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 ޓްރައިބިއ ނަލް   ވަޒީފާއާބެހ  

 ދިވެހިރާއްޖެ  ،މާލެ

 މައް ސަ ލަ  ނިމ ނ  ގޮތ ގެ  ޚ ލާސާ  ރިޕޯޓ  

 

 VTR/2021/171 މައްސަލަ ނަންބަރ : 

 ވަޒީފާއިން އެކަހެރިކޮށްދިނ މަށް ،މ ސާރަ ނ ލިބ ން މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2021އޮގަސްޓ   05 މައްސަލަ ހ ށަހެޅި ތާރީޚ : 

 2022ޖޫން  19 މައްސަލަ ނިމ ނ  ތާރީޚ : 

 ވައިކަރަދޫ  ހދ. /މާގެ ރިހި މި  ،ފާޠިމަތ  ޝިފާ މައްސަލަ ހ ށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A143949)ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑ  ނަންބަރ : 

  ލިމިޓެޑް ޒޯއާރޓްސް ޕްރައިވެޓް މައްސަލަ ރައްދ ވި ފަރާތް: 

 (C-0511/2016)ކ ންފ ނި ރަޖިސްޓްރ ަޝން ނަންބަރ : 

 

 މައްސަލައިގެ ޚ ލާސާ: 

)މިރިހިމާގެ / ހދ. ވައިކަރަދޫ( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑ  ނަންބަރ :    ،ފާޠިމަތ  ިޝފާ  ،މި މައްސަލައަކީ

A143949 ) އިން ފެށިގެން  2020ޖަނަވަރީ  09 އިމަާޤމ ގަ ލްސް އެގްޒެކެޓިވްގެޒޯއާރޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ސ

ފާޠިމަތ    ،އިން ފެށިގެން ފާޠިމަތ  ޝިފާއަށް މ ސާރަ ލިބިފައިނ ވާތީއާއި  2020ދިޔަނަމަވެސް އެޕްރީލް  ވަޒީފާ އަދާކ ރަމ ން  

 ، ބަދީފައިނ ވާތީއާއިޝިފާއާދެމެދ  މ ޢާމަލާތްކ ރ ން ހ އްޓާލ މަށްފަހ  މ ސާރައަށް އެދ މ ން އެއްވެސް ވަރަކަށް އެކަމަށް އިޖާ
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  2021އޮގަސްޓ     02އިން ފެށިގެން    2020އެޕްރީލް    01  ،މިހާތަނަށް އެފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކ ރިކަންވެސް އަންގާފައިނ ވާތީ

  ، )އެއްލައްކަ ހަހާސް ރ ފިޔާ( ދިނ މަށާއި  ރ.-/106,000  އާ ހަމައަށް ފާޠިމަތ  ޝިފާއަށް ދ ންޖެހ  އެންމެހައި މ ސާރަކަމަށްވާ 

ސް ޕްރައިވެޓް  ޒޯއާރޓްއެދި    ފަރާތ ގެ މައްޗަށް އަމ ރ ކޮށްދިނ މަށްވި  ތ  ިޝފާ ވަޒީފާއިން އެކަހެރިކ ރ މަށް މައްސަލަ ރައްދ ފާޠިމަ

ގައި ވަޒީފާއާބެހ  ޓްރައިބިއ ނަލަށް ހ ށަހެޅ މ ން ބަލާފައިވާ   2021އޮގަސްޓ     05ފާޠިމަތ  ިޝފާ  ރައްދ ވާގޮތަށް  ލިމިޓެޑަށް  

 މައްސަލައެކެވެ. 

 މެންބަރ ގެ ރައ ޔ  

 މިފްރާޒް ނިޒާރ ގެ ރައ ޔ  هللا ޢަބްދ 

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކ ރެވ ނ  ކަންކަން: 

ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  މައްސަލަ ހ ށަހެޅި ފަރާތްކަމ ގައިވާ ފާޠިމަތ  ިޝފާ )މިރިހިމާގެ / ހދ. ވައިކަރަދޫ( )ދިވެހި   .1

( )މީގެ ފަހ ން "މައްސަލަ ހ ށަހެޅި ފަރާތް" ގެ ގޮތ ގައި މ ޚާޠަބ ކ ރެވ  ފަރާތް( މައްސަލަ A143949ކާޑ  ނަންބަރ :  

ހ ށަހެޅ މ ގެ ގޮތ ން ވަޒީފާއާބެހ  ޓްރައިބިއ ނަލަށް ހ ށަހެޅި 'މައްސަލަ ހ ށަހަޅާ ފޯމ ' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް 

)ކ ންފ ނި ސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  ޒޯއާރޓްއަދާކ ރަމ ން ގޮސްފައިވަނީ    ފަރާތް  މައްސަލަ ހ ށަހެޅި  ،ކ ރ މ ންނަޒަރ 

( )މީގެ ފަހ ން "މައްސަލަ ރައްދ ވި ފަރާތް" ގެ ގޮތ ގައި މ ޚާޠަބ ކ ރެވ  ފަރާތް( C-0048/2009ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރ :  

މަާޤމ ކަމަށާއި އެގްޒެގެޓިވްގެ  ސ ލްސް  މަހަކ   އިސް   ،ގެ  ގޮތ ގައި  މ ސާރައިގެ  އަސާސީ  މަާޤމ ގެ  ވެބަޔާންކ ރެވ ނ  

މައްސަލަ ހ ށަހެޅި ފަރާތ ން ވަޒީފާއާބެހ  ޓްރައިބިއ ނަލަށް ަޝކ ވާ    ،)ހަ ހާސް ރ ފިޔާ( ލިބެމ ންދިޔަކަމަށާއި  ރ. -/6,000

  ގައިނަމަވެސް އ ޕްރީލް   2020  ނަވަރީޖަ  09ލިބިފައިވަނީ    ފަރާތަށް ވަޒީފާމައްސަލަ ހ ށަހެޅި  ހ ށަހެޅ މ ގެ އަސާސަކީ  

  ޅި މިކަމ ގެ އިތ ރ ން މައްސަލަ ހ ށަހެ  ،ތީއާއިފަރާތަށް މ ސާރަ ލިބިފައިނ ވާ ޅިއިން ފެށިގެން މައްސަލަ ހ ށަހެ 2020

  ، ތީއާއިފަރާތާ ދެމެދ  މ ޢާމަލ ކ ރ ން ހ އްޓާލ މަށްފަހ  މ ސާރައަށް އެދ މ ން އެއްވެސް ވަރަކަށް އެކަމަށް ޖަވާބ ދީފައިނ ވާ
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ތީކަމަށް އެފަރާތ ން  އަންގާފައިނ ވާ  އެފަރާތަށް  ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާކަންވެސް  ޅިހާތަނަށް މައްސަލަ ހ ށަހެމި

 ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

އޮގަސްޓް    02އިން ފެށިގެން    2020އ ޕްރީލް    01  ، މައްސަލަ ހ ށަހެޅި ފަރާތ ން އެދ  ގޮތް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ .2

)އެއްލައްކަ ހަ    ރ.-/106,000  މ ސާރަ ކަމަށްވާއެންމެހައި  މައަށް މައްސަލަ ހ ށަހެޅި ފަރާތަށް ދ ންޖެހ   އާ ހަ  2021

ފަރާތ ގެ މައްޗަށް    ފަރާތް ވަޒީފާއިން އެކަހެރިކ ރ މަށް މައްސަލަ ރައްދ ވިޅި  ( ދިނ މަށާއި އަދި މައްސަލަ ހ ށަހެރ ފިޔާ  ހާސް

 އަމ ރ ކޮށްދެއްވ މަށެވެ.  

ެހިޅ ަފާރތ ެގ ަޝކ ާވައްށ ަރއްދ ިދނ މ ެގ ޮގތ ން ަމއްސަަލ ަރއްދ ިވ ަފާރތ ްނ ަވޒާީފާއބެހ  ްޓަރއިިބއ ނަަލށް  ަމްއސަަލ ހ ަށ .3

މައްސަލަ ހ ށަހެޅި    ، ހ ށަަހޅަާފިއާވ 'ަމްއސަަލިއގެ ަޖާވބ  ހ ށަަހާޅ ޯފމ ' ަގއި ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ ަކްނަކަމށް ަނަޒރ ކ ާރިއރ  

މަސްދ ވަހ ގެ ޕްރޮބ ަޝންގެ މ އްދަތަކަށް ސ ލްސް އެގްޒެކެޓިވްއެއްގެ  )ތިނެއް(    3ންޏަށް  ކ ންފ    ފަރާތަކީ މައްސަލަ ރައްދ ވި

ކ ންފ ނީގެ އިސްވެރިން މައްސަލަ ހ ށަހެޅި ފަރާތ ގެ މަސައްކަތް   މައްސަލަ ރައްދ ވި  ، ފަރާތެއްކަމަށާއިގޮތ ގައި ނެގި  

އ ރ ގެ  ކ ންފ ނީގެ  ންވަރަށް މަސައްކަތް ނ ކ ރެވ ތީ  ވަޒަންކ ރ މަށްފަހ  ކ ންފ ނިން ަޤބޫލ ކ ރާ ނ ވަތަ ބަލައިގަންނަ ފެ

ކ ންފ ނީގެ އިސްވެރިންގެ ލަފާގެ މަތިން މައްސަލަ ހ ށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކ ރ މަށް   ،ޖެނެރަލް މެނ ޖަރާއި

މ އްދަތ  ނިމ މ ން    ނިންމާފައިވާނެކަމަށާއި މައްސަލަ ހ ށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކ ރ މަށް ނިންމާފައިވަނީ ޕްރޮބ ަޝންގެ

ކ ންފ ންޏާއި މައްސަލަ ހ ށަހެޅި ފަރާތާ ދެމެދ  ވަޒީފާ ދާއިމީ ކ ރ މަށް އެއްވެސް ކޮންޓްރެކްޓެއް ނ ވަތަ   މައްސަލަ ރައްދ ވި

ވަޒީފާއިން ވަކިކ ރ މަށް އަންގާފައިވަނީ ފޯނ ން ގ ޅައި    މައްސަލަ ހ ށަހެޅި ފަރާތް  ،ވ މަކަށް ނ ގޮސްކަމަށާއި އެއްބަސް

 މައްސަލަ ހ ށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކ ރ މަށްފަހ  މައްސަލަ ހ ށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދ ވި  ،ންކަމަށާއިއަނގަބަހ 

 ފަރާތާއި ދެމެދ  އެއްވެސް މ ޢާމަލާތެއް ކ ރިއަށް ގެންގޮސްފައިނ ވާނެކަމަށެވެ. 

