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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

 VTR/2020/19 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ނުލިބުން އާއި ޢިނާޔަތްތައްމުސާރަ ގެ ބާވަތް: މައްސަލައި 

 2020ޖަނަވަރީ  28 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2021މޭ  30 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

  )ދޯދި / ގދ. ހޯނޑެއްދޫ(  ޢަބްދުލްޙަންނާން އާދަމް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A010717)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ލިމިޓެޑް ޓްރާންސްފިއުލް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (C-0053/2017)ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭަޝން ނަންބަރު: 

 

 

 ގެ ޚުލާޞާ އި މައްސަލަ 

)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:    ޢަބްދުލްޙަންނާން އާދަމް )ދޯދި / ގދ. ހޯނޑެއްދޫ(    ،މި މައްސަލައަކީ 

A010717  )ްކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރޭަޝން ނަންބަރު  މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  ޓްރާންސްފިއުލ(  :C-0053/2017) 

ގެ ނިޔަލަށް 'ކުކް' އެއްގެ މަޤާމުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ    2018އޮގަސްޓު    10އިން ފެށިގެން    2017އެޕްރީލް    25  ގައި

ގޮތުގައި   ޢިނާޔަތްތަކުގެ  މުސާރައާއި  ތެރޭގައި  ހަސަތޭކަ  -/39,667.13ހޭ  ލިބެންޖެމުއްދަތުގެ  ނުވަހާސް  )ތިރީސް  ރ. 

އާއި  އެންމެހާ މުސާރަލިބެންޖެހޭ    ޢަބްދުލްޙަންނާން އާދަމްއަށްދީފައި ނުވާކަމަށް ބުނެ،  ފަސްދޮޅަސް ހަތްރުފިޔާ ތޭރަ ލާރި(  

 



 

 ލިމިޓެޑަށް ޓްރާންސްފިއުލް  މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް 
 VTR/2020/19ނަންބަރު:   މައްސަލަ                             ހުށަހެޅި މައްސަލަ އާދަމް ޢަބްދުލްޙަންނާންރައްދުވާގޮތަށް  
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އާދަމްއެދި    ލިބިދިނުމަށް  ޢިނާޔަތްތައް ފަރާތުން  ޢަބްދުލްޙަންނާން  ޕްރައިވެޓް  ގެ  މޯލްޑިވްސް    ށް ލިމިޓެޑަޓްރާންސްފިއުލް 

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. ގައި  2020 ޖަނަވަރީ 28ރައްދުވާގޮތަށް 

 މެންބަރުގެ ރައުޔު 
 

 

 މިފްރާޒް ނިޒާރުގެ ރައުޔު هللا ޢަބްދު 

 :ކަންކަން   ފާހަގަކުރެވުނު   ގައި މައްސަލައި 

)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން    ޢަބްދުލްޙަންނާން އާދަމް )ދޯދި / ގދ. ހޯނޑެއްދޫ(  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްކަމުގައިވާ   .1

ބުކުރެވޭ  ޠަ)މީގެ ފަހުން "މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް" ގެ ގޮތުގައި މުޚާ  (A010717އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

ކަންކަމަށް ފަރާތް(   ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  ފޯމު'  ހުށަހަޅާ  'މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ 

ގެ ނިޔަލަށް    2018އޮގަސްޓު    10އިން ފެށިގެން    2017އެޕްރީލް    25މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް    ،ކުރުމުންނަޡަރު

ގޮސްފައިވަނީ    ވަޒީފާ ލިމިއަދާކުރަމުން  ޕްރައިވެޓް  ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާ، ގްރީންބޮސް  ހިންގާ  ދަށުން  ޓެޑްގެ 

ލިމިޓެޑް ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް  ނަންބަރ:    ޓްރާންސްފިއުލް  ރަޖިސްޓްރޭަޝން    (C-0053/2017)ކުންފުނީގެ 

ނަމަކަށް '  11-ޓްރާންސްފިއުލް'ގެ    ފަރާތް" ގެ ގޮތުގައި މުޚާޠަބުކުރެވޭ ފަރާތް(  ރައްދުވި)މީގެ ފަހުން "މައްސަލަ  

-/15,000މަާޤމުގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި މަހަކު  އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު  މަާޤމުކަމަށާއި،    ކިޔާ އުޅަނދުގެ ކުކްއެއްގެ  

މަހުގެ މުސާރައާއި،    2018  ރުފިޔާ( ލިބެމުންދިޔަކަމަށާއި،  ހާސްފަނަރަ. )ރ އަދި ޖުލައި  ޖޫން  ވަނަ އަހަރުގެ 

  ރަމަާޟން ވަނަ އަހަރުގެ    2017)ދިހައެއް( ދުވަހަށްވާ މުސާރައާއި،    10ވަނަ އަހަަަރުގެ އޮގަސްޓު މަހުގެ    2018

ދުވަހަށްވާ ވޮޔޭޖް އެލަވެންސްއާއި،    )ފަހެއް(  05ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހުގެ    2017އާއި،  އެލަވަންސް  މަހުގެ

)ސައްބީސް( ދުވަހުގެ ވޮޔޭޖް އެލަވެންސް އަދި އެޑްވާންސް ޕެއިޑް އޭޒް   26ވަނަ އަހަރުގެ މޭ މަހުގެ    2017

 ލިބިފައިނުވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ޓްރަވެލް އެލަވެންސްގެ ގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ  

ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ަޝކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ އަސާސަކީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބެންޖެހޭ ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާގައި އުޅުނު މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި



 

 ލިމިޓެޑަށް ޓްރާންސްފިއުލް  މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް 
 VTR/2020/19ނަންބަރު:   މައްސަލަ                             ހުށަހެޅި މައްސަލަ އާދަމް ޢަބްދުލްޙަންނާންރައްދުވާގޮތަށް  
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އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު'   ފައިވާކަންބަޔާންކޮށްނުވާތީކަމަށް  ދީފައި    ޢިނާޔަތް  މުސާރައާއި

 ކުރުމުން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ނަޡަރުއަށް 

ފެށިގެން    2017އެޕްރީލް    25ސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ އޭެދޮގްތަކަމްށ ބުނަެފިއަވީނ،  މައް .2 އޮގަސްޓު   10އިން 

  ުއަޅނުދަގއި ުކްކެއްއެގ ޮގުތަގިއ   11- ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ކުނުްފީނެގ ޓާްރްނސިްފއްުލގެ ނިޔަލަށް    2018

ރ. )ސާދާަހްސ ައްށަސޭތކަ  -/14,842.50ާސަރިއެގ ގުޮތަގިއ  ުމ  މުަހެގ  ޫޖްނ  އަހުަރެގ  2018ަމަސްއަކްތުކިރިއުރ،  

-/14,842.50ާސަރިއެގ ޮގުތގިައ  ުމ  މުަހެގ  ަލިއުޖ  އަަހުރެގ  2018( ާއިއ،   ެދ ރިުފާޔ ަފްނާސްސ ާލިރާސީޅްސ  

  10  މުަހެގ  ޮއގްަސުޓ  އަަހުރެގ   2018( ާއިއ،  . )ސާދާަހްސ އްަށަސޭތކަ ސީާޅްސ ެދ ރިުފޔާ ަފްނާސްސ ލިާރރ 

ހަތަރާުހްސ ަހްތަސޭތަކ ައްށޑަިހ ަހތް ރިުފާޔ ުނވަދަިހ  ރ. ) -/4,787.90ާސަރިއެގ ޮގުތަގިއ  ުމ  )ދަިހެއްއ( ުދވަަހްށާވ

  ިތނާްހްސ ރ. ) -/3,000  ިލެބްނޖޭެހ  ޮގުތަގިއ   އަެލަވންްސެގ  މުަހެގ  ަރަމާޟްނ  އަހުަރެގ  ަވަނ   2017ާލިރ( ާއިއ،  

ަް( ުދވަަހްށާވ ޮވޭޔްޖ އަެލވްެންސެގ ޮގުތަގިއ    05ަވނަ އަަހުރެގ ެއްޕރްީލ މުަހެގ    2017،  ާއިއ  ( ރިުފާޔ )ފެަހްއ

)ަސްއީބސް(    26ވަަނ އަަހުރގެ ޭމ މުަހގެ    2017)ައްށސަތަޭކ ަހތްދިހަ ަފްސ ރިުފޔާ( ާއއި،  ރ.  -/875ިލެބްނޖޭެހ  

ތްިނ ރިުފާޔ ޭތީވސް  )ަހަތރާުހްސ ަހަތުރަސތަޭކ  ރ.  -/4,403.23ުދވަަހްށާވ ޮވޭޔްޖ އަެލެވްންސެގ ޮގުތަގިއ ިލެބްނޖޭެހ  

)ިތނާްހސް  ރ.  -/3,084ިލެބްނޖޭެހ  އެޑްވާންސް ޕެއިޑް އޭޒް ޓްރަވެލް އެލަވެންސްގެ ގޮތުގައި   އިަދ  ( ާއިއާލިރ

)ިތރްީސުނަވ ާހްސ  ަހަސޭތކަ ަފސޮްދަޅްސ ަހތް ރިުފާޔ  ރ.  -/39,667.13ައްށޑަިހ ހަަތުރ ރިުފޔާ( ާއެއކު ުޖމަުލ  

ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތގެ ަމްއަޗްށ ައުމުރޮކށް    ، ާލިރ( މާިހުރްނ މާިހރްަށ މްައސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތްަށ ިދުނމްަށޭތަރ  

 ަމްއސަަލ ިންނަމއުިދުނަމްށަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ.

ށް ހުށަހެޅި  ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ގޮތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަމައްސަލައިމި   .3

ހިމެނޭގޮތަށް، ވަޒީފާއާބެހޭ   ކިޔުން'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' އަދި އިސްވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމާއެކު ހުށަހެޅި ލިޔެ

ނަންބަރު   ރައްދުވި  2020  ފެބުރުވަރީ  L/PRIV/2020/33  (02-200ޓްރައިބިއުނަލްގެ  މައްސަލަ  ސިޓީ   )

ރެހުގައި  ޑް އެ އެނަމަވެސް،    ވުނުމަށް އެކިފަހަރުމަތިން މަސައްކަތްކުރެރުރައްދުކު ފަރާތުގެ ރެޖިސްޓާރޑް އެޑްރެހަށް  
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ސަބަބުން    މައްސަލަ ނެތުމުގެ  އޮފީހެއް  ފަރާތުގެ  ބަޔާންކުރެވުނު  ރައްދުވި  އިސްވެ  ފަރާތަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

 ގަކުރެވެއެވެ. ފާހަ ލިޔެކިޔުންތައް ހަވާލުކުރެވިފައިނުވާކަން 

ހުށަހެޅި މި މައްސަލަ ޢަބްދުލްޙަންނާން އާދަމް  ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  ޓްރާންސްފިއުލް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް   .4

ގެ އަޑުއެހުންތައް ދެ ފަރާތުގެ ޙާޟިރުގައި މައްސަލައި  ނިންމުމުގެގޮތުން  ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ބަލައި ގޮތެއް

 ؛ކުރިއިރުނަޡަރުބޭއްވުމަށްޓަކައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކަށް 

ަވަނ ާމއާްދގެ    23( ެގ  2015)ަވޒާީފާއބޭެހ ްޓަރިއިބުއނަލެުގ ަގާވއުިދ    R-20/2015ަގާވއުިދ ަންނަބރު    .4.1

 ؛ )ހ( ަގިއ

ފޮނުވުމުން،ވުމަށް  ޙާޟިރުށް  ޓްރައިިބއުނަލަ  ވަޒީފާއާެބހޭ" އަމުރު  ރައްދުވާފަރާތަށް  އަމުރާ  މައްސަލަ  އެ 

ޖުމުލަ   އުޒުރެއްނެތި  މަޤުޫބލު  ލިިބ،  އަމުރު  އެ  ނުވަތަ  އަޑުއެހުމަށް   2ހަވާލުނުވެއްޖެނަމަ  )ދޭއް( 

ޣައިރު  ޙާޟިރު މައްސަލައާމެދުޙާޟިރުނުވެއްޖެނަމަ،  ހުށަހެޅިފައިވާ  އިޚުތިޔާރު   ގައި،  ނިންމުމުގެ  ގޮތެއް 

 ".ހޭ ޓްރައިިބއުނަލަށް ލިިބގެންވެއެވެވަޒީފާއާެބ

 މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، 

 ؛ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  26އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ގަވާއިދުގެ 

އެހެންވެސް  ޙާޟިރު" ނުވަތަ  ޝަޚްޞެއް  ޤާނޫނީ  ނުވަތަ  ކުންފުންޏެއް  ފަރާތަކީ،  ރައްދުވާ  އަމުރު  ވުމުގެ 

އެފަރާތަކަށް   ރައްދުކުރުމުން  އަމުރު  އިދާރާއަށް  ހިނގަމުންދާ  މަސައްކަތް  އެތަނުގެ  ކަމަށްވާނަމަ،  މުއައްސަސާއެއް 

 ” އަމުރު ރައްދުވީކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ.

 މިޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،

 ؛ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި 26އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ގަވާއިދުގެ 



 

 ލިމިޓެޑަށް ޓްރާންސްފިއުލް  މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް 
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ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއް ނުވަތަ  ( ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތަށް ޙާިޟރުވުމުގެ އަމުރު  "މި މާއްދާގެ )ހ

ކަށް ރައްދުކުރެވެން ނެތްނަމަ، އެތަނެއް ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ އެޑްރެހަށް ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު  އެހެންވެސް މުއައްސަސާއަ

 މަށް ބެަެލެވޭނެއެވެ." ރައްދުކުރުމުން، އެފަރާތަކަށް އަމުރު ރައްދުކުރެވުނީކަ

 މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،

އަށް ތާވަލުކުރެވި އެ އަޑުއެހުމަށް    09:00ގެ    2020ނޮވެންބަރު    04ގެ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުން  މައްސަލައިމި    .4.2

-VTRޙާޟިރުވުމަށް އަންގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ފޮނުވުނު ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު  

M7/HZR/2020/1520  (02    ުއަމުރު'2020ނޮވެންބަރ ޙާިޟރުވުމުގެ  'ޓްރައިބިއުނަލަށް    މައްސަލަ   ( 

އެޑްރެހުގައި  ރައްދުކުރެވިފައިނުވާތީ  ރައްދުވިފަރާތަށް ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އަމުރު  ޙާިޟރު ،  ވުމުގެ 

އިސްވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަމުރުގައިވާ ތާރީޚާއި ގަޑިއަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  ނަމަވެސް    ހަރުކުރެވުނެވެ.

 ން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ކަވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ޙާޟިރުވެފައިނުވާ

ރާންސްފިއުލް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއަކީ  މިހާރުވެސް ހިނގަމުންދާ ނުވަތަ   ޓްރައްދުވި  މައްސަލަ  .4.3

ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް ވަޒީފާއާބެހޭ    މިކްއިކޮނޮމިނިސްޓްރީ އޮފް    އެދި  އުވާލެވިފައިވާ ކުންފުންޏެއްތޯ ސާފުކޮށްދިނުމަށް

  މުން،ފޮނުވު  ސިޓީ     (2020  ޑިސެންބަރު  13)  M7/101/2020/17-200ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު  

 BR/200/2020/23-101ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ނަންބަރު     މިކްއިކޮނޮ މިނިސްޓްރީ އޮފް    ޖަވާބުގައި  އެސިޓީގެ

  ރާންސްފިއުލް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއަކީ  ޓްރައްދުވި  މައްސަލައިން  ސިޓީ(  2020  ޑިސެންބަރު  15)

   ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ށްފައިވާކަންރަޖިސްޓްރީ ކުރެވި ހިނގަމުންދާ ކުންފުންޏެއްކަމަށް ބަޔާންކޮ

ތާވަލުކުރެވި އެ  ގެ އަޑުއެހުމެއް  މައްސަލައިއަށް    09:00ގެ    2021  ޖަނަވަރީ  05އި  ގަމައްސަލައި މި    .4.4

 އަޑުއެހުމަށް ޙާިޟރުވުމަށް އަންގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ފޮނުވުނު ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ

ޙާޟިރުވުމުގެ  2021  ޖަނަވަރީ   VTR-M7/AV/-HZR/2021  (03/2ނަންބަރު   'ޓްރައިބިއުނަލަށް   )

ފަރާތުއާ  އަމުރު'   ރައްދުވި  ނުވާތީއާއި،  މައްސަލަ  ހަވާލުވެފައި  އެޑްރެހުން  ރެޖިސްޓަރޑް  އިސްވެ  ގެ 

ނެތްކަން  ޙާޟިރުވެވެން  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ގަޑިއަށް  ތާރީޚާއި  އަމުރުގައިވާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
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ރާތުން މަތިން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަ ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ  2015ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދު  

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

މަުޤބޫލު ޢުޛުރެއް ނެތި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ޙާިޟރުނުވާ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުންކަމުގައި  އެ އަޑުއެހުމަކީ  

 ކަނޑައަޅާފައިވާނެއެވެ. 

  ކުރެވި ތާވަލުގެ އަޑުއެހުމެއް  މައްސަލައި   އަށް  13:00ގެ    2021  ރީރުވަފެބު  17އި  ގަމައްސަލައި   މި  .4.5

 ޙާޟިރުވުމަށް އަންގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ފޮނުވުނު ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ  އަޑުއެހުމަށްއެ  

ޙާޟިރުވުމުގެ  2021  ފެބުރުވަރީ  VTR-M7/ HZR/2021  (15/455ނަންބަރު   'ޓްރައިބިއުނަލަށް   )

ފަރާތުއާ  އަމުރު'   ރައްދުވި  އެޑްރެމައްސަލަ  ރެޖިސްޓަރޑް  ނުވާތީއާއި،  ހުންގެ   އިސްވެ   ހަވާލުވެފައި 

 ޓްރައިބިއުނަލަށް   ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ގަޑިއަށް  ތާރީޚާއި  އަމުރުގައިވާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން   2015ނެތްކަން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދު  ވެން  ޙާޟިރުވެ

ވަނަ   24ގެ    2015ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދު    ،މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އަންގާފައިނުވާތީ

މަުޤބޫލު ޢުޛުރެއް ނެތި އެހުމަކީ  ގައި ބޭއްވުނު އަޑު  2021  ރީރުވަފެބު  17މާއްދާގެ )ށ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް،  

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ޙާޟިރުނުވާ ދެވަނަ އަޑުއެހުންކަމުގައި ކަނޑައަޅައި، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ  

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މި މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވަނީ މައްސަލަ    23ގެ    2015ގަވާއިދު  

 ރުޙާިޟރުގައެވެ. ރައްދުވި ފަރާތުގެ ޣައި

ވާިޞލުވުމަށްޓަކައި  ،ގައި މައްސަލައިހުށަހެޅިފައިމިވާ   .5 ފައިަޞލާއަކަށް  ފަރާތް    ،ޢަދުލުވެރި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ގޮތުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި  އި ޢިނާޔަތްތަކުގެ  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތުގައި މުސާރައާ

ނުވާ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާ ގޮތަށް އެފަރާތަށް ލިބިފައި  ،ފަރާތަށް ނުލިބިވާ ފައިސާއެއް އޮތްތޯއާއި

މައްސަލަ ހުށަހެޅި    ،ބަލަންޖެހޭހިނދު  ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަާޟން މަހުގެ ޢިނާޔަތް ލިބެންޖެހޭނެތޯ  2017  ކަމަށް ބުނާ

   އެވެ.އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެ ކުރުމުންނަޡަރުދެއްކި ވާހަކަތަކަށް  ،ފަރާތުން ހުށަހެޅި ލިޔެކިޔުންތަކަށާއި

  2020ޖަނަވަރީ    28ގެ ވަޒީފާގައި އުޅުނުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތު .6

ގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ދޫކޮށްފައިވާ    1-ގައި މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު ޑޮކިއުމަންޓް
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އޮގަސްޓު    10އިން ފެށިގެން    2017އެޕްރީލް    25މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  'ސައިން އޮފް ނޯޓިސް'  އަށް ބެލުމުން،  

ނިޔަލަށް    2018 ގޮސްފައިވަނީ    ވަޒީފާ ގެ  ލިމިޓެޑްގެ  އަދާކުރަމުން  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް  ޓްރާންސްފިއުލް 

 ގައިކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. މަާޤމު ' ނަމަކަށް ކިޔާ އުޅަނދުގެ ކުކްއެއްގެ 11-'ޓްރާންސްފިއުލް

 2017އެޕްރީލް    25އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ފަދައިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާގައި   .7

ވަނަ އަހަރުގެ    1438ގެ ނިޔަލަށް ހުރިކަން އެނގެން އޮންނާތީ، ހިޖުރީގޮތުން   2018އޮގަސްޓު    10އިން ފެށިގެން  

އްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާގައި ހުރިކަމަށް ބުރަވެވޭހިނދު، ރަމަާޟން މަހުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މަ

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

މުެގ  އަހަރެއްެގ ރަމަޟާން މަސް ފެށު ަވޒީފާ އަދާކުރާ ކޮންމެ ދިެވހި މުވައްޒަފަކަށް ރަމަޟާން މަހުެގ ޢިނާޔަތުެގ ޮގތުގައި ކޮްނމެ'

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

ރ. -/3,000  ގޮތުގައި  ތީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ރަމަާޟން މަހުގެ ޢިނާޔަތުގެބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާޢިމި  

 )ތިން ހާސް ރުފިޔާ( ދޭންޖެހޭ ކަމުގައި ދެކެމެވެ. 

ޢިނާޔަތްތައް  އްުޤވާޙަ  ހުށަހެޅިފަރާތަށް  މައްސަލަ .8   ގައި   2018  އޮގަސްޓު  14  ލިޔުމެއް   އެނގޭނެ  މުސާރައާ 

  މިލިޔުމަކީ އެނގޭކަމާއި، ބެލުމުން  އަށް  2-ޑޮކިއުމަންޓް  ހުށަހަޅާފައިވާ   ހުށަހެޅިފަރާތުން މައްސަލަ ވުޖޫދުކޮށްފައިވާކަން

  ފެށިގެން  އިން   2017  އެޕްރީލް   25  ލިމިޓެޑްގައި  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް  ޓްރާންސްފިއުލް  ހުށަހެޅިފަރާތް  އްސަލަމަ

)ިތީރްސުނަވ ާހސް   ރ.  -/39,667.13ުޖމަުލ    ގޮތުގައި  ޢިނާޔަތްތަކުގެ  މުސާރައާއި  ނިޔަލަށް  ގެ  2018  އޮގަސްޓު  10

ާލިރ(   ޭތަރ  ަހްތ ރިުފާޔ    ލިޔުމެއްކަން   ދަލީލުކޮށްދޭ  ޙައްުޤވާކަން  ހުށަހެޅިފަރާތަށް  މައްސަލަަހަސޭތަކ ަފސޮްދަޅްސ 

 އެނގޭކަމާއި،  

  2017  ޕްރީލްއެ  25މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ކުންފުނީގައި    ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ   ގުޅިގެން  މިމައްސަލައާ .9

 މައްސަލަ   މުއްދަތުގައި،  ވަޒީފާއަދާކޮށްފައިވާ  މަޤާމުގައި  އެއްގެކުކް  ނިޔަލަށް  ގެ  2018  އޮގަސްޓު  10  ފެށިގެން  އިން

 ސްޓޭޓްމަންޓްތައް  ބޭންކް  އެކައުންޓްގެ  101-412376-7704 ނަންބަރު  ލްޑިވްސްގެމޯ   އޮފް  ބޭންކް  ގެހުށަހެޅިފަރާތު

ޓްރައިބިއުނަލްއަށް    2021ފެބްރުވަރީ    25 ވަޒީފާއާބެހޭ   ބޭންކް  އެ  އެނގޭކަމާއި،  ހުށަހަޅާފައިވާކަންގައި 

 ޙައްުޤވާ    ހުށަހެޅިފަރާތަށް  މައްސަލަ  ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ  ބަޔާންކުރެވުނު  އިސްވެ  ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،  ސްޓޭޓްމަންޓްތަކަށް
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 VTR/2020/19ނަންބަރު:   މައްސަލަ                             ހުށަހެޅި މައްސަލަ އާދަމް ޢަބްދުލްޙަންނާންރައްދުވާގޮތަށް  

                                             
 

10 ގެ 8    ޞަފްޙާ   
 

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

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

 

  މައްސަލަ   ފައިސާއެއް  އެއްވެސް  ތެރެއިން  ދަދުގެޢަ   ފައިސާގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ލިޔުމުގައި   އެނގޭ  ފައިސާ

 . މަށް ބުރަވެވެއެވެދައްކާފައިނުވާކަ ހުށަހެޅިފަރާތަށް  މައްސަލަ ފަރާތުންރައްދުވި 

  ުމާސަރާއިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރތްަށ  ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތން  ކްަނަކަމށް ނަަޡުރުކުރުމްނ،    ަބާޔނުްކެރުވުނިއްސެވ   .10

)ިތީރްސނަުވ ާހްސ  ަހަސޭތކަ ަފސޮްދަޅްސ ަހތް ރިުފާޔ ޭތރަ  ރ.  -/39,667.13ނެުދިވވާ  ިޢާނަޔްތަތުކގެ ގުޮތަގިއ  

މައްސަލަ ރައްދުވި    ގައި  2018  އޮގަސްޓު  14އްކަން  އްުޤވާ ފައިސާއެޙަމައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތަށް     ައީކ  ާލިރ(  

ަމްއސަަލ ުހށެަހޅަިފާރުތގެ  އި،  ްނ ޮއްނާނީތާއެއނެގ  ލިޔުމަށް ބެލުމުން  ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިވާ  

  ަޔްތުކާރިއުރ، ާޢިރ  ްސޭޓްޓަމްނޓަްތކްަށ  ބޭންކް  އެކައުންޓްގެ  101-412376-7704ލްޑިވްސްގެ ނަންބަރު  މޯ   އޮފް  ބޭންކް

ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅަިފާރަތށް  ސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ފައިސާގެ ތެރެއިން އެއްވެސް މިންވަރެއް  އި

ުމާސަރާއ  ުބަރެވޭވީތ، މަށް  ދައްކާފައިނުވާކަ  ަފާރަތށް  ުހށެަހިޅ    ިލެބްނޖޭެހ    ޮގުތަގިއ  ިޢާނަޔްތަތުކެގިއ  ަމްއސަަލ 

ޚާަލްޞުކުރަމށް  ަދްއަކިއ  ަފިއސާ    )ިތީރްސުނވަ ާހްސ  ަހސޭަތަކ ަފސޮްދަޅސް ހްަތ ރިުފޔާ ޭތަރ ާލރި(  ރ.  -/39,667.13

 ަގއި ައުމެރްއ ެނެރްނޖޭެހަކަމްށ ެދކެެމެވ. ަމްއސަަލިއައްނަގިއ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ަމްއޗްަށ ިމ  

  ުރުކާރިއުރ، ަޡަނ   ަކންތްައަތަކްށ   ަބާޔްނުކާރ   ަގިއ  3- ޮޑިކއަުމްންޓ  ުހށަހިެޅ  ުހށެަހޅަިފާރުތްނ   ަމްއސަަލ   ުގިޅެގްނ  ަމްއސަަލާއ  ިމ .11

  ޭލަބރ   ަރއުްދާވޮގަތްށ   ަމްއޗްަށ  ިލިމެޓުޑެގ  ްޕަރިއެވްޓ  ޮބކްްސ  ްގީރްނ   ުހށެަހޅަިފާރުތްނ  ަމްއސަަލ   ޮޑިކުއަމްންޓަގިއަވީނ  ެއ

  ިންނުމެމްއަކްނ   ިންނމަާފިއާވ  ޮއޯޓިރީޓިއްނ  ރޭިލަޝްނ  ޭލަބރ   ުގިޅެގްނ  ަމްއސަަލައާކ  ހުށެަހިޅ  ްށޮއޯތިރީޓައ  ރޭިލަޝްންސ

  ަމްއސަަލ  އުެކނުްފްނަޏީކ  ިއުތުރްނ   ަކްށުވުމެގަޞަޝްޚ  ާޤޫނީނ   ިލިމޓްެޑައީކ  ްޕަރިއެވްޓ  ޮބްކްސ   ްންގީރ  ، ެއނޭގަކާމިއ

ަބާޔްނުކެރުވުނ   ުނާވީތ،   ިލިމެޓްޑއްަށ   ްޕަރިއެވްޓ   މްޯލޑްިވްސ  ްޓާރްނސިްފއްުލ  ަރއުްދިވ   ރޭިލަޝްންސ  ޭލަބރ   ިއްސެވ 

 . ރިޢަާޔްތުކެރވަިފިއުނާވެނެއެވ  ިންނުމުމަގިއ  ިމަމްއސަަލ  ިއން ޫދޮކށަްފިއާވ ިލުޔމްަށޮއޯތިރީޓ
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 ގެ ނިންމުން:މައްސަލައި 
 

ހޯނޑެއްދޫ(      ، ެދނަްފެހ ގދ.   / )ދޯދި  އާދަމް  ނަންބަރު:    ޢަބްދުލްޙަންނާން  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި 

A010717 ) 25  ްގެ ނިޔަލަށް 'ކުކް' އެއްގެ މަާޤމުގައި ވަޒީފާ   2018އޮގަސްޓު  10އިން ފެށިގެން   2017އެޕްރީލ

ރ. )ތިރީސް ނުވަހާސް  -/39,667.13ހޭ  ގެ ގޮތުގައި ލިބެންޖެއަދާކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކު

 ޓްރާންސްފިއުލް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދީފައި ނުވާކަމަށް ބުނެ، ހަސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ހަތްރުފިޔާ ތޭރަ ލާރި(  

   މި މައްސަލައިގައި،ޅާފައިވާ ހުށަހަރައްދުވާގޮތަށް 

  05ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން    21( ގެ  2015)ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދު    R-20/2015ގަވާއިދު ނަންބަރު  

ޓްރައިބިއުނަލަށް    13:00ގެ    2021  ރީ ރުވަފެބު  17އަދި  ، އަށް  09:00ގެ    2021  ޖަނަވަރީ ވަޒީފާއާބެހޭ  އަށް 

ގެ ރެޖިސްޓަރޑް އެޑްރެހުން ހަވާލުވެފައި ލިމިޓެޑްޓްރާންސްފިއުލް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް  އަމުރުތައް    ،ޙާޟިރުވުމަށް އަންގައި

ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން މަޫޤބޫލު ޢުޛުރެއް ބަޔާންކުރުމަކާނުލައި ވަޒީފާއާބެހޭ  ޓްރާންސްފިއުލް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް    ނުވާތީ،

ވަނަ މާއްދާގެ    23ގެ    2015އާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދު  ޓްރައިބިއުނަލަށް ޙާިޟރުވެފައިނުވާ ސަބަބަށްޓަކައި، ވަޒީފާ

 ލިމިޓެޑުގެ ޣައިރު ޙާިޟރުގައި ކުރިއަށްގެންގޮސް،  ޓްރާންސްފިއުލް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް )ހ( ގެ ދަށުން މި މައްސަލަ 

  އޮގަސްޓު   10  ފެށިގެން  އިން  2017  ޕްރީލްއެ  25މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ކުންފުނީގައި  

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ    މުއްދަތުގައި،  ވަޒީފާއަދާކޮށްފައިވާ   މަާޤމުގައި  އެއްގެކުކް  ނިޔަލަށް  ގެ  2018

)ިތީރްސުނަވ ާހްސ  ަހަސޭތަކ ަފސޮްދަޅްސ ަހްތ  ރ.  -/39,667.13ނެުދިވާވ  ިޢާނަޔތަްތކެުގ ޮގުތަގިއ    ަފާރަތްށ ުމާސަރާއިއ

މައްސަލަ    ގައި  2018  އޮގަސްޓު  14އްކަން  އްުޤވާ ފައިސާއެޙަމައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތަށް     ައީކ  ރިުފާޔ ޭތަރ ާލިރ(  

ދޫކޮށްފައިވާ   ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ބެލުމުން  ރައްދުވި  ޮއްނނީާތާއެއނގެ   ލިޔުމަށް  ަމްއސަލަ  ިއ،  ްނ 

ްސޓޭޓަްމްންޓަތކްަށ ުހށެަހޅަިފާރުތެގ   ތެރެއިން އެއްވެސް މިންވަރެއް    ، ބުެލުމްނ  ޭބްނކް  ބަޔާންކުރެވުނު ފައިސާގެ  އިސްވެ 

ުހށެަހޅަިފާރތްަށ   ަމްއސަަލ  ަފާރުތން  ަރއުްދިވ  ަފާރަތށް    ުބަރެވޭވީތ، މަށް  ދައްކާފައިނުވާކަ ަމްއސަަލ  ުހށެަހޅި  މްައސަަލ 

)ިތީރްސުނަވ ާހްސ  ަހަސޭތކަ ަފސޮްދަޅްސ ަހްތ ރިުފާޔ  ރ.  -/39,667.13  ިލެބްނޖޭެހ    ގުޮތގިައ  ިޢާނަޔްތަތުކެގިއ  ުމާސަރާއ

 ޢަބްދުލްޙަންނާން އާދަމްއަށް ދޭންޖެހޭކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އިން  ލިމިޓެޑްޓްރާންސްފިއުލް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް    ޭތަރ ާލިރ(  



 

 ލިމިޓެޑަށް ޓްރާންސްފިއުލް  މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް 
 VTR/2020/19ނަންބަރު:   މައްސަލަ                             ހުށަހެޅި މައްސަލަ އާދަމް ޢަބްދުލްޙަންނާންރައްދުވާގޮތަށް  

                                             
 

10 ގެ  10   ޞަފްޙާ   
 

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

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

 

އަށް އެކީ  ޢަބްދުލްޙަންނާން އާދަމް  ،ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ(  ސާދަ)  14  ފެށިގެން  އިން(  2021  މޭ  30)މި ފައިސާ، މިއަދު  

އް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ފަހެ)  05    ބަންދުނޫން  ރަސްމީ  އެކަން ހަމަޖެހޭތާއެއްފަހަރާ ދިނުމަށްފަހު  

މި ،  ރުކޮށްއަމު  އިއަންގަލިމިޓެޑްއަށް  ޓްރާންސްފިއުލް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް  މައްސަލަ ރައްދުވި    ލިޔުމުން އެންގުމަށް،

 މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ. 

 

 

 1442ޝައްވާލް  18

 2021 މޭ 30 

 

 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 

 

 ނިޒާރު   މިފްރާޒް  هللاޢަބްދު 

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ މެންބަރު

 

 


