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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ހު ލާސާ ރިޕޯޓު 
 

  
 

 ލާސާ: ހު މައްސަލައިގެ  

މައްސަލައަކީ   ަޝާނ  ، މެާލކ.   /  މއ.ގްޯލަޑްނާޕރްލމި  ނަންބަރު:    ަޙްއވާ  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި 

A340490) ،01    ިފެށިގެން  2018ޖުލައ ޔުނިޓުގައި   އިން  ޑިސްޕެޗް  އެންޓްރީ   / ޑިޕާޓްމަންޓް  ސެކްރެޓޭރިއެޓް 

އަދާކުރުމަށްފަހު   މަގާމު  އޮޕަރޭަޝންސް ސަރވި  2020  ންބަރުނޮވެ  16އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  /  ގައި  ޑިޕާޓްމަންޓް  ސް 

ޔުނިޓުގައި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް   / ސެކްަޝން  މެނޭޖްމަންޓް  މަގާމުގައި  ސީނިއަރ    އޮޕަރޭަޝންސް  ވަޒީފާ  އޮފިސަރ 

  34.8ގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދުގެ  ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްވަނަ ދުވަހު    2021ޖަނަވަރީ    05އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް،  

 

  VTR/2021/76 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2021މާރިޗު  29 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2022 އެޕްރީލް 25 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 ރްލާޕމއ.ގްޯލަޑްނ/    ަޙްއާވ ަޝާނ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A340490 )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑް  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (C-0462/2012)ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭަޝން ނަންބަރު: 



 

 ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ 
   VTR/2021/76މައްސަލަ ނަންބަރު                          ހުށަހެޅި މައްސަލަ  ފަރާތުން ޙައްވާ ޝަނާގެ 
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)ހ(ގެ   މާއްދާގެ  ދަށުން    2ވަނަ  ނަންބަރުގެ  ސަބަބުން  ވަނަ  ދިއުމުގެ  ފަރުވާކުޑަކުރަމުން  ވަޒީފާއަށް  ތަކުރާރުކޮށް 

 01މުވައްޒަފާމެދު އަޅާ އިސްލާހީ ފިޔަވަޅު އަޅައިގެންވެސް އިސްލާހުވެފައިނުވާތީ    ދަތިވާތީޑިޕާޓްމަންޓްގެ މަސައްކަތްތަކަށް  

އާ ހަމައަށް   2021ޖަނަވަރީ    04މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިސްގެ މުއްދަތަށްވާ ފައިސާ ދިނުމަށްފަހު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާއިރު،  

ހުށަހެ މައްސަލަ  ނުވަތަ  ގުޅިގެން  ހަވާލު   ޅިހާިޟރީއާ  ނުވަތަ  ފަރާތާ  ހުރެގެން  ނުނިމި  މަސައްކަތެއް  އެއްވެސް  ކުރެވޭ 

ދުވަހު ސެކްަޝންގެ    2021ޖަނަވަރީ    04،  ވަޒީފާއަށް ފަރުވާކުޑަވެގެން އެއްވެސް އިސްލާހީ ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުވާއިރު

 ބަޔާނެއްގައި ސޮއިކުރުމަށް  މަސައްކަތްތައް ފުނިޖެހި ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މަސައްކަތަށް ދަތިވާތީ އަޅާ އިސްލާހީ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން

އެންގި ނަމަވެސް، އެބަޔާނުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ކަންކަމަކީ ތެދު މައުލޫމާތުތަކަށް ނުވާތީ ބަޔާނުގައި ސޮއިކުރުމަށް 

ވަކިކުރެވިފައިވާކަން    2021ޖަނަވަރީ    05އިންކާރުކޮށްފައިވަނިކޮށް،   ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގައި 

 ތީ،ފައިވާއަންގާ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ގާނޫނާއި ގަވާއިދާ ހިލާފަށްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، ވަޒީފާއިން  

ވަކިކުރިއިރު އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާ އަނބުރާ އިއާދަކޮށްދިނުމަށާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން މި މައްސަލާގައި  

ފެނަކަ  ފަރާތުން    ޙައްވާ ަޝނާގެދުވަހާ ހަމައަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ލިބިދިނުމަށްއެދި  ނިޔާ ކަނޑައެޅޭ  

ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުން ބަލާފައިވާ    2021މާރިޗު    29ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  

 މައްސަލައެކެވެ. 

 މެންބަރުގެ ރައުޔު   
 

 ގެ ރައުޔު ހީރާ މުޙައްމަދު ފާޠިމަތު މަ 

  :މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން 

  އަންގައިދޭ   ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި)   ކ.މެާލ  /  މއ.ގްޯލަޑނާްޕރްލ،  ަޙްއވާ ަޝާނަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރްާތަކުމަގިއާވ   .1

"މައްސަލަ    (A340490:  ނަންބަރު  ކާޑު ފަހުން  މު  ހުށަހެޅި)މީގެ  ގޮތުގައި  ގެ  ފަރާތް(ހާތަފަރާތް"  ، ބުކުރެވޭ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ގޮތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  

 .ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ 



 

 ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ 
   VTR/2021/76މައްސަލަ ނަންބަރު                          ހުށަހެޅި މައްސަލަ  ފަރާތުން ޙައްވާ ޝަނާގެ 
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ގޮސްފައިވަނީ   1.1 އަދާކުރަމުން  ވަޒީފާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  )ކުންފުނީފެމައްސަލަ  ލިމިޓެޑް  ކޯޕަރޭަޝން   ގެނަކަ 

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

ންޓް / އެންޓްރީ ޑިސްޕެޗް ޔުނިޓުގެ  ސެކްރެޓޭރިއެޓް ޑިޕާޓްމައެފަރާތް  އި ކަމަށާއި،ގަ  ބުކުރެވޭ ފަރާތް(ހާތަމު

ތާރީހަކީ   އައްޔަންކުރެވިފައިވާ  މަގާމަށް  އެއަށްފަހު    2018ޖުލައި    01އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް   16ކަމަށާއި، 

ސް ޑިޕާޓްމަންޓް / އޮޕަރޭަޝންސް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްަޝން / ގައި އޮޕަރޭަޝންސް ސަރވި 2020 ންބަރުނޮވެ

 ސީނިއަރ އޮފިސަރ މަގާމަށް ބަދަލުކުރެވިފައިވާކަމަށާއި،    އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ޔުނިޓުގެ

/    ދިޔަމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި އަދާކުރަމުން   1.2 އޮޕަރޭަޝންސް ސަރވިސް ޑިޕާޓްމަންޓް 

އޮ ސީނިއަރ  ޔުނިޓުގެ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް   / ސެކްަޝން  މެނޭޖްމަންޓް  މަގާމުގެ އޮޕަރޭަޝންސް  ފިސަރގެ 

ސަރވިސް އެލަވަންސްގެ    އާއި  ރުފިޔާ(  އަށްޑިހަ  ފަސްހާސް ހަތަރުސަތޭކަ . )ރ5،480މުސާރައިގެ ގޮތުގައި މަހަކު  

%  އަސާސީ  ގޮތުގައި %  30މުސާރައިގެ  މުސާރައިގެ  އަސާސީ  ގޮތުގައި  އެލަވަންސްގެ  ހާިޟރީ    20އަދި 

 ކޮށްފައިވެއެވެ. ފާހަގަ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ލިބެމުންދިޔަކަމަށް

މައްސަލަ ހުށަހެޅި    ،ަޝކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ އަސާސަކީ  ށްމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަ 1.3

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  އާ ހަމައަށް    2021ޖަނަވަރީ    04  މުއްދަތުގައި،  ޔަފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދި

ފަރާތާ ހަވާލުކުރެވޭ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުނިމި ހުރެގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް އެހާިޟރީއާ ގުޅިގެން ނުވަތަ  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި    ގައި  2021ޖަނަވަރީ    04ފަރުވާކުޑަވެގެން އެއްވެސް އިސްލާހީ ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުވާއިރު،  

ޓްމަންޓުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މީޓިންގ ރޫމަށް  އޮފީހަށް ހާިޟރުވުމުން، ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާފަރާތް  

، އޮފީހުގެ އެއްވެސް ލިޔުކިޔުމެއް  އާއިފަރުވާކުޑަވެފައިވާތީމަސައްކަތަށް    ކޮށް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެހާިޟރު

އިހުރި  ބުނެފަ  އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކާ ހިއްސާކޮށްފައިވާނެތޯ ސުވާލުކޮށް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ސަލާމް

ދުވަސްތަކުގެ އަދަދު ގިނަކަމާއި، ހާިޟރުވެފައިވާ ދުވަސްދުވަހު ގަޑި ޖެހިފައިވާކަމާއި، ރަސްމީ ގަޑީގައި ގިނަ  

ސެކްަޝންގެ މަސައްކަތްތައް ފުނިޖެހި  ކަންކަމުގެ ސަބަބުން   ބުނެ، އެއޮފީހުން ބޭރުގައި ހޭދަކުރާކަމަށްވަގުތު  

އެންގި   ބަޔާނެއްގައި ސޮއިކުރުމަށް  ގޮތުން  ފިޔަވަޅެއްގެ  އިސްލާހީ  އަޅާ  ދަތިވާތީ  މަސައްކަތަށް  ޑިޕާޓްމަންޓްގެ 
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ނަމަވެސް، އެބަޔާނުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ކަންކަމަކީ ތެދު މައުލޫމާތުތަކަށް ނުވާތީ ބަޔާނުގައި ސޮއިކުރުމަށް  

ވަޒީފާއަށް   ،ފައިވާނެކަމަށާއިރުކޮށްއިންކާ ތަކުރާރުކޮށް  ގޮތުގައި  ސަބަބެއްގެ  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ނަމަވެސް، 

ފަރުވާކުޑަކުރަމުން ދިއުމުގެ ސަބަބުން ޑިޕާޓްމެންޓްގެ މަސައްކަތްތަކަށް ދަތިވާތީ، ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްގެ  

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މުވައްޒަފާމެދު އިސްލާހީ    2  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގެ  34.8މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދުގެ  

އިސްލާހުވެފައިނުވާތީ،   އަޅައިގެންވެސް  މުއްދަތަށްވާ    01ފިޔަވަޅު  ނޯޓިސް  މަސްދުވަހުގެ  )އެކެއް( 

ބަޔާންކޮށް ލިމިޓެޑްގެ    ގައި  2021ޖަނަވަރީ    05  ފައިސާދިނުމަށްފަހުކަމަށް  ކޯޕަރޭަޝން    ވަޒީފާއިން ފެނަކަ 

ޖަނަވަރީ   FNK/A/TER/2021/02  (04އެފަރާތުގެ ނަންބަރު    ފަރާތް ވަކިކުރެވިފައިވާކަން  މައްސަލަ ހުށަހެޅި

ގެ ނިޔަލަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި    2021ޖަނަވަރީ    04އިން    2018ޖުލައި    01،  ވާކަމަށާއިއަންގާފައި   (2021

ރީއާ ގުޅިގެން ނުވަތަ އެހެންވެސް  ިޟމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާގައި ހޭދަކޮށްފައިވި މުއްދަތުގައި، ހާ   ތްފަރާ

އަޅާފައިނުވުމުންނާއި،    ފިޔަވަޅެއް  އިސްލާހީ  އެއްވެސް  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގުޅިގެން  ކަމަކާ  ސުލޫކީ 

މަށް ބަދަލުވުމަށްފަހުވެސް، ގާގައި ސީނިއަރ އޮފިސަރގެ މަ   2020ނޮވެންބަރު    16މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  

ފަރާތު ހުށަހެޅި  ވަކިކުރިކަމަށް  މައްސަލަ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތުން  ހެޑްގެ  ޑިޕާޓްމަންޓްގެ  ނުވަތަ  ސުޕަވައިޒަރު  ގެ 

ނަސޭހަތް   ގުޅިގެން  ކަމަކާ  އެއްވެސް  ފަރާތުން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދީފައިނުވާތީކަން 

  ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ވަކިކޮށްފައިވަނީ ގާނޫނާއި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން   ުބނަެފިއަވީނ،  ސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ އޭެދޮގްތަކަމްށމައް .2

ހިލާފަށްކަމަށް   އަނބުރާ    ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،ގަވާއިދާ  ވަޒީފާއަށް  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ވަކިކުރިއިރު  ވަޒީފާއިން 

ހޭ ނިޔާ ކަނޑައެޅޭ ދުވަހާހަމައަށް ލިބެންޖެ   ގެއި މައްސަލަ  މި  އިއާދަކޮށްދިނުމަށާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން

 ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  އަމުރުކޮށްދިނުމަށް ނަގައިދިނުމަށްއި އެންމެހައި އިނާޔަތްތައް މުސާރައާ 

  ްޓަރއިިބުއނަަލްށ  ަވޒާީފާއބޭެހ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  މްައސަަލ  ޮގުތްނ   ިދުނުމެގ  ަރއުްދ  ަޝކާުވައްށ  ަފާރުތެގ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ .3

އަންނަނިވި    ުހށަަހޅަާފިއާވ ނަޒަރުކުރުމުން  ކަންކަމަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  ފޯމު'  ހުށަހަޅާ  ޖަވާބު  'މައްސަލައިގެ 

   ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
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އިން ފެށިގެން ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވަނީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ   2018  ލައިޖު   01  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް .3.1

އޮފިސަރެއްގެ  ސެކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  ޔުނިޓުގެ  ޑިސްޕެޗް  އެންޓްރީ   / ޑިޕާޓްމަންޓްގެ  ރެޓޭރިއަޓް 

ސް  މުގައިކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ސޭލް ގާމަ

އޮކްޓޫބަރު   30މަށް ބަދަލުކުރެވުނުކަމަށާއި،  ގާއެންޑް ބިލިންގ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރެއްގެ މަ

ފަރާތް  2019 ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އިސްތިއުމާލުގެ    ގައި  ދުންފަތުގެ  ތެރޭގައި  ޑިޕާޓްމަންޓުގެ  ބަދަލުކުރި 

ކުރުމުގެ ސަބަބުން އިސްލާހީ ފިޔަވަޅު އަޅާ ފޯމުން އިސްލާހީ  ސިނގެރޭޓް( ބޭނުން  -ބާވަތެއްކަމުގައިވާ ވޭޕްސް )އީ

ގައި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ސޭލްސް އެންޑް ބިލިންގ    2019ޖަނަވަރީ    17ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާނެކަމަށާއި،  

/ އޮޕަރޭަޝން މެނޭޖްމަންޓް ސެކްަޝން އަށް  ޑިޕާޓްމަންޓް އިން އޮޕަރޭަޝން ސާރވިސަސް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ 

މު ސީނިއަރ  ގާގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މަ   2020ނޮވެންބަރު    16ލުކުރެވުނުކަމަށާއި، މިއަށްފަހު  ބަދަ

 އޮފިސަރަކަށް ބަދަލުކުރެވުނުކަމަށާއި، 

ސަ  2021ޖަނަވަރީ    03 .3.2 އޮޕަރޭަޝން  ނަންބަރު  ގައި  ޑިޕާޓްމަންޓުގެ   E-A/IM/2021/010ރވިސަސް 

މެމޯ ހުށަހެޅި  ގައި އިންޓަރނަލް  ބޭރުގައި    މައްސަލަ  ވަގުތު  ގިނަ  ގަޑީގައި  ރަސްމީ  މަސައްކަތުގެ  ފަރާތް 

ބޮޑަށް   ވަރަށް  ކުރުމުގައި  ކަންކަން  ކުރަންޖެހޭ  ދުވަހަށް  ދުވަހުން  މަސައްކަތްތަކާއި  ހަވާލުކުރާ  އުޅޭކަމަށާއި، 

 އިތުރުން އި، މީގެރުނުވެ ކާޑް އިން ކުރަމުންދާކަމަށާޟި ފަރުވާ ކުޑަ ކުރުމާއި، އިތުރު ގަޑީގެ މަސައްކަތަށް ހާ

ޑިޕާޓްމަންޓަށް   ރިސޯސަސް  ހިއުމަން  ފާހަގަކޮށް  ނޭނގޭކަން  ކުރަން  މަސައްކަތްތައް  ހަވާލުކުރެވޭ 

ސާރވިސަސް  އަންގާފައިވާކަމަށާއި،   އޮޕަރޭަޝން  ދިޔަ  އަދާކުރަމުން  ވަޒީފާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ޓުން އެ މައްސަލަ ބެލުމަށްޓަކައި އިދާރީ  ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މި އެންގުމާ ގުޅިގެން ހިއުމަން ރިސޯސަން ޑިޕާޓްމަން

އެކުލަވާލާފައިވާކަމަށާއި، މި ތަހުގީގަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ އަދި އެ ފަރާތަށް   އްތަހުގީގެއް ހިންގައި ރިޕޯޓެ

 )ދޭއް( މުވައްޒަފެއްގެ ބަޔާން ނަގާފައިވާނެކަމަށާއި،   02މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ، އެ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ސީނިއަރ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި  މިގޮތުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާމެދު ހިންގުނު ތަހުގީގުގެ ނިންމުމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ،  

ރީއަށް ފަރުވާކުޑަ  ިޟފަރާތަކީ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތަށް ފަރުވާ ކުޑަ، ހަވާލު ކުރެވޭ ޒިންމާ އަދާނުކުރެވޭ، އަދި ހާ 
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ކަމަށާއި، ރަތާކީ މީގެ ކުރިންވެސް އިސްލާހީ ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާ މުވައްޒަފެއްމުވައްޒަފެއް ގޮތުގައި ކަމަށާއި، އެފަ

ތަނެއްގައި  ހިނގަމުންދާ  އޮޕްރޭަޝންސް  އެންމެހައި  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  މުވައްޒަފެއް  އެފަދަ 

ދަތިވެގެން ހިދުމަތްތަކަށް  ދެމުންގެންދާ  ދުވަހަށް  ދުވަހުން  ޑިޕާޓްމަންޓުން  އެފަދަ  ބަހައްޓައިފިނަމަ  ދާނެތީ 

މުވައްޒަފެއް ބޭނުންނުވާކަމަށް އެ ޑިޕާޓްމަންޓުން އަންގާފައިވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ބޭނުން ހިފޭނެ 

ތަހުގީގަށް  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  ދިނުމަށްފަހު  ނޯޓިސް  ވަޒީފާގެ  ނެތުމާއިއެކު،  ޑިޕާޓްމަންޓެއް  އެއްވެސް 

ނިންމާފައިވާކަމަށާއި،   ފަރާތުގެ    2021ޖަނަވަރީ    05އެހެންކަމުން  ފެންނަކަމަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ގައި 

އިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި،    FNK/A/TER/2021/02ނަންބަރު  

ވަޒީފާއަށް ފަރުވާކުޑަކުރަމުން ދިއު ތަކުރާރުކޮށް  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން  މުގެ  މައްސަލަ  

ސަބަބުން ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ދަތިވާތީ، ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑުގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދުގެ  

ގެ    34.8 )ށ(  މާއްދާގެ  އަޅައިގެންވެސް    2ވަނަ  ފިޔަވަޅު  އިސްލާހީ  އަޅާ  މުވައްޒަފާއިމެދު  ދަށުން  ގެ 

ދިނުމަށްފަހުގައިކަން    ވެފައިނުވާތީއިސްލާހު މުވައްޒަފަށް  ފައިސާ  މުއްދަތަށްވާ  ދުވަހުގެ  އެއްމަސް 

 ކަމަށާއި، ބަޔާންކޮށްފައިވާ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މަތީ މަރުހަލާގެ ކޯޓުތަކުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އުސޫލުތަކުގެ   .3.3

ވަކިކުރުމުގައި   ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  އިޖުރާއީ  މަތިން  އަދުލުވެރިކަމާއި  މައުޫޟއީ  ގާއިމުކުރަންޖެހޭ 

ސާބިތުވާނޭކަމަށް  ލިޔެކިޔުމުން  ހުށަހެޅި  ފަރާތުން  ރައްދުވި   މައްސަލަ  ގާއިމުކޮށްފައިވާކަން  އަދުލުވެރިކަން 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ަފާރުތެގ  ަމއަްސ  ުބނަެފިއަވީނ،   އޭެދޮގްތަކަމްށ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ .4 ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަފާރްތ،  ުހށެަހިޅ  ަލ 

ަންނަބރު   ާޤނުޫނ  ަވިކޮކށަްފިއަވީނ  ިލިމެޓްޑގެ    2/ 2008ަވޒާީފިއްނ  ެފަނަކ ކަޯޕޭރަޝްނ  ާއިއ  ާޤޫނުނ(  )ަވޒާީފާއބޭެހ 

ާއިއ ދަެފާރުތެގ ެދމުެދަގިއ ވަެފއާިވ ަވޒާީފ ެއްއަބްސުވމާ އިަދ މީަތ ަމރުހާަލ ކުޯޓަތުކްނ    2015ެގ ަގާވއުިދ  ުމަވްއޒުަފްނ

ަވިކުކުރުމަގިއ ައމުަލުކަރްނޖޭެހ ެއްނމަެހިއ   ަވޒާީފިއން  ުމަވްއޒަަފކު  ަމިތން  ެއއޮްގްތާވޮގުތގެ  ިންނމަާފިއާވ ިންނުމނަްތކާ 

ުފރަިހަމުކުރަމށްފުަހަކ ެއްނުގެމްއ  ިއުޖާރައުތަތއް  ުނަވތަ  ައުމރްެއ  ަފާރުތްނ އެދަިފިއވާފަަދ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ަމްށާވީތ، 
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ކަނޑައަޅައިދިނުމަށްކަން ޭވެނ ާގނީޫނ އަދި ަޝުރީއ ަހަމެއްއ ެންތަކމްަށ  ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ަމްއަޗްށ ެނރެެދ

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ވި ފަރާތަށް ފުރުސަތު ރައްދު   މައްސަލަ  ފަރާތަށާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހުށަހެޅުމަށް  ހެކި  ޝަފަހީ ގެން  ގުޅި  މައްސަލައާ  މި .5

ގައި    2021  ންބަރުސެޕްޓެ  08ޝަފަހީ ހެކި ހުށަހަޅާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެގޮތުން    ދެފަރާތުންވެސްދިނުމުން،  

  ،ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގައި ބޭއްވުނު އަޑުއެހުމުގައި

 ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅިމައްސަލަ 

)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  (  މަރްޔަމް ދީނާ ޞާލިޙު )ހޯދަޑު. މައިޒާން، ޏ.ފުވައްމުލައް.   5.1

A148368)، ެނަގާފައިވެއެވެ. ހެކިބަސް  ގ 

 ހެކިންގެ ގޮތުގައި ފަރާތުގެ ރައްދުވި  މައްސަލަ އަދި 

   އަދި ،(A111051ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: އްިބރީާހްމ ޢީަލ )ކުޅޮިދށެުގ، ގދ.ިތނަދޫ(    . 5.2

ގދ.ގައްދޫ(  .5.3 )ނަދުވާ،  އުޡްމާން  ނަންބަރު:    ޒާހިރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ގެ   ،(A038830ދިވެހި 

 ހެކިބަސް ނަގާފައިވެއެވެ. 

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

ާޤނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އެ ސަބަބަކީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްކަމަށް ނުފެންނަ ހާލަތުގައި ަޝކުވާ އުފުލުމުގެ 

ވަނަ މާއްދާއިން އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބިދީފައިވާއިރު، އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެން   28އްގު ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  ހަ

  27މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތެއްގެ ޒިންމާއެއްގެ ގޮތުގައި އެ ާޤނޫނުގެ  

ހުށަހަޅާފައިވާ މި މައްސަލައިގައި އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ    ހައްވާ ަޝނާ  ،އޮތުމުން  ވަނަ މާއްދާއިން ކަނޑައަޅާފައި 

ޒިންމާއެއް    ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑުގެއެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ މި މައްސަލަ ރައްދުވި  

 ކަމުގައި ދެކެމެވެ. 



 

 ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ 
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ަވިކޮކށަްފިއަވީނ    ، ްއަގިއަމްއސަަލެއ  ުހށެަހޭޅ  ަވިކޮކށެްގްނ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ .7 ަވޒާީފިއްނ  ދުުލެވިރ  ައުމަވްއޒުަފ 

  ީއެއީއ ަމުއޫޟ  ، ިންނުމަމުކްނޯތ ުނވަަތ ެއަކީށެގނާްވ ަސަބެބްއ ޮއެވެގްނޯތ ބުެލުމަގިއ ެދ ުއްނުސެރްއ ުފރަިހަމާވްނެޖޭހަކާމިއ

ިއުމުކެރވަިފިއޭވޯތ  ާގ  (procedural fairness)ދުުލެވިރަކްނ  ައއަދި ިއުޖާރީއ    (substantive fairness)ދުުލެވިރަކްނ  ައ

ަނނަްބުރ    ، ބުެލްނަކްނ ަހިއޯކުޓެގ  ިޟްއާޔިއން  ަގ  HC-A/134/2011ާއއި    HC-A/24/2010ިދވިެހާރްއޭޖެގ 

ާޔުރުކރާ  ިހުމަވްއޒުަފްނ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ަވޒާީފ ދޭ ަފާރަތުކްނ    ، ދުުލެވިރަކަމީކައ  ީއެއނޭގަކާމިއ، ިމޮގުތން ަމުއޫޟ

ާޔުރުކރާ  ިހދުުލެވިރ ަސަބަބަކްށުވުމެގ ިއުތުރްނ ެއ  ައފަަދ   ެސްއ ެއީއ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ުހއަްދުކާރައާސ

ބުެލްނަކްނ ެއނޭގަކާމިއ ުފރަިހަމވަެފިއޭވޯތ  ުއްނުސުރަތއް  ެއްނމަެހިއ  ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ަދުށްނ  ިއުޖާރީއ    ، ައާސެސްއެގ 

ލުުވަމްށަޓަކއި ބަަލްނޖޭެހ  ިސދުުލެވިރ ިންނުމަމކްަށ ާވައމަުވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރމަށް    ، ިއުމުކުރަމީކާގދުުލެވިރަކްނ  ައ

ުފރިހަަމުކުރްނަކްނ ިއުޖާރައުތަތްއ  ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ބުެލުމަގިއ  ިންނަމވަާފިއާވ    ، ބުެލްނަތްއ  ަހިއޯކުޓްނ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ 

 ކުޯޓްނ ންިނަމވަާފިއާވ ިމާބަވުތގެ އެެހްނ ަމްއސަަލަތކްުނ ެއނެގްނ ޮއެވެއެވ.  ިޟްއާޔަތކްުނާނިއ ެއަގިއްސެވ ެދްނެނުވުނ  

މައްސަލައެއްކަމުން، .8 ހުށަހެޅިފައިވާ  ގުޅިގެން  ވަކިކުރުމާ  ވަޒީފާއިން  މައްސަލައަކީ  ަމ  މި  ައިމ  ދުުލެވިރ ްއސަަލިއަގިއ 

ާވަސަފިއ ފަރާތް    ، ުލުވަމްށަޓކިައިސާލައަކްށ  ހުށަހެޅި  ސަބަބެއް  މައްސަލަ  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން 

 procedural)އިަދ ިއުޖާރީއ އަދުުލެވިރަކްނ    (substantive fairness)ަމުއޫޟީއ އަދުުލެވިރަކްނ  މެދުވެރިވެގެން  

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

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

 ްނަނިނިވ ކްަނަކްނ ފަާހގުަކެރެވެއެވ. ިރާއަޔްތުކރުުމްނ ައދެއްކި ވާހަކަތަކަށް 

 FNK/A/TER/2021/02ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްގެ ނަންބަރު    ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ  .8.1

ބަލާއިރު،  2021ޖަނަވަރީ    04) އަށް  ލިޔުން'  ކަމުގެ  ވަކިކުރި  'ވަޒީފާއިން  ވަޒީފާއަށް  (  ތަކުރާރުކޮށް 

ރޭަޝން ލިމިޓެޑްގެ  ފަރުވާކުޑަކުރަމުން ދިއުމުގެ ސަބަބުން ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މަސައްކަތްތަކަށް ދަތިވާތީ، ފެނަކަ ކޯޕަ

ގަވާއިދުގެ   މެ   34.8މުވައްޒަފުންގެ  މުވައްޒަފާ  ދަށުން  ގެ  )ށ(  މާއްދާގެ  ފިޔަވަޅު ވަނަ  އިސްލާހީ  އަޅާ  ދު 

އިސްލާހުވެފައިނުވާތީ،   މުވައްޒަފަށް   01އަޅައިގެންވެސް  ފައިސާ  މުއްދަތަށްވާ  ނޯޓިސްގެ  ދުވަހުގެ  މަސް 
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އިން ފެށިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށް   2021ޖަނަވަރީ    05ދިނުމަށްފަހު،  

 . ވެއެވެފާހަގަކުރެބަޔާންކޮށްފައިވާކަން 

)އެކެއް( މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިސްގެ މުއްދަތަށްވާ ފައިސާދީފައިވާކަމަށް މައްސަލަ    01މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް   .8.2

ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، ފަރާތުން  ވަޒީފާއާބެހޭ    ރައްދުވި  ވަކިކުރެވިފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ވަނަ މާއްދާއަށް ރިއާޔަތްކޮށް   25ހޭ ނޯޓިސްގެ ބަދަލުގައި އެާޤނޫނުގެ  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދޭންޖެ  22ާޤނޫނުގެ  

ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްގެ  )އެކެއް( މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިސްއަށްވާ ވަރަށް ފައިސާ ދިނުމަށްފަހުގައިކަމަށް    01

 ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން  ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު، އިސްވެ ބުނެވުނު މާއްދާގެ ދަށުން

ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ގާބިލުކަން ނުވަތަ އަހްލާގީ    21ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  ދެވޭނީ  

ވަޒީފާ  އޭނާ  ނުވަތަ  އަހްލާގާއި  މަސައްކަތުގެ  އޭނާގެ  އެޅުމަށްފަހުވެސް  ފިޔަވަޅު  ރަނގަޅުކުރުމަށް  މިންގަނޑު 

އޭނާ ގުޅިފައިވާ  ހިންގުމާއި  އެކަށީގެންވާ ސަބަބަކާއި  އަދާކުރާތަން ރަނގަޅުގޮތުގައި  ޒިންމާ އަދާނުކުރާކަމުގެ  ގެ 

 ލައިގެންކަން އެ މާއްދާއަށް ބެލުމުން އެނގެއެވެ.  

ތުގައިވެސް މައްސަލަ ރައްދުވި  ގީގަހަ  ،މުން އެފަރާތް ވަކިކޮށްފައިވަނީގާ  ފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ މަހުށަހެޅި  މައްސަލަ .9

ިމްނގަނުޑ ަރނަގުޅުކުރމަށް    ހާްލީގއަެފާރުތެގ ަމަސްއަކުތެގ ައ  ،ރިގެންތޯއާއިފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަބަބުތައް މެދުވެ

ިއ ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ައޅަާފިއޭވޯތާއިއ  ސްލީާހަމްއސަަލ  ިއސާްލ  ، ިފަޔަވެޅްއ  ައޅަާފިއަވީނ    ީހއެފަަދިއްނ  ިފަޔަވުޅ 

ށް ދީފައިވާ ވަޒީފާއިން  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަެއަކީށެގްނާވ ަހަމައުކނޯްތ ބާަލިއުރ ައްނަނިނިވ ކްަނަކްނ ފަާހަގުކެރވެެއެވ.  

  ވަކިކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގައި އެފަރާތަށް އިސްލާހީ ފިޔަވަޅު ކުރިން އަޅާފައިވާކަމަށް ބުނާ ބުނުމަށް ރިއާޔަތްކުރާއިރު،

ފަރާތަށް  މަ .9.1 ހުށަހެޅި  ނަންބަރު    2018ބަރު  އޮކްޓޫ  30އްސަލަ  ރިފަރެންސް  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި    1މައްސަލަ 

އިސްވެ ދެންނެވުނު ފޯމުގައި  ކަމާއި،  އަޅާފައިވާ  އިސްލާހީ ފިޔަވަޅު   'އިސްލާހީ ފިޔަވަޅު އަޅާ ފޯރމް' މެދުވެރިކޮށް

ތެރޭގައި ވޭޕް    ޑިޕާޓްމަންޓް  އެންޑް ބިޑިންގ  ޭސލްސްގައި    2018  ބަރުއޮކްޓޫ  24މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  

 K-B/IM/2018/84ސޭލްސް އެންޑް ބިޑިންގ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ނަންބަރު    )އީސިނގިރޭޓް( ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމަށް

ފަރާތުން   މެމޯއިން ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކުރިކަމަށް  އެކަން  ސުވާލުކުރުމުން  އެކަމާ  އަންގާފައިވާތީ، 

 .އެއްބަސްވެފައިވާކަން އެނގެއެވެ
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ގައި ސޭލްސް އެންޑް ބިލިންގ ޑިޕާޓްމަންޓުން އޮޕަރޭަޝންސް ސަރވިސަސް ޑިޕާޓްމަންޓް   2019ޖަނަވަރީ    17 .9.2

މައްސަލަ    ފައިވާކަންއޮޕަރޭަޝންސް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްަޝން / އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ޔުނިޓް އަށް ބަދަލުކޮށް  /

( 'ވަޒީފާ / ޑިޕާރޓްމަންޓް /  2018ޖަނަވަރީ    16)  FNK/A/EMP/2019/13  ރައްދުވި ފަރާތުގެ ނަންބަރު

ގައި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް    2020  ންބަރުނޮވެ  16އެނގެއެވެ. އަދި  ސެކްަޝން ބަދަލުވި ކަމުގެ ލިޔުން' އިން  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި     (FNK/A/EMP/2020/433އޮފިސަރަކުން ސީނިއަރ އޮފިސަރަކަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާއިރު )

 ރާތުގެ މަގާމުގެ ލެވެލް މަތިވެ މުސާރަވެސް ބޮޑުވެފައިވާކަން އެނގެއެވެ.  ފަ

އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުގެ ފަހުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ    ބަޔާންކޮށްފައިވާ. ވަނަ ނުކުތާގައި  9.1މި ރިޕޯޓުގެ   .9.3

މަތިވެފައިވާ ފަރާތް  މަގާމު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެނގޭކަމާއި،  ލިޔުމުގައި  ކަން  ވަކިކުރި  އެފަރާތަށް ވަޒީފާއިން 

އިސްލާހުވެފައިނުވު އަޅައިގެންވެސް  ފިޔަވަޅު  ތަކުރާ  މުންނާއި،އިސްލާހީ  ވަކިކުރެވިފައިވަނީ  ރުކޮށް  ވަޒީފާއިން 

ދަތިވާތީކަން  މަސައްކަތްތަކަށް  ޑިޕާޓްމަންޓްގެ  ސަބަބުން  ދިއުމުގެ  ފަރުވާކުޑަކުރަމުން  ވަޒީފާއަށް 

އިސްލާހީ    ބަޔާންކޮށްފައިވިނަމަވެސް، އެއްވެސް  ފަރާތާމެދު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރުވާކުޑަކޮށްގެން  ވަޒީފާއަށް 

އަ ލިޔުމެއް  އެއްވެސް  އެނގޭނެ  އަޅާފައިވާކަން  ފަރާތުން ފިޔަވަޅެއް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ހެއްކެއް  ދި 

 ހުށަހަޅާފައިނުވެއެވެ. 

ގަވާއިދު  .9.4 ލިމިޓެޑްގެ މުވައްޒަފުންގެ  ކޯޕަރޭަޝން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފެނަކަ  ލިޔުމުގައި  ވަކިކުރިކަމުގެ  ވަޒީފާއިން 

 ؛ގެ )ށ( އަށް ނަޒަރުކުރާއިރު އެމާއްދާގައިވަނީ 34.8ގެ 2015

ފަރާތުގެ އަޚްލާޤީ މިންގަނޑު ނުވަތަ މަސައްކަތުގެ ޤާބިލުކަން ނުވަތަ އަޚުލާޤީ މިންގަނޑު ރަނގަޅުކުރުމަށް  ވަޒީފާއަދާކުރާ  

ފަރާތުން އޭނާގެ މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤު ރަނގަޅު ނުކޮށްފިނަމަ ނުވަތަ އޭނާ    ވަޅު އެޅުމަށްފަހުވެސް ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފިޔަ 

ގޮތުގައި ހިންގުމާއި ގުޅިފައިވާ އޭނާގެ ޒިންމާ އަދާ ނުކޮށްފިނަމަ ނުވަތަ  މިކުންފުނީގެ ވަޒީފާ އަދާ ކުރާތަން ރަނގަޅު  

މުވައްޒަފު   ދިނުމަށްފަހު  ނޯޓިސް  ފެނިއްޖެނަމަ.....  ކަމަށް  ނުލިބޭ  ޚިދުމަތް  މިންވަރަށް  އެކަށީގެންވާ  ފަރާތުން  އޭނާގެ 

 ވަކިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކުންފުންޏަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

 މިފަދައިންނެވެ.  
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 ؛ވަނަ މާއްދާގައި  19ފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ ވަޒީ .10

ފިޔަވަޅުތަކުގެ   ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދަގައި  މި  ތަބާނުވާނަމަ،  މިންގަނޑުތަކަށް  އަޚްލާޤީ  ތަބާވާންޖެހޭ  މުވައްޒަފުން 

ފަރާތަށް   ވަޒީފާދޭ  ބާރު،  އެޅުމުގެ  ފިޔަވަޅު  އިޞްލާޙީ  އެކަށީގެންވާ  ފެންނަ  އަޅަން  މުވައްޒަފަކާމެދު  އެ  ތެރެއިން 

 ލިބިގެންވެއެވެ.  

 ؛ފައިވާކަމާއި، އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު މާއްދާގެ )ށ( ގައިންކޮށްމިފަދައިން ބަޔާ

 ތައް ހިމެނޭނެއެވެ. މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި "އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު" ގެ މާނައިގައި އަންނަނިވި ކަންތައް

 ؛ނަސޭހަތްދިނުން .1

 ؛ލިޔުމުން އިންޒާރުދިނުން .2

 ؛ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް ހުއްޓުވުންދުވަހަށްވުރެ  14ވަޒީފާގެ މަސައްކަތަށް ނިކުތުން  .3

 ހުރި މަގާމަށްވުރެ ދަށްމަގާމަކަށް ބަދަލުކުރުން.  .4

މައްސަލަ   ބަޔާންކުރެވިފައިވާއިރު،  އަޅާފައިވާ  މިފަދައިން  މާނައިގައި  ފިޔަވަޅުގެ  އިސްލާހީ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި 

ގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުކަން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގެއެވެ.    2018  ބަރުއޮކްޓޫ  30  ހަމައެކަނި ފިޔަވަޅަކީ  

ފަރާތް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަކިކުރެވިފައިވަނީ    2021ޖަނަވަރީ    05އަދި  ވަޒީފާއިން  ފެށިގެން  އިން 

ވަކިކު "ވަޒީފާއިން  ނޫންކަން  ތަކުރާރުވެގެން  އަމަލު  އެޅުނު  ފިޔަވަޅު  އިސްލާހީ  ކަމުގެ އިސްވެދެންނެވުނު  ރި 

 ލިޔުމުން" އެނގެއެވެ. 

 E-A/IM/2021/010ނަންބަރު    އެފަރާތުގެ  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ .11

ނަންބަރު    (2021ޖަނަވަރީ    03) ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އޮޕަރޭަޝންްސ    E-A/IM/2021/010ގައި 

ސަރވިސަސް ޑިޕާޓްމަންޓުން ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓަށް ފޮނުވާފައިވާ އިންޓަރނަލް މެމޯއަށް ބެލުމުން، ޒާހިރު 

އުސްމާން ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ހިންގުމާ ހަވާލުވި ދުވަހުން ފެށިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މަަސއްކަތުގެ ރަސްމީ ގަޑީގައި  

ޅުމާއި، ހަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކާއި ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމުގައި ވަރަށް  ގިނަވަގުތު ބޭރުގައި އު

ބޮޑަށް ފަރުވާކުޑަކުރުމާ އަދި އިތުރު ގަޑީގެ މަސައްކަތަށް ހާޟިރުނުވެ ކާޑު އިން ކުރަމުންދާކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

ނޭނ ކުރަން  މަަސއްކަތްތައް  ހަވާލުކުރެވޭ  ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ،  ފަރާތަކީ  މުވައްޒަފެއްކަމަށް  އެފަރާތަކީ ގޭ 
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މުވައްޒަފެއްނޫންކަމަށް    ވާއިސްވެދެންނެވިފައި ބޭނުންވާ  މަސައްކަތްތަކަށް  ދަންނަވާފައިވާކަން  ޑިޕާޓްމަންޓުގެ 

ފަރާތުގެ   ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ރައްދުވި  މައްަސލަ  މެމޯ'  'އިންޓަރނަލް  ރި  އިސްވެހަވާލަދެވިފައިވާ  ޯސސަްސ  ހިއުމަން 

ހިންގާ   ތަހުގީގެއް  އިދާރީ  ބެލުމަށް  މައްސަލަ  މި  ރިޕޯޓެއް   2021ޖަނަވަރީ    04ޑިޕާޓްމަންޓުން  ތަހުގީގު  ގައި 

މައްަސލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި     ރިޕޯޓު ތައްޔާރު ކުރުމަށްތަހުގީގުމި ދެންނެވުނު    ވެ.އެން ފާހަގަކުރެވެއެކުލަވާލައިފައިވާކަ

 މުވައްޒަފެއްގެ ބަޔާން ނަގާފައިވާއިރު،  )ދެއެއް(   02އެޑިޕާޓްމަންޓްގެ ސީނިއަރ އެފަރާތާ މަަސއްކަތް ހަވާލުކުރާ  

  ބަޔާނުން ފާހަގަވީ ކަންތައްތައް މައްަސލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ

ސައިގެ  މައްަސލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އާންމުކޮށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތަކީ ޔައުމިއްޔާ ލިޔުމާއި އެންޓްރީ ބެލެހެއްޓުމާއި ކެއުމާއި  

ބެލެއްޓުންކަމަ އަށާއި،  ކަންތައް  މަސައްކަތްތައް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  ނިންމަމުން މައްސަލަ  ދުވަހަށް  ދުވަހުން  ބަދުވެސް 

ހެނދުނު އަންނަ ގޮތަށް ސައިން އިން ކުރުމަށްފަހު  ށާއި،  އޮފީހުން ބޭރުގައި ގިނަ ވަގުތު ހޭދަނުކުރާކަމަ  ،ގެންދާކަމަށާއި

އާންމުގޮތެއްގައި ހަވީރު    ،ޖަހާއިރު އަންނަ ގޮތަށް އޮފީހުން ބޭރަށްނުދާކަމަށާއި  09:00އުމަށްފަހު  އެއްގަޑިއިރުގެ ބްރޭކަށް ދި 

  ހާޒިރުވެވެނީ ދުވަހު އޮފީހަށް    ގިނަ ދުވަސް  ށާއި، އެފަރާތަށްޖަހަންދެން އޮފީހުގައި މަޑުކުރާކަމަ  18:00އަދި    17:00

އެފަރަތާކީގަޑިޖެހިގެންކަމަށާއި އަދި  ކުރިންވެސް  ،  އަޅާފައިވާ  މީގެ  ފިޔަވަޅު  ބުނެފައިވާކަން   އިްސލާހީ  ފަރާތެއްކަމަށް 

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 އަޙްމަދު ނާފިއުގެ ބަޔާނުން ފާހަގަވީ ކަންތައްތައް 

އޮޕަރޭަޝންސް ސަރވިސަސް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ    މައްަސލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެން ފެށިގެން    2020މާރިޗު    18އަޙްމަދު ނާފިއު  

  ފެށިގެން   ންދުވަހު  ފެށި  އެފަރާތް ވަޒީފާއަށް ނިކުންނަންރީޖަނަލް އެގްޒެކެޓިވްގެ މަގާމުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތެއްކަމަށާއި،  

 ދެކެފައިނުވާކަމަށާއި، މިއަދާ ހަމައަށް އައިއިރުވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާުތް ޑިޕާޓްްމަންޓްގެ މަސައްކަތެއް ކުރަނިކޮށް 

ގިނަވަގުތު އޮފީހުން ބޭރުގައި ވަގުތު ހޭދަކުރާ މުވައްޒަފެއްކަމަށާއި،  ރަްސމީ މަަސއްކަތު ގަޑީގައި  މައްަސލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ  

ފަރާތް   ހުށަހެޅި  އަންނަ  މައްަސލަ  ގަޑިޖެހިގެން  ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި،  އަންނަކަން  އޮފީހަށް  ގަޑިޖެހިގެން  އާންމުކޮށް 
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ގެ   09:00ވަސްތައްވެސް ހިމެނޭގޮތަށް އޮފީހަށް ނުވަތަ ޑިޕާާޓްމަންޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަންނާނީ ހެނދުނު  ދު

ދުވަހަކު    ،ކަމަށާއިފަހުން   ޑިޕާޓްމަންޓުއެއްވެސް  ފެށޭއިރު  ގަޑި  އޮފީސް  ކުރިން  ރަސްމީ  އޭގެ  ނުހުންނަކަމަށާއި،  ގައި 

މަސައްކަތްތަކުގައި ބައިވެރިނުވާއިރު އިތުުރު ގަޑީގައި ކުރަންޖެހޭ މަަސއްކަތެއް ހުންނާނެކަމަކަށް ގެ  ގަޑީގައި ޑިޕާޓްމަންޓު

 ބަޔާން ދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ގަބޫލުނުކުރާކަމަށް ބުނެ

  ތޯހާ އިމާދުގެ ބަޔާނުން ފާހަގަވީ ކަންތައްތައް

އެ   ކުރަނިކޮށް  މަސައްކަތް  ޑިޕާޓްމަންޓުގައި  ސާރވިސް  އޮޕަރޭޭަޝންސް  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އިމާދު  ތޯހާ 

މި   ބަދަލުކުރެވުނު  ފަރާތަކީ  ޑިޕާޓްމަންޓަށް  ހުށަހެޅި  ފަރާތެއްނޫންކަމަށާއެ  މައްަސލަ  އި،  ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މަަސއްކަތްކުރާ 

 ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑީގައި ގިނަވަގުތު އޮފީހުން ބޭރުގައި ވަގުތު ހޭދަކުރާ މުވައްޒަފެއްކަމަށް މައްަސލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ 

އާންމުކޮށް ގަޑިޖެހިގެން އޮފީހަށް އަންނަ ފަރާތެއްކަމަށާއި،    ހަމަ މިއާއެކު މައްަސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ  އި،ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަންނާނީ ގަޑިޖެހިގެން އަންނަ ދުވަސްތައްވެސް ހިމެނޭގޮ ތަށް އޮފީހަށް ނުވަތަ ޑިޕާާޓްމަންޓަށް 

ޑިޕާޓްމަންޓަކީ ށާއި،  ގެ ފަހުން ކަމަށާއި އޭގެ ކުރިން އޮފީސް ގަޑި ފެށޭއިރު ޑިޕާޓްމަންޓްގައި ނުހުންނަކަމަ  09:00ހެނދުނު  

ދާ ޑިޕާޓްމަންޓަށްވެފައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ކުންފުނީގެ މުޅި އޮޕަރޭަޝންސް އާއި ގުޅޭ އެންމެހާ ކަންކަން ކުރަމުންގެން 

އި، ހަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތް ނުކުރެވި ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރަންެޖެހޭ މަސައްކަތް ނުކުރެވި ގިނަ ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވާކަމަށާ

ކުރަ ގަޑީގައި  އިތުުރު  ބައިވެރިނުވާއިރު  މަަސއްކަތްތަކުގައި  ޑިޕާޓްމަންޓްގެ  ގަޑީގައި  މަަސއްކަތެއް  ރަސްމީ  ންޖެހޭ 

 ބަޔާން ދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ގަބޫލުނުކުރާކަމަށް ބުނެހުންނާނެކަމަކަށް 

 ތަހުގީގު ރިޕޯޓުގެ ނިންމުން 

ވަޒީފާގެ   ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބެލުމުން،  ބަޔާންތަކަށް  ނެގިފައިވާ  ތަހުގީގަށް  އިދާރީ  ނިންމުމުގައި  ރިޕޯޓުގެ 

 މައްަސލަ ހުށަހެޅި މަށް ފަރުވާކުޑަކުރަމުން ގެންދާކަމަށާއި، ހަވާލުކުރެވޭ ޒިންމާތައް އަދާނުކުރެވިމަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރު

އަދާނުކުރެވޭ ޒިންމާތައް  އެންމެހައި  ނަގަންޖެހޭ  ފަރާތަކީ    ކަމަށާއި، ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ފަރުވާކުޑަ  މައްސަލަ  ހާޟިރީއަށް 

ގޮތުގައި   ފަރާތަށް    ކަމަށާއި،ފާހަގަކުރެވިފައިވާމުވައްޒަފެއް  ހުށަހެޅި  ފިޔަވަޅު  މައްަސލަ  އިސްލާހީ  ކުރިންވެސް  މީގެ 



 

 ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ 
   VTR/2021/76މައްސަލަ ނަންބަރު                          ހުށަހެޅި މައްސަލަ  ފަރާތުން ޙައްވާ ޝަނާގެ 

 

22 ގެ  14 ޞަފްޙާ      
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އަޅާފައިވާކަމަށާއި، އޮޕަރޭަޝންސް ސަރވިަސސް ޑިޕާޓްމަންޓަކީ ކުންފުނީގެ އެންމެހައި އޮޕަރޭަޝންސް ހިންގަމުންދާ ތަން  

ގެ ަސބަބުން ޑިޕާޓްމަންޓުގައި ބަހައްޓައިފިނަމަ ދުވަހުން ދުވަހަށް  ކަމުގައިވާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ފަރުވާކުޑަކަމު 

ދިނުމަށް   ހިދުމަތް  ދެމުންގެންދާ  ކުންފުނިން  ސަބަބުން  އޭގެ  ނުކުރެވި  މަސައްކަތް  ވެގެންދާނެކަމަށާއި،  ދަތިކުރަންޖެހޭ 

ންނުވާކަމަށް އަންގާފައިވާތީއާއި އޮޕަރޭަޝންސް ަސރވިަސސް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މަސައްކަތަށް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ބޭނު

ދިނުމަށްފަހު   ނޯޓިސް  ނެތުމާއެކި  ޑިޕާޓްމަންޓެއްގައި  އެއްވެސް  މިވަގުތު  ދާއިރާއެއް  އެހެން  ހިފޭނެ  ބޭނުން  މުވައްޒަފު 

 ކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ވަކިކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

އްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މަސައްކަތުގެ އަހްލާގު އެކަށީގެންނުވާކަމަށް އިސްވެދެންނެވުނު ތަހުގީގު ރިޕޯޓަށް ބެލުމުން، މަ .12

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  މާއި،  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އެފަރާތާ އެކަމާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދައްކާފައިނުވާކަ 

ފަރާތަށް އެކަމާ ގުޅިގެން ނަސޭހަތެއް ނުވަތަ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އެދެވޭ ގޮތެއްގައި އަދާކުރަމުން ގޮސްފައިނުވާތީ އެ

ކީ ހާޟިރީއަށް ފަރުވާ ކުޑަ އަދި ގަޑިޖެހޭ މުވައްޒަފެއްކަން  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަމާއި،  އިންޒާރެއްވެސް ދީފައިނުވާކަ

އޮތްނަމަވެސް އެނގެން  ބަޔާންތަކުން  މުވައްޒަފުންގެ  އެހެން  ހިމަނާފައިވާ  ރިޕޯޓުގައި  ތަހުގީގު  އެކަން  ،  ނެގިފައިވާ 

ފަރާތުން   ރައްދުވި  މައްސަލަ  އޮވެމެ،  ބުރަވެ  ކޮށްދިނުމުގެ  ފަރާތުގެސާބިތު  ހުށަހެޅި  ރިޕޯޓު   މައްަސލަ  ހާޟިރީ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ބޭނުން ހިފޭނެ  އެވެ. މީގެ އިތުރުން، ތަހުގީގު ރިޕޯޓުގައި  ހުށަހަޅާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެ 

އޮޕަރޭަޝންސް ސަރވިަސސް ޑިޕާޓްމަންޓް ނޫން އެހެން  ށްފައިވާއިރު،  މަށް ބަޔާންކޮއެއްވެސް ޑިޕާޓްމަންޓެއް ނެތްކަ 

ޑިޕާޓްމަންޓަކަށް  އެހެން  ނުވަތަ  ބެލުމަށް  ކުރެވިދާނެތޯ  މަސައްކަތް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޑިޕާާޓްމަންޓެއްގައި 

 ވެ.  ގެންދިއުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން އެނގޭނެ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެ

އި އަދި އެ ރިޕޯޓުގައި އެފަރާތަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން ތަހުގީގު ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލަ   ރާތްމައްަސލަ ހުށަހެޅި ފަ

ބަޔާންކޮށްފައި އަޅާފައިވާކަމަށް  ފިޔަވަޅު  އިްސލާހީ  ކުރިންވެސް  މި ވީނަމަވެސް،  މީގެ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުގެ އިތުުރުން އިތުރު އެހެން އިސްލާހީ ފިޔަވަޅެއް  ވަނަ ނުކުތާގައި   9.1ރިޕޯޓުގެ  

ވަނަ ނުކުތާގައި    12މި ރިޕޯޓުގެ  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ސަބަބުގެ އިތުރުން،    އަޅާފައިވާކަމަށް ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާ

ގަޑި އަދި  ފަރުވާކުޑަކޮށް  ހާޟިރީއަށް  ރިޕޯޓު ފާހަަގަކޮށްފައިވާފަދައިން،  ހާޟިރީ  ސާބިތުކޮށްދޭނެ  ޖެހިފައިވާކަން 



 

 ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ 
   VTR/2021/76މައްސަލަ ނަންބަރު                          ހުށަހެޅި މައްސަލަ  ފަރާތުން ޙައްވާ ޝަނާގެ 

 

22 ގެ  15 ޞަފްޙާ      
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އެކަމާ ގުޅިގެން    ،ފުރުސަތުދެވިހުށަހަޅާފައިނުވާއިރު، އެކަންކަމާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އިސްލާހުވުމަށް  

ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނެ އަޅާފައިވާކަން  ފިޔަވަޅު  ނަންބަރު ،  ތަތީއާއިއިސްލާހީ  ހައިކޯޓުގެ        ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

2012/HC-A/280  ަިޟއްޔާގައިގ ، 

ޢަބްދުއްރައްޒާޤު    ، "... ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޢަލީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ފޮނުވި ސިޓީގައި އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ސަބަބު ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު

ވަކިކުރުމާގުޅިގެން ވަޒީފާއިން  ޓްރައިބިއުނަލަ   ، ޢަލީ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ޢަލީ  ހުށަހެޅުމުންޢަބްދުއްރައްޒާޤު  މައްސަލަ  ޢަލީ    ، ށް  ޢަބްދުއްރައްޒާޤު 

މިޓެޑްގެ  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ފޮނުވި ލިއުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަބަބު ފިޔަވައި އެހެން ސަބަބުތަކެއް ޕްރިސިޝަން މެރިން ޕްރައިވެޓް ލި 

މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ސަބަބުކަމަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި    ، ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް އެސަބަބުތަކަށް ރިޢާޔަތްނުކުރެވޭނެކަމާއި

އެސަބަބުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރެވުމަކީ މުވައްޒަފުންގެ ޙައްޤުތައް    ، ލިއުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަބަބު ފިޔަވައި އެހެން ސަބަބުތަކެއް ހުށަހަޅައި

 ، ގެއްލިގެން ހިނގައިދާނެކަމެއްކަމާއި

ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޢަލީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ފޮނުވި ސިޓީގައި އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި    ، ސަލާގައިވެސް ބަލަން ޖެހޭނީމިމައް   ، އެހެންކަމުން

ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު އޮތްތޯއާއި  ، ސަބަބު  އެސަބަބު  އެކަށީގެންވާ    ، ޙަޤީޤަތުގައިވެސް  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  އެއީ  އޮތްނަމަ  އަދި 

 "… ، ސަބަބެއްތޯކަމާއި

މައްަސލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން އެފަރާތަށް އެކަން    ،އޮތްއިރު  ބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިއިމި  

ަފާރްތ  އަންގާ އިްސލާހުވުމަށް އެއްެވެްސ ފުރުސަތެއް ދީފައިނުވާކަމަށް ބުރަވެވޭ ސަބަބަށްޓަކައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

ިއްސވެ ަބާޔްނުކެރވަިފިއާވ ަހިއކުޯޓެގ ގިަޟްއާޔަގިއާވ ފަަދިއްނ    ިދަޔ ަވޒާީފިއން އަެފާރްތ ަވިކކޮށަްފިއަވީނއާަދުކަރުމްނ  

)ވަޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނ( ެގ    2/2008ާޤޫނުނ ަންނަބުރ    ަހީގަގުތަގިއެވްސ ެއ ަސަބުބ މުެދެވިރެވެގްނ ޫންނަކާމިއ، އިަދ

ަމުއޫޟީއ  21 ާގިއުމުކަރްނޖޭެހ  ަވިކުކުރުމަގިއ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ  ަދުށން  ާމއާްދެގ  އަދުުލެވިރަކްނ  ަވަނ   

 . ުބަރެވވެެއެވަކަމްށ  ާގިއުމުކުރެމްއެނިތ

އިޖުރާއީ    ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒިފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްަސލަ .13 ފަރާތުން  ރައްދުވި  ލުވެރިކަން    ދު އަމައްސަލަ 

(procedural fairness)  ާމުކުރެވިފޭތޯ ވަޒަންކުރާއިރުއިގ،  

 (substantive fairness)  އަދުލުވެރިކަން  މައުޟޫއީ   ގާއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރާއިރު  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު .13.1

އިޖުރާއީ  ގާ ބަލަން ގާ  (procedural fairness)ދުލުވެރިކަން  އައިމުކޮށްފައިނުވާނަމަ  އިމުކުރެވިފައިވޭތޯ 

ޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވީ  ގަ   HC-A/209/2010ނުޖެހޭނޭކަމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  



 

 ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ 
   VTR/2021/76މައްސަލަ ނަންބަރު                          ހުށަހެޅި މައްސަލަ  ފަރާތުން ޙައްވާ ޝަނާގެ 

 

22 ގެ  16 ޞަފްޙާ      
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އަދި  ސާ އިން  ،ނަމަވެސް ވާ އަފުވެރި  ނިންމުމަކަށް  އިޖުރާއީ  ސިދުލުވެރި  އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ  ލުވުމަށްޓަކައި 

 ރުކުރުން މުހިއްމުކަމުގައި ޒަ ކޮށްނަމަވެސް ނަހުލާސާއިމުކޮށްފައިވޭތޯ  ގާ  (procedural fairness)ދުލުވެރިކަން  އަ

   ދެކެމެވެ.

 ، ނިންމުމުގައި  ފަރާތަކުން   ވަޒީފާދޭ  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން   މުވައްޒަފަކު  ދަށުން  މާއްދާގެ  21  ާޤނޫނުގެ  އާބެހޭވަޒީފާ .13.2

ފަރާތުން  ،ކަނޑައެޅޭނީ  އިމުކުރެވިފައިވާކަމަށްގާދުލުވެރިކަން  އައިޖްރާއީ   ކުޑަމިނުން    ،ވަޒީފާދޭ  އެންމެ 

 ؛އެއީ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން ،މަލުކޮށްފައިވާނަމަކަމާއިއައަންނަނިވިގޮތެއްގެ މަތިން 

އަ .1 ނުވަތަ  ފެންވަރު  މަަސއްކަތުގެ  ރަނގަޅުނޫންކަމަށް   ހްލާގީ އެމުވައްޒަފެއްގެ  މިންގަނޑު 

ނަ ހުރިހާ ތަފްސީލަކާއެކު( ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ވަޒީފާދޭފަރާތަށް ފެންނަ ސަބަބު )އޭރަކު ދެވެން ހުން 

 ؛އެމުވައްޒަފަކަށް އަންގައި، އެކަންކަމާމެދު ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުސަތު އެމުވައްޒަފަކަށް ދިނުމަށްފަހު

މިންގަނޑު ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވިދާނެ   ހްލާގީއެމުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ނުވަތަ އަ .2

 ؛ނުވަތަ އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ކޮބައިކަން އެމުވައްޒަފަކަށް އެންގުމަށްފަހުކަންތައްތަކަކީ 

އެކަނޑައެޅި  .3 ކަނޑައަޅައި،  މުއްދަތެއް  ދެވޭނެ  އެމުވައްޒަފަކަށް  ރަނގަޅުކުރުމަށް  އެކަންކަން 

ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  އެ  ރަނގަޅުނުކޮށްފިނަމަ،  އެކަމެއް  ތެރޭގައި  އެމުއްދަތުގެ  މުއްދަތަކާއި، 

 ؛ތު އޮތްކަން އެމުވައްޒަފަކަށް އެންގުމަށްފަހުސަކިކުރުމުގެ ފުރުވަ

ކަންތައްތައް،  .4 އެންގުނު  އެމުވައްޒަފަކަށް  ވަޒީފާދޭފަރާތުން  ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭކަމަށް  އެމުވައްޒަފަކު 

ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކޮށްފައިނުވާނަމަ، އެ ކަމާމެދު ޖަވާބުދާރީވުމުގެ އިތުރު 

 ؛ ތެއް އެމުވައްޒަފަކަށް ދިނުމަށްފަހުސަފުރު

 ؛ޔަތްކޮށް، އެމުވައްޒަފަކާމެދު އަޅާނެ ފިޔަވަޅެއް ނިންމުމަށްފަހުއާ އެމުވައްޒަފަކު ދޭ ޖަވާބަށް ރި .5



 

 ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ 
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ން ނިންމައިފިނަމަ، އެމުވައްޒަފަކު ވަކިކޮށްފައިވާކަން، ވަކިކުރި ސަބަބުތަކާއެކު ވަކިކުރަ  އެމުވައްޒަފަކު .6

  އަދި ؛ައިވުންގާފންއެމުވައްޒަފަކަށް އަ

  އެމުވައްޒަފަކު  ،އެދިއްޖެނަމަ  އެމުވައްޒަފަކު ،ތުތަކުގައިސަފުރު  ދެވޭ  ޖަވާބުދާރީވުމަށް  އެމުވައްޒަފަކަށް .7

 ދޭންވާނެކަން  އެމުވައްފަކަށް ތުވެސްސަފުރު   ހޯދުމުގެ އެހީތެރިކަން  މީހެއްގެ ކަނޑައަޅާ

 . އެނގެއެވެ މައްސަލަތަކުން އެހެން މިބާވަތުގެ ނިންމަވާފައިވާ ހައިކޯޓުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރަތްށ ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ  މައްަސލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން   .13.3

ަފުރާވުކަޑުކަރުމްނ   ަވޒާީފައށް  ަރއުްދިވ  ަތުކާރުރޮކށް  މައްސަަލ  ސާބުިތޮކށިްދުނމްަށަޓަކއި،  ެގްނގޮސަްފިއާވަކން 

ަފާރުތްނ ުހށަަހޅަާފިއވާ ތުަހީގުގ ިރޯޕުޓަގިއާވ ެއކުނުްފީނެގ ެދުމވްައޒުަފްނެގ ަބާޔުނގެ އުިތުރްނ އްެއވެސް ިލުޔެމްއ  

ސަަބުބްނ  ަފުރާވުކޑުަކުރުމެގ  ުފުރއިސްލުާހއަެފާރތްަށ    ުހށަަހޅަާފިއުނާވިއުރ،  ިއސަުވަމްށ  ިފަޔަވުޅ    ސްލީާހތެުދިވ 

ައޅަާފިއާވަކްނ ސާބުިތކޮށެްދވަިފިއުނާވަކާމިއ، ަމއްސަަލ ހުށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއން ަވިކުކުރުމެގ ުކިރްނ އަެފާރތަށް  

ެއަކީށެގްނާވ ުފުރ ުބަރުނެވޭވ ސަަބބަށަްޓަކިއ، ަމއްސަަލ  ސަެއަކްނ ައްނާގ ަޖާވބާުދީރުވަމށް  ެތްއ ެދވިފިައާވަކަމްށ 

 procedural)  ދުލުވެރިކަންއަ   އިޖުރާއީާރްތ އާަދުކަރުމްނ ިދޔަ ަވޒާީފިއްނ އަެފާރްތ ަވިކކޮށަްފިއަވީނ  ުހށެަހިޅ ަފ

fairness) ާބުރަވެވެއެވެ. އިމުކުރުމެއްނެތިކަމަށް ގ 

ވަކިކުރުމުގައި   .14 ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްަސލަ  ފަދައިން  މައުޟޫ ގާއިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ    އީ އިމުކުރަންޖެހޭ 

އިޖުރާއީ    (substantive fairness)ދުލުވެރިކަން  އަ  (procedural fairness)ދުލުވެރިކަން  އައަދި 

ވަކިކުރެވިފައިވާތީގާ ވަޒީފާއިން  އެކަ  ،އިމުކުރުމެއްނެތި  ވަކިކުރިކުރުމެއްގެ  އެއީ  ވަޒީފާއިން  ސަބަބެއްނެތި  ށީގެންވާ 

 އެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ.  (unfair dismissal)އަންފެއަރ ޑިސްމިަސލް  ،ގޮތުގައި

 

 



 

 ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ 
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 ، ުރުކާރިއުރަޒޫނީނ ަފުރާވ ެއ ަފާރތްަށ ިލބިިދުނމްަށ ަނާގަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ އެދަިފިއާވ   .15

ަވނަ ާމއާްދެގ )ހ( ެގ ަދުށްނ އަެކށެީގްނާވ ސަަބެބއް    29)ވަޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނ( ެގ   2/ 2008ުރ  ަންނަބ  ާޤޫނުނ .15.1

ޤޫާނީނ   ިލބޭ  ުމަވްއޒަަފށް  ސަަބުބން  ަވކުިކުރުމެގ  ަވޒާީފިއްނ  ުގޭޅޮގުތން  ަހއެ  ، އުްލަތކާަށިއަހެނތި  އްލަުތކާ 

  ؛ިޟްއާޔަގިއަގ  HC-A/555/2016ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ަންނބުަރ  

ްއޓަުމްށ ުނވަތަ  ... އުަމުރނެރުުމގިައ ަވީޒފާއެާބޭހ ޓްރައިިބުއަނުލްނ ފަުރތަަމ ަބަލނާްވީނ އުެމވްައަޒަފުކ ވިަކކުރިއުިރ ހިުރ ަވީޒފާގިައ ައުލްނ ެބެހ"

  "... ، ްސ ެއަކށެީގްނވާ ަވީޒފާއްެއގިައ ެބހްެއޓަުމްށ ކަަމށިާއ ެއަވީޒފާާއގޭުޅ ުނަވތަ ެއޫންނެވ 

ަވނަ   37ިޟއާްޔެގ ަގ SC-A/12/2018ަކާމިއ، ިދވިެހާރްއޖެޭހ ސުްޕީރްމ ޯކުޓގެ ަނނަްބުރ ެއނޭގ ާބރުާތްނ ިއިމ 

 ؛ަވަނ ުނކާުތަގިއ  39ަވަނ ުނުކާތާއއި    38ުނުކާތާއިއ  

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އިން އެނގެނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ މުވައްޒަފަކަށް ދެވިދާނެ    29"ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ      

ބުނާ އަސާސީ  މި މާއްދާގައި  ކަމެވެ.  ވަޒީފާއަށް ރުޖޫރަކުރުން  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ވަކިކުރިއިރު  މުވައްޒަފަކު    އެންމެ އަސާސީ ޙައްލަކީ އެ 

ތަ އެ  ޙައްލުގެ މާނައަކީ އިސްތިސްނާއީ ޙާލަތެއް ނެތްނަމަ އެ މުވައްޒަފަކު ވަކިކުރިއިރު އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއަށް ރުޖޫޢަކުރުމެވެ. ނުވަ 

 ނޫންވެސް އޭނައާ އެކަށީގެންވާ ވަޒީފާއެއްގައި ބެހެއްޓުމެވެ. 

( Equitable remedyވަޒީފާއިން ވަކިކުރިއިރު މުވައްޒަފަކު ހުރި ވަޒީފާއަށް ރުޖޫއަކުރުމަށް އެންގުމުގެ އަމުރަކީ އަދާލަތުގެ ޙައްލެއް )     

އް  އެއް ސިފައިގެ އަމުރެކެވެ. އެހެންކަމުން އަދާލަތުގެ ޙައްލެ  (Specific performance)ކަމުގައިވާ، ވަކި ގޮތަކަށް އަމަލުކުރުމުގެ އަމުރާ  

އަޅާ ބައެއް  ކަމުގައިވާ، ވަކިގޮތަކަށް އަމަލުކުރުމުގެ އަމުރާ އެއް ފަދައިން، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި އިރު ހުރި ވަޒީފާއަށް ރުޖޫއަކުރުމަށް ހުރަސް  

އެހެންކަމުން    ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ފަހު ޖުމްލައިން ސާފުކޮށް އެނގެއެވެ.   29ޙާލަތްތަކެއް ހުންނާނެއެވެ. އެކަން ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  

ނުވަތަ  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި އިރު ހުރި ވަޒީފާއަށް ރުޖޫއަކުރުމަށް އަމުރެއް ނެރުމުގެ ކުރިން އެ އަމުރެއް ނެރުމަށް ހުރަސް އަޅާ ޙާލަތެއްތޯ  

 ވަޒީފާއަށް ރުޖޫއަކުރުމަކީ އަމަލީ ގޮތުން ކުރެވެން އޮތް ކަމެއްތޯ ބަލަންވާނެއެވެ. 

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި އިރު ހުރި ވަޒީފާއަށް ރުޖޫއަކުރުމަށް ހުރަސް އަޅާފާނޭ ނުވަތަ ވަޒީފައަށް ރުޖޫއަކުރުމަކީ  އިސްވެ ބަޔާންކުރި ފަދައިން،      

 އަމަލީ ގޮތުން ކުރެވެން ނެތް ކަމަށް ބެލެވިދާނެ ބައެއް ޙާލަތްތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. 

 ؛ދެމެދުގައިވާ އިތުބާރު ގެއްލިފައިވުން  އަނބުރާ އިޢާދަ ނުކުރެވޭ މިންވަރަކަށް، ވަޒިފާދޭ ފަރާތާއި މުވައްޒަފާ  -38.1

 ؛ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚާއި ވަޒީފާ ދިނުމަށް އަމުރުކުރާ ތާރީޚާދެމެދު އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއް ފާއިތުވެފައިވުން  -38.2

 ؛ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ކުޑަބޮޑުމިން  -38.3



 

 ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ 
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ން ނުވަތަ ވިޔަފާރިއަށް ބޮޑު ބަދަލެއް އައުމުގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފަކު  ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރީގެ ޙާލަތު ގޯސްވެފައިވުމުގެ ސަބަބު  -38.4

 ލެވެން ނެތުން. 

މައްސަލައެއްގައި   އެ  ވެސް  ޙާލަތްތަކެއް  ބާރުއަޅާ  ރުޖޫއަކުރުމަށް  ވަޒީފާއަށް  ހުރި  އިރު  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  އެގޮތަށް،  ހަމަ 

 ހުރެދާނެއެވެ. އެފަދަ ބައެއް ޙާލަތްތަކަކީ:

އެ  މުވައްޒަފުކު -39.1 ވަކިކުރުމުގެ ބަދަލުގައި  ވަޒީފާއިން  އަމަލުކަމަށްވެފައި، އެ ޙާލަތުގައި  ފުރަތަމަ  އެފަދަ  އަލަމަކީ  ޣައިރު ސުލޫކީ  ރި 

 ؛މައްސަލައިގެ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ޙައްލަކީ އެ މުވައްޒަފަށް އިންޒާރު ދިނުންކަމަށް ބެލެވޭ ޙާލަތްތައް

ނަމަ، އެ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ މުވައްޒަފުގެ ހުރި ޙާއްޞަ ހާލަތެއްގެ ސަބަބުން އެހެން  އެ ވަޒީފާއަށް އެ މުވައްޒަފު ރުޖޫއަ ނުކޮށްފި  -39.2

 ؛ތަނަކުން ވަޒީފާއެއް ހޯދުމަކީ މުސްތަޙީލުކަމަކަށްވުން 

ބަލައިގަތުން ކަމަށް  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި އިރު ހުރި ވަޒީފާއަށް ރުޖޫއަ ނުކޮށްފިނަމަ، އެއީ ވަޒިފާދޭ ފަރާތުގެ އެކަށިގެންނުވާ އަމަލުތައް   -39.3

 ދޭހަވާނޭ ޙާލަތްތައް." 

ަބާޔްނކޮށް   ުއމިފަަދިއްނ  ިރސޫަކނަޑައޅްުއވަާފިއާވ  ަމއްސަަލޔްަތކްޮށ،  ާއަލްށ  ޮގތަށް  ިއިމ  ކަނިްހނގަާފިއާވ  ަގިއ 

ުމަގިއ  ބާަލިއުރ، ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ އާަދުކަރުމނިްދަޔ ަމއްސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ަވޒާީފިއްނ ެއ ަފާރްތ ަވިކުކުރ

ިއުމުކެރވަިފިއާވަކަމްށ ުބަރެވެވްނ ނެތީަތ، މައްސަަލ ުހށެަހިޅ  ާގދުުލެވިރަކްނ  ައދުުލެވިރަކާމިއ ިއުޖާރީއ  ައ  ީއަމއޫުޟ

ލަާފްށަކމްަށ ަކނަޑައަޅއި،  ިހ)ވަޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނނު( ާއ    2/ 2008ަފާރްތ ަވޒާީފިއން ަވިކކޮށަްފިއަވީނ ާޤޫނނު ަނނަްބުރ  

ީރްމ ޯކުޓެގ ަނނަްބުރ  ސްުޕ  ެގިދވިެހާރްއޭޖިއ،  ަވނަ ަނންބަަރާށ  1ަވނަ ާމއާްދެގ )ހ( ެގ    29ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނެގ  

2018/SC-A/12 ަމށް  ާގމައްސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް އާަދުކަރުމނިްދަޔ ަމފަަދިއްނ،  ގިަޟްއާޔަގިއ ަބާޔނޮްކށަްފިއާވ

ަފާރްތ ަވޒާީފއްިނ ަވިކުކިރިއުރ  ެއުކުރަމށް ުހރަސްެއޭޅ ފަަދ ެއްއވެސް ސަަބެބްއ ެނތީަތ،  ައއަެފާރްތ ައނުބރާ ުރޫޖ

 ހުށަހެޅި   މައްސަލަަމާށިއ،  ުކުރައަމްށ ަމއްސަަލ ުހށަހިެޅ ަފާރތް ައނުބރާ ުރޫޖާގއާަދުކަރުމނިްދަޔ ަމ ެއ ަފާރުތން  

  ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމުގައި   ނުބެލުމަށް  ފަރާތެއްކަމުގައި  ވަކިވެފައިވާ  ވަޒީފާއިން  ގައި އް ލެހާ   އެއްވެސް  ފަރާތަކީ

 . ދެކެމެވެ

ލަތުގައި ހާކުރެވޭ  އަހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއަށް މައްަސލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަނބުރާ ރުޖޫ  މައްަސލަ .16

ާޤނޫނުގެ   )ރ(  29ވަޒީފާއާބެހޭ  މާއްދާގެ  ޖެހޭކަމާއި ވަނަ  ބަދަލުނަގައިދޭން  މުވައްޒަފަށް  ދަށުން  މުވައްޒަފު    ،ގެ 

ކުރުމާ ދެމެދު ހިނގާ މުޅި މުއްދަތަށް ބަދަލު ދިނުން ލާޒިމް  އައަނބުރާ ރުޖޫވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާއި ވަޒީފާއަށް އަލުން  



 

 ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ 
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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:  
 

 

ކޮންޓްރެކްޓާ   މަސްއޫލިއްޔަތަކީ  ގޮތުން  ކުޑަކުރުމުގެ  ގެއްލުން  ލިބޭ  އަނެއް  ހި ނޫންކަމަށާއި،  ފަރާތްނޫން  ލާފުވި 

ފު މުއްސަނދި ކަމެއް  ސާ ބޭއިން  ފަރާތުގެވެސް މަސްއޫލިއްޔަތެއް ކަމަށާއި، މުވައްޒަފަށް ދެވޭ ބަދަލު ކަނޑައެޅުމުގައި 

އިން އަމުރުކުރުމަކީ  ގޮތަށް  މުސާރައާއި  ސާލިބޭ  ނޫންކަމަށާއި،  ގޮތެއް  އެހެން  އިފުވެރި  ކަނޑައެޅުމުގައި  ނާޔަތްތައް 

ޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ޔަތްކުރަންވާނެ ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުއާތަނެއްގައި ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށްފައިވާނަމަ އެކަމަށް ރި

2019/SC-A/36  ަވަނަ ނަންބަރަށް    34ތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ  އަޟިއްޔާގެ ަޝރީގ

މައްަސލަ   ،ޔަތްކޮށްއާރި އުނިކުރެވޭނީ  ހަމައެކަނި  ބަލާއިރު  ގޮތަށް  ކަންހިނގާފައިވާ  މައްސަލައިގައި  ހުށަހެޅިފައިވާ 

ފެ ދުވަހުން  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  މައްަސލަ  ހުށަހެޅި  ހަމައަށް  ދުވަހާ  ވަޒީފާދިން  އަނބުރާ  އޭނާއަށް  ށިގެން 

ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކޮށްގެން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކުން އާމްދަނީއެއް ލިބިފައިވާކަން މައްސަލަ ރައްދުވި  

ން ފެށިގެން  ތާރީހުވަކިކުރި  ފަރާތަށް ސާބިތުކޮށްދެވޭ މިންވަރު އެކަނި ކަމާއި، މިމައްަސލައިގައި މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި  އެނގެން ނެތަތީ،    ންރާކައަދާހަމައަށްވެސް އެއްވެސް ވަޒީފާއެއް އަދާކުމި

ދުވަހާ ހަމައަށް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި    ރުޖޫއަކުރާ  އަނބުރާ ވަޒީފާށިގެން އެފަރާތް  ދުވަހުން ފެ

ވަޒީފާގައި   ބުނެވިދިޔަ  މުސާރައާއި  އެފަރާތަށް  ހުރިނަމަ،  ދެމިފަރާތުގެ  ދޭންޖެހޭކަމަށް ނަގައި  ނާޔަތްތައް  އިލިބޭނެ 

 ން ފެނެއެވެ.ކަނޑައަޅަ
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 މައްސަަލައިގެ ނިންމުން 

ބެލި    ދެންފަހެ، މައްސަލަ  ލިޔެކިޔުންތަކަށާއި،  ހުށަހެޅި  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތުންނާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

  ދިވެހި )  (މާލެ/    ރލްޕާމ. ގޯލްޑަން)  ނާޙައްވާ ަޝމަޖިލީހުގައި ދެފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް ބެލިއިރު،  

މުގައި  ގާމަ  ސީނިއަރ އޮފިސަރގެ  ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްގެ(  A340490:  ނަންބަރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން

ގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދުގެ  ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްވަނަ ދުވަހު  2021ޖަނަވަރީ  05 ވަޒީފާއަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް،

ފާއަށް ފަރުވާކުޑަކުރަމުން ދިއުމުގެ ސަބަބުން ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ތަކުރާރުކޮށް ވަޒީ   2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ    34.8

 01ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މަސައްކަތްތަކަށް ދަތިވާތީ މުވައްޒަފާމެދު އަޅާ އިސްލާހީ ފިޔަވަޅު އަޅައިގެންވެސް އިސްލާހުވެފައިނުވާތީ  

އާ ހަމައަށް   2021ވަރީ  ޖަނަ  04މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިސްގެ މުއްދަތަށްވާ ފައިސާ ދިނުމަށްފަހު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާއިރު،  

ނުވަތަ   ހުރެގެން  ނުނިމި  މަސައްކަތެއް  އެއްވެސް  ހަވާލުކުރެވޭ  ފަރާތާ  ހުށަހަޅާ  މައްސަލަ  ނުވަތަ  ގުޅިގެން  ހާިޟރީއާ 

ވަޒީފާއަށް ފަރުވާކުޑަވެގެން އެއްވެސް އިސްލާހީ ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުވާއިރު، އެދުވަހު ސެކްަޝންގެ މަސައްކަތްތައް ފުނިޖެހި  

ންޓްގެ މަސައްކަތަށް ދަތިވާތީ އަޅާ އިސްލާހީ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ބަޔާނެއްގައި ސޮއިކުރުމަށް އެންގި ނަމަވެސް،  ޑިޕާޓްމަ

ސޮއިކުރުމަށް  ބަޔާނުގައި  ނުވާތީ  މައުލޫމާތުތަކަށް  ތެދު  ކަންކަމަކީ  ހުރިހާ  ފާހަގަކޮށްފައިވާ  އެބަޔާނުގައި 

ވަކިކުރެވިފައިވާކަން  ގައި    2021ޖަނަވަރީ    05އިންކާރުކޮށްފައިވަނިކޮށް،   ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 އަންގާފައިވާތީ،

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ގާނޫނާއި ގަވާއިދާ ހިލާފަށްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، ވަޒީފާއިން  

އި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން މި މައްސަލާގައި  ވަކިކުރިއިރު އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާ އަނބުރާ އިއާދަކޮށްދިނުމަށާ

ފެނަކަ  ޙައްވާ ަޝނާގެ ފަރާތުން  ނިޔާ ކަނޑައެޅޭ ދުވަހާ ހަމައަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ލިބިދިނުމަށްއެދި  

ރައްދުވާގޮތަށް   ލިމިޓެޑަށް  ޓްރައިބިއުނަލަށް  2020މާރިޗު    29ކޯޕަރޭަޝން  ވަޒީފާއާބެހޭ  މި    ގައި  ުހށަަހޅަާފިއާވ 

 ަމްއސަަލިއަގިއ، 

އިަދ ިއުޖާރީއ    (substantive fairness)ުދުލެވިރަކްނ  ައ  ީއަވޒާީފިއްނ ަވިކުކިރ ުކުރުމަގިއ ަމުއޫޟ  ޙައްވާ ަޝނާ

ިއުމުކެރވަިފިއުނާވކަަމްށ ުބަރެވޭވތީ، ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ަވޒާީފިއްނ  ާގ  (procedural fairness)ދުުލެވިރަކްނ  ައ
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ެއްއގެ ޮގުތަގިއ ކަނަޑައަޅިއ،  (  unfair dismissalަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރތް ަވިކުކރުިކުރަމީކ ައނެްފައރ ިޑްސިމސްަލ ) 

ަޝނާ  ާޤ  ޙައްވާ  ަސބެަބްއ ނިެތ  ެއަކީށެގްނާވ  ަވިކުކެރވަިފިއަވީނ  ަންނަބރު  ަވޒާީފިއްނ  )ަވޒާީފާއބެހޭ    2/ 2008ޫނނު 

ދުުލެވިރަކާމިއ ިއުޖާރީއ  ައ   ީއަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރުމަގިއ ަމުއޫޟޙައްވާ ަޝނާ    ލަާފްށަކމްަށ ކަނަޑައަޅިއ، ިހާޤޫނުނ( ާއ  

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ   29)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2  ާޤނޫނު ނަންބަރުަފިއުނާވީތ،  ްށިއުމޮކާގދުުލެވިރަކްނ  ައ

ދަށުން  1 ނަންބަރުގެ  ަޝނާ    ވަނަ  މަޙައްވާ  އެފަރާތް  ގާއަދާކުރަމުންދިޔަ  ރޫުޖމަށް  ޙައްވާ ުކުރަމާށިއ،  ައައނުބާރ 

ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކިރ  ޙައްވާ ަޝނާ  ެލްއަގިއ ަވޒާީފިއްނ ަވިކވަެފިއާވ ަފާރެތްއަކުމަގިއ ުނބުެލަމާށިއ،  ާހްއެވްސ  އެަޝނާއަކީ  

ާތީރުހާތީރ ަހަމޖޭެހ  އުަލން  ަކނަްތްއތްައ  ަވޒާީފެގ  ަފާރުތގެ  ެއ  ެފިށގްެނ،  ަޝނާ    ، ަހަމައްށ   ާހްނ  ަވޒާީފިއްނ ޙައްވާ 

އެކީ ޙައްވާ ަޝނާއަށް  ާނަޔތަްތކްަށާވ ަފިއާސ  ިއުމާސަރާއިއ    ާހިއ ިލެބުމނިްދަޔ ެއްނެމުމަގާގަވިކުކިރިއުރ އާަދުކިރ ަމ

ހަމަޖެހޭތާ   އެކަން  ދިނުމަށްފަހު  ލިޔުމުން    3އެއްފަހަރާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  )ތިނެއް( 
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