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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

 VTR/2019/140 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ނުދިނުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2019 ޖުލައި 04 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2021 ޖުލައި 08 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 އަޙްމަދު ސުޖާޢު )ރަނައުރާގެ، ށ. ފޭދޫ( މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A320818)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 އެސް.ޕީ.އެޗް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (C-630/2007)ކުންފުނި ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު: 
  

 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

 (A320818)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:    ށ. ފޭދޫ، ރަނައުރާގެ، އަޙްމަދު ސުޖާޢުމި މައްސަލައަކީ  

 11އިން    2011ނޮވެންބަރު    27އެސް.ޕީ.އެޗް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިން ހިންގަމުންދިޔަ ޖުމެއިރާ ވިއްޓަވެލި ރިސޯޓުގައި  

ނިޔަލަށް  2019މާރިޗު   ކޮށްފައިވާ    ގެ  އިތުރުގަޑީގައި  މުއްދަތުގައި،  ވަޒީފާއަދާކުރި  އެޓެންޑެންޓެއްގެ  ހައުސްކީޕިންގ 

ދީފައި ފައިސާ  ދޭންޖެހޭ  ސުޖާޢު  ނުވާތީ،  މަސައްކަތަށް  އިތުރުގަޑީގައި  އަޙްމަދު  ރިސޯޓްގައި  ވިއްޓަވެލި  ޖުމެއިރާ 

ނަގައިދިނުމަށް ފައިސާ  އިތުރުގަޑީގެ  ދުވަސްތަކަށް  ލިމިޓެޑައެދި   މަސައްކަތްތަކޮށްފައިވާ  ޕްރައިވެޓް  ށް އެސް.ޕީ.އެޗް 

 .ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެކެވެގައި ވަޒީފާއާބެހޭ  2019 ޖުލައި 04އްދުވާގޮތަށް ރަ
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 މެންބަރުންގެ ރައުޔު 

 

 ރައުޔު ގެ މަރިޔަމް ޝަމްޢާ އިބްރާހީމް 

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

ށ. ފޭދޫ، ރަނައުރާގެ، އަޙްމަދު ސުޖާޢު )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތަކުމަގއާިވ   .1

މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެގޮތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު'  ،  (A320818ނަންބަރު:  

ގޮސްފައިވަނީ   އަދާކުރަމުން  ވަޒީފާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނަޒަރުކުރުމުން،  ކަންކަމަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި 

ރާ ވިއްޓަވެލި ރިސޯޓުގައި ހައުސްކީޕިންގ އެޓެންޑެންޓެއްގެ އެސް.ޕީ.އެޗް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިން ހިންގަމުންދިޔަ ޖުމެއި

ގޮތުގައި   މުސާރައިގެ  މަާޤމުގެ  އެ  ކަމަށާއި،  ތިރީސް)  USD 530މަާޤމުގައި  ސަތޭކަ  ޑޮލަރު(    ފަސް  އެމެރިކާ 

)އެއް ހާސް އެއް ސަތޭކަ ސޯޅަ ޑޮލަރު ފަންސާސް ސެންޓް(    USD 1,116.50ލިބިދެވޭކަމާއި، ޢިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި  

 ލިބިދެވޭކަމާއި، 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ަޝކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ އަސާސަކީ

އަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތުގައި    2019ފެބުރުވަރީ    15އިން    2011ނޮވެންބަރު    27

ވަނަ    37ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަށް އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދީފައިނުވާކަމަށާއި، ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  އިތުރު ގަޑީގައި  

ވަނަ   9.3މާއްދާއާއި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާ ދެމެދު ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ 

، 2018،  2017ދިނުމަކީ ވަޒީފާ ދޭފަރަތުގެ ޒިންމާއެއްކަމަށާއި،  މާއްދާގެ ދަށުން އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ މުވައްޒަފަށް  

އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ    ވަނަ އަހަރުގެ މުސާރައިގެ ބަޔާންތަކުގައި އިތުރު ގަޑީގެ ބައި ހިމެނިފައިނުވާތީ،   2019އަދި  

ކި ދުވަސްތަކުގައި  ވަނަ އަހަރުގެ ހަޒިރީން، އެ އަހަރުގެ އެ  2017ދީފައިނުވާކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގޭކަމަށާއި،  

)ތިރީސް(   30)ނުވައެއް( ގަޑިއިރާއި    9ވަނަ އަހަރު    2018  އަދި  ،މިނިޓް(  ވިހި)  20( ގަޑިއިރާއި  ސަތޭކަ)  100

އިތުރުގަޑީގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި، އެ ގަޑިތަކަށް އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި    މިނިޓް
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USD 292.15  (ުޖެހޭކަމަށާއި،    ފަނަރައެމެރިކާ ޑޮލަރު    ވަދިހަ ދެއެއް ދުއިސައްތަ ނ )ްވަނަ އަހަރުގެ    2018ސެންޓ

އަހަރުގެ    2019އަދި    2017ހަޒިރީތަކާއި،   ދުވަސްތަކުގެ  ވަނަ  އެ  ލިބިފައިނުވާތީ  ހަޒިރީ  މަސްތަކުގެ  ބައެއް 

ލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން ހޯދައި، އެ  އިތުރުގަޑިއަށްވާ ޢަދަދު ހިސާބުކުރެވިފައިނުވާކަމަށާއި، އެ އަހަރުގެ ހަޒިރީ މައްސަ 

އިތު ޖެހޭ  ފައިސާ  ދުވަސްތަކަށް  އިތުރިގަޑީގެ  ހައްުޤވާ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހިމެނޭހެން  ފައިސާ  ރުގަޑީގެ 

 އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' އަށް ނަޒަރުކުރުމުން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ހޯދުމަށްކަން

ޖުމެއިރާ ވިއްޓަވެލި ރިސޯޓްގައި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ އޭެދޮގްތަކަމްށ ުބނަެފިއަވީނ،  މައް .2

ިއްސެވަބާޔްނކޮށަްފިއާވ  އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތްތަކޮށްފައިވާ ދުވަސްތަކަށް އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ނަގައިދިނުމަށްކަން  

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ.  ކުރުމުން'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' އަށް ނަޒަރު

ިމ ަމްއސަަލައީކ،  ުހށެަހޅަިފިއާވ ަމްއސަަލިއަގިއ، ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ މުައޟަޫޢްށ ަޖާވބާުދީރުވުމެގުކިރްނ،   .3

ިއން ެފިށެގން ަމްއސަަލ ުހށަހިެޅ ައްޙމަދު ުސޖުާޢ    2011ޮނެވްނަބރު    27ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ުކނުްފީނަގިއ  

ަވިކިވ ާތީރުޚެގ ިނޔަަލްށ އަެފާރަތށް ަޙްއުޤާވަކަމށް ަޤބުޫލުކާރ ިއުތުރ ަގީޑަގިއ ކޮށަްފިއާވ ަމަސްއަކުތެގ  ަވޒާީފިއްނ  

ަފިއާސ ހުޯދަމްށ ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފާރުތން ުހށަހަޅަާފިއާވ މްައސަަލައަކްށ ވިީހނުދ، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރުތްނ  

އެުފ ަމްއސަަލ  އެ  ުހށަަހޅަާފިއަވނީ  ަމްއސަަލ  އަަހާރއި    07ުދުނތާ  ިމ  ަމސުްދަވްސ    07)ހެަތްއ(  )ަހެތްއ( 

އަެފާރުތްނ   ފުޯމަގިއ  ުހށަަހޅާ  ަމްއސަަލ  ަސަބެބއް  ިދާމިވ  ަލްސުވަމށް  ުހށަަހާނާޅ  ަމްއސަަލ  މި  ފުަހްނަކަމާށިއ، 

  8ެގ    ( 2015)ވަޒާީފާއބޭެހ ްޓަރިއިބުއނުަލެގ ަގާވއުިދ    R-20/ 2015ަބާޔްނކޮށަްފިއުނާވަކަމާށިއ، ަގާވއުިދ ަންނަބުރ  

ަވަނ ާމއާްދެގ )ހ( ިއން ަމްއސަަލ ުހށެަހުޅުމެގ ުމއްދުަތން ުއޫޖަރާއބޭެހ ަމްއސަަލަތއް ިއްސިތްސނޮާކށަްފިއީވަނަމެވްސ،  

ުމއަްދެތްއނިެތ   ެއްއވްެސ  ޚިލުާފަތއް  ުއޫޖަރިއެގ  އުފެދަިފިއާވ  ުކިރން  އަަހެރްއ  ެއަތއް  ަމްޤޞަަދީކ  ާމއާްދެގ  ިމ 

  2015ަކަމާށިއ، ިއްސެވަބާޔނޮްކށްފިައާވ ަވޒާީފާއބޭެހ ަޓަރއިިބުއނަލެުގ ަގާވއުިދ  ުހށެަހުޅުމެގ ުފުރަޞުތ ިދުނެމއޫްންނ

ަވަނ ާމއާްދެގ ަދށްުނ ދެވަިފިއާވ ިމ ިއްސިތްސާނ ބުޭނނޮްކްށ، އަެތްއ އަަހެރްއ ުކިރން އުފެދަިފިއާވ ަވޒާީފެގ    8ެގ  

ެގ    2015ޭހ ަޓަރިއިބުއނުަލެގ ަގާވއުިދ  ޚިލެާފްއ ުހށަަހަޅްނ ުފުރަޞުތ ިދުނަމީކ ިއްސެވަބާޔްނޮކށަްފިއވާ ަވޒާީފާއެބ

ަމްޤޞާަދ ޚިލުާފ އިަދ ިމަނަވން ިދިމްޤާރީތ ަޤުއުމަތުކަގއި ަޢމުަލުކާރ ުއސުޫލަތާކ ޚިލުާފ ަޢމެަލްއަކަމާށިއ، އިަދ ިމ  
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އަެތްއ    ަމްއސަަލ ަވޒާީފާއބޭެހ ަޓަރިއިބއުންަލިއްނ ބޭެލެނަކަމށް ިންނަމއިފަިނަމ، ެއްއެވްސ ުމއަްދެތްއ ބުެލމްެއެނިތ ީމެގ

ަވޒާީފާއބޭެހ   ިއްސެވަބާޔނޮްކށަްފިއާވ  ުހުޅވެާލިވ،  ުފުރަޞުތ  ުހށެަހުޅުމެގ  ޚިލުާފަތްއ  އުފެދަިފިއާވ  ުކިރްނ  އަަހެރްއ 

ވަަނ ާމއާްދެގ ާނާޖިއޒު ަފއާިދ ެނުގަމށް ަމގުފިަހުވްނ ެއަކީށެގްނާވތީ، މި    8ެގ    2015ަޓަރިއިބުއނުަލެގ ަގާވއުިދ  

ިބުއންަލައށް ުހށެަހޅެޭނ ަމްއސަލެައްއ ޫންނަކމަށް ަކނަޑައަޅއިިދނަުމްށ އެދި ަމްއސަަލ  ަމްއސަަލައީކ ަވޒާީފާއބޭެހ ްޓަރިއ 

ަވޒާީފާއބޭެހ ްޓަރިއިބުއންަލގެ  ަޝރީުޢ އިަދ ާޤޫނީނޮގުތްނ ަނަޒުރުކކްޮށ،    ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ުހށެަހިޅ ިއުޖާރީއ ުނުކާތއްަށ

( 'ިއުޖާރީއޮގުތްނ ިންނިމ ޮގްތ' އިން، ިމ ަމްއސަަލައީކ  2019ޮއކޫްޓަބުރ    27)   VTR/IJ/2019/27-200  ަންނަބުރ

 ަވޒާީފާއބޭެހ ްޓަރިއިބއުންަލިއްނ ބަަލިއ ޮގެތއް ަކނަޑައަޅްނޖެހޭ ަމްއސަަލެއްއަކަމްށ ިންނމަާފިއާވނެެއެވ. 

ަފާރ  .4 ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ގުޮތން  ަރއްދިުދުނުމެގ  ަޝުކާވައްށ  ަފާރުތގެ  ުހށެަހޅި  ަވޒާީފާއބޭެހ  ަމްއސަަލ  ުތން 

ްޓަރިއިބުއނަަލށް ުހށަަހޅަާފިއވާ 'ަމްއސަަލިއެގ ަޖާވުބ ުހށަަހޅާ ޯފުމ' ަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ ަކްނކަަމްށ ަނަޒުރުކުރުމްނ،  

ދަީފިއުނާވަކަމްށ   ަފއާިސ  ަގީޑެގ  ިއުތުރ  ޭދްނޖޭެހ  ަފާރަތށް  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދާވ  ަމްއސަަލ 

ިއްނާކ ފަަދިއްނ  ުބާނުބުނާމމުެދ  ަބޔްާނކޮށަްފިއާވ  ަބޔުާނަގިއ  ަވޒާީފ  ަފރުާތެގ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ުކާރކަަމާށިއ،  ރު 

ިގަނެވެގްނ   ަމްއަޗްށ ެއނެްމ  ަގިޑަކމްަށ ަކނަޑެއޅިފިައަވީނ ުދވެާލްއެގ  ަފާރުތެގ މަަސްއަކުތ    8ަމްއސަަލ ުހށަހިެލ 

ްނަޑްޑ އަޮޕޭރޓްިނގ ޕިޮލީސ ޮއްނ ޕަބިްލްކ ހޮލޭިދ  )ައެށއް( ަގިޑިއުރ ަކަމާށިއ، މްައސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ 'ސޭްޓ

ެއްންޑ ޮއަވރަޓިއްމ' ެގ ދުަށްނ ަމްއސަަލ ުހށަހިެލ ަފާރަތްށ ިއތުުރަގިޑ ަޙްއުޤަވީނ، 'ޯއޑަިނީރ ައަވރްސ' ެގ ިއުތަރށް  

ަޒޫރީރ  ަމަސްއަކްތ ުކރާ 'ެއިޑަޝންަލ ައަވރްސ' އްަށ ކްަނ ަކނަޑެއޅެިގްނ ާސބުިތާވަކަމާށއި، ެއ ޕޮލީިސެގ ަދުށން  

، ެއއެްވްސ ުމަވްއޒަަފުކ  ޙަާލުތަގިއ ެމުނީވ އުިތުރ ަގީޑަގއި ަމަސްއަކްތ ުނުކުރމްަށ ާބުރއާަޅކަަމާށިއ، ެއ ޕިޮލީސެގ ަދުށްނ 

އޭެދަނަމ، ެއަމްއޒަަފުކ ަލްއާވ   ެހޑް އްޮފ ިޑޕްާޓަމްނެޓއް  ަލްއާވ ިއުތުރ ގީަޑަގިއ ަމަސއަްކްތ ުކުރުވމްަށ ެއްއެވސް 

ސަަލ ަރއުްދާވ ަފާރުތެގ ެޖެނރްަލ ެމޭނަޖާރިއ، ިޑެރްކަޓރ އްޮފ ަފިއންޭސާއިއ، ިޑެރްކަޓރ  ަމަސްއަކްތ ުކެރޭވީނ، ަމްއ

މަުވްއޒަަފުކ ަލްއާވ ިއުތުރަގީޑަގިއ ަމަސްއަކްތ ުކުރާވ  އްޮފ ިހުއަމްނ ިރޯސްސ ެއަކަމްށ ުހއަްދ ިދުނުމްނ ަކަމާށިއ،  

ިއްސެވ ެއއަްބްސުވާމިއ،  ަވޒާީފެގ  ުކުރވީަނ  ަމަސްއަކތް  ިމްނަގނޑަުތާކ  ޙަާލުތަގިއ،  ޕިޮލީސެގ  ަބާޔނުްކެރުވުނ 

ެއްއޮގަތްށކަށް ބުެލަމކީ ަމްއސަަލ ަރއުްދާވ ަފރުާތެގ ެއްކްސޮކމް ީޓްމެގ ިޒްނާމެއްއަކމާަށިއ، ަމއްސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރތް  



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ލިމިޓެޑްއަށް   ޕްރައިވެޓް  އެޗް.ޕީ .އެސް
 VTR/2019/140މައްސަލަ ނަންބަރު:                                       ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އަޙްމަދު ސުޖާޢު 

