
20 ގެ 1 ޞަފްޙާ       
 

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

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

` 

 

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 

 VTR/2022/198 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 މުސާރަ ނުލިބުން މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2022ސެޕްޓެންބަރު  21 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2023ފެބުރުވަރީ  28 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 މަރްޔަމް ސަޢީދު، ސްވީޓްމީޓް / ދ. ކުޑަހުވަދ   މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A211400)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝން  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

/  ، މައްސަލައަކީ  މި ކުޑަހުވަދ   މަރްޔަމް ސަޢީދު ދ.  ނަންބަރު:    ސްވީޓްމީޓް،  ކާޑު  އަންގައިދޭ  )ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން 

A211400  ާމެދު ސަރަޙައްދުގެ ަޤއުމީ އިދާރާގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް، މެދު ސަރަޙައްދުގެ ަޤއުމީ އިދާރ )

ދެކުނުބުރީ   އަތޮޅު  ނިލަންދެ  ގުޅިގެން  އިދާރާގެ އުވާލުމާ  އެ  ބަދަލުކުރެވުނު  އިދާރާއަށް  ކައުންސިލްގެ  ކުޑަހުވަދ  

އެ މުވައްޒަފުން އެ އިދާރާގައި    ،ގައި އެ އިދާރާގެ އޮނިގަނޑަށް ބަދަލުކުރިނަމަވެސް  2013މާރިޗު    17މުވައްޒަފުން  

އިހުމާލުންކަމަށް ސިވިލް ވަޒީ އިދާރާގެ  އެ  އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާފައި ނުވަނީ  އަދާކުރެވޭނެ  ކޮމިަޝނުގެ  ފާ   ސަރވިސް 
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ހުރުމާއެކު ފެންނަން  ތާރީޚުން   ،ލިޔުންތަކުން  ބަދަލުކުރެވުނު  އިދާރާއަށް  ކައުންސިލްގެ  ކުޑަހުވަދ   މުވައްޒަފުން    އެ 

އާ ހަމައަށްވާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް   2019ޖަނަވަރީ    02ފެށިގެން އެ އިދާރާގެ ވަޒީފާއަށް ނެރުނު ތާރީޚު ކަމަށްވާ  

އާ ހަމައަށް ވަޒީފާއަށް ނުނެރި ހުރި    2019ޖަނަވަރީ    02އިން ފެށިގެން    2013މާރިޗު   17އިނުވާތީ،  ހަމަޖައްސައިދީފަ

ރ. )ފަސްލައްކަ ސާޅީސް ފަސްހާސް ތިންސަތޭކަ  -/545,385މަސްދުވަހުގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކުގެ ޖުމުލައަށްވާ  69

ރުފިޔާ(   ފަހެއް  އެދި  އަށްޑިހަ  ކޮމިަޝނަށް  ފަރާތުން  މް ސަޢީދުގެމަރްޔަ ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުމަށް   ސިވިލް ސަރވިސް 

 ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.  2022ސެޕްޓެންބަރު  21ރައްދުވާގޮތަށް 

 ގެ ރައުޔު މެންބަރު 

 ރައުޔު   މިފްރާޒް ނިޒާރުގެ هللا ޢަބްދު 

 ކަންކަން: މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު  

ފަރާތްކަމުގައިވާ .1 ހުށަހެޅި  /    މައްސަލަ  ކުޑަހުވަދ   ސަޢީދު ދ.  މަރްޔަމް  )ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން   ސްވީޓްމީޓް، 

ކާޑު ނަންބަރު:   މުޚާ  (A211400އަންގައިދޭ  ގޮތުގައި  ގެ  ހުށަހެޅި ފަރާތް"  "މައްސަލަ  ފަހުން  ބުކުރެވޭ  ޠަ)މީގެ 

ހުށަހެޅުމުގެ  މައްސަލަ  ގައި ގޮތުން    ފަރާތް(  ފޯމު'  ހުށަހަޅާ  'މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ 

ނަޒަރުކުރުމުން ކަންކަމަށް  ފަރާތް    ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ހުށަހެޅި  މެދު  ގޮސްފައިވަނީ  އަދާކުރަމުން  މައްސަލަ 

އެސިސްޓަންޓް   އިދާރާގައި  ަޤއުމީ  އޮފިސަރުގެސަރަޙައްދުގެ  ރިސޯސް  މަާޤމުގެ    މަޤާމުކަމަށާއި،  ހިއުމަން  އެ 

އާއި އެ މަާޤމުގެ ޢިނާޔަތްތަކުގެ ފަސްދޮޅަސް ފަހެއް ރުފިޔާ(  )ހަތަރުހާސް    ރ.-/4065  މަހަކު  މުސާރައިގެ ގޮތުގައި

ރުފިޔާ( )  ރ.-/3,775މަހަކު    ގޮތުގައި ފަހެއް  ހަތްދިހަ  ހަތްސަތޭކަ  ލިބެމުންދިޔަކަމަށް   ތިންހާސް 

 ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  

)މީގެ ފަހުން "މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް"   ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝން  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުންއެގޮތުން   1.1

ރައްދުވާގޮތަށް   އަށް  ފަރާތް(  މުޚާޠަބުކުރެވޭ  ގޮތުގައި  ހުށަހެޅުމުގެ  ގެ  ަޝކުވާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ 

ކުޑަހުވަދ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބަދަލުކުރެވުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން ދ.މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް    ،އަސާސަކީ



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
 VTR/2022/198މައްސަލަ ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު މަރްޔަމް ސަޢީދު
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ތާރީޚުކަމަށްވާ   ވަޒީފާއަށް ނެރުނު  ޢިނާޔަތްތައް   2019ޖަނަވަރީ    02އެ އިދާރާގެ  މުސާރައާއި  ހަމައަށްވާ  އާ 

 ހަމަޖައްސައިދީފައިނުވާތީކަމަށް އެފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  

މައަށް އާ ހަ  2019ޖަނަވަރީ    02އިން ފެށިގެން    2013މާރިޗު    17މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ،   .2

ހުރި   ނުނެރި  ގޮތުގައި    69ވަޒީފާއަށް  ޢިނާޔަތްތަކުގެ  މުސާރައާއި  މަސްދުވަހުގެ  ނުވައެއް(  ުޖުމަލ  )ފަސްދޮޅަސް 

ރިުފާޔ(  -/545,385 ަފސް  ައށްޑަިހ  ިތްނަސޭތކަ  ަފސާްހްސ  ާސީޅްސ  )ަފސަްލްއަކ  ަހމަަޖްއަސއިިދުނަމްށަކްނ  ރ. 

  ަހަގުކެރެވެއެވ.ާފ  'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' އަށް ނަޒަރުކުރުމުން

ަވޒާީފާއބެހޭ   .3 ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ޮގުތްނ  ަރއްދިުދުނުމެގ  ަޝުކާވައްށ  ަފާރުތެގ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

ުރުކުރުމްނ،  ަޒްޓަރިއިބުއނަަލްށ ހުށަަހޅަާފިއާވ 'ަމްއސަަލިއެގ ަޖާވުބ ުހށަަހާޅ ޯފުމ' ަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ ަކްނކަަމްށ ަނ

އާިދާރ  ަޤުއީމ   ަޤުއީމ  ަސރަހައުްދެގ  މުެދ  ެއްއގަޮތށް  ިސާޔސުަތަތކާ  ަކނަޑެއޅި  ަސުރާކުރްނ  ުއވުާލަމށް  އާިދާރަތްއ 

ަވޒާީފަތެކްއ ަމގުފިަހޮކްށ،   ިއުތރު  ުއވަާލިއ، ެއ އާިދާރެގ ުމަވްއޒުަފްނެގ ަވޒާީފަތްއ ުއުވާމ ގިުޅެގްނ ުމަވްއޒުަފްނަނށް 

ުފުރަޞުތަތްއ ީދ، ެއ ަމަސްއަކުތގެ  ޒުަފްނންަށ ަވޒާީފ  ެއިކ އާިދާރަތުކްނ ުމަވްއ ަހަމަޖްއަސަވއިިދުނަމްށ ެދެވްނ ޮއތް 

އިޮފަސުރެގ   ިޑވޮެލްޕަމްނޓް  ިއޮކޮނިމްކ  އިެސްސަޓްނޓް  ަކުއްނސްިލެގ  ޮކިމަޝުންނ،  ަސރިވްސ  ިސވްިލ  ެތެރިއްނ، 

ޙަާލ  ާޢްނުމ  ިމީއ  ަހަމަޖްއަސއިދަީފިއާވަކަމާށިއ،  ަވޒާީފ  ަފާރަތްށ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ުމަވްއޒުަފްނ  ަމާޤަމްށ  ުތަގިއ 

ަހަމެޖްއިސ   ަވޒާީފ  ުމަވްއޒުަފްނނަށް  ރަިޑްނަޑްންޓކްޮށ،  ުނވަތަ  ަވިކޮކށް  ަވޒާީފިއން  ުމަވްއޒުަފން  ަވިކުކާރ ުއޞ ުލްނ 

ުކެރުވނު   ަމިތްނ  ެއޮގުތެގ  ަހަމަޖްއަސއިދަީފިއަވީނ  ަވޒީފާ  ަފރަާތްށެވްސ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ޙަާލެތްއނ ްނަކމާަށިއ، 

ިއްނ ފިެށެގން    2013ާމިރުޗ    17ިއްނަކމާަށިއ، ަނަމެވްސ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ަވޒާީފައްށ  ަމަސްއަކުތެގ ެތެރ

ބަދުަލ ެގެންސ، އަެފާރުތެގ ަވޒާީފައްށ ބަދުަލ ެގަނިއ ިޗުޓ އެފާަރަތްށ ަޙވުާލޮކށަްފިއީވަނަމެވްސ، އަެފާރްތ ަވޒާީފައްށ  

ަވ އެ  ެތޭރަގިއ  ުމއަްދުތެގ  ިހނަގއިިދަޔ  ަހަމައްށ  ެއްއަބްސުވެމްއ  ެނުރާމ  ވަޒާީފެގ  އަެފާރާތެއުކ  ަހަމެޖްއުސަމްށ  ޒާީފ 

އިަދ ުކަރްނޖޭެހ  ެވވަިފިއުނާވަކަމާށިއ،  ުގިޅެގްނ  ަވޒާީފއާ  އެ  އިަދ  ާޙިޟުރވަެފއުިނާވަކަމާށިއ  ަވޒާީފައށް  އެފާަރުތްނ   

ަވޒާީފއާ ުގިޅެގްނ ުކަރްނޖެހޭ  ަމަސްއަކްތަތްއ ައްނަގއި ަވޒާީފެގ ަބާޔެންއ އަެފރާާތ ަޙވުާލކޮށަްފިއުނާވަކަމާށިއ، އިަދ ެއ  

ުނުކާރ   ޚުިދަމތް  އާަދކޮށަްފިއުނާވއުިރ،  އަެފާރުތްނ  ަމސްޢ ިލްއަޔެތއް  ަމާޤުމެގ  ެއ  ުނވަތަ  ަމަސްއަކެތްއ  ެއްއެވްސ 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
 VTR/2022/198މައްސަލަ ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު މަރްޔަމް ސަޢީދު
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ޮކިމަޝުންނ   ޮގެތްއަކުމަގިއ  ޢަދުުލެވިރ  ެއްނެމ  ަނަގއޭިދްނޖުެހަމީކ  ިޢާނަޔްތަތްއ  ުމާސަރާއިއ  އަެފާރތްަށ  ުމއަްދަތަކްށ 

ިޢނެުދޭކަކަމ ުމާސަރާއިއ  ަވޒާީފައަކްށ  ަމސްޢ ިލްއަޔާތިއ  އާަދުނުކާރ  ުމަވްއޒުަފ  ަނަގއިިދުނަމީކ  ާށިއ،  ާނޔްަތަތްއ 

ްޓަރއިިބުއނުަލެގ ންަނަބުރ   ަފާރތްަށ    VTR/2016/144ަވޒާީފާއބޭެހ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  މްައސަަލައްށ ރާިޢަޔތޮްކށް 

ުނަޙްއުޤ ަމނާްފެއްއަކަމާށއި، ިމ ަމްއސަަލިއަގިއެވ ްސ އަެފާރަތްށ ަވޒާީފ އާަދޮކށަްފިއުނާވ ުދަވްސަތަކްށ ަފިއާސ  ިލޭބ 

ުކަޑުކުރުމެގ   ެގއުްލްނ  ަމްއސަަލަތުކަގއި  މަަދނީ  ިލބިިދުންނަކމާަށިއ،  ަމނާްފެއްއ  ުނޙްައުޤ  އަެފާރަތށް  ަނަގއިިދުނަމީކ 

ިނުކނަްންނ ެއްނިގ ާތީރޚާ    ިޒްނާމައީކ ދަެފާރަތްށ ޮއްނަނ ޒްިނާމެއްއަކަމާށިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތްށ ަވޒާީފައްށ

ަމަސްއަކތް   ަފާރުތްނެވްސ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ިނކުުތމްަށ  ެއަވޒާީފައށް  ުމއްދުަތަގިއ  ިހނަގއިިދަޔ  ަހަމައްށ 

ައްނގަާފިއުނާވިއރު  ޮކށަްފިއުނާވަކަމާށއި،   އަެފާރތްަށ  ަކުއްނސުިލްނ  ނުިކުތަމށް  ަވޒާީފައށް  ުމއަްދުތަގިއ  ެއ  ެއޮގތްުނ 

ަކުއްނިސ ަޢމުަލުކއެފަަދިއްނ  ުނަވތަ  ަރުލްނ  ޮކިމަޝަންށ  ުނވަަތ  ަކއްުނސަިލްށ  ަޙިއިޞްއަޔުތްނ  ަރްސީމ  ުމނާްދަކްނ 

ަވޒާީފާއބޭެހ ްޓަރއިިބުއނަަލށް އަެކާމ ުގިޅެގން ަމްއސަަލ ހުށަަހޅަާފިއުނާވަކަމާށިއ، ިމަކުމްނ ަމއްސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރުތން  

  ަމަސްއކްަތޮކށަްފިއުނާވަކން ދަޭހާވަކަމާށިއ،  ެއ ދުަޢާވުކާރ ެގއުްލްނ ުކަޑުކރުުމެގ ޮގުތްނ އަެފރުާތްނ

ުމއްދަަތީކ     3.1 ަބާޔްނުކާރ  ިޢާނަޔްތަތއަްކަމްށ  ުމާސަރާއިއ  ަނަގއޭިދްނޖޭެހ  ަފާރަތށް  ުހށެަހިޅ  އަަހުރ    6ަމްއސަަލ 

ުމާސަރާއިއ ިޢާނޔްަތތްައަކަމާށިއ، ެއ ުމއްދުަތެގ ެތޭރގިައ އަެފާރުތން އެ   ުދވަަހްށުވެރ ިގަނ ުދވުަހެގ ުމއަްދަތްށވާ 

ުމއަްދުތަގ އެ  ިނުކމަެފިއުނާވިއުރ  ުބއީްދގެ  ަވޒާީފައްށ  ުހރާެދެނަކީމ  ުނކްޮށ  ަމަސްއަކތް  ހުޯދަމްށ  ާއމަްދީނެއްއ  ިއ 

ަހަމަތުކްނ ިވްސނާާލިއުރ ަޤބ ުލުކެރޭވ ަކެމްއނ ްނަކަމާށިއ، އެެހނީ ެއ ުމއަްދުތަގިއ އަެފާރުތްނ ވަޒާީފެއްއ އާަދޮކށް،  

ިއްސެވަބާޔްނުކެރ ިލބަިފިއާވަނަމ  ާއމަްދީނ  އިަދ  ަމަސްއަކްތޮކްށ،  ހުޯދަމްށ  އަެފާރތަށް  ާއމަްދީނ  ުމއަްދަތްށ  ވިިދަޔ 

ުނަޙްއޤު   އަެފާރތްަށ  ަނގައިިދުނަމީކ  ިޢާނަޔތަްތއް  އިަދ  ުމާސަރާއިއ  ކެަމްއަކަމާށިއ،  ލިިބެގނާްދނެ  ަމނާްފެއްއ 

ަވޒާީފާއބެހޭ   ކަަށަވުރުކުރަމީކ  ޮކށަްފިއވޯޭތ  ަމަސްއަކެތްއ  ެއްއެވްސ  ހުޯދަމްށ  ާއމަްދީނ  އަެފާރުތްނ  ެއުމއަްދުތަގިއ 

ުކަޑުކުރުމގެ  ްޓަރިއިބުއނުަލ ގެއުްލްނ  ަފާރުތން  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ެއޮގުތން  ަކެމްއަކަމާށިއ،  ަކަށަވުރުކަރންޖޭެހ  ން 

ެތޭރަގިއ   އުެމއަްދުތެގ  އަދި  ންެތަކަމާށއި،  އެނެގްނ  ކޮށަްފިއާވަކން  ަމަސްއަކެތްއ  ެއްއެވްސ  އަެފރުާތން  ޮގުތްނ 

ަވީޒ އަެފާރްތ  އާިދާރަގިއ  އާަދކޮށަްފިއނާުވަކުއްނސްިލެގ  ަފާރުތްނ  ާފ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަކަމްށެވްސ 

 ފަާހަގޮކށަްފިއެވެއެވ.  
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އެދިފައިވަނީ، .4 ފަރާތުން  ރައްދުވި  މުސާރައާއި    މައްސަލަ  އެދިފައިވާ  ނަގައިދިނުމަށް  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 އޮވެއެވެ.   ކަނޑައަޅައިދިނުމަށްކަން އެނގެން ޢިނާޔަތްތަކަކީ އެފަރާތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއެއް ނ ންކަމަށް 

ފަރާތުން .5 ހުށަހެޅި  ނަންބަރު    މައްސަލަ  ގަވާއިދު  ހުށަހަޅާފައިވަނީ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  މައްސަލަ  މި 

2022/R-14    ެގ ގަވާއިދު(  ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ނަންބަރު    19)ވަޒީފާއާބެހޭ  ގަވާއިދު  އާއި  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

2015/R-20    ުގަވާއިދ ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ގެ  2015)ވަޒީފާއާބެހޭ  )ހ(    8(  މާއްދާގެ  ބަޔާންކުރާވަނަ   ގައި 

ޚިލާފު ނުވަތަ  މައްސަލައެއް  އެ  ޚިލާފެއް  ނުވަތަ  މައްސަލައެއް  ފެށިގެން    ނުއުފެދު  ވަޒީފާއާގުޅޭ    06ތާރީޚުން 

ކަމުގައިވާތީ،)ހައެއް(   ފާއިތުވިފަހުން  މުއްދަތު  ނަންބަރު    މަސްދުވަހުގެ  )ވަޒީފާއާބެހޭ    R-14/2022ގަވާއިދު 

ނަންބަރު   ގަވާއިދު  ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ  ކުރިން  ޓްރައިބިއުނަލުން  ވަޒީފާއާބެހޭ  އަދި  ގަވާއިދު(  ޓްރައިބިއުނަލުގެ 

2015/R-20  ާގަވާއިދު  )ވަޒީފާއ ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ގެ  2015ބެހޭ  މި    9(  ދަށުން  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

މައްސަލައެއްނ ންކަމަށް   ލިބިގެންވާ  އިޚްތިާޞްޞ  ބެލުމުގެ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  މައްސަލައަކީ 

ނަގާފައިވެއެވެކަނޑައަޅައިދިނުމަށް   ނުކުތާއެއް  އިޖުރާއީ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ގަވާއިދު  އެގޮތުން    . އެދި 

ގަވާއިދު    R-20/2015ނަންބަރު   ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ކުރިން، 2015)ވަޒީފާއާބެހޭ  ފެށުމުގެ  ޢަމުލުކުރަން  އަށް   )

ތާރީޚުން   ޚިލާފެއް އުފެދުނު  އެ  ޚިލާފުތައް  ގުޅިގެން އުފެދޭ  ވަޒީފާއާ  ގުޅޭ މައްސަލަތައްވެސް ހިމެނޭހެން  އުޖ ރައާ 

ހުގެ ތެރޭގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭކަން އެނގެން އޮންނާތީ، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ  )ތިނެއް( މަސްދުވަ   3ފެށިގެން  

ނަންބަރު    2015ގަވާއިދު   ގަވާއިދު  ގެންދާ  ޢަމަލުކުރަމުން  މިހާރު  އަދި  ވެސް  ދަށުން   R-14/2022ގެ 

މައްސަލަތަކުގެ އުޖ ރައާގުޅޭ  ވެސް  ދަށުން  ގެ  ގަވާއިދު(  ޓްރައިބިއުނަލުގެ  މި   )ވަޒީފާއާބެހޭ  ހުށަހެޅޭނީ  ތެރެއިން 

ބުރަ އެކަނިކަމަށް  މައްސަލަތައް  ހަމަނުވާ  މުއްދަތު  ފެށުނުއިރު  ޢަމަލުކުރަން  'ވަޒީފާއާބެހޭ  ކޮށް،  ގަވާއިދުތަކަށް 

ގަވާއިދު   ފަށާފައިވަނީ  2015ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ޢަމަލުކުރަން  ގެޒެޓުކޮށް  އެނގެން    2015މާރިޗު    10'  ގައިކަން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް    35)މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރާ ާޤނ ނު( ގެ    2011/4  އޮތްއިރު، ާޤނ ނު ނަންބަރު

' އަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުނުއިރު، ކުރިން ޢަމަލުކުރަމުން  2015ރިޢާޔަތްކޮށް، 'ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދު  

ގަވާއި  2010ގެންދިޔަ   ޓްރައިބިއުނަލްގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ  އަހަރުގެ  ދަށުން  ވަނަ  ގެ   2014ޑިސެންބަރު    09ދުގެ 

ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާތީ،     2013މާރިޗު    17ކުރިން ހިނގާފައިވާ އުޖ ރައާ 
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ފެށިގެން   ޢިނާޔަތްތައް    2014ޑިސެންބަރު    08އިން  މުސާރައާއި  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނިޔަލަށް  ގެ 

ގޮތެ ނުވާކަމަށް  ނަގައިދިނުމާމެދު  ލިބިގެން  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  އިޚްތިާޞްޞ  ކަނޑައެޅުމުގެ  އް 

ފެށިގެން    2014ޑިސެންބަރު    09އެހެންނަމަވެސް،    ކަނޑައަޅައި، ހަމައަށް    2019ޖަނަވަރީ    02އިން  އާ 

ހުށަހެޅު ަޝކުވާ  ހުށަހަޅާ  ބަޔާންކޮށް  ލިބިފައިނުވާކަމަށް  އުޖ ރަ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މުއްދަތު  މައްސަލަ  މުގެ 

ނަންބަރު   ގަވާއިދު  ގަވާއިދު    R-20/2015ފާއިތުނުވާކަން  ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ގެ  2015)ވަޒީފާއާބެހޭ  ވަނަ   8( 

ނަންބަރު   ގަވާއިދު  އަދި  )ހ(  ގެ    R-14/2022މާއްދާގެ  ގަވާއިދު(  ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ވަނަ   19)ވަޒީފާއާބެހޭ 

އޮންނާތީ، އެނގެން  ބެލުމުން  އަށް  )ހ(  ުހށެަހިޅ    2014ިޑެސްނަބުރ    09  މާއްދާގެ  ަމްއސަަލ  ފިެށެގން  ިއްނ 

ްޓަރިއިބއުނަަލށް   ަވޒާީފާއބޭެހ  ިއްޚިތާޞްޞ  ބުެލުމެގ  ަމްއސަަލ  ުގުޅނުްހިރ  ުއޖ ރާައ  ިލބަިފިއުނާވ  ަފާރަތްށ 

ންަނަބުރ  ިލިބެގްނާވަކަމްށ   ްޓަރިއިބުއނުަލެގ  (  2022  ޮނެވްނަބުރ   02)   VTR/IJ/2022/47-200ަވޒާީފއާބޭެހ 

 'ިއުޖާރީއޮގުތްނ ންިނިމ ޮގތް' ަގއި ަކނަޑައޅަާފިއާވެނެއެވ. 

މާރިޗު    17މެދު ސަރަޙައްދުގެ ަޤއުމީ އިދާރާ އުވާލުމާ ގުޅިގެން    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މައިގަނޑު ަޝކުވާއަކީ .6

އާ ހަމައަށް   2019  ޖަނަވަރީ   02ދ. ކުޑަހުވަދ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ވަޒީފާ ބަދަލުކުރުމަށްފަހު    ގައި  2013

އެ އޮފީހުގެ ވަޒީފާއަށް ނުނެރިހުރި މުއްދަތުގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ލިބިފައިނުވުންކަމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު،  

 ؛ މި މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތަށާއި ދެފަރާތުން ހުށަހެޅި ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބެލިއިރު

( 'ވަޒީފާ ބަދަލުކުރެއްވި  2013މާރިޗު    17)  CSC/2013/366(3)ރު  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުގެ ނަންބަ 6.1

ބެލުމުން، އަށް  އުވާލުމާއި    ޗިޓް'  އިދާރާތައް  ގައުމީ  ހިނގަމުންދިޔަ  ދަށުން  އެފެއާޒްގެ  ހޯމް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

ގަވާއިދު   ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ  ރިޑަންޑަންޓްވާތީ،  މުވައްޒަފުން  އެ  ޗެޕްޓަރ    2010ގުޅިގެން  ގެ   9ގެ 

117  ( މާއްދާގެ  ވަޒީފާއަކަނވަނަ  އެހެން  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  މަތިން  ގޮތުގެ  ގައިވާ  ބަދަލުކުރުމުގެ (  ށް 

  ވަޒީފާއެސިސްޓަންޓް ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރުގެ  ފުރުަޞތު ލިބިފައިވުމާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  

ކުޑަހުވަދ     2013މާރިޗު    17 ދެކުނުބުރީ  އަތޮޅު  ނިލަންދެ  އިދާރާއިން  ަޤއުމީ  ސަރަޙައްދުގެ  މެދު  ގައި 

އިދާރާއަށް   ޕްކައުންސިލްގެ  މަާޤމަށް  އެސިސްޓަންޓް  އޮފިސަރެއްގެ  އަދި  ލޭނިންގ  ބަދަލުކުރެވިފައިވާކަމާއި، 
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ގޮތުގައި   މުސާރައިގެ  މަާޤމުގެ  ފަސްރުފިޔާ( -/4,465އެފަރާތުގެ  ފަސްދޮޅަސް  ހަތަރުސަތޭކަ  )ހަތަރުހާސް  ރ. 

ރުފިޔާ(    ރ. )ހަހާސް ފަސްދޮޅަސް ފަހެއް-/6,065ލިބޭ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި  އެފަރާތަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް  

މަހަކު   ގޮތުގައި  އެލަވަންސްގެ  ސަރވިސް  ލިބިދެވޭނެކަމަށް -/1,500އާއި  ރުފިޔާ(  ފަސްސަތޭކަ  )އެއްހާސް  ރ. 

  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ނަންބަރު   6.2 އިދާރާގެ  ކައުންސިލްގެ  ކުޑަހުވަދ   ދެކުނުބުރީ   A-381/MIS/2018/135  (30ނިލަންދެއަތޮޅު 

އެސިސްޓަންޓް  2018ޑިސެންބަރު   އިދާރާގެ  އެ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބެލުމުން،  ސިޓީއަށް   ޕްލޭނިންގ( 

ދުވަހު ވަނަ    2019ޖަނަވަރީ    02އޮފިސަރުގެ ވަޒީފާއަށް ނެރުމުގެ ހުއްދަ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ދެއްވާފައިވާތީ  

ސިޓީއި އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ނިކުމެދިނުމަށް  އެދިފައިވާކަން އޮފީހަށް  ކިބައިން  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ން 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

ދ.  ( ސިޓީއަށް ބެލުމުން،  2019  ޖުލައި  17)  B3/381/2019/10-13މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ނަންބަރު   6.3

ނަންބަރު   ފޮނުވާފައިވާ  މިނިސްޓްރީއަށް  އެ  އިދާރާއިން  ކައުންސިލްގެ    A-381/13/2019/09  (07ކުޑަހުވަދ  

ސަރުކާރުން  2019ޖަނަވަރީ   އިދާރާ  ަޤއުމީ  މެދުސަރަޙައްދުގެ  ރާއްޖޭގެ  ފަދައިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ސިޓީގައި   )

ބަދަލުކުރެވިފައިވާ   އިދާރާއަށް  ކައުންސިލްގެ  ކުޑަހުވަދ   ގުޅިގެން ދ.  މުވައްޒަފުންކަމުގައިވާ    02އުވާލުމާ  )ދޭއް( 

މުޙައްމަދު   އާއި  ސަޢީދު  އެ  ޖާޢުއަށްޝު މަރްޔަމް  އެދިފައިވާތީ،  ހަދައިދިނުމަށް  ލިބޭނެގޮތް  އުޖ ރަ  ޙައްުޤވާ   

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުގެ    ފައިސާއަކީ އެ ދޭއް މުވައްޒަފުންނަށް ކޮންމެހެން ދޭންޖެހޭ ފައިސާއެއްކަމަށްވާނަމަ

 ލިޔުމަކާއެކު އެ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުމަށް އެދިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

ސިޓީއެގޮތުން   6.4 އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ފިނޭންސްގެ  އޮފް  މުވައްޒަފުންނަށް   ގައިވާފަދައިން،މިނިސްޓްރީ  ދެ  އެ 

ހޯދުމަށް   މިންވަރު  ޙައްުޤވާ  މުސާރައިގެ  ކޮމިަޝނުގެލިބެންޖެހޭ  ސަރވިސް  އެދިފައިވާކަން   ސިވިލް    ލިޔުމަކަށް 

އޮގަސްޓު   A-381/188/2019/09  (20ބަރު  ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ކުޑަހުވަދ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަން

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ( ސިޓިއަށް ބެލުމުން 2019



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
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ފަރާތުން   6.5 ހުށަހެޅި  ކޮމިަޝނަށް    2020ޖަނަވަރީ    20މައްސަލަ  ސަރވިސް  ސިވިލް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ގައި 

ލަ ހުށަހެޅި އާ ދެމެދު މައްސަ   2019ޖަނަވަރީ    02އިން ފެށިގެން    2013މާރިޗު    17ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި  

އެ   މަހުރ މްކޮށްފައިވާތީ  ޢިނާޔަތްތަކުން  އެންމެހައި  މުސާރައާއި  ޙައްުޤވާ  ލިބުން  ގޮތުގައި  އުޖ ރައިގެ  ފަރާތުގެ 

 ފައިސާ ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެދިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

 އިދާރާގެ ވަޒިފާ އަދާކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު  އިސްވެދެންނެވުނު ސިޓީގެ ޖަވާބުގައި، އެ ދެ މުވައްޒަފުން ކައުންސިލް 6.6

ހުންނާތީ،  ލިޔެކިޔުންތަކުން ފެންނަން  ކޮމިަޝނުގެ  އިހުމާލުންކަމުގައި  ކައުންސިލް އިދާރާގެ  ހަމަޖައްސާފައިނުވަނީ 

އެ މުވައްޒަފުން އެ އިދާރާގެ އޮނިގަނޑަށް ބަދަލުކުރެވުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން އިދާރާގެ ވަޒީފާއަށް ނެރުނު ތާރީޚާ 

މަށް ާޤނ ނީ  ހަމައަށް އެފަރާތްތަކަށް ލިބެންވާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞ ލާއި އެއްގޮތަށް ދިނު

 ER/381/2020/2  (01-188ހުރަހެއް އޮތްކަމުގައި ނުފެންނަކަމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުގެ ނަންބަރު  

 ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  1(2019ފެބުރުވަރީ 

(  2019ފެބުރުވަރީ    01)  ER/381/2020/2-188ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުގެ ނަންބަރު  ޙަވާލާދެވިފައިވާ   6.7

ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން އެ ދެ މުވައްޒަފުންނަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ  

ދިނު އެއްގޮތަށް  ބަޔާންކޮށްފައުޞ ލާއި  ނުފެންނަކަމަށް  އޮތްކަމަށް  ހުރަހެއް  ާޤނ ނީ  ހަމަޖެހިފައިވާ  އިމުގައި  ވާތީ، 

ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް   ގޮތް  ލިބޭނެ  އުޖ ރަ  ޙައްުޤ  ލިބެންޖެހޭ  އެފަރާތްތަކަށް  އެއްގޮތަށް  ނިލަންދެއަތޮޅު އުޞ ލާ 

ނަންބަރު   އިދާރާގެ  ކައުންސިލްގެ  ކުޑަހުވަދ   ( 2020ފެބުރުވަރީ    09)  A-381/13/2020/3ދެކުނުބުރީ 

 ސިޓީއިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގައި އެދިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ފޮނުވާފައިވާ   6.8 އިދާރާއަށް  ކައުންސިލްގެ  ކުޑަހުވަދ   ދެކުނުބުރީ  އަތޮޅު  ނިލަންދެ  ޖަވާބުގައި  ސިޓީގެ  އެ  އަދި 

ނަންބަރު   ފިނޭންސްގެ  އޮފް  ދެ  ( ސިޓ2020ީފެބުރުވަރީ    12)  B3/381/2020/2-13މިނިސްޓްރީ  އެ  ގައި، 

 
ޮގތުަގއި    ER/381/2020/2-188ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަުނެގ ނަްނބަރު   1 ތާރީޚުެގ  ފޮނުިވ  ކަމަށް    2019ފެބުރުވަރީ    01ސިޓީގައި ސިޓީ 

ފޮނުާވފައިަވނީ   މި ސިޓީ  ޙަާވލާދީކަމުަގއިާވތީއާއި، ސިޓީެގ ރިފަރެްނސް ނަްނބަރުަގއި   2019އޮަގސްޓު    20ބަޔާންކޮށްފައިީވަނމަވެސް،  ެގ ސިޓީއާ 
ކައު  2020 ކުޑަހުވަދ   ބަޔާންކޮށްފައިވުމުެގ އިތުރުން،  ޮގތުަގއި  ކަމަށް  ތާރީޚުެގ    2020ފެބުރުވަރީ    02ްނސިލްެގ އިދާރާއިން މި ސިޓީ ބަލައިަގތް 

ކަމަށް ބަޔާންކުރެިވފައިަވނީ ލިޔުމުެގ ކުށަކުންކަމުަގއި    2019ފެބުރުވަރީ    01ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިާވތީ، އިސްެވދެންެނުވނު ސިޓީެގ ތާރީޚުެގ ޮގތުަގއި  
 ކަމަށް ބަލަންޖެހޭކަމުގައި ދެކެމެެވ.   2020ފެބުރުވަރީ  01ރީޚަކީ ބެލެެވއެެވ. އަދި މި ސިޓީެގ ރަނަގޅު ތާ



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
 VTR/2022/198މައްސަލަ ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު މަރްޔަމް ސަޢީދު

                                             

 

20 ގެ 9 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:  

 

ޢިނާޔަތްތަކަކީ   މުސާރައާއި  ނުދީވާ  ފައިސާއެއްކަމުގަ މުވައްޒަފުންނަށް  ދޭންޖެހޭ  ކައުންސިލް  އިވާކޮންމެހެން  ނަމަ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން   ރަނގަޅުކަމުގައި  އެންމެ  ދެއްވުން  ހަމަޖައްސައިގެން  ތެރެއިން  ބަޖެޓުގެ  އިދާރާގެ 

   ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

އުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ނިލަންދެ އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ކުޑަހުވަދ  ކަމީގެ އިތުރުން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން   6.9

( އަށް ބެލުމުން، ަޤއުމީ  2020އޮގަސްޓު    27)  B3/381/2020/4-13ފޮނުވާފައިވާ އެ މިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު  

ބަދަލުކޮށްފަ އިދާރާއަށް  ކައުންސިލް  ޢިނާޔަތްތައް    އިވާއިދާރާއިން  މުސާރައާއި  ނުލިބިވާ  މުވައްޒަފުންނަށް  ދޭއް 

ކައުން ފައިސާ  ބޭނުންވާ  އިދާރާއަށް  ދެއްވުމަށް  ތެރެއިން   2020ސިލް  ބަޖެޓުގެ  ލިބިފައިވާ  އަހަރަށް  ވަނަ 

 ގެން ދެއްވުމަށް އެދިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  އިހަމަޖައްސަ

ނިލަންދެ އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ކުޑަހުވަދ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން    ހަމަ އެފަދައިން 6.10

( ސިޓީއަށް ބެލުމުން، 2021ޖަނަވަރީ    27)  B3/381/2021/1-13ފޮނުވާފައިވާ އެ މިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު  

ަޤއުމީ އިދާރާއިން ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ ދޭއް މުވައްޒަފުންނަށް ނުލިބިވާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް 

އިތުރުކޮށްދިނު  ކައުންސިލަށް  ފައިސާ  ބޭނުންވާ  އެދިލައްވާފައިވީނަމަވެސް،  ދިނުމަށް  އިދާރާއިން  ކައުންސިލް  މަށް 

ކައުންސިލްގެ   ފައިސާ  އެދިލައްވާފައިވާ  އިދާރާއިން  ތެރެއިން    2021ކައުންސިލް  ބަޖެޓުގެ  އަހަރުގެ  ވަނަ 

 ހަމަޖައްސަވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް އެދިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ފޮނުވާފައިވާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ކުޑަހުވަދ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް  ން  އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއި 6.11

ނަންބަރު   މިނިސްޓްރީގެ  ކައުންސިލް  2021މާރިޗު    B3/381/2021/5  (02-13އެ  ބެލުމުން،  ސިޓީއަށް   )

ވާ  އިން ބަދަލުކޮށްފަވަނަ އަހަރަށް ދ ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބްލޮކް ގްރާންޓުން ަޤއުމީ އިދާރާއި  2021އިދާރާއަށް  

ވަނަ    2021މުވައްޒަފުންނަށް ނުލިބިވާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކުގެ ޚަރަދު ހަމަޖެއްސެވެން ނެތުމުން،  )ދޭއް(    2

މައްސަލަ   އެދި  އިތުރުކޮށްދެވެން  ފައިސާ  ގްރާންޓަށް  ބްލޮކް  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ދ ކުރުމަށް  ކައުންސިލަށް  އަހަރު 

ކައުން  ކަނޑައަޅާނީ  ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް،  ދ ކުރުމަށް  ފައިސާ  ގޮތުގައި  ގްރާންޓުގެ  ބްލޮކް  ސިލްތަކަށް 

ވަނަ މައްދާގެ ދަށުން ފިސްކަލް    79ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞ ލުން ހިންގުމުގެ ާޤނ ނުގެ  



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
 VTR/2022/198މައްސަލަ ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު މަރްޔަމް ސަޢީދު

                                             

 

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:  

 

އުންސިލަކަށް ކަނޑައެޅޭ ބްލޮކް  ފޯމިއުލާއެއްގެ ދަށުންކަމަށާއި، ކައުންސިލްތަކުގެ ޚަރަދުތައް ހަމަޖައްސަންވާނީ އެ ކަ 

ގްރާންޓާއި، ކައުންސިލަށް ލިބޭ ޢާމްދަނީއާއި ކައުންސިލަށް އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބޭ ފައިސާގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް  

ކައުންސިލުގެ   ޚަރަދުތައްވެސް  ކައުންސިލުގެ  ތެރެއިންކަމުގައިވާތީ،  ބަޖެޓުގެ  ޖުމުލަ  ވަނަ    2021ތައްޔާރުކުރެވޭ 

 އެދިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ޓުގެ ތެރެއިން ހަމަޖެއްސުމަށް ބަޖެއަހަރުގެ 

އިދާރާއިން   6.12 ކައުންސިލްގެ  ކުޑަހުވަދ   ދެކުނުބުރީ  އަތޮޅު  މުޙައްމަދު  ނިލަންދެ  ހުށަހެޅި  ޖާޢުއަށް ުޝމައްސަލަ 

ނަންބަރު  އިފޮނުވާފަ  ކައުންސިލްގެ  ބެލުމުން، 2021އެޕްރީލް    A-381/MIS/2021/65  (22ވާ  ސިޓީއަށް   )

އެދި   ހޯދުމަށް  ފައިސާ  މުސާރައާއި  ދުވަސްތަކުގައި  ފާއިތުވި  ނުނެރި  ވަޒީފާއަށް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި   08މައްސަލަ 

ގައި އެ އިދާރާއަށް ސިޓީ ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް، އެ ފައިސާ އިދާރާގެ    2021އެޕްރީލް    21އާއި    2021މާރިޗު  

  އިވާކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް ން ހަމަޖައްސަވައިގެން ދ ކުރުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އަންގަވާފަ ބަޖެޓުގެ ތެރެއި

ޓަށް އެ  އެ އިދާރާގެ ބަޖެޓުގެ ތާށިކަން ހުރުމާއެކު އެފައިސާ ދެވޭނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން އިދާރާގެ ބަޖެ

އިތުރުކޮށްގެންކަމަށްވާ  ކައުންސި  ތީ،ފައިސާ  މަސައްކަތް  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  އެ  ކުރަމުންދާކަމަށް  ލުން 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި  .7

ހެކި ޝަފަހީ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފުރުަޞތުގައި  ދެވުނު  ހުށަހަޅަން  ހެކިން  ދ.  ޝަފަހީ  ގޮތުގައި  ންގެ 

ނަން ހުށަހަޅާފައިވާއިރު، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ޝަފަހީ ހެކިންގެ  އަޙްމަދު މަޢުރ ފްގެ  ،  ނ ރާނީގެކުޑަހުވަދ  /  

 ގޮތުގައި އެއްވެސް ހެއްކެއްގެ ނަން ހުށަހަޅާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ހެކިބަސްދެމުން   7.1 މަޢުރ ފް  އަޙްމަދު  ހާިޟރުކުރެވުނު  ގޮތުގައި  ހެއްކެއްގެ  ޝަފަހީ  މައްސަލައިގައި  މި  އެގޮތުން 

ޖުމުލަގޮތެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސި ޗިޓާ އެއްގޮތަށް ވަޒީފާއަށް ނުނެރި 

ޅި ފަރާތަކީ އަވަށްޓެރިޔަކަށްވާތީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަރަށް  ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްވިކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެ

އެނގޭކަމަށާއި،   ހެކިވެރިޔާއަށް  ކަންތައްތައް  ވަރަށް ގިނަ  ހޯދުމަށް  ވަޒީފާ  އެ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ކައުންސިލްގެ    2017މަސައްކަތްކުރިކަމަށާއި،   ހޮވުމާއެކު  ކައުންސިލަށް  ހެކިވެރިޔާ  އަހަރު  ވަނަ 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
 VTR/2022/198މައްސަލަ ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު މަރްޔަމް ސަޢީދު

                                             

 

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:  

 

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނަށް އެ ކޮމިަޝނުގެ    އިތުރު ބޭފުޅަކު ންމާދާރުވެރިޔާއާއި ކައުންސިލްގެ ރައީސްއާއި  ޒި

 ވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  ރައީސްއާ ބައްދަލުކުރަން ދިޔަކަމަށް

ހާޒިރު .8 ވަޒީފާއަށް  ނުލައި  އެންގުމަކާ  އެއްޗެއް  އެއްވެސް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލައަކީ  ނުވުމުގެ  މި 

މައްސަލައެއްކަމަށް ނުބެލެވޭތީއާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އޮފީހަށް ނިކުމެފައިނުވަނީ ދ. ކުޑަހުވަދ  ކައުންސިލް  

ރިޕޯޓުގެ   މި  އިހުމާލުންކަން  މި    6.6އިދާރާގެ  އޮންނާތީއާއި،  އެނގެން  ސިޓީއިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި 

ސިވިލް   ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތަށް  މައްސަލައިގައި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކޮމިަޝނުންވެސް  އެއްވެސް  ސަރވިސް 

ޚިލާފު    ފައިސާއެއް މައްސަލައިގައި  މި  އިންކާރުކޮށްފައިނުވާތީއާއި،  މައްސަލައަށް  މި  ދޭންނުޖެހޭކަމަށްބުނެ 

ގުޅިގެންކަމުގައިވާ މުއްދަތާ  ދޭންޖެހޭ  ފައިސާ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހަމައެކަނި  މި ތީ،  އުފެދިފައިވަނީ 

ބެލޭނީ   މައްސަލައިގައި  މި  ފަދައިން  ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ނިންމުމުގައިވެސް  އިޖުރާއީ  ިޑެސްނަބރު    09މައްސަލައިގެ 

ަމްއސަަލ    2014 ުގުޅނުްހިރ  ުއޖ ަރާއ  ިލބަިފިއނާުވ  ަފާރތްަށ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ެފިށެގްނ    09ކަމުގައިވާތީ،  ިއން 

ވަޒީފާއަށް   2014ޑިސެންބަރު   އިދާރާގެ  ކައުންސިލްގެ  ކުޑަހުވަދ   ދ.  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފެށިގެން  އިން 

ތާރީޚުކަމަށްވާ   އޮތްތޯ   2019ރީ  ޖަނަވަ  02ނެރެފައިވާ  ހަމައެއް  ނަގައިދެވިދާނެ  އުޖ ރަ  ފުރިހަމަ  ހަމައަށްވާ  އާ 

 ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ވަޒީފާއަށް  8.1 އިދާރާގެ  ކައުންސިލްގެ  ދެކުނުބުރީ  އަތޮޅު  ނިލަންދެ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލައިގައި  މި 

މައްސަލަ   މާހައުލެއް  ނިކުމެފައިނުވަނީ  ކުރެވޭނެ  މަސައްކަތް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި 

ބަހުން ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސަރވިސް  ހަމަޖައްސައިދީފައިނުވާތީކަން  ސިވިލް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ނާއި، 

ން އޮވެއެވެ.  ޗިޓަށް ބެލުމުން އެނގެ  (2019ފެބުރުވަރީ    01)  ER/381/2020/2-188ކޮމިަޝނުގެ ނަންބަރު  

އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވަޒީފާގެ މާހައުލެއް ާޤއިމުކޮށްދިނުމަށް އެދި ކުޑަހުވަދ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް 

ޖަވާބުގައި   ސިޓީގެ  އެ  މައްސަލަ  -އެންޓިއެދިފައިވާނެކަމަށާއި،  ހުށަހަޅައި  މައްސަލަ  ކޮމިަޝނުގައި  ކޮރަޕްަޝން 

ވަކި ކޮމިަޝނުން  ނެތްކަމަށް  ބަލަމުންދާތީ،  ނެރެވެން  ވަޒީފާއަށް  ނިމެންދެން  ގޮތަކަށް  ރައީސް    ކައުންސިލްގެ 

ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގައި    2022ނޮވެންބަރު    29  އިބްރާހީމް ފިކްރީ ސޮއިކުރައްވައި ފޮނުވާފައިވާކަމަށް



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
 VTR/2022/198މައްސަލަ ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު މަރްޔަމް ސަޢީދު

                                             

 

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:  

 

ފާހަގަކޮށްފަ ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަޑުއެހުމުގައި  މައްސަލައިގެ    20އެހެންނަމަވެސް  އިވެއެވެ.  ބޭއްވުނު 

އެ    ފާހަގަކޮށްފައިވަނީގައި ބޭއްވުނު މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން    2022ނޮވެންބަރު  

އެއްވެސް   ނުވަތަ  ސިޓީއެއް  އެއްވެސް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނިކުތުމަށް  ވަޒީފާއަށް  ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ 

 އެއްޗެއް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނަށް ލިބިފައިނުވާކަމަށެވެ. 

ރައްދުވި  އަދި 8.2 މައްސަލަ  ނިކުމެފައިނުވަނީ  ވަޒީފާއަށް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލައިގައި  ފަރާތުން  މި   

ބުނާއިރު،  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ާޤއިމުކޮށްދީފައިނުވާތީކަމަށް  މާހައުލެއް  އަދާކުރެވޭފަދަ  ވަޒީފާ  އެފަރާތަށް 

ރައްދުވި   މައްސަލަ  ކޮށްފައިނުވާކަމަށް  މަސައްކަތެއް  އެއްވެސް  ނިކުތުމަށް  ވަޒީފާއަށް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 ފަރާތުން ބުނެއެވެ.  

މައްސަ  8.3 ނިކުތުމަށް  މި  ވަޒީފާއަށް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބެލުމުން  ގޮތަށް  ހިނގާފައިވާ  ކަން   2013ލައިގައި 

ވަނަ އަހަރު މަސައްކަތް ކުރުމުން، ދ. ކުޑަހުވަދ  ކައުންސިލުން އެ މައްސަލަ އެންޓި ކޮރަޕްަޝން ކޮމިަޝނުން  

، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއަށް ނެރުމަށް ދ. ބަލަމުންދާކަމަށް ބުނިކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ބުނުމާއި

ކުޑަހުވަދ  ކައުންސިލުގައި އެދުނުކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ހެކިން ބުނާ ބުނުން ފިޔަވައި އިތުރު އެއްވެސް  

ނިލަންދެއަތޮޅު  ހެއްކެއް މި މައްސަލައިގައި ހުށަހަޅާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  

ކޮށްފައިވާނެކަމަށް   މަސައްކަތް  ގޮތުން  ގޮތް  އެކި  އަދި  ފޮނުވައި  ސިޓީ  އިދާރާއަށް  ކައުންސިލްގެ  ދެކުނުބުރީ 

ތާރީޚުން   ބަދަލުކުރި  ވަޒީފާ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ނެރު ވަޒީފާއަށް  އެފަރާތް  ހަމައަށް  ފެށިގެން  އަހަރާއި،    5މާ  މަހާއި،    09)ފަހެއް(  )ސޯޅަ(   16)ނުވައެއް( 

އެދި   ނެރެދިނުމަށް  ވަޒީފާއަށް  އެ  ނުވަތަ  ނިކުންނަން  ވަޒީފާއަށް  އެ  ފާއިތުވެފައިވާއިރު،  މުއްދަތެއް  ދުވަހުގެ 

ފިޔަވައި އިތުރު  ގައި ސިޓީއެއް ފޮނުވިކަމަށް ބުނާ ބުނުން    2013ސެޕްޓެންބަރު    25މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  

ލިޔެކިޔުމަކުން   އެއްވެސް  ހުށަހެޅުނު  މައްސަލައިގައި  މި  ކޮށްފައިވާކަން  މިންވަރަކަށް  އެކަށީގެންވާ  މަސައްކަތެއް 

ނެރެދިނުމަށް   ވަޒީފާއަށް  ސަބަބުން  ނުނެރުމުގެ  ވަޒީފާއަށް  އެފަރާތް  އަދި  ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ނެތްކަން  އެނގެން 

ޙައްުޤވާ އެފަރާތަށް  އެދި    އެދުމާއި،  ލިބިދިނުމަށް  ޢިނާޔަތްތައް  ކުރިން    2019ޖަނަވަރީ    02މުސާރައާއި  ގެ 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
 VTR/2022/198މައްސަލަ ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު މަރްޔަމް ސަޢީދު

                                             

 

20 ގެ  13 ޞަފްޙާ       
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އެއްވެސް ަޝކުވާއެއް ހުށަހަޅާފައިވާކަން މި މައްސަލައިގައި ހުށަހެޅުނު އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމަކުން އެނގެން ނެތުމުގެ  

ވަޒީފާއަށް   ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުންވެސް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އެކަށީގެންވާ އިތުރުން،  ނެރުމަށްޓަކައި 

 މިންވަރަށް މަސައްކަތެއް ކުރިކަން މި މައްސަލައިގެ ތެރެއިން އެނގެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

)ދަޢުލަތް ވ އިބްރާހީމް ަޝރީފް( ަޤިޟއްޔާގެ    HC-A/218/2013ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު    އެގޮތުން 8.4

 ؛ ވަނަ ނަންބަރުގެ )ށ( ގައި 3ޓުގެ ަޤިޟއްޔާ ނިމުގެ ގޮތުގެ ޚުލާާޞ ރިޕޯ

ދަށަށް އެއްވެއުޅުމުގެ" ބެލުމުގެ  ފަރާތެއްގެ  ރ ޅާލާ  އެއެއްވުމެއް  ތެރެއިން،  އެއްވުމެއްގެ  ރ ޅާލެވޭ  ދަށުން  ގެންދެވޭ   ޤަވާޢިދުގެ 

ގޮތުން ދުވަހުން ދުވަހަށް ބޭނުންކުރެވޭ   ޕިކަޕުފަދަ ތަކެއްޗަކީ، ވަރަށް ގިނަ ފަހަރަށް، ފަރުދުން ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ 

ބަވަތާއި،  )އެއެއްޗެއްގެ  ތަކެތި،  އެފަދަ  ކަމަށްވުމުން،  އެއެއްޗެއް   ތަކެތި  ގޮތުން  އެއެއްޗަކާބެހޭ  ޙާލަތާއި،  ހިފެހެއްޓުނު  އެއެއްޗެއް 

ތެރޭގައި (  މަޢުލ މާތުފަދަ، ވަށައިގެންވާ އެންމެހާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ހިފެހެއްޓި ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ  މުއްދަތެއްގެ   އެކަށީގެންވާ 

ކުރަންޖެހޭނެކަމާއި،  މަސައްކަތްތަކެއް  އެކަށީގެންވާ  ފަރާތަކުން  ހިފެހެއްޓި  އެތަކެތި  ޙަވާލުކުރުމަށް،  ވެރިފަރާތާ  އަދި    އެތަކެތީގެ 

އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ މުދާ ގެންދެވޭ   ބެލުމުގެ ދަށަށް ހަމައެހެންމެ، އެއްވެއުޅުމުގެ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން، އެއެއްވުމެއް ރ ޅާލާ ފަރާތެއްގެ

ސަބަބު ލިބޭ ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމުގެ މިންވަރު ކުޑަކުރުމަކީ އެ ތަކެތީގެ   އެމުދަލެއްގެ   ން ޙާލަތްތަކުގައި، އެކަމުގެ  ވެރިފަރާތަށް 

ތެރޭގައި    ޒިންމާއެއްކަމާއި،  ވެރިފަރާތުގެވެސް  ރ ޅާލުމުގެ  އެއްވުމެއް  ފަރާތެއް އެހެންކަމުން  ކަމާބެހޭ އެއްވެސް  މުދާ،  ފަރާތުގެ   ގެ 

ހޯދުމަށް  އަނބުރާ  އަވަހަކަށް  ވީހާވެސް  އެއެއްޗެއް  ގެންދެވިއްޖެނަމަ،  ދަށަށް  އެއެއްޗެއްގެ   ބެލުމުގެ  މަސައްކަތްތަކެއް  އެކަށީގެންވާ 

  "-އި.. ވެރިފަރާތުންވެސް ކުރަންޖެހޭނެކަމާ 

ނަންބަރު   8.5 ކޯޓުގެ  ސުޕްރީމް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި،  )ޔ މެޓް    SC-A/59/2019މިފަދައިން 

ކޮންސްޓްރަކްަޝން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ )ދައުލަތް(( 

 ؛ މައްސަލައިގައި

އަކީ، އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް، އެއްބަސްވުމުގެ އިލްތިޒާމުތައް ފުރިހަމަކުރުންމަތީ ދެމިހުރި  ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގައި ނަގައިދެވޭ ފައިސާ"

އެކަމުގެ   ކަންކަން  ފަރާތަށް  ޝަރީޢަތުގައި  ބަދަލަކީ  ގެއްލުމުގެ  ޚިލާފަށް  މިއާ  ނ ނެވެ.  އެއްޗެއް  ނަގައިދެވޭ  ގޮތުން  އިނާމެއްގެ 

އެއްބަ  މަތިން،  ހަމަތަކުގެ  އޮންނަ  ސަބަބުން  ސާބިތުކުރުމަށް  ޚިލާފުވުމުގެ  އެ  ޚިލާފުވިކަމާއި،  އެއްބަސްވުމާ  ބައިވެރިޔަކު  ސްވުމުގެ 

މަށް  ގެއްލުމެއްވި ކަމާއި، އެ ގެއްލުންވުމުގައި އެއްބަސްވުމުގެ އަނެއް ބައިވެރިޔާ ހިއްސާވާ މިންވަރަކީ ކޮބައިކަމާއި، ގެއްލުން ކުޑަކުރު

އެދޭ މިންވަރާއި، އެއްބަސްވުމުގައި ގެއްލުމުގެ ބަދަލު  މަސައްކަތެއް ކުރިނަމަ އެ މަސައްކަތަކީ ކޮބައިކަމާއި ، ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގައި 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
 VTR/2022/198މައްސަލަ ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު މަރްޔަމް ސަޢީދު

                                             

 

20 ގެ  14 ޞަފްޙާ       
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  ނަގައިދިނުމާމެދު ހިމެނިފައިވާ އުސ ލު ފަދަ، އެ ގެއްލުމަކާ ގުޅިގެން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވާންޖެހޭ އަދި ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި 

 " ކުރެވިގެން މެނުވީ ކަނޑައެޅޭނެ އެއްޗެއް ނ ނެވެ.ކަންކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެ، އެކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް 

ކޯޓުތަކުގެ   8.6 މަރުޙަލާގެ  މަތީ  ދެވުނު  ޙަވާލާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  ަޤިޟއްޔާއަކީވެސް   2މިފަދައިން  )ދޭއް( 

މައްސަލަތަކަ ބިނާވެފައިވާ  މައްޗަށް  ވާީޤޢާތަކެއްގެ  ގުޅުންހުރި  މައްސަލައަކާ  އެ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ނުވިނަމަވެސް،  ކަށް 

ނިންމުމުގައިވެސް   ގޮތެއް  މައްސަލައިގައި  މި  ހަމަތަކަކީ  އުޞ ލުތަކާއި  ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ  ަޤިޟއްޔާތަކުގައި 

ބުރަވެވޭއިރު، ހަމަތަކެއްކަމަށް  އުޞ ލުތަކަކާއި  ޚިލާފެއް    ރިޢާޔަތްކުރެވިދާނެފަދަ  ދެމެދުގައި  ދެފަރާތެއްގެ 

 އަނެއް ފަރާތަށް ގެއްލުންވާގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާނަމަ، އެ އުފެދިފައިވާނަމަ ނުވަތަ އެ ދެފަރާތުންކުރެ ފަރާތަކުން

ޚިލާފާ ގުޅިގެން ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ އެ ގެއްލުމެއް ލިބޭ ފަރާތުގެވެސް ޒިންމާއެއްކަން  

ފަރާ  އަނެއް  އެއްފަރާތުން  ދެފަރާތުންވެސް  އަދި  ދޭހަވާކަމާއި،  ަޤިޟއްޔާތަކުން  ދެވުނު  ގެއްލުން  ޙަވާލާ  ލިބޭ  ތަށް 

 ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހޭނެކަން ދޭހަވެއެވެ. 

ބެލުމުން  8.6.1 ގޮތަށް  ހިނގާފައިވާ  ކަން  މައްސަލައިގައި  މި  ރިޢާޔަތްކޮށް  ނުކުތާތަކަށް  އިސްވެފާހަގަކުރެވުނު 

ނުލިބި  ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި  އަދި  ނެރެފައިނުވިނަމަވެސް،  ވަޒީފާއަށް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ގޮތުން ކުޑަކުރުމުގެ  ގެއްލުން  ފާއިތުވެފައިވީނަމަވެސް،  ނުވަތަ އަހަރުތަކެއް  އަދާކޮށް  ވަޒީފާއެއް  އިތުރު   

ބަހުންނާއި،  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މަސައްކަތެއްކޮށްފައިނުވާކަން  އެއްވެސް  ހޯދުމަށް  ޢާމްދަނީއެއް 

މައްސަލަ   އޮންނާތީ،  އެނގެން  ސާފުކޮށް  ހެކިބަހުންވެސް  ހެކިންގެ  ހުށަހެޅި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

އެފަ  ފަރާތުންވެސް  ޢިނާޔަތްތައް ހުށަހެޅި  މުސާރައާއި  ޙައްުޤވާ  އެފަރާތަށް  ނިކުތުމަށާއި  ވަޒީފާއަށް  ރާތުގެ 

 ހޯދުމަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުރަނުވެވެއެވެ.  

ހޯދުމުގެ  އެހެންކަމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޙައްުޤވާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް އެފަރާތަށް ނުލިބޭތީ އެފައިސާ   8.7

ވަޒީފާއެއް   އިތުރު  މުއްދަތުގައި  އެ  މިންވަރަށާއި،  މަސައްކަތްކޮށްފައިނުވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގޮތުން 

ހޯދުމަށް ނުވަތަ ޢާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ގޮތުން އިތުރު މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިނުވާތީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މުޅި 

ހުށަހެޅި މުއްދަތުގެ އުޖ ރަ ނަގައިދިނުމަކީ އެ ންމެ ޢަދުލުވެރި ގޮތްކަމުގައި ނުދެކެމެވެ. އެހެންނަމަވެސް މައްސަލަ 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
 VTR/2022/198މައްސަލަ ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު މަރްޔަމް ސަޢީދު

                                             

 

20 ގެ  15 ޞަފްޙާ       
 

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

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

 

ފަރާތް ވަޒީފާއަށް ނެރުމަށްޓަކައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުންވެސް އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިނުވާކަމަށް 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މުސާރައާއި  ބުރަވެވޭތީ، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ބަލައި

ކުގެ ގޮތުގައި ޢަދުލުވެރި މިންވަރެއް ނަގައިދޭންޖެހޭކަމަށް ދެކެމެވެ. އެގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޢިނާޔަތްތަ

 ގަކުރެވެއެވެ.  ނަގައިދެވޭ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކުގެ މިންވަރު ކަނޑައެޅުމަށް ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަ

 ؛ަޤިޟއްޔާގައި  HC-A/586/2016ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  8.8

ލާޒިމްކަމެއްކަން  " މައްޗަށް  ފަރާތުގެ  ވަކިކުރެވުނު  ވަޒީފާއިން  ކުޑަކުރުމީ  ގެއްލުން  ލިބޭ  ވަކިކުރުމުން  ވަޒީފާއިން  ގޮތުން،  މި 

އް( އަހަރުގެ މުއްދަތަކީ އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްކަމަށް މި މައްސަލަ ބެލި  )އެކެ   1އެނގެންއޮންނާތީއާއި އަދި އެހެން ވަޒީފާއެއް ހޯދުމަށް  

 " -... ފަނޑިޔާރުންނަށްވެސް ޤަބ ލުކުރެވުނު ހިނދު، 

ަޤިޟ 8.9 ޙަވާލާދެވުނު  އޮތްއިރު،  ބަޔާންކޮށްފައި  ގުޅިގެން  މިފަދައިން  މައްސަލައަކާ  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  އްޔާއަކީ 

ަޤ ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ  ަޤިޟއްޔާގައި  ގޮތެއް  އެ  ގުޅިގެން  ނުކުތާއާ  ޙަވާލާދެވުނު  ިޟއްޔާއެއްނަމަވެސް، 

ކަނޑައެޅުމުގައި   ގޮތެއް  މައްސަލައިގައި  މި  އުޞ ލަކީ  ހަމައާއި  އިސްވެފާހަގަކުރެވުނު  ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ 

ދެކެމެވެ. އުޞ ލެއްކަމުގައި  ބެލުމުން،   ރިޢާޔަތްކުރެވިދާނެ  ހިނގާފައިވާގޮތަށް  ކަން  މައްސަލައިގައި  މި  އެހެނީ 

)ފަހެއް(    5މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ބަދަލުކުރުމާއި އެ ވަޒީފާއަށް ނެރުމާ ދެމެދު  

ވަޒީފާއަށް މުވައްމުއްދަތެއް ފާއިތުވެފައިވާއިރު،  )ސޯޅަ( ދުވަހުގެ    16)ނުވައެއް( މަހާއި،    09އަހަރާއި،   ޒަފަކު 

ނެރެ އެ މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާއި ވަޒީފާ ބަޔާން ޙަވާލުކޮށް އަދި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަކީ ވަޒީފާދޭ  

ޒިންމާއެއްކަމުގައިވީނަމަވެސް،   މައްސަލަ  ފަރާތުގެ  އެ  އިސްވެރިންނަށް  ތަނުގެ  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  މުވައްޒަފަކު  އެ 

ން އެ މައްސަލަ ޙައްލުނުވާނަމަ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއަދާކުރާ ތަނުގެ ބެލެނިވެރި  ހުށަހެޅުމާއި، އެފަދައި

މައްސަލަ   އެ  އެފަދައިންވެސް  ހުށަހެޅުމާއި،  މައްސަލަ  ކޮމިަޝނަށް  ސަރވިސް  ސިވިލް  ފަރާތްކަމުގައިވާ 

ރިލޭ  ލޭބަރ  އެކުލަވާލާފައިވާ  ހުށަހެޅުމަށް  މައްސަލަތައް  މިފަދަ  ނުވަތަ ޙައްލުނުވާނަމަ  އޮތޯރިޓީ  ަޝންސް 

ޙަީޤަޤތުގައިވެސް   ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހުށަހެޅުމަކީ  މައްސަލަ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހެ 

ގެއްލުންވާކަމުގައިވާނަމަ އެފަރާތުގެ ޒިންމާއެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ. އެހެންކަމުން އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ަޤިޟއްޔާގައި  



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
 VTR/2022/198މައްސަލަ ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު މަރްޔަމް ސަޢީދު

                                             

 

20 ގެ  16 ޞަފްޙާ       
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 
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ފަދައި ޙައްލުކުރުމަށް   1ން  ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ  މައްސަލަ  އެ  އެފަރާތް  މުއްދަތަކީ  ދުވަހުގެ  އަހަރު  )އެކެއް( 

އަދި   ހުށަހަޅުމަށާއި،  މައްސަލަ  އެ  އިދާރާއަކަށް  ކަމާބެހެ  ޙައްލުނުވާނަމަ  ނުވަތަ  ގެއްލުން  މަސައްކަތްކޮށް، 

އެކަށީގެ ފެށުމަށް  މަސައްކަތް  ހޯދުމުގެ  ޢާމްދަނީއެއް  އިތުރު  ގޮތުން  ބުރަވެވޭތީ ކުޑަކުރުމުގެ  މުއްދަތެއްކަމަށް  ންވާ 

ދި  )އެކެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ނަގައިދިނުމަށް ފެނެއެވެ. އަ  01މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  

ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި  މުއްދަތުގެ  ނެރެފައިނުވާ  ވަޒީފާއަށް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެހެންމެ،  ހަމަ 

ޚިދުމަތުގެ  ނަގައިދިނުމުގަ ތަޖުރިބާއާއި  ތަޢުލީމާއި  އެފަރާތުގެ  އުމުރަށާއި،  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އި 

މުއްދަތަށްވެސް ރިޢާޔަތްކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ. އެގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ތަޢުލީމާއި  

މައްސަލަ މި  ލިޔެކިޔުމެއް  އެއްވެސް  ގުޅުންހުރި  ނުކުތާއަށް ތަޖުރިބާއާ  އެ  ހުށަހެޅިފައިނުވާތީ  ތެރެއިން  އިގެ 

ހަމައަށް  ތާރީޚާ  ނިންމާ  މައްސަލަ  މި  ޓްރައިބިއުނަލުން  ވަޒީފާއާބެހޭ  ނެތްނަމަވެސް،  ހަމައެއް  ރިޢާޔަތްކުރާނެ 

އުމުރުން   ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  ހުށަހެޅި    60މައްސަލަ  މައްސަލަ  ފަރާތެއްކަމުން،  ވެފައިވާ  އަހަރު  )ފަސްދޮޅަސް( 

އެކަށީގެންވާފަދަ  ފަރާ ހޯދުމަށް  ޢާމްދަނީ  ނުވަތަ  ވަޒީފާއެއް  އިތުރު  އެފަރާތަކީ  ރިޢާޔަތްކުރުމުން  އުމުރަށް  ތުގެ 

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި އެފަރާތަކީ ޢުމުރެއްގައި ހުރި ފަރާތަކަށްނުވާތީއާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ

ވަޒީފާ    1992 ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ފެށިގެން  މުސާރައާއި  އިން  ފަރާތެއްކަމުގައިވާތީ،  ފަށާފައިވާ  އަދާކުރަން 

)އެކެއް( އަހަރު   01އި ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އިތުރު  ޢިނާޔަތްތައް ނަގައިދިނުމުގައި އެފަރާތުގެ ޢުމުރަށާ

   ދުވަހުގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ނަގައިދިނުމަށް ފެނެއެވެ. 

އިސްވެބަޔާންކުރެ  8.10 އެފަރާތުގެ  އެހެންކަމުން  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ރިޢާޔަތްކޮށް،  ކަންކަމަށް  އެންމެހައި  ވުނު 

ވަޒީފާއަށް ނިކުތުމަށާއި އެފަރާތަށް ޙައްުޤވާ އުޖ ރަ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ގޮތަށާއި، ގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށް 

މަސައްކަ އެއްވެސް  ހޯދުމަށް  ޢާމްދަނީ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ރައްދުވާ  މައްސަލަ  މައްސަލަ  ކޮށްފައިނުވާތީއާއި،  ތެއް 

ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއަށް ނެރުމަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތަށާއި އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  

 09ށް،  ޢުމުރަށާއި ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތަށް ބަލައި، މި މައްސަލައިގައި ނިންމާފައިވާ އިޖުރާއީ ނިންމުމަށް ރިޢާޔަތްކޮ

)ދޭއް( އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށްވާ    02ގެ ނިޔަލަށް    2016ޑިސެންބަރު    08ން  އިން ފެށިގެ  2014ޑިސެންބަރު  

  09މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނަގައިދެވޭ ޢަދުލުވެރި ޢަދަދެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ. އަދި  



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
 VTR/2022/198މައްސަލަ ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު މަރްޔަމް ސަޢީދު
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)ދޭއް( އަހަރު ބައްދަލުކޮށްފައިވާ    02ގެ ނިޔަލަށް    2016ބަރު  ޑިސެން  08ން ފެށިގެން  އި   2014ޑިސެންބަރު  

ނަގައިދޭންޖެހޭކަމުގައި   ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލައިގައި  މި  ޢިނާޔަތްތައްވެސް  މަހުގެ  ރަމަާޟން 

 ދެކެމެވެ.  

އެފަ  8.11 ގައި  ފޯމު'  ހުށަހަޅާ  'މައްސަލަ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކޯ  އެގޮތުން  ސަޕޯޓިންގ  ރާތަށް 

ވަޒީފާ   ހުށަހަޅާފައިވާ  އެފަރާތުން  ލިބިދެވޭކަން  އެލަވަންސް  މި  ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،  ލިބޭކަމަށް  އެލަވަންސް 

ލިޔެކިޔު އެހެންވެސް  ޗިޓުންނާއި  އެނގޭ  ހުށަހެޅި ބަދަލުކުރިކަން  މައްސަލަ  އިތުރުން،  ނެތުމުގެ  އެނގެން  މަކުން 

އެލަ  ކޯ  ސަޕޯޓިންގ  ފަރާތަށް ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނެތަތީ،  އެނގެން  ގޮތް  ހިސާބުކޮށްފައިވާ  ވަންސް 

ގ ކޯ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް ފައިސާއެއް ނަގައިދެވޭ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ޙިސާބުކުރުމުގައި ސަޕޯޓިން

އް( އަހަރުގެ މުއްދަތަށްވާ )ދޭ   02އިން ފެށިގެން    2014ޑިސެންބަރު    09ނަގައިދީފައިނުވާނެއެވެ. އެހެންކަމުން  

 މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ހިސާބުކުރެވިފައިވާ ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 

 ޖުމުލަ )ރ.(  އަހަރު  މަސް / ނިސްބަތް )ރ.(  ނަގައިދެވޭ ފައިސާގެ ތަފްޞީލު  #
 145560 މަސް   24 6065 މުސާރަ  1
 36000 މަސް   24 1500 ޢިނާޔަތްތައް  2
 3000 ހ. 1436 3000 މަހުގެ ޢިނާޔަތް ރަމަޟާން   3
 3000 ހ. 1437 3000 ރަމަޟާން މަހުގެ ޢިނާޔަތް  4

 187560 ޖުމުލަ 

ވަޒީފާއަށް  .9 ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ރިޢާޔަތްކޮށް،  ކަންކަމަށް  އެންމެހައި  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  އެހެންކަމުން، 

ނުނެރެ ހުރި މުއްދަތުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާގެ މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިނުވާކަން އެނގެން އޮންނާތީއާއި، 

އެފަރާތުގެ   ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މަސައްކަތް މައްސަލަ  ހޯދުމަށް  އުޖ ރަ  ޙައްުޤވާ  އެފަރާތަށް  ނިކުތުމަށާއި  ވަޒީފާއަށް 

ގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޢާމްދަނީ ހޯދުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް  ކޮށްފައިވާ ގޮތަށާއި،  

މައްސަ ކޮށްފައިނުވާތީއާއި،   ފަރާތުން  ރައްދުވާ  ވަޒީމައްސަލަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ޢަމަލުކޮށްފައިވާ  ލަ  ނެރުމަށް  ފާއަށް 

މައްސަލަ   ރިޢާޔަތްކޮށް  މުއްދަތަށް  ޚިދުމަތުގެ  އެފަރާތުގެ  އަދި  ޢުމުރާއި  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގޮތަށާއި، 

ލިބޭ   ގޮތުގައި  މުސާރައިގެ  ފަރާތަށް  އާއި، -/6,065ހުށަހެޅި  ރުފިޔާ(  ފަސް  ފަސްދޮޅަސް  )ހަހާސް  ރ. 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
 VTR/2022/198މައްސަލަ ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު މަރްޔަމް ސަޢީދު

                                             

 

20 ގެ  18 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:  

 

ލި ގޮތުގައި  ނިސްބަތުން  -/1,500ބޭ  ޢިނާޔަތްތަކުގެ  ގެ  ރުފިޔާ(  ފަސްސަތޭކަ  )އެއްހާސް  )ސައްވީސް    24ރ. 

ރ. )އެއްލައްކަ އަށްޑިހަ އެއްހާސް ފަސްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ރުފިޔާ( -/181,560މަސްދުވަސް( ގެ ގޮތުގައި ޖެހޭ  

 ރުފިޔާ(  ރ. )ހަހާސް-/6,000ހ. ގެ ރަމަާޟން މަހުގެ ޢިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ޖެހޭ  1437ހ. އާއި  1436އާއި،  

ރ. )އެއްލައްކަ އަށްޑިހަ ހަތްހާސް ފަސްސަތޭކަ  -/187,560އާއެކު އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ޢަދަދުތަކުގެ ޖުމުލައަށްވާ  

 ފަސްދޮޅަސް ރުފިޔާ( ނަގައިއިދިނުމަށް ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމަން ފެނެއެވެ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
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20 ގެ  19 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:  

 

 މައްސަލައިގެ ނިންމުން: 

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

ވާހަކަތަކަށާއި   ދެއްކި  ދެފަރާތުން  ބެލިއިރު،    ހެކިވެރިޔާގެމަޖިލީހުގައި  ރިޢާޔަތްކޮށް  / ހެކިބަހަށް  ކުޑަހުވަދ   ދ. 

މެދު ސަރަޙައްދުގެ ަޤއުމީ    (A211400)ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:    ސްވީޓްމީޓް، މަރްޔަމް ސަޢީދު

އަތޮޅު   ނިލަންދެ  ގުޅިގެން  އުވާލުމާ  އިދާރާ  ަޤއުމީ  ސަރަޙައްދުގެ  މެދު  ދަނިކޮށް،  އަދާކުރަމުން  ވަޒީފާ  އިދާރާގައި 

ގައި އެ    2013މާރިޗު    17ދާރާގެ މުވައްޒަފުން  ދެކުނުބުރީ ކުޑަހުވަދ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބަދަލުކުރެވުނު އެ އި

ބަދަލުކުރިނަމަވެސް އޮނިގަނޑަށް  އިންތިޒާމް    ،އިދާރާގެ  އަދާކުރެވޭނެ  ވަޒީފާ  އިދާރާގައި  އެ  މުވައްޒަފުން  އެ 

  ، ހަމަޖައްސާފައި ނުވަނީ އެ އިދާރާގެ އިހުމާލުންކަމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުގެ ލިޔުންތަކުން ފެންނަން ހުރުމާއެކު

ފެށިގެން އެ އިދާރާގެ ވަޒީފާއަށް ނެރުނު    އެ މުވައްޒަފުން ކުޑަހުވަދ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބަދަލުކުރެވުނު ތާރީޚުން

މާރިޗު   17އާ ހަމައަށްވާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ހަމަޖައްސައިދީފައިނުވާތީ،    2019ޖަނަވަރީ    02ތާރީޚު ކަމަށްވާ  

ފެށިގެން    2013 ހުރި    2019ޖަނަވަރީ    02އިން  ނުނެރި  ވަޒީފާއަށް  ހަމައަށް  މުސާރައާއި    69އާ  މަސްދުވަހުގެ 

ޖުމުލައަށްވާ   ރުފިޔާ(  -/545,385ޢިނާޔަތްތަކުގެ  ފަހެއް  އަށްޑިހަ  ތިންސަތޭކަ  ފަސްހާސް  ސާޅީސް  )ފަސްލައްކަ  ރ. 

 އްސަލައިގައި، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި މި މަ  މަރްޔަމް ސަޢީދުހަމަޖައްސަވައިދެއްވުމަށް އެދި 

ަހަމެޖްއުސަމށް   ަވޒާީފ  އެ  ެތޭރަގިއ  ުމއަްދުތެގ  ިހނގައިިދަޔ  ަހަމއްަށ  ެނުރާމ  ަވޒާީފައްށ  ަފާރތް  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

އެ   އަދި  ާހިޒރުވަެފިއުނާވަކަމާށިއ  ަވޒާީފައށް  އަެފާރުތން  އިަދ  ެވވަިފިއުނާވަކަމާށިއ،  ެއްއަބސުްވެމްއ  ަވޒާީފގެ  އަެފާރާތެއުކ 

ުގިޅެގ އެ  ަވޒާީފާއ  އިަދ  ަޙވުާލޮކށަްފިއުނާވަކަމާށިއ،  އަެފާރތާ  ަބާޔެންއ  ަވޒާީފެގ  ައްނަގއި  ަމަސްއަކްތަތްއ  ުކަރްނޖޭެހ  ްނ 

އަެފާރުތްނ   ަމްސއ ިލްއަޔެތްއ  ަމާޤުމެގ  ެއ  ުނަވަތ  ަމަސްއަކެތްއ  ެއްއެވްސ  ުކަރްނޖޭެހ  ުގިޅެގްނ  ަވޒާީފާއ 

އަެފާރ  ުމއަްދަތކްަށ  ުނުކާރ  ޚުިދމަތް  ެއްނެމ  އާަދޮކށަްފިއުނާވިއުރ،  ަނަގއޭިދްނޖުެހަމީކ  ިޢާނަޔތަްތއް  ުމާސަރާއިއ  ަތށް 

ޢަދުުލެވިރ ޮގެތްއަކުމަގިއ ޮކިމަޝުންނ ނެުދޭކަކަމާށިއ، މަަދީނ ަމްއސަަލަތުކަގިއ ެގއުްލްނ ުކަޑުކުރުމެގ ިޒްނާމައީކ ދަެފާރތަށް  

ެއްނ ިނުކނަްންނ  ަވޒީފަާއްށ  ަފާރތްަށ  ުހށެަހިޅ  ަމއްސަަލ  ިޒްނާމެއްއަކަމާށއި،  ިހނަގއިިދަޔ  ޮއްނަނ  ަހަމައށް  ާތރާީޚ  ގި 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
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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:  

 

ޮކށަްފިއުނާވަކމްަށ ުބެނ ަމްއސަަލ ަރއުްދވި   ަފާރތްުނ ަމަސްއަކތް  ިނުކތަުމްށ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި  ުމއަްދުތަގިއ ެއަވޒާީފައށް 

 ަފާރުތްނ ަޖާވބާުދީރވަެފިއާވިއުރ، 

މުއްދަތުގައި   ހުރި  ނުނެރެ  ވަޒީފާއަށް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މަސައްކަތެއް މައްސަލަ  ވަޒީފާގެ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

އެފަރާތަށް  ނިކުތުމަށާއި  ވަޒީފާއަށް  އެފަރާތުގެ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އޮންނާތީއާއި،  އެނގެން  ކޮށްފައިނުވާކަން 

ހުށަ މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވާ  މައްސަލަ  ގޮތަށާއި،  ކޮށްފައިވާ  މަސައްކަތް  ހޯދުމަށް  އުޖ ރަ  ފަރާތް ޙައްުޤވާ  ހެޅި 

ފަރާ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ރިޢާޔަތްކޮށް  ގޮތަށް  ޢަމަލުކޮށްފައިވާ  ނެރުމަށް  ލިބޭ  ވަޒީފާއަށް  ގޮތުގައި  މުސާރައިގެ  ތަށް 

ލިބޭ  -/6,065 ގޮތުގައި  ޢިނާޔަތްތަކުގެ  އާއި  ރުފިޔާ(  ފަސް  ފަސްދޮޅަސް  )ހަހާސް  )އެއްހާސް  -/1,500ރ.  ރ. 

ނިސްބަތުން   ގެ  ރުފިޔާ(  ޖުމުލައަށްވާ  )ސަ  24ފަސްސަތޭކަ  ގެ  މަސްދުވަސް(  )އެއްލައްކަ  -/181,560އްވީސް  ރ. 

މަހުގެ ޢިނާޔަތުގެ    ހ. ގެ ރަމަާޟނ1437ްހ. އާއި  1436އަށްޑިހަ އެއްހާސް ފަސްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ރުފިޔާ( އާއި،  

ޖުމުލައަށްވާ  -/6,000ޖުމުލައަށްވާ   ޢަދަދުތަކުގެ  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  އާއެކު  ރުފިޔާ(  )ހަހާސް  ރ.  -/187,560ރ. 

 )އެއްލައްކަ އަށްޑިހަ ހަތްހާސް ފަސްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ރުފިޔާ( ނަގައިއިދިނުމަށް ކަނޑައަޅައި، 

( މިއަދު  ފައިސާ  ނ ން  2023ފެބުރުވަރީ    28އިސްވެދެންނެވުނު  ބަންދު  ރަސްމީ  ފެށިގެން  އިން  )ތިރީސް(    30( 

ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  ތެރޭގައި  ސަޢީދުއަށްދުވަހުގެ  ނ ން    މަރްޔަމް  ބަންދު  ރަސްމީ  ހަމަޖެހޭތާ  އެކަން   3ދިނުމަށްފަހު 

މައްސަލަ ރައްދުވި ސިވިލް ސަރވިސް  ، ލްއަށް ލިޔުމުން އެންގުމަށް)ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަ

 .ކޮމިަޝންގެ މައްޗަށް އަންގައި އަމުރުކޮށް މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ

 1444ޝަޢުބާން  08

 2023ފެބުރުވަރީ  28

 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 

 

 މިފްރާޒް ނިޒާރު هللا ޢަބްދު 

 ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރުވަޒީފާއާބެހޭ 


