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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 

 މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ހުލާސާ   ރިޕޯޓު 
 

 VTR/2020/82 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2020މޭ  05 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2021ނޮވެންބަރު  02 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 ރަީޝދު، ސޯސަންގެ، ށ. ބިލެތްފަހިهللا ޢަބްދު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A072573)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑް  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

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

 

 ސާ ލާ ހު މައްސަލައިގެ  

( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: ށ. ބިލެތްފަހި/    ސޯސަންގެ)  ރަޝީދުهللا ބްދުޢަ ،މި މައްސަލައަކީ

A072573  )27    ުސްޓޭަޝން     ށ. ބިލެތްފަހި ބްރާންޗުގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްގެއިން ފެށިގެން  2013މާރިޗ

ރަޝީދުގެ ފަރާތުން އެއްވެސް މައްސަލައެއް ދިމާވިކަން   هللا ، ޢަބްދުއަދާކުރަމުންދަނިކޮށް ވަޒީފާ ގައިމަގާމު ގެ  މެނޭޖަރެއް 

ކުރިން އެންގުމަކާ ނުލާ އަދި އެފަދަ ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ސުވާލުކުރުމަކާ ނުލާ، ކުންފުނިން ބަލަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން  

ދު  30ފެށިގެން  އިން    2020ޖަނަވަރީ    19 ވަޒީފާއިން ސަސްޕެންޑްކުރެވިފައިވާކަމުގައި  )ތިރީސް(  މުއްދަތަށް  ވަހުގެ 

ކުރެވިފައިވަނީ ކޮން ކަހަލަ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކޮން ތުހުމަތެއްގައިކަމެއް  ސަސްޕެންޑް  ، ސިޓީއަކުން އަންގާފައިވާކަމަށާއި

ރާތުން ސިޓީއެއް ހުށަހެޅުމުން އެ މައުލޫމާތު ބަޔާންކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި، މިކަން ސާފުކޮށްދިނުމަށް އެދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަ
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މަ ފަރާތަށް އަންގާފައިވަނީ  ހުށަހެޅި  ލިބިގަތުމުގެ    ލޫމާތުޢު ނުދީ މައްސަލަ  މައުލޫމާތު ޤާ ގެ  ޤު އްޙަހޯދައި  ނޫނުގެ ދަށުން 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ސަސްޕެންޑްކުރެވިފައިވަނީ،  ހޯދުމަށްއެދި ފޯމު ހުށަހެޅުމުން މައުލޫމާތު ދޭނެކަމަށާއި، އެގޮތުން  

ރައްޔިތުންނާއި   އާންމު  ވެއްޓޭގޮތަށް  އަގު  ކުންފުނީގެ  ބަދުނާމުކޮށް،  ކުންފުނި  ފަރުވާކުޑަވެ،  މަސައްކަތަށް  ހަވާލުކުރެވޭ 

މާތު ކަމާނުގުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ހިއްސާކުރަމުންދާ  ވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ އިތުރުން ކުންފުނީގެ ސިއްރު މައުލޫމު

މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކަމުގައި އިސްވެދެންނެވުނު ފޯމު ހުށަހެޅުމުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ޖަވާބުގައި ސިޓީއަކުން  

   އަންގާފައިވާކަމަށާއި،

މަސައްކަތުގެ ފަރުވާކުޑަވެގެން ކުންފުނީގައި ހޭދަވެފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އިސްވެ ދެންނެވުނު ސިޓީ ލިބުމުގެ ކުރިން  

ދީފައިނުވާކަމަށާއި  އިންޒާރެއްވެސް  ނުވަތަ  ނަސޭހަތެއް  އެއްވެސް  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  ފަހުގެ    ،މައްސަލަ  އެންމެ  އެކަން 

 ންވަރު ބަލާ ފޯމަށް ބެލުމުންވެސް އެނގެން އޮންނާނެކަމަށާއި، މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެ 

ކުންފުނީގެ ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއްކޮށް، އެފަދަ ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ސުވާލެއް  

ސަވީސް( ދުވަސް ބެހެއްޓުމަށްފަހު،  )ފަން   25ކުރުމަކާ ނުލައި އުސޫލުތަކާ ހިލާފަށް ސަސްޕެންޑްކޮށް، ސަސްޕެންަޝންގައި  

ވަޒީފާއާބެހޭ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ އެތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ސުވާލެއްނުކޮށް، އަދުލު އިންސާފުގެ ހަމަތަކާއި  

ދުލުވެރިކަން  ނާ ހިލާފަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ މައުޫޟއީ އަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ އަ ާޤނޫ

މަށާއި،  މަށް ކަނޑައަޅައިދިނުލާފަށްކަހި ދާ  އިވާ ގަނާއި  ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫދުލު އިންސާފުގެ ހަމަތަކާއި  ގާއިމުކުރުމެއްނެތި، އަ

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

ތިރީސްއަށް)ރ.  -/30,438ގޮތުގައި   ހަތަރުސަތޭކަ  ވަކިކުރުމުގެ    ރުފިޔާ(  ތިރީސްހާސް  ވަޒީފާއިން  ކުއްލިއަކަށް  އާއި، 

ރ. )ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާ( އާއެކު ޖުމުލަ  -/50,000ވެފައިވާ  ހަރަދު ތައް ހަމަޖެއްސުމަށް  ރަދުހަސަބަބުން ދިރިއުޅުމުގެ  

ނަގައިދިނުމަށާއި،   ރަޝީދަށްهللا ޢަބްދުރުފިޔާ( އެކީ އެއްފަހަރާ    އަށްޑިހަހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ތިރީސްއަށްރ. )-/80,438

ފަރާތުން   ގެރަޝީދު هللا ޢަބްދުއެދި    ކޮށްދިނުމަށްދަ އިއާއަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއަށް އަލުން އަނބުރާ    ރަީޝދުهللا ޢަބްދު

ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުން ބަލާފައިވާ    2020  މޭ  05ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން  

 މައްސަލައެކެވެ. 
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 މެންބަރުގެ ރައުޔު 

 ރައުޔު  ފާތިމަތު މަހީރާ މުޙައްމަދުގެ 

   ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން އިގައި  މައްސަލަ 

ފަރާތްކަމުގައިވާ   .1 ހުށަހެޅި  ބިލެތްފަހި/    ސޯސަންގެ)  ރަީޝދުهللا ޢަބްދުމައްސަލަ  ރައްޔިތެއްކަން  ށ.  )ދިވެހި   )

)މީގެ ފަހުން "މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް" ގެ ގޮތުގައި މުޚާޠަބުކުރެވޭ  (  A072573އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

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

ގޮސްފައިވަނީ    ،ކުރުމުންރުޒަނަ އަދާކުރަމުން  ވަޒީފާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ލިމިޓެޑް  މައްސަލަ  ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ 

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

ކަމަށާއި، މައްސަލަ ރައްދުވި    މަގާމު  ބިލެތްފަހި ބްރާންޗުގެ ސްޓޭަޝން މެނޭޖަރުގެ  ށ.  މުޚާޠަބުކުރެވޭ ފަރާތް( ގެ

މައްސަލަ  ކަމަށާއި،   2013މާރިޗު  27ކީ ހައްޔަނުކޮށްފައިވާ ތާރީއަފަރާތުގެ ވަޒީފާއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް 

އަދާކުރަމުންދިޔަ   ވަކިކުރެވުނުއިރު  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  މަހަކު  މަގާމުހުށަހެޅި  ގޮތުގައި  މުސާރައިގެ  އަސާސީ  ގެ 

ހަތްސަތޭކަ ހާސް  )ފަސް   ރ.-/5,796ތްތަކުގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ  އިނާޔަރުފިޔާ( އާއި،  ހާސް  ފަސްރ. )-/5000

ހަ ފަރާތް  ރުފިޔާ(    ނުވަދިހަ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަޒީފާއިން  ބަޔާންކުރެވުނު  އިސްވެ    12ލިބެމުންދިޔަކަމަށާއި، 

 ކޮށްފައިވާކަމަށާއި، ވަކި  ގައި 2020 ފެބުރުވަރީ

ނާއި  ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫ،  ސާސަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ަޝކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ އަ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީކަމަށް    ތެއް އިންޒާރެއް ދިނުމެއްނެތިނަސޭހައެއްވެސް  ށް  ހިލާފަދާ  ގަވާއި

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ފަރާތް

ވަޒީފާއިން  ޅި ފަާރތް މައްަސލަ ހުށަހެ ،ބުނެފައިަވނީ ކަމުަގއި ގޮތް އެދޭ ަފރާތުން ހުށަހެޅި މައްަސލަ .2

ސަބަބެއްނެތި،   އެއްވެސް  އިޖުރާއީ  އަދުލުވެރި  މައުޫޟއީވަކިކޮށްފައިވަނީ  ކަން  އަދުލުވެރިކަމާއި 

ހަމަތަކާއި  އަ ކުރުމެއްނެތި،  ގާއިމު އިންސާފުގެ  ާޤނޫވަޒީފާއާބެހޭދުލު  ށްކަމަށް ހިލާފަދާ  ގަވާއި ނާއި   

)ތިނެއް(    3ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި  
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ގޮތުގައި އެލަވަންސްގެ  މުސާރައާއި  ހަތަރުސަތޭކަ  -/30,438ގޮތުގައި    މަސްދުވަހުގެ  )ތިރީސްހާސް  ރ. 

ހަރަދުތައް   ދިރިއުޅުމުގެ  ސަބަބުން  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  ކުއްލިއަކަށް  އާއި،  ރުފިޔާ(  ތިރީސްއަށް 

ހަރަދުވެފައިވާ   ޖުމުލަ  -/50,000ހަމަޖެއްސުމަށް  އާއެކު  ރުފިޔާ(  ހާސް  )ފަންސާސް  ރ. -/80,438ރ. 

( އެކީ އެއްފަހަރާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނަގައިދިނުމަށާއި،  )އަށްޑިހަހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ތިރީސްއަށް ރުފިޔާ

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.   ކަންމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއަށް އަލުން އަނބުރާ އިއާދަކޮށްދިނުމަށް

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

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

  ންަނަބުރަމްއސަަލ ަރއުްދވި ަފާރުތެގ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް ަމއްސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ަވޒާީފއާ ުގޅަިފިއަވީނ  

FNK/A/JA/2013/133  ޭއރު ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ  ަގިއަކަމާށިއ  2013  ާމިރުޗ  27  ެއްއަބްސުވާމ ަހވާލީާދ  ެގަވޒާީފ ،

ބެިލތްފިަހ    ، ެޓކިްނކްަލ ެމިއނެްޓންަންސ ެއްންޑ ަޕަވރ ޕާްލްނޓް ިޑުއީޓ ށ. ަފާރުތެގ ަވޒާީފެގ ަމާގަމީކ ެޓކީްނަޝްނ

  ަވަނ ާމއާްދައްށ ބުެލުމްނ ެއނގްެނ ޮއްނަނަކަމާށއި،    3ްބާރްންޗަކްނ ދަެފާރުތެގ ެދމުެދަގިއ ވަެފިއާވ ެއްއަބްސުވުމެގ  

  ަވޒާީފ  ވަެފިއާވ  ެދމުެދަގިއ  ދަެފާރުތެގ   ، ާނިއަވޒާީފއާބޭެހ ާޤޫނ  ަވިކުކެރވަިފިއަވީނ  ަފާރތް ަވޒީފިާއްނ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ

ޮކށަްފިއާވނީ  ައމުަލ  ަފާރުތްނ   ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަފރާާތމުެދ  ިޅހުށެަހ  ަމްއސަަލ  ޫންނަކަމށިާއ،   ްށ ހިލަާފެއްއަބްސުވާމ  

  ަވޒާީފިއްނ  ުހށެަހޅި ަފާރްތ  ަމްއސަަލ  ަމިތނަްކަމށިާއ، ެއޮގުތްނ  ޮގުތެގ  ެއްއޮގްތާވ  ާދަގާވިއ  ުމަވްއޒުަފްނެގ  ުކނުްފީނެގ

ަފާރުތެގ   ަމްއސަަލ  ، ަވިކޮކށަްފިއަވީނ ހްުނަނޮގުތްނައމުަލ  ހުށެަހިޅ    ެގއުްލން   ޫފނެުބއްދޭފަަދ  ުކނުްފްނަޏްށ   ަތްއ 

 ިބުރއުޮތުމްނ ަކމާަށިއ،   ިލބާިދެނަކުމެގ

  އާަދުކާރަތންަށ ަވޒާީފ    ުނވަަތ  ަފރަާތްށ   ަވޒާީފ ޭދ  ބަަހްއަޓއިިފަނަމ،   ިއުތރްަށ  ުކންފީުނަގިއ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ 

