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 ޓްރައިބިއުނަލް   ވަޒީފާއާބެހޭ 
                 ދިވެހިރާއްޖެ ، މާލެ   

 މައްސަލަ   ނިމުނުގޮތުގެ  ޚުލާސާ   ރިޕޯޓު 
 

 VTR/2021/145 : ނަންބަރު   މައްސަލަ 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  : ބާވަތް   މައްސަލާގެ 

 2021 އެޕްރީލް 22 : ތާރީޚު   ހުށަހެޅި   މައްސަލަ 

 2022ނޮވެންބަރު  15 : ތާރީޚު   ނިމުނު   މައްސަލަ 

 (ރެޒީމާހައުސް / ލ. އިސްދޫ) އިބްރާހީމް ީޝރީން : ފަރާތް  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ 

 (A310783: ނަންބަރު ކާޑު އަންގައިދޭ ރައްޔިތެއްކަން ދިވެހި)

 ލިމިޓެޑް  ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން : ފަރާތް  ރައްދުވި   މައްސަލަ 

 (C-0462/2012: ނަންބަރު ރަޖިސްޓްރޭަޝން ކުންފުނި)

 

 ޚުލާސާ  އިގެ މައްސަލަ 

)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:    (ރެޒީމާހައުސް / ލ. އިސްދޫ)  އިބްރާހީމް ީޝރީންމި މައްސަލައަކީ  

A310783)  ،01    ުދަށުން ހިންގަމުންދާ ލ. އިސްދޫ    ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑުގެއިން ފެށިގެން    2009އޮކްޓޫބަރ

  2021ޖަނަވަރީ    27، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ގެ މަޤާމުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް  'ސްޕަވައިޒަރ'  ބްރާންޗްގެ

ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާއި ފެނަކަ  ގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ  

ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑުގެ ގަވާއިދުތަކާއި ޚިލާފަށްކަމުގައިވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ނެޗުރަލް  

ކޮށްފައިވަނީ  ޅުއްވާދެއްވުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިޖަސްޓިސްގެ އުސޫލުތަކާއި ޚިލާފަށްކަމަށް ކަނޑައަ

ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާއި ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑުގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ  
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ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުކުރުމެއްނެތިކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާދެއްވުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ އިޢާދަކޮށްދިނުމަށާއި، 

އްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާ ފަރާތެއްކަމަށް ނުބެލުމަށް އަމުރުކޮށްދެއްވުމަށާއި، މަ

ނަންގަވާދެއްވުމަށާއި،   ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި  ޙައްުޤވާ  ހަމައަށް  އިޢާދަކުރުމާއި  ވަޒީފާ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ފަރާތް ހުށަހެޅި  ޢަދުލުވެރިކަން  މައްސަލަ  އިޖުރާއީ  ޢަދުލުވެރިކަމާއި  މައުޫޟޢީ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން   

އެދި  ާޤއިމުކުރުމެއްނެތިކަމަށްވާތީ، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ފެންނަ އެނޫންވެސް ޢަދުލުވެރި ބަދަލެއް ނަގައިދެއްވުމަށް  

ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުން   2021  އެޕްރީލް  22ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާ ގޮތަށް  ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން  

 ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. 

 

 މެންބަރުގެ ރައުޔު 
 
 

 މަރްޔަމް ޝަމްޢާ ޢިބްރާހީމްގެ ރައުޔު 

 : ކަންކަން   ފާހަގަކުރެވުނު  މައްސަލާގައި 

)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން    (އިސްދޫރެޒީމާހައުސް / ލ.  )އިބްރާހީމް ީޝރީން  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްކަމުގައިވާ   .1

)މީގެ ފަހުން "މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް" ގެ ގޮތުގައި މުޚާޠަބުކުރެވޭ    (A310783އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

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

 އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ނަޡަރުކުރާއިރު،

)މީގެ ފަހުން   ލިމިޓެޑް  ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝންއިން ފެށިގެން    2009އޮކްޓޫބަރު    01މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ    1.1

ލ. އިސްދޫ ގެ ދަށުން ހިންގަމުންދާ  'މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް' ގެ ގޮތުގައި މުޚާޠަބުކުރެވިފައިވާ ފަރާތް(  

 އަދާކުރި މަާޤމުގެ  ރާތްފަރާތެއްކަމަށާއި، އެފަ  މުންދިޔައަދާކުރަ  ވަޒީފާ  ގެ މަާޤމު '  ސްޕަވައިޒަރ'ގައި  ބްރާންޗް



 
 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން 
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ރުފިޔާ( އާއި އަދާކުރި މަާޤމުގެ    ފަސްހާސް ހަސަތޭކަ ފަންސާސް)ރ.  -/5650މުސާރައިގެ ގޮތުގައި މަހަކު  

 ރުފިޔާ( ލިބެމުންދިޔަކަމަށާއި،  ފަންސަވީސްސަތޭކަ ދެހާސް އަށް) ރ.-/2825އިނާޔަތްތަކުގެ ގޮތުގައި މަހަކު  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑުގެ ލ. އިސްދޫ ބްރާންޗްގެ ސުޕަވައިޒަރ ގެ މަާޤމުގައި   1.2

ގައި އެފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އެކަން   2021ޖަނަވަރީ    27ވަޒީފާއަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް،  

ކޯޕަ ފެނަކަ  އަންގާފައިވަނީ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  ނަންބަރު މައްސަލަ  ލިމިޓެޑުގެ  ރޭަޝން 

FNK/A/TER/2020/194   ްފަރާތަށ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ލިޔުމުންކަމަށާއި،  ވަކިކުރިކަމުގެ  ވަޒީފާއިން 

އިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އަންގާފައިވާ ގައި    2021ޖަނަވަރީ    27އެފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާކަން  

މައް ކޮން  ހުށަހެޅިފައިވަނީ  ސާފުކުރުމަށް މައްޗަށް  ކަމެއް  އަދި  އަންގާފައިނުވާކަމަށާއި،  ސަލައެއްކަން 

ސުވާލުކޮށްފައިވެސް ނުވާކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާއި  

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑުގެ ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފަށްކަމަށެވެ.  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ަފިއަވީނ،  ާޔްނކްޮށ އޭެދޮގްތ ަކަމްށ ަބސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނމައް .2

ނެޗުރަލް ޖަސްޓިސްގެ އުސޫލުތަކާއި ޚިލާފަށްކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާދެއްވުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން  

ން ލިމިޓެޑުގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މައުޫޟޢީ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާއި ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝ

ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  ކަނޑައަޅުއްވާދެއްވުމަށާއި،  ާޤއިމުކުރުމެއްނެތިކަމަށް  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  ޢަދުލުވެރިކަމާއި 

ފާއިން ވަކިވެފައިވާ  ފަރާތުގެ ވަޒީފާ އިޢާދަކޮށްދިނުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ވަޒީ 

ފަރާތެއްކަމަށް ނުބެލުމަށް އަމުރުކޮށްދެއްވުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ އިޢާދަކުރުމާއި ހަމައަށް ޙައްުޤވާ  

މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ނަންގަވާދެއްވުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ މައުޫޟޢީ  

ފެންނަ  ޢަދުލުވެރިކަ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ާޤއިމުކުރުމެއްނެތިކަމަށްވާތީ،  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  މާއި 

ނަގައިދެއްވުމަށް ބަދަލެއް  ޢަދުލުވެރި  ޯފމަށް  ކަމަށް  އެނޫންވެސް  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ަބާޔްނުކެރުވނު  ިއްސެވ 

 ރާިޢަޔްތުކާރިއުރ ފަާހަގުކެރެވެއެވ.  
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ބަޔާންކޮށްފައިވާކަންކަމަށް    ' ގައިޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު'މައްސަލައިގެ  ހުށަހެޅި    ފަރާތުން  ގެލިމިޓެޑު  ކޯޕަރޭަޝންފެނަކަ   .3

 އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.   ،ރުކުރާއިރުޡަނަ

ރާތާއެކު  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއާ ގުޅިފައިވަނީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަ  3.1

ނަންބަރު   މައްސަލަ    3.3އެއްބަސްވުމުގެ    FNK/A/JA/2013/996ވެފައިވާ  ޙަވާލާދީ  މާއްދާއާއި  ވަނަ 

ގައި ކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ    2013އެޕްރީލް    16ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވަޒީފާ ދެވުނު ތާރީޚަކީ  

. އިސްދޫ އުތުރު ބްރާންޗްގައި ސުޕަވައިޒަރ  ޓެކްނިކަލް މެއިންޓެނެންސް އެންޑް ޕަވަރ ޕްލާންޓް ޑިއުޓީ، ލ

އެއްބަސްވުމަށް   ވަޒީފާގެ  ވެފައިވާ  ދެމެދު  ދެފަރާތުގެ  ފަރާތެއްކަން  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ވަޒީފާ  މަޤާމުގައި  ގެ 

އް ކުރެވި  ކެނގެން އޮންނަކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މައްޗަށް ސީރިއަސް ތުހުމަތުތަބެލުމުން އެ

ގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑުގެ ނަންބަރު   2021ޖަނަވަރީ    27މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން  

FNK/A/TER/2021/194   ،ިވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ކަމުގެ ލިޔުން' އިން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވާކަމަށާއ' 

 FNK/A/TER/2021/194މިޓެޑުގެ ނަންބަރު  ގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލި  2021ޖަނަވަރީ    27އެގޮތުން،   3.2

'ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަމުގެ ލިޔުން' ގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި 'ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑުގެ  

( ގައި ވާ ގޮތުގެ މަތިން މަސައްކަތުގެ  9ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )  34.8ގެ   2015މުވައްޒަފުންގެ ޤަވާއިދު  

ގެ  ލ. އިސްދޫ ބަރާންޗް    އެހެން މުވައްޒަފަކަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުން' ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި، މާހައުލުގައި

ސުޕަވައިޒަރގެ މަާޤމުގައި ހުރެ ލ. އިސްދޫ މާގަސްދޮށުގެއިން ގަވާއިދާ ޚިލާދަށް ކަރަންޓް ބޭނުންކުރަމުންދާ 

ފެ އަންގާފައިނުވާތީއާއި،  އޮފީހަށް  ހެޑް  އެކަން  އެނގިހުރެ  އިބްރާހީމް  ކަން  ލިމިޑެޓުން  ކޯޕަރޭަޝން  ނަކަ 

ީޝރިންނާއި ޙަވާލު ކުރެވިފައިވާ ޒިންމާ އޭގެ އެންމެ އެދެވޭ ގޮތުގައި އަދާކުރަމުން ނުދާތީއާއި، މާގަސްދޮށުގެއަށް  

  ކަރަންޓް ގުޅާފައިވަނީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑުގެ ކަރަންޓް ޚިދުމަތް ގުޅައިދިނުމަށް ހެދިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި 

، އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅު އަޅާ ފޯމު  ތީއުސޫލުތަކާއި ޚިލާފަށްކަމަށް ކުންފުނިން ކުރި ތަހުީޤަޤށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ

ފަހުގެ   2019އޮކްޓޫބަރު    24މެދުވެރިކޮށް   އެންމެ  ދެވޭ  ލިޔުމުން  ޝީރީންއަށް  އިބްރާހީމް  ގައި 

ީޝ އިބްރާހީމް  އިންޒާރުގައި  އެ  އެގޮތުން  އަދި  އިންޒާރުދީފައިވާކަމަށާއި،  އަޚްލާީޤ  މިފަދަ  ފަރާތުން  ރީންގެ 
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ޒިންމާ ނުއުފުލުމުގެ އެއްވެސް ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، އިތުރު އިންޒާރަކާއި ނުލައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެކަން  

 އެންގިފައިވާނެކަމަށާއި، 

ގައި ވާ    9ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    34.8ގެ    2015ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑުގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު   3.3

މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި އެހެން މުވައްޒަފަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކޮށްފައިވާތީ ކަމަށް ބަޔާންކުރާ  ގޮތުގެ  މަތިން  

އާމިނަތު  ސަބަބުގެ ތަފްސީލީގޮތެއްގައި ބަޔާންކުރާއިރު، ލ. އިސްދޫ ބަރާންޗްގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ  

ސްމަންޓް ހިއަރިންގ ކޮމިޓީގެ  ވީ އަންގާރަ ދުވަހު ހެރާ   2020  ޖުލައި  21  )މާވަހަރުގެ / ލ.އިސްދޫ(  ހުރާާޝ

އެކިކަހަލަ   ފަރާތުން  ީޝރީންގެ  އިބްރާހީމް  ސިޓީގައި  ފޮނުވި  ސުމައިނާއަށް  ފާޠިމަތު  ޕާރސަން  ޗެއަރ 

އުނގަދޫތައް ފޯރަމުންދާކަމާއި އޮފީސް ތެރޭގައި އުޅުމުގައި މާބޮޑަށް ގައިގޯޅިވުން ފަދަ ކަންކަން ކުރަމުންދާތީ  

ހެރާމަ ބުނެ،  ގެއްލިފައިވާކަމަށް  ރައްކާތެރިކަން  އަމާންކަމާއި  އޮންނަ  މާހައުލުގައި  ސްމަންޓް ސައްކަތުގެ 

ހިއަރިންގ ކޮމިޓީއަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށާއި، އެގޮތުން އިބްރާހީމް ީޝރީންގެ މައްޗަށް ކުރެވުނު 

ހެ  ލިމިޓެޑުގެ  ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ  ގުޅިގެން  ތަހްީޤެޤއް  ރާތުހުމަތުތަކާއި  އިދާރީ  ކޮމިޓީއިން  ސްމަންޓް 

މައްޗަށް   ީޝރީންގެ  އިބްރާހީމް  ޙާޟިރުކޮށް،  ީޝރީން  އިބްރާހީމް  ތަޙްީޤުޤގައި  މި  ހިންގާފައިވާކަމަށާއި، 

ތުހުމަތުތަކަށް  އެ  އަދި  ސާފުކޮށްދެވިފައިވާކަމަށާއި،  ތުހުމަތުތައް  ފުރައްސާރައިގެ  ޖިންސީ  ކުރެވިފައިވާ 

އިބްރާ ސުވާލުކޮށް  ޖަވާބުދާރީވެ  ގޮތުން  ހާމަކުރުމުގެ  ދެކޭގޮތް  މެދުގައި  މައްސަލައާ  އެ  ީޝރީން  ހީމް 

 ބަޔާންނެގިފައިވާނެކަމަށާއި،  

އިބްރާހީމް   3.4 ބަރާންޗްގެ  އިސްދޫ  ލ.  ގުޅޭގޮތުން،  ތުހުމަތުތަކާއި  ކޮށްފައިވާ  މައްޗަށް  ީޝރީންގެ  އިބްރާހީމް 

އޮފިސަރ   އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  އަދި  އެކު  ހުރާާޝއާމިނަޝީރީންއާއި  މާހައުލުގައި    ތު  މަސައްކަތްކުރާ 

މަށާއި،  )ތިނެއް( މުވައްޒަފުންނާއި ސުވާލުކުރެވި އެފަރާތަކުގެ ބަޔާންވެސް ނެގިފައިވާކަ  3މަސައްކަތްކުރާ އިތުރު  

ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހުގައި ހެރާސްމަންޓް ހިއަރިންގ ކޮމިޓީއިން ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑުން    2020

ފޮނުވާފައިވާ    ހިއުމަން ޑިޕާރޓްމަންޓަށް  ނަންބަރު   FNK-HHC-A(A10/IM/20202/10ރިސޯސަސް 

ގަވާއިދުގެ   މުވައްޒަފުންގެ  ލިމިޓެޑުގެ  ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ  އާއި    14މެމޯގައި،  )ށ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

އިވާކަމަށާއި، ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް ސާބިތުވެފައިވާތީ އިބްރާހީމް ީޝރީންއަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިދިނުމަށް އެންގިފަ



 
 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން 
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  ޢަދުލުވެރިކަމާއި   މައުޟޫޢީ  ވަކިކުރެވިފައިވަނީ  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން   ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ށް ާޤއިމުކުރުމަށްފަހު ކަމަ ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ

ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ .4 ވަޒީފާއިން  ،  އެދިފައިވަނީ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ނަންބަރު   ާޤނޫނު  ލިމިޓެޑުގެ    2008/2ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ  އާއި  ާޤނޫނު(  )ވަޒީފާއާބެހޭ 

މާއި އަދި މަތީ މަރުހަލާގެ  އާއި ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވު  2015މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު  

ވަކިކުރުމުގައި   ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފު  މަތިން  އެއްގޮތްވާގޮތުގެ  ނިންމުންތަކާއި  ނިންމާފައިވާ  ކޯޓުތަކުން 

، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާ  ތީޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި އިޖުރާއަތްތައް ފުރިހަމަކޮށްގެން ކަމުގައިވާ

ރެދެވޭނެ ާޤނޫނީ އަދި ަޝރުޢީ ހަމައެއް  އަމުރެއް ނުވަތަ އެންގުމެއް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މައްޗަށް ނެފަދަ 

 މައްސަލަ ނިންމައިދިނުމަށްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.   އްވާދެއްވައި ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅު

ޖަވާބުދާރީވެ .5 މައުޫޟޢީގޮތުން  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  މައްސަލައިގައި  ކޯޕަރޭަޝން  ފައިވާއިރު،  މި  ފެނަކަ 

ގައި   2021ސެޕްޓެންބަރު    29ލިމިޓެޑުގެ 'މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ފޯމު' އާ ގުޅިގެން އިބްރާހީމް ީޝރީންގެ ފަރާތުން  

ފޯމާއެކު   ޖަވާބު  ލިމިޓެޑުން  ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ  ބަޔާނުގައި،  ހުށަހަޅާފައިވާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ 

ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުމަކީ، ާޤނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މި މައްސަލައިގެ ބޭނުމަށްޓަކައި،   " ގ3ެ"ޑޮކިއުމަންޓް  

ފަހުން ތައްޔާރުކޮށްގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުމެއްކަމުގައިވާތީއާއި، ާޤނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ހޯދާ ހެއްކަކީ ކޯޓުތަކާއި  

ވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް  ށް ފުރުަޞތު ދެވިގެންވާނެ ހެއްކެއް ނޫންކަން ދި ޓްރައިބިއުނަލްތަކުން އެފަދަ ހެކި ބަލައިގަތުމަ

އިން އެންގެން އޮންނާތީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން ަޤިޟއްޔާ  SC-A/02/2010ކޯޓުގެ ނަންބަރު  

މި މައްސަލައިގައި އެ  ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ލިޔުމަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ  

ހެއްކެއް ހުށަހެޅި ބަލައިގަނެވޭފަދަ ހެއްކަކަށް ނުވާތީ، ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑުން ޖަވާބު ފޯމާއެކު "ޑޮކިއުމަންޓް  

" ގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުމަކީ މި މައްސަލައިގައި ބަލައިގަނެވޭނެ ލިޔުމެއް ނޫންކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް  3

ނުކުތާ އާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް ކަމަށްވާއިރު،  އިޖުރާއީ    ފަރާތުން ހުށަހެޅި  ހީމް ީޝރީންގެއެދި އިބްރާ 

( "އިޖުރާއީގޮތުން 2021  ނޮވެންބަރު  23)  VTR/IJ/2021/53-200ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު  

އަކީ   3ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑުގެ ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ ޑޮކިއުމަންޓް  ނިންމި ގޮތް" އިން  



 
 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން 
ނަންބަރު:                          ހުށަހެޅި މައްސަލަ   އިބްރާހީމް ޝީރީން  VTR/2021/145މައްސަލަ 
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ާޤނޫނާ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއްކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނާ ހާލު، އެ ލިޔުމަކީ  

ލިޔުމެއްކަން ސާ  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  ޚިލާފަށް  ގަވާއިދާ  ީޝރީނަށް  ާޤނޫނާ  އިބްރާހީމް  އޮތީ  ބުރަ  ބިތުކޮށްދިނުމުގެ 

ީޝރީނަށް  އިބްރާހީމް  ލިޔުމެއްކަން  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  ޚިލާފަށް  ގަވާއިދާ  ާޤނޫނާ  ލިޔުމަކީ   އެ  ކަމާއި، 

ރިޢާޔަތްނުކުރުމުގެ   ލިޔުމަށް  އެ  ވާސިލުވުމުގައި  ނިންމުމަށް  މިމައްސަލައިގެ  ހާލަތެއްގައި  ސާބިތުކޮށްދެވިއްޖެ 

ލިޔުމަކީ  އިޚްތި މި  ހުށަހަޅާފައިވާ  ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑުން  ފެނަކަ  ބަލާ މަޖިލީހަށް ލިބިފައިވާތީ،  ޔާރު މައްސަލަ 

ބުރަވެވޭކަމާއި،    ބަލަންޖެހޭކަމަށް  މިހިނދަށް  ކަމަށް  ލިޔުމެއް  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  އެއްގޮތަށް  ގަވާއިދާ  ާޤނޫނާ 

ކީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ބަލަމުންދާ މި މައްސަލައިގައި އެހެންކަމުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑުގެ މި ލިޔުމަ

ހުށަހަޅާ ބަލައިގަނެވޭނެ ފަދަ ކިތާބީ ހެއްކެއް ކަމަށް ަޤބޫލުކުރެވޭ ސަބަބަށްޓަކައި، އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ލިޔުން  

ޖަވާބުދާރީވުމަށް ގޮތުން  މައުޫޟޢީ  މައްސަލައަށް  މި  ނިންމާ،  މައްސަލަ   ބަލައިގަތުމަށް  އިބްރާހީމް    ހުށަހެޅި  މި 

 ނިންމާފައިވެއެވެ.  ަފިއާވަކަމްށައްނާގ  ޝީރީންއަށް

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ހުށަހެޅުމަށް  ހެކި  ޝަފަހީ  ގުޅޭގޮތުން  މައްސަލައާ  މި .6

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެއްވެސް ަޝފަހީ ހެއްކެއް ހުށަހަޅާފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް    ދެވުނު ފުރުަޞތުގައި

ރައްދުވި  މައްސަލަ    ( ޝަފަހީ ހެކިން ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން،ހަތަރެއް)  04މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  

  ؛ހެކިންނަކީޝަފަހީ ޅާފައިވާ  ފަރާތުން ހުށަހަ

އިސްދޫ()މާވަހަ  ރާާޝހުއާމިނަތު   6.1 ލ.   / ނަންބަރު   ރުގެ  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި 

A3096601) 

 (A120701ޙަސަން އަނީސް )އާޒާދުގެ / ލ. އިސްދޫ( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު   6.2

( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު ހޯދަޑު. ވާރުތަ / ޏ. ފުވައްމުލައްهللا )ޔުސްރާ ޢަބްދު 6.3

A281194) 

( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ދަޑިމަގު. ގްލޯރީގެ / ޏ. ފުވައްމުލައްދު ޙުސައިން )ޢި އުސަ 6.4

 (A272597ނަންބަރު 
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ދު  ޢި އުސަهللا، ބްދުޔުސްރާ ޢަ   ރާާޝ،ހުއާމިނަތު  ( ހެކިވެރިންގެ ތެރެއިން  ހަތަރެއް)  04އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު  

ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ޙާިޟރުވެ ހެކިބަސް އަދާކޮށްފައިވާކަމާއި، ހެކިވެރިންގެ    2022  މޭ  30ޙުސައިން،  

ނަގަން ބޭނުންނުވާކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، މި  ޙަސަން އަނީސްގެ ހެކިބަސް  ތެރެއިން  

 ހެކިބަސް ނަގާފައިނުވެއެވެ. އަނީސްގެ މައްސަލައިގައި ޙަސަން  

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

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

  އެކަށީގެންވާ   ލިބިދީފައިވާއިރު،  މުވައްޒަފަކަށް  އެ  މާއްދާއިން   ވަނަ  28  ާޤނޫނުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ޙައްުޤ  އުފުލުމުގެ

  ގޮތުގައި   ޒިންމާއެއް  ފަރާތުގެ  ވަޒީފާދޭ  ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ  ވަކިކުރިކަން  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  އޮވެގެން  ސަބަބެއް

  މައްސަލައިގައި   މި  ހުށަހަޅާފައިވާ   އިބްރާހީމް ީޝރީން  އޮތުމުން،  ކަނޑައަޅާފައި  މާއްދާއިން  ވަނަ  27  ާޤނޫނުގެ  އެ

  ރައްދުވި   މައްސަލަ  މި  ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ  އޮވެގެންކަން  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ   ވަޒީފާއިން  އޭނާ

 ދެކެމެވެ.   ކަމުގައި ޒިންމާއެއް ލިމިޓެޑްގެ ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން

ުމަވްއޒުަފ ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއަވީނ ޢަދުުލެވިރ   ، ްއސަަލެއްއަގިއަމ  ުހށެަހޭޅ  ަވިކޮކްށެގްނ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ .8

ުއްނުސެރްއ ުފރަިހަމާވްނޖޭެހަކާމިއ ޮއެވެގްނޯތ ބެލުުމަގިއ ެދ  ެއީއ    ، ިންނުމަމުކްނޯތ ުނވަަތ ެއކީަށގްެނާވ ަސަބެބއް 

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

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

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

ފަދަ ޢަދުުލެވިރ ަސަބބަަކްށުވުމެގ   ުކ ަވޒާީފިއން ަވކުިކުރަމްށ ުހއަްދުކާރަފާރަތުކްނ ިޚާޔުރުކާރ ައާސެސއް ެއީއ ުމަވްއޒަަފ

ިއުތުރްނ ެއ ިޚާޔުރުކާރ ައާސސްެއެގ ަދުށްނ ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ެއްނމަެހިއ ުއްނުސުރަތްއ ުފރަިހަމވަެފިއޭވޯތ ބުެލްނަކްނ  

ާފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ޢަދުުލެވިރ ިންނުމަމަކްށ  ުމަވްއޒަަފުކ ަވީޒ  ، ިއުޖާރީއ ޢަދުުލެވިރަކްނ ާޤިއުމުކުރަމީކ  ، ެއނޭގަކާމިއ

ުފރަިހަމުކުރްނަކްނ ިއުޖާރައުތަތްއ  ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ބުެލުމަގިއ  ބުެލްނަތްއ  ބަަލްނޖޭެހ   ، ާވޞުިލުވަމްށަޓަކިއ 

ަވުތގެ  ކުޯޓްނ ންިނަމވަާފިއާވ ިމާބ ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓްނ ިންނަމވަާފިއާވ ިއްސެވ ެދްނެނުވުނ ަޤިޟްއާޔަތުކްނާނިއ ެއ

 އެެހްނ ަމްއސަަލަތުކްނ ެއނެގން ޮއެވެއެވ. 
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ަވަނ ާމއާްދެގ )ހ(   23ޯނޓެިހްއ ިދުނަމާކނަުލއި ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކެރޭވެނަކމްަށ ަވޒާީފއާބޭެހ ާޤޫނުނގެ   .9

ތްަފސުީލޮކށެްދުމްނ ިދވިެހާރްއޭޖެގ   ާއިއ )ށ( ަގިއ ބާަޔްނކޮށަްފިއާވ ފަަދ ަސަބެބްއ ޮއްތަކމްަށ ބެެލޭވެނ ހަާލްތަތްއ

ވ. ަހުއިސްނގ   ަމްސއުޫދ    ިއްސމީާޢްލ )   SC-A/27/2014ެއ ޯކުޓގެ ަންނަބރު    ، ުސްޕީރްމ ޯކުޓން ިންނމަާފިއާވ

ަވނަ    33އިަދ    32( ަޤިޟްއާޔެގ ަޝީރައްތ ިނުމުނޮގުތެގ ިރޯޕުޓގެ  ިލިމެޓްޑ   ިޑވޮެލްޕަމްންޓ ަފިއޭންންސ ޯކަޕޭރަޝްނ 

 ؛ުނުކާތަގިއ

ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގިައ ުބނެފައިވާ    23ީދ މުވްައޒަފުަކ ަވޒީފިާއން ވަކުިކރެވީޭނ، ަވޒީފާާއެބހޭ ާގނޫނެުގ  "ނޯޓިސުްނ 

 ފަދިައން ައދުލުވިެރ ސަަބބްެއ އޮވެގްެނނެެވ. އުަދލުވިެރ ސަަބބްެއ އޮތްކަމްަށ ބެލޭެވނީ ެދ ހަާލތެއްގައެެވ. އީެއ: 

(i)  .ފާޅަުކްނބުޮޑ ޣިައރުސުލޫކީ އަަމލެއް ކުުރްނ 

(ii)  .ިޚާޔނާތްެއ ވެފައުިވްނ 

ެއ އަމަލްެއގެ ަސބުަބްނ މުވްައޒަަފކު ނޯޓްިސ ިދނުމެއްނިެތ ަވީޒފާއިން    (misconduct)ޮކންމެކޮނެްމ ޣައިރުސުލީޫކ އަމަަލީކ  

ަވނަ މާއްދާގެ ދުަށން ހްުއދަކުރާ ކަަމަކށް ނުވެ ހިނގައާިދނެއެެވ. ަވޒީފާާއެބހޭ ާގނުޫނގެ    23ވަކުިކރުން ވީަޒފާއެާބހޭ ާގނޫނުގެ  

ދުަށ  23 މާއްދެާގ  އަމަލަކީ  ަވނަ  މުވްައޒަފުުކރި  ހުއްދަވީާނ  ވަކުިކރުން  ވީަޒފާއްިނ  މުވްައޒަފުަކ  ިދނުމެއެްނތި  ޯނޓިސް  ން 

ކަމްަށ ާވނަމެައެވ. ެއ އަމީަލ ޯނޓްިސ ދިނުމްެއނިެތ ުމވައަްޒފަކު    (gross misconduct)ފާޅަުކްނބުޮޑ ޣައިރުސުލީޫކ އަަމލްެއ  

ުޑ ޣިައރުުސލޫކީ ައލަމެއްކަަމްށ ބެލޭެވީނ، މުވްައޒަފުުކރި އަމަލީަކ ދެ ަފރާތުގެ  ަވޒީފިާއން ވިަކކުުރން ހުއަްދވާފަދަ ފުާޅަކން ޮބ 

ާވނަމައެެވ. މުވްައޒަފުގެ   ކަމަށް  އަމަލެއް  މިނަްވރުގެ ީސރިއަސް  ެކނޑޭ  އްެއކޮށް  ގުުޅން  ަވީޒފާގެ  ޮއނަްނންޖެހޭ  ދެމެދުގައި 

ބަސްވުމެުގ ޖައަުހރީ ަޝރުތާަކ ޚިލުާފކަމެއް ކަަމްށ ާވނަަމ،  ( ދެ ފާަރތެުގ ދެމެދުގައާިވ ަވޒީފެާގ އްެއ1ޣިައރުސުލީޫކ އަމަލީަކ ) 

ހިމޭެނ އޮނެްމ މިައގަނޑު  2ުނވަަތ )  ގުޅުމުގިައ  ަވޒާީފގެ  ފާަރތިާއ މުވްައޒަފިާއ ދެމެދުގިައ އޮނަްނ  ވީަޒފާދޭ  ކަމަކީ  ( އެ 

(  3ލޭފަަދ ކަމެއްކަަމށް ާވނަަމ، ނަުވތަ ) ިސފަކަަމށްވާ ެދ ަފރާތެުގ ދެމެދުގައި ޮއްނަނންޖޭެހ އުިތބުާރ އަދި އާަމންާތތިެރކްަނ ގްެއ 

ެއ ކަމީަކ ެއ ުމވައަްޒފުަކ ަވޒީފޭާދ ަފރަާތށް އާަދކަުރންޖޭެހ ަވޒީފެާގ އްިލިތޒާމުތާަކ އަސާސީގުޮތން ނުވަަތ ީސދާގޮތްެއގައި  

ޅަުކްނބުޮޑ ޣިައރުުސލޫކީ  ިޚލުާފ ކަމެއް ކަަމށް ވާނަަމ، އެ އަމަލީަކ ނޯޓިސް ިދނުމްެއނެތި ަވޒީފިާއން ވިަކކުރުމްަށ ހުއްދަވާެދނޭ ާފ

 އަަމލްެއ ކަމްަށ ބެލެވާިދނެއެވެ.[  

 ިމ ިއާބާރުތން ބާަޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 



 
 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން 
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މައްސަލައެއްކަމުން، .10 ހުށަހެޅިފައިވާ  ގުޅިގެން  ވަކިކުރުމާ  ވަޒީފާއިން  މައްސަލައަކީވެސް  މި  ިމ    އެހެންކަމުން 

ާވޞުިލުވަމްށަޓަކިއ ަފިއޞާަލައަކްށ  ޢަދުުލެވިރ  ފަރާތް    ، ަމްއސަަލިއަގިއ  ހުށަހެޅި  ވަޒީފާއިން  މައްސަލަ 

ޗިޓުގައި   ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  ދީފައިވާ  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ 

ސަބަބެއް އެކަށީގެންވާ  ފަދައިން  ޢަދުުލެވިރަކްނ  މެދުވެރިވުމުން،    ބަޔާންކޮށްފައިވާ   substantive)ަމުއޟީޫޢ 

fairness)  އިަދ ިއުޖާރީއ ޢަދުުލެވިރަކްނ(procedural fairness) މި   ޭހ ިހނުދ، ާޤިއުމުކުރަމށްފުަހތޯ ބަަލނެްޖ

 ،ކަށާއިފަރާތުން ހުށަހެޅި ލިޔެކިޔުންތަ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުންނާއި މައްސަލަ ރައްދުވިަމްއސަަލާއ ުގިޅެގްނ  

ވާހަކަތަކަ ބެލި މަޖިލީހުގައި ދެފަރާތުން ދެއްކި  ހެކިބަހަށް    ށާއި، މައްސަލަ  ައްނަނިނވި  ހެކިންގެ  ރާިޢަޔްތުކުރުމްނ 

 ަކްނަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

އިން ފެށިގެން ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑުގެ ލ.    2013އެޕްރީލް    16މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ،   10.1

އިސްދޫ އުތުރު ބްރާންޗްގެ ޓެކްނިކަލް މެއިންޓެނެންސް އެންޑް ޕަވަރ ޕްލާންޓް ޑިއުޓީ ޑިޕާރޓްމަންޓްގައި  

ތެއްކަން ދެފަރާތުގެ ދެމެދު އެއްބަސްވެ  'ސުޕަވައިޒަރ' ގެ މަާޤމުގައި ދާއިމީ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރަމުންއައި ފަރާ

 ސޮއިކޮށްފައިވާ 'ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން' އިން އެނގެން އޮވެއެވެ. 

ވަކިކޮށްފައިވާކަމާއި،  ގައި    2021ޖަނަވަރީ    27އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ވަޒީފާއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް   10.2

ނަންބަރު   ލިމިޓެޑުގެ  ކޯޕަރޭަޝން  ( 2022ޖަނަވަރީ    26)  FNK/A/TER/2020/194ފެނަކަ 

ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު ސަބަބުގެ 'ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ކަމުގެ ލިޔުން'   ގައި މައްސަލަ 

 ގޮތުގައި،

( ވަނަ  9ވަަނ މާއްދެާގ )ހ( ގެ )  34- 8ެގ  2015"ފެނަަކ ކޯރަޕރަޭޝން ލިިމޓްެޑގެ މުވްައޒުަފނެްގ ޤަވާޢުިދ 

 މަސައަްކތެުގ  މާހުައލުގައި ެއހްެނ މުވްައޒަފަަކށް ިޖނީްސ ޯގނާ ކޮށްފިައވާތީ" ަންނބަރެުގ ދުަށން  

ައ އަެފާރްތ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަބާޔްނޮކށަްފިއާވަކމިާއ،  ަވޒާީފިއްނ  މިފަަދިއްނ  ާދުކަރުމނިްދޔަ 

ެއނެގްނ  ިޗޓްުނ  ެދްނެނުވުނ  ިއްސެވ  ެވްސ  ިދުނަމާކނަުލިއަކްނ  ޯނޓެިހްއ  ޮއްނަނކަން    ަވިކުކެރވަިފިއަވީނ 

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ.
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 ަވނަ ާމއާްދެގ )ހ( ގިައ،   34.8ެގ    2015ެފަނަކ ޯކަޕޭރަޝްނ ިލިމެޓުޑގެ ުމަވްއޒުަފްނެގ ަޤާވއުިދ   10.3

ަވޒީފިާއން ވަކުިކރެވީޭނ،   ުމވައަްޒފަކު ޯނޓިހެއް ނުދީ  ޯކަޕރަޭޝން ލިމެިޓޑުގެ ދާއީިމ ަވޒީފާއެއްގިައ ހުރި  "ފެނަކަ 

ިއޞާްލީޙ ިފޔަވަޅު އަޅައެިގްނ ަރނގުަޅ ނުވެެގްނ ނަުވތަ ޭއނެާގ މަސައްކުަތގެ ައޚާްލޤު އަެކށެީގން ނުވުމާއުެކ، އޭނާ  

ށީގެނާްވ ހަމަަތކުން ބަލިާއުރ، ުކރޭެވނެ ކަމެއްކަަމށް ކްުނފްުނޏަށް ނުފެންނަ  ަވޒީފާގިައ އިތަުރށް ބެހްެއޓުމީަކ، އަެކ

ައޚްލާޤު   މަސްައކަތުގެ  ަފރާތެއެްގ  އަދުާކރާ  ަވޒާީފ  މިަތން  ގޮތެުގ  ބުނެފައާިވ  މާއާްދގައި  މި  އެެވ.  ާޙަލތުގަ 

ާޙލްަތތުަކ  ިމ  އިަދ  އެެވ.  ޙަާލތްތަކަުގ  ައނަްނނިިވ  ެބލެވީޭނ  ފިޔަވަޅެއް  ެއަކށީގްެނނުވާކަަމށް  އިޞާްލީޙ  ގިައ 

ުކންފީުނގެ ެމނިޭޖްނގ  އްިޚތާިޔުރ  އެޅަުމާކނުލިައ، އިަދ ިއނާްޒރްެއ ވްެސ ދިނަުމާކ ނުލިައ ަވީޒފާއްިނ ވަކުިކރުމެުގ  

 ިޑރްެކޓަރްަށ ިލބެިގންވެ އެެވ." 

ްއޒުަފްނގެ  މިފަަދިއްނ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކާމިއ، ިއްސެވ ަބާޔން ުކެރުވުނ ެފނަަކ ޯކަޕޭރަޝްނ ިލިމެޓުޑގެ ުމަވ

 ވަަނ ަނނަްބުރަގިއ،   9)ހ( ެގ    ަވނަ ާމއާްދެގ  34.8ެގ    2015ަޤާވއުިދ  

 "މަސައަްކތުގެ ާމޙައުލުގިައ އެެހން މުވްައޒަފަަކށް ިޖންސީ ޯގނާ ކުުރން." 

 މިފަަދިއްނ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކން ފަާހަގުކެރެވެއެވ.   

ަގިއ ަވޒާީފއާބޭެހ ްޓަރއިިބުއނަަލށް    2021ޮއަގސްޓު    31ަމްއސަލަ ުހށެަހޅި ަފާރުތން  ިމ ަމްއސަަލާއ ުގިޅެގްނ   10.4

  21ުހށަަހޅަާފިއާވ ަބާޔުނަގިއ، ަމއްސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރާތއި ުގޭޅޮގތްުނ ުހށެަހޅުުނ ަމްއސަަލައާކއި ގިުޅެގްނ  

ަކ ކަޯޕަރޭރަޝްނ ިލިމެޓުޑން  ަގިއ ތްަޙީޤެޤްއ ިހނުގުނަކަމާށިއ، ެއ ަތްޙޤަީޤްށ ފުަހ ެފަނ  2020ެސްޕެޓނަްބުރ  

ަގއި ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ    2020ިޑެސްނަބުރ    31ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް ަވޒީފިާއްނ ަވިކުކުރަމށް ިންނާމ،  

 FNK/A/TER/2020/194 (29ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކަރން ފަެނަކ ޯކަޕޭރަޝން ިލިމެޓުޑެގ ންަނަބުރ  

ަވިކުކިރަކުމ2020ިޑެސްނަބުރ   ަވޒާީފިއްނ  ެއަކން  (  ަފާރަތްށ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ިލުޔުމްނ  ެގ 

ޯކޕޭަރަޝްނެގ   ަވކުިކުރަމްށ ންިނުމްނ، ެފަނކަ  ައްނގަާފިއާވަކަމާށިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރްާތ ަވޒާީފިއން 

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ  ަގާވއުިދަތާކިއ ުއސުޫލަތުކގެ ެތރިެއްނ، އެ ންިނުމްނ ިރިވއު ކޮށްދުިނަމށް ުހށެަހިޅަކމާަށިއ،  

ުތްނ ެއ ިންނުމްނ ިރިވުއ ކޮށިްދުނަމްށ އިެދ ުހށެަހުޅުމން، މިުޅ ަމްއސަަލ އުަލްނ ބުެލަމށްފުަހ، ެފަނަކ  ަފާރ

ަނންބުަރ   ިލިމެޓުޑެގ  ިލުޔުމން    FNK/A/TER/2020/194ޯކަޕޭރަޝްނ  ަވިކުކިރަކުމެގ  ަވޒާީފިއްނ 

 ަވޒާީފައށް ުނުކތަުމްށ ެފަނކަ  ިންނަމވަާފިއާވ ިންނުމްނ ާބޠިލަުކަމށްފުަހ، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރްތ އުަލްނ



 
 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން 
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ުނުކްނންަނ   ަވޒާީފައްށ  ަފާރްތ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ިނނިްމަކަމާށިއ،  ިލިމެޓުޑްނ  ެފިށތާ  ޯކަޕޭރަޝްނ 

ަވިކުކުރަމށް   ަވޒާީފިއްނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ިލިމެޓުޑްނ  ޯކަޕޭރަޝްނ  ެފަނަކ  ަމސުްދަވސްފުަހްނ، 

ަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކިރަކްނ ެފަނަކ ޯކޕޭަރަޝްނ  ަގިއ ަމްއަސ  2021ަޖަނަވީރ    27ިންނަމިއ،  

ަވޒާީފިއން ަވިކުކިރަކުމެގ ިލުޔުމްނ ައްނގާފިައާވަކަމާށިއ،    FNK/A/TER/2020/194ިލިމެޓުޑެގ ަނނަްބުރ  

ަފާރަތްށ   ހުށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ިލިމެޓުޑން  ޯކަޕޭރަޝްނ  ަވޒާީފއިން    2021ިޑެސނަްބރު    31ެފަނަކ  ަގއި 

ޗާިޓިއ  ަވިކުކިރ ޮފުނިވ  ައްނާގ  ެފަނަކ    2021ަޖަނަވީރ    27ަކްނ  އްަނާގ  ަވިކުކިރަކްނ  ަވޒާީފިއްނ  ގިައ 

ޯކަޕޭރަޝްނ ިލިމެޓުޑްނ ޮފުނިވ ިޗްޓަގިއ ިލޔަެފިއަވީނ ެއްއ ަނނަްބެރްއަކަމާށިއ، ަވޒާީފިއްނ ަވިކކިުރ ާތީރުޚގެ  

ާތީރުޚ ތާަފުތަކމާަށިއ، އިަދ ފުަހ ިލޔަެފިއާވ  ިޗުޓަގިއ  ެދ  ަމތީ  ޮގުތަގިއ  ާވްތ ފާަރުތ  ިޗުޓަގިއ  ޮފުނިވ  ްނ 

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ.   ަމްށ ބާަޔްނކޮށަްފިއާވަކްނލިޔަެފިއާވަކ  ’AMENDED‘ަކުނަގިއ  

ަފާރުތްނ   10.5 ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ުގިޅެގްނ  ަމްއސަަލާއ  ަވޒާީފާއބޭެހ    2021ެސްޕެޓނަްބުރ    20ިމ  ަގިއ 

ަގިއ ެފަނަކ ޯކަޕޭރަޝްނ ިލިމެޓުޑގެ    2020  ިޑެސްނަބުރ  29  ްޓަރިއިބުއނަަލްށ ހުށަަހޅަާފިއާވ ަބާޔުނަގިއ، 

ެކްނސްަލޮކށަްފިއވާ    FNK/A/TER/2020/194ަންނަބުރ   ިލިމެޓުޑން  ކަޯޕޭރަޝްނ  ެފަނަކ  ިޗޓީަކ، 

ިޗެޓްއަކަމާށއި، ިއްސެވ ެދްނެނވުުނ ިޗްޓ ކްެނސްަލ ުކިރ ަސބަބީަކ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ އްިބރީާހްމ ީޝީރްނ  

ޗިޓް    2020ޮނެވނަްބުރ    21ައީކ   ަފާރެތްއަކުމަގިއާވީތެވ،  ަނގަާފިއާވ  ުޗއީްޓއްެއ  އަަހީރ  ެފިށެގްނ  ިއްނ 

ުލުކިރިއުރަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ުހީރ ުޗްއީޓެއްއަގިއކަަމްށުވުމްނ، ުޗއީްޓެގ ުމއްދުަތަގއި ަމްއސަަލ  ަހާވ

ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއން ަވިކކުުރަމީކ ެއަކީށެގްނާވ ަހމަަތުކްނ ބާަލިއުރަގިއ ެއްނެމ ަރނަގުޅ ޮގތޫްންނަކަމށް  

  2020ިޑެސންބުަރ    31ރީާހްމ ީޝީރްނއްަށ ެއްނުގމަށްފުަހ،  ެފަނަކ ޯކަޕޭރަޝްނ ިލިމެޓޑަށް ެފިނ ެއަކްނ، ިއްބ

ެކްނސްަލުކެރވަިފިއާވަކަމާށިއ،   ިޗޓް  ޮފުނވަާފިއވާ  ންިނަމިއ  ަވކުިކުރަމްށ  ަވޒާީފިއން  ެފިށެގން    21ިއްނ 

ެގ ިނޔަަލްށ ިއްބރީާހްމ ީޝީރްނ އަަހީރ ުޗްއީޓގައި    2021ަޖަނަވރީ    03ިއން ެފިށެގން    2020ޮނެވްނަބުރ  

ބުެލުމން  ުހިރަކްނ   ިޗޓަށް  ުހއްދަ  ުމވްައޒުަފްނެގ ުޗްއޓީ  ިއްބރީާހމް ީޝީރްނެގ ެއެޓްނެޑްނސް ީޝުޓްނާނއި 

ގެ ިނޔަަލްށެވސް އްިބރީާހްމ ީޝީރްނ    2021  ަޖަނަވީރ   10  ިއްނ   2021ަޖަނަވރީ    05ެއނޭގަކަމާށިއ،  

ުޗްއީޓަގއުިހިރަކަމާށިއ،   ިޒްނާމ  ަވޒާީފިއ  2020ިޑެސނަްބުރ    31ާޢއާިލ  ާތީރުޚަގއި  ވިަކާވޮގަތށް  ެގ  ްނ 
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ިޗޓް   ެއ  ުނވީާތެވ،  ަރނަގުޅޮގްތަކމްަށ  ެއްނމެ  ިދުނަމީކ  ިޗެޓްއ  ަވިކކުުރުމެގ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފްށ 

 ެއްނގަިފިއާވަކަމށް ބާަޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ ފަާހަގޮކށަްފިއެވ.   ެކްނސްަލޮކްށ ިއްބރީާހްމ ީޝީރނަްއްށ

 FNK-HH/2020/01 (21ްނ ިލިމެޓޑެުގ ަންނަބރު  ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ހުށެަހިޅ ެފަނަކ ކަޯޕޭރަޝ 10.6

ެފނަަކ ކަޯޕޭރަޝްނ ިލިމެޓުޑެގ  ިމ ަތްޙޤުީޤ ިރޯޕަޓީކ  ،  ައށް ބާަލިއުރ  ( 'ތުަހީޤީޤ ިރޯޕްޓ' 2020ެސްޕެޓނަްބުރ  

  21  )ާމވަަހުރެގ / ލ. އިސޫްދ(،   ާއިމަނތު ުހާރާޝލ. ިއސޫްދ ްބާރްންޗެގ އްެޑިމންިސްޓޭރިޓްވ އިޮފަސރ  

ާގރަ ުދވުަހ ެހޭރްސަމްންޓ ިހައިރްނގ ޮކިމީޓެގ ެޗައރަޕރަސްނ ާފިޠމަތު ުސަމިއާނައށް  ވީ ައްނ  2020ޖަުލިއ  

ލ. ިއސޫްދ ބާްރްންޗެގ ަސްޕަވިއަޒރ ިއްބރީާހމް ީޝީރްނެގ ަފާރތްުނ ެއކިކަހަަލ ުއނގޫަދަތށް  ،  ޮފުނިވ ިސީޓަގިއ

ީތ،  ަދ ަކްނަތްއަތއް ކަުރުމނާްދެތރަޭގިއ ުއޭޅ ުއުޅުމަގިއ ާމޮބޑްަށ ގިައޯގިޅުވްނ ަފ ، އީޮފްސިއާށަކަމޯފަރުމނާްދ

ަމަސްއަކުތެގ މަާހއުުލަގިއ ޮއްނނަ ައާމްނަކާމިއ ަރްއކެާތިރަކްނ ގެއްލަިފިއާވ ަމްއސަަލ ބުެލަމްށަޓކިައ ުކެރުވނު  

ިމ ތުަހީޤުޤަގިއ ފަާހަގުކެރުވުނ ަކްނަތްއަތަކކީ،  ،  ާށިއއާިދީރ ތުަހީޤަޤށްފުަހ، ަތްއާޔުރކެުރވަިފިއާވ ިރޯޕެޓްއަކަމ

ޮކިމީޓިއން    ިއަރއުްދިވ ަފާރާތިއ ެދމުެދ ކަނިްހނގިާދަޔ ޮގތް ޮއުޅންފުިލަވ  ަމއްސަަލުހށެަހިޅ ަފާރާތއި    ަމްއސަަލ

ުގުޅެމއް   ިއުތރު  ިފަޔަވއި  ުގުޅްނ  ޮއްނަނ  ެތޭރަގިއ  އީޮފްސ  ުސވުާލުކުރުމްނ  މުެދ  ުގުޅާމިއ  ދަެފާރުތެގ 

ަމާށިއ، ަނަމެވސް ާޢއީިލ ޮގުތން ޮކްނެމެވސް ަވަރަކށް ގްާތ ުގުޅެމއް ޮއްނަނަކމަށް ފަާހަގުކިރަކަމާށިއ،  ޯންނަނަކ

ަމްއސަލަ ުހށެަހޅި ަފާރުތން  ެދ ުމަވްއޒުަފްނެގ ެދމުެދަގިއ ޒާތީ ެއްއެވްސ ަކެމއް ންެތަކަމށް ުބނަެފިއާވަކަމާށިއ،  

ްތ ަކުމަގިއވާ ިއްބރީާހްމ ީޝީރްނާއިއ ުސވާލުުކެރުވުނިއުރ  ތުުހަމުތކޮށަްފިއާވ ަކްނަކން ަމއްސަަލ ަރއުްދާވ ަފާރ

ެފިނެގްނޮގްސާފެނަކަމްށ   ަޢމެަލްއ  އެފަަދ  އަެފރުާތްނ  ރާިޢަޔްތޮކްށ  ވަާހަކަތކަށް  ެދްއިކ  އަެފާރުތްނ 

ެއްއެވްސ   ައތުްލަމީކ  ުމަވްއޒުަފްނަގިއަގިއ  ައނެްހްނ  ަމަސްއަކްތުކާރ  އޮފުީހަގިއ  ފަާހަގުކެރުވުނަކަމާށިއ، 

ިމ ަމްއސަަލިއަގިއ ުސވާލޮުކްށ ަބާޔން   ެއްއެގ ޮގުތަގިއ ަމްއސަަލ ަރއުްދާވ ަފާރުތން ނެުދޭކަކމާަށިއ، ަމްއސަަލ

ަބާޔުންނ   ިޝރާުފެގ  ަޙްއވާ  ަފާރެތްއަކުމަގިއާވ  ުހާރާޝެގެނިގ  ީޝީރން    ާއމަިނތު  ިއްބރީާހްމ  ަގިއަގިއ 

ާވ ިއްބރީާހްމ ީޝީރްނައީކ ުފަރްއާސަރުކާރ  ައތާްލަކަމްށ ފަާހަގުކެރޭވަކަމާށިއ، ަމްއސަަލ ަރއުްދާވ ަފާރްތަކުމަގިއ

މަުވްއޒުަފްނ   ަމަސްއަކތުްކާރ  ްބާރްންޗަގިއ  ަނަމެވްސ  ފަާހަގުނުކެރުވުނަކަމާށިއ،  ތުަހީޤުޤްނ  މެީހްއަކަމްށ 

ުނރެުހނެްފުށުމްނ އްިބރީާހްމ ީޝީރްނ ުކަރީނ ުހސް ުފަރްއާސަރަކަމްށ ބެެލޭވަކަމްށ ފަާހަގުކެރުވުނކަަމާށިއ، މި  
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ޮކ ަފާރުތަމްއސަަލ  ީޝީރްނެގ  ިއްބރީާހްމ  ެފށިފުަހްނ  ބަަލްނ  ަޢމެަލްއ  ިމީޓިއްނ  ެއްއެވްސ  ެއކަހަަލ  ްނ 

ބުނަެފިއާވަކަމާށިއ، މި ަމްއސަަލ ތްަޙީޤުޤޮކްށ ެފްނންަނ ުހރި ެހިކތަަކށް ބަަލއި    ުހާރާޝަތުކާރުރުނާވަކަމށް  

ީސ ުފަރްއާސަރުކުރާމިއ  ިޖްނ  16/ 2014ަމްއސަަލ ަރއުްދާވ ަފާރްތ ިއްބރީާހްމ ީޝީރްނ ާޤޫނުނ ަންނބުަރ  

ެފަނަކ ޯކަޕޭރަޝްނ ިލިމެޓުޑެގ ެއްޗ.ާއރު  ަވަނ ާމއާްދއިާއ    3ޯގާނުކުރްނ ުހްއުޓުވުމެގ ާޤޫނުނެގ ެދަވަނ ާބުބެގ  

ަވނަ ާމއާްދެގ )ށ( ަގއި ާވ "ެއްއެވްސ މަުވްއޒަަފކު    14ޕިޮލީސެގ ަމަސްއަކުތގެ ާމަޙއުުލ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ  

ންަފސީާނ ުމަވްއޒަަފަކށް  ާބވެަތްއގެ  ައެންއ  ެއްއެވސް  ިޖްނީސޮގުތން  އިަދ  ިޖްސާމީނޮގުތން  ގުޮތްނ،   

ޮކިމީޓގެ   ޚިލުާފވަެފިއާވަކަމްށ  ާމއާްދާއިއ  ުނާވެނެއެވ."  ޯގާނެއްއކްޮށެގން  ެމްނަބުރްނެގ    3ުއނގަދެުލްއ، 

ޕިޮލީސގެ   ެއްޗ.ާއުރ  ުކަޑިމންަށ ބުެލަމށްފުަހ،  ޮބުޑ  ިންނިމަކަމާށއި، މްައސަަލިއެގ  ަވނަ    37ިއްއތާިފުޤްނ 

ެފްނަނަކަމށް ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ   ާމއާްދައްށ ރާިޢަޔްތކޮށް ިއްބރާހްީމ ީޝީރައްށ ިއސްލީާހ ިފަޔަވޅު ައަޅން 

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ.

ަގއި ދަީފިއާވ ބާަޔުނަގިއ،    2020އަޮގްސުޓ    30ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ަތުޙީޤަޤށް    ާއިމަނުތ ުހާރާޝ 10.7

މަަސްއ ެއިކެއކި  ީޝީރްނ  މަާހއުުލަގިއ  ިއްބރީާހްމ  ަމަސްއަކުތގެ  ުއުޅުމަގިއ،  ައއްިސ  އޮފަީހށް  ަކްތަތުކަގއި 

ައތްލާ   ަކުރގިައ  އިަދ  ބުޮލަގއި  ަގިއަގިއ،  ަގިއޯގިޅެވ،  މޮާބަޑށް  ެދެކޭވީތ  ޮބޑަށް  ގްާތަކަމްށުވރެ  ޮއްނަނ 

ައާޅނާުލ ުހުރަމށްފުަހ ިތްނ ަވ ހާަދަކަމާށިއ،   ެފުށުމްނ ެދ ުދވެަހްއެގ ަމިތން  ަނ ުދވުަހ  ިމޮގތްަށ ައތަްލން 

  ާއމަިނތު ުހާރާޝެގަގިއަގިއ ައތަްލްނ ުއުޅުމްނ ައްތ ނާުލޭށ ުބނުުމްނ ެއައްށުވެރ ާބަރްށ    ާއިމަނުތ ުހާރާޝ

ެދ ައުތްނ ަކުރަގިއ ިހފަާފިއ ޮއްތ ިއްބރީާހްމ ީޝީރްނެގ ެދ ައްތ    ާއިމަނުތ ުހާރާޝެގަކުރަގިއ ހިިފަކަމާށިއ،  

ުދުރުކިރަކަމާށިއ، އަތް ުދުރުކުރުމްނ "ހާދާަހ ުރިޅެއކޭ ިތ އްަނަނނީ" ިއްބރީާހްމ ީޝީރން ުބިނަކަމށިާއ، ޭއގެ  

ިމަކްނ ިދާމިވަކްނ ްބާރްނޗެްގ ޭލަބރގެ    ައްށުތ ުހާރާޝާއިމަނ ފުަހްނ މިފަަދ ަޢމެަލްއ ަތުކާރުރުނާވަކަމާށިއ،  

ަޙްއވާ   ަމަސްއަކްތުކާރ  ޮގުތަގއި  ިޝޮގުތަގިއ  ޭލަބރެގ  ްބާރްންޗެގ  އިަދ  ެފނަިފިއާވެނަކަމާށިއ،  ރާުފައްށ 

އަތިްލަތން  ިޝަޙްއާވ  ަމަސްއަކްތުކާރ   ަގިއަގިއ  ުހާރާޝރާުފ  ިމަކްނަތއް    ައްށާއިމނަތު  ެފުނުނަކމާަށިއ، 

ުހާރާޝީނ  ިދާމވަެފިއަވ ަޙްއާވ  ާއިމަނުތ  ުއުޅނު  ިޝާއިއ  ަމަސްއަކްތުކަރްނ  އޮފުީހަގިއ  ެއަކިނ  ރާުފ 

 ފަާހަގޮކށަްފިއެވެއެވ. ބާަޔްނޮކށްފިައާވަކްނ    ުދަވްސޮކުޅަގިއަކަމްށ



 
 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން 
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ތްަޙީޤަޤްށ   10.8 ަފާރުތެގ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ީޝީރްނ  ދަީފިއވާ    2020ެސްޕޓްެނަބުރ    15ިއްބރީާހްމ  ަގއި 

ިއްބރީާހްމ ިއެރްއަގިއ  ަބާޔުނަގިއ،  ެއްއެވްސ  ީޝރްީނ  ާނތްލޭާށ  ަގިއަގިއ    ހާުރާޝ  ައތަްލިއެގން 

ެވސް   ަގިއަގއި  ީޝީރްނ  އްިބރީާހްމ  ީޝީރން    ުހާރާޝުބނަެފިއުނާވަކަމާށއި،  އްިބރާހްީމ  ައތާްލަކަމާށއި، 

ނާ  ަކިއރަީގިއ ުބ  ުހާރާޝެދޭކޮގުތަގިއ އެ އަތަްލީނ ޯގސް ިނަޔެތްއަގއި ޫންނަކމާަށިއ، ިއބްރީާހްމ ީޝީރްނ  

ަމަސްއަކެތްއ ަވުގުތްނ ކޮށާްލ ންިނުމުމްނ ަވަރްށ ަބރަާބޭރ ުބނެ ޮކނުޑަގިއ ިފުރމާާލަކަމާށިއ، ެއއީ ިއްބރީާހްމ  

ަމްއސަަލެއްއަކަމށް   ކިުދްނަކުމަގިއާވތީ  ެއްއަވރެުގ  ަމަސްއަކްތުކާރ  ެއއަްތންެއަގ  ެދޭކޮގުތަގިއ  ީޝީރްނ 

ެއްއވްެސ ުގުޅެމްއ ންޯނާނެނަކމާަށިއ، ިއްބރީާހމް    ާއިއ ޭބުރ ެތެރިއްނ  ުހރާާޝނެުދޭކަކަމާށިއ، ަނަމެވްސ  

ުބނަެފިއުނާވަކމާަށިއ، ިއްބރީާހމް ީޝީރްނ    ުހާރާޝ ީޝީރްނ ަކިއީރަގިއ ުދވަަހުކެވްސ ަގިއަގިއ އްަތ ނުލޭާށ  

ަހވުާލުކާރ ަމަސްއަކްތަތްއ ަވުގތްުނ ިންނމުާލުމްނ ަވަރްށ ަރނަގޭޅ ުބެނ ޮކނުޑަގިއ ިފުރމާާލަކަމާށިއ، އަދި  

ެގ  ުހާރާޝައްތޖަހާލަާފ ަވަރްށ ބާަރަބޭރ ަމަސްއަކްތ ިންނމާލޭިލ ުބާނަކަމާށއި، ިއްބރީާހްމ ީޝީރްނ    ބުޮލަގިއ

ީޝީރްނ   އްިބރީާހްމ  ނުުހްނާނނަެކަމާށިއ،  ައތްލަާފިއ  ަމްއސަަލެއްއ  ުހާރާޝަކުރަގިއ  ެއްއެވްސ  ާޒީތ  ާއ 

 ފަާހަގޮކށަްފިއެވެއެވ. ަބޔްާނޮކށަްފިއާވކްަނ  ޯންނާނެނަކަމށް  

ަގިއ ދަީފިއާވ ަބާޔުނަގިއ،    2020ެސޕެްޓްނަބުރ    17ާފ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ތްަޙީޤަޤްށ  ާޙްއާވ ިޝުރ 10.9

ެގ ބުޮލަގިއ ައތާްލަތްނ ަބެއްއ ފަަހރު  ުހާރާޝަޙްއާވ ިޝރާުފައްށ ްބާރްންޗގެ ުސަޕަވިއަޒރ ިއްބރީާހްމ ީޝީރްނ  

ެއަކާމިއ   ނުދޭެކަކަމާށ  ހާުރާޝެފނަިފިއާވަކަމާށިއ،  ހާަދަތެންއ  ީޝީރން  ެދޮކުޅ  ިއްބރީާހްމ  ެގ  ުހާރާޝިއ، 

ިހްއާސުކާރަކަމށް    ުހާރާޝަގިއަގިއ ައތާްލ ުއނަދޫގ ުކާރ ވަާހަކ ާއިއ ބުޮލަގިއ ައތާްލ ވަާހަކ ަޙްއާވ ިޝރާުފައްށ  

 ފަާހަގޮކށްފިައެވެއެވ. ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ  

ހޯދަޑު. ވާރުތަ / ޏ. ފުވައްމުލައް( ) هللاޔުްޞރާ ޢަބްދުއްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި  ަމ 10.10

ނަންބަރު   ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން    ވަޒީފާއާބެހޭ   ގައި  2022  މޭ  30  (A281194)ދިވެހި 

 ީޝރީން އަށް ރައްދުވާގޮތަށް އިބްރާހީމް  އަދާކުރަމުން،ހެކިބަސް    އަޑުއެހުމުގައި  ބޭއްވުނު  ޓްރައިބިއުނަލުގައި

ދެކޮޅަށް   އެފަރާތާއި  ޙާިޟރުކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި،  ތަޙްީޤަޤށް  އެފަރާތް  ގުޅިގެން  މައްސަލައަކާ  ހުށަހެޅުނު 

ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކީ ކޮން މައްސަލައެއްކަން ބުނެދީފައިވާނެކަމަށާއި، ތަޙްީޤުޤ ކުރުމުގައި ާޤނޫނުގައި  



 
 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން 
ނަންބަރު:                          ހުށަހެޅި މައްސަލަ   އިބްރާހީމް ޝީރީން  VTR/2021/145މައްސަލަ 
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ލާފައިވާނެކަމަށާއި، ާޤނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވޭތޯ އިބްރާހީމް ޝީރީންއާ  ހުރި ކަންތައްތަކަށް ބަ

އެދިފައިނުވާކަމަށް  ސުވާލުކުރެވުނުކަމަށާއި،   ފަރާތުން  ީޝރީންގެ  އިބްރާހީމް  އެހީތެރިކަމަކަށް  އެފަދަ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

)ދިވެހި   )މާވަހަރުގެ / ލ. އިސްދޫ(  އާމިނަތު ހުރާާޝފަރާތުގެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި    ރައްދުވިމައްސަލަ   10.11

ނަންބަރު   ކާޑު  އަންގައިދޭ    ވަޒީފާއާބެހޭ   ގައި  2022  މޭ  A3096601 )  30ރައްޔިތެއްކަން 

ގެ  ރާާޝއާމިނަތު ހުދެ ދުވަހެއްގެ މަތިން    އަދާކުރަމުން،ހެކިބަސް    އަޑުއެހުމުގައި  ބޭއްވުނު  ޓްރައިބިއުނަލުގައި

ކަރުގަޔާއި ބޮލުގަ އަތްލަން ފެށީމަ އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅާނުލާ ހުރިކަމަށާއި، ކަރުގަ އަތްލުމަށްފަހު ކަރުދަށުގަ 

ކަރުގަ  ބާރަށް  އެއަށްވުރެ  ބުނުމުން  ނުލާށޭ  އަތް  ފެށުމުން،  ޢަމަލުކުރަން  އެގޮތަށް  ހާކާކަމަށާއި،  އަތް 

ހިފެހެއްޓުމުން   ކަރުގަ  ހުރާާޝއާމިހިފެހެއްޓިކަމަށާއި،  އަތް ނަތު  ީޝރީންގެ  އިބްރާހީމް  އަތުން  ދެ  ގެ 

ފެންނާނެކަމަށާއި،  ފޮޅާލިކަމަށާއި،   ލޭބަރަށް  އުޅޭ  އޮފީހުގަ  މަންޒަރު  ހުރާޝާ އެ  އެއްވެސް    އާމިނަތު 

 ހާލަތެއްގައި އިބްރާހީމް ީޝރީންގެ ގައިގައި އަތްލާފައިނުވާނެކަމަށާއި، ނަމަވެސް އޮފީސް ތެރޭގައި އުޅުމުގެ

 ނުވަތަ ކަމެއް ކުރަނިކޮށް ޖެހިފައި އިނދެދާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އިތެރޭގަ

)ދަޑިމަގު. ގްލޯރީގެ / ޏ. ފުވައްމުލައް( ދު ޙުސައިން  ޢި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި އުސެ 10.12

ނަންބަރު   ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން    ވަޒީފާއާބެހޭ   ގައި  2022  މޭ  30(  A272597)ދިވެހި 

ރައްދުވާ ގޮތަށް   އިބްރާހީމް ީޝރީންއަށް  އަދާކުރަމުން،ހެކިބަސް    އަޑުއެހުމުގައި  ބޭއްވުނު  ޓްރައިބިއުނަލުގައި

ތަޙްީޤަޤށް ޙާޟިރުކުރެވުނުކަމަށާއި،  އެހުށަހެޅުނު މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން     އިބްރާހީމް ޝީރީންއަށް ފަރާތް 

އިޢުތިރާފުވެފައިވާކަމަށާއި،   އެފަރާތުން  ކަންކަމަށް  ކުރެވުނު  ޝީރީންއަށް  ތުހުމަތު  އިބްރާހީމް 

ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކަކީ ކޮބައިކަން އެފަރާތަށް ކިޔައިދެވުނުކަމަށާއި، ހެރާސްމަންޓް ހިއަރިންގ 

ހާއަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ހުރިހާ އިޚްތިޔާރަކާއި ކޮމިޓީއިން ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުޞޫލުތަކުގެ ތެރެއިން މުވައްޒަފު މީ

ާޤނޫނީ  ދެވިފައިވާނެކަމަށާއި،    އިބްރާހީމް ޝީރީންއަށްޖަވާބުދާރީވުމުގައި ލިބިދެވެންޖެހޭ ހުރިހާ އިޚްތިޔާރެއް  

އިބްރާހީމް ީޝރީން  އި ސުވާލުކުރެވުނުކަމަށާއި،  އިބްރާހީމް ީޝރީންއާވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވޭތޯ  
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ފަހަ  އަތްލިކަމަށްއެކި  ގައިގައި  މުވައްޒަފު  މަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން    އިޢުތިރާފުވެފައިކާމަށް  ރު 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ިމ ަމްއސަަލާއ ުގިޅެގްނ ަމްއަސަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ުހށެަހިޅ 'ިއސްލީާހ ިފަޔަވުޅ ައާޅ ޯފރްމ' މުެދެވިރޮކށް   10.13

އިބްރީާހްމ ީޝީރްނައށް ިއސާްލީޙ ފަިޔަވުޅ އަޅަާފިއާވަކާމިއ، ިއސްލާޙީ ިފަޔަވޅު  ަގިއ    2019ޮއކޫްޓަބރު    24

 ޭޅގުޮތން ެއުޅުނ ިފަޔަވުޅގެ ތްަފސުީލެގ ޮގުތަގިއ، ައާޅ ޯފރްމަގިއ ުމަވްއޒުަފެގ ަމަސްއަކުތެގ ައޚާްލާޤިއ ުގ

ލ. އިސޫްދ ބާްރންޗެްގ ްސޕަވިައޒަރެގ މަޤާމުގައި ހުރެ ލ. އިސްދޫ މާގްަސދޮށުގިެއން ޤަވާއިދާ ޚާިލފްަށ ކަރްަނޓް  " 

ިއްބރާހްީމ ޝީީރްނ  ކްުނފިުނން  އަނާްގފައިނާުވތީއިާއ،  އީޮފހްަށ  ހްެޑ  ެއކްަނ  ެއނގުިހރެ  އާ  ޭބުނންކުރުަމންދަާކން 

ކަަރންޓް   މާގަސޮްދށުގެއްަށ  ުނދާތީއިާއ،  އާަދކުރުަމން  ގޮތުގައި  އެދޭެވ  އެނެްމ  އޭގެ  ޒިނާްމ  ަހވާލުކުރިެވފައިވާ 

ގުޅާފައަިވީނ ކްުނފިުންނ ގެތަަކްށ ކަަރންްޓ ގުޅުމްަށ ހެދިފައާިވ ޤާަވޢިދުތާަކ އުސުޫލތަކާ ހިލަާފށްކަަމށް ކުންފިުނން  

ާފހަގަކުރޭެވީތ، މަިފ  ަތހްޤަީޤށް  ލިޔުމްުނ  ުކރި  ިއބްރާހްީމ ޝީީރންއަށް  އްަނގާ  ނުކުރަުމށް  މޮިގތަށް  ަކނަްކން  ދަ 

ިއނާްޒރަކުާނލައި   ތަކާުރރުވެއްޖެނަަމ އުިތރު  ފާަރތުން  ކަމްެއ ިއްބާރހީމް ޝީީރންގެ  ިމފަދަ  ިއްނާޒރުދެމެެވ. އަދި 

 " ަވޒީފިާއން ަވކިކުރޭެވނެކްަނ ައންގަމެެވ. 

ަނަމެވްސ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ަމްއސަަލ  އެެހްނ ްނ ޮއްނަނަކާމިއ،  މިފަަދިއްނ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ އެނެގ

ަވޒާީފިއްނ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ ަފާރަތްށ ދަީފިއާވ 'ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކިރ ަކުމެގ ިލުޔްނ' ަގިއ  

- 8  ެގ  2015  ަޤވާޢުިދ  ުމަވްއޒުަފްނެގ  ިލިމެޓޑެްގ  ޯކރަޕޭރަޝްނ  ެފަނަކަވިކުކެރުވުނ ަސަބުބގެ ޮގުތަގިއ،  

  ުމވްައޒަަފަކްށ   އެެހްނ  މަާހއުުލަގިއ  ަމސްައަކުތެގ  ަދުށްނ  ަނނަްބުރެގ  ަވަނ(  9)   ެގ(  ހ )   ާމއާްދެގ  ަވަނ  34

  2019ޮއްކޓަޫބރު    24ކްަނ އެނެގްނ ޮއްނަނަކާމއި، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތަށް  ކޮށަްފިއާވީތ  ޯގާނ  ިޖްނީސ

ަޔަވާޅިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކެރުވުނ ަސަބާބއި ެއްއެވސް  ަގިއ ައޅަާފިއާވ ިއސާްލީޙ ިފ

ަގއި    2019ޮއްކޓަޫބުރ    24ުގުޅެމްއ ޮއްތަކަމްށ ނެުފްނާނތީ، ިމ ަމްއސަަލާއ ުގިޅެގްނ ޮގެތްއ ިންނުމުމަގިއ،  

ަފިއާވ ިއސާްލީޙ ިފަޔަވަޅށް  ައާޅ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ފާަރާތިއ މުެދ'ިއސްލީާހ ިފަޔަވުޅ ައާޅ ޯފރްމ' މުެދެވިރޮކްށ  

 ެއެވ. ރާިޢަޔްތޮކށަްފިއުނާވެނ
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ަގިއ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ަވޒާީފިއްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވިކޮކށަްފިއަވނީ  ިއށެަހޅަިފިއ ިމާވ ަމްއސަަލުހ .11

ޮއްނަނަކާމއި،   އެނެގްނ  ެނތަިކްނ  ިދުނެމއް  ނަންބަރު  ޯނޓެިހްއ  ހައިކޯޓުގެ   HC-A/77/2013ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ، ަޤިޟއްޔާގައި

ހިމެނޭ މުވައްޒަފަކު، ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާ ނުލައި   ރޭގައި... ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނަށް ބަލާއިރު، އެޤާނޫނުގެ ތަރަހައިގެ ތެ]

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތުގައި އެމާއްދާގައި    23ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  

 [ އެނގޭކަމާއި، ... ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިންކަން

ވަނަ    23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ނޫނު ނަންބަރު  ާޤަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ ެއނެގްނޮއްނަކާމިއ،    މިފަަދިއްނ

ވަކިކުރުން"  ނުލައި  ދިނުމަކާއި  "ނޯޓިހެއް  ވަޒީފާއިން    މާއްދާ  މުވައްޒަފަކު  ނެތި  ދިނުމެއް  ނޯޓިސް  ދަށުން  ގެ 

ދިވެހިރާއްޖޭ ފުރިހަމަވެގެންކަމަށް  ަޝރުޠެއް  ދެ  ނަންބަރު  ވަކިކުރެވޭނީ  ހައިކޯޓުގެ          އަދި   HC-A/24/2010ގެ 

2010/HC-A/208    ްހައިކޯޓުނ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މައްސަލަތަކުގައި  ވަޒީފާއާބެހޭ  ވެސް  އެނޫން  އަދި  ަޤިޟއްޔާ 

( ވަޒީފާގައި  2( މަސައްކަތުގެ އަޚްލާުޤ އެކަށީގެންނުވުން އަދި )1ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަމާއި، އެ ދެ ަޝރުޠަކީ )

 ބެހެއްޓުމަކީ އެކަށީގެންވާ ހަމަތަކަށް ބަލާއިރު، ކުރެވޭނެ ކަމެއްކަމަށް ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތަށް ނުފެނުންކަން އިތުރަށް

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ދުުލެވިރ  ަޢުމަވްއޒުަފ ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއަވީނ    ، ަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށެްގްނ ުހށެަހޭޅ ަމްއސަަލެއްއަގިއުމ .12

ބެލުުމަގިއ ެދ ުއްނ ެއކީަށގްެނާވ ަސބެަބްއ ޮއެވެގންތޯ  ުނަވތަ  ެއީއ    ، ެރްއ ުފރަިހަމާވްނޖޭެހަކާމިއުޞިންނުމަމުކްނތޯ 

 (procedural fairness)ދުުލެވިރަކްނ  ަޢ  ީޢއިަދ ިއޖާުރ  (substantive fairness)ދުުލެވިރަކްނ  ަޢަމުއޟީޫޢ  

 (substantive fairness)  މާދުލުވެރިކަޢަ  މައުޟޫޢީ  އިސްވެބަޔާކޮށްފައިވާ  ، ބަަލްނޖޭެހަކާމިއާޤިއުމުކެރވަިފިއޭވޯތ  

 ، ަޤިޟއްޔާގައި HC-A/88/2014ގުޅޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ނުވަތަ ވަޒީފާ  ] އަދާކުރާ ތަނަށް ގެއްލުންތަކެއް   ... މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމުން ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް 

އަޚްލާޤު ރަނގަޅު ނޫންކަމަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން   ލިބިދާނެކަމަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ބަލާ، އެމުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތުގެ

އެނިންމުމަށް   ވަޒީފާދޭނިންމުމުގައި،  ހަމައެއްކަމަށް  ވާސިލުވުމަށް  އެކަށީގެންވާ  ހަމައަކީ  ތަޠްބީޤުކުރި  ފަރާތުން 

ފެންނަ ފެނުމެއްގެ މައްޗަށް އެކަނި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިނުކުރެވޭނެކަމަށް،   ވާންޖެހޭނެކަމަށާއި، ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ހަމަ
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ނަންބަރު   ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެނގެން ޤަޟި  HC-A/24/2010ހައިކޯޓުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  ކަނޑައަޅައި   އްޔާގައި 

 އޮންނަކަމާއި، 

ކަމަށްވާ، "އެމުވައްޒަފަކު  ތު ދެވަނަ ޝަރު ވަނަ މާއްދާ ގެ )ހ( ގެ ދަށުން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ  23ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ    އަދި، 

ހަމަތަކަށް  ބެހެއްޓުމަކީ، އެކަށީގެންވާ  އިތުރަށް  ކުރެވޭނޭ ވަޒީފާގައި  ފަރާތަށް ނުފެނުން"  ބަލާއިރު،  ވަޒީފާދޭ  ކަމެއްކަމަށް 

ވަޒީފާގައި އެމުވައްޒަފަކު  ފުރިހަމަވާނީ  ނުފެނުނު   ވެސް  ފަރާތަށް  ވަޒީފާދޭ  ކުރެވޭނެކަމެއްކަމަށް  ބެހެއްޓުމަކީ  އިތުރަށް 

 ހަމައަކަށް ވެގެންކަން އެމާއްދާއަށް ބެލުމުން އެނގޭކަމާއި، ...   ހަމައަކީވެސް އެކަށީގެންވާ 

 ފަދައިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  މި

ފަރާތް ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން   .13 މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި 

ަމްއސަލަ ަރއުްދިވ ަފާރުތން    ( substantive fairness) ަމުއޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރަކްނ  ވަކިކުރުމުގައި ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ 

 ، ާޤިއުމޮކށަްފިއޭވޯތ ބާަލިއުރ

ަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތްށ    2020ޖުލިައ    21ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއަވީނ   13.1

ށް ުހށެަހުޅނު  ަރއުްދާވޮގަތްށ ެފަނަކ ކަޯޕޭރަޝްނ ިލިމެޓުޑަގިއ ާޤިއުމޮކށަްފިއާވ ެހާރްސަމްންޓ ިހައިރްނ ޮކިމީޓައ 

އެެހްނ   ިއތުުރްނ  ުމަވްއޒުަފެގ  ުހށެަހިޅ  ަޝކާުވ  ެއ  ތްަޙީޤުޤޮކްށ  ކިޮމީޓްނ  ެއ  ުގިޅެގްނ  ަމްއސަަލައާކ 

)ިޖްނީސ ުފަރއާްސަރުކުރާމިއ ޯގާނުކުރްނ ުހްއުޓުވުމެގ ާޤޫނުނ(    16/ 2014ުމަވްއޒަަފަކްށެވްސ ާޤޫނުނ ަންނބުަރ  

ޭރަޝްނ ިލިމެޓޑެުގ ެއްޗ.ާއްރ ޕިޮލީސެގ ަމަސްއަކުތެގ ާމަޙއުުލ  ަވަނ ާމއްދާާއިއ ެފަނަކ ޯކަޕ  3ެގ ެދަވަނ ާބުބެގ  

( ަގިއ ވާ "ެއްއެވްސ ުމަވްއޒަަފުކ ައެންއ ުމަވްއޒަަފަކްށ ންަފާސނީ  )ށ ަވނަ ާމއާްދެގ    14ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ  

ޮގުތްނ، ިޖްސާމީނޮގުތްނ އިަދ ޖްިނީސޮގުތްނ ެއްއެވްސ ާބަވެތްއގެ ުއނގަދެުލްއ، ޯގާނެއްއޮކްށެގްނ ުނާވެނެއެވ."  

 . ޮކިމީޓިއން ިންނމަާފއާިވީތަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވިއްސެވ ަބޔްާނުކެރުވުނ  ޚިލުާފވަެފިއާވަކަމްށ  

 FNK-HH/2020/01ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ުހށަަހޅަާފިއާވ ެފަނަކ ޯކަޕޭރަޝްނ ިލިމެޓުޑެގ ަންނަބުރ   13.2

( 'ތުަހީޤުޤ ިރޯޕްޓ' ަގއި ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފާރާތއި ެދޮކޅްަށ ހުށެަހޅުުނ ަމްއސަަލ  2020ސްެޕެޓނަްބުރ    21) 

ިހ ެހާރްސަމްންޓ  ިލިމެޓުޑެގ  ޯކަޕޭރަޝްނ  ެފަނަކ  ހާެރްސަމްންޓ  ބަލަާފިއަވީނ  ަކާމިއ،  ޮކިމީޓިއްނ  ައިރްނގ 
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ިންނުމަމކީ   ޮކިމީޓގެ  ަނނަްބުރ  ިހައިރްނގ  ޯގާނުކުރން    16/ 2014ާޤޫނނު  ުފަރްއާސަރުކުރާމިއ  )ިޖްނސީ 

ަވަނ ާމއާްދާއިއ ެފަނކަ ޯކަޕޭރަޝްނ ިލިމެޓުޑެގ ެއޗް.އްާރ ޕިޮލީސެގ    3ުހްއުޓުވުމެގ ާޤޫނުނ( ެގ ެދަވަނ ާބުބެގ  

( ަގިއ ާވ "ެއްއެވްސ ުމަވްއޒަަފުކ ައެންއ  )ށ ަވަނ ާމއާްދެގ    14ުލ ަބޔްާނޮކށަްފިއާވ  ަމަސްއަކުތެގ ާމަޙުއ

ާބވެަތްއެގ ުއނގަދެުލްއ،   ެއްއެވްސ  ޖިނީްސޮގުތްނ  އިަދ  ިޖްސާމީނޮގުތްނ  ޮގތުން،  ުމަވްއޒަަފަކްށ ންަފާސީނ 

ަވނަ    37ޗް.ާއްރ ޕިޮލީސެގ  ޯގާނެއްއޮކްށެގން ުނާވެނެއެވ." ާމއާްދާއިއ ޚިލުާފވަެފިއާވަކަމށް ންިނުމަމށްފުަހ، ެއ

،  ުޅަމށް ންިނުމުނަކާމިއާމއާްދައްށ ރާިޢޔްަތޮކށް ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި އްިބރީާހްމ ީޝީރްނައށް ިއސާްލޙީ ިފަޔަވުޅ ެއ 

ެއޮގުތްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ފާަރާތިއ މުެދ ެއޅި ިއސާްލީޙ ިފޔަަވެޅްއެގ ޮގުތން އަެފާރްތ އާަދކަުރުމްނ ިދަޔ  

 ިއާވަކްނ ފާހަަގުކެރެވެއެވ. ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފ

ވަނަ   2)ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ާޤނޫނު( ގެ    2014/16ާޤނޫނު ނަންބަރު   13.3

  ،މާއްދާގެ )ށ( ގައި

މަލެއް ހިންގުން ޢަ"މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި މީހަކާ ދެކޮޅަށް ނުވަތަ މީހަކަށް ނިސްބަތްކޮށް ޖިންސީ  

ލިޔާ  ނުވަތަ  ބަސްތަކަކުން،  ބުނާ  ނުވަތަ  ވާހަކައަކުން،  ދައްކާ  މީހާ  ހިންގާ  ޢަމަލު  އެ  ބެލޭނީ،  ކަމުގައި 

ކުން ނުވަތަ އިއްވާ އަޑަކުން، ނުވަތަ ކުރާ އިޝާރާތަކުން ލިޔުމަކުން، ނުވަތަ ދައްކާ ކުރެހުމަކުން ނުވަތަ ތަސްވީރަ

ނުވަތަ ކުރާ ހަރަކާތަކުން ނުވަތަ ބަލާ ބެލުމަކުން ކުރާ އެނޫންވެސް ޢަމަލެއްގެ ސަބަބުން އެ ޢަމަލު އެމީހަކާ  

ނުވަތަ ދޭހަވެގެން  ނުވަތަ  ވިސްނިގެން  ނުވަތަ  ސިފަކުރެވިގެން  ނިޔަތެއް  ޖިންސީ  މީހާއަށް  ހިންގޭ    ދެކޮޅަށް 

 އެނގިގެން ދިއުމަށެވެ." 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި، 2މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ާޤނޫނުގެ 

"މީހަކާ ދެކޮޅަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގެ ޢަމަލެއް ހިންގައިފި ކަމަށް މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި 

ގަނޑު ކަމުގައިވާނީ، އެ ޢަމަލު ހިންގުމުގައި ވަށައިގެންވާ އެންމެހައި ހާލަތްތަކަށް  ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލާނެ މިން 

ރިއާޔަތްކުރުމާއެކު، އެ އަމަލުގެ ސަބަބުން، އެ ޢަމަލު ރައްދުވާ ފަރާތަށް ޖިންސީ ނިޔަތެއް ސިފަކުރެވިގެން 

ތަމަޢުގައި އުޅޭ ސަލާމަތް  ނުވަތަ ވިސްނިގެން ނުވަތަ ދޭހަވެގެން ނުވަތަ އެނގިގެން ހިނގައިދާނެ ކަމަށް މުޖު

 ބުއްދި ހުރި މީހަކަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ މިންގަނޑެވެ." 
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ަމްއސަަލ  ަތްޙީޤުޤ ޮކށަްފިއވީަނ  ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ޮކިމީޓައުކްނ    ބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،މި ޢި

ަމްއޗްަށ ަރއުްދާވޮގަތށް   ުފަރްއާސަރުކުރުމެގ ަމްއސަަލެއްއަކްނ ެފަނކަ  ުހށެަހިޅ ަފާރުތގެ  ިޖްނސީ  ުހށެަހުޅނު 

ތްަޙީޤަޤްށ   ޮކމީިޓެގ  ިހައިރްނގ  ެހާރސަްމްންޓ  ިލިމެޓުޑެގ  ިޖްނީސ  ޯކަޕޭރަޝްނ  ަފާރްތ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ 

ދަީފިއާވ ަބާޔްނަތކްުނާނިއ، މި  ާއިއ ޙްައާވ ިޝރާުފ    ާރާޝާއިމނުަތ ުހޯގާނުކިރަކަމްށ ބެުނ ަޝުކާވ ުހށެަހިޅ  

ހުށެަހޅި ެހިކނެްގ ެހިކބުަހްނ  ަވޒާީފާއބެހޭ ްޓަރިއިބުއނަަލށް  ަމްއސަަލާއ ުގިޅެގްނ ަމްއސަލަ ަރއުްދިވ ަފާރުތން  

  ަގިއ ާޔުނަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ިހްނިގ ަތްޙީޤަޤށް ދަީފިއާވ ަބ  އްިބރީާހްމ ީޝީރްނެއނެގްނ ޮއްނނީާތާއިއ،  

ުހާރާޝިއްބރީާހްމ ީޝީރްނ   ައތާްލަކަމްށ އުިޢިތރުާފވަެފިއާވީތާއިއ،    ާއިމަނުތ  ީޝީރްނ  ަގިއަގިއ  ިއްބރީާހމް 

ޮކނުޑަގއި    ުހާރާޝ ުބނެ  ަބާރަބޭރ  ަވަރްށ  ިނނުްމުމްނ  ކޮށާްލ  ަވގުުތްނ  ަމސްައަކެތްއ  ުބާނ  ަކިއީރަގިއ 

ަކްތަތްއ ަވުގުތްނ ިންނމުާލުމްނ ަވަރްށ ރަނަގޭޅ ުބނެ  ިފުރމާާލަކަމާށިއ، ިއްބރީާހްމ ީޝީރްނ ަހވުާލުކާރ ަމަސްއ

ައްތޖަހާލަާފ ބުޮލަގިއ  އިަދ  ިފުރމާާލަކަމާށިއ،  ިންނމާލޭިލ    ިއޮކނުޑަގިއ  ަމަސްއަކތް  ަބރަާބޭރ  ަވަރްށ 

ީޝީރްނުބނަެފިއާވެނަކަމށް   ނަންބަރު  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވީތ،    ިއްބރީާހްމ  )ޖިންސީ   2014/16ާޤނޫނު 

ގޯ  ގެ  ފުރައްސާރަކުރުމާއި  ާޤނޫނު(  ހުއްޓުވުމުގެ  ޖިންސީ    2ނާކުރުން  ބަޔާންކުރާފަދަ  މާއްދާގައި  ވަނަ 

ހުށަހެޅި ފަރާ މައްސަލަ  ކުރިކަމަށް ސީދާ  އިޢުތިރާފުތުޢަމަލުތަކެއް  ހުށަހެޅި    ،ތީވެފައިވާންވެސް  މައްސަލަ 

ނަންބަރު   ާޤނޫނު  ވަކިކުރެވިފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ގެ    2008/2ފަރާތް  ާޤނޫނު(  ވަނަ    23)ވަޒީފާއާބެހޭ 

މައްސަލަ    ،ތީމާއްދާގެ ދަށުން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް އެކަށީގެންވާފަދަ ހަމައަކުންކަމަށް ބުރަވެވޭ 

ޢަދުލުވެރިކަން   މައުޫޟޢީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް   (substantive fairness)ހުށަހެޅި 

 ވެ. ނޑައަޅަންޖެހޭ ކަމަށް ދެކެމެކަާޤއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް 

 

 

 



 
 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން 
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ޢަދުލުވެރިކަން   .14 އިޖުރާއީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި   (procedural fairness)މައްސަލަ 

 ާޤއިމުކުރެވިފައިވޭތޯ ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ   ވަކިކުރުމުގައި   ވަޒީފާއިން   މުވައްޒަފަކު  ނެތި   ދިނުމެއް  ނޯޓިސް  14.1

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އެންމެ ކުޑަމިނުން އަންނަނިވި ،  ޢާއްމު ޙާލަތުތަކުގައި ކަނޑައެޅޭނީ،  ާޤއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް

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

 ވެއެވެ. އެނގެން އޮ

މަޢުލޫމާތު .1 ކަމަކާބެހޭ  ތުހުމަތުކުރެވޭ  މައްޗަށް  ހުރިހާ  ،  މުވައްޒަފުގެ  ދެވެންހުރި  އެއިރަކު 

 ؛އެ މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން ދިނުމަށްފަހު، ތަފުޞީލަކާއެކު

ފުރުަޞތެއްގައި އެ ތުހުމަތަކާމެދު ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުަޞތު އެ މުވައްޒަފަށް ދިނުމަށްފަހު އަދި އެފަދަ   .2

 ؛އެ މުވައްޒަފަކު ކަނޑައަޅާ މީހެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް އެދިއްޖެނަމަ އެ ފުރުަޞތު ދިނުމަށްފަހި

 ؛އެ މައްސަލަ އިދާރީގޮތުން ތަޙްީޤުޤކުރުމަށްފަހު .3

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

ފެނިކުރެ ތަޙްީޤަޤކަށް  ނިންމައިފިނަމަ ،  ވޭ  ވަކިކުރަން  މުވައްޒަފަކު  މުވައްޒަފަކު  ،  އެ  އެ 

 ވަކިކުރި ސަބަބުތަކާއެކު އެ މުވައްޒަފަކަށް އަންގާފައިވުން. ، ވަކިކޮށްފައިވާކަން

އިޖުރާއަތުތައަދި   14.2 އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ  ހާލަތުގައި،  ވަކިކުރެވޭ  ވަޒީފާއިން  ދިނުމަކާނުލައި  އް  ނޯޓިހެއް 

އަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާއީ  ގާއިމުކުރެވިފައިނުވާކަމަށް   (procedural fairness)ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާނަމަ 

ޑިސްމިސަލް    ،ބެލެވޭނެކަމާއި އަންފެއަރ  ކުރުން  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ހާލަތެއްގައި   unfair)އެފަދަ 

dismissal)  ޯހައިކ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ބެލެވޭނެކަމަށް  ގޮތުގައި  ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަން  އެއްގެ  ޓުން 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 
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މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މެދު ތުހުމަތުކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި ގުޅިގެން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އިދާރީ  14.3

މައްސަލަ ރައްދުވި    ފައިވާކަން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހެޅި ތަޙްީޤުޤ ރިޕޯޓުންނާއި،ގޮތުން ތަޙްީޤުޤކޮށް

ބަޔާންތަކުންނާއި، މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ރައްދުވި    ފަރާތުގެ ތަޙްީޤަޤށް މުވައްޒަފުން ދީފައިވާ 

ހުށަހެޅި ޝަފަހީ ހެކިންގެ ހެކިބަހުން އެނގެން އޮންނާތީއާއި، މައްސަލަ  ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް  ފަރާތުން  

ތުހުމަތު މެދު  ފަރާތާއި  އެކަންކަމަށް ހުށަހެޅި  އަދި  ސާފުކޮށްދީ  ކޮބައިކަން  މައްސަލައަކީ  ކުރެވުނު   

ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުަޞތުވެސް އެފަރާތަށް ދީފައިވާކަމާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ާޤނޫނީ ވަކީލެއްގެ  

ބޭނުންވާނަމަ ފުރުަޞތު    އެހީތެރިކަން  ފަރާތަށް  އެ  ހުށަހެޅި  ހެ  ވާކަންދެވިފައިމައްސަލަ  ކިބަހުން ހެކިންގެ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މެދު ތުހުމަތު ކުރެވުނު މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޖަވާބުދާރީވުމަށް   ތަތީ،އެނގެން އޮ

 އެވެ. ބުރަވެވެ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ާޤނޫނީ ވަކީލެއްގެ ފުރުަޞތު ދެވިފައިވާކަމަށް

  ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ާޤނޫނު( )ޖިންސީ    2014/16ނޫނު ނަންބަރު  ާޤނަމަވެސް  އެހެން 14.4

 ؛ ވަނަ މާއްދާގައި 17

ތަ")ހ(   ބަލައި  ޝަކުވާތައް  ހުށަހެޅޭ  ބެހޭގޮތުން  ގޯނާކުރުމާ  ފުރައްސާރަކުރުމާއި  ފިޔަވަޅު  ޤީޤު ޙް ޖިންސީ  ކޮށް 

އަދާކުރާ  30އެޅުމަށްޓަކައި،   ވަޒީފާ  އަދި،    )ތިރީސް( މުވައްޒަފުންނަށްވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުން  ކޮންމެ ތަނެއްގައި 

ކޮމިޓީއެއް  ނަމުގައި  ގެ  ކޮމިޓީ"  ހުއްޓުވުމުގެ  ގޯނާކުރުން  ފުރައްސާރަކުރުމާއި  "ޖިންސީ  މަރުކަޒެއްގައި  ކޮންމެ 

 .އުފައްދަންވާނެއެވެ

މިންވަރަށްވުރެ މަދު  ށ( މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، ކޮމިޓީއެއް އުފެއްދޭ  )   

އަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަނުގައި، އެ ތަނެއްގެ މައި އިދާރާގައި ނުވަތަ މައި ކުންފުނީގައި 

ނުވަތަ އެ ތަނަކީ ޑިޕާޓްމަންޓެއްނަމަ، ކަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީގައި އެފަދަ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލާފައި އޮތުމަކަށް މި 

 .މާއްދާ ހުރަހެއްނާޅައެވެ

މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( އެހެންއޮތް ނަމަވެސް، ސަރުކާރުގެ ކޮންމެ ވުޒާރާއަކާއި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ     މި ނ(  )

އޮފީހާއި، މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި، ގާނޫނުން އުފައްދާފައިވާ ކޮންމެ ކޯޓެއްގައި މި 

 .ށް މި ގާނޫނު ލާޒިމުކުރެއެވެމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނާ ކޮމިޓީ އުފެއްދުމަ



 
 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން 
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އެހެންއޮތް ނަމަވެސް، ކޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން  ) ކޯޓުތަކުގައި    30ރ( މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި  މުވައްޒަފުން ހަމަނުވާ 

އަމަލުތައް ބެލުމަށްޓަކައި މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ކޮމިޓީ   ގޯނާކުރުމުގެ  ހިނގާ ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި 

 .ޑީށަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭށަންގައި އުފައްދަންވާނެއެވެޑިާޕރޓްމަންޓް އޮފް ޖު

ބ( މި މާއްދާގެ )ހ(، )ށ( އަދި )ނ( ގެ ދަށުން ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަންތަނުގައާއި މަރުކަޒުތަކުގައި އެކުލަވާލަންޖެހޭ  )

ފަށާތާ   އަމަލުކުރަން  ގާނޫނަށް  މި  ކޮމިޓީ،  އެކުލަވާލައި   6ޝަކުވާ  ތެރޭގައި  މަސްދުވަހުގެ  )ހައެއް( 

 .މަންވާނެއެވެނިން

ޅ( މި މާއްދާގެ )ހ( ނުވަތަ )ށ( ނުވަތަ )ނ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޝަކުވާ ކޮމިޓީއެއް އުފައްދާފައިނުވާ ތަންތާނގައި  )

ސީދާ   ހުށަހަޅާނީ،  މައްސަލަތައް  ޢަމަލުތަކާބެހޭ  ގޯނާކުރުމުގެ  ފުރައްސާރަކުރުމާއި  ޖިންސީ  ހިނގާ 

 " ޓްރައިބިއުނަލަށެވެ. 

ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑުގެ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން    ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮތުމުން،މި  

ހުށަހަޅާ ޖިންސީ ފުރައްސާރައާއި ގޯނާކުރުމުގެ މައްސަލަތައް ބަލަންޖެހޭނީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑުގައި  

ުފަރްއާސަރުކުރާމިއ ޯގނުާކުރްނ ުހްއުޓުވުމގެ ާޤޫނުނ( އިާއ ެއްއޮގްތވާ  )ިޖްނީސ    16/ 2014ާޤޫނުނ ަނނަްބުރ  

ަކުމަގއި   ޮކިމޓިީއްނ  ުހްއުޓުވުމެގ  ޯގާނުކުރްނ  ުފަރްއާސަރުކުރާމިއ  ިޖްނީސ  ާޤިއުމޮކށަްފިއވާ  ަމިތން  ޮގުތެގ 

ބެލުމުން  ިހނުދ،  ުބަރެވޭވ ވާޤިޢާތުތަކަށް  ވަށައިގެންވާ  ފަރާތުމައްސަލައިގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގެ  މައްސަލަ 

ާޤނޫ ކަމަށް  ބަލާފައިވަނީ  ކޮމިޓީއަކުން  ބަޔާންކުރާފަދަ  ފަރާތް  ،  ތީސާބިތުނުވާނުގައި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 (procedural fairness)ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން  

 ބުރަނުވެވެއެވެ.  ާޤއިމުކޮށްފައިވާކަމަށް

ާޤއިމުވެފައިމުވައްޒަ  .15 ޢަދުލުވެރިކަން  މައުޫޟޢީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ޢަދުލުވެރިކަން    ،ފަކު  އިޖުރާއީ 

އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ފުރިހަމަވެފައި    ،އެ މުވައްޒަފަށް ނަގައިދެވޭނީ ގެއްލުމުގެ ބަދަލެއްކަމާއި  ،ޤާއިމުނުވާނަމަ

އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާއީ    ،ވަތަށާއިމައްސަލައިގެ ބާ  ،ނުވާނަމަ ނަގައިދެވޭ ބަދަލު ވާންވާނީ

ޢަދުލުވެރި ބަދަލެއްކަމަށް ޓްރައިބިއުނަލަށް   ،ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުވެފައި އޮތް މިންވަރެއްގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް

އެހެންނަމަވެސް މިއީ ވަޒީފާދޭ    ،ފެންނަ މިންވަރެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޓްރައިބިއުނަލުން ކަނޑައަޅާ ބަދަލަކަށްކަމާއި

ނޫންކަމާއި ބަދަލެއް  ނަގައިދެވޭ  ގޮތުން  ދިނުމުގެ  އަދަބެއް  ޚިލާފަށް  ،ފަރާތަށް  ނަގައިދިނު   ،އެއާ  ބަދަލު  މުގެ  މި 



 
 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން 
ނަންބަރު:                          ހުށަހެޅި މައްސަލަ   އިބްރާހީމް ޝީރީން  VTR/2021/145މައްސަލަ 
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ   ފޫބައްދައިދިނުންކަން  ގެއްލުން  ލިބުނު  މުވައްޒަފަށް  ސަބަބުން  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  ބޭނުމަކީ 

އެހެންކަމުން   HC-A/142/2013ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު   ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  އޮންނަކަށް   ، ަޤިޟއްޔާއިން އެނގެން 

 ،ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނަގައިދެވޭނީ ގެއްލުމުގެ ބަދަލެކެވެ. އެޮޮގތުން މައްސަލަ ،ހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލައިގައިވެސް

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ނަގައިދޭނެ މިންވަރު ހިސާބުކުރުމަށް ބަލާއިރު އަންނަނިވި  

 ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ވެރިކަން ޤާއިމުވެފައި، އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުނުވާ  މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައުޫޟޢީ ޢަދުލު  .16

ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެކަން    ޙާލަތުގައި ކަންތައްކަށް  އަންނަނިވި  ކަނޑައެޅުމުގައި  މިންވަރު  ބަދަލުގެ  ނަގައިދެވޭ 

 އެނގެން އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  HC-A/142/2013ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

 އަދި  ؛ން ވަކިކުރެވުނު މުވައްޒަފުގެ އުމުރުވަޒީފާއި .1

 އަދި  ؛އަދި އެ މަާޤމުގެ ޒިންމާތައް ،ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނުއިރު މުވައްޒަފު ހުރި މަާޤމު .2

 އަދި  ؛ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު މުވައްޒަފުގެ ތަޖުރިބާ .3

 އަދި  ؛މުއްދަތުވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު މުވައްޒަފު ވަޒީފާގައި ހޭދަކޮށްފައިވާ ޖުމްލަ  .4

 އަދި  ؛ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ އަޚްލާާޤބެހޭ ރެކޯޑު .5

  ާޤއިމުކޮށްފައިވާ   ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފު  ވަކިކުރެވުނު  ވަޒީފާއިން .6

 . މިންވަރު

ޢަދުލުވެރިކަން   .17 އިޖުރާއީ  އޮވެމެ،  ޤާއިމުވެފައި  ޢަދުލުވެރިކަން  މައުޟޫޢީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު 

އަދުލުވެރިކަން   މައުޫޟޢީ  މައްސަލަތަކުގައި  ޢަދަދު،  ބަދަލުގެ  ނުވާނަމަ ނަގައިދެވޭ  ާޤއިމުކުރެވިފައި  ފުރިހަމައަށް 

އްލުމުގެ ބަދަލުގެ ޢަދަދަށްވުރެ ކުޑަވާންޖެހޭނެކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް  ޤާއިމުވެފައި ނުވާ ޙާލަތުގައި ނަގައިދޭ ގެ

)އިސްމާޢީލް މަސްޢޫދު ވ. ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން    SC-A/27/2014ކޯޓުގެ ނަންބަރު  
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ޚުލާާޞގެ    ލިމިޓެޑް(  ނިމުނުގޮތުގެ  ަޝރީޢަތް  އޮން  45ަޤިޟއްޔާގެ  އެނގެން  ނަންބަރުން  ނަކަން  ވަނަ 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ރިޢާޔަތްކޮށް،   .18 ނުކުތާތަކަށް  އަންނަނިވި  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ވާީޞލުވެވިފައިވަނީ  މައްސަލައިގައި  މި 

 ނިންމުންތަކަށެވެ.

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން   18.1

(procedural fairness)    ުވަޒީފާއާބެހޭ    2008/2ޤާއިމުކޮށްފައިނުވާ ސަބަބަށްޓަކައި ާޤނޫނު ނަންބަރ(

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދިނުމަށް ކަނޑައަޅައި،   87ާޤނޫނު( ގެ  

ވަޒީފާ   ގޮތުގައި  މުވައްޒަފެއް  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  އަދާކޮށްފައިވާ  މައްސަލަ 

ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުކޮށްފައިވާ  މުއްދަތަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން  

މަހެއްގެ މައްޗަށް   އެފަރާތަށްމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނުއިރު  ރިޢާޔަތްކޮށް،  މިންވަރަށް  

ނިްޞބަތުން،   ޢިނާޔަތްތަކުގެ  މުސާރައާއި  މުސާރައާއި  އެކެއް)  01ލިބެމުންދިޔަ  މަސްދުވަހަށްވާ   )

ބަދަ   ޢިނާޔަތްތަކަކީ ގެއްލުމުގެ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  ޢަދުލުވެރި  ލުމައްސަލަ  ނަގައިދިނުމަށް  ގޮތުގައި  ގެ 

 ވެ. މިންވަރެއްކަމުގައި ބުރަވެވެއެ 

ާޤނޫނު ނަންބަރު   ،ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ  ފަރާތް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި   18.2

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

ބުރަވެވޭތީއާއި އޮވެގެންކަމުގައި  ސަބަބެއް  ސަބަބަށްޓަކައި  ، އެކަށީގެންވާ  ފަރާތް މަ  ،މި  ހުށަހެޅި  އްސަލަ 

ވަކިކުރުމުގައި   ޢަދުލުވެރިކަން  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަޒީފާއިން   (substantive fairness)މައުޫޟޢީ 

ބުރަވެވޭތީ މައްސަލަ    ،ާޤއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް  އަމުރެއް  އެދިފައިވާފަދައިން  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ވަޒީފާއިން    ޅައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ރައްދުވި ފަރާތުގެ މައްޗަށް ކުރާނެ ހަމައެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަ 

ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި   ފަރާތުން  ރައްދުވި  ޢަދުލުވެރިކަން  މައްސަލަ   procedural)އިޖުރާއީ 

fairness)  ިާޤނޫނު ނަންބަރު   ،ާޤއިމުކުރެވިފައިނުވާ ސަބަބަށްޓަކައި ނަގައިދޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލެއް ގޮތުގައ



 
 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން 
ނަންބަރު:                          ހުށަހެޅި މައްސަލަ   އިބްރާހީމް ޝީރީން  VTR/2021/145މައްސަލަ 
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މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް    ،ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް  87)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2

ޙާިޟރީ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ލިބެމުންދިޔަ ފައިސާ    އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާއާއިވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނުއިރު  

ޢިނާޔަތްތަކުގެ  މުސާރައާއި  އެފަރާތަށް  ފަދައިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އެއްބަސްވުމުގައި  ވަޒީފާގެ  ނުހިމަނައި 

ނިްޞބަތުން،   ރ. )ނުވަހާސް ދުއިސައްތަ ވިހި ރުފިޔާ( ގެ-/9,220ގޮތުގައި މަހެއްގެ މައްޗަށް ލިބެމުންދިޔަ  

މައްސަލަ    (އްއެކެ)  01 ދިނުމަށް  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި  މަސްދުވަހަށްވާ 

 ރައްދުވި ފަރާތުގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރަންޖެހޭކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ.
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 މައްސަލައިގެ ނިންމުން: 

ރައްދު   ދެންފަހެ، މައްސަލަ  ފަރާތުންނާއި  ހުށަހެޅި  ހުށަހެ  ވިމައްސަލަ  މައްސަލައިގެ   ،ލިޔުންތަކަށާއި  ޅިފަރާތުން 

  01، އިބްރާހީމް ީޝރީން  ރިޢާޔަތްކޮށް ބެލިއިރު  ހެކިންގެ ހެކިބަހަށް  ،ވާހަކަތަކަށާއި  އްކިދެ ދެފަރާތުން  މަޖިލީހުގައި  

ލިމިޓެޑުގެ  2009އޮކްޓޫބަރު   ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ  ފެށިގެން  ހިންގަމުންދާ  އިން  ބްރާންޗް   ދަށުން  އިސްދޫ  ގެ  ލ. 

ފަރާތް   ހުށަހެޅި  ދަނިކޮށް، މައްސަލަ  ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން  ގައި    2021ޖަނަވަރީ    27ސްޕަވައިޒަރގެ މަޤާމުގައި 

ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާއި ފެނަކަ  

ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑުގެ ގަވާއިދުތަކާ އި ޚިލާފަށްކަމުގައިވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް 

ނެޗުރަލް ޖަސްޓިސްގެ އުސޫލުތަކާއި ޚިލާފަށްކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާދެއްވުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން  

މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މައުޟޫޢީ    ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާއި ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑުގެ

ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  ކަނޑައަޅުއްވާދެއްވުމަށާއި،  ާޤއިމުކުރުމެއްނެތިކަމަށް  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  ޢަދުލުވެރިކަމާއި 

ވަކިވެ  ވަޒީފާއިން  ޙާލެއްގައި  އެއްވެސް  ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އިޢާދަކޮށްދިނުމަށާއި،  ވަޒީފާ  ފައިވާ  ފަރާތުގެ 

ފަރާތެއްކަމަށް ނުބެލުމަށް އަމުރުކޮށްދެއްވުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ އިޢާދަކުރުމާއި ހަމައަށް ޙައްުޤވާ  

މައުޫޟޢީ   ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނަންގަވާދެއްވުމަށާއި،  ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި 

އިޖުރާއީ ފެންނަ  ޢަދުލުވެރިކަމާއި  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ާޤއިމުކުރުމެއްނެތިކަމަށްވާތީ،  ޢަދުލުވެރިކަން   

ހުށަހެޅި މި    ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާ ގޮތަށްފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން  އެދި  އެނޫންވެސް ޢަދުލުވެރި ބަދަލެއް ނަގައިދެއްވުމަށް  

 މައްސަލައިގައި، 

ލިމިޓެޑުގައި އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ، ާޤނޫނު ނަންބަރު    ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން  އިބްރާހީމް ީޝރީން 

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

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައުޫޟޢީ    ރީންއިބްރާހީމް ޝީ ސަބަބެއް އޮވެގެންކަމުގައި ބުރަވެވޭތީއާއި، މި ސަބަބަށްޓަކައި،  

ބުރަވެވޭތީ،    (substantive fairness)ޢަދުލުވެރިކަން   ފަރާތުން ާޤއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް  އިބްރާހީމް ޝީރީންގެ 

އަމުރެއް   ކޯޕަރޭަޝން އެދިފައިވާފަދަ  ކަނޑައަޅައި،    ފެނަކަ  ނެތްކަމަށް  ހަމައެއް  ކުރާނެ  މައްޗަށް  ލިމިޓެޑުގެ 



 
 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން 
ނަންބަރު:                          ހުށަހެޅި މައްސަލަ   އިބްރާހީމް ޝީރީން  VTR/2021/145މައްސަލަ 
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ކޯޕަރޭަޝންވެސް  އެހެންނަމަ  ފަރާތުން    ފެނަކަ  ީޝރީން  ލިމިޓެޑުގެ  ާޤނޫނު  އިބްރާހީމް  ވަކިކުރުމުގައި،  ވަޒީފާއިން 

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

ޢަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާއީ  ނެތަތީ،   (procedural fairness)ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ބުރަވެވެން    ާޤއިމުކޮށްފައިވާކަމަށް 

ީޝރީން  ޢަދުލުވެރިކަން    އިބްރާހީމް  އިޖުރާއީ  ވަކިކުރުމުގައި   (procedural fairness)ވަޒީފާއިން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(   87)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ާޤއިމުކުރެވިފައިނުވާ ސަބަބަށްޓަކައި ާޤނޫނު ނަންބަރު  

، އިތުރުގަޑީގެ  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނުއިރު  އިބްރާހީމް ީޝރީންކޮށް ނަގައިދޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލެއް ގޮތުގައި،  އަށް ރިޢާޔަތް

ފައިސާއާއި ޙާިޟރީ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ލިބެމުންދިޔަ ފައިސާ ނުހިމަނައި ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  

ޢި އެފަރާތަށް މުސާރައާއި  ލިބެމުންދިޔަ  ނާޔަފަދައިން  ގޮތުގައި މަހެއްގެ މައްޗަށް  )ނުވަހާސް  -/9,220ތްތަކުގެ  ރ. 

ނަގައިދިނުމަށް    ( މަސްދުވަހަށްވާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައްއެކެއް)  01ނިްޞބަތުން،    ދުއިސައްތަ ވިހި ރުފިޔާ( ގެ

 ކަނޑައަޅައި، 

)ރަސްމީ ބަންދު ނޫން(    (2022ނޮވެންބަރު    15)މިއަދު    މިފައިސާ  ( ދުވަހުގެތެރޭ  ތިރީސް)   30އިން ފެށިގެން 

ީޝރީން ދިނުމަށްފަހު  ށްއަ  އިބްރާހީމް  އެއްފަހަރާ  ނޫން(  ، އެކީ  ބަންދު  )ރަސްމީ  ހަމަޖެހޭތާ  )ތިނެއް(    3އެކަން 

ލިމިޓެޑުގެ  ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން  ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިޔުމުން އެންގުމަށް މި މައްސަލަ ރައްދުވި    ގައިދުވަހުގެތެރޭ

 މައްޗަށް އަންގައި އަމުރުކޮށް މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ. 

 1444 ރަބީޢުލްއާޚިރު 21

 2022ނޮވެންބަރު  15

 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 

  

 

 މަރްޔަމް ޝަމްޢާ އިބްރާހީމް                                                     

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު


