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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 

 VTR/2022/65 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

މަސައްކަތް   މައްސަލައިގެ ބާވަތް:  މަޖުބޫރުން  ތަފާތުކުރުން،  ޚިލާފުވުން،  އެއްބަސްވުމާ  ވަޒީފާގެ 

 މުސާރައާއި އެލަވަންސް ނުދިނުން ކުރުވުން، 

 2022މާރިޗު  13 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2022ޑިސެންބަރު  15 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 މާރިއާ ސޮކޮރޯ މެޑްރިޑް ބިންސާ / ފިލިޕިންސް   މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (P7348479B)ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު: 

 ސޭންޑްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްޕަރލް  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (C-0155/2013)ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭަޝން ނަންބަރު: 
  

 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

މައްސަ  ނަންބަރު:    ލައަކީ،މި  )ޕާސްޕޯޓް  ބިންސާ  މެޑްރިޑް  ސޮކޯރޯ  މާރިއާ  ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ  ފިލިޕިންސްގެ 

P7348479B)    21    ީލިމިޓެޑުން   2019ޖަނަވަރ ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް  އޮފް  ޕަރލް ސޭންޑްސް  ފެށިގެން  އިން 

ވަޒީ  ހުރާގައި  އެޓް  ސޭންޑްސް  ޕަރލް  މައް ހިންގަމުންދިޔަ  ދިޔައިރު،  އަދާކުރަމުން  ފަރާތަށް ފާ  ހުށަހެޅި  ސަލަ 

މަާޤމެއްގެ  )ތިނެއް(    3ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް މަސައްކަތްކުރުވާފައިވާތީއާއި، ކުންފުނީގައި  އޮޅުވާލައިގެން ބިޒްނަސް ވީޒާގައި  

ާޤނޫނުގެ   ވަޒީފާއާބެހޭ  މަާޤމަކަށް  އެއްވެސް  ކޮށްފައިވީނަމަވެސް  ވަޒީފާ    15މަސައްކަތް  ބަޔާންކުރާ  މާއްދާގައި  ވަނަ 
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އިން ފެށިގެން ފެބުރުވަރީ    2021ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ޖުލައި    54ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  ބަޔާން ލިބިފައިނުވާތީއާއި،  

މުސާރައި   2022 ހަމައަށް  މުވައްޒަފުންނަށް ވަރކް  އާ  ބިދޭސީ  އެހެން  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ލިބިފައިނުވާތީއާއި،  ބަޔާން  ގެ 

ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހަމަޖައްސައިދިނުމުގައި  ވީޒާ  ބިޒްނަސް  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހަމަޖެއްސިނަމަވެސް  ވީޒާ 

އްބަސްވުމުގައި މުސާރައިން ވަކި އިންސައްތައެއް  ގައި އައުކުރެވުނު އެ  2021ފަރާތާމެދު ތަފާތުކޮށްފައިވާތީއާއި، މާރިޗު  

އެއްބަސްވުމުގައިކަމަށްވާތީއާއި،   ވަޒީފާގެ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހަމައެކަނި  ހަމަޖައްސާފައިވަނީ  އުނިކުރާގޮތަށް 

 ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ވަކި ބަޔަކު ޓްރެއިންކުރުމާއި، އެފަރާތްތައް ޓްރެއިން ނުވެއްޖެނަމަ މައްސަލަ

ކުރުވުމަށް  މަސައްކަތެއް  ގުޅުމެއްނުވާ  ވަޒީފާއާ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބުނެ  ނިންމާނެކަމަށް  ފެއިލްވުމެއްކަމަށް 

ާޤނޫނުގެ  މަޖުބޫރުކޮށްފައިވާތީއާއި،   އަދި    20ވަޒީފާއާބެހޭ  )ހ(  މާއްދާގެ  އެޕްރީލް    55ވަނަ  ޚިލާފަށް  މާއްދާއާ  ވަނަ 

ގެ ނިޔަލަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އެއްވެސް ރުހުމެއް ނެތި އެފަރާތުގެ    2021ން ފެބުރުވަރީ  އިން ފެށިގެ  2020

ާޤނޫނުގެ   ގެ    2022ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާ ޚިލާފަށް ފެބުރުވަރީ    52މުސާރައިން އުނިކޮށްފައިވާތީއާއި، ވަޒީފާއާބެހޭ 

ޙަވާލުކޮށްފައިނުވާތީއާ  ފައިސާ  ޗާޖަށްވާ  ާޤނޫނުގެ    އިމުސާރައާއި ސަރވިސް  އެ  ގައިވާ    15އަދި  )ބ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ވަނަ މާއްދާއާ    57ގޮތަށް ޑިސެންބަރު މަހުގައި އާރް.އެންޑް.އާރް )އެޕްރޫވްޑް( ގެ ޓިކެޓަށްވާ ފައިސާއާއި އެ ާޤނޫނުގެ  

އެފަރާތަށް ލިބެންޖެހޭ    ޚިލާފަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އަމިއްލަ ފައިސާއިން ކުންފުނީގެ ކަންކަމުގައި ޚަރަދުކޮށްފައިވާ

ހުރި   ނުކޮށް  ބޭނުން  ދުވަސްތަކާއި،  އާރް.އެންޑް.އާރްގެ  ދުވަސްތައްކަމަށްވާ  ޗުއްޓީގެ  އަހަރީ  ނުލިބިވާތީއާއި،  ފައިސާ 

މިހާތަނަށް  ފައިސާއެއް  އެއްވެސް  ޕޭމަންޓުގެ  ފައިނަލް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހިމެނޭހެން  ހޮލިޑޭ  ޕަބްލިކް 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ވާ ގޮތަށް އަސާސީ އުޫޞލުތަކާ ޚިލާފުވެގެން ހުށަހަޅާ    5ޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  ލިބިފައިނުވާތީ، ވަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ   5  ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  ަޝކުވާތައް އަވަސް މުއްދަތެއްގައި ބަލާ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިދިނުމަށާއި،

 ާޤނޫނާއި ޚިލާފަށް  ބޭރު މީހުން ވަޒީފާގައި ނުގެންގުޅުމަށާއި، މިހާރުވަނަ ނަންބަރުގައި ވާފަދައިން ާޤނޫނާއި ޚިލާފަށް  1

ކަމާބެހޭ ފަރާތާއި ޙަވާލުކުރުމަށާއި، މި މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރަންދެން އިތުރު ބަޔަކު ވަޒީފާއަށް ގެނައުން  ތިބި މީހުން  

ގެ    5ހުއްޓުވުމަށާއި،   )ނ(  މާއްދާގެ  މަތިން    4ވަނަ  ގޮތުގެ  ޢަދަދުގައިވާ  ނަގައިދިނުމަށާއި،  ވަނަ  ބަދަލު 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ    54ާޤނޫނުތަކުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުންފުނި ޖޫރިމަނާކޮށްދިނުމަށާއި، ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

މަތިން   ފެށިގެން    2021ގޮތުގެ  މަހުން  ޖުލައި  އަހަރުގެ  ނިޔަލަށް   2022ވަނަ  މަހުގެ  ފެބުރުވަރީ  އަހަރުގެ  ވަނަ 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ޕަރލް ސޭންޑްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
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ވަނަ އަހަރުގެ ފެބުރުވަރީ މަހުގެ މުސާރައާއި ސަރވިސް ޗާޖު    2022ން ދިނުމަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށާއި،  މުސާރައިގެ ބަޔާ

އާރް.އެންޑް.އާރް    2021ނަގައިދިނުމަށާއި،   ފަރާތް ނަގާފައިވާ  ހުށަހެޅި  މަހުގައި މައްސަލަ  ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު 

ނެރެދިނުމަށާއި، އަމުރެއް  ނަގައިދިނުމުގެ  ފެށިގެން    2020  އެލަވަންސް  މަހުން  އެޕްރީލް  އަހަރުގެ  ވަނަ    2021ވަނަ 

އެއްފަހަރާ   އެކީ  ޢަދަދު  އުނިކުރި  މުސާރައިން  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޖެހެންދެން  މަހާ  އޮކްޓޫބަރު  އަހަރުގެ 

އަމުރުކޮށްދިނުމަށާއި ހެދުމަށް  ސެޓްލްމަންޓް  ޕޭމަންޓް  ފައިނަލް  އަމުރުކޮށްދިނުމަށާއި،  އެ  ނަގައިދިނުމަށް   ،

ގެ ދުވަސްތަކާއި،  އާރް.އެންޑް.އާރް    ސެޓްލްމަންޓުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ބޭނުން ނުކޮށް ހުރި އަހަރީ ޗުއްޓީއާއި،

ދުވަސްތަކާ އަރާމްކުރާ  ހަފްތާގެ  ހުރި  ނުކޮށް  ދިޔުމުގެ  ބޭނުން  އަނބުރާ  ޤައުމަށް  ދުވަސްތަކާއި،  ބަންދު  ރަސްމީ  އި، 

  ނުމުގެ އަމުރެއް ކޮށްދިނުމަށާއި އަދި ނުމަށާއި، އެކީ އެއްފަހަރާ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ނަގައިދިޓިކެޓުގެ ޚަރަދު ހަމަޖައްސައިދި 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާފަދަ ވަޒީފާ އަދާކުރިކަމުގެ ލިޔުމެއް ދިނުމުގެ އަމުރަކާއި    24ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

މާރިއާ ސޮކޯރޯ މެޑްރިޑް ބިންސާ ޕަރލް   ދިވަޒީފާގެ ކޯޓާ ކެންސަލްކުރާނެ ކަމުގެ ލިޔުމެއް ދިނުމަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށް އެ

ޕް މޯލްޑިވްސް  އޮފް  ގޮތަށްސޭންޑްސް  ރައްދުވާ  ލިމިޓެޑަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ    2022މާރިޗު    13  ރައިވެޓް  ގައި 

   ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

 މެންބަރުގެ ރައުޔު 

 ރައުޔު   މިފްރާޒް ނިޒާރުގެ هللا ޢަބްދު 

  :މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން 

)މީގެ  (  P7348479Bމާރިއާ ސޮކޯރޯ މެޑްރިޑް ބިންސާ / ފިލިޕީންސް )ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު:  މައްސަލަ ހުށަހެޅި   .1

ފަރާތް(   މުޚާޠަބުކުރެވޭ  ގޮތުގައި  ގެ  ފަރާތް"  ހުށަހެޅި  "މައްސަލަ  ހުށަހެޅި ފަހުން  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ 

ޖަނަވަރީ    21މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ  ، ނަޒަރުކުރުމުން'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް  

އިން ފެށިގެން ޕަރލް ސޭންޑްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ހިންގަމުންދާ ޕަރލް ސޭންޑްސް    2019



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ޕަރލް ސޭންޑްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
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ކަމަށާއި، ފަރާތް  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ވަޒީފާ  މެނޭޖަރުގެ  މަރކެޓިންގ  އެންޑް  ރިލޭަޝން  ޕަބްލިކް  ހުރާގައި    އެޓް 

ގޮތުގައި   މުސާރައިގެ  މަާޤމުގެ  އަދާކުރި  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  އެމެރިކާ    USD2,025މައްސަލަ  ފަންސަވީސް  )ދެހާސް 

ޗާޖު   ސަރވިސް  އަދި  އާރް.އެންޑް.އާރް  ގޮތުގައި  ޢިނާޔަތްތަކުގެ  މަާޤމުގެ  އެ  ލިބުނުކަމަށާއި،  ޑޮލަރު( 

 ވެއެވެ. ލިބެމުންދިޔަކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައި

1.1 ( ލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް  އޮފް  ޕަރލް ސޭންޑްސް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  "މައްސަލަ  މައްސަލަ  ފަހުން  މީގެ 

ރައްދުވި ފަރާތް" ގެ ގޮތުގައި މުޚާޠަބުކުރެވޭ ފަރާތް( އަށް ރައްދުވާ ގޮތަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ އަސާސަކީ،  

ގައި ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވެފައިވާތީއާއި، ވަޒީފާގެ  ފަރާތުން ދެފަރާތުގެ ދެމެދު  ރައްދުވިމައްސަލަ  

މާޙައުލުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާމެދު ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅެފައިވާތީއާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ލައްވައި  

  އާއި ދީފައިނުވާތީޢިނާޔަތްތައް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މުސާރައާއި    ،މަޖުބޫރުން މަސައްކަތް ކުރުވާފައިވާތީއާއި

އުނިކޮށްފައިވާތީ  އަދި އެގޮތުން  މުސާރައިން  ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލަ  ކަމަށް 

ާޤނޫނުގެ   ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަރާތުން  ނަން  65ރައްދުވި  ާޤނޫނު  އަދި  )ށ(  )ހ(،  މާއްދާގެ   2007/1ބަރު  ވަނަ 

ގެ   ާޤނޫނު(  މާއްދާއާއި،    15އަދި    13)އިމިގްރޭަޝން  ނަންބަރު  ވަނަ  މީހުން  )  2013/12ާޤނޫނު 

ާޤނޫނު ހުއްޓުވުމުގެ  ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށާއި،    10ގެ  (  ޓްރެފިކްކުރުން  އާވެސް  )ށ(  އަދި  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ޓް ހަމަޖެއްސުމާއި އެކަމަށް ހިނގާ ހުރިހާ ޚަރަދެއް  "ދިވެހިރާއްޖޭގެ ާޤނޫނުތަކުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ވަރކް ޕަރމި

ފަރާތުން   ރައްދުވި  މައްސަލަ  ކަމުގައި  ފަރާތުން"  ދިން  ވަޒީފާ  ގައި    2019ޖަނަވަރީ    02ހަމަޖައްސާނީ 

ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،  ލެޓަރގައި  އޮފަރ  ފޮނުވާފައިވާ 

ގެ ސަބަބުން މައްސަލަ  ވީޒާ ލައި، ރާއްޖެ އެތެރެކޮށްފައިވަނީ ބިޒްނަސް ވީޒާގައިކަމަށާއި، ބިޒްނަސް ފަރާތަށް އޮޅުވާ

ކުރިމަތިލާންޖެހުނުކަމަށާއި، އެގޮތުން ބޭންކް އެކައުންޓެއް ނުހުޅުވި،  ފަރާތަށް ވަރަށް ގިނަ އުނދަގޫތަކާ  ހުށަހެޅި  

ދިންނާ ތަފާތުކޮށް އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކަށްވެސް ހުރަސް  އާއިލާއަށް ފައިސާ ނުފޮނުވި، ވަޒީފާ އަދާކުރާ އެހެން ކު

މަސް ދުވަސް ފަހުން ވަރކް  )ހައެއް(    6އޭގެ  އެޅި، ވީޒާ ކަންތަކުގައި ޒިންމާވާނެ ފަރާތެއް ނުވެ ދިޔަކަމަށާއި،  

ހެން  ވީޒާއަށް ބަދަލުކުރިއިރުވެސް ކޯޓާ ހަމަޖައްސާފައިވަނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރާ މަާޤމު ނޫން އެ 
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މަޤާމަކަށްކަމަށާއި، އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި ކުންފުނީގެ ތިން މަާޤމެއްގެ މަސައްކަތް  

ާޤނޫނުގެ   ވަޒީފާއާބެހޭ  މަާޤމަކަށް  އެއްވެސް  މާއްދާގަ   15ކުރިނަމަވެސް  ބަޔާން ވަނަ  ވަޒީފާގެ  ބަޔާންކުރާ  އި 

އާ ހަމައަށްވާ މުސާރައިގެ ބަޔާން    2022ފެށިގެން ފެބުރުވަރީ    އިން  2021އަދި ޖުލައި  ލިބިފައިނުވާކަމަށާއި،  

 ލިބިފައިނުވާކަމަށްވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާމެދު ތަފާތުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއާ ގުޅިގެން އެފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި   1.2

ހެޅި ފަރާތަށް އަދާކުރާ އެހެން ބޭރުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވަރކް ވީޒާ ހަމަޖައްސާފައިވާއިރު މައްސަލަ ހުށަވަޒީފާ  

ހަ ވީޒާ  މާރިޗު  ބިޒްނަސް  އަދި  ދެކޭކަމަށާއި،  ތަފާތުކުރުންކަމުގައި  އައުކުރެވުނު   2021މަޖެއްސުމަކީ  ގައި 

ވަކި   މުސާރައިން  ހުށަހެޅި  އެއްބަސްވުމުގައި  މައްސަލަ  ހަމައެކަނި  އޮތުމަކީ  އުނިކުރާގޮތަށް  އިންސައްތައެއް 

  ފަރާތުގެ ކޮންޓްރެކްޓަށް ގެނެވުނު ބަދަލެއްކަން ފަހުން އެނގިގެން ދިޔަކަމަށާއި، އެ ތާރީޚުގެ ކުރިން އަދި ފަހުން

ހިމަނާ  އުނިކުރަން  އިންސައްތައެއް  މުސާރައިން  ކޮންޓްރެކްޓެއްގައިވެސް  އެއްވެސް  ފައިނުވާކަމަށްވެސް  ހެދި 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  

 21މަޖުބޫރުން މަސައްކަތް ކުރުވިކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ   1.3

ފަރާތް މަާޤމުގެ ބާރު  ގައި ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ ފޮނުވާފައިވާ އީމެއިލުން ވަރަށް ސާފުކޮށް އެ   2021ޑިސެންބަރު  

ނުވަތަ   ޙާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި  މަްޤަޞދެއް  ވަކި  ހާމަވެގެންދާކަމަށާއި،  ބޭނުންކޮށްފައިވާކަން  ނަހަމަގޮތުގައި 

ކަމަށާއި، މަވާމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއާ ގުޅުމެއް ނުވާ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް މަޖުބޫރު ކުރުވިކަން ހާ

ތެ ޓްރެއިން ނުވެއްޖެނަމަ މައްސަލަ  އެގޮތުން މުވައްޒަފުންގެ  ޓްރެއިންކޮށް އެ މުވައްޒަފުން  ބަޔަކު  ވަކި  ރެއިން 

ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ފެއިލްވުމެއްކަމަށް ނިންމާނެކަމަށް ބަލާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އިންޒާރު ދިންކަމަށްވެސް  

 އެފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  

އިތުރުން މުސާރައާއި އެލަވަންސް 1.4 ހުށަހެޅި  މީގެ  ގުޅޭގޮތުން މައްސަލަ  އުނިކުރުމާ  އަދި މުސާރައިން   ނުދިނުން 

ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ ފެށިއި  2020އެޕްރީލް    ،ފަރާތުން  ފެބުރުވަރީ  ން  ރައްދުވި    2021ގެން  މައްސަލަ  އަށް 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ޕަރލް ސޭންޑްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް

 VTR/2022/65މައްސަލަ ނަންބަރު:                                ށަހެޅި މައްސަލަހުމާރިއާ ސޮކޯރޯ މެޑްރިޑް ބިންސާ 

                                             

 

 
63 ގެ 6 ޞަފްޙާ       
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އުނިކޮށްފައިވަނީ   ފަރާތުގެ މުސާރައިން  ހުށަހެޅި  ވަޒީފާއާބެހޭ  )  2/ 2008ާޤނޫނު ނަންބަރު  ފަރާތުން މައްސަލަ 

އަދި    20ގެ  (  ާޤނޫނު )ށ(  )ހ(  ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ    55ވަނަ މާއްދާގެ  ޚިލާފަށް މައްސަލަ  ވަނަ މާއްދާއާއި 

  2022އެއްވެސް ރުހުމެއް ނެތިކަމަށާއި، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ފެބުރުވަރީ  

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(    52ލުނުކޮށްވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  ސަރވިސް ޗާޖަށްވާ ފައިސާ ޙަވާ   އަށްވާ މުސާރައާއި

ާޤނޫނުގެ   އެ  އަދި  ޚިލާފަށްކަމަށާއި،  މަހުގައި    15އާ  ޑިސެންބަރު  ގޮތަށް  ގައިވާ  )ބ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

 އާ ޚިލާފަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެމާއްދާވަނަ    57އާރް.އެންޑް.އާރްގެ އެޕްރޫވްޑްގެ ޓިކެޓަށްވާ ފައިސާއާއި  

އަމިއްލަ ފައިސާއިން ކުންފުނީގެ ކަންކަމުގައި ޚަރަދުކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ 

އަހަރީ   އަދި  ހުރި  ގެ  ޗުއްޓީނުލިބިވާކަމަށާއި،  ނުކޮށް  ބޭނުން  ދުވަސްތަކާއި،  އާރް.އެންޑް.އާރް  ދުވަސްތަކާއި 

ޑޭ( ހިމެނޭހެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ފައިނަލް ޕޭމަންޓުގެ  ޕަބްލިކް ހޮލި)ހަފްތާގެ އަރާމްކުރާ ދުވަސްތަކާއި  

 އެއްވެސް ފައިސާއެއް މިހާތަނަށް ލިބިފައިނުވާކަމަށްވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  

ފަރާތުން .2 ހުށަހެޅި  ބުނެފައިވަނީ    މައްސަލަ  ާޤނޫނުގެ  އެދޭގޮތްކަމުގައި  މާއް  5ވަޒީފާއާބެހޭ  ގައި ވާ  ވަނަ  )ހ(  ދާގެ 

ފިޔަވަޅުތައް  ބަލާ  މުއްދަތެއްގައި  އަވަސް  ަޝކުވާތައް  ހުށަހަޅާ  ޚިލާފުވެގެން  އުޫޞލުތަކާ  އަސާސީ  ގޮތަށް 

ގެ    5އަޅައިދިނުމަށާއި،   )ނ(  މާއްދާގެ  މީހުން    1ވަނަ  ބޭރު  ޚިލާފަށް  ާޤނޫނާއި  ވާފަދައިން  ނަންބަރުގައި  ވަނަ 

މިހާރު ނުގެންގުޅުމަށާއި،  މީހުންާޤނޫ  ވަޒީފާގައި  ތިބި  ޚިލާފަށް  މި   ނާއި  ޙަވާލުކުރުމަށާއި،  ފަރާތާއި  ކަމާބެހޭ 

 4ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ     5މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރަންދެން އިތުރު ބަޔަކު ވަޒީފާއަށް ގެނައުން ހުއްޓުވުމަށާއި،  

ކުންފުނި   މަތިން  ގޮތުގެ  ާޤނޫނުތަކުގައިވާ  ނަގައިދިނުމަށާއި،  ބަދަލު  މަތިން  ގޮތުގެ  ޢަދަދުގައިވާ  ވަނަ 

ވަނަ އަހަރުގެ    2021ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން    54ނުމަށާއި، ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  ޖޫރިމަނާކޮށްދި 

ފެށިގެން   މަހުން  ދިނުމަށް   2022ޖުލައި  ބަޔާން  މުސާރައިގެ  ނިޔަލަށް  މަހުގެ  ފެބުރުވަރީ  އަހަރުގެ  ވަނަ 

މުސާރައާ  2022އަމުރުކޮށްދިނުމަށާއި،   މަހުގެ  ފެބުރުވަރީ  އަހަރުގެ  ނަގައިދިނުމަށާއި،  ވަނަ  ޗާޖު  ސަރވިސް  އި 

އެލަވަންސް    2021 އާރް.އެންޑް.އާރް  ނަގާފައިވާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މަހުގައި  ޑިސެންބަރު  އަހަރުގެ  ވަނަ 

ނެރެދިނުމަށާއި،   އަމުރެއް  ފެށިގެން    2020ނަގައިދިނުމުގެ  މަހުން  އެޕްރީލް  އަހަރުގެ  އަހަރުގެ    2021ވަނަ  ވަނަ 
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ޖެހެންދެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މުސާރައިން އުނިކުރި ޢަދަދު އެކީ އެއްފަހަރާ ނަގައިދިނުމަށް   އޮކްޓޫބަރު މަހާ

އަމުރުކޮށްދިނުމަށާއި، ފައިނަލް ޕޭމަންޓް ސެޓްލްމަންޓް ހެދުމަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށާއި، އެ ސެޓްލްމަންޓުގައި މައްސަލަ  

ޗުއް އަހަރީ  ހުރި  ނުކޮށް  ބޭނުން  ފަރާތް  ހުރި އާރް.އެންޑް.އާރް    ޓީއާއި،ހުށަހެޅި  ނުކޮށް  ބޭނުން  ދުވަސްތަކާއި،  ގެ 

ޚަރަދު   ޓިކެޓުގެ  ދިޔުމުގެ  އަނބުރާ  ަޤއުމަށް  ދުވަސްތަކާއި،  ބަންދު  ރަސްމީ  ދުވަސްތަކާއި،  އަރާމްކުރާ  ހަފްތާގެ 

ކޮށްދިނުމަ އަމުރެއް  ނަގައިދިނުމުގެ  ފައިސާއެއް  ހުރިހާ  އެއްފަހަރާ  އެކީ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ހަމަޖައްސައިދިނުމަށާއި،  ށާއި، 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާފަދަ ވަޒީފާ އަދާކުރިކަމުގެ ލިޔުމެއް ދިނުމުގެ އަމުރަކާއި ވަޒީފާގެ    24ާޤނޫނުގެ  

 ކޯޓާ ކެންސަލްކުރާނެ ކަމުގެ ލިޔުމެއް ދިނުމަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށް އެނގެން އޮވެއެވެ. 

  5އި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޔާނުގެ  ގަ  2022ޖުލައި    05  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން 2.1

ބަދަލު   އިްޞލާޙުކޮށް  ބަޔާން  ވަޒީފާ  ތެރޭގައި  ގޮތުގެ  އެދޭ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނަންބަރުގައި  ވަނަ 

އިތުރު އެލަވަންސްތަކަށާއި ވީޒާ ބާޠިލުކޮށްދިނުމަށް އެދިފަ ގެނައުމަށާއި،   އިވާއިރު، ފައިނަލް ސެޓްލްމަންޓް އަދި 

ބަޔާނުގައި  ފުރަތަމަ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ގުޅިގެން  ނުކުތާތަކާ  މި  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

އިސްވެފާހަގަކުރެވުނު   ރިޢާޔަތްކޮށް  ކަންކަމަށް  އެދިފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޖަވާބުދާރީވެފައިވާތީ، 

 ކަނޑައަޅާފައިވާނެއެވެ.  ނުކުތާތަކާ ގުޅިގެންވެސް މި ރިޕޯޓުގައި ގޮތެއް

ަފާރްތ  .3 ުހށެަހިޅ  ަރއުްދ ަތުކގެ  ަމްއސަަލ  ަވޒާީފާއބެހޭ    ަޝުކާވައްށ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ޮގުތން  ިދުނުމެގ 

ަކްނކަަމްށ   ބާަޔްނޮކށަްފިއވާ  ހުށަަހޅަާފިއާވ 'ަމްއސަަލިއެގ ަޖާވުބ ހުށަަހާޅ ފުޯމ' ަގއި    ، ނަަޒުރުކުރުމްންޓަރިއިބުއނަަލށް 

ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތްަށ ަވޒާީފ ަޙވުާލުކިރިއުރ އަެފާރަތށް ަމާޤުމެގ ަމްސއިޫލްއަޔުތަތާކއި  

  2021ިޒްނާމަތްއ ެއނގޭނެެހްނ ޮޖބް ޑްިސްކިރްޕަޝްނ ިހްއާސޮކށަްފިއވެާނަކަމާށިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރްތ ޖަުލިއ  

ެފިށެގން   ސިްލްޕަތކަށް    2021ިއްނ  ެދްއިކަކުމެގ  ުމާސަރ  ުހެރެމ  ަވޒާީފަގިއ  ިނޔަަލށް  އަަހުރެގ  ވަަނ 

އާ ަހަމައްށ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި    2022ިއން ެފިށގްެނ ެފުބުރަވީރ    2022އެދަިފިއުނާވަކަމާށިއ، ީމެގ އުިތރްުނ ަޖަނަވީރ  

ަވޒާީފައްށ   ުމާސާހިޒުރަފާރްތ  އެދަިފިއވޮާގަތްށ  އަެފާރުތްނ  އަެފާރތަށް  ވަެފިއުނާވީތ  ސިްލްޕަތްއ  ިދްނަކުމެގ  ަރ 

ުނާވީތ އަެފާރަތްށ ެއކި  ާހިޒުރ ަރއުްދުކެރވަިފިއުނާވަކަމާށިއ، ެދްނެނުވުނ ުމއަްދުތަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފައްށ  
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ަނަމެވ މާުޢމާަލްތކޮށަްފިއާވެނަކމާަށިއ،  މުެދެވިރޮކްށ  ީއެމއިލް  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  މި  ފަަހުރަމިތްނ  ްސ 

ަވޒާީފއްަށ   ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ުޗްއީޓައކްަށެވސް  ާހިޒުރ ުމއަްދުތަގިއ  އޮޮތަރިއޒްްޑ  އިަދ  ުނާވަކަމާށިއ، 

ެއްއެވސް   އަެފާރަތއް  ަޙވުާލުވުމަގއި  އެދަިފިއުނާވަކަމާށިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތްުނ އެދަިފިއާވ މާުސަރ ސިްލްޕަތކާ 

 ެވްސ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ފަާހަގޮކށަްފިއެވެއެވ.  ުހރެަހްއ ޮއްތަކަމްށ ނެުދޭކަކަމްށ  

ެގ ޙަާލާތ ގިުޅެގްނ ިވޔާަފިރައށް    19-ީމެގ ިއުތުރްނ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ފަާހަގޮކށަްފިއާވ ޮގުތަގިއ ޮކިވްޑ 3.1

ާއ ަހަމައްށ ުހރާިހ ުމަވްއަޒުފްނެގ ުމާސަރަތއް    2022ިއްނ ާމިރުޗ    2021ައިއ ީހަނުރަކުމެގ ަސަބުބްނ ާމިރުޗ  

ުކަޑ ުކެރުވުނަކ ަމާށިއ، ެއީއ ަވިކ ުމަވްއޒެަފްއެގ ުމާސަރ ުކަޑުކުރަމްށ ުކެރވުނު  ުކނުްފީނެގ ޕިޮލީސާއ ެއްއޮގަތށް 

ަކެމްއ ޫންނަކަމާށިއ، އިަދ ެއްއވްެސ ުމަވްއޒެަފްއ ެއަކުމަގިއ ިއްސިތްސާނޮކށަްފިއުނާވެނަކމާަށިއ، ުމާސަރ ުކަޑުކުރާމ  

ުކެރ ުގޭޅޮގުތން   ަމްޝަވާރ  ެދްނ ތިިބ ީސިނައރ ްސޓުާފްނާނމުެދ  ަފާރާތިއ  ުހށެަހޅި  ިއުރ މިފަަދ  ަމްއސަަލ  ުވުނ 

އިތުުރްނ   ީމެގ  ޮކށަްފިއުނާވަކަމާށއި،  ިއުއިތާރެޟްއ  ެއްއެވްސ  ޭއުރ  ުގޭޅގުޮތްނ  ެއުޅާމ  ާމިރޗު    13ިފަޔަވެޅްއ 

  19-ަގިއ ދަެފާރުތެގ ެދމުެދަގިއ ެވުވުނ ަވޒާީފެގ ެއްއަބްސުވުމަގިއެވްސ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ ޮކިވްޑ  2021

ުއިނުކުރމަށް ެއްއަބްސވަެފިއާވަކަމާށިއ، އެެހްނަކުމްނ ަމްއސަލަ    20ުމާސަރިއްނ % ެގ ޙަާލާތ ގިުޅެގްނ އަެފާރުތެގ  

ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ުމަވްއޒުަފްނނާމުެދ ތާަފުތުކުރްނ ެގްނގޭުޅަކަމށް ުބެނ ަދްއކަާފިއާވ ވަާހކަަތަކށް ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ  

ިއްނާކުރުކާރަކމާަށިއ،   ުކަޑޮކށަްފަފާރުތްނ  ުމާސަރަތއް  ެއަކން  ުމަވްއޒުަފްނެގ  ުމަވއްޒުަފްނަނށް  ުހރާިހ  ިއާވނީ 

ެއްނުގަމށްފުަހަގިއަކަމާށިއ، ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރުާތްނ އަެފރާތެުގ ުމާސަރ ުކަޑުކުރާމމުެދ ެއްއވްެސ އުިޢިތާރެޟްއ  

 ާފުޅޮކށަްފިއުނާވަކަމާށއި،  

ީމެގ ިއުތުރން ބުޭންނ ޖިެހްއޖެ ޙަާލެތްއަގިއ ްފޮރނުްޓ އޮފުީހގެ ަކްނަކުމަގިއ އީެހެތިރވިެދުނާމއި ެޖެނރްަލ ެމޭނަޖރ   3.2

އިަދ/ުނަވަތ ެއަކއްުންޓްސ ެމޭނޖަރ ަޙވުާލުކާރ ަމަސްއަކތަްތްއ ކުުރަމީކ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތެުގ ިޒްނާމެއްއކަން  

ިޑްސްކިރްޕޝްަނެގ   ޮޖްބ  ަނނަްބާރިއ    17އަެފާރުތެގ  ަބޔާނޮްކށަްފިއާވަކަމާށިއ،    19ަވަނ  ަނނަްބުރަގިއ  ަވަނ 

އެެހްނަކުމްނ ްސޓުާފްނ ްޓެރިއން ުކުރަމްށ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ފާަރަތްށ ަޙވުާލޮކށަްފިއަވީނ ޖްޮބ ިޑްސްކިރްޕަޝްނގެ  



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ޕަރލް ސޭންޑްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް

 VTR/2022/65މައްސަލަ ނަންބަރު:                                ށަހެޅި މައްސަލަހުމާރިއާ ސޮކޯރޯ މެޑްރިޑް ބިންސާ 
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ަފާރަތްށ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަލަ  ަމަސްއަކެތްއ  ެއްއެވސް  ޭބުރން  ޭއެގ  ެތެރިއްނަކމާަށިއ،    ިއުމެގ 

 ަޙވުާލޮކށަްފިއުނާވެނަކަމާށއި،  

ަވޒާީފައްށ    2022ެފުބުރަވީރ   3.3 ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ުދަވްސަތަކަކްށ  ިގަނ  ައްނާހިޒުރ ެގ  ުހީރ  -ުނެވ 

އޮޮތަރއްިޒްޑ ީލްވެއްއަގިއ  -ުނވެ ައްނާހިޒުރަލ ުހށެަހޅި ަފާރުތން ވަޒާީފައްށ ޮއޮތަރިއްޒްޑ ީލްވެއްއަގިއަކމާަށިއ، ަމްއަސ

ަބ ަސަބބު  ޮފުނިވަނަމެވްސ  ުހިރ  ީއެމއިލް  ަމތްިނ  ފަަހުރ  ެއިކ  ަފާރުތން  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  އިެދ  ާޔނުްކުރަމްށ 

ެއގުޮތން   ުހށަހަޅަާފިއުނާވަކަމާށިއ،  ޮޑިކުއެމްނެޓްއ  ެމިޑކްަލ  ެއްއެވްސ  އުެމއަްދުތަގިއ  ަފާރުތްނ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

ދަާގިއ ަބޔްާނުކާރ ުމއަްދތްަށވާ މިެޑކްަލ ެސޓިްފެކޓް  ަވަނ ާމްއ  42ުކނުްފީނެގ ޕިޮލީސ އަދި ަވޒާީފއާބޭެހ ާޤޫނުނގެ  

ޫނީނ   ުފރަިހަމުވުމްނ  ެއަކްނަކްނ  ަރއުްދިވ  ުޗްއީޓުހށަަހަޅިއ  މްައސަަލ  ިދުންނ  ުމާސަރ  ދަުވްސަތަކްށ  ުހިރ  ަގިއ 

ަކްށާވތީ  ޮއޮތަރިއޒްްޑ ީލްވަގިއ ުހިރ ުދަވްސަތަކ-ަފާރަތްށ ާލިޒްމުނާވެނަކަމާށއި، އެެހްނަކުމްނ ެއ ުދަވްސަތަކީކ ައްނ

ާޤނޫނާ   ވަޒާީފާއބޭެހ  ޕިޮލީސާއިއ  ުކނުްފީނެގ  ިދނަުމީކ  ުމާސަރ  ަފާރތްަށ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ުދަވްސަތަކށް  ެއ 

 ޚިލުާފަކެމްއަކަމާށިއ،  

ުމަވްއޒުަފ   3.4 ެދޭވީނ  އަެލަވްނސް  ިޓެކޓް  ާއްރ.ެއްނ.ާއްރ  ޮގުތަގއި  ޕިޮލީސަގިއވާ  ުކނުްފީނގެ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ 

ުހށެަހ އިެދ  އަދި  ުޗްއީޓައށް  އެދިފިައުނާވީތާއިއ  ުޗްއީޓއްަށ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ެއގުޮތްނ  ުޅުމްނަކމާަށިއ، 

ުކނުްފީނެގ ިރޯކޑަުތުކްނެވްސ އޮެގަތށް ެއަކން ެއނެގން ނަެތތީ، އަެފާރަތށް އަެލަވްންސ ިދުނުމެގ ަކްނަކްނ ުކިރއަށް  

ުޗއީްޓ  ަފާރުތްނ  ުހށެަހިޅ  ަމއްސަަލ  ިވަކަމށް  ެގނެްދވަިފިއުނާވެނަކަމާށިއ،  ެއްޕޫރްވ  ުޗްއޓީ  ައްށ އެދަިފިއާވަކަމާށިއ، 

ހުށަހަޅަާފިއުނާވަކަމާށިއ،   ިލުޔެމްއ  ުނަވތަ  ހްެއެކްއ  ެއްއެވްސ  ާސބުިތުކާރނެ  ެއކްަނ  ަބާޔްނކޮށަްފިއީވަނަމެވްސ، 

ަފާރުތ ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  އަެލަވްންސަތއް  އެެހނެިހްނ  ިޢާނަޔތަްތާކއި  ޙްައުޤާވ  ަފރަާތށް  ުހށެަހިޅ  ން  ަމްއސަަލ 

ައްނގަާފިއާވނަެކަމާށިއ، ާމިރޗު   ަތްއާޔުރޮކށަްފިއާވެނަކމާަށިއ، އެފިައާސާއ ަޙވުާލުވަމްށ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތށް 

ަފާރތަށް  ަވޒާީފމުަހަގިއ   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަފާރުތން  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ައުއުމން  ިނުމަމަކށް  ެއްއަބްސުވން  ެގ 

ިޢާނ ުހރާިހ  ެސޓްްލަމްނާޓއި  އެ  ަފިއންަލ  އްެނުގުމްނެވްސ  ައުއަމށް  ީމިޓްނގައކަށް  ަޙވުާލުވަމށް  ަޔތަްތކާ 

ުނާވަކަމާށއި، ިމއާަދ ަހަމައްށެވްސ ެއ ިޢާނޔްަތަތކާ އަެފާރުތން  ާހިޒުރީމިޓްނގައްށެވްސ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ  



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ޕަރލް ސޭންޑްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
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ިމ ސިްލްޕަތްއ  ުމާސަރ  އެދަިފިއާވ  ަފާރުތްނ  ުހށެަހިޅ  ަމއްސަަލ  ިލެބްނ  ަޙވުާލވަެފިއުނާވަކަމާށިއ،  ާހުރެވްސ 

 ުހްނާނެނަކަމާށިއ، ެއ ސިްލޕަްތކާ ަޙވުާލުވަމްށ ެއްއެވްސ ުހރެަހއް ެންތަކމާަށިއ،  

ުއަމށް  ުހިރ ުދަވްސަތަކްށާވ ަފިއސާާއިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ އަެފާރުތެގ ަޤ  ިއއަަހީރ ުޗްއީޓެގ ެތެރިއން ުނަނަގ  3.5

ަމްއސަލަ ަރއުްދިވ ަފާރުތން އުިޢިތާރުޟ ނުުކާރކަަމާށިއ، ެއަތެކްއޗާ  ނެ ޓެިކްޓ ިދުނމްަށ ެއނުބިރ ިދުޔމްަށ ޭބުންނާވ

ަމްއ  ަފާރުތން  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ައުއމަށް  ަމތިން  ަޙވުާލުވަމްށ  ފަަހުރ  އިެކ  ަފރަާތށް  ުހށެަހިޅ  ސަަލ 

ުކނުްފ އިތުުރްނ  ީމެގ  ަޙވާލުވަެފިއުނާވަކަމާށިއ،  ިޓކާެޓ  ަފިއާސާއިއ  އަެފާރުތްނ  ީނގެ  ައްނގަާފިއީވަނަމެވްސ، 

ަވޒާީފިއްނ ަވިކުވަމށްފުަހ ިދވެހާިރްއެޖިއްނ ޭބރްަށ ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފރުާތްނ އަނުބރާ ާދ ހާިސުބްނ އަެފާރުތގެ  

ަމްއސަަލ   ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކަމްށެވްސ  ޕިޮލީސަގިއ  ުކނުްފީނެގ  ެކްނސްަލާވެނަކަމށް  ަފާރުތން    ރައުްދިވީވާޒ 

 ފަާހަގޮކށަްފިއެވެއެވ.  

ަފ .4 ަރއުްދިވ  ުބނަެފިއަވީނ،  ަމްއސަަލ  އޭެދޮގްތަކަމްށ  ަމްއސަަލ  ާރުތްނ  ހުށަަހޅަާފިއާވ  ަފާރުތްނ  ުހށެަހިޅ  މްައސަަލ 

ަމްއަޗށް   ައާސެސްއެގ  ާޤޫނނީ  ެއްއެވްސ  ަފާރުތން  ިބާނވަެފިއަވީނ  ުނާވތީ، ިމ ަމްއސަަލ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ  ަކުމަގއި 

ިންނަމއިިދުނަމ ެއއޮްކަޅށް  އަެފާރތާ  ޮގަތށް  ަމްއ އެދަިފިއާވ  ަވޒާީފާއބެހޭ  ާށއި،  ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ަފާރުތން  ަރއުްދިވ  ސަަލ 

ހުށެަހިޅ   ަމްއސަަލ  ަފާރތްުނ  ަރއުްދވި  ަމްއސަަލ  ކަނަޑައަޅއިިދުނމާަށއި،  ަޢމުަލޮކށްފިައާވަކަމްށ  ެއްއޮގތަށް  ާޤޫނާނ 

ިހެމނަިފިއ ެސޓްްލަމްންޓަގިއ  ަފިއންަލ  ޭދްނޖޭެހ  އަެފާރަތްށ  ަފިއާސައީކ  ަހަމެއަކިނ  ޭދްނޖޭެހ  ުމާސަރާއިއ  ަފާރަތްށ  ާވ 

ޮކިވްޑ ަކނަޑއަަޅއިިދުނަމާށިއ،  ުމާސަރިއްނ    19-ިޢާނަޔްތަތއަްކަމށް  ަފާރުތގެ  ހުށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ުގިޅެގްނ  އާ 

ަކނޑަާފިއާވ   މާުސަރިއްނ  ަޤބުޫލުވާމެއުކ  ރިުހ  އަެފާރުތެގ  ެއްނުގމަށްފުަހ  އަެފާރަތްށ  ަފިއާސައީކ  ުއިނޮކށަްފިއާވ 

ަވޒާީފެގ  ުހށެަހޅި    ަފިއާސެއްއަކަމްށާވީތާއިއ  ަމްއސަަލ  ުއިނުކުރމްަށ  ުމާސަރ  ުގިޅެގްނ  ޮކިވޑާ  ެއްއަބްސުވުމަގިއެވްސ 

ެއްއަބްސވަެފިއާވީތ ޫންނަކމަށް    ، ަފާރުތްނ  ެއްއެޗްއ  ޭދްނޖޭެހ  ައނުބާރ  ަފާރުތްނ  ަރްއުދިވ  ަމްއސަަލ  މަިފިއާސައީކ 

 ަކނަޑައަޅއިިދުނަމްށަކން ެއނެގން ޮއެވެއެވ.  



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ޕަރލް ސޭންޑްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
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މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި މި މައްސަލައިގައި   .5

ހުށަހެ ހެކިން  ހެކިންގެ  ޅުމަށް  ޝަފަހީ  ަޝފަހީ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފުރުަޞތުގައި   07  ގޮތުގައިދެވުނު 

ހެކިން)ހަތެއް(   ބައެއް  ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް،  ނަން  ކަންތައްތަކެއް ފަރާތެއްގެ  އެއް  ހުށަހަޅާފައިވަނީ   

އިބްތިދާއީ   މައްސަލައިގެ  އިޚްތިޔާރުކުރުމަށް  ހެކިން  ބައެއް  ތެރެއިން  ހެކިންގެ  އެ  ސާބިތުކުރުމަށްކަމަށްވާތީ، 

ފުރުަޞތުގައި  އަޑުއެހުމުގައި   ފަރާތުން  ދެވުނު  ހުށަހެޅި  ަޝމީމާއި،  މައްސަލަ  މުޙައްމަދު  އިނާންއާއި،  ޙުސައިން 

އާދަމް  މުއާވިޔަތު ހެކިން  ހާޒިރު  ތިން  އެ  ފާހަގަކޮށްފައިވާތީ  ބޭނުންވާކަމަށް  މައްސަލަ  ހާޒިރުކުރަން  އަދި  ކުރުމަށާއި 

ނިންމާފައިވާނެއެވެ.    މަށްކުރުހާޒިރުހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ނޮބަރޓް ފިންގަރ  ޝަފަހީ  ރައްދުވި ފަރާތުން  

ން ތާވަލުކުރެވުނު މަރުޙަލާގެ ތެރެއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ނަމަވެސް މައްސަލައިގެ ހެކިބަސް ނަގާ އަޑުއެހު

މެދުވެރިކޮށް ހާޒިރު އީމެއިލް  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  އިނާންކަމަށް  ޙުސައިން  ހަމައެކަނި  ބޭނުންވަނީ  ކުރަން 

ތާވަލްކުރެވިފައިވާނެއެވެ.   ނެގުމަށް  ހެކިބަސް  އިނާންގެ  ޙުސައިން  އިނާން ންއެހެއަންގާފައިވާތީ  ޙުސައިން  ނަމަވެސް 

މައްސަލައިގައި  ހާޒިރު މި  ފަރާތުން  ހާޒިރުވެފައިނުވާތީ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ހަމައެކަނި  ނަގާފައިވާނީ  ަޝފަހީ  ކޮށް 

 ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ ނޮބަރޓް ފިންގަރގެ ހެކިބަހެވެ.  އެ ކުންފުނީގެހުށަހަޅާފައިވާ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި 

އަންނަނިވި ނުކުތާތަކާ ގުޅިގެން ގޮތެއް ހުށަހެޅިފައި މިވާ މައްސަލާގައި، ޢަދުލުވެރި ނިންމުމަކަށް ވާިޞލުވުމަށްޓަކައި،   .6

 ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމުގައި ދެކެމެވެ. 

ާޤނޫނުގެ   6.1 ހުށަހަޅާ    5ވަޒީފާއާބެހޭ  ޚިލާފުވެގެން  އުޞޫލުތަކާ  އަސާސީ  ގޮތަށް  ވާ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

އަޅައިދިނުމަށާއި،   ފިޔަވަޅުތައް  ބަލާ  މުއްދަތެއްގައި  އަވަސް  )  5ަޝކުވާތައް  މާއްދާގެ  ގެ  ވަނަ  ވަނަ    1ނ( 

ނަންބަރުގައި ވާފަދައިން ާޤނޫނާއި ޚިލާފަށް ބޭރު މީހުން ވަޒީފާގައި ނުގެންގުޅުމަށާއި، މިހާރު ާޤނޫނާއި ޚިލާފަށް  

ތިބި މީހުންގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތާއި ޙަވާލުކުރުމަށާއި، މި މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރަންދެން އިތުރު ބަޔަކު ވަޒީފާއަށް 

 ؛ކުރާނެ ހަމައެއް އޮތްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯގެނައުން ހުއްޓުވުމަށް އަމުރު



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ޕަރލް ސޭންޑްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
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 ނަންބަރުގައި ވާވަނަ    4ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ    5)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު   6.2

 ؛ މަތިން ބަދަލު ނަގައިދިނުމަށް އަމުރުކުރާނެ ހަމައެއް އޮތްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯގޮތުގެ

 ؛ކުންފުނި ޖޫރިމަނާކުރުމަށް އަމުރުކުރާނެ ހަމައެއް އޮތްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯތުގެ މަތިން ާޤނޫނުތަކުގައިވާ ގޮ 6.3

ާޤނޫނުގެ   6.4 މަތިން    54ވަޒީފާއާބެހޭ  ގޮތުގެ  ގައިވާ  )ހ(  މާއްދާގެ  މަހުން    2021ވަނަ  ޖުލައި  އަހަރުގެ  ވަނަ 

ރާނެ ހަމައެއް  ން ދިނުމަށް އަމުރުކުވަނަ އަހަރުގެ ފެބުރުވަރީ މަހުގެ ނިޔަލަށް މުސާރައިގެ ބަޔާ  2022ފެށިގެން  

 ؛އޮތްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ

އި ސަރވިސް ޗާޖު ނަގައިދިނުމަށް އަމުރު ކުރާނެ ހަމައެއް  ވަނަ އަހަރުގެ ފެބުރުވަރީ މަހުގެ މުސާރައާ  2022 6.5

 ؛އޮތްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ

ންސް  ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ނަގާފައިވާ އާރް.އެންޑް.އާރް އެލަވަ  2021 6.6

 ؛ދިނުމުގެ އަމުރެއް ކުރާނެ ހަމައެއް އޮތްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯނަގައި

ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހާ ޖެހެންދެން މައްސަލަ    2021ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހުން ފެށިގެން    2020 6.7

ނަގަ އެއްފަހަރާ  އެކީ  ޢަދަދު  އުނިކުރި  މުސާރައިން  ފަރާތުގެ  ހަހުށަހެޅި  އަމުރުކުރާނެ  އޮތްތޯ އިދިނުމަށް  މައެއް 

 ؛ނުވަތަ ނޫންތޯ

ފައިނަލް ޕޭމަންޓް ސެޓްލްމަންޓް ހެދުމަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށާއި، އެ ސެޓްލްމަންޓުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  6.8

ޗުއްޓީއާއި، އަހަރީ  ހުރި  ނުކޮށް  ހަފްތާގެ އާރް.އެންޑް.އާރް ބޭނުން  ހުރި  ނުކޮށް  ބޭނުން  ދުވަސްތަކާއި،  ގެ 

ޚަރަދު އަރާމްކުރާ   ޓިކެޓުގެ  ދިޔުމުގެ  އަނބުރާ  ޤައުމަށް  ދުވަސްތަކާއި،  ބަންދު  ރަސްމީ  ދުވަސްތަކާއި، 

ނަގައި ފައިސާއެއް  ހުރިހާ  އެއްފަހަރާ  އެކީ  އޮތްތޯ ހަމަޖައްސައިދިނުމަށާއި،  ހަމައެއް  ކުރާނެ  އަމުރެއް  ދިނުމުގެ 

 ؛ނުވަތަ ނޫންތޯ
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ާޤނޫނުގެ   6.9 ބަޔާ  24ވަޒީފާއާބެހޭ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  އަދާކުރިކަމުވަނަ  ވަޒީފާ  ދިނުމުގެ  ންކުރާފަދަ  ލިޔުމެއް  ގެ 

 ؛އަމުރެއް ކުރާނެ ހަމައެއް އޮތްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ

ލިޔު 6.10 ކަމުގެ  ކެންސަލްކުރާނެ  ކޯޓާ  އޮތްތޯ ވަޒީފާގެ  ހަމައެއް  އަމުރުކުރާނެ  ކޮށްދިނުމަށް  ކެންސަލް  ވީޒާ  މަކާއި 

 ؛ ނުވަތަ ނޫންތޯ

 މިއެވެ.   ؛އުމަށް އަމުރުކުރާނެ ހަމައެއް އޮތްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯއިްޞލާޙުކޮށް ބަދަލު ގެނަ ވަޒީފާގެ ބަޔާން 6.11

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތަށް އަސާސީ އުޫޞލުތަކާ ޚިލާފުވެގެން ހުށަހަޅާ ަޝކުވާތައް    5ޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  ވަ .7

އަޅައިދިނުމަށާއި،   ފިޔަވަޅުތައް  ބަލާ  މުއްދަތެއްގައި  ގެ    5އަވަސް  )ނ(  މާއްދާގެ  ނަންބަރުގައި    1ވަނަ  ވަނަ 

މީހުންގެ  ތިބި  ޚިލާފަށް  ާޤނޫނާއި  މިހާރު  ނުގެންގުޅުމަށާއި،  ވަޒީފާގައި  މީހުން  ބޭރު  ޚިލާފަށް  ާޤނޫނާއި  ވާފަދައިން 

ށް ކަމާބެހޭ ފަރާތާއި ޙަވާލުކުރުމަށާއި، މި މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރަންދެން އިތުރު ބަޔަކު ވަޒީފާއަށް ގެނައުން ހުއްޓުވުމަ

އެދިފައިވާ  އަމުރުކުރާނެ   ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނުކުތާގައި  މި  ބަލާއިރު،  ނޫންތޯ  ނުވަތަ  އޮތްތޯ  ހަމައެއް 

ނަގައިދެވޭފަދަ  ފަރުވާއެއް  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނުވަތަ  ގުޅުންނެތް  ވާިޤއާތަކާ  މައްސަލައިގެ  މި  ކަންކަމަކީ 

ކަންކަ ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ނުކުތާގައި  މި  ނުވާތީ  ހަމައެއްކަންކަމަށް  ކަނޑައަޅާނެ  ގޮތެއް  ގުޅިގެން  އޮތްކަމުގައި    މާ 

 ނުދެކެމެވެ. 

ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު   .8 ވަނަ ޢަދަދުގައިވާ ގޮތުގެ    4ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ     5)ވަޒީފާއާބެހޭ 

  ؛ވޭނެ ހަމައެއް އޮތްތޯ ބަލާއިރުމަތިން ބަދަލު ނަގައިދެ

ނަންބަރު   8.1 ޤާ   2008/2ާޤނޫނު  ގެ  )ވަޒީފާއާބެހޭ  ގެ    5ނޫނު(  )ނ(  މާއްދާގެ  ނަންބަރުގައި    4ވަނަ  ވަނަ 

 ؛ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ

ބިނާކޮށް ހުށަހެޅިފައިވާ  ޞައްޙަ ޝަކުވާއެއްކަމަށް   "ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާއަކީ، ރަނގަޅު ޙަޤީޤަތްތަކެއްގެ މައްޗަށް 

އަންނަނިވި   ފެނިއްޖެނަމަ،  އަމުރެއް ޓްރައިބިއުނަލަށް  މިބައިގައި   އަމުރުތަކުގެތެރެއިން  ހިމެނޭގޮތުން،  ބާރު  ނެރުމުގެ 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ޕަރލް ސޭންޑްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
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އެއްގޮތަށް  އުސޫލުތަކާ  އަސާސީ  ޓްރައިބިއުނަލަށް   ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ބާރު،  ނެރުމުގެ  އަމުރެއް  ނެރެންޖެހޭ  ޢަމަލުކުރުމަށް 

 .ލިބިގެންވެއެވެ 

 ( ބަދަލުދިނުމަށް ކުރާ އަމުރު." 4) 

ވަނަ މާއްދާއަކީ އެ    5)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ވާއިރު، ާޤނޫނު ނަންބަރު  މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި

ސާސީ އުސޫލުތަކުގެ ދަށުން މީހަކަށް ލިބިދޭ ޙައްަޤކަށް )ދޭއް( ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަ  2ާޤނޫނުގެ  

ފަރާތުން އުނިކަމެއް ދެކޭ  ލިބޭކަމަށް  އުނިކަން  އެ  ހިންގައިފިނަމަ  ޢަމަލެއް  ަޝކުވާ    ލިބޭ  އެކަމުގެ 

އަސާސީ   ބަޔާންކުރާ  ާޤނޫނުގައި  މި  އޮންނަކަމާއި،  އެނގެން  މާއްދާއެއްކަން  ބަޔާންކުރާ  ހުށަހެޅިދާނެކަން 

އެނގެން   ހިމެނޭކަން  ނުކުރުން  ތަފާތު  މަނާކުރުމާއި،  ކުރުވުން  މަސައްކަތް  މަޖުބޫރުން  ތެރޭގައި  އުޞޫލުތަކުގެ 

ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މި އޮންނަކަން  އަންނަނިވި    އެގޮތުން  ބަލާއިރު  ގޮތަށް  ހިނގާފައިވާ  ކަން  މައްސަލައިގައި 

 ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

 -ވީޒާ ހަމަޖައްސައިދިނުމުގައި މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ތަފާތުކުރިކަމަށް ބުނުން:  8.2

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ވަނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި  8.2.1

ތަފާތުކޮށްފައެވެ.  ފަރާތާމެދު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދިނުމުގައި  ވީޒާ  ވަރކް  އަދި  ވީޒާ  ބިޒްނަސް  ފަރާތަށް 

)ތިނެއް( ދުވަސް ފަހުން ދާދި އެއް ދުވަސް   3އެގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއަށް ހާޒިރުވިތާ  

އެހެން  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ނިްޞބަތްވާ  ަޤއުމަކަށް  އެއް  ފަރާތާ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަރެއްގައި 

ތަފާތުކުރުން  ދޭތެރޭގައި  މުވައްޒަފުންގެ  އެއީ  ގެނެސްފައިވާކަމަށާއި،  ރާއްޖެ  ވީޒާގައި  ވާރކް  މުވައްޒަފަކު 

މައްސަގެންގުޅުންކަމަށާ އެގޮތުން  ހުއި،  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  ފަރާތަށްލަ  ހަމަޖައްސާފައިވާ    ށަހެޅި 

މައްސަލަ ސަބަބުން  ވީޒާގެ  ލާރި  ބިޒްނަސް  ަޤއުމަށް  ފަރާތުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި   ހުށަހެޅި    ފޮނުވުމުގައި، 

ހުޅުވުމުގައާއި،   އެކައުންޓު  ސަރަޙައް ބޭންކް  އަނެއް  ސަރަޙައްދުން  އެއް  ކުރުމުގައި  ރާއްޖޭގެ  ދަތުރު  ދަށް 

ދިމާވަމުންދާތީ   މައްސަލަތައް  އުނދަގޫ  ހުށަހެޅި    2019ތަފާތު  މައްސަލަ  މަހުގައި  މާރިޗު  އަހަރުގެ  ވަނަ 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ޕަރލް ސޭންޑްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
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ފަރާތް އިސްތިއުފާ ދިނުމުން، އިސްތިއުފާގެ ސިޓީ ަޤބޫލު ނުކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ދިވެހިރާއްޖޭގައި  

)ތިނެއް( މަސް ދުވަހަށް އިތުރު ކުރީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް   3  ބަހައްޓައިގެން ބިޒްނަސް ވީޒާ އިތުރު

ދިނުމުގެ   ފުރުަޞތެއް  އިތުރު  ޙައްލުކުރުމަށް  މައްސަލަ  ވީޒާގެ  ބިޒްނަސް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ވިޔަސް،   އެނބުރި   6ގޮތުންކަމުގައި  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދިޔައިރު  މަސްދުވަސްވެގެން  )ހައެއް( 

އެއްވެސްަޤއު ފުރުވާލީ  އެންގީ   ވަރކް  މަށް  އައުމަށް  އެނބުރި  އަދި  ހަމަނުޖައްސާ  ލިޔެކިޔުމެއް  ވީޒާގެ 

ފަތުރުވެރިއެއްގެ ގޮތުގައިކަމަށާއި، މިކަމުގެ ސަބަބުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ނަން ބްލޮކް ލިސްޓުވެ، 

ތައް ދިމާވެގެން ދިޔައީ މައްސަލަ ރައްދުވި  އަށް ނާދެވި ތާށިވެގެންދިޔަކަމަށާއި، މިކަންތައް ވަޒީފާޤައުމުގައި  

ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އޮޅުވާލައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ރާއްޖެއަށް މަސައްކަތްކުރަން ގެނައުމުގެ  

ސަބަބުންކަމަށާއި، އެކަމުގެ ސަބަބުން ހުރިހާ ޒިންމާއެއް އުފުލަންޖެހޭނީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުންކަމަށް 

   ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  މައްސަލަ

ވަނަ އަހަރުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ    2018މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި   8.2.2

އައުމަށްފަހު   ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ހުރީ  މަސައްކަތް    މާޙައުލުވިސްނުމުގައި  އަމިއްލަ  ބަލާލުމަށްފަހު 

އެންމެ ފުރަތަމަ   ހުށަހެޅި ފަރާތުން  ޚިޔާލާއި ޝައުގުވެރިކަންކަމަށާއި، މައްސަލަ  ފެށުމުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

ބިޒްނަސް ވީޒާއެއްގައި އަންނަންޖެހުނު ސަބަބަކީ އެފަރާތުން އެފަދައިން އަމިއްލައަށް ބޭނުންވުމުންކަމަށާއި،  

މަ ނުވަތަ އެހެންކަމުން  ކުރުވައިގެން  މަޖުބޫރު  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  އްސަލަ 

އޮޅުވާލައިގެން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރުވާފައިނުވާނެކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މި ނުކުތާއާ 

ނިޔަ އޮޅުވާލުމުގެ  ޚިލާފަށް  ޙަީޤަޤތާ  ވާހަކަތަކަކީ  ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ހުށަހަޅާފައިވާ ގުޅިގެން  ތުގައި 

 ވާހަކަތަކެއްކަމަށްވެސް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

ގޮތުގައި   8.2.3 ހެއްކެއްގެ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  އަދާކުރަމުން  ހާޒިރުމައްސަލަ  ހެކިބަސް  ފިންގަރ  ނޮބަރޓް  ވި 

ވަޒީ އެނގިފައިވާގޮތުން  ހެކިވެރިޔާއަށް  ބުނެފައިވަނީ،  އެއްވެސް  މާޙައުލުފާގެ  ޖުމުލަގޮތެއްގައި  ގައި 

 2018އެގޮތުން ބައެއް މަާޤމުތަކަށް އިސްތިހާރުކުރެވުނީ  ވެ.  ތަފާތުކުރުމެއް އޮންނަކަމަށް ަޤބޫލުނުކުރެވޭކަމަށެ
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ބޭފުޅަކުކަމަށާއި،   އެއް  ހުށަހެޅުއްވި  ތެރެއިން  އޭގެ  އަކީ  މާރިއާ  ފަހުކޮޅުގައިކަމަށާއި،  އަހަރުގެ  ވަނަ 

މާރިއާ  ބިޒްނަ ވީޒާގައި  ފުރަތަސް  ފަހުން  އެންމެ  ހުށަހެޅުނު  އެޕްލިކޭަޝން  ވަޑައިގަތީ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  މަ 

އިރު   ދެކެވުނު  ވާހަކަ  ފޯނުން  އޭރު  ގެންދެވުނުކަމަށާއި،  ކުރިއަށް  އިންޓަރވިއުއެއް  ދެ  މެދުވެރިކޮށް  ފޯނު 

ބޭނުންވާ   މަސައްކަތްކުރަން  ކުންފުންޏާއެކު  ހިއްސާކޮށްފައިވާކަމަށާއިމަޢުލޫ މާރިއާ  އެއަށްފަހު  މާތު   ،

ބިޒްނަސް   ދޭނީ  އެކަމަށް  ފުރަތަމަ  އެހެންނަމަވެސް  ފެށިދާނެކަމާއި،  މަސައްކަތް  ވަގުތުން  ކުންފުންޏާއެކު 

ވީޒާކަމާއި، އެއަށްފަހު ވަރކް ވީޒާއެއް ހަމަޖެހޭނެކަމަށް ދެންނެވުމުން މާރިއާ އެކަމަށް އެއްބަސްވިކަމަށާއި،  

ކުށަކަށް އެއީ  ހީވުން  ހީވާ  ޖަނަވަރީ    ހެކިވެރިޔާއަށް  ކޮންޓްރެކްޓު   2019ނުވާނަމަ  ކުރީކޮޅުގައި  ގެ 

ސޮއިކުރެވުނުކަމަށާއި، ކޮންޓްރެކްޓު ސޮއިކުރެވުނީ ބިޒްނަޒް ވިޒާގައިމަށާއި، އެހެންކަމުން ހަމަ ގައިމުވެސް  

ރު އެކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެއްބަސްވެފައިވާކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އިތުރުން އިތު

ފިލިޕީންސްގެ ރައްޔިތެއް ވަޒީފާއަށް ނަގާފައިވާނެކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެ މުވައްޒަފަށް ދޫކޮށްފައިވަނީ ވަރކް  

ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  ނެތްކަމަށާއި،  ހަނދާނުގައި  މިހާރު  ހެކިވެރިޔާ  ވީޒާކަމެއް  ބިޒްނަސް  ނުވަތަ  ވީޒާކަމެއް 

ންފުނިން ދީފައިވާކަން ހެކިވެރިޔާއަށް ނޭނގޭކަމަށާއި، ފަރާތުގެ އިތުރުން އިތުރު ފަރާތަށް ބިޒްނަސް ވީޒާ ކު

ގައި މައްސަލަ   2019ބިޒްނަސް ވިޒާގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ވަރކް ވީޒައަށް ބަދަލުކުރެވުނުކަމަށާއި، ޖުލައި 

އެއާޕޯޓުގައި   ފިލިޕިންސްގެ  ފަރާތް  ފިލިޕީންސްގެ  އޮހުށަހެޅި  އެނގޭކަމަށާއި،  ހެކިވެރިޔާއަށް  ފްލޯޑްކުރިކަން 

ބައެއް   ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ  ދާކަމުގައިވާނަމަ  މީހަކު  ދޫކޮށްލާފައި  ފިލިޕީންސް  ގޮތުން  އޮންނަ  ާޤނޫނުތައް 

ފަރާތް ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހުންނަކަމަށާއި،  ލި   ކުރެވުނީއޮފްލޯޑު  ލިޔެކިޔުންތައް  ޔެކިޔުންތައް އެ 

ޑިޕާޓްމަންޓުގެ  އެޗް.އާރު  ކުންފުނީގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އެއީ  ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާތީކަމަށާއި، 

އަމިއްލަ   ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދިމާވީ  އެކަން  އެހެންކަމުން  މައްސަލައެއްނޫންކަމަށާއި، 

ބޭނުންވާ އިމިގްރޭަޝންއިން  ފިލިޕީންސްގެ  އެއީ  ފޯމުތަކަކާ    ކުށަކާހެދިކަމަށާއި،  ކުރަންޖެހޭ  ފުރިހަމަ 

ފަރާތް ޖެހޭކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  މާތުތައްކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ރަނގަޅަށް އެނގެންމަޢުލޫ 

ޑިޕާޓްމަންޓުން މަޢުލޫއޮފްލޯޑުކުރެވުނުކަމުގެ   އެޗް.އާރު  ކުންފުނީގެ  ހިއްސާކުރުމުން  ހެކިވެރިޔާއާ  މާތު 
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ކުންފުންޏާއެކު މަސައްކަތް  ހުށަހެޅި ފަރާތް  އަވަހަށް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު މައްސަލަ  އެކަންތައްތައް ވީހާވެސް  

 ފެށުމަށްޓަކައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެހީތެރިވެދިންކަމަށްވެސް ހެކިވެރިޔާ ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ހެޅި ފަރާތް  އިސްވެފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަމަށް ާޤނޫނީ ގޮތުން ނަޒަރުކުރާއިރު، މައްސަލަ ހުށަ 8.2.4

މައްސަލައަކީ   ޚިލާފެއްކަން    2019އަދި    2018ވީޒާއާގުޅޭ  ނުވަތަ  ކަމެއްކަން  ހިނގައިގޮސްފައިވާ  ގައި 

އޮންނަކަމާއި،   ނަންބަރު  އެނގެން  ގަވާއިދު  ޓްރައިބިއުނަލްގެ )  R-14/2022އެގޮތުން  ވަޒީފާއާބެހޭ 

)ހ(    19ގެ  (  ގަވާއިދު މާއްދާގެ  ގަވާއިދު    2015މާރިޗު    10  އަދި  ވަނަ  ފެށުނު  ޢަމަލުކުރަން  ގައި 

ގަވާއިދު    R-20/2015ނަންބަރު   ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ގެ  2015)ވަޒީފާއާބެހޭ  )ހ(   8(   ވަނަ ނަންބަރުގެ 

 ؛ގައި

ޚިލާފެއް އުފެދިއްޖެނަމަ،    6 ޚިލާފެއް އުފެދުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން  އެ މައްސަލައެއް ނުވަތަ  'ވަޒީފާއާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް ނުވަތަ 

ޓްރައިބިއުނަލަށް  )ހައެއް(  ވަޒީފާއާބެހޭ  މައްސަލަ  އެ  ތެރޭގައި  އުޖޫރައާ  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.   މަސްދުވަހުގެ  އެހެންނަމަވެސް 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ   މާއްދާގައި  މި  މައްސަލަތައް،  މުއްދަތު   6ގުޅުންހުރި  މަސްދުވަހުގެ  ވެސް   )ހައެއް(  ފާއިތުވުމަށްފަހުގައި 

 '.ވެ ހުށަހެޅިދާނެއެ 

ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  ރިޢާޔަތްކޮށް  ކަންކަމަށް  ފާހަގަކުރެވުނު  އިސްވެ  އޮތުމުން،  ބަޔާންކޮށްފައި  މިފަދައިން 

ކަންކަމަކީ   ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ގުޅޭ  ފަރާތުން  ފެށިގެން  އެކަމަކާ  ތާރީޚުން  އުފެދުނު  )ހައެއް(    06ޚިލާފު 

ހަމަ ހަމައެއް  މަސްދުވަސް  ކަނޑައަޅާނެ  ގޮތެއް  ގުޅިގެން  ނުކުތާއާ  މި  މައްސަލައެއްކަމަށްވާތީ  ވެފައިވާ 

 އޮތްކަމަށް ނުފެނެއެވެ.  

 -މުސާރައިން އުނިކުރުމުގައި ތަފާތުކުރިކަމަށް ބުނުން:    8.3

ފާހަގަކޮށްފައިވާ   8.3.1 ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ވަކި  މައްސަލަ  ކޮންޓްރެކްޓުތަކުންވެސް  މުވައްޒަފުންގެ  ހުރިހާ  ގޮތުގައި 

އިންސައްތައެއް އުނިކުރާގޮތަށް އޮތްކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރި  

މައްސަލަ ގޮތުގައި  އެނގުނު  ފަހުން  ނަމަވެސް  އަންގާފައިވާކަމަށާއި،  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ   އިރު 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ޕަރލް ސޭންޑްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
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ހުށަހެޅި ފަރާތް ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް މުވައްޒަފެއްގެ ކޮންޓްރެކްޓުގައި ވެސް އަދި ފަހުން ވަޒީފާ ދިން  

މާއްދާއެއް   އުނިކުރާ  އިންސައްތައެއް  އެއްވެސް  މުސާރައިން  ކޮންޓްރެކްޓުގައިވެސް  ފަރާތެއްގެ  އެއްވެސް 

މުގެ ޢަމަލެއްކަމަށާއި، އެކަން މައްސަލަ ރައްދުވި  ހިމަނާފައިނުވާކަން އެނގުނުކަމަށާއި، މިއީ ސީދާ ތަފާތުކުރު 

ނެގި   އަލަށް  ވަޒީފާއަށް  އެދުވަސްވަރު  ބެލުމުން   3ފަރާތުން  ލެޓަރއަށް  އޮފަރ  މުވައްޒަފުންގެ  )ތިނެއް( 

 އެނގެން އޮންނާނެކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  

 2021އިވަނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައިވާ މާރިޗު  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފަ 8.3.2

އެއްބަސްވުމަކީ   ވަޒީފާގެ  ފެށިގެން    2021މާރިޗު    14ގެ  ދެމި    2022މާރިޗު    13އިން  ނިޔަލަށް  ގެ 

މުއްދަތަށްކަމަށާއި،   އެ  އޮންނާނީ  ދެމި  މާއްދާތައް  އެއްބަސްވުމުގެ  އެ  އެއްބަސްވުމެއްކަމަށާއި،  އޮންނަ 

ކުރުމާ ގުޅޭ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު ކޮވިޑްގެ ޙާލަތާ ގުޅިގެން މުސާރަ އުނިކުރެވެނީކަމަށާއި، އެ މުސާރަ އުނި

އި އެކަން  ކުންފުނިން  ނިމުމުން  އަނބުރާ ޙާލަތު  ފައިސާ  އުނިކުރެވުނު  ޢުލާނުކުރުމުން 

ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާބޭ  1ރައްދުކުރެވޭނެކަމަށާއި، އިތުރުވެގެންދާނެކަމުގައި  ސެލަރީ  އެހެންކަމުން  ސިކް  އި، 

މުސާރަ އުނިކުރެވޭ ސަބަބާއި ގޮތާއި މުއްދަތު އެއްބަސްވުމުގައި ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި، އެއީ 

ފަރާތުން   ރައްދުވި  މައްސަލަ  އެއްބަސްވުމެއްކަމަށްވެސް  ަޞއްޙަ  ސޮއިކޮށްފައިވާ  ރުހުމުގައި  ދެފަރާތުގެ 

 ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  

ރައްދުވި   8.3.3 ގޮތުގައި  މައްސަލަ  ހެއްކެއްގެ  އަދާކުރަމުން  ހާޒިރުފަރާތުގެ  ހެކިބަސް  ފިންގަރ  ނޮބަރޓް  ވި 

މުސާރަވެސް   މުވައްޒަފުންގެ  ހުރިހާ  ކުންފުނީގެ  މުއްދަތުގައި  ދެންނެވުނު  ބުނެފައިވަނީ،  ޖުމުލަގޮތެއްގައި 

ވަޒީފާގެ    ވަޒީފާއަށް ނަގާފައިވާ މުވައްޒަފު މިްޝރީންގެ  ގައި  2021މާރިޗު    09އުނިކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި،  

އެއްވެސް   މުސާރައިން  އައު ޢަދަދެމުއްދަތުގައި  އެއީ  ސަބަބަކީ  އުނިކޮށްފައިނުވާނެކަމަށާއި،  އް 

 
އޮތް   1 އެއްބަސްުވމުަގއި  ަވޒީފާެގ  ފަރާތުެގ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކުށަކުންކަމަށާއި،  ތަރުޖަމާކުރުމުެގ  ބަޔާންކުރެިވފައިަވނީ  އަދި  ޮގމިފަދައިން  ތަކީ 

"  ންެގ ހާލަތު ނިމުމުން މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިްނެވސް މުސާރަ ދީފައިާވ ޮގތަށް އެމުސާރަތައް އަނބުރާ ދިނުން އިޢާދަކުރު  19ކޮިވޑް  ރަނަގޅުޮގތަކީ "
 ފާހަަގކޮށްފައިެވއެެވ. ގައި ބޭއްުވނު ޚުލާސާ އަޑުއެހުމުަގއި  2022އޮކްޓޫބަރު  06ތުން ކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުިވ ފަރާ



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ޕަރލް ސޭންޑްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް

 VTR/2022/65މައްސަލަ ނަންބަރު:                                ށަހެޅި މައްސަލަހުމާރިއާ ސޮކޯރޯ މެޑްރިޑް ބިންސާ 

                                             

 

 
63 ގެ  19 ޞަފްޙާ      
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އިންކާރު  މާރިއާ  އިރެއްގައި  އެއްވެސް  އުނިކުރުމަށް  މުސާރައިން  މާރިއާގެ  ކޮންޓްރެކްޓަކަށްވުމުންކަމަށާއި، 

 ވެ.  ނުކުރާކަމަށެ

އޮފް  8.3.4 ސޭންޑްސް  ޕަރލް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

( 'ލެޓަރ އޮފް އޮފަރ' އަށް ބެލުމުން 2021މާރިޗު    06)  PSH/HR/21/003މޯލްޑިވްސްގެ ނަންބަރު  

ވަޒީ  ދީފައިވާ  މުވައްޒަފަކަށް  ކިޔާ  ނަމަކަށް  މުޙައްމަދު  ނިްޝރީން  ލިޔުމަކީ  ހުށަހަޅާފައިވާ މި  އެދި  ފާއަށް 

'ސޭލްސް   ހުށަހަޅާފައިވަނީ  މުވައްޒަފަށް  އެ  ގޮތުން  ލިޔުމުގައިވާ  މި  އޮންނަކަމާއި،  އެނގެން  ލިޔުމެއްކަން 

މުސާރައިގެ  މުވައްޒަފަށް  އެ  އޮންނަކަމާއި،  އެނގެން  މަާޤމުކަން  ގެ  އޮފިސަރ'  ރިޒަރވޭަޝން  އެންޑް 

ރުފިޔާ(4،000/-ގޮތުގައި   )ހަތަރުހާސް  ގޮތުގައި    ރ.  އެލަވަންސްގެ  ސަރވިސް  ރ. 3،500/-އާއި 

ސަރވިސް   ނިމުމުން  ޕްރޮބޭަޝން  އެއަށްފަހު  ޗާޖާއި،  ސަރވިސް  އާއި  ރުފިޔާ(  ފަސްސަތޭކަ  )ތިންހާސް 

ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  2،000/-އެލަވަންސަށް   އިތުރުކުރެވިގެންދާނެކަމަށް  ރުފިޔާ(  )ދެހާސް  ރ. 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

 ؛ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ 4)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  2008/2ނަންބަރު އެގޮތުން ާޤނޫނު  8.3.5

ވަޒީފާގެ ޝަރުޠުތަކާއި  ، "ވަޒީފާ ދިނުމުގަޔާއި، އުޖޫރަ ކަނޑަ އެޅުމުގަޔާއި، އުޖޫރަ އިތުރު ކުރުމުގަޔާއި، ތަމްރީނު ދިނުމުގަޔާއި

އަދާކުރުމުގައި ދިމާވާ އެހެނިހެން ކަންކަމުގައި،   ކަނޑައެޅުމުގަޔާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގަޔާއި، ވަޒީފާ ވަޒީފާ އަދާކުރާނެގޮތް  

ނިސްބަތަށް،  އިޖްތިމާޢީ  ކުލަޔަށް،  ނަސްލަށް،  ނިސްބަތްވާ   މީހުންގެ  ނުވަތަ  ޚިޔާލުތަކަށް،  ގެންގުޅޭ  ސިޔާސީގޮތުން  ދީނަށް، 

ޖިންސަށް، ޕާޓީއަށް،  ނި  ސިޔާސީ  އުމުރަށް،   ސްބަތަށް، ކައިވެނީގެ  ގޮތުން  ޚިލާފުނުވާ  ހުރި   މިޤާނޫނާއި  ނުވަތަ 

  ".ގޮތަކުން ތަފާތުކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަމަށް ބަލައި، މަސައްކަތްކުރާ ހަމަހަމަ މީހުންގެ މެދުގައި، އެއްވެސް 

 މިފަދައިންނެވެ.  

ރިޢާޔަތްކޮށްއިސްވެބަޔާންކުރެ  8.3.6 މާއްދާއަށް  ފާހަގަކޮށްފައިވާ    ވުނު  އެފަރާތުން  ފަރާތާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

މައްސަލަ    ތަކަށް ބަލައި އަޅައިކީއިރު، މުވައްޒަފު/މުވައްޒަފުންތަކަކަށް ދީފައިވާ 'ލެޓަރ އޮފް އޮފަރ'  އެހެން

މުވައްޒަފުންނަކީ އެހެނިހެން  ފަރާތާއި  ފަރާތްތަކެއްކަމުގައި    ހުށަހެޅި  ހަމަހަމަ"  ގެން  އެނ"މަސައްކަތްކުރާ 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ޕަރލް ސޭންޑްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް

 VTR/2022/65މައްސަލަ ނަންބަރު:                                ށަހެޅި މައްސަލަހުމާރިއާ ސޮކޯރޯ މެޑްރިޑް ބިންސާ 

                                             

 

 
63 ގެ  20 ޞަފްޙާ      
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ފަ  ނެތަތީއާއި، ހުށަހެޅި  އުނިކުރުމުގައި  މައްސަލަ  މުސާރައިން  ތަފާތުކޮށްފައިވަނީ  ރާތުގެ  އެފަރާތާމެދު 

ދީނަށް، ސިޔާސީގޮތުން ގެންގުޅޭ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ނަސްލަށް، ކުލަޔަށް، އިޖްތިމާޢީ ނިސްބަތަށް،

ޖިންސަ ޕާޓީއަށް،  ސިޔާސީ  ނިސްބަތްވާ  ނުވަތަ  އާއިލާގައި  ށް،ޚިޔާލުތަކަށް،  ނިސްބަތަށް،  ކައިވެނީގެ 

ހުރި ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ ތެރެއިން  އަދާކުރާ ޒިންމާތަކަށް، މިާޤނޫނާއި ޚިލާފުނުވާ ގޮތުން އުމުރަށް ނުވަތަ

މައްސަލައިގައި   މި  ސާފުކޮށްދެވިފައިނުވާތީ،  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނިްޞބަތްކޮށްކަން  ކޮންކަމަކަށް 

ހުށަހެ އުނިކުރުމުގައި މައްސަލަ  މުސާރައިން  ފަރާތުގެ  އެހެން   ޅި  ފަރާތާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 މުވައްޒަފުންނާއިމެދު ތަފާތުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުރަނުވެވެއެވެ.  

 -މަޖުބޫރުން މަސައްކަތް ކުރުވިކަމަށް ބުނުން:  8.4

ރައްދުވި   8.4.1 މައްސަލަ  ގޮތުގައި  ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ވަޒީފާއާބެހޭ މައްސަލަ  ވަނީ  ފަރާތުން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( ދެ އަކުރާއި އަދި    3ވަނަ ބާބުގެ )އަސާސީ އުސޫލުތައް( ގެ    2ާޤނޫނުގެ  

މުވައްޒަފާ    15 ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ  ބަޔާން  ވަޒީފާ  އެގޮތުން  ޚިލާފުވެފައެވެ.  އާ  )ބ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ނުގެ  ނޫއަނގަބަހުން އެއްބަސްވެވިފައިވާ ނުވަތަ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤޙަވާލުކޮށްފައިނުވާނަމަ ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި  

ހިމަނަންޖެހޭނެ   އެއްބަސްވުމެއްގައި  އެ  މުވައްޒަފަކަށް މާއްދާދަށުން  އެ  ދަށުން  ަޝރުތުތަކުގެ  ތަކާއި 

މުވައްޒަފަކަށް  އެ  ޙައްުޤ  ތަންފީޒުކުރުމުގެ  އެއްބަސްވުމެއް  އެ  ލިބިގަތުމަށްޓަކައި  މަންފާއެއް  ލިބެންޖެހޭ 

ލިބިގެންވާކަމަށާއި، އެފަދަ އެއްބަސްވުމެއްގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބޭގޮތަށް ތަންފީޒުކުރުމުގެ  

ޙައްެޤއް ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ލިބިގެންނުވާކަމަށާއި، އެގޮތުން މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ  

ނަހަމަ ޙައިިޞއްޔަތު  މަޤާމުގެ  މެނޭޖަރގެ  ފަރާތަށް ޖެނެރަލް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބޭނުންކޮށް  ގޮތުގައި 

ފުންތަކަކަށް ތަމްރީނު އާ ގުޅުމެއް ނެތް ކަމެއްގައި މުވައްޒަ ވަޒީފާމަޖުބޫރުކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  

ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނުކުރެވިއްޖެކަމުގައިވާނަމަ  ފުރިހަމަ  ތަމްރީނު  މުވައްޒަފުންނަށް  އެ  އަންގައި  ދިނުމަށް 

ބިރުދައްކާފައިވާކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް   އިއަންގަމަށް  ތް އެކަމުގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނެކަފަރާ
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ާޤނޫނުތަކާއި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކުރުވުމަކީ  މަސައްކަތް  މަޖުބޫރުން  ދީފައިނުވާއިރު  ބަޔާނެއް  ވަޒީފާގެ 

  ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  ގަވާއިދުތަކުން ޚިލާފުކަމެއްކަމަށްވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް 

ވަޒީފާގެ   8.4.2 އެފަރާތުގެ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގޮތުގައި  ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

އެއްބަސްވުމާއި ޖޮބް ޑިސްކްރިޕްަޝން ޙަވާލުކޮށް އެފަރާތުގެ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި އޮތީ އޭގެ  

ތެރެއިންކަމަށާއި އެއްބަސްވުމުގައި  ، ތަރަހައިގެ  ވަޒީފާގެ  އެފަރާތުގެ  ތަމްރީންކުރުމަކީ  މުވައްޒަފުން 

ޙާލަތެއްގައި ފްރޮންޓް  ބޭނުން ޖެހިއްޖެ  އެގޮތުން  ޒިންމާއެއްކަމަށާއި،  އެފަރާތުގެ  ފަދައިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ސައްކަތައް ކުރުމަކީ އެހީތެރިވެދިނުމާއި ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ އަދި/ނުވަތަ ޙަވާލުކުރާ މަ އޮފީހުގެ ކަންކަމުގައި  

 19ވަނަ ނަންބަރާއި    17މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޒިންމާއެއްކަން އެފަރާތުގެ ޖޮބް ޑިސްކްރިޕްަޝންގެ  

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ސްޓާފުން ޓްރެއިން ކުރުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

ޑިސްކް ޖޮބް  ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ  ތެރެއިންކަމަފަރާތާ  އިމުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ    ށާއިރިޕްަޝނުގެ  އޭގައި 

އަދި   ޙަވާލުކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި،  ފަރާތާ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މަސައްކަތެއް  އެއްވެސް  ބޭރުން  ކަންކަމުގެ 

ކުރުވާފައި މަޖުބޫރުން  މަސައްކަތެއް  ފަރާތުން   އެއްވެސް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ނުވާނެކަމަށްވެސް 

 ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  

ގޮތުގައި   8.4.3 ހެއްކެއްގެ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  އަދާކުރަމުން  ހާޒިރުމައްސަލަ  ހެކިބަސް  ފިންގަރ  ނޮބަރޓް  ވި 

މައިގަނޑު    ޖުމުލަގޮތެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވަޒީފާގެ ބަޔާނެއް ދީފައިވާނެކަމަށާއި،

މަސައްކަތްކަމަށާއި،  ސޭލްސްގެ  މަރކެޓިންގއާ  މަސައްކަތަކީ  ކުރި  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގޮތެއްގައި 

އެޖެންސީސްއާއި   ޓްރެވަލް  އަދި  އެހީވެދޭކަމަށާއި،  ކަންތައްތައްވެސް  ރިޒަރވޭަޝންގެ  އޮފީހާ  ފްރޮންޓް 

އެޖެންސީސްއާއި   ޓްރެވަލް  ރާއްޖޭގެ  ބޭރުގައާއި  ކުރުމަށް ރާއްޖެއިން  މަސައްކަތް  ގުޅިގެން  އޮޕަރޭޓަރުންނާ 

މާރިއާ   ގުޅިގެން  ޒިންމާތަކާއި  ވަޒީފާގެ  މަސައްކަތްކޮށްދޭކަމަށާއި،  ބޭއްވުމަށް  ކޮންޓްރެކްޓް  އެފަރާތްތަކާއެކު 

ނުވަތަ   އެކަކު  މަާޤމުތައް  ދެ  އާންމުކޮށް  ފަހަރު  ބައެއް  ކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި،  ަޝކުވާއެއް  އެއްވެސް 

މަ  ކުޑަ ދެމީހަކަށް  އޮޕަރޭަޝންއަކީ  ނުވަތަ  މަސައްކަތަކީ  ކުންފުނީގެ  އެއީ  ސައްކަތްކުރާކަމަށާއި، 
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އޮޕަރޭަޝނަކަށްވާތީ އެކި މަސައްކަތްތައް ބައެއް ފަހަރު މަލްޓި ޓާސްކް ކުރާކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ސޭލްސް  

ހުށަހެޅި މައްސަލަ  ހުރެދާނެކަމަށާއި،  ގޮސްފައި  ކުރަމުން  ދެމީހަކު  ނުވަތަ  އަދާކުރި   އެކަކު  ވަޒީފާ    ފަރާތް 

ފްއޮންޓް   ރިޒަވޭަޝންއާއި  އަދި  ސޭލްސްކަމަށާއި،  މާރކެޓިންގއާއި  މަސައްކަތަކީ  މައިގަނޑު  މުއްދަތުގައި 

އޮފީހަށްވެސް އެހީތެރިވެދިންކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ ބަދަލު އައުމަކީ ރީއެސައިންމަންޓް  

އައި ޑިސްކްރިޕްަޝނަށް  ޖޮބް  ދެވިފައިވާނީ  ނުވަތަ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަދަލެއްނޫންކަމަށާއި،   

ބަޔާންކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ނުވަތަ ހެކިވެރިޔާ ވަޒީފާ  )އެކެއް(    1ކަނޑައެޅިގެން   ވަޒީފާގެ 

ރާކަމަށާއި،  ބަޔާނުގައި ސޮއިކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭތަނަކީ ހު

މަސައްކަތްކުރާ   އޮޕަރޭޓަރސް  ތަންތަނުގައި  އެހެން  މާލެއާއި  އޮޕަރޭޓަރސް  ޓުއަރ  އެހެންނަމަވެސް 

 ތަންތަނަށް ދާންޖެހޭގޮތަށް ހަމަޖެހިފައި އޮންނަކަމަށްވެސް ހެކިވެރިޔާ ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  

މި   ؛ށަހަޅާފައިވާ އީމެއިލަށް ބަލާއިރުގެ ގޮތުގައި ހު  4ޑޮކިއުމެންޓް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  އެގޮތުން   8.4.4

މައްސަލަ ހުށަހެޅި    2021ޑިސެންބަރު    21މައްސަލަ ރައްދުވި ކުންފުނީގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު  އީމެއިލަކީ  

އީމެއިލެ ފަރާތަށް   އޮންނަކަމާއި،  ފޮނުވާފައިވާ  އެނގެން  އައު  އްކަން  އެގްޒެގެޓިވްގެ   4ރިޒަވޭަޝން 

ފަރާތަށް )ހަތަރެއް(    4މަާޤމަށް  )ހަތަރެއް(   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ތަމްރީނުކުރުމަށްޓަކައި  މުވައްޒަފެއް 

ތަމްރީނު   ގަޑިތަކާއި،  ގެންދަންޖެހޭނެ  ކުރިއަށް  ތަމްރީނު  އެގޮތުން  ޙަވާލުކުރެވިފައިވާކަމާއި، 

ބަޔާންކޮށް މުއްދަތު  ފާހަގަފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ  އީމެއިލެއްކަން  ރިޒަވޭަޝން ފައިވާ  އެގޮތުން  ކުރެވޭކަމާއި، 

ނެތްކަމަށާއި،  ތަންފީޒުކުރެވެން  އެކަން  ޖެހުނުކަމުގައިވިޔަސް  ވަކިކުރަން  މާރކެޓިންގ  އަދި  ސޭލްސް 

އަމާޒަކީ   ކުންފުނީގެ  ތަންފީޒުކުރުންކަމަށް    2022ޖަނަވަރީ    31އެހެންނަމަވެސް  ނިޔަލަށް  ގެ 

 ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

އެ   8.4.5 ބަލާއިރު  ބަޔާނަށް  ވަޒީފާ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

 ؛ ލިޔުމުގައި
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“17. If necessary, assist front office and represent PSM at the airport with guest 

Arrivals/departures.  

19. Performs any other duties which be assigned from time to time by the general 

manager and/or accounts manager.”  

ލުކުރާ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި  މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު ޙަވާ 

ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  ބަޔާނުގައި  ވަޒީފާ  މި  ނަމަވެސް  ބެލެވުނު  ޒިންމާއެއްކަމަށް  ވަޒީފާގެ  ފަރާތުގެ 

ސޮއިކޮށްފައިނުވާތީ   ފަރާތުންވެސް  ވަޒީފާދިން  އަދި  ބަޔާންފަރާތުންވެސް  ވަޒީފާ  ހުށަހެޅި   މި  މައްސަލަ 

 ވިފައިވާކަމަށް ބަލާނެ ހަމައެއް އޮތްކަމަށް ނުފެނެއެވެ.  ފަރާތަށް ޙަވާލުކުރެ 

 ؛ ގައިމާއްދާވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު އެ   3)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  2008/2އެގޮތުން ާޤނޫނު ނަންބަރު  8.4.6

 ")ހ( އެއްވެސް މީހަކު ލައްވައި، މަޖުބޫރުން މަސައްކަތް ކުރުވައިގެން ނުވާނެއެވެ.  

)ށ("މަޖުބޫރުން މަސައްކަތް ކުރުވުން" މާނަކޮށްދެނީ، މީހަކު އޭނާގެ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ދޭ ޚިދްމަތެއް ހޯދުން ފިޔަވައި،  

އަދަބެއް ދޭނެކަމުގެ އިންޒާރު ދީގެން ނުވަތަ ނުފޫޒުގެ ބާރު ބޭނުންކޮށް ބިރުދައްކައިގެން މީހެއްގެ ފަރާތުން ޚިދްމަތް  

 ހޯދުމަށެވެ."  

 ؛ ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގައި 15އެ ާޤނޫނުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭއިރު، މިފަދައިން 

މުވައްޒަފާ   ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ  ބަޔާން،  ދެމެދުގައި ޙަވާލު "ވަޒީފާގެ  ދެފަރާތުގެ  ނުވާނަމަ،  އަނގަބަހުން   ކޮށްފައި 

ހިމެ  އެއްބަސްވުމެއްގައި  އެ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި  ނުވަތަ  ދަށުން   ނެންޖެހޭނެ އެއްބަސްވެވިފައިވާ  މާއްދާތަކާއި ޝަރްޠުތަކުގެ 

އެ  ލިބިގަތުމަށްޓަކައި،  މަންފާއެއް  ލިބެންޖެހޭ  އެމުވައްޒަފަކަށް   އެމުވައްޒަފަކަށް  ޙައްޤު  ތަންފީޒުކުރުމުގެ  އެއްބަސްވުމެއް 

ތަން  ލިބޭގޮތަށް  ގެއްލުމެއް  މުވައްޒަފަކަށް  ސަބަބުން  އެއްބަސްވުމެއްގެ  އެފަދަ  އަދި  ޙައްޤެއް  ލިބިގެންވެއެވެ.  ފީޒުކުރުމުގެ 

 " .ނުވެއެވެ  ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ލިބިގެނެއް 

އެގޮތުން އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު އެންމެހައި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރުމުން، މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،   8.4.7

ނަމަވެސް،   ބުރަވެވުނު  ޙަވާލުކުރެވިފައިނުވާކަމަށް  ބަޔާން  ވަޒީފާ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލަ 
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މުވައްޒަފުންތަކެއްގެ   ފަދައިން  އީމެއިލުގައިވާ  ފޮނުވާފައިވާ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި 

ޙަވާލުކުރެވިފައިވަ  ކުރުމަށް  މަސައްކަތް  އެނގެން ނީ  ތަމްރީނުކުރުމުގެ  ގޮތެއްގައިނޫންކަން  ދާއިމީ 

ޙަވާލުކުރެވިފައިވަނީ    އޮންނަކަމާއި، މަސައްކަތް  މުއްދައެ  ބަޔާންކުރުމަށްފަހުކަން ވަކި  ކަނޑައެޅި  ތެއް 

އެ މަސައްކަތަކީ ސީދާގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ޚިލާފު  އެނގެން އޮންނަކަމާއި،  

މަސައްކަތެއް ދުރު  ފަރާތުން ކަނުވަތަ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެކަން  އިތުރުން  ނެތުމުގެ  އެނގެން  ން 

ގުޅިގެން މައްސަލަ    އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުން އެ މަސައްކަތާމީގެ އިތުރުން    ސާބިތުކޮށްދީފައިނުވާކަމާއި،

އިޢުތިރާޒު ފަރާތުން  ނަންބަރު  ހުށަހެޅި  ާޤނޫނު  އަދި  ނެތްކަމާއި،  އެނގެން   2008/2ކޮށްފައިވާކަން 

ާޤ ގެ  ނޫ )ވަޒީފާއާބެހޭ  އެ   3ނު(  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަދައިން  ބަޔާންކުރާ  މާއްދާގައި  ވަނަ 

މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެ މަސައްކަތް ނުކޮށްފިނަމަ އަދަބެއް ދޭނެކަމުގެ އިންޒާރެއް ނުވަތަ ނުފޫޒުގެ  

ހުށަހެޅި   ބިރުދައްކައިގެންކަން މައްސަލަ  ބޭނުންކޮށް  ފަރާތުން ސާބިތުކޮށްދީފައިނުވާތީ، މި ނުކުތާގައި ބާރު 

ހަމައެއް   ކަނޑައަޅާނެ  ކުރުވާފައިވާކަމަށް  މަސައްކަތް  މަޖުބޫރުން  ލައްވައި  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 އޮތްކަމަށް ނުފެނެއެވެ.  

މައްސަލަ ރައްދުވި  ؛ އޮތްތޯ ބަލާއިރުާޤނޫނުތަކުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުންފުނި ޖޫރިމަނާކުރުމަށް އަމުރުކުރާނެ ހަމައެއް   .9

ޖޫރިމަނާކުރު އެދިފައިވަނީ  ކުންފުނި  ބިނާކޮށްކަން މަށް  މައްޗަށް  އަސާސެއްގެ  ކޮން  އަދި  ގުޅިގެންކަން  ކަމަކާ  ކޮން 

ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށް އަމުރުކުރާނެ  ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާތީ، މައްސަލަ ރައްދުވި ކުންފުނި  ން  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތު

 އޮތްކަމަށް ނުފެނެއެވެ.  އެއް ހަމަ

ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުން ފެށިގެން    2021ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން    54ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ   .10

އަމުރުކު   2022 ދިނުމަށް  ބަޔާން  މުސާރައިގެ  ނިޔަލަށް  މަހުގެ  ފެބުރުވަރީ  އަހަރުގެ  އޮތްތޯ ވަނަ  ހަމައެއް  ރާނެ 

 ބަލާއިރު، 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ޕަރލް ސޭންޑްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
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ޙަީޤަޤތެއް  މުސާރައި  10.1 ބުނެ ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ  ގެ ބަޔާން ހޯދުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެދިފައިނުވާކަމަށް 

ަޝކުވާ   މެނޭޖަރަށް  ޖެނެރަލް  ނުލިބިގެން  ސްލިޕް  މުސާރަ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނޫންކަމަށާއި، 

 ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ކޮށްފައިވާނެކަމަށް

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ ބަޔާން ލިބިދިނުމަށް  10.2

ނެތްކަމަށާއި،   އިޢުތިރާެޟއް  އެއްވެސް  ކުންފުނީގެ  ދިނުމަށް  ލިޔުން  އެ  ނެތްކަމަށާއި،  ހުރަހެއް  އެއްވެސް 

ޖަ ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ފެބުރުވަރީ    2022ނަވަރީ  މައްސަލަ  ފެށިގެން  ވަޒީފައަށް   2022އިން  ހަމައަށް  އާ 

ރައްދު  ހާޒިރު އެފަރާތަށް  ސްލިޕްތައް  ދިންކަމުގެ  މުސާރަ  ގޮތަށް  އެދިފައިވާ  އެފަރާތުން  ވެފައިނުވާތީ، 

އެފަރާތަށް ކުރެވިފައިނުވާކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާ މުސާރަ ސްލިޕްތަކާ ޙަވާލުވުމުގައި  

 އެއްވެސް ހުރަހެއް އޮތްކަމަށް ނުދެކޭކަމަށްވެސް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  

ގޮތުގައި   10.3 ހެއްކެއްގެ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  އަދާކުރަމުން  ހާޒިރު މައްސަލަ  ހެކިބަސް  ފިންގަރ  ނޮބަރޓް  ވި 

ންނަށް ދެނީ މުސާރަ ޖަމާކުރުމަށްފަހު ނުވަތަ މުސާރަ ޖުމުލަގޮތެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، މުސާރަ ސްލިޕް މުވައްޒަފު

ސްލިޕް   މުސާރަ  މާރިއާގެ  އެކައުންޓްސްއިންކަމަށާއި،  ޙަވާލުކުރާނީ  ސްލިޕް  މުސާރަ  ދިނުމަށްފަހުކަމަށާއި، 

ހެކިވެރިޔާ ސެ ފޮނުވާނެކަމަށް  އެ  ބުނެފައިވާކަމުގައިވާނަމަ  އަންގަ   އަށް  އެޗް.އާރް  ދިނުމަށް  ސްލިޕް  އި  ލަރީ 

ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އިރުާޝދު ދީފައިވާނެކަމަށާއި، ނަމަވެސް ސެލަރީ ސްލިޕް ދިންކަމެއް ނުވަތަ ނުދޭކަމެއް  އެކަމާ

 ހެކިވެރިޔާއަށް ދަންނަވަން ނޭނގޭކަމަށްވެސް ހެކިވެރިޔާ ބުނެފައިވެއެވެ.  

 ؛ ގައިމާއްދާވަނަ  54)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  10.4

ވަޒީފާދޭފަރާތުން، މުވައްޒަފުންނަށް   "މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ދޭއިރު، އެމުސާރަޔާއެކު ތިރީގައިއެވާ ކަންތައްތައް ހިމެނޭ ލިޔުމެއް 

 .ދޭންވާނެއެވެ 

  ؛(މުސާރަދެވޭ މުއްދަތުގައި އެމުވައްޒަފަކަށް ލިބޭ މުޅި މުސާރައިގެ ޖުމުލަ އަދަދު 1) 

 ؛އެ އަދަދު ކަނޑަންޖެހުނު ސަބަބު  އެމުސާރައިގެ ޖުމުލައިން ކަނޑާފައިވާނަމަ، އެގޮތުން ކެނޑި އަދަދާއި އް  ޢަދަދެ ( އެއްވެސް  2) 

 ( މުސާރަދެވޭ މުއްދަތުގައި، މުވައްޒަފަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ދެވޭ އަސްލު އަދަދު." 3) 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ޕަރލް ސޭންޑްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
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ބަޔާނެ 10.5 މުސާރައިގެ  މުސާރަދޭއިރު  މުވައްޒަފަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  އެކަމުގެ  މިފަދައިން  ދީފައިނުވާނަމަ  އް 

އެނގެން   ބެލުމުން  އަށް  )ރ(  މާއްދާގެ  އެ  ހަމަ  ހުށަހެޅިދާނެކަން  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ަޝކުވާ 

ބަޔާނަކީ  މުސާރައިގެ  ރިޢާޔަތްކުރުމުން،  ކަންކަމަށް  އެންމެހައި  އިސްވެފާހަގަކުރެވުނު  އޮންނަކަމާއި، 

ާޤ ލިޔުމެއްކަން  ދޭންޖެހޭ  ހުށަހެޅި ފަރާތުން  މުސާރަދޭއިރު  އޮތްއިރު، މައްސަލަ  ަޞރީޙަކޮށް އެނގެން  ނޫނުން 

އަދި   އިންކާރުކޮށް  ފަރާތުންވެސް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ދިނުމަށް  ބަޔާން  މުސާރައިގެ  މުއްދަތުގެ  އެދިފައިވާ 

އެއްބަސްވެފައިވާގޮތަށް   ދެފަރާތުން  ފެ  2021އިޢުތިރާޒުކޮށްފައިނުވާތީ،  މަހުން  ޖުލައި  އަހަރުގެ  ށިގެން  ވަނަ 

ފަރާތުން    2022 ރައްދުވި  މައްސަލަ  ބަޔާންތައް  މުސާރައިގެ  ނިޔަލަށް  މަހުގެ  ފެބުރުވަރީ  އަހަރުގެ  ވަނަ 

 ދެކެމެވެ. މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދިނުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރަންޖެހޭކަމުގައި 

 އަމުރުކުރާނެ ހަމައެއް އޮތްތޯ މުސާރައާއި ސަރވިސް ޗާޖު ނަގައިދިނުމަށްވަނަ އަހަރުގެ ފެބުރުވަރީ މަހުގެ    2022 .11

 ބަލާއިރު،  

ފަހުން  11.1 އެންމެ  ވަޒީފާއަށް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގޮތުގައި  ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ފަހުން،   ދުވަހުގެ  ހު  2022ފެބުރުވަރީ    02ނިކުތް  މައްސަލަ  އީމެއިލަކީ  ކުރި  ހޯދުމަށް ގައި  ފަރާތް  ށަހެޅި 

  02އެންމެ ފަހުން ކުރި އީމެއިލްކަމަށާއި، އެފަރާތުން ކުރި ހުރިހާ އީމެއިލަކަށްވެސް ޖަވާބުދީފައިވާނެކަމަށާއި،  

ކޮންޓެކްޓްކުރަން   2022ފެބުރުވަރީ   ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަހުން  ގެ 

ކޮށްފައި  މަސައްކަތެއް  އަދި  އެއްވެސް  ހޯދާކަމާއި،  ފަރުވާ  ބަލިވެގެން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނުވާކަމަށާއި، 

މެޑިކަލް ބިލްތައްވެސް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާ ހިއްސާކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަން 

ފަރާތަށް އަންގާފައިނުވާއިރު،  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި    ކަންއޮތޮރައިޒްޑް ލީވްގައި ހުރި

ފަރާތް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަޅާފައިނުވާކަމަށާއި،  ފިޔަވަޅެއްވެސް  އިޞްލާޙީ  އެއްވެސް  ގުޅިގެން  އެކަމާ  އަދި 

މަސައްކަތުގެ   ސަބަބަކީ  މައިގަނޑު  ނުވެވުނު  ހާޒިރު  ވަޒީފާއަށް  މަހުގައި  އެކަށީގެންވާ މާޙައުފެބުރުވަރީ  ލަކީ 

މާޙައުލަކަށް ޖިންސީ   ރައްކާތެރި  ކުރި  ފަރާތުން  އިސް  އެންމެ  ތަނުގެ  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ނުވާތީއާއި 

ސަބަބުން  ޢަމަލުތަކުގެ  ކުރި  ފުރުވާލުމަށްޓަކައި  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަހުން  އޭގެ  ފުރައްސާރަކުރުމާއި 
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ސަބަބުން   ބަލިޙާލަތުގެ  ނަފްސާނީ  ދިމާވި  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  ހޯދަން    ިޞއްޙީމައްސަލަ  ޖެހުމުގެ  ފަރުވާ 

ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ހާޒިރުވެފައިނުވާތީއާއި ސަލާމުގެ    2022އެގޮތުން ފެބުރުވަރީ  ސަބަބުންކަމަށާއި،  

ފެބުރުވަރީ   ބުނާއިރު،  ނުދެވޭނެކަމަށް  ޗާޖު  ސަރވިސް  މުސާރައާއި  ބުނެ  ހުށަހަޅާފައިނުވާތީކަމަށް  ސެޓްފިކެޓް 

ސަލާމުގެ   ހިމެނޭ  މަހުގެ  ތެރޭގައި  މުސާރައިގެ  މަހުގެ  ފެބުރުވަރީ  ހުށަހަޅާފައިވާނެކަމަށާއި،  ސެޓްފިކެޓްވެސް 

ޖަނަވަރީ   ބަޔަކީ  ޗާޖުގެ  މަހު  16ސަރވިސް  ޖަނަވަރީ  އެއްޗަކަށްވާއިރު  ހިމެނޭ  ފެށިގެން  ދުވަހުން  ގެ  ވަނަ 

ަޤބޫލުނު ބުއްދި  ނުދިނުމަކީ  ޗާޖު  ސަރވިސް  އެމަހުގެ  ފަރާތަކަށް  ލިބުނު  ކަމެއްކަމަށާއި، މުސާރަ  ކުރާ 

ސަލާމުގައި ހުންނަ ދުވަސްތަކުގައި ސަރވިސް ޗާޖު ނުލިބޭ ާޤނޫނީ އެއްވެސް ހަމައެއް ނުވާކަމަށާއި، މެޑިކަލް  

ގެ މެޑިކަލް ބިލުތައް ހިމަނާފައިވުމަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ހުރީއިންބަރސް ލިޔުންތަކުގައި ފެބުރުވަރީ މަ 

ސަލާމުގެ   މަހުގެ  ބަލަންޖެހޭކަމަށްފެބުރުވަރީ  ކަމަށް  ހެއްކެއް  ލިބިފައިވާކަމުގެ  ވެސް  ސެޓްފިކެޓްތައްވެސް 

 ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  މައްސަލަ ހުށަހެޅި

ގައި ގިނަ   2022މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ފެބުރުވަރީ   11.2

ހުރީ ހާޒިރުދުވަސްތަކަކަށް   ވަޒީފާއަށް    ނުވެ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ލީވްއެއްގައިކަމަށާއި،  އަންއޮތޮރައިޒްޑް 

އެކި ހާޒިރު ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އެދި  ބަޔާންކުރުމަށް  ހުރި ސަބަބު  ލީވެއްގައި  އަންއޮތޮރައިޒްޑް  ނުވެ 

ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެ މުއް ތެރޭގައި އެއްވެސް ފަހަރު މަތިން އީމެއިލް ފޮނުވާފައިވީނަމަވެސް މައްސަލަ  ދަތުގެ 

ާޤނޫނުގެ   ވަޒީފާއާބެހޭ  އަދި  ޕޮލިސީ  ކުންފުނީގެ  ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމަށާއި،  ޑޮކިއުމެންޓެއް  ވަނަ    42މެޑިކަލް 

ވަޒީފާއަށް   ބަލިވެގެން  މުވައްޒަފަކު  ފަދައިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ށ(  ދެން  ހާޒިރުމާއްދާގެ  ހިނދު،  ނުވާ 

ނުވެވުނު ސަބަބު ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް އަންގައި،    ހާޒިރުވާ ދުވަހު ވަޒީފާއަށް  ހާޒިރު  އެންމެ އަވަހަށް ވަޒީފާއަށް

މުވައްޒަފަށް ޖެހުނު ބައްޔަކީ ކޮބައިކަމާއި، ޗުއްޓީގައި އެފަރާތް ހުންނަންޖެހެނީ ކިތައް ދުވަހަށްކަން އަންގައިދޭ  

ކަން ފުރިހަމަވުމުން ނޫނީ ޗުއްޓީގައި ހުރި  މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓެއް އެ މުވައްޒަފެއް ހުށަހަޅަންވާނެކަމަށާއި، އެކަން

ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  އެހެންކަމުން  ލާޒިރުވެގެންނުވާކަމަށާއި،  ފަރާތަށް  ވަޒީފާދޭ  ދިނުން  މުސާރަ  ދުވަސްތަކަށް 
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ނުވި ދުވަސްތަކަށް މުސާރަދޭންޖެހޭކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ަޤބޫލުނުކުރާ    ހާޒިރުފަރާތުން ވަޒީފާއަށް  

 ވެސް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ކަމަށް

ގޮތުގައި   11.3 ހެއްކެއްގެ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  އަދާކުރަމުން  ހާޒިރު މައްސަލަ  ހެކިބަސް  ފިންގަރ  ނޮބަރޓް  ވި 

ފެބުރުވަރީ   ބުނެފައިވަނީ،  ފުރިހަމައަށް   2022ޖުމުލަގޮތެއްގައި  މުސާރަ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގައި 

ދީފައިނުވަނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެފަރާތުން މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓް ހުށަހަޅާފައިނުވާތީކަމަށާއި،  

ނަމަވެސް    މައްސަލަ އެނގޭކަމަށާއި،  ހުރިކަން  ޗުއްޓީގައި  ސަލާމުގެ  ފަހުކޮޅުގައި  ޖަނަވަރީ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި 

ފެބުރުވަރީ މަހުން ފެށިގެން މާރިޗު މަހުގެ ނިޔަލަށް އެފަރާތުން ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި ހުރިކަން ނޭނގޭކަމަށާއި،  

ހުށަހަޅާފައިނުވާތީކަމަށާއި، ލިޔުމެއް  އެފަދަ  އެފަރާތުން  ހުށަހެޅި    އެއީ  މައްސަލަ  ޑިޕާޓްމަންޓުން  އެޗް.އާރު 

ނަމަވެސް   އެންގިކަމަށާއި،  ހުށަހެޅުމަށްވެސް  ވާނަމަ  ލިޔުމެއް  އެފަދަ  އަދި  މުޢާމަލާތްކުރިކަމަށާއި،  ފަރާތަށް 

އެފަރާތުން އެފަދަ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ޖަނަވަރީގައި ހުށަހެޅި މެޑިކަލް  

ސެޓްފިކެޓުގައި ކޮން ކަމަކާ ގުޅޭ ނުވަތަ ކޮން ބައްޔަކާ ގުޅޭގޮތުންކަމެއް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި، މައްސަލަ  

ހުށަހެޅި ފަރާތް ނަފްސާނީ ބައްޔަށް ފަރުވާއެއް ބޭނުންވާކަމަށް އެއްވެސް ޑޮކްޓަރަކު އިރުާޝދު ދޭކަމަށްވާނަމަ  

ހުއްދަ   ކުންފުނިން  ލިބިގަންނަން  ފަރުވާއެއް  ޑޮކްޓަރެއްގެ  އެ  އެއްވެސް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ހޯދަންޖެހޭނެކަމަށާއި، 

ކޭ   ޑޮކިއުމެންޓް  ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމަށާއި،  ހުށަހެޅި ފަރާތުން  މައްސަލަ  ގެ    (Document K)އިރުާޝދެއް 

ބެލެވޭކަމަށާއި ލިބިފައިވާކަމަށް  ހެކިވެރިޔާއަށް  ލިޔެކިޔުންތައް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ޑޮކްޓަ، ގޮތުގައި  ރުގެ  ނަމަވެސް 

 ލިޔުން ހެކިވެރިޔާއަށް ފެނިފައިނުވާކަމަށްވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

ބެލިއިރު،   11.4 ލިޔެކިޔުންތަކަށް  ހުށަހެޅި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  އެގޮތުން  ހުށަހެޅި    21މައްސަލަ 

 ؛ގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ފޮނުވި އީމެއިލުގައި  2022ޖަނަވަރީ 

“After consulting with my legal counsel, I have decided to exercise my rights under the 

Employment Act 2008/2 under clause 21,5 stating that I have the right to stay away 

from the work environment or not to be forced to come into physical meeting with the 
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general manager Mr. Norbert, as I strongly believe this is a direct hazard to my health 

and life. However, if I must attend any meeting regarding my departure from the 

company, I will need a 48-hour notice to make the necessary arrangements (legal counsel 

and Maldives Police Service).  

Moreover, I would like to reiterate that since January 17th, 2022 and onwards, that I 

cannot and will not take any responsibility for any work-related tasks that involve the 

use of any company issues items such as the company email, innkeeper, server, pc login 

and the like.”  

ވުމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ކުންފުނީގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު  މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި

ފަރާތުގެ   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސަބަބުން  ފިންގަރގެ  ނަފްސަށް  ިޞއްޙަނޮބަރޓް  އަދި  ނުރައްކާވަކަމަށް  ތަށް 

 ން އެކަހެރިވުމުގެ އިޚްތިޔާރު ބޭނުންކުރިކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،މާޙައުލު ަޤބޫލުކުރެވޭތީ ވަޒީފާގެ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ބަލި ޙާލަތު ހުރިގޮތް ބަޔާންކޮށް، އަދި އޮފީސް މާޙައުލުގެ ސަބަބުން އެންޒައިޓީ  11.5

ޓެސްޓް ހަދަންޖެހޭ  ހުރުމުން  ފަރާތުގެ ޑިސްއޯޑަރ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސަބަބުން  ހަދަންޖެހުމުގެ  ތަކެއް 

ފަރާތުގެ   ރައްދުވި  މައްސަލަ  މަްޝވަރާކުރުމަށް  ހަމަޖެއްސުމަށް  ކަންކަން  ފުރުމުގެ  އަދި  ރީއިމްބަރސްމަންޓް 

  2022ޖަނަވަރީ    25އޮފީހަށް އައުމަށް އުޒުރުވެރިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  

 ވެއެވެ.  ގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވާ އީމެއިލަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮ

 KMC/2022/231  (01މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކުލުނު މެޑިކަލް ކްލިނިކްގެ ނަންބަރު   11.6

ގެ އެޖަސްޓްމަންޓް އަށް ބެލުމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތު  ”Certificate of Leave“(  2022މާރިޗު  

ފަރާތަށް  ގެ    (Adjustment D/O)ޑިސްއޯޑަރގެ   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ    2022ފެބުރުވަރީ    14ސަބަބުން 

އޮންނަކަމާއި،    2022ފެބުރުވަރީ    28އިން   އެނގެން  ދީފައިވާކަން  މުއްދަތު  ލީވްގެ  އީވް  އަށް  އެއަށްފަހު 

ނަންބަރު   ހުށަހެޅި    ’Medical Certificate‘(  2022މާރިޗު    01)  3892ކްލިނިކްގެ  މައްސަލަ  އިން 
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މާރިޗު   13އިން    2022މާރިޗު    01އަދި ބޮލުގައި ރިއްސުމުގެ ސަބަބުން    (Vertigo)ފަރާތުގެ ވަރޓިގޯ  

 މުއްދަތު ދީފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. ސަލާމުގެ ދުވަހުގެ  13އަށް  2022

ރިޕޯޓު   11.7 މެޑިކަލް  ސަލާމާގުޅޭ  ލިޔެކިޔުންތަކާއި  އެންމެހައި  ގުޅޭ  ސަލާމާ  ފަރާތު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެގޮތުން 

ހިޔުމަން    2022މާރިޗު    13ކޮށް  އެއްކަރުދާސް މެނޭޖަރަށާއި،  ޖެނެރަލް  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ގައި 

ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އީމެއިލުގައި،  ފޮނުވާފައިވާ  ކޮޕީކޮށް  ފަރާތްތަކަކަށް  އިތުރު  ރިސޯސަސްއަށާއި، 

ފޮނުވައިދިނުމަށާ ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ލިޔެކިޔުންތައް  ގުޅޭ  ފަރާތުން ފުރުމާ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އި، 

ޤައުމަށް   މާޙައުލުން އަނބުރާ  ނުރައްކާތެރި  މާޙައުލުގެ  މަސައްކަތުގެ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފުރަންދެން 

ބުނެފައިވާކަން   ބޭނުންކުރާނެކަމަށް  ޙައްުޤ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހުރުމަށްޓަކައި  ރައްކާތެރިވެ 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

 ؛ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި 42)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  2008/2ނަންބަރު ާޤނޫނު  11.8

މަދުވެގެން  މުވައްޒަފަކަށްވެސް  ކޮންމެ  ލިބޭގޮތަށް  މުސާރަ  އަހަރަކު،  ކޮންމެ  ޚިދުމަތްކުރާ  މުވައްޒަފަކު    )ތިރީސް(   30 ")ހ( 

 .ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް، ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި ދޭންވާނެއެވެ 

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ   )ށ( ބަލީގެ ބާވަތާއި އެ ބަލީގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފަކަށް މަސައްކަތަށް ނުނިކުމެވޭނެ މުއްދަތު ބަޔާންކޮށް، 

ދޫކުރާ މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓެއް   މެނުވީ، ވަޒީފާއަށް ނުކުން ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިޔަކު  ހުށަހެޅުމުން  އެ މުވައްޒަފަކަށް    ނަ ދުވަހު 

 .ލާޒިމުވެގެންނެއް ނުވެއެވެ  ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ދިނުން، ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް 

  15ދުވަހުގެ ތެރެއިން    )ތިރީސް(   30)ނ( މި މާއްދާގެ )ށ( އެހެންއޮތް ނަމަވެސް، ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކުރާ  

ސަލާމުގެ  ، މަތިން، މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓަކާ ނުލައި  އްގެ )ދޭއް( ދުވަހަށްވުރެ ދިގު ނުވާނެ ގޮތެ   2ދުވަސް، ވިދިވިދިގެން  )ފަނަރަ(  

 ".ވަޒީފާއަދާކުރާ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ  ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު، 

)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ   30ހަރަކު  މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް އަ 11.9

)ދޭއް( ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވާގޮތަށް ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ނަގާނަމަ    2ނެގުމުގެ ޙައްުޤ ލިބިގެންވާކަމާއި، ނަމަވެސް  

ދެން އެންމެ އަވަހަށް ވަޒީފާއަށް ނިކުންނަ ދުވަހަކު ިޞއްޙީ މަސައްކަތްތެރިޔަކު ދޫކުރާ މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓެއް 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ޕަރލް ސޭންޑްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
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އޮންނަކަމާއި،  ހު އެނގެން  ސެޓްފިކެޓް    2ށަހަޅަންޖެހޭކަން  މެޑިކަލް  ނުވާނަމަ  އިތުރު  ދުވަހަށްވުރެ  )ދޭއް( 

މިފަދައިން  އެހެންނަމަވެސް  އޮންނަކަމާއި،  އެނގެން  ލިބިގެންވާކަން  ޙައްުޤ  ބުނުމުގެ  ސަލާމް  ހުށަނާޅައިވެސް 

އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު   ބުނެވޭނީ  ދުވަހުގެ  )ފަނަރަ(    15ތެރެއިން    ދުވަހުގެ)ތިރީސް(    30ސަލާމް 

 ސަލާމުގައިކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. 

 ؛ގައި 5ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ  21ހަމަ އެ ާޤނޫނުގެ  11.10

އޭނާގެ ވަޒީފާއިން ވަކި   ")ށ( މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤީ މިންގަނޑަށް މުވައްޒަފަކު ތަބާނުވާކަމަށް ބެލުމުގައި، ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު 

 .ކަމުގައެއް ނުބެލެވޭނެއެވެ  ކުރުމުގައި، ތިރީގައި އެވާ ކަންތައްތައް، އެއީ، އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް 

ނުރައްކާތެރި 5)  ނުސީދާގޮތުން  ސީދާގޮތުންނާއި  މާޙައުލަކީ  އުޅެންޖެހޭ  ތިމާ  ކުރަން  މަސައްކަތް  ތިމާގެ   (  ގެއްލުމެއް 

މާޙައުލެއް  ލިބިދާނެ  ފުރާނައަށް  ނުވަތަ  އެކަށީގެންވާ   ޞިއްޙަތަށް،  އެމާޙައުލުން   ކަމަށް،  ކުރެވިގެން،  ގަބޫލު  ގޮތުގައި 

 ؛"ބޭނުން އޭނާ ކުރުން ނުވަތަ ކުރަން އުޅުން  ދުރުވުމަށް އެމުވައްޒަފަކަށް ލިބިދޭ ޙައްޤެއްގެ 

 ؛ވަނަ މާއްދާގައި 77މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އަދި އެ ާޤނޫނުގެ  11.11

ކަމަށް ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތަށް ގަބޫލުކުރެވޭ "ތިމާގެ ޞިއްޙަތަށް ނުވަތަ   ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ  ބޮޑު  އެކަށީގެންވާ   ފުރާނަޔަށް 

 ".ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ  ސަބަބުތަކެއް ހުރިނަމަ، އެފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރުމުން ދުރުހެލިވުމުގެ ޙައްޤު، ވަޒީފާ އަދާކުރާ 

މަ މުވައްޒަފު  ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން  ސީދާގޮތުންނާއި  މިފަދައިން  މާހައުލަކީ  އުޅެންޖެހޭ  ސައްކަތްކުރަން 

އެމުވައްޒަފެއްގެ   ގެއްލުމެއް  ނުރައްކާތެރި  ލިބިދާނެފަދަ  ިޞއްޙަނުސީދާގޮތުން  ފުރާނައަށް  ނުވަތަ  ތަށް 

އެ  މާޙައު ަޤބޫލުކުރެވިއްޖެނަމަ  ގޮތުގައި  އެކަށީގެންވާ  މުވައްޒަފަކަށް މާޙައުލުލެއްކަމަށް  އެ  ދުރުވުމަށް  ން 

މިންގަނޑަށް  ލިބިދީ އަޚްލާީޤ  މަސައްކަތުގެ  މުވައްޒަފަކު  އެ  އެއީ  ކުރުމުން  ބޭނުން  ޙައްެޤއްގެ  ފައިވާ 

ނުރައްކާތެރި   މާޙައުލަކީ  އެ  ނަމަވެސް  އެނގޭކަމާއި،  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  ނުބެލެވޭނެކަމަށް  ތަބާނުވުންކަމަށް 

ކޮބަ ަޤބޫލުކުރެވުމަކީ  ގޮތެއްގައި  އެކަށީގެންވާ  ާޤނޫނުގައި    އިކަންމާޙައުލެއްކަމަށް  މާނަކޮށްދީފައިނުވާކަން އެ 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 
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 ؛ވަނަ މާއްދާގައި 52 )ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ 2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  11.12

ހިންގާ ވިޔަފާރިތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ކޮންމެ ޚިދުމަތަކުން، %  އިންސައްތަ ( 10")ހ( ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތުގައި    ( ދިހައެއް 

އަދި،  ނަގަންވާނެއެވެ.  ސަރވިސްޗާޖް  ޢަދަދަކުން  މަދުނޫން  ވިޔަފާރިތައް   އަށްވުރެ  ހިންގާ  ޞިނާޢަތުގައި  ފަތުރުވެރިކަމުގެ 

އެ  ވިޔަފާރިތަކަށްވެސް  އެހެން  އިޚްތިޔާރު   ފިޔަވައި،  ނެގުމުގެ  ސަރވިސްޗާޖް  ޚިދުމަތަކުން  ކޮންމެ  ފޯރުކޮށްދޭ  ވިޔަފާރިތަކުން 

 .އެވެ ލިބިގެންވެ  އެފަރާތްތަކަށް 

މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި   )ށ( މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ސަރވިސްޗާޖުގެ ގޮތުގައި ނަގާ ފައިސާ، ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ހުރިހާ 

 .މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތިން ހަމަހަމަކަމާއެކު ބަހަންވާނެއެވެ 

ބެހުމުގައި  2)  ތަނެއްގައި ސަރވިސްޗާޖް  އެއްވެސް  ޚިދުމަތްތައް (  ދިނުމުގައި، މަސައްކަތްކުރާ   އެތަނެއްގައި ފޯރުކޮށްދޭ 

ތަފާތުކުރެވިގެން ނުވާނެއެވެ  މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި  ތެރޭގައި ތަފާތު   .އެންމެހައި  ވިޔަފާރިއެއްގެ  ބޭނުމަށް  މި މާއްދާގެ 

  .މާނަކުރަންވާނީ އެއް ހަމައަކުންނެވެ  ޚިދުމަތްދޭ ވަކިވަކި ވިޔަފާރިތައް 

ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި   މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށް "އެންމެހައި މުވައްޒަފުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ޚިދުމަތެއް ހޯދާ ފަރާތަކުން )ނ(  

 ".ސީދާ އަދި ނުސީދާގޮތުގައި، ވަޒީފާގެގޮތުން ބައިވެރިވާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށެވެ 

، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓް އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު އެންމެހައި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރިއިރު 11.13

ފެށިގެން    2022ފެބުރުވަރީ    14ހުށަހަޅާފައިވަނީ   އެނގެން    2022މާރިޗު    13އިން  ނިޔަލަށްކަން  ގެ 

ގެ ނިޔަލަށް މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓް    2022ވަރީ ފެބުރު  13އިން ފެށިގެން  2022ފެބުރުވަރީ  01އޮންނަކަމާއި، 

ފަރާތަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމާ ރައްދުވި  މައްސަލަ  ހާޒިރުނުވެވޭކަންވެސް  ވަޒީފާއަށް  މުއްދަތުގައި  އެ  އި، 

ފަރާތް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މުއްދަތުގައި  އެ  ނެތަތީ،  އެނގެން  ތެރެއިން  މައްސަލައިގެ  މި  އަންގާފައިވާކަން 

ނުލައިހާޒިރުވަޒީފާއަށް   ބަޔާންކުރުމަކާ  ހުރިކަން  ހުރީ ސަލާމުގައި  ނުލައި   އަދި  ނުވެ  އެކަށީގެންވާ ސަބަބަކާ 

ގެ ނިޔަލަށް   2022ފެބުރުވަރީ    13އިން    2022ފެބުރުވަރީ    01  ވަޒީފާދިން ފަރާތުގެ ހުއްދަ ނެތިކަމަށްވާތީ،

 ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމުގައި ދެކެމެވެ.  ކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ހުރީ އަންއޮތޮރައިޒްގެ ލީވެއްގައި

މުއްދަތުގައި  11.14 އެ  ހުރީ  އެހެންނަމަވެސް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މާޙައުލަކީ  ، މައްސަލަ  މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ  އެފަރާތް 

ފުރާނައަށް   ނުވަތަ  ިޞއްޙަތަށް  އެފަރާތުގެ  ނުސީދާގޮތުން  ގެއްލުމެއް  ސީދާގޮތުންނާއި  ލިބިދާނެ ނުރައްކާތެރި 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ޕަރލް ސޭންޑްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
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ހުށަ މައްސަލަ  ބަލާއިރު،  ަޤބޫލުކުރެވިގެންތޯ  ގޮތެއްގައި  އެކަށީގެންވާ  އެފަދައިން  މާޙައުލެއްކަމަށް  ފަރާތް  ހެޅި 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް   ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،  ފޮނުވާފައިވާ އީމެއިލުގައި  މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަށް

ގޮތެއް   އިތުރު  ގުޅިގެން  ނުރައްކަލާއި  މާހައުލެއް    ހަމަޖައްސައިދިނުމަށްކުރިމަތިވެފައިވާ  އެކަށީގެންވާ  ނުވަތަ 

އެ ނުވަތަ  ދި  ާޤއިމުކޮށްދިނުމަށް  އެދިފައިވާކަން  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މަސައްކަތެއް އެކަށީގެންވާ  މައްސަލަ 

ވަޒީފާއަށް  ކޮށްފައި ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަދި  ނެތްކަމާއި  އެނގެން  އެފަރާތަށް  ހާޒިރު ވާކަން  ވެއްޖެނަމަ 

ނެތްކަމާއި،  އެނގެން  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  ކޮބައިކަން  ނުރައްކަލަކީ  ކުރިމަތިވެދާނެ  ނުވަތަ  ގެއްލުން  ލިބޭނެ 

  ، ފައިނުވާތީއެފަރާތަށް ސާފުކޮށްދީ  ވެދާނެ ގެއްލުންތަށް ނުވަތަ ފުރާނައަށް  ިޞއްޙަމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  

އަށް ވަޒީފާއަށް    2022ފެބުރުވަރީ    13އިން    2022ފެބުރުވަރީ    01ހެޅި ފަރާތަށް  މިޙާލަތުގައި މައްސަލަ ހުށަ

 ނުނިކުމެ ހުރި މުއްދަތަށްވާ މުސާރައާއި އިނާޔަތް ނަގައިދެވޭނެ ހަމައެއް އޮތްކަމަށް ނުފެނެއެވެ. 

ހަމައެއް  ގެ ފައިސާ ނަގައިދެވޭނެ  ސަރވިސް ޗާޖުގެ    2022ފެބުރުވަރީ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  ނަމަވެސް   11.15

އިރު، ސަރވިސް ޗާޖާ ގުޅޭ ފައިސާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ހަމަހަމައަށް ބަހަންވާނެކަމަށް  އޮތްތޯ ބަލާ

ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ސީދާ   ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި، އަދި އެންމެހައި މުވައްޒަފުންނަކީ ޚިދުމަތެއް ހޯދާ ފަރާތަކުން 

ވަޒީފާގެގޮތުން ނުސީދާގޮތުގައި،  ހިމެނޭހެންކަމަށް   އަދި  މުވައްޒަފުންވެސް  ހުރިހާ  ބައިވެރިވާ 

ނަންބަރު  ބަޔާންކޮށްފައިވީ ގަވާއިދު  ގެ    R-41/2021ނަމަވެސް،  ގަވާއިދު(  ވަނަ    9)ސަރވިސްޗާޖާބެހޭ 

 ؛މާއްދާގައި

މިންވަރު ކަނޑައަޅާނީ  ޙައްޤުވާ  މުވައްޒަފަކަށް  މަހަކު  ކޮންމެ  )ނ(  މި   ، ")ހ( ސަރވިސްޗާޖުގެ ގޮތުގައި  )ށ( އާއި  މާއްދާގެ 

ފައިސާއިން އެ މަހެއްގެ ދުވާލަކަށް ޖެހޭ މިންވަރުގެ ނިސްބަތުން،   ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، އެ މަހެއްގެ ސަރވިސްޗާޖުގެ 

 ޚިދުމަތްކުރި ދުވަސްތަކަށް ޖެހޭ އަދަދުންނެވެ.  މުވައްޒަފު 

ގޮތުގައި ބަހާން ލާޒިމުވާ ފައިސާގެ   ސަރވިސްޗާޖުގެ ،  ނީ )ށ( ސަރވިސްޗާޖުގެ ފައިސާއިން ދުވާލަކަށް ޖެހޭ މިންވަރު ހިސާބުކުރާ 

 .ޚިދުމަތުގެ ޖުމުލަ ދުވަސްތަކުން ގެއްލައިގެންނެވެ މުވައްޒަފުންގެ   އެ މަހެއްގައި ޚިދުމަތްކުރި ޖުމުލަ އަދަދު،  



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ޕަރލް ސޭންޑްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް

 VTR/2022/65މައްސަލަ ނަންބަރު:                                ށަހެޅި މައްސަލަހުމާރިއާ ސޮކޯރޯ މެޑްރިޑް ބިންސާ 
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)ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން މުސާރަ    2/ 2008 ނ( މުވައްޒަފު ޚިދުމަތްކުރި ދުވަސްތައް ކަނޑައެޅުމުގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު (

 ތަކުގެ ދުވަސްތަކާއި، އަރާމުކުރުމަށް މުވައްޒަފަށް ޙައްޤުވާ ދުވަސްތައް   އެކިއެކި ޗުއްޓީ  ލިބޭގޮތަށް، މުވައްޒަފަށް ޙައްޤުވާ 

 ".އުނިކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ 

އޮތުމުން 11.16 ބަޔާންކޮށްފައި  ވަކި    2022ފެބުރުވަރީ    މިފަދައިން  ހުށަހެޅިގެ  މައްސަލަ  ފަރާތް    މުއްދަތެއްގައި 

ވަޒީފާގެ ގޮތުން މެޑިކަލް ލީވެއްގައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީވެސް ނުސީދާ ގޮތުގައިވެސް  

ބަލަންޖެހޭކަމަށް   މުވައްޒަފެއްކަމަށް  ނަމަވެސް،  ބައިވެރިވާ    13އިން    2022ފެބުރުވަރީ    01ބުރަވެވުނު 

ގެ ނިޔަލަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއަށް ހާޒިރުނުވެ ވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް   2022ފެބުރުވަރީ  

އެންގުމެއް ނެތިކަމަށް ބުރަވެވޭތީ، އެ ދުވަސްތަކަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  

ން އެދިފައިވާ ސަރވިސް ޗާޖުގެ ފައިސާ  ޚިދުމަތް ނުލިބޭ ދުވަސްތަކެއްކަމަށް ބަލައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތު

ފެބުރުވަރީ    28އިން    2022ފެބުރުވަރީ    14މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓް ހުށަހަޅާފައިވާ މުއްދަތުކަމަށްވާ    ނަގައިދެވޭނީ

 ގެ ނިޔަލަށްކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ.  2022

ހުށަހެޅި ފަރާތަށް   11.16އާއި    11.14އެހެންކަމުން މި ރިޕޯޓުގެ   11.17 ވަނަ ނަންބަރަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މައްސަލަ 

ގެ  USD2,025މުސާރަކަމަށްވާ  އެފަރާތުގެ   ޑޮލަރު(  އެމެރިކާ  ފަންސަވީސް   14ނިސްބަތުން    )ދެހާސް 

ޢަދަދު  2022ފެބުރުވަރީ    28އިން    2022ފެބުރުވަރީ   މުސާރައިގެ  ނިޔަލަށްވާ  ޖެހޭ ގެ  ގޮތުގައި  ގެ 

USD1,084.82  ަމުއްދަތުގެ   ހަމަ އެ  ށްޑިހަ ހަތަރެއް އެމެރިކާ ޑޮލަރު އަށްޑިހަ ސެންޓް( އާއި)އެއްހާސް އ

 ސަރވިސް ޗާޖަށްވާ ޢަދަދު ނަގައިދިނުމަށް ކަނޑައަޅަން ފެނެއެވެ.

އެލަވަންސް    2021 .12 އާރް.އެންޑް.އާރް  ނަގާފައިވާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މަހުގައި  ޑިސެންބަރު  އަހަރުގެ  ވަނަ 

 ؛ ނެރެދެވޭނެ ހަމައެއް އޮތްތޯ ބަލާއިރުރެއް ނަގައިދިނުމުގެ އަމު 

ޗުއްޓީއަށް އެދިފައިވާކަން އެނގެން ނެތްކަމަށް އާރު.އެންޑް.އާރު  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ޑިސެންބަރު މަހުގައި   12.1

ފަރާތް   ހުށަހެޅި  ފާހަގަކޮށްފައިވީނަމަވެސް މައްސަލަ  ފަރާތުން  އެދި  މައްސަލަ ރައްދުވި  އަށް  އާރު.އެންޑް.އާރު 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ޕަރލް ސޭންޑްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
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ލިޔުން   ފޯމުގައި    28ހުށަހަޅާފައިވާ  އެ  އެޕްރޫވްކޮށްފައިވާއިރު،  މެނޭޖަރ  ޖެނެރަލް  ނޮވެންބަރުގައި 

ޑިސެންބަރު  އާރު.އެންޑް.އާ  އިތުރުން  މީގެ  އޮތްކަމަށާއި،  އެބަ  އެނގެން  އެދިފައިވާކަންވެސް  އެލަވަންސަށް  ރު 

ދުވަހުގެ ރޯސްޓަރއިންވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އާރު.އެންޑް.އާރުގެ ޗުއްޓީގައި ހުރިކަން    13-6މަހުގެ  

އޮންނަކަމަ އެނގެން  ހުށަހަޅާށާސާފުކޮށް  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އަމިއްލަ  އި،  ލިޔުމަކީ  ފައިވާ 

ދަތުރެއްކަމެއް އަދި އާރު.އެންޑް.އާރު ކަމެއް ސާފުކޮށް އެނގެން ނެތްކަމަށާއި، ތާރީޚު ކަމުގައިވަނީ މޭ މަހާއި  

މަސްކަމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށްފަހު ހަދާ ޕޮލިސީއެއް އަދި ގަވާއިދެއް   2022ޖޫން  

ން ބޭނުން ނުކުރެވޭނެތީއާއި، އަދި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުމަކީ  މި މައްސަލައިގެ ތެރެއި

 މި މައްސަލައާ އެއްވެސް ގުޅުމެއްނުވާ އެއްޗެއްކަމަށްވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  

ރައްދު  12.2 މައްސަލަ  ގޮތުގައި  ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  އާރް.އެންޑް.އާރް  މައްސަލަ  ކުންފުނީގެ  ވި 

އައުމަށްފަހު   އެނބުރި  ޗުއްޓީއިން  މުވައްޒަފު  ޗުއްޓީއަށްދާ  އޮންނަނީ  ހަމަޖެހިފައި  ޕޮލިސީ  ރީއިމްބަރސްމަންޓް 

ޓިކެޓްގެ ރީއިމްބަރސްމަންޓަށް އެދުމުން އެފައިސާ ރީއިންބަރސްކޮށްދޭ ގޮތަށްކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އެފަދައިން  

ކޮ ތެރޭގައި ޢަމަލުކުރުމުން  ޑޮކިއުމެންޓުގެ  ސަޕޯޓިންގ  ލިބިދެވޭކަމަށާއި،  އެފައިސާ  މުވައްޒަފަކަށްވެސް  ންމެ 

ހިމެނިފައިވާ ލިޔެކިޔުމަށް ބެލުމުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުމާއި މިކަން ކުންފުނީގައި ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ ގޮތް  

  2022އަށް ޖަނަވަރީ  ޗުއްޓީނޭޖަރ އަހަރީ  ސާފުވާނެކަމަށާއި، އެ ލިޔެކިޔުމުގައި ވަނީ ކުންފުނީގެ ޖެނެރަލް މެ

ދީފައިވާ  ކުންފުނިން  ލިޔެކިޔުމާއި  ހުށަހަޅާފައިވާ  އެދި  ހޯދުމަށް  ރީއިމްބަރސްމަންޓް  ދިޔުމަށްފަހު  ގައި 

މައްސަލަ  ޗެކުކަމަށާއި،   އުޫޞލުކަމަށް  ލާޒިމު  ޢަމަލުކުރުން  މުވައްޒަފުންވެސް  އެންމެހައި  ކުންފުނީގެ  މިއީ 

 ހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ރައްދުވި ފަރާތުން ފާ 

ގޮތުގައި   12.3 ހެއްކެއްގެ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  އަދާކުރަމުން  ހާޒިރު މައްސަލަ  ހެކިބަސް  ފިންގަރ  ނޮބަރޓް  ވި 

މުވައްޒަފުންތަކަކަށް އާރް.އެންޑް.އާރް ލީވްދޭ ކަމަށާއި، އެމީހުން    ޙާއްޞަ މުލަގޮތެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ވަކި  ޖު

 ޗުއްޓީއަށް ދިޔުމަށްފަހު އައިސް ޓިކެޓް ލާރި ހޯދުމަށް އެދެވިދާނެކަމަށްވެސް ހެކިވެރިޔާ ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ޕަރލް ސޭންޑްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
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63 ގެ  36 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:  
 

 

 ؛ގައިދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމަށް ބަލާއިރު، އެ އެއްބަސްވުމު  12.4

“1 (one) return air ticket to point of hire (Philippines) will be provided by the company 

through economy class. And for RR 1 (one) Return Ticket to point of hire may applied 

same cost to other destination” 

ދިޔުމަށްޓަކައި   12.5 ަޤއުމަށް  ފަރާތުގެ  ވަޒީފާއަދާކުރާ  ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން،  ޓިކެޓުގެ )އެކެއް(    1މިފަދައިން 

އައުމަށް   ރާއްޖެ  އެނބުރި  އަދި  ދޭނެކަމުގައި  )އެކެއް(    1ޚަރަދާއި،  ކުންފުނިން  ޚަރަދު  ޓިކެޓުގެ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އެފަރާތުގެ ލީވް އެޕްލިކޭަޝން ފޯމަށް ބެލުމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި  12.6

ޗުއްޓީ   2021ޑިސެންބަރު    11އިން    2021ޑިސެންބަރު    5ފަރާތް   އާރް.އެންޑް.އާރް  ނިޔަލަށް  ގެ 

ލިޔުމަށް އެ  އެޕްރޫވްކޮށްފައިވާކަން  ޗުއްޓީ  އެ  އަދި  އަދި    ނަގާފައިވާކަމާއި  އޮންނަކަމާއި،  އެނގެން  ބެލުމުން 

ހުށަހަޅާފައިވާ   ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  އަށްވާ   2021ޑިސެންބަރު    13އިން    2021ޑިސެންބަރު    06މައްސަލަ 

ސްޓާފް ޑިއުޓީ ރޯސްޓަރ އަށް ބެލުމުންވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެ މުއްދަތުގައި ހުރީ އާރް.އެންޑް.އާރް  

 އެވެ. ލީވްގައިކަން އެނގެން އޮވެ

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ނޮބަރޓް ފިންގަރގެ އާރް.އެންޑް.އާރް ނުވަތަ ރީއިމްބަރސްމަންޓް  12.7

ރުކުރުމަށް ނަގާފައިވާ ޓިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅާފައިވާއިރު،  ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބެލުމުން، ނޮބަރޓް ފިންގަރ ދަތު

ފައިސާގެ ރީއިމްބަރސްމަންޓްގެ  ޖުމުލަކަމުގައި    އެފަރާތަށް  ޓިކެޓުތަކުގައިވާ  އެ  ދީފައިވަނީ  ގޮތުގައި 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

ޢަމަލުކުރުމަށް  12.8 ޗުއްޓީއާމެދު  އާރް.އެންޑް.އާރް  ރިޢާޔަތްކުރިއިރު،  ކަންކަމަށް  އެންމެހައި  އިސްވެފާހަގަކުރެވުނު 

އެކުލަވާލާފައި ޕޮލިސީއެއް  ވަކި  ނެތްނަމަވެސް،  ކުންފުނިން  އެނގެން  ޗުވާކަން  ދަތުރުކުރުމަށް  އެ  އްޓީގައި 

ލިޔެކިޔުންތަ  އެނގޭނެ  ޢަދަދު  ހޭދަވެފައިވާ  ދަތުރަށް  ނަގައިދެވެނީ  ފައިސާ  ކުންފުންޏަށް  އް  ޚަރަދުވާ 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ޕަރލް ސޭންޑްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
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ފަރާތުން   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބުނާއިރު،  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުމުންކަމަށް  އެ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެފަދައިން އާރް.އެންޑް.އާރް ޗުއްޓީގެ    ތީއާއި،އިންކާރުކޮށްފައިނުވާ  ހުށަނާޅާކަމާމެދު 

ޚަރަދު ހޯދުމަށް ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު ކުންފުންނަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަން މި މައްސަލައިގެ ތެރެއިން އެނގެން ނެތަތީ، 

ރް.އެންޑް.އާރް އެލަވަންސް  ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ނަގާފައިވާ އާ  2021

 އް ކުރާނެ ހަމައެއް އޮތްކަމަށް ނުފެނެއެވެ.  ނަގައިދިނުމުގެ އަމުރެ

ފެށިގެން    2020 .13 މަހުން  އެޕްރީލް  އަހަރުގެ  މައްސަލަ    2021ވަނަ  ޖެހެންދެން  މަހާ  އޮކްޓޫބަރު  އަހަރުގެ  ވަނަ 

ށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މައްޗަށް  ދިނުމަހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މުސާރައިން އުނިކުރި ޢަދަދު އެކީ އެއްފަހަރާ ނަގައި

 އަމުރުކުރާނެ ހަމައެއް އޮތްތޯ ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

އިން   2019ޖަނަވަރީ    21މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް   13.1

ކުންފުނިން   2022ޖަނަވަރީ    17ފެށިގެން   ދުވަހަކުވެސް  މަސައްކަތްކޮށްފައިވާއިރު  ހަމައަށް  ދުވަހާ  ވަނަ 

ށަހެޅި ފަރާތަށް ފެނިފައިނުވާކަމަށާއި، އެފަދަ  ބަޔާންކުރާ ޕޮލިސީ އަދި އެފަދަ އެހެން ލިޔުމެއްވެސް މައްސަލަ ހު

ަޤބޫލުކުރެވޭކަމަށާއި،   ހިމެނިގެންދާނެކަމަށް  ތެރޭގައި  ލިޔުންތަކުގެ  ހުށަހެޅިފައިވާ  ޕޮލިސީއެއްވާނަމަ  ކުންފުނީގެ 

ވަނަ މާއްދާގައި    3( ގެ  2020)ޢާންމު ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ާޤނޫނު    2020/20މީގެ އިތުރުން  

މަްޝވަރާއެއްވެސް  ބަޔާންކޮ އެއްވެސް  އުނިކުރުމަށް  މިންވަރެއް  އެއްވެސް  މުސާރައިގެ  ފަދައިން  ށްފައިވާ 

އެކަމުގެ   އުނިކުރުމުން  މުސާރައިން  ނަމަވެސް  ކުރެވިފައިނުވާކަމަށާއި،  އެކީގައި  ފަރާތާ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ކުރެވިފައިވާ އަނގަބަހުން  މެނޭޖަރަށް  ޖެނެރަލް  ފަހަރަކު  އެތައް  އެއްވެސް ަޝކުވާ  ނަމަވެސް  ނެކަމަށާއި، 

ނެރެފައިވާ    08ލިބިފައިނުވާކަމަށާއި،    ޙައްލެއް އެއްވެސް    PSH/HR/20/025އެޕްރީލްގައި  މެމޯއަކީ 

ދުވަހެއް  އެތައް  ފެނިފައިވަނީ  މެމޯ  އެ  މެމޯއެއްނޫންކަމަށާއި،  ނެރެފައިވަ  ކުރެވިގެން  މަްޝވަރާ  މުވައްޒަފަކާ 

ެޝއަފަހުން   ގްރޫޕުގައި  ހުށަހަޅާފައިވާ ރކޮށްފައިވަނިކޮށްކަމަށާއި،  ވަޓްސްއަޕް  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

އެއްވެސް    3ޑޮކިއުމެންޓް   ލިޔުމަކީ  އެ  ލިޔުމެއްކަމަށާއި،  އުފައްދާފައިވާ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އަކީ 

ލިޔުމެއްނޫންކަމަށާއި ޙިއްާޞކޮށްފައިވާ  މުވައްޒަފުންނާ  އެއް، އިރެއްގައި  ސަރކިއުލަރގައި  ވެސް  އެ 
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ލިޔުން   އަދި  ސާފުވިކަމެއް  އެއްޗެއް  ލިޔުމުގައިވާ  އެ  ގޮތެއް  ޙަވާލުމުވައްޒަފަކަށް  އެނގޭނެ  ކުރިކަންވެސް 

  19-ނެތްކަމަށާއި، އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތާމެދު އެޅުން ހުއްދަވާނީ ކޮވިޑް

ނު ވިޔަފާރިއަށް  ފަރާތުގެ  ވަޒީފާދޭ  ގުޅިގެން  ފަރާތުގެ އާ  ވަޒީފާދޭ  ކޮށްފައިވުމާއެކު  އަސަރެއް  ރަނގަޅު 

)ޢާންމު ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި    2020/20ވިޔަފާރިއަށް އަސަރުކޮށްފައިވާ ޙާލަތުގައި އެކަނިކަން ާޤނޫނު ނަންބަރު  

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( އަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮންނަކަމަށާއި،   9( ގެ  2020ނުރައްކަލުގެ ާޤނޫނު  

ހުށަހަޅާފައިވާ  އެގޮތު ބަންދުކޮށްފައިވާކަމަށް  ވަގުތީގޮތުން  ގެސްޓްހައުސް  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ން 

ކަމެއްނޫންކަމަށާއި،   ހިމެނޭ  އޭގައި  ޙަީޤަޤތެއް  އެއްވެސް  އެއީ  ހުރިކަމުގައިވިޔަސް  ފެންނަން  ލިޔުންތަކުން 

އެއްވެސް   ފަރާތާ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަމަކާ  އެއްވެސް  ކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި، މުސާރައިގެ    މަްޝވަރާއެއް 

ފަރާތަށް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބެލުމުންވެސް  މެމޯއަށް  ނެރެފައިވާ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

 3ކޮޕީކޮށްފައިނުވާކަން އެނގޭކަމަށާއި، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އަމިއްލައަށް އުފައްދާފައިވާ ޑޮކިއުމެންޓް  

ރައްދު  މައްސަލަ  ބެލުމުން  ކޮވިޑްއަށް  ހައުސް  ގެސްޓް  ފަރާތުގެ  ބަންދުކޮށްފައިވާކަމަށް    19-ވި  ގުޅިގެން  އާ 

ގައި އަލުން ހުޅުވާ ގެސްޓްހައުސް ތަކުގެ ތެރޭގައި ޕަރލް ސޭންޑްސް    2020އޮކްޓޫބަރު    18ދެއްކިނަމަވެސް،  

އޮންނަކަމަށާ އެނގެން  ވެބްސައިޓުން  ޓޫރިޒަމްގެ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ހިމެނޭކަން  މޯލްޑިވްސް  އެޕްރީލް  އޮފް  އި، 

ހޮޓެލް މެނޭޖްމަންޓުން    2020 ގުޅޭގޮތުން  ބޯނަސްއާ   2020އެޕްރީލް    8ގެ މުސާރައާއި ރަމަާޟން މަހުގެ 

ނަންބަރު   ރިފަރަންސް  ކޮށްފައިވާ އާއެކު    PSH/HR/20/025ގައި  އެޓޭޗް  ގޮތުގައި  ގެ  އެޗް  ޑޮކިއުމެންޓް 

ށް މުސާރަ ލިބޭނީ ކުޑަކުރުމުގެ ނިްޞބަތާއެކު ކަމަށް ލިޔުމުގައި، ހޮޓަލުގައި މަޑުކުރާ ބާކީ ތިބި މުވައްޒަފުންނަ

މި ކުޑަކުރުމުގެ ނިސްބަތް ދުވަހަކުވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ހިމެނޭ ގޮތަށް ހޮޓަލުގައި  ، ބުނެފައިވާކަމަށާއި

ހިއްާޞކޮށްފައިނުވާކަމަށްމަޑު މުވައްޒަފަކާ  އެއްވެސް  ތިބި  ބާކީ  ހުށަހެޅި  ކުރާ  މައްސަލަ  ފަރާތުން ވެސް 

 ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

ކޮވިޑް 13.2 ގޮތުގައި  ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މާރިޗު    19-މައްސަލަ  ގުޅިގެން  ޙާލަތާ  އިން   2021ގެ 

އެއްގޮތަށް   2022މާރިޗު   ޕޮލިސީއާ  ކުންފުނީގެ  މުސާރަތައް  މުވައްޒަފުންގެ  ހުރިހާ  ހަމައަށް  އާ 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ޕަރލް ސޭންޑްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް

 VTR/2022/65މައްސަލަ ނަންބަރު:                                ށަހެޅި މައްސަލަހުމާރިއާ ސޮކޯރޯ މެޑްރިޑް ބިންސާ 
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ހީ އައި  ވިޔަފާރިއަށް  ކުޑަކޮށްފައިވަނީ  މުސާރަތައް  ސަބަބުންކަމަށާއި، ކުޑަކުރެވުނުކަމަށާއި،  ނަރުކަމެއްގެ 

ހުރިހާ   ބަދަލެއްކަމަށާއި،  ގެނެވުނު  މުސާރައަށް  މުވައްޒަފުންގެ  ހުރިހާ  ބަދަލަކީ  ގެނެވުނު  މުސާރައަށް 

އެހެން އަހަރުތަކާ   މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަވެސް ކުޑަކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި، އެ މުއްދަތުގައި ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި 

ދަށްވިކަމަށާއި ކޮށްފައިނުވާނެކަމަށާއި،  ބަލާއިރު  އިސްތިސްނާ  މުވައްޒަފެއް  އެއްވެސް  ކުޑަކުރުމުގައި  މުސާރަ   ،

މަްޝވަރާ   ސްޓާފުންނާމެދު  ސީނިއަރ  ދެންތިބި  ފަރާތާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގުޅޭގޮތުން  ކުޑަކުރުމާ  މުސާރަ 

އިޢުތިރާެޟއް   އެއްވެސް  އޭރު  ގުޅޭގޮތުން  އެޅުމާ  ފިޔަވަޅެއް  މިފަދަ  އިރު  ކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި،  ކުރެވުނު 

ވަނަ    2021މާރިޗު    13ކުންފުނިން ޕޮލިސީ އެކުލަވާލިއިރު ކޮވިޑާ ގުޅޭ ޙާއްސަ ާޤނޫނެއްވެސް ނެތްކަމަށާއި،  

-ދުވަހު ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެވުނު ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައިވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަނީ ކޮވިޑް

އެފަރާތު  19 ގުޅިގެން  ޙާލަތާ  އެއްބަސްވެފައިވާކަމަށާއި،    20%ގެ މުސާރައިން  ގެ  މާރިޗު    31އުނިކުރުމަށް 

އިން ފެށިގެން ޖުލައިގެ ނިޔަލަށް މުސާރައިގެ   2020ގައި ކުންފުނިން ނެރެފައިވާ މެމޯއަކީ އެޕްރީލް    2020

މެމޯގައި   މި  މެމޯއެއްކަމަށާއި،  ނެރެވުނު  ގުޅޭގޮތުން  މަހު   2020އޮނިގަނޑާ  ރަމަާޟން  އަހަރުގެ  ގެ  ވަނަ 

ގޮތުން   ކުރުމުގެ  އެޑްރެސް  އެކަމަށް  އެހެންކަމުން  ހިމެނިފައިނުވާކަމަށާއި،  ބައި  އެޕްރީލް   08އެލަވަންސްގެ 

އެޕްރީލްގެ    26މާރިޗު އިން    25ގައި މެމޯއެއް ނެރެވުނުކަމަށާއި، އެ މެމޯގައި ރަމަާޟން ބޯނަސްއާއި    2020

% މުސާރަ  މުވައްޒަފުންގެ  އަދި  ޕީރިއަޑް  ހިމެނިފައިވާނެކަމަށާކުޑަކުރުމާ   50ޕޭ  ކަންކަން  މައްސަލަ  ގުޅޭ  އި، 

އެގޮތުން ނޮވެންބަރު  ދަށްވިކަމަށާއި،  ބޮޑުތަނުން  ވަރަށް  އައި ސޭލްސް ރެވެނިއު  ފަރާތަށް ލިބެމުން  ރައްދުވި 

)އެއްލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ހަތްހާސް ތިންސަތޭކަ    USD167,332ގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް    2019

ރިކާ ޑޮލަރު( ސޭލްސް ރެވެނިއުގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާއިރު، އޭގެ އަހަރެއް ފަހުން ނޮވެންބަރު ތިރީސް ދޭއް އެމެ 

ލިބިފައިވަނީ    2020 އެމެރިކާ    USD41,365ގައި  ފަހެއް  ފަސްދޮޅަސް  ތިންސަތޭކަ  އެއްހާސް  )ސާޅިސް 

ޑިސެންބަރު   ކަމަށާއި،  ތިންސަތޭކަ    USD209,303ގައި    2019ޑޮލަރު(  ނުވަހާސް  ތިނެއް )ދެލައްކަ 

)ހަތްދިހަ ހަތަރުހާސް    USD74,939ގައި ލިބިފައިވަނީ    2020އެމެރިކާ ޑޮލަރު( ލިބިފައިވާއިރު، ޑިސެންބަރު  

ގެ ޖަނަވަރީ މަހާއި ފެބުރުވަރީ   2021އަދި    2020ނުވަސަތޭކަ ތިރީސް ނުވައެއް އެމެރިކާ ޑޮލަރު( ކަމަށާއި،  



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ޕަރލް ސޭންޑްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް

 VTR/2022/65މައްސަލަ ނަންބަރު:                                ށަހެޅި މައްސަލަހުމާރިއާ ސޮކޯރޯ މެޑްރިޑް ބިންސާ 
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ކުރީ   އޭގެ  ލިބިފައިވަނީ  ރެވެނިއު  ސޭލްސް  މައްސަލަ  މަހުގައިވެސް  ދަށްކޮށްކަމަށްވެސް  އަޅާކިޔާއިރު  އަހަރާ 

   ރައްދުވި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

ގޮތުގައި   13.3 ހެއްކެއްގެ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  އަދާކުރަމުން  ހާޒިރު މައްސަލަ  ހެކިބަސް  ފިންގަރ  ނޮބަރޓް  ވި 

ޙިއްާޞ   މުވައްޒަފުންނާ  ދަތިތައް  ދިމާވަމުންދިޔަ  ކުންފުންޏަށް  ބުނެފައިވަނީ،  ޖުމުލަގޮތެއްގައި 

ކުރެވިފައިވާނެކަމަށާއި، ސަރުކާރުން އެޕްރީލް މަހުން ފެށިގެން ލޮކްޑައުން އަކަށް ދިވެހިރާއްޖެ ދާނެކަމަށް އެންގި 

މާތު ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ޙިއްސާކުރެވިފައިވާނެކަމަށާއި، ކުރު މުއްދަތުގައާއި ދިގު  މަޢުލޫ   ހިސާބުން އެކަމުގެ

ގުޅޭގޮތުން  ފިޔަވަޅުތަކާއި  އަޅާނެ  ގޮތަކާމެދު  ކަޑަތުކުރާނެ  ލޮކްޑައުން  ތެރޭގައި  ލޮކްޑައުންގެ  މުއްދަތުގައި 

ދި ކުންފުންޏަށް  ދެކެވިފައިވާނެކަމަށާއި،  ވާހަކަ  މާރިއާއަށް މުވައްޒަފުންނާ  ކަންކަން  ގުޅޭ  ދަތިތަކާ  މާވި 

ހޮޓެލްގައި   އޭރު  ކުންފުނީގެ  ގުޅިގެން  ފެށުމާއި  މަސައްކަތް އަލުން  ނިމުމަށްފަހު  ލޮކްޑައުން  އެނގޭނެކަމަށާއި، 

މައި   މައިގަނޑު  އެހެންކަމުން    10މަސައްކަތްކުރި  ހިމެނޭކަމަށާއި،  މާރިއާ  ތެރޭގައި  މުވައްޒަފުންގެ 

މާތު އެފަރާތަށް އެނގޭނެކަމަށާއި، މުސާރަ ކުޑަކުރުމުގެ ބައި ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ ބައި  ލޫމަޢު އެކަންތައްތަކުގެ  

ބަޔަށްކަމަށާއި، އެއީ އެޕްރީލް އިން ޖޫންއަށްކަމަށާއި، މުސާރަ އެއްކޮށް ކުޑަކުރުމުގެ ބައި ތަންފީޒުކުރެވުނީ ޖޫން  

މުސާރަ އެންމެ ދަށްކޮށް ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ހިސާބުގައިކަމަށާއި، ސްކެލެޓަންގެ މައި ސްޓާފުންގެ    2022ޖުލައި  

މުސާރަ    25 ހެކިވެރިޔާގެ  ދިޔަކަމަށާއި،  ކުޑަކުރެވެމުން  ފެށިގެން  އިން  އިންސައްތައަށް   50އިންސައްތަ 

ކުޑަކުރެވުނުކަމަށާއި، މުސާރަ ކުޑަކުރުމުގައި ކުންފުނިން ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާނީ ކުންފުނި ދެމެހެއްޓުމަށްކަމަށާއި،  

 މުސާރަ ކުޑަކޮށްގެން އަދި އެހެން ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިގެން ލޮކްޑައުން ނިމުމުން ނުވަތަ ޕެންޑަމިކް އެހެންކަމުން

ނިމުމުން އަލުން ކުންފުނި ހިނގާނެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރެވުނުކަމަށާއި، ކުންފުނީގެ ފަރާތުން  

މާތު  މަޢުލޫންގިފައިވާނެކަމަށާއި، އެ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭ  ނިންމާ ނިމުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް އެ

ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެއްވެސް މައްސަލައެއް  ގުޅިގެން މައްސަލަ  މާރިއާއަށްވެސް އެނގިފައިވާނެކަމަށާއި، އެކަމާ 

އެއްގޮތަށް  ބަދަލުތަކާ  ގެނެވުނު  އޮނިގަނޑަށް  މުސާރައިގެ  ކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި،  އިއުތިރާެޟއް  ނުވަތަ 

ވަުޤތެއް  ޢަމަ އެއްވެސް  އުނިކުރުމަށް  މުސާރަ  އެނގިފައިނުވާކަމަށާއި،  ހެދިކަން  ދެކޮޅު  މާރިއާ  ލުކުރުމަށް 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ޕަރލް ސޭންޑްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
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ނުކުރާކަމަށާއި،   އުނި  މުސާރައިން  މުވައްޒަފުންގެ  މިހާރު  ހަމައަށް  މިއަދާ  ނަމަވެސް  ދީފައިނުވާނެކަމަށާއި، 

އަށްކަމަށާއި،   2021 ފެށިގެން އޮކްޓޫބަރު  އިން  2020މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިން އުނިކޮށްފައިވާނީ އެޕްރީލް  

އެއްވެސް   މެނޭޖަރަށް  ޖެނެރަލް  އުނިކޮށްގެން  މުސާރައިން  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މުއްދަތުގައި  މި 

މަސައްކަތަށްޓަކައި  ކުރި  އެމީހުން  ނުވަތަ  ބޯނަސް  މުވައްޒަފުންނަށް  ކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި،  ަޝކުވާއެއް 

އިނާޔަތްތައް ކުޑަކޮށްގެން  އެކިވަރުގެ  މުސާރަ  އެމީހުންގެ  އެއީ  އެހެންނަމަވެސް  ދެވިފައިހުރެދާނެކަމަށާއި،   

ކިހާވަރެއްކަމެއް   އެއީ  ނޫންކަމަށާއި،  ގުޅޭގޮތުން  ސުވާލުކުރުމާ  ނުވަތަ  ގުޅިގެން  ޝަކުވާކުރުމާއި 

ވެދާނެކަމަށާއި،   ތަފާތުކަމަށްވެސް  އެކިފަހަރުމަތިން  އެހެންނަމަވެސް  ދެންނެވުނު ހަނދާންނުވާކަމަށާއި، 

ގައި    2021މާރިޗު    09މުއްދަތުގައި ކުންފުނީގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަވެސް އުނިކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި،  

މުވައްޒަފު   ނަގާފައިވާ  އެއްވެސް  ނިވަޒީފާއަށް  މުސާރައިން  މުއްދަތުގައި  ވަޒީފާގެ  އް  ޢަދަދެްޝރީންގް 

އައު   އެއީ  ސަބަބަކީ  މުސާރައިން  އުނިކޮށްފައިނުވާނެކަމަށާއި،  މާރިއާގެ  ކޮންޓްރެކްޓަކަށްވުމުންކަމަށާއި، 

އެފަދަ   އެއްބަސްވިކަމުގެ  ނަމަވެސް  ނުކުރާކަމަށާއި،  އިންކާރު  މާރިއާ  އިރެއްގައި  އެއްވެސް  އުނިކުރުމަށް 

ކުންފުނީގައި  ނިންމުމުގައި  އުނިކުރުމަށް  މުސާރައިން  މުވައްޒަފުންގެ  ނެތްކަމަށާއި،  ލިޔުމެއް  އެއްވެސް 

ެޝޑިއުލްއާ  ޕޮލިސީއެއް ތައްޔާރުކުރެވުނު  ކުންފުނިން  އުނިކުރެވުނީ  މުސާރައިން  ނަމަވެސް  ނުވާކަމަށާއި،   

ކުރުމުގައިކަމަށާއި، ޕޮލިސީ މިކަމުގައި މައްސަލަ އުޅެނީ ޕޮލިސީ އެ ބަސް މާނަ، އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންކަމަށާއި

ކި އިރުޝާދެއްގެ ދަށުންކަމަށާއި، މައްސަލަ  ވަތަ އެހެން ނަމެއް ކީނަމަވެސް މުސާރައިން އުނިކޮށްފައިވާނީ ވަނު

ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މެމޯ މުވައްޒަފުންނަށް ފެންނާނެކަމަށާއި، އަދި އެ ލިޔުމަކީ ސްޓާފް ނޯޓިސް   ރައްދުވި

ަޝކުވާއެއް  ގުޅޭގޮތުން  އެކަމާ  މުވައްޒަފަކު  އެއްވެސް  ލިޔުމެއްކަމަށާއި،  ހިއްސާކުރެވިފައިވާ  ބޯޑުގައި 

 8ގެ ސަރކިއުލާއެއްކަމަށާއި، އެއަށްފަހު    2020މާރިޗު    31މަށާއި، ދެންނެވުނު ސަރކިއުލާއަކީ  ކޮށްފައިނުވާކަ

ހިއްސާކުރެވިފައި  މުވައްޒަފުންނާ  ފަހުން  ބޯޑުން ވާދުވަސް  ޓޫރިޒަމް  ސަރުކާރުންނާއި  މުއްދަތަކީ  އެ  ކަމަށާއި، 

ނުވަތަ ސަރކިއުލާގައި އެއަށް ހަވާލާދީ    ނުއިޢުލާމާތުތައް ލިބުމުން އެކަމުގެ އަލީގައި ކުރިން ކުރި  މަޢުލޫ އިތުރު  

 2021އިން ފެށިގެން އޮކްޓޫބަރު    2020އެއާ ގުޅޭ ކަންކަމާ ގުޅިގެން ހިއްސާކުރި މެމޯއެއްކަމަށާއި، އެޕްރީލް  

އިންސައްތައާ ދެމެދުގެ    50އިންސައްތައާއި %  25އާ ދެމެދުގައި މުޅި މުއްދަތުގައިވެސް އުނިކޮށްފައިވާނީ %
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އެންމެ މަތިން އުނިކޮށްފައިވާނީ ހެކިވެރިޔާގެ މުސާރައިންކަމަށާއި، މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިން    ޢަދަދެއްކަމަށާއި،

އުނިކުރުމުގައި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ހުއްދަ ހޯދިކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެއީ ލިޔުމުން ނޫންކަމަށާއި، މައްސަލަ 

ކުންފުނިން ކޮ ކަން އިޢުލާނުކުރުމުން މާރިއާގެ މުސާރައިން  ޑްގެ ޙާލަތު ނިމުނުވިރައްދުވި ފަރާތުގެ ބަޔާނުގައި 

އެއީ  ދިނުމަކީ  ފައިސާ  އެ  ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް  ރައްދުކޮށްދޭނެކަމަށް  އަނބުރާ  ބައި  އުނިކުރެވިފައިވާ 

އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމެއްނޫންކަމަށާއި، އެއީ ކުރެވޭނެ ކަމެއްވެސް ނޫންކަމަށާއި، އެއީ ބަޔާނުގައި އޮތް ކުށަކަށް 

މުސާރައަށް ކަމަށް   ކުރީގެ  އައުމުން  ނިމުމަކަށް  ޕެންޑަމިކް  ގޮސްފައިވާނީ  ބުނަމުން  އޭރު  ވެދާނެކަމަށާއި، 

 ރުޖޫޢަކުރެވޭނެ ވާހަކަ ކަމަށްވެސް ހެކިވެރިޔާ ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

ފް  ތާރީޚުގެ "ސްޓާ   2020މާރިޗު    31ގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ    3-މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ޑޮކިއުމެންޓް 13.4

 ؛ސަރކިއުލާ" އަށް ބަލާއިރު، އެ ލިޔުމުގައި

“We refer to the above Staff working with pearl sands of Maldives during the temporary 

lockdown from April 2nd 2020, will have their salary reduced in monthly stages.  

The reduction of your basic salary picks between 25% to 50% from June 2020 until 

further notice. The attached paper is self-explained.”  

 ތާވަލުގެ ގެ ގޮތުގައިވާ    1-މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު އެ ލިޔުމާއެކު އެއްކަރުދާސްކޮށްފައިވާ އެޕެންޑިކްސް 13.5

 ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.  ބައެއް

 
1/7/2020 

until further 
notice 

Jun-20 May-20 Apr-20 
Position Name 

% Reduction 

50% 50% 50% 50% 45% 35% 
General 
Manager 

Nobert 
Finger 

35% 35% 35% 35% 30% 25% 
Sales & 
Marketing 

Maria 
Binsa 
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މުވައްޒަފެއްގެ ނަމާއި އެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިން    10މި ތާވަލުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ހިމެނޭހެން   13.6

ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  އުނިކު ޢަދަދު  ޢަދަދު  އިން    2020ޖުލައި    01ރެވޭ  އުނިކުރެވޭ  މުސާރައިން  ފެށިގެން 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.   އުނިކުރެވެނީ ކިހާ މުއްދަތަކަށްކަން އެނގެން ނެތްކަން

ނަންބަރު   13.7 މޯލްޑިވްސްގެ  އޮފް  ސޭންޑްސް  ޕަރލް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

PSH/HR/20/0025 (08   ްމެމޮރެންޑަމް' އަށް ބަލާއިރު،2020އެޕްރީލ' ) ި؛އެ ލިޔުމުގައ 

“1. Effective 15th March 2020, 22nd March 2020 and 5th April 2020, all employees will 

be on paid leave according to your accumulated pending day off, public holiday and 

annual leave. 

3. Once all pending days are exhausted, you’ll will still be paid with 50% of your basic 

salary as the company’s assistance for the month of April 2020 (cut-off period from 

26th march 2020 to 25th April 2020).” 

 މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

 ؛ވަނަ މާއްދާގައި 20)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  13.8

ގަޑީގައި   އަދާކުރަންޖެހޭ  ވަޒީފާ  އޭނާގެ "މުވައްޒަފަކު  މިންވަރު،  ވަގުތަށްވާ  ނުނިކުންނަ  ފިޔަވައި،   ވަޒީފާޔަށް  ކެނޑުން  މުސާރައިން 

 ".އިތުރު ޖޫރިމަނާކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ  ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން، މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއަށް ނުނިކުތުމާ ގުޅިގެން 

ވަނަ މާއްދާގެ    50( ގެ  )ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު  2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،   13.9

 ؛ )ހ( ގައި

މުސާރަ   އެއްފަހަރު  މަހަކު  މަދުވެގެން  މުވައްޒަފުންނަށްވެސް،  ހުރިހާ  އެހެން  ފިޔަވައި،  މުސާރަ  ލިބެންވާ  މުވައްޒަފަކަށް  "ވަގުތީ 

 ދޭންވާނެއެވެ." 
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ާޤނޫނުގެ   13.10 ވަޒީފާއާބެހޭ  ބަޔާންކުރެވިފައިވާއިރު،  ޢިބާރާތުން  )ށ(    55މި  މާއްދާގެ  ގައި ވަނަ 

 ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ އަންނަނިވި ޢިބާރާތުންނެވެ. 

")ށ( ވަޒީފާދޭ އެއްވެސް ފަރާތަކުން އޭނާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރައިން އެއްވެސް އެއްޗެއް އުނިކުރެވޭނީ އަންނަނިވި  

 .ޙާލަތުތަކުގައެވެ 

 ؛ތުގެމަތިން އުނިކުރަންޖެހޭ އެއްޗެއް އުނިކުރުން ނުވަތަ ކޯޓު އަމުރަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮ   ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން  (1)

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން މުވައްޒަފަކަށް ހޯދައިދީފައިވާ ގެއެއް ނުވަތަ ދިރިއުޅޭނެ ތަނެއް ހޯދުމަށް، ނުވަތަ ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ދީފައިވާ،   (2)

ފައިސާއާ   ލިބެންވާ  މުދަލަކަށް  ވިއްކާ  އެމުވައްޒަފަކަށް  އޭނާ  ލޯނަކާ  ނުވަތަ  ދޫކުރާ  މުވައްޒަފަކަށް  އެ  އޭނާ  ނުވަތަ  ގުޅޭގޮތުން 

ގުޅޭގޮތުން   ޢަދަދަކާ  ދީފައިވާ  ގޮތުގައި  އެޑްވާންސްގެ  މުސާރައިގެ  ނުވަތަ  ލޯނަކާ  ހޯދައިދޭ  ގެރެންޓީކޮށްދީގެން  އޭނާ  ނުވަތަ 

މުވައްޒަފަ  ނުވަތަ  ޢަދަދަކަށް،  ހުއްދަދޭ  އެ  ލިބިގެން،  ލިޔުމަކުން  ހުއްދަ،  ތިންބައިކުޅަ  މުވައްޒަފެއްގެ  އުޖޫރައިގެ  ލިބޭ  ކަށް 

 ؛އެއްބަޔަށްވުރެ ގިނަ ނުވާނޭހެން އުނިކުރާ އުނިކުރުން

އެމުވައްޒަފެއްގެ ޗުއްޓީއާގުޅޭ ނުވަތަ ބޭސްފަރުވާއާގުޅޭ ނުވަތަ އިންޝުއަރެންސާގުޅޭ ފަންޑަކަށް، ނުވަތަ ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑަކަށް   (3)

 .ރާ އުނިކުރުން. [ ދެއްކުމަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއާގުޅޭގޮތުން އުނިކު 

ގެ    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު   13.11 ާޤނޫނު(  )  55)ވަޒީފާއާބެހޭ  ގެ  )ށ(  ވަނަ ނަންބަރަށް 1ވަނަ މާއްދާގެ   )

ވަޒީފާދޭފަރާތަށް  ގޮތުގެމަތިން،  އެއްގޮތްވާ  އަމުރަކާ  ކޯޓު  ގޮތުގެމަތިން ނުވަތަ  ާޤނޫނުގައިވާ  ރިޢާޔަތްކުރުމުން، 

އޮންނަ  އެނގެން  އުނިކުރެވިދާނެކަން  މުސާރައިން  ކޮވިޑްމުވައްޒަފުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި    19-އިރު،  ގުޅިގެން  އާ 

ނުރައްކަލުގެ   ކުއްލި  ިޞއްޙަތުގެ  ޢާންމު  މުވައްޒަފުންގެ  ޙާލަތުމެދުވެރިވެފައިވާ  ފަރާތްތަކަށް  ވަޒީފާދޭ  ގައި، 

ޙާލަތްތަކަކާއި  ޚާއްަޞ  ފަސްކުރެވިދާނެ  ދިނުން  އުޖޫރަ  މުވައްޒަފުންނަށް  އަދި  އުނިކުރެވިދާނެ،  އުޖޫރައިން 

ނަންބަރު    2020ސެޕްޓެންބަރު    22ކެއް  ަޝރުޠުތަ ާޤނޫނު  ގެޒެޓުކުރެވިފައިވާ،  )ޢާންމު   2020/20ގައި 

 ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 2020ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ާޤނޫނު 

ނަ މާއްދާގައި  ވަ 3( ގެ 2020)ޢާންމު ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ާޤނޫނު  2020/20ާޤނޫނު ނަންބަރު  13.12

 ؛އާ ގުޅިގެން ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން 19-ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި ކޮވިޑް
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ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތުގެ އުޖޫރައިން އެއްވެސް މިންވަރެއް އުނިކުރުން ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތަށް އުޖޫރަ ދިނުމަށް   (1)

 ނުވަތަ ؛ ކުރުން ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތު ފަސް 

 ނުވަތަ ؛ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތަށް އުޖޫރަ ނުލިބޭގޮތަށް ޗުއްޓީއަށް ފޮނުވުން (2)

 ؛ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތް ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލުން (3)

 19-މިއިން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތާމެދު އެޅުން ހުއްދަވާނީ، ކޮވިޑް

އާ ގުޅިގެން ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރިއަށް ނުރަނގަޅު އަސަރެއް ކޮށްފައިވުމާއެކު، އެފަދައިން ކޮށްފައިވާ 

ލިބެމުން ފަރާތަށް  ވަޒީފާދޭ  ސަބަބުން  އަސަރުގެ  އާމްދަނީން  ނުރަނގަޅު  އެ  ދަށްވެ،  އާމްދަނީ  އައި 

މިންވަރަށް  ނުގެންދެވޭ  ދެމުން  ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި  އައިސްފައިވާ  ދެމުން  ކުރިން  މުވައްޒަފުންނަށް 

ނަންބަރު   ާޤނޫނު  އެކަނިކަން  ޙާލަތުގައި  އަސަރުކޮށްފައިވާ  ވިޔަފާރިއަށް  ފަރާތުގެ   2020/20ވަޒީފާދޭ 

ނު ކުއްލި  ިޞއްޙަތުގެ  ާޤނޫނު  )ޢާންމު  ގެ  2020ރައްކަލުގެ  އަށް    9(  )ށ(  އާއި  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ބެލުމުން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޙާލަތެއްގައި މުވައްޒަފަކާމެދު  

ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ  ާޤނޫނާ  އަޅާފައިވަނީ  ފިޔަވަޅު  މުވައްޒަފަކާމެދު  އެ  އަޅާފައިވާނަމަ،  މަތިންކަން  ފިޔަވަޅު 

ާޤނޫނު ނަންބަރު  ސާބިތު )ޢާންމު ިޞއްޙަތުގެ    2020/20ކޮށްދިނުމަކީ ވަޒީފާދޭފަރާތުގެ ޒިންމާއެއްކަމުގައި 

ާޤނޫނު   ނުރައްކަލުގެ  ގެ  2020ކުއްލި  ބަޔާންކުރެވިފައިވާކަން    9(  ގައި  )އ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

(  2020ޢާންމު ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ާޤނޫނު  )  2020/20އަދި ހަމަ އެހެންމެ، ާޤނޫނު ނަންބަރު   13.13

އާ ގުޅިގެން ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ވަޒީފާ އަދާކުރާ    19-ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި ކޮވިޑް  3ގެ  

ދިނުމަށް  އުޖޫރަ  ފަރާތަށް  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ނުވަތަ  އުނިކުރުން  މިންވަރެއް  އެއްވެސް  އުޖޫރައިން    ފަރާތުގެ 

އުޖޫރަ   ފަރާތަށް  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ނުވަތަ  ފަސްކުރުން  މުއްދަތު  ކަނޑައަޅާފައިވާ  އެއްބަސްވުމުގައި  ވަޒީފާގެ 

އެޅޭނީ،   މުވައްޒަފަކާމެދު  ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ  ފިޔަވަޅެއް  މިއިން  ފޮނުވުން،  ޗުއްޓީއަށް  މުވައްޒަފާ  ނުލިބޭގޮތަށް 

އެ މުވައްޒަފު  ގެނައުމަށް  ބަދަލު  އެ  ނަންބަރު    އްބަސްވާނަމަމަްޝވަރާކޮށް،  ާޤނޫނު   2020/20ކަމުގައި 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ޕަރލް ސޭންޑްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
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ާޤނޫނު   ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި  ިޞއްޙަތުގެ  ގެ  2020)ޢާންމު  ގައި    9(  )ނ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

 ބަޔާންކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ާޤނޫނު  )ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( އާއި    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  ، އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް 13.14

ާޤނޫނު    2020/20ނަންބަރު   ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި  ިޞއްޙަތުގެ  މިމައްސަލައަށް  (  2020)ޢާންމު 

ތަތުބީޤުކުރާއިރު، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އުޖޫރަ އުނިކޮށް ނުވަތަ އުޖޫރަ ވަކި  

ކަށް ދިނުން ލަސްކުރެވިދާނެ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެދާނެކަން އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ާޤނޫނުތަކަށް ބެލުމުން  މުއްދަތަ

އެނގެން އޮންނަކަމާއި، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މިފަދަ މޭރުމަކުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މުސާރަ  

ކޮވިޑް ނުދެވިވަނީ  މުސާރަ  އަދި  ކު  19-އުނިކޮށް  ގުޅިގެން  ވުމުގެ  އާ  ގެއްލުންތަކެއް  މާލީ  ންފުންޏަށް 

ސާބިތުކުރުމަށް  މެދުވެރިވެފައިވާކަން  ކުންފުންޏަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ހާލަތެއް  އެފަދަ   ސަބަބުންކަމަށާއި، 

ލިޔެކިޔުން   ބަޔާންކުރާ  ސޭލްސްކަމަށް  ކުންފުނީގެ  ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް  ގެއްލުންވެފައިވާކަން  ކުންފުންޏަށް 

 ވެސް، ހުށަހަޅާފައިވީނަމަ

ހިފަހައްޓާފައިވަނީ   13.15 ނުދީ  އަދި  އުނިކޮށް  މުސާރަ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ނަންބަރު   ާޤނޫނު  ފަދައިން  ބުނެވުނު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ    2008/2އިސްވެ  ގައި  ާޤނޫނު(  )ވަޒީފާއާބެހޭ 

ޙާލަތެއްގައިކަމަށްނުވާތީއާއި،   ނަންބަޙާލަތްތަކުންކުރެ  ކުއްލި    2020/20ރު  ާޤނޫނު  ިޞއްޙަތުގެ  )ޢާންމު 

ށަހެޅި ފަރާތުގެ  ( ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން މައްސަލަ ހ3ުގެ )  9  (2020ނުރައްކަލުގެ ާޤނޫނު  

އުނިކޮށްފައިވަނީ   ހުށަމުސާރަ  އަދިމައްސަލަ  މަްޝވަރާކުރުމަށްފަހު  ފަރާތާ  ހުށަ  ހެޅި  ފަރާތުގެ  މައްސަލަ  ހެޅި 

ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނު  ރުހުމާ ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތުގެ  އެކުކަން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވާތީއާއި، 

މުސާރައިން އުނިކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތަކީ ކޮބައިކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގާފައިވާނެކަން  

ސާބިތުކޮށްދީފައިނުވާ   ފަރާތުން  ރައްދުވި  ފަރާތުން    ޓަކައި،ސަބަބަށްމައްސަލަ  ރައްދުވި  އެޕްރީލް މައްސަލަ 

ފައިސާގެ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މުސާރައިން އުނިކޮށްފައިވާ  ގެ ނިޔަލަށް    2021އިން އޮކްޓޫބަރު    2020

 ނަގައިދޭންޖެހޭނެކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ.  ޢަދަދު



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ޕަރލް ސޭންޑްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
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މުސާރަ 13.16 އެފަރާތުގެ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެހެނިހެން  އެގޮތުން  ސްލިޕްތަކާއި   

އެޕްރީލް   ރިޢާޔަތްކޮށް،  އޮކްޓޫބަރު    2020ލިޔެކިޔުންތަކަށް  ފެށިގެން  އެފަރާތުގެ    2021އިން  ނިޔަލަށް  ގެ 

 މުސާރައިން އުނިކޮށްފައިވާ އަންނަނިވި ޢަދަދުތައް ނަގައިދޭންޖެހޭކަމުގައި ދެކެމެވެ.  

ަމ
ްސ 

 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި  
  ފަރާތުގެ މުސާރަ 

(USD) 

މުސާރައިން  
އުނިކުރެވިފައިވާ  

  އިންސައްތަ 
)%( 

މުސާރައިން  
އުނިކުރުމަށްފަހު  
މައްސަލަ ހުށަހެޅި  
ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ  

 (USD)  މުސާރަ 

އުނިކުރި ފައިސާގެ  
ގޮތުގައި މައްސަލަ  
ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  
ނުލިބިވާ ޢަދަދު  

(USD) 
 275 825 20 1100 2020އެޕްރީލް  
 330 770 30 1100 2020މޭ  
 385 715 35 1100 2020ޖޫން  
 385 715 35 1100 2020ޖުލައި  
 385 715 35 1100 2020އޮގަސްޓު  

 385 715 35 1100 2020ސެޕްޓެންބަރު  
 385 715 35 1100 2020އޮކްޓޫބަރު  
 385 715 35 1100 2020ނޮވެންބަރު  
 385 715 35 1100 2020ޑިސެންބަރު  
 385 715 35 1100 2021ޖަނަވަރީ  
 385 715 35 1100 2021ފެބުރުވަރީ  

  2021މާރިޗު    13
 އަށް 

1100 35 827.08 161.45 

 4231.45 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނަގައިދެވޭ ޢަދަދު މުސާރައިން އުނިކުރި ފައިސާގެ ގޮތުގައި  

ސެޓްލްމަންޓުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އިނަލް ޕޭމަންޓް ސެޓްލްމަންޓް ހެދުމަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށާއި، އެ  ފަ 13.17

ޗުއްޓީއާއި، އަހަރީ  ހުރި  ނުކޮށް  ހަފްތާގެ އާރް.އެންޑް.އާރް  ބޭނުން  ހުރި  ނުކޮށް  ބޭނުން  ދުވަސްތަކާއި،  ގެ 

ޚަރަދު  ޓިކެޓުގެ  ދިޔުމުގެ  އަނބުރާ  ޤައުމަށް  ދުވަސްތަކާއި،  ބަންދު  ރަސްމީ  ދުވަސްތަކާއި،  އަރާމްކުރާ 

ހު  އެއްފަހަރާ  އެކީ  ނަގައިދިނުމަށް  ހަމަޖައްސައިދިނުމަށާއި،  ފައިސާއެއް  އޮތްތޯ އަމުރުރިހާ  ހަމައެއް  ކުރާނެ 

 ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ޕަރލް ސޭންޑްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
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  2022މާރިޗު    27ތާރީޚު އަދި    2022ފެބުރުވަރީ    01މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި   13.18

ކަން އެނގެން އޮންނައިރު، މައްސަލަ ރައްދުވި    USD1,231.49އި  މުގައި ސާފުކޮށް ޢަދަދުގެ ގޮތުގަގެ ލިޔު

ދޭން ތައްޔާރުކުރިކަމަށް ދައްކަނީ ކިހިނެތްކަމެއް ސާފުނުވާކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި    USD1,000ފަރާތުން  

ބެންޖެހޭ ފައިސާކަމަށާއި، މައްސަލަ އަކީ އެފަރާތަށް ލި  USD1,231.49ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލްތަކަށް  

ގަސްދުގައި  ބިލުތައް  ބައެއް  ތެރެއިން  ބިލުތަކުގެ  ިޞއްޙީ  އީމެއިލުގައިވާ  ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި 

ކުންފުނިން   އެއްބަސްވުމުގައިވާގޮތުން  ވަޒީފާގެ  ބިލްތަކަކީ  ިޞއްޙީ  ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި،  ދޫކޮށްލާފައިވާކަން 

ގައި ފޮނުވާފައިވާ ރީއިންބަރސް    2022މާރިޗު    14ޖެހޭ ޚަރަދެއްކަން ސާފުކޮށް އެނގޭއިރު،  ޒިންމާ އުފުލަން

ޢަދަދަކީ   ރަނގަޅު  އޮންނަންޖެހޭ  ސެޓްލްމަންޓް ކަމަށާއި،    USD489.33ސްޓޭޓްމަންޓުގައި  ޕޭ  ފައިނަލް 

އްދުވި ފަރާތަށް އެންގުމުން ހެދިއިރު މުސާރަ ދިނުމުގައި މަދުން ދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި، މައްސަލަ ރަ

އެކައުންޓަށް   ބޭންކް  ނަމުގައިވާ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގައި   2022ފެބުރުވަރީ    06އެފައިސާ 

ތަނަށް  އަދާކުރި  ވަޒީފާ  ކުރިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޙަވާލުވުމަށް  ފައިސާއާ  އެ  ޖަމާކޮށްފައިވާކަމަށާއި، 

  26އި، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހެޅި ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން  ވާންވެސް އަންގާފައިނުވާކަމަށާހާޒިރު

މުސާރައަކީ    2022ޖޫން   އަސާސީ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ލިޔުމުގައި  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  ގައި 

USD1,500    ީއަސާސ ރަނގަޅު  ނިޔަތުގައިކަމަށާއި،  އޮޅުވާލުމުގެ  ގަސްތުގައި  ލިޔެފައިވަނީ  ކަމުގައި 

އެފަރާތުގެ    USD2,025އަކީ  މުސާރަ ވަކިވިއިރުވެސް  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަދި  ކަމަށާއި، 

މުސާރައަކީ   ހަދާފައިވާ    USD2,025އަސާސީ  ސެޓްލްމަންޓުގައި  ފައިނަލް  މުޅި  އެހެންކަމުން  ކަމަށާއި، 

ގޮތުގައި   ދައްކާ  ބެލެންސްތަކުން  ލީވް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދިމާނުވާނެކަމަށާއި،  މާރިޗު    13ހިސާބު 

ވަސް  ދު  15ދުވަސް ޕަބްލިކް ހޮލިޑޭގައި،    13ދުވަސް އަހަރީ ޗުއްޓީގައި،    46ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް    2022

އަދި   އޮފްގައި،  ޑޭ  ވާނެކަމަށާއި،    13ޕެންޑިންގ  އާރު.އެންޑް.އާރުގައި  މައްސަލަ ދުވަސް  ދުވަސްތަކަކީ  އެ 

ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބޭނެ ދުވަސްތައްކަމުގައި ލިޔެފައިވާ  

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފައިނަލް    57ދުވަސްތައްކަމަށާއި، ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

ތައްޔާރުކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި،   ޕޭ  މަހުގެ    2022ސެޓްލްމަންޓް  އެޕްރީލް  އަހަރުގެ  ދުވަހުގައި    1ވަނަ  ވަނަ 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ޕަރލް ސޭންޑްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
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ކުންފު ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  އީމެއިލުގައި  އެ  ލިބިފައިވާއިރު،  އީމެއިލް  މެނޭޖަރގެ  ރިސޯސަސް  ނިން  ހިއުމަން 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ހަމަޖައްސައިދީފައިވާ އެކަމަޑޭަޝން ހުއްޓާލި ވާހަކަ ކަމަށާއި، ހިއުމަން ރިސޯސް  

މެނޭޖަރަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ތަކެތި އެކޮމަޑޭަޝންގައި ހުރިކަމާއި އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ  

މަށާއި، އެކޮމަޑޭަޝން ދިނުން ހުއްޓާލިކަން އެންގިއިރު މައްސަލަ  ފިލައިގެން އުޅޭ ފަރާތެއް ނޫންކަން އެނގޭނެކަ

ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ފުރުމުގެ ޓިކެޓް އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ރާއްޖޭގައި ހުރިހާ ދުވަހަކު އެކޮމަޑޭަޝން  

ފަރާތުންކަ ގެނައި  ވަޒީފާއަށް  ޖެހެނީ  ހަމަޖައްސަން  ކެއުން  ވައަދި  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޒީފާގެ ން 

 30ގެ    R-16/2021އެއްބަސްވުމާއި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭރު މީހުން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ގަވާއިދު ނަންބަރު  

 ވެ. ގެ )ހ( އަށް ބެލުމުން ސާފުކޮށް އެނގެން އޮންނަކަމަށެމާއްދާ ވަނަ 

ފަ  13.19 ކުންފުނީގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ގޮތުގައި  ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  ރާތުން މައްސަލަ 

ވުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ހާޒިރުރީއިންބަރސްމަންޓާއި ފައިނަލް ޕޭ ސެޓްލްމަންޓް ހެދުމަށްޓަކައި ބައްދަލުވުމަށް  

އެދިފައިވާނެކަމަށާ ތަކުރާރުކޮށް  ކިބައިން  އިޖާބައެއް  ފަރާތުގެ  އެއްވެސް  އެކަމަށް  އެފަރާތުން  ނަމަވެސް  އި 

ބޭނު ބައްދަލުވުމުގެ  އެ  އެފަރާތުން  ދީފައިނުވާކަމަށާއި،  ކަށަވަރުކޮށް  ޢަދަދުތައް  ފައިސާގެ  ލިބެންޖެހޭ  މަކީ 

އެކަން   އެއްބަސްވެ  ނިންމުންކަމަށާއި،އެކަމަށް  ކޮށް  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ    އަވަހަށް  ފަރާތުން  ކުންފުނީގެ 

ޢަދަދުތަކެއްކަމަށް ކަށަވަރުކުރެވޭނެ  ރެކޯޑުތަކުން  ކުންފުނީގެ  ފަރާތުން  ޢަދަދުތަކަކީ  ރައްދުވި  މައްސަލަ   

 ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

ގޮތެއްގައި  ވި ނޮބަރޓް ފިންގަރ ހެކިބަސް ދެމުން ޖުމުލަހާޒިރުމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި   13.20

ޕްރޮފައިލް  ބުނެފައިވަނީ   ސައިކޮލޮޖިކަލް  ކޭ  ޑޮކިއުމެންޓް  ތެރޭގައި  ކްލެއިމްތަކުގެ  ރީއެމްބަރސްމަންޓް 

ފެބުރުވަރީ   ނޭނގޭކަމަށާއި،  ކީއްވެކަމެއް  ނުވަތަ   2022ހިމަނާފައިނުވަނީ  ލިޔުން  ސަލާމުގެ  މާރިއާގެ  ގައި 

ނީ އެޗް.އާރު މެނޭޖަރާއި މާރިއާއާ ދޭތެރޭގައި މުޢާމަލާތް ޑޮކިއުމެންޓް ޖޭ އާ ގުޅޭގޮތުން ހެކިވެރިޔާ ބުނެފައިވަ

މާރިއާއަށް  ކޮށް މެނޭޖަރ  އެޗް.އާރު  އައުމަށް  ހޮޓަލަށް  ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު  ހުރިހާ  ހޮޓެލްގެ  ފައިވާކަމަށާއި، 

ޚަރަދުތަކަށް ފައިސާ ދީފައިނުވާ   ބައެއް ލިޔެކިޔުންތައް ނުހިމެނި ނުވަތަ ބައެއް  ސަބަބު އަންގާފައިވާކަމަށާއި، 
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މީގެ އިތުރުން ހެކިވެރިޔާ ބުނެފައިވަނީ  ހެކިވެރިޔާއަށް ދަންނަވަން ނޭނގޭކަމަށްވެސް ހެކިވެރިޔާ ބުނެފައިވެއެވެ.  

ޕޭ  ފައިނަލް  އެފަރާތުގެ  އައުމުންވެސް  ނިމުމަކަށް  އެއްބަސްވުން  ވަޒީފާގެ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ވަރަށް ގިނަ ފަހަރު ފައިސާ ލިބިގަތުމަށް ކުންފުނީގެ އޮފީހަށް ސެޓްލްމަންޓް މިއަދާ ހަމައަށްވެސް ދީފައިނުވަނީ  

ވުމަށް ހާޒިރު ވެފައިނުވާކަމަށާއި، އަދި  ހާޒިރުވުމަށް އެންގުނުކަމަށާއި، ނަމަވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ހާޒިރު

ނަގަންވީކަމަށްވެސް ފައިސާ  އެ  އައިސް  އިރަކު  ބޭނުން  އެފަރާތުން  ހެކިވެރިޔާ    އިންކާރުކޮށްފައިވާކަމަށާއި، 

 ބުނެފައިވެއެވެ.  

ފަރާތް   13.21 ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަލާއިރު،  ލިޔެކިޔުންތަކަށް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި    01މައްސަލަ 

ގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވާ އީމެއިލުގައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ    2022ފެބުރުވަރީ  

ޖުމުލައަށްވާ   ބިލްތަކުގެ  ތިނެއް )ހަތަރުސަތޭކަ    USD409.33މެޑިކަލް  ތިރީސް  ޑޮލަރު  އެމެރިކާ  ނުވައެއް 

ސެޕްޓެންބަރު   ގޮތުގައި  ފައިސާގެ  ރީއިމްބަރސްމަންޓް  އާއި،  ބިލްތަކަށާއި،    2021ސެންޓް(  މެޑިކަލް  ގެ 

ތަކެ ބައެއް  ބޭނުންވާ  މެއިންޓެނަންސަށް  ހަފްލާތަކަށާއި  ފަރާތުގެ   ތިބައެއް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ   ގަތުމަށްޓަކައި 

)އެއްހާސް ދުވިސައްތަ ތިރީސް އެކެއް އެމެރިކާ    USD1,231.49ވާ ޢަދަދުގެ ޖުމުލައަށްވާ  އަތުން ޚަރަދުވެފައި

ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  އެދިފައިވާކަން  ދިނުމަށް  ސެންޓް(  ނުވައެއް  ސާޅީސް  އެހެންނަމަވެސް    ޑޮލަރު 

ހަފްލާތަކަށާއި    ގެ މެޑިކަލް ބިލްތަކަށާއި، ބައެއް  2021ރީއިމްބަރސްމަންޓް ފައިސާގެ ގޮތުގައި ސެޕްޓެންބަރު  

ފަރާތުގެ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގަތުމަށްޓަކައި  ތަކެއް  ބައެއް  ބޭނުންވާ  ޚަރަދުވެފައިވާ    މެއިންޓެނަންސަށް  އަތުން 

ލިޔެކިޔުމެފައިސާއަކީ   އެއްވެސް  ސާބިތުކޮށްދޭފަދަ  ފައިސާކަން  ލިބެންޖެހޭ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މި  މައްސަލަ  އް 

އަދި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށްވެސް ފޮނުވާފައިވާކަން  އި އެފަދަ ލިޔުމެއް  މައްސަލައިގައި ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމާ

  އެނގެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މި މައްސަލައިގެ ތެރެއިން 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބެލިއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނޮވެންބަރު   13.22

ގެ މުސާރައިގެ އެޖަސްޓްމަންޓުގެ ގޮތުގައި ނުދެވިވާ ފައިސާގެ    2022އާއި ޖަނަވަރީ    2021  އަދި ޑިސެންބަރު

ހުށަހެޅި    USD1,575ޖުމުލައަށްވާ   މައްސަލަ  ޑޮލަރު(  އެމެރިކާ  ފަހެއް  ހަތްދިހަ  ފަސްސަތޭކަ  )އެއްހާސް 
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އިތުރުން،   ފޮނުވާފައިވުމުގެ  އެކައުންޓަށް  ބޭންކް  ހުށަހެޅި  ފަރާތުގެ  މައްސަލަ  ފައިސާ  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު 

 ފަރާތަށް ލިބިފައިވާކަން އެފަރާތުގެ ބަހުންވެސް އެނގެން އޮތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

 PSM/PV/2022/035ރައްދުވި ކުންފުނީގެ ނަންބަރު  މައްސަލަ  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ   13.23

ވައ2022ުޖަނަވަރީ    21) ޕޭމަންޓް  ގޮތުގައި  ޗަ(  ބިލްގެ  މެޑިކަލް  ރީއިމްބަރސްމަންޓާއި  ބެލުމުން،  ރަށް 

)އެއްހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު( ދިނުމަށް ނިންމައި ސޮއިކޮށްފައިވާކަން    USD1,000މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  

  2022މާރިޗު    01އާއި    2022ޖަނަވަރީ    19އެނގެން އޮންނަކަމާއި، އަދި ރީއިމްބަރސްމަންޓްގެ ގޮތުގައި  

ޖުމުލައަށްވާ    އާ ޢަދަދުގެ  ޚަރަދުކޮށްފައިވާ  ދެއްކުމަށްޓަކައި  ޑޮކްޓަރަށް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދެމެދު 

USD300.91    ްތިންސަތޭކަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު ނުވަދިހަ އެކެއް ސެންޓް( ދިނުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުނ(

ސޮއިކޮށްފައިވާކަން   ރީއިމްބަރސް    2022މާރިޗު    14ނިންމައި  އެނގެން  ގެ  ބެލުމުން  ސްޓޭޓްމަންޓަށް 

ބިލްތައް  އޮވެއެވެ.   މެޑިކަލް  ބައެއް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އެގޮތުން 

ހުށަހަޅާފައިވާ   ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބުނެފައިވާއިރު،  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހިމަނާފައިނުވާކަމަށް 

  2022ފެބުރުވަރީ    01އީމެއިލްތައް ބަލައި ދިރާސާކުރިއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  މެޑިކަލް ބިލްތަކާއި  

ރެއިން ގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވާ އީމެއިލުގައި އެއްކަރުދާސްކޮށްފައިވާ މެޑިކަލް ބިލްތަކުގެ ތެ

ނަންބަރު ސެންޓަރުގެ  ޑައިގްނޯސިސް  އެންޑް  މެޑިކަލް  (  2022ޖަނަވަރީ    26)  8749  އިންޓަރނޭަޝނަލް 

ޢަދަދު މައްސަލަ  ރ. )ދެހާސް ހަތްސަތޭކަ ރުފިޔާ( ގެ  -/2,700'ސަރވިސް ރިސިޕްޓް / މެމޯ' ގައި ބަޔާންކުރާ 

ޢަދަދު   މި  އަދި  ހިމަނާފައިނުވާކަމާއި  ޕޭމަންޓުގައި  ރީއިމްބަރސް  އެކުލަވާލާފައިވާ  ފަރާތުން  ރައްދުވި 

 ވި ފަރާތުން ބުނެދެވިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ހިމަނާފައިނުވާ ސަބަބު މައްސަލަ ރައްދު

ގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ފައިނަލް    2022ޖޫން    26މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން   13.24

)އެއްހާސް ފަސްސަތޭކަ   USD1,500މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މުސާރައަކީ  ، ޕޭ ސެޓަލްމަންޓަށް ބަލާއިރު

މާރިޗު އެމެރިކާ ޑޮލަރު( ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، ނަމަވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  

2022  % މުސާރައިގެ  ނުވަތަ  ބަދަލާއެކު  އައި  މުސާރައަށް  އެފަރާތުގެ  ހިސާބުކުރުމުގައި  މުސާރަ    35ގެ 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ޕަރލް ސޭންޑްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
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މުސާ ކުރިއެރުމާއެކު  މުސާރަ  އިންސައްތައިގެ  އެފަރާތުގެ  ފާހަގަކުރެވޭތީ  ހިސާބުކޮށްފައިވާކަން  ރަ 

ލީވްގެ   އެނުއަލް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނަމަވެސް  ބުރަވެވެއެވެ.  ރަނގަޅަށްކަމަށް  ހިސާބުކުރެވިފައިވަނީ 

މުސާރަ  ދުވަސްކަމަށް ޖަހާފައިވާއިރު، އެ މުއްދަތަށްވާ    40މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި  ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކޮށް ހުރި  

ސާފުކޮށްދީފައިނުވާތީއާއި،   ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތުގެ  ހިސާބުކުރެވިފައިވާގޮތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ގޮތުގައި   ޗުއްޓީގެ  ފަރާތުން   46އަހަރީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އޮންނާނެކަމަށް  ބާކީ  ދުވަސް  ހައެއް(  )ސާޅީސް 

އިންކާ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ނުކުތާއަށް  ފަރާތަށް   ރުކޮށްފައިނުވާތީ،ބުނާ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ގޮތުގައި   ފައިސާގެ  ޑޮލަރު(   USD3,105އެމުއްދަތަށްވާ  އެމެރިކާ  ފަހެއް  އެއްސަތޭކަ    )ތިންހާސް 

 ނަގައިދޭންޖެހޭކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ.

ނަގައިދިނުމަށް  13.25 ފައިސާ  އަށްވާ  އޮފް  ޑޭ  ހޮލިޑޭއާއި،  ޕެންޑިންގް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  އެދިފައިވާއިރު،    މައްސަލަ 

ޕަބްލިކް ހޮލިޑޭގެ ގޮތުގައި    15ޕެންޑިންގ ހޮލިޑޭގެ ގޮތުގައި   )ތޭރަ( ދުވަސް ބާކީ   13)ފަނަރަ( ދުވަހާއި، 

ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ނުކުތާއަށް  ބުނާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އޮންނާނެކަމަށް 

ގުޅިގެން ނުވަތަ   އެ ފައިސާއާ  އެ ފައިސާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޙައްުޤނުވާ  އިންކާރުކޮށްފައިނުވާތީއާއި 

ހުށަހެޅި   ތެރެއިން ސާބިތުކޮށްދީފައިނުވާތީ މައްސަލަ  ފަރާތުން މި މައްސަލައިގެ  ސަބަބެއް މައްސަލަ ރައްދުވި 

ގޮތުގައި   ހޮލިޑޭގެ  ޕެންޑިންގ  ގޮތުގައި    15ފަރާތަށް  ފައިސާގެ  ދުވަހަށްވާ    USD1,012.5)ފަނަރަ( 

)ތޭރަ( ދުވަހަށްވާ   13މެރިކާ ޑޮލަރު ފަހެއް ސެންޓް( އާއި، ޕެންޑިންގ ޑޭ އޮފްގެ ގޮތުގައި  )އެއްހާސް ބާރަ އެ

)އަށްހާސް ހަތްދިހަ ހަތެއް އެމެރިކާ ޑޮލަރު ފަހެއް ސެންޓް( ނަގައިދޭންޖެހޭ    USD877.5ފައިސާގެ ގޮތުގައި  

 ކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ. 

ރިޢާޔަ 13.26 ކަންކަމަށް  އެންމެހައި  ފަރާތަށް  ތްކޮށް،  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ހުށަހެޅި  މެޑިކަލް  އެފަރާތުގެ  މައްސަލަ 

ނަންބަރު 'ސަރވިސް ރިސިޕްޓް / މެމޯ' ގައި    8749އައި.އެމް.ޑީ.ސީ ގެ  ބިލްތަކުގެ ތެރެއިން ހިމަނާފައިނުވާ  

ރ. )ދެހާސް ހަތްސަތޭކަ ރުފިޔާ( މެޑިކަލް ރީއިމްބަރސްމަންޓްގެ ތެރޭގައި ހިމެނުމަށާއި،  -/2,700ބަޔާންކުރާ  

މުއްދަތަށްވާ ހުރި  ބާކީ  ގޮތުގައި  ޗުއްޓީގެ  އަހަރީ  ފަހެއް    USD3,105  އެފަރާތުގެ  އެއްސަތޭކަ  )ތިންހާސް 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ޕަރލް ސޭންޑްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް

 VTR/2022/65މައްސަލަ ނަންބަރު:                                ށަހެޅި މައްސަލަހުމާރިއާ ސޮކޯރޯ މެޑްރިޑް ބިންސާ 

                                             

 

 
63 ގެ  53 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:  
 

 

ޑޮލަރު( ގޮތުގައި    އެމެރިކާ  ހޮލިޑޭގެ  ޕެންޑިންގ  ފައިސާ  15އާއި  ދުވަހަށްވާ  ގޮތުގައި  )ފަނަރަ(  ގެ 

USD1,012.5    ި13)އެއްހާސް ބާރަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު ފަހެއް ސެންޓް( އާއި، ޕެންޑިންގ ޑޭ އޮފްގެ ގޮތުގައ 

ގޮތުގައި   ފައިސާގެ  ދުވަހަށްވާ  ފަހެއް    USD877.5)ތޭރަ(  ޑޮލަރު  އެމެރިކާ  ހަތެއް  ހަތްދިހަ  )އަށްހާސް 

 ދިނުމަށް ކަނޑައަޅަން ފެނެއެވެ. ނަގައިސެންޓް( 

ާޤނޫނުގެ   .14 ދިނުމަށް    24ވަޒީފާއާބެހޭ  ލިޔުމެއް  އަދާކުރިކަމުގެ  ވަޒީފާ  ބަޔާންކުރާފަދަ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

 ؛ވަނަ މާއްދާގައި 24ފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ ޒީ)ވަ 2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު ؛ ކުރާނެ ހަމައެއް އޮތްތޯ ބަލާއިރުއަމުރު

ނިމުމަކަށް  ވަ  އެއްބަސްވުމެއް  ފެށިގެން ޒީފާގެ  ތާރީޚުން  އަންގާ  މުވައްޒަފަށް  އެކަން  އެ   6 ގެނައުމަށްފަހު،  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  މަސް 

ވަޒީފާ އަދާކުރިގޮތުގެ ލިޔުމެއް، ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ވަޒީފާ އަދާކުރި   މުވައްޒަފަކު އެދިއްޖެ ނަމަ، އަންނަނިވި ކަންތައްތަކަށް އިޝާރާތްކޮށް 

 .ފަރާތަށް ދޫކުރަންވާނެއެވެ

  ؛ފާދޭ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް ވަޒީ ( 1)

 ؛ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ކުރާ މަސައްކަތުގެ ބާވަތް( 2)

 ؛މެދުކެނޑުމެއްނެތި ވަޒީފާގައި އެމުވައްޒަފަކު ދެމިހުރި މުއްދަތު( 3)

  ؛އަދާކުރި ތަން   ވަޒީފާ ( 4)

  ؛ވަޒީފާއިން ވަކިވުމުގެ ކުރިން އެމުވައްޒަފަކު އަދާކުރަމުން އައި ވަޒީފާ( 5)

 .މާލީ ޢިނާޔަތްތައް ން ވަކިވި ތާރީޚާ ހަމަޔަށް، އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބެމުންދިޔަ މުސާރައާއި އެހެނިހެން ވަޒީފާއި ( 6)

އޭނާ ވަޒީފާ އަދާކުރި ގޮތާމެދު   ވައްޒަފަކު އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި މެނުވީ، އެމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިވާން ދިމާވި ސަބަބު، ނުވަތަ )ށ( މު 

 .ހިމަނައިގެން ނުވާނެއެވެ އަދާކުރި ގޮތުގެ ލިޔުމުގައި ،   ވަޒީފާ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ދެކޭގޮތް،  

ގެ ތެރެއިން މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މި ނުކުތާއާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މި މައްސަލައި 

ފާހަގަކޮށްފައިނުވެ ކަމެއް  މައްސަލަ  އިތުރު  ހޯދުމަށް  ލިޔުމެއް  އަދާކުރިކަމުގެ  ވަޒީފާ  އެފަރާތުން  އަދި  އެވެ. 

ރައްދުވި ފަރާތުގެ ކިބައިން އެދި ހުށަހަޅާފައިވާކަން ވެސް އެނގެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެހެންކަމުން މި  

ޔާންކުރާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  ނުކުތާއާ ގުޅިގެން އެންމެ ޢަދުލުވެރި ގޮތަކީ، އިސްވެފާހަގަކުރެވުނު މާއްދާގައި ބަ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ކިބައިން އެފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކުރި ކަމުގެ ލިޔުމެއް  
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ވަޒީފާ   މަތިން  ގޮތުގެ  މާއްދާގައިވާ  އިސްވެފާހަގަކުރެވުނު  ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ،  ކުންފުންޏަށް  އެދި  ދިނުމަށް 

 އް ދިނުމަށް އަމުރުކުރުމަށްކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ.އަދާކުރިކަމުގެ ލިޔުމެ

ރާނެ ހަމައެއް އޮތްތޯއާއި  އަމުރުކުވީޒާ ކެންސަލްކުރަން އަމުރުކުރާނެ    ވަރކްކޯޓާ ނުވަތަ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ   .15

 ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް  2022ފެބުރުވަރީ  09ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  15.1

އާރު ކޯޑު ހަމަވެފައިވާކަން ހަނދާންކޮށްދީފައިވާނެކަމަށާއި، މައްސަލަ  .އީމެއިލް ފޮނުވައި، ވަރކް ޕަރމިޓަށް ކިއު

ރައްދު މައްސަލަ  ގެއްލިފައިވާކަމަށް  ނުވަތަ  ކަމަށް  ފިލައިފި  ފަރާތް  މިނިސްޓްރީ  ހުށަހެޅި  ޓްރޭޑް  ފަރާތުން  ވި 

ހުށަހެޅީ   ސިސްޓަމަށް  އަދާކުރުމާބެހޭ    2022މާރިޗު    19އެކްސްޕެޓް  ވަޒީފާ  ބިދޭސީން  ކަމަށާއި،  ގައި 

ވަޒީފާދޭ ފަރާތް ގެއްލިގެން ރިޕޯޓުކުރާއިރު ސައްޙަ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭކަމަށާއި،    ގަވާއިދުގައި

މައް   2022މާރިޗު    13 ވަޒީފާގެ  ގައި  ވެފައިވާ  ދެމެދު  ފަރާތާ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތާއި  ހުށަހެޅި  ސަލަ 

ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެންމެ   2022އެއްބަސްވުން ނިމިފައިވާކަމަށާއި، އަދި  

ން ނުވަތަ ގެއްލިގެން  މީހަކު ފިލައިގެގައި ކަމަށާއި،    25ފަހު މުސާރަ އެ ކުންފުނިން ދީފައިވަނީ ޖަނަވަރީ  

މަހާއެކީ   ރިޕޯޓުކުރި  ފިލައިފިކަމަށް  ލިޔުމާއި    3ރިޕޯޓުކުރުމުގައި  ދިންކަމުގެ  މުސާރަ  މަސްދުވަހުގެ  )ތިނެއް( 

ހުށަހަޅަންޖެހޭކަމަށާއި،   އެއްބަސްވުން  ވަޒީފާގެ  ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗު މަހުގެ    2022އަދި މުއްދަތު ހަމަނުވާ 

އެކް  19 ފެށިގެން  ދުވަހުން  ގެއްލިފައިވާކަމަށް ވަނަ  ނަން  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސްޕެޓް ސިސްޓަމުން 

ނުދައްކާ ވަގުތާ ހަމައަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ނަމަށް ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދައްކަންޖެހޭކަމަށާއި، މައްސަލަ  

 ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ނަމަށް އެ ގެއްލުންދިންކަމަށެވެ.  

ފާހަގަ 15.2 ފަރާތުން  ރައްދުވި  ފަރާތުގެ  މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގޮތުގައި  މުއްދަތު  ވަޒީފާކޮށްފައިވާ  ގެ 

އްގެ ގޮތުގައި ރިޕޯޓުކުރުން ނޫން އިތުރު ގޮތެއް ހަމަވުމަށްފަހު އެފަރާތަށް ނުގުޅުމުގެ ސަބަބުން ފިލާފައިވާ މީހެ 

އެކަން ކޮށްފައިވަނީ މިނިސްޓްރީގެ އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމް   ނެތުމުން އެކަން އެގޮތަށް ކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި، އަދި
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ކުރިއިރު އެކަން  ހުށަހެޅުމުގެ   މެދުވެރިކޮށްކަމަށާއި،  ލިޔުން  ކަމުގެ  ދިން  މުސާރަ  ނުވަތަ  އެއްބަސްވުމެއް 

މިފަދަ   ބިދޭސީންނާގުޅޭ  ހިމަނާފައިވަނީ  ސިޓީ  މިނިސްޓްރީގެ  ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި،  ނެތްކަން  ރިކުއަމެންޓެއް 

ޑިވެލޮޕްމަންޓްމަ އިކޮނޮމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ވުޒާރާއަކީ  ކަމާގުޅޭ  ބަލަހައްޓާ  ކަމުގައިވާތީކަމަށް   އްސަލަތައް 

 މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

ބަލާއިރު 15.3 އޮތްތޯ  ހަމައެއް  އަމުރުކުރާނެ  ކުރަން  ކެންސަލް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ؛ ވިޒާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2007/1ބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ހިނގަމުންދާ މުއްދަތުގައި ާޤނޫނު ނަންބަރު ޓްރައި

ގެ   ާޤނޫނު(  ސްޕެޝަލް    17އިމިގްރޭަޝން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދަށުން  ގެ  )ނ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ށް ބޭނުންވާކަމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ  ވީޒާއަކަށް އެދެން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެފަރާތް ރާއްޖޭގައި ހުރުމަ

ފަރާތަށް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޓްރައިބިއުނަލުން  ވަޒީފާއާބެހޭ  އެދި  ބެލުމަށް  އެންގުމެއްކަމަށް  އަންގާ  ފަރާތުން 

ނަންބަރު   ޓްރައިބިއުނަލުގެ  މި  ސިޓީއާ 2022މާރިޗު    L/INDIV/2022/152  (24-200ދީފައިވާ   )

ގެ ނިޔަލަށް ސްޕެަޝލް ވީޒާ ދެވިފައިވާކަން   2022ސެޕްޓެންބަރު    29ރާތަށް  ޙަވާލާދީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަ 

ނަންބަރު   އިމިގްރޭަޝންގެ  ބެލުމުން 2022އެޕްރީލް    V/200/2022/1  (13-94މޯލްޑިވްސް  ސިޓީއަށް   )

ވީޒާ   ސްޕެަޝލް  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަދައިން  އިސްވެފާހަގަކުރެވުނު  އެގޮތުން  އޮވެއެވެ.  އެނގެން 

ކުރެވިފައިވޭތޯއާއި،  ހަ ކެންސަލް  ވީޒާ  ވާރކް  އެފަރާތުގެ  ވިދިގެން  އެކަމާ  މަޖައްސައިދެވިފައިވާތީ 

ކެންސަލްކުރެވިފައިވާނަމަ ތާރީޚާއެކު އެފަރާތުގެ ވާރކް ވީޒާއާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްދިނުމަށް ވަޒީފާއާބެހޭ 

ސިޓީއިން މޯލްޑިވް އިމިގްރޭަޝންގެ    (2022ޖޫން    05)  M7/94/2022/1-200ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނަންބަރު  

ވަޒީފާއާބެހޭ   އިމިގްރޭަޝނުން  މޯލްޑިވްސް  ޖަވާބުގައި  ސިޓީގެ  އެ  އެގޮތުން  އެދިފައިވާނެއެވެ.  ކިބައިން 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ؛ ( ސިޓީގައ2022ިޖޫން  09) 94/200/2022/2ޓްރައިބިއުނަލަށް ފޮނުވާފައިވާ ނަންބަރު 

ވީޒާ   ވަރކް  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން    2022  އެޕްރީލް  12ފަރާތުގެ  ކުރެވިފައިވާކަމަށް  ކެންސަލް  ގައި 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  
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ވީޒާއަކަށް   15.4 ސްޕެަޝލް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ރިޢާޔަތްކޮށް،  ކަންކަމަށް  އެންމެހައި  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު 

އެދިފައިވާ ފަދައިން އެފަރާތުގެ   އެދި އަދި ސްޕެަޝލް ވީޒާ ހަމަޖައްސައިދެވިފައިވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް

ގައި ކެންސަލް ކުރެވިފައިވާކަން ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން    2022އެޕްރީލް    12ވަރކް ވީޒާ  

ލިބިފައިވާކަމަށް   ފަރުވާ  އެދިފައިވާ  ގުޅިގެން  ނުކުތާއާ  މި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސަބަބަށްޓަކައި  އޮތް 

 މެވެ. ބަލަންޖެހޭކަމުގައި ދެކެ

ކަންކަން   .16 އަންނަނިވި  ބަލާއިރު  އޮތްތޯ  ހަމައެއް  އަމުރުކުރާނެ  ބަދަލުގެނައުމަށް  އިްޞލާޙުކޮށް  ބަޔާން  ވަޒީފާ 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

ފޯމުގައި    މައްސަލަ 16.1 ޖަވާބު  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ގޮތުގައި  ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި 

އެ މަސައްކަތެއް   އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތުގައި މުވައްޒަފުން ނެގުމުގައި ކަންކަން އިްޞލާޙުކުރަންޖެހޭކަމަށް އަދި 

އަށް )ހަތެއް(    7ނާ ޚިލާފަށް މިހާރުވެސް  ކުރަން ފަށައިފިކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބުނާއިރު، ާޤނޫ

މަހުރޫމު  ވުރެ ޙައްުޤތަކުން  އަސާސީ  އަދި  ނެތި  ލިޔެކިޔުމެއް  އެއްވެސް  މީހުން  ބޭރު  ކޮށްގެން    ގިނަ 

ޑޮކިއުމެންޓް   ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޑޮކިއުމެންޓް    Wގެންގުޅެމުންދާކަމަށާއި،   Eއަދި 

ވަޒީފާ  މުވައްޒަފުން  އެއްގޮތަށް އިން  ގަވާއިދުތަކާއި  ާޤނޫނާއި  އިމިގްރޭަޝންގެ  ރާއްޖޭގެ  ގެންގުޅެނީ  ގައި 

މާރިޗު   ހާމަވާކަމަށާއި،  އޮފަރ    2021ނޫންކަން  މަާޤމަށް  އޮފިސަރގެ  ރިޒަވޭަޝމް  އެންޑް  ސޭލްސް  ގައި 

ނަމަވެސް މަާޤމަށްކަމަށާއި،  ހައުސްކީޕަރގެ  ހަމަޖައްސާފައިވަނީ  ވީޒާ  ފަރާތަށް  ފޮނުވިފައި  އަދާކުރަނީ  ލެޓަރ   

ރިޒަވޭަޝން އެންޑް  ޑޮކިއުމެންޓް    ސޭލްސް  މަސައްކަތްކަމަށާއި،  ނެތް   Xއޮފިސަރގެ  ކޯޓާ  ވަޒީފާގެ  އިން 

އަދި  ހުރި  ލިޔެކިޔުންތައް  ހަީޤަޤތުގައި  އެނގޭކަމަށާއި،  ގެންނަކަން  މީހުން  ބޭރުން  އިޢުލާނުކޮށް  މަާޤމުތަކަށް 

މަސައްކަ ބިދޭސީ  އެހެން  ލިބިފައިވާ  ވީޒާ  ޕްރޮފެަޝންއެއް  ަޞއްޙަ  މަސައްކަތުގެ  ަޞއްޙަ  ތްތެރިންނަށް 

މިކަންކަން   ސަބަބުން  ހުރުމުގެ  ކުންފުނީގައި  މައްސަލަތަކެއް  ސީރިއަސް  މިފަދަ  ނުދައްކާކަމަށާއި، 

ނުވާކަމުގައިވާނަމަ ބޭރުން މީހުން ގެނައުން ސަސްޕެންޑްކުރުންކަހަލަ    އްދީ އިޞްލާޙުއިްޞލާޙުކުރުމަށް މުއްދަތެ

 ޅުތަކެއް އަޅަންޖެހޭކަމަށްވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  އަވަސް ފިޔަވަ



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ޕަރލް ސޭންޑްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް

 VTR/2022/65މައްސަލަ ނަންބަރު:                                ށަހެޅި މައްސަލަހުމާރިއާ ސޮކޯރޯ މެޑްރިޑް ބިންސާ 

                                             

 

 
63 ގެ  57 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:  
 

 

ގޮތުގައި 16.2 ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ދެމުން  ރައްދު  ނުކުތާއަށް  ރައްދުވި    މި  މައްސަލަ 

ކުރާގޮތަށް އިްޞލާޙު ގެނައުމަށާއި    މަލުޢަފަރާތުން މިހާރުވެސް ދަނީ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއަށް ޢައްޔަނުކުރުމުގައި  

ވަކީލާއެކު   ކުންފުނީގެ  ގުޅޭގޮތުން  ގެނައުމާ  ބަދަލުތައް  ގެންނަންޖެހޭ  ޑިސްކްރިޕްަޝންތަކަށްވެސް  ޖޮބް 

 މަްޝވަރާކުރަމުންކަމަށެވެ. 

ހުށަހެޅި ފަރާތް އެދިފައިވީނަމަވެސް، 16.3 ފަދައިން މައްސަލަ  ވެސް އެ  ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް  އިސްވެފާހަގަކުރެވުނު 

ަޤބޫލުކުރެވޭނަމަ ގެއްލިފައިވާކަމަށް  ޙައްެޤއް  ގުޅުންހުރި  ވަޒީފާއާ  މައްސަލަ    މުވައްޒަފެއްގެ  ޓްރައިބިއުނަލަށް 

ޙައްުޤ   މުވައްޒަފުންނަށް  ހުށަހެޅުމުގެ  މައްސަލައިގައި  އެ  މި  ބަޔާނާ އޮތަތީ،  ވަޒީފާ  މުވައްޒަފުންގެ  އެހެން 

 ބުރަވެވެއެވެ. ތްކަމަށް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ތަނެއް ނެ ގުޅިގެން ގޮތެއް

އެދި   .17 ހޯދުމަށް  ބަދަލު  ގެއްލުމުގެ  ލިބުނު  ނަފްސާނީގޮތުން  އަދި  އަބުރަށާއި  ނަމަށާއި،  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ގެއްލުން    A9ޑޮކިއުމެންޓް   ލިބިފައިވާ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް،  ލިޔުމެއް  ގޮތުގައި  ގެ 

 އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައިނުވެއެވެ. އެގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ސައިކޮލޮޖިކަލް  ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް

ޕްރޮފައިލްއެއް ހުށަހަޅައި އެ ލިޔުމުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނަފްސާނީގޮތުން ގެއްލުންތަކެއް ވެފައިވާކަމަށް އެ  

މައްސަލަ ފާހަގަކޮށްފައިވީނަމަވެސް،  ވަޒީފާގެ  ލިޔުމުގައި  ގެއްލުމަކީ  ލިބިފައިވާ  ނަފްސާނީގޮތުން  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި   

މާޙައުލާ ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއްކަން އެނގެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެހެންކަމުން އިސްވެ ފާހަގަކުރެވުނު  

ސާބިތުކޮށްދީފައިނުވާ ގެއްލުން  ލިބިފައިވާ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަދަލު  ފަދައިން  ގެއްލުމުގެ  އެފަރާތަށް  ތީ 

 ނަގައިދެވޭނެ ހަމައެއް އޮތްކަމަށް ނުފެނެއެވެ. 

ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި    2021އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު އެންމެހައި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް   .18

ދިނުމަށާއި،   މުސާރައިގެ ބަޔާންތައް  ވާ އެފަރާތުގެ  ވަނަ އަހަރުގެ ފެބުރުވަރީ މަހުގެ ނިޔަލަށް  2022މަހުން ފެށިގެން  

 އަންނަނިވި ފައިސާ ނަގައިދިނުމަށް ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމަން ފެނެއެވެ. 

 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ޕަރލް ސޭންޑްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް

 VTR/2022/65މައްސަލަ ނަންބަރު:                                ށަހެޅި މައްސަލަހުމާރިއާ ސޮކޯރޯ މެޑްރިޑް ބިންސާ 
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 ނަގައިދެވޭ ޢަދަދު  ފައިސާ ނަގައިދެވޭ ކަންކަން  #

 USD1,084.82 އަށްވާ ޢަދަދު   2022ފެބުރުވަރީ  28އިން  2022ފެބުރުވަރީ  14 1

2 
 28އިން   2022ފެބުރުވަރީ  14ފެބުރުވަރީ މަހުގެ ސަރވިސް ޗާޖު )

 އަށް( 2022ފެބުރުވަރީ 

ފެބުރުވަރީ މަހުގައި ސަރވިސް  

ޗާޖުގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ  

 ފައިސާއިން ހިސާބުކުރުމަށް

 އާ ގުޅިގެން އުނިކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ ޖުމުލަ  19-ކޮވިޑް 3
USD4,231.45 

 

 USD3,105 ޗުއްޓީގެ ބާކީ މުއްދަތަށްވާ ފައިސާ އަހަރީ  3

 USD1,012.5 ޕެންޑިންގ ހޮލިޑޭގެ ފައިސާ  4

 USD877.5 ޕެންޑިންގ ޑޭ އޮފްގެ ފައިސާ  5

6 
ރީއިމްބަރސްމަންޓުގައި މެޑިކަލް ބިލްގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިނުވާ 

 ފައިސާ 

ރ. ނުވަތަ -/2,700

USD175.09 

 USD10,486.36 ޖުމުލަ 

ވުމަށްފަހު އެ  އިއް  ގައި މައްސަލައިގެ ނިންމުން ދެފަރާތުގެ ހާޒިރުގައި  2022ޑިސެންބަރު    15މި މައްސަލައިގައި   .19

ދެފަރާތަ މެދުވެރިކޮށްއީމެ ށްތާރީޚުގައި  ފަރާތަށް   އިލް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ރިޕޯޓުގައި  ޚުލާާޞ  ހިއްާޞކުރެވިފައިވާ 

ގޮތުގައި   ޢަދަދުގެ  ޖުމުލަ  ފައިސާގެ  ލިޔެވިފައިވަނީ  USD9,401.54ނަގައިދެވޭ  ނަގައިދެވޭ   ، ކަމަށް  އެފަރާތަށް 

ހިސާބުކުރުމުގައި   ޖުމުލަ  ނަގައިދެވޭ   2022ފެބުރުވަރީ    28އިން    2022ފެބުރުވަރީ    14ޢަދަދުތަކުގެ  އަށް 

ހިމެނިފައިނުވާތީއެވެ.  ތެރޭގައި  ޖުމުލައިގެ  ޢަދަދު،  ނަގައިދެވޭ  މައްސަ އެގޮތުން    މުސާރައިގެ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  ލަ 

ޢަދަދުގެ  ޖު ގޮތަކީ  މުލަ  ޑޮލަރު    USD10,486.36ރަނގަޅު  އެމެރިކާ  ހައެއް  އަށްޑިހަ  ހަތަރުސަތޭކަ  )ދިހަހާސް 

 ތިރީސް ހައެއް ސެންޓް( އެވެ. 

 ؛ ވަނަ މާއްދާގައި  108)ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދު( ގެ  R-14/2022ގަވާއިދު ނަންބަރު  19.1
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އިމްލާ   ލިޔުމުގައިވާ  ނުވަތަ  އޮޅުމެއް  އަރައިފައިވާ  ޖެހުމުގައި  ވަޒީފާއާބެހޭ  "ހިސާބު  ފިޔަވައި،  އިޞްލާޙުކުރުން  ކުށެއް 

ގެނެސްގެން   ބަދަލެއް  އެއްވެސް  އިއްވުމަށްފަހު  ނިންމުން  ވިޔަސް  ރައުޔަކަށް  ތަފާތުވި  ނުވަތަ  ނިންމުމަކަށް  ޓްރައިބިއުނަލުގެ 

 ނުވާނެއެވެ." 

ރާފައިވާ އޮޅުމެއްކަމަށްވާތީ، މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ކުށަކީ ހިސާބު ހެދުމުގައި އަ

މި ރިޕޯޓުގެ   ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ހިސާބުގެ    18އިސްވެޙަވާލާދެވުނު މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، 

 އިްޞލާޙުކުރެވިފައިވާނެއެވެ.  ޖުމުލަ ޢަދަދު
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 ންިނމުން: 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކަށާއި މައްސަލަ ބެލި    ތަކުންނާއިމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ދެންފަހެ، 

ބެލިއިރު  ދެފަރާތުން  މަޖިލީހުގައި ރިޢާޔަތްކޮށް  ވާހަކަތަކަށް  ސޮކޯރޯ    ،ދެއްކި  މާރިއާ  ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ  ފިލިޕިންސްގެ 

އިން ފެށިގެން ޕަރލް ސޭންޑްސް އޮފް    2019ޖަނަވަރީ    21   (P7348479Bމެޑްރިޑް ބިންސާ )ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު:  

ހުރާގައި   އެޓް  ސޭންޑްސް  ޕަރލް  ހިންގަމުންދިޔަ  ލިމިޓެޑުން  ޕްރައިވެޓް  ދިޔައިރު،    ވަޒީފާ މޯލްޑިވްސް  އަދާކުރަމުން 

މަސައްކަތްކުރުވާފައިވާތީއާއި، މައް އެތެރެކޮށް  ރާއްޖެ  ވީޒާގައި  ބިޒްނަސް  އޮޅުވާލައިގެން  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  ސަލަ 

ާޤނޫނުގެ    3ކުންފުނީގައި   ވަޒީފާއާބެހޭ  މަޤާމަކަށް  އެއްވެސް  ކޮށްފައިވީނަމަވެސް  މަސައްކަތް  މަާޤމެއްގެ    15)ތިނެއް( 

ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ޖުލައި    54ބިފައިނުވާތީއާއި، ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ވަޒީފާ ބަޔާން ލި

އާ ހަމައަށް މުސާރައިގެ ބަޔާން ލިބިފައިނުވާތީއާއި، ވަޒީފާ އަދާކުރާ އެހެން    2022އިން ފެށިގެން ފެބުރުވަރީ    2021

ފަ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހަމަޖެއްސިނަމަވެސް  ވީޒާ  ވަރކް  މުވައްޒަފުންނަށް  ވީޒާ ބިދޭސީ  ބިޒްނަސް  ރާތަށް 

މާރިޗު   ތަފާތުކޮށްފައިވާތީއާއި،  ފަރާތާމެދު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އައުކުރެވުނު    2021ހަމަޖައްސައިދިނުމުގައި  ގައި 

ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  ހަމައެކަނި  ހަމަޖައްސާފައިވަނީ  އުނިކުރާގޮތަށް  އިންސައްތައެއް  ވަކި  މުސާރައިން  އެއްބަސްވުމުގައި 

ވަޒީފާގެ   އެފަރާތްތައް  ފަރާތުގެ  ޓްރެއިންކުރުމާއި،  ބަޔަކު  ވަކި  ތެރެއިން  މުވައްޒަފުންގެ  އެއްބަސްވުމުގައިކަމަށްވާތީއާއި، 

ޓްރެއިން ނުވެއްޖެނަމަ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ފެއިލްވުމެއްކަމަށް ނިންމާނެކަމަށް ބުނެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(   20ށް މަޖުބޫރުކޮށްފައިވާތީއާއި، ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  ވަޒީފާއާ ގުޅުމެއްނުވާ މަސައްކަތެއް ކުރުވުމަ

ގެ ނިޔަލަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި    2021އިން ފެށިގެން ފެބުރުވަރީ    2020ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް އެޕްރީލް    55އަދި  

ވަނަ މާއްދާގެ    52ޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  ފަރާތުގެ އެއްވެސް ރުހުމެއް ނެތި އެފަރާތުގެ މުސާރައިން އުނިކޮށްފައިވާތީއާއި، ވަ

ފެބުރުވަރީ   ޚިލާފަށް  އާ  އެ    2022)ށ(  އަދި  ޙަވާލުކޮށްފައިނުވާތީއާއި  ފައިސާ  ޗާޖަށްވާ  ސަރވިސް  މުސާރައާއި  ގެ 

ޓިކެޓަށްވާ    15ާޤނޫނުގެ   ގެ  )އެޕްރޫވްޑް(  އާރް.އެންޑް.އާރް  މަހުގައި  ޑިސެންބަރު  ގޮތަށް  ގައިވާ  )ބ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ާޤނޫނުގެ  ފައިސާއާ  އެ  ކުންފުނީގެ    57އި  ފައިސާއިން  އަމިއްލަ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޚިލާފަށް  މާއްދާއާ  ވަނަ 

ދުވަސްތައްކަމަށްވާ   ޗުއްޓީގެ  އަހަރީ  ނުލިބިވާތީއާއި،  ފައިސާ  ލިބެންޖެހޭ  އެފަރާތަށް  ޚަރަދުކޮށްފައިވާ  ކަންކަމުގައި 
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ހުރި ޕަބްލިކް ހޮލިޑޭ ހިމެނޭހެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ފައިނަލް  އާރް.އެންޑް.އާރްގެ ދުވަސްތަކާއި، ބޭނުން ނުކޮށް  

ާޤނޫނުގެ   ވަޒީފާއާބެހޭ  ލިބިފައިނުވާތީ،  މިހާތަނަށް  ފައިސާއެއް  އެއްވެސް  ވާ   5ޕޭމަންޓުގެ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

މުއްދަތެއްގައި   އަވަސް  ަޝކުވާތައް  ހުށަހަޅާ  ޚިލާފުވެގެން  އުޫޞލުތަކާ  އަސާސީ  ފިޔަވަޅުތައް  ގޮތަށް  ބަލާ 

ވަނަ ނަންބަރުގައި ވާފަދައިން ާޤނޫނާއި ޚިލާފަށް    1ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ    5އަޅައިދިނުމަށާއި، ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

ބޭރު މީހުން ވަޒީފާގައި ނުގެންގުޅުމަށާއި، މިހާރު ާޤނޫނާއި ޚިލާފަށް ތިބި މީހުން ކަމާބެހޭ ފަރާތާއި ޙަވާލުކުރުމަށާއި، މި  

ވަނަ   4ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ    5އް ޙައްލުކުރަންދެން އިތުރު ބަޔަކު ވަޒީފާއަށް ގެނައުން ހުއްޓުވުމަށާއި،  މައްސަލަތަ

ާޤނޫނުތަކުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުންފުނި ޖޫރިމަނާކޮށްދިނުމަށާއި،   ޢަދަދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ބަދަލު ނަގައިދިނުމަށާއި، 

ާޤނޫނުގެ   ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުން ފެށިގެން    2021)ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  ވަނަ މާއްދާގެ    54ވަޒީފާއާބެހޭ 

އަމުރުކޮށްދިނުމަށާއި،    2022 ދިނުމަށް  ބަޔާން  މުސާރައިގެ  ނިޔަލަށް  މަހުގެ  ފެބުރުވަރީ  އަހަރުގެ  ވަނަ    2022ވަނަ 

ގެ ޑިސެންބަރު މަހުގައި  ވަނަ އަހަރު  2021އަހަރުގެ ފެބުރުވަރީ މަހުގެ މުސާރައާއި ސަރވިސް ޗާޖު ނަގައިދިނުމަށާއި،  

ނެރެދިނުމަށާއި،   އަމުރެއް  ނަގައިދިނުމުގެ  އެލަވަންސް  އާރް.އެންޑް.އާރް  ނަގާފައިވާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި    2020މައްސަލަ 

ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހާ ޖެހެންދެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ   2021ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހުން ފެށިގެން  

ސެޓްލްމަންޓް  މުސާރައިން   ޕޭމަންޓް  ފައިނަލް  އަމުރުކޮށްދިނުމަށާއި،  ނަގައިދިނުމަށް  އެއްފަހަރާ  އެކީ  ޢަދަދު  އުނިކުރި 

ހެދުމަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށާއި، އެ ސެޓްލްމަންޓުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ބޭނުން ނުކޮށް ހުރި އަހަރީ ޗުއްޓީއާއި،  

ނު ބޭނުން  ދުވަސްތަކާއި،  ގެ  ބަންދު އާރް.އެންޑް.އާރް  ރަސްމީ  ދުވަސްތަކާއި،  އަރާމްކުރާ  ހަފްތާގެ  ހުރި  ކޮށް 

ދުވަސްތަކާއި، ޤައުމަށް އަނބުރާ ދިޔުމުގެ ޓިކެޓުގެ ޚަރަދު ހަމަޖައްސައިދިނުމަށާއި، އެކީ އެއްފަހަރާ ހުރިހާ ފައިސާއެއް  

)ހ( ގައި ބަޔާންކުރާފަދަ ވަޒީފާ  ވަނަ މާއްދާގެ    24ނަގައިދިނުމުގެ އަމުރެއް ކޮށްދިނުމަށާއި އަދި ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

އަދާކުރިކަމުގެ ލިޔުމެއް ދިނުމުގެ އަމުރަކާއި ވަޒީފާގެ ކޯޓާ ކެންސަލްކުރާނެ ކަމުގެ ލިޔުމެއް ދިނުމަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށް  

ގޮތަށް  ރައްދުވާ  ލިމިޓެޑަށް  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް  އޮފް  ސޭންޑްސް  ޕަރލް  ބިންސާ  މެޑްރިޑް  ސޮކޯރޯ  މާރިއާ  އެދި 

  ހުށަހެޅި މި މައްސަލައިގައި،ފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ވަޒީ



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ޕަރލް ސޭންޑްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް

 VTR/2022/65މައްސަލަ ނަންބަރު:                                ށަހެޅި މައްސަލަހުމާރިއާ ސޮކޯރޯ މެޑްރިޑް ބިންސާ 
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ަވޒާީފ ަޙވުާލުކިރިއުރ އަެފާރަތްށ ަމޤުާމެގ ަމްސއިޫލްއަޔުތަތާކއި   ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތށް 

އްިނ   2021ޮކށަްފިއވެާނަކަމާށިއ، ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފާރްތ ޖަުލިއ ިޙްއާޞިޒްނާމަތްއ ެއނޭގނެެހން ޮޖްބ ޑްިސްކިރްޕަޝްނ 

ވަަނ އަަހުރގެ ިނޔަަލށް ަވޒާީފަގިއ ުހެރމެ މާުސަރ ެދްއިކަކުމެގ ސިްލްޕތަަކށް އެދަިފިއުނާވަކަމާށިއ، ީމެގ    2021ެފިށެގްނ  

ަޖަނަވީރ   ެފުބުރަވީރ    2022ިއުތުރްނ  ެފިށެގން  ހަުށ  2022އްިނ  ަމްއސަަލ  ަހަމައށް  ަވޒާީފައްށ  ާއ  ަފާރތް  ެހިޅ 

ރައުްދުކެރވަިފިއުނާވަކަމާށިއ،  ާހިޒުރ އަެފާރތަށް  ސިްލްޕަތއް  ިދްނކުަމެގ  ުމާސރަ  އެދަިފިއާވޮގަތްށ  އަެފާރުތން  ވަެފިއުނާވީތ 

ުދިވ  ުނާވީތ އަެފާރތްަށ ެއިކ ފަަހުރަމިތްނ ަމްއސަަލ ަރްއހިާޒުރެދްނެނުވުނ ުމއަްދުތަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފައްށ 

ަފާރްތ   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ުމއަްދުތަގިއ  ިމ  ަނަމެވްސ  މާުޢމާަލްތޮކށަްފިއާވެނަކަމާށއި،  މުެދެވިރޮކށް  ީއެމއްިލ  ަފާރުތްނ 

އެދަިފިއުނާވަކަމާށިއ،  ާހިޒުރަވޒާީފައްށ   ުޗްއީޓއަަކްށވްެސ  ޮއޮތަރިއްޒޑް  އިަދ  ުގިޅެގން    19-ޮކިވްޑ ުނާވަކަމާށއި،  ޙަާލތާ  ެގ 

ީހަނ ައއި  ާމިރުޗ  ިވޔާަފިރައްށ  ަސބުަބން  ާމިރޗު    2021ުރަކުމގެ  ުމަވްއޒުަފްނެގ    2022އްިނ  ުހރިހާ  ަހަމައްށ  އާ 

ުމާސަރަތްއ ުކނުްފީނގެ ޕިޮލީސއާ ެއްއޮގތަށް ުކަޑ ުކެރުވުނަކަމާށއި، ެއއީ ަވިކ ުމަވްއޒެަފްއގެ ުމާސަރ ުކަޑުކުރަމށް ުކެރުވނު  

ަފިއާވނީ ުހރާިހ ުމަވްއޒުަފްނަނށް ެއަކން ެއްނުގަމށްފުަހަގިއަކަމާށިއ،  ަކެމްއ ޫންނަކމާަށިއ، ުމަވްއޒުަފނެްގ ުމާސަރަތއް ުކަޑކްޮށ

ާފޅޮުކްށ ެއްއެވްސ އުިޢިތާރެޟްއ  ުކަޑުކުރާމމުެދ  ުމާސަރ  ަފާރުތްނ އަެފާރުތެގ  ުހށެަހިޅ  އަަހީރ  ަފިއުނާވަކަމާށއި،  ަމްއސަަލ 

ުހށެަހ ަމްއސަަލ  ަފިއާސާއިއ  ުދަވްސަތަކްށވާ  ހިުރ  ނަުނަގިއ  ެތެރިއްނ  އެނުބރި  ުޗްއީޓެގ  ަޤުއަމްށ  އަެފާރުތެގ  ަފރްާތ  ިޅ 

ަޙވުާލުވަމށް   ެއަތެކްއޗާ  ުނުކާރަކމާަށއި،  އުިޢިތާރުޟ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ދުިނަމްށ  ިޓެކްޓ  ޭބންުނާވެނ  ިދުޔަމްށ 

އަެފާރުތްނ  ިއީވަނަމެވްސ،  ައުއަމްށ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތްށ ެއިކ ފަަހުރ ަމިތްނ އްަނގަާފ

ރައުްދިވ   ަމްއސަަލ  ުބެނ  ަޙވުާލވަެފއުިނާވަކަމްށ  ިޓެކާޓ  ޕްރައިވެޓް  ަފިއާސާއިއ  މޯލްޑިވްސް  އޮފް  ސޭންޑްސް  ޕަރލް 

 ން ޖަވާބުދާރީވީނަމަވެސް،ލިމިޓެޑު

ޒަރިއްޔާއިން  އީމެއިލްގެ  ފަރާތަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓުތައް  އެފަރާތުގެ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ލިބެމުންދިޔަ   )ދެހާސް    2025ފޮނުވާފައިވާކަން އެނގެން އޮންނާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި 

ގެ ނިޔަލަށް ޖެހޭ    2022ފެބުރުވަރީ    28އިން    2022ފެބުރުވަރީ    14ބަތުން  ފަންސަވީސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު( ގެ ނިސް

USD1,084.82    ،ިއެއްހާސް އަށްޑިހަ ހަތަރެއް އެމެރިކާ ޑޮލަރު އަށްޑިހަ ދޭއް ސެންޓް( ނަގައިދިނުމަށް ކަނޑައަޅައ(



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ޕަރލް ސޭންޑްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް

 VTR/2022/65މައްސަލަ ނަންބަރު:                                ށަހެޅި މައްސަލަހުމާރިއާ ސޮކޯރޯ މެޑްރިޑް ބިންސާ 

                                             

 

 
63 ގެ  63 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:  
 

 

ހަމަ   ނަގައިދިނުމައެ  އަދި  އެފަރާތަށް  ޢަދަދު  ލިބޭ  ގޮތުގައި  ޗާޖުގެ  ކަނޑައަޅައި،  މުއްދަތަށް ސަރވިސް  މައްސަލަ  ށް 

ފަރާތުން ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތުންނާއި  މަހުން    2021  ފަދައިން  އެއްބަސްވެފައިވާ  ހުށަހެޅި  ޖުލައި  އަހަރުގެ  ވަނަ 

ނިޔަލަށް  2022ފެށިގެން   މަހުގެ  ފެބުރުވަރީ  އަހަރުގެ  ފަރާތުގެ   ވަނަ  ހުށަހެޅި  ބަޔާންތައް   މައްސަލަ   މުސާރައިގެ 

ގެ ނިޔަލަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި    2021މާރިޗު    13އިން ފެށިގެން    2020ކަނޑައަޅައި، އެޕްރީލް    އެފަރާތަށް ދިނުމަށް

 ފަރާތުގެ މުސާރައިން އުނިކޮށްފައިވާ ފައިސާ ނަގައިދިނުމަށް ކަނޑައަޅައި، 

ނުކޮށް ހުރި   ބޭނުން  ސެޓްލްމަންޓުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ބޭނުން ނުކޮށް ހުރި އަހަރީ ޗުއްޓީއާއި،ފައިނަލް ޕޭ  

ޚަރަދާ ޓިކެޓުގެ  ދިޔުމުގެ  އަނބުރާ  ޤައުމަށް  ދުވަސްތަކާއި،  އަރާމްކުރާ  ތެރެއިން އި،  ހަފްތާގެ  ބިލްތަކުގެ  މެޑިކަލް 

ހިމަ  ތެރޭގައި  ޕޭމަންޓްގެ  ހިމެނުމަށް -/2,700ނާފައިނުވާ  ރީއިންބަރސްމަންޓް  ރުފިޔާ(  ހަތްސަތޭކަ  )ދެހާސް  .ރ 

 ކަނޑައަޅައި،  

( ބަންދުނޫން  2022ޑިސެންބަރު    15މިއަދު  ރަސްމީ  ފެށިގެން  އިން  ތެރޭގައި    30(  ދުވަހުގެ  )ތިރީސް( 

ބަންދުނޫން   ރަސްމީ  ހަމަޖެހޭތާ  އެކަން  ތަންފީޛުކުރުމަށްފަހު،  ފުރިހަމައަށް  ކަންކަން  އެންމެހައި  އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ލިޔު  03 ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  އެންގުމަށް)ތިނެއް(  ރައްދުވި    ،މުން  ޕަރލް މައްސަލަ 

 މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ. އަންގާ އަމުރުކޮށް ސޭންޑްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 

 1444 އްވަލްއަޖުމާދަލް 21

 2022ޑިސެންބަރު  15

 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 

 

 މިފްރާޒް ނިޒާރު هللا ޢަބްދު 

 މެންބަރު ޓްރައިބިއުނަލްގެވަޒީފާއާބެހޭ 


