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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 

 މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ހުލާސާ   ރިޕޯޓު 
 

 VTR/2020/100 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2020 ޖޫން 15 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2021 ޑިސެންބަރު 22 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 ތުޅާދޫ ބ. ،ހަވޭލިރަޝީދު،   އިސްމާޢީލް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A144168)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑް  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

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

 

 ސާ ލާ ހު މައްސަލައިގެ  

( A144168)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:    )ތުޅާދޫ  ބ.  /  ހަވޭލި)  ރަޝީދު   އިސްމާޢީލްމި މައްސަލައަކީ

 ވަޒީފާ ގައިމަގާމު ޓެކްނީަޝންގެ ބްރާންޗުގައިތުޅާދޫ   ބ.  ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްގެއިން ފެށިގެން 2014ޖުލައި  07

ވަނަ މާއްދާއާ ހިލާފަށް ނޯޓިސް ދިނުމަކާ   23ގެ  (  ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު)  2/2008ާޤނޫނު ނަންބަރު    ،އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް

ދެކޭ ފިޔަވަޅެއްކަމުގައި  އަޅާފައިވާ  ހިލާފަށް  ގަވާއިދާ  ގާނޫނާ  މިއީ  ވަކިކޮށްފައިވާތީ،  ވަޒީފާއިން   ސަބަބަށްޓަކައި،  ނުލައި 

ވަކިކުރި ރަީޝދަށް ލިބިދޭ ހައްގުގެ ދަށުން އެފަރާތް ވަޒީފާއިން    އިސްމާޢީލްނަ މާއްދާގެ ދަށުން،  ވަ  27ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

 



 

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
    VTR/2020/100މައްސަލަ ނަންބަރު:                            ހުށަހެޅި މައްސަލަ ރަޝީދު އިސްމާޢީލް 

20 ގެ 2 ޞަފްޙާ       
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ސާބިތުކޮށްދިނުމަށާއި ރަޝީދަށް  ފާއިތުވެދިޔަ    ،ސަބަބު  އިސްމާޢީލް  އިނާޔަތްތަ ދުވަސްތަކުގައި  މުސާރައާއި  އް ލިބެންޖެހޭ 

ފެނަކަ  ފަރާތުން    ގެރަޝީދު   އެދި އިސްމާޢީލް  ގާމަށް ރުޖޫއަކޮށްދިނުމަށްމަ  އެ ފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދިޔަ  ލިބިދިނުމަށާއި،

ރައްދުވާގޮތަށް  ކޯޕަރޭަޝން   ބަލާފައިވާ    2020  ޖޫން  15ލިމިޓެޑަށް  ހުށަހެޅުމުން  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ގައި 

 މައްސަލައެކެވެ. 

 މެންބަރުގެ ރައުޔު 

 ރައުޔު  ފާތިމަތު މަހީރާ މުޙައްމަދުގެ 

   އިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން މައްސަލަ 

( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު  ބ. ތުޅާދޫ/    ހަވޭލި)  ރަީޝދު  އިސްމާޢީލްމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްކަމުގައިވާ   .1

ވަޒީފާއާބެހޭ   ފަހުން "މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް" ގެ ގޮތުގައި މުޚާޠަބުކުރެވޭ ފަރާތް(  )މީގެ(  A144168ނަންބަރު:  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި    ،ކުރުމުންރުޒަނަޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް  

-Cރަޖިސްޓްރޭަޝން ނަންބަރު:    ގެ)ކުންފުނީފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑް  ފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ގޮސްފައިވަނީ  

ބްރާންޗުގެ ތުޅާދޫ    ބ.  )މީގެ ފަހުން "މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް" ގެ ގޮތުގައި މުޚާޠަބުކުރެވޭ ފަރާތް( ގެ  (0462/2012

އްޔަނުކޮށްފައިވާ  އަކަމަށާއި، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް    މަގާމު  ޓެކްނީަޝންގެ

ގެ  މަގާމުކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނުއިރު އަދާކުރަމުންދިޔަ    2014ޖުލައި    07ކީ  ހަތާރީ

ތްތަކުގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ އިނާޔަރުފިޔާ( އާއި، ހަސަތޭކަ ހާސް ތިން)ރ. -/3600އަސާސީ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި މަހަކު 

މައްސަލަ  ރުފިޔާ(    ހަތަރުސަތޭކަހާސް  ހަތަރު)  ރ.-/4400 ވަޒީފާއިން  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ލިބެމުންދިޔަކަމަށާއި، 

 ކޮށްފައިވާކަމަށާއި، ވަކި ގައި 2020 މާރިޗު 15ހުށަހެޅި ފަރާތް 

  23ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ    ،ސާސަކީފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ަޝކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ އަމައްސަލަ ހުށަހެޅި  

ވަކިކޮށްފައިވާތީކަމަށް ވަޒީފާއިން  ނުލައި  ދިނުމަކާ  ނޯޓިސް  ހިލާފަށް  މާއްދާއާ  ފަރާތް   ވަނަ  ހުށަހެޅި    މައްސަލަ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 



 

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
    VTR/2020/100މައްސަލަ ނަންބަރު:                            ހުށަހެޅި މައްސަލަ ރަޝީދު އިސްމާޢީލް 

20 ގެ 3 ޞަފްޙާ       
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  ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ޅި ފަރާތް މައްސަލަ ހުށަހެ ،ބުނެފައިވަނީ ކަމުގައި ގޮތް އެދޭ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްަސލަ .2

ހިލާފަށްކަމަ ގަވާއިދާ  ދެކޭ ސަބަބަށްޓަކައި،  ގާނޫނާ  ާޤނޫނުގެ  ށް  ދަށުން    27ވަޒީފާއާބެހޭ  މާއްދާގެ  މައްސަލަ  ވަނަ 

ފާއިތުވެދިޔަ    ،ލިބިދޭ ހައްގުގެ ދަށުން އެފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ސަބަބު ސާބިތުކޮށްދިނުމަށާއި  ހުށަހެޅި ފަރާތަށް

އިނާޔަތްތަ  ދުވަސްތަކުގައި މުސާރައާއި  ލިބިދިނުމަށާއިލިބެންޖެހޭ  އަދާކުރަމުންދިޔަ  އް  ވަޒީފާ  ފަރާތް  މަގާމަށް    އެ 

 ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ރުޖޫއަކޮށްދިނުމަށް

  ްޓަރިއިބުއނަލްަށ   ަވޒީފާާއބޭެހ  ަފާރުތްނ   ަރއުްދިވ  މްައސަަލ  ގުޮތްނ   ިދުނުމެގ  ަރއުްދ   ަޝުކާވައްށ  ަފާރުތެގ   ށެަހިޅ ުހ  ަމްއސަަލ .3

ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި    ުކުރމްުނ، ުރަޒަނޅަާފިއާވ 'ަމްއސަަލިއެގ ަޖވުާބ ުހށަހާަޅ ޯފުމ' ަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ ަކްނަކމްަށ  ުހށަަހ

  34.8  ެގ  2015  ަގިއ ަވިކޮކށަްފިއަވީނ ުކނުްފީނެގ ުމަވްއޒުަފްނެގ ަގާވިއުދ    2020ާމިރުޗ    15ަފާރުތެގ ަވޒާީފިއްނ  

ަވަނ ންަނަބުރަގިއާވ "ަވޒާީފަގިއ ިއުތަރްށ ބެެހއުްޓުމްނ ަވޒީފާދޭ    1)ހ( ެގ    ަވަނ ާމއާްދ )ަވޒާީފިއްނ ަވިކކުުރްނ( ެގ

ަވަނ ަންނަބުރަގިއވާ    5ާމއާްދެގ    ަފާރަތްށ ުނވަަތ ަވޒާީފއާަދުކާރ ަފާރަތްށ ެގއުްލނަްތެކްއ ިލބާިދެނކަަމްށ ެފުންނ" ާއިއ ެއ

 އެެހްނ މުީހްނގެ  ފަަދ ަކްނަތްއުކުރން އިަދ އޮފުީހެގ"ުކނުްފިނ ބުަދާނުމކްޮށ ަތނަްތން ިހްނަގްނ ިތބޭ މުީހްނންަށ އުދަނޫގާވ

ައމުަލުކަރުމނާްދ  ަފާރުތްނ  ަވޒީފޭާދ  ަހވާލީާދަކަމާށިއ،  ިމަކާމ  ުހަރްސެއުޅްނ"    ިއްސެވަބާޔްނުކެރުވުނ   ަމަސްއަކްތަތކްަށ 

ަނނަްބރު   ާޤޫނނު  ގެ    2/ 2008ުއސުޫލަތަކީކ،  ާޤނުޫނ(  ނަުލއި    23)ަވޒާީފާއބެހޭ  )ޯނޓެިހއިްދުނަމާކ  ާމއާްދެގ  ަވނަ 

ަވނަ ަންނަބުރަގިއާވ "ަވޒާީފަގިއ ިއުތަރްށ ބެެހްއުޓުމްނ ަތންަށ ެގއުްލްނަތެކްއ ިލބާިދެނަކމަށް    1ެގ    ަވިކުކުރްނ( ެގ )ށ( 

ްއ ނީުދ ަވޒާީފިއްނ ަވކުިކުރްނ ަވޒީފޭާދ ަފާރަތްށ ުހއަްދުކާރ ުއސެޫލްއަކަމާށިއ،  ެފުންނ" ަންއަސްށ ބާަލިއުރެވްސ ޯނޓެިހ

ަފރުާތްނ ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފރާާތމުެދ ައމުަލޮކްށ ަކނަްކްނ ަތނީްފުޒކޮށަްފިއަވީނ، ކުނުްފީނގެ    ެއޮގުތްނ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ

 ަކަމާށއި،   ޮގތްަށްނ ެއްއެވްސ ާމއާްދައާކ ހިލުާފުނާވެތރިެއާއިއ ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނެގ    2015ުމަވްއޒުަފްނެގ ަގާވއުިދ  

