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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 
 މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ހު ލާސާ ރިޕޯޓު 

 

 VTR/2021/94 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 މުސާރައާއި އިނާޔަތް ނުދިނުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2021 މާރިޗު 29 : ހު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީ

 2022 ފެބުރުވަރީ 16 : ހު މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީ

 ދަނބިދ   ތަބާ، އަލިގާ / ލ. އަޙްމަދު މުޖް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A312850)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ޓްރިޕް ކޮންސެޕްޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (C-0993/2007ބަރު: )ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭަޝން ނަން

  

 ލާސާ: ހު މައްސަލައިގެ  

( A312850)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:   ދަނބިދ   ތަބާ، އަލިގާ / ލ.އަޙްމަދު މުޖްމައްސަލައަކީ  މި  

ގެ މަންތާ ކުރ ޒް   (C-0993/2007ބަރު:  )ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭަޝން ނަން ޓްރިޕް ކޮންސެޕްޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ގޮސްފައިވާއިރު،    ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން  އިން ފެށިގެން  2018ޖަނަވަރީ  28  މަގާމުގައި  ކެޕްޓަނެއްގެ  ގެދޯނީ ސަފާރީ މޮބުލް  
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މަހު  ، އޭރު  )ހަތެއް( މަސްދުވަހުގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ދީފައިނުވާތީ  07  މުއްދަތުގައިވަޒީފާގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ  

)އެއްލައްކަ    ރ.150،000/-  ނިސްބަތުންގެ  ރުފިޔާ(    ހާސް  )ފަނަރަ  .ރ15،000/-   ގޮތުގައި ދެމުން ގެންދިޔަމުސާރައިގެ

ރައްދުވާގޮތަށް   ޓްރިޕް ކޮންސެޕްޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއަށްއެދި    ނަގައިދިނުމަށްހާސް ރުފިޔާ( އެކީ އެއްފަހަރާ  ންސާސް  ފަ

 ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅެމުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ  2021މާރިޗު  29

 

 

 މެންބަރުގެ ރައުޔު 

 ގެ ރައުޔު ފާތިމަތު މަހީރާ މުޙައްމަދު 

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

 މީގެ)(  A312850)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:   ދަނބިދ   ތަބާ، އަލިގާ / ލ.އަޙްމަދު މުޖް .1

ޮގުތްނ ަވޒާީފއާބޭެހ    ަމްއސަަލ ުހށެަހުޅުމެގ (ފަރާތް  ބުކުރެވޭހާތަމު   ގޮތުގައި  ގެ"  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ"   ފަހުން

ަބޔްާނޮކށަްފިއާވ ަކްނަކަމށް ނަަޒުރުކުރުމްނ ައްނަނިނވި ަކނަްކން  ްޓަރިއިބުއނަަލށް ހުށެަހޅި 'ަމްއސަަލ ުހށަަހޅާ ޯފުމ' ަގއި  

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ.

)ކުންފުނި  ޓްރިޕް ކޮންސެޕްޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒީފާ އާަދުކަރުމްނ ޮގސަްފިއަވީނ  ަމްއސަަލ   .1.1

ނަން ފަހުން    (C-0993/2007ބަރު:  ރަޖިސްޓްރޭަޝން  ގޮތުގައި "މައްސަލަ  )މީގެ  ގެ  ފަރާތް"  ރައްދުވި 

  2018ޖަަނަވީރ    28  ުތްނާރަފ  ެއގެ މަންތާ ކުރ ޒް ސަފާރީ މޮބުލް ދޯނީގައި ކަމަށާއި،   ބުކުރެވޭ ފަރާތް(ހާތަމު

އަެފާރތްަށ ުމސަާރިއެގ ޮގުތަގިއ    ަކަމާށިއ، ަމާގުމ  ެކްޕަޓުނެގ  ެގޯދީނ  އާަދުކަރުމްނ ގޮސަްފިއަވީނ  ިއްނ ެފިށެގްނ

ާހސް ަފްސަސޭތަކ ރިުފޔާ(    )ަހ  ރ. 6،500/ - ާއއި ިއާނޔުަތެގ ގުޮތަގއި  ރިުފާޔ(    ާހްސ   ިތްނ )   ރ. 3،000/ -   މަަހުކ

 ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފާރުތްނ ފަާހަގޮކށަްފިއެވެއވެ.   ިލެބުމނިްދަޔަކަމްށ
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ްޓަރިއިބއުނަަލްށ ަޝުކވާ ުހށެަހުޅުމެގ ައާސަސީކ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ  ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ ަވޒާީފާއބޭެހ  ަމްއސަަލ   .1.2

)ހަތެއް( މަސްދުވަހުގެ މުސާރައާއި    07  އަދާކުރި މުއްދަތުގައި ަވޒާީފ   ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ  ަފާރްތ

 ަބޔާނޮްކށަްފިއާވަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ.   ްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތ  ަކްނއިނާޔަތްތައް ދީފައިނުވާތީ

  ފަނަރަ . )ރ15،000/-  ގެންދިޔަ  ދެމުން  ގޮތުގައި  މުސާރައިގެ   މަހު  އޭރު  އެދަިފިއަވީނ،   ަފާރުތްނ   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ .2

)ރ150،000/-  ނިސްބަތުން  ގެ(  ރުފިޔާ  ހާސް   އެއްފަހަރާ   އެކީ(  ރުފިޔާ  ހާސްންސާސް  ފަ  އެއްލައްކަ. 

 ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ނަގައިދިނުމަށް

ލިމިޓެޑަށް .3 ޕްރައިވެޓް  ކޮންސެޕްޓް  މުޖްތަބާރައްދުވާގޮތަށް    ޓްރިޕް  ވަޒީފާއާބެހޭ   އަޙްމަދު  މައްސަލަ  މި  ހުށަހެޅި 

ބޭއްވުމަށްޓަކައި  ރުގައި  ހާޟި  ނިންމުމުގެގޮތުން މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ދެ ފަރާތުގެ  ޓްރައިބިއުނަލުން ބަލައި ގޮތެއް

 ،ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކަށް ނަޒަރުކުރިއިރު

ކުރަމުން ގެންދަޔަ   .3.1 އަމަލު  އިރު  ކުރިއަށް ގެންދެވުނު  އަޑުއެހުންތައް  ަގާވިއުދ ަންނަބރު  މި މައްސަލައިގެ 

2015/R-20    ؛ ަވނަ ާމއާްދެގ )ހ( ގިައ  23( ެގ  2015)ަވޒާީފާއބޭެހ ޓަްރިއިބުއނުަލެގ ަގާވއުިދ 

ޓްރައިބިއުނަލަ "ވަޒީފާއާބެހޭ ފޮނުވުމުން،   އަމުރު  ރައްދުވާފަރާތަށް  މައްސަލަ  ހާޒިރުވުމަށް  އަމުރާ  ށް  އެ 

ޖުމުލަ   އުޒުރެއްނެތި  މަޤުބ ލު  ލިބި،  އަމުރު  އެ  ނުވަތަ  އަޑުއެހުމަށް   2ހަވާލުނުވެއްޖެނަމަ  )ދޭއް( 

ހުށަހެޅިފައިވާ   ހާޒިރުގައި،  ޣައިރު  އިޚުތިޔާރު  މައްސަލައާމެދުހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ،  ނިންމުމުގެ  ގޮތެއް 

 ".ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ

ބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އަދި އިސްވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދު އިމި  

  ؛ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި 24ގެ  2015

ދިމާވުމުގެ ސަބަބުން   ނަލަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ލިބިފައިވަނިކޮށް، މަޤުބ ލު އުޒުރެއް"ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއު

ސަބަބު ބަޔާންކޮށް، އަމުރުގައިވާ ގަޑީގެ   އަމުރުގައި ހާޒިރުވުމަށް އަންގާފައިވާ ތަނަށް ހާޒިރުވެވެން ނެތްނަމަ، 

ވަޒީފާއާބެހޭ  1 އެކަން  ކުރިން،  ގަޑިއިރު  އަ )އެކެއް(  ލިޔުމުން ޓްރައިބިއުނަލަށް  އަދި  ންގަންވާނެއެވެ. 
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ނެތްކަން  ހާޒިރުވެވެން  ގިނަވެގެން ސަރުކާރު   ނ ންގޮތަކަށް  ބަޔާންކޮށް  ހާޒިރުނުވެވުނު ސަބަބު  އަންގާނަމަ 

 ".)ތިނެއް( ދުވަސްތެރޭގައި ލިޔުމުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ  3 ބަންދު ނ ން

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަ  ބާރާތުންއި މި

ތާވަލުކުރެވި  11:00ގެ    2021  ޖުލައި  12  މެއްއަޑުއެހު   މައްސަލައިގެ  މި .3.2 ހުއަށް  މައްސަލަ  ށަހެޅި ، 

  ފަރަތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ ނުގުޅޭތީއާއި،  ފަރާތަށް ރައްދުވި  މައްސަލަފަރާތުން ދީފައިވާ ފޯން ނަންބަރުން 

 އަށް ތާވަލުކުރެވުނު،   11:00ގެ    2021ޖުލައި    12،  ތަޅުލާފައިވަތީ  ދޮރު  އެޑްރެހުގެ  ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ

އެންގުމަށްޓަކައި،ރުވުމަށް  ހާޟި އަޑުއެހުމަށް   ފަރާތަށް  ރައްދުވި  ޓްރައިބިއުނަލު  މައްސަލަ  ގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ 

' ޙާިޟރުވުމުގެ އަމުރުޓްރައިބިއުނަލަށް  ( '2021  ޖުލައި  27)  VTR-M4/HZR/2021/994  ނަންބަރު

އަމުރު    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ އެޑްރެހުގެ ދޮރުގައި ތަތްކޮށްގެން، އެ ފަރާތަށް

ތާރީރައްދުކުރެވިފައިވީނަމަވެސް،   އަމުރުގައިވާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގަޑިއަށް  ހާއިސްވެ  ރައްދުވި  އި  މައްސަލަ 

އަޑު ފަރާތުން   ބާއްވާ  ޓްރައިބިއުނަލުގައި  އިސްވެ  ހާިޟ  އެހުމަށްވަޒީފާއާބެހޭ  ރުވެފައިނުވާތީއާއި، 

ރުވެވެން ނެތްކަން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދު ހާިޟއި ގަޑިއަށް  ހާބަޔާންކޮށްފައިވާ އަމުރުގައިވާ ތާރީ

އަންގާފައިނުވާތީ  2015 ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ގޮތުގެމަތިން  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ވަޒީފާއާބެހޭ    ،ގައި 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން    24ގެ    2015ނަލުގެ ގަވާއިދު  ޓްރައިބިއު

 ، ރުވުމުގެ އަމުރު ލިބިހާިޟގައި ބޭއްވުނު އަޑުއެހުމަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް    2021  ޖުލައި  12

ފަރާތުން   ރައްދުވި  މައްސަލަ  ނެތި  ޢުޛުރެއް  އަޑުހާޟި މަުޤބ ލު  ފުރަތަމަ  އެހުންކަމުގައި  ރުނުވާ 

 ކަނޑައަޅާފައިވާނެއެވެ. 

، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  އަށް ތާވަލުކުރެވި  09:00ގެ    2021  އޮގަސްޓު  17  މެއްއަޑުއެހު  މައްސަލައިގެ  މި .3.3

  ފަރަތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ ނުގުޅޭތީއާއި،  ފަރާތަށް ރައްދުވި  މައްސަލަފަރާތުން ދީފައިވާ ފޯން ނަންބަރުން 

އަށް   09:00ގެ    2021  އޮގަސްޓު  17،  ތަޅުލާފައިވަތީ  ދޮރު   އެޑްރެހުގެ  ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ

އެންގުމަށްޓަކައި،ރުވުމަށް  ހާިޟއަޑުއެހުމަށް    ތާވަލުކުރެވުނު،  ފަރާތަށް  ރައްދުވި  ވަޒީފާއާބެހޭ    މައްސަލަ 



 

 

 ށް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަ ޓްރިޕް ކޮންސެޕްޓް
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ޓްރައިބިއުނަލަށް ( ' 2021  އޮގަސްޓު  12)  VTR-M4/HZR/2021/1036  ގެ ނަންބަރުޓްރައިބިއުނަލު

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ އެޑްރެހުގެ ދޮރުގައި ތަތްކޮށްގެން، '  ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު

އި ގަޑިއަށް ހާ އިސްވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަމުރުގައިވާ ތާރީއެ ފަރާތަށް އަމުރު ރައްދުކުރެވިފައިވީނަމަވެސް،  

ރުވެފައިނުވާތީއާއި، ހާޟި   އާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގައި ބާއްވާ އަޑުއެހުމަށްވަޒީފާމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  

ރުވެވެން ނެތްކަން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ހާޟި އި ގަޑިއަށް  ހާއިސްވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަމުރުގައިވާ ތާރީ

އަން   2015ގަވާއިދު   ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ގޮތުގެމަތިން  ކަނޑައަޅާފައިވާ   ، ގާފައިނުވާތީގައި 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މި މައްސަލައާ    24ގެ    2015ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދު  

ފަރާތަށް    2021  އޮގަސްޓު  17ގުޅިގެން   މައްސަލަ ރައްދުވި  އަޑުއެހުމަކީ  ބޭއްވުނު  ރުވުމުގެ  ހާިޟގައި 

  އަޑުއެހުންކަމުގައި   ދެވަނަރުނުވާ  ހާޟި އްދުވި ފަރާތުން  މަުޤބ ލު ޢުޛުރެއް ނެތި މައްސަލަ ރަ  ،އަމުރު ލިބި

ގެ )ހ( ގެ ދަށުން މި މާއްދާ   ވަނަ  23  ގެ  2015  ގަވާއިދު  ގެޓްރައިބިއުނަލު  ވަޒީފާއާބެހޭ  ކަނޑައަޅައި،

 ރުގައެވެ. ހާޟި   މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވަނީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ޣައިރު

ހެކިވެރިޔާއާ  ަޝފަހީ ހެކި ހުށަހެޅުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފުރުސަތު ދިނުމުން،    ގެންގުޅިމި މައްސަލައާ   .4

ކަމަށް ބަޔާންކޮށް ގުޅޭނެ  ފަރާތަށް   ފައިވާ ނަންބަރުން އެދީ  ގުޅޭ މައުލ މާތު ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް، ހެކިވެރިޔާއާ 

ކުރުމަށް މައްސަލަ  ނަންބަރެއް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހިއްސާނެ އިތުރު  ހެކިވެރިޔާއާ ގުޅޭ،  ނާއިގުޅޭގޮތް ނުވުމުން

ކޮށްފައިނުވާތީ،   އެކަން  އެންގުމުން،  ފަރާތަށް  ގޮތުގައި  ހުށަހެޅި  ހެއްކެއްގެ  ޝަފަހީ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 ނެވެ.ނުނެގުމަށް ނިންމު ރުކުރުމަށް އެދުނު ފަރާތުގެ ހެކިބަސްހާޟި 

ވާސިލުވުމަށްޓަކައި،   .5 ފައިސާލާއަކަށް  އަދުލުވެރި  މައްސަލައިގައި  ރައްދުވި  މި  މައްސަލަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން )ހަތެއް( މަސްދުވަހުގެ އުޖ ރަ ދީފައިނުވޭތޯއާއި،    07ފަރާތުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތުގައި  

މައްސަލަ   ފައިސާ  އޮތްތޯ  އެދިފައިވާ  ހަމައެއް  ކުރެވިދާނެ  އަމުރު  ދެއްކުމަށް  ފަރާތުން    ބަލަންޖެހޭހިނދު، ރައްދުވި 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ އެއްވެސް ބަހެއް މި މައްސަލައިގައި ލިބިފައިނުވާއިރު، މި މައްސަލައިގައި ރިއާޔަތްކުރެވޭނީ  
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ފައިވާ ލިޔުންތަކަށާއި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށްކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާ 

ލިޔުންތައް   ވަރަށް  އެކަށީގެންވާ  މައްސަލައިގައި  ހުށަހެޅިފައިވާ  ފަރާތުންވެސް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވީނަމަވެސް، 

އި، މައްސަލައިގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާ  ،ކަމާއިހުށަހަޅަންވާނެކަމަށް ގަބ ލުކުރެވޭ 

 މަޖިލީހުގައި ދައްކާފައިވާ ވަހަކަތަކަށް ނަޒަރުކުރާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާ ދެމެދު   .5.1

އެއްބަ އެ  އެއްބަސްވުމުގައި،  ވަޒީފާގެ  ފެށޭނީ  ވެފައިވާ  ގައިކަމާއި،    2018ޖަނަވަރީ    18ސްވުން 

އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އަދާކުރަމުން މޮބުލާ ދޯނީގެ ކެޕްޓަންގެ މަގަމުކަމާއި،  

ދައިމީ   ކަނޑައެޅިފައިނުވާ  މުއްދަތެއް  ވަކި  ގެންދަނީ  އަދާކުރަމުން  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

)ތިން ހާސް 3،000/-ސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަސާސީ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި  ވަޒީފާއެއްކަމާއި، މައް  ރ. 

ލިބިދެވޭނެކާމާއި، މައްސަލަ  ރ. )ހަ ހާސް ފަސް ސަތޭކަ ރުފިޔާ(  6،500/-ރުފިޔާ( އަދި އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި  

އިނާޔަތްތަކުގެ ތެރެއިން މައްސަލަ  ރައްދުވި ފަރާތުގެ ސެލެރީ އެންޑް ބެނިފިޓްސް ޕޮލިސީގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ  

މަ ގެންދިޔަ  އަދަކުރަމުން  ފަރާތުން  ހައް ގާ ހުށަހެޅި  ވަގުތީ ގުމަށް  ވަޒީފާގެ  ދެވޭނެކަމައި،  އިނާޔަތްތައް  ވާ 

މުއްދަތު ނިމުމުން މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ދެވޭނެކަމާއި، ކޮންމެ މީލާދީ މަހެއްގެ އެންމެ ފަހު ދުވަހަށްވުރެ  

 މުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެވެ. މުސާރަ ދެވޭނެކަލަސްނުވާނެހެން މަހު 

ގުޅިގެން   .5.2 މައްސަލައާ  މައްސަލަ    2021އޮގަސްޓު    17މި  އަޑުއެހުމުގައި،  މައްސަލައިގެ  ބޭއްވުނު  ގައި 

  ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާ ދެމެދު ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ 

ނިކަމަށާއި، އިތުރު އިނާޔަތްތައް ހިމަނާފައިނުވާކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އަސާސީ މުސާރަ އެކަ

، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ  ޅާނެކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސްހަބޭންކް އެކައުންޓުގެ ސްޓޭޓްމަން ހުށަ

ސަފާރީއެއްގައި   އަކަނޑުމަތީގައި  މާލެ  ފަރާތެއްކަމަށްވާތީ،  ކުރާ  ހުރުމުގެ  މަސައްކަތް  ދަތިތަކެއް  އުމަށް 

ސަބަބުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ބޭންކް އެކައުންޓްގެ ސްޓޭޓްމަންޓްއާއި، ފައިސާ ހަވާލުކުރާ އެހެނިހެން  



 

 

 ށް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަ ޓްރިޕް ކޮންސެޕްޓް
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ހު ފަރާތުން   2021ޑިސެންބަރު    05ށަހެޅިފައިނުވާކަމުގައި،  ލިޔެކިޔުންތައް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގައި 

 ޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ޓްރައިބިއުނަލަށް ފޮނުވާފައިވާ ސި

  އުޖ ރަ   މަސްދުވަހުގެ(  ހަތެއް)  07  މުއްދަތުގައި  އަދާކުރި  ވަޒީފާ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ .6

 ފައިވޭތޯ ނަޒަރުކުރާއިރު، ދީ

 މާއްދާގެ )ހ( ގައި، ވަނަ  50)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނ ނު( ގެ  2008/2ާޤނ ނު ނަންބަރު  .6.1

މަދުެވެގން މަހަކު އެއްފަހަރު ]ަވުގތީ މުަވއްޒަފަކަށް ލިބެްނާވ މުސާރަ ފިޔަވައި، އެހެން ހުރިހާ މުަވއްޒަފުްނނަށްެވސް،  

 [ މުސާރަ ދޭްނާވެނއެެވ.

ާޤނ ނުގެ   ވަޒީފާއާބެހޭ  ބަޔާންކުރެވިފައިވާއިރު،  އިބާރާތުން  ގައި   55މި  )ށ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

 ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ އަންނަނިވި އިބާރާތުންނެވެ.

 އުނިކުރެޭވނީ   އެއްޗެއް  އެއްެވސް  އުޖ ރައިން  މުސާރައާއި  ދޭ  މުވައްޒަފުންނަށް  އޭނާެގ  ފަރާތަކުން  އެއްެވސް  ( ަވޒީފާދޭ)ށ"

 .ޙާލަތުތަކުަގއެެވ އަންނަިނިވ

 ؛އުނިކުރުން  އެއްޗެއް  އުނިކުރަންޖެހޭ ޮގތުެގމަތިން އެއްޮގތްާވ އަމުރަކާ ކޯޓު ުނަވތަ ޮގތުެގމަތިން ޤާނ ުނގައިާވ (1)

  ހިފުމަށް   ކުއްޔަށް  ުނަވތަ  ހޯދުމަށް،  ތަނެއް  ދިރިއުޅޭނެ  ުނަވތަ  ގެއެއް  ހޯދައިދީފައިާވ  މުަވއްޒަފަކަށް  ފަރާތުން  ަވޒީފާދޭ (2)

  މުވައްޒަފަކަށް   އެ  އޭނާ  ނުަވތަ  ގުޅޭޮގތުން  ފައިސާއާ  ލިބެްނާވ  މުދަލަކަށް  ިވއްކާ  އެމުަވއްޒަފަކަށް  އޭނާ  ުނަވތަ  ދީފައިާވ،

  ދީފައިވާ   ޮގތުގައި  އެޑްާވްނސްެގ  މުސާރައިެގ  ުނަވތަ  ލޯނަކާ  ހޯދައިދޭ  ގެރެންޓީކޮށްދީެގން  އޭނާ  ުނަވތަ  ލޯނަކާ  ދ ކުރާ

  ލިބޭ  އްޒަފަކަށްމުވަ  ނުަވތަ ޢަދަދަކަށް، ހުއްދަދޭ އެ  ލިބިެގން، ލިޔުމަކުން ހުއްދަ،  މުވައްޒަފުެގ ުގޅޭޮގތުން ޢަދަދަކާ

 ؛އުނިކުރުން އުނިކުރާ ނުާވނޭހެން ިގނަ  އެއްބަޔަށްވުރެ ތިންބައިކުޅަ އުޖ ރައިެގ

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

 . [ އުނިކުރުން އުނިކުރާ ފައިސާއާުގޅޭޮގތުން ލިބެްނޖެހޭ ދެއްކުމަށް ފަންޑަކަށް

 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ    20)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނ ނު( ގެ    2008/2ާޤނ ނު ނަންބަރު    އަދި .6.2

 ބާރާތުންނެވެ. އިއަންނަނިވި 



 

 

 ށް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަ ޓްރިޕް ކޮންސެޕްޓް
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އޭާނެގ މުސާރައިން ކެނޑުން   ،ަވުގތަށްާވ މިންަވރު]މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ަގޑީގައި ަވޒީފާއަށް ނުނިކުްނނަ  

 މުވައްޒަފަކު ަވޒީފާއަށް ުނނިކުތުމާ ުގޅިެގން އިތުރު ޖ ރިމަނާކޮށްެގން ުނާވނެއެެވ.[  ،ަވޒީފާދޭ ފަރާތުން  ،ފިޔަވައި 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  54)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނ ނު( ގެ  2008/2ާޤނ ނު ނަންބަރު  .6.3

ަވޒީފާދޭފަރާތުްނ  ލިޔުމެއް  ހިމެނޭ  ކަންތައްތައް  ތިރީގައިއެާވ  އެމުސާރަޔާއެކު  މުސާރަދޭއިރު،  ]މުަވއްޒަފުްނނަށް 

 މުަވއްޒަފުްނނަށް ދޭްނާވެނއެެވ. 

 ؛މުސާރަދޭޭވ މުއްދަތުަގއި އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބޭ މުޅި މުސާރައިެގ ޖުމްލަ ޢަދަދު (1)

ކަނޑާފައިާވނަމަ، އެޮގތުްނ ކެނޑި ޢަދަދާއި އެ ޢަދަދު ކަނޑަންޖެހުނު   އެއްެވސް ޢަދަދެއް އެމުސާރައިެގ ޖުމްލައިން (2)

 ؛ސަބަބު

 މުސާރަދެޭވ މުއްދަތުަގއި، މުވައްޒަފަށް މުސާރައިެގ ޮގތުަގއި ދެޭވ އަސްލު ޢަދަދު. [ (3)

 

 މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކުރެވިފައިވާއިރު، އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު މާއްދާގެ )ށ( ގައި،

ގައިާވ ޮގތުެގމަތިްނ ޢަމަލުކުރުމުެގ ބަދަލުގައި، މުސާރައިެގ ބަޔާނުަގއި ހުންަނންާވނެކަމަށް މި މާއްދާެގ ]މި މާއްދާެގ )ހ(  

)ހ( ގައި ބުނެފައިާވ މަޢުލ މާތު ހިމެޭނޮގތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި އިންނަ މުސާރައިެގ ދަފުތަރެއްަގއި މުވައްޒަފުންލައްާވ، 

 މަޖެއްސިދާެނއެެވ.[މުސާރަ ލިބޭ ަވުގތު ސޮއިކުރުާވ ޮގތަށްެވސް ހަ

ބާރާތުން ބަޔާންކުރެވިފައިވުމުން، މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައިގެ ބަޔާން ލިޔުމުން ދިނުމަކީ، ނުވަތަ  އިމި  

ލ މާތުތައް ހިމެނޭ ދަފްތަރެއް ތައްޔާރުކޮށް އޭގައި މުވައްޒަފުންލައްވާ  އުމުސާރައިގެ ބަޔާނުގައި ހުންނަންވާ މަ

މަހަށް ސޮއިކުރުވުމަކީ،   މައްޗަށް  ވަމަހުން  ފަރާތުގެ  ނަންބަރު  ޒީފާދޭ  )ވަޒީފާއާބެހޭ    2008/2ާޤނ ނު 

ލާޒިމުކަމެއްކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. އެހެންކަމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި    ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  54ނ ނު(  ާޤ

ކަމާ  އެމުސާރަ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދީފައިވާނަމަ  ފަރާތުން މި މައްސަލައިގައި ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ  



 

 

 ށް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަ ޓްރިޕް ކޮންސެޕްޓް
ނަންބަރު:                           ހުށަހެޅި މައްސަލަ   ތަބާއަޙްމަދު މުޖްގޮތަށް ރައްދުވާ   VTR/2021//94މައްސަލަ 

                                             

 

12 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:  
 

 

ގުޅޭ ލިޔެކިޔުން ހުށަހަޅައި އެކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް އޮތް ޒިންމާއެއްކަމުގައި  

 ބުރަވެވެއެވެ. 

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅު ލިޔެކިޔުންތަކުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ   .6.4

އެނގެންއޮންނާ  ރައްދުވި  މުވައްޒަފެއްކަން  މައްސަލަ  ޖަވާބުދަރީވުމަށް  މައްސަލަ  މި  ހުށަހެޅިފައިވާ  ތީއާއި، 

ފަރާތަށް އެކަށީގެންވާ ފުރުސަތު ދެވިފައިވާތީއާއި، އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ފަދައިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް 

ޒިންމާއެއްކަމު  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ދިނުމަކީ  ސަބިތުކޮށް  ދީފައިވާކަން  ބުރަވެވޭތީ، މުސާރަ  ގައި 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ  

 )ހަތެއް( މަސްދުވަހުގެ މުސާރަ ދީފައިނުވާކަމުގައި ބުރަވެއެވެ.  07ވަޒީފާ އަދަކުރި މުއްދަތުގައި 

އެދިފައިވާ ފައިސާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ދެއްކުމަށް އަމުރު ކުރެވިދާނެ ހަމައެއް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   .7

 އޮތްތޯ ބަލާއިރު،

ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރަތުން އަދާކުރި  މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ  .7.1

މަހަކު   ގޮތުގައި  މުސާރައިގެ  އަސާސީ  ފަ  )ހަ  ރ. 6،500/-މަގާމުގެ  ސަހާސް  އަދި  ސް  ރުފިޔާ(  ތޭކަ 

މައްސަލަ    ފައިވާއިރު، )ތިންހާސް ރުފިޔާ( ލިބޭކަމަށް ބަޔާންކޮށް  ރ.3،000/-އިނާޔަތްތަކުގެ ގޮތުގައި މަހަކު  

ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އެދޭގޮތްކަމުގައި  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ހުށަހެޅި  ގޮތުގައި  މައްސަލަ  މުސާރައިގެ  ފަރާތަށް   

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ   ރ. )ފަނަރަ ހާސް ރުފިޔާ( ގެ ނިސްބަތުން-/15,000ލިބެމުންދިޔަ  

ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި އުޖ ރަ ދީފައިވާނުވާ ފަރަތުގެ    )ހަތެއް( މަހުގެ މުސާރަ   07  ރައްދުވި 

ނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ލިބެމުން ދިޔަ  އިސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މުސާރައާއި  ނަގައިދިނުމަށް އެދިފައިވާތީ، މައް

ރެއިން ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމުގައި ދެކޭތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ދަދު މި މައްސަލައިގެ ތެއަ

މުގެ  ގާދާކުރި މަރައްދުވި ފަރާތާއި ދެމެދު ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އަ

ރ. 6،500/-ރ. )ތިން ހާސް ރުފިޔާ( އަދި އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި  3،000/- އަސާސީ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި  



 

 

 ށް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަ ޓްރިޕް ކޮންސެޕްޓް
ނަންބަރު:                           ހުށަހެޅި މައްސަލަ   ތަބާއަޙްމަދު މުޖްގޮތަށް ރައްދުވާ   VTR/2021//94މައްސަލަ 

                                             

 

12 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:  
 

 

)ހަ ހާސް ފަސް ސަތޭކަ ރުފިޔާ( ލިބިދެވޭނެކާމަށް ބަޔާންކޮށްފައިއޮތުމުންނާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން 

)ފަނަރަ ހާސް ރުފިޔާ( ލިބިދެވޭކަން  ރ.  15،000/-ގޮތުގައި    ނާޔަތުގެއިބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މުސާރައާއި  

ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ބޭނުމަށް، އެއްވެސް ހެއްކެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މުސަރައާއި  

ސާރައިގެ  ނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ލިބެމުން ދިޔައީ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން އަސާސީ މުއި

ރ. )ހަ ހާސް ފަސް ސަތޭކަ  6،500/-ރ. )ތިން ހާސް ރުފިޔާ( އަދި އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި  3،000/-ގޮތުގައި  

 ރުފިޔާ( ކަމުގައި ބުރަވެއެވެ. 

އަދާކުރި  .7.2 ވަޒީފާ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަދައިން  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު 

ބުރަވެވޭތީ،    07މުއްދަތުގައި   ނުދީވާކަމަށް  އުޖ ރަ  މަސްދުވަހުގެ  ފަރާތަށް )ހަތެއް(  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ބުރަވެވޭ،   ލިބެމުންދިޔަކަމަށް  ގޮތުގައި  އިނާޔަތުގެ  )ނުވަ ހާސް ފަސް ސަތޭކަ 9،500/-މުސާރައާއި  ރ. 

ރ. )ފަސްދޮޅަސް ހަ ހާސް  66،500/-)ހަތެއް( މަސްދުވަހުގެ މުސާރައަށްވާ    07ރުފިޔާ( ގެ ނިސްބަތުން  

  ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާކަމުގައި އަކީ މައްސަލަ    ފަސް ސަތޭކަ ރުފިޔާ(

 ން ފެނެއެވެ. ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމަ

 

 

 

 

 

 



 

 

 ށް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަ ޓްރިޕް ކޮންސެޕްޓް
ނަންބަރު:                           ހުށަހެޅި މައްސަލަ   ތަބާއަޙްމަދު މުޖްގޮތަށް ރައްދުވާ   VTR/2021//94މައްސަލަ 

                                             

 

12 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:  
 

 

   މައްސަލައިގެ ނިންމުން: 

ވާހަކަތަކަށް   ދެންފަހެ، ދެއްކި  މަޖިލީހުގައި  ބެލި  މައްސަލަ  ލިޔެކިޔުންތަކަށާއި،  ހުށަހެޅި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ބެލިއިރު،އާރި މުޖް  ޔަތްކޮށް  ލ.އަޙްމަދު   / އަލިގާ  ނަންބަރު:  ދަނބިދ   ތަބާ،  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި 

A312850)  ް28  މަގާމުގައި  ކެޕްޓަނެއްގެ  ދޯނީގެ  މޮބުލް  ސަފާރީ  ކުރ ޒް  މަންތާ  ލިމިޓެޑްގެ  ޕްރައިވެޓް  ކޮންސެޕްޓް  ޓްރިޕ  

  07  މުއްދަތުގައި  މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ  ވަޒީފާގައި  ގޮސްފައިވާއިރު،  އަދާކުރަމުން  ވަޒީފާ  ފެށިގެން   އިން  2018  ޖަނަވަރީ

-   ގެންދިޔަ  ދެމުން  ގޮތުގައި  މުސާރައިގެ  މަހު  އޭރު  ދީފައިނުވާތީ،  އްއިނާޔަތްތަ  މުސާރައާއި  މަސްދުވަހުގެ(  ހަތެއް)

)ރ15،000/ )ރ150،000/-  ނިސްބަތުން  ގެ(  ރުފިޔާ  ހާސް  ފަނަރަ.    އެކީ (  ރުފިޔާ  ހާސްންސާސް  ފަ  އެއްލައްކަ. 

 ހުށަހެޅި މި މައްސަލައިގައި،  ރައްދުވާގޮތަށް ލިމިޓެޑްއަށް ޕްރައިވެޓް ކޮންސެޕްޓް ޓްރިޕް  އެދި ނަގައިދިނުމަށް އެއްފަހަރާ

އަމަލުކުރަމުންގެންދިޔަ   އިރު  ގެންދެވުނު  ކުރިއަށް  އަޑުއެހުންތައް  މައްސަލައިގެ  ނަންބަރު  މި   R-20/2015ގަވާއިދު 

ޓްރައިބިއުނަލު)ވަޒީފާ ގަވާއިދު  އާބެހޭ  ގެ  2015ގެ  ދަށުން    21(    17އަދި  ގައި    2021ޖުލައި    12ވަނަ މާއްދާގެ 

ޓްރިޕް ކޮންސެޕްޓް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އަޑުއެހުންތަކަށް ހާިޟރުވުމަށް އަންގާ އަމުރުތައް    ގައި  2021  އޮގަސްޓު

 މި އަޑުއެހުންތަކަށްޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން  ޓްރިޕް ކޮންސެޕްޓް  ރައްދުކުރެވުނުނަމަވެސް،  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއަށް  

ވަނަ   23ގެ    2015ގެ ގަވާއިދު  ކޮށްފައިވާ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލު ހާިޟރުވެފައިނުވާ ސަބަބަށްޓަކައި، އިސްވެ ބަޔާން

 ރުގައި މި މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންގޮސް، ހާޟި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ޣައިރު   ޓްރިޕް ކޮންސެޕްޓްމާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން 

މައްސަލައިގައި   މުޖްތަބާގެމި  މުސާރަ  އަޙްމަދު  އެދިފައިވާ  ހޯދުމަށް  މުޖްތަބާއަށް    ،ފަރާތުން    ދީފައިވާކަން އަޙްމަދު 

މުސާރައާއި  ފަރާތަށް  ކަމުގައި ބުރަވެވޭތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ޒިންމާއެއް  

  07ސް ފަސް ސަތޭކަ ރުފިޔާ( ގެ ނިސްބަތުން  ރ. )ނުވަ ހ9،500ާ/-މަށް ބުރަވެވޭ،  ނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ލިބެމުންދިޔަކައި

ރައްދުވި  އަކީ މައްސަލަ    ރ. )ފަސްދޮޅަސް ހަ ހާސް ފަސް ސަތޭކަ ރުފިޔާ(66،500/-)ހަތެއް( މަސްދުވަހުގެ މުސާރައަށްވާ  

 ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާކަމުގައި ކަނޑައަޅައި،
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( އެކާވީސް)  21( އިން ފެށިގެން )ރަސްމީ ބަންދުނ ން(  2022  ފެބުރުވަރީ   16)  މިއުަދ، ަފިއާސ  ިއްސެވަބާޔްނުކެރުވުނ  

ތަންފީޒުކުރުމަށްފަހު،ދުވަހުގެތެރޭ   ބަންދުނ ން(    ފުރިހަމައަށް  )ރަސްމީ  ހަމަޖެހޭތާ  ދުވަހުގެތެރޭ  ތިނެއް)  03އެކަން   )

މައްޗަށް ޓްރިޕް ކޮންސެޕްޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ    ވިވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިޔުމުން އެންގުމަށް މި މައްސަލަ ރައްދު

 މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ.  ޣައިރު ހާޟިރުގައި މިރިޕް ކޮންސެޕްޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ޓް އަންގައި އަމުރުކޮށް
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 މައްސަލަ ބަލައި ނިންމި 

 

 ފާތިމަތު މަހީރާ މުޙައްމަދު 

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ މެންބަރު