                                             

 

39 ގެ 5    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:  
 

 

  ަލްއަވިއ  ެވްސަވަރަކްށ ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފާރްތްއަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ މަަސްއަކްތ ކޮށަްފިއާވ ުމއަްދުތަގއި ެއ

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ަމށް  ަމަސްއަކްތުކުރވާފިައ ުނާވެނަކިއުތުރަގީޑަގިއ  

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަމްއސަަލ ަރއުްދާވ ިރޯސުޓަގިއ  ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ އޭެދޮގްތަކަމްށ ުބނަެފިއަވީނ،   .5

މްައސަަލ   ުމއަްދުތަގިއ،  ަގީޑަގިއ    ިވަރއުްދަމަސްއަކްތުކިރ  ިއުތުރ  ަލްއަވިއ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަފާރުތްނ 

ަފާރުތން   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ާސބުިތަވތީ  ފަަދއްިނ  އެ  ާސިބުތާވަކމާަށިއ،  ަމަސްއަކްތުކުރވަާފިއުނާވަކަމްށ 

ެންތަކުމަގިއ  ަހަމެއްއ  ާޤޫނީނ  ަނަގއެިދޭވެނ  ަފިއާސ  ިއުތުރަގީޑެގ    ްނ އިިދުނަމްށަކކަނަޑައަޅ  އެދަިފިއވާފަަދިއްނ 

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ.  'މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު' އަށް ނަޒަރުކުރުމުންިއްސެވަބާޔްނޮކށަްފިއާވ  

ާޙިޟ .6 ުހށަަހޅަާފިއާވ  ަފާރުތްނ  ުހށެަހިޅ  ާތީރްޙ ސުާފުނާވތީ    ުދވެަހްއެގ)ހެަތްއ(    07ެތެރިއްނ    ީރަތުކެގަމްއސަަލ 

   ރާިޢަޔްތުކެރވަިފިއުނާވެނއެެވ. ަމްއސަަލ ިނނުްމަގިއ  ާޙިޟީރަތަކށް ިމ  

  މައްސަލަ ރައްދުވި   މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްޢަދުލުވެރި ފައިޞަލާއަކަށް ވާިޞލުވުމަށްޓަކައި،    މި މައްސަލައިގައި .7

ކޮށްފައިވޭތޯއާއި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރަތުން ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް  ގެ  ފަރާތު

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން    ،ނަގައިދޭންޖެހޭތޯ ބަލަންޖެހޭހިނދު އެ ދިފައިވާފަދައިން އެ ފަރާތަށް އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ

ހުށަހެޅި ފަރާތުން  މައްސަލަ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ހުށަހަޅާފައިވާ     ފަރާތުންނާއި  ވާހަކަތަކާއި  ދައްކާފައިވާ 

 ކިޔުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ލިޔެ

ގައި ވެފައިވާ    2011ނޮވެންބަރު    27މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާ ދެމެދު   .7.1

އަދާކުރަމުން   ވަޒިފާ  ދަށުން  އެއްބަސްވުމުގެ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެއްބަސްވުމުގައި،  ވަޒީފާގެ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ގެންދަނީ ޖުމެއިރާ ވިއްޓަވެލި ރިސޯޓުގެ ހައުސްކީޕިންގ އެޓެންޑެންޓެއްގެ މަާޤމުކަމަށާއި،  

އެމެރިކާ ޑޮލަރު( ލިބިދެވޭނެކަމަށް   އްތަ ފަންސާސްދުއިސަ)  USD 250ފަރާތަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި  

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ލިމިޓެޑްއަށް   ޕްރައިވެޓް  އެޗް.ޕީ .އެސް
 VTR/2019/140މައްސަލަ ނަންބަރު:                                       ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އަޙްމަދު ސުޖާޢު 
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އެއްބަސްވުމުގެ   .7.2 ވަޒީފާގެ  ފަރާތުން   9.1އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މާއްދަގާއި  ވަނަ 

 6ކުރަންޖެހޭނެކަމަށާއި، ހަފްތާއަކު  )ސާޅީސް އަށެއް( ގަޑިއިރު މަސައްކަތް    48ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި  

ކުރަންޖެހޭނެކަމަށާއި،   މަސައްކަތް  ދުވަހު  ލިބޭނެކަމަށް   1)ހައެއް(  ދުވަސް  އޮފް  )އެކެއް( 

 ވަނަ މާއްދާގައި،  9.3ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އެއްބަސްވުމުގެ 

‘Depending on your job position, title and level, you may be eligible to receive 

overtime payment for additional hours or days worked in excess of normal working 

hours. Please note that not all job positions are eligible for overtime payments 

since, consistent with the seniority of your position, overtime may have already 

been computed into your remuneration. If you are eligible for such overtime 

payments, then it will be stated as such in Schedule 2 of this Employment 

Agreement and, under such circumstances, any overtime payment will be included 

together with your monthly salary payment. You further agree that, if required by 

the Employer, you will work an extra two (2) hours every day and for which the 

Employer will pay you overtime as provided below where the total number of 

hours worked exceeds of forty-eight (48) hours per week:-  

 

Overtime payment rate:          1.25   x   hourly wage except for Fridays and 

Public Holidays where overtime shall be 1.50 x 

hourly wage’ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

ފަރާތަށް   .7.3 ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ފޮނުވާފައިވާ    2019  އޮކްޓޫބަރު  20މައްސަލަ  ގައި 

ގެ    2019އޮކްޓޫބަރު    20އިން ފެށިގެން    2017މާރިޗު    05މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  ސިޓީގައި،  

 އިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ނިޔަލަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވަކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފަ



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ލިމިޓެޑްއަށް   ޕްރައިވެޓް  އެޗް.ޕީ .އެސް
 VTR/2019/140މައްސަލަ ނަންބަރު:                                       ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އަޙްމަދު ސުޖާޢު 
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ހުށަހަޅާފަ .7.4 ހުށަހެޅި ފަރާތުން  ބަލާއިރު،މައްސަލަ  ބަޔާންތަކަށް  ފަރަތުގެ މުސާރައިގެ  އެ  މައްސަލަ   އިވާ 

ފަރާތަށް   އަހަރުގެ    2017ހުށަހެޅި  ޖުލައި،    ފެބުރުވަރީ،ޖަނަވަރީ،  ވަނަ  މޭ،   އޮގަސްޓު، އެޕްރީލް، 

ޖޫން، އެޕްރީލް، މޭ،  މާރިޗު،  ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ، ފެބުރުވަރީ،    2018ޑިސެންބަރު،    އޮކްޓޫބަރު،

މަހު އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާގެ    ޖުލައި، އޮގަސްޓު، ސެޕްޓެންބަރު، އޮކްޓޫބަރު، ނޮވެންބަރު، އަދި ޑިސެންބަރު

ވަނަ   2017ގޮތުގައި އެއްވެސް ޢަދަދެއް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދީފައިވާކަން އެންގެންނެތްކަމާއި،  

މަހުގެ ނިޔަލަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ    2018އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުން ފެށިގެން  

)ފަސް ސަތޭކަ ފަނަރަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު(   USD 515އިގެ ގޮތުގައި ލިބެމުން ދިޔައީ  ރަފަރާތަށް މުސާ

އަހަރުގެ    2018ކަމާއި،   ފެށިގެން  ފެބުރުވަރީ  ވަނަ  މުސާރައިގެ  މަހުން  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ފަސް ސަތޭކަ ތިރީސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު ސާޅީސް  )  USD 530.45ކުރިއެރުންދީ އެ ފަރާތުގެ މުސާރާ  

ސެންޓް ފަފަހެއް  އެ  ބޮޑުކޮށްފައިވާކަން  އަށް  އޮންނަކަން (  އެނގެން  ބަޔާނުން  މުސާރައިގެ  ރާތުގެ 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހަޒީރީތަކަށް ބަލާއިރު، .7.5

ފަރާތުން .7.5.1 ހުށަހެޅި    އަށް  18:00އިން    07:30ގައި،    2017  ޖުލައި   09  މައްސަލަ 

‘Morning Shift’  ީއަދާކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހައުސްކީޕިންގ  ގައި ޑިއުޓ

 ވެއެވެ. ފާހަގަކުރެ ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ އެ ދުވަހުގެ ހާޒިރީން އެނގެން އޮންނަކަން 

 15އިން    15:30ގައި، އެ ދުވަހުގެ    2017ޖުލައި    14މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   .7.5.2

 އަދާކޮށްފައިވާ މައްސަލަ  ގައި ޑިއުޓީ  ’Evening Shift‘އަށް    01:30ގެ    2018ޖުލައި  

ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހައުސްކީޕިންގ ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ އެ ދުވަހުގެ ހާޒިރީން އެނގެން އޮންނަކަން  

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ލިމިޓެޑްއަށް   ޕްރައިވެޓް  އެޗް.ޕީ .އެސް
 VTR/2019/140މައްސަލަ ނަންބަރު:                                       ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އަޙްމަދު ސުޖާޢު 
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ފަރާތުން   .7.5.3 ހުށަހެޅި  އަށް   24:00އިން    15:30ގައި،    2017  ޖުލައި   15މައްސަލަ 

‘Evening Shift’   ައްދުވި ފަރާތުގެ ހައުސްކީޕިންގ  ގައި ޑިއުޓީ އަދާކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ރ

 ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ އެ ދުވަހުގެ ހާޒިރީން އެނގެން އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ޖުލައި    17  އިން  15:30  އެދުވަހުގެ   ގައި،  2017ޖުލައި    16މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   .7.5.4

މައްސަލަ    ’Evening Shift‘އަށް    01:00  ގެ  2017 އަދާކޮށްފައިވާ  ޑިއުޓީ  ގައި 

ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހައުސްކީޕިންގ ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ އެ ދުވަހުގެ ހާޒިރީން އެނގެން އޮންނަކަން  

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ޖުލައި    18  އިން  15:30އެދުވަހުގެ  ގައި،    2017ޖުލައި    17މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   .7.5.5

ދަންވަރު  2017 އަދާކޮށްފައިވާ   ’Evening Shift‘އަށް    01:30  ގެ  ޑިއުޓީ  ގައި 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހައުސްކީޕިންގ ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ އެ ދުވަހުގެ ހާޒިރީން އެނގެން  

 އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ފަރާތުން   .7.5.6 ހުށަހެޅި  އަށް    18:00އިން    07:30ގައި،    2017  ޖުލައި   23މައްސަލަ 

‘Morning Shift’  ީއަދާކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހައުސްކީޕިންގ  ގައި ޑިއުޓ

 ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ އެ ދުވަހުގެ ހާޒިރީން އެނގެން އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ޖުލައި    31  އިން  15:30  އެދުވަހުގެ   ގައި،  2017  ޖުލައި  30މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   .7.5.7

ދަންވަރު  2017 އަދާކޮށްފައިވާ   ’Evening Shift‘އަށް    01:00  ގެ  ޑިއުޓީ  ގައި 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހައުސްކީޕިންގ ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ އެ ދުވަހުގެ ހާޒިރީން އެނގެން  

 އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ފަރާތުން   .7.5.8 ހުށަހެޅި  އެދުވަހުގެ    2017ޖުލައި    31މައްސަލަ    01އިން    15:30ގައި، 

ގައި ޑިއުޓީ އަދާކޮށްފައިވާ    ’Evening Shift‘ށް  އަ  01:00ގެ ދަންވަރު    2017  އޮގަސްޓު



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ލިމިޓެޑްއަށް   ޕްރައިވެޓް  އެޗް.ޕީ .އެސް
 VTR/2019/140މައްސަލަ ނަންބަރު:                                       ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އަޙްމަދު ސުޖާޢު 
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މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހައުސްކީޕިންގ ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ އެ ދުވަހުގެ ހާޒިރީން އެނގެން  

 އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

 04އިން    15:30ގައި، އެދުވަހުގެ    2017އޮގަސްޓު    03މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   .7.5.9

ގައި ޑިއުޓީ އަދާކޮށްފައިވާ    ’Evening Shift‘އަށް    01:00ވަރު  ގެ ދަން  2017އޮގަސްޓު  

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހައުސްކީޕިންގ ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ އެ ދުވަހުގެ ހާޒިރީން އެނގެން  

 އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

 06އިން    15:30ގައި، އެދުވަހުގެ    2017އޮގަސްޓު    05މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   .7.5.10

ގައި ޑިއުޓީ އަދާކޮށްފައިވާ    ’Evening Shift‘އަށް    01:00ގެ ދަންވަރު    2017ޓު  އޮގަސް

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހައުސްކީޕިންގ ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ އެ ދުވަހުގެ ހާޒިރީން އެނގެން  

 އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

 07އިން    15:30ގައި، އެދުވަހުގެ    2017އޮގަސްޓު    06މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   .7.5.11

ގައި ޑިއުޓީ އަދާކޮށްފައިވާ    ’Evening Shift‘އަށް    01:00ގެ ދަންވަރު    2017އޮގަސްޓު  

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހައުސްކީޕިންގ ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ އެ ދުވަހުގެ ހާޒިރީން އެނގެން  

 އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ފަރާތުން   .7.5.12 ހުށަހެޅި  އަށް    16:00އިން    07:30ގައި،    2017  އޮގަސްޓު  11މައްސަލަ 

‘Morning Shift’  ގައި ޑިއުޓީ އަދާކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހައުސްކީޕިންގ

 ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ އެ ދުވަހުގެ ހާޒިރީން އެނގެން އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ފަރާތުން   .7.5.13 ހުށަހެޅި  އަށް    18:00އިން    07:30ގައި،    2017އޮގަސްޓު    13މައްސަލަ 

‘Morning Shift’  ގައި ޑިއުޓީ އަދާކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހައުސްކީޕިންގ

 ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ އެ ދުވަހުގެ ހާޒިރީން އެނގެން އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ލިމިޓެޑްއަށް   ޕްރައިވެޓް  އެޗް.ޕީ .އެސް
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ފަރާތުން   .7.5.14 ހުށަހެޅި  އަށް    18:00އިން    07:30ގައި،    2017އޮގަސްޓު    17މައްސަލަ 

‘Morning Shift’ައި ޑިއުޓީ އަދާކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހައުސްކީޕިންގ  ގ

 ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ އެ ދުވަހުގެ ހާޒިރީން އެނގެން އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ފަރާތުން   .7.5.15 ހުށަހެޅި  އަށް    18:30އިން    07:30ގައި،    2017އޮގަސްޓު    19މައްސަލަ 

‘Morning Shift’ައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހައުސްކީޕިންގ  ގައި ޑިއުޓީ އަދާކޮށްފައިވާ މ

 ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ އެ ދުވަހުގެ ހާޒިރީން އެނގެން އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ފަރާތުން   .7.5.16 ހުށަހެޅި  އަށް    18:00އިން    07:30ގައި،    2017އޮގަސްޓު    20މައްސަލަ 

‘Morning Shift’  ެހައުސްކީޕިންގ  ގައި ޑިއުޓީ އަދާކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގ

 ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ އެ ދުވަހުގެ ހާޒިރީން އެނގެން އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ފަރާތުން   .7.5.17 ހުށަހެޅި  އަށް    18:00އިން    07:00ގައި،    2017އޮގަސްޓު    25މައްސަލަ 

‘Morning Shift’  ގައި ޑިއުޓީ އަދާކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހައުސްކީޕިންގ

 ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ އެ ދުވަހުގެ ހާޒިރީން އެނގެން އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

އަށް    16:00އިން    07:30ގައި،    2017ސެޕްޓެންބަރު    11މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   .7.5.18

‘Morning Shift’  ގައި ޑިއުޓީ އަދާކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހައުސްކީޕިންގ

 ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ އެ ދުވަހުގެ ހާޒިރީން އެނގެން އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

އަށް    18:00އިން    07:45ގައި،    2017ސެޕްޓެންބަރު    14މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   .7.5.19

‘Morning Shift’  ގައި ޑިއުޓީ އަދާކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހައުސްކީޕިންގ

 ހުގެ ހާޒިރީން އެނގެން އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ އެ ދުވަ 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ލިމިޓެޑްއަށް   ޕްރައިވެޓް  އެޗް.ޕީ .އެސް
 VTR/2019/140މައްސަލަ ނަންބަރު:                                       ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އަޙްމަދު ސުޖާޢު 

                                             

 

39 ގެ  11   ޞަފްޙާ   
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 

Phone: 3307701  :ްފޯނ | Fax: 3308774 ފެކްސް:   | Website: www.employmenttribunal.gov.mv    ވެބްސައިޓް:  
 

 

އަށް    18:00އިން    07:30ގައި،    2017ސެޕްޓެންބަރު    15މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   .7.5.20

‘Morning Shift’  ގައި ޑިއުޓީ އަދާކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހައުސްކީޕިންގ

 އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ އެ ދުވަހުގެ ހާޒިރީން އެނގެން

އަށް    16:00އިން    07:45ގައި،    2017ސެޕްޓެންބަރު    18މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   .7.5.21

‘Morning Shift’  ގައި ޑިއުޓީ އަދާކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހައުސްކީޕިންގ

 ވެއެވެ. ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ އެ ދުވަހުގެ ހާޒިރީން އެނގެން އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެ 

އަށް     18:00އިން    07:30ގައި،    2017އޮކްޓޫބަރު    03މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   .7.5.22

‘Morning Shift’  ގައި ޑިއުޓީ އަދާކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހައުސްކީޕިންގ

 ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ އެ ދުވަހުގެ ހާޒިރީން އެނގެން އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

އަށް     16:00އިން    07:30ގައި،    2017އޮކްޓޫބަރު    04 ފަރާތުން  މައްސަލަ ހުށަހެޅި .7.5.23

‘Morning Shift’  ގައި ޑިއުޓީ އަދާކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހައުސްކީޕިންގ

 ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ އެ ދުވަހުގެ ހާޒިރީން އެނގެން އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

އަށް     16:00އިން    07:00ގައި،    2017  އޮކްޓޫބަރު  07މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   .7.5.24

‘Morning Shift’  ގައި ޑިއުޓީ އަދާކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހައުސްކީޕިންގ

 ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ އެ ދުވަހުގެ ހާޒިރީން އެނގެން އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

އަށް     16:00އިން    07:30ގައި،    2017އޮކްޓޫބަރު    08މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   .7.5.25

‘Morning Shift’  ގައި ޑިއުޓީ އަދާކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހައުސްކީޕިންގ

 ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ އެ ދުވަހުގެ ހާޒިރީން އެނގެން އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ލިމިޓެޑްއަށް   ޕްރައިވެޓް  އެޗް.ޕީ .އެސް
 VTR/2019/140މައްސަލަ ނަންބަރު:                                       ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އަޙްމަދު ސުޖާޢު 

                                             

 

39 ގެ  12   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:  
 

 

އަށް     16:00އިން    07:30ގައި،    2017އޮކްޓޫބަރު    09މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   .7.5.26

‘Morning Shift’  ގައި ޑިއުޓީ އަދާކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހައުސްކީޕިންގ

 ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ އެ ދުވަހުގެ ހާޒިރީން އެނގެން އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

އަށް     16:00އިން    07:15ގައި،    2017އޮކްޓޫބަރު    13މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   .7.5.27

‘Morning Shift’ައިވާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހައުސްކީޕިންގ  ގައި ޑިއުޓީ އަދާކޮށްފ

 ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ އެ ދުވަހުގެ ހާޒިރީން އެނގެން އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

އަށް     16:00އިން    07:30ގައި،    2017އޮކްޓޫބަރު    14މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   .7.5.28

‘Morning Shift’ަރާތުގެ ހައުސްކީޕިންގ  ގައި ޑިއުޓީ އަދާކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފ

 ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ އެ ދުވަހުގެ ހާޒިރީން އެނގެން އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

އަށް    16:00އިން    07:30ގައި،    2017ނޮވެންބަރު    13މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   .7.5.29

‘Morning Shift’  ގައި ޑިއުޓީ އަދާކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހައުސްކީޕިންގ

 ޕަރޓްމަންޓްގެ އެ ދުވަހުގެ ހާޒިރީން އެނގެން އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ޑި

އަށް    16:00އިން    07:30ގައި،    2017ނޮވެންބަރު    15މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   .7.5.30

‘Morning Shift’  ގައި ޑިއުޓީ އަދާކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހައުސްކީޕިންގ

  ހާޒިރީން އެނގެން އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ އެ ދުވަހުގެ

އަށް    16:00އިން    07:30ގައި،    2017ނޮވެންބަރު    19މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   .7.5.31

‘Morning Shift’  ގައި ޑިއުޓީ އަދާކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހައުސްކީޕިންގ

 ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ އެ ދުވަހުގެ ހާޒިރީން އެނގެން އޮންނަ



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ލިމިޓެޑްއަށް   ޕްރައިވެޓް  އެޗް.ޕީ .އެސް
 VTR/2019/140މައްސަލަ ނަންބަރު:                                       ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އަޙްމަދު ސުޖާޢު 

                                             

 

39 ގެ  13   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:  
 

 

އަށް     16:00އިން    07:30ގައި،    2017ޑިސެންބަރު    05މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   .7.5.32

‘Morning Shift’  ގައި ޑިއުޓީ އަދާކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހައުސްކީޕިންގ

 ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ އެ ދުވަހުގެ ހާޒިރީން އެނގެން އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

އަށް     16:00އިން    07:30ގައި،    2017ޑިސެންބަރު    11މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   .7.5.33

‘Morning Shift’  ގައި ޑިއުޓީ އަދާކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހައުސްކީޕިންގ

 ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ އެ ދުވަހުގެ ހާޒިރީން އެނގެން އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

އަށް     16:30އިން    08:00ގައި،    2017ޑިސެންބަރު    14ން  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތު .7.5.34

‘Morning Shift’  ގައި ޑިއުޓީ އަދާކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހައުސްކީޕިންގ

 ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ އެ ދުވަހުގެ ހާޒިރީން އެނގެން އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ފަރާތުން   .7.5.35 ހުށަހެޅި  އަށް     16:00އިން    07:30ގައި،    2018މާރިޗު    12މައްސަލަ 

‘Morning Shift’  ގައި ޑިއުޓީ އަދާކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހައުސްކީޕިންގ

 ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ އެ ދުވަހުގެ ހާޒިރީން އެނގެން އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ފަރާތުން   .7.5.36 ހުށަހެޅި  އަށް     16:00އިން    07:30ގައި،    2018މާރިޗު    22މައްސަލަ 

‘Morning Shift’  ުމާރިޗު    23  15:30ގައި ޑިއުޓީ އަދާކޮށްފައިވަކާމާއި، ހަމަ އެ ދުވަހ

މައްސަލަ    ’Evening Shift‘އަށް    00:30ގެ    2018 އަދާކޮށްފައިވާ  ޑިއުޓީ  ގައި 

ޒިރީން އެނގެން އޮންނަކަން  ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހައުސްކީޕިންގ ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ އެ ދުވަހުގެ ހާ 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ފަރާތުން   .7.5.37 ހުށަހެޅި  އަށް     16:00އިން    07:45ގައި،    2018މާރިޗު    24މައްސަލަ 

‘Morning Shift’  ގައި ޑިއުޓީ އަދާކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހައުސްކީޕިންގ

 ހަގަކުރެވެއެވެ. ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ އެ ދުވަހުގެ ހާޒިރީން އެނގެން އޮންނަކަން ފާ 
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ފަރާތުން   .7.5.38 ހުށަހެޅި  އަށް     16:00އިން    07:45ގައި،    2018މާރިޗު    27މައްސަލަ 

‘Morning Shift’  ގައި ޑިއުޓީ އަދާކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހައުސްކީޕިންގ

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ އެ ދުވަހުގެ ހާޒިރީން އެނގެން އޮންނަކަން 

ފަރާތުން   .7.5.39 ހުށަހެޅި  އަށް    16:00އިން    07:30ގައި،    2018ޖޫން    22މައްސަލަ 

‘Morning Shift’  ގައި ޑިއުޓީ އަދާކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހައުސްކީޕިންގ

 ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ އެ ދުވަހުގެ ހާޒިރީން އެނގެން އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ހުށަ .7.5.40 ފަރާތުން  މައްސަލަ  އަށް    16:00އިން    07:30ގައި،    2018ޖޫން    25ހެޅި 

‘Morning Shift’  ގައި ޑިއުޓީ އަދާކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހައުސްކީޕިންގ

 ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ އެ ދުވަހުގެ ހާޒިރީން އެނގެން އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ގެ   6ރާތުން 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' އެކު ޑޮކިއުންޓް  މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަ  .7.6

ވަނަ އަހަރު    2017ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ހިސާބުކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ ލިޔުމުގައި،  

  30)ނުވައެއް( ގަޑިއިރާއި    9ވަނަ އަހަރު    2018)ވިހި( މިނިޓް އަދި    20)ސަތޭކަ( ގަޑިއިރާއި    100

ކޮށްފައިވާ  )ތިރީސް( މިނި އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް  ކޮށްފައިވާނެކަމާއި،  އިތުރިގަޑީގައި މަސައްކަތް  ޓް 

)ދުއިސައްތަ ނުވަދިހަ ދެއެއް އެމެރިކާ ޑޮލަރު    USD 292.15ވަގުތަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  

 ފަނަރަ ސެންޓް( ދޭންޖެހޭކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ގެ   6ލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' އެކު ޑޮކިއުންޓް  މި މައްސަ  .7.7

ވަނަ އަހަރު    2017ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ހިސާބުކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ ލިޔުމުގައި،  

  30އެއް( ގަޑިއިރާއި  )ނުވަ  9ވަނަ އަހަރު    2018)ވިހި( މިނިޓް އަދި    20)ސަތޭކަ( ގަޑިއިރާއި    100

ކޮށްފައިވާ   އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް  ކޮށްފައިވާނެކަމާއި،  އިތުރިގަޑީގައި މަސައްކަތް  )ތިރީސް( މިނިޓް 
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)ދުއިސައްތަ ނުވަދިހަ ދެއެއް އެމެރިކާ ޑޮލަރު    USD 292.15ވަގުތަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  

 ވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ފަނަރަ ސެންޓް( ދޭންޖެހޭކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި

މައްސަލަ  .7.8 ބަޔާނުގައި  ވަޒީފާ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ކުރަންޖެހޭނީ   މަސައްކަތް  ދުވާލަކު  މަތިން  އާދައިގެ  ފަރާތުން  ގަޑިއިރުކަމަށް    8ހުށަހެޅި  )އަށެއް( 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ނަންބަރު         މަ .7.9 މޯލްޑިވްސްގެ  ވިއްޓަވެލި  ޖުމެއިރާ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  އްސަލަ 

JVM/HR-05/2017 ( 'ގައި، އިތުރުގަޑީގައި  2017މޭ  25'ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިން ޕްރޮސީޖަރ )

ނު  ހުސްވަގުތުކޮޅު  ދެވޭ  ކެއުމަށް  ހޯދަންޖެހޭނެކަމާއި،  ހުއްދަ  ކުރިން  ހިމެނޭގޮތަށް މަސައްކަތްކުރާނަމަ 

މަދުވެގެން   މަސައްކަތް   8ދުވާލަކު  ގިނަވެގެން  އަދި  ކުރަންޖެހޭކަމާއި  މަސައްކަތް  ގަޑިއިރު  )އަށެއް( 

 )ދިހައެއް( ގަޑިއިރުކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  10ކުރެވެނީ 

 ގައި  2019އޮގަސްޓު    10މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހައުސްކީޕިންގ ޓީމް ލީޑަރ އަޙްމަދު ާޝޙް   .7.10

އެގޮތުން  ބެހިފައިވަކަމަށާއި،  ދެބަޔަކަށް  ވަގުތު  މަސައްކަތު  އިން  ހައުސްކީޕިންގ  ބަޔާނުގައި،  ދީފައިވާ 

އަށް މެންދުރު ކެއުމަށްދެވޭ ވަގުތު ހިމެނޭހެން މަސައްކަތް    14:30އިން    8:00ހެނދުނު ޑިއުޓީގައި  

ނޑުގެ ކެއުމަށް ދެވޭ ވަގުތު  އަށް ރޭގަ  21:00އިން    18:00ކުރަންޖެހޭކަމާއި، ޓަރންޑައުން ިޝފްޓުގައި  

ގަޑީގައި   ނިމޭ  އަދި  ފަށާގަޑި  މަސައްކަތް  ހަޒިރީގައި  ކުރަންޖެހޭކަމާއި،  މަސައްކަތް  ހިމެނޭހެން 

ހިމެނިފައިނުވާކަމުގައި  ހާޒިރީގައި  ބްރޭކްތައް  ލިބޭ  ގަޑީގައި  މައްސަކަތު  ސޮއިކުރަންޖެހޭކަމަށާއި، 

ރައްދުވި މައްސަލަ  އަދި  ަޝއްފާން    ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  ލީޑަރ  ޓިމް  ހައުސްކީޕިންގ    10ފަރާތުގެ 

މަސައްކަތްކުރާކަން    2019އޮގަސްޓު   ގިނަވަގު  އެޓެންޑެންޓުން  ބަޔާނުގައި،  ދީފައިވާ  ގައި 

ފާހަގަކުރެވުނުކަމާއި، އެކަމު އެ ފަރާތްތަކުން ބްރޭކް ނަގާކަމަށާއި، މި ބްރޭކްތަކުގެ ރިކޯޑެއް ނެތްކަމުގައި  

 ހަގަކުރެވެއެވެ. ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާ 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ލިމިޓެޑްއަށް   ޕްރައިވެޓް  އެޗް.ޕީ .އެސް
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މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އެޓެންޑެންސް ޑީޓެއިލްސްގައި އެ   .7.11

 ފަރާތް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ގަޑި ހިމެނިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

ހަޒިރީތަކަކީ   .7.12 ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ޑިއުޓީއަށް މައްސަލަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

މައްސަލަ  މުއްދަތުގައި  އެ  އެއީ  ލިޔުމެއްކަމަށާއި،  ދައްކައިދޭ  ވަގުތު  ނިންމި  ޑިއުޓީ  ރިޕޯޓްކުރިވަގުތާއި 

ހުށަހެޅި ފަރާތުން މެދުނުކެނޑި މަސައްކަތްކުރިކަން ސާބިތުވާފަދަ ލިޔުމެއް ނޫންކަމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި  

 ފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ފަރާތުން ބަޔާންކޮށް

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ހާޒިރުވި، ހުަޞއިން ަޝޙްބާން )ހުދުވިލާ / ކ. ގުޅި(  .7.13

މައްސަލަ    (، ހެކިބަސް އަދާކުރުރަމުން،A293827)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

ތުގެ ވަޒީފާއަދާކުރި އިރު ހެކިވެރިޔާ ވެސް މައްސަލަ ރައްދުވި  ހުށަހެލި ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާ

)ތނެއް(    3ފަރާތުގެ ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި، މުވައްޒަފުން ލައްވާ ކޮންމެ ދުވަހަކު މަދުވެގެން  

ނީ  )ހަތަރެއް( ގަޑިއިރު އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރުވާފައިވާކަމަށާއި، ހަޒިރީގައި ބަލަހައްޓަ  4ނުވަތަ  

ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފުރުަޞތު  ބަދަލުކުރުމުގެ  އެީޝޓް  ކޯޑިނޭޓަރުކަމަށާއި،  ހައުސްކީޕިންގ 

ނޯންނަނެކަމަށާއި، ކެއުމަށް ލިބޭ ބްރޭކް ގަޑި ތަކުގައިވެސް ހާޒިރީގައި ލިޔަކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

އިތުރުގަޑީގައި  .8 މުއްދަތުގައި  އަދާކުރި  ވަޒީފާ  ފަރަތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރަތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 މަސައްކަތްކޮށްފައިވޭތޯ ނަޒަރުކުރާއިރު،  

