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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 

 VTR/2020/44 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

  2020ރީ ވަރުފެބު 25 ތާރީޚު: މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

 2021 ޖޫން 27 : ތާރީޚު   ނިމުނު   މައްސަލަ 

   ނިލަންދޫ / ފ.  ފަހަމާ ރު،ޞި އަޙްމަދު ނާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 )A129984 ނަންބަރު: ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު(

 މަހިބަދޫ  އދ. / ފިޔާތޮށިގެ، ދަމް ޒާހިރުއާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 )A027290 ނަންބަރު: ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު(

 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

ނާ ،  މައްސަލައަކީ  މި :  ނަންބަރު  ކާޑު   އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި(ނިލަންދޫ)    ފ.  /ފަހާމާ  (  ރުިޞއަޙްމަދު 

A129984(    ިދޯނީގައ ޕަރލް  ފެށި  2017  ންބަރުނޮވެ  04ބްލެކް  މަގާމުގައި  ގެންއިން  ވަޒީފާ    ކެޕްޓަނެއްގެ 

(އެކެއް) މަސްދުވަހުގެ ޗުއްޓީ    01،  އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް، މުހިންމު ބޭނުމެއްގައި ރަށަށް ދިއުމަށް ޗުއްޓީއަކަށް އެދުމުން

ދޯނީގެ ވެރިފަރާތް ކަމުގައި  ދިނުމުން ރަށަށް ގޮސް، ޗުއްޓީ ހަމަވާން ކައިރިވުމުން މާލެ އައިސް ވަޒީފާއަށް ނިކުތުމަށް  
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 ކައިރީގައި  )A027290 ނަންބަރު: ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު((ފިޔާތޮށިގެ / އދ. މަހިބަދޫ)  އާދަމް ޒާހިރު

  އިންޒާރެއްވެސް ދިނުމެއްނެތި ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން ދޭންޖެހޭ ނޯޓިސް އަދި  ގައި ވަޒީފާއިން    2019  ރުންބަނޮވެ  31ބުނުމުން  

މުސާރައާއި  ގެ  ގޮސްފައިވާ ވަޒީފާ  އަދާކުރަމުން  ނާޞިރު  އަޙްމަދުވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ،    ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާ ހިލާފަށް

ލިބެމުން  ނާޔަތުގެއި ފަ  އަށާރަ(  ރ.18،500/-ދިޔަ  ގޮތުގައި  ރުފިޔާ)  ސް  ހާސް  (ތިނެއް)    3ނިސްބަތުން  ސަތޭކަ 

ސަތޭކަ ރުފިޔާ)  ސް ފަހާސް    ފަސް  (ފަންސާސް  ރ.55،500/-ގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭ    ނާޔަތުގެއިމަސްދުވަހުގެ މުސާރައާއި  

ވަޒީފާއާބެހޭ    ގައި  2020ރީ  ވަރުފެބު  25ށް ރައްދުވާގޮތަށް  އާދަމް ޒާހިރަ   ރުގެ ފަރާތުންިޞއަޙްމަދު ނާ  އެދި،  ލިބިދިނުމަށް

 ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅެމުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. 

 ގެ ރައުޔު މެންބަރު 

 ރައުޔު  ފާޠިމަތު މަހީރާ މުޙައްމަދުގެ 

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

 އަންގައިދޭ   ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި(ފަހާމާ / ފ. ނިލަންދޫ)  ( އަޙްމަދު ނާޞިރު  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްކަމުގައިވާ   .1

ފަހުން    )A129984:  ނަންބަރު  ކާޑު ފަރާތް)  (މީގެ  މުޚާތަބުކުރެވޭ  ގޮތުގައި  ގެ  ފަރާތް"  ހުށަހެޅި  "މައްސަލަ 

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

އާދަމް ޒާހިރު (ފިޔާތޮށިގެ    ވަނީމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ގޮސްފައި  ،ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރުމުން

މަހިބަދޫ)    / ކާޑު (އދ.  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  "މައްސަލަ   )A027290  ނަންބަރު:  ދިވެހި  (މީގެ ފަހުން 

ފަރާތް)ރައްދުވި   މުޚާތަބުކުރެވޭ  ގޮތުގައި  ގެ  ޕަރލް'  ފަރާތް"  ނަންބަރު:  'ބްލެކް                (ރަޖިސްޓްރީ 

P7780A-03-04Iާމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއަށް މުކަމަށާއި،  ާޤދޯންޏެއްގެ ކެޕްޓަނެއްގެ މަ   ) ނަމަކަށްކިޔ

ކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް    2017  ވެންބަރުނޮ  04ކީ  ޚަކުރެވިފައިވާ ތާރީއްޔަންއަމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  

ރުފިޔާ) ސޯޅަ(ރ.  -/16,000މަހަކު  ގޮތުގައި  މުސާރައިގެ    ވަޒީފާގެއަދާކުރަމުންދިޔަ   ލިބިދެވޭކަމާއި،    ހާސް 

Leewaan Bin Haani
IN CAIM FORM SALARY 16K AND OTHER ALLOWANCE 2500 HOWEVER IN CLAIMFORM POINT 9 HE SAYS 18,5000 SALARY AND ALLOWANCE 55,500



 
 
 ރައްދުވާގޮތަށް  އަށްޒާހިރު އާދަމް
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ގޮތުގައި  ތްއިނާޔަ ފަ   (ދެ  ރ.2500/-ތަކުގެ   ލިބެމުންދިޔަކަމަށްފަރާތަށް   އެ)  ރުފިޔާ  ސަތޭކަސް  ހާސް 

 ކަމާއި، ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ 

  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ ،އަސާސަކީ  ހުށަހެޅުމުގެ  ޝަކުވާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ

 ޗުއްޓީއަކަށް   ދިއުމަށް  ރަށަށް  ބޭނުމެއްގައި  މުހިންމު  ،ދަނިކޮށް  އަދާކުރަމުން  ވަޒީފާ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތް

  އައިސް   މާލެ  ކައިރިވުމުން  ހަމަވާން  ޗުއްޓީ،  ގޮސް  ރަށަށް  ދިނުމުން  ޗުއްޓީ  މަސްދުވަހުގެ)  އެކެއް(  01،  އެދުމުން

  ވަޒީފާއިން   ގައި  2019  ނޮވެންބަރު  31  ،ފަރާތް ކައިރީގައި ބުނުމުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ   ނިކުތުމަށް  ވަޒީފާއަށް

  ވަޒީފާއިން   ހިލާފަށް  ާޤނޫނާ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ދިނުމެއްނެތި  އިންޒާރެއްވެސް  އަދި  ނޯޓިސް  ދޭންޖެހޭ  ކުރިން  ވަކިކުރުމުގެ

 . ފާހަގަކުރެވެއެވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ވަކިކޮށްފައިވާތީކަމާށް

  މުސާރައާއި   ވަޒީފާގެ ގޮސްފައިވާ    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އަދާކުރަމުން  ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި   .2

)  ތިނެއް(  3  ނިސްބަތުން)  ރުފިޔާ  ސަތޭކަ  ފަސް  ހާސް   އަށާރަ. (ރ18،500/-  ލިބެމުންދިޔަ   ގޮތުގައި  ނާޔަތުގެއި

 ސަތޭކަ   ފަސް  ހާސް  ފަސް  ފަންސާސް. (ރ55،500/-  ލިބެންޖެހޭ  ގޮތުގައި  ނާޔަތުގެއި  މުސާރައާއި  މަސްދުވަހުގެ

 ާފހަގަކުރެވެއެެވ.   'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' އަށް ނަޒަރުކުރުމުންއިސެްވަބާޔންކޮށްފައާިވ  ކަން ލިބިދިނުމަށް) ރުފިޔާ

  ވަޒީފާއާބޭެހ  ފަރުާތްނ  ރައްދިުވ  މައްސަަލ  ޮގުތްނ  ރައްދިުދނުމެުގ  ޝަކުވަާއްށ  ފާަރތެުގ  ުހށެަހިޅ  އްސަަލމަ .3

 ، ރުކުރުުމްނަޒަނ  ަކންކަަމްށ  ަބާޔންކޮށްފައާިވ  ގިައ'  ފުޯމ  ުހށަަހާޅ  ޖާަވުބ  މައްސަލައެިގ'   ހުށަަހޅާފައާިވ  ޓްރިައބުިއނަަލްށ

ވަޒީފިާއްނ  މައްސާަލ  ހުށަަހޅާފައާިވ  ޓްރިައބުިއނަލްަށ  ވަޒީފާާއބޭެހ  ފާަރްތ  ުހށެަހިޅ  މައްސަަލ އެފާަރްތ  ގިައ 

ވަޒީފިާއން   ފާަރތް  ހުށެަހިޅ  މައްސަަލ  ބާަޔނޮްކށްފައީިވނަމަވްެސ،  ފިައނާުވނެކަަމށިާއ،  ވަކިކްޮށ ވަކޮިކށްފައިވާކަަމށް 

މަކަރިާއ ހަީލުތްނ މައްސަަލ ރައްދިުވ ފާަރަތްށ ގެއުްލންތަކްެއ ިދނަުމށްފުަހ މައްސަަލ ުހށެަހިޅ ފާަރްތ އަމިއްލަައށް  

 ވަޒާީފ ދޮޫކށްލާފިައ ިދޔައީކަަމށާއި،  

އިތުުރ އެެހްނ    ިއމައްސަަލ ރައްދިުވ ފާަރާތމައްސަަލ ުހށެަހޅި ފާަރތިާއ    ަގނުޑދުވަހެުގ ޭރީވ    2019ނެޮވންބުަރ    30

  20  ގުސަދީަކަމޝްވާަރ ކުރުެވނުކަަމށިާއ، ިމ ަމޝްވަރެާގ ަމ  ، ބައްދަލޮުކްށ   ދޯނީގިައ  ' ބްލްެކ ޕަރްލ'   ެކްޕަޓނާއުެކ 



 
 
 ރައްދުވާގޮތަށް  އަށްޒާހިރު އާދަމް

ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަހު ނާޞިރު އަޙްމަދު  VTR/2020/44މައްސަލަ 
                                             

 

11 ގެ 4 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:  

 ، ިއކާަމރާއްޖިެއްނ ބަޭރްށ ދްާނ ގަސްދުކާުރބްޭސ ފަރުވާއަަކްށ  މައްސަަލ ުހށެަހިޅ ފާަރްތ  ިއ  ަގ  2020ެސްނބުަރ  ިޑ

މަށިާއ، ެއ ދުވްަސތަަކްށ ޗުއްޓީ  ަކޭބުންނ  ާދްނަރށްަށ  (ދްޭއ) ދުވަހަަކށް    02ްނ ބަޭރްށ ދިއުމެުގ ކުރްިނ  ރާއްޖިެއ

ަލ  މައަްސ  ، މައްސަަލ ުހށެަހިޅ ފާަރްތ ހިއްސާކޮށްފައާިވީތމަހުގިައ    އްޮކޫޓބުަރ  ަވނަ އަހަރެުގ  2019ޭބުނންވަާކްނ  

ެޝޑިއުލްކުރެވިފައާިވ   ްށބުަރ މަަހްނޑިސެެ◌  ަވަނ އަހަރެުގ  2019  ުހށެަހިޅ ފާަރަތށް ޗްުއީޓ ިދނުމެުގ ޭބނުމުގައިާއ، 

ަވނަ    6ނަުވަތ    4ޑެިސްނބުަރ މުަހ  ަވަނ އަހަރެުގ   2019ށާއި، ިމ ަމޝްވާަރތަކުގިައ  ަދތުުރތަކްެއ ހުރުމާއީެކ ކަަމ

ށް ެގްނނަ ެކޕަްޓްނ ދިއުމްަށ ނިނުްމނުކަމިާއ،  ދުވުަހ ކުރަުމްށ ހަމަޖެހިފައާިވ ދަތުރުގިައ މައްސަަލ ހުށެަހިޅ ފާަރތިާއ އަަލ

   ، މި ަދތުރްަށ ފަހުގައިކަަމްށ މައްސަަލ ުހށެަހޅި ފާަރުތން ުބނިކަމަށިާއމައްސަަލ ުހށެަހިޅ ފާަރުތްނ ޗުއްޓަީއށާްދީނ  

  ިލުބުނ   ކަންކުރުުމްނ  ގަޮތްށ   ިމޫންނ   ކިުރންވްެސ  މެީގ، ަކންކުރުމަށިާއ  އެއޮްގަތްށ   ަމޝްވަރާާއ  ވެެދްނނުެވުނއްިސ

  ޮގްތޢަމަލޮުކށްފައާިވ  ގިައ  2019  އޮގްަސްޓ 30، ކަަމށިާއ ެއނގެޭނ  ަރނގަަޅްށ  ފާަރަތްށ  ުހށެަހިޅ  މައްސަަލ  ގެއުްލްނ

  ެޝޑިއުލްގައި   ަބާޔންކުރުެވުނ  އިސެްވ، ނަސަޭހތްދީފައަިވނޮިކްށ  ައނާްގ  ފާަރތްަށ  ުހށެަހިޅ  މައްސަަލ  ނުކުރަުމްށ  ތަކުރުާރ

  ެނިތ   ހަވާލުކުރުމްެއ  ފަރާތާަކ  އެއްވްެސ  ޯދިނ ، އަންގާފައަިވނޮިކްށ  ފާަރތްަށ  ުހށެަހިޅ   މައްސަަލ، ރާާވ  ަދތުުރތްައ  ހެިމޭނ

  ދުަށްނ   ކަމެުގ  ކްެޕޓުަނ  ފަރާތެުގ  ުހށެަހިޅ  މައްސަަލ، ެއންގުމްެއނިެތ  އެއްވްެސ   ފާަރތްަށ  ރައްދިުވ  މައްސަަލ  އިަދ

  ުހށެަހިޅ  މައްސަަލ  ފުަހްނ  ދުވަސޮްކޅްެއ، ގޮސްފައިވާކަަމށިާއ  ދޮޫކށްލަުމށްފުަހ  ޯދިނ  ' ޕަރްލ  ބްލްެކ'   ދުއްވުަމނިްދަޔ

  ިދނަުމްށ   ވަރްެއ  ްސޮކންމެެވ  މުސާރިައްނ  މަހެުގ  ްނބުަރނެޮވ   ހުރިކަަމށިާއ  ަރށުގިައ   ޯފނުކޮށްފިައ  ފާަރުތްނ

ހާސް ރުފިޔާ) މައްސަލަ ހުށަހެޅި   (ހަ  .ރ6،000/-ގައި    2019  ޑިސެންބަރު  14އެގޮތުން    ، އެދިފައިވާކަަމށިާއ

މަހުގެ ކޮއްތު ފައިސާ   ސެންބަރުޑިވަނަ އަހަރުގެ    2019ޓަށް ޓްރާންސްފަރ ކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި،  ފަރާތުގެ އެކައުން

ދޭންޖެގައި    2019ންބަރު  ނޮވެ  30 އިތުރަށް  މުސާރައިން  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ         ހޭހަވާލުކޮށްފައިވާތީ، 

އެކައުންޓަށް   2019ންބަރު  ޑިސެ  18)  ރުފިޔާ  ހާސް  (އަށް  .ރ8،000/- ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގައި 

 ކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި، ޓްރާންސްފަރ
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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:  

  2019  އިަދ  2018، ކަމަށިާއ  ގިައ 2020  ޖަނަވީަރ  02  ހަބަރެއްވެފައަިވީނ  ފާަރތެުގ  ހުށެަހިޅ   މައްސަަލ  އަެއށްފުަހ

، ދީފައާިވނެކަަމށިާއ  ޗުއީްޓ  ބާަރބަރްަށ  އެފާަރަތްށ  ފަދިައްނ   ދިފައާިވެއ  ފާަރުތްނ  ުހށެަހިޅ  މައްސަަލ  އަހަރުގިައ  ަވަނ

  ގިައ   2019  ންބުަރނެޮވ  31  ތާރީހީަކ  ވަކޮިކށްފައާިވ  ވަޒީފިާއްނ  އެފާަރްތ   ްނފާަރުތ  ުހށެަހިޅ  މައްސަަލ  އެެހންކުަމްނ

ޑޮކްޓަރަށް    2019  ސެޕްޓެންބަރު  30  ، ަމށިާއ ޮއޅުވާލުމެއަްކ  ޮބުޑ   ހުށެަހޅުމީަކ  މައްސަަލ  ުބުނ   ކަަމްށ ގައި 

ވިލިނގިލި    ނި ދުއްވާނެ ކެޕްޓަނަކު ހަމަޖެއްސުމަށް މުހުލަތެއްނުދީ ކުއްލިގޮތަކަށް، ގއ.ދައްކަންކަމަށް ބުނެ، ދޯ

މައްސަލަ  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ގެއްލުން ވެފައިވާކަމަށާއި،    އައުމުގެ ސަބަބުންދޯނިދޫކޮށްލާފައި    ރަށްބަނދަ

ލި ކެޕްޓަނެއް  އެހެން  ދާންޖެހުނަސް،  ޗުއްޓީއަކަށް  ފަރާތް  ރޭވުމަށާއި، ހުށަހެޅި  ކަންތައްތައް  ޗުއްޓީގެ  ބޭގޮތަށް 

މަސައްކަތްކޮށް ދޯނި    ކުރާ ކުރާ ކެޕްޓަންއާއެކު(ދެއެއް) ދުވަހަކު އަލަށް މަސައްކަތް  2ކެޕްޓަނެއް ހަމަޖެހުމުން،  

ށްފަހު ނޫނީ ޗުއްޓީއަށް ގޮސްގެން ނުވާނެކަ◌ަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެންގިފައިވާނެކަމަށާއި،  ހަވާލު ކުރުމަ

ނުވާނެކަމަށާއި،   ހުރެގެން  ހާޒިރުނުވެ  ވަޒީފާއަށް  އު◌ުޒުރެއްނެތި  މަުޤބޫލު  ވެސް  އަދި  އުޒުރަކާއެކު  މަުޤބޫލު 

އަދި އެފަދައިން    ، އިރޭގައި އަންގަންޖެހޭނެކަމާ ތެ(ސައުވީސް) ގަޑިއިރު   24ހާޒިރުނުވެވޭނަމަ ހާޒިރުނުވާ ސަބަބު  

ވަޒީފާއަ ނުކޮށްފިނަމަ  ހާޒިރުނުވާތާ  އަމަލު  ދުވަސްވުމުން    3ށް  ވަކިކުރެވޭނެކަމުގައި    (ތިނެއް)  ވަޒީފާއިން 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާނެ ކަމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ. 

  ޓްރައިބިއުނަލަށް   އާބެހޭ ވަޒީފާ  ންފަރާތު  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  ، ބުނެފައިވަނީ  އެދޭގޮތްކަމަށް  ފަރާތުން  ރައްދުވި   މައްސަލަ .4

  މައްސަލަ ،  ނޫންކަމަށާއި  ދައުވާއެއް  ކުރެވޭނެ  މައްޗަށް  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  މައްސަލައަކީމި    ހުށަހަޅާފައިވާ

މަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ޑައަޅައިދިނުކަނ ކަމަށް ހަމައެއްނެތް  ނަގައިދެވެނެ  ބަދަލެއް އެދިފައިވާ ފަރާތުން ހުށަހެޅި

ގެއްލުމުގެ ރ. (ނުވަދިހަ ހަތެއް ހާސް ރުފިޔާ) ގެ  97،000/-ގެ ސަބަބުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ލިބުނު  ފަރާތު

ވަނަ މާއްދާގެ   15ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި، އެ ާޤނޫނުގެ    22ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  ނަގައިދިނުމަށާއި،  ބަދަލު  

(ނ)    ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަދި  8ވަނަ މާއްދާއާއި،    5ވަނަ މާއްދާއާއި،    4(ބ) އާއި، ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

ާޤނޫނުގެ   އެ  ދިނުމަށް  15އާއި،  ނިންމައި  މައްސަލަ  މި  ރިޢާޔަތްކޮށް  އަށް  (ބ)  މާއްދާގެ    ކަމުގައި ވަނަ 

 .ފާހަގަކުރެވެއެވެ ނަޒަރުކުރުމުން އަށް' ފޯމު ހުށަހަޅާ ޖަވާބު މައްސަލައިގެ' އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ

Leewaan Bin Haani
IN CAIM FORM SALARY 16K AND OTHER ALLOWANCE 2500 HOWEVER IN CLAIMFORM POINT 9 HE SAYS 18,5000 SALARY AND ALLOWANCE 55,500
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  ފާަރަތްށ  ރައްދިުވ  މައްސަަލ  ފާަރތަށިާއ  ުހށެަހިޅ  މައްސަަލ  ުހށެަހޅަުމްށ   ހިެކ  ޝަފީަހ  ުގޅޮޭގުތްނ  މައްސަލާައ  ިމ

  ުހށަަހަޅްނ   ހިެކްނ  ފުަހްނ  ، ީވނަމަވްެސއެދިފިައ  ދެފާަރުތްނ   ުހށެަހޅުމްަށ  ހިެކްނ  ޝަފީަހ  ، ޮއްތނަމަވްެސ  ފުުރަޞުތ

 . ނެގިފިައނާުވނެއެެވ   ބްަސހިެކ  ފަރާތެއެްގ  އެއްވްެސ  ައންގާފައާިވީތ  ޓްރައިބުިއނަަލްށ   ޭބުންނނުވާކަމްަށ

a. ފާަރުތްނ ވަޒީފާާއބޭެހ ޓްރިައބުިއނަލްަށ ސްކްރްީނ ޮޝޓްެއ ުހށަަހޅާފައިވާއުިރ، އެކާަމ    ެހިޅމައްސަަލ ުހަށ

ކަމިާއ، ުހށެަހޅިފައާިވ ސްކީްރްނ  ުގޅެިގްނ މައްސަަލ ރައްދިުވ ަފާރުތްނ އެއްވްެސ އެއްޗްެއ ުބނެފިައނަުވ

ނެތުުމ ެއނެގން  ވަކިކޮށްފައިވަާކްނ  ވަޒީފިާއން  ފާަރްތ  ހުށެަހިޅ  މައްސަަލ  ެއޮޝުޓްނ    ސްކީްރްންނ، 

 ގިައ ރާިޢަޔތްކުރެވިފިައ ނާުވނެއެެވ. ުމިމ މައްސަަލ ިނނުްމ   ަކްށ އްެސަތ. އްެމ. އެެސ ،ެފނަްނ  ޮޝްޓތުަކްނ

މައްސަލައިގިައ   .5 ފިައައުހށެަހޅިފައިމާިވ  ާވަސދުލުވިެރ  ފާަރުތން  ލުވަުމްށޓަކިައ،  ިސލާއަަކްށ  ހުށެަހިޅ  މައްސަަލ 

ެއ ފާަރުތްނ އެދިފައިވާފަދިައްނ މުސާރައިާއ    ިއން ވަކޮިކށްފައިވޭތޯއިާއ، ަބާޔންކޮށްފައިވާފަދިައްނ ެއ ފާަރަތްށ ވަޒާީފ

ބަަލންޖެހެއެެވ. އޮެގުތްނ، ިމ މައްސަލާައ ުގޅެިގްނ މައްސަަލ ުހށެަހިޅ ފާަރުތްނނާއި    ތްައ ނަގައިދެވާިދެނޯތ ްތ ާނަޔިއ

  ްށ މައްސަަލ ރައްދިުވ ފާަރުތްނ ުހށެަހިޅ ިލޔިެކުޔންތަަކށާއި، މައްސަލަ ބިެލ މަޖިލީހުގިައ ދެފާަރުތން ދެއިްކ ވާހަަކތަަކ 

ފާހަގަކުރެވެއެެވ.  ކަނަްކްނ  އްަނަނނިވި   ރާތުން ފަ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ  މިރާިޢަޔތްކުރުުމްނ 

  ، ލިޔުމުގައި   ދީފައިވާ  ފަރާތަށް  އެ  ގައި  2019  އޮކްޓޯބަރ  28  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ،ހުށަހަޅާފައިވާ

  ގެ ދޯނިފަހަރު   އޮޕަރޭޓްކުރާ  އިން"  ގޭޓް  ރިވަރ"   ފެށިގެން   އިން  2017  ނޮވެމްބަރ  04  ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ

 އަށާރަ. (ރ-/18,500  ގޮތުގައި  މުސާރައިގެ  ފަރަތާށް  އެ  ،ފަރާތެއްކަމާއި  އަދާކުރަމުންދާ  ވަޒީފާ  ކެޕްޓަނެއްގެ

 . ފާހަގަކުރެވެއެވެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ކަމުގައިލިބިދެވޭ  )ރުފިޔާ ފައްސަތޭކަ ހާސް

  10އަހަރުގެ ޑިސެމްަބރު    2019ގޮސް،    އަދާކުރަމުން  ވަޒީފާ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ސަލަމައް .6

ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ   2020ފެްބރުއަރީ    25އެއްަބސްވެފައިވާކަމަށް އެފަރާތުން  ވަނަ ދުވަހު ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސާގޮތަށް  

ރައްދުވި   މައްސަލަ  ބުނެފައިވީނަމަވެސް،  ަބޔާނުގައި  ފުރަތަމަ  އެފަރާތުގެ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން  ޓްރައިިބއުނަލަށް 
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ހުށަހަޅާފައިވާ ޖަވާބުފޯމުގައި  ގަ   2020ޖުލައި    21އުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިިބ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  އި 

 ބުނެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ގައިކަމަށް  2020ޑިސެމްަބރ  20ޗުއްޓީ ނަގަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި    ،ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިިބއުނަލުގައި ޭބއްވުނު ހުލާސާ އަޑުއެހުމުގައިގައި    2021ފެްބރުއަރީ    16 .7

  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  މަހުން ފެށިގެން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިނުވާކަމަށް  2019ން ޑިސެމްަބރ  ފަރާތު

ޑިސެމްަބރ    01  ،ވާ ަބޔާނުގައިހަޅާފައިހުށައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިިބއުނަލަށް  ގަ  2019ޑިސެމްަބރ    29ބުނާއިރު،  

ދޫކޮށްލާފައި    .ވިލިގިނލި ފަޅު ތެރެއަށް ދޯނިކގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެއްވެސް އެންގުމަކާ ނުލައި    2019

ަބޔާނުގައި އިސްވެަބޔާންކުރެވުނު  ބުނާއިރު،  މައްސަލަ   2019ނޮވެމްަބރ    30  ދިޔަކަމަށް  ގައި އދ.ޮބޑުފިނޮޅަށް 

 ަބޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ހުށަހެޅި ފަރާތުން ދަތުރެއްކޮށްފައިވާކަމަށް 

 

 ، މާއްދާގައި ވަނަ   42  ގެ) 2015  ގަވާއިދު  ޓްރައިބިއުނަލްގެ ވަޒީފާއާބެހޭ (  ނަންބަރު އިދުގަވާ. 9

ނުވަތަ ގަވާއިދަކުން  ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ާބވަތުގެ މައްސަލަތަކާއި، ޤާނޫނަކުން   (ހ) (ށ) އަދި (ނ)މިމާއްދާގެ  

ފިޔަވައި، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިިބއުނަލަށް   ކަނޑައެޅިގެން ވަކި ގޮތަކަށް ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް ަބޔާންކުރާ މައްސަލަތައް

 '.ހަޅާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެއެކަމެއް ހުށަ ހުށަހަޅާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކަމެއް ސާބިތުކުރުމަކީ

އިބާރަތުންބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، ސު  މި  ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ަޤޟިއްޔާގެ    SC-A/20/2010ޕްރީމް 

 ގައި (ނ)ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ  ޝަރީޢަތް

 އުފުލުމަކީ ދަޢުާވކުރާ ފަރާތުގެ ) probandi onus) ޚުޞޫމަތްތަކުަގއި ޘާބިތުކުރުމުެގ ބުރަ ...ޢާންމު އުޞޫލެއްެގ ޮގތުގައި މަދަނީ ' 

ނޫންކަމާއި، އޭެގ އިތުރުން ދަޢުާވ   މަސްއޫލިއްޔަތެއްކަމާއި، މި މާނައިާގ ދަޢުާވކުރާ ފަރާތަކީ ހަމައެކަނި ދަޢުާވ ކޯޓަށް އުފުލާ ފަރާތް

އެފަރާތުެގ މަސްއޫލިއްޔަތެއްކަމާއި، އެހެންކަމުން ދަޢުާވއެއްަގއި  ފާޢީ ދަޢުާވ ޘާބިތުކުރުމަކީރައްދުާވ ފަރާތުން ދަޢުާވެގ ދިފާޢުަގއި ކުރާ ދި

  "ދަފްޢެއް"ޘާބިތުކުރުމުެގ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލަންޖެހޭ ފަރާތަކީ އެ  )  Plea" (ދަފްޢު" އެއް ޚަޞްމު އަނެއް ޚަޞްމާ ކުރިމަތިކުރާ

 ...'  ކުރާ ފަރާތް
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އޮންނަކަމާއި،ކަމަށް    އެނގެން  ަޤިޟއްޔާގައި    ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަން  ކޯޓުގެ  ސުޕްރީމް  ފާހަގުރެވުނު  އިސްވެ 

އުޫޞލު ތަޠްބީޤްކުރާއިރު،   ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ  ވާޤިޢަށް  މައްސަލައިގެ  މައްސަލަ  މި  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ކަމަށް ބުނާއިތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިނުވާހުށަހެޅި ފަރާ

ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާތީ، މިކަން  ލިޔެކިޔުމުން  ހާލެއްގައި    ހުށަހަޅާފައިވާ  އެއްވެސް  ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވާ ފަރާތެއް ނޫންކަމުގައި ބަލަންޖެހެއެވެ.

ގަވާއިދުގެ    9.1 ދަށުން،    42އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  މާއްދާގެ  ހުށަހެޅި   ޗުއްޓީވަނަ  މައްސަލަ  ތާރީހެއް  ދީފައިވާ 

ވަނަ މާއްދާގައި، އަހަރީ ޗުއްޓީ ދެވޭނީ، އެޗުއްޓީ   41ފަރާތަށް ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާއިރު، ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

މުވައްޒަފަކާ ފަރާތުގެ  ކަމުގައިކަން  މަްޝވަރާކުރުމަށްފަހު  ހައްގުވާ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، 

ހަމަ ޗުއްޓީ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޗުއްޓީއަށް ބަޔާންތަކުގައި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ތާރީހާއި  ޖެއްސި 

 ގޮސްފައިވާ ތާރީހު ތަފާތުކަން އެނގެއެވެ.  

އެއްވެސް ނޯޓިސްއެއް އަދި އިންޒާރެއްވެސް  އެފަރާތް ގާނޫނާ ހިލާފަށް   ފަދައިން،އެދިފައިވާ ފަރާތުން  ހުށަހެޅި މައްސަލަ. 10

އިގެ ގޮތުގައި ލިެބމުން ގޮސްފައިވާ ވަޒީފާއަދާކުރަމުން ދިޔައިރު މުސާރަ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ،ދިނުމެއްނެތި އެފަރާތް 

ލިބެންޖެހޭ  އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި  (ތިނެއް) މަސް ދުވަހުގެ މުސާރައާއި 03ގެ މަގުން   ރ (އަށާރަހާސް ރުފިޔާ)18،500

  އެއްފަހަރާ ނަގައިދެވިދާނެތޯ ރ (ފަންސާސްފަސްހާސް ފައްސަތޭކަ ރުފިޔާ) އެކ55،500ީ

 ،ގައި)  ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 50 ގެ) ޤާނޫނު ވަޒީފާއާބެހޭ( 2008/2 ނަންަބރު ޤާނޫނު ،ރުކުރާއިރުނަޒަ 

މުވައްޒަފުންނަށްެވސް،   ހުރިހާ  އެހެން  ފިޔަވައި،  މުސާރަ  ލިބެްނާވ  މުަވއްޒަފަކަށް  މުސާރަ  [ަވުގތީ  އެއްފަހަރު  މަހަކު  މަދުެވެގން 

 ] ދޭްނާވނެއެެވ.

 ،ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި 55މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކުރެވިފައިވާއިރު، ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ 

(ށ) ވަޒީފާދޭ އެއްެވސް ފަރާތަކުން އޭާނެގ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރައިން އެއްވެސް އެއްޗެއް އުނިކުރެޭވނީ  

 .އަންނަިނިވ ޙާލަތުތަކުަގއެެވ

 ؛ުނަވތަ ކޯޓު އަމުރަކާ އެއްޮގތްާވ ޮގތުެގމަތިން އުނިކުރަންޖެހޭ އެއްޗެއް އުނިކުރުން  ޤާނޫުނގައިާވ ޮގތުެގމަތިން )1(
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ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން މުަވއްޒަފަކަށް ހޯދައިދީފައިާވ ގެއެއް ނުަވތަ ދިރިއުޅޭނެ ތަނެއް ހޯދުމަށް، ުނަވތަ ކުއްޔަށް ހިފުމަށް   )2(

ބެްނާވ ފައިސާއާ ުގޅޭޮގތުން ނުަވތަ އޭނާ އެ މުަވއްޒަފަކަށް  ދީފައިވާ، ުނަވތަ އޭނާ އެމުވައްޒަފަކަށް ވިއްކާ މުދަލަކަށް ލި

ދޫކުރާ ލޯނަކާ ނުަވތަ އޭނާ ެގރެންޓީކޮށްދީެގން ހޯދައިދޭ ލޯނަކާ ނުަވތަ މުސާރައިެގ އެޑްާވްނސްެގ ޮގތުަގއި ދީފައިާވ ޢަދަދަކާ 

ތަ މުވައްޒަފަކަށް ލިބޭ އުޖޫރައިެގ  ގުޅޭޮގތުން މުަވއްޒަފުެގ ހުއްދަ، ލިޔުމަކުން ލިބިެގްނ، އެ ހުއްދަދޭ ޢަދަދަކަށް، ނުަވ

 ؛ތިންބައިކުޅަ އެއްބަޔަށްުވރެ ިގނަ ުނާވޭނހެން އުނިކުރާ އުނިކުރުން

އެމުވައްޒަފެއްެގ ޗުއްޓީއާުގޅޭ ުނަވތަ ބޭސްފަރުވާއާުގޅޭ ނުަވތަ އިންޝުއަރެންސާގުޅޭ ފަންޑަކަށް، ނުަވތަ ޕްރޮިވޑެންޓް  )3(

 ޮގތުން އުނިކުރާ އުނިކުރުން. ] ފަންޑަކަށް ދެއްކުމަށް ލިބެްނޖެހޭ ފައިސާއާުގޅޭ 

ވަނަ މާއްދާގެ   20(ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު) ގެ  2/ 2008ާޤނޫނު ނަންބަރު  މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،

 ،(ހ) ގައި

މުސާރައިން ކެނޑުން ފިޔަވައި،  މުަވއްޒަފަކު ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ަގޑީަގއި ވަޒީފާއަށް ނުނިކުންނަ ަވުގތަށްާވ މިންވަރު، އޭާނެގ  [

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

ވާކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައި  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ،  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު  މިފަދައިން

 ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  ،ނެތަތީއާއި  ބުރަވެވެން  އަންގާފައިވާކަމަށް  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލައިންކާރުކުރާތީއާއި އެފަދައިން  

(ތިނެއް)    03ގާނޫނާ ހިލާފަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ،    އެދިފައިވަނީ  ނަގައިދިނުމަށް  ނާޔަތްތަށްއި  މުސާރާއާއި  ފަރާތް

ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ    2020ފެބްރުއަރީ    25ވަހަށްވާ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައްކަމަށް ވާއިރު،  މަސްދު 

ބަޔާހުށަހެޅި ފަރާތުން   ވަނަ ދުވަހާ   3ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ    2019ނުގައި،  ހުށަހަޅާފައިވާ އެފަރާތުގެ ފުރަތަމަ 

ހުރިކަމަށާއި،   ދޯނީގައި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މާލެއައީ  ހަމައަށް  އެނބުރި  ގޮސް  އިންޑިއާއަށް   30އެއަށްފަހު 

 ވެއެވެ.  ގައި ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެ  2019ޑިސެމްބަރ 

(ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ    03ވަކިކޮށްފައިވަނީ ގާނޫނާ ހިލާފަށްކަމަށްވާތީ،    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ ވަޒީފާއިން

ހުށަ މައްސަލަ  ރިއާޔަތްކޮށް،  ކަންކަމަށް  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ކަމަށްވާއިރު،  އެލަވަންސްއަށް  ފަރާތަކީ  މުސާރައާއި  ހެޅި 
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ބުރަވެވޭތީ ނޫންކަމަށް  ފަރާތެއް  ވަކިކޮށްފައިވާ  ފައިސާއެއް  ވަޒީފާއިން  އެދިފައިވާގޮތަށް  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ   ،

 . ފެނެއެވެ ނިންމަން މައްސަލަ މި  ކަނޑައަޅައި ނެތްކަމުގައި ހަމައެއް  ނޫނީގާޖެހޭ ނަގައިދޭން 

 މައްސަލައިގެ ނިންމުން: 

ފަރާތުންނާއި    ދެންފަހެ، ހުށަހެޅި  މައްސަލަބެލި  މައްސަލަ  ލިޔުންތަކަށާއި،  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި އަޙްމަދު ނާޞިރު 'ބްލެކް ޕަރލް'    ،މަޖިލީހުގައި ދެފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް ބެލިއިރު

އިން ފެށިގެން ކެޕްޓަނެއްގެ މަގާމުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް، މުހިންމު ބޭނުމެއްގައި    2017ނޮވެންބަރު    04ދޯނީގައި  

އެދުމުން،   ގޮ  01ރަށަށް ދިއުމަށް ޗުއްޓީއަކަށް  ރަށަށް  ޗުއްޓީ ދިނުމުން  ހަމަވާން  (އެކެއް) މަސްދުވަހުގެ  ޗުއްޓީ  ސް، 

އާދަމް ޒާހިރު (ފިޔާތޮށިގެ / އދ. މަހިބަދޫ)    ވާ ކައިރިވުމުން މާލެ އައިސް ވަޒީފާއަށް ނިކުތުމަށް ދޯނީގެ ވެރިފަރާތް ކަމުގައި

ނަންބަރު:   ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ބުނުމުން  A027290(ދިވެހި  ކައިރީގައި  ގައި    2019ނޮވެންބަރު    31) 

ރުމުގެ ކުރިން ދޭންޖެހޭ ނޯޓިސް އަދި އިންޒާރެއްވެސް ދިނުމެއްނެތި ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާ ހިލާފަށް ވަޒީފާއިން ވަޒީފާއިން ވަކިކު

- ގޮސްފައިވާ ވަޒީފާގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ލިބެމުންދިޔަ    ވަކިކޮށްފައިވާތީ، އަޙްމަދު ނާޞިރު އަދާކުރަމުން

(ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތުގެ    3ނިސްބަތުން  ގެ  ރ. (އަށާރަ ހާސް ފަސް ސަތޭކަ ރުފިޔާ)  18،500/

، އަޙްމަދު ނާޞިރުގެ ރ. (ފަންސާސް ފަސް ހާސް ފަސް ސަތޭކަ ރުފިޔާ) ލިބިދިނުމަށް އެދ55،500ި/-ގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭ  

 ގައި ހުށަހެޅި މި މައްސަލާގައި، 2020ފެބުރުވަރީ  25ފަރާތުން އާދަމް ޒާހިރަށް ރައްދުވާގޮތަށް 

އަޙްމަދު ނާޞިރަކީ އެއްވެސް އިރެއްގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ނޫންކަމަށާއި، ވަޒީފާ ދޫކޮށް އަޙްމަދު ނާޞިރު 

ދަށުން ދަތުރުތައް ރާވައި،  އް، ވަކި ެޝޑިއުލެއަމިއްލައަށް ދިޔައީ ކަމަށާއި ގައި އަޙްމަދު    2019ޑިސެންބަރު    20ގެ 

ނާޞިރާ އަޙްމަދު  ހަމަޖެހިފައިވާތީ،  ނެގުމަށް  ޗުއްޓީ  ކެޕްޓަނަ  އިނާޞިރު  ކުރާނެގޮތް ކާއެހެން  ދަތުރުތައް  އެކު 

ރުގެ ކެޕްޓަންކަމުގެ ދަށުގައިވާ 'ބްލެކް  މަޝްވަރާކުރެވިފައިވަނިކޮށް، އެއްވެސް އެއްޗެއް އެންގުމެއް ނެތި އަޙްމަދު ނާިޞ

  ަބާޔނޮްކްށ ގައިކަމަށް    2020ޖަނަވަރީ    02ދިޔައީ ކަމަށާއި އޭގެ ފަހުން ހަބަރެއްވީ    ޕަރލް' ހަވާލުނުކޮށް ދޯނި ދޫކޮށްފައި

 ން ޖަވާބުދާރީވެފައިވާއިރު، ުތަފާރއާދަމް ޒާހިރުގެ 
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ވަކިކޮށްފައިނުވާނެކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކުރާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  އަޙްމަދު ނާޞިރު ވަޒީފާއިން  

ފަރާތުން ހުށަހެޅި ލިޔެކިޔުންތަކުން އެފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައި ބެލެވެން ނެތަތީ، މައްސަލަ  

ނާ ހިލާފަށް ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށް ކަނޑައަޅާނެ ގާނޫނީ ހަމައެއް  ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާ ފަދައިން ވަޒީފާއާބެހޭ ގާނޫ

ނެތުމުން، އަޙްމަދު ނާިޞރުގެ ފަރާތުން އެދިފައިވާފަދަ އަމުރެއް މައްސަލަ ރައްދުވި އާދަމް ޒާހިރުގެ މައްޗަށް މައްޗަށް 

 ކުރާނެ ގާނޫނީ ހަމައެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި މިމައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ. 
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 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 
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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ މެންބަރު


	މެންބަރުގެ ރައުޔު
	ފާޠިމަތު މަހީރާ މުޙައްމަދުގެ ރައުޔު


