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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 

 VTR/2022/31 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 އެހެނިހެން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2022ޖަނަވަރީ  25 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2022 އޮގަސްޓު 30 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 އައިލެންޑަރސް އެޑިއުކޭަޝން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (C-0139/2012ނަންބަރު:  ރޭަޝންރަޖިސްޓްކުންފުނި )

 ނަސީމީވިލާ / ރ. އަނގޮޅިތީމު( މަރީނާ ޔޫސުފް ) މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (A254460)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

ލިމިޓެޑް   ޕްރައިވެޓް  އެޑިއުކޭަޝން  އައިލެންޑަރސް  މައްސަލައަކީ  :            ނަންބަރު   ރޭަޝންރަޖިސްޓްކުންފުނި  )މި 

C-0139/2012)    ާޕްރީ ސްކޫލް ޓީޗަރެއްގެ މަޤާމުގައި   ކޮމިއުނިޓީ ސްކޫލުގައިއަމީރު އަޙުމަދު  ގެ ދަށުން ހިންގަމުންދ
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މަރީނާ ޔޫސުފް )ނަސީމީވިލާ / ރ. އަނގޮޅިތީމު( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން  ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން އައި ފަރާތެއްކަމަށްވާ  

ޓާރމް ބްރޭކަށް ސްކޫލް ބަންދުކުރުމަށް ފަހުގައި އަލުން ކިޔަވައިދިނުން -މިޑް(  A254460އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

  ގެ މަރީނާ ޔޫސުފް ގައި    2021އޮކްޓޫބަރު    20ފެށުމަށް އެންމެ ތިން ދުވަހަށް )ހަފްތާ ބަންދާއެކު( ވެފައިވަނިކޮށް،  

އުދަނގޫވާތީކަމަށް ކުރުމަށް  ދަތުރުފަތުރު  ބަދަލުކުރާތީ،  ހުޅުމާލެއަށް  ވެފައިވާ  ބުނެ    ދިރިއުޅުން  ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި 

ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްދިނުމަށް    )ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިސް ނުދީ  3ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް    23ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ  

ފާއަދާކުރާ  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުން ވަޒީ  23  އެދުމުން، ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ 

ޢަމަލުކުރުމަށް  ، އެފަދައިން  )ތިނެއް( މަސް ދުވަހުގެ ނޯޓިހެއް ދީ  3ފަރާތުން ވަޒީފާއިން ވަކިވާން އެދޭނަމަ މަދުވެގެން  

ވަޒީފާގެ   ވެފައިވާ  ދެމެދުގައި  ދެފަރާތުގެ  ނުދީ،  ޖަވާބެއް  އެއްވެސް  އެފަރާތުން  މި ސިޓީއަށް  އަންގާފައިވީނަމަވެސް، 

ހަދާފައިނުވާތީ، އެހާތަނަށް ކިޔަވާދެވުނު ހިސާބެއް    ހޭންޑްއޯވަރގައި ބަޔާންކުރާ    )ޑީ(މާއްދާގެ    ވަނަ   23އެއްބަސްވުމުގެ  

ކިޔަވައިދޭންޖެހުމުން ބައިތައް  ކިޔަވައިދީފައިވާ  ކުރިން  ތަކުރާރުކޮށް  ސަބަބުން  ރސް  އައިލެންޑަ   ،ކަށަވަރުނުވުމުގެ 

ވަޒީފާގެ  މަރީނާ ޔޫސުފް އެޑިއުކޭަޝން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށާއި، ދަރިވަރުންނަށް އެކަމުގެ ސަބަބުން ގެއްލުންވެފައިވާތީ، 

ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ   ޚިލާފުވެފައިވާތީ،  އެއްބަސްވުމާ  ވަޒީފާގެ  ކަނޑައަޅުއްވައިދެއްވައި،  ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް  އެއްބަސްވުމާ 

ލިބެމުންދިޔަ މަހު މަރީނާ ޔޫސުފަށް  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން،    23އާއި ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ  ވަނަ މާއްދާ  23ާޤނޫނުގެ  

)ތިނެއް( މަސް   3ރ )ނުވަ ހާސް އަށް ސަތޭކަ ތިރީސް އެކެއް( ރުފިޔާގެ ނިސްބަތުން  -/9831މުސާރަ ކަމުގައިވާ  

ވަދިހަ ތިނެއް( ރުފިޔާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ  ރ )ނަވާވީސްހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ނު-/29,493ދުވަހުގެ މުސާރަ ކަމުގައިވާ  

ފަރާތުންގޮތުގައި   ޔޫސުފްގެ  ލިމިޓެޑަށް އައިލެންޑަ   މަރީނާ  ޕްރައިވެޓް  އެޑިއުކޭަޝން  ދައްކަންޖެހޭނެކަމަށް    ރސް 

ދެއްކުމަށް   އެއްފަހަރާ  އެކީ  ފައިސާ  އެ  ޔޫސުފް ކަނޑައަޅުއްވައި،  އަންގަވައިދެއްގެ  މަރީނާ  އެދި  މައްޗަށް  ވުން 

ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް    2022ޖަނަވަރީ    25ރސް އެޑިއުކޭަޝން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން  ޑަ އައިލެން

 ހުށަހެޅުމުން ބެލިފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. 
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 މެންބަރުގެ ރައުޔު 

 ޒުހައިރުގެ ރައުޔު هللا އާމިނަތު ޢަބްދު

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

  ރޭަޝންރަޖިސްޓްކުންފުނި  )  އައިލެންޑަރސް އެޑިއުކޭަޝން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ކަމުގައިވާ   .1

މައްސަލަ  )މީގެ ފަހުން "މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް" ގެ ގޮތުގައި މުޚާތަބުކުރެވޭ ފަރާތް(    (C-0139/2012ނަންބަރު:  

ހުށަހެޅުމުގެ ގޮތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް  

 އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.  ނަޒަރުކުރުމުން

ނަންބަރު:  މަ 1.1 ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި  އަނގޮޅިތީމު(  ރ.   / )ނަސީމީވިލާ  ޔޫސުފް  ރީނާ 

A254460  ީމައްސަލަ  ( )މީގެ ފަހުން "މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް" ގެ ގޮތުގައި މުޚާތަބުކުރެވޭ ފަރާތް( އަކ

  ސްކޫލުގައި ޕްރީ ސްކޫލް ޓީޗަރެއްގެ މަާޤމުގައި ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހިންގަމުންދާ އަމީރު އަޙުމަދު ކޮމިއުނިޓީ  

ގޮތުގައި  މުވައްޒަފެއްގެ  ފެށިގެން    2015ނޮވެންބަރު    22  ދާއިމީ  އައި  އިން  އަދާކުރަމުން  ވަޒީފާ 

ދެމެދުގައި    ފަރާތެއްކަމަށާއި، އެއްބަސްވުމެއްގައި    2015ނޮވެންބަރު    22ދެފަރާތުގެ  ވަޒީފާގެ  ގައި 

 ފައިވެއެވެ. ސޮއިކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް

ޓާރމް ބްރޭކަށް ބަންދުކުރުމަށް ފަހުގައި އަލުން ކިޔަވައިދިނުން ފެށުމަށް އެންމެ   ސްކޫލުގެ ކިޔަވައިދިނުން މިޑް 1.2

ފަރާތުގެ    ގައި މައްސަލަ ރައްދުވި  2021އޮކްޓޫބަރު    20ތިން ދުވަހަށް )ހަފްތާ ބަންދާއެކު( ވެފައިވަނިކޮށް  

ބަދަލުކުރާތީ ހުޅުމާލެއަށް  ވަގުތުން    ،ދިރިއުޅުން  ބުނެ  އުދަނގޫވާތީކަމަށް  ކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  ދަތުރުފަތުރު 

ނަމަވެސް ކުއްލިއަކަށް އެކަޑެމިކް އަހަރުގެ  ވަކިކޮށްދިނުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގާފައިވާކަމަށާއި،  

ވަކިވެ  ވަޒީފާއިން  ނުދީ  ނޯޓިހެއް  އެއްވެސް  ދެފަރާތުގެ  ފައިވާތީ  މެދުތެރެއިން  ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ  އެފަދައިން 



 އްދުވާގޮތަށް  ރަ މަރީނާ ޔޫސުފަށް
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  23  ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށްކަމަށާއި، އެ އެއްބަސްވުމުގެ   23ދެމެދުގައި ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ  

މަދުވެގެން   އެދޭނަމަ  ވަކިވާން  ވަޒީފާއިން  ފަރާތުން  ވަޒީފާއަދާކުރާ  ގޮތުން  ބަޔާންކުރާ  މާއްދާގައި   3ވަނަ 

އެހެންކަމުން އެފަދައިން ޢަމަލުކުރުމަށް އަންގައި  ވަހުގެ ނޯޓިހެއް ދިނުން ލާޒިމްކުރާކަމަށާއި،  )ތިނެއް( މަސް ދު 

ފޮނުވާފައިވާނެކަމަށާ ސިޓީ  ފަރާތަށް  ރައްދުވި  ޖަވާބު މައްސަލަ  އެފަރާތުން  ސިޓީއަށް  މި  ނަމަވެސް  އި، 

ނުވާއިރު،   ނުކުމެފައި  ވަޒީފާއަށް  އަދި  ދެދީފައިނުވާކަމަށާއި،  ވަޒީފާގެ  ދެފަރާތުގެ  ވެފައިވާ  މެދުގައި 

ގައި ބަޔާންކުރާގޮތަށް ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތް ކިޔަވައިދިނުމަށްޓަކައި  )ޑީ(  ވަނަ މާއްދާގެ    23އެއްބަސްވުމުގެ  

ޙަވާލުކުރުމަށާއި، އަދި ހޭންޑްއޯވަރ   އިވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކާމަސައްކަތްތައް  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  

ތައްޔާ އެފަދައިން  ރިޕޯޓެއް  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  ޙަވާލުކުރަންޖެހޭކަމަށް  ވެސް  ހޭންޑްއޯވަރރުކޮށް 

މް  ރ ޓާ  ސަބަބުން މިޑް  ކަށަވަރުނުވުމުގެ    ހިސާބެއްއެހާތަނަށް ކިޔަވާދެވުނު   އެހެންކަމުންކަމަށާއި،  ހަދާފައިނުވާ

އަލުން މުޅި ސެމިސްޓަރއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސިލަބަސް ކަވަރުކުރަން  ބްރޭކަށް ފަހުގައި ކުލާސްތައް ފެށުމުން  

ތެރޭގައި    1މަޖުބޫރުވެގެންދިޔަކަމަށާއި،   ސިލަބަސް ސެމިސްޓަރ   2ސެމިސްޓަރ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  އަށް 

ދީފައިވާ ބައިތައް ކިޔަވައިދޭންޖެހުމުން އެކަމާ  އަދި ތަކުރާރުކޮށް ކުރިން ކިޔަވައި ކަވަރުކުރަން ޖެހުނުކަމަށާއި،  

ގެއްލުންތައް   ގުޅިގެން ދަތިތަކާއި،  ސަބަބުން  އެކަމުގެ  ދަރިވަރުންނަށް  ފަރާތަށާއި،  ހުށަހެޅި    މައްސަލަ 

)ތަޢުލީމުގެ ާޤނޫނު( ގެ   24/2020ވިކަމަށާއި، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ވަނީ ާޤނޫނު ނަންބަރު ކުރިމަތި

އެފަރާތާ ޚިލާފުވެފައިކަމަށް  ދަށުން  ޒިންމާތަކާވެސް  ހުށަހެ  މަތިކޮށްފައިވާ  ފަރާތުން  މައްސަލަ  ޅި 

 ކޮށްފައިވެއެވެ. ފާހަގަ

  އެފަރާތުގެ ދިރިއުޅުން ހުޅުމާލެއަށް ބަދަލުކުރުމާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއިން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް ވަކިވެފައިވަނީ   1.3

، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް ވަޒީފާއިން  ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސްކުރުމަށް އުދަނގޫވެގެން  ދަތުރުފަތުރު

ހުޅުމާލޭގައި   ލިބުމާ    2021އޮކްޓޫބަރު    25ވަކިވެފައިވަނީ  ވަޒީފާ  ޕްރީސްކޫލުން  ހިންގަންފެށި   ގައި 

 ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ގުޅިގެންކަމަށް މައްސަލަ  



 އްދުވާގޮތަށް  ރަ މަރީނާ ޔޫސުފަށް
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މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާ ދެމެދު ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދެނީ   .2

މައްސަލަ ރައްދުވި    )ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިސް ނުދީ   3ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދޭންޖެހޭ    23އެއްބަސްވުމުގެ  

އެއްގޮތަށް ވަޒީފާއިން  ވަގުތުން    ފަރާތް އެއްބަސްވުމާ  ވަޒީފާގެ  ފޮނުވުމަށްފަހު،  ސިޓީ  އެދި  ވަކިކޮށްދިނުމަށް 

ޢަމަލުކުރުމަށް އަންގާފައިވީނަމަވެސް ވަޒީފާއަށް ނިކުމެފައިނުވާތީ، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ  

  23ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވެފައިވާތީ، ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވައިދެއްވައި،  

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ލިބެމުންދިޔަ މަހު    23އްބަސްވުމުގެ  ވަނަ މާއްދާއާއި ވަޒީފާގެ އެ

)ތިނެއް( މަސް   3ރ )ނުވަ ހާސް އަށް ސަތޭކަ ތިރީސް އެކެއް( ރުފިޔާގެ ނިސްބަތުން  -/9831ކަމުގައިވާ    މުސާރަ

ކަމުގައިވާ   މުސާރަ  ނުވަދިހަ  -/29,493ދުވަހުގެ  ހަތަރު ސަތޭކަ  )ނަވާވީސްހާސް  ގެއްލުމުގެ ރ  ރުފިޔާ  ތިނެއް( 

ޖެހޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވައި، ބަދަލުގެ ގޮތުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދައްކަން

އެ ފައިސާ އެކީ އެއްފަހަރާ ދެއްކުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މައްޗަށް އަންގަވައިދެއްވައި، ވެވަޑައިގެންނެވި  

 އެންމެ އަވަސް ފުރުަޞތެއްގައި މި މައްސަލަ ނިންމަވައިދެއްވުމަށެވެ.

ހަޅާ ފޯމު" ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރުމުން  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލައިގެ "ޖަވާބު ހުށަ  .3

 އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 
 

އިންކާރުކުރާކަމަށާއި،  މައްސަލަ 3.1 ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ދަޢުވާއަށް  ކޮށްފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި   

)ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ    3ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން    23ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ  

ޙާލަތުގައިނޯޓިސް   )ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ މުސާރަ    3  ދިނުން ލާޒިމްކޮށްފައިވީނަމަވެސް، ނޯޓިސް ނުދޭ 

ވަނަ މާއްދާގެ    23އަނބުރާ ދޭން ނުޖެހޭނެކަން އެ މާއްދާއަށް ބެލުމުން ސާފުވާކަމަށާއި، އެއްބަސްވުމުގެ  

ނޯޓިސް ނުދީ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިވާ ޙާލަތެއްގައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން   ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ )ސީ(

އެހާތަނަށް އެ މުވައްޒަފަކަށް ދޭންޖެހި ނުދީއޮތް ފައިސާގެ މިންވަރެއް ހިފެހެއްޓުމުގެ އިޚްތިޔާރު ވަޒީފާދޭ  



 އްދުވާގޮތަށް  ރަ މަރީނާ ޔޫސުފަށް
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ކަމަށާއި،   ވާހަކަ  ގޮތަށް  ފަރާތަށް ލިބިގެންވާ  ކަން ހިނގާފައިވާ  ބަލާއިރު، މައްސަލަ  މި މައްސަލައިގައި 

ވަނަ ދުވަހު ކަމަށްވާއިރު، އެހާތަނަށް   2021އޮކްޓޫބަރު    20ރައްދުވި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވަނީ  

  އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ މުސާރަ ނުދީ ހިފެހެއްޓުމުގެ ޙައްަޤކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ލިބިދީފައިވާ 

)ހަތަރެއް( މަސް ދުވަސް ފަހުން    4ނުން ނުހިފައި ދޫކޮށްލުމަށްފަހު އޭގެ  ޙައްަޤކަށްވާއިރު، އެ ޙައްުޤގެ ބޭ 

 ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމަށް ދަޢުވާ ކުރެވިދާނެކަމަށް ނުފެންނަކަން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ    )ޑީ(ވަނަ މާއްދާގެ    23ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ   3.2

ވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިވާ ހާލަތުގައި އެ މުވައްޒަފަކާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ އެންމެހައި މަސައްކަތްތަކެއް މު

ފަރާތުން އަދި    ވަޒީފާދޭ  ހަވާލުކުރަންވާނެކަމަށާއި،  ފަރާތަކަށް  އަންގާ  ރިޕޯޓެއް   ހޭންޑްއޯވަރކަނޑައަޅައި 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  ހަވާލުކުރަންވާނެކަމަށާއި،  ތައްޔާރުކޮށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކާއި  

ނަންބަރު ރސް އެޑިއުކޭަޝން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ  އައިލެންޑަ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވާ  

IE-HO/2021/085  ީވަޒީފާއިން    މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  އަށް ބަލާއިރު،ސިޓ

އެދުން   އެދިފައިވާ  އެއްބަސްވުމާ ވަކިވާން  ވަޒީފާގެ  ވެފައިވާ  ދެމެދު  ދެފަރާތުގެ  އަދި    ަޤބޫލުކުރާކަމަށާއި، 

އެފަދައިން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް    ނަމަވެސް  އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އެދޭކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި،

ކަނޑައަޢަމަލުކުރެ ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ  ގޮތަށް  ބަޔާންކުރާ  މާއްދާގައި  އެ  ފަރާތެއް   ޅާ،ވޭނީ  އައްޔަންކުރާ 

ދެއްކުމުންކަމަށްވާއިރު، މި މައްސަލަ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމާ ހަމައަށްވެސް އެފަދަ ފަރާތެއް މައްސަލަ  

 ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  މަށްހުށަހެޅި ފަރާތުން ދައްކާފައިނުވާކަ
 

އެންމެހައި   3.3 ގުޅުންހުރި  މަސައްކަތާއި  ހުރި  ދަށުގައި  ބެލުމުގެ  އެފަރާތުގެ  ފަރާތް،  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ވަކި ފަރާތެއް ކަނޑައަޅައި ޢައްޔަންކޮށް އެފަރާތާ ތަކެތި ރިޕޯޓު ހަވާލުކުރުމަށް  ހޭންޑްއޯވަރލިޔެކިޔުމަކާއި، 

ވަނަ މާއްދާގައި    23ޒިންމާއެއްކަން ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ  ދޭ ފަރާތުގެ  ހަވާލުކުރުމަށް އެންގުމަކީ ވަޒީފާ 



 އްދުވާގޮތަށް  ރަ މަރީނާ ޔޫސުފަށް
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ޢަމަލުކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި،  އެފަދައިން  ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ  ނަމަވެސް  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި،  ސާފުކޮށް 

މަސައްކަވަޒީފާއިން   އެންމެހައި  ކޮށްފައިވާ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ހަމައަށް  ތްތަކާއި، ވަކިވުމާ 

ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ "ޓީޗިންގް މެޓީރިއަލްތަކާއި"، ކިޔަވައިދިނުމަށް ބޭނުންކުރި ހުރިހާ ނޯޓްސް ފަދަ ތަކެތި 

ހުރީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިކަމަށާއި، އޭގެ ތެރޭގައި ހުރި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ 

ދުވަހެއް ފަހުންކަން އެ ތަކެއްޗާ ހަވާލުވި    ވަޒީފާއިން ވަކިވިތާ އެތައް  އަމިއްލަ ތަކެތިވެސް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ

ލިޔުމުން އެނގެން އޮންނާނެކަމަށާއި، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ކިޔަވައިދެމުން އަންނަނީ އަމިއްލައަށް 

ސްކޫލުގައި ކިޔަވައިދެމުން ގެންދަނީ ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަ  ކަނޑައަޅާ މުގައްރަރެއްގެ މައްޗަށް ނޫންކަމަށާއި،  

ތައްޔާރުކުރާ    " ސިލަބަހެއްގެ  "ސްޓޭންޑާރޑް ތިބެގެން  ޓީޗަރުން  ހުރިހާ  ގްރޭޑެއްގެ  އެ  ބިނާކޮށް  މައްޗަށް 

އެންމެހައި    ޑްރސްޓޭންޑާ"  ބޭނުންކުރާ  ކިޔަވައިދިނުމަށް  ކަމަށާއި،  މައްޗަށް  ޕްލޭންއެއްގެ"  ލެސަން 

ކަންކަމާއި، ކުދިންގެ އެޓެންޑެންސާއި، ކިޔެވުމުގެ "ޕްރޮގްރެސް    ކާއި، ކުދިންނާ ގުޅޭ އެންމެހާމަޢުލޫމާތުތަ

ރިޕޯޓް" ފަދަ އެންމެހާ ކަންކަމަކީ ދުވަހުން ދުވަހަށް ސްކޫލުގެ ލީޑިންގް ޓީޗަރަށާއި، މައްސަލަ ރައްދުވި  

އެސިސްޓެންޓް   މަސައްކަތްކުރާ  ކުލާހުގައި  ކިޔަވައިދޭ  ކަމަށާއި ހި  ޓީޗަރާއިފަރާތް  ކަންކަން  އްސާކުރެވޭ 

ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވީނަމަވެސް ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައިދީފައިވަނީ  ވި ފަރާތް  އެހެންކަމުން މައްސަލަ ރައްދު

ނޭނގުމުގެ ސަބަބުން އަލުން ސިލަބަސް ކަވަރުކުރުމަށް މަޖުބޫރުވެގެން ދިޔަކަމަށާއި، ކިހާ ހިސާބަކަށްކަން  

ތެރޭގައި    1 މަޖުބޫރުވެގެންދިޔަކަމަށާއި،   2ސެމިސްޓަރގެ  ކިޔަވައިދިނުމަށް  ސިލަބަސް  ސެމިސްޓަރގެ 

ކިޔަވައިދޭންޖެހޭ މަންހަޖު އެއްކޮށް ކަވަރުކުރުމުގައި ގޮންޖެހުންތަކެއް ދިމާވިކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  

އިންކާރުކުރާކަމަށާއި،   ބުނުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  ފަރާތް ވަޒީފާއިން  މައްސަލަ ރައްދުވިބުނާ   

ވަކިވުމަށް ފަހުވެސް އެފަރާތުގެ އަތުގައި އެފަދަ މަޢުލޫމާތެއް ހުރިނަމަ އެ މަޢުލޫމާތެއް އަމިއްލަ ގޮތުންވެސް 

ކިޔަވައި  ހަވާލުކޮށްފައިވާނެކަމަށް  ދެމުންދިޔަ  އެފަރާތުން  ފަރާތްތަކާއި  ތިބި  ހަވާލުވެ  ކުލާހާއި 

 ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 



 އްދުވާގޮތަށް  ރަ މަރީނާ ޔޫސުފަށް
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މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިވުމުގެ ސަބަބުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ގެއްލުން ވެފައިވާކަން   3.4

ނަމަވެސް އެކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި   ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޒިންމާއެއްކަމަށާއި،

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށް ވަޒީފާއިން    ވާކަމަށާއި،ފަރާތަށް ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނު

  ކަމެއްކަމުގައި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ގެއްލުން ލިބިފައިވާ  ވަކިވި ވަކިވުމަކީ އެކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް

ލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން  މައްސަގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދެވޭނެ ހަމައެއް ނޫންކަމަށާއި،    ބަލައި، އެ

އެހެން   އިތުރު  ވަކިވެފައިވަނީ    3ވަކިވެފައިވަނީ  މި ފަރާތްތައް ވަޒީފާއިން  ކަމަށާއި،  ފަރާތަކާއެކުއެކީގައި 

އޮކްޓޫބަރު  19ގައިކަމަށާއި،    2021އޮކްޓޫބަރު    20ގެ ތެރޭގައި  ވަނަ އަހަރުގެ މިޑް ޓާރމް ބްރޭކް  2021

އި، ޓީޗަރުން ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކޮށްފައިވާކަމަށާ  5 މުއްދަތު ހަމަވާގޮތަށް  އަށް 14:00ވަނަ ދުވަހުގެ    2021

ޓީޗަރުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި    5މް ބްރޭކް ނިންމާ ސްކޫލް އަލުން ހުޅުވުނުއިރު ކޮލިފައިޑް  ރއަދި މިޑް ޓާ

އެހެންކަމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ގެއްލިފައިވާކަމަށް ބުނާ އައު   ފަރާތުގެ ވަޒީފާއާ ގުޅިފައިވާކަމަށާއި،

ބުނާ  ގެއްލިފައިވާކަމަށް  އިންތިޒާމުތައް ފުރިހަމަކުރުމުގެ ފުރުސަތު  ވަޒީފާގެ އެންމެހާ  ހޯދައި  މުވައްޒަފަކު 

 އިވެއެވެ. ބުނުމަކީ ބުރަދަނެއް ހުރި ވާހަކައެއް ނޫންކަން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފަ

ށް ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ހެދިފައިވާ ވަޒީފާގެ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ   .4

ޙައްުޤ    23އެއްބަސްވުމުގެ   ހިފެހެއްޓުމުގެ  އިނާޔަތްތައް  އާއި  މުސާރަ  ލިބިދީފައިވާ  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ޙައްުޤ ނޯންނާނެކަމަށް   ފަހުން ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމަށް ދަޢުވާ ކުރުމުގެ  ދޫކޮށްލާފައިވާތީ، އޭގެ އެތައް ދުވަހެއް

ގެއްލުންވެފައިވާކަން   ސަބަބުން  ޚިލާފުވުމުގެ  ފަރާތް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އެއްބަސްވުމާ  ކަނޑައަޅުއްވައިދެއްވައި، 

ހުށަ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެއްކަމަށްވެފައި، މައްސަލަ  ގެއްލުންވި  ފަރާތުން އެފަރާތަށް ގެއްލުން  ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ  ހެޅި 

ވެފައިވާކަން ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވައިދެއްވައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާ ގެއްލުމުގެ  



 އްދުވާގޮތަށް  ރަ މަރީނާ ޔޫސުފަށް
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29 ގެ 9 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:  

 

ނަގައިދިނު ނެތްކަމަށް  ބަދަލު  ހަމައެއް  ާޤނޫނީ  އަދި  ަޝރުޢީ  މައްސަލަ  މުގެ  ކަނޑައަޅުއްވައިދެއްވައި 

 އްވުމަށެވެ. ނިންމަވައިދެ

)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު(    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ޖަވާބުދާރީވިއިރު   .5

ގައި، ނޯޓިސް ދިނުމަށްފަހު ނުވަތަ ނޯޓިސް ދިނުމަކާ ނުލައި ނަމަވެސް މުވައްޒަފަކު    ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  28ގެ  

ފަރާތަށް   ނެތިކަމުގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ  ވަޒީފާއިން އޭނާ ވަކިކުރީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް  ވަކިކޮށްފިނަމަ، އެވަޒީފާއިން  

)ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކަމުގެ ަޝކުވާ    03ަޤބޫލުކުރެވޭނަމަ، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން  

އައިލެންޑަރސް އެޑިއުކޭަޝން ޕްރައިވެޓް    އިރު،ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްުޤ ލިބިގެންވާ

( ސިޓީއިން މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް ވަޒީފާއިން  2021އޮކްޓޫބަރު    23)  IE-HO/2021/086ލިމިޓެޑްގެ ނަންބަރު  

އިން ވަކިވިފަހުން  ފަރާތް ވަޒީފާ  ގައިކަން އެނގޭކަމަށާއި، މައްސަލަ ރައްދުވި   2021އޮކްޓޫބަރު    20ވަކިވެފައިވަނީ  

ަޤިޟއްޔާ    HC-A/236/2013)ތިނެއް( މަސްދުވަސް ފާއިތުވެފައިވާތީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު    03

ަޤިޟއްޔާފަދަ ަޤިޟއްޔާތަކުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ފަދައިން މައްސަލަ   HC-A/19/2011އާއި އެކޯޓުގެ ނަންބަރު  

ހުށަ ޓްރައިބިއުނަލަށް  ނުވާކަމަށްވަޒީފާއާބެހޭ  ލިބިގެން  ފަރާތަށް  ދިން  ވަޒީފާ  ޙައްުޤ  ބަޔާންކޮށް،  ހެޅުމުގެ    މި  

މައްސަލައެއް   ކުރިއަށްގެންދެވޭނެ  ހުށަހަޅައިގެން  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ   ނޫންކަމަށްމައްސަލައަކީ 

އިރު،  ނީ ގޮތުން ނަޒަރުކުރިފަރާތުން ހުށަހެޅި އިޖުރާއީ ނުކުތާއަށް ާޤނޫއެދި މަރީނާ ޔޫސުފްގެ  އަޅައިދިނުމަށް  ކަނޑަ

 ވަނަ މައްދާގެ )ހ( ގައި،  28)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  2/2008ާޤނޫނު ނަންބަރު 

ރީ  "ނޯޓިސް ދިނުމަށްފަހު ނުވަތަ ނޯޓިސް ދިނުމަކާ ނުލައިނަމަވެސް، މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފިނަމަ، އެ ވަޒީފާއިން އޭނާ ވަކިކު 

ސަބަބެއްނެތި ކަމުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހާއަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޙުން ފެށިގެން ތިންމަސް ދުވަހުގެ  އެކަށީގެންވާ  

 ތެރޭގައި އެކަމުގެ ޝަކުވާ، ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު އޭނާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ." 

ވަކިކުރި ސަބަބަކީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނޫންކަމަށް   ވަޒީފާއިން ފަކުމުވައްޒަ  މި އިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިއޮތުމުން،

މަސް ދުވަސް ތެރޭގައި ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުަޞތު ދެވިފައިވަނީ    3ފެންނަ ޙާލަތުގައި، އެ މައްސަލަ  



 އްދުވާގޮތަށް  ރަ މަރީނާ ޔޫސުފަށް
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ންޑަރސް އެޑިއުކޭަޝން  މި މައްސަލައިގައި އައިލެ ތީ އާއި،  އެކަނިކަން އެނގެން އޮންނާ  ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތަށް

ފަރާތުން   ލިމިޓެޑްގެ  ބެލުމުން،    2022ޖަނަވަރީ    25ޕްރައިވެޓް  އަށް  ފޯމު'  ހުށަހަޅާ  'މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  ގައި 

އައިލެންޑަރސް    ހުށަހެޅިފައި މިވާ މައްސަލައަކީ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްގެން ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއް ނޫންކަމާއި،

އެޑިއުކޭަޝން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ަޝކުވާ ހުށަހަޅާފައިވަނީ އައިލެންޑަރސް އެޑިއުކޭަޝން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި  

މަސް ދުވަހުގެ    3ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދޭންޖެހޭ    23މަރީނާ ޔޫސުފާއި ދެމެދު ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ  

ގައި   2021އޮކްޓޫބަރު    20ފަރާތުން ވަޒީފާއިން ވަގުތުން ވަކިކޮށްދިނުމަށް އެދި    ނޯޓިސް ނުދީ މައްސަލަ ރައްދުވި 

ފަރާތަށް ވަޒީފާގެ   މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އީމެއިލްކުރުމަށްފަހު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މައްސަލަ ރައްދުވި

ޕް  އެޑިއުކޭަޝން  އައިލެންޑަރސް  ޢަމަލުކުރުމަށް  އެއްގޮތަށް  ނަންބަރުއެއްބަސްވުމާ  ލިމިޓެޑުގެ  -IE  ރައިވެޓް 

HO/2021/086  (23    ުސިޓީއިން އަންގާފައިވީނަމަވެސް އެފަދައިން ޢަމަލުކޮށްފައިނުވާތީއާއި، 2021އޮކްޓޫބަރ )

ފަރާތުން ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވެފައިވާތީއާއި، ކޮންޓްރެކްޓާ    މައްސަލަ ރައްދުވި 

ވަނަ މާއްދާގެ    23ވަނަ މާއްދާއާއި ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ    23ނުގެ  ބެހޭ ާޤނޫ

)ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ މުސާރައަށްވާ    03ފަރާތަށް ލިބެމުންދިޔަ މުސާރައިގެ ނިސްބަތުން    ދަށުން، މައްސަލަ ރައްދުވި

)ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ    R-20/2015ވާއިދު ނަންބަރު  ފައިސާ ލިބިފައިނުވާތީކަން އެންގެން އޮންނާތީއާއި، ގަ

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި، 8( ގެ 2015ގަވާއިދު 

ފެއް  "އެހެންގޮތަކަށް ކަނޑައެޅިގެން ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާނަމަ، ވަޒީފާއާގުޅޭ މައްސަލައެއް ނުވަތަ ޚިލާފެއް، އެ މައްސަލައެއް ނުވަތަ ޚިލާ 

ފެށިގެން  ތާރީޚުން  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.    6  އުފެދުނު  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  މައްސަލަ  އެ  ތެރޭގައި  މަސްދުވަހުގެ  )ހައެއް( 

 އެހެންނަމަވެސް އުޖޫރައާގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުމަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއްނާޅައެވެ." 

މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވަނީ    މިފަރާތުން    ރައްދުވިމައްސަލަ  އާއި،    މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނާތީ

މައްސަލަ   ނަންބަރު  މި  ގަވާއިދު  ގެންދިޔަ  ޢަމަލުކުރަމުން  އިރު  )ވަޒީފާއާބެހޭ    R-20/2015ހުށަހެޅުނު 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން    8( ގެ  2015ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދު  



 އްދުވާގޮތަށް  ރަ މަރީނާ ޔޫސުފަށް

   VTR/2022/31މައްސަލަ ނަންބަރު:                        ހުށަހެޅި މައްސަލަ އައިލެންޑަރސް އެޑިއުކޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން 
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ބަދަލާ ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް  ގެއްލުމުގެ  މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ  އާއި،  ކަމުގައިވާތީ

ފެންނާތީ، ގެންގޮސްގެންކަމަށް  ކުރިއަށް  ބަލައި  މައުޟޫޢީގޮތުން  މައްސަލަ  މި  މައްސަލައަކީ    ކަނޑައެޅޭނީ  މި 

ކަނޑައަ ގޮތެއް  ބަލައި  ޓްރައިބިއުނަލުން  މައްސަލައަށް ވަޒީފާއާބެހޭ  މި  ނިންމައި،  މައްސަލައެއްކަމަށް  ޅަންޖެހޭ 

 އަމުރުކޮށްފައިވާނެއެވެ. އަންގައި  މަރީނާ ޔޫސުފްގެ މައްޗަށް މައުޫޟޢީގޮތުން ޖަވާބުދާރީވުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި

  ހެކިވެރިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ދެ  ހެކިން ހުށަހެޅުމަށް ދެފަރާތަށް ދެވުނު ފުރުަޞތުގައި  މި މައްސަލައިގައި   .6

 ހެކިބަސް ޓްރައިބިއުނަލުން ނަގާފައިވާނެއެވެ.   ފަރާތްތަކުގެހުށަހަޅާފައިވާއިރު، ތިރީގައިމިވާ

 (A046963ަޝތު އަޙްލާމް )މއ. ތުބުރި، މާލެ( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: ޢާއި .1

( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: ، މާލ8195ެދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ  ޢާއިަޝތު ސުހާނާ ) .2

A080843) 

މައްސަލަ ބެލި މަޖިލީހުގައި ދެފަރާތުން   ހުށަހެޅި ލިޔެކިޔުންތަކަށާއި،މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  .7

މުން އަންނަނިވި ކަންކަން ިޟރުކުރި ހެކިންގެ ހެކިބަހަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބެލުދެއްކި ވާހަކަތަކަށާއި، މައްސަލައިގައި ޙާ

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 
 

 

ވަނަ    23މުގެ  ހެދިފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުފަރާތާ ދެމެދު    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި  7.1

 އަށް ބަލާއިރު، )ސީ(މާއްދާގެ 

“Where an Employee elects to terminate his/her employment with the Employer, the 

Employee is required to give a notice of 3 (three) calender months. Where the 

Employee fails to give the required period of notice, the Employer may withhold 

monies due to the Employee equal to the pay for the period of notice.” 



 އްދުވާގޮތަށް  ރަ މަރީނާ ޔޫސުފަށް
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 3  ވަކިވާން އެދޭނަމަ،  ންވަޒީފާއިއަމިއްލައަށް    މުވައްޒަފަކުމިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭއިރު،  

)ތިނެއް( މަސް   3  ދޭންޖެހޭކަމާއި، އެފަދައިންމުވައްޒަފު  )ތިނެއް( މަސް ދުވަހުގެ ނޯޓިހެއް ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތަށް  

ނޯޓިސް މުއްދަތަށްވާ ފައިސާ ވަޒީފާދޭ  ވަކިވާ ޙާލަތެއްގައި،  ވަޒީފާއިން  ނުދީ މުވައްޒަފަކު    ނޯޓިސް  ދުވަހުގެ

ނަމަވެސް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް   މާއި،ށްފައިވާކަ ބަޔާންކޮފަރާތަށް ހިފެހެއްޓިދާނެ ކަމަށް އެއްބަސްވުމުގައި

ވަކިވިއިރު ފަރާތުން  ވަޒީފާއިން  ހުށަހެޅި  ނުދީ  މައްސަލަ  ނެތްކަން ހިފަހައްޓާފައިވާ    އެފަރާތަށް  ފައިސާއެއް 

 ގައި،   )ޑީ(ވަނަ މާއްދާގެ    23އެއްބަސްވުމުގެ   ދެފަރާތުގެ ބަހުންވެސް އެނގެން އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވޭއިރު،

“In such circumstances that the Employee elects to terminate this contract, he/she shall 

be required to hand over his/her work to another employee identified by the company. 

In handing over his work to another employee, the Employee must compile a handover 

report consisting of information as required by the Employer in writing to the selected 

employee and a copy must be submitted to the Reporting Authority.” 
 

މު އޮންނާތީ،  ބަޔާންކޮށްފައި  އެފަރާތެއްގެ  މިފަދައިން  ހާލަތުގައި  ބޭނުންވާ  ވަކިވާން  ވަޒީފާއިން  ވައްޒަފަކު 

"ހޭންޑްއޯވަ ހަވާލުކޮށް  ފަރާތަކާ  ކަނޑައަޅާ  ކުންފުނިން  އެއް  ރ މަސައްކަތް  ހަދަންޖެހޭނެކަމަށް " 

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ހަދާއިރު،  "  ރއިރު، "ހޭންޑްއޯވަ ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ 

 ކަނޑައަޅާ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން  ހަދަންޖެހޭކަމާއި، އަދި އެ ރިޕޯޓް    ވެސްރިޕޯޓް" އެއް  ރއެކުލެވޭ "ހޭންޑްއޯވަ 

ކޮޕީއެއް   އޭގެ  ހަވާލުކޮށް،  ހަވާލުކުރަންވާނެކަމަށް    ”Reporting Authority“މުވައްޒަފަކާ  އާ 

އެނގެން އޮންނައިރު، ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމަށް ބަލާއިރު، ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ،ގެ ގޮތު ”Reporting Authority“ވަނަ މާއްދާގައި   9އެއްބަސްވުމުގެ 

“The Employee shall at all times report to and be directly responsible to the Reporting 

Authority or any other person that the Company may decide from time to time” 



 އްދުވާގޮތަށް  ރަ މަރީނާ ޔޫސުފަށް
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އަކީ   އޮތޯރިޓީ"  "ރިޕޯޓިންގް  ރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ  މިފަދައިންކަމަށްވާތީ،  އަބަދުވެސް  ކަމާއި،  ފަރާތްމުވައްޒަފު 

ވަޒީފާއިން    މުވައްޒަފުގައި    )ޑީ(ވަނަ މާއްދާގެ    23ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ  އަކީ  "ރިޕޯޓިންގް އޮތޯރިޓީ"  

ހާލަތުގައި ވަކިވެގެންދާ  ފަރާތްކަމަށްރ"ހޭންޑްއޯވަ   އަމިއްލައަށް  ހަދަންޖެހޭ  ފަރާތުން  "  ކަނޑައަޅާ   ވަޒީފާދޭ 

  23  ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ  ނުވުމަކީވެސް އެކަށީގެންވާ ކަމެއްކަންފަރާތަށް  

   ކަން ފާހަގަކުރަވެއެވެ.އެނގެން އޮންނަ މާއްދާގެ އިބާރާތަށް ބެލުމުން ވަނަ 9އާއި ( )ޑީވަނަ މާއްދާގެ 

ގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވާ    2021އޮކްޓޫބަރު    20އެގޮތުން   7.2

 އީމެއިލްއަށް ބަލާއިރު، 

"އަޅުގަނޑު ގެ ދިރިއުޅުން ހުޅުމާލެއަށް ބަދަލުކުރާތީ ދަތުރު ފަތުރު ކުރަން އުނދަގޫވާތީ އަމީރު އަހުމަދު ސްކޫލުގެ ޓީޗަރުކަމުން  

 ދެންނެވީމެވެ." ވަކިކޮށްދެއްވުން އެދި  

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވަނީ  މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނައިރު،  

)ތިނެއް(   3  ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ދޭންޖެހޭ

 މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނުދީކަން އެނގެން އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

( 2021އޮކްޓޫބަރު    23)  IE-HO/2021/086ގެ ނަންބަރު  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު  ރސް އެޑިއުކޭަޝންއައިލެންޑަ  7.3

ގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި    2021އޮކްޓޫބަރު    20ސިޓީއަށް ބަލާއިރު، މި ސިޓީއަކީ  

ފަރާތަށް ފޮނުވި އީމެއިލްއާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އޭގެ ޖަވާބުގައި ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއެއްކަމާއި،  

 ”acknowledge“މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ފޮނުވި އީމެއިލް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން    މި ސިޓީގައި

 ރާކަމަށާއި، އަދި މި ސިޓީގައި،ކު

“In your email you have stated to terminate your employment contract with us. In 

this regard, we would like to remind you that under Clause 23 (c) of your Employment 

Contract, you are obliged to give a 3 months’ notice. This clause also states where 



 އްދުވާގޮތަށް  ރަ މަރީނާ ޔޫސުފަށް

   VTR/2022/31މައްސަލަ ނަންބަރު:                        ހުށަހެޅި މައްސަލަ އައިލެންޑަރސް އެޑިއުކޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން 
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the employee fails to give the required period of notice, the employer may withhold 

the full salary due to the employee, equal to the pay for the period of notice, and 

that the employee will be required to pay back the full gross monthly salary of 3 

(three) calender months. Hence, kindly please proceed with your resignation in 

accordance with our resignation policy and as stipulated under clause 23 (c) of your 

employment contract.” 

މުގެ  ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވު  ނައިރު،ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންމިފަދައިން  

މާއްދާގެ    23 ޢަމަލުކުރުމަށާ  އާ )ސީ(  ވަނަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އެއްބަސްވުމުގައި  އި،  އެއްގޮތަށް 

  ނޯޓިހެއް )ތިނެއް( މަސް ދުވަހުގެ    3މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިވާން އެދޭނަމަ    ށްބަޔާންކުރާ ގޮތަ

ނުދީ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިވާ ޙާލަތެއްގައި، ނޯޓިސް މުއްދަތަށްވާ ފައިސާ ވަޒީފާދޭ ނޯޓިސް    ދިނުމަށާއި،

ކަމަށާއި،   ހިފެހެއްޓިދާނެ  އެއްބަސްވު ފަރާތަށް  ވަޒީފާއިން   ޚިލާފަށް  މާވަޒީފާގެ  ކުއްލިއަކަށް  ނުދީ  ނޯޓިހެއް 

މަ  3  ވަކިވުމުން ދުވަހުގެ)ތިނެއް(  ފަރާތަށް   ސް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  މުސާރަ 

  މަސް ކަމަށްވާ   ވަކިވިވަޒީފާއިން ފަރާތް  ރައްދުވިމައްސަލަ  މާއި،އޮންނަކަދިނުމަށް އަންގާފައިވާކަން އެނގެން 

މުސާރަވެސް  އޮކްޓޫބަ މަހުގެ  ފަރާތުން  ރު  ހުށަހެޅި  ފަރާތަށް  މައްސަލަ  ރައްދުވި    ދީފައިވާކަންމައްސަލަ 

ކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ، މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ފައިސާއެއް ނެތްކަން ދެފަރާތުގެ ބަހުންވެސް އެނގެން އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ނުދީ ހިފެހެއްޓޭނެ

 ގެންދަނީ  ސްކޫލުގައި ކިޔަވައިދެމުންއެފަރާތް މަސައްކަތްކުރި  މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން   7.4

މައްޗަށްކަމަ ސިލަބަހެއްގެ  ސްޓޭންޑާރޑް  އޮންނަ  ބޭނުންކުރާ  ށާކަނޑައެޅިފައި  ކިޔަވައިދިނުމަށް  އެންމެހާ  އި، 

"ޕްރޮގްރެސް" ކިޔެވުމުގެ  އެޓެންޑެންސާއި،  ކުދިންގެ  ކަންކަމާއި،  އެންމެހާ  ގުޅޭ  ކުދިންނާ    މައުލޫމާތުތަކާއި، 

، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް ކިޔަވައިދޭ ސްކޫލުގައި  ޓީޗަރަށާއި  ގްރިޕޯޓްފަދަ އެންމެހައި ކަންކަމަކީ ސްކޫލުގެ ލީޑިން



 އްދުވާގޮތަށް  ރަ މަރީނާ ޔޫސުފަށް
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29 ގެ  15 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:  

 

ވައިބަރ  ކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް  ކަންތައް  މަސައްކަތްކުރާ އެސިސްޓެންޓް ޓީޗަރާއި ދުވަހުން ދުވަހަށް ހިއްސާކުރާ

ޮޝޓްތަކެ ސްކްރީން  އީމެއިލްތަކެއްގެ  އެހެން އަދި  ފޮނުވާފައިވަނީ  އީމެއިލްތައް  ހުށަހަޅާފައިވާއިރު،  އް 

 ތަނުން އެއްބެލުމުން މި  ތަކަށްސްކްރީން ޮޝޓް  ރވައިބަ  އަދި  ،ފަރާތަކުންކަން އެނގެން އޮންނަ ސަބަބަށްޓަކައި

މި މެސެޖަކީ މައްސަލަ  މިންނު ކިޔާ ފަރާތަކުން ފޮނުވާފައިވާ މެސެޖެއްކަން އެނގެން އޮންނާތީ އާއި،  މެސެޖަކީ  

ހުށަހެޅިފައިވާ އެހެން ވައިބަރ ސްކްރީން  ރައްދުވި ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ މެސެޖެއްކަން އެނގެން ނެތަތީ އާއި،  

 ، ކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތެއް އެނގެން ނެތަތީ  ން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާޮޝޓްތަކުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތު

ސާބިތުވާ މިންވަރުގެ  ޖަވާބު ފޯމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަން  މިއީ މައްސަލައިގެ  

 ކާފީ ހެއްކެއްކަމަށް ބުރަނުވެވެއެވެ. 

އަހްމަދުގެ ވަޒީފާގެ ފުރުަޞތު އިޢުލާނަށް ބަލާއިރު، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހެޅި މަދަރުސަތުލް އަމީރު   7.5

 2021އޮކްޓޫބަރު    19  ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްކަމާއި، މި އިޢުލާނަކީ  2021އޮކްޓޫބަރު   16  މި އިޢުލާނަކީ

ނިޔަލަށް    14:00ގެ   މި    5ގެ  އިޢުލާނެއްކަމާއި،  ކޮށްފައިވާ  ހޯދުމަށް  ޓީޗަރުން  ސްކޫލް  ޕްރީ  )ފަހެއް( 

ފައިވަނީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާއި އަދި އިތުރު ފަރާތްތަކެއް ވަޒީފާއިން ވަކިވާން ނިންމާފައިވާކަން  އިޢުލާނުކޮށް

ފަރާތުން   ރައްދުވި  މައްސަލަ  އެނގިގެންކަމަށް  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގޮތަކުން  ކޮންމެވެސް 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް  ށްފައިވާކަމާއި،އެކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އިންކާރުކޮ ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،

އޮކްޓޫބަރު   20ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގާފައިވާ ތާރީޚަކީ  

އޮންނަކަން    2021 އެނގެން  ފަރާތުން  ކަން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހޯދުމަށް  ޓީޗަރުން  ފާހަގަކުރެވޭތީ، 

ނީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް އެދުމުގެ ކުރިންކަން އެނގެން އޮންނަކަން  އިޢުލާނުކޮށްފައިވަ

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ނަޛަރުކުރާއިރު   7.6 ހެކިބަހަށް  ހެކިންގެ  ޙާިޟރުކުރެވުނު  މައްސަލައިގައި  ހެކިބަހުން  މި  އަޙްލާމްގެ  ޢާއިަޝތު 

 . އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ



 އްދުވާގޮތަށް  ރަ މަރީނާ ޔޫސުފަށް

   VTR/2022/31މައްސަލަ ނަންބަރު:                        ހުށަހެޅި މައްސަލަ އައިލެންޑަރސް އެޑިއުކޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން 
                                            

29 ގެ  16 ޞަފްޙާ      
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ހެކިވެރިޔާއަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް މަސައްކަތްކުރަމުން ދިޔަ ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލްކަމަށާއި،  7.6.1

ކުއްލިއަކަށް ވަޒީފާއިން ވަކިވެގެން ދިޔުމުގެ ސަބަބުން   އި އިތުރު ފަރާތްތަކެއްމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާ

އަހަރުގެ މެދުތެރެއަށް  ކަމަށާއި،  ވަރަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ސްކޫލުގެ ހިންގުމަށް ގެންނަން ޖެހުނު

އަލަށް ގެންނަ ޓީޗަރުން   ޓީޗަރުން ހޯދުމަށް އުދަނގޫވެގެން ދިޔަކަމަށާއި،  " ރިޕްލޭސްމަންޓް " ވުމުން  

ވަރަށް ވަރުގަދަ    ކިޔަވައިދޭ ކުދިންނަކީ ތުއްތު ކުދިންކަމަށްވުމުންއި،  ކަމަށާގިޓްރެއިންކުރުމަށް ވަގުތު ނެ

ޓީޗަރަކު ވެއްދުމުން ކުދިން  ލަށް ކްލާހަށްއަ ގުޅުމެއް ޓީޗަރުންނާ "ކްރިއޭޓް" ވެފައި އޮންނަކަމަށާއި، 

ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ބެލެނިވެރިންނާއެކު ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތަކުގައި   ކްލާހަށް އަންނަން ބޭނުން ނުވުމާއި،

ޓީޗަރުން ބަދަލުކުރާތީ އެކަމުގެ ަޝކުވާ ބެލެނިވެރިން އެއްވެސް ވަރަކަށް އެންގުމަކާނުލައި ކްލާސް  

، ބެލެނިވެރިންނާއި ސްކޫލާ ދެމެދު އޮތް ސްކޫލާ ދޭތެރޭ ބެލެނިވެރިންގެ އިތުބާރު ގެއްލިކުރާކަމަށާއި،  

 ހެކިވެރިޔާ ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ގުޅުމަށް އެކަމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރުކޮށްފައިވާކަމަށް 

ގައި އަމީރު އަޙްމަދު ސްކޫލަށް ޓީޗަރުން ހޯދުމަށް ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުމަށް   2021އޮކްޓޫބަރު    16 7.6.2

ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާއި އިތުރު ޓީޗަރުންތަކެއް ވަޒީފާއިން ވަކިވާން އުޅޭތީ  

ނުންވާ ވަރަށް ގިނަ ދަރިވަރުން މި ސްކޫލަކީ ޙާއްސަ އެހީއަށް ބޭކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއް ނޫންކަމަށާއި،  

އުޅޭ ސްކޫލަކަށް ވާތީ އެ އިޢުލާން ކޮށްފައިވަނީ "ސްޕެޝަލް އެޑިއުކޭަޝން" އަށް ހާއްސަ ޓީޗަރުން 

އެންމެ   2021އޮކްޓޫބަރު    16ކަމަށާއި،  ންހޯދަ އިންޓަވިއުއިން ނަގާފައިވަނީ  ކުރި  ގެ އިޢުލާނަށް 

ތާއި އިތުރު ފަރާތްތަކެއް ވަޒީފާއިން ވަކިވުމާ ގުޅިގެން މިއީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާޓީޗަރެއްކަމަށާއި،  

މަށާއި، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާއި އިތުރު ފަރާތްތަކެއް ނަގާފައިވާ "ރިޕްލޭސްމަންޓް" ޓީޗަރެއް ނޫންކަ

)ހައެއް( މަސް ދުވަސް ތެރޭގައި އެކިއެކި ބޭފުޅުން ކްލާސްތަކަށް    6ވަޒީފާއިން ވަކިވުމާ ގުޅިގެން  

ކިޔެވުން  ވައްދައިގެން ސީދާ    ކްލާސްތަކުގެ  ހުންނާނެކަމަށާއި،  ގެންގޮސްފައި  ކުރިއަށް 



 އްދުވާގޮތަށް  ރަ މަރީނާ ޔޫސުފަށް
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)ހައެއް( މަސް ދުވަހު "ޑްރެގް" ވެގެން ހުސްއެކަށް ކްލާހުގައި    6"ސްޕެސިފިކްކޮށް" ވަކި ޓީޗަރެއް އެ  

ގުޅައިގެން  ނުހުންނާނެކަމަށާއި،   ތަންތަނަށް  ކޮލެޖުތަކާއި،  ހޯދަންޖެހުނީ  ޓީޗަރުން 

ކަމަށާއި، އެއީ ދާއިމީ ގޮތެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ގޮތަށް ނޫންކަމަށާއި، އަހަރެއްގެ އެންޓްރީކޮށްގެން

ލިބުނު ޓީޗަރުންނަށްވެސް ޓްރެއިނިންގް ދިނުމަށް   ޓީޗަރުން ނުލިބޭކަމަށާއި،  ކަމަށްވުމުން  މެދުތެރޭގައި

ނުލިބުނުކަމަށާއި،   މެނޭޖްމަންޓުގަވަގުތު  ސްކޫލުގެ  އިސްކޮށް    އިއެހެންކަމަށްވުމާއެކު 

ބޭފުޅުންއްވަމަސައްކަތްކުރަ  ހުރިހާ  އައި  އައި  މުން  އެޓޭޗްވެގެން   އަލަށް    ޓީޗަރުންނާ 

ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ހުއްޓުމަކަށް އައިކަމަށާއި،   ، މެނޭޖްމަންޓުގެ މަސައްކަތްމަސައްކަތްކޮށްފައިވާތީ

ހުންނާނެކަމަށް  ކްލާސްތަކުގައި  ވެސް ޓީޗަރުންނާއެކު  އަށްހެކިވެރިޔާ  ހެކިވެރިޔާ މަސައްކަތްކުރެވިފައި 

 ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

އެއްޗެއްކަމަށާއި، ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ކުދިންގެ "ޑެއިލީ އެސެސްމަންޓްތަކަކީ" ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެދޭ   7.6.3

ކުދިންނަށް އަންނަ ކުރިއެރުންތައް ނޯޓްކުރަމުން ދާކަމަށާއި، ވަޒީފާއިން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް 

ވަކިވެގެން ދިޔައިރު އެއްވެސް ބްރީފިންގްއެއް ދީފައިނުވާކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އެ ހިސާބުން ފެށިގެން 

ނގޫވިކަމަށާއި، އަދި ވަކިވެގެން ދިޔައިރު ކުދިންގެ އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓުތައް  ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް އުދަ

ސަބްމިޓްކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި، އަހަރު ނިމޭއިރު ސަބްމިޓް ކުރަންޖެހޭ ފުރަތަމަ އެއް މަސް ދުވަހުގެ  

އެފަރާތަށް  ހޯދަންޖެހުނީ  އެއްޗެހި  ހުރިހާ  ފަހުގެ  އޭގެ  ސަބްމިޓްކުރެވިފައިވާކަމަށާއި،   އެއްޗެހި 

ގުޅައިގެންނާއި، ރައްޓެހި ޓީޗަރުންނާ ގުޅިގެންކަމަށާއި، އެ އެއްޗެހި ލިބިގެން ދިޔައިރުވެސް ހުރިހާ  

 އެއްޗެއް ލިބިފައިނުވާކަމަށް ހެކިވެރިޔާ ފާހަގަކުރައްވާފައިވެއެވެ. 

އި، ވަޒީފާއިން ވަކިވެގެންދާއިރު މުވައްޒަފުން ހަވާލުކުރަންޖެހޭ އެއްޗެއް ކަމަށާ  ރިޕޯޓަކީ  ރހޭންޑްއޯވަ  7.6.4

ގޮތަކީހޭންޑްއޯވަރ  އާންމުކޮށް   އޮންނަ  މި ކޮންމެ    ރިޕޯޓުގައި  ހަވާލުކުރުންކަމަށާއި،  ހަފްތާއަކަށް 

ކޮންމެ ކޮންމެ ޓީޗަރެއްވެސް އެފަރާތެއްގެ ސުޕަވައިޒަރާ ހަވާލުކުރަންޖެހޭ އެއްޗެއްކަމަށާއި،    ރިޕޯޓަކީ



 އްދުވާގޮތަށް  ރަ މަރީނާ ޔޫސުފަށް
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ރި ޓީޗަރުން  ސުޕަވައިޒަރުންނަކީ  ހުންނަ  ކަނޑައަޅާފައި  ފަރާތްކަން ގްރޭޑަކަށް  ޕޯޓްކުރަންޖެހޭ 

އެނގޭނެކަމަށާއި،   ފަރާތަށްއްބައްދަލުވުމެޓީޗަރުންނަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އެފަރާތް   ވެސްގައި 

ނަމަވެސް  ޑައިރެކްޓްލީ ރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ ފަރާތަކީ ވަކި ފަރާތެއްކަން ލިޔުމުން އަންގާފައިވާނެކަމަށާއި،  

ހަވާލުކޮށްފައިނުވާކަމަށް   ވަޒީފާއިން ވަކިވެގެން ދިޔައިރު  ރިޕޯޓް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތްހޭންޑްއޯވަރ  

 ހެކިވެރިޔާ ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

ނަޛަރުކުރުމުން  މި   7.7 ހެކިބަހަށް  ޢާއިަޝތު ސުހާނާގެ  ތެރެއިން  ހެކިވެރިންގެ  މައްސަލައިގައި ޙާޟިރުކުރެވުނު 

 އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

އޮބްޒަވޭަޝންގެ   މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަކީ ހެކިވެރިޔާގެހެކިވެރިޔާއަކީ ލީޑިންގް ޓީޗަރެއްކަމަށާއި،   7.7.1

ލެސަން ޕްލޭން ދަށުގައި އެފަރާތް މަސައްކަތްކުރާ ދަންފަޅީގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތެއްކަމަށާއި،  

ހެކިވެރިޔާގެ  މަްޞއޫލިއްޔަތަކީ  ތައްޔާރުކުރުމުގެ  މަްޝވަރާކޮށްގެން  ޓީޗަރުންނާ 

ދޭނެ ގޮތްތައް ރާވައި އޭގެ ލެސަން ޕްލޭންއަކީ ކޮންމެ ހަފްތާއަކަށް ކިޔަވައިމަްޞއޫލިއްޔަތެއްކަމަށާއި،  

މި ހަފްތާގެ ހޯމަ ދުވަހު ކުރިއަށް އޮތް ހަފްތާގެ ކުރީ ހަފްތާގައި ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ އެއްޗެއްކަމަށާއި،  

ހުރިހާ ޓީޗަރުން އެ ޓީޗަރަކާ   ދެން މި ހަފްތާގެ ބުދަ ދުވަހުލެސަން ޕްލޭން މަްޝވަރާކުރާނެކަމަށާއި،  

ޕް ލެސަން  މާއްދާއެއްގެ  ޕްލޭން ލޭން  ހަވާލުކުރެވޭ  ލެސަން  ހެކިވެރިޔާއަށް  ތައްޔާރުކޮށް 

އެސެސްމަންޓެއް   ކުދިންގެ  ހަފްތާއެއްގައި  ކޮންމެ ލެސަން ޕްލޭނަކަށްފަހު ކޮންމެހޭކަމަށާއި،  ފޮނުވަންޖެ 

މެއް ނިމޭއިރު ކުދިންގެ ރބިނާކޮށް ކޮންމެ ޓާ  ގެ މައްޗަށްމި އެސެސްމަންޓްތަކު  ހަދަންޖެހޭކަމަށާއި،

ތައްޔާރުކުރެވިގެންދާނެކަމަށާއި ރިޕޯޓެއް  ކުއްޖެއްގެ   އެސެސްމަންޓް  ކޮންމެ  ރިޕޯޓަކީ  މި 

 ށް ހެކިވެރިޔާ ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ބެލެނިވެރިޔާއަށް ދައްކަންޖެހޭ ރިޕޯޓެއްކަމަ

ރީގެ  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިވެގެން ދިޔުމުގެ ކު ހެކިވެރިޔާ ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި   7.7.2

ހަވާލުކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި،   ހެކިވެރިޔާއާ  އެފަރާތުން  ރައްދުވި އެސެސްމަންޓްތައްވެސް  މައްސަލަ 



 އްދުވާގޮތަށް  ރަ މަރީނާ ޔޫސުފަށް

   VTR/2022/31މައްސަލަ ނަންބަރު:                        ހުށަހެޅި މައްސަލަ އައިލެންޑަރސް އެޑިއުކޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން 
                                            

29 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:  

 

ޕްލޭން ލެސަން  ގަޑިއަށް  ތައްވެސްފަރާތުން  ލެސަން   އެއްވެސްސެމިސްޓަރގެ    ހުށަނާޅާކަމަށާއި،  

އެކަމުގެ ސަބަބުން މައްސަލަ  ކަމަށާއި،  ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާ  އެއް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުންޕްލޭން

 ހުށަހެޅި ފަރާތުން އަލުން އެ ލެސަންތައް "ގޯތްރޫކޮށްގެން" އެ ލެސަންތައް ނަގައިދޭން ޖެހުނުކަމަށާއި، 

ނަށް ތުއްތު ކުދިން ކިޔަވައިދޭންޖެހެނީ  އަލުން އެސެސްމަންޓްތައްވެސް ހަދަން ޖެހުނުކަމަށާއި،    އަދި

ކުދިންނަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ދެ ލެސަން ނުވަތަ ތިން ލެސަން ނަގައިދޭންޖެހުމުގެ ސަބަބުން    ،ކަމަށްވާތީ

ފާހަގަކޮށްފައިވާ ހެކިވެރިޔާ  ދިޔަކަމަށް  އުދަނގޫވެގެން  ބޮޑަށް  އަޙްލާމް ވަރަށް  ޢާއިަޝތު   ގެއިރު، 

ބަލާއިރު،ހެ ވަޒީފާއިން   ކިބަހަށް  ފަރާތް  ރައްދުވި  ކުދިންގެ   މައްސަލަ  ދިޔައިރު  ވަކިވެގެން 

ކުރަންޖެހޭ   ސަބްމިޓް  ނިމޭއިރު  އަހަރު  ސަބްމިޓްކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި،  ރިޕޯޓުތައް  އެސެސްމަންޓް 

އޭގެ ފަހުގެ ހުރިހާ އެއްޗެހި   ފުރަތަމަ އެއް މަސް ދުވަހުގެ އެއްޗެހި ސަބްމިޓްކުރެވިފައިވާކަމަށާއި،

ގުޅައިގެންނާއި،  ޖެހުނީ  ހޯދަން ލިބިގެން އެފަރާތަށް  ގުޅިގެންކަމަށާއި،  ޓީޗަރުންނާ  ރައްޓެހި 

ދެ ހެކިވެރިންގެ  މި ފާހަގަކޮށްފައިވާތީ،ދިޔައިރުވެސް ހުރިހާ އެއްޗެއް ލިބިފައިނުވާކަމަށް ހެކިވެރިޔާ 

އިރު، ޢާއިަޝތު ފާހަގަކުރެވޭ  ހުރިކަން  ހެކިބަހަށް ބަލާއިރު ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ތަޢާރަްޟވުންތަކެއް

"ސްޓޫޑެންޓް  އަދި  ޕްލޭން"  "ލެސަން  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ސްކޫލުގައި  ސުހާނާއަކީ 

އެސެސްމަންޓް" އާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމާ ސީދާ ހަވާލުވެ ހުރި ފަރާތްކަން ހެކިވެރިޔާގެ ހެކިބަހުން 

 އިޒަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރި ސުޕަވަ   މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ  އެނގެން އޮންނާތީ އާއި،

އާއި،  ހެކިވެރިޔާކަންފަރާތަކީ   އޮންނާތީ  ފަރާތަކުން   އެނގެން  އެއްވެސް  މިކަމަށް 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މަސައްކަތް އެންމެ ގާތުން ބަލައި، އެންމެ އިޢުތިރާްޟކޮށްފައިނުވާތީ،  

މި މައްސަލައިގައި ނާކަމަށް ބުރަވެވޭތީ،  ރަނގަޅަށް އެނގޭނެ ފަރާތަކީ ހެކިވެރިޔާ ޢާއިަޝތު ސުހާ

ދިޔައިރު   ވަކިވެގެން  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ރައްދުވި  އެ މައްސަލަ  ހަމައެކަނި  ހަވާލުކޮށްފައިނުވަނީ 

ފެށުނު   ޓާރމްސެމިސްޓަރގެ "ލެސަން ޕްލޭން" ތަކާއި، "އެސެސްމަންޓް" ތައްކަމަށް ބުރަވެވޭއިރު،  



 އްދުވާގޮތަށް  ރަ މަރީނާ ޔޫސުފަށް

   VTR/2022/31މައްސަލަ ނަންބަރު:                        ހުށަހެޅި މައްސަލަ އައިލެންޑަރސް އެޑިއުކޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން 
                                            

29 ގެ  20 ޞަފްޙާ      
 

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

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

 

 17ބަންދުވި ދުވަހަކީ  ސްކޫލް  "މިޑް ޓާރމް" އަށް  ،  ކަމަށާއި  2021އޮގަސްޓު    10ތާރީޙަކީ  

ފަރާތުން   ހުށަހެޅިމައްސަލަ    އަށްކަން  2021އޮކްޓޫބަރު    21އިން ފެށިގެން    2021އޮކްޓޫބަރު  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި    ވަޒީފާއިން ވަކިވެގެން ދިޔައިރު،، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތްފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު

ފެށިގެން    2021އޮގަސްޓު    10އިނުވަނީ  ހަވާލުކޮށްފަފަރާތާ   އާ   2021އޮކްޓޫބަރު    17އިން 

އެސެސްމަންޓް" ތައް ކަމަށް  ސްޓޫޑަންޓް  އެފަރާތުން ހަދަންޖެހޭ "ލެސަން ޕްލޭން" ތަކާއި "   ހަމައަށް

 ބުރަވެވެއެވެ. 

ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވަނީ ދެފަރާތުގެ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް  .8

ބަލާއިރު އަންނަނިވި  އަޅާނެ ހަމައެއް އޮތްތޯ  ދެމެދުގައި ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށްކަމަށް ކަނޑަ

 ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

 23ފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ  އްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާ ދެމެދު ވެމަ 8.1

 އިބާރާތަށް ނަޛަރުކުރުމުން،   ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި )ސީ(ވަނަ މާއްދާގެ 

“Where an Employee elects to terminate his/her employment with the Employer, 

the Employee is required to give a notice of 3 (three) calender months.” 

މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިވާން އެދޭ ޙާލަތުގައި މައްސަލަ  

)ތިނެއް( މަސް ދުވަހުގެ ނޯޓިސް ދޭން ޖެހޭނެކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން   3ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  

ރައްދު  2021އޮކްޓޫބަރު    20އޮންނައިރު،   މައްސަލަ  އެދި ގައި  ވަކިވުމަށް  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ވި 

ވަކިވެފައިވަނީ   ވަޒީފާއިން  އަންގާފައިވާއިރު،  މެދުވެރިކޮށް  އީމެއިލް  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

އެއްވެސް ނޯޓިހެއް ދީފައިވާކަން އެނގެން ނެތަތީ، މި މައްސަލައިގައި    ކުރިއާލައި  ކުއްލިއަކަށްކަމާއި، އަދި



 އްދުވާގޮތަށް  ރަ މަރީނާ ޔޫސުފަށް

   VTR/2022/31މައްސަލަ ނަންބަރު:                        ހުށަހެޅި މައްސަލަ އައިލެންޑަރސް އެޑިއުކޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން 
                                            

29 ގެ  21 ޞަފްޙާ      
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
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ފަރާތް   ރައްދުވި  ވަޒީފާގެ  މައްސަލަ  ހެދިފައިވާ  ދެމެދުގައި  ދެފަރާތުގެ  ވަކިވެފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން 

 އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ. 

ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާތީ، ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ާޤނޫނުގެ   .9

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން،   23ގައި ހެދިފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ  ވަނަ މާއްދާ އާއި ދެފަރާތުގެ ދެމެދު  23

ރ )ނުވަ ހާސް އަށް ސަތޭކަ  -/9831މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް މަހު މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ލިބެމުންދިޔަ  

ރ )ނަވާވީސް  -/29,493  )ތިނެއް( މަސް ދުވަހުގެ މުސާރައަށްވާ  3  ތިރީސް އެއް ރުފިޔާ( ގެ ނިސްބަތުން

ހަމައެއް އޮތްތޯ  ކަނޑައެޅޭނެ ާޤނޫނީގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި    ހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ތިން ރުފިޔާ(

 ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

 23މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާ ދެމެދު ހެދިފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ  9.1

 ގައި،  )ސީ(ވަނަ މާއްދާގެ 

“Where the Employee fails to give the required period of notice, the Employer 

may withhold monies due to the Employee equal to the pay for the period of 

notice.” 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެނގެން  މިފަދައިން  މައްޗަށް   ،އޮންނަކަމާއިކަން  މުވައްޒަފުގެ  ދަށުން  މާއްދާގެ  މި 

)ތިނެއް( މަސް ދުވަހުގެ ނޯޓިހެއް ދިނުންކަން އެނގެން   3ލާޒިމްވެގެންވަނީ ވަޒީފާއިން ވަކިވުމުގެ ކުރިން  

)ތިނެއް( މަސް ދުވަހުގެ ނޯޓިސް ނުދީ    3  ވަޒީފާއިން ވަކިވާ ޙާލަތުގައި  މުވައްޒަފަކު  އޮންނަކަމާއި،

  ދޭން ޖެހި ނުދީވާ މުވައްޒަފަށް  ހަމައެކަނި    ފަރާތަށް ލިބިގެންވަނީވަޒީފާދޭ    މަ،ވަކިވެއްޖެނަ ވަޒީފާއިން  

އެކަނިކަން އެ އިބާރާތަށް   ހިފެހެއްޓުމުގެ އިޚްތިޔާރު  މުއްދަތަށްވާ ފައިސާ  ގެނޯޓިސް   ފައިސާގެ ތެރެއިން

މިއީ މަޖުބޫރު ކަމެއް ނޫންކަން އެއްބަސްވުމުގެ އިބާރާތުން އެނގެން   އޮންނަކަމާއި، ބެލުމުން އެނގެން  



 އްދުވާގޮތަށް  ރަ މަރީނާ ޔޫސުފަށް

   VTR/2022/31މައްސަލަ ނަންބަރު:                        ހުށަހެޅި މައްސަލަ އައިލެންޑަރސް އެޑިއުކޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން 
                                            

29 ގެ  22 ޞަފްޙާ      
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ނޯޓިސް ނުދީ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިވާ ހާލަތުގައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން މުވައްޒަފަށް އޮންނަކަމާއި،  

ކަން  ދޭންޖެހޭ ފައިސާއެއް ނެތް ހާލަތުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް މި އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

 ވަނަ މާއްދާގައި،  23)ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  4/91ާޤނޫނު ނަންބަރު  9.2

ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ބައިވެރިޔަކު އެ ކޮންޓްރެކްޓަކާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ކޮށްފިނަމަ، އެޢަމަލެއް ކުރުމުން ލިބުނު  )ހ(    23" 

 ބަދަލުދޭން ޖެހޭނެއެވެ. ގެއްލުމަކަށް އެޢަމަލުކުރި މީހަކު،  

 )ށ( މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުން ބަދަލުދޭން ޖެހޭނެ ގެއްލުމަކީ: 

 ( ކޮންޓްރެކްޓާ ޚިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން ސީދާ ލިބޭ ގެއްލުން. 1)  

 ގެއްލުން." ( އެފަދަ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ކުރުމުން ލިބިދާނެކަން ކޮންޓްރެކްޓްގެ ބައިވެރިންނަށް އެނގިފައިވާ  2) 

ބަދަލު ނަގައިދިނުމާ  ޓުގައި ގެއްލުމުގެ އެނގެން އޮންނައިރު، ކޮންޓްރެކް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  މިފަދައިން

ކޮންޓްރެކްޓުގެ ބައިވެރިޔަކު މިފަދައިން  އެއްބަސްވެފައި ނުވިނަމަވެސް،    ދެފަރާތުން   ގުޅިގެން ވަކި ގޮތަކަށް

އެ ގެއްލުމުގެ    ންވާ ޙާލަތުގައި،ދެފަރާތުންކުރެ ފަރާތަކަށް ގެއްލު  ޚިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން  ކޮންޓްރެކްޓާ

ށް ބެލުމުން  ލިބިގެންވާކަން މި މާއްދާއަ ށްބަދަލު ހޯދުމަށް ދަޢުވާކުރުމުގެ ޙައްުޤ ގެއްލުން ލިބުނު ފަރާތަ

 ވެއެވެ. ފާހަގަކުރެ އެނގެން އޮންނަކަން  

ަޝރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ   ަޤިޟއްޔާގެ  SC-A/67/2020ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  އެގޮތުން   9.3

 ވަނަ ނަންބަރުގައި،  9

ވަނަ މާއްދާގެ    23"ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާ އަށް ބަލާއިރު، ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ  

މަސް ދުވަހުގެ    3ޒަފު އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަޒީފާއިން ވަކިވާއިރު ނޯޓިހުގެ ގޮތުގައި  )ޑީ( ގައި ބުނެފައިވާ ފަދައިން މުވައް

އެއްބަސްވުމުގައި ބުނެފައިވީ ނަމަވެސް، އެ ނޯޓިސް އެގޮތަށް ނުދީ މުވައްޒަފު ވަކިވާ   ނޯޓިސްއެއް ދޭންވާނެ ކަމަށް ވަޒީފާގެ 

އިސާ މުވައްޒަފެއްގެ ފަރާތުން ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް  ތިން މަސް ދުވަހުގެ މުސާރައަށްވާ ފަ ހިނދު އޭގެ ބަދަލުގައި  

އެއްބަސްވުމާ   ވަޒީފާގެ  މުވައްޒަފު  ނަމަވެސް،  ނުވެއެވެ.  ބަޔާންކޮށްފައި  އެއްބަސްވުމުގައި  ވެފައިވާ  ދެމެދުގައި  ފަރާތުގެ  ދެ 



 އްދުވާގޮތަށް  ރަ މަރީނާ ޔޫސުފަށް

   VTR/2022/31މައްސަލަ ނަންބަރު:                        ހުށަހެޅި މައްސަލަ އައިލެންޑަރސް އެޑިއުކޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން 
                                            

29 ގެ  23 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:  

 

ހަމައެކަނި ނުދީހުރި ފައިސާ ހިފެހެއްޓުމުގެ    ގުވަނީ ޚިލާފުވުމުން އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތަށް ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ހައް 

އް  ހައްގު އެކަނިކަމާއި، މުވައްޒަފު އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވިކަމުގައި ވީނަމަވެސް އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތަށް ހައްގުވާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލެ

 މަށް ގަބޫލެއް ނުކުރެވެއެވެ." ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތް ކަމެއް ކަ   23ނެތް ކަމުގައި ބެލުމަކީ ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ޤާނޫނު ގެ  

މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނާތީ، މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން 

ނޯޓިހެއް ނުދީ ވަޒީފާއިން ކުއްލިއަކަށް ވަކިވުމުގެ    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށް

ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ހާލަތުގައި   ނަމަ، އެ އެކަމުގެ ސަބަބުން ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާ ސަބަބުން މައްސަލަ 

 ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދެވޭނެކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ. 

  13ަޤިޟއްޔާގެ ަޝރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ    SC-A/67/2020ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު   9.4

 ވަނަ ނަންބަރުގައި، 

ގެއްލުމުގެ  "މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާގެ   ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ދޭން ޖެހޭނޭ  އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ މުވައްޒަފުގެ ފަރާތުން 

ވަޒީފާގެ   ގޮތް  ހިސާބުކުރާނޭ  އަދަދު  އެ  ނުވަތަ  އަދަދު  އެ  އެއްބަސްވެ  ފަރާތުން  ދެ  ދުރާލައި  މިންވަރާމެދު  ބަދަލުގެ 

ލިޔެ  ނަމަ،  ފަ އެއްބަސްވުމުގައި  ހާލަތެ އިވާ  އިސްތިސްނާ  ނުވަތަ  އަދި  ކޯޓުން  ގޮތުން  އުސޫލެއްގެ  އާންމު  ނެތްނަމަ،  އް 

ޓްރައިބިއުނަލުން އެ ފަރާތަކަށް ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދޭނީ ދެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތަށެވެ.  

އްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ވުމުގެ ކުރިން ދުރާލައި ނޯޓިސް ދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވަޒީފާގެ އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކި 

ހާލަތުގައި ނޯޓިސް ނުދީ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިވެއްޖެ ނަމަ މުވައްޒަފުގެ ފަރާތުން ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ދޭން ޖެހޭނޭ  

ވެހިރާއްޖޭގެ  އެއްބަސްވެފައި ނުވާނަމަ، ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދިނުމުގައި އަމަލުކުރާނީ ދި ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ މިންވަރާމެދު  

 ވަނަ މާއްދާގައިވާ އުޞޫލަށެވެ."   23ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ގާނޫނުގެ  
 

މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، މި މައްސަލައިގައިވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ގެއްލުމުގެ ބަދަލު  

ދަށުންކަން ވަނަ މާއްދާގެ    23)ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    4/91ނަގައިދެވޭނީ ާޤނޫނު ނަންބަރު  

 އެނގެން އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 



 އްދުވާގޮތަށް  ރަ މަރީނާ ޔޫސުފަށް

   VTR/2022/31މައްސަލަ ނަންބަރު:                        ހުށަހެޅި މައްސަލަ އައިލެންޑަރސް އެޑިއުކޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން 
                                            

29 ގެ  24 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:  

 

  އި،ހެޅި ފަރާތުން މައްސަލައިގައި ހުށަހެޅި މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމާމި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަ 9.5

ޓްރައިބިއުނަލުގައި ބޭއްވުނު އަޑުއެހުންތަކުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، އެއްބަސްވުމުގައި މުވައްޒަފަކު  

ބޭނުންވާނަމަ   ވަކިވާން  ލާޒިމްކޮށްފައި  3ވަޒީފާއިން  ދިނުމަށް  ނޯޓިސް  ދުވަހުގެ  މަސް  ވާ  )ތިނެއް( 

ބުރޫނާރާ ގޮތަކަށް ކިޔަވައިދިނުން   ވުމަށްޓީޗަރު ބަދަލުވެގެންދާ ޙާލަތުގައި ދަރިވަރުންގެ ކިޔެސަބަބަކީ،  

ހޯދުމަށްކަމަށާއި،   ށާއި،ކަމަގެންދިޔުންކުރިއަށް   ޓީޗަރުން  މުވައްޒަފަކު    އާ  އެއްގޮތަށް  އެއްބަސްވުމާ 

ދެންނެވުނު   އިސްވެ  ކުރިން  ވަކިވުމުގެ  ނުދީ )ތިނެއް(    3ވަޒީފާއިން  ނޯޓިސް  ދުވަހުގެ  މަސް 

އްލިގެންދާނީ މި ބަޔާންކުރި ފުރުަޞތުކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،  ވަކިވެއްޖެނަމަ، ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ގެ

ަޤިޟއްޔާގެ ަޝރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ   SC-A/67/2020މިގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  

 ވަނަ ނަންބަރުގައި،  20

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނޯޓިސް    22މި ހާލަތާއި އަޅައިކިޔޭނެ ހާލަތަކީ، ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ގާނޫނުގެ  " 

ވަޒީފާއާބެހޭ ގާނޫނުގެ   ދީފައި ނުވަތަ  ފައިސާ ދީފައި    25މުވައްޒަފުންނަށް  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ނޯޓިސްގެ ބަދަލުގައި 

ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް އެ ގާނޫނުން ލިބިދީފައިވާ ހާލަތެވެ. ނޯޓިސްގެ މުއްދަތުގައު  މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކި 

ގާނޫނުގައި   ވަޒީފާއާބެހޭ  ކަމަށް  ފުދޭނެ  ދިނުމުން  ފައިސާ  މުސާރައަށް  ވާ  މުއްދަތަށް  އެ  ފަރާތަށް  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ 

ހާލަތުގަ  ހިމެނޭ  ވަޒީފާދޭ  ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، މި މައްސަލައިގައި  ބަދަލުގައި އެ ނޯޓިސްގެ  ފަރާތަށް ނޯޓިސް  އި  ދިނުމުގެ 

މި   އަދި  ލިބިގެންވެއެވެ.  މުވައްޒަފަށް  ހައްގު  ނުކުތުމުގެ  އެއްބަސްވުމުން  ވަޒީފާގެ  ދެއްކުމަށްފަހު  ފައިސާ  އަދަދަށްވާ 

އިން ވަކިވުމުގެ ހައްގު ވަޒީފާގެ  މަސް ދުވަހުގެ ނޯޓިސް ދީފައި ވަޒީފާ   3މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި  

ވަޒީފާއިން ވަކިވެއްޖެނަމަ،  އެއްބަސްވުމުން މުވައްޒަފަށް ދީފައި އޮތުމުން އެ ތިން މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިސް ނުދީ މުވައްޒަފަކު  

ކޮށްފައިވާ    އެ ހާލަތުގައި ވަޒީފާދޭފަރާތަށް ލިބޭނޭ ގެއްލުމުގެ މިންވަރުކަމަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި އަންދާޒާ 

 މިންވަރަކީ އެ ތިންމަސްދުވަހުގެ މުސާރައާ އެއްވަރުގެ އަދަދެއްކަން އެނގެއެވެ." 



 އްދުވާގޮތަށް  ރަ މަރީނާ ޔޫސުފަށް
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29 ގެ  25 ޞަފްޙާ      
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ނޯޓިސް ނުދީ   މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  މައްސަލައިގައިމިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނާތީ، މި  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ނަގައިދެވޭނީ    ވަޒީފާއިން ވަކިވުމުގެ ސަބަބުން،

 )ތިނެއް( މަސް ދުވަހުގެ މުސާރަކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ.  3ގިނަވެގެން އެންމެ 

 21ަޤިޟއްޔާގެ ަޝރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ    SC-A/67/2020ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު   9.6

 ވަނަ ނަންބަރުގައި، 

މުވައްޒަފު   ދިފާއުގައި،  އެފަރާތުގެ  ފަރާތުން  މުވައްޒަފުގެ  މަޖިލީހުގައި  ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ  ސުޕްރީމް  "ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ނޯޓިސް ދިނުމެއް ނެތި ވަކިވި ނަމަވެސް، ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން އިތުރު މުވައްޒަފަކު  

ށްފަހު، އެ މުވައްޒަފު ތަމްރީން ކުރިކަމަށާއި، އައު މުވައްޒަފަށް ބޭނުންވާނެ އެންމެހައި ލިޔެ  ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ހޯދައިދިނުމަ 

ގުޅޭގޮތުން މުވައްޒަފުގެ އަތުގައި ހު  ރި ލިޔެކިޔުންތަކާއި މެޓީރިއަލްސްތައްވެސް އެފަރާތަށް  ކިޔުންތަކާއި، ކިޔަވައިދިނުމާ 

މިކަމަށް  ބުނެފައިވާކަމަށާއި، އަދި  މި ރައުޔުގެ    ދެވިފައިވާކަމަށް  ފަރާތުން އިންކާރުކޮށްފައިނުވާތީ،  ވަނަ    20ވަޒީފާދޭ 

އައު    3ޕެރެގްރާފުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން،   މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިސް އަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން 

ތައްޔާރުވުމަށް ފުރުސަތު ހޯދުމަށް  މުވައްޒަފަކު ހޯދުމަށް ނުވަތަ ހުސްވާ ވަޒީފާ ފުރާނެ ގޮތުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި  

އެއްބާރުލުން   ފަރާތުން  މުވައްޒަފުގެ  މަސައްކަތަށް  މުވައްޒަފު  ކުރެވުނު  ކަމުން،  ދަލީލުކޮށްދޭކަމެއް    3ލިބިފައިވާކަން 

ޒަފު  މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިސް ދީފައި ނެތް ނަމަވެސް. ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް އެކަމުގެ ސަބަބުން ލިބޭނެ ގެއްލުން ކުޑަކުރަން މުވައް 

ދޭންޖެހޭ ގެއްލުމުގެ   މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން އެނގެއެވެ. އެ ސަބަބަށްޓަކައި މުވައްޒަފުގެ ފަރާތުން ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް 

 ބަދަލުގެ މިންވަރު ކުޑަވުމަކީ އަދުލުވެރި ގޮތްކަމަށް ގަބޫލުކުރެވެއެވެ." 
 

އޮންނައިރު،   އެނގެން  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  މައްސަލަ  މައްސަލައިގައި  ވާ  ހުށަހެޅިފައިމިމިފަދައިން 

ފަރާތް ނުދީ  ރައްދުވި  ނޯޓިހެއް  ދި  ވަޒީފާއިން  ކުއްލިއަކަށް  އެއްވެސް  މައްސަލަ  ޔައިރު،  ވަކިވެގެން 

ހަފްތާއެއްގެ   އެއްވެސް  ޓާރމްގެ  ވަކިވި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ޕްލޭން"  ރައްދުވި  އަދި"ލެސަން   އެއް 

ހެކިބަހުން   އެއްއެސެސްމަންޓް"  ސްޓޫޑަންޓް  "  ސުހާނާގެ  ޢާއިަޝތު  ހެކިވެރިޔާ  ހަދާފައިނުވާކަން 

ތައް "ސްޓޫޑަންޓް އެސެސްމަންޓް"    ތަކާއި "ލެސަން ޕްލޭން"  ހަވާލާދެވުނު  އެނގެން އޮންނާތީ އާއި،  



 އްދުވާގޮތަށް  ރަ މަރީނާ ޔޫސުފަށް
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29 ގެ  26 ޞަފްޙާ      
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ފަރާ  ނިންމާފައިވާކަން ރައްދުވި  އާއި،މައްސަލަ  ނުވާތީ  ސާބިތުކޮށްދެވިފައި  "ސްޓޫޑެންޓް   ތަށް 

ކޮންމެ   ތަކަކީ  ޓީޗަރުން  އެސެސްމަންޓް"  ގުޅިގެން ފިލާވަޅަކަށްފަހު  ކުދިންނާ  ކިޔަވައިދޭ 

އެސެސްމަންޓްތައް މި  އެއްޗެއްކަމާއި،  ފަރާތްތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ވަޒީފާއިން     

ދިޔައިރު ނަގައިދޭންޖެހުނުކަން   ވަކިވެގެން  އަލުން  ފިލާވަޅުތައް  އެ  ސަބަބުން  ދިޔުމުގެ   ނުނިންމާ 

އޮންނަކަމާއި، އެނގެން  ހެކިބަހުން  ސުހާނާގެ  ޢާއިަޝތު  ފަރާތް   ހެކިވެރިޔާ  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

"ރިޕްލޭސްމަންޓް" ޓީޗަރުން ހޯދުމަށާއި، ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދިނުމުގައި ދަތިތައް ވަޒީފާއިން ވަކިވުމުން  

އައިލެންޑަ  2021އޮގަސްޓު    16،  ކަމާއިދިމާވި ލިމިޓެޑުގެ ގައި  ޕްރައިވެޓް  އެޑިއުކޭަޝން  ރސް 

  ފަރާތުން ޓީޗަރުން ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިވުމުގެ 

ކުރިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްކަން އެނގެން އޮންނާތީ އާއި، އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ނަގާފައިވަނީ އެންމެ 

ހޯދި ޓީޗަރުން ފަހުން  ޓީޗަރެއްކަން ހެކިވެރިޔާ ޢާއިަޝތު އަޙްލާމްގެ ހެކިބަހުން އެނގެން އޮންނާތީ އާއި،  

ސްކޫލު ހިންގުމުގެ  ،  އިގުތު ހޭދަވިކަމާވަމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވަރަށް ގިނަ  ޓްރެއިންކުރުމަށް  

ފަރާތްތައް މަާޤމުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވަމުން ގެންދެވި  ކްލާސްތަކަށް  ޓީޗަރުންނާއެކު    ވެސްއިސް 

މަސައްކަތްކުރަން ޖެހުމުގެ ސަބަބުން ސްކޫލުގެ ކުރިއެރުމަށް ކުރަމުންއައި މަސައްކަތްތައްވެސް  ވަދެ  

އައިކަމަށް   ހުއްޓުމަކަށް  ސަބަބުން  އެނގެން    ހެކިވެރިޔާއެކަމުގެ  ހެކިބަހުން  އަޙްލާމްގެ  ޢާއިަޝތު 

ނޯޓިސް   ސް ދުވަހުގެ)ތިނެއް( މަ  3ޚިލާފަށް  އެއްބަސްވުމާ    މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް  ،އޮންނާތީ އާއި

 މަށްޓަކައިނުދީ ވަޒީފާއިން ވަކިވުމުގެ ސަބަބުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރު 

ސާބިތުކޮށްދި  މަސައްކަތެއްއެއްވެސް   ހެކިކޮށްފައިވާކަން  އެކަށީގެންވާ  ބޭނުމަށް  މައްސަލަ    ނުމުގެ 

ފަރާތުން މަސަ  ރައްދުވި  އެފަދަ  ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ،  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އްކަތެއް 

 ކޮށްފައިނުވާކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ. 



 އްދުވާގޮތަށް  ރަ މަރީނާ ޔޫސުފަށް
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  މައްސަލަ މަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބެލިއިރު، ހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލައިގައި  އިސްވެ ދެންނެވުނު އެންމެހައި ކަންކަ .10

ރސް އެޑިއުކޭަޝން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެކު ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ  އައިލެންޑަ  ވަޒީފާއިން ވަކިވިއިރު،  ރައްދުވި ފަރާތް

)ތިނެއް( މަސް ދުވަހުގެ ނޯޓިސް ނުދީ   3ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް އެފަރާތުން ދޭންޖެހޭ    23އެއްބަސްވުމުގެ  

އޮތަތީ   ން އެނގެންވަކިވުމުގެ ސަބަބުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ގެއްލުންވެފައިވާކަވަޒީފާއިން  ކުއްލިއަކަށް  

ކޮށްފައިވާކަން    މަސައްކަތެއް   ކަށީގެންވާގެއްލުން ކުޑަކުރުމުގެ ބޭނުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެ  ،އާއި

ސަ ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާ  މައްސަލައިގައި  އެފަރާތަށް  މި  މަހު  ބަބަށްޓަކައި،  ފަރާތަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ގެ ނިްޞބަތުން ރ )ނުވަ ހާސް އަށް ސަތޭކަ ތިރީސް އެއް ރުފިޔާ(  9831/-ލިބެމުންދިޔަ  މުސާރައިގެ ގޮތުގައި  

ހަތަރު ސަތޭކަ ނުވަދިހަ  ރ )ނަވާވީސް ހާސް  29،493/-  ޖުމްލަ  )ތިނެއް( މަހުގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ޖެހޭ  3

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން    ގެއްލުމުގެތިން ރުފިޔާ( އަކީ  

 ފެނެއެވެ. ދޭންޖެހޭ ފައިސާކަމަށް ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމަން  

 

 މައްސަލައިގެ ނިންމުން: 

  މައްސަލަ   ،ންތަކަށާއިކިޔު ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެ  ވިމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުންނާއި މައްސަލަ ރައްދު   ދެންފަހެ، 

އައިލެންޑަރސް  ،  ޔަތްކޮށް ބެލިއިރުޢާރި   ށާއި، ހެކިންގެ ހެކިބަހަށްދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަދެފަރާތުން  މަޖިލީހުގައި    ބެލި

ގެ ދަށުން ހިންގަމުންދާ   (C-0139/2012ނަންބަރު:    ރޭަޝން ރަޖިސްޓްކުންފުނި  )އެޑިއުކޭަޝން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  

ޕްރީ ސްކޫލް ޓީޗަރެއްގެ މަޤާމުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން އައި ފަރާތެއްކަމަށްވާ    އަމީރު އަޙުމަދު ކޮމިއުނިޓީ ސްކޫލުގައި 

( A254460މަރީނާ ޔޫސުފް )ނަސީމީވިލާ / ރ. އަނގޮޅިތީމު( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

ށް ތިން ދުވަހަށް )ހަފްތާ ބަންދާއެކު(  ޓާރމް ބްރޭކަށް ސްކޫލް ބަންދުކުރުމަށް ފަހުގައި އަލުން ކިޔަވައިދިނުން ފެށުމަ  މިޑް

ޔޫސުފް ގައި    2021އޮކްޓޫބަރު    20ވެފައިވަނިކޮށް،   ދަތުރުފަތުރު    ގެމަރީނާ  ބަދަލުކުރާތީ،  ހުޅުމާލެއަށް  ދިރިއުޅުން 

  ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް  23ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ  ކުރުމަށް އުދަނގޫވާތީކަމަށް ބުނެ  



 އްދުވާގޮތަށް  ރަ މަރީނާ ޔޫސުފަށް

   VTR/2022/31މައްސަލަ ނަންބަރު:                        ހުށަހެޅި މައްސަލަ އައިލެންޑަރސް އެޑިއުކޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން 
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އެދުމުން، ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ  ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްދިނުމަށް    )ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިސް ނުދީ  3

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުން ވަޒީފާއަދާކުރާ ފަރާތުން ވަޒީފާއިން ވަކިވާން އެދޭނަމަ މަދުވެގެން    23  އެއްބަސްވުމުގެ

އަންގާފައިވީނަމަވެސް، މި ސިޓީއަށް އެފަރާތުން އެއްވެސް    ނޯޓިހެއް ދިނުން ލާޒިމްކުރާކަން  )ތިނެއް( މަސް ދުވަހުގެ  3

އެއްބަސްވުމުގެ   ވަޒީފާގެ  ވެފައިވާ  ދެމެދުގައި  ދެފަރާތުގެ  ނުދީ،  މާއްދާގެ    23ޖަވާބެއް  ބަޔާންކުރާ    )ޑީ(ވަނަ  ގައި 

ތަކުރާރުކޮށް ކުރިން ކިޔަވައިދީފައިވާ  ތީ،  ކިޔަވާދެވުނު ހިސާބެއް ކަށަވަރުނުވާހަދާފައިނުވާތީ، އެހާތަނަށް    ހޭންޑްއޯވަރ

 ރސް އެޑިއުކޭަޝން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށާއި، ދަރިވަރުންނަށް ބައިތައް ކިޔަވައިދޭންޖެހުމުން އެކަމާ ގުޅިގެން އައިލެންޑަ 

މާއްދާއާ މަރީނާ ޔޫސުފް  ވަނަ    23އެއްބަސްވުމުގެ  ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ  ގައި  ދެމެދު   ދެފަރާތުގެ  ކަމަށްބުނެ،ގެއްލުންވެފައިވާ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން،   23ވަނަ މާއްދާއާއި ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ    23ޚިލާފުވެފައިވާތީ، ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

ފިޔާގެ  ރ )ނުވަހާސް އަށް ސަތޭކަ ތިރީސް އެކެއް( ރު-/9831ލިބެމުންދިޔަ މަހު މުސާރަ ކަމުގައިވާ  މަރީނާ ޔޫސުފަށް  

ރ )ނަވާވީސްހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ނުވަދިހަ  -/29,493)ތިނެއް( މަސް ދުވަހުގެ މުސާރަ ކަމުގައިވާ    3ނިސްބަތުން  

ގޮތުގައި   ބަދަލުގެ  ގެއްލުމުގެ  ރުފިޔާ  ފަރާތުންތިނެއް(  ޔޫސުފްގެ  ޕްރައިވެޓް  އައިލެންޑަ   މަރީނާ  އެޑިއުކޭަޝން  ރސް 

އެކީ އެއްފަހަރާ ދެއްކުމަށް    ލިމިޓެޑަށް މައްޗަށް ގެ  މަރީނާ ޔޫސުފްދައްކަންޖެހޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވައި، އެ ފައިސާ 

އައިލެންޑައަންގަވައިދެއް އެދި  ފަރާތުން  ވުން  ލިމިޓެޑުގެ  ޕްރައިވެޓް  އެޑިއުކޭަޝން  ގައި   2022ޖަނަވަރީ    25ރސް 

 ގައި، މި މައްސަލައިވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި

ޔޫސުފް އައިލެންޑަ   މަރީނާ  ވަކިވިއިރު،  ވަޒީފާގެ  ވަޒީފާއިން  ވެފައިވާ  ލިމިޓެޑާއެކު  ޕްރައިވެޓް  އެޑިއުކޭަޝން  ރސް 

)ތިނެއް( މަސް ދުވަހުގެ ނޯޓިސް ނުދީ ކުއްލިއަކަށް   3ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް އެފަރާތުން ދޭންޖެހޭ    23އެއްބަސްވުމުގެ  

ގެއްލުންވެފައިވާކަން އެނގެން  ށް  ރސް އެޑިއުކޭަޝން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑައައިލެންޑަ ވަޒީފާއިން ވަކިވުމުގެ ސަބަބުން  

ބޭނުމަށް   ކުޑަކުރުމުގެ  ގެއްލުން  އާއި،  ޔޫސުފްގެއޮތަތީ  ކޮށްފައިވާކަން    މަރީނާ  މަސައްކަތެއް  އެއްވެސް  ފަރާތުން 

  ދަށުން ވަނަ މާއްދާގެ    23ހޭ ާޤނޫނު( ގެ  )ކޮންޓްރެކްޓާބެ  4/91ާޤނޫނު ނަންބަރު    ތީ،އެފަރާތަށް ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާ



 އްދުވާގޮތަށް  ރަ މަރީނާ ޔޫސުފަށް

   VTR/2022/31މައްސަލަ ނަންބަރު:                        ހުށަހެޅި މައްސަލަ އައިލެންޑަރސް އެޑިއުކޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން 
                                            

29 ގެ  29 ޞަފްޙާ      
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މަހު މުސާރައިގެ    މަރީނާ ޔޫސުފަށް  އެއްބަސްވުމުގައިދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ    ގޮތުގައި  ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ

)ތިނެއް( މަހުގެ   3ރ )ނުވަހާސް އަށް ސަތޭކަ ތިރީސް އެއް ރުފިޔާ( ގެ ނިްޞބަތުން 9831/-ލިބެމުންދިޔަ  ގޮތުގައި

މަރީނާ   ރ )ނަވާވީސް ހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ތިން ރުފިޔާ( އަކ29،493ީ/-  ޖުމްލަ   މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ޖެހޭ

 ރސް އެޑިއުކޭަޝން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ޔޫސުފްގެ ފަރާތުން އައިލެންޑަ

(  އެކާވީސް)  21( އިން ފެށިގެން )ރަސްމީ ބަންދުނޫން(  2022  އޮގަސްޓު  30މިއަދު )  ިއްސެވ ަބާޔްނުކެރުވުނ ަފިއާސ

 ށް އެކީ އެއްފަހަރާ ދިނުމަށްފަހު،ރސް އެޑިއުކޭަޝން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަދުވަހުގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި އައިލެންޑަ 

 ލިޔުމުން އެންގުމަށް  ( ދުވަހުގެތެރޭ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށްތިނެއް)  03އެކަން ހަމަޖެހޭތާ )ރަސްމީ ބަންދުނޫން(  

 މައްޗަށް އަންގައި އަމުރުކޮށް މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ.  ަމީރާނ ޫޔސްުފެގ މި މައްސަލަ ރައްދުވި
 

 1444ޞަފަރު  03

 2022 އޮގަސްޓު 30

 

 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 

 

 

 ޒުހައިރު هللا އާމިނަތު ޢަބްދު      

 ރައީސާ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ 


