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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

 VTR/2019/236 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ކޮންސްޓްރަކްޓިވް ޑިސްމިސަލް  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2019އޮކްޓޫބަރު  14 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2021ޖޫން  17 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 ޢަލީ ފާރިސް، ހ. ސާޖް، މާލެ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A120234)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 13-، ޗެނަލްމީޑިއާ ރިންގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

  
 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

މައްސަލައަކީ،   ލިމިޓެޑްމި  ޕްރައިވެޓް  ރިންގް  ނަންބަރު:    މީޑިއާ  ރެޖިސްޓްރޭަޝން  ގެ   (C-0082/2006)ކުންފުނި 

ހ.  )ސް  ޢަލީ ފާރިފެށިގެން ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދިޔަ  އިން    2016ޖޫން    05ގައި    '13ޗެނަލް  ދަށުން ހިންގަމުންދާ '

ނަންބަރު:  /  ސާޖް ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި  އޮފް  (   A120234 މާލެ(  ހެޑް  ކުންފުނީގައި  އެ 

ދަނިކޮށް   އަދާކުރަމުން  މަާޤމު  ނުރަސް  2019ޖޫން    22ކެމެރާމަނެއްގެ  ގޮތަކަށް  ގައި  އެއްގެ    މީ  އެސް.އެމް.އެސް 

ބަޔާން  ޒަރިއްޔާއިން   ސަބަބެއް  ނެތިއެއްވެސް  މަޑުކުރުމަށް    ކުރުމެއް  ގޭގައި  ނުނިކުމެ  ފާރިސްއަށް ވަޒީފާއަށް  ޢަލީ 

  ޢަލީ ފާރިސް ގައި    2019ޖުލައި    09ދުވަސް ފަހުން  )ސަތާރަ(    17ގޭގައި މަޑުކުރަން އެންގިތާ    ޢަލީ ފާރިސްއަންގާ،  

ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތާ    ،'ހެޑް އޮފް ކެމެރާމަން' ގެ މަާޤމުން 'ވީޑިއޯގްރާފަރ' އެއްގެ މަާޤމަށް ދަށްކޮށް  އަދާކުރަމުންދިޔަ

މުސާރަ  މަސް  އެއްއެކަށީގެންނުވާ  މާޙައުލުގައި  ވަޒީފާގެ  ކުރިމަތި އޫ ހުށަހަޅައި،  ހުރަސްތަކެއް  އަދާކުރުމަށް  ލިއްޔަތުތައް 

 



 

 

 މީޑިއާ ރިންގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު ޢަލީ ފާރިސް  VTR/2019/236މައްސަލަ 
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ފާރި   2019ޖުލައި    14ކުރުވުމުން   ޢަލީ  ދިނީގައި  އިސްތިއުފާ  ވަޒީފާއިން  ދީފައިވާ  ކަމަށާއި،  ސް  ފާރިސްއަށް  ޢަލީ 

، ޢަލީ ފާރިސް ގޭގައި މަޑުކުރުމަށް އެންގި  ސިޓީގައި ޢަލީ ފާރިސްއަށް ނިްޞބަތްކޮށް ދޮގުވާހަކަތަކެއް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ

ށާއި،  ޢަލީ ފާރިސްގެ މަާޤމު ދަށްކޮށްފައިވަނީ ާޤނޫނާ ޚިލާފަށްކަމަ  ށާއި،އެންގުމަކީ ާޤނޫނާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަ

އެއީ   ކަމަށާއި،  އިހުމާލުން  ލިމިޓެޑްގެ  ޕްރައިވެޓް  ރިންގް  މީޑިއާ  ދިމާވީ  ވަކިވާން  ވަޒީފާއިން  ފާރިސް  ޢަލީ 

ލްއެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، ޢަލީ ފާރިސް ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތުގައި  ކޮންސްޓްރަކްޓިވް އަންފެއަރ ޑިސްމިސަ 

އަހަރުގެ    2019ނުލިބިވާ   މުސާރައާއިވަނަ  މަހުގެ  އަހަރުގެ    2019  ،ޖޫން  މަހުގެ  ވަނަ  ވަނަ  )ސާދަ(    14ޖުލައި 

ގައި  ޢަލީ ފާރިސްއަށް ގެއްލުމުގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތު  ،އިދުވަހާއި ހަމައަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ނަގައިދިނުމަށާ

ނިންމުމާ  އެފަރާތް މައްސަލަ  ފެށިގެން  ހިސާބުން  ވަކިވި  ފާރިސް  ވަޒީފާއިން  ޢަލީ  މަޤާމުގެ    ހަމައަށް  އަދާކުރަމުންދިޔަ 

ނެތުމުގެ ސަބަބުން ވަޒީފާއެއް ލިބުމާ ހަމައަށް ގެއްލުމުގެ    އި ވަޒީފާއެއް ލިބިފަ މުސާރަ ދިނުމަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށާއި އަދި  

  ގައި   2019ޖުލައި    14މުރުކޮށްދެއްވުމަށް އެދި  އަދާކުރަމުން ދިޔަ މަާޤމުގެ މުސާރަ ދިނުމަށް އަބަދަލު ދިނުމުގެ ގޮތުން  

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. ޢަލީ ފާރިސްގެ ފަރާތުން 

 ގެ ރައުޔު މެންބަރު 
 

 ރައުޔު  ޒުހައިރުގެ هللا އާމިނަތު ޢަބްދު

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

މާލެ( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު    /  ހ. ސާޖް )ޢަލީ ފާރިސް  ކަމުގައިވާ  ޅި ފަރާތް  މައްސަލަ ހުށަހެ .1

މުޚާ  (  A120234 ނަންބަރު: ގޮތުގައި  ގެ  ފަރާތް"  ހުށަހެޅި  "މައްސަލަ  ފަހުން  ފަރާތް( ޠަ )މީގެ  ބުކުރެވޭ 

ގޮތުން   ހުށަހެޅުމުގެ  ޓްރައިބިއުނަމައްސަލަ  ހުށަހަޅާލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  'މައްސަލަ  ގައި    ހުށަހެޅި  ފޯމު' 

މީޑިއާ ރިންގް  ފަރާތް އަދާކުރަމުން ގޮސްފައިވަނީ    ހުށަހެޅި  މައްސަލަ،  ންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރުމުންބަޔާ

ގެ ދަށުން  "މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް" ގެ ގޮތުގައި މުޚާޠަބުކުރެވޭ ފަރާތް(ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް )މީގެ ފަހުން  



 

 

 މީޑިއާ ރިންގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު ޢަލީ ފާރިސް  VTR/2019/236މައްސަލަ 
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މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއަށް  ،  ގެ މަާޤމުކަމަށާއި'ހެޑް އޮފް ކެމެރާމަން'  ' ގެ  13ހިންގަމުންދާ 'ޗެނަލް  

ތާރީޚަކީ   ޢައްޔަނުކުރެވިފައިވާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ    2016ޖޫން    05މައްސަލަ  ކަމަށާއި، 

ރުފިޔާ( އާއި، ޢިނާޔަތްތަކުގެ   ފަސް ސަތޭކަ  ރ. )ދެހާސް-/2,500ހަކު މަމަާޤމުގެ އަސާސީ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި 

 ، އިމަށާރުފިޔާ( މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބިދެވޭކަ ހަ ހާސް ފަސް ސަތޭކަރ. ) -/6,500ގޮތުގައި ޖުމްލަ 

ވަޒީފާދިން ފަރާތުން ސްޓޭަޝން   ދީފައިނުވާކަމަށާއި،ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އަތަށް  

ގައި   2019ޖޫން    22  ހިންގުމާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތުގެ އިރުޝާދުގެ މަތިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް

އެއްގެ ޒަރިއްޔާއިން އެއްވެސް ސަބަބެއް ބަޔާންކުރުމެއްނެތި މައްސަލަ ހުށަހެޅި  އެސް.އެމް.އެސް ނުރަސްމީ ގޮތަކަށް

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(   19ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ    ފަރާތް ގޭގައި މަޑުކުރުމަށް އަންގާފައިވާކަމަށާއި،

)ސާދަ(   14( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުން ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއަށް ނިކުތުން ހުއްޓުވޭނީ  3)

މުއްދަތަކަށްކަމަށާ ދިގުނޫން  އެންގިތާ    އި،ދުވަހަށްވުރެ  މަޑުކުރަން  ގޭގައި  ފަރާތް  ހުށަހެޅި   17މައްސަލަ 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  ގައި    2019ޖުލައި    09ދުވަސް ފަހުން  )ސަތާރަ(  

ފޮނުވާފައިވާކަމަށާއި،  މަާޤމް  އެ  ސިޓީގައި    ސިޓީއެއް  ވަޒީފާގެ  ދިޔަ  އަދާކުރަމުން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ސިޓީގައި މައްސަލަ  އެ  'ހެޑް އޮފް ކެމެރާމަން' ގެ މަާޤމުން 'ވީޑިއޯގްރާފަރ' ގެ މަާޤމަށް ދަށްކޮށްފައިވާކަމަށާއި،  

ތުހުށަހެޅި   ދޮގު  ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ  ނިްޞބަތްކޮށް  ކަމަށާއި،ހުފަރާތަށް  ތު  މަތުތަކެއް  އިސްވެ  ހު އެ  މަތުތައް 

ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގޮތަކަށް  އެއްވެސް  އެހެން  ފިޔަވައި  ބަޔާންކުރުން  ސިޓީގައި  ބަޔާންކުރެވުނު 

ހުށަހެ މައްސަލަ  ފަހަރަކު    ފަރާތްޅި  އަންގާފައިނުވާކަމަށާއި،  އެއްވެސް  ފަރުވާކުޑަވެގެން  މަސައްކަތަށް 

ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  ފާހަގަކޮށްފައިވާފަދައިން  ސިޓީގައި  ބަޔާންކުރެވުނު  އިސްވެ  ނަޭޞޙަތްތެރިވެފައިނުވާކަމަށާއި، 

ޅި ފަރާތުން ވަކި ނުވާނެކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެ   ކޮށްފައިފަރާތަށް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށް ފަރުވާކުޑަ

ހާޒިރުވެފައިނުވާނެކަމަށާއި، އޮފީހަށް  ނާންގައި  ހުށަހެޅި   އެއްޗެއް  މައްސަލަ  ދުވަހެއްނަމަ  ހާޒިރުނުވެވޭ  އޮފީހަށް 

ސިޓީގައި   އަދި  އަންގާފައިވާނެކަމަށާއި،  މުޙައްމަދަށް  އިބްރާޙީމް  ފަރާތްކަމަށްވާ  ރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ  ފަރާތުން 

ފަދައިން   ފަރާތުގެ  ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހޯދައިދީފައިނުވާކަމަށާއި،  އިންތިޒާމްތަކެއް  ފަސޭހަ 
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މުސާރައެއް    މަާޤމު އެކަށީގެންނުވާ  މަސައްކަތްތަކާ  އަދާކުރަންޖެހޭ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދަށްކޮށް، 

 14ލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތި ކުރުވުމުން  އޫވަޒީފާގެ މާޙައުލުގައި މަސް  ،ހުށަހެޅުމުންނާއި

ފަރާ  2019ޖުލައި   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެހެންނަމަވަމެސް  ވަޒީފާއި  ތްގައި  އިސްތިއުފާދީފައިވާނެކަމަށާއި،  ން 

އުޖޫރަ   މަސައްކަތުގެ  ކޮށްފައިވާ  މަހު  ޖޫން  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހަމައަށްވެސް  ހުށަހެޅުމާ  މައްސަލަ 

 ، ވޭކަމާއިދީފައިނުވާކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެ

މައްސަލަ ރައްދުވި    ހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ަޝކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ އަސާސަކީ،މައްސަލަ ހުށަ

ގައި ވަޒީފާއަށް ނުނިކުމެ    2019ޖޫން    22ކުންފުނީގެ ހެޑް އޮފް ކެމެރާމަނެއްގެ މަާޤމު އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް  

  2019ޖުލައި    09)ސަތާރަ( ދުވަސް ފަހުން    17، ގޭގައި މަޑުކުރަން އެންގިތާ  އަންގައިގޭގައި މަޑުކުރުމަށް  

ފަރާތް ގައި   ހުށަހެޅި  އެއްގެ    މައްސަލަ  'ވީޑިއޯގްރާފަރ'  މަާޤމުން  ގެ  ކެމެރާމަން'  އޮފް  'ހެޑް  އަދާކުރަމުންދިޔަ 

ވަ  ހުށަހަޅައި،  މުސާރައެއް  އެކަށީގެންނުވާ  މަސައްކަތާ  ކުރަންޖެހޭ  ދަށްކޮށް،  މާޙައުލުގައި  މަާޤމަށް  ޒީފާގެ 

ކޮ ކުރިމަތި  ހުރަސްތަކެއް  އަދާކުރުމަށް  މައްސަލަ  ގައި    2019ޖުލައި    14  ށްފައިވާތީ،މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

ފަ ގޮތުންކަމަށް ވަޒީފާއިން   ރާތްހުށަހެޅި  ގެ  ޑިސްމިސަލްއެއް  ކޮންސްޓްރަކްޓިވް  ވަކިވެފައިވަނީ   

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

އެދަިފިއަވީނ، ސަަލ  މައް .2 ަފާރުތްނ  އެންގުމަކީ  ުހށެަހިޅ  އެންގި  މަޑުކުރަން  ގޭގައި  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ކޮށްފައިވާކަމެއްކަމަ ޚިލާފަށް  ާޤނޫނާ   ށާއި،ާޤނޫނާއި  ދަށްކޮށްފައިވަނީ  މަާޤމް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ރައްދު  ށާއި،ޚިލާފަށްކަމަ މައްސަލަ  ދިމާވީ  ވަކިވާން  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ފަރާތުގެ    ވިމައްސަލަ 

ކަނޑައަޅައި  އިހުމާލުންކަމަށާއި، ޑިސްމިސަލްއެއްކަމަށް  އަންފެއަރ  ކޮންސްޓްރަކްޓިވް  މައްސަލަ  މަށާއި،  ދިނުއެއީ 

  2019  ،މަހުގެ މުސާރައާއި  ޖޫންވަނަ އަހަރުގެ    2019ނުލިބިވާ  ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތުގައި  

އަހަރުގެ   މަހުގެ  ވަނަ  ހުށަހެޅި    14ޖުލައި  މައްސަލަ  ޢިނާޔަތްތަކާއި،  މުސާރައާއި  ހަމައަށްވާ  ދުވަހާއި  ވަނަ 

މައްސަލަ    ދުވަހުން ފެށިގެންތުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިވި  ފަރާތަށް ގެއްލުމުގެ ބަދަލެއްގެ ގޮ
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ދިނުމަ މުސާރަ  މަާޤމުގެ  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހަމައަށް  ވަޒީފާއެއް  އަދި    ށާއި ނިންމުމާ 

ލިބުމާލިބިފައި   ވަޒީފާއެއް  ހުށަހެޅި   ނެތުމުގެ ސަބަބުން  ގޮތުން މައްސަލަ  ބަދަލު ދިނުމުގެ  ހަމައަށް ގެއްލުމުގެ 

ފަރާތުން   ތްފަރާ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަމުރުކޮށްދެއްވުމަށްކަން  ދިނުމަށް  މުސާރަ  މަާޤމުގެ  އަދާކުރަމުންދިޔަ 

 ރުމުން އެނގެން އޮވެއެވެ. ހުށަހަޅާފައިވާ 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމް' އަށް ނަޒަރުކު

މައްސަލައާ  2.1 މި  ބޭއްވުނު    2020ފެބުރުވަރީ    18ގުޅިގެން    ހުށަހެޅިފައިވާ  ވަނަ   02ގައި  )ދޭއް( 

ވަޒީފާއިން    އަޑުއެހުމުގައި، ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  ނޫންކަމަށާއި،  މައްސަލަ  މީހެއް  ހުށަހެޅި  ވަކިވެފައިވާ  މައްސަލަ 

 . އެދިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މައްވަޒީފާ އަނބުރާ އިޢާދަކޮށްދިނުމަށް ފަރާތުގެ 

ޓްރައިބިއުނަލަށް  .3 ވަޒީފާއާބެހޭ  ގޮތުން  ހުށަހެޅުމުގެ  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލައިގައި  މި 

'މައްސަލަ   ހިމެނޭގޮތަށް، ހުށަހެޅި  ލިޔުން  ހުށަހެޅި  ފޯމާއެކު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އިސްވެ  އަދި  ފޯމު'  ހުށަހަޅާ 

ނަންބަ ޓްރައިބިއުނަލްގެ  ސިޓީ    (2019  އޮކްޓޫބަރު   27)  M2/PRIV/2019/262-200ރު  ވަޒީފާއާބެހޭ 

ބިއުނަލްގެ ގަވާއިދު  )ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައި  R-20/2015މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ރައްދުކޮށް، ގަވާއިދު ނަންބަރު  

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި މައްސަލައަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް   14( ގެ  2015

ބަޔާންކޮށްފައިވާ،  އެންގުނުނަމަވެސް ސިޓީގައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގެ    2019  ނޮވެންބަރު  06  ފަދައިން   އިސްވެ 

 އަށް މި މައްސަލައިގެ ޖަވާބު މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  10:00

ރައްދުވާގޮތަށް   .4 ލިމިޓެޑަށް  ޕްރައިވެޓް  ރިންގް  ފާރިސްމީޑިއާ  ވަޒީފާއާބެހޭ    ޢަލީ  މައްސަލަ  މި  ހުށަހެޅި 

ގޮތެއް ބަލައި  ޙާޟިރުގައި  ޓްރައިބިއުނަލުން  ފަރާތުގެ  ދެ  އަޑުއެހުންތައް  މައްސަލައިގެ  ނިންމުމުގެގޮތުން   

 ؛ބޭއްވުމަށްޓަކައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކަށް ނަޒަރުކުރިއިރު

ަންނަބުރ   .4.1 ަގާވއުިދ  )ަވޒާީފާއބޭެހ    R-20/2015ަގާވއުިދ  ެގ  2015ްޓަރއިިބުއނުަލގެ  ާމއާްދެގ    23(  ވަަނ 

 ؛ )ހ( ަގިއ



 

 

 މީޑިއާ ރިންގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު ޢަލީ ފާރިސް  VTR/2019/236މައްސަލަ 
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ޓްރައިބިއުނަލަ ފޮނުވުމުން، "ވަޒީފާއާބެހޭ  އަމުރު  ރައްދުވާފަރާތަށް  މައްސަލަ  ހާޒިރުވުމަށް  އަމުރާ   ށް  އެ 

ޖުމުލަ   އުޒުރެއްނެތި  މަޤުބޫލު  ލިބި،  އަމުރު  އެ  ނުވަތަ  އަޑުއެހުމަށް    2ހަވާލުނުވެއްޖެނަމަ  )ދޭއް( 

މައްސަލައާމެދުހާ ހުށަހެޅިފައިވާ  ހާޒިރުގައި،  ޣައިރު  އިޚުތިޔާރު  ޒިރުނުވެއްޖެނަމަ،  ނިންމުމުގެ  ގޮތެއް 

 ".ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ

މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އަދި އިސްވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދު  

  ؛ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި 24ގެ  2015

ދިމާވުމުގެ ސަބަބުން  "ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ލިބިފައިވަނިކޮށް، މަޤުބޫލު އުޒުރެއް

ސަބަބު ބަޔާންކޮށް، އަމުރުގައިވާ ގަޑީގެ   އަމުރުގައި ހާޒިރުވުމަށް އަންގާފައިވާ ތަނަށް ހާޒިރުވެވެން ނެތްނަމަ، 

ވަޒީފާއާބެހޭ )އެކެ  1 އެކަން  ކުރިން،  ގަޑިއިރު  ލިޔުމުން  އް(  އަދި  އަންގަންވާނެއެވެ.  ޓްރައިބިއުނަލަށް 

ނެތްކަން  ހާޒިރުވެވެން  ސަރުކާރު   ނޫންގޮތަކަށް  ގިނަވެގެން  ބަޔާންކޮށް  ސަބަބު  ހާޒިރުނުވެވުނު  އަންގާނަމަ 

 ".)ތިނެއް( ދުވަސްތެރޭގައި ލިޔުމުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ  3 ބަންދު ނޫން

 މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،

އަށް ތާވަލުކުރެވި އެ އަޑުއެހުމަށް   09:00ގެ    2020ޖަނަވަރީ    30މި މައްސަލައިގެ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުން   .4.2

ނަންބަރު  ޓްރައިބިއުނަލްގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ފޮނުވުނު  ފަރާތަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އަންގައި  ޙާޟިރުވުމަށް 

220/VTR-M2/HZR/2020   (21    ީ2020ޖަނަވަރ)    'ުއަމުރ ޙާިޟރުވުމުގެ  'ޓްރައިބިއުނަލަށް 

ރައްދުކުރެވުނުނަމަވެސް ފަރާތަށް  ރައްދުވި  ތާރީޚާއި   ،މައްސަލަ  އަމުރުގައިވާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އިސްވެ 

އިސްވެ   ޙާޟިރުވެފައިނުވާތީއާއި،  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ގަޑިއަށް 

ނެތްކަން ބަޔާންކޮ ޙާޟިރުވެވެން  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ގަޑިއަށް  ތާރީޚާއި  އަމުރުގައިވާ  ށްފައިވާ 

ގަވާއިދު   ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ގޮތުގެ  2015ވަޒީފާއާބެހޭ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ރައްދުވި  ގައި  މައްސަލަ  މަތިން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް    24ގެ    2015ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދު    ،ފަރާތުން އަންގާފައިނުވާތީ

ގައި ބޭއްވުނު އަޑުއެހުމަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި    2020ޖަނަވަރީ    30ރިޢާޔަތްކޮށް، މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން  



 

 

 މީޑިއާ ރިންގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު ޢަލީ ފާރިސް  VTR/2019/236މައްސަލަ 

                                             

 

16 ގެ 7 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:  
 

 

ލިބި އަމުރު  ޙާިޟރުވުމުގެ  ޙާޟިރުނުވާ    ،ފަރާތަށް  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ނެތި  ޢުޛުރެއް  މަުޤބޫލު 

 ކަނޑައަޅާފައިވާނެއެވެ. ފުރަތަމަ އަޑުއެހުންކަމުގައި 

އަށް ތާވަލުކުރެވި އެ އަޑުއެހުމަށް    10:00ގެ    20020ޖުލައި    15އަޑުއެހުން    ތިންވަނަމި މައްސަލައިގެ   .4.3

މައްސަ  އަންގައި  ނަންބަރު ޙާޟިރުވުމަށް  ޓްރައިބިއުނަލްގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ފޮނުވުނު  ފަރާތަށް  ރައްދުވި  ލަ 

1146/VTR-M2/HZR/2020 (13  ި2020  ޖުލައ)    'ުއަމުރ ޙާިޟރުވުމުގެ  'ޓްރައިބިއުނަލަށް 

 ؛އަދި އިސްވެބަޔާންކުރެވިފައިވާ އަމުރުގައި ،މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ރައްދުކުރެވުނުނަމަވެސް

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދުގެ   ޙާޟިރުނުވެއްޖެނަމަ  ވަނަ   23"މި އަމުރުގައިވާ ތާރީޚާއި ގަޑިއަށް 

 ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ." މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ  

ގަޑިއަށް   ތާރީޚާއި  އަމުރުގައިވާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އިސްވެ  ބަޔާންކުރެވިފައިވީނަމަވެސް،  ޢިބާރާތުން  މި 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ޙާޟިރުވެފައިނުވާތީއާއި، އިސްވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  

ޓްރައިބިއު ވަޒީފާއާބެހޭ  ގަޑިއަށް  ތާރީޚާއި  ވަޒީފާއާބެހޭ  އަމުރުގައިވާ  ނެތްކަން  ޙާޟިރުވެވެން  ނަލަށް 

ގަވާއިދު   ފަރާތުން   2015ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ގޮތުގެމަތިން  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ގައި 

ގަވާއިދު    ،އަންގާފައިނުވާތީ ޓްރައިބިއުނަލުގެ  އަށް    24ގެ    2015ވަޒީފާއާބެހޭ  )ށ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ގައި ބޭއްވުނު އަޑުއެހުމަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި    2020  ޖުލައި  15  ގެންރިޢާޔަތްކޮށް، މި މައްސަލައާ ގުޅި

ލިބި އަމުރު  ޙާިޟރުވުމުގެ  ޙާޟިރުނުވާ    ،ފަރާތަށް  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ނެތި  ޢުޛުރެއް  މަުޤބޫލު 

ގަވާއިދު   ޓްރައިބިއުނަލްގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ކަނޑައަޅައި،  އަޑުއެހުންކަމުގައި  ވަނަ   23ގެ    2015ދެވަނަ 

ފަރާތުގެ   ރައްދުވި  މައްސަލަ  ގެންދެވިފައިވަނީ  ކުރިއަށް  މައްސަލަ  މި  ދަށުން  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ 

 ގައެވެ. ޣައިރުޙާިޟރު

ގޮތެއް  .5 ގުޅިގެން  ނުކުތާތަކާ  އަންނަނިވި  ވާޞިލުވުމަށްޓަކައި،  ނިންމުމަކަށް  ޢަދުލުވެރި  މައްސަލައިގައި  މި 

 ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ. 



 

 

 މީޑިއާ ރިންގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ގޭގައި މަޑުކުރަން އެންގި އެންގުމަކީ ާޤނޫނާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަން   5.1

 ؛ކަންނުވަތަ ނޫން

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މަާޤމް ދަށްކޮށްފައިވަނީ ާޤނޫނާ ޚިލާފަށްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން  5.2

  ތޯނުލިބިވޭ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައްއްުޤވާ ޙަ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް   5.3

ވަކިވުމަކީފަރާ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 5.4 ވަކިވި  ވަޒީފާއިން  އިހުމާލުންވި    ތް  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

 ؛ނޫންތޯނުވަތަ ތޯކޮންސްޓްރަކްޓިވް ޑިސްމިސަލްއެއް ކަމުގައި ކަނޑައަޅާނެ ހަމައެއް އޮތް އެއީކަމެއްތޯއާއި، 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ގޭގައި މަޑުކުރަން އެންގި އެންގުމަކީ ާޤނޫނާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ  .6

 ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.  

ށް ނުރަސްމީ ގޮތަކަށް އެސް.އެމް.އެސް އަކުން ވަޒީފާއަގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް    2019ޖޫން    22  6.1

މަޑު ގޭގައި  އަންގާފައިވާކަމަށާއި،  ނުނުކުމެ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  މަޑުކުރުމަށް  ކުރުމަށް  ގޭގައި 

ފަހުން    17އޭގެ    އެންގުމަށްފަހު ދުވަސް  ހު  )ސަތާރަ(  ފަރާތުގެ  މައްސަލަ  ދަށްކުރިކަމަ ށަހެޅި  ށް  މަާޤމު 

ާޤނޫނުގެ    ކަމަށާއި،ފޮނުވާފައިވާސިޓީ  އި  އަންގަ ގެ    19ވަޒީފާއާބެހޭ  )ށ(  މާއްދާގެ  ވަނަ   3ވަނަ 

ވަޒީފާއަނަންބަރުގަ މުވައްޒަފު  ފަރާތަށް  ވަޒީފާދޭ  ގޮތުން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ހުއްޓުވޭނީ  އި  ނިކުތުން    14ށް 

  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ 'މައްސަލަ )ސާދަ( ދުވަހަށްވުރެ ދިގު ނޫން މުއްދަތަކަށްކަމުގައި  

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި  ފޯމް'  ާޤނޫނުގެ  އިރު،  ހުށަހަޅާ  ގެ    19ވަޒީފާއާބެހޭ  )ށ(  މާއްދާގެ  ވަނަ    3ވަނަ 

އިޞްލާޙީ  ނަންބަރަ މުވައްޒަފަކަށް  ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ  ބެލުމުން،  ވަޒީފާގެ  ށް  ގޮތުން  އެޅުމުގެ  ފިޔަވަޅު 

ހުއްޓުވޭނީ   ނިކުތުން  އެނގެންއޮ)ސާދަ(    14މަސައްކަތަށް  މުއްދަތަކަށްކަން  ނޫން  ދިގު  ތް  ދުވަހަށްވުރެ 

ކޮޕީއެއް  ގެ  އެސް. އެމް.އެސް  ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި   މައްސަލަނަމަވެސް،   ސްކްރީންޮޝޓް 

ހުށަހަޅާފައިނުވާ ޓްރައިބިއުނަލަށް  އެ ތީ،  ވަޒީފާއާބެހޭ  ބަޔާންކުރާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 



 

 

 މީޑިއާ ރިންގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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ފޮނުވާފައިވާ ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ވެސް  ޙަީޤަޤތުގައި  ކަން އެސް.އެމް.އެސް  އެސް.އެމް.އެސްއަކީ 

ފަރާތް  އެނގެ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނެތުމުން  ވަޒީފާ  14ން  މުއްދަތަކަށް  ދިގު  ދުވަހަށްވުރެ  ގެ  )ސާދަ( 

 ވެއެވެ.  ކަމުގައި ބުރަވެނެތް ހުއްޓުވާފައިވާކަން އެނގެންނިކުތުން  މަސައްކަތަށް

މަާޤ .7 ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  ޚިލާފަށްތޯ    މުމައްސަލަ  ާޤނޫނާ  ކަންކަން  ދަށްކޮށްފައިވަނީ  އަންނަނިވި  ބަލާއިރު 

 . ފާހަގަކުރެވުނެވެ

ފަރާ 7.1 ހުށަހެޅި  މަާޤމަށް   ތް އަދާކުރަމުންދިޔަ  މައްސަލަ  ވީޑިއޯގްރާފަރެއްގެ  މަާޤމުން  ކެމެރާމަނެއްގެ  އޮފް  ހެޑް 

ފަރާތުގެބަދަލުކޮށްފައިވާކަން   ރައްދުވި  ޖުލައި    MRPV/CH-13/09/2019  (09ނަންބަރު    މައްސަލަ 

އޮންނަކަމާއި،  ންސިޓީ(  2019 ސިޓީގައި    އެނގެން  ބަޔާންކުރެވުނު  ފަރާތާއިސްވެ  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ 

ފަރުވާކުޑަ ތަކުރާރުކޮށް  އަދާކުރުމުގައި  މަސައްކަތްތައް  އެގޮތުން   ކަމަށާއި،ކޮށްފައިވާހަވާލުކުރެވިފައިވާ 

ނާން އެއްޗެއް  ވަކި  ދުވަސްދުވަހު  ބައެއް  ގަޑިޖެހި،  ހާޒިރުވުމަށް  އޮފީހަށް  އޮފީހަށް   އިގަތަކުރާރުކޮށް 

ދަތިވާކަމަށާއި،   ކުރަން  ކަންކަން  އޮފީހުގެ  ކުރުމަށް  ހާޒިރުވެފައިނުވާތީ  ރަނގަޅު  ތަފާތު އެކަންކަން 

ހު އެކިފަހަރުމަތިން   ފަރާތަށް  މައްސަލަ  ދެވިފައިވާށަހެޅި  އިންތިޒާމުތަކެއް ނަޭޞޙަތް  ފަސޭހަ  ނެކަމަށާއި، 

ލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަ  އް އައިސްފައިނުވާކަމަށާއި،ންކަމަށް އެއްވެސް ބަދަލެހޯދައިދިންކަމުވި ވިނަމަވެސް އެކަ

ކެމެރާމައަދާކުރަމުންދިޔަ   އޮފް  މަާޤމަށް  ން ހެޑް  ވީޑިއޯގްރާފަރެއްގެ  މަާޤމުން  ބަދަލުކޮށް މުސާރައިގެ  ގެ  ވަޒީފާ 

 ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަކަން އެނގެއެވެ.  ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް   ރ. )ހަ ހާސް ރުފިޔާ(-/6,000ގޮތުގައި 

މައްސަލަ    7.2 ކަމަށާއި،  ނުވާނެ  ފަރުވާކުޑަކޮށްފައި  މަސައްކަތްތަކަށް  ހަވާލުކުރެވުނު  ފަރާތާ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ނާން އެއްޗެއް  ވަކި  ފަރާތުން  ނުވެފައިވެސް  ހުށަހެޅި  ހާޒިރު  އޮފީހަށް  އޮފީހަށް  ގާ  އެގޮތުން  ނުވާނެކަމަށާއި، 

ފަރާ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދުވަހެއްނަމަ  އިބްރާ   ތްހާޒިރުނުވެވޭ  އަންގާފައިވާ  ކުރުމަށް  މުޙައްމަ ހީރިޕޯރޓް  ށް ދަމް 

 ބަޔާންކޮށްފައި  ގައި   އަންގާފައިވާނެކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމް'

ފަރާތުން ޢަމަލުކޮށްފައިވާ    ވި ރާތުގެ މަާޤމު ދަށްކުރުމުގައި މައްސަލަ ރައްދުފަ  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  ނަމަވެސް،ވީ

ހެކި    ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަނޑައެޅުމުގައި   ކަމެއްތޯ  ކޮށްފައިވާ  ޚިލާފަށް  ާޤނޫނާގޮތަކީ   އެކަށީގެންވާ  ފަރާތުން 
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ފަރާތް    2019ޖުލައި    14އާއި،  ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުގެ  ގައި  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

  2019ޖޫން    22ސިޓީގައި    މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވާ  އަންގައި  ކަންވަޒީފާއިން އިސްތިއުފާދިން

 ފަރާތުގެ އިހުމާލެއްވާކަމަށް ަޤބޫލުކުރާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  ނަ ދުވަހު މަސައްކަތުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅިވަ

   ލާފަށްކަމަށް ބުރަނުވެވެއެވެ. ނޫނާ ޚި ދަށްކޮށްފައިވަނީ ާޤ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މަާޤމު އެނގެން އޮންނާތީ،

ޖުލައި  ވަނަ އަހަރުގެ    2019ޖޫން މަހުގެ މުސާރައާއި،  އަހަރުގެ    ވަނަ  2019  ގެމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތު .8

އްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ދީފައިނުވާކަމަށް މަ)ސާދަ( ވަނަ ދުވަހާހަމައަށް    14މަހުގެ  

ގައި   2020  ޖުލައި  15ގުޅިގެން    ހުށަހެޅިފައިވާ މި މައްސަލައާކޮށްފައިވާ ނުކުތާއަށް ނަޒަރުކުރާއިރު،  ންބަޔާ

މައްސަލަ   އަދާކުރަމުންދިޔައިރު އްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާމައްސަލަ ރަ އަޑުއެހުމުގައި،އް( ވަނަ ތިނެ) 03ބޭއްވުނު 

ސްލިޕް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމަށް އެންގުނު  ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ އެންމެ ފަހުގެ މުސާރަ  

މައްސަލަ    ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ އެންމެ ފަހުގެ މުސާރަ ސްލިޕް ހުށަހަޅާފައިނުވާތީނަމަވެސް،  

ފަރާތް މުއްދަތުގައި  ހުށަހެޅި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މުސާރައާއި  ޙައްުޤވާ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  ޢިނާޔަތްތައް   މައްސަލަ 

ނެތުމުން އެނގެން  ފަރާތަށް    ،ލިބިފައިނުވާކަން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  ދޭންޖެހޭ  މައްސަލަ 

 ބުރަނުވެވެއެވެ.  ނެ ޖާގައެއް އޮތްކަމަށްކަނޑައެޅޭ  ފައިސާއެއް އޮތްކަމަށް

ވަކިވުމަކީ ފަރާ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ .9 ވަކިވި  ވަޒީފާއިން  ކަމެއްތޯއާއި،    ތް  އިހުމާލުންވި  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން  އޮތްތޯ  ކަމުގައި ކަނޑައަޅާނެ ހަމައެއް  ކޮންސްޓްރަކްޓިވް ޑިސްމިސަލްއެއް  އެހެންކަމުން

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ. 

ގެ    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު    9.1 ާޤނޫނު(  ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ    26)ވަޒީފާއާބެހޭ  ގައި  )ހ(  ވަނަ މާއްދާގެ 

 އަންނަނިވި ޢިބާރާތުންނެވެ. 

ފަރާތުން ަވ] ަވޒީފާއަދާކުރާ  ޢަމަލުކުރާނަމަ،  ޚިލާފަށް  ކަނޑައެޅިެގްނ  އެއްބަސްުވމާ  ަވޒީފާެގ  ުނަވތަ  ޤާނޫނާ  މި  ފަރާތުން  ޒީފާދޭ 

ހުށަހެޅުމުެގ ޙައްޤު   އެކަން  ޯނޓިސްަގއި އެފަދަ ކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް ދީފައިާވ ަވޒީފާދޭ ފަރާތަށް  ލިބިެގްނެވއެެވ. މިޮގތުން ދޭ 



 

 

 މީޑިއާ ރިންގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު ޢަލީ ފާރިސް  VTR/2019/236މައްސަލަ 

                                             

 

16 ގެ  11 ޞަފްޙާ      
 

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

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

 

ަވޒީފާއިްނ   އެއްބަސްވުމުގައި  ަވޒީފާެގ  ނުކޮށްފިނަމަ،  ރަނގަޅު  އެއްޮގތަށް  އެއްބަސްވުމާ  ަވޒީފާެގ  ކަންކަން  އެދިފައިާވ  މުއްދަތުަގއި 

 ޙައްޤު ަވޒީފާއަދާކުރާ ފަރާތަށް ލިބިެގްނވެއެެވ.[ ަވކިުވމަށް ދޭްނޖެހޭ ނޯޓިސް ދިނުމަށްފަހު ަވކިވުމުެގ 

 ގައި، ( ށ) މާއްދާގެ އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  އަދި 9.2

ފަރާތުްނ    ަވޒީފާދޭ  ސަބަބެއްނެތި  އެކަށީެގންާވ  ބާޠިލުކޮށްފިނަމަ،  އެއްބަސްުވން  ަވޒީފާެގ  މުވައްޒަފަކު  ދަށުން،  ެގ(  ހ)  މާއްދާެގ  މި]

 އެ މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާއިން ަވކިކުރީކަމުަގއި ބެލެޭވނެއެެވ.[ 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން   މިފަދައިން

ވަޒީފާގެ   މުވައްޒަފަށް  ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ  ސަބަބަކީ،  މެދުވެރިވާ  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު 

ޙާލަތެއްގެ   ކުރިމަތިކުރުވާ  ނުވަތަ  ކަންތައްތަކެއް  ކުރާ  ދަތިވާނޭފަދައިން  އަދާކުރުމަށް  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

މުވައްޒަފު އެ  ވާނަމަ،  ނަތީޖާއެއްކަމުގައި  ނުކުތް  ކޮންސްޓްރަކްޓިވް    ސަބަބުން  ކުރުމަކީ  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން 

ަޤިޟއްޔާއިން    HC-A/397/2018ޑިސްމިސަލްއެއްކަމުގައި ބެލިދާންކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  

އޮވެއެވެ.   އަދާ  އެހެންކަމުން،އެނގެން  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ވަޒީފާގެ  މުވައްޒަފަށް  ފަރާތުން  ކުރުމަށް  ވަޒީފާދޭ 

ދެމިހުރުމަށް  ވަޒީފާގައި  ސަބަބުން  ޙާލަތެއްގެ  ކުރިމަތިކުރުވާ  ނުވަތަ  ކަންތައްތަކެއް  ކުރާ  ދަތިވާނޭފަދައިން 

ދޫކޮށްލާ   ވަޒީފާ  ޙާލަތުގައި މުވައްޒަފު  ކޮންސްޓްރަކްޓިވް ޑިސްމިސަލްގެ ދޫ ދަތިވެގެން މަޖުބޫރީ  ކޮށްލުމަކީވެސް 

 ބުރަވެވެއެވެ. ޙާލަތެއްކަމުގައި 

 ސާބިތުވެއްޖެކަމަށް  ޙަީޤަޤތެއް  ،މައްދާގައި  ވަނަ  6  ގެ(  ާޤނޫނު  ހެއްކާބެހޭ)  76/24  ނަންބަރު  ާޤނޫނު  9.3

 ނުވަތަ   ހިނގާކަމަށް  އެކަމެއް  މަތީން  ހަމަތަކުގެ  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ސާބިތުކުރުމަށް  އެކަން  ބެލޭނީ  ަޝރީޢަތުން

އަދި ބުއްދި ސަލާމަތުން ހުރި    ކަމަށް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ަޤބޫލުކުރެވިއްޖެ ހިނދެއްގައިކަމަށާއި  ހިނގާފައިވާ

މީހަކު އެކަމެއް ހިނގާފައިވާކަމަށް ބަލައި، އެ މައްޗަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭފަދަ މިންވަރަކަށް އެކަމެއްގެ ޙަީޤަޤތް 

 ށް ބަޔާންކުރެވިފައިވާކަމާއި، އަދި ސާފުވެއްޖެކަމަށް ަޝރީޢަތުގެ މަޖިލީހުން ނިންމިދާނެކަމަ



 

 

 މީޑިއާ ރިންގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު ޢަލީ ފާރިސް  VTR/2019/236މައްސަލަ 
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ނަންބަރުހައިކޯޓު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 9.4 ރިޕޯޓުގެ   HC-A/216/2012  ގެ  ގޮތުގެ  ނިމުނު  މައްސަލަ  ަޤިޟއްޔާގެ 

 ހަތަރުވަނަ ނުކުތާގައި، 

  ފަށާނެކަމަށް   ޢަމަލުކުރަން  ގައި  2011  ސެޕްޓެންަބރު  15  އޮނިގަނޑަށް  އައު  އޮފީހުގެ  އެ  އަދި" 

  ވަޒީފާއާެބހޭ )  2008/2  ނަންަބރު  ޤާނޫނު  ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ  އޮފީހުން  ޖެނަރަލްގެ  އޮޑިޓަރ  ،އަންގާފައިވީނަމަވެސް

 އިސްތިޢުނާފް  ަބދަލުގައި  ހުށަހެޅުމުގެ  މައްސަލަ  ފަރާތަށް   ކަމާެބހޭ  އެދި  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް  ޚިލާފަށްކަމަށް(  ޤާނޫނާ

 އަމިއްލައަށް   އެދި  ވަކިކޮށްދިނުމަށް  ވަޒީފާއިން  ދިޔަ  އަދާކުރަމުން  ންއެފަރާތްތަކު  ފަރާތްތަކުންވަނީ  ހުށަހެޅި

  ހުށަހެޅުމުން   ވަކިވާން  އަމިއްލައަށް  ވަޒީފާއިން  ތެރޭގައި  މުހުލަތެއްގެ  ކުރު  އަދި  ،ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި  ސިޓީލާފައިކަން

 މުވައްޒަފުން   އެއެންގުމަށް  އަދި  ،އެންގުމަކީ  ލިޭބނޭކަމަށް  ޢިނާޔަތެއް  ޮބޑު  ޢިނާޔަތަށްވުރެ  ލިޭބ  ވަކިކުރީމާ  އޮފީހުން

  ލާޒިމްކުރާ  ނުވަތަ  މަޖުޫބރުކުރާ  އެދުން  ވަކިވުމަށް  ވަޒީފާއިން  އެފަރާތްތަކުން  އޭގެޒާތުގައި  ޢަމަލުކުރުމަކީ

 "  ށްއޮތްކަމެއްނޫންކަމަ ެބލެވެން ޙާލަތެއްކަމަށް

މައްސަލައަށް    ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މި  ބަޔާންކުރެވުނު  ހުށަހެޅިފައިވާ  ހައިކޯޓުގެ އިސްވެ    ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

، ހެޑް ޒީފާއިން ވަކިވާން އެދުނު ސަބަބަކީވަ އަމިއްލައަށް ތްފަރާ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ތަޠްބީުޤކުރާއިރު، ަޤިޟއްޔާ 

އޮފް ކެމެރާމަން' ގެ މަާޤމުން 'ވީޑިއޯގްރާފަރ' އެއްގެ މަާޤމަށް ދަށްކޮށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތާ އެކަށީގެންނުވާ  

ހުށަހެޅުމުންނާއި، ހުރަސްތަކެއް    މުސާރައެއް  އަދާކުރުމަށް  މަސްޢޫލިއްޔަތު  މާޙައުލުގައި  ވަޒީފާގެ 

ބަޔާންކޮކުރިމަތިކުރުވުމުން ހުށަހެޅި     ތްނަމަވެސް،އޮ  ށްފައިކަމަށް  މައްސަލަ  ފަދައިން  ބަޔާންކުރެވުނު  އިސްވެ 

ހުށަހެޅި މުސާރައެއް  އެކަށީގެންނުވާ  މަސައްކަތާ  ކުރަންޖެހޭ  ބަދަލު  ފަރާތުން  އައި  މުސާރައަށް  ނުވަތަ  ކަން 

ތި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ކުރިމަމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  އެނގޭނެ ލިޔެކިޔުން ހުށަހަޅާފައިނުވާތީއާއި،  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ކުރުވި ހުރަސްތަކާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ކުރުވި ހުރަސްތަކުގެ ތަފްީޞލާއި،  

ޙަ  ތްްްފަރާ މައްސަލަ  މައްސަލަ  އެ  ޙާލު،  ބަޔާންކޮށްދީފައިނުވާ  ތަފްީޞލު  މަސައްކަތުގެ  ކުރި  އްލުކުރުމަށް 

ގެ ސްޓޭަޝން   13-ގައި ޗެނަލް  2019ޖުލައި    14ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ކުރިމަތި ކުރުވި ހުރަސްތަކުގެ ސަބަބުން  

މު އެޑްރެސްކޮށް  ޙަމެނޭޖަރ  ސަމާޙުއަށް  ސިޓީއްމަދު  ވަޒީފާއިން ފޮނުވާފައިވާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގައި 



 

 

 މީޑިއާ ރިންގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު ޢަލީ ފާރިސް  VTR/2019/236މައްސަލަ 
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ބަޔާންކޮށްފައި  ދިންއިސްތިއުފާ އެ   އޮތުމުން،ކަމުގައި  ވަޒީފާއިން  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

އް އޮތްކަމަކަށް  ފަރާތް ވަކިވާންޖެހުނީ މަޖުބޫރީ ޙާލަތެއްއޮވެ، ާޤނޫނާ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށްކަމަށް ކަނޑައަޅާނެ ހަމައެ

 ނުދެކެމެވެ. 

ނަންބަރު    9.5 ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  އެހެންމެ،  ހަމަ    HC-A/216/2012އަދި 

މިބާވަތުގެ  ަޤިޟއްޔާގައި،   އެދުމުން،  ވަކިވާން  ވަޒީފާއިން  އަމިއްލައަށް  ފަރާތްތަކުން  ރައްދުވާ  "އިސްތިއުނާފު 

ގައި ޢާންމުގޮތެއްގައި ރިޢާޔަތްކުރާ މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމްވެފައި ވޭތޯ ނުވަތަ  މައްސަލަތަކު

ހުރިހާ   ބެލި  މިމައްސަލަ  ދޫކޮށްލާފައިވާކަމަށް  އަމިއްލައަށް  އެފަރާތްތަކުން  ފުރުސަތު  ބެލުމުގެ  ނުވޭތޯ  ނުވަތަ 

   ފަނޑިޔާރުންނަށްވެސް އެއްބަސްވެވުނުކަމެވެ."

ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލައިގައި،  ހުށަހެޅިފައިމިވާ  ހިނދު،  ބަޔާންކުރެވިފައިވީ  ޢިބާރާތުން  މި 

ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް އެދިފައިވަނީ މަޖުބޫރީ ޙާލަތެއްގައިކަމަށް ބުރަވެވޭފަދަ ހެއްކެއް މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން  

ން  އިސްތިއުފާ ދިންކަ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިންގައި    2019ޖުލައި    14،  އާއިހުށަހެޅިފައި ނުވާތީ

ރައް އަންގައިމައްސަލަ  ފަރާތަށް  އޮތުމުން  ސިޓީ  ދުވި  ވަޒީފާއިން    ހުށަހަޅާފައި  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

     މަށް ބުރަވެވެއެވެ.ކައަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަޒީފާއިން ވަކިވާ ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި ވަކިވެފައިވަނީ

  މަޖުބޫރީ   ވަކިވާންޖެހުނީ  ވަޒީފާއިންމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ކަންކަން އެފަދައިން ހުރުމުން   .10

ބުރަނުވެވޭތީ،  ޙާލަތެއްއޮވެ ރައްދުވި  ގެންކަމަށް  މައްސަލަ  މި  އަމުރެއް  އެދިފައިވާފަދަ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ޕްރައިވެޓް   ރިންގް  ނިންމަން    ގެލިމިޓެޑްމީޑިއާ  މައްސަލަ  މި  ކަނޑައަޅައި  ނެތްކަމަށް  ހަމައެއް  ކުރާނެ  މައްޗަށް 

 ފެނެއެވެ. 
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   : މައްސަލައިގެ ނިންމުން 

ޗެނަލް    ، ދެންފަހެ  ލިމިޓެޑް،  ޕްރައިވެޓް  ރިންގް  ވަޒީފާ އިން    2016ޖޫން    05ގައި    13މީޑިއާ  ފެށިގެން 

(  A120234 / މާލެ( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  ހ. ސާޖް)ސް  ޢަލީ ފާރިއަދާކުރަމުންދިޔަ  

މަާޤމު އަދާކުރަމުން ދަނިކޮ ކެމެރާމަނެއްގެ  އޮފް  ހެޑް  ކުންފުނީގައި  ގޮތަކަށް   2019ޖޫން    22ށް  އެ   ގައި ނުރަސްމީ 

އެއްވެސް ސަބަބެއް ބަޔާން ކުރުމެއް ނެތި ވަޒީފާއަށް ނުނިކުމެ ގޭގައި މަޑުކުރުމަށް އެސް.އެމް.އެސް އެއްގެ ޒަރިއްޔާއިން  

  2019ޖުލައި    09ދުވަސް ފަހުން  )ސަތާރަ(    17ޢަލީ ފާރިސްއަށް އަންގާ، ޢަލީ ފާރިސް ގޭގައި މަޑުކުރަން އެންގިތާ  

ފާރިސް ޢަލީ  ދަށްކޮށް  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ގައި  މަާޤމަށް  އެއްގެ  'ވީޑިއޯގްރާފަރ'  މަާޤމުން  ގެ  ކެމެރާމަން'  އޮފް   ، 'ހެޑް 

އެކަށީގެން މަސައްކަތާ  މުސާރަކުރަންޖެހޭ  މަސް  އެއްނުވާ  މާޙައުލުގައި  ވަޒީފާގެ  އަދާކުރުމަށް  އޫ ހުށަހަޅައި،  ލިއްޔަތުތައް 

ކުރުވުމުން   ކުރިމަތި  ދިނުމަށްފަހު  2019ޖުލައި    14ހުރަސްތަކެއް  އިސްތިއުފާ  ވަޒީފާއިން  ފާރިސް  ޢަލީ   ، ގައި 

ގެ އުޖޫރަ ލިބިފައިނުވާތީއާއި، ޢަލީ ފާރިސްއަށް ދީފައިވާ ސިޓީގައި ޢަލީ ފާރިސްއަށް    2019އެފަރާތަށް ޙައްުޤވާ ޖޫން  

ނިްޞބަތްކޮށް ދޮގުވާހަކަތަކެއް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، ޢަލީ ފާރިސް ގޭގައި މަޑުކުރުމަށް އެންގި އެންގުމަކީ ާޤނޫނާ ޚިލާފަށް  

ކަމެއްކަމަ ޚިލާފަށްކަމަށާއި،ކޮށްފައިވާ  ާޤނޫނާ  ދަށްކޮށްފައިވަނީ  މަާޤމު  ފާރިސްގެ  ވަޒީފާއިން  ށާއި،  ޢަލީ  ފާރިސް  ޢަލީ 

އަންފެއަރ   ކޮންސްޓްރަކްޓިވް  އެއީ  ކަމަށާއި،  އިހުމާލުން  ލިމިޓެޑްގެ  ޕްރައިވެޓް  ރިންގް  މީޑިއާ  ދިމާވީ  ވަކިވާން 

މުއްދަތުގައި  ޑިސްމިސަލްއެއްކަމަ އަދާކުރި  ވަޒީފާ  ފާރިސް  ޢަލީ  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  މަހުގެ  ށް  ޖޫން  ނުލިބިވާ 

މަހުގެ   ޖުލައި  ނަގައިދިނުމަށާއި  14މުސާރައާއި  ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި  ލިބެންޖެހޭ  ހަމައަށް  ދުވަހާއި  ޢަލީ    ،ވަނަ 

ހަމައަށް    އެފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިވި ހިސާބުން ފެށިގެން މައްސަލަ ނިންމުމާފާރިސްއަށް ގެއްލުމުގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި  

ފާރިސް އަދި    ޢަލީ  އަމުރުކޮށްދިނުމަށާއި  ދިނުމަށް  މުސާރަ  މަާޤމުގެ  ލިބިފަ އަދާކުރަމުންދިޔަ  ނެތުމުގެ   އިވަޒީފާއެއް 

އަދާކުރަމުން ދިޔަ މަާޤމުގެ މުސާރަ ދިނުމަށް ސަބަބުން ވަޒީފާއެއް ލިބުމާ ހަމައަށް ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދިނުމުގެ ގޮތުން  

 އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މި މައްސަލައިގައި،އަމުރުކޮށްދެއްވުމަށް 
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 30ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން    21( ގެ  2015އުނަލުގެ ގަވާއިދު  )ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބި  R-20/2015ގަވާއިދު ނަންބަރު  

ޓްރައިބިއުނަލަށް    10:00ގެ    2020ޖުލައި    15އަދި  ، އަށް  09:00ގެ    2020ޖަނަވަރީ   ވަޒީފާއާބެހޭ  އަށް 

ރިންގް   މީޑިއާ  ރައްދުކުރެވުނުނަމަވެސް،  ލިމިޓެޑަށް  ޕްރައިވެޓް  ރިންގް  މީޑިއާ  އަމުރުތައް  އަންގައި  ޙާޟިރުވުމަށް 

ވާ  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން މަޫޤބޫލު ޢުޛުރެއް ބަޔާންކުރުމަކާނުލައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ޙާިޟރުވެފައިނު 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މި މައްސަލަ   23ގެ    2015ސަބަބަށްޓަކައި، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދު  

 މީޑިއާ ރިންގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ކުރިއަށްގެންގޮސް،  

ނަޒަރުކުރިއިރު،   ކަންކަމަށް  ހުށަހެޅި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ހުމައްސަލަ  މަޑުކުރަން  މައްސަލަ  ގޭގައި  ފަރާތް  ށަހެޅި 

ޒަރިއްޔާއިން އެއްގެ  'އެސް.އެމް.އެސް'  ނެތި  ކުރުމެއް  ބަޔާން  ސަބަބެއް  އެއްވެސް  ކަމަށް އަންގާފައިވަނީ 

ކޮޕީއެއް  އެސް .އެމް.އެސް  ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަބަޔާންކޮށްފައިވިނަމަވެސް،   ސްކްރީންޮޝޓް  ގެ 

ޓްރަ  ހުށަހަޅާފައިނުވާވަޒީފާއާބެހޭ  އެސް.އެމް.އެސްއަކީ  އިބިއުނަލަށް  އެ  ބަޔާންކުރާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ތީ، 

ޙަީޤަޤތުގައި ވެސް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ފޮނުވާފައިވާ އެސް.އެމް.އެސްކަން އެނގެން ނެތުމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

ދިގު    14ފަރާތް   ދުވަހަށްވުރެ  އެނގެން )ސާދަ(  ހުއްޓުވާފައިވާކަން  ނިކުތުން  މަސައްކަތަށް  ވަޒީފާގެ    މުއްދަތަކަށް 

 ށް ކަނޑައަޅައި، ނެތްކަމަ

ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން އިސްތިއުފާދިންކަން އަންގައި    2019ޖުލައި    14

ވަނަ ދުވަހު މަސައްކަތުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި    2019ޖޫން    22މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި  

ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މަާޤމު  ފަރާތުގެ އިހުމާލެއްވާކަމަށް ަޤބޫލުކުރާ

ޚިލާފަށްކަމަށް   ާޤނޫނާ  ކަނޑައަޅަދަށްކޮށްފައިވަނީ  ނެތްކަމަށް  ޖާގައެއް  ފަރާތަށް އި،  ކަނޑައާޅާނެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

މުސާރަ   ފަހުގެ  އެންމެ  ޓްރައިބިއުނަލަލިބިފައިވާ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ނަމަވެސް،  ސްލިޕް  އެންގުނު  ހުށަހެޅުމަށް  މައްސަލަ  ށް 

ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ ސްލިޕް  މުސާރަ  ފަހުގެ  އެންމެ  ލިބިފައިވާ  ފަރާތަށް  ފަރާތް   ،ހުށަހެޅި  ހުށަހެޅި    މައްސަލަ 



 

 

 މީޑިއާ ރިންގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު ޢަލީ ފާރިސް  VTR/2019/236މައްސަލަ 
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އެނގެން  ލިބިފައިނުވާކަން  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޙައްުޤވާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި  

 ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ދޭންޖެހޭ ފައިސާއެއްމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  ،ނެތުމުން

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  މަށް  ޒީފާއިން ވަކިވު ވަ  އަމިއްލައަށް  ތްފަރާ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ

ހުރަސްތަކުގެ ތަފްޞީލާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ކުރުވި ހުރަސްތަކާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ކުރިމަތި ކުރުވި  

ގައި    2019ޖުލައި    14  ތީއާއި،އެ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް ކުރި މަސައްކަތުގެ ތަފްީޞލު ބަޔާންކޮށްދީފައިނުވާ  ތްފަރާ

ފަރާތަށް   ރައްދުވި  ސިޓީގަމައްސަލަ  އިސްތިއުފާފޮނުވާފައިވާ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަމުގައި  ދިންއި 

އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަޒީފާއިން ވަކިވާ    ވަކިވެފައިވަނީމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން    އޮތުމުން،ބަޔާންކޮށްފައި  

ގޮތުގައި މަޖުބޫރީ އަދި    ކަނޑައަޅައި،  ފަރާތެއްގެ  އެދިފައިވަނީ  ވަކިވުމަށް  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ނުވާތީ، ހުށަހެޅިފައި  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ  މި  ހެއްކެއް  ބުރަވެވޭފަދަ  ފަރާތުން  މަ ޙާލަތެއްގައިކަމަށް  ހުށަހެޅި  އްސަލަ 

ގެ މައްޗަށް ކުރާނެ ހަމައެއް ނެތްކަމަށް  ޑްއެދިފައިވާފަދަ އަމުރެއް މި މައްސަލަ ރައްދުވި މީޑިއާ ރިންގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެ

 ނިންމައިފީމެވެ.  ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ 
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 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 

 

 ޒުހައިރު هللا އާމިނަތު ޢަބްދު
 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސާ 


