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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ހު ލާސާ ރިޕޯޓު 
 

  
 ލާސާ: ހު މައްސަލައިގެ  

( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  ލ. ކަލައިދޫ  /ޭޝޑީވިލާ  )  ބްރާހީމްއިޙަފީޡާ  މި މައްސަލައަކީ  

A112084)ުކޮމިަޝނ އިލެކްަޝންސް  މީހެއްގެ    ގެ،  ވަޒީފާ  ގާމަ މަސައްކަތު   ، އަދާކުރަމުންދަނިކޮށްމުގައި 

ނަންބަރު ކޮމިަޝނުގެ  ސިޓީނ2021ްޖޫން    AB/INDIV/2021/795  (21/38  އިލެކްަޝންސް  ޙަފީޡާ   ( 

ސަބަބެއްކަމަށް   ކަމަށާއި،ވާއިން ފެށިގެން އޮފީހުން ރިޓަޔަރކުރާނެކަން އަންގާފައި   2021ޖުލައި    15  ބްރާހީމްއި

އަދާކުރުމަށް ސިއްހީ  އަންގާފައިވަނީ   ތަންނުދޭވަޒީފާ  ކުރިން    ކަމަށާއި،ހާލަތު  ލިބުމުގެ  ލިޔުން  ރިޓަޔަރކުރުމުގެ 

ރިޓަޔަރކުރަން ނިންމާފައިވަނީ ދޮގު  ބްރާހީމް  އިޙަފީޡާ  ވަކިވުމަށް އަންގާފައިވާކަމަށާއި،  އަމިއްލައަށް ވަޒީފާއިން  

ހުށަމައުލޫމާތު ކޮމިަޝނަށް  ރިޕޯޓެއް  ހިމެނޭ  ރިޕޯޓުގެ  ހަޅައި  ބިނާކޮށް  އެ  އެހެން  ކަމަށްވާތީ،  މައްޗަށް  އިދާރާގެ 

 

 VTR/2021/153 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ، އަހަރުވުމުން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ވަކިކުރުން 55މުރުން އު މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2021ޖުލައި  05 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2022އެޕްރީލް  18 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 ލ. ކަލައިދޫ /  ޭޝޑީވިލާ، ބްރާހީމްއިޙަފީޡާ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A112084)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 އިލެކްަޝންސް ކޮމިަޝން   މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަ
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހުޙަފީޡާ ޢިބްރާހީމް   VTR/2021/153މައްސަލަ 
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އަހަރަށްފަހުވެސް ވަޒީފާގައި ބެހެއްޓޭ އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކަށް    55މުވައްޒަފުންނާ މެދު އަމަލުކުރަމުން އަންނަ ގޮތަށް  

 05ރައްދުވާގޮތަށް    އިދާރާއަށް  ގެއިލެކްަޝންސް ކޮމިަޝންގެ ފަރާތުން  ބްރާހީމް އިޙަފީޡާ    ،އެދިބަހައްޓައިދިނުމަށް

 ށަހެޅުމުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހު  2021ޖުލައި 

 ގެ ރައުޔު މެންބަރު 
 

 ރައުޔު  ފާޠިމަތު މަހީރާ މުޙައްމަދުގެ 

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ  ލ. ކަލައިދޫ/    ޭޝޑީވިލާ)  ބްރާހީމްއިޚަފީޡާ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްކަމުގައިވާ   .1

ފަރާތް( A112084ކާޑު ނަންބަރު:   ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  ކަމުގައި  ހުށަހެޅި ފަރާތް"  "މައްސަލަ  ފަހުން  ( )މީގެ 

ނަޒަރުކުރާއިރު،  ފައިވާ ކަންކަމަށް  ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްވަޒީފާއާބެހޭ  

ަފށަާފިއަވީނމައްސަލަ   ަވޒާީފ އާަދުކަރްނ  ަފާރުތެގ  ަރއުްދިވ  ަމއްސަަލ  ަފާރްތ  ަގިއ    2008ޫޖްނ    14  ުހށެަހިޅ 

އި، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ  ާށުމަކަމާގަމ  މަަސްއަކުތ މެީހްއެގއާަދުކަރުމްނ ޮގސަްފިއަވީނ    ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފރްާތަކަމާށިއ،  

 އި،  ާށރިުފާޔ( ިލބެިދޭވަކަމ  ުނަވަސޭތަކ ާސީޅްސުނަވ   ަހަތރާުހްސ )   ރ. -/4949ުމެގ ުމާސަރިއެގ ގުޮތަގިއ  ާގަފާރަތށް ަމ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ އަސާސަކީ،  ޝަ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް  

ދީ   2021ޖޫން    17ފަރާތަށް   ލިޔުމެއް  ފަރާތް އިރު ފައިވާ ގައި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ލިޔުމުގައި  އެ   ،                 

  ސަބަބެއްކަމަށް އަންގާފައިވަނީ   އިން ފެށިގެން އޮފީހުން ރިޓަޔަރކުރާނެކަން އަންގާފައިވާކަމަށާއި،  2021ޖުލައި    15

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ސިއްހީ ހާލަތު ތަންނުދޭކަމަށް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

ގޮތަކަށް   އެއްވެސް  ނުކުރެވޭކަން  މަސައްކަތް  ވަޒީފާގެ  މުއްދަތުގައި  މަސައްކަތްކުރި  އޮފީހުގައި  ފަރާތް 

ފަރާކަމަށާއި،  އަންގާފައިނުވާ ހުށަހެޅި  ހަވާމައްސަލަ  ފުރިހަމައަށް ލުތަށް  އެންމެ  ކުރެވުނު  މަސައްކަތެއް  ކުރި 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ރިޓަޔަރކުރިކަމުގެ ލިޔުން ލިބުމުގެ ކުރިން އަމިއްލައަށް ވަޒީފާއިން    އަދާކުރާކަމަށާއި،



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަ
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހުޙަފީޡާ ޢިބްރާހީމް   VTR/2021/153މައްސަލަ 
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ވަޒީފާއެ ކޮށްފައިވަނީ އޮފީހުގައި ވަގުތީ  މިކަން މިގޮތަށް  އުޅޭ ދެމީހަކަށް  ވަކިވުމަށް އަންގާފައިވާކަމަށާއި،  އްގައި 

މަގާމު ދާއިމީ ކުރުމަށްކަމަށް އޮފީސް ތެރޭގައި ވާހަކަދެކެވުނުކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ކަންބޮޑުވުމަކީ  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާމެދު ދޮގު މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ރިޕޯޓެއް ކޮމިަޝނަށް ހުށަހަޅައި އެ ރިޕޯޓުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް 

 ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  ފަރާތުން ހުށަހެޅި  މައްސަލަ ކަމަށް ން ރިޓަޔަރކުރުވަޒީފާއިން

  55އަންނަ ގޮތަށް    މުންމަލުކުރަ އައިދާރާގެ އެހެން މުވައްޒަފުންނާމެދު  އެދިފައިވަނީ،  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   .2

 އިދިނުމަށްކަންދިގު މުއްދަތަކަށް ބަހައްޓަވަޒީފާގައި ބެހެއްޓޭނެ އެންމެ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  އަހަރަށްފަހުވެސް  

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ    ގެ ކޮމިަޝނު  ސް އިލެކްަޝންނުމުގެ ގޮތުން  ދިސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ަޝކުވާއަށް ރައްދު  މައް .3

  ރާއިރު، ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 'މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި  

ޓްރައިބިއުނަލު  ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  ނަންބަރު  މައްސަލަ  މައްސަލައަށް    VTR/2021/153ގެ 

އިލެކްަޝން މުސްކުޅިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކޮމިަޝނުގެ   ސްއިންކާރުކުރާކަމަށާއި، 

)ށ(  ވަނަ  20  ގެއިދު ގަވާ މާއްދާގެ  މަ  އިލެކްަޝންތިގައިވާގޮތުގެ  އި  ސްން  ލިބިދޭ  ގެ  ތިޔާރު ހްކޮމިަޝނަށް 

އިލެކްަޝންދަށުންކަމަށާއި،   ދަށުން  މާއްދާގެ  ދެންނެވުނު  ބޭނުން    ސްއިސްވެ  އިހްތިޔާރުގެ  ލިބިދޭ  ކޮމިަޝނަށް 

އިދުތަކާއި ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި ކުރުމުގައި އަމަލުކުރެވޭ އާންމު އުސޫލުތަކާއި  ކުރުމުގައި ކަމާބެހޭ ގާނޫނުތަކާއި ގަވާ

އިލެކްަޝން ފަރާތު  ސް މިންގަނޑުތަކާ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގޮތަކަށްކަން  ކޮން  ހިލާފުވެފައިވަނީ  ގެ ކޮމިަޝނުން 

  ބުނެދެވިފައިނުވާކަމަށާއި، ގައިދައުވާ

ގަވާ  ކޮމިަޝނުގެ  އިލެކްަޝންސް  މުސްކުޅިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި    ވަނަ   20އިދު  މައްސަލަ 

ފަރާތް ވަޒީފާއިން އެ އަހަރުވުމުން    55ފަރާތަށް އުމުރުން     ހުށަހެޅިން މައްސަލަވާގޮތުގެ މަތި ގައިމާއްދާގެ )ށ(  

،  ވަނަ އާންމު ޖަލްސާއިން އެގޮތަށް ނިންމެވުމާ ގުޅިގެންކަމަށާއި  664ކޮމިަޝނުގެ    ސް މުސްކުޅިކުރުމަށް އިލެކްަޝން

މަހަށް މުޅި    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށްފައިވަނީ ކަމާބެހޭ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް މަހުން



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަ
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ވަޒީފާއިން  އަދި  އެއްފަހަރާ ދެވޭ އިނާޔަތްތަކާ އެއްކޮށްކަމަށާއި،  އެކީ  އިނާޔަތާއި މުސްކުޅި ކުރެވޭއިރު  ދެވޭ  އުމުރަށް  

މައުޟޫއީގޮތުންނާއި އިޖުރާއީގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށް ގާނޫނާއި ގަވާއިދާ    ކުރުމުގައިމުސްކުޅި

 ރެވެއެވެ. ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކު  ކަންއެއްގޮތަށް

މާއްދާގެ )ށ(   ވަނަ  20  ގެއިދުއިލެކްަޝން ކޮމިަޝނުގެ ގަވާފަރާތުން އެދިފައިވަނީ،    ނުގެކޮމިަޝ  ސްއިލެކްަޝން .4

ކޮމިަޝނަށް ލިބިދޭ އިހްތިޔާރުގެ ދަށުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން    ސްން އިލެކްަޝންގޮތުގެ މަތި  ގައިވާ

މުސްކުޅިކޮށްފައިވަނީ އެފަރާތް ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރުމުގައި މައުޟޫއީގޮތުންނާއި އިޖުރާއީގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ  

 . މަށްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެއިދިނުގާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކަމަށް ކަނޑައަޅަ ،ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށް

ފަރާތަށް  .5 ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތަށާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހުށަހެޅުމަށް  ހެކި  ަޝފަހީ  ގުޅޭގޮތުން  މައްސަލައާ  މި 

 ހުށަހަޅާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ފުރުސަތު އޮތްނަމަވެސް، ދެފަރާތުންވެސް ޝަފަހީ ހެކި  

)ވަޒީފާއާބެހޭ  2008/2ނޫނު ނަންބަރު ގާނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންކަމަށް ވަކިކުރެވޭ  ވަޒީފާއިން މުވައްޒަފަކު .6

ލަތުގައި ަޝކުވާ އުފުލުމުގެ  ހާ ނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އެ ސަބަބަކީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްކަމަށް ނުފެންނަ  ގާ

އިން އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބިދީފައިވާއިރު، އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެން ވަނަ މާއްދާ  28ނޫނުގެ  ގާވަޒީފާއާބެހޭ    ގުއްހަ

  27ނޫނުގެ  ގާމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތެއްގެ ޒިންމާއެއްގެ ގޮތުގައި އެ  

ހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ  މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަ  ،ވަނަ މާއްދާއިން ކަނޑައަޅާފައި އޮތުމުން

 އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ޒިންމާއެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ. 