  ަތަކީކ ެއްއވްެސ ައމުަލެއ    ވަެފިއާވީތ   ުނވަަތ   ަވުމނިްދަޔަކްނ  ެގއުްލނަްތެކްއ   ިލިމެޓަޑްށ   ޯކަޕޭރަޝްނ   ެފަނަކ   އެެހީނ

  23  ުނެގ ަވޒީފާާއބޭެހ ާޤޫނ  ެއަކީށެގްނާވ ަހަމެއްއަކްނ  ަވިކުކެރވާިދެނ   ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ  ިދުނަމާކނަުލިއ   ޯނޓެިހްއ

  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރުތެގ  ަރއުްދިވ  އެެހްނަކުމްނ ަމްއސަަލ  ެއނެގްނ ޮއްނަނަކމާަށިއ،   ބުެލމްުނ  ައްށ(  ށ )   ާމއާްދެގ  ަވަނ

  ާމއާްދެގ  ަވަނ  34.8  ެގ  2015  ުދަގާވިއ  ުކނުްފީނެގ ުމަވްއޒުަފްނެގ  ަވިކކެުރވަިފިއަވީނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ

ުކނުްފީނެގ   ންަނަބުރެގ   ަވަނ(  1) ެގ  (  ހ )  ަތަންށ   ބަަހއަްޓއިިފަނަމ  ިއުތަރްށ   ަވޒާީފަގިއ  ަދުށްނ    ަވޒާީފ އާަދުކާރ 
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އިަދ  ލިބާިދެނަކަމްށ   ެގއުްލްނަތެކްއ   ެއްއޮގަތކްަށެވްސ   ިކަބިއްނ   ުމަވްއޒުަފެގ  ަދުށްނ   ަނނަްބރެުގ  ަވަނ (  4)   ބަަލިއ 

ުމަވްއޒުަފ  ނިުލުބްނ   ްތހުިދަމ   ުހިރޮގުތްނ   ަތްއއަމުަލ  ުމަވްއޒުަފެގ  ުނވަަތ   ސަަބުބްނ   ުނއުފުުލުމެގ  ިޒްނާމ   ުނވަތަ 

  ަވަނ  23  ުނެގަވޒާީފއާބޭެހ ާޤޫނ  ، ެފްނާނީތ  ިލބާިދެނަކަމްށ  ެގއުްލެމްއ  ޮބުޑ  ަތަންށ  ުނވަަތ ަމަސްއަކްތކާުރ  ުކނުްފްނަޏްށ

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ. ްތކްޮށ ަކަމްށ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރތްުނ ަބޔްާނޮކށަްފިއާވަކން  ާއަޔ ިރ  އްަށ(  ށ ) ާމއާްދެގ  

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

  ވެފައިވާ   ދެމެދުގައި އަދި ދެފަރާތުގެ  ދާގަވާއި   މުވައްޒަފުންގެ  ލިމިޓެޑްގެ  ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ ،ނާއިވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫ

 މާލީ  ފަދަ  އެދިފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، މައްސަލަ  އެއްގޮތަށްކަމަށް  އެއްބަސްވުމާވަޒީފާގެ  

  ނެތްކަމުގައި   ތަނެއް  ކުރެވޭނެ އިއާދަ   އަނބުރާ  އަލުން  ވަޒީފާ  އެފަރާތުގެ  ނަގައިދެވެން ނެތްކަމަށާއި،  ބަދަލެއް  އެއްވެސް

 ކަނޑައަޅައިދިނުމަށްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ޢަލީ އަސްލަމް )ވިޔުޕާކް / ށ. ބިލެތްފަހި( )ދިވެހި    ،ރަޝީދުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މި މައްސަލައިގައިهللا ޢަބްދު .5

( ގެ ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ A324123ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

)ދިވެހި އިބްރާ   ،މައްސަލައާއި  VTR/2020/76ނަންބަރު   ބިލެތްފަހި(  ށ.   / )ގްރީންސްޓަރ  މޫސާ  ހީމް 

( ގެ ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ A323953ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

ށ.  ،މައްސަލައާއި  VTR/2020/80ނަންބަރު    / )ކެނެރީގެ  ޢަތީފް  އިބްރާހީމް  )ދިވެހި   އަދި  ބިލެތްފަހި( 

( ގެ ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ A322759އްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  ރައްޔިތެ

 ، އެއް ވާގިއާތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ މައްސަލަތަކެއްކަމަށްވާތީއާއި  ،މައްސަލައަކީ  VTR/2020/83ނަންބަރު  

އި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ އަޑުއެހުންތަކަށް ހާޟިރުވަނީ  މި މައްސަލަތަކުގައި ހަސްމުން ތަމްސީލުކުރުމަށްޓަކަ

ފަރާތްތަކެއްކަމަށްވާތީ އެކުގައި  ،އެއް  މައްސަލަތައް  ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ފާހަގަކުރެވުނު  އެއް    ،އިސްވެ 

ރައްދުވި   މައްސަލަ  އެދި  ގެންގޮސްދިނުމަށް  ކުރިއަށް  ތެރެއިން  ނުކުތާއެއިޖު  ފަރާތުންއަޑުއެހުމެއްގެ  އް  ރާއީ 

 ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. 

 މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑުން އެދިފައިވާ ފަދައިން އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު .  5.1

ނެތްކަމަށް   ތަނެއް  ކުރިއަށްގެންދެވޭނެ  އެކުގައި  އަޑުއެހުންތައް  މައްސަލަތަކުގެ  ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ 



 

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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ތަފްސީލުޑައަޅައިކަނ ނިންމުމުގެ  މި  ނަންބަރު    ،ފައިވާނެއެވެ.  ޓްރައިބިއުނަލުގެ  -200ވަޒީފާއާބެހޭ 

VTR/IJ/2021/30 ' ްނިންމި ގޮތް' ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ. އިޖުރާއީގޮތުނ 

ވި ފަރާތަށް  ރައްދު   މައްސަލަ   ފަރާތަށާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ   ހުށަހެޅުމަށް  ހެކި  ަޝފަހީ  ގުޅޭގޮތުން  މައްސަލައާ  މި .6

 ؛ދިނުމުން، ދެ ފަރާތުންވެސް ަޝފަހީ ހެކި ހުށަހަޅާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެގޮތުންތު ފުރުސަ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި    ،ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގައި ބޭއްވުނު އަޑުއެހުމުގައި  2020ޑިސެންބަރު    21  .6.1

 ފަރާތުގެ ހެކިންގެ ގޮތުގައި އަންނަނިވި ފަރާތްތައް ހެކިބަސް ދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

އިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: ޢަލީ އަސްލަމް )ވިޔުޕާކް / ށ. ބިލެތްފަހި( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގަ 6.1.1

A324123) ؛ 

ކާޑު   6.1.2 އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި  ބިލެތްފަހި(  ށ.   / )ކެނެރީގެ  ޢަޠީފް  އިބްރާހީމް 

 .(A322759ނަންބަރު: 

ހުއްަޞބާ / ށ. ބިލެތްފަހި(  ރީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި އިބްރާހީމް ފައިަޞލް ) 6.2

ނަންބަރު:   ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން   ގައި  2021  ންބަރުޑިސެ  21  (A114505)ދިވެހި 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ފައިވާކަން ހެކިބަސް ދީ އަޑުއެހުމުގައި، ބޭއްވުނު  ޓްރައިބިއުނަލުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ

)ވަޒީފާއާބެހޭ    2008/2ރު  ނަންބަ  ާޤނޫނު  އޮވެގެންކަމަށް  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކުރެވޭނީ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު 7

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

ާޤނޫނުގެ    ހައްގުއުފުލުމުގެ   ގެންވާ  ވަނަ މާއްދާއިން އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބިދީފައިވާއިރު، އެކަށީ  28ވަޒީފާއާބެހޭ 

ވަކިކުރިކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ   މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން  އޮވެގެން  ދޭސަބަބެއް  ޒިންމާއެއްގެ   ވަޒީފާ  ފަރާތެއްގެ 

އެ   އޮތުމުން  27ނޫނުގެ  ގާގޮތުގައި  ކަނޑައަޅާފައި  މާއްދާއިން  މި    ރަީޝދުهللا ޢަބްދު  ،ވަނަ  ހުށަހަޅާފައިވާ 

މި  ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ  އޮވެގެންކަން  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  އޭނާ  މައްސަލައިގައި 

 މައްސަލަ ރައްދުވި ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑުގެ ޒިންމާއެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ. 



 

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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  އަދުުލެވރި ުމަވްއޒުަފ ަވޒާީފިއްނ ަވިކކޮށަްފިއަވީނ    ، ްއަގިއަމްއސަަލެއ  ުހށެަހޭޅ  ަވިކޮކށެްގްނ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ 8

ުފރަިހަމާވްނޖޭެހަކާމިއ ުއްނުސެރއް  ެދ  ބެލުުމަގިއ  ޮއެވެގންތޯ  ެއކީަށގްެނާވ ަސބެަބްއ  ުނަވތަ  ެއީއ    ، ިންނުމަމުކްނތޯ 

 (procedural fairness)ަކްނ  އަދުުލެވިރއަދި އުިޖާރީއ    (substantive fairness)ަކްނ  އަދުުލެވިރ  ަމުއޫޟީއ

 HC-A/134/2011ާއިއ    HC-A/24/2010ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ަންނބުަރ    ، ުކެރވަިފިއޭވޯތ ބުެލްނަކްނާގިއުމ

ުމަވްއޒުަފްނ ަވޒާީފިއން ަވިކުކުރަމްށ ަވޒާީފ ދޭ    ، ަކމީަކއަދުުލެވިރ  ަމުއޫޟީއަޤިޟްއާޔިއްނ ެއނޭގަކާމިއ، މޮިގުތްނ  

ަސބަަބަކްށުވުމގެ    އަދުުލެވިރފަަދ   ުކރާ ައާސެސއް ެއީއ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއން ަވކުިކުރަމްށ ުހއަްދުކާރ ިހާޔުރަފާރަތުކްނ  

ވަެފިއޭވޯތ ބުެލްނަކން  ުކާރ ައާސެސްއެގ ަދުށްނ ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ެއްނމަެހިއ ުއްނުސުރަތްއ ުފރަިހަމިހާޔުރިއުތުރްނ ެއ  

ިންނުމަމަކްށ    އަދުުލެވިރުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ    ، ުކުރަމީކާގިއުމަކްނ  އަދުުލެވިރިއުޖާރީއ    ، ެއނޭގަކާމިއ

ުފރަިހަމުކުރްނަކްނިސާވ ިއުޖާރައުތަތއް  ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ބުެލުމަގިއ  ބުެލްނތްައ  ބަަލްނޖެހޭ   ، ުލުވަމްށަޓަކިއ 

ކުޯޓްނ ންިނަމވަާފިއާވ ިމާބަވުތގެ    ަހިއޯކުޓްނ ިންނަމވަާފިއާވ ިއްސެވ ެދްނެނުވުނ ަޤިޟްއާޔަތުކްނާނިއ ެއިދވިެހާރްއޭޖެގ

 އެެހްނ ަމްއސަަލަތުކްނ ެއނެގން ޮއެވެއެވ. 

  އަދުުލެވިރްއސަަލިއަގިއ  ަމިމ    މި މައްސަލައަކީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްކަމުން، 9

ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް    ، ުލުވަމްށަޓކިައިސާލައަކްށ ާވަސަފިއ

 procedural)ަކން  އަދުުލެވިރއިަދ ިއުޖާރީއ    (substantive fairness)ަކްނ  އަދުުލެވިރ  ަމުއޫޟީއމެދުވެރިވެގެން  

fairness)  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުންނާއި  ބަަލްނޖެެހެއެވ. ެއޮގުތްނ، ިމ މްައސަަލާއ ުގިޅެގްނ    ުރަމށްފުަހޯތުކާގިއުމ

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

 ައްނނިަނިވ ަކނަްކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. ްތުކުރުމްނ  ިރާއަޔދެފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް 

ހުށަހަޅާފައިވާ 9.1 ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ނަންބަރު:   ،މައްސަލަ  ލިމިޓެޑްގެ  ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ 

FNK/A/TER/2020/52  (11  ީވަޒީފާއިން ވަކިކ2020ު  ފެބުރުވަރ' )ުރި ކަމުގެ ލިޔުން' އަށް ބަލާއިރ ،

ވަޒީފާގައި  ( ގައި ވާގޮތުގެ މަތިން  4އަދި )(  1ހ( ގެ )ވަނަ މާއްދާގެ )  34.8ގެ  ދުގަވާއި މުވައްޒަފުންގެ  

ލިބިދާނެކަމަށް   ތަކެއްގެއްލުން  ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތަށް ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނަށްށް ބަހައްޓައިފިނަމަ  އިތުރަ



 

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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ވަޒީފާއިން    2020  ފެބުރުވަރީ  12ފެންނާތީ،   ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފެށިގެން  ދުވަހުން  ވަނަ 

 ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

މައްސަލަ  ،  'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި   ހެޅިވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  9.2

ހި ބްރާންޗުގެ  ށ. ބިލެތްފަ   ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ގޮސްފައިވަނީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްގެ 

މެނޭޖަރުގެ ހުށަހެޅިފައިވާ  ކަމު  މަގާމު   ސްޓޭަޝން  މައްސަލައިގައި  މި  ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،  ގައި 

ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބެލުމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުންގޮސްފައިވަނީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ 

   .ޓެކްނީަޝނެއްގެ މަގާމުގައި ކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ

ފަރާތުން   9.3 ރައްދުވި  ހުށަހަޅާފައިވާ    2020އޮކްޓޫބަރު    26މައްސަލަ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ގައި 

 ށް ނަޒަރުކުރާއިރު، އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ބަޔާނުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމަ

 ؛ މަސައްކަތް ނުކޮށް ފަރުވާކުޑަކުރުންގެ ހައިސިއްޔަތުން ކުރުމަށް ހަވާލުކުރެވޭ  މަގާމު

، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ފެށިގެން  ދުވަހުން   ހަވާލުވި  މެނޭޖަރ  ސްޓޭަޝން  އައުގައި    2019ފެބްރުއަރީ    18

 ރެވިފައިވާ ކަމަށާއި، ފަރާތުން އެއްވެސް ވަރަކަށް އެއްބާރުލުން ލިބެމުންނުދާކަން ފާހަގަކު

ޓެކްނިކަލް އެންޑް މެއިންޓެނަންސްއާ ގުޅުންހުރި      ،ކުރެވިފައިވަނީ  ހަވާލު  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ  އެގޮތުން

ފަރުވާކުޑަ ވަރަށް  މަސައްކަތުގައިވެސް  މި  هللا ޢަބްދު  ގޮތުގައި  މުވައްޒަފެއްގެ  މަސައްކަތްކަމުގައިވާއިރު، 

  ކުރުމަށް ހު ލާސްއި  އެކަންކަން  ،ދެވި  ތްނަސޭހައަނގަބަހުން    މަތީން  ފަހަރު  އެކި  ފާހަގަކުރެވި  ރަީޝދު

 އެންގިފައިވާކަމަށާއި، 

  ބްރާންޗުގެ   ، ރަޝީދުهللا ޢަބްދު   ހައިސިއްޔަތުން   މުވައްޒަފެއްގެ   އިދާރީ   ބްރާންޗުގެ  ފެނަކަ   ބިލެތްފަހި   . ށ 

 ؛ކުރުން   އުނދަގޫ   ޖެއްސުންކޮށް   ވެރިމީހާއަށް   ހުރި  ހިންގުމަށް 

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

 އްޔަތުންހައިސި  މެނޭޖަރގެ  ބްރާންޗުގެ  ،ރެވޭކަމަށާއިފާހަގަކު  ނުދާކަން  ދެމުން  އެއްބާރުލުން   ވަރަކަށް  އެއްވެސް



 

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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  ރަީޝދު هللا ޢަބްދު   ،ގޮތުން  ލަސްކުރުމުގެ   މަސައްކަތްކުރާ    ހަވާލު  މުވައްޒަފުންނާ  ލްފައިަޞ  މްއިބްރާހީ

  ތަކެއް އަމަލު  އެތައް  ގެއްލޭގޮތަށް  މޯރަލް  މުވައްޒަފުންގެ  ،ދައްކައި  ވާހަކަތައް  ތަފާތު  މެދުގައި  މުވައްޒަފުންގެ

 ހިންގާފައިވާކަމަށާއި، އެގޮތުން

 ގާތުގައި  މުވައްޒަފުންގެ  ނުކުރުމަށް  މިނެއްގައި  ހަލުވި  މަސައްކަތް  ހަވާލުކުރާ  ލްފައިޞަ   މްއިބްރާހީ  -

 ބުނެފައިވާކަމަށާއި، 

 ބުނެ   ނުވާނެކަމުގައި  ބޮޑު  މުސާރަ  ކަމުގައިވިޔަސްކުރި  މަސައްކަތް  ހަވާލުކުރާ  ލްފައިޞަ   މްއިބްރާހީ  -

   ކޮށްފައިވާކަމަށާއި، މަސައްކަތް އުފައްދަން ފަސާދަ ފިތުނަ  މެދުގައި މުވައްޒަފުންގެ

  ހިލާފު   ތާ ހަގީގަ  އުފެދޭގޮތަށް  ފަސާދަ  ފިތުނަ  ދޭތެރޭގައި  މުވައްޒަފުންގެ   ސަރުކާރާއި -

 ވާހަކަދައްކާފައިވާކަމަށާއި، 

  ؛ ކުރުންއާންމު  ންތައް ލިޔެކިޔު  ރަސްމީ  ކުންފުނީގެ 

  ފަރާތްތަކަށް   ގުޅުންނެތް  ކަމާ  ލިޔެކިޔުންތައް  ސިއްރު  ބްރާންޗުގެ  ފަހިށ. ބިލެތް  ރަޝީދަކީهللا ޢަބްދު -

 ފޯމަށް  ހުށަހަޅާ   މައްސަލަ  އަދި  ފަރާތެއްކަމަށާއި  ކުރެވިފައިވާ  ތުހުމަތު  ކަމުގެ  ފޯރުކޮށްދީފައިވާ

  ލް ކޮންފިޑެންަޝ  އަކީ"  ފޯމު  ބަލާ  ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ  މުވައްޒަފުގެ "  ބަލާލުމުންވެސް

 އަތުގައި   ނެތި  ހުއްދަ  ކުންފުނީގެ  ންތައްއެލިޔެކިޔު   ،ނގިހުރެއެ  ރަޝީދަށްهللا ޢަބްދުކަން  ޑޮކިއުމަންޓެއް

ޢަބްދުލަތަކީހާ މި    ހުށަހަޅަމުންދާ  އިދާރާތަކަށް  އެކި  ށްހިލާފަ  ގަވާއިދާ  ،ބެހެއްޓުމާއި ރަޝީދަށް  هللا  

ފަރާތުން ރައްދުވި    އޮތް ތިމާލު ހްއި  ގުޅުވާލެވޭ  ގޮތެއްގައި  ފާޅުކަންބޮޑު  ތުހުމަތު  ކުރާ  މައްސަލަ 

 ހާލަތެއްކަމަށާއި، 

 ؛ވެފައިވުން ހިލާފު އެއްބަސްވުމާ    ވަޒީފާގެ   ފައިވާ ވެ  ދެމެދު   ލިމިޓެޑާ   ކޯޕަރޭޝަން   ފެނަކަ   ރަޝީދު هللا ޢަބްދު  -

: ނަންބަރު  ފައިވާވެ   ގައި  2013  ޖޫން  26  ދެމެދު  ލިމިޓެޑާ  ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަރަީޝދާއި  هللا ޢަބްދު -

/1332013/FNK/A/JA  ާކުރުންވަކި  ވަޒީފާއިން)  މައްދާ  ވަނަ  15  އެއްބަސްވުމުގެ  ވަޒީފ  /  



 

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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  ކޮށްފިނަމަ އަމަލު   ށްހިލާފަ ނުކުތާއަކާ  އެއްވެސް   ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި(  ކުރުން  ލްތިބާ  އެއްބަސްވުން

 ރު އިހްތިޔާ  ފުރިހަމަ  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  ކުރުމާއެކު  ލްތިބާ  އެއްބަސްވުން  ހިލާފުވެއްޖެނަމަ  ނުވަތަ

ކަމަށާއި،  ލިބިގެން  ލިމިޓެޑަށް  ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ    އެއްބަސްވުމުގެ   އެގޮތުންވާކަމަށް 

  ގެ ރަޝީދު هللا ޢަބްދު  ކަންކަން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި(  ދ)  އަދި(  ކ)  ،(ހ)  މައްދާގެ  ވަނަ  15.2

  ފެނިފައިވާކަމަށާއި، ފަރާތުން

 ބްރާންޗުގެ   ރަޝީދުهللا ޢަބްދު  ހައިސިއްޔަތުން  މުވައްޒަފެއްގެ  އިދާރީ  ބްރާންޗުގެ  ފެނަކަ  ބިލެތްފަހި  .ށ

 ލިޔެކިޔުންތައް  ރަސްމީ  ކުންފުނީގެމާއި  ކުރު  އުނދަގޫ  ޖެއްސުންކޮށް  ވެރިމީހާއަށް  ހުރި  ހިންގުމަށް

މެދު ވެވިފައިވާ އެއްވަސްވުން ނޯޓިސް ރަީޝދާ هللا މަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާއި ޢަބްދުއާންމުކުރު 

 މަށާއި،ކަނުދީ ބާތިލްކުރުމަށް ހުއްދަކަމެއް 

  ބެލުމާއެކު އެ މައްސަލަ  ގޮތުގައި   ކަމެއްގެ   ސީރިއަސް   އެކަން   ، ހުރިގޮތުން  ތައް އަމަލު   ގެ ރަޝީދުهللا ޢަބްދު 

  ނޯޓެއް   އޮފީހަށް   ހެޑް   ގައި   2020  ޖަނަވަރީ   26  ފަރާތުން   ބްރާންޗުގެ   ބިލެތްފަހި   . އެދި ށ   ބެއްލެވުމަށް 

 ؛ފޮނުވާފައިވުން 

  ފޮނުވާފައިވާ   އޮފީހަށް ހެޑް  ކުންފުނީގެ   ސޮއިކޮށް  ލް ފައިަޞ މްއިބްރާހީ  ގައި 2020  ޖަނަވަރީ   26  އެގޮތުން

 ފަރުވާކުޑަކޮށްފައިވާކަމަށާއި،  މަސައްކަތަށް ކުންފުނީގެ ރަީޝދުهللا ޢަބްދު ،ނޯޓުގައި

  ވާހަކަދައްކަމުން   މެދުގައި  މުވައްޒަފުންގެ   ޔިތުންނާއިރައް  އާންމު  ބަދުނާމުވާގޮތަށް  އަގުވެއްޓި  ކުންފުނީގެ 

 ދާކަމަށާއި، 

ހިއްސާކުރަމުންދާކަމަށާއި،    ފަރާތްތަކާ  ސިޔާސީ  އިދިކޮޅު  ސަރުކާރާ  ތައްމައުލޫމާތު  ސިއްރު  ކުންފުނީގެ 

  އުސޫލުތަކާ   ތަކާއި ގަވާއިދު  ކުންފުނީގެ  ހުރެ   މެއްގައިގާމަ   ހިންގުމުގެ  އިދާރީގޮތުން  ބްރާންޗުގެ

 ހިލާފުވަމުންދާކަމަށާއި،  

ކުގައި ފާޅުގައި ބްރާންޗް ހިންގުމަށް ހުރި އިބްރާހީމް ފައިޞަލްއާ ދިމާލަށް އެއްޗެހި ކިޔާ  ސްޓާފް މީޓިންގތަ

 ޖެއްސުންކުރާކަމަށާއި، 



 

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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  އޮފީހަށް   ހެޑް   ކުންފުނީގެ  އެދި  ދިނުމަށް  ބަލައި  ގޮތުގައި  މައްސަލައެއްގެ   ސް ސީރިއަ  މިކަންކަން

 އްޔަތުން ހައިސި  ސުޕަވައިޒަރގެ  އޭނާގެ  ކުރަމުންދިޔައިރު  މަސައްކަތް  ރަޝީދުهللا ޢަބްދު  ،ހުށަހަޅާފައިވާކަމީ

ކަމު  ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ލްފައިޞަ   މްއިބްރާހީ ފަރާތުން   ގައިކަންތައްތަކެއް  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ބިނާކޮށް މައްޗަށް  ނުކުތާތަކުގެ  ޢަބްދު އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ގައި    2020ރުއަރީ  ފެބު  12ރަީޝދު  هللا ، 

ވަނަ    1ގެ )ހ(ގެ  34.8ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދުގެ    ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނީ

ދަށުންކަމަށްވާއިރު،   4ނަންބަރާއި   ނަންބަރުގެ  ގެއްލުންތަކެއް  هللا ޢަބްދު  ވަނަ  ފަރާތުން  ރަީޝދުގެ 

ތަނުގައިވެސް އޮތް  ކުރިއަށް  އަދި  ބޮޑު  ލިބިފައިވާކަމާ  ފާޅުކަން  ލިބިދާނެކަމަށް  ގޮތެއްގައި  ގެއްލުންތަކެއް 

ކަމަށާއި، ކުންފުނީގެ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ލީކް ކުރާ ތުހުމަތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަކީ ތަސައްވަރުކުރެވޭ

ސުލޫކީ   ޣައިރު  ބޮޑު  ޢަބްދު ފާޅުކަން  އަމަލުތަކަކީ هللا އަމަލެއްކަމަށާއި،  ފެނިފައިވާ  ފަރާތުން   ރަީޝދުގެ 

އަމަލެއްކަމާއި،   ހިލާފު  ަޝރުތަކާ  ޖައުހަރީ  އެއްބަސްވުމުގެ  ވަޒީފާގެ  ދެމެދުގައިވާ  ދޭ ދެފަރާތުގެ    ވަޒީފާ 

ފަރާތާ ދެމެދު އޮންނަންޖެހޭ އިތުބާރު އަދި އަމާނާތްތެރިކަން ގެއްލޭފަދަ ކަމެއްކަމަށް    ކުރާފަރާތާއި ވަޒީފާ އަދާ

 ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  

ހުރުމުންނާއި   ފައިވާ ކަންކަން ވަރަށް ފާޅުކަން ބޮޑުގޮތެއްގައި ފެންނަންގާހިން  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން

އެކަމާ މެދުގައި އިތުރު ސުވާލެއް އުފައްދާނެ ފުރުސަތެއް ނެތަތީ އާއި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މިހާތަނަށް 

ޢަބްދު ފަރާތަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ލިޔުންތަކުންނާ،  ހުރި  ފެންނަން  ބަޔާންތަކާއި  هللا ބަދަލުކުރެވިފައިވާ 

މިއީ ވަޒީފާއާބެހޭ     އަމަލު ަޝއްކެއްނެތް މިންވަރަށް ސާބިތުވާތީ،ރަީޝދުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވުނު ކުށުގެ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާ ނުލައި ވަކިކުރެވޭނެ މައްސަލައެއްކަމުން އެފަރާތް   23ާޤނޫނުގެ  

ދޭންޖެ ފުރުސަތެއް  އިތުރު  ޖަވާބުދާރީވުމަށް  ހިންގައި  ތަހުގީގެއް  އިތުރު  ވަކިކުރުމުގައި  ހުމަށް ވަޒީފާއިން 

 ލާޒިމުނޫންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ފަރާތުން   9.4 ރައްދުވި  ހުށަހަޅާފައިވާ    2020އޮކްޓޫބަރު    26މައްސަލަ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ގައި 

ގައި   2020ޖަނަވަރީ    26ގެ ގޮތުގައި ށ. ބިލެތްފަހި ބްރާންޗުގެ ފަރާތުން    3ބަޔާނާއެކު ޑޮކިއުމަންޓް  



 

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                             ހުށަހެޅި މައްސަލަ ރަޝީދުهللا ޢަބްދު  VTR/2020/82މައްސަލަ 

   

27 ގެ  12 ޞަފްޙާ      
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Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 
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ހުށަހަޅާފައިވާކަމާ  މެސެޖް  ފެކްސް  ފޮނުވާފައިވާ  އޮފީހަށް  ހެޑް  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  އިސްވެ މައްސަލަ    އި، 

 ފެކްސް މެސެޖުގައި، ބަޔާންކުރެވުނު

  ފަރުވާ   މަސައްކަތުގައި  ަވޒީފާެގ  FNK-0161  ބިލެތްފަހި.ށ  ސޯސަްނެގ،  /  ރަޝީދުهللا ޢަބްދު   ، ޓެކްނީޝަން   ބްރާންޗްެގ  "މި

އަުގވެއްޓި   އަދި.  ދަްނނަަވމެެވ  ނަސޭޙަތްތެރިެވފައިާވކަން  ރަނަގޅުކުރުމަށް  އެކަން  އެތައްފަހަރަކު  އަްނނާތީ  ކުޑަކުރަމުން   ކުންފުނީެގ 

ސިއްރު   .ކުރަމެެވ  ފާހަަގ  ދައްކަމުްނދާކަން  ާވހަކަ  މެދުަގއި  މުވައްޒަފުްނެގ  ، ރައްޔިތުްނާނއި  ޢާންމު  ޮގތަށް  ބަދުާނމުާވ   ކުންފުނީެގ 

ކުރަމެެވ. އަދި ސްޓާފް މީޓިންގތަކުގައި    ފަރާތްތަކާއި  ސިޔާސީ  އިދިކޮޅު  ސަރުކާރާއި  މަޢުލޫމާތުތައް ފާހަަގ  ކުރަމުންދާކަން  ޙިއްސާ 

ގައި ކަމަށް ބުނެފައިވެއެެވ. އެހެްނބުނުމަކީ    PPMއަޅުަގނޑާ ދިމާލަށް ސަރުކާރަށް ތާއިދުުނކުރާނެކަމަށް ބުނެ، ހުްނނާނީ ސާބިތުކަްނމަތީ  

ރާއެކު އިހްލާސްތެރިކަމާއެކު ކުންފުީނެގ ަވޒީފާ އަދާކުރާެނކަމުެގ އިތުބާރު  އެއީ އެ ޕާޓީއަކީ ސަރުކާރާއި އިދިކޮޅު ޕާޓީއަކަށް ެވފައި އިތުބާ

ދެއްކުމުެގ    ނަމޫނާ  މުަވއްޒަފުްނނަށް  އެހެން  ، ހުރެ  މަޤާމުަގއިޓެކްނީޝަން އެއްެގ    ބްރާންޗުެގ  . މިގެއްލިފައިާވ ކަމެއްކަމުގައި ދަންނަަވމެެވ

  ސަބަބުން މުަވއްޒަފުްނގެ   މިކަމުެގ  ، ހިލާފުވަމުންދާތީ   އުސޫލުތަކާއި   ދިފައިާވހެ  ،ޤަާވއިދާއި  މުވައްޒަފުްނެގ  އަދި  ކުންފުީނެގ  ބަދަލުގައި

  ކުންފުީނގެ   ، ދާތީ ެވެގން  ތަަނަވސް   ފުރުސަތު  ފަރުާވކުޑަވުމަށް  ހިތްނުތަނަަވސްެވ  ަވޒީފާއާމެދު  މުވައްޒަފުްނެވސް   އެހެން  ެގއްލި  އިތުބާރު

ޮގްނޖެހުންތަކެއް  ެގްނދިޔުމަށް  ކުރިޔަށް  ފަސޭހަކަމާއެކު  މަސައްކަތް  އަދި  އުނދަޫގތައް  މަސައްކަތްތަކަށް   ކުރިމަތިވަމުންދާކަން   އެތައް 

މުަވއްޒަފާއި  ތަކުަގއާއި  މީޓިން  އެތައްފަހަރަކު  ރަނަގޅުކުރުމަށް  މިކަންކަން.  ފާހަަގކުރަމެެވ  ާވހަކަދެކެވި   ،ބައްދަލުކޮށް  ަވކިން 

 ާވހަކަެވސް   އަޅާނެ  ފިޔަވަޅުތައް  ތަކުރާރުާވނަމަ އަޅަްނޖެހޭ  މިކަންކަން  އަދި.  ދަންނަަވމެެވ  ެވފައިާވކަން  ނަސޭޙަތްތެރި  ރަނަގޅުކުރުމަށް

 ވަމެެވ. ދަންނަ  ހަނދާންކޮށްދީފައިާވނެކަްނެވސް މުަވއްޒަފަށް

 ފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.މިއިާބރާތުން ަބޔާންކޮށް

މައްސަލަ   9.5 ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ހުށަމައްސަލަ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ފޯމާއެކު  ހަޅާފައިވާ ހުށަހަޅާ 

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

އި މައްސަލަ  މުގަވަނަ އަހަރު ކަމާއި، އެ ފޯ   2018ފެންވަރު ބެލޭ މުއްދަތެއްގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ 

ގައި    2019  ޖަނަވަރީ  17ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ސުޕަވައިޒަރ ސޮއިކޮށްފައިވަނީ  

ގޮތުގައި  ކަމާއި،   ޕަސަންޓޭޖްގެ  މާރކްސް  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  އިންސައްތަ(   އަށްޑިހަ)  %80މައްސަލަ 

 ކަން އެނގެން އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ލިބިފައިވާ

)މައްސަ  9.6 ފައިަޞލް  އިބްރާހީމް  ގޮތުގައި  ހެއްކެއްގެ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  ބިލެތްފަހި( ރީލަ  ށ.   / ހުއްަޞބާ 

  ވަޒީފާއާބެހޭ   ގައި  2021  ންބަރުޑިސެ  21  (A114505)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  



 

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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ފަރާތާގުޅޭ  ހެކިބަސް    އަޑުއެހުމުގައި  ބޭއްވުނު  ޓްރައިބިއުނަލުގައި ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަދާކުރަމުން، 

ގައި ފެކްސް މެސެޖެއް ނުވަތަ ނޯޓެއް ފޮނުވާފައިވާނެކަމަށާއި،    2020ޖަނަވަރީ    26ކަންބޮޑުވުންތައް ފާޅުކޮށް  

ފަރާތަށް   ހުށަހެޅި  ފަހަރަކު  ނަސޭހަމައްސަލަ  ކޮންމެ  ކަމަށާއި،  ނޯޓިސްދީފައި،  ތްތެރިވެފައިވާނެ 

އެކަންކަން  ދިނުމަށް  ފުރުސަތު  އެ  މުވައްޒަފުންނަށް  ގޮތުން  އިސްލާހުކުރުމުގެ  އެ  ވޯނިންގދެނީވެސް 

  ރަނގަޅުކުރުމަށްކަމަށާއި،

އްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ނަސޭހަތްދީފައިވާނަމަ، ފޯމަކުން އެކަން ކޮށްފައިނެތީ ކީއްވެތޯ މަ

ހެކިވެރިޔާ ބުނެފައިވަނީ އެފަރާތް ފޮނުވާފައިވާ ފެކްސް މެސެޖަކީ ރަސްމީ މެސެޖެއް ކަމަށާއި    ސުވާލުކުރުމުން، 

 އެއީ ގަވާއިދުގެ ތެރެއިން ކޮށްފައިވާކަމެއް ކަމުގައިކަމަށެވެ. 

ހުށަހެޅި 9.7 ގޮތުގައި    މައްސަލަ  ހެއްކެއްގެ  އަސްލަމްފަރާތުގެ  ބިލެތްފަހި(    ވިޔުޕާކް)  ޢަލީ  ށ.  )ދިވެހި / 

ނަންބަރު:   ކާޑު  އަންގައިދޭ    ވަޒީފާއާބެހޭ   ގައި  2021  ންބަރުޑިސެ  A324123)  21ރައްޔިތެއްކަން 

ވަޒީފާގައި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ    އަދާކުރަމުން،ހެކިބަސް    އަޑުއެހުމުގައި  ބޭއްވުނު  ޓްރައިބިއުނަލުގައި

އެންމެ   ދުވަސްވަރުގައި  ފާހަގަވެފައިވާ  ހުރި  ގޮތުގައި  މުވައްޒަފުގެ  އެއް  މަސައްކަތްކުރާ  ރަނގަޅަށް 

ހުރިހާ   ނަސޭހަތްދީފައިނުވާކަމަށާއި،  މުވައްޒަފަކަށް  ވަކި  މީޓިންގއެއްގައި  އެއްވެސް  ފަރާތެއްކަމަށާއި، 

 ކުޑަވެގެން  މުވައްޒަފުންނަށްވެސް އޮންނަ އުސޫލުން މަސައްކަތްކުރުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެފައިވާކަމަށާއި، ފަރުވާ

ނޫނީ ވަކި ކަމެއްގައި ވަކި ސްޓާފެއް މެންަޝންކޮށް އެކަހަލަ އެއްވެސް ކަމެއް ހެކިވެރިޔާ ބައިވެރިވި އެއްވެސް  

ކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި، ފަރާތަކީ    މީޓިންގއެއްގައި  ހުށަހެޅި  ކުރަންޖެހޭ މައްސަލަ  ފަރުވާތެރިކަމާއެކު 

މުވައްޒަފުންގެ މީޓިންގއެއްގައި   ، ހީވާގި މުވައްޒަފެއް ކަމަށާއިމަސައްކަތްތައް ދުވަހުން ދުވަހަށް ނިންމަމުންދާ

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނަސޭހަތެއް ދީފައިވާކަން ނޭނގޭކަމަށްސީދާ ކަނޑައެޅިގެން  

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

)ދިވެހި  ގެ / ށ. ބިލެތްފަހި(  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި އިބްރާހީމް ޢަޠީފް )ކެނެރީ 9.8

ނަންބަރު:   ކާޑު  އަންގައިދޭ    ވަޒީފާއާބެހޭ   ގައި  2020  ންބަރުޑިސެ  A322759)  21ރައްޔިތެއްކަން 

މުވައްޒަފުންނާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނަމަ،   އަދާކުރަމުން،ހެކިބަސް    އަޑުއެހުމުގައި  ބޭއްވުނު  ޓްރައިބިއުނަލުގައި



 

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                             ހުށަހެޅި މައްސަލަ ރަޝީދުهللا ޢަބްދު  VTR/2020/82މައްސަލަ 
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ލިޔުމުން ބަޔާން ނަގައި ދެފަރާތުގެ އަޑުއެހުމަށްފަހު، ކޮންފަރމް ކޮށް ސޮއިކުރާކަމަށާއި، ހެކިވެރިޔާ ހަވާލުވެ  

ހުރިއިރުވެސް އަމަލު ކުރަނީ އެގޮތަށްކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެއްވެސް ނަސޭހަތެއް އަނގަބަހުން  

 ޔުމުންވެސް ދިންކަން އެނގިފައިނުވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ނުވަތަ ލި

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

ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ    ( substantive fairness) ަކްނ  އަދުުލެވިރ  ަމުއޫޟީއކުރަންޖެހޭ  ގާއިމުވަކިކުރުމުގައި  

ބާަލިއުރާގިއުމ ިއުތަރށް    ، ޮކށަްފިއޭވޯތ  ަވޒާީފަގިއ  ަވިކޮކށަްފިއަވީނ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

ެއްއެވސް    ، ަފާރތްަށ ުނަވަތ ަވޒާީފ އާަދުކރަާތަނށް ެގއުްލްނަތެކްއ ިލބާިދެނަކަމްށ ފްެނާނީތ  ަވޒާީފ ޭދބަަހްއަޓއިިފަނަމ  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން   ، ީތްއ ިދުނެމްއނިެތަކްނ ަވޒީފިާއްނ ަވިކުކިރ ިލުޔަމށް ބުެލުމން ެއނޭގެހޯނިޓ

ނޯޓިސް ދިނުމެއްނެތި ކަން   ،ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން  23ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

 އެނގެއެވެ. 

