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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 

 VTR/2021/186 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ނޯޓިސްގެ މުއްދަތަށްވާ ފައިސާ ނުދީ ވަޒީފާއިން ވަކިވުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2021އޮގަސްޓު  12 ހުށަހެޅި ތާރީޚު: މައްސަލަ  

 2021 ނޮވެންބަރު 11 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

  އެމް.އެޗް.ޕީ.އޭ އެލް.އެލް.ޕީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (P-0006/2013 ރެޖިސްޓްރޭަޝން ނަންބަރު: ޕާރޓްނަރިޝޕް)

 ނާމިޔާ ނާިޞރު )މ. ސަބްރާތު / މާލެ( މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (A341476)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

( A341476މި މައްސަލައަކީ ނާމިޔާ ނާިޞރު )މ. ސަބްރާތު / މާލެ( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

މަާޤމު އޮފިސަރެއްގެ  އެކައުންޓްސް  ގައި  އެލް.އެލް.ޕީ  ތަކާއި  އުޞޫލުކުންފުނީގެ  އަދާކުރަމުންދިޔައިރު،    އެމް.އެޗް.ޕީ.އޭ 

ނޯޓިސް ދިނުމަށްފަހު    )ތިނެއް( ދުވަހުގެ  3މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިސް ދިނުމުގެ ބަދަލުގަ    )އެކެއް(  1ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފަށް  

ވަކިވެފައިވާތީ މަތިން  ،  ވަޒީފާއިން  އެއްބަސްވެފައިވާގޮތުގެ  އީމެއިލުން  މުސާރަ    01ދެފަރާތުން  މަސްދުވަހުގެ  )އެކެއް( 

 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ނާމިޔާ ނާޞިރަށް 
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު އެމް.އެޗް.ޕީ.އޭ އެލް.އެލް.ޕީ   VTR/2021/186މައްސަލަ 
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  2021އޮގަސްޓު    12ރައްދުވާ ގޮތަށް    ނާމިޔާ ނާިޞރަށް  ޗް.ޕީ.އޭ އެލް.އެލް.ޕީ ގެ ފަރާތުންއެމް.އެ  ނަގައިދިނުމަށް އެދި

   ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުން 

 

 މެންބަރުގެ ރައުޔު 

 މިފްރާޒް ނިޒާރުގެ ރައުޔު هللا ޢަބްދު 

  :ކަންކަން މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު  

-P)ޕާރޓްނަރިޝޕް ރެޖިސްޓްރޭަޝން ނަންބަރު:  އެމް.އެޗް.ޕީ.އޭ އެލް.އެލް.ޕީ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްކަމުގައިވާ   .1

ފަރާތް(    (0006/2013 މުޚާޠަބުކުރެވޭ  ގޮތުގައި  ގެ  ފަރާތް"  ހުށަހެޅި  "މައްސަލަ  ފަހުން  ވަޒީފާއާބެހޭ  )މީގެ 

'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް   ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ

 .ނަޒަރުކުރާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ

)މ. ސަބްރާތު / މާލެ( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ރައްދުވި ފަރާތް ކަމުގައިވާ ނާމިޔާ ނާިޞރު  މައްސަލަ   1.1

  )މީގެ ފަހުން "މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް" ގެ ގޮތުގައި މުޚާޠަބުކުރެވޭ ފަރާތް(  (A341476ކާޑު ނަންބަރު:  

ބަޔާންކޮށް   އެދޭކަން  ވަކިވާން  ކުންފުންޏަށް    2021މޭ    30ކުންފުނިން  ޒަރިއްޔާއިން  އީމެއިލްގެ  ގައި 

އަންގާފައިވާކަމަށާއި، ނަމަވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ހިންގާ އުޫޞލުތަކާއި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  

ކުރިން   ދިޔުމުގެ  ކެނޑިގެން  ސްޓާފެއްވެސް  ދޭންޖެހޭނެކަމަށް )އެކެއް  1ކޮންމެ  ނޯޓިސް  މަސްދުވަހުގެ   )

އެންމެ   ދެއްވާފައިވަނީ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ނޯޓިސްކަމަށް   3ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު  ދުވަހުގެ  )ތިނެއް( 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ނާމިޔާ ނާޞިރަށް 
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު އެމް.އެޗް.ޕީ.އޭ އެލް.އެލް.ޕީ   VTR/2021/186މައްސަލަ 
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ނޯޓިސް ދީފައިނުވާތީ، ނޯޓިސް މުއްދަތަށްވާ )އެކެއް( މަސްދުވަހުގެ    1އެހެންކަމުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން   1.2

ފައިސާ ދެއްކުމަށް އެދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ސީނިއަރ އެޑްމިން އެންޑް އެޗް.އާރު މެނޭޖަރ އީމެއިލް  

މެދުވެރިކޮށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މޯބައިލް ފޯނަށް ގުޅައި، ދެވިފައިވާ މުއްދަތުގެ ކުރިން ފައިސާ ދެއްކުމަށް 

ފައިސާ  އެކި ނޯޓިސްގެ  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ނަމަވެސް  ހަނދާންކޮށްދީފައިވާނެކަމަށާއި،  މަތިން  ފަހަރު   

 ލިބޭގޮތްވެފައި ނުވާކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އިތުރަށް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާ ދެމެދު އީމެއިލުން  އެދިފައިވަނީ    ފަރާތުން  މައްސަލަ ހުށަހެޅި .2

 )އެކެއް( މަސްދުވަހުގެ މުސާރަ ނަގައިދިނުމަށެވެ.   1އެއްބަސްވެފައިވާގޮތުގެ މަތިން 

ބުނެފައިވަނީ  .3 ޖުމުލަގޮތެއްގައި  ޖަވާބުދާރީވީއިރު  މަޢުޫޟއީގޮތުން  މައްސަލައިގައި  މި  ފަރާތުން  ރައްދުވި    މައްސަލަ 

ަގއި    2021މޭ    31  މުެދެވިރޮކްށ   ީއެމއްިލ   ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރތް ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރުތގެ ަފރްމިއްނ ަވިކުވަމްށ

  ވުަހެގަމސުްދ)ެއެކްއ(    1ިލުބުމްނަކަމާށިއ،    ަމާޤެމްއ  ަމީތ  ުމާސަރައާކިއެއުކ  ަރނަގުޅ  ުކނުްފްނަޏުކްނ  އެދަިފިއާވީނ އެެހްނ

ުމއަްދުތ ަފާރަތްށ  ނެުދޭވެނަކްނ   ޯނިޓްސ  ަރއުްދިވ  އިަދ    ަމްއސަަލ  މުެދެވިރޮކްށ  ީއެމއިލް  ިހާސުބްނ  ެއނުގުނ 

ެއްއމުަހެގ ޯނިޓސް ނެުދވާިދެނީތ، ޭހްނޑް   ުބނަެފއާިވެނަކަމާށިއ،   ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތްށ ައްނަގިއ ައނަގބުަހްނެވްސ

ިމަކަމީކ ުކނުްފީނެގ  އެެހްނަނަމެވްސ    ާށިއ، ޯއަވރ ުނިނިމްއެޖަނަމ ައިމއަްލއްަށ ަފިއާސ ަދްއާކެނަކމަށް ުބނެފިައާވެނަކަމ

ަމްއސަލަ    ެއްއަބްސުނާވަކމަށް ުކނުްފީނގެ ެއްޗ.ާއރު ެމޭނަޖރ އިަދ ެހްޑިމަކމަށް  ޕިޮލީސަގިއ ިއްނނަ ުއޞަޫލަކްށނާުވީތ  

  ަތްއްއަކްތ ިންނމްަނޖޭެހ ަމަސ  ީއެމއްިލ މެދެުވިރޮކްށ އިަދ އަނަގބުަހން ުބނަެފިއާވަކަމާށިއ، ެއގުޮތްނ   ަރއުްދިވ ަފާރަތްށ 

ަސްއަކްތ ިންނަމިއ އަދި  ަމްއސަަލ ަރއުްދވި ަފާރތް ަމ ބުުނުމްނ    ަމއްސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރުތްނ ެދޭވެނ ވަާހކަ    ިންނމަާފިއ

 ަމްއސަަލ  ްއުކަމްށ ަފިއާސ ެދޮސިއޮކށަްފިއާވެނަކަމާށިއ، ަނަމވްެސ ަމަސްއަކްތ ިންނަމިއ ޮސއުިކުރުމްނ، ނިޯޓްސައްށވާ  

ބުނަެފިއީވަނަމެވްސ،   ރައުްދިވ ަފާރތް  ުހށެަހިޅ ަފާރތްުނ ަމްއސަަލ  ފާަރުތްނާގތު  ެއއަްބްސިވޮގތާ    ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި 

 ެށެވ. އްިނާކުރޮކށަްފިއާވެނަކަމ  ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ  ޚިލުާފުވުމްނ އަެފިއާސ ެދްއުކަމްށ 

ފައިސާ ދެއްކުން' ކަން އެފަރާތުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެދޭގޮތްކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ 'އެއްމަސްދުވަހުގެ   .4

 ވަނަ ނަންބަރަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮވެއެވެ.  5ހުށަހަޅާފައިވާ ޖަވާބުފޯމުގެ 
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ވަޒީފާގެމައްސަލަ   .5 ފަރާތާ ދެމެދު ވެފައިވާ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތާއި  އެއްބަސްވުމަށް ނަޒަރުކުރާއިރު،    ހުށަހެޅި 

ރައްދުވި މުވައްޒަފެއްކަން    2020ނޮވެމްބަރ    22ފަރާތަކީ    މައްސަލަ  އެލް.އެލް.ޕީ  އެމް.އެޗް.ޕީ.އޭ  ފެށިގެން  އިން 

އެކައުންޓްސް އެންޑް އޮޑިޓް ފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔައީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފާރމްގެ  އެނގޭކަމާއި، މައްސަލަ ރައްދުވި 

ރ.  4،000/-  ފަރާތުގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ދުވި އެނގޭކަމާއި، މައްސަލަ ރައް  ( ގެ މަާޤމުކަނ1ްއޮފިސަރ )ގްރޭޑް  

އަދި ރ. )ދެހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ރުފިޔާ(  2،400/-އަދި ލިވިންގ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި  )ހަތަރުހާސް ރުފިޔާ( އާއި،  

 ން އެނގެން އޮވެއެވެ.ލިބޭކަ ރ. )ހަސަތޭކަ ރުފިޔާ(600/-އެޓެންޑެންސް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި 

 )އެކެއް(   1ފަރާތަށް ވަޒީފާއިން ވަކިވުމުގެ ކުރިން   ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި މައްސަލަ ރައްދުވިމައްސަލައިގައި   މި .6

ފަރާތުން   މަސްދުވަހު ނޯޓިސްއަށްވާ ފައިސާ މައްސަލަ ރައްދުވި  )އެކެއް(  1  މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިސް ދޭންޖެހޭތޯއާއި

 އިރު އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ބަލާނެ ހަމައެއް އޮތްތޯ ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭ މައްސަލަ ހުށަހެޅި

)ހަތެއް(    7ފަރާތާއި ދެމެދު ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ   ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 6.1

 ؛ވަނަ މާއްދާގައި

“During the period of employment, if the employer wishes to terminate the employment, the 
employer shall give 30 working days’ notice in advance in written form. If the employee 

wishes to resign from the job for any reason before the completion of the employment 

contract, the employee must give 30 working days’ notice in advance.” 

 މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި، 

  2021މެއި   31 ވަޒީފާއިން އިސްތިއުފާދީފިކަން އަންގައި  ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި  ތަށްފަރާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި 6.2

 ؛އެ އީމެއިލްގައިހުށަހަޅާފައިވާކަން އެނގެން އޮތްއިރު، ގައި ފޮނުވާފައިވާ އީމެއިލް 

Dear HR Manager, 

Please accept this letter as a notice of my resignation from the position of accounts officer 

at MHPA LLP due to a better career opportunity at a prospective company. My last working 

day would be 3rd June 2021 (Thursday) 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ނާމިޔާ ނާޞިރަށް 
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As per terms of my employment contract, I am liable to give 1 month notice before resigning. 
However, I got the job offer very last minute and I have to report to my new work on 5th 

June 2021, Saturday. Hence, my sincere apologies for the delayed notice.” 

 މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި، 

ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އީމެއިލްގެ ޖަވާބު  ފޮނުވި  ވަކިވުމަށް އެދި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތުން ރައްދުވި  މައްސަލަ 6.3

 ؛ގައި ފޮނުވާފައިވާ އީމެއިލުގައި 2021މޭ  31

“Dear Namiya, 

Thanks for your email. Your resignation from your position has been accepted effective on 
31st May 2021 and I will proceed with your resignation checklist 

Please be informed that your last working day would be 30th June 2021 (one month notice 

period) according to your employment contract. Per firm protocol, you are required to do a 
proper handover and return all firm-owned material and to clear your workspace at an 

appropriate time during your notice period. If a complete handover is completed while serving 
your notice period, there are possibilities that we would be able to release you on an earlier 

date.” 

ފަރާތުގެ އިސްތިއުފާ   އިސްވެ ފާހަގަކުރެވުނު އީމެއިލްގައި މައްސަލަ ރައްދުވި  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،  މިފަދައިން 6.4

ހުށަހެޅި ަޤބޫލުކޮށް  2021މެއި    31ފަރާތުން   މައްސަލަ  ދުވަހު  1ނޯޓިސްއަށްވާ    ,ގައި  ނޯމަސް  ޓިސް  ގެ 

ގޮތުގައި ވަޒީފާ  2021ޖޫން    30  މުއްދަތުގެ  ނިޔަލަށް  ރައްދުވި ގެ  މައްސަލަ  ފަރާތަށް  އަދާކުރުމަށް 

އެނގޭކަ މައްސަލަ   2021ޖޫން    15  މާއި، އަންގާފައިވާކަން  ހުށަހެޅިފަރާތުން  މައްސަލަ  ދުވަހު  ވަނަ 

 ؛ރައްދުވިފަރާތަށް ފޮނުވި އީމެއިލްގައި

“Dear Namiya 

Your employment contract and firm’s protocol regarding the notice period, you are required 
to give a 30 days’ notice period along resignation. However, as you were not able to complete 

the 30 days’ notice period due to your reasons mentioned in the emails and according to the 
employment act, you are required to pay for the days you were not able to complete during 

your period.” 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ނާމިޔާ ނާޞިރަށް 
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 ފަރާތުން އިސްތިއުފާ  މައްސަލަ ރައްދުވި   ،ރެވުނު އީމެއިލްގައިއިސްވެ ފާހަގަކު  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،  މިފަދައިން 6.5

ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާކަމާއި،  ދޭންޖެހޭނެކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ނޯޓިސްދުވަހުގެ )ތިރީސް(    30ދޭއިރު  

ފަރާތަށް  ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި އެގޮތަށް ނޯޓިސް ނުދެވޭނަމަ އެ ނޯޓިސްއަށްވާ ފައިސާ މައްސަލަ ރައްދުވި

 ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި،  ދޭންޖެހޭނެކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި

-SC/2012ާޤިޟއްޔާއާއި އެކޯޓުގެ ނަންބަރު    SC-A/30/2009ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު   6.6

A/07   ަނުވަތ ކޮންޓްރެކްޓެއް  ކޮންމެ  އެކުލެވާލެވޭ  ފުރިހަމަވެގެން  ރުކުންތައް  ކޮންޓްރެކްޓުގެ  ާޤިޟއްޔާގައި 

ތަންފީޛު ކުރުމަކީ އެކޮންޓްރެކްޓްގެ ބައިވެރިންގެ މައްޗަށް   (Good Faith)އެއްބަސްވުމެއް، ރަނގަޅު ނިޔަތުގައި  

 އިވާކަން އެނގޭތީއާއި، ާޤނޫނީގޮތުން ލާޒިމުވެގެންވާކަމެއްކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފަ 

ނަންބަރު  6.7 ކޯޓުގެ  ސުޕްރީމް  ކޯޓުން     SC-A/68/2020ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ސުޕްރީމް  ާޤިޟއްޔާގައި 

"މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ މުވައްޒަފުގެ ފަރާތުން  ނިންމާފައިވާގޮތަށް ނަޒަރުކުރާއިރު،  

ބަދަލުގެ މިންވަރާމެދު ދުރާލައި ދެ ފަރާތުން އެއްބަސްވެ އެ ޢަދަދު  ލުމުގެ  އް ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ދޭން ޖެހޭނެ ގެ

ނުވަތަ އެ ޢަދަދު ހިސާބުކުރެވޭ ގޮތް ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ލިޔެވިފައިވާނަމަ، އަދި އިސްތިސްނާ ޙާލަތެއް  

ގެ ބަދަލު ނަގައިދެވޭނީ  ނެތްނަމަ، ޢާންމު އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ކޯޓުން ނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަލުން އެ ފަރާތަކަށް ގެއްލުމު

ދުރާލާއި   ކުރިން  ވަކިވުމުގެ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  އެއްބަސްވެފައިވާގޮތަށެވެ.  އެއްބަސްވުމުގައި  ފަރާތުން  ދެ 

މުވައްޒަފަކު   ނުދީ  ނޯޓިސް  ޙާލަތުގައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އެއްބަސްވުމުގައި  ވަޒީފާގެ  ދޭންޖެހޭނެކަމަށް  ނޯޓިސް 

 މުވައްޒަފުގެ ފަރާތުން ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ދޭން ޖެހޭނެ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ މިންވަރާމެދު  ވަޒީފާއިން ވަކިވެއްޖެނަމަ 

ޢަމަލުކުރާނީ   ނަގައިދިނުމުގައި  ބަދަލު  ގެއްލުމުގެ  ނުވާނަމަ،  އެއްބަސްވެފައި  ވަކިގޮތަކަށް  އެއްބަސްވުމުގައި 

 ށެވެ." ވަނަ މާއްދާގައިވާ އުސޫލަ   23ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ޤާނޫނު  

 މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި،

 ؛މާއްދާގައި ވަނަ  23 ގެ( ާޤނޫނު ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ) 91/4ާޤނޫނު ނަންބަރު  6.8



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ނާމިޔާ ނާޞިރަށް 
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ލިބުނު  ކުރުމުން  ޢަމަލެއް  އެ  ކޮށްފިނަމަ،  ޢަމަލެއް  ޚިލާފު  ކޮންޓްރެކްޓަކާ  އެ  ބައިވެރިޔަކު  ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ 

ބަދަލުދޭން ޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި އެމާއްދާގެ )ށ( ގައި މިމާއްދާގެ  ގެއްލުމަކަށް އެޢަމަލުކުރި މީހަކު،  

( ކޮންޓްރެކްޓާ ޚިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން ސީދާ ލިބޭ ގެއްލުން  1)ހ( ގައިވާ ގޮތުން ބަދަލުދޭން ޖެހޭނެ ގެއްލުމަކީ )

ބައިވެރިނ2ް) ކޮންޓްރެކްޓްގެ  ކުރުމުން ލިބިދާނެކަން  ޢަމަލެއް  ޚިލާފު  ނަށް އެނގިފައިވާ ގެއްލުންކަން ( އެފަދަ 

 ،ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގޭތީއާއި 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުގައި  އެއްބަސްވު   ވަޒީފާގެ  ވެފައިވާ  ދެމެދު  ފަރާތާއި ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 6.9

މަ  ވަކިވާނަ   ވަޒީފާއިން  އްޒަފުމުވަ   މާއްދާގައި  ވަނަ  7  އެއްބަސްވުމުގެ  ވަޒީފާގެ  އެ  ޔަތްކުރާއިރު،ޢާރި  ކަންކަމަށް

މަސް ދުވަހުގެ ނޯޓިސް  )އެކެއް(    1މަސް ދުވަހުގެ ނޯޓިސް ދޭންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ،    )އެކެއް(  1

 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފުވުންކަމަށް ބުރަވެވޭކަމާއި،  7ނުދީ ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަކީ އެ އެއްބަސްވުމުގެ 

ޒީފާއިން ވަކިވުމުގެ  ވަފަރާތުން   މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅިފައިވާ އީމެއިލްތަކުން މައްސަލަ ރައްދުވި އަދި މި 6.10

ގައިކަމަށް ބުރަވެވޭކަމާއި،    2021މެއި    31ދީފައިވަނީ  ފަރާތަށް   ށަހެޅިމައްސަލަ ހުކުރިން ދޭންޖެހޭ ނޯޓިސް  

ރައްދުވި މައްސަލަ  ފާރމްގައި   އަދި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގޮތުގައި  ދުވަހެއްގެ  ފަހު  އެންމެ  ފަރާތުން 

ން ޖޫ  06 ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން އޮތަތީ،  ގައިކަން  2021  ޖޫން 5 ކޮށްފައިވަނީވަޒީފާއަދާ

މުަހ ުމާސަރއިާއ އަެލަވްންސެގ   ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގއާ ހަމައަށް    2021ޖޫން    30އިން ފެށިގެން    2021

ޖޭެހ   ުދވަާލަކށް  ިންސަބުތން    213.33/ - ޮގުތަގިއ  ެގ  ާލިރ(  ތްިނ  ިތީރސް  ރިުފާޔ  ޭތރަ    25)ުދިވަސްއތަ 

  ިތީރްސ ިތން ރިުފާޔ ތީިރްސ ިތން ާލިރ( )ަފސާްހްސ ިތނަްސޭތަކ    5،333.33/ - )ަފްނަސީވްސ( ުދވަަހށް ޖޭެހ  

ސީދާ  ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރތްަށ  ސަބަބުން    ވުމުގެވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފު ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތން    އަކީ

ލިބުނު   ަފާރަތްށ  ގޮތުގައި  ބަދަލުގެ  ގެއްލުމެއްގެ  ގޮތުން  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަރއުްދިވ  ދޭންޖެހޭ ަމްއަސަލ 

ފަރާތަށް އެފައިސާ ދިނުމަށް ފައިސާއެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ރައްދުވި ފަރާތުން  ، މައްސަލަ 

 އަންގައި އަމުރުކޮށް މި މައްސަލަ ނިންމަން ފެނެއެވެ. 
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 ނިންމުން: މައްސަލައިގެ  

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

ަތާކިއ ަގާވއުިދަގިއާވ  ުއޞުޫލެއްމ.ެއްޗ.ީޕ.އޭ ގެ ިހްނގާ  ރިޢާޔަތްކޮށް ބެލިއިރު،    މަޖިލީހުގައި ދެފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް

ަކމްަށ  ަމސުްދވުަހ ޯނިޓްސ ޭދްނޖޭެހެނ)ެއެކްއ(    1ެކނިޑެގްނ ިދުޔުމެގ ުކިރްނ  ާފިއްނ  ަވީޒޮގުތެގަމީތްނ ޮކްނެމ ްސޓަާފކު  

ަރއުްދިވަވަނ    2021  ޭމ  30ަބާޔްނކޮށަްފިއީވަނަމެވްސ،   ަމއްސަަލ  ާނިޞުރ    ުދވުަހ  ަޒިރްއާޔިއްނ  ާނިމާޔ  ީއެމއްިލެގ 

ައްނގަާފިއަކަމާށިއ އޭެދަކަމށް  ަވިކާވްނ  ީދުކނުްފިންނ  އަެފާރުތްނ  ަނަމެވްސ  ެއްނެމ  ،  ުދވުަހެގ    3ަފިއަވީނ  )ިތެނއް( 

ެއްމ.ެއްޗ.ޕީ.ޭއ އްެލ.އްެލ.ޕީ ާއިއ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ާނިމާޔ ާނިޞާރ ެދމުެދ ީއެމއުިލްނ  ޯނިޓްސަކަމްށވީާތ، ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ  

ަމިތްނ   ަމ  01ެއްއަބްސވަެފިއާވޮގުތެގ  ާނިޞުރެގ  ނިާމާޔ  ަނަގއިިދުނަމްށ  ުމާސަރ  ުދވުަހެގ  ަމްސ    ްށްއަޗ)ެއެކއް( 

 ައުމުރޮކށިްދުނަމްށ އިެދ ެއމް.ެއޗް.ީޕ.ޭއ އްެލ.އްެލ.ީޕެގ ަފާރުތން ުހށެަހިޅ ިމ ަމްއސަަލިއަގިއ، 

ަގިއ އެދަިފިއާވީނ    2021ޭމ   31  މުެދެވިރޮކްށ  ީއެމއްިލ  ަމްށ ަވިކުވާނިމާޔ ާނިޞުރ ެއްމ.ެއްޗ.ީޕ.ޭއ އްެލ.އްެލ.ީޕ ާފރްމިއްނ  

  ޯނިޓްސ ުމއްދުަތ   ވުަހެގމަސުްދްއ(  )ެއެކ  1ުބުމްނަކަމާށިއ،  ިލ  ަމާޤެމްއ  ަމީތ   ެއުކުމާސަރައާކިއ  ަރނަގުޅ   ުކނުްފްނަޏުކްނ   އެެހްނ

ެއްއމުަހެގ    ުބނެފިައާވެނަކަމާށިއ، ެއނގުނު ިހާސުބްނ ީއެމއްިލ މުެދެވިރޮކްށ އިަދ ައނަގބުަހްނެވްސ    އަެފާރަތްށ  ނެުދޭވެނަކްނ

އެެހްނަނަމެވސް    ޯނިޓްސ ނެުދވާިދެނތީ، ޭހންްޑ އަޯވރ ިނިމްއެޖަނަމ ައިމއަްލައށް ަފިއާސ ަދްއާކެނަކަމށް ުބނަެފިއާވނަެކަމާށިއ،  

ެއްޗ.ާއުރ ެމޭނަޖރ އިަދ  ެއްއަބްސުނާވަކމްަށ ުކނުްފީނގެ  ިމަކމްަށ  ިމަކަމީކ ުކނުްފީނެގ ޕިޮލީސަގިއ ިއްނަނ ުއޞަޫލަކްށުނާވީތ  

  ަތްއންިނަމްނޖޭެހ ަމަސްއަކްތ  ީއެމއިލް މުެދެވިރޮކްށ އިަދ ައނަގބުަހން ުބނަެފިއާވަކަމާށިއ، ެއޮގުތްނާޔ ާނިޞަރްށ  ާނިމ  ެހްޑ

ވަާހަކ    ިންނމަާފިއ ިއްނ  ެދޭވެނ  އްެލ.އްެލ.ީޕ  ާނިޞުރުބުނުމްނ  ެއްމ.ެއްޗ.ީޕ.ޭއ  އަދި  ާނިމާޔ  ިންނަމިއ  ަމަސްއަކްތ   

ްއުކަމްށ ެއްމ.އްެޗ.ީޕ.ޭއ  ަފިއސާ ެދަކްތ ންިނަމިއ ޮސއުިކުރުމްނ، ނިޯޓްސައްށާވ  ޮސިއޮކށަްފިއާވެނަކަމާށިއ، ަނަމވްެސ ަމަސްއ

އްެލ.އްެލ.ީޕ ިއން ާނިމޔާ ާނިޞުރ ާގތު ުބނަެފިއީވަނަމެވްސ، އްެމ.ެއްޗ.ީޕ.އޭ އްެލ.އްެލ.ޕީ ިއން ެއްއަބްސިވޮގާތ ޚިލުާފުވުމްނ  

 ަޖާވބާުދީރިވިއުރ،   ިޞުރާނިމޔާ ާނ ބެުނ  ިއްނާކުރކޮށަްފިއާވެނަކަމްށ    އަެފިއާސ ެދްއުކަމްށ

ވަނަ މާއްދާގައި    )ހަތެއް(  7ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ    ވެފައިވާ  ދެމެދުާނިމާޔ ާނިޞާރ  ެއްމ.ެއްޗ.ީޕ.އޭ އްެލ.އްެލ.ީޕ ާއއި  

މަސް ދުވަހުގެ ނޯޓިސް ދޭންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި، މިމައްސަލައާ    )އެކެއް(  1މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިވާނަމަ  



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ނާމިޔާ ނާޞިރަށް 
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު އެމް.އެޗް.ޕީ.އޭ އެލް.އެލް.ޕީ   VTR/2021/186މައްސަލަ 
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އީމެއިލްތަ ހުށަހެޅިފައިވާ  ރިޢާޔަތްކުރިއިރުގުޅިގެން  ާނިޞުރ،  ކަށް  ކުރިން    ާނިމާޔ  ވަކިވުމުގެ  ެއްމ.ެއްޗ.ީޕ.ޭއ  ވަޒީފާއިން 

ދީފައިވަނީ  އްެލ.އްެލ.ީޕައްށ   ނޯޓިސް  އަދި  ގައިތާރިޚު  2021  މޭ  31ދޭންޖެހޭ  ބުރަވެވޭކަމާއި،  ާނިޞުރ  ކަމަށް  ާނިމާޔ 

، ބުރަވެވެވޭ ސަބަބަށްޓަކައި  ކަން   2021  ޖޫން  5އެންމެ ފަހު ދުވަހަކީ    ފާރމްގައި ވަޒީފާއަދާކުރިެއްމ.ެއްޗ.ީޕ.އޭ އްެލ.އްެލ.ީޕގެ  

މަހު ުމާސަރއިާއ އަެލަވްންސެގ ގުޮތަގިއ   ާނިމާޔ ާނިޞުރެގއާ ހަމައަށް    2021ޖޫން    30އިން ފެށިގެން    2021ޖޫން    06

)ަފްނަސީވްސ( ުދވަަހްށ    25)ދިުވަސްއަތ ޭތަރ ރިުފާޔ ިތީރްސ ިތްނ ާލިރ( ެގ ިންސބުަތްނ    213.33/ - ުދވަާލަކްށ ޖޭެހ  

ވަޒީފާގެ ާނިމާޔ ާނިޞުރ    އަކީ  )ަފސާްހްސ ިތްނސޭަތަކ ިތީރްސ ިތން ރިުފާޔ ިތީރސް ިތން ާލިރ(    5،333.33/ - ޖޭެހ  

ގޮތުގައި  ބަދަލުގެ  ގެއްލުމެއްގެ  ގޮތުން ލިބުނު  ސީދާ  ެއްމ.ެއްޗ.ީޕ.އޭ އްެލ.އްެލ.ޕީ ައށް  ސަބަބުން    ވުމުގެމާ ޚިލާފުއެއްބަސްވު

 ، ދޭންޖެހޭ ފައިސާއެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައިެއްމ.ެއްޗ.ީޕ.ޭއ އްެލ.އްެލ.ީޕ ައށް  ާނިމާޔ ާނިޞުރ  

ެއްމ.ެއްޗ.ީޕ.އޭ    ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  (ސާދަ)  14  ބަންދުނޫން  ރަސްމީ  ފެށިގެން  އިން(  2021  ނޮވެންބަރު  10)  މިއަދުމި ފައިސާ  

ބަންދުނޫން  ދިނުމަށްފަހު،  އްެލ.އްެލ.ީޕައްށ   ރަސްމީ  ހަމަޖެހޭތާ  ވަޒީފާއާބެހޭ    03އެކަން  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  )ތިނެއް( 

 .ނިންމައިފީމެވެ  މައްސަލަ  މި   އަންގާ އަމުރުކޮށްާނިމާޔ ާނިޞަރްށ  މައްސަލަ ރައްދުވި    ،ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިޔުމުން އެންގުމަށް

 1443ރަބީޢުލްއާޚިރު  05

 2021ނޮވެންބަރު  10

 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 

 

 މިފްރާޒް ނިޒާރު هللا ޢަބްދު 

  މެންބަރުވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ

 


