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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 

 VTR/2022/53 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ބޯނަސް ފައިސާ ނުލިބުން، މެޑިކަލް ބިލްތަކަށްވާ ފައިސާ ނުލިބުން މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2022ފެބުރުވަރީ  10 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2022ސެޕްޓެންބަރު  29 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 އާންޑްރޭ ކްރެްޝމަން )ޖަރުމަނުވިލާތު( މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (C5HTZZ9ZG)ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު: 

 އެމްފާރ ކުޑަވިލިނގިލި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (C-0353/2010)ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭަޝން ނަންބަރު: 

 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

( C5HTZZ9ZGޖަރުމަނުވިލާތުގެ ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ އާންޑްރޭ ކްރެްޝމަން )ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު:    ،މައްސަލައަކީ  މި

ދެމެދު   ލިމިޓެޑްއާ  ޕްރައިވެޓް  ކުޑަވިލިނގިލި  ސޮއިކޮށްފައިވާ    2019އޮކްޓޫބަރު    08އެމްފާރ  ވަޒީފާގެ  ގައި 

ގެ    2020އޮކްޓޫބަރު    14އިން    2019އޮކްޓޫބަރު    15ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން    8.5އެއްބަސްވުމުގެ  

އަދި   ހުށަހެޅި    2021ރު  އޮކްޓޫބަ  14އިން    2020އޮކްޓޫބަރު    15ނިޔަލަށް  މައްސަލަ  އިން  އެމްފާރ  ނިޔަލަށް  ގެ 
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އެއްބަސްވުމުގެ   ވަޒީފާގެ  ދައްކާފައިނުވާތީއާއި،  ބޯނަސް  އަހަރީ  ދައްކަންޖެހޭ  އެއްގޮތަށް   13ފަރާތަށް  މާއްދާއާ  ވަނަ 

ހުށަހެޅި ފަރާތަށް   މައްސަލަ  އިން  ޕްރޮގްރާމް ފޯރުކޮ  ިޞއްޙީބައިނަލްއަްޤވާމީ  އެމްފާރ  ށްދީފައިނުވާތީ، އިންުޝރެންސް 

އޮކްޓޫބަރު    14އިން    2019އޮކްޓޫބަރު    15ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން    8.5ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ  

ގެ ނިޔަލަށް އެމްފާރ އިން މައްސަލަ    2021އޮކްޓޫބަރު    14އިން    2020އޮކްޓޫބަރު    15ގެ ނިޔަލަށް އަދި    2020

ފަރާތަށް   ބޯނަސްގެހުށަހެޅި  ދައްކަންޖެހޭ    އަހަރީ  މުސާރައަށްވާ    2ގޮތުގައި  މަހުގެ   USD24,000)ދޭއް( 

އެއްބަސްވުމުގެ   ވަޒީފާގެ  އިން  އެމްފާރ  އާއި  ޑޮލަރު(  އެމެރިކާ  ޚިލާފުވުމުގެ    13)ސައްވީސްހާސް  މާއްދާއާ  ވަނަ 

ފަރާތުން   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މުއްދަތުގައި  ދެމިހުރި  ވަޒީފާގައި  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޚަރަދުގެ    ިޞއްޙީސަބަބުން 

އެމެރިކާ  )ހަތްހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް އެއް    USD7,461.65ލަ  ގޮތުގައި އަމިއްލައަށް ކުރަންޖެހިފައިވާ ޖުމު 

)ތިރީސް އެއްހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް    USD31,461.65ސެންޓް( އާއެކު ޖުމުލަ    ސްޑޮލަރު ފަސްދޮޅަސް ފަ

ސެންޓް(   ފަސް  ފަސްދޮޅަސް  ޑޮލަރު  އެމެރިކާ  ދައެއް  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އިން  އެމްފާރ  އްކަންޖެހޭ  އަކީ 

)ހަތެއް(    7ދިނުމަށާއި، އެ ޢަދަދު މި މައްސަލަ ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  ޢަދަދެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައަ

އަމުރުކޮށްދިނުމަށް ދެއްކުމަށް  އެއްފަހަރާ  އެކީ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އިން  އެމްފާރ  ތެރޭގައި  އެދި   ދުވަހުގެ 

ކްރެްޝމަން ލިމިޓެޑަށް    އާންޑްރޭ  ޕްރައިވެޓް  ކުޑަވިލިނގިލި  ގައި   2022  ފެބުރުވަރީ  10ރައްދުވާގޮތަށް  އެމްފާރ 

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. 

 ގެ ރައުޔު މެންބަރު 

 ރައުޔު   މިފްރާޒް ނިޒާރުގެ هللا ޢަބްދު 

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

ޖަރުމަނުވިލާތުގެ ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ އާންޑްރޭ ކްރެްޝމަން )ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު:    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްކަމުގައިވާ .1

C5HTZZ9ZG  )ާމުޚ ގޮތުގައި  ގެ  ފަރާތް"  ހުށަހެޅި  "މައްސަލަ  ފަހުން  މައްސަލަ  ޠަ)މީގެ  ފަރާތް(  ބުކުރެވޭ 

ގޮތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް  ހުށަހެޅުމުގެ 
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 VTR/2022/53މައްސަލަ ނަންބަރު:                               ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އާންޑްރޭ ކްރެޝްމަން

                                             

 

15 ގެ 3 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:  

 

ފަރާތަކީ    ،ނަޒަރުކުރުމުން ހުށަހެޅި  ފެށިގެން    2019އޮކްޓޫބަރު    15މައްސަލަ  ކުޑަވިލިނގިލި  އިން  އެމްފާރ 

ކުޑަވިލިނގިލި   އަންނަ  ހިންގަމުން  ލިމިޓެޑުން  ވަޒީފާ  ޕްރައިވެޓް  މެނޭޖަރުގެ  ޖެނެރަލް  މޯލްޑިވްސްގެ  ރިޒޯޓް 

)ބާރަހާސް    USD12,000އަދާކުރަމުން ދިޔަ ފަރާތެއްކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި  

 އެމެރިކާ ޑޮލަރު( ލިބޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ފަރާތްއެގޮތުން   1.1 ހުށަހެޅި  ލިމިޓެޑް  މައްސަލަ  ޕްރައިވެޓް  ކުޑަވިލިނގިލި  "މައްސަލަ    އެމްފާރ  ފަހުން  )މީގެ 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ަޝކުވާ  ރައްދުވާގޮތަށް    ށްރައްދުވި ފަރާތް" ގެ ގޮތުގައި މުޚާޠަބުކުރެވޭ ފަރާތް( އަ

 2019އޮކްޓޫބަރު    08މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާ ދެމެދު    ،ހުށަހެޅުމުގެ އަސާސަކީ

އޮކްޓޫބަރު    15ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން    8.5ގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ  

 2021އޮކްޓޫބަރު    14އިން    2020އޮކްޓޫބަރު    15ގެ ނިޔަލަށް އަދި    2020އޮކްޓޫބަރު    14އިން    2019

ފަ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އިން  އެމްފާރ  ނިޔަލަށް  ދައްކާފައިނުވާތީއާއި،  ގެ  ބޯނަސް  އަހަރީ  ދައްކަންޖެހޭ  ރާތަށް 

އެއްބަސްވުމުގެ   ފަރާތަށް    13ވަޒީފާގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އިން  އެމްފާރ  އެއްގޮތަށް  މާއްދާއާ  ވަނަ 

އެގޮތުން މައްސަލަ ރައްދުވި  އިންުޝރެންސް ޕްރޮގްރާމް ފޯރުކޮށްދީފައިނުވާތީކަމަށާއި،    ިޞއްޙީބައިނަލްއަްޤވާމީ  

އެއްބަސްވުމުގެ  ފަ ވަޒީފާގެ  ނުދީ    13ރާތުން  ފޯރުކޮށް  އިންޝުއަރެންސް  ިޞއްޙީ  އެއްގޮތަށް  މާއްދާއާ  ވަނަ 

ފަރާތުން   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޚިލާފުވެފައިވުމުން،  ސަތޭކަ   USD7,461.65އެއްބަސްވުމާ  ހަތަރު  )ހަތްހާސް 

ފަސްދޮޅަށް އެކެއް އެމެރިކާ ޑޮލަރު ފަސްދޮޅަސް ފަސް ސެންޓް( އަމިއްލައަށް ޚަރަދުކުރަން ޖެހިފައިވާކަމަށާއި،  

ފަރާތަށް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގުޅިގެން  ޚިލާފުވުމާ  އެއްބަސްވުމާ  އިން  އެމްފާރ  ޢަދަދަކީ  ސީދާ އެ  ލިބިފައިވާ 

ލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހޯދުމަށް ހުށަހެޅި ކަމުގައިވީނަމަވެސް، އެ ޢަދަދުގެ އެއްވެސް  ގެއްލުމަކަށް ވުމުން، މައްސަ

 ބައެއް އަދަށްވެސް ދައްކާފައިނުވާކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން    8.5ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ،   .2

އަދި    2020އޮކްޓޫބަރު    14އިން    2019އޮކްޓޫބަރު    15 ނިޔަލަށް   14އިން    2020އޮކްޓޫބަރު    15ގެ 

ންޖެހޭ  ގެ ނިޔަލަށް އެމްފާރ އިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަހަރީ ބޯނަސްގެ ގޮތުގައި ދައްކަ  2021އޮކްޓޫބަރު  
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)ސައްވީސްހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު( އާއި އެމްފާރ އިން ވަޒީފާގެ   USD24,000)ދޭއް( މަހުގެ މުސާރައަށްވާ    2

ދެމިހުރި   13އެއްބަސްވުމުގެ   ވަޒީފާގައި  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސަބަބުން  ޚިލާފުވުމުގެ  މާއްދާއާ  ވަނަ 

ފަރާތުން   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޖުމުލަ ޚަރަދު   ިޞއްޙީމުއްދަތުގައި  ކުރަންޖެހިފައިވާ  އަމިއްލައަށް  ގޮތުގައި  ގެ 

USD7,461.65   ުހަތްހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް އެއް އެމެރިކާ ޑޮލަރު ފަސްދޮޅަސް ފަސް ސެންޓް( އާއެކ(

ފަސްދޮޅަސް    USD31,461.65ޖުމުލަ   ޑޮލަރު  އެމެރިކާ  އެއް  ފަސްދޮޅަސް  ހަތަރު ސަތޭކަ  އެއްހާސް  )ތިރީސް 

ދިނުމަށާއި، ކީ އެމްފާރ އިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައިފަސް ސެންޓް( އަ

)ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެމްފާރ އިން    7އެ ޢަދަދު މި މައްސަލަ ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  

އަ ދެއްކުމަށް  އެއްފަހަރާ  އެކީ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  'މައްސަލަ  ިއްސެވަބާޔްނޮކށަްފިއާވ  ކަން  މުރުކޮށްދިނުމަށްމައްސަލަ 

  ފަާހަގުކެރެވެއެވ.   ހުށަހަޅާ ފޯމު' އަށް ނަޒަރުކުރުމުން

ަވޒާީފާއބެހޭ   .3 ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ޮގުތްނ  ަރއްދިުދުނުމެގ  ަޝުކާވައްށ  ަފާރުތެގ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

ުރުކުރުމްނ،  ަޒ'ަމްއސަަލިއެގ ަޖާވުބ ުހށަަހާޅ ޯފުމ' ަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ ަކްނކަަމްށ ަންޓަރިއިބުއނަަލްށ ހުށަަހޅަާފިއާވ  

ަފާރާތއި   ުހށެަހިޅ  ެދމުެދ  ަމްއސަަލ  ަފާރާތ  ަރއުްދިވ  ަވޒާީފެގ    2019ޮއްކޓަޫބުރ    08ަމްއސަަލ  ަގިއ 

ެގ ުމއަްދުތަގއި ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ  ެއްއަބްސުވެމްއަގިއ ޮސިއުކެރވަިފިއާވަކަމާށިއ، ެއގުޮތްނ އަަހީރ ބަޯންސ ެއީއ ަވޒާީފ

ަމްއސަލަ ުހށެަހޅި ަފާރުތން ބާަޔްނުކރި ަނަމެވްސ، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރުތން  ަފާރަތށް ިލބަިފިއުނވާ ެއްއެޗްއކަަމްށ  

ަގިއ    2021ޖަުލިއ   11ގެ ގުޮތަގިއ ހުށަަހޅަާފިއާވ ެއްކްސެޕްނސް ކެްލއްިމ ޯފުމަތކަށް ބުެލުމްނ، ެއއީ    2-ޮޑިކުއެމްންޓ

ުހށަަހޅަާފިއާވ ޯފެމްއަކން ެއނގްެނ ޮއްނަނަކމާަށިއ، ަމްއސަަލ ހުށެަހޅި ަފާރތް ަވޒާީފިއްނ ަވިކވީާތ އަެފރަާތށް ޭދްނޖެހޭ  

ަގިއ އަެފާރތްަށ ދްައަކްނޖޭެހ ެއްނމަެހިއ    2021ެސޕެްޓނަްބުރ    23ަފިއންަލ ެސޓްްލަމްންޓ ޭޕަމންޓް ިދުނުމެގ ޮގުތްނ  

ނަުދްއަކ އަެހިއަތަންށ  ަފިއނަލް  ަފިއާސައާކިއ  ަބާޔްނކްޮށ  ޚާަލްސުކިރަކަމްށ  ަދްއާކ  ަފިއާސެއްއ  ެއްނމަެހިއ  ިއާވ 

ަބާޔްނުކަރީނ   ސިްލްޕަގިއ  ެއ  ެއގުޮތްނ  ޮސިއޮކށަްފިއާވަކަމާށިއ،  ޭޕަމނުްޓަގިއ   I agree that“ެސޓްްލަމްންޓ 

KUDA VILLINGLI MALDIVES has fully settled all my dues up to the date of 

resignation / termination, hence I do not have any further claim whatsoever from 

the company.”  ަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރުތން    2021ސްެޕެޓނަްބުރ    23، މިފަަދިއނަްކަމާށިއ، އެެހްނަކުމްނ
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ޭޕަމްންޓ ސިްލ ިއުޤާރރުވަެފިއާވ ަފިއންަލ  ަފާރުތްނ ަމްއސަަލ  ައިމއަްލައްށ ޮސިއޮކްށ  ަދުށްނ ަމްއސަަލ ަރއްދިުވ  ުޕެގ 

ުހށެަހިޅ ަފާރތްަށ ަދްއަކްނޖޭެހ އްެނމަެހިއ ަފިއާސެއްއ ަދްއާކ ޚާަލްސޮކށަްފިއާވަކަމާށިއ، އުިތަރށް ަދްއަކްނޖޭެހ ެއްއެވްސ  

ޮއްނަނަކަމްށ ެއނެގްނ  ިއުޤާރުރވަެފިއާވަކްނ  އަެފާރތްުނ  ެންތަކްނ  ަރއުްދ  ެވްސަފިއާސެއްއ  ަފާރުތްނ  ަމްއސަަލ  ިވ 

 ފަާހަގޮކށަްފިއެވެއެވ. 

ފައިނަލް ސެޓްލްމަންޓުގެ ދަށުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބެންޖެހޭ   މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ، .4

އަމިއްލައަށް   ނޯންނާނެކަމަށް  ފައިސާއެއް  އެއްވެސް  ދައްކަންޖެހޭ  ފަރާތަށް  އެ  ދެން  ލިބުމަށްފަހު  ފައިސާ 

ފައިސާއެއް  އިުޤރާރުވެފައި ފައިސާއަކީ ދައްކަންޖެހޭ  ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ  އަލުން  ޙާލު، މި މައްސަލައިގެ ދަށުން  ވާ 

   ނޫންކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށްކަން އެނގެން އޮވެއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި  .5

މި   ދެފަރާތުންވެސް އެއްވެސް ަޝފަހީ ހެއްކެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ،ޝަފަހީ ހެކިން ހުށަހަޅަން ދެވުނު ފުރުަޞތުގައި  

 އްގެ ހެކިބަސް ނަގާފައިނުވާނެއެވެ.  މައްސަލައިގައި އެއްވެސް ޝަފަހީ ހެއްކެ

ިޞއްޙީ ފަރުވާގެ ގޮތުގައި  ފައިސާ ނުލިބިގެންނާއި    ގެ ބޯނަސްއަހަރީ  މި މައްސަލައަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް   .6

މި   މައްސަލައެއްކަމަށްވާތީ،  ހުށަހަޅާފައިވާ  އެދި  ނަގައިދިނުމަށް  ފައިސާ  ޖެހުނު  ޚަރަދުކުރަން  އަމިއްލައަށް 

އަށް ކަމަށް ބުރަވެވޭތީ، ނިންމުމަށް ވާިޞލުވުމުގައި ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭނީ ހަމައެކަނި އެ ދެ ނުކުތާމައްސަލައިގެ  

   އެކަންކަން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.

 -ނުން: ބު ފަރާތުން  އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަހަރި ބޯނަސްގެ ފައިސާ ނުލިބޭކަމަށް   .7

ފަރާތަށް   7.1 ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  ޖުމުލަގޮތެއްގައި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެގޮތުން 

އެއްބަސްވުމުގެ   ވަޒީފާގެ  ވަރަށް    8.5އެފަރާތުގެ  ދެވޭނެކަމަށް  ބޯނަސް  އަހަރީ  އެފަރާތަށް  މާއްދާގައި  ވަނަ 

ހުށަ  މައްސަލަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި،  އިބާރާތުން  އެއްބަސްވުމުގެ  ަޞރީޙަ  ވަޒީފާގެ  އެފަރާތުގެ  ފަރާތް  ހެޅި 

އެ  ނުދެވޭނެކަމަށް  ބޯނަސް  ލިބެންޖެހޭ  އެފަރާތަށް  ވަކިވެއްޖެނަމަ  ވަޒީފާއިން  ކުރިން  ހަމަވުމުގެ  މުއްދަތު 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ޑަށްޑަވިލިނގިލި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެކު .އެފް.އޭ.އާރްއެމް
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އިްޞ ދަށުން  އެޑެންޑަމްގެ  ފުރަތަމަ  ގެނެވުނު  މާއްދާގައި    8.7ޙުކުރެވުނު  ލާއެއްބަސްވުމަށް  ވަނަ 

ށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަ

އަހަރުގެ ވަޒީފާގެ   2ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ    6ވަކިވެފައިވަނީ އެފަރާތުގެ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ  

އްދުވި ފަރާތުގެ އެޕްރޫވަލް ލިބި، އެމްފާރގެ  މުއްދަތު ހަމަވުމުންކަމަށާއި، އަދި އެ ފައިސާ ދެވޭނީ މައްސަލަ ރަ

ގައިޑްލައިންތަކާއި އުޫޞލުތަކާއި އަދި އިޖުރާއަތުތަކުގެ ތެރެއިންކަމަށްވާއިރު އެފަދަ އިޖުރާއަތުތަކެއް ކުންފުނިން  

އެއީ   ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް  ނެތްކަމަށް  ދެވެން  ބޯނަސް  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެކުލަވާލާފައިނުވާތީ 

ބައިވެރިއެއްގެ   އެއްބަސްވުމުގެ  އެ  ދަށުން  އެއްބަސްވުމެއްގެ  ކުރެވޭނެ  ތަންފީޛު  އަދި  ލިބިފައިވާ  ބާރު  ާޤނޫނީ 

އަދާނުކުރުމަށް   ވާޖިބުތައް  ވުޖޫދުކޮށްފައިވާ  ނޫންކަ މައްޗަށް  އުޛުރެއް  ަޞއްޙަ  އެގޮތުން  އޮތް  މަށާއި، 

ވެރިއެއްގެ މައްޗަށް ލާޒިމުވާ ކަންތައްތައް ކުރެވޭނެ ކޮންޓްރެކްޓްގައިވާ ަޝރުތުތަކާ ޚިލާފަށް ކޮންޓްރެކްޓުގެ ބައި

އެކަނި އިސްތިސްނާ ޙާލަތަކީ އެކޮންޓްރެކްޓުގެ އަނެއް ބައިވެރިޔާ އޭނާގެ މައްޗަށް ލާޒިމުވާ ކަމަކަށް ދުލެއް ހަމަ

ދީފިނަމަ ނުވަތަ ކޮންމެވެސް އެހެން ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރަން އެއްބަސްވެއްޖެނަމަ ކަމަށް ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު  20 ގައި  )ހ(  މައްދާގެ  ރައްދުވި ވަނަ  މައްސަލަ  ދަށުން  އެއްބަސްވުމުގެ  ވަޒީފާގެ   ،

ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަހަރީ ބޯނަސް ދިނުމަށް އޮތް އިލްތިޒާމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  

އިޖުރާއަތެއް   ނުވަތަ  ޕޮލިސީއެއް  އިންޓަރނަލް  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އަދި  ދީފައި  ދުލެއް 

އިރެއްގައި  އެކުލަވާލެވި  އެއްވެސް  ގޮތަށް  ނުޖެހޭ  ދޭން  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ޢަދަދު  އެ  ފައިނުވާނަމަ 

ާޤނޫނީ  އެއްބަސްވެފައިނުވާނެކަމަށާއި،   އޮތް  ދެމެދު  ފަރާތާ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އާއި  އެމްފާރ  އިތުރުން  މީގެ 

ކަމަށްވާއި މައްޗަށް  އެއްބަސްވުމުގެ  ވަޒީފާގެ  ބިނާވެފައިވަނީ  ބޯނަގުޅުން  އަހަރީ  ފަރާތުން  އެމްފާރގެ    ސް ރު، 

އެހެން   ނުވަތަ  ޕޮލިސީއެއް  އަހަރީ  އިޖުރާއަދިނުމާބެހޭ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެފަރާތުން  ނެތުމަކީ  ތެއް 

ޙާލަތެއްނޫންކަމަށާއި،  އިސްތިސްނާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އެއްބަސްވުމުގައި  ވަޒީފާގެ  ހުރުމަށް  ނުދީ  ބޯނަސް 

ލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާގެ  އެހެންކަމުން މައްސަ

ނަފީކުރާފަދަ    8.5އެއްބަސްވުމުގެ   އޮތްކަން  އިލްތިޒާމު  ދިނުމުގެ  ބޯނަށް  އަހަރީ  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ 

 ވެއެވެ. މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައި  ވެސްކަންތައްތަކެއް ނޫންކަމަށް
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ޖުމުލަގޮތެއްގައި   7.2 ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ގުޅިގެން  ނުކުތާތަކާ  ފާހަގަކުރި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

އަހަރީބަޔާންކޮށްފައިވަނީ   ނެތުމުން  އިޖުރާއަތެއް  ނުވަތަ  ޕޮލިސީއެއް  ނުދެވޭނެކަމަށް   އިންޓަރނަލް  ބޯނަސް 

ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ދުލެއް    20ާޤނޫނުގެ    އެއްބަސްވެފައިނުވާނެކަމަށާއި،  ދަށުން  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ނަފީކުރާ   ދަފްޢު  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޙަީޤަޤތުގައި  ބުނުމަކީ  ނުބެލެވޭނެކަމަށް  ދީފައިވާކަމަށް 

ާޤނޫނުގެ   ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ  އެގޮތުން  ގައި  20ކަމެއްކަމަށާއި،  )ހ(  މާއްދާގެ  ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ  ؛ "ވަނަ 

މައްޗަށް ލާޒިމުވާ ކަންތައްތައް ކުރަންވާނީ، އެ ކޮންޓްރެކްޓުގައިވާ ަޝރުތުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ  ބައިވެރިއެއްގެ  

މައްޗަށް  އޭނާގެ  ބައިވެރިޔާ  އަނެއް  ކޮންޓްރެކްޓްގެ  އެ  ޢަމަލުކުރެވޭނީ،  ޚިލާފުވާގޮތަކަށް  މިއާ  މަތިންނެވެ. 

ކޮންމެވެސް އޭނާ  ނުވަތަ  ދީފިނަމައެވެ.  ދުލެއް  ކަމަކަށް  ޢަމަލުކުރަން  ލާޒިމުވާ  ގޮތަކަށް  އެހެން   

 އެއްބަސްވެއްޖެނަމައެވެ."

ދެވޭ  7.2.1 ޕޭމަންޓް  ބޯނަސް  ދަށުން  އެޑެންޑަމްގެ  ފުރަތަމަ  އެއްބަސްވުމުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  މިފަދައިން 

އިވެލުއޭަޝންއެއް   ޕަރފޯމަންސް  )ށ(  ލިބުން،  އެޕްރޫވަލް  ފައިނަލް  އެމްފަރގެ  )ހ(  ޙާލަތުތަކަކީ 

އުޞޫލުތަކާއި  ހެދިފައިވުން،   ގައިދްލައިންތަކާއި  އެމްފަރގެ  ދެކަންތައްތައް  ބަޔާންކުރެވުނު  އިސްވެ  )ނ( 

ފުރިހަމަކުރެވިފައިވުން ލިބޭ އެއްގޮތަށް  އެ  ލިބޭކަމުގައިވާނަމަ  ޕޭމަންޓް  ބޯނަސް  އެހެންކަމުން  ކަމަށާއި، 

ދިފައިވުންކަމަށް ވަޒީފާގެ  ހަމައެކަނި ަޝރުތަކީ ފައިނަލް އެޕްރޫވަލް އަދި ޕަރފޯމަންސް އިވެލުއޭަޝނެއް ހެ 

ނެތަސް،   ަޞރީޙައެއްބަސްވުމުގައި   އަދި  ހުއްޓަސް  ވަޒީފާގައި  އެބައޮތްކަމަށާއި،  ފެންނަން  އިބާރާތުން 

ފައިނަލް އެޕްރޫވަލް ނުލިބެނީސް ނުވަތަ ޕަރފޯމަންސް އިވެލުއޭަޝން ނުހަދަނީސް ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ  

ޢަމަލުކުރެވޭނީ  ނޫންގޮތަކަށް  އެ  ހަމަނުވާކަމަށާއި،  ަޝރުތު  ލިބުމަށް  ބޯނަސް  އެނުއަލް    ދަށުން 

ާޤނޫނުގެ   ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ  ނުވަތަ  އެއްބަސްވާނަމަކަމަށާއި،  އެކަމަށް  މާއްދާގެ    20ދެފަރާތުންވެސް  ވަނަ 

އަދި   ނުލިބެނީސް  އެޕްރޫވަލް  ފައިނަލް  އެއީ  ދޭކަމުގައިވާނަމަކަމަށާއި،  ލުޔެއް  ބަޔާންކުރާ  ގައި  )ހ( 

ށާއި، މިފަދަ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް  ޕަރފޯމަންސް އިވެލުއޭަޝން ނުހެދެނީސް އެނުއަލް ބޯނަސް ދިނުންކަމަ

ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޤަރީނާއެއް  ހެއްކެއް  އެއްވެސް  ބަޔާންކޮށްދޭ  ދީފައިވާކަމަށް  ލުޔެއް 

އެނުއަލް ބޯނަސް   އަށް އެފަރާތަށް ލިބެންޖެހޭ  2020އިން  2019ހުށަހެޅިފައިނުވާކަމަށާއި، މީގެ އިތުރުން 
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ހޯދުމަށް އެދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  ކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި، އެފައިސާ  ހޯދުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް 

އެވަނީ   ޓްރައިބިއުނަލުގެ    474ހުށަހަޅާފައި  ވަޒީފައާބެހޭ  އެއީ  ފަހުންކަމަށްވާތީ  ގެ    2015ދުވަސް 

ކަމެއްކަމަށްވެސް   8ގަވާއިދުގެ   ހުށަނޭޅޭނެ  ގޮތުގައި  މައްސަލައެއްގެ  ދަށުން  ގެ  )ށ(  މާއްދާގެ    ވަނަ 

 މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

 ؛ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު 8.5އެގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ  7.3

“The company shall pay to the employee, after 31st December each year an annual 

bonus equivalent of one (1) month salary provided the employee has completed 

twelve (12) months of continuous service with the company. Your first bonus will be 

payable on 1st January, 2021, pro-rated from date of joining.” 

 ؛ ވަނަ މާއްދާގައި 8.7މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އެ އެއްބަސްވުމުގެ  7.4

“The company shall pay to the employee the annual bonus on pro-rata basis should 

the Company or the Employee terminate this agreement. In the event of resignation / 

and or early termination, no bonus payment is applicable. The bonus payment is 

always subject to the final approval from GHM and after performance evaluation 

completed in accordance with the operator’s guidelines, process and procedures.” 

 ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ބަޔާންކޮށްފައިވާމިފަދައިން  7.5

އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު އެންމެހައި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރުމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒިފާ އަދާކުރުމުގައި  7.6

ކޮންމެ   ފުރިހަމަކުރާ  މެދުކެނޑުމެއްނެތި  މުއްދަތު  އެފަރާތުގެ  )ބާރަ  12ވަޒީފާގެ  މަސްދުވަހަށް  މުސާރައިގެ ( 

އަހަރެއްގެ    01ނިްޞބަތުން   ކޮންމެ  މުސާރަ  މަސްދުވަހުގެ  ފަހުން    31)އެކެއް(  ޑިސެންބަރުގެ 

ލިބިދެވޭނެކަމަށާއި، އެގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޙައްުޤވާ އަހަރީ ބޯނަސް ފައިސާ އެފަރާތަށް އެންމެ  

  ކުންފުނީގެ   ފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،މަށް ބަޔާންކޮށްގައިކަ  2021ޖަނަވަރީ    01ފުރަތަމަ ލިބިދެވޭނީ  
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ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ހެދުމަކީ  އެޕްރައިޒަލް  ޕަރފޯމަންސް  އެކުލަވާލުމާއި  ޕޮލިސީތައް 

ނުކުރެވުމަ އަދާ  ޒިންމާއެއް  އަދާކުރަންޖެހޭ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އެކަމުގެ  ޒިންމާއެއްކަމަށްވާއިރު،  ކީ 

ވަޒީ އަދާސަބަބުން  ަޤބޫލުނުކުރެވުމުގެ  ފާ  ސަބަބެއްކަމަށް  އޮތް  ނުލިބުމަށް  އެއްޗެއް  ޙައްުޤވާ  ފަރާތަށް  ކުރާ 

ކޮންމެ  އިތުރުން،   ފުރިހަމަކުރާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ބޯނަސްގެ    12މައްސަލަ  އަހަރީ  މަސްދުވަހަކަށް  )ބާރަ( 

ވަނަ ނަންބަރުގައި    8.5  )އެކެއް( މަސްދުވަހުގެ ފައިސާ ލިބޭނެކަމަށް އެފަރާތުގެ އެއްބަސްވުމުގެ  01ގޮތުގައި  

އަދާކޮށްފައިވާ   ވަޒީފާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އޮތަތީ  އެނގެން  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  ކަނޑައެޅިގެން 

 މުއްދަތަށްވާ އަހަރީ ބޯނަސްގެ ފައިސާއަކީ އެފަރާތަށް ޙައްުޤވާ ފައިސާކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ.  

ބަލާއިރު،  ދެންނެވުނު  ނަމަވެސް  އެހެން 7.7 މުއްދަތު  ނަގައިދެވޭ  ރިޕޯޓުގެ  ފައިސާ  ނަންބަރުގައި   7.3މި  ވަނަ 

އެންމެ ފުރަތަމަ   އެފަރާތަށް  ބޯނަސްގެ ފައިސާ  ފަރާތުގެ އަހަރީ  ހުށަހެޅި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މައްސަލަ 

ޙައްުޤވާ ބޯނަސް    ގައި  2021ޖަނަވަރީ    01އިރު،  ގައިކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  2021ޖަނަވަރީ    01ލިބިދެވޭނީ  

އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުމުން އުފެދޭ ޚިލާފަށްކަމަށް ވަޒިފާދޭ ފަރާތުން  ފައިސާ ނުލިބޭނަމަ އެ ަޝކުވާ ވެގެންދާނީ  

( ގެ  2015)ވަޒިފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދު  R-20/2015އެގޮތުން ގަވާއިދު ނަންބަރު ބުރަވެވޭކަމާއި، 

 ؛އްދާގައިވަނަ މާއްދައަށް ބަލާއިރު އެ މާ 8

އެ  ވަޒީފާއާގުޅޭ މައްސަލައެއް ނުވަތަ ޚިލާފެއް،   "ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގައި އެހެންގޮތަކަށް ކަ ނޑައެޅިގެން ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާނަމަ، 

އުފެދުނު  ޚިލާފެއް  ނުވަތަ  ފެށިގެން   މައްސަލައެއް  ވަޒީފާއާބެހޭ   )ހައެއް(   6ތާރީޚުން  މައްސަލަ  އެ  ތެރޭގައި   މަސްދުވަހުގެ 

 ".ހުށަހެޅުމަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއްނާޅައެވެ  . އެހެންނަމަވެސް އުޖޫރައާގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ 

ފެބުރުވަރީ    10ރާތް  އިން ފެށިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަ  2021ޖަނަވަރީ    01މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން   7.8

އިން   2019އޮކްޓޫބަރު    15)ހައެއް( މަސްދުވަސް ފާއިތުވެފައިވަތީ    06ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅިއިރު    2022

ނަގައިދެވޭނެ    2020އޮކްޓޫބަރު    14 ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފައިސާ  ބޯނަސްގެ  އަހަރީ  ނިޔަލަށްވާ  ގެ 

ނުކުތާގައި މި  ބުރަވެވޭތީ،  ނެތްކަމަށް  ނަގައިދެވޭނީ  ހަމައެއް  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އޮކްޓޫބަރު   15 

ގެ ނިޔަލަށްވާ އަހަރީ ބޯނަސްގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި    2021އޮކްޓޫބަރު    14އިން    2020



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ޑަށްޑަވިލިނގިލި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެކު .އެފް.އޭ.އާރްއެމް
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15 ގެ  10 ޞަފްޙާ      
 

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

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

 

ލިބެމުންދިޔަ   ގޮތުގައި  މުސާރައިގެ  އެފަރާތަށް  އަދާކުރިއިރު  ވަޒީފާ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތް 

)ބާރަހާސް    USD12,000)އެކެއް( މަސްދުވަހުގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ޖެހޭ    01ގެ ނިްޞބަތުން  މުސާރައި 

 ނަގައިދޭންޖެހޭކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ. އެމެރިކާ ޑޮލަރު( 

ފަރާތުން   .8 ރައްދުވި  ފަރާތް    ޞިއްޙީ މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސަބަބުން  ފޯރުކޮށްނުދިނުމުގެ  އިންޝުއަރެންސް 

 -އަމިއްލައަށް ޚަރަދުކުރަންޖެހުން: 

ހުށަހެޅި   8.1 ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ  ޖުމުލަގޮތެއްގައި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ފޯމުތަކުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ކުންފުނީގެ އެކި ލެވެލްތަކުގައި  އެކްސްޕެންސް ކްލެއިމްފޯމުތަކަށް ބެލުމުން އެ  

ތިއްބަވާ އިސްބޭފުޅުން ސޮއިކޮށް ފޯމު ބަލައިގެންފައިވާކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް ފެންނަން އޮންނަކަމަށާއި، އެގޮތަށް 

ވާކަން ދަލާލަތުކޮށްދޭ  އެ ފޯމުތައް ބަލައިގެންފައި  މީ ފޯމުތަކުގައި ކުންފުނީގެ އިސް ފަރާތްތަކުން ސޮއިކޮށްފައިވާކަ

ހުށަހެ މައްސަލަ  ޚަރަދުތަކަކީ    ޅި ކަމެއްކަން  ހިމަނާފައިވާ  އެފޯމުތަކުގައި  ަޤބޫލުކުރާކަމަށާއި،  ފަރާތުން 

ފަރާތުން   ރައްދުވި  މައްސަލަ  ޚަރަދުތަކެއްނަމަ  ކުރީގެ  ވަރަށްވުރެ  ތިއްބެވި އެކަށީގެންވާ  މަާޤމުތަކުގައި  އިސް 

ބަލައިގަނެ  އެފޯމުތައް  ަޤބޫލުކުރެވޭނެ    ބޭފުޅުން  ވިސްނާލައިފިނަމަ  ނަޒަރަކުން  ނުކުރާނެކަމީ ސަބަބުވެރި  ސޮއި 

ކަމެއްކަމަށާއި، އެކްސްޕެންސް ކްލެއިމް ފޯމު ހުށަހަޅަންވީ ވަކި ވަުޤތެއް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާގެ  

އެއް ވަޒީފާގެ  ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި،  ބަޔާންކޮށްފައިނުވާކަން  ވަނަ   13ބަސްވުމުގެ  އެއްބަސްވުމުގައިވެސް 

އެއްގޮތަށްކަމަށް އާ މާއްދާ ޕޮލިސީއާ  ކުންފުނީގެ  ފޯރުކޮށްދެވޭނީ  އިންޝުއަރެންސް  މެޑިކަލް  އި 

ޕޮލިސީއެއް  އެފަދަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ނިޔަލަށް  ހުށަހެޅުމުގެ  މައްސަލަ  މި  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، 

ފަރާއިއެކުލަވާލާފަ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެއީ  ަޞއްޙަ  ނުވާތީ،  މިއީ  އެއްޗެއްނޫންކަމަށާއި،  ދަޢުވާކުރެވޭނެ  ތަށް 

އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އެ އެއްބަސްވުމުގެ ބައިވެރިއެއްގެ މައްޗަށް ލިބިފައިވާ ވާޖިބުތައް އަދާނުކުރުމަށް އޮތް 

އެމްފާ   އުޛުރެއްނޫންކަމަށާއި، ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  އިންުޝއަރެންސް  ިޞއްޙީ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  ރގެ  މައްސަލަ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އެއްވެސް އިރެއްގައި    20މައްޗަށް އޮތް އިލްތިޒާމަށް ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

ދުލެއް ދީފައި ނުވަތަ ކުންފުނީގެ އިންޓަރނަލް ޕޮލިސީއެއް ނުވަތަ އިޖުރާއަތެއް އެކުލަވާލެވިފައިނުވާ ