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 ޓްރައިބިއުނަލް   ވަޒީފާއާބެހޭ 

                 ދިވެހިރާއްޖެ  ،މާލެ   

 މައްސަ ލަ   ނިމުނުގޮތުގެ  ހު ލާސާ   ރިޕޯޓު 

 

 

 VTR/2021/228 : ނަންބަރު   މައްސަލަ 

 ވަކިކުރުން   ވަޒީފާއިން : ބާވަތް   މައްސަލައިގެ 

 2021 ސެޕްޓެންބަރު 27 : ތާރީޚު   ހުށަހެޅި   މައްސަލަ 

 2022 ންޖޫ 02 : ތާރީޚު   ނިމުނު   މައްސަލަ 

 ގޮއިދޫ . ބ/  ޔޫމޫންލައިޓްވި ،ޝާފިޢު  އާދަމް : ފަރާތް  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ 

 )A107143 :ނަންބަރު ކާޑު އަންގައިދޭ ރައްޔިތެއްކަން ދިވެހި(

 ލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް ރިސޯޓްސް ސިޔާމް ސަން : ފަރާތް  ރައްދުވި   މައްސަލަ 

  )C-0208/2005: ނަންބަރު ރެޖިސްޓްރޭަޝން ކުންފުނި(

 

 

 : ލާސާހު   މައްސަލައިގެ 

 :ނަންބަރު   ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި(  ޝާފިޢު  އާދަމް  ،މޫންލައިޓްވިޔޫ   ، ގޮއިދޫ.  ބ  މައްސަލައަކީ  މި

A107143  (08  ުއެއްގެ ޑްރާފްޓްސްމަން   ލިމިޓެޑުގައި  ޕްރައިވެޓް  ރިސޯޓްސް  ސިޔާމް   ސަން  ފެށިގެން  އިން  2017  އޮގަސްޓ  

  އަދުލުވެރިކަމާއި   މައުޟޫއީ  ހިލާފަށް  ގަވާއިދާ  ނޫނާއިގާ  ، ގައި  2018  ޖޫން  19  ދަނިކޮށް  ވަޒީފާއަދާކުރަމުން  މަގާމުގައި

  އަނބުރާ   ވަޒީފާއަށް  ޝާފިޢު   އާދަމް  ،ވަކިކޮށްފައިވާތީ  ވަޒީފާއިން  ކުރުމެއްނެތިގާއިމު  އަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ 

  ށް ދިނުމައި ނަގަ  ބަދަލު  ގެއްލުމުގެ  އެންމެހައި  ލިބިފައިވާ  ސަބަބުން  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  އެފަރާތް  ،ރުޖޫއަކޮށްދިނުމަށާއި



 
   ރައްދުވާގޮތަށް  ލިމިޓެޑަށް  ޕްރައިވެޓް  ރިސޯޓްސް  ސިޔާމް ސަން
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 VTR/2018/182  ނަންބަރު  ހުށަހަޅާފައިވާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ގައި  2018  ސެޕްޓެންބަރު  19  އެދި

 HC-A/527/2019  ނަންބަރު  ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ބަލާފައިވާ  އިސްތިއުނާފުކުރުމުން  ނިންމުން  މައްސަލައިގެ

 ޝާފިޢު ، އާދަމް  ނިންމުމުގައި  މައްސަލައިގެ  VTR/2018/182  ނަންބަރުގެ  ޓްރައިބިއުނަލު   ވަޒީފާއާބެހޭ  އިން،ޟިއްޔާ ގަ

ވަކިކޮށްފައިވަނީ ގާ  ވަޒީފާއިން    މައުޟޫއީ  ،އޮވެ  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ   ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ   21  ނޫނުގެވަޒީފާއާބެހޭ 

 ޕްރައިވެޓް   ރިސޯޓްސް  ސިޔާމް  ސަން  ،ކަނޑައަޅައި  ބާތިލުކަމަށް  އިބަ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ހުކަމަށްގާއިމުކުރުމަށްފަ  އަދުލުވެރިކަން

  އިޖުރާއީ   އަދުލުވެރިކަމާއި  މައުޫޟއީ   ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން   ދިޔަ  އަދާކުރަމުން  ާޝފިޢު  އާދަމް  ންލިމިޓެޑު

ޝާފިޢު    ،ކަނޑައަޅައި  ކުރުމެއްނެތިކަމަށްގާއިމު  އަދުލުވެރިކަންވެސް  އަނބުރާ   ވަޒީފާއަށް  ދިޔަ  އަދާކުރަމުންއާދަމް 

  ހަކަ ވާ  ފަރާތްތަކުން  ހިމެނޭ  މައްސަލައިގައި  މެދުމިންވަރާ   ބަދަލުގެ  ހައްގުވާއަށް  އާދަމް ޝާފިޢު  ،ނެތަތީ  ރުޖޫއަކުރެވެން

  ކުރުމުން ތަހުވީލު  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި  ގޮތެއް  މިންވަރާމެދު  ބަދަލުގެ   ،ފުރުސަތުދީ  ދެއްކުމަށް

 . މައްސަލައެކެވެ   ބަލާފައިވާ

 މެންބަރުންގެ ރައުޔު 

 

 ގެ ރައުޔު ފާޠިމާތު މަހީރާ މުޙައްމަދު 

 

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

އާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މައްސަލަ   VTR/2018/182ގެ ނަންބަރު  މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލު .1

ސަލައާ ގުޅިގެން  ަޤޟިއްޔާގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ނުކުތާތަކަށާއި، މި މައް  HC-A/527/2019ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  

ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު މެނޭ ދެފަރާތުން އަޑުއެހުންތަކުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި،  މައްސަލައިގައި ހި

 އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ނޫނީ  ގާއަދި    ޝަރުއީމައްސަލަ ނިންމާފައިވަނީ    VTR/2018/182ނަންބަރު    ޓްރައިބިއުނަލުގެވަޒީފާއާބެހޭ   .1.1

އިސްތިހި  ލުތަކާސޫއު މައްސަލަ  އެ  އެދި  ނާފުކޮށްއުލާފަށްކަމަށްބުނެ  ފަރާތުން   ގެޝާފިޢު އާދަމް  ދިނުމަށް 



 
   ރައްދުވާގޮތަށް  ލިމިޓެޑަށް  ޕްރައިވެޓް  ރިސޯޓްސް  ސިޔާމް ސަން
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އި، ލަިޟއްޔާއިން ބަަޤ  HC-A/527/2019އެ ކޯޓުގެ ނަންބަރު    މުންހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުދިވެހިރާއްޖޭގެ  

  ޝާފިޢު އާދަމް  މައްސަލައިގެ ނިންމުމުގައި    VTR/2018/182ނަންބަރު    ޓްރައިބިއުނަލުގެވަޒީފާއާބެހޭ  

ވަކިކޮށްފައިވަނީ ާޤނޫނު) ގެ    2008/2  ާޤނޫނު ނަންބަރު  ވަޒީފާއިން  ވަނަ މާއްދާގެ    21(ވަޒީފާއާބެހޭ 

ސަބަބެއް އެކަށީގެންވާ  އަދު  ދަށުން  މައުޟޫއީ  ގާއިމުކުރުމަށްފަހުކަމައޮވެ،  އޮތްއޮތުން   ށްލުވެރިކަން 

  މައްސަލައިގައި  ،އަދާކުރަމުން ދިޔަ ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ރުޖޫއަކުރެވެން ނެތަތީ  ާޝފިޢުއާދަމް  ލުކޮށް،  ތިބާ

މިންވަރު  ވާ  ހައްގުއަށް  ޝާފިޢުއާދަމް    ،ފުރުސަތުދީ  ދެއްކުމަށް  ހަކަވާ  ފަރާތްތަކުން  ހިމެނޭ ބަދަލުގެ 

 ވެ. ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެ ރުމުން ކުތަހުވީލު ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް  ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި

 ؛ މައްސަލައިގެ ނިންމުމުގައި VTR/2018/182ނަންބަރު  ޓްރައިބިއުނަލުގެވަޒީފާއާބެހޭ  .1.2

ނަންބަރު  ".....  ގެ    2/ 2008ޤާނޫނު  ޤާނޫނު)  ވީަޒފާއްިނ  ވަނަ    23(ވަޒީފާއާބެހޭ  ުމވައަްޒަފުކ  ަދށްުނ  މާއާްދެގ 

ސިާބުތޮކށެްދިވފައުިނާވތީ،  ަވިކކެުރވޭފަަދ ާޙަލތެއް ިމ މައަްސލިައގައި މުެދވިެރެވފިައވާކަން މައަްސަލ ރައުްދިވ ފާަރަތށް  

ވަަނ މާއާްދާއ އްެއޮގްތވޮާގުތެގ ަމތިން    23ަމއަްސަލ ުހަށހިެޅ ފާަރްތ ވީަޒފާއްިނ ަވކޮިކްށފިައވީަނ ވީަޒފާއެާބޭހ ޤާނުޫނެގ  

