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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 

 VTR/2022/33 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 )

 (މާލެ/   މއ. ސީލް) މަރްޔަމް ނަސްރާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (A330918)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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ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން އައި ފަރާތެއްކަމަށްވާ މަރްޔަމް ނަސްރާ )މއ. ސީލް / މާލެ( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ  

ދިނުން ފެށުމަށް މިޑް ޓާރމް ބްރޭކަށް ސްކޫލް ބަންދުކުރުމަށް ފަހުގައި އަލުން ކިޔަވައި  (  A330918ކާޑު ނަންބަރު:  

ދިރިއުޅުން  މަރްޔަމް ނަސްރާގެ ގައި  2021އޮކްޓޫބަރު  21ދުވަހަށް )ހަފްތާ ބަންދާއެކު( ވެފައިވަނިކޮށް،  ދެއެންމެ 

ބުނެ   ކުރުމަށް އުދަނގޫވާތީކަމަށް  ދަތުރުފަތުރު  ބަދަލުކުރާތީ،  ވަޒީފާގެ  ހުޅުމާލެއަށް  ދެމެދުގައި ވެފައިވާ  ދެފަރާތުގެ 

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

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުން ވަޒީފާއަދާކުރާ    23  އި ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ އެދުމުން، ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގަ

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

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

ބަޔާންކުރާ    23އެއްބަސްވުމުގެ   ގައި  )ޑީ(  މާއްދާގެ  ކިޔަވާދެވުނު   ހޭންޑްއޯވަރވަނަ  އެހާތަނަށް  ހަދާފައިނުވާތީ، 

މުން އެކަމާ ގުޅިގެން  ހިސާބެއް ކަށަވަރުނުވުމުގެ ސަބަބުން ތަކުރާރުކޮށް ކުރިން ކިޔަވައިދީފައިވާ ބައިތައް ކިޔަވައިދޭންޖެހު 

ރސް އެޑިއުކޭަޝން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށާއި، ދަރިވަރުންނަށް އެކަމުގެ ސަބަބުން ގެއްލުންވެފައިވާތީ، މަރްޔަމް  އައިލެންޑަ 

ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވައިދެއްވައި، ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވެފައިވާތީ، ނަސްރާ  

ާޤނޫނުގެ  ކޮންޓް އެއްބަސްވުމުގެ    23ރެކްޓާބެހޭ  ވަޒީފާގެ  މާއްދާއާއި  ދަށުން،    23ވަނަ  މާއްދާގެ  މަރްޔަމް  ވަނަ 

، ހަތްދިހަ  ރުފިޔާ  ދިހަހާސް ހަސަތޭކަ ސަތާރަރ )-/10,617.79ލިބެމުންދިޔަ މަހު މުސާރަ ކަމުގައިވާ  ނަސްރާއަށް  

ތިރީސް އެއްހާސް އަށް  ރ )-/31,853.37މަސް ދުވަހުގެ މުސާރައަށްވާ    )ތިނެއް(  3  ( ގެ ނިސްބަތުންނުވަ ލާރި

 މަރްޔަމް ނަސްރާގެ ފަރާތުންރުފިޔާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި    (ސަތޭކަ ފަންސާސް ތިން ރުފިޔާ، ތިރީސް ހަތް ލާރި

އި، އެ ފައިސާ އެކީ އެއްފަހަރާ  ދައްކަންޖެހޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވަ  ރސް އެޑިއުކޭަޝން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށްއައިލެންޑަ 

ރސް އެޑިއުކޭަޝން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ  ވުން އެދި އައިލެންޑަމައްޗަށް އަންގަވައިދެއްމަރްޔަމް ނަސްރާގެ ދެއްކުމަށް 

 ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުން ބެލިފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.   2022ޖަނަވަރީ  25ފަރާތުން 
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 ރައުޔު މެންބަރުގެ  

 ޒުހައިރުގެ ރައުޔު هللا އާމިނަތު ޢަބްދު

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

ކަމުގައިވާ   .1 ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ލިމިޓެޑް މައްސަލަ  ޕްރައިވެޓް  އެޑިއުކޭަޝން  ކުންފުނި )  އައިލެންޑަރސް 

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

ފަރާތް(   'މައްސަލަ  މުޚާތަބުކުރެވޭ  ހުށަހެޅި  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ގޮތުން  ހުށަހެޅުމުގެ  މައްސަލަ 

 އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.   ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރުމުން

ނަސްރާމަ 1.1 މާލެ)  ރްޔަމް   / ސީލް  ނަންބަރު: މއ.  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި   )

A330918 ީމީގެ ފަހުން "މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް" ގެ ގޮތުގައި މުޚާތަބުކުރެވޭ ފަރާތް( އަކ( )

ކޮމިއުނިޓީ   އަޙުމަދު  އަމީރު  ހިންގަމުންދާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ސްކޫލް  މައްސަލަ  ޕްރީ  ސްކޫލުގައި 

ވަޒީފާ  އިން ފެށިގެން    2015ނޮވެންބަރު    23  ދާއިމީ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި  ޓީޗަރެއްގެ މަާޤމުގައި

ގައި ވަޒީފާގެ    2015ނޮވެންބަރު    23ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި    އަދާކުރަމުން އައި ފަރާތެއްކަމަށާއި،

 ފައިވެއެވެ. އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް

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

ވެފައިވަނިކޮށް    ދެއެންމެ   ބަންދާއެކު(  )ހަފްތާ  މައްސަލަ    2021އޮކްޓޫބަރު    21ދުވަހަށް  ގައި 

ބަދަލުކުރާތީ  ރައްދުވި  ހުޅުމާލެއަށް  އުދަނގޫވާތީކަމަށް ފަރާތުގެ ދިރިއުޅުން  ކުރުމަށް  ، ދަތުރުފަތުރު 

ނަމަވެސް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްދިނުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގާފައިވާކަމަށާއި،  ބުނެ ވަގުތުން  

ވަކިވެ ވަޒީފާއިން  ނުދީ  ނޯޓިހެއް  އެއްވެސް  މެދުތެރެއިން  އަހަރުގެ  އެކަޑެމިކް  ފައިވާތީ ކުއްލިއަކަށް 



 އްދުވާގޮތަށް  ރަ މަރްޔަމް ނަސްރާއަށް
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ޢަމަލުކޮ އެއްބަސްވުމުގެ  އެފަދައިން  ވަޒީފާގެ  ވެފައިވާ  ދެމެދުގައި  ދެފަރާތުގެ  ވަނަ    23ށްފައިވަނީ 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުން ވަޒީފާއަދާކުރާ  23  މާއްދާއާ ޚިލާފަށްކަމަށާއި، އެ އެއްބަސްވުމުގެ

ނުން )ތިނެއް( މަސް ދުވަހުގެ ނޯޓިހެއް ދި   3ފަރާތުން ވަޒީފާއިން ވަކިވާން އެދޭނަމަ މަދުވެގެން  

ފަރާތަށް  ލާޒިމްކުރާކަމަށާއި،   ރައްދުވި  މައްސަލަ  އަންގައި  ޢަމަލުކުރުމަށް  އެފަދައިން  އެހެންކަމުން 

އި، ނަމަވެސް މި ސިޓީއަށް އެފަރާތުން ޖަވާބު ދީފައިނުވާކަމަށާއި، އަދި  ސިޓީ ފޮނުވާފައިވާނެކަމަށާ

ވަނަ   23ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ  ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެފައިވާ  ވަޒީފާއަށް ނުކުމެފައި ނުވާއިރު،  

ގައި ބަޔާންކުރާގޮތަށް ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތް ކިޔަވައިދިނުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ   )ޑީ(މާއްދާގެ  

ޙަވާލުކުރުމަށާއި، އަދި ހޭންޑްއޯވަރ ރިޕޯޓެއް   އިވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކާމަސައްކަތްތައް  

އެފަދައިން   ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  ޙަވާލުކުރަންޖެހޭކަމަށް  އޯވާވެސް  ތައްޔާރުކޮށް  ހޭންޑް 

-ސަބަބުން މިޑް  ކަށަވަރުނުވުމުގެ   ހިސާބެއްއެހާތަނަށް ކިޔަވާދެވުނު  އެހެންކަމުންކަމަށާއި،  ހަދާފައިނުވާ

އަލުން މުޅި ސެމިސްޓަރއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސިލަބަސް  ސްތައް ފެށުމުން  ޓާމް ބްރޭކަށް ފަހުގައި ކުލާ 

ބައިތައް  ކިޔަވައިދީފައިވާ  ކުރިން  ތަކުރާރުކޮށް  އަދި  މަޖުބޫރުވެގެންދިޔަކަމަށާއި،  ކަވަރުކުރަން 

ން  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށާއި، ދަރިވަރުންނަށް އެކަމުގެ ސަބަބު  ކިޔަވައިދޭންޖެހުމުން އެކަމާ ގުޅިގެން

ާޤނޫނު ނަންބަރު ކުރިމަތި  ދަތިތަކާއި، ގެއްލުންތައް ވަނީ  ވިކަމަށާއި، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން 

 މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާތަކާވެސް ޚިލާފުވެފައިކަމަށް  )ތަޢުލީމުގެ ާޤނޫނު( ގެ ދަށުން އެފަރާތާ  24/2020

 ކޮށްފައިވެއެވެ. ފާހަގަޅި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެ

ވަޒީފާއިން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް ވަކިވެފައިވަނީ އެފަރާތުގެ ދިރިއުޅުން ހުޅުމާލެއަށް ބަދަލުކުރުމާ   1.3

، މައްސަލަ ރައްދުވި  ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސްކުރުމަށް އުދަނގޫވެގެން  ދަތުރުފަތުރު  ގުޅިގެން

ހުޅުމާލޭގައި   ވަކިވެފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ހިންގަންފެށި    2021އޮކްޓޫބަރު    25ފަރާތް  ގައި 

 ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ޕްރީސްކޫލުން ވަޒީފާ ލިބުމާ ގުޅިގެންކަމަށް މައްސަލަ 



 އްދުވާގޮތަށް  ރަ މަރްޔަމް ނަސްރާއަށް
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މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާ ދެމެދު ވެފައިވާ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދެނީ   .2

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

ވަޒީފާގެ   ފޮނުވުމަށްފަހު،  އެދި ސިޓީ  ވަކިކޮށްދިނުމަށް  ވަގުތުން  ވަޒީފާއިން  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

 ރައްދުވި އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އަންގާފައިވީނަމަވެސް ވަޒީފާއަށް ނިކުމެފައިނުވާތީ، މައްސަލަ

ކަނޑައަޅުއްވައިދެއްވައި،   ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް  އެއްބަސްވުމާ  ވަޒީފާގެ  އެއްބަސްވުމާ  ފަރާތުން  ވަޒީފާގެ 

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

ދިހަހާސް  ރ )-/10,617.79ކަމުގައިވާ    ދިޔަ މަހު މުސާރަދަށުން، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ލިބެމުން

މަސް ދުވަހުގެ މުސާރައަށްވާ    )ތިނެއް(  3  ( ގެ ނިސްބަތުން، ހަތްދިހަ ނުވަ ލާރިރުފިޔާ  ހަސަތޭކަ ސަތާރަ

ރުފިޔާ    (ތިރީސް އެއްހާސް އަށް ސަތޭކަ ފަންސާސް ތިން ރުފިޔާ، ތިރީސް ހަތް ލާރިރ )-/31,853.37

ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދައްކަންޖެހޭނެކަމަށް  

މައްޗަށް   ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ދެއްކުމަށް  އެއްފަހަރާ  އެކީ  ފައިސާ  އެ  ކަނޑައަޅުއްވައި، 

 އި މި މައްސަލަ ނިންމަވައިދެއްވުމަށެވެ. އަންގަވައިދެއްވައި، ވެވަޑައިގެންނެވި އެންމެ އަވަސް ފުރުަޞތެއްގަ

ކަންކަމަށް  .3 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  ފޯމު"  ހުށަހަޅާ  "ޖަވާބު  މައްސަލައިގެ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

 ނަޒަރުކުރުމުން އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ފަރާތުން އިންކާރުކުރާކަމަށާއި،  ހުށަހެޅި ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާއަށް މައްސަލަ ރައްދުވި  މައްސަލަ 3.1

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

ނޯޓިސް   ޙާލަތުގައި  މަސްދުވަހުގެ  ނުދޭ  ނޯޓިސް  ލާޒިމްކޮށްފައިވީނަމަވެސް،  )ތިނެއް(   3ދިނުން 

އެ ނުޖެހޭނެކަން  ދޭން  އަނބުރާ  މުސާރަ  ސާފުވާކަމަށާއި،   މަސްދުވަހުގެ  ބެލުމުން  މާއްދާއަށް 

މާއްދާގެ    23އެއްބަސްވުމުގެ   ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  )ސީ(ވަނަ  މުވައްޒަފަކު    ގައި  ނުދީ  ނޯޓިސް 

ވަޒީފާއިން ވަކިވާ ޙާލަތެއްގައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އެހާތަނަށް އެ މުވައްޒަފަކަށް ދޭންޖެހި ނުދީއޮތް 



 އްދުވާގޮތަށް  ރަ މަރްޔަމް ނަސްރާއަށް
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މި ފައިސާގެ މިންވަރެއް ހިފެހެއްޓުމުގެ އިޚްތިޔާރު ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ލިބިގެންވާ ވާހަކަ ކަމަށާއި،  

ގޮތަށް   ހިނގާފައިވާ  ކަން  ވަޒީފާއިން  މައްސަލައިގައި  ފަރާތް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ބަލާއިރު، 

މަހުގެ    2021އޮކްޓޫބަރު    21ވަކިވެފައިވަނީ   އޮކްޓޫބަރު  އެހާތަނަށް  ކަމަށްވާއިރު،  ދުވަހު  ވަނަ 

ލިބިދީފައިވާ  ދަށުން  އެއްބަސްވުމުގެ  ފަރާތަށް  ވަޒީފާދޭ  ޙައްަޤކީ  ހިފެހެއްޓުމުގެ  ނުދީ   މުސާރަ 

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

 ފަހުން ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމަށް ދަޢުވާ ކުރެވިދާނެކަމަށް ނުފެންނަކަން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

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

މު ހަވާލުކުރެވިފައިވާ  ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  މުވައްޒަފަކާ  އެ  ހާލަތުގައި  ވަކިވާ  ވަޒީފާއިން  ވައްޒަފަކު 

ފަރާތުން ވަޒީފާދޭ  މަސައްކަތްތަކެއް  ފަރާތަކަށް    އެންމެހައި  އަންގާ  ކަނޑައަޅައި 

ހަވާލުކުރަންވާނެކަމަށާއި، އަދި ހޭންޑް އޯވަރ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާ 

ފަރާތުން ހަވާލުކުރަންވާނެކަމަށާއި،    ފަރާތަކާއި ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

އެފަދައިން ޢަމަލުކޮށްފައިނުވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މައްސަލަ  

ނަންބަރު   ފޮނުވާފައިވާ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި އިން  ސިޓީ  IE-HO/2021/087ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ފަރާތުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ އެދުން ަޤބޫލުކުރާކަމަށާއި، އަދި ދެފަރާތުގެ ދެމެދު ވެފައިވާ 

އެއްބަސްވުމާ އެފަދައިން   ވަޒީފާގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި،  އެދޭކަން  ޢަމަލުކުރުމަށް  އެއްގޮތަށް 

މާއް  އެ  ޢަމަލުކުރެވޭނީ  ފަރާތަށް  ރައްދުވި  ފަރާތުން މައްސަލަ  ވަޒީފާދޭ  ގޮތަށް  ބަޔާންކުރާ  ދާގައި 

އައްޔަންކުރާ ފަރާތެއް ދެއްކުމުންކަމަށްވާއިރު، މި މައްސަލަ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމާ   ޅާކަނޑައަ

 ހަމައަށްވެސް އެފަދަ ފަރާތެއް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ދައްކާފައިނުވާކަން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ރާތް، އެފަރާތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި މަސައްކަތާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހައި  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަ 3.3

ވަކި ފަރާތެއް ކަނޑައަޅައި ޢައްޔަންކޮށް އެފަރާތާ ލިޔެކިޔުމަކާއި، ހޭންޑް އޯވަރ ރިޕޯޓު ހަވާލުކުރުމަށް  



 އްދުވާގޮތަށް  ރަ މަރްޔަމް ނަސްރާއަށް
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ވަނަ   23ވުމުގެ  ޒިންމާއެއްކަން ވަޒީފާގެ އެއްބަސް ތަކެތި ހަވާލުކުރުމަށް އެންގުމަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ  

އެފަދައިން   ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ  ނަމަވެސް  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި،  ސާފުކޮށް  މާއްދާގައި 

ވަޒީފާއިން   ކޮށްފައިވާ  ޢަމަލުކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި،  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ހަމައަށް  ވަކިވުމާ 

ކިޔަވައިދިނުމަށް  މެޓީރިއަލްތަކާއި"،  "ޓީޗިންގް  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  މަސައްކަތްތަކާއި،  އެންމެހައި 

ހުރީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިކަމަށާއި، ބޭނުންކުރި ހުރިހާ ނޯޓްސް ފަދަ ތަކެތި  

އި ހުރި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ އަމިއްލަ ތަކެތިވެސް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއިން  އޭގެ ތެރޭގަ

އެތައް އޮންނާނެކަމަށާއި،   ވަކިވިތާ  އެނގެން  ލިޔުމުން  ހަވާލުވި  ތަކެއްޗާ  އެ  ފަހުންކަން  ދުވަހެއް 

އްރަރެއްގެ މައްޗަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ކިޔަވައިދެމުން އަންނަނީ އަމިއްލައަށް ކަނޑައަޅާ މުގަ 

އޮންނަ  ނޫންކަމަށާއި،   ކަނޑައެޅިފައި  ގެންދަނީ  ކިޔަވައިދެމުން   "ސްޓޭންޑާރޑް ސްކޫލުގައި 

 ޑް ރސްޓޭންޑާ " މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެ ގްރޭޑެއްގެ ހުރިހާ ޓީޗަރުން ތިބެގެން ތައްޔާރުކުރާ    " ސިލަބަހެއްގެ

ބޭނުންކުރާ އެންމެހައި މަޢުލޫމާތުތަކާއި،   ލެސަން ޕްލޭންއެއްގެ" މައްޗަށް ކަމަށާއި، ކިޔަވައިދިނުމަށް

ކަންކަމާއި، ކުދިންގެ އެޓެންޑެންސާއި، ކިޔެވުމުގެ "ޕްރޮގްރެސް ރިޕޯޓް" ފަދަ    ކުދިންނާ ގުޅޭ އެންމެހާ

އެންމެހާ ކަންކަމަކީ ދުވަހުން ދުވަހަށް ސްކޫލުގެ ލީޑިންގް ޓީޗަރަށާއި، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް 

މަސަ  ކުލާހުގައި  ހިއްސާކުރެވޭ  ކިޔަވައިދޭ  ދުވަހަށް  ދުވަހުން  ޓީޗަރާއި  އެސިސްޓެންޓް  އްކަތްކުރާ 

ރައްދު މައްސަލަ  އެހެންކަމުން  ކަމަށާއި  ފަރާތް  ކަންކަން  ވަކިވެފައިވީނަމަވެސް  ވި  ވަޒީފާއިން 

ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައިދީފައިވަނީ ކިހާ ހިސާބަކަށްކަން ނުވަތަ ކިޔަވައިދޭންޖެހޭ ހިސާބަކީ ކޮބައިކަން 

ސެމިސްޓަރގެ    1ގެ ސަބަބުން އަލުން ސިލަބަސް ކަވަރުކުރުމަށް މަޖުބޫރުވެގެން ދިޔަކަމަށާއި،  ނޭނގުމު

ސެމިސްޓަރގެ ސިލަބަސް ކިޔަވައިދިނުމަށް މަޖުބޫރުވެގެންދިޔަކަމަށާއި، ކިޔަވައިދޭންޖެހޭ    2ތެރޭގައި  

ށަހެޅި ފަރާތުން ބުނާ މަންހަޖު އެއްކޮށް ކަވަރުކުރުމުގައި ގޮންޖެހުންތަކެއް ދިމާވިކަމަށް މައްސަލަ ހު

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ބުނުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އިންކާރުކުރާކަމަށާއި،  



 އްދުވާގޮތަށް  ރަ މަރްޔަމް ނަސްރާއަށް
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އަމިއްލަ   މަޢުލޫމާތެއް  އެ  ހުރިނަމަ  މަޢުލޫމާތެއް  އެފަދަ  އަތުގައި  އެފަރާތުގެ  ފަހުވެސް  ވަކިވުމަށް 

ކުލާހާއި ހަވާލުވެ ތިބި ފަރާތްތަކާއި ހަވާލުކޮށްފައިވާނެކަމަށް ދެމުންދިޔަ  ގޮތުންވެސް އެފަރާތުން ކިޔަވައި

 ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ގެއްލުން  3.4 މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިވުމުގެ ސަބަބުން މައްސަލަ 

ނަމަވެސް އެކަން   ޒިންމާއެއްކަމަށާއި،ވެފައިވާކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  

ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާކަމަށާއި، ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  ވަޒީފާގެ    މައްސަލަ  ފަރާތް  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި   އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށް ވަޒީފާއިން ވަކިވި ވަކިވުމަކީ އެކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް

ލިބިފައިވާ  ގެއްލުން  އެ   މެއްކަމުގައިކަ  ފަރާތަށް  ހަމައެއް    ބަލައި،  ނަގައިދެވޭނެ  ބަދަލު  ގެއްލުމުގެ 

އެހެން  ނޫންކަމަށާއި،   އިތުރު  ވަކިވެފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި   3މައްސަލަ 

ވަނަ އަހަރުގެ މިޑް   2021ފަރާތަކާއެކުއެކީގައި ކަމަށާއި، މި ފަރާތްތައް ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވަނީ  

ގައިކަމަށާއި، އަދި ވަކިވުމުގެ ކުރިން މައްސަލަ    2021އޮކްޓޫބަރު    20ތެރޭގައި  ގެ  ޓާރމް ބްރޭކް

މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިވާން އުޅޭކަން އެނގިގެން    05ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ކޮންމެވެސް ގޮތަކަށް  

ޓީޗަރުން ހޯދުމަށް   5އަށް މުއްދަތު ހަމަވާގޮތަށް    14:00ވަނަ ދުވަހުގެ    2021އޮކްޓޫބަރު    19

 5އި، އަދި މިޑް ޓާމް ބްރޭކް ނިންމާ ސްކޫލް އަލުން ހުޅުވުނުއިރު ކޮލިފައިޑް  ލާނުކޮށްފައިވާކަމަށާއިޢު

އެހެންކަމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި   ޓީޗަރުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއާ ގުޅިފައިވާކަމަށާއި،

ވަޒީފާގެ ހޯދައި  މުވައްޒަފަކު  އައު  ބުނާ  ގެއްލިފައިވާކަމަށް  އިންތިޒާމުތައް   ފަރާތަށް  އެންމެހާ 

ފުރިހަމަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިފައިވާކަމަށް ބުނާ ބުނުމަކީ ބުރަދަނެއް ހުރި ވާހަކައެއް ނޫންކަން 

 މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

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

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ލިބިދީފައިވާ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތައް ހިފެހެއްޓުމުގެ   23ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ  



 އްދުވާގޮތަށް  ރަ މަރްޔަމް ނަސްރާއަށް

   VTR/2022/33މައްސަލަ ނަންބަރު:                        ހުށަހެޅި މައްސަލަ އައިލެންޑަރސް އެޑިއުކޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން 
                                            

30 ގެ 9 ޞަފްޙާ       
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ޙައްުޤ  ޙައްުޤ ދޫކޮށްލާފައިވާތީ، އޭގެ އެތައް ދުވަހެއް ފަހުން ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމަށް ދަޢުވާ ކުރުމުގެ  

އެއްބަސްވުމާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް ޚިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން    ނޯންނާނެކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވައިދެއްވައި،

ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  ޒިންމާއެއްކަމަށްވެފައި،  ފަރާތުގެ  ގެއްލުންވި  ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ  ގެއްލުންވެފައިވާކަން 

، މައްސަލަ  ފަރާތުން އެފަރާތަށް ގެއްލުން ވެފައިވާކަން ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވައިދެއްވައި 

މުގެ ަޝރުޢީ އަދި ާޤނޫނީ ހަމައެއް ނެތްކަމަށް ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދިނު 

 ކަނޑައަޅުއްވައިދެއްވައި މައްސަލަ ނިންމަވައިދެއްވުމަށެވެ.  

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

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

މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފިނަމަ، އެ ވަޒީފާއިން އޭނާ ވަކިކުރީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތިކަމުގައި  

)ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ    03ތަށް ަޤބޫލުކުރެވޭނަމަ، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން  ވަޒީފާއަދާކުރާ ފަރާ

ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،   ލިބިގެންވާކަމަށް  ޙައްުޤ  ހުށަހެޅުމުގެ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ަޝކުވާ  އެކަމުގެ  ތެރޭގައި 

ނަންބަރު   ލިމިޓެޑްގެ  ޕްރައިވެޓް  އެޑިއުކޭަޝން  އޮކްޓޫބަރު   IE-HO/2021/087  (23އައިލެންޑަރސް 

ގައިކަން   2021އޮކްޓޫބަރު    21( ސިޓީއިން މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވަނީ  2021

ވަކިވިފަހުން   ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  މަސްދުވަސް   03އެނގޭކަމަށާއި،  )ތިނެއް( 

ނަންބަރު   ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އެކޯޓުގެ   HC-A/236/2013ފާއިތުވެފައިވާތީ،  އާއި  ަޤިޟއްޔާ 

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

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްުޤ ވަޒީފާ ދިން ފަރާތަށް ލިބިގެން ނުވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް، މި 

ވަޒީފާއާބެހޭ   ނޫންކަމަށް މައްސަލައަކީ  މައްސަލައެއް  ކުރިއަށްގެންދެވޭނެ  ހުށަހަޅައިގެން  ޓްރައިބިއުނަލަށް 

އެދި   ނަސްރާގެކަނޑައަޅައިދިނުމަށް  ގޮތުން   މަރްޔަމް  ާޤނޫނީ  ނުކުތާއަށް  އިޖުރާއީ  ހުށަހެޅި  ފަރާތުން 

 އި،ވަނަ މައްދާގެ )ހ( ގަ 28)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  2/2008ނަޒަރުކުރިއިރު، ާޤނޫނު ނަންބަރު 



 އްދުވާގޮތަށް  ރަ މަރްޔަމް ނަސްރާއަށް

   VTR/2022/33މައްސަލަ ނަންބަރު:                        ހުށަހެޅި މައްސަލަ އައިލެންޑަރސް އެޑިއުކޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން 
                                            

30 ގެ  10 ޞަފްޙާ      
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މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފިނަމަ، އެ  "ނޯޓިސް ދިނުމަށްފަހު ނުވަތަ ނޯޓިސް ދިނުމަކާ ނުލައިނަމަވެސް،  

  ވަޒީފާއިން އޭނާ ވަކިކުރީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި ކަމުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހާއަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ، 

ތިންމަސް  ފެށިގެން  ތާރީޙުން  ވަކިކުރި  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއިން  ޝަކުވާ،  އެކަމުގެ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ   

 ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު އޭނާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ." 

މި އިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިއޮތުމުން، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ސަބަބަކީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނޫންކަމަށް ފެންނަ  

ރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުަޞތު ދެވިފައިވަނީ  މަސް ދުވަސް ތެރޭގައި ޓް  3ޙާލަތުގައި، އެ މައްސަލަ  

ފަރާތަށް އަދާކުރާ  އައިލެންޑަރސް    ވަޒީފާ  މައްސަލައިގައި  މި  އާއި،  އޮންނާތީ  އެނގެން  އެކަނިކަން 

ގައި ހުށަހެޅި 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު'  2022ޖަނަވަރީ  25އެޑިއުކޭަޝން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން 

  ުހށެަހޅަިފިއ ިމާވ ަމްއސަަލައީކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކކޮށެްގްނ ުހށެަހޅަިފިއވާ ަމްއސަަލެއްއ ޫންނަކާމިއ، އަށް ބެލުމުން،  

އައިލެންޑަރސް އެޑިއުކޭަޝން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ަޝކުވާ ހުށަހަޅާފައިވަނީ އައިލެންޑަރސް އެޑިއުކޭަޝން  

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން    23ދެމެދު ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ    މަރްޔަމް ނަސްރާއާޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި  

މަސް ދުވަހުގެ ނޯޓިސް ނުދީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ވަޒީފާއިން ވަގުތުން ވަކިކޮށްދިނުމަށް  3ދޭންޖެހޭ  

ހުށަހެޅި  މައްސަލަ    ސިޓީއެއް ފޮނުވުމަށްފަހު،ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް    2021އޮކްޓޫބަރު    21އެދި  

އައިލެންޑަރސް   ޢަމަލުކުރުމަށް  އެއްގޮތަށް  އެއްބަސްވުމާ  ވަޒީފާގެ  ފަރާތަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތުން 

( ސިޓީއިން  2021އޮކްޓޫބަރު    23)  IE-HO/2021/087އެޑިއުކޭަޝން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ނަންބަރު  

އްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި  އަންގާފައިވީނަމަވެސް އެފަދައިން ޢަމަލުކޮށްފައިނުވާތީއާއި، މަ

ާޤނޫނުގެ   ބެހޭ  ކޮންޓްރެކްޓާ  ޚިލާފުވެފައިވާތީއާއި،  އެއްބަސްވުމާ  ވަޒީފާގެ  މާއްދާއާއި    23ވެފައިވާ  ވަނަ 

އެއްބަސްވުމުގެ   ވަޒީފާގެ  ވެފައިވާ  ދެމެދުގައި  ރައްދުވި    23ދެފަރާތުގެ  މައްސަލަ  ދަށުން،  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ލިބެ ނިސްބަތުން  ފަރާތަށް  މުސާރައިގެ  ފައިސާ    03މުންދިޔަ  މުސާރައަށްވާ  މަސްދުވަހުގެ  )ތިނެއް( 



 އްދުވާގޮތަށް  ރަ މަރްޔަމް ނަސްރާއަށް

   VTR/2022/33މައްސަލަ ނަންބަރު:                        ހުށަހެޅި މައްސަލަ އައިލެންޑަރސް އެޑިއުކޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން 
                                            

30 ގެ  11 ޞަފްޙާ      
 

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

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

 

)ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ   R-20/2015ލިބިފައިނުވާތީކަން އެންގެން އޮންނާތީއާއި، ގަވާއިދު ނަންބަރު  

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

ބަޔާ  ކަނޑައެޅިގެން  ޚިލާފެއް،  "އެހެންގޮތަކަށް  ނުވަތަ  މައްސަލައެއް  ވަޒީފާއާގުޅޭ  ނުވާނަމަ،  އެ  ންކޮށްފައި 

އެ މައްސަލަ    )ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި   6މައްސަލައެއް ނުވަތަ ޚިލާފެއް އުފެދުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން  

ސަލަތައް ހުށަހެޅުމަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އުޖޫރައާގުޅުންހުރި މައް

 މި މާއްދާ ހުރަހެއްނާޅައެވެ." 

އާއި،   އޮންނާތީ  އެނގެން  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  ަމްއސަަލ  މިފަދައިން  ިމ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ 

 R-20/2015ހުށަހެޅުނު އިރު ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދިޔަ ގަވާއިދު ނަންބަރު  ުހށަަހޅަާފިއަވީނ ިމ ަމްއސަަލ  

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

ަމްއސަަލިއަގިއ ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފރުާތްނ ހުޯދމްަށ އެދަިފއާިވ ެގއުްލުމެގ    ،ހަމަވުމުގެ ކުރިން ކަމުގައިވާތީއާއި  

ެގްނގްޮސެގްނަކަމށް   ުކިރައށް  ބަަލިއ  ަމުއޟީޫޢޮގުތްނ  ަމްއސަަލ  މި  ަކނޑެައޭޅީނ  ގެޮތއް  ުގޭޅޮގތްުނ  ބަދާަލ 

 ަމްއސަަލެއްއަކަމްށ  ެފްނާނީތ، ިމ ަމްއސަަލައީކ ަވޒާީފާއބޭެހ ްޓަރިއިބުއނުަލްނ ބަަލއި ޮގެތްއ ަކނަޑައޅްަނޖޭެހ

ަމްއަޗށް    ަމްރަޔްމ ަންސާރެގިންނަމިއ، ިމ ަމްއސަަލައްށ ަމއުޟީޫޢޮގުތްނ ަޖާވބާުދީރުވަމްށ މްައސަަލ ަރއުްދިވ  

 އަންގައި އަމުރުކޮށްފައިވާނެއެވެ. 

ދެ  ތަށް ދެވުނު ފުރުަޞތުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  ދެފަރާ  ހުށަހެޅުމަށް  ހެކިން  މައްސަލައިގައި  މި .6

 ހެކިބަސް ޓްރައިބިއުނަލުން ނަގާފައިވާނެއެވެ.  ފަރާތްތަކުގެހުށަހަޅާފައިވާއިރު، ތިރީގައިމިވާ    ހެކިވެރިން

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

A046963) 
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މާލެ( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ،  8195ޢާއިަޝތު ސުހާނާ )ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ   .2

 (A080843ނަންބަރު: 

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

 ބެލުމުން ދެފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކަށާއި، މައްސަލައިގައި ޙާިޟރުކުރި ހެކިންގެ ހެކިބަހަށް ރިޢާޔަތްކޮށް

 އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

  23މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާ ދެމެދު ހެދިފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ    7.1

 )ސީ( އަށް ބަލާއިރު،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. 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.” 

މުވައްޒަފަކު އަމިއްލައަށް ވަޒީފާއިން ވަކިވާން އެދޭނަމަ،  މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭއިރު،  

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

  ނުދީ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިވާ ޙާލަތެއްގައި، ނޯޓިސް މުއްދަތަށްވާ ފައިސާ   ހެއްމަސް ދުވަހުގެ ނޯޓި

މައްސަލަ   ނަމަވެސް  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،  އެއްބަސްވުމުގައި  ކަމަށް  ހިފެހެއްޓިދާނެ  ފަރާތަށް  ވަޒީފާދޭ 

ހިފަހައްޓާފައިވާ   ނުދީ  އެފަރާތަށް  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަކިވިއިރު  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ރައްދުވި 

  23ން ފާހަގަކުރެވޭއިރު، އެއްބަސްވުމުގެ  ފައިސާއެއް ނެތްކަން ދެފަރާތުގެ ބަހުންވެސް އެނގެން އޮންނަކަ 

 )ޑީ( ގައި،ވަނަ މާއްދާގެ 

“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 



 އްދުވާގޮތަށް  ރަ މަރްޔަމް ނަސްރާއަށް
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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.” 
 

، މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިވާން ބޭނުންވާ ހާލަތުގައި އެފަރާތެއްގެ  މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނާތީ

ހަދަންޖެހޭނެކަމަށް   އެއް  "ހޭންޑްއޯވަރ"  ހަވާލުކޮށް  ފަރާތަކާ  ކަނޑައަޅާ  ކުންފުނިން  މަސައްކަތް 

ކަނޑައަޅާ  ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ  ހަދާއިރު،  "ހޭންޑްއޯވަރ"  ފާހަގަކުރެވޭއިރު،  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން 

ވަޒީފާދޭ  މަޢުލޫމާ ރިޕޯޓް  އެ  އަދި  ހަދަންޖެހޭކަމާއި،  އެއްވެސް  ރިޕޯޓް"  "ހޭންޑްއޯވަރ  އެކުލެވޭ  ތުތަކެއް 

ކޮޕީއެއް  ފަރާތުން   އޭގެ  ހަވާލުކޮށް،  މުވައްޒަފަކާ  އާ   ”Reporting Authority“ކަނޑައަޅާ 

އި ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ  ހަވާލުކުރަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނައިރު، ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގަ 

ގެ ގޮތުގައި    ”Reporting Authority“ވަނަ މާއްދާގައި     9އެއްބަސްވުމަށް ބަލާއިރު، އެއްބަސްވުމުގެ  

 ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، 

“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” 

މިފަދައިންކަމަށްވާތީ، "ރިޕޯޓިންގް އޮތޯރިޓީ" އަކީ މުވައްޒަފު އަބަދުވެސް ރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ ފަރާތްކަމާއި،  

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

އަމިއްލައަށް ވަކިވެގެންދާ ހާލަތުގައި "ހޭންޑްއޯވަރ" ހަދަންޖެހޭ ފަރާތްކަމަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާ 

  23ފަރާތަށް ނުވުމަކީވެސް އެކަށީގެންވާ ކަމެއްކަން ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ  

 ވަނަ މާއްދާގެ އިބާރާތަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮންނަކަން ފާހަގަކުރަވެއެވެ.   9( އާއި ވަނަ މާއްދާގެ )ޑީ

ގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވާ    2021އޮކްޓޫބަރު    21އެގޮތުން   7.2

ށް އެދޭ ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި  އެ ސިޓީގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަ  ބަލާއިރު،  ސިޓީއަށް



 އްދުވާގޮތަށް  ރަ މަރްޔަމް ނަސްރާއަށް
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އަށް ބަދަލުކުރަންޖެހިފައިވާތީ އާއި މައްސަލަ ރައްދުވި   2ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، އެފަރާތުގެ ދިރިއުޅުން ފޭސް 

އަންނަ ފަރާތެއް ކަމަށްވާތީ، ކޮންމެ ދުވަހަކު ވަޒީފާއަށް   އަހަރުގެ ކުޑަ ކުއްޖެއް އެކަނި ބަލަމުން  1ފަރާތަކީ  

އާއި، އެފަރާތް ހުޅުމާލެއަށް ބަދަލުވާންޖެހުނީ އެފަރާތާއެކު މާލޭގައި މެއްކަމަށްވާތީ  މާލެ އައުމަކީ ދަތި ކަ 

ހުޅުމާލެ   ފަރާތްތަކަށް  އާއިލާގެ  އެހެން  ހުރިހާ    2ސް  ފޭދިރިއުޅޭ  އެ  ގުޅިގެން  ލިބުމާ  ފްލެޓްތައް  އިން 

މާލޭގައި ދައްކައިގެން  ކުލި  އެކަނި  ބަދަލުވާތީ،  ހުޅުމާލެއަށް  ހާލަތު  ދިރިއުޅެ  ފަރާތްތައް  މާލީ  ން 

އެހެންކަމުން  ތީތަންނުދޭ ފަރާތް   2021އޮކްޓޫބަރު    21ކަމަށާއި،  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފެށިގެން  އިން 

ވަކި ވަކިކޮށްދިނުމަށްކަވަޒީފާއިން  އެނގެން އޮންނައިރު،    ންވާން ގަސްތުކޮށްފައިވާތީ އެފަރާތް ވަޒީފާއިން 

 ވަޒީފާގެ  ވެފައިވާ   ދެމެދުގައި  ދެފަރާތުގެ  ވަކިވެފައިވަނީ   ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ރައްދުވި  މައްސަލަ

މައްސަލަ  މަސްދުވަ(  ތިނެއް)  3  ދޭންޖެހޭ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އެއްބަސްވުމުގައި ނޯޓިސް  ހުގެ 

 ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނުދީކަން އެނގެން އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

އޮކްޓޫބަރު   IE-HO/2021/087  (23ނަންބަރު    ޑުގެޕްރައިވެޓް ލިމިޓެ  އައިލެންޑަރސް އެޑިއުކޭަޝން 7.3

ގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން    2021އޮކްޓޫބަރު    21( ސިޓީއަށް ބަލާއިރު، މި ސިޓީއަކީ  2021

ފޮނުވި   ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  ޖަވާބުގައި    ސިޓީއާ މައްސަލަ  އޭގެ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގުޅިގެން 

 ،ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއެއްކަމާއި، މި ސިޓީގައި

“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 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 



 އްދުވާގޮތަށް  ރަ މަރްޔަމް ނަސްރާއަށް

   VTR/2022/33މައްސަލަ ނަންބަރު:                        ހުށަހެޅި މައްސަލަ އައިލެންޑަރސް އެޑިއުކޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން 
                                            

30 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:  

 

resignation in accordance with our resignation policy and as stipulated under clause 

23 (c) of your employment contract.” 

މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނައިރު، ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ  

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

)ތިނެއް( މަސް ދުވަހުގެ    3ން ވަކިވާން އެދޭނަމަ  ބަޔާންކުރާ ގޮތަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއި

ނޯޓިސް   ދިނުމަށާއި،  މުއްދަތަށްވާ  ނޯޓިހެއް  ނޯޓިސް  ޙާލަތެއްގައި،  ވަކިވާ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ނުދީ 

ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށް ނޯޓިހެއް ނުދީ ކުއްލިއަކަށް ފައިސާ ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ހިފެހެއްޓިދާނެ ކަމަށާއި،  

)ތިނެއް( މަސް ދުވަހުގެ މުސާރަ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި   3ފާއިން ވަކިވުމުން  ވަޒީ

ފަރާތަށް ދިނުމަށް އަންގާފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިވި  

ފަރާތުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް މަސް ކަމަށްވާ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ މުސާރަވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

ދީފައިވާކަން މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ، މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ  

ކުރެވޭނެ ފައިސާއެއް ނެތްކަން ދެފަރާތުގެ ބަހުންވެސް އެނގެން އޮންނަކަން   ”withhold‘ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  

 . ފާހަގަކުރެވެއެވެ

މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެފަރާތް މަސައްކަތްކުރި ސްކޫލުގައި ކިޔަވައިދެމުން ގެންދަނީ   7.4

ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަ ސްޓޭންޑާރޑް ސިލަބަހެއްގެ މައްޗަށްކަމަށާއި، ކިޔަވައިދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ އެންމެހާ  

އި، ކުދިންގެ އެޓެންޑެންސާއި، ކިޔެވުމުގެ "ޕްރޮގްރެސް"  މައުލޫމާތުތަކާއި، ކުދިންނާ ގުޅޭ އެންމެހާ ކަންކަމާ 

ކިޔަވައިދޭ   ފަރާތް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ޓީޗަރަށާއި،  ލީޑިންގް  ސްކޫލުގެ  ކަންކަމަކީ  އެންމެހައި  ރިޕޯޓްފަދަ 

ކަންތައްކަން  ހިއްސާކުރާ  ދުވަހަށް  ދުވަހުން  ޓީޗަރާއި  އެސިސްޓެންޓް  މަސައްކަތްކުރާ  ސްކޫލުގައި 

މަށް ވައިބަރ އަދި އީމެއިލްތަކެއްގެ ސްކްރީން ޮޝޓްތަކެއް ހުށަހަޅާފައިވާއިރު، އީމެއިލްތައް ސާބިތުކޮށްދިނު

ފޮނުވާފައިވަނީ އެހެން ފަރާތަކުންކަން އެނގެން އޮންނަ ސަބަބަށްޓަކައި، އަދި ވައިބަރ ސްކްރީން ޮޝޓްތަކަށް 



 އްދުވާގޮތަށް  ރަ މަރްޔަމް ނަސްރާއަށް

   VTR/2022/33މައްސަލަ ނަންބަރު:                        ހުށަހެޅި މައްސަލަ އައިލެންޑަރސް އެޑިއުކޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން 
                                            

30 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:  

 

ށް މައްސަލަ ރައްދުވި  ޔާ ފަރާތަކަކިއަހްލާމް  ގައި  2021އޮކްޓޫބަރު  25 ބެލުމުން މިތަނުން އެއް މެސެޖަކީ

އޮންނާތީ   ދަރިވަރުންގެ ލިސްޓެއްކަން އެނގެން  ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި  ފަރާތުން ފޮނުވާފައިވާ

އާއި، ހުށަހެޅިފައިވާ އެހެން ވައިބަރ ސްކްރީން ޮޝޓްތަކުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ފޯމުގައި    ސްކްރީން ޮޝޓްތަކަކީ މި  ވާ މުޢާމަލާތެއް އެނގެން ނެތަތީ، މިފަރާތާ ކޮށްފައި 

 މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަން ސާބިތުވާ މިންވަރުގެ ކާފީ ހެއްކެއްކަމަށް ބުރަނުވެވެއެވެ.  

އަހް 7.5 އަމީރު  މަދަރުސަތުލް  ހުށަހެޅި  ފަރާތުން  ރައްދުވި  އިޢުލާނަށް  މައްސަލަ  ފުރުަޞތު  ވަޒީފާގެ  މަދުގެ 

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

ނިޔަލަށް    14:00ގެ    2021އޮކްޓޫބަރު   ކޮށްފައިވާ    5ގެ  ހޯދުމަށް  ޓީޗަރުން  ސްކޫލް  ޕްރީ  )ފަހެއް( 

ވަނީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާއި އަދި އިތުރު ފަރާތްތަކެއް ވަޒީފާއިން  އިޢުލާނެއްކަމާއި، މި އިޢުލާނުކޮށްފައި

މައްސަލަ   އެނގިގެންކަމަށް  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގޮތަކުން  ކޮންމެވެސް  ނިންމާފައިވާކަން  ވަކިވާން 

އިންކާރުކޮށްފަ ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެކަމަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  ފަރާތުން  އިވާކަމާއި،  ރައްދުވި 

މެދުވެރިކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގާފައިވާ    ސިޓީމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް  

ކަން އެނގެން އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ، ޓީޗަރުން ހޯދުމަށް މައްސަލަ    2021އޮކްޓޫބަރު    21ތާރީޚަކީ  

ހުށަހެޅި ފަރާތުން އިޢުލާނުކޮށްފައިވަނީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް އެދުމުގެ ކުރިންކަން  

 އެނގެން އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ޙާިޟރުކުރެވު 7.6 ހެކިބަހުން  މި މައްސަލައިގައި  އަޙްލާމްގެ  ހެކިބަހަށް ނަޛަރުކުރާއިރު ޢާއިަޝތު  ހެކިންގެ  ނު 

 އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ހެކިވެރިޔާއަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް މަސައްކަތްކުރަމުން ދިޔަ ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލްކަމަށާއި،  7.6.1

ކުއްލި ފަރާތްތަކެއް  އިތުރު  ފަރާތާއި  ރައްދުވި  ދިޔުމުގެ މައްސަލަ  ވަކިވެގެން  ވަޒީފާއިން  އަކަށް 

ސަބަބުން ވަރަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ސްކޫލުގެ ހިންގުމަށް ގެންނަން ޖެހުނު ކަމަށާއި، އަހަރުގެ 



 އްދުވާގޮތަށް  ރަ މަރްޔަމް ނަސްރާއަށް

   VTR/2022/33މައްސަލަ ނަންބަރު:                        ހުށަހެޅި މައްސަލަ އައިލެންޑަރސް އެޑިއުކޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން 
                                            

30 ގެ  17 ޞަފްޙާ      
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
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މެދުތެރެއަށް ވުމުން "ރިޕްލޭސްމަންޓް" ޓީޗަރުން ހޯދުމަށް އުދަނގޫވެގެން ދިޔަކަމަށާއި، އަލަށް 

ވަގު ޓްރެއިންކުރުމަށް  ޓީޗަރުން  ތުއްތު ގެންނަ  ކުދިންނަކީ  ކިޔަވައިދޭ  ނެގިކަމަށާއި،  ތު 

ކުދިންކަމަށްވުމުން ވަރަށް ވަރުގަދަ ގުޅުމެއް ޓީޗަރުންނާ "ކްރިއޭޓް" ވެފައި އޮންނަކަމަށާއި، އަލަށް  

ހަފްތާއަކު  ކޮންމެ  ނުވުމާއި،  ބޭނުން  އަންނަން  ކްލާހަށް  ކުދިން  ވެއްދުމުން  ޓީޗަރަކު  ކްލާހަށް 

ބާއްވާ ކްލާސް   ބެލެނިވެރިންނާއެކު  އެންގުމަކާނުލައި  ވަރަކަށް  އެއްވެސް  ބައްދަލުވުންތަކުގައި 

ޓީޗަރުން ބަދަލުކުރާތީ އެކަމުގެ ަޝކުވާ ބެލެނިވެރިން ކުރާކަމަށާއި، ސްކޫލާ ދޭތެރޭ ބެލެނިވެރިންގެ 

ނޭދެވޭ  އެކަމުގެ  ގުޅުމަށް  އޮތް  ދެމެދު  ސްކޫލާ  ބެލެނިވެރިންނާއި  ގެއްލި،  އިތުބާރު 

 ށް ހެކިވެރިޔާ ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އަސަރުކޮށްފައިވާކަމަ

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

ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާއި އިތުރު ޓީޗަރުންތަކެއް ވަޒީފާއިން ވަކިވާން 

ށާއި، މި ސްކޫލަކީ ޙާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ގިނަ އުޅޭތީ ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއް ނޫންކަމަ

ދަރިވަރުން އުޅޭ ސްކޫލަކަށް ވާތީ އެ އިޢުލާން ކޮށްފައިވަނީ "ސްޕެަޝލް އެޑިއުކޭަޝން" އަށް 

ގެ އިޢުލާނަށް ކުރި އިންޓަވިއުއިން   2021އޮކްޓޫބަރު    16ހާއްސަ ޓީޗަރުން ހޯދަންކަމަށާއި،  

ޓީޗަރެއްކަ  އެންމެ  ފަރާތްތަކެއް ނަގާފައިވަނީ  އިތުރު  ފަރާތާއި  ރައްދުވި  މައްސަލަ  މިއީ  މަށާއި، 

މައްސަލަ  ޓީޗަރެއް ނޫންކަމަށާއި،  "ރިޕްލޭސްމަންޓް"  ނަގާފައިވާ  ގުޅިގެން  ވަޒީފާއިން ވަކިވުމާ 

)ހައެއް( މަސް ދުވަސް   6ރައްދުވި ފަރާތާއި އިތުރު ފަރާތްތަކެއް ވަޒީފާއިން ވަކިވުމާ ގުޅިގެން  

އެކިއެކި ކުރިއަށް ތެރޭގައި  ކިޔެވުން  ކްލާސްތަކުގެ  ވައްދައިގެން  ކްލާސްތަކަށް  ބޭފުޅުން   

)ހައެއް( މަސް   6ގެންގޮސްފައި ހުންނާނެކަމަށާއި، ސީދާ "ސްޕެސިފިކްކޮށް" ވަކި ޓީޗަރެއް އެ  

ހޯދަންޖެހުނީ  ޓީޗަރުން  ނުހުންނާނެކަމަށާއި،  ކްލާހުގައި  ހުސްއެކަށް  ވެގެން  "ޑްރެގް"  ދުވަހު 

ތަ ގޮތެއްގައި ކޮލެޖުތަކާއި،  ދާއިމީ  އެއީ  އެންޓްރީކޮށްގެންކަމަށާއި،  ގުޅައިގެން  ންތަނަށް 



 އްދުވާގޮތަށް  ރަ މަރްޔަމް ނަސްރާއަށް

   VTR/2022/33މައްސަލަ ނަންބަރު:                        ހުށަހެޅި މައްސަލަ އައިލެންޑަރސް އެޑިއުކޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން 
                                            

30 ގެ  18 ޞަފްޙާ      
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
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ޓީޗަރުން  ކަމަށްވުމުން  މެދުތެރޭގައި  އަހަރެއްގެ  ނޫންކަމަށާއި،  ގޮތަށް  މަސައްކަތްކުރާ 

ނުލިބުނުކަމަށާއި،  ވަގުތު  ދިނުމަށް  ޓްރެއިނިންގް  ޓީޗަރުންނަށްވެސް  ލިބުނު  ނުލިބޭކަމަށާއި، 

ހުރިހާ އެހެންކަމަށްވުމާއެ އައި  މަސައްކަތްކުރައްވަމުން  އިސްކޮށް  މެނޭޖްމަންޓުގައި  ކު ސްކޫލުގެ 

ބޭފުޅުން އަލަށް އައި ޓީޗަރުންނާ އެޓޭޗްވެގެން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާތީ، މެނޭޖްމަންޓުގެ މަސައްކަތް 

ތަކުގައި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ހުއްޓުމަކަށް އައިކަމަށާއި، ހެކިވެރިޔާއަށްވެސް ޓީޗަރުންނާއެކު ކްލާސް

 މަސައްކަތްކުރެވިފައި ހުންނާނެކަމަށް ހެކިވެރިޔާ ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

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

ދުވަހަކުވެސް ކުދިންނަށް އަންނަ ކުރިއެރުންތައް ނޯޓްކުރަމުން ދާކަމަށާއި، ވަޒީފާއިން މައްސަލަ 

ދުވި ފަރާތް ވަކިވެގެން ދިޔައިރު އެއްވެސް ބްރީފިންގްއެއް ދީފައިނުވާކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ރައް

ދިޔައިރު  ވަކިވެގެން  އަދި  އުދަނގޫވިކަމަށާއި،  ގެންދިޔުމަށް  ކުރިއަށް  ފެށިގެން  ހިސާބުން  އެ 

ސަ ނިމޭއިރު  އަހަރު  ސަބްމިޓްކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި،  ރިޕޯޓުތައް  އެސެސްމަންޓް  ބްމިޓް ކުދިންގެ 

ފަހުގެ  އޭގެ  ސަބްމިޓްކުރެވިފައިވާކަމަށާއި،  އެއްޗެހި  ދުވަހުގެ  މަސް  އެއް  ފުރަތަމަ  ކުރަންޖެހޭ 

ހުރިހާ އެއްޗެހި ހޯދަންޖެހުނީ އެފަރާތަށް ގުޅައިގެންނާއި، ރައްޓެހި ޓީޗަރުންނާ ގުޅިގެންކަމަށާއި، 

ލިބިފައިނުވާކަ އެއްޗެއް  ހުރިހާ  ދިޔައިރުވެސް  ލިބިގެން  އެއްޗެހި  ހެކިވެރިޔާ އެ  މަށް 

 ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

ހޭންޑްއޯވަރ ރިޕޯޓަކީ ވަޒީފާއިން ވަކިވެގެންދާއިރު މުވައްޒަފުން ހަވާލުކުރަންޖެހޭ އެއްޗެއް ކަމަށާއި،  7.6.4

އާންމުކޮށް ހޭންޑްއޯވަރ ރިޕޯޓުގައި އޮންނަ ގޮތަކީ ކޮންމެ ހަފްތާއަކަށް ހަވާލުކުރުންކަމަށާއި، މި 

 އެފަރާތެއްގެ ސުޕަވައިޒަރާ ހަވާލުކުރަންޖެހޭ އެއްޗެއްކަމަށާއި، ކޮންމެ ރިޕޯޓަކީ ކޮންމެ ޓީޗަރެއްވެސް

ފަރާތްކަން  ރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ  ޓީޗަރުން  ސުޕަވައިޒަރުންނަކީ  ހުންނަ  ކަނޑައަޅާފައި  ގްރޭޑަކަށް 

އެފަރާތް  ފަރާތަށްވެސް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ބައްދަލުވުމެއްގައި  އެނގޭނެކަމަށާއި،  ޓީޗަރުންނަށް 



 އްދުވާގޮތަށް  ރަ މަރްޔަމް ނަސްރާއަށް

   VTR/2022/33މައްސަލަ ނަންބަރު:                        ހުށަހެޅި މައްސަލަ އައިލެންޑަރސް އެޑިއުކޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން 
                                            

30 ގެ  19 ޞަފްޙާ      
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
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އަންގާފައިވާނެކަމަށާއި، ޑައިރެކްޓް ލިޔުމުން  ފަރާތެއްކަން  ވަކި  ފަރާތަކީ  ރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ  ލީ 

ދިޔައިރު  ވަކިވެގެން  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ރިޕޯޓް  ހޭންޑްއޯވަރ  ނަމަވެސް 

 ހަވާލުކޮށްފައިނުވާކަމަށް ހެކިވެރިޔާ ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

ޙާޟިރުކުރެވުނު ހެކިވެރިންގެ ތެރެއިން ޢާއިަޝތު ސުހާނާގެ ހެކިބަހަށް ނަޛަރުކުރުމުން  މި މައްސަލައިގައި   7.7

 އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ޓީޗަރެއްކަމަށާއި،   7.7.1 ލީޑިންގް  ފަރާތަކީ  ހެކިވެރިޔާއަކީ  ރައްދުވި  ހެކިވެރިޔާގެ މައްސަލަ 

ގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތެއްކަމަށާއި، ދަށުގައި އެފަރާތް މަސައްކަތްކުރާ ދަންފަޅީއޮބްޒަވޭަޝންގެ  

ހެކިވެރިޔާގެ  ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަްޞއޫލިއްޔަތަކީ  ޓީޗަރުންނާ މަޝްވަރާކޮށްގެން  ޕްލޭން  ލެސަން 

މަްޞއޫލިއްޔަތެއްކަމަށާއި، ލެސަން ޕްލޭންއަކީ ކޮންމެ ހަފްތާއަކަށް ކިޔަވައިދޭނެ ގޮތްތައް ރާވައި 

ޖެހޭ އެއްޗެއްކަމަށާއި، މި ހަފްތާގެ ހޯމަ ދުވަހު ކުރިއަށް އޮތް އޭގެ ކުރީ ހަފްތާގައި ތައްޔާރުކުރަން

ހަފްތާގެ ލެސަން ޕްލޭން މަްޝވަރާކުރާނެކަމަށާއި، ދެން މި ހަފްތާގެ ބުދަ ދުވަހު ހުރިހާ ޓީޗަރުން 

އެ ޓީޗަރަކާ ހަވާލުކުރެވޭ މާއްދާއެއްގެ ލެސަން ޕްލޭން ތައްޔާރުކޮށް ހެކިވެރިޔާއަށް ލެސަން ޕްލޭން 

ކުދިންގެ ފޮނުވަންޖެ  ހަފްތާއެއްގައި  ކޮންމެ  ޕްލޭނަކަށްފަހު  ލެސަން  ކޮންމެ  ހޭކަމަށާއި، 

އެސެސްމަންޓެއް ހަދަންޖެހޭކަމަށާއި، މި އެސެސްމަންޓްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކޮންމެ ޓާރމެއް 

މި ރިޕޯޓަކީ ކޮންމެ  ކުދިންގެ އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކުރެވިގެންދާނެކަމަށާއި  ނިމޭއިރު 

 ޖެއްގެ ބެލެނިވެރިޔާއަށް ދައްކަންޖެހޭ ރިޕޯޓެއްކަމަށް ހެކިވެރިޔާ ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ކުއް

ހެކިވެރިޔާ ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިވެގެން ދިޔުމުގެ  7.7.2

ހަވާލުކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި ހެކިވެރިޔާއާ  އެފަރާތުން  އެސެސްމަންޓްތައްވެސް  މައްސަލަ ކުރީގެ   ،

ރައްދުވި ފަރާތުން ލެސަން ޕްލޭންތައްވެސް ގަޑިއަށް ހުށަނާޅާކަމަށާއި، ސެމިސްޓަރގެ އެއްވެސް 

ލެސަން ޕްލޭންއެއް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި، އެކަމުގެ ސަބަބުން 



 އްދުވާގޮތަށް  ރަ މަރްޔަމް ނަސްރާއަށް

   VTR/2022/33މައްސަލަ ނަންބަރު:                        ހުށަހެޅި މައްސަލަ އައިލެންޑަރސް އެޑިއުކޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން 
                                            

30 ގެ  20 ޞަފްޙާ      
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
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" އެ ލެސަންތައް ނަގައިދޭން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އަލުން އެ ލެސަންތައް "ގޯތްރޫކޮށްގެން

ޖެހުނުކަމަށާއި، އަދި އަލުން އެސެސްމަންޓްތައްވެސް ހަދަން ޖެހުނުކަމަށާއި، ކިޔަވައިދޭންޖެހެނީ 

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

ން ދިޔަކަމަށް ހެކިވެރިޔާ ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު، ސަބަބުން ކުދިންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އުދަނގޫވެގެ

ވަޒީފާއިން   ފަރާތް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ބަލާއިރު،  ހެކިބަހަށް  އަޙްލާމްގެ  ވަކިވެގެން ޢާއިަޝތު 

ނިމޭއިރު  އަހަރު  ސަބްމިޓްކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި،  ރިޕޯޓުތައް  އެސެސްމަންޓް  ކުދިންގެ  ދިޔައިރު 

 މަސް ދުވަހުގެ އެއްޗެހި ސަބްމިޓްކުރެވިފައިވާކަމަށާއި، އޭގެ ސަބްމިޓް ކުރަންޖެހޭ ފުރަތަމަ އެއް

ޓީޗަރުންނާ  ރައްޓެހި  ގުޅައިގެންނާއި،  އެފަރާތަށް  ހޯދަންޖެހުނީ  އެއްޗެހި  ހުރިހާ  ފަހުގެ 

ހެކިވެރިޔާ  ލިބިފައިނުވާކަމަށް  އެއްޗެއް  ހުރިހާ  ދިޔައިރުވެސް  ލިބިގެން  ގުޅިގެންކަމަށާއި، 

ހެ ދެ  މި  ވަރެއްގެ ފާހަގަކޮށްފައިވާތީ،  ކޮންމެވެސް  ބަލާއިރު  ހެކިބަހަށް  ކިވެރިންގެ 

މައްސަލަ  ސްކޫލުގައި  ސުހާނާއަކީ  ޢާއިަޝތު  ފާހަގަކުރެވޭއިރު،  ހުރިކަން  ތަޢާރަްޟވުންތަކެއް 

ރައްދުވި ފަރާތުގެ "ލެސަން ޕްލޭން" އަދި "ސްޓޫޑެންޓް އެސެސްމަންޓް" އާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމާ 

ފަރާތްކަން   ހުރި  ހަވާލުވެ  އާއި،  ސީދާ  އޮންނާތީ  އެނގެން  ހެކިބަހުން  މައްސަލަ ހެކިވެރިޔާގެ 

ފަރާތަކީ ހެކިވެރިޔާކަން އެނގެން   ސުޕަވައިޒަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރި  ރައްދުވި ފަރާތުގެ

ރައްދުވި  މައްސަލަ  އިޢުތިރާްޟކޮށްފައިނުވާތީ،  ފަރާތަކުން  އެއްވެސް  މިކަމަށް  އާއި،  އޮންނާތީ 

ގާތުން ބަލައި، އެންމެ ރަނގަޅަށް އެނގޭނެ ފަރާތަކީ ހެކިވެރިޔާ  ފަރާތުގެ މަސައްކަތް އެންމެ 

އި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ޢާއިަޝތު ސުހާނާކަމަށް ބުރަވެވޭތީ، މި މައްސަލައިގަ 

ވަކިވެގެން ދިޔައިރު ހަވާލުކޮށްފައިނުވަނީ ހަމައެކަނި އެ ސެމިސްޓަރގެ "ލެސަން ޕްލޭން" ތަކާއި، 

ތާރީޙަކީ   ފެށުނު  ޓާރމް  ބުރަވެވޭއިރު،  ތައްކަމަށް   2021އޮގަސްޓު    10"އެސެސްމަންޓް" 

އިން ފެށިގެން   2021އޮކްޓޫބަރު    17ވަހަކީ  ކަމަށާއި، "މިޑް ޓާރމް" އަށް ސްކޫލް ބަންދުވި ދު



 އްދުވާގޮތަށް  ރަ މަރްޔަމް ނަސްރާއަށް

   VTR/2022/33މައްސަލަ ނަންބަރު:                        ހުށަހެޅި މައްސަލަ އައިލެންޑަރސް އެޑިއުކޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން 
                                            

30 ގެ  21 ޞަފްޙާ      
 

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

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

 

ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު، މައްސަލަ   2021އޮކްޓޫބަރު    21 އަށްކަން މައްސަލަ 

ރައްދުވި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިވެގެން ދިޔައިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ހަވާލުކޮށްފައިނުވަނީ 

އާ ހަމައަށް އެފަރާތުން ހަދަންޖެހޭ   2021ކްޓޫބަރު  އޮ  17އިން ފެށިގެން    2021އޮގަސްޓު    10

 "ލެސަން ޕްލޭން" ތަކާއި "ސްޓޫޑަންޓް އެސެސްމަންޓް" ތައް ކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ. 

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

ގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށްކަމަށް ކަނޑައަޅާނެ ހަމައެއް އޮތްތޯ ބަލާއިރު އަންނަނިވި ދެމެދުގައި ވެފައިވާ ވަޒީފާ 

 ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

 23މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާ ދެމެދު ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ   8.1

 ރުކުރުމުން،  )ސީ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިބާރާތަށް ނަޛަވަނަ 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.” 

ޙާލަތުގައި  އެދޭ  ވަކިވާން  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ،  މިފަދައިން 

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

ގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް   2021އޮކްޓޫބަރު    21އެނގެން އޮންނައިރު،  

، ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވަނީ މެދުވެރިކޮށް އަންގާފައިވާއިރު  ސިޓީއެއްއެދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  

މައްސަލަ  ކުރިން  ވަކިވުމުގެ  ވަޒީފާއިން  ނޯޓިހެއް  އެއްވެސް  ކުރިއާލައި  އަދި  ކުއްލިއަކަށްކަމާއި، 

ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދީފައިވާކަން އެނގެން ނެތަތީ، މި މައްސަލައިގައި 

ވަކިވެފަ ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ރައްދުވި  ވަޒީފާގެ  މައްސަލަ  ހެދިފައިވާ  ދެމެދުގައި  ދެފަރާތުގެ  އިވަނީ 

 އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ. 



 އްދުވާގޮތަށް  ރަ މަރްޔަމް ނަސްރާއަށް

   VTR/2022/33މައްސަލަ ނަންބަރު:                        ހުށަހެޅި މައްސަލަ އައިލެންޑަރސް އެޑިއުކޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން 
                                            

30 ގެ  22 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:  

 

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

ވަނަ މާއްދާގެ    23ވަނަ މާއްދާ އާއި ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ހެދިފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ    23ާޤނޫނުގެ  

ދިހަހާސް  ރ )-/10,617.79ތުގައި ލިބެމުންދިޔަ  ދަށުން، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް މަހު މުސާރައިގެ ގޮ

)ތިނެއް( މަސް ދުވަހުގެ މުސާރައަށްވާ    3  ( ގެ ނިސްބަތުން، ހަތްދިހަ ނުވަ ލާރިރުފިޔާ  ހަ ސަތޭކަ ސަތާރަ

ގެއްލުމުގެ    (އަށް ސަތޭކަ ފަންސާސް ތިން ރުފިޔާ، ތިރީސް ހަތް ލާރިތިރީސް އެއްހާސް  ރ )-/31,853.37

 ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅޭނެ ާޤނޫނީ ހަމައެއް އޮތްތޯ ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 
 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާ ދެމެދު ހެދިފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ  9.1

 )ސީ( ގައި، ވަނަ މާއްދާގެ  23

“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.” 

މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، މި މާއްދާގެ ދަށުން މުވައްޒަފުގެ މައްޗަށް  

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

ޙާލަތުގައި   ވަކިވާ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  އޮންނަކަމާއި،  ދުވަހުގެ )ތިނެ  3އެނގެން  މަސް  އް( 

ނޯޓިސް ނުދީ ވަޒީފާއިން ވަކިވެއްޖެނަމަ، ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ލިބިގެންވަނީ ހަމައެކަނި މުވައްޒަފަށް  

އިޚްތިޔާރު  ހިފެހެއްޓުމުގެ  މުއްދަތަށްވާ ފައިސާ  ތެރެއިން ނޯޓިސްގެ  ދޭން ޖެހި ނުދީވާ ފައިސާގެ 

އޮންނަކަމާއި އެނގެން  ބެލުމުން  އިބާރާތަށް  އެ  ނޫންކަން އެކަނިކަން  ކަމެއް  މަޖުބޫރު  މިއީ   ،

އެއްބަސްވުމުގެ އިބާރާތުން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، ނޯޓިސް ނުދީ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިވާ 



 އްދުވާގޮތަށް  ރަ މަރްޔަމް ނަސްރާއަށް

   VTR/2022/33މައްސަލަ ނަންބަރު:                        ހުށަހެޅި މައްސަލަ އައިލެންޑަރސް އެޑިއުކޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން 
                                            

30 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:  

 

ހާލަތުގައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން މުވައްޒަފަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާއެއް ނެތް ހާލަތުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް 

 ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި
 

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

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

 ހޭނެއެވެ. ލިބުނު ގެއްލުމަކަށް އެޢަމަލުކުރި މީހަކު، ބަދަލުދޭން ޖެ 

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

 ( ކޮންޓްރެކްޓާ ޚިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން ސީދާ ލިބޭ ގެއްލުން. 1)  

އެނގިފައިވާ  2)  ބައިވެރިންނަށް  ކޮންޓްރެކްޓްގެ  ލިބިދާނެކަން  ކުރުމުން  ޢަމަލެއް  ޚިލާފު  އެފަދަ   )

 ގެއްލުން." 

ބަދަލު   ގެއްލުމުގެ  ކޮންޓްރެކްޓުގައި  އޮންނައިރު،  އެނގެން  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  މިފަދައިން 

މިފަދައިން  ނުވިނަމަވެސް،  އެއްބަސްވެފައި  ދެފަރާތުން  ގޮތަކަށް  ވަކި  ގުޅިގެން  ނަގައިދިނުމާ 

ތަކަށް ގެއްލުންވާ ކޮންޓްރެކްޓުގެ ބައިވެރިޔަކު ކޮންޓްރެކްޓާ ޚިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން ދެފަރާތުންކުރެ ފަރާ

ފަރާތަށް   ލިބުނު  ގެއްލުން  ޙައްުޤ  ދަޢުވާކުރުމުގެ  ހޯދުމަށް  ބަދަލު  ގެއްލުމުގެ  އެ  ޙާލަތުގައި، 

 ލިބިގެންވާކަން މި މާއްދާއަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

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

 ވަނަ ނަންބަރުގައި،  9ރިޕޯޓުގެ 

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

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

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

ހިނދު އޭގެ ބަދަލުގައި ތިން މަސް ދުވަހުގެ މުސާރައަށްވާ ފައިސާ މުވައްޒަފެއްގެ ފަރާތުން ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭނެ  

ސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް، މުވައްޒަފު ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ  ކަމަށް ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެފައިވާ އެއްބަ



 އްދުވާގޮތަށް  ރަ މަރްޔަމް ނަސްރާއަށް

   VTR/2022/33މައްސަލަ ނަންބަރު:                        ހުށަހެޅި މައްސަލަ އައިލެންޑަރސް އެޑިއުކޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން 
                                            

30 ގެ  24 ޞަފްޙާ      
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
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Phone: 3307701  :ްފޯނ | Fax: 3308774 ފެކްސް:   | Website: www.employmenttribunal.gov.mv    ވެބްސައިޓް:  

 

ފައިސާ   ނުދީހުރި  ހަމައެކަނި  ހައްގުވަނީ  ދަށުން  އެއްބަސްވުމުގެ  ވަޒީފާގެ  ފަރާތަށް  ކުރާ  އިސްތިއުނާފު  ޚިލާފުވުމުން 

ކަމުގައި ވީނަމަވެސް އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތަށް ހައްގުވާ  ހިފެހެއްޓުމުގެ ހައްގު އެކަނިކަމާއި، މުވައްޒަފު އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވި 

ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތް ކަމެއް ކަމަށް ގަބޫލެއް    23ގެއްލުމުގެ ބަދަލެއް ނެތް ކަމުގައި ބެލުމަކީ ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ޤާނޫނު ގެ  

 ނުކުރެވެއެވެ." 

 މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނާތީ، މި މައްސަލައިގައި

އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނޯޓިހެއް ނުދީ ވަޒީފާއިން ކުއްލިއަކަށް ވަކިވުމުގެ 

ސަބަބުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެކަމުގެ ސަބަބުން ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާނަމަ، އެ ހާލަތުގައި 

 ށް ބުރަވެވެއެވެ. ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދެވޭނެކަމަ
 

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

 ވަނަ ނަންބަރުގައި، 

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

ދު ދުރާލައި ދެ ފަރާތުން އެއްބަސްވެ އެ އަދަދު ނުވަތަ އެ އަދަދު ހިސާބުކުރާނޭ ގޮތް ވަޒީފާގެ  ބަދަލުގެ މިންވަރާމެ 

އެއްބަސްވުމުގައި ލިޔެފައިވާ ނަމަ، އަދި އިސްތިސްނާ ހާލަތެއް ނެތްނަމަ، އާންމު އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ކޯޓުން ނުވަތަ  

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

އެއްބަސްވުމުގައި   ވަޒީފާގެ  ކަމަށް  ޖެހޭނެ  ދޭން  ނޯޓިސް  ދުރާލައި  ކުރިން  ވަކިވުމުގެ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު 

ފަރާ  ތުން ވަޒީފާދޭ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތުގައި ނޯޓިސް ނުދީ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިވެއްޖެ ނަމަ މުވައްޒަފުގެ 

ފަރާތަށް ދޭން ޖެހޭނޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ މިންވަރާމެދު އެއްބަސްވެފައި ނުވާނަމަ، ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދިނުމުގައި  

 ވަނަ މާއްދާގައިވާ އުޞޫލަށެވެ."   23އަމަލުކުރާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ގާނޫނުގެ  
 

މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، މި މައްސަލައިގައިވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ގެއްލުމުގެ ބަދަލު 

)ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ ދަށުންކަން އެނގެން އޮންނަކަން   4/91ނަގައިދެވޭނީ ާޤނޫނު ނަންބަރު  

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 



 އްދުވާގޮތަށް  ރަ މަރްޔަމް ނަސްރާއަށް

   VTR/2022/33މައްސަލަ ނަންބަރު:                        ހުށަހެޅި މައްސަލަ އައިލެންޑަރސް އެޑިއުކޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން 
                                            

30 ގެ  25 ޞަފްޙާ      
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
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އްސަލައިގައި ހުށަހެޅި މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމާއި، މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މަ 9.5

އެއްބަސްވުމުގައި  ގޮތުގައި،  ފާހަގަކޮށްފައިވާ  އަޑުއެހުންތަކުގައި  ބޭއްވުނު  ޓްރައިބިއުނަލުގައި 

ބޭނުންވާނަމަ   ވަކިވާން  ވަޒީފާއިން  ދިނުމަށް   3މުވައްޒަފަކު  ނޯޓިސް  ދުވަހުގެ  މަސް  )ތިނެއް( 

ޓީޗަ ސަބަބަކީ،  ބުރޫނާރާ ލާޒިމްކޮށްފައިވާ  ކިޔެވުމަށް  ދަރިވަރުންގެ  ޙާލަތުގައި  ބަދަލުވެގެންދާ  ރު 

ގޮތަކަށް ކިޔަވައިދިނުން ކުރިއަށް ގެންދިޔުންކަމަށާއި، އާ ޓީޗަރުން ހޯދުމަށްކަމަށާއި، އެއްބަސްވުމާ 

)ތިނެއް( މަސް ދުވަހުގެ    3އެއްގޮތަށް މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިވުމުގެ ކުރިން އިސްވެ ދެންނެވުނު  

ފުރުަޞތުކަން ނޯ ބަޔާންކުރި  މި  ގެއްލިގެންދާނީ  ފަރާތަށް  ވަޒީފާދޭ  ވަކިވެއްޖެނަމަ،  ނުދީ  ޓިސް 

ނަންބަރު   ކޯޓުގެ  ސުޕްރީމް  މިގޮތުން  އޮންނަކަމާއި،  ަޤިޟއްޔާގެ   SC-A/67/2020އެނގެން 

 ވަނަ ނަންބަރުގައި،  20ަޝރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ 

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

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

ތަށް އެ ގާނޫނުން ލިބިދީފައިވާ ހާލަތެވެ. ނޯޓިސްގެ  ދީފައި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ވަޒީފާދޭ ފަރާ 

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

ގެ ބަދަލުގައި  ގާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، މި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ހާލަތުގައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ނޯޓިސް ދިނުމު 

އެ ނޯޓިސްގެ އަދަދަށްވާ ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހު ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުން ނުކުތުމުގެ ހައްގު މުވައްޒަފަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  

މަސް ދުވަހުގެ ނޯޓިސް ދީފައި ވަޒީފާއިން ވަކިވުމުގެ    3އަދި މި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި  

އެ  ވަޒީފާގެ  މުވައްޒަފަކު  ހައްގު  ނުދީ  ނޯޓިސް  މަސްދުވަހުގެ  ތިން  އެ  އޮތުމުން  ދީފައި  މުވައްޒަފަށް  އްބަސްވުމުން 

ފަރާތުން   ވަޒީފާދޭ  މިންވަރުކަމަށް  ގެއްލުމުގެ  ލިބޭނޭ  ވަޒީފާދޭފަރާތަށް  ހާލަތުގައި  އެ  ވަކިވެއްޖެނަމަ،  ވަޒީފާއިން 

 ދުވަހުގެ މުސާރައާ އެއްވަރުގެ އަދަދެއްކަން އެނގެއެވެ." އެއްބަސްވުމުގައި އަންދާޒާ ކޮށްފައިވާ މިންވަރަކީ އެ ތިންމަސް 



 އްދުވާގޮތަށް  ރަ މަރްޔަމް ނަސްރާއަށް

   VTR/2022/33މައްސަލަ ނަންބަރު:                        ހުށަހެޅި މައްސަލަ އައިލެންޑަރސް އެޑިއުކޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން 
                                            

30 ގެ  26 ޞަފްޙާ      
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
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މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނާތީ، މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ނޯޓިސް ނުދީ 

ގޮތުގައި  ބަދަލުގެ  ގެއްލުމުގެ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސަބަބުން،  ވަކިވުމުގެ  ވަޒީފާއިން 

 )ތިނެއް( މަސް ދުވަހުގެ މުސާރަކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ.  3ނަވެގެން ނަގައިދެވޭނީ އެންމެ ގި
 

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

 ވަނަ ނަންބަރުގައި، 

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

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

މެހައި  ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ހޯދައިދިނުމަށްފަހު، އެ މުވައްޒަފު ތަމްރީން ކުރިކަމަށާއި، އައު މުވައްޒަފަށް ބޭނުންވާނެ އެން 

މެޓީރިއަލްސްތައްވެސް   ލިޔެކިޔުންތަކާއި  ހުރި  އަތުގައި  މުވައްޒަފުގެ  ގުޅޭގޮތުން  ކިޔަވައިދިނުމާ  ކިޔުންތަކާއި،  ލިޔެ 

އެފަރާތަށް ދެވިފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވާކަމަށާއި، އަދި މިކަމަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އިންކާރުކޮށްފައިނުވާތީ، މި ރައުޔުގެ  

ޕެރެގްރާފުގައި    20 ގޮތުގެމަތިން،  ވަނަ  އެއްގޮތްވާ  ގޮތާ  ވަޒީފާދޭ    3ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިސް އަކީ 

އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި ތައްޔާރުވުމަށް   ގޮތުގެ  ވަޒީފާ ފުރާނެ  ހޯދުމަށް ނުވަތަ ހުސްވާ  އައު މުވައްޒަފަކު  ފަރާތުން 

އްބާރުލުން ލިބިފައިވާކަން ދަލީލުކޮށްދޭކަމެއް ކަމުން،  ފުރުސަތު ހޯދުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތަށް މުވައްޒަފުގެ ފަރާތުން އެ 

މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިސް ދީފައި ނެތް ނަމަވެސް. ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް އެކަމުގެ ސަބަބުން ލިބޭނެ ގެއްލުން    3މުވައްޒަފު  

ން ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް  ކުޑަކުރަން މުވައްޒަފު މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން އެނގެއެވެ. އެ ސަބަބަށްޓަކައި މުވައްޒަފުގެ ފަރާތު 

 ދޭންޖެހޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ މިންވަރު ކުޑަވުމަކީ އަދުލުވެރި ގޮތްކަމަށް ގަބޫލުކުރެވެއެވެ." 
 

މައްސަލަ  ހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލައިގައި  މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނައިރު،  

ވަޒީފާއިން ވަކިވެގެން ދިޔައިރު، މައްސަލަ    ރައްދުވި ފަރާތް އެއްވެސް ނޯޓިހެއް ނުދީ ކުއްލިއަކަށް

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

ހެކިބަހުން  ޢާއިަޝތު ސުހާނާގެ  ހެކިވެރިޔާ  ހަދާފައިނުވާކަން  އެއް  "ސްޓޫޑަންޓް އެސެސްމަންޓް" 

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



 އްދުވާގޮތަށް  ރަ މަރްޔަމް ނަސްރާއަށް

   VTR/2022/33މައްސަލަ ނަންބަރު:                        ހުށަހެޅި މައްސަލަ އައިލެންޑަރސް އެޑިއުކޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން 
                                            

30 ގެ  27 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:  

 

"ސްޓޫޑެންޓް  އާއި،  ނުވާތީ  ސާބިތުކޮށްދެވިފައި  ފަރާތަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ނިންމާފައިވާކަން 

ގުޅިގެން  ކުދިންނާ  ކިޔަވައިދޭ  ޓީޗަރުން  ފިލާވަޅަކަށްފަހު  ކޮންމެ  ތަކަކީ  އެސެސްމަންޓް" 

އެއްޗެއްކަމާ ވަޒީފާއިން ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ  ފަރާތް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އެސެސްމަންޓްތައް  މި  އި، 

ނަގައިދޭންޖެހުނުކަން  އަލުން  ފިލާވަޅުތައް  އެ  ދިޔުމުގެ ސަބަބުން  ނުނިންމާ  ދިޔައިރު   ވަކިވެގެން 

އޮންނަކަމާއި، އެނގެން  ހެކިބަހުން  ސުހާނާގެ  ޢާއިަޝތު  ފަރާތް    ހެކިވެރިޔާ  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ކިޔަވައިދިނުމުގައި  ކުދިންނަށް  ހޯދުމަށާއި،  ޓީޗަރުން  "ރިޕްލޭސްމަންޓް"  ވަކިވުމުން  ވަޒީފާއިން 

ދިމާވިކަމާއި،   އައިލެންޑަ  2021އޮގަސްޓު    16ދަތިތައް  ޕްރައިވެޓް ގައި  އެޑިއުކޭަޝން  ރސް 

 ވަޒީފާއިން ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން ޓީޗަރުން ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް

ގުޅިގެން  އިޢުލާނާ  އެ  އާއި،  އޮންނާތީ  އެނގެން  އިޢުލާނެއްކަން  ކޮށްފައިވާ  ކުރިން  ވަކިވުމުގެ 

ނަގާފައިވަނީ އެންމެ ޓީޗަރެއްކަން ހެކިވެރިޔާ ޢާއިަޝތު އަޙްލާމްގެ ހެކިބަހުން އެނގެން އޮންނާތީ 

ހުށަހެޅި ފަ  މައްސަލަ  ޓްރެއިންކުރުމަށް  ޓީޗަރުން  ހޯދި  ފަހުން  ވަގުތު އާއި،  ގިނަ  ވަރަށް  ރާތަށް 

ގެންދެވި  މަސައްކަތްކުރައްވަމުން  މަާޤމުތަކުގައި  އިސް  ހިންގުމުގެ  ސްކޫލު  ހޭދަވިކަމާއި، 

ފަރާތްތައްވެސް ޓީޗަރުންނާއެކު ކްލާސްތަކަށް ވަދެ މަސައްކަތްކުރަން ޖެހުމުގެ ސަބަބުން ސްކޫލުގެ 

ސަބަބުން ހުއްޓުމަކަށް އައިކަމަށް ހެކިވެރިޔާ   ކުރިއެރުމަށް ކުރަމުންއައި މަސައްކަތްތައްވެސް އެކަމުގެ

ޢާއިަޝތު އަޙްލާމްގެ ހެކިބަހުން އެނގެން އޮންނާތީ އާއި، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް އެއްބަސްވުމާ  

މައްސަލަ    3ޚިލާފަށް   ވަކިވުމުގެ ސަބަބުން  ވަޒީފާއިން  ނުދީ  ނޯޓިސް  ދުވަހުގެ  މަސް  )ތިނެއް( 

ކު ގެއްލުން  ލިބޭ  ފަރާތަށް  ކޮށްފައިވާކަން ހުށަހެޅި  މަސައްކަތެއް  އެއްވެސް  ޑަކުރުމަށްޓަކައި 

ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ،   ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ހެކި  އެކަށީގެންވާ  ބޭނުމަށް  ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ 

 އެފަދަ މަސައްކަތެއް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ކޮށްފައިނުވާކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ. 



 އްދުވާގޮތަށް  ރަ މަރްޔަމް ނަސްރާއަށް

   VTR/2022/33މައްސަލަ ނަންބަރު:                        ހުށަހެޅި މައްސަލަ އައިލެންޑަރސް އެޑިއުކޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން 
                                            

30 ގެ  28 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:  

 

ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބެލިއިރު، ހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލައިގައި މައްސަލަ    އިސްވެ ދެންނެވުނު އެންމެހައި .10

އައިލެންޑަ  ވަކިވިއިރު،  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ވެފައިވާ  ރައްދުވި  ލިމިޓެޑާއެކު  ޕްރައިވެޓް  އެޑިއުކޭަޝން  ރސް 

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

ނޯޓިސް ނުދީ ކުއްލިއަކަށް ވަޒީފާއިން ވަކިވުމުގެ ސަބަބުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ގެއްލުންވެފައިވާކަން  

އެނގެން އޮތަތީ އާއި، ގެއްލުން ކުޑަކުރުމުގެ ބޭނުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތެއް  

އެފަރާތަށް ސާބިތުކޮ މައްސަލަ ރައްދުވި  ކޮށްފައިވާކަން  މި މައްސަލައިގައި  ށްދެވިފައިނުވާ ސަބަބަށްޓަކައި، 

،  ރުފިޔާ  ދިހަހާސް ހަ ސަތޭކަ ސަތާރަރ )-/10,617.79 ފަރާތަށް މަހު މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ލިބެމުންދިޔަ

ތިރީސް ރ )-/31,853.37)ތިނެއް( މަސް ދުވަހުގެ މުސާރައަށްވާ    3  ( ގެ ނިސްބަތުންހަތްދިހަ ނުވަ ލާރި

އަކީ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި   (އެއްހާސް އަށް ސަތޭކަ ފަންސާސް ތިން ރުފިޔާ، ތިރީސް ހަތް ލާރި

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާކަމަށް ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ  

 ނިންމަން ފެނެއެވެ. 

 

 މައްސަލައިގެ ނިންމުން: 

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

ބެލި މަޖިލީހުގައި ދެފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި، ހެކިންގެ ހެކިބަހަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބެލިއިރު، މި މައްސަލައަކީ  

ޕްރައިވެޓް އެޑިއުކޭަޝން  ނަންބަރު:  އައިލެންޑަރސް  ރަޖިސްޓްރޭަޝން  )ކުންފުނި  ލިމިޓެޑް   C-0139/2012)    ެގ

ޕްރީ ސްކޫލް ޓީޗަރެއްގެ މަޤާމުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން  އަމީރު އަޙުމަދު ކޮމިއުނިޓީ ސްކޫލުގައި  ދަށުން ހިންގަމުންދާ  

/ މާލެ( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންއައި ފަރާތެއްކަމަށްވާ   ގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  މަރްޔަމް ނަސްރާ )މއ. ސީލް 

A330918  )ްފެށުމަށް    މިޑ ކިޔަވައިދިނުން  ބަންދުކުރުމަށް ފަހުގައި އަލުން  ބްރޭކަށް ސްކޫލް  ދުވަހަށް  ދެ  ޓާރމް 



 އްދުވާގޮތަށް  ރަ މަރްޔަމް ނަސްރާއަށް

   VTR/2022/33މައްސަލަ ނަންބަރު:                        ހުށަހެޅި މައްސަލަ އައިލެންޑަރސް އެޑިއުކޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން 
                                            

30 ގެ  29 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:  

 

ވެފައިވަނިކޮށް،   ބަންދާއެކު(  ނަސްރާގެ  ގައި    2021އޮކްޓޫބަރު    21)ހަފްތާ  ހުޅުމާލެއަށް މަރްޔަމް  ދިރިއުޅުން 

ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ  ބަދަލުކުރާތީ، ދަތުރުފަތުރު ކުރުމަށް އުދަނގޫވާތީކަމަށް ބުނެ  

އެދުމުން، ދެފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްދިނުމަށް    )ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިސް ނުދީ  3ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް    23

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުން ވަޒީފާއަދާކުރާ ފަރާތުން ވަޒީފާއިން    23  އި ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެދެމެދުގަ

)ތިނެއް( މަސް ދުވަހުގެ ނޯޓިހެއް ދިނުން ލާޒިމްކުރާކަން އަންގާފައިވީނަމަވެސް، މި   3ވަކިވާން އެދޭނަމަ މަދުވެގެން  

ވަނަ    23ނުދީ، ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ    ސިޓީއަށް އެފަރާތުން އެއްވެސް ޖަވާބެއް

ބަޔާންކުރާ   ގައި  )ޑީ(  ކަށަވަރުނުވުމުގެ   ހޭންޑްއޯވަރމާއްދާގެ  ހިސާބެއް  ކިޔަވާދެވުނު  އެހާތަނަށް  ހަދާފައިނުވާތީ، 

އެ ކިޔަވައިދޭންޖެހުމުން  ބައިތައް  ކިޔަވައިދީފައިވާ  ކުރިން  ތަކުރާރުކޮށް  އައިލެންޑަސަބަބުން  ގުޅިގެން  ރސް  ކަމާ 

ގެއްލުންވެފައިވާކަމަށްބުނެ،   ސަބަބުން  އެކަމުގެ  ދަރިވަރުންނަށް  ލިމިޓެޑަށާއި،  ޕްރައިވެޓް  ދެފަރާތުގެ  އެޑިއުކޭަޝން 

ޚިލާފުވެފައިވާތީ، ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ މަރްޔަމް ނަސްރާ  ވަނަ މާއްދާއާ    23ދެމެދުގައި ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ  

ލިބެމުންދިޔަ    މަރްޔަމް ނަސްރާއަށްވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން،    23ވަނަ މާއްދާއާއި ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ    23ގެ  ާޤނޫނު

 ( ގެ ނިސްބަތުން، ހަތްދިހަ ނުވަ ލާރިރުފިޔާ  ދިހަހާސް ހަސަތޭކަ ސަތާރަރ )-/10,617.79މަހު މުސާރަ ކަމުގައިވާ  

ތިރީސް އެއްހާސް އަށް ސަތޭކަ ފަންސާސް ތިން ރުފިޔާ،  ރ ) -/31,853.37)ތިނެއް( މަސް ދުވަހުގެ މުސާރައަށްވާ    3

ރސް އެޑިއުކޭަޝން  ފަރާތުން އައިލެންޑަމަރްޔަމް ނަސްރާގެ  ރުފިޔާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި    (ތިރީސް ހަތް ލާރި

މަރްޔަމް ނަސްރާގެ  ނޑައަޅުއްވައި، އެ ފައިސާ އެކީ އެއްފަހަރާ ދެއްކުމަށް  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދައްކަންޖެހޭނެކަމަށް ކަ

  2022ޖަނަވަރީ    25ރސް އެޑިއުކޭަޝން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން  މައްޗަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދި އައިލެންޑަ

 ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި މި މައްސަލައިގައި،

އައިލެންޑަ   މަރްޔަމް ނަސްރާ ވަކިވިއިރު،  ވަޒީފާގެ  ވަޒީފާއިން  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެކު ވެފައިވާ  އެޑިއުކޭަޝން  ރސް 

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



 އްދުވާގޮތަށް  ރަ މަރްޔަމް ނަސްރާއަށް

   VTR/2022/33މައްސަލަ ނަންބަރު:                        ހުށަހެޅި މައްސަލަ އައިލެންޑަރސް އެޑިއުކޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން 
                                            

30 ގެ  30 ޞަފްޙާ      
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ރސް އެޑިއުކޭަޝން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ގެއްލުންވެފައިވާކަން އެނގެން  ވަޒީފާއިން ވަކިވުމުގެ ސަބަބުން އައިލެންޑަ 

ބޭނުމަށް   ކުޑަކުރުމުގެ  ގެއްލުން  އާއި،  ކޮށްފައިވާކަން  މަރްޔަމް ނަސްރާގެ  އޮތަތީ  މަސައްކަތެއް  އެއްވެސް  ފަރާތުން 

ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ    ނު( ގެ ދަށުން)ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ާޤނޫ  4/91އެފަރާތަށް ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާތީ، ާޤނޫނު ނަންބަރު  

މަހު މުސާރައިގެ ގޮތުގައި  ގޮތުގައި ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި މަރްޔަމް ނަސްރާއަށް  

  )ތިނެއް(   3  ( ގެ ނިސްބަތުން، ހަތްދިހަ ނުވަ ލާރިރުފިޔާ  ދިހަހާސް ހަސަތޭކަ ސަތާރަރ )-/10,617.79  ލިބެމުންދިޔަ

ތިރީސް އެއްހާސް އަށް ސަތޭކަ ފަންސާސް ތިން ރުފިޔާ،  ރ )-/31,853.37  ޖުމްލަ  މަސް ދުވަހުގެ މުސާރައަށްވާ

ރސް އެޑިއުކޭަޝން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޭންޖެހޭ ފަރާތުން އައިލެންޑަ  މަރްޔަމް ނަސްރާގެއަކީ    (ތިރީސް ހަތް ލާރި

 ފައިސާކަމަށް ކަނޑައަޅައި، 

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

ރސް އެޑިއުކޭަޝން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް އެކީ އެއްފަހަރާ ދިނުމަށްފަހު، ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި އައިލެންޑަ 

)ތިނެއް( ދުވަހުގެތެރޭ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިޔުމުން އެންގުމަށް    03އެކަން ހަމަޖެހޭތާ )ރަސްމީ ބަންދުނޫން(  

 މައްޗަށް އަންގައި އަމުރުކޮށް މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ.   ަމްރަޔްމ ަންސާރެގ މި މައްސަލަ ރައްދުވި
 

 1444ޞަފަރު  03
 2022އޮގަސްޓު  30

 

 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 

 

 

 

 ޒުހައިރު هللا އާމިނަތު ޢަބްދު   

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ރައީސާ 


