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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 
 

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

 VTR/2021/16 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 އެހެނިހެން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2021ޖަނަވަރީ  21 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2021 ނޮވެންބަރު 10 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 ،(A108242 :ފާޠިމަތު ރަޒާނާ )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

   ޗަބޭލީގެ، ބ. ތުޅާދޫ 

   A040960) :މަރްޔަމް ޖެޒްލީން )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު

 މއ. އަބާރަނަ، މާލެ 

     A080584) :)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު އާއިަޝތު ަޝފާ

 ގ. ރިނބުދޫ، މާލެ 

  A282471)  :)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު  ޚަދީޖާ ފަީޟލާ

 އުޑުވިލާ، އދ. އޮމަދޫ 

މުޙައްމަދު އަންގަ ޔާސިރާ  ރައްޔިތެއްކަން  ނަންބަރު)ދިވެހި  ކާޑު   :އިދޭ 

(A158766  ާމާތޮޑާއަވަށް. ޖިފުޓި، ގދ. ފަރެސްމާތޮޑ 

  A273653) :)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު  އާމިނަތު ސުހާ

 ކަފިއަގެ، ޏ. ފުވައްމުލައް 
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  A255286) :)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު މަލިކާ ސަލީމް

 ލަމާފުށި މާވަޑިގެ، ގއ. ކޮ

 A259119) :)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު އާފިއާ ޖައުފަރު

 ކުންނާރުމާގެ، ހއ. މޮޅަދޫ 

 A284774) :)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު އާމިނަތު ނަހުލާ

 ފެންއާރު، ދ. ކުޑަހުވަދޫ 

     A151805) :ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު)ދިވެހި   އާއިަޝތު ރަމީޒާ

 ގ. މާދޫނިފަރު، މާލެ 

 A087105) :)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު އާއިަޝތު މޫސާ

 މިނިވަންއުފާ، ތ. ތިމަރަފުށި

      A077207) :)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު  ރިފްދާ ރަޝީދު

 ރޫރަ، މާލެ ގ. ަޝ

 ގަލޮޅު ސްކޫލް  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 
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 ޞާ މައްސަލައިގެ ޚުލާ 

 (A108242 :ފާޠިމަތު ރަޒާނާ )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރުބ. ތުޅާދޫ، ޗަބޭލީގެ،  ،  މި މައްސަލައަކީ

 ،އާއި  A040960) :ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރުއާއި، މާލެ، މއ. އަބާރަނަ، މަރްޔަމް ޖެޒްލީން )ދިވެހި  

އދ.    ، އާއި  A080584) :)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު މާލެ، ގ. ރިނބުދޫ، އާއިަޝތު ޝަފާ 

ޚަދީޖާ ފަޟީލާ އުޑުވިލާގެ،  ކާޑު ނަންބަރު އޮމަދޫ،  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ދ.  ގ   ،އާއA282471ި)   :)ދިވެހި 

 A158766) :)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު ޔާސިރާ މުޙައްމަދު ފަރެސްމާތޮޑާ، މާތޮޑާއަވަށް. ޖިފުޓި،

އާއި،    A273653) :)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު ޏ. ފުވައްމުލައް، ކަފިއަގެ، އާމިނަތު ސުހާ  ،އާއި

އާއި، ހއ.    A255286) :)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު ކާ ސަލީމްގއ. ކޮލަމާފުށި، މާވަޑިގެ، މަލި 

ޖައުފަރު  އާފިއާ  ކުންނާރުމާގެ،  ނަންބަރު މޮޅަދޫ  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ދ.  އާއި،    A259119) :)ދިވެހި 

އާއި، މާލެ، ގ.  A284774)  :އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން   ކުޑަހުވަދޫ، ފެންއާރު، އާމިނަތު ނަހުލާ

ތ. ތިމަރަފުށި، އާއި،    A151805) :)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު މާދޫނިފަރު، އާއިަޝތު ރަމީޒާ

. ަޝރޫރަ،  މާލެ، ގ  ،އާއި  A087105) :)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު މިނިވަންއުފާ، އާއިަޝތު މޫސާ

ރަޝީދު ނަންބަރު ރިފްދާ  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ސްކޫލުގައި    ،A077207) :)ދިވެހި  ގަލޮޅު 

ވަޒީފާއަދާކުރަމުންދާއިރު، ގަލޮޅު ސްކޫލްގައި އެއް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާ ޓީޗަރުން ތިބިއިރު ސިވިލް ޓީޗަރުންނަށް ބޮޑު 

ކޮންޓްރެކްޓްގައި ނަމަވެސް،  ދިން  ދެމުންދާތީއާއި،  މުސާރައެއް  އެއް  މުސާރަ  ކުޑަ  މުވައްޒަފުންނަށް  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ   

އައު  ކޮންމެ އަހަރަކު ޖަނަވަރީ މަހު  އި  ކޮންޓްރެކްޓްގައި އެއް އަހަރު ދުވަހަށްވުރެ ގިނަދުވަހު އެއްވެސް ޓީޗަރެއް ނުބެހެއްޓަ

ންޓްރެކްޓް ޓީޗަރުންނަށް އަސާސީ މުސާރައަށްވުރެ  ނަޑުގައިވާ ގޮތަށް ކޮކޮންޓްރެކްޓުގައި ސޮއިކުރުވުމާއި، ޓީޗަރުންގެ އޮނިގަ

އެފަރާތްތަކުގެ   ލިބިފައިނުވާތީ،  އެލަވަންސް  )އީ.ކިއު(  ކޮލިފިކޭަޝން  އެޑިއުކޭަޝން  ދޭތީއާއި  މުސާރައެއް  ކުޑަ 

ސް  އޮނިގަނޑުގައިވާ ފަދައިން "ބޭސިކް" މުސާރަ ހަމައަށް ލިބުމަށާއި، އެޑިއުކޭަޝން ކޮލިފިކޭަޝން )އީ.ކިއު( އެލަވަން

ލިބުމަށާއި، އެފަރާތްތަކާއެކީ އެ ސްކޫލުގައި އެއް މަސައްކަތެއް ކުރަމުންދާ މުދައްރިސުންނަށް ހަމަހަމަ އަށް މުސާރައާއި  

އެލަވަންސް ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށާއި، އެފަރާތްތަކަށް މިވީހާ ދުވަހަށް ގެއްލިފައިވާ ޙައްުޤތައް ހޯދައިދިނުމަށާއި، 
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އުކޭަޝން އިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް މުސާރަ ފޮނުވާއިރު ކޮންމެ އަހަރަކު ގަލޮޅު ސްކޫލުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑި

ޖަނަވަރީ    21ދޭ ކޮންޓްރެކްޓުގައި ސޮއިކުރުވަނީ ކީއްވެތޯ އޮޅުންފިލުވައިދިނުމަށް އެދި، ގަލޮޅު ސްކޫލަށް ރައްދުވާގޮތަށް  

 .މައްސަލައެކެވެ ޅުމުން ބަލާފައިވާހުށަހެއިބިއުނަލަށް ރަވަޒީފާއާބެހޭ ޓްގައި  2021

 މެންބަރުގެ ރައުޔު 

 ރައުޔު   މަރްޔަމް ރިޝްފާގެ 

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

އާއި، މާލެ،  (A108242 :ފާޠިމަތު ރަޒާނާ )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރުބ. ތުޅާދޫ، ޗަބޭލީގެ،   .1

މާލެ، ގ.    ،އާއި  A040960) :ޖެޒްލީން )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރުމއ. އަބާރަނަ، މަރްޔަމް  

އދ. އޮމަދޫ،    ،އާއި  A080584) :)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު ރިނބުދޫ، އާއިަޝތު ަޝފާ

ފަޟީލާ ޚަދީޖާ  ނަންބަރު އުޑުވިލާގެ،  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ގދ.   ،އާއA282471ި)   :)ދިވެހި 

ޖިފުޓި، މާތޮޑާއަވަށް.  މުޙައްމަދު ފަރެސްމާތޮޑާ،  ނަންބަރު  ޔާސިރާ  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން   :)ދިވެހި 

(A158766  ިދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު ޏ. ފުވައްމުލައް، ކަފިއަގެ، އާމިނަތު ސުހާ  ،އާއ(: 

(A273653  ިދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު  ، މާވަޑިގެ، މަލިކާ ސަލީމްއާއި، ގއ. ކޮލަމާފުށ(: 

(A255286  ުދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު އާއި، ހއ. މޮޅަދޫ ކުންނާރުމާގެ، އާފިއާ ޖައުފަރ(: 

(A259119    ،ިން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަ ދ. ކުޑަހުވަދޫ، ފެންއާރު، އާމިނަތު ނަހުލާ އާއ:  

(A284774ާރަމީޒ އާއިަޝތު  މާދޫނިފަރު،  ގ.  މާލެ،  ނަންބަރު އާއި،  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން   :)ދިވެހި 

(A151805    ،ިދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު ތ. ތިމަރަފުށި، މިނިވަންއުފާ، އާއިަޝތު މޫސާއާއ(: 

(A087105  ިރަީޝދު  ،އާއ ރިފްދާ  ޝަރޫރަ،  ގ.  ނަންބަރު މާލެ،  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން   :)ދިވެހި 

(A077207،      ާަޝކުވ ފަރާތްތައް(  މުޚާޠަބުކުރެވޭ  ގޮތުގައި  ގެ  ފަރާތްތައް'  ހުށަހެޅި  'މައްސަލަ  )މީގެފަހުން 

'މައްސަލަ   ހުށަހަޅާފައިވާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ގޮތުން  ނަޒަރުކުރާއިރު،  ހުށަހެޅުމުގެ  އަށް  ފޯމު'  ހުށަހަޅާ 



 
 

 ގަލޮޅު ސްކޫލަށް ރައްދުވާގޮތަށް ފާޠިމަތު ރަޒާނާއާއި 
ނަންބަރު:                            ސަލަ ފަރާތެއް ހުށަހަޅާފައިވާ މައް 11އިތުރު   VTR/2021/16މައްސަލަ 
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ފަރާތްތަކަކީ،   ހުށަހެޅި  ކަމަށް މައްސަލަ  މުދައްރިސުން  ސްކޫލް  ޕްރީ  ވަޒީފާއަދާކުރަމުންދާ  ސްކޫލުގައި    ގަލޮޅު 

 ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

 ސްކޫލްގައި  ގަލޮޅުމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ަޝކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ އަސާސަކީ،    1.1

މަށާއި،  ކަތީއެއް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާ ޓީޗަރުން ތިބިއިރު ސިވިލް ޓީޗަރުންނަށް ބޮޑު މުސާރައެއް ދެމުން ގެންދާ

ފަރާތް ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަމަށާއި،   ތަކަކީއެހެންނަމަވެސް  މުވައްޒަފުން  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ    ކޮންޓްރެކްޓްގައި 

ރީ  ނަވަ)ދޭއް( އަހަރަށްވުރެ އިތުރަށް ވަޒީފާގައި ނުބެހެއްޓޭއިރު ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖަ  2  ކޮންޓްރެކްޓް މުވައްޒަފުން

ކަމަށާއި،   އައުކުރާ  ކޮންޓްރެކްޓް  އޮފްމަހު  މިނިސްޓްރީ  އަހަރަކު  ކޮންޓްރެކްޓް   ކޮންމެ  އެޑިއުކޭަޝނުން 

ގައި ސުކޫލުގެ    3.1ސޮއިކުރުވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ    މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ފޮނުވިނަމަވެސް، ސްކޫލުން

." މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި،  ނެމެނޭޖްމަންޓަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި މުސާރައާއި ޢިނާޔަތަށް ބަދަލުގެނެވޭ

މައްސަލަ  ށާއި،  ކޮންޓްރެކްޓް މުވައްޒަފުންނަށް ޓީޗަރުންގެ އޮނިގަނޑުގައިވާފަދައިން ބޭސިކް މުސާރަވެސް ނުދޭކަމަ

އެއްވެސް ވަރަކަށް އަދި އެފަރާތްތަކަށް  ދެނީ ކުޑަ މުސާރައެއްކަމަށާއި،    ބޭސިކް މުސާރައަށްހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް  

 ލިބިފައިނުވާކަމަށެވެ.  އެލަވަންސް އެޑިއުކޭަޝން ކޮލިފިކޭަޝން އެލަވަންސް )އީ.ކިއު( 

ތަކުގެ އޮނިގަނޑުގައިވާ ފަދައިން "ބޭސިކް" މުސާރަ ހަމައަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން އެދިފައިވަނީ އެފަރާތް  .2

އެއް  އެ ސްކޫލުގައި  އެފަރާތްތަކާއެކީ  ލިބުމަށާއި،  އެލަވަންސް  )އީ.ކިއު(  ކޮލިފިކޭަޝން  އެޑިއުކޭަޝން  ލިބުމަށާއި، 

މަޖައްސައިދިނުމަށާއި، މަސައްކަތެއް ކުރަމުންދާ މުދައްރިސުންނަށް ހަމަހަމަ އަށް މުސާރައާއި އެލަވަންސް ލިބޭނެ ގޮތް ހަ

އެފަރާތްތަކަށް މިވީހާ ދުވަހަށް ގެއްލިފައިވާ ޙައްުޤތައް ހޯދައިދިނުމަށާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭަޝން އިން މައްސަލަ 

ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް މުސާރަ ފޮނުވާއިރު ކޮންމެ އަހަރަކު ގަލޮޅު ސްކޫލުން ދޭ ކޮންޓްރެކްޓުގައި ސޮއިކުރުވަނީ ކީއްވެތޯ 

 ންފިލުވައިދިނުމަށްކަން އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމަށް ބެލުމުން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އޮޅު

  ބުނެފައިވަނީ   ޖުމުލަގޮތެއްގައި  ޖަވާބުދާރީވީއިރު  މައުޫޟޢީގޮތުން  މައްސަލައިގައި  މި  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ .3

 ކުރާކަމަށާއި،  އިންކާރު  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  މައްސަލައަށް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތްތަކުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ

ގޮތުގައި ސް  ގަލޮޅު  ފަރާތްތަކަކީ  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ ޓީޗަރުންގެ  ކޮންޓްރެކްޓް  ދަށުން  އެއްބަސްވުމެއްގެ  ކޫލުގައި 

ކަށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރާ  މަސައްކަތްކުރަމުންގެންދާ ފަރާތްތަކެއްކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަ
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ދާއިމީ ޓީޗަރުންގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑަށް މުސާރަ އާއި އެޑިއުކޭަޝން ކޮލިފިކޭަޝން އެލަވެންސް ނުދެވޭނެކަމަށާއި، 

އެގޮތަށްކަމަށް  އެއްބަސްވުމާއި  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ޢަމަލުކުރެވޭނީ  މެދު  ފަރާތްތަކާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 އިވެއެވެ.  ފާހަގަކޮށްފަ

 2008/2  ނަންބަރު  ާޤނޫނު  ފަރާތްތަކަކީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އިތުރަށް ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ، .4

ގެ   ާޤނޫނު(  ގެ    13)ވަޒީފާއާބެހޭ  )ނ(  މާއްދާގެ  މުއްދަތެއް    2ވަނަ  ވަކި  ބަޔާންކުރާފަދަ  ނަންބަރުގައި  ވަނަ 

ކަނޑައެޅިފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ވަޒީފާއަދާކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކެއްކަމަށާއި، ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ ދަށުން  

ތަށްވެސް  ޢިނާޔަތްރަމުންދާ ފަރާތްތަކާއި މެދު ޢަމަލުކުރެވޭނީ އަދި މުސާރައާ  އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ވަޒީފާ އަދާކު

ދެވޭނީ އެ އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް 

 އި އެއްގޮތަށްކަމަށާއި، ދެވެމުންދަނީ އެފަރާތްތަކާއިމެދު ާޤއިމުކުރެވިފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކާ

ގަލޮޅު ސްކޫލަކީ އަމިއްލަ ސްކޫލެއް ކަމަށާއި، ސްކޫލު ހިންގަމުންދަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭަޝންއިން  4.1

ން ގެންގުޅޭ ޓީޗަރުން ހިމެނޭ ގޮތުން ކަމަށާއި، އުޫޞލުހަމަޖައްސާފައިވާ ދާއިމީ ޓީޗަރުންނާއި، ކޮންޓްރެކްޓް  

ވަކި   ކަނޑައެޅިފައިވާ  ހަމަޖައްސާފައިވަނީ  ޓީޗަރުން  ދާއިމީ  އިން  އެޑިއުކޭަޝން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އެގޮތުން 

ން  އުޫޞލުޢަދަދަކަށްކަމަށާއި، އޭގެ އިތުރުން ކިޔަވާ ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ޓީޗަރުން ހޯދަންޖެހެނީ ކޮންޓްރެކްޓް  

ޢަދަދަކަށް ސްކޫލަށް    ކަމަށާއި، ވަކި  ކަނޑައެޅިފައިވާ  އިން  އެޑިއުކޭަޝން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އެކަމަށްޓަކައި 

ކޮންޓްރެކްޓް   ޓީޗަރުންނަށް މުސާރައާއި  އުޞޫލުފައިސާ ދޭކަމަށާއި،  ތައް ދެވޭނީ ޢިނާޔަތްން މަސައްކަތްކުރާ 

 ނޫން ގޮތަކަށް ފައިސާ ދެވޭނެ އެއްވެސް  މިނިސްޓްރީން އެކަމަށްޓަކައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޢަދަދަކަށްކަމަށާއި، އެ

 ގޮތެއް ގަލޮޅު ސްކޫލަށް ހަމަޖެހިފައިނުވާކަމަށާއި، 

ވަނަ   1ކުރެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ  އަޤުދު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކާއި މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތާއި ދެމެދު   4.2

އެއްބަސްވުން   އެއްބަސްވުމައަުޤދުމާއްދާގައި  މުވައްޒަފުން  ހިތަންޖެހޭނެކަމަށް  ޙުށް  ކުރެވޭ  ރުމަތްތެރިކޮށް 

ބަޔާންކޮށްފައިވާރު، އެ އެއްބަސްވުމަކީ ދެފަރާތުން އިއްތިފާުޤވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްކަމަށާއި، އެއްބަސްވުމަކީ  

އަހަރު ދުވަސްކަމަށާއި،  )އެކެއް(    1މުއްދަތު ކަނޑައެޅިފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްކަމަށާއި، އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތަކީ  

 13އަދި    12،11އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމާއެކު ވަޒީފާއިން ވަކިވާނެކަމަށް ހަވާލާދެވުނު އެއްބަސްވުމުގެ  
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ވަނަ މާއްދާއަށް ބެލުމުން އެނގެންއޮންނަކަމަށާއި، އަދި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން އެއްބަސްވުމުގެ  

ފަރާތު ވަޒީފާއަދާކުރާ  މެދު  މާއްދާއަކާ  އިއެއްވެސް  ހައްލުކުރަންވާނެކަމަށް ޢުން  އެކަން  ތިރާޒެއް އޮވެއްޖެނަމަ 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން އެއްބަސްވުމުގައި    15އެއްބަސްވުމުގެ  

އެއް ަޤބޫލުކޮށް  ކަންތައްތައް  ބަސްވުމާއި ސޮއިކޮށް މަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ އެ އެއްބަސްވުމުގައިވާ އެންމެހައި 

 އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އަދި ކުރެވޭނެކަން ދެނެތިބެކަމަށާއި،

ވަޒީފާގެ އަސާސީ މުސާރަ އާއި ސަރވިސް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެ މިންވަރު ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި  4.3

އެއްބަސްވުމުގެ   ކަނޑައަޅާފައިވާރު  26އަދި    25އަޤުދުކުރެވިފައިވާ  ސާފުކޮށް  މާއްދާގައި  އިތުރު  ވަނަ   ،

އެލަވަންސްއެއް ނުވަތަ ފައިސާއެއް ލިބޭނެކަމަށް އެހެން މާއްދާއެއްގައިވެސް ބަޔާންވެގެން ނުވާއިރު މުސާރައާއި  

ތައް ދެވޭނީ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށްކަމަށާއި، އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކުރާ އެންމެހައި  ޢިނާޔަތް

ފަރާ ވަޒީފާއަދާކުރާ  އެއްބަސްވުމުގެ  ކަންތައްތަކަށް  އެއްބަސްވާކަމަށް  މާއްދާގައި    41ތުން  ވަނަ 

މުސާރައާއި   ލިބިދެވޭ  ދަށުން  އެއްބަސްވުމުގެ  މި  ހުށަހަޅާ  ޢިނާޔަތްއިުޤރާރުވެފައިވާއިރު،  މައްސަލަ  ތަކަކީ 

 ވެ. ފަރާތްތަކުންވެސް އިުޤރާރުވެފައިވާ މިންވަރުކަމަށެ

ފަރާތުން   .5 ރައްދުވި  ވަޒީފަ    ،އެދިފައިވަނީމައްސަލަ  ދަށުން  އެއްބަސްވުމެއް  ފަރާތްތަކަކީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ދިނުމުގައި އެ ނޫންވެސް  ޢިނާޔަތްއަދާކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކެއްކަމަށްވެފައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް މުސާރައާއި  

އަޤުދުކުރެވިފައިވާ އެފަރާތްތަކާއިމެދު  ބަލާނީ  އަސާސަކަށް  މައްސަލަ    ކަންކަމުގައި  ކަމަށްވެފައި،  އެއްބަސްވުންތަށް 

ރައްދުވާ ފަރާތުން ހަވާލާދެވުނު އެއްބަސްވުންތަކާއި އެއްގޮތަށް ފުރިހަމައަށް ޢަމަލުކުރަމުންދާތީ، މައްސަލަ ހުށަހަޅާ  

ނިންމަވާދެއްވުމަށް މައްސަލަ  ކަނޑައަޅުއްވާދެއްވައި  ނެތްކަމަށް  ތަނެއް  ކަނޑައަޅާނެ  އެދޭގޮތަށް  ކަން  ފަރާތަތްކުން 

 މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހެޅި 'މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު' އަށް ނަޒަރުކުރުމުން އެނގެން އޮވެއެވެ. 

ނޫނަކުން ނުވަތަ ގަވާއިދަކުން ކަނޑައެޅިގެން ވަކި ގޮތަކަށް ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް ބަޔާންކުރާ މައްސަލަތައް ފިޔަވައި،  ާޤ  .6

 ހުށަހަޅާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކަމެއް ސާބިތުކުރުމަކީ އެކަމެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތެއްގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް

ވަނަ   42( ގެ 2015)ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދު  R-20/2015ޒިންމާއެއްކަމަށް ގަވާއިދު ނަންބަރު 



 
 

 ގަލޮޅު ސްކޫލަށް ރައްދުވާގޮތަށް ފާޠިމަތު ރަޒާނާއާއި 
ނަންބަރު:                            ސަލަ ފަރާތެއް ހުށަހަޅާފައިވާ މައް 11އިތުރު   VTR/2021/16މައްސަލަ 
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 SC-A/02/2010ޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  މާއްދާގައި ބަޔާންވެގެން އޮންނަކަމާއި، މީގެ އިތުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސު

 ؛ަޤިޟއްޔާގައި

ގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް  ތު ( އުފުލުމަކީ ދަޢުވާކުރާ ފަރާ onus probandi"ޢާންމު އުޞޫލެއްގެ ގޮތުގައި މަދަނީ ހުޞޫމާތްތަކުގައި ޘާބިތުކުރުމުގެ ބުރަ ) 

ރާތުން ދަޢުވާގެ  ކަމާއި، މި މާނައިގައި ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަކީ ހަމައެކަނި ދަޢުވާ ކޯޓަށް އުފުލާ ފަރާތް ނޫންކަމާއި، އޭގެ އިތުރުން ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަ

އެފަރާތުގެ   ޘާބިތުކުރުމަކީ  ދަޢުވާ  ދިފާޢީ  ކުރާ  ދަ މަސްއޫ ދިފާޢުގައި  އެހެންކަމުން  ޚަސްމާ  ލިއްޔަތެއްކަމާއި،  އަނެއް  ޚަސްމު  އެއް  ޢުވާއެއްގައި 

 ލިއްޔަތު އުފުލަންޖެހޭ ފަރާތަކީ އެ 'ދަފްޢެއް' ކުރާ ފަރާތެއްކަން އެނގެން އޮންނަ އޮތުމެވެ."  މަސްއޫ ( ޡާބިތުކުރުމުގެ  pleaކުރިމަތިކުރާ "ދަފްޢު" ) 

ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ބުރަ އޮތީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، ހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލައިގެ ދަފްޢު  

 ފަރާތަށްކަމުގައި ދެކެމެވެ. 

ަމްއސަަލ ހުށެަހޅި ަފާރތަްތަކކީ ގޮަލުޅ    ، ުހށެަހޅަިފިއ ިމވާ ަމްއސަަލިއަގިއ ޢަދުުލެވިރ ަފިއޞާަލައަކްށ ާވޞުިލުވަމްށަޓަކިއ .7

ާދިއީމ   ުނަވަތ  ުމަވްއޒުަފްނަކްނ  ަވުގީތ  ުހށެަހިޅ  ްސކުޫލެގ  ަމްއސަަލ  ަކނަޑައަޅްނޖޭެހެނަކާމިއ،  ުމަވްއޒުަފްނަކްނ 

ަފާރްތަތާކމުެދ ުމާސަރިއެގ ތާަފތުުކުރްނ ެގްނުގޅަެފިއާވަނަމ އެ ފިައާސ ިދުނަމްށ ަމްއސަަލ ަރއްދިުވ ަފާރުތެގ ަމްއޗަށް  

 ައަމުރުކެރޭވެނޯތ ބަަލްނޖޭެހަކުމގިައ ެދކިޭހނުދ ައްނަނިނިވ ަކންކްަނ ފަާހަގުކަރެމެވ. 

  ާދިއީމ   ުނަވަތ   ުމަވްއޒުަފްނޯތ   ަވުގީތ   ްސޫކްލެގ   ގަލޮޅު   ަރއުްދިވ   ަމްއސަަލ   ަފާރތަްތަކީކ   ުހށަހެޅި   ްއަސަލ ަމ  7.1

 ؛ބުެލްނ   ުމަވްއަޒުފްނޯތ 

ަގިއ ަވޒާީފއާަދޮކށަްފިއާވ ުމއަްދުތ ބާަޔްނކޮށް  ިމ ަމްއސަަލާއ ުގިޅެގްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރްާތަތކްަށ ގޮަލޅު ްސކުޫލ

 ؛ިސީޓަތެކްއ ދަީފިއވަާކާމިއ ެއޮގުތްނރަެފެރްންސ  

ަގިއ ދަީފިއާވ ިސީޓަގިއ    2021ޖަނަަވީރ    17ައްށ    : ާފިޠަމުތ ަރާޒާނ 1ަމްއަސަލ ުހށަހެޅި ަފާރްތ   7.1.1

ީޓަޗެރްއެގ    2013ަޖަނަވީރ    10ީކ  ަތއަެފާރ ްޕީރްސކްޫލ  މަަދުރާސެގ  ގޮަލޅު  ެފިށެގްނ  ިއްނ 

 ެވެއެވ.  ަވޒާީފއާަދުކަރުމނާްދ ަފާރެތްއަކަމްށ ަބާޔްނކޮށަްފިއ



 
 

 ގަލޮޅު ސްކޫލަށް ރައްދުވާގޮތަށް ފާޠިމަތު ރަޒާނާއާއި 
ނަންބަރު:                            ސަލަ ފަރާތެއް ހުށަހަޅާފައިވާ މައް 11އިތުރު   VTR/2021/16މައްސަލަ 
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ަގިއ ދަީފިއާވ ިސީޓަގިއ    2021ޖަަނަވީރ    17ައްށ    : ަމްރަޔްމ ެޖްޒީލްނ 2ަމްއަސަލ ުހށަހެޅި ަފާރްތ   7.1.2

ީޓަޗެރްއެގ    2001ަޖަނަވީރ    20އަެފާރަތީކ   ްޕީރްސކްޫލ  މަަދުރާސެގ  ގޮަލޅު  ެފިށެގްނ  ިއްނ 

 ަވޒާީފއާަދުކަރުމނާްދ ަފާރެތްއަކަމްށ ަބާޔްނކޮށަްފިއެވެއެވ.  

ަގިއ ދަީފިއާވ ިސީޓަގިއ    2021ޖަަނަވީރ    17އްަށ    : ާއިއަޝުތ ޝާަފ 3ުހށަހެޅި ަފާރތް  ަމްއަސަލ   7.1.3

ީޓަޗެރްއެގ    2000ަޖަނަވީރ    01އަެފާރަތީކ   ްޕީރްސކްޫލ  މަަދުރާސެގ  ގޮަލޅު  ެފިށެގްނ  ިއްނ 

 ަވޒާީފއާަދުކަރުމނާްދ ަފާރެތްއަކަމްށ ަބާޔްނކޮށަްފިއެވެއެވ.  

ަފާރްތ   7.1.4 ުހށަހެޅި  ަފ 4ަމްއަސަލ  ަގިއ ދަީފިއާވ ިސީޓަގއި    2021ަޖނަަވީރ    17އްަށ    ޟާީލ: ޚީަދާޖ 

ީޓަޗެރްއެގ    2011ަޖަނަވީރ    15އަެފާރަތީކ   ްޕީރްސކްޫލ  މަަދުރާސެގ  ގޮަލޅު  ެފިށެގްނ  ިއްނ 

 ަވޒާީފއާަދުކަރުމނާްދ ަފާރެތްއަކަމްށ ަބާޔްނކޮށަްފިއެވެއެވ.  

ަފާރްތ   7.1.5 ުހށަހެޅި  ުމަޙްއމަަދ 5ަމްއަސަލ  ާޔިސާޔ  ިސީޓަގިއ    2021ަޖނަަވީރ    17ްށ  :  ދަީފިއާވ  ަގިއ 

ޓަީޗެރްއެގ    2013ފުެބުރަވީރ    03އަެފާރަތީކ   ްޕީރްސކްޫލ  މަަދުރާސެގ  ގޮަލޅު  ފިެށެގްނ  ިއްނ 

 ަވޒާީފއާަދުކަރުމނާްދ ަފާރެތްއަކަމްށ ަބާޔްނކޮށަްފިއެވެއެވ.  

ަފރްާތ   7.1.6 ުހށަހެޅި  ާއިމަނުތ ސާުހ 6ަމްއަސަލ  ދަީފިއާވ ސީިޓަގިއ    2021ަޖނަަވީރ    17އްަށ    :  ަގއި 

ީޓަޗެރްއެގ    2012ޮއަގްސުޓ    26ާރަތީކ  އަެފ ްޕީރްސކްޫލ  މަަދުރާސެގ  ގޮަލުޅ  ެފިށެގން  ިއްނ 

 ަވޒާީފއާަދުކަރުމނާްދ ަފާރެތްއަކަމްށ ަބާޔްނކޮށަްފިއެވެއެވ.  

ަފާރތް   7.1.7 ުހށަހެޅި  ަމިލާކ ސީަލްމ 7ަމްއަސަލ  ިސީޓަގިއ    2021ަޖނަަވީރ    17އަށް    :  ދަީފިއާވ  ަގއި 

ޓަީޗެރްއެގ  ިއން    2015ާމިރުޗ    17އަެފާރަތީކ   ްޕީރްސކްޫލ  މަަދުރާސެގ  ގޮަލޅު  ެފިށެގން 

 ަވޒާީފއާަދުކަރުމނާްދ ަފާރެތްއަކަމްށ ަބާޔްނކޮށަްފިއެވެއެވ.  

ަފާރްތ   7.1.8 ަގިއ ދަީފިއާވ ިސީޓަގިއ    2021ަޖނަަވީރ    17އްަށ    : ާޢިފާޔ ަޖއަުފުރ8ަމްއަސަލ ުހށަހެޅި 

މަަދުރާސެގ  2016ަޖަނަވީރ    07އަެފާރަތީކ   ގޮަލޅު  ެފިށެގްނ  ީޓަޗެރްއެގ    ިއްނ  ްޕީރްސކްޫލ 

 ަވޒާީފއާަދުކަރުމނާްދ ަފާރެތްއަކަމްށ ަބާޔްނކޮށަްފިއެވެއެވ.  



 
 

 ގަލޮޅު ސްކޫލަށް ރައްދުވާގޮތަށް ފާޠިމަތު ރަޒާނާއާއި 
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ަގިއ ދަީފިއާވ ިސީޓަގިއ    2021ަޖނަަވީރ    17އްަށ    : ާއިމަނުތ ނަހާުލ9ަމްއަސަލ ުހށަހެޅި ަފާރްތ   7.1.9

ީޓަޗެރްއެގ    2017ަޖަނަވީރ    04އަެފާރަތީކ   ްޕީރްސކްޫލ  މަަދުރާސެގ  ގޮަލޅު  ެފިށެގްނ  ިއްނ 

 ާފއާަދުކަރުމނާްދ ަފާރެތްއަކަމްށ ަބާޔްނކޮށަްފިއެވެއެވ.  ަވީޒ

ަގއި ދަީފިއާވ ސީިޓަގިއ    2021ަޖނަަވީރ    17އްަށ    : ާޢިއަޝުތ ަރީމާޒ 10ަމްއަސަލ ުހށަހެޅި ަފާރތް   7.1.10

ީޓަޗެރްއެގ    2017ަޖަނަވީރ    04އަެފާރަތީކ   ްޕީރްސކްޫލ  މަަދުރާސެގ  ގޮަލޅު  ެފިށެގްނ  ިއްނ 

 ަކަމްށ ަބާޔްނކޮށަްފިއެވެއެވ.  ަވޒާީފއާަދުކަރުމނާްދ ަފާރެތްއ

ަގއި ދަީފިއާވ ިސީޓަގިއ    2021ޖަަނަވީރ    17ައށް    : ާޢިއަޝުތ ޫމާސ 11ަމްއަސަލ ުހށަހެޅި ަފާރތް   7.1.11

ީޓަޗެރްއެގ    2017ަޖަނަވީރ    08އަެފާރަތީކ   ްޕީރްސކްޫލ  މަަދުރާސެގ  ގޮަލޅު  ެފިށެގްނ  ިއްނ 

 ަވޒާީފއާަދުކަރުމނާްދ ަފާރެތްއަކަމްށ ަބާޔްނކޮށަްފިއެވެއެވ.  

ދަީފިއާވ ިސީޓަގިއ    ަގިއ  2021ޖަަނަވީރ    17އްަށ    : ރިފާްދ ަރޝުީދ 12ަމްއަސަލ ުހށަހެޅި ަފާރްތ   7.1.12

ީޓަޗެރްއެގ    2017ަޖަނަވީރ    04އަެފާރަތީކ   ްޕީރްސކްޫލ  މަަދުރާސެގ  ގޮަލޅު  ެފިށެގްނ  ިއްނ 

 ަވޒާީފއާަދުކަރުމނާްދ ަފާރެތްއަކަމްށ ަބާޔްނކޮށަްފިއެވެއެވ. 

ަފާރްތަތއް   7.2 ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ބާަލިއުރ  ަތކްަށ  ިލުޔްނ'  'ަވޒާީފއާަދުކިރަކުމެގ  ަބާޔްނުކެރުވުނ  ގޮަލުޅ  ިއްސެވ 

ީޓަޗެރްއެގ   ްޕީރްސކްޫލ  ިއުތަރށް    2ަވޒާީފަގިއ  މަަދުރާސަގިއ  ުދވަަހށުްވެރ  އަަހުރ  )ޭދްއ( 

 ؛ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގައި  13)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  ަވޒާީފއާަދޮކށަްފިއާވަކާމިއ، 

 އެއްބަސްވުމެއްގެ މުއްދަތު ދެ އަހަރު ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވެގެން ނުވާނެއެވެ." "ވަކިމުއްދަތެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަޒީފާގެ  

  ަވޒާީފާއބޭެހ )   2/ 2008  ަނނަްބުރ  ާޤޫނުނ)   14/ 2008  ަންނަބުރ  ާޤޫނުނ،  ިމ ިޢާބާރުތްނ ަބޔްާނޮކށަްފިއާވކާަމިއ

ިއޞާްލުޙުކެރުވުނ ާޤޫނނު    ދުަށްނ   ާމއާްދެގ  ަވަނ  2  ެގ (  ާޤޫނުނ   ެގަނުއުމެގ   ިއޞާްލުޙ  ަވަނ   1  އްަށ (  ާޤޫނުނ

 ؛ަވނަ ާމއާްދެގ )ކ( ަގިއ  13)ަވޒާީފއާބޭެހ ާޤޫނުނ( ގެ    2/ 2008ަންނަބުރ  

ުނަވތަ    ، ަވީޒާފގެ ޖްުމލަ މުއަްދުތ ެދ ައހުަރ ުދަވަހްށވުރެ ިއތުުރާވޮގތްަށ ާއކްޮށިފނަަމ   ، "ަވކިމުއަްދތްެއ ަކނޑައިެޅފިައާވ ަވީޒާފގެ ެއއަްބްސވެުމްއ 

 ، ުނަވަތ ިއތުުރޮކށިްފަކްނ ޭދަހާވނަަމ   ، ާއޮކްށފަިކްނ   ، ުނަވަތ ެދފާަރުތނެްމ ޢަަމުލތްައ ަބަހްއާޓޮގުތްނ   ، ެއ އެއަްބްސވުުމެގ މުއަްދުތ ިއތުުރޮކްށިފނަަމ 

 ެއ ެއއަްބްސވަުމީކ ވަކިމުއަްދެތްއ ަކނޑައިެޅަފިއވާ އްެއަބްސވުމްެއޫންނ ކުަމގިައ ަބލަނެްޖޭހެނެއެވ." 



 
 

 ގަލޮޅު ސްކޫލަށް ރައްދުވާގޮތަށް ފާޠިމަތު ރަޒާނާއާއި 
ނަންބަރު:                            ސަލަ ފަރާތެއް ހުށަހަޅާފައިވާ މައް 11އިތުރު   VTR/2021/16މައްސަލަ 
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ަވަނ ާމއާްދގެ    13ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނނު( ގެ  )  2/2008ން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، ާޤނޫނު ނަންބަރު  މި ޢިބާރާތު

 ؛)އ( ައށް ބާަލިއުރ

ަނތީޖަާއީކ،  "ަވކި މުއަްދތްެއ ަކނޑައިެޅފިައާވ ނަުވތަ ަވކި ަމސްައަކަތަކްށ ޚްާއަޞޮކްށފިައާވ، ވީަޒާފގެ އްެއަބްސވުމްެއެގ މްަޤޞަަދީކ، ނަުވތަ  

ނަަމ ެއ  ަވީޒާފ އާަދކާުރ ާތނގިައ އާދިައގަެމިތްނ ައބުަދެވްސ ކަުރނެްޖޭހ ަމސްައަކތްެއ، ދިާއީމ ޮގތެއްގިައ ކުުރނަްމީތ ދިެމހުުރްނ ކުަމގިައާވ 

 ެއއަްބްސވަުމީކ ަވކި މުއަްދތްެއ ަކނޑައިެޅފިައުނާވ ަވީޒފާގެ އްެއަބްސވުމްެއ ކުަމގައި ަބަލނެްޖޭހނެެއެވ." 

 ން ަބޔްާނޮކށަްފިއާވކްަނ ފަާހަގުކެރޭވަކާމިއ، ިމ ިޢާބާރުތ

ަހިއޯކުޓެގ ަނނަްބުރ     ، ަޤޟްިއާޔާއިއ  HC-A/364/2013  ަންނބުަރ  ަހިއޯކުޓެގ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ 7.3 ިދވިެހާރްއޭޖެގ 

2014/HC-A/295    ުަވަނ    13)ަވޒާީފއާބޭެހ ާޤޫނނު( ެގ    2/ 2008ަޤިޟްއޔަާއްށ ބާަލިއުރ، ާޤޫނުނ ަނނަްބރ

)ޭދއް( ަކެމްއާވކާަމިއ، ެއޮގުތން    02ާމއާްދެގ )އ( ގެ ަދުށން ަމްއސަަލ ުހށަަހާޅ ަފާރުތން ާސބުިތޮކށޭްދްނޖޭެހ  

އެ ުމަވްއޒަަފކު ުކަރްނޖޭެހ ަމަސްއަކަތކީ  ުފަރަތަމަކަމީކ، ަވކި ުމއަްދެތއް ކަނަޑެއޅަިފިއާވ ެއއަްބްސުވެމްއެގ ަދުށްނ  

ެއ  ަކަމީކ،  ެދަވނަ  އިަދ  ަމަސްއަކަތަކްށުވނަްކާމިއ،  ުކަރްނޖޭެހ  ައބުަދެވްސ  އަާދިއެގަމިތްނ  ަތެންއަގއި   ެއ 

ަހަމ ެއ ަމަސްއަކްތ ެއ   ުގިޅެގްނ،  ަހަމުވާމ  ެއްއަބްސުވުމެގ ުމއަްދތު  ުމަވްއޒަަފާކެއުކ ހެދަިފިއާވ ަވޒާީފާއބޭެހ 

އެ ެއްއަބްސުވން ޭއެގ ފުަހން ައުއުކުރުމްނ، އަދި ެދ ަފާރުތން ޢަމުަލޮކށަްފިއާވ    ، ުލުކުރުމެގ ަމުޤޞުަދަގިއަފާރާތ ަޙާވ

ޮގުތެގ ނީަތާޖެއްއެގ ޮގުތން، ެއ ުމަވްއޒަަފުކ ެއ ަތެންއަގިއ ުކާރ ަމަސްއަކަތީކ ެއ ުމަވްއޒަަފުކ، އެ ަމަސްއަކެތްއ،  

މުިހިރ ަމަސްއަކެތްއކަަމްށ ބެެލުވްނަކާމިއ، އިަދ މި ކްަނަކްނ )މަަދނީ  ެއ ަތެންއަގއި ާދިއީމޮގެތްއަގިއ ކުުރްނަމީތ ެދ

ަޤިޟްއާޔަތުކަގއި   ިމްނަގނުޑްނ( ސާބުިތޮކށިްދުނމީަކ ެއ ުމަވްއޒެަފްއެގ ިޒްނާމެއއަްކަމްށ ިއްސެވބާަޔްނޮކށަްފިއވާ 

 ަބާޔްނކޮށަްފިއވިާހނުދ، 

ީކ ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނ ަމާނުކާރަކަމަކށުްނާވީތ، ގޮަލޅު  ުގުޅަމްނއާިދާރަތުކަގިއ ަވގީުތ ުމަވްއޒުަފްނ ެގ  ިއުކނުްފިނަތާކ 7.4

ެއ ިހނދަށް   ްސކަޫލށް  ަޢްއަޔްނުކުރަމީކ އެ  ުމަވްއޒުަފން  ަމާޤަމްށ ަވގީުތ  ްޕީރ ްސކްޫލ ީޓަޗުރނެްގ  ްސކުޫލެގ 

ްތަކުމަގއި  ެފްނަނ ެއްނެމ ަރނަގުޅ ގްޮތ ަކމަުގިއާވަނަމ އެފަަދިއްނ ަވުގީތ ީޓޗުަރްނ ެނުގުމަގިއ ެއްއެވްސ ުހރެަހްއ ޮއ

ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރަތށް    ަވނަ ާމއާްދެގ މްަފޫޙަމްށ ބާަލިއުރ  13ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނެގ  ަނަމެވްސ  ނެުދެކެމެވ.  

)ޭދއް( އަަހަރށް ުވެރ ިއުތަރށް ަވުގތީ    02)ޭދްއ( އަަހުރ ަވނެްދްނަކމިާއ،    02ަވުގީތ ުމަވްއޒެަފްއ ެގްނުގެޅވޭނީ  



 
 

 ގަލޮޅު ސްކޫލަށް ރައްދުވާގޮތަށް ފާޠިމަތު ރަޒާނާއާއި 
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ިލްއަޔެތްއ އާަދުކުރމްަށަޓަކިއ ެއއަްބްސުވްނ ައުއޮކށްފަިނަމ އަެފާރުތެގ  ޫއެއްއ ަމްސ  ުމަވްއޒަަފުކ ެއްއ ަވޒާީފެއްއަގިއ

އެެހްނަކުމން   ބަދުަލެވެގނާްދެނަކާމިއ،  ެއްއަބސުްވަމަކްށ  ުނާވ  ަކނަޑެއިޅެގން  ުމއަްދތު  ެއްއަބްސުވަމީކ  ަވޒާީފެގ 

ަވުގީތ ަވ  ުމަވްއޒުަފެގ ަވޒާީފ  ަނީތާޖައކްަށ ެވެގނާްދނީ  ާދިއީމ ަވޒާީފައަކެއަކުމެގ  ްށ ބަދުަލުވްނަކްނ  ޒާީފައުކްނ 

)ޭދއް( އަަހރު    2ގޮަލޅު ްސކްޫލަގިއ ަމްއސަަލ ހުށެަހޅި ަފާރތަްތްއ ަވޒާީފއާަދުކާރތާ    ެގްނ ޮއްނނަ ިހނުދ، ެއނ 

ުރަމށް  ަވޒާީފެގ ެއްއަބްސުވްނ ައުއުކުރުމެގ ބަދުަލަގިއ، ެއ ަމާޤަމްށ ުމަވްއޒެަފްއ ަޢްއަޔްނުކ  ަހަމުވުމްނ އަެފާރްތަތުކެގ

ިއޙިްތާޔރު   ލިިބެގްނާވަކާމިއ،  އުަލްނ އިޢާުލްނޮކްށ، ިއނަްޓިވއޮުކްށ، ުމަވްއޒަަފުކ ޮހުވުމގެ  ގޮަލުޅ މަަދުރާސައށް 

ެއްއަބްސުވން   ަވޒާީފެގ  ުމަވްއޒުަފްނެގ  ިޚާޔުރޮކށަްފިއަވނީ  މަަދުރާސިއްނ  ގޮަލުޅ  އެެހްނަނަމެވްސ 

)ޭދއް( އަަހރު ުދވަަހްށުވރެ    2ސަލަ ުހށެަހޅި ަފާރތަްތަކކީ  ައުއުކުރަމްށަކަމްށވީާތ، ޭއގެ ާއޚުިރ ަނީތާޖައކީ ަމްއ

ަމްސ ެއްއ  އިަދ  ަމާޤެމްއ  ެއއް  ައުއޮކށަްފިއވާ  ޫއިއުތަރްށ  ެއްއަބްސުވން  ަވޒާީފެގ  އާަދުކުރަމްށ  ިލްއަޔުތަތެކއް 

ްސުވްނަތކަށް  ، ެއ ުމަވްއޒުަފްނެގ ަވޒާީފެގ ުމއަްދަތީކ ުމއަްދުތ ަކނަޑެއިޅެގްނ ުނާވ ެއއަްބެވ ްށަކުމަވްއޒުަފްނަތަކ

 ްނަކާމިއ، ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރްާތަތަކކީ ގޮަލުޅ ްސކްޫލެގ ާދިއމީ ުމަވްއޒުަފްނަތކްަށ ުވބަދުަލެވ

'ޕްރީ ސްކޫލް ޓީޗަރުންގެ ޒިންމާ' ތަކަށް ދީފައިވާ ވަޒީފާއަދާކުރާކަމުގެ ލިޔުމަށާއި،  ފަރާތް  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ 7.5

ފަރާތު ރައްދުވި  މައްސަލަ  ބަޔާންކޮށް  ފޯމަށް ކަމަށް  ހުށަހަޅާ  މައްސަލަ  ލިޔުމަށާއި،  ހުށަހަޅާފައިވާ  ން 

ެއްއަބްސުވުމގެ  ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާ ދެމެދު ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ  ރިޢާޔަތްކުރާއިރު

ޮކްނެމ އަަހެރްއެގ ަމިތްނ ަވޒާީފެގ ެއްއަބސުްވްނ ައުއޮކްށ،  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތަތއް  ުމއަްދުތ ަހަމުވުމްނ  

ުމއަްދތު   ެދިމިތޭބ  ވަެފިއާވަކާމިއ،    2ަވޒާީފަގިއ  ިއުތުރ  ުދވަަހްށުވެރ  އަަހުރ  ެއއަްބްސުވްނަތުކން،  )ޭދްއ(  ިމ 

ެއ ަވޒާީފެގ  ިފަޔަވއި  އުިތުރުކުރން  ުމއްދުަތ  ެއްއަބްސުވުމެގ  ުއިނިއުތުރަކެމްއ  ަވޒާީފެގ  ެއްއެވސް  ްއަބްސުވަމށް 

އްިސެވަބާޔްނޮކށަްފިއާވ ފަަދިއން ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި    ޮއްނަނަކާމއި، ެއނެގްނ  ދަެފާރުތެގ ބުަހްނ  ަކްނ  ެންތެގެނސަްފިއ

ަފާރުތެގ ަވޒާީފެގ ެއްއަބްސުވުމގެ ުމއަްދުތ އުިތުރުކެރުވުނ ެއްއވްެސ ފަަހަރުކ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ަވޒާީފ  

  ކޮނެްމ ފަަހަރުކެވސް ަވޒީފެާގ ެއްއަބްސުވުމެގ ުމއަްދުތ    ، ަބާޔންަށ ބަދުަލ ެގެނސަްފިއާވކްަނ ެއނެގްނ ނަެތީތއިާއ

ެއއަްބްސުވްނ އުައޮކށަްފިއަވީނ  ެއ    ، ާއިއޮގުތަގިއަކްނ ެއނެގން އްޮނާނީތ  ްޕީރްސކްޫލ ީޓޗުަރްނެގައުއޮކށަްފިއަވީނ  

 އާަދުކުރަމްށ ަކްނ ެއނެގްނ ޮއްނާނީތާއއި، ިލްއަޔުތަތއް  ޫއަހަމ ެއްއ ަމާޤެމްއެގ ަމްސ



 
 

 ގަލޮޅު ސްކޫލަށް ރައްދުވާގޮތަށް ފާޠިމަތު ރަޒާނާއާއި 
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ފަރާތް  ނީަތާޖެއްއެގޮގުތން،   ގުޮތެގ  ަޢމުަލޮކށަްފިއާވ  ަފާރުތްނ  ެދ 7.6 ހުށަހެޅި  ރައްދުވި    ތައްމައްސަލަ  މައްސަލަ 

  )ގަލުޮޅ ްސކްޫލަގިއ(   ުކިރ ަމަސްއަކްތަތަކކީ ެއ ަތުނަގިއ   ފަރާތުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރިއިރު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން

ބަުރެވޭވީތާދިއ ަމަސްއަކްތަތެކްއަކމްަށ  ެދމުިހިރ  ުކުރްނަމީތ  ަނނަްބރު    ، ީމޮގެތްއަގިއ  ަހިއޯކުޓެގ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ 

2013/HC-A/364    2014ަޤިޟްއޔާާއިއ ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ަންނަބުރ/HC-A/295    ަޤިޟްއާޔައްށ

ތާ ދެމެދު ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމަކީ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާ، ރާިޢަޔްތޮކްށ 

ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގައި ބަޔާންކުރާފަދަ، ވަކި    13)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  

 ަބަލްނޖޭެހަކަމްށ ުބަރެވެވެއެވ. މުއްދަތެއް ކަނޑައެޅިފައިނުވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއްކަމުގައި 

ހުށަހެޅި   .8 މަދަރުސާގައި  ފަރާތްތަކު މައްސަލަ  ގަލޮޅު  މުސާރައާއި  އެހެން  ސިވިލް ސަރވިސްގެ  ގެ  ވަޒީފާއަދާކުރާ 

 ؛ މުދައްރިސުންގެ މުސާރަ ތަފާތުވެފައިވޭތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ބެލުން 

ދޭ މުސާރައަކީ ކުޑަ މުސާރައެއްކަމާއި، މައްސަލަ   ހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް 8.1

މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކެއް ހު އެއް  ޙާޞިލުކޮށްފައިވާ،  ސަނަދެއް  އެއް  ގޮތުން  ތަޢުލީމީ  ފަރާތްތަކާއި  ށަހެޅި 

ބުނުމަށް  ބުނެފައިވާ  ފަރާތްތަކުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ތަފާތުކަމަށް  މުސާރަ  މުވައްޒަފުންގެ  އަދާކުރަމުންދާ 

 ނަޒަރުކުރާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

 އޮކްޓޫބަރު  24   1، ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން  43ގެ    2015ދު  ގަވާއި  ނަލުގެބެހޭ ޓްރައިބިއުވަޒީފާއާ 8.1.1

ާޤނޫނު  "ސިޓީ" އިން    M3/22/2021/2-200ނަންބަރު    ނަލުގެގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއު  2021

އެޑިއުކޭަޝނުން  )ޕްރީ ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ާޤނޫނު( ގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް    2012/1ނަންބަރު  

އާއި، ގަލޮޅު ސްކޫލުގެ ވަކި  ގަލޮޅު ސްކޫލަށް ދޭ ފައިސާގެ ތަފްީޞލު ހިމެނޭ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ

 

ނަންބަރު     1 ގަވާއިދު    R/2015-20ގަވާއިދު  ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ބެލުމުަގއި  (:  2015)ވަޒީފާއާބެހޭ  މައްސަލަތައް  ހުށަހެޅޭ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  "ަވޒިފާއާބެހޭ 

ންެވއްޖެ ހިނދެއްގައި، ހުށަހެޅިފައިާވ މައްސަލައިަގއި ކަންހިނާގފައިާވ ޮގތް ބަލައި، ކަމުެގ ޙަޤީޤަތް ހޯދުމަށްޓަކައި، ަވޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ބޭނު 

 ލިބިެގްނެވއެެވ."  ހެކިން ހާޒިރުކުރުމާއި، ލިޔެކިޔުން ހުށަހެޅުމަށް ދެފަރާތަށް އެންުގމުެގ އިޚުތިޔާރު ަވޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް



 
 

 ގަލޮޅު ސްކޫލަށް ރައްދުވާގޮތަށް ފާޠިމަތު ރަޒާނާއާއި 
ނަންބަރު:                            ސަލަ ފަރާތެއް ހުށަހަޅާފައިވާ މައް 11އިތުރު   VTR/2021/16މައްސަލަ 
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މުވައްޒަފުންތަކަކަށް މުސާރަ ދެނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭަޝނުން ކަމުގައިވާނަމަ އެފައިސާ ދެވޭ  

 ށް އަންގާފައިވާނެއެވެ. ގޮތުގެ ތަފްީޞލު ހިމެނޭ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ ހުށަހެޅުމަ

އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިޔެކިޔުންތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް  8.1.2

ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި، ނަންބަރު  އެޑިއުކޭަޝނުން  އެޑިއުކޭަޝންގެ  އޮފް  -22:  މިނިސްޓްރީ 

PS/200/2021/2  (27    ު2021އޮގަސްޓ)    ުލިޔެކިޔުންތަކަށްސިޓީއާއެކ   ހުށަހަޅާފައިވާ 

 ؛ނަޒަރުކުރާއިރު

'ރާއްޖޭގެ ސިޓީތަކުގައި ހުރި ޕްރީސްކޫލްތަކުގެ ތެރެއިން ސަރުކާރުން ފީ ދައްކައިދިނުމަށް ކަނޑައެޅުނު  .1

ސްކޫލްތަކާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭަޝން އާއި ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުން' ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި، 

 ގަލޮޅު މަދަރުސާ )ގަލޮޅު ސްކޫލް( އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭަޝންއާ ދެމެދު  މި އެއްބަސްވުމަކީ

ވަނަ   3ގައި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްކަން އިނގޭކަމާއި، މި އެއްބަސްވުމުގެ   2017ޖަނަވަރީ  22

ގޮތުން މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ސަރުކާރުން ދިނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އެހީގެ މިންވަރު ކަމާއި އެ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  ޢިބާރާތުން  އަންނަނިވި  ގައި  )ނ(  މާއްދާގެ  ބަޔާންކުރެވުނު  އިސްވެ 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ޓީޗަރެއްގެ މަގުން ޓީޗަރުންގެ    1ކުއްޖަކަށް    25ކޮންމެ  "ސްކޫލުގައި ކިޔެވުމަށް ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ކުދިންގެ ތެރެއިން  

)ޓީޗަރުންނަށް މުސާރަ ފައިސާ ހަވާލުކުރާނީ ސްކޫލުގައި ސިވިލް ސަރވިސް ވަޒީފާގައި ޓީޗަރުން  މުސާރަ އާއި އެލަވަންސް.  

މި   ދޭނީ  މުސާޜަ  ޓީޗަރުންނަށް  ޕްރީސްކޫލް  އުނިކުރުމަށްފަހުގައެވެ.  ތެރެއިން  މީގެ  އަދަދު  ޓީޗަރުންގެ  އެ  ނަމަ  ތިބި 

 ޤާމުގެ އޮނިގަނޑުގައިވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ......" އެއްބަސްވުމާއެކު އެޓޭޗްކުރެވިފައިވާ "ޕްރީސްކޫލް ޓީޗަރުންގެ މަ 

މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭަޝނުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް ފިޔަވައި، ގަލޮޅު  .2

ވަޒީފާއަދާކުރާ   "ޕޭ ސްލިޕް ފޯ   13ސްކޫލުގައި ޕްރީ ސްކޫލް ޓީޗަރުންގެ މަޤާމުގައި  ފަރާތެއްގެ 

މި   (payslip for September 2021)  " 2021ސެޕްޓެންބަރު   ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި، 

ހުށަހެޅި   މުސާރަ ދޭ މިނިސްޓްރީއިން  ފަރާތްތަކަކީ   މި ފަރާތްތަކާއި، މައްސަލަ  ފަރާތްތައްކަމާއި، 

ފަރާތްތައް ތަޢުލީމީ ގޮތުން އެއް ސަނަދެއް ޙާޞިލުކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް، އެއް މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކެއް 



 
 

 ގަލޮޅު ސްކޫލަށް ރައްދުވާގޮތަށް ފާޠިމަތު ރަޒާނާއާއި 
ނަންބަރު:                            ސަލަ ފަރާތެއް ހުށަހަޅާފައިވާ މައް 11އިތުރު   VTR/2021/16މައްސަލަ 
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، އެގޮތުން މައްސަލަ  ން އިނގެން އޮންނަކަމާއިނަމަވެސް، މުސާރަ ތަފާތުވެފައިވާކައަދާކުރަމުންދިޔަ  

ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ މުސާރައަށްވުރެ ބޮޑު މުސާރައެއް މި ފަރާތްތަކަށް ލިބެމުންދާކަމާއި، މީގެ 

މުސާރައިގެ  މި  ލިބޭކަން  އެއް  އެލަވަންސް  އިތުރު  ގޮތުގައި  އެލަވަންސްގެ  އީ.ކިއު   އިތުރުން 

 ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބެލުމުން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

 ގައި ހުށަހަޅާފައިވާ މިނިސްޓްރީ   2021ޖޫން    26މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން   8.1.3

ޖޫން   ދޫކުރުން"  ފައިސާ  "އެހީގެ  ސްކޫލް  'ޕްރީ  އެޑިއުކޭަޝންގެ  އަށް   2021އޮފް  ސްކޫލް('  )ގަލޮޅު 

މައްސަލަ   ދިނުމަށް   12ހުށަހެޅި  ބަލާއިރު،  މުސާރަ  ފައިސާއަށްވާ  އެހީގެ  ދޫކުރާ  ސަރުކާރުން  ފަރާތަށް 

 ނިންމާފައިވާކަން އިނގޭކަމާއި، މި ލިޔުމުގައި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ސޮއިކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

  ؛ވަނަ މާއްދާގައި  19)ޕްރީ ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ާޤނޫނު( ގެ  2012/1ާޤނޫނު ނަންބަރު  8.1.4

 ޕްރީ ސްކޫލެއްގައި ހިންގާ ތަޢުލީމީ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް އަންނަނިވި ފަރާތްތަކުން ފައިސާ ހޯދިދާނެއެވެ. " 

  ؛ހ( ކުދިންގެ އަތުން ނެގޭ ފީއިން ) 

  ؛ށ( ސަރުކާރުން)

  ؛ނ( ތަން އުފައްދާ ހިންގާ ފަރާތްތަކުން )

  ؛ރ( ބެލެނިވެރިން ދޭ ޑޮނޭޝަނުން )

 ".ފަރާތްތަކުން ދޭ އެހީއިން ބ( އެހެނިހެން  )

 ؛ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި 21މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ާޤނޫނުގެ 

 "ސަރުކާރުން އެހީދޭ ޕްރީ ސްކޫލްތަކަށް ފައިސާދޭނީ ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުންނެވެ."   

 ؛އެ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ،މިފަދައިން ބަޔާންކުރެވިފައިވާކަމާއި

މަހު  މުދައްރިސުންގެ  މުވައްޒަފުންނާއި  ސްކޫލެއްގެ  ޕްރީ  އެ  ފައިސާއަކީ،  ދޭ  ދެވޭ   "ދައުލަތުން  ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ   މިންވަރެއްކަމުގައިވުމާއި  މާއްދާގައި  ޚަރަދުކުރެވޭނެ   މި  ފައިސާ  ދޭ  ސްކޫލްތަކަށް  ޕްރީ  ބަޖެޓުން  ދައުލަތުގެ 

 ".ނެއެވެ ވާންވާ  މިންވަރުގެ އެހީއެއްކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ، ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމެއް ހިންގޭނޭ   ގޮތްތައްކަމުގައި 

 



 
 

 ގަލޮޅު ސްކޫލަށް ރައްދުވާގޮތަށް ފާޠިމަތު ރަޒާނާއާއި 
ނަންބަރު:                            ސަލަ ފަރާތެއް ހުށަހަޅާފައިވާ މައް 11އިތުރު   VTR/2021/16މައްސަލަ 

                                             

 

24 ގެ  16   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:  
 

 

 ؛ އަދި އެ މާއްދާގެ )ނ( ގައި 

 ."ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޕްރީ ސްކޫލަކަށް ދޭ ފައިސާ ޚަރަދުކުރެވޭނީ އަންނަނިވި ކަންކަމުގައެވެ 

 ؛......"މުސާރައާއި އެކިއެކި ޢިނާޔަތްތައް ދިނުމަށް .1

 މިފަދައިން ބަޔާންކޮށް ކަނޑައަޅާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ގެ    R-1/2013ގަވާއިދު ނަންބަރު   8.1.5 ގަވާއިދު(  )ޅ( ގައި  16)ޕްރީސްކޫލް ހިންގުމުގެ  ؛ ވަނަ މާއްދާގެ 

 އަންނަނިވި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

އެޑިޔުކޭޝަނުން  ގައި ހިމަނާފައިވާ މަޤާމުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ މުސާރަޔާއި ޢިނާޔަތްތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް    1"މިގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  

 އިޢުލާންކުރަންވާނެއެވެ." 

ނަންބަރު    8.1.6 ގެ    R-1/2013ގަވާއިދު  ގަވާއިދު(  ހިންގުމުގެ  ގައި   16)ޕްރީސްކޫލް  )ޅ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް    ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން ޕްރީ ސްކޫލްގެ މަާޤމުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ މުސާރަޔާއި ޢިނާޔަތްތައް

ނަންބަރު ހިންގުމުގެ  2013ޖަނަވަރީ    22-E/2013/6  (11 (IUL):  އެޑިއުކޭަޝންގެ  'ޕްރީސްކޫލް   )

ނަންބަރު   މަސައްކަތްކުރާ  2013ޖެނުއަރީ    R-1/2013  (2ގަވާއިދު  ޕްރީސްކޫލްތަކުގައި  ދަށުން  ގެ   )

ދިވެހި   އިން  ޢާންމުކުރުން'  ތަފުސީލު  ޢިނާޔަތްތަކުގެ  މުސާރައާއި  މުވައްޒަފުންގެ  ދެވޭނެ  އެހީ  ސަރުކާތުން 

މުސާރައިގެ  ސަރުކާ މަާޤމުތަކުގެ  އެގޮތުން  ޢާއްމުކޮށްފައިވާކަމާއި،  ގެޒެޓުގައި  އަންނަނިވި އޮނިގަނޑު  ރުގެ 

 ފަދައިން ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.   

 

 

 

 



 
 

 ގަލޮޅު ސްކޫލަށް ރައްދުވާގޮތަށް ފާޠިމަތު ރަޒާނާއާއި 
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24 ގެ  17   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:  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ގަލޮޅު ސްކޫލަށް ރައްދުވާގޮތަށް ފާޠިމަތު ރަޒާނާއާއި 
ނަންބަރު:                            ސަލަ ފަރާތެއް ހުށަހަޅާފައިވާ މައް 11އިތުރު   VTR/2021/16މައްސަލަ 

                                             

 

24 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:  
 

 

ޏ. ފުވައްމުލައް ދަޑިމަގު.  މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޝަފަހީ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި   7.17

( ޙާޟިރުކުރުމަށް A160266މީޒާން، އާމިނަތު ނަސީތާ )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

ވަނަ އަޑުއެހުމަށް އެ ފަރާތް    02ސަލައިގެ  ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މައް  2021އޮގަސްޓު    22އެދިފައިވާތީ،  

 2016ޙާޟިރުކޮށް ހެކިބަސް ނަގާފައިވާނެއެވެ. ހެކިވެރިޔާ ހެކިބަސްދެމުން ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ، ހެކިވެރިޔާ އަކީ  

ޓީޗަރެއްކަމަށާއި، ހެކިވެރިޔާ ފުރަތަމަ ވަޒީފާއަދާކުރީ  އިން ފެށިގެން ގަލޮޅު ސްކޫލުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ  

އޮފް  ގަލޮ މިނިސްޓްރީ  އެފަރާތް  ފަހުން  އެހެންނަމަވެސް  ކަމަށާއި،  ގޮތުގައި  މުވައްޒަފެއްގެ  ސްކޫލުގެ  ޅު 

ހެކިވެރިޔާއަށް  ބަދަލުކުރުކަން  އެފަދައިން  ބަދަލުކޮށްފައިވާކަމަށާއި،  އެއްބަސްވުމަށް  ވަޒީފާގެ  އެޑިއުކޭަޝންގެ 

އަންގާފައިނުވާކަމަށާއި އެކަން  ކުރިއާލައި  ފަހުން  އޮފް  ،  މިނިސްޓްރީ  ކަމަށާއި،  އަނގަބަހުން  އަންގާފައިވަނީ 

އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި އެއްވެސް  ބަދަލުކޮށް  އެއްބަސްވުމަށް  ވަޒީފާގެ  ،  އެޑިއުކޭަޝންގެ 

 ހެކިވެރިޔާ  އެފަދަ ބަދަލެއް ހެކިވެރިޔާގެ މަާޤމަށް އައިއިރު، އެ މަާޤމަށް އިޢުލާންކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި، އެއަށްފަހު

އަނެއްކާވެސް ސްކޫލުގެ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާކަމަށާއި، މި ފަހަރު ބަދަލުކުރެވުނު އިރުވެސް  

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭަޝންގެ ކޮންޓްރެކްޓާއި، ގަލޮޅު  އެފަރާތަށް އެކަން ކުރިއާލައި އަންގާފައި ނުވާކަމަށާއި،  

 .ހެކިބަސްދީފައިވެއެވެ  އެކަނި ތަފާތުވަނީ މުސާރަކަމަށް ބަޔާންކޮށްސްކޫލުގެ ކޮންޓްރެކްޓުގައި ހަމަ 

  ކަމަށް   ވަޒީފާ   ކޮންޓްރެކްޓްގެ  ސްކޫލަށް  ގަލޮޅު  ނަޒަރުކުރާހިނދު،   ކަންކަމަށް  އެންމެހާ   ސްވެބަޔާންކުރެވުނުއި .8

ޕްރީސްކޫލް   2މުދައްރިސުން (  ބާރަ)  12  ނަގާފައިވާ  ބަޔާންކޮށް ދެނީ  އެޑިއުކޭަޝނުން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ނަށް 

، އެ ފައިސާ  ދަށުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އޮނިގަނޑުގައިވާ މުސާރަކަމާއި  މާއްދާގެ )ޅ( ގެ    16  ގަވާއިދުގެހިންގުމުގެ  

 22-E/2013/6 (11 (IUL)އެކަށައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ އުޫޞލު މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭަޝންގެ ނަންބަރު:  

'ޕްރީސްކޫލް ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު ނަންބަރު  2013ވަރީ  ޖަނަ  )R-1/2013  (2    ީގެ ދަށުން 2013ޖެނުއަރ )

ޕްރީސްކޫލްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ސަރުކާރުން އެހީ ދެވޭނެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކުގެ ތަފުސީލު  '

ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،   ސާފުކޮށް  ގައި  ސްކޫލުގައި މައްސަލަޢާންމުކުރުން'  ގަލޮޅު  ފަރާތްތަކަކީ  ހުށަހެޅި   

 
 )ަގލޮޅު ސްކޫލް( ލިޔުމުަގއި ބަޔާންކޮށްފައި.  2021ޖޫން -ސްކޫލް "އެހީެގ ފައިސާ ދޫކުރުން" -މައްސަލަ ރައްދުިވ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިާވ 'ޕްރީ 2



 
 

 ގަލޮޅު ސްކޫލަށް ރައްދުވާގޮތަށް ފާޠިމަތު ރަޒާނާއާއި 
ނަންބަރު:                            ސަލަ ފަރާތެއް ހުށަހަޅާފައިވާ މައް 11އިތުރު   VTR/2021/16މައްސަލަ 

                                             

 

24 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:  
 

 

ސްކޫލުގައި   ގަލޮޅު  ފިޔަވައި  ފަރާތްތައް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މުވައްޒަފުންކަމާއި،  ސްކޫލުގެ  އެ  ވަޒީފާއަދާކުރާ 

އެނގެން އޮންނަކަމާއި،    3ވަޒީފާއަދާކުރަމުންގެންދާ ޕްރީސްކޫލް ޓީޗަރުންނަކީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންކަން 

ސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާ ދިން ފަރާތަކީ ގަލޮޅު ސްކޫލުކަމާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް ފިޔަވައި  މައް

ގަލޮޅު ސްކޫލުގައި ވަޒީފާއަދާކުރަމުންގެންދާ ޕްރީސްކޫލް ޓީޗަރުންނަށް ވަޒީފާ ދިން ފަރާތަކީ ސިވިލް ސަރވިސް 

މެދުގައި    ނަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށްވެފައި އެފަރާތަކާންކޮމިަޝން ކަމަށްވާތީ، ގަލޮޅު ސްކޫލުގެ މުވައްޒަފު

މުސާރަ ދިނުމުގައި ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅެފައިނުވާކަމާއި، ގަލޮޅު ސްކޫލުން އެ ސްކޫލުން ވަޒީފާދީފައިވާ ފަރާތްތަކަށް 

ޖަނަވަރީ   22-E/2013/6 (11 (IUL)މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭަޝންގެ ނަންބަރު: މުސާރަ ދެމުން ގެންދަނީ 

ނަންބަރު  2013 ގަވާއިދު  ހިންގުމުގެ  'ޕްރީސްކޫލް   )R-1/2013  (2    ީދަށުން  2013ޖެނުއަރ ގެ   )

  ފުސީލު ޕްރީސްކޫލްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ސަރުކާރުން އެހީ ދެވޭނެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކުގެ ތަ'

ސަރުކާރުންދޭ އެހީގެ މިންވަރަށްވާ ފައިސާއަކީ ވަކި ގޮތަކަށް   ޢާންމުކުރުން' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންވަރަށްކަމާއި،

ފައިސާއަކަށްވެ  ކުރެވިފައިވާ  ހުދޫދު  އިސްވެ  ބައްޓަންކުރެވި  ދެވޭނީ  މުސާރަ  މުދައްރިސުންނަށް  ޕްރީސްކޫލް  ފައި، 

، އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު  އިމާއްދާގެ )ޅ( އާ  16 ގަވާއިދުގެ ސްކޫލް ހިންގުމުގެ  ޕްރީ  ބަޔާންކުރެވުނު އުޞޫލުންކަން

ގަލޮޅު ސްކޫލުން އެ ސްކޫލުގެ މުވައްޒަފުންނާއި   ނުން އިނގެން އޮތަތީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭަޝންގެ އިޢުލާ

ސަބަބަ ބުރަވެވޭ  ގެންގުޅެފައިނުވާކަމަށް  ތަފާތުކުރުން  ދިނުމުގައި  މުސާރަ  ހުށަހެޅި ޓަކަށްމެދު  މައްސަލަ  އި، 

 ކަށް ނުދެކެމެވެ.ފަރާތްތަކުގެ މުސާރައަށް ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭކަމަ

ރިޕޯޓުގެ   8.1 މި  އޮފް    7.12އެހެންނަމަވެސް،  މިނިސްޓްރީ  ބަލާއިރު،  ލިޔެކިޔުންތަކަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި 

 ސަރވިސް ޓީޗަރުންނަށްދޭ މުސާރައާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް ލްއެޑިއުކޭަޝނުން ގަލޮޅު ސްކޫލުގެ ސިވި

ލޮޅު ސުކޫލުގެ  ގަލޮޅު ސްކޫލުގެ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރަ ގަ  ދޭ މުސާރަ ތަފާތުކަމާއި،

މާއްދާގެ )ޅ(    16  ގަވާއިދުގެ ޕްރީސްކޫލް ހިންގުމުގެ  މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައަށްވުރެ އިތުރުކޮށްފައިވާކަމާއި،  

ޢިނާޔަތްތައް  އޮނިގަނޑުގެ މުސާރައާއި  މަާޤމުތަކުގެ  މުވައްޒަފުންގެ  ޕްރީ ސްކޫލްތަކުގެ  ބަލާއިރު،  ގެ މަފްޙޫމަށް 

 
 )ަގލޮޅު ސްކޫލް( ލިޔުމުަގއި ބަޔާންކޮށްފައި.  2021ޖޫން -ސްކޫލް "އެހީެގ ފައިސާ ދޫކުރުން" -މައްސަލަ ރައްދުިވ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިާވ 'ޕްރީ 3



 
 

 ގަލޮޅު ސްކޫލަށް ރައްދުވާގޮތަށް ފާޠިމަތު ރަޒާނާއާއި 
ނަންބަރު:                            ސަލަ ފަރާތެއް ހުށަހަޅާފައިވާ މައް 11އިތުރު   VTR/2021/16މައްސަލަ 

                                             

 

24 ގެ  20   ޞަފްޙާ   
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އެޑިއުކޭަޝނު އޮފް  ހުރިހާ  މިނިސްޓްރީ  ސްކޫލްތަކުގެ  ޕްރީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  އިޢުލާންކުރަންވާނެކަމަށް  ން 

ށް މުކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައިވާ އޮނިގަނޑާއި އެއްގޮތަށްކަމަމުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ދޭންވާނީ މިނިސްޓްރީއިން އާން

ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭަޝނަށް    މާއްދާގެ )ކ(  16  ގަވާއިދުގެޕްރީސްކޫލް ހިންގުމުގެ    ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،

ދީފައިވީ އިޚުތިޔާރު  ބަދަލުގެނައުމުގެ  ޢިނާޔައްތަކަށް  )ކ(  ނަ  ވަ  16ނަމަވެސް،  މުސާރައާއި  ގައި  މާއްދާގެ 

އެހެންކަމުން   ފައިނުވާކަމާއި،  ބަދަލުގެނެސް  ފަހުން  މުސާރައަށް  މުވައްޒަފުންގެ  އެއް  ބަޔާންކުރާފަދައިން 

ކުރާ، ތައުލީމީ ގޮތުން ހަމަހަމަ މުވައްޒަފުންތަކަކަށް ތަފާތު މުސާރައެއް ދިނުމަކީ ވަޒީފާއަދާކުރާ ލިއްޔަތެއް އަދާއޫ މަސް

 ، ތަނުގެ މަޞްލަޙަތު ގެއްލި އޭގެ ސަބަބުން ކިޔަވައިދޭ ކުދިންނަށް އަސަރުކޮށްފާނެ ފަދަ ކަމެއްކަމާއި

 ؛)ށ( ގައިގެ   2008ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ާޤނޫނުއަސާސީ  8.2

ރާ  ކަމާއެކު މުޢާމަލާތުކުރެވޭ، ރައްކާތެރި މާޙައުލެއްގައި މަސައްކަތްކުރުމާއި، ކުރާ މަސައްކަތާ އެކަށީގެންވާ އުޖޫރައެއް ލިބުމާއި، ކުހަމަހަމަ " 

ން ހަމަހަމަކަމާއެކު އުޖޫރަ ލިބުމާއި، އެއް ހަމައަކުން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން  މަސައްކަތް އެއް މިންގަނޑަކުން ވަޒަންކުރެވި އެއް ނިސްބަތަކު 

 " ލިބުމުގެ ޙައްޤު ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިބިގެންވެއެވެ. 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ    ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތުންމިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭަޝނުން  މިފަދައިން ބަޔާންކުރެވިފައިވާހިނދު،  

ާޤނޫނުއަސާސީ އެއް ނިސްބަތަކުން " މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ    އިން  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

ތީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭަޝންގެ މި ޢަމަލަކީ  ޙައްަޤއް އުނިކަން ލިބިފައިވާ  "ހަމަހަމަކަމާއެކު އުޖޫރަ ލިބުމުގެ

 ކަމުގައި ދެކެމެވެ.   އްނޭދެވޭ އަސަރުތަކެއް ކޮށްފައިވާ ޢަމަލެ އޭގެ ސަބަބުން ޕްރީ ސްކޫލް މުވައްޒަފުންނަށް 
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 ނިންމުން: 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހެޅި ލިޔެކިޔުންތަކަށާއި، މައްސަލަބެލި    ،ންނާއިތަކުމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ދެންފަހެ، 

ފާޠިމަތު  ބ. ތުޅާދޫ، ޗަބޭލީގެ،  ރިޢާޔަތްކޮށް ބެލިއިރު،    އި ހެކިންގެ ހެކިބަހަށްށާމަޖިލީހުގައި ދެފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކަ

އާއި، މާލެ، މއ. އަބާރަނަ، މަރްޔަމް ޖެޒްލީން   (A108242 :ރަޒާނާ )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު

)ދިވެހި  މާލެ، ގ. ރިނބުދޫ، އާއިަޝތު ަޝފާ  ،އާއި  A040960) :)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު

ނަންބަރު ކާޑު  އަންގައިދޭ  ފަޟީލާ  ،އާއި  A080584) :ރައްޔިތެއްކަން  ޚަދީޖާ  އުޑުވިލާގެ،  އޮމަދޫ،  ހި  )ދިވެ  އދ. 

ޔާސިރާ  ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ، މާތޮޑާއަވަށް. ޖިފުޓި،  ،އާއA282471ި)   :ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު

ޏ. ފުވައްމުލައް، ކަފިއަގެ، އާމިނަތު   ،އާއި  A158766) :)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު މުޙައްމަދު

 އާއި، ގއ. ކޮލަމާފުށި، މާވަޑިގެ، މަލިކާ ސަލީމް  A273653) :ކާޑު ނަންބަރު  )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ސުހާ

 އާއި، ހއ. މޮޅަދޫ ކުންނާރުމާގެ، އާފިއާ ޖައުފަރު  A255286) :)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު

 ންއާރު، އާމިނަތު ނަހުލާދ. ކުޑަހުވަދޫ، ފެއާއި،    A259119) :)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު

)ދިވެހި  އާއި، މާލެ، ގ. މާދޫނިފަރު، އާއިަޝތު ރަމީޒA284774ާ)  :)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު

)ދިވެހި  ތ. ތިމަރަފުށި، މިނިވަންއުފާ، އާއިަޝތު މޫސާއާއި،    A151805) :ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު

)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން  މާލެ، ގ. ޝަރޫރަ، ރިފްދާ ރަޝީދު  ،އާއި  A087105) :އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރުރައްޔިތެއްކަން  

ނަންބަރު ކާޑު  އެއް    ،A077207) :އަންގައިދޭ  ސްކޫލްގައި  ގަލޮޅު  ވަޒީފާއަދާކުރަމުންދާއިރު،  ސްކޫލުގައި  ގަލޮޅު 

ޓީޗަރުންނަށް ބޮޑު މުސާރައެއް ދިން ނަމަވެސް، ކޮންޓްރެކްޓްގައި ވަޒީފާ  މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާ ޓީޗަރުން ތިބިއިރު ސިވިލް  

ގިނަދުވަހު   ދުވަހަށްވުރެ  އަހަރު  އެއް  ކޮންޓްރެކްޓްގައި  ދެމުންދާތީއާއި،  އެއް  މުސާރަ  ކުޑަ  މުވައްޒަފުންނަށް  އަދާކުރާ 

ނުބެހެއްޓަ ޓީޗަރެއް  މަހު  އި  އެއްވެސް  ޖަނަވަރީ  އަހަރަކު  ޓީޗަރުންގެ  ކޮންޓްރެކްއައު  ކޮންމެ  ސޮއިކުރުވުމާއި،  ޓުގައި 

އޮނިގނަޑުގައިވާ ގޮތަށް ކޮންޓްރެކްޓް ޓީޗަރުންނަށް އަސާސީ މުސާރައަށްވުރެ ކުޑަ މުސާރައެއް ދޭތީއާއި އެޑިއުކޭަޝން  

  ކޮލިފިކޭަޝން )އީ.ކިއު( އެލަވަންސް ލިބިފައިނުވާތީ، އެފަރާތްތަކުގެ އޮނިގަނޑުގައިވާ ފަދައިން "ބޭސިކް" މުސާރަ ހަމައަށް 

އެއް   ސްކޫލުގައި  އެ  އެފަރާތްތަކާއެކީ  ލިބުމަށާއި،  އެލަވަންސް  )އީ.ކިއު(  ކޮލިފިކޭަޝން  އެޑިއުކޭަޝން  ލިބުމަށާއި، 
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މަސައްކަތެއް ކުރަމުންދާ މުދައްރިސުންނަށް ހަމަހަމަ އަށް މުސާރައާއި އެލަވަންސް ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށާއި،  

ލިފައިވާ ޙައްުޤތައް ހޯދައިދިނުމަށާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭަޝން އިން މައްސަލަ  އެފަރާތްތަކަށް މިވީހާ ދުވަހަށް ގެއް

ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް މުސާރަ ފޮނުވާއިރު ކޮންމެ އަހަރަކު ގަލޮޅު ސްކޫލުން ދޭ ކޮންޓްރެކްޓުގައި ސޮއިކުރުވަނީ ކީއްވެތޯ 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓަރްއިބިއުނަލަށް ގައި    2021ޖަނަވަރީ    21އޮޅުންފިލުވައިދިނުމަށް އެދި، ގަލޮޅު ސްކޫލަށް ރައްދުވާގޮތަށް  

 މި މައްސަލައިގައި،   ހުށަހެޅުމުން ބަލާފައިވާ

ުނވަަތ ާދިއީމ ުމަވްއޒުަފނޯްތ    ުމަވްއޒުަފްނޯތ   ާރތަްތަކީކ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ގޮަލުޅ ްސކްޫލެގ ަވުގީތަފ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް ދީފައިވާ ވަޒީފާއަދާކުރާކަމުގެ ލިޔުމަށާއި، 'ޕްރީ ސްކޫލް ޓީޗަރުންގެ ޒިންމާ'    ިހނުދ، ާލަބ

ސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،  ކަމަށް ބަޔާންކޮށް މައް

ެއްއަބްސުވުމެގ ުމއަްދުތ ަހަމުވުމން ޮކްނެމ  ރައްދުވި ފަރާތާ ދެމެދު ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ

،  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތަްތްއ ަވޒާީފަގިއ ެދިމިތޭބ ުމއަްދތު  ަފިއާވަކާމިއއަަހެރްއެގ ަމިތްނ ަވޒާީފެގ ެއއަްބްސުވްނ ައުއކްޮށ

ިމ ެއްއަބްސުވްނަތުކްނ، ަވޒާީފެގ ެއްއަބްސވުުމެގ ުމއަްދުތ ިއުތުރުކުރން   ަކާމިއ، )ޭދްއ( އަަހުރ ުދވަަހްށުވެރ ިއުތުރ ވަެފިއާވ  2

ދަެފާރުތެގ ބަހްުނ ެއނެގްނ ޮއނަްނަކާމިއ،    ެންތަކްނ   ިފަޔަވިއ ަވޒާީފެގ ެއްއަބްސުވަމށް ެއްއެވްސ ުއިނިއުތުރަކެމއް ެގނެސަްފިއ

ަފާރުތެގ ަވޒާީފެގ ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ެއްއެވސް    ިއްސެވަބާޔްނޮކށަްފިއާވ ފަަދިއން  ިއުތުރުކެރުވުނ  ުމއަްދތު  ެއްއަބްސުވުމެގ 

ަވޒާީފެގ ެއްއަބްސުވުމެގ    ، ފަަހަރުކ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ަވޒާީފ ަބޔަާންށ ބަދުަލ ެގނެސަްފިއާވަކްނ ެއނެގްނ ެނތީަތާއިއ 

 ެއއަްބްސުވން   ޮއނާްނީތާއިއ، ެއުމއަްދުތ ޮކްނމެ ފަަހަރުކެވްސ ައުއޮކށަްފިއަވީނ ްޕީރްސކްޫލ ީޓަޗރްުނެގ ޮގުތަގިއަކން ެއނެގްނ 

ޮއްނނާތާީއިއ ަކްނ ެއނެގން  ެއްއ ަމޤެާމްއެގ ަމްސއިޫލްއަޔުތަތްއ އާަދކުުރަމްށ  ަހަމ  ހުށަހެޅި    ، ައުއޮކށަްފިއަވީނ  މައްސަލަ 

ަތުނަގއި    ުކިރ ަމަސްއަކްތަތަކީކ ެއ  ފަރާތްތައް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރިއިރު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން

ުބަރެވވީޭތ ަމަސްއަކްތަތެކްއަކމްަށ  ެދމުިހިރ  ުކުރްނަމީތ  ާދިއީމޮގތްެއަގިއ  ްސކްޫލަގިއ(  ަހިއޯކުޓެގ    ، )ގޮަލުޅ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ 

ަންނަބުރ    HC-A/364/2013ަންނަބުރ   ަހިއޯކުޓެގ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ަޤިޟްއާޔައށް    HC-A/295/2014ަޤިޟްއާޔާއިއ 

ާޤނޫނު  ، ރާިޢަޔްތޮކްށ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާ ދެމެދު ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމަކީ 

ގެ    2008/2ނަންބަރު   ާޤނޫނު(  މުއްދަތެއް    13)ވަޒީފާއާބެހޭ  ވަކި  ބަޔާންކުރާފަދަ،  ގައި  )އ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 
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އެއް ވަޒީފާގެ  ަމްއސަަލ  ބަަލްނޖޭެހ  ބަސްވުމެއްކަމުގައި  ކަނޑައެޅިފައިނުވާ  ަފާރތަްތަކީކ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަލަ  ަސބަަބށަްޓަކިއ 

 ިޅަނަމެވްސ،  ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ާދިއީމ ުމަވްއޒުަފްނަކަމްށ ަކނަޑެއ 

ވަޒީފާއަދާކުރާ އެހެން މުދައްރިސުންގެ  ސިވިލް ސަރވިސްގެ  ގެ މުސާރައާއި ގަލޮޅު މަދަރުސާގައި  ފަރާތްތަކު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ

ތަފާތުވެފައިވޭތޯ   ( ބާރަ)  12  ނަގާފައިވާ  ބަޔާންކޮށް  ކަމަށް  ވަޒީފާ  ކޮންޓްރެކްޓްގެ  ސްކޫލަށް  ގަލޮޅު  ބަލާއިރު،މުސާރަ 

ހިންގުމުގެ  މުދައްރިސުން ޕްރީސްކޫލް  ދެނީ  އެޑިއުކޭަޝނުން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ގެ   16  ގަވާއިދުގެ ނަށް  )ޅ(   މާއްދާގެ 

، އެ ފައިސާ އެކަށައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ އުޫޞލު މިނިސްޓްރީ އޮފް  ދަށުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އޮނިގަނޑުގައިވާ މުސާރަކަމާއި

( 'ޕްރީސްކޫލް ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު ނަންބަރު  2013ރީ  ޖަނަވަ  11)  22-E/2013/6 (IUL)އެޑިއުކޭަޝންގެ ނަންބަރު:  

R-1/2013  (2    ީގެ ދަށުން  2013ޖެނުއަރ )'  ެޕްރީސްކޫލްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ސަރުކާރުން އެހީ ދެވޭނެ މުވައްޒަފުންގ

ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަކީ   މައްސަލަމުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކުގެ ތަފުސީލު ޢާންމުކުރުން' ގައި ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،  

ގަލޮޅު   ފިޔަވައި  ފަރާތްތައް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މުވައްޒަފުންކަމާއި،  ސްކޫލުގެ   އެ  ވަޒީފާއަދާކުރާ  ސްކޫލުގައި  ގަލޮޅު 

އެނގެން   މުވައްޒަފުންކަން  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ޓީޗަރުންނަކީ  ޕްރީސްކޫލް  ވަޒީފާއަދާކުރަމުންގެންދާ  ސްކޫލުގައި 

ލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާ ދިން ފަރާތަކީ ގަލޮޅު ސްކޫލުކަމާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް އޮންނަކަމާއި، މައްސަ

ފިޔަވައި ގަލޮޅު ސްކޫލުގައި ވަޒީފާއަދާކުރަމުންގެންދާ ޕްރީސްކޫލް ޓީޗަރުންނަށް  ވަޒީފާ ދިން ފަރާތަކީ ސިވިލް ސަރވިސް  

ންގެ މެދުގައި މުސާރަ ދިނުމުގައި ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅެފައިނުވާކަމާއި،  ކޮމިަޝން ކަމަށްވާތީ، ގަލޮޅު ސްކޫލުގެ މުވައްޒަފު

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭަޝންގެ  ގަލޮޅު ސްކޫލުން އެ ސްކޫލުން ވަޒީފާދީފައިވާ ފަރާތްތަކަށް މުސާރަ ދެމުން ގެންދަނީ  

 R-1/2013 ނަންބަރު  ( 'ޕްރީސްކޫލް ހިންގުމުގެ ގަވާއިދ2013ުޖަނަވަރީ    11)  22-E/2013/6 (IUL)ނަންބަރު:  

ޕްރީސްކޫލްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ސަރުކާރުން އެހީ ދެވޭނެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި  '( ގެ ދަށުން  2013ޖެނުއަރީ    2)

ސަރުކާރުންދޭ އެހީގެ މިންވަރަށްވާ ފައިސާއަކީ   ކަމާއި،މުކުރުން' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންވަރުއްޢާ  ޢިނާޔަތްތަކުގެ ތަފުސީލު

މާއްދާގެ )ޅ(   16  ގަވާއިދުގެޕްރީސްކޫލް ހިންގުމުގެ  ދޫދު ކުރެވިފައިވާ ފައިސާއަކަށްވާތީ  ޙު ވަކި ގޮތަކަށް ބައްޓަންކުރެވި  

ލުން އެ ސްކޫލުގެ  ، ގަލޮޅު ސްކޫރިޢާޔަތްކޮށްއަށާއި، އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭަޝންގެ އިޢުލާނަށް  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ މުސާރައަށް ،  ވާތީނުމުވައްޒަފުންނާއި މެދު މުސާރަ ދިނުމުގައި ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅެފައި
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 ތަކުންމައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްމި  ނެ ހަމައެއް ނެތްކަމަށް ބުރަވެވޭ ސަބަބަށްޓަކައި،  ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭ

 . އެދިފައިވާފަދަ އަމުރެއް ނެރެދެވޭނެ ާޤނޫނީ ހަމައެއް ނެތްކަމުގައި ކަނޑައަޅައި މި މޭރުމުން މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ
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