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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

 VTR/2022/114 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 މުސާރަ ނުލިބުން މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2022މޭ  08 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2022ސެޕްޓެންބަރު  04 ތާރީޚު: މައްސަލަ ނިމުނު  

 / މާލެ( )މއ. ބޮލިފަރު  ނިހާދު އަޙްމަދު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A309651)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  ސޭވް ދަ ޑްރީމް މޯލްޑިވްސް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (C-0426/2018ނަންބަރު:  ރޭަޝންރަޖިސްޓް )ކުންފުނި

 
  

 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

( A309651)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:   ލިފަރު / މާލެ()މއ. ބޮ ނިހާދު އަޙްމަދު މި މައްސަލައަކީ  

ގެ މަޤާމުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް،   'ޕާރޗޭސިންގ މެނޭޖަރ' ސޭވް ދަ ޑްރީމް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ

  60މަހުގެ މުސާރައިގެ %  ވަނަ އަހަރުގެ މޭ އަދި ޖޫން  2020ގެ ޕެންޑަމިކްގެ ޙާލަތު އައުމާއި ގުޅިގެން    19-ކޮވިޑް

)ހަސަތޭކަ    USD640އިންސައްތަށް    40)ފަސްދޮޅަސް އިންސައްތަ( ދިނުމަށްފަހު، އެ ދެމަހުގެ މުސާރައިގެ ބާކީ %

މަސްދުވަހުގެ   14ވަނަ  އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުން ފެށިގެން    2020އެ ފައިސާއާއި،    ދީފައިނުވާތީއެމެރިކާ ޑޮލަރު(  ސާޅީސް  

)އެގާރަހާސް    USD11,840)އެގާރަހާސް ދުއިސައްތަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު( އާއިއެކުޖެހޭ    USD11,200މުސާރަ ނުދީވާތީޖެހޭ  

 



 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް   ސޭވް ދަ ޑްރީމް މޯލްޑިވްސް 

 VTR/2022/114މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ނިހާދު އަޙްމަދު
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ނަގައިދިނުމަށް ސް ރުފިޔާ(  ހާ)ތިން  ރ.-/3000 މަހުގެ އިނާޔަތަށްވާ  ރިކާ ޑޮލަރު( އާއި ރަމަާޟންއަށްސަތޭކަ ސާޅިސް އެމެ

ގައި    2022މޭ    08ރައްދުވާގޮތަށް  ޑަށް  ލިމިޓެ  ޕްރައިވެޓް  ސޭވް ދަ ޑްރީމް މޯލްޑިވްސްފަރާތުން    ނިޙާދު އަޙްމަދުގެ އެދި  

 މައްސަލައެކެވެ. ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅުމުން ބެލިފައިވާ 

 މެންބަރުގެ ރައުޔު 
 

 ރައުޔު   މަރްޔަމް ރިޝްފާގެ 

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

  ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު )  ،ނިހާދު އަޙްމަދު، މއ. ބޮލިފަރު، މާލެމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްކަމުގައިވާ   .1

ވަޒީފާއާބެހޭ    ބުކުރެވޭ ފަރާތް(ޠަ"މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް" ގެ ގޮތުގައި މުޚާ)މީގެ ފަހުން    (A309651ނަންބަރު:  

ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރުމުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  ހުށަހަޅާ ފޯމު'  'މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  އަންނަނިވި    ޓްރައިބިއުނަލަށް 

 ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ސޭވް ދަ ޑްރީމް މޯލްޑިވްސް    ސްފައިވަނީގޮ  އަދާކުރަމުން  ވުނުއިރުވަކިކުރެ   ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 1.1

 ރައްދުވި )މީގެ ފަހުން "މައްސަލަ   ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ދަށުން ހިންގަމުންދާ ރިހިވެލި ދަ ޑްރީމް ބީޗް ރިސޯޓް

  މައްސަލަ   ،ކަމަށާއިގައި  މަާޤމު  ގެ  'ޕާރޗޭސިންގ މެނޭޖަރ'  ގެ  ފަރާތް" ގެ ގޮތުގައި މުޚާޠަބުކުރެވޭ ފަރާތް(

ގައި    2019ފެބުރުވަރީ    15ޢައްޔަނުކޮށްފައިވަނީ    ފަރާތް  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  ވަޒީފާއަށް  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި 

މުސާރައިގެ ގޮތުގައި    ކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނުއިރު އަދާކުރަމުންދިޔަ މަޤާމުގެ 

 ށާއި، ލިބެމުންދިޔަކަމައާއި ސަރވިސް ޗާޖް ( ރިކާ ޑޮލަރުއަށްސަތޭކަ އެމެ) USD800މަހަކު 

ރަ 1.2 ހުށަހެޅި ފަރާތް ނިހާދު  އް މައްސަލަ  ދުވި ސޭވް ދަ ޑްރީމް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެކު މައްސަލަ 

  2019ފެބުރުވަރީ    15ކޮށްފައިވާ އެގްރީމަންޓްގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން  ސޮއިގައި    2018އެޕްރީލް    18އަޙްމަދު  

 ގައި އެގްރީމަންޓް އާކޮށް މައްސަލަ ރައްދުވި ކުންފުނީގެ ވަޒީފާގައި ރިހިވެލި ދަ ޑްރީމް ބީޗް ރިސޯޓްގެ 



 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް   ސޭވް ދަ ޑްރީމް މޯލްޑިވްސް 

 VTR/2022/114މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ނިހާދު އަޙްމަދު
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ޕާރޗޭސިންގ ސުޕަވައިޒަރގެ މަޤާމުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށް އެއަށްފަހު ޕާރޗޭސިންގ މެނޭޖަރ ގެ މަޤާމުގައި ވަޒީފާ  

 އަދާކުރަމުން ދިޔަކަމަށާއި،

ގެ ޕެންޑަމިކްގެ ޙާލަތު އައުމާއި ގުޅިގެން    19-ޒީފާ އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް ކޮވިޑްން ވަ އާކުރި އެގްރީމަންޓްގެ ދަށު 1.3

)ފަސްދޮޅަސް އިންސައްތަ( ދިނުމަށްފަހު، އެ    60މަހުގެ މުސާރައިގެ %  ވަނަ އަހަރުގެ މޭ އަދި ޖޫން  2020

ލަރު( ނުދީވާތީ  )ހަސަތޭކަ ސާޅީސް އެމެރިކާ ޑޮ  USD640  ވާއިންސައްތަށް  40ދެމަހުގެ މުސާރައިގެ ބާކީ %

ފެށިގެން    2020އެ ފައިސާއާއި،   މަހުން  ޖުލައި  މުސާރަ ނުދީވާތީޖެހޭ    14ވަނަ  އަހަރުގެ  މަސްދުވަހުގެ 

USD11,200    ޭއާއިއެކުޖެހ ޑޮލަރު(  އެމެރިކާ  ދުއިސައްތަ  )އެގާރަހާސް    USD11,840)އެގާރަހާސް 

ސް ރުފިޔާ( ނުދީ  )ތިންހާ  3000ތަށްވާ  އަށްސަތޭކަ ސާޅިސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު( އާއި ރަމަާޟން މަހުގެ އިނާޔަ

މަސްދުވަހު ރިހިވެލި ބީޗް ރިސޯޓްގެ ޕާރޗޭސިންގ މެނޭޖަރ ގެ ވަޒީފާގައި، މުސާރަ ނުލިބި އެކު ޖުމްލަ   14

މަސްދުވަސް، ކެއިންބުއިމާއި އަސާސީ ޚިދުމަތްތަށް ލިބުމުގައި ނުހަނު ދަތިކަމާއިއެކު ބުރަމަސައްކަތްކޮށް   16

އަދާކޮށްފައިވަ ދެމުން، ވަޒީފާ  މެނޭޖްމަންޓުން  ޔަީޤންކަން  ދޭނެކަމުގެ  އެކުގައި  މުސާރަ  ނުދީވާ  ތަނުގެ  ނީ، 

ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާތީ އަދި ތަނުގެ ވަޒީފާގައި މަޑުކޮށް ހުރުމަށް އެދެމުން ދިއުމާއި   އްރިސޯޓްގެ މައްސަލައެ

 ގުޅިގެންކަމަށާއި، 

ގެ މެނޭޖްމަންޓް ބަދަލުވި އިރުގައިވެސް އިސްވެ  ކޯޓުގައި އޭރު ހިނގަމުންދިޔަ އެރަށުގެ މައްސަލަ ނިމި ރަށު 1.4

% ބާކީ  މުސާރައިގެ  ދެމަހުގެ  ބާކީއަށްވާ  މުސާރައިން  ދެމަހުގެ  ޕެންޑަމިކް   ވާ އިންސައްތަށް  40ބަޔާންކުރި 

USD640    ުހަސަތޭކަ ސާޅީސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު( އާއި މަހަކ(USD 800    )ުއަށްސަތޭކަ އެމެރިކާ ޑޮލަރ(

)އެގާރަހާސް ދުއިސައްތަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު(    USD 11,200މަސްދުވަހަށް ނުލިބިއޮތް މުސާރައަށްވާ    14ރޭޓުން  

)ތިންހާސް ރުފިޔާ( އެކީ އެއްފަހަރާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ    3000އާއި ރަމަާޟން މަހުގެ އިނާޔަތަށްވާ  

 ފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  އަތުން ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ
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 2020ގެ ޕެންޑަމިކް އައުމާއި ގުޅިގެން    19-ކޮވިޑްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ،    ގޮތް  އެދޭ   ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ .2

ޖޫން އަދި  މޭ  އަހަރުގެ  މުސާރައިގެ %  ވަނަ  ދެމަހުގެ    60މަހުގެ  އެ  ދިނުމަށްފަހު،  އިންސައްތަ(  )ފަސްދޮޅަސް 

ސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު( ނުދީވާތީ އެފައިސާ އާއި،  )ހަސަތޭކަ ސާޅީ  USD640އިންސައްތަށް    40%  މުސާރައިގެ ބާކީ

)އެގާރަހާސް    USD11,200މަސްދުވަހުގެ މުސާރަ ނުދީވާތީޖެހޭ    14ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުން ފެށިގެން    2020

 ސާޅިސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު( އާއި  )އެގާރަހާސް އަށްސަތޭކަ  USD11,840ދުއިސައްތަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު( އާއިއެކު ޖެހޭ  

)ތިންހާސް ރުފިޔާ( ހިމަނައިގެން ޖެހޭ ފައިސާގެ ޖުމްލަ ޢަދަދު އެކީ   ރ.-/3000ރަމަާޟން މަހުގެ އިނާޔަތަށްވާ  

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެއްފަހަރާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހޯދައިދިނުމަށްކަން 

، މައްސަލައިގެ ނިންމުން ތަންފީޒުކުރުމުގެ ކުރިން  އިޓްރައިބިއުނަލުން މައްސަލަ ނިންމަމި މައްސަލައިގައި ވަޒީފާއާބެހޭ   .3

މައްސަލަ ރައްދުވާ ކުންފުނި އުވައިނުލުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަށާއި ދަޢުލަތުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އަންގައި 

( މަހުގެ މުސާރަ ނުލިބި، މައްސަލަ ތަންފީޒުކުރުމަށް )ސޯޅަ  16މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  ،  އަމުރެއް ނެރެ ނުދީފިނަމަ

ލިބެންއޮތްމަގު   ޙައްުޤތައް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  ކުންފުނި ވުޖޫދުގައި ނެތުމުން މައްސަލަ  ބަލާއިރު މައްސަލަ ރައްދުވާ 

ވެގެންދާ އެކަން  ގެއްލުމަކަށް  އިޢާދަނުކުރެވޭ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސަބަބުން  އެކަމުގެ  މި  ބަންދުވެ،  ނެތީ، 

މައްސަލަ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާ، މައްސަލައިގެ ނިންމުން ތަންފީޒުކުރުމާއި ހަމައަށް މައްސަލަ ރައްދުވާ  

ބޭއްވުމަށް، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށާއި ދަޢުލަތުގެ  ލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް  ސޭވް ދަ ޑްރީމް މޯލްޑިވްސް އުވާނުލާ   

ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާ އެދުމަށް  ގާ އަމުރުކޮށް،  ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް އަން

ނަޒަރު ާޤނޫނީގޮތުން  އަދި  ނަންބަރު ަޝރުޢީ  ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ  އިކޮނޮމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ                  ކޮށް، 

101-BR/200/2022/4  (26    ްސިޓީން، މައްސަލަ ރައްދުވާ ސޭ 2022ޖޫނ )ްޕްރައިވެޓް   ވް ދަ ޑްރީމް މޯލްޑިވްސ  

އެނގެންނެތްކަމަށް ލިމިޓެޑް ރިކޯޑުތަކުން  މިނިސްޓްރީގެ  ކުރަމުންދާކަން  މަސައްކަތެއް  އެއްވެސް  އުވާލުމުގެ   

މި ހިނދަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާފަދަ އަމުރެއް ނެރޭނެ ތަނެއް ނެތްކަމުގައި   ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ،

 ވަގުތީ  ( '2022ޖުލައި    07)  VTR/VA/2022/26-200ކަނޑައަޅައި ވަޒީފާއަބާހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު  

 ރުކޮށްފައިވާނެއެވެ. ގޮތް' އިން އަމު ނިންމި ޓްރައިބިއުނަލުން މައްސަލައިގައި   އެދުނު އަމުރަށް
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މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ގޮތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި   .4

ހިމެނޭގޮތަށް،   ލިޔުން  ހުށަހެޅި  ފޯމާއެކު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އިސްވެ  އަދި  ފޯމު'  ހުށަހަޅާ  އީމެއިލްގެ  'މައްސަލަ 

ފަރާތުމައްސަޒަރިއްޔާއިން   ރައްދުވި  އެޑްރެހަށްގެލަ  އީމެއިލް  ނަންބަރު      ގަވާއިދު   R-14/2022ރައްދުކޮށް، 

ގެ   ގަވާއިދު(  ޓްރައިބިއުނަލްގެ  މާއްދާ  33)ވަޒީފާއާބެހޭ  )ށ(  ވަނަ  މައްސަލައަށް ގެ  މި  ގޮތުގެމަތިން  ގައިވާ 

ފަރާތަށް   ރައްދުވި  މައްސަލަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ،  އެންގުނުނަމަވެސްޖަވާބުދާރީވުމަށް    އީމެއިލްގައި އިސްވެ 

އަށް މި މައްސަލައިގެ ޖަވާބު މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން    12:00ގެ    2022  އޮގަސްޓު  15ބަޔާންކޮށްފައިވާ  

 ހުށަހަޅާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ހުށަހެޅި މި މައްސަލަ ވަޒީފާއާބެހޭ    ނިހާދު އަޙްމަދުރައްދުވާގޮތަށް    ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް  ސޭވް ދަ ޑްރީމް މޯލްޑިވްސް .5

ޙާޟިރުގައި   ފަރާތުގެ  ދެ  އަޑުއެހުންތައް  މައްސަލައިގެ  ނިންމުމުގެގޮތުން  ގޮތެއް  ބަލައި  ޓްރައިބިއުނަލުން 

 ؛ބޭއްވުމަށްޓަކައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކަށް ނަޒަރުކުރިއިރު

 ؛ ަވަނ ާމއާްދެގ )ހ( ަގިއ  54)ަވޒާީފާއބެހޭ ްޓަރއިބުިއނުަލެގ ަގާވއުިދ( ެގ    R-14/2022ަގާވއުިދ ަންނަބރު    .  4.1

ރައްދުވާ މައްސަލަ  ހާޒިރުވުމަށް  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ފޮނުވުމުން،   "ވަޒީފާއާބެހޭ  އަމުރު  އަމުރާ   ފަރާތަށް  އެ 

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

ފަރާތުގެ  ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ،   ރައްދުވާ  މައްސަލައާމެދުމައްސަލަ  ހުށަހެޅިފައިވާ  ހާޒިރުގައި،  ގޮތެއް  ޣައިރު 

 ".ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިގެންވެއެވެނިންމުމުގެ އިޚުތިޔާރު ވަޒީފާއާބެހޭ  

މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އަދި އިސްވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދު  

  ؛( ގައި)ށވަނަ މާއްދާގެ  53ގެ 

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

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

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



 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް   ސޭވް ދަ ޑްރީމް މޯލްޑިވްސް 
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ހާޒިރު އުޒުރެއްނެތި  ކަމުގައި މަޤުބޫލު  ހާޒިރުނުވީ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ފަރާތެއް  އެ  ބޭނުމަށް  ގެ  ނުވުން( 

 ".ބަލަންވާނެއެވެ

 މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، 

އަށް ތާވަލުކުރެވި އެ އަޑުއެހުމަށް ޙާޟިރުވުމަށް   11:00ގެ    2022  ޖޫން  27  މެއްއަޑުއެހު  މައްސަލައިގެ  މި .4.2

ފަރާ ރައްދުވި  މައްސަލަ  ކުރެވުނު ތަށް  އަންގައި  ނަންބަރު  މެއިލް  ޓްރައިބިއުނަލްގެ      ވަޒީފާއާބެހޭ 

2022/HZRM3/-VTR/831  (21  ް2022  ޖޫނ)  ްމައްސަލަ  ޙާިޟރުވުމުގެ އަމުރު   'ޓްރައިބިއުނަލަށ '

އިސްވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަމުރުގައިވާ ތާރީޚާއި ގަޑިއަށް މައްސަލަ    ،ރައްދުކުރެވުނުނަމަވެސްރައްދުވި ފަރާތަށް  

ފަރާތުން   ޓްރައިބިއުނަލުރައްދުވި  އަޑުއެހުމަށްވަޒީފާއާބެހޭ  ބާއްވާ  ވަޒީފާއާބެހޭ ،  ޙާިޟރުވެފައިނުވާތީ  ގައި 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން   55ގެ    2022ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދު  

މަުޤބޫލު   ،ގައި ބޭއްވުނު އަޑުއެހުމަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ޙާިޟރުވުމުގެ އަމުރު ލިބި  2022ޖޫން    27

ވަޒީފާއާބެހޭ  އި  ޢުޛުރެއް ނެތި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ޙާިޟރުނުވާ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުންކަމުގައި ކަނޑައަޅަ

ނަންބަރު   އަޑުއެހުމެއްކަމުގައި    200-M3/PRIV/2022/187(MISL)ޓްރައިބިއުނަލުގެ  'ހާިޟރުނުވާ 

 ފަރާތަށް އަންގާފައިވާނެއެވެ.  ރައްދުވިސަލަ  ( ސިޓީން މައް 2022ޖޫން    27ކަނޑައަޅާފައިވާކަން އެންގުން' )

އަށް ތާވަލުކުރެވި އެ އަޑުއެހުމަށް ޙާޟިރުވުމަށް   13:00ގެ    2022  ޖޫން  29  އަޑުއެހުމެއް  މައްސަލައިގެ  މި .4.3

ފަރާތަށް   ރައްދުވި  މައްސަލަ  ކުރެވުނު އަންގައި  ނަންބަރު  މެއިލް  ޓްރައިބިއުނަލްގެ      ވަޒީފާއާބެހޭ 

M3/HZR/2022-834/VTR  (21  ް2022  ޖޫނ  ) ުމައްސަލަ  '  'ޓްރައިބިއުނަލަށް ޙާިޟރުވުމުގެ އަމުރ

ގައި ބާއްވާ  ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލު  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ،ދުކުރެވުނުނަމަވެސްރައްދުވި ފަރާތަށް ރައް 

ޙާޟިރުވެފައިނުވާތީ، ޙާިޟރުވެވެން   އަޑުއެހުމަށް  ގަޑިއަށް  ތާރީޚާއި  އަމުރުގައިވާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އިސްވެ 

ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން މައްސަލަ ރައްދުވި    2022ނެތްކަން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދު  

އްދާގެ )ށ( އަށް  ވަނަ މާ  55ގެ    2022ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދު    ،ފަރާތުން އަންގާފައިނުވާތީ

ގައި ބޭއްވުނު އަޑުއެހުމަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި    2022ޖޫން    29ރިޢާޔަތްކޮށް، މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން  



 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް   ސޭވް ދަ ޑްރީމް މޯލްޑިވްސް 
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  ދެވަނަ މަުޤބޫލު ޢުޛުރެއް ނެތި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ޙާިޟރުނުވާ    ،ފަރާތަށް ޙާިޟރުވުމުގެ އަމުރު ލިބި

ކަނޑައަޅަ ނަންބަރު އަޑުއެހުންކަމުގައި  ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ                        އި 

(MISL)200-M3/PRIV/2022/190   'ްހާިޟރުނުވާ އަޑުއެހުމެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާކަން އެންގުނ'

 ފަރާތަށް އަންގާފައިވާނެއެވެ.  ރައްދުވި( ސިޓީން މައްސަލަ 2022 ޖޫން 30)

އަޑުއެހުމަށް    11:00ގެ    2022  އޮގަސްޓު  31  އަޑުއެހުމެއް  މައްސަލައިގެ  މި .4.4 އެ  ތާވަލުކުރެވި  އަށް 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު    މެއިލް ކުރެވުނުޙާޟިރުވުމަށް އަންގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް  

M3/HZR/2022-1659/VTR  (28  ު2022  އޮގަސްޓ  )ުއަމުރ ޙާިޟރުވުމުގެ  '  'ޓްރައިބިއުނަލަށް 

ރައްދުކުރެވު ފަރާތަށް  ރައްދުވި  ވަޒީފާއާބެހޭ    ފަރާތުން   ރައްދުވި  މައްސަލަ  ،ނުނަމަވެސް މައްސަލަ 

)ވަޒީފާއާބެހޭ    R-14/2022ގަވާއިދު ނަންބަރު    ޓްރައިބިއުނަލުގައި ބާއްވާ އަޑުއެހުމަށް ޙާިޟރުވެފައިނުވާތީ،

 31މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް ރިއާޔަތްކޮށް،    53ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދު( ގެ  

މަުޤބޫލު    ،ގައި ބޭއްވުނު އަޑުއެހުމަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު ލިބި  2022  އޮގަސްޓު

އަޑުއެހުންކަމުގައި ކަނޑައަޅައި، ވަޒީފާއާބެހޭ    ތިންވަނަިޟރުނުވާ  ޢުޛުރެއް ނެތި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ޙާ

ގަވާއިދު ދަށުން    54ގެ    ޓްރައިބިއުނަލްގެ  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  ޣައިރު  ވަނަ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

 ހާިޟރުގައި މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ގޮތެއް ކަނޑައަޅަން ނިންމާފައިވާނެއެވެ. 

ފަދައިން   .5 އެދިފައިވާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވާޞިލުވުމަށްޓަކައި،  ނިންމުމަކަށް  ޢަދުލުވެރި  މައްސަލައިގައި  މި 

)ފަސްދޮޅަސް    60ވަނަ އަހަރުގެ މޭ އަދި ޖޫންމަހުގެ މުސާރައިގެ %  2020ގެ ޕެންޑަމިކް އައުމާއި ގުޅިގެން    19-ކޮވިޑް

)ހަސަތޭކަ ސާޅިސް    USD640އިންސައްތަށް    40ރައިގެ ބާކީ %އިންސައްތަ( ދިނުމަށްފަހު، އެ ދެމަހުގެ މުސާ

މަސްދުވަހުގެ މުސާރަ    14ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުން ފެށިގެން    2020އެމެރިކާ ޑޮލަރު( ނުދީވާތީ އެފައިސާ އާއި،  

ސް  )އެގާރަހާ  USD 11,840)އެގާރަހާސް ދުއިސައްތަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު( އާއިއެކު ޖެހޭ    USD11,200ނުދީވާތީޖެހޭ  

އިނާޔަތަށްވާ   މަހުގެ  ރަމަާޟން  އާއި  ޑޮލަރު(  އެމެރިކާ  ސާޅިސް  ރުފިޔާ( ރ.  -/3,000އަށްސަތޭކަ  )ތިންހާސް 

ވިދާނެތޯ ބަލަންޖެހޭ ހިނދު،  ނަގައިދެމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ކިބައިން    ހިމަނައިގެން ޖެހޭ ފައިސާގެ ޖުމްލަ ޢަދަދު



 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް   ސޭވް ދަ ޑްރީމް މޯލްޑިވްސް 
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ރިޢާޔަތްކޮށް ބެލުމުން އަންނަނިވި  އާއި ލިޔެކިޔުންތަކަށް   ހުށަހަޅާ ފޯމު'  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހެޅި 'މައްސަލަ

 ކަންކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. 

ޅާފައިވާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ގައި މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު ހުށަހަ 2022މޭ  08މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  5.1

  2019ފެބުރުވަރީ    15ގައި ސޮއިކުރެވިފައިވާ    2018އެޕްރީލް    18ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާމެދު  

 ’SDM/HR/RTD/96/2019 ‘Employment Contractކޮންޓްރެކްޓް ނަންބަރު  ގައި އައުކުރެވިފައިވާ  

 14ނިމޭ ތާރީޚުގެ ގޮތުގައި    އަދި  2019ފެބުރުވަރީ    15އި  އެގްރީމެންޓް ފެށޭ ތާރީޚުގެ ގޮތުގަ  އަށް ބެލުމުން،

މަާޤމުގެ ގޮތުގައި ޕާޗޭސިންގ  ގެ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތު  ން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،ބަޔާންކޮށްފައިވާކަ  2021މޭ  

އޮންނަކަމާއި،    ސްޕަވައިޒަރ އެނގެން  އުޖޫރައިގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  މަާޤމުގެ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 ށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. )އަށްސަތޭކަ ޑޮލަރު( ލިބޭކަމަ USD800ގޮތުގައި މަހަކު  

ރާތުގެ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން ނިމޭ  މި މައްސަލައިގައި އިސްވެ ދެންނެވުނު އެގްރީމަންޓްގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަ  .5.2

ލިޔެފައިވާކަން އެނގެން އޮތްނަމަވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ    2022މޭ    14ތާރީޚުގެ ގޮތުގައި  

ކުންފުނީގައި   ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބެލުމުން  އަށް  ފޯމު'  ހުށަހަޅާ  'މައްސަލަ 

ވަކިވެފައިވަނީ  އަދާކުރަމުންދިޔަ   ކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، އިސްވެ   2021ސެޕްޓެންބަރު    01ވަޒީފާއިން 

ބަޔާންކުރެވުނު މުއްދަތަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މަސައްކަތްކޮށްފައިނުވާކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ބޭނުމަށް  

، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ

 ކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ.  2021ސެޕްޓެންބަރު  01ވަކިވި ތާރިޚަކީ 

މައްސަލަ  ގެ ގޮތުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ    2-ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޑޮކިއުމަންޓްމައްސަލަ   .5.3

ގައި ފޮނުވާފައިވާ އީމެއިލްއަށް    2020އޮގަސްޓު    31ކުންފުނީގެ ފަރާތުން އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނަށް    ރައްދުވި

 ބެލުމުން، 

“First and foremost the management of Save The Dream Maldives Pvt Ltd hopes you 

and your family are keeping well and safe during this difficult time faced by all of us 

due to this sudden and unexpected Covid- 19 pandemic faced by the entire world. 



 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް   ސޭވް ދަ ޑްރީމް މޯލްޑިވްސް 

 VTR/2022/114މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ނިހާދު އަޙްމަދު
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As we all know all the countries are going through an unparalleled situation and the 

hospitality industry is Maldives has been affected miserably by this pandemic, most 

of the borders of the countries are still under lockdown and the travellers are having 

a mix feeling not to travel due to this uncertainty, most of the airlines are grounded 

and the tour operators are facing lots of difficulties due to these circumstances. 

 

We regret to inform you all that the previous planning of the reopening of the resort 

has been postponed and a new date is to be finalized in the near future. 

 

Please be informed that due to the current financial difficulties faced by the company 

we are unable so far to pay your salaries effective July 01, 2020 and the situation not 

improving we are neither in a position so far to announce a date where your past 

dues and future salaries will be paid. 

 

However we are doing everything within our capacity to improve the situation and to 

work out a solution for the current situation.” 

 

އޮންނަކަމާއި، ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން  ކޮވިޑް  މިފަދައިން  ބެލުމުން  ލިޔުމަށް  ޕެންޑެމިކްއާ    19-މި  ގެ 

ހުޅުވުމަށް   އަލުން  ރިސޯޓު  ހުޅުވުން ގުޅިގެން  ރިސޯޓު  މުއްދަތުގައި  މަޝްވަރާކޮށްފައިވާ 

އިން ފެށިގެން މުވައްޒަފުންނަށް    2020ޖުލައި    01މަޑުޖައްސާލެވިފައިވާކަމާއި، ކުންފުނީގެ މާލީ ޙާލަތާ ގުޅިގެން  

އުޛުރުވެރި  ކުންފުނިން  ދިނުމަށް  މުސާރަ  ދެވޭ ކަމާއި،  ވާދޭންޖެހޭ  މުސާރަ  ގުޅިގެން  ޙާލަތާއި  ނެ  ކުންފުނީގެ 

 ހެއް ބުނެދެން ނޭންގޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. ދުވަ

 

ގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ    4-މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ޑޮކިއުމަންޓް .5.4

އަށް  ޓީއަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިހުށަހެޅި ފަރާތާއި އިތުރު މުވައްޒަފުންތަކެއް ސޮއިކޮށް ލޭބަރ ރިލޭަޝން އޮތޯރިޓީ

 ބެލުމުން، 

“We the staff members of Rihiveli would like to bring your attention that Ms. Catherine Jeanne Brument 

(representative of Save the Dream France) met with the staff and informed us to leave the island without 

salary and ticket as we will not be getting food, water and electricity soon. 

We also would like to mentioned that we ware not paid since July 2020 (July inclusive)” 

 



 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް   ސޭވް ދަ ޑްރީމް މޯލްޑިވްސް 

 VTR/2022/114މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ނިހާދު އަޙްމަދު
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މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، އިސްވެ ދެންނެވުނު ލިޔުމަށް ބެލުމުން މައްސަލަ ރައްދުވި  

މުވައްޒަފުން   ދިނުމެއްނެތި  ކުންފުނީގެ  ޓިކެޓް  އަންގާފައިވާކަމަށް  މުސާރައާއި  ދިއުމަށް  ދޫކޮށް  ރިސޯޓު 

މަ   2020  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، ޖުލައި  އަހަރުގެ  މުސާރަ  ވަނަ  މުވައްޒަފަކަށް  އެއްވެސް  ހިމެނޭހެން  ސް 

   ދީފައިނުވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ.

ގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުމަށް ބެލުމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި    5-މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޑޮކިއުމަންޓް .5.5

ރ. )ހަތްހާސް އެއްސަތޭކަ ނުވަދިހަ  -/7,191.89 ގޮތުގައި  ވަނަ އަހަރުގެ މޭ މަހުގެ މުސާރައިގެ  2020ފަރާތަށް  

ދީފައިވާކަމާއި   ނުވަލާރި(  އަށްޑިހަ  ގޮތުގައި    2020އެއްރުފިޔާ  މުސާރައިގެ  މަހުގެ  ޖޫން  އަހަރުގެ  ވަނަ 

 ރ. )ހަތްހާސް އެއްސަތޭކަ ނުވަދިހަ އެއްރުފިޔާ އަށްޑިހަ ނުވަލާރި( ދީފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. -/7,191.89

ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ    2022މޭ    08މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   .5.6

ގޮތުގައިވާ   އިނާޔަތުގެ  މަހުގެ  ރަމަާޟން  ގައި  ފޯމު'  ހުށަހަޅާ  ރުފިޔާ( -/3,000'މައްސަލަ  )ތިންހާސް  ރ. 

ފަރާތުން ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެދިފައިވާއިރު،  މަހުގެ ލިބިދިނުމަށް  ރަމަާޟން  އަހަރެއްގެ  ކޮން  އެދިފައިވަނީ   

ސެޕްޓެންބަރު   04ސާފުކޮށްދީ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމަށް އެންގުމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  ޢިނާޔަތެއްތޯ  

މެސެޖުގައި    2022 ފޮނުވާފައިވާ  މެދުވެރިކޮށް  ވައިބަރ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ   Nihaadh“ގައި 

Ahmedhah Ramazan mahuge inaayai 1441(2020) adhi 1442(2021) mi dheaharu 

nulibivakamugai dhaanvameve.” .ެމިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވ 

 

 ގައި، ( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ  50 ގެ( ާޤނޫނު ވަޒީފާއާބެހޭ) 2008/2 ނަންބަރު ާޤނޫނު .6

 [ މަދުެވެގން މަހަކު އެއްފަހަރު މުސާރަ ދޭްނާވެނއެެވ.]ަވުގތީ މުވައްޒަފަކަށް ލިބެްނާވ މުސާރަ ފިޔަވައި، އެހެން ހުރިހާ މުަވއްޒަފުންނަށްެވސް،  

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

 ބާރާތުންނެވެ. އަންނަނިވި ޢި

)ށ( ަވޒީފާދޭ އެއްެވސް ފަރާތަކުން އޭާނެގ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރައިން އެއްެވސް އެއްޗެއް އުނިކުރެޭވނީ އަންނަިނިވ  

 .ޙާލަތުތަކުަގއެެވ



 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް   ސޭވް ދަ ޑްރީމް މޯލްޑިވްސް 

 VTR/2022/114މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ނިހާދު އަޙްމަދު

                                             

 

17 ގެ  11 ޞަފްޙާ      
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 ؛ުނަވތަ ކޯޓު އަމުރަކާ އެއްޮގތްާވ ޮގތުެގމަތިން އުނިކުރަންޖެހޭ އެއްޗެއް އުނިކުރުން  ޤާނޫުނގައިާވ ޮގތުެގމަތިން (1)

ަވޒީފާދޭ ފަރާތުން މުަވއްޒަފަކަށް ހޯދައިދީފައިާވ ގެއެއް ނުަވތަ ދިރިއުޅޭނެ ތަނެއް ހޯދުމަށް، ުނަވތަ ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ދީފައިާވ،  (2)

ބެންާވ ފައިސާއާ ގުޅޭޮގތުން ުނަވތަ އޭނާ އެ މުަވއްޒަފަކަށް ދޫކުރާ ލޯަނކާ ނުަވތަ އޭނާ އެމުަވއްޒަފަކަށް ިވއްކާ މުދަލަކަށް ލި

ނުަވތަ އޭނާ ގެރެންޓީކޮށްދީެގން ހޯދައިދޭ ލޯނަކާ ނުަވތަ މުސާރައިެގ އެޑްާވްނސްެގ ޮގތުގައި ދީފައިާވ ޢަދަދަކާ ުގޅޭޮގތުްނ 

ތަ މުަވއްޒަފަކަށް ލިބޭ އުޖޫރައިެގ ތިްނބައިކުޅަ މުަވއްޒަފުެގ ހުއްދަ، ލިޔުމަކުން ލިބިެގްނ، އެ ހުއްދަދޭ ޢަދަދަކަށް، ުނަވ

 ؛އެއްބަޔަށްވުރެ ިގނަ ނުާވނޭހެން އުނިކުރާ އުނިކުރުން 

އެމުވައްޒަފެއްެގ ޗުއްޓީއާުގޅޭ ުނަވތަ ބޭސްފަރުވާއާުގޅޭ ނުަވތަ އިންޝުއަރެންސާގުޅޭ ފަންޑަކަށް، ނުަވތަ ޕްރޮިވޑެންޓް ފަންޑަކަށް  (3)

 ޮގތުްނ އުނިކުރާ އުނިކުރުން. [ ދެއްކުމަށް ލިބެްނޖެހޭ ފައިސާއާގުޅޭ 

ނަންބަރު   6.1 ގެ    2008/2ާޤނޫނު  ާޤނޫނު(  )  55)ވަޒީފާއާބެހޭ  ގެ  )ށ(  މާއްދާގެ  ނަންބަރަށް  1ވަނަ  ވަނަ   )

ރިޢާޔަތްކުރުމުން، ާޤނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ނުވަތަ ކޯޓު އަމުރަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، ވަޒީފާދޭފަރާތަށް މުވައްޒަފުގެ  

އާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި މެދުވެރިވެފައިވާ ޢާންމު    19-މުސާރައިން އުނިކުރެވިދާނެކަން އެނގެން އޮންނައިރު، ކޮވިޑް

ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި، ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކަށް މުވައްޒަފުންގެ އުޖޫރައިން އުނިކުރެވިދާނެ، އަދި  

ގައި   2020ސެޕްޓެންބަރު    22ފަސްކުރެވިދާނެ ޚާއްަޞ ޙާލަތްތަކަކާއި ަޝރުޠުތަކެއް  މުވައްޒަފުންނަށް އުޖޫރަ ދިނުން  

ާޤނޫނު ނަންބަރު   ާޤނޫނު    2020/20ގެޒެޓްކުރެވިފައިވާ،  ( ގައި  2020)ޢާންމު ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ 

 ބަޔާންކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ވަނަ މާއްދާގެ    1( ގެ  2020 ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ާޤނޫނު  ިޞއްޙަތުގެ  ޢާންމު)  2020/20  ނަންބަރު  ާޤނޫނު  އެގޮތުން، 6.2

ާޤނޫނަކީ، ކޮވިޑް އާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި މެދުވެރިވެފައިވާ ޢާންމު ިޞއްޙަތުގެ    19-)ހ( އަށް ބެލުމުން، އެ 

ވިޔަފާރިތަކަ ފަރުދުންނާއި، ޢާއިލާތަކާއި،  ޙާލަތުގައި، ވަކިވަކި  ރައްކާތެރިކަން  ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ  އެހީތެރިކަމާއި  ށް 

މެދުކެނޑުމެއްނެތި  ނިޒާމު  ހިންގުމުގެ  ދައުލަތް  އެޅުމަށާއި،  ފިޔަވަޅުތައް  ޚާއްަޞ  އަޅަންޖެހޭ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި 

ނދަށް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި، ކަމާބެހޭ ާޤނޫނުތަކުގައި ބަޔާންކުރާ އިޖުރާއަތުތަކަށް އެހިނދުން އެހި

އުޞޫލުތައް   ޚާއްަޞ  ޢަމަލުކުރާނެ  ގުޅޭގޮތުން  އެކަންކަމާ  ގެނެސް،  ބަދަލުތައް  ވަގުތީ  ގެންނަންޖެހޭ  ކޮންމެހެން 

އާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި   19-ކަނޑައެޅުމުގެ ާޤނޫނުކަން އެނގެން އޮންނައިރު، އެ ާޤނޫނަށް ޢަމަލުކުރާނީ، ކޮވިޑް



 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް   ސޭވް ދަ ޑްރީމް މޯލްޑިވްސް 
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ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު، ނުވަތަ އެ ާޤނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު، އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ޢާންމު ިޞއްޙަތުގެ  

އާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިޢުލާންކުރާ އެނޫންވެސް ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ނުވަތަ ކާރިސާގެ ޙާލަތެއް    19-ކޮވިޑް

ވަނަ މާއްދާއަށް   3 ާޤނޫނުގެ  )ފަސްދޮޅަސް( ދުވަސް ހަމަވާ ތާރީޚުގެ ނިޔަލަށްކަން، އެ  60ނިމުމަކަށް ގެންނަތާ  

 ބެލުމުން އެނގެން އޮވެއެވެ. 

  މާއްދާގައި   ވަނަ  3  ގެ(  2020  ާޤނޫނު  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި  ިޞއްޙަތުގެ  ޢާންމު)  2020/20  ނަންބަރު  ާޤނޫނު  6.3

  ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ ގުޅިގެން އާ 19-ކޮވިޑް މުއްދަތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

އިން އެއްވެސް މިންވަރެއް އުނިކުރުން ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތަށް  ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތުގެ އުޖޫރަ  (1)

 ނުވަތަ؛ އުޖޫރަ ދިނުމަށް ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތު ފަސްކުރުން

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

 ؛ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލުންވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތް  (3)

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

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރިއަށް ނުރަނގަޅު އަސަރެއް ކޮށްފައިވުމާއެކު، އެފަދައިން ކޮށްފައިވާ ނުރަނގަޅު އަސަރުގެ  

ޒީފާދޭ ފަރާތަށް ލިބެމުންއައި އާމްދަނީ ދަށްވެ، އެ އާމްދަނީން މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިން ދެމުން އައިސްފައިވާ  ސަބަބުން ވަ

މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ދެމުން ނުގެންދެވޭ މިންވަރަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރިއަށް އަސަރުކޮށްފައިވާ ޙާލަތުގައި  

ާޤނޫނު  އެކަނިކަން ޢާންމު ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރަ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( އިން    9ގެ    2020އްކަލުގެ 

ފިޔަވަޅު   މުވައްޒަފަކާމެދު  ޙާލަތެއްގައި  ތެރެއިން  ޙާލަތްތަކުގެ  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  އޮންނަކަމާއި،  އެނގެން 

ސާބި ގޮތުގެމަތިންކަން  އެއްގޮތްވާ  ާޤނޫނާ  އަޅާފައިވަނީ  ފިޔަވަޅު  މުވައްޒަފާމެދު  އެ  ތުކޮށްދިނުމަކީ އަޅާފައިވާނަމަ، 

ވަނަ މާއްދާގެ )އ(   9ގެ    2020ވަޒީފާދޭފަރާތުގެ ޒިންމާއެއްކަމުގައި ޢާންމު ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ާޤނޫނު  

 ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 



 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް   ސޭވް ދަ ޑްރީމް މޯލްޑިވްސް 
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  3( ގެ  2020ނޫނު  )ޢާންމު ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ާޤ  2020/20އަދި ހަމަ އެހެންމެ، ާޤނޫނު ނަންބަރު   6.4

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

އުޖޫރައިން އެއްވެސް މިންވަރެއް އުނިކުރުން ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތަށް އުޖޫރަ ދިނުމަށް ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި  

ފޮނުވުން، ކަނޑައަޅާފައި  ޗުއްޓީއަށް  ނުލިބޭގޮތަށް  އުޖޫރަ  ފަރާތަށް  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ނުވަތަ  ފަސްކުރުން  މުއްދަތު  ވާ 

މިއިން ފިޔަވަޅެއް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން މުވައްޒަފަކާމެދު އެޅޭނީ، މުވައްޒަފާ މަޝްވަރާކޮށް، އެ ބަދަލު ގެނައުމަށް މުވައްޒަފު  

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި    9ގެ    2020ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ާޤނޫނު  އެއްބަސްވާނަމަ ކަމުގައި ޢާންމު ިޞއްޙަތުގެ  

 ބަޔާންކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

   ގައި،( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 51 ގެ( ާޤނޫނު ވަޒީފާއާބެހޭ)ގެ  )ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( 2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  6.5

އަހަރެއްެގ ރަމަޟާން މަސް ފެށުމުެގ ކުރިްނ   މުަވއްޒަފަކަށް ރަމަޟާން މަހުެގ ޢިނާޔަތުެގ ޮގތުގައި ކޮްނމެ'ަވޒީފާ އަދާކުރާ ކޮްނމެ ދިެވހި  

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

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ާޤނޫނު މިފަދައިން  މި    އަންނަނިވި   ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ  ގައި(  ހ)   މާއްދާގެ  ވަނަ  20  ގެކަމާއި 

 . ޢިބާރާތުންނެވެ

 ،ަވޒީފާދޭ ފަރާތުން   ،އޭނާެގ މުސާރައިން ކެނޑުން ފިޔަވައި   ،]މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާ އަދާކުރަްނޖެހޭ ަގޑީގައި ަވޒީފާއަށް ުނނިކުންނަ ަވުގތަށްާވ މިންވަރު 

 މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާއަށް ުނނިކުތުމާ ުގޅިެގން އިތުރު ޖޫރިމަނާކޮށްެގން ނުާވެނއެެވ.[

 ގައި ( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ  54 ގެ( ާޤނޫނު ވަޒީފާއާބެހޭ) 2008/2 ނަންބަރު ާޤނޫނު 6.6

ލިޔުމެއް   ހިމެނޭ  ކަންތައްތައް  ތިރީަގއިއެާވ  އެމުސާރަޔާއެކު  މުސާރަދޭއިރު،  ަވޒީފާދޭފަރާތުްނ  ]މުަވއްޒަފުްނނަށް 

 މުަވއްޒަފުްނނަށް ދޭްނާވެނއެެވ. 

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



 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް   ސޭވް ދަ ޑްރީމް މޯލްޑިވްސް 
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ޢަދަދު  (2) އެ  ޢަދަދާއި  ކެނޑި  އެޮގތުްނ  ކަނޑާފައިާވނަމަ،  ޖުމްލައިން  އެމުސާރައިެގ  ޢަދަދެއް  އެއްެވސް 

 ؛ކަނޑަންޖެހުނު ސަބަބު

 ދަތުަގއި، މުވައްޒަފަށް މުސާރައިެގ ޮގތުަގއި ދެޭވ އަސްލު ޢަދަދު. [މުސާރަދެޭވ މުއް (3)

 ގައި،( ށ) މާއްދާގެ އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ބަޔާންކުރެވިފައިވާއިރު، ޢިބާރާތުން މި 6.7

ހުންނަްނާވނެކަމަށް މި މާއްދާެގ )ހ( ގައި ބުނެފައިާވ ]މި މާއްދާެގ )ހ( ގައިާވ ޮގތުެގމަތިްނ ޢަމަލުކުރުމުެގ ބަދަލުގައި، މުސާރައިެގ ބަޔާނުަގއި  

ޮގ ަވުގތު ސޮއިކުރުާވ  ލިބޭ  މުސާރަ  މުވައްޒަފުންލައްާވ،  ދަފުތަރެއްަގއި  މުސާރައިެގ  އިންނަ  ތައްޔާރުކޮށްފައި  ހިމެނޭޮގތަށް  ތަށްެވސް  މަޢުލޫމާތު 

 ހަމަޖެއްސިދާެނއެެވ.[ 

ނަށް މުސާރައިގެ ބަޔާން ލިޔުމުން ދިނުމަކީ، ނުވަތަ މުސާރައިގެ  މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކުރެވިފައިވުމުން، މުވައްޒަފުން

މަހަށް   މަހުން  މުވައްޒަފުންލައްވާ  އޭގައި  ތައްޔާރުކޮށް  ދަފްތަރެއް  ހިމެނޭ  މަޢުލޫމާތުތައް  ހުންނަންވާ  ބަޔާނުގައި 

ވަނަ މާއްދާގެ    54  )ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު(  2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް  ސޮއިކުރުވުމަކީ،  

ހޯދުމަށް   ދަށުން ފަރާތުން މި މައްސަލައިގައި  ހުށަހެޅި  ލާޒިމުކަމެއްކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. އެހެންކަމުން މައްސަލަ 

އެކަމާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުން ހުށަހަޅައި އެކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ  މުސާރަ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދީފައިވާނަމަ  އެދިފައިވާ  

 އްދުވި ފަރާތަށް އޮތް ޒިންމާއެއްކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ. މައްސަލަ ރަ

އާއި ރަމަާޟން މަހުގެ  ފައިސާ   ނުލިބިވާށް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެދިފައިވާ ފަދައިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަ 6.8

ގުޅިގެން ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ވަޒީފާ  އާ    19-ކޮވިޑްއި  ދީފައިވާކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޢިނާޔަތް

ދިނުމަށް  އުޖޫރަ  ފަރާތަށް  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ނުވަތަ  އުނިކުރުން  މިންވަރެއް  އެއްވެސް  އުޖޫރައިން  ފަރާތުގެ  އަދާކުރާ 

ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތު ފަސްކުރުން ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތަށް އުޖޫރަ ނުލިބޭގޮތަށް 

ޗުއްޓީއަށް ފޮނުވުން، މިއިން ފިޔަވަޅެއް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން މުވައްޒަފަކާމެދު އެޅޭނީ، މުވައްޒަފާ މަޝްވަރާކޮށް، އެ 

  9ގެ    2020ބަދަލު ގެނައުމަށް މުވައްޒަފު އެއްބަސްވާނަމަ ކަމުގައި ޢާންމު ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ާޤނޫނު  

ވަނަ އަހަރުގެ މޭ އަދި ޖޫން    2020މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް    ،ހިނދުވާވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައި

މުސާރައިން   ދީފައިވާ  މިންވަރެއް  މަހުގައި  ފަރާތާއި  އެއްވެސް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އުނިކޮށްފައިވަނީ 



 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް   ސޭވް ދަ ޑްރީމް މޯލްޑިވްސް 
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  2021އަދި    2020މުސާރައާއި  ށް ނުލިބިވާ  އި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަދިނުމާސާބިތުކޮށްކަން  މަްޝވަރާކުރުމަށްފަހު

ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަާޟން މަހުގެ ޢިނާޔަތުގެގޮތުގައި ލިބިދިނުމަށް އެދިފައިވާ ފައިސާ އެފަރާތަށް ދީފައިވާނަމަ އެކަން  

ކަމަށްވީހިނދު،    ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ ޒިންމާއެއް  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  ކަންކަންމައްސަލަ  ފާހަގަކޮށްފައިވާ    އިސްވެ 

މައްސަލަ    ،މެއް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީޔުމުގެ ގޮތުން އެފަދަ އެއްވެސް ލިޔެކިސާބިތުކޮށްދިނު

މި މައްސަލައިގައި    ވޭ ސަބަބަށްޓަކައި،ބުރަނުވެދީފައިވާކަމަށް  އަދި ރަމަާޟން މަހުގެ ޢިނާޔަތް  ށް މުސާރަ  ފަރާތަހުށަހެޅި  

 -/USD800އެފަރާތަށް މަހެއްގެ މައްޗަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ޖެހޭ  އެދިފައިވާ ފަދައިން    ންމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތު

ތެރެއިން ނުލިބިވާ  ވަނަ އަހަރުގެ މޭ އަދި ޖޫން މަހުގެ މުސާރައިގެ    2020)އަށްސަތޭކަ ޑޮލަރު( ގެ ނިސްބަތުން  

ވަނަ އަހަރުގެ   2020)ހަސަތޭކަ ސާޅީސް ޑޮލަރު( އާއި،    -/USD640)ސާޅީސް ޕަސަންޓް( ގޮތުގައިވާ    40%

ވަނަ    2021ސެޕްޓެންބަރު    01  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިވި ތާރީޚު ކަމުގައިވާ   ޖުލައި މަހުން ފެށިގެން 

އަދި    ޑޮލަރު(ސައްތަ  އި )އެގާރަހާސް ދު  -/USD11,200)ސާދަ( މަސްދުވަހުގެ މުސާރައަށްވާ    14ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް  

ފަރާތަށް   ހުށަހެޅި  ޢިނާޔަތު  2020މައްސަލަ  މަހުގެ  ރަމަާޟން  އަހަރުގެ  ނުލިބިވާ    ގެވަނަ  ރ.  -/3000ގޮތުގައި 

ރ. )ތިންހާސް -/3000ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަާޟން މަހުގެ ޢިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ނުލިބިވާ    2021އާއި  )ތިންހާސް ރުފިޔާ(  

 ބުރަވެވެއެވެ. ފައިސާކަމުގައި ން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދޭން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުރުފިޔާ( އަކީ 

 

 

 މައްސަލައިގެ ނިންމުން:  

ލިޔެކިޔުންތަ ހުށަހެޅި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބެލިއިރުކަށް  ދެންފަހެ،  އަޙްމަދު ނިހާ، ރިޢާޔަތްކޮށް               ދު 

ސޭވް ދަ ޑްރީމް މޯލްޑިވްސް  (  A309651)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:   ލިފަރު / މާލެ()މއ. ބޮ

ގެ ޕެންޑަމިކްގެ    19-ކޮވިޑްގެ މަާޤމުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް،    'ޕާރޗޭސިންގ މެނޭޖަރ'  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ

)ފަސްދޮޅަސް އިންސައްތަ(   60މަހުގެ މުސާރައިގެ %  ޖޫންވަނަ އަހަރުގެ މޭ އަދި    2020ޙާލަތު އައުމާއި ގުޅިގެން  



 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް   ސޭވް ދަ ޑްރީމް މޯލްޑިވްސް 

 VTR/2022/114މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ނިހާދު އަޙްމަދު
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)ހަސަތޭކަ ސާޅީސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު(   -/USD640އިންސައްތަށް    40ދިނުމަށްފަހު، އެ ދެމަހުގެ މުސާރައިގެ ބާކީ %

ހޭ  މަސްދުވަހުގެ މުސާރަ ނުދީވާތީޖެ   14ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުން ފެށިގެން    2020އެ ފައިސާއާއި،    ދީފައިނުވާތީ

USD11,200/-    ްދުއިސައްތަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު( އާއިއެކުޖެހޭ  )އެގާރަހާސUSD11,840/-   ައެގާރަހާސް އަށްސަތޭކ(

އެދި ނަގައިދިނުމަށް  ސް ރުފިޔާ(  ހާ)ތިން  ރ.-/3,000ސާޅިސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު( އާއި ރަމަާޟން މަހުގެ އިނާޔަތަށްވާ  

އަޙްމަދުގެހާނި ޑްރީމް  ފަރާތުން    ދު  ގައި    2022މޭ    08ރައްދުވާގޮތަށް  ޑަށް  ލިމިޓެ  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސްސޭވް ދަ 

 ހުށަހެޅި މި މައްސަލައިގައި،ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް 

އަޑުއެހުންތަކަށް   ހަމަޖެހުނު ވުމަށް  ގައި ބޭއް  2022އޮގަސްޓު    31އާއި    2022ޖޫން    29އާއި،    2022ޖޫން    27

ސޭވް ދަ  ރައްދުކުރެވުނުނަމަވެސް،    ސޭވް ދަ ޑްރީމް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށްހާިޟރުވުމަށް އަންގާ އަމުރުތައް  

ގަވާއިދު ނަންބަރު  ހާިޟރުވެފައިނުވާ ސަބަބަށްޓަކައި،  މި އަޑުއެހުންތަކަށް  ފަރާތުން  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ    ޑްރީމް މޯލްޑިވްސް

2022/R-14    ެސޭވް ދަ ޑްރީމް މޯލްޑިވްސް  ގެ ދަށުން  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(    54)ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދު( ގ

 ޣައިރު ހާޟިރުގައި މި މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންގޮސް، ޑުގެ  ލިމިޓެ ޕްރައިވެޓް

ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ    ދީފައިވާކަން  އެފަރާތަށް  ،ފަރާތުން ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ މުސާރަ  ނިހާދު އަޙްމަދުގެއިގައި  މި މައްސަލަ

ފަރާތަށް މަހެއްގެ  އެ  އެދިފައިވާ ފަދައިން  މަދުޙްނިހާދު އަ،  ކަމުގައި ބުރަވެވޭތީމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ޒިންމާއެއް  

ވަނަ އަހަރުގެ މޭ އަދި    2020)އަށްސަތޭކަ ޑޮލަރު( ގެ ނިސްބަތުން    -/USD800މައްޗަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ޖެހޭ  

)ހަސަތޭކަ ސާޅީސް   -/USD640)ސާޅީސް ޕަސަންޓް( ގޮތުގައިވާ    %40ޖޫން މަހުގެ މުސާރައިގެ ތެރެއިން ނުލިބިވާ  

 14ލަށް  ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަ   2021ސެޕްޓެންބަރު    01ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުން ފެށިގެން    2020ޑޮލަރު( އާއި،  

ވަނަ އަހަރުގެ    2020ސައްތަ ޑޮލަރު( އަދި  އި)އެގާރަހާސް ދު  -/USD11,200މުސާރައަށްވާ  )ސާދަ( މަސްދުވަހުގެ  

  ހަހާސް ރ. )-/6,000ގޮތުގައި ނުލިބިވާ    ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަާޟން މަހުގެ ޢިނާޔަތުގެ  2021އި  ރަމަާޟން މަހުގެ ޢިނާޔަތާ

 ކަނޑައަޅައި، ނަގައިދިނުމަށް  ރުފިޔާ( ނިހާދު އަޙްމަދަށް

  ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތިރީސް)  30( އިން ފެށިގެން  2022ސެޕްޓެންބަރު    04)އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު އެންމެހައި ފައިސާ  

އެކަން ތަންފީޛުކޮށް    ލިޔުމުން ނަލަށް  ޓްރައިބިއު  ވަޒީފާއާބެހޭ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ(  ތިނެއް)  3  ހަމަޖެހޭތާ  ފުރިހަމައަށް 



 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް   ސޭވް ދަ ޑްރީމް މޯލްޑިވްސް 

 VTR/2022/114މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ނިހާދު އަޙްމަދު
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ސޭވް  ،  މައްޗަށް އަންގައި އަމުރުކޮށް  ގެލިމިޓެޑް  ސޭވް ދަ ޑްރީމް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓްމި މައްސަލަ ރައްދުވި  އެންގުމަށް،  

 މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ.  ޣައިރު ހާިޟރުގައި  ދަ ޑްރީމް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ

 1444ޞަަފުރ    08

 2022 ސެޕްޓެންބަރު 04

 

 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ  

 

 މަރްޔަމް ރިޝްފާ    

  މެންބަރު ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ   


