުންކަމަށް  ނަންބަރުގެ  ވަނަ   )

  ަވަނ ާމއާްދެގ ަދުށްނ ނޯޓެިހްއ ިދުނަމާކނަުލިއ، ުމަވްއޒަަފުކ  23ުބނަެފިއާވިއުރ، ަވޒީފާާއބޭެހ ާޤޫނުނެގ    ފަރާތުން

ަބޔްާނޮކށަްފިއވޮާގުތެގ މިަތން ެދ ަޝުރެތއް ފުރަިހަމެވެގްނަކާމިއ،   ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކެރޭވީނ އެ ާމއާްދެގ )ށ( ަގއި 

ިއުތަރށް   ަވޒާީފަގިއ  ުމަވްއޒަަފކު  ެއ  ުނުވާމިއެއުކ  ެއކީަށެގްނ  އަޚާުލުޤ  ަމަސްއަކުތެގ  ުމަވްއޒެަފްއގެ  ެއ  ެއީއ 

ުކެރޭވެނަކެމްއަކމްަށ ަވޒީފޭާދ ަފާރަތްށ ނެުފުނުމނަްކްނ ެއނޭގަކާމއި،   ، ިއުރބެެހްއުޓަމީކ، ެއކީަށެގްނާވ ަހަމތަަކްށ ބާަލ

ަހަމައކީ   ަތޠީުބުޤކޮށަްފިއާވ  ަފާރުތން  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަވިކުކުރަމށް  ވަޒާީފިއްނ  ަފރްާތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

ބަަލނެްޖ ަހަމެއއޯްތ  ފަާހަގުކެރެވެއަކީށެގްނާވ  އެހްެނަކުމްނޭހަކްނ  ަވޒާީފިއން  ަމްއސަަލ،  ެއެވ.  ަފާރްތ  ުހށަހިެޅ   

ަވިކޮކށަްފިއަވީނ ުމަވްއޒުަފ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރުމަގިއ ަޢމުަލޮކށް ތާަބާވްނޖޭެހ ުއޞުޫލަތާކއި ަހަމަތާކިއ ިއނަްތާކިއ،  

ާޤޫނުނެގ   ަވޒާީފާއބޭެހ  ާއިއ،  ުފރަިހަމުކުރަމށްފުަހޯތ  ިއްޖާރައުތަތްއ  ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ެތެރިއނޯްތާއިއ  ިމްނަތުކެގ 

ެހިކްނެގ ެހިކބަަހާށިއ، ަމްއސަލަ    ، އާްދަތަކްށ ފޭެތ ޮގތަށޯްތ ިމ މްައސަަލާއ ުގިޅެގްނ ުހށެަހޅަިފިއާވ ިލުޔްނަތކާަށިއާމ

 ބާަލ ަމޖިލުީހަގިއ ަދްއކަާފިއާވ ވަާހަކަތަކށް ރާިޢަޔްތކްޮށ ބަަލްނޖޭެހަކަމްށ ެދެކެމެވ.  
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ިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ިއޚިްތާޔީރ ބުާރަތެކްއ ަވޒާީފ ޭދ  ަވނަ ާމއާްދައީކ، ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފ  23ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނެގ   10.4

ަފާރަތަކްށ ިލބޭިދ ާމއާްދައަކްށުވމްުނ ެއ ާމއާްދެގ ަދުށްނ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރުމަގިއ ަކްނަކްނ ބަަލްނޖެހޭ  

އެެހީނ ެދެކެމެވ.  ަކުމަގއި  އަަޅްނޖޭެހެނ  ިފަޔަވޅު  ބަަލިއ،  ާޤނުޫނެގ  ،  ިމްނަވަރްށ  ާމއާްދގެ    23ަވޒާީފާއބޭެހ  ަވނަ 

ަދުށްނ ުމަވްއޒަަފކު ަވޒާީފިއން ަވިކޮކްށެގން ުހށެަހޅޭ ަމްއސަަލތުަކަގިއ، ަވޒާީފިއން ަވިކުކރި ަމރުޙާަލަގިއ ަޢމުަލުކިރ  

 ޮގްތ ެއީއ ަވަޒނުްކަރްނޖޭެހ މިުހްނުމ ުއްނުސެރްއަކަމްށާވްނޖެެހއެެވ. 

ާޤޫނުނެގ   10.5 ުމވްައޒަަފުކ  23ަވޒާީފާއބޭެހ  ަދުށްނ،  ާމއާްދެގ  ަޝުރެތއް  ަވަނ  ެދ  ަވިކުކެރޭވީނ  ަވޒާީފިއްނ   

ުމަވްއޒަަފުކ   ެއ  ުނުވާމިއއުެކ  ެއަކީށެގްނ  ައޚާުލުޤ  ަމަސްއަކުތެގ  ުމަވްއޒެަފްއެގ  ެއ  ެއީއ  ުފރަިހަމެވެގްނަކާމިއ، 

ބާަލިއުރ ަހަމަތކްަށ  ެއަކީށެގްނވާ  ބެެހްއުޓމީަކ،  ިއުތަރްށ  ަފާރަތށް    ، ަވޒާީފަގިއ  ަވޒީފޭާދ  ުކެރޭވެނަކެމްއަކަމށް 

އެ  ނެުފ ބެެލޭވީނ  ެއކީަށެގްނުނާވކަަމްށ  ައޚާްލުޤ  ަމަސއަްކުތެގ  ުމަވްއޒެަފްއެގ  ެއޮގުތްނ  ެއނޭގަކާމިއ،  ުނުމްނަކްނ 

ެގއުްލނަްތެކއް   ަތންަށ  އާަދުކާރ  ަވޒީފާ  ުނަވތަ  ަފާރތަށް  ަވޒީފޭާދ  ބެެހއުްޓުމން  ަވޒާީފަގއި  ިއުތރްަށ  ުމަވްއޒެަފްއ 

 ިއުވުމްނަކްނ ިމ މާއާްދެގ )ށ( އްަށ ބުެލުމްނ ެއނެގްނ ޮއްނަނަކާމިއ،  ިލބާިދެނަކަމްށ ެފުނުމން ުނަވތަ ިޚާޔނެާތްއވަެފ

ނުއުފުލުމުގެ   10.6 ޒިންމާ  މުވައްޒަފެއްގެ  ނުވަތަ  ނުލިބުމުން  ޚިދުމަތް  އެއްގޮތަކަށްވެސް  ކިބައިން  މުވައްޒަފެއްގެ 

މަސައްކަތްކުރާ ނުވަތަ  ކުންފުންޏަށް  ގޮތުން  ހުރި  ޢަމަލުތައް  މުވައްޒަފުގެ  ނުވަތަ  ބޮޑު    ސަބަބުން  ތަނަށް 

ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެކަމަށް ފެނިއްޖެނަމަ، އިްޞލާޙީ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަކާނުލައި އަދި އިންޒާރެއްވެސް ދިނުމަކާނުލައި  

އެ މުވައްޒަފެއް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރއަށް ލިބިގެންވާކަން ފެނަކަ  

ވަނަ ނަންބަރަށް   4ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    34.8ގެ    2015އްޒަފުންގެ ަޤވާޢިދު  ގެ މުވަކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑު

ލިމިޓެޑު ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ  މަޢުލޫމާތު  ސިއްރު  ކުންފުނީގެ  އަދި  އޮންނަކަމާއި،  އެނގެން  ގެ  ބެލުމުން 

ކޯޑު ކުރުން ނުވަތަ މުވައްޒަފުންގެ ަޤވާޢިދާ ޚިލާފަށް ހާމަކުރުމާއި، ދޫކުރުމާއި، ބޭރުކުރުމާއި، ކޮޕީ ހެދުމާއި، ރި 

މިއިން ކަމަކަށް މަގުފަހިކުރުން ނުވަތަ އެހީތެރިވެދިނުމާއި މިއިން ކަމެއް ކުރުމުގައި ބައިވެރިވެއްޖެނަމަ، އިްޞލާޙީ  

ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަކާނުލައި އަދި އިންޒާރެއްވެސް ދިނުމަކާނުލައި އެ މުވައްޒަފެއް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު  

މެ ލިމިޓެޑުކުންފުނީގެ  ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ  ލިބިގެންވާކަން  ޑިރެކްޓަރއަށް  ަޤވާޢިދު  ނޭޖިންގ  މުވައްޒަފުންގެ  ގެ 
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ގެ    34.8ގެ    2015 )ހ(  މާއްދާގެ  އެގޮތުން    19ވަނަ  އޮންނަކަމާއި،  އެނގެން  ބެލުމުން  މާއްދާއަށް  ވަނަ 

ާޤނޫނުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މާއްދާގައި    23  މައްސަލަ  ވަނަ 

ލިމިޓެޑު ކޯރޕަރޭަޝން  ފެނަކަ  މެދުވެރިވެގެންތޯއާއި  ޙާލަތެއް  ަޤވާޢިދު  ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ  މުވައްޒަފުންގެ  ގެ 

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންތޯ    19އަދި    4ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    34.8ގެ    2015

 ބަލަންޖެހެއެވެ.  

ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި  ެގްނ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ުހށަަހޅާފައުިހިރ ިލެޔިކުޔްނަތކްަށ ބުެލުމްނ، ިމ ަމްއސަަލާއ ުގިޅ 10.7

ޯސޝްަލ   ތްަފޞުީލަފާރުތްނ  ޯޕްސޓަުތުކެގ  ޮކށަްފއުިހިރ  ުހށަަހޅަާފއި    ީމިޑާއަގިއ  ިލެޔިކުޔެމްއ  ެއނޭގނެފަަދ 

ަރއުްދވި  ،  ުނިވަނަމެވްސ ަމްއސަަލ  ަފާރުތން  ުހށަހިެޅ  ދަީފިއާވ  ުކނުްފިނން  ަމްއސަަލ  ތުަޙީޤަޤްށ  އާިދީރ  ިހްނިގ 

ވަނަ    2019މާރިޗު    17މައްސަލަ ރައްދުވި ކުންފުނިން ބަލަމުން ގެންދާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން  ަބާޔުނަގިއ  

ލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ސަސްޕެންޑުކޮށް އެފަރާތަށް ކުންފުނީގެ ލެޓަރހެޑްގައި ލިޔެ ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ  ދުވަހު މައްސަ 

ތާރީޚުގައި   ލިބުނު  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  އިތުރުން    2މައްސަލަ  އޮންލައިންގެ  ވަގުތު  މަތިން  ފަހަރެއްގެ  )ދޭއް( 

ފަރާތަކަށާއި، އޮންލައިން ނޫސްތަކަށް ޓެގުކޮށް،  ނައިފަރު ދާއިރާގެ އެމް.ޕީ މުޙައްމަދު ިޝޔާމް ހިމެނޭގޮތަށް އިތުރު

ނަމުގައިވާ ޓްވީޓް އެކައުންޓުން ޓްވީޓުކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި، އަދި މި    bhassali@މައްސަލަ  ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  

ޓްވީޓުކުރިއިރު   ފަހަރަށް  ދެވަނަ  ކަމަށާއި،  ބުނެފައިވާނެ"  ކަމަށް  ބިރުދެއްކުން  "ވަޒީފާގެ  މިއީ  ޓްވީޓުގައި 

ނޫސްތައް  ކުން އޮންލައިން  އަދަދެއްގެ  ގިނަ  ހިންގަމުންދާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  އިތުރުން  ޓްވީޓާގެ  ފުނީގެ 

އައިޑީއަކީ   ފޭސްބުކު  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ   ނަމަވެސް    ’Bhass Shiyam‘ޓެގުކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި، 

އައިޑީގެ ނަން   ބަދަލުކޮށްފައިވާނެކަ  ’Bhass Aly‘ފަހުން ފޭސްބުކު  ގެ    ’Bhass Shiyam‘މަށާއި،  އަށް 

ވެއްޓޭގޮތަށް  އަގު  ކުންފުނީގެ  ގުޅޭގޮތުން  މަސައްކަތްތަކާ  ކުންފުނީގެ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނަމުގައި 

ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތަކެއް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދެއްކުމުން އެ ލިޔުން ލިޔެފައިވާ 

މައްސަ އައިޑީއެއްނޫންކަމަށާއި،  އައިޑީއަކީ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  ނަމެއްގައި    ’Bhass Aly‘ލަ  އެހެން  ފިޔަވައި 

މިފަދައިން ސްޓޭޓަސް   މީޑިއާގައި  ބުނެ ދޮގުހަދާފައިވާނެކަމަށާއި، ސޯަޝލް  ބޭނުންކޮށްފައިނުވާނެކަމަށް  ފޭސްބުކު 



 
 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 

ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޙައްސާނު ޢަލީފުޅު   VTR/2019/165މައްސަލަ 

                                             

 

22 ގެ  15 ޞަފްޙާ      
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އާންމު   ބަދުނާމުވެ  ކުންފުނި  ކޮމެންޓުކޮށްހެދުމަކީ  ނުރަނގަޅު ލިޔެ  ދެމެދު  ކުންފުންޏާއި  ރައްޔިތުންނާއި 

ހިންގާފައިވާ   ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގެއްލުންވާގޮތަށް  ކުންފުންޏަށް  އަދި  އުފެދޭގޮތަށް  ތަސައްވުރެއް 

 މި ބަޔާނަށް މައްސަލަ ގައި ަޤބޫލުކޮށް މި ބަޔާނުގައި އިއުތިރާފުވެފައި އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި،  ޢަމަލެއްކަމު

ނުވާތީ އިންކާރުކޮށްފައި  ފަރާތުން  ޓްރައިބިއުނަލުގައި   2019ސެޕްޓެންބަރު    04އާއި،  ހުށަހެޅި  ވަޒީފާއާބެހޭ 

ޖަވާބުދެއްވަމުން،   ސުވާލަކަށް  ކުރެއްވި  މެންބަރު  ބައްލަވާ  މައްސަލަ  މަޖިލީހުގައި  ބަލާ  މައްސަލަ  ބޭއްވުނު 

މުގެ  ހުށަހެޅި ފަރާތުން ދީފައިވާ ބަޔާނެއްކަމަށް ބުނެފައިވުމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ދީފައިވާ ބަޔާނަކީ މައްސަލަ  

 ށް،އިތުރަ

ނަމުގައިވާ ޓްވީޓް އެކައުންޓުން "ވަޒީފާގެ ބިރުދެއްކުން ކަމަށް"    ’bhassali@‘މައްސަލަ  ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ   10.8

ާޤނޫނުގައި  ކޮށްފައިވަނީ  އެފަދަ ޕޯސްޓެއް ޓްވީޓްބުނެ ޓްވީޓްކޮށްފައިވާނެކަމަށް އެފަރާތުން އިޢުތިރާފްވެފައިވާއިރު،  

ހުށަހެޅުމަށްފަހުގައިކަމަށް   ފަރާތަކަށް  ކަމާބެހޭ  ަޝކުވާ  އެކަމުގެ  ދަށުން  އިޖުރާއަތުތަކުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

މީސްމީޑިއާގައި  ދެއްކުންކަމަށްބުނެ    ފަރާތަށް ވަޒީފާގެ ބިރުމައްސަލަ ހުށަހެޅި  މިފަދައިން    ބުރަވެވެން ނެތަތީއާއި،

މައްސަލަ އަދި  ޕޯސްޓުކުރުމަކީ، މުވައްޒަފުގެ ސަބަބުން ކުންފުނީގެ އަގު ވެއްޓޭފަދަ ޢަމަލެއްކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ.  

ޙިއްާޞކޮށްފައިވާކަމަށް މީސްމީޑިއާގައި  ފަރާތުން  ގުޅިގެން  ހުށަހެޅި  ޕޯސްޓާ  ކޮށްފައިވާ  ރައްދުވި  ބުނެ  މައްސަލަ 

އިދާރީ ކޮށްފައިވާ  ދީފައިވާ    ފަރާތުން  އެފަރާތުން  ބަޔާނަކީ  ދީފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ތަޙުީޤަޤށް 

އިޢުތިރާފްވެފައިވާތީ،   މަޖިލީހުގައި  ބަލާ  މައްސަލަ  ބޭއްވުނު  ޓްރައިބިއުނަލްގައި  ވަޒީފާއާބެހޭ  ބަޔާނެއްކަމަށް 

ފަރާތް ހުށަހެޅި  އޮތު  މައްސަލަ  ބުރަވެވެން  ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް  ފަރާތް އެފަދައިން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މަކީ، 

ގެ   ާޤނޫނު  )  23ވަޒީފާއާބެހޭ  ގެ  )ށ(  މާއްދާގެ  ވަކިކުރުމަށް  1ވަނަ  ވަޒީފާއިން  ދަށުން  ނަންބަރުގެ  ވަނަ   )

 އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ. 

ފުންޏަކީ ރައްޔިތުންނަށް އެހެނީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑުގެ މަސައްކަތުގެ ބާވަތަށް ރިޢާޔަތްކުރުމުން، އެ ކުން  10.9

އެފަދައިން   މުވައްޒަފަކު  ކުންފުނީގެ  ވާއިރު،  ކުންފުންޏެއްކަމުގައި  ފޯރުކޮށްދޭ  ޚިދުމަތްތަކެއް  އަސާސީ 

އޭނާ ބިރުދައްކާފައިވާކަމަށް  މީސްމީޑިއާގައި،  ވަޒީފާގެ  ފަރާތަކަށް    ށްތުހުމަތުކޮއަށް  ކަމާބެހޭ  ަޝކުވާ  އެކަމުގެ 



 
 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 

ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޙައްސާނު ޢަލީފުޅު   VTR/2019/165މައްސަލަ 

                                             

 

22 ގެ  16 ޞަފްޙާ      
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މީސްމީޑިއާ ހެދުމަކީހުށަހެޅުމަކާނުލައި  ޕޯސްޓުކޮށް  ކުންފުންޏަށް  ،  ގައި  ސަބަބުން  ޢަމަލުގެ  އެ  މުވައްޒަފުގެ 

ވަޒީފާދޭ   ޢަމަލުތަކަކީ  މިފަދަ  އެހެންކަމުން  ކަމެކެވެ.  ހިނގައިދާނޭފަދަ  ގެއްލިގެން  އިތުބާރު  ކުރާ  ރައްޔިތުން 

މިންވަރުގެ  ކެނޑޭ  އެއްކޮށް  ގުޅުން  ވަޒީފާގެ  ގެއްލި  އިތުބާރު  އޮންނަންޖެހޭ  ދެމެދު  މުވައްޒަފާ  ފަރާތާއި 

ާޤނޫނުގެ    ތެރިޚުރޫރަތް ވަޒީފާއާބެހޭ  ޙާލަތްތަކުގައި  މިފަދަ  ގައި   23ކަންކަމެވެ.  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ހަމަތަކަށް   އެކަށީގެންވާ  ބެހެއްޓުމަކީ،  އިތުރަށް  ވަޒީފާގައި  މުވައްޒަފަކު  އެފަދަ  ގޮތުގެމަތިން،  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ނުފެންނަނަމަ ވަޒީފާދޭފަރާތަށް  ކުރެވޭނެކަމެއްކަމަށް  ވަޒީފާއިން  ބަލާއިރު،  މުވައްޒަފަކު  އެ  ނޯޓިސްނުދީ   

 ވަކިކުރެވިދާނެއެވެ. 

މައްޗަށް  މަ 10.10 ުޝޢޫރެއްގެ  ފާޅުކުރި  ސޯޝަލްމީޑިއާގައި  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  އްސަލަ 

ާޤނޫނުއަސާސީ   ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ހިނދު،  އޮންނަ  އެނގެން  މާއްދާގައި  27ބުރަވެގެންކަން  ،  ވަނަ 

ބުއްދިއަށް   އެމީހެއްގެ  މަތިން  ގޮތެއްގެ  ޚިލާފުނުވާ  އަސްލަކާ  އިސްލާމްދީނުގެ  ފިކުރުކުރުމާއި،  މިނިވަންކަމާއެކު 

ފެންނަ ގޮތްތަކާއި، ޚިޔާލުތައް ދުލާއި ގަލަމުން އަދި މިނޫންވެސް ގޮތްގޮތަށް ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ކޮންމެ  

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިބިގެންވާކަން  ާޤނޫނުއަސާސީގެ  މީހަކަށްމެ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބާބުގެ    2އިރު،  ވަނަ 

ާޤނޫނުއަސާސީގެ   )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ  ވަނަ މާއްދާގެ    16ދަށުން ލިބިދެވޭ އެއްވެސް ޙައްެޤއް ހަނިކުރެވޭނީ އެ 

ހަދާފަ މަށާމަތިންކަ އެކުންފުނިން  ސަބަބުން  ޚިޔާލެއްގެ  ފާޅުކުރާ  ސޯަޝލްމީޑިއާގައި  އެހެންކަމުން  އިވާ  އި، 

ހަނިނުކުރެވުމަކީ   ޙައްެޤއް  އެއްވެސް  ތެރެއިންވެސް  މައްސަލަ  ދުގަވާއިދެއްގެ  ކަށަވަރުވާކަމެއްކަމަށް  ސްތޫރުން 

ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން 

މަ ބަލާއިރު،ވަކިކުރުމަށް މެދުވެރިވި ސަބަބާއި،  ގޮތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް  ހުރި  ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޢަމަލުތައް   އްސަލަ 

ގުޅިގެން   މައްސަލައަކާ  ބަލަމުންގެންދާ  މައްސަލަ    2019މާރިޗު    17ކުންފުނިން  ސިޓީ  ފޮނުވި  ދުވަހު  ވަނަ 

ތާރީޚުގައި   ލިބުނު  ފަރާތަށް  އިތުރު  2ހުށަހެޅި  އޮންލައިންގެ  ވަުޤތު  މަތިން  ފަހަރެއްގެ  ދާއިރާގެ  )ދޭއް(  ން 

އެއީ   ޓްވީޓުގައި  ކުރި  ޓެގުކޮށް  ފަރާތްތައް  އިތުރު  އަދި  ީޝޔާމް  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ވަޒީފާގެ  'ޕާލިމެންޓް 

ބުނެފައިވާނެކަމަށް'  ބިރުދެއްކުން ލިމިޓެ  2019ޖޫން    21  ކަމަށް  ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ  ދުވަހު  ދިން  ޑަވަނަ  ށް 



 
 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 

ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޙައްސާނު ޢަލީފުޅު   VTR/2019/165މައްސަލަ 
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އެކަމުގެ   ހިނދު،  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ހުށަހެޅުމެއްނެތި، ބަޔާނުގައި  ފަރާތަކަށް  އެއްވެސް  ކަމާބެހޭ  ަޝކުވާ 

  2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު    ،ޕޯސްޓުކޮށް ހެދުމަކީ  ކޮށްތުހުމަތު  އެއީ ވަޒީފާގެ ބިރުދެއްކުންކަމަށްމީސްމީޑިއާގައި  

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެފަދަ ޢަމަލެއްކަމުގައި    23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  

ާޤނޫނުއަސާސީގެ   ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޢަމަލަކީ  އެފަދަ  މާއްދާގައި    27ބުރަވެވޭހިނދު،  ވަނަ 

މަތިން މިނިވަންކަ ބަޔާންކުރެވިފައިވާ،   ގޮތެއްގެ  ޚިލާފުނުވާ  އަސްލަކާ  އިސްލާމްދީނުގެ  ފިކުރުކުރުމާއި،  މާއެކު 

އެމީހެއްގެ ބުއްދިއަށް ފެންނަ ގޮތްތަކާއި، ޚިޔާލުތައް ދުލާއި ގަލަމުން އަދި މިނޫންވެސް ގޮތްގޮތަށް ފާޅުކުރުމުގެ  

 ކެއްކަމުގައި ނުފެނެއެވެ. މުގެ ތަރަހައިގެ ތެރެއިން މުވައްޒަފުންނަށް ކުރެވިދާނެފަދަ ޢަމަލުތަމިނިވަންކަ

 ވަކިކުރެވިފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ   ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،  ނުކުތާތަކަށް  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު 10.11

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

ވަޒީފާއިން  އޮވެގެންކަމު  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ   ވަކިކުރެވިދާނެފަދަ ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބުރަވެވޭތީ،  ގައި 

ޢަދުލުވެރިކަން   މައުޟޫޢީ  ޤާއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް    (substantive fairness)ވަކިކުރުމުގައި 

 ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމުގައި ދެކެމެވެ.

  (procedural fairness)  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  ވަކިކުރުމުގައި  ފާއިންވަޒީ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ .11

 . ާޤއިމުކުރެވިފައިވޭތޯ ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ

  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ   ވަކިކުރުމުގައި   ވަޒީފާއިން   މުވައްޒަފަކު  ނެތި   ދިނުމެއް  ނޯޓިސް 11.1

މިނުން އަންނަނިވި ކުޑަ  އެންމެ  ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ  ކަނޑައެޅޭނީ،  ޙާލަތުތަކުގައި  ޢާއްމު  ާޤއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް،

ަޤިޟއްޔާއިން   HC-A/208/2010ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައި ވާނަމަކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

 އެނގެން އޮވެއެވެ. 

ތުހުމަތުކު .1 މައްޗަށް  ހުރިހާ މުވައްޒަފުގެ  ދެވެންހުރި  އެއިރަކު  މަޢުލޫމާތު،  ކަމަކާބެހޭ  ރެވޭ 

 ؛ތަފުޞީލަކާއެކު، އެ މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން ދިނުމަށްފަހު



 
 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 

ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޙައްސާނު ޢަލީފުޅު   VTR/2019/165މައްސަލަ 
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އެފަދަ  .2 އަދި  ދިނުމަށްފަހު  މުވައްޒަފަށް  އެ  ފުރުަޞތު  ޖަވާބުދާރީވުމުގެ  ތުހުމަތަކާމެދު  އެ 

މީހެއްގެ ކަނޑައަޅާ  މުވައްޒަފަކު  އެ  އެ ފުރުަޞތެއްގައި  އެދިއްޖެނަމަ  ހޯދުމަށް  އެހީތެރިކަން   

 ؛ފުރުަޞތު ދިނުމަށްފަހު

 ؛އެ މައްސަލަ އިދާރީގޮތުން ތަޙްީޤުޤކުރުމަށްފަހު .3

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

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

 ވަކިކުރި ސަބަބުތަކާއެކު އެ މުވައްޒަފަކަށް އަންގާފައިވުން. ، ވަކިކޮށްފައިވާކަން

ފަރާތުން   1  ޑޮކިއުމަންޓް  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 11.2 ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހުށަހަޅާފައިވާ،  ގޮތުގައި  ގެ 

 ވަނަ ދުވަހު ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި،  2019ޖޫން  21މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް 

ޅ. ނައިފަރު ބުރާންޗުގައި ހުރި މުވައްޒަފުންނާއި ގުޅޭ މައްސަލަތަކާއި، ކުންފުނި    ޔާނަކީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ 'މި ބަ 

ހާމަކުރުމާއި، ބުރާންޗު ހިންގުމާއި ހަވާލުވެހުންނަ ވެރިޔާއަށް  ބަދުނާމު  ކޮށް ކުންފުނީގެ ސިއްރު މަޢުލޫމާތުތައް މީސްމީޑިއާގައި 

އެއްބާރުލުން ނުދޭ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކުންފުނީގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިޕާޓުމަންޓުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ އިދާރީ  

 ނެކެވެ." ތަޙުޤީޤަށް އަޅުގަނޑުދޭ ބަޔާ 

ހުށަހެ 11.3 މައްސަލަ  ބަޔާނުގައި  މި  އަދި  ބަޔާންކޮށްފައިވުމުންނާއި،  ސޮއިކޮށްމިފަދައިން  ފަރާތުން  އަދި    ޅި 

ޖަހާފައިވާއިރު،   ނިާޝން  ފައިނގިލީގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަޔާނަށް  އިންކާރުކޮށްފައިނުވުމި  މުގެ  ރާތުން 

އިތުރަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގައި ބޭއްވުނު މައްސަލަބަލާ މަޖިލީހުގައި އެއީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން 

އިޢުތިރާފްވެފައިވާތީ،   ބަޔާނެއްކަމަށް  ތުހުމަތުކުރެވުނު  ދީފައިވާ  މައްޗަށް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 ކަމަށް ބުރަވެވޭކަމާއި،ކަންކަމަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު އޭނާއަށް ދީފައިވާ

އޮންނަކަމާއި،  11.4 އެނގެން  ފުރުސަތުދީފައިވާކަން  ޖަވާބުދާރީވުމަށް  އޭނާއަށް  ގުޅިގެން  އެގޮތުން    އެކަންކަމާ 

ތަޙުީޤަޤށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ހާޟިރުކުރުމަށްފަހުގައި އެފަރާތަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ހުރި ފުރުަޞތުތައް 



 
 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 

ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޙައްސާނު ޢަލީފުޅު   VTR/2019/165މައްސަލަ 

                                             

 

22 ގެ  19 ޞަފްޙާ      
 

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

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

 

މައް  ފަރާތުން ބުނެދެވިފައިވާނެކަމަށާއި،  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނެގިފައިވަނީ  ބަޔާން  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  ސަލަ 

ޙާޟިރުވި   ގޮތުގައި  ހެއްކެއްގެ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ބޭނުންވުމުންކަމުގައި  ކުރިއަށްދާން  އެގޮތަށް 

)ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު ( A111051:  އިބްރާހީމް ޢަލީ، ކުޅިދޮށުގެ، ގދ. ތިނަދޫ 

 ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހެކިބަސްދީފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، 2021މެއި  09

ނަންބަރު    11.5 ލިމިޓެޑުގެ  ކޯޕަރޭަޝން  'ތަހުީޤގީ 2019ޖޫން    FNK-C(C1)/IR/2019/07  (23ފެނަކަ   )

ބެލުމުން   އަށް  އިދާރީގޮރިޕޯޓް'  މައްސަލަ  ގުޅޭ  ފަރާތާ  ހުށަހެޅި  ކޮށްފައިވާކަމަށް  މައްސަލަ  ތަޙުީޤުޤ  ތުން 

 ވުނު ތަޙުީޤުޤ ރިޕޯޓުގައި ، އިސްވެ ބަޔާންކުރެބުރަވެވޭކަމާއި

މަސައްކަތްކުރަމުްްނދާ   މީސްމީޑިއާގައި  ބޭނުމުގައި  އަގުވައްޓާލުމުގެ  ސަރުކާރުގެ  ކުންފުންޏާއި  ފަރާތަކީ  މި  އެހެންމެ  "ހަމަ 

ޤީޤަށް ދޮގުހަދައި، އޮޅުވާލުމަށް މަސައްކަތްކޮށް ތަހުޤީޤަށް އެއްބާރުލުން  ފަރާތެއްކަންވެސް ފާހަގަކުރެވޭއިރު މި ފަރާތަކީ މި ތަހު

ލިމިޓެޑުގެ މުވައްޒަފުންގެ   ކޯޕަރޭޝަން  ފެނަކަ  ފަރާތަކަށްވާތީ، އަދި މީނާއާއި މެދު މިހާރު އެއްވެސް އިތުބާރެއްނެތަތީ،  ނުދޭ 

ގެ    34.9ގެ    2015ގަވާއިދު   )ހ(  މާއްދާގެ  ނަންބަރު   19އަދި    4ވަނަ  އެޅުން  ވަނަ  ފިޔަވަޅު  މަތިން  ގޮތުގެ  ގައިވާ 

 ފެންނަކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ." 

ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި،   އޮންނަކަން  ބަޔާންކޮށްފައި  ނަންބަރު:  މިފަދައިން  ކުންފުނީގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

FNK/A/TER/2019/282  (15    ިބެލުމުން 2019ޖުލައ އަށް  ލިޔުން'  ކަމުގެ  ވަކިކުރި  'ވަޒީފާއިން   )

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނުކަމާއި އަދި އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު ސަބަބު އޭނާއަށް 

ކިކުރުމުގައި އިޖުރާއީ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަ  އެންގިކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، އެހެންކަމުން

 ާޤއިމުކޮށްފައިވާކަމަށް ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމުގައި ދެކެމެވެ.  (procedural fairness)ޢަދުލުވެރިކަން 

އަނބުރާ    ރިޢާޔަތްކޮށް،  ކަންކަމަށް  ފާހަގަކުރެވުނު   އިސްވެ .12 ވަޒީފާ  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

)ތިނެއް(    3ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުން ލިބެންޖެހޭ    އިޢާދަނުކުރާކަމުގައިވާނަމަ،ވަޒީފާ އަނބުރާ  އިޢާދަކޮށްދިނުމަށާއި،  

ވާނަމަ ފައިސާއެއްވެސް  އެހެނިހެން  މުސާރައާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަ ށް  ލިބިދިނުމަ  އެފައިސާއެއް  މަސްދުވަހުގެ  ލަ 

ާޤނޫނުގެ   ވަޒީފާއާބެހޭ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެދިފައިވީނަމަވެސް،    23ފަރާތުން 



 
 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 

ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޙައްސާނު ޢަލީފުޅު   VTR/2019/165މައްސަލަ 

                                             

 

22 ގެ  20 ޞަފްޙާ      
 

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

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

 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންކަން މައްސަލަ ރައްދުވި  

ސާބިތުކޮށްދީފަ ވަކިކުރުމުގައި  ފަރާތުން  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލައިގައި  މި  އަދި  އިވާތީއާއި، 

ަމުއޟީޫޢ ޢުަދުލެވިރަކާމިއ، ިއުޖާރީއ ޢަދްުލެވިރަކްނ ާޤިއުމޮކށަްފިއާވަކަމށް ަޤބުޫލުކެރޭވީތ، ަމްއސަަލ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  

އުްދިވ ަފާރުތެގ ަމްއަޗްށ ުކާރެނ ާޤޫނނީ ަހަމެއްއ ެންތަކަމށް  ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ އެދަިފިއާވ ފަަދ ައުމެރްއ ަމްއސަަލ ަރ

 ަކނަޑައަޅިއ ިމ ަމްއސަަލ ންިނަމްނ ެފެނެއެވ.  
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22 ގެ  21 ޞަފްޙާ      
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
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 ންިނމުން: 

ބިެލ    ެދނަްފެހ،  ަމްއސަަލ  ިލެޔިކޔްުނަތަކށިާއ  ުހށެަހިޅ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަފާރުތްނާނިއ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

ބެލިިއުރ،   ރާިޢަޔްތކޮށް  ވަާހަކަތކަށް  ެދްއކި  ދަެފާރުތްނ  ޢަލީފުޅުަމޖިލުީހަގިއ  ނައިފަރު(   ހަވީރީހިޔާ) ޙައްސާނު  ޅ.   /

ނަން ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ނައިފަރު A123801ބަރު:  )ދިވެހި  ޅ.  ލިމިޓެޑުގެ  ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ   )

' މެނޭޖަރބްރާންޗްގެ  ދަނިކޮށް،  ގެ  '  އެސިސްޓެންޓް  އަދާކުރަމުން  ވަޒީފާ  ޢަލީފުޅާމެދުމަާޤމުގައި  ދޮގު   ޙައްސާނު 

 ތީ، ވަކިކޮށްފައިވާވަޒީފާއިން    ދިނުމެއްނެތިނަސޭޙަތެއް އިންޒާރެއްވެސް  ، ކޮށް، އެއްވެސް އެންގުމެއް ނެތި  ތުހުމަތުތަކެއް

ޢަލީފުޅު އަނބުރާ   ޙައްސާނު  ވަޒީފާ  އިޢާދަނުކުރެވޭކަމުގައި ވަޒީފާ    އިޢާދަކޮށްދިނުމަށާއި،އަދާކުރަމުންއައި   އަނބުރާ 

ވާނަމަ  )ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ މުސާރައާއި އެހެނިހެން ފައިސާއެއްވެސް    3ވާނަމަ، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުން ލިބެންޖެހޭ  

 ހުށަހެޅި މި މައްސަލައިގައި، ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  ޙައްސާނު ޢަލީފުޅުލިބިދިނުމަށް އެދި 

ޖޫން   21ފަރާތުން  ޙައްސާނު ޢަލީފުޅުގެވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ  ޙައްސާނު ޢަލީފުޅު ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑުގެ

ގައި ޅ. ނައިފަރު ބުރާންޗުގައި ހުރި މުވައްޒަފުންނާއި ގުޅޭ މައްސަލަތަކާއި، ކުންފުނި ބަދުނާމުކޮށް ކުންފުނީގެ    2019

ނުދޭ   އެއްބާރުލުން  ވެރިޔާއަށް  ހަވާލުވެހުރި  ހިންގުމާއި  ބުރާންޗު  ހާމަކުރުމާއި،  މީސްމީޑިއާގައި  މަޢުލޫމާތުތައް  ސިއްރު 

ވަޒީފާގައި އިތުރަށް   ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑުގެ  ޙައްސާނު ޢަލީފުޅުހިންގުނު އިދާރީ ތަޙުީޤުޤން   ލުމަށްމައްސަލަތައް ބެ

ބެހެއްޓުމުން ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ނުވަތަ ވަޒީފާއަދާކުރާ ތަނަށް ގެއްލުންތަކެއް ވެ، ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ކުންފުންޏަށް  

ފަރާތުން ތަޙުީޤަޤށް ލިބިފައިވާ  ޙައްސާނު ޢަލީފުޅުގެ  އަދި    އިބަތު ގެއްލެމުންދާތީ،އޮންނަ އިތުބާރު ގެއްލި ކުންފުނީގެ ހަ

 2015ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑުގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު  ހެކިތަކާއި އެކަންކަމަށް އެފަރާތުން އިޢުތިރާފުވެފައިވާތީ،  

ން  ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝށްބުނެ  ކަމަ ގޮތުގެމަތިން  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވ19ާ( އަދި )4ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )  34.8ގެ  

 ޖަވާބުދާރީވީއިރު،  ލިމިޓެޑުން 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ޙާލަތެއް    23ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ    ޙައްސާނު ޢަލީފުޅު

އޮވެގެންކަން   ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ލިމިޓެޑުންމެދުވެރިވެ  ކޯޕަރޭަޝން  މި    ފެނަކަ  އަދި  ސާބިތުކޮށްދީފައިވާތީއާއި، 



 
 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 

ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޙައްސާނު ޢަލީފުޅު   VTR/2019/165މައްސަލަ 
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ޢަލީފުޅުމައްސަލައިގައި   ވަކި  ޙައްސާނު  ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަޒީފާއިން  ިއުޖާރީއ  ކުރުމުގައި  ޢަދުުލެވިރަކާމިއ  ަމުއޟީޫޢ 

ުހށެަހިޅ   ަމްއސަަލ  ިމ  ުބަރެވޭވތީ،  ާޤިއުމޮކށަްފިއާވަކަމްށ  ޢަލުީފުޅެގ ޢަދުުލެވިރަކްނ  ފަަދ    ަޙްއާސުނ  އެދަިފިއާވ  ަފާރުތްނ 

ޫނީނ ަހަމއްެއ ެންތަކަމްށ ަކނަޑައަޅިއ  ައުމެރްއ ިމ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ެފަނަކ ޯކަޕޭރަޝްނ ިލިމެޓުޑގެ ަމްއަޗްށ ުކާރެނ ާޤ

 ިމ ަމްއސަަލ ިންނަމއީިފެމެވ. 

 1443މުޙައްރަމް  25

 2021ސެޕްޓެންބަރު  02

 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 

 

 ޒުހައިރު هللا އާމިނަތު ޢަބްދު

  ރައީސް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