ަވިކޮކށަްފިއަވީނ    ، ަމްއސަަލެއްއަގިއ  ުހށެަހޭޅ   ަވިކކޮށެްގްނ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ .7 ަވޒާީފިއން  ދުުލެވިރ  ައުމަވްއޒުަފ 

ުފރަިހަމާވްނޖޭެހަކާމިއ ުއްނުސެރްއ  ެދ  ބެލުުމަގިއ  ޮއެވެގްނޯތ  ަސަބެބްއ  ެއަކީށގްެނާވ  ުނވަަތ  ެއީއ    ، ިންނުމަމުކްނޯތ 

ިއުޖާރީއ    (substantive fairness)ދުުލެވިރަކްނ  ައ  ީއަމުއޫޟ  (procedural fairness)ދުުލެވިރަކްނ  ައއަދި 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަ
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 HC-A/134/2011ާއިއ    HC-A/24/2010ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ަންނަބުރ    ، ިއުމުކެރވަިފިއޭވޯތ ބުެލްނަކްނާގ

 ިޟްއާޔިއްނ ެއނޭގަކާމިއ، ަގ

ާޔުރުކާރ ައާސެސްއ  ިހުމަވްއޒުަފްނ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ަވޒާީފ ޭދ ަފާރަތުކްނ    ، ދުުލެވިރަކަމީކައ  ީއިމޮގުތްނ ަމުއޫޟ

ުހއަްދުކާރ ަވިކުކުރަމްށ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ  އެ  ައފަަދ   ެއީއ  އުިތުރްނ  ަސަބަބަކްށުވުމގެ  ާޔުރުކރާ  ިހދުުލެވިރ 

 ، ވަެފިއޭވޯތ ބުެލްނަކްނ އެނޭގަކާމިއައާސެސްއެގ ަދުށްނ ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ެއްނމަެހިއ ުއްނުސުރަތްއ ުފރަިހަމ

ުލުވަމްށަޓަކއި  ިސދުުލެވިރ ިންނުމަމަކްށ ާވައުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ    ، ިއުމުކުރަމީކާގދުުލެވިރަކްނ  ައިއުޖާރީއ  

ުފރަިހަމުކުރްނަކްނ ިއުޖާރއުަތަތއް  ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ބުެލުމގިައ  ބުެލްނަތއް  ަހިއޯކުޓްނ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ، ބަަލްނޖޭެހ   

ެއަގިންނަމވަާފިއާވ ިއްސެވ ެދްނެނުވުނ   ކޯޓްުނ ިންނަމވަާފިއާވ ިމާބވުަތެގ އެެހްނ ަމްއސަަލަތުކން   ިޟްއާޔަތުކްނާނއި 

 ެއނެގްނ ޮއެވެއެވ. 

މުސްކުޅިކުރުން( ހުށަހެޅިފައިވާ  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާގުޅިގެން )ވަޒީފާއިންދޫކޮށްލުމާއި    ، އަކީމައްސަލަ   މިވާ  ހުށަހެޅިފައި .8

ލުވުމަށްޓަކައި، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން  ސި ދުލުވެރި ނިންމުމަކަށް ވާއަމައްސަލައިގަ    މައްސަލައެއްކަމުން،

އަދި    ންދުލުވެރިކައަ  އީ މައުޫޟ  ،މެދުވެރިވެގެންސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަކިކޮށްފައިވަނީ  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާ ފަދައިން    އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން ގާއިމުކުރުމަށްފަހުތޯ ބަލަންޖެހެއެވެ. އަދި  

ބެހެއްޓިދާނެތޯ ވަޒީފާގައި  އަލުން  ދެކެމެވެ. އެފަރާތް  ކަމުގައި    ަމްއސަަލ  ުގިޅެގްނ  ަމްއސަަލއާ   ެއޮގުތްނ  ބަލަންޖެހޭ 

  ދަެފާރުތން   މަޖިލުީހަގިއ  ބިެލ  ަމްއސަަލ  ، ިލެޔކުިޔްނަތކާަށިއ  ުހށެަހިޅ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަފާރުތްނާނިއ  ުހށެަހިޅ

 . ފަާހަގކެުރެވެއެވ  ކްަނަކްނ  ައްނަނިނިވ  ރާިޢަޔްތުކުރމްުނ  ވަާހަކަތަކްށ   ެދްއިކ

އެިލްކަޝން  ،  ަގިއ( ިސީޓ2021ޫޖން    17)   AB/INDIV/2021/795-38އެިލްކަޝްންސ ޮކިމަޝްނ ަންނަބުރ    8.1

   ިއްނ،   ަވަނ ާމއާްދެގ )ށ(   20  ެގއުިދޮކިމަޝްންސ ަގާވ

ދިނުމެާއުކ  55'ުމވްައަޒުފެގ އުމުރުން   ަވިކކުރުުމެގ އްިޚިތޔުާރ  )ފަންާސްސ ަފހްެއ( ައހުަރ ވުމުން، ޢިނާަޔްތތައް  ަވީޒފާއިން   ،

އުމުރުން   ުމވްައަޒަފުކ  އިަދ  ލިިބގެންވެެއެވ.  ައ  55ކިޮމޝަނަްށ  ަފހްެއ(  ޕެންޝަން  )ފަންާސްސ  ިރަޓޔަރމަންްޓ  ވުމުން  ހުަރ 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަ
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހުޙަފީޡާ ޢިބްރާހީމް   VTR/2021/153މައްސަލަ 
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އެދިއެްޖަނަމ، އެއަިރުކ ިސިވްލ ސަރިވްސ ކިޮމޝަނުން ެއފަަދ ކަންކުަމގިައ ޢަަމލުކާުރ ުއޫސާލ އްެއޮގްތާވ ޮގުތެގ ަމތީން އޭނަާއްށ  

 ިރަޓޔަރމަންްޓ ޕެންޝަން ހަމަޖްައސައޭިދންވާނެެއެވ.
 

ަވޒާީފިއްނ  އްިނ ެފިށެގން ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރްތ    2021ޖަުލއި    15ޮކިމަޝަންށ ިލބޭިދ އިހިްތާޔުރގެ ަދުށން  

   ެވެއެވ. ިންނމަާފިއާވަކްނ ެއނގްެނ ޮއްނުމ ޖްަލާސިއްނ  ާއ ަވަނ    664  އެިލްކަޝްންސ ޮކމަިޝުނެގ  ޫދޮކށުްލަމްށ
 

ްއސަަލ ުހށެަހޅި  ަމ( ިސީޓގިައ،  2021ޫޖން    17)   AB/INDIV/2021/795-38އެިލްކަޝްންސ ޮކިމަޝްނ ަންނަބުރ   8.2

ރ. )ދާެހްސ ަފްސަސޭތަކ  -/2593.50ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ުމްސުކިޅުކުރަމށްފުަހ، މުަހްނ މަަހްށ ެދޭވ ިއނަާޔުތެގ ޮގުތަގިއ  

ަފްނާސްސ  ރިުފާޔ  ެއއްފަަހާރ  ުނވަދަިހިތްނ  ުކެރޭވއުިރ  ުމްސުކިޅ  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކާމިއ،  ިލޭބެނަކމްަށ  ެދޭވ    ާލިރ( 

ޮގުތަގއި   ިލޭބެނަކމްަށ  -/44,688.00ިއާނަޔުތގެ  ރިުފާޔ(  ައްށޑަިހއަށް  ަހަސޭތކަ  )ާސީޅސަްހަތރުހްާސ  ރ. 

ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކާމިއ، އަަހީރ ޗްުއީޓެގ ބުޭންނ ނުހަިފިއާވަނަމ އުެދަވްސަތަކްށާވ ުމާސަރާއިއ ަސރިވްސ އަެލަވްންސައްށ  

 ްނ ެއނެގން ޮއެވެއެވ. ޖޭެހ އަދުަދ ިލޭބެނަކަމްށ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކ

ޫޖން    17ީބުބއްަށ  ަހްލ  ިއހީަފާޡ ިޢްބރީާހްމެގ ަފާރުތން އެިލްކަޝްންސ ޮކިމަޝްނެގ ަނިއބު ަރީއްސ އަލާްފޟްިލ ިއްސާމ 8.3

ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރާތިއ ަބއްދުަލކްޮށ  ެއްޑިމްނގެ ެއިސްސަޓންޓް ިޑެރްކަޓރ  ަގއި ޮފުނވަާފިއާވ ިސޓަީގިއ،    2021

ަވޒާީފިއްނ ިރަޓަޔރުވަމށް އެދަިފިއާވަކާމިއ، ެއަކާމިއުގޭޅޮގުތން މްައސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ކިުދނާްނިއ ަމްޝަވާރުކުރަމްށ  

ުގޅޮޭގުތްނ ހަުށިމ ސީިޓަގިއ  އެދަިފިއާވަކާމިއ،   ައުޅަގނޑާ  ެއނގަިފިއާވ ގުޮތގިައ ޮކިމަޝަނށް  ަހޅަާފިއވާ  ައުޅަގނަޑށް 

ަމަސްއަކަތްއ   ަވަރަކށް  ަޝުކާވައީކ  ެއްއެވްސ  ުދަވްސަތުކަގއި  ާފިއުތިވ  އޮފުީހަގިއ  މި  ަނަމެވްސ  ަފުރވުާކަޑުކުރެމެވ. 

