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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

 VTR/2020/88 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 މުސާރަ ނުލިބުން މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2020 މޭ 08 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2021 މޭ 19 ތާރީޚު: މައްސަލަ ނިމުނު  

 މ. މުލައް /  ކަންމަތީގެ، ފާޠިމަތު ސަނާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A217274)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ޒިއޯން ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (C-08722019ނަންބަރު:  ރޭަޝންރަޖިސްޓް )ކުންފުނި

 
  

 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

( A217274( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  / މ. މުލައް  މަތު ސަނާ )ކަންމަތީގެޠިފާމި މައްސަލައަކީ  

  ޒިއޯން ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ   އާ ހަމައަށް  2020ޖަނަވަރީ    21  އިން ފެށިގެން  2019ނޮވެންބަރު    26

މުއްދަތުގައި އެފަރާތަށް )ދެއެއް( މަސްދުވަހުގެ    2މުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރި  ޤާ މަ  'ޑީ.ޓީ.އައި އޮފިސަރ'  މުވައްޒަފެއް ގޮތުގައި

ލިބިފައި ފައިސާ  މުސާރައަށްވާ  ލި  ،ނުވާތީ  ލިބެންޖެހޭ  ޕްރައިވެޓް  ހޯލްޑިންގްސް  ޒިއޯން  ސަނާ  މިޓެޑުގައި  ފާޠިމަތު 

ޒިއޯން ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް   )ދެއެއް( މަސްދުވަހުގެ ފުރިހަމަ މުސާރަ ލިބިދިނުމަށް އެދި   2މަސައްކަތްކުރި  
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ބަލާފައިވާ    ގައި  2020މޭ    08ފާޠިމަތު ސަނާގެ ފަރާތުން    ރައްދުވާގޮތަށް ހުށަހަޅެމުން  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ 

 މައްސަލައެކެވެ. 

 ބަރުގެ ރައުޔު މެން 

 ރައުޔު  ޒުހައިރުގެ هللا އާމިނަތު ޢަބްދު

  :މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން 

( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ / މ. މުލައް  މަތު ސަނާ )ކަންމަތީގެޠިމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްކަމުގައިވާ ފާ .1

 )މީގެ ފަހުން 'މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް' ގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފަރާތް( (  A217274ކާޑު ނަންބަރު:  

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

ގެ ނިޔަލަށް ޒިއޯން   2020ޖަނަވަރީ    21އިން ފެށިގެން    2019ނޮވެންބަރު    26މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ  

'މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް' ގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފަރާތް( ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް )މީގެ ފަހުން  

  ރި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކު އަދާކުރި މުވައްޒަފެއްކަމަށާއި،  'ޑީ.ޓީ.އައި އޮފިސަރ' މަާޤމުގައި ވަޒީފާ  ގެ

ބިދިނުމަށް ދެފަރާތުގެ ދެމެދު  ލިސަތޭކަ ރުފިޔާ(  ސް)އަށްހާސް ފަ   ރ. -/8,500  މަާޤމުގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި މަހަކު

ކަމަށާއި،   ހުށަހެޅުމުގެ  އެއްބަސްވެވިފައިވާ  ަޝކުވާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

އެފަރާތަށް ލިބެންޖެހޭ  ތަށް  މުއްދަ  )ދެއެއް( މަސްދުވަހުގެ  2  ވަޒީފާ އަދާކުރިމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  އަސާސަކީ،  

ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ލިބިފައިނުވާތީ  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާ ވާހަކަ ދެއްކުމަށްފަހުވެސް، ފައިސާ  މުސާރައަށްވާ 

އެގޮތުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެކި ތާރީޚުތަކުގައި މުސާރަ ދޭނެކަމުގެ ޔަީޤންކަން ދިނުމަށްފަހު މުސާރަ 

އެ ޗެކަށް ފައިސާ ޖަމާވެފައިނުވާކަމުގައި މައްސަލަ    ސަބަބުން  ދިނުމުގެ ގޮތުން ޙަވާލުކުރި ޗެކު ބައުންސްވުމުގެ

 ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 
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މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މުވައްޒަފެއް  .2

 ފުރިހަމަ މުސާރަ ލިބިދިނުމަށެވެ. )ދެއެއް( މަސްދުވަހުގެ   2ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރި 

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

ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 'މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރުމުން،  

މަ ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ހުށަހަޅާފައިވާ  މައްސަލަ  އޮޅުވާލާ  ހަގީގަތް  އަސްލު  އްސަލައަކީ 

އެއީ    ،ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވަނީ އަމިއްލައަށް އެދިގެން ކަމަށާއި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ،މައްސަލައެއްކަމަށާއި

 ޕްރޮބޭަޝން  އިންޒާރު ދިނުމަށްފަހު  ، ދެފަހަރެއްގެ މަތިން އަނގަބަހުން ނަސޭހަތްދެވި  ،ވަޒީފާއަށް ފަރުވާކުޑަކުރާތީ

ފެންމަތިވެއްޖެނަމަ މައްސަލައެއް  އިތުރަށް  ދެން  އަންގާފައިވަނިކޮށް   ، މުއްދަތުގައި  ވަކިކުރާނެކަމަށް  ވަޒީފާއިން 

މައްސަލަ    ،ކަމަށާއި  ފައިވާނެދީ އެދިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ،ކަމަށާއި

ފަރާތް ހަވާލުކޮށްފައިވާނެ  ނީގައިކުންފު  ހުށަހެޅި  ޗެކަކުން  މުސާރަ  ހަމައަށް  ދުވަހާ  ކުރި    ކަމަށާއި، މަސައްކަތް 

ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ޗެކު ސޮއި ތަފާތުވުމުގެ ސަބަބުން ކެންސަލް ވެފައިވާތީއެހެން   މައްސަލަ ހުށަހެޅި   ،ނަމަވެސް 

ބަދަލުގައި އެހެން    ،އެދުމުން ރަށުގައި ނޫޅޭ ކަމަށާއިރުވުމަށް  ޒިން މުސާރައާ ހަވާލުވުމަށް އޮފީހަށް ހާގެ ކިބައިފަރާތު

އީމެއިލެއް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ކުންފުންޏަށް  ފޮނުވާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރާއެކު    ،ފަރާތެއް ފޮނުވާނެކަމަށް ބުނެ

ގެ ނިާޝން  ގިލީނނަމަކަށް ކިޔާ މީހާގެ ސޮއި އަދި އި   'ސޮއްފާން'އެ އީމެއިލުގައިވާ ފަދައިން    ،ކޮށްފައިވާކަމަށާއި

މައްސަލަ ހުށަހެޅި  އަދި    ކަމަށާއި،ހަވާލުކޮށްފައިވާނެ  މުސާރަ   މަސައްކަތް ކުރި ދުވަހާ ހަމައަށް ވާވަރަށް  ،ނެގުމަށްފަހު

ހާ  މަސައްކަތްކޮށްފައި  ހުމަސްދުވައެއް(  ދެ)  2ކުންފުނީގައި    ފަރާތް ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި  ކޮޕީ ޒިނުވާކަން  ރީގެ 

   ވެއެވެ.އްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވާނެކަމުގައި މަހުށަހަޅާފައި 

މި މައްސަލައަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މަކާރާއި ހީލަތުން އިތުރަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެދިފައިވަނި،   .4

ސާބިތުވެއްޖެހިނދު މައްސަލައެއްކަން  ހުށަހަޅާފައިވާ  ހޯދުމަށް  ހުށަ  ،ފައިސާ  މައްސަލަ  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ހެޅި 

 ޅައިދިނުމަށެވެ.ފަރާތަށް ބަދަލު ދޭންޖެހޭނެކަމަށް ކަނޑައަ  ވިރައްދު
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ހެކިން   .5 ލިޔެކިޔުމާއި  ކަންކަން ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި  ހުށަހަޅާ  ދެފަރާތުން  ވާނި  ދެފަރާތަށްވެސް  މައްސަލާގައި  މި 

ޅާފައެވެ.  ދީފައެވެ. އަދި ދެ ފަރާތުންވެސް ވަނީ ހެކިން ހުށަހަރުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެ ފުރުސަތު ޒިހާ

ފަރާތަށް، އެގޮތުން ހުށަހެޅި  އާ މައްސަލަ  ރަސްމާދޫ(  ރ.   / )ކޮށީގެ  ޞަފްވާން  ޙަސަން  މުސާރަ  ދޭންޖެހޭ     

އާ  ފްވާން ޞަ ސާރައަށްވާ ފައިސާ ޙަސަން  އެ މު  ،ހަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން ބުނެފައިވާތީ

ހެއްކެއް ގޮތުގައި    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޙަސަން ޞަފްވާން   ވާލުކޮށްފައިނުވާކަން ސާބިތުކުރުމުގެ ގޮތުންހަ

މަތު ަޝމްރާ ރަޝީދު  ޠިފާ  ރީ ކުންފުނީގެ ސެކްރެޓަ  އެ ، ފަރާތުން ވަނީ  ވި އެވެ.  އަދި މައްސަލަ ރައްދުއިވެހުށަހަޅާފަ

އާއި ކުންފުނީގެ އެކައުންޓަންޓް އާއިަޝތު ނުހާ   ( A363639ންބަރު:)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަ

 ( ހެކިންގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައެވެ.   A395128ރަީޝދު )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:

ވަނަ އަހަރުގެ    2020  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  ، ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު  ވިމައްސަލަ ރައްދު .6

ހާޖަނަވަ މަހުގެ  ސަނާޠިފާ  ،ރީއާއިޒި ރީ  ލިބެންޖެހޭ މަތު  މުސާރަ    އަށް  މަސްދުވަހުގެ  ންއާ  ވާފް ަޞސަން  ޙަދެ 

ދޭކަމުގައި  ންއާ އެ ފައިސާ ހަވާލުކޮށްދިނުމަށް އެވާފްޞަ ސަން  ޙަ  ،އް ނެތްކަމަށާއިރާޒެހަވާލުކުރުމުގެ އެއްވެސް އިއުތި

ގައި މައްސަލަ   2020ރީ  ޖަނަވަ  21  ،ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއާއި  ގައި  2020މާރިޗު    22ބަޔާންކޮށް ފާޠިމަތު ސަނާ  

ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން އިސްތިއުފާ ދީފައިވާކަން އެންގުމުގެ ގޮތުން ދީފައިވާ    ވިހެޅި ފަރާތުން މައްސަލަ ރައްދުހުށަ

މައްސަލަ    ،ތުން ދޭންޖެހޭ އެންމެހައި ފައިސާ ލިބުނުކަމަށާއިފަރާ  ވިމަތު ސަނާ އަށް މައްސަލަ ރައްދުޠިސިޓީ އަދި ފާ

  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި ޙަސަން ޞަފްވާން  2020މާރިޗު    29  ފަރާތުން ހޯދުމަށް އިތުރު އެއްޗެއް ނެތްކަމަށް  ވިރައްދު

 ސިޓީ ހުށަހަޅާފައިވާކަން އެގެން އޮވެއެވެ.  

ޔަތްކުރާއިރު، ހެކިވެރިޔާގެ  ޢާފްވާންގެ ހެކިބަހަށް ރިަޞސަން  ޙަމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކިވެރިޔާ   .7

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ދިން  ، ރުމުންހެކިބަހުން ފާހަގަވަނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މާލެއިން ބޭރުގައި ހު 

  ވި ށް ދިއުމުން މައްސަލަ ރައްދުކަދާން ބުނި އޮފީހަމުސާރަ ބަލާ  ގައި    2020މާރިޗު   29ނަންބަރަކަށް ގުޅައިގެން  

ޑިރެކް މެނޭޖިންގް  ފަ  ރ.-/8,500  ޒައިދާން  ޓަރ ފަރާތުގެ  ޗެކެއް  ސް )އަށްހާސް  ގެ  ރުފިޔާ(  ޙަސަން  ސަތޭކަ 

ސޮއިކޮށް  ޞަފްވާންއާ   ގަޑުގައި  އެ  ދިނުމުން  ގަޑެއް  ސޮއިކުރަން  ނިާޝހަވާލުކުރުމަށްފަހު،  ވެސް  ން އިނގިލީގެ 
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އަދި އެ   މަށާއި،ޖެހިކަމަށާއި، އަދި އެދުވަހު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ގުޅާފައި އެ ޗެކު ލިބުނުކަމަށް ދެންނެވިކަ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި    ޙަސަން ޞަފްވާން  ،ދުވަހު އޭޓީއެމްއަށް ގޮސް އެ ޗެކު ޖަމާކުރިކަމަށާއި، އެ ޗެކު ބައުންސްވުމުން

  އުމަށްފަހު ގުޅުމުން ޗެކް ބައުންސްވުމުން ޗެކް ބައިންދާލަދޭން ބުނި ކަމަށާއި، އަދި އެފަރާތުން މާލެއަށް އަ ތަށްފަރާ

ބުނިކަމަ އުޅޭނެކަމަށް  ފަހުންވެސް  ށާއި،އެކަމާ  އޭގެ  ފައިސާއެއް  އެއްވެސް  ނަގުދުކޮށް  ހުށަހެޅި    އަދި  މައްސަލަ 

ފަ ރައްދުވި  މައްސަލަ  ގޮތުގައި  މުސާރައިގެ  ަޞފްވާންއާފަރާތުގެ  ޙަސަން  ޙަސަން  ހަވާލުނުކުރާކަ  ރާތުން  މުގައި 

 ވެއެވެ.  ކުރެފާހަގަ   ޞަފްވާން ހެކިބަސްދެމުން ބުނެފައިވާކަން

ރައްދު .8 ފާ  ވިމައްސަލަ  ހެކިވެރިޔާ  ފަރާތަކީ  ޠިފަރާތުގެ  އެ  ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،  ހެކިބަހަށް  ަޝމްރާ ރަޝީދުގެ  މަތު 

ނޭޖަރ އަދި ސެކްރެޓަރީ ކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މަސައްކަތް އެޗް.އާރު މެ  ކުންފުނީގެ  ވިމައްސަލަ ރައްދު 

ދެ  ގުޅިގެން  މައްސަލައަކާ  ސިގްނޭޗަރގެ  ކުންފުނީގެ  ދީފައިވާނެކަމަށާއި،  މުސާރަ  ދުވަހަކަށް  ހުރިހާ    ކޮށްފައިވާ 

ނަގުދު  މުސާރަ    ންއާޙަސަން ޞަފްވާވެފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި  ތިންވަނަ ފަހަރު  ފަހަރަކު މަތިން ޗެކް ބައުންސް 

ފްވާނާއި ހަވާލުކުރިއިރު، އެ ތަނުގައި ހެކިވެރިޔާ  ަޞ  ޙަސަން  ހަވާލުކުރެވިފައިވާކަމަށާއި، އެ ފައިސާ  ފައިސާއިން

ލިޔުމުން ފެންނަން ހުންނާނެ ކަމަށާއި، ސީދާ ފައިސާ    ކަމުގެ ތަފްޞީލުއަދި އެ ފައިސާ ހަވާލުކުރި  ށާއި،ހުރިކަމަ

ކަ ނޭންގޭ  ދަންނަވަން  ތާރީޚެއް  ބުނެފައިވާކަން ހަވާލުކުރި  ހެކިބަސްދެމުން  ރަީޝދު  ޝަމްރާ  ފާޠިމަތު    މުގައި 

 ވެއެވެ. ކުރެފާހަގަ

ހަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،  އިަޝތު ނުހާ ރަޝީދުގެ ހެކިބަޢާފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ދެވަނަ ހެކިވެރިޔާ    ވިމައްސަލަ ރައްދު .9

ރި ޗެކު  ކޭްޝނަގައި،  ކޭްޝއިން  ޓަކުންފުނީގެ  ޕެޓީ  ކެންސަލްކޮށް  ވައުޗަރ  ރިޓަރންވި    ފައިސާ ރންވެފައިވާތީ، 

ޒައިދާންއާ އެ    މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރތައްޔާރުކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ މުސާރަ ހަވާލުކުރުމަށް ކުންފުނީގެ  

އި ފައިސާ ހަވާލުކުރިއިރު އެތަނުގައި ހެކިވެރިޔާ ނެތްކަމަށާއި، އެ ނާފްވާސަން ޞަ ޙަފައިސާ ހަވާލުކުރިކަމަށާއި،  

ހަވާލުކުރުމަށް   ޑިރެކްޓަރާފައިސާ  ކޭ  މެނޭޖިންގ  ނެގުމަށްފަހުްޝޕެޓީ  ފައިސާ  ގޮތުން    ،އިން   9000/-ހީވާ 

ރުފިޔާ(   ޑިރެކްޓަރާ)ނުވަހާސް  ފައިސާ ދެން  ، ހަވާލުކުރިކަމަށާއި  މެނޭޖިންގ  ޑިރެކްޓަރ  ޙަސަން    މެނޭޖިންގ 

ފަހުން ނަގުދު  ، ކަމަށާއިއެންގިން  އެކަން  ފޯނުން ގުޅައި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  ،ފްވާންއާ ހަވާލުކުރުމުންަޞ
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  މުގައި ނެކައިންނާ  ގައި ސޮއިކޮށްފައިރު އެ ވައުޗަފައިސާ ލިބުނުކަމަށް    ޙަސަން ޞަފްވާންފައިސާ ހަވާލުކުރިއިރު،  

 އެވެ. ކުރެވެފާހަގަ ހާ ރަީޝދު ހެކިބަސްދެމުން ބުނެފައިވާކަން  ޢާއިަޝތު ނު

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފަރާތުން    ވިއަޑުއެހުމުގައިވެސް މައްސަލަ ރައްދު   3  ފުރަތަމަ  މި މައްސަލާގައި ބޭއްވުނު  .10

ދީފައިވާކަން   ފުރުސަތު  މުސާރަ  ހުށަހަޅަން  ލިޔެކިޔުންތައް  ބޭނުންވާ  އެ  ސާބިތުކުރުމަށް  ދެވިފައިވީނަމަވެސް، 

  2020މާރިޗު    29ފަރާތުން    ރައްދުވިއެވެ. އެގޮތުން މައްސަލަ  ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެ

ހަވާލުކުރި  ވާ ފްަޞސަން  ޙަގައި   ފުރަތަމަ  ދުވަހު  ، ޗެކާއިންއާ  ަޞއެ  ފައިސާ  ޙަސަން  ލައްވާ  ފްވާން 

އާއި ފައިވާ ސިޓީކުރުވާފަރާތުން ދޭންނުޖެހޭކަމަށް ބުނެ ސޮއި  ވިއްސަލަ ރައްދުލިބިފައިވާކަމަށާއި، އިތުރު އެއްޗެއް މަ

އިތުރު  ޙަސަން ޞަފްވާންއާ  ފިޔަވައި،    ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ ހާޒިރީ  2020މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  

މައްސަލަ    ވެސް ލިޔެކިޔުމެއް އަދިއެއް   ކަން އެނގޭނެޗެކެއް ހަވާލުކުރިކަމެއް ނުވަތަ ނަގުދު ފައިސާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ

މުސާރަ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަދި ރު މަހުގެ ހާޒިރީއާއި،ޑިސެންބަ ވަނަ އަހަރުގެ 2019ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ 

 ވެއެވެ.  ކުރެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިނުވާކަން ފާހަގަ ވިދެވިފައިވާކަމުގެ އެއްވެސް ލިޔެކިއުމެއް މައްސަލަ ރައްދު 

ގައި ބައުންސްވެ،   2020މާރިޗު    30ފަރާތުން ހަވާލުކޮށްފައިވާ ޗެކު    ވިރައްދު  ލަގައި މައްސަ   2020މާރިޗު    29 .11

ރައްދުކުރެވިފައިވާކަން ޗެކް އަނބުރާ  އޮފް މޯލްޑިވްސް    ޗެކް ދޫކުރި ފަރާތުގެ ސޮއި ނެތުމުގެ ސަބަބުން  ބޭންކް 

 ގެން އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ނއެ"ޗެކް އަނބުރާ ރައްދުކުރިކަމުގެ ލިޔުން" އިން  ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑުގެ

ކުމެއް ނެރެވިދާނެތޯ ބަލާއިރު  ޙުދިފައިވާ ފަދައިން އަދުލުވެރި  މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެ .12

 އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

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

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

 މުސާރަ ދޭްނާވެނއެެވ.[ 
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ބަޔާންކުރެވިފައިވާއިރު ޢިބާރާތުން  ާޤނޫނުގެ    ،މި  ގައި   55ވަޒީފާއާބެހޭ  )ށ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

 ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ އަންނަނިވި ޢިބާރާތުންނެވެ. 

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

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

 ؛ކަނޑަންޖެހުނު 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 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  މަހުން  ފަރާތުގެ  ނަންބަރު  ވަޒީފާދޭ  )ވަޒީފާއާބެހޭ    2008/2ާޤނޫނު 

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

ދުވި  ފަރާތުން މި މައްސަލައިގައި ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ މުސާރަ އެފަރާތަށް ދީފައިވާކަމުގައި މައްސަލަ ރައް 

ފަރާތުން ބަޔާންކުރާނަމަ، އެކަމާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުން ހުށަހަޅައި އެކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި 

 ފަރާތަށް އޮތް ޒިންމާއެއްކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ. 

ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައިވެސް    ވިމައްސަލާގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މައްސަލަ ރައްދު   މި .10.4

ދުވަހުގެ މުސާރަ ދޭންނުޖެހޭކަމެއް އެއްވެސް  މަސް   ދެ، ވާއިރުކަމުގައި  ފައިވަނީ ދެ މަސްދުވަހުގެ މުސާރައެދި

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް   ނުވާކަމާއި،  ކޮށްފައި ލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މުއާމަލާތްހައިސިއްޔަތަކުން މައްސަ 

ގެ ނިޔަލަށް ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާކަން    2020ޖަނަވަރީ    21ން ފެށިގެން  އި  2019ނޮވެންބަރު    26

ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ    2020މަހާއި    ންބަރު އަހަރުގެ ޑިސެ  ވަނަ  2019  އަދި  އެނގެން އޮންނައިރު،



 
 ޒިއޯން ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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ފަރާތުގެ    ވި މުސާރަ ދީފައިވާކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ މައްސަލަ ރައްދު  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  މަހުގައި 

ކަމަށްވީހިނދު،   ޙަވާލުކުރެވުނުކަން  ޒިންމާއެއް  މުސާރަ  ފަރާތާ  ހުށަހެޅި  ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ  މައްސަލަ 

އްސަލަ ފަހަރު ފުރުސަތު ދީގެންވެސް މައް ތަކްރާރުގޮތެއްގެ މަތިން އެކިއެފަދަ އެއްވެސް ލިޔެކިއުމެގޮތުން  

ހުށަހަޅާފައި ވި  ރައްދު ގޮތުގައި   ނުވާތީއާއި،  ފަރާތުން  ހެކިވެރިންގެ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ރަޝީދު  ހާޒިރުކުރެވުނު   ނުހާ  ޢާއިަޝތު  ރަޝީދުއާއި،  ަޝމްރާ  ހެކިބަހަށް ފާޠިމަތު  ދީފައިވާ 

ދީފައިވާކަމާއި މުސާރަ ދީފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްީޞލު  ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މުސާރަ  

ކުންފުނީގެ ލިޔެކިޔުމުން ފެންނަން ހުންނާނެކަމުގައި ހެކިވެރިން ބުނެފައިވީނަމަވެސް، މައްސަލަ ރައްދުވި  

ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ ލިޔެކިޔުމެއް  ހުށަހެޅިފައިވާ    ،ފަރާތުން އެފަދަ  ހެކިބަސްތަކަށާއި،  ދެންނެވުނު  އިސްވެ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ފަރާތުން    ވިމައްސަލަ ރައްދު  ކަށް ޖުމްލަކޮށް ބަލައި ވަޒަންކުރުމުން،ތަލިޔެކިއުން

ހަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް   ފަރާތާ  އެޖަނަވަރީ މަހުގެ މުސާރަ  ޑިސެންބަރު މަހާއި    ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތުގެ

މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ    ބުރަނުވެވޭތީ،

ފައިސާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭކަމަށް ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމުގައި  

އެދި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މުސާރަ ލިބިދިނުމަށްބުރަވެވެއެވެ. އެގޮތުން،  

ދެ މަސްދުވަހުގެ މުސާރައަށްވާ  ،  ތީއާއިފޮނުވި ލިޔުމުގައި އެދިފައިވަނީ ދެމަސްދުވަހުގެ މުސާރަކަމުގައި ވާ

  2021މެއި    04މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  ކަމުގައި    ރ. )ސަތާރަހާސް ރުފިޔާ(-/17,000ޢަދަދަކީ  

-/17,000އިސްވެ ދެންނެވުނު  އެހުމުގައިވެސް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ،  ގައި ބޭއްވުނު މި މައްސަލައިގެ އަޑު

ރައްދު   ރުފިޔާ(  ސަތާރަހާސް)  .ރ ފަރާތަށް    ވިމައްސަލަ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދޭން ފަރާތުން 

 ބުރަވެވެއެވެ.  ޖެހޭކަމުގައިއަމުރުކުރަން

 : މައްސަލައިގެ ނިންމުން 

ފަރާތު  ދެންފަހެ، ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތުންނާއި  ހުށަހެޅި  ލިޔެކިޔުންތަކަށާއިމައްސަލަ  ހުށަހެޅި  ބެލި    މައްސަލަ، ން 

 ، ކޮށް ބެލިއިރު ރިޢާޔަތް  މައްސަލައިގައި ހާޒިރުކުރެވުނު ހެކިވެރިންގެ ހެކިބަހަށް  ، ދެފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކަށާއިމަޖިލީހުގައި



 
 ޒިއޯން ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 

ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު ފާޠިމަތު ސަނާ  VTR/2020/88މައްސަލަ 
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ލިމިޓެޑްގެ    އިން ފެށިގެން ޒިއޯން ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް  2019ނޮވެންބަރު    26  މަތު ސަނާފާޠިމައްސަލަ ހުށަހެޅި  

މަސް ދުވަހަށް އެފަރާތަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރައަށްވާ  )ދެއެއް(    2އަދާކުރި މުއްދަތުގައި  މުގައި ވަޒީފާޑީ.ޓީ.އައި އޮފިސަރ މަާޤ

ވާގޮތަށް ހުށަހެޅި މި  ގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުޒިއޯން ހޯލްޑިން  އެ ފައިސާ ހޯދުމަށް އެދި  ފައިސާ ލިބިފައިނުވާތީ

 ގައި،  މައްސަލައި

 ، ފާޠިމަތު ސަނާގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މި މައްސަލައަކީ އަސްލު ހަގީގަތް އޮޅުވާލާ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއްކަމަށާއި

ދެފަހަރެއްގެ   ،އެއީ ވަޒީފާއަށް ފަރުވާކުޑަކުރާތީ  ،ފާޠިމަތު ސަނާ ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވަނީ އަމިއްލައަށް އެދިގެން ކަމަށާއި

ނަސޭހަތްދެވި އަނގަބަހުން  މައްސަލައެއް   ،މަތިން  އިތުރަށް  ދެން  މުއްދަތުގައި  ޕްރޮބޭަޝން  ދިނުމަށްފަހު  އިންޒާރު 

ފާޠިމަތު ސަނާ އެދިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން   ،ވަކިކުރާނެކަމަށް އަންގާފައިވަނިކޮށް ކަމަށާއި  ވަޒީފާއިން  ،ފެންމަތިވެއްޖެނަމަ

ކަމަށާއި ވަކިކޮށްދީފައިވާނެ  ޗެކަކުން    ،ވަޒީފާއިން  މުސާރަ  ހަމައަށް  ދުވަހާ  ކުރި  މަސައްކަތް  ކުންފުނީގައި  އޭނާ 

 ، ކު ސޮއި ތަފާތުވުމުގެ ސަބަބުން ކެންސަލް ވެފައިވާތީހަވާލުކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ޗެ

ބަދަލުގައި އެހެން    ،ފާޠިމަތު ސަނާ ގާތު މުސާރައާ ހަވާލުވުމަށް އޮފީހަށް ހާޒިރުވުމަށް އެދުމުން ރަށުގައި ނޫޅޭ ކަމަށާއި

އެ އީމެއިލުގައިވާ    ،ވާކަމަށާއިފޮނުވާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރާއެކު ކުންފުންޏަށް އީމެއިލެއް ކޮށްފައި  ،ފަރާތެއް ފޮނުވާނެކަމަށް ބުނެ

ނެގުމަށްފަހު ނިާޝން  އިނގިލީގެ  އަދި  މީހާގެ ސޮއި  ކިޔާ  ނަމަކަށް  'ސޮއްފާން'  ފަރާތް   ،ފަދައިން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

މަސައްކަތް ކުރި ދުވަހާ ހަމައަށް ވާވަރަށް މުސާރަ ހަވާލުކޮށްފައިވާނެކަމުގައި ބަޔާންކޮށް މި މައްސަލަ ރައްދުވި ޒިއޯން 

 ންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން ޖަވާބުދާރީވެފައިވާއިރު، ހޯލްޑި

މުސާރައާ ޙަވާލުވުމަށް    ގެ ފަރާތުންފާޠިމަތު ސަނާ  ،މުސާރަ  ފަރާތުން ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ   ފާޠިމަތު ސަނާގެ  މި މައްސަލައިގައި

ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ  އެކަން    ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،މުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި  ހަވާލުކުރެވިފައިވާކަ  އިފޮނުވި ފަރާތާ

  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ މުސާރައަށްވާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެއް ކަމުގައިވީނަމަވެސް،  ވި  މައްސަލަ ރައްދު

ލިޔެކިޔުމެއް  ވާނެފަދަހަވާލުކޮށްފައިވާކަން ސާބިތު  ފައިސާ ރައްދުވި  އެއްވެސް  ފަރާތުންމައްސަލަ   ، ނުވާތީ   ހުށަހަޅާފައި   

މައްސަލަ ރައްދުވި  ފާޠިމަތު ސަނާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ކިބައިން ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ ދެމަސްދުވަހުގެ މުސާރަ  

 ދެ މަސްދުވަހުގެ މުސާރައަށްވާ  ، އިސްވެ ދެންނެވުނުވެވެން ނެތަތީލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުރަހަވާ   ފާޠިމަތު ސަނާއާ  ފަރާތުން



 
 ޒިއޯން ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 

ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު ފާޠިމަތު ސަނާ  VTR/2020/88މައްސަލަ 
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އުޖޫރައިގެ ގޮތުގައި ދޭންޖެހި    ތުން ފާޠިމަތު ސަނާއަށްރުފިޔާ( އަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާ  ސަތާރަހާސް)ރ.  -/17,000

ފާޠިމަތު ތެރޭ    ދުވަހުގެ  )ހަތެއް(  7ދުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދުނޫން  މިއަ  ފައިސާ  ކަނޑައަޅައި، އެ  ނުދީވާ ފައިސާކަމަށް
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