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 ޓްރައިބިއުނަލް   ވަޒީފާއާބެހޭ 
                 ދިވެހިރާއްޖެ ، މާލެ   

 މައްސަ ލަ   ނިމުނުގޮތުގެ  ޚުލާސާ   ރިޕޯޓު 
 

 VTR/2020/153 : ނަންބަރު   މައްސަލަ 

 ރަމަާޟން މަހުގެ ޢިނާޔަތް ނުލިބުން މުސާރައާއި : ބާވަތް   މައްސަލާގެ 

 2020އޮގަސްޓް  24 : ތާރީޚު   ހުށަހެޅި   މައްސަލަ 

 2022ޖަނަވަރީ  27 : ތާރީޚު   ނިމުނު   މައްސަލަ 

 (ނ. ހޮޅުދޫ / މަތަރެސްމާގެ) މަންނާނު މުޙައްމަދުޢަބްދުލް  : ފަރާތް  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ 

 (A084861: ނަންބަރު ކާޑު އަންގައިދޭ ރައްޔިތެއްކަން ދިވެހި)

 ލިމިޓެޑް ކޭކޭ ކްރޫޒް ޕްރައިވެޓް  : ފަރާތް  ރައްދުވި   މައްސަލަ 

 (C-1056/2015: ނަންބަރު ރަޖިސްޓްރޭަޝން ކުންފުނި)

 

 ސާ ޚުލާ  ގެ އި މައްސަލަ 

(  )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު  ނ. ހޮޅުދޫ  /   މަތަރެސްމާގެ)  މުޙައްމަދުޢަބްދުލްމަންނާނު  މި މައްސަލައަކީ  

ކޭކޭ ކުރޫޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގައި ކެޕްޓަނެއްގެ މަޤާމުގައި  އިން ފެށިގެން    2016އެޕްރީލް    A084861)  07ނަންބަރު:  

އަދާކުރުމަށް   މުއްދަތަކަށް )ދޭ  02ވަޒީފާ  ދުވަހުގެ  އަހަރު  ވެވި،    އް(  ހަމަވުމުންވެސް،  އެއްަބސްވުމެއް  ވަޒީފާގެ  އެމުއްދަތު 

  ުބނުމުން،  އައުކޮށްދޭނެކަމަށްއެއްަބސްވުން  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން ކޭކޭ ކުރޫޒްއައުކޮށްދީފައިނުވާތީއާއި، އެއްަބސްވުން 

ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗު މަހުން ފެށިގެން   2020އަދާކޮށްފައިވީނަމަވެސް،    ލިއްޔަތުތައްޢޫވަޒީފާގެ މަސްޢަބްދުލްމަންނާނު މުޙައްމަދު  

)ތިނެއް( އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ޢިނާޔަތް ލިިބފައިނުވާތީއާއި، ވަޒީފާ  3ވެދިޔަ ތުލިެބންޖެހޭ މުސާރަ ލިިބފައިނުވާތީއާއި، ވޭ

 އެ ދުވަސްތަކަށްވާ  އަހަރީ ޗުއްޓީ ލިިބފައިނުވާތީ  އަށް ޙައްުޤވާޢަބްދުލްމަންނާނު މުޙައްމަދު ފެށި ތާރީޚުން ފެށިގެން  އަދާކުރަން  

 



 
 ކޭކޭ ކްރޫޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ    2020އޮގަސްޓު    24ޑަށް ރައްދުވާ ގޮތަށް  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެ  ކޭކޭ ކްރޫޒްނަގައިދިނުމަށް އެދި    ފައިސާ

 ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. 

 މެންބަރުގެ ރައުޔު 
 
 

 ޢިބްރާހީމްގެ ރައުޔު  މަރްޔަމް ޝަމްޢާ 

 : ކަންކަން   ފާހަގަކުރެވުނު  ގައި މައްސަލާ 

(  )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން  މ. ހޮޅުދޫ/    މަތަރެސްމާގެ)ޢަބްދުލްމަންނާނު މުޙައްމަދު    ފަރާތްކަމުގައިވާމައްސަލަ ހުށަހެޅި   .1

)މީގެ ފަހުން "މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް" ގެ ގޮތުގައި މުޚާޠަބުކުރެވޭ  (  A084861އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

ހުފަރާތް(   'މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ކަންކަމަށް ވަޒީފާއާބެހޭ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  ފޯމު'  ށަހަޅާ 

  ކޭކޭ ކްރޫޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ފެށިގެން    2016އެޕްރީލް    07ރާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ  ކުނަޡަރު

ގައި ކެޕްޓަނެއްގެ މަާޤމު އަދާކުރި )މީގެ ފަހުން 'މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް' ގެ ގޮތުގައި މުޚާޠަބުކުރެވިފައިވާ ފަރާތް(  

 ލިބެމުން ދިޔަކަމަށާއި،  ރ. )ފަނަރަހާސް ރުފިޔާ(-/15,000ގޮތުގައި    މުސާރައިގެ  ގެފަރާތެއްކަމަށާއި، އެފަރާތަށް މަހު 

 )ދޭއް( އަހަރު   02ގައި    2016އެޕްރީލް    07މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތާ ދެމެދު  

މުއްދަ ހެދުމަށްފަހު    ތަށްދުވަހުގެ  ހަމަވުމުން އެ  އެއްބަސްވުމެއް  އެއްބަސްވުން    ވެސްމުއްދަތު  ވަޒީފާގެ 

ވަޒީފާއުއަ ނަމަވެސް  އެއްބަސްވުން    ކޮށްދީފައިނުވާކަމަށާއި،    މައްސަލަ ރައްދުވި   އައުކޮށްދޭނެކަމަށްއަދާކުރުމަށާއި 

ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗު    2020މުން ގެންދިޔަކަމަށާއި،  އަދާކުރަ ލިއްޔަތުތައް  ޢޫ ވަޒީފާގެ މަސް  ފައިވާތީ،ފަރާތުން ބުނެ

މިހާތަނަށް   ފައިވީނަމަވެސްބުނެ  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  ދޭނެކަމަށް  ތިން މުސާރަދުވަސްމަ  މަހުން ފެށިގެން އެކި

ދީފައިނުވާކަ ދުވަހުގެ    03ވޭތުވެދިޔަ    ،ށާއިމަމުސާރަ  އަހަރު  މަހުގެ  )ތިނެއް(  އެކި ވެސް  ޢިނާޔަތްރަމަާޝން 

ވަޒީފާ  )ތިނެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ ޢިނާޔަތް ނުލިބޭކަމަށާއި،    03އެ  ބަހައިގެން ދޭނެކަމަށް ބުނިނަމަވެސް    ގޮތްގޮތަށް

   ނުވާކަމަށެވެ.އަދާކުރަންފެށީއްސުރެ އަހަރީ ޗުއްޓީ ދީފައި



 
 ކޭކޭ ކްރޫޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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އޭެދޮގްތމައް .2 ަފާރުތްނ  ުހށެަހިޅ  ުބނަެފިއަވީނ،    ސަަލ  ކޮށްފައިވާ ަމަކަމްށ  މަސައްކަތް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  އްސަލަ 

)ތިނެއް( އަހަރަށް އެފަރާތަށް ލިބެންޖެހޭ ރަމަާޟން މަހުގެ    3ފާއިތުވި    ލިބިދިނުމަށާއި،ދުވަސްތަކަށް މުސާރަ  

  ލިބިދިނުމަށްކަން ފައިސާ  ވާ  ދީފައިނުވާތީ އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ދުވަސްތަކަށް  އަހަރީ ޗުއްޓީ  ޢިނާޔަތް ލިބިދިނުމަށާއި،

   ިއްސެވަބާޔްނުކެރުވުނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ޯފަމށް ރާިޢަޔްތުކާރިއުރ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

ކޭ ކޭ  ،ފޯމުގައި" ބަޔާންކޮށްފައިވާކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރާއިރުހުށަހަޅާ  ފަރާތުން ހުށަހެޅި "ޖަވާބު    މައްސަލަ ރައްދުވި .3

ލިމިޓެޑްއާއި   ޕްރައިވެޓް  ފަރާތާ  ކްރޫޒް  ހުށަހެޅި  ވެފައިވަނީ  މައްސަލަ  ދުވަހުގެ  އަ  )ދޭއް(   02ދެމެދު  ހަރު 

އެއީ   ފެށިގެން    2016އެޕްރީލް    07އެއްބަސްވުމެއްކަމަށާއި،  ކަމަށާއި،   2018އެޕްރީލް    07އިން   އަށް 

އަށްފަހު މައްސަލަ  އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާކަމަށާއި، އެ

ދު ވާހަކަ ދެކެވި  ދެވިފައިވަނީ ދެފަރާތް ދެމެ  އަލުން ގެނެވިފައިވާކަމަށާއި، މިގޮތަށް ވަޒީފާ  ށްވަޒީފާއަ  ހުށަހެޅި ފަރާތް

ފަރާތް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އުޞޫލުންކަމަށާއި،  ވަޒީފާއާބެހޭ    2021ރުވަރީ  ފެބު  02ކޮންޓްރެކްޓް  ގައި 

ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުން ފެށިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް   2020  ސިޓީގައިޓްރައިބިއުނަލަށް ފޮނުވާފައިވާ  

ވަނަ އަހަރުގެ މޭ    2020މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް    ބުނެފައިވާއިރު،ވަޒީފާއިން ނުކުތުން ހުއްޓާލާފައިވާކަމަށް  

 މާރޗު ވަނަ އަހަރުގެ    2020  ހިސާބުގައި ވަޒީފާ ދޫކޮށް ބޯޓުން ފައިބައިގެން ގޮސްފައިވާކަމަށާއި،  20މަހުގެ  

މާރޗް    2020މެއި މަހުގެ މުސާރަ ނުދޭކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާއިރު    ،އެޕްރީލް މަހާއިމަހާއި  

ވަނަ    2020މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އެދުމުގެ މަތިން    ،އެޕްރީލް މަހުގެ މުސާރަ ވަނީ ދީފައިކަމަށާއި  މަހާއި

-ތަނުން އެޑްވާންސްކޮށްކަމަށާއި، ކޮވިޑް  މަސް ފެށުނުމަހުގެ މުސާރަ ދީފައިވަނީ    އަދި މާރޗު އަހަރުގެ ފެބުރުވަރީ  

މާއި ގުޅިގެން  ރޭަޝންތައް ހުއްޓި 'ގްރައުންޑް' ކުރަންޖެހުބޯޑަރު ބަންދުކުރުމާއި އެކު ސަފާރީގެ އޮޕައާ ގުޅިގެން    19

  ވަނަ އަހަރުގެ   2020މަޖުބޫރުވެގެން  ކުންފުނީގެ އާމްދަނީ ހުއްޓުމުގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ކުޑަކުރަން  

މުސާރަވެސް   ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަދަލާއެކު  ގެނެވުނު  މުސާރައަށް  މުވައްޒަފުންގެ  މަހު  ވާނީ އެޕްރީލް 

އަދި އެޕްރީލް މަހުގެ މުސާރައިގެ ސް ރުފިޔާ( އަށް ކުޑަކުރެވިފައިކަމަށާއި،  ރ. )ފަނަރަހާ -/15,000ރިވައިސްކޮށް  

ރ. )ފަނަރަހާސް ރުފިޔާ( ވާނީ ދީފައިކަމަށާއި، މެއި މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި  -/15,000ގޮތުގައި  

 ،ދޭންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތްކަމަށާއިފަރާތް ވަޒީފާ ދޫކޮށް ބޯޓުން ފައިބައިގެން ގޮސްފައިވާތީ މެއި މަހުގެ މުސާރަ 
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އަހަރާއި،    2018 ށް  މަހުގެ ޢިނާޔަތް ނުދީ ވާކަމަ  ވަނަ އަހަރުގެ ރޯދަ  2020ވަނަ އަހަރާއި،    2019ވަނަ 

ވާނީ  ރ. )ތިންހާސް ރުފިޔާ(  -/3000ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަާޟން މަހުގެ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި    2020ބުނާއިރު  

ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަާޟން މަހުގެ އެލަވްންސް ވާނީ ކުންފުނީގެ   2019ވަނަ އަހަރާއި    2018ދީފައިކަމަށާއި،  

އެއްފަ  މުވައްޒަފުންނެކޭ  ދީފައިކަމަށާއި،  އެހެން  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތް ދައިން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

މުން ދިޔައީ ކުންފުނީގެ  ޓަމަތިން ޗުއްޓީ ވާނީ ދީފައިކަމަށާއި، ކުންފުނީގެ ލިޔެކިޔުންތައް ބަލަހައް ގެގޮތު އެދިފައިވާ

ކުންފުން އެހެން  ހިއްސާވާ  އެއް އްކަމު ޏެހިއްސާދާރުން  ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު  ސްޕޯޓްސްގެ  ވޯޓަރ  ކޭ.ކޭ  އިގައިވާ 

ތެރެއިން އޮފީހުގައި ތަޅުއަޅުވައި އޮފީހުގެ  އޮފީހެއްގައިކަމަށާއި، ހިއްސާދާރުންގެ މެދުގައި ޖެހުނު މައްސަލައެއްގެ  

ފެންނަން ޔުންތައް  ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމްތަކަށާއި ލިޔެކިޔުންތަކަށް ގެއްލުން ދިނުމުގެ ސަބަބުން ކުންފުނީގެ ލިޔެކި

މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ނެތުމުން އެލަވަންސް ދީފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުންތައް، އަދި ޗުއްޓީއާ ގުޅޭ ލިޔުންތައް ނެތްކަމަށާއި،  

ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަާޟންމަހުގެ އެލަވްންސް ނުލިބޭ    2019ވަނަ އަހަރާއި    2018ފަރާތް މިހާހިސާބަށް އައިއިރު  

ހުށަހަޅާފަކަ ަޝކުވާއެއް  ހޯދުމަށް  މުގެ  އެލަވަންސް  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެހެންކަމުން  ނުވާކަމަށާއި،  އި 

ކުންފުނީގެ އޮފީހުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ގެއްލިފައިވާކަން އެނގިހުރެ އެކަން މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަށް އެދިފައިވަނީ  

 ޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ފަރާތުން ބަ ސާބިތުނުކޮށްދެވޭނެކަމަށް ދެކިގެންކަމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި

އެދިފައިވަނީ    ރައްދުވި  މައްސަލަ .4 ފަރާތަށް  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  އަދި  ވަނަ އަހަރުގެ    2020  މައްސަލަ  މާރޗް، 

  އަދި އެޕްރީލް މަހުގެ މުސާރަ މައްސަލަ ރައްދުވި   ރޗުމާ  ވަނަ އަހަރުގެ   2020ފައިވާތީ،  އެޕްރީލް މަހުގެ މުސާރަ ދީ 

މޭ މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން މައްސަލަ    ވަނަ އަހަރުގެ  2020ފަރާތުގެ އަތުން ނަގައިދެވޭނެ ތަނެއް ނެތްކަމަށާއި، އަދި  

ރަ  މުސާ  ފުރިހަމަމަހުގެ    މެއި  އަހަރުގެ   ވަނަ  2020  ،ގޮސްފައިވާތީ  ށްހުށަހެޅި ފަރާތުން އަމިއްލައަށް ވަޒީފާ ދޫކޮ

ވަނަ   2020އަދި    2019،  2018  ފަދައިންއެދިފައިވާން  ކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުނެތްނަގައިދެވެން  

 ޅައިދީކަނޑައައަހަރުގެ ރަމަާޟންމަހުގެ އެލަވަންސް އަދި ޗުއްޓީގެ ބަދަލުގައި ފައިސާ ނަގައިދެވެން ނެތްކަމަށް  

   ފާހަގަކުރެވެއެވެ.އިދިނުމަށްކަން  މައްސަލަ ނިންމަ
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މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ    ،ޢަދުލުވެރި ފައިޞަލާއަކަށް ވާިޞލުވުމަށްޓަކައި  ،ގައިމައްސަލާހުށަހެޅިފައިމިވާ   .5

މުއްދަތާ އަދާކުރި  ވަޒީފާ  ފަރާތުގެ  މުއްދަތު  ،އިރައްދުވި  އަދާކުރި  ނުލިބިވާ    އިގެ މުސާރައި  ގަ ވަޒީފާ  ގޮތުގައި 

  2019،  2018އެފަރާތަށް ލިބިފައިނުވާ  ފަދައިން  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާ   ،ފައިސާއެއް އޮތްތޯއާއި

އެދުމުންވެސް އަހަރީ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން    އަދި  ޢިނާޔަތްވަނަ އަހަރުގެ ރަމަާޟންމަހުގެ    2020އަދި  

 އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ދުވަސްތަކަށްވާ ފައިސާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  އިނުވާނަމަ އެވޭތޯއާއި، ދީފަ ދީފައިނު  އެއްޗުއްޓީ

ަޝރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި   ،ލިޔެކިޔުންތަކަށާއި  ދެފަރާތުން ހުށަހެޅިބަލަންޖެހޭކަމަށް ބުރަވެވޭހިނދު،    ނަގައިދެވިދާނެތޯ

 .އެވެ ފާހަގަކުރެވެކުރުމުން އަންނަނިވި ކަންކަން ނަޡަރުދެއްކި ވާހަކަތަކަށް 
 

 

ހުށަހެޅި   .6 ހުށަހަޅާފައިވާ    2020  އޮގަސްޓު  24  ފަރާތުން މައްސަލަ  ފޯމާއެކު  ހުށަހަޅާ  މައްސަލަ  ގައި 

‘Employment Agreement’  ްފަރާތާ ދެމެދު   އި މައްސަލަ ރައްދުވިބެލުމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ  އަށ  

  07ވެވިފައިވަނީ  މެއް ވެވިފައިވާކަމާއި، ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން  ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވު  ގައި  2017އެޕްރީލް    15

 Employment‘އިސްވެ ދެންނެވުނު  ގެ ނިޔަލަށްކަން    2018އެޕްރީލް    07އިން ފެށިގެން    2016އެޕްރީލް  

Agreement’  ްކޭކޭ ކްރޫޒް ވަނީ  އަދާކުރަމުން ގޮސްފައިއެނގެން އޮންނަކަމާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް    އިނ

ލިމިޓެޑު އޮ  މަާޤމުކަންކެޕްޓަނެއްގެ  ގެ  ޕްރައިވެޓް  މަާޤމުގެ  ،  އިންނަކަމާއެނގެން  ރ. -/15,000  މުސާރައަކީ އެ 

   ނގެން އޮވެއެވެ.އެއެނގެން  ކަން)ފަނަރަހާސް ރުފިޔާ( 

 

އިސްވެދެންނެވުނު ފަދައިން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތާ ދެމެދު ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން    6.1

ލިޔުމަށް    ’Employment Agreement‘)ދޭއް( އަހަރު ދުވަހަށްކަން އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު    02ވެވިފައިވަނީ  

ފަ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އޮތްނަމަވެސް،  އެނގެން  ވަޒީފާއާބެހޭ  ބެލުމުން  ފަރާތުން  ރައްދުވާ  މައްސަލަ  ރާތާއި 

ލުމުން، މައްސަލަ  ބެޓްރައިބިއުނަލްގެ ަޝރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި، ދީފައިވާ ބަޔާންތަކަށް  

 ނިމުމަކަށް  )ދޭއް( އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުން  02ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތާއި ދެމެދު ވެފައިވާ  

އައުމަށްފަހު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ އައިސްފައިވާކަން އެނގެން  



 
 ކޭކޭ ކްރޫޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 

ނަންބަރު:                          ހުށަހެޅި މައްސަލަ  ޢަބްދުލްމަންނާނު މުޙައްމަދު   VTR/2020/153މައްސަލަ 
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  ތެރޭގަކަން ވަނަ އަހަރުގެ  2020އޮންނަކަމާއި، އޭގެ ފަހުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ ދޫކޮށް ގޮސްފަވަނީ  

   ކަތަކުން އެނގެން އޮވެއެވެ.ދެފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަ

 އަދި   ބެލުމުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭ މުސާރައެއް އޮތްތޯ .7

 މުސާރަ ހިސާބުކުރުމަށް،މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނުދީވާ މުސާރައެއް އޮތްނަމަ އެ  

އެއީ ކޮންމެހެން  އެނގުން   ތާރީޚު  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ވަޒީފާ ދޫކޮށް ގޮސްފަވާ

ގައި މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން    2021މާރިޗު    10ތުން  ފަރާ   އްސަލަ ރައްދުވިމަ  ލާޒިމްކަމެއްގެ ގޮތުގައި ބުރަވެވޭހިނދު،

ގޮތުގައި ހުއްޓައި އަބްދުލްމަންނާން   ބޯޓުގައި ހުރި އެންމެ ޒިންމާދާރު ވެރިއެއް" އަޑުއެހުމުގައި    ބޭއްވުނު ތިންވަނަ

ހު ދުވަހު ފަ ާޟން މަހުގެ އެންމެ  މުޙައްމަދު އެންގުމެއް ނެތި ފާބައިގެން ގޮސްފައި ވަނީ. މެއި މަހުގެ ތެރޭގައި، ރަމަ

  01އެނގެން އޮންނަކަމާއި،  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  މިފަދައިން     " ހަމަ ޔަީޤނުންވެސް އަބްދުލްމަންނާން މުޙައްމަދު ނެތް

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  އަޑުއެހުމުގައިދެވަނަ ބޭއްވުނު  މި މައްސަލައާ ގުޅިގެންވަނަ ދުވަހު   2021ރުވަރީ  ފެބު

މިފަދައިން    'އާދެ. ވަޒީފާއިން ވަކިވީ. އަޅުގަނޑު އަމިއްލައަށް ވަޒީފާއިން ވަކިވީ މިތަނަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށްފަހު." 

އަޑުއެހުމުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވަޒީފާއިން    އިސްވެބަޔާންކުރެވުނުއެނގެން އޮންކަމާއި،    ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން

ގައި    2021ރުވަރީ  ފެބު  02މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން    ވަކިވި ތާރީޚު އެނގޭނެ ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުމަށް އެންގުމުން

ނަ އަހަރުގެ  ވަ  2020' މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  މި ސިޓީގައި    ހުށަހަޅާފައިވާއިރު،ޓްރައިބިއުނަލަށް ސިޓީއެއް    މި

ވަޒީފާއާބެހޭ  މާއި،  ވާކަމިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި '  ފެށިގެން އަޅުގަނޑު ވަޒީފާއަށް ނިކުތުން ހުއްޓާލީއެވެ.  ޖޫން މަހުން

ކަމާއި މި  ނުގައި އީމެއިލްއެއް ފޮނުވު  2022ޖަނަވަރީ    16ފަރާތަށް    ޓްރައިބިއުނަލްގެ ފަރާތުން މައްސަލަ ރައްދުވި

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިވި ތާރީހެއް އެނގޭނެ ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުމަށް އެންގުނުނަމަވެސް  އީމެއިލްގައި  

 އޮންނަހިނދު، ން އެނގެން  ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާކަ ކަމަށް ބާރުދޭ އެއްވެސްފަރާތުން އެ މައްސަލަ ރައްދުވި

ފަރާތުން   ހުށަހެޅި  ޓްރައިބިއުނަލަށްވަޒީ  ގައި  2021ރުވަރީ  ފެބު  02މައްސަލަ  ހުށަހަޅާފައިވާ ސިޓީއިން    ފާއާބެހޭ 

ވަނަ އަހަރުގެ    2020  އި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވަނީފަރާތުގެ ކުންފުނީގަ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި

  20ފަރާތުން ދީފައިވާ ޖަވާބުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މޭ މަހުގެ   މައްސަލަ ރައްދުވިއި، މޭ މަހުގެ ނިޔަލަށްކަމާ

ވަނަ އަހަރުގެ މޭ    2020ދިޔަ ކަމަށް ބުނި ނަމަވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  ވަޒީފާއިން ވަކިވެގެން  ހިސާބުގައި  
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ފަރާތް މައްސަލަ  ސަލަ ހުށަހެޅި  މައް  ނުވާތީ،ވަޒީފާއަށް ހާޟިރުވެފައިނުވާކަމަށް ސާބިތުކޮށްދެވިފައި   ފަހުކޮޅުގެމަހު

   ބުރަވެވެއެވެ.ވަނަ އަހަރުގެ މޭ މަހުގެ ނިޔަލަށް ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާކަމަށް  2020ފަރާތުގެ ކުންފުނީގައި    ރައްދުވި

  ، ނިންމުމެއް ނިންމުމަށް ބަލާއިރު  ދުލުވެރިޢަ   ފަދައިން  އެދިފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ  މި .8

 Confirmation‘ގައި ދީފައިވާ    2017ނޮވެންބަރު    26ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް    މައްސަލަ ރައްދުވި

Letter’  ުހުށަހެޅިފަރާތަށް    ގައިލިޔުމ ކުރިއެރުން  -/18,000މައްސަލަ  މުސާރައިގެ  ގެ  ރުފިޔާ(  )އަށާރަހާސް  ރ. 

ވަޒީފާއާބެހޭ  ގައި    2021މާރިޗު    10ފަރާތުން    މައްސަލަ ރައްދުވިނަމަވެސް  އެހެންއޮންނަކަމާއި،  ދީފައިވާކަން އެނގެން  

އާ ގުޅިގެން ބޯޑަރު ބަންދުކުރުމާއި    19-ކޮވިޑް'  ފޯމުގައި  ހުށަހަޅާ  ޖަވާބު  މައްސަލައިގެ ހުށަހަޅާފައިވާޓްރައިބިއުނަލަށް  

އެކު ސަފާރީގެ އޮޕްރޭަޝންތައް ހުއްޓި 'ގްރައުންޑް' ކުރަންޖެހުމާއި ގުޅިގެން ކުންފުނީގެ އާމްދަނީ ހުއްޓުމުގެ ސަބަބުން 

ރައަށް އެޕްރީލް މަހު މުވައްޒަފުންގެ މުސާވަނަ އަހަރުގެ    2020މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ކުޑަކުރަން މަޖުބޫރުވެގެން  

ރ. )ފަނަރަހާސް ރުފިޔާ(  /15,000-ގެނެވުނު ބަދަލާއެކު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މުސާރަވެސް ވާނީ ރިވައިސްކޮށް  

ރ. )ފަނަރަހާސް ރުފިޔާ( ވާނީ  /15,000-އަށް ކުޑަކުރެވިފައިކަމަށާއި، އަދި އެޕްރީލް މަހުގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި  

ބަޔާންކޮ'  ދީފައިކަމަށާއި، އޮ މިފަދައިން  އެނގެން  ފަރާތުމަވެސް  ތްނަށްފައިވާކަން  ހުށަހެޅި  މުސާރަ  މައްސަލަ  ގެ 

ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ    ންގާފައިވާކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަ ކުޑަކުރެވިފައިވާކަން ނުވަތަ މުރާޖަޢާކުރެވިފައިވާކަން

ސަލަ ހުށަހެޅި  ، މައްަޤރީނާއެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ  އަދި  ގޮތުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ދަލާލަތުކޮށްދޭ ހެއްކެއް

ނޮވެންބަރު   26ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް    މައްސަލަ ރައްދުވި  މުސާރައަކީފަރާތް އަދާކުރަމުން އައި މަާޤމުގެ  

ރ. )އަށާރަހާސް  -/18,000  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން   ’Confirmation Letter‘ގައި ދީފައިވާ    2017

 ރުފިޔާ( ކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ.  

 ގައި، ( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ  50 ގެ( ާޤނޫނު ވަޒީފާއާބެހޭ) 2008/2 ނަންބަރު ާޤނޫނު .9

 [ މަދުެވެގން މަހަކު އެއްފަހަރު މުސާރަ ދޭްނާވެނއެެވ.]ަވުގތީ މުވައްޒަފަކަށް ލިބެްނާވ މުސާރަ ފިޔަވައި، އެހެން ހުރިހާ މުަވއްޒަފުންނަށްެވސް،  

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

 އަންނަނިވި ޢިބާރާތުންނެވެ. 
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އުޖޫރައިން އެއްެވސް އެއްޗެއް އުނިކުރެޭވނީ އަންނަިނިވ  )ށ( ަވޒީފާދޭ އެއްެވސް ފަރާތަކުން އޭާނެގ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި 

 .ޙާލަތުތަކުަގއެެވ

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

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

ނުަވތަ އޭނާ އެމުަވއްޒަފަކަށް ިވއްކާ މުދަލަކަށް ލިބެންާވ ފައިސާއާ ގުޅޭޮގތުން ުނަވތަ އޭނާ އެ މުަވއްޒަފަކަށް ދޫކުރާ ލޯަނކާ 

ފައިާވ ޢަދަދަކާ ުގޅޭޮގތުްނ ނުަވތަ އޭނާ ގެރެންޓީކޮށްދީެގން ހޯދައިދޭ ލޯނަކާ ނުަވތަ މުސާރައިެގ އެޑްާވްނސްެގ ޮގތުގައި ދީ

މުަވއްޒަފުެގ ހުއްދަ، ލިޔުމަކުން ލިބިެގްނ، އެ ހުއްދަދޭ ޢަދަދަކަށް، ުނަވތަ މުަވއްޒަފަކަށް ލިބޭ އުޖޫރައިެގ ތިްނބައިކުޅަ 

 ؛އެއްބަޔަށްވުރެ ިގނަ ނުާވނޭހެން އުނިކުރާ އުނިކުރުން 

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

 ދެއްކުމަށް ލިބެްނޖެހޭ ފައިސާއާގުޅޭޮގތުްނ އުނިކުރާ އުނިކުރުން. [ 

 

ވަނަ އަހަރުގެ   2020  ގައިފަރާތުގެ ވަޒީފާގައި ހޭދަކުރި މުއްދަތުގެ ތެރޭ   ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވިހުށަހެޅި    މައްސަލަ .10

ފެބުރުވަރީ    01މަހުގެ މުސާރަ އެފަރާތަށް ދީފައި ނުވާކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   މޭއަދި  ޕްރީލް،  އެ  ޗު،މާރި

ފަރާތުން    ބުނެފައިވާ ކަމާއި، މައްސަލަ ރައްދުވިޑުއެހުމުގައި  މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ބޭއްވުނު ދެވަނަ އަ  2021

ޖަވާ ރައްދު  ގުޅިގެން  ގޮތުން  އެކަމާ  ދިނުމުގެ  އަހަރުގެ    2020ބު  މުސާރަ   ފެބުރުވަރީވަނަ  މަހުގެ  މާރިޗު   އަދި 

ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް    2020  ،ދީފައިވަނީ މަސް ފެށުނުތަނުން އެޑްވާންސްކޮށް ކަމަށާއިމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  

ގޮތުގައި   މުސާރައިގެ  ހުށަ-/15,000މަހުގެ  މައްސަލަ  ރުފިޔާ(  )ފަނަރަހާސް  ދީފައިވާނޭކަމަށާއި ރ.  ފަރާތަށް  ހެޅި 

މަހުގެ    2020 މޭ  އަހަރުގެ  ބޯޓުން    20ވަނަ  ދޫކޮށް  ވަޒީފާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހިސާބުގައި 

ސަބަބެއް  ދޭންޖެހޭ  މުސާރަ  މަހުގެ  މޭ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެހެންކަމުން  ފައިބައިގެންގޮސްފައިވާކަމަށާއި، 

 ބުނެފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ.  ނެތްކަމަށް

ޙާިޟރުކުރެވުނު   .11 ގޮތުގައި  ހެއްކެއްގެ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  އަޙްމަދުމައްސަލަ  ކަލައިދޫ )  ޔޫސުފް  ލ.  (  އެވަރގްރީން، 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް   އަދާކުރަމުން،  ( ހެކިބަސA116042ް)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑް ނަންބަރު:  

ވަނަ    2019ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަާޟން މަހާއި،    2018ދީފައިނުވާކަމަށާއި،    ( މަސްދުވަހުގެ މުސާރަ)ތިނެއް  03
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މަހާއި،   ރަމަާޟން  މަހުގެ  2020އަހަރުގެ  ރަމަާޟން  އަހަރުގެ  ފަރާތަށް    ވަނަ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޢިނާޔަތް 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ފައިވާކަން ބަޔާންކޮށް ދީފައިނުވާކަމަށް

(  ދިހި، ހއ. ފިއްލަދޫ)  އަޙްމަދު އަމީން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ޙާޟިރުކުރެވުނު  ހަމައެހެންމެ،  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް   އަދާކުރަމުން،  ( ހެކިބަސA121778ް)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑް ނަންބަރު:  

އެޕްރީލް،  2020 މާރޗް،  އަހަރުގެ  މުސާރަ    ވަނަ  މަހުގެ  މޭ  އަހަރުގެ   03ދީފައިނުވާކަމަށާއި،  އަދި    )ތިނެއް( 

މަހުގެ ދީފައިނުވާކަމަށާއި،  ރަމަާޟން  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަތުން  ޢިނާޔަތް  މަސްމަހު  އަތަށްވެސް   ބައެއް 

ދޭކަމަށް ދެމަސްފަހުންވެސް  އޭގެ  މުސާރަ  އެއްމަހެއްގެ  ދޭކަމަށާއި،  ހެކިބަސްދީފައިވާކަން    މުސާރަ  ބަޔާންކޮށް 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޔާންތަކުންނާއި   .12

ބަލާއިރު   ވާހަކަތަކަށް  ދައްކާފައިވާ  ދެފަރާތުން  އަޑުއެހުންތަކުގައި  ހުށަބަލާއިރު،  ބޭއްވުނު  ފަރާތަށް މައްސަލަ  ހެޅި 

ޖަމާކުރަނީ   ނާފިޢުމުސާރަ  އެކައުންޓަ  އަހްމަދު  ފަރާތެއްގެ  އަތުން ކުކިޔާ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ންކަމާއި، 

 ބުރަވެވޭކަމާއި، އަތަށްވެސް މުސާރަދޭކަން 

: އެކައުންޓް ނަންބަރުބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް  ގައި އެފަރާތުގެ    2021މާރިޗު    07މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   .13

  2020މާރިޗު    03، މި ސްޓޭޓްމަންޓުގައި  އިރު'އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓް' ހުށަހަޅާފައިވާ  7720-216204-001

  ، ން އެނގެން އޮންނަކަމާއި ރުފިޔާ( ޖަމާކޮށްފައިވާކަ)އަށާރަހާސް  ރ.-/18,000ނާފިޢު ގެ އެކައުންޓުން  هللا ގައި ޢަބްދު

ރައްދުވި ޓްރައިބިއުނަލަ  2021މާރިޗު    30ފަރާތުން    މައްސަލަ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ބަޔާނުގައި    ށްގައި  ހުށަހަޅާފައިވާ 

ނާފިޢު ގެ އެކައުންޓުން هللا ވަނަ ދުވަހު ޢަބްދު  03މަހުގެ  ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗު    2020ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން  

ނަންބަރު:   އެކައުންޓް  މޯލްޑިވްސް  އޮފް  ބޭންކް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  އަށް   001-216204-7720މައްސަލަ 

  އި މައްސަލަ ރައްދުވި ކާސްޓޭޓްމަންޓްތަހުށަހަޅާފައިވާ ބޭންކް އެކައުންޓް    ހެޅި ފަރާތުންމައްސަލަ ހުށަޖަމާކޮށްފައިވާކަން  

އިސްވެ  އެނގެން އޮންނަކަމާއި،  ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސެކްަޝން ރިސިޕްޓްތަކުން  ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ  

ޗު  ަވަނ އަަހުރެގ ާމިރ  2020ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތަށް  ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓްތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،    ބަޔާންކުރެވުނު
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ަފާރުތން  ެގ  ުކނުްފީނރިުފާޔ(    އާަށރާަހްސ)   . ރ -/18,000  ިއެގ ޮގތަުގިއ އަެފާރަތްށ ލެިބްނޖޭެހުމާސަރ  ްށ ަޙްއުޤާވމަަހ

 ަޖމޮާކށަްފިއާވަކަމްށ ުބަރެވެވެއެވ. ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތްަށ  

  2020،  ނަަޒުރުކާރިއުރަވނަ އަަހުރެގ ެއްޕރީލް އިަދ ޭމ މުަހެގ ުމާސަރ ިލބަިފިއވޯޭތ    2020ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރަާތށް   .14

ނާފުިޢ ެގ ެއަކުއްނުޓން  هللا  ަޢބުްދެގ ެއަކުއްންޓަކަމްށ ުބަރެވޭވަފާރުތ  ަވަނ އަަހުރެގ ެއްޕރްީލ މުަހަގިއ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ

މޭ    04އްޮތަނަމެވްސ  ެގ ެއަކުއްނަޓްށ ެއްއެވްސ ަފިއާސެއްއ ަޖާމޮކށަްފިއުނާވަކްނ ެއނެގްނ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތ

ގެ އެކައުންޓުން  هللا ގައި ޢަބްދު  2020   މޭ   10  ،ހާސް ރުފިޔާ( ޖަމާކޮށްފައިވާކަމާއިދިހަ)  ރ. -/10,000ނާފިޢު 

ޢަބްދު  2020 އެކައުންޓުން  هللا ގައި  ގެ  ޖަމާކޮށްފައިވާކަމާއި  ފަސްހާސް)ރ.  -/5,000ނާފިޢު  މޭ    17  ،ރުފިޔާ( 

 ޖަމާކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނާތީ،   ރުފިޔާ(ތިންހާސް  )ރ.  -/3000ނާފިޢު ގެ އެކައުންޓުން  هللا ގައި ޢަބްދު   2020

ންނާއި މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބޭންކް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓްތަކު

ވަނަ އަހަރުގެ މޭ މަހުގައި މައްސަލަ    2020ށް ރިޢާޔަތްކޮށް،  އޮފް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްސެކްަޝން ރިސިޕްޓްތަކަ

  މައްސަލަ ރައްދުވި ވުނުމަވެސް،  ބުރަވެ  ލިބިފައިވާކަމަށްރ. )އަށާރަހާސް ރުފިޔާ(  -/18,000ޖުމްލަ  ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  

ވާތީއާއ،  ވަނަ އަހަރުގެ މޭ މަހުގެ މުސާރަ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދީފައިނުވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި  2020ފަރާތުން  

ފަރާތުންވެސް ހުށަހެޅި  ލިބިފައިނުވާކަމަށް    2020  އެފަރާތަށް  މައްސަލަ  މުސާރަ  މަހުގެ  މޭ  އަހަރުގެ  ވަނަ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހުގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި    2020މި ފައިސާ އަކީ  ،  ވާތީބަޔާންކޮށްފައި

   ކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ.ދީފައިވާ ފައިސާ ފަރާތަށް 

ހުށަހެޅި .15 ލިބިފައި   2020އަދި    2019،  2018  ފަރާތަށް  މައްސަލަ  ޢިނާޔަތް  މަހުގެ  ރަމަާޟން  އަހަރުގެ  ވަނަ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުންނާއި މައްސަލަ ރައްދުވި  ރިޢާޔަތްކުރިއިރު،  ަޝކުވާއަށް  ނުވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ  

 1439ހިޖުރީގޮތުން    ބަޔާންތަކުންނާއި އަޑުއެހުންތަކުގައި ދެ ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުންފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ  

ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަާޟން މަހު    1441ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަާޟން މަހާއި    1440ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަާޟން މަހާއި  

ނަންބަރު   ާޤނޫނު  ބުރަވެވޭހިނދު،  ހުރިކަމަށް  ވަޒީފާގައި  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި،  51)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  2008/2

 



 
 ކޭކޭ ކްރޫޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 

ނަންބަރު:                          ހުށަހެޅި މައްސަލަ  ޢަބްދުލްމަންނާނު މުޙައްމަދު   VTR/2020/153މައްސަލަ 
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އަހަރެއްެގ ރަމަޟާން މަސް ފެށުމުެގ ކުރިްނ    'ަވޒީފާ އަދާކުރާ ކޮންމެ ދިެވހި މުަވއްޒަފަކަށް ރަމަޟާން މަހުެގ ޢިނާޔަތުެގ ޮގތުގައި ކޮންމެ

 '.)ތިން ހާސް( ރުފިޔާ ދޭންާވނެއެެވ -/3,000

 

ވަނަ މާއްދާގެ    54)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2/ 2008ާޤނޫނު ނަންބަރު  މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި،  

 )ހ( ގައި

 

 ންާވެނއެެވ. ]މުަވއްޒަފުްނނަށް މުސާރަދޭއިރު، އެމުސާރަޔާއެކު ތިރީގައިއެާވ ކަންތައްތައް ހިމެޭނ ލިޔުމެއް ަވޒީފާދޭފަރާތުން މުަވއްޒަފުންަނށް ދޭ

 ؛ދޭޭވ މުއްދަތުަގއި އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބޭ މުޅި މުސާރައިެގ ޖުމްލަ ޢަދަދުމުސާރަ (1)

 ؛އެއްެވސް ޢަދަދެއް އެމުސާރައިެގ ޖުމްލައިން ކަނޑާފައިާވަނމަ، އެޮގތުން ކެނޑި ޢަދަދާއި އެ ޢަދަދު ކަނޑަންޖެހުނު ސަބަބު  (2)

 އަސްލު ޢަދަދު. [މުސާރަދެޭވ މުއްދަތުަގއި، މުވައްޒަފަށް މުސާރައިެގ ޮގތުަގއި ދެޭވ  

 މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކުރެވިފައިވާއިރު، އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު މާއްދާގެ )ށ( ގައި،

 ]މި މާއްދާެގ )ހ( ގައިާވ ޮގތުގެމަތިްނ ޢަމަލުކުރުމުެގ ބަދަލުަގއި، މުސާރައިެގ ބަޔާނުގައި ހުންަނންާވނެކަމަށް މި މާއްދާެގ )ހ( ގައި

ހިމެޭނޮގތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި އިންނަ މުސާރައިެގ ދަފުތަރެއްގައި މުަވއްޒަފުންލައްާވ، މުސާރަ ލިބޭ ަވުގތު ސޮއިކުރުާވ ބުނެފައިާވ މަޢުލޫމާތު  

 ޮގތަށްެވސް ހަމަޖެއްސިދާނެއެެވ.[ 

 ނުވަތަ  ދިނުމަކީ،  ލިޔުމުން  ބަޔާން  މުސާރައިގެ  މުވައްޒަފުންނަށް  ބަޔާންކުރެވިފައިވުމުން،  ޢިބާރާތުން  މި .15.1

ފްތަރެއް ތައްޔާރުކޮށް އޭގައި މުވައްޒަފުންލައްވާ  ދަ   ހިމެނޭ   މަޢުލޫމާތުތައް  ހުންނަންވާ  ބަޔާނުގައި   މުސާރައިގެ

 )ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( 2008/2މަހުން މަހަށް ސޮއިކުރުވުމަކީ، ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ާޤނޫނު ނަންބަރު 

އެނގެ   54  ގެ ލާޒިމުކަމެއްކަން  ދަށުން  މާއްދާގެ  މި   އޮންނާތީ،ން  ވަނަ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 ޔަތްވަނަ އަހަރުގެ ރަމަާޟން މަހުގެ ޢިނާ  2020  އަދި  2019،  2018މައްސަލައިގައި ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ  

ހުށަހެޅި ގުޅޭ    މައްސަލަ  އެކަމާ  ބަޔާންކުރާނަމަ،  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ދީފައިވާކަމުގައި  ފަރާތަށް 

ޒިންމާއެއްކަމުގައި  ހުށަ  ތައްލިޔެކިޔުން އޮތް  ފަރާތަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ  އެކަން  ހަޅައި 

   .ބުރަވެވެއެވެ



 
 ކޭކޭ ކްރޫޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 

ނަންބަރު:                          ހުށަހެޅި މައްސަލަ  ޢަބްދުލްމަންނާނު މުޙައްމަދު   VTR/2020/153މައްސަލަ 
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-/3,000މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ    ފަރާތުން  މައްސަލަ ރައްދުވި މިގޮތުން،           

މައްސަލަ ހުށަހެޅި  އަކީ    (BLAZ367089484875ރެފަރެންސް ނަންބަރު:  . )ތިންހާސް ރުފިޔާ( )ރ

މައްސަލަ  ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަާޟން މަހުގެ ޢިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ދީފައިވާ ފައިސާކަމަށް    2020ފަރާތަށް  

ރ. )އަށާރަހާސް  -/18,000މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މުސާރައަކީ    ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކުރިނަމަވެސް،

  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ ގައި    2020މޭ    04ރުފިޔާ( ކަމަށް ވީހިނދު،  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އެކައުންޓަށް ގައި    2020މޭ    10  އާއި)ދިހަހާސް ރުފިޔާ(    ރ.-/10,000

ރުފިޔާ(  ރ.  -/5,000  ޖަމާކޮށްފައިވާ އެކައުންޓަށް އެފަރާތުން  ގައި    2020މޭ    17އާއި  )ފަސްހާސް 

ރ. )އަށާރަހާސް ރުފިޔާ( -/18,000ގެ ޖުމްލަ އަދަދަށްވާ  )ތިންހާސް ރުފިޔާ(  ރ.  -/3000  ޖަމާކޮށްފައިވާ

އިގެ ގޮތުގައި ޖަމާކޮށްފައިވާ ފައިސާކަމަށް ބުރަވެވެން  ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހުގެ މުސާރަ  2020އަކީ  

ފަރާތަށް  އޮތަތީ،   ހުށަހެޅި  ޢިނާ  2020މައްސަލަ  މަހުގެ  ރަމަާޟން  އަހަރުގެ  ދީފައިވާކަމަށް    ތްޔަވަނަ 

 ބުރަވެވެން ނެތެވެ. 

  ައްށާވނިުލިބާވ އަަހީރ ުޗްއީޓ  ަވޒާީފ އާަދުކަރްނ ެފީށްއުސެރ  ިއްނ ެފިށެގްނ  2016ެއޕްރްީލ    7  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ .16

 އެދަިފިއާވިއުރ ައްނަނިނިވ ަކްނަކން ފަާހަގުކަރެމެވ.   ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތން  ިލބިިދުނަމްށ  ަފިއާސ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް ވަޒީފާ އަދާކުރާތާ އަހަރުވުމުން    39ޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  ވަ .16.1

ގޮތަށް މަދުވެގެން  ކޮންމެ އަހަރަކު މުސާރަ   ގޮތުގައި ދޭންވާނެކަމަށް    30ލިބޭ  ޗުއްޓީގެ  ދުވަސް އަހަރީ 

 ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަކަމާއި،   

  ވަޒީފާއިން   މުވައްޒަފަކު   ގައި،(  ނ)  މާއްދާގެ  ވަނަ  41  ގެ(  ާޤނޫނު  ވަޒީފާއާބެހޭ)  2008/2  ނަންބަރު  ާޤނޫނު .16.2

ޗުއްޓީއެއްގެ ބޭނުން ނުކޮށް އޮތުމުން އެ ޗުއްޓީއަށް ލިބެންވާ   އަހަރީ  ލިބިދޭ  މުވައްޒަފަކަށް  އެ  ވަކިކުރާނަމަ

ފައިސާ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އެ މުވައްޒަފަކަށް ނުދީ އޮތްކަމަށްވާނަމަ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާއިރު އެފައިސާ އެ  

   ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަކަމާއި، މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ދޭންވާނެކަމަށް



 
 ކޭކޭ ކްރޫޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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މުވައްޒަފަކަށް    ނުއިސްވެބަޔާންކުރެވު .16.3 މެނުވީ،  ޙާލަތުގައި  ގައިވާ  )ނ(  އެ މާއްދާގެ  ގައި،  )ބ(  މާއްދާގެ 

ނުވާނެކަމަށް   ދީގެން  ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ  ފައިސާއެއް  އެއްވެސް  ބަދަލުގައި  ޗުއްޓީގެ  އަހަރީ  ޙައްުޤވާ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަހިނދު،  

ތަށްވާ ފައިސާ ލިބިދެވޭނީ ހަމައެކަނި އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިވާ  މުވައްޒަފުންނަށް އަހަރީ ޗުއްޓީގެ މުއްދަ

އެއްވެސް   ބަދަލުގައި  ޗުއްޓީގެ  އަހަރީ  ޙާލަތެއްގައި  އެއްވެސް  ނޫން  އެ  އޮންނަކަމާއި  އެނގެން  ޙާލަތުގައިކަން 

)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު(   2008/2ފައިސާއެއް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން މުވައްޒަފަށް ނަގައިނުދެވޭނެކަން ާޤނޫނު ނަންބަރު  

އަހަރީ    ވަނަ އަހަރުގެ  2019އި  ވަނަ އަހަރާ  2018އިން އެނގެން އޮންނާތީއާއި، އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ފަދައިން  

)ހައެއް( މަސް ދުވަސް ފާއިތުވެފައިވާކަން އެނގެން    06ޗުއްޓީއާ ގުޅިގެން ޚިލާފު އުފެދުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން  

މައްސަލައިގައި  އޮތަ މި  އަހާރާއި    2018ތީ،  އަހަރުގައި     2019ވަނަ  ދަށުން     ވަނަ  ާޤނޫނުގެ    ވަޒީފާއާބެހޭ 

ފަރާތަށް ހުށަހެޅި  ޗުއްޓީ  މައްސަލަ  އަހަރީ  ދީފައިނުވާޙައްުޤވާ  މުސާރަ    ތީ،  ގޮތުގައި  ބަދަލުގެ  ދުވަސްތަކުގެ  އެ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް   ލިދާނެކަމަށް ބުރަވެވެން ނެތަތީ،ބެށް  ޓްރައިބިއުނަލަ  މިނަގައިދިނުމަށް އެދިފައިވާ ަޝކުވާ  

އަހާރާއި    2018އެދިފައިވާފަދައިން   އެ  2019ވަނަ  ފައިސާ  ޗުއްޓީއަށްވާ  އަހަރީ  އަހަރަށްވާ  ފަރާތަށް  ވަނަ 

)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު(    2/2008ނަންބަރު  ާޤނޫނު  ނަގައިދެވިދާނެ ހަމައެއް އޮތްކަމަކަށް ނުދެކެމެވެ. ހަމައެއާއެކު،  

އަހަރީ ޗުއްޓީގައި  ވަނަ އަހަރުގެ  2020ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  41ގެ 

ނުނަމަވެސް، މައްސަލަ  ވުޖެހޭނެކަމަށް ބުރަވެފައިސާ ނަގައިދޭން  އެ ދުވަސްތަކަށްއްވާނަމަ  ބޭނުންނުކޮށްވާ ދުވަސްތަކެ

އަހަރަށް އެފަރާތަށް ޙައްުޤވާ އަހަރީ ޗުއްޓީގައި ބޭނުން ނުކޮށް އޮތީ ކިތައް ދުވަސްކަން ވަނަ    2020ހުށަހެޅި ފަރާތް  

ލިޔެކިޔުންތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ  ވަޒީފާއިން   އެނގެންނެތަތީ،  މި  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ނުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް އަމުރުކުރާނެ   އެފަރާތަށް ޙައްުޤވާ އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ފައިސާ ނަގައިދިވަކިވި އަހަރުގެ

    ާޤނޫނީ ހަމައެއް އޮތްކަމަކަށް ނުދެކެމެވެ.

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ    ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،  ކަންކަމަށް  ފާހަގަކުރެވުނު  އިސްވެ .17

ރ. )އަށާރަހާސް -/18,000ވަނަ އަހަރުގެ މޭ މަހުގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭ    2020އަދާކުރި މުއްދަތުގައި  

ފައިސާއާއި، މި  ބުރަވެވޭތީ،  ނުލިބިވާކަމަށް  ހުށަހެ  ރުފިޔާ(  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  ފާރަތަށް މައްސަލަ  ޅި 
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ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަާޟންމަހުގެ ޢިނާޔަތަށްވާ ފައިސާ ދީފައިނުވާކަމަށް ބުރަވެވޭތީ،   2020އަދި    2019،  2018

އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު އަހަރުގެތަކުގެ ރަމަާޟން މަހުގެ ޢިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޙައްުޤވާ 

ކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރަތަށް ދޭންޖެހޭ  ރ. )ނުވަހާސް ރުފިޔާ( އަ 9،000/-ޖުމްލަ  

 މި މައްސަލަ ނިންމަން ފެނެއެވެ.   ފައިސާކަމުގައި ކަނޑައަޅައި

 : ނިންމުން   މައްސަލައިގެ 

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

ޢަބްދުލްމަންނާނު މުޙައްމަދު  މައްސަލަ ހުށަހެޅި    ބެލިއިރު،  ރިޢާޔަތްކޮށް  ހެކިބަހަށް  ހެކިންގެ  ވާހަކަތަކަށާއި  ދެއްކި  ދެފަރާތުން

  02ށް  ކޭކޭ ކުރޫޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގައި ކެޕްޓަނެއްގެ މަާޤމުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމައިން ފެށިގެން    2016އެޕްރީލް    07

މުއްދަތަކަށް)ދޭ ދުވަހުގެ  އަހަރު  ހަމަވުމުންވެސް،    އް(  އެމުއްދަތު  ވެވި،  އެއްބަސްވުން  އެއްބަސްވުމެއް  ވަޒީފާގެ 

ފަރާތުން   ލިމިޓެޑުގެ  ޕްރައިވެޓް  ކުރޫޒް  ކޭކޭ    ބުނުމުން،   އައުކޮށްދޭނެކަމަށްއެއްބަސްވުން  އައުކޮށްދީފައިނުވާތީއާއި، 

ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗު މަހުން    2020އަދާކޮށްފައިވީނަމަވެސް،    ލިއްޔަތުތައްޢޫގެ މަސް ޢަބްދުލްމަންނާނު މުޙައްމަދު ވަޒީފާ

)ތިނެއް( އަހަރުގެ ރަމަާޟން މަހުގެ ޢިނާޔަތް    3ވެދިޔަ  ތު ލިބެންޖެހޭ މުސާރަ ލިބިފައިނުވާތީއާއި، ވޭއެފަރާތަށް  ފެށިގެން  

އަހަރީ ޗުއްޓީ  އަށް ޙައްުޤވާ  ޢަބްދުލްމަންނާނު މުޙައްމަދު ފެށި ތާރީޚުން ފެށިގެން  ލިބިފައިނުވާތީއާއި، ވަޒީފާ އަދާކުރަން  

ދުވަސްތަކަށްވާލިބިފައިނުވާތީ   ލިމިޓެ  އެ  ޕްރައިވެޓް  ކްރޫޒް  ކޭކޭ  އެދި  ނަގައިދިނުމަށް  ގޮތަށްފައިސާ  ރައްދުވާ   ޑަށް 

މުޙައްމަދު ފަރާތުންޢަބްދުލްމަންނާނު  ހުށަހެ  2020އޮގަސްޓު    24  ގެ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  މި  ގައި  ޅި 

 މައްސަލައިގައި، 

  ގެ މަހު  މޭވަނަ އަހަރުގެ    2020މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތުގައި  

 ބުރަވެވޭތީ، މި ފައިސާއާއި،  ކަމަށްނުލިބިވާ ރ. )އަށާރަހާސް ރުފިޔާ(-/18,000އިގެ ގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭ  މުސާރަ

ރަމަާޟންމަހުގެ   ވަނަ އަހަރުގެ  2020އަދި    2019،  2018  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފާރަތަށް

ފައިސާ  ޢިނާޔަތަ ބުރަވެވޭތީ،  ށްވާ  އަހަރުގެތަކުގެދީފައިނުވާކަމަށް  ޢިނާޔަތުގެ    އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  މަހުގެ  ރަމަާޟން 



 
 ކޭކޭ ކްރޫޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 

ނަންބަރު:                          ހުށަހެޅި މައްސަލަ  ޢަބްދުލްމަންނާނު މުޙައްމަދު   VTR/2020/153މައްސަލަ 
                                             

 

15 ގެ  15   ޞަފްޙާ   
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ވި ފަރާތުން ހާސް ރުފިޔާ( އަކީ މައްސަލަ ރައްދުނުވަރ. )9،000/-ޖުމްލަ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޙައްުޤވާގޮތުގައި 

 ނޑައަޅައި،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރަތަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާކަމުގައި ކަ

  14  ފެށިގެން  އިން(  2022ޖަނަވަރީ    27)  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު އަދަދުތަކުގެ ޖުމްލައަށްވާ ފައިސާގެ އަދަދު، މިއަދު

 ހަމަޖެހޭތާ   އެކަން  ދިނުމަށްފަހު  އެއްފަހަރާ  އެކީއަށް  ޢަބްދުލްމަންނާނު މުޙައްމަދު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ(  ސާދަ)

ރައްދުވި    އެންގުމަށް،  ލިޔުމުން  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ތެރޭގައި   ދުވަހުގެ(  ފަހެއް)  5 ކްރޫޖް މައްސަލަ    ކޭކޭ 

 ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް އަންގައި އަމުރުކޮށް މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ.  ޕްރައިވެޓް

 1443ޖުމާދަލްއާޚިރާ  24

 2022ޖަނަވަރީ  27

 ބަލައި ނިންމީ މި މައްސަލަ 

 

 

 

 މަރްޔަމް ޝަމްޢާ އިބްރާހީމް 

 މެންބަރުވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ 
 


