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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

 VTR/2020/127 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 މުސާރައާއި ޢިނާޔަތް ނުދިނުން، އުޖޫރަ ދިނުމުގައި ާޤނޫނާ ޚިލާފުވުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2020ޖުލައި  16 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2021 ޖޫން 15 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 / މާލެ(  12854ނަންބަރު ރސ  .ިޝފާޒު ޢަލީ )ދަފްތަރު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A118979)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 މަރަދޫފޭދޫ( ރިފްޢާ ޙަސަން )ޑޮލްފިން / ސ. 

 (A271084)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 މަރްޔަމް އިންާޝ ފައިަޞލް )ގ. ނޫރަންފިނި / މާލެ(

 (A141499)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ސަޢީދު )ސޯނާ / ގދ. ގައްދޫ(

 (A152577)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ޙަމީދު )ދީފްރަމްގެ / ރ. ކަނދޮޅުދޫ( هللا ޢާއިަޝތު ޢަބްދު

 (A148868)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 އަސްމާ ޙަސަން )ހިޔާފިނިގެ / ވ. ކެޔޮދޫ( 

 (A127012)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 
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 / މާލެ( 155-1-04މަޖުދު ރަީޝދު )ހުޅުމާލެ. ޕްލެޓް 

 (A246610)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ޙައްވާ މައީާޝ އިބްރާހީމް )ވައިލެޓްވިލާ / ވ. ކެޔޮދޫ(

 (A252762)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ނޭަޝނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝން ފަރާތް: މައްސަލަ ރައްދުވި 

 
  

 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު  / މާލެ(    12854)ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ  ިޝފާޒް ޢަލީ  މި މައްސަލައަކީ  

)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  ރިފްޢާ ޙަސަން )ޑޮލްފިން / ސ. މަރަދޫފޭދޫ(    ،(A118979ނަންބަރު:  

A271084  )ެދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: (، މަރްޔަމް އިންާޝ ފައިަޞލް )ގ. ނޫރަންފިނި / މާލ(

A141499  )ޫވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: )ދި(، މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ސަޢީދު )ސޯނާ / ގދ. ގައްދ

A152577ުޢަބްދ ޢާއިަޝތު  ކަނދޮޅުދޫ(  هللا (،  ރ.   / )ދީފްރަމްގެ  ކާޑު  ޙަމީދު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި 

)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: (، އަސްމާ ޙަސަން )ހިޔާފިނިގެ / ވ. ކެޔޮދޫ( A148868ނަންބަރު: 

A127012  ްދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  / މާލެ(    155-1-04(، މަޖުދު ރަީޝދު )ހުޅުމާލެ. ޕްލެޓ(

A246610  )ޫކެޔޮދ ވ.   / )ވައިލެޓްވިލާ  އިބްރާހީމް  މައީާޝ  ޙައްވާ  އަދި  ކާޑު  (  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި 

ޢާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީގައާއި، އަހަރީ ޗުއްޓީގައާއި، ވިހެއުމާ ގުޅިގެންދޭ   ސަލާމްގެ ޗުއްޓީގައިއާއި،(  A252762ނަންބަރު:  

ދުވަސްތަކުގައި   ބަންދު  ސަރުކާރު  ދުވަސްތަކުގައާއި،  ހުންނަ  ޗުއްޓީގައި  ދެވޭ  ވިހެއުމުން  އަނބިމީހާ  އަދި  ޗުއްޓީގަ 

އުނިކޮށްފައިވާތީ އެލަވަންސް  ޢާއިލީއިންވެސްޓިގޭަޝން  ޗުއްޓީގައިއާއި،  ސަލާމްގެ  އަހަރީ    ،  ޗުއްޓީގައާއި،  ޒިންމާގެ 

ޗުއްޓީގައާއި، ވިހެއުމާ ގުޅިގެންދޭ ޗުއްޓީގަ އަދި އަނބިމީހާ ވިހެއުމުން ދެވޭ ޗުއްޓީގައި ހުންނަ ދުވަސްތަކުގައާއި، ސަރުކާރު 

މަށާއި،  ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި އިންވެސްޓިގޭަޝން އެލަވަންސް އުނިނުކުރުމަށް ނޭަޝނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝންއަށް އެންގު

އިންވެސްޓިގޭަޝން އެލަވަންސް އުނިކޮށްފައިވާތީ ލިބުނު ގެއްލުމުގެ  މި ގޮތަށް އުނިކޮށްފައިވާ ފައިސާ ނަގައިދިނުމަށާއި،   
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ވަނަ އަހަރުގެ މޭ    2015ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން    01ޖަނަވަރީ މަހުގެ  ވަނަ އަހަރުގެ    2015ބަދަލު ނަގައިދިނުމަށާއި،  

ވެސްޓިގޭަޝން އެލަވަންސްގެ ނަމުގައި އެލަވަންސްއެއް ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވަނިކޮށް،  ންއަށް އިވަނަ ދުވަހާ ހަމަ   01މަހުގެ  

  ޖުލައި   16ރައްދުވާގޮތަށް  ނޭަޝނަލް އިންޓެގްރިޓި ކޮމިަޝންއަށް  ލަވަންސް ހޯދުމަށް އެދި  އެ އެލަވަންސް ދީފައިނުވާތީ، އެ  

 ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.  2020

 

 ގެ ރައުޔު މެންބަރު 
 

 ރައުޔު   ގެ މަރްޔަމް ރިޝްފާ 

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

ފަރާތްމައް .1 ހުށަހެޅި  ރސ  ކަމުގައިވާ  ތައް  ސަލަ  ނަންބަރު  )ދަފްތަރު.  ޢަލީ  )ދިވެހި    12854ިޝފާޒް  މާލެ(   /

ރިފްޢާ ޙަސަން )ޑޮލްފިން / ސ. މަރަދޫފޭދޫ( )ދިވެހި    ،(A118979ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

(، މަރްޔަމް އިންާޝ ފައިޞަލް )ގ. ނޫރަންފިނި / މާލެ(  A271084ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

(، މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ސަޢީދު )ސޯނާ / ގދ. ގައްދޫ( A141499)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

ޙަމީދު )ދީފްރަމްގެ / ރ.  هللا (، ޢާއިަޝތު ޢަބްދA152577ު)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

(، އަސްމާ ޙަސަން )ހިޔާފިނިގެ / ވ. A148868ނަންބަރު:  ކަނދޮޅުދޫ( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު  

-04(، މަޖުދު ރަީޝދު )ހުޅުމާލެ. ޕްލެޓް  A127012ކެޔޮދޫ( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

( އަދި ޙައްވާ މައީާޝ އިބްރާހީމް  A246610/ މާލެ( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:    1-155

)މީގެ ފަހުން 'މައްސަލަ   (A252762ވައިލެޓްވިލާ / ވ. ކެޔޮދޫ( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  )

ހުށަހެޅި ފަރާތް' ގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ( ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި  

 ރުކުރުމުން އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަ 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް
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މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް ވަޒީފާއަދާކުރަމުން ގެންދަނީ ނޭަޝނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝންގައިކަމާއި،    .1.1

ޢާއިަޝތު  އަޙްމަދު ސަޢީދު،  މުޙައްމަދު  ފައިަޞލް،  އިންާޝ  މަރްޔަމް  ޙަސަން،  ރިފްޢާ  ޢަލީ،  ިޝފާޒް 

ޙަމީދު އަދި އަސްމާ ޙަސަން އަދާކުރަމުން ގެންދަނީ ސީނިއަރ އިންވެސްޓިގޭޓަރގެ މަާޤމުކަމަށާއި،  هللا ޢަބްދު

އިންވެސްޓިގޭޓަރގެ   ސީނިއަރ  ގެންދަނީ  އަދާކުރަމުން  އިބްރާހީމް  މައީާޝ  ޙައްވާ  އަދި  ރަީޝދު  މަޖުދު 

 މަޤާމުކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ފެ  2015 .1.2 އަހަރުން  އިންޓެގްރިޓި ވަނަ  ޕޮލިސް  ނަމުގައި  އެލަވަންސްގެ  އިންވެސްޓިގޭަޝން  ށިގެން 

އިންވެސްޓިގޭޓަރުންނަށް   މަސައްކަތްކުރާ  ދިނުމަށް  ކޮމިަޝންގައި  ބަޖެޓުން އެލަވަންސް  ކޮމިަޝންގެ 

 ވަނަ އަހަރުގެ މޭ މަހާ ހަމައަށް  2015ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުން ފެށިގެން    2015ފައިވަނިކޮށް  ހިމެނި

ވަނަ އަހަރުގެ މޭ މަހުގެ   2015އިންވެސްޓިގޭަޝން އެލަވަންސް ނުދީ ހިފަހައްޓަފައިވާ ކަމަށާއި، އެއަށްފަހު  

އެލަވަން  01 އިންވެސްޓިގޭަޝން  އިންވެސްޓިގޭޓަރުންނަށް  ފެށިގެން  ދުވަހުން  ދޭންފަށަފައިވާ  ވަނަ  ސް 

ޓަރުން ސަލާމް ބުނުމާއި، ޢާއިލީ ޒިންމާ  ހަމައަށްވެސް އިންވެސްޓިގޭމައްސަލަ ހުށަހެޅުމާ  ކަމަށާއި، ނަމަވެސް  

ޗުއްޓީއާއި، ވިހެއުމުން ދެވޭ  ޗުއްޓީތަކުގައްޔާއި، އަނބިމީހާ  ގުޅިގެންނަގާ  ވިހެއުމާ   ޗުއްޓީ ނެގުމުންނާއި، 

އަލަވަންސް އެ  ދުވަސްތަކުގައި  ބަންދު  އުނިކުރަމުންދާކަމަށް  ސަރުކާރު  ފަރާތުން އިން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 .  ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ

ދަށުން ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓި   ( ގެނވަނަ މާއްދާގެ )  62ާޤނޫނުގެ  ނޭަޝނަލް އިންޓެގްރިޓި ކޮމިަޝންގެ   .1.3

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން    63ށާއި، ކަސްޓަމް އިންޓެގްރިޓި ކޮމިަޝން އުވާލުމަށްފަހު އެ ާޤނޫނުގެ  ކޮމިަޝނަ

ކޮމިަޝނާ އިންޓެގްރިޓި  މުވައްޒަފުން  ޕޮލިސް  ގެ  ކޮމިަޝން  އިންޓެގްރިޓި  ކަސްޓަމް   ނޭަޝނަލްއި، 

ކޮމިަޝންގެ   އިންޓެގްރިޓި  ނޭަޝނަލް  ނަމަވެސް  ކަމަށާއި  ބަދަލުވެފައިވާ  ކޮމިަޝނަށް  އިންޓެގްރިޓި 

އޮނިގަނޑެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން ކަސްޓަމްސް އިންޓެގްރިޓި ކޮމިަޝން ގައި މަސައްކަތްކުރި މުވައްޒުންނަށް 

ހަ އޮނިގަނޑުގެ  މިއަދާ  ކޮމިަޝންގެ  އިންޓެގްރިޓި  ކަސްޓަމް  އަންނަނީ  މުސާރަދެމުން  މައަށްވެސް 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް
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އަންނަނީ  ދެމުން  މުސާރަ  މުވައްޒަފުންނަށް   ގެ  ކޮމިަޝން  އިންޓެގްރިޓި  ޕޮލިސް  އަދި  ދަށުންކަމަށާއި، 

ރަމުން ދަނިކޮށް ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓި ކޮމިަޝން ގެ އޮނިގަނޑުގެ ދަށުން ކަމަށާއި، މި ގޮތަށް މަސައްކަތް ކު 

ނަންބަރު:  ަޝނޭ ގެ  ކޮމިަޝން  އިންޓެގްރިޓި  ޑިސެންބަރު   ADHR/137/2017/40  (17-462ނަލް 

( ސިޓީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޛަރީ އަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށާއި، އެ ސިޓީގައި  2017

ޙަވަލާދީ، ކޮމިަޝންގެ ބައެއް  ވަނަ ަޤިޟއްޔާއަށް    HC-A/203/2016ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައުކޯޓްގެ ނަންބަރު  

ންދިޔަ ފައިސާ ހައިކޯޓްގެ ަޤިޟއްޔާ ނިންމި ތާރީޚުން ފެށިގެން މުވައްޒަފުން ސަލާމް ބުނުމުން އުނިކުރަމު

އުނިނުކުރާ ގޮތަށް ކޮމިަޝނުން ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، 

ބުނާ މުވައްޒަފުންގެ އަތުން އެ ދުވަހަކަށްޖެހޭ އެކަވަންސް އުނިނުކުރާ ގޮތަށް މްއެ ސިޓީގެ ޖަވާބުގައި ސަލާ 

ަޝރުޢީ ކޯޓަކުން ނިންމާފައިވާތީ، އެ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި އެ މިނިސްޓްރީގެ އިޢުތިރާޒް  

ނަންބަރު   މިނިސްޓްރީގެ  އެ  ސިޓީގައި 2018ފެބުރުވަރީ    D/462/2018/4  (11-13ނެތްކަމަށް   )

، ނުން ކޮމިަޝ  ކަސްޓަމް އިންޓެގްރިޓީ  ޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ސިޓީ ލިބުމާއެކުބަ

ށް ބަދަލުވި މުވައްޒަފުންނަށް ޑެއިލީ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ލިބެމުންދިޔަ އިންޓެގްރިޓި ކޮމިަޝނަ  ނޭަޝނަލް 

އްސިކަމަށާއި، ނަމަވެސް ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ފައިސާ ސަލާމް ބުނުމުން އުނިނުކުރާ ގޮތަށް ކޮމިަޝނުން ހަމަޖެ

ސަލާންބުނުމުންނާއި،   އެލަވަންސް  އިންވެސްޓިގޭަޝން  އިންވެސްޓިގޭޓަރުންނަށްދެވޭ  ބަދަލުވި  ކޮމިަޝނުން 

ޢާއިލީ ޒިންމާ ޗުއްޓީ ނެގުމުންނާއި، ވިހެއުމާ ގުޅިގެންނަގާ ޗުއްޓީތަކުގައްޔާއި، އަނބިމީހާ ވިހެއުމުން ދެވޭ 

ސަ  އުނިޗުއްޓީއާއި،  ދުވަސްތަކުގައި  ބަންދު  ކަމަށާއި، ރުކާރު  ގެނެސްފައިނުވާ  ބަދަލު  އުނިކުރުމަށް  ކުރާ 

ލޭބަރ  މިފަދައި މައްސަލަ  އެ  ކުރުމުން  ކަންތައް  އޮތޯރިޓީރިލޭަޝން  ން  އެ  ހުށަހެޅުމުން    ންއޮތޯރިޓީއަށް 

އިންވެ  ކަމަށާއި،  ޢަމަލުކޮށްފައިނުވާ  ކޮމިަޝނުން  ގޮތަށް  އަންގާފައިވާ  ސްޓިގޭަޝން  ކޮމިަޝނަށް 

ކޮށްދީފައިވާ އުޖޫރައިގެތެރޭގައި ނަވަނަ މާއްދާގައި މާ  97)ވަޒިފާޢާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2އެލަވަންސްއަކީ  

ާޤނޫނުގެ   ވަޒީފާއާބެހޭ  ކަމަށާއި،  ފައސާއެއް  އުޖޫރައިން    55ހިމެނޭ  މުސާރައާއި،  މާއްދާގައި  ވަނަ 

އޭގެތެރޭގައި މުވައްޒަފުންނަށް ޙައްުޤވާ ޗުއްޓީ  ފައިވާ ކަމަށާއި،  ށްއުނިކުރެވޭނެ ވަކި ޙާލަތްތަކެއް ބަޔާންކޮ
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ނެގުމާ ގުޅިގެން މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އުޖޫރައިން އުނިކުރުން ނުހިމެނޭ ކަމަށާއި، ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

ލިބިދޭ  އުނިކަމެއް   ދަށުން  އެފަދަކަމަކަށް  ނުވަތަ  ގޮތަށް  ނުލިބޭ  މަންފާއެއް  ނުވަތަ  ލިބޭގޮތަށް   ޙައްެޤއް 

ނުވަތަ ވަޒިފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި އެއްވެސް މާއްދާއެއް ހިމެނިގެންވާނަމަ އެ މާއްދާއަކީ ބަޠިލު    ގަވާއިދެއްގައި

ވަނަ މައްދާގެ )ނ( އިން އެނގެން އޮންނަކަމަށާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ    02މައްދާއެއްކަމަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

ނަންބަރު  ހައި ޓްރައިބިއުނަލުގެ    HC-A/203/2016ކޯޓްގެ  ވަޒިފާއާބެހޭ  ަޤިޟއްޔާއާއި، 

151/VTR/2015    ެމުވައްޒަފުގ ގުޅިގެން  ނެގުމާ  ޗުއްޓީ  ޙައްުޤވާ  މުވައްޒަފުންނަށް  މައްސައިން  ވަނަ 

އޮންނަކަމަށް   އެގެން  އުނިނުކުރެވޭނެކަން  އުޖޫރައިން  ފަރާތުން މުސާރައިންނާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

އެދިފައިވަނީ،  މައްސަލަ .2 ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  އެލަވަންސް    އިންވެސްޓިގޭަޝން  ދެމުންދާ  އިންވެސްޓިގޭޓަރުންނަށް 

އިންވެސްޓިގޭޓަރުންނަށް ޙައްުޤވާ ޗުއްޓީތައް ނެގުމުންނާއި، ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި ނުދިނުމަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ 

ނަށް ާޤނޫނުން ޙައްުޤވާ ޗުއްޓީތައް ނެގުމުންނާއި، ސަރުކާރު ާޤނޫނާ ޚިލާފު ކަމެއް ކަމަށް އަދި އިންވެސްޓިގޭޓަރުން

ވަނަ އަހަރުގެ    2015ސް އުނިނުކުރުމަށް ކޮމިަޝނަށް އެންގުމަށާއި،  ބަންދު ދުވަސްތަކުން އިންވެސްޓިގޭަޝން އެލަވަން

އަށް އިންވެސްޓިގޭަޝން އެލަވަނސްގެ ނަމުގައި އެލަވަންސްއެއް    2015މޭ    01ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން    01ޖަނަވަރީ  

ރިޓީ ކޮމިަޝނުގައި  ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝނުގެ ބަޖެޓުން ހަމަޖެހިފައިވަނިކޮށް، އެ އެލަވަންސް ޕޮލިސް އިންޓެގް

ޢަލީ، އަސްމާ ޙަސަން، އަދި މަރިޔަމް އިންާޝ    ިޝފާޒުމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  މަސައްކަތްކުރި  

ވަނަ   01މޭ މަހުގެ  ވަނަ އަހަރުގެ    2015  ނަގައިދިނުމަށާއި،ފައިަޞލްއަށް ކޮމިަޝނުން ދީފައިނުވާތީ އެފައިސާ  

ސަލާމް ބުނުމުންނާއި، ޢާއިލީ    ޓްގޭޓަރުންމޭދުވަހާ ހަމައަށް ކޮމިަޝނުގެ އިންވެސްފެށިގެން މި މައްސަލަ ނި  ދުވަހުން

ގުޅިގެންދޭ ޗުއްޓީ ނެގުމުންނާއި، އަނބިމީހާ   ޒިންމާ ޗުއްޓީ ނެގުމުންނާއި، އަހަރީ ޗުއްޓީ ނެގުމުންނާއި، ވިހެއުމާ 

ިޝފާޒު ޢަލީ، އަސްމާ  އިވާ ފައިސާ  ވިހެއުމުންދޭ ޗުއްޓީ ނެގުމުންނާއި، ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކުން އުނިކޮށްފަ

ވަނަ   01ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗު މަހުގެ    2018  ގައިދިނުމަށާއި،ނަޙަސަން، އަދި މަރިޔަމް އިންާޝ ފައިަޞލްއަށް  

ސަލާމް ބުނުމުންނާއި، ޢާއިލީ    ޓްގޭޓަރުންދުވަހުން ފެށިގެން މި މައްސަލަ ނިމޭދުވަހާ ހަމައަށް ކޮމިަޝނުގެ އިންވެސް
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ނެ ގުޅިގެންދޭ ޗުއްޓީ ނެގުމުންނާއި، އަނބިމީހާ  ޒިންމާ ޗުއްޓީ  ގުމުންނާއި، އަހަރީ ޗުއްޓީ ނެގުމުންނާއި، ވިހެއުމާ 

ޙަސަންއާއި،   ރިފްޢާ  ފައިސާ  އުނިކޮށްފައިވާ  ދުވަސްތަކުން  ބަންދު  ސަރުކާރު  ނެގުމުންނާއި،  ޗުއްޓީ  ވިހެއުމުންދޭ 

ން  ފެށިގެ ވަނަ ދުވަހުން    18  މަހުގެ  ރުގެ އޮގަސްޓްވަނަ އަހަ  2019  މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ސަޢީދަށް ނަގައިދިނުމަށާއި،

ބުނުމުންނާއި،   ހަމައަށް، ސަލާމް  ދުވަހާ  ނިމޭ  މައްސަލަ  ޗުއްޓީ މި  އަހަރީ  ނެގުމުންނާއި،  ޗުއްޓީ  ޒިންމާ  ޢާއިލީ 

ރު  ނެގުމުންނާއި، ވިހެއުމާ ގުޅިގެންދޭ ޗުއްޓީ ނެގުމުންނާއި، އަނބިމީހާ ވިހެއުމުންދޭ ޗުއްޓީ ނެގުމުންނާއި، ސަރުކާ 

  ގައިދިނުމަށާއި، ބަންދު ދުވަސްތަކުން އުނިކޮށްފައިވާ ފައިސާ މުޖުދު ރަޝީދަށާއި، ޙައްވާ މައިާޝ އިބްރާހީމްއަށް ނަ

ފެށިގފެން މި މައްސަލަ ނިމޭ ދުވަހާ ހަމައަށް،  ވަނަ ދުވަހުން  12މަހުގެ  12ބަރު ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެން  2019

ނެގުމުންނާއި، އަހަރީ ޗުއްޓީ ނެގުމުންނާއި، ވިހެއުމާ ގުޅިގެންދޭ ޗުއްޓީ  ސަލާމް ބުނުމުންނާއި، ޢާއިލީ ޒިންމާ ޗުއްޓީ

  ނެގުމުންނާއި، އަނބިމީހާ ވިހެއުމުންދޭ ޗުއްޓީ ނެގުމުންނާއި، ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކުން އުނިކޮށްފައިވާ ފައިސާ 

އި، އިސްވެދެންނެވުނު ފައިސާ އުނިކޮށްފައިވާތީ، ޗުއްޓީތަކުގައި ދިނުމަށާ  ދޭންޖެހޭ ފައިސާ  ޙަމީދަށްهللا ޢައިަޝތު ޢަބްދު 

ތިބޭ ދުވަސްދުވަހު ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން އެ މަހެއްގެ ޚަރަދުތައް ކުރުމަށް ދަތިވުމުގެ ސަބަބުން 

 ފޯމު' އަށް ނަޒަރުކުރުމުން 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ  ިއްސެވަބާޔްނޮކށްފިައާވ  ނަގައިދިނުމަށްކަން  ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު  

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ.

ޖަވާބުދާރީވީއިރު، .3 ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  މައްސަލައިގައި  ކޮމިަޝނުގެ   މި  އިންޓެގްރިޓީ  ނޭަޝނަލް 

އިންވެސްޓިގޭޓަރުންނަށް ދެމުންގެންދާ އިންވެސްޓިގޭަޝން އެލަވަންސް، އިންވެސްޓިގޭޓަރުންނަށް ހައްުޤވާ ޗުއްޓީތައް 

)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( އާ    2008/2ނާއި، ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި ނުދިނުމަކީ ާޤނޫނު ނަންބަރު  ނެގުމުން

ޚިލާފުކަމެއްކަމަށާއި، އެފަދައިން އިންވެސްޓިގޭަޝން އެލަވަންސް އުނި ނުކުރުމަށް ނޭަޝނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝނަށް 

އެލަވަންސްގެ   އިންވެސްޓިގޭަޝން  އިންވެސްޓިގޭަޝން  އަންގައިދިނުމަށާއި،  ފައިސާއާއި  ލިބެންޖެހޭ  ގޮތުގައި 

އެލަވަންސްއިން އުނިކޮށްފައިވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް އެދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ މި މައްސަލައިގައި،  

ހޯ ޙައްލެއް  ާޤނޫނީގޮތުން  ދެމެދު  ކޮމިަޝނާ  އިންޓެގްރިޓީ  ނޭަޝނަލް  ފަރާތްތަކާއި  ހުށަހެޅި  ދަންޖެހޭފަދަ  މައްސަލަ 

ޚުޫޞމާތެއް މި މައްސަލައިގައި ނެތްކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މި މައްސަލަ ދަޢުވާއެއްގޮތުގައި ބަލައިގަނެ، މައުޟޫޢީގޮތުން 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު ފަރާތަތުން  7އާއި އިތުރު  ޝިފާޒް ޢަލީ  VTR/2020/127މައްސަލަ 
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ގޮތެއް ކަނޑައަޅާނެ ތަނެއް ނެތްކަމަށް ބަޔާންކޮށް ނޭަޝނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝންގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި އިޖުރާއީ  

ލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން މި މައްސަލަ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެފަރާތްތަކުގެ  މައްސަ  ނުކުތާއަށާއި،

ފުރިހަމަނުކޮށްކަމަށާއި،  އިޖުރާއަތުތައް  ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  ޙައްލުކުރުމަށް  މައްސަލަ  އެއްބަސްވުންތަކުގައި  ވަޒީފާގެ 

 މައްސަލަ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ 'ޑޮކްޓްރައިން އެހެންކަމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން މި

( މަބްދަޢުއާ ޚިލާފަށްކަމަށް  doctrine of exhaustion of remediesއޮފް އެގްޒޯސްަޝން އޮފް ރެމެޑީސް' )

ނުކުތާއަށް   އިޖުރާއީ  ހުށަހެޅި  ފަރާތުން  ކޮމިަޝންގެ  އިންޓެގްރިޓީ  ނޭަޝނަލް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ރިޢާޔްބަޔާންކޮށް  ތޮކޮށް 

މި   ،( ގައ2021ިޖަނަވަރީ    17'އިޖުރާއީގޮތުން ނިންމި ގޮތް' )  VTR/IJ/2021/7-200ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނަންބަރު  

ޚުޫޞމާތެއް   ދެމެދު  ކޮމިަޝނާ  އިންޓެގްރިޓީ  ނޭަޝނަލް  ފަރާތްތަކާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލައިގައި 

އުފެދިފައިނުވާކަމުގައި   ޚުޫޞމާތެއް  އެފަދައިން  ބަޔާންކުރިނަމަވެސް،  ފަރާތުން  ކޮމިަޝނުގެ  އެ  އުފެދިފައިނުވާކަމަށް 

މައްސަ  މި  ކަނޑައަޅައި،  ނެތްކަމަށް  ހަމައެއް  ނޭަޝނަލް  ބަލާނެ  ޓްރައިބިއުނަލުން  ވަޒީފާއާބެހޭ  ޙައްލުކުރުމަށް  ލަ 

އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝނަށާއި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް ދިން ފުރުަޞތުގައި މައްސަލަ ޙައްލުވެފައި ނުވާތީއާއި، 

އްސަލައިގެ މަޖިލީހުގައި  މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ނޭަޝނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝނުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޔާންތަކަށާއި، މަ

ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން އެދޭފަދައިން އެފަރާތްތަކަށް އިންވެސްޓިގޭަޝން  

އޮތަތީ،  އެނގެން  އިޢުތިރާޟްކުރާކަން  ފަރާތުން  ކޮމިަޝންގެ  އިންޓެގްރިޓީ  ނޭަޝނަލް  ދިނުމަށް  އެލަވަންސް 

'ޑޮ ރެމެޑީސް'                              އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  އޮފް  އެގްޒޯސްަޝން  އޮފް  ކްޓްރައިން 

(doctrine of exhaustion of remedies  ޭވަޒީފާއާބެހ މައްސަލަ  މި  ރިޢާޔަތްކޮށް  މަބްދަޢުއަށް   )

މައް މި  ޙާލަތެއް  ނިންމަންޖެހޭފަދަ  ނުގެންދެވޭނެކަމަށް  ކުރިއަށް  މައުޫޟޢީގޮތުން  ސަލައިގައި  ޓްރައިބިއުނަލުގައި 

ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު އެންމެހައި ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މި މައްސަލައަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ  

މައްސަލައަށް  މި  ކަނޑައަޅައި،  މައްސަލައެއްކަމަށް  ނިންމަންޖެހޭ  ގޮތެއް  ބަލައި  މައުޫޟޢީގޮތުން  ޓްރައިބިއުނަލުން 

ޖަވާބުދާރީ އަންގައި  މައުޫޟޢީގޮތުން  މައްޗަށް  ކޮމިަޝނުގެ  އިންޓެގްރިޓީ  ނޭަޝނަލް  ރައްދުވާ  މައްސަލަ  ވުމަށް 

 އަމުރުކުކުރެވިފައިވެއެވެ. 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު ފަރާތަތުން  7އާއި އިތުރު  ޝިފާޒް ޢަލީ  VTR/2020/127މައްސަލަ 
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ފަރާތް .4 ހުށަހެޅި  ވަޒީފާއާބެހޭ  ތަކުމައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ގޮތުން  ދިނުމުގެ  ރައްދު  ަޝކުވާތަކަށް  ގެ 

ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ނަޒަރުކުރުމުން    ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 'މައްސަލައިގެ ޖަވާބު

 އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

  ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝނުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޚާއްަޞ ކުރެވިގެން އެ ކޮމިަޝނުން ވަޒީފާދީފައިވާ  .4.1

ކޮމިަޝން އިންޓެގްރިޓި  މަސައްކަތްކަމުގައިވާ  ނޭަޝނަލް  އެމީހުންކުރާ  އިންވެސްޓިގޭޓަރުންނަށް  ގެ 

ހުށަހެޅޭ"ކޮ މުހިންމުކަން    މިަޝނަށް  ގެ  މަސައްކަތް"  ކުރުމުގެ  ތަޙްީޤުޤ  ަޝކުވާތައް  މައްސަލަތަކާއި، 

ބޮޑުކަމުގެ ސަބަބުން އެ މުވައްޒަފުން އޮފީހަށް ނުކުމެ އެ މަސައްކަތުގައި މަސްއޫލުވެ އުޅުމަށް ހިތްވަރުދިނުމުގެ 

ކޮމިަޝނު ނުލިބޭ  ގެ  ގޮތުން  މުވައްޒަފުންނަށް  މަސައްކަތްކުރާ  އިންވެސްޓިގޭަޝ  ،ނާޔަތެއްޢިއެހެން  ންގައި 

 މުވައްޒަފުންނަށް ކޮމިަޝނަށް ޙާިޟރުވެ މަސައްކަތް ކުރުމުން "އިންވެސްޓިގޭަޝން އެލަވަންސް" ގެ ނަމުގައި 

ދިނުމަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝނުގެ މެންބަރުން ބޭނުންވެ، އޭރުގެ    އަލަވަންސްއެއް

ކޮމިަޝންގެޕޮލިސް   ތައްޔާރުކުރި  ވަ  2014  އިންޓެގްރިޓީ  އަހަރު  ބަޖެޓްގައި   2015ނަ  އަހަރުގެ   ވަނަ 

ހިމަނައި އޭރު އިންވެސްޓިގޭޓަރުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރި ފަސް މުވައްޒަފުންނަށް މަހަކު ލަވަނަސް  އެ

ބަޖެޓްގައި ހިމަނައި އެ އެލަވަންސް ދިނުމަށް  ގެ ރޭޓުން    ރ. )ސަތޭކަ ފަންސާސް ރުފިޔާ(150/-ދުވަހަށް    22

ވަކި ދުވަހަކުން ފެށިގެން ދިނުމަށް ކަނޑައަޅައި    ސްމި ހަމަޖެހުނު އެލަވަންނަމަވެސް  ނުކަމަށާއި،  ޖެހުހަމަ

ވަނަ އަހަރު ގެ ބަޖެޓް ފާސްވެގެން އައިރު   2015  އެކަން އެ މުވައްޒަފުންނަށް އަންގާފައިނުވާ ކަމަށާއި،  

ގައި    2015ޖަނަވަރީ    22ދައަކަށް އެދި  ލަވަންސް ހަމަޖެހިފައި އޮތުމުން އެ ފައިސާ ދޫކުރުމުގެ ހުއް އެއެ  

އި  އޮފް ފިނޭންސަށް ލިޔުމުން އިންވެސްޓިގޭޓަރުންނަށް އެ ފައިސާ ދިނުން އެންމެ ރަނގަޅުކަމަށާ  ޓްރީމިނިސް

އެހެންކަމުން  އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި،    އިން ފެށިގެން އެ ފައިސާ ދިނުމަށް ހުއްދަދީފައިވާކަން 2015މޭ    01

އިންވެސްޓިގޭޓަރުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް އެ ފައިސާ އޮފީހަށް  އެދުވަހުން ފެށިގެން  

 މައްސަލަ ރައްދުވި  ކަމަށްރ. ގެ ރޭޓޫން ދެމުން އަންނަ  150/-ޙާިޟރުވެ މަސައްކަތްކުރި ކޮންމެ ދުވަހަކަށް  

   ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު ފަރާތަތުން  7އާއި އިތުރު  ޝިފާޒް ޢަލީ  VTR/2020/127މައްސަލަ 
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ޚުން  ރީކީ އެހެން ގޮތަކަށް ބުނެފައިނުވާ ކޮންމެ ޙާލަތެއްގައި އެކަމެއް ހަމަޖެހުނު ތާކަތަމުސާރައާއި އެލަވަންސް .4.2

އެލަވަންސް ދެވޭނީ ހުއްދަދޭ ފަރާތުން އެގޮތަށް   އިފެށިގެން ދޭ ފައިސާއެއް ކަމަށާއި، ބެކްޑޭޓްކޮށް މުސާރައާ

ކަމުގައި ދެވިގެން  ހުއްދަ  އެ  އެގޮތަށް  އެދޭއިރު  ހުއްދައަށް  ނުވަތަ  އިންވެސްޓިގޭަޝން  ބުނުމުން  ވާތީ، 

އޮފް    ސްއެލަވަން  މިނިސްޓްރީ  ސިޓީއަށް  ފޮނުވި  ކޮމިަޝނުން  އިންޓެގްރިޓީ  ޕޮލިސް  ތާރީޚަކީ  ހަމަޖެހޭ 

ހަރުގެ އެޕްރީލް މަހަށް  އަ   އެވަތީ،  ކަމުގައި  2015މޭ    01ފިނޭންސްއިން ހުއްދަ ދިން ތާރީޚް ކަމުގައިވާ  

 ދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އެލަވަނަސް ދީފައިނުވަނީ ކަމަށް މައްސަލަ ރައް

އިންޓެގްރިޓީ  .4.3 ކަސްޓަމަސް  ހިމެނޭ  އޮނިގަނޑުގައި  މުސާރައިގެ  ކޮމިަޝންގެ  އިންޓެގްރިޓީ  ކަސްޓަމަސް 

ކޮމިަޝނުން ނޭަޝނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝނަށް ބަދަލުވި ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް "ސަރިވިސް އެލަވަންސް"  

ދެމުންދިޔަ   މަސައްކަތްކުރާ  ކޯޑުން  އެ  ކުރުމަށް  މަސައްކަތް  އިންވެސްޓިގޭަޝން  އެލަވަންސްއަކީ 

މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްަޞ ކުރެވިގެން ދެމުންދާ "އިންވެސްޓިގޭަޝން އެލަވަންސް" އާއި ތަފާތުކޮށް ޢާއްމުކޮށް  

ގުޅުވައިގެންދެވޭ  ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ދެމުންދިޔަ އެލަވަންސެއް ކަމަށާއި، މި އެލަވަންސަކީ މަސައްކަތާ  

ކޮމިަޝނުން  އިންޓެގްރިޓީ  ކަސްޓަމްސް  ދިނުމަށް  އެލަވަންސް  މި  ނޫންކަމަށާއި،  އެލަވަންސެއް    ޚާއްަޞ 

ގައި ސަރވިސް   އުޫޞލު"  ދިނުމުގެ  އެލަވަންސް  އެހެނިހެން  އެހެނިހެން  "މުސާރައާއި  ކަނޑައަޅައިފައިވާ 

ދު ރަސްމީ  ދިމާވެގެން  އުޒުރެއް  އުނިކުރާނީ  އޮފީހަށް  އެލަވަންސްއިން  ވަހެއްގައި 

ދުވަސްތަކަށް    ކަމުގައިވާނަމަކަމަށާއި،ޙާޟިރުނުވެވިއްޖެ ހުންނަ  ޗުއްޓީގައި  ދުވަސްތަކާއި،  ބަންދު  ރަސްމީ 

އިސްތިސްނާވާނެ އުނުކުރުމުގައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،އެލަވަންސްއިން  ކަސްޓަމްސް    ކަމަށް  އެހެންކަމުން 

ކަނޑައަޅަފައި ކޮމިަޝނުން  އުޞޫ އިންޓެގްރިޓީ  މުސާރަ  ޕޮލިސް  ވާ  އެލަވަނސްއާއި  ސަރވިސް  ލުގައިވާ 

އެލަވަންސްއަކީ   އިންވެސްޓިގޭަޝން  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ޕޮލިސީގައި  މުސާރައިގެ  ކޮމިަޝނުގެ  އިންޓެގްރިޓީ 

އެލަވަންސް ދިނުމުގައި ތަފާތުކޮށް ޢަމަލުކުރެވެމުންދިޔަ އެލަވަން އެއްކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  

 ފައިވެއެވެ.  ފާހަގަކޮށް 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު ފަރާތަތުން  7އާއި އިތުރު  ޝިފާޒް ޢަލީ  VTR/2020/127މައްސަލަ 
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ކޮމިަޝނަށް ބަދަލުވި ދެ އިންވެސްޓިގޭޓަރުން    ޓީ ގްރިއިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝނުން ނޭަޝނަލް އިންޓެ  މްސްކަސްޓަ .4.4

މުވައްޒަ ދެ  މި  ކަމަށާއި،  ގޮތުގައި  އިންވެސްޓިގޭޓަރުންގެ  ސީނިއަރ  ޕްރޮމޯަޝނަކަށްފަހު    ފުން މިހާރުތިބީ 

ކޮމިަޝނުގެ  އެ  ކުރި  ކޮމިަޝނުން  އިންޓެގްރިޓީ  ނޭަޝނަލް  ދިޔައީ  ހަމަޖެގެން  ވަޒިފާ  އަދާކުރާ  މިހާރު 

އިޢުލާނުގައި   އެ  އަދި  ހޮވިގެންނެވެ.  މަާޤމަށް  ކުރިމަތިލައި  ވަޒީފާއަށް  އެ  ގުޅިގެން  އިޢުލާނާ  ނަންބަރު 

ކޮން ނުކުންނަ  ވަޒީފާއަށް  ގޮތުގައި  އެލަވަންސްގެ  ދުވަހަކަށް  "އިންވެސްޓިގޭަޝން  ރުފިޔާ"   150/-މެ 

މަާޤމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެގޮތަށް ރުހި ާޤބޫލުވެގެން ކަމަށް ދެކޭ ކަމަށާއި،   ބަޔާންކޮށްފައިވަނިކޮށް އެ

އިންވެސްޓިގޭަޝން މަސައްކަތްކުރާ  އެ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައި އެވަނީ ކޮމިަޝނުގެ މަސައްކަތްތައް ހަލުވިކޮށް  

ޙާ އޮފީހަށް  ގޮތުންކަމަށް  ބާިޟރުވުމަށް  މުވައްޒަފުން  އެޅުމުގެ  ފަރާތުން ރު  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

 ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  

ސްއަކީ އިންވެސްޓިގޭަޝންގެ މަސައްކަތްކުރާ  އިންވެސްޓިގޭަޝން އެލަވަން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ،   .5

އޮފީހަށް  ނިންމުމަށް  ހަލުވިކަމާއެކު  މަސައްކަތް  ކޮމިަޝނުން    މުވައްޒަފުންގެ  ގޮތުން  އެޅުމުގެ  ބާރު  ޙާޟިރުވުމަށް 

އޮފީ މުވައްޒަފު  އެލަވަންސްއަކީ  މި  އެލަވަންސްއަކަށްވެފައި  ޚާއްަޞ  ދެވޭ  ހަދެމުންދާ  ދުވަސްތަކަށް  ޙާިޟރުވާ  ށް 

ކޮމިަޝނުންކަނޑައަޅާފައިވާ   ދަށުން  ބާރުގެ  ލިބިދެވޭ  މެންބަރުންނަށް  ކޮމިަޝނުގެ  ގޮތުގައި  އެއްގެ  އެލަވަންސް 

ދުވަހަކަށް ސްވަން އެލަ ކޮންމެ  ޙާިޟރުވާ  އޮފީހަށް  މުވައްޒަފުން  މަސައްކަތްކުރާ  އިންވެސްޓިގޭަޝން  އަކަށްވާއިރު، 

 30ސްއަކީ ކޮމިަޝނުގެ މިވަގުތު ވަޒީފާއަދާކުރާ  އާއި، މި އެލަވަންކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް މި އެލަވަންސް ދެމުންދާތީ

ހަމައެކަނި  )ތިރީސް(   ތެރެއިން  އިންވެސްޓިގޭަޝން  )އަށެއް(    8މުވައްޒަފުންގެ  އެމީހުންކުރާ  މުވައްޒަފުންނަށް 

ޚާއްަޞ  ދެވޭ  ގޮތުން  ބާރުއެޅުމުގެ  ހަލުވިކުރުމަށް  މަސައްކަތް  ގޮތުންނާއި،  ބާރުއެޅުމުގެ  މަސައްކަތަށް 

ހިމެއެލަވަން  ތެރޭގައި  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ  ކޮމިަޝނުގެ  ަޝކުވާތަކާއި،  ސްއަކަށްވާތީ،  ހުށަހެޅޭ  ކޮމިަޝނަށް  ނޭ 

މައްސަލަތައް ލަސްނުވެ ނިމޭނޭ ގޮތަކީ މިހާރެކޭ އެއްގޮތަށް އިންވެސްޓީގޭޓަރުން އޮފީހަށް ޙާިޟރުވެގެން ކަމުގައިވާތީ، 

އް މި އެލަވަންސް މިހާރު ދެމުންދާ ގޮތަށް ބަދަލެއް ގެނައުމަކީ ކޮމިަޝނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގެ ދަތިތަކެ

ދުވަހަށްދެވޭނޭ   ޙާިޟރުވާ  އޮފީހަށް  އެލަވަންސްއަކީ  އިންވެސްޓިގޭަޝން  ކަމުގައިވާތީ  ކަމެއް  ކުރިމަތިވެދާނޭ 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު ފަރާތަތުން  7އާއި އިތުރު  ޝިފާޒް ޢަލީ  VTR/2020/127މައްސަލަ 
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ފަހިކަމެއް ގެނުވާނޭ ކަމެއް ކަމުގައި ބެލެވޭތީ، މި  ކަތަކަށް  ސްއެއްގެ ގޮތުގައި އޮތުމަކީ ކޮމިަޝނުގެ މަސައްއެލަވަން 

ންނަން އަންގާނޭ ތަނެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި މި މޭރުމުން މައްސަލަ އެލަވަންސް މިހާރު ދެމުންދާ ގޮތަށް ބަދަލު ގެ

 ދިނުމަށެވެ. މައި ނިން

ނޭަޝނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝނުގެ ބަޖެޓުގައި 'އިންވެސްޓިގޭަޝން  މި މައްސަލައިގައި ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ކުރިން   .6

ންވެސްޓިގޭޓަރުންނަށް ލިބޭ އިންވެސްޓިގޭަޝން  އެލަވަންސް' ހަމަޖެހިފައިވަނިކޮށް، ކޮމިަޝނުގައި މަސައްކަތްކުރާ އި

މުވައްޒަފުންނަށް   އެ  ސަބަބުން  އުނިކުރުމުގެ  ގުޅިގެން  ނެގުމާ  ޗުއްޓީ  ޙައްުޤވާ  މުވައްޒަފުންނަށް  އެ  އެލަވަންސް، 

ޓީ  މާލީގޮތުން ދަތިވާތީއާއި، އެ ފައިސާ ކޮމިަޝނުން ހޯދުމަށް ގިނަދުވަސް ނަގާނެތީ، މުވައްޒަފުންނަށް ހައްުޤވާ ޗުއް 

ނެގުމާ ގުޅިގެންނާއި، ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި އިންވެސްޓިގޭަޝން އެލަވަންސް އުނިނުކުރުމަށް ނޭަޝނަލް  

 އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝނަށް އެންގުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން އެދިފައިވާ މޭރުމުން ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް

'ވަގުތީ އަމުރަށް   VTR/VA/2020/37-200  އާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނަންބަރުއެދުނު އެދުމަށް ރިޢާޔްތޮކޮށް ވަޒީފާ

( ގޮތް'  ނިންމި  ޓްރައިބިއުނަލުން  މައްސަލައިގައި  ގައ2020ިސެޕްޓެންބަރު    21އެދުނު  ހުށަހެޅި    ،(  މައްސަލަ 

ނެގުމާ   ޗުއްޓީ  ހައްުޤވާ  މުވައްޒަފުންނަށް  ފަދައިން،  އެދިފައިވާ  ބަންދު  ފަރާތްތަކުން  ސަރުކާރު  ގުޅިގެންނާއި، 

މައްޗަށް   ކޮމިަޝނުގެ  އިންޓެގްރިޓީ  ނޭަޝނަލް  އުނިނުކުރުމަށް  އެލަވަންސް'  'އިންވެސްޓިގޭަޝން  ދުވަސްތަކުގައި، 

ޙިމާޔަތް   ދާއިމީ  ކުރިއާލައި  ޙައްަޤށް  މައުޫޟޢީ  ހިމެނޭ  މައްސަލާގައި  މި  ނެރެފިނަމަ،  އަމުރެއް  ވަގުތީ  އަންގައި 

އަމުރެއް  ލިބިގެންދާނެކަމުގަ ވަގުތީ  އެދިފައިވާފަދަ  ނެރެދިނުމަށް  ފަރާތްތަކުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބުރަވެވޭތީ،  އި 

 ނެރެދެވޭނެ ހަމައެއް ނެތްކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާނެއެވެ. 

ަފާރުތްނ އެދަިފިއވާ  ުހށެަހޅަިފިއިމާވ ަމްއސަަލިއަގިއ ޢަދުުލެވިރ ަފިއޞާަލައަކްށ ާވިޞުލުވަމްށަޓަކިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި   .7

ފަަދިއްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތަތުކެގ ެތެރިއްނ ޝާިފްޒ ޢީަލ، ައްސާމ ަޙަސްނ އިަދ ަމްރަޔްމ ިއްނާޝ ަފިއޞްަލައްށ  

ަވަނ    01ޭމ މުަހެގ    ަވަނ އަަހުރެގ   2019   ަވަނ ުދވުަހްނ ެފިށެގްނ  01ަވަނ އަަހުރެގ ަޖަނަވީރ މުަހެގ    2015

ިއްނެވްސިޓ ިނޔަަލްށ  ސާަލމް  ުދވުަހެގ  ަފާރްތަތްއ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ަނަގއެިދިވާދެނޯތާއިއ،  އަެލަވްންސ  ޭގަޝްނ 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު ފަރާތަތުން  7އާއި އިތުރު  ޝިފާޒް ޢަލީ  VTR/2020/127މައްސަލަ 
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Phone: 3307701  :ްފޯނ | Fax: 3308774 ފެކްސް:   | Website: www.employmenttribunal.gov.mv    ވެބްސައިޓް:  
 

 

ުބުނުމްނާނިއ، ާޢއީިލ ިޒްނާމ ޗްުއީޓ ެނުގުމްނާނއި، ވެިހުއާމ ގިުޅެގްނަނާގ ުޗއީްޓަތުކަގްއާޔއި، ައނިބމާީހ ވެިހުއުމން  

ާޙިޟުރުނ ަވޒީފަާއްށ  ުދަވްސތުަކަގިއ  ަބނުްދ  ަސުރާކރު  ުޗްއީޓާއއި،  ިއްނެވްސިޓޭގަޝން  ެދޭވ  ބެުނ،  ާވަކަމށް 

 ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނާނ ެއްއޮގތްަށތޯ ބަަލްނޖޭެހަކމަުގިއ ެދެކެމެވ.   އަެލަވްންސިއްނ ުއިނުކަރުމަގިއ ަޢމުަލޮކށަްފިއަވީނ

  2015ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތަތުކެގ ެތެރިއްނ ޝާިފްޒ ޢީަލ، ައްސާމ ަޙަސްނ އިަދ ަމްރަޔްމ ިއްނާޝ ަފިއޞްަލައްށ   .8

ުދވުަހްނ ެފިށެގން    01ަހުރެގ ަޖަނަވީރ މުަހގެ  ަވަނ ައ ަވަނ ުދވުަހގެ    01މޭ މުަހެގ  ަވނަ އަަހުރެގ    2019ަވނަ 

 ިނޔަަލްށ ިއްނެވސިްޓޭގަޝްނ އަެލަވްންސ ަނަގއެިދވާިދެނޯތ ަނަޒރުުކާރިއުރ ައްނަނިނިވ ަކްނކްަނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

ކޮމިަޝނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާއި، ަޝކުވާތައް ތަޙްީޤުޤ ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ މުހިންމުކަން ބޮޑުކަމުގެ  .8.1

މަސްއޫލުވެ   މަސައްކަތުގައި  އެ  ނުކުމެ  އޮފީހަށް  މުވައްޒަފުން  މަސައްކަތްކުރާ  އިންވެޓިގޭަޝން  ސަބަބުން 

މުވައް އެހެން  ކޮމިަޝނުގެ  ގޮތުން  ހިތްވަރުދިނުމުގެ  ޢިނާޔަތެއް އުޅުމަށް  ނުލިބޭ  ޒަފުންނަށް 

އިންވެސްޓިގޭަޝންގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝނުގެ  

  2015ވަނަ އަހަރު ތައްޔާރުކުރި    2014މެންބަރުން ބޭނުންވެ، އޭރުގެ ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝނުން  

ޓިގޭަޝން އެލަވަންސް" ގެ ނަމުގައި ކޮމިަޝނަށް ޙާިޟރުވެ މަސައްކަތް  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި "އިންވެސް

ކުރާ ދުވަސްތަކުގައި އެލަވަންސްއެއް ދިނުމަށް ހިމެނުނުކަމަށާއި، ނަމަވެސް މި އެލަވަނަސް ވަކި ދުވަހަކުން  

ނަ އަހަރު  ވަ  2015ފެށިގެން ދިނުމަށް ކަނޑައަޅައި އެކަން އެ މުވައްޒަފުންނަށް އަންގާފައިނުވާނެ ކަމަށާއި،   

ގެ ބަޖެޓް ފާސްވެގެން އައިރު އެ އެލަވަންސް ހަމަޖެހިފައި އޮތުމުން އެ ފައިސާ ދޫކުރުމުގެ ހުއްދައަކަށް އެދި  

ގައި މިނިސްޓރްއީ އޮފް ފިނޭންސަށް ލިޔުމުން އިންވެސްޓިގޭޓަރުންނަށް އެ ފައިސާ   2015ޖަނަވަރީ    22

ގެން އެ ފައިސާ ދިނުމަށް ހުއްދަދިން ކަމަށާއި، އިން ފެށި  2015މޭ    01ދިނުން އެންމެ ރަނގަޅުކަމަށާއި  

އޮފީހަށް   ދުވަހުން ފެށިގެންއެހެންކަމުން އިންވެސްޓިގޭޓަރުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް އެ  

ރ. )ސަތޭކަ ފަންސާސް ރުފިޔާ( ގެ ރޭޓޫން ދެމުން 150/-ޙާިޟރުވެ މަސައްކަތްކުރި ކޮންމެ ދުވަހަކަށް  

 މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  އަންނަ ކަމަށް 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު ފަރާތަތުން  7އާއި އިތުރު  ޝިފާޒް ޢަލީ  VTR/2020/127މައްސަލަ 
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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:  
 

 

މުސާރައާއި އެލަވަންސަކީ އެހެން ގޮތަކަށް ބުނެފައިނުވާ ކޮންމެ ޙާލަތެއްގައި އެކަމެއް ހަމަޖެހުނު ތާޜީޚުން   .8.2

ބެކްޑޭޓްކޮށް މުސާރައާއި އެލަވަންސް ދެވޭނީ ކަނޑައެޅިގެން ހުއްދަދޭ  ފެށިގެން ދޭ ފައިސާއެއް ކަމަށާއި، 

ކަމުގައިވާތީ،  ފަރާތު ދެވިގެން  ހުއްދަ  އެ  އެގޮތަށް  އެދޭއިރު  ހުއްދައަށް  ނުވަތަ  ބުނުމުން  އެގޮތަށް  ން 

އެލަވަން ސިޓީއަށް   ސް އިންވެސްޓިގޭަޝން  ފޮނުވި  ކޮމިަޝނުން  އިންޓެގްރިޓީ  ޕޮލިސް  ތާރީޚަކީ  ހަމަޖެހޭ 

އެއަހަރުގެ  ވުމާއެކު،    މުގައިކަ   2015މޭ    01މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ހުއްދަ ދިން ތާރީޚް ކަމުގައިވާ  

 މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ނެކަމަށް ސް ދީފައިނުވާން އެޕްރީލް މަހަށް އެލަވަ

  2015ޖަނަވަރީ  22ޕޮލިސް އިންޓެގްރީޓީ ކޮމިަޝނުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް  .8.3

އަށް   2015-2017ސިޓީގައި، އެ ކޮމިަޝންގެ    AS/13/2015/01-215ނުވާފައިވާ ނަންބަރު  ގައި ފޮ

ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުން ފެށިގެން އިންވެސްޓިގޭޓަރުންނަށް   2015އަންދާޒާކޮށް ފޮނުވާފައިވާ ބަޖެޓްގައި  

އިންވެސްޓިގޭަޝން އެލަވަންސް ދިނުމަށް ހިމަނާފައިވާކަމަށާއި، ބެޖެޓް ފާސްވެގެން އައިއިރު އިންވެޓިގޭަޝން  

 ތީ، އެ އެލަވަންސް ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަދިނުމަށް އެދިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ހަމަޖެހިފައިވާއެލަވަންސް 

އިސްވެ ފާހަގަކުރެވުނު ސިޓީގެ ޖަވާބުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓެރެޜަރީން ފޮނުވާފައިވާ   .8.4

ރުގެ މޭ މަހުން  ވަނަ އަހަ   2015( ސިޓީގައި،  2015އެޕްރީލް    05)  B-215/2015/10-13ނަންބަރު  

 ފެށިގެން އިންވެސްޓިގޭަޝން އެލަވަންސް ދިނުން އެންމެ ރަނގަޅުކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ތުގެ އިދާރާއެއް ނުވަތަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އެނޫން ވެސް ފަރާތެއްގެ އަހަރީ ބަޖެޓްގައި މުވައްޒަފުންނަށް ލަދަޢު .8.5

މަކީ، ބެޖެޓްގައި އެލެވަންސް ހިމެނި ތާރީޚުން ފެށިގެން ނުއް ދިނުމަށް ހިމައައު ޢިނާޔަތެއް ނުވަތަ ބޯނަސްއެ

މައްޗަށް   ވަޒިފާދޭފަރާތުގެ  ދިނުން  ބޯނަސްއެއް  ނުވަތަ  ޢިނާޔަތެއް  އެ  މުވައްޒަފުންނަށް  ފަރާތުގެ  އެ 

ބޯނަސްދި ނުވަތަ  ޢިނާޔާތެއް  ނަމަވެސް  އެހެން  ބުރަނުވެވޭކަމާއި،  ކަމުގައި  ނުމަށް  ލާޒިމްވެގެންވާކަމެއް 

ނުވަތަ    ތްންގައިފިނަމަ، އެ އެންގުމާ އެގޮތަށް މުވައްޒަފުންނަށް ޢިނާޔައަ  މުވައްޒަފުނަށްއެކަން  ހަމަޖައްސައި  

 ބޯނަސް ދިނުން ވަޒީފާ ދޭފަރާތުގެ މައްޗަށް ލާޒިމްވާކަމުގައި ދެކެމެވެ. 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު ފަރާތަތުން  7އާއި އިތުރު  ޝިފާޒް ޢަލީ  VTR/2020/127މައްސަލަ 
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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:  
 

 

ނޭަޝ  2015 .8.6 ހަމައަށް  ރިޓީއިންޓެގް  ނަލްވަނަ  ބަދަލުކުރުމާ  މަސައްކަތް  ދަށަށް  ުހށެަހޅި  ގެ  ަމްއސަަލ 

މަސައްކަތް ކުރަމުން   ަފާރްތަތުކެގ ެތެރިއްނ ޝާިފްޒ ޢީަލ، ައްސާމ ަޙަސްނ އިަދ ަމްރޔްަމ ިއްނާޝ ަފިއޞްަލ

އިންޓެގް    ދިފައިވަނީ ފެކޮމިަޝން އު   ޓީމިަޝންގައިކަމާއި، ޕޮލިސް އިންޓެގްރިކޮ  ޓީރިގޮސްފައިވަނީ ޕޮލިސް 

ވަނަ އަހަރުގެ    2015  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުންކަމާއި،  18)ފުލުހުންގެ ާޤނޫނު( ގެ    5/ 2008ާޤނޫނު ނަންބަރު  

ކޮމިަޝންގެ ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ    ރިޓީމޭ މަހުގެ ކުރީ ތާރީޚެއްގައި ޕޮލިސް އިންޓެގް

އަށް އިންވެސްޓިގޭަޝން އެލަވަންސް ިއްނާޝ ފިައޞްަލޝާިފްޒ ޢީަލ، ައްސާމ ަޙަސްނ އިަދ ަމްރަޔމް  ތެރެއިން  

ވަނަ އަހަރުގެ ޕޮލިސް    2015ލައިގެ ތެރެއިން އެނގެން ނެތަތީ،  ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާކަން މި މައްސަ 

ހިމެނިފައިވާ ހިމެނުމަށް އެކަމަށް އެކަނި ކޮމިަޝންގެ ބަޖެޓްގައި އިންވެސްޓިގޭަޝން އެލަވަންސް    ރިޓީއިންޓެގް

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތްތުަކެގ ެތެރިއން    ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން އެދިފައިވާ ފަދައިން،ރިޢާޔަތްކޮށް

ަވނަ އަަހުރެގ ަޖނަަވީރ މުަހެގ    2015ޝާިފްޒ ޢީަލ، ައްސާމ ަޙަސން އިަދ ަމްރަޔްމ ިއްނޝާ ަފިއޞްަލައްށ  

މުަހެގ    01 ޭމ  ެފިށެގން  ުދވުަހްނ  ިއްނ  01ަވަނ  ިނޔަަލްށ  ުދވުަހެގ  އަެލަވްންސ  ަވަނ  ެވސިްޓޭގަޝްނ 

 ަނަގއެިދވާިދެނ ާގޫނީނ ަހަމެއްއ ޮއްތަކުމަގިއ ނެުދެކެމެވ. 

ގުޅިގެންނަގާ  ތައް  ފަރާތްމައްސަލަ ހުށަހެޅި   .9 ސަލާމް ބުނުމުންނާއި، ޢާއިލީ ޒިންމާ ޗުއްޓީ ނެގުމުންނާއި، ވިހެއުމާ 

ވަޒީފާއަށް ޙާޟިރުނުވާ    ންދު ދުވަސްތަކުގައި  ޗުއްޓީތަކުގައްޔާއި، އަނބިމީހާ ވިހެއުމުން ދެވޭ ޗުއްޓީއާއި، ސަރުކާރު ބަ

ާޤނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންތޯ   ކަމަށް ބުނެ، އިންވެސްޓިގޭަޝން އެލަވަންސްއިން އުނިކުރަމުގައި ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ

 ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ނަންބަރު   .9.1 ކޮމިަޝންގެ  އިންޓެގްރީ  ( 2019މާރިޗު    21)  ADHR/MIB/2019/4/462ނޭަޝނަލް 

އިން ފެށިގެން    2015ފެބުރުވަރީ    22ސިޓީގައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝިފާޒް އަލީއަކީ  

'  2ގެ ނިޔަލަށް ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝންގައި 'ކޭސް އިންވެސްޓިގޭޓަރ ގރ  2015އޮކްޓޫބަރު    05

މަސައްކަތްކޮށްފަ އަދި  މަާޤމްގައި  އިންޓެގްރިޓީ   2015ރު  އޮކްޓޫބަ  06އިވާ،  ޕޮލިސް  ފެށިގެން  އިން 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު ފަރާތަތުން  7އާއި އިތުރު  ޝިފާޒް ޢަލީ  VTR/2020/127މައްސަލަ 
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އިންޓެގްރިކޮމިަޝންގެ   ނޭަޝނަލް  ގުޅިގެން  ޓީ  މުވައްޒަފުން  ބަދަލުވުމާއި  )އެން.އައި.ސީ(  ކޮމިަޝނަށް 

' ގެ މަާޤމުގައި ވަޒީފާއަދާކުރަމުންދާ މުވައްޒަފެއްކަމާއި،  2އެން.އައި.ސީ ގައި 'ކޭސް އިންވެސްޓިގޭޓަރ ގރ  

ގައި ކޭސް އިންވެސްޓިގޭޓަރ މަާޤމުގެ ނަން ސީނިއަރ އިންވެސްޓިގޭޓަރގެ ނަން    2017ނޮވެންބަރު    01

އެލަވަންސްގެ   އިންވެސްޓިގޭަޝން  ފަރާތަށް  އެ  ބަދަލުކޮށްފައިވާކަމާއި،  އިންވެސްޓިގޭޓަރއަށް  ސީނިއަރ 

ދުވަހަކަށް   ކޮންމެ  ޙާިޟރުވާ  ލިބިދެވޭކަމުގައި  150/-ގޮތުގައި  ރުފިޔާ(   ފަންސާސް  )ސަތޭކަ  ރ. 

 ންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ބަޔާ

ސެޕްޓެންބަރު   ADHR/INDIV/2019/32  (24/462ކޮމިަޝންގެ ނަންބަރު    ޓީނޭަޝނަލް އިންޓެގްރި .9.2

އިން   2013މޭ    21( ސިޓީގައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އަސްމާ ޙަސަންއަކީ  2019

ގެ ނިޔަލަށް ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝންގައި 'ކޭސް އިންވެސްޓިގޭޓަރ  2015އޮކްޓޫބަރު  05ފެށިގެން 

އިން ފެށިގެން ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ   2015ރު  އޮކްޓޫބަ  06' މަާޤމްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ، އަދި  2ގ

އިންޓެގްރިޓީ ނޭަޝނަލް  މުވައްޒަފުން  ގުޅިގެން    ކޮމިަޝންގެ  ބަދަލުވުމާއި  )އެން.އައި.ސީ(  ކޮމިަޝނަށް 

' ގެ މަޤާމުގައި ވަޒީފާއަދާކުރަމުންދާ  2'ކޭސް އިންވެސްޓިގޭޓަރ ގރ    މިަޝނުގައިނޭަޝނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮ

ސީނިއަރ    2017ނޮވެންބަރު    01މުވައްޒަފެއްކަމާއި،   ނަން  މަާޤމުގެ  އިންވެސްޓިގޭޓަރ  ކޭސް  ގައި 

ފަރާތަށް  އެ  ބަދަލުކޮށްފައިވާކަމާއި،  އިންވެސްޓިގޭޓަރއަށް  ސީނިއަރ  ނަން  އިންވެސްޓިގޭޓަރގެ 

ރ. )ސަތޭކަ ފަންސާސް 150/-އިންވެސްޓިގޭަޝން އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ޙާިޟރުވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް  

 ދެވޭކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ރުފިޔާ(  ލިބި

ނަންބަރު   .9.3 ކޮމިަޝންގެ  އިންޓެގްރިޓީ  (  2020ޖޫން    30)  ADHR/BML/2020/4-462ނޭަޝނަލް 

އިން   2014މޭ    25ގައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މަރަމްޔަމް އިންާޝ ފައިޞަލްއަކީ  

ފަރާ އަދާކުރަމުންދާ  ވަޒީފާ  ސީނިއަރ  ފެށިގެން  ގެންދަނީ  އަދާކުރަމުން  ފަރާތުން  އެ  ތެއްކަމާއި، 

ގޮތުގައި  އެލަވަލަންސްގެ  އިންވެސްޓިގޭަޝން  ފަރާތަށް  އެ  މަާޤމުކަމާއި،  އޮފިސަރގެ  އިންވެސްޓިގޭަޝން 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު ފަރާތަތުން  7އާއި އިތުރު  ޝިފާޒް ޢަލީ  VTR/2020/127މައްސަލަ 
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ދުވަހަކަށް   ކޮންމެ  ނިކުންނަ  ލިބިދެވޭކަމުގައި  150/-މައްސަކަތަށް  ފަންސާސް(  )ސަތޭކަ  ރ. 

 ގަކުރެވެއެވެ. ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަ

( 2020ޖުލައި    09)  ADHR/INDIV/2020/14-462ނޭަޝނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝންގެ ނަންބަރު   .9.4

  2015މާރިޗު    04ސިޓީގައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ސަޢީދުއަކީ  

ފެށިގެން   އިންޓެގްރިޓީ  2015އޮކްޓޫބަރު    05އިން  ޕޮލިސް  ނިޔަލަށް  'ކޭސް  ގެ  ކޮމިަޝންގައި   

އިން ފެށިގެން ޕޮލިސް    2015އޮކްޓޫބަރު    06' މަާޤމްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ، އަދި  2އިންވެސްޓިގޭޓަރ ގ 

އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝންގެ މުވައްޒަފުން ނޭަޝނަލް އިންޓެގްރިޓި ކޮމިަޝނަށް )އެން.އައި.ސީ( ބަދަލުވުމާއި  

އިންޓެގްރިޓީ   ނޭަޝނަލް  ގރ  ކޮމިަޝންގައި  ގުޅިގެން  އިންވެސްޓިގޭޓަރ  މަާޤމުގައި  2'ކޭސް  ގެ   '

މުވައްޒަފެއްކަމާއި،   މަާޤމުގެ    2017ނޮވެންބަރު    01ވަޒީފާއަދާކުރަމުންދާ  އިންވެސްޓިގޭޓަރ  ގައި ކޭސް 

އެ   ބަދަލުކޮށްފައިވާކަމާއި،  އިންވެސްޓިގޭޓަރއަށް  ސީނިއަރ  ނަން  އިންވެސްޓިގޭޓަރގެ  ސީނިއަރ  ނަން 

އިންވެ ދުވަހަކަށް  ފަރާތަށް  ކޮންމެ  ޙާޟިރުވާ  ގޮތުގައި  އެލަވަންސްގެ  )ސަތޭކަ 150/-ސްޓިގޭަޝން  ރ. 

 ފަންސާސް ރުފިޔާ(  ލިބިދެވޭކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

އިންޓެގްރި .9.5 ނަންބަރު    ޓީނޭަޝނަލް  އިން 2019ޖުލައި    462/1/2019/3  (07(IUL)ކޮމިަޝންގެ   )

ހުޅުވާލެވު ފަރާތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް  ހުންނަ  މަާޤމުގައި  އިންވެސްޓިގޭޓަރގެ  އެސިސްޓެންޓް  ނު 

ދުވަހަކަށް  ސްއިންވެ ކޮންމެ  ނިކުންނަ  ވަޒީފާއަށް  ގޮތުގައި  އެލަވަންސްގެ  )ސަތޭކަ 100/-ޓިގޭަޝން  ރ. 

 ރުފިޔާ( ލިބިދެވޭނެކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

( އިން 2018ޖަނަވަރީ    16)  462/1/2018/2(IUL)ނަންބަރު  ކޮމިަޝންގެ    ރިޓީނޭަޝނަލް އިންޓެގް .9.6

އިންވެ ފަރާތަކަށް  ހުންނަ  މަާޤމުގައި  އިންވެސްޓިގޭޓަރގެ  ކޭސް  ހުޅުވާލެވުނު  ޓިގޭަޝން  ސްކުރިމަތިލުމަށް 

ދުވަހަކަށް   ކޮންމެ  ނިކުންނަ  ވަޒީފާއަށް  ގޮތުގައި  ރުފިޔާ( 150/-އެލަވަންސްގެ  ފަންސާސް  )ސަތޭކަ  ރ. 

 ލިބިދެވޭނެކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު ފަރާތަތުން  7އާއި އިތުރު  ޝިފާޒް ޢަލީ  VTR/2020/127މައްސަލަ 

                                             

 

26 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:  
 

 

އިންޓެގްރި .9.7 ނަންބަރު    ޓީނޭަޝނަލް  އިން 2019ޖުލައި    462/1/2019/4 (16(IUL)ކޮމިަޝންގެ   )

ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލެވުނު ސީނިއަރ އިންވެސްޓިގޭޓަރގެ މަާޤމުގައި ހުންނަ ފަރާތަކަށް އިންވެޓިގޭަޝން  

ގޮތުގަ ދުވަހަކަށް  އެލަވަންސްގެ  ކޮންމެ  ނިކުންނަ  ވަޒީފާއަށް  ރުފިޔާ( 150/-އި  ފަންސާސް  )ސަތޭކަ  ރ. 

 ލިބިދެވޭނެކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

( ސިޓީއަށް 2015ޖަނަވަރީ    22)  AS/13/2015/01-215ރު  ބުންޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝނުގެ ނަ .9.8

އެސިޓީގައި، އިންވެސްޓިގޭޓަރުންނަށް   2015  ބަލައިރު  ފެށިގެން  މަހުން  ޖަނަވަރީ  އަހަރުގެ  ވަނަ 

ދިނުން އެލަވަންސް  ބަޖެޓްގައި އިންވެސްޓިގޭަޝން  ދޫކުރުރުމުގެ  ހިމަނާ  މަށް  އެލަވަންސް  އެ  ފައިވާތީ 

އެނގެން އޮންނަކަމާއި، އަދި    ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއެއްކަން  ހުއްދައަކަށް އެދި މިންސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއަށް  

( 2015އެޕްރީލް    05)  B215/2015/10-13ރީގެ ނަންބަރު  ޜަމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެ

އިންވެސްޓިގޭޓަރުންނަށް އެލަވަންސް   އިންޓެގްރިޓީގެ  ޕޮލިސް  ވަނަ އަހަރުގެ މޭމަހުން    2015ސިޓީގައި، 

  ރަނގަޅު ކަމަށް ބަޔަންކޮށްފައިވާ ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ފެށިގެން ދިނުން އެންމެ

ނަންބަރު   .9.9 ގެ  ކޮމިަޝން  އިންޓެގްރިޓި  ޑިސެންބަރު   ADHR/137/2017/40  (17-462ނޭަޝނަލް 

ވަނަ   HC-A/203/2016"ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓްގެ ނަންބަރު  ( ސިޓީ އަށް ބަލާއިރު އެސިޓީގައި،  2017

ން އަންގާފައިވާ  ރީހާރު ބޭނުންކުރުމަށް ތިޔަ މިނިސްޓްަޤިޟއްޔާއާ ޙަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ. މި ކޮމިަޝނުގައި މި

ސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝންގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑުގެ  މްތެރެއިން ކުރީގެ ކަސްޓަ  މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑުގެ

ވަޒިފާދީފައިވާ ކޮ  ،ދަށުން  މަސައްކަތްކުއެ  އުޖޫރަ  މިަޝނުގައި  މުސާރައާއި  މުވައްޒަފުންގެ  ރެއްވި 

ބުނާ މުވައްޒަފުންގެ އަތުން  ،ކަނޑައެޅުމުގައި އެ އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނިފައިވަނީ އެދުވަހަކަށްޖެހޭ    ސަލާމް 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން    ،އެލަވަނަސް އުނިކުރާ ގޮތަށެވެ. ނަމަވެސް މަތީގައި ހަވާލާދެވިފައިވާ ަޤިޟއްޔާއިން

ާޤނޫނުގެ  ނިންމަފައި  ވަޒީފާއާބެހޭ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ    54ވަނީ  މައްދާގައި  ނުވާގޮތުގައި  ލަޙާވަނަ  ތަކަށް 

ވީމާ ކަމަށެވެ.  އުނިނުކުރެވޭނެ  އުޖޫރައިން  މިކޮމިަޝނު މުވައްޒަފުންގެ  ސަލާމް  ،  މުވައްޒަފުން  ބައެއް  ގެ 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު ފަރާތަތުން  7އާއި އިތުރު  ޝިފާޒް ޢަލީ  VTR/2020/127މައްސަލަ 

                                             

 

26 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:  
 

 

ނުކުރާ ގޮތަށް ކޮމިަޝނުން  މިހާރު އުނިކުރާ ފައިސާ މި ަޤިޟއްޔާ ނިންމި ތާރީޚުންފެށިގެން އުނިބުނުމުން  

ބުގައި  ވާޖަ  މި ސިޓީގެފަހާގަކުރެވޭކަމާއި،  " ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  މިވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.   ،ހަމަޖައްސާފައިވާތީ

ޓްރެޓްމިނިސް އެންޑް  ފިނޭންސް  އޮފް  ނަންބަރުޜަރީ  މިނިސްޓްރީގެ  އެ  ފޮނުވާފައިވާ                   ރީން 

13-D2/462/2018/4  (11    ީއަތުން 2018ފެބުރުވަރ މުވައްޒަފުންގެ  ބުނާ  "ސަލާމް  ސިޓީގައި،   )

  އިވާތީ، އެ ނިންމުމާ ކަށްއުނިނުކުރާ ގޮތަށް ަޝރުޢީ ކޯޓަކުން ނިންމަފައިވާ ކަމައެލަވަންސް  އެދުވަހަކަށްޖެހޭ  

ޢަމަލުކުރެ ނެތްވާހަކައްވު އެއްގޮތަށް  އިޢުތިރާެޟއް  މިނިސްޓްރީގެ  މި  ފަދައިން  މުގައި  މި  ދަންވަމެވެ"   

 ބަޔާންވެގެންވާ ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

(  2017މޭ    31)  ADHR/INDIV/2017/18/462ކޮމިަޝނުގެ ނަންބަރު    ޓީނޭަޝނަލް އިންޓެގްރި .9.10

ތެރެ  މުވައްޒަފުންގެ  ބަދަލުވެފައިވާ  ކޮމިަޝނުން  އިންޓެގްރިޓީ  ޕޮލިސް  ބަލާއިރު،  ކޭސް  ސިޓީއަށް  އިން 

މުގެ  ލާ އިންވެސްޓިގޭަޝން އޮފިސަރުންނަށް ދެމުންގެންދާ އިންވެސްޓިގޭަޝން އެލަވަންސް ދެމުން ގެންދަނީ ސަ

ޣައިރު  ޗުއްޓީތަކާ  އެހެނިހެން  އަދި  ޗުއްޓީ،  އަހަރީ  ޗުއްޓީ،  ޒިންމާ  ޢާއިލީ  ޙާޟިރީއަށް    ޗުއްޓީ، 

ބަދަލުވު ކޮމިަޝނަށް  އިންޓެގްރިޓީ  ނޭަޝނަލް  މުވައްޒަފަކަށް ކެނޑުމަށްފަހުގައިކަމަށާއި،  އެ  ކުރީން  މުގެ 

ކުރުމަށް އެކަން  އުޫޞލުން  ދެމުންދިޔަ  އެލަވަންސްތައް  ފިނޭންސްއިން    މުސާރައާއި  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

 އެގޮތަށް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.   އެ ލަފައާ ތީ،ދީފައިވާލަފާ

( 2018ޖުލައި    18)  ADHR/INDIV/2018/47/462ކޮމިަޝނުގެ ނަންބަރު    ޓީނޭަޝނަލް އިންޓެގްރި .9.11

ދިނުމަށް   ދުވަހަކަށް  ޙާިޟރުވާ  އޮފީހަށް  އެލަވަންސަކީ  އިންވެސްޓިގޭަޝން  ބަލާއިރު،  ސިޓީއަށް 

ޙާިޟޑަކަނ އޮފީހަށް  ދެވޭނީ  އެލަވަންސް  އެލަވަންސަކަށްވާތީ،  ދުވަސްތަކަށް  ރުއެޅިފައިވާ  ނުވާ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ކެނޑުމަށްފަހުގައިކަން 

'އުޖޫރަ'  ވަނަ މާއްދާގައި،  97)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު   .9.12

މާނަކޮށްފައިވާނީ 'މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާއާ ގުޅޭގޮތުން، ފައިސާއިން، ނުވަތަ އަގުހުރި އެހެންވެސް އެއްޗަކުން،  



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު ފަރާތަތުން  7އާއި އިތުރު  ޝިފާޒް ޢަލީ  VTR/2020/127މައްސަލަ 

                                             

 

26 ގެ  20 ޞަފްޙާ      
 

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

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

 

އެމުވައްޒަފަކަށް ދޭ މުސާރައާއި، އިތުރު މަންފާތަކާއި، އެލަވަންސްތަކާއި ވަޒީފާއާ ގުޅިގެން    ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން

  ގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުނގެންއޮންނަކަމާއި،  އެ މުވައްޒަފަކަށް ދޭ އެހެނިހެން މާލީ ފައިދާތަކަށެވެ.' ކަން އެ

މުސާރަ    50 ލިބެންވާ  މުވައްޒަފަކަށް  ވަގުތީ  ގައި،  )ހ(  މާއްދާގެ  ހުރިހާ  ވަނަ  އެހެން  ފިޔަވައި، 

ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން   ދޭންވާނެކަމަށް  މުސާރަ  އެއްފަހަރު  މަހަކު  މަދުވެގެން  މުވައްޒަފުންނަށްވެސް، 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ވަޒީފާދޭފަރާތާއި މުވައްޒަފާ   13ގެ  އެނގެންއޮންނަކަމާއި، ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

މުގައި، މުވައްޒަފަށް ލިބިދެވޭނެ އުޖޫރައާއި ޢިނާޔަތްތަކާއި، އުޖޫރަދެވޭ  ދެމެދު އެކުލަވާލެވޭ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވު

ވަޒީފާދޭފަރާތަށް  ބަޔާންކޮށްފައިއޮތުމުން،  ހިމަނަންވާނެކަމަށް  ހިސާބުކުރެވޭނެގޮތް  އުޖޫރަ  މިންގަނޑާއި، 

ވަޒީފާއާބެ ހިސާބުކުރެވޭނެގޮތް  އުޖޫރަ  މިންގަނޑާއި،  ދެވޭނެ  އުޖޫރަ  ފަރާތަށް  ާޤނޫނާ  ވަޒީފާއަދާކުރާ  ހޭ 

ޚިލާފުނުވާނޭހެން ކަނޑައެޅުމު އިޙްތިޔާރު ލިބިދީފައިވާކަމުގައި ބުރަވެވޭކަމާއި، އެގޮތުން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއަށް 

ވަކި ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ    ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ނިކުންނަ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް  ކޮންމެ ދުވަހަކަށް  ން ޖެހޭނިކުންނަ

ނުވަތަ ވަޒީފައަށް ނިކުންނަ ދުވަސްތަކުގައި ކުރާ ޙާއްަޞކަމެއް ނުވަތަ ދިމާވާ ޙާއްސަކަމަކާ ގުޅިގެން  ދިނުމަށް  

ކަށް ފައިސާ ދިނުމަށް ނިންމިދާނެކަމާއި، މިސާލަކަށް މުވައްޒަފު ކުރާ މަސައްކަތުގެ  ދައެ ދުވަހަކަށް އަކި ޢަދަ

 މަސަކަތް ކުރާ ދުވަހަކަށް ވަކި ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ ދިނުމަށް ނިންމިދާނެކަމުގައި  ބާވަތުން ރިސްކް އެކުލެވޭ

މުވައްޒަފު ކަމާއި،  ދެކޭ އެލަވަންސްއަކީ  އިންވެސްޓިގޭަޝން  ދެމުންގެންދާ  ފަރާތްތަކަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ސް، މުވައްޒަފު ވަޒީފާއަށް ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެއެއްންސް ވަކުރާ މަސައްކަތުގެ ގޮތުން ލިބިދެވޭ އެލަ

މި  ދުވަހުކު  ކޮންމެ،  ނިކުންނަ  ވަޒީފާއަށް  މުވައްޒަފު  ރިޢާޔަތްކުރުމެއްނެތި  މަސައްކަތްތަށް  ކުރާ  ނުކުމެ 

ގޮތުންދެވޭ   މަޤާމުގެ  ފަރާތްތަކުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެލަވަންސް  މި  ލިބިދެވޭތީއާއި،  އެލަވަންސް 

 އެލަވެންސެއްކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ. 

 ވަނަ މާއްދާގައި   39އާބެހޭ ާޤނޫނުގެ ވަޒީފާ .9.13

ކޮންމެ އަހަރުުވމުން،  އަދާކުރާތާ  ަވޒީފާ  ުނާވނަމަ،  ބަޔާްނކޮށްފައި  އެހެްނޮގތަކަށް  ޤާނޫުނގައި  އަހަރަކު،   'މި 

 '.ދޭންާވނެއެެވޗުއްޓީެގ ޮގތުަގއި   ދުަވހުެގ ޗުއްޓީއެއް، އަހަރީ  30މުސާރަލިބޭޮގތަށް ކޮްނމެ މުަވއްޒަފަކަށްެވސް މަދުެވެގން  



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު ފަރާތަތުން  7އާއި އިތުރު  ޝިފާޒް ޢަލީ  VTR/2020/127މައްސަލަ 

                                             

 

26 ގެ  21 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:  
 

 

 ަވނަ މާއްދާެގ )ހ( ގައި،   42މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިާވކަމާއި، ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާޫނނުެގ 

)ތިރީސް(   30 'މުަވއްޒަފަކު ޚިދުމަތްކުރާ ކޮންމެ އަހަރަކު، މުސާރަ ލިބޭޮގތަށް ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްެވސް މަދުެވެގން

 '.ަގއި ދޭންާވނެއެެވދުަވހުެގ ޗުއްޓީއެއް، ސަލާމުެގ ޗުއްޓީެގ ޮގތު

 ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި،  43މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ 

އޭނާެގ އިންނައިރު  މުވައްޒަފަކު  އަންހެން  ަވޒީފާއަދާކުރާ  ޗުއްޓީއެއްގައި  ލިބޭ  ގުޅިެގން  އޭާނއަށް  'ިވހެއުމާ  މުސާރަ 

 '.މުސާރަދޭ ދުަވހައެެވ އޭނާއަށް ޙައްޤުާވ މުސާރައިެގ ފައިސާ ދޭނީ، ޢާްނމުކޮށްދޭްނާވނެއެެވ. މިޮގތުން 

 ވަނަ މާއްދާގައި،   47މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ 

ކޮންމެ ަވޒީފާއަދާކުރާ  ގުޅިެގްނ،  ޒިްނމާތަކާ  މުވައްޒަފަކަށްެވސް މުސާރަ   'އާއިލާެގ މެންބަރަކު ބަލިުވންފަދަ މުހިންމު 

 ' .ދުަވހުެގ ޗުއްޓީއެއް އަހަރުދުަވހުެގތެރޭަގއި ނެިގދާެނއެެވ 10ލިބޭޮގތަށް 

 ވަނަ މާއްދާގައި،   48މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ 

 ޙައްޤުާވނެއެެވ.'  ދުަވހުެގ ޗުއްޓީއެއް 3'ފިރިހެން މުވައްޒަފަކަށް، ދަރިއަކު ލިބޭ ދުަވހުން ފެށިެގްނ، މުސާރަލިބޭޮގތަށް 

 ވަނަ މާއްދާގައި،  49މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ 

ޗުއްޓީއެއް އެ މުަވއްޒަފަކަށް   ދުަވހުެގ  5'މުަވއްޒަފެއްެގ ދަރިއަކު ޚިތާނުކުރުމުން، އެދުަވހުން ފެށިެގން މުސާރަ ލިބޭޮގތަށް،  

 '.ޙައްޤުާވނެއެެވ

ބަޔާންކޮށްފައިއޮތުމުން،   ޢިބާރާތުން  މުވައްޒަފަށްންކުއިސްވެބަޔާމި  މާއްދާތަކުން  ޙައްުޤވާކަމަށް    ރެވުނު 

، ވަޒީފާއާބެހޭ  ތަކެއްކަން އެނގޭކަމާއިބަޔާންކޮށްފައިވާ ޗުއްޓިތަކަކީ މުސާރަ ލިބޭ ގޮތަށް ލިބެންޖެހޭ ޗުއްޓީ

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި  55ާޤނޫނުގެ 

ެވސް ފަރާތަކުން އޭާނެގ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރައިން އެއްެވސް އެއްޗެއް  )ށ( ަވޒީފާދޭ އެއް

 .އުނިކުރެޭވނީ އަންނަިނިވ ޙާލަތުތަކުަގއެވެ 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް
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ުނަވތަ ކޯޓު އަމުރަކާ އެއްޮގތްާވ ޮގތުެގމަތިން އުނިކުރަންޖެހޭ އެއްޗެއް   ޤާނޫުނގައިާވ ޮގތުެގމަތިން (1)

 ؛އުނިކުރުން

ފަރާތުން މުަވއްޒަފަކަށް ހޯދައިދީފައިާވ ގެއެއް ނުަވތަ ދިރިއުޅޭނެ ތަނެއް ހޯދުމަށް، ުނަވތަ  ަވޒީފާދޭ  (2)

ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ދީފައިާވ، ުނަވތަ އޭާނ އެމުަވއްޒަފަކަށް ވިއްކާ މުދަލަކަށް ލިބެންާވ ފައިސާއާ ގުޅޭޮގތުން  

ކޮށްދީެގން ހޯދައިދޭ ލޯނަކާ ނުަވތަ  ނުަވތަ އޭނާ އެ މުވައްޒަފަކަށް ދޫކުރާ ލޯނަކާ ނުަވތަ އޭނާ ގެރެންޓީ

މުސާރައިެގ އެޑްާވްނސްެގ ޮގތުގައި ދީފައިާވ ޢަދަދަކާ ުގޅޭޮގތުން މުވައްޒަފުެގ ހުއްދަ، ލިޔުމަކުން 

ލިބިެގްނ، އެ ހުއްދަދޭ ޢަދަދަކަށް، ނުަވތަ މުަވއްޒަފަކަށް ލިބޭ އުޖޫރައިެގ ތިންބައިކުޅަ އެއްބަޔަށްުވރެ ިގނަ  

 ؛ކުރުންނުާވނޭހެން އުނިކުރާ އުނި

އެމުވައްޒަފެއްެގ ޗުއްޓީއާުގޅޭ ުނަވތަ ބޭސްފަރުވާއާުގޅޭ ނުަވތަ އިންޝުއަރެންސާގުޅޭ ފަންޑަކަށް، ނުަވތަ  (3)

 ޕްރޮިވޑެންޓް ފަންޑަކަށް ދެއްކުމަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއާުގޅޭޮގތުން އުނިކުރާ އުނިކުރުން. [

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި،  20ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، 

ަވުގތަށްާވ މިްނވަރު، އޭާނެގ ަވޒީފާޔަށް ނުނިކުްނނަ  ަގޑީަގއި  ަވޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ  މުސާރައިން ކެނޑުން  "މުަވއްޒަފަކު 

 ުނާވނެއެެވ." އިތުރު ޖޫރިމަނާކޮށްެގން  ފިޔަވައި، ަވޒީފާދޭ ފަރާތުްނ، މުވައްޒަފަކު ަވޒީފާއަށް ުނނިކުތުމާ ުގޅިެގން

އުނިކުރެވެނީ  ޖޫރައިން  މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިއޮތުމުން، ވަޒީފާދޭފާރާތުން މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އު 

 މުވައްޒަފު ވަނަ މާއްދާއާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންކަމާއި،    55ވަނަ މާއްދައާއި    20ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

ރިމަނާއެއް  ޖޫނުކިތުމާ ގުޅިގެން އިތުރު   އަށްގުތަށްވާ މިންވަރަށް، މުވައްޒަފު ވަޒީފާ ވަނުނިކުންނަ ށް ޒީފާއަވަ

ނުކުރެވޭނެކަމުގައި   މުސާރަ  މުވައްޒަފު  ބުރަވެވޭކަމާއި،  ވަޒީފާދޭފަރާތަށް  ދަށުން  ާޤނޫނޫގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ 

ހު ޗުއްޓީއެއްގައި  ޙައްުޤވާ  މުވައްޒަފަށް  ޙާިޟރުނުވުންކަމުގައި ރުލިބޭގޮތަށް  ވަޒީފައަށް  މުވައްޒަފު  މަކީ 

ދަށުން   ާޤނޫނުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ  މުވައްޒަފަކު  ބުރަނުވެވޭތީ،  ލިބޭގޮތަށް  ބެލެވިދާނެކަމަށް  ޙައްުޤވާ މުސާރަ 

އިސްވެފާހަގަކުރެވުނު ފަދައިން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއަށް ނިކުންނަ ކޮންމެ ހުންނަ ދުވަސްތަކުގައި  ޗުއްޓީއެއްގައި  

ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  ދުވަހަކަށް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފައިސާ ދޭންޖެހޭނެކަމުގައި ބުރަވެވޭކަމާއި، އަދި 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު ފަރާތަތުން  7އާއި އިތުރު  ޝިފާޒް ޢަލީ  VTR/2020/127މައްސަލަ 
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އްޓީއެއްގައި ހުންނަ ދުވަސްތަކަށް މި ފައިސާ އުނިކުރުމަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ  ދަށުން މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް ޙައްުޤވާ ޗު

 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފު ޢަމަލެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ.   55މާއްދާއާއި  20ާޤނޫނުގެ 

ރިޢާ .9.14 ކަންތައްތަކަށް  ލިބެމުންދާ  އަތްކޮށް،  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ފަރާތްތަކަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ލަވަންސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަތްތައް ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ ދަށުން އެ ފަރާތްތަކަށް އިންވެސްޓިގޭަޝން އެ

ާޤނޫނާ   ވަޒީފާއާބެހޭ  އުނިކޮށްފައިވަނީ  މުއްދަތަށް  ހުންނަ  ޗުއްޓީގައި  އެކިއެކި  ހައްުޤވާ  މުސާރަލިބޭގޮތަށް 

ސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް ވަނަ އަހަރުގެ މޭ މަހުން ފެށިގެން މައް  2015ޚިލާފަށް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި،  

ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ ދަށުން މުސާރަލިބޭގޮތަށް ހައްުޤވާ ޗުއްޓީއެއްގައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

ފަރާތްތައް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާގައި އަދާކުރި މުއްދަތުގައި އިންވެސްޓިގޭަޝން އެލަވަންސް 

އުނިކޮށްފައިވާނަމަ، އެ ފައިސާ އަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ނޭަޝނަލް އިންޓެގްރިޓީ އިން އެއްވެސް މިންވަރެއް  

 ކޮމިަޝނުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާކަމުގައި ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމުގައި ދެކެމެވެ. 

 

ދެމުން .9.15 ފަރާތްތަކަށް  ހުށަހެޅި  ހުށަހެޅި   ގެންދާމައްސަލަ  މައްސަލަ  އެލަވަންސްއަކީ  އިންވެސްޓިގޭަޝން 

އެލެވަންސްއެ ހަމަޖެހިފައިވާ  ދިނުމަށް  ދުވަހަކަށް  ކޮންމެ  ނިކުންނަ  ވަޒީފާއަށް    އްކަން ފަރާތްތައް 

ބަންދު ދުވަސްތަކުގައާއި، މުވައްޒަފު  ކުންނަ  އެނގެންއޮތުމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތައްތައް ވަޒީފާއަށް ނި

މި ރާވަޒީފާދޭފަ ކުރާ ދުވަސްތަކަށް  ތަނެއްގައި މަސައްކަތް  ގޭގައި ނުވަތަ އެނޫންވެސް  އަންގައިގެން  ތުން 

 13، އެހެންނަމަވެސް އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  ހޭކަމުގައި ދެކޭކަމާއިއެލަވަންސްދޭން ޖެ

އެކުލަވާ ދެމެދު  މުވައްޒަފާ  ވަޒީފާދޭފަރާތާއި  ގައި  )ށ(  މާއްދާގެ  އެއްބަސްވުމުގައި، ވަނަ  ވަޒީފާގެ  ލެވޭ 

ހިސާބުކުރެވޭނެގޮތް   އުޖޫރަ  މިންގަނޑާއި،  އުޖޫރަދެވޭ  ޢިނާޔަތްތަކާއި،  އުޖޫރައާއި  ލިބިދެވޭނެ  މުވައްޒަފަށް 

އޮތަތީ،   އެނގެން  ކަނޑައެޅިދާނެކަން  އޮފް  މުވައްޒަފު  ވަޒީފާދޭފަރާތަށް  ނުޖެހޭ  ނުނިކުންނަން  ވަޒީފާއަށް 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު ފަރާތަތުން  7އާއި އިތުރު  ޝިފާޒް ޢަލީ  VTR/2020/127މައްސަލަ 

                                             

 

26 ގެ  24 ޞަފްޙާ      
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
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ބަން ނުވަތަ  ނުދިނުމަކީ  ދުވަސްތަކުގައި  އެލަވަންސް  މި  ދުވަސްތަކުގައި  ާޤނޫނާ  ދު  ވަޒީފާއާބެހޭ 

 ޚީލާފުކަމެއްކަމުގައި ނުދެކެމެވެ. 

އުނިކޮށްފައިވާތީ،   .10 އެލަވަންސް  ހުށަހެޅި ލިއިންވެސްޓިގޭަޝން  މައްސަލަ  ނަގައިދިނުމަށް  ބަދަލު  ގެއްލުމުގެ  ބުނު 

ވަނަ އަހަރުގެ މޭ މަހުން ފެށިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި    2015މައްސަލައިގެ  ފަރާތްތަކުން އެދިފައިވީނަމަވެސް، މި  

މައްސަލަ   ސަބަބުން  ހުރުމުގެ  ޗުއްޓީއެއްގައި  ހައްުޤވާ  މުސާރަލިބޭގޮތަށް  ދަށުން  ާޤނޫނުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަރާތްތައް 

އިންވެސްޓިގޭަޝން އެލަވަންސް    ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާގައި އަދާކުރި މުއްދަތުގައި

އިން އެއްވެސް މިންވަރެއް އުނިކޮށްފައިވާނަމަ، އެ ފައިސާ ނަގައިދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު، އިންވެސްޓިގޭަޝން  

އު ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ނިއެލަވަންސް  ވެފައިވާކަން  ގެލުމެއް  ފަރާތައްތަކަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސަބަބުން  ކުރުމުގެ 

ލުގައި  ވެސް ހެއްކެއް ހުށަހަޅާފައިނެތަތީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން އެދިފައިވާފަދައިން ގެއްލުމުގެ ބަދަ ބޭނުމަށް އެއް

ނުދެވި އޮތްކަމުގައި  ހަމައެއް  އެއްވެސް  ާޤނޫނީ  ނަގައިދެވޭނެ  އެދިފައިވާ    ،ބަދަލު  ފަރާތްތަކުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 ތްކަމުގައި ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމަންފެނެއެވެ.ފަދައިން ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދެވެން ނެ

 

 މައްސަލައިގެ ނިންމުން 

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

/    12854މަޖިލީހުގައި ދެފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބެލިއިރު، ޝިފާޒް ޢަލީ )ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ  

ރިފްޢާ ޙަސަން )ޑޮލްފިން / ސ. މަރަދޫފޭދޫ(    ،(A118979ނަންބަރު:  މާލެ( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު  

(، މަރްޔަމް އިންާޝ ފައިަޞލް )ގ. ނޫރަންފިނި / މާލެ(  A271084)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

(، މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ސަޢީދު )ސޯނާ / ގދ. ގައްދޫ( A141499)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

ނަންބަރު:   ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ޢަބްދA152577ު)ދިވެހި  ޢާއިަޝތު  ރ.هللا (،   / )ދީފްރަމްގެ   ޙަމީދު 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު ފަރާތަތުން  7އާއި އިތުރު  ޝިފާޒް ޢަލީ  VTR/2020/127މައްސަލަ 

                                             

 

26 ގެ  25 ޞަފްޙާ      
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
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(، އަސްމާ ޙަސަން )ހިޔާފިނިގެ / ވ. ކެޔޮދޫ( A148868ކަނދޮޅުދޫ( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

/    155-1-04(، މަޖުދު ރަީޝދު )ހުޅުމާލެ. ޕްލެޓް  A127012)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

( އަދި ޙައްވާ މައީާޝ އިބްރާހީމް )ވައިލެޓްވިލާ /  A246610ނަންބަރު:    މާލެ( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު

( ސަލާމްގެ ޗުއްޓީގައިއާއި، ޢާއިލީ ޒިންމާގެ  A252762ވ. ކެޔޮދޫ( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

ވި އަނބިމީހާ  އަދި  ޗުއްޓީގަ  ގުޅިގެންދޭ  ވިހެއުމާ  ޗުއްޓީގައާއި،  އަހަރީ  ހުންނަ ޗުއްޓީގައާއި،  ޗުއްޓީގައި  ދެވޭ  ހެއުމުން 

ސަލާމްގެ  އުނިކޮށްފައިވާތީ،  އެލަވަންސް  އިންވެސްޓިގޭަޝން  ދުވަސްތަކުގައި  ބަންދު  ސަރުކާރު  ދުވަސްތަކުގައާއި، 

ން  ޗުއްޓީގައިއާއި، ޢާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީގައާއި، އަހަރީ ޗުއްޓީގައާއި، ވިހެއުމާ ގުޅިގެންދޭ ޗުއްޓީގަ އަދި އަނބިމީހާ ވިހެއުމު 

ދެވޭ ޗުއްޓީގައި ހުންނަ ދުވަސްތަކުގައާއި، ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި އިންވެސްޓިގޭަޝން އެލަވަންސް އުނިނުކުރުމަށް  

ނަގައިދިނުމަށާއި،   ފައިސާ  އުނިކޮށްފައިވާ  ގޮތަށް  މި  އެންގުމަށާއި،  ކޮމިަޝންއަށް  އިންޓެގްރިޓީ  ނޭަޝނަލް 

އުނިކޮށްފަ އެލަވަންސް  ނަގައިދިނުމަށާއި،  އިންވެސްޓިގޭަޝން  ބަދަލު  ގެއްލުމުގެ  ލިބުނު  އަހަރުގެ    2015އިވާތީ  ވަނަ 

ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް އިނިވެސްޓިގޭަޝން    01ވަނަ އަހަރުގެ މޭ މަހުގެ    2015ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން    01ޖަނަވަރީ މަހުގެ  

ސް ދީފައިނުވާތީ، އެ އަލަވަންސް ހޯދުމަށް  އެލަވަންސްގެ ނަމުގައި އެލަވަންސްއެއް ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވަނިކޮށް، އެލަވަން

ގައި ނޭަޝނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝނަށް   2020ޖުލައި    16ކޮމިަޝންއަށް ރައްދުވާގޮތަށް    އެދި ނޭަޝނަލް އިންޓެގްރިޓީ

 ރައްދުވާގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މި މައްސަލައިގައި، 

އެލަވަންސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަތްތައް ވަޒީފާއާބެހޭ    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް ލިބެމުންދާ އިންވެސްޓިގޭަޝން

ާޤނޫނުގެ ދަށުން އެ ފަރާތްތަކަށް ހައްުޤވާ އެކިއެކި ޗުއްޓީގައި ހުންނަ މުއްދަތަށް އުނިކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާ 

ހުށަހެޅި   2015ކަމަށް ކަނޑައަޅައި،  ޚިލާފަށް   ފެށިގެން މައްސަލަ  މަހުން  މޭ  ވަޒީފާއާބެހޭ    ވަނަ އަހަރުގެ  ފަރާތްތައް 

ާޤނޫނުގެ ދަށުން ހައްުޤވާ ޗުއްޓީއެއްގައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ  

މުއްދަތުގައި އިންވެސްޓިގޭަޝން އެލަވަންސް އިން އެއްވެސް މިންވަރެއް އުނިކޮށްފައިވާނަމަ، އެ ފައިސާ    އަދާކުރިވަޒީފާގައި  

ކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ނޭަޝނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝނުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ކަމުގައި  އަ

 ކަނޑައަޅައި،  



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު ފަރާތަތުން  7އާއި އިތުރު  ޝިފާޒް ޢަލީ  VTR/2020/127މައްސަލަ 
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މައްސަލަ  )އެކާވީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި    21( އިން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން  2021  ޖޫން  15ފައިސާ މިއަދު )  މި

)ފަހެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭ    05 އެއްފަހަރާ ދިނުމަށްފަހު، އެކަން ހަމަޖެހޭތާ ރަސްމީ ބަންދުނޫން  އެކީ  ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް

ރައްދުވި   މައްސަލަ  އެންގުމަށް  ލިޔުމުން  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ކޮމިަޝންގެވަޒީފާއާބެހޭ  އިންޓެގްރިޓީ  މައްޗަށް  ނޭަޝނަލް   

 އަންގައި، އަމުރުކޮށް މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ.  
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 މި މައްސަލަ ަބލައި ނިންމީ
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