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  ޓްރައިބިއުނަލް   ވަޒީފާއާބެހޭ 
                 ދިވެހިރާއްޖެ  ،މާލެ   

 މައްސަ ލަ   ނިމުނުގޮތުގެ  ހު ލާސާ   ރިޕޯޓު 
 

 
 VTR/2020/143 : ނަންބަރު   މައްސަލަ 

 އިނާޔަތްނުދިނުން މުސާރައާއި  : ބާވަތް   މައްސަލައިގެ 

 2020އޮކްޓޫބަރު  28 : ތާރީޚު   ހުށަހެޅި   މައްސަލަ 

 2020 ޖޫން 22 : ތާރީޚު   ނިމުނު   މައްސަލަ 

 (BB0256848: ނަންަބރު ޕާސްޕޯޓު) ބަންގްލަދޭޝް،  ހޮސައިން، އާރިފް : ފަރާތް  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ 

 (BX0006619: ނަންަބރު ޕާސްޕޯޓު) ބަންގްލަދޭޝް، އާޒިމް،

 (BN0039108: ނަންަބރު  ޕާސްޕޯޓު) ބަންގްލަދޭޝް، ހޮސައިން، ސެއިކަތް. ޑީ.އެމް

 (AD2315268:  ނަންަބރު ޕާސްޕޯޓު) ބަންގްލަދޭޝް، އިސްލާމް، ރާިބއުލް ޑީ.އެމް

 (EE0534243: ނަންަބރު ޕާސްޕޯޓު) ބަންގްލަދޭޝް، މިއާ، ޝާހީން ޑީ.އެމް

 (BX0641027:  ނަންަބރު ޕާސްޕޯޓު) ަބންގްލަދޭޝް،  މަންނާން، އަްބދުލް ޑީ.އެމް

 (EA0414792: ނަންަބރު ޕާސްޕޯޓު) ބަންގްލަދޭޝް، ހުސައިން، އަންވަރު މޮހައްމަދު

 (EA0712246:  ނަންަބރު ޕާސްޕޯޓު) ބަންގްލަދޭޝް، އިސްލާމް، އާމިރުލް ޑީ.އެމް

 (BE0191686: ނަންަބރު  ޕާސްޕޯޓު) ބަންގްލަދޭޝް، އިސްލާމް، ޝަފީޤުލް ޑީ.އެމް

 (BW0088452: ނަންަބރު ޕާސްޕޯޓު)  ބަންގްލަދޭޝް، ސަކިލް، ޑީ.އެމް

 (BW0784341: ނަންަބރު ޕާސްޕޯޓު) ބަންގްލަދޭޝް، މޮންޖު،

 (BT0459056: ނަންަބރު ޕާސްޕޯޓު) ަބންގްލަދޭޝް، ޝޮހެލް، މޮހައްމަދް
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 (BT0276536:  ނަންަބރު ޕާސްޕޯޓު) ބަންގްލަދޭޝް، ިބޕްލޮބް، ކަރީމް ރަޒައުލް

 (BX0482686: ނަންަބރު ޕާސްޕޯޓު) ބަންގްލަދޭޝް، އާމިރުލް، އާމިރުލް

 (BX0603620: ނަންަބރު ޕާސްޕޯޓު) ބަންގްލަދޭޝް، މޮއްލާ، އަލީ އަހްމަދް

 (BH0119217: ނަންަބރު ޕާސްޕޯޓު) ބަންގްލަދޭޝް، ޙާ، ފަރްެބޖް ޑީ.އެމް

 (BR0142979: ނަންަބރު ޕާސްޕޯޓު) ބަންގްލަދޭޝް، އެލެޔާސް، މޮހައްމަދު

 (EB0421726: ނަންަބރު  ޕާސްޕޯޓު) ބަންގްލަދޭޝް، ރަޙްމާން، ޝިދުރު މޮހައްމަދު

 (EA0451030:  ނަންަބރު ޕާސްޕޯޓު) ަބންގްލަދޭޝް، ހުސައިން، ތަމްޒީދް. ޑީ.އެމް

 (BY0161020: ނަންަބރު ޕާސްޕޯޓު) ޝް،ބަންގްލަދޭ އަމީން، ރޫހުލް. ޑީ.އެމް

 (BC0761900: ނަންަބރު ޕާސްޕޯޓު) ބަންގްލަދޭޝް، މިއާ، މާސުމް

 (BA0061708: ނަންަބރު ޕާސްޕޯޓު) ބަންގްލަދޭޝް، މިއާ، ޝާޒު

 (AG6313933: ނަންަބރު ޕާސްޕޯޓު) ބަންގްލަދޭޝް، ޚާން، އާލަމް

 (AA0921008: ނަންަބރު ޕާސްޕޯޓު) ބަންގްލަދޭޝް، މިއާ، ދުލާލް މުޙައްމަދު

 (AD1678089: ނަންަބރު ޕާސްޕޯޓު)  ބަންގްލަދޭޝް،(، ޗޯދުރީ) ކަހެރް އަޫބ މޮހައްމަދު

 (AE4087902: ނަންަބރު ޕާސްޕޯޓު) ބަންގްލަދޭޝް، هللا،ޝަހީދު

 (AF1901226: ނަންަބރު ޕާސްޕޯޓު) ބަންގްލަދޭޝް، އަލީ، މަޖޮމް

 (BA0163942: ނަންަބރު ޕާސްޕޯޓު)  ބަންގްލަދޭޝް، މިއާ، ޕަރަޝް

 (BL0627991: ނަންަބރު ޕާސްޕޯޓު)  ބަންގްލަދޭޝް، މަސުމް،

 (BL0458559: ނަންަބރު ޕާސްޕޯޓު)  ބަންގްލަދޭޝް، ސަލިމް، ޑީ.އެމް

 (BM0364987:  ނަންަބރު ޕާސްޕޯޓު) ަބންގްލަދޭޝް، ހޮސަން، ޖަކެރް މުހައްމަދު

 (BP0538023: ނަންަބރު ޕާސްޕޯޓު)  ބަންގްލަދޭޝް، ރަސެލް، ޑީ.އެމް

 (BQ0446475: ނަންަބރު ޕާސްޕޯޓު) ބަންގްލަދޭޝް، މިއާ، ރިޑޯއި

 (BR0410291: ނަންަބރު ޕާސްޕޯޓު) ބަންގްލަދޭޝް، ޑަސް، ޗަންޑްރާ ދިޕަކް
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 (BT0592311: ނަންަބރު ޕާސްޕޯޓު) ބަންގްލަދޭޝް، މިއާ، ޖޮވެލް ޑީ.އެމް

 (BX0717320: ނަންަބރު ޕާސްޕޯޓު) ބަންގްލަދޭޝް، މަލެކް، އަްބދުލް ޑީ.އެމް

 (BY0437432: ނަންަބރު ޕާސްޕޯޓު) ބަންގްލަދޭޝް، މިއާ، ގަޖި ޑީ.އެމް

 (BY0587712:  ނަންަބރު ޕާސްޕޯޓު) ބަންގްލަދޭޝް، ކޮލެލް، އިްބރާހިމް ޑީ.އެމް

 (BW0909656: ނަންަބރު ޕާސްޕޯޓު) ބަންގްލަދޭޝް، މިއާ، ޝާރިފް ޑީ.އެމް

 (BW0825406: ނަންަބރު ޕާސްޕޯޓު) ބަންގްލަދޭޝް، ސުމޮން، މުހައްމަދު

 (BW0644497:  ނަންަބރު ޕާސްޕޯޓު) ބަންގްލަދޭޝް، ރަހްމާން، އަްބދުލް ޑީ.އެމް

 (AC7800849: ނަންަބރު ޕާސްޕޯޓު) ަބންގްލަދޭޝް، ޝަހިން، މުހައްމަދު

 (BX0769836: ނަންަބރު ޓުޕާސްޕޯ)  ބަންގްލަދޭޝް، ޝިޕޯން، އެމްޑީ

 ތުޅާދޫ. ބ  އާނުމަތީގެ، މުޙައްމަދު، ޢަލީ

 (A256942: ނަންަބރު ކާޑު އަންގައިދޭ ރައްޔިތެއްކަން ދިވެހި)

 (BY0051742: ނަންަބރު ޕާސްޕޯޓު) ބަންގްލަދޭޝް، މިއާ، ސޮހެލް ޑީ.އެމް

 (EA0747234: ނަންަބރު  ޕާސްޕޯޓު) ބަންގްލަދޭޝް،  އިސްލާމް، ޖަކިރުލް ޑީ.އެމް

  

 ސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާރު.އައި.އެކް : ފަރާތް  ރައްދުވި   މައްސަލަ 

  (C-0670/2014: ނަންބަރު ރެޖިސްޓްރޭަޝން ކުންފުނި)

 
 

 : ލާސާހު   މައްސަލައިގެ 

ރައްޔިތުންކަމަށްވާ    45ބަންގްލަދޭްޝގެ    މައްސަލައަކީ  މި ފަހެއް(  : ނަންަބރު  ޕާސްޕޯޓު)  ހޮސައިން،  އާރިފް)ސާލީސް 

BB0256848)  ،،ްއާޒިމ  (ުނަންަބރު  ޕާސްޕޯޓ  :BX0006619)  ،ްނަންަބރު  ޕާސްޕޯޓު)  ހޮސައިން،  ސެއިކަތް .  ޑީ.އެމ  :

BN0039108)  ،ްއިސްލާމް،  ރާިބއުލް  ޑީ.އެމ  (ުނަންަބރު  ޕާސްޕޯޓ  :AD2315268)  ،ްޕާސްޕޯޓު)  މިއާ،  ޝާހީން  ޑީ .އެމ 
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  އަންވަރު   މޮހައްމަދު،  (BX0641027:  ނަންަބރު  ޕާސްޕޯޓު)  މަންނާން،  އަްބދުލް  ޑީ.އެމް،  ( EE0534243:  ނަންަބރު

، (EA0712246:  ނަންަބރު  ޕާސްޕޯޓު)  އިސްލާމް،  އާމިރުލް  ޑީ.އެމް،  (EA0414792:  ނަންަބރު  ޕާސްޕޯޓު)  ހުސައިން،

:  ނަންަބރު  ޕާސްޕޯޓު)  ސަކިލް،  ޑީ.އެމް،  (BE0191686:  ނަންަބރު  ޕާސްޕޯޓު )  އިސްލާމް،   ޝަފީޤުލް  ޑީ.އެމް

BW0088452)  ،،ުމޮންޖ   (ުނަންަބރު  ޕާސްޕޯޓ  :BW0784341)  ،ްނަންަބރު   ޕާސްޕޯޓު)  ޝޮހެލް،  މޮހައްމަދ  :

BT0459056)  ،ްިބޕްލޮބް،  ކަރީމް   ރަޒައުލ  (ުނަންަބރު  ޕާސްޕޯޓ  :BT0276536)  ،ްޕާސްޕޯޓު )  އާމިރުލް،  އާމިރުލ  

 ޕާސްޕޯޓު)  ޙާ،  ފަރްެބޖް  ޑީ. އެމް،  (BX0603620:  ނަންަބރު  ޕާސްޕޯޓު)  މޮއްލާ،  އަލީ  އަހްމަދް،  (BX0482686:  ނަންަބރު

  ރަޙްމާން،   ޝިދުރު  މޮހައްމަދު،  (BR0142979:  ނަންަބރު  ޕާސްޕޯޓު)  އެލެޔާސް،  މޮހައްމަދު،  ( BH0119217:  ނަންަބރު

 ރޫހުލް.  ޑީ.އެމް،  (EA0451030:  ނަންަބރު  ޕާސްޕޯޓު)  ހުސައިން،  ތަމްޒީދް.  ޑީ.އެމް،  (EB0421726:  ނަންަބރު  ޕާސްޕޯޓު)

 މިއާ،  ޝާޒު،  (BC0761900:  ނަންަބރު  ޕާސްޕޯޓު)  މިއާ،  މާސުމް،  (BY0161020:  ނަންަބރު  ޕާސްޕޯޓު)  އަމީން،

 މިއާ،  ދުލާލް  މުޙައްމަދު،  ( AG6313933:  ނަންަބރު  ޕާސްޕޯޓު )  ޚާން،  އާލަމް،  (BA0061708:  ނަންަބރު  ޕާސްޕޯޓު)

، (AD1678089:  ނަންަބރު  ޕާސްޕޯޓު)  (،ޗޯދުރީ)  ކަހެރް  އަޫބ  މޮހައްމަދު،  (AA0921008:  ނަންަބރު  ޕާސްޕޯޓު)

  މިއާ،   ޕަރަޝް،  (AF1901226:  ނަންަބރު  ޕާސްޕޯޓު)  އަލީ،  މަޖޮމް،  (AE4087902:  ނަންަބރު  ޕާސްޕޯޓު) هللا،ޝަހީދު

  ޕާސްޕޯޓު )  ސަލިމް،  ޑީ.އެމް،  (BL0627991:  ނަންަބރު  ޕާސްޕޯޓު)  މަސުމް،،  (BA0163942:  ނަންަބރު  ޕާސްޕޯޓު)

 ޕާސްޕޯޓު)  ރަސެލް،  ޑީ.އެމް،  (BM0364987:  ނަންަބރު  ޕާސްޕޯޓު)  ހޮސަން،  ޖަކެރް   މުހައްމަދު،  (BL0458559:  ނަންަބރު

  ޕާސްޕޯޓު)  ޑަސް،   ޗަންޑްރާ  ދިޕަކް ،  (BQ0446475:  ނަންަބރު  ޕާސްޕޯޓު)  މިއާ،  ރިޑޯއި،  (BP0538023:  ނަންަބރު

  ޕާސްޕޯޓު)  މަލެކް،  އަްބދުލް  ޑީ .އެމް،  (BT0592311:  ނަންަބރު  ޕާސްޕޯޓު)  މިއާ،   ޖޮވެލް  ޑީ.އެމް ،  (BR0410291:  ނަންަބރު

 ކޮލެލް،  އިްބރާހިމް  ޑީ.އެމް،  (BY0437432:  ނަންަބރު  ޕާސްޕޯޓު)  މިއާ،  ގަޖި  ޑީ.އެމް،  (BX0717320:  ނަންަބރު

  ސުމޮން،   މުހައްމަދު،  (BW0909656:  ނަންަބރު  ޕާސްޕޯޓު)  މިއާ،  ޝާރިފް  ޑީ.އެމް،  (BY0587712:  ނަންަބރު  ޕާސްޕޯޓު)

  މުހައްމަދު ،  (BW0644497:  ނަންަބރު  ޕާސްޕޯޓު)  ރަހްމާން،  އަްބދުލް  ޑީ.އެމް،  (BW0825406:  ނަންަބރު  ޕާސްޕޯޓު)

 ސޮހެލް  ޑީ.އެމް،  (BX0769836:  ނަންަބރު  ޕާސްޕޯޓު)  ޝިޕޯން،  އެމްޑީ،  (AC7800849:  ނަންަބރު  ޕާސްޕޯޓު)  ޝަހިން،

 ޢަލީ އާއި    (EA0747234:  ނަންަބރު  ޕާސްޕޯޓު)  އިސްލާމް،  ޖަކިރުލް  ޑީ.އެމް،  (BY0051742:  ނަންަބރު  ޕާސްޕޯޓު)  މިއާ،

 (A256942:  ނަންަބރު  ކާޑު   އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި )  މުޙައްމަދު  ޢަލީ  އާނުމަތީގެ،،  ތުޅާދޫ.  ބ   މުޙައްމަދު،

ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ަބއެއް ފަރާތްތަކަށް އާރް.އައި.އެކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގައި ވަޒީފާއާދާކުރި މުއްދަތު



 
   ރައްދުވާގޮތަށް ލިމިޓެޑަށް   ރައިވެޓްޕް އެކްސް.އައި.އާރް
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ދީފައިނުވާތީ،  މުސާރަ)ހައެއް( މަސްދުވަހު    6އް ފަރާތްތަކަށް  އް( މަސްދުވަހު އަދި ަބއެ)ފަހެ  5ގެ ނިޔަލަށް    2020ޖުލައި    03

އާއި  މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ނުދީ ހިފަހައްޓާފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ

ދީވާ މުސާރައާއި  ޚިލާފަށްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް ނުޤާނޫނުތަކާއި ވަޒީފާއާެބހޭ ޤާނޫނާއި  

ނެކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، އެ ފައިސާއެކީ  ޢިނާޔަތްތައް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށާއި،  މަށް މައްސަކަށް ދިނުއެއްފަހަރާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަ

ފަރާތްތަކަށް މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ގިނަ މަސްތަކަކަށް ދީފައިނުވާތީ އެކަމުގެ ސަަބުބން ލިުބނު ގެއްލުމުގެ ަބދަލުގެ ގޮތުގައި  

 އްދަތާ އެއްވަރު މުއްދަތަކަށް މަހު މުސާރައިގެ ރޭޓުން ގުނަކޮށް ޖެހޭ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ކޮންމެ ފަރާތަކަށް މުސާރަ ނުދީވާ މު

ަބދަލު ގެއްލުމުގެ  ފަރާތުން ފައިސާގެ ޖުމްލަ މިންވަރު  ހުށަހެޅި ކޮންމެ ފަރާތަކަށް މައްސަލަ ރައްދުވި  ގެ ގޮތުގައި މައްސަލަ 

  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ހައިސިއްޔަތުން، ވަޒީފާއާެބހޭ ޤާނޫނާ ދޭންޖެހޭކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  

  ރާތްތަކުގެ އެންމެހައި ޙައްޤުތައް އަދާކުރުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވާއެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަ

، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ ޭބސްފަރުވާ ދިނުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ފަރާތަށް އަމުރުކުރުމަށާއި

 މަސައްކަތް ނުކުރެވޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ށަހެޅި ފަރާތްތައް ލައްވައި މަޖުޫބރުންއަމުރުކޮށްދިނުމަށާއި، މައްސަލަ ހު

މަޖައްސައިދޭންޖެހޭ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އަނުބރާ އެ ފަރާތެއްގެ ޤައުމަށް ދާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ހަ

  2020  ޖޫން  22  ރައްދުވާގޮތަށް  ލިމިޓެޑްއަށް  ޕްރައިވެޓް  އެކްސް.އައި.އާރް  އެދިއެންމެހައި އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް  

 .މައްސަލައެކެވެ ހުށަހަޅާފައިވާ ޓްރައިިބއުނަލަށް  ވަޒީފާއާެބހޭ ގައި
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 މެންބަރުންގެ ރައުޔު 
 

 ގެ ރައުޔު އިބްރާހީމް  ޝަމްޢާ   މަރިޔަމް 
 

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

އިރު  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމަށް ނަޒަރުކުރާ މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން   .1

 ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަންނަނިވި ކަން

ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާއި  ބ. ބޮޑުފިނޮޅުގައި   .1.1

 2018ޑިސެންބަރު    21އި އަދި  ގަ  2018ނޮވެންބަރު    19ސީލް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާ ދެމެދު  

ކުރެވުނުކަމަށާއި،  ންއެއްބަސްވުގައި   ސޮއި  އެތަކެއްގައި  މާއްދާގައި،   4.2ވުންތަކުގެ  ސްބައްއެ  ވަނަ 

ކެއިން  މަހު މުސާރަ ދިނުމާއި، ސައިޓުގައި  އެ މުވައްޒަފުންނަށް  ހޯދުމާއި،  މުވައްޒަފުން  މަސައްކަތްކުރާ 

 ކޮށްފައިވާކަމަށާއި،ޔާންޔަތެއްކަމަށް ބަޚަރަދު ބެލެހެއްޓުމަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މަސްއޫލިއްބުއިމުގެ 

ވަނަ މާއްދާގައި، ކޮންޓްރެކްޓަރގެ މުވައްޒަފުންގެ މަހު މުސާރައިގެ އިތުރުން   6.4އެ އެއްބަސްވުންތަކުގެ   .1.2

ކަން އެންމެހާ  ނެގުންފަދަ  ވިސާ  ފަރުވާއާއި،  ބޭސް  މުވައްޒަފުންގެ  އިންުޝއަރކޮށް،  ކަމެއް  މުވައްޒަފުން 

އެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި،  ފަރާތުންކަމަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ކުރާނީ  ޚަރަދު  އެކަންކަމުގެ  ބަލަހައްޓައި 

ޖުމްލަ މަސައްކަތުގެ އަގުން އުނިކުރާ ގޮތަށް  ވަނަ ނަންބަރުގައި،    2ގެ    2އެއްބަސްވުންތަކުގެ ޖަދުވަލު  

  ރ. )ހަތް ހާސް ރުފިޔާ( 7،000/-މީލާދީ މަހަކަށް    ސައިޓަށް ފޮނުވާ ކޮންމެ މަސައްކަތު މީހަކަށް ކޮންމެ

ގޮތުގައި ދުވާލަކަށް   ރ. )ސާޅީސް ރުފިޔާ( ގެ  40/-އާއި ކޮންމެ މަސައްކަތު މީހަކަށް ކޮއްތު ފައިސާގެ 

ލިމިޓެޑްއިން ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިސް  ސީލް  ދޭންވާނެކަމަށް  ރޭޓުން  ފައިސާ  ފަރާތަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ   

 އި، ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާ



 
   ރައްދުވާގޮތަށް ލިމިޓެޑަށް   ރައިވެޓްޕް އެކްސް.އައި.އާރް
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ނިންމަންޖެހޭ   .1.3 ކޮށް  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ދަށުން  އެއްބަސްވުންތަކުގެ  އިސްވެބާޔަންކުރެވުނު 

ކު ބިދޭސީންނާއި    198ރުމަށްޓަކައި،  މަސައްކަތްތައް  އަށެއް(  ނުވަހަދިހަ  ދިވެހިން    2)ސަތޭކަ  )ދޭއެއް( 

ގެންދިއުމަށްފަހު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް މުސާރަ ، މުސާރަ ދެމުން  އްވައި މަސައްކަތް ކުރުވައިލަ

ހުއްޓާ ހުށަހެޅިލިކަމަށާއި،  ދިނުން  ގެނެސްފައިވަނީ ބިދޭ  މައްސަލަ  ބިދޭސީން  ބައެއް  ތެރެއިން  ސީންތަކުގެ 

ދޭސީން  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން، އެ ބިއެހެން ކުންފުނިތަކުގެ ނަމުގައި ކަމަށްވީނަމަވެސް،  

ހުއްޓާ ގެންދިއުމަށްފަހު  ދެމުން  މުސާރަ  ކުރުވައި  މަސައްކަތް  މުސާރަދިނުން  ލައްވައި  ލާފައިވާކަމަށާއި، 

 ޓާލިކަމުގައިވީނަމަވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް ލައްވައި މަސައްކަތް ކުރުވާފައިވާކަމަށާއި،ހުއް

ވަނަ މާއްދާގެ    13މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް ލައްވައި މަސައްކަތް ކުރުވާފައިވާނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ   .1.4

 ކުލަވާނުލައިކަމަށާއި،އެމްކުރާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއް ދަށުން ލާޒި

ގެ ނިޔަލަށް    2020ޖުލައި    03ން ބައެއް ފަރާތްތަކަށް މުސާރަ ނުދީ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއި .1.5

މަސްދުވަސް  5 ފަރާތަކަށް  )ފަހެއް(  ބައި  އަނެއް  މަސްދުވަސް   6،  އައީ  ވީއި)ހައެއް(  ބުނަމުން  ރުވެސް 

ގެ ނިޔަލަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އިންކާރު ކުރުމެއްނެތި    2020ޖުލައި    03ނެކަމަށާއި،  މުސާރަދޭ

 ކަމަށާއި،ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މުވައްޒަފުންމުން ދިޔައީ މައްސަލަ  ނަބު

މައްސަލަ   .1.6 މެދުވެރިކޮށް  ފަރާތްތައް  ހުށަހެޅި  ގިނަ  މައްސަލަ  ކުރުވައި،  މަސައްކަތް  ފަރާތުން  ރައްދުވި 

ޚިލާފު އްގެ  މަސްތަކެ ކަނޑައެޅިގެން  ާޤނޫނާ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ާޤނޫނުއަސާސީއާއި  ނުދިނުމަކީ  މުސާރަ 

 ކަމެއްކަމަށާއި، 

ޔޫޓިލިޓީސްގެ  ލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ދޭންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ނުކުރެވި، ކުއްޔާއި،  ސައް އް ވަންދެން މަކެތަސްގިނަ މަ .1.7

ޖޭ ޚަރަދުތައް ނުކުރެވި، އާޢިލާތައް ބިކަވެ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް ޚަރަދުތަކާއި، ކުދިންނަށް ކުރަންހެ

ލުމުގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި މުސާރަ ނުދީވާ  މާލީ ގޮތުންނާއި ނަފްސާނީ ގޮތުން ބޮޑެތީ ގެއްލުންވެފައިވާތީ، ގެއް



 
   ރައްދުވާގޮތަށް ލިމިޓެޑަށް   ރައިވެޓްޕް އެކްސް.އައި.އާރް
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މަހު މުސާރައިގެ ރޭޓުން ގުނަކޮށް ޖެހޭ ފައިސާގެ ޖުމްލަ މިންވަރު ގެއްލުމުގެ    މުއްދަތާ އެއްވަރުގެ މުއްދަތަކަށް

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ދެކޭކަމަށާއި،  ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭނެކަމަށް 

ޖުލައި    03ވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަކީލުގެ ހައިސިއްޔަތުން  ލޯ ކްރާފްޓް ޕްރައި .1.8

ނެރެފައިވާ    2020 ހައިސިއްފުރަތަމަ  ގައި  ކޮންޓްރެކްޓަރގެ  ބޮޑުފިނޮޅުގައި  ބ.  ޔަތުން ނޫސްބަޔާނުގައި، 

ނަ ޕެރެގްރާފުގައި 'ރިސޯޓު  ވަ  2މަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ކަމަށާއި، އެ ބަޔާނުގެ  

އާރް މަސައްކަތުގައި  ކުރުމުގެ  ގޮތުގައި ތަރައްީޤ  މުވައްޒަފުންގެ  ލިމިޓެޑުގެ  ޕްރައިވެޓް  .އައި.އެކްސް 

ހިމެނޭގޮތައް   ބިދޭސީން  މިފަދައިން   200ދިވެހީންނާއި  މަސައްކަތްކޮށްފައިވެއެވެ.'  މުވައްޒަފުން  އެއްހާ 

ރ. )ހަތް ހާސް ރުފިޔާ(  7،000/-އަކީ  މުސާރަ  ކުގެށަހެޅި ފަރާތްތަންކޮށްފައިވާކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުބަޔާ

ޚަރަދު  ކަމާއި، ކޮންމެ  ކެއުމުގެ  ދުވާލަކަށް  ގޮތުގައި  މީހަކަށް  ރުފިޔާ(  40/-  )ސާޅީސް  އެ ރ.  ކަމާއި، 

އިޢުތިރާ ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ދީފައިނުވާކަމަށް  މުސާރަ  މުސާރަ  ފަރާތްތަކަށް  ފްވެފައިވާކަމަށާއި، 

ގުޅިގެން   އިހްތިޖާޖެއް    2020މޭ    16ނުދިނުމާ  ހިމޭން  ފަރާތްތަކުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގައި 

އިގެ ގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ  އެ ފަރާތްތަކަށް މުސާރަ  އީއެ ފަރާތްތަކުން އެދެމުން ދިޔަ  ކޮށްފައިވާކަމަށާއި،

މުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްދިނުމަށްކަމަށް އެ ބަޔާނުގައި ނުވާލު ދިނުމަށާއި، މުވައްޒަފުން އަނބުރާ ފޮ

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި، 

ބ. ބޮޑުފިނޮޅުގައި  ދެވަނަ ނޫސްބަޔާނުގައި،    ގައި ނެރެފައިވާ   2020ޖުލައި    03މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން   .1.9

އެނޫން   ނުވަތަ  ގެނެސްފައިވާ  ރާއްޖެ  މަސައްކަތްކުރުމުގައި  މަސައްކަތްކުރުމަށް  އެތަނުގައި  ގޮތަކުންވެސް 

ބިދޭ ބައިވެރި އެހެން  ވާ  މަސައްކަތްތެރިންނަކީ  ނަންމަތީގައި  )ދޭ   2ސީ  ކުންފުންޏެއްގެ   ތިބި އް( 

ގެނެސްފައިވާ ކައި  ން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްޓަތުމުވައްޒަފުންކަމާއި، އެއީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާ

ގަސް ޙަީޤަޤތް  ކަމުގެ  ދޭހަވާގޮތަށް،  ނޫންކަމަށް  ރަ ތުބައެއް  މައްސަލަ  އޮޅުވާލުމަށް  ފަރާތުން ގައި  އްދުވި 

ގެނެސްފައިވާ ނަމުގައި  ކުންފުނިތަކުގެ  އެހެން  މަސައް  މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމަށާއި،  ލައްވައި  ކަތް  މީހުން 

 މަށާއި،ކުރުވާފައިވާކަމަށް އިޢުތިރާފް ވެފައިވާކަ 



 
   ރައްދުވާގޮތަށް ލިމިޓެޑަށް   ރައިވެޓްޕް އެކްސް.އައި.އާރް
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ހުމަތުކުރެވޭ، ބިދޭސީންނަށް މަޖުބޫރުކޮށް، އެކްސްޕްލޮއިޓޭަޝންގެ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މައްޗަށް ތު .1.10

ފީއާއި ދައްކަންޖެހޭ  ދަޢުލަތަށް  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ހިންގައި،  ނުދައްކައި،   ޢަމަލުތައް  ފައިސާ 

 މަސައްކަތްތެރިންގެ ޙައްުޤތައް ނިގުޅައިގެންފައިވާ މައްސަލަ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޙިދުމަތުގެ ފަރާތުން ތަޙުީޤުޤ

 ކުރަމުންދަކަމަށާއި،  

ދުވި ފަރާތުން ބިދޭސީންނަށް މަޖުބޫރުކޮށް، އެކްސްޕްލޮއިޓޭަޝންގެ ޢަމަލުތައް  އެހެންކަމުން، މައްސަލަ ރައް .1.11

އި، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހިންގައި، މަކަރާއި ޙީލަތް ހަދައި މަސައްކަތްތެރިންނަށް އޮޅުވާލާފައިވުމާ

ވާކަމަށް ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފީއާއި ފައިސާ ނުދައްކައި، މަސައްކަތްތެރިންގެ ޙައްުޤތައް ނިގުޅައިގެންފައި

މައްސަލަ ރައްދުވި  ސްގެ ފަރާތުން ބަލަމުންދާތީއާއި،  ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައެއް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވި

ފަރާތުގެ ޢާމަލުތައް ހުރިގޮތުން، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ކުރަމުންގެންދާ ކަންކަމަކީ މަސައްކަތްތެރިންގެ 

 ބޫލުކުރެވޭކަމަށާއި، ' ގެ ޢަމަލެއްކަމަށް ަޤexploitationގަންނަ 'ހައްުޤތައް ނިގުޅައި

ފާދިން ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންނާއި  ޑިމޮކްރަޓިކް މުޖުތަމަޢުތަކުގައި މި ބާވަތުގެ ވަޒީފާގެ މައްސަލަތަކުގައި ވަޒީ  .1.12

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކާއި މައްސަލަ ކުންފުނީގެ ސެކްރަޓަރީ ފަރުދީގޮތުން ޒިންމާކުރުވާފައިވާކަމަށާއި،  

ވަޒީ  ވެފައިވާ  ލިޔުމުން  ދެމެދު  ފަރާތާ  މައްސަލަ  ފާގެ  ރައްދުވި  ނެތްކަމުގައިވީނަމަވެސް،  އެއްބަސްވުމެއް 

ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް ލައްވައި މަސައްކަތް ކުރުވާފައިވާތީއެ މަސައްކަތަށް އުޖޫރަ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ށަހެޅި ފަރާތުން މައްސަލަ ހު ތަކަށް ލިބެންވާނެކަމަށް އެ ފަރާތް

ބުނެފައިވަނީ،   .2 އެދޭގޮތްކަމަށް  ފަރާތްތަކުން  ހުށަހެޅި  ފަރާތުން  މައްސަލަ  ރައްދުވާ  ހުށަހެޅިމައްސަލަ   މައްސަލަ 

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ފަރާތްތަކުގެ   ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ހިފަހައްޓާފައިވަނީ  ނުދީ  ޢިނާޔަތްތައް  ާޤނޫނުއަސާސީއާއި  މުސާރައާއި 

ާޤނޫނުތަކާއި ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާއި ޚިލާފަށްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް ނުދީވާ 

ދޭންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ޢިނާޔަތްތައް  ނެކަމަށް މުސާރައާއި 

ފަ އެ  ފަރާކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެއްފަހަރާ  ރައްދުވި  ތްއިސާއެކީ  މައްސަލަ  ދިނުމަށް  ތަކަށް 



 
   ރައްދުވާގޮތަށް ލިމިޓެޑަށް   ރައިވެޓްޕް އެކްސް.އައި.އާރް
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ފަރާތުގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ގިނަ މަސްތަކަކަށް 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ކޮންމެ ފަރާތަކަށް މުސާރަ  ދީފައިނުވާތީ އެކަމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި

ފައިސާގެ ޖުމްލަ މިންވަރު ގެއްލުމުގެ    ނުދީވާ މުއްދަތާ އެއްވަރު މުއްދަތަކަށް މަހު މުސާރައިގެ ރޭޓުން ގުނަކޮށް ޖެހޭ 

ދޭންޖެހޭކަމަށް   ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތަކަށް  ކޮންމެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގޮތުގައި  ބަދަލުގެ 

ާޤނޫނާ  ކަނ ވަޒީފާއާބެހޭ  ހައިސިއްޔަތުން،  ފަރާތުގެ  ވަޒީފާދޭ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ޑައަޅައިދިނުމަށާއި، 

އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ އެންމެހައި ޙައްުޤތައް އަދާކުރުމަށް މައްސަލަ  

އްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ ބޭސްފަރުވާ ދިނުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވާ  ރައްދުވާ ފަރާތަށް އަމުރުކުރުމަށާއި، މަ

މަސައްކަތް   މަޖުބޫރުން  ލައްވައި  ފަރާތްތައް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަމުރުކޮށްދިނުމަށާއި،  މައްޗަށް  ފަރާތުގެ 

އަނބުރާ އެ ފަރާތެއްގެ ޤައުމަށް  ނުކުރެވޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ަކްނ  ދާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ހަމަޖައްސައިދޭންޖެހޭ އެންމެހައި އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް

ރައްދުވި .3 ޓްރައިިބއުނަލަށް    ންފަރާތު  މައްސަލަ  ނުކުތާވަޒީފާއާެބހޭ  އިޖުރާއީ  ވަޒީފާއާެބހޭ  ނަޒަރުކޮ  ތަކަށްހުށަހެޅި  ށް، 

' އިން  ގޮތް  ނިންމި  އިޖުރާއީގޮތުން( '2020  އޮކްޓޫބަރު  25) VTR/IJ/2021/33-200ޓްރައިިބއުނަލްގެ ނަންަބރު  

  އިޖުރާއީގޮތުން( '2021  އޮކްޓޫބަރު  25) VTR/IJ/2021/44-200ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލްގެ ނަންަބރު  އަދި  

 ކަނޑައަޅާފައިވާނެއެވެ. ގޮތެއް ' އިން ގޮތް ނިންމި

ހުށަހަޅާފައިވާ   .4 ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ  އަށް މި  ފޯމު'  ހުށަހަޅާ  ޖަވާބު  'މައްސަލައިގެ 

 ނަޒަރުކުރާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

 ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން. 4.1

 އަދި ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު ނަން #

 (BL0458559: ނަންަބރު ޕާސްޕޯޓު)  ބަންގްލަދޭޝް، ސަލިމް، ޑީ.އެމް 1

 (BW0644497:  ނަންަބރު ޕާސްޕޯޓު) ބަންގްލަދޭޝް، ރަހްމާން، އަްބދުލް ޑީ.އެމް 2



 
   ރައްދުވާގޮތަށް ލިމިޓެޑަށް   ރައިވެޓްޕް އެކްސް.އައި.އާރް
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 (EA0414792: ނަންަބރު ޕާސްޕޯޓު) ބަންގްލަދޭޝް، ހުސައިން، އަންވަރު މޮހައްމަދު 3

 (BM0364987:  ނަންަބރު ޕާސްޕޯޓު) ަބންގްލަދޭޝް، ހޮސަން، ޖަކެރް މުހައްމަދު 4

 (BW0784341: ނަންަބރު ޕާސްޕޯޓު) ބަންގްލަދޭޝް، މޮންޖު، 5

 (EA0747234: ނަންަބރު  ޕާސްޕޯޓު) ބަންގްލަދޭޝް،  އިސްލާމް، ޖަކިރުލް ޑީ.އެމް 6

 (AD2315268:  ނަންަބރު ޕާސްޕޯޓު) ބަންގްލަދޭޝް، އިސްލާމް، ރާިބއުލް ޑީ.އެމް 7

 (BX0717320: ނަންަބރު ޕާސްޕޯޓު) ބަންގްލަދޭޝް، މަލެކް، އަްބދުލް ޑީ.އެމް 8

 (BC0761900: ނަންަބރު ޕާސްޕޯޓު) ބަންގްލަދޭޝް، މިއާ، މާސުމް 9

 (BY0051742: ނަންަބރު ޕާސްޕޯޓު) ބަންގްލަދޭޝް، މިއާ، ސޮހެލް ޑީ.އެމް 10

 (BQ0446475: ނަންަބރު ޕާސްޕޯޓު) ބަންގްލަދޭޝް، މިއާ، ރިޑޯއި 11

 (AD1678089: ނަންަބރު ޕާސްޕޯޓު)  ބަންގްލަދޭޝް،(، ޗޯދުރީ) ކަހެރް އަޫބ މޮހައްމަދު 12

 (BT0276536:  ނަންަބރު ޕާސްޕޯޓު) ބަންގްލަދޭޝް، ިބޕްލޮބް، ކަރީމް ރަޒައުލް 13

 (BR0410291: ނަންަބރު ޕާސްޕޯޓު) ބަންގްލަދޭޝް، ޑަސް، ޗަންޑްރާ ދިޕަކް 14

 (AG6313933: ނަންަބރު ޕާސްޕޯޓު) ބަންގްލަދޭޝް، ޚާން، އާލަމް 15

 (BX0769836: ނަންަބރު ޕާސްޕޯޓު)  ބަންގްލަދޭޝް، ޝިޕޯން، އެމްޑީ 16

 (BP0538023: ނަންަބރު ޕާސްޕޯޓު)  ބަންގްލަދޭޝް، ރަސެލް، ޑީ.އެމް 17

 (BA0163942: ނަންަބރު ޕާސްޕޯޓު)  ބަންގްލަދޭޝް، މިއާ، ޕަރަޝް 18

 (BX0603620: ނަންަބރު ޕާސްޕޯޓު) ބަންގްލަދޭޝް، މޮއްލާ، އަލީ އަހްމަދް 19

 (BL0627991: ނަންަބރު ޕާސްޕޯޓު)  ބަންގްލަދޭޝް، މަސުމް، 20

 (AF1901226: ނަންަބރު ޕާސްޕޯޓު) ބަންގްލަދޭޝް، އަލީ، މަޖޮމް 21

 (BT0592311: ނަންަބރު ޕާސްޕޯޓު) ބަންގްލަދޭޝް، މިއާ، ޖޮވެލް ޑީ.އެމް 22

 (BH0119217: ނަންަބރު ޕާސްޕޯޓު) ބަންގްލަދޭޝް، ޙާ، ފަރްެބޖް ޑީ.އެމް 23

 (EB0421726: ނަންަބރު  ޕާސްޕޯޓު) ބަންގްލަދޭޝް، ރަޙްމާން، ޝިދުރު މޮހައްމަދު 24



 
   ރައްދުވާގޮތަށް ލިމިޓެޑަށް   ރައިވެޓްޕް އެކްސް.އައި.އާރް
 VTR/2020/143:ނަންބަރު   މައްސަލަ                                    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކުން 45އާއި އިތުރު ހޮސައިން އާރިފް
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 (BE0191686: ނަންަބރު  ޕާސްޕޯޓު) ބަންގްލަދޭޝް، އިސްލާމް، ޝަފީޤުލް ޑީ.އެމް 25

 (BN0039108: ނަންަބރު  ޕާސްޕޯޓު) ބަންގްލަދޭޝް، ހޮސައިން، ސެއިކަތް. ޑީ.އެމް 26

 (BY0051742: ނަންަބރު ޕާސްޕޯޓު) ބަންގްލަދޭޝް،، މަނިކް މިއާ 27

 (BW0088452: ނަންަބރު ޕާސްޕޯޓު)  ބަންގްލަދޭޝް، ސަކިލް، ޑީ.އެމް 28

 (BT0459056: ނަންަބރު ޕާސްޕޯޓު) ަބންގްލަދޭޝް، ޝޮހެލް، މޮހައްމަދް 29

 (AA0921008: ނަންަބރު ޕާސްޕޯޓު) ބަންގްލަދޭޝް، މިއާ، ދުލާލް މުޙައްމަދު 30

 (BR0142979: ނަންަބރު ޕާސްޕޯޓު) ބަންގްލަދޭޝް، އެލެޔާސް، މޮހައްމަދު 31

 (BA0061708: ނަންަބރު ޕާސްޕޯޓު) ބަންގްލަދޭޝް، މިއާ، ޝާޒު 32

 (AC7800849: ނަންަބރު ޕާސްޕޯޓު) ަބންގްލަދޭޝް، ޝަހިން، މުހައްމަދު 33

 (BX0006619: ނަންަބރު ޕާސްޕޯޓު) ބަންގްލަދޭޝް، އާޒިމް، 34

 (AE4087902: ނަންަބރު ޕާސްޕޯޓު) ބަންގްލަދޭޝް، هللا،ޝަހީދު 35

 (BX0641027:  ނަންަބރު ޕާސްޕޯޓު) ަބންގްލަދޭޝް،  މަންނާން، އަްބދުލް ޑީ.އެމް 36

 (BW0825406: ނަންަބރު ޕާސްޕޯޓު) ބަންގްލަދޭޝް، ސުމޮން، މުހައްމަދު 37

 (BW0909656: ނަންަބރު ޕާސްޕޯޓު) ބަންގްލަދޭޝް، މިއާ، ޝާރިފް ޑީ.އެމް 38

 (BX0482686: ނަންަބރު ޕާސްޕޯޓު) ބަންގްލަދޭޝް، އާމިރުލް، އާމިރުލް 39

 (EA0712246:  ނަންަބރު ޕާސްޕޯޓު) ބަންގްލަދޭޝް، އިސްލާމް، އާމިރުލް ޑީ.އެމް 40

 (BY0161020: ނަންަބރު ޕާސްޕޯޓު) ބަންގްލަދޭޝް، އަމީން، ރޫހުލް. ޑީ.އެމް 41

 (EA0451030:  ނަންަބރު ޕާސްޕޯޓު) ަބންގްލަދޭޝް، ހުސައިން، ތަމްޒީދް. ޑީ.އެމް 42

 (BY0587712:  ނަންަބރު ޕާސްޕޯޓު) ބަންގްލަދޭޝް، ކޮލެލް، އިްބރާހިމް ޑީ.އެމް 43

 (BY0437432: ނަންަބރު ޕާސްޕޯޓު) ބަންގްލަދޭޝް، މިއާ، ގަޖި ޑީ.އެމް 44

 (EE0534243: ނަންަބރު ޕާސްޕޯޓު) ބަންގްލަދޭޝް، މިއާ، ޝާހީން ޑީ.އެމް 45

 (BB0256848: ނަންަބރު ޕާސްޕޯޓު) ބަންގްލަދޭޝް،  ހޮސައިން، އާރިފް 46
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: ނަންަބރު ކާޑު އަންގައިދޭ ރައްޔިތެއްކަން ދިވެހި) ތުޅާދޫ. ބ  އާނުމަތީގެ، މުޙައްމަދު، ޢަލީ 47

A256942) 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(   65ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މުވައްޒަފުން ނޫންކަމަށާއި،  ކީ  އަ

ބާ ދަށުން  އަދާކުރުމަބެ  ރުލިބިގެންގެ  ވަޒީފާ  ބިދޭސީން  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ގަވާއިދުގެ  ހެދިފައިވާ  ވަނަ    3ހޭ 

ދޭސީއަކު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުމުގެ ކުރިން، އެ ބިދޭސީއަކަށް ވަޒީފާ  މާއްދާގެ )ހ( ގައި، ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބި

' ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ  އެންގުމަށްޓަކައި،  އޮފް  ލެދިންކަން  ބިދޭސީއަކާ ޓަރ  އެއް  އެޕޮއިންޓްމަންޓް' 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި    16އެ ގަވާއިދުގެ  ވާލުކުރަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،  ހަ

ގެންނަންވާނީ  ރާއްޖެއަށް  ބިދޭސީން  ކުރުވުމަށް  ކުރުމަށް މަސައްކަތެއް  މަސައްކަތް  ރާއްޖޭގައި  ބިދޭސީން   ،

ހޯދުމަށްފަހު  ގަވާއިދުގެ  ހުއްދަ  އެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،  މި    20ގައިކަމަށް  ގައި،  )ށ(  މާއްދާގައި  ވަނަ 

ދަށުން އެޕްރޫވަލްއެއްގެ    ގަވާއިދުގެ  އެމްޕްލޯއިމަންޓް  ދޫކޮށްފައިވާ  ގެންގުޅުމަށްޓަކައި  ވަޒީފާގައި  ބިދޭސީން 

އެހެން   ޚިލާފަށް  ގަވާއިދާ  މި  ބިދޭސީއަކު،  ގެނެސްފައިވާ  ރާއްޖެ  ނުވަތަ ދަށުން  ވަޒީފާއަށް  ފަރާތެއްގެ 

މަސައްކަތަށް ބަދަލުކުރުމަކީ، ނުވަތަ ވީއްލުމަކީ ނުވަތަ ފޮނުވުމަކީ މަނާކަމެއްކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،  

ލި ރަސްމީ  އެނގޭ  ދައުލަތުގެ  ވަޒީފާދޭފަރާތް  ކުރުމަށްޓަކައި  މަސައްކަތް  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  އެމީހަކު  ޔުމަކީ 

މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ބިދޭސީންގެ  ރާއިން ދޫކުރާ 'އެމްޕްލޮއިމަންޓް އެޕްރޫވަލް' ކަމަށާއި،  ކަމާގުޅުންހުރި އިދާ 

'އެމްޕްލޮއިމަންޓް އެޕްރޫވަލް' ނެތް ފަރާތްތަކަ  ފަރާތުގެ ނަމުގައި  ލަ  ސަ އްކީ މަތެރެއިން މައްސަލަ ރައްދުވި 

ގޮތަށް   ރާތުގެ މައްޗަށް ރައްދުވާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަ ތުގެ މުވައްޒަފުން ކަމުގައި ބަލައި،   ރައްދުވި ފަރާ

 މައްސަލައެއް ބަލައިގަތުމަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިގެންވާ ބާރެއް ނޫންކަމަށާއި،  

ހުއްދަކުރެވޭ  އްޖޭގައި ހުރުމަށް  ގެ )ރ( ގެ ދަށުން ރާވަނަ މާއްދާ  21ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭަޝން ާޤނޫނުގެ  .  4.2

ފަހިވާ   ހަކު ރާއްޖޭގައި ހުރުން ހުއްދަކުރާ ބޭނުން ފިޔަވާ އެހެނިހެން ކަންކަމަށް ފުރުަޞތުބިދޭސީއަކަށް އެމީ 

ރާއްޖޭގައި ބިދޭސީންނަށް ވަޒީފާ ދިވެހިށާއި،  ގޮތަކަށް އެމީހަކު ރާއްޖޭގައި އުޅުމުގެ ހުއްދަ ދެވިގެންނުވާނެކަމަ 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ގެ އިމިގްރޭަޝން ާޤނޫނާއި ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ އިތުރުން،  އަދާކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ދިވެހިރާއްޖޭ
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ގައި ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ާޤނޫނާއި ގަވާއިދުގެ ބޭރުން  ސީން ވަޒީފާ އަދާކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު ބިދޭ

ބި ޠަބަޢީ ނުވަތަ އެ ފަދަ  އެނޫންވެސް  ކުންފުންޏަކާ ނުވަތަ  ރައްޔިތަކާ ނުވަތަ ދިވެހި  އެހެން  ދޭސީއަކާއި 

ވަޒީފާގެ ގުޅުން އުފަން ނުވާނެކަމާއި، އޭގެ ބަދަލުގައި އުފެދޭނީ އެއްބަސްވުމެއްގެ  ާޤނޫނީ ަޝޚްަޞކާ ދެމެދު  

ކަމަށާއި ޙައްުޤތަކެއް  އުފަންވާ  ދެމެދުގައި  ފަރާތެއްގެ  ދެ  މިދަށުން  ސަބަބަކީ، ،  އޮންނަންޖެހޭ  ގޮތަށް 

ުޤތައް އްސް އެ ފަރާތުގެ ޙަދިވެހިރާއްޖޭގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބިދޭސީއަކު މަސައްކަތް ކުރިކަމުގައިވީނަމަވެ 

ނުޙައްުޤ  ފަރާތަށް  އެ  މާނަކުރެވޭނަމަ  ގޮތަކަށް  މިނޫން  ގޮތުންކަމާއި،  ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމުގެ  ޙިމާޔަތްކޮށް 

 ރުަޞތު އޮންނާނެތީކަމަށާއި، ފުމަންފާއެއް ލިބުމުގެ  

ފަރާތ4.3ާ ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތްތަކާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނެތްކަމުގައި    .  ގުޅުމެއް  ވަޒީފާގެ  ދެމެދު 

ޚިލާފުވި   އެއްބަސްވުމާ  ހޯދުމަށް  ފައިސާއެއް  ހައްުޤވާ  ފަރާތްތަކަށް  މަސައްކަތްކުރި  ނިންމިކަމުގައިވިޔަސް، 

ދަޢުވާއެއް ކުރުމަކީ އެ ފަރާތަށް ލިބިގެންވާ ހައްެޤއްކަމަށާއި، މި ނުކުތާގައި ގޮތެއް  ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް މަދަނީ  

ާޤނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލުގެ ސަބަބުން އެ ފަރާތަށް ލިބެންޖެހޭ ޙައްުޤ    ކަނޑައެޅުމަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ

 ލިބުމަށް ހުރަސްއެޅޭ ސަބަބެއްކަމުގައި ނުބެލެވޭނެކަމަށާއި، 

ވަޒީފާ ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު، ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމަކީ ވަޒީފާ ދިންފަރާތާއި    13ހޭ ާޤނޫނުގެ  ވަޒީފާއާބެ.  4.4

ފަރާތާ އެނގޭކަމާއި،    އަދާކުރާ  އެއްބަސްވުމެއްކަން  ވެވޭ  ދަށުން    28ދެމެދު  މާއްދާގެ  ވަޒީފާއިން  ވަނަ 

ހުށަހެޅޭ  މައްސަލަ  ވަޒީފާވަކިކޮށްގެން  މީހަކަށް  އެ  ވަޒީފާގެ  ދިން  ނީ  މައްޗަށްކަމުގައިވާއިރު،  ފަރާތެއްގެ 

އެއްބަސްވުމުގައި ނުހިމެނޭ ތިން ވަނަ ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު ދަންނަ  

 ށާއި، ނޫންކަމަ ހަމައެއް

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާ ދެމެދު  4.5 މޯލްޑްވިސް  ފަރާތާއި ސީލް  އެއްބަސްވުންތަކެއް  . މައްސަލަ ރައްދުވި  ވެފައިވާ 

ހުށަހަޅާ ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ފަރާތްތަކަށް މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެއްބަސްވުންތައް  އެ  ފައިވާއިރު، 

މަ ކަންތައްތަކަކީ  ބައެއް  ތެރޭގައި  އެއްބަސްވުންތަކުގެ  އެ  ބަޔާންކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި،  އްސަލަ  ލިބުނުގޮތެއް 
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އެނގޭކަން ފަރާތަށް  ކުރިއަށް ރައްދުވި  މައްސަލަ  ހިމަނައިގެން  އެއްބަސްވުންތައް  މި  ނޫންކަމަށާއި،  ކަން 

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އޮތްކަމެއް ނޫންކަމު  ހުންގެންދިއުމަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ރު 

ާޤނޫނުގެ  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެދޭގޮތްކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭ .5 ާޤނޫނީ ފަންނުގެ    63ގެ 

ޢާޔަތްކުރާއިރު، ބިދޭސީންގެ ބަދަލުގައި މި މައްސަލަ ވަޒީފާއާބެހޭ  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް ރި  77ވަނަ މާއްދާއާއި  

އެ މާއްދާގެ ދަށުން ޕަބްލިކް    ރުވުމަކީޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމާއި، އެ ފަރާތްތަކުގެ ބަދަލުގައި ަޝރީޢަތަށް ޙާިޟ

އި، ޕަބްލިކް އިންޓްރެސްޓް ލޯ ސެންޓަރުގެ  އިންޓެރެސްޓް ލޯ ސެންޓަރަށް ހައިސިއްޔަތު ލިބިގެންވާކަމެއް ނޫންކަމަށާ

ދުމަތެއް ދިނުމަކީ  އްގޮތަށް ާޤނޫނީ ޚިފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީތައް ހުށަހެޅިފައިވާގޮތައް އެޓަރނީއެ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާ ޚިލާފުކަމެއްކަމަށާއި،    77ވަނަ މާއްދާއާއި    63ރާއްޖޭގެ ާޤނޫނީ ފަންނުގެ ާޤނޫނުގެ  ދިވެހި 

ޕަބްލިކް އިންޓްރެސްޓް ލޯ ސެންޓަރުގެ ފަރާތުން މި މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވަނީ މި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ބިދޭސީންގެ 

ބިދޭސީންގެ ބަދަލުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ާޤނޫނީ ފަންނުގެ    ށްމިގޮތަބަދަލުގައި ކަމުގައިވާތީއާއި  

މާއްދާއާއި    63ާޤނޫނުގެ   ޚިލާ  77ވަނަ  މާއްދާތަކާއި  ފޯމު  ވަނަ  ދަޢުވާ  ހުށަހެޅިފައިވާގޮތަށް  ކަމަކަށްވާތީ،  ފު 

ވާ ފަރާތްތަކަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރެވިފައި   30ޖަވާބު ފޯމުގެ  ނެވޭނެކަމަށާއި،  ބަލައިނުގަ

އެގްޒެބިޓް   ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނޫންކަމަށާއި،  މުވައްޒަފުން  ހިމަނާފައިވާ    1ފަރާތުގެ  ގޮތުގައި  ގެ 

މި   ކަމުގައިވާތީ،  ލިޔުންތަކެއް  ހޯދާފައިވާ  ރުހުމެއްނެތި  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އެއްބަސްވުންތަކަކީ 

 ކަމުގައި ކަނޑައަޅައިދިނުމަށްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ޢާޔަތް ނުކުރެވޭނެ މައްސަލައިގައި ރި މިއެއްބަސްވުންތަކަށް 

 ނެތި،  ގޮތެއް  ލިބޭނެ  ފަރުވާ   ިޞއްޙީ  ތަނަކާއި،  ދިރިއުޅޭވޭނެ   ބުއިމާއި،  ކެއުން  ފަރާތްތަކަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ .6

 ސަބަބުން   ޖެހުމުގެ  ޙާލުގައި  ނުފުދި  ބޭނުންތައް  ަޟރޫރީ   އެންމެހައި  ބޭނުންވާ  ފަރާތްތަކަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ

  ޓްރައިބިއުނަލުން  ވަޒީފާއާބެހޭ  މައްސަލާގައި  މި  ބަޔާންކޮށް،  ގެއްލުންވެދާނެކަމުގައި  އިޢާދަނުކުރެވޭވަރުގެ  އެފަރާތްތަކަށް

  ދިރިއުޅެވޭނެ   ބުއިމާއި،  އުންކެ  ފެންވަރެއްގެ  އެކަށީގެންވާ  ފަރާތްތަކަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަނޑައެޅެންދެން  ގޮތެއް  ވަކި

  ބޭއްވުމަށް   މަޖައްސާފައިހަ   ގޮތް  ފުއްދޭނެ   ބޭނުންތައް  ޟަރޫރީ   އެންމެހައި  ފަރުވާއާއި   ިޞއްޙީ  ތަނަކާއި،

  އެދިފައިވާ   ފަރާތްތަކުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަމުރުކޮށްދިނުމަށް  މައްޗަށް  ލިމިޓެޑުގެ  ޕްރައިވެޓް  އެކްސް.އައި.އާރު



 
   ރައްދުވާގޮތަށް ލިމިޓެޑަށް   ރައިވެޓްޕް އެކްސް.އައި.އާރް
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ޓްރައިބިއުނަލްގެ  ށް،  ނަޒަރުކޮ  ާޤނޫނީގޮތުން  އަދި  ަޝރުޢީ  ނެރެދިނުމާމެދު  އަމުރެއް  ވަގުތީ  މޭރުމުން ވަޒީފާއާބެހޭ 

 މައްސަލައިގައި  އެދުނު  އަމުރަށް  ވަގުތީ'  (2020ޑިސެންަބރު    02)  VTR/VA/2020/48-200ނަންބަރު  

 އިން ގޮތެއް ކަނޑައަޅާފައިވާނެއެވެ. 'ގޮތް ނިންމި ޓްރައިިބއުނަލުން

މި މައްސަލަ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ބަލައި ގޮތެއް ނިންމުމުގެގޮތުން މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ދެ ފަރާތުގެ  .7

 ؛ޙާިޟރުގައި ބޭއްވުމަށްޓަކައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކަށް ނަޒަރުކުރިއިރު

ވަަނ ާމއާްދެގ    23( ެގ  2015)ަވޒާީފާއބޭެހ ްޓަރިއިބުއނުަލގެ ަގާވއުިދ    R-20/2015އުިދ ަންނަބުރ  ަގާވ .7.1

 ؛ )ހ( ަގިއ

ޓްރައިބިއުނަލަ ރައް "ވަޒީފާއާބެހޭ  މައްސަލަ  ހާޒިރުވުމަށް  ފޮނުވުމުންށް  އަމުރު  އެއަމުރާ  ،  ދުވާފަރާތަށް 

ޖުމުލަ   އުޒުރެއްނެތި  މަޤުބޫލު  ލިބި،  އަމުރު  އެ  ނުވަތަ  އަޑުއެހުމަށް    2ހަވާލުނުވެއްޖެނަމަ  )ދޭއް( 

ގޮތެއް ނިންމުމުގެ އިޚުތިޔާރު ވަޒީފާއާބެހޭ   ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ، ޣައިރު ހާޒިރުގައި، ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައާމެދު

 ".ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ

އިދު  ވާގަލުގެ  މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އަދި އިސްވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަ

 ؛ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި 24ގެ  2015

ދިމާވުމުގެ ސަބަބުން   "ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ލިބިފައިވަނިކޮށް، މަޤުބޫލު އުޒުރެއް

އަމުރުގައިވާ ގަޑީގެ  ސަބަބު ބަޔާންކޮށް،    އަމުރުގައި ހާޒިރުވުމަށް އަންގާފައިވާ ތަނަށް ހާޒިރުވެވެން ނެތްނަމަ، 

ޓްރައިބިއުނަލަށް އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި ލިޔުމުން ނޫންގޮތަކަށް    )އެކެއް( ގަޑިއިރު ކުރިން، އެކަން ވަޒީފާއާބެހޭ  1

 3  އަންގާނަމަ ހާޒިރުނުވެވުނު ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ގިނަވެގެން ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން  ހާޒިރުވެވެން ނެތްކަން

 ".ޔުމުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ)ތިނެއް( ދުވަސްތެރޭގައި ލި 

 މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،

އަށް ތާވަލުކުރެވި އެ އަޑުއެހުމަށް    11:00ގެ    2020އޮކްޓޫބަރު    22އަޑުއެހުން    ތިންވަނަ މި މައްސަލައިގެ   .7.2

ނަންބަރު  ޓްރައިބިއުނަލްގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ފޮނުވުނު  ފަރާތަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އަންގައި  ޙާޟިރުވުމަށް 

1423/VTR-M4/HZR/2020  (20    ުއަމުރު' 2020އޮކްޓޫބަރ ޙާިޟރުވުމުގެ  'ޓްރައިބިއުނަލަށް   )



 
   ރައްދުވާގޮތަށް ލިމިޓެޑަށް   ރައިވެޓްޕް އެކްސް.އައި.އާރް
 VTR/2020/143:ނަންބަރު   މައްސަލަ                                    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކުން 45އާއި އިތުރު ހޮސައިން އާރިފް
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ރައްދު   ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  ތާރީޚާއި  އި  ކުރެވުނުނަމަވެސް،މައްސަލަ  އަމުރުގައިވާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ސްވެ 

  އިސްވެއަދި ގަޑިއަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ޙާޟިރުވެފައިނުވާތީއާއި، 

ނެތްކަން ށް  ޓްރައިބިއުނަލަ  ވަޒީފާއާބެހޭ   ގަޑިއަށް  ތާރީޚާއި  އަމުރުގައިވާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާިޟރުވެވެން 

ގަވާ ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ރައްދުވި    2015އިދު  ވަޒީފާއާބެހޭ  މައްސަލަ  ގޮތުގެމަތިން  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ގައި 

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

ގައި ބޭއްވުނު އަޑުއެހުމަކީ މައްސަލަ   2020އޮކްޓޫބަރު    22އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން  

ލިބި އަމުރު  ޙާިޟރުވުމުގެ  ފަރާތަށް  ފަރާތުން    ،ރައްދުވި  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ނެތި  ޢުޛުރެއް  މަުޤބޫލު 

 ޅާފައިވެއެވެ. އަޑުއެހުންކަމުގައި ކަނޑައަ ފުރަތަމަޙާިޟރުނުވާ  

ތާވަލުކުރެވި އެ  އަށް    10:00ގެ    2021ޑިސެންބަރު    01އަޑުއެހުން އަޑުއެހުން    ދެވަނަމި މައްސަލައިގެ   .7.3

އަޑުއެހުމަށް ޙާިޟރުވުމަށް އަންގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ފޮނުވުނު ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ  

 މެދުވެރިކޮށް  ލިންކު  ވީޑިއޯ/ޑިއޯއޯ  '(  2021އޮކްޓޫބަރު    25)  VTR-M4/HZR/2021/2753  ނަންބަރު

ރައްދުކުރެވުނުނަމަވެސް  ޙާިޟރުވުމުގެ  އަޑުއެހުމަށް  ބާއްވާ ފަރާތަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ   ، އަމުރު' 

ވަޒީފާއާބެހޭ  އި ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ގަޑިއަށް  ތާރީޚާއި  އަމުރުގައިވާ  ސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 ގަޑިއަށް  ތާރީޚާއި   އަމުރުގައިވާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އިސްވެއަދި  ޓްރައިބިއުނަލަށް ޙާޟިރުވެފައިނުވާތީއާއި،  

ގައި    2015ށް ޙާޟިރުވެވެން ނެތްކަން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދު  ޓްރައިބިއުނަލަ  ވަޒީފާއާބެހޭ

ގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލު ، ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އަންގާފައިނުވާތީ

ޑިސެންބަރު    01ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން    24ގެ    2015ގަވާއިދު  

ލިބި  2021 އަމުރު  ޙާިޟރުވުމުގެ  ފަރާތަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އަޑުއެހުމަކީ  ބޭއްވުނު  މަުޤބޫލު    ، ގައި 

 ފައިވެއެވެ. އަޑުއެހުންކަމުގައި ކަނޑައަޅާ  ދެވަނަ ޢުޛުރެއް ނެތި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ޙާިޟރުނުވާ 

 ؛ ަގިއ(  ހ )   ާމއާްދެގ  ަވަނ  54  ެގ(  ަގާވއުިދ  ްޓަރއިިބުއނުަލެގ  ަވޒާީފާއބޭެހ)   R-14/2022  ަންނަބުރ  ަގާވއުިދ .7.4



 
   ރައްދުވާގޮތަށް ލިމިޓެޑަށް   ރައިވެޓްޕް އެކްސް.އައި.އާރް
 VTR/2020/143:ނަންބަރު   މައްސަލަ                                    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކުން 45އާއި އިތުރު ހޮސައިން އާރިފް
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އަމުރާ   އެ  ފޮނުވުމުން،  އަމުރު  ފަރާތަށް  ރައްދުވާ  މައްސަލަ  ހާޒިރުވުމަށް  ޓްރައިބިއުނަލަށް  "ވަޒީފާއާބެހޭ 

ޖުމުލަ   އުޒުރެއްނެތި  މަޤުބޫލު  ލިބި،  އަމުރު  އެ  ނުވަތަ  އަޑުއެހުމަށް    2ހަވާލުނުވެއްޖެނަމަ  )ދޭއް( 

ހާޒިރުގައި ޣައިރު  ފަރާތުގެ  ރައްދުވާ  މައްސަލަ  ގޮތެއް ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ،  މައްސަލައާމެދު  ހުށަހެޅިފައިވާ   ،

 ".ނިންމުމުގެ އިޚުތިޔާރު ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ

މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އަދި އިސްވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދު   

  ؛ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި 53ގެ 

މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޒިރުވުމަށް އަމުރު ލިބި، "މި  

މަޤުބޫލު އުޒުރެއްނެތި އެ އަމުރުގައިވާ ގަޑިއަށް، މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް ނުވަތަ މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް  

ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރުގައި ނުހިފުން ނުވަތަ އަމުރު ލިބި، ވަނަ މާއްދާ )   54ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ، މި ގަވާއިދުގެ  

ކަމުގައި  ހާޒިރުނުވީ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ފަރާތެއް  އެ  ބޭނުމަށް  ގެ  ހާޒިރުނުވުން(  އުޒުރެއްނެތި  މަޤުބޫލު 

 ".ބަލަންވާނެއެވެ

ނަ މާއްދާގެ  ވަ  24ގެ    2015މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދު  

 )ހ( ގައި،

"ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ލިބިފައިވަނިކޮށް، މަޤުބޫލު އުޒުރެއް ދިމާވުމުގެ ސަބަބުން 

އަމުރުގައި ހާޒިރުވުމަށް އަންގާފައިވާ ތަނަށް ހާޒިރުވެވެން ނެތްނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކޮށް، އަމުރުގައިވާ ގަޑީގެ  

ކުރިން، އެކަން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި ލިޔުމުން ނޫންގޮތަކަށް  )އެކެއް( ގަޑިއިރު    1

 3ހާޒިރުވެވެން ނެތްކަން އަންގާނަމަ ހާޒިރުނުވެވުނު ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ގިނަވެގެން ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން  

 ".)ތިނެއް( ދުވަސްތެރޭގައި ލިޔުމުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، މި 

އަށް ތާވަލުކުރެވި އެ އަޑުއެހުމަށް    10:00ގެ    2022  މާރިޗު  16އަޑުއެހުން    ފަނަރަވަނަމި މައްސަލައިގެ   .7.5

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު ޙާޟިރުވުމަށް އަންގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް މެއިލް ކުރެވުނު  

845/VTR-M4/AV/-HZR/2022  (09    ު2022މާރިޗ  )'ޯބާއްވާ  މެދުވެރިކޮށް  ލިންކު  ވީޑިއޯ/ޑިއޯއ 

މައްސަލަ ރައްދުވި    ،މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ރައްދުކުރެވުނުނަމަވެސް  އަމުރު'  ޙާިޟރުވުމުގެ  އަޑުއެހުމަށް



 
   ރައްދުވާގޮތަށް ލިމިޓެޑަށް   ރައިވެޓްޕް އެކްސް.އައި.އާރް
 VTR/2020/143:ނަންބަރު   މައްސަލަ                                    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކުން 45އާއި އިތުރު ހޮސައިން އާރިފް

                                             

 

36 ގެ  19   ޞަފްޙާ   
 

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

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

 

ޙާޟިރުވެފައިނުވާތީ،   އަޑުއެހުމަށް  ބާއްވާ  ޓްރައިބިއުނަލުގައި  ވަޒީފާއާބެހޭ  ނަންބަރު ފަރާތުން  ގަވާއިދު 

2022/R-14    ެވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް ރިއާޔަތްކޮށް،    53)ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދު( ގ

ގުޅިގެން   މައްސަލައާ  ފަރާތަށް    2022  މާރިޗު  16މި  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އަޑުއެހުމަކީ  ބޭއްވުނު  ގައި 

 ތިންވަނަރުނުވާ  މަުޤބޫލު ޢުޛުރެއް ނެތި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ޙާިޟ  ،ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު ލިބި

ގަވާއިދުގެ   ޓްރައިބިއުނަލްގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ކަނޑައަޅައި،  ގެ   54އަޑުއެހުންކަމުގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

 ނިންމާފައިވާނެއެވެ.   ކުރިއަށްގެންދަން  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ޣައިރު ހާިޟރުގައި މި މައްސަލަދަށުން  

  މުއްދަތުގައި   އަދާކުރި  ވަޒީފާ   ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތްތައް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލައަކީ  މި  ހުށަހެޅިފައިވާ .8

 މައްސަލަ  ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  މައްސަލައެއްކަމަށްވާއިރު  ހުށަހަޅާފައިވާ  ދީފައިނުވާތީ  އުޖޫރަ  ފަރާތަތްތަކަށް  އެ

  ރައްދުވި  މައްސަލަ ޖަވާބުދާރީވަމުން  މައްސަލައިގައި މި  މުވައްޒަފެއްކަމާމެދު ދާކޮށްފައިވާއަ  ވަޒީފާ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި

  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  ވާސިލުވުމަށްޓަކައި،  ނިންމުމަކަށް  އަދުލުވެރި  މައްސަލައިގައި  މި  އިންކާރުކޮށްފައިވާތީ،  ފަރާތުން

 އުފެދިފައިވޭތޯ (  employment relationship)  ގުޅުމެއް  ވަޒީފާގެ  ފަރާތާދެމެދު  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތާއި

  މުސާރައާއި   ފަރާތްތަކަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ އާއި،  މުސާރަ   ހައްގުވާ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަލަންޖެހޭކަމާއި،

  މައްސަލަ   ގޮތުގައި  ބަދަލުގެ   ގެއްލުމުގެ  ލިބުނު  ސަބަބުން  އެކަމުގެ  ދީފައިނުވާތީ  މަސްތަކަކަށް  ގިނަ  ޢިނާޔަތްތައް

  ޖެހޭ   ގުނަކޮށް  ރޭޓުން  މުސާރައިގެ  މަހު  މުއްދަތަކަށް  އެއްވަރު   މުއްދަތާ  ނުދީވާ  މުސާރަ  ފަރާތަކަށް  ކޮންމެ  ހުށަހެޅި

  ރައްދުވި   މައްސަލަ   ފަރާތަކަށް  ކޮންމެ   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގޮތުގައި  ބަދަލުގެ   ގެއްލުމުގެ  މިންވަރު  ޖުމްލަ  ފައިސާގެ 

 . ދެކެމެވެ ބަލަންޖެހޭކަމުގައި އޮތްތޯ ހަމައެއް ދާނެޅިކަނޑައެ  ދޭންޖެހޭކަމަށް ފަރާތުން

( employment relationship)  ގުޅުމެއް  ވަޒީފާގެ  ދެމެދު  ފަރާތާ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ .9

 . ފާހަގަކުރެވެއެވެ ކަންކަން އަންނަނިވި ބަލާއިރު އުފެދިފައިވޭތޯ

ރުލިިބގެން ހެދިފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ިބދޭސީން ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން ާބ  65ވަޒީފާއާެބހޭ ޤާނޫނުގެ   .9.1

ދޭސީއަކު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވަޒީފާ އަދާކުރާ ިބވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި،    3ވަޒީފާ އަދާކުރުމަެބހޭ ގަވާއިދުގެ  

ވަޒީފާދޭ އެންގުމަށްޓަކައި،  ދިންކަން  ވަޒީފާ  ިބދޭސީއަކަށް  އެ  ކުރިން،  އޮފް  ގެނައުމުގެ  'ލެޓަރ   ފަރާތުން 



 
   ރައްދުވާގޮތަށް ލިމިޓެޑަށް   ރައިވެޓްޕް އެކްސް.އައި.އާރް
 VTR/2020/143:ނަންބަރު   މައްސަލަ                                    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކުން 45އާއި އިތުރު ހޮސައިން އާރިފް

                                             

 

36 ގެ  20   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:  
 

 

ހަ ިބދޭސީއަކާ  އެއް  ގަވާއިދުގެ  އެޕޮއިންޓްމަންޓް'  އެ  ަބޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،  ވަނަ   16ވާލުކުރަންވާނެކަމަށް 

)ހ( ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތެއް ކުރުވުމަށް ިބދޭސީން ރާއްޖެއަށް ގެންނަންވާނީ، ިބދޭސީން   މާއްދާގެ

ވަނަ   20ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހުގައިކަމަށް ަބޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އެ ގަވާއިދުގެ  

ފާގައި ގެންގުޅުމަށްޓަކައި ދޫކޮށްފައިވާ އެމްޕްލޯއިމަންޓް މާއްދާގައި )ށ( ގައި، މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ިބދޭސީން ވަޒީ

އެޕްރޫވަލްއެއްގެ ދަށުން ރާއްޖެ ގެނެސްފައިވާ ިބދޭސީއަކު، މި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެހެން ފަރާތެއްގެ ވަޒީފާއަށް 

މަނާކަމެއްކަމުގައި   ފޮނުވުމަކީ  ނުވަތަ  ވީއްލުމަކީ  ނުވަތަ  ަބދަލުކުރުމަކީ،  މަސައްކަތަށް  ނުވަތަ 

މަސައްކަތް ަބޔާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި  އެމީހަކު  ލިޔުމަކީ  ރަސްމީ  އެނގޭ  ވަޒީފާދޭފަރާތް  ންކޮށްފައިވާކަމާއި، 

ކަމަށާއި،  އެޕްރޫވަލް'  'އެމްޕްލޮއިމަންޓް  ދޫކުރާ  އިދާރާއިން  ކަމާގުޅުންހުރި  ދައުލަތުގެ  ކުރުމަށްޓަކައި 

ރާތުގެ ނަމުގައި 'އެމްޕްލޮއިމަންޓް އެޕްރޫވަލް'  މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ިބދޭސީންގެ ތެރެއިން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަ 

ތުގެ މުވައްޒަފުން ކަމުގައި ބަލައި،  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ލަ ރައްދުވި ފަރާއްސަނެތް ފަރާތްތަކަކީ މަ

ރައްދުވާ ާބރެއް   މައްޗަށް  ލިިބގެންވާ  ޓްރައިިބއުނަލަށް  ވަޒީފާއާެބހޭ  ބަލައިގަތުމަކީ  މައްސަލައެއް  ގޮތަށް 

 .ނޫންކަމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ަބޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ނަންަބރު   .9.2 ގަވާއިދު  ހަވާލާދީފައިވާ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  ިބދޭސީ)ދި  R-62/2020މައްސަލަ  ން ވެހިރާއްޖާގައި 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް މައްސަލަ ރައްދުވި ވަޒީފާ އަދާކުރުމާެބހޭ ގަވާއިދު( އަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާފައިވަނީ  

މައްސަލަ ފަރާތުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރިކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ަބޔާންކުރާ މުއްދަތުގެ ފަހުން އަދި މި  

 ތީ މި މައްސަލަ ނިންމުމުގައިގައި ކަމަށްވާ  2020އޮގަސްޓް    12ނު ފަހުން  ހުށަހެޅުލަށް  ނައު ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބ

)ދިވެހިރާއްޖާގައި ިބދޭސީން ވަޒީފާ އަދާކުރުމާެބހޭ ގަވާއިދު( އަށް ރިޢާޔަތް   R-62/2020ގަވާއިދު ނަންަބރު  

 ކުރެވިދާނެކަމުގައި ނުދެކެމެވެ.

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރިކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާންކުރާ   9.3

)ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބިދޭސީން    R-22/2011ޔަ ގަވާއިދު ނަންބަރު  ލުކުރަމުން ގެންދިމުއްދަތުގައި ޢަމަ

 ގައި،  މާއްދާ  ވަނަ  12ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު( ގެ 



 
   ރައްދުވާގޮތަށް ލިމިޓެޑަށް   ރައިވެޓްޕް އެކްސް.އައި.އާރް
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ދޭ ފަރާތުން ދޫކުރާ 'ލެޓަރ ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ަވޒީފާ އަދާކުރުމަށް ެގންނަ ބިދޭސީން ރާއްޖެ ެގަނއުމުެގ ކުރިން ަވޒީފާ')ހ(  

 އެޕޮއިންޓްމަންޓް' ަވރކްޕާރމިޓަށް އެދޭއިރު ހުށަހަޅަްނާވެނއެެވ. އޮފް 

ލެޓަރ އޮފް އެޕޮއިންޓްމަންޓަކީ، ދިެވހިރާއްޖޭަގއި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ެގްނނަ ބިދޭސީ މީހާއާއި، އެމީހާއަށް ަވޒީފާދޭ )ށ(  

ަވޒީފާެގ   ަވޒީފާެގ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރެެވްނދެން،  އެއްބަސްުވން ކަމުަގއި ބެލެޭވނެ ލިޔުމެކެެވ. ފަރާތާ ދެމެދު 

)ލެޓަރ އޮފް އެޕޮއިންޓްމަންޓުަގއި ހިމަަނންޖެހޭ މައުލޫމާތު(    3ލެޓަރ އޮފް އެޕޮއިންޓްމަންޓްަގއި، މި ަގވާއިދުެގ ޖަދުަވލު  

 ގައިާވ މައުލޫމާތު ހިމަނަްނާވެނއެެވ. 

...'  

އޮފް  އޮތުމުން  ަބޔާންކޮށްފައި ލެޓަރ  އެއްަބސްވުންކަމު،  ވަޒީފާގެ  ަބލަންޖެހޭކަން އެޕޮއިންޓްމަންޓްއަކީ  ގައި 

 ގައި،  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 3އެނގޭކަމާއި، އެ ގަވާއިދުގެ 

'މި ަގާވއިދުަގއިާވ ޮގތުެގ މަތިން ދޫކޮށްފައިާވ ކޯޓާެގ އިތުރުން ނުަވތަ ކޯޓާ ނުހޯދައި މި ަގވާއިދާ ޚިލާފަށް، ަވޒީފާަގއި 

ެގންުގޅުމަކީ މި    ބިދޭސީން  ބިދޭސީއެއް،  ެގެނސްފައިާވ  ރާއްޖެ  ދަށުން  ކޯޓާއެއްެގ  ދޫކޮށްފައިާވ  އަދި  ކަމެކެެވ.  މަނާ 

 ަގާވއިދާ ޚިލާފަށް އެހެން ފަރާތެއްެގ ަވޒީފާއަކަށް ނުަވތަ މަސައްކަތަކަށް ީވއްލުމަކީ މަނާކަމެކެެވ.' 

 ޚިލާފަށް ިބދޭސީން ގެންގުޅޭ ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި އަދި އެ މާއްދަގެ )ށ( ގައި، އެ މާއްދާގެ )ހ( އާ

ފަރާތްތައް ނުވަތަ ރާއްޖެ އެތެރުވުމުގެ ހުއްދަ ނެތް ިބދޭސީއަކު ނުވަތަ މަސައްކަތްކުރުވުމުގެ ހުއްދަ ނެތް 

ފިޔަވަޅުތައް  އެޅޭނެ  ކުރުވައިފިނަމަ،  މަސައްކަތެއް  އެއްވެސް  ރައްޖޭގައި  ލައްވާ  ިބދޭސީއަކު 

ީބދޭސީއެއް ލައްވާ މަސައްކަތް   އްޖެ ގެނެސްފައިވާދިވެހިރާގެ ކޯޓާގައި  އެހެން ފަރާތެއްއޮތުމުން،  ަބޔާންކޮށްފައި

ލައްވާ   ކުރުވުމަކީ ގަވައިދާ ޚިލާފުކަމެއްކަން އެނގޭކަމާއި، އެ ފަދަ ޙާލަތެއްގައި ިބދޭސީ މަސައްކަތްތެރިޔާ 

 އެނގެންއޮވެއެވެ. ރިމަނާ ކުރެވޭނެކަން ކުރުވި ފަރާތް ޖޫމަސައްކަތް 

ނަންަބރު   .9.3 ޓްރައިިބއުނަލްގެ  ހުށަހެޅި ނަންަބރު ސިޓީ  M4/101/2020/4-200ވަޒީފާއާެބހޭ  މައްސަލަ  ން 

އެތެރެވެފައިވާ ތްތަކުގެ ތެރެއިން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ފަރާ

ސާިބ މަޢުލޫމާތު  އެދުމުންދޭސީންގެ  ހިމެނޭ  ،ފުކޮށްދިނުމަށް  ތެރޭގައި  ފަރާތްތަކުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 



 
   ރައްދުވާގޮތަށް ލިމިޓެޑަށް   ރައިވެޓްޕް އެކްސް.އައި.އާރް
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ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ގޮތުގައި  މުވައްޒަފުންގެ  ލިމިޓެޑުގެ  ޕްރައިވެޓް  އާރު.އައި.އެކްސް  ތެރެއިން  ިބދޭސީންގެ 

 އެތެރެވެފައިވަނީ، 

 ( އާއި، BA0606713ޝޮޕޮން ހުސައިން )ޕާސްޕޯޓު ނަންަބރު:  .1

 އާއި،   BC0962132)ާބުބލް މިއާ )ޕާސްޕޯޓު ނަންަބރު:  .2

 ( އާއި، BE0934606މޮޙައްމަދު ސަމްސުލް އާލަމް )ޕާސްޕޯޓު ނަންަބރު:  .3

 ( އާއި،  AA2424462ރޯިބއުލް ހަސަން )ޕާސްޕޯޓު ނަންަބރު:  .4

 ( އާއި، AB6349902ރު: ސައިފުލް އިސްލާމް )ޕާސްޕޯޓު ނަންަބ .5

 ( އާއި،  BE0905571އެމް.ޑީ ސޮރިފް )ޕާސްޕޯޓު ނަންަބރު:  .6

 އާއި،  BC0208304)އެމް.ޑީ. ރާޝިދު މިޒީ )ޕާސްޕޯޓު ނަންަބރު:  .7

 ( އާއި، BB0516314ޑަލިމް )ޕާސްޕޯޓު ނަންަބރު:  .8

 ( އާއި،  BB0500137އަލް އަމިން )ޕާސްޕޯޓު ނަންަބރު:  .9

 ( އާއި، BC0747557ޓު ނަންަބރު: އެމް.ޑީ ރަސަލް މިއާ )ޕާސްޕޯ .10

 ( އާއި، AE3008711މުހައްމަދު ޝަމީމް ހުސެއިން )ޕާސްޕޯޓު ނަންަބރު:  .11

 ( އާއި، EE0534243 އެމް.ޑީ ޝާހީން މިއާ )ޕާސްޕޯޓު ނަންަބރު: .12

 މުގައި،( ކBX0158014ަފަޒްލުލް ހައްޤު )ޕާސްޕޯޓު ނަންަބރު:  .13

( 2020ނޮވެންަބރު    22)  ER/200/2020/20-101  ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ނަންަބރުމިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް  

މިއިއަންގާފައިވާސިޓީއިން   ތެރެއިން    ރު،  :  ނަންަބރު   ޕާސްޕޯޓު)  މިއާ  ޝާހީން  ޑީ.އެމްފަރާތްތަކުގެ 
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EE0534243)    ާމައްސަލަ އަނުބރާ އެ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ  ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކީ ވެސް    އެހެން ފިޔަވ 

ފަރާތްތަކަކަށްވާތީގެން ފަރާތަކީ ގޮސްފައިވާ  އެއްވެސް  ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ   ،

ފަރާތްތަކެއް   ވާއެތެރެވެފައި  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ގޮތުގައި  މުވައްޒަފުންގެ  ލިމިޓެޑުގެ  ޕްރައިވެޓް  އެކްސް.އައި.އާރު

 ކަމުގައި ުބރަނުވެއެވެ.

ގެ  '  ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ިބދޭސީން ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު'ވަޒީފާދޭފަރާތުން އިސްވެަބޔާންކުރެވުނު   .9.4

ފަރާތުގެ ގެންގުޅުމަށްފަހު، ިބދޭސީ މުވައްޒަފުން އެ  ވަޒީފާގައި  ޙިލާފަށް ިބދޭސީ މުވައްޒަފުން  ވަނަ މާއްދާއާ    3

އަދާ މުއްދަތަވަޒީފާ  ނުދިނުމު  ށްކުރި  ޭބނުމުސާރަ  ިބމުގެ  އެ  މުވައްޒަފުން   އެދޭސީންނަކީ  ގައި،  ފަރާތުގެ 

އެތެރުކުރުމަށް ކޯޓާ ދޫކޮށްފައިވާ އެ ފަރާތަށް ވަޒީފާ ދިންފަރާތަށް ވަނީ އެ ފަރާތް ދިވެހިރާއްޖެ  ނޫންކަމާއި،  

އެ މުސާރަ ދިނުމުގެ ކަމުގައި ބުނެ،    ދިން ފަރާތް  ލެޓަރ އޮފް އެޕޮއިންޓްމަންޓް  ސީއަށްދޭފަރާތަށް ނުވަތަ އެ ިބ

ަބރީ ކުރި  ޒިންމާއިން  މަސައްކަތް  ިބދޭސީމީހާ  އެ  ވެސް  ޙާލަތުގައި  މިފަދަ  ނުދެކެމެވެ.  ވެވިދާނެކަމުގައި  ޢަ 

 ހައިސިއްޔަތުންތޯ ަބލަންޖެހޭކަމުގައި ދެކެމެވެ.ދަތުގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ މުވައްޒަފެއްގެ މުއް

)ވަޒީފާއާެބހޭ ގާނޫނު( ގައި 'މުވައްޒަފު' މާނަކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ަބލާއިރު، އެ ގާނޫނުގެ   2008/2ގާނޫނު ނަންަބރު   .9.5

 ؛ވަނަ މާއްދާގައި 89

 ޚިދްމަތްދޭ "...'މުވައްޒަފު' ކަމަށް ުބނެފައި އެވަނީ، ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ އެއަްބސްވުމެއްގެ ދަށުން

މީހާއަށެވެ. އަދި މިަބހުގެ މާނައިގައި، މިނިވަންނޫން ކޮންޓްރެކްޓަރާއި، ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ކުރިން  

 މަސައްކަތްކޮށްދީފައިވާ މުވައްޒަފުން ވެސް ހިމެނޭގޮތަށެވެ." 

 މި އިާބރާތުން ަބޔާންކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 ؛ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި 13)ވަޒީފާއާެބހޭ ގާނޫނު( ގެ  2008/2އަދި ހަމައެހެންމެ، ގާނޫނު ނަންަބރު  .9.6

"ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި، ކޮންމެ މުވައްޒަފަކާ ދެމެދު ލިޔުމަކުން ނުވަތަ ލިޔުންތަކަކުން އެކުލެވިގެންވާ 

 ވަޒީފާގެ އެއްަބސްވުމެއް އޮންނަންވާނެއެވެ..."

 ؛ނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކުރެވިފައިވަނީވަ 15މި ފަދައިން ަބޔާންކުރެވިފައިވާކަމާއި، އަދި އެގާނޫނުގެ 
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އެ  ،"މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތުގައި މެނުވީ، ވަޒީފާދޭ ކޮންމެ ފަރާތަކުން ވެސް

ވަޒީފާގައި އަދާކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ހިމެނޭ ވަޒީފާ ަބޔާނެއް، ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް، ލިޔުމުން 

 ދޭންވާނެއެވެ."

 އިާބރާތުންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.މި 

ވަނަ މާއްދާގެ    13މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް ލައްވައި މަސައްކަތް ކުރުވާފައިވާނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ   .9.7

 ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ކުލަވާނުލައިދަށުން ލާޒިމްކުރާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއް އެ

 ަޤިޟއްޔާގައި،   HC-A/271/2012ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  .9.8

 ަވޒީފާދޭ   ޮގތަކީ  އަސާސީ  އެްނމެ  ދެެނަގތުމުެގ  މުަވއްޒަފު  ހިންޭގނެ  މައްޗަށް  އެފަރާތެއްގެ   ޤާނޫނު  ަވޒީފާއާބެހޭ"...  

 ަވޒީފާ  މުަވއްޒަފުެގ  އަދި  ނޫންކަން  ުނަވތަ   އޮތްކަން   އެއްބަސްވުމެއް  ަވޒީފާއަދާކުރުމުެގ  ދެމެދު  މުަވއްޒަފާއި  ފަރާތާއި

  މުވައްޒަފުގެ   އެކުލަާވލުމާއި  އެއްބަސްުވން  ަވޒީފާެގ  އެހެންަނމަެވސް  ، ދެެނަގތުންކަމާއި   ޫނންކަން  ނުަވތަ  އޮތްކަން  ބަޔާނެއް

  ،އޮތުމުން   އެނެގން  ކަމެއްކަން  ލާޒިމްކޮށްފައިާވ  އަދާކުރަން  ފަރާތަކުން  ަވޒީފާދޭ  ބާރަކީ  ކުރުމުެގ  ބަޔާންތައްޔާރު  ަވޒީފާ

 ަވޒީފާއާބެހޭ)  2/2008  ނަްނބަރު  ޤާނޫނު  ، ދޫކޮށްލުމަކުން   ނުކޮށް  މިކަންކަން  ލާޒިމުކޮށްފައިާވ  މައްޗަށް  ފަރާތްތަކުެގ  ަވޒީފާދޭ

  ކިބައިން  ަވޒީފާދޭފަރާތުެގ  އަދާކުރުން ޙައްޤުތައް ބުނާ ލިބިދޭްނޖެހޭކަމަށް މުަވއްޒަފަކަށް  ބަޔާންކުރެިވެގންާވ ަގއި( ޤާނޫނު

 ." އޮްނަނކަމެެވ އެނެގން  ުނދާނެކަން ކެނޑިެގން

 މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ނަންބަރު                   .9.9 އޯގަނައިޒޭަޝންގެ  ލޭބަރ  އިންޓަރނޭަޝނަލް  ބައިވެރިވެފައިވާ  ޖަމާޢަތެއްގައި  އެ  ދިވެހިރާއްޖެ 

R198 )  ްރިކޮމެންޑޭަޝނ ރިލޭަޝން                                                                             2006އެމްޕްލޮއިމަންޓް 

(R198 - Employment Relation Recommendation, 2006)                               ުބާބ ދެވަނަ  ގެ 

(II. DETERMINATION OF THE EXISTENCE OF AN EMPLOYMENT 

RELATIONSHIP)  ް؛ވަނަ ނަންބަރުގައި 11ގެ ދަށުނ 
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“For the purpose of facilitating the determination of the existence of an employment 

relationship, Members should, within the framework of the national policy referred to 

in this Recommendation, consider the possibility of the following: 

… 

(a) allowing a broad range of means for determining the existence of an employment 

relationship; 

(b) Providing for a legal presumption that an employment relationship exists where 

one or more relevant indicators is present…” 

 

ބަޔާންކުރެވިފައިވާކަ އިބާރާތުން  ނަންބަރު         މި  ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  މާއި، 

2012/HC-A/271    ުނަންބަރ އޮގަނައިޒޭަޝންގެ  ލޭބަރ  އިންޓަރނޭަޝނަލް   R198ަޤިޟއްޔާއާއި، 

އަށް ރިއާޔަތްކުރާއިރު، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާއި    )2006އެމްޕްލޮއިމެންޓް ރިލޭަޝން ރިކޮމެންޑޭަޝން  (

ބުނާ   ނެތްކަމަށް  އެއްބަސްވުމެއް  ވަޒީފާގެ  އެކުލަވާލެވިފައިވާ  ލިޔުމުން  ފަރާތާދެމެދު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ތަކަށް ބަލާއިރު، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާއި މައްސަލަ ހުށަހެޅި    (facts)ހާލަތުގައި، މައްސަލައިގެ ވާގިއާ  

ލާލަތުކުރާފަދަ އެއްވެސް ހެއްކެއް އޮތްކަމުގައިވާނަމަ ދެފަރާތުގެ  ތާ ދެމެދު ވަޒީފާގެ ގުޅުމެއްވާކަމަށް ދަ ފަރާ

ގުޅުމެއް   ވަޒީފާގެ  ބަލަންޖެހޭކަން    (employment relationship)ދެމެދުގައި  ވުޖޫދުވެފައިވާކަމުގައި 

 އެނގެން އޮވެއެވެ. 

އިވާ، ނަންބަރު ފަގައި ހުށަހަޅާގެ ގޮތު  3ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެގްޒިބިޓް  މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ   .9.10

PR/2020/01  ާފަރ ލިމިޓެޑްގެ  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް  ރިސޯޓެއް'ސީލް  ތަރައްީޤ    ތުން  ގޮތުގައި 

ފިނޮ ބޮޑު  ބ.އަތޮޅު  ލިމިޓެޑްގެ  ކުރަމުންގެންދާ  ޕްރައިވެޓް  ރިޒް  ކުރަމުންގެންދާ  މަސައްކަތް  ޅުގައި 

ހިނގަމުންދާކަމަށް ބަޔާންކޮށް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ޙަބަރާއި މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ހަމަނުޖެހުން  

ޙަީޤަޤތް   ކަމުގެ  ވަކީލުގުޅިގެން  ާޤނޫނީ  ލިމިޓެޑްގެ  ޕްރައިވެޓް  ރިޒް  ގޮތުން  ންގެ  ހާމަކޮށްދިނުމުގެ 

ޓަރެއްގެ ބ. އަތޮޅު ބޮޑު ފިނޮޅުގައި ކޮންޓެކްގައި،  (  2020ޖުލައި    03)ޡިއްޔަތުން ނެރޭ ނޫސް ބަޔާން'  ޙައި

މައްސަލަ    މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ކަމަށާއި،   ހައިސިއްޔަތުން ތަނުގައި މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދަނީ

މުވަ ފަރާތުގެ  ހިމެނޭހެން  ރައްދުވި  ބިދޭސީން  އަދި  ދިވެހިން  ގޮތުގައި  )ދުއިސައްތަ(   200އްޒަފުންގެ 

ވްސް ޕްރައިވެޓް ސީލް މޯލްޑި  މުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅެފައިވާކަމަށާއި،މުވައްޒަފުން ރިސޯޓް ތަރައްީޤ ކުރު
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ވެފައިވާ   ދެމެދު  ފަރާތާ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  މީހުންގެ  ލިމިޓެޑްއާއި  މަސައްކަތުގެ  ދަށުން  އެއްބަސްވުމުގެ 

އަދި ކެއުމުގެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ މީހަކަށް  ރ. )ހަތް ހާސް ރުފިޔާ(  7،000/-މުސާރައިގެ ގޮތުގައި  

އްކުމަށް ސީލް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިން  ރުފިޔާ( ދެ ރ. )ސާޅީސް  40/-ދުވާލަކަށް ދެންޖެހޭ  

ށްވުރެ ގިނަ )ހަތަރެއް( މަހަ   4ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުން ފެށިގެން    2020އެއްބަސްވެފައިވާކަމަށާއި،  

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ދުވަހުގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަށްވާ ފައިސާ ދީފައިނުވާކަމު 

ފަރާތްތަމައްސަ  .9.11 ހުށަހެޅި  ފިނު  އް ލަ  ފަރާތުން  ގަޅޮބޮޑު  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ކުރިކަމަށް  މަސައްކަތް  އި 

 ހަގަކުރެވެއެވެ. ރުކޮށްފައި ނުވާކަން ފާ އިންކާ

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާއި ސީލް  ގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ    1މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރަތުން އެގްޒިބިޓް   .9.12

ވަނަ   4.2ގެ  އެއްބަސްވުމު   ވެފައިވާގައި    2018ނޮވެންބަރު    18މެދު  މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާ ދެ

ރަ ދިނުމާއި، ސައިޓުގައި  ހޯދުމާއި، އެ މުވައްޒަފުންގެ މަހު މުސާނެ މުވައްޒަފުން  މާއްދާގައި މަސައްކަތް ކުރާ

އެއްބަސްވުމުގެ   ،ކެއިން ބުއިމުގެ ޙަރަދު ބެލެހެއްޓުމަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރަތުގެ ޒިންމާއެއް ކަމަށާއި

މުވައްޒަފުން    6.4 އިތުރުން  މުސާރައިގެ  މަހު  މުވައްޒަފުންގެ  ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ  މާއްދާގައި  ވަނަ 

އެންމެހާ   ނެގުންފަދަ  ވިސާ  ފަރުވާއާއި،  ބޭސް  މުވައްޒަފުންގެ  ބަލަހައްޓައި  އިންުޝއަރކޮށް،  ކަންކަން 

މަހަރަ ފަރާތުންކަމަށާއި،  ސަ އްދުކުރާނީ  ރައްދުވި  ގުޅޭލަ  މައްސަލަ މުވައްޒަފުންނާ  ބަލަހައްޓާނީ  ރިކޯޑް   

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ންކޮށްފައިވާކަންތުންކަމަށް ބަޔާރައްދުވި ފަރާ

ގައި    2018ޑިސެންބަރު    21މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާއި ސީލް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާ ދެމެދު   .9.13

މުވައްޒަފުން ހޯދުމާއި، އެ މުވައްޒަފުންގެ  ނެ  ވަނަ މާއްދާގައި މަސައްކަތް ކުރާ   2ސްވުމުގެ،  ވެފައިވާ އެއްބަ

ތުގެ މަހު މުސާރަ ދިނުމާއި، ސައިޓުގައި ކެއިން ބުއިމުގެ ޙަރަދު ބެލެހެއްޓުމަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާ

ވަނަ މާއްދާގައި ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ މުވައްޒަފުންގެ މަހު މުސާރައިގެ    6.4އެއްބަސްވުމުގެ    ޒިންމާއެއް ކަމަށާއި،

މުވަ  އެންމެހާ  އިތުރުން  ނެގުންފަދަ  ވިސާ  ފަރުވާއާއި،  ބޭސް  މުވައްޒަފުންގެ  އިންުޝއަރކޮށް،  އްޒަފުން 



 
   ރައްދުވާގޮތަށް ލިމިޓެޑަށް   ރައިވެޓްޕް އެކްސް.އައި.އާރް
 VTR/2020/143:ނަންބަރު   މައްސަލަ                                    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކުން 45އާއި އިތުރު ހޮސައިން އާރިފް
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ހަރަ ބަލަހައްޓައި  މަކަންކަން  ރިކޯޑް  ސައް ދުކުރާނީ  ގުޅޭ  މުވައްޒަފުންނާ  ފަރާތުންކަމަށާއި،  ރައްދުވި  ލަ 

މި އެއްބަސްވުމުގެ    ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ންކޮށްފައިވާކަން  ފަރާތުންކަމަށް ބަޔާބަލަހައްޓާނީ މައްސަލަ ރައްދުވި  

ށް ފޮނުވާ ކޮންމެ ޓަ( ގައި ޖުމްލަ މަސައްކަތު އަގުން އުނި ކުރާ ގޮތަށް، ސައaި)ގެ    2ގައި،    2ޖަދުވަލު  

)ހަތް ހާސް ރުފިޔާ( ގެ ރޭޓުން ސީލް މޯލްޑިވްސް  ރ.  7،000/-މަސައްކަތު މީހަކަށް ކޮންމެ މީލާދީ މަހަކަށް  

ދޭންވާނެކަމާއި، ސައިޓަށް ފޮނުވާ ކޮންމެ މަސައްކަތު މީހަކަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު    ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިން

 ރ. )ސާޅީސް ރުފިޔާ( ގެ ރޭޓުން ދޭންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 40/-އްތު ފައިސާގެ ގޮތުގައި ކޮ

ނުކުތާ  9.14އަދި    9.13އިސްވެ   .9.14 ބަޔާންވަނަ  ހުށަހެޅި ގައި  މައްސަލަ  އެއްބަސްވުންތައް  ކޮށްފައިވާ 

ފަރާތްތަކަށް ލިބުނުގޮތެއް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި، އެ އެއްބަސްވުންތަކުގެ ތެރޭގައި ބައެއް ކަންތައްތަކަކީ 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް އެނގޭކަންކަން ނޫންކަމަށާއި، މި އެއްބަސްވުންތައް ހިމަނައިގެން މައްސަލަ  

 ،މަށާއިބަޔާންކޮށްފައިވާކަށް ގެންދިއުމަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ރުހުންއޮތްކަމެއް ނޫންކަމުގައި  ކުރިއަ

މައްސަލަ   އެދިފައިވީނަމަވެސް،  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ނުކުރުމަށް  ރިޢާޔަތް  އެއްބަސްވުތަކަށް  އެ 

ވެސް  ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެ އެއްބަސްވުންތައް ހޯދައިފައިވަނީ ާޤނޫނާއި ގަވާއިދަށް ޚިލާފަށްކަން އެނގޭނެ އެއް

ރު  އިން ސޮއި ކޮށްފައިވާތުއްސަލަ ރައްދުވި ފަރާހެއްކެއް ހުށަހަޅާފައިނެތަތީއާއި، އެ އެއްބަސްވުތަކުގައި މަ

 ؛ަޤިޟއްޔާގައި  SC-A/02/2010 ނަންބަރު  ކޯޓުގެ ސުޕްރީމް ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 އުފުލުމަކީ   (Onus probandi)  ބުރަ  ޘާބިތުކުރުމުެގ  ޚުޞޫމާތްތަކުގައި  މަދަނީ  ޮގތުަގއި  އުޞޫލެއްެގ  ޢާންމު"....  

 ފަރާތް   އުފުލާ  ކޯޓަށް  ދަޢުާވ  ހަމައެކަނި  ފަރާތަކީ  ދަޢުާވކުރާ  މާނާަގއި  މި  ، މަސްއޫލިއްޔަތެއްކަމާއި   ފަރާތުެގ  ދަޢުާވކުރާ

 އެފަރާތުގެ   ޘާބިތުކުރުމަކީ  ދަޢުާވ  ދިފާޢީ  ކުރާ  ދިފާޢުަގއި  ދަޢުާވެގ  ފަރާތުން  ރައްދުާވ  ދަޢުާވ  އިތުރުން  އޭެގ  ނޫންކަމާއި

 (Plea)"  ދަފްޢު"   ކުރިމަތިކުރާ  ޚަސްމާ  އަނެއް  ޚަސްމު  އެއް  ދަޢުާވއެއްަގއި  ، އެހެންކަމުން   ، ކަމާއި  މަސްއޫލިއްޔަތެއް

 ." އޮތުމެެވ  އޮންނަ  އެނެގން ފަރާތްކަން  ކުރާ ދަފްޢެއް އެ ފަރާތަކީ އުފުލަންޖެހޭ  މަސްޢޫލިއްޔަތު ޘާބިތުކުރުމުެގ

 ޤަޟިއްޔާގައި، SC-A/23/2013ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ނަންަބރު މިފަދައިން ަބޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، 



 
   ރައްދުވާގޮތަށް ލިމިޓެޑަށް   ރައިވެޓްޕް އެކްސް.އައި.އާރް
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މަދަނީ ދަޢުާވ ޡާބިތުކުރުމަށް ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަާވޢިދުތަކުގައި ބަޔާންެވެގްނާވ ަވސީލަތްތަކުެގ އިތުރުްނ،   -5"

ަވސީލަތްކަކަކީ   އެންމެހައި  ޡާބިތުކުރުމުެގ  ހުއްދަކުރާ  ޝަރީޢަތުން  ކޯޓުތަކުްނނާއި  އިސްލާމީ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ 

ޤާނޫުނއަސާސީެގ   ޖުމްހޫރިއްޔާެގ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ  ަވސީލަތްތައްކަން  ރިޢާޔަތްކުރަންާވެނ  ަވނަ   142ޓްރައިބިއުނަލްތަކުން 

 މާއްދާެގ މަފްހޫމުން އެނެގން އޮންަނއިރު، ތަފާތު ދިމިޤްރާތީ މުޖްތަމަޢުތަކުެގ ޖުރިސްޑިކްޝަންތަކުން ޤަބޫލުކުރާ، އިސްލާމީ 

ޝަރީޢަތުެގ އަޞްލަކާ ތަޢާރުޟުނުާވ ޡާބިތުކުރުމުެގ ޤާޫނނީ ޢާންމު މަބްދައުތަކަށް ެވސް ދިެވހިރާއްޖޭެގ ކޯޓުތަކުްނާނއި 

ަވނަ މާއްދާެގ )ހ(، )ށ(    10ޓްރައިބިއުނަލްތަކުން ރިޢާޔަތްކުރަންާވނެކަން ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫުނއަސާސީެގ  

 ަވނަ މާއްދާެގ މަފްހޫމަށް ޖުމްލަކޮށް ބެލުމުން އެނެގން އޮެވއެެވ. 68އާއި، އަދި ަވނަ މާއްދާެގ )ހ(  42އާއި، 

ތަފާތު ޖުރިސްޑިކްޝަންތަކުގައި އިސްތިޤްރާރުެވފައިާވ މަދަނީ ދަޢުާވ ޡާބިތުކުރުމުެގ ަވސީލަތްތަކުެގ ތެރެއިން އެްނމެ   -6

ކިތާބީ ހެކީެގ ތެރޭަގއި މައިަގނޑު ދެ ؛ ކަމާއި   (evidence documentary)ހަރުދަނާ އެއް ަވސީލަތަކީ ކިތާބީ ހެކި  

މުސްތަނަދާއި   އެއީ ރަސްމީ  ހިމެނޭކަމާއި،  މުސްތަަނދު  އާދައިެގ   ، (acte authentiques)ބާަވތެއްެގ  ނުަވތަ  'ޢުރުފީ' 

ކަމާބެހޭ   (acte sous seing prive)މުސްތަަނދު   ޡާބިތުކުރުމަށްޓަކައި  ކަމާއި، ރަސްމީ މުސްތަނަދަކީ މުޢާމަލާތްތައް 

ސްމީ އިދާރާއެއްެގ ުނަވތަ މުަވއްޒަފެއްެގ ކުރިމަތީަގއި ޤާނޫާނއި ޤަާވޢިދުަގއި ކަނޑައެޅިެގންާވ އުޞޫލުެގ މަތިން ތައުޡީޤު ރަ

(notarize / authenticate)   ްކުރެޭވ މުސްތަަނދުކަމުގައި ވާއިރު، 'ޢުރުފީ' ުނަވތަ އާދައިެގ މުސްތަނަދުެގ ތެރޭަގއިެވސ

ދެަވއްތަރެއްެގ މުސްތަަނދު ހިމެނޭކަމާއި، އެއީ ޡާބިތުކުރުމަށް ތައްޔާރުކުރެޭވ މުސްތަނަދާއި، އޭެގ ޒާތުގައި ޡާބިތުކުރުމަށް 

ލާތްތަކާ ގުޅިެގން ތައްޔާރުކުރެޭވ މުސްތަނަދުކަމާއި، ޡާބިތުކުރުމަށް ތައްޔާރުކުރެޭވ ޚާއްޞަ މުސްތަނަދަކަށް ނުިވޔަސް މުޢާމަ

ތައްޔާރުކުރެޭވ  ޡާބިތުކުރުމަށްޓަކައި  މުޢާމަލާތެއް  އެ  މެދުގައި  ބައިެވރިްނެގ  މުޢާމަލާތެއްެގ  މުސްތަނަދަކީ  ތައްޔާރުކުރެޭވ 

އްޔާރުކުރެޭވ ޚާއްޞަ މުސްތަަނދަކަށް ުނިވޔަސް ކޮންޓްރެކްޓް ފަދަ، ޚާއްޞަ މުސްތަަނދުކަމާއި، އޭެގޒާތުގައި ޡާބިތުކުރުމަށް ތަ 

މުޢާމަލާތަކާއި  އެ  ބައިެވރިޔަކު  ނުަވތަ  ބައިެވރިްނ  މުޢާމަލާތެއްެގ  މުސްތަަނދަކީ  ތައްޔާރުކުރެޭވ  ުގޅިެގން  މުޢާމަލާތްތަކާ 

ފޮތްތަކާއި، އެކައުންޓް  ސިޓީތަކާއި، މެސެޖްތަކާއި، އިންވޮއިސްތަކާއި، އެކައުންޓް  ގުޅިެގން އެކުލަާވލާ ނުަވތަ ތައްޔާރުކުރާ 

މުސްތަނަދު ކަމާއި، މަދަނީ ދަޢުާވ ޡާބިތުކުރުމުަގއި ބުނެިވދިޔަ ރަސްމީ މުސްތަަނދުން ޤާއިމުާވ   ސްޓޭޓްމަންޓްތައް ފަދަ،

ވަޤާއިޢުތައް   ބަޔާންތަކާއި  ވާރިދުެވެގްނާވ  އޭގައި  ސޮޔާއި،  މުސްތަނަދުަގއިާވ  އެ   (forge)ފޯޖް    (facts)ޙުއްޖަތަކީ 

މަށް ޠަޢުނު ނުކުރެޭވހައި ހިނދަކު އެ މުސްތަނަދާއި އޭގައިާވ ބަޔާންތަކާއި ވަޤާއިޢުތައް ޞައްޙަކަމުަގއި ޤާއިމުާވ ކޮށްފައިާވކަ 

'ޢުރުފީ' ނުަވތަ އާދައިެގ މުސްތަނަދުން ޤާއިމުކުރެޭވ ޙުއްޖަތަކީ މުސްތަނަދުަގއި ސޮއިކުރި ފަރާތުްނ  ޙުއްޖަތްކަމާ، އަދި 

އެ މުސްތަ  ނުކުރާހާ ހިނދަކު  ތައްޔާރުކޮށްފައިާވ މުސްތަަނދެއްކަމުަގއި އިންކާރު  ފަރާތުްނ  ނަދަކީ އޭަގއި ސޮއިކޮށްފައިާވ 

ޡާބިތު  އިދިކޮޅު  އޭެގ  ވަޤާއިޢުތަކަކީ  ބަޔާންތަކާއި  ާވރިދުެވފައިާވ  މުސްތަނަދުގައި  އެ  އަދި  ޙުއްޖަތް،  ޤާއިމުާވ 

ޙުއްޖަތްކަން މަދަނީ ދަޢުާވ ޡާބިތުކުރުމުަގއި ތަފާތު ނުކޮށްދެޭވހާހިނދަކު ޞައްޙަ ބަޔާންތަކާއި ވަޤާއިޢުތައް ކަމުގައި ޤާއިމުާވ  

ބާަވތްތަކަށާއި، އޭެގ އަޙްކާމްތަކަށް ބެލުމުން އެނެގން އޮންަނއިރު،  ހެކީެގ  ކިތާބީ  ޖުރިސްޑިކްޝަންތަކުން ބަލައިަގންނަ 



 
   ރައްދުވާގޮތަށް ލިމިޓެޑަށް   ރައިވެޓްޕް އެކްސް.އައި.އާރް
 VTR/2020/143:ނަންބަރު   މައްސަލަ                                    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކުން 45އާއި އިތުރު ހޮސައިން އާރިފް

                                             

 

36 ގެ  29   ޞަފްޙާ   
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ޢާޔަތްކުރެޭވނެ ޡާބިތުކުރުމުެގ ބަޔާްނވެދިޔަފަދަ ކިތާބީ ހެއްކަކީ މައްސަލަތައް ޡާބިތުކުރުމުަގއި ދިެވހިރާއްޖޭެގ ކޯޓުތަކުގައި ރި

 ަވނަ މާއްދާއަށް ބެލުމުން އެނެގން އޮވެއެެވ."  2)ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނު( ެގ  24/76ަވސީލަތެއްކަން ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

ެއނެގްނޮއ ަބޔްާނޮކށަްފިއާވކްަނ  ިއާބާރުތން  އިސްވެބާޔާންކުރެވުނު    ނިންމުގައި  މައްސަލަ  މި ްނނީާތ،  ިމ 

 ޢާޔަތްކުރަން ނުޖެހޭ ސަބަބެއް އޮތްކަމުގައި ނުދެކެމެވެ. ރި އެއްބަސްވުތަކަށް

ފަދައިން، އިސްވެ .9.15 ފަރާ  ބަޔާންކުރެވުނު  ލިމިޓެޑްގެ  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް  ގޮތުގައި 'ސީލް  ރިސޯޓެއް  ތުން 

ޅުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދާ ރިޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ  ތަރައްީޤ ކުރަމުންގެންދާ ބ.އަތޮޅު ބޮޑު ފިނޮ

މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ހަމަނުޖެހުން ހިނގަމުންދާކަމަށް ބަޔާންކޮށް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ޙަބަރާއި 

ވަކީލުން ާޤނޫނީ  ލިމިޓެޑްގެ  ޕްރައިވެޓް  ރިޒް  ގޮތުން  ހާމަކޮށްދިނުމުގެ  ޙަީޤަޤތް  ކަމުގެ  ގެ  ގުޅިގެން 

( ގައި، ބ. އަތޮޅު ބޮޑު ފިނޮޅުގައި ކޮންޓެކްޓަރެއްގެ 2020ޖުލައި    03ޡިއްޔަތުން ނެރޭ ނޫސް ބަޔާން' )ޙައި

ހައިސިއްޔަތުން ތަނުގައި މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދަނީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ކަމަށާއި، މައްސަލަ  

އަދި ދިވެހިން  ގޮތުގައި  މުވައްޒަފުންގެ  ފަރާތުގެ  ހިމެނޭހެން  ރައްދުވި  ބިދޭސީން  )ދުއިސައްތަ(   200 

ވްސް ޕްރައިވެޓް މުވައްޒަފުން ރިސޯޓް ތަރައްީޤ ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅެފައިވާކަމަށާއި، ސީލް މޯލްޑި

މީހުންގެ   މަސައްކަތުގެ  ދަށުން  އެއްބަސްވުމުގެ  ވެފައިވާ  ދެމެދު  ފަރާތާ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ލިމިޓެޑްއާއި 

ރ. )ހަތް ހާސް ރުފިޔާ( އަދި ކެއުމުގެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ މީހަކަށް  7،000/-އި  މުސާރައިގެ ގޮތުގަ

ރ. )ސާޅީސް ރުފިޔާ( ދެއްކުމަށް ސީލް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިން  40/-ދުވާލަކަށް ދެންޖެހޭ  

ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި،   ހުށަހެޅި  އެއްބަސްވެފައިވާމަށް  ފިނޮމައްސަލަ  ބޮޑު  މަސައްކަތް  ގަޅުފަރާތްތައް  އި 

ރުކޮށްފައި ނުވާތީއާއި، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާއި ސީލް ކުރިކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އިންކާ

ސްވުންތަކުގެ ދަށުން މޯލްޑިވްސް އާ ދެމެދު ވެވުނު އެއްބަސްވުންތަކުގައި ވެސް ބ. ބޮޑުފިނޮޅުގައި އެ އެއްބަ

މަސަ ދިނުމާއި، ކުރާ ތައް  އްކަތްކުރަންޖެހޭ  މުސާރަ  މަހު  މުވައްޒަފުންގެ  އެ  ހޯދުމާއި،  މުވައްޒަފުން  ނެ 

ކަމާ ޒިންމާއެއް  ފަރަތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ބެލެހެއްޓުމަކީ  ޙަރަދު  ބުއިމުގެ  ކެއިން  އި، ސައިޓުގައި 

ކޮށް، މުވައްޒަފުންގެ  ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ މުވައްޒަފުންގެ މަހު މުސާރައިގެ އިތުރުން މުވައްޒަފުން އިންޝުއަރ

ހަރަ  ބަލަހައްޓައި  ކަންކަން  އެންމެހާ  ނެގުންފަދަ  ވިސާ  ފަރުވާއާއި،  މަބޭސް  ރައްދުވި  ސަ އްދުކުރާނީ  ލަ 



 
   ރައްދުވާގޮތަށް ލިމިޓެޑަށް   ރައިވެޓްޕް އެކްސް.އައި.އާރް
 VTR/2020/143:ނަންބަރު   މައްސަލަ                                    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކުން 45އާއި އިތުރު ހޮސައިން އާރިފް

                                             

 

36 ގެ  30   ޞަފްޙާ   
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ފަރާތުންކަމަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ބަލަހައްޓާނީ  ރިކޯޑް  ގުޅޭ  މުވައްޒަފުންނާ  ފަރާތުންކަމަށާއި، 

ފަރާތްތައް    ތީ،ންކޮށްފައިވާބަޔާ ހުށަހެޅި  ބޮޑުފިނޮމައްސަލަ  މުއްދަތުގައި އެ  ބ.  ކުރި  ޅުގައި މަސައްކަތް 

 ވެ. ފަރާތްތަކަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މުވައްޒަފުންކަމުގައި ބަލަންޖެހޭކަމުގައި ދެކެމެ 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ހައްގުވާ މުސާރަ ފުރިހަމައަށް ދީފައިނުވާކަމަށް ބުނެ މައްސަލަ  .10

 ހުށަހަޅާފައިވާ ަޝކުވާއަށް ނަޒަރުކުރުމުން އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ހުށަހެޅި ފަރާތުން 

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

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

 މުސާރަ ދޭްނާވެނއެެވ.[ 

ބަޔާންކުރެވިފައިވާއިރު ޢިބާރާތުން  ާޤނޫނުގެ    ،މި  ގައި   55ވަޒީފާއާބެހޭ  )ށ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

 ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ އަންނަނިވި ޢިބާރާތުންނެވެ. 

])ށ( ަވީޒފާދޭ އްެއެވްސ ފާަރަތކުން އޭނާެގ ުމވްައަޒފުންނަްށ ދޭ ުމސާރައިާއ އުޖަޫރއިން އްެއެވްސ އްެއޗްެއ އުނިކެުރވޭނީ  

 އަންނަނިިވ ާޙަލުތަތުކގެައެވ. 

ޮގުތ (1) އްެއޗްެއ  ޤާނޫނުގިައާވ  ުއނިކުރަނެްޖޭހ  ޮގުތގަެމތިން  އްެއޮގްތާވ  އަމަުރާކ  ޯކޓު  ނުަވަތ  ގަެމތިން 

 ؛އުނިކުރުން

ަވީޒފޭާދ ފާަރތުން ުމވްައަޒަފަކްށ ހޯދައީިދފިައާވ ގެއްެއ ނުަވަތ ދިރިއުޅޭނެ ތަންެއ ހޯދަުމްށ، ނުަވތަ ކްުއަޔށް   (2)

ަލަކށް ލިބެންާވ ފިައސާާއ ގޭުޅޮގތުން ނުަވަތ ިހފަުމްށ ީދފިައާވ، ނުަވަތ އޭނާ އުެމވްައަޒަފަކްށ ވްިއާކ މަުދ

އޭނާ ެއ ުމވްައަޒަފަކްށ ޫދކާުރ ލޯނާަކ ނަުވަތ އޭނާ ގެރެންީޓޮކށީްދގެން ހޯދައޭިދ ލޯނަާކ ނުަވަތ ުމސާރިައެގ  

ެއްޑވާންްސެގ ޮގުތަގިއ ީދފިައާވ ޢަދަަދާކ ގޭުޅޮގތުން ުމވްައަޒުފެގ ހުއަްދ، ިލޔަުމކުން ލިިބގެން، ެއ ހުއްދަދޭ  

ަކްށ، ނުަވަތ ުމވްައަޒަފަކްށ ލޭިބ އުޖޫރިައެގ ތިންބިައކަުޅ އެއަްބަޔްށވެުރ ިގަނ ނުވާނޭހެން އުނިކުރާ  ޢަދަަދ

 ؛އުނިކުރުން

އުެމވްައަޒެފްއެގ ޗްުއޓާީއގޭުޅ ނުަވަތ ޭބްސފުަރވާާއުގޭޅ ނުަވަތ އިންޝުއަރެންާސގޭުޅ ފަންަޑަކްށ، ނުަވަތ ޕޮްރިވޑެންޓް  

 ިއސާާއގޭުޅޮގތުން އުނިކާުރ އުނިކުރުން. [ ފަންަޑަކްށ ދްެއކަުމްށ ލިބެނެްޖޭހ ަފ
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ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ    20)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2އަދި ާޤނޫނު ނަންބަރު   .10.2

 އަންނަނިވި ޢިބާރާތުންނެވެ. 

ަވުގތަށްާވ   ނުނިކުންނަ  ަވޒީފާއަށް  ަގޑީަގއި  އަދާކުރަްނޖެހޭ  ަވޒީފާ  މުސާރައިްނ    ،މިްނވަރު ]މުަވއްޒަފަކު  އޭާނެގ 

ފަރާތުން   ،ފިޔަަވއި  ކެނޑުން ޖޫރިމަނާކޮށްެގްނ    ، ަވޒީފާދޭ  އިތުރު  ގުޅިެގން  ނުނިކުތުމާ  ަވޒީފާއަށް  މުަވއްޒަފަކު 

 ނުާވެނއެެވ.[ 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  54)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  .10.3

އެމު  މުސާރަދޭއިރު،  ަވޒީފާދޭފަރާތުން ]މުަވއްޒަފުްނނަށް  ލިޔުމެއް  ހިމެނޭ  ކަންތައްތައް  ތިރީަގއިއެާވ  ސާރަޔާއެކު 

 މުަވއްޒަފުްނނަށް ދޭްނާވެނއެެވ. 

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

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

 ؛ކަނޑަންޖެހުނު ސަބަބު

 މުސާރަދެޭވ މުއްދަތުަގއި، މުވައްޒަފަށް މުސާރައިެގ ޮގތުަގއި ދެޭވ އަސްލު ޢަދަދު. [

 

 މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކުރެވިފައިވާއިރު، އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު މާއްދާގެ )ށ( ގައި،

 ބަދަލުގައި، މުސާރައިެގ ބަޔާނުަގއި ހުންަނންާވނެކަމަށް މި މާއްދާެގ ]މި މާއްދާެގ )ހ( ގައިާވ ޮގތުެގމަތިްނ ޢަމަލުކުރުމުެގ

)ހ( ގައި ބުނެފައިާވ މަޢުލޫމާތު ހިމެޭނޮގތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި އިންނަ މުސާރައިެގ ދަފުތަރެއްަގއި މުވައްޒަފުންލައްާވ، 

 މުސާރަ ލިބޭ ަވުގތު ސޮއިކުރުާވ ޮގތަށްެވސް ހަމަޖެއްސިދާެނއެެވ.[

ޢިބާރާތުން ނުވަތަ    މި  ދިނުމަކީ،  ލިޔުމުން  ބަޔާން  މުސާރައިގެ  މުވައްޒަފުންނަށް  ބަޔާންކުރެވިފައިވުމުން، 

މުސާރައިގެ ބަޔާނުގައި ހުންނަންވާ މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނޭ ދަފްތަރެއް ތައްޔާރުކޮށް އޭގައި މުވައްޒަފުންލައްވާ  

ނޫނު( )ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤ  2008/2ނަންބަރު  ާޤނޫނު  ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް  މަހުން މަހަށް ސޮއިކުރުވުމަކީ،  

ލާޒިމުކަމެއްކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. އެހެންކަމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  54

މި މައްސަލައިގައި ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ މުސާރަ އެފަރާތަށް ދީފައިވާކަމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން 
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މާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުން ހުށަހަޅައި އެކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ބަޔާންކުރާނަމަ، އެކަ

 އޮތް ޒިންމާއެއްކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ. 

ހުށަހެޅި   .10.4 ހުށަހެމައްސަލަ  މައްސަލަ  ނުލިބޭކަމަށް  މުސާރަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ފަރާތްތަކަށް  ފަރާތްކަން  ޅި 

ބިތުކޮށްދިނުމުގެ ބޭނުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ފައިވާކަން ސާމުއްދަތުގައި އެ ފަރާތްތަކަށް މުސާރަ ދީ 

ހުށަހަޅާފައި  ހެއްކެއް  ފަރާއެއްވެސް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ތުންބަޔާން ނުވާތީ، 

ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމުގައި ކަމުގައި  ކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް މުސާރަ ދީފައިނުވާ

 ދެކެމެވެ. 

)ފަހެއް(   5ބައެއް ފަރާތްތަކަށް  ތްތަކުގެ ތެރެއިން  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާގެ ނިޔަލަށް    2020ޖުލައި    03 .10.5

މަހުގެ މުސާރަ ދީފައިނުވާކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި  )ހައެއް(    6މަހުގެ މުސާރަ، އަނެއް ބައި ފަރާތްތަކަށް  

)ފަހެއް(    5ކަށްކަމާއި،  ތަ)ހައެއް( މަހުގެ މުސާރަ ލިބިފައިނުވަނީ ކޮންފަރާތް  6ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  

ފުކޮށްދެވިފައިނުވާތީ،  ން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް ސާށްކަފައިވަނީ ކޮން ފަރާތްތަކަމަހުގެ މުސާރަ ލިބި

ތްތަކަށްވެސް ނުލިބިވާކަމަށް ކަށްވަނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ހުރިހާ ފަރާގޮތަމި މައްސަލައިގައި އެންމެ އަދުލުވެރި

 ކަމުގައި ދެކެމެވެ. ޢިނާޔަތްތައް ނަގައިދިނުން)ފަހެއް( މަސްދުވަހުގެ މުސާރައާއި   5ވޭ، ބުރެވެ

  ބޮޑު އަތޮޅު.ބ ކުރަމުންގެންދާ ތަރައްީޤ ގޮތުގައި ރިސޯޓެއް ތުންފަރާ ލިމިޓެޑްގެ ޕްރައިވެޓް މޯލްޑިވްސް ސީލް' .11

  ހަމަނުޖެހުން  މެދުގައި މުވައްޒަފުންގެ ލިމިޓެޑްގެ ޕްރައިވެޓް ރިޒް ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތް ޅުގައިފިނޮ

ފައިވާ ޙަބަރާއި ގުޅިގެން ކަމުގެ ޙަީޤަޤތް ހާމަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން  ރިޕޯޓްކޮށް މީޑިއާތަކުން ބަޔާންކޮށް ހިނގަމުންދާކަމަށް

( ގައި 2020ޖުލައި   03ޡިއްޔަތުން ނެރޭ ނޫސް ބަޔާން' )ރިޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ާޤނޫނީ ވަކީލުންގެ ޙައި

ރ. )ހަތް 7،000/- ޔަދި މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ މަހަކު ދެމުންގެން   މުސާރައިގެ ގޮތުގައިފަދައިން  ންކޮށްފައިވާބަޔާ

ރ. )ސާޅީސް ރުފިޔާ(  40/-ކެއުމުގެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ މީހަކަށް ދުވާލަކަށް ދެންޖެހޭ  އާއި ހާސް ރުފިޔާ(

-މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ނުލިބިވާ )ފަހެއް( މަސްދުވަހުގެ  05މައްސަލަ ހުށަހެޅި ކޮންމެ ފަރާތަކަށް  ،ނިސްބަތުން

 40/-ރ. )ތިރީސް ފަސްހާސް ރުފިޔާ( އާއި ކޮއްތު ފައިސާގެ ގޮތުގައި ދުވާލަކަށް ދޭންޖެހޭކަމަށް ބުރަވެވޭ 35،000/



 
   ރައްދުވާގޮތަށް ލިމިޓެޑަށް   ރައިވެޓްޕް އެކްސް.އައި.އާރް
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ގެ ނިޔަލަށް މައްސަލަ    2020ޖުލައި  03އިން ފެށިގެން  2020ފެބުރުވަރީ  04)ސާޅީސް ރުފިޔާ( ގެ ނިސްބަތުން 

ރ. )ހަ ހާސް ރުފިޔާ( މައްސަލަ ރައްދުވި  6،000/ -ކަށް ކޮއްތު ފައިސާގެ ގޮތުގައި ނުދީވާ ހުށަހެޅި ކޮންމެ ފަރާތަ

 ގައި ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމުގައި ދެކެމެވެ.ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ދޭންޖެހޭކަމު 

މަސްތަކަކަށް ދީފައިނުވާތީ އެކަމުގެ ސަބަބުން  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ގިނަ   .12

ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ކޮންމެ ފަރާތަކަށް މުސާރަ ނުދީވާ މުއްދަތާ އެއްވަރު  

ފައިސާގެ ޖުމްލަ މިންވަރު ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި    މުއްދަތަކަށް މަހު މުސާރައިގެ ރޭޓުން ގުނަކޮށް ޖެހޭ

ސަލަ ހުށަހެޅި ކޮންމެ ފަރާތަކަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ދޭންޖެހޭކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް މައްސަލަ  މައް

އެދިފައިވީނަމަވެސް ފަރާތުން  ފަރާތް  ،ރައްދުވި  ހުށަހެޅި  މުސާރަ  ތަމައްސަލަ  މުއްދަތަށް  ނުދީވާ  މުސާރަ  ކަށް 

ފަރާތްތަކަ  މައްސަލަ   ،ނަގައިދީފައިވާތީއާއި އިތުރު ހުށަހެޅި  ސަބަބުން  ލަސްވުމުގެ  ނުދީ  މުސާރަ  ށް 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާފަދައިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި   ،ގެއްލުމެއްވެފައިވާކަން ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާތީ

ގެއްލުމު  ލިބުނު  އެކަމުގެ ސަބަބުން  ދީފައިނުވާތީ  މަސްތަކަކަށް  ގިނަ  ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި  ގެ  ފަރާތްތަކަށް 

ހުށަހެޅި ކޮންމެ ފަރާތަކަށް މުސާރަ ނުދީވާ މުއްދަތާ އެއްވަރު މުއްދަތަކަށް މަހު   ބަދަލުގެ ގޮތުގައި މައްސަލަ 

ފައިސާގެ ޖުމްލަ މިންވަރު ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި    މުސާރައިގެ ރޭޓުން ގުނަކޮށް ޖެހޭ

ފަރާތުން ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތަކަށް  ހަ  ކޮންމެ  ާޤނޫނީ  ކަނޑައަޅާނެ  ނެތްކަމުގައި  މައެއް  ދޭންޖެހޭކަމަށް 

 ޅައި މި މައްސަލަ ނިންމަން ފެނެއެވެ. ކަނޑައަ

 

 ގެ ރައުޔު ރިޝްފާ   މަރިޔަމް 

މެންބަރު   ބެލެހެއްޓެވި  ރިޔާސަތު  މަޖިލީހުގެ  ބެލި  މައްސަލަ  އަޅުގަނޑު  އިބްރާހީމް  ަޝމްޢާ  މަރިޔަމްމި  ރައުޔަށް  ގެ 

ގެ ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ނުކުތާތަކަކީ އަޅުގަނޑުވެސް މި މައްސަލަ އިބްރާހީމް  ަޝމްޢާ  މަރިޔަމްތާއީދުކުރަމެވެ. އަދި މެންބަރު  

 ނިންމުމުގައި ބަލާފައިވާ ކަންތައްތަކެވެ.

 



 
   ރައްދުވާގޮތަށް ލިމިޓެޑަށް   ރައިވެޓްޕް އެކްސް.އައި.އާރް
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 މިފްރާޒް ނިޒާރުގެ ރައުޔު هللا ޢަބްފު 

ބެލެ ރިޔާސަތު  މަޖިލީހުގެ  ބެލި  މައްސަލަ  މެންބަރު  މި  އަޅުގަނޑު  އިބްރާހީމް  ަޝމްޢާ  މަރިޔަމްހެއްޓެވި  ރައުޔަށް  ގެ 

ގެ ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ނުކުތާތަކަކީ އަޅުގަނޑުވެސް މި މައްސަލަ އިބްރާހީމް  ަޝމްޢާ  މަރިޔަމްތާއީދުކުރަމެވެ. އަދި މެންބަރު  

 ނިންމުމުގައި ބަލާފައިވާ ކަންތައްތަކެވެ.

 

 

 

 : މައްސަލައިގެ ނިންމުން 
 

ފަރާތުން ހުށަހެޅި  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ  އާރް.އައި.އެކްސް    ރައްދުވި  ތަކުންނާއި މައްސަލަފަރާތް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ،ދެންފަހެ

ދެއްކި   ،ލިޔުންތަކަށާއި މަޖިލީހުގައި  ބެލި  ބެލިއިރުމައްސަލަ  ރިއާޔަތްކޮށް  ފަރާތްތައް  ،ވާހަކަތަކަށް  ހުށަހެޅި    މައްސަލަ 

އާދާކުރި މުއްދަތުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް    އާރް.އައި.އެކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގައި ވަޒީފާ

)ހައެއް( މަސްދުވަހު    6ބައެއް ފަރާތްތަކަށް  )ފަހެއް( މަސްދުވަހު އަދި    5ގެ ނިޔަލަށް    2020ޖުލައި    03ފަރާތްތަކަށް  

ރައްދުވި މައްސަލަ  ފަރާތްތަކުގެ  ފަރާތުން  މުސާރަދީފައިނުވާތީ،  ހުށަހެޅި  ނުދީ    މައްސަލަ  ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި 

ޚިލާފަ ާޤނޫނާއި  ވަޒީފާއާބެހޭ  ާޤނޫނުތަކާއި  ާޤނޫނުއަސާސީއާއި  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ށްކަމަށް  ހިފަހައްޓާފައިވަނީ 

ފަރާތުން   ރައްދުވި  މައްސަލަ  ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި  ނުދީވާ  ފަރާތްތަކަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، 

ހުށަހެޅި   މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހެނެކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، އެ ފައިސާއެކީ އެއްފަހަރާ މައްސަލަ 

އްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް މުސާރައާއި  ފަރާތަކަށް ދިނުމަށް މަ

ޢިނާޔަތްތައް ގިނަ މަސްތަކަކަށް ދީފައިނުވާތީ އެކަމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

ފައިސާގެ ޖުމްލަ    އެއްވަރު މުއްދަތަކަށް މަހު މުސާރައިގެ ރޭޓުން ގުނަކޮށް ޖެހޭކޮންމެ ފަރާތަކަށް މުސާރަ ނުދީވާ މުއްދަތާ  

މިންވަރު ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ކޮންމެ ފަރާތަކަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ދޭންޖެހޭކަމަށް 

ގެ ހައިސިއްޔަތުން، ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ވަޒީފާދޭ ފަރާތު
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ފަރާތަށް   ފަރާތްތަކުގެ އެންމެހައި ޙައްުޤތައް އަދާކުރުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި  ޅިމަތިން ޢަމަލުކުރުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެ

ފަރާތުގެ މައްޗަށް   އްސަލަ ރައްދުވިއަމުރުކުރުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ ބޭސްފަރުވާ ދިނުމަށް މަ

ނުކުރެވޭނެކަމަށް   މަސައްކަތް  މަޖުބޫރުން  ލައްވައި  ފަރާތްތައް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަމުރުކޮށްދިނުމަށާއި، 

ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އަނބުރާ އެ ފަރާތެއްގެ ަޤއުމަށް ދާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް 

އެދިހަ ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް  އިންތިޒާމްތައް  އެންމެހައި  ލިމިޓެޑްއަށް   މަޖައްސައިދޭންޖެހޭ  ޕްރައިވެޓް  އާރް.އައި.އެކްސް 

 މައްސަލައިގައި،  ށް ހުށަހެޅިވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަ ގައި  2020ޖޫން  22ރައްދުވާގޮތަށް 

މައްސަލަ  ކަނޑައަޅައި،  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރި ފަރާތްތަކެއްކަމުގައި  

)ފަހެއް(    05  ގެ ނިޔަލަށް  2020ޖުލައި    03ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތުގައި  

ރަ ދީފައިނުވާކަމަށް ބުރަވެވޭތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ލިބެމުންދިޔަކަމަށް  މަސްދުވަހުގެ މުސާ 

ފަހެއް( މަސްދުވަހުގެ  )  05  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ކޮންމެ ފަރާތަކަށް   ރ. )ހަތް ހާސް ރުފިޔާ( ގެ ނިސްބަތުނ7،000ް-ބުރަވެވޭ  

ށް ކަކޮއްތު ފައިސާގެ ގޮތުގައި ދުވާލަ  އާއި  ރ. )ތިރީސް ފަސްހާސް ރުފިޔާ(35،000/-ތުގައި ނުލިބިވާ  މުސާރައިގެ ގޮ

ޖުލައި    03އިން ފެށިގެން    2020ފެބުރުވަރީ    04  )ސާޅީސް ރުފިޔާ( ގެ ނިސްބަތުން  40/-ދޭންޖެހޭކަމަށް ބުރަވެވޭ  

ހަ ހާސް  ރ. )6،000/-ވާ  ފަރާތަކަށް ކޮއްތު ފައިސާގެ ގޮތުގައި ނުދީ ހެޅި ކޮންމެ  މައްސަލަ ހުށަގެ ނިޔަލަށް    2020

 ރުފިޔާ( މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ދޭންޖެހޭކަމުގައި ކަނޑައަޅައި،

  ަފާރްތތަަކްށ  ުހަށެހިޅ   މްައަސަލ  ެތޭރގިައ  ުދަވުހެގ  ( ަފހްެއ  ާސޅްިސ)   45  ެފިށެގްނ   ިއްނ (  2022 ޫޖްނ  22)   މަިއުދ  ފައިސާ  މި

  މްައަސަލ   ެއްނުގަމްށ  ިލޔުުމްނ  ްޓރިައިބުއަނަލްށ  ަވީޒާފާއެބޭހ  ތޭެރަގިއ  ުދަވުހެގ(  ިތެންއ)   03  ހަަމެޖޭހާތ  ެއަކްނ  ިދުނަމްށަފުހ

 .  ިންނަމިއީފމެެވ  ަމއަްސަލ   ިމ، ައމުުރކްޮށ  ައްނާގ  ލިމިޓެޑްއަށް ޕްރައިވެޓް އެކްސް.އައި.ރްއާ  ަރްއުދިވ 

 

 

 



 
   ރައްދުވާގޮތަށް ލިމިޓެޑަށް   ރައިވެޓްޕް އެކްސް.އައި.އާރް
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 1443 ޛުލްަޤއިދާ 22

 2022 ޖޫން 22

 
 

 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 
 

 

ޔަމް ރިޝްފާ މަރި   
 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ މެންބަރު

 މަރިޔަމް ޝަމްޢާ އިބްރާހީމް 
 ޓްރައިބިއުނަލުގެ މެންބަރުވަޒީފާއާބެހޭ 

 )ރިޔާސަތު(

މިފްރާޒް ނިޒާރު هللا އަބްދު   
 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ މެންބަރު

 

 


