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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 VTR/IJ/2022/56-200ނަންބަރު: 
 

 

 އިޖުރާއީގޮތުން ނިންމި ގޮތް 
 
 

 VTR/2022/225 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ( ގއ. ވިލިނގިލި/   ވިކްޓޯރިއާ) ޙުސައިން ޢަލީދީދީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A035004)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

 ދަ ހޯކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް: 

 (C-109/2007ނަންބަރު:  ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭަޝން)
 

ރައްދުވާގޮތަށް   ލިމިޓެޑަށް  ޕްރައިވެޓް  ހޯކްސް  ދަ  ފަރާތުން  ޢަލީދީދީގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ   2022ނޮވެންބަރު    02ޙުސައިން  ގައި 

ނަންބަރު   ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ހުށަހަޅާފައިވާ،  ހޯކްސް   VTR/2022/225ޓްރައިބިއުނަލަށް  ދަ  މައްސަލައިގައި، 

ޖަވާބުދާރި ލިމިޓެޑުން  ވަޒީފާއިން ޕްރައިވެޓް  ލިމިޓެޑުގެ  ޕްރައިވެޓް  ހޯކްސް  ދަ  ޢަލީދީދީ  ޙުސައިން  މައްސަލައަކީ  މި  ވިއިރު، 

ހޯދުމަށްއެދި ވަކިކޮށްފައިވާތީ ޢިނާޔަތް  މުސާރައާއި  މުއްދަތުގެ  ބާކީ  ކޮންޓްރެކްޓުގެ  ފައިސާއާއި  އުނިކޮށްފައިވާ  މުސާރައިން   އާއި 

 2022ޖުލައި    13ހެޅި ޙުސައިން ޢަލީދީދީ ވަޒީފާއަށް ޢައްޔަނުކޮށްފައިވަނީ  ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއްކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަ

ވަކިކޮށްފައިވަނީ   ވަޒީފާއިން  އެފަރާތް  އަދި  ކަމަށާއި،  އެޗް.އާރު   2022އޮކްޓޫބަރު    05ގައި  ކުންފުނީގެ  ގައިކަމަށާއި، 

 03އްކަތްކުރާ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުވެސް ފުރަތަމަ  ވަނަ ނަންބަރުގައި ކުންފުނީގައި މަސަ  4ޕޮލިސީގައިވާގޮތުން އެޗް.އާރު ޕޮލިސީގެ  

ވަޒީފާއިން  ޢަލީދީދީ  ޙުސައިން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މުއްދަތުގައިކަމަށާއި،  ޕްރޮބޭަޝން  ހުންނަންޖެހޭނީ  މަހުގައި  )ތިނެއް( 

 ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ   ށާއި،ވަކިކޮށްފައިވަނީ ޕްރޮބޭަޝން މުއްދަތުގައި އެފަރާތުގެ ވަޒީފާ ދާއިމީ ނުކުރަން ނިންމުމާ ގުޅިގެންކަމަ
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ކުރުމުގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި އެއްވެސް ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާ ނުލައި ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން ބާޠިލު  14

ވަކިކުރުމާ ގުޅިގެން ަޝކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ދެފަރާތުންކުރެ ފަރާތަކަށް ލިބިގެންވާކަމަށާއި، އެ މުއްދަތުގައި ވަޒީފާއިން  

ލިބިގެންނުވާކަން މުވައްޒަފުންނަށް  ގެ    ޙައްުޤ  ާޤނޫނު  )  28ވަޒީފާއާބެހޭ  މާއްދާގެ  ، ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި  ގައި  (ށވަނަ 

ާޤނޫނުގެ  އެހެންކަމުން   ވަޒީފާއާބެހޭ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ޢަލީދީދީ  މާއްދާގައި    14ޙުސައިން  ފައިވާ ކަނޑައަޅާވަނަ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައުޫޟޢީ ޕްރޮބޭަޝނުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކަމުގައި ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  

ދެވޭނެ ތަނެއް ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުކޮށްފައިނުވާކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އެދިފައިވާ ބައި ކުރިއަށް ގެން

އެދިފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓް ޕްރައިސްއަށް މި ގެ ފަރާތުން  ޙުސައިން ޢަލީދީދީކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ނެތްކަމަށް  

ފަރާތުން   ލިމިޓެޑުގެދަ ހޯކްސް ޕްރައިވެޓް  އެދި    މައްސަލައިގެ ތެރެއިން އެދެވޭނެ ާޤނޫނީ އަސާސެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް

 ހުށަހެޅި އިޖުރާއީ ނުކުތާއަށް ާޤނޫނީ ގޮތުން ނަޒަރުކުރާއިރު، ގައި   2022ނޮވެންބަރު  29

އާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގައި ބޭއްވުނު ހުށަހަޅާފައިވާ އިޖުރާއީ ނުކުތާމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  މި މައްސަލައިގައި  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއެކު ޕްރޮބޭަޝންގެ މުއްދަތު ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ކުންފުނީގެ އެޗްއާރު ޕޮލިސީގައިކަމަށާއި،  "   އަޑުއެހުމުގައި،

ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހަދާ އެއްބަސްވުމެއް ނޫންކަމަށާއި، އެއީ ސީދާ މިނިސްޓްރީ އޮފް  

އެއްބަސްވުމެއްކަމަށް ޓްރާންސްޕޯ ހަދާ  މިންގަނޑަކަށް  ދޭ  އެފަރާތުން  އެޕްރޫވްކޮށްގެން  ފަރާތުން   " ޓުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ސިވިލް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓު އެންޑް    ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނައިރު،

، ( ސިޓީނ2022ްޑިސެންބަރު    15)  M3/472/2022/1-200ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނަންބަރު  ފޮނުވުނު  އޭވިއޭަޝންއަށް  

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭަޝނުން ހުއްދަ ދެވިފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސީމޭނުންނަށް ވަޒީފާދިނުމަށް 

 ޓްރާންސްޕޯޓް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އިމޫނާއެއްވާނަމަ، އެ ނަމޫނާއެއްގެ މަޢުލޫމާތާހެދޭ އެއްބަސްވުން އޮންނަންވާނެ ގޮތުގެ ވަކި ނަ

ބަދަލެއް އޭވިއޭަޝ  ސިވިލް  އެންޑް އެއްބަސްވުމަށް  ހެދޭ  ވަޒީފާދިނުމަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސީމޭނުންނަށް  ދެވިފައިވާ  ހުއްދަ  ނުން 

މިނިސްޓްރީ އޮފް   ފޮނުވުނު ސިޓީގެ ޖަވާބުގައި،ކުރުމަށްއެދި   ޙިއްާޞގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިފައިވާނަމަ، އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު

 ސިޓީން (  2022ޑިސެންބަރު    18)  472/200/2022/1ނަންބަރު  ން ފޮނުވާފައިވާ  ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭަޝނު

 ވާކަންނުވަތަ ނުކަން  ލިބިފައިވާދިވެހިރާއްޖޭގެ ސީމޭނުންނަށް ވަޒީފާދިނުމަށް ހެދޭ އެއްބަސްވުމަށް ބަދަލެއް ގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާރު  

އިން ފެށިގެން ޢަމަލަކުރަން ފަށާފައިވާ   2006ޖޫން    01  ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންވާނެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިނުވާކަމާއި،
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ވާއިދަކީ ލަކުޑިން ބަނދެފައިވާ ގަމި  ވަނަ މާއްދާއަށް ބެލުމުން،    1ގެ    ސީމޭނުންނަށް ވަޒީފާދިނުމާބެހޭ ަޤވާޢިދު'  'ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ސީމޭނުންނަށް ވަޒީފާދިނުމުގައި   ޓުފަހަރުގައި ދިވެހި ޓަނަށްވުރެ ބޮޑެތި ބޯ   100އޮޑިދޯނި ފަހަރުފިޔަވައި ގްރޮސްޓަނޭޖްގެ ގޮތުން  

އި ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި މި ގަވައިދުގައި ދިވެހި ސީމޭނުންނަށް ވަޒީފާ ދިނުމުގަވައިދެއްކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،  ގަޢަމަލުކުރެވޭ  

ސީމޭނުންނާ ދެމެދު   ދިވެހި  އެއްބަސްވުން އޮންނަވީގޮތުގެ ވަކި ނަމޫނާއެއް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،ހެދޭ  

ނުވަތަ    ލިބިފައިވާކަންވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކަށް  އެއްވެސް މާއްދާއަކަށް އުނިއިތުރުކަން ގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާރު    ކުގެއެއްބަސްވުންތަހެދޭ  

ޅި ފަރާތް  ހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެ  އެނގެން ނެތްކަމާއި،ލިބިފައިނުވާކަންވެސް މި ގަވައިދަށް ބެލުމުން  

'  ބޯޓު ޓަނަށްވުރެ ބޮޑެތި    100'ގްރޮސްޓަނޭޖްގެ ގޮތުން  'އެމް.ޓީ ހޯކްސް ގްލޯރީ' އަކީ މި ގަވައިދުގައި ބަޔާންކުރާ  ވަޒީފާ އަދާކުރާ  

މައްސަލަ ރައްދުވި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ޙުސައިން ޢަލީދީދީ ވަޒީފާ އަދާކުރާ  ،  އްކަން އެނގެން ނެތްނަމަވެސް ބަހުޘްގެ ބޭނުމަށްއެ

ބޯޓެފަރާތުގެ   ފަދަ  ބަޔާންކުރާ  މާއްދާގައި  ބަޔާންކުރެވުނު  އިސްވެ  ސީމޭނުންނަށް   އްކަމަށްބަލާ، އުޅަނދަކީ  'ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

އިސްވެ   ޙާލަތެއްގައިވެސް  މައްޗަށް ހިނގާ ގަވައިދަކަށްވާގެ  އެ ބޯޓުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ސީމޭނުންއަކީ    ވަޒީފާދިނުމާބެހޭ ަޤވާޢިދު'

އެއްބަސްވުމެއްގެ މާއްދާއަކަށް އުނިއިތުރުކަން ގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާރު   ދެމެދު ހެދޭ ވަޒީފާގެއެފަރާތްތަކާ  ބަޔާންކުރެވުނުފަދައިން  

 ނެތްކަމާއި، ނުވާކަން އެނގެން ލިބިފައިވާކަން ނުވަތަ ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި،  13 )ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ 2/2008ާޤނޫނު ނަންބަރު 

އެކުލެވިގެންވާ  ލިޔުންތަކަކުން  ލިޔުމަކުން ނުވަތަ  ކޮންމެ މުވައްޒަފަކާއި، ދެމެދު  ފަރާތާއި،  އެއްބަސްވުމެއް   "ވަޒީފާދޭ  ވަޒީފާގެ 

 އޮންނަންވާނެއެވެ...." 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި، 14 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، މި ާޤނޫނުގެމިފަދައިން 

މުއްދަތުކަމުގައި   ވަގުތީ  ގެންގުޅޭ  ވަޒީފާގައި  ދިގުނޫން  )ތިނެއް(   3"ވަގުތީގޮތުން  ވަޒީފާގެ   މަސްދުވަހަށްވުރެ  މުއްދަތެއް 

 ".އެއްބަސްވުމުގައި ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ 

އެއްބަސްވުމުގެ   ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން   މިފަދައިން ބަލާއިރު،  ނައްަޞށް  މާއްދާގެ  ބަޔާންކުރެވުނު  އިސްވެ  ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، 

 )ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ  03އެއްގެ ގޮތުގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ ކޮންމެ މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް    (implied term)'އިމްޕްލައިޑް ޓަރމް'  



4 ެގ 4    ޞަފްޙާ

 

)ތިނެއް(   03ނެކަމާއި، އެހެންނަމަވެސް ވަގުތީގޮތުން ވަޒީފާގައި ގެންގުޅޭ ވަގުތީ މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި  ޕްރޮބޭަޝން މުއްދަތު ނުހިނގާ

، މަސްދުވަހަށްވުރެ އިތުރުނުވާނޭހެން މުއްދަތު ކަނޑައެޅުމަކީ އެއްބަސްވުމުގެ ބައިވެރިންނަށް ލިބިގެންވާ އިޚްތިޔާރެއްކަމާއި، އެގޮތުން 

އި  03 މަސްދުވަހަށްވުރެ  މުއްދަތެއް  )ތިނެއް(  ޕްރޮބޭަޝން  އެއްބަސްވުމުގައިތުރުނުވާނޭހެން  ކަނޑައެޅިދާނެކަމަށް   ވަޒީފާގެ 

ާޤނޫނުގެ   އޮތަތީ،    14ވަޒީފާއާބެހޭ  އެނގެން  މާއްދާއިން  ހުރީ ވަނަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ބަޔާންކުރާނަމަ ވަޒީފާގެ (  Probationary)"ޕްރޮބޭަޝނަރީ"    ،ޕްރޮބޭަޝންގައިކަން  ދެމެދުވެފައިވާ  ދެފަރާތުގެ  މުއްދަތެއް 

ބުރަވެވޭހިނދު އޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް  ބަޔާންކޮށްފައި  ހުރި   ،އެއްބަސްވުމުގައި  ޕްރޮބޭަޝންގައި  ނުވަތަ  މުވައްޒަފެއްކަން  ވަގުތީ 

ާޤނޫނުގެ   ވަޒީފާއާބެހޭ  ބަޔާންކުރާފަދައިން    14މުވައްޒަފެއްކަން  މާއްދާގައި  މުއްދަތެއް   ހުގެ މަ(  )ތިނެއް  3ވަނަ  ޕްރޮބޭަޝން 

ހުށަހެޅި  ރައްދުވި   މައްސަލަ  މައްސަލަ  ކަނޑައެޅިގެން   ފަރާތާއި  އެއްބަސްވުމުގައި  ވަޒީފާގެ  ވެފައިވާ  ދެމެދު  ފަރާތާ 

 ހިނދު،  ންނައެއްބަސްވުމަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮ ހުށަހެޅިފައިމިވާވާކަން ނުބަޔާންކޮށްފައި

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކުރާފަދަ ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައިވެވޭ   13ކުންފުންޏެއްގެ އެޗް.އާރު ޕޮލިސީއަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

ބުރަވަޒީފާގެ   ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާ ދެމެދު އެހެންކަމުން،  ނުވެވޭތީއާއި،  އެއްބަސްވުމެއްކަމަށް  މައްސަލަ 

ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ޒީފާގެ  ވަ   ވެފައިވާ މުއްދަތުގައިކަމަށް  ޕްރޮބޭަޝން  ހުރީ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެއްބަސްވުމުގައި 

އެއްބަސްވުމުގައި (  Probationary)"ޕްރޮބޭަޝނަރީ"  ސަބަބަށްޓަކައި،   ވަޒީފާގެ  ދެމެދުވެފައިވާ  ދެފަރާތުގެ  މުއްދަތެއް 

އަށް ބިނާކޮށް  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(    14)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2/2008  ނަންބަރު  ާޤނޫނުބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް  

ވަކިކުރެތީ،  ބުރަވެވޭ ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލައިގައި  ހުރި މި  ޕްރޮބޭަޝންގައި  އެފަރާތަކީ  ވުނުއިރު 

ދަ ހޯކްސް ޕްރައިވެޓް ޖަވާބުދާރީވުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވާ  މައުޫޟޢީ ގޮތުން    ށްމައްސަލައަ  މިތީ،  ވޭވޭމުވައްޒަފެއްކަމަށް ބުރަނު

 މައްޗަށް އަންގައި އަމުރުކުރަމެވެ.  ލިމިޓެޑުގެ
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 މަރްޔަމް ރިޝްފާ         

 މެންބަރު ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ 