  2020ާމިރުޗ    08ިހުއަމްނ ިރޯސްސ ިޑާޕްޓަމނަްޓށް    ގެ ަފާރުތްނުތޅޫާދ ްބާރްންޗ  ެގ ބ. ެފަނަކ ޯކަޕޭރަޝްނ ިލިމެޓުޑ

ަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ  '  ެފްކްސ ެމެސްޖ'   FNK-F12-A-FM/2020/002ަގިއ ޮފުނވަާފިއާވ ުކނުްފީނެގ ަންނަބުރ  

ަވަނ ދުވުަހ ޭބްއުވުނ ަރއިްޔުތްނގެ ަބއްދުަލުވުމަގިއ ާއްނުމްނގެ    2020ީރ  ަވުރެފުބ  28ަފާރްތ، ަކުއްނސްިލެގ ަފރުާތްނ  

  ޮކށަްފިއާވ ުތޅޫާދ ުކަޑކިުދްނގެ ާޕާކ ބޭެހޮގތްުނ ޮދުގ ަރއީްޤުސވުާލަތަކްށ ުހުޅވެާލުވުނ ަވުގތަުގިއ، ަރުށ ަކުއްނސުިލްނ ަތ

ސުިލްނ ަވަގްށ ަނގަާފިއާވ ުކރުެހަމަކށް ިބާނޮކށަްފިއާވ ާޕެކްއަކަމްށ ުބނެ ަރްއިޔުތްނެގ މުެދަގއި  ވަާހަކ ަދްއާކ ެއާޕަކީކ ަކުއްނ
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ަކުއްނސްިލ ބުަދާނުމޮކްށ ރަށުގެ  ިފުތަނ ަފސަާދ އުފޭެދޮގަތްށ   ވަާހކަަދްއކަާފިއާވަކަމާށިއ، ެއވަާހަކަތަކީކ ަކނަޑެއިޅެގްނ 

ުމެގ ނަިޔތަުގިއ ަސުރާކުރ ިހްއާސާވ ކުނުްފްނެޏްއެގ ުމަވްއޒަަފކު  ާއްނުމ ަމސްލަަހުތ ަނގާާލ، ފިތަުނ ަފސަާދ އެުފއުްދ

 ަދްއކަާފިއާވ ވަާހަކަތެކްއަކަމްށ ބާަޔްނޮކށަްފިއާވަކަމާށއި، 

ޅާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ވަނީ މިކަމާ ގުޅިގެން މައްސަލަ  ގައި މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ތު  2020މާރިޗު    08

ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ަޝކުވާ ހުށަހަޅާފައިކަމަށާއި، މިކަމާ ގުޅިގެން ކުންފުނީގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓުން މައްސަލަ  

ސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ބަޔާނެއް  މައްއެގޮތުން  ހިނގާދިޔަގޮތް އޮޅުން ފިލުވުމަށް އިދާރީ ތަހުގީގެއް ހިންގާފައިކަމަށާއި،  

ގައި ނަގާފައިވާކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެ ބައްދަލުވުމަށް ގޮސްފައިވަނީ މައްސަލަ    2020މާރިޗު    10

އެ ކުދިންގެ ޕާކް ކުރަހާފައިވުމުން، ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން  ފަރާތުން ކުޑަހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ރައްޓެއްސެއްގެ ކުންފުނީގެ 

ހިންކުރެހު މަސައްކަތް  އެޅުމުގެ  ޕާކް  ބިނާކޮށް  މައްޗަށް  އޮޅުންފިލުވުމަ  ގާފައިވަނީމުގެ    ށްކަމަށާއި، ކީއްވެގެންކަން 

ވައްކަމެއް  ހިނގާފައިވާތީ މިއީ    މިގޮތަށް ކަން  ށާއިކައުންސިލުން ޕާކް އެޅުމަށް އެކުރެހުން ދޭންވީ ކީއްވެކަމެއް ނޭނގޭކަމަ

  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ބަޔާނުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާތީ،  ގަބޫލުކުރެވޭކަމަށްއެފަރާތަށް    ކަމަށް

އިދާރީ ތަހުގީގުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ކުންފުނީގެ ވަޒީފާގައި އިތުރަށް    ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑުން ހިންގި

ކުރާ ތަނަށް ގެއްލުންތަކެއްވެ ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި ކުންފުންޏަށް އޮތް ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ނުވަތަ ވަޒީފާއަދާ  ންބެހެއްޓުމު

ނުވާނެފަދަ   ދައްކައިގެން  މުވައްޒަފަކަށްވެހުރެ  ފެނަކައިގެ  އަދި  ގެއްލެމުންދާތީ  ހައިބަތު  ކުންފުނީގެ  ގެއްލި  އިތުބާރު 

ސް ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާ ނުލައި މުވައްޒަފަކު  އަމަލުތަކަކީ އެއްވެ  ވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އެއް ދައްކާފައިވާހަކަތަ

  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(   23ގެ    )ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު(  2008/2ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެ އަމަލެއްކަން ާޤނޫނު ނަންބަރު  

  . ެވެއެވަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ަބާޔްނކޮށަްފއާިވަކްނ ފަާހަގުކެރ  އެނގެން އޮންނަކަންބެލުމުން  ވަނަ ނަންބަރަށް    1ގެ  

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

ާޤނޫއަމަލުކޮށްފައިވަނީ   އާ   2015  ދުގަވާއި  މުވައްޒަފުންގެ   ލިމިޓެޑްގެ  ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ  ނާއިވަޒީފާއާބެހޭ 

އެއްގޮތަށްކަމަށްވާތީއާއި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި އިޖުރާއަތުތައް 

ކަމަށް  ނަގައިދެވެންނެތް  ބަދަލެއް  އެއްވެސް  މާލީ  އެދިފައިވާފަދަ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފުރިހަމަކޮށްފައިވާތީ، 

 މަށްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ކަނޑައަޅައިދިނު 



 

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
    VTR/2020/100މައްސަލަ ނަންބަރު:                            ހުށަހެޅި މައްސަލަ ރަޝީދު އިސްމާޢީލް 
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ފަރާތަށް  ރައްދު  މައްސަލަ  ފަރާތަށާއި  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  ހުށަހެޅުމަށް  ހެކި  ަޝފަހީ  ގުޅޭގޮތުން  މައްސަލައާ   މި .5 ވި 

 ވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ނުދިނުމުން، ދެ ފަރާތުންވެސް ަޝފަހީ ހެކި ހުށަހަޅާފައިތު ފުރުސަ

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

ގައި ަޝކުވާ އުފުލުމުގެ  ހާލަތުާޤނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އެ ސަބަބަކީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްކަމަށް ނުފެންނަ  

އްޒަފަކަށް ލިބިދީފައިވާއިރު، އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެން  ވަނަ މާއްދާއިން އެ މުވަ  28ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ    ހައްގު

 27ނޫނުގެ ގާފަރާތެއްގެ ޒިންމާއެއްގެ ގޮތުގައި އެ  ވަޒީފާ ދޭމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ 

އޮތުމުން ކަނޑައަޅާފައި  ވަޒީފާއިން    ރަީޝދު  އިސްމާޢީލް  ،ވަނަ މާއްދާއިން  އޭނާ  މި މައްސަލައިގައި  ހުށަހަޅާފައިވާ 

ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ މި މައްސަލަ ރައްދުވި ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން  

 ލިމިޓެޑުގެ ޒިންމާއެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ. 

ަވިކކޮށަްފިއަވީނ    ، ްއަގިއ ަމްއސަަލެއ  ުހށެަހޭޅ  ަވިކޮކށެްގްނ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ .7 ަވޒާީފިއްނ    އަދުުލެވިރުމަވްއޒުަފ 

  ަމުއޫޟީއެއީއ    ، ިންނުމަމުކްނޯތ ުނވަަތ ެއކީަށެގނާްވ ަސަބެބްއ ޮއެވެގނޯްތ ބުެލުމަގއި ެދ ުއްނުސެރްއ ުފރަިހަމާވްނޖޭެހަކާމިއ

ިއުޖާރީއ    (substantive fairness)ަކްނ  އަދުުލެވިރ  (procedural fairness)ަކްނ  އަދުުލެވިރއަދި 

 HC-A/134/2011ާއއި    HC-A/24/2010ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ަންނަބުރ    ، ުކެރވަިފިއޭވޯތ ބުެލްނަކްނާގިއުމ

ިމޮގުތްނ   ެއނޭގަކާމިއ،  ޭދ    ، ަކަމީކއަދުުލެވިރ  ަމުއޫޟީއަޤިޟްއާޔިއްނ  ަވޒާީފ  ަވިކުކުރަމްށ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒުަފްނ 

ަސަބަބކްަށުވުމގެ   އަދުލެުވިރފަަދ  ެސއް ެއީއ ުމަވްއޒަަފކު ަވޒާީފިއްނ ވިަކުކުރަމްށ ުހއަްދުކާރުކާރ ައާސިހާޔުރަފާރަތުކްނ 

ުކާރ ައާސސްެއެގ ަދުށން ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ެއްނމަެހިއ ުއްނުސުރަތއް ުފރަިހަމވަެފިއޭވޯތ ބުެލްނަކން  ިހާޔުރިއުތުރްނ އެ  

ަވިކުކުރަމްށ    ، ުކުރަމީކާގިއުމަކްނ  އަދުުލެވިރިއުޖާރީއ    ، ެއނޭގަކާމިއ ަވޒާީފިއްނ  ިންނުމަމަކށް    އަދުުލެވިރުމަވްއޒަަފުކ 

ިދވިެހާރްއޭޖެގ    ، ުލުވަމްށަޓަކިއ ބަަލްނޖޭެހ ބުެލްނަތްއ ބުެލުމަގިއ ުފރަިހަމުކރްަނޖޭެހ ިއުޖާރައުތަތއް ުފރަިހަމުކުރްނަކްނިސާވ

ެއ  ަޤިޟްއާޔތުަކްނާނިއ  ެދްނެނުވުނ  އްިސެވ  ންިނަމވަާފިއާވ  އެެހން   ަހިއޯކުޓްނ  ިމާބަވުތގެ  ިންނަމވަާފިއާވ  ޯކުޓން 

 ަމްއސަަލަތުކްނ ެއނެގްނ ޮއެވެއވެ. 

މައްސަލައެއްކަމުން، .8 ހުށަހެޅިފައިވާ  ގުޅިގެން  ވަކިކުރުމާ  ވަޒީފާއިން  މައްސަލައަކީ   ދުުލެވރި ައްއސަަލިއަގިއ  ަމިމ    މި 

ާވަސަފިއ ފަރާތް    ، ުލުވަމްށަޓކިައިސާލައަކްށ  ހުށަހެޅި  ސަބަބެއް  މައްސަލަ  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން 



 

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
    VTR/2020/100މައްސަލަ ނަންބަރު:                            ހުށަހެޅި މައްސަލަ ރަޝީދު އިސްމާޢީލް 
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 procedural)ަކްނ  އަދުުލެވިރއިަދ ިއުޖާރީއ    (substantive fairness)ަކްނ  އަދުުލެވިރ  ަމުއޫޟީއމެދުވެރިވެގެން  

fairness)  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުންނާއި  ބަަލްނޖެެހެއެވ. ެއގުޮތްނ، ިމ ަމްއސަަލާއ ުގިޅެގްނ    ުރަމށްފަހޯުތ ުކާގިއުމ

މައްސަލަ ބެލި މަޖިލީހުގައި ދެފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް ،  ފަރާތުން ހުށަހެޅި ލިޔެކިޔުންތަކަށާއި މައްސަލަ ރައްދުވި

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ. ްތުކުރުމްނ ައްނނިަނިވ ަކނަްކްނ  ިރާއަޔ

ހުށަހަޅާފައިވާ .8.1 ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ނަންބަރު:    ،މައްސަލަ  ލިމިޓެޑްގެ  ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ 

FNK/A/TER/2020/87 (12  ުވަޒީފާއިން ވަކިކ2020ު  މާރިޗ' ލިޔުން' އަށް ބަލާއިރު(  ، ރި ކަމުގެ 

ގޮތުގެ މަތިން  ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ(  5އަދި )(  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )  34.8ދުގެ  ގަވާއި މުވައްޒަފުންގެ  

އިތުރަ ބަހައްޓައިފިނަމަ  ވަޒީފާގައި  ތަނަށްށް  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ނުވަތަ  ފަރާތަށް  ދޭ    ތަކެއްގެއްލުން  ވަޒީފާ 

ފެންނާތީ،   ހުށަހެ  2020  މާރިޗު  15ލިބިދާނެކަމަށް  މައްސަލަ  ފެށިގެން  ދުވަހުން  ފަރާތް ވަނަ    ޅި 

 ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.އެ ފަރާތް ވަޒީފާއިން  އަދާކުރަމުންދިޔަ

ސަލައިގެ  ހުށަހެޅި މައްގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް    2020  އޮގަސްޓް  24މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން   .8.2

ށް ނަޒަރުކުރާއިރު، އަންނަނިވި  ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމަ  ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކުގައިޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު  

 ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ފެކްސް  ( '2020މާރިޗު    8)   F12/A/FM/2020/002-FNKނަންބަރު    ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ

 ' މެސެޖް 

ގެ  ންވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުމުގައި، އާންމު  2020  ރުވަރީފެބު   28ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން  

ކައުންސިލް ވަގުތުގައި  ހުޅުވާލެވުނު  ފަރާތުން ސުވާލުތަކަށް  ޕާކާ    ގެ  ކުޑަކުދިންގެ  ތުޅާދޫ  ތަރައްގީކޮށްފައިވާ 

 ކައުންސިލުން ވަގަށް ނަގާފައިވާ ކުރެހުމަކަށް ބިނާކޮށްފައިވާ ދައްކާ އެ ޕާކަކީ  ވާހަކަ  ބެހޭގޮތުން ތަކުރާރުކޮށް ދޮގު

ތީ، މިއީ  ޕާކެއްކަމަށް ބުނެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ފިތުނަ ފަސާދަ އުފެދޭގޮތަށް ތަކުރާރުކޮށް ވާހަކަ ދައްކާފައިވާ

ތުގައި ދައްކާފައިވާ  ނަ ފަސާދަ އުފެއްދުމުގެ ނިޔަތުކައުންސިލް ބަދުނާމްކޮށް ރަށުގެ އާންމު މަސްލަހަތު ނަގާލާ ފި

ދައުލަތުގެ ކުންފުނީގެ ވަޒީފާގައި ހުރެ އެރަށެއްގައި ހުންނަ ދައުލަތުގެ އެންމެ    ، އިވާހަކަތަކެއްކަމަށް ބެލެވޭކަމަށާ
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މަތީ އިދާރާއަށް ނިސްބަތްކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަކީ ކުންފުނީގެ ކޯޑް އޮފް  

  ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑުގެ  ފެނަކަ  ގެ ފަރާތުންހިލާފު އަމަލެއްކަމަށް ބ.ތުޅާދޫ ބްރާންޗްކޮންޑަކްޓާވެސް މުޅިން  

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.   ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަންއެޗްއާރ ޑިޕާޓްމަންޓަށް ފޮނުވާފައިވާ ފެކްސް މެސެޖު 

 ގައި ނަގާފައިވާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ބަޔާން   2020މާރިޗު   10

ބަޔާނަކީ  މައްސަލަ   މި  ފަރާތުގެ  ރައްޔިތުންގެ   2020  ރުވަރީފެބު  28ހުށަހެޅި  ބޭއްވުނު  ދުވަހު  ވަނަ 

ވާހަކަ ދައްކާފައިވާކަމަށް   ދޮގު  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ބައްދަލުވުމުގައި ތުޅާދޫ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކާ ބެހޭގޮތުން

ށް ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓުން ހިންގި  ހުށަހަޅާފައިވާތީ، އެކަން ހިނގާދިޔަގޮތް އޮޅުންފިލުވުމަަޝކުވާ  ބުނެ  

އެ  ރީއިދާ ކަމަށާއި،  ބަޔާނެއް  ދީފައިވާ  އެފަރާތުން  ފަރާތުން    ތަހުގީގަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބައްދަލުވުމަށް 

ރައްޓެއްސެއް އެފަރާތުގެ  ޕާކް   ގެގޮސްފައިވަނީ  ކުޑަކުދިންގެ  ފަރާތުން  ޖޫނިއަރސް(  )ގަލްފް  ކުންފުނީގެ 

، ށްކަމަށާއިކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ ކީއްވެގެންކަން އޮޅުންފިލުވުމަ  އެކަން ކުރަހާފައިވުމުން  

އެ ގޮތުން  ބުނާ  އެކުވެރިޔާ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  ކައުންސިލަ  މައްސަލަ  ބަލާލަންވެގެންކުރެހުމަކީ  ދިން    ށް 

އެމީހުންނަށް  ކުރެހުން ދޭންވީ ކީއްވެކަމެއް  ކުރެހުމެއްކަމަށާއި، ކައުންސިލުން ޕާކް އެޅުމަށް ރައްޔިތުންނަށް އެ

މިއީ   ހިނގާފައިވާތީ  ކަން  މިގޮތަށް  ނޭނގޭކަމަށާއި،  އެފަރާތުން  އެއްގޮތަކަށްވެސް  ކަމަށް  ވައްކަމެއް 

އެ ނަމަވެސް  ނެގިއެކޭ"  ބައްދަލުވުމުގައި    ގަބޫލުކުރާކަމަށާއި،  "ވަގަށް  އެކުރެހުން  ކައުންސިލުން 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ސުވާލުކުރީ ޕާކުގެ ތަފްސީލް ހިސާބު ހޯދުމަށް ކައުންސިލުން ބުނެފައިނުވާނެކަމަށާއި،  

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.    ންގުޅިގެންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަ ކާދެއްކި ޕްރެސެންޓޭަޝނަ

(  2020މާރިޗު    08)  FNK/2020/2/321މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރި ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަންބަރު   .8.3

 ސިޓީގައި، 

ގައި ތުޅާދޫ ސްކޫލުގައި ބޭއްވުނު    14:00ވަނަ ދުވަހު މެންދުރު ފަހު    2020ފެބުރުވަރީ    28"ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން  

ރައްޔިތުންގެ އާންމު ބައްދަލުވުމުގައި، އާންމުންގެ ސުވާލުތަކަށް ހުޅުވާލެވުނު ވަގުތުގައި ތުޅާދޫ ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކާ ބެހޭގޮތުން  

ވައްޒަފެއްކަމުގައިވާ ބ. ތުޅާދޫ ހަވޭލި އިސްމާޢީލް ރަޝީދު ކުރެއްވި ސުވާލުގައި ތުޅާދޫ ކުޑަކުދިންގެ  ތިޔަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މު 



 

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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ޕާރކްގެ ކުރެހުމަކީ ތުޅާދޫ ކައުންސިލުން ވަގަށްނަގާފައިވާ ކުރެހުމެއްކަމަށް ތަކުރާރުކޮށް ބުނެ، ރައްޔިޔުންގެ މެދުގައި ފިތުނަ  

 ވަނީ ދޮގު ބަދުނާމު އަޅުވާފައެވެ." އުފެއްދުމުގެ ގޮތުން ކައުންސިލް ނަމުގައި 

 މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އެފަރާތުގެ    2020ޑިސެންބަރު    20މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   .8.4

ބެލުމުން،   ބަޔާނަށް  ކުރެފުރަތަމަ  ފަރާތާމެދު  ހުށަހެޅި  ގުޅިގެން  މައްސަލަ  ތުހުމަތާ  ރައްދުވި  ވުނު  މައްސަލަ 

ކޮށްފައިވާނެކަމަށްފަރާތުން   ތަހުގީގެއް  ގޮތުން    އަދި  ބުނެއިދާރީ  ދިނުމުގެ  ބާރު  ހުށަހެޅި  އެކަމަށް  މައްސަލަ 

ބަޔާނަކީ   ހުށަހަޅާފައިވާ  ބުނެ  ބަޔާނެއްކަމަށް  ދީފައިވާ  އެބަޔާނުގައި ފަރާތުން  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ނޫންކަމަށާއިސޮއިކޮށްފަ ބަޔާނެއް  ފަރާތް  އިވާ  އިންކާރުކޮށްފައިވާކަމަށާއި  އެ  އެ  ބަޔާނަށް    ،ބަޔާނަށް 

ދެ ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ސޮއިކޮށްފައިވާ  އިންކާރުކުރިކަމަށް  ހެކިދީ  ކަމަށް  ނެމުވައްޒަފުންވެސް 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ބަޔާނަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި    ދެމުން، އެ  ނުކުތާއަށް ރައްދު  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނުމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ   .8.5

  ދިނުމަށްފަހު ބަޔާނުގައި ސޮއިކުރުމަށް  ، ބަޔާންފަރާތުން އިދާރީ ތަހުގީގަށް ހާިޟރުވެ ދީފައިވާ ބަޔާނެއްކަމަށާއި

 ގެ ޙާޟިރުގައި ހެކިވެރިން  )ދޭއް(  2އެފަރާތުން އިންކާރުކުރީ ކަމަށާއި، ބަޔާނުގައި ސޮއިކުރުމަށް އިންކާރުކުރުމުން  

  ހިރާއްޖޭގެބަޔާނުގައި ސޮއިކުރުމަކީ ދިވެ  ހެކިވެރިން އެ  މަށްފަހުބަޔާންދީފައިވާ ފަރާތަށް އެ ބަޔާން ކިޔައި އަޑުއިއްވު

ނިޒާމު އަދުލުގެ  ހަމައެއްކަމަ  ގައިމުޅި  ފަރާތުން    ށްދެބަސްނުވާ  ރައްދުވި    ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މައްސަލަ 

"މިބަޔާނުގައި    ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ، އެލިޔުމުގައި  ނަމަވެސް އިސްވެދެންނެވުނު ބަޔާނުގައި ހެކިވެރިން ސޮއިކޮށްފައިވީ

 މިފަދައިންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ފަ" ސޮއިކުރަން އިސްމާއީލް ރަޝީދު ވަނީ އިންކާރުކޮށް

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

ަފާރތުން    ( substantive fairness) ަކްނ  އަދުުލެވިރ  ަމުއޫޟީއކުރަންޖެހޭ  ގާއިމު  ވަކިކުރުމުގައި ަރއުްދިވ  ަމއްސަަލ 

ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފއްިނ ަވިކޮކށަްފިއަވީނ ަވޒާީފަގިއ ިއުތަރްށ ބަަހްއަޓއިިފނަމަ    ، ޮކށަްފިއޭވޯތ ބާަލިއުރާގިއުމ

ްއ ިދުނެމްއނިެތަކން  ެހެއްއެވސް ޯނިޓ  ، ަފރަާތށް ުނވަތަ ަވޒާީފ އާަދުކާރަތަނށް ެގއުްލްނތެަކްއ ލިބާިދެނަކަމްށ ެފނާްނީތ   ަވޒާީފ ޭދ



 

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
    VTR/2020/100މައްސަލަ ނަންބަރު:                            ހުށަހެޅި މައްސަލަ ރަޝީދު އިސްމާޢީލް 

20 ގެ 9 ޞަފްޙާ       
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ެއނޭގީތ ބުެލުމްނ  ިލުޔމްަށ  ަވިކުކިރ  ވަޒީފާއާބެހޭ    ، ަވޒާީފިއްނ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 ނޯޓިސް ދިނުމެއްނެތި ކަން އެނގެއެވެ.  ،ގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންވަނަ މާއްދާއާ އެއް 23ާޤނޫނުގެ 

ވަނަ މާއްދާ "ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާއި ނުލައި ވަކިކުރުން" މި   23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ނޫނު ނަންބަރު  ާޤ .10

ަޝރު ދެ  ވަކިކުރެވޭނީ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ނެތި  ދިނުމެއް  ނޯޓިސް  ދަށުން  ފުރިހަތެ މާއްދާގެ  މަވެގެންކަމަށް އް 

ނަންބަރު   ހައިކޯޓުގެ  އެނޫންވެސް    HC-A/208/2010އަދި    HC-A/24/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އަދި  ަޤިޟއްޔާ 

 ކީ ތައެ ދެ ަޝރު  ،ވަޒީފާއާބެހޭ މައްސަލަތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަމާއި

 އެކަށީގެންނުވުން އަދި  ހްލާގު( މަސައްކަތުގެ އ1ަ)

ފަރާތަށް 2) ދޭ  ވަޒީފާ  ކަމެއްކަމަށް  ކުރެވޭނެ  ބަލާއިރު،  ހަމަތަކަށް  އެކަށީގެންވާ  ބެހެއްޓުމަކީ  އިތުރަށް  ވަޒީފާގައި   )  

 ނުފެނުންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ނަންބަރު  .   11 ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ނަންބަރު   ،ަޤިޟއްޔާގައި  HC-A/208/2010އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ  ާޤނޫނު 

މި މާއްދާގެ ދަށުން   ،ވަނަ މާއްދާ "ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާއި ނުލައި ވަކިކުރުން"   23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2

އަދި   (procedural fairness)ނޯޓިސް ދިނުމެއް ނެތި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން  

އަދުލުވެރިކަ ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަމާއި  (substantive fairness)ން  މައުޫޟއީ  ނޯޓިސް  ،ގާއިމުކުރަންޖެހޭކަމުގައި 

ހާލަތުގައި ވަކިކުރެވޭ  ވަޒީފާއިން  ނެތި  އަދުލުވެރިކަން    ،ދިނުމެއް   (procedural fairness)އިޖުރާއީ 

 unfair)ވޭނީ އަންފެއަރ ޑިސްމިސަލް  ގާއިމުކުރެވިފައިވާނުވާނަމަ އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ވަކިކުރުން ބެލެ 

dismissal)  .ެއެއްގެ ގޮތުގައިކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވ 

އާ ގުޅޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ    (substantive fairness)ވެރިކަން  އަދުލު   މައުޫޟއީ  އިސްވެބަޔާކޮށްފައިވާ .11.1

 ، ަޤިޟއްޔާގައި HC-A/88/2014ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ށް ... މުވައްޒަފަކު ަވޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމުން ަވޒީފާދޭ ފަރާތަށް ނުަވތަ ަވޒީފާ އަދާކުރާ ތަނަށް ގެއްލުންތަކެއް ލިބިދާނެކަމަ  "        

ރާތުން ނިްނމުމުގައި، އެނިންމުމަށް ަވޒީފާދޭ ފަރާތުން ބަލާ، އެމުވައްޒަފެއްެގ މަސައްކަތުެގ އަޚްލާޤު ރަނަގޅު ނޫްނކަމަށް ަވޒީފާދޭ ފަ

ންަނ  ާވސިލުުވމަށް ަވޒީފާދޭ ފަރާތުން ތަޠްބީޤުކުރި ހަމައަކީ އެކަށީެގްނާވ ހަމައެއްކަމަށް ާވްނޖެހޭނެކަމަށާއި، ަވޒީފާދޭ ފަރާތަށް ހަމަ ފެ



 

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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 HC-A/24/2010ކޯޓުެގ ނަްނބަރު   ފެނުމެއްެގ މައްޗަށް އެކަނި މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާއިން ަވކިނުކުރެޭވނެކަމަށް، ދިެވހިރާއްޖޭެގ ހައި

 ޤަޟިއްޔާަގއި ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކޮށްފައިާވކަން އެނެގން އޮްނނަކަމާއި، 

ަވނަ މާއްދާ ެގ )ހ( ެގ ދަށުން ފުރިހަމަާވންޖެހޭ ދެަވނަ ޝަރުޠުކަމަށްާވ، "އެމުވައްޒަފަކު ަވޒީފާގައި    23އަދި، ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާޫނނުެގ         

ފުރިހަމަާވނީ  އިތުރަށް   ެވސް  ނުފެނުްނ"  ފަރާތަށް  ަވޒީފާދޭ  ކުރެޭވނޭކަމެއްކަމަށް  ބަލާއިރު،  ހަމަތަކަށް  އެކަށީެގްނާވ  ބެހެއްޓުމަކީ، 

އަކަށް އެމުވައްޒަފަކު ަވޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމަކީ ކުރެޭވނެކަމެއްކަމަށް ަވޒީފާދޭ ފަރާތަށް ނުފެނުނު ހަމައަކީެވސް އެކަށީެގންާވ ހަމަ 

 ން އެމާއްދާއަށް ބެލުމުން އެނޭގކަމާއި، ... "ެވެގންކަ

 މި ފަދައިން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.   

ކަން އަދުލުވެރި  މައުޫޟއީކުރަންޖެހޭ  ގާއިމުފަރާތުން މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި    ދޭ  ވަޒީފާ .11.2

(substantive fairness) ު؛ކުރެވިފައިވާކަމުގައި ބެލެވޭނީ ގާއިމ  

ުކާރ ައާސެސްއ ެއީއ ުމަވްއޒަފުަކ  ިހާޔުރ ޭދ ަފާރުތްނ ުމަވްއޒުަފން ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމށް    ަވޒާީފ .1

 ؛ ަސަބަބަކްށުވމެުގ ިއުތުރްނ  އަދުުލެވިރަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ުހއަްދކުރާފަަދ  

ަދުށްނ  ިހާޔުރެއ   .2 ައާސެސްއެގ  ުއްނުސުރަތއް  ުކާރ  ެއްނމަެހިއ  ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ 

 އަދި ؛ ުފރަިހަމވަެފިއާވަނަމަކާމިއ

ަވިކުކުރުމަގިއ  ިހާޔުރެއ   .3 ަވޒާީފިއން  ުމަވްއޒުަފ  ަދުށން  ައާސެސްއގެ  ޭދ ުކާރ  ަފާރތުން    ަވޒާީފ 

 ؛ޮކށަްފިއާވ ަހަމައކީ ެއަކށެީގްނާވ ަހަމައަކްށ ާވަނަމަކްނ ތީުބުގަތ

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

ޯކުޓްނ ިންނަމވަާފިއާވ ިމ ާބަވުތެގ އެެހްނ ަމްއސަަލަތުކްނ ެއނެގްނ ޮއްނަނަކން   ަޤިޟއްޔާއާއި އެ

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ.

ުހ .11.3 ަމްއސަަލ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރުތެގ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަމްއސާަލަގިއ  ިމާވ  ަފާރްތ  ުހށެަހޅަިފިއ  ށެަހިޅ 

ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި މުވައްޒަފަކު  ަވިކޮކށަްފިއަވީނ ނޯޓެިހްއ ިދުނމްެއ ެނިތކްަނ ެއނެގން ޮއްނަނަކމިާއ،  



 

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
    VTR/2020/100މައްސަލަ ނަންބަރު:                            ހުށަހެޅި މައްސަލަ ރަޝީދު އިސްމާޢީލް 

20 ގެ  11 ޞަފްޙާ      
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ވަނަ މާއްދާގައި    23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ ާޤނޫނު ނަންބަރު  

  މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ،  ތަކުގައެވެ. އެގޮތުން، އެހާލަތުބަޔާންކުރެވިފައިވާ 

ހެއް ދިނުމަކާނުލައި، ަވޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތެއް އޭާނެގ ަވޒީފާއިން ަވކިކުރެޭވނީ، އޭާނެގ މަސައްކަތުެގ އަޚްލާޤު އެކަށީެގން  ]ނޯޓި        

ހަމަތަކަށް ބަލާއިރު، ކުރެޭވނެކަމެއްކަމަށް ަވޒީފާދޭފަރާތަށް ނުފެންނަ  އޭނާ ަވޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމަކީ، އެކަށީެގންާވ  ،  ނުވުމާއެކު 

 ޙާލަތުތަކުަގއެެވ.[

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

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

 އަންނަިނިވ ޙާލަތުތަކުަގއެެވ. 

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

 ޚިޔާނާތެއް ެވފައިުވން.[   (2)

ނޯޓިހެއް         ކަމާއި،  ވަޒީފާއާބެހޭ  މިފަދައިން  ވަކިކުރެވޭނެކަމަށް  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ދިނުމަކާނުލައި 

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

ނަންބަރު ސީތަފް ތައްހާލަތް ކޯޓުގެ  އެ  ނިންމާފައިވާ،  ކޯޓުން  ސުޕްރީމް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ލުކޮށްދެމުން 

2014/SC-A/27   ުވ. ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން   )އިސްމާޢީލް މަސްޢޫދ

ަޝރީ   ލިމިޓެޑް( ރިޕޯޓުގެ  އަަޤިޟއްޔާގެ  ނިމުނުގޮތުގެ  ނުކުތާގައި   33އަދި    32ތް  ވަނަ 

 ، ވަނީބަޔާންކުރެވިފައި 

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

 އަދުލުވެރި ސަބަބެއް އޮެވެގންެނެވ. އަދުލުވެރި ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް ބެލެޭވނީ ދެ ހާލަތެއްަގއެެވ. އެއީ:  ފަދައިން

(i)  ުޣައިރުސުލޫކީ އަމަލެއް ކުރުން.ފާޅުކަންބޮޑ 

(ii)  .ްޚިޔާނާތެއް ެވފައިުވނ 

އެ ޢަމަލެއްެގ ސަބަބުން މުވައްޒަފަކު ނޯޓިސް ދިނުމެއްނެތި ަވޒީފާއިން    (misconduct)ކޮންމެކޮންމެ ޣައިރުސުލޫކީ ޢަމަލަކީ           

ެވ ހިނަގއިދާނެއެެވ. ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫުނެގ  ަވނަ މާއްދާެގ ދަށުްނ ހުއްދަކުރާ ކަމަކަށް ނު  23ަވކިކުރުން ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫުނެގ  



 

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
    VTR/2020/100މައްސަލަ ނަންބަރު:                            ހުށަހެޅި މައްސަލަ ރަޝީދު އިސްމާޢީލް 

20 ގެ  12 ޞަފްޙާ      
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
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ަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން ނޯޓިސް ދިުނމެއްނެތި މުވައްޒަފަކު ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުން ހުއްދަާވނީ މުވައްޒަފުކުރި އަމަލަކީ ފާޅުކަންބޮޑު   23

ތި މުވައްޒަފަކު ަވޒީފާއިން  ކަމަށް ާވނަމައެެވ. އެ އަމަލީ ނޯޓިސް ދިނުމެއްނެ  (gross misconduct)ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލެއް  

ފަރާތުެގ ދެމެދުގައި   މުަވއްޒަފުކުރި އަމަލަކީ ދެ  ޣައިރުސުލޫކީ އަލަމެއްކަމަށް ބެލެޭވނީ،  ފާޅުކަން ބޮޑު  ހުއްދަާވފަދަ  ަވކިކުރުން 

ޣަ  މުވައްޒަފުެގ  ާވނަމައެެވ.  ކަމަށް  އަމަލެއް  މިންވަރުެގ ސީރިއަސް  ކެނޑޭ  އެއްކޮށް  ުގޅުން  ަވޒީފާެގ  އިރުސުލޫކީ އޮންނަްނޖެހޭ 

( އެ  2( ދެ ފަރާތުެގ ދެމެދުގައިާވ ަވޒީފާެގ އެއްބަސްުވމުެގ ޖައުހަރީ ޝަރުތަކާ ޚިލާފުކަމެއް ކަމަށް ާވަނމަ، ުނަވތަ )1އަމަލަކީ )

ެގ  ކަމަކީ ަވޒީފާދޭ ފަރާތާއި މުަވއްޒަފާއި ދެމެދުގައި އޮންނަ ަވޒީފާެގ ުގޅުމުަގއި ހިމެނޭ އޮްނމެ މައިަގނޑު ސިފަކަމަށްާވ ދެ ފަރާތު

( އެ ކަމަކީ އެ މުވައްޒަފަކު 3ދެމެދުަގއި އޮންަނންޖެހޭ އިތުބާރު އަދި އަމާނާތްތެރިކަން ެގއްލޭފަދަ ކަމެއްކަމަށް ާވނަމަ، ނުަވތަ )

ަވޒީފާދޭ ފަރާތަށް އަދާކުރަންޖެހޭ ަވޒީފާެގ އިލްތިޒާމުތަކާ އަސާސީޮގތުން ނުަވތަ ސީދާޮގތެއްަގއި ޚިލާފު ކަމެއް ކަމަށް ާވނަމަ، އެ 

 'ކީ ނޯޓިސް ދިުނމެއްނެތި ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުމަށް ހުއްދަެވދާނޭ ފާޅުކަންބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ ޢަމަލެއް ކަމަށް ބެލެިވދާނެއެެވ.ޢަމަލަ

   ާބާރުތނެްނެވ. ިއ ިމ        

( 'ވަޒީފާއިން  2020  މާރިޗު  12)  FNK/A/TER/2020/87ފެނަކަ ކޯރޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްގެ ނަންބަރު:   .11.4

( 5އަދި )(  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )  34.8ގެ  ދު ގަވާއިމުވައްޒަފުންގެ    ގައި،ރި ކަމުގެ ލިޔުން'  ވަކިކު

ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތަށް ނުވަތަ ވަޒީފާ ށް ބަހައްޓައިފިނަމަ  ވަޒީފާގައި އިތުރަވާގޮތުގެ މަތިން  ވަނަ ނަންބަރުގައި  

ތަނަށް ފެށިގެން   2020  މާރިޗު  15ލިބިދާނެކަމަށް ފެންނާތީ،    ތަކެއް ގެއްލުން  އަދާކުރާ  ވަނަ ދުވަހުން 

 އިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ޮގެތްއ ިންނމްަނ ޖޭެހީނ   .11.5 ަމްއސަަލެއްއަގިއ  ަވިކކްޮށެގްނ ހުށެަހޅޭ  ވަޒާީފިއްނ  ްޓަރއިިބުއނުަލން  ަވޒާީފާއބޭެހ 

ސަަބބަުތަކށް    ަހަމެއަކިނ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ  ިޗުޓަގިއ   / ިލުޔުމަގިއ  ައްނާގ  ަވިކުކރަިކްނ  ަވޒާީފިއްނ 

ންަނަބރު  ިރާއަޔ ަހިއޯކުޓެގ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ަޤިޟްއާޔިއްނ    HC-A/280/2012ްތޮކށަްކަމށް 

ވަކިކުރުމުގައި    ، ަކނަޑައޅަާފިއާވީތ ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލައިގައި    މައުޫޟއީ މި 

ލިމިޓެޑްގެ ނަންބަރު: އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ ފެނަކަ ކޯރޕަރޭަޝން    ،ވެފައިވޭތޯ ބެލުމަށްގާއިމުކަން  އަދުލުވެރި

FNK/A/TER/2020/87  (12  ު2020  މާރިޗ  ) ިގައ ލިޔުން'  ކަމުގެ  ވަކިކުރި  'ވަޒީފާއިން 

ބުނާ ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ކަންތައްތައް  ފަރާތް  ފަދަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އިން 

 ކޮށްފައިވޭތޯ ބަލަންޖެހޭކަމަށް ދެކެމެވެ. 



 

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
    VTR/2020/100މައްސަލަ ނަންބަރު:                            ހުށަހެޅި މައްސަލަ ރަޝީދު އިސްމާޢީލް 

20 ގެ  13 ޞަފްޙާ      
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ަވޒީފާ  ީރ ާބުރތެަކްއ  އްިހތާިޔަވނަ ާމއާްދައީކ، ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފއްިނ ަވިކުކުރަމށް    23ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނެގ   .11.6

ަފާރަތަކށް ިލބޭިދ ާމއާްދައކަށުްވުމްނ ެއ ާމއާްދެގ ަދުށން ުމވްައޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރުމގިައ ަކްނަކްނ   ޭދ

  23ަވޒާީފާއބޭެހ ޤޫާނުނެގ  ،  ބަަލްނޖޭެހ ިމްނަވަރށް ބަަލިއ، ިފަޔަވުޅ ައަޅްނޖޭެހނެ ަކުމަގިއ ެދެކެމެވ. އެެހީނ

ިކޮކްށގްެނ ުހށެަހޭޅ ަމްއސަަލަތުކަގިއ، ަވޒާީފއްިނ ަވިކުކރި  ަވަނ ާމއާްދެގ ަދުށްނ ުމަވްއޒަފުަކ ަވޒާީފިއްނ ަވ

 ުކިރ ޮގްތ ެއީއ ަވަޒްނުކަރްނޖޭެހ މިުހްނުމ ުއނުްސެރްއަކަމްށ ާވްނޖެެހެއެވ. ައމުަލާލަގިއ  ަހަމުރ

ާޤޫނުނެގ   .11.7 ަޝުރެތްއ    23ަވޒާީފާއބޭެހ  ދެ  ަވިކުކެރޭވީނ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަފުަކ  ަދުށްނ،  ާމއާްދެގ  ވަަނ 

ެއަކީށެގން ުނުވާމެއުކ އެ މަުވްއޒަަފުކ    ުގާލްހްނަކާމިއ، ެއީއ ެއ މަުވްއޒެަފްއެގ ަމަސްއަކުތެގ ައުފރަިހަމެވެގ

ަފާރަތށް    ަވޒާީފ ޭދުކެރޭވެނަކެމްއަކަމްށ    ، ަވޒާީފަގިއ ިއުތަރްށ ބެެހއުްޓަމީކ، ެއަކީށެގްނާވ ަހަމަތކްަށ ބާަލިއުރ 

ެއަކީށެގްނުނާވަކަމށް ބެެލޭވނީ    އަހާްލުގަސްއަކތެުގ  ނެުފުނުމްނަކްނ ެއނޭގަކާމިއ، އޮެގުތްނ ުމަވްއޒެަފްއެގ ަމ

ބެެހްއުޓުމްނ   ަވޒީފަާގިއ  ިއުތަރްށ  ުމަވްއޒެަފްއ  ޭދެއ  ަތަނށް    ަވޒާީފ  އާަދުކާރ  ަވޒާީފ  ުނވަަތ  ަފާރަތްށ 

ޔާާނެތްއވަެފިއވުުމްނަކްނ ިމ ާމއާްދެގ )ށ( އަށް ބުެލުމން  ިހެގއުްލްނަތެކްއ ިލބާިދެނަކމްަށ ެފުނުމްނ ުނަވަތ  

 ްނ ޮއްނަނަކާމިއ،  ެއނެގ

ވަޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމުން ކުންފުންޏަށް ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނަށް ގެއްލުންތަކެއް ލިބިދާނެކަމަށް  .11.8

ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަކާނުލައި އަދި އިންޒާރެއްވެސް ދިނުމަކާނުލައި އެ މުވައްޒަފެއް    ހީލާސް ފެނިއްޖެނަމަ، އި

ރު ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރއަށް ލިބިގެންވާކަން ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން  އިހްތިޔާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ  

 ނަ ނަންބަރަށް ބެލުމުންވަ   1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    34.8ގެ    2015  ގެދުގަވާއި ލިމިޓެޑްގެ މުވައްޒަފުންގެ  

އޮންނަ  އަދި އެނގެން  ވާފަދަ   ކަމާއި  އުނދަގޫ  މީހުންނަށް  ތިބޭ  ހިންގަން  ތަން  ބަދުނާމުކޮށް  ކުންފުނި 

ފިޔަވަޅެއް   ހީލާ ސްއި ކަންތައްތައް ކުރުމާއި އޮފީހުގެ އެހެން މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސް އަޅާނަމަ،  

ވަކިކުރުމުގެ  އެޅުމަކާނުލައި އަދި އިންޒާރެއްވެސް ދި ރު  އިހްތިޔާނުމަކާނުލައި އެ މުވައްޒަފެއް ވަޒީފާއިން 

ދު ގަވާއި ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރއަށް ލިބިގެންވާކަން ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްގެ މުވައްޒަފުންގެ  

މައްސަލަ    ވަނަ ނަންބަރަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،   5ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    34.8ގެ    2015

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ    23ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  



 

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
    VTR/2020/100މައްސަލަ ނަންބަރު:                            ހުށަހެޅި މައްސަލަ ރަޝީދު އިސްމާޢީލް 

20 ގެ  14 ޞަފްޙާ      
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
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  34.8ގެ    2015  ގަވާއިދުލަތެއް މެދުވެރިވެގެންތޯއާއި ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްގެ މުވައްޒަފުންގެ  ހާ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންތޯ    ވަނަ ނަންބަރުގައި  5އި އަދި  ވަނަ ނަންބަރާ  1ދާގެ )ހ( ގެ  ވަނަ މާއް

 ބަލަންޖެހެއެވެ. 

ގައި ބޭއްވުނު ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުމުގައި، ކައުންސިލުން   2020  ފެބުރުވަރީ  28  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް .11.9

ކުޑަކުދިންގެ ޕާކާ ބެހޭގޮތުން ތަކުރާރުކޮށް ދޮގު ވާހަކަ ދައްކާ އެޕާކަކީ ކައުންސިލުން    ދޫތަރައްގީކޮށްފައިވާ ތުޅާ

ވަގަށް ނަގާފައިވާ ކުރެހުމަކަށް ބިނާކޮށްފައިވާ ޕާކެއްކަމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބުނެފައިވާއިރު، މިކަމާ  

ށަހެޅި ބަޔާނުގައި އެފަރާތުން ސޮއިކުރުމަށް  ނެގިކަމަށް ބުނެ ހު  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ބަޔާން  ގުޅިގެން

އިންކާރުކުރިކަން ދެފަރާތުގެ ބަހުންވެސް އެނގޭކަމާއި، ތުޅާދޫ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކާ ބެހޭގޮތުން ތަކުރާރުކޮށް ދޮގު  

ވާހަކަ ދައްކާ އެޕާކަކީ ކައުންސިލުން ވަގަށް ނަގާފައިވާ ކުރެހުމަކަށް ބިނާކޮށްފައިވާ ޕާކެއްކަމުގައި މައްސަލަ 

ބުނިކަހު ފަރާތުން  ބޭނުމަށް  ށަހެޅި  ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ  އެފަދައިން  ން  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނާއިބުރައީސް ސޮއިކޮށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ  

ސިޓީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން   ވާގެ ަޝކު  ގައި ފޮނުވާފައިވާ  2020މާރިޗު    08ތުޅާދޫ ފެނަކަ ބްރާންޗަށް  

އިތުރުއެ  ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް،   ކަށަވަރުވަރުކޮށްދޭފަދަ    ލިޔުމަށް  ނުވަތަ  ލިއްބައިދޭފަދަ  ބާރެއް 

(Corroboratingީއިތުރު ހެއްކެއް މި މައްސަލައިގައި ހުށަހަޅާފައި ނެތަތ )  ،ިމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  އާއ

 ބުނާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކޮށްފައިވާ އިދާރީ ތަހުގީގުގެ އެއްވެސް ލިޔުމެއް އަދި  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަމަށް

ވަޒީފާގައި ބެހެއްޓުމުން  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އިތުރަށް  އެނގެން އޮންނާތީ،  ރިޕޯޓެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާކަން  

ލުމުގެ  ގެއް  ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި ކުންފުންޏަށް އޮތް އިތުބާރު  ނުވަތަލިބުމުގެ ފުރުސަތު  ކުންފުންޏަށް ގެއްލުމެއް  

އޮތްކަމާއިހުއި ބައްދަލުވުމުގައި    2020ފެބުރުވަރީ    28  ،ތިމާލު  ރައްޔިތުންގެ  ބޭއްވުނު  ކުންފުނި  ގައި 

ތަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާ  ފަދަ މޭރުމަކުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވާހަކަ ދައްކާފައިވާކަމަށްވާބަދުނާމު

 ސާބިތުކޮށްދެވިފައިވާނުވާކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ. 

  ގެ ދުގަވާއި މުވައްޒަފުންގެ  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ    ،ރިއާޔަތްކުރާއިރު  ނުކުތާތަކަށް  އެންމެހާ   ފާހަގަކުރެވުނު  އިސްވެ .12

ނުވަތަ    ފަދަ  އިވާބަޔާންކޮށްފަ  ވަނަ ނަންބަރުގައި  5އި އަދި  ވަނަ ނަންބަރާ  1ދާގެ )ހ( ގެ  ވަނަ މާއް  34.8ގެ    2015



 

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
    VTR/2020/100މައްސަލަ ނަންބަރު:                            ހުށަހެޅި މައްސަލަ ރަޝީދު އިސްމާޢީލް 

20 ގެ  15 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:  

 

އަމަލެއް   ސުލޫކީ  ޣައިރު  ބޮޑު  ފަރާތުން  ފާޅުކަން  ހުށަހެޅި  ފަރާތަށް  ހިންގިކަން  މައްސަލަ  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ނޯޓިހެއް    23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާތީ،  

މަ ނުލައި  ފުރިހަމަވާންޖެހޭ  ދިނުމަކާ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ަކްނ އަދުުލެވިރ  ަމުއޫޟީއއްސަލަ 

(substantive fairness )    ްަފާރުތނ ަރއުްދިވ  ންެތާގިއުމަމްއސަަލ  ަހަމެއްއ  ުބަރެވޭވނެ  ަކމަށް  ޮކށަްފިއާވަކަމށް 

 ަކނަޑައަޅެމެވ. 

އިޖުރާއީ    ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ .13  (procedural fairness)  ކަން އަދުލުވެރިވަކިކުރުމުގައި 

 ކުރެވިފައިވޭތޯ ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ގާއިމު

 (substantive fairness)  ކަންއަދުލުވެރި  މައުޫޟއީ ކުރަންޖެހޭ  ގާއިމު މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާއިރު   .13.1

އި ގާއިމު ބަލަން ގާއިމު  (procedural fairness)ކަން  އަދުލުވެރިޖުރާއީ  ކޮށްފައިނުވާނަމަ  ކުރެވިފައިވޭތޯ 

ނަންބަރު   ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ަޤިޟއްޔާގައި    HC-A/209/2010ނުޖެހޭނޭކަމުގައި 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން   ،ކަނޑައަޅުއްވާފައިވީހިނދު

ނަގާއިމު  (procedural fairness)ކަން  އަދުލުވެރިއިޖުރާއީ   ކަނޑައެޅުން ޒަކޮށްފައިވޭތޯ  ރުކޮށް 

ވުމަށްޓަކައި  ލުސި ނިންމުމަކަށް ވާ  އަދުލުވެރި ފުވެރި އަދި  ސާލާޒިމުވާކަމުގައި ބުރަވެވެން ނެތްނަމަވެސް، އިން 

އިޖުރާއީ   ކޮށްފައިވޭތޯ  ގާއިމު  (procedural fairness)ކަން  އަދުލުވެރިއިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 .މުކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ ންރުކުރުން މުހިޒަ ކޮށްނަމަވެސް ނަހުލާސާ 

ކުރެވިފައިވާކަމަށް، ގާއިމު ކަން  އަދުލުވެރި ކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާއީ  މުވައްޒަފަ   ނެތި  ދިނުމެއް  ނޯޓިސް .13.2

ފަރާތުން އެންމެ ކުޑަމިނުން އަންނަނިވި ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައި    ވަޒީފާ ދޭތަކުގައި ކަނޑައެޅޭނީ،  ހާލަތް  މުންއާ

 . އިން އެނގެން އޮވެއެވެަޤިޟއްޔާ HC-A/208/2010ވާނަމަކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

 ލަކާއެކު،ތަފުސީ  ހުރިހާ  ދެވެންހުރި  އެއިރަކު  ،މައުލޫމާތު  ކަމަކާބެހޭ  ތުހުމަތުކުރެވޭ  މައްޗަށް  މުވައްޒަފުގެ .1

 ؛ދިނުމަށްފަހު ފަރާތުން ދޭ  ވަޒީފާ މުވައްޒަފަކަށް އެ



 

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
    VTR/2020/100މައްސަލަ ނަންބަރު:                            ހުށަހެޅި މައްސަލަ ރަޝީދު އިސްމާޢީލް 

20 ގެ  16 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:  

 

ތެއްގައި  ފުރުސަހު އަދި އެފަދަ  ދިނުމަށްފަ  މުވައްޒަފަށް  އެ  ތުފުރުސަ  ޖަވާބުދާރީވުމުގެ  ތުހުމަތަކާމެދު  އެ .2

 ؛ތު ދިނުމަށްފަހުފުރުސައެ މުވައްޒަފަކު ކަނޑައަޅާ މީހެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް އެދިއްޖެނަމަ އެ 

 ؛ކުރުމަށްފަހުހުގީގުތަ އިދާރީގޮތުން މައްސަލަ އެ .3

ކަމަށް، އެ  ފުރިހަމަވާ  ތުަޝރު  ދެ  ފުރިހަމަވާންޖެހޭ  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ  23  ާޤނޫނުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ .4

ތަ މުވައްޒަފަކު  ހްގީގަ ކުރެވޭ  އެ  ނިންމައިފިނަމަ،  ވަކިކުރަން  މުވައްޒަފަކު  އެ  ފެނި،  ކަށް 

 . ވަކިކުރި ސަބަބުތަކާއެކު އެ މުވައްޒަފަކަށް އަންގާފައިވުން، ވަކިކޮށްފައިވާކަން

އިޖުރާއަތުތައް  އަދި        އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ  ހާލަތުގައި،  ވަކިކުރެވޭ  ވަޒީފާއިން  ދިނުމަކާނުލައި  ނޯޓިހެއް 

އަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާއީ  ގާއިމުކުރެވިފައިނުވާކަމަށް   (procedural fairness)ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާނަމަ 

 (unfair dismissal)އަންފެއަރ ޑިސްމިސަލް  ބެލެވޭނެކަމާއި އެފަދަ ހާލަތެއްގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ކުރުން  

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.އެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނެކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަން 

ިއުޖާރީއ    ުހށެަހިޅަމްއސަަލ   .14 ަވިކުކުރުމަގިއ  ަވޒާީފިއްނ  މި  ާގދުުލެވިރަކްނ  ައަފާރްތ  ަވަޒްނުކުރަމްށ  ިއްމޮކށަްފިއޭވޯތ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާމެދު ކުރެވުނު ތުހުމަތާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ރައްދުވި    ަނަޒރުުކާރިއުރ،   ަކްށ ަތިގާއަލިއެގ ާވަމްއަސ

ރީ ތަހުގީގެއް ކޮށްފައިވާނެކަމަށްބުނެ އަދި އެކަމަށް ބާރު ދިނުމުގެ ގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފަރާތުން އިދާ 

"މިބަޔާނުގައި ސޮއިކުރަން އިސްމާއީލް  ލިޔުމުގައި    އެދީފައިވާ ބަޔާނެއްކަމަށް ބުނެ ބަޔާނެއް ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް،  

 ، )ދޭއް( ހެކިވެރިން ސޮއިކޮށްފައިވާއިރު 2ކުރުމަށްފަހު މިފަދައިން ބަޔާން  ރަީޝދު ވަނީ އިންކާރުކޮށްފަ" 

  އެ ބަޔާނަކީ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަމިއްލަ އިހްތިޔާރުގައި ބަޔާން ދިނުމަށްފަހު ސޮއިކުރަން އިންކާރުކުރީތޯ ނުވަތަ

ފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ސޮއިކުރުމަށްޓަކައި ލިޔެ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ބަޔާނެއްތޯ ހުށަހެޅި

  އްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާމެދު ކުރެވުނު ތުހުމަތާމަ  އާއި،ދެ ފަރާތުގެ ބަހުން ސާފުނުވާތީ 

ލްވީ  ސި މަށް ވާމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ނިންމި ނިންމު  އެފަރާތާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް  ބަލައި  އެކަންކަން  ގުޅިގެން

ބަޔާންކޮށް  އްކިހިނެ ނެތުމުން،  ތަހުގީގުކަން  އެނގެން  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަން  ފަރާތް   ރިޕޯޓެއް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 



 

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
    VTR/2020/100މައްސަލަ ނަންބަރު:                            ހުށަހެޅި މައްސަލަ ރަޝީދު އިސްމާޢީލް 

20 ގެ  17 ޞަފްޙާ      
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
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އެއްވެސް   (procedural fairness)ދުލުވެރިކަން  އަ  އީވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އިޖުރާ

 އިމުކޮށްފައިނުވާކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ. ގާމިންވަރަކަށް 

ނުކުތާތަކަށް   .15 ވަރިއާޔައިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަކިކުރުމުގައި  ތްކޮށް،    މައުޫޟއީޒީފާއިން 

އިޖުރާއީ    (substantive fairness)ކަން  އަދުލުވެރި  (procedural fairness)ކަން  އަދުލުވެރިއަދި 

ކުރެވިފައިނުވާކަމަށް ބުރަވެވޭތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް  ގާއިމު

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

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

 މެވެ. އެއްކަމަށް ކަނޑައަޅަ

ކީ ކޮބައިކަން ކަނޑައެޅުމަށް  މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބިދެވެން އޮތް އެންމެ އަދުލުވެރި ހައްލަ .16

 ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ެއަކީށެގްނވާ    29)ވަޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނނު( ގެ    2/ 2008ޫނުނ ަނނަްބުރ  ާޤ .16.1 ަދުށން  ވަަނ ާމއާްދެގ )ހ( ގެ 

ިލޭބ   ުމަވްއޒަަފށް  ަވޒާީފިއްނ ަވކުިކުރުމެގ ަސަބުބން  އުްލަތކާ  ަހެއ  ،  އުްލަތކާަށިއަހޫނނީ  ާގަސަބެބްއ ެނތި 

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

ްއޓަުމށް  ... އަމުރުނެރުުމގިައ ަވީޒފާއެާބޭހ ޓްރިައބިއުނަލުން ފަުރތަަމ ަބލަންވާނީ އުެމވްައަޒަފުކ ަވިކކުރިއުިރ ހިުރ ަވީޒާފގިައ ައލުން ެބެހ" 

 "... ،  ެއަކީށގެންާވ ަވީޒފާއްެއގިައ ެބހްެއޓަުމްށ ކަަމށިާއނުަވަތ ެއަވީޒފާާއގޭުޅ ނުަވަތ އެނޫންެވސް 

ިމ ަމްއސާަލަގިއ ަކނިްހނގަާފިއާވ ޮގަތްށ ބާަލިއރު،  ްތކްޮށ،  ިރާއަޔަލްށ  ޫސާބރުާތްނ ަކނަޑއުަޅްއވަާފިއާވ ުއިއިމ          

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ އަދުާކަރުމނިްދަޔ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ަވޒާީފިއްނ ެއ ަފާރްތ ވިަކުކުރުމަގިއ  

ުކެރިވަފިއާވަކަމްށ ުބަރެވެވްނ ެނތީަތ، ަމްއސަަލ  ާގިއުމަކްނ  އަދުުލެވިރަކާމިއ ިއުޖާރީއ  އަދުުލެވިރ  ަމުއޫޟީއ

ަނނަްބރު   ާޤޫނނު  ވިަކޮކށަްފިއަވީނ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރތް  އާ    2/ 2008ުހށެަހިޅ  ާޤޫނުނ(  )ަވޒާީފާއބެހޭ 

ާޤޫނުނެގ  ހިލަާފ ވަޒާީފާއބޭެހ  ަކނަޑއަަޅިއ،  ެގ    29ްށަކަމްށ  )ހ(  ާމއާްދެގ  ަންނަބރަށް    1ަވނަ  ަވނަ 

ުހިރާއަޔ ަމްއސަަލ  ަމްތޮކށް،  އާަދުކަރުމނިްދޔަ  ަފާރުތްނ  ެއ  ަވިކުކިރިއރު  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރްތ  ަމށް  ާގށެަހޅި 

 ުކަރްނ ޖޭެހަކަމްށ ުބރެަވެވެއެވ. ައަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ައނބާުރ ުރޫޖ



 