ންޫނކަމިާއ، ެއހެންނަަމވެސް، މައަްސަލ ުހަށހިެޅ ފާަރތް ވީަޒފާއިން ވިަކޮކްށފިައވީަނ އްިސވެ ަބޔްާނކެުރވުނު ޤާނުޫނގެ  

ޮއެވ  21 ސަބެަބްއ  ެއަކީށގްެނާވ  ަދށްުނ  މާއާްދެގ  ޤާއުިމކުުރަމްށަފުހކަަމްށ    ، ވަަނ  ޢުަދުލވިެރކްަނ  މުައޫޟީޢ 

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން  ުބަރެވވުނުނަމަވެސް، މައަްސަލ ުހަށހެޅި ފާަރްތ  

ށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހެކި ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ޤާއިމުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުރަވެވޭ މިންވަރަ 

އިޖުރާއީ   ކަނޑައަޅައި،  ޤާއިމުކޮށްފައިނުވާކަމަށް  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް 

ރ. (ައްށހްާސ  8,633/33  ތުގައި ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކޮށްފައިނުވާތީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މާލީ ބަދަލުގެ ގޮ 

ހަަސޭތަކ ތިރްީސތްިނ ުރިފޔާ ތިރްީސތްިނ ލިާރ) އިާއ މައަްސލަ ުހަށހިެޅ ފާަރތް ވަޒީފާއްިނ ަވކިކުރުުމެގ ކުރްިނ ދޭނެްޖހޭ  

ޯނޓްިސ ުމއަްދަތްށާވ ފައާިސ މައަްސަލ ރައުްދިވ ފާަރތްުނ ީދފައުިނާވީތ ވީަޒފާއެާބހޭ    ، ޯނޓްިސ ީދފައުިނާވީތ ުނަވތަ 

ރ.  8,633/33ވަނަ ނަންބަަރްށ ިރާޢަޔތޮްކށް، މައަްސަލ ުހަށހެޅި ފާަރަތށް    1ވަނަ މާއާްދެގ (ހ) ގެ    22ގެ  ޤޫާނުނ 

ރ. (ަސތަާރހްާސ ުދވިސްައަތ  17,266/66(ައްށހްާސ ހަަސޭތކަ ތިރްީސތްިނ ުރިފޔާ ތީިރްސތްިނ ލިާރ) އާއެިއުކ ޖުުމލަ،  

)  2019އޮގަސްޓު    28މިއަދު (   ، މި ފައިސާ  ، ކަނޑައަޅައި  ނަގައިދިނުމަށް ފަސޮްދޅްަސަހ ުރިފާޔ ފަސޮްދޅްަސަހ ލިާރ)  

ދިނުމަށްފަހު    (ސާދަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކީ އެއްފަހަރާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި އާދަމް ޝާފިޢުއަށް   14އިން ފެށިގެން  



 
   ރައްދުވާގޮތަށް  ލިމިޓެޑަށް  ޕްރައިވެޓް  ރިސޯޓްސް  ސިޔާމް ސަން
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މައްސަލަ ރައްދުވި    ، އެންގުމަށް(ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިޔުމުން    3އެކަން ހަމަޖެހޭތާ  

 " ސަން ސިޔާމް ރިސޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް އަންގައި އަމުރުކޮށް މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ. 

 ށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މިފަދައިން ބަޔާންކޮ 

  ޢުގެ ޝާފި   އާދަމް  ނިންމުން،  މައްސަލައިގެ  VTR/2018/182  ނަންބަރު  ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ .1.3

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު   ބަލާފައިވާ  ކުރުމުން  އިސްތިއުނާފު  ހައިކޯޓުގައި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ފަރާތުން

2019/HC-A/527  ؛ކުމުގައިހުޟިއްޔާގެ ަޤ 

ވަޒީފާއާބެހޭ  އިސް   ، ހެ"ދެންފަ  ހުރުމުން  މަތިން  އެގޮތުގެ  ކަންކަން  ބަޔާންކުރެވުނު  ނަންބަ ޓްރައިބިއުނަލް ވެ  ރު  ގެ 

182/VTR/2018    ެވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެ،    21ނިންމުމުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގ

 ބައި ބާޠިލްކަމަށް ކަނޑައަޅައި،  މަޢުޟޫއީ އަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކުރުމަށްފަހުކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ  

ޢީ  ޟޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން އާދަމް ޝާފިޢު އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރީ މައު ސަން ސިޔާމް ރިސޯޓްސް  

އިޖުރާ  ކަނޑައަޅަ ޢަދުލުވެރިކަމާއި  ކުރުމެއްނެތިކަމަށް  ޤާއިމު  ޢަދުލުވެރިކަންވެސް  އަދާކުރަމުންދިޔަ  އީ  އޭނާ  އި، 

އިގައި  ޙައްޤުވާ ބަދަލުގެ މިންވަރާއި މެދު މައްސަލަވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ރުޖޫޢަ ކުރެވެން ނެތަތީ، އާދަމް ޝާފިޢު އަށް  

ބަދަލުގެ މިންވަރާއިމެދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި، އިސްތިއުނާފު    ، ފުރުސަތުދީހިމެނޭ ފަރާތްތަކުން ވާހަކަ ދެއްކުމަށް  

ނިންމުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ    VTR/2018/182ނަންބަރު    ގެ ޓްރައިބިއުނަލް ވާ ވަޒީފާއާބެހޭ  ކުރެވިފައި މި 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކޮށް، މި މައްސަލަ  ވީލު ޙު ތަވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް    46ޤާނޫނުގެ  

 " ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ޙުކުމްކޮށްފީމެވެ.   އި ބެލި ހައިކޯޓުގަ 

 މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

(ށ) ގެ ދަށުން، ވަނަ މާއްދާގެ    46ގެ ކޯޓުތަކުގެ ާޤނޫނު) ގެ  (ދިވެހިރާއްޖޭ   2010/22ާޤނޫނު ނަންބަރު   .1.4

ބެލުމަށްޓަކައި އަލުން  ޓްރައިބިއުނަލުން    ގޮތް ކަންހިނގާފައިވާމައްސަލައިގައި   އެން،  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު

ވެއެވެ. އެ  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި   47ގެ  ލު ކޯޓުތަކުގެ ާޤނޫނުސޫފޮނުވާ މައްސަލަތައް ބަލަންޖެހޭ އު

 ؛މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ



 
   ރައްދުވާގޮތަށް  ލިމިޓެޑަށް  ޕްރައިވެޓް  ރިސޯޓްސް  ސިޔާމް ސަން
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ދަށު ކޯޓަށް ނުަވތަ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހައިކޯޓުން   ަވނަ މާއްދާެގ (ށ) ގައިާވ ޮގތުެގމަތިން އަލުން ބެލުމަށް   46(ހ) މި ޤާނޫނުެގ  

މައްސަލަތަކުަގއި،   ކޯޓުން  ތަޙުީވލުކުރާ  މައްސަލަ  ނުަވތަ    ދަށު  އެ ޓްރައިބިއުނަލުން  ބަލަންާވނީ  މައުޟޫޢީޮގތުން 

 .ނުކުތާެގ ތަރަހައިެގ ތެރޭގައެެވކުމްކުރި ޙުޓުން  ޤަޟިއްޔާއެއްަގއި ހައިކޯ

ނުެވފައި، މައްސަލައިެގ ބައެއްކަމުަގއިާވނަމަ،   ޮގތުގެމަތިން، ތަޙުީވލުކުރީ މުޅި މައްސަލަކަމުަގއިމި މާއްދާެގ (ހ) ގައިާވ  (ށ)  

ޓްރައިބިއުނަލަށް ތަޙުީވލުނުކުރާ  ނުަވތަ  ކޯޓަށްޓްރައިބިއުނަލުން ބަލާނީ ހަމައެކަނި އެބައެެވ. އަދި، ދަށު   ނުަވތަ  ންދަށު ކޯޓު

 .ދެމިއޮންާނނެއެެވ އެހާތަނަށްކޮށްފައިާވ ޙުކުމްބައިެގ މައްޗަށް 

 ށު ދަ  މައްސަލަތައް   ތަޙުީވލުކުރާ  ޓުންހައިކޯ ބެލުމަށް  އަލުން  ޮގތުގެމަތިން  ގައިާވ)  ށ(  މާއްދާެގ  ަވނަ  46  ޤާނޫނުެގ  މި)  ނ(

 ފަނޑިޔާރު   މިނިން  ނިްނމުން  ުނަވތަ  ޙުކުމްކުރި  ކުރިން  މައްސަލައެއްަގއި  އެ  ބަލަންާވނީ  ޓްރައިބިއުނަލުން  ނުަވތަ  ކޯޓުން

