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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

 VTR/2020/34 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 އެހެނިހެން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2020ފެބުރުވަރީ  16 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2021ޓެންބަރު ސެޕް 27 ތާރީޚު: މައްސަލަ ނިމުނު  

 އިބްރާހީމް ނިާޝމް، ހ. ގްރޭފައިޓް، މާލެ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A010943)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ހެވީލޯޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (C-211/2003ނަންބަރު:  ރޭަޝންރަޖިސްޓް )ކުންފުނި

 
  

 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

މައްސަލައަކީ   ނިާޝމްމި  މާ  ގްރޭފައިޓް ހ.)  އިބްރާހީމް  ނަންބަރު:    ލެ(،/  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި 

A010943 )11   ީ2019ރަހާ ރިސޯޓްގައި   ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ  ހެވީލޯޑް މޯލްޑިވްސް   އިން ފެށިގެން 2015ޖަނަވަރ  

ފެށިގެން މަހުން  ފެބުރުވަރީ  އަހަރުގެ  ގޮތުގައި    ވަނަ  މެނޭޖަރެއްގެ  އަދާކުރިޕްރޮޖެކްޓް  ލިބެންޖެހޭ    ވަޒީފާ  މުއްދަތުގައި 

އާއި، ކުންފުނީގެ  )ސާދަ( ދުވަހުގެ ޗުއްޓީ ފިޔަވައި އިތުރު ޗުއްޓީއެއް ދީފައިނުވާތީ  14މުސާރަލިބިފައިނުވާތީއާއި، ޖުމްލަ  

މާލީ ޙާލަތު ދަށްވުމުގެ ސަބަބުން މުސާރަދެވެން އަންނަނީ ރިސޯޓް ހުޅުވުމުން ކަމަށް ބުނެ މަސައްކަތް ކުރުވާފައިވާތީއާއި،  

ފެށިގެން    2019 މަހުން  އޮގަސްޓް  ބަދަލުކޮށް،  މަސައްކަތް  އޮފީހަށް  މާލޭ  އޭގެފަހުން  ހުޅުވައި  ރިސޯޓް  އަހަރު  ވަނަ 
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ހަ މަހާ  މުސާރަ  ޑިސެންބަރު  މެދުވެރިކޮށް  މެސެޖެއް  ޓެކްސްޓް  ކުރުވާފައިވާތީއާއި،  މަސައްކަތް  އޮފީހުގައި  މާލޭ  މައަށް 

ލިބިފައިނުވާތީއާއި،   އެންގިނަމަވެސް  ޕެންަޝނަށްވާ    2019ދޭނެކަމަށް  ފެށިގެން  މަހުން  ފެބުރުވަރީ  އަހަރުގެ  ވަނަ 

ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު    2019ފެށިގެން    މަހުން  ވަނަ އަހަރުގެ ފެބުރުވަރީ  2019ފައިސާވެސް ޖަމާކޮށްފައިނުވާތީ،  

ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށްވާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކާއި، ރޯދަމަހުގެ ޢިނާޔަތްތައްކާއި، ލީވްނުދީ މަސައްކަތް ކުރުމުން    05މަހުގެ  

މުން ލިބެންޖެހޭ އެއްޗެއް ލިބެންޖެހޭ އެއްޗެއް ނަގައި ދިނުމަށާއި، ޕެޓާނިޓީ ލީވްގެ މުއްދަތުގައި އޮފީސް މަސައްކަތް ކުރު 

މޯލްޑިވްސް ހެވީލޯޑް  އެދި  ރައްދުވާގޮތަށް  ނަގައިދިނުމަށް  ލިމިޓެޑަށް  ނިާޝމް  ޕްރައިވެޓް  ފަރާތުން  އިބްރާހީމް    16ގެ 

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅެމުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.  ގައި 2020ފެބުރުވަރީ 

 މެންބަރުގެ ރައުޔު 

 ރައުޔު   ގެ ފާ މަރިޔަމް ރިޝް

  :މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން 

)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ    ލެ(،/ މާ  ގްރޭފައިޓް ހ.)  އިބްރާހީމް ނިާޝމްމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްކަމުގައިވާ   .1

 ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފަރާތް( )މީގެ ފަހުން 'މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް' ގެ ގޮތުގައި  (  A010943ކާޑު ނަންބަރު:  

 ، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރުމުން 

)މީގެ  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  ހެވީލޯޑް މޯލްޑިވްސް  އިން ފެށިގެން  2015ޖަނަވަރީ    11މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ  

'މައް  ގެފަހުން  ފަރާތް(  ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  ގޮތުގައި  ގެ  ފަރާތް'  ރައްދުވި  ރިސޯޓްގަ  ސަލަ  ޕްރޮޖެކްޓް އި  ރަހާ 

މަާޤމުގެ   ރިމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކު އަދާކުރި މުވައްޒަފެއްކަމަށާއި،  މަާޤމުގައި ވަޒީފާ  މެނޭޖަރެއްގެ

)ސަތާރަ   17،000/-އާއި އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި  ހާސް ރުފިޔާ(    )އަށް  ރ.8،000/-  މުސާރައިގެ ގޮތުގައި މަހަކު

 ލިބިދިނުމަށް ދެފަރާތުގެ ދެމެދު އެއްބަސްވެވިފައިވާ ކަމަށާއި،ހާސް ރުފިޔާ(، 



 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  ހެވީ ލޯޑް މޯލްޑިވްސް 
 VTR/2020/34ނަންބަރު:  މައްސަލަ                                މައްސަލަށަހެޅި ހު އިބްރާހީމް ނިޝާމް

                                             

 

19 ގެ 3 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:  
 

 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ަޝކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ އަސާސަކީ،  

ވަނަ އަހަރުގެ   2019ރުވަރީ މަހުން ފެށިގެން މުސާރަ ލިބެމުން ނުދާތީއާއި،  ހަރުގެ ފެބުވަނަ އަ  2019ށް  ފަރާތަ

ދީފައިނުވާތީއާއި، ޢިނާޔަތް  މަހުގެ  ޗުއްޓީއެއް   14ޖުމްލަ    ރަމަާޟން  އުތުރު  ފިޔަވައި  ދުވަސް  )ސާދަ( 

ލީ ޙާލަތު ދަށްވުމުގެ ސަބަބުން ޕެޓާނިޓީ ލީވްގައި މަސައްކަތް ކުރުވާފައިވާތީއާއި، ކުންފުނީގެ މާ ދީފައިނުވާތީއާއި،  

ވަނަ އަހަރު    2019މުސާރަދެވެން އަންނަނީ ރިސޯޓް ހުޅުވުމުން ކަމަށް ބުނެ މަސައްކަތް ކުރުވާފައިވާ ކަމަށާއި،  

މަހު   ހުޅުވު އޮގަސްޓު  ފެށިފެން  ރިސޯޓް  މަހުން  އޮގަސްޓު  އަހަރުގެ  އެ  ގެ   2019ޑިސެންބަރު    05މަށްފަހު، 

އްކަތް ބަދަލުކޮށް، ޓެކްސްޓް މެސެޖެއް މެދުވެރިކޮށް މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ދޭނެކަމަށް މާލޭ އޮފީހަށް މަސަނިޔަލަށް  

  ވަނަ އަހަރުގެ ފެބުރުވަރީ މަހުން ފެށިގެން ޕެންަޝނަށްވާ ފައިސާ   2019އެންގިނަމަވެސް ލިބިފައިނުވާކަމަށާއި،  

 އިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފަ ވެސް ޖަމާކޮށްފައިނުވާ ކަމަށް

ވަނަ   2019އިން ފެށިގެން  މަހުން  ވަނަ އަހަރުގެ ފެބުރުވަރީ    2019މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ،   .2

 ޗުއްޓީނުދީ  ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށްވާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކާއި، ރޯދަމަހުގެ ޢިނާޔަތްތައްކާއި،  05އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު  

މަސައްކަތް ކުރުމުން ލިބެންޖެހޭ އެއްޗެއް ނަގައި ދިނުމަށާއި، ޕެޓާނިޓީ ލީވްގެ މުއްދަތުގައި އޮފީސް މަސައްކަތް 

  'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' އަށް ނަޒަރުކުރުމުން ިއްސެވަބާޔްނޮކށަްފިއާވ  ކަން  ކުރުމުން ލިބެންޖެހޭ އެއްޗެއް ނަގައިދިނުމަށް

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ.

ގައި ހުށަހެޅި ބަޔާނުގައި،    2020ނޮވެންބަރު    15އާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  . މި މައްސަލ2.1ަ

ފެށިގެން    2019 މަހުން  ފެބުރުވަރީ  އަހަރުގެ  މުސާރައާއި    2019ޑިސެންބަރު    05ވަނަ  ނިޔަލަށް  ގެ 

ލިބެންޖެހޭ  ރަމަާޟން  ޢިނާޔަތްތަކާއި،   ގޮތުގައި  އެލަވަންސްގެ  )އެއް  165،860/-މަހުގެ  ލައްކަ  ރ. 

ފަސްދޮޅަސް ފަހެއް ހާސް އަށް ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ރުފިޔާ( އާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަހަރީ 

ރ.  16،266/-)ވިހި( ދުވަހަށްވާ ފައިސާގެ ގޮތުގައި    20ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި ބާކީވާ ދުވަސްތައް ކަމުގައިވާ  

ގެއްލުމުގެ އަދި  ރުފިޔާ(  ހަ  ފަސްދޮޅަސް  ދުއިސައްތަ  ހާސް  ވޭތުވެދިޔަ  )ސޯޅަ  ގޮތުގައި  ބަދަލުގެ   10 

ރ. )އެއް ލައްކަ  165،860/-ދަދެއްކަމަށްވާ  )ދިހައެއް( މަސްދުވަހުގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކާ އެއްވަރުގެ ޢަ 
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އަށް ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ރުފިޔާ( ފަހެއް ހާސް  ފަރާތުން މައްސަލަ     ފަސްދޮޅަސް  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

މި  އެދިފައިވާއިރު،  ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭކަމުގައި ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  ހުށަހެޅި 

ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ފުރުަޞތުދެވިފައިވާތީ، މި މައްސަލަ  

ހުށަހެޅި ފަރާތުން  ނިންމުމުގައި މައްސަ ބަޔާނުގައި އެދިފައިވާ    2020ނޮވެންބަރު    15ލަ  ހުށަހެޅި  ގައި 

 ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާނެއެވެ. 

ވަޒީފާއާބެހޭ   .3 ގޮތުން  ދިނުމުގު  ރައްދު  ަޝކުވާއަށް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ގެ ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރުމުން،  ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 'މައްސަލައި 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި ވަޒީފާއަދާކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި އެ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް

ޢަދަދަކީ   ކަނޑައެޅިފައިވާ  ގޮތުގައި  މުސާރައިގެ  )އަށ8،000ް/-ފަރާތަށް  ރުފިޔާ(  ރ.  ހުށަހަޅާފައިވާ    ހާސް 

ވަޒީފާއިން    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ،މައްސަލައަކީ އަސްލު ހަގީގަތް އޮޅުވާލާ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއްކަމަށާއި

ދެފަހަރެއްގެ މަތިން އަނގަބަހުން   ،އެއީ ވަޒީފާއަށް ފަރުވާކުޑަކުރާތީ ،ވަކިވެފައިވަނީ އަމިއްލައަށް އެދިގެން ކަމަށާއި

 ، އިންޒާރު ދިނުމަށްފަހު ޕްރޮބޭަޝން މުއްދަތުގައި ދެން އިތުރަށް މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެނަމަ  ،ހަތްދެވިނަސޭ

ކަމަށާއި އަންގާފައިވަނިކޮށް  ވަކިކުރާނެކަމަށް  ފަރާތް  ،ވަޒީފާއިން  ހުށަހެޅި  މަތިން   މައްސަލަ  ގޮތުގެ  އެދިފައިވާ 

ރ. )ސަތާރަ ހާސް 17،000/-ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޢިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި އެދިފައިވާ  ކަމަށާއި، މައްސަލަ  ވަޒީފާއިން  

ރުފިޔާ( އަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ގަނޑުކޮށްދޭގޮތަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޢިނާޔަތެއްނޫންކަމަށާއި، އެ ޢިނާޔަތަކީ  

ތައް އަދާކުރާ މިންވަރަށް ބަލައިގެންދެވޭ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތާއެކު ޒިންމާ

ޢިނާޔަތެއްކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުސަހެޅި ފަރާތުން ވަޒިފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން އަމިއްލަ ޖީބުން 

 އެއްވެސް ޚަރަދެއްކޮށްފައިވާނަމަ އެ ޚަރަދެއް ކުރިކަމުގެ ލިޔުން ކުންފުންޏަށް ހުށަހެޅުމުން އެ ފައިސާއެއް މައްސަލަ 

ހެޅި ފަރާތުން މުސާރަ ހޯދަން އެދިފައިވާއިރު، ށަހުށަހެޅި ފަރާތަށް ރީއެމްބަރސް ކޮށްދީފައިވާނެ ކަމަށާއި، މައްސަލަ ހު

ކުންފުނީގެ ޕެޓީ ކޭްޝގެ ގޮތުގައި މައްސަލަ ހުސަހެޅި ފަރާތުގެ އަތަށްދީފައިވާ ފައިސާއިން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ 
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ހު އަތުގައިށަމައްސަލަ  ފަރާތުގެ  ކަމަށް  ހެޅި  އެބަހުރި  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން    ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

   ވެއެވެ.ފާހަގަކުރެ

ހެޅި ފަރާތަށް މުސާރައާއި ޢިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި މައްސަލަ  ށަމައްސަލަ ހުމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެދިފައިވަނި،   .4

އަށެއް ރުފިޔާ    ންސާސްހާސް ހަތްސަތޭކަ ފަރ. )ދިހަ  10،758.51ފަރާތުން ދޭންޖެހޭ ފައިސާގެ ޢަދަދަކީ    ރައްދުވި

ފައިސާއަކީ   އެހެނިހެން  އެދިފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަނދައަޅައިދީ،  ކަމަށް  ލާރި(  އެއް  ފަންސާސް 

 ޅައިދިނުމަށެވެ. ކަނޑައަ ޓްރައިބިއުނަލުން ނަގައިދެވޭނެ ފައިސާއެއް ނޫންކަމަށް 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ  ރި ނިންމުމަކަށް ވާސިލުވުމަށްޓަކައި،  ށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލައިގައި ޢަދުލުވެުހ .5

  ޑިސެންބަރު   05  ފެށިގެން  މަހުން  ފެބުރުވަރީ  އަހަރުގެ  ވަނަ  2019ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތުގައި  

ފަރާތަށް    ނިޔަލަށް  ގެ  2019 ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  ތައް ޢިނާޔަތް  މުސާރައާއިމައްސަލަ 

ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަާޟން މަހުގެ     2019ދީފައިވޭތޯއާއި، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  

ފަރާފަރާތަ  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  ޢިނާޔަތްދީފައިވޭތޯއާއި، ރައްދުވި  މައްސަލަ  ވަކިވިއިރުތް  ވަޒީފާއިން    އަހަރީ   ތުގެ 

ކެއް ހުރިތޯއާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ޕެޓަރނިޓީ ލީވްގައި އޮފީހުގެ  ދުވަސްތަ ބާކީވާ ނުނަގާ  ގޮތުގައި  ޗުއްޓީގެ

  ގައިދެވިދާނެތޯ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވޭތޯއާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާ ފަދައިން ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަ

ލިޔެކިޔުންތަކާއި   ހުށަހެޅި  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތުންނާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހިނދު،  ބަލަންޖެހޭ 

މައްސަލަ ބެލި މަޖިލީހުގައި ދެފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބެލުމުން އަންނަނިވި ކަންކަން ،  ބަޔާންތަކަށާއި

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ހެޅި  ށަފަރާތުގެ ފުރަތަމަ ބަޔާނުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަރަކު ކުރާއިރު، މައްސަލަ ހު  ރައްދުވިމައްސަލަ   .6

ރ. )އަށްހާސް ރުފިޔާ( ދެވޭ ކަމަށާއި، ނަމވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި  8،000/-ފަރާތަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި މަހަކި  

ޔާ( ގެ އެލަވަންސްއަކީ ގަނޑުކޮށް ދޭއެއްޗެއް ނޫންކަމަށާއި،  )ސަތާރަ ހާސް ރުފި  ރ.17،000/-ފަރާތުން އެދިފައިވާ  

ކަނ ދިނުމަށް  ނިސްބަތުން  އަދަކުރާ  ޒިންމާ  މަސްއޫލިއްޔަތާ  ވަޒިފާގެ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެޅޭ ޑައެއީ 
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ހުށަހެޅި    ގެ ގޮތުގައި  01އެއްޗެއްކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފޯމާއެކު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެގްޒެބިޓް  

ހުށަހެޅުމުގެ   ބޭންކަށް  އެދުމަށްޓަކައި  ލޯނަކަށް  މޯލްޑިވްސްއަށް  އޮފް  ބޭންކް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ލިޔުމަކީ 

ލިޔުމުގައި  އެ  ލިޔުމެއްކަމަށާއި،  ދޫކޮށްފައިވާ  މަތީން  އެދުމުގެ  އެފަރާތުގެ                         ބޭނުމަށް 

"Details of other allowancesިލިޔެފައ އެހެނިހެން   "  އަންނަ  ދެމުން  އިތުރުން  މުސާރައިގެ  އެވަނީ 

" މިހެން އޮތުމުން އެއީ އެހެނިހެން other allowanceޢިނާޔަތްތަކަށް ކަމަށާއި، އަދި އިސްވެފާހަގަކުރި ލިޔުމުގައި " 

މާ އަދާކުރާ  ޒިން  އި ޢިނާޔަތްތައް ކަން ކަނޑައެޅިގެން އެނގޭ ކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ

ބަލައި   ގޮތުގައި    2019މިންވަރަށް  ޢިނާޔަތުގެ  މަހުގެ  ޖުލައި  އަދި  ޖޫން،  މޭ،  އަހަރުގެ  ދިނުމަށް ވަނަ 

އިން ފެށިގެން ނޮވެންބަރު   2019ރ. )ފަސްހާސް ރުފިޔާ( ކަމަށާއި، އަދި އޮގަސްޓް  5،000/-ހަމަޖައްސާފައިވަނީ  

ރ. )ތިންހާސް ރުފިޔާ( ކަމަށާއި، މައްސަލަ 3،000/-ހަމަޖައްސާފައިވަނީ  ގެ ނިޔަލަށް ޢިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި    2019

