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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
 

 މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
   

 VTR/2022/109 މައްސަލަ ނަންބަރު:

 އެހެނިހެން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް:

 2022މާރިޗު  27 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު:

 2022ނޮވެންބަރު  17 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު:

 ދީމާ ފާކިރު )ގުރަހާގެ / ސ. ފޭދޫ(  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:

 (A298640)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ސްމާޓް އޯން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް:

 (C-0641/2017)ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭަޝން ނަންބަރު: 

 

 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ 

މި މައްސަލައަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ސ. ފޭދޫ، ގުރަހާގެ، ދީމާ ފާކިރް )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

A298640  )  ިމަޤާމުގައ ސްޕެޝަލިސްޓެއްގެ  ރިސޯސް  ހިޔުމަން  ލިމިޓެޑުގައި  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް  އޯން   01ސްމާޓް 

ގައި މައްސަލަ ރައްދުވި    2021ސެޕްޓެންބަރު    01ކުރަމުން އަންނަނިކޮށް،  އިން ފެށިގެން މަސައްކަތް  2021އޮކްޓޫބަރު  

އް( މަސް ނިމޭއިރު  )ތިނެ  3ގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަން ފަށާތާ  '  އޮފަރ ލެޓަރ'ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވާ  

 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ސްމާޓް އޯން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
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މަޢުލޫމާތު   ލިބިގެންދާނެކަމަށް  ކުރިއެރުން  މުސާރައިގެ  ހެދި،  އެޕްރައިސަލްއެއް  ޕްރޮބޭަޝން  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ޑިސެންބަރު   ފަރާތުން   2021ދީފައިވީނަމަވެސް،  ކުންފުނީގެ  ހަމަވިއިރުވެސް  މުއްދަތު  ޕްރޮބޭަޝންގެ  ނިޔަލަށް  ގެ 

 މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި  އިވެލުއޭަޝންއެއް ހަދާފައިނުވާކަމަށާއި، މި

މުއްދަތު  ޕްރޮބޭަޝން  ހަދާފައިވަނީ  އެޕްރައިސަލް  ބަޔާންކޮށް، ސާފުކޮށްދީފައިނުވާކަމަށާއި،  ފަރާތުން  ކުންފުނީގެ  ޒިންމާތައް 

ނަވަރީ މަހުގައިކަމަށާއި، މި އެޕްރައިސަލްގައި މައްސަލަ  ވަނަ އަހަރުގެ ޖަ  2022)އެކެއް( މަސް ދުވަސް ފަހުން    01ހަމަވިތާ  

ގެ ނިޔަލަށް( އިތުރުކުރެވުނުމަށް    2022)އެކެއް( މަސް ދުވަހަށް )ފެބުރުވަރީ    01ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޕްރޮބޭަޝން މުއްދަތު އިތުރު  

ހުށަހެޅި ފަރާތް އިތުރަށް އެ ވަޒީފާގައި   މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާކަމަށާއި، ފެބުރުވަރީ މަސް ނިމެން ކައިރިވެފައިވަނިކޮށް މައްސަލަ

ފަރާތުން   ރައްދުވި  މައްސަލަ  އިވެލުއޭަޝން  ހަދަންޖެހޭ  މުއްދަތަށްފަހު  ޕްރޮބޭަޝން  އަންގާފައިވާތީ،  ނެތްކަން  ބެހެއްޓެން 

ބަސްވުމުގައިވާ  )އެކެއް( މަސް ފަހުން ހެދުމާއި، ވަޒީފާގެ އެއް  01ހަދާފައިނުވުމާއި، އިވެލުއޭަޝން ހަދަންޖެހޭ މުއްދަތަށްވުރެ  

އެއްބަސްވުމުގައިވާ ފަދައިން ޕްރޮބޭަޝން މުއްދަތަށްފަހު ލިބެންޖެހޭ    ،މުއްދަތަށްވުރެ ޕްރޮބޭަޝންގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފައިވާތީ

މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ދީފައިނުވާތީ އޭގެ ބަދަލު ދިނުމަށާއި، މިކަންކަމާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ކުރިމަތިވި  

 ދަނގޫތަކާއި، ދަތިތަކަށް އެކަށީގެންވާ ބަދަލެއް ދިނުމަށް އެދި، ދީމާ ފާކިރު ސްމާޓް އޯން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް އު

 ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.  2022މާރިޗު  27ރައްދުވާގޮތަށް 

 

 މެންބަރުގެ ރައުޔު 

 ރައުޔު  ޒުހައިރުގެ هللا ދުބް ޢަ އާމިނަތު 

 ؛މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން 

ގުރަހާގެ، .1 ފޭދޫ،  ފާކިރް  ސ.  ނަންބަރު:    ދީމާ  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )މީގެފަހުން  (  A298640)ދިވެހި 

ފަރާތް(   މުޚާތަބުކުރެވިފައިވާ  ގޮތުގައި  ގެ  ފަރާތް"  ހުށަހެޅި  ވަޒީފާއާބެހޭ  "މައްސަލަ  ގޮތުން  ހުށަހެޅުމުގެ  މައްސަލަ 

މުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރު 

ލިމިޓެޑުގައިފަރާތަކީ   ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް  އޯން  ގޮތުގައި    ސްމާޓް  ގެ  ފަރާތް"  ރައްދުވި  "މައްސަލަ  )މީގެފަހުން 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ސްމާޓް އޯން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
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އިން ފެށިގެން   2021އޮކްޓޫބަރު    01ހިޔުމަން ރިސޯސް ސްޕެޝަލިސްޓެއްގެ މަާޤމުގައި    މުޚާތަބުކުރެވިފައިވާ ފަރާތް(

އެ މަާޤމުގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި މަހަކު  ރާތެއްކަމަށާއި،  ގެ ނިޔަލަށް މަސައްކަތްކުރަމުން އައި ފަ  2022މާރިޗު    24

USD 1350  ް2021ސެޕްޓެންބަރު    01ކަމަށާއި،    ދިޔަ)އެއްހާސް ތިން ސަތޭކަ ފަންސާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު( ލިބެމުނ 

ދާކުރަން  ގައި ވަޒީފާ އަ'  އޮފަރ ލެޓަރ'ން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވާ  ގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތު 

ފަރާތުގެ    3ފަށާތާ   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނިމޭއިރު  މަސް  އެޕްރަ)ތިނެއް(  މުސާރައިގެ  ޕްރޮބޭަޝން  ހެދި،  އިސަލްއެއް 

ޑިސެންބަރު   އެހެންނަމަވެސް  ދީފައިވާކަމަށާއި،  މަޢުލޫމާތު  ލިބިގެންދާނެކަމަށް  ނިޔަލަށް    2021ކުރިއެރުން  ގެ 

މުއްދަތު   މުއްދަތުގެ    ހަމަވިއިރުވެސްޕްރޮބޭަޝންގެ  މި  ހަދާފައިނުވާކަމަށާއި،  އިވެލުއޭަޝންއެއް  ފަރާތުން  ކުންފުނީގެ 

ބަޔާންކޮށް،  ފަރާތުން  ކުންފުނީގެ  ޒިންމާތައް  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި  ވަޒީފާގެ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ތެރޭގައި 

)އެކެއް( މަސް ދުވަސް ފަހުން    1ަޝން މުއްދަތު ހަމަވިތާ  އެޕްރައިސަލް ހަދާފައިވަނީ ޕްރޮބޭ ސާފުކޮށްދީފައިނުވާކަމަށާއި،  

ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޕްރޮބޭަޝން މުއްދަތު  ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގައިކަމަށާއި، މި އެޕްރައިސަލް  2022

ތު ދީފައިވާކަމަށާއި، ކުރެވުނުމަށް މަޢުލޫމާގެ ނިޔަލަށް( އިތުރު  2022)އެކެއް( މަސް ދުވަހަށް )ފެބުރުވަރީ    1އިތުރު  

ހެއްޓެން ނެތްކަން ފެބުރުވަރީ މަސް ނިމެން ކައިރިވެފައިވަނިކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އިތުރަށް އެ ވަޒީފާގައި ބެ

ހޯދުމަށް  އަންގާފައިވާކަމަށާއި ވަޒީފާއެއް  އިތުރު  އަދި  ދިނުމަށް   02،  މުއްދަތެއް  ދުވަހުގެ  މަސް  )ދޭއް( 

)އެކެއް( މަސް ދުވަހުގެ    01ންކަމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެހެން ވަޒީފާއެއް ހޯދުމަށްފަހު  އެހެނިންމާފައިވާކަމަށާއި،  

މާލީގޮތުންނާއި،  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސަބަބުން  މިކަމުގެ  މަޑުކުރިކަމަށާއި،  ކުންފުނީގައި  މުއްދަތަކަށް 

 ށަހެޅި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.މައްސަލަ ހުނަފްސާނީގޮތުން ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިވެފައިވާކަމަށް 

ފަރާތުން   .2 ހުށަހެޅި  ފޯމުގައި  މައްސަލަ  ހުށަހަޅާ  ހަދަންޖެހޭ  އެދިފައިވަނީ،  މައްސަލަ  މުއްދަތަށްފަހު  ޕްރޮބޭަޝން 

)އެކެއް(   01ނުވުމާއި، އިވެލުއޭަޝން ހަދަންޖެހޭ މުއްދަތަށްވުރެ  އިވެލުއޭަޝން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހަދާފައި

މުއްދަތަށްވުރެ   އެއްބަސްވުމުގައިވާ  ވަޒީފާގެ  ހެދުމާއި،  ފަހުން  އިތުރުކޮށްފައިވާތީ މަސް  މުއްދަތު  ޕްރޮބޭަޝންގެ 

ފައިނުވާތީ އޭގެ ބަދަލު  ފަދައިން ޕްރޮބޭަޝން މުއްދަތަށްފަހު ލިބެންޖެހޭ މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ދީ   އެއްބަސްވުމުގައިވާ 

އެކަށީގެންވާ  ދަތިތަކަށް  އުދަނގޫތަކާއި،  ކުރިމަތިވި  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގުޅިގެން  މިކަންކަމާ  ދިނުމަށާއި، 

 ބަދަލެއް ދިނުމަށެވެ.  



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ސްމާޓް އޯން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
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އެފަރާތުގެ  ގައި ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި    2022އޮގަސްޓު    22މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   2.1

ފުރަތަމަ ބަޔާނުގައި އެފަރާތާމެދު މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ސަބަބުން ނަފްސާނީގޮތުން  

މިކަމަކީ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި މައްސަލަ    ،ނަމަވެސްލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދިނުމަށް އެދިފައިވީ 

އިްޞލާޙުކުރުމަށް ޓްރައިބިއުނަލުގައި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފޯމު    ކަށް ނުވާތީ އާއި،ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާ ކަމަ 

މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު އިްޞލާޙުކުރުމަށް ޓްރައިބިއުނަލުން ހުއްދަދީފައިނުވާތީ، ، އަދި  އެދިފައިނުވާތީއެފަރާތުން  

ނުމާ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނަފްސާނީގޮތުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދިމި މައްސަލަ ނިންމުމުގައި 

މަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ބަހުޡްގެ ބޭނުގުޅިގެން ޓްރައިބިއުނަލުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅާފައެއް ނުވާނެއެވެ.  

ނަފްސާނީގޮތުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދިނުމަށް ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާ ޙާލަތެއްގައިވެސް، އެފަދަ  

ނަފްސާނީ ގެއްލުމެއް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބިފައިވާކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ބޭނުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި   ގެ ބަދަލެއްވެސް ހެއްކެއް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ، އެފަދަ ގެއްލުމުފަރާތުން އެއް

 ފަރާތަށް ނަގައިދެވޭނެ ހަމައެއް އޮތްކަމަކަށް ނުދެކެމެވެ. 

ށް އެފަރާތަޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި ޚުލާސާ ބަޔާނުގައި    ގައި  2022އޮކްޓޫބަރު    04މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   2.2

ގެއްލުމުގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން ޚުލާސާ ބަޔާން ހުށަހެޅި ދުވަހާ ހަމައަށް  

އެފަރާތަށް މަހު މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ލިބެމުން އައި ފައިސާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި  

އެދިފައިވީނަމަވެސް ނަގައިދިނުމަށް  ބަޔާނުގައި ފަރާތުން  ޚުލާސާ  އެދިފައިވަނީ  މިފަދައިން  އެފަރާތުން   ،

 އާއި، މިކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ޖަވާބުދާރީވުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަގުތު ލިބިފައިނުވާތީ އެކަނިކަމަށްވާތީ

އި އެދިފައިނުވާތީ  އާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފޯމު އިްޞލާޙުކުރުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޓްރައިބިއުނަލުގަ

މި ސަބަބަށްޓަކައި،    ހުއްދަދީފައިނުވާއާއި އަދި އިްޞލާޙުކުރުމަށް ޓްރައިބިއުނަލުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  

 އި ނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. މައްސަލަ ނިންމުމުގައި މިކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރެވިފަ

ރައްދުވި   .3 މައްސަލަ  ގޮތުން  ޖަވާބުދާރީވުމުގެ  މައްސަލައަށް  ޕްރައިވެޓް  ހުށަހެޅިފައިމިވާ  މޯލްޑިވްސް  އޯން  ސްމާޓް 

ޖަވާބު    2022ޖޫން    02ފަރާތުން    ލިމިޓެޑުގެ "މައްސަލައިގެ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ގައި 

ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި    2021ސެޕްޓެންބަރު    15   ނަޒަރުކުރާއިރު، ހުށަހަޅާ ފޯމު" ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ސްމާޓް އޯން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
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ކަމަށާއި،   ސޮއިކުރެވުނު  އެއްބަސްވުމުގައި  ވަޒީފާގެ  ހުށަހެޅި    2021އޮކްޓޫބަރު    01ފަރާތާއެކު  މައްސަލަ  ގައި 

ހެޅި ފަރާތާ ގައި މައްސަލަ ހުށަ  2021ޑިސެންބަރު    28ފަރާތުން ކުންފުނީގައި މަސައްކަތް ކުރަން ފެށި ކަމަށާއި،  

މެނޭޖަރު   އޮޕަރޭަޝން  ކުންފުނީގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ަޝކުވާތައް  ކޮށްފައިވާ  މުވައްޒަފުން  ކުންފުނީގެ  ގުޅިގެން 

ގެ ފަރާތުން ހެޑް އޮފް އޮޕަރޭަޝންސް ލޫކް މިޗެލްއާ އީމެއިލްގެ ޒަރީއާއިން ހިއްސާކޮށްފައިވާކަމަށާއި،  ހަސަން ރިޔާޒު

ގައި ލޫކް މިޗެލްގެ ފަރާތުން ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު ރޯނީ   2021ޑިސެންބަރު  30ބަޔާންކުރެވުނު ަޝކުވާތައް އިސްވެ 

 ހަންކަޗޭއާ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ހިއްސާކޮށްފައިވާކަމަށާއި، 

  ގައި ޕްރޮބޭަޝން މުއްދަތުގައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެން ސެލްފް އިވެލުއޭަޝނެއް  2022ޖަނަވަރީ    24

ފޯމެއް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު، ރޯނީ ހަންކަޗޭ    'ޕްރޮބޭަޝން އިވެލުއޭަޝން'ހެދުމަށްފަހު،  

ޒިނެންކޯއަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވާފައިވާކަމަށާއި، މި އީމެއިލްއާ ގުޅިގެން އިރީނާ ޒިނެންކޯ ބައެއް  އަދި އިރީނާ  

ހުށަ މައްސަލަ  ފާހަގަކޮށް  ފަރާތަށް  ކަންކަން  ކޮށްފައިވާކަމަށާއި،  ގައި    2022ޖަނަވަރީ    25ހެޅި  މި  އީމެއިލް 

ވާހަކަ   ގުޅިގެން  ނަތީޖާތަކާ  އޭގެ  މަސައްކަތްތަކާއި  ކުރަންޖެހޭ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އީމެއިލްގައި 

ހޭކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ  ށްފައިވާކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އިޞްލާހުކުރަންޖެދައްކާފައިވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮ

ފޯމާ  އެދި،  ސާފުކޮށްދިނުމަށް  ކޮބައިކަން  ގޮތަކީ  ހުށަހަޅާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އިސްލާޙުކުރުމަށް  ކަންކަން 

 ގުޅިގެން ފޯނުން އިރީނާ ޒިނެންކޯއާ މަްޝވަރާކުރެވިދާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި،  

އްދުވި ކުންފުނީގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު ރޯނީ ހަންކަޗޭ އާއި އިރީނާ ޒިނެންކޯ  ގައި މައްސަލަ ރަ  2022ފެބުރުވަރީ    01

ބައިވެރިވާ ފަދައިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއެކު ޒޫމް ކޯލެއް ބޭއްވުނުކަމަށާއި، މި ކޯލްގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

ބޭނު ކުންފުނިން  ދުވަސްވަރު  ޕްރޮބޭަޝން  ކަންތައްތަކާއި  ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ  މަސައްކަތް ފަރާތް  ވަރަށް  ންވާ 

މީގެ ޖަވާބުގައި  ކޮށްފައިނުވާތި، އެ ކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް އިތުރު މަސްދުވަހުގެ ފުރުސަތެއް ދީފައިވާކަމަށާއި،  

އިރީނާ ޒިނެންކޯއާއެކު ވާހަކަ ދެއްކުނު ކަމަށާއި، މަސައްކަތުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި މައްސަލަ  

ތް ޕްރޮޕޯސްކުރާ "ސޮލިއުަޝންސް" ބަޔާންކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހަމަ އެ ތާރީޙުގައި އީމެއިލް  ހުށަހެޅި ފަރާ

އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ކަންކަމުގެ އިތުރުންވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން  ކޮށްފައިވާކަމަށާއި،  



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ސްމާޓް އޯން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް

  VTR/2022/109މައްސަލަ ނަންބަރު:                                   ހުށަހެޅި މައްސަލަ ދީމާ ފާކިރު
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ގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު  އެތަކެއް ފަހަރުމަތިން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުއެ ފަރާތް މަސައްކަތްކުރި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  

ރަނގަޅުކުރުމާ   މަސައްކަތް  އެފަރާތުގެ  މަސައްކަތާއި،  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބައްދަލުކޮށް،  ހަންކަޗޭ  ރޯނީ 

 ، ގުޅިގެން ވާހަކަ ދައްކާފައިވާކަމަށާއި

ވަނަ    2022ފެބުރުވަރީ    23ޗޭ ހިމެނޭހެން  ޒިނެންކޯ އަދި ރޯނީ ހަންކަވަނަ ދުވަހު އިރީނާ   2022ފެބުރުވަރީ    24

ދުވަހު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދެކެވުނުކަމަށާއި، ވާހަކަ ދެކެވިފައިވާ ފަދައިން، 

މި މުއްދަތުގައި މައްސަލަ ހު  2 ށަހެޅި ފަރާތް ނިންމަންޖެހޭ  )ދޭއް( މަސް ދުވަހުގެ ނޯޓިސް އެއް ދިނުމަށްފަހު، 

މަސައްކަތްތަކުގެ ލިސްޓެއް އެކުލަވާލައި، އެ މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްފިނަމަ ބޯނަސްއެއް ދޭން މައްސަލަ ރައްދުވި 

އިރީނާ   ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އީމެއިލްއެއް  ބަޔާންކޮށް  އެއްބަސްވެފައިވާކަން  ފަރާތުން ފަރާތުން  ޒިނެންކޯގެ 

ވަނަ ދުވަހު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއިން    2022ފެބުރުވަރީ    28މަށާއި،  ފޮނުވާފައިވާކަ

)އެކެއް(   1އިން ފެށިގެން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް    2022މާރިޗު    24އެފަރާތް ވަކިވުމަށް އަމިއްލައަށް ނިންމާ،  

ހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ ކަމުގައި މައްސަލަ  އް ދޭކަމަށާއި، މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކުރަންޖެ މަސް ދުވަހެ

ފަރާތް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މެދުވެރިކޮށް  އީމެއިލް  ހަންކަޗޭއަށް  ރޯނީ  މެނޭޖަރ،  ޖެނެރަލް  ކުންފުނީގެ  ރައްދުވި 

މަސައްކަތްތަކުއަންގާފައިވާކަމަށާއި،   ކުރަންޖެހޭ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މަދުވުމުން  މުއްދަތު  އައު ނޯޓިސް  ގެ 

އެކުލަވާލައި ގޮތުގައި  ލިސްޓެއް  ބޯނަސްއެއްގެ  )ހަތް ސަތޭކަ ފަންސާސް    USD 750، މަސައްކަތް ނިންމުމުގެ 

 އެމެރިކާ ޑޮލަރު( ލިބޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި، 

ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާ ދެމެދު ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން   2022މާރިޗު    24

ނިމުމަކަށް އައިސްފައިވާކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާ ދެމެދު އެއްބަސްވެފައިވާ  

 USDރިޗު މަހަށް ޙައްުޤވާ މުސާރައިގެ އިތުރުން ބޯނަސްއެއްގެ ގޮތުގައި  މާފަދައިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  

އެ ފައިސާ ލިބިފައިވާކަމަށް މައްސަލަ )ހަތް ސަތޭކަ ފަންސާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު( އެފަރާތަށް ދީފައިވާނެކަމަށާއި،    750

 ހުށަހެޅި ފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައިވާކަމަށާއި، 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ސްމާޓް އޯން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
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ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،   ޒިންމާތައް ނޭނގޭކަމަށް  މަްޞއޫލިއްޔަތުތަކާއި  އެފަރާތުގެ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ރިޢާޔަތްކުރުމުން   ފަސްފަހަތަށް  ވަޒީފާކަން މައްސަލައިގެ  ސްޕެަޝލިސްޓެއްގެ  އެޗް.އާރ  ވަޒީފާއަކީ  އެފަރާތުގެ 

ޅި ފަރާތް ކުރާނެ މަސައްކަތްތަކުގެ ޕްލޭނެއް މައްސަލަ ހުށަހެޅި  އެނގޭނެކަމަށާއި، އެ މަާޤމުގައި މައްސަލަ ހުށަހެ

މަްޞއޫލިއްޔަތުތައް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މިކަމުންވެސް  އޮންނާތީ  އެނގެން  އެކުލަވާލާފައިވާކަން  ފަރާތް 

ނީގެ ފަރާތުން އެތަކެއް އެނގޭކަން ސާބިތުވާކަމަށާއި، އެފަރާތުގެ މަްޞޢޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތަކާމެދު ކުންފުއެފަރާތަށް  

 އަދި އީމެއިލްގެ ޒަރީއާއިން ކުރައްވާފައިވާނެކަމަށާއި،   މަްޝވަރާތަކެއް އަނގަބަހުން

ނެތްކަމަށާއި،   ދެބަސްވުމެއް  އެއްވެސް  ހަމަވެފައިވާކަމާމެދު  މުއްދަތު  ޕްރޮބޭަޝން  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ފަރާތުގެ   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގޮތުން  ބަޔާންކުރާ  ނަތީޖާއެއްގެ  ާޤނޫނުގައި  އުވާލެވިފައިވާނީ  އެއްބަސްވުން  ވަޒީފާގެ 

ކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ދީފައިވާ  ދިނުމަށްފަހުއަށްވުރެވެސް ދިގު ނޯޓިހެއް  ނޯޓިސް

'އޮފަރ ލެޓަރ' ގައި އެފަރާތުގެ ޕްރޮބޭަޝންގެ މުއްދަތު ނިމި އެޕްރައިސަލްއެއް ހެދުމަށްފަހު މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން  

ގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ޢަމަލުތައް ހުރި ދޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާކަމަށާއި،  

ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން އުވާލުމަށް ނިންމާފައިވަނީ  ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް އެފަރާތަށް ސާބިތުކޮށްދެވިފައި ނުވާކަމަށާއި،  

 ދެފަރާތުންވެސް އެއްބަސްވެގެންކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

ަފާރަމްއސަަލ   .4 ުބނަެފިއަވީނ،  ަރއުްދިވ  އޭެދޮގްތަކަމށް  ަފރްާތުތްނ  ުހށެަހިޅ  ުހށަަހޅަާފިއވާ  މްައސަަލ  ްޓަރއިިބުއނަަލށް   

ަމްއސަަލ  ަމްއސަަލައީކ ެއްއެވްސ ާޤޫނީނ ައާސެސްއެގ ަމްއަޗްށ ުހށަަހޅަާފިއާވ ަދުއާވެއްއ ޫންނަކަމްށ ަކނަޑައޅްުއަވއެިދްއަވިއ،  

ހުޯދަމްށ އެދަިފިއީވަނަމެވްސ ިލުބުނ ެގއުްލެމްއ ސުާފޮކށްދަީފިއުނާވީތ، އެދަިފިއާވ ޮގުތގެ  ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ ެގއުްލުމެގ ބަދުަލ  

ަމިތްނ ބަދުަލ ަނަގއެިދޭވެނ ތަންެއ ެނތް ަކަމށް ަކނަޑައުޅްއަވއިދްެއަވިއ، ަވޒާީފެގ ެއްއަބްސުވާމ ގިުޅެގްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި  

ަރ ަމްއސަަލ  ފިައާސެއްއ  ެއްނމާެހ  ިލބްެނޖޭެހ  ަރއުްދިވ  ަފާރަތްށ  ަމްއސަަލ  ޚާަލްސޮކށަްފއާިވީތ،  ަދްއާކ  ަފާރުތްނ  އުްދިވ 

ށް ަފިއާސެގ ޮގުތަގިއ އުިތަރްށ ަދްއަކްނޖޭެހ އަދުަދަތެކްއ ެންތަކމްަށ ަކނަޑއުަޅްއަވއެިދްއަވއި  ަތަފާރުތްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރ 

 ަމްއސަަލިއަގިއ ުހުކްމ ޮކށެްދްއުވަމެށެވ.  



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ސްމާޓް އޯން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
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ަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތާށިއ ަމްއސަލަ ަރއުްދިވ ަފާރަތްށ ެހިކްނ ުހށަހަަޅްނ ެދުވުނ ުފުރަޞުތަގިއ  ަމްއަސިމ ަމްއސަަލާއ ުގިޅެގްނ   .5

ުލބާުންނ )ާޕސޯްޕުޓ ަންނަބރު:  ެގ ޮގުތަގިއ ުހށަަހޅަާފިއާވ، ޯރީނ ަހްނަކޭޗ /  ެހިކްނޝަފީަހ  ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ  

LR1843987ާޕސޯްޕޓު ންަނަބރު:    ޔްޫކެރިއްނ/    (، ިއީރނާ ިޒންެނޯކ(PU040058 )ިމޗްެލ / ޮއސްްޓރިޭލއާ  ްކ  ، ާއއި ޫލ

 ަވޒާީފާއބޭެހ ްޓަރިއިބުއނަަލްށ ާހިޟުރޮކްށ އަެފާރްތަތުކެގ ެހިކަބްސ ަނގަާފިއާވެނެއެވ. (  PB2716863)ާޕްސޕްޯޓ ަނނަްބރު:  

ހުށަހަޅާފައިވާ އެފަރާތުގެ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން    2022އޮގަސްޓު    22   ގުޅިގެންމި މައްސަލައާ .6

ފުރައްސާރައިގެ ބަޔާނުގައި، ކުންފުނީގައި މަސައްކަތްކުރާ ފިރިހެން މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  

ވިފައިވީ ހިނދުވެސް  ބަސްތަކާއި، މަލާމާތާއި، ބިރުދެއްކުން ކުރިމަތިވެ، އެކަންތައްތައް ކުންފުނީގެ އިސްވެރިންނާ ހިއްސާކުރެ

އެޅުމެއްނެތި، ޕްރޮބޭަޝންގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށް ވަޒީފާއަށް ވާނުވާ    އެކަންކަމުގެ މައްޗަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ފިޔަވަޅު

ނާނގައި ބެހެއްޓުމުން އެފަރާތަށް ނަފްސާނީގޮތުން އެތައް އުދަނގުލަކާ ކުރިމަތިވިކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މައްސަލަ  

ބިރުދެއްކުން    އިގެ ބަސްތަކާއި، މަލާމާތާއި،ހެޅި ފަރާތަށް ކުންފުނީގެ ފިރިހެން މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ފުރައްސާރަހުށަ

 ކުރިމަތިވިކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެއްވެސް ހެއްކެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ށްފަހު ހަދަންޖެހޭ އިވެލުއޭަޝން ހަދާފައިނުވާތީ އާއި، ށަހެޅި ފަރާތުގެ ޕްރޮބޭަޝން މުއްދަތަމައްސަލައަކީ މައްސަލަ ހުމި   .7

ހެދުމާއި، ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައިވާ މުއްދަތަށްވުރެ    އެ އިވެލިއޭަޝން ހަދަންޖެހޭ މުއްދަތަށްވުރެ ފަހުން އިވެލުއޭަޝން

މުއްދަތަށްފަހު ލިބެންޖެހޭ މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ދީފައިނުވާތީ އޭގެ  ގެ  ، ޕްރޮބޭަޝންޕްރޮބޭަޝންގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށް

ބަދަލު ދިނުމަށާއި، މިކަންކަމާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ކުރިމަތިވި ދަތިތަކާއި، އުދަނގޫތަކަށް އެކަށީގެންވާ  

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެދިފައިވާފަދަ  ބަދަލެއް ދިނުން އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކަށްވާއިރު، މި މައްސަލައިގައި

އެފަރާތަށް   އޮތްތޯ  ލިބިދެވޭނެފަރުވާއެއް  ފައިސަލާއަކަށް    ލާއިރު،ބަ  ހަމައެއް  ޢަދުލުވެރި  މައްސަލައިގައި  މި 

 ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމަށް ދެކެމެވެ. ޓްރައިބިއުނަލުން ވާސިލްވުމަށްޓަކައި އަންނަނިވި ކަންކަމާ ގުޅިގެން 

 ؛ދަތަށްފަހު އިވެލުއޭަޝން ހަދާފައިވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޕްރޮބޭަޝންގެ މުއް މައްސަލަ .1



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ސްމާޓް އޯން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
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ކޮށްފައިވާކަން ނުވަތަ އެއްބަސްވުމުގައިވާ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޕްރޮބޭަޝން މުއްދަތު   .2

 ؛ނޫންކަން

ަމްއސަަލ   .3 ުމއަްދތަށްފުަހ  ދަެފާރތުން  ްޕޮރޭބަޝްނެގ  ިދުނަމްށ  ުކިރެއުރްނ  ުމާސަރިއެގ  ަފާރަތށް  ުހށެަހިޅ 

 ؛ެއްއަބްސވަެފިއާވަކްނ ުނަވތަ ންޫނަކްނ

ުމއަްދތަށްފުަހ .4 ަފާރުތްނ  ްޕޮރޭބަޝްނ  ަރއުްދިވ  ުކިރެއުރްނ   ަމއްސަަލ  ުމާސަރިއެގ  ަފާރަތށް  ުހށެަހިޅ    ަމްއސަަލ 

ުނުކުރމާ  ޭދްނޖޭެހަނަމ،   ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅެއަކން  ެއްއެވ  ުގިޅެގްނ  ްސ ދިަތތެަކްއ ނަުވަތ އަުދނގަޫތކެއް  ފާަރަތށް 

 ުނވަަތ ޫނނަްކްނ.   ުކިރަމިތިވަކްނ

ރައްދުވި ފަރާތުން ހަދާފައިވޭތޯ   ލަމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޕްރޮބޭަޝން މުއްދަތަށްފަހު ހަދަންޖެހޭ އިވެލުއޭަޝން މައްސަ .8

އިވެލުއޭަޝން   ހަދާފައިވަނީ  އިވެލުއޭަޝން  ފަހުންތޯއާއި  މުއްދަތުގެ  ފަރާތުގެ    ހަދަންޖެހޭ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އާއި، 

އިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި  މި މައްސަލަ   ،ބަލާއިރު  ޕްރޮބޭަޝންގެ މުއްދަތު މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އިތުރުކޮށްފައިވޭތޯ

ބެލި މަޖިލީހުގައި ދެފަރާތުން ދައްކާފައިވާ    ފަރާތުންނާއި، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހެޅި ލިޔެކިޔުންތަކަށާއި، މައްސަލަ

 އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ވާހަކަތަކަށާއި، ހެކިންގެ ހެކިބަހަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބެލުމުން 

ަގއި    2021ސްެޕޓްެނަބުރ    05ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރަތށް  ްސާމްޓ ޯއން މްޯލިޑްވްސ ްޕަރއެިވްޓ ިލިމެޓުޑގެ ަފާރތްުނ   8.1

، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފރްާތ ައްއޔްަނުކުރަމށް ަހަމޖެހަިފިއާވ ަމާޤަމީކ ެއްޗ.ާއރ  އަޮފރ ެލަޓރ' އްަށ ބުެލުމްނދަީފިއާވ ' 

ަކާމިއ،    2021އްޮކޓޫބުަރ    01ަވޒާީފ އާަދުކަރްނ ެފުށަމށް ަހަމޖެހަިފިއާވ ާތީރަޚީކ  ްސެޕޝިަލްސެޓްއެގ ަމާޤުމަކާމިއ،  

)ިތެންއ( ަމްސ ުދވުަހެގ ުމއަްދެތްއ ަހަމަޖްއސަާފިއާވަކާމިއ، ިމ ުމއްދުަތގައި    03ްޕޮރޭބަޝްނ ުމއްދުަތެގ ގުޮތަގިއ  

)ެއއާްހްސ ތްިނ ަސޭތަކ ަފްނސާސް    USD 1350ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތގެ ުމާސަރިއެގ ޮގުތަގިއ ަހަމޖެހަިފިއަވީނ  

ިއިރުވުމްނ 'ެއްޕަރިއސްަލ' އެއް  )ިތެނއް( ަވަނ ަމްސ ިނެމން ަކ  03ްޕޮރބަޭޝްނ ުމއަްދުތެގ  ެއެމިރާކ ޑަޮލުރ( ަކާމއި،  

'އަޮފރ ެލަޓރ' ަގިއ ބާަޔްނކޮށަްފިއާވޮގުތްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރުތެގ ްޕރޭޮބޝަން  ަބޔްާނޮކށަްފިއާވިއުރ،    ހޭެދެނަކަމްށ
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  10އްެއަބްސުވުމެގ    ަވޒާީފެގ  ދަެފާރުތެގ ެދމުެދ ވަެފިއާވ ާމިއ،  ަކ  2022ަޖަނަވީރ    01ުމއަްދުތ ަހަމާވނެ ާތރަީޚީކ  

  ާމއާްދަގިއ، ަވަނ

“The Employer will carry out formal performance review after the probation period and at least once 

a year thereafter.” 