 .ނިޔާވެރިއެކެެވ ނުަވތަ ފަނޑިޔާރަކު އެހެން  ނޫން ނިޔާވެރިޔާ ނުަވތަ

ބަލަންޖެހޭނީ.  މިފަދައިންނެވެ މައްސަލަތައް  ފޮނުވާ  ބެލުމަށް  އަލުން  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ، އެހެންކަމުން، 

ކަނޑައެޅި   ތެރޭގައެވެ.  ގާހައިކޯޓުން  ތަރަހައިގެ  ނުކުތާގެ  ހައިނޫނީ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކޯޓުން 

ތަ ބެލުމަށް  އަލުން  ތަހުޓްރައިބިއުނަލަށް  ބަލާއިރު،  މައްސަލައަށް  މުޅި   ވީލުހުވީލުކުރި  ކޮށްފައިވަނީ 

 ިޟއްޔާއިން،ގަ   HC-A/527/2019  ނަންބަރު  ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެމައްސަލަނޫންކަން އެނގޭކަމާއި،  

  ޝާފިޢު   އާދަމް  ނިންމުމުގައި،  މައްސަލައިގެ  VTR/2018/182  ނަންބަރު  ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ

، އޮވެ  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ  21  ނޫނުގެވަޒީފާއާބެހޭ ގާ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން

 ސަން  ކަނޑައަޅައި،  ބާތިލުކަމަށް  ބައި  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ގާއިމުކުރުމަށްފަހުކަމަށް  އަދުލުވެރިކަން  މައުޟޫއީ

  ވަކިކޮށްފައިވަނީ   ވަޒީފާއިން  ދިޔަ  އަދާކުރަމުން  ޝާފިޢު  އާދަމް  ލިމިޓެޑުން  ޕްރައިވެޓް  ރިސޯޓްސް  ސިޔާމް

އާދަމް    ކަނޑައަޅައި،   އިމުކުރުމެއްނެތިކަމަށްގާ   އަދުލުވެރިކަންވެސް  އިޖުރާއީ  އަދުލުވެރިކަމާއި  މައުޟޫއީ

  ބަދަލުގެ  ހައްގުވާޢުއަށް  ފިއާދަމް ާޝ  ނެތަތީ،  ރުޖޫއަކުރެވެން  އަނބުރާ  ވަޒީފާއަށް  ދިޔަ  އަދާކުރަމުން  ޢުފި ާޝ

  މިންވަރާމެދު   ބަދަލުގެ  ފުރުސަތުދީ،  ދެއްކުމަށް  ވާހަކަ  ފަރާތްތަކުން  ހިމެނޭ  މައްސަލައިގައި  މެދުމިންވަރާ 

ކުމްކޮށްފައިވާކަން އެނގެންއޮތަތީ، ހުށް  ތަހުވީލުކޮ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި  ގޮތެއް

މައްސަލައިގައި   ާޝފިޢު  ގޮތެއްކަނޑައަޅަންޖެހޭނީ  ން  އުނަލުޓްރައިބިމި  ވަކިކުރުމުގައި ވަޒީފާ އާދަމް  އިން 



 
   ރައްދުވާގޮތަށް  ލިމިޓެޑަށް  ޕްރައިވެޓް  ރިސޯޓްސް  ސިޔާމް ސަން

 VTR/2021/228:ނަންބަރު   މައްސަލަ                                    މައްސަލަ  ހުށަހެޅި ޝާފިޢު  އާދަމް  
                                             

 

16 ގެ 6    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:  

 

އިޖުރާއީ  އަ   އީޫޟމައު ނުއިމުގާދުލުވެރިކަން  އަދުލުވެރިކަމާއި  ބަދަލުގެ   ވާތީކޮށްފައި  ދޭންޖެހޭ 

  އެނގެއެވެ. ގައިކަންމެދުމިންވަރާ 

ގުޅިގެން   .1.5 މައްސަލައާ  ލިމިޓެޑުމި  ޕްރައިވެޓް  ރިސޯޓްސް  ސިޔާމް  ފަރާތުން  ސަން  ވަޒީފާއާބެހޭ  ގެ 

ކަންކަމަށް މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތަކުބަޔާންތަކާއި  ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ   ގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ 

މުމުގައި  މައްސަލައިގެ ނިން  VTR/2018/182  ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނަންބަރު  ،އިރުނަޒަރުކުރާ

ލިމިޓެޑު ޕްރައިވެޓް  ރިސޯޓްސް  ސިޔާމް  ާޝފި  ންސަން  (ސަތާރަހާސް    ރ.66.17،266  އަށްޢުއާދަމް 

ލާރި)   ހަ  ފަސްދޮޅަސް  ރުފިޔާ  ހަ  ފަސްދޮޅަސް  އެންގުމާ  ދުއިސައްތަ  އެ  އަންގާފައިވުމުން،  ދެއްކުމަށް 

ގައި ދައްކައި ހަލާސްކޮފައިވާނެކަމަށާއި،   2019ސެޕްޓެންބަރު    10  ފައިސާއެ  އަށް  އާދަމް ޝާފިޢުއެއްގޮތަށް  

' ގެ 2ބަޔާނާއެކު 'ޑޮކިއުމަންޓް    ހުށަހެޅި ފުރަތަމަން  ސަން ސިޔާމް ރިސޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުއެކަން  

   އަންގާފައިވާނެކަމަށާއި،ރައިބިއުނަލަށް  ސިޓީއިން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްއި ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތުގަ

 އަހަރު (އެކެއް)    1އިން ފެށިގެން    2017އޮގަސްޓު    08  އަދާކުރަމުން ގޮސްފައިވަނީވަޒީފާ    ޢުއާދަމް ާޝފި

އެއްބަސްވުމެއްގައިކަމަށާއި،   ވަޒީފާގެ  ާޝފިޢު  ދުވަހުގެ  މަ އާދަމް  ދިޔަ  މުސާރައިގެ    މުގެ ގާއަދާކުރަމުން 

ލިބެމުންދިޔައީ   ރުފިޔާ)    .ރ18،500ގޮތުގައި  ސަތޭކަ  ފަސް  ޝާފިޢު  ކަމަށާއި،  (އަށާރަހާސް  އާދަމް 

ވަކިކުރިއިރު   ސެޓްލްމަންޓް' މުސާރައަށް    އިސްވެދެންނެވުނުވަޒީފާއިން  'ފައިނަލް  ދެވިފައިވާ  ބިނާކޮށް 

   ހުށަހަޅާފައިވާނެކަމަށާއި،

ން ނަގާފައިވާ ލޯނުތަކުގެ ތެރެއިން ނުއްދަކާ  ސަން ސިޔާމް ރިސޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު  ޢުއާދަމް ޝާފި 

ތެއް ގޮކުރުމަށް ލުއި  ހަލާސް ރުފިޔާ ދައްކާ    ރ. (އޮނަތިރީސް ހާސް ހަ ސަތޭކަ ރުފިޔާ)29،600 އޮތް

ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު   2018ފަރާތުން އެދުމުން، އެ ފައިސާ    ގެއާދަމް ޝާފިޢުހަމަޖައްސައިދިނުމަށް  

ފެށިގެން   ދައްކާ  6މަހުން  ތެރޭގައި  މަސްދުވަހުގެ  ނިންމު(ހައެއް)  ފުރު މު   އަށް އާދަމް ޝާފިޢުތު  ސަގެ 

ގެ ފަރާތުން ޢު އާދަމް ާޝފިއްވެސް ފައިސާއެއް  ފަހިކޮށްދީފައިވީނަމަވެސް، މިއަދާ ހަމައަށްވެސް އެއިން އެ



 
   ރައްދުވާގޮތަށް  ލިމިޓެޑަށް  ޕްރައިވެޓް  ރިސޯޓްސް  ސިޔާމް ސަން
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ކަން  ޔަތްކުރުމަށް އެދިފައިވާއާއިގައި ގޮތެއް ނިންމެވުމުގައި މި ކަންކަމަށް ރިދައްކާފައިނުވާކަމަށާއި، މައްސަލަ 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

ލިމިޓެޑު .1.6 ޕްރައިވެޓް  ރިސޯޓްސް  ރައްދުގައި  ސަން ސިޔާމް  ބަޔާނުގެ    28ފަރާތުން  ގެ  އާދަމް ޝާފިޢުގެ 

އާދަމް    ،ތުގެ ފުރަތަމަ ބަޔާނުގައި ހުށަހެޅި އެފަރާ  އާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށްގައި ވަޒީފާ   2021ނޮވެންބަރު  

ވަކި  ޝާފިޢު   އެއްބަސްވުމަކީ  ވަޒީފާގެ  ދިޔަ  ކަނޑައެޅިފައިނުވާ  އަދާކުރަމުން  މުއްދަތެއް 

