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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 މައްސަ ލަ   ނިމުނުގޮތުގެ   ހު ލާސާ   ރިޕޯޓު 

 

 VTR/2021/43 މައްސަލަ ނަންބަރު:

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މައްސަލައިގެ ބާވަތް:

 2021ރީ ވަރުފެުބ 22 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު:

 2022ޖަނަވަރީ  13 ތާރީޚު:މައްސަލަ ނިމުނު  

       ޖަމްނާ / ސ.ހުޅުދޫ ޒިދުނާ އިްބރާހީމް،  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:

 (A161558)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންަބރު: 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް:

  

 ލާސާ ހު   މައްސަލައިގެ 

 ،(A161558)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންަބރު:    )ޖަމްނާ / ސ. ހުޅުދޫ(   ޒިދުނާ އިްބރާހީމްމި މައްސަލައަކީ  

ނޭ އޮފް  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރމިނިސްޓްރީ  އެންޑް  ހައުސިންގ  ޕްލޭނިންގ،  ޑިރެކްޓަޝަނަލް  ވަޒީފާ    މަގާމުގައި  ރެއްގެގައި 

  ރި ކުރުމުގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކު  ޒިދުނާ އިްބރާހީމްގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ،    2020  ންަބރުނޮވެ  23އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް  

 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 
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  އި ނޫނާ ގާވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ    ޒިދުނާ އިްބރާހީމް  ކޮށްފައިނުވާތީ،އިމުގާދުލުވެރިކަން  އައިޖުރާއީ  ދުލުވެރިކަމާއި  އަ  އީމައުޟޫ

ރުޖޫއަކުރުމަށާއި،  އަނުބރާ  އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއަށް އެފަރާތް    ޒިދުނާ އިްބރާހީމްލާފަށްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ހިގަވާއިދާ  

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަަބުބން ކިވެފައިވާ ފަރާތެއްކަމަށް ނުބެލުމަށާއި،  ލެއްގައި ވަޒީފާއިން ވަހާ އިްބރާހީމްއަކީ އެއްވެސް    ޒިދުނާ

ގެ މައްޗަށް  ކޮމިޝަނުސިވިލް ސަރވިސް  އެދި    ލިުބނު އެންމެހައި ގެއްލުމުގެ ަބދަލާއި މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ނަގައިދިނުމަށް

 .ގައި ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ 2021ޖަނަވަރީ  22ރައްދުވާގޮތަށް 

 

 ރައުޔު   ގެ މެންބަރު 

 

 ރައުޔު ގެ ފާތިމަތު މަހީރާ މުޙައްމަދު 

 : ކަންކަން   ފާހަގަކުރެވުނު   މައްސަލައިގައި 

)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ    (ޖަމްނާ / ސ.ހުޅުދޫ)ޒިދުނާ އިްބރާހީމް،     ަތއަްކުމގިައާވަމްއަސަލ ުހަށހިެޅ ަފާރްތ .1

ނަންަބރު:   ުމ    (A161558ކާޑު  ޮގުތަގއި  ެގ  ަފާރްތ'  ުހަށހެޅި  'ަމއަްސަލ  ަފާރްތ(  ާހަތ)ީމެގަފުހްނ  ުބކެުރިވަފިއވާ 

ޓްރައިިބއުނަލަށް ހުށަހެޅި 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން ވަޒީފާއާެބހޭ    މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ

ނަޒަރުކުރާ ގޮސްފައިވަނީ    އިރު،ކަންކަމަށް  އަދާކުރަމުން  ވަޒީފާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  އޮފް  މައްސަލަ  މިނިސްޓްރީ 

ޕްލޭނިންގ ކަމަށާއި  ،ނެަޝނަލް  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގައި  އެންޑް  އަދާކުރަމުން    ،ހައުސިންގ  އެފަރާތުން 

ގައި   2020  ބަރުން ނޮވެ  23ން  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއި  ،ގޮސްފައިވަނީ ޑިރެކްޓަރގެ މަގާމުކަމަށާއި

މުއްދަތަކީ    ،ވަކިކުރެވުނުއިރު )އެކެއް(   1މަހާއި  )އެގާރަ(    11އަހަރާއި    )ހައެއް(  6ހިދުމަތްކޮށްފައިވާ 

މަހަކު    ،ދުވަސްކަމަށާއި ގޮތުގައި  މުސާރައިގެ  ތިރީސްފަސް)ރ.  -/8,8835އެފަރާތަށް  އަށްސަތޭކަ    އަށްހާސް 

އާއި   މަހަކު  ރުފިޔާ(  ގޮތުގައި  އެލަވަންސްގެ  ކޯ    ރ.-/2,000ސަރވިސް  ޓެކްނިކަލް  )ދެހާސް ރުފިޔާ( އަދި 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 
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މަހަކު   ގޮތުގައި  ލާރި(   ރ.-/2,473.80އެލަވަންސްގެ  އަށްޑިހަ  ރުފިޔާ  ހަތްދިހަތިން  ހަތަރުސަތޭކަ  )ދެހާސް 

 އެވެ.ލިބެމުންދިޔަކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެ

ފަރާތް 1.2 ހުށަހެޅި  އަސާސް  މައްސަލަ  ހުށަހެޅުމުގެ  ަޝކުވާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ކަމަށް ވަޒީފާއާބެހޭ 

ގައި   2020  ންބަރުނޮވެ  23ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް،    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ކޮށްފައިވަނީ،ބަޔާން

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ކުރުމުގައި މައުޫޟއީ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް    ކަމަށާއި،ވާތީވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައި 

 ވެ.ގާއިމުކޮށްފައިނުވާތީކަމަށެ އަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން

  ގަވާއިދާ   ގާނޫނާއި  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެދޭގޮތްކަމަށް ބުނެފައިވަނީ އެފަރާތް  .2

 އަނބުރާ   އެފަރާތް  ވަޒީފާއަށް  އަދާކުރަމުންދިޔަ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް، ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި  ހިލާފަށްކަމަށް

ފަރާތަ، ރުޖޫއަކުރުމަށާއި ހުށަހެޅި   ފަރާތެއްކަމަށް   ވަކިވެފައިވާ   ވަޒީފާއިން  ލެއްގައިހާ  އެއްވެސް  ކީމައްސަލަ 

 އްއިނާޔަތްތަ މުސާރައާއި ބަދަލާއި ގެއްލުމުގެ އެންމެހައި ލިބުނު ސަބަބުން ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން، ނުބެލުމަށާއި

 ކަން އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމަށް ރިއާޔަތްކުރުމުން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ނަގައިދިނުމަށް

  ަވޒާީފާއބޭެހ   ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ޮގުތްނ  ިދުނުމެގ  ަރއުްދ  ަޝުކާވައްށ  ަފާރުތެގ  ުހށެަހިޅ  ްއސަަލަމ .3

  ، ަނަޒުރުކުރުމްނ  ަކްނަކަމްށ  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ  ަގިއ'  ޯފުމ  ުހށަަހާޅ  ަޖާވުބ  މްައސަަލިއެގ'   ުހށަަހޅަާފިއާވ  ްޓަރިއިބުއނަަލްށ 

  މައްސަލަގައި   ، ިއްނާކުރުކާރަކމާަށިއ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ައްށަމްއސަަލ  ިމ  ުހށެަހޅަިފިއާވ

-1       ނަންބަރު  އޮފީހުގެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  މައްސަލައަކީ  މި  ހުށަހެޅިފައިވާ  ،ބަލާއިރު  ކަންހިނގާފައިވާގޮތަށް

CBO(PAR)/471/2020/59  (14  ް2020  ޖޫނ  )ްއަސާސީގެ   ާޤނޫނު  ރިއްޔާގެޖުމްހޫ   ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ސިޓީނ  

  މިނިސްޓްރީ "  ،ދަށުން  އިހްތިޔާރުގެ  ލިބިވަޑައިގަންނަވާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  އިން  (ހ)  މާއްދާގެ  ވަނަ  116

  އޮފް   މިނިސްޓްރީ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގުޅިގެން  އުވާލުމާ  " އިންފްރާސްޓަރްކްޗަރ  އެންޑް  ހައުސިންގ  އޮފް

  ސިވިލް   ދިވެހި  ،އުވި   މަގާމު  ގެޑިރެކްޓަރު   ގެންދިޔަ  އަދާކުރަމުން  އިލޮޕްމަންޓްގަވެޑި  އާރބަން  އެންޑް  ހައުސިންގ

  ވަޒީފާއިން   ފަރާތް  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  މަތިން  ތުގެގޮ  ގައިވާ(  ށ)  މާއްދާގެ  ވަނަ  223  ގަވާއިދުގެ  ސަރވިސްގެ

 ، މައްސަލައެއްކަމަށާއި ހުށަހަޅާފައިވާ ގުޅިގެން ވަކިކުރުމާ ވަޒީފާއިން ،ދޫކޮށް



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 
 VTR/2021/43މައްސަލަ ނަންބަރު:                                        ށަހެޅި މައްސަލަހު ނާ އިބްރާހީމްޒިދު 

                                             

 

20 ގެ 4    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:  
 

 

  ިރޯސސް   ިހުއމްަނ  ަމންްޓެގިޑވޮެލްޕ  ާއރަބްނ  ެއްންޑ   ަހުއިސްނގ   އްޮފ  ންިސްޓީރިމ   ަފާރަތީކ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 3.1

  ާޤޫނުނައާސީސގެ   ުޖމޫްހިރްއާޔެގ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ، ަފާރެތްއަކަމްށވަެފިއ  ުހިރ  ަމާގުމގިައ  ިޑެރްކަޓރ   ެސްކަޝުނެގ

  ެއ   ، ަދުށްނ  އްިހިތާޔުރެގ   ިލިބަވަޑިއަގްނަނާވ   ަރީއސްުލުޖމޫްހިރްއާޔައްށ   އްިނ  ( ހ )   ާމއާްދެގ   ަވަނ   116

  ެއްންޑ  ޕޭްލންިނގ   އްޮފ  ިންސްޓީރ ިމ  ަމސްައަކްތ  ައިއ  ުކަރުމްނ  ިމންިސްޓީރްނ  ެއ  ، ުއވަާލިއ  ިމިންސްޓީރ

  ިރޯސްސ  ިހުއަމްނ  އާަދުކަރުމނިްދަޔ   ފާަރްތ  ުހށެަހިޅ   ަމްއސަަލ  ބަދުަލުކުރުމްނ  1ިއންްފާރްސްޓަރްކަޗރައްށ 

  ެސްކަޝުނަގިއ  ިރޯސްސ   ިހުއަމްނ  ިމންިސްޓީރެގ  ެއ   ަމާގެމްއ  ެފްނަވެރްއެގ  ެއްއ   ުނަވަތ  ަމާގުމ  ިޑެރްކަޓރެގ

  ެއްއ  ަމާގާމ  އާަދޮކށަްފިއާވ   ަފާރްތ   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ެސްކަޝެންއަގިއ  އެެހްނ  ިމިންސްޓީރެގ   ެއ   ، ެނުތުމްނ

  ެއްންޑ   ަހުއިސްނގ   ، ޕޭްލިންނގ   ޭނޝަންަލ  އްޮފ  ިމިންސްޓީރ   އްޮތަކަމްށ   ަމާގުމ  ޭރްނެކްއެގ

  ިސީޓްނ   ( 2020  ޖަުލިއ  05)   CDS5/INDIV/2020/410/471  ަނނަްބުރ  ެގިއންްފާރްސްޓަރްކަޗރ 

  ަފާރަތްށ   ުހށަހިެޅ  ަމްއސަަލ  ބަދުަލުވަމްށ  ެއަތނަްތންަށ   ، އްަނގަާފިއާވަކަމާށިއ  ަފާރަތްށ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ

  ަފާރްތ   ުހށަހިެޅ  ަމްއސަަލ  ޮގަތްށެވްސ  ެދ  ުހށަހަޅަާފިއާވ  ިސީޓްނ  ިއްސވެެދްނެނުވުނ  ުފުރަސތިުދުނުމްނ

  ަހުއިސްނގ   ، ޕޭްލިންނގ   ޭނަޝންަލ  އްޮފ  ިމިނސްޓީްރ  ަގިއ  2020  ޖަުލިއ  10  ، ބާަޔްނޮކްށ   ިއްނާކުރުކާރަކަމްށ

   ، ޮފުނވަާފިއާވަކަމާށިއ  ިސީޓ   ަފާރްތ   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ިއންްފާރްސްޓަރްކަޗރައްށ   ެއްންޑ

  ެއްންޑ   ަހުއިސްނގ   ، ޕޭްލިންނގ   ޭނަޝންަލ  އްޮފ  ިމިންސްޓީރ ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 3.2

  ިދްނ   ބަދުަލުވަމްށ  ަމާގަމަކްށ  ުހްސ  ެއއެްފްނަވެރްއެގ  ަމާގާމ  އާަދޮކށަްފިއާވ  ިއންްފާރްސްޓަރްކަޗރަގިއ

  އެެހން   ަސރިވްސެގ  ިސވްިލ  ަމާގެމްއ  ެފްނވުަރެގ  ެއ   ަފާރތްަށ  ުހށެަހިޅ  ަމއްސަަލ  ިއްނާކުރުކުރުމްނ   ްށުފުރަސަތ

  އްޮފ  ިމންިސްޓީރ އިެދ  ަހަމަޖްއަސއިިދުނަމްށ  ިއނިްތާޒުމ  ެއަކުމެގ  ޮއްތަނަމ   ަހަމަޖްއަސއެިދެވްނ  އާިދާރައުކްނ

 CDS5/188/2020/31-471  ަންނަބުރ  ިއންްފާރްސްޓަރްކަޗރެގ  ެއްންޑ  ަހުއިސްނގ   ، ޕޭްލިންނގ   ޭނަޝންަލ

  ކިޮމަޝުނގެ   އިަދ،  ޮފުނވަާފިއާވަކަމާށިއ  ޮކިމަޝަންށ  ަސރިވްސ  ިސވްިލ  ، ިސީޓ (  2020  ޖަުލިއ  14) 

 
ފޯމުެގ    1 ޖަާވބު  ފަރާތުން  ރައްދުިވ  މިފަދައިން    4.3މައްސަލަ  ނުކުތާގައި  ޕްލޭނިންގ ަވނަ  ނޭޝަނަލް  ޮއްފ  އެންްޑ    ، މިނިްސޓީްރ  ހުައސިންގ 

މިނިްސޓީްރ ޮއްފ  ަމީކ " އިންފާްރްސޓަްރްކޗަރެގ ނަން ަބޔާންޮކްށފިައވަނީ އިދީާރ އުޮޅމްެއެގ ަސބަބުންކަަމްށ ަލާފކެުރވެެއެވ. ބަަދުލކެުރވުނު މިނިްސޓީްރެގ ނަ
 ހުައސިންގ އެންްޑ އިންފާްރްސޓަްރްކޗަރ" ެއެވ.   ، ނޭޝަނަްލ ޕްލޭނިންގ 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 
 VTR/2021/43މައްސަލަ ނަންބަރު:                                        ށަހެޅި މައްސަލަހު ނާ އިބްރާހީމްޒިދު 

                                             

 

20 ގެ 5    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:  
 

 

  އެެހްނ  ަސރިވްސެގ  ިސވްިލ  ިދވިެހ  ިސީޓްނ(  2020  ޖަުލިއ  20)   POD/471/2020/26-188  ަންނަބުރ

  އޭެދަނަމ  ެއަކަމްށ  ުމަވްއޒުަފ  އިަދ  ޮއެވްއެޖަނަމ  ުހްސޮކްށ  ަމާގެމްއ  ެފްނަވުރެގ  ުހިރ  ުމަވްއޒުަފ  އާިދާރައުކްނ

  86  ެގ  2014  ަގާވއިދު   ަސރިވްސެގ  ިސވްިލ  ާމއާްދާއިއ  ަވަނ  45  ާގޫނުނެގ  ސަރިވްސ  ިސވްިލ  ިދވިެހ

  ުފުރަސުތ  ބަދުަލުކުރުމެގ  ުމަވްއޒުަފ  ެއ   އާިދާރއަަކްށ  އެެހްނ  މިަތްނ   ޮގުތެގ  ެއްއގޮތާްވ  ާއ(  ނ )   ާމއާްދެގ  ަވަނ

 ، އްަނގަާފިއާވަކަމާށިއ  ިމިންސްޓީރއްަށ  ެއ  ޮއްތަކަމްށ 

                          ަންނަބުރ   ިއންްފާރްސްޓަރްކަޗރެގ  ެއްންޑ  ަހުއިސްނގ   ، ޕޭްލިންނގ   ޭނަޝނަލް   އްޮފ  ިމިންސްޓީރ 3.3

471-CDS5/INDIV/2020/440   (22   2020  ޖަުލިއ  )އަެފާރްތ   ަފރަާތްށ   ހުށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ސީިޓްނ   

  ިލްސެޓްއ  ިމިންސްޓީރަތުކެގ   ުހިރ  ުހްސޮކްށ  ަމާގުމ  ިޑެރްކަޓރ   ިރޯސްސ  ިހުއަމްނ  ިދަޔ  އާަދުކަރުމްނ

  ުހށެަހިޅ  ަމއްސަަލ  ުފުރަސތިުދުނުމްނ  ބަދުަލުވަމްށ  ަމާގމްަށ  ެއ  މިިންސްޓީރެއްއެގ  އޭެދ  އަެފާރުތްނ   ިދުނަމށްފުަހ

  ބުޭންނުނާވަކްނ  ގަބުޫލުކަރްނ  ހުށެަހުޅްނތަަކްށ  ެއ  އަެފާރުތްނ  ިސީޓްނ  2020  ޮއަގްސުޓ  06  ަފާރުތްނ

   ، ައްނގަާފިއާވަކމާަށިއ  ިމިންސްޓީރައްށ

  ުހރާިހ   ެއ  އަެފާރުތްނ   ިދުނަމށްފުަހ   ަފރަާތްށ   ހުށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ުފުރަސތަުތްއ  ިއްސެވަބާޔްނުކެރުވުނ 3.4

  ާމއާްދެގ   ވަަނ  223  ެގސ   2014  ަގާވއުިދ  ަސރިވްސެގ  ިސވްިލ  ިދވިެހ  ، ިއްނާކުރކޮށަްފިއާވީތ  ުފުރަސުތަތަކްށ 

  ަފަނރާަހސް )   ރ. -/15,284.55  ިއާނަޔުތެގ   ެދޭވ  ުމަވްއޒުަފްނަންށ   ޫދކޮށަްލްނޖޭެހ  ަވޒާީފިއްނ  ދުަށްނ   ެގ( ށ ) 

  ަމްއސަަލ  ަގިއ   2020  ނަްބުރޮނެވ  23  ިދުނަމށްފުަހ(  ާލިރ  ަފްނާސސަްފްސ  ރިުފާޔ   ަހަތުރ  ައށްޑަިހ  ުދިއަސްއަތ

  ަވޒާީފިއން   ަފާރްތ   ހުށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ، ަވިކުކެރވަިފިއާވަކމާަށިއ  ަވޒާީފިއްނ  ޫދކްޮށ   ަވޒާީފިއްނ  ަފާރްތ   ުހށެަހިޅ

  ބުެލުމްނ  ާގޫނންަށ  ަވޒާީފާއބޭެހ   ހަާލެތްއަކްނ  ެއކީަށެގްނާވ  ަވިކުކަރްނ  ަވޒާީފއްިނ  ހަާލަތީކ  ަވިކޮކށަްފިއާވ

  ހަާލތު   މީާލ  ަފާރުތެގ   ަވޒީފޭާދ  ުނަވަތ  ގިުޅެގްނ  ބަދަަލާކ  ެގްނަނ  ިހްނުގަމްށ  ަފާރުތެގ   ަވޒީފޭާދ  ، ެއނޭގަކަމާށިއ

  ަފާރްތ   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ ެއޮގުތން      ، ަސބުަބްނަކަމށިާއ  އިުނުކަރްނޖުެހުމެގ  ަމާގެމްއ   ުގިޅެގްނ   ަދްށުވާމ

  ާގިއުމުކުރަމށްފުަހަކަމްށ   އަދުުލެވިރަކްނ  ިއުޖާރީއ  އަދުުލެވިރަކާމިއ  ަމުއޫޟީއ  ަވިކޮކށަްފިއަވީނ  ަވޒާީފިއްނ

 . ަބާޔްނކޮށަްފިއެވެއެވ
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ަމއްސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރުތން އެދަިފިއާވ ޮގތްަށ، އަެފާރުތގެ  ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތން އޭެދޮގްތަކަމށް ުބނަެފިއަވނީ،   .4

ިލުބުނ ެގއުްލުމެގ ބަދާަލިއ މާުސަރާއިއ  ިއާނަޔތަްތއް  ަވޒާީފ ައނުބާރ ިއއަާދކްޮށ، ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރުމެގ ަސބުަބން 

 ކަނޑައަޅައިދިނުމަށްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ަނަގއެިދޭވެނ ާގޫނީނ ަހަމެއްއެނތަްކުމަގިއ  

މިނިސްޓްރީ   މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލާގައި މައުޫޟއީ ގޮތުން ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގެ ކުރިން،   .5

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ މުވައްޒަފަކަށް ވީތީ ވަޒީފާއާ ސީދާ ގުޅުންހުރި  ޑް  ންއޮފް ނޭަޝނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެ

މަްޝރޫ "ހިޔާ"  ސަރުކާރުގެ  ސަބަބުން  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ޢު ަޝރުތުތަކުގެ  މުވައްޒަފުންނަށް  ސަރުކާރުގެ  ދަށުން  ގެ 

ސަބަބުން   އެކަމުގެ  ދީފިނަމަ،  މުވައްޒަފަކަށް  އެހެން  ފްލެޓް  ލިބިފައިވާ  ފަރާތް މައް ކެޓެގެރީއިން  ހުށަހެޅި  ސަލަ 

މުގެ ބުފްލެޓް ލިއެފަރާޓަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލާގައި ގޮތެއް ކަނޑައެޅިގެންދާއިރު،  

ދަނުކުރެވޭނެފަދަ ގެއްލުން ލިބޭނެކަމަށް އި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށްފުރުސަތު ގެއްލިގެންދާނެތީ، އެކަމުގެ ސަބަބުން  

ލިބިފައިވާ ފްލެޓް އެހެން ފަރާތަކަށް ހަމަނުޖެއްސުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭަޝނަލް ޕްލޭނިންގ،    އެފަރާތަށް،  ދެކޭތީވެ

އަމުރެއް  ވަގުތީ    އަންގައި  ޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަދި ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުގެ މައްޗަށްންހައުސިންގ އެ

ފަރާތުން  ނެރެދިނުމަށް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެދިފައިވެއެވެ.  އަމުރަކަށް  ވަގުތީ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެދި 

ނެރެދިނުމަށް އެދުނު މި ވަގުތީ އަމުރާ ގުޅިގެން ދެފަރާތުން ފާހަގަކުރި ކަންތައްތަކަށް ރިއާޔަތްކުރުމަށްފަހު، މައްސަލަ 

ރެއް މި މައްސަލަ ކުރިއަށްދިޔަ މަރުހަލާގައި ނެރެދީފައިވާނެއެވެ. ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާ ފަދައިން ވަގުތީ އަމު 

ނަންބަރު   ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ތަފްސީލު،  ނިންމުމުގެ  އަމުރަށް    VTR/VA/2021/6-200މި  'ވަގުތީ 

 ވެ. ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެ 2021މާރިޗު  24އެދުނު މައްސަލައިގައި ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމި ގޮތް' )

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

 ފުރުސަތު ދިނުމުން، އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހެކިން ހުށަހަޅާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

މައްސަލަ   ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްލުވުމަށްޓަކައި،  ސި ލާއަކަށް ވާސަ ދުލުވެރި ފައިއަހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލައިގައި   .7

  ، ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެފަދަ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެފަރާތުގެ  ރައްދުވި  

ވަކިކުރުމުގައި   ވަޒީފާއިން  އިޖުރާއީ  ދުލު އަ   އީމައުޫޟއިމުކުރަންޖެހޭ  ގާމުވައްޒަފަކު  ދުލުވެރިކަން  އަވެރިކަމާއި 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 
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ފަރާތްތަކުންފުރިހަމަކޮށްފައިތޯއާއި   ހުށަހެޅި  ފަރާތް  މައްސަލަ  އެ  ވަޒީފާ    ތައްއެދިފައިވާގޮތަށް  ދިޔަ  އަދާކުރަމުން 

ދަކުރާ ދުވަހާ ހަމައަށް  އާވަޒީފާ އަނބުރާ އި   ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލާއި،  ،ދަކޮށްއާއި

ންނާއި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުމި މައްސަލައާ ގުޅިގެން    ބަލާއިރު  ނާޔަތްތައް ނަގައިދޭންޖެހޭތޯއިލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި  

ޔަތްކުރާއިރު އަންނަނިވި  އާދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކާއި ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ރި   ރައްދުވި ފަރާތުން  މައްސަލަ

 ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ވަނަ    223ގެ    2014ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  " ވަޒީފައިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް .8

)ށ( މިފަދައިން    މާއްދާގެ  ދޫކޮށްލެއްވުމަށް"  ވަޒީފާއިން  ދަށުން  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، 

 ؛މާއްދާގައި މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލެވޭނެ ހާލަތުކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ

ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން  ސަރުކާރުގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާމަށް އަންނަ  ؛ )ށ( ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީސް އުވިގެން މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލަންޖެހުން " 

އް ނުވަތަ  ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ޤާނޫނެއްގެ ސަބަބުން އެ އޮފީހުގެ ނުވަތަ ބައެއްގެ ވަޒީފާތައް އުވުމުގެ ސަބަބުން އިދާރާއެ

 " ގެ ބައެއް އުވާލުން. އިދާރާ 

އެނ އަދި  މިފަދައިންކަން  ގަވާއިދު  ގޭކަމާއި،  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް    މާއްދާގައި ވަނަ    223ގެ    2014ދިވެހި 

 ބާރާތުންނެވެ.އިއަންނަނިވި  ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ

ބަދަލުގައި އެކަށޭނަ އެހެން ވަޒީފާއެއް އެ އޮފީހަކުން   "އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލާއިރު 

މުވައްޒަފެއް   ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާ އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުއަޅައި، ވަޒީފާއެއް ހޯދައި ނުދެވިއްޖެނަމަ، އެ  މުވައްޒަފުގެ ދާއިރާގެ ހޯދައި ދިނުމަށް އެ  

 ".ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލެވޭނެއެވެ 

 ، ަޤިޟއްޔާގައި  HC-A/280/2014ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  8.1

  ސަބަބު   ވަކިކުރި   ވަޒީފާއިން  އޭނާ   ސިޓީގައި   ފޮނުވި  ވަކިކުރުމަށް   ވަޒީފާއިން  ޢަލީ   ޢަބްދުއްރައްޒާޤު " 

  ވަޒީފާއާބެހޭ   ޢަލީ   ޢަބްދުއްރައްޒާޤު   ، ވަކިކުރުމާގުޅިގެން  ވަޒީފާއިން   ޢަލީ   ޢަބްދުއްރައްޒާޤު   ، ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު

  ލިއުމުގައި  ފޮނުވި  ވަކިކުރުމަށް   ވަޒީފާއިން   ޢަލީ   ޢަބްދުއްރައްޒާޤު   ، ހުށަހެޅުމުން  މައްސަލަ   ޓްރައިބިއުނަލަށް 

  ފަރާތުން  ލިމިޓެޑްގެ  ޕްރައިވެޓް   މެރިން   ޕްރިސިޝަން   ސަބަބުތަކެއް   އެހެން   ފިޔަވައި   ސަބަބު   ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
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  ސަބަބުކަމަށް   ކުރިވަކި   ވަޒީފާއިން   މުވައްޒަފު   ، ރިޢާޔަތްނުކުރެވޭނެކަމާއި  އެސަބަބުތަކަށް   ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް 

  އެސަބަބުތަކަށް   ،ހުށަހަޅައި  ސަބަބުތަކެއް   އެހެން   ފިޔަވައި   ސަބަބު   ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ލިއުމުގައި   ވަކިކުރި   ވަޒީފާއިން 

 ،ހިނގައިދާނެކަމެއްކަމާއި ގެއްލިގެން   ޙައްޤުތައް   މުވައްޒަފުންގެ  ރިޢާޔަތްކުރެވުމަކީ 

  ސިޓީގައި  ފޮނުވި   ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  ޢަލީ   ޢަބްދުއްރައްޒާޤު   ، ޖެހޭނީ  ބަލަން   މިމައްސަލާގައިވެސް   ، އެހެންކަމުން

  އެއީ  އޮތްނަމަ   އަދި   ، ތޯއާއި  އޮތް   އެސަބަބު   ޙަޤީޤަތުގައިވެސް  ، ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު  ސަބަބު   ވަކިކުރި   ވަޒީފާއިން   އޭނާ 

 " … ، ސަބަބެއްތޯކަމާއި  އެކަށީގެންވާ   ވަކިކުރުމަށް   ވަޒީފާއިން 

 CSC/2020/00864(2)މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ނަންބަރު  ،މި އިބާރާތުން ބަޔާންކޮށް ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު

  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ   ،ބެލުމުންަވޒާީފިއްނ ަވިކުކިރ ިޗޓްަށ  (  2020ނޮވެމްބަރ    23)

ގެ ދަށުން ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީސް    ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(  223ގެ    2014ގަވާއިދު  ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ  

 އުވިގެން މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލަންޖެހިގެންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

 ތައް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. ންއަންނަނިވި ލިޔުމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލައާ ގުޅިގެން މި  .9

ަންނަބރު   9.1 އޮފުީހެގ  ިސީޓން  2020ޫޖން    CBO(PAR)/471/2020/59   (14-1ަރީއސްުލުޖމޫްހިރްއާޔެގ   )

ާޤޫނުނައާސީސެގ   ުޖމޫްހިރްއާޔެގ  ަރއީސްުލުޖމޫްހިރްއާޔައްށ    116ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ިއްނ  )ހ(  ާމއާްދެގ  ަވނަ 

  2020ަމްންޓ"  ިޑވެލްޮޕިންސްޓީރ އޮފް ަހއިުސްނގ ެއްނޑް ައރަބން  ިލިބަވަޑިއަގްނަނާވ އިހިްތާޔުރެގ ަދުށްނ، "ިމ

ަވނަ ުދވުަހ ުއަވއަިލްއަވިއ، "ިމިންސްޓީރ އޮފް ނަޭޝންަލ ޕޭްލިންނގ ެއްނޑް ިއންްފާރްސްޓަރްކަޗރ"    11ޫޖްނ  

  2020ަމށް  ެގ ަންނ "ިމިންސްޓރީ އްޮފ ނަޭޝންަލ ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްންޑ ިއންްފާރްސްޓަރކަްޗރ" ެގ ަނ

 ެގްނ ޮއެވެއެވ. ެއނ   ަވނަ ުދވުަހްނ ެފިށގްެނ ބަދުަލުކަރްއވަާފިއާވަކްނ  11ޫޖްނ  

ޕޭްލިންނގ،  9.2 ޭނަޝނަލް  އްޮފ  ަންނަބރު    ިމިންސްޓީރ  ިއންްފާރްސްޓަރްކޗަރެގ  ެއްނޑް  ަހުއިސްނގ 

471/CDS5/INDIV/2020/410   (05    ިސީޓްނ2020ޖަުލިއ ެއްނމަެހިއ    (  ިމިންސްޓރެީގ  ުއވެާލުވުނ 

މަުވްއޒުަފްނ   އިަދ  ަވސަީލްތަތާކ  ޕޭްލިންނގ،   2020ޫޖްނ    14މުދާަލިއ،  ޭނަޝންަލ  އްޮފ  ިމިންސްޓީރ    ަގިއ 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 
 VTR/2021/43މައްސަލަ ނަންބަރު:                                        ށަހެޅި މައްސަލަހު ނާ އިބްރާހީމްޒިދު 

                                             

 

20 ގެ 9    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:  
 

 

ަވަނ ާމއާްދެގ )އ(    223ަގާވއުިދ  ަހުއިސްނގ ެއްންޑ ިއންްފާރްސްޓަރްކަޗރައްށ ބަދުަލޮކށް، ިސވްިލ ަސރިވްސ  

ަވނަ ާމއާްދގެ    4ީވ ޮގުތގެ ުއސުޫލެގ  ްނުމަވްއޒުަފްނ ަވޒާީފިއްނ ޫދކޮށުްލުމަގިއ ައމުަލުކަރާއިއ ިސވްިލ ަސރިވްސ  

ުހިރ ުހްސ ަމާގމަުތަކށް ުމަވްއޒުަފްނ ެފްއުތުމެގ ގުޮތްނ މްައސަަލ ުހށެަހޅި    ައށް ިރާއަޔތޮްކްށ، ިމިނސްްޓީރަގިއ  )ރ( 

ެއްއ ަމާގާމިއ  ޭރްނެކްއެގ ަވޒާީފެއްއ ަހ  ަފާރުތެގ  ތަފްސްީލެފްނަވުރެގ  ޮގުތގެ  ޮއްތ  ަމްއސަަލ    ަމަޖްއަސއެިދެވްނ 

 ުހށެަހިޅ ަފާރތްަށ ދަީފިއާވަކްނ އެނެގެއެވ. 

ަހުއިސްނގ ެއްނޑް    ަގިއ މިިންސްޓރީ އްޮފ ޭނަޝންަލ ޕޭްލންިނގ،   2020ޖަުލިއ    10ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރުާތން   9.3

ޮފުނވަާފިއާވ ިސީޓަގއި   ) ިއންްފާރްސްޓަރްކަޗރައށް  ުނކާުތަގއި    9.2ިމިންސްޓީރން އަެފާރތްަށ ޮފުނވަާފިއވާ  ަވނަ 

)ޭދްއ( ޮގތްަށެވްސ ަމްއސަލަ ުހށެަހިޅ ަފރްާތ    2ަގއި ަވޒާީފ ބަދުަލުކުރަމށް ުހށަަހޅަާފިއވާ  ިސޓީ    ( ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ

ެޓްކިނކްަލ ޑެިރްކަޓެރްއަކާމިއ،    ިއްނާކުރޮކށަްފިއާވަކާމިއ އަެފާރަތކީ ިހުއަމްނ ިރޯސްސ ެސްކަޝުނަގިއ ަމަސްއަކްތުކާރ

ާއ ުނުގޭޅ އިަދ އަެފާރްތ    " ެކިރައރ ެއްސިޕޭރަޝްންސ" އްިހިތާޔރުދަީފިއާވ ެދ ަވޒާީފައީކ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ  

 ަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. ބާަޔނޮްކށަްފިއާވ  ަމްށ ުކާރ ާދިއާރާއ ަވަރށް ީބަރްއޓިެހ ާދިއެރްއަކަމަސްއަކްތ

ޕޭްލިންނގ،  9.4 ޭނަޝނަލް  އްޮފ  ަންނަބުރ   ިމިންސްޓީރ  ިއންްފާރްސްޓަރްކޗަރެގ  ެއްނޑް                 ަހުއިސްނގ 

471-CDS5/188/2020/31   (14    2020ޖަުލިއ )    ްިއްނ ިސވްިލ ަސރިވްސ ޮކިމަޝަންށ ޮފުނާވަފިއާވ ިސީޓައށ

ަހއިުސްނގ ެއްންޑ ައރަބން    ، ބުެލުމްނ ިޑޕްާޓަމްންޓގެ  ިޑވޮެލްޕިމިންސްޓީރ އޮފް  ެމޭންޖެމންޓް  ޯކަޕޭރޓް  ަމްންޓގެ 

ަހުއިސްނގ ެއްންޑ ިއންްފާރްސްޓަރްކޗަރަގިއ ުހިރ ުހްސ  ުމަވްއޒުަފްނ ިމިންސްޓީރ އްޮފ ޭނަޝންަލ ޕޭްލިންނގ، 

ެފއުްތަމށަްޓަކިއ   ުފުރަސތު  ަމާގުމަތަކްށ  ަމާގުމެގ  ުހްސ  ޭރްނެކްއެގ  ެފްނަވުރެގ  ެއްއ  ަމާގާމިއ  އުެމަވްއޒުަފްނެގ 

ިލުޔުމން   ެއްނުގުމން    15ޮއްތަކްނ  ެއަމާގުމ  14ުމަވްއޒަަފަކްށ  ިލުޔުމްނ  ަހަމެޖްއުސާމމުެދ  ުމަވްއޒުަފްނ  ަތކަށް 

ަމްއސަަލ   ިއުއިތާރްޟޮކށަްފއަިވީނ  ައްނގާފިައާވަކާމިއ،  ެއަކިނަކާމއި،  ިއުއިތާރެޟްއެންތަކަމށް  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ 

ަނަމ ެއަކުމގެ  ްނ ޮއްތައުކްނ ަހަމަޖްއަސއެިދެވަސރިވްސެގ އެެހްނ ިއާދާރއަެފާރަތްށ އެެފްނަވުރެގ ަމާގެމްއ ިސވްިލ 

 ެއެވ.  ފަާހަގުކެރެވިއްނިތާޒުމ ަހަމެޖްއުސަމށްފުަހ މިިންސްޓީރައްށ އްެނުގަމްށ ަބާޔނޮްކށަްފިއާވަކްނ  



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 
 VTR/2021/43މައްސަލަ ނަންބަރު:                                        ށަހެޅި މައްސަލަހު ނާ އިބްރާހީމްޒިދު 

                                             

 

20 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:  
 

 

ިމިންސަޓރ އޮފް    ( 2020ޖަުލިއ    20)   POD/471/2020/26-188ިސވްިލ ަސރިވްސ ޮކިމަޝުނެގ ަންނަބުރ   9.5

ަހުއިސންގ ެއްނޑް ިއންްފާރްސްޓަރްކަޗރައްށ ޮފުނވަާފިއވާ ިސީޓަގިއ، ސިވްިލ ަސރިވްސ   ޭނަޝންަލ ޕޭްލިންނގ، 

ޮގުތެގ   ައމުަލުކަރްނީވ  ޫދޮކށުްލުމަގިއ  ަވޒާީފިއްނ  ެއުމަވްއޒަަފށް  ުމަވްއޒުަފްނ  އާިދާރއްިނ  ަދުށްނ،  ުއސުޫލެގ 

ަމާގަމްށ ބަދުަލުކުރުމެގ ުފުރަސުތ ދަީފިއާވީތ، އާިދާރިއން    ެއުމަވްއޒުަފ ުހިރ ަމާގާމ ެއއެްފްނަވުރެގ ޭރްނެކްއެގ ެދ

ުހށެަހ  އިދާާރިއްނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  މްައސަަލ  ުފރަިހަމޮކށަްފިއާވަކަމާށިއ،  ިއުޖާރައުތަތްއ  ޅި  ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ 

ޫދޮކށުްލުމަގއި   ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒުަފްނ  ަސރިވްސ  ިސވްިލ  ިއުއތާިރުޟޮކށަްފިއާވީތ،  ބަދުަލުވަމްށ  ަމާގުމަތަކްށ 

ައމުަލުކަރްނީވ ޮގުތެގ ުއސުޫލެގ ަދުށްނ، އަެފާރތް ަވޒާީފިއްނ ޫދކޮށެްލވާިދެނަކުމަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފއާިވަކްނ ެއނެގެއެވ.  

ައުކން ުމަވްއޒުަފ ުހރި ެފްނަވުރެގ ަމާގެމއް ުހްސޮކށް ޮއެވްއެޖަނަމ އަދި  އެހްެނ އާިދާރ  ެގއިަދ ިސވްިލ ަސރިވްސ

ެއަކަމްށ އޭެދަނަމ ާޤޫނުނެގ    ، ުމަވްއޒުަފ  ަވަނ ާމއާްދާއިއ ސިވްިލ ަސރިވްސ    15ދިވިެހ ިސވްިލ ަސރިވްސެގ 

ާމއާްދެގ )ނ(   86ެގ    2014ަގާވއުިދ   ެއ    ަވނަ  އެެހްނ އާިދާރައަކށް  ެއްއޮގްތާވގުޮތެގ ަމިތން  ުމަވްއޒަފު  ާއ 

 ބަދުަލުކުރުމެގ ުފުރަސުތޮއްތަކަމށް ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ އެނެގެއެވ.  

ޕޭްލިންނގ،  9.6 ޭނަޝނަލް  އްޮފ  ަންނަބުރ   ިމިންސްޓީރ  ިއންްފާރްސްޓަރްކޗަރެގ  ެއްނޑް                 ަހުއިސްނގ 

471-CDS5/INDIV/2020/440   (22    ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތށް  2020ޖަުލިއ  )  ،ޮފުނވަާފިއާވ ިސީޓަގިއ

ިމިނސްްޓީރ އޮފް ިއސާްލިމްކ އެެފައރްސ އަދި ިމިންސްޓީރ އޮފް  އަެފާރަތށް ިމިންސްޓރީ އްޮފ ޯހމް އެެފައރްސ،  

ިދުއުމެގ ުފުރަސުތ ޮއްތަކާމިއ، ިމަކާމމުެދ ެދޭކޮގެތްއ     06ުޓައިރަޒްމެގ ިހުއަމްނ ިރޯސްސ ިޑެރްކަޓރ ަމާގަމށް 

 ްށ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ ިސީޓއަށް ބުެލުމްނ ެއނެގެއެވ.  ަގިއ ެއްނުގަމ   2020  ޮއަގްސުޓ

ަހުއިސްނގ ެއްންޑ    ިމިންސްޓރީ އްޮފ ޭނަޝންަލ ޕޭްލިންނގ، ަގިއ    2020  ޮއަގްސުޓ  06ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ   9.7

ަމަސްއަކތް ެއްއޮކށްލާ  މިިންސްޓީރެއްއގެ    ޮފުނވަާފިއާވިއުރ، ެއސީިޓގިައ ެދސިޓެީއްއ    ިއންްފާރްސްޓަރްކަޗރައށް  

ަކނަޑެއުޅުމަގއި   ުމަވްއޒުަފްނ  ިމިންސްޓީރގެ  އެުފއްދި  އަލްަށ  ހަާލުތަގިއ  އަުފއާްދ  ިމިންސްޓީރެއއް  ައުއ 

ަގާވއުިދެގ ަދުށްނ ހަދަާފިއާވ ުއސުޫލަތުކަގއި  ައމުަލުކަރްނޖެހަިފިއާވ ޮގްތ ަކުމަގިއ ިސވްިލ ަސރިވްސެގ ަގާވއާިދިއ ެއ

ާގެމްއަގިއ ދަެފާރެތްއ ިތިބަނަމ އެދަެފާރތެުގ ެތެރިއްނ ަމާގުމ ިލޭބެނ ަފާރތްެއ ަކނަޑައޅާނީ  ަބާޔްނކޮށަްފިއަވީނ ެއްއ ަމ



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 
 VTR/2021/43މައްސަލަ ނަންބަރު:                                        ށަހެޅި މައްސަލަހު ނާ އިބްރާހީމްޒިދު 

                                             

 

20 ގެ  11   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:  
 

 

ިސވިލް   ުމަވްއޒަަފްށ  ޫދޮކށަްލްނޖެހޭ  ަކނޑެައުޅަމށްފުަހ  ުމަވްއޒަފު  ަހްއުގާވ  ިމގޮތްަށ  ުއސުޫލްނަކާމިއ،  ެމިރްޓ 

ަގާވއާިދިއ ުނަވަތ  ުފުރަސތިުދުންނ  އާިދާރައުކްނ  އެެހްނ  ަހަމޖެހަިފިއާވޮގަތށް    ަސރިވްސެގ  ުއސުޫލަތުކަގިއ 

ޫދޮކށާްލީނަކމަުގިއ   ޕޭްލިންނގ ބަދަލިުދުނަމށްފުަހ  ޭނަޝންަލ  އްޮފ  ިމިނސްްޓީރ  ަހުއިސްނގ ަކަމާށިއ،  ެއްނޑް    ، 

ިއންްފާރްސްޓަރްކަޗރެގ ިހުއަމްނ ިރޯސްސ ެމޭންޖަމްންޓ ެސްކަޝުނަގިއ ިޑެރްކަޓުރެގ ަމާގުމަގިއ ުހިރ ަފާރަތކީ  

ުފަރަތ ުހށެަހިޅ    ަމެއްނެމ  ބާަލ، މްައސަަލ  ަކުމަގިއ  ިޑެރްކަޓރ  ިމިންސްޓީރގެ  ެއކަުލވިާލ  ުދވުަހްނެވްސ އަަލްށ 

ެގްނުގޅަެފިއާވަކަމާށިއ، ެއްއ ަމާގެމްއަގިއ ިތބި ދަެފާރެތްއ ެމރިޓް    ަފާރާތމުެދ ަވޒާީފެގ މަާހއުުލަގިއ ތާަފުތުކުރްނ 

  ގޫާނީނ ަހަމަކުމަގިއ ގަބުޫލުނުކާރީތ، ިމިންސްޓރީން  ުއސުޫލްނ ިމެނިކުރެމްއެނތި ައމުަލުކާރ ެއްއެވްސ ުއސެޫލްއ ެއީއ 

 ުހށެަހިޅ ެއްއެވްސ ުހށެަހުޅެމއް ަގބުޫލުނުކާރަކަމްށ ަބާޔްނކޮށަްފއެިވެއެވ.  

 ައންނިަނިވ ިލެޔިކުޔްނަތއް ުހށަަހޅަާފިއވަާކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ ަވޒާީފާއބޭެހ ްޓަރިއިބއުނަަލްށ   .10

ގެ  ަގއި ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރތް ިސވްިލ ސަރިވްސ ޮކިމަޝަނށް ޮފުނވަާފިއާވ ިސީޓ  2020ޖަުލއި    02 .10.1

 ؛ޮކީޕ

ގެ  ަގއި ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރތް ިސވްިލ ސަރިވްސ ޮކިމަޝަނށް ޮފުނވަާފިއާވ ިސީޓ  2020ޖަުލއި    12 .10.2

 ؛ޮކީޕ

ގެ  ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރތް ިސވްިލ ސަރިވްސ ޮކިމަޝަނށް ޮފުނވަާފިއާވ ިސީޓަގއި    2020ޖަުލއި    25 .10.3

 ؛ޮކީޕ

ަގއި ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރްާތ ސިވްިލ ަސރިވްސ ޮކިމަޝަންށ ފުޮނވަާފިއާވ    2020  ެސޕެްޓްމަބުރ  06 .10.4

 ؛ެގ ޮކީޕ ިސީޓ

ެގ  ަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ިސވްިލ ަސރިވްސ ޮކިމަޝަންށ ޮފުނވަާފިއާވ ިސީޓ 2020 ަބުރޮއްކޫޓ    .10.5

 ؛ޮކީޕ

ަވަނ ާމއާްދެގ    47ެހ  )ިދވިެހ ިސވްިލ ަސރިވްސެގ ާޤޫނުނ(   5/ 2007ުހށެަހޅަިފިއާވ ިމަމްއސާަލަގިއ ާޤޫނުނ ަންނަބުރ   .11

ަކުމަގިއާވިއުރ،    )ހ(  ޮކިމަޝަންށ  ަވިކުކެރވީެނ ިސވްިލ ަސރިވްސ  ުމަވްއޒުަފްނ  ަދށްުނ، ިސވްިލ ަސރިވްސެގ  ެގ 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 
 VTR/2021/43މައްސަލަ ނަންބަރު:                                        ށަހެޅި މައްސަލަހު ނާ އިބްރާހީމްޒިދު 

                                             

 

20 ގެ  12   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:  
 

 

ިސވްިލ   ިދވިެހ  ައމުަލޮކށަްފއަިވީނ  ަސރިވްސިއްނ  ިސވްިލ  ަވިކުކުރުމަގިއ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރތް  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

 ެގ ަމތްިނތޯ ބަަލްނޖެެހެއެވ.  ަސރިވްސެގ ާގޫނާނިއ ިސވްިލ ަސރިވްސ ަގާވއާިދ ެއްއޮގްތާވޮގުތ

   ؛ަގިއ   )ށ(   223ެގ    2014ަގާވއުިދ    ެގިސވްިލ ަސރިވްސިދވިެހ   .11.1

ަސުރކުާރެގ ިހްނގުމެުގ ިނޒަާމްށ ައްނަނ ަބަދލްެއެގ ސަބުަބްނ  ؛ "ަވީޒާފ އާަދ ކާުރ ޮއީފްސ ުއިވެގްނ ުމވްައަޒފްެއ ަވީޒފިާއްނ ޫދޮކްށަލނެްޖުހްނ     

ދާާރއްެއ  ުނަވތަ ރްައިޔުތްނގެ މިަޖީލުހްނ ާފްސކާުރ ާޤޫނންެއގެ ސަބުަބްނ އެ ޮއީފުހގެ ނުވަަތ އެ ބައްެއެގ ަވީޒާފތްައ އުވުުމގެ ސަބުަބްނ ިއ 

 ުނަވަތ އިދާާރެގ ބައްެއ ުއާވުލްނ."  

 ؛މިފަަދިއްނ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކާމިއ

ަންނަބުރ   11.2 ޮކިމަޝުނެގ  ަސރިވްސ  ަވޒާީފިއްނ  )   2018/17ިސވްިލ  ުމަވްއޒުަފްނ  ަސރިވްސެގ  ިސވްިލ 

 ؛ަވނަ ާމއާްދެގ )ހ( ަގިއ   8ެގ     ޫދޮކށުްލުމަގިއ ައމުަލުކަރްނީވ ޮގުތެގ ުއޞުޫލ( 

ަބާޔްނކުރާ ޮގަތށް  ިއދާާރެގ ޮއނަިގނަޑްށ ެގެނވޭ ބަަދަލކާ ގިުޅެގްނ މަގުާމގެ އަދަަދްށ ވެުރ މުވްައަޒުފްނެގ އަދުަދ ިއތުުރވާ ާހަލތުގިައ، މުިއޫޞުލގިައ  " 

ްނ ެދެނަގްނަންނާވނެެއެވ. އިަދ، ޫދޮކްށަލންޖޭެހ ުމވްައަޒުފްނ، ެއެހްނ  ުމވްައަޒުފްނ ދަރަަޖޮކށް ެއ ިއދާރެާއްއގިައ ތޭިބެނ ުމވްައަޒުފ  ެމިރްޓ ުއޫޞުލްނ 

 ިއދާާރަތުކެގ ުހސް ަމގުާމަތަކށް ބަަދުލކުރުުމގިައ ޢަަމުލކާުރީނ ިމ ަނންބުަރގިައ ަބޔްާނޮކްށފިައާވ ޮގަތެށވެ."  

 މިފަަދިއްނ ަބާޔްނކޮށަްފިއެވެއެވ. 

ަންނަބުރ   11.3 އީޮފުހެގ  ިސޓީން    ( 2020ޖަުލިއ    05)   CBO(PAR)/471/2020/59-1ަރީއސްުލުޖމޫްހިރްއާޔެގ 

ާޤޫނުނައާސީސެގ   ުޖމޫްހިރްއާޔެގ  ަރއީސްުލުޖމޫްހިރްއާޔައްށ    116ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ިއްނ  )ހ(  ާމއާްދެގ  ަވނަ 

ޫޖން    2020ަމްންޓ"  ިޑވޮެލްޕ ޑް ައރަބން  ިލިބަވަޑިއަގްނަނާވ އިހިްތާޔުރެގ ަދުށްނ، "ިމިންސްޓީރ އޮފް ަހއިުސްނގ ެއްނ

ަވަނ ުދވުަހ ުއަވއަިލްއަވިއ، "ިމިންސްޓީރ އްޮފ ޭނަޝންަލ ޕޭްލިންނގ ެއްންޑ ިއންްފާރްސޓަްރްކަޗރ" ެގ ަންނ    11

  11ޫޖްނ    2020"ިމިންސްޓީރ އްޮފ ޭނަޝންަލ ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްންޑ ިއންްފާރްސްޓަރްކަޗރ" ެގ ަނަމްށ  

ުދވުަހ ައރބްަނ  ަވަނ  ެއްނޑް  ަހުއސްިނގ  އްޮފ  ިމިންސްޓރީ  އިަދ  ެއނެގެއެވ.  ބަދަލުުކަރްއވަާފިއާވަކްނ  ފިެށެގން  ްނ 

ެއްނޑް  ިޑވޮެލްޕ ަހުއިސްނގ  ޕޭްލިންނގ،  ޭނަޝންަލ  އްޮފ  ިމިނސްްޓީރ  ަކްނަތއަްތްއ  އްެނމަެހިއ  ަމްންޓެގ 

 ، ްނ ޮއނަްނިއުރާވަކްނ ެއނެގިއންްފާރްސްޓަރްކަޗރިއްނ ުކަރުމްނ ެގނާްދޮގތްަށ ަހަމަޖްއސަާފިއ



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 
 VTR/2021/43މައްސަލަ ނަންބަރު:                                        ށަހެޅި މައްސަލަހު ނާ އިބްރާހީމްޒިދު 

                                             

 

20 ގެ  13   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:  
 

 

ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރތް ުކިރްނ ވަޒާީފ އާަދުކަރުމނިްދޔަ    ، ަފިއަވީނުހށެަހޅަިފިއ ިމވާ ަމްއސާަލަގިއ، ުހޫސާމތް އުފިެދ 11.4

ިމިންސްޓީރ ުއވަާލިއ، ަހަމ އެދުވުަހ ިމިންސްޓރީ އްޮފ ޭނަޝންަލ ޕޭްލިންނގ ެއްނޑް ިއންްފރްާސްޓަރްކަޗރ ގެ ަނން  

، ިމިންސްޓރީ  "ިމިންސްޓީރ އްޮފ ޭނަޝންަލ ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއންްފާރްސްޓަރްކަޗރ" ެގ ަނަމްށ ބަދުަލޮކްށ

ަމންޓް ުއވުާލާމ ުގިޅެގން އެ ިމިންސްޓީރގެ ެއްނމަެހިއ މުދާަލިއ، ަވސަީލްތަތއް  ިޑވޮެލްޕއްޮފ ަހުއިސްނގ ެއންްޑ ައރަބން  

ައށް   ިއންްފާރްސްޓަރްކަޗރ"  ެއްންޑ  ަހުއިސްނގ  ޕޭްލިންނގ،  ޭނަޝންަލ  އްޮފ  "ިމިންސްޓީރ  ުމަވްއޒުަފްނ  އިަދ 

ަމާގުމެގ އަދަަދްށ   ުގިޅގްެނ،  ެގެނުވުނ ބަދަަލާކ  ޮއިނަގނަޑްށ  ުމަވްއޒުަފްނެގ އަދުަދ  ބަދުަލުކުރުމްނ، އާިދާރެގ  ުވެރ 

 ިއުތުރީވ ތޯ ުނަވތަ ޫނނޯްތ ަކމަުގެއެވ.  

     ަހވާލެާދވަިފިއާވ ަރީއސްުލުޖމޫްހިރްއާޔެގ އޮފުީހެގ ަންނަބުރ  ަތުކަގިއުނުކާތ   ެއޮގުތްނ ިއްސެވ ބާަޔްނުކެރުވުނ  11.4.1

1-CBO(PAR)/471/2020/59   (05    ިސ2020ޖަުލިއ ިދވިެހ  ިސީޓާއިއ،  ެގ  ަސރިވްސ  ވްިލ( 

ަވޒާީފިއްނ   ުމަވްއޒުަފްނ  ަސރިވްސެގ  ިސވްިލ  ަގާވއާިދިއ،  ސަރިވްސެގ  ިސވްިލ  ިދވިެހ  ާޤޫނާނިއ، 

ަލްށ ިރާއަޔްތުކުރުމްނ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ އާަދުކަރުމނިްދަޔ  ޫސޫދޮކށުްލުމަގިއ ައމުަލުކަރްނީވ ޮގުތެގ ުއ

ިޑެރްކަޓރެގ ަމާގުމަގިއ ދަެފާރްތ ިތިބަކމްަށ ުހށެަހޅަިފިއާވ ިލުޔްނތުަކްނާނިއ، ަމޖިލުީހަގިއ ދަެފާރުތްނ ެދްއިކ  

ެއްނޑް   ަހުއިސްނގ  ޕޭްލިންނގ،  ޭނަޝންަލ  އްޮފ  މިިންސްޓީރ  ުބަރެވޭވތީ،  ވަާހަކަތުކްނ 

  ަގިއ ބަަލްނާވީނޫދޮކށުްލުމައްއޔްަނުކުރުމަގާއިއ،  ާރްސްޓަރްކަޗރެގ ިޑެރްކޓަރެގ ަމާގަމްށ ުމަވްއޒަަފުކ ިއންްފ

 ުބަރެވވެެއެވ.   ަކަމްށ   ެމިރްޓ ުއސުޫލްނ

)ަވޒާީފާއބެހޭ    2/ 2008ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކރޭެވީނ ެއކީަށެގްނާވ ސަަބެބއް ޮއވެެގްނަކަމްށ ާޤނުޫނ ންަނަބރު   .12

ަލުތަތުކަގިއ ަޝުކާވ  ާހާޤޫނުނ( ަގިއ ަބާޔނޮްކށަްފިއ އްޮނަނަކާމިއ، ެއ ަސބަަބީކ ެއކަށެީގްނާވ ަސަބެބްއަކމްަށ ނެުފްނަނ  

ެއ ަފާރތް ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކިރ   ،ަވަނ ާމއާްދިއްނ ުމަވްއޒަަފަކްށ ިލބިދަީފިއާވިއުރ  28ެއ ާޤޫނުނެގ    ަހްއުގއުފުުލުމެގ  

ާޤޫނުނެގ   ިޒްނާމެއްއަކން އެ  ޭދ ަފާރުތގެ  ެއަކީށެގްނވާ ަސބެަބއަްކްނ ާސބުިތކޮށިްދުނަމީކ ަވޒީފާ  ަވނަ    27ަސަބަބކީ 

ވަޒީފާއިން    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތައްހުށަހަޅާފައިވާ މި މައްސަލައިގައި    ޮކށަްފިއ އްޮނނަަކާމިއ، ާމއާްދަގިއ ަބާޔްނ



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 
 VTR/2021/43މައްސަލަ ނަންބަރު:                                        ށަހެޅި މައްސަލަހު ނާ އިބްރާހީމްޒިދު 

                                             

 

20 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:  
 

 

ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ   އޮވެގެންކަން  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ކޮމިަޝންވަކިކޮށްފައިވަނީ  ސަރވިސް    ގެސިވިލް 

 ޒިންމާއެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ދުުލެވިރ  ައްށގްެނ ުހށެަހޭޅ ަމްއސަަލެއްއަގިއ، މަުވްއޒުަފ ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއަވީނ  ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކ 12.1

ެރްއ ުފރަިހަމާވްނޖޭެހަކާމިއ، ެއއީ  ުއްނުސިންނުމަމުކްނޯތ ުނަވތަ ެއަކީށެގނާްވ ަސަބެބއް ޮއެވެގްނތޯ ބުެލުމގިައ ެދ  

ަހިއޯކުޓެގ  ާގދުުލެވިރަކްނ  ައިއުޖާރީއ    ދުުލެވިރަކާމިއައ  ީއަމުއޫޟ ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ބުެލްނަކން،  ިއުމުކެރވަިފިއޭވޯތ 

ަމުއޫޟ  HC-A/134/2011ާއިއ    HC-A/24/2010ަންނަބުރ   ިމޮގުތްނ  ެއނޭގަކާމިއ،    ީއ ޤިަޟްއާޔިއްނ 

ާޔުރުކރާ ައާސަސީކ ުމަވްއޒަަފުކ  ިހދުުލެވިރަކަމީކ، ުމަވްއޒުަފްނ ވަޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމށް ަވޒާީފ ދޭ ަފާރަތުކްނ  ައ

ާޔުރުކާރ ައާސެސްއެގ ަދުށން  ިހދުުލެވިރ ަސަބަބަކްށުވުމެގ ިއުތުރްނ ެއ  ައިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ުހއަްދުކރާފަަދ  ަވޒާީފ

ދުުލެވިރަކްނ  ައުރަތްއ ުފރަިހަމވަެފިއޭވޯތ ބުެލްނަކްނ ެއނޭގަކާމިއ، ިއުޖާރީއ  ުއްނުސުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ެއްނމަެހިއ  

ަވާގ ވަޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ  ާވައިކުކުރަމށް  ިއުމުކުރަމީކ،  ިންނުމަމކްަށ  ބަަލްނޖެހޭ  ިސދުުލެވިރ  ުލުވަމށަްޓކިައ 

ަހިއޯކުޓްނ   ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ފުރަިހަމުކުރްނަކްނ،  ިއުޖާރައުތަތްއ  ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ބުެލުމަގިއ  ބުެލްނަތްއ 

ާބަވުތެގ  ިމ  ިންނަމވަާފިއވާ  ޯކުޓން  އެ  ަޤިޟްއާޔަތުކްނާނއި  ެދްނނުެވުނ  ިއްސެވ  އެެހން    ިންނަމވަާފިއާވ 

 ަމްއސަަލަތުކްނ ެއނެގްނ އްޮނނަަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

ރައްދުވި   12.2 ފަރާތްތައް  ވަޒީފާއިން    ފަރާތުގެމައްސަލަ  ހުށަހެޅި  މައުޟޫ މައްސަލަ  އަވަކިކުރުމުގައި  ދުލުވެރިކަން  އީ 

ވާ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމަކުން ނުވަތަ މައްސަލަބަލާ  މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅިފައި  އިމުކޮށްފައިވޭތޯ ބަލާއިރުގާ

މަޖިލީހުގައި ދެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޔާންތަކުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއިން އެފަރާތް 

  ތަތީ ގެން ނެތްކްސް ލިބިފައިވާތީކަން އެނދަށުން މާ  އެންމެދޫކޮށްލާފައިވަނީ މެރިޓް އުސޫލުން މިންކޮށް އެފަރާތަށް  

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ    ،ދެވިފައިނުވާތީށްފަރާތަށް އެކަން ސާބިތުކޮ  އަދި އެފަދައިން މައްސަލަ ރައްދުވި  ،އަދި

މައްސަލަ    ،ބުރަވެވޭއިރު  ށްކަމައުނިކަމެއް ލިބިފައިވާގެ ހައްގަށް  މަލުތައް ހުރި ގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުއަ

ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މަގާމާއި އެއްފެންވަރުގެ ރޭންކެއްގެ ވަޒީފާއެއް ހަމަޖައްސައިދެވެން  

)ތިނެއް( މިނިސްޓްރީއަކުން    3އޮތް ގޮތުގެ ތަފްސީލެއް ދިނުމުން، އެފަރާތް އެކަމަށް އިންކާރުކުރުމުން އަލުން އިތުރު  



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 
 VTR/2021/43މައްސަލަ ނަންބަރު:                                        ށަހެޅި މައްސަލަހު ނާ އިބްރާހީމްޒިދު 

                                             

 

20 ގެ  15   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:  
 

 

ިމިންސްޓީރ  ގާމަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތުދީފައިވީ ނަމަވެސް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިރެކްޓަރ މަ 

އްޮފ ޭނަޝންަލ ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްންޑ ިއންްފާރްސްޓަރްކަޗރެގ ިޑެރްކަޓރ ަމާގަމްށ ެމިރޓް ުއސުޫލްނ ެނުގުމެގ  

ަމުއޫޟީއ    ަވކުިކުރުމަގިއ  ަވޒާީފިއްނ   ަފާރްތ   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލުފުރަސުތ ޮއެވެމ، އުެފުރަސުތ ފިަހޮކށްދަީފިއުނާވީތ،  

 އަދުުލެވިރަކްނ ާގިއުމޮކށަްފިއާވަކަމްށ ުބަރުނެވެވެއެވ.  

އަދުލުވެރިކަން   .13 އިޖުރާއީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ހުށަހެޅިފަރާތް  ވަޒަންކުއިމުގާމައްސަލަ  މި  ކޮށްފައިވޭތޯ  ރުމަށް 

ވާ ނަޒަރުކުރާއިރު،  ގިއާމައްސަލައިގެ  ފަރާތްތަކަށް  ހުށަހެޅި  ކުރިން    މައްސަލަ  ވަކިކުރުމުގެ  މައްސަލަ  ވަޒީފާއިން 

ފަރާތް އުސޫލުން  ހުށަހެޅި  މެރިޓް  ޖަވާބުދީފައިނުވާކަމާއި،  ސިޓީތަކަށް  ފޮނުވާފައިވާ  ފަރާތަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ   

ވަރަކަ އެއްވެސް  ކުރުމަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ނެގުމަށް  ހުށަހެޅި  ވަޒީފާއަށް  މައްސަލަ  ރިއާޔަތްކޮށްފައިނުވާކަމާއި،  ށް 

ފަރާތަށް އޮތް ހައްގެއް )މެރިޓް އުސޫލުން ވަޒީފާއަށް ނެގުމަށް( ނުދީ އެހެން ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްފައިވީނަމަވެސް،  

ފާއިން  ރާތް ވަޒީފައެ  ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް    ތްމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާ  އެއީ އެންމެ އިންސާފުވެރިގޮތްކަމަށް ނުފެންނާތީ،

ބަޔާންކޮށް ސަބަބު  ގޮތުން  މައްސަލަ  ،ފައިވީނަމަވެސްވަކިކުރި  އިދާރީ  އިޖުރާއަތްތައް ގައި  ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ 

ބުރަވެވޭތީ،  ވަނީފުރިހަމަކޮށްފައި  ނޫންކަމަށް  އަދުލުވެރިގޮތުގައި  ވަޒީފާއިން    އެންމެ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 ނުކޮށްކަން ކަނޑައަޅަން ޖެހޭކަމުގައި ދެކެމެވެ. އިމުގާވަކިކުރެވިފައިވަނީ އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން 

ރި .14 ނުކުތާތަކަށް  ފަރާތް  ،ޔަތްކުރާއިރު އާއިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ހުށަހެޅި  ވަކިކުރެވިފައިވަނީ  މައްސަލަ  ވަޒީފާއިން   

އަދި    (substantive fairness)ދުލުވެރިކަން  އަ  އީއިމުކުރަންޖެހޭ މައުޟޫ ގާމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި  

  އިމުކުރުމެއްނެތިކަމުގައި ބުރަވެވޭތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ގާ  (procedural fairness)ދުލުވެރިކަން  އައިޖުރާއީ  

)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( އާ    2008/2މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ ާޤނޫނު ނަންބަރު  

ޑިސްމިސަލް    ހި އަންފެއަރ  ކުރުމަކީ  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަނޑައަޅައި،  ލާފަށްކަމަށް 

(unfair dismissal)  ެހޭކަމުގައި ދެކެމެވެ. އެއް ގޮތުގައި ކަނޑައަޅަންޖ 

ފަރާތް .15 ހުށަހެޅި  ރުޖޫ  ތަކުންމައްސަލަ  އަނބުރާ  ވަޒީފާއަށް  އަދާކުރަމުންދިޔަ  އެފަރާތް  ފަދައިން   ، ކޮށްއައެދިފައިވާ 

ވަކިކުރުމުގެ  އެފަރާތަކީ   ވަޒީފާއިން  ކަނޑައަޅައި،  ފަރާތެއްނޫންކަމަށް  ވަކިވެފައިވާ  ވަޒީފާއިން  ހާލެއްގައި  އެއްވެސް 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 
 VTR/2021/43މައްސަލަ ނަންބަރު:                                        ށަހެޅި މައްސަލަހު ނާ އިބްރާހީމްޒިދު 

                                             

 

20 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:  
 

 

ާޤނޫނު    ،ނަގައިދެވިދާނެތޯ ނަޒަރުކުރާއިރުސަބަބުން ލިބުނު އެންމެހައި ގެއްލުމުގެ ބަދަލާއި މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް  

އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތި    ،ނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުންވަ  29)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ނަންބަރު  

ާޤނޫނީ   ލިބޭ  މުވައްޒަފަށް  ސަބަބުން  ވަކިކުރުމުގެ  ނަންބަރު  ހަވަޒީފާއިން  ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އްލުތަކަށާއި 

2016/HC-A/555  ި؛ަޤިޟއްޔާގައ 

ޓްރައިބިއުނަލުން ފުރަތަމަ ބަލަންވާނީ އެމުވައްޒަފަކު ވަކިކުރިއިރު ހުރި ވަޒީފާގައި އަލުން ބެހެއްޓުމަށް  " ... އަމުރެއްނެރުމުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ  

 ... " ، ނުވަތަ އެވަޒީފާއާގުޅޭ ނުވަތަ އެނޫންވެސް އޭނާއާ އެކަށީގެންވާ ވަޒީފާއެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް ކަމަށާއި

  ވަކިކުރުމުގައި   ވަޒީފާއިން  ތައްފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ،އޮތަތީއާއި  އެނގެން  ޅާފައިވާކަންއަކަނޑަ  ބާރާތުންއި  މި

 (procedural fairness) ދުލުވެރިކަންއަ  އިޖުރާއީ އަދި (substantive fairness) ދުލުވެރިކަންއަ އީ މައުޫޟ

(  ާޤނޫނު  ވަޒީފާއާބެހޭ)   2008/2  ނަންބަރު  ާޤނޫނު  ދުލުވެރިގޮތަކީ އަ   އެންމެ  މައްސަލައިގައި  މި  ،އިމުކޮށްފައިނުވާތީގާ

 ވަޒީފާއަށް ދިޔަ އަދާކުރަމުން ފަރާތް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ދަށުން ނަންބަރުގެ ވަނަ 1  ގެ( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 29 ގެ

  ވަކިވެފައިވާ   ވަޒީފާއިން  ލެއްގައިހާ  އެއްވެސް  ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ،ކުރުމަށާއިއަރުޖޫ  އަނބުރާ  އެފަރާތް

 ޅަން ފެނެއެވެ. ކަނޑައަ ނުބެލުމަށް ފަރާތެއްކަމުގައި

 އަނބުރާ  އެފަރާތް  މަށްގާމަ   އަދާކުރަމުންދިޔަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ"  ޕްރެގްރާފްގައި  ބަޔާންކުރެވުނު  އިސްވެ 15.1

-1  ނަންބަރު އޮފީހުގެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ،މުރާދަކީ އިބާރާތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިފަދައިން" ކުރުންއަރުޖޫ

CBO(PAR)/471/2020/59  (14  ް2020  ޖޫނ  )ްއަސާސީގެ  ާޤނޫނު  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ސިޓީނ 

  މިނިސްޓްރީ "،  ދަށުން  އިހްތިޔާރުގެ  ލިބިވަޑައިގަންނަވާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  އިން(  ހ)  މާއްދާގެ  ވަނަ  116

  ޭނަޝންަލ   އްޮފ  ިމިންސްޓީރ  ،އުފައްދާފައިވާ  އަލުން  އުވާލުމަށްފަހު"  އިންފްރާސްޓަރްކްޗަރ   އެންޑް  ހައުސިންގ  އޮފް

  ުކުރްނަކްނ ައުރޫޖ  ައނުބާރ   ަމްށ ާގަމ  ޑެިރްކަޓރެގ  ިއންްފާރްސްޓަރްކަޗރެގ  އެންްޑ  ަހުއިސްނގ   ، ޕޭްލިންނގ 

 .ފަާހަގުކަރެމެވ

 ، ނަންބަރުގައި ވަނަ 15 ަޤިޟއްޔާގެ  HC-A/111/2018 ނަންބަރު ހައިކޯޓުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ .16



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 
 VTR/2021/43މައްސަލަ ނަންބަރު:                                        ށަހެޅި މައްސަލަހު ނާ އިބްރާހީމްޒިދު 

                                             

 

20 ގެ  17   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:  
 

 

މުއްދަތަށް ބަދަލު ދިނުން ލާޒިމް ނޫން ކަމަށާއި،    ވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރުމާއި ވަޒީފާއަށް އަލުން އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރުމާ ދެމެދު ހިނގާ މުޅިމު "

ޚިލާފުވި ފަރާތްނޫން އަނެއް ފަރާތުގެ ވެސް މަސްއޫލިއްޔަތެއް ކަމަށާއި، މުވައްޒަފަށް ދެވޭ   މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ކޮންޓްރެކްޓާ ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމުގެ  

އިނާޔަތް    ބަދަލު މުސާރައާއި  ނޫންކަމަށާއި،  ގޮތެއް  އިންޞާފުވެރި  ކުރުމަކީ  އަމުރު  ގޮތަށް  ލިބޭ  ކަމެއް  މުއްސަދި  ބޭއިންޞާފު  ކަނޑައެޅުމުގައި 

އެނޫން ގޮތަކަށް އާމްދަނީއެއް ހޯދާފައިވާ ނަމަ އެކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެ    މުގައި އެހެން ތަނެއްގައި ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ ނުވަތަކަނޑައެޅު 

  ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، އިސްތިއުނާފު ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާއަށް    ޤަޟިއްޔާގައި  SC-A/36/2019ނަންބަރު   ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ 

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން،    ކުރެވިފައިވާ މައްސަލައިގައި، ކަންހިގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލައި، ހަމައެކަނި އުނިކުރެވޭނީ، ޢާއިޝަތު ނިޝާނާ

ން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކަށް އާމްދަނީއެއް ލިބިފައިވާކަން  ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށްގެ   އޭނާއަށް އަބުރާ ވަޒީފާ ދިން ދުވަހާއި ހަމައަށް ޢާއިޝަތު ނިޝާނާއަށް

 " ސާބިތުކޮށްދެވޭ މިންވަރެއް އެކަންޏެވެ.   ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންއަށް

  މައްސަލައިގައި މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ހިސާބުން ފެށިގެން މިއަދާ  މި  ،ބާޔާންކޮށްފައިވާއިރު  ބާރާތުންއި  މި

ގެ އެއްވެސް ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށް މުސާރައެއް ލިބިފައިވާކަން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ސާބިތުކޮށްދިނުމުވެސް  ހަމައަށް

  ެއ  ، ެފިށެގްނ  ްނުހާތީރ  ަވިކުކިރ  ަވޒާީފިއްނ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަހުށަހަޅާފައިނުވާތީ،    ހެއްކެއްއެއްވެސް    ބޭނުމަށް

  ަވިކުކިރިއރު   ަވޒާީފިއްނ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ، ަހަމައްށ  ާހާތީރ  ަހަމޖޭެހ  އުަލްނ  ަކްނަތްއަތްއ  ަވޒާީފެގ  ެގަފާރުތ

  ަމްއސަލަ   ޮކިމަޝުންނ  ަސރިވްސ  ިސވްިލ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަފިއާސ  ާނަޔތަްތަކްށާވއި   ުމާސަރާއިއ  ުމެގާގަމ  އާަދުކިރ

 ުބަރެވުވުނ ަނަމެވްސ،   ޭދްނޖޭެހަކަމްށ   ްށަފާރަތ   ުހށެަހިޅ

  ޮކިމަޝުނގެ   ަސރިވްސ  ިސވްިލ  ަފިއާވީދ  އަެފާރަތްށ  ައްނާގ  ަވިކުކިރަކްނ  ްނަވޒާީފިއ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 16.1

' 2020  ޮނެވނަްބުރ   CSC/2020/00864   (23(2)  ަންނަބުރ    އަެފރްާތ   ަގިއ '  ްޓިޗ   ުކެރްއިވަވިކ  ަވޒާީފިއްނ ( 

  ަހަތުރ   ްށޑަިހައ  ުދިއަސްއަތ   ަފަނރާަހްސ. ) ރ -/15,284.55  ގުޮތަގިއ  ާނަޔުތެގިއ  ެދޭވ  ޫދޮކށާްލިއުރ  ަވޒާީފިއްނ

  ަފާރުތްނ   ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ުގިޅެގްނ   ަމްއސަަލާއ  ިމ ، ބާަޔްނކޮށަްފިއާވަކާމިއ  ދޭެވަކްނ(  ާލިރަފްސ  ަފްނާސްސ  ރިުފާޔ

  4.5  ެގ'  ޯފުމ  ހުށަަހާޅ   ަޖވުާބ  ަލިއެގަމްއަސ'   ހުށަަހޅަާފއާިވ  ްޓަރިއިބުއނަލްަށ  ަވޒާީފއާބޭެހ  ަގިއ   2021  ާމިރުޗ   15

  ުހށެަހިޅ   މްައސަަލ، ބާަޔްނކޮށަްފިއާވަކާމިއ  ދަީފިއާވަކަމްށ  ަފިއާސ  ިމ  ަފާރަތްށ   ހުށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަންނަބުރ  ަވަނ

  ިލބަިފިއާވ  އެފާަރަތްށ   މަިފިއާސައީކ،  ިއުރިއްނާކުރކޮށްފިައުނާވ  އަެފާރތްުނ  ިލބަިފިއވަާކަމްށ  ަފިއާސ  ިމ   ަފާރަތްށ

  ެގ ަފާރުތ  ެއ،  ފިެށެގްނ  ާތރުީހްނ  ަވިކުކިރ  ަވީޒާފިއްނ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  އްސަލަ ަމ، ަކނަޑައަޅިއ   ަފިއާސެއްއަކަމްށ



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 
 VTR/2021/43މައްސަލަ ނަންބަރު:                                        ށަހެޅި މައްސަލަހު ނާ އިބްރާހީމްޒިދު 

                                             

 

20 ގެ  18   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:  
 

 

  އާަދުކރި   ަވިކުކިރިއުރ  ަވޒާީފިއްނ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ، ަހަމައްށ  ާތރާީހ  ަހމަޖޭެހ  އުަލްނ  ަކްނަތްއަތްއ  ަވޒާީފެގ

) ރ -/15,284.55  އަދުަދްނ  ުޖމަުލ  ަފިއާސެގ   ިއާނޔްަތތަަކްށާވ  ުމާސަރާއިއ  ަމާގުމެގ   ުދިއަސއަްތ   ަފަނރާަހްސ. 

  ިސވްިލ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  އަދަަދީކ   ޖޭެހ  ާބީކ   ުއިނުކުރަމށްފުަހ (  ަފސާްލިރ  ަފްނާސްސ  ރިުފާޔ   ހަަތުރ  ައްށޑަިހ

 . ެފނެެއެވ  ަކނަޑއަަޅްނ  ފިައާސެއްއަކަމްށ  ޭދްނޖޭެހ  ަފާރތްަށ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ޮކިމަޝުންނ  ަސރިވްސ

ބަދުަލ   .17 ެގއުްލުމެގ  ވީ  ަފާރުތން  ުހށެަހޅި  ނަޒަރުކުރާއިރުަމްއސަަލ  އެދުމަށް  އެދިފައިވާ  މައްސަލަ    ،ނަގައިދިނުމަށް 

ގެއްލުންވެފައިވަނީ    ، ސީދާގޮތުން ގެއްލުންވެފައިވާކަމާއިހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން އެފަރާތަށް

ބަޔާންކުރެވުނު   އިސްވެ  ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ  ހެއްކެއް  އެއްވެސް  ބޭނުމަށް  ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ  މިންވަރަކަށްކަން  ކިހާ 

 . މިމޭރުމުން މި މައްސަލަ ނިންމަން ފެނެއެވެ ،ފައިސާ ނަގައިދޭނެ ހަމައެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 
 VTR/2021/43މައްސަލަ ނަންބަރު:                                        ށަހެޅި މައްސަލަހު ނާ އިބްރާހީމްޒިދު 

                                             

 

20 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:  
 

 

 : ނިންމުން   މައްސަލައިގެ 

 

  ަމޖިލުީހަގއި   ަމްއސަަލބިެލ  ިލެޔިކުޔނަްތކާަށިއ  ހުށެަހިޅ  ަފރުާތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ްނާނިއަފރުާތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ، ެދނަްފެހ

)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން   )ޖަމްނާ / ސ. ހުޅުދޫ(   ޒިދުނާ އްިބރާހީމް  ، ބިެލިއުރ  ަޔްތޮކްށ ާއިރ  ްށވަާހަކަތަކ   ެދްއިކ  ދަެފާރުތްނ

ނަންަބރު:   ކާޑު  ނޭ  ،(A161558އަންގައިދޭ  އޮފް  އެންޑް  މިނިސްޓްރީ  ހައުސިންގ  ޕްލޭނިންގ،  ޝަނަލް 

އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް   ވަޒީފާ  މަގާމުގައި  ޑިރެކްޓަރގެ  ވަޒީފާއިން   2020  ންަބރު ނޮވެ  23އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގައި  ގައި 

އިްބރާހީމްވަކިކޮށްފައި ޒިދުނާ  އަދުލުވެރިކަން   ވާތީ،  އިޖުރާއީ  އަދުލުވެރިކަމާއި  މައުޟޫއީ  ކުރުމުގައި  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން 

ހިލާފަށްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، ގަވާއިދާ    އިވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ގާނޫނާ  ޒިދުނާ އިްބރާހީމް  ގާއިމުކޮށްފައިނުވާތީ،

ލެއްގައި  ހާޒިދުނާ އިްބރާހީމްއަކީ އެއްވެސް  އަނުބރާ ރުޖޫއަކުރުމަށާއި،  ންދިޔަ ވަޒީފާއަށް އެފަރާތް  އަދާކުރަމު  ޒިދުނާ އިްބރާހީމް

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަަބުބން ލިުބނު އެންމެހައި ގެއްލުމުގެ ަބދަލާއި ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާ ފަރާތެއްކަމަށް ނުބެލުމަށާއި،  

  2021ޖަނަވަރީ    22ރައްދުވާގޮތަށް  ގެ މައްޗަށް  އެދި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނު  މަށްމުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ނަގައިދިނު

 ،މައްސަލައިގައި މިގައި ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 

             ދުލުވެރިކަން އަ   އީމައުޫޟ  އިމުކުރަންޖެހޭގާ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ

(substantive fairness)  ިދުލުވެރިކަންއަ   އިޖުރާއީ  އަދ  (procedural fairness)  ުނާވަކަމްށ   ިއިއުމުކެރވަިފާގ  

ފަރާތުގެ    ، ުބަރުނެވޭވީތ ރައްދުވި    އަންފެއަރ  ވަކިކުރުމަކީ  ވަކިކުރި   ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަޒީފާއިން  މައްސަލަ 

 ، ކަނޑައަޅައި ގެ ގޮތުގައިއެއް (unfair dismissal) ޑިސްމިސަލް

ިއުޖާރީއ    ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ އަދުުލެވިރަކާމިއ  ަމުއޫޟީއ  ަވިކުކުރުމަގިއ  އަެފާރްތ  ަވޒާީފިއްނ  އާަދުކަރުމނިްދަޔ 

)ަވޒާީފއާބޭެހ ާޤޫނުނ(    2/ 2008ަފާރތް ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއަވީނ ާޤޫނުނ ަންނަބުރ  ޮކށަްފިއުނާވީތ، ެއއަދުުލެވިރަކްނ ާގިއުމ

ަކނަޑައަޅިއ،   މައްސަލަ ވަނަ ނަންަބރުގެ ދަށުން    1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    29ގެ  ވަޒީފާއާެބހޭ ޤާނޫނުާއ ހިލަާފްށަކަމށް 

ެލްއގިައ  ާހެއްއވްެސ    ީކމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކުރުމަށާއި،  އަމަށް އެފަރާތް އަނުބރާ ރުޖޫގާއަދާކުރަމުންދިޔަ މަ  ހުށަހެޅި ފަރާތް

  ެއ   ، ެފިށެގްނ  ާތރުީހްނ  ަވިކުކިރ  ަވޒާީފިއްނ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  އްސަލަަމަވީޒާފިއްނ ަވިކެވފިައާވ ފާަރެތްއކުަމަގިއ ުނެބުލަމާށއި،  



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 
 VTR/2021/43މައްސަލަ ނަންބަރު:                                        ށަހެޅި މައްސަލަހު ނާ އިބްރާހީމްޒިދު 
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  އާަދުކިރ  ަވިކުކިރިއުރ  ަވޒާީފިއްނ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ، ަހަމައްށ  ާތރާީހ  ަހަމޖޭެހ  އުަލްނ  ަކްނަތްއަތްއ  ަވޒާީފެގ  ެގަފާރުތ

ރ. )ަފަނރާަހްސ ުދިއަސްއަތ ައްށޑަިހ ހަަތުރ  -/15,284.55ަފިއާސެގ ުޖމަުލ އަދުަދްނ    ިއާނަޔްތަތކްަށާވ  ުމާސަރާއިއ  ަމާގުމެގ

ޮކިމަޝުންނ   ާބީކ ޖޭެހ އަދަަދީކ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ިސވްިލ ަސރިވްސ  ުއިނުކުރަމށްފުަހ  ރިުފާޔ ަފްނާސްސ ަފސާްލިރ( 

 ަކނަޑައޅިައ، ޭދންޖޭެހ ަފިއާސެއްއަކަމްށ    ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތްަށ

  ދުވަހުގެ   (21)  އެކާވީސް     ފެށިގެން   އިން(  2022  ޖަނަވަރީ  13)  މިއަދު   ކަންކަން  އެންމެހައި  އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ޓްރައިބިއުނަލަށް   ވަޒީފާއާބެހޭ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ(  ތިނެއް)  3  ހަމަޖެހޭތާ  އެކަން  ،ކުރުމަށްފަހު ޒުތަންފީ  ފުރިހަމައަށް  ތެރޭގައި

 . ނިންމައިފީމެވެ  މައްސަލަ  މި   ،އަމުރުކޮށް  އަންގާ  އަށްކޮމިަޝން  ސަރވިސް  ސިވިލް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ،އެންގުމަށް  ލިޔުމުން

 1443 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 10

 2022 ޖަނަވަރީ 13

 

 ނިންމީ   ބަލައި   މައްސަލަ  މި 

                                                             
 ފާޠިމަތު މަހީރާ މުޙައްމަދު 

 މެންބަރުގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލު 
 

   

   

 