ކ ންފ ނީގެ ޕްރޮބ ަޝންގެ   މައްސަލަ ރައްދ ވި މައްސަލަ ހ ށަހެޅި ފަރާތަކީ ،މައްސަލަ ރައްދ ވި ފަރާތ ން އެދިފައިވަނީ .4

  މ އްދަތ ގައި މަސައްކަތްކޮށް ވަޒީފާ ދާއިމީ ކ ރ މަށް އިތ ރ  އެއްބަސްވ މެއް މައްސަލަ ހ ށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދ ވި 

ހެދިފައިނ ވާތީއާއި ދެމެދ ގައި  ރައްދ ވި   ،ފަރާތާ  ހ ށަ  މައްސަލަ  މައްސަލަ  ދ ންޖެހ ކަމަށް  ފަރާތ ން ކ ންފ ނިން  ހެޅި 

މައްސަލަ ހ ށަހެޅި ފަރާތ ން ހ ށަހަޅާފައިވާ ދަޢ ވާއަކީ    ،ދަޢ ވާކޮށްފައިވާ ފައިސާއަކީ ދ ންޖެހ  ފައިސާއެއްކަމަށް ނ ވާތީއާއި 
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ވެއްޓ  ގޮތަށް މަކަރާ ހީލަތ ން ފައިސާ ހޯދ މަށް ހ ށަހަޅާފައިވާ ދަޢ ވާއެއް ކަމަށް ކ ންފ ނީގެ ވެރިންނަށް   ކ ންފ ނީގެ އަގ 

މައްސަލަ    ،ވަޒީފާއާބެހ  ޓްރައިބިއ ނަލ ން މި ދަޢ ވާއަކީ ސައްޙަ ނޫން ދަޢ ވާއެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި  ،ކ ރެވ ތީަޤބޫލ 

ނ ޖެހ     ދ ން  މައްސަލަ ރައްދ ވި ފަރާތ ންފަރާތ ން ހޯދ މަށް މައްސަލަ ހ ށަހެޅި ފަރާތ ން އެދިފައިވާ ފައިސާއަކީ    ރައްދ ވި

 ވ މަށެވެ. ގޮތ ގައި ނިންމަވައިދެއް އެއްފައިސާ

ސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދ ވާގޮތަށް ފާޠިމަތ  ިޝފާ ހ ށަހެޅި މި މައްސަލަ ވަޒީފާއާބެހ  ޓްރައިބިއ ނަލ ން  ޒޯއާރޓް .5

ކ ރެވ ނ    ބ އްވ މަށްޓަކައި  ޙާޟިރ ގައި  ފަރާތ ގެ  ދެ  އަޑ އެހ ންތައް  މައްސަލައިގެ  ނިންމ މ ގެގޮތ ން  ގޮތެއް  ބަލައި 

 ؛ކ ރިއިރ މަސައްކަތްތަކަށް ނަޒަރ 

 ؛ަވނަ ާމއާްދެގ )ހ( ަގިއ  23( ެގ  2015)ަވޒާީފާއބެހ  ްޓަރއިިބއ ނަލ ެގ ގާަވއިދ     R-20/2015ަގާވއިދ  ަންނަބރ    5.1

އެ އަމ ރާ ހަވާލ ނ ވެއްޖެނަމަ ނ ވަތަ އެ އަމ ރ   ، "ވަޒީފާއާބެހ  ޓްރައިބިއ ނަލަށް ހާޒިރ ވ މަށް މައްސަލަ ރައްދ ވާފަރާތަށް އަމ ރ  ފޮނ ވ މ ން 

ގޮތެއް   ހ ށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައާމެދ    ، ޣައިރ  ހާޒިރ ގައި   ، )ދ އް( އަޑ އެހ މަށް ހާޒިރ ނ ވެއްޖެނަމަ   2މަޤ ބޫލ  އ ޒ ރެއްނެތި ޖ މ ލަ    ، ބި ލި

 ".ނިންމ މ ގެ އިޚ ތިޔާރ  ވަޒީފާއާބެހ  ޓްރައިބިއ ނަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ 

 2015ކޮށްފައިވާ ވަޒީފާއާބެހ  ޓްރައިބިއ ނަލ ގެ ގަވާއިދ   އަދި އިސްވެ ބަޔާން  ،މި ޢިބާރާތ ން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި

  ؛ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  24ގެ 

ދިމާވ މ ގެ ސަބަބ ން އަމ ރ ގައި ހާޒިރ ވ މަށް އަންގާފައިވާ   މަޤ ބޫލ  އ ޒ ރެއް   ،"ވަޒީފާއާބެހ  ޓްރައިބިއ ނަލަށް ހާޒިރ ވ މ ގެ އަމ ރ  ލިބިފައިވަނިކޮށް 

ޓްރައިބިއ ނަލަށް   އެކަން ވަޒީފާއާބެހ    ، )އެކެއް( ގަޑިއިރ  ކ ރިން  1އަމ ރ ގައިވާ ގަޑީގެ    ، ސަބަބ  ބަޔާންކޮށް ، މަތަނަށް ހާޒިރ ވެވެން ނެތްނަ 

އަންގާނަމަ ހާޒިރ ނ ވެވ ނ  ސަބަބ  ބަޔާންކޮށް ގިނަވެގެން ސަރ ކާރ    އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި ލިޔ މ ން ނޫންގޮތަކަށް ހާޒިރ ވެވެން ނެތްކަން 

 ".)ތިނެއް( ދ ވަސްތެރ ގައި ލިޔ މ ން ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ   3 ބަންދ  ނޫން 

 ، މި ޢިބާރާތ ން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި

 ؛ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި 53)ވަޒީފާއާބެހ  ޓްރައިބިއ ނަލ ގެ ގަވާއިދ ( ގެ  R-14/2022ގަވާއިދ  ނަންބަރ   5.2
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އެ އަމ ރ ގައިވާ   މަޤ ބޫލ  އ ޒ ރެއްނެތި   ، ޓްރައިބިއ ނަލަށް ހާޒިރ ވ މަށް އަމ ރ  ލިބި  ހ  ވަޒީފާއާބެ  ، "މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން 

ވަނަ މާއްދާ )ހާޒިރ ވ މ ގެ    54މި ގަވާއިދ ގެ    ، ރައްދ ވާ ފަރާތް ހާޒިރ ނ ވެއްޖެނަމަ މައްސަލަ ހ ށަހަޅާ ފަރާތް ނ ވަތަ މައްސަލަ   ، ގަޑިއަށް 

ހާޒިރ ނ ވީ ކަމ ގައި   އ ޒ ރެއްނެތި ހާޒިރ ނ ވ ން( ގެ ބ ނ މަށް އެ ފަރާތެއް ޓްރައިބިއ ނަލަށް  ޤ ބޫލ  މަ  ، އަމ ރ ގައި ނ ހިފ ން ނ ވަތަ އަމ ރ  ލިބި

 ބަލަންވާނެއެވެ." 

 ؛ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި 54)ވަޒީފާއާބެހ  ޓްރައިބިއ ނަލ ގެ ގަވާއިދ ( ގެ  R-14/2022ގަވާއިދ  ނަންބަރ  

ނ ވަތަ އެ އަމ ރ     ، އެ އަމ ރާ ހަވާލ ނ ވެއްޖެނަމަ   ، އަމ ރ  ފޮނ ވ މ ން  މައްސަލަ ރައްދ ވާ ފަރާތަށް "ވަޒީފާއާބެހ  ޓްރައިބިއ ނަލަށް ހާޒިރ ވ މަށް  

 ހ ށަހެޅިފައިވާ  ، މައްސަލަ ރައްދ ވާ ފަރާތ ގެ ޣައިރ  ހާޒިރ ގައި ، )ދ އް( އަޑ އެހ މަށް ހާޒިރ ނ ވެއްޖެނަމަ  2މަޤ ބޫލ  އ ޒ ރެއްނެތި ޖ މ ލަ  ، ލިބި 

 ".ލިބިގެންވެއެވެ  ވަޒީފާއާބެހ  ޓްރައިބިއ ނަލަށް   ، ންމ މ ގެ އިޚްތިޔާރ  މައްސަލައާމެދ  ގޮތެއް ނި 

އަށް   12:00ގެ    2021އޮކްޓޫބަރ     14މި މައްސަލައިގެ ފ ރަތަމަ އަޑ އެހ ން    ،މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރ  5.3

ފޮނ   ފަރާތަށް  ރައްދ ވި  މައްސަލަ  އަންގައި  ޙާޟިރ ވ މަށް  އަޑ އެހ މަށް  އެ  ވަޒީފާއާބެހ   ތާވަލ ކ ރެވި  ވ ނ  

އޯޑިއޯ/ވީޑިއޯ ލިންކ   ( '2021  އޮކްޓޫބަރ   11)  VTR-M7/AV-HZR/2021/3130ޓްރައިބިއ ނަލްގެ ނަންބަރ   

އިސްވެ    ،މައްސަލަ ރައްދ ވި ފަރާތަށް ރައްދ ކ ރެވ ނ ނަމަވެސް  މެދ ވެރިކޮށް ބާއްވާ އަޑ އެހ މަށް ޙާޟިރ ވ މ ގެ އަމ ރ '

  ގެ އަޑ އެހ މަށްރީޚާއި ގަޑިއަށް މައްސަލަ ރައްދ ވި ފަރާތ ން ވަޒީފާއާބެހ  ޓްރައިބިއ ނަލ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަމ ރ ގައިވާ ތާ

ގެ  އިސްވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަމ ރ ގައިވާ ތާރީޚާއި ގަޑިއަށް ވަޒީފާއާބެހ  ޓްރައިބިއ ނަލ    ،ޙާޟިރ ވެފައިނ ވާތީއާއި

ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތ ގެމަތިން   2015ގެ ގަވާއިދ   ޙާިޟރ ވެވެން ނެތްކަން ވަޒީފާއާބެހ  ޓްރައިބިއ ނަލ   އަޑ އެހ މަށް

ވަނަ މާއްދާގެ    24ގެ    2015ވަޒީފާއާބެހ  ޓްރައިބިއ ނަލ ގެ ގަވާއިދ     ،މައްސަލަ ރައްދ ވި ފަރާތ ން އަންގާފައިނ ވާތީ

ސަލަ ރައްދ ވި  ގައި ބ އްވ ނ  އަޑ އެހ މަކީ މައް  2021އޮކްޓޫބަރ     14މި މައްސަލައާ ގ ޅިގެން    ،)ށ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް

މަޤ ބޫލ  ޢ ޛ ރެއް ނެތި މައްސަލަ ރައްދ ވި ފަރާތ ން ޙާިޟރ ނ ވާ ފ ރަތަމަ    ،ފަރާތަށް ޙާިޟރ ވ މ ގެ އަމ ރ  ލިބި

 އަޑ އެހ ންކަމ ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާނެއެވެ. 

ޑ އެހ މަށް  އަށް ތާވަލ ކ ރެވި އެ އަ  10:00ގެ    2022ޖަނަވަރީ    20މި މައްސަލައިގެ ތިންވަނަ އަޑ އެހ ން  އަދި   5.4

ނަންބަރ    ޓްރައިބިއ ނަލްގެ  ވަޒީފާއާބެހ   ފޮނ ވ ނ   ފަރާތަށް  ރައްދ ވި  މައްސަލަ  އަންގައި  ޙާޟިރ ވ މަށް 
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160/VTR-M7/AV-HZR/2022  (17    ީބާއްވާ  2022ޖަނަވަރ މެދ ވެރިކޮށް  ލިންކ   'އޯޑިއޯ/ވީޑިއޯ   )

އިސްވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ،އްދ ކ ރެވ ނ ނަމަވެސްމައްސަލަ ރައްދ ވި ފަރާތަށް ރައަޑ އެހ މަށް ޙާިޟރ ވ މ ގެ އަމ ރ '  

ޓްރައިބިއ ނަލ   ވަޒީފާއާބެހ   ފަރާތ ން  ރައްދ ވި  މައްސަލަ  ގަޑިއަށް  ތާރީޚާއި  އަޑ އެހ މަށް އަމ ރ ގައިވާ    ގެ 

ގެ  އިސްވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަމ ރ ގައިވާ ތާރީޚާއި ގަޑިއަށް ވަޒީފާއާބެހ  ޓްރައިބިއ ނަލ    ،ޙާޟިރ ވެފައިނ ވާތީއާއި

ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތ ގެމަތިން   2015ޙާިޟރ ވެވެން ނެތްކަން ވަޒީފާއާބެހ  ޓްރައިބިއ ނަލ ގެ ގަވާއިދ     އަޑ އެހ މަށް

ވަނަ މާއްދާގެ    24ގެ    2015ވަޒީފާއާބެހ  ޓްރައިބިއ ނަލ ގެ ގަވާއިދ     ،މައްސަލަ ރައްދ ވި ފަރާތ ން އަންގާފައިނ ވާތީ

ގައި ބ އްވ ނ  އަޑ އެހ މަކީ މައްސަލަ ރައްދ ވި    2022ޖަނަވަރީ    20އާ ގ ޅިގެން  މި މައްސަލަ  ،)ށ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް

މަޤ ބޫލ  ޢ ޛ ރެއް ނެތި މައްސަލަ ރައްދ ވި ފަރާތ ން ޙާޟިރ ނ ވާ ދެވަނަ   ،ފަރާތަށް ޙާިޟރ ވ މ ގެ އަމ ރ  ލިބި

ކަނޑައަޅާ ފ ރ ަޞތެއްއަޑ އެހ ންކަމ ގައި  އިތ ރ   އެފަރާތަށް  ނަމަވެސް  އިތ ރ    ފައިވާނެއެވެ.  ގޮތ ން  ދިނ މ ގެ 

އަމ ރ  ފޮނ ވިފައިވިފައިވާނެއެވެ.   ހިމެނ ހެން ދެފަރާތަށްވެސް  އަޑ އެހ ންތަކެއް ތާވަލްކ ރެވި މައްސަލަ ރައްދ ވި ފަރާތް

އަށް ތާވަލ ކ ރެވި އެ އަޑ އެހ މަށް    10:00ގެ ގެ    2022އެޕްރީލް    03ނަމަވެސް މި މައްސަލައިގެ ޚ ލާާޞ އަޑ އެހ ން  

ނަންބަރ   ޙާޟިރ ވ މަށް ޓްރައިބިއ ނަލްގެ  ވަޒީފާއާބެހ   ފޮނ ވ ނ   ފަރާތަށް  ރައްދ ވި  މައްސަލަ  އަންގައި   

1105/VTR-M7/AV-HZR/2022  (29   ބާއްވާ  2022  މާރިޗ މެދ ވެރިކޮށް  ލިންކ   'އޯޑިއޯ/ވީޑިއޯ   )

ސްވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އި  ،އަޑ އެހ މަށް ޙާިޟރ ވ މ ގެ އަމ ރ ' މައްސަލަ ރައްދ ވި ފަރާތަށް ރައްދ ކ ރެވ ނ ނަމަވެސް

އަޑ އެހ މަށް   ޓްރައިބިއ ނަލ ގެ  ވަޒީފާއާބެހ   ފަރާތ ން  ރައްދ ވި  މައްސަލަ  ގަޑިއަށް  ތާރީޚާއި  އަމ ރ ގައިވާ 

ގެ  އިސްވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަމ ރ ގައިވާ ތާރީޚާއި ގަޑިއަށް ވަޒީފާއާބެހ  ޓްރައިބިއ ނަލ    ،ޙާޟިރ ވެފައިނ ވާތީއާއި

)ވަޒީފާއާބެހ  ޓްރައިބިއ ނަލ ގެ ގަވާއިދ (    R-14/2022ގަވާއިދ  ނަންބަރ    ނެތްކަން  ޙާިޟރ ވެވެންއަޑ އެހ މަށް  

ވަޒީފާއާބެހ  ޓްރައިބިއ ނަލ ގެ    ،ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތ ގެމަތިން މައްސަލަ ރައްދ ވި ފަރާތ ން އަންގާފައިނ ވާތީގައި  

އަށް   ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(  53( ގެ  )ވަޒީފާއާބެހ  ޓްރައިބިއ ނަލ ގެ ގަވާއިދ   R-14/2022ގަވާއިދ  ނަންބަރ   

ގައި ބ އްވ ނ  އަޑ އެހ މަކީ މައްސަލަ ރައްދ ވި ފަރާތަށް   2022އެޕްރީލް    03މި މައްސަލައާ ގ ޅިގެން    ،ރިޢާޔަތްކޮށް

ލިބި އަމ ރ   ތިންވަނަ    ،ޙާޟިރ ވ މ ގެ  ޙާިޟރ ނ ވާ  ފަރާތ ން  ރައްދ ވި  މައްސަލަ  ނެތި  ޢ ޛ ރެއް  މަޤ ބޫލ  

  54)ވަޒީފާއާބެހ  ޓްރައިބިއ ނަލ ގެ ގަވާއިދ ( ގެ    R-14/2022ގަވާއިދ  ނަންބަރ     ،ޑައަޅައިއަޑ އެހ ންކަމަށް ކަނ



 

  ރައްދ ވާގޮތަށް  ލިމިޓެޑަށް  ޕްރައިވެޓް  ޓްސްރޒޯއާ
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މައްސަލަ ރައްދ ވި ފަރާތ ގެ ޣައިރ  ހާޟިރ ގައި މި މައްސަލައާމެދ  ގޮތެއް ކަނޑައަޅަން ގެ ދަށ ން  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  

 ނިންމާފައިވާނެއެވެ. 

ަގިއ ަވޒާީފާއބެހ  ްޓަރިއިބއ ނަަލްށ ހ ށެަހޅި    2021ޮނެވްނަބރ     25ާރތ ްނ  ަމްއސަަލ ަރއްދ ިވ ަފިމ ަމްއސަަލިއަގިއ   .6

އަެފާރތ ގެ    ، 'ަމްއސަަލިއެގ ަޖާވބ  ހ ށަަހޅާ ޯފމ ' ަގިއ ޝަފީަހ ެހިކްނެގ ޮގތ ގިައ ދަެފާރެތްއެގ ަންނ ިހަމނަާފިއވަީނަމެވްސ

ަމްއސަަލ ހ ށެަހޅި    މި ަމްއސަަލިއަގިއ  ، ަކާމިއަފިއނ ާވެހިކްނ މެދ ެވިރޮކށް ާސބިތ ކ ަރްނ ބ ނ ްނާވ ަކްނަކމ ެގ ތްަފޞީލ  ިހަމާނ

  22ަމށް  ަފާރތ ްނާނއި ަމްއސަަލ ަރއްދ ިވ ަފާރތ ްނ ހ ށަަހޅަާފިއާވ ކްަނަކން ާސިބތ ކ ރ މްަށަޓަކއި ޝަފީަހ ހިެކްނ ހ ށަަހޅ 

ްނ ދަެފާރތްަށ  ަގިއ ީއެމއްިލެގ ަޒިރްއާޔިއ  2022ާމިރޗ     17  ، ގެ ިނޔަަލްށ ފ ރ ަޞތ  ެދިވ  13:30ެގ    2022ާމިރޗ   

 ދަެފާރތ ންކ ެރ ަފާރަތކ ްނ ޝަފީަހ ެހިކްނ ހ ށަަހޅަާފިއނ ާވަކްނ ފަާހަގކ ެރެވެއެވ.   ، ައްނގަާފިއީވަނަމެވްސ

އެފާަރަތށް ަޙްއޤ ާވަކމްަށ    ، ެއޮގތ ްނ މި ަމްއސަަލައީކ ަމްއސަަލ ހ ށެަހިޅ ަފރްާތ ަވޒާީފިއން ަވކިކ ރ ާމިއ ނ ކ ރ މ ެގ ޚިލާާފިއ .7