ވެސް  މުގެ އިތުރުން މީގެ ކުރިންގާވަޒީފާއިން ވަކިކުރިއިރު ހުރި މަ އާދަމް ޝާފިޢު އި، ށާއެއްބަސްވުމެއްކަމަ

 މުތަކުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި، ގާ އިތުރު މަ ގެސަން ސިޔާމް ރިސޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުން ލިބުނު ގެއްލުން ކުޑަ    ،ށް ބެލުމުންބަޔާނަބަޔާންކުރެވުނު  އިސްވެ  ގެއާދަމް ޝާފިޢު

މިކަން ސާބިތު ކުރުމަށް މައްސަލަ    ،އިއިތުރު ވަޒީފާއެއް އަދާކުރަން ފަށާފައިވާކަމާ  އެފަރާތް  ކުރުމަށްޓަކައި

 GA2020/206ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ނަންބަރު  ހުށަހެޅި ފަރާތް ހުށަހަޅާފައިވާ ގެޑޮރ ކޮންސަލްޓިންގ  

އެއް) އަހަރު  (ދެ  02އިން ފެށިގެން    2018ޖުލައި    11އަށް ބެލުމުން،  ) ސިޓީ 2020އޮކްޓޫބަރު    11(

އި ރެޒިޑެންޓް އެމް.އީ.ޕީ ގެޑޮރ ކޮންސަލްޓިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގަ އާދަމް ާޝފިޢު  ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް  

މަ  އަދާކޮށްފައިވާކަގާއިންޖިނިއަރެއްގެ  މަގާމުގެ  އަދިމާއި،  މު                ގޮތުގައި  ގެ އިނާޔަތު  އާއިމުސާރަ  މި 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ންލިބެމުން ދިޔަކަ) ރުފިޔާ (ބާރަ ހާސް  ރ.12،000

މި ރިޕޯޓުގެ   ކަނޑައަޅަންޖެހޭނީ  ގޮތެއް  ޓްރައިބިއުނަލުން  މައްސަލައިގައި  މިބަޔާންކުރެވުނު ފަދައިން  އިސްވެ .1.7

ފާހަގަކޮށްފައިވާފަދައިން  1.4 ނުކުތާގައި  ާޝފިޢު    ވަނަ    ޟޫއީ މައު  ވަކިކުރުމުގައި   އިންވަޒީފާއާދަމް 

ކަމަށްވާތީއާއި، މިންވަރާމެދު  ބަދަލުގެ  ދޭންޖެހޭ  ވާތީނު  ކޮށްފައިއިމުގާ  ދުލުވެރިކަންއަ  އިޖުރާއީ  ދުލުވެރިކަމާއިއަ

 ގޮތުގެ ނިމުނު ަޤޟިއްޔާ' ަޤޟިއްޔާގެ HC-A/527/2019 ނަންބަރު ހައިކޯޓުގެ ކުރެވިފައިމިވާ ތަހުވީލު

ޝާފިޢު    ގައި ނުކުތާ  ވަނަ  17  އަދި  16  ގެ '  ޚުލާާޞ ޕްރައިވެޓް  އާދަމް  ރިސޯޓްސް  ސިޔާމް  ސަން 

 ގައި)  1(  ގެ )  ނ(  މާއްދާގެ  ވަނަ  13  ގެ ނޫނުގާ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ގޮސްފައިވަނީ  އަދާކުރަމުންލިމިޓެޑްގައި  



 
   ރައްދުވާގޮތަށް  ލިމިޓެޑަށް  ޕްރައިވެޓް  ރިސޯޓްސް  ސިޔާމް ސަން
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ވާތީ، މި ކަނޑައަޅާފައި  އެއްބަސްވުމެއްކަން  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ވަކިމުއްދަތެއް  ވަޒީފާގެ  ކޮށްފައިވާފަދަ  ބަޔާން

ފަރާތުން އެދިފައިވާފަދައިން އެ ފަރާތުގެ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ    ގެއާދަމް ޝާފިޢުމައްސަލައިގެ ތެރެއިން  

 ވަތާ ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް ކަނޑައެޅިދާނެކަމުގައި ނުދެކެމެވެ. ބާ

 ؛ ވަނަ ނުކުތާގައި 19އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ހައިކޯޓުގެ ަޤޟިއްޔާގެ 'ަޤޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާާޞ' ގެ  .2

އާދަމް ޝާފިޢުއަށް ލިބެންޖެހޭ ބަދަލަކީ ކޮބައިކަމާއި    މި މައްސަލައިގައި އާދަމް ޝާފިޢު އަށް ދެވެން އޮތް ޙައްލަކީ، ބަދަލު ދިނުމެވެ. "     

ވަރެއް  އެ ބަދަލުގެ މިންވަރާއި ގުޅޭގޮތުން އިސްތިއުނާފީ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދެކެވިފައި ނުވެއެވެ. ބަދަލުގެ މިންވަރަކީ، އެ މިން 

ކެމެވެ. އަދި ބަދަލުގެ މިންވަރު ކަނޑައެޅުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ  ހިއްމު ކަމެއްކަމުގައި ދެ ކަނޑައެޅުމުގައި ދެ ފަރާތުގެ ބަސް އަޑު އެހުން މު 

އެބަވެއެވެ.   ފާހަގަކޮށްފައިވެސް  ޤަޟިއްޔާތަކުގައި  ނިންމަވާފައިވާ  ކޯޓުން  ސުޕްރީމް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މި  ކަންތައްތަކެއް  މިހެންކަމުން 

ކުރީ މައުޟޫއީ އަދި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމު ކުރުމަށްފަހުގައި  މައްސަލައިގައި އާދަމް ޝާފިޢު އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއިން އޭނާ ވަކި 

 އާއި، އަދި އޭނާ އަނބުރާ ވަޒީފާއަށް ރުޖޫޢަ ކުރެވެން ނެތަތީ، އާދަމް ޝާފިޢު އަށް ޙައްޤުވާ ބަދަލުގެ މިންވަރާއި މެދު  ތީ ކަމަށް ނުވާ 

ބަދަލުގެ މިންވަރަކާއި މެދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި އެ ނުކުތާގައި   ތުދީ ޞަ ފުރު މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުން ވާހަކަ ދެއްކުމަށް 

 " މައްސަލަ ބެލުމަށް މި މައްސަލަ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ތަޙްވީލު ކުރަންޖެހޭކަމަށެވެ. 

  އިޖުރާއީ   އަދި  މައުޟޫއީ  ވަކިކުރީ  އޭނާ  ވަޒީފާއިން   އަދާކުރަމުންދިޔަ  ޝާފިޢު އާދަމްއިރު،  މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 ނެތަތީ،   ކުރެވެން  އަރުޖޫ   ވަޒީފާއަށް  އަނބުރާ  އޭނާ  އަދި   އާއި،  ނުވާތީ  ކަމަށް  ކުރުމަށްފަހުގައި  އިމުގާ   ދުލުވެރިކަންއަ

 ގޮތެއް ކަނއަޅަންޖެހޭހިނދު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.   މެދުވަރާން މި  ބަދަލުގެ  ވާގުއް ހަ  އަށްޝާފިޢު  އާދަމް

  ސިޔާމް   ސަން  ނިންމުމުގައި  މައްސަލައިގެ  VTR/2018/182  ނަންބަރު  ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ .2.1

  ދުއިސައްތަ   ސަތާރަހާސް(  ރ.66.17،266  އަށްޢު ާޝފި  އާދަމް  ލިމިޓެޑުން  ޕްރައިވެޓް  ރިސޯޓްސް

އާދަމް   އެއްގޮތަށް  އެންގުމާ  އެ  އަންގާފައިވުމުން،  ދެއްކުމަށް)  ލާރި  ހަ  ފަސްދޮޅަސް  ރުފިޔާ  ހަ  ފަސްދޮޅަސް

 ސިޔާމް  ސަން  ނެކަމަށްހަލާސްކޮފައިވާ  ދައްކައި  ގައި  2019  ސެޕްޓެންބަރު  10  ފައިސާ  އެއަށް  ޝާފިޢު

ލިބިފައިވާކަމަށް  އެ    ،އިވާއިރުބަޔާންކޮށްފަ  ލިމިޓެޑުން  ޕްރައިވެޓް  ރިސޯޓްސް ސެޕްޓެންބަރު   11ފައިސާ 

 ތީއާއި،ގައި އާދަމް ާޝފިޢު ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  2019

ގުޅިގެން   މައްސަލައާ  ޝާފިޢު  މި  ގެންދެވުނު  އާދަމް  ކުރިއަށް  އަދި  ބަޔާނުގައިވެސް  ހުށަހެޅި 