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

އް ފުރިހަމަވެގެންކަމަށް  ތެމި މާއްދާގެ ދަށުން ނޯޓިސް ދިނުމެއް ނެތި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ ދެ ަޝރު

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

 ކީ ތައެ ދެ ަޝރު  ،ގެ ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަމާއިވަޒީފާއާބެހޭ މައްސަލަތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖޭ

 އެކަށީގެންނުވުން އަދި  ހްލާގު( މަސައްކަތުގެ އ1ަ)

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

 ނުފެނުންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

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

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 

އަދުލުވެރިކަން   ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަމާއި  (substantive fairness)މައުޫޟއީ  ނޯޓިސް   ،ގާއިމުކުރަންޖެހޭކަމުގައި 
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ހާލަތުގައި ވަކިކުރެވޭ  ވަޒީފާއިން  ނެތި  އަދުލުވެރިކަން    ،ދިނުމެއް   (procedural fairness)އިޖުރާއީ 

 unfair)ގާއިމުކުރެވިފައިވާނުވާނަމަ އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ވަކިކުރުން ބެލެވޭނީ އަންފެއަރ ޑިސްމިސަލް  

dismissal)  .ެއެއްގެ ގޮތުގައިކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވ 

އަދުލުވެރިކަ .11.1 މައުޫޟއީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ    (substantive fairness)ން  އިސްވެބަޔާކޮށްފައިވާ  ގުޅޭގޮތުން  އާ 

 ، ަޤިޟއްޔާގައި HC-A/88/2014ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ށް  ... މުވައްޒަފަކު ަވޒީފާަގއި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމުން ަވޒީފާދޭ ފަރާތަށް ުނަވތަ ަވޒީފާ އަދާކުރާ ތަނަށް ގެއްލުންތަކެއް ލިބިދާނެކަމަ  "

ބަލާ،   ފަރާތުން  އެނިންމުމަށް  ަވޒީފާދޭ  ނިންމުމުަގއި،  ފަރާތުން  ަވޒީފާދޭ  ޫނންކަމަށް  ރަނަގޅު  އަޚްލާޤު  މަސައްކަތުެގ  އެމުަވއްޒަފެއްެގ 

ަވޒީފާދޭ ފަރާތަށް ހަމަ ފެ ަވޒީފާދޭ ފަރާތުން ތަޠްބީޤުކުރި ހަމައަކީ އެކަށީެގްނާވ ހަމައެއްކަމަށް ާވންޖެހޭނެކަމަށާއި،  ންނަ ާވސިލުުވމަށް 

އެ މައްޗަށް  ނަްނބަރު   ފެނުމެއްެގ  ހައިކޯޓުެގ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ  ަވކިނުކުރެޭވނެކަމަށް،  ަވޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު   HC-A/24/2010ކަނި 

 ޤަޟިއްޔާަގއި ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކޮށްފައިާވކަން އެނެގން އޮްނނަކަމާއި، 

ފުރިހަމަާވްނޖެހޭ ދެަވނަ ޝަރުޠުކަމަށްާވ، "އެމުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާގައި  ަވނަ މާއްދާ ެގ )ހ( ެގ ދަށުން    23އަދި، ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫުނެގ  

މުަވއްޒަފަކު  އިތުރަށް ބެހެއްޓުމަކީ، އެކަށީެގްނާވ ހަމަތަކަށް ބަލާއިރު، ކުރެޭވނޭކަމެއްކަމަށް ަވޒީފާދޭ ފަރާތަށް ނުފެނުން" ެވސް ފުރިހަމަާވީނ އެ

ކުރެޭވނެކަމެއްކަމަ ބެހެއްޓުމަކީ  އިތުރަށް  ެވެގންކަްނ  ަވޒީފާގައި  ހަމައަކަށް  އެކަށީެގންާވ  ހަމައަކީެވސް  ނުފެނުނު  ފަރާތަށް  ަވޒީފާދޭ  ށް 

 އެމާއްދާއަށް ބެލުމުން އެނޭގކަމާއި، ... "

 މި ފަދައިން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ވަކިކުރުމުގައި    ދޭ  ވަޒީފާ .12 ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފުން  ކަން  އަދުލުވެރި  މައުޫޟއީކުރަންޖެހޭ  ގާއިމުފަރާތުން 

(substantive fairness) ު؛ކުރެވިފައިވާކަމުގައި ބެލެވޭނީ ގާއިމ  

ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ    ަވޒާީފ .1 ުކާރ ައާސެސްއ ެއީއ ުމަވްއޒަަފުކ  ިހާޔުރ ޭދ ަފާރުތްނ ުމަވްއޒުަފން 

 ؛ ަސަބަބަކްށުވމެުގ ިއުތުރްނ  އަދުުލެވިރަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ުހއަްދކުރާފަަދ  

ުއްނުސުރަތއް  ިހާޔުރެއ   .2 ެއްނމަެހިއ  ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ަދުށްނ  ައާސެސްއެގ  ުކާރ 

 އަދި ؛ ުފރަިހަމވަެފިއާވަނަމަކާމިއ
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ުމަވްއަޒިހާޔުރެއ   .3 ދުަށްނ  ައާސެސްއެގ  ވިަކުކުރުމަގިއ  ުކާރ  ަވޒާީފިއން  ޭދުފ  ަފާރތްުނ    ަވޒާީފ 

 ؛ޮކށަްފިއާވ ަހަމައކީ ެއަކށެީގްނާވ ަހަމައަކްށ ާވަނަމަކްނ ތީުބުގަތ

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

 ޯކުޓްނ ންިނަމވަާފިއާވ ިމ ާބވަތެުގ އެެހްނ ަމްއސަަލަތުކްނ އެނެގްނ ޮއްނަނަކން ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

ަފާރތް      .12.1 ަވޒާީފިއްނ ަމްއސަަލ ހުށެަހޅި  ިމާވ ަމްއސާަލަގިއ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތގެ  ުހށެަހޅަިފއި 

ޮއނަްނަކާމިއ،   ެއނެގން  ެނިތކްަނ  ިދނެުމްއ  ނޯޓެިހްއ  ދިނުމަކާނުލައި  ަވިކޮކށަްފިއަވީނ  ނޯޓިހެއް 

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

ބަޔާންކުރެވިފައިވާ   މާއްދާގައި  ގައި ހާލަތުވަނަ  )ހ(  މާއްދާގެ  އެ  އެގޮތުން،  ތަކުގައެވެ. 

 ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ،  

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

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

 ނުފެންނަ ޙާލަތުތަކުގައެެވ.[ 

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

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

 އަންނަިނިވ ޙާލަތުތަކުަގއެެވ. 

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

 ؛ފެނުން

 ޚިޔާނާތެއް ެވފައިުވން.[   (2)

މިފަދައިން ކަމާއި، ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެކަމަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

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

 SC-A/27/2014ލުކޮށްދެމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ، އެ ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ސީތަފް
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މަސްޢޫދު  ލިމިޓެޑް(  )އިސްމާޢީލް  ކޯޕަރޭޝަން  ފައިނޭންސް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ހައުސިންގ  ޔާގެ  ަޤިޟއް  ވ. 

 ، ވަނަ ނުކުތާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ 33އަދި  32ތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ އަަޝރީ

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

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

 އެއީ: 

(i) .ްފާޅުކަންބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލެއް ކުރުނ 

(ii)  .ްޚިޔާނާތެއް ެވފައިުވނ 

ޢަމަލަކީ   ޣައިރުސުލޫކީ  ދިުނމެއްެނތި    (misconduct)ކޮންމެކޮންމެ  ނޯޓިސް  މުަވއްޒަފަކު  ޢަމަލެއްެގ ސަބަބުން  އެ 

ަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން ހުއްދަކުރާ ކަމަކަށް ނުެވ ހިނގައިދާެނއެެވ.    23ން ަވކިކުރުން ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާޫނނުެގ  ަވޒީފާއި

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

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

އަލަމެއްކަމަށް  ޣައިރުސުލޫކީ  ބޮޑު  ފާޅުކަން  ހުއްދަާވފަދަ  ަވކިކުރުން  ަވޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ދިުނމެއްނެތި  ނޯޓިސް 

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

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

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

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

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

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

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

   ާބާރުތނެްނެވ. ިއ ިމ        

( 'ވަޒީފާއިން  2020  ފެބުރުވަރީ  11)  FNK/A/TER/2020/52ފެނަކަ ކޯރޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްގެ ނަންބަރު:   .12.2

( ގައި  4އަދި )(  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )  34.8ގެ  ދު ގަވާއިމުވައްޒަފުންގެ    ގައި،ރި ކަމުގެ ލިޔުން'  ވަކިކު

މަތިން   އިތުރަވާގޮތުގެ  ބަހައްޓައިފިނަމަ  ވަޒީފާގައި  ތަނަށްށް  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ނުވަތަ  ފަރާތަށް  ދޭ   ވަޒީފާ 
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ހުށަހެޅި    2020  ފެބުރުވަރީ  12ލިބިދާނެކަމަށް ފެންނާތީ،    ތަކެއްގެއްލުން ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މައްސަލަ 

 އިރު، ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ްނ ވަޒާީފިއްނ ަވިކޮކްށެގން ުހށެަހޅޭ މްައސަަލެއްއަގިއ ޮގެތްއ ިންނަމން ޖޭެހީނ ަހަމެއަކިނ  ަވޒާީފާއބޭެހ ްޓަރއިިބުއނުަލ .12.3

ްތކްޮށަކަމށް ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ިރާއަޔ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކިރަކްނ ައްނގާ ިލުޔުމަގިއ / ޗުިޓަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފއާިވ ަސަބބަުތކްަށ  

މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި    ، އަޅަާފިއާވީތަޤިޟްއާޔިއްނ ަކނަޑ  HC-A/280/2012ަހިއޯކުޓެގ ަނނަްބުރ  

ވަކިކުރުމުގައި   ވަޒީފާއިން  ބެލުމަށްގާއިމުކަން  އަދުލުވެރި  މައުޫޟއީފަރާތް  އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ    ،ވެފައިވޭތޯ 

'ވަޒީފާއިން  (  2020  ފެބުރުވަރީ  11)  FNK/A/TER/2020/52ލިމިޓެޑްގެ ނަންބަރު:  ފެނަކަ ކޯރޕަރޭަޝން  

ވަކިކުރި ކަމުގެ ލިޔުން' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބުނާފަދައިން މައްސަލަ  

 ހުށަހެޅި ފަރާތް ކޮށްފައިވޭތޯ ބަލަންޖެހޭކަމަށް ދެކެމެވެ. 

  ަވޒާީފ ޭދ ރީ ާބރަުތެކއް  ހިްތާޔިއަވނަ ާމއާްދައީކ، ުމަވްއޒަަފކު ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމށް    23ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނގެ   .12.4

ަފާރަތަކްށ ިލބޭިދ ާމއާްދައކްަށުވމްުނ ެއ ާމއާްދެގ ަދުށްނ ުމަވްއޒަފުަކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރުމަގިއ ަކނަްކްނ ބަަލްނޖޭެހ  

ަވަނ ާމއާްދެގ    23ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނެގ  ،  ިމްނަވަރްށ ބަަލިއ، ިފަޔަވުޅ އަަޅްނޖޭެހެނ ަކުމަގިއ ެދެކެމެވ. އެެހީނ

ުކިރ  ައމުަލާލަގިއ  ަހިކޮކްށެގްނ ުހށެަހޭޅ ަމްއސަަލަތކަުގިއ، ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކިރ ަމުރަދުށްނ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވ

 ޮގްތ ެއީއ ަވަޒނުްކަރްނޖޭެހ މިުހްނުމ ުއްނުސެރްއަކަމްށ ާވްނޖެހެެއެވ. 

ާޤޫނުނެގ   .12.5 ަޝުރެތްއ    23ަވޒާީފާއބޭެހ  ެދ  ަވިކުކެރޭވނީ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ  ަދުށން،  ާމއާްދެގ  ވަަނ 

ެއަކީށެގްނ ުނުވާމެއުކ ެއ ުމވްައޒަަފުކ ަވޒާީފަގިއ    ުގާލްހްނަކާމިއ، ެއީއ ެއ ުމަވްއޒެަފްއެގ ަމަސްއަކުތެގ ައުފރަިހަމެވެގ

ަފރަާތށް ނެުފުނުމްނަކްނ    ަވޒާީފ ޭދުކެރޭވނަެކެމްއަކަމްށ    ، ިއުތަރްށ ބެެހްއުޓަމކީ، ެއކީަށެގނާްވ ަހަމަތަކށް ބާަލިއުރ

އަެކށެީގްނުނާވަކަމްށ ބެެލޭވީނ އެ ުމަވއްޒެަފްއ ިއުތރްަށ    އަހާްލުގަސްއަކުތެގ  ެއނޭގަކާމިއ، ެއގުޮތްނ ުމަވްއޒަފްެއެގ ަމ

ަފާރަތްށ ުނވަަތ ަވޒާީފ އާަދުކރާ ަތންަށ ެގއުްލްނަތެކއް ިލބާިދނަެކަމްށ ެފުނުމްނ   ަވޒާީފ ޭދ ަވޒާީފަގިއ ބެެހްއުޓުމްނ 

 ްނ ޮއްނަނަކާމއި،  ާޔނެާތްއވަެފިއުވުމްނަކން ިމ ާމއާްދެގ )ށ( ައށް ބުެލުމން ެއނެގިހުނަވަތ  
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ލިބިދާނެކަމަށް   .12.6 ގެއްލުންތަކެއް  ތަނަށް  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ނުވަތަ  ކުންފުންޏަށް  ބެހެއްޓުމުން  އިތުރަށް  ވަޒީފާގައި 

ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަކާނުލައި އަދި އިންޒާރެއްވެސް ދިނުމަކާނުލައި އެ މުވައްޒަފެއް ވަޒީފާއިން   ހީ ލާސް ފެނިއްޖެނަމަ، އި

ލިމިޓެޑްގެ  އިހްތިޔާވަކިކުރުމުގެ   ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ  ލިބިގެންވާކަން  ޑިރެކްޓަރއަށް  މެނޭޖިންގ  ކުންފުނީގެ  ރު 

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

ތް ނުލިބުމުން ނުވަތަ މުވައްޒަފެއްގެ ޒިންމާ ހިދުމަމުވައްޒަފެއްގެ ކިބައިން އެއްގޮތަކަށްވެސް  ކަމާއި އަދި  އޮންނަ

ތައް ހުރި ގޮތުން ކުންފުންޏަށް ނުވަތަ މަސައްކަތްކުރާ ތަނަށް އަމަލުނުއުފުލުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ މުވައްޒަފުގެ  

ގެއްލު އިބޮޑު  ފެނިއްޖެނަމަ،  ލިބިދާނެކަމަށް  އިންޒާރެއްވެސް    ހީލާ ސްމެއް  އަދި  އެޅުމަކާނުލައި  ފިޔަވަޅެއް 

ވަކިކުރުމުގެ   ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފެއް  އެ  ޑިރެކްޓަރއަށް އިހްތިޔާދިނުމަކާނުލައި  މެނޭޖިންގ  ކުންފުނީގެ  ރު 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    34.8ގެ    2015ދު  ގަވާއިލިބިގެންވާކަން ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްގެ މުވައްޒަފުންގެ  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ    ބެލުމުން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،  ވަނަ ނަންބަރަށް  4

ލަތެއް މެދުވެރިވެގެންތޯއާއި ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން  ހާވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ    23ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

ވަނަ    4އި އަދި  ވަނަ ނަންބަރާ   1ދާގެ )ހ( ގެ  ވަނަ މާއް  34.8ގެ    2015  ގަވާއިދުގެ މުވައްޒަފުންގެ  ލިމިޓެޑް

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންތޯ ބަލަންޖެހެއެވެ.  ނަންބަރުގައި

ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެކިފަހަރު މަތިން އަނގަބަހުން ނަސޭހަތް ދީފައިވާކަމަށް މައްސަލަ   .12.7

ދި ނަންބަރު  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  ހައިކޯޓުގެ   ަޝރީއަތަށް   ަޤިޟއްޔާގައި  HC-A/67/2013ވެހިރާއްޖޭގެ 

 ،ނުކުތާގައި ވަނަ 2 ފާހަގަކުރެވުނު

އޭާނއާ މެދު އެހެން އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅެއް އެޅުނުކަން ދަލީލުކޮށްދޭ އެއްެވސް    ، އޭނާއަށް ލިޔުމުންދީފައިާވ އިްނޒާރު ފިޔަވައި "

ބޭކާރ ލިމިޓެޑްލިޔުމެއް  ޕްރައިެވޓް  ފެންޓަސީ  މުަވއްޒަފަކަށް ސް  ނެތްކަމާއި،  އެނެގން  ހުށަހަޅާފައިާވކަން  ފަރާތުން  ެގ 

ޮގތަކަށް އެކަމުެގ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓެންޖެހޭފަދަ   އަނގަބަހުން ދެޭވ ނަޞޭހަތަކީ މުަވއްޒަފަކަށް އެކަން އެންުގނުކަން އެނޭގފަދަ

ބެލެޭވކަްނ   ޮގތުަގއި  ފިޔަވަޅެއްެގ  އިޞްލާޙީ  އެޅޭ  އެމުވައްޒަފަކާމެދު  އެއީ  ދިނުން  ަނޞޭޙަތް  މުަވއްޒަފަކަށް  ކަމެއްކަމާއި، 

ޤާނޫުނެގ   އެޤާނޫުނެގ    19ަވޒީފާއާބެހޭ   ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  މާއްދާގައި  ދަ  21ަވނަ  މާއްދާެގ  މުަވއްޒަފަކު ަވނަ  ށުން 

ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުމުގައި މުަވއްޒަފަކަށް ދެޭވ ނަޞޭހަތުެގ މައްޗަށް ބުރަެވޭވއިރު، ނަޞޭޙަތް ދިނުމުގައި ހަރުދަނާ އުޞޫލެއް 

އުޞޫލެއް  ހަރުދަނާ  އެފަދަ  ދިނުމުަގއި  ނަޞޭޙަތް  އަނަގބަހުން  މަސްއޫލިއްޔަތެއްކަމާއި،  ފަރާތުެގ  ަވޒީފާދޭ  ެގްނގުޅުމަކީ 

ދެުވުނ  ކުގާއިމު އޭާނއަށް  ބުނުމަކީ  ބުނެލާ  އަނގަބަހުން  ރަނަގޅުކުރުމަށް  ކަމެއް  ާގތުަގއި  މުވައްޒަފެއް  ރެިވފައިނުާވނަމަ، 
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ަވަނ    19ނަޞޭހަތެއް ޮގތުަގއި ަވޒީފާދޭ ފަރާތުން ބެލުމަށް ފުރުޞަތު އޮނަނާނެކަމާއި، ނަމަެވސް އެއީ ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫުނެގ  

ފަކަށް ަނޞޭޙަތްތރިެވުވނުކަމަށް ބުނެ ދެއްކިދާނެ ޙުއްޖަތެއްކަމަށް  ޒަޤްޞަދަށްޓަކައި މުަވއްަވނަ މާއްދާެގ މަ  21މާއްދާ، އަދި  

 ބެލެޭވނެ ހަމައެއް ނޫންކަން ފާހަަގކުރެެވއެެވ."  

ހުށަހެޅިފައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ،  މައްސަލައިގައި  މި މިފަދައިން  ފަރާތުން ވާ  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ކަމަކާ އެއްވެސް  ދީފައިވާ ގުޅިގެން    ފާހަގަކޮށްފައިވާ  އަނގަބަހުން  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

އަނގަބަހުން ނަސޭހަތް ދިންކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި   ،އާއިޔުމަށް ތިރިކުރެވިފައިނުވާތީނަސޭހަތްތައް ލި

 ނަސޭހަތްތެރިވެވުނުކަމަށް ބުރަނުވެވެއެވެ. ފަރާތް އިންކާރުކޮށްފައިވާތީ، އަނގަބަހުން 

ހުށަހެޅި   .12.8 ފެނަކަމައްސަލަ  ބިލެތްފަހި  ށ.    ޖެއްސުންކޮށް   އިސްވެރިޔާއަށް  ހުރި  ހިންގުމަށް  ބްރާންޗުގެ   ފަރާތް 

ޖެއްސުންކުރުމަށް  ކޮށްފައިވާކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، އުނދަގޫކޮށް އުނދަގޫ

ފަރާތް ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަމަލެ ކޮން    ކުރީ   މައްސަލަ  ސާފުކޮށްދެވިފައިނުވާކަމަށް  އްކަން  ފަރާތަށް  ރައްދުވި 

 ބުރަވެވެއެވެ. 

ފަރާތަ .12.9 ހުށަހެޅި  ފަރާތްތަކަށް   ކީ މައްސަލަ  ގުޅުންނެތް  ކަމާ  ލިޔެކިޔުންތައް  ބްރާންޗުގެ ސިއްރު  ބިލެތްފަހި  ށ. 

ބަ ފޯމަށް  ހުށަހަޅާ  މައްސަލަ  އަދި  ފަރާތެއްކަމަށާއި  ކުރެވިފައިވާ  ތުހުމަތު  ލާލުމުންވެސް  ފޯރުކޮށްދީފައިވާކަމުގެ 

"މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ފޯމު" އަކީ ކޮންފިޑެންަޝލް ޑޮކިއުމަންޓެއްކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އެކި    ،އެލިޔެކިޔުންތައް ކުންފުނީގެ ހުއްދަ ނެތި އަތުގައި ބެހެއްޓުމާއި  ،ފަރާތަށް އެނގިހުރެ

އިދާރާތަކަށް ހުށަހަޅަމުންދާ މި ހާލަތަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ކުރާ ތުހުމަތު  

އިހްތިމާލު  ފާޅުކަން ގުޅުވާލެވޭ  ގޮތެއްގައި  ހާލަތެއްކަމަށް   ބޮޑު  ފަރާތުން  އޮތް  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ޓްރައިބިއުނަލަށް   މައްސަލަ ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،   ވަޒީފާއާބެހޭ  ފޯމާއެކު  ހުށަހަޅާ  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި 

ސިއްރު  ހުށަ ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އަކީ  ފޯމް'  ބަލާ  ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ  'މުވައްޒަފުންގެ  ހަޅާފައިވާ 

އިވަނީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ލީކުކޮށްލާފައަދި    ލިޔެކިޔުމެއް ކަމަށް ބުރަނުވެވެއެވެ.

ފަރާތަކަށް  ލިޔެކިޔުންތަކެއްކޮން  ސިއްރު   ކޮން  ލީކުކޮށްލާފައިވަނީ  ލިޔެކިޔުންތަށް  ސިއްރު  އެ  ކަމެއް  ކަމާއި، 

  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ސާފުކޮށްދެވިފައިނުވާކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ.



 

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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ފަރާތުގެ    ،ރިއާޔަތްކުރާއިރު  ނުކުތާތަކަށް  އެންމެހާ   ފާހަގަކުރެވުނު  އިސްވެ .12.10 ރައްދުވި  މުވައްޒަފުންގެ  މައްސަލަ 

މާއް  34.8ގެ    2015  ގެދު ގަވާއި ގެ  ވަނަ  )ހ(  ނަންބަރާ  1ދާގެ  އަދި  ވަނަ  ނަންބަރުގައި   4އި    ވަނަ 

 ހެއްކެއް  ނުވަތަ ފާޅުކަން ބޮޑު ޣައިރު ސުލޫކީ އަމަލެއް ހިންގިކަން ސާބިތުވާނެ އެއްވެސް  ފަދަ  އިވާބަޔާންކޮށްފަ

ވަނަ   23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ހުށަހަޅާފައިނެތަތީ، ާޤނޫނު ނަންބަރު  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  

މާއްދާގެ ދަށުން ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާ ނުލައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ  

ކޮށަްފިއާވަކަމްށ ުބަރެވޭވނެ  ާގިއުމަމްއސަަލ ރައުްދިވ ަފާރުތްނ    ( substantive fairness) ަކްނ  އަދުުލެވިރ  ަމުއޫޟީއ

 ަކަމށް ަކނަޑއަަޅެމެވ. ަހަމެއްއ ެންތ

އިޖުރާއީ    ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ .13  (procedural fairness)  ކަންއަދުލުވެރިވަކިކުރުމުގައި 

 އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ކުރެވިފައިވޭތޯ ބަލާއިރު ގާއިމު

 (substantive fairness)  ކަންއަދުލުވެރި  މައުޫޟއީ ކުރަންޖެހޭ  ގާއިމުމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާއިރު   .13.1

އިޖުރާއީ  ގާއިމު ބަލަން  ގާއިމު  (procedural fairness)ކަން  އަދުލުވެރިކޮށްފައިނުވާނަމަ  ކުރެވިފައިވޭތޯ 

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

ފަރާތުން    ،ކަނޑައަޅުއްވާފައިވީހިނދު ރައްދުވި  މައްސަލަ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ރުކޮށް ކަނޑައެޅުން ލާޒިމުވާކަމުގައި ޒަކޮށްފައިވޭތޯ ނަގާއިމު  (procedural fairness)ކަން  އަދުލުވެރިއިޖުރާއީ  

ލުވުމަށްޓަކައި އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ  ސި ނިންމުމަކަށް ވާ  އަދުލުވެރިފުވެރި އަދި  ސާބުރަވެވެން ނެތްނަމަވެސް، އިން 

ނަހުލާސާކޮށްފައިވޭތޯ  ގާއިމު  (procedural fairness)ކަން  އަދުލުވެރިއިޖުރާއީ   ން  ރުކުރުޒަކޮށްނަމަވެސް 

 . މުކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެންމުހި

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

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

 . ަޤިޟއްޔާއިން އެނގެން އޮވެއެވެ HC-A/208/2010ވާނަމަކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 



 

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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 ހުރިހާ  ދެވެންހުރި  އެއިރަކު  ،މައުލޫމާތު  ކަމަކާބެހޭ  ތުހުމަތުކުރެވޭ  މައްޗަށް  މުވައްޒަފުގެ .1

 ؛ދިނުމަށްފަހު ފަރާތުން ދޭ ވަޒީފާ މުވައްޒަފަކަށް އެ ލަކާއެކު،ތަފުސީ

އެފަދަ ދިނުމަށްފަ  މުވައްޒަފަށް  އެ  ތުފުރުސަ  ޖަވާބުދާރީވުމުގެ  ތުހުމަތަކާމެދު  އެ .2 އަދި  ހު 

ތު  ފުރުސަ ތެއްގައި އެ މުވައްޒަފަކު ކަނޑައަޅާ މީހެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް އެދިއްޖެނަމަ އެ  ފުރުސަ

 ؛ދިނުމަށްފަހު

 ؛ކުރުމަށްފަހުހުގީގުތަ އިދާރީގޮތުން މައްސަލަ އެ .3

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

ތައެ   މުވައްޒަފަކު ހްގީގަކުރެވޭ  އެ  ނިންމައިފިނަމަ،  ވަކިކުރަން  މުވައްޒަފަކު  އެ  ފެނި،  ކަށް 

 . ވަކިކުރި ސަބަބުތަކާއެކު އެ މުވައްޒަފަކަށް އަންގާފައިވުން، ވަކިކޮށްފައިވާކަން

އިޖުރާއައަދި   އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ  ހާލަތުގައި،  ވަކިކުރެވޭ  ވަޒީފާއިން  ދިނުމަކާނުލައި  ތުތައް ނޯޓިހެއް 

ގާއިމުކުރެވިފައިނުވާކަމަށް    (procedural fairness)ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާނަމަ އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން  

ޑިސްމިސަލް   އަންފެއަރ  ކުރުން  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ހާލަތެއްގައި  އެފަދަ   unfair)ބެލެވޭނެކަމާއި 

dismissal)    ްކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަނ ހައިކޯޓުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ބެލެވޭނެކަމަށް  ގޮތުގައި  އެއްގެ 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ގައި، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ މެދު ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ  އިވާ މައްސަލަ މި  ހުށަހެޅިފައި .14

އެކަންކަމާ   ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޖަވާބުދާރީވުމުގެ  ހިއްސާ  މައުލޫމާތުކަންކަމުގެ  ގުޅިގެން  ތު ފުރުސަކޮށް 

ގުޅިގެން    ދީފައިވާކަން އެކަމާ  ފަރާތުގެ  އަދި  ހުށަހެޅި  ނެތަތީއާއި، މައްސަލަ  އެނގެން  ނަގާފައިވާކަން  ބަޔާނެއް 

ން މައްސަލަ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ކުރި  ކޮށްފައިނުވާތީ،  ތަހުގީގު  އިދާރީ ގޮތުން  މައްސަލަ

ކޮށްފައިނުވާކަމުގައި  ގާއިމު   (procedural fairness)ކަން  އަދުލުވެރިކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއީ  ގާއިމު ރައްދުވި ފަރާތުން  

 ބުރަވެވެއެވެ. 



 

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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  މައުޫޟއީ ޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި  ތްކޮށް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަރިއާޔައިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ނުކުތާތަކަށް   .15

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

ކުރެވިފައިނުވާކަމަށް ބުރަވެވޭތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ގާއިމު

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

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

 މެވެ. އެއްކަމަށް ކަނޑައަޅަ

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

 ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ަވނަ ާމއާްދެގ )ހ( ެގ ަދުށްނ އަެކށެީގްނާވ ަސަބެބއް    29)ވަޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނ( ެގ   2/ 2008ޫނުނ ަންނަބުރ  ާޤ .16.1

ިލޭބ   ުމަވްއޒަަފށް  ަސަބުބން  ަވިކުކުރުމެގ  ަވޒާީފިއން  ުގޭޅގުޮތން  ަހެއ  ،  އުްލަތކާަށިއަހޫނީނ  ާގ ެނިތ  އްލަުތާކ 

 ިޟްއާޔަގިއަޤ  HC-A/555/2016ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ަންނބުަރ  

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

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

މި ަމްއސާަލަގިއ ަކނިްހނގަާފިއާވ ޮގަތށް ބާަލިއުރ، ަމްއސަލަ  ްތޮކށް،  ިރާއަޔ ަލށް  ޫސާބރުާތން ަކނަޑއުަޅްއވަާފިއާވ ުއިއިމ  

ަކާމިއ  އަދުުލެވިރ  ަމުއޫޟީއުހށެަހިޅ ަފާރުތން އާަދުކަރުމނިްދޔަ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ަވޒާީފިއްނ ެއ ަފާރްތ ަވކުިކުރުމަގިއ  

ުކެރވަިފިއާވަކަމްށ ުބަރެވެވްނ ެނތީަތ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރްާތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއަވނީ  ާގިއުމަކްނ  އަދުުލެވިރިއުޖާރީއ  

ަވަނ ާމއާްދެގ    29ްށަކމްަށ ަކނަޑައަޅއި، ަވޒާީފާއބޭެހ ޤޫާނުނެގ  ހިލަާފ)ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނ( ާއ    2/ 2008ާޤޫނުނ ަންނަބުރ  

ްތކްޮށ، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ފާަރްތ ަވޒާީފިއން ަވިކުކިރިއރު އެ ަފާރުތން އާަދުކަރުމނިްދަޔ  ރާިއަޔަނނަްބަރށް  ަވަނ  1)ހ( ެގ 

 ުކަރްނ ޖޭެހކަަމްށ ުބަރެވެވެއެވ. ައަމްށ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރްާތ ައނުބާރ ުރޫޖާގަމ

ފަރާތް    . 17 ހުށަހެޅި  ގޮތުގައި  މައްސަލަ  ބަދަލުގެ  ގެއްލުމުގެ  ލިބުނު  ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން  )ތިނެއް(   3ވަޒީފާއިން 

ަވޒާީފާއބޭެހ  ްނ  ަމސުްދވުަހެގ ުމާސަރާއިއ ެއަލަވްންސެގ ޮގުތަގިއ ިހަމނަާފިއާވ ަފިއާސެގ އަދަަދީކ ަރނަގުޅ ޫންނ އަދެަދްއަކ



 

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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ުހށަަހޅަާފިއާވ ިލުޔްނަތުކްނ ެއނެގ )ިތެނއް( ަމސުްދވުަހެގ ުމާސަރާއިއ    03އަެފާރަތށް   ،ޮއްނަނކާަމިއން  ްޓަރިއިބުއނަަލށް 

 ރ. )ާބީވްސ ހްާސ ަހަސޭތަކ ވިިހ ރިުފާޔ( ަކމްަށ ުބަރެވެވެއެވ. -/22,620ިއާނަޔތަްތުކެގ ގުޮތަގިއ ަހްއުގަވީނ  

 

ފަރާތް  .  18 ހުށަހެޅި  ގޮތުމައްސަލަ  ބަދަލުގެ  ގެއްލުމުގެ  ލިބުނު  ސަބަބުން  ވަކިކުރުމުގެ  )ތިނެއް(   3ގައި  ވަޒީފާއިން 

ރުފިޔާ(   ތިރީސް ހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ތިރީސްއަށްރ. )-/30,438މަސްދުވަހުގެ މުސާރައާއި އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި  

ދިރިއުޅުމުގެ   ސަބަބުން  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  ކުއްލިއަކަށް  ހަމަޖެއްސުމަށް  ހަރަދުއާއި،  ވެފައިވާ  ހަރަދު ތައް 

ތިރީސްއަށް އަށްޑިހަ ހާސް  ހަތަރު ސަތޭކަ  ރ. )-/80,438ރ. )ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާ( އާއެކު ޖުމުލަ  -/50,000

އެއީ    ވީނަމަވެސްފައިފަރާތަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުމަކީ ކޮބައިކަން ބަޔާންކޮށްއެ  ،ވާއިރުއެދިފައި ރުފިޔާ( ނަގައިދިނުމަށް  

ބުނާ  އެފަރާތުން ެއްއެވްސ  ލިބިފައިވާކަން    ންގެއްލު  ،ބުނުމެއްކަމާއި   ހަމައެކަނި  ޮގުތްނ    ެހްއެކްއާސިބުތުކުރުމެގ 

   ްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. ަކެންތ   ުހށަަހޅަާފިއ

  ާހެއ ަފާރުތެގ ަވޒާީފެގ ަކްނަތްއަތްއ އުަލްނ ަހަމޖޭެހ ާތީރމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަކިކުރި ތާރީހުން ފެށިގެން    18.1

ަނަގއިިދުނަމށް  ާނަޔތަްތކްަށާވ ަފއާިސ ިއުމެގ މާުސަރާއިއ ާގަވޒާީފިއްނ ވިަކުކިރިއުރ އާަދުކިރ ަމއެފަރާތް   ، ަހަމައްށ

އަެފާރަތްށ  ހަާލެތްއަގއި  އަދުަދަކނަޑައަޅއިިފ  ަފިއާސެގ  ަހްއުގާވ  ަނަގއިިދުނަމށް    ،   ަފާރތްުނ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ 

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ.  ިއުތުރކްަނ  އެދަިފިއާވ އަދަަދްށުވެރ  

ަނަގއެިދޭވ ުމާސަރާއިއ  .  19 ަހަމައށް  ަވޒާީފައްށ އުަލްނ ިއއަާދުކުރާމ  ެފިށެގން  ާތރުީހްނ  ުމަވްއޒުަފ ަވޒާީފިއްނ ަވކުިކިރ 

އަދެަދްއިއާނަޔތަްތަކީކ   ަކނަޑައާޅ  ޮގެތްއގިައ  ާވިޟްމީނ  އޭެދޮގްތަކުމގައި    ިއުރަކުމަގިއ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  )ަމްއސަަލ 

  ، އެދަިފިއުނާވތީ( ަސރަީހޮކްށ  ަޔތަްތްއ ަނަގއޭިދން  ުރާމ ަހަމައްށ ުމާސަރާއއި އާިނަވިކުކިރ ާތރުީހން ެފިށެގން ުރޫޖައުކ

ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ގުޮތަގިއ    ަމްއސަަލ  ބަދުަލެގ  ެގއުްލުމެގ  ިލުބުނ  ަސބުަބން  ަވިކުކުރުމެގ  )ތިނެއް(    3ަވޒާީފިއްނ 

ރ. )ތިރީސްހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ތިރީސްއަށް ރުފިޔާ( -/30,438މަސްދުވަހުގެ މުސާރައާއި އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި  

ހަރަދުވެފައިވާ   ހަމަޖެއްސުމަށް  ހަރަދުތައް  ދިރިއުޅުމުގެ  ސަބަބުން  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  ކުއްލިއަކަށް  އާއި، 

ރ. )އަށްޑިހަ ހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ތިރީސްއަށް  -/80,438  ޖުމުލަކު  ރ. )ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާ( އާއެ -/50,000

ަވޒާީފިއްނ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ރުފިޔާ( ނަގައިދިނުމަށް ސަރީހަކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތްއޮތުމަށް ރިއާޔަތްކޮށް،  

ެފިށެގްނ   ާތރުީހްނ  އުަލްނ  ަވިކުކިރ  ުހުރޫޖައުކާރވަޒާީފައްށ  ަމްއސަަލ  ަހަމައްށ  ތާރާީހ  ަހްއގުވާ    ަފާރަތްށ  ށެަހިޅ 



 

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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ިމ ަމްއސަަލިއަގިއ ެއްނެމ އަދުުލެވިރ    ، ުމާސަރާއިއ ިއާނަޔްތަތއް ެއީއ ިޟްމީނ ޮގެތްއަގިއ ަނަގއެިދޭވ އަދެަދްއަކުމްނ

  ށް  ަތ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރ  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ  87  ގެ)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު(    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު    ޮގަތީކ

 . ންކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ ރ. )އަށްޑިހަ ހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ތިރީސްއަށް ރުފިޔާ( ނަގައިދިނުމަށް ކަނޑައެޅު-/80,438

 

 މައްސަލައިގެ ނިންމުން: 

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

، ތްކޮށް ބެލިއިރުރިއާޔަދީފައިވާ ބަޔާންތަކަށް  ހެކިންގެ ހެކިބަހަށާއި،    ،ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއިދެފަރާތުން  މަޖިލީހުގައި  

ށ. ބިލެތްފަހި     ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްގެ ފެށިގެންއިން   2013މާރިޗު    27  ދުރަީޝهللا ޢަބްދު މައްސަލަ ހުށަހެޅި

މެނޭޖަރެއް  ބްރާންޗުގައި އިންޒާރެއްވެސް  ނަސޭހަ  އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް ވަޒީފާ ގައިމަގާމު ގެސްޓޭަޝން  އަދި  ތެއް 

އިތުރަށް ބަހައްޓައިފިނަމަ    ،ދިނުމެއްނެތި ފަރާތަށް ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނަށް ގެއްލުންތަކެއް    ވަޒީފާ ދޭ ވަޒީފާގައި 

ާޤނޫނާ  އަ، ބުނެލިބިދާނެކަމަށް   ވަޒީފާއާބެހޭ  ހަމަތަކާއި،  އިންސާފުގެ  އަދި ހިލާފަދުލު  ނެތި  ސަބަބެއް  އެއްވެސް  ށް 

  ރަޝީދު هللا ޢަބްދުގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ،    2020  ފެބުރުވަރީ  12ތެއް ދިނުމަކާނުލައި  ފުރުސަޖަވާބުދާރީވުމުގެ  

ދުލު އިންސާފުގެ އަކުރުމެއްނެތި،  ގާއިމު ކަން  އަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ  އަދުލުވެރި  މައުޫޟއީވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ  

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު މަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ށްކަ ހިލާފަ  ގަވާއިދާހަމަތަކާއި ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާއި  

ރ. )ތިރީސްހާސް  -/30,438)ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ މުސާރައާއި އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި    3ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި  

ސަބަ ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  ކުއްލިއަކަށް  އާއި،  ރުފިޔާ(  ތިރީސްއަށް  ހަރަދުތައް  ހަތަރުސަތޭކަ  ދިރިއުޅުމުގެ  ބުން 

ރ. )އަށްޑިހަހާސް  -/80,438ރ. )ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާ( އާއެކު ޖުމުލަ  -/50,000ހަމަޖެއްސުމަށް ހަރަދުވެފައިވާ  

ރަީޝދު އަދާކުރަމުންދިޔަ  هللا ރަީޝދަށް ނަގައިދިނުމަށާއި، ޢަބްދުهللا ހަތަރުސަތޭކަ ތިރީސްއަށް ރުފިޔާ( އެކީ އެއްފަހަރާ ޢަބްދު 

 ހުށަހެޅި މި މައްސަލާގައި، ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  އެދި   އަލުން އަނބުރާ އިއާދަކޮށްދިނުމަށް  ވަޒީފާއަށް

ަވޒާީފިއްނ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ ާޤޫނާނިއ  ަވިކުކެރވަިފިއަވީނ  ަފާރތް    ަވޒީފާ   ވަެފިއާވ  ެދމުެދަގިއ  ދަެފާރުތެގ  ަވޒާީފާއބޭެހ 

  ޮކށަްފިއާވީނ ުކނުްފީނެގއަމުަލ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަފރާާތމުެދ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ޫންނަކމަށިާއ،   ްށހިލަާފެއްއަބްސުވާމ  



 

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                             ހުށަހެޅި މައްސަލަ ރަޝީދުهللا ޢަބްދު  VTR/2020/82މައްސަލަ 
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 ، ާދ ެއްއޮގތާްވ ޮގުތެގ މިަތްނަކމާަށިއ، ެއގޮތްުނ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރްތ ވަޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއަވީނަގާވިއަވްއޒުަފްނެގ  ުމ

ަފާރުތެގ   ުހށެަހިޅ  ުހްނަނޮގުތްނ  ައމުަލަމްއސަަލ  ިބުރޮއުތުމން  ަތްއ  ިލބާިދެނަކުމެގ  ެގއުްލްނ  ޫފުނެބއްދޭފަަދ  ުކނުްފނަްޏްށ 

ަފާރަތށް ނަުވަތ ަވޒާީފ އާަދުކާރަތނަށް    ަވޒާީފ ޭދަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރްާތ ުކނުްފީނަގިއ އުިތަރށް ބަަހްއޓައިިފަނަމ،    ަކަމާށިއ، 

  ޯނޓެިހްއ  ަތަކީކ ެއްއެވްސައމުަލއެ    ވަެފިއާވީތ   ުނވަަތ  ަވުމނިްދޔަަކްނ  ެގއުްލްނަތެކްއ   ިލމެިޓަޑްށ   ަޕޭރަޝްނޯކ   އެެހީނ ެފަނަކ

  ާމއާްދގެ   ަވަނ  23  ާޤޫނުނެގ  ަވޒާީފާއބޭެހ  ެއަކީށެގނާްވ ަހަމެއްއަކްނ  ަވިކުކެރވާިދެނ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ  ިދުނަމާކނަުލިއ

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

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

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

  ުނއުފުުލުމގެ   ިޒްނާމ  ުނވަަތ މަުވްއޒުަފ  ނިުލުބްނ  ްތހުިދަމ  ެއްއގަޮތކްަށވްެސ  ިކަބިއްނ  ުމވްައޒުަފެގ  ަދުށްނ  ަނނަްބުރެގ  ަވަނ(  4) 

  ިލބާިދެނަކަމްށ   ެގއުްލެމްއ  ބުޮޑ  ތަަންށ   ުނަވަތ ަމަސްއަކތުްކާރ  ނުްފްނަޏްށުކ   ުހިރޮގުތްނ  ަތްއައމުަލ  ުމަވްއޒުަފެގ  ުނަވަތ   ަސަބުބްނ

  ެފަނަކމި ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ    ްތކްޮށ ަކމްަށ ަބާޔްނކްޮށަޔާއިރ   ައްށ (  ށ ) ާމއާްދގެ    ަވަނ  23  ާޤޫނުނެގ  ަވޒާީފއާބޭެހ  ، ެފްނާނީތ

 ަޖާވބާުދީރވަެފިއާވިއުރ، ެގ ަފާރތުން  ިލިމެޓްޑ  ޯކަޕޭރަޝްނ

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

  ހުށަހެޅިފައިވާ   ހަމައެއްކަމަށް  އެކަށީގެންވާ  ހަމައަކީ  ކުރިބީގުތަތު  ފަރާތުން  މައްސަލަ ރައްދުވި  ވާސިލުވުމަށް  ނިންމުމަށް  އެ

  ކަން އަދުލުވެރި  މައުޫޟއީ   ކުރަންޖެހޭގާއިމު   ވަކިކުރުމުގައިވަޒީފާއިން    ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރްާތ  ތީ،ނެތައެނގެން    ކަންކަމުން

ވަކިކުރުމުގައި    ކަނޑައަޅައި،  ނުވާކަމަށްކޮށްފައި ގާއިމު ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި    އިޖުރާއީ   ކުރަންޖެހޭގާއިމުމައްސަލަ 

، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ކުރުމަކީ  ތީ ށްފައިނުވާކޮގާއިމު(  procedural fairness)  ކަންއަދުލުވެރި

 ކަނޑައަޅައި،  ގޮތުގައި އެއްގެ (unfair dismissal) ޑިސްމިސަލް އަންފެއަރ

ަފާރްތ ުހށެަހިޅ  ަވިކުކުރުމަގިއ    ަމްއސަަލ  އަެފާރްތ  ަވޒާީފިއްނ  ިއުޖއަދުުލެވިރ  ަމުއޫޟީއއާަދުކަރުމނިްދަޔ  ާރީއ  ަކާމިއ 

)ަވޒާީފއާބޭެހ ާޤޫނުނ(    2/ 2008ަފާރތް ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއަވީނ ާޤޫނުނ ަންނަބުރ  ެއ  ، ީތޮކށަްފިއުނާވާގިއުމަކްނ  އަދުުލެވިރ

މައްސަލަ  ނަންބަރުގެ ދަށުން  ަވނަ    1ަވނަ ާމއާްދެގ )ހ( ގެ    29ްށަކަމށް ަކނަޑައަޅިއ، ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނގެ  ހިލަާފާއ  

   ުކުރަމާށއި، ުރޫޖައައނުބާރ    ަވޒާީފައްށަވޒާީފިއްނ ަވިކުކިރިއުރ އާަދުކަރުމނިްދަޔ  ފަރާތް ހުށަހެޅި 



 

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                             ހުށަހެޅި މައްސަލަ ރަޝީދުهللا ޢަބްދު  VTR/2020/82މައްސަލަ 

   

27 ގެ  27 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:  

 

  ުމަވްއޒުަފ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކރި ތާރުީހްނ ެފިށެގން ަވޒާީފައށް އުަލން ިއއަާދުކުރާމ ަހަމައށް ަނަގއެިދވޭ ުމާސަރާއިއ ިއާނޔަތަްތަކީކ

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު   ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ިއުރިޟްމީނ ޮގެތްއަގިއ ކަނަޑައޅާ އަދެަދްއަކުމަގިއ ާވ

ރ. )ތިރީސްހާސް  -/30,438)ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ މުސާރައާއި އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި    3ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި  

ސަބަބު ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  ކުއްލިއަކަށް  އާއި،  ރުފިޔާ(  ތިރީސްއަށް  ހަރަދުތައް  ހަތަރުސަތޭކަ  ދިރިއުޅުމުގެ  ން 

ރ. )އަށްޑިހަ ހާސް -/80,438ރ. )ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާ( އާއެކު ޖުމުލަ  -/50,000ހަމަޖެއްސުމަށް ހަރަދުވެފައިވާ  

ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި  ނަގައިދިނުމަށް ސަރީހަކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތްއޮތުމަށް ރިއާޔަތްކޮށް،    ހަތަރުސަތޭކަ ތިރީސްއަށް ރުފިޔާ(

  ކަމުގައި ގޮތް  އެންމެ އަދުލުވެރި  ކީނަގައިދިނުމަ  އަށް ރުފިޔާ(ރ. )އަށްޑިހަ ހާސް  ހަތަރު ސަތޭކަ ތިރީސް-/80,438  ްށަފާރަތ

ަކްނަކްނ  ކަނޑައަޅައި،   ެއްނމަެހިއ  )ރަސްމީ    (2021  ނޮވެންބަރު  02)މިއަދު  ިއްސެވަބާޔްނުކެރުވުނ  ފެށިގެން  އިން 

 03އެކަން ހަމަޖެހޭތާ )ރަސްމީ ބަންދުނޫން(    ކުރުމަށްފަހު، ޒު ފުރިހަމައަށް ތަންފީ ދުވަހުގެތެރޭ  (  ސްއެކާވީ )  21ބަންދުނޫން(  

ރައްދުވި  ތިނެއް) މައްސަލަ  މި  އެންގުމަށް  ލިޔުމުން  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ދުވަހުގެތެރޭ    ޯކަޕޭރަޝން   ެފަނަކ( 

 މައްޗަށް އަންގައި އަމުރުކޮށް މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ.  ެގިލިމެޓްޑ

 1443ރަބީޢުލްއައްވަލް  27

 2021ނޮވެންބަރު  02

 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 

 

 ފާތިމަތު މަހީރާ މުޙައްމަދު      
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