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި،   32)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  .8.1

އެްނމެިގނަެވެގްނ   ތެރޭަގއި  ލައްާވ  48'ހަފުތާއެއްެގ  މުަވއްޒަފަކު  އެއްެވސް  އިތުރަށް  މަސައްކަތް   ަގޑިއިރަށްވުރެ 

ޮގތުެގމަތިން އިތުރުަގޑީަގއި މަސައްކަތް   ކުރުަވއިެގން ނުާވނެއެެވ. މި އުޞޫލުެގ ތެރޭަގއި، މި ޤާނޫުނގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ

 '.ކުރުުވމެއް ނުހިމެެނއެެވ

 )ރ( ގައި،  މި އިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އެ މާއްދާގެ 
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މީހުން ދިރިޫނޅޭ   'ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓުތަކާއި، ޓޫރިސްޓު އުޅަނދުތަކުަގއި މަސައްކަތް ކުރާ މީހެއް ނުަވތަ މީހުން އަދި

ަވޒީފާ ބަޔާނުަގއި އެއްބަސްެވފައިާވ   ސިނާއީ މަސައްކަތްތައްކުރާ ރަށްރަށުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހަކު، ނުަވތަ މީހުން 

 37މިމާއްދާ ހުރަހެއްނާޅައެެވ. ނަމަެވސް މިޤާޫނނުެގ   ަގޑިއިރު މަސައްކަތްކުރުވުމަކަށް  2  ޮގތުެގމަތިން ދުާވލަކު އިތުރު

 '.އިތުރުާވ ަގޑިތަކަށް އިތުރުަގޑީެގ ފައިސާ ދޭްނާވެނއެެވ ަވނަ މާއްދާަގއިާވ ޮގތުެގމަތިްނ، މިޮގތުން 

 ގައި، ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  37މިޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އެ ާޤނޫނުގެ 

އިތުރުަގޑީަގއި މެުނީވ،  ދަށުން  އެއްބަސްވުމެއްެގ  ެވޭވ  ދެމެދު  މުވައްޒަފަކާ  ފަރާތާއި  ލައްަވއި  'ަވޒީފާދޭ  މުވައްޒަފަކު 

މާއްދާެގ )ށ( ގައިާވ ޮގތަށާއި، މި ޤާނޫުނެގ  މަސައްކަތް ކުރުަވއިެގން ނުާވނެއެެވ. މިފަދައިން މަސައްކަތްކުރުާވަނމަ، މި

 '.މާއްދާަގއި ބުާނޮގތަށް ޢަމަލުކުރަންާވނެއެެވަވނަ  38

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ 'ސްޓޭންޑަޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕޮލިސީ މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިއޮތްއިރު، 

އޮން ޕަބްލިކް ހޮލިދޭ އެންޑް އޮވަރޓައިމް' ގެ ދަށުން މައްސަލަ ހުށަހެލި ފަރާތަށް އިތުރުގަޑި ޙައްުޤވަނީ، 

ރސް' ގެ އިތުރަށް މަސައްކަތް ކުރާ 'އެޑިަޝނަލް އަވަރސް' އަށް ކަމަށާއި، އެ ޕޮލިސީގެ  'އޯޑިނަރީ އަވަ

ދަށުން ޒަރޫރީ ޙާލަތުގައި މެނުވީ އިތުރު ގަޑީގައި މަސައްކަތް ނުކުރުމަށް ބާރުއަޅާކަމަށާއި، އެ ޕޮލިސީގެ  

އެއްވެސް ހެޑް އޮފް   ދަށުން، އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ލައްވާ އިތުރު ގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރުވުމަށް

ޑިޕާޓްމަންޓެއް އެދޭނަމަ، އެމައްޒަފަކު ލައްވާ މަސައްކަތް ކުރެވޭނީ، މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ޖެނެރަލް  

މެނޭޖަރާއި، ޑިރެކްޓަރ އޮފް ފައިނޭސްއާއި، ޑިރެކްޓަރ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް އެކަމަށް ހުއްދަ ދިނުމުން 

ަމަސްއަކްތ ުކުރަވީނ ަވޒާީފެގ  ޑީގައި މަސައްކަތް ކުރުވާ ޙާލަތުގައި،  ކަމަށާއި، މުވައްޒަފަކު ލައްވާ އިތުރުގަ

ެއްއަބްސުވާމިއ، ިއްސެވަބޔްާނުކެރުވުނ ޕިޮލީސެގ ިމްނަގނޑަުތާކ އްެއޮގަތްށކްަށ ބުެލަމީކ ަމްއސަަލ ަރއުްދާވ  

ިވ ަފާރުތގެ  ަފާރުތެގ ެއްކްސޮކްމ ީޓްމެގ ިޒްނާމެއްއަކަމާށިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަމްއސަަލ ަރއުްދ

ިއުތުރގީަޑަގިއ   ަލްއަވއި  ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފރްާތ  ެއެވްސަވަރަކށް  ަމަސްއަކްތ ކޮށަްފިއާވ ުމއްދުަތަގިއ 

ަބާޔްނކޮށަްފިއ ީވަނަމެވްސ، މްައސަަލ   ަމަސްއަކްތުކުރވަާފިއ ުނާވެނަކމްަށ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތން 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހައުސްކީޕިންގ ޓީމް ާވ  ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ިމ ަމްއސަަލިއަގިއ ުހށަަހޅަާފިއ

ގައި ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި، ހައުސްކީޕިންގ އިން މަސައްކަތު   2019އޮގަސްޓު    10ލީޑަރ އަޙްމަދު ާޝޙް  

އަށް މެންދުރު    14:30އިން    8:00ވަގުތު ދެބަޔަކަށް ބެހިފައިވަކަމަށާއި، އެގޮތުން ހެނދުނު ޑިއުޓީގައި  



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ލިމިޓެޑްއަށް   ޕްރައިވެޓް  އެޗް.ޕީ .އެސް
 VTR/2019/140މައްސަލަ ނަންބަރު:                                       ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އަޙްމަދު ސުޖާޢު 

                                             

 

39 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:  
 

 

އިން   18:00 ހިމެނޭހެން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭކަމާއި، ޓަރންޑައުން ިޝފްޓުގައި  ކެއުމަށްދެވޭ ވަގުތު

ކުރަންޖެހޭކަމަށް   21:00 މަސައްކަތް  ހިމެނޭހެން  ވަގުތު  ދެވޭ  ކެއުމަށް  ރޭގަނޑުގެ  އަށް 

ބަޔާންކޮށްފައިއޮތުމުންނާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރަތުގެ ހަޒީރީތަކުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މި  

މައްސަލައިގައި  ވަ މި  ސޮއިކޮށްފައިވަތީއާއި،  ބަޔާންކޮށް  ހާޒިރުވިކަމަށް  ވަޒީފާއަށް  ތަކުގައި  ގުތު 

ހެކިބަސްނުގުނު ފަރާތުގެ ހެކިބަހުން ވެސް، މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން އެ ފަރާތުގެ މުވައްޒަފުންލައްވާ  

ޑީގައާއި، ނިމޭ ގަޑީގައި ޙާިޟރީގައި  އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރުވާކަމާއި، މުވައްޒަފުން ޑިއުޓީ ފެށޭގަ

ފަރާތުންކަމަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ގެންދަނީ  ބަލަހައްޓަމުން  ޙާިޟރީ  މި  ސޮއިކުރާކަމާއި، 

ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޙަީޟރީގައި އެ ފަރާތުން މަސައްކަތް 

ސޮއިކޮށްފައިވާ ބަޔާންކޮށް  ވަޒީފާ  ކޮށްފައިވާކަމަށް  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަގުތުގައި   

އަދާކޮށްފައިވަނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާ ދެމެދު އެއްބަސްވެވިގެން ކަމުގައި  

 ބުރަވެއެވެ. 

ޒީފާ  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަމި މައްސަލައާ ގުޅިގެން  .8.2

)އަށެއް(   8ބަޔާނުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އާދައިގެ މަތިން ދުވާލަކު މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭނީ  

)އަށެއް( ގަޑިއިރަށްވުރެ    8ގަޑިއިރުކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވުމުންނާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ދުވާލަކު  

 ކީ އިތުރުގަޑީގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނެކަމުގައި ދެކެމެވެ. އިތުރަށް މަސައްކަތް ކޮށްފިކަމުގައިވާނަމަ އެ ވަގުތަ

އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ފަދައިން  މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ   .8.3

ގައި ދީފައިވާ   2019އޮގަސްޓު    10ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހައުސްކީޕިންގ ޓީމް ލީޑަރ އަޙްމަދު ާޝޙް  

ކީޕިންގ އިން މަސައްކަތު ވަގުތު ދެބަޔަކަށް ބެހިފައިވަކަމަށާއި، އެގޮތުން ހެނދުނު ބަޔާނުގައި، ހައުސް 

މަސައްކަތް   14:30އިން    8:00ޑިއުޓީގައި   ހިމެނޭހެން  ވަގުތު  ކެއުމަށްދެވޭ  މެންދުރު  އަށް 

އަށް ރޭގަނޑުގެ ކެއުމަށް ދެވޭ    21:00އިން    18:00ކުރަންޖެހޭކަމާއި، ޓަރންޑައުން ޝިފްޓުގައި  

  ހައުސްކީޕިންގގެ މުވައްޒަފުން ހިމެނޭހެން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވުމުން،    ވަގުތު

ހައުސްކީޕިންގ ޓީމް ލީޑަރ    ށް ބުރަވެވޭކަމާއި،  ދުވާލަކު ދެ ގަޑިއެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭކަމަ



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ލިމިޓެޑްއަށް   ޕްރައިވެޓް  އެޗް.ޕީ .އެސް
 VTR/2019/140މައްސަލަ ނަންބަރު:                                       ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އަޙްމަދު ސުޖާޢު 

                                             

 

39 ގެ  19   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:  
 

 

ޓް ފެށޭ ގަޑިއަކީ  ހެނދުނު ޝިފްގައި ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި،    2019އޮގަސްޓު    10އަޙްމަދު ާޝޙް  

މަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރި، އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ހާޒިރީން ގައި ކަ  8:00

ބަޔާންކޮށްފައިވަތީ،  ހާޒިރުވެފައިވާކަމަށް  ގަޑިތަކުގައި  އެކި  ިޝފްޓްއަށް  ހެނުދުނު  ފަރާތުން  އެ 

ގައި ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި، ހެނދުނު   2019އޮގަސްޓު    10ހައުސްކީޕިންގ ޓީމް ލީޑަރ އަޙްމަދު ާޝޙް  

ހައުސްކީޕިންގ ޓީމް ލީޑަރ    ގައިކަމަށް ބުރެވެވޭކަމާއި، އެހެންނަމަވެސް  8:00ޝިފްޓް ފެށޭ ގަޑިއަކީ  

ގައި ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި، ހެނދުނު ޝިފްޓް ފެށޭ ގަޑިއަކީ    2019އޮގަސްޓު    10އަޙްމަދު ާޝޙް  

ިޝފްޓްގައި    8:00 ިޝފްޓް  ޓަރންޑައުން  ހަވީރު  ގަޑިއަކީ    ނުވަތަ  ކަމަށް  18:00ފެށޭ   ގައި 

ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ހާޒިރީތަކުން އެ ފަރާތުން 

ގައި ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   15:30ހަވީރު ޝިފްޓްގެ ޑިއުޓީ ފަށާނީ  

ބުރަވެވޭތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   ގައިކަމަށް  15:30ފްޓަގައި މަސައްކަތް ފަށަނީ  ހަވީރު ިޝ

އިތުރު ގަޑީގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވޭތޯ ބެލުމަށްޓަކައި، މަސައްކަތުގައި ހޭދަކޮށްފައިވާ ވަގުތު ހިސާބު 

 15:30ޝިފްޓްގައި    އިން ފެށިގެން އަދި ޓަރންޑައުން  8:00ކުރުމުގައި ބެލޭނީ ހެނދުނު ިޝފްޓްގައި  

 އިން ފެށިގެން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަށް ކަމުގައި ދެކެމެވެ. 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި،   37ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  .8.4

މިންަވރުެގ މަދުެވެގްނ  'މުަވއްޒަފަކުލައްާވ އިތުރުަގޑީަގއި މަސައްކަތް ކުރުަވއިފިނަމަ، އޭނާެގ މުސާރައިން ަގޑިއަކަށްޖެހޭ

1
ުނަވތަ ރަސްމީ ބަންދު ދުަވހެއްގައިަނމަ،   އިސާ، އަދި އެފަދައިން މަސައްކަތްކުރުީވ، ހުކުރު ދުަވހެއްބަޔަށްާވ ފަ  4⁄1

މަދުެވެގން މިންަވރުެގ  ަގޑިއަކަށްޖެހޭ  މުސާރައިން  1 އެމީހެއްެގ 
ފައިސާެގ    2⁄1 އިތުރުަގޑީެގ  ފައިސާ،  ބަޔަށްާވ 

 '.ދޭްނާވނެއެެވ ޮގތުަގއި، އެމުވައްޒަފަކަށް، ަވޒީފާދޭފަރާތުން

 މި އިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރަތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހަޒިރީތަކުން އެނގެނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރަތް ޑިއުޓީއަށް   .8.5

ސްވަގުތުތައް ރިޕޯޓްކުރި ވަގުތާއި ޑިއުޓީ ނިންމި ވަގުތުކަމާއި، އެ ލިޔުމުން ޑިއުޓީ ވަގުތުގައި ހޭދަކުރި، ހު

ނުވަތަ ޕޮލިސީގެ ދަށުން ނަގަންޖެހޭ ބްރޭކްތަށް ރިކޯޑްނުކުރެވޭކަމަށާއި، ޑިއުޓީ މުއްދަތުގައި މައްސަލަ  



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ލިމިޓެޑްއަށް   ޕްރައިވެޓް  އެޗް.ޕީ .އެސް
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ހުށަހެޅި ފަރާތުން މެދުނުކެނޑި މަސައްކަތްކުރިކަން ސާބިތުނުވަކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، މި 

)އަށެއް(   8ހުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ދުވާލަކު  މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅި ހެކިވެރިޔާގެ ހެކިބަ

ހުށަހެޅި ފަރާތް   ގަޑިއިރަށްވުރެ އިތުރަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަން އެނގެންއޮންނަތީއާއި، މައްސަލަ 

ދީފައިވާކަން  ފައިސާ  އިތުރުގަޑީގެ  މުއްދަތުގައި  އުޅުނު  ވަޒީފާގައި  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ދަށުން ކެއުމަށް ދެވޭ ހުސްވަތުކޮޅާއި،   35، ވަޒީފައާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  އެނގެންނެތަތީއާއި

ވަނަ މާއްދަގެ ދަށުން ލިބިދޭ ނަމާދުކުރުމަށް ލިބޭ ހުސްވަގުތުކޮޅަކީ، ރަސްމީ މަސައްކަތުގެ ގަޑީގެ   36

، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތެރެއިން މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް ދޭންޖެހޭ ހުސްވަގުތު ކޮޅުތަކެއްކަމަށް ބުރަވެވޭތީއާއި

މައްސަލަ   ނަގާފައިވާކަން  ބްރޭކް  އިތުރަށް  ވުރެ  މިންވަރަށް  ހައްުޤވާ  ާޤނޫން  ފަރާތުން  އެ  ފަރަތުން 

ރައްދުވި ފަރާތަށް ސާބިތުކޮށް ދެވިފައިނުވާތީއާއި، އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ހާޒިރީ ތަކަކީ މައްސަލަ ރައްދުވާ  

އްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހަޒީރީތަކުގައި އެ ފަރާތުން ބަލަހައްޓާ ހަޒިރީތަކަށް ވާތީ، މަ

ފަރާތް މަސައްކަތް ކުރިކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަޑި ތަކަކީ އެ ފަރާތުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ  

 މަސައްކަތުގައި ހޭދަކޮށްފައިވާ ވަގުތުކަމަށް ބުރަވެއެވެ. 

 ތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހާޒިރީ  .8.6

ފަރާތުން   .8.6.1 ހުށަހެޅި  އަށް    18:00އިން    07:30ގައި،    2017ޖުލައި    09މައްސަލަ 

‘Morning Shift’ ގައި ޑިއުޓީ އަދާކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހައުސްކީޕިންގ

ދުވަހުގެ   އެ  އެނގެން  ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ  ދުވަހަކީ ހާޒިރީން  އެ  ފާހަގަކުރެވޭއިރު،  އޮންނަކަން 

ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހެއް ނޫންކަމާއި، އެދުވަހު ހެނދުނު ިޝފްޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން 

އެ    07:30 ފަދައިން  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ވީނަމަވެސް،  ބަޔާންކޮށްފައި  ހާޒިރުވިކަމަށް  އަށް 

، އެ ގަޑިން ފެށިގެން ހެނދުނު ިޝފްޓުގައި އެ ބުރަވެވޭތީކަމަށް   8:00ޝިފްޓް ފެށޭ ގަޑިއަކީ  

)ދިހައެއް( ގަޑި އިރު މަސައްކަތް   10ދުވަހު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާގައި ޖުމްލަ  



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ލިމިޓެޑްއަށް   ޕްރައިވެޓް  އެޗް.ޕީ .އެސް
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)ދެއެއް(   2މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާތީ، އެ ދުވަހު މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ގަޑިއަށްވުރެ އިތުރަށް  

 މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުރަވެއެވެ. ގަޑިއިރު 

ޖުލައި    15އިން    15:30ގައި، އެ ދުވަހުގެ    2017ޖުލައި    14މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   .8.6.2

ގައި ޑިއުޓީ އަދާކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ރައްދުވި   ’Evening Shift‘އަށް  01:30ގެ  2018

އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވޭއިރު، ރީން  ފަރާތުގެ ހައުސްކީޕިންގ ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ އެ ދުވަހުގެ ހާޒި 

އަކީ ހުކުރު ދުވަހެއްކަމާއި، އެ ދުވަހު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާގައި    2017ޖުލައި    14

މަސައްކަތް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާތީ،  )ތިރީސް( މިނިޓް    30އި  ( ގަޑި އިރާ އަށެއް)  8  ޖުމްލަ

އި ގަޑިއަށްވުރެ  ކުރަންޖެހޭ  މަސައްކަތް  ދުވަހު  މިނިޓް  30ތުރަށް  އެ  މަސައްކަތް   )ތިރީސް( 

 ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުރަވެއެވެ. 

އަށް   01:30އިން ފެށިގެން    00:00  ގައި،  2017ޖުލައި    15މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   .8.6.3

ގައި ޑިއުޓީ އަދާކޮށްފައިވާ މައްސަލަ    ’Evening Shift‘އަށް    24:00އިން    15:30  އަދި

ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ އެ ދުވަހުގެ ހާޒިރީން އެނގެން އޮންނަކަން   ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހައުސްކީޕިންގ

ފާހަގަކުރެވޭއިރު، އެ ދުވަހަކީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހެއް ނޫންކަމާއި، އެ ދުވަހު މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

)ދިހައެއް( ގަޑިއިރު މަސައްކަތް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާތީ، އެ   10ފަރާތުން ވަޒީފާގައި ޖުމްލަ  

މަސައްކަތް އިތުރަށް    ދުވަހު  ގަޑިއަށްވުރެ  މަސައްކަތް   2ކުރަންޖެހޭ  ގަޑިއިރު  )ދެއެއް( 

 ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުރަވެއެވެ. 

ޖުލައި   17އިން    15:30ގައި، އެދުވަހުގެ    2017ޖުލައި    16މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   .8.6.4

ގައި ޑިއުޓީ އަދާކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ރައްދުވި   ’Evening Shift‘އަށް  01:00ގެ  2017

ހާޒިރީން   ދުވަހުގެ  އެ  ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ  ހައުސްކީޕިންގ  އޮންނަކަން  ފަރާތުގެ  އެނގެން 

ފާހަގަކުރެވޭއިރު، އެ ދުވަހަކީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހެއް ނޫންކަމާއި، އެ ދުވަހު މައްސަލަ ހުށަހެޅި  



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ލިމިޓެޑްއަށް   ޕްރައިވެޓް  އެޗް.ޕީ .އެސް
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 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
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ޖުމްލަ   ވަޒީފާގައި  އިރާއި  )އަށެއް(    8ފަރާތުން  މަސައްކަތް   30ގަޑި  މިނިޓް  )ތިރީސް( 

)ތިރީސް(   30މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާތީ، އެ ދުވަހު މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ގަޑިއަށްވުރެ އިތުރަށް  

 މިނިޓް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުރަވެއެވެ. 

ފަރާތުން   .8.6.5 ހުށަހެޅި  އަދި   01:00އިން    00:00ގައި،    2017ޖުލައި    17މައްސަލަ  އަށް 

 ’Evening Shift‘އަށް    01:30ގެ ދަންވަރު    2017ޖުލައި    18އިން    15:30ދުވަހުގެ  އެ

އެ  ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ  ހައުސްކީޕިންގ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އަދާކޮށްފައިވާ  ޑިއުޓީ  ގައި 

އެނގެން އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވޭއިރު، އެ ދުވަހަކީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހެއް  ދުވަހުގެ ހާޒިރީން  

)އަށެއް( ގަޑި އިރާއި   9ކަމާއި، އެ ދުވަހު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާގައި ޖުމްލަ  ނޫން

)ތިރީސް( މިނިޓް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާތީ، އެ ދުވަހު މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ގަޑިއަށްވުރެ  30

 ވެއެވެ. )ތިރީސް( މިނިޓް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުރަ  30)އެކެއް( ގަޑިއިރާއި    1އިތުރަށް  

ފަރާތުން   .8.6.6 ހުށަހެޅި  އަށް    18:00އިން    07:30  ގައި  2017ޖުލައި    23މައްސަލަ 

‘Morning Shift’ ގައި ޑިއުޓީ އަދާކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހައުސްކީޕިންގ

ހާޒިރީން ދުވަހުގެ  އެ  ދުވަހަކީ   ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ  އެ  ފާހަގަކުރެވޭއިރު،  އޮންނަކަން  އެނގެން 

ންދު ދުވަހެއް ނޫންކަމާއި، އެދުވަހު ހެނދުނު ިޝފްޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ރަސްމީ ބަ

އެ    07:30 ފަދައިން  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ވީނަމަވެސް،  ބަޔާންކޮށްފައި  ހާޒިރުވިކަމަށް  އަށް 

، އެ ގަޑިން ފެށިގެން  ހެނދުނު ޝިފްޓުގައި ބުރަވެވޭތީކަމަށް    8:00ޝިފްޓް ފެށޭ ގަޑިއަކީ  

)ދިހައެއް( ގަޑި އިރު މަސައްކަތް   10ހު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާގައި ޖުމްލަ  އެ ދުވަ 

އިތުރަށް   ގަޑިއަށްވުރެ  ކުރަންޖެހޭ  އެ ދުވަހު މަސައްކަތް  ގަޑިއިރު    2ކޮށްފައިވާތީ،  )ދެއެއް( 

 މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުރަވެއެވެ. 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ލިމިޓެޑްއަށް   ޕްރައިވެޓް  އެޗް.ޕީ .އެސް
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ޖުލައި   31އިން    15:30އި، އެދުވަހުގެ  ގަ  2017ޖުލައި    30މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   .8.6.7

ގައި ޑިއުޓީ އަދާކޮށްފައިވާ މައްސަލަ    ’Evening Shift‘އަށް   01:00ގެ ދަންވަރު    2017

އެނގެން އޮންނަކަން ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހައުސްކީޕިންގ ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ އެ ދުވަހުގެ ހާޒިރީން  

ނޫންކަމާއި، އެ ދުވަހު މައްސަލަ ހުށަހެޅި    ފާހަގަކުރެވޭއިރު، އެ ދުވަހަކީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހެއް

ޖުމްލަ   ވަޒީފާގައި  އިރާއި    8ފަރާތުން  ގަޑި  މަސައްކަތް   30)އަށެއް(  މިނިޓް  )ތިރީސް( 

)ތިރީސް(   30މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާތީ، އެ ދުވަހު މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ގަޑިއަށްވުރެ އިތުރަށް  

 . މިނިޓް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުރަވެއެވެ

 01:00އިން ފެށިގެން އަދި    00:00ގައި،    2017ޖުލައި    31މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   .8.6.8

އަދި   ދަންވަރު    2017އޮގަސްޓު    01އިން    15:30އެދުވަހުގެ  އަށް  އަށް    01:00ގެ 

‘Evening Shift’   ގައި ޑިއުޓީ އަދާކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހައުސްކީޕިންގ

ހާޒިރީން   ދުވަހުގެ  އެ  ދުވަހަކީ ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ  އެ  ފާހަގަކުރެވޭއިރު،  އޮންނަކަން  އެނގެން 

ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހެއް ނޫންކަމާއި، އެ ދުވަހު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާގައި ޖުމްލަ 

)ތިރީސް( މިނިޓް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާތީ، އެ ދުވަހު މަސައްކަތް   30ގަޑި އިރާއި  )އަށެއް(    9

)ތިރީސް( މިނިޓް މަސައްކަތް   30)އެކެއް( ގަޑިއިރާއި    1ކުރަންޖެހޭ ގަޑިއަށްވުރެ އިތުރަށް  

 ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުރަވެއެވެ. 

އޮގަސްޓު    04އިން    15:30އެދުވަހުގެ    ގައި،  2017އޮގަސްޓު    03މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   .8.6.9

ގައި ޑިއުޓީ އަދާކޮށްފައިވާ މައްސަލަ    ’Evening Shift‘އަށް   01:00ގެ ދަންވަރު    2017

އެނގެން އޮންނަކަން ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހައުސްކީޕިންގ ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ އެ ދުވަހުގެ ހާޒިރީން  

ވަހު މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ފާހަގަކުރެވޭއިރު، އެ ދުވަހަކީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހެއް ނޫންކަމާއި، އެ ދު

ޖުމްލަ   ވަޒީފާގައި  އިރާއި    8ފަރާތުން  ގަޑި  މަސައްކަތް   30)އަށެއް(  މިނިޓް  )ތިރީސް( 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ލިމިޓެޑްއަށް   ޕްރައިވެޓް  އެޗް.ޕީ .އެސް
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)ތިރީސް(   30މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާތީ، އެ ދުވަހު މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ގަޑިއަށްވުރެ އިތުރަށް  

 މިނިޓް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުރަވެއެވެ. 

އޮގަސްޓު    06އިން    15:30ގައި، އެދުވަހުގެ    2017އޮގަސްޓު    05ޅި ފަރާތުން  މައްސަލަ ހުށަހެ .8.6.10

ގައި ޑިއުޓީ އަދާކޮށްފައިވާ މައްސަލަ    ’Evening Shift‘އަށް   01:00ގެ ދަންވަރު    2017

އެނގެން އޮންނަކަން ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހައުސްކީޕިންގ ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ އެ ދުވަހުގެ ހާޒިރީން  

އެ ދުވަހަކީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހެއް ނޫންކަމާއި، އެ ދުވަހު މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ފާހަގަކުރެވޭއިރު،  

ޖުމްލަ   ވަޒީފާގައި  އިރާއި    8ފަރާތުން  ގަޑި  މަސައްކަތް   30)އަށެއް(  މިނިޓް  )ތިރީސް( 

)ތިރީސް(   30މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާތީ، އެ ދުވަހު މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ގަޑިއަށްވުރެ އިތުރަށް  

 އްކަތް ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުރަވެއެވެ. މިނިޓް މަސަ

 އަށް އަދި   01:00އިން    00:00  ގައި،  2017އޮގަސްޓު    06މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   .8.6.11

 Evening‘އަށް    01:00ގެ ދަންވަރު    2017އޮގަސްޓު    07އިން    15:30އެދުވަހުގެ  

Shift’  ިންގ ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ ގައި ޑިއުޓީ އަދާކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހައުސްކީޕ

އެނގެން އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވޭއިރު، އެ ދުވަހަކީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހެއް  އެ ދުވަހުގެ ހާޒިރީން  

)އަށެއް( ގަޑި އިރާއި   9ނޫންކަމާއި، އެ ދުވަހު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާގައި ޖުމްލަ  

މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ގަޑިއަށްވުރެ  )ތިރީސް( މިނިޓް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާތީ، އެ ދުވަހު 30

 )ތިރީސް( މިނިޓް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުރަވެއެވެ.   30)އެކެއް( ގަޑިއިރާއި    1އިތުރަށް  

ފަރާތުން   .8.6.12 ހުށަހެޅި  އަށް    16:00އިން    07:30ގައި،    2017އޮގަސްޓު    11މައްސަލަ 

‘Morning Shift’ުވި ފަރާތުގެ ހައުސްކީޕިންގ ގައި ޑިއުޓީ އަދާކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ރައްދ

އެނގެން އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވޭއިރު، އެ ދުވަހަކީ ހުކުރު  ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ އެ ދުވަހުގެ ހާޒިރީން  

ފަރާތުން   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޝިފްޓަށް  ހެނދުނު  އެދުވަހު  އަށް    07:30ދުވަސްކަމާއި، 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ލިމިޓެޑްއަށް   ޕްރައިވެޓް  އެޗް.ޕީ .އެސް
 VTR/2019/140މައްސަލަ ނަންބަރު:                                       ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އަޙްމަދު ސުޖާޢު 

                                             

 

39 ގެ  25   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:  
 

 

އިސްވެބަޔާންކުރެވު  ވީނަމަވެސް،  ބަޔާންކޮށްފައި  ފެށޭ ހާޒިރުވިކަމަށް  ިޝފްޓް  އެ  ފަދައިން  ނު 

ދުވަހު ބުރަވެވޭތީކަމަށް    8:00ގަޑިއަކީ   އެ  ިޝފްޓުގައި  ފެށިގެން  ހެނދުނު  ގަޑިން  އެ   ،

)އަށެއް( ގަޑިއިރު މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމަށް   8މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާގައި ޖުމްލަ  

 ބުރަވެއެވެ. 

ފަރާތުން   .8.6.13 ހުށަހެޅި  އަށް    18:00އިން    07:30ގައި،    2017އޮގަސްޓު    13މައްސަލަ 

‘Morning Shift’ ގައި ޑިއުޓީ އަދާކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހައުސްކީޕިންގ

ހާޒިރީން   ދުވަހުގެ  އެ  ދުވަހަކީ ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ  އެ  ފާހަގަކުރެވޭއިރު،  އޮންނަކަން  އެނގެން 

ހެނދުނު ިޝފްޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހެއް ނޫންކަމާއި، އެދުވަހު 

އެ    07:30 ފަދައިން  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ވީނަމަވެސް،  ބަޔާންކޮށްފައި  ހާޒިރުވިކަމަށް  އަށް 

ކަމަށް ބުރަވެވޭތީ، އެ ގަޑިން ފެށިގެން ހެނދުނު ިޝފްޓުގައި އެ  8:00ޝިފްޓް ފެށޭ ގަޑިއަކީ  

)ދިހައެއް( ގަޑި އިރު މަސައްކަތް   10ގައި ޖުމްލަ  ދުވަހު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާ

އިތުރަށް   ގަޑިއަށްވުރެ  ކުރަންޖެހޭ  އެ ދުވަހު މަސައްކަތް  ގަޑިއިރު    2ކޮށްފައިވާތީ،  )ދެއެއް( 

 މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުރަވެއެވެ. 

ފަރާތުން   .8.6.14 ހުށަހެޅި  އަށް    18:00އިން    07:30ގައި،    2017އޮގަސްޓު    17މައްސަލަ 

‘Morning Shift’ ގައި ޑިއުޓީ އަދާކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހައުސްކީޕިންގ

ހާޒިރީން   ދުވަހުގެ  އެ  ދުވަހަކީ ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ  އެ  ފާހަގަކުރެވޭއިރު،  އޮންނަކަން  އެނގެން 

ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހެއް ނޫންކަމާއި، އެދުވަހު ހެނދުނު ިޝފްޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން 

އެ  އަ  07:30 ފަދައިން  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ވީނަމަވެސް،  ބަޔާންކޮށްފައި  ހާޒިރުވިކަމަށް  ށް 

ކަމަށް ބުރަވެވޭތީ، އެ ގަޑިން ފެށިގެން ހެނދުނު ިޝފްޓުގައި އެ  8:00ޝިފްޓް ފެށޭ ގަޑިއަކީ  

)ދިހައެއް( ގަޑި އިރު މަސައްކަތް   10ދުވަހު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާގައި ޖުމްލަ  



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ލިމިޓެޑްއަށް   ޕްރައިވެޓް  އެޗް.ޕީ .އެސް
 VTR/2019/140މައްސަލަ ނަންބަރު:                                       ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އަޙްމަދު ސުޖާޢު 

                                             

 

39 ގެ  26   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:  
 

 

އިތުރަށް  ކޮށް ގަޑިއަށްވުރެ  ކުރަންޖެހޭ  އެ ދުވަހު މަސައްކަތް  ގަޑިއިރު    2ފައިވާތީ،  )ދެއެއް( 

 މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުރަވެއެވެ. 

ފަރާތުން   .8.6.15 ހުށަހެޅި  އަށް    18:30އިން    07:30ގައި،    2017އޮގަސްޓު    19މައްސަލަ 

‘Morning Shift’ިފަރާތުގެ ހައުސްކީޕިންގ   ގައި ޑިއުޓީ އަދާކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ރައްދުވ

ހާޒިރީން   ދުވަހުގެ  އެ  ދުވަހަކީ ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ  އެ  ފާހަގަކުރެވޭއިރު،  އޮންނަކަން  އެނގެން 

ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހެއް ނޫންކަމާއި، އެދުވަހު ހެނދުނު ިޝފްޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން 

އިސްވެ  07:30 ވީނަމަވެސް،  ބަޔާންކޮށްފައި  ހާޒިރުވިކަމަށް  އެ  އަށް  ފަދައިން  ބަޔާންކުރެވުނު 

ކަމަށް ބުރަވެވޭތީ، އެ ގަޑިން ފެށިގެން ހެނދުނު ިޝފްޓުގައި އެ  8:00ޝިފްޓް ފެށޭ ގަޑިއަކީ  

)ތިރީސް(   30)ދިހައެއް( ގަޑިއިރާއި    10ދުވަހު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާގައި ޖުމްލަ  

 2ކުރަންޖެހޭ ގަޑިއަށްވުރެ އިތުރަށް  މިނިޓް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާތީ، އެ ދުވަހު މަސައްކަތް  

 )ތިރީސް( މިނިޓް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުރަވެއެވެ.  30)ދެއެއް( ގަޑިއިރާއި 

 

ފަރާތުން   .8.6.16 ހުށަހެޅި  އަށް    18:00އިން    07:30ގައި،    2017އޮގަސްޓު    20މައްސަލަ 

‘Morning Shift’ ގައި ޑިއުޓީ އަދާކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހައުސްކީޕިންގ

ހާޒިރީން   ދުވަހުގެ  އެ  ދުވަހަކީ ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ  އެ  ފާހަގަކުރެވޭއިރު،  އޮންނަކަން  އެނގެން 

ދުވަހެއް ނޫންކަމާއި، އެދުވަހު ހެނދުނު ިޝފްޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ރަސްމީ ބަންދު  

އެ    07:30 ފަދައިން  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ވީނަމަވެސް،  ބަޔާންކޮށްފައި  ހާޒިރުވިކަމަށް  އަށް 

ކަމަށް ބުރަވެވޭތީ، އެ ގަޑިން ފެށިގެން ހެނދުނު ިޝފްޓުގައި އެ  8:00ޝިފްޓް ފެށޭ ގަޑިއަކީ  

)ދިހައެއް( ގަޑި އިރު މަސައްކަތް   10ސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާގައި ޖުމްލަ  ދުވަހު މައް



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ލިމިޓެޑްއަށް   ޕްރައިވެޓް  އެޗް.ޕީ .އެސް
 VTR/2019/140މައްސަލަ ނަންބަރު:                                       ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އަޙްމަދު ސުޖާޢު 

                                             

 

39 ގެ  27   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:  
 

 

އިތުރަށް   ގަޑިއަށްވުރެ  ކުރަންޖެހޭ  އެ ދުވަހު މަސައްކަތް  ގަޑިއިރު    2ކޮށްފައިވާތީ،  )ދެއެއް( 

 މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުރަވެއެވެ. 

 

ފަރާތުން   .8.6.17 ހުށަހެޅި  އަށް    18:00އިން    07:00ގައި،    2017އޮގަސްޓު    25މައްސަލަ 

‘Morning Shift’ ގައި ޑިއުޓީ އަދާކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހައުސްކީޕިންގ

އެނގެން އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވޭއިރު، އެ ދުވަހަކީ ހުކުރު  ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ އެ ދުވަހުގެ ހާޒިރީން  

ހުށަހެ މައްސަލަ  ޝިފްޓަށް  ހެނދުނު  އެދުވަހު  ފަރާތުން  ދުވަހެއްކަމާއި،  އަށް   07:00ޅި 

ފެށޭ  ިޝފްޓް  އެ  ފަދައިން  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ވީނަމަވެސް،  ބަޔާންކޮށްފައި  ހާޒިރުވިކަމަށް 

ކަމަށް ބުރަވެވޭތީ، އެ ގަޑިން ފެށިގެން ހެނދުނު ިޝފްޓުގައި އެ ދުވަހު މައްސަލަ    8:00ގަޑިއަކީ  

ރު މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާތީ، އެ )ދިހައެއް( ގަޑި އި  10ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާގައި ޖުމްލަ  

އިތުރަށް   ގަޑިއަށްވުރެ  ކުރަންޖެހޭ  މަސައްކަތް  މަސައްކަތް   2ދުވަހު  ގަޑިއިރު  )ދެއެއް( 

 ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުރަވެއެވެ. 

އަށް    16:00އިން    07:30ގައި،    2017ސެޕްޓެންބަރު    11މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   .8.6.18

‘Morning Shift’ައިވާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހައުސްކީޕިންގ ގައި ޑިއުޓީ އަދާކޮށްފ

ހާޒިރީން   ދުވަހުގެ  އެ  ދުވަހަކީ ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ  އެ  ފާހަގަކުރެވޭއިރު،  އޮންނަކަން  އެނގެން 

ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހެއް ނޫންކަމާއި، އެދުވަހު ހެނދުނު ިޝފްޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން 

ބަޔާންކޮށް  07:30 ހާޒިރުވިކަމަށް  އެ  އަށް  ފަދައިން  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ވީނަމަވެސް،  ފައި 

ކަމަށް ބުރަވެވޭތީ، އެ ގަޑިން ފެށިގެން ހެނދުނު ިޝފްޓުގައި އެ  8:00ޝިފްޓް ފެށޭ ގަޑިއަކީ  

ޖުމްލަ   ވަޒީފާގައި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މަސައްކަތް   8ދުވަހު  އިރު  ގަޑި  )އަށެއް( 

 ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުރަވެއެވެ. 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ލިމިޓެޑްއަށް   ޕްރައިވެޓް  އެޗް.ޕީ .އެސް
 VTR/2019/140މައްސަލަ ނަންބަރު:                                       ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އަޙްމަދު ސުޖާޢު 

                                             

 

39 ގެ  28   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:  
 

 

އަށް    18:00އިން    07:45ގައި،    2017ސެޕްޓެންބަރު    14ލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  މައްސަ  .8.6.19

‘Morning Shift’ ގައި ޑިއުޓީ އަދާކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހައުސްކީޕިންގ

ހާޒިރީން   ދުވަހުގެ  އެ  ދުވަހަކީ ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ  އެ  ފާހަގަކުރެވޭއިރު،  އޮންނަކަން  އެނގެން 

ބަންދު ދުވަހެއް ނޫންކަމާއި، އެދުވަހު ހެނދުނު ިޝފްޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ރަސްމީ 

އެ    07:45 ފަދައިން  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ވީނަމަވެސް،  ބަޔާންކޮށްފައި  ހާޒިރުވިކަމަށް  އަށް 

ކަމަށް ބުރަވެވޭތީ، އެ ގަޑިން ފެށިގެން ހެނދުނު ިޝފްޓުގައި އެ  8:00ޝިފްޓް ފެށޭ ގަޑިއަކީ  

)ދިހައެއް( ގަޑި އިރު މަސައްކަތް   10ހު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާގައި ޖުމްލަ  ދުވަ

އިތުރަށް   ގަޑިއަށްވުރެ  ކުރަންޖެހޭ  އެ ދުވަހު މަސައްކަތް  ގަޑިއިރު    2ކޮށްފައިވާތީ،  )ދެއެއް( 

 މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުރަވެއެވެ. 

އަށް    18:00އިން    07:30ގައި،    2017ސެޕްޓެންބަރު    15މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   .8.6.20

‘Morning Shift’ ގައި ޑިއުޓީ އަދާކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހައުސްކީޕިންގ

އެނގެން އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވޭއިރު، އެ ދުވަހަކީ ހުކުރު  ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ އެ ދުވަހުގެ ހާޒިރީން  

މައްސަ  ޝިފްޓަށް  ހެނދުނު  އެދުވަހު  ފަރާތުން  ދުވަހެއްކަމާއި،  ހުށަހެޅި  އަށް   07:30ލަ 

ފެށޭ  ިޝފްޓް  އެ  ފަދައިން  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ވީނަމަވެސް،  ބަޔާންކޮށްފައި  ހާޒިރުވިކަމަށް 

ކަމަށް ބުރަވެވޭތީ، އެ ގަޑިން ފެށިގެން ހެނދުނު ިޝފްޓުގައި އެ ދުވަހު މައްސަލަ    8:00ގަޑިއަކީ  

އް( ގަޑި އިރު މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާތީ، އެ )ދިހައެ  10ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާގައި ޖުމްލަ  

އިތުރަށް   ގަޑިއަށްވުރެ  ކުރަންޖެހޭ  މަސައްކަތް  މަސައްކަތް   2ދުވަހު  ގަޑިއިރު  )ދެއެއް( 

 ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުރަވެއެވެ. 

އަށް    16:00އިން    07:45ގައި،    2017ސެޕްޓެންބަރު    18މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   .8.6.21

‘Morning Shift’ީއަދާކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހައުސްކީޕިންގ   ގައި ޑިއުޓ

ހާޒިރީން   ދުވަހުގެ  އެ  ދުވަހަކީ ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ  އެ  ފާހަގަކުރެވޭއިރު،  އޮންނަކަން  އެނގެން 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ލިމިޓެޑްއަށް   ޕްރައިވެޓް  އެޗް.ޕީ .އެސް
 VTR/2019/140މައްސަލަ ނަންބަރު:                                       ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އަޙްމަދު ސުޖާޢު 

                                             

 

39 ގެ  29   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:  
 

 

ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހެއް ނޫންކަމާއި، އެދުވަހު ހެނދުނު ިޝފްޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން 

ހާޒިރުވިކަމަށް  07:45 އެ    އަށް  ފަދައިން  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ވީނަމަވެސް،  ބަޔާންކޮށްފައި 

ކަމަށް ބުރަވެވޭތީ، އެ ގަޑިން ފެށިގެން ހެނދުނު ިޝފްޓުގައި އެ  8:00ޝިފްޓް ފެށޭ ގަޑިއަކީ  

ޖުމްލަ   ވަޒީފާގައި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މަސައްކަތް    8ދުވަހު  ގަޑިއިރު  )އަށެއް( 

 . ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުރަވެއެވެ

ފަރާތުން   .8.6.22 ހުށަހެޅި  އަށް    18:00އިން    07:30ގައި،    2017އޮކްޓޫބަރު    03މައްސަލަ 

‘Morning Shift’ ގައި ޑިއުޓީ އަދާކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހައުސްކީޕިންގ

ހާޒިރީން   ދުވަހުގެ  އެ  ދުވަހަކީ ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ  އެ  ފާހަގަކުރެވޭއިރު،  އޮންނަކަން  އެނގެން 

ންދު ދުވަހެއް ނޫންކަމާއި، އެދުވަހު ހެނދުނު ިޝފްޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ރަސްމީ ބަ

އެ    07:30 ފަދައިން  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ވީނަމަވެސް،  ބަޔާންކޮށްފައި  ހާޒިރުވިކަމަށް  އަށް 

ކަމަށް ބުރަވެވޭތީ، އެ ގަޑިން ފެށިގެން ހެނދުނު ިޝފްޓުގައި އެ  8:00ޝިފްޓް ފެށޭ ގަޑިއަކީ  

)ދިހައެއް( ގަޑި އިރު މަސައްކަތް   10 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާގައި ޖުމްލަ  ދުވަހު

އިތުރަށް   ގަޑިއަށްވުރެ  ކުރަންޖެހޭ  އެ ދުވަހު މަސައްކަތް  ގަޑިއިރު    2ކޮށްފައިވާތީ،  )ދެއެއް( 

 މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުރަވެއެވެ. 

ފަރާތުން   .8.6.23 ހުށަހެޅި  އަށް    16:00އިން    07:30ގައި،    2017އޮކްޓޫބަރު    04މައްސަލަ 

‘Morning Shift’ ގައި ޑިއުޓީ އަދާކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހައުސްކީޕިންގ

ހާޒިރީން   ދުވަހުގެ  އެ  ދުވަހަކީ ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ  އެ  ފާހަގަކުރެވޭއިރު،  އޮންނަކަން  އެނގެން 

ށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހެއް ނޫންކަމާއި، އެދުވަހު ހެނދުނު ިޝފްޓަ

އެ    07:30 ފަދައިން  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ވީނަމަވެސް،  ބަޔާންކޮށްފައި  ހާޒިރުވިކަމަށް  އަށް 

ކަމަށް ބުރަވެވޭތީ، އެ ގަޑިން ފެށިގެން ހެނދުނު ިޝފްޓުގައި އެ  8:00ޝިފްޓް ފެށޭ ގަޑިއަކީ  



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ލިމިޓެޑްއަށް   ޕްރައިވެޓް  އެޗް.ޕީ .އެސް
 VTR/2019/140މައްސަލަ ނަންބަރު:                                       ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އަޙްމަދު ސުޖާޢު 

                                             

 

39 ގެ  30   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:  
 

 

ޖުމްލަ   ވަޒީފާގައި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މަސައްކަތް    8ދުވަހު  ގަޑިއިރު  )އަށެއް( 

 ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުރަވެއެވެ. 

ފަރާތުން   .8.6.24 ހުށަހެޅި  އަށް    16:00އިން    07:00ގައި،    2017އޮކްޓޫބަރު    07މައްސަލަ 

‘Morning Shift’ ގައި ޑިއުޓީ އަދާކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހައުސްކީޕިންގ

ހާޒިރީން   ދުވަހުގެ  އެ  ދުވަހަކީ އެނޑިޕަރޓްމަންޓްގެ  އެ  ފާހަގަކުރެވޭއިރު،  އޮންނަކަން  ގެން 

ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހެއް ނޫންކަމާއި، އެދުވަހު ހެނދުނު ިޝފްޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން 

އެ    07:00 ފަދައިން  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ވީނަމަވެސް،  ބަޔާންކޮށްފައި  ހާޒިރުވިކަމަށް  އަށް 

ވެވޭތީ، އެ ގަޑިން ފެށިގެން ހެނދުނު ިޝފްޓުގައި އެ ކަމަށް ބުރަ 8:00ޝިފްޓް ފެށޭ ގަޑިއަކީ  

ޖުމްލަ   ވަޒީފާގައި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މަސައްކަތް    8ދުވަހު  ގަޑިއިރު  )އަށެއް( 

 ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުރަވެއެވެ. 

ފަރާތުން   .8.6.25 ހުށަހެޅި  އަށް    16:00އިން    07:30ގައި،    2017އޮކްޓޫބަރު    08މައްސަލަ 

‘Morning Shift’ިޑިއުޓީ އަދާކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހައުސްކީޕިންގ   ގައ

ހާޒިރީން   ދުވަހުގެ  އެ  ދުވަހަކީ ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ  އެ  ފާހަގަކުރެވޭއިރު،  އޮންނަކަން  އެނގެން 

ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހެއް ނޫންކަމާއި، އެދުވަހު ހެނދުނު ިޝފްޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން 

ހާޒިރުވި  07:30 އެ  އަށް  ފަދައިން  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ވީނަމަވެސް،  ބަޔާންކޮށްފައި  ކަމަށް 

ކަމަށް ބުރަވެވޭތީ، އެ ގަޑިން ފެށިގެން ހެނދުނު ިޝފްޓުގައި އެ  8:00ޝިފްޓް ފެށޭ ގަޑިއަކީ  

ޖުމްލަ   ވަޒީފާގައި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މަސައްކަތް    8ދުވަހު  ގަޑިއިރު  )އަށެއް( 

 ރަވެއެވެ. ކޮށްފައިވާކަމަށް ބު

ފަރާތުން   .8.6.26 ހުށަހެޅި  އަށް    16:00އިން    07:30ގައި،    2017އޮކްޓޫބަރު    09މައްސަލަ 

‘Morning Shift’ ގައި ޑިއުޓީ އަދާކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހައުސްކީޕިންގ



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ލިމިޓެޑްއަށް   ޕްރައިވެޓް  އެޗް.ޕީ .އެސް
 VTR/2019/140މައްސަލަ ނަންބަރު:                                       ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އަޙްމަދު ސުޖާޢު 

                                             

 

39 ގެ  31   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:  
 

 

ހާޒިރީން   ދުވަހުގެ  އެ  ދުވަހަކީ ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ  އެ  ފާހަގަކުރެވޭއިރު،  އޮންނަކަން  އެނގެން 

ސްމީ ބަންދު ދުވަހެއް ނޫންކަމާއި، އެދުވަހު ހެނދުނު ިޝފްޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ރަ

އެ    07:30 ފަދައިން  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ވީނަމަވެސް،  ބަޔާންކޮށްފައި  ހާޒިރުވިކަމަށް  އަށް 

 ކަމަށް ބުރަވެވޭތީ، އެ ގަޑިން ފެށިގެން ހެނދުނު ިޝފްޓުގައި އެ 8:00ޝިފްޓް ފެށޭ ގަޑިއަކީ  

ޖުމްލަ   ވަޒީފާގައި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މަސައްކަތް    8ދުވަހު  ގަޑިއިރު  )އަށެއް( 

 ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުރަވެއެވެ. 

ފަރާތުން   .8.6.27 ހުށަހެޅި  އަށް    16:00އިން    07:15ގައި،    2017އޮކްޓޫބަރު    13މައްސަލަ 

‘Morning Shift’ެހައުސްކީޕިންގ ގައި ޑިއުޓީ އަދާކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގ 

އެނގެން އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވޭއިރު، އެ ދުވަހަކީ ހުކުރު  ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ އެ ދުވަހުގެ ހާޒިރީން  

ފަރާތުން   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޝިފްޓަށް  ހެނދުނު  އެދުވަހު  އަށް   07:15ދުވަހެއްކަމާއި، 

ފަދަ އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ވީނަމަވެސް،  ބަޔާންކޮށްފައި  ފެށޭ ހާޒިރުވިކަމަށް  ިޝފްޓް  އެ  އިން 

ކަމަށް ބުރަވެވޭތީ، އެ ގަޑިން ފެށިގެން ހެނދުނު ިޝފްޓުގައި އެ ދުވަހު މައްސަލަ    8:00ގަޑިއަކީ  

 )އަށެއް( ގަޑިއިރު މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުރަވެއެވެ.   8ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާގައި ޖުމްލަ  

ފަރާތުން   .8.6.28 ހުށަހެޅި  އަށް    16:00އިން    07:30،  ގައި  2017އޮކްޓޫބަރު    14މައްސަލަ 

‘Morning Shift’ ގައި ޑިއުޓީ އަދާކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހައުސްކީޕިންގ

ހާޒިރީން   ދުވަހުގެ  އެ  ދުވަހަކީ ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ  އެ  ފާހަގަކުރެވޭއިރު،  އޮންނަކަން  އެނގެން 

އްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހެއް ނޫންކަމާއި، އެދުވަހު ހެނދުނު ިޝފްޓަށް މަ

އެ    07:30 ފަދައިން  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ވީނަމަވެސް،  ބަޔާންކޮށްފައި  ހާޒިރުވިކަމަށް  އަށް 

ކަމަށް ބުރަވެވޭތީ، އެ ގަޑިން ފެށިގެން ހެނދުނު ިޝފްޓުގައި އެ  8:00ޝިފްޓް ފެށޭ ގަޑިއަކީ  

ޖުމްލަ   ވަޒީފާގައި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މަސައްކަތް  )އަށެ  8ދުވަހު  ގަޑިއިރު  އް( 

 ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުރަވެއެވެ. 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ލިމިޓެޑްއަށް   ޕްރައިވެޓް  އެޗް.ޕީ .އެސް
 VTR/2019/140މައްސަލަ ނަންބަރު:                                       ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އަޙްމަދު ސުޖާޢު 
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Phone: 3307701  :ްފޯނ | Fax: 3308774 ފެކްސް:   | Website: www.employmenttribunal.gov.mv    ވެބްސައިޓް:  
 

 

ފަރާތުން   .8.6.29 ހުށަހެޅި  އަށް    16:00އިން    07:30ގައި،    2017ނޮވެންބަރު    13މައްސަލަ 

‘Morning Shift’ ގައި ޑިއުޓީ އަދާކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހައުސްކީޕިންގ

ހާޒިރީން   ދުވަހުގެ  އެ  ދުވަހަކީ   އެނގެންޑިޕަރޓްމަންޓްގެ  އެ  ފާހަގަކުރެވޭއިރު،  އޮންނަކަން 

ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހެއް ނޫންކަމާއި، އެދުވަހު ހެނދުނު ިޝފްޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން 

އެ    07:30 ފަދައިން  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ވީނަމަވެސް،  ބަޔާންކޮށްފައި  ހާޒިރުވިކަމަށް  އަށް 

ތީ، އެ ގަޑިން ފެށިގެން ހެނދުނު ިޝފްޓުގައި އެ ކަމަށް ބުރަވެވޭ 8:00ޝިފްޓް ފެށޭ ގަޑިއަކީ  

ޖުމްލަ   ވަޒީފާގައި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މަސައްކަތް    8ދުވަހު  ގަޑިއިރު  )އަށެއް( 

 ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުރަވެއެވެ. 

ފަރާތުން   .8.6.30 ހުށަހެޅި  އަށް    16:00އިން    07:30ގައި،    2017ނޮވެންބަރު    15މައްސަލަ 

‘Morning Shift’ ގައި ޑިއުޓީ އަދާކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހައުސްކީޕިންގ

ހާޒިރީން   ދުވަހުގެ  އެ  ދުވަހަކީ ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ  އެ  ފާހަގަކުރެވޭއިރު،  އޮންނަކަން  އެނގެން 

ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހެއް ނޫންކަމާއި، އެދުވަހު ހެނދުނު ިޝފްޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން 

ހާޒި  07:30 އެ  އަށް  ފަދައިން  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ވީނަމަވެސް،  ބަޔާންކޮށްފައި  ރުވިކަމަށް 

ކަމަށް ބުރަވެވޭތީ، އެ ގަޑިން ފެށިގެން ހެނދުނު ިޝފްޓުގައި އެ  8:00ޝިފްޓް ފެށޭ ގަޑިއަކީ  

ޖުމްލަ   ވަޒީފާގައި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މަސައްކަތް    8ދުވަހު  ގަޑިއިރު  )އަށެއް( 

  ބުރަވެއެވެ. ކޮށްފައިވާކަމަށް

ފަރާތުން   .8.6.31 ހުށަހެޅި  އަށް    16:00އިން    07:30ގައި،    2017ނޮވެންބަރު    19މައްސަލަ 

‘Morning Shift’ ގައި ޑިއުޓީ އަދާކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހައުސްކީޕިންގ

ހާޒިރީން   ދުވަހުގެ  އެ  ދުވަހަކީ ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ  އެ  ފާހަގަކުރެވޭއިރު،  އޮންނަކަން   އެނގެން 

 07:30ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހެއްކަމާއި، އެދުވަހު ހެނދުނު ިޝފްޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  

އަށް ހާޒިރުވިކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ފަދައިން އެ ިޝފްޓް ފެށޭ 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ލިމިޓެޑްއަށް   ޕްރައިވެޓް  އެޗް.ޕީ .އެސް
 VTR/2019/140މައްސަލަ ނަންބަރު:                                       ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އަޙްމަދު ސުޖާޢު 
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ދުވަހު މައްސަލަ    ކަމަށް ބުރަވެވޭތީ، އެ ގަޑިން ފެށިގެން ހެނދުނު ިޝފްޓުގައި އެ  8:00ގަޑިއަކީ  

 )އަށެއް( ގަޑިއިރު މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުރަވެއެވެ.   8ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާގައި ޖުމްލަ  

ފަރާތުން   .8.6.32 ހުށަހެޅި  އަށް    16:00އިން    07:30ގައި،    2017ޑިސެންބަރު    05މައްސަލަ 

‘Morning Shift’ެހައުސްކީޕިންގ   ގައި ޑިއުޓީ އަދާކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގ

ހާޒިރީން   ދުވަހުގެ  އެ  ދުވަހަކީ ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ  އެ  ފާހަގަކުރެވޭއިރު،  އޮންނަކަން  އެނގެން 

ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހެއް ނޫންކަމާއި، އެދުވަހު ހެނދުނު ިޝފްޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން 

އިސްވެބަޔާންކު  07:30 ވީނަމަވެސް،  ބަޔާންކޮށްފައި  ހާޒިރުވިކަމަށް  އެ  އަށް  ފަދައިން  ރެވުނު 

ކަމަށް ބުރަވެވޭތީ، އެ ގަޑިން ފެށިގެން ހެނދުނު ިޝފްޓުގައި އެ  8:00ޝިފްޓް ފެށޭ ގަޑިއަކީ  

ޖުމްލަ   ވަޒީފާގައި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މަސައްކަތް    8ދުވަހު  ގަޑިއިރު  )އަށެއް( 

 ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުރަވެއެވެ. 

ފަރާތުން   .8.6.33 ހުށަހެޅި  އަށް    16:00އިން    07:30ގައި،    2017  ޑިސެންބަރު  11މައްސަލަ 

‘Morning Shift’ ގައި ޑިއުޓީ އަދާކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހައުސްކީޕިންގ

ހާޒިރީން   ދުވަހުގެ  އެ  ދުވަހަކީ ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ  އެ  ފާހަގަކުރެވޭއިރު،  އޮންނަކަން  އެނގެން 

ިޝފްޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހެއް ނޫންކަމާއި، އެދުވަހު ހެނދުނު

އެ    07:30 ފަދައިން  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ވީނަމަވެސް،  ބަޔާންކޮށްފައި  ހާޒިރުވިކަމަށް  އަށް 

ކަމަށް ބުރަވެވޭތީ، އެ ގަޑިން ފެށިގެން ހެނދުނު ިޝފްޓުގައި އެ  8:00ޝިފްޓް ފެށޭ ގަޑިއަކީ  

ޖު  ވަޒީފާގައި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މަސައްކަތް    8މްލަ  ދުވަހު  ގަޑިއިރު  )އަށެއް( 

 ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުރަވެއެވެ. 

ފަރާތުން   .8.6.34 ހުށަހެޅި  އަށް    16:30އިން    08:00ގައި،    2017ޑިސެންބަރު    14މައްސަލަ 

‘Morning Shift’ ގައި ޑިއުޓީ އަދާކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހައުސްކީޕިންގ



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ލިމިޓެޑްއަށް   ޕްރައިވެޓް  އެޗް.ޕީ .އެސް
 VTR/2019/140މައްސަލަ ނަންބަރު:                                       ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އަޙްމަދު ސުޖާޢު 
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ހާޒިރީ ދުވަހުގެ  އެ  ދުވަހަކީ ން  ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ  އެ  ފާހަގަކުރެވޭއިރު،  އޮންނަކަން  އެނގެން 

ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހެއް ނޫންކަމާއި، އެދުވަހު ހެނދުނު ޝިފްޓުގައި އެ ދުވަހު މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

ޖުމްލަ   ވަޒީފާގައި  ގަޑިއިރާއި    8ފަރާތުން  މަސައްކަތް   30)އަށެއް(  މިނިޓް  )ތިރީސް( 

)ތިރީސް( މަސައްކަތް   30 ކުރަންޖެހޭ ގަޑިއަށްވުރެ އިތުރަށް  ކޮށްފައިވާތީ، އެ ދުވަހު މަސައްކަތް

 ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުރަވެއެވެ. 

ފަރާތުން   .8.6.35 ހުށަހެޅި  އަށް    16:00އިން    07:30ގައި،    2018މާރިޗު    12މައްސަލަ 

‘Morning Shift’ ގައި ޑިއުޓީ އަދާކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހައުސްކީޕިންގ

ހާޒިރީން    ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ ދުވަހުގެ  ދުވަހަކީ އެ  އެ  ފާހަގަކުރެވޭއިރު،  އޮންނަކަން  އެނގެން 

ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހެއް ނޫންކަމާއި، އެދުވަހު ހެނދުނު ިޝފްޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން 

އެ    07:30 ފަދައިން  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ވީނަމަވެސް،  ބަޔާންކޮށްފައި  ހާޒިރުވިކަމަށް  އަށް 

ކަމަށް ބުރަވެވޭތީ، އެ ގަޑިން ފެށިގެން ހެނދުނު ިޝފްޓުގައި އެ  8:00ގަޑިއަކީ   ޝިފްޓް ފެށޭ

ޖުމްލަ   ވަޒީފާގައި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މަސައްކަތް    8ދުވަހު  ގަޑިއިރު  )އަށެއް( 

 ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުރަވެއެވެ. 

ފަރާތުން   .8.6.36 ހުށަހެޅި    އަށް  16:00އިން    07:30ގައި،    2018މާރިޗު    22މައްސަލަ 

‘Morning Shift’  ުމާރިޗު   23  15:30ގައި ޑިއުޓީ އަދާކޮށްފައިވަކާމާއި، ހަމަ އެ ދުވަހ

ގައި ޑިއުޓީ އަދާކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ރައްދުވި   ’Evening Shift‘އަށް  00:30ގެ  2018

ހާޒިރީން   ދުވަހުގެ  އެ  ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ  ހައުސްކީޕިންގ  އޮންނަކަން  ފަރާތުގެ  އެނގެން 

، އެ ދުވަހަކީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހެއް ނޫންކަމާއި، އެދުވަހު ހެނދުނު ޝިފްޓަށް  ފާހަގަކުރެވޭއިރު

ފަރާތުން   ހުށަހެޅި  ވީނަމަވެސް،   07:30މައްސަލަ  ބަޔާންކޮށްފައި  ހާޒިރުވިކަމަށް  އަށް 

ކަމަށް ބުރަވެވޭތީ، އެ ގަޑިން   8:00އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ފަދައިން އެ ޝިފްޓް ފެށޭ ގަޑިއަކީ 

 8ދުނު ިޝފްޓުގައި އެ ދުވަހު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާގައި ޖުމްލަ  ފެށިގެން ހެނ 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ލިމިޓެޑްއަށް   ޕްރައިވެޓް  އެޗް.ޕީ .އެސް
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  8ގައި    ’Evening Shift‘)އަށެއް( ގަޑިއިރު މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާތީއާއި، އަދި އެދުވަހު  

)ތިރީސް( މިނިޓް މަަަސްކަތްކޮށްފައިވާތީ، އެ ދުވަހު މައްސަލަ ހުށަހެޅި   30)އަށެއް( ގަޑިއިރާއި  

ޖުމްލަ  ފަރާތުން   ގަޑިއިރާއި    16ވަޒީފާގައި  މަސައްކަތް   30)ސޯޅަ(  މިނިޓް  )ތިރީސް( 

)އަށެއް( ގަޑިއިރާއި   8ކޮށްފައިވާތީ، އެ ދުވަހު މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ގަޑިއަށްވުރެ އިތުރަށް  

 )ތިރީސް( މިނިޓް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުރަވެއެވެ.  30

ފަރާތުން   .8.6.37 ހުށަހެޅި  އަށް    16:00އިން    07:45ގައި،    2018މާރިޗު    24މައްސަލަ 

‘Morning Shift’ ގައި ޑިއުޓީ އަދާކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހައުސްކީޕިންގ

ހާޒިރީން   ދުވަހުގެ  އެ  ދުވަހަކީ ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ  އެ  ފާހަގަކުރެވޭއިރު،  އޮންނަކަން  އެނގެން 

ފްޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހެއް ނޫންކަމާއި، އެދުވަހު ހެނދުނު ޝި 

އެ    07:45 ފަދައިން  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ވީނަމަވެސް،  ބަޔާންކޮށްފައި  ހާޒިރުވިކަމަށް  އަށް 

ކަމަށް ބުރަވެވޭތީ، އެ ގަޑިން ފެށިގެން ހެނދުނު ިޝފްޓުގައި އެ  8:00ޝިފްޓް ފެށޭ ގަޑިއަކީ  

ޖުމްލަ ވަޒީފާގައި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މަސައްކަތް    8  ދުވަހު  ގަޑިއިރު  )އަށެއް( 

 ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުރަވެއެވެ. 

ފަރާތުން   .8.6.38 ހުށަހެޅި  އަށް    16:00އިން    07:45ގައި،    2018މާރިޗު    27މައްސަލަ 

‘Morning Shift’ ގައި ޑިއުޓީ އަދާކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހައުސްކީޕިންގ

ހާޒިރީން   ދުވަހުގެ  އެ  ދުވަހަކީ ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ  އެ  ފާހަގަކުރެވޭއިރު،  އޮންނަކަން  އެނގެން 

ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހެއް ނޫންކަމާއި، އެދުވަހު ހެނދުނު ިޝފްޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން 

ހާޒި  07:45 އެ  އަށް  ފަދައިން  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ވީނަމަވެސް،  ބަޔާންކޮށްފައި  ރުވިކަމަށް 

ކަމަށް ބުރަވެވޭތީ، އެ ގަޑިން ފެށިގެން ހެނދުނު ިޝފްޓުގައި އެ  8:00ޝިފްޓް ފެށޭ ގަޑިއަކީ  

ޖުމްލަ   ވަޒީފާގައި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މަސައްކަތް    8ދުވަހު  ގަޑިއިރު  )އަށެއް( 

  ބުރަވެއެވެ. ކޮށްފައިވާކަމަށް



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ލިމިޓެޑްއަށް   ޕްރައިވެޓް  އެޗް.ޕީ .އެސް
 VTR/2019/140މައްސަލަ ނަންބަރު:                                       ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އަޙްމަދު ސުޖާޢު 
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 Morning‘އަށް     16:00އިން    07:30ގައި،    2018ޖޫން    22މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   .8.6.39

Shift’ ެގައި ޑިއުޓީ އަދާކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހައުސްކީޕިންގ ޑިޕަރޓްމަންޓްގ

ރު ދުވަހެއްކަމާއި، އެނގެން އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވޭއިރު، އެ ދުވަހަކީ ހުކު އެ ދުވަހުގެ ހާޒިރީން  

ފަރާތުން   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޝިފްޓަށް  ހެނދުނު  ހާޒިރުވިކަމަށް   07:30އެދުވަހު  އަށް 

 8:00ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ފަދައިން އެ ޝިފްޓް ފެށޭ ގަޑިއަކީ  

ފެށިގެން ހެނދުނު ިޝފްޓުގައި އެ ދުވަހު މައްސަ  ލަ ހުށަހެޅި ކަމަށް ބުރަވެވޭތީ، އެ ގަޑިން 

 )އަށެއް( ގަޑިއިރު މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުރަވެއެވެ.  8ފަރާތުން ވަޒީފާގައި ޖުމްލަ 

 Morning‘އަށް     16:00އިން    07:30ގައި،    2018ޖޫން    25މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   .8.6.40

Shift’ަރޓްމަންޓްގެ ގައި ޑިއުޓީ އަދާކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހައުސްކީޕިންގ ޑިޕ

އެނގެން އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވޭއިރު، އެ ދުވަހަކީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހެއް  އެ ދުވަހުގެ ހާޒިރީން  

ފަރާތުން   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޝިފްޓަށް  ހެނދުނު  އެދުވަހު  އަށް    07:30ނޫންކަމާއި، 

އެ   ފަދައިން  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ވީނަމަވެސް،  ބަޔާންކޮށްފައި  ފެށޭ ހާޒިރުވިކަމަށް  ިޝފްޓް 

ކަމަށް ބުރަވެވޭތީ، އެ ގަޑިން ފެށިގެން ހެނދުނު ިޝފްޓުގައި އެ ދުވަހު މައްސަލަ    8:00ގަޑިއަކީ  

 )އަށެއް( ގަޑިއިރު މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުރަވެއެވެ.   8ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާގައި ޖުމްލަ  

ހާޒިރީތަކުން މައްސަލަ    ށަހަޅާފައިވަފަދައިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހު  އިސްވެފާހަގަކުރެވުނު .8.6.41

މުއްދަތުގައި،   އަދާކުރި  ވަޒީފާ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ވަނަ   2017ހުށަހެޅި 

އިތުރަށް  އަހަރު   ގަޑީގެ  ކުރަންޖެހޭ  މަސައްކަތް  )ފަންސަވީސް(   25ރަސްމީދުވަސްތަކުގައި 

ދުވަސްތަކުގައި  ތިރީސް)  30ގަޑިއިރާއި   ބަންދު  ރަސްމީ  ދުވަހާއި  ހުކުރު  އަދި  މިނިޓް   )4  

ވަނަ އަހަރު   2018އި،  ( މިނިޓް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމާސް)ތިރީ   30ގަޑިއިރާއި    )ހަތަރެއް(

އިތުރަށް   ގަޑީގެ  ކުރަންޖެހޭ  މަސައްކަތް  ގަޑިއިރާއި    8ރަސްމީދުވަސްތަކުގައި   30)އަށެއް( 

 ތް ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުރަވެއެވެ. ( މިނިޓް މަސައްކަތިރީސް)



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ލިމިޓެޑްއަށް   ޕްރައިވެޓް  އެޗް.ޕީ .އެސް
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)ފަސް   USD 515ވަނަ އަހަރު މުސާރާއިގެ ގޮތުގައި ލިބެމުންދިޔައީ    2017މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް   .8.7

ޑޮލަރު(   އެމެރިކާ  ފަނަރަ  މައްސަލަ  ސަތޭކަ  ފަދައިން  ފާހަގަކުރެވުނު  އިސްވެ  އޮންނާތީ،  އެނގެން  ކަން 

ސްމީ ދުވަސްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ގަޑީގެ އިތުރަށް ވަނަ އަހަރު ރަ  2017ހުށަހެޅި ފަރަތުން  

އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާގެ   އަށްމިނިޓް)ތިރީސް(    30)ފަންސަވީސް( ގަޑިއިރާއި    25ވަޒީފާގައި ހޭދަކޮށްފައިވާ  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ސެންޓް( އާއި،    ފަސްދޮޅަސް އަށެއް އެމެރިކާ ޑޮލަރު ސާޅީސް)  USD 68.40ގޮތުގައި  

ވަނަ އަހަރު ހުކުރު ދުވަހާއި ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ގަޑީގެ    2017  ފަރަތުން

 USD 14.48  މިނިޓްއަށް)ތިރީސް(    30)ހަތަރެއް( ގަޑިއިރާއި    4އިތުރަށް ވަޒީފާގައި ހޭދަކޮށްފައިވާ  

  ގެ ވަނަ އަހަރު   2018އާއި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް    (ސާޅީސް އަށެއް ސެންޓް  އެމެރިކާ ޑޮލަރު  )ސާދަ

)ފަސް ސަތޭކަ ތިރީސް   USD 530.45އިގެ ގޮތުގައި ލިބެމުންދިޔައީ  މުސާރަފެބުރުވަރީ މަހުނެ ފެށިގެން  

ފަދައިން   ފާހަގަކުރެވުނު  އިސްވެ  އޮންނާތީ،  އެނގެން  ކަން  ސެންޓް(  ފަހެއް  ސާޅީސް  ޑޮލަރު  އެމެރިކާ 

ވަނަ އަހަރު ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ގަޑީގެ    2018  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރަތުން

)ތިރީސް( މިނިޓްއަށް އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާގެ    30)އަށެއް( ގަޑިއިރާއި    8އިތުރަށް ވަޒީފާގައި ހޭދަކޮށްފައިވާ  

ފައިސާގެ ގޮތުގައި    އިތުރުގަޑީގެ  )ތޭވީސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު ސާޅީސް އަށެއް ސެންޓް(  USD 23.48  ގޮތުގައި

 މަށް ދެކެމެވެ. ދޭންޖެހޭކަ

ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުން ފެށިގެން ޑިސެންބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް    2017 .8.8

 2018)ފަސް ސަތޭކަ ފަނަރަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު( ކަމާއި،    USD 515މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ލިބެމުން ދިޔައީ  

ރީ މަހުން ފެށިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މުސާރައިގެ ކުރިއެރުންދީ އެ ފަރާތުގެ ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަ

އަށް   USD 530.45މުސާރާ   ސެންޓް(  ފަހެއް  ސާޅީސް  ޑޮލަރު  އެމެރިކާ  ތިރީސް  ސަތޭކަ  )ފަސް 

 ބޮޑުކޮށްފައިވާކަން އެ ފަރާތުގެ މުސާރައިގެ ބަޔާނުން އެނގެން އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި އިތުރު ގަޑީގައި މަސައްކަތް  މައްސަ  .9

ކުރިކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް ހާޒިރީ ހުށަހަޅާފައިވާ ދުވަސްތަކުގެ އިތުރުން ވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ  



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ލިމިޓެޑްއަށް   ޕްރައިވެޓް  އެޗް.ޕީ .އެސް
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އިވާ މުއްދަތުގައި އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށް، އިތުރު  ރައްދުވި ފަރަތުގެ ވަޒީފާ އަދާކޮށްފަ

ހުށަހަޅާފައިވާ ދުވަސްތަ  ގަޑީގައި މަސައްކަތް ހަޒީރީ    ކޮށްފައިވާ ވަގުތަށްވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް އެދިފައިވީނަމަވެސް، 

އިތުރު ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދުވަސްތަކުގައި  އެހެން  ސާބިތު ފިޔަވައި  ވަގުތު  މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ  ގަޑީގައި 

ކޮށްދިނުމަށް އެއްވެސް ހެއްކެއް މި މައްސަލައިގެ ތެރެއިން ހުށަހަޅާފައިނުވާއިރު، އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ  

ށް އިތުރުގަޑީގެ ވާ ދުވަސްތަކަނު ވަގުތު އެގުމެއްނެތި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާދައިން ހަޒިރީ ހުށަހަޅާފައި

 ފައިސާ ނަގައިދެވިދާނެކަމަށް ނުދެކެމެވެ. 

ވަނަ   37)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2އިސްވެފާހަގަކުރެވުނު ކަންތަތައްކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ާޤނޫނު ނަންބަރު   .10

މައްސަލަ   ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަދައިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ށ(  ވަޒީފާ  މާއްދާގެ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި 

 25ވަނަ އަހަރު ރަސްމީދުވަސްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ގަޑީގެ އިތުރަށް  2017، އަދާކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި

)ހަތަރެއް(    4( މިނިޓް އަދި ހުކުރު ދުވަހާއި ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި  ތިރީސް)  30)ފަންސަވީސް( ގަޑިއިރާއި  

ވަނަ އަހަރު ރަސްމީދުވަސްތަކުގައި މަސައްކަތް   2018ރީސް( މިނިޓް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމާއި،  )ތި  30ގަޑިއިރާއި  

( މިނިޓް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުރަވެވޭތީ،  ތިރީސް)  30)އަށެއް( ގަޑިއިރާއި    8ކުރަންޖެހޭ ގަޑީގެ އިތުރަށް  

ން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭކަމަށް ކަނޑައަޅައި  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތު  އިތުރުގަޑިގެ ފައިސާ  ވަގުތަށްވާއެ  

  މި މައްސަލަ ނިންމަން ފެނެއެވެ. 

 

 

 މައްސަލައިގެ ނިންމުން: 
 

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރުާތްނާނިއ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ުހށަހިެޅ ިލެޔިކުޔނަްތކާަށިއ ަމްއސަަލބިެލ ަމޖިލުީހަގިއ  ، ެދނަްފެހ 

އެސް.ޕީ.އެޗް  އަޙްމަދު ސުޖާޢު  މައްސަލަ ހުށަހެޅި    ، ރާިޢޔްަތކްޮށ ބިެލިއުރއި ެހިކްނެގ ެހިކބަހްަށ  ާށަކ ދަެފާރުތްނ ެދްއކި ވަާހަކަތ

  2019މާރިޗު    11އިން    2011ނޮވެންބަރު    27ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިން ހިންގަމުންދިޔަ ޖުމެއިރާ ވިއްޓަވެލި ރިސޯޓުގައި  



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ލިމިޓެޑްއަށް   ޕްރައިވެޓް  އެޗް.ޕީ .އެސް
 VTR/2019/140މައްސަލަ ނަންބަރު:                                       ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އަޙްމަދު ސުޖާޢު 

                                             

 

39 ގެ  39   ޞަފްޙާ   
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އިތުރުގަޑީގައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ   ހައުސްކީޕިންގ އެޓެންޑެންޓެއްގެ ވަޒީފާއަދާކުރި މުއްދަތުގައި، 

ސުޖާޢު  ދީފައިނުވާތީ،   ދުވަސްތަކަށް އަޙްމަދު  މަސައްކަތްތަކޮށްފައިވާ  އިތުރުގަޑީގައި  ރިސޯޓްގައި  ވިއްޓަވެލި  ޖުމެއިރާ 

ގައި    2019ޖުލައި    04މަށްއެދި، އެދި އެސް.ޕީ.އެޗް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ނަގައިދިނު 

 ހުށަހެޅި މި މައްސަލައިގައި،ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް 

މަސައްކަތް  އިތުރުގަޑީގައި  މުއްދަތުގައި  އަދާކޮށްފައިވާ  ވަޒީފާ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި    މައްސަލަ 

ޚާކޮށްފައިވާކަމަށް   ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލައިގައި މައްސަލަ  ބުރަވެވޭތީ، ރީތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް  ިޟމި 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މައްސަލަ   37)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  

  ކަމަށް ދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާހުށަހެޅި ފަރާތުން މައްސަލަ ރައް 

 ދޭންޖެހޭކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފައިސާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  ބުރަވެވޭ ވަގުތަށްވާ

އެކީ އެއްފަހަރާ  އަށް  އަޙްމަދު ސުޖާޢު( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  )ސާދަ  14އިން ފެށިގެން    (2021ޖުލައި    08)މި ފައިސާ މިއަދު  

ހަމަޖެހޭތާ  ދިނުމަށްފަހު،   އެންގުމަށް،   3އެކަން  ލިޔުމުން  ޓްރައިބިއުނަލްއަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  )ތިނެއް( 

 .މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ ،އަމުރުކޮށްމައްސަލަ ރައްދުވި އެސް.ޕީ.އެޗް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް އަންގައި 

 1442 ޛުލްޤަޢިދާ 28
 2021 ޖުލައި 08

 
 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ   

 

 
 

 މަރިޔަމް ޝަމްޢާ އިބްރާހީމް   
 


