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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަލަ   ނިމުނުގޮތުގެ  ހު ލާސާ   ރިޕޯޓު 

 

 VTR/2021/159 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 މުސާރަ ނުލިބުން މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2021 ޖުލައި 08 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2022ޖޫން  20 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 ހުދުވެލި / ދ. މީދޫ   އަޙްމަދު ޢަލީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 )A212496(ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

  

 

 ލާސާ ހު މައްސަލައިގެ 

މައްސަލައަކީ   ޢަލީ ،ހުދުވެލި  ،މީދޫ  ދ.މި  ކާޑު ނަންަބރު:    އަޙްމަދު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  މީދޫ   ދ.  )A212496(ދިވެހި 

އެއްވެސް މަހެއްގައި   ،ރުއިއިން ފެށިގެން ވަޒީފާއަދާކުރަމުން ގޮސްފައިވާ  2020މާރިޗު    17ހަކަތައިގައި ސޭލްސްމަނެއްގެ މަގާމުގައި  

ގައި ކަމަށްވާއިރު،   2020އޮކްޓޫަބރު    21ދީފައިވަނީ    ނުވާތީއާއި، އެންމެ ފުރަތަމަވެސް މުސާރަ   ދީފައި  ރާތަށް މުސާރަ މަސް ނިމުމުން އެފަ

 ކައުންސިލުން ދީފައިވާނުވާކަމަށް    ދީފައި  ، ކައުންސިލުން އަޙްމަދު ޢަލީއަށް މުސާރައާއިތީނުވާ  ދީފައި  އޭގެ ފަހުން އެއްވެސް މުސާރައެއް 

އަޙްމަދު ޢަލީއަކީ ވަޒީފާގައި ހުރި ފަރާތެއްކަމުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ ކައުންސިލުން   ،ސިޓީގައި އެއްަބސްވެ

ށާއި، އަދާކުރަމުން އަންނަ މުވައްޒަފެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަ  އިން ފެށިގެން ވަޒީފާ  2020މާރިޗު    17ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަޒީފާއެއްގައި  
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 21އުފުލަން ނުޖެހޭކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ހުށަހެޅި ފަރާތުން  މައްސަލަ  ކައުންސިލްގެ ޒިންމާ އަދާނުކޮށްގެން އެކަމުގެ ޒިންމާ  

 21އިން ފެށިގެން ނުދީވާ ހުރިހާ ދުވަސްތަކެއްގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް އެކުގައި އެއްފަހަރާ ނަގައިދިނުމަށާއި،    2020  އޮކްޓޫަބރު

 މުސާރަ ލިބިފައިނުވަނީ   އެކިކަންކަމަށް ހަރަދުކުރުމަށް ދަތިވެފައިވާތީފައިނުވާތީ، ދިރިއުޅުމުގެ  އިން ފެށިގެން މުސާރަލިިބ  2020  އޮކްޓޫަބރު

އެކަށީގެންވާ ބަދަލެއް   ޔަތްކޮށްއާކުރިމަތިވާނެ ދަތިތަކަށް ރި، މުސާރަ ނުލިުބމުގެ ސަަބބުން  ކައުންސިލުގެ އިހުމާލުންކަމަށް ކަނޑައަޅައި

 ޖުލައި   08ރައްދުވާގޮތަށް    ގެ އިދާރާއަށްނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ މީދު ކައުންސިލްއެދި   ވަކީލު ފީ ނަގައިދިނުމަށް  ،ނަގައިދިނުމަށާއި

 .ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިިބއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ 2021

 މެންބަރުގެ ރައުޔު 

 

 ރައުޔު ގެ މުޙައްމަދު   މަހީރާ  ފާތިމަތު 

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

ަފރާތަްތއަްކމަުގިއާވ   .1 ހުށަހިެޅ  ޢަލީ  ، ހުދުވެލި  ، މީދޫ  ދ. ަމްއސަަލ  ނަންބަރު:    އަޙްމަދު  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  (ދިވެހި 

A212496(    ްވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިިބއުނަލަށް ހުށަހެޅި 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ  މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެގޮތުނ

 ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރުމުން އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

އަދާކުރި  އިން ފެށިގެން    2020މާރިޗު    17ގެ ވަޒީފާ  ކީ ދ.މީދޫ ހަކަތައިގެ ސޭލްސްމަނެއްމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަ  1.1

މައްސަލަ ހުށަހެޅި    ންޖެހޭކަމަށްރުފިޔާ) ލިެބހަތްހާސް  ރ. (7000  މަހަކު  ގޮތުގައި  މުސާރައިގެ  ، އެފަރާތަށްފަރާތެއްކަމަށާއި

 ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

  2020މާރިޗު    17އެފަރާތް  ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިިބއުނަލަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ އަސާސަކީ    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް 1.2

ގައި   2020  އޮކްޓޫަބރު  21އެންމެ ފުރަތަމަވެސް އެފަރާތަށް މުސާރަ ދީފައިވަނީ    ،ން ފަށާފައިވާއިރުވަޒީފާ އަދާކުރަގައި  

 . ފާހަގަކުރެވެއެވެން ދީފައިނުވާތީކައެއަށްފަހު އެއްވެސް މުސާރައެއް އި ކަމަށްވާތީއާ

ފައިވާ ސިޓީގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފޮނުވާގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން    2021މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޖޫން   1.3

އިއުތިރާފުވެފައިވާކަމަށާއި،   ނުދެވޭކަމަށް  މުސާރަ  ހުށަހެޅި   ފޮނުވާފައިވާއަދި  ފަރާތަށް  މައްސަލަ  ހަމައަށްވެސް  ތާރީހާ 

ރައްދުވި   ވަޒީފާގަމައްސަލަ  ަބޔާންކޮށްފައިވާކަފަރާތުގެ  ފަރާތެއްކަމުގައި  ހުރި  ފަރާތުން އި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ    މަށް 

 އެވެ. ފާހަގަކޮށްފައިވެ



 އަށްއިދާރާ ކައުންސިލްގެ މީދޫ  ދެކުނުބުރީ ނިލަންދެއަތޮޅު
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އޭެދގްޮތަކމްަށ ބުނަެފިއވަނީ،  މައް .2 ަފރާތް    ާމރުިޗ   17  ަވޒާީފެއއަްގިއ   ކަނޑަައޅާފިައާވ  ަކއުންސިލްުނ  ފަރަާތީކ ެއސަަލ ހުށަހެޅި 

  އަދުާނކްޮށގްެނ   ޒްިނާމ   ކައްުނސިލެްގ  ކަނަޑއަަޅއިދުިނމަށާއި،   ުމވްައޒަފްެއަކމްަށ   އަނަްނ  ވަޒާީފއަދާކަުރމްުނ  ފެށިގްެނ  އްިނ  2020

  ފިެށގްެނ   އްިނ   2020  އޮކޫްޓަބުރ  21  ކަނަޑައޅައިދުިނމާަށއި،   ޖޭެހަކމްަށ ުނ  އުފުލްަނ   ަފރްާތ   ހުށަހިެޅ   މްައސަަލ   ޒްިނާމ   ެއަކުމެގ 

  އްިނ  2020  އޮކޫްޓަބުރ   21  ަނގައިދުިނމާަށއި،   ެއއްފަަހާރ   ެއކަުގިއ   އިނާޔަތަްތްއ   މާުސަރއިާއ  ުދވަސަްތެކއެްގ  ުހރާިހ   ނީުދާވ

  ަކއުންސުިލެގ   ލިބަިފއުިނވީަނ  ުމސަާރ  ދަތިވަެފިއވީާތ   ހަރުަދކުުރމްަށ  ެއިކކަނަްކމްަށ  ދިިރުއޅުުމެގ  މާުސރިަލބަިފއުިނވާތީ،   ފިެށގްެނ

  ބަދަލްެއ   ެއކަށީގްެނާވ  ޔަތްކްޮށާއ ިރ  ދަތަިތކްަށ  ުކރިމިަތވެާނ   ަސަބބްުނ  ނިުލުބުމެގ   ުމާސަރ   ކަނަޑައޅައި،   އުިހމާލްުނަކމްަށ 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ަނގައިދުިނމްަށކްަނ    ީފ  ަވކުީލ  ، އިދުިނމާަށިއަނަގ

ޓަްރިއިބއުނަލަށް   .3 ވަޒާީފާއބޭެހ  ފަރާތްުނ  ރައުްދވި  ަމްއސަލަ  ގޮތުން  ަރއްދުދުިނުމގެ  ޝުަކާވއަށް  ފަރުާތގެ  ހުށަހިެޅ  ަމްއސަލަ 

 ހުށަަހޅަާފިއވާ 'ަމއްސަަލިއގެ ަޖާވބު ހުށަަހާޅ ފޯމު' ގިައ ަބޔާންކޮށްފިައާވ ކަނަްކމްަށ ނަަޒުރކުުރމުން،  

ތުަނގިައ ަވޒާީފއާަދުކރަާކުމެގ އްެއވްެސ ކާިތީބ ެހްއެކއްންެތކަމާަށއި،    ަހކަަތ ޭއ ކިޔުުނމޫީދ    ަމއްސަަލ ހުށެަހިޅ ފަރްާތ ދ.   . 3.1

ަފރާތް   ހުށެަހޅި  ންަނަބރު    2020ެފްބުރއީަރ    18ަމްއސަލަ  ކޮށަްފިއާވ  ފަރާތްުނ  ަރއްދިުވ  މްައސަލަ  ަގއި 

(IUL)375/375/2020/11    ެަފރުާތގ ަރއުްދވި  ަމއްސަލަ  ާހޟުިރވަެފިއކަން  އިނަްޓިވުއއްަށ  ުކރިމަތާިލ  އިއުލާންަށް 

 އޮފުީހެގ ެރޯކޑްތަކްުނ ދްައާކކަމަށާއި،  

ަނަމވްެސ ަވޒީފާއްަށ ިނކުންންަނ ފިެށކްަނ އިަދ ަވޒީފާއްަށ ާހިޟުރވެފިައާވކްަނ ެއްއވްެސ ެރކޯޑަކްުނ ފެންނަންންެތކަމާަށއި،  .  3.2

ުދިވ ފަރުާތގެ ަވޒީފާއްަށ ިނކުނަްނ ުމަވއްޒަފުނަްނީކ ވަޒާީފއްަށ ނިކުނަްނ ުދވަހުން ފިެށގްެނ ަވޒީފާާއބެހޭ  ަމްއސަލަ ރްައ

 ވަަނ ާމއާްދގިައ ބާުނ ަވޒާީފގެ ެއްއބްަސުވމެާއުކ ނިކުނަްނ ުމަވއްޒަފްުނކަމާަށއި،    13ގާނުޫނެގ  

ކުރްިނ މްައސަލަ ަރއުްދވި ފަރުާތެގ އިސް ަމާގމުތުަކަގއި    ނަަމެވސް މްައސަލަ ހުށަހިެޅ ފަރްާތވަނީ ަވޒީފާއްަށ ނުނުިކެމ .  3.3

  23ިތިބ ަފރަތަްތކާ ގިުޅގެން ަމއްސަލަ ހުށެަހޅި ފަރަާތކީ ަވޒީފާއަށް ިނކުނަްނ ަވޒީފަާގއި އޭުޅ މަުވއްޒެަފއްކްަނ ދްެއުކމަށް  

ވަނަ އަަހރުގެ   2020ިޅގެން ގިައ ަކއުންސްިލ އާިދާރއަށް ިނުކމެ އެތުަނގެ ިއްސ ުމަވއްޒަފުނާްނ ުގ  2020 ެސޕްޓްެނަބުރ 

އަދި މްައސަލަ    ިއުދވަހު ުހރާިހ ތެަނއަްގއި ސިޮއކޮށަްފއަިކމާަށެއމަހުގެ ާހިޟީރއްެއ ތްައޔުާރކޮށް    ާމިރޗު، އްޭޕރިލް އަދި ޭމ 

ވެސް  ހުށެަހިޅ ަފރްާތ ަވޒާީފގިައ އުޅުނުކްަނ ެދްއކުމްަށ މުިދވުަހ ަވޒީފާގެ ަބޔެާންއަގއެިވްސ ޮސއިކޮށަްފިއވަާކމާަށއި، ަނަމ



 އަށްއިދާރާ ކައުންސިލްގެ މީދޫ  ދެކުނުބުރީ ނިލަންދެއަތޮޅު
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މުިދވުަހގެ ފަހްުނ ަމއްސަަލ ހުށަހިެޅ ފަރްާތ ެއްއވެސް ާހޟީިރެއއް އިަދ ެއއްވްެސ ަރސީްމ ލުިޔމްެއގިައ ޮސިއކޮށްފިައާވކަން  

 1ަމްއސަލަ ަރއުްދިވ ފަރުާތެގ ެރކޯޑަްތކްުނ ަދްއކަާކމާަށއި، 

ަމާގމެުގ  ޫދކިުރ ފައާިސައކީ  ަމއްސަލަ ހުށެަހޅި ަފރާތަށް  ުމސަާރކަމްަށބެުނ  .  3.4 އަެވގުުތ ތުަނގިައ ިއސްކްޮށ ުހރި ަފރާތުން 

ނޫުފުޒ ބޭންުނކްޮށގެން ކޮށަްފއާިވކެަމްއކްަނ ަމއްސަަލ ަރއުްދވި ަފރުާތެގ އިދީާރީ ލިޔުނަްތކްަށ ބެލުމްުނ އެނގްެނ އޮންނަ  

 ަކމާަށއި، 

  ީރަގއި ޮސއިކްޮށ ވަޒީފާ އަދުާކިރކަމެުގ ިޟ ަމސްައކަތްަށ ނުިކމެ ާހ  ަމއްސަލަ ހުށެަހޅި ފަރްާތ ަވޒާީފއަދުާކރި ަކމުގެ ުނވަަތ . 3.5

އަދުާނުކރާ ަވޒީފަާއަކަށް ނުވަަތ ނުކާުރ މަަސއްކަަތކަށް    ެއްއވްެސ ހްެއެކއް ިލބަިފއި ނުެތމުން، ަމއްސަަލ ހުށަހެޅި ަފރްާތ 

ހަަމއްަށެވ ިމއަދާ  ފަރަާތީކ  ހުށެަހިޅ  ަމއްސަލަ  ަހަމއްެއއްޮތކަމްަށ ނެުދކަޭކމާަށއި،  ގާނޫނީ  ެދވެޭނ  މީގެ  ުއޫޖަރ  އިަދ  ްސ 

 އި، ުކރްިނވްެސ މްައސަލަ ރައުްދިވ ފަރުާތެގ ވަޒާީފއްެއ އާަދުކރި ަފރާތެއެްގ ގުޮތަގއި ބެެލވެޭނ ެއްއވެސް ރޯެކެޑއް ންެތަކމާަށ

ހިޯދކްަނ އެނގްެނ ނެތީަތއިާއ ެއ ަކމްަށ ދަިޔ ހަރަދު    ަމއްސަަލ ހުށަހާަޅ ކުރިއްަށ ިދއުމަށް ަވކީލްެއެގ އެހެީތރިކްަނ  ިމ .  3.6

ަރއުްދިވ ފަރާތްުނ ނުދޭެކަކމަށް  އެނގެންނެތީަތ   ަހރަދީަކ ަނގައެިދވެޭނ ހަރެަދއްކަމްަށ ަމއްސަލަ  ަބޔްާނކޮށްފިައާވކަން  މި 

 ފަާހަގުކެރވެެއވެ. 

ން  ަމއްސަަލ ހުށެަހިޅ ަފރާތް ަމއްސަަލ ަރއްދިުވ ަފރުާތެގ ވަޒާީފ އާަދުކރަިކ  ުދިވ ފަރާތްުނ އެދޭގްޮތަކމްަށ ބުނަެފިއވަނީ، ަމްއސަލަ ަރްއ  .4

ނޫނީ ަހމައްެއ ންެތކުަމަގއި ކަނަޑއަަޅއި،  ާގމްައސަލަ ހުށަހެޅި ަފރާތުން އެދަިފިއވާ ފަދައިން މި ަމްއސަލަ ންިނމާނެ    ނެތީަތ   އެނގްެނ

 ންޫނަކމްަށ ކަނަޑއަަޅއިދިނުމެަށވެ. ިމ ަމއްސަަލއީަކ މި ަމއޫުޟއަުގއި ުކރިއްަށ ގެނެްދވޭނެ ަމއްސަަލއްެއ

ނުމުން،  މި މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ޝަފަހީ ހެކި ހުށަހެޅުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ފުރުސަތު ދި .5

 ންމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތު

 

 
ކަން މައްސަލަ ރައްދުިވ ފަރާތުެގ އިާވެގ ފަހުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެއްވެސް ހާޟިރީއެއް އަދި އެއްވެސް ރަސްމީ ލިޔުމެއްަގއި ސޮއިކޮށްފަ 2020"މެއި  1

 "މިފަދައިން ލިޔެިވފައިަވނީ އޮޅިެގންކަމަށް ބުރަެވވޭ ރެކޯޑްތަކުން ދައްކާކަމަށް 



 އަށްއިދާރާ ކައުންސިލްގެ މީދޫ  ދެކުނުބުރީ ނިލަންދެއަތޮޅު
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 )A149673   ންަނަބރު: މަުޙްއމަދު ރަޝީދު، ދ.މޫީދ / ައރްޔްާފ (ދިވިެހ ަރއްޔެިތްއކަން އްަނަގއޭިދ ާކުޑ   . 1

 )A363658   ނަނަްބރު: ިއޔާސް ިއސްމާޢްީލ ލަތީފް، ދ.މޫީދ / ިބއޫްލރިވާިލ (ިދވެހި ރްައޔެިތއްކްަނ އްަނގައޭިދ ާކުޑ   . 2

 ަމއްސަަލ ަރއުްދވި ަފރާތްުނ  ށްދުިނމްަށ އެދުުނަކމާއި،  ުކރޮުކިޟާހ

 )A210352   ންަނބަރު: ރާިޟ ިއބްރީާހްމ (ދިވިެހ ަރއްޔެިތްއކަން އަނަްގއޭިދ ކުާޑ  . 1

 )A208506   ނަނަްބރު: އްަނގައޭިދ ާކުޑ އިޝުަތ ޝާހާާދ (ިދވިެހ ރްައޔެިތއްކްަނ  ާޢ.  2

 )A208183   ންަނަބރު: އްަނގައޭިދ ާކުޑ ޝާހިދާ އާދްަމ (ިދވެހި ރްައޔެިތްއކްަނ    . 3

 )A037773   ންަނަބރު: އަނަްގއިދޭ ކުާޑއްަޙމުަދ ިއްބރާހީމް (ިދވެހި ަރްއޔިތްެއކްަނ    . 4

 )A114497   ންަނަބރު: އްަނގައޭިދ ާކުޑ އްަޙމުަދ ރާިޟ (ިދވެހި ރްައޔެިތްއކްަނ    . 5

އަެފރުާތގެ    އިާއޝަތު ޝަހާާދ ިއއުތާިރްޒކޮށްފިައވީާތ   ްށ ާހޟުިރކޮށްދުިނމަށް އެދިފިައވީނަަމެވސް، ެހިކަބސް ދުިނަމ   ަމއްސަަލއަިގިއ ިމ  

  ވްެސ ހިެކަބްސ  ުތެގއަެފާރ ަބިއެވރުިނެވވޭނެކްަނ އަންގާފިައވީާތއުަޑއެހުުމަގއި  ައްޙމުަދ ރާިޟއްަށ    ެހިކަބްސ ެނގަިފއިނުވެާނެއވެ. އިަދ 

 ެނގަިފއުިނވެާނެއވެ.  

 

ބިނާކޮށްފައިވާ ސަަބުބތަކަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން މައްސަލަ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޝަކުވާ   .6

އަދާކުރަ ވަޒީފާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލައަކީ  މި  ނަޒަރުކުރާއިރު،  ޖަވާބަށް  ދީފައިވާ  ފަރާތުން  މުން  ރައްދުވި 

ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއްކަމުގައިވީނަމަވެސް، ތީ  ލިބިދީފައި ނުވާއެފަރާތަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރަ ފުރިހަމައަށް    ގޮސްފައިވާއިރު،

މައްސަލައިގައި  މި  މުވައްޒަފެއްކަމާމެދު  އަދާކޮށްފައިވާ  ވަޒީފާ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ 

އިންކާރުކޮށްފައިވާތީޖަ ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  މައްސަލަ، ވާބުދާރީވަމުން  ނިންމުމަކަށް  އައިގައި  މި  ދުލުވެރި 

ގުޅުމެއް  ސިވާ ވަޒީފާގެ  ފަރާތާދެމެދު  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ   employment)ލުވުމަށްޓަކައި، 

relationship)    ްދިނުމަށް އަށް  މަވާ މުސާރަ އެފަރާތަށް ފުރިހަހައްގުއުފެދިފައިވޭތޯ ބަލަންޖެހޭކަމާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށ

 ދެކެމެވެ. އަންގާނެ ހަމައެއް އޮތްތޯ ބަލަންޖެހޭކަމުގައި

 



 އަށްއިދާރާ ކައުންސިލްގެ މީދޫ  ދެކުނުބުރީ ނިލަންދެއަތޮޅު
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އުފެދިފައިވޭތޯ   (employment relationship)  ގުޅުމެއް  ވަޒީފާގެ  ދެމެދު  ފަރާތާ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ .7

 ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

  89  ގާނޫނުގެ  އެ  ބަލާއިރު،   ގޮތަށް  މާނަކޮށްފައިވާ'  މުވައްޒަފު'  ގައި)  ނޫނުޤާ  ވަޒީފާއާބެހޭ(  2008/2  ނަންަބރު  ގާނޫނު .7.1

 ؛މާއްދާގައި ވަނަ

ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ އެއްަބސްވުމެއްގެ ދަށުން ޚިދްމަތްދޭ މީހާއަށެވެ.   'މުވައްޒަފު'"... 

އަދި މިބަހުގެ މާނައިގައި، މިނިވަންނޫން ކޮންޓްރެކްޓަރާއި، ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ކުރިން މަސައްކަތްކޮށްދީފައިވާ 

 މުވައްޒަފުން ވެސް ހިމެނޭގޮތަށެވެ."

 ވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ާބރާތުން ަބޔާންކުރެއިމި 

 ؛ގައި)  ށ( މާއްދާގެ ވަނަ 13 ގެ) ނޫނުޤާ ވަޒީފާއާބެހޭ( 2008/2 ނަންަބރު ގާނޫނު ހަމައެހެންމެ، އަދި .7.2

"ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި، ކޮންމެ މުވައްޒަފަކާ ދެމެދު ލިޔުމަކުން ނުވަތަ ލިޔުންތަކަކުން އެކުލެވިގެންވާ ވަޒީފާގެ  

 އެވެ..." އެއްަބސްވުމެއް އޮންނަންވާނެ

 ؛ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ަބޔާންކުރެވިފައިވަނީ 15ގެ އެގާނޫނު މި ފަދައިން ަބޔާންކުރެވިފައިވާކަމާއި، އަދި

އެ ވަޒީފާގައި ، "މި މާއްދާގެ (ރ) ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތުގައި މެނުވީ، ވަޒީފާދޭ ކޮންމެ ފަރާތަކުން ވެސް

 ވަޒީފާ ަބޔާނެއް، ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް، ލިޔުމުން ދޭންވާނެއެވެ."އަދާކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ހިމެނޭ 

 ާބރާތުންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.އިމި 

 ،ގައިގަޟިއްޔާ  HC-A/271/2012ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންަބރު  .7.3

އަސާސީ ގޮތަކީ އެންމެ   ... ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު އެފަރާތެއްގެ މައްޗަށް ހިންގޭނެ މުވައްޒަފު ދެނެގަތުމުގެ"

އޮތްކަން އެއްަބސްވުމެއް  ވަޒީފާއަދާކުރުމުގެ  ދެމެދު  މުވައްޒަފާއި  ފަރާތާއި  އަދި  ވަޒީފާދޭ  ނުވަތަ ނޫންކަން 

ދެނެގަތުންކަމާއި، ނޫންކަން  ނުވަތަ  އޮތްކަން  ަބޔާނެއް  ވަޒީފާ  ވަޒީފާގެ   މުވައްޒަފުގެ  އެހެންނަމަވެސް 

ވަޒީ މުވައްޒަފުގެ  އެކުލަވާލުމާއި  ަބޔާންއެއްަބސްވުން  ާބރަކީ  ފާ  ކުރުމުގެ  ފަރާތަކުން  ތައްޔާރު  ވަޒީފާދޭ 

މައްޗަށް ލާޒިމުކޮށްފައިވާ  އަދާކުރަން ލާޒިމްކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަން އެނގެން އޮތުމުން، ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކުގެ



 އަށްއިދާރާ ކައުންސިލްގެ މީދޫ  ދެކުނުބުރީ ނިލަންދެއަތޮޅު
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ގެންވާ ޤާނޫނު) ގައި ަބޔާންކުރެވި ވަޒީފާއާބެހޭ(  2/2008މިކަންކަން ނުކޮށް ދޫކޮށްލުމަކުން، ޤާނޫނު ނަންަބރު  

ވަޒީފާދޭފަރާތުގެ ކިަބއިން ކެނޑިގެން ނުދާނެކަން  މުވައްޒަފަކަށް ލިބިދޭންޖެހޭކަމަށް ބުނާ ޙައްޤުތައް އަދާކުރުން

 " .އެނގެން އޮންނަކަމެވެ

 ން ަބޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.އިާބރާތުމި 

  އެމްްޕލޮއިމަންޓް  ( R198  ނަންބަރު  އޯގަނައިޒޭޝަންގެ   ލޭބަރ  އިންޓަރނޭޝަނަލް  ބައިވެރިވެފައިވާ   ތެއްގައިއަޖަމާ  އެ  ވެހިރާއްޖެދި .7.4

 .II)  ގެ ދެވަނަ ބާބު  (R198 - Employment Relation Recommendation, 2006)  2006  ރިކޮމެންޑޭޝަން  ރިލޭޝަން

DETERMINATION OF THE EXISTENCE OF AN EMPLOYMENT RELATIONSHIP)    ް11ގެ ދަށުނ  

 ؛ވަނަ ނަންބަރުގައި

“For the purpose of facilitating the determination of the existence of an 

employment relationship, Members should, within the framework of the 

national policy referred to in this Recommendation, consider the possibility of 

the following: 
… 
(a) allowing a broad range of means for determining the existence of an 

employment relationship; 

(b) Providing for a legal presumption that an employment relationship exists 

where one or more relevant indicators is present…” 

 HC-A/271/2012ާބރާތުން ަބޔާންކުރެވިފައިވާކަމާއި، އިސްވެަބޔާންކުރެވުނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންަބރު  އިމި  

އެމްޕްލޮއިމެންޓް ރިލޭޝަން ރިކޮމެންޑޭޝަން ( R198އާއި، އިންޓަރނޭޝަނަލް ލޭަބރ އޮގަނައިޒޭޝަންގެ ނަންަބރު  ގަޟިއްޔާ

ދުވި ފަރާތާއި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާދެމެދު ލިޔުމުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ އަށް ރިއާޔަތްކުރާއިރު، މައްސަލަ ރައް )2006

ތަކަށް ބަލާއިރު، މައްސަލަ ރައްދުވި   (facts)ވަޒީފާގެ އެއްަބސްވުމެއް ނެތްކަމަށް ބުނާ ހާލަތުގައި، މައްސަލައިގެ ވާގިއާ  

ލާލަތުކުރާފަދަ އެއްވެސް ހެއްކެއް އޮތްކަމުގައިވާނަމަ ފަރާތާއި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ދެމެދު ވަޒީފާގެ ގުޅުމެއްވާކަމަށް ދާ

ވުޖޫދުވެފައިވާކަމުގައި ބަލަންޖެހޭކަން އެނގެން    (employment relationship)ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވަޒީފާގެ ގުޅުމެއް  

 އޮވެއެވެ.
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ފަރާތުން   .7.5 ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ  ަބޔާނުގައި  މި  ވަޒީފާ  ފަރާތުގެ ހުށަހަޅާފައިވާ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ' ގައި ކަމާއި،  ދ. މީދޫ ހަކަތަ'ލްސްމަންކަމާއި، އެ ފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކުރާނީ  މަކީ ސޭގާމަ

ދެކުނުުބރީ މީދޫ ކައުންސިލްގެ   ޅުފަރާތަކީ ނިލަންދެއަތޮމާއި، ވަޒީފާ ދޭ ށްކަކައުންސިލްގެ ނައިުބ ރައީސަރިޕޯޓް ކުރަންޖެހޭނީ  

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދި މަސައްކަތް ަބޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭއިރު، މި ވަޒީފާގެ ަބޔާނުގައި  އިދާރާކަމަށް

ގައި ސޮއިކޮށްފައިވާކަމާއި، މި ލިޔުމުގައި   2020މާރިޗު    17ސިލްގެ ރައީސް  ތުން ކައުންވާލުކުރި ފަރާތެއްގެ ހައިސިއްޔަހަ

 ދެކުނުުބރީ މީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސިއްކަ ޖަހާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ޅުނިލަންދެއަތޮ

ނިލަންދެއަތޮ .7.6 ހުށަހަޅާފައިވާ،  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ  ކައުންސިލްގެ   ޅޮމި  މީދޫ  ދެކުނުުބރީ 

ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި  2021ޖޫން    13އިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  އިދާރާ      ގައި   2020ރިޗު  މާ   17،  ގައި 

  ފައިވާކަން ފެންނަން އޮތްނަމަވެސް،އަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ނަގާދ. މީދޫ ހަކަތައިގެ ސޭލްސްމަންއެއްގެ ވަޒީފާ

ރީ  ިޟ ަބޔާން އަދި ހާ   ވަޒީފާ   ގައި   2020ސެޕްޓެންަބރު    23  ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމާއި،  ނަ މައްސަލަތަކެއްވަޒީފާއާގުޅޭ ގި

މުވައްޒަފުންނާ   އިދާރީ  ސޮއިކޮށް  އެނގެންއޮންކަމާއި،  ހާހަދާ  ލިޔެކިޔުންތަކުން  ހާވަލުކޮށްފައިވާކަން  ރީތަކުގައި ޟިމި 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ހަމައަށް މުސާރަ ދީފައިވާނެކަމާއި،  އާ    2020އޮކްޓޫަބރު    21އް ހުރިކަމާއި،  ކެމައްސަލަތަ

އަމަލުކޮށްފައިވަނީ ނެގުމުގައި  ގަވާގާވަޒީފާއާބެހޭ    ވަޒީފާއަށް  ނޫންކަމަށާއި،  ނޫނާއި  އެއްގޮތަށް  އުސޫލުތަކާ  އިދުތަކާއި 

 ފިޔަވައި އިތުރު ދުވަސްތަކުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އްސްތަމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މުސާރަ ދީފައިވާ ދުވަ

ބަންދުކޮށްފައި ހުރުމުންނާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ދ. މީދޫ ހަކަތަ  ވަޒީފާއަށް ނިކުމެފައިވާކަން އެނގެންނެތްކަމާއި،  

އެވަޒީ ގިނަ  ނގޭނެ  ފާއާށް ނިކުތްކަން  ފެންނަންނެތި  ލިޔެކިޔުމެއް  ފާއިތުވެފައިވާތީއެއްވެސް  ވަޒީފާ ދުވަސްތަކެއް  އާއި 

ވަޒީފާއާބެހޭ   އުސޫލު  ،ނޫނާ ގާ ދިނުމަށްފަހު  ހަމަތަކާއި  އެކަށީގެންވާ  ކައުންސިލުން ގަވާއިދުތަކުގައިވާ  މަތިން  ތަކެއްގެ 

ފަރާތް ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނުވާތީ  ކައުންސިލު  އަމަލުކޮށްފައި  އޮތްކަމަށް  ސަަބުބތަކެއް  ބެހޭއްޓޭނެ  ން ވަޒީފާގައި 

 ަބޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ނުދެކޭކަމުގައި 
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އުފައްދާފައިވާ މައްސަލަ   .7.7 ަބޔާނަކީ  ވަޒީފާ  އެފަރާތުގެ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ޓްރައިިބއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި 

 ހުރި  އިސްކޮށް  ތަނުގައި  އެވަގުތު  ފައިސާއަކީ  ދޫކުރި  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަމަށްުބނެ  މުސާރައި،  އެއްޗެއްކަމަށާ

  ބެލުމުން  ލިޔުންތަކަށް  އިދާރީީ  ފަރާތުގެ   ރައްދުވި  މައްސަލަ  ކޮށްފައިވާކަމެއްކަން  ބޭނުންކޮށްގެން  ނުފޫޒު  މަގާމުގެ  ފަރާތް

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް ަބޔާންކޮށްފައިވާކަން އޮންނަ އެނގެން

 ؛ޝާހާިދ އަާދްމ ހިެކަބސެްދމްުނުރވި  ިޟެގ ހްެއކްެއެގ ގުޮތގިައ ާހ ަމްއސަލަ ަރއްދިުވ ފަރުާތ .7.8

ިމކުޮޅަގއި   ދިނިން.  ުމސާރަ  އީިނަމ  މަަސްއކަތްކޮށަްފއި  "ިމޮކޅަުގއި  ަފރާތް)  ހުށަހެޅި  (ަމްއސަލަ 

މަުވްއޒަފްެއކަން އެނގޭކްަނ ނެތް ެއްއވްެސ ލުިޔމަކްުނ ދެން އުަޅގަނުޑމެން ުމސާރަ ދަީފއި އިންނާނެ މޮިކޅުން  

 "  ޭއުރަގއި ިތިބ ވެރްިނ ަމުޖބުޫރކޮށްގްެނ ުމސަާރ ދިނިން ެދ މަހަށް. 

 ... 

މަަސއްކަތަްތކްެއ ގްާތގަނަޑކްަށ ަމސްދަުވސް ވަންދްެނ    ިއ"ދްެނ ެއކަަމކު އަޙްމުަދ ޢީަލ ހަކަަތިއެގ ޭއުރަގ 

 ަމަސއްކްަތުކރިކްަނ އުަޅގަނޑްަށ އެނގޭ." 

 ... 

ަމސްފަހްުނ ަކއުންސްިލެގ ަރީއްސ ައޅުގަނުޑ ކިައީރ ބީުނ  އޭނެާގ    6"އާޭނ ަމސްައކްަތކުރާިތ ގާތްގަނޑަކްަށ  

 ޫދކޮށްދޭޭށ"   ުމާސަރ 

 ... 

  2020ެސޕެްޓްމބަރ    23މްައސަލަ ހުށެަހިޅ ަފރުާތގެ ާހޟީިރ ގަނެޑްއ ނޯނަްނަކމާަށިއ އެއްދުވަަހކު ( އިަދ ީމެގ އުިތރްުނ  

ަކމްަށ ބޮޑްަށ ލާަފުކރޭެވަކމަށް ހިެކެވރާިޔ ބުނެފައި) ަމއްސަަލ ހުށެަހިޅ ފަރާތް ަކއުންސިލް ރީައްސގެ ެކބްިނަގއި އިނދެ  

ޮސއުިކރިިއރު، ަސރާުކރު ބަނުްދ ުދަވސަްތކިާއ ކިޮވޑާ  ީރަގއި  ިޟ ާހ ެމއި ާއ ހަަމައްަށ    30އިން ފިެށގެން    2020މިާރޗު    17

ުގިޅގްެނ އީޮފސް ބަނުްދކޮށަްފއާިވ ދަުވސަްތކަުގިއވްެސ ޮސިއކޮށްފިައވަާކމްަށ ބުުނމުން، ދެފަހެަރްއގެ މަތްިނ ެމޯމ ނުެރމުން  

އި،   ޫދކުރުމަށް ަމުޖޫބރުުކުރމުން މާުސރަ ހަދާފިައ ޫދކީުރ ަކމާަށގެ ުކރިން މާުސަރ   14:00ގެ    2020އޮކޫްޓަބުރ    22



 އަށްއިދާރާ ކައުންސިލްގެ މީދޫ  ދެކުނުބުރީ ނިލަންދެއަތޮޅު

VTR/2021//159ނަންބަރު: މައްސަލަ                                    ހުށަހެޅި މައްސަލަ   އަޙްމަދު ޢަލީ ގޮތަށް ރައްދުވާ 
                                            

 

20 ގެ  10   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:  

  ަމސްައކްަތކުރޯިތ   ފަރްާތ  ހުށަހިެޅ  ަމއްސަަލ  އެިރެްއަގިއ   އްެއވްެސ  ފިެށގްެނ  އްިނ   2020  ާމރުިޗ  ަހކަތިައަގިއ  މޫީދ. ދ 

  އި، އެނގަިފއިންެތަކމާަށ  ުމަވއްޒެަފއްކްަނ  ިލެޔކުިޔަމކްުނ   ަނމެަވްސ   ، އެނޭގކަމާަށިއ  ުއޅުުނކްަނ  ވްިއކްަނ  ތޮެޔ  ުސވުާލކުުރމްުނ

 ަފއެިވއެވެ. ބަޔްާނކްޮށނަްނަކަމްަށ  ބަަލިއަގ  އަތްުނ   ފަރުާތެގ  ހުށަހިެޅ  އްސަަލަމ   ލިާރ  ިލޭބ  ވްިއަކިއގްެނ   ެތޮޔ

އަެފރާތަކީ ެތޔޮ ހާަޓ ހަވާލުވެ    ެދމްުނ   ހިެކަބްސ   ިއބްރީާހްމ  ިރާޟ ުރިވ  ިޟ ގެ ެހއްކްެއެގ ގޮތަުގިއ ާހަމްއސަލަ ރައުްދވި ަފރުާތ .7.9

ަފރްާތަކާމިއ   އެނގަިފއިންެތަކމާަށިއ  2020މިާރޗު    17ހުނަްނ  ުހޅުވިކްަނ  ަރްސމީކްޮށ  ހްަޓ  ެތޮޔ  ފެށިގްެނ    ، އްިނ 

ހުށެަހޅި   ަމއްސަލަ  މްެނަބަރކެާއކު  ަކއުންސްިލ  އެހެނަްނމެަވސް  ންެތކަމާަށއި  އެނގްެނ  ހުިދމަތްދިންކްަނ  ަރްއޔިތުންނަށް 

ައއަިކމާަށިއަފރްާތ ެއްއ ިވއްކާ ހާަދކަމާަށިއ  ، ުދވަހަކު    ޮޔ ެތ  ، ުމވްައޒަފުަކ ނަުނގާ ހާލަތަުގއި ަކއްުނސިލް މްެނބުަރ ތެޔޮ 

(ަނވާރަ) ުދވަހެުގ ެތޮޔ ިވްއކަިކމަށް    19ހަޓްަށ ިލބަިފިއާވ ަފއާިސ ހިފިައގްެނ ަކއްުނސިލަަރކެާއުކ ަކއްުނސިލްަށ ޮގްސ  

 ވެާނކަމްަށ ަބޔާންކޮށްފިައެވެއވެ. ވަެފިއފުޮތަގިއ ަބޔާންކްޮށ އެ ަފއާިސއާ ަހވުާލ

 ؛ގައިގަޟިއްޔާ SC-A/02/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންަބރު  .7.10

ުބރަ   ޘާބިތުކުރުމުގެ  ޚުޞޫމާތްތަކުގައި  މަދަނީ  ގޮތުގައި  އުޞޫލެއްގެ  ޢާންމު   ...."(Onus probandi) 

އުފުލުމަކީ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއްކަމާއި، މި މާނާގައި ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަކީ ހަމައެކަނި ދަޢުވާ 

ވާ ފަރާތުން ދަޢުވާގެ ދިފާޢުގައި ކުރާ ދިފާޢީ ކޯޓަށް އުފުލާ ފަރާތް ނޫންކަމާއި އޭގެ އިތުރުން ދަޢުވާ ރައްދު

ދަޢުވާ ޘާބިތުކުރުމަކީ އެފަރާތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް ކަމާއި، އެހެންކަމުން، ދަޢުވާއެއްގައި އެއް ޚަސްމު އަނެއް 

ޘާބިތުކުރުމުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އުފުލަންޖެހޭ ފަރާތަކީ އެ ދަފްޢެއް ކުރާ   (Plea)ޚަސްމާ ކުރިމަތިކުރާ "ދަފްޢު"  

 ފަރާތްކަން އެނގެން އޮންނަ އޮތުމެވެ."

ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ވާތީ ަބޔާންކޮށްފައިމިފަދައިން   އިސްވެ  އުގައި  ގަޟިއްޔާ،  މައްސަލަ  ލުގެ ދަށުންސޫކަނޑައެޅިފައިވާ   ،

ަބޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ވަޒީފާގެ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ރައްދުވި ފަރާތް   މި މައްސަލައާ 

ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ މައްސަލަ ގައި އުފައްދާފައިވާ ނުވަތަ ސައްހަނޫން އެއްޗެއްކަން    2020ސެޕްޓެންަބރު    20ަބޔާނަކީ  

 އެވެ.ވެުބރަވެރައްދުވި ފަރާތުގެ ޒިންމާއެއްކަމުގައި 

 



 އަށްއިދާރާ ކައުންސިލްގެ މީދޫ  ދެކުނުބުރީ ނިލަންދެއަތޮޅު
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20 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:  

 ގައި،ގަޟިއްޔާ SC-A/23/2013ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ނަންަބރު  .7.11

ަބޔާންވެގެންވާ ވަސީލަތްތަކުގެ   -5" މަދަނީ ދަޢުވާ ޡާބިތުކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކުގައި 

އިތުރުން، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުން ހުއްދަކުރާ ޡާބިތުކުރުމުގެ އެންމެހައި ވަސީލަތްކަކަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުންނާއި  

  142ކުން ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެ ވަސީލަތްތައްކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޓްރައިިބއުނަލްތަ

ޖުރިސްޑިކްޝަންތަކުން  މުޖްތަމަޢުތަކުގެ  ދިމިޤްރާތީ  ތަފާތު  އޮންނައިރު،  އެނގެން  މަފްހޫމުން  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ގެ ޤާނޫނީ ޢާންމު މަބްދައުތަކަށް ވެސް ޤަބޫލުކުރާ، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ އަޞްލަކާ ތަޢާރުޟުނުވާ ޡާިބތުކުރުމު

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ   ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެކަން  ޓްރައިިބއުނަލްތަކުން  ކޯޓުތަކުންނާއި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ   68ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި، އަދި    42ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)، (ށ) އާއި،    10ޤާނޫނުއަސާސީގެ  

 ށް ބެލުމުން އެނގެން އޮވެއެވެ.މަފްހޫމަށް ޖުމްލަކޮ

ވަސީލަތްތަކުގެ   -6    ޡާިބތުކުރުމުގެ  ދަޢުވާ  މަދަނީ  އިސްތިޤްރާރުވެފައިވާ  ޖުރިސްޑިކްޝަންތަކުގައި  ތަފާތު 

ކިތާީބ ހެކީގެ ؛ ކަމާއި  (evidence documentary)ތެރެއިން އެންމެ ހަރުދަނާ އެއް ވަސީލަތަކީ ކިތާީބ ހެކި  

މުސްތަނަދާއި   ރަސްމީ  އެއީ  ހިމެނޭކަމާއި،  މުސްތަނަދު  ާބވަތެއްގެ  ދެ  މައިގަނޑު   acte)ތެރޭގައި 

authentiques)  ،  ުމުސްތަނަދ އާދައިގެ  ނުވަތަ  ރަސްމީ   (acte sous seing prive)'ޢުރުފީ'  ކަމާއި، 

ހޭ ރަސްމީ އިދާރާއެއްގެ ނުވަތަ މުވައްޒަފެއްގެ ކުރިމަތީގައި  މުސްތަނަދަކީ މުޢާމަލާތްތައް ޡާިބތުކުރުމަށްޓަކައި ކަމާެބ

ތައުޡީޤު މަތިން  އުޞޫލުގެ  ކަނޑައެޅިގެންވާ  ޤަވާޢިދުގައި  ކުރެވޭ   (notarize / authenticate)  ޤާނޫނާއި 

މުސްތަނަ ދެވައްތަރެއްގެ  ތެރޭގައިވެސް  މުސްތަނަދުގެ  އާދައިގެ  ނުވަތަ  'ޢުރުފީ'  ވާއިރު،  ދު މުސްތަނަދުކަމުގައި 

ތައްޔާރުކުރެވޭ   ޡާބިތުކުރުމަށް  ޒާތުގައި  އޭގެ  މުސްތަނަދާއި،  ތައްޔާރުކުރެވޭ  ޡާބިތުކުރުމަށް  އެއީ  ހިމެނޭކަމާއި، 

ޡާބިތުކުރުމަށް   މުސްތަނަދުކަމާއި،  ތައްޔާރުކުރެވޭ  ގުޅިގެން  މުޢާމަލާތްތަކާ  ނުވިޔަސް  މުސްތަނަދަކަށް  ޚާއްޞަ 

މުޢާމަލާތެއްގެ   މުސްތަނަދަކީ  ޡާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކުރެވޭ  މުޢާމަލާތެއް  އެ  މެދުގައި  ަބއިވެރިންގެ 

ތައްޔާރުކުރެވޭ ކޮންޓްރެކްޓް ފަދަ، ޚާއްޞަ މުސްތަނަދުކަމާއި، އޭގެޒާތުގައި ޡާބިތުކުރުމަށް ތައްޔާރުކުރެވޭ ޚާއްޞަ  

ގެ ަބއިވެރިން ނުވަތަ  މުސްތަނަދަކަށް ނުވިޔަސް މުޢާމަލާތްތަކާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކުރެވޭ މުސްތަނަދަކީ މުޢާމަލާތެއް

ތައްޔާރުކުރާ   ނުވަތަ  އެކުލަވާލާ  ގުޅިގެން  މުޢާމަލާތަކާއި  އެ  މެސެޖްތަކާއި،  ަބއިވެރިޔަކު  ސިޓީތަކާއި، 

މުސްތަނަދު ކަމާއި، މަދަނީ ދަޢުވާ   އިންވޮއިސްތަކާއި، އެކައުންޓް ފޮތްތަކާއި، އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓްތައް ފަދަ،



 އަށްއިދާރާ ކައުންސިލްގެ މީދޫ  ދެކުނުބުރީ ނިލަންދެއަތޮޅު

VTR/2021//159ނަންބަރު: މައްސަލަ                                    ހުށަހެޅި މައްސަލަ   އަޙްމަދު ޢަލީ ގޮތަށް ރައްދުވާ 
                                            

 

20 ގެ  12   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:  

ރަ ބުނެވިދިޔަ  އޭގައި  ޡާބިތުކުރުމުގައި  ސޮޔާއި،  މުސްތަނަދުގައިވާ  އެ  ޙުއްޖަތަކީ  ޤާއިމުވާ  މުސްތަނަދުން  ސްމީ 

ކޮށްފައިވާކަމަށް ޠަޢުނު ނުކުރެވޭހައި ހިނދަކު   (forge)ފޯޖް    (facts)ވާރިދުވެގެންވާ ަބޔާންތަކާއި ވަޤާއިޢުތައް  

އްޖަތްކަމާ، އަދި 'ޢުރުފީ' ނުވަތަ  އެ މުސްތަނަދާއި އޭގައިވާ ަބޔާންތަކާއި ވަޤާއިޢުތައް ޞައްޙަކަމުގައި ޤާއިމުވާ ޙު

އާދައިގެ މުސްތަނަދުން ޤާއިމުކުރެވޭ ޙުއްޖަތަކީ މުސްތަނަދުގައި ސޮއިކުރި ފަރާތުން އިންކާރު ނުކުރާހާ ހިނދަކު  

އެ މުސްތަނަދަކީ އޭގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ފަރާތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މުސްތަނަދެއްކަމުގައި ޤާއިމުވާ ޙުއްޖަތް، އަދި 

ތަނަދުގައި ވާރިދުވެފައިވާ ަބޔާންތަކާއި ވަޤާއިޢުތަކަކީ އޭގެ އިދިކޮޅު ޡާބިތު ނުކޮށްދެވޭހާހިނދަކު ޞައްޙަ  އެ މުސް

ތަފާތު   ޡާބިތުކުރުމުގައި  ދަޢުވާ  މަދަނީ  ޙުއްޖަތްކަން  ޤާއިމުވާ  ކަމުގައި  ވަޤާއިޢުތައް  ަބޔާންތަކާއި 

ާބވަތްތަކަ ހެކީގެ  ކިތާީބ  ބަލައިގަންނަ  އެނގެން  ޖުރިސްޑިކްޝަންތަކުން  ބެލުމުން  އަޙްކާމްތަކަށް  އޭގެ  ށާއި، 

ކޯޓުތަކުގައި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޡާބިތުކުރުމުގައި  މައްސަލަތައް  ހެއްކަކީ  ކިތާީބ  ަބޔާންވެދިޔަފަދަ  އޮންނައިރު، 

ނަންަބރު   ޤާނޫނު  ވަސީލަތެއްކަން  ޡާބިތުކުރުމުގެ  ގެ    24/76ރިޢާޔަތްކުރެވޭނެ  ޤާނޫނު)  ވަނަ   2(ހެއްކާބެހޭ 

 ބެލުމުން އެނގެން އޮވެއެވެ."މާއްދާއަށް 

ުރކުުރމްަށ އެދުުނ ެހކިވެރިންގެ  ިޟާހ މްައސަލަ ރައުްދިވ ފަރާތްުނ    ިމ ިއާބރާތްުނ ބަޔްާނކޮށަްފއާިވކަން އެނގްެނއްޮތއިރު، 

ަމެތެރއްިނ   ަކއްުނސްިލެގ ރީައސާްއއި  ލުިޔަމީކ  ެއ  ެހކިވިެރއުަކ  ަފރާތްުނ  ެދ  ހުށަހިެޅ  އަހަރުގެ    2020ްއސަަލ  ވަަނ 

މްައސަލަ    ެސޕްޓްެނަބރު މުަހގިައ ެކބްިނަގއި ިތެބ ަތްއޔުާރކޮށަްފއާިވ އްެއެޗއަްކުމަގިއ ބުނެ ދަީފިއވާ ެހިކބުަހގެ އުިތރަށް، 

ެއްއ ަބޔާނީަކ ަސއްހަނޫން  ަވޒީފާ  ދަީފއާިވ  ަރއުްދވި  ޗްެއހުށެަހިޅ ަފރާތަށް  ަމްއސަލަ  ބުޭނމަށް  ާސބުިތކޮށްދުިނުމގެ  ކްަނ 

ަވީޒ  ާމއި، ހްެއކްެއ ހުށަަހޅަާފއިނާުވަކަފރާތްުނ ެއްއވްެސ ކާިތީބ   ާފ ަބޔުާނގައި  ަމއްސަަލ ަރއުްދިވ ފަރްާތ ހުށަަހޅާފިައވާ 

 (forge)ފޯޖް  ަސއްހަންޫނ ުނވަަތ  ެއ ލުިޔަމީކ    ސޮއި ުކިރކަމްަށ އްިނާކރުކޮށަްފއުިނވާއުިރ  ޮސިއކޮށްފިައާވ ަފރާތްތަކްުނ

ުބރަނު  ކޮށްފައިވާ ސާިބތުކޮށްދެވިފައިވާކަމަށް  ފަރާތަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ަރއްދުވި  ަމްއސަލަ  ވެއެވެ.  ވެލިޔުމެއްކަމަށް 

ެކބްިނަގއަިކމަށް   ަރީއސެްގ  ކައްުނސިލެްގ  ަތއާްޔުރކޮށަްފއިވީަނ  ިލޔުން  އެ  ބަޔުާނަގއި  ދަީފިއވާ  ހިެކެވރާިޔ  ަފރުާތެގ 

ލަ  ، މްައަސީތހު ޮސިއކުރިތަން އެ ފަރާތްަށ ފެނަިފއާިވަކމަށް ަބޔާންކޮށަްފއުިނާވަބޔްާނކޮށަްފއިވިާއރު، އެލުިޔުމގައި އެ ުދަވ

ަބޔަާނކީ   ަވޒާީފގެ  ހުށަހަޅަާފިއވާ  ފަރްާތ  ެސ  2020ހުށެަހިޅ  އަަހރެުގ  ަތއާްޔރުކޮށަްފއިވާ  ވަނަ  މަހުގިައ  ޕްޓްެނބުަރ 

ނާްނ ެއ ަވޒާީފެގ ބަޔާން ަހވުާލުކެރވިފިައވަނީ  ެއްއޗްެއަކމްަށ ުބރުަނވޭެވކަމާއި، ަނަމެވްސ ކައްުނސިލެްގ އާިދީރ ުމަވްއޒުަފ

 ެވެއެވެ. ެވމަހުގިައކްަނ ަމއްސަަލ ަރއުްދވި ަފރާތްަށ ާސބުިތކޮށެްދވިފިައާވަކމްަށ ުބަރވަަނ އަހުަރެގ ސެޕްޓްެނަބުރ    2020



 އަށްއިދާރާ ކައުންސިލްގެ މީދޫ  ދެކުނުބުރީ ނިލަންދެއަތޮޅު

VTR/2021//159ނަންބަރު: މައްސަލަ                                    ހުށަހެޅި މައްސަލަ   އަޙްމަދު ޢަލީ ގޮތަށް ރައްދުވާ 
                                            

 

20 ގެ  13   ޞަފްޙާ   
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އަަހުރެގ ސެޕްޓްެނބަރު  ވަަނ    2020ތްުނ ހުށަހަޅަާފިއާވ ވަޒާީފެގ ަބޔަާނކީ  ަފާރބުަހްސެގ ބުޭނމަށް، ަމއްސަަލ ހުށެަހިޅ   .7.12

ީއ މްައސަލަ ރައުްދވި ަފރާތްުނ މްައސަލަ  ެގ ފަހްުނ ެއ ުހ މުަހަގިއ ތްައޔުާރ ކެުރވުުނ ެއއްޗްެއކުަމގިައ ބެލަިނަމވްެސ ެއ ާތީރ

 ހުށެަހިޅ ަފރާތަށް ދަީފއާިވ ވަޒާީފގެ ަބޔެާންއކުަމަގއި ބަލްަނ ޖެހަޭކމަުގިއ ެދކެެމވެ. 

މި   .7.13 ބަޔާންަށ  ވަޒާީފ  ހުށަހަޅަާފއިވާ  ފަރްާތ  ހުށެަހޅި  މްައސަލަ  ުހުރމުން،  ެއގޮތަުގއި  ަސަބބަުތއް  ިއްސެވބަޔްާނުކރެވުުނ 

 އާޔްަތކުރަނުްނޖޭެހ ަސަބަެބްއ އްޮތަކުމގިައ ނުދެެކމެވެ.  ިރަމްއސަލިައަގއި  

މައްސަލަ  ގައި ފޮނުވާފައިވާ ލިޔުމުގައި    2021ޖޫން    13މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް   .7.14

އެފަރާތް މަސައްކަތްކުރަމުން   ،ރައްދުވި ފަރާތް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ މުހާތަުބކޮށްފައިވަނީ މުވައްޒަފުގެ ގޮތުގައިކަމާއި

ބަންދުކޮށްފައިވާކަ ތަން  ަބޔާންކޮށްފައިވާތީގެންދިޔަ  ފަރާތް މަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވެސް  ހެކިބަހުން  ހެކިންގެ  އާއި، 

ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ަބޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި،  އަދާކުރިކަމަށް  ވަޒީފާ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

މައްސަލަ ރާތަށް ދީފައިވާ އެއްޗެއްކަމަށް ބުރަވެވޭތީ،  ކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަ ވަޒީފާގެ ަބޔާނަ

 މުވައްޒަފެއްކަމުގައި ުބރަވެވެއެވެ. ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ 

  އަނަްނ   ވަޒާީފއަދުާކަރމްުނ   ފެށިގްެނ  އްިނ   2020  މިާރުޗ   17  ަވޒާީފެއއަްގިއ  ކަނޑަައޅާފިައާވ   ަކއުންސިލްުނ  ަފރަާތީކ   ހުށަހިެޅ   ަމްއސަަލ  .8

 އުެދމްަށ ނަަޒުރކާުރއިރު،   ކަނޑަައޅައިދިނުމްަށ ަމއްސަަލ ހުށަހިެޅ ފަރްާތ އެދަިފިއާވ  ުމަވްއޒަފްެއަކމްަށ 

 ފުޮނވަާފއާިވ ސިޓަީގއި، ަގއި    2021ޖޫން    13ަމއްސަަލ ަރއުްދވި ަފރާތްުނ ަމއްސަަލ ހުށަހިެޅ ފަރާތްަށ     .8.1

ނގެޭނ ެއްއވްެސ  ބަނުްދކޮށަްފިއ ުހރުމުންނާއި، ުމވްައޒަފު ަވޒާީފއްަށ ނިކްުތކްަނ ެއ'ދ. މޫީދ ަހކަތަ މާިހރު  

ނީެތ ގިނުަދވަސަްތެކއް ވެފިައވީާތާއއި ވަޒީފާ ދުިނމަށްފުަހ ވަޒާީފ ާއއި ބޭެހ ޤާނާޫނިއ އަދި  ިލެޔކުިޔެމއް ފެންންަނ

ޒުަފ  ްނސިލްުނ ައމުަލކޮށްފިައ ނުވީާތ މަުވްއެއކަށީގްެނވާ ހަމަަތާކިއ ުއސޫލުތެަކްއގެ މަތިން ކުައ   ަޤވާޢިދަުތުކަގއާިވ

 ަކމަުގިއ ދަނަްނަވެމވެ.'   ިމަވޒީފާގިައ ބެެހއްޓެޭނ ަސަބބަުތކްެއ އްޮތކަމްަށމާިހރު ަކއުންސިލްުނ ނެުދޭކ

ަމއަްސަ ބަޔްާނކޮށަްފއިވާތީ،  ިއބާރަތްުނ  ވިަކުކރެވުުނކަން    ަލ ިމ  ަވޒާީފއްިނ  ފަރްާތ  ަގއި    2021ޖްޫނ    13ހުށެަހޅި 

ތް ަވޒީފާއިން ަވކިކުުރާމމެދު ގެޮތއް  ހުށަހެޅި ަފރާތަށް އްަނގަާފިއާވަކމަށް ުބރަވެވީޭތ ަމއްސަލަ ހުށެަހިޅ ަފާރަމްއސަލަ  

ާފަގއި މިހާރެުވސް ުހރި ަފރެާތއަްކުމަގއި  ކަނަޑއުެޅެމއްނެތި ަމއްސަަލ ހުށަހިެޅ ފަރަާތީކ ަމްއސަަލ ރައުްދވި ފަރުާތެގ ވީަޒ

 ކަނަޑއެޅިދެާނަކމަުގިއ ނެުދެކެމވެ. 



 އަށްއިދާރާ ކައުންސިލްގެ މީދޫ  ދެކުނުބުރީ ނިލަންދެއަތޮޅު

VTR/2021//159ނަންބަރު: މައްސަލަ                                    ހުށަހެޅި މައްސަލަ   އަޙްމަދު ޢަލީ ގޮތަށް ރައްދުވާ 
                                            

 

20 ގެ  14   ޞަފްޙާ   

 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
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ވަކިކޮށްފިނަމަ، އެވަޒީފާއިން  ނޯޓިސް ދިނުމަށްފަހު ނުވަތަ ނޯޓިސް ދިނުމަކާ ނުލައިނަމަވެސް، މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން .8.2

އަދާކުރި ވަޒީފާ  ކަމުގައި  ސަަބެބއްނެތި  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކުރީ  ވަކިކުރި  އޭނާ  ވަޒީފާއިން  ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ،   މީހާއަށް 

ތެރޭގައިހުތާރީ ދުވަހުގެ  ތިންމަސް  ފެށިގެން  ހުށަހެޅުމުގެ   ން  ޓްރައިިބއުނަލަށް  ޝަކުވާ،  އޭނާއަށް  ގުއްހައެކަމުގެ   

ދަށުން    28ނުޫނގެ  ާގަވޒާީފާއބެހޭ   ގެ  (ހ)  މާއާްދގެ  ހުށަހަޅާފައިވާ   .ލިިބގެންވެއެވެވަނަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

، މި މައްސަލައަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ނަޒަރުކުރާއިރުށް ' އަފޯމު މައްސަލަ ހުށަހަޅާ'

މައްސަލައެއްކަން  ހުށަހަޅާފައިވާ  ދީފައިނުވާތީ  މުސާރަ  ލިބެންޖެހޭ  ފަރާތަށް  އެ  މުއްދަތުގައި  އަދާކުރި  ވަޒީފާ 

ނީ އެކަށީގެންވާ ސަަބެބއްނެތިކަމަށް  ކިކޮށްފައިވައެނގެންއޮންނައިރު، އެ ފޯމުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަ

ޓްރައިިބއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަން އެނގެން   ބޫލުކުރެވި، އެކަމުގެ ޝަކުވާ ވަޒީފާއާބެހޭގަމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  

 ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ނެތް

ޅާ ފަރާތުން  ގައި ހުށަހެޅި 'މައްސަލަ ހުށަހަ  2021ސެޕްޓެންަބރު    30ލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ސަމި މައް .8.3

ަބޔާން ގައި  1-ހުށަހަޅާ  ވަކިކޮށްފަ'  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ވަޒީފާއާބެހޭ  އިމައްސަލަ    ލާފަށްކަމަށްހިނޫނަ  ގާވަނީ 

ދިނުމަ ވަޒީފާއިން ށް  ކަނޑައަޅައި  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަދައިން  އިސްވެަބޔާންކުރެވުނު  އެދިފައިވީނަމަވެސް، 

ގައި ކަމަށްވެފައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެ ފަރާތް   2021ޖޫން    13ނީ  ވަކިކުރިކަން އެ ފަރާތަށް އަންގާފައިވަ

 ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އެދިފައިވަނީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ލާފަށްކަމަށްހި  ނޫނާގާބެހޭ  ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއާ

ތާރީފަރާތް   ވަކިކުރި  ފެށިގެން  ހުވަޒީފާއިން  ވާތީއާއި،    3ން  ފަހުންކަމަށް  ހަމަވި  މަސްދުވަސް  (ތިނެއް) 

އްދުވި އިސްވެަބޔާންކުރެވުނު ފަދައިން 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ވެސް އެކަމަށް އެދިފައި ނުވާތީއާއި، މައްސަލަ ރަ

ފަރާތް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ޖަވާބުދާރީ ވެފައިނުވާތީ، މި މައްސަލައިގެ ތެރެއިން  

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް ކަނޑައެޅިދާނެކަމުގައި ނުދެކެމެވެ.

އެގޮތުގައި ހުރުމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާ ފަދައިން އެ ފަރާތަކީ އް  އިސްވެަބޔާންކުރެވުނު ކަންތައްތަ .8.4

 މިހާރުވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއި ހުރި ފަރާތެއްކަމުގައި ކަނޑައެޅިދާނެކަމުގައި ނުދެކެމެވެ.
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ވާ މުސާރަ ފުރިހަމައަށް ދީފައިނުވާކަމަށް ބުނެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ހައްގުފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް    ރައްދުވި  މައްސަލަ .9

 ފަރާތް ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާއަށް ނަޒަރުކުރުމުން އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

އެފަރާތަށް އެންމެ  ރުފިޔާ ލިެބމުން ދިޔަކަމާއި،    (ހަތް ހާސް)  7،000މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި   .9.1

މައްސަލަ ހުށަހެޅި   އިނުވާކަމަށްގައިކަމާއި، އޭގެ ފަހުން މުސާރަ ދީފަ  2020އޮކްޓޫަބރު    21ފަހުން މުސާރަ ދީފައިވަނީ  

 ަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  ފަރާތް

 އަދާކުރިކަމުގެ   ވަޒީފާ  ސޮއިކޮށް  ރީގައިޟިހާ  ނިކުމެ  މަސައްކަތަށް  ނުވަތަ  ވަޒީފާއަދާކުރިކަމުގެ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ .9.2

 މަސައްކަތަކަށް  ނުކުރާ  ނުވަތަ  ވަޒީފާއަކަށް  އަދާނުކުރާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނެތުމުން،  ލިބިފައި  ހެއްކެއް  އެއްވެސް

ަބޔާންކޮށްފައި  ރައްދުވިމައްސަލަ  ގައި  ނުދެކޭކަމު  އެއްއޮތްކަމަށްހަމަ  ގާނޫނީ  ދެވޭނެ  އުޖޫރަ ވާއިރު، ފަރާތުން 

ގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ  ގަޟިއްޔާ  SC-A/02/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންަބރު  އިސްވެަބޔާންކުރެވުނު  

ވަޒީފާ އަދާނުކުރާކަން އިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ލުގެ ދަށުން، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ަބޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ސޫއު

ތުކޮށްދިނުމަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ޒިންމާއެއްކަމުގައި ުބރަވެވޭހިނދު، އެކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް އެއްވެސް ސާިބ

އަދާކުރިކަން އެނގެން    ކިތާީބ ހެއްކެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާއިރު، ހެކިންގެ ހެކިބަހުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ 

 ވެއެވެ.ވެސާބިތުކޮށްދެވިފައިވާކަމަށް ުބރަނުފަރާތަށް  ރައްދުވިތީ، މައްސަލަ އޮންނާ

 ، ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި 50(ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު) ގެ  2008/2ގާނޫނު ނަންބަރު  .9.3

ފިޔަަވއި މުސާރަ  ލިބެްނާވ  މުވައްޒަފަކަށް  މުަވއްޒަފުންނަށްެވސް  ،[ަވުގތީ  ހުރިހާ  މުސާރަ    ،އެހެން  އެއްފަހަރު  މަހަކު  މަދުެވެގން 

 ދޭްނާވނެއެެވ.] 

ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ    55ނޫނުގެ  ގާވަޒީފާއާބެހޭ    ،ން ބަޔާންކުރެވިފައިވާއިރުއިބާރާތުމި  

 ންނެވެ. އިބާރާތުއަންނަނިވި 

އޭނެާގ ުމވައަްޒފުންނަްށ ދޭ މުސާރައިާއ އުޖަޫރއިން އްެއވްެސ އްެއޗްެއ އުނިކެުރވޭނީ އަންނަނިިވ  [(ށ) ވީަޒފާދޭ އްެއވްެސ ފާަރަތކުން  

 ާޙަލުތަތުކގެައެވ. 

 ؛ޤާނޫނުގިައާވ ޮގުތގަެމތިން ނުަވަތ ޯކުޓ އަމަުރާކ އްެއޮގްތާވ ޮގުތގަެމތިން އުނިކުރްަނެޖޭހ އްެއޗްެއ އުނިކުރުން )1(

ވީަޒފޭާދ ފާަރތުން ުމވައަްޒަފަކްށ ހޯދައީިދފިައާވ ގެއްެއ ނުަވަތ ދިރިއުޅޭނެ ތަންެއ ހޯދަުމށް، ނުަވަތ ކްުއަޔްށ ިހފަުމށް   )2(

ީދފިައވާ، ނުަވަތ އޭނާ އުެމވައަްޒަފަކށް ވްިއާކ މަުދަލަކށް ލިބެންާވ ފައިސާާއ ގޭުޅޮގތުން ނުަވތަ އޭނާ އެ ުމވައަްޒަފަކށް  



 އަށްއިދާރާ ކައުންސިލްގެ މީދޫ  ދެކުނުބުރީ ނިލަންދެއަތޮޅު
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20 ގެ  16   ޞަފްޙާ   
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ގެރެންީޓޮކށީްދގެން ހޯދައޭިދ ލޯނަކާ ނުަވތަ މުސާރިައެގ އްެޑވާންްސެގ ޮގުތގިައ ީދފިައާވ    ޫދކާުރ ލޯނަކާ ނުަވަތ އޭނާ 

ޢަދަަދާކ ގޭުޅޮގތުން ުމވައަްޒުފެގ ހުއްދަ، ލިޔަުމކުން ލިިބގެން، އެ ހުއްދޭަދ ޢަދަަދަކށް، ނުަވތަ ުމވައަްޒަފަކްށ ލޭިބ  

 ؛ކާުރ އުނިކުރުންއުޖޫރިައެގ ތިންބިައކަުޅ އެއަްބަޔްށވެުރ ގިނަ ނުވާނޭހެން އުނި

އުެމވައަްޒެފްއެގ ޗްުއޓާީއގޭުޅ ނުަވަތ ބްޭސފުަރވާާއުގޭޅ ނުަވަތ އިންޝުއަރެނާްސގޭުޅ ފަނަްޑަކށް، ނުަވތަ ޕޮްރވިޑެންްޓ ފަނަްޑަކްށ  

 ދްެއކަުމްށ ލިބެނެްޖޭހ ފައިސާާއގޭުޅޮގތުން އުނިކާުރ އުނިކުރްުނ. ] 

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ    20  (ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު) ގެ  2/ 2008ގާނޫނު ނަންބަރު  އަދި   .9.4

 ންނެވެ. އިބާރާތުއަންނަނިވި 

 ،ފިޔަވައި   އޭާނެގ މުސާރައިން ކެނޑުން  ،[މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާ އަދާކުރަްނޖެހޭ ގަޑީގައި ވަޒީފާއަށް ނުނިކުްނނަ ަވުގތަށްާވ މިންވަރު 

 މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާއަށް ނުނިކުތުމާ ުގޅިެގން އިތުރު ޖޫރިމަާނކޮށްެގން ުނާވނެއެެވ.]   ،ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން

 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި  54(ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު) ގެ  2008/2ގާނޫނު ނަންބަރު  .9.5

ވަޒީފާދޭފަރާތުން މުަވއްޒަފުންނަށް [މުަވއްޒަފުްނނަށް މުސާރަދޭއިރު، އެމުސާރަޔާއެކު ތިރީަގއިއެާވ ކަންތައްތައް ހިމެނޭ ލިޔުމެއް  

 ދޭްނާވނެއެެވ. 

 ؛މުސާރަދޭޭވ މުއްދަތުަގއި އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބޭ މުޅި މުސާރައިެގ ޖުމްލަ ޢަދަދު )1(

 ؛އެއްވެސް ޢަދަދެއް އެމުސާރައިެގ ޖުމްލައިން ކަނޑާފައިާވނަމަ، އެޮގތުން ކެނޑި ޢަދަދާއި އެ ޢަދަދު ކަނޑަްނޖެހުނު ސަބަބު  )2(

 ދަތުަގއި، މުވައްޒަފަށް މުސާރައިެގ ޮގތުަގއި ދެޭވ އަސްލު ޢަދަދު. ]މުސާރަދެޭވ މުއް

 

 ން ބަޔާންކުރެވިފައިވާއިރު، އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު މާއްދާގެ (ށ) ގައި،އިބާރާތުމި 

ހުންނަްނާވނެކަމަށް މި މާއްދާެގ (ހ) ގައި [މި މާއްދާެގ (ހ) ގައިާވ ޮގތުެގމަތިން ޢަމަލުކުރުމުެގ ބަދަލުަގއި، މުސާރައިެގ ބަޔާނުަގއި  

ަވުގތު  ލިބޭ  މުަވއްޒަފުންލައްވާ، މުސާރަ  ދަފުތަރެއްގައި  ތައްޔާރުކޮށްފައި އިންނަ މުސާރައިެގ  ހިމެޭނޮގތަށް  ބުނެފައިާވ މަޢުލޫމާތު 

 ސޮއިކުރުާވ ޮގތަށްެވސް ހަމަޖެއްސިދާނެއެެވ.] 

ނަށް މުސާރައިގެ ބަޔާން ލިޔުމުން ދިނުމަކީ، ނުވަތަ މުސާރައިގެ  ން ބަޔާންކުރެވިފައިވުމުން، މުވައްޒަފުންއިބާރާތުމި  

ލައްވާ މަހުން މަހަށް    ލޫމާތުތައް ހިމެނޭ ދަފްތަރެއް ތައްޔާރުކޮށް އޭގައި މުވައްޒަފުންއު ބަޔާނުގައި ހުންނަންވާ މަ



 އަށްއިދާރާ ކައުންސިލްގެ މީދޫ  ދެކުނުބުރީ ނިލަންދެއަތޮޅު
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ވަނަ މާއްދާގެ    54ނޫނު)  (ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤ  2008/2ގާނޫނު ނަންބަރު  ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް  ސޮއިކުރުވުމަކީ،  

ލާޒިމުކަމެއްކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. އެހެންކަމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މި މައްސަލައިގައި ހޯދުމަށް  ދަށުން

އެދިފައިވާ މުސާރަ އެފަރާތަށް ދީފައިވާކަމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކުރާނަމަ، އެކަމާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުން 

 އެކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް އޮތް ޒިންމާއެއްކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ. ހުށަހަޅައި 

ދިޔަކަމަށް މައްސަލަ    ރ.7،000މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި   .9.6 ލިެބމުން  (ހަތް ހާސް) ރުފިޔާ 

ހުށަހެޅި ފަރާތް ަބޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް އެކަމަށް އިންކާރުކޮށްފައިނުވާތީއާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި 

ޔާންކޮށްފައިވާތީ، އެކަމާ  ފަރާތާއި ހެކިވެރިންގެ ހެކިަބހުން ވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މުސާރަ ދީފައިވާކަމަށް ަބ

ކަން ކޮށްފައިނުވާތީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ަބޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ގުޅޭ ލިޔުންތައް ހުށަހެޅެން އޮތްނަމަވެސް އެ

 ވެއެވެ.ވެކަމުގައި ުބރަ(ހަތް ހާސް) ރުފިޔާ  ރ.7،000 މަހަކު އަކީމުސާރަން އަދާކުރި ވަޒީފާގެ އެ ފަރާތު

ފަރާތަކީ   .9.7 ހުށަހެޅި  މުވައްޒަފެއްކަމުގައި    2021ޖޫން    13މައްސަލަ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ނިޔަލަށް  ގެ 

ގެ ފަހުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މުސާރަ ދީފައިވާކަން މައްސަލަ ރައްދުވި   2020އޮކްޓޫަބރު    21ުބރަވެވޭހިނދު،  

  ހަތް (  ރ.7،000  ލިެބމުންދިޔަ  ގޮތުގައި  މުސާރައިގެ  ފަރާތަށް  ހެޅިހުށަ  މައްސަލަފަރާތަށް ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާތީ،  

 ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  ނިޔަލަށް  ގެ  2021  ޖޫން  13  ފެށިގެން   އިން  2020  އޮކްޓޫަބރު  22  ނިސްބަތުން،  ގެ) ރުފިޔާހާސް

 ފަންސާސް  ރުފިޔާ  ތިނެއް   ނުވަދިހަ  ސަތޭކައެއް  ހަތަރުހާސް  ފަންސާސް. (ރ54،193.55  ގޮތުގައި  މުސާރައިގެ  ފަރާތަށް

މި ފައިސާ ުބރަވެވޭކަމާއި، މި ފައިސާ ނުދީވާކަމަށް ުބރަވެވޭތީ،    ށްމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަހައްގުވާކަމަށް    )ލާރި  ފަހެއް

 މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނަގައިދިނުމަށް ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމުގައި ދެކެމެވެ.

ހުށަ .10 ހަރަދުކުރަން  ފަރާތުން  ޅިހެމައްސަލަ  ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި  މައްސަލަ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ފީ ޖެހުނު    ވަޒީފާއާބެހޭ   ވަކުީލ 

 HC-A/348/2009ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު    ،އެދިފައިވީނަމަވެސް   ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނަގައިދިނުމަށް

 އި، އްޔާގަިޟގަ

ޤާނޫނެއް އަދި ގަވާއިދެއްވިޔަސް   މައްސަލައިގެ އަނެއް ޚަސްމުގެ އަތުން ނަގައިދެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ަބޔާންކުރާވަކީލުގެ ފީ،  '

ޚަރަދުތަކާ މިފަދަ  ދެމެދުގައިވެސް  ގެ  ދެޚަސްމުން  މައްސަލައިގެ  އަދި  ވަކިގޮތަކަށް  ނެތްކަމާއި،  ކުރިން  ގުޅޭގޮތުން 

ޝަރީޢަތަށް މައްސަލައެއް  ވަކީލާއިއެއްަބސްވެފައިނުވާއިރު،  ހުށަހެޅުމަށްފަހު،  އެއްަބސްވާގޮތަށް،    ދެމެދު  މުވައްކިލާ 



 އަށްއިދާރާ ކައުންސިލްގެ މީދޫ  ދެކުނުބުރީ ނިލަންދެއަތޮޅު
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ފަރާތަކީ މައްސަލައިގެ އަނެއް ޚަސްމުކަމަށް   އެހެންނަމަވެސް އެ އެއްަބސްވާ ފީއާއި ޚަރަދުތަކުގެ އިލްތިޒާމް އުފުލަންޖެހޭ

ވަތަ ދެޚަސްމުން ދެމެދު މިކަމާގުޅޭގޮތުން ގަވާއިދެއް، ނު ކަނޑައެޅުމަކީ މިފަދަކަންކަން ތަންޒީމުކުރެވޭ އެއްވެސް ޤާނޫނެއް،

އިންސާފުވެރި ގޮތް ނޫންކަމާއި، ވަކީލުގެ ފީ، މައްސަލައިގެ އަނެއް  އޮތް އެއްަބސްވުމެއްވެސްނެތި، ޢަމަލުކުރެވޭނެ އެންމެ

މިހާތަނަށް ނަގައިދިނުމުގައި،  އަތުން  ދެމެދު  ޚަސްމުގެ  ދެޚަސްމުން  ގޮތަކީ،  އައި  އަމަލުކުރަމުން   ކޯޓުތަކުން 

އެއާ އޮތްނަމަ  އެއްަބސްވުމެއް  އޮތް  އެފަދަ  މިކަމާގުޅޭގޮތުން  އަދި  ނަގައިދިނުންކަމާއި،  ފީ  ވަކީލުގެ  އެއްގޮތަށް 

 ' ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި މައްސަލަ ނިންމުންކަން އެއްަބސްވުމެއް ނެތްނަމަ ވަކީލުގެ ފީ ނަގައިދެވޭނެ ތަނެއް

ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،    ވަޒީފާގެ   ވެފައިވާ  ދެމެދުގައި  ފަރާތާ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތާއި   ހުށަހެޅި  މައްސަލަމިފަދައިން 

 ހުށަހަޅަން  މައްސަލަ  ޓްރައިބުނަލަށް  ނުވަތަ  ކޯޓަކަށް  ކަމާބެހޭ  ޚިލާފުވެގެން  ބައިވެރިއަކު  އެއްބަސްވުމުގެ   އެ  އެއްބަސްވުމާ

  ދެ  ނެގުމަށް  ފީ  ވަކީލު  ވަކިގޮތަކަށް  ކަނޑައެޅިފައިވާ   ށްފިނަމަބޭނުންކޮ  އެހީތެރިކަން  ވަކީލެއްގެ  ނޫނީގާ  ލަތުގައިހާ  ޖެހިއްޖެ

ދެ    އާއި،ނެތަތީ  އެއްބަސްވެފައި  އެއްބަސްވުމުގައި  ވަޒީފާގެ  ފަރާތުން ނަގައިދިނުމަށް  ފީ  އެއްބަސްސްހަ ވަކީލު  ވާ  މުން 

ފައިސާކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ  ލާސްކޮށްފައިވާ  ހާ ނަގައިދެވޭނީ ވަކީލް ފީގެ ގޮތުގައި ދައްކާ    ހަލަތުގައިވެސް ޝަރީއަތުން

މާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ގަނޫނީ ހިދުމަތް ލިބިތުމައްސަލަ  އްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު،  ިޟގަ  HC-A/89/2016ނަންބަރު  

  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހެއްކެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ،  ދައްކާފައިވާކަން އެނގޭނެފީ    ގުޅޭގޮތުން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ނުވަތަ ވަކީލު

 ނަގައިދެވިދާނެކަމަށް ނުދެކެމެވެ. މައްސަލައިގައި މި ހުށަހަޅާފައިވާ ފީ ވަކީލު ނޫނީގާ ފަދައިން އެދިފައިވާ ފަރާތުން

ލިބިފައިނުވާތީ، ދިރިއުޅުމުގެ އެކިކަންކަމަށް ހަރަދުކުރުމަށް ދަތިވެފައިވާތީ މުސާރަ    އިން ފެށިގެން މުސާރަ  2020އޮކްޓޫަބރު    21 .11

ޔަތްކޮށް އާލިބިފައިނުވަނީ ކައުންސިލުގެ އިހުމާލުންކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މުސާރަ ނުލިުބމުގެ ސަަބބުން ކުރިމަތިވާނެ ދަތިތަކަށް ރި

، މި މައްސަލައިގެ ތެރެއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވީނަމަވެސްއެކަށީގެންވާ ބަދަލެއް ނަގައިދިނުމަށް މައްސަލަ  

މުސާރަ ލިބުން ލަސްވުމުގެ ސަަބބުން  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް    ފަރާތަށް މުސާރަ ނުދީވާ މުއްދަތަށް މުސާރަ ނަގައިދީފައިވާތީއާއި،

ބޭނުމަށް އެއްވެސް ހެއްކެއް ހުށަހަޅަފައިނުވާތީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އިތުރު ގެއްލުމެއް ވެފައިވާކަން ސާބިތުކޮށް ދިނުމުގެ  

 ނީ ހަމައެއް ނެތްކަމުގައި ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމަން ފެނެއެވެ. ނޫގާބަދަލެއް ނަގައިދެވިދާނެ އެދިފައިވާފަދައިން 

 



 އަށްއިދާރާ ކައުންސިލްގެ މީދޫ  ދެކުނުބުރީ ނިލަންދެއަތޮޅު

VTR/2021//159ނަންބަރު: މައްސަލަ                                    ހުށަހެޅި މައްސަލަ   އަޙްމަދު ޢަލީ ގޮތަށް ރައްދުވާ 
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 | 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:  

 : ނިންމުން   މައްސަލައިގެ 

ގެ ފަރާތުންނާއި މައްސަލަ   )A212496(ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންަބރު:  ހުދުވެލި، އަޙްމަދު ޢަލީ     ދ.މީދޫ،  ، ދެންފެަހ 

ކައުންސިލްގެރައްދުވި   މީދޫ  ދެކުނުުބރީ  މަޖިލީހުގައި އިދާރާ    ނިލަންދެއަތޮޅު  މައްސަލައިގެ  ލިޔުންތަކަށާއި،  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން 

 ، ދީފައިވާ ަބޔާންތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް ބެލިއިރު، އި، ހެކިވެރިންގެ ހެކިބަހަށާއިށާދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަ

ގޮސްފައިވާ އިން ފެށިގެން ވަޒީފާއަދާކުރަމުން    2020މާރިޗު    17ދ.މީދޫ ހަކަތައިގައި ސޭލްސްމަނެއްގެ މަގާމުގައި  އަޙްމަދު ޢަލީއަކީ  

ނަމަވެސް ނި  ފަރާތެއްކަމަށާއި،  މަސް  މަހެއްގައި  ފުރަތަމަވެސް  އެއްވެސް  އެންމެ  މުސާރަދީފައިނުވާތީއާއި،  އެފަރާތަށް  މުމުން 

ކައުންސިލުން އަޙްމަދު   ކަމަށާއި،ގައި ކަމަށްވާއިރު، އޭގެ ފަހުން އެއްވެސް މުސާރައެއްދީފައިނުވާ  2020އޮކްޓޫަބރު    21މުސާރަދީފައިވަނީ  

އަޙްމަދު ޢަލީއަކީ ވަޒީފާގައި އަދި އެ ސިޓީގައި ސްވެފައިވާކަމަށާއި ސިޓީގައި އެއްަބ ން ދީފައިވާޢަލީއަށް މުސާރަދީފައިނުވާކަމަށް އެފަރާތު

 2020މާރިޗު    17ހުރި ފަރާތެއްކަމުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަޒީފާއެއް  

އެކަމުގެ ޒިންމާ އިން ފެށިގެން އަދާކުރަމުން އަންނަ މުވައްޒަފެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދި ކައުންސިލްގެ ޒިންމާ އަދާނުކޮށްގެން  ނުމަށާއި، 

ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،   ނުޖެހޭކަމަށް  މުސާރައާއި   2020  އޮކްޓޫަބރު  21އުފުލަން  ދުވަސްތަކެއްގެ  ހުރިހާ  ނުދީވާ  ފެށިގެން  އިން 

ނަގައިދިނުމަށާއި،   އެއްފަހަރާ  އެކުގައި  ފެ  2020  ޓޫަބރުއޮކް  21އިނާޔަތްތައް  ކައުންސިލުގެ އިން  މުސާރަލިބިފައިނުވަނީ  ށިގެން 

ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ މީދު އެދި   އިހުމާލުންކަމަށް ކަނޑައަޅައިދީ އެކަށީގެންވާ ބަދަލެއް ނަގައިދިނުމަށާއި ވަކީލު ފީ ނަގައިދިނުމަށް

 ،  އިގައިމައްސަލަ މި ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިިބއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 2021 ޖުލައި 08ރައްދުވާގޮތަށް  ގެ އިދާރާއަށްކައުންސިލް

އަދުާނުކރާ ަވޒީފަާއަކްަށ ނުވަަތ   ކާިތީބ ެހްއކްެއ ންެތަކމާަށއި،   ވަޒާީފއަދާކިުރ ަކުމެގަމއްސަަލ ަރއުްދިވ ފަރުާތެގ ަމްއސަަލ ހުށަހިެޅ ފަރްާތ 

ްއއޮތަްކމްަށ ނުދޭެކަކމާަށއި، މްައސަަލ ހުށަހިެޅ ަފރަާތީކ ިމއާަދ ަހމައްަށެވްސ އިަދ މީގެ  ުނުކާރ މަަސްއކަތަކްަށ ުއޖަޫރ ެދވެޭނ ގާނީޫނ ަހަމެއ

މައްސަަލ    ަބޔްާނކްޮށުކރްިނވްެސ ަމއްސަަލ ަރއުްދިވ ފަރާތެުގ ަވޒީފެާއްއ އަދުާކިރ ފަރެާތއެްގ ގުޮތަގިއ ބެެލވެޭނ ެއއެްވްސ ރޯެކެޑްއ ންެތކަމްަށ  

 ާވިއރު،  ަރއްދުވި ަފރާތްުނ ަޖާވބާުދީރވަެފިއ 

 ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ މީދު ކައުންސިލުެގ ނިޔަލްަށ    2021ޖްޫނ    13އްިނ ފިެށގެން    2020މިާރުޗ    17ަމްއސަލަ ހުށެަހިޅ ފަރަާތީކ  

އްވެސް  އިން ފެށިގެން އެފަރާތަށް އެ  2020އޮކްޓޫަބރު    22އިދާރާގައި ސޭލްސްމަނެއްގެ ވަޒީފާއަދާކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްކަމަށް ުބރަވެވޭތީއާއި،  

  (ހަތް ހާސް   ރ.7،000.00މުސާރައެއް ދީފައިވާކަމަށް ުބރަނުވެވޭތީ، މަައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ލިެބމުންދިޔަ  

ގެ ނިޔަލަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މުސާރައިގެ   2021ޖޫން    13އިން ފެށިގެން    2020އޮކްޓޫަބރު    22  ރުފިޔާ) ގެ ނިސްބަތުން،



 އަށްއިދާރާ ކައުންސިލްގެ މީދޫ  ދެކުނުބުރީ ނިލަންދެއަތޮޅު

VTR/2021//159ނަންބަރު: މައްސަލަ                                    ހުށަހެޅި މައްސަލަ   އަޙްމަދު ޢަލީ ގޮތަށް ރައްދުވާ 
                                            

 

20 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:  

މައްސަލަ ރި)  (ފަންސާސް ހަތަރުހާސް އެއްސަތޭކަ ނުވަދިހަ ތިނެއް ރުފިޔާ ފަންސާސް ފަހެއް ލާ  ރ.54،193.55 ހައްގުވާ  ގޮތުގައި

  01އްިނ ފިެށގްެނ    ) 2022ޖްޫނ    20( ިމއަދު  ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި ފައިސާ  

ުދވަހެުގ    (ތެިނއް)   03ެއކީ ެއއްފަހާަރ ދިނުމަށްފުަހ އެކްަނ ހަަމޖެހާޭތ   ައޙްމުަދ ޢަލީއަށް  ަގއި މްައސަަލ ހުށަހިެޅަމސްދުވުަހެގ ތޭެރ  (ެއެކއް) 

  ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ މީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށްެތޭރަގއި ަވޒީފާާއބޭެހ ޓަްރިއިބއުނަލްަށ ިލޔުމްުނ އްެނުގމަށް ަމއްސަަލ ރައުްދވި  

 އްަނާގ އުަމުރކޮށް، ިމ މްައސަލަ ންިނަމއީިފެމވެ.  

 1443 ޛުލްޤަޢިދާ 20

 2022 ޖޫން 20

 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ

                     

 

 ފާޠިމަތު މަހީރާ މުޙައްމަދު 

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ މެންބަރު     
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