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
    VTR/2020/100މައްސަލަ ނަންބަރު:                            ހުށަހެޅި މައްސަލަ ރަޝީދު އިސްމާޢީލް 

20 ގެ  18 ޞަފްޙާ      
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
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ފަރާތް   .17 ހުށަހެޅި  ލިބިދިނުމާއެކު  މައްސަލަ  އިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި  ލިބެންޖެހޭ  އެފަރާތަށް  ފަރާތް  އެދިފައިވަނީ  އެ 

ރުޖޫއަކުރުމަށްކަން އެނގެން އޮތުމުން، އެފަރާތަށް ހައްގުވަނީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި    އަނބުރާ  ވަޒީފާއަށްއަދާކުރަމުންދިޔަ  

ތާރީހުން ފެށިގެން އެފަރާތުގެ ވަޒީފާގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖެހޭ ތާރީހާ ހަމައަށް، އެފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިއިރު އަދާކުރި  

 މެވެ. ނާޔަތްތަކަށްވާ ފައިސާ ނަގައިދިނުމަށް ކަނޑައެޅުމަގާމުގެ މުސާރައާއި އި

 

 މައްސަލައިގެ ނިންމުން 

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

ބަޔާންތަކަށް    ،ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއިދެފަރާތުން  މަޖިލީހުގައި   ބެލިއިރުރިއާޔަދީފައިވާ  ހުށަހެޅިތްކޮށް   ، މައްސަލަ 

ޖުލައި  07( A144168)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  )ބ. ތުޅާދޫ /ހަވޭލި ) ރަޝީދު އިސްމާޢީލް

ފެށިގެން  2014 ލިމިޓެޑްގެއިން  ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ  ބްރާންޗުގައި  ތުޅާދޫ  ބ.   ވަޒީފާ ގައިމަގާމު  ޓެކްނީަޝންގެ   

ވަނަ މާއްދާއާ ހިލާފަށް ނޯޓިސް ދިނުމަކާ    23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2/2008، ާޤނޫނު ނަންބަރު  އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް

ނުލައި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ، މިއީ ގާނޫނާ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅެއްކަމުގައި ދެކޭ ސަބަބަށްޓަކައި، 

ދޭ ހައްގުގެ ދަށުން އެފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، އިސްމާޢީލް ރަޝީދަށް ލިބި   27ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

މުސާރައާއި  ލިބެންޖެހޭ  ރަީޝދަށް  އިސްމާޢީލް  ދުވަސްތަކުގައި  ފާއިތުވެދިޔަ  ސާބިތުކޮށްދިނުމަށާއި،  ސަބަބު  ވަކިކުރި 

  ގެޝީދު ރަ   އިނާޔަތްތައް ލިބިދިނުމަށާއި، އެ ފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދިޔަ މަގާމަށް ރުޖޫއަކޮށްދިނުމަށް އެދި އިސްމާޢީލް

 ހުށަހެޅި މި މައްސަލާގައި، ފަރާތުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 

ަވޒާީފިއްނ   ަފާރުތގެ  ުމަވްއޒުަފންގެ  ެއ ަފާރތް  ަގިއ    2020ާމިރޗު    15ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ  ުކނުްފީނެގ  ަވިކޮކށަްފިއަވނީ 

ަވަނ ަނނަްބުރަގިއާވ "ަވޒާީފަގިއ ިއުތަރށް   1ަވނަ ާމއާްދ )ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރްނ( ެގ )ހ( ެގ  34.8ެގ  2015ަގާވއުިދ 

  5ާމއާްދެގ    ބެެހްއުޓުމްނ ަވޒީފޭާދ ަފާރތްަށ ުނަވަތ ަވޒާީފއާަދުކާރ ަފާރތްަށ ެގއުްލްނަތެކްއ ިލބާިދެނަކމްަށ ފުެންނ" ާއިއ ެއ

ބުަދާނުމޮކްށ ަތނަްތްނ ިހްނަގން ިތޭބ މުީހނަްންށ އަުދނޫގވާފަަދ ކްަނަތްއުކުރްނ އިަދ އޮފުީހގެ  ަވަނ ަންނަބުރަގިއާވ "ުކނުްފނި  

ައމުަލުކަރުމނާްދ  ަފާރުތްނ  ަވޒީފޭާދ  ަހވާލީާދަކަމާށިއ،  ިމަކާމ  ުހަރްސެއުޅްނ"  ަމަސްއަކްތތަަކްށ  މުީހްނެގ    އެެހްނ 

ަނނަްބުރ   ާޤޫނނު  ުއސުޫލތަަކީކ،  ެގ  )   2/ 2008ިއްސެވަބާޔްނުކެރުވުނ  ާޤޫނނު(  ާމއާްދގެ    23ަވޒާީފާއބޭެހ  ަވނަ 



 

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
    VTR/2020/100މައްސަލަ ނަންބަރު:                            ހުށަހެޅި މައްސަލަ ރަޝީދު އިސްމާޢީލް 

20 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:  

 

)ށ(  ެގ  ަވިކކުުރްނ(  ނަުލިއ  ަތނަށް    1ެގ    )ޯނޓެިހއިްދުނަމާކ  ބެެހއުްޓުމްނ  އިތަުރްށ  "ަވޒާީފަގިއ  ަންނަބުރަގިއާވ  ަވަނ 

ަވޒީފޭާދ   ވިަކުކުރްނ  ަވޒާީފިއން  ނީުދ  ޯނޓެިހއް  ބާަލިއުރެވްސ  ަންއަސށް  ެފުންނ"  ިލބާިދެނަކމަށް  ަފާރތަށް  ެގއުްލްނަތެކްއ 

ަރއުްދިވ ަމްއސަަލ  ެއޮގުތްނ  ުއސެޫލްއަކަމާށިއ،  ަކްނކަން    ުހއަްދުކާރ  ައމުަލޮކްށ  ަފާރތާމުެދ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަފާރުތްނ 

ާއިއ ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނެގ ތެެރިއްނ ެއްއެވްސ ާމއާްދައކާ    2015ަތނީްފުޒޮކށަްފިއަވނީ، ުކނުްފީނގެ ުމަވްއޒުަފްނެގ ަގާވއުިދ  

 ިއުރ، ގެ ަފާރތްުނ ަޖާވބާުދީރވަެފިއާވިލިމެޓްޑ  ޯކަޕޭރަޝްނ  ެފަނަކ ްށަކަމށް ބާަޔްނކްޮށ ިމ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ   ޮގަތހިލުާފުނާވ

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

  ހުށަހެޅިފައިވާ  ހަމައެއްކަމަށް  އެކަށީގެންވާ  ހަމައަކީ  ކުރިތަތުބީގު  ފަރާތުން  މައްސަލަ ރައްދުވި  ވާސިލުވުމަށް  ނިންމުމަށް  އެ

  ކަން އަދުލުވެރިމައުޫޟއީ    ގާއިމުކުރަންޖެހޭ   ވަކިކުރުމުގައިވަޒީފާއިން    ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރްާތ  ތީ،ނެތައެނގެން    ކަންކަމުން

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

ޅި ފަރާތް  ގާއިމުކޮށްފައިނުވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެ(  procedural fairness)  އަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  ގާއިމުކުރަންޖެހޭ 

ވަޒީފާއިން   ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  ނަންބަރު  މައްސަލަ  ާޤނޫނު  އާ   2008/2ވަކިކުރެވިފައިވަނީ  ާޤނޫނު(  )ވަޒީފާއާބެހޭ 

 unfair)  ޑިސްމިސަލް  ހިލާފަށްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ކުރުމަކީ އަންފެއަރ

dismissal) ެކަނޑައަޅައި،  ގޮތުގައި އެއްގ 

ަފާރްތ ުހށެަހިޅ  ިއުޖާރީއ  އާަދުކަރުމނިްދ  ަމްއސަަލ  އަދުުލެވިރަކާމިއ  ަމުއޫޟީއ  ަވިކުކުރުމަގިއ  އަެފާރްތ  ަވޒާީފިއްނ  ަޔ 

ަވނަ ާމއާްދގެ    29ގެ  )ަވޒާީފާއބޭެހ ޤޫާނުނ(    2/ 2008ާޤޫނނު ަނނަްބުރ   ާގިއުމުކެރވަިފިއުނާވ ަސަބބްަށޓަަކިއ،  އަދުުލެވިރަކްނ

  ަވޒާީފއްަށ ްނ ަވިކުކިރިއުރ އާަދުކަރުމނިްދަޔ  ަވޒާީފިއފަރާތް  ށް ރިއާޔަތްކޮށް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ނަންބަރަަވަނ    1ެގ    )ހ( 

ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރތީަކ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކެރވަިފިއވާ    ުކުރަމާށިއ، ުރޫޖައައނުބާރ  ެއ ަފާރްތ  

އަލުން    ުނބުެލަމާށއި، ުމަވްއޒެަފްއަކުމަގިއ   ަވޒާީފއްަށ  ެފިށެގްނ  ާތރުީހްނ  ަވިކުކިރ  ަވޒާީފިއްނ  ަފރްާތ  ހުށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

 ަހްއުގާވ މާުސަރާއިއ ިއާނަޔތަްތްއ ަނަގއިދުިނަމްށ ަކނަޑައަޅިއ،    ަފާރަތްށ ިއއަާދުކުރާމ ަހަމައްށ ަވޒާީފަގިއ ުހިރަނަމ ެއ

  21އިން ފެށިގެން )ރަސްމީ ބަންދުނޫން(    (2021ޑިސެންބަރު    22)  މިއަދުިއްސެވަބާޔްނުކެރުވުނ އްެނމަެހިއ ަކްނަކން  

ދުވަހުގެތެރޭ  ސްއެކާވީ) ތަންފީޒުކުރުމަށްފަހު، (  ބަންދުނޫން(    ފުރިހަމައަށް  )ރަސްމީ  ހަމަޖެހޭތާ  ( ތިނެއް)  03އެކަން 



 

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
    VTR/2020/100މައްސަލަ ނަންބަރު:                            ހުށަހެޅި މައްސަލަ ރަޝީދު އިސްމާޢީލް 

20 ގެ  20 ޞަފްޙާ      
 

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