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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VTR/2020/39 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 އެހެނިހެން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2020ފެބުރުވަރީ  20 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2022ސެޕްޓެންބަރު  26 ތާރީޚު: މައްސަލަ ނިމުނު  

 (  ޢާއިަޝތު ޒޫނާ މުޙައްމަދު )ނާރެސް / ގއ. ދެއްވަދޫ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A116580)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝން  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ 

)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  (  ޢާއިަޝތު ޒޫނާ މުޙައްމަދު )ނާރެސް / ގއ. ދެއްވަދޫމައްސަލައަކީ  މި  

A116580)  ްނަންބަރު  އެޖެންސީގެ  ޑްރަގް  ނޭަޝނަލ  (IUL)434-HR/434/2019/93  (16  ް2019  ޖޫނ  )

ވަޒީފާ    ބޭއްވުމަށްފަހު،  އިމްތިހާނު  އިންޓަވިއުކޮށް،  ކުރިމަތިލައި،  މަާޤމަށް  ޑިރެކްޓަރުގެ  ހުޅުވާލެވުނު  ކުރިމަތިލާން  އިޢުލާނުން 

ޒީފާއެއް  ވާ ވަދިނުމުގައި އަދި ވަޒީފާ ަޝރުޠު ކަނޑައެޅުމުގައި ތަފާތުކޮށްފައިވާތީއާއި، ާޤނޫނު އަސާސީން ކަށަވަރުކޮށްދީފައި

)ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ   16/2019އަދި ާޤނޫނު ނަންބަރު    ނެފައިވާތީ،އަދާކުރުމުގެ ހައްަޤށް އަރައިގަ

ނޭަޝނަލް  މުގެ ޢަމަލުތައް ހިންގާފައިވާތީ،  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ވިސްލްބްލޯ ކުރުމާއި ގުޅިގެން ބަދަލުހިފު   11ާޤނޫނު( ގެ  

( އިޢުލާނުގައިވާ މަާޤމަށް މައްސަލަ  2019ޖޫން    16)  434-HR/434/2019/93(IUL)    ގެ ނަންބަރުއެޖެންސީޑްރަގް  

ފަރާ ސަރވިސްހުށަހެޅި  ސިވިލް  ހޮވުމަށް  ބާވަތުގެ    ކޮމިަޝނަށް  ތް  އެ  އުޫޞލުން  ޢާންމު  ފެށިގެން  ތާރީޚުން  ފޮނުވި 

 ފެށިގެން، ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން   ންދާ މުއްދަތުގައި ނުވަތަ އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު ހަމަވި ތާރީޚު  ރިކުއެސްޓް އެޕްރޫވްކުރުމަށް

،  )ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެ މަާޤމު ހަމަޖައްސަންޖެހޭކަމުގައި ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި 30

ތާރީޚުކަމުގައިވާ   ޢައްޔަނުކުރެވުނު  މަާޤމަށް  އެ  ފެށިގެން  ދުވަހުން  މަާޤމަށް ހަމަޖައްސަންޖެހޭ  މާރިޗު    18ޑިރެކްޓަރގެ 

މަާޤމުގަ  2020 އެ  ނިޔަލަށް  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ގެ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މުސާރައިން،  ޙައްުޤވާނެ  ހުރިނަމަ  އި 

ލައިސެންސިންގ އޮފިސަރގެ މަާޤމު މުސާރައިން ލިބުނު މިންވަރު އުނިކުރުމުންޖެހޭ ޢަދަދާއި، މިހާރުވެސް މަސައްކަތް  

ހެޅި ފަރާތަށް މަާޤމު ލިބެންޖެހި ނުލިބި  ކުރަމުންދަނީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއްގައި ކަމަށްވެފައި، މައްސަލަ ހުށަ

އޮފިސަރގެ   ލައިސެންސިންގ  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ކުރިން  ދެމުންގެންދާނީ  ފައިސާ  އިތުރުގަޑީގެ  މުއްދަތުގައި  ހިނގައިދިޔަ 

އްދަތުގައި  މަާޤމުގެ މުސާރައަށް ބިނާކޮށްކަމަށް ވުމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މަާޤމު ލިބެންޖެހި ނުލިބި ހިނގައިދިޔަ މު

މުސާރައަށް   މަާޤމުގެ  ޑިރެކްޓަރގެ  ދޭންޖެހޭނީ  ފައިސާ  ގަޑިތަކަށް  މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ  ބިނާކޮށްކަމަށް އިތުރުގަޑީގައި 

ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، މިހާރު އަދާކުރަމުންދާ މަާޤމުގެ މުސާރައަށް ބިނާކޮށް އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ ދިނުމުގެ ސަބަބުން  

، ވަޒީފާ ހަމަޖައްސަންޖެހޭ ދުވަހުން ފެށިގެން ވަޒީފާ ދިން ތާރީޚުގެ ނިޔަލަށް ރިސްކް  ނަގައިދިނުމަށާއިއުނިވެފައިވާ ފައިސާ  

ރުފިޔާ ދޭންޖެހޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ރިސްކް    -/100އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް  



 
 ށް ރައްދުވާގޮތަށް ކޮމިޝަނަސިވިލް ސަރވިސް 

ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަހު ޢާއިޝަތު ޒޫނާ މުޙައްމަދު   VTR/2020/39މައްސަލަ 

                                             

 

28 ގެ 3 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:  
 

 

ގިނަ ދުވަސްތަކެއް   އިދިނުމަށް ކަނޑައަޅައި، މަާޤމަށް ހަމަނުޖައްސައިއެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި އުނިވެފައިވާ މިންވަރު ނަގަ

ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ  ،  ވޭތުވެގެން ދިޔުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދިނުމަށާއި

ޢަމަލު ހިންގި ފަރާތް އަދި މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ބަދަލު ހިފުމުގެ ގޮތުން    12ާޤނޫނުގެ  

ފަރާތްތަކު އެ  ބަދަލު  ގެއްލުމުގެ  ލިބުނު  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ގެ  ޒިންމާވާންޖެހޭނެކަމަށް 

ށްފައިވާތީ ކަމުގެ ބޮޑު  ށާއި، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މިފަދަ ޢަމަލެއް ކޮނަގައިދިނުމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަ  ކިބައިން

-/25,000މިނަށާއި، މިފަދަ ކަންކަން ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތްތަކުން ނުކުރުވުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން ރަމްޒީ ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި  

 2022ފެބުރުވަރީ    20. )ފަންސަވީސް ހާސް ރުފިޔާ( ލިބިދިނުމަށް އެދި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނަށް ރައްދުވާގޮތަށް  ރ

 މައްސަލައެކެވެ. ފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުން ބަލާފައިވާ ގައި  ވަޒި

 މެންބަރުގެ ރައުޔު 

ޔު މަރްޔަމް ޝަމްޢާ އިބްރާހީމްގެ ރައު   

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން  (  ޢާއިަޝތު ޒޫނާ މުޙައްމަދު )ނާރެސް / ގއ. ދެއްވަދޫމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްކަމުގައިވާ   .1

  މުޚާޠަބުކުރެވޭ   ގޮތުގައި  ގެ"  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ"   ފަހުން  މީގެ)  (A116580އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

ުހށެަހުޅުމެގ (ފަރާތް ަގއި    ަމްއސަަލ  ޯފުމ'  ުހށަަހާޅ  'ަމްއސަަލ  ުހށެަހިޅ  ްޓަރިއބުިއނަަލްށ  ަވޒާީފާއބޭެހ  ޮގުތްނ 

ަނަޒުރުކުރުމްނ ަކްނަކމްަށ  -434(IUL)  ނަންބަރު  ގެއެޖެންސީ   ޑްރަގް  ނޭަޝނަލް،  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ 

HR/434/2019/93  (16  ް2019  ޖޫނ  )ްމައްސަލަ    މަާޤމަށް ޑިރެކްޓަރުގެ  ހުޅުވާލެވުނު  ކުރިމަތިލާން  އިޢުލާނުނ

  އެހެން   ފިޔަވައި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ބޭއްވުމަށްފަހު،  އިމްތިހާނު  އިންޓަވިއުކޮށް،  ކުރިމަތިލައި،  ހުށަހެޅި ފަރާތް

ސެޕްޓެންބަރު   05އަޕްޑޭޓެއް ހޯދުމަށް    ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިގެންއަންގާފައިވާ  ނުހޮވޭކަން  މަާޤމަށް  ފަރާތްތަކަށް

ހޯދުމުން،އިއެޖެންސީ  ޑްރަގް  ނޭަޝނަލްގައި    2019 މަޢުލޫމާތު    ވެބްސައިޓްގައި   ފޯމު   A2  ން 



 
 ށް ރައްދުވާގޮތަށް ކޮމިޝަނަސިވިލް ސަރވިސް 
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މައްސަލަ ހުށަހެޅި    ހަމަޖެއްސުމަށް  މަާޤމު  މެދުވެރިކޮށް  ވިއުގާ  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ކަމަށާއި،ނެާޝއިޢުކޮށްފައިވާ

ޑްރަގް    ފޮނުވާފައިވާކަމަށް  ނަންފަރާތުގެ   ފައިވާ  ދީ   މަޢުލޫމާތު  ސެކްަޝނުން   އާރް. އެޗް  ގެއެޖެންސީނޭަޝނަލް 

  ލިބިފައިވަނީ   މާކްސް  ންމަތި  އެންމެ  އިން'  ީޝޓު  ގޮތުގެ  ލިބުނު  ޕޮއިންޓް  ފަރާތްތަކަށް  ކުރިމަތިލީ  ވަޒީފާއަށް'  ،ކަމަށާއި

'ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަނުކުރުމުގެ    ކަމުގައިވީނަމަވެސް،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  

، އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ވަނަ މާއްދާގައި   11' ގެ  2018މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް  

ބަންދުނޫން ޢައްޔަނުކުރަންޖެހޭކަމަށް  ދު(  ތިރީސް)  30  ސަރުކާރު  މީހަކު  ވަޒީފާއަށް  ތެރޭގައި  ވަހުގެ 

ހަމަނުޖައްސައިގެން  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ވަޒީފާ  އިރުވެސް  ފަހަނައަޅައިދިޔަ  މުއްދަތު    ހޯދިއިރު،   މަޢުލޫމާތު  އެ 

  ގަވާއިދާ   ާޤނޫނާއި  ،ކޮމިަޝނުން  ސަރވިސް  ސިވިލް  ފަރާތަކަށް  ނިންމާފައިވާ  ހަމަނުވާކަމަށް   ަޝރުޠުމަާޤމަށް  

 މަާޤމަށް  ވިސްލްބްލޯކޮށް،  ކަންއެ  ލިބިގެން،  މަޢުލޫމާތު  ކުރާކަމަށް  މަސައްކަތް  ދޭން  މާކްސް  ތަޖުރިބާއަށް  ޚިލާފަށް

ސެޕްޓެންބަރު   12ސް ކޮމިަޝނަށް  ސިވިލް ސަރވި  އެދި  ނުމަށްއަންގައިދި  ސަބަބު  ލަސްވަމުންދާ   ނެގުމުގައި  މީހަކު

 ޖަވާބުގައި، "ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހަމަޖައްސާނީ  ސިޓީގެ އެ    ،ނުވުމުންފޮ  އެއްގައި ސިޓީ  2019

ހުރިހާ   އެދި  މަާޤމަށް  އެ  ތެރެއިން  ޕްރޮސެސްއެއްގެ  ރެކްރޫޓްމަންޓް  ޢާންމުކޮށްފައިވާ  ކަނޑައަޅައި  ކޮމިަޝނުން 

ޖެހޭ ފަރާތަކީ އެމަާޤމަށް  ފަރާތްތަކަށް ހަމަހަމަ އުސޫލެއްގެ މަތިން އިވެލުއޭޓް ކުރެވިގެންނެވެ. މިގޮތުން މަާޤމަށް ހަމަ

ކުރެވެއެވެ. ނޭަޝނަލް  ކަށަވަރު  ކޮމިަޝނުން  މި  ަޤވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތަށް  ާޤނޫނާއި  ފަރާތްކަން  ާޤބިލް  އެންމެ 

ގެ ޑިރެކްޓަރގެ މަާޤމަށް މީހަކު ހޮވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޫޞލާއި  އެޖެންސީޑްރަގް  

 ން ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ."  އެއްގޮތުގެ މަތީ

ޖަވާބުދީފައިވިނަމަވެސް ކޮމިަޝނުން  ސަރވިސް  ސިވިލް  ބަޔާންކޮށް  ޢިބާރާތުން  ފަރާތް   މި  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ 

ގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުން ވަކި    2019ސެޕްޓެންބަރު    26  ދީފައިނުވާތީ  ޖަވާބު  ކަންކަމަށް  އެދިފައިވާ

ވިސްލްބްލޯކޮށް   ފަހަރަށް  ވަނަ  2  ނުގަވާއިދުން ތަޖުރިބާއަށް މާކްސް ދޭން މަސައްކަތްކުރާކަން ބަޔާންކޮށްފަރާތަކަށް  

ނޭަޝނަލް    ޖަވާބުގައި،  ސިޓީއަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުން ދިން  މި  ފޮނުވާފައިވާނެ ކަމަށާއި،  ސިޓީއެއް

"ސްކޫލު ޓީޗަރުންގެ    އި،ކަމަށާ  ފޮނުވާފައިނުވާ  ރިކުއެސްޓް  ހޮވުމަށް  ހަކުމީ  މަާޤމަށް  ގެ ޑިރެކްޓަރގެއެޖެންސީޑްރަގް  



 
 ށް ރައްދުވާގޮތަށް ކޮމިޝަނަސިވިލް ސަރވިސް 

ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަހު ޢާއިޝަތު ޒޫނާ މުޙައްމަދު   VTR/2020/39މައްސަލަ 

                                             

 

28 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:  
 

 

ތަޖުރިބާތައް އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝންގެ މަސައްކަތުގެ   މަސްއޫލިއްޔަތު ތެރޭގައި އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ހިމެނޭތީ އެ 

ޓީޗަރުންގެ ކަމަށާއި،  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މިގޮތަށް  ދެންނެވީމެވެ."  ގުޅޭނެކަމުގައި  ވަޒީފާގެ    ދާއިރާއާއި 

 30މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި އޮފީހެއްގައި އިދާރީގޮތުން ކުރާ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުހިމެނޭތީ ކޮމިަޝނުން  

ގައި ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި ދީފައިވަނީ ދޮގު މަޢުލޫމާތު ކަމަށާއި، މަާޤމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް   2019ސެޕްޓެންބަރު  

ނުވާކަމަށް ފޮނުވާފައި  ޑްރަގް  ރިކުއެސްޓް  ނޭަޝނަލް  ނަމަވެސް  ބުނިކަމުގައިވީ  ރިކުއެސްޓް އެޖެންސީ  ން 

ފޮނުވާފައިނުވާކަން  ފޮނުވާފައިވާކަމަށް   ރިކުއެސްޓް  އަންގާފައިވާތީއާއި،  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ސަރވިސް    30ޔަީޤންކޮށްދިނުމަށާއި،   ސިވިލް  ހަމަނުޖެއްސި  މަާޤމު  ތެރޭގައި  ާޤނޫނާއި  ދުވަހުގެ  ކޮމިަޝނަށް 

  2019އޮކްޓޫބަރު    03ގަވާއިދާ އެއްގޮތުގެ މަތީން އެފަރާތުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާ އަދާކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކޮށް  

 ގައި ސިޓީއެއް ފޮނުވިނަމަވެސް، އެ ސިޓީއަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުން ޖަވާބެއް ދީފައިނުވާ ކަމަށާއި، 

  އިޢުލާން (  2019  ޖޫން  16)  434-HR/434/2019/93(IUL)  ނަންބަރު  ގެ އެޖެންސީ  ޑްރަގް  ނޭަޝނަލް

ފައިވާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިގެން ގެޒެޓް ބެލިއިރު، ސެޕްޓެންބަރު މަހު އިޢުލާނު ބާޠިލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި،  ބާޠިލުކޮށް

 ނޫން ކެޓަގަރީއެއްގައި  ގެޒެޓް ބަލާ މީހަކަށް ފަސޭހައިން ނުފެންނާނެހެން ހެދުމުގެ މަްޤޞަދުގައި ވަޒީފާގެ ކެޓަގަރީ

ކަމަށާއި،   ފާހަގަކުރެވުނު  ގެޒެޓްކޮށްފައިވާކަން    އެ   އަންގާފައިނުވާތީއާއި،  ބާޠިލުކޮށްފައިވާކަން  އިޢުލާނުއިޢުލާން 

 ވިސްލްބްލޯކޮށް،   ގައި   2019  އޮކްޓޫބަރު  20  ޚިލާފަށްކަމަށްވާތީ،  ގަވާއިދާ  ާޤނޫނާއި  ބާޠިލުކޮށްފައިވަނީ   އިޢުލާނު 

  ސަރވިސް   ސިވިލް  ގައި  2019  އޮކްޓޫބަރު  21  ، ފައިވާނެ ކަމަށާއިފޮނުވާ  ސިޓީ  ކޮމިަޝނަށް   ސަރވިސް  ސިވިލް

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން    ސިޓީގައި  ފޮނުވި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ޖަވާބުގައި،  ސިޓީގެ  ފޮނުވި  ކޮމިަޝނުން

 ، ފައިވާ ކަމަށާއިބަޔާންކޮށް  ގެންދާކަމަށް  ލަމުންބަ  ކަންކަންކޮމިަޝނުގެ ސަމާލުކަމަށް އައިސްފައިވާ ކަމަށާއި އަދި އެ

ވީ އިރުވެސް މަާޤމު    ވެސް މިކަމާ ގުޅޭ އެއްވެސް އަޕްޑޭޓެއް ލިބިފައިނުވާތީއާއި، ގިނަ ދުވަސްތަކެއް  ފަހުން  އޭގެ

ކޮމިަޝނުން  ގައި ސިޓީއެއް ހުށަހެޅުމުން    2019ނޮވެންބަރު    21ހަމަޖައްސައިފައި ނުވާތީ އެކަމުގެ ޝަކުވާކޮށް  

 ގައި އާއި،   2019ޑިސެންބަރު    09، އެ ސިޓީއަށް ޖަވާބު ނުދިނުމުން  އެ ސިޓީއަށް ޖަވާބެއް ދީފައިނުވާ ކަމަށާއި

ސިޓީ ހުށަހަޅާފައިވާނެ ކަމަށާއި އަދި މަޢުލޫމާތު ގައި    2019ފެބުރުވަރީ    18ގައި އާއި،    2019ފެބުރުވަރީ    12
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ާޤނޫނުގެ ދަށުން ފޯމު  ހޯދުމުގެ  ލިޔުމަކަށް ޖަވާބުދީފައިނުވާ    ލިބިގަތުމާއި  އެއްވެސް  މިއިން  ހުށަހެޅި ނަމަވެސް، 

)ދޭއް( ފަހަރެއް މަތިން ކޮމިަޝނުގެ މުވައްޒަފުންނާ   02ވަނަ އަހަރު    2020ކަމަށާއި، ސިޓީތަކަށް ޖަވާބު ނުދޭތީ  

ތް ނިމުމުން ކަމަށް ބައްދަލުކުރުމުންވެސް އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ކަމަށާއި، ސިޓީއަށް ޖަވާބުދެވޭނީ އެ މަސައްކަ

 ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި، 

 އިޢުލާނަށް(  2019  ޖޫން   16)  434-HR/434/2019/93(IUL)  ނަންބަރު  ގެ އެޖެންސީ  ޑްރަގް  ނޭަޝނަލް 

  މީހަކު   މަާޤމަށް  މި  ދާއިރުވެސް  ފާއިތުވެގެން  ދުވަސް  މަސް(  އަށެއް)  8  ލިބިގެން  މާރކްސް  މަތިން  އެންމެ

ާޤނޫނުގެ  ހަމަޖައްސާފައިނުވު ވަޒީފާއާބެހޭ  ދިނުމުގައި    4މަކީ  ވަޒީފާ  ފަދައިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި  ވަނަ 

ކުރިމަތިލާ   މަާޤމުތަކަށް  އެހެން  ހުޅުވާލާ  އިން  ސަރވިސް  ސިވިލް  އަދި  ކަމަށާއި،  ދެކޭ  ކަމުގައި  ތަފާތުކުރުން 

 ނުދާ ހާލަތެއްގައި މި މަާޤމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ވަކި ފަރާތަކަށް ފަރާތްތަކަށް މަާޤމުގެ ތަޖުރިބާއަށް މާކްސް ދެމުން

ކަނޑައެޅުމަކީ ދެވޭނެކަމަށް  މާކްސް  ތަޖުރިބާގެ  މަްޤަޞދުގައި  ދިނުމުގެ  ާޤނޫނުގެ    މަާޤމު  ވަނަ   4ވަޒީފާއާބެހޭ 

މުގައި ތަފާތުކުރުން  މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ވަޒީފާ ދިނުމުގައި އަދި ވަޒީފާގެ ަޝރުޠުތައް ކަނޑައެޅު

 ކަމުގައި ދެކޭ ކަމަށާއި، 

ގެންދިޔައީ ލަސްކުރަމުން  ހަމަނުޖައްސައި  މަާޤމު  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  ފަރާތްތައް    ،މައްސަލަ  ވިސްލްބްލޯކުރާ 

ާޤނޫނުގެ   ކޮރަޕްަޝނަށް   7ރައްކާތެރިކުރުމުގެ  ކަމާއި،  އަދާނުކުރާ  ޒިންމާއެއް  ާޤނޫނީ  ދަށުން،  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ދައުލަތުގެ މަާޤމެއް ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރާކަމުގެ ޢަމަލުތައް ފާހަގަކުރެވިގެން މައްސަލަ     ޢަމަލުތަކަކާއި،މަގުފަހިވާ

 ހުށަހެޅި ފަރާތް ވިސްލްބްލޯ ކުރުމާ ގުޅިގެން ބަދަލު ހިފުމުގެ ގޮތުންކަމުގައި ދެކޭ ކަމަށާއި،

ގައި ވަނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް   2020މާރިޗު    18ގެ ޑިރެކްޓަރގެ މަާޤމު  އެޖެންސީނޭަޝނަލް ޑްރަގް  

ކަމަށާއި،  މަާޤމުގެ   ހަމަޖައްސާފައި  ލިބެމުންދަނީ  އެލަވަންސް  ރިސްކް  މުވައްޒަފުންނަށް  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް 

ޑިރެކްޓަރގެ   ހުށަހަޅާފައިމިވާ  ަޝކުވާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަމަށްވާއިރު،  ބިނާކޮށް  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަށް 

ގޮތުގައި  މަާޤ އެލަވަންސްގެ  ރިސްކް  ފަރާތަށް  ހުރި  ކަމަށާއި، -/100މުގައި  ލިބެމުންދިޔަ  ރުފިޔާ(  )ސަތޭކަ  ރ. 

ނަމަވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެ މަާޤމަށް ޢައްޔަނުކުރުމަށްފަހު، ވިސްލްބްލޯކުރުމުގެ ސަބަބުން ބަދަލު ހިފުމުގެ  
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ހު މައްސަލަ  ގޮތުގައި  އެލަވަންސްގެ  ރިސްކް  ކޮންމެ  ގޮތުން  މަސައްކަތްކުރާ  ގެންދަނީ  ދެމުން  ފަރާތަށް  ށަހެޅި 

ކަމަށާއި،-/50ދުވަހަކަށް   ރުފިޔާ(  )ފަންސާސް  ވަޒީފާއަށް   18  ރ.  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގައި  މާރިޗު 

މައްސަލަ   ކޮމިަޝނުން  ސިވިލް ސަރވިސް  ސުވާލުކުރުމުން،  ގުޅޭގޮތުން  ދާއިމީވުމާ  ވަޒީފާ  ޢައްޔަނުކުރުމަށްފަހު 

އޮކްޓޫބަރު    05ހެޅި ފަރާތަށް ޓާގެޓްކޮށް ނެރުނު ސަރކިއުލާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ވަޒީފާގެ ޕްރޮބޭަޝން ހަމަވާނީ  ހުށަ

 ގައި ކަމަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި، 2020

ހުށަހެޅި މައްސަލަ  ކުރިން  ޢައްޔަނުކުރުމުގެ  މަާޤމަށް  އުޖޫރައިގެ    ޑިރެކްޓަރގެ  މަާޤމުގެ  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ފަރާތް 

 -/2,000ރުފިޔާ އާއި، ސަރވިސް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި    -/5,610ގޮތުގައި ލިބެމުންދިޔައީ، މުސާރައިގެ ގޮތުގައި  

ރުފިޔާ    1,963.50  އަށް ވާ    35އަސާސީ މުސާރައިގެ %  ރުފިޔާ އާއި، ސްޕެަޝލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި

ރުފިޔާ ކަމަށާއި، މީގެ    10,273.50ރުފިޔާ އާއެކު ޖުމުލަ    -/700ންގ ކޯ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި  އާއި ސަޕޯޓި

ރުފިޔާ   -/50އެގޮތުން މަސައްކަތްކުރި ކޮންމެ ދުވަހަކަށް    އެލަވަންސް ލިބެމުންދިޔަ ކަމަށާއި،  އިތުރުން ރިސްކް

 ލިބެމުންދިޔަ ކަމަށާއި،

 -/8,835މިހާރު އަދާކުރަމުންދާ ޑިރެކްޓަރގެ މަާޤމުގެ އުޖޫރައިގެ ގޮތުގައި ލިބެމުންދަނީ، މުސާރައިގެ ގޮތުގައި  

ރުފިޔާ އާއި، ސްޕެަޝލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި   -/2,000ރުފިޔާ އާއި، ސަރވިސް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި  

 -/1,100 ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި  ރުފިޔާ އާއި   3,092.25އަށް ވާ    35އަސާސީ މުސާރައިގެ %

މީގެ އިތުރުން ރިސްކް އެލަވަންސް ލިބެމުންދާ ކަމަށާއި، މި  ރުފިޔާ ކަމަށާއި،  15,027.25ރުފިޔާ އާއެކު ޖުމުލަ 

، ރުފިޔާ ކަމަށާއި  -/100މަާޤމުގައި ކުރިން ހުރި ފަރާތަށް ލިބެމުން ގޮސްފައިވަނީ މަސައްކަތްކުރި ކޮންމެ ދުވަހަކަށް  

 ރުފިޔާ ކަމަށާއި،  -/50ނަމަވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބެމުންދަނީ މަސައްކަތްކުރި ކޮންމެ ދުވަހަކަށް 

ރުފިޔާ ކަމަށާއި، ވިސްލްބްލޯކުރުމުގެ ސަބަބުން ބަދަލު ހިފުމުގެ    4,753.75މި ދެ މަާޤމުގެ އުޖޫރައިގެ ތަފާތަކީ  

ހަކު މި ޢަދަދު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބެންޖެހޭ ކަމަށާއި،  ގޮތުން މަާޤމު ހަމަނުޖައްސާ ލަސްކުރި ކޮންމެ މަ 

މީގެއިތުރުން ރިސްކް އެލަވަންސް މަދުކުރުމުގެ ސަބަބުން ވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އުޖޫރައިގެ ގޮތުގައި  

ތާރީޚު   ދަތު ހަމަވާލިބެންޖެހޭ ފައިސާއިން ބައެއް އުނިވެފައިވާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން މި މަާޤމުގެ އިޢުލާނުގެ މުއް 
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ފަރާތް    2019ޖޫން    24ކަމުގައިވާ   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނިޔަލަށް  ތާރީޚުގެ  ހަމަޖެހުނު  މަާޤމު  ފެށިގެން  އިން 

ރުފިޔާ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މަާޤމު ހަމަޖައްސަން ޖެހޭ    -/50ވަޒީފާއަށް ނިކުތް ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ލިބިފައިވަނީ  

އަށް ރިސްކް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން ޓްރައިބިއުނަލުން މި މައްސަލަ ނިންމުމާ ހަމަ

ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން   ކަމުގައި  ލިބެންޖެހޭ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފައިސާ  އުނިވެފައިވާ  ފައިސާއިން 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ޑްރަގް    އެދިފައިވަނީ،  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ .2 ނަންބަރު އެޖެންސީނޭަޝނަލް                     ގެ 

(IUL)434-HR/434/2019/93  (16    ްފަރ2019ާޖޫނ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މަާޤމަށް  އިޢުލާނުގައިވާ  ތް  ( 

ފޮނުވި ތާރީޚުން ފެށިގެން ޢާންމު އުޫޞލުން އެ ބާވަތުގެ ރިކުއެސްޓް   ކޮމިަޝނަށް  ހޮވުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް

ފެށިގެން، ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން   ންރީޚުދާ މުއްދަތުގައި ނުވަތަ އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު ހަމަވި ތާ  އެޕްރޫވްކުރުމަށް

ހަމަޖައްސަންޖެހޭކަމުގައި    30 މަާޤމު  އެ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  )ތިރީސް( 

، ޑިރެކްޓަރގެ މަާޤމަށް ހަމަޖައްސަންޖެހޭ ދުވަހުން ފެށިގެން އެ މަާޤމަށް ޢައްޔަނުކުރެވުނު  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި

މައްސަލަ    2020މާރިޗު    18ތާރީޚުކަމުގައިވާ   މުސާރައިން،  ޙައްުޤވާނެ  ހުރިނަމަ  މަާޤމުގައި  އެ  ނިޔަލަށް  ގެ 

ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ ލައިސެންސިންގ އޮފިސަރގެ މަާޤމު މުސާރައިގެ ލިބުނު މިންވަރު އުނިކުރުމުންޖެހޭ  

ފާއެއްގައި ކަމަށްވެފައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ޢަދަދާއި، މިހާރުވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީ

ކުރިން   ދެމުންގެންދާނީ  ފައިސާ  އިތުރުގަޑީގެ  މުއްދަތުގައި  ހިނގައިދިޔަ  ނުލިބި  ލިބެންޖެހި  މަާޤމު  ފަރާތަށް 

ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  ވުމުން،  ބިނާކޮށްކަމަށް  މުސާރައަށް  މަާޤމުގެ  އޮފިސަރގެ  ލައިސެންސިންގ  އަދާކުރަމުންދިޔަ 

ފައިސާ    ާޤމު ލިބެންޖެހި ނުލިބި ހިނގައިދިޔަ މުއްދަތުގައި އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ގަޑިތަކަށްފަރާތަށް މަ

ބިނާކޮށްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، މިހާރު އަދާކުރަމުންދާ މަޤާމުގެ  ދޭންޖެހޭނީ ޑިރެކްޓަރގެ މަާޤމުގެ މުސާރައަށް  

، ވަޒީފާ  ދިނުމުގެ ސަބަބުން އުނިވެފައިވާ ފައިސާ ނަގައިދިނުމަށާއިމުސާރައަށް ބިނާކޮށް އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ  

ހަމަޖައްސަންޖެހޭ ދުވަހުން ފެށިގެން ވަޒީފާ ދިން ތާރީޚުގެ ނިޔަލަށް ރިސްކް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް 

ދުވަހަކަށް   ކޮންމެ  އެލަވަން  -/100ކޮށްފައިވާ  ރިސްކް  ކަނޑައަޅައި،  ދޭންޖެހޭނެކަމަށް  ގޮތުގައި  ރުފިޔާގެ  ސްގެ 
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ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވޭތުވެގެން ދިޔުމުގެ   އުނިވެފައިވާ މިންވަރު ނަގައިދިނުމަށް ކަނޑައަޅައި، މަާޤމަށް ހަމަނުޖައްސައި

  12ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ާޤނޫނުގެ    ،ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދިނުމަށާއި

ދަށުން ބަދަލު ހިފުމުގެ ގޮތުން ޢަމަލު ހިންގި ފަރާތް އަދި މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް   ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ

ގެ ޒިންމާވާންޖެހޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު އެ ފަރާތްތަކު

ށާއި، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މިފަދަ ޢަމަލެއް ކޮށްފައިވާތީ ކަމުގެ  ނަގައިދިނުމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަ  ކިބައިން

ބޮޑު މިނަށާއި، މިފަދަ ކަންކަން ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތްތަކުން ނުކުރުވުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން ރަމްޒީ ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި  

 ދިނުމަށްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ރ. )ފަންސަވީސް ހާސް ރުފިޔާ( ލިބި-/25,000

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

  ުރުކުރުމްނ، ަޒޅަާފިއާވ 'ަމްއސަަލިއެގ ަޖާވުބ ުހށަަހާޅ ފުޯމ' ަގިއ ބާަޔްނޮކށަްފިއާވ ކްަނކަަމްށ ަނުހށަަހ  ްޓަރިއިބުއނަަލްށ 

ްޑަރްގ   ށް އިޢުލާނަ(  2019  ޖޫން  16)  434-HR/434/2019/93(IUL)  ނަންބަރު  ގެއެޖެންސީޭނަޝންަލ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ކުރިމަތިލައި، އެ މަާޤމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ހޮވިފައިވީ ނަމަވެސް، އިސްވެ  

ކަމަށް  ހަމަނުވާ  ަޝރުޠު  ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުގެ  ކުރިމަތިލި  އިޢުލާނަށް  އެ  ގުޅިގެން  އިޢުލާނާ  ދެންނެވުނު 

އްސަލައެއް ކޮމިަޝނުން ބެލި ބެލުމުން އެ ފަރާތަކީ ަޝރުޠު  ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތަކުން ކޮމިަޝނަށް ހުށަހެޅި މަ

އިންޓަވިއުކޮށް،   ފަރާތާ  އެ  ކަމަށްވާތީ،  ފަރާތެއް  ވިއުގަ ސިސްޓަމަށް    A2ހަމަވާ  އިޞްލާޙުކުރުމަށްފަހު  ީޝޓް 

ނުން އެ  އެޅުމަށް އެ އެޖެންސީއަށް އަންގާފައިވީ ނަމަވެސް އެ އެޖެންސީން އެފަދައިން ޢަމަލުކޮށްފައިނުވާތީ، ކޮމިަޝ

ީޝޓް އިްޞލާޙުކޮށް ބެލިބެލުމުން، މި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ އެ މަާޤމަށް    A2ފަރާތާ އިންޓަވިއު ކުރުމަށްފަހު  

  ހޮވޭ ފަރާތް ކަމަށްވާތީ، އެ ފަރާތަށް އެ މަާޤމު ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށާއި،

ވަނަ ނަންބަރާއި، ދިވެހި    4އަދި    1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    182ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ާޤނޫނުއަސާސީގެ  

ވަނަ މާއްދާގައި ވާ   38އަދި    37ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި އެ ާޤނޫނުގެ    18ސިވިލް ސަރވިސްގެ ާޤނޫނުގެ  

ހޯ ވަޒީފާއަކަށް މީހުން  މަތިން ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ  ވަޒީފާއަކުން  ގޮތުގެ  އެއް  ވަޒީފާ ދިނުމާއި،  ދުމާއި، 

ބާރުތައް   އެންމެހައި  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  ދިނުމާއި،  ކުރިއެރުން  ވަޒީފާގެ  ބަދަލުކުރުމާއި،  ވަޒީފާއަށް  އަނެއް 



 
 ށް ރައްދުވާގޮތަށް ކޮމިޝަނަސިވިލް ސަރވިސް 

ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަހު ޢާއިޝަތު ޒޫނާ މުޙައްމަދު   VTR/2020/39މައްސަލަ 

                                             

 

28 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:  
 

 

ކަމަށާއި، ކޮމިަޝނަށް  ސަރވިސް  ސިވިލް  ހޮވުމާއި    ލިބިގެންވަނީ  މީހުން  ވަޒީފާތަކަށް  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް 

ގައި މުވައްޒަފުން ޢައްޔަންކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތްތައް ވަރަށް   2018ރުމުގެ އުޫޞލު  ޢައްޔަންކު

އެއްވެސް   މަރުޙަލާގައި  ޢައްޔަންކުރުމުގެ  ވަޒީފާތަކަށް  މުވައްޒަފުން  ކަމަށާއި،  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތަފްޞީލުކޮށް 

ސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަކީ ކޮމިަޝނުގެ މައްޗަށް މައްސަލައެއް އުޅޭކަމުގައިވާނަމަ، އެކަން ބަލައި އެ މައް

 ލާޒިމުވެގެންވާ ކަމެއް ކަމަށާއި، 

މުވައްޒަފެއް ވަޒީފާއަށް ޢައްޔަންކުރުމުގެ މަރުޙަލާތައް ގެންދަންވާނީ އެ އިޢުލާނަކަށް ކުރިމަތިލި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް 

ނެތި ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ކޮމިަޝނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ  ހަމަހަމަ ކަންމަތީ އެއްވެސް ފަރާތެއް ތަފާތުކުރުމެއް  

ބެލުމަށްފަހު އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އެ ފަރާތަކަށް ލިބެންޖެހޭ ޙައްަޤކަށް އުނިކަމެއް އަންނަކަމުގައިވާނަމަ އެކަން ބަލައި 

އް ކަމަށާއި، ާޤނޫނާއި  އެކަމެއް ރަނގަޅު ކުރުމަކީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކޮށްފައިވާ ކަމެ 

ގަވާއިދާ އުޫޞލުތަކުގައި ބަޔާންކުރާ ކަންތައްތައް އެގޮތުގެމަތިން ކުރޭތޯ ކަށަވަރު ކުރުމަކީ ާޤނޫނީ ގޮތުން ކޮމިަޝނަށް  

  މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާތަކެއް ކަމަށާއި،

ން ފެށޭނީ މުވައްޒަފު ވަޒީފާގެ  ވަނަ މާއްދާގައި ދާއިމީ ވަޒީފާއެއް ދެމިއޮންނަ މުއްދަތު ގުނަ  16ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

މަސައްކަތް އަދާކުރަން ފަށާ ދުވަހުން ކަމަށާއި، އަދި އެ ވަޒީފާއިން ވަކިވާ ނުވަތަ ވަކިކުރެވޭ ދުވަސް ހިމެނޭގޮތަށް 

 އެ ވަޒީފާގެ މުއްދަތު ދެމިއޮންނާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މުވައްޒަފެއް ވަޒީފާގައި ހުރިކަމަށް 

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގެ    ބެލެވޭނީ އެ ފަރާތެއް ވަޒީފާއަށް ޢައްޔަންކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ކަމަށާއި،

ފެށިގެން  ދުވަހުން  ޖަހާ  ޗިޓު  ކަމުގެ  ޢައްޔަންކުރި  ވަޒީފާ  އެފަރާތަކަށް  ބެލެވޭނީ  ކަމަށް  ދިން  ވަޒީފާ  ތެރެއިން 

އެ މަޤާމަކަށް ޢައްޔަންކުރެވިފައިވާ ފަރާތެއް ކަމަށް ބެލެވޭނެ ހަމައެއް    ކަމަށާއި، ޗިޓު ޖެހުމުގެ ކުރިން އެ ފަރާތަކީ

އަދި ޢައްޔަންކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތަކަށް އެ މަާޤމެއްގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ޙައްުޤވާނެ އެއްވެސް    ނެތް ކަމަށާއި،

 ާޤނޫނީ ހަމައެއް ނެތް ކަމަށާއި، 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކުރާ އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާއަކީ އެ ފަރާތުން އެ ވަގުތު ހުރި 

މަާޤމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ދަށުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަށްވާ އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ ކަމަށާއި، ނޭަޝނަލް ޑްރަގް  



 
 ށް ރައްދުވާގޮތަށް ކޮމިޝަނަސިވިލް ސަރވިސް 
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ފަރާތް އެ  މަާޤމަށް  ޑިރެކްޓަރގެ  ނިސްބަތުން    އެޖެންސީގެ  މުސާރައިގެ  މަާޤމުގެ  އެ  ކުރިން  ޢައްޔަންކުރުމުގެ 

 އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ހިސާބުކުރެވޭނެ ާޤނޫނީ ހަމައެއް އޮތްކަމަށް ނުދެކޭ ކަމަށާއި، 

މިންވަރެއް   ވަކި  ގޮތުގައި  އެލަވަންސްގެ  ރިސްކު  އިޢުލާނުގައި  ކުރިމަތިލާފައިވާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ދޭ ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ މުވައްޒަފުންނަށް  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ބަޔާންކުރަނީ  އިޢުލާނުގައި  އެ  ކަމަށާއި،  ނެ 

އެލަވަންސްތައް ފޮތުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ރިސްކު އެލަވަންސް ލިބޭނެކަމުގައި ކަމަށާއި، ރިސްކް އެލަވަންސް  

ލައި ވަކި ކެޓަގަރީއެއްގެ ދަށުން ދެވޭ  ދިނުމުގައި އެ އިދާރާއަކުން އެ މަސައްކަތެއްގެ ރިސްކު ހުރި މިންވަރު ބަ

އެލަވަންސަކީ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް އެއް މިންވަރަކަށް ދެވޭ އެލަވަންސެއް ނޫން   އެލަވަންސެއް ކަމަށާއި، އެ 

ކަމަށާއި، އެ އެލަވަންސް ދެވޭނެ މިންވަރު ކަނޑައަޅާނީ އެ އިދާރާއަކުން ކަމަށާއި، އެ މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާގެ  

އެލަވަންސްއަށް ބަދަލު    ޔަތަށް ބަލައި އެ މުވައްޒަފަކަށް އޮންނަ ރިސްކުގެ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށްފަހު އެމަސްއޫލިއް

ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން   ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ކަމަށް  ލިބިގެންވާ  އިދާރާއަކަށް  އެ  އިޚްތިޔާރު  ގެނައުމުގެ 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ން އެދިފައިވާ ފަދަ ބަދަލުތައް ނަގައިދިނުމަށް  ވަނީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުއެދިފައި   ފަރާތުން  މައްސަލަ ރައްދުވި .4

ހަމައެއް   ާޤނޫނީ  އަމުރުކުރާނެ  މައްޗަށް  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  ކަނޑައަޅަމައްސަލަ  މައްސަލަ  ނެތްކަމަށް  އި 

 ނިންމައިދިނުމަށްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

  ެއ   ަމްއސަަލައްށ  ިމ  ހުށެަހިޅ   ަރއުްދާވޮގތްަށ  ޮކިމަޝަންށ  ަސރިވްސ  ިސވްިލ  ފާަރުތްނ  ުމަޙްއމުަދެގ  ޫޒާނ   ާޢިއަޝުތ .5

  ަގާވއުިދ   ްޓަރިއިބުއނުަލެގ  ަވޒާީފއާބޭެހ)   R-20/ 2015  ަނނަްބުރ  ަގާވއުިދ  ަޖާވބާުދރީީވިއުރ،   ަފާރުތްނ  ޮކިމަޝުނެގ

  ަމްއސަަލ  ާބަވެތްއެގ  9  ިހެމޭނ  ެތޭރަގިއ  ިއޚިްތާޞްޞެގ  ްޓަރިއިބއުބުަލެގ  ަވޒާީފާއބޭެހ  ާމއާްދަގިއ  ަވަނ  3  ެގ(  2015

  ބުެލުމެގ  ަމްއސަަލަތްއ  ުގޭޅ  ާކަމްއސަަލަތ  އުފޭެދ  ަހަމެޖްއުސުމަގއި   ަވޒާީފ  ތޭެރަގިއ  ޭއެގ  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކަމާށިއ، 

  ޫޒާނ   ާޢިއަޝުތ  ަގިއ   2020  ފުެބުރަވީރ  20  ެއނޭގަކަމާށއި،   ާމއާްދިއްނ   ެއ  ިހެމނަިފިއުނާވަކަމްށ  ިއްޚިތާޞްޞ

  ޮކރްަޕަޝާނުގޭޅ  ަފާރތްަށ  ެއ   ުގިޅެގްނ  ަމްއސަަލާއ  ހުށަަހޅަާފިއާވ   ްޓަރިއިބުއނަލްަށ  ަވޒާީފާއބޭެހ  ަފާރުތްނ   ުދެގުމަޙްއަމ

  ުކިރައްށ  ހުށަަހަޅިއެގްނ  ެއަކްނ  އާިދާރައަކްށ  ޮއްތ  ިއްޚިތާޞްޞ   ބުެލުމެގ  ަމްއސަަލަތްއ  އެފަަދ  ފަާހަގާވަނަމ  ަކެމްއ
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  ިދާމވާ   ަމރުހާަލަގިއ  ޮހުވުމެގ  މުީހްނ  ަވޒާީފައްށ   ަކަމށިާއ،   އްޮތ  ުމަޙްއމަދްަށ  ޫޒާނ   ާޢިއޝުަތ  ިއޚިްތާޔުރ  ެގނިްދުޔުމެގ

  ްޓަރިއިބުއނުަލެގ   ަބާޔްނުކާރ،   ާމއާްދަގިއ  ަވަނ  3  ަގާވއުިދެގ  ްޓަރިއިބުއނުަލެގ  ަވޒާީފާއބޭެހ  ަމްއސަަލަތަކީކ، 

 VTR/2012/183  ަނނަްބުރ  ްޓަރިއިބުއނުަލެގ  ަވޒާީފާއބޭެހ  ަމްއސަަލަތެކްއަކުމަގިއ  ނިުހެމޭނ   ެތޭރަގިއ  ިއްޚިތާޞްޞެގ

  ުމަވްއޒަަފުކ   ޮގުތްނ  ީރއާިދ  ަމްއސަަލައީކ  ުހށަަހޅަާފިއާވ  މަުޙްއމުަދ  ޒާޫނ  ާޢިއަޝުތ  ިންނމަާފިއާވަކަމާށއި،   ަމްއސަަލިއްނ

  ާދ  ުކިރައްށ  މާިހުރެވްސ  ޮކިމަޝުނަގިއ  ސަރިވްސ  ިސވްިލ  ިނމަިފިއުނާވ،   ަމރުހާަލ  ުކުރުމެގ  ައްއަޔްނ

  ަވޒާީފާއބޭެހ   ަދުށްނ  ާމއާްދެގ  ަވަނ  28  ާޤޫނުނެގ  ަވޒާީފއާބޭެހ  ުމަޙްއމަަދީކ  ޫޒާނ  ާޢިއަޝުތ   ަމްއސަަލެއްއަކަމާށިއ، 

  ަވޒާީފާއބޭެހ   ަމްއސަަލައީކ  ިމ  ޫންނަކަމާށއި،   ަފާރެތްއ  ިލބަިފިއާވ   ަޙްއުޤ   ުހށެަހުޅުމެގ  ަމްއސަަލ   ްޓަރިއިބުއނަަލްށ 

  ަސރިވސް  ިސވްިލ  ަމްއސަަލައީކ ިމ ކުަމަގިއުނާވީތ،  ަމްއސަަލެއްއ ިހެމޭނ ެތޭރަގިއ  އްިޚިތާޞްޞެގ ްޓަރިއިބުއނުަލެގ

  ަމްއސަަލެއްއ  ެގނެްދޭވެނ  ުކިރައްށ   ިއެގްނުހށަަހަޅ  ްޓަރިއިބުއނަލްަށ   ަވޒާީފާއބޭެހ  ގަޮތްށ   ަރއުްދާވ  ަމްއަޗްށ  ޮކިމަޝުނެގ

  ިއުޖާރީއ  ަފާރުތްނ  ޮކިމަޝުނެގ  ަސރިވްސ  ސިވްިލ  ިވަރއުްދ  ަމްއސަަލ   އިެދ،   ަކނަޑއަަޅއިިދުނަމްށ   ޫންނަކުމަގިއ

 . ގަާފިއެވެއެވަނ  ުނުކާތެއްއ

ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ ދަށުން ނުވަތަ އެހެންވެސް ާޤނޫނެއްގެ ދަށުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ބެލުމަށް  .5.1

ކަނޑައަޅާ މައްސަލަތައް ބަލައި، ޓްރައިބިއުނަލަށް ރަނގަޅުކަމަށް ފެންނަ ޢަދުލުވެރި ގޮތަކަށް އެ މައްސަލަތައް  

)ާޤނޫނު ނަންބަރު   2016/22ންވާކަން ާޤނޫނު ނަންބަރު  ނިންމުމުގެ ފުރިހަމަ ބާރު ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިގެ

އަށް    2008/2 ާޤނޫނު(  ގެނެވުނު   5)ވަޒީފާއާބެހޭ  ދަށުން  ގެ  ާޤނޫނު(  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  ވަނަ 

އަދި    އޮންނަކަމާއި،ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އިން އެނގެން    87އިޞްލާޙުތަކަށްފަހު، ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

  ބެލުމުގެ   މައްސަލައެއް  ކޮންމެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ާޤނޫނެއްގައި   ބަލަންޖެހޭނެކަމަށް  ނަލުންޓްރައިބިއު  ވަޒީފާއާބެހޭ 

 R-20/2015  ނަންބަރު  ގަވާއިދު  ލިބިގެންވާކަމުގައި  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  އިޚްތިާޞްޞ

ގަވާއިދު   ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ގެ  2015)ވަޒީފާއާބެހޭ  ނަންބަރު  11(  އޮންނާވަނަ  އެނގެން  މިން    ތީ، 

 ކަނޑައަޅައި،   މައްސަލައެއްކަމަށް  ކަނޑައަޅަންޖެހޭ  ގޮތެއް  ބަލައި  ޓްރައިބިއުނަލުން  ވަޒީފާއާބެހޭ  މައްސަލައަކީ

  ކޮމިަޝނުގެ   ސަރވިސް  ސިވިލް ރައްދުވާ  މައްސަލަ   މި  ޖަވާބުދާރީވުމަށް  ގޮތުން މައުޟޫޢީ  މައްސަލައަށް  މި
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-200  ަނންބުަރ  ްޓަރިއިބުއނުަލެގ   ަވޒީފާާއބޭެހ  ތްަފޞުީލ،   ިންނުމުމެގ   މި   ފައިވާނެއެވެ.އަންގާ   މައްޗަށް

VTR/IJ/2020/24   (05    2020ޮއކޫްޓަބުރ  ) 'ަބާޔްނުކެރވިފިައާވެނެއެވ  ަގިއ'  ޮގްތ   ިންނިމ  ިއުޖާރީއގުޮތްނ . 

ުހށަަހޅަާފިއާވީތ،  هللا ަޢބުްދިމ ަމްއސަަލާއ ުގިޅެގްނ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ޝަފީަހ ެހްއެކްއެގ ޮގުތަގިއ ުމޖާހުިދ   .6

ަމްއސަަލިއެގ  2021ޫޖން    08 ޭބއުްވުނ  ެހކަިބްސ    06  ަގިއ  ާޙޟުިރޮކްށ  އަެފާރްތ  ައުޑއުެހަމށް  ވަނަ 

ަމާޤަމްށ   ިމ  ުގިޅެގްނ  އިޢާުލާނިއ  ފަާހަގޮކށަްފިއަވީނ،  އާަދުކަރުމްނ  ެހިކަބްސ  ެހިކެވިރާޔ  ެނގަިފިއާވެނެއެވ. 

ެހުޅާމިއ ުގިޅެގްނ ެއަކްނ ބިެލބުެލުމްނ ަޝުކާވ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ަތުޖިރާބގެ  ުކިރަމތިލަާފިއާވ ަފާރެތްއ ަޝުކާވ ުހަށ

ުމއަްދުތ ުގނަާފިއަވނީ ަރނަގޅްަށ ޫންނަކަމށް ފަާހަގވަެފިއާވަކާމިއ، އެެހްނަކުމްނ ެއޮއްނނަ ުއޞުޫލެގ ެތެރިއްނ އަެކން  

ޭނަޝންަލ  ަކަމާށިއ، އެެހްނަނމެަވްސ،  ީވޮގްތ ޮއުޅންފުިލުވަމްށ ޭނަޝންަލ ްޑަރްގ ެއެޖްނީސައްށ ިސީޓ ިލޔަެފިއާވެނ

ިސވްިލ ަސރިވްސ ިއންދަީފިއާވ ިއުރޝަާދްށ ަތާބުނވެ ެރްކޫރޓަްމްންޓ ްޕޮރެސްސ    ެގ ަފާރުތްންޑަރްގ ެއެޖްނީސ  

ެއްއޮކްށ ިންނމުާލަމށް ަކނަޑައޅަާފިއާވަކަމާށިއ، އެެހްނަކުމްނ، ކިޮމަޝުންނ ިމ ަމްއސަަލިއަގިއ ަޝުކާވ ުހށެަހުޅުނ  

ަޓިވުއޮކްށ ްޕެރްކިޓކްަލ ެޓްސުޓ ިދުނަމްށ ންިނާމ ެއކްަނ އަެފާރަތްށ ައްނގަާފިއާވަކަމށިާއ، ިއްނަޓިވުއގެ  ަފާރަތްށ ިއްނ 

ެއެޖްނީސިއން   ްޑަރްގ  ޭނަޝންަލ  އެފަަދިއްނެވްސ  ެއްނުގުމްނ،  ފުޮނުވަމްށ  ޮކިމަޝންަށ  ެޕނިަލްސުޓްނ 

ެގްނ ުކިރއްަށ  ަބިއ  ިއްމތާިޙުނެގ  ޮކިމަޝުންނ  ުހށެަހޅި  ައމުަލޮކށަްފިއުނާވީތ،   ަޝުކާވ  ެއަކން  ިންނާމ  ިދުއަމށް 

ާޙިޟުރވަެފިއުނާވީތ  ިއްމިތާޙންަށ  އަެފާރްތ  ެއްނުގުމްނ  ބަަލިއ،  ަފާރަތްށ  ެދިވއެްޖަކަމްށ  ުފުރަޞުތ  އަެފާރަތްށ   ،

 ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތްަށ ަވޒާީފ ަހަމަޖްއަސއިދަީފިއާވަކަމެށެވ. 

ޓަކައި އަންނަނިވި ކަންކަމާއި ގުޅިގެން،  ޢަދުލުވެރި ފައިަޞލާއަކަށް ވާޞިލުވުމަށްހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލައިގައި،   .7

 ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމަށް ދެކެމެވެ. 

ޑްރަގް   7.1 ނަންބަރު  އެޖެންސީނޭަޝނަލް  ( 2019ޖޫން    16)  434-HR/434/2019/93(IUL)ގެ 

ފޮނުވި ތާރީޚުން   ކޮމިަޝނަށް  ސަރވިސްތް ހޮވުމަށް ސިވިލް  އިޢުލާނުގައިވާ މަާޤމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާ

ފެށިގެން،   ންދާ މުއްދަތުގައި ނުވަތަ އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު ހަމަވި ތާރީޚު  ރިކުއެސްޓް އެޕްރޫވްކުރުމަށް  ފެށިގެން
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ނޫން   ބަންދު  މަާޤމު    30ސަރުކާރު  އެ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  )ތިރީސް( 

 ؛އަޅަންޖެހޭތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯށް ކަނޑަހަމަޖައްސަންޖެހޭކަމަ

މަާޤމަށް  7.2 އެ  ފެށިގެން  ދުވަހުން  ހަމަޖައްސަންޖެހޭ  މަާޤމު  ޑިރެކްޓަރގެ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ތާރީޚުކަމުގައިވާ   ޙައްުޤވާނެ   2020މާރިޗު    18ޢައްޔަނުކުރެވުނު  ހުރިނަމަ  މަާޤމުގައި  އެ  ނިޔަލަށް  ގެ 

ދާކުރަމުންދިޔަ ލައިސެންސިންގ އޮފިސަރގެ މަާޤމު މުސާރައިގެ  މުސާރައިން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަ

 ؛ލިބުނު މިންވަރު އުނިކުރުމުންޖެހޭ ޢަދަދު ނަގައިދޭންޖެހޭނެތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ

މަާޤމަށް  7.3 އެ  ފެށިގެން  ދުވަހުން  ހަމަޖައްސަންޖެހޭ  މަާޤމު  ޑިރެކްޓަރގެ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ  ،  ގެ ނިޔަލަށް  2020މާރިޗު    18ތާރީޚުކަމުގައިވާ  ޢައްޔަނުކުރެވުނު  

ންޖެހޭތޯ ނުވަތަ ބިނާކޮށްކަމަށް ކަނޑައަޅަގަޑިތަކަށް ފައިސާ ދޭންޖެހޭނީ ޑިރެކްޓަރގެ މަާޤމުގެ މުސާރައަށް  

 ؛ނޫންތޯ

ފަރާތަށް   7.4 ހުށަހެޅި  ފެށިގެމައްސަލަ  ދުވަހުން  ހަމަޖައްސަންޖެހޭ  ނިޔަލަށް  ވަޒީފާ  ތާރީޚުގެ  ދިން  ވަޒީފާ  ން 

ރުފިޔާ ދޭންޖެހޭނެކަމަށް    -/100ރިސްކް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް  

 ؛ކަނޑައަޅަންޖެހޭތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ

ހިފުމުގެ    ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ބަދަލު  12ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ާޤނޫނުގެ   7.5

ޒިންމާ ފަރާތް  ރައްދުވާ  މައްސަލަ  އަދި  ފަރާތް  ހިންގި  ޢަމަލު  ގޮތުގައި  ގޮތުން  ބަދަލެއްގެ  ރަމްޒީ  ކުރުވާ، 

 ރ. )ފަންސަވީސް ހާސް ރުފިޔާ( ނަގައިދެވޭނެތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ. -/25,000

( އިޢުލާނުގައިވާ 2019ޖޫން    16)  434-HR/434/2019/93(IUL)ގެ ނަންބަރު  އެޖެންސީ ނޭަޝނަލް ޑްރަގް   .8

ރިކުއެސްޓް   ފޮނުވި ތާރީޚުން ފެށިގެން  ކޮމިަޝނަށް  ތް ހޮވުމަށް ސިވިލް ސަރވިސްމަާޤމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާ 

ންދު ނޫން ފެށިގެން، ސަރުކާރު ބަ  ންދާ މުއްދަތުގައި ނުވަތަ އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު ހަމަވި ތާރީޚު  އެޕްރޫވްކުރުމަށް

ށް ކަނޑައަޅަންޖެހޭތޯ  )ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެ މަާޤމު ހަމަޖައްސަންޖެހޭކަމަ  30

އާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޑިރެކްޓަރގެ މަާޤމު ހަމަޖައްސަންޖެހޭ ދުވަހުން ފެށިގެން އެ    ނުވަތަ ނޫންތޯ



 
 ށް ރައްދުވާގޮތަށް ކޮމިޝަނަސިވިލް ސަރވިސް 

ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަހު ޢާއިޝަތު ޒޫނާ މުޙައްމަދު   VTR/2020/39މައްސަލަ 

                                             

 

28 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:  
 

 

ގެ ނިޔަލަށް އެ މަޤާމުގައި ހުރިނަމަ ޙައްުޤވާނެ    2020މާރިޗު    18މުގައިވާ  މަާޤމަށް ޢައްޔަނުކުރެވުނު ތާރީޚުކަ

މުސާރައިން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ ލައިސެންސިންގ އޮފިސަރގެ މަާޤމު މުސާރައިގެ ލިބުނު  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޑިރެކްޓަރގެ ،  މިންވަރު އުނިކުރުމުންޖެހޭ ޢަދަދު ނަގައިދޭންޖެހޭނެތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ އާއި

ގެ    2020މާރިޗު    18މަާޤމު ހަމަޖައްސަންޖެހޭ ދުވަހުން ފެށިގެން އެ މަާޤމަށް ޢައްޔަނުކުރެވުނު ތާރީޚުކަމުގައިވާ  

ނިޔަލަށް، އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ގަޑިތަކަށް ފައިސާ ދޭންޖެހޭނީ ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމުގެ މުސާރައަށް 

  ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. ކޮށްކަމަށް ކަނޑައަޅަންޖެހޭތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯބިނާ

ނަންބަރު 7.1 އޭޖެންސީގެ  ޑްރަގް  ނޭަޝނަލް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި              މައްސަލަ 

(IUL)434-HR/434/2019/93    (16    ް2019ޖޫނ  )  ީލައިސެންސިންގ އެންޑް  އެ އިދާރާގެ  އިޢުލާނަކ

  ކުއަލިޓީ އެންޝުއަރެންސް ސެކްަޝނަށް ޑިރެކްޓަރެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްކަން އިނގެން އޮވެއެވެ. 

އެފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ވަޒީފާއަށް    އިންޓަވިއުކުރުމަށްފަހު  ބާއްވާ،    އިމްތިޙާނުއަދި މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން  

"ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ އެންމެ ާޤބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ދީފައިވާ މާރކްސް އަންގައިދޭ  

ީޝޓް"   ފަރާތްތަކަށް   ލިބުނުގޮތުގެ  ހުށަހަޅާ  ޕޮއިންޓް  މިލިޔުމުގެ  އެއް  ަޞފްޙާގައި    3ފައިވާއިރު،  ވަނަ 

)އަށްޑިހަ ހަތެއް ޕޮއިންޓް ބާރަ    %87.12އަށް އެހެން ފަރާތްތަކަށްވުރެ މަތިން    2  ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު

އަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްކަމަށް   2ކެންޑިޑޭޑް ނަންބަރު    އިންސައްތަ( ލިބިފައިވާކަން އިނގެން އޮވެއެވެ.

އިރު،  އިވާތުން ފާހަގަކޮށްފަގުޅުމުން ބުނެފައިވާކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާ  ނޭަޝނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީއަށް 

 މިކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އިތުރު ހެއްކެއް ހުށަހަޅާފައިނުވެއެވެ. 

ފަރާތްމަ 7.2 ހުށަހެޅި  ލައިސެންސިންގ    ލާފައިވާކުރިމަތި  އްސަލަ  އިދާރާގެ  އޭޖެންސީގެ  ޑްރަގް  ނޭަޝނަލް 

ޑިރެކްޓަރުގެ   ސެކްަޝންގެ  އެންުޝއަރެންސް  ކުއަލިޓީ  ހޮވިފައިވާކަން  އެންޑް  އެފަރާތް  މަާޤމަށް 

ކަން  2020މާރިޗު    18ނީ  އަންގާފައިވަ ނަންބަރު              ގައި  ކޮމިަޝނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް 

(3) CSC/2020/01388 ޮވެއެވެ.  'ވަޒީފާ ބަދަލުކުރެއްވި ޗިޓް' އިން އިނގެން އ 



 
 ށް ރައްދުވާގޮތަށް ކޮމިޝަނަސިވިލް ސަރވިސް 

ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަހު ޢާއިޝަތު ޒޫނާ މުޙައްމަދު   VTR/2020/39މައްސަލަ 
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)އަށެއް(   8ވާފައިވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ކުރިމަތިލާފައިވާ މަާޤމަށް އެފަރާތް ހޮ 7.3

ގޮތެއް  ވަކި  ނެގުމާމެދު  މީހަކު  މަރުހަލާގައި  މި  ކަމަށްވީނަމަވެސް،  ފާއިތުވުމަށްފަހު  ދުވަސް  މަސް 

މައްސަލަ  އަދި  ނެތްކަމާއި،  އިނގެން  ލިޔެކިޔުމަކުން  އެއްވެސް  ހުށަހެޅިފައިވާ  ކަނޑައަޅައިފައިވާކަން 

ހޮވި މަާޤމަށް  މި  ފަރާތް  އެއްވެސް  ހުށަހެޅި  އިނގޭނެ  ހިއްސާކުރެވިފައިވާކަން  އެފަރާތާ  ފައިވާކަން 

ގެ  އެޖެންސީނޭަޝނަލް ޑްރަގް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާ ފަދައިން  ލިޔެކިޔުމެއް ނެތްކަމާއި،  

( އިޢުލާނުގައިވާ މަާޤމަށް މައްސަލަ  2019ޖޫން    16)  434-HR/434/2019/93(IUL)ނަންބަރު  

ފަރާ ސަރވިސްހުށަހެޅި  ސިވިލް  ހޮވުމަށް  ފެށިގެން  ކޮމިަޝނަށް   ތް  ތާރީޚުން  ރިކުއެސްޓް    ފޮނުވި 

ފެށިގެން، ސަރުކާރު ބަންދު   ންދާ މުއްދަތުގައި ނުވަތަ އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު ހަމަވި ތާރީޚު  އެޕްރޫވްކުރުމަށް

ށް  ވަހުގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެ މަާޤމު ހަމަޖައްސަންޖެހޭކަމަ)ތިރީސް( ދު   30ނޫން  

ޚިލާފަކާ    ވަޒީފާ ހޯދުމުގެ މަރުޙަލާގައި ދިމާވިކަނޑައަޅައިފި ހިދެއްގައި، ގޮތެއް ކަނޑައެޅިގެން ދަނީ،  

މުވައްޒަފެއް ނުވަތަ  ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ ]މަސައްކަތްކުރާ މީހާ[ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގައި ގުޅިގެންކަމާއި، 

ވަނަ މާއްދާއިން އެނގެން އޮވެމެ،   97ވަޒީފާއެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މީހަކަށްކަން އެ ާޤނޫނުގެ  

ވަޒީފާއެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މީހަކަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ަޝކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްުޤ 

ނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ތަފާތުކުރުމެއްގެ ސަބަބުން ވަ  04ލިބިގެންވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

ވަނަ    5އެ ފަރާތެއްގެ ޙައްަޤށް އުނިކަން ލިބޭކަމަށް ދެކޭ ޙާލަތުގައި އެކަނިކަން ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

އޮތްއިރު، ނޭަޝނަލް  ތުން އެދިފައިވާ ފަދައިން  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާ  މާއްދާގެ )ހ( އިން އެނގެން 

( އިޢުލާނުގައިވާ  2019ޖޫން    16)  434-HR/434/2019/93(IUL)ގެ ނަންބަރު  އެޖެންސީ  ޑްރަގް

 ފޮނުވި ތާރީޚުން ފެށިގެން  ކޮމިަޝނަށް  ތް ހޮވުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް މަާޤމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާ 

އެޕްރޫވްކުރުމަށް ހަމަވި    ރިކުއެސްޓް  މުއްދަތު  އިޢުލާނުގެ  ނުވަތަ  މުއްދަތުގައި  ފެށިގެން،   ންތާރީޚުދާ 

ނޫން   ބަންދު  މަާޤމު    30ސަރުކާރު  އެ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  )ތިރީސް( 
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ކަނޑައަޅާހަމަޖައްސަންޖެހޭކަމަ ބޭރު ށް  އިން  އިޚްތިާޞްޞ  ޓްރައިބިއުނަލްގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ދިނުމަކީ 

 ތްކަމުގައި ދެކެމެވެ. ހަމައެއް ނެ  ކަމެއްކަމުގައި ދެކޭތީ، އެފަދައިން އަމުރުކުރާނެ

ނަންބަރު   7.4 އެޖެންސީގެ  ޑްރަގް  ( 2019ޖޫން    16)  434-HR/434/2019/93(IUL)ނޭަޝނަލް 

ފޮނުވި   ކޮމިަޝނަށް  ސަރވިސް  ސިވިލް  ހޮވުމަށް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މަާޤމަށް  އިޢުލާނުގައިވާ 

ނުވަތަ މުއްދަތުގައި  ދާ  އެޕްރޫވްކުރުމަށް  ރިކުއެސްޓް  ފެށިގެން  ހަމަވި    ތާރީޚުން  މުއްދަތު  އިޢުލާނުގެ 

)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް   30ތާރީޚުން ފެށިގެން، ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން  

އެ މަާޤމު ހަމަޖައްސަންޖެހޭކަމަށް ބުރަވެވެން ނެތަތީ، މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް 

ންޖެހޭ ދުވަހުން ފެށިގެން އެ މަާޤމަށް ޢައްޔަނުކުރެވުނު ތާރީޚުކަމުގައިވާ  ޑިރެކްޓަރގެ މަާޤމު ހަމަޖައްސަ 

ގެ ނިޔަލަށް އެ މަޤާމުގައި ހުރިނަމަ ޙައްުޤވާނެ މުސާރައިން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި   2020މާރިޗު    18

ޖެހޭ  ފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ ލައިސެންސިންގ އޮފިސަރގެ މަާޤމު މުސާރައިގެ ލިބުނު މިންވަރު އުނިކުރުމުން

ޑިރެކްޓަރގެ   ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހަމައެއާއެކު،  އަދި  ބުރަނުވެވެއެވެ.  ލިބެންޖެހޭކަމަށް  ޢަދަދު 

މާރިޗު    18މަާޤމު ހަމަޖައްސަންޖެހޭ ދުވަހުން ފެށިގެން އެ މަާޤމަށް ޢައްޔަނުކުރެވުނު ތާރީޚުކަމުގައިވާ  

ޑިތަކަށް ފައިސާ ދޭންޖެހޭނީ ޑިރެކްޓަރގެ  ގެ ނިޔަލަށް، އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ގަ   2020

 ވެސް ބުރަނުވެވެއެވެ. މަާޤމުގެ މުސާރައަށް ބިނާކޮށްކަމަށް

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސަންޖެހޭ ދުވަހުން ފެށިގެން ވަޒީފާ ދިން ތާރީޚުގެ ނިޔަލަށް ރިސްކް   .9

ދޭންޖެހޭނެކަމަށް   ރ. )ސަތޭކަ ރުފިޔާ( -/100ހަކަށް  އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ދުވަ

 ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.   ކަނޑައަޅަންޖެހޭތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ

  މައްސަލަތައް  ބަޔާންކުރާ  ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް  ގޮތަކަށް  ވަކި   ކަނޑައެޅިގެން  ގަވާއިދަކުން  ނުވަތަ  ޤާނޫނަކުން    9.1

އެކަމެއް   ،ފިޔަވައި  ސާބިތުކުރުމަކީ  ކަމެއް  ގުޅިގެން  މައްސަލައަކާ  ހުށަހަޅާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ 

ނަންބަރު   ގަވާއިދު  ޒިންމާއެއްކަމަށް  ފަރާތެއްގެ  ނަންބަރު  ހުށަހަޅާ  )ވަޒީފާއާބެހޭ    R-20/2022ގަވާއިދު 



 
 ށް ރައްދުވާގޮތަށް ކޮމިޝަނަސިވިލް ސަރވިސް 
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މީގެ އިތުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ    ވާކަމާއި،ގެންބަޔާންވެ   )ހ( ގައިވަނަ މާއްދާގެ   71ޓްއިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދު( ގެ  

 ؛ަޤިޟއްޔާގައި  SC-A/02/2010   ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު

( އުފުލުމަކީ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުގެ  onus probandi"ޢާންމު އުޞޫލެއްގެ ގޮތުގައި މަދަނީ ހުޞޫމާތްތަކުގައި ޘާބިތުކުރުމުގެ ބުރަ ) 

ކޯޓަށް އުފުލާ ފަރާތް ނޫންކަމާއި، އޭގެ އިތުރުން  މަސްއޫލިއްޔަތެއް ކަމާއި، މި   މާނައިގައި ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަކީ ހަމައެކަނި ދަޢުވާ 

  ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުން ދަޢުވާގެ ދިފާޢުގައި ކުރާ ދިފާޢީ ދަޢުވާ ޘާބިތުކުރުމަކީ އެފަރާތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއްކަމާއި، އެހެންކަމުން 

( ޡާބިތުކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލަންޖެހޭ ފަރާތަކީ އެ  pleaޚަސްމާ ކުރިމަތިކުރާ "ދަފްޢު" )   ދަޢުވާއެއްގައި އެއް ޚަސްމު އަނެއް 

 'ދަފްޢެއް' ކުރާ ފަރާތެއްކަން އެނގެން އޮންނަ އޮތުމެވެ."  

ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ،          ގޮތުގައި    މިފަދައިން  އެލަވަންސްގެ  ރިސްކް  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  ރ.  -/100މައްސަލަ 

 ކަ ރުފިޔާ( ލިބެންޖެހޭކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ އެފަރާތުގެ ޒިންމާއެއްކަމަށް ދެކެމެވެ. )ސަތޭ

( 2019ޖޫން    16)   434-HR/434/2019/93(IUL)ނޭަޝނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީގެ ނަންބަރު    9.2

އަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މިހާރު އަދާކުރަމުން ގެންދާ ލައިސެންސިންގް އެންޑް ކުއަލިޓީ އިޢުލާން  

އޮންނަކަމާއި،   އިނގެން  އިޢުލާނެއްކަން  ކޮށްފައިވާ  ހޮވުމަށް  ޑިރެކްޓަރެއް  ސެކްަޝނަށް  އެުޝއަރެންސް 

ދެފަރާ ކުރިމަތިލައިގެންކަން  ޢިއުލާނަށް  މި  ހޮވިފައިވަނީ  މަާޤމަށް  މި  އެނގެން އެފަރާތް  ބަހުން  ތުގެ 

"ސިވިލް  އޮންނައިރު، މި އިޢުލާނުގެ 'އެހެނިހެން އެލަވެންސް' ގައި ރިސްކު އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ލިބޭނީ  

ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން"    G207ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް ފޮތުގައި  

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ރިސްކު އެލަވަންސް    20ށް ދޭ އެލަވަންސް ގެ  ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަ

ބަހާލެވިފައިވާ ކެޓަގަރީތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ދަށްމިންވަރެއްގެ ރިސްކް ނަގަންޖެހޭ މަާޤމުތަކަށް ދެވެނީ 

 ރ. )ފަންސާސް ރުފިޔާ( ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. -/50

 ލިބެންޖެހެނީ،    ރ. )ސަތޭކަ ރުފިޔާ(-/100 އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ރިސްކް 9.3

އި ކުރިން  ލައިސެންސިންގް އެންޑް ކުއަލިޓީ އެޝުއަރެންސް ސެކްަޝންގަ   ނޭަޝނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީގެ

-/100ޑިރެކްޓަރެއްގެ މަޤާމުގައި ވަޒީފާއަދާކުރަމުންދިޔަ ފަރާތަށް ރިސްކް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ދުވާލަކަށް  
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 | 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:  
 

 

ދީފައިވާތީއާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މިހާރު ވަޒީފާއަދާކުރަމުންދާ ސެކްަޝންގެ     ރ. )ސަތޭކަ ރުފިޔާ(

ރ. )ސަތޭކަ ރުފިޔާ( ލިބެމުންދާތީ -/100ތުގައި ދުވާލަކަށް މުވައްޒަފުންނަށްވެސް ރިސްކް އެލަވަންސްގެ ގޮ

 ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

ނޭަޝނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީގެ ލައިސެންސިންގް އެންޑް ކުއަލިޓީ އެޝުއަރެންސް ސެކްަޝންގައި ކުރިން   9.4

-/100ކް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ދުވާލަކަށް  ޑިރެކްޓަރެއްގެ މަޤާމުގައި ވަޒީފާއަދާކުރަމުންދިޔަ ފަރާތަށް ރިސް

. )ސަތޭކަ ރުފިޔާ( ދީފައިވާކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ރ

ވަޒީފާގެ ބަޔާން ހުށަހެޅުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި  މިހާރު އަދާކުރަމުންދާ މަާޤމުގައި ކުރިން ހުރި ފަރާތުގެ  

ވަޒީފާ    ފައިވާނެއެވެ.ފަރާތަށް އަންގާ ފަރާތެއްގެ  ކިޔާ  އިބްރާހީމް  ފަރާތުން ޢާއިަޝތު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ބަޔާން ހުށަހަޅާފައިވާއިރު، އެފަރާތް އަދާކުރަމުންދާ މަާޤމަކީ ޑިރެކްޓަރުގެ މަާޤމުކަން އިންގެން އޮންނައިރު،  

ޢި  އެހެނިހެން   އަދި  އެލަވަންސް  އުޖޫރައާއި  'ލިބޭ  ބަޔާނުގެ  ވަޒީފާ  ދަށުން ރިސްކް  މި  ގެ  ނާޔަތްތައް' 

ދުވަހަކަށް   ކޮންމެ  ނުކުންނަ  ގޮތުގައި  ރުފިޔާ(  -/50އެލަވަންސްގެ  )ފަންސާސް  ލިބޭކަމަށް ރ. 

ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ވަޒީފާގެ ބަޔާނަށް ރިޢާޔަތްކުރުމުން  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް 

މިހާރު އަދާކުރަމުންދާ މަާޤމުގައި ކުރިން ހުރި ފަރާތަށްވެސް ރިސްކް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ލިބިދީފައިވަނީ  

ގޮތުގައި ލިބެމުންދާ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މިހާރު ރިސް  ރ. )ފަންސާސް  -/50ކް އެލަވަންސް ގެ 

އެ މަާޤމުގައި ކުރިން ހުރި ފަރާތަށް ރިސްކް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ރުފިޔާ( ކަން އިނގެން އޮންނަކަމާއި، 

ފާހަގަކުރެވެއެވެ. -/100ދުވާލަކަށް   ނެތްކަން  އެނގެން  ލިޔުމުން  މި  ލިބޭކަން  ރުފިޔާ(  )ސަތޭކަ   ރ. 

ރިސްކް   މީގެއިތުރުން މުވައްޒަފުންނަށް  އެހެން  ސެކްަޝންގެ  ވަޒީފާއަދާކުރާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ގޮތުގައި   އެއްވެސް  -/100އެލަވަންސްގެ  ސާބިތުކޮށްދިނުމަށްޓަކައިވެސް  ލިބޭކަން  ރުފިޔާ(  )ސަތޭކަ  ރ. 

 ކުރުމުގެ ސަބަބުން ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމާއި، އެހެންކަމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވިސްލްބްލޯ

އެފަރާތަށް  ކުޑަކޮށްފައިވާކަން  އެލަވަންސް  ރިސްކް  ބަޔާންކޮށް  ބަދަލުހިފާފައިވާކަމަށް  އެފަރާތާމެދު 

ބަދަލުގައި  -/50ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާތީ، ރިސްކް އެލަވަންސް ގެގޮތުގައި   )ފަންސާސް ރުފިޔާ( ގެ  ރ. 
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ސަތޭކަ ރުފިޔާ( ލިބިދޭންޖެހޭނެ ހަމައެއް އޮތްކަމަކަށް ރ. )-/100ވަޒީފާއަށް ނިކުންނަ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް  

 ނުދެކެމެވެ. 

ާޤނޫނުގެ   .10 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ބަދަލު ހިފުމުގެ    12ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ 

-/25,000ތުގައި  ކުރުވާ، ރަމްޒީ ބަދަލެއްގެ ގޮގޮތުން ޢަމަލު ހިންގި ފަރާތް އަދި މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް ޒިންމާ

 . )ފަންސަވީސް ހާސް ރުފިޔާ( ނަގައިދެވޭނެތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ރ

ވަނަ މާއްދާގެ    16)ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ާޤނޫނު( ގެ    2019/16ާޤނޫނު ނަންބަރު   10.1

 ؛އި)ހ( ގަ

އެކަމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުމުގެ   ވިސްލްބްލޯކުރުމުން ބަދަލުހިފުމުގެ ގޮތުން ކުރާ ކަމެއްގެ މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ " 

މައްސަލަތަކުގައި  ހުށަހަޅާ  ހޯދުމަށް  ހިންގާފައިވަނީ ވަކި   ބަދަލު  ކަމެއް  ނުވަތަ  އަޅާފައިވަނީ   ފިޔަވަޅެއް 

އެ ފިޔަވަޅު އެ ގޮތުގައި އެޅުމަށް   ވިސްލްބްލޯކޮށްފައިވާތީ ނޫން ކަމާއި، ވިސްލްބްލޯކޮށްފައި ނުވިނަމަވެސް، ހަމަ 

 ޢަމަލެއް   ސަބަބުތަކެއް ހުރިކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ ބަދަލުހިފުމުގެ  ނުވަތަ ވަކި ކަމެއް ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ 

 ފަރާތެއްގެ ޒިންމާއެކެވެ."  ހިންގާފައިވާކަމަށް ބުނެ އެ ފަރާތަކާ ދެކޮޅަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިފައިވާ 

ހުށަހެޅި ފަރާތް ވިސްލް ބްލޯކުރުމުގެ ސަބަބުން އެފަރާތާމެދު    މިފަދައިން ބަޔާންކުރެވިފައިވާއިރު، މި މައްސަލަ

އަޅާފައިނުވާކަމާއި، އެފަދަ ފިޔަވަޅެއް އެޅިނަމަވެސް، އެފަދައިން    ބަދަލު ހިފުމުގެ ގޮތުން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް

ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ހުރެގެންކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ސިވިލް  

  ސަރވިސް ކޮމިަޝނުގެ ޒިންމާއެއްކަމަށް ދެކެމެވެ.

މުންދިޔަ މަާޤމަށް އެފަރާތް ޢައްޔަންކޮށްފައިވަނީ، އެ މަާޤމަށް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މިހާރު އަދާކުރަ  10.2

ގާތްގަނޑަކަށް   ފާއިތުވީފަހުންކަން،    9އިޢުލާންކުރިތާ  މަސް  އޭޖެންސީގެ  )ނުވައެއް(  ޑްރަގް  ނޭަޝނަލް 

ސިވިލް ސަރވިސް  ( އިޢުލާންއަށާއި،2019ޖޫން    16)   434-HR/434/2019/93(IUL)ނަންބަރު   
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'ވަޒީފާ ބަދަލުކުރެއްވި ޗިޓް' އަށް ބެލުމުން އިނގެން    CSC/2020/01388 (3)ކޮމިަޝނުގެ ނަންބަރު   

މާއްދާގެ    17.1ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ އުޫޞލުގެ  އޮންނަކަމާއި،  

 )ހ( ގައި 

ފެށި  ތާރީޚުން  ހަމަވާ  މުއްދަތު  ބަންދުނޫން  "އިޢުލާނުގެ  ސަރުކާރު  މީހަކު    30ގެން  ވަޒީފާއަށް  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  )ތިރީސް( 

ކަނޑައަޅާފައިވާ މަރުޙަލާތައް ފުރިހަމަކޮށް، އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބުނު ފަރާތަށް ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމަށް ސީ.އެސް.   އައްޔަންކުރުމަށް 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ."  ވިއުގަ މެދުވެރިކޮށް 

ބަޔާންކުރެވިފައިވާކަމާއި،   ކޮމިަޝންގެ މިފަދައިން  ސަރވިސް  ސިވިލް  މައްސަލައިގައި  ހުށަހެޅިފައިމިވާ 

ބެލިބެލުމުން،   ޖަވާބުފޯމުގައި  ފަރާތުން  ފަރާތްކަމަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހޮވެންޖެހޭނީ  މަާޤމަށް  މި 

ން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް  އެއަށްފަހު އެފަރާތް މި މަާޤމަށް ހޮވާފައިވާކަބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،  

އެފަރާތް މި މަާޤމަށް ހޮވުމާއި ދޭތެރޭގައި ދިގު މުއްދަތެއް ފާއިތުވެފައިވާއިރު، މި މުއްދަތުގައި ކަން ހިނގާ  

 ދިޔަ ގޮތަށް ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

 އެންޝުއަރެންސް ސެކްަޝނަށް ނޭަޝނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީގެ ލައިސެންސިންގ އެންޑް ކުއަލިޓީ  10.2.1

ނަންބަރު   ކޮށްފައިވާ  ހޯދުމަށް  ޖޫން   434-HR/434/2019/93  (16(IUL)ޑިރެކްޓަރެއް 

 އެފަރާތުގެ   ކުރިމަތިލުމުންރާޒީ ކިޔާ ފަރާތެއްގެ  هللا ޢަބްދު( ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު އިޢުލާނަށް  2019

ަޝރުތު ހަމަވެފައިނުވާކަމަށާއި ަޝރުތު ހަމަވެފައިނުވަނީ ސިވިލް ސަރވިސް ވިއުގައަށް އެފަރާތުގެ 

މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ނުބައިކޮށް އަޅާފައިވުމުންކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އެ މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅު 

ވާދަކުރެވޭނެ ގޮތް   ކޮށްދިނުމަށްފަހު ނޭަޝނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީގެ ޑިރެކްޓަރ ގެ މަާޤމަށް އަލުން

އެދި   ސިޓީއެއް   2019ޖުލައި    10ހަދައިދިނުމަށް  ކޮމިަޝނަށް  ސަރވިސް  ސިވިލް  ގައި 

 ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.  

ރާޒީއަށް ފޮނުވާފައިވާ ނަންބަރު هللا މި ސިޓީއާ ގުޅިގެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުން ޢަބްދު  10.2.2

188-RE/ASJ/2019/325  ުރާޒީގެ هللا ' ގައި ޢަބްދު 'އަމިއްލަ މީހުން ފޮނުވާ ސިޓީގެ ޖަވާބ
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)ތޭވީސް( ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ހުރިކަމަށް    23)ހަތަރެއް( މަހާއި    4)ތިނެއް( އަހަރާއި    3ޖުމުލަ  

ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އެފަރާތުގެ ަޝތުރު ހަމަނުވާކަމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ކޮމިަޝނުން 

 ބަލަމުން ގެންދާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  

ސިވިލް ޒީރާ هللا ޢަބްދު 10.2.3 އެޖެންސީއާއި  ޑްރަގް  ނޭަޝނަލް  ގުޅިގެން  ލިޔުންތަކާއި  ތަޖުރިބާގެ  ގެ 

ޑްރަގް  ނޭަޝނަލް  ބަލާއިރު،  ސިޓީތަކަށް  ބަދަލުކުރެވިފައިވާ  ކޮމިަޝނާދެމެދު  ސަރވިސް 

ރާޒީގެ ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތު އިޢުލާނުގައިވާ ަޝރުޠުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ هللا އެޖެންސީއިން ޢަބްދު 

ހަމަ ހަމަވާކަމަށް  މަތިން  ަޝރުޠު  މަާޤމަށް  އެ  އެފަރާތް  ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،  ނުވާކަމަށް 

އެފަރާތު ނިންމުން ބަޔާންކޮށް،  ނިންމާފައިވާ  ކަނޑައަޅައި  ހަމަނުވާކަމަށް  ަޝރުޠު  ގެ 

 މުރާޖާކޮށްދިނުމަށް އެދިފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. 

އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ނެތްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، އެފަރާތުން އެކަމާ   ރާޒީގެ ތަޖުރިބާهللا ޢަބްދު 10.2.4

ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިނުވާތީކަމަށް ނޭަޝނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީއިން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، 

ބ(  މާއްދާގެ )   5.2ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ އުޫޞލުގެ  

 ؛ ގައި

ހަމަކޮށް   ފުރި  ލިޔުންތައް  ބުނާ  ހުށަހަޅަން  އިޢުލާނުގައި  ފުރިހަމަވޭތޯއާއި،  މަޢުލޫމާތުތައް  ފޯމުގައިވާ  އެދޭ  "ވަޒީފާއަށް 

ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރުމަކީ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ   ހުށަހެޅުމާއި، ވަޒީފާއަށް އެދޭ 

 ".ޒިންމާއެކެވެ 

 ؛މިފަދައިން ބަޔާންކުރެވިފައިވާކަމާއި، އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު މާއްދާގެ )އ( ގައި

"ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާ އެކު އެއްކަރުދާސްކުރުމަށް ހުށަހެޅޭ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާގެ  

 ނުވާނެއެވެ." ބަލައިގަނެގެން  އެއްވެސް ލިޔުމެއް ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ފަހުން 

ރާޒީ  ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމަށް ޝަރުޠު ހަމަނުވަނީ އެފަރާތުން هللا ޢަްބދުމިފަދައިން ަބޔާންކުރެވިފައިވާއިރު،  

ފޮނުވާފައިވާ  އެޖެންސީއިން  ޑްރަގް  ހުށަހަޅާފައިނުވާތީކަން ނޭޝަނަލް  ލިޔެކިޔުންތައް  ގުޅޭ  ތަޖުރިާބއާ 
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ލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން މި ފަރާތް ތަކުރާރުކޮށް އެހެންނަމަވެސް ސިވި  ސިޓީތަކުން އެނގިގެންދެއެވެ.

އެ މަޤާމަށް ޝަރުޠު ހަމަވާކަމަށް ަބޔާންކޮށް ވަކި ފަރާތެއް ވަޒީފާއަށް ޢައްޔަންކުރުމަށް ާބރުއަޅާީބދައިން 

ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ނަންަބރު   މުޢާމަލާތްކޮށްފައިވާކަން  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް          އެގޮތުން 

188-POD/434/2019/26 ،ިސިޓީގައ 

"ސިވިލް ސަރވިސް އިދާރާއެއްގައި މަސައްކަތް ކުރިކަމަށް ފެންނަން ނެތް ކަމުގައި ވިޔަސް، އަދި އެ ލިޔުމުގައި މަޤާމުގެ    

ބަޔާންކޮށްފައިނުވިނަމަވެސް،   ކަނޑައެޅިފައިވާ  މަސްޢޫލިއްޔަތު  ނަމަ،  ގުޅޭ  މަސައްކަތާ  ވަޒީފާގެ  ގޮތުން  ނަމުގެ  މަޤާމުގެ 

ތެރެއިން  ކޮމިޝަނުން  އުޞޫލުގެ  ގެންދިއުމަށް  ކުރިއަށް  ބަލައިގެން  ކަމުގައި  މުއްދަތެއް  ކުރި  މަސައްކަތް  އެއީ   

 ނިންމަވާފައިވާތީ" 

ރާޒީ هللا އިން ޢަބްދު   ނޭަޝނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީމިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢިބާރާތަށްބަލާއިރު،  

ތަޖުރިބާއާގުޅޭ ލިޔުން ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު، އަދި އެފަރާތުގެ ތަޖުރިބާ ހަމަވާކަން 

ވަކި މުއްދަތަކަށް ތަޖުރިބާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވިއުގައިން ފެންނަން ނެތްކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު،  

އަދި ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ   މުއްދަތު  ގެށް، ތަޖުރިބާބޭނުންވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް އިޢުލާންކުރާ މަާޤމުތަކަ

  ހަމައެކަނި މަާޤމުގެ ނަމުގެ ގޮތުން ވަޒީފާގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ކަމަށް ބަލައި   ދާއިރާތައް ނޭނގޭގޮތައް

 ޢަދުލުވެރި ގޮތްކަމުގައި ނުފެނެއެވެ.  ދިނުމަކީ އެންމެ  ސްމާރކްަޝރުޠު ހަމަވާ ކަމަށް ބަލައި،  

ކޮމިަޝނު  10.2.5 ސަރވިސް  އަންގާފައިވާސިވިލް  ޢަބްދުދަފަ   ން  ހަމަވާކަމަށް هللا އިން  ަޝރުޠު  ރާޒީ 

هللا ކަނޑައަޅައި، އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް އަލުން، އިޢުލާންކޮށް "ރެކްރޫޓްމަންޓް ޕްރޮސެސް" ގައި ޢަބްދު 

ހިމެނުމަށް   ސަރވިސް ރާޒީ  ސިވިލް  އިންކާރުކޮށްފައިވާތީ،  އެޖެންސީއިން  ޑްރަގް  ނޭަޝނަލް 

ން ނޭަޝނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީއަށް އަންގާފައިވާއިރު، ކޮމިަޝނުން އިންޓަވިއުބޭއްވުމަށް ނިންމާ، އެކަ

ހަދާ،  ދެކޮޅު  ބައިވެރިކުރުވުމަށް  މުވައްޒަފުން  އެޖެންސީގެ  ޑްރަގް  ނޭަޝނަލް  އިންޓަވިއުގައި  އެ 

ާޤ މި މަާޤމަށް އިންޓަވިއުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ،  ނޫނާ ގަވާއިދާ، އުޞޫލުތަކާ އަލުން 

 ށްފައިވެއެވެ. ޚިލާފަށް ކަމަށް ބަޔާންކޮ
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ރާޒީ ަޝރުޠު ހަމަވާކަމަށް  هللا ނަމަވެސް މި މަާޤމުގެ އިންޓަވިއު ކުރިއަށްދިޔަކަމެއް ނުވަތަ ޢަބްދު 10.2.6

ކަނޑައަޅައި، ރެކްރޫޓްމަންޓް ޕްރޮސެސްގައި ބައިވެރިވީކަމެއް ހުށަހަޅާފައިވާ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމަކުން 

 30ހަމަޖައްސައިދީފައިނުވާތީ، އިޢުލާނަށް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެ މަާޤމު    އިނގެން ނެތެވެ.

)ތިރީސް( ދުވަސް ހަމަވުމުން އެކަން ބަޔާންކޮށް ސިޓީ ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި އަދި، އެންމެ މަތިން 

މާރކްސް ލިބިފައިވަނީ އެފަރާތްކަމަށްވާތީ އެފަރާތް އެ މަާޤމަށް ޢައްޔަންކޮށް ދިނުމަށާއި، ސިވިލް  

އި، އެކަން ދާ ޚިލާފަށް މުވައްޒަފުން ޢައްޔަންކުރަން އުޅޭކަމަށާސަރވިސް ކޮމިަޝނުން ާޤނޫނާ ގަވާއި

ބަޔާންކޮށް އެތަށްފަހަރަކު ސިޓީ ލިޔެ، އެފަރާތް މަާޤމަށް ހޮވުމަށް ނުވަތަ އެފަރާތަށް    އިްޞލާޙުކުރުމަށް

އެދެވޭ ޖަވާބެއް ދިނުމަށް ނުވަތަ ދެން ކަން ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ގޮތް އޮޅުން ފިލުވުމުގެ ގޮތުން 

 ޓީ ހުށަހަޅާފައިވާކަން އިނގެން އޮވެއެވެ. ސި

އެހެންނަމަވެސް އެފަރާތަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި އީޖާބަދީފައިނުވާއިރު، ަޝރުޠުހަމަނުވާ ފަރާތެއް  10.2.7

ވަޒީފާއައް ޢައްޔަންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުން ަޝރުޠު ހަމަވާކަމަށްބުނެ  

އިޢުލާން  މަާޤމުގެ  ކުރިމަތިލީ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގެންގޮސްފައިވާކަމާއި،  ކުރަމުން 

ކުރިމަތިލާފައިވާ  މަާޤމަށް  ފަރާތަކީވެސް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ބާޠިލުކޮށްފައިވާކަން 

ކޮމިަޝނުން ފަރާތަކަށް ސަރވިސް  ސިވިލް  ރިޢާޔަތްކުރުމެއްނެތި  ޙައްަޤށް  އެފަރާތުގެ  ވާއިރު 

ޙިމާޔަތްކުރުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ އެންމެ ފަރާތެއްގެ ޙައްުޤކަންވެސް ހުށަހެޅިފައިވާ ސިޓީތަކުން 

 އެނގިގެންދެއެވެ.  

ފެބުރުވަރީ    20ލިބުމުގެ ސަބަބުން  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވިސްލް ބްލޯކޮށް އެކަށީގެންވާ ޙައްލެއް ނު 10.2.8

ރައްދުވި ސިވިލް    2020 މައްސަލަ  ހުށަހެޅުމުން،  މައްސަލަ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ގައި 

  1)ހަމަސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނުނިންމުނު ނިންމުމެއް ގާތްގަނޑަކަށް    6ސަރވިސް ކޮމިަޝނަށް  

އެ މަާޤމަށް ޢައްޔަންކޮށް އްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  )އެކެއް( މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމުމަށްފަހު، މަ

އަދި އެފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އެކަން އެފަރާތަށް އަންގާފައިވެއެވެ.  
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ީޝޓަށް ބަލައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ އެ މަާޤމަށް ހޮވޭ   A2ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި،  

އެފަރާ މައްސަލަ  ފަރާތްކަމަށްވާތީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  އިންނާނެކަމަށް  ހޮވާފައި  މަާޤމަށް  އެ  ތް 

ހުށަހެޅި ފަރާތް ވިސްލް ބްލޯކުރުމުގެ ސަބަބުން، އެފަރާތަށް ވަޒީފާހަމަޖެހޭނެކަން ސިވިލް ސަރވިސް 

އަދި   ބާޠިލުކޮށް،  އިޢުލާން  ހަމަޖައްސައިނުދިނުމަށް  ވަޒީފާ  އެފަރާތަށް  އެނގިހުރެ،  ކޮމިަޝނަށް 

އެފަރާތް  ބާޠި އިޢުލާނަށް  ވިސްލްބްލޯކުރުމުގެ  ލުކުރު  ހަމަޖައްސައިދީފައިވަނީ  ވަޒީފާ  ޢައްޔަންކޮށް، 

   ސަބަބުން ބަދަލުހިފުމުގެ ރޫޙުގައިކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ.

ވިސްލްބްލޯކުރުމުގެ ގޮތުން އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ކަންކަން އެހެން ހުރުމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއިމެދު   10.3

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވިސްލް  ފައިވާކަން މަދަނީ މިންގަނޑުން ސާބިތުވާން އޮތުމުންނާއި،  ބަދަލު ހިފާ 

ތުން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުވާކަމާއި، އެފަދަ  ބްލޯކުރުމުގެ ސަބަބުން އެފަރާތާމެދު ބަދަލު ހިފުމުގެ ގޮ

ފިޔަވަޅެއް އެޅިނަމަވެސް، އެފަދައިން ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ހުރެގެންކަން މައްސަލަ  

ރައްދުވި ފަރާތަށް ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާތީ، މައްސަލަ ރައްދުވި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝން މިކަމުގައި  

އަދި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ މި ޢަމަލަކީ ާޤނޫނާ   ންމާވާންޖެހޭކަމަށް ކަނޑައަޅަން ފެނެއެވެ.ޒި

އްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ާޤނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލަށް ފިޔަވަޅެއް އެޅުމެއްނެތި، އަޅާނުލައި  މަ ޚިލާފު ޢަމަލަކަށްވާތީ،  

މިފަދަ ޢަމަލު ތަކުރާރުކުރުމުން    ތަރުޙީބުދިނުންކަމަށް ަޤބޫލުކުރެވޭތީ،މިފަދަ ކަންކަން ކުރުމަށް  ދޫކޮށްލުމީ،  

ާޤނޫނާ ޚިލާފު    ދުރުކޮށް، އިްޞލާޚުވުމަށް ބާރު އެޅުމުގެ ގޮތުން، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ 

ންސަވީސްހާސް  ރ. )ފަ/25,000-މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ރަމްޒީ ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި    ޢަމަލު ކުށްވެރިކޮށް،

 ރުފިޔާ( ނަގައިދިނުމަށް ކަނޑައަޅައި، މި މޭރުމުން މި މައްސަލަ ނިންމަން ފެނެއެވެ. 
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 މައްސަލައިގެ ނިންމުން: 

ބެލި    ދެންފަހެ، މައްސަލަ  ލިޔެކިޔުންތަކަށާއި،  ހުށަހެޅި  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތުންނާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ޢާއިަޝތު   ޔަތްކޮށް ބެލިއިރު،ޢާރި އި ހެކީގެ ހެކިބަހަށްމަޖިލީހުގައި ދެފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކަށާއި، ދީފައިވާ ބަޔާންތަކަށާ

  ނޭަޝނަލް   (A116580)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  (  ވަދޫޒޫނާ މުޙައްމަދު )ނާރެސް / ގއ. ދެއް

  ކުރިމަތިލާން   އިޢުލާނުން(  2019  ޖޫން  16)  434-HR/434/2019/93(IUL)  ނަންބަރު   އެޖެންސީގެ  ޑްރަގް

ވަޒީފާ ދިނުމުގައި އަދި ވަޒީފާ    ބޭއްވުމަށްފަހު،  އިމްތިހާނު  އިންޓަވިއުކޮށް،  ކުރިމަތިލައި،  މަާޤމަށް  ޑިރެކްޓަރުގެ  ހުޅުވާލެވުނު

ޒީފާއެއް އަދާކުރުމުގެ ހައްަޤށް  ވާ ވަަޝރުޠު ކަނޑައެޅުމުގައި ތަފާތުކޮށްފައިވާތީއާއި، ާޤނޫނު އަސާސީން ކަށަވަރުކޮށްދީފައި 

 11)ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ާޤނޫނު( ގެ    16/2019އަދި ާޤނޫނު ނަންބަރު    ނެފައިވާތީ،އަރައިގަ

ގެ  އެޖެންސީ ނޭަޝނަލް ޑްރަގް  މުގެ ޢަމަލުތައް ހިންގާފައިވާތީ،  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ވިސްލްބްލޯ ކުރުމާއި ގުޅިގެން ބަދަލުހިފު

ތް ސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާ( އިޢުލާނުގައިވާ މަާޤމަށް މައ2019ްޖޫން    16)  434-HR/434/2019/93(IUL)    ނަންބަރު

ސަރވިސް ސިވިލް  ރިކުއެސްޓް    ކޮމިަޝނަށް  ހޮވުމަށް  ބާވަތުގެ  އެ  އުޞޫލުން  ޢާންމު  ފެށިގެން  ތާރީޚުން  ފޮނުވި 

ތާރީޚު  އެޕްރޫވްކުރުމަށް ބަންދު ނޫން    ންދާ މުއްދަތުގައި ނުވަތަ އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު ހަމަވި   30ފެށިގެން، ސަރުކާރު 

ތެރޭގައި ދުވަހުގެ  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި )ތިރީސް(  ހަމަޖައްސަންޖެހޭކަމުގައި  މަާޤމު  އެ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ     ،

ތާރީޚުކަމުގައިވާ   ޢައްޔަނުކުރެވުނު  މަާޤމަށް  އެ  ފެށިގެން  ދުވަހުން  މަާޤމަށް ހަމަޖައްސަންޖެހޭ  މާރިޗު    18ޑިރެކްޓަރގެ 

މުސާރަ  2020 ޙައްުޤވާނެ  ހުރިނަމަ  މަާޤމުގައި  އެ  ނިޔަލަށް  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ގެ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އިން، 

ލިބުނު މިންވަރު އުނިކުރުމުންޖެހޭ ޢަދަދާއި، މިހާރުވެސް މަސައްކަތް    ންލައިސެންސިންގ އޮފިސަރގެ މަާޤމު މުސާރައި

ލިބެންޖެ ހި ނުލިބި  ކުރަމުންދަނީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއްގައި ކަމަށްވެފައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މަާޤމު 

އޮފިސަރގެ   ލައިސެންސިންގ  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ކުރިން  ދެމުންގެންދާނީ  ފައިސާ  އިތުރުގަޑީގެ  މުއްދަތުގައި  ހިނގައިދިޔަ 

މަާޤމުގެ މުސާރައަށް ބިނާކޮށްކަމަށް ވުމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މަާޤމު ލިބެންޖެހި ނުލިބި ހިނގައިދިޔަ މުއްދަތުގައި  

މަސަ  މުސާރައަށް  އިތުރުގަޑީގައި  މަާޤމުގެ  ޑިރެކްޓަރގެ  ދޭންޖެހޭނީ  ފައިސާ  ގަޑިތަކަށް  ބިނާކޮށްކަމަށް އްކަތްކޮށްފައިވާ 

ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، މިހާރު އަދާކުރަމުންދާ މަާޤމުގެ މުސާރައަށް ބިނާކޮށް އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ ދިނުމުގެ ސަބަބުން  



 
 ށް ރައްދުވާގޮތަށް ކޮމިޝަނަސިވިލް ސަރވިސް 

ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަހު ޢާއިޝަތު ޒޫނާ މުޙައްމަދު   VTR/2020/39މައްސަލަ 

                                             

 

28 ގެ  27 ޞަފްޙާ      
 

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

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

 

، ވަޒީފާ ހަމަޖައްސަންޖެހޭ ދުވަހުން ފެށިގެން ވަޒީފާ ދިން ތާރީޚުގެ ނިޔަލަށް ރިސްކް  އުނިވެފައިވާ ފައިސާ ނަގައިދިނުމަށާއި

ރުފިޔާ ދޭންޖެހޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ރިސްކް    -/100އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް  

ގިނަ ދުވަސްތަކެއް   އަޅައި، މަާޤމަށް ހަމަނުޖައްސައިއެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި އުނިވެފައިވާ މިންވަރު ނަގައިދިނުމަށް ކަނޑަ

ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ  ،  ވޭތުވެގެން ދިޔުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދިނުމަށާއި

މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް    ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ބަދަލު ހިފުމުގެ ގޮތުން ޢަމަލު ހިންގި ފަރާތް އަދި  12ާޤނޫނުގެ  

ފަރާތްތަކު އެ  ބަދަލު  ގެއްލުމުގެ  ލިބުނު  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ގެ  ޒިންމާވާންޖެހޭނެކަމަށް 

ށާއި، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މިފަދަ ޢަމަލެއް ކޮށްފައިވާތީ ކަމުގެ ބޮޑު  ނަގައިދިނުމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަ  ކިބައިން

-/25,000ނަށާއި، މިފަދަ ކަންކަން ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތްތަކުން ނުކުރުވުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން ރަމްޒީ ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި  މި

 2022ފެބުރުވަރީ    20. )ފަންސަވީސް ހާސް ރުފިޔާ( ލިބިދިނުމަށް އެދި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނަށް ރައްދުވާގޮތަށް  ރ

  ހުށަހެޅުމުން ބަލާފައިވާ މި މައްސަލައިގައި، ގައި  ވަޒިފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް

( އިޢުލާނުގައިވާ މަާޤމަށް  2019ޖޫން    16)  434-HR/434/2019/93(IUL)ގެ ނަންބަރު  އެޖެންސީ ނޭަޝނަލް ޑްރަގް  

 ރިކުއެސްޓް އެޕްރޫވްކުރުމަށް   ފޮނުވި ތާރީޚުން ފެށިގެން  ކޮމިަޝނަށް  ތް ހޮވުމަށް ސިވިލް ސަރވިސްމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާ

)ތިރީސް( ދުވަހުގެ    30ފެށިގެން، ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން    ންދާ މުއްދަތުގައި ނުވަތަ އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު ހަމަވި ތާރީޚު

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް    ނުޖެހޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅައި،އިދޭން  ތެރޭގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެ މަާޤމު ހަމަޖައްސަ 

  2020މާރިޗު    18ހަމަޖައްސަންޖެހޭ ދުވަހުން ފެށިގެން އެ މަާޤމަށް ޢައްޔަނުކުރެވުނު ތާރީޚުކަމުގައިވާ  ޑިރެކްޓަރގެ މަާޤމު  

ގެ ނިޔަލަށް އެ މަޤާމުގައި ހުރިނަމަ ޙައްުޤވާނެ މުސާރައިން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ ލައިސެންސިންގ  

  ހަމައެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި،ނިކުރުމުންޖެހޭ ޢަދަދު ނަގައިދޭނެއޮފިސަރގެ މަާޤމު މުސާރައިގެ ލިބުނު މިންވަރު އު 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޑިރެކްޓަރގެ މަާޤމު ހަމަޖައްސަންޖެހޭ ދުވަހުން ފެށިގެން އެ މަާޤމަށް ޢައްޔަނުކުރެވުނު  އަދި  

އިވާ ގަޑިތަކަށް ޑިރެކްޓަރގެ މަާޤމުގެ  ގެ ނިޔަލަށް، އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތްކޮށްފަ   2020މާރިޗު    18ތާރީޚުކަމުގައިވާ  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސަންޖެހޭ    އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ ދޭންނުޖެހޭކަމަށް ކަނޑައަޅައި،މުސާރައަށް  
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ދުވަހަކަށް    ދުވަހުން ފެށިގެން ވަޒީފާ ދިން ތާރީޚުގެ ނިޔަލަށް ރިސްކް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކޮންމެ

 ހަމައެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައެޅިނަމަވެސް،   ލިބެންޖެހޭނެރުފިޔާގެ  -/100

ފިޔަވަޅެއް   އެއްވެސް  ގޮތުން  ހިފުމުގެ  ބަދަލު  އެފަރާތާމެދު  ސަބަބުން  ބްލޯކުރުމުގެ  ވިސްލް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

އެޅިނަމަވެސް،   ފިޔަވަޅެއް  އެފަދަ  ސަބަބުތަކެއް އަޅާފައިނުވާކަމާއި،  އެކަށީގެންވާ  އަޅާފައިވަނީ  ފިޔަވަޅު  އެފަދައިން 

، ވިސްލްބްލޯކުރުމުގެ ސަބަބުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި  އާއިހުރެގެންކަން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާތީ

ރުވާ، ރަމްޒީ ބަދަލެއްގެ ގޮތުން ފަރާތުގެ ކިބައިން ބަދަލުހިފާފައިވާތީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝން އެކަމަށް ޒިންމާދާރުކު

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ރ. )ފަންސަވީސްހާސް ރުފިޔާ(  -/25,000މައްސަލަ ރައްދުވި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުގެ ފަރާތުން  

 ،ދިނުމަށް ކަނޑައަޅައިފަރާތަށް ލިބި

މައްސަލަ ހުށަހެޅި    )ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  30( އިން ފެށިގެން  2022  ސެޕްޓެންބަރު  26މި ފައިސާ މިއަދު )

)ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭ ވަޒީފާއާބެހޭ    03ފަރާތަށް އެކީ އެއްފަހަރާ ދިނުމަށްފަހު، އެކަން ހަމަޖެހޭތާ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން  

މައްޗަށް އަންގައި، އަމުރުކޮށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުގެ ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިޔުމުން އެންގުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި 

    ނިންމައިފީމެވެ.މި މައްސަލަ

 1444 ޞަފަރު 30

 2022 ސެޕްޓެންަބރު 26
 
 
 

 މި މައްސަލަ ަބލައި ނިންމީ

                     

 

 ޝަމްޢާ އިބްރާހީމް މަރްޔަމް  

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ މެންބަރު