ހ ށެަހޅަިފިއިމާވ ަމްއސަަލާއ ގ ިޅެގްނ ަވޒާިފާއބެހ     ، ިއނ ާވަކަމްށ ބ ނެ ހ ށަަހޅަާފިއާވ ަމްއސަަލައަކްށާވިއރ ބ ާނ އ ޫޖަރ ދަީފ

 ަކނަްކަމެށެވ.   ިވ ގެޮތްއ ކަނަޑައޅަާފިއާވީނ ައްނަނިނ  ، ަމްއސަަލ ިނންމ މ ަގިއ ރާިޢަޔްތޮކްށ   ްންޓަރިއިބއ ނަލ 

ކ ންފ ީނެގ ަވޒާީފަގިއ ެދިމ ހ ިރ ަފާރެތްއަކން ނ ވަަތ އެ ކ ންފ ީނެގ    ަމްއސަަލ ހ ށެަހިޅ ަފާރަތކީ ަމއްސަަލ ަރއްދ ިވ 7.1

 ؛ަވޒާީފިއްނ ަވިކވަެފިއާވ ަފާރެތްއކްަނ

ެއްއެވްސ   7.2 ނ ލިިބާވ  އަެފާރތަށް  ެތެރިއން  ިޢނަާޔތްތަކ ެގ  މ ާސަރާއިއ  ލެިބްނޖެހ   ަފރަާތށް  ހ ށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

 ިމެއެވ.   ؛ަފިއާސެއްއާވަކްނ ނ ަވަތ ނ ާވކްަނ

ަމްއސަަލ ހ ށެަހިޅ ަފާރަތީކ ަމްއސަަލ ަރއްދ ިވ ކ ންފ ީނެގ ަވޒާީފަގިއ ެދމިހ ިރ ަފާރެތްއޯތ ނ ަވަތ ެއ ކ ންފ ީނެގ ަވޒާީފިއން   .8

 ެވެއެވ. ައްނަނިނިވ ކްަނަކްނ ފަާހަގކ ެރ   ، ަވިކވަެފިއާވ ަފާރެތްއޯތ ބާަލިއރ 

ްނ މ އަްދތ ަގއި ޯޒާއރްޓސް ްޕަރިއެވްޓ ިލިމޓްެޑަގއި  ަމްސަވނެްދން ްޕރޮބ ަޝ)ިތެންއ(    3ަމްއސަަލ ހ ށެަހިޅ ަފރަާތކީ   8.1

  2020ަޖަނަވީރ    12ަމަސްއަކްތކ ިރ ަފތެާތްއަކަމާށިއ ަމްއސަަލ ހ ށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފއާަދކ ަރްނ ަފށަާފިއާވ ާތީރަޚީކ  
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ދ ިވ ަފާރތ ްނ  ަވަނ ދ ަވްސަކަމްށ ަމްއސަަލ ަރްއ  2020އ ްޕރްީލ    12ަމްސ ަހަމާވ ާތީރަޚީކ  ްއ  އިަދ ިތެނާށިއ  ަގިއ ަކަމ

ަފާރްތ    ަމއްސަަލ ހ ށެަހިޅ ަފާރތް ެއ ަބާޔންކ ާރ ާތީރޚ ގެ ފަހ ްނެވްސ ަމްއސަަލ ަރއްދ ިވ  ، ަބާޔްނކޮށަްފިއީވަނަމެވްސ

 . ކަަމްށ ަމްއސަަލ ހ ށެަހޅި ަފާރތ ން ފަާހަގޮކށަްފިއެވެއެވާވެނބ ެނެގްނ ަމަސްއކްަތޮކށަްފިއ

ަފާރތ ެގ 8.1.1 ަރއްދ ިވ  ަމްއސަަލ  ެމެސްޖކޮށަްފިއާވަކަމާށިއ އެ    ިމޮގތ ްނ  ްގޫރްޕަގިއ  ަވއަިބރ  ީޓްމ"  "ްކިރއ ިޓްވ 

ަވަނ އަަހީރ ދ ަވްސވ ާމއެކ  ޯޕްސެޓއް    128.އްެފ ެގ  ެމެސްޖަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއަވީނ އެދ ވަަހީކ ެއްމ.ެއްނ.ީޑ

ވަހ  ަކަމާށއި  ަވަނ ދ   2020އ ްޕރްީލ    28ބެލ މ ްނ ެއެމެސްޖ ޮފނ ވަާފިއަވނީ    ްށަތްއާޔރ ކ ރ ަމާށއި އެ ެމެސަޖ

ޯޒާއރްޓސް ްޕަރިއވްެޓ    ެގ ފަހ ްނ ަމްއސަަލ ަރއްދ ިވ  2020އ ްޕރްީލ    12އެެހްނަކމ ްނ ަމްއސަަލ ހ ށެަހިޅ ފާަރްތ  

 . ިލިމެޓްޑަގިއ ަމަސްއަކްތކ ިރަކން ާސިބތ ާވަކމްަށ ަމްއސަަލ ހ ށެަހޅި ަފާރތ ްނ ފަާހަގޮކށަްފިއެވެއެވ

އަެކްނ ަމްއސަަލ    ، ަފާރްތަވނީ އަެފާރތަށް އ ްޕރްީލ މަހ ެގ މ ާސަރ ނ ލިބ މ ްނ  ަމްއސަަލ ހ ށެަހިޅ  ، އިަދ ަހަމއެެހްނެމ 8.1.2

ަކމްަށ ވަާނަމ ެއްނމެ  ަފާރތ ެގ ަސމާލ ަކަމްށ ގެެނސަްފިއަކަމާށިއ އ ްޕރްީލ މަހ ެގ މ ާސަރ ެއްއޮކްށ ނ ެދވ   ަރއްދ ިވ

މެއި    12ަފާރްތ    ިޅ ަމްއސަަލ ހ ށެަހދ ވަހ ެގ މ ާސަރ ިދނ ަމށް  )ަފަނަރ(    15މަދ ެވެގްނ އ ްޕރްީލ މަހ ެގ ފ ަރތަަމ  

ަކަމާށިއ އެ މ ާސރަ ނ ދ ްނ ަމއްސަަލ ަރއްދ ިވ  ާވެނ ވަަނ ދ ވަހ  ަމްއސަަލ ަރއްދ ިވ ަފާރަތށް ެމެސްޖޮކށަްފިއ  2020

 ަމއްސަަލ ހ ށެަހިޅ ަފާރތ ން ފަާހަގޮކށަްފިއެވެއެވ.   ެވްސަފާރތ ްނ ެއްއެވްސ ަވަރކްަށ ިއނާްކރ ޮކށަްފިއނ ާވަކަމްށ

ަފރާތ ން ަބޔްާނޮކށަްފިއާވ ްޕޮރބ ަޝްނގެ މ އަްދތ ެގ ފަހ ްނެވސް އަެފާރތ ން މަަސްއަކްތޮކށަްފިއވާ  ިޅ  ަލ ހ ށެަހަމްއަސ 8.2

ީއެމއްިލ    ، ފާަރތ ްނ ޮފނ ވަާފިއާވ ަކމްަށ އަެފރާތ ްނ ބ ާނ ީއެމއްިލަގިއ ެއްއެވްސ ާތީރެޚްއ  ިޅަމްއސަަލ ހ ށެަހ  ، ަކަމްށ ބ ެނ

ަފާރތ ްނ ައސްލ     ިޅަމްއސަަލ ހ ށެަހ  ، ނ  ަފާރެތްއ ނ ނގ ގަޮތްށ ހ ށަހަޅަާފިއވ ަމީކޮފނ ިވ ަފާރެތްއ އިަދ ީއެމއްިލ ިލބ 

ެއއީ ަޝރަީޢތަށް ޮދގ ެހިކ ހ ށެަހޅ ން ނ ވަތަ ތަޙ ީޤޤ  އާިދާރައަކްށ    ، ޅ ވާލ މ ެގ ޮގތ ން ކޮށަްފިއާވ ޢަމެަލްއ ަކަމާށިއޮއ

ާރތ ން ެދކ ަކަމާށއި ިމަކަމީކ މަީހަކްށ   ަފ ަރއްދ ިވޮދގ  މަޢ ޫލާމތ  ިދނ ްނ ަކމްަށ ބެެލެވްނ ެއަބއްޮތ ަކމްަށ ަމްއސަަލ 

  ، ަފރާތ ްނ ކޮށްފިައާވ ަޢމެަލްއަކަމްށ ބެެލެވްނ އޮތަްކެމްއ ަކަމާށިއ   ިޅަކެމްއ ޮއޅ ވާލ މ ެގ ިނޔަތ ަގިއ މްައސަަލ ހ ށެަހ

ަފާރތ ން    ަރއްދ ިވަވަނ ާމއާްދެގ )ހ( ަގިއ ަބާޔނޮްކށަްފިއާވ ކ ެށްއ ަކަމށް ަމްއސަަލ    310ިމީއ ާޤޫނނ ްލއ ޫޤާބތ ެގ  

 . ފަާހަގޮކށަްފިއެވެއެވ
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ަފާރތ ްނ ހ ށަަހޅަާފިއާވ ޯޒާއރްޓްސ ްޕަރިއެވްޓ ިލިމެޓްޑެގ ޯސޝްަލ ީމިޑާއ ޯޕްސޓަްތަކކީ  ެހިޅ  އިަދ ަމްއސަަލ ހ ަށ 8.2.1

ަފިއާވ  ޯޕްސްޓަތކ ަގިއ ބ ނ ްނޮކްށ  ޯޕްސްޓަތަކކަށީްވަނަމެވްސ ެއެގ  ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކކ ިރ ފަހ ިޅ  ަމްއސަަލ ހ ށެަހ

ކ ންފ ނެީގ ޮކނެްޓްނޓް    ، ކ ންފ ީނަގއި ަމަސްއަކްތކ ރި މ އަްދތ ަގިއ  އަެފރާތ ން ަމްއސަަލ ަރއްދ ިވ  ، ެކްޕަޝްނަތަކީކ 

ާމކ ިރން ަތއާްޔރ ޮކށަްފިއވާ ެކްޕަޝނަްތކްެއަކަމާށިއ މި    ، ހެދ މ ެގ ޕިޮލީސެގ ެތެރިއން ޮކނެްޓްނޓް ީޝްޓަގއި ިލެޔ

ާމިރޗ     30ަފާރތ ްނ ެއްނެމ ފަހ ްނ އިެޑްޓކްޮށ ނ ވަަތ އ ިނއިތ ރ  ޮކށަްފިއަވނީ    ިޅޮކްނެޓންްޓ ީޝްޓ ަމްއސަަލ ހ ށެަހ 

  ަމއްސަަލ ަރއްދ ވި   ަމްށީނެގ ޫގގ ްލ ްޑަރިއްވިއްނ ެއނެގްނ އްޮތަކފ ކ ްނ  ަގިއަކްނ ަމްއސަަލ ަރއްދ ިވ  2020

 ަފާރތ ްނ ފަާހަގޮކށަްފިއެވެއެވ. 

ަފާރތ ެގ ީއެމއްިލެއްއ ބ ނ ްނކްޮށެގްނ ެއްއެވްސ ކަހަލަ މ ާޢމާަލެތްއ    ިވަފާރތ ްނ ަމއްސަަލ ަރއްދ ިޅ  ަމްއސަަލ ހ ށެަހ 8.2.2

ާރތ ގެ ީއެމއްިލ ސްިސްޓްމަތކ ން   ަފަމްއސަަލ ަރއްދ ިވ  މްަށަގއި ަކ  2020އ ްޕރްީލ    05  ކޮށަްފިއަވީނ   ެއްނެމ ފަހ ްނ

 ޮކށްފިައެވެއެވ. ަފާރތ ްނ ފަާހަގ  ަމްއސަަލ ަރއްދ ިވ  ެވްސަމްށެފްނަންނ ހ ިރަކ

ަފާރތ ން    ަމްއސަަލ ހ ށެަހިޅ ަފާރތ ްނ ދަީފިއާވ ްސްކީރްނޝޮޓަްތކ ެގ ައޞްލ  ަމްއސަލަ ަރއްދ ިވީމެގ ިއތ ރ ން   8.2.3

ކ ިރްނ ދަީފިއާވ ފ ަރަތަމ ަބާޔނ ަގިއ ތްަފސީލ ޮކްށ ހ ށަަހޅަާފިއާވެނކަަމާށިއ ަމްއސަަލ ހ ށެަހިޅ ަފާރތ ން ަދއ ަލތ ެގ  

 . ަފާރތ ްނ ފަާހަގޮކށަްފިއެވެއެވ  ަމްއސަަލ ަރއްދ ިވ  ެވްސަމްށާވަކއާިދާރައަކްށ ޮދގ  މަޢ ޫލާމތ  ދީފިައ

  ، ކްަށ ބާަލިއރ ަމްއސަަލ ހ ށެަހިޅ ަފާރތ ން ހ ށަަހޅަާފިއާވ ިއްސެވ ަބާޔްނކ ެރވ ނ  ަވިއަބރ ްސީރްނޮޝޓަްތ 8.3

ެއްގޒިިބްޓ   2-އްެގިޒިބްޓ ަމްއސަަލ ހ ށެަހިޅ ަފާރތ ން   8.3.1 ޮގތ ަގިއ ހ ށަަހޅަާފިއާވ  3-އިަދ   ްސކީްރްނޮޝަޓީކ  ެގ 

ޮނެވްނަބރ     11އިަދ     2020ެއްޕރްީލ    23ްސ ްޕަރިއެވޓް ިލިމެޓޑ ގެ ޯސޝްަލ ީމިޑާއ ެއަކއ ްނަޓކ ްނ  ޯޒާއރްޓ

ޮއްނަނަކމިާއ  2020 އެނެގްނ  ޯޕސްޓ ަތެކްއަކްނ  ކޮށަްފިއާވ  ޯޕްސޓ    ، ަގިއ  ެއ    ަތަކްށ ެދްނެނވ ނ   ބެލ މ ްނ 

ން ެއނގްެނ ެންތކްަނ ފަާހަގކ ެރެވެއެވ. އަދި ަމްއސަަލ ހ ށެަހޅި  ޯޕްސޓ ކޮށަްފިއަވީނ ަމްއސަލަ ހ ށެަހިޅ ަފާރްތަކ

ެއ ީއެމއްިލައީކ ޮކްނ    ، ެގ ޮގތ ގިައ ހ ށަަހޅަާފިއާވ ީއެމއްިލ ްސްކީރްނޮޝަޓްށ ބެލ މ ްނ   4-ަފާރތ ްނ ެއްގިޒބްިޓ

 ެރެވެއެވ.  ަފާރަތކ ްނ އިަދ ޮކން ާތރެީޚްއގިައ ޮފނ ވަާފިއާވ ީއެމއެިލްއަކްނ ސާފ ާވްނ ެންތަކްނެވްސ ފަާހަގކ  
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ަމްއސަަލ ަރއްދ ިވ ަފާރތ ގެ    ، ައްށ ބާަލިއރ   5-ަނަމެވްސ ަމްއސަަލ ހ ށެަހޅި ަފރާތ ން ހ ށަަހޅަާފިއވާ ެއްގިޒބްިޓ 8.3.2

ަނަމކްަށ ޖަހަާފިއާވ ަވިއަބރ ްގޫރޕަށް ަމްއސަަލ ހ ށެަހޅި    ”Creative Team – Zoarts“މ ަވްއޒަފ ްނ ިހެމނ   

 ؛ަގިއ   2020އްެޕރްީލ    21ަފާރްތ  

“Today is 128th Anniversary of MNDF”  

އްަށ ފަހ ެވްސ    2020އްެޕރްީލ    21އިަދ    ، މިފަަދިއްނ ަބާޔްނކޮށް ެމެސެޖްއ ފޮނ ވަާފިއާވަކްނ ެއނެގން ޮއްނަނކާަމިއ 8.3.3

ިއާވަކްނ ެއނެގން އެޮވެއެވ. ީމެގ  ެމެސޖ ަތެކްއ ކޮށަްފ  ަމްއސަަލ ހ ށެަހިޅ ަފާރްތެދްނެނވ ނ  ަވިއަބރ ްގޫރޕ ަގއި  

  ؛ެގ ޮގތ ަގިއ ހ ށަަހޅަާފިއާވ ަވިއަބރ ްސްކީރްނޮޝަޓްށ ބާަލިއރ   6-ިއތ ރ ްނ ަމްއސަަލ ހ ށެަހިޅ ަފާރތ ްނ ެއްގިޒިބްޓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ްނެނވ ނ   ެދަމްއސަަލ ހ ށެަހިޅ ަފާރތ ގެ  ަގިއ ބަދަލ ކޮށަްފިއާވަކްނ    2020ެމިއ    08މިފަަދިއްނ ަވިއަބރ ެމެސްޖަތްއ   8.3.4

  ިއނެގްނ ޮއްނާނީތާއިއ ިއްސެވ ބ ެނވ ނ  ަވިއަބރ ެމެސްޖަތަކްށ ަމްއސަަލ ަރއްދ ވި   ްށ ބެލ މ ްނައ  6-ެއްގެޒިބްޓ 

ަތަކކީ ަމްއސަަލ ހ ށެަހިޅ ަފާރާތިއ ަމްއސަަލ ރައްދ ިވ ަފާރާތ  ެސޖ ެއ ަވިއަބރ ެމ  ، ަފާރތ ްނ ިއްނާކރ ކޮށަްފިއނ ާވީތ

 ަމްށ ބ ަރެވެވެއެވ. ެދމެދ  ޮކށަްފިއާވ މ ާޢމާަލްތަތެކއަްކ
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ަމްއސަަލ ހ ށެަހިޅ ަފާރތް ްޕޮރބ ަޝްނ    ، ިއްސެވ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ ެއްނމާެހ ަކްނަކަމްށ ާޤޫނނީ ޮގތ ން ަނަޒރ ކ ާރިއރ  8.3.5

ަވނަ    2020އ ްޕރްީލ    12ަފާރތ ން ބ ނާ    މ އަްދތ  ަހަމެވެގްނ ޫދކޮށްލަާފިއާވ ދ ަވްސަކަމްށ ަމްއސަަލ ަރއްދ ިވ 

ަވަނ ދ ވަހ  ަމްއސަަލ ހ ށެަހިޅ ަފާރާތއި ަމްއސަަލ ަރއްދ ިވ ަފާރާތ ެދމެދ     2020ެމިއ    08  ދ ވަހ ެގ ފަހ ްނ

އ ްޕރްީލ  ަވނަ އަަހރ ެގ    2020ކ ެރވ ނ  ަކަމްށ ބ ަރެވވ  ަވއަިބރ މ ާޢމާަލްތަތކ ަގިއ ަމްއސަަލ ހ ށެަހިޅ ަފާރތ ްނ  

ެއ ެމެސޖ ަގިއ  ަފާރތ ްނ ެއ ަފިއާސ ިދނ ަމްށ    ަމްއސަަލ ަރއްދ ިވ  ، މ ާސަރ ިދނ ަމްށ އެދަިފިއާވިއރ ޖ މ ަލ  މަހ ެގ  

އަދި އަެފިއާސ ެއީއ ަމްއސަަލ ހ ށެަހިޅ ަފާރަތށް ަޙްއޤ ާވ ަފިއާސެއއް ޫނނަްކަމްށ ދ ަހވާ    ، ިއްނާކރ ޮކށަްފިއނ ާވީތާއިއ 

ހ ތޯ  ަކްނތްައ ަހަމެޖ  މ ާސަރިއެގއ ްޕރްީލ މަހ ެގ    ، ފަާހަގނ ޮކްށ ަމްއސަަލ ަރއްދ ިވ ަފާރތ ްނ  ެއްއެވްސ ވަާހަކެއްއ  

  ، ަފާރތ ްނ ފަާހަގކޮށަްފިއާވީތ  ަމއްސަަލ ަރއްދ ިވ  ަމްށ ެދްނެނވ ނ  ެމެސޖ ަގިއަވަރްށ ބ ަރޮކށް ަމަސްއަކްތކ ާރަކ 

ކ ންފ ީނަގިއ ަވޒާީފ    ަމްއސަަލ ަރއްދ ިވ  ެގ ފަހ ްނވްެސާތރީޚ   2020އްެޕރްީލ    12ަމްއސަަލ ހ ށެަހިޅ ަފާރްތ  

 . އާަދޮކށަްފިއާވަކަމްށ ބ ަރެވެވެއެވ

ަމްއސަަލ ހ ށެަހިޅ    ، ަފާރތ ން ަމއްސަަލ ހ ށެަހޅި ަފާރތް ަވޒާީފިއން ަވިކޮކށަްފިއވ ތޯ ަނަޒރ ކ ާރިއރ   ސަަލ ަރއްދ ިވަމްއ 8.4

ަމްއސަަލ ހ ށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއން    ، ަފާރްތ ަމްއސަަލ ަރއްދ ިވ ަފާރތ ެގ ަވޒާީފިއްނ ަވިކކ ެރވަިފިއާވަކަމްށ ބ ާނަނަމ 

  ، ިއަފާރތ ގެ ަމްއަޗްށކަން ބ ަރެވވ ަކާމ  ނ ަވތަ ދަފްޢ  ޮއނާްނނީ ަމްއސަަލ ަރއްދ ިވ  ަވިކކ ިރަކްނ ާސބިތ ކ ރ މ ގެ ބ ަރ 

ަވޒާީފިއން  ަމްއސަަލ ހ ށެަހިޅ ަފާރްތ  ހ ްނ  ަވނަ ދ ވަހ  ައނަގަބ  2020އ ްޕރްީލ    12ަމްއސަަލ ަރއްދ ިވ ަފާރތ ްނ  

  ަމްއސަަލ ަރއްދ ިވ   ، ޅަާފިއާވނ ާވީތ އް ހ ށަަހެއަކން ސިާބތ ކ ރ މަށް ެއްއެވްސ ެހްއެކ  ، ަވިކޮކށަްފިއާވަކަމށް ބ ިނަނަމެވްސ

ްނ ަމްއސަަލ ހ ށެަހޅި ަފާރތްަށ ައްނގަާފިއާވަކަމްށ  ަފާރތ ްނ ަމްއސަަލ ހ ށެަހޅި ފާަރްތ ަވޒާީފިއްނ ވިަކޮކށަްފިއާވަކ 

ިއ ަވޒާީފަގިއ  ކ ންފ ީނަގ  ަމްއސަަލ ަރއްދ ިވއާަދ ަހަމައްށެވްސ  އެެހްނަކމ ްނ ަމްއސަަލ ހ ށެަހިޅ ަފާރަތީކ    ބ ަރނ ެވެވެއެވ. 

 ހ ަކމ ަގިއ ެދެކެމެވ. ެދމިހ ިރ ަފާރެތްއަކަމްށ ަކނަޑއަަޅްނ ެޖ

ަމްއސަަލ ހ ށެަހިޅ ަފާރަތްށ ިލބްެނޖެހ  މ ާސަރާއިއ ިޢާނަޔްތަތކ ގެ ެތެރިއްނ އަެފާރަތްށ ނ ިލިބާވ އްެއެވްސ ަފިއާސެއްއވ ޯތ   .9

 ، ނ ަވަތ ންޫނތޯ ބާަލިއރ 
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ަވަނ މާއާްދެގ )ށ( ަގިއ މ ަވްއޒަަފްށ ލިބިދ  މ ާސަރިއްނ    55 ާޤޫނނ ( ެގ  )ަވޒާީފާއބެހ   2/2008ާޤޫނނ  ަންނަބރ    9.1

 ؛ެއ ޙަާލްތަތަކީކ   ، )ތެިންއ( ޙަާލތްެއ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކާމިއ  3އ ިނކ ެރވ ެނ  

 ؛އެއްޗެއް އ ނިކ ރ ން  "ޤާނޫނ ގައިވާ ގޮތ ގެމަތިން ނ ވަތަ ކޯޓ ގެ އަމ ރަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތ ގެމަތިން އ ނިކ ރަންޖެހ   (1)

ނ ވަތަ    ، ނ ވަތަ ކ އްޔަށް ހިފ މަށް ދީފައިވާ ، ވަޒީފާދ  ފަރާތ ން މ ވައްޒަފަކަށް ހޯދައިދީފައިވާ ގެއެއް ނ ވަތަ ދިރިއ ޅ ނެ ތަނެއް ހޯދ މަށް  (2)

  އ ނާ ފައިސާއާ ގ ޅ ގޮތ ން ނ ވަތަ އ ނާ އެމ ވައްޒަފަކަށް ދޫކ ރާ ލޯނަކާ ނ ވަތަ  އ ނާ އެމ ވައްޒަފަކަށް ވިއްކާ މ ދަލަކަށް ލިބެންވާ 

ލިޔ މަކ ން    ، އަދަދަކާ ގ ޅ ގޮތ ން މ ވައްޒަފެއްގެ ހ އްދަ  ގެރެންޓީކޮށްދީގެން ހޯދައިދ  ލޯނަކާ ނ ވަތަ މ ސާރައިގެ އެޑްވާންސްގެ ގޮތ ގައި ދީފައިވާ 

 ؛ އ ނިކ ރ ން  ހެން އ ނިކ ރާ ނ ވަތަ މ ވައްޒަފަކަށް ލިބ  އ ޖޫރައިގެ ތިންބައިކ ޅަ އެއްބަޔަށްވ ރެ ގިނަ ނ ވާނ  ، އެ ހ އްދަދ  އަދަދަކަށް   ، ލިބިގެން 

ނ ވަތަ ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑަކަށް ދެއްކ މަށް    ، ފަންޑަކަށް  އެމ ވައްޒަފެއްގެ ޗ އްޓީއާގ ޅ  ނ ވަތަ ބ ސްފަރ ވާއާގ ޅ  ނ ވަތަ އިންޝ އަރެންސާގ ޅ   (3)

 އ ނިކ ރާ އ ނިކ ރ ން."  ލިބެންޖެހ  ފައިސާއާގ ޅ ގޮތ ން 

 ؛ަވަނ ާމއްދެާގ )ހ( ަގިއ  20ނ ެގ  ިއްސެވ ަބާޔްނކ ރެވ ނ  ާޤޫނ  ، ިމީއ ަކާމިއ

ވަޒީފާދ     ، މ ސާރައިން ކެނޑ ން ފިޔަވައި  އ ނާގެ   ، "މ ވައްޒަފަކ  ވަޒީފާ އަދާކ ރަންޖެހ  ގަޑީގައި ވަޒީފާޔަށް ނ ނިކ ންނަ ވަގ ތަށްވާ މިންވަރ  

 ".އިތ ރ  ޖޫރިމަނާކޮށްގެން ނ ވާނެއެވެ  މ ވައްޒަފަކ  ވަޒީފާއަށް ނ ނިކ ތ މާ ގ ޅިގެން   ، ފަރާތ ން

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ    16އިސްވެ ބަޔާންކ ރެވ ނ  ާޤނޫނ ގެ    ،މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި  9.2

ވަޒީފާއަދާކ ރާ  އ ނާ  ،ވަޒީފާއެއްގައި ހ ންނަ މ ވައްޒަފަކ  މަސައްކަތަށް ނ ނިކ ތ މ ން  ، ކަންތައްތަކ ން ކަމެއް ދިމާވެގެން

  ؛( ވަނަ ނަންބަރ ގައ2ިގައި ބަލައިގެން ނ ވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރ  އެ މާއްދާގެ )މ އްދަތ  މެދ ކެނޑ ނީ ކަމ  

ނ ވަތަ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވ މ ގެ    ، ޤާނޫނެއްގެ ދަށ ން މި ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ނ ވަތަ އެހެންވެސް   ، މަހ އ ޖޫރަ ލިބ ގޮތަށް ނ ވަތަ ނ ލިބ ގޮތަށްނަމަވެސް" 

 "؛މަސައްކަތަށް ނ ނިކ މެ ހ ންނަ ހ ރ ން  ، ނ ކ ތ ން ވަކިމ އްދަތަކަށް ހިފެހެއްޓ މ ގެ ސަބަބ ން  ށް މ ވައްޒަފަކ  މަސައްކަތަ   ، ދަށ ން

 މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކ ރެވެއެވެ. 

ވަނަ  55ވަޒީފާއާބެހ  ާޤނޫނ ގެ  ،މި މައްސަލައަށް ތަޠ ބީޤ ކ ރާހިނދ  އްއިސްވެބަޔާންކ ރެވ ނ  އެންމެހާ މާއްދާތަ 9.3

ދާގެ )ށ( ގައި މ ސާރައިން އ ނިކ ރެވ ނެ ޙާލަތ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ޙާލަތެއް މައްސަލަ ރައްދ ވި މާއް

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި މ ވައްޒަފ  ވަޒީފާއަށް ނ ނިކ ންނަ   20ވަޒީފާއާބެހ  ާޤނޫނ ގެ    ،އާއިފަރާތަށް ދިމާވެފައިނ ވާތީ

މި މާއްދާގެ ދަށ ން މައްސަލަ ހ ށަހެޅި ފަރާތަށް   ،ހ އްދަކޮށްފައިވީނަމަވެސްވަގ ތަށްވާ މިންވަރ  މ ސާރައިން ކެނޑ ން  
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ވަނަ މާއްދާގެ   16ވަޒީފާއާބެހ  ާޤނޫނ ގެ  ،މ ސާރަ ނ ދީ ހިފެހެއްޓ ނެ އެއްވެސް ސަބަބެއް ފާޅ ވެފައި ނެތްކަމާއި

 ، ވި ފަރާތ ގެ މ ވައްޒަފަކަށްވެފައިވަނަ ނަންބަރ ގައިވާފަދައިން މައްސަލަ ހ ށަހެޅި ފަރާތަކީ މައްސަލަ ރައްދ    2)ށ( ގެ  

މ ވައްޒަފަކ  މަސައްކަތަށް ނ ކ ތ ން ވަކި މ އްދަތަކަށް ހ އްޓ ވ މ ގެ ސަބަބ ން ވަޒީފާގެ މ އްދަތ  މެދ ކެނޑ ނ ކަމަށް  

އޮންނަހިނދ  ބަޔާންކޮށްފައި  ނ ވާނެކަމަށް  މ އްދަތ    ،ބަލައިގެން  ވަޒީފާއަދާކ ރާ  ފަރާތް  ހ ށަހެޅި  މައްސަލަ 

މ ސާރަ  މެދ ނ ކެނޑ  ލިބ   އެފަރާތަށް  މެނ ވީ  އެއްބަސްވެގެން  މ ވައްޒަފ   ޙާލަތެއްގައި  ޙާއްސަ  ވަކި  ނަމަ 

ަމްއސަަލ ހ ށެަހިޅ    ،މެދ ވެރިވެފައިވާކަމަށް ބ ރަނ ވެވ ކަމާއިމި މައްސަލައިގައި އެފަދަ ޙާލަތެއް    ،ނ ހިފެހެއްޓ ނެކަމާއި

ެގ ިނޔަަލށް ަމްއސަަލ ހ ށެަހިޅ    2021ޮއަގްސްޓ    02ެގްނ  ިއްނ ފިެށ  2020އ ްޕރްީލ    01ަފާރތ ްނ އެދަިފިއވާފަަދިއްނ  

ަފާރްތ ަމްއސަަލ ަރއްދ ިވ ކ ންފ ީނަގިއ ަވޒާިފަގިއ ެދމިހ ިރަކަމްށ ބ ެރެވވ  ަސަބބްަށަޓަކިއ ަމްއސަލަ ހ ށެަހިޅ ަފާރަތށް  

ޖެހ   ިނޔަލްަށ  ެގ    2021ޮއަގްސޓް    02ިއން ެފިށެގްނ    2020އ ްޕރީލް    01އް  ިލެބމ ނިްދަޔ މ ާސަރާއއި ިޢާނޔަތަްތ

 މައްސަލަ ރައްދ ވި ފަރާތ ން މައްސަލަ ހ ށަހެޅި ފަރާތަށް ދ ންޖެހ ކަމަށް ކަނޑައަޅަން ފެނެއެވެ. ޢަދަދ   

  ، މައްސަލަ ރައްދ ވި ފަރާތ ން މައްސަލަ ހ ށަހެޅި ފަރާތަށް ދ ންޖެހ  އ ޖޫރައިގެ ޢަދަދ  ކަނޑައެޅ މަށް ނަޒަރ ކ ރާއިރ  9.4

ގެ ނިޔަލަށް ލިބެންޖެހ     2021އޮގަސްޓް    02އިން ފެށިގެން    2020އ ޕްރީލް    01މައްސަލަ ހ ށަހެޅި ފަރާތ ން  

  ، )އެއްލައްކަ ހަހާސް ރ ފިޔާ( މައްސަލަ ހ ށަހެޅި ފަރާތ ން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް  ރ.-/106,000  އ ޖޫރައަކީ

އާ    2021އޮގަސްޓް    02އިން ފެށިގެން    2020އ ޕްރީލް    01އެފައިސާއަކީ    ،އެފައިސާ ހިސާބ ކ ރެވިފައިވާ ގޮތާއި

ދެމެދ  މައްސަލަ ހ ށަހެޅި ފަރާތ ގެ އ ޖޫރައިގެ ގޮތ ގައި ލިބެންޖެހ  ފައިސާގެ ޢަދަދ ކަމަށް މައްސަލަ ހ ށަހެޅި ފަރާތ ން 

މ ސާރައާއި    ،ސާބިތ ކޮށްދީފައިނ ވާތީއާއި އެފަރާތ ގެ  ފޯމ ގައި  ހ ށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތް  ހ ށަހެޅި  މައްސަލަ 

ދެންނެވ ނ     ،)ހަހާސް ރ ފިޔާ( ކަން އެނގެން އޮންނާތީއާއި  ރ. -/6,000ންކޮށްފައިވަނީ  ޢިނާޔަތްތައްކަމަށް ބަޔާ

ޢަދަދަކީ މައްސަލަ ހ ށަހެޅި ފަރާތް ޒޯއާރޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ ގައި ވަޒީފާ އަދާކ ރަމ ން ދިޔައިރ  އެފަރާތަށް 

މައްސަލަ    ،ކ ން އިންކާރ ކޮށްފައިނ ވާތީމ ސާރައިގެ ގޮތ ގައި ލިބެމ ންދިޔަ ޢަދަދ ކަމާމެދ  ދެފަރާތ ންކ ރެ ފަރާތަ

)ހަހާސް ރ ފިޔާ( ކަމަށް   ރ. -/6,000ހ ށަހެޅި ފަރާތް އަދާކ ރަމ ންދިޔަ ވަޒީފާގެ މަހ  މ ސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކީ  

 ބ ރަވެވެއެވެ. 
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އަށްވެސް  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މައްސަލަ ހ ށަހެޅި ފަރާތަކީ އަދާ ހަމަ  8.4މި ރިޕޯޓ ގެ  އެހެންކަމ ން   9.5

މައްސަލަ    ،ސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ ގެ ވަޒީފާގައި ދެމިހ ރި ފަރާތެއްކަމަށް ބަލަންޖެހ ކަމަށް ބ ރަވެވ ނ ނަމަވެސްޒޯއާރޓް

އޮގަސްޓ    02އިން ފެށިގެން    2020އެޕްރީލް    01ހ ށަހެޅި ފަރާތަށް މ ސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ނަގައިދިނ މ ގައި  

 ،ނާޔަތްތައް ނަގައިދިނ މަށް އެފަރާތ ން އެދިފައިވާކަން އެނގެން އޮންނާތީގެ ނިޔަލަށްވާ މ ސާރައާއި އި  2021

ގެ   2021އޮގަސްޓް    02އިން ފެށިގެން    2020އ ޕްރީލް    01މައްސަލަ ހ ށަހެޅި ފަރާތ ން އެދިފައިވާފަދައިން  

އި ޢިނާޔަތްތައްކަމަށް  މައްސަލަ ހ ށަހެޅި ފަރާތ ގެ މަހ  މ ސާރައާ)ދ އް( ދ ވަހަށް    02)ސޯޅަ( މަހާއި    16ވާ  ނިޔަލަށް

)ނ ވަދިހަ ހަހާސް ތިންސަތ ކަ   ރ.-/96,387.09   ޖެހ  ޖ މ ލަނިސްބަތ ންގެ  )ހަހާސް ރ ފިޔާ(    ރ. -/6,000ބ ރަވެވ   

  ކަމަށް އަކީ މައްސަލަ ރައްދ ވި ފަރާތ ން މައްސަލަ ހ ށަހެޅި ފަރާތަށް ދ ންޖެހ  ފައިސާއަށްޑިހަ ހަތް ރ ފިޔާ ނ ވަ ލާރި(  

 ބ ރަވެވެއެވެ. 

މައްސަލަ ހ ށަހެޅި ފަރާތް އަދާކ ރަމ ންދިޔަ ވަޒީފާއިން އެފަރާތް އެކަހެރިކޮށްދިނ މަށް އެދި މައްސަލަ ރައްދ ވިފަރާތ ގެ   .10

ފަރާތަށް އެފަރާތް މައްސަލަ ހ ށަހެޅި    ،މައްޗަށް އަމ ރ ކޮށްދެއްވ މަށް އެދި ހ ށަހަޅާފައިވާ ހ ށަހެޅ މަށް ނަޒަރ ކ ރާއިރ 

މައްސަލަ ހ ށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކ ރިކަން މައްސަލަ    ،ބ ނާއިރ   ން އަންގާފައިނ ވާކަމަށްވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާކަ

ރައްދ ވި ފަރާތ ން ލިޔ މ ން ނ ވަތަ އަނގަބަހ ން އަންގާފައިވާކަން މައްސަލަ ރައްދ ވި ފަރާތަށް ސާބިތ ކޮށްދެވިފައިނ ވެއެވެ.  

ރައްދ ވި  ހ ށަހެޅިފަ   މައްސަލަ  މައްސަލަ  ދޫކޮށްލާފައިވާ  ފަރާތ ން  ވަޒީފާއިން  މ އްދަތ ގައި  ޕްރޮބ ަޝން  ރާތަކީ 

ަމްއސަަލ ހ ަށެހިޅ ަފާރތ ެގ ޚިދ ަމތް    މައްސަލަ ރައްދ ވި ފަރާތ ން ބ ނާ ބ ނ މަށް ރިޢާޔަތްކ ރާއިރ   ފެއްކަމަށްމ ވައްޒަ 

ހ ށެަހިޅ ަފާރތް ަމްއސަަލ    ަމްއސަަލ   ، ބ ނ ްނނ ާވަކން ިއނގްެނ ޮއްނނީާތާއިއއިތ ަރށް  ަމްއސަަލ ަރއްދ ިވ ކ ންފ ްނޏަށް  

އަެފާރްތ ބ ނ ްނަވީނ ަވޒާީފ ވަޒާީފިއްނ ަވިކވ ަމްށަކން    ، ާމިއބ ނ ްނނ ާވަކިއތ ރްަށ  ަރއްދ ިވ ކ ންފ ްނަޏްށ ޚިދ ަމްތކ ަރްނ  

  ދަެފާރަތްށެވްސ  ިމ ަމްއސަލިައަގިއ  ، ިމަމްއސަަލިއަގިއ ަމްއސަަލ ހ ށެަހިޅ ަފާރތ ްނ އެދ ޮގތްަށ ބެލ މ ްނ ެއނެގްނ ޮއްނނީާތ

ިމ ަމްއސަަލ ިނމ  ާތީރޙ ން ެފިށެގން ަމްއސަަލ ހ ށެަހިޅ ަފާރަތކީ ަމްއސަަލ    ، ެއްނެމ ަމސަްލަޙތ  ހ ިރ ގްޮތަކމްަށ ެފްނނީަނ

   ކަނޑެައޅ ްނ ަކަމށް ބ ަރެވެވެއެވ.   ަފާރެތްއަކަމްށަރއްދ ިވ ކ ންފ ީނެގ ަވޒާީފިއްނ ަވިކވަެފިއާވ  
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މައްސަލަ ހ ށަހެޅި ފަރާތ ން އެދިފައިވާފަދައިން  އި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް  އެހެންކަމ ން އިސްވެބަޔާންކ ރެވ ނ  އެންމެހަ .11

)ދ އް( ދ ވަހަށް   02)ސޯޅަ( މަހާއި   16ގެ ނިޔަލަށްވާ   2021އޮގަސްޓް    02އިން ފެށިގެން    2020އ ޕްރީލް    01

ހާސް ރ ފިޔާ( ގެ ނިސްބަތ ން  )ހަ  ރ. -/6,000މައްސަލަ ހ ށަހެޅި ފަރާތ ގެ މަހ  މ ސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައްކަމަށް ބ ރަވެވ   

އަކީ މައްސަލަ ރައްދ ވި  )ނ ވަދިހަ ހަހާސް ތިންސަތ ކަ އަށްޑިހަ ހަތް ރ ފިޔާ ނ ވަ ލާރި(    ރ.-/96,387.09  ޖެހ  ޖ މ ލަ

ިމ ަމްއސަަލ ިނމ  ާތީރޙ ްނ ެފިށެގްނ ަމްއސަަލ  ފަރާތ ން މައްސަލަ ހ ށަހެޅި ފަރާތަށް ދ ންޖެހ  ފައިސާކަމަށް ކަނޑައަޅައި އަދި  

ހ ށެަހިޅ ަފާރަތީކ ަމްއސަަލ ަރއްދ ިވ ކ ންފ ީނެގ ަވޒާީފިއްނ ަވިކވަެފިއާވ ަފާރެތްއަކަމްށ ަކނަޑއަަޅިއ ިމ ަމްއސަަލ ިންނަމްނ  

 ެފެނެއެވ. 
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 މައްސަލައިގެ ނިންމ ން: 

މައްސަލަ ބެލި މަޖިލީހ ގައި  ، އިމައްސަލަ ހ ށަހެޅި ފަރާތ ންނާއި މައްސަލަ ރައްދ ވި ފަރާތ ން ހ ށަހެޅި ލިޔ ންތަކަށާ ،ދެންފަހެ 

)މިރިހިމާގެ / ހދ. ވައިކަރަދޫ( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން    ،ފާޠިމަތ  ިޝފާ  ،ރިޢާޔަތްކޮށް ބެލިއިރ   ދެއްކި ވާހަކަތަކަށްދެފަރާތ ން  

ޖަނަވަރީ    09  ލްސް އެގްޒެކެޓިވްގެ މަޤާމ ގައިޒޯއާރޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ސ (  A143949އަންގައިދ  ކާޑ  ނަންބަރ :  

އިން ފެށިގެން ފާޠިމަތ  ޝިފާއަށް މ ސާރަ   2020އިން ފެށިގެން ވަޒީފާ އަދާކ ރަމ ން ދިޔަނަމަވެސް އެޕްރީލް    2020

ފާޠިމަތ  ިޝފާއާދެމެދ  މ ޢާމަލާތްކ ރ ން ހ އްޓާލ މަށްފަހ  މ ސާރައަށް އެދ މ ން އެއްވެސް ވަރަކަށް އެކަމަށް   ،ލިބިފައިނ ވާތީއާއި

އިން ފެށިގެން    2020އެޕްރީލް    01  ،މިހާތަނަށް އެފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކ ރިކަންވެސް އަންގާފައިނ ވާތީ  ،ތީއާއިއިޖާބަދީފައިނ ވާ

)އެއްލައްކަ ހަހާސް    ރ.-/106,000އާ ހަމައަށް ފާޠިމަތ  ޝިފާއަށް ދ ންޖެހ  އެންމެހައި މ ސާރަކަމަށްވާ    2021އޮގަސްޓ     02

ފާއިން އެކަހެރިކ ރ މަށް މައްސަލަ ރައްދ ވި ފަރާތ ގެ މައްޗަށް އަމ ރ ކޮށްދިނ މަށް އެދި  ފާޠިމަތ  ިޝފާ ވަޒީ  ،ރ ފިޔާ( ދިނ މަށާއި

 ، ހ ށަހެޅި މި މައްސަލައިގައިވަޒީފާއާބެހ  ޓްރައިބިއ ނަލަށް  ސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދ ވާގޮތަށް ފާޠިމަތ  ިޝފާ  ޒޯއާރޓް

  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށ ން އަދި  21( ގެ  2015)ވަޒީފާއާބެހ  ޓްރައިބިއ ނަލ ގެ ގަވާއިދ     R-20/2015ގަވާއިދ  ނަންބަރ   

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(   52)ވަޒީފާއާބެހ  ޓްރައިބިއ ނަލ ގެ ގަވާއިދ ( ގެ    R-14/2022ވަޒީފާއާބެހ  ޓްރައިބިއ ނަލ ގެ ނަންބަރ   

  2022އެޕްރީލް    03އަދި    10:00ގެ    2022ޖަނަވަރީ    20އަށް އަދި    12:00ގެ    2021އޮކްޓޫބަރ     14  ގެ ދަށ ން

މ ރ ތައް ޒޯއާރޓްސް ޕްރައިވެޓް  އަށް ވަޒީފާއާބެހ  ޓްރައިބިއ ނަލ ގެ އަޑ އެހ މަށް ޙާޟިރ ވ މަށް އަންގައި އަ   10:00ގެ ގެ 

ލިމިޓެޑަށް ރައްދ ކ ރެވ ނ ނަމަވެސް، ޒޯއާރޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތ ން މަޫޤބޫލ  ޢ ޛ ރެއް ބަޔާންކ ރ މަކާނ ލައި  

  2015އިދ   ވަޒީފާއާބެހ  ޓްރައިބިއ ނަލ ގެ އަޑ އެހ މަށް ޙާޟިރ ވެފައިނ ވާ ސަބަބަށްޓަކައި، ވަޒީފާއާބެހ  ޓްރައިބިއ ނަލ ގެ ގަވާ

ވަނަ    54)ވަޒީފާއާބެހ  ޓްރައިބިއ ނަލ ގެ ގަވާއިދ ( ގެ    R-14/2022ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަދި ގަވާއިދ  ނަންބަރ     23ގެ  

 މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށ ން މި މައްސަލަ ޒޯއާރޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ޣައިރ  ޙާިޟރ ގައި ކ ރިއަށްގެންގޮސް،  

ސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ ގެ ވަޒީފާއިން ޒޯއާރޓްބ ަޝން މ އްދަތ ގެ ތެރ ގައި  މައްސަލަ ހ ށަހެޅި ފާޠިމަތ  ޝިފާއަކީ އެފަރާތ ގެ ޕްރޮ

ިއން ެފިށެގން    2020އ ްޕރްީލ    1  ،ސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ސާބިތ ކޮށްދެވިފައިނ ވާތީޒޯއާރޓްވަކިކ ރެވިފައިވާ ފަރާތެއްކަން  



 

  ރައްދ ވާގޮތަށް  ލިމިޓެޑަށް  ޕްރައިވެޓް  ޓްސްރޒޯއާ
 VTR/2021/171:ނަންބަރ   މައްސަލަ                             މައްސަލަ  ހ ށަހެޅި ޝިފާ  ފާޠިމަތ 

                                           

17 17   ގެ    ޞަފްޙާ   
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ާފަގިއ ެދމިހ ިރަކަމްށ ބ ެރެވވ   ަވީޒޓެޑްގެ  ޒޯއާރޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިފާޠިމަތ  ިޝފާ    ގެ ިނޔަަލްށ  2021ޮއަގްސޓް    02

)ހާަހސް ރ ިފާޔ(    ރ. -/6,000ިލެބމ ނިްދަޔ މަހ  މ ާސަރާއިއ ިޢާނަޔތަްތްއަކމްަށ ބ ަރެވވ   ފާޠިމަތ  ޝިފާއަށް  ަސަބބްަށަޓަކއި  

)ނ ވަދިހަ    ރ.-/96,387.09  ޖެހ  ޖ މ ލަ  ްށގެ ނިޔަަލ  2021ޮއަގްސޓް    02ިއން ފިެށެގން    2020އ ްޕރްީލ    01ެގ ިންސބަތ ން  

  ދ ންޖެހ  ފާޠިމަތ  ޝިފާއަށް  ޒޯއާރޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ ން  އަކީ  ހަހާސް ތިންސަތ ކަ އަށްޑިހަ ހަތް ރ ފިޔާ ނ ވަ ލާރި(  

ޒޯއާރޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ  ފާޠިމަތ  ޝިފާއަކީ  އަދި މި މައްސަލަ ނިމ  ތާރީޚ ން ފެށިގެން    ،އިކަނޑައަޅަ  ފައިސާކަމަށް

 ،  ކަނޑައަޅައިކިވެފައިވާ ފަރާތެއްކަމަށްވަޒީފާއިން ވަ 

)ހަތެއް( ދ ވަހ ގެ ތެރ ގައި   7( އިން ފެށިގެން )ރަސްމީ ބަންދ ނޫން(  2022ޖޫން    19އިސްވެ ބަޔާންކ ރެވ ނ  ފައިސާ މިއަދ  )

ގެ ތެރ ގައި )ތިނެއް( ދ ވަހ    03ފާޠިމަތ  ޝިފާއަށް ދައްކައި ޚަލާސްކ ރ މަށްފަހ  އެކަން ހަމަޖެހ ތާ )ރަސްމީ ބަންދ ނޫން(  

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް އަންގައި    ސްމި މައްސަލަ ރައްދ ވި ޒޯއާރޓް  ،ވަޒީފާއާބެހ  ޓްރައިބިއ ނަލަށް ލިޔ މ ން އެންގ މަށް

 ސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ ގެ ޣައިރ  ހާިޟރ ގައި މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ. ޒޯއާރޓް ،އަމ ރ ކޮށް

 1443ޛ ލްަޤއިދާ  19

 2022 ޖޫން 19

 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 

 

 މިފްރާޒް ނިޒާރ  هللا ޢަބްދ  

 ވަޒީފާއާބެހ  ޓްރައިބިއ ނަލްގެ މެންބަރ 

 