  ެއެވ. ަމަސްއަކަތްށ ަފުރާވުކަޑކްޮށެގްނ ުނަވަތ އެެހްނ ަކަމާކ ުގިޅެގްނވްެސ ަނޭސަޙތެްދިވ ބާަޔެންއެވސް ަނގަާފެއްއ ުނެވ

އޮފަީހށް ގިަޑުނޖިެހ ޮކްނމެެހްނ ުބންަނޖިެހެގްނ ޫނީނ ސާަލްމ އިަދ  ިއާވަކްނ ެއނެގްނޮއްނަނަކާމިއ،  މިފަަދިއްނ ަބާޔްނކޮށަްފ

ަނގަާފިއުނާވަކާމިއ،  ަވޒާީފިއން    ުޗްއީޓެވްސ  ައަކށް  ުކއިްލ  ުހިރޮގުތްނ،  ަކްނަތއް  ިދިރުއޅުުމެގ  އުަޅަގނުޑެގ  ިމަވުގުތ 

މާިހުރެވްސ   ަޤބުޫލުކަރީނ  ައުޅަގނޑު  ަދިތާވނަެކެމެކެވ.  ަވރްަށ  ައުޅަގނަޑށް  ަމަސްއަކްތ  ަވިކުކުރަމީކ  ކަުރުމނާްދ 

ައުޅަގނޑްަށ  ޔަ ޮކިމަޝުންނ ިމަކން ަބއަްލަވިއ  ައުޅަގނަޑށް އިަދެވްސ ަރނަގޅަށް އާަދ ުކެރޭވެނަކމެަށެވ. އެެހންކުަމްނ، ިތ

ެދްނެނީވެމެވ އިެދ  ެދްއުވްނ  ުފުރަޞުތ  ަމަސއަްކްތުކުރުމެގ  ިއުތަރްށ  ަވޒާީފަގިއ  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ    . ިމ  މިފަަދިއްނ 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަ
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހުޙަފީޡާ ޢިބްރާހީމް   VTR/2021/153މައްސަލަ 
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(  ަވަނ ާމއާްދެގ )ށ   20އެިލްކަޝްނ ޮކިމަޝްންސ ަގާވއުިދެގ  ްނަނަކާމއި،  ިއްސެވ ެދްނެނުވުނ ިސީޓއްިނ އެނެގްނ ޮއ

 . ިރޓަަޔރަމްންޓ ެޕްނަޝަނށް ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ އެދަިފިއުނާވަކން ެއނެގްނ ޮއެވެއެވަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ  
 

ަފާރުތން   8.4 ުހށެަހޅި  އެ    2021ޫޖން    17ަމްއސަަލ  ަޖާވުބަގއި  ިސީޓެގ  ޮފުނިވ  ޮކިމަޝަނށް  އެިލކަްޝްންސ  ަގއި 

ަންނަބުރ   ަފާރްތ ަވޒާީފިއން    38-AB/INDIV/2021/149(MISL)ޮކިމަޝުނެގ  ިސީޓިއްނ، ަމްއސަަލ ުހށަހިެޅ 

ާދ )ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކރްުނ( މި ާމއާްދެގ )ށ(  ަވަނ ާމްއ  20ުމްސުކިޅޮކށަްފިއަވީނ، އެިލްކަޝްންސ ޮކިމަޝުނެގ ަގަވއުިދ  

ަވަނ އްާނުމ    664އަަހުރުވުމްނ ވަޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމށް ޮކިމަޝނެުގ    55ިއްނ ޮކިމަޝަނށް ިލބިދޭ އްިހިތޔުާރެގ ަދުށން  

 ުއުމަރްށ  ާފިއން ުމްސުކިޅޮކށަްފިއަވީނ، މުަހްނ މަަހްށ ުމިޅޖްަލާސިއްނ ެމްނަބުރްނ ިންނެމވާުމިއ ުގިޅެގްނ ަކާމިއ، ަވީޒ

 . ެދޭވ ިއާނަޔާތިއ ުމްސކިުޅ ުކެރވިޭއުރ ެއއްފަަހާރ ެދޭވ ިއާނަޔާތއުެކަކްނ ބާަޔްނޮކށަްފިއާވަކން ެއނެގްނ ޮއެވެއެވ
 

ަވނަ    664'ޮކިމަޝްނެގ  ަގިއ ހުށަަހޅަާފިއާވ    2021މޭ    23ަމްއސަަލ ަރއުްދާވ ަފާރުތްނ ަވޒާީފާއބޭެހ ްޓަރއިިބުއނަަލށް   8.5

ޮފާޅސުާފުކުރަމށް ެސްކަޝްނަތަކށް ިސޑްިނ ައަރއިފުޭބަމށް ުއނަދޫގާވ ވަާހަކާއިއ،    ބުެލުމްނ  މިިލުޔަމްށ   ާޢްނުމ ޖްަލާސ' 

ަތްނތްަނ ސުާފުކުރަމށް ިގަނިއރު ޮކޅްަށ ުހުރުމން ަފޔްަށ ތުަދާވ ވަާހަކ ިހްއާސޮކްށ، ަބުއ ަޖމުާލއީްދްނަގިއ ަމަސްއަކތް  

ުއނަދޫގ ާވ ވަާހަކާއިއ، ަފިއ  ަގިއ ިރްއާސަކުމެގ ަޝުކާވަތްއ، ީމެގ ުކިރްނ ަވރްަށ  ުކާރިއުރ ިހރުަފްސ ިގަނ ަކުމން 

ެވިރާޔ   ެސްކަޝްނެގ  ެއްޑިމިނސްްޓޭރަޝްނ  ަކަމްށ،  ިޙްއާސުކަރްއވަާފިއާވ  ިއްބރީާހްމ  ހީަފާޒ  ަމީތްނ  ިގނަފަަހެރްއެގ 

ހީަފޒާ  ، މިފަަދިއްނ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ އެނެގން ޮއްނަނަކާމިއ  ެއިސްސެޓްނޓް ިޑެރްކަޓރ ީސނާ ަރޝުީދ ވާިދުޅިވެއެވ. 

ިޙްއާސކޮށަްފިއާވެނ ަކނެްވްސ، ެއިސްސަޓންްޓ  ިއްބރީާހްމ ެގ ރަިޓަޔރަމްނުޓގެ ވަާހަކަތްއ، އެ ުމަވްއޒާަފ ީމގެ ުކރްީނެވްސ  

އެިލްކަޝްންސ  އްޮނނަަކާމިއ،    ެއނެގްނމިފަަދިއން ަބޔްާނޮކށަްފިއާވަކން    ިޑެރްކަޓރ، ީސާނ ަރޝުިދ ފާހަަގ ުކެރްއިވެއެވ. 

އަަހުރުވުމްނ، ުމްސުކޅި ުކުރުވުމެގ ާމއާްދެގ    55ޮކިމަޝްނަގިއ ަމަސްއަކްތުކާރ ުމަވްއޒަފުަކ    ޮކިމަޝުނެގ ަޤާވއުިދްނ، 

އަަހުރ ވަެފިއާވީތ، ެއ ެކަޓަގީރައްށ ެފޭތަކަމާށިއ، ރަިޓަޔރ ކޮށިްފަނަމ، ަވޒާީފ އާަދުކާރީތެވ،    55ަދުށްނ، ހީަފާޒ ިއްބރީާހްމ  

ުމާސަރިއެގ ަވަރްށ  ޮބުޑ ެއއެްޗްއ ުއިނެވެގނާްދޭނ ަކަމްށ، ެސްކެރަޓރީކ ެޖެނރްަލ،  މުަހްނމަަހްށ ިލޭބ ިއާނަޔތަްތާކއި 

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ    މިފަަދިއްނ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކން ެއނެގްނ ޮއްނަނަކާމއި،   ަޙަސްނ ަޒަކިރްއާޔ، ވާިދުޅިވެއެވ. 

ގެ ހަާލުތަގިއ ހީަފާޒ އްިބރީާހމް    19ޮކިވްޑ   ބަލިހަާލުތ ަމަސްއަކތް ުނުކުރމްަސ ުއުޒެރްއެގ ގުޮތަގިއ ޭބުންނކޮށަްފިއާވަކާމިއ، 
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ިރްސްކ ކަެޓަގީރެގ ުމަވްއޒަަފކަށާްވީތ، ޭގަގިއ ަމޑުުކެރްއިވ ަކމަށިާއ، އެެހްނަނަމެވްސ،  - ަވަރްށ ިގނަ ުދަވްސަވނެްދން ަހިއ

ާހިޟުރާވ ަކަމާށއި، މާިހުރ ަމަސްއކްަތކުުރުމަގިއ   އޮފަީހށް  ުކިރައްށުވެރ  މާިހުރ ެއ ުމަވްއޒުަފ ައިމއަްލއްަށ އިެދެގން 

ަކަމާށިއ،   ފަާހަގވާ  ަފުރާވެތިރަކްނެވްސ  ަމަސްއަކތްަށ  ަކަމާށއި،  ެއނެގން  ަރނަގުޅ  ބާަޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ  މިފަަދިއްނ 

ަފުރާވުކަޑ  ޮއްނަނަކާމިއ،  ަރަގޅަށް  ަމަސްއކަަތށް  ެހަޑްށ  ެސްކަޝނެްގ  ުކޭރޯތ  ަރަގަޅށް  ަމަސްއކަތް  ުނވަަތ  ޯތ 

ށް ަފުރާވުކަޑަނަމ ެއަކްނ ިލޔަުމްށ ިތިރވެ ުމަވްއޒަަފްށ ައްނގްަނ ޖޭެހެނަކްނ ެމނަްބރު  ުބެނެވްނޖޭެހެނަކަމާށއި ަމަސްއަކަތ

ުކރްިނ ޮކިމަޝުނެގ ަބެއްއ ުމަވްއޒުަފްނ ިރަޓަޔރުކިރޮގތްަށ    ާޝުތ ަބާޔނޮްކށަްފިއާވކްަނ ެއނެގްނ ޮއްނަނަކާމއި، އީަލ ަނ

ޮކިމަޝުނ ނެުފްނަނަކަމށް  ރަިޓަޔރުކަރން  ަފާރތް  ުހށެަހޅި  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކާމިއ، ަމްއސަަލ  ަރީއސް  ަނިއބު      ެގ 

  2021ޖަުލއި    15ުދވުަހެގ ނިޯޓްސާއއި އީެކ،    30އެިލްކަޝްންސ ޮކިމަޝަންށ ލިބަިފިއާވ ާޤޫނީނ އިހިްތާޔުރެގ ދަށްުނ  

  ިއްނ ެފިށެގްނ ަމްއސަަލ ުހށަހިެޅ ަފާރްތ ިރަޓަޔރ ުކުރަމްށ ހުށެަހިޅ ުހށެަހޅްުނ ޮކިމަޝުނެގ ެމްނަބުރްނ ާތއުީދކްޮށ

ޮއްނަނކާަމިއ، ިމ ިންނެމުވމާ ުގިޅެގްނ ެއްޑިމިންސްޓޭރަޝން  ުހށެަހުޅްނ ާފްސުކުރަމށް ިއްއތިފުާގވަެފިއާވަކްނ ެއނެގްނ  

ަބާޔްނކްޮށ   ިއްބރީާހްމ ިރަޓަޔރުކެރޭވެނކްަނ  ޮފުނުވަމާށިއ، އެ  ެސްކަޝުނެގ ަމަސްއަކުތ ހީަފާޒ  އަެފާރތްަށ ިސޓެީއްއ 

ަޔރުކެރިވެގނާްދެނ ޮގާތިއ ުމއަްދުތ އިަދ ިރަޓަޔރ ުކުރާމެއކު ުމަވްއޒަަފްށ ިލބޭިދ  ިސީޓަގިއ ިރަޓަޔރ ުކެރޭވެނަކާމއި، ިރަޓ

ިލުޔަމށް    ިއާނަޔތަްތްއ ތްަފސުީލޮކށް ިސީޓގިައ ބާަޔްނުކުރަމށް ޮކިމަޝުނގެ ަރީއްސ ައްޙމަދު ަޝރްީފ ވާިދުޅވަެފިއާވަކްނ ިމ 

 ބުެލުމްނ ެއނެގްނ ޮއެވެއެވ. 

ަގިއ ިސީޓއްެއ ޮފުނވަާފިއާވަކާމިއ،    2018ޑެިސްނަބުރ    17ަރއުްދިވ ަފާރަތްށ    ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ ަމްއސަަލ 8.6

ަރނަގުޅަވނެްދްނ   ފިައ  ެރނެދއްލަާފިއާވތީ  ަފިއެގ  ެވއްޓި  ިސނިޑން  ަފާރތް  ުހށަހިެޅ  ަމްއސަަލ  ިސީޓަގއި  ިމ 

 ަވުގތަުތުކަގިއ ިމަކްނަތއަްތްއ  ެރްސްޓުކުރަމާށިއ ުދުރަތނަްތނަށް ނިުހނުގަމްށ ޮޑކަްޓުރ ލަފެާދްއވަާފިއާވީތ އޮފުީހަގިއ ުއޭޅ

 ބަލިާދުނަމްށ އެދަިފިއާވަކްނ ެއނެގްނ ޮއެވެއެވ. 

 ( ިލުޔުމަގިއ، 2011ސްެޕެޓނަްބުރ    20)   ADK/RPT/11/848ޭއީޑޭކ ޮހްސިޕޓްަލ ަންނަބރު   8.7

“This is to state that Hafeeza Ibrahim, aged 46 years with ADK Hospital 
ID1608320, consulted at this hospital on 20th September 2011. This patient 
is suffering from chronic anal fissures with sentenile piles with chronic 
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21 ގެ 9 ޞަފްޙާ       
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constipation. She has been taking conservative treatment at this hospital and 
may require surgical invervention.” 

ަވަނ އަަހރު    2011ނަަމެވްސ ިމ ިލުޔަމީކ  އެެހްނ،  މިފަަދިއްނ ަބާޔްނޮކށަްފިއާވަކްނ ެއނެގްނ ޮއްނަނަކާމިއ

  29ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތށް ދަީފިއާވ ިލުޔެމްއަކްނ ެއނެގްނ ޮއނާްނީތ، އަދި ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ފާަރުތްނ  

ައުޑއުެހުމަގިއ    2021ޮއަގްސުޓ   ޭބްއުވނު  ްޓަރއިިބުއންަލަގިއ  ަވޒާީފާއބޭެހ  ަސރަޖީރެއއް  ަގއި  'ައުޅަގނޑު 

ަބާޔންކޮށަްފިއާވަކްނ    ' ަކެމްއ. އީެއ ަފިއެގ ޮއަޕޭރަޝެންއ ަކންނޭނެގ ެއީއެއއަަހުރ ޭނނެގ ހިެދ މިފަަދިއން 

އަަހުރ ުކިރން ަމްއސަަލ ުހށަހިެޅ ަފާރތަށް    11ިމ ިލޔުުމަގިއ ަބޔްާނޮކށަްފިއަވނީ  ،  ްނނަަކާމިއެއނެގްނ ޮއ

ޮއ ެއނގްެނ  ހަާލެތްއަކްނ  ިލުޔަމީކ  ، ތީަތިދާމވަެފިއާވ  ަފާރުތގެ    ިއްސެވަބޔްާނޮކށަްފއާިވ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ 

 ުބރެަވެވެއެވ. މާިހުރެގ ހަާލަތްށ ަތަސްއަވުރ ކެުރޭވެނ ިލުޔެމްއ ޫންނަކަމށް  

ަފާރުތްނ 8.8 ަރއުްދާވ  ަމަސްއަކްތ    2017ެފުބުރަވީރ    18  ަމްއސަަލ  'ުމވްައޒުަފްނެގ  ަފާރތްަށ  ުހށެަހިޅ  ަގިއ މްައސަަލ 

ައްނަގއޭިދ ލުިޔްނ' ދަީފިއާވަކާމިއ، ިމ ިލުޔމަުގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރާތްުނ ޮސިއޮކށަްފިއާވަކްނ   ަރނަގުޅ ުކުރަމށް 

ެގ ިނޔަަލްށ ަމްއސަަލ    2021ޖަުލިއ    15ްނ  ިއްނ ެފިށެގ  2017ެފުބުރަވީރ    18ްނަކާމިއ، އެެހްނަނމެަވްސ  ެއނެގްނ ޮއ

 AB/INDIV/2021/795 (17/38ުހށެަހިޅ ަފާރތް ަވޒާީފަގިއ ެދމުިހިރަކްނ އެިލްކަޝްންސ ޮކިމަޝުނެގ ަންނަބރު  

ަމްށ ިންނމަާފިއާވ ިންނުމަމީކ  ޮއަތތީ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް ަވޒާީފިއްނ ުމްސުކިޅުކުރ( ިލުޔުމްނ ެއނެގްނ  2021ޫޖްނ  

 ިލުޔަމްށ ިބާނކްޮށ ިންނމަާފއާިވ ިންނުމެމްއަކަމްށ ުބަރެއްއުނވެެއެވ. ިމ  

ަގިއ ޮފުނވަާފިއާވ ެއ    2021ެސޕެްޓްނަބުރ    01ެގ ަފާރުތްނ ަވޒާީފާއބޭެހ ްޓަރިއިބުއނަަލްށ  އެިލްކަޝްންސ ޮކިމަޝުނ 8.9

ަޖަނަވރީ    01  ( ިސީޓާއެއކު ުހށަަހޅަާފިއާވ2021ެސްޕޓްެނބުަރ    01)   DB/200/2021/7-38ޮކިމަޝުނެގ ަންނަބުރ  

ަމްއސަަލ    ، ީރައށް ބުެލުމްނިޟެގ ިނޔަަލށް ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރުާތެގ ާހ  2021ޖުލިައ    15ިއން ެފިށެގން    2021

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ.   ްނން ިމ ިލުޔުމ ުހށެަހިޅ ަފާރުތން ަގިޑޖިެހެގްނ އޮފަީހްށ ާހިޟުރވަެފިއާވ ެއްއެވްސ ުދވެަހްއ ެންތަކ

 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަ
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހުޙަފީޡާ ޢިބްރާހީމް   VTR/2021/153މައްސަލަ 

                                             

 

21 ގެ  10 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:  
 

 

ަމުއޫޟ 10 ަވިކުކުރުމަގިއ  ަވޒާީފއްިނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަމްއސަަލިއަގިއ           އަދުުލެވިރަކން   ީއިމ 

(substantive fairnessިއުޖާރ އިަދ  ) ައީއ  (    ިއުމުކެރވަިފިއޭވޯތ ާގ(  procedural fairnessދުުލެވިރަކްނ 

 ؛ަނަޒުރުކާރިއުރ

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި  28)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  10.1

އަދާކުރާ މީހާ، އެަވޒީފާެގ ޮގތުން  ަވޒީފާެގ ަވުގތީ މުއްދަތުަގއި މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުމުން، ުނަވތަ އެ ަވޒީފާއެއް'

ދުަވސްއައުމުން، ަވޒީފާއިން ަވކިކޮށްފިނަމަ، އެކަމުެގ ޝަކުާވ، މި މާއްދާެގ   އިސްތިޢުފާ ދޭންޖެހޭ ުނަވތަ މުސްކުޅި ކުރަންޖެހޭ

 '.ޮގތުެގމަތިން ކުރުމުެގ ޙައްޤެއް އެމުަވއްޒަފަކަށް ލިބިެގެނއް ނުެވއެެވ ގައިާވ )ހ(

 

ފަދައިން   ވަޒީފާއާބެހޭ    ފައިބަޔާންކޮށްމި  ވަކިކުރުމަކީ  މުސްކުޅިކޮށް  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  އޮތުމުން، 

  ުވުނ ްއަކުމަގިއ ުބަރެވދުުލެވިރ ަސަބެބައަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ުހއަްދުކާރ ފަަދ  ާޤނޫނުގެ ދަށުން މުވައްޒަފަކު  

 ަވަނ ާމއާްދަގިއ،    4ަނަމެވްސ ަވޒާިފާއބޭެހ ާޤޫނުނެގ  

ދިނު')ހ(   އިތު މު ަވޒީފާ  އުޖޫރަ  އެޅުމުަގޔާއި،  ކަނޑަ  އުޖޫރަ  ަވޒީފާެގ ރު  ަގޔާއި،  ދިނުމުަގޔާއި،  ތަމްރީނު  ކުރުމުަގޔާއި، 

ަވޒީފާޝަރު އަދާކުރުމުަގއި ދިމާާވ    ފާޒީވަ   ަވކިކުރުމުަގޔާއި،އިން  ފާަވޒީއަދާކުރާެނޮގތް ކަނޑައެޅުމުަގޔާއި،    ޠުތަކާއި 

ެގްނގޭޅޭ   ، އެހެނިހެން ކަންކަމުގައި، މީހުްނެގ ަނސްލަށް   ކުލަޔަށް، އިޖްތިމާޢީ ނސްބަތަށް، ދީނަށް، ސިޔާސީޮގތުން 

ކައިެވީނގެ  ޖިްނސަށް،  ޕާޓީއަށް،  ސިޔާސީ  ނިސްބަތްާވ  ނުަވތަ  އަދާކުރާ   ޚިޔާލުތަކަށް،  އާއިލާގައި   ނިސްބަތަށް، 

  ބަލައި، މަސައްކަތްކުރާ  ނުަވތަ ހުރި ނުކުޅެދުންތެރިކަމަށް   މި ޤާނޫާނއި ޚިލާފުނުާވ ޮގތުން އުމުރަށް،ންމާތަކަށް،  ޒި

 ހަމަހަމަ މީހުްނެގ މެދުަގއި އެއްެވސް ޮގތަކުން ތަފާތުކުރުމަކީ މަނާކަމެކެެވ. 

... 

މަސައްކަތާ   ތަޖުރިބާއާ  ރާއި،ނަހު  ފެންވަރާއި،  ލީމީތަޢު  ާވން ބޭނު  އަދާކުރުމަށް  ަވޒީފާއެއް)ނ(   މިނޫްނެވސް  އަދި 

 ' މި މާއްދާެގ )ހ( އިން ހުރަހެއްާނޅައެެވ. ކަންތައްތަކުެގ މައްޗަށްބެލުން ސީދާގުޅުންހުރި

 

ނޫނެއްގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ  ގާނޫނުގައި ނުވަތަ އެނޫން ވެސް  ގާވަޒީފާއާބެހޭ  މިފަަދިއްނ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވިއުރ،  

ރަންޖެހޭ އުމުރު ނުވަތަ މުސްކުޅި ކުރެވިދާނެ އުމުރު އަދި މުސްކުޅި ކުރުމުގައި ފަރާތްތައް މުސްކުޅި ކު

ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ  އަ ކަނޑައަޅައި  އިޖުރާއަތުތައް  ަވޒާީފިއްނ  ލަތުގައި،  ހާމަލުކުރާނެ  ުމަވްއޒަަފުކ 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަ
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހުޙަފީޡާ ޢިބްރާހީމް   VTR/2021/153މައްސަލަ 

                                             

 

21 ގެ  11 ޞަފްޙާ      
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ުލެވިރ  އުަދުމްސުކިޅުކާރ ުއުމުރ ުނވަތަ ުމްސުކިޅ ުކރާ ަސަބބީަކ ުމަވްއޒަފުަކ ަވޒާީފިއްނ ުމްސކިުޅުކުރަމށް 

 އެގޮތުން ބަލާއިރު ާވްނޖޭެހެނަކުމަގިއ ެދެކެމެވ.   ަސަބެބްއ ުނަވަތ އަެކީށެގްނާވ އުުމެރްއަކުމަގިއ

 

 ،ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި 37 ގެދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނު އަސާސީ 10.2

ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްމެ އެ މީހަކު އިޚްތިޔާރުކުރާ ަވޒީފާއެއް އަދާކުރުމުެގ ނުަވތަ މަސައްކަތެއް ކުރުމުެގ ޙައްޤު  '

 ލިބިެގްނެވއެެވ.' 

 

 ގެ   )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންަޝނާބެހޭ ާޤނޫނު(  2009/8ނޫނު ނަންބަރު  ގާއިރު،  މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ، ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި 11

ދަުށން ޕެންޝަން ލިބޭ އުމުރު ހަމަވާ މީހުންނަށް، އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ އަސާސީ ޕެންޝަން މި  ' މި ޤާނޫނުގެ 

ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަުށން ހަދާ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮްތވާ ގޮުތގެމަިތން ޕެންޝަން އޮފީހުން ދޭންވާނެއެވެ. މި ޤާނޫނުގެ  

ޤާނޫނޭއްގެ ދަުށން ލިބޭ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ނުވަަތ ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ ޕެންޝަން  އެހެން  ދަުށން ނުވަަތ

ނުވަަތ އެހެންވެސް ޕެންޝަނެއްގެ ގޮުތގައި ލިބޭ ޢަދަދަްށ ނިސްބަތްކޮްށ އުމުރުން ދުވަސްވި މީހުންގެ އަސާސީ ޕެންޝަންގެ  

 ގޮުތގައި ލިބޭ ޢަދަދު ބަދަލުކުރެވޭނެއެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(   14ގެ  ގާނޫނުހަމައެއާއެކު އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު    ން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،މިފަދައި

 ،ގައި

ޕެންޝަނަްށ ބަލާ މުސާރައިގެ    މީހެއްގެ'ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުގެ ބައިވެރިއަކު ކަމުގައިވާ ކޮންމެ  

މަދުވެގެން    %7)ޕެންޝަނަބަލް ވޭޖްގެ( މަދުވެގެން   އެމުވައްޒަފަކަްށ   %7އެމުވައްޒަފަކު، އަދި ޕެންޝަނަބަލް ވޭޖްގެ 

  16ސްކީމަްށ ދައްކަންވާނެއެވެ. މިގޮުތން ސްކީމަްށ ފައިސާ ދެއްކުމަްށ ހަމަޖެހިފައިވަނީ އުމުރުން    ވަޒީފާދީފައިވާ ފަރާުތން،

މުވައްޒަފުންނަެށވެ،    65ރާއި  އަހަ އަދާކުރާ  ދެމެދުގެ ވަޒީފާ  މައްޗަްށ ސްކީމަްށ   65އަހަރާ  މީހުންގެ  މީަތގެ  އަހަރުން 

)ހައެއް( މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި    6ކުރެވޭާތ  ފައިސާ ދެއްކުމަްށ ހަމަޖެހިފައެއް ނުވެއެވެ. ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ބޯޑު ޢައްޔަން

ފައިސާ   ހަދަންވާނެއެވެ.  ސްކީމަްށ  އޮފީހުން  ޕެންޝަން  ގަވާއިދުަތއް  އެކަމާބެހޭ  ކަނޑައަޅައި  އުޞޫލުަތއް  ދެއްކުމުގެ 

 މިގަވާއިދުތަކުގައި ޕެންޝަން ސްކީމަްށ ފައިސާދެއްކޭނެ އެންމެ މަީތ މިންވަރަކާއި ދަްށ މިންވަރެއް ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.' 

 

 ،ގެ )ހ( ގައިވަނަ މާއްދާ 20 މިގާނޫނުގެއޮންނަކަން އެނގޭކަމާއި، 

 ' އަހަރެވެ. 65'މި ޤާނޫނުގެ ދަުށން ޕެންޝަން ލިބޭ އުމުރަކީ 

 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަ
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 ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ
 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި، 20)އިލެކްަޝންސް ކޮމިަޝނުގެ ގަވާއިދު(  R-2/2019ގަވާއިދު ނަންބަރު  10.3

)ފަންސާސް ފަހެއް( އަހަރު ވުމުން، ޢިނާޔަްތަތއް ދިނުމާއެކު، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ އިޚްިތޔާރު   55'މުވައްޒަފުގެ އުމުރުން  

އަހަރު ވުމުން ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަނަްށ   )ފަންސާސް ފަހެއް(  55ކޮމިޝަނަްށ ލިބިގެންވެއެވެ، އަދި މުވައްޒަފަކު އުމުރުން  

އެދިއްޖެ ނަމަ، އެއިރަކު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އެފަދަ ކަންކަމުގައި އަމަލުކުރާ އުސޫލާ އެއްގޮްތވާ ގޮުތގެ މަީތން  

 އޭނާއަްށ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ.' 

 

'މުސާރައާއި އިނާޔަތްތަކާއި ގައި ބަޔާންކުރާ    4މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،  

 ވަނަ ނަންބަރުގައި،   4ގެ  ފައިސާ ދިނުމުގެ އުސޫލު'

އިނާޔަްތަތއް   އި)ފަސްދޮޅަސް ފަހެއް( އަހަރުވުމުން މުވައްޒަފަކު، ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރައްވަ  65މުވައްޒަފުގެ އުމުރުން    4.1'

   ދޭންވާނެއެވެ.'
 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި،  20 މި ގަވާއިދުގެއަދި މި އިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، 

)ފަންސާސް ފަހެއް( އަހަރު ވުމުން، ޢިނާޔަްތަތއް ދިނުމާއެކު، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ އިޚްިތޔާރު   55މުވައްޒަފުގެ އުމުރުން  '

)ފަންސާސް ފަހެއް( އަހަރު ވުމުން ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަނަްށ   55ލިބިގެންވެއެވެ، އަދި މުވައްޒަފަކު އުމުރުން  ކޮމިޝަނަްށ  

ސޫލާ އެއްގޮްތވާ ގޮުތގެ މަީތން  އެދިއްޖެ ނަމަ، އެއިރަކު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އެފަދަ ކަންކަމުގައި އަމަލުކުރާ އު

 ސައިދެވޭނެއެވެ.' އޭނާއަްށ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ހަމަޖައް 

 

ބަޔާންކޮށްފަ އުމުރަކީ    ،އޮތުމުންއިމިފަދައިން  ލިބޭ  ޕެންަޝން  ފަހެއް(   65އަސާސީ  ދޮޅަސް  )ފަސް 

ދު  އަހަރާ ދެމެ  65އަހަރާއި    16މި ސްކީމަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އުމުރުން  ،  ށްވެފައިމައަހަރުކަ 

މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން    އިލެކްަޝންސް ކޮމިަޝނުގެ ގަވައިދުގެ ދަށުން  ،ށްވުމާއެކުމަވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތައްކަ

އެނގެން  އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު މާއްދާތަކުން  އަހަރުކަން  )ފަސް ދޮޅަސް ފަހެއް(    65މުސްކުޅިކުރެވޭ އުމުރަކީ  

ގަވައިދުގެ  ،  އާއިއޮތަތީ އިން    20މި  )ށ(  މާއްދާގެ  ވަޒީފާއިން    55ވަނަ  އަހަރުވުމުން  ފަހެއް(  )ފަންސާސް 

 (mandatory retirement age)  ތީ،ވަކިކުރުމަކީ ކޮމިަޝނަށް ލިބިގެންވާ އިހްތިޔާރެއްކަން އެނގެން އޮތަ



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަ
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  )ފަސް ދޮޅަސް ފަހެއް(   65އުމުރަކީ    ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް  އުމުރުގެ ގޮތުގައި  

 ބުރަވެވެއެވެ.  އަހަރުކަމަށް

 

އި  55އުމުރުން   11 މުސްކުޅިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފުން  ކޮމިަޝނަށްތިޔާރު  ހްއަހަރުވާ    އިލެކްަޝންސް 

ވަޒީފާއާބެހޭ  އެގޮތުން  ދޫދެއްގެ ތެރެއިންކަމުގައި ދެކެމެވެ.  ހު ތިޔާރުގެ ބޭނުން ހިފޭނީ ވަކި  ހްލިބިދީފައިވީނަމަވެސް، އެ އި

ލީމީ ފެންވަރާއި، ހުނަރާއި، ތަޖުރިބާއާ އުވަޒީފާއެއް އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި    4ާޤނޫނުގެ  

މައްޗަށް ކަންތައްތަކުގެ  ސީދާގުޅުންހުރި  މަސައްކަތާ  މިނޫންވެސް  )ހ  އަދި  މާއްދާގެ  އެ  އިން  ބެލުމަކީ   )

ކުރުމުގެ  އްޔަންއަޒީފާއަށް  ހުރަސްއަޅާކަމެއް ނޫންކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިއޮތްއިރު، ވަޒީފާދޭފަރާތްތަކުން މުވައްޒަފުން ވަ

ލިއްޔަތުތައް ފުރިހަމައަށް އެ ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް އަދާކުރުވުން އޫމުގެ މަސް ގާ ކުރެވޭ މަންސަދަކީ އައްޔަގުމައިގަނޑު މަ 

ފުން  މުވައްޒަ  މުވައްޒަފުންނަށް، އެ  )ފަސްދޮޅަސް ފަހެއް( އަހަރުނުވާ އުމުރުން ދުވަސްވެފައިވާ  65  ވީހިނދު،ކަމުގައި  

ކުރެވޭނަމަ،  ފަރުވާކުޑަ  މަސައްކަތަށް  އަދާނުކުރެވުމާއި  ޒިންމާތައް  ވަޒީފާގެ  ސަބަބުން  ދުވަސްވުމުގެ  އުމުރުން 

މުވައްޒަފުގެ   ވަކިކުރުމަށްވުރެ  މަސައްކަތުގެ  މުރަށާއިއުވަޒީފާއިން  ވަޒީފާއިން  ގާ،  މުވައްޒަފު  އެ  ބަލާ  ބިލްކަމަށް 

ލަތެއްގައި ވަޒީފާއިން  ހާމުސްކުޅި ކުރުމަކީ ވަޒީފާއަދާކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތްކަމަށް ދެކޭތީ، އެފަދަ  

އެކަށީ ވަކިކުރުމަށްއޮތް  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ވަކިކުރުމަކީ،  ވަޒީފާއިން  ކަމުގައި މުސްކުޅިކޮށް  ސަބަބެއް  ގެންވާ 

 ށް ބުރަވެވޭކަމާއި، ބެލެވިދާނެކަމަ

ކުރުމުގައި  ނަމަވެސް    ވަކިކުރާ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ސަބަބަށްޓަކައި  އެފަދަ  ހަގީގަމި  ލަތެއް ހާ ތުގައިވެސް 

އަދި އެއީ މުވައްޒަފަކު ކަނޑައެޅިގެން ބޭއިންސާފުން  މެދުވެރިވެފައިވޭތޯއާއި، އެކަން ކޮށްފައިވަނީ ހެޔޮނިޔަތުގައިތޯއާއި،  

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށްޓަކައި ކޮށްފައިވާކަމެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯއާއި، އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ނިންމި  

މައު  އިޖުރާއީ  އަ  އީޫޟނިންމުމުގައި  އަދި  ކަށަވަރު  ގާދުލުވެރިކަން  އަދުލުރިކަން  އެކަން  ބަލާ  އިމުކޮށްފައިވޭތޯ 

   ކުރަންޖެހޭނެކަމުގައި ދެކެމެވެ.