 
   ރައްދުވާގޮތަށް  ލިމިޓެޑަށް  ޕްރައިވެޓް  ރިސޯޓްސް  ސިޔާމް ސަން
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  ވަޒީފާއާބެހޭ   ، އިންކާރުކޮށްފައިނުވާތީ  ޢުފި އެ ފައިސާ ލިބިފައިވާކަމަށް އާދަމް ާޝ  އަޑުއެހުންތަކުގައިވެސް

  ރިސޯޓްސް  ސިޔާމް  ސަން އެއްގޮތަށް  ނިންމުމާ  މައްސަލައިގެ  VTR/2018/182  ނަންބަރު  ޓްރައިބިއުނަލުގެ

  ހަ  ފަސްދޮޅަސް  ދުއިސައްތަ  ސަތާރަހާސް(ރ.  66.17،266  އަށްޢުޝާފި   އާދަމް  ލިމިޓެޑުން  ޕްރައިވެޓް

 އެވެ. ވެދީފައިވާކަމަށް ބުރަވެ )ލާރި ހަ  ފަސްދޮޅަސް ރުފިޔާ

 )2018ޖޫން    FP/2018/26  )20ރެފަރެންސް ނަންބަރު    މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ .2.2

‘FINAL PAY SETTLEMENT’  ްއިން ވަކިކުރެވުނު އިރު  ޒީފާވަޢު  ފިއާދަމް ޝާ   ،އަށް ބެލުމުނ

 ގެ ގޮތުގައިދުވަހަށްވާ ފައިސާ(ފަންސަވީސް)    25ނަގާ ބާކީ ހުރި  ވާ އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ނުގުއެ ފަރާތަށް ހައް

އަސާސީ މުސާރައިން  އާއި،  ރެއް ލާރި)  (ހަތް ހާސް ހަ ސަތޭކަ ދޭއް ރުފިޔާ ހަތްދިހަ ހަތަ  ރ.74.7،602

ތަކުގެ ޖުމްލައަށްވާ  އެހެނިހެން އެލަވަންސް  ، އާއިލިވިންގ އެލަވަންސް  އި،ފައިސާއާދުވަހަށްވާ  (ނަވާރަ)    19

އެމް.އާރް.ޕީ.އެސް އެމްޕްލޯއީ މެންޑެޓަރީ ކޮންޓްރިބިއުަޝން އަދި ލޯނަށް އުނިކުރުމަށްފަހު އެކު   ،ފައިސާއިން

 އަށްއާދަމް ޝާފިޢު(ވިހިހާސް ނުވަ ސަތޭކަ ހަ ރުފިޔާ ނުވަދިހަ އެއް ލާރި)    ރ. 91.20،906ޖުމުލަ  

ލިމިޓެޑު   ދީފައިވާކަމަށް ޕްރައިވެޓް  ރިސޯޓްސް  ސިޔާމް  އާދަމް  އިރު،  ބަޔާންކޮށްފައިވާފަރާތުން  ގެ  ސަން 

ހުށަހަ  2022އެޕްރީލް    13  ޝާފިޢު ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ސިޓީއިން   ޅާފައިވާ ގައި 

 އެވެ. ވެބުރަވެ މަށްލިބިފައިވާކަ އަށް އާދަމް ޝާފިޢުއިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ ފައިސާ  

 GA2020/206  ނަންބަރު  ގެލިމިޓެޑު  ޕްރައިވެޓް  ކޮންސަލްޓިންގ  ގެޑޮރޢު ހުށަހަޅާފައިވާ،  ފިއާދަމް ޝާ  .2.3

 ގެޑޮރ   ފެށިގެން  އިން  2018  ޖުލައި  11  ާޝފިޢު  އާދަމް، ބެލުމުން  ސިޓީއަށް)  2020  އޮކްޓޫބަރު  11(

  އަދާކުރަމުން   ވަޒީފާ  އިންޖިނިއަރެއްގެ  ޕީ. އީ.އެމް  ރެސިޑެންޓް  ގައިލިމިޓެޑު  ޕްރައިވެޓް  ކޮންސަލްޓިންގ

(ބާރަ ހާސް   ރ.12،000އެ ވަޒީފާގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި އެފަރާތަށް ، ވާއިރު ބަޔާންކޮށްފައި ގެންދާކަމަށް

 ޢު ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ފިއާދަމް ޝާ ރުފިޔާ) ރުފިޔާ ލިބެމުން ދިޔަކަމަށް 



 
   ރައްދުވާގޮތަށް  ލިމިޓެޑަށް  ޕްރައިވެޓް  ރިސޯޓްސް  ސިޔާމް ސަން
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  އާދަމް ޝާފިޢު ޟިއްޔާއަށް ބެލުމުން  ގަ  HC-A/527/2019ތަހުވީލުކުރެވިފައިވާ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު   .2.4

 2018އޮގަސްޓު    08އިން ފެށިގެން    2017އޮގަސްޓު    08އަދާކުރަމުން ދިޔަ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމަކީ  

އެއްބަސްވުމެއްކަ  ހަމަވާ  މުއްދަތު  ނިޔަލަށް  ކަނޑައަޅާފައިވާކަންގެ    އޮންނައިރު، އެނގެން  މެއްކަމަށް 

 ، ިޟއްޔާގައިަޤ  HC-A/287/2018 ނަންބަރު ހައިކޯޓުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

  ޢަދުލުވެރި  އެންމެ   ނަގައިދިނުމުގައި   ބަދަލު   މައްސަލަތަކުގައި   ވަކިކުރާ   ވަޒީފާއިން   މުވައްޒަފަކު   ސަބަބެއްނެތި   އެކަށީގެންވާ "

  ޢަމަލުކުރެވެން  އެގޮތަށް   ނަމަވެސް  ، ކަމާއި  ކުރުން  ރުޖޫޢު  އަނބުރާ   ވަޒީފާއަށް   އަދާކުރަމުންދިޔަ   އެމުވައްޒަފަކު   ބަދަލަކީ 

  ކަނޑައެޅުމާ   ގޮތެއް   އެމައްސަލައިގައި   ، ގޮތަކީ  ޢަދުލުވެރި   އެންމެ   ނަގައިދިނުމުގައި   ބަދަލު   ގެއްލުމުގައި   މައްސަލަތަކުގައި   ނެތް 

  މިންވަރު   ބަދަލުގެ   ގޮތުން   ހިމެނޭ   އިނާޔަތްތައް   މުސާރައާއި   ލިބެންޖެހޭ  މުއްދަތަށް   އެގްރީންމަންޓްގެ   ނުވަތަ   ހަމައަށް 

 ..." ، ކަނޑައެޅުންކަމާއި

މައްސަލައިގައި    ،ތީޅާފައިވާ އަކަނޑަ  ބާރާތުންއި  މި ޝާފިޢުމި  އަދުލުވެރި  ހައްގުވާ  އަށް  އާދަމް  އެންމެ 

އެ ފަރާތަށް ހައްގުވާ މުސާރައާއި    ، ހަމައަށްހާގެ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން ނިމޭ ތާރީއާދަމް ާޝފިޢު   ކީބަދަލަ

ނަގައިދިނުންއްއިނާޔަތްތަ ދެކޭ  ާޝފިޢު  ކަމާއި،  ކަމުގައި  ޕްރައިވެޓް އާދަމް  ރިސޯޓްސް  ސިޔާމް  ސަން 

ހައްގުވާ ބަދަލުގެ  އަށް  އާދަމް ާޝފިޢު ކަމުން  ގައި    2018ޖޫން    19ގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ލިމިޓެޑު

ވަޒީފާއިން    ،މިންވަރަކީ ފެށިގެންއެފަރާތް  ތާރީހުން  ނިމޭ ތުއެފަރާ  ވަކިކުރި  އެއްަބސްވުން  ވަޒީފާގެ  ގެ 

ނިޔަލަށް  2018އޮގަސްޓު    08  ތާރީހުކަމަށްވާ ލިބޭނެ    ގެ  ހުރިނަމަ  ވަޒީފާގައި  ފަރާތް  މުސާރައާއި  އެ 

 ފައިސާއެވެ.  ވާށްކަތަތްއިނާޔަ

  ަބާޔނުގިައ   ުހށަަހޅާފައާިވ   ަފާރުތްނގެ  އާދަމް ާޝފިޢުއާއި  ސަން ސިޔާމް ރިސޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް .2.5

  ަސތަޭކ  ފްަސ ހްާސ އަށަާރ(   ރ. 18،500  ގޮސްފައަިވީނ ިލބުެމްނ ޮގތުގިައއެިގ  މުސަާރއަށް  އާދަމް ޝާފިޢު

  2018  ޫޖްނ  20  ބަދަލީަކ  އަދުލުވިެރ  ހައްގާުވއަށް  އާދަމް ޝާފިޢު  ، ަބާޔންކޮށްފައިވުުމްނ  ކަަމްށ)  ރިުފާޔ

  ިތްނ   ައށްޑަިހ  ަސތަޭކ  ަހްތ  ހްާސ  ްތަހ(   ރ. 33.7،783  ިނޔަަލށާްވ  ެގ  2018  ޫޖްނ  30  ެފށެިގްނ  ިއްނ

  އަށަާރ( ރ.  18،500  ހައްގާުވ  ޮގތުގިައ  މުސާރައެިގ  ެގ  2018  ޖުލިައ  ، އިާއ   ) ލިާރ  ިތްނ  ތިރްީސ  ރިުފާޔ

  ިނޔަަލްށ   ެގ   2018  އޮގްަސުޓ   08  ިއްނ  2018  އޮގްަސުޓ  01، އިާއ)  ރިުފާޔ  ަސތަޭކ   ފްަސ  ހްާސ



 
   ރައްދުވާގޮތަށް  ލިމިޓެޑަށް  ޕްރައިވެޓް  ރިސޯޓްސް  ސިޔާމް ސަން
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  ިތންެއ ނުވަަސތަޭކ ތިރްީސ ިތްނ ރިުފާޔ ތިރްީސ    ހްާސ  ަހތުަރ(   ރ. 33.4،933  ހައްގާުވ ޮގތުގިައ  މުސާރައެިގ

)  ލިާރ  ދުއިސައަްތ ޯސޅަ ރިުފޔާ ފަސޮްދޅްަސ ހައްެއ  ތިރީސް ހްާސ(   ރ. 66.30،216  ެގ ޖުމްލައަށާްވ)  ލިާރ

ަޗ  . އެެވ ފައިސާއީަކ  ުޖރ ސަރވްިސ  ދޭެވ  މުވައްޒުަފްނަންށ  ޮގތުގިައ  ފާަރްތތުަކން  ިހެގ  ިލބަިގްނަނ  ދަުމްތ 

އާދްަމ  ެއނެގްނ ޮއންނައުިރ،  ޫނަންށ ބެލުުމްނ  ވަޒީފާާއބޭެހ ާގޖެުގ ޮގތުގިައ ނޭެގ ފައިސަާކްނ  ރ ސަރިވްިސ ަޗ

ދީފިައނާުވ މުއަްދތުގިައ ެއ ފާަރތްަށ ެއ ފައިސާއްިނ ބައްެއ ހައްގާުވ ކަމުގިައ ކަނޑެައޅުމީަކ،    ޝާފުިޢ ހިދަުމްތ

ދޭެކީތ، އާދަމް  ޮގތެއްކަމުގިައ ުނ  ފުވިެރނާްސިއ   އެެހްނ މުވައްޒުަފްނަންށ  ިރުކއާަދ  ވަޒާީފ  ތެުގދޭފާަރ  ވަޒާީފ

  08  ތާރީހުކަަމށާްވ  ނޭިމ  އްެއބަސުްވްނ  ވަޒީފެާގ  އެފާަރތެުގ  ެފށެިގްނ  ާތރުީހްނ  ވަކިކިުރ  ވަޒީފިާއްނޝާފުިޢ  

ފައާިސ    ިއާނަޔްތތަކަށާްވ  މުސާރައިާއ  ިލޭބެނ  ހިުރނަަމ  ވަޒީފާގިައ  ފާަރްތ  ެއ  ިނޔަަލްށ  ެގ  2018  އޮގްަސުޓ

 ހަިމނާފިައނާުވނެއެެވ.   ޗަރުޖހާިސބުކުރުމުގިައ ސަރވްިސ  

ަމނާްފ  އެެހްނނަމަވްެސ،  .2.6 ނަފީކުރުމެުގ    (unjust enrichment)  ނުހައުްގ  ފުރަުސުތ  ިލބުމުގެ  އްެއ 

ަވނަ ނުުކތާގިައ ފާހަގޮަކށްފައިވާފަދިައްނ އާދަމް ޝާފުިޢ    2.2  މި ިރޯޕޓެުގ   ައްށ ޝާފުިޢއާދްަމ    ، މަގްސަދުގިައ

ދީފައިވާ  ޢުއަށް  ފިއާދަމް ޝާ   ލިމިޓެޑުން  ޕްރައިވެޓް  ރިސޯޓްސް  ސިޔާމް  ސަންވަކިކުރަުމށްފުަހ    ވަޒީފިާއްނ

ވާ އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ގު އިން ވަކިކުރެވުނު އިރު އެ ފަރާތަށް ހައްޢު ވަޒީފާފިއާދަމް ޝާ   ފައިސާގެ ތެރޭގައި،

ބާކީ ހުރި   ގޮތުގައި  ދުވަހަށްވާ ފައިސާ(ފަންސަވީސް)    25ނުނަގާ  (ހަތް ހާސް ހަ   ރ.74.7،602ގެ 

 41ނޫނުގެ  ގާއޮތްއިރު، ވަޒީފާއާބެހޭ  ން  އެނގެ ސަތޭކަ ދޭއް ރުފިޔާ ހަތްދިހަ ހަތަރެއް ލާރި) ހިމެނޭކަން  

  ޗުއްޓީއެއްގެ  އަހަރީ  ލިބިދޭ  އެމުވައްޒަފަކަށް  ކުރާނަމަ،   ވަކި  ވަޒީފާއިން  އްޒަފަކުމުވަ،  ގައިގެ (ބ)  ވަނަ މާއްދާ 

ފައިސާ  އެ  އޮތުމުން  ނުކޮށް  ބޭނުން ލިބެންވާ  ނުދީ   ،ޗުއްޓީއަށް  އެމުވައްޒަފަކަށް  ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ 

ފިޔަވާ،  ދިނުން  އެ ފައިސާ އެމުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން  ،ވަކިކުރާއިރު  ވަޒީފާއިން  ،އޮތްކަމަށްވާނަމަ

ދީގެން ހައްގު މުވައްޒަފަކަށް ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ  ފައިސާއެއް،  އެއްވެސް  ބަދަލުގައި،  ޗުއްޓީގެ  އަހަރީ  ވާ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ،   ާޝ  ފައިސާއަކީ  މިނުވާނެކަމުގައި  މުޢު  ފި އާދަމް  އެއްބަސްވުމުގެ  އްދަތަށް ވަޒީފާގެ 

ދެމި ހައް  ވަޒީފާގައި  ފަރާތަށް  އެ  ނުވާތީގުހުރިނަމަ  ފައިސާކަމުގައި  ވަޒީފާފިއާދަމް ޝާ   ،ވާނޭ  އިން  ޢު 



 
   ރައްދުވާގޮތަށް  ލިމިޓެޑަށް  ޕްރައިވެޓް  ރިސޯޓްސް  ސިޔާމް ސަން
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(ފަންސަވީސް) ދުވަހަށްވާ   25ވާ އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ނުނަގާ ބާކީ ހުރި ގުވަކިކުރެވުނު އިރު އެ ފަރާތަށް ހައް

ރ. (ހަތް ހާސް ހަ ސަތޭކަ ދޭއް ރުފިޔާ ހަތްދިހަ ހަތަރެއް ލާރި)  7،602.74 ދީފައިވާ  ފައިސާގެ ގޮތުގައި

 ،އާއި

  ވަކި   ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ،ަޤޟިއްޔާގައި  SC-A/36/2019  ނަންބަރު  ކޯޓުގެ  ސުޕްރީމް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ

  ނޫން ލާޒިމް  ދިނުން  ބަދަލު  މުއްދަތަށް  މުޅި  ހިނގާ   ދެމެދު  ރުމާއަކުރުޖޫ  އަނބުރާ  އަލުން  ވަޒީފާއަށް  ކުރުމާއި

  ފަރާތުގެ  އަނެއް  ފަރާތްނޫން  ލާފުވިހި  ކޮންޓްރެކްޓާ  މަސްއޫލިއްޔަތަކީ  ކުޑަކުރުމުގެ  ގެއްލުން  ލިބޭ  ކަމަށާއި،

  ކަމެއް   ދިނ މުއްސަ  ފުސާ ބޭއިން  ކަނޑައެޅުމުގައި  ބަދަލު  ދެވޭ  މުވައްޒަފަށް  ކަމަށާއި،   މަސްއޫލިއްޔަތެއް  ވެސް

  ކަނޑައެޅުމުގައި   އިނާޔަތް  މުސާރައާއި  ނޫންކަމަށާއި،  ގޮތެއް  ފުވެރިސާއިން  ކުރުމަކީ  އަމުރު  ގޮތަށް  ލިބޭ

  ނަމަ   ހޯދާފައިވާ  އާމްދަނީއެއް   ގޮތަކަށް  އެނޫން  ނުވަތަ  ނަމަ  އަދާކޮށްފައިވާ  ވަޒީފާއެއް  ތަނެއްގައި  އެހެން

ިރޯޕޓުގެ  ނޑައަޅާފައިވާތީ،  ކަ  ކަމަށް  ޔަތްކުރަންވާނެއާރި  އެކަމަށް ނުކުތާގައި   2.3ިމ  ވަނަ 

 ޕްރައިވެޓް  ކޮންސަލްޓިންގ   ގެޑޮރ  ފެށިގެން  އިން   2018  ޖުލައި  11  ޢުފި ާޝ  އާދަމްވާފަދައިން  ފާހަގަކޮށްފައި

 2018ޖުލައި    11ގޮސްފައިވާތީ،  އަދާކުރަމުން  ވަޒީފާ  އިންޖިނިއަރެއްގެ  ޕީ. އީ.އެމް  ރެސިޑެންޓް  ލިމިޓެޑުގައި

ޝާފިޢުއާ  ސަން ސިޔާމް ރިސޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާއި އާދަމް  (  2018އޮގަސްޓު    08ފެށިގެން  އިން  

ވެފައިވާ  ދެ ތާރީމެދު  މުއްދަތުހަމަވާ  އެއްބަސްވުމުގެ  ނިޔަލަށް  )  ހްވަޒީފާގެ    ކޮންސަލްޓިންގ   ގެޑޮރގެ 

ގޮތުގާމަ  އިންޖިނިއަރެއްގެ  ޕީ.އީ.އެމް  ރެސިޑެންޓް  ލިމިޓެޑުގައި  ޕްރައިވެޓް އުޖޫރައިގެ  އާދަމް  ގައި  މުގެ 

  ، ލާރި)  ށްޑިހަދުއިސައްތަ ފަންސަވީސް ރުފިޔާ އަ(އެގާރަ ހާސް  ރ.  80.11،225ލިބިފައިވާ  އަށް  ޝާފިޢު

ިރޯޕޓެުގ   ނުކުތާގައި    2.5ިމ  ޝާފިޢު ވަނަ  ކަނޑައަޅާފައިވާއަށް  އާދަމް  ދިނުމަށް  ގޮތުގައި   ބަދަލުގެ 

ެގ ތެރިެއްނ ުއނިކަުރން    ) ލިާރ  ތިރްީސ ހްާސ ދުއިސްައަތ ޯސަޅ ރިުފާޔ ފްަސޮދޅްަސ ހައްެއ( ރ.  66.30،216

 ޖެހޭކަމުގިައ ދެކެމެެވ. 

ހަ .2.7 ނަންބަރު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޓްރައިބިއުނަލަށް ަޤޟިއްޔާ  HC-A/527/2019އިކޯޓުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ގައި، 

ާޝ އާދާމް  ވަކިކުރުމުގައި  ފި ތަހުވީލުކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން    އިޖުރާއީ   އަދުލުވެރިކަމާއި  މައުޟޫއީޢު 



 
   ރައްދުވާގޮތަށް  ލިމިޓެޑަށް  ޕްރައިވެޓް  ރިސޯޓްސް  ސިޔާމް ސަން
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  ވަޒީފާއާބެހޭބަދަލުގެ މިންވަރު ކަނޑައެޅުމަށްކަން އެނގެންއޮންނައިރު،  ތީ،  ވާ ކޮށްފައިނުއިމުގާ   އަދުލުވެރިކަން

  ވަޒީފާއިން އާދަމް ާޝފިޢު    ނިންމުމުގައި،  މައްސަލައިގެ  VTR/2018/182  ނަންބަރު  ޓްރައިބިއުނަލުގެ

  ދުލުވެރިކަން އަ   އިޖުރާއީ  ކަނޑައަޅައި،  އިމުކޮށްފައިނުވާކަމަށްގާ  ދުލުވެރިކަންއަ   އިޖުރާއީ  ވަކިކުރުމުގައި

 ރުފިޔާ  ތިރީސްތިން  ހަސަތޭކަ  އަށްހާސް(  ރ. 33.8،633  ގޮތުގައި  ބަދަލުގެ  މާލީ  އިމުކޮށްފައިނުވާތީގާ

  ދީފައިނުވާތީ   ނޯޓިސް  ދޭންޖެހޭ  ކުރިން  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިންއާދަމް ޝާފިޢު    އާއި)  ލާރި  ތިރީސްތިން

ލިމިޓެޑު  ފައިސާ  މުއްދަތަށްވާ  ގެނޯޓިސް  ނުވަތަ ޕްރައިވެޓް   ދީފައިނުވާތީ،ން  ސަން ސިޔާމް ރިސޯޓްސް 

އަށް އާދަމް ޝާފިޢު  ޔަތްކޮށް،އާރި  ނަންބަރަށް  ވަނަ  1  ގެ)  ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ   22  ނޫނުގެގާ   ވަޒީފާއާބެހޭ

  ޖުމުލަ،   އާއިއެކު)  ލާރި  ތިރީސްތިން  ރުފިޔާ   ތިރީސްތިން  ހަސަތޭކަ  އަށްހާސް(  ރ.33.8،633

  ނަގައިދިނުމަށް )  ލާރި  ފަސްދޮޅަސްހަ  ރުފިޔާ  ފަސްދޮޅަސްހަ  ދުވިސައްތަ  ސަތާރަހާސް (ރ.  66.17،266

ފައިސާ    ނދު،ފައިވާހިކަނޑައަޅާ ޝާފިޢުމި  އަމުރުކޮށްފައިވައަށް  އާދަމް  ޝާފިޢު    ނީދިނުމަށް  އާދަމް 

ޖެހޭ ކުރުމުގެ ކުރިން ދޭންއިމުކޮށްފައިނުވާތީއާއި، ވަކިގާ ލުވެރިކަން  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާއީ އަދު 

ލީ އަށް މާއާދަމް ޝާފިޢު ވަނަ ނުކުތާގައި    2.5ިމ ިރޕޯޓެުގ  ،  ނޯޓިސް ދީފައިނުވާތީކަން އެނގެންއޮންނާތީ

ގޮތުގައި ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ   ތިރްީސ ހްާސ ދުއިސައަްތ ޯސަޅ ރިުފާޔ  (   ރ. 66.30،216ބަދަލުގެ 

ހައްެއ ތެރިެއްނ    ) ލިާރ  ފަސޮްދޅްަސ   VTR/2018/182  ނަންބަރު  ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭެގ 

 އަށްޢުޝާފި   އާދަމް  ލިމިޓެޑުން  ޕްރައިވެޓް  ރިސޯޓްސް  ސިޔާމް  ސަން އެއްގޮތަށް  ނިންމުމާ  މައްސަލައިގެ

 )ލާރި  ހަ  ފަސްދޮޅަސް  ރުފިޔާ  ހަ  ފަސްދޮޅަސް  ދުއިސައްތަ  ސަތާރަހާސް(ރ.  66.17،266  ދީފައިވާ

 ުއނިކަުރްނ ޖެހޭކަމުގިައ ދެކެމެެވ. 

  ރުފިޔާ  ދޭއް  ސަތޭކަ  ހަ  ހާސް  ހަތް(  .ރ74.7،602ަވނަ ނުކުތާގިައ ފާހަގޮަކށްފައާިވ    2.6ިމ ިރޯޕޓެުގ   .2.8

 ޑިހަ(އެގާރަ ހާސް ދުއިސައްތަ ފަންސަވީސް ރުފިޔާ އަށް  ރ.80.11،225އިާއ  )  ލާރި  ހަތަރެއް  ހަތްދިހަ

  ފަސްދޮޅަސް   ދުއިސައްތަ  ސަތާރަހާސް(ރ.  66.17،266ފާހަގޮަކށްފައިވާ  ަވަނ ނުުކތާގައި    2.7ލާރި) އަދި  

(ތިރީސް ހަ ހާސް ނުވަދިހަ ފަސް    ރ.20.36،095ގެ ޖުމްލައަށްވާ،    )ލާރި   ހަ  ފަސްދޮޅަސް  ރުފިޔާ  ހަ



 
   ރައްދުވާގޮތަށް  ލިމިޓެޑަށް  ޕްރައިވެޓް  ރިސޯޓްސް  ސިޔާމް ސަން
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  އަދުލުވެރި   ހައްގުވާ ިދނަުމްށ    އަށްއާދަމް ާޝފިޢުވަނަ ނުކުތާގައި    2.5ިމ ިރޯޕޓެުގ  ރުފިޔާ ވިހި ލާރި) އަކީ  

ތިރްީސ ހްާސ ދުއިސްައަތ ޯސަޅ ރިުފާޔ ފަސޮްދޅްަސ  (   ރ. 66.30،216،  ލެއެްގ ޮގތުގިައ ަކނޑަައޅާފައާިވބަަދ

 VTR/2018/182ެގ ަނންބުަރ  ުލާވީތ، ވަޒީފާއާބޭެހ ޓްރިައބުިއަނގިައައށްވުރެ ޮބޑު އަދަދެއްކުަމ  ) ލިާރ  ހައްެއ

 އަށްޢުޝާފި   އާދަމް  ލިމިޓެޑުން  ޕްރައިވެޓް  ރިސޯޓްސް  ސިޔާމް  ސަން  ނިންމުމުގައި  މައްސަލައިގެ

ކަނޑައަޅާފައިވާ     ރުފިޔާ   ހަ  ފަސްދޮޅަސް   ދުއިސައްތަ  ސަތާރަހާސް(ރ.  66.17،266ދޭންޖެހޭކަމަށް 

  އިޖުރާއީ  އަދުލުވެރިކަމާއި  މައުޟޫއީއިން ވަކިކުރުމުގައި  ޒީފާވައާދަމް ޝާފިޢު  އަކީ    )ލާރި  ހަ  ފަސްދޮޅަސް

ކަމުގައި    ބަދަލެއް  އަދުލުވެރި  ގައިދިނުމަށްއެކަށީގެންވާބަދަލުގެ ގޮތުގައި ނަ  ވާތީއިމުކޮށްފައިނުގާ   އަދުލުވެރިކަން

  ނިންމުމާ   މައްސަލައިގެ   VTR/2018/182  ނަންބަރު  ޓްރައިބިއުނަލުގެބެހޭ  ވަޒީފާއާކަނޑައަޅައި،  

ރ. 66.17،266 ދީފައިވާ  އަށްޢުާޝފި  އާދަމް  ލިމިޓެޑުން  ޕްރައިވެޓް  ރިސޯޓްސް  ސިޔާމް   ސަންއެއްގޮތަށް  

ކަން އެނގެންއޮތަތީ،  އިވާދީފަ  )ލާރި  ހަ  ފަސްދޮޅަސް   ރުފިޔާ  ހަ  ފަސްދޮޅަސް  ދުއިސައްތަ  ސަތާރަހާސް(

ވަޒީފާއިން  ލިމިޓެޑު  ޕްރައިވެޓް  ރިސޯޓްސް  ސިޔާމްސަން   ވަކިާޝފި  އާދަމްގެ  މަޢު    އުޟޫއީ ކުރުމުގައި 

ނަގައިދިނުމަށް    ބަދަލެއްމާލީ  އިތުރު އެހެން  ވާތީ،  އިމުކޮށްފައިނުގާ   އަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  އަދުލުވެރިކަމާއި

ނެތްކަމުގައި ކަނޑައަޅައި މި ތަނެއްގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރާނެ ލިމިޓެޑް ޕްރައިވެޓް ރިސޯޓްސް ސިޔާމްސަން 

 މައްސަލަ ނިންމަން ފެނެއެވެ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   ރައްދުވާގޮތަށް  ލިމިޓެޑަށް  ޕްރައިވެޓް  ރިސޯޓްސް  ސިޔާމް ސަން
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 : މައްސަލައިގެ ނިންމުން 

 

 ،އާދަމް ާޝފިޢުގެ ފަރާތުންނާއި ސަން ސިޔާމް ރިސޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ލިޔުންތަކަށާއި ،ދެންފަހެ

އާދަމް ާޝފިޢު (ދިވެހި   ،މޫންލައިޓްވިޔޫ   ،ބ. ގޮއިދޫ  ،މައްސަލަ ބެލި މަޖިލީހުގައި ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް ބެލިއިރު

އިން ފެށިގެން ސަން ސިޔާމް ރިސޯޓްސް    2017އޮގަސްޓު    A107143  (08ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު  

ގައި، ގާނޫނާއި   2018ޖޫން    19ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގައި ޑްރާފްޓްސްމަންއެއްގެ މަގާމުގައި ވަޒީފާއަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް  

ޟޫއީ އަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން ގާއިމުކުރުމެއް ނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ،  ގަވާއިދާ ހިލާފަށް މައު 

އާދަމް ާޝފިޢު ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ރުޖޫއަކޮށްދިނުމަށާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން ލިބިފައިވާ އެންމެހައި ގެއްލުމުގެ  

އެދި   ނަގައިދިނުމަށް  ނަންބަރު    2018ރު  ސެޕްޓެންބަ  19ބަދަލު  ހުށަހަޅާފައިވާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ގައި 

182/VTR/2018   ުނަންބަރ ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ބަލާފައިވާ  އިސްތިއުނާފުކުރުމުން  ނިންމުން  މައްސަލައިގެ 

2019/HC-A/527  ،ްނަންބަރު    ަޤިޟއްޔާއިނ ޓްރައިބިއުނަލުގެ    މައްސަލައިގެ VTR/2018/182ވަޒީފާއާބެހޭ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެކަށީގެންވާ    21ނޫނުގެ  ގާނިންމުމުގައި، އާދަމް ޝާފިޢު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ  

  ސަން   ،މައުޟޫއީ އަދުލުވެރިކަން ގާއިމުކުރުމަށްފަހުކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބައި ބާތިލުކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،ސަބަބެއް އޮވެ

މައުޫޟއީ   ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ދިޔަ  އަދާކުރަމުން  ާޝފިޢު  އާދަމް  ލިމިޓެޑުން  ޕްރައިވެޓް  ރިސޯޓްސް  ސިޔާމް 

އާދަމް ޝާފިޢު އަދާކުރަމުން ދިޔަ   ،އަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަންވެސް ގާއިމުކުރުމެއްނެތިކަމަށް ކަނޑައަޅައި

އާދަމް ޝާފިޢުއަށް ހައްގުވާ ބަދަލުގެ މިންވަރާމެދު މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ   ،ނެތަތީ  ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ރުޖޫއަކުރެވެން

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް   ބަދަލުގެ މިންވަރާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި  ،ފަރާތްތަކުން ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ފުރުސަތުދީ

 މައްސަލައިގައި، މި  VTR/2021/228ނަންބަރު  ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ،ތަހުވީލުކުރުމުން ބެލުނު

  ޕްރައިވެޓް   ރިސޯޓްސް  ސިޔާމް  ސަން  ނިންމުމުގައި  މައްސަލައިގެ  VTR/2018/182ވަޒީފާާއބޭެހ ޓްރިައބުިއނަލެުގ ަނންބުަރ  

  ފަސްދޮޅަސް   ދުއިސައްތަ  ސަތާރަހާސް (ރ.  66.17،266 ދޭންޖެހޭކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ  އަށްޢު ާޝފި  އާދަމް  ލިމިޓެޑުން

  އިޖުރާއީ   އަދުލުވެރިކަމާއި  މައުޟޫއީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި  އާދަމް ާޝފިޢު  އަކީ    )ލާރި  ހަ  ފަސްދޮޅަސް  ރުފިޔާ  ހަ



 
   ރައްދުވާގޮތަށް  ލިމިޓެޑަށް  ޕްރައިވެޓް  ރިސޯޓްސް  ސިޔާމް ސަން

 VTR/2021/228:ނަންބަރު   މައްސަލަ                                    މައްސަލަ  ހުށަހެޅި ޝާފިޢު  އާދަމް  
                                             

 

16 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:  

 

ގާއިމުކޮށްފައިނުވާތީ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ނަގައިދިނުމަށް އެކަށީގެންވާ އަދުލުވެރި ބަދަލެއް ކަމުގައި ކަނޑައަޅައި،    އަދުލުވެރިކަން

  ރިސޯޓްސް   ސިޔާމް  ސަން އެއްގޮތަށް  ނިންމުމާ  މައްސަލައިގެ  VTR/2018/182  ނަންބަރު  ޓްރައިބިއުނަލުގެވަޒީފާއާބެހޭ  

  ފަސްދޮޅަސް   ރުފިޔާ  ހަ  ފަސްދޮޅަސް  ދުއިސައްތަ  ސަތާރަހާސް(ރ.  66.17،266  އަށްޢުޝާފި   އާދަމް  ލިމިޓެޑުން  ޕްރައިވެޓް

ސަން    )ލާރި  ހަ އެނގެންއޮތަތީ،  ވަޒީފާއިން  ލިމިޓެޑު  ޕްރައިވެޓް  ރިސޯޓްސް  ސިޔާމްދީފައިވާކަން  ޢު  ާޝފި  އާދަމްގެ 

މަ ބަދަލެއް    އަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  އަދުލުވެރިކަމާއި  އުޟޫއީވަކިކުރުމުގައި  މާލީ  އެހެން  އިތުރު  ގާއިމުކޮށްފައިނުވާތީ، 

ގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރާނެ ތަނެއްނެތްކަމުގައި ކަނޑައަޅައި މި  ލިމިޓެޑް ޕްރައިވެޓް ރިސޯޓްސް  ސިޔާމްނަގައިދިނުމަށް ސަން 

 މައްސަަލ ިނންމައިފީމެެވ.  
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