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` 

 

  
 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް               

 ދިވެހިރާއްޖެ ،މާލެ   
 

 

 ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގައި  ޢާއްމު ރޯގާއާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިޢުލާނުކުރެވިފައިވާ  19-ކޮވިޑް 

 އުޞޫލު ޢަމަލުކުރާނެ ޚާއްޞަ  ގެންދިއުމުގައި ގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލު 

 

ވެހިރާއްޖޭގައި ދިރޯގާއާ ގުޅިގެން  19-ދުނިޔޭގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑްމި އުޞޫލަކީ  )ހ( .1 ތަޢާރަފް 
ކުރިމަތިވެއްޖެކަމަށް ޤާނޫނު ނަްނބަުރ  ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުޞިއްޙަތުގެ  ޢާއްމު
)ޢާންމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަުށްނ  2012/7

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުެގ މަސައްކަތްތައް ،އިޢުލާނުކުރެވިފައިވާތީ
 ލެވެ.ގެންދިއުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް ބަޔާންކުރާ ޚާއްޞަ އުޞޫކުރިއަށް

 
ދުމަތް ޚި  ރިސެޕްޝަނުގެ 

 ދިނުން 
 ،މުއްދަތުގައި ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިޢުލާނުކުރެވިފައިވާ ޢާއްމު )ހ( .2

 މެންދުރު އިން 09:00ވެސް ހެނދުނު  ރަސްމީ ބަންދުނޫން ކޮންެމ ުދވަހެއްގެ
އި، ޚިދުމަތްތައް ފިޔަވަމި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ، އަށް 13:30

މަތްތައް ދެމުންގެންދާ ޚިދު ެގ ރިސެޕްޝަނުންވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލު
 ދޭންވާނެއެވެ.

 
އޮފީސްތައް ނުހުޅުވަން  ދައުލަތުގެލުގެ ޙާލަތުގައި ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަ ޢާއްމު )ށ(  

ޚިދުމަތްތައް ރިސެޕްޝަނުން ތިރީގަިއ ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  ،މުއްދަތުގައި ނިންމާ
ނޑާލެވިދާނެއެވެ. ވަގުތީގޮުތން ދިނުން  މެދުކަ

 

މެދުވެރިކޮށް  ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން އީމޭލުޓްރައިބިއުނަލަށް ހުަށހެޅޭ  .1
ހުށަހެޅޭ ލިޔެކިޔުން ފިޔަވައި، އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުން ބަލައިގަނެ 

 އެންޓްރީކުރުން؛
 ؛ފުރައިދިނުންކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރާ ފޯމުތައް  .2
ރިސެޕްޝަން ހުޅުވައިގެން ނޫން ގޮތަކަށް ފޯރުކޮށްނުދެވޭނެ އެހެނިހެްނ  .3

 ޚިދުމަތްތައް.
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ވަން އޮފީސްތައް ނުހުޅު ދައުލަތުގެޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގައި  ޢާއްމު (ނ)  

 ތައްޚިދުމަތް ދެމުންގެންދާ ރިސެޕްޝަން ހުޅުވައިގެން ،މުއްދަތުގައި ނިންމާ
 ރަސްމީ ބަންދުނޫން ކޮންެމ ދުވަހެއްގެ ވެސް، ނުދެވުނުކަމުގައި ވީނަމަވެސް

ނަލުގެ ބެހޭ ޓްރައިބިއުއަށް ވަޒީފާއާ 13:30 މެންުދރު އިން 09:00ހެނދުނު 
 ޖަވާބުދޭންާވނެއެވެ. ރަސްމީ ފޯނު ނަންބަރަށް ގުޅާ ފަރާތްތަކަށް

 
މައްސަލަ ޓްރައިބިއުނަލަށް 

 ހުށަހެޅުން 
 R-20/2015ގަވާއިދު ނަންބަރު  ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާނީ )ހ( .3

 ވަނަ މާއްދާގައި  6( ގެ 2015ދު )ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުެގ ގަވާއި
 ށެވެ.ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން އީމޭލު މެދުވެރިކޮ

 
ހުށަހަޅާ ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އީމޭލު ެމދުވެރިކޮށް ހމި މާއްދާގެ ) (ށ)  

 އަންގައި ަޖވާބުދޭންވާނެއެވެ. ހެޅި ފަރާތަށްލިބުނުކަން މައްސަލަ ހުށަމައްސަލަތައް 
 

އެއް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަާޔންކުރެވިފައިވާ ފަދައިން ހުށަެހޅޭ މައްސަލަ )ނ(  
ވަޒީފާއާބެޭހ  މައްސަލައެއް ހިނގަމުން ދަނިކޮށްނިންމުމުގެ ކުރިން، ނުވަތަ ެއ 

ގެންދެވޭ ޙާލަތަްށ  އުޞޫލުްނ ކުރިއަށް ޢާއްމުގެ މަސައްކަތްތަްއ ޓްރައިބިއުނަލު
ވަޒީފާއާބެޭހ  ފޯމާއި ލިޔެކިޔުންތަކުގެ އަޞްލު މައްސަލަ ހުށަެހޅި، ރުޖޫޢަވުމުން

 ުހށަހެޅުމަށް މަްއސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގަްނވާނެއެވެ. ޓްރައިބިއުނަލަށް
 

މައްސަލަ 
 ރަޖިސްޓްރީކުރުން 

 އިގަތުމަށްލަމައްސަލައެއް ބަ ހުށަހެޅިފައިވާއުނަަލްށ ބިވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައި  .4
 އަންގާނީ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މައްސަލަ ބަލަިއގަނެވުނުކަން، ނަމަނިންމައިފި
 ރޯނިކް ވަޞީލަތެއް މެދުވެރިކޮށެވެ.ކެޓްވެސް އިލެ ނުވަތަ އޭނޫންއީމެލު 

 
ބެލެންނެތް 

މައްސަލައެއްކަން 
 އެންގުން 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުަނލަްށ ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއް ބެލެންެނތްކަމަްށ   .5
 R-20/2015ގަވާއިދު ަނންަބރު ، ރަޖިސްޓްރޭޝަން މަރުޙަލާގައި ނިންމައިފިނަމަ
ވަނަ މާއްދާގައި  9( ގެ 2015)ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުެގ ގަވާއިދު 

ނޑައަޅައި ދެވޭ  ކަމަށްން ެބލެންނެތް މައްސަލައެއްފަދައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކަ
ވެސް  ނުަވަތ އޭނޫންމައްސަލަ ހުށަހެޅި ަފރާތަށް ފޮނުވާނީ އީމޭލު  ،ލިޔުން
 ކެޓްރޯނިކް ވަޞީލަތެއް މެދުެވރިކޮށެވެ.އިލެ
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އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް 
 އެދޭ މައްސަލަތައް 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މައްސަލަ އަނބުރާ ގެންދިޔުމަށް އެދި ހުށަހަޅައިފިނަމަ،   .6
( 2015)ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިުއނަލުގެ ގަވާއިދު  R-20/2015ގަވާއިދު ނަންބަރު 

 އަނބުރާ ގެންދިޔަކަންމައްސަލަ އިވާ ފަދައިން ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންޮކށްފަ 12ގެ 
ވެްސ  އީމޭުލ ުނވަތަ އޭނޫން ލައިގެ ޙަޞްމުންނަށް ފޮނުވާނީމައްސަ އަންގާ ލިޔުން

 ކެޓްރޯނިކް ވަޞީލަތެއް މެދުެވރިކޮށެވެ.އިލެ
 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅުނުކަން 
މައްސަލަ ރައްދުވާ 

 އެންގުން  ފަރާތަށް 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވާކަން އެންގުމުގެ ގޮތުން  (ހ) .7
( 2015)ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިުއނަލުގެ ގަވާއިދު  R-20/2015ގަވާއިދު ނަންބަރު 

 ،ހުށަހެޅި ފޯމާއިމައްސަލަ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  13ގެ 
ވެސް  ށް ފޮނުާވނީ އީމޭލު ނުަވތަ އޭނޫންމައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަލިޔެކިޔުންތައް 

 ކެޓްރޯނިކް ވަޞީލަތެއް މެދުެވރިކޮށެވެ.އިލެ
 

އުޞޫލުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ  ޢާއްމުގެ ަމސައްކަތްތައް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލު )ށ(  
ޙާލަތަށް ރުޖޫޢަވުމުން، މި މާއްާދގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ 

 ފޯމާއި ލިޔެކިޔުމުގެ އަޞްލު މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތާ ޙިއްޞާކުރަންވާނެއެވެ.
  

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިުއނަލަށް ުހށަހަޅޭ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން އެ މައްސަލައެއް  (ހ) .8 މައްސަލައަށް ޖަވާބުދިނުން 
)ވަޒީފާއާބެޭހ ޓްރައިބިއުނަލުެގ  R-20/2015ގަވާއިދު ނަްނބަރު ރައްދުވާ ފަރާތުން، 

ފަދަިއން މައްސަލައަށް  ވަަނ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 14( ގެ 2015ގަވާއިދު 
ފޯމާއި ލިޔެކިޔުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިުއނަލަށް ހުަށހަޅާނީ  ޖަވާބުދާރީވުމަށް ހުަށހަޅާ

 ށެވެ.އީމޭލު މެދުވެރިކޮ
 

މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ފޯމު ހުށަެހޅުމަށް އަންގައި މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަށް ފޮނުާވ  )ށ(  
ލިޔުމުގައި، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފަދައިން ޖަވާބު ފޯމު 

 ހުށަހެޅުމަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
 

އްސަލައާގުޅޭ ލިޔެކިޔުން މަ 
 ޙިއްޞާކުރުން 

ގަިއ ހިނގަމުންދާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅޭ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލު  .9
ލިޔެކިޔުންތަކާއި މަޙްޟަރު ބަޔާންތައް މައްސަލައިގެ ޚަޞްމުންނާ ޙިއްޞާކުރެވޭނީ 

 އިލެކްޓްރޯނިކް ވަޞީލަތެއް މެދުވެރިކޮށެވެ.ވެސް  އީމޭލު ނުވަތަ އެނޫން
 

ގަވާއިދު ނަންބަުރ ނަލަށް ުހށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއު )ހ( .10 އިބްތިދާއީ ބައްދަލުވުން 
2015/R-20  ުވަނަ  14( ގެ 2015)ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދ
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އޯޑިއޯ ނުވަތަ ވީޑިއޯ  ބައްދަލުވުން ބާއްވާނީއިބްތިދާއީ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
 މެދުވެރިކޮށެވެ. ލިންކު
 

 ފަދައިން އޯޑިއޯ ނުަވތަ ވީޑިއޯ ލިންކު ބަޔާންުކރެވިފައިވާ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި )ށ(  
ޚަޞްމުން  ގެންދިއުމަށް މައްސަލައިގެ ކުރިއަށް ބައްދަލުުވން އިބްތިދާއީ މެދުވެރިކޮށް

 ބަެބއް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.މަޤުބޫލު ސަ ޢުޛުރުވެރިވާނަމަ
 

ރުވުމުގެ އަމުރު ޙާޟި 
 ރައްދުކުރުން 

ބިއުނަލުްނ ބާއްވާ އަޑުއެހުންތަކަށް އެކި ފަރާތްތައް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައި (ހ) .11
ެވސް އިލެކްޓްރޯނިކް  ތަ އެނޫން ނުވަ  ފޮނުވާނީ އީމޭލު ށް ފޮނުވޭ އަމުރުރުކުރުމަޙާޟި
 ވެ.ލަތެއް މެދުވެރިކޮށެވަޞީ
 

އޯޑިއޯ ނުވަތަ ވީޑިއޯ ލިންކުގެ އެހީގައި ބާއްާވ އުޞޫލުގެ ދަށުްނ  މި )ށ(  
ގައިވާ  1އަޑުއެހުންތަކަށް ޙާޟިރުވުމަށް އަންގައި ފޮނުވާނީ މި އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު 

ރުގައިވާ އަމު ފޮނުވޭމިގޮތުގެމަތިން  ފޯމެޓަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ އަމުރެކެވެ.
ވާއިދު ނަންބަރު ގަ، ޟިރުނުވެއްޖެނަމަޙާއުޛުރެއްނެތި  މަޤުބޫލު އަޑުއެހުމަށް

2015/R-20 ްވަނަ  23( ގެ 2015ގެ ގަވާއިދު )ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލ
 މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.

 
ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިޢުލާނުކުރެވިފައި ވަނިކޮށް،  ޢާއްމު (ނ)  

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަަލށް އެއްވެސް ފަރާތެއް ޙާޟިރުކުރެވޭކަމުގައި ވާނަމަ 
ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެްނސީން ޢަމަލުކުރުމަށް އަންގާފައިވާ އުޞޫލުތަކާއި 

ނޑުތަކާ އެއްގޮތައް ޢަމަލުކުރަންވާނެ  އެވެ.މިންގަ
 

ގެ ކު މައްސަލަތަ 
 ބޭއްވުން  ތައް އަޑުއެހުން

ތިރީގައި  ބާއްވާނީ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަުލން ަބލާ މައްސަލަތަކުގެ އަޑުއެހުންތައްވަ )ހ( .12
 ގޮތަކަށެވެ. ގޮތްތަކުގެ ތެެރއިން ފައިވާބަޔާންކުރެވި

 

 ؛އަޑުއެހުން ބޭއްވުން އޯޑިއޯ ނުވަތަ ވީޑިއޯ ލިންކުގެ އެހީގައި .1
 .މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ޓްރައިބިއުނަލުގައި ބޭއްވުން .2

 
 ކުރިއަށް ވާ ގޮތުގެމަތިން އަޑުއެހުންތައްމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައި )ށ(  

މަޤުބޫލު ސަބަބެއް  ޚަޞްމުން ޢުޛުރުވެރިވާނަމަ ގެންދިއުމަށް މައްސަލައިގެ
 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
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އޮފީސްތައް ނުހުޅުވަން  ދައުލަތުގެޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގައި  ޢާއްމު )ނ(  
އިވާ ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރެވިފަ 1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  ،ނިންމާ މުއްދަތުގައި

 އަޑުެއހުން ބޭއްވުމަށް  އޯޑިއޯ ނުވަތަ ވީިޑއޯ ލިންކުގެ އެހީގައި ފަދައިން
 އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ.

 
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުަނލަށް ުހށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގެ ހެކިން ޙާޟިރުކުރާ  (ރ)  

 ޮގތްތަކުގެ ތެރެއިން  އަޑުއެހުމެއް މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ބަޔާންކުރެވިފައިވާ
ގޮތަކަށް ބޭއްވޭީނ، މައްސަލައިގެ ޚަޞްމުންގެ އިތުރުން، ހެކިވެރިްނ ވެސް އެގޮތަކަށް 

ނަަމވެސް ޢުޛުރުވެރިވާ  ޙާޟިރުވުމަށް ޢުޛުރުވެރިނުވާނަމައެވެ. ބޭއްވޭ އަޑުއެހުމަކަށް
 ޙާލަތުގައި މަޤުބޫލު ސަބަބެއް ބަާޔންކުރަންވާނެއެވެ.

 
ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފަދައިން ހެކިބަްސ  2މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  )ބ(  

ގެ ގަވާއިދު )ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިިބއުނަލު R-20/2015ނަގާނަމަ، ޤަވާއިދު ނަްނބަރު 
ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ހުވާ ހެކިވެރިންނަށް  43( ގެ 2015

ލައިދިނުމުގެ އިތުރުން، ހެކިބަސް ދޭން ހުރީ އެކަހެރި ތަނެއްގައި އެހެން ފަރާތެއްގެ 
ވައި އިޤުރާރެއްގައި ނުޒޫފެއް ނުފޯރާ ޙާލަތެއްގައިކަމަށް ބަޔާންކޮށް ހެކިވެރިން ލައް

 ސޮއިކުރުވަންވާނެއެވެ.
 

ގުޅިގެން ވަގުތީ އަމުރެއް  ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުަނލަށް ުހށަހެޅޭ މައްސަލައަކާ )ހ( .13 ވަގުތީ އަމުރު 
ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ  12ނުމަށް އެދިއްޖެނަމަ، މި އުޞޫލުގެ ނެރެދި
ނުވަތަ ނެރެދިނުަމށް އެުދނު ވަގުތީ އަމުރާ  އަޑުއެހުމެއް ބޭއްވިދާނެެއވެ. މަތިން

ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތަްށ ޖަވާުބދާރީވުމަށް އަމުރު  15ގުޅިގެން، މި އުޞޫލުެގ 
 ގައި، މުއްދަތެއް ދެވިދާނެއެވެ.ންރައްދުވާ ފަރާތަށް އަ

 
ނެރެދިނުމަށް އެދޭ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަަލށް ުހށަހެޅޭ މައްސަލައާ ގުޅިގެން  )ށ(  

ވަގުތީ އަމުރާމެދު ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާ ޮގތް އިއްވުމަށް، މި 
ގެ މަތިން އަޑުއެހުމެއް ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތު 12އުޞޫލުގެ 

ޓްރައިބިއުނަލުްނ ވާނެއެވެ. ނުވަތަ ނެރެިދނުމަށް އެދުނު ވަގުތީ އަމުރާމެދު ބާއްވަން
ގޮތަށް ދެފަރާތުގެ ޣައިރު އީމޭލު މެދުވެރިކޮށް ޚަޞްމުންނާ ޙިއްޞާކުރާތް ނިންމި ގޮ

 އިއްވަންވާނެއެވެ.ނިންމުން ޙާޟިރުގައި 
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އުޞޫލުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ  ޢާއްމުވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ަމސައްކަތްތައް  )ނ(  
ޙާލަތަށް ރުޖޫޢަވުމުން، ިމ ާމއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކުރެިވފައިވާ ނިންމުމުގެ 

 މައްސަލައިގެ ޚަޞްމުންނާ ޙިއްޞާކުރަންވާނެއެވެ. ،އަޞްލު
 

ގަިއ ހިނގަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އިޖުރާއީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލު )ހ( .14 އިޖުރާއީ ނުކުތާ 
ނުކުތާއެއް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ، އިޖުރާއީ ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ބަޔާން ބަދަލުކުރާނީ މި 

އިޖުރާއީ ނުކުާތއާ ގުޅިގެން ބޭއްޭވ އަދި ވަނަ މާއްދާގައިާވ ގޮތަށެވެ.  15އުޞޫލުގެ 
ނަ މާއްދާގައި ވަ 12އަޑުއެހުންތައް ކުރިއަށް ގެންދާނީ މި އުޞޫލުގެ 

 ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތަށެވެ.
 

މި އުޞޫލުެގ ، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަުލން ިނންމާ އިޖުރާއީ ނިންމުން އިއްވުމަށް )ށ(  
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އަޑުއެހުމެއް ބާއްވަންވާނެއެވެ.  12

މެދުވެރިކޮށް ޚަޞްމުންާނ ޙިއްޞާކުރާގޮތަށް ީއމޭލު ނުވަތަ އިޖުރާއީ ނިންުމން 
 ދެފަރާތުގެ ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ނިންމުން އިއްވަންވާނެއެވެ.

 
އީމޭލު މެދުވެރިޮކށް ޚަޞްމުންނާ ގޮތުގެމަތިން  ވާ( ގައިށމި މާއްދާގެ ) )ނ(  

ނިންމުން އިއްވުމުގެ ކުރިން، މައްސަލައިގެ ޚަޞްމުންގެ  ޙިއްޞާކުރާގޮތަށް އިޖުރާއީ
 ފަރާތުން އެކަމަށް އިއުތިރާޟް ުނކުރާކަމުގެ ލިޔުމެއް ހޯދަންވާނެއެވެ.

 
އުޞޫލުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ  ޢާއްމުގެ ަމސައްކަތްތައް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލު )ރ(  

( އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އިއްވޭ ށމި މާއްދާގެ ) ޙާލަތަށް ރުޖޫޢަވުމުން،
 އެ މަްއސަލައިގެ ޚަޞްމުންނާ ޙިއްޞާކުރަންވާނެއެވެ. ނިންމުންތަކުގެ އަޞްލު

 
ބަޔާން ބަދަލުކޮށްގެން 
އަޑުއެހުން ކުރިޔަށް 

 ގެންދިއުން 

 ،މުއްދަތުގައި އިޢުލާނުކުރެވިފައިވާ ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު ޢާއްމު )ހ( .15
ތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަްށ އީމޭލު މެދުވެރިކޮށް ބަޔާން ަބދަލުކޮށްގެން މައްސަލަ

 އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ.
 

ގެންދިއުމަްށ އި ބަޔާންުކރެވިފައިވާ ފަދައިން މައްސަލަ ުކރިއަށް މި މާއްދާގެ )ހ( ގަ )ށ(  
 ސަބަބެއް ބަާޔންކުރަންވާނެއެވެ.މަޤުބޫލު  ޚަޞްމުން ޢުޛުރުވެރިވާނަމަ މައްސަލައިގެ

 
މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ ބަޔާން ބަދަލުޮކށްގެން ައޑުއެހުން ކުރިއަށް މި  )ނ(  

މުރެވެ. ގައިވާ އަ  2އުމަށްޓަކައި ފޮނުވޭނީ މި އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު ގެންދި
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ބަޔާން އުޛުރެއްނެތި  މަޤުބޫލުފޮނުވޭ އަމުރުގައިވާ ތާރީޚާއި ގަޑިއަށް މިގޮތުގެމަތިން 
ެގ )ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިބިއުނަލް R-20/2015ވާއިދު ނަްނބަރު ގަނާޅައިފިނަމަ، ހުށަ

 ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ. 23( ގެ 2015ގަވާއިދު 
 

އޮފީސްތައް ނުހުޅުވަން  ދައުލަތުގެޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގައި  ޢާއްމު )ހ( .16 މައްސަލައިގެ ނިންމުން 
ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިބިއުނަަލށް ހުަށހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއް ، ނިންމާ މުއްދަތުގައި

ވަނަ މާއްދާގައި  12މި އުޞޫލުގެ  ނިންުމން އިއްވުމަށް،ނިންމާނަމަ، މައްސަލައިގެ 
ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އަޑުއެހުމެއް ބާއްވަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ މައްސަލައިގެ 

ފަރާތުގެ ޣައިރު  އީމޭލު މެދުވެރިކޮށް ޚަޞްމުންނާ ޙިއްޞާކުރާގޮތަށް ދެ ނިންމުން 
 ޙާޟިރުގައި ނިންމުން އިއްވަންވާނެއެވެ.

 
އީމޭލު މެދުވެރިޮކށް ޚަޞްމުންާނ  ދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިންމި މާއް )ށ(  

ންގެ ފަރާތުްނ ނިންމުން އިްއވުމުގެ ކުރިން، މައްސަލައިގެ ޚަޞްމު ޙިއްޞާކުރާގޮތަށް
 ނުކުރާކަމުގެ ލިޔުމެއް ހޯދަންވާނެއެވެ. އެކަމަށް އިއުތިރާޟް

  
އުޞޫލުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ  ޢާއްމުގެ ަމސައްކަތްތައް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލު ( ނ)  

މި މާއްދާގެ )ހ( އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އިއްވޭ  ޙާލަތަށް ރުޖޫޢަވުމުން،
 އެ މަްއސަލައިގެ ޚަޞްމުންނާ ޙިއްޞާކުރަންވާނެއެވެ. ނިންމުންތަކުގެ އަޞްލު

 
ގޭގައި މުވައްޒަފުން 
މަސައްކަތްކުރުމަށް 

 އިސްކަންދިނުން 

އޮފީސްތައް ނުހުޅުވަން  ދައުލަތުގެޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގައި  ޢާއްމު )ހ( .17
ވަޒީފާއާބެޭހ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ، ނިންމާ މުއްދަތުގައި

އިދާރީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ެއންމެަހއި މަސައްކަތްތައް ނުހުއްިޓ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަްށ 
 މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ.

 
މި މާއްދާގެ )ހ( އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރުމުގައި، މުވައްޒަފުން ގޭގައި  )ށ(  

 މަސައްކަތްކުރުމަށް އިސްކަންދެވޭނެ ފަދައިން މަސައްކަތްތައް ތަރުތީބުކުރަންވާނެއެވެ.
 

ގޭގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފަދައިން  (ނ)  
ބޭނުމަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިިބއުނަލުން ލިޔެކިޔުމާއި ފައިލުފަދަ ތަކެތި ގެންދާ 

ވަނަ  4ގެ މުވައްޒަފުންާނބެހޭ ަގވާއިދުގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރަިއބިއުނަލު، މުވައްޒަފުން
އަދި އެ ގެމަތިން ސިއްރު ހިފަހައްޓަްނވާނެއެވެ. މާއްދާގެ )ހ( އާ އެއްގޮތްވާ ޮގތު

 ތަކެތި އަނބުރާ ޓްރައިބިުއނަލަށް ރައްދުކުރުމަކީ އެ މުވައްޒަފެއްގެ ޒިންމާއެކެވެ.
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އުޞޫލަށް ބަދަލު 
ގެނައުމާއި އުޞޫލުގައި 

 ނުހިމެނޭ ކަންކަން 

ރޯގާއާ ގުޅިގެން ޤަުއމުގެ ޙާލަތަށް އަންަނ ބަދަުލތަަކށް ރިޢާޔަތްކޮށް މި  19-ކޮވިޑް )ހ( .18
 އުޞޫލަށް ބަދަލު ގެނެވޭއެވެ. 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަަލށް ުހށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި، މި އުޞޫލުގައި  )ށ(  
ގެންދާނީ ޢާއްމު ވަކިގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފަިއނުާވ ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރަމުްނ 

ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގެ ކުރިން ޢަމަލުކުރަންމުދިޔަ އުޞޫާލ 
 އެއްގޮތަށެވެ.

 
ހިމެނުމަްށ  ކޮށްފައިނުވާ ކަމެއް މި އުޞޫލުގައިބަޔާން މި އުޞޫލުގައި ވަކިގޮތަކަށް )ނ(  

މެންބަރުންާނ އި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ މެންބަރަކަށް ފެންނަ ޙާލަތުގަ
ށްފަހު ވަޒީފާާއބެހޭ ޓްރައިބިުއނަލުގެ ރައީްސ އެކަމަށް ގޮތެއް މަޝްވަރާ ކުރުމަ
 ނިންމަންވާނެއެވެ.

 
 ނެތައް މެދުވެރިކޮށް ލިޔެކިޔުން ފޮނުމުގައި ބޭނުންކުރެވޭވަސީލަތްއިލްކެޓްރޯނިކް   .19 އެހެނިހެން 

ޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިބިއުނަަލށް ވަ ގެ ީއމޭލު އެޑްރެސްތަކާއި،ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިުއނަލު
 ،ންބަރުތަކާއިނަ ފޯނު ގުޅަންޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި ގުޅާނެ މުވައްޒަފުންގެ

ޑީތައް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުަނލުގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓް އައި-އެހެނިހެންވެސް އީ 
vwww.employmenttribunal.gov.m   ިޝާއިޢު ކުރަންވާނެއެވެ.ގައ 

 
މި އުޞޫލުގައި 'އަޑުއެހުމަށް ޙާޟިރުވުން' ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ ވަޒީފާއާބެޭހ   .20 މާނަކުރުން 

ޓްރައިބިއުނަލްގައި ބާއްވާ އަޑުއެހުމަކަށް ޙާޟިރުވުމަށް ނުވަތަ ވަޒީފާއާބެހޭ 
 އޯޑިއޯ ވީޑިއޯ ލިންކަކުންގެން އަކާ ގުޅިޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ

 އިންޓަރނެޓް މެދުވެރިކޮށް ބޭއްވޭ އަޑުއެހުމެއްގައި ބައިވެރިވުމަށެވެ.

http://www.employmenttribunal.gov.mv/
http://www.employmenttribunal.gov.mv/
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1ޖަދުވަލު:   
 

  `    

 
 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 
 

 HZR/2020-M1/AV-00/VTR ނަންބަރު:

 އޯޑިއޯ/ވީޑިއޯ ލިންކު މެދުވެރިކޮށް ބާއްވާ އަޑުއެހުމަށް  ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު 
 

 ހާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް :
 

                  (:އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރާއެކުފުރިހަމަ ނަން )

  :ދާއިމީ އެޑްރެސް )އަތޮޅާއި ރަށާއެކު(
  :އައިޑީ-އީ އަމުރު ފޮނުވާ 

  ހާޟިރުކުރެވޭ ބޭނުން:
  ނަންބަރު: މައްސަލަ

  ހުށަހެޅުނު ތާރީޚު:މައްސަލަ 
  އަޑުއެހުން ބާއްވާ ތާރީޚާއި ގަޑި:

  އޯޑިއޯ/ވީޑިއޯ ލިންކު:
 

 ލިންކު މެދުވެރިކޮށް ބާއްވާ އަޑުއެހުމަށް ޙާޟިރުވުމަށް އަންގަމެވެ.އޯޑިއޯ/ވީޑިއޯ މަތީގައިވާ 
 

 

 )ހިޖުރީ ތާރީޚް(
 )މީލާދީ ތާރީޚް(

 

                               
 : ޢަމުރު އީމޭލުކުރި މުވައްޒަފު

 

:ނަން  

 މަޤާމް:

 :އީމޭލުކުރި ތާރީޚް
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 ޚާއްޞަ އެންގުން 

 

ާޙޟިރު ނުެވވޭަފދަ ކަމެއް ދިާމވެްއޖެަނމަ، ތިރީަގިއވާޮގތުެގ އޯިޑއޯ/ީވޑިއޯ ލިންކު މެދުެވރިކޮށް ބާްއވާ އަުޑއެހުމަށް މި އަމުުރަގއިވާ ގޮުތެގމަތިން  .1

 ޢަމަލުކުަރންާވނެެއވެ.މަތިން 
 

)އެކެއް( ގަިޑއިުރ  1ހ.  އަުމރު ލިބިަފިއވަނިކޮށް، ަމޤްބޫްލ އުުޛެރއް ިދމާެވގެން ޙާިޟުރވެެވން ެނތްނަމަ، ސަަބބު ބަޔާންކޮށް، ައމުުރގަިއވާ ގަޑީެގ 

 ިއބިއުނަލަށް އަްނަގންވާެނއެވެ.ކުރިން، އެކަން ޓްރަ 

ސާަފިއވާ ވާަފރާތް، ދެފަރާުތންކުރެ ފަާރަތކުން އައްަޔންކޮށްފަިއވާ ވަކީލަކު ުނވަަތ ބަދަުލގައި ަހމަަޖއްަމއްސަަލ ރަްއދު، . މައްސަލަ ުހށަހެޅިަފރާތްށ
ން ާބއްާވ ފަޮއތް ގަީޑގައި ޝަރުއީ ކޯޓަކުހާޟިރުާވން އަްނގާ ން އޯިޑއޯ/ވީޑިއޯ ލިންކު މެދުެވރިކޮށް ާބއްވާ އަޑުެއހުކަަމށްފަރާތް ޓްރަިއބިުއނަލު

 . އަދި މިއީމޭުލކުރަންާވނެެއވެދި އަުޑއެހުން ފަސްކުުރމަށް އެދޭަނމަ އެކަމަށް އެ ޓްރައިިބއުނަްލގެ ވާން ޖެިހގެން ހާޟިރު  އަޑުެއހުމަކަށް
 1އަްނގާފަިއޮއތް ގަޑީގެ ަމުދވެެގން  ެގ އަޑުއެހުން ބާްއވާނެަކމަށްޔުުމގެ ކޮޕީެއއް ޓްރަިއބިުއނަލުކޯޓަށް ހާޟިުރވުމަށް އަންާގފައިވާ ލި ،އީމޭާލއެކު

 ގަިޑއިރުުކރިން ޓްަރއިިބއުނަލަށް ހުށަހަޅަްނވާެނއެވެ.)އެއް( 
 

ޙާޟިރުުކރުުމަގއި  ވަޒީާފއާބެހޭ ްޓރަިއބިުއނަލަށް ޙާިޟުރާވންޖެހޭ ފަރާތަކީ ކުންުފންެޏއް ފަދަ ޤާޫނނީ ޝަްޚސެއް ަކމަށްާވނަމަ، ްޓރަިއބިުއނަލަށް މީހުން .2

 ޢަމަލުކުެރވޭެނއެވެ.ޢަމަލުކުރާޭނގޮތުގެ ޤަާވިއދުެގމަތިން އެަފރާތަކާެމދުެވސް 
 

ްސމީ ލިޔުެމްއ ައއިެޑންޓިޓީ ކާޑު ނުވަތަ ކާކުކަން އެނގޭޭނ ފޮޓޯޖެހި ރަ އޯޑިޯއ/ީވޑިއޯ ލިންކު ެމުދވެރިކޮށް ބާްއވާ އަުޑއެުހމުަގއި ަބިއވެިރވާިއރު .3
 އަދި އަޑުެއހުުމގައި ަބއިެވރިާވިއރު ހުންނަްނވާނީ އެކަީށގެްނވާ މާަޙއުލެްއގަެއވެ. އޮންނަްނވާެނެއވެ.

 

'ޓްރަިއބިުއނަލަށް  މަްއސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާުތން ނުވަތަ މަްއސަލަ ރަްއދުވާ ަފރާތުން ވަކީލަކު ުނވަަތ ބަދަލުަގއި ޙާިޟުރވާނެ ފަރާެތއް ޢައްަޔންކުރާނަަމ، .4
 . އީމޭލުކުަރންވާެނއެވެވަޒީާފއާބެހޭ ޓްަރއިިބއުނަލަށް ުކރުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ ަމއްސަލަތަުކގައި ބަދަލު ހަަމަޖއްސަން އެދޭ ފޯމް' ުފރިހަމަ

 

މަްއސަލަ ހުށަހެޅި ަފރާތާިއ  އީމޭލުކުާރނީ ށް ޙާިޟުރވުުމގެ ައމުރުއަޑުެއހުމަ އޯިޑއޯ/ީވޑިއޯ ލިންކު މެުދެވރިކޮށް ާބއްވާހޭ ޓްަރިއބިއުނަލުން ވަޒީާފއާބެ .5

 މަްއސަލަ ރަްއދުވާ ަފރާތަށް، ުނވަތަ ެއފަރާތުގެ ބަދަުލގައި ޙާޟިުރުވމަށް ޢައްަޔންކުރާ ފަރާތަކަެށވެ.
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2ޖަދުވަލު:   

` 

 
 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 
 

 2020SM1/-00/VTR/ ނަންބަރު:

 ޓްރައިބިއުނަލަށް ޖަވާބު ނުވަތަ ބަޔާން ފޮނުވުމުގެ  އަމުރު 

 ޖަވާބު ނުވަތަ ބަޔާން ފޮނުވަން ޖެހޭ ފަރާތް :
 

                   )މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ބަދަލުގައި(                               (:އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރާއެކުފުރިހަމަ ނަން )

  :ދާއިމީ އެޑްރެސް )އަތޮޅާއި ރަށާއެކު(
  :އައިޑީ-އީ އަމުރު ފޮނުވާ 

 ލިމިޓެޑަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން  ،(A270423) ސ.މީދޫ، ކެނެރީވިލާ، އިބްރާހީމް ޝަހުދު ބޭނުން: ޖަވާބު ނުވަތަ ބަޔާން ފޮނުވަންޖެހޭ
 ގުޅިގެން. އިވާ މައްސަލައާހުށަހަޅާފަ ރައްދުވާގޮތަށް

  މައްސަލަ ނަންބަރު:
  ހުށަހެޅުނު ތާރީޚު:މައްސަލަ 

 17:00ގެ  2020ފެބުރުވަރީ  30 :ސުންގަޑި ޖަވާބު/ބަޔާން ފޮނުވަންވީ
 unal.gov.mvinfo@employmenttrib :ޖަވާބު/ބަޔާން ފޮނުވަންވީ އީމެއިލް

 )މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ނުވަތަ މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ އީމެއިލް( :ވީ އީމެއިލްން ކޮޕީކުރަން ޖަވާބު/ބަޔާ
 

 

 އަންގަމެވެ. ޖަވާބު/ބަޔާން މި ޓްރައިބިއުނަލަށް ފޮނުވުމަށް މަތީގައި
 

 

 )ހިޖުރީ ތާރީޚް(
 ތާރީޚް()މީލާދީ 

 

                                
 : ޢަމުރު އީމޭލުކުރި މުވައްޒަފު

 

:ނަން  
 މަޤާމް:

 :އީމޭލުކުރި ތާރީޚް

 

mailto:info@employmenttribunal.gov.mv
mailto:info@employmenttribunal.gov.mv
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 ޚާއްޞަ އެންގުން 

 

 ތިރީަގިއވާގޮުތގެ މަިތން ޢަމަލުކުރަްނވާެނއެވެ.ކަމެއް ދިާމވެްއޖެަނމަ،  ަޖވާބު/ބަާޔން ނުފޮނުވޭަފދަމި އަުމރުަގިއވާ ގޮުތގެމަިތން  .1
 

 ދީަފއިވާ ސުްނގަޑީގެ  ސަަބބު ބަޔާންކޮްށ، އަުމރުަގއި ނެްތނަމަ، ޖަާވބު/ބަޔާން ޮފނުވެންގެން އުޛުެރއް ިދމާވެ ހ.  އަމުރު ލިބިަފއިަވނިކޮށް، ަމޤްބޫްލ 
 ިއބިުއނަލަށް އަްނގަްނވާނެެއވެ.)އެކެއް( ގަޑިިއރު ކުރިން، އެކަން ޓްރަ 1

 

  ވެ.ބަޔާން ފޮނުަވންާވނީ މަްއސަލަ ހުށަެހޅި ފަރާތުން ނުަވތަ މަްއސަލަ ަރއްުދވި ފަާރތުން ޓްރަިއބިއުނަލަށް ދީފަިއވާ ީއމޭލު އެޑްެރހުންނެ  .2

ޢައްޔަންުކރާަނމަ، 'ޓްރަިއިބއުަނލަށް ހުށަހަޅާ ަމއްސަލަތަުކގަިއ  ބަދަލު މަްއސަލަ ހުށަހެޅި ފަާރތުން ުނވަތަ މަްއސަލަ ރަްއދުވާ ަފރާތުން ވަކީލަކު ނުވަތަ  .3

 . ވަޒީފާާއބެހޭ ޓްަރއިިބއުނަަލށް އީމޭލުކުރަްނވާެނެއވެކުރުމަށްފަހު ބަދަލު ހަަމޖަްއސަން ެއދޭ ފޯމް' ފުިރހަމަ 

 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާާތއި މަްއަސލަ ރައްުދވާ ފަރާތަށް، ނުަވތަ  އީމޭލުުކރާނީ  އަުމރު/ަބޔާން ހުށަހެޅުުމގެ ަޖވާބުހޭ ޓްަރއިިބއުނަލުން ވަޒީާފއާބެ .4
 ޢައްޔަންުކރާ ފަާރތަކަށެވެ. ަބދަލުަގއި އެފަރާުތގެ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