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަ
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހުޙަފީޡާ ޢިބްރާހީމް   VTR/2021/153މައްސަލަ 

                                             

 

21 ގެ  14 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:  
 

 

ފަަދިއްނ   11.1 ައަމުއޫޟިއްސވެފަާހަގުކެރުވުނ    ޭދ   ަވޒާީފ  ަވިކުކުރަމްށ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒުަފްނ  ދުުލެވިރަކަމީކ، ީއ 

  ސަަބަބކްަށުވުމެގ   ދުުލެވިރައ  ފަަދ  ުހއަްދުކާރ   ަވިކުކުރމްަށ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ  ައާސަސީކ  ާޔުރުކާރ ިހ  ަފާރަތުކްނ

  ުފރަިހަމވަެފިއޭވޯތ  ރަުތްއ ުސްނުއ  ެއްނމަެހިއ  ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ަދުށްނ   ައސެާސްއެގ  ާޔުރުކާރ ިހ  ެއ   ިއުތުރްނ

  ިޟްއާޔިއްނ ަގ  HC-A/134/2011  ާއިއ   HC-A/24/2010  ންަނަބުރ   ަހިއޯކުޓެގ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ބުެލްނަކްނ 

ވަޒީފާއިން    މުވައްޒަފުން  )ފަސްދޮޅަސް ފަހެއް( އަހަރުނުވާ އުމުރުން ދުވަސްވެފައިވާ  65ެއގުޮތން    ެއނޭގަކާމިއ، 

ހަގީގަތުގަވެސް އެ މުވައްޒަފަކީ  އިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް ބެލެވޭނީ،  ގާދަލުވެރިކަން  އަ  އީ މުސްކުޅި ކުރުމުގައި މައުޫޟ

 ކަމުގައިވާނަމައެވެ. ވަކިކުރަންޖެހޭފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެފައިވާ މުވައްޒަފެއް  ވަޒީފާއިން

 

ވަޒީފާއިން    މައްސަލައިގައި  ވާ މިފައިހުށަހެޅިއެގޮތުން   ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މުސްކުޅިކުރުމުގައި  މައްސަލަ 

، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން  މައުޫޟއީ އަދުލުވެރިކަން ގާއިމުކޮށްފައިވޭތޯ ބަލާއިރު  ގާއިމުކުރަންޖެހޭ 

،  ންނަކަމާއި)ފަސްދޮޅަސް ފަހެއް( އަހަރު ނުވާކަން އެނގެން އޮ  65މުސްކުޅި ކުރެވުނު އިރު އެ ފަރާތަށް އުމުރުން  

ަމްއސަަލ ަރއުްދާވ ަފާރުތްނ ަވޒާީފާއބެހޭ  އިވަނީ  ނިންމާފަ ށް  މަމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރު 

ަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ     ަވަނ ާޢްނުމ ޖްަލާސ'   664'ޮކިމަޝްނެގ  ަގިއ ުހށަަހޅަާފިއާވ    2021ޭމ    23ްޓަރިއިބުއނަަލށް  

ިއްއތާިފުގްނ ެމްނަބުރްނެގ  ުހރާިހ  ިރާއޔްަތޮކށް  ހުށަހެޅި  ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،  ކަމަށް  ހަާލަތްށ  މައްސަލަ 

ދަށްވެފައިވާކަންފަރާތުގެ   ުބާނ   މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު  ަފާރުތން  ިފަޔަވިއ  ަމްއސަަލ ަރއުްދާވ  ެއަކން    ުބުނން 

ޫޖން    17ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ފާަރްތ    ާއިއ،   ާސިބުތކޮށިްދުނުމެގ ޭބުނމްަށ އްެއެވްސ ެހްއެކްއ ުހށަަހޅަާފިއުނާވީތ

ަރީއަސ  2021 ަނިއުބ  ޮކިމަޝުނެގ  އެިލްކަޝްންސ  ަފާރްތ ަގިއ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ިސީޓްނ  ޮފުނވަާފިއާވ    ްށ 

ަމ ަމާގުމެގ  އާަދުކުރއާަދުކަރުމނިްދަޔ  އެދަިފިއާވ   ަމްށްސއިޫލްއަޔުތ  ިދުނަމްށ  ުފުރަސެތްއ  ެއނެގން  ިއުތުރ  ަކްނ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޮކްނެމ ަރްއިޔަތކަށެްވްސ ެއ މަީހުކ އްިހިތާޔުރ ުކާރ ަވޒާީފެއްއ އާަދުކުރުމެގ ަހްއުގ  ޮއަތީތާއއި،  

މައްސަލަ   ތީ،ތަކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާކަން އެނގެން އޮ  ދަށުން  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  37  ގެގާނޫނު އަސާސީ

ވަކިކޮށްފައިވަނީ މުސްކުޅިކޮށް  ވަޒީފާއިން  )އިލެކްަޝންސް    R-2/2019ވައިދު ނަންބަރު  ގަ   ހުށަހެޅި ފަރާތް 

ގެ   ގަވާއިދު(  ގެ  20ކޮމިަޝނުގެ  )ށ(  މާއްދާގެ  ދަށުންވަނަ  އުމުރުން      އަހަރުވުމުން   55މުވައްޒަފަކު 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަ
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހުޙަފީޡާ ޢިބްރާހީމް   VTR/2021/153މައްސަލަ 
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އުމުރުން  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރީކަމަށް ބަޔާންކުރިނަމަވެސް،  ނުމާއެކު  އިނާޔަތްތައް ދި

މުސްކުޅިކުރެވިދާނެ މުވައްޒަފަކު  އަހަރުވެގެން    55 މުެދެވިރެވފަދަ  ވަޒީފާއިން  ުބަރެވެވން    ަފިއާވަކަމްށާހަލެތްއ 

ަމުއޫޟީއ އަދުުލެވިރަކްނ ާގިއުމުކެރވަިފިއާވަކަމްށ    ުމްސުކިޅުކުރުމަގިއެނަތތީ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް ަވޒާީފިއްނ  

 ުބަރުނެވެވެއެވ. 

 (substantive fairness)    ދުލުވެރިކަންއަ  އީ އިމުކުރަންޖެހޭ މައުޫޟގާމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާއިރު   11.2

އިޖުރާގާ ބަލަން އިމުކުރެވިފައިވޭގާ  (procedural fairness)  ދުލުވެރިކަންއަ  އީ އިމުކޮށްފައިނުވާނަމަ  ތޯ 

ނަންބަރު  ނުޖެހޭނެ ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކަނޑައަޅުއްވާފައި ގަ   HC-A/209/2010ކަމުގައި    ިޟއްޔާގައި 

           ދުލުވެރިކަން އަ  އީސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އިޖުރާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައް  ،ވީހިނދު

(procedural fairness)  ާބުރަވެވެއެވެ.ގ ލާޒިމުނުވާކަމުގައި  ކަނޑައެޅުން  ނަޒަރުކޮށް   އިމުކޮށްފައިވޭތޯ 

އިަދ    ، އެެހްނަނަމެވްސ ާވސުިލުވުމަގިއ  ައިއްނސުާފެވިރ  ިންނުމަމަކްށ  ިއުޖާރދުުލެވިރ    ީއިއްސެވަބާޔްނުކެރވަިފިއާވ 

ާލާސޮކްށ ަނަމެވސް ަނަޒުރުކުރން މިުހްނުމަކުމަގއި  ުހ ިއުމޮކށަްފިއވޯޭތ ާގ (procedural fairness)ދުުލެވިރަކްނ ައ

ފަާހަގުކެރުވނުފަަދިއްނ    ، ުބަރެވވިޭހނުދ ާވޒާީފިއްނ    ، ިއުމުކުރަމީކާގދުުލެވިރަކްނ  ައިއުޖާރީއ  ިއްސެވ  ުމަވްއޒަަފުކ 

ާވ ިންނުމަމަކްށ  ޢަދުުލެވިރ  ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ިސަވިކުކުރަމްށ  ބުެލުމަގިއ  ބުެލްނަތްއ  ބަަލްނޖޭެހ  ުލުވަމްށަޓަކިއ 

ުފރަިހަމުކުރްނަކްނ           އިާއ   HC-A/24/2010  ަންނަބުރ  ަހިއޯކުޓެގ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ، ިއުޖާރައުތަތްއ 

2011/HC-A/134 ުމެގ ުޔިދ ުއުމަރްށ  ުކަރްނޖޭެހ  ުމްސުކިޅ ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ ނޭގަކާމިއ، ެއ ިޟްއޔިާއްނަގ  

 ަކނަޑެއޭޅނީ،   ަލުތަގިއާހ  ްނުމާއ  ިއުމުކެރވަިފިއާވަކުމަގިއާގ  ދުުލެވިރަކްނައ  ިއުޖާރީއ  ަލުތަގިއާހ  ުމްސުކިޅުކާރ  ުކިރްނ

  ކަޮބިއކްަނ ުލަތަކީކޫސުއ ިއުޖާރައުތަތާކިއ  ަޢމުަލުކާރެނ ުކުރުމަގިއ ުމްސުކިޅ ިއްނަވޒާީފ ުމަވްއޒުަފްނ .1

 އިަދ  ައްނގަާފއުިވާމިއ،   ްށުމަވްއޒަަފ  ުކިރއާާލ

  ެއ  ހަަދިއ،   ެއެސްސެމްނެޓްއ  ބަަލިއ   ެފްނަވުރ  ަމަސްއަކުތެގ  ުމްސުކިޅުކުރަމްށ  ުމަވްއޒުަފ .2

 އިަދ   ހުޯދަމށްފުަހަގިއަކާމިއ،   ބެަހްއ  ުމަވއްޒުަފެގ  ުގޭޅޮގތްުނ  ެއެސްސެމްނާޓ



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަ
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހުޙަފީޡާ ޢިބްރާހީމް   VTR/2021/153މައްސަލަ 

                                             

 

21 ގެ  16 ޞަފްޙާ      
 

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

Phone: 3307701  :ްފޯނ | Fax: 3308774 ފެކްސް:   | Website: www.employmenttribunal.gov.mv    ވެބްސައިޓް:  
 

 

  ުމަވްއޒަފުަކ  ަދށްުނ  ޫނުނެގ ާގ  ަވޒާީފއާބޭެހ  ުމްސުކިޅުކުރަމީކ   ަވިކުކރެެވީނ،   ަވޒާީފިއްނ  ުމްސުކިޅޮކްށ  .3

  ުމްސުކިޅކްޮށެގްނ  ުވާމެއުކ،   ބަަލިއެގނަްކަމްށ  ަސަބެބްއަކަމްށ  ެއަކީށެގްނާވ  ަވިކުކެރވޭފަަދ  ަވޒާީފިއްނ

  ޭދްނޖޭެހ  ަދުށްނ  ާމއާްދެގ  ަވަނ  22  ޫނުނެގާގ  ަވޒާީފާއބޭެހ  ުކިރްނ،   ަވިކުކުރުމގެ   ުމަވްއޒުަފ  ަވިކުކެރޭވ

  ބަދުަލަގިއ  ޯނިޓސިްދުނުމެގ  ަދުށްނ  ާމއާްދެގ  ަވަނ  25  ޫނުނެގ ާގ  ެއ  ުނަވަތ  ޯނިޓްސ

 އިަދ  ަފިއސާދަިފިއާވަނަމަކާމިއ، 

  ިޢާނަޔްތ   ާހްއަސ  ަކނަޑެއޅަިފިއާވ  ިދުނަމްށ   ުމަވްއޒުަފްނަންށ  ަވިކކެުރޭވ  ަވޒާީފިއްނ  ުމްސުކިޅޮކްށ .4

 . ެދެކެމެވ   ެއނގަިފިއާވަނަމަކަމްށ   ުމަވްއޒުަފްނންަށ  ަކނަޑެއޅި،   ުކިރްނ  ިމްނަގނޑަުތްއ  ިލބެިދޭވެނޮގާތިއ

 

 ލިބިދެވޭނެގޮތާއި   ނާޔަތްއި  ހާއްސަ   ކަނޑައެޅިފައިވާ  ދިނުމަށް  މުވައްޒަފުންނަށް  ވަކިކުރެވޭ  ވަޒީފާއިން  ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް

މުވައްޒަފުން    ކޮބައިކަން  ލުތަކަކީސޫ އު  އިޖުރާއަތުތަކާއި  މަލުކުރާނެއަ  ކުރުމުގައި  މުސްކުޅި   އިން ވަޒީފާ  މިންގަނޑުތަކާއި، 

  ( އިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން ނެތްކަމާއި، )އިލެކްަޝންސް ކޮމިަޝނުގެ ގަވައިދު  R-2/2019ގަވައިދު ނަންބަރު  

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރަާތށް    ކަޮބިއަކްނ   ުއސުޫލަތަކީކ   ިއުޖާރއުަތަތާކިއ   ަޢމުަލުކާރެނ  ުކުރުމަގިއ  ުމްސުކިޅ   ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒުަފްނ

  ުމަވްއޒުަފ ،  ާއިއާވަކްނ ާސބުިތޮކށިްދުނމެުގ ޮގުތން ެއްއެވސް ެހްއެކްއ މްައސަަލ ަރއުްދާވ ަފާރުތން ުހށަހަޅަާފިއުނާވީތިއައްނގަާފ

  ހަަދިއ،   ެއެސްސެމްނެޓްއ  ބަަލިއ  ެފްނަވުރ  ަސްއަކުތެގަމ  ްށ ަކނަޑައާޅ ހަާލެތްއަގިއ ެއ ުމަވްއޒެަފްއެގުމްސުކިޅުކުރަމ  ަވޒާީފިއްނ  

ިހނުދ، މި ަމްއސަަލިއަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި  ްނޖޭެހެނަކަމްށ ުބަރެވޭވހަޯދ  ބެަހްއ   ުމަވްއޒުަފެގ  ުގޭޅގުޮތްނ   ެއެސްސެމްނާޓ   ެއ

ެއެސްސަފާރުތެގ   ެފނަްވުރ  ަފާރަތުނަވތަ    ޮކްށަމަސްއަކުތގެ  ަރއުްދިވ  މްައސަަލ    ްށ ެއވުަލޭއްޓޮކށަްފިއާވަކން 

ހާިޟރީ ރިޕޯޓަށް ބެލުމުން އެ ފަރާތް ވަޒީފާއަށް ހާޟިރުވުމުގައި  ުހށެަހިޅ ަފާރުތގެ    ަލމްައަސާސިބުތކޮށެްދވަިފިއުނާވީތާއިއ،  

 މައްސަލަ  އިރު،  ކުރެވުނު  މުސްކުޅި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި   އްސަލަފަރުވާކުޑަކޮށްފައިވާކަން އެނގެން ނެތަތީއާއި، މަ

ހާލަތާއި،  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި   އެ   ފެންވަރު  އަމަލީ  މަސައްކަތުގެ  ހާލަތާއި،  ސިއްހީ  ހުރި  އިރުގައި  ދިން  ވަޒީފާ  ސިއްހީ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން  ، ހަގީގަތެއްކަމަށާއި ނެތް ދެބަސްވެވެން ބުއްދިން އިންސާނީ ނުހުރެދާނެކަމީ ހަމައިގައި

އެ ފަރާތުގެ ސިއްހީ ހާލަތެއް ހުރިކަން ނުވަތަ އެނޫން ވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ ވަޒީފާގެ ޒިންމާތައް    މުސްކުޅިކުރެވުނު އިރު



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަ
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހުޙަފީޡާ ޢިބްރާހީމް   VTR/2021/153މައްސަލަ 
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މަސައްކަތުގެ    ޒަފުން ތަބާވާންޖެހޭއަދާނުކުރެވޭކަން ނުވަތަ ވަޒީފާގެ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައި ފަރުވާ ކުޑަކުރާކަން ނުވަތަ މުވައް

ދެވިފައިނުވާތީ ތަބާނުވާކަން ސާބިތުކޮށް  މިންގަނޑުތަކަށް  ެނުތުމގެ  އާއި،  އަހްލާގީ  ާގބުިލަކްނ  ެފނަްވާރިއ  ަމަސްއަކްތަތުކެގ 

ުގިޅގްެނ ވަާހކަަދްއަކިއ ެއކްަނަކާމިއ  ުހށަހިެޅ ފާަރާތިއ  ަމްއސަަލ    ހޯދަާފިއ   ބެަހްއ   ަފާރުތެގ   ުހށެަހިޅ   ަމްއސަަލ  ، ަސަބުބން 

އަޮތތީ،  ަކެންތ ުބަރެވެވްނ       ދުލުވެރިކަން އަ  އީއިޖުރާ  ަވިކުކުރުމަގިއ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރްތ   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލަމށް 

(procedural fairness) ާޮކށަްފިއާވަކުމަގިއ ުބަރުނެވއެެވ. އިމުގ   

ިއުމުކަރްނޖޭެހ  ާގަވިކުކުރުމަގއި    ުމްސުކިޅކްޮށ  ަވޒީފިާއްނިއްސެވަބާޔްނޮކށަްފިއވާ ފަަދިއްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް   11.3

 (procedural fairness)  ދުުލެވިރަކްނައއިަދ ިއޖާުރީއ    (substantive fairness)ދުުލެވިރަކްނ  ައ  ީއަމުއޫޟ

ަވިކުކެރވަިފިއާވާގ ަވޒާީފިއްނ  ަވިކުކިރުކުރެމްއެގ    ީތ، ިއުމުކުރެމްއެނިތ  ަވޒާީފިއން  ަސަބެބްއނިެތ  ެއަކށެީގްނާވ  ެއީއ 

 ެދެކެމެވ. ެއއެްގ ޮގުތަގިއ ަކނަޑައަޅްނޖޭެހަކމަުގިއ    (unfair dismissal)ައނެްފައރ ިޑްސިމސްަލ    ، ޮގުތަގިއ

ނާޔަތުގެ  އިމުސާރައާއި  ނުވަތަ  އެފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއަށް    އެދިފައިވާ ފަދައިން   ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 11.4

ން  ހު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު ތާރީ  ،ކޮށްއައަނބުރާ ރުޖޫމާ އެއް ރޭންކެއްގެ އެހެން ވަޒީފާއަކަށް  ގާގޮތުން އެ މަ

  ،ނަޒަރުކުރާއިރު ކުރެވިދާނެތޯއަރުޖޫވަޒީފާއަށް އަނބުރާ އެފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ ފެށިގެން 

އެކަށީގެންވާ  ،ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން  29)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު 

އްލުތަކަށާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ހަނޫނީ  ގާސަބަބެއް ނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފަށް ލިބޭ  

 ިޟއްޔާގައި ގަ HC-A/555/2016ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

 " ... އަމުރެއްެނރުމުގައި ަވޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ފުރަތަމަ ބަލަންާވނީ އެމުވައްޒަފަކު ަވކިކުރިއިރު ހުރި ަވޒީފާގައި އަލުން

 ... " ،ބެހެއްޓުމަށް ނުަވތަ އެަވޒީފާއާުގޅޭ ނުަވތަ އެނޫންެވސް އޭނާއާ އެކަށީެގްނާވ ަވޒީފާއެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް ކަމަށާއި

 ،ންއޮތަތީކަނޑަޅާފައިވާކަން އެނގެ ބާރާތުންއިމި 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އަދާކުރަމުން ގެންދިޔަ ވަޒީފާއަށް އެހެން ފަރާތެއް އައްޔަންކޮށްފައިވާކަމަށް  

، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ މައްސަލަ ކަމާއިކޮށްފައި ނުވާމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ފާހަގަ



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަ
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 މަގާމުގައި އަލުން ބެހެއްޓުންކަމަށްވާތީއާއި،   ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު އިރު އަދާކުރަމުންދިޔަ

ވަކިކުރުމުގައި   ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި              ދުލުވެރިކަންއަ   އީމައުޫޟމައްސަލަ 

(substantive fairness)    ީއިޖުރާއ  (procedural fairness)ދުލުވެރިކަން  އަ އަދި 

)ވަޒީފާއާބެހޭ    2008/2  ނޫނު ނަންބަރުގާދުލުވެރިގޮތަކީ  އައިމުކޮށްފައިނުވާތީ، މި މައްސަލައިގައި އެންމެ  ގާ

ގެ  ގާ ގެ    29ނޫނު(  )ހ(  މާއްދާގެ  ފަރާތް   1ވަނަ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދަށުން  ނަންބަރުގެ  ވަނަ 

މައަދާކުރަމު ރުޖޫގާމަށް  ންދިޔަ  އަނބުރާ  އެއްވެސް    އި،ކުރުމާ އައެފަރާތް  ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 ދެކެމެވެ.   ނޑައަޅަންޖެހޭނެކަމުގައިކަ ހާލަތެއްގައި ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައި ނުބެލުމަށް

 

ފަރާތަކީއިސްވެބަޔާ  11.5 ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަދައިން  މި   ންކުރެވުނު  ފަރާތެއްނޫންކަމުގައި  ވަކިވެފައިވާ  ވަޒީފާއިން 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާގައި ދެމިހުރިނަމަ ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި ކަނޑައެޅިގެންދާހިނދު،  ތެރެއިން  މައްސަލައިގެ  

ބަލާއިރު، ނަގައިދެވޭނެތޯ  އެފަރާތަށް  ތެރެއިން  މައްސަލައިގެ  މި  ނަންބަރު  ހައި  ގެ ދިވެހިރާއްޖޭ  އިނާޔަތްތައް  ކޯޓުގެ 

304A/-HC/2020   ާ؛ގައިވަނަ ނުކުތާ 57ގެ ަޤިޟއްޔ 

ން އަޅުަގނޑަށް  މި މައްސަލައިގައި މުޙައްމަދު ޒާލިފް ަވޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުަގއި އެދިފައިަވނީ "ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނާ އެއްޮގތްާވޮގތުެގ މަތި' 

މަސްދުަވހު މަސައްކަތް ކުރީމަ ޗުއްޓީ ނުަނާގ ހުރީމަ    12މަހުެގ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތަކާއެކުގައި    3ލިބިދިުނމަށް  ުގތައް  ލިބެންާވ އެންމެހާ ހައް 

އަތުން ކުންފުނީެގ    މަސްދުަވހު މަސައްކަތްކުރި އިރު މުޙައްމަދު ޒާލިފު  14މަސްދުަވހުެގ މުސާރަ އިާނޔަތްތަކާ އެކުަގއި އަދި ކުންފުނީަގ    1ލިބެންޖެހޭ  

ދެކަންތައް ޓްރައިބިއުނަލުަގއި  ަވޒީފާއާބެހޭ  ފަރާތުން  ޒާލިފުެގ  މުޙައްމަދު  ުގޅިެގން  މައްސަލައާ  ލިބުމަށެެވ."  ފައިދާ  ހަރަދުެވފައިާވ  އްކި  ތަކަށް 

ާވތީއެއް  ށް އެދިފައި މަާވހައަކުންެވސް އަދި ހުށަހެޅި ބަޔާނަކުްނެވސް މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް އޭާނެގ ަވޒީފާެގ އެއްބަސްުވމުެގ މުޅި މުއްދަތަށް ނަގައިދިނު 

ޮގތްާވ ޮގތުެގ މަތިްނ  ފެންނާކަށްނެތެެވ. މުޙައްމަދު ޒާލިފު ަވޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުަގއި އެދިފައިާވ ކަންކަމުެގ ތެރޭގައި "ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޤާޫނނާ އެއް 

އެދިފައިނުިވނަމަެވސް އަދި ބަދަލާއިމެދު މައްސަލައިެގ އޭނާއަށް ލިބެްނާވ އެްނމެހާ ޙައްޤުތައް ލިބިދިނުްނ" މާނަކުރުމުގައި އެއީ މުޙައްމަދު ޒާލިފު  

  ޖަާވބުދާރީ ނުެވުވނުަނމަެވސް މުޙައްމަދު ޒާލިފުއާ މާރިސް ކޮންޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑާއި ދެމެދު ެވފައިާވ ަވޒީފާގެ އަނެއް ޚަސްމަށް  

 ' ޓްރައިބިއުަނލްެގ އަމިއްލަ އިސްނެުގމަށް ކަނޑައެޅިދާނެކަމެއްކަމުަގއި ނުދެކެމެެވ.އެއްބަސްވުމުެގ މުޅި މުއްދަތަށް މުސާރައާއި ޢިނާޔަތް ަވޒީފާއާބެހޭ

 

 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަ
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހުޙަފީޡާ ޢިބްރާހީމް   VTR/2021/153މައްސަލަ 

                                             

 

21 ގެ  19 ޞަފްޙާ      
 

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

Phone: 3307701  :ްފޯނ | Fax: 3308774 ފެކްސް:   | Website: www.employmenttribunal.gov.mv    ވެބްސައިޓް:  
 

 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި ލިޔެކިޔުންތަކަށާއި،  ތުން  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާވާތީ،  މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި

ވަޒީފާއަށް   މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ރިއާޔަތްކުރުމުން،  ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށްތުގެ މަޖިލީހުގައި ދެފަރާތުން  އަަޝރީ

ވާކަން އެނގެން  އިނާޔަތްތައް ނަގައިދިނުމަށް އެދިފައި މުސާރައާއި  އެފަރާތަށް ލިބެންވާ  ލަތުގައި  ހާ ކުރެވޭ  އައަނބުރާ ރުޖޫ 

ނުދެވޭނެކަން އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު  ނަގައިފަރުވާއެއް އެފަރާތަށް    ފަދައެދިފައިނުވާމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން    ނެތަތީ،

އޮތަތީ،   އެނގެން  ބެލުމުން  އެފަަޤިޟއްޔާއަށް  ދެމިހުރިނަމަ  ވަޒީފާގައި  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ލިބެންވާ  މައްސަލަ  ރާތަށް 

 މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް މި މައްސަލައިގެ ތެރެއިން ނަގައިދެވޭނެ ހަމައެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅަން ފެނެއެވެ. 

ރައްދުވި .12 އިލެކްަޝންސް    2021ޖޫން    17ފަރާތުން    މައްސަލަ  ފޮނުވާފައިވާ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގައި 

ސިޓީގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މަހުން މަހަށް މުޅި   AB/INDIV/2021/795-38ކޮމިަޝނުގެ ނަންބަރު  

ރ. )ދެހާސް ފަސްސަތޭކަ ނުވަދިހަ ތިން ރުފިޔާ ފަންސާސް ލާރި(  -/2,593.50އުމުރަށް ދެވޭ އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި  

ގޮތުގައި   އިނާޔަތުގެ  ދެވޭ  އެއްފަހަރާ  ކުރެވޭއިރު  މުސްކުޅި  ހަސަތޭކަ  -/44,688އާއި  )ސާޅީސްހަތަރުހާސް  ރ. 

ށްފައިވާ މި  ބަޔާންކޮގޮތަށް މުސްކުޅިކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަހިނދު، މިސިޓީގައި  ދެވޭ އަށްޑިހައަށް ރުފިޔާ( ލިބި

އިނާޔަތްތައް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބިފައިވާނަމަ އެކަން އެނގޭނެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއެއް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް 

ނަންބަރު   2022މާރިޗު    31ހުށަހެޅުމަށްއެދި   ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ފޮނުވުނު                        ގައި 

200-M6/INDIV/2022/157    ިސިޓީއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގާފައިވާއިރު، މި ސިޓީގެ ޖަވާބުގައ

 ، ފޮނުވި އީމެއިލްގައި ޓްރައިބިއުނަލަށް ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ 2022އެޕްރީލް  03މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން 

‘This is to inform you that Hafeeza Ibrahim’s Pension lumpsum amount received after retirement 

and monthly amount is also receiving in every month’ 

 

އި  އެއްފަހަރާ ދެވޭ އިނާޔަތާމުސްކުޅިކުރެވޭއިރު  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް    އިރު، ވާމިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި

މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި    ،ތީއެނގެން އޮތަ  މުންދާކަންލިބެ  މަހުންމަހަށް މުޅި އުމުރަށް ދެވޭ އިނާޔަތް

މައްސަލަ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  އަކީ  ފައިސާ  މި  ކުރުމަށް ކަނޑައެޅޭހިނދު،އަ ފަރާތުގެ ވަޒީފާ އަނބުރާ ރުޖޫ

 އަނބުރާދޭންޖެހޭ ފައިސާއެއްކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ.ރައްދުވި ފަރާތަށް 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަ
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހުޙަފީޡާ ޢިބްރާހީމް   VTR/2021/153މައްސަލަ 

                                             

 

21 ގެ  20 ޞަފްޙާ      
 

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

Phone: 3307701  :ްފޯނ | Fax: 3308774 ފެކްސް:   | Website: www.employmenttribunal.gov.mv    ވެބްސައިޓް:  
 

 

 

 މައްސަލައިގެ ނިންމުން:

  ަމޖިލުީހަގއި   ަމްއސަަލބިެލ  ިލެޔިކުޔނަްތަކާށިއ   ހުށެަހިޅ   ަފރުާތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަފރުާތްނާނިއ   ުހށަހިެޅ  ަމްއސަަލ،  ެދނަްފެހ

ގައި ވަޒީފާ  އިލެކްަޝންސް ކޮމިަޝނު ިއްބރީާހްމ    ީފާޡަޙ  ،  ބިެލިއުރ  ަޔްތކްޮށާއިރ  ަމްއަޗްށ  ެގވަާހަކަތުކ  ެދްއިކ  ދަެފާރުތްނ

ފަރާތުން  ގައި    2021ޖޫން    21  ،ދަނިކޮށް  އަދާކުރަމުން ކޮމިަޝނުގެ  އިބްރާހީމްއަށް ދީފައިވާ ޙައިލެކްަޝންސް   ފީޡާ 

ޢިބްރާހީމް  ސިޓީން، އަންގާފައިވާކަމަށާއި،    2021ޖުލައި    15  ޙަފީޡާ  ރިޓަޔަރކުރާނެކަން  އޮފީހުން  ފެށިގެން  އިން 

، ރިޓަޔަރކުރަން ނިންމާފައިވަނީ ދޮގު އިމަށާކަތަންނުދޭސަބަބެއްކަމަށް އަންގާފައިވަނީ ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ސިއްހީ ހާލަތު  

މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ރިޕޯޓެއް ކޮމިަޝނަށް ހުށަހެޅި އެ ރިޕޯޓުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްކަމަށްވާތީ، އިދާރާގެ އެހެން މުވައްޒަފުންނާ  

ގޮތަށް   އަންނަ  އަމަލުކުރަމުން  ދިގު   55މެދު  އެންމެ  ބެހެއްޓޭ  ވަޒީފާގައި  މުއްދަތަކަށް   އަހަރަށްފަހުވެސް 

ގައި  2021ޖުލައި  05ރައްދުވާގޮތަށް  ށްއިލެކްަޝންސް ކޮމިަޝނަފަރާތުން  ބްރާހީމްގެއި ޙަފީޡާ  ،އެދިބަހައްޓައިދިނުމަށް

 ،މައްސަލައިގައި މި ޅިހުށަހެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް

އަ މައުޫޟ  އިމުކުރަންޖެހޭގާ  ވަކިކުރުމުގައިމުސްކުޅިކޮށް    ވަޒީފާއިން  ްބރީާހްމިއ ޙީަފާޡ          ދުލުވެރިކަން އީ 

(substantive fairness)  ިދުލުވެރިކަންއަ  އިޖުރާއީ  އަދ  (procedural fairness)  ިއުމުކެރވަިފިއުނާވަކަމްށާގ  

  ، ނެތި  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކުރުމަކީ  ވަކިކުރި  ބްރީާހްމިއޙީަފާޡ    ވަޒީފާއިންއިލެކްަޝންސް ކޮމިަޝނުގެ    ،  ކަނޑައަޅައި

  ޑިސްމިސަލް   އަންފެއަރ  ، ފުލާހި   ހަމަތަކާ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ގައި(  ނޫނުގާ  ވަޒީފާއާބެހޭ)   2008/2  ނަންބަރު  ނޫނުގާ

(unfair dismissal) ްކަނޑައަޅައި ކަމުގައި  އެއ  ، 

  ނިެތ  ސަަބެބްއ   ެއަކީށެގްނާވ،  ދުަށްނ  ެގ(  ހ )   ާމއާްދެގ  ވަަނ  29  ެގ (  ޫނުނ ާގ  ވަޒާީފާއބޭޭހ)   2/ 2008  ަނނަްބުރ  ޫނުނާގ

        ަނނަްބރު   ަހިއޯކުޓެގ   ިދވިެހާރްއޖެޭގ  އުްލަތކާަށިއަހ  ނީޫނާގ   ލޭިބ  ުމަވްއޒަފްަށ  ސަބުަބްނ  ަވިކުކުރުމެގ  ަވޒާީފިއްނ

2016/HC-A/555  ަވިކުކުރުމަގިއ  ަވޒާީފިއްނ  ްބރީާހްމިއ ޙީަފާޡ    ފަަދިއްނ  ިއްސވެފަާހަގުކެރުވުނ،  ަޔތޮްކްށ ާއިރ  ިޟްއޔަާއްށަގ  

  ވަޒީފާއާބެހޭ )  2008/2  ނަންބަރ  ނޫނުގާ  ،  ިއުމުކެރވަިފިއުނާވީތާގ  ދުުލެވިރަކްނައ  ިއުޖާރީއ  އިަދ  ދުުލެވިރަކްނައ  ީއަމުއޫޟ



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަ
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހުޙަފީޡާ ޢިބްރާހީމް   VTR/2021/153މައްސަލަ 

                                             

 

21 ގެ  21 ޞަފްޙާ      
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
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މުސާރައިގެ    އިމާގާމަ  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ްބރީާހްމިއޙީަފޡާ    ދަށުން  ނަންބަރުގެ  ވަނަ  1  ގެ(  ހ)  މާއްދާގެ  ވަނަ  29  ގެ(  ނޫނުގާ

މަގާމަކަށް ރޭންކެއްގެ  އެއް  ގޮތުން  ޙަފީޡާ  ކުރުމަށާއަރުޖޫ  އަނބުރާ  އެފަރާތް  އިނާޔަތުގެ  އެއްވެސް  އިއި،  ބްރާހީމްއަކީ 

   ކަނޑައަޅައި،ހާލަތެއްގައި ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައި ނުބެލުމަށް

 މިކަން ،  ތަންފީޛުކުރުމަށްފަހު  ފުރިހަމައަށް  ތެރޭ  ދުވަހުގެ(  ހަތެއް)  07  ފެށިގެން  އިން(  2022އެޕްރީލް    18)  މިއަދު

  ރައްދުވި   މައްސަލަ،  އެންގުމަށް  ލިޔުމުން  ޓްރައިބިއުނަލްއަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ(  ތިނެއް)  3  ހަމަޖެހޭތާ

 .ނިންމައިފީމެވެ މައްސަލަ މި ،އަމުރުކޮށް އަންގައި މައްޗަށްއިލެކްަޝންސް ކޮމިަޝނުގެ 

 1443ރަމަާޟން  17
 2022އެޕްރީލް  18

  
 ނިންމީ   ބަލައި   މައްސަލަ  މި   

 
 

 ފާޠިމަތު މަހީރާ މުޙައްމަދު   
 މެންބަރު ޓްރައިބިއުނަލްގެ ވަޒީފާއާބެހޭ  

 


