
3 ގެ 1    ޞަފްޙާ 

 `   

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 /VTR/IJ/2020-48200ނަންބަރު: 
 

 

 އިޖުރާއީގޮތުން ނިންމި ގޮތް 
 

 VTR/2020/42 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 (މާލެ / އޭ-1- 1ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް ނަންބަރު ސީ  ) ޙަސަން ޒަރީރު އިބްރާހީމް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A060104)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝން  މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް: 
 

އިބްރާހީމް ޒަރީރު  ފަރާތުންޙަސަން  މައްސަލަ   ގެ  މި  ފަރާތުން   އަށްހުށަހަޅާފައިވާ  ކޮމިަޝންގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް 

)ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު    R-311/2014ގަވާއިދު ނަންބަރު  ޖަވާބުދާރީވީއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ  

)ދިވެހި ސިވިލް    2007/5ރިޢާޔަތްކޮށް، ާޤނޫނު ނަންބަރު    ވަނަ ނަންބަރަށް   3ގެ  (  ހވަނަ މާއްދާގެ )  229ގެ  (  2014

ާޤނޫނު(ސަރވިސްގެ ޢުމުރުން    49  ގެ    މުވައްޒަފުގެ  އިން،  )ހ(  މާއްދާގެ  އަހަރުވުމުން    55ވަނަ  ފަހެއް(  )ފަންސާސް 

ދަށުން އިޚްތިޔާރުގެ  ލިބިގެންވާ  ކޮމިަޝނަށް  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  މުސްކުޅިކޮށް  ވަކިކޮށްފައިވާ    ވަޒީފާއިން  ވަޒީފާއިން 

ނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް ބަލާއިރު، މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ވަޒީފާއިން  ވަ  28ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  ފަރާތެއްކަމަށާއި  

ހުށަހެޅުމުގެ   ޓްރައިބިއުނަލަށް  އެކަމުގެ ަޝކުވާ ވަޒީފާއާބެހޭ  އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބިދީފައިނުވާތީ، މި ޙަވަކިކޮށްފިނަމަ  އްުޤ 

އަކީ  މި މައްސަލަ   ނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށް،ޓްރައިބިއުނަލަށް ބެލުމުގެ އިޚްތިާޞްޞ ލިބިފައިމައްސަލައަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ  

މައްސަލަ ރައްދުވި ސިވިލް ސަރވިސް  އެދި  ކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް  މައްސަލައެއް  ބެލެން ނެތް  ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން

 ކުތާއަށް ާޤނޫނީގޮތުން ނަޒަރުކުރާއިރު، ކޮމިަޝންގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި އިޖުރާއީ ނު

 



3 ގެ 2    ޞަފްޙާ 

  ،ގައި( ށ) މާއްދާގެ ވަނަ  28 ގެ( ާޤނޫނު ވަޒީފާއާބެހޭ) 2008/2 ނަންބަރު ނުާޤނޫ

ދޭްނޖެހޭ  އަދާކުރާ މީހާ، އެަވޒީފާެގ ޮގތުން އިސްތިޢުފާ   'ަވޒީފާެގ ަވުގތީ މުއްދަތުގައި މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުމުން، ުނަވތަ އެ ަވޒީފާއެއް

ޮގތުެގމަތިން ކުރުމުެގ ޙައްޤެއް  ދުަވސްއައުމުން، ަވޒީފާއިން ަވކިކޮށްފިނަމަ، އެކަމުެގ ޝަކުާވ، މި މާއްދާެގ )ހ( ގައިާވ ނުަވތަ މުސްކުޅި ކުރަްނޖެހޭ

 '.އެމުވައްޒަފަކަށް ލިބިެގނެއް ުނެވއެެވ

ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،   ޢިބާރާތުން  ނަންބަރުމި  ާޤނޫނު(  )ދިވެހި  2007/5  ާޤނޫނު  ވަނަ    49ގެ   ސިވިލް ސަރވިސްގެ 

)ފަންސާސް ފަހެއް( އަހަރުވުމުން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ވަޒީފާއިން    55މުވައްޒަފެއްގެ އުމުރުން    ،މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން

ސިވިލް ސަރވިސްގެ  ދިވެހި    އެހެންނަމަވެސް   ،ކަމާއި އިޚްތިޔާރެއްކޮމިަޝނަށް ލިބިދީފައިވާސިވިލް ސަރވިސް    ކީވަކިކުރުމަ 

   ،ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ އި( ގަށވަނަ މާއްދާގެ ) 49ާޤނޫނުގެ 

 ".ކުރެޭވނެއެެވކިަވަވޒީފާއިްނ  ަވޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް މުންއަހަރުވު  65އުމުރުން  މުވައްޒަފެއްެގ" 

)ށ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ    މާއްދާގެވަނަ  28ގެ ާޤނޫނު( ވަޒީފާއާބެހޭ  ) 2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  މި ޢިބާރާތުންކަމާއި،

ގޮތުން   ވަޒީފާގެ  އެ  މީހާ،  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ނުވަތަ  އިސްތިޢުފާފަދައިން،  ކުރަންޖެހޭ  ދޭންޖެހޭ  ދުވަސްއައުމުން    މުސްކުޅި 

  ، ލިބިގެންނުވަނީ  މުވައްޒަފަށް  ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްުޤޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފިނަމަ އެކަމުގެ ަޝކުވާ ވަ

)ފަސްދޮޅަސް ފަހެއް(  65ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން  49އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ާޤނޫނުގެ 

 ކަށް ކަމަށް ބުރަވެވޭހިނދު، ތްތައަހަރުވުމުން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރެވޭ ފަރާ

އިދު  ގަވާ  )ފަންސާސް ފަހެއް( އަހަރުވުމުން،  55ޢުމުރުން    ވަކިކޮށްފައިވަނީޅިކޮށް  މުސްކުމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން  

ގަވާއިދު    R-311/2014ނަންބަރު   )ށ(    229ގެ  (  2014)ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ  މާއްދާގެ  ވަނަ   3ގެ  ވަނަ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(   49ގެ  (  ާޤނޫނުދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ  )  5/2007ާޤނޫނު ނަންބަރު    ރިޢާޔަތްކޮށް،ނަންބަރަށް  

ވަޒީފާއާބެހޭ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ  އެހެންކަމުން،  ،  ކަމާއިކޮމިަޝނަށް ލިބޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުންސިވިލް ސަރވިސް  އިން  

މުސްކުޅި    ނުވަތައިސްތިޢުފާ ދޭންޖެހޭ  ޒީފާގެ ގޮތުން  ފަދައިން، ވަ  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  28ާޤނޫނުގެ  

 މުވައްޒަފެއްކަމަށް ބެލެވެން ނެތަތީ،  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވާ  ދުވަސްއައުމުން  ކުރަންޖެހޭ



3 ގެ 3    ޞަފްޙާ 

އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މި މައްސަލައަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް އިޚްތިާޞްޞ ލިބިގެންވާ  

ގޮތުން ޖަވާބުދާރީވުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވާ ސިވިލް ސަރވިސް   ، މި މައްސަލައަށް މައުޫޟޢީމައްސަލައެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅައި 

 ކޮމިަޝނަށް އަންގައި އަމުރުކުރަމެވެ.  
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 މަރްޔަމް ރިޝްފާ 

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ މެންބަރު