އަތުގައި މައްސަލަ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  ގޮތުގައި މައްސަލަ  ކޭްޝގެ  ޕެޓީ  ވަލިވިއިރު  ފަރާތް ވަޒިފާއިން  ހުސަހެޅި 

ހުރި ކަމަށާއި،    ޔާ ސާޅީސް ނުވަލާރި(ރ. )ފަސްދޮޅަސް ހާސް އެއްސަތޭކަ އެއް ރުފ60،101.49ިރައްދުވި ފަރާތުގެ  

ހެޅި ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭ މުސާރައިގެ ޢަދަދުން އިސްވެ ބަޔާންކުރި ފައިސާ އުނިކުރުމުން މައްސަލަ  ށަމައްސަލަ ހު

ރ. )ދިހަ ހާސް ހަތްސަތޭކަ  10،758.51ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާއަކީ  

ލާފަ އެއް  ފަންސާސް  ރުފިޔާ  ރައްދުވި  ންސާސްއަށެއް  މައްސަލަ  ކަމަށާއި،  ދަށްވުމުގެ  ރާފަ ރި(  މަލީޙާލަތު  ތުގެ 

ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗް، އޭޕްރީލް އަދި މޭ މަހުގެ    2019ސަބަބުން މުސާރަ ނުދެވި ލަސްވެފައިވާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން  

ކަން ހުށަހެޅުނު  ވާމުސާރަދީފައި ން ފެށިގެންމަހު  ޖޫންވަނަ އަހަރުގެ    2019ނުދެވި ވާކަމަށާއި، ނަމަވެސް    މުސާރަ

ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި    2019އި،  ލިޔެކިޔުންތަކުންވެސް އެނގެން އޮންނަކަމަށާ

 މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  ފަރާތުން އަމިއްލައަށް ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާކަމަށް

ފަރާތުން   .7 ހުށަހެޅި  ކަންކަމަ މައްސަލަ  ބަޔަންތަކުގައިވާ  ފަރާތަށް   ށްހުށަހެޅި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނަޒަރުކުރާއިރު، 

އެލަވަންސްއަށް ބަދަލެއް އައިސްފައިވާކަން އެނގިގެންދިޔައީވެސް މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން ހުށަހެޅި    ޖެހޭންލިބެ

ގޮތަކަ އެއްވެސް  ކުރީން  އޭގެ  ކަމަށާއި،  ފަހުން  ބަޔާންހުށަހެޅި  ފަރާތަށް ފުރަތަމަ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެކަން  ށް 
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ފަރާތުން އަންގަފައިނުވާ ކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒިފާގެ ޒިންމާއާ މަސްއޫލިއްޔަތު   މައްސަލަ ރައްދުވި

 ރަނގަޅުގޮތުގައި އަދާނުކުރާ ކަމަށް ބުނެ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެފަރާތުގެ ފުރަތަމަ ބަޔާނުގައި އެގްޒެބިޓް

ގައި ކަމަށާއި، އެއީ މައްސަލަ   2020ޑިސެންބަރު    13ގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅި ލިޔުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ    01

ރެއްފަހުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއްކަމަށާއި، ހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒިފާއިން ވަކިވިތާ އަހަށަހު

ކަމަށާއި، އެނޫން  ހުން އެންގިންއޫލިއްޔަތާ ގުޅިގެން އެއްފަހަރު އަނގަބަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒިފާގެ މަސްށަމައްސަލަ ހު

ޒިންމާތަކާ ވަޒިފާގެ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަމަށާއި،  އަންގާފައިނުވާ  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް   އިގޮތަކަށް 

 އެއްބަސްވުމެއްގައިވެސް  އް ނުވަތަހެޅި ފަރާތްލައްވައި އެއްވެސް ވަޒިފާބަޔާނެށައަދާނުކުރާކަމަށްބުނާއިރު، މައްސަލަ ހު

އެހެންކަމުން މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާނުކުރިކަން ދޭހަކޮށްދެނެ އެއްވެސް ލިޔުމެއް މައްސަލަ  ސޮއިކުރުވާފައިނުވާ ކަމަށާއި،  

ރައްދުވި ފަރާތުގެ އަތުގައި ނުއޮންނާނެކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމާއި،  

ހުމައްސަ  ކުންފުނީގެ  ށަލަ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ނުނިންމައިގެން  މަސައްކަތެއް  އެއްވެސް  ޙަވާލުކުރި  ފަރާތާ  ހެޅި 

ހު މައްސަލަ  އިރެއްގައި  އެއްވެސް  ޑިރެކްޓަރ  ކަމަށާއި، ށަމެނޭޖިންގ  ހިއްސާކޮށްފައިނުވާ  އެކަން  ފަރާތަށް  ހެޅި 

ބަޔަނާއެކު  ރަ  އްސަލަމަ ފުރަތަމަ  ފަރާތުގެ  ލިޔުންތަކުން  13އެގްޒެބިޓް  އްދުވި  ހުށަހަޅަފައިވާ  ގޮތުގައި    ނާއި، ގެ 

ވަޓް ޑިރެކްޓަރއާއެކު  މެނޭޖިންގ  މުޢާމަލާސް ކުންފުނީގެ  ކޮށްފައިވާ  ސާފުވަނީ  އަޕްގައި  އިތުރަށް  ތްތަކުންވެސް 

 މައްސަލަ  ވެސް ޙަވާލުކުރި ކޮންމެ މަސައްކަތެއްންއިރެކްޓަރގެ ފަރާތު ޑަކުންފުނީގެ ފަރާތުންވެސް އަދި މެނޭޖިންގ  

ރާތުން ނިންމަމުން ދިޔަކަން ކަމަށާއި، އެ މުޢާމަލާތްތަކުންވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މަސައްކަތްތައް ށަހެޅި ފަހު

މައްސަލަ   ނުނިންމާކަމަށް ބުނެ އެއްވެސް ަޝކުވާއެއް މައްސަލަ ަަރއްދުވާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިނުވާ ކަމަށާއި،

އޮފީހަށް ބަދަލުވުމަކުން އެފަރާތުގެ މުސާރައިން އެއްވެސް އެއްޗެއް އުނިވާންޖެހޭ  ހުސަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒިފާ މާލޭ  

ހެޅި ފަރާތަށް ށަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މައްސަލަ ހުފަހެޅި  ށަމައްސަލަ ހު  ސަބަބެއް އޮވެގެން ނުވާނެ ކަމަށް

ހެޅި  ށަބުނާ ވާހަކަތަކަށް މައްސަލަ ހުށް  ކަމަ  ދިފައިވާ ކަމަށްބުނާ ޕެޓީ ކޭްޝ ދިނުމަށްފަހު އެފައިސާ އަނބުރާ ނުލިބޭ

އް  ނުދޭންވެގެން ކަމުގެ ޙަީޤަޤތް އޮޅުވާލަންވެގެން ދައްކާ ވާހަކަތަކެ  ފަރާތުން އިންކާރުކުރާ ކަމަށާއި، އެއީ މުސާރަ

ށަހެޅީ ހެޅި ފަރާތުގެ އަތުގައި ހުރިކަން ދެއްކުމަށް ހުށަފަރާތުން އެފައިސާ މައްސަލަ ހު  ރައްދުވިކަމަށާއި މައްސަލަ  

ފަރާތުން އަމިއްލައަށް ތައްޔާރުކުރާ ލިޔުމެއް    ރައްދުވި'އެކައުންޓް ކުއިކް ރިޕޯޓް' ކަމަށާއި، އެ ލިޔުމަކީ މައްސަލަ  



 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  ހެވީ ލޯޑް މޯލްޑިވްސް 
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ހެޅި ފަރާތަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް ބުނިނަމަވެސް އެ  ށަކަމަށާއި، އެ ލިޔުމުގައި މައްސަލަ ހު

ހެޅި ފަރާތުގެ  ށައިވަނީ ވެންޑަރ އަށް ނުވަތަ ސަޕްލަޔަރއަށް ކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުމަންޓް ހަދާފަ ޕޭ  ރިހާ ފަހަރަކުހު

އެއްވެސް  އެފަދައިން  އަދި  ނެތްކަމަށާއި،  ދީފައި  ފައިސާއެއް  ގޮތަކަށް  އެނޫންވެސް  ނުވަތަ  ނުވަތަ  އެކައުންޓަށް 

ނަމަވެސް   އި ފެންނަން އޮންނާނެ ކަމަށާމުޢާމަލާތެއްކޮށްފައިވާނަމަ އެކަމާގުޅޭ ވައުޗަރ އިން ނުވަތަ ޓީޓީ އިން އެކަން

އެފަދަ އެއްވެސް ލިޔުމެއް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިނުވާ ކަމަށާއި، ބަހުސްގެ ބޭނުމަށް އެފައިސާ  

 ބެލިޔަސް އެ ކަމަކީ ވަކި މައްސަލައެއް ގޮތުގައި ކަމާބެހޭ ކޯޓުތަކަށް  ށްހެޅި ފަރާތަށްދީފައިވާ ކަމަށަމައްސަލަ ހު

ކަމަށާއި،   މައްސަލައެއް  ބެލެންޖެހޭ  ވަޒީ ހުށަހަޅައިގެން  ބޭރު  ޓްރަފާއާބެހޭ  އެއީ  އިޚްތިާޞުޞންވެސް  ބިއުނަލުގެ 

  ގޮތުގައި ހުށަހެޅި ލިޔުމުގައި، ގެ    3ނުގެ ޑޮކިޔުމަންޓް  ތަމަ ބަޔާރާތުގެ ފުރަފަކަމެއްކަމަށާއި، އަދި މައްސަލަ ރައްދުވި  

ރ. )ފަސްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ރުފިޔާ( ދީފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް 560/-ޕެންަޝންގެ ގޮތުގައި  

އަހަރުގެ މާރިޗް މަހުގެ ނިޔަލަށް ކަމަށާއި،    2019ހެޅި ފަރާތުގެ ޕެންަޝނަށް ފައިސާ ޖަމާކޮށްފައިވަނީ  ށަމައްސަލަ ހު

ލަށް ޕެންަޝން ފައިސާ ޖަމާކޮށްދެން  ގެ ނިޔަ  2019ޑިސެންބަރު    03ސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  ނަމަވެސް މައް

 ރެވެއެވެ.  ޖެހޭނެ ކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާ ކަން ފާހަގަކު

ދެފަރާތުން .8 ވާނި  ދެފަރާތަށްވެސް  މައްސަލާގައި  ކަންކަން  މި  ހުށަހަޅާ  ހެކިން    ލިޔެކިޔުމާއި  ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި 

ޅާފައެވެ.  ރުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެ ފުރުސަތު ދީފައެވެ. އަދި ދެ ފަރާތުންވެސް ވަނީ ހެކިން ހުށަހަޒިހާ

ހެވީ ލޯޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ކޮންމެ މަހަކު މުސާރަ އާއި    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް، އެގޮތުން

)ސައުވީސް ހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ރުފިޔާ( ދެމުން ގެންދިޔަކަމަށާއި، އެ ފައިސާ   24,400އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި  

އާމިނަތު ސާއިނާ )ސްވީޓްލައިޓް،    ދެމުން ގެންދިޔައީ އިތުރު އެއްވެސް ަޝރުޠެއްނުކޮށްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި

ހެއްކެއްގެގޮތުގައި ހުށަހެޅުމުން އެ    (A151826ޑް ނަންބަރު: ކ. ގުރައިދޫ( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާ

ގައި ބޭއްވުނު އަޑުއެހުމުގައި    2021އޮގަސްޓު    25މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން  ފަރާތުގެ ހެކިބަސް ނެގިފައިވެއެވެ.  

ނިންމާގޮތެއް   ހެކިވެރިންނާމެދު  އެދުނު  ހާޒިރުކުރުމަށް  ފަރާތުން  ރައްދުވި  ތެރޭގައި  މައްސަލަ  ހަފްތާއެއްގެ 

ނަމަވެސް  ބަޔާންކުރިކަމާއި،    އި، ހެކިބަސް ނުނަގަވެސް މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުންވާކަމަށްއަންގާނެކަމާ 



 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  ހެވީ ލޯޑް މޯލްޑިވްސް 
 VTR/2020/34ނަންބަރު:  މައްސަލަ                                މައްސަލަށަހެޅި ހު އިބްރާހީމް ނިޝާމް

                                             

 

19 ގެ 9 ޞަފްޙާ       
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ވަކި އެއްޗެއް އަންގާފައިނުވާތީ، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރަތުންގެ ހެކިންގެ ގޮތުގައި ހާޟިރުކުރުމަށް އެދުނު ފަރާތްތަކުގެ  

 ސަލައިގައި ނެގިފައިނުވާނެއެވެ. ހެކިބަސް މި މައް 

ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޕެންޑިންގ ސެލަރީގެ  މައްސަލަ    ،ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު  ވިމައްސަލަ ރައްދު .9

މި ލިޔުމުގައި    " Ibrahim Nisham Pending Salary Calculationގޮތުގައި ނުދެވިވާ ފައިސާކަމަށް " 

ޖޫން، ޖުލައި، އޮގަސްޓް، ސެޕްޓެންބަރު، އޮކްޓޫބަރު   އި، ، އޭޕްރީލް، މެއަހަރުގެ ފެބުރުވަރީ، މާރިޗުވަނަ    2019

ދޭންޖެހޭކަމާއި، އަދި ފެބުރުވަރީ،  ރ. )އަށް ހާސް ރުފިޔާ(  8،000/-ނޮވެންބަރު މަހުގެ މަހު މުސާރައަށް  އަދި  

  އަދި   މޭ، ޖޫން ،  ރ. )ސަތާރަ ހާސް ރުފިޔާ(17،000/-މާރިޗު އަދި އެޕްރީލް މަހު ޢިނާޔަތަށް ކޮންމެ މަހަކަށް  

ރ. )ފަސް ހާސް ރުފިޔާ( އާއި، އޮގަސްޓް، ސެޕްޓެންބަރު،  5،000/-ޖުލައި މަހުގެ ޢިނާޔަތަށް ކޮންމެ މަހަކަށް  

  ރ. )ތިން ހާސް ރުފިޔާ( ދޭންޖެހޭ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، 3،000/-ނޮވެންބަރު މަހުގައި ކޮންމެ މަހަކަށް  

- ވަނަ އަހަރުގެ ފެބުރުވަރީ މަހުން ފެށިގެން ޑިސެންބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް    2019ޅި ފަރާތަށް  މައްސަލަ ހުށަހެ

ގޮތުގައި  81،540/ ޢިނާޔަތުގެ  މުސާރައާއި  ރުފިޔާ(  ސާޅީސް  ސަތޭކަ  ފަސް  ހާސް  އެއް  )އަށްޑިހަ  ރ. 

ގެ  ފައިސާ  ނުދެވިވާ ގޮތުގައި    ޢިނާޔަތުގެއެހެންކަމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މުސާރައާއި    ދީފައިވާނެކަމަށާއި،

)ހަތްދިހަ ހާސް އަށް ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ރުފިޔާ( ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި    ރ.70،860/-ޢަދަދަކީ  

)ފަސްދޮޅަސް ހާސް އެއް ސަތޭކަ އެއްރުފިޔާ ސާޅީސް ނުވަ    ރ.60,101/49ފަރާތަށް ދީފައިވާ ޕެޓީ ކޭްޝ އަށްވާ  

)ދިހަ ހާސް ހަތްސަތޭކަ ފަންސާސް އަށް ރުފިޔާ ފަންސާސް އެއްލާރި(    ރ.51/10،758ލާރި( ކެޑުމުން ބާކީވާ  

 ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. 

އަހަރުގެ ޖޫން  ވަނަ    2017މުން  ޓްމަންޓްތަކަށް ބެލުންކް ސްޓޭބޭ ހުށަހެޅި އެ ފަރާތުގެ  ހެޅި ފަރާތުންށަމައްސަލަ ހު .10

  ގޮތުގައި   މުސާރައިގެ ގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ ނިޔަލަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  ވަނަ އަހަރު  2019ފެށިގެން    މަހުން

އޮންނަކަމާއި، އަދި  އެނގެން  ޖަމާކޮށްފައިވާކަން( ރުފިޔާ ސާޅީސް ސަތޭކަ  ހަތަރު ހާސް ސައުވީސް. )ރ24،440/-

  ޖަމާކޮށްފައިވާކަން (  ރުފިޔާހާސް    ދިހަ. )ރ10،000/-  ގޮތުގައި  މުސާރައިގެވަނަ އަހަރު ޑިސެންބަރު މަހު    2019

 އޮވެއެވެ.   އެނގެން



 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  ހެވީ ލޯޑް މޯލްޑިވްސް 
 VTR/2020/34ނަންބަރު:  މައްސަލަ                                މައްސަލަށަހެޅި ހު އިބްރާހީމް ނިޝާމް

                                             

 

19 ގެ  10 ޞަފްޙާ      
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ނަންބަރު   .11 ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  ސީޓީގައި،  2019ސެޕްޓެންބަރު    HLM/HR/2019/034  (21މައްސަލަ   )

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މަާޤމަކީ ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރކަމާއި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަސާސީ މުސާރައިގެ  

ރ. )ސާތަރަ  17،000/-ރ. )އަށް ހާސް ރުފިޔާ( ލިބިދެވޭކަމާއި، އެހެނިހެން ޢިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި  8،000/-ގޮތުގައި  

 ( ލިބިދެވޭކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަނގަކުރެވެއެވެ. ހާސް ރުފިޔާ

ސާއިނާ )ސްވީޓްލައިޓް، ކ. ގުރައިދޫ(   އާމިނަތުމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ޙާޟިރުކުރެވުނު   .12

ލަ ރައްދުވި  ( ހެކިބަސްދެމުން، އެ ފަރާތަކީ މައްސަ A151826)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑް ނަންބަރު: 

ފަރާތް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތެއްކަމަށާއި،  ކޮށްފައިވާ  މަސައްކަތް  މަޤާމުގައި  މެނޭޖަރެއްގެ  އެޗް.އާރް  ފަރާތުގެ 

އެ   މަާޤމުކަމައި،  މެނޭޖަރގެ  ޕްރޮޖެކްޓް  ގޮސްފައިވަނީ           ގޮތުގައި   މުސާރައިގެ  އަސާސީ  ފަރާތަށްއަދަކުރަމުން 

( ރުފިޔާ  ހާސް  ސާތަރަ. )ރ17،000/-  ގޮތުގައި  ޢިނާޔަތުގެ  ލިބިދެވޭކަމާއި،(  ރުފިޔާ  ހާސް  އަށް. )ރ8،000/-

ދޭކަމަށާއި،  ލިބިދެވޭކަމާ މަހުން  މަސްތަކުގައި  ބައެއް  އަހަރުގެ    2019އި،  ހެކިވެރިޔާ  ވަނަ  ފެށިގެން  ޖެނުވަރީ 

މުސާރަ   ވެސް  ހެކިވެރިޔާއަށް  ވަކިވުމާހަމައަށް  ހެކިބަސްދީފައިވާކަން  ވަޒީފާއިން  ބަޔާންކޮށް  ލިބިފައިނުވާކަމަށް 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

  ޒިންމާ   މަސްއޫލިއްޔަތާ  ވަޒިފާގެ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދެމުން ގެންދިޔަ ޢިނާޔަތަކީ   .13

އިސްވެފާގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ރިޢަޔަތްކޮށް ދެވޭ   އެއްޗެއްކަމަށާއި،  ކަނޑައެޅޭ  ދިނުމަށް  ނިސްބަތުން  އަދަކުރާ

ބޭންކް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނަމަވެސް،  ބަޔާންކުރި  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ޢިނާޔަތެއްކަމަށް 

ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ ނިޔަލަށް މުސާރައާއި ޢިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ މަހު   2019ސޭޓްމަންޓްތަކުން  

ނަންބަރު  ލި ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އޮންނާތީއާއި،  އެނގެން  ޢަދަދެއްކަން  އެއް  ދިޔައީ  ބެމުން 

HLM/HR/2019/034  (21    ުސީޓީގައި،  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މަާޤމަކީ ޕްރޮޖެކްޓް  2019ސެޕްޓެންބަރ )

ގޮތުގައި   މުސާރައިގެ  އަސާސީ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ރުފިޔާ( 8،000/-މެނޭޖަރކަމާއި  ހާސް  )އަށް  ރ. 

ގޮތުގައި   ޢިނާޔަތުގެ  އެހެނިހެން  ލިބިދެވޭކަމުގައި  17،000/-ލިބިދެވޭކަމާއި،  ރުފިޔާ(  ހާސް  )ސާތަރަ  ރ. 

ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ހެކެއްގެ ގޮތުގައި ޙާިޟރުކުރެވުނު ހެކިވެރިޔާހެ  
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ވެސް އިސްވެ    ހެކިބަހުގައި  ދިޔައީ  ލިބެމުން  ގޮތުގައި  ޢިނާޔަތުގެ  މުސާރައާއި  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ބަޔާންކުރެވުނު ސިޓިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަދަދުތައްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޢިނާޔަތުގެ 

ފަ ގެންދިޔަ ފައިސާއަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި  ބަޔާންކުރާ ފަދައިން   ގޮތުގައި ލިބެމުން   ހުށަހެޅި   މައްސަލަރާތުން 

 ދެވޭ އެއްޗެއްކަމުގައި ބުރަނުވެއެވެ. ނިސްބަތުން އަދަކުރާ ޒިންމާ މަސްއޫލިއްޔަތާ ވަޒިފާގެ ފަރާތުގެ

އަހަރު ފެބުރުވަރީ މަހުން ފެށިގެން މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކުގެ )ރަމަާޟން    2019މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް   .14

ރ. 165،860/-މަހުގެ ޢިނާޔަތް ހިމެނޭހެން( ގެ ގޮތުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ދޭންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން  

ދޮޅަސް ރުފިޔާ( ދީފައިނުވާކަމުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި  )އެއްލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ފަސް ހާސް އަށް ސަތޭކަ ފަސް

ން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް މުސާރަ ދެވިފައިވާކަ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަކުރެވޭއިރު،  

 ވެއެވެ.  ކުރެހުށަހަޅާފައިނުވާކަން ފާހަގަ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެއްވެސް ހެއްކެއް 

ނެތޯ  ނަގައިދެވިދާ  މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައްދިފައިވާ ފަދައިން  މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެ މި   .15

 ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

 ، ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި 50)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  .10.1

ލިބެ މުވައްޒަފަކަށް  ފިޔަަވއި]ަވުގތީ  މުސާރަ  މުވައްޒަފުންނަށްެވސް  ،ްނާވ  ހުރިހާ  އެއްފަހަރު   ،އެހެން  މަހަކު  މަދުެވެގން 

 މުސާރަ ދޭްނާވެނއެެވ.[ 

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

 ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ އަންނަނިވި ޢިބާރާތުންނެވެ. 
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])ށ( ަވީޒފޭާދ އްެއެވްސ ފާަރަތކުން ޭއާނެގ ުމވްައަޒފުންނަްށ ޭދ ުމާސރައިާއ ުއޫޖރައިން އްެއެވްސ އްެއޗްެއ އުނިކެުރވޭނީ  

 އަންނަނިިވ ާޙަލުތަތުކގެައެވ. 

 ؛ޤާނޫނުގިައާވ ޮގުތގަެމތިން ނުަވަތ ޯކުޓ އަމަުރާކ އްެއޮގްތާވ ޮގުތގަެމތިން އުނިކަުރްނެޖޭހ އްެއޗްެއ އުނިކުރުން (1)

ަވީޒފޭާދ ފާަރތުން ުމވްައަޒަފަކްށ ހޯދައީިދފިައާވ ގެއްެއ ނުަވަތ ދިރިއުޅޭނެ ތަންެއ ހޯދަުމްށ، ނުަވަތ ކްުއަޔށް ިހފަުމށް   (2)

ަކްށ ވްިއާކ މަުދަލަކށް ލިބެންާވ ފިައސާާއ ގޭުޅޮގތުން ނުަވަތ އޭނާ އެ ުމވްައަޒަފަކށް  ީދފިައާވ، ނުަވަތ އޭނާ އުެމވްައަޒަފ

ޫދކާުރ ލޯނަާކ ނުަވަތ އޭނާ ގެރެންީޓޮކށީްދގެން ހޯދައޭިދ ލޯނަާކ ނުަވަތ ުމސަާރިއެގ ެއްޑވާންްސެގ ޮގުތގިައ ީދފިައާވ 

ހުއްދޭަދ ޢަދަަދަކްށ، ނުަވތަ ުމވްައަޒަފަކށް ލިބޭ    ޢަދަަދާކ ގޭުޅޮގތުން ުމވްައަޒުފެގ ހުއަްދ، ިލޔަުމކުން ލިިބގެން، ެއ 

 ؛އުޖޫރިައެގ ތިންބިައކަުޅ އެއަްބަޔްށވެުރ ިގނަ ނުވާނޭހެން އުނިކާުރ އުނިކުރުން

އުެމވްައަޒެފްއެގ ޗްުއޓާީއުގޭޅ ނުަވަތ ޭބްސފުަރވާާއުގޭޅ ނުަވަތ އިންޝަުއރެންާސުގޭޅ ފަންަޑަކްށ، ނުަވަތ ޕޮްރިވޑެންޓް   (3)

 ްށ ލިބެނެްޖޭހ ފިައސާާއގޭުޅޮގތުން އުނިކާުރ އުނިކުރުން. [ ފަންަޑަކްށ ދްެއކަުމ

 

ނަންބަރު  އަދި   .10.2 ގެ    2008/2ާޤނޫނު  ާޤނޫނު(  ގައި   20)ވަޒީފާއާބެހޭ  )ހ(  މާއްދާގެ   ވަނަ 

 ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ އަންނަނިވި ޢިބާރާތުންނެވެ. 

އޭާނެގ މުސާރައިން ކެނޑުްނ   ،ނުނިކުންނަ ަވުގތަށްާވ މިންަވރު]މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާ އަދާކުރަްނޖެހޭ ަގޑީަގއި ަވޒީފާއަށް  

 ރު ޖޫރިމަނާކޮށްެގން ުނާވނެއެެވ.[ މުވައްޒަފަކު ަވޒީފާއަށް ުނނިކުތުމާ ުގޅިެގން އިތު  ،ަވޒީފާދޭ ފަރާތުން  ،ފިޔަވައި 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  54)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  2008/2ނަންބަރު ާޤނޫނު  .10.3

ަވޒީފާދޭފަރާތުްނ   ލިޔުމެއް  ހިމެނޭ  ކަންތައްތައް  ތިރީަގއިއެާވ  އެމުސާރަޔާއެކު  މުސާރަދޭއިރު،  ]މުަވއްޒަފުްނނަށް 

 މުަވއްޒަފުްނނަށް ދޭްނާވެނއެެވ. 

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

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

 ؛ކަނޑަންޖެހުނު ސަބަބު
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 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 މަޢުލޫމާތު ހިމެޭނޮގތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި އިންނަ މުސާރައިެގ ދަފުތަރެއްަގއި މުވައްޒަފުންލައްާވ، 

 މަޖެއްސިދާެނއެެވ.[މުސާރަ ލިބޭ ަވުގތު ސޮއިކުރުާވ ޮގތަށްެވސް ހަ

މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކުރެވިފައިވުމުން، މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައިގެ ބަޔާން ލިޔުމުން ދިނުމަކީ، ނުވަތަ  

މުސާރައިގެ ބަޔާނުގައި ހުންނަންވާ މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނޭ ދަފްތަރެއް ތައްޔާރުކޮށް އޭގައި މުވައްޒަފުންލައްވާ  

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

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

ވި  ފަރާތުން މި މައްސަލައިގައި ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ މުސާރަ އެފަރާތަށް ދީފައިވާކަމުގައި މައްސަލަ ރައްދު

ފަރާތުން ބަޔާންކުރާނަމަ، އެކަމާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުން ހުށަހަޅައި އެކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި 

 ފަރާތަށް އޮތް ޒިންމާއެއްކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ. 

ފަރާތުން  މި .10.4 ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ރައްދު  ނާއިމައްސަލާގައި  ހުށަހެޅި ފަރާތު  ވިމައްސަލަ  ން 

ފެބުރުވަރީ، މާރިޗް، އޭޕްރީލް،   ވަނަ އަހަރުގެ  2019  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށްންވެސް  ތަކުލިޔެކިޔުން

އޮކްޓޫބަރު  ސެޕްޓެންބަރު،  އޮގަސްޓް،  ޖުލައި،  ޖޫން،  މުސާރަ   އަދި  މޭ  މަހުގެ  ދިނުން   ނޮވެންބަރު 

ތަށް މޭ ޖޫން، ޖުލައި،  ހެޅި ފަރާށަކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، ނަމަވެސް މައްސަލަ ހު  ލަސްވެފައިވާ

މަހުގެ މުސާރަ ދީފައިވާ ކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި    އަދި ނޮވެންބަރު  އޮގަސްޓް، ސެޕްޓެންބަރު، އޮކްޓޫބަރު

ތާ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ބަހުންވެސް މައްސަލަ ފަރާހެޅި  ށަފަރާތުން ފަހަގަކޮށްފައިވާ ކަމާއި، އަދި މައްސަލަ ހު

ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހުގައި ކަން އެނގެން    2019ފާއިން ވަކިވެފައިވަނީ  ހެޅި ފަރާތް ވަޒީށަހު

ދޭންޖެހޭ ޢިނާޔަތްތައް  ންނެ ހިނދު، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މުސާރައާއި  އޮ
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އޮ ޖުލައި،  ޖޫން،  މޭ  ބުނާ  ކަމަށް  ދީފައިވާ  ފައިސާ  އެ  މަސްތަކުގެތެރެއިން  ބުނާ  ގަސްޓް، ކަމަށް 

ވަނަ އަހަރުގެ    1440އާއި ޢިނާޔަތް އަދި  ންބަރު މަހުގެ މުސާރަސެޕްޓެންބަރު، އޮކްޓޫބަރު، އަދި ނޮވެ

ޢިނާޔަތް   ދީރަމަާޟންމަހުގެ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  އެއްވެސް  މައްސަލަ  ސާބިތުކޮށްދޭނެ  ފައިވާކަން 

އްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން  އްވެސް އަދި ޝަފަހީ ހެއްކެއްވެސް ހުށަހަޅާފައިނުވާތީއާއި، މަލިޔެކިޔުމެ

ދެފަރާތުގެ ބަހުންވެސް  ވަނަ ދުވަހުގައިކަން    05ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހުގެ    2019ވަކިވެފައިވަނީ  

 2019ވަނަ އަހަރުގެ ފެބުރުވަރީ މަހުން ފެށިގެން    2019އެނގެން އޮންނާތީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  

މުސާރައާއި އެލަވަންސް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  ނަ ދުވަހާ ހަމައަށް  ވަ  05ޑިސެންބަރު  ވަނަ އަހަރުގެ  

 ނަގައިދޭންޖެހޭ ކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ.  

ާޤނޫނުގެ .10.5 ވަޒިފާއާބެހޭ  ކެ މާއްދާތަކުގައި  އިސްވެ ފާހަގަކުރި  ޙާލަތްތައް  މުވައްޒަފުގެ މުސާރައިން  ނޑޭނެ 

އަތުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ   )ފަސްދޮޅަސް    ރ.60,101/49ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މުވައްޒަފު 

ހުންނާނެ ކަމަށް ބުނެ އެ އަދަދު އުނިކޮށް ބާކީވާ   ލާރި(ހާސް އެއް ސަތޭކަ އެއްރުފިޔާ ސާޅީސް ނުވަ  

ތިރާްޟ  ދޭން އިޢު  ފަންސާސް އެއްލާރި(  ރ. )ދިހަ ހާސް ހަތްސަތޭކަ ފަންސާސް އަށް ރުފިޔާ 51/10،758

މުސާރައިން    ވަޒީފާއާބޭ ާޤނޫނުގައި މުވައްޒަފެއްގެނުކުރާކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބުނިނަމަވެސް،  

ހެޅި ށައުނިކުރެވޭނެ ކަމަށް ބުނެފައިވާ ޙާލަތްތަކުގެ ތެރޭގައި މި ކަން ހިމެނިފައި ނެތުމުން މައްސަލަ ހު

)ފަސްދޮޅަސް ހާސް އެއް ސަތޭކަ އެއްރުފިޔާ ސާޅީސް    ރ.60,101/49އިދެވޭއިރު  ފަރާތަށް މުސާރަނަގަ

 މި ޢަދަދު އުނިކޮށް މުސާރައާއި އެލަވަންސް ނަގައިދޭނެ ހަމައެއް އޮތްކަމަށް ބުރަނުވެވެއެވެ.   ނުވަ ލާރި(

ވަނަ އަހަރުގެ ފެބުރުވަރީ    2019ކަންކަމަށް ބަލައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް    ބަޔާންކުރެވުނުއިސްވެ .10.6

މައަށް ކޮންމެ މަހަކުވެސް  ވަނަ ދުވަހާ ހަ  05ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހުގެ    2019މަހުން ފެށިގެން  

 ރުފިޔާ(  ސަތާރަހާސް)  ރ.-/17,000  ސްގެ ގޮތުގައިރ. އާއި، އެލަވަން 8000/-މުސާރައިގެ ގޮތުގައި  

މައްސަލަ  ބުރަވެވޭހިނދު،  ދޭންޖެހޭކުމުގައި  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މުސާރައާއި ޢިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ނުލިބިވާކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާންކުރާ  



 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  ހެވީ ލޯޑް މޯލްޑިވްސް 
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19 ގެ  15 ޞަފްޙާ      
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
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ދޮޅަސް ރުފިޔާ( މައްސަލަ ރައްދުވި  ރ. )އެއްލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ދެ ހާސް އަށް ސަތޭކަ ފަސ162،860ް/-

 ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭކަމުގައި ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމުގައި ދެކެމެވެ. 

ްތ ަނަގއިިދުނަމްށ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ އެދަިފިއވިީހނުދ، ަވޒާީފ އާަދުކާރ  ިޢާނަޔަރަމާޟްނ މުަހެގ   .10.7

 މުަހެގ ިޢާނޔުަތެގ ގޮތަުގިއ ޮކްނމެ އަަހެރްއެގ ަރަމާޟްނ ަމސް  ޮކްނެމ ިދވިެހ ުމަވްއޒަަފކްަށ ރަަމާޟްނ

ަވނަ ާމއާްދެގ    51ރ. )ިތނާްހްސ ރިުފާޔ( ޭދްނޖޭެހެނަކން ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނެގ  3،000/ - ެފުށުމެގ ުކިރްނ  

ުކނުްފީނަގިއ   ަރއުްދވި  ަމްއސަަލ  ަފރްާތ  ހުށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކމިާއ،  ަގިއ  )ހ( 

ެތެރިއްނ  ްތޮކށަްފިއަމަސްއަކ ުމއަްދުތގެ  މުަހެގ ިޢާނަޔްތ  ަވަނ އަަހުރެގ ަރަމާޟްނ  1440ިހުޖީރޮގތްުނ  ވާ 

ެހިޅ ަފާރުތން ުބނާ ިހނުދ، މްައސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ިމ ޚޫުޞާމަތްށ  ަށިލބަިފިއުނާވ ަކަމްށ ަމްއސަަލ ުހ 

ަފާރުތްނ ސާީދ   ަރއުްދިވ  ުހަމްއސަަލ  ަމްއސަަލ  ަކާމިއ،  ުމާސަރާއިއ  ަށަޖާވެބއްދަީފިއުނާވ  ަފާރތްަށ  ެހިޅ 

ިލުޔމަުގިއެވްސ    'ެޕްނޑްިންގ ސަެލީރ ކްަލިކޔޭުލަޝްނ'   ިޢާނަޔުތަގިއ ގުޮތަގއި ޭދްނޖޭެހ ަފިއާސ ިހާސުބުކިރ

  ްށ  ޮގަތެހިޅ ަފާރްތ އެދަިފިއާވަށަރަމާޟްނ މުަހެގ ިޢާނަޔުތ ަފިއާސެގ ވަާހަކ ިހެމނަިފިއުނާވީތ ަމްއސަަލ ުހ

ަވަނ އަަހުރަގިއ ަރަމޟްާނ ަމްސ    1440ިހުޖީރ ގުޮތްނ    އަެފިއާސ ަނަގއެިދޭވެނ ަޙަމެއްއ ޮއްތތޯ ބިެލިއުރ، 

ަވަނ ިހުޖީރ އަަހުރެގ ަރަމާޟްނ    1440މުަހަގިއަކްނ ެއނެގްނ ޮއްނަނިއުރ،    ެފށަިފިއަވީނ ެއ އަަހުރެގ ޭމ

ަރ ަމްއސަަލ  ަފާރަތީކ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ެފުށުނިއުރ  ަވޒާީފ އާަދުކަރުމނިްދަޔ  ަމްސ  ުކނުްފީނަގިއ  އުްދިވ 

ަވނަ އަަހުރެގ ަރަމާޟްނ މުަހެގ ިޢާނަޔްތ ަމްއސަަލ ހުށަހިެޅ ަފާރތްަށ    1440ަފާރެތްއަކަމްށ ުބަރެވޭވީތާއއި،  

ެނުތމްުނ،   ަވނަ އަަހުރެގ ަރަމޟްާނ މުަހެގ    1440ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތން ދަީފިއާވަކްނ ެއނެގން 

ގުޮތަގ ަފރަާތށް  ިޢާނަޔުތެގ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ރިުފާޔ( 3،000/ - ިއ  )ިތނާްހްސ  ަނގައިިދުނަމްށ   ރ. 

   ަކނަޑައަޅްނ ެފެނެއެވ. 

ާޤނޫނުގެ ދަށުން ހައްުޤވާ އަހަރީ ޗުއްޓީ ނުދީ މަސައްކަތް ކުރުވުމުން   .11 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވަޒިފާއާބެހޭ 

ރ. )ސޯޅަ ހާސް ދުއިސައްތަ 16،266/- ގޮތުގައި  ދުވަހަށްވާ ފައިސާގެ)ވިހި(    20އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ބާކީ އޮތް  

ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ިމ ުޚޫޞާމަތްށ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ   ފަސްދޮޅަސް ހަ ރުފިޔާ( ނަގައިދެވޭނެތޯ ބެލިއިރު،



 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  ހެވީ ލޯޑް މޯލްޑިވްސް 
 VTR/2020/34ނަންބަރު:  މައްސަލަ                                މައްސަލަށަހެޅި ހު އިބްރާހީމް ނިޝާމް

                                             

 

19 ގެ  16 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:  
 

 

ޭދްނޖޭެހ   ޮގުތަގއި  ުމާސަރާއިއ ިޢާނޔުަތގެ  ަފާރަތށް  ަކާމިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި  ަޖާވެބއްދަީފިއނާުވ  ަފާރުތްނ ސީދާ 

  ަފިއާސ ިހާސުބުކިރ 'ެޕްނިޑްންގ ސަެލީރ ކްަލިކޔޭުލަޝްނ' ިލުޔުމަގިއެވްސ ުޗްއީޓ ަފިއާސެގ ވަާހަކ ިހެމނަިފިއުނާވަކާމިއ،  

ާޤނޫނުގެ    އެމުވައްޒަފަކަށް  ކުރާނަމަ،  ވަކި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު،ދާގެ )ނ( ގައި  ވަނަ މާއް  41ވަޒީފާއާބެހޭ 

 ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ  ފައިސާ،  ލިބެންވާ  ޗުއްޓީއަށް  އެ   އޮތުމުން  ނުކޮށް  ބޭނުން  ޗުއްޓީއެއްގެ  އަހަރީ  ލިބިދޭ

  ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ  އެމުވައްޒަފަކަށް  ފައިސާ  އެ  ވަކިކުރާއިރު،  ވަޒީފާއިން  އޮތްކަމަށްވާނަމަ،  ނުދީ  އެމުވައްޒަފަކަށް

އިސްވެފާހަގަކުރި ކަންކަމަށް ބުރަވެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަހަރީ ޗުއްޓީގެ  ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ،  ދޭންވާނެ

އޮތް   ބާކީ  ތެރެއިން  ދުވަސްތަކުގެ  ހަޢްުޤވާ    ހާސް   އަށާރަ. )ރ74/18،967ދުވަހަށްވާ  )ވިހި(    20ގޮތުގައިވާ 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި   ( ލާރި  ހަތަރު  ހަތްދިހަ  ރުފިޔާ  ހަތެއް   ފަސްދޮޅަސް  ނުވަސަތޭކަ

 ބުރަވެވެއެވެ.  ޖެހޭކަމުގައިފަރާތަށް ދޭން އަމުރުކުރަން

މަސްދުވަހުގެ ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލަށް އެ ޢަދަދާ  )ދިހައެއް(    10މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މުސާރަނުދީވާ   .12

  ރ. )އެއްލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ފަސްހާސް އަށްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ރުފިޔާ( 165،860/-ކަމަށްވާ  އެއްވަރު ޢަދަދެއް

މުވައްޒަފަށް ދެވޭ ބަދަލު ކަނޑައެޅުމުގައި ބޭއިންާޞފު މުއްސަނދިކަމެއް ލިބޭގޮތަށް   ދިނުމަށް އެދިފައިވާއިރު،ގައިނަ

ގޮތެއް ނޫންކަމަށް   ކޯޓުގެ ނަންބަރު  އަމުރުކުރުމަކީ އިންޞާފުވެރި   SC-A/36/2019ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމް 

ނުކުތާތަކުގެ   ފާހަގަކުރެވުނު  ރިޕޯޓުގެ  ގޮތުގެ  ނިމުނު  ަޝރީޢަތް  ނަންބަރުގައި   34ަޤިޟއްޔާގެ  ވަނަ 

ފަރާތަށް ،  އާއިތީބަޔާންކުރެވިފައިވާ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސަބަބުން  ނުދިނުމުގެ  ޢިނާޔަތް  މުސާރައާއި 

މައްސަލައިގައި މުވައްޒަފަށް ނުލިބިވާ އެންމެހައި މުސާރައާއި    ގެއްލުމެއްވެފައިވާކަން ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާތީއާއި، މި

ކާއި، ފައިސާ ނަގައިދިނުމަށް ކަނދައެޅިފައިވުމުން މުވައްޒަފަށް ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި އިތުރު  ސްތައެލަވަން 

ފައިސާ)ދިހައެއް(    10 އެންމެ  މަސްދުވަހުގެ  އަމުރުލުރުމަކީ  ފަރާތަށް  ރައްދި  މައްސަލަ  ނަގައިދިނުމަށް  އާސްވާ 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެދިފައިވާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދެނެ ހަމައެއް    ،ގޮތްކަމަށް ނުފެންނާތީފުވެރި  އިންާޞ

 ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅަން ފެނެއެވެ.



 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  ހެވީ ލޯޑް މޯލްޑިވްސް 
 VTR/2020/34ނަންބަރު:  މައްސަލަ                                މައްސަލަށަހެޅި ހު އިބްރާހީމް ނިޝާމް

                                             

 

19 ގެ  17 ޞަފްޙާ      
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ލީވްގެ   .13 ޕެޓާނިޓީ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  އެއްޗެއް  މައްސަލަ  ލިބެންޖެހޭ  ކުރުމުން  މަސައްކަތް  އޮފީސް  މުއްދަތުގައި 

ނަގައިދިނުމަށް އެދިފައިވާއިރު، އެކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް އެއްވެސް ހެއްކެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

ކުރުމުން މަސައްކަތް  އޮފީސް  މުއްދަތުގައި  ލީވްގެ  ޕެޓާނިޓީ  އެދިފައިވާފަދައިން  އެއްޗެއް    ފަރާތުން  ލިބެންޖެހޭ 

 ނަގައިދެވޭނެ ާޤނޫނީ ހަމައެއް ނަތްކަމުގައި ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމަން ފެނެއެވެ. 

ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ޙާޞިރުގައި އިއްވުނު    2021ސެޕްޓެންބަރު    27 .14

 މައްސަލައިގެ ނިންމުމުގައި، 

ަވޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތުަގއި  " ފަރާތުެގ  ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުިވ  ހުށަހެޅި  ފެބުރުވަރީ މަހުްނ    2020މައްސަލަ  ަވނަ އަހަރުެގ 

ތެރެއިން   2019ފެށިެގން   ފައިސާެގ  ދޭންޖެހޭ  ޮގތުގެއި  ޢިނާޔަތުެގ  މުސާރައާއި  ނިލަޔަށް  މަހުެގ  ޑިސެންބަރު  އަހަރުެގ  ަވނަ 

 ކަމަށްބުރަެވޭވތީ ނުލިބިާވ    ރ. )ދެ ލައްކަ ފަންސަީވސް ހާސް ތިން ސަތޭކަ ސާޅީސް އެއް ރުފިޔާ ނުވަދިހަ ހަތަރު ލާރީ(94/225،341

 މި ފައިސާއާއި، 

ަވނަ އަހަރުެގ ރަމަޟާންމަހުެގ ޢިނާޔަތުެގ ޮގތުެގ    1441ރައްދުިވ ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފާރަތަށް ހިޖުރީޮގތުން  މައްސަލަ  

ޮގތުަގއި މައްސަލަ ރައްދުިވ ފަރާތުްނ    1441ފައިސާ ދީފައިުނާވކަމަށް ބުރަެވޭވތީ،   ަވނަ އަހަރުެގ ރަމަޟާން މަހުެގ ޢިނާޔަތުެގ 

  ދުަވސްތަކުގެ   ހަޢްޤުާވ  ޮގތުަގއިާވ  ރ. )ތިން ހާސް ރުފިޔާ( އާއި، އަހަރީ ޗުއްޓީެގ3،000/ -ންޖެހޭ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދޭ 

   ނުަވދިހަ ތިން ރުފިޔާ ތިރީސް ތިން ލާރި(  ދުއިސައްތަ  ހާސް  ސޯޅަ)  ރ.33/16،293  )ިވހި( ދުަވހަށްާވ  20  އޮތް  ބާކީ  ތެރެއިން

 " ފަރަތަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާކަމުަގއި ކަނޑައަޅައި،އަކީ މައްސަލަ ރައްދިިވ ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި 

 މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ ހިސާބުހެދުމުގެ ކުށަކުން ކަމާއި، ރަނގަޅުގޮތަކީ 

ަވޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތުަގއި  " ފަރާތުެގ  ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުިވ  ހުށަހެޅި  ފެބުރުވަރީ މަހުްނ    2020މައްސަލަ  ަވނަ އަހަރުެގ 

ތެރެއިން  2019ފެށިެގން   ފައިސާެގ  ދޭންޖެހޭ  ޮގތުގެއި  ޢިނާޔަތުެގ  މުސާރައާއި  ނިލަޔަށް  މަހުެގ  ޑިސެންބަރު  އަހަރުެގ                ަވނަ 

 މި ފައިސާއާއި،  ކަމަށްބުރަެވޭވތީނުލިބިާވ ރ. )އެއްލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ދެ ހާސް އަށް ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ރުފިޔާ( 162،860/-

ަވނަ އަހަރުެގ ރަމަޟާންމަހުެގ ޢިނާޔަތުެގ ޮގތުެގ    1441ރައްދުިވ ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފާރަތަށް ހިޖުރީޮގތުން  މައްސަލަ  

ޮގތުަގއި މައްސަލަ ރައްދުިވ ފަރާތުްނ    1441ފައިސާ ދީފައިުނާވކަމަށް ބުރަެވޭވތީ،   ަވނަ އަހަރުެގ ރަމަޟާން މަހުެގ ޢިނާޔަތުެގ 

  ދުަވސްތަކުގެ   ހަޢްޤުާވ  ޮގތުަގއިާވ  ރ. )ތިން ހާސް ރުފިޔާ( އާއި، އަހަރީ ޗުއްޓީެގ3،000/ -ންޖެހޭ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދޭ 



 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  ހެވީ ލޯޑް މޯލްޑިވްސް 
 VTR/2020/34ނަންބަރު:  މައްސަލަ                                މައްސަލަށަހެޅި ހު އިބްރާހީމް ނިޝާމް

                                             

 

19 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:  
 

 

އަށާރަ ހާސް ުނަވސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ހަތެއް ރުފިޔާ ހަތްދިހަ ހަތަރު  ) ރ.74/18،967 )ިވހި( ދުަވހަށްާވ 20 އޮތް  ބާކީ ތެރެއިން 

 " ހުށަހެޅި ފަރަތަށް ދޭްނޖެހޭ ފައިސާކަމުގައި ކަނޑައަޅައި، އަކީ މައްސަލަ ރައްދިިވ ފަރާތުން މައްސަލަ  ލާރި(

 މައްސަލައިގެ ނިންމުމުގައި އެތަން އިްޞލާޙުކުރެވިފައިވާނެއެވެ. 

 

 : ނިންމުން   މައްސަލައިގެ 

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

  11  ނިާޝމް  އިބްރާހީމް   ހުށަހެޅި   މައްސަލަ   ބެލިއިރު،  ރިޢާޔަތްކޮށް  ހެކިބަހަށް  ހެކިންގެ  ވާހަކަތަކަށާއި   ދެއްކި  ދެފަރާތުން

  އަހަރުގެ   ވަނަ  2019  ރިސޯޓްގައި  ރަހާ  ލިމިޓެޑްގެ  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް  ހެވީލޯޑް  ފެށިގެން  އިން  2015  ޖަނަވަރީ

  ލިބެންޖެހޭ   މުއްދަތުގައި  އަދާކުރި   ވަޒީފާ  ގޮތުގައި  މެނޭޖަރެއްގެ   ކްޓްޕްރޮޖެ  ފެށިގެން   މަހުން  ފެބުރުވަރީ

  ކުންފުނީގެ   ދީފައިނުވާތީއާއި،  ޗުއްޓީއެއް  އިތުރު   ފިޔަވައި  ޗުއްޓީ  ދުވަހުގެ (  ސާދަ)  14  ޖުމްލަ   މުސާރަލިބިފައިނުވާތީއާއި،

  ކުރުވާފައިވާތީއާއި،   މަސައްކަތް  ބުނެ  މަށްކަ   ހުޅުވުމުން  ރިސޯޓް  އަންނަނީ މުސާރަދެވެން  ސަބަބުން  ދަށްވުމުގެ  ޙާލަތު  މާލީ

  ފެށިގެން   މަހުން  އޮގަސްޓް  ބަދަލުކޮށް،  މަސައްކަތް  އޮފީހަށް  މާލޭ  އޭގެފަހުން  ހުޅުވައި  ރިސޯޓް  އަހަރު  ވަނަ  2019

  މުސާރަ   މެދުވެރިކޮށް  މެސެޖެއް  ޓެކްސްޓް  ކުރުވާފައިވާތީއާއި،  މަސައްކަތް  އޮފީހުގައި  މާލޭ   ހަމައަށް  މަހާ  ޑިސެންބަރު

  ޕެންަޝނަށްވާ   ފެށިގެން  މަހުން   ފެބުރުވަރީ  އަހަރުގެ   ވަނަ   2019  ލިބިފައިނުވާތީއާއި،  އެންގިނަމަވެސް  ދޭނެކަމަށް

  ޑިސެންބަރު   ގެއަހަރު   ވަނަ  2019  ފެށިގެން  މަހުން  ފެބުރުވަރީ  އަހަރުގެ  ވަނަ  2019  ޖަމާކޮށްފައިނުވާތީ،   ފައިސާވެސް

  ކުރުމުން   މަސައްކަތް  ލީވްނުދީ  ޢިނާޔަތްތައްކާއި،  ރޯދަމަހުގެ  ޢިނާޔަތްތަކާއި،  މުސާރައާއި   ހަމައަށްވާ  ދުވަހާ  ވަނަ   05  މަހުގެ

 އެއްޗެއް   ލިބެންޖެހޭ  ކުރުމުން  މަސައްކަތް  އޮފީސް  މުއްދަތުގައި  ލީވްގެ  ޕެޓާނިޓީ  ދިނުމަށާއި،  ނަގައި  އެއްޗެއް  ލިބެންޖެހޭ

  16  ފަރާތުން  ނިޝާމްގެ  އިބްރާހީމް  ދުވާގޮތަށްރައް  ލިމިޓެޑަށް  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް  ހެވީލޯޑް  އެދި  ނަގައިދިނުމަށް

 މައްސަލައިގައި،  މި  ހުށަހެޅި ޓްރައިބިއުނަލަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ގައި 2020 ފެބުރުވަރީ

ވަނަ އަހަރުގެ ފެބުރުވަރީ    2020މުއްދަތުގައި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރި  

ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހުގެ ނިލަޔަށް މުސާރައާއި ޢިނާޔަތުގެ ގޮތުގެއި ދޭންޖެހޭ ފައިސާގެ    2019މަހުން ފެށިގެން  



 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  ހެވީ ލޯޑް މޯލްޑިވްސް 
 VTR/2020/34ނަންބަރު:  މައްސަލަ                                މައްސަލަށަހެޅި ހު އިބްރާހީމް ނިޝާމް

                                             

 

19 ގެ  19 ޞަފްޙާ      
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ކަމަށްބުރަވެވޭތީ، ނުލިބިވާ   ރ. )އެއްލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ދެ ހާސް އަށް ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ރުފިޔާ(162،860/-ތެރެއިން  

 މި ފައިސާއާއި، 

ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަާޟންމަހުގެ ޢިނާޔަތުގެ    1441މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފާރަތަށް ހިޖުރީގޮތުން  

ބުރަވެވޭތީ،   ދީފައިނުވާކަމަށް  ފައިސާ  ގޮތުގަ  1441ގޮތުގެ  ޢިނާޔަތުގެ  މަހުގެ  ރަމަާޟން  އަހަރުގެ  މައްސަލަ  ވަނަ  އި 

މައްސަލަ    ރައްދުވި  ފަރާތަށްފަރާތުން  އަހަރީ  3،000/-ދޭންޖެހޭ    ހުށަހެޅި  އާއި،  ރުފިޔާ(  ހާސް  )ތިން    ޗުއްޓީގެ ރ. 

  ނުވަސަތޭކަ   ހާސް  އަށާރަ. )ރ74/18،967  ދުވަހަށްވާ )ވިހި(    20  އޮތް  ބާކީ  ތެރެއިން  ދުވަސްތަކުގެ   ހަޢްުޤވާ ގޮތުގައިވާ

އަކީ މައްސަލަ ރައްދިވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރަތަށް ދޭންޖެހޭ    (ލާރި  ހަތަރު  ހަތްދިހަ ރުފިޔާ ހަތެއް  ފަސްދޮޅަސް

 ފައިސާކަމުގައި ކަނޑައަޅައި، 

  30  ފެށިގެން  އިން(  2021  ސެޕްޓެންބަރު  27)  މިއަދުއިސްވެބަޔާންކުރެވުނު އަދަދުތަކުގެ ޖުމްލައަށްވާ ފައިސާގެ އަދަދު،  

  5  ހަމަޖެހޭތާ  އެކަން   ދިނުމަށްފަހު  އެއްފަހަރާ  އެކީ  އިބްރާހީމް ނިާޝމްއަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ(  ތިރީސް)

  މޯލްޑިވްސް   ހެވީލޯޑްމައްސަލަ ރައްދުވި    އެންގުމަށް،  ލިޔުމުން  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ(  ފަހެއް)

 މުރުކޮށް މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ. ގެ މައްޗަށް އަންގައި އަލިމިޓެޑް ޕްރައިވެޓް

 1443ޞަފަރު  20

 2021ސެޕްޓެންބަރު  27

 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 

 

 މަރްޔަމް ރިޝްފާ 

 މެންބަރު ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ