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ.   ޮއްނަނަކްނ މިފަަދިއްނ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ ެއނެގްނ  

ބާަލިއުރ،    2021ިޑެސްނަބުރ    28 8.2 ީއެމއްިލައްށ  ޮފުނވަާފިއާވ  ިމޗްެލައްށ  ޫލްކ  ަފާރުތްނ  ަހަސްނެގ  ިރާޔްޒ  ަގއި 

ެތޭރަގިއ   ަޝުކާވަތުކެގ  އެ  ައިއސަްފިއާވަކަމާށިއ،  ަޝުކާވތެަކއް  ުގުޅނުްހިރ  ެއްޗ.އާާރިއ  ަފާރުތން  ުމަވްއޒުަފްނެގ 

ްއޒުަފްނ އްޮފ ުދަވްސަތުކެގ ބެެލްންސ ހޯދަުމްށ އުެދުމްނ ކަމާ  ެއްޗ.ާއަރްށ ުގުޅުމން ޯފަނށް ަޖާވުބ ނިުދުނާމިއ، ުމަވ

ަހަމެޖްއުސަމށްފަހު   ަބއްދުަލުވްނަތއް  ަބއްދުަލުކުރަމްށ  ުމަވްއޒުަފްނާނއި  ކުުރާމިއ،  ުސވުާލަތްއ  ނެތް  ުގުޅްނ 

ޭރަޝްނ ީޓުމެގ ެއްއެވސް  ަބއްދުަލުވްނަތަކށް ެއްޗ.ާއުރްނ ނުައާމިއ، ުމަވްއޒުަފްނެގ ައޚާްލީޤ މްައސަަލަތާކިއ ުގިޅެގްނ އަޮޕ

ވަާހކެަދްއުކާމިއ،   ާބރަށް  ައޑަުލިއ  ުމަވްއޒުަފްނަންށ  ަބއްދުަލުކުރާމިއ،  ަވިކްނ  ުމަވްއޒުަފްނާނިއ  ނަުލިއ  ަފާރަތާކިއ 

ުމަވްއޒުަފްނގެ   ބަދުަލަގިއ  ަމަސްއަކްތުކުރުމެގ  ަޙއުްލުކރްަނ  ަމްއސަަލ  ުނަވަތ  ީދ  ްޓެރިއިންންގ  ުމަވްއޒުަފްނަންށ 

ާފ ުމަވްއޒުަފްނނަށް  ަމްއސަަލަތްއ  ަމްޝަވާރުނޮކްށ  ީޓާމިއ  އޮޕޭަރަޝްނ  ިދުނާމިއ،  ިސީޓަތްއ  ިއްނޒުާރެގ  ަހަގޮކްށ، 

ިޑެސނަްބރު    30ާމިއ، އިަދ މި ީއެމއްިލ  ިއްނާޒުރެގ ިސީޓަތއް ިދުނން ފަަދ ަޝުކާވަތްއ ިހެމޭނަކމްަށ ަބާޔނޮްކށަްފިއާވަކ

ެމ ަގއި    2021 ެޖެނރަލް  ުކނުްފީނެގ  ފާަރުތްނ  ިމޗްެލެގ  ޯފވަރްޑޮކޫލކް  ަހނަްކޭޗައށް  ޯރީނ  ިމަކން    ްށ، ޭނަޖުރ 

ިހްއާސޮކށަްފިއާވަކާމިއ، މެާލ ައއަުމށްފުަހ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތާ ވަާހކަަދްއާކެނަކަމްށ ަބާޔްނކޮށްފިައާވަކާމިއ، ިމަކން  

 ަބޔްާނޮކށަްފިއާވަކން ފަާހަގުކެރެވެއެވ.   ކްަނަޙއުްލުކުރަމްށ ަމަސްއަކތުްކާރެނ

ެއޮގުތން ިމ ަމްއސަަލިއަގިއ މްައސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ުހށަހިެޅ ެހިކްނެގ ެހކިބަަހްށ ބުެލުމްނ ައްނަނިނިވ ަކްނަކން     8.3

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ.



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ސްމާޓް އޯން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
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ަނނަްބރު:   8.3.1 )ާޕްސޯޕޓް  ޮއސްްޓރިޭލާއ   / ިމޗްެލ  ޮކންމެ  PB2716863ޫލްކ  ބާަލިއުރ،  ެހިކބަހްަށ  ެގ   )

ުލުވްނ ާބްއާވަކަމާށިއ، އެެހްނ ުމަވްއޒުަފްނެގ ަފާރުތްނ ަމްއސަަލ ުހށަހެޅި  ހްަފާތައުކ ުމަވްއޒުަފްނާނެއުކ ަބއަްދ

ައނަގބަހްުނާނިއ، ީއެމއްިލ ާއިއ ަވްޓްސއްެޕ މުެދެވިރޮކްށ ިލޭބަކަމާށއި، އެޭގ ެތޭރަގިއ    ަފާރުތެގ ަޝުކާވަތްއ

ްއސަަލ ުހށަހިެޅ ަފާރތާ  ަމން ިހެމޭނަކަމާށއި،  "ެއިޓިޓުއްޑ" ަމްއސަަލަތާކިއ، ކާުރ ުސވުާލަތަކށް ަޖވާބު ނިުދުނ

ބޭެހޮގުތްނ ުމަވްއޒުަފްނެގ ަފރާތްުނ ިލބަިފިއާވ ަޝުކާވަތާކ ުގޅެިގްނ ެހިކެވިރާޔ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރާތާ  

 ަމްށ ެހިކވިެރާޔ ަބާޔނޮްކށަްފިއާވަކްނ ފަާހގުަކެރެވެއެވ. ވަާހަކ ަދްއކަާފިއާވެނަކ

ެހިކެވިރާޔައކީ  ( ގެ ެހިކބަަހށް ބާަލިއުރ،  LR1843987ޯރީނ ަހްނަކޭޗ / ުލުބާނން )ޕްާސޯޕުޓ ންަނަބރު:   8.3.2

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފައްށ ެނުގުމެގ ުކިރްނ ިއްނަޓިވުއކިުރ ަފާރްތަކަމާށިއ، އިަދ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި  

ަފރްާތކަަމާށިއ،   ިރޯޕްޓުކަރްނޖޭެހ  ުހށެަހަފާރްތ  ުހްނަނނީ  ަމްއސަަލ  ެފްނަވުރ  ަމަސްއަކުތެގ  ފާަރުތެގ  ިޅ 

ުކނުްފިންނ ޭބުންނވާ ެފްނަވަރަކްށ ޫންނަކމާަށިއ، ޭއެގ ެތޭރަގއި ަޝުކާވެއްއ ުހށެަހުޅުމްނ ައނުބާރ ަޖވާބު  

ުބާމިއ، އްޮފ ުދަވްސަތާކ ގުޅެިގްނ ުސވުާލުކުރުމްނ ަވރިންންގ ެލަޓރ ޭދެނަކަމްށ ިބރެުދްއުކާމއި، އަަލށް  ނިުލ

ންފަަދ ަމަސްއަކުތެގ ައޚާްލާޤިއ ުގުޅނުްހިރ  ުގޭޅ ުމަވްއޒުަފްނެގ ޮޑިކުއަމްނޓަްތްއ ުފރަިހަމ ުނުކުރުކނުްފްނާޏ  

ވަާހކަ    ަމްއސަަލަތްއތާަފުތ   ަފާރާތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ގިުޅެގްނ  ިމަކްނަކާމ  ފަާހަގުކރެވަިފިއާވަކަމާށިއ، 

ހްަފާތއްިނަދްއކަާފިއާވެނަކަމާށިއ،   ެދ  ުނަވަތ  ހްަފާތައުކ  ަފރާތާ    ޮކްނެމ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަގާވއުިދްނ 

ެއްޗ.އުާރ ޮކްނސްަލަޓންްޓ ަބއްދުަލޮކށަްފިއާވެނަކަމާށއި،      ިއީރާނ ިޒންެނޯކ ާއިއ ޖަަނަވީރ މުަހްނ ފިެށެގން 

ަފާރާތެއކު   ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ާބްއވަާފިއާވެނަކަމާށިއ،  ެހިކެވިރާޔ  ަފާރތުން  ިރާޔްޒގެ  ބައްދުަލުވްނަތްއ 

ަޝުކާވަތްއ ިމޗްެލ  ުމަވްއޒުަފްނެގ  ޫލްކ  ީއެމއިލް  ެއ  ިޙްއާސުކުރުމްނ،  ިމޗްެލާއ  އާ  ެހިކެވިރާޔ  ލްޫކ 

ވަާހކަ   ުގިޅގްެނ  ިމަކްނަކމާ  ަފާރތާ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ިއވުެލއަޭޝްނަގިއ  ިހްއާސުކިރަކަމާށިއ، 

ަފާރާތެދެކުވުނަކަމާށިއ ހުށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ާބްއވަާފިއަވީނ،  ަބއްދުަލުވން  ާއއި    ެއކު  ިޒންެނޯކ  ިއީރނާ 

 ެހިކެވިރާޔަކަމާށިއ، 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ސްމާޓް އޯން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
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ވުެލއަޭޝްނެއްއ ޮފުނވަާފިއާވަކަމާށިއ، ެފުބުރަވީރ  ެފުބުރަވީރ ަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ ސެލްްފ ިއ  01

ަމްއސަަލ  ަފިއަވީނ ިމ ީއެމއްިލާއ ުގިޅެގްނަކަމާށިއ،  މުަހެގ ފުަހޮކުޅ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރާތ ަބއްދުަލޮކްށ

ޓްކާުރޮގަތީކ ުމަވްއޒަފު ަލްއާވ ސެލްްފ ިއވުެލޭއަޝެންއ ހުެދަމށްފުަހ، އެ ސެލްފް  ުކނުްފިންނ ިއވުެލޭއ  ަރއުްދިވ

ެއަކން ުކަރނީ ަހަމ ެއއް  ިއވުެލޭއަޝަންށ ެހިކެވިރޔާ ެއްއބްަސާވަކްނ ުނވަަތ ޫންނަކން ބަޔްާނުކުރްނަކަމާށިއ،  

ޖޭެހ ެއްއެވްސ ފިައާސެއއް  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތށް ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ޭދްނ  ޯފަމުކްނަކަމާށިއ، 

ުނާވެނަކމާަށ ަޖަނަވރީ  ނީުދ  ހަދަާފިއަވީނ  ަފރުާތން  ހުށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ިއވުެލޭއަޝްނ  ސެލްްފ  ިއ، 

ޮފުނވަާފިއާވެނަކަމްށ  ިއވުެލޭއަޝެންއ  ުކނުްފިނން  ަރއްދަުގިއ  ޭއގެ  ހިެކެވިރާޔ    މުަހަގިއަކަމާށިއ، 

 ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

ެހކެިވިރާޔައކީ  ( ގެ ެހިކބަހްަށ ބާަލިއުރ،  PU040058ްނކޯ / ޫޔްކެރިއން )ާޕްސޯޕޓު ަނނަްބރު:  ިއީރާނ ިޒެނ 8.3.3

ިރޯސަސްސަގިއ ިހުޔަމން  ބޭފެުޅްއަކަމާށިއ،    ުކނުްފީނެގ  ަފާރަތކީ  ަމަސްއަކްތުކަރްއވާ  ހުށެަހޅި  ަމްއސަަލ 

ެހިކެވިރާޔެގ ަމަސްއަކުތގެ ައޚާްލާޤ    ޫންނަކަމާށއި، ަނމެަވްސެހިކެވިރާޔައްށ ސީދާ ިރޕްޯޓުކަރންޖޭެހ ަފާރެތްއ  

އިަދ ިމަކްނަކާމ ުގިޅެގްނ ެހިކެވިރާޔެވްސ  ުގުޅނުްހިރ ަމްއސަަލަތްއ ުއޭޅަކން ެހިކެވިރާޔައްށ ެއނޭގަކަމާށއި، 

ގެ ަވޒާީފގެ  ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރުތަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތާ ވަާހކަަދްއަކިއ، ަބއްދުަލކޮށަްފިއާވެނަކަމާށިއ،  

ޭބްއުވނު   ަފާރާތެއުކ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަމްޝަވާރުކުރަމްށ  ެގނުައާމމުެދ  ިނުމަމަކށް  ެއްއަބްސުވްނ 

ަބިއވިެރވަެފިއާވެނަކަމާށިއ،   ެހިކެވިރާޔެވްސ  ަހްނކޭަޗާއެއުކ  ޯރީނ  ަބއްދުަލުވުމަގިއ  ަބއްދުަލުވެމްއަގިއ  އެ 

ފަާހަގުކިރ ަކްނަކމަށް    ުކަރްނޖޭެހަކަމްށާރްތ ަރނަގުޅަމިއަގނުޑ ޮގެތްއަގިއ ެދެކުވީނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފ

"ޮކިމުއިނޭކަޝްނ ސަްޓއްިލ" ުކނުްފްނާޏ ުނުގޅީޭތ އިެހާސުބން  ެއްއެވްސ ުކިރެއުރެމްއ ިލބަިފިއޭވޯތ ާއިއ،  

ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފާރުތގެ  ެއްނެމ ަރނަގުޅ ޮގތީަކ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް ަވޒާީފިއްނ ަވކުިވްނަކަމާށިއ،  

)ޭދްއ( މަސުްދވުަހެގ ޯނޓެިހްއ ިދުނަމށްފުަހ، ިއތުރު    2ަވޒާީފެގ ެއްއަބްސުވްނ ިނުމަމަކށް ެގަނުއަމްށ ންިނީމ  

ަކމާަށިއ،   ިލޭބގަޮތްށ  ޯބަންސެއްއ  ުފރަިހަމުކުރުމްނ  ަމަސްއަކްތަތްއ  އެ  ަހވުާލޮކށް،  އެ  ަމަސްއަކްތަތެކްއ 

އް ިދުނަމްށ ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފރްާތ ަކިއީރަގއި ުނބާުނަކަމާށއި، ަމްއސަަލ  ަބއްދުަލުވުމަގިއ ސާީދ ަޖާވެބ

  1ުހށެަހިޅ ަފާރތް ޭބންުނާވ ޮގތް އްަނގަާފިއަވީނ ީއެމއްިލ މުެދެވިރޮކްށަކަމާށއި، ެއގުޮތްނ ނިޯޓްސ މުއަްދުތ  
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ަމަސްއަކްތަތާކިއ )ެއެކްއ ަހވުާލުކެރުވުނ  ެއާއެއކު  ބަދުަލުކެރުވުނަކަމާށިއ،  މަހްަށ  ބަޯންސެވސް  (   ،

ަފާރަތށް   ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ަފިއާސެއްއ  ުހރާިހ  ޭދްނޖޭެހ  ަދުށން  ެއއަްބްސވުުމެގ  މުަދުކެރުވުނަކަމާށިއ، 

ުނާވެނަކަމްށ  ނުދީ  ަފއާިސެއްއ  ެއްއެވސް  ޭދްނޖޭެހ  އަެފރަާތށް  ެހިކެވރިޔާ  ދަީފިއާވެނަކަމާށިއ،   

 ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

ަމްއސަލަ  އް  ' ެއިއވުެލޭއަޝްނ  'ްޕރޭޮބަޝްންޕޮރޭބަޝން ުމއަްދތަށްފުަހ ހަަދްނޖޭެހ     ހުށެަހޅި ަފާރތެުގެއޮގުތްނ ަމްއސަަލ 8.4

ހަދަާފިއަވީނ ްޕރޭޮބޝަން    ހަދަާފިއުނާވަކަމާށިއ، ަރއުްދިވ ަފާރުތން   ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތން  ިމ ިއވުެލޭއަޝން 

ްޓަރއިިބުއނަަލށް ުހށެަހޅި    ަފރުާތްނ  ުހށެަހިޅ)އެކްެއ( ަމސް ާފިއުތވިފުަހްނަކަމށް މްައސަަލ    01ުމއަްދުތ ަހަމވިފުަހްނ  

ްނ ިއްނާކުރޮކށަްފިއުނާވަކްނ ެއނގެން  ަރއުްދިވ ަފާރުތުބނަެފިއާވިއުރ، ިމަކަމްށ ަމްއސަަލ   ަމްއސަަލ ުހށަަހާޅ ޯފުމަގިއ

ޯފުމ    ' ްޕޮރޭބަޝްނ ިއވުެލޭއަޝްނ' ަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ އަެފާރުތެގ    2022ަޖަނަވީރ    24ޮއްނަނަކާމިއ،  

އެީމއްިލ   ިޒެންނޯކއްަށ  ިއީރާނ  ައާށިއ،  ަހްނަކޭޗ  ޯރީނ  ިހްއާސޮކށަްފިއާވަކްނ  ުފރަިހަމޮކްށ  ެއނެގން  މުެދެވިރޮކްށ 

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރަާތށް    ަގިއ   2022ަޖަނަވީރ    25  ާމިއ، ޭއެގ ަޖވުާބަގިއ އީިރާނ ިޒެންނޯކެގ ަފރުާތްނޮއްނަނަކ

ޮފުނވަާފިއާވ ީއެމއްިލަގިއ ަމްއަސަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ެއެސްސަމްނާޓ ުގިޅެގްނ ިއުތުރ ަކނަްކްނ ސުާފުކުރަމްށ ޭބުންނވާ  

ަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ފާަރުތްނ ިހަމނަާފިއވާ  ހުށެަހުޅުމ  ަފާރުތން ހުށަަހޅަާފިއާވަމްއސަލަ ުހށަހިެޅ  އިަދ    ަމާށިއ، ަކ

ިލުޔުމްނ ަމްއސަަލ    ަކްނަކުމެގ ެތެރިއްނ އުިތަރްށ ރަނަގުޅުކެރޭވެނ ަބއަިތްއ ިމ ީއމެއްިލަގިއ ަބާޔްނޮކށަްފިއާވަކާމިއ، 

ހަދަާފ ަފރުާތން  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ިއވުެލޭއަޝންެއ  ަފރުާތެގ  ިލުޔެމްއ މި  ުހށެަހިޅ  ެއއެްވްސ  ައްނަގއިދޭ  ިއާވަކްނ 

ްޓަރއިިބުއނަަލށް   ަފރުާތްނެވސް  ުހށެަހިޅ  މްައސަަލ  އަދި  ަފާރުތްނެވްސ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަމްއސަަލިއަގިއ 

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތުގެ  ްނ ެއނެގްނ އްޮނަނަކާމިއ، އެެހްނަނަމެވްސ ްޕރޭޮބަޝްނ ުމއަްދަތށްފުަހ ުހށަަހޅަާފިއުނާވަކ

ހަދަާފިއާވަކަމށް ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި    ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ  ފުަހްނުދަވްސ  )ެއެކއް( ަމްސ    01  ެއްއުލޭއަޝްނިއެވ

މިފަަދ ިއވުެލޭއަޝެނއް  އަދި ެހިކެވިރްނެގ ެހކިބުަހްނެވްސ  ަފާރުތްނ ަމްއސަަލ ހުށަަހޅާ ޯފުމަގިއ ަބޔްާނޮކށަްފިއާވަކާމިއ،  

 ހަދަާފިއާވަކަމްށ ުބަރެވޭވަކާމިއ، 
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ޫޒްމ މުެދެވިރކޮށް    ިއީރނާ ިޒެންނކޯ ާއިއ ޯރނީ ަހްނަކޭޗ  ްށށެަހިޅ ަފާރަތ ަގއި މްައސަަލ ުހ  2022ެފުބުރަވީރ    01

ަވރަށް  ާށުގޅަާފިއާވަކަމ ޭބުންނާވ  ުކނުްފިނން  ަފާރުތން  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ުމއަްދުތަގިއ  ްޕޮރބަޭޝްނެގ  އިަދ  ިއ، 

)ެއެކއް( ަމސުްދވުަހެގ ުފުރަޞެތްއ ދަީފިއާވަކަމށް    1ަމށް ިއުތުރ  ޮކށަްފިއުނވީާތ، ެއ ކްަނަކްނ ަރނަގުޅުކުރަމަސްއަކްތ

ަމްއސަަލިއެގ ަޖާވުބ ހުށަަހާޅ ޯފުމަގިއ ަބޔްާނޮކށަްފިއާވަކާމއި،  ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ްޓރިައިބުއނަަލށް ުހށެަހޅި 

ޮއނަްނަކާމ ެއނެގްނ  ިއްނާކުރކޮށަްފިއުނާވަކން  ފާަރުތްނ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ާތީރުޚގައި    ިއ، ިމަކަމްށ  ިމ  ަހަމ  އިަދ 

ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ީއެމއްިލެއްއޮކށް،  ަފާރަތްށ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަފާރުތން  ުހށެަހިޅ    ަމްއސަަލ 

ަޙއުްލުކުރަމްށ   ަމްއސަަލަތްއ  ުހިރ  ުހށަަހޅާ  ަމަސްއަކްތުކުރުމަގިއ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ޮކަބިއކަން    ޮގަތީކަމއްސަަލ 

ަގިއ ަމްއސަލަ ަރއުްދިވ ަފާރުތން    2022ފުެބުރަވީރ    24  ޭއގެ ފުަހްނަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ ެއނެގން އްޮނަނަކާމިއ،  

 ީއެމއްިލަގިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތްަށ ޮފނުވަާފިއާވ  

“As explained, you missing a few critical competences hinders your progress in this role in our 

company hence I regret that we are unable to confirm the permanent employment. However, we would 

like to offer a 2-month notice period during which we’d like you to focus on the following:” 

ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ ަފާރުތއެެހްނަކުމން  ަކާމއި،  މިފަަދިއްނ  ހުށެަހިޅ  ާދިއީމ   ެގ ަމްއސަަލ  ަމްއސަލަ    ްނުކާރަކުނ   ަވޒާީފ 

)ތެިންއ( މަސް    03ްޕޮރޭބަޝްނެގ ުމއަްދުތަކަމްށާވ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތްށ އްަނގަާފިއަވީނ  ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ  

އަދި  ަކން ެއނެގން ޮއްނަނަކާމިއ،  )ެއެކއް( ަމްސ ުދވަަހްށުވެރ ިދގު ުމއަްދތްެއ ާފިއުތވިފުަހްނ  01ަހަމިވާތ  ުދަވްސ  

)ެއެކްއ(    1ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތން އެފާަރުތެގ ަމަސްއަކުތގެ ައޚާްލުޤ ރަނަގުޅުކުރަމްށ ްޕޮރޭބަޝްނއަށްފުަހ ިއުތުރ  

ަމސުްދވުަހެގ ުފުރަޞެތްއ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތން ދަީފިއާވަކްނ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތގެ ބަހްުނެވްސ ެއނގެން  

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ވަޒާީފިއްނ ަވިކުކަރން  ަހވާލެާދުވުނ ީއެމއްިލަގިއ  ޮއްނަނަކާމިއ،  

)ޭދއް( ަމސުްދވުަހެގ ޯނޓެިހއް ިދުނަމށްފުަހަކމިާއ، އަދި އެ ުމއަްދުތގެ ެތޭރަގއި ަމްއސަަލ ުހށަހެޅި    2ިންނމަާފިއަވީނ  

ަމަސްއަކތްތައް    ަބެއްއ ުފރަިހަމުކުރަމްށ    ަފާރްތ ެއ  ެތޭރަގއި  ުމއަްދުތެގ  ެދވަިފިއާވ  ަހވުާލޮކްށ،  ަމަސްއަކތަްތްއ 

ން  )ެއއާްހްސ ފްަސަސޭތަކ ެއެމިރާކ ޑަޮލުރ( ިދުނަމްށ ިންނމަާފިއާވަކ  USD 1500ިންނަމއިިފަނަމ ޯބނެަހްއެގ ޮގުތގިައ  

 ަވނަ ާމއާްދެގ )ހ( ަގިއ،   14)ަވޒާީފއާބޭެހ ާޤޫނުނ( ގެ    2/ 2008ާޤޫނުނ ަންނަބުރ  ެއނެގްނ ޮއްނަނަކާމިއ،  



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ސްމާޓް އޯން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
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 )ިތންެއ( ަމސުްދަވަހްށވުރެ ިދުގޫންނ މުއަްދތްެއ ަވީޒފެާގ އެއަްބްސވުުމގިައ ަކނޑައިެޅާދނެެއެވ."   3"ަވުގތޮީގުތން ަވީޒފާގިައ ެގްނގޭުޅ މުއަްދުތކުަމގިައ  

 ާމއާްދެގ )ށ( ަގިއ، ަވަނ    14އިަދ ަހވާލެާދުވުނ ާޤޫނުނެގ  މިފަަދިއްނ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކާމިއ،  

އްިޚިތޔުާރ ދެ    "ިމ ާމއާްދެގ )ހ( ގިައ ަބާޔްނކާުރ ަވުގތީ ުމއަްދުތގިައ، އްެއެވްސ ޯނިޓހްެއ ިދުނަމާކ ުނލިައ، ަވީޒފެާގ އެއަްބްސުވްނ ާބިޠލްކުރުުމެގ 

 ފާަރުތްނކެުރ ޮކނެްމ ފާަރަތަކށެްވްސ ލިބެިގްނވެެއވެ." 

ަވޒާީފިއން    ިމ ަމްއސަަލިއަގިއ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރްތ  ކޮށަްފިއާވަކާމިއ، މިފަަދިއްނ ަބާޔްނ 8.5

ންިނމަާފިއަވީނ   ިމީއ   02ަވިކުކުރަމްށ  ިދުނަމށްފުަހަކާމިއ،  ޯނޓެިހއް  ަމސުްދވުަހެގ  ބާަޔްނުކރާ    ާޤނުޫނަގިއ  )ޭދއް( 

ިދުންނ ާލޒިމް    ުމަވްއޒަަފްށ  ިއ ަވޒީފޭާދ ަފާރަތްށުމަގަވިކުކުރ  ަވޒާީފިއްނ  ްޕޮރޭބަޝްނ ުމއަްދުތަގިއ ުހްނނަ ުމަވްއޒަަފުކ

ަވަނ ާމއްދާގެ    14)ަވޒާީފާއބެހޭ ާޤޫނުނ( ގެ    2/ 2008ާޤޫނުނ ަންނަބރު  ޯނޓެިހްއ ޫނނަްކްނ ިއްސވެ ަބޔްާނުކެރުވުނ  

ާރާތ  ިއރު، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރާތިއ ަމއްސަަލ ަރއުްދިވ ަފ)ހ( ާއިއ )ށ( އްަށ ބުެލުމްނ ސުާފޮކްށ ެއނެގްނ ޮއްނަނ

ެދމުެދ ުކެރވަިފިއާވ މާުޢަމާލްތަތކްަށ ބާަލިއުރ، ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ްޕޮރޭބަޝްނގެ  

 ިއުތުރކޮށަްފިއާވަކަމްށ ުބަރެވެވެއެވ.   ްސ ުދވަަހްށުވެރ )ިތެނއް( ަމ  03  ާޤޫނުނަގިއ ަބާޔްނުކާރ  ުމއަްދުތ

ަގއި ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތަށް    2022ެފުބުރަވީރ   24ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ  މްައސަަލ  ަގިއ    2022ެފުބުރަވީރ    28 8.6

 ީއެމއްިލެގ ަޖާވުބަގިއ ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތން ޯރީނ ހްަނަކޭޗައްށ ޮފުނވަާފިއާވ ީއެމއިލަްއްށ ބާަލިއުރ،    ޮފުނިވ

“I am writing to give my formal notice that I’ll be leaving my roles as HR Specialist on March 24, 

2022. 

I am incredibly grateful for the opportunities I’ve been provided working on the team for the past 

months. It’s been a good learning experience. 

It will be my pleasure to assist you with any requirements through this transition period. Thank you 

for all your guidance.” 

)އެެކްއ( ަމސުްދވަހުގެ    1މިފަަދިއްނ ަބާޔްނޮކށަްފިއާވަކްނ އެނެގްނ ޮއްނަނިއުރ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ައިމއަްލައށް  

ަހަމައށް    2021ާމިރޗު    24  ޯނޓެިހްއ ސަަލ  ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ފާަރަތށް ދަީފިއާވަކާމިއ، ިމަކމާ ގިުޅެގްނ ަމްއއާ 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ސްމާޓް އޯން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
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)ަހތަްސޭތަކ ަފްނާސްސ(    USD 750ުހށެަހިޅ ަފާރާތ ަހވުާލުކެރުވުނ ަމަސްއަކްތަތާކއި، ޯބަންސ ަފިއސާ މުަދޮކްށ،  

ަގއި ަމްއސަލަ    2022ެފުބުރަވީރ    28ެއެމިރާކ ޑަޮލުރ ބަޯންސެގ ޮގުތގިައ ިދުނަމށް ިންނމަާފިއާވަކްނ އީިރާނ ިޒެންނކޯ  

 ައްނގަާފިއާވަކްނ ފަާހަގކެުރެވެއެވ.   ުހށެަހިޅ ަފާރތްަށ ީއެމއްިލ މުެދވިެރޮކްށ

ބަޔާންކުރާ މައްސަލަތައް ފިޔަވައި،  .9 ގޮތަކަށް ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް  ވަކި  ކަނޑައެޅިގެން  ގަވާއިދަކުން  ާޤނޫނަކުން ނުވަތަ 

ފަރާތެއް ހުށަހަޅާ  އެކަމެއް  ސާބިތުކުރުމަކީ  ކަމެއް  ގުޅިގެން  މައްސަލައަކާ  ހުށަހަޅާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(     71)ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދު( ގެ    R-14/2022ޒިންމާއެއްކަމަށް ގަވާއިދު ނަންބަރު  

ނަންބަރު   ކޯޓުގެ  ސުޕްރީމް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އިތުރުން  މީގެ  އޮންނަކަމާއި،  ބަޔާންވެގެން   SC-A/02/2010ގައި 

 ؛ަޤިޟއްޔާގައި

ފަރާޓުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް  ( އުފުލުމަކީ ދަޢުވާކުރާ  onus probandi"ޢާންމު އުޞޫލެއްގެ ގޮތުގައި މަދަނީ ހުޞޫމާތްތަކުގައި ޘާބިތުކުރުމުގެ ބުރަ ) 

ރާތުން ދަޢުވާގެ  ކަމާއި، މި މާނައިގައި ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަކީ ހަމައެކަނި ދަޢުވާ ކޯޓަށް އުފުލާ ފަރާތް ނޫންކަމާއި، އޭގެ އިތުރުން ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަ 

ން ދަޢުވާއެއްގައި އެއް ޚަސްމު އަނެއް ޚަސްމާ ކުރިމަތިކުރާ  ދިފާޢުގައި ކުރާ ދިފާޢީ ދަޢުވާ ޘާބިތުކުރުމަކީ އެފަރާތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއްކަމާއި، އެހެންކަމު 

 ( ޡާބިތުކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލަންޖެހޭ ފަރާތަކީ އެ 'ދަފްޢެއް' ކުރާ ފަރާތެއްކަން އެނގެން އޮންނަ އޮތުމެވެ."  plea"ދަފްޢު" ) 

ަމ މްައސަަލިއަގިއ  ިމ  ރާިޢަޔްތޮކށް،  އުޞަޫލްށ  ަބާޔްނޮކށަްފިއާވ  ްޕޮރޭބަޝން  މިފަަދިއްނ  ަފާރަތްށ  ުހށެަހިޅ  ްއސަަލ 

ަފާރުތްނ   ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ިދުނަމްށ  ުކިރެއުރްނ  ުމާސަރިއެގ  ާސިބުތކޮށިްދުނމަކީ    ެއްއަބްސވަެފިއާވަކްނުމއަްދަތށްފުަހ 

 . ިހނުދ، ައންނިަނިވ ަކްނަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ިޒނާްމެއްއަކަމްށ ެދޭކ

ަގއި ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ުކނުްފިންނ ދަީފިއާވ 'އަޮފރ ެލަޓރ'   2021ެސޕެްޓްނަބުރ   05ތަށް ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރ 9.1

)ިތެނއް( ަމސް ުދވުަހެގ ުމއަްދެތްއަކާމިއ، އެ    03ައްށ ބުެލުމްނ، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރުތގެ ްޕޮރޭބަޝން ުމއަްދަތކީ  

 ިލުޔުމަގިއ، 

“After probation: an appraisal to be done at the end of the 3rd month.” 

ުމއަްދތު    ްޕޮރޭބަޝްނ  ުތެގ މިފަަދިއްނ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކާމިއ، ިމ ިލުޔުމެގ ެއްއެވްސ ަތެންއގިައ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރ

ަމްއސަަލ  ުމާސަރިއެގ ުކިރެއުރްނ ެދޭވެނަކަމްށ ަބާޔްނކޮށަްފިއުނވަާކްނ ެއނެގްނ ޮއްނަނަކާމިއ، ަހމައެެހްނެމ،    ަހަމުވުމްނ



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ސްމާޓް އޯން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
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ަފާރާތ ަފރާާތ ަރއުްދިވ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަލަ  ަވޒާީފގެ  ޮސިއުކެރިވ  ިއ ަގ  2021ސްެޕެޓނަްބުރ    15ެދމުެދ    ިއ  ަފިއާވ 

އެނެގްނ ޮއްނަނަކާމއި،    ުހެގ ުމއަްދަތްށކްަނ  )ޭދއް( އަަހުރ ުދަވ  02  ަވީނެއްއަބްސުވަމށް ބުެލުމްނ، ެއްއބްަސުވްނ ހެދަިފިއ

ާތީރަޚކީ   ފެށޭ  ުމއަްދުތ  ގުޮތަގއި    2021ޮއްކޓަޫބުރ    01ެއްއަބްސުވުމެގ  ުމއަްދުތެގ  ްޕރޭޮބަޝްނެގ  ަކާމިއ، 

ުމއަްދެތްއަކން  )ިތެންއ( ަމްސ ދުވުަހެގ    03ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ ފަަދިއްނ    ެވްސަކނަޑައޅަާފިއަވީނ 'އަޮފރ ެލަޓރ' ަގިއ

ްޕޮރޭބަޝްނ ުމއަްދަތށްފުަހ ުމާސަރިއެގ ުކިރެއުރްނ ެދޭވެނަކަމްށ ެއްއަބްސުވުމގެ  އެެހްނނަަމެވްސ  ެއނެގްނ ޮއްނަނަކާމިއ،  

 ެއްއެވްސ ާމއާްދެއްއަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއުނާވަކްނ ެއނެގން ޮއްނަނކާަމިއ،  

ުމްނ،  ައުޑއުެހުމަގިއ ިމަކމާ ުގިޅެގްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ފާަރާތ ުސވުާލުކުރިމ ަމްއސަަލާއ ުގިޅެގްނ ޭބްއުވނު ިއބްތާިދީއ  

ްޕޮރޭބަޝްނ ިނުމުމްނ ުމާސަރ ޮބުޑުކާރެނަކަމށް ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތން ުބނަެފިއަވނީ ައނަގބުަހްނަކަމާށިއ، އެ  

ިމަކަމށް  ށަްފިއާވަކްނ ފާހަަގުކެރޭވިއުރ،  ވަާހަކ ެދެކުވީނ ިއްނަޓިވުއެތޭރގިައ ަކަމްށ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ ަބޔްާނޮކ

ަމ ޮއނަްނަކާމިއ،  ެއނެގްނ  ިއްނާކުރުކާރަކްނ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  މިފަަދިއން  ަމްއސަަލ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ްއސަަލ 

،  ީތ ާއިއ ެހްއެކްއ ުހށަަހޅަާފިއުނާވާސބުިތޮކށިްދުނމެުގ ޭބުނަމްށ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ ެއްއެވްސ  ުބނަެފިއާވަކްނ  

ަސަބބަށަްޓަކިއ، ިމ ަމއްސަަލިއަގިއ ަމްއސަަލ    އިަދ މިފަަދިއްނ ުބނަެފިއާވަކމްަށ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ިއނާްކުރުކާރ

ުމއަްދަތށްފުަހ   ްޕޮރޭބަޝން  ަފާރުތެގ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަފާރުތްނ  ިދުނަމށް  ުމާސަރަރއުްދިވ  ުކިރެއުރްނ  ިއެގ 

 ުބަރެވެވެއެވ. ާވަކަމްށ  ުނެއްއަބްސވަެފިއ

ދީފައިނުވާތީ،   .10 ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ބަޔާނެއް  ވަޒީފާ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތް  މައްސަލަ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސާފުނުވާކަމަށް  މަްޞއޫލިއްޔަތުތައް  މައްސަލަ    2021ސެޕްޓެންބަރު    15އިރު،  އަދާކުރަންޖެހޭ  ގައި 

ބެލުމުން އެ އެއްބަސްވުމުގެ  ރައްދުވި ފަރާތާ ދެމެދު ސޮއިކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ އެއްބަސްވުމަށް  ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ  

 ވަނަ ނަންބަރުގައި،  3.1

“The Employee is required to undertake such duties and functions in the capacity of a Human Resources 

Specialist Maldives and Seychelles, as the Employer from time to time may reasonably direct in writing, 

including (but not limited) to those duties and functions specified in the Job Description included in 

Schedule 1 of this Employment Agreement.” 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ސްމާޓް އޯން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
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  ހުށަަހޅަާފިއުނާވަކާމިއ، ެއޮގުތްނ   ެއްއެވްސ ަފާރަތުކްނމިފަަދިއްނ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވިއުރ، މިފަަދ ިލުޔެމްއ ިމ ަމްއސަަލިއަގިއ  

ަގިއ ރީޯނ ަހްނަކޭޗައށް ޮފުނވަާފިއާވ އެީމއްިލައްށ ބުެލުމްނ، އެ    2021ެސްޕޓްެނަބުރ    27  ަފާރުތްނ   ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ

ުހަށީއެމއްިލައީކ   ަފާރުތން  ަމްއސަަލ  ެގނާްދެނޮގ ެހޅި  ުކިރައށް  ަތއް  "ޮއަޕޭރަޝްނ"  ުކނުްފީނެގ  ަރއުްދވި  ތް  ަމްއސަަލ 

ަސމުާލަކނޭްދްނޖެހޭ   ަމްއސަލަ ުހށެަހޅި ފާަރްތެއގޮތްުނ ިހުޔަމން ިރޯސަސްސ ޑާިޕޓަްމްނުޓަގިއ ޕޭްލެންއަކާމިއ،  ައްނަގއޭިދ

ން  ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ފާަރަތްށ ޮފުނވަާފިއާވަކ  މްައސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ ަތއާްޔުރޮކްށ،   ަކްނަކްނ ބާަޔްނކްޮށ ީޝެޓްއ

ޮއްނ ޮފުނވަާފއިވާ    2022ެފުބުރަވީރ    01ަނަކާމއި،  ެއނެގްނ  ޒެިންނޯކައށް  ިއީރނާ  ަފާރުތން  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ަގއި 

 ީއެމއްިލައްށ ބާަލިއުރ،  ެއ ީއމެއްިލަގިއ، 

“I will be able to form a proper objective plan when I have a job description in place, which I will need 

your help with:” 

ާޤޫނުނ ަނންބަރު  ަވޒާީފ ބާަޔްނ ުމަވްއޒުަފްނންަށ ިދުނާމ ގޭުޅޮގުތން  މިފަަދިއްނ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ ެއނެގްނ ޮއްނަނިއުރ،  

 ަވނަ ާމއާްދެގ )ހ( ގިައ،   15)ަވޒާީފާއބެހޭ ާޤޫނުނ( ެގ    2/ 2008

ްއތްައ ހެިމޭނ ަވީޒފާ  "ިމ މާއާްދެގ )ށ( ގައި ަބާޔްނޮކްށފިައވާ ާޙަލުތގައި ެމުނީވ، ަވީޒފާދޭ ޮކނެްމ ފާަރަތުކްނެވްސ، ެއ ަވީޒާފގައި އާަދކަުރނެްޖޭހ ަކްނަތ 

 ، ޮކނެްމ މުވްައަޒަފަކްށ ިލޔަުމކްުނ ޭދްނާވނެެއެވ." ަބާޔެންއ 

ަމްއސަލަ  ަހވާލެާދުވުނ ަކްނަކަމްށ ރާިޢަޔްތޮކްށ ބުެލުމްނ ްޕރޭޮބަޝްނ މުއަްދުތ ަހަމެވ،    ަބާޔްނޮކށަްފިއާވަކާމިއ، މިފަަދިއްނ  

  ުކނުްފިންނ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރަތްށ ަވޒާީފ ަބޔްާނ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ  ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކވާުމ ަހަމައްށެވްސ  

)ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނ(    2/ 2008ިމަކަމީކ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ާޤޫނުނ ަނނަްބުރ    ިއުރ، ުބަރެވޭވ  ުނާވަކަމްށދަީފިއ

 .  ާއ ޚިލަާފްށ ކޮށަްފިއާވަކެމްއަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ

މައްސަލަ    ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު އެފަރާތަށް ނަގައިދެވޭނެ ހަމައެއް އޮތްތޯ ބަލާއިރު .11

މައްސަލަ   ވަކިވިއިރު،  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ދީފައިވާހުށަހެޅި  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން         ރައްދުވި 

“FULL & FINAL SETTELEMENT”    ިވަކިވ ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބެލުމުން،  އަށް 

ކަމާއި، މާރިޗު މަހު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ    2022މާރިޗު    24ނީ  އިވަތާރީޚްކަމަށް އެ ލިޔުމުގަ



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ސްމާޓް އޯން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
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 USD 750)ސައުވީސް( ދުވަހުގެ އުޖޫރައިގެ އިތުރުން ދެފަރާތުން އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތަށް ބޯނަސްގެ ގޮތުގައި    24

ދީފައިވާކަން އެނގެން    ސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށްމައް  ( މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުންއެމެރިކާ ޑޮލަރު  )ހަތްސަތޭކަ ފަންސާސް

ވަނަ ދުވަހު    2022މާރިޗު    24މާއި، އަދި  މި ލިޔުމުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައިވާކަ  އޮންނަކަމާއި،

ން އެނގެން  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިވިއިރު އެފަރާތް އެހެން ތަނެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަން ފަށާފައިވާކަ

ހަދާފައި   ހަދަންޖެހޭ މުއްދަތުގައި  ، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އިވެލުއޭަޝންނަކަމާއިއޮން

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް އެފަރާތަށް   ޕްރޮބޭަޝން މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާ ގުޅިގެން  ނުވުމުންނާއި،

   ވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ނުފައި ސާބިތުކޮށްދެވި

އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު އެންމެހާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ   .12

ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޕްރޮބޭަޝން މުއްދަތަށްފަހު މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން އެފަރާތަށް ނޯޓިސް ވާތީ އާއި،  ފަރާތަށް ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނު

ފަރާތް މާރިޗު މަހުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ދުވަސްތަކުގެ    ދީފައިވާކަން އެނގެން އޮންނާތީ އާއި، ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 USD 750ފަރާތަށް ބޯނަސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި  އަދި އެ  ފައިސާ އެފަރާތަށް ދީފައިވާކަން އެނގެން އޮންނާތީ އާއި

ވަޒީފާއިން )ހަތްސަތޭކަ ފަންސާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު( މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ދީފައިވާކަން އެނގެން އޮންނާތީ އާއި،  

ނާތީ އާއި، ވަކިވިއިރު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެހެން ތަނެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަން ފަށާފައިވާކަން އެނގެން އޮން

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ޕްރޮބޭަޝން މުއްދަތު އެއްބަސްވުމުގައިވާ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުކޮށް، އިވެލުއޭަޝން ހެދުން  

ދަތިތަކާއި، އުދަނގޫތަށް ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ބޭނުމަށް އެކަށީގެންވާ   ލަސްކޮށްފައިވުމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދިމާވި

ތީ، އެފަދަ އުދަނގުލެއް އަދި ދަތިތަކެއް މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ  ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިނުވާހެކި މައްސަލަ  

ބުރަނުވެވޭތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާފަދަ ބަދަލެއް މި މައްސަލައިގައި ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ކުރިމަތިވިކަމަށް  

މި މައްސަލައިގައި    ތަށް ނަގައިދެވޭނެ ހަމައެއް ނެތްކަމަށް ބުރަވެވުނުނަމަވެސް،އެކަމާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާ

)ވަޒީފާއާބެހޭ    2008/2މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޕްރޮބޭަޝންގެ މުއްދަތު ާޤނޫނު ނަންބަރު  

ގެ   އިތުރުކޮށްފަ  14ާޤނޫނު(  މުއްދަތަށްވުރެ  ބަޔާންކުރާ  މާއްދާގައި  ބުރަވެވޭތީވަނަ  ޢަމަލަ،  އިވާކަމަށް  ާޤނޫނު   ކީމި 

މިފަދަ އްކަމަށްވާތީ،  ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ ޢަމަލެ   ރައްދުވިޚިލާފަށް މައްސަލަ  އާ  )ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު(    2008/2ނަންބަރު  



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ސްމާޓް އޯން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
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ދޫކޮށްލުމަކީ  ކަށްޢަމަލަ  އެޅުމެއްނެތި  ފިޔަވަޅެއް  ޚިލާފަށް    އެއްވެސް  ާޤނޫނާ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  ކޮށްފައިވާ މައްސަލަ 

ޢަމަލު  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ ާޤނޫނާ ޚިލާފު  ށް ތަރުހީބުދިނުންކަން ދޭހަވާކަމަށް ަޤބޫލުކުރެވޭތީ،  ކަޢަމަލަ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ބާރު އެޅުމުގެ ގޮތުން،    ، އިޞްލާޙުވުމަށްރުވިޔަ ނުދީމިފަދަ ޢަމަލުތައް ތަކުރާކުށްވެރިކޮށް،  

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން   87)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2/2008ާޤނޫނު ނަންބަރު  ރަމްޒީ ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި  

ތުން  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިއިރު އަދާކުރަމުން ގެންދިޔަ މަާޤމުގެ މުސާރަ އާއި ޢިނާޔަތުގެ ނިސްބަ

މައްސަލަ   ޑޮލަރު(  )އެއްހާސް ތިން ސަތޭކަ ފަންސާސް އެމެރިކާ  USD 1350)އެކެއް( މަސްދުވަހުގެ މުސާރައަށްވާ    01

 ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނަގައިދިނުމަށް ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމަން ފެނެއެވެ. 

 ިންނުމްނ: 

ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ފާަރުތްނާނިއ ަމްއސަލަ ަރއުްދިވ ފާަރުތްނ ހުށެަހިޅ ިލެޔކުިޔްނތަަކށިާއ ަމްއސަަލ ބެލި ަމޖިލުީހަގިއ    ެދނަްފެހ، 

ވަާހަކަތަކ ެދްއިކ  ބިެލިއުރ، ދަެފާރުތްނ  ރާިޢަޔތޮްކްށ  ެހިކބަަހށް  ެހިކްނެގ  )ދިވެހި   ށާއި،  ފާކިރް  ދީމާ  ގުރަހާގެ،  ފޭދޫ،  ސ. 

ސްމާޓް އޯން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގައި ހިޔުމަން ރިސޯސް  (  A298640ކާޑު ނަންބަރު:  ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ  

ސެޕްޓެންބަރު   01އިން ފެށިގެން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަނިކޮށް،    2021އޮކްޓޫބަރު    01ސްޕެޝަލިސްޓެއްގެ މަާޤމުގައި  

ގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަން  '  އޮފަރ ލެޓަރ'ތަށް ފޮނުވާފައިވާ  ގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާ  2021

އެއް ހެދި، މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން '  ޕްރޮބޭަޝން އެޕްރައިސަލް')ތިނެއް( މަސް ނިމޭއިރު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ    03ފަށާތާ  

ގެ ނިޔަލަށް ޕްރޮބޭަޝންގެ މުއްދަތު ހަމަވިއިރުވެސް    2021ލިބިގެންދާނެކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވީނަމަވެސް، ޑިސެންބަރު  

ޒީފާގެ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން އިވެލުއޭަޝންއެއް ހަދާފައިނުވާކަމަށާއި، މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަ

ހަދާފައިވަނީ   އެޕްރައިސަލް  ސާފުކޮށްދީފައިނުވާކަމަށާއި،  ބަޔާންކޮށް،  ފަރާތުން  ކުންފުނީގެ  ޒިންމާތައް  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި 

ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގައިކަމަށާއި، މި   2022)އެކެއް( މަސް ދުވަސް ފަހުން    01ޕްރޮބޭަޝން މުއްދަތު ހަމަވިތާ  

  2022)އެކެއް( މަސް ދުވަހަށް )ފެބުރުވަރީ    01ސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޕްރޮބޭަޝން މުއްދަތު އިތުރު  އެޕްރައިސަލްގައި މައް 

ގެ ނިޔަލަށް( އިތުރުކުރެވުނުމަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާކަމަށާއި، ފެބުރުވަރީ މަސް ނިމެން ކައިރިވެފައިވަނިކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި 

ބެހެއްޓެން ވަޒީފާގައި  އެ  އިތުރަށް  އިވެލުއޭަޝން    ފަރާތް  ހަދަންޖެހޭ  މުއްދަތަށްފަހު  ޕްރޮބޭަޝން  އަންގާފައިވާތީ،  ނެތްކަން 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ސްމާޓް އޯން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
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)އެކެއް( މަސް ފަހުން ހެދުމާއި،    01މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހަދާފައިނުވުމާއި، އިވެލުއޭަޝން ހަދަންޖެހޭ މުއްދަތަށްވުރެ  

ތު އިތުރުކޮށްފައިވާތީ، އެއްބަސްވުމުގައިވާ ފަދައިން ޕްރޮބޭަޝން ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައިވާ މުއްދަތަށްވުރެ ޕްރޮބޭަޝންގެ މުއްދަ 

ދިނުމަށާއި، މިކަންކަމާ ގުޅިގެން މައްސަލަ  ލިބިމުއްދަތަށްފަހު ލިބެންޖެހޭ މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ދީފައިނުވާތީ އޭގެ ބަދަލު  

ބަދަލެއް އެކަށީގެންވާ  ދަތިތަކަށް  ކުރިމަތިވި އުދަނގޫތަކާއި،  އޯން   ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  ފާކިރު ސްމާޓް  އެދި، ދީމާ  ދިނުމަށް 

 ހުށަހެޅި މި މައްސަލައިގައި، ރައްދުވާގޮތަށް  މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް

ިދުނަމްށ   ުކިރެއުރްނ  ުމސަާރިއެގ  ުމއަްދަތށްފުަހ  ޕޮްރޭބަޝްނ  ަފާރުތެގ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ 

ހުށެަހިޅ ަފރަާތށް ާސބުިތކޮށެްދވަިފިއުނާވީތ ާއއި، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރްތ ަވޒާީފިއން ަވިކުކުރުމގެ    ެއްއަބްސވަެފިއާވަކްނ ަމްއސަަލ

 USD 750ުކިރްނ އަެފާރަތްށ ނިޯޓްސ ދަީފިއާވަކްނ ެއނެގްނ ޮއްނާނީތ ާއއި، އިަދ އަެފާރަތްށ ޯބަންސ ަފއާިސެގ ޮގުތަގިއ  

ަމްއސަަލ   ޑަޮލުރ(  ެއެމިރާކ  ަފްނާސްސ  ަފާރުތްނ  )ަހްތަސތަޭކ  ަފާރަތްށ  ަރއުްދިވ  ުހށެަހިޅ  ެއނެގން  ަމްއސަަލ  ދަީފިއާވަކްނ 

ޮއްނާނީތ ާއއި، ަވޒާީފިއްނ ަވިކވިިއުރ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތން އެެހްނ ަތެންއަގިއ ަވޒާީފ އާަދކަުރްނ ަފށަާފިއާވަކްނ ެއނެގން  

ްސުވުމަގިއާވ ުމއަްދތަށުްވެރ ިއުތުރޮކށް، ިއވުެލޭއަޝން  ޮއްނާނީތ ާއއި، ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ްޕރޭޮބަޝްނ ުމއަްދުތ ެއްއަބ

ހުެދްނ ަލްސޮކށަްފިއުވުމްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތްަށ ިދާމިވ ދިަތަތާކއި، އަުދނގަޫތށް ާސބުިތޮކށިްދުނުމެގ ޭބުނަމށް ެއަކީށގްެނވާ  

ަދތަިތެކއް ިމ ަމްއސަަލިއަގިއ ަމްއސަަލ    ުނަވަތ އެފަދަ އަުދނގެުލްއ    ުނުވުމން،   ެހިކ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރުާތން ުހށަަހޅަާފިއ

ުކިރަމިތިވ ަފާރތަށް  ނަެތީތ، ުހށެަހިޅ  ެއނެގން  ަމްއސަަލިއގައި    ަކން  ިމ  ބަދެަލއް  އެދަިފިއވާފަަދ  ަފާރތްުނ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

 ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތްަށ ަނގައެިދޭވެނ ަހަމެއްއ ެންތަކމްަށ ބަުރެވުވުނަނަމެވްސ،  

  2/ 2008ަމްއސަަލިއަގިއ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ަމްއސަަލ ހުށަހިެޅ ަފާރުތގެ ްޕރޭޮބަޝްނެގ ުމއަްދުތ ާޤޫނނު ަނނަްބުރ  ިމ  

ވަަނ ާމއާްދަގިއ ަބާޔްނުކާރ ުމއްދަަތްށުވެރ އުިތުރޮކށަްފިއާވަކމްަށ ބަުރެވޭވީތ، ިމ ަޢމަަލީކ ާޤޫނުނ    14)ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނ( ެގ  

މިފަަދ  )ަވ  2/ 2008ަންނަބުރ   ަޢމެަލްއަކަމްށާވީތ،  ކޮށަްފިއާވ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމއްސަަލ  ޚިލަާފށް  އާ  ާޤޫނުނ(  ޒާީފއާބޭެހ 

ަޢމަަލަކްށ ެއްއެވްސ ިފަޔަވެޅއް ެއުޅެމްއެނތި ޫދޮކށުްލަމީކ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ާޤޫނނާ ޚިލަާފްށ ޮކށަްފިއވާ ަޢމަަލަކށް  

ުލުކެރޭވީތ، ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ކޮށަްފިއާވ ާޤޫނނާ ޚިލުާފ ަޢމުަލ ކްުށެވިރޮކށް،  ިދންުނަކްނ ދަޭހާވަކމަށް ަޤޫބ  ަތރީުހުބ

ަރްމީޒ ބަދެަލްއގެ   ާބުރ އުެޅުމެގ ޮގތްުނ، ަމްއސަަލ ުހށަހިެޅ ަފާރތަށް  މިފަަދ ަޢމުަލަތްއ ަތުކާރުރިވޔަ ނީުދ، ިއޞާްލުޙުވަމށް 
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ަވަނ ާމއާްދެގ )ށ( ެގ ަދށްުނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް    87( ެގ  )ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނ   2/2008ޮގުތަގިއ ާޤޫނުނ ަންނަބުރ  

ިންސބުަތްނ   ިޢާނަޔުތެގ  ާއިއ  ުމާސަރ  ަމާޤުމެގ  ެގނިްދަޔ  އާަދުކަރުމްނ  ަވިކުކިރިއުރ  ަމސުްދވުަހެގ    01ަވޒާީފިއްނ  )ެއެކއް( 

ްށ ިދުނަމށް  ުރ ައ ަފާރތްުނ ީދާމ ާފިކަރއުްދިވ ްސާމްޓ ޯއްނ މްޯލިޑްވްސ ްޕަރިއެވްޓ ިލިމެޓުޑެގަމްއސަަލ  ަފިއާސ  ުމާސަރައްށާވ  

 ަކނަޑައަޅިއ، 

ދުވުަހެގ ެތޭރަގއި ިދުނަމށްފަހު  (  ސަާދ)   14( ިއން ެފިށެގން  2022ޮނވްެނަބރު    17ިއްސެވ ަބޔްާނުކެރުވުނ ަފިއސާ ިމއުަދ ) 

ަމްއސަަލ ަރއުްދވި  )ިތެންއ(    03ެއަކނަްހަމޖޭެހާތ   ިލުޔުމްނ އްެނުގަމްށ، މި  ެތޭރަގިއ ަވޒާީފާއބޭެހ ްޓަރިއިބުއނަަލށް  ުދވުަހެގ 

 ްސާމްޓ ޯއްނ މްޯލިޑްވްސ ްޕަރިއެވްޓ ިލިމެޓުޑެގ ަމްއޗްަށ އްަނަގއި ައުމުރޮކްށ، ިމ ަމްއސަަލ ިނނަްމއީިފެމެވ.  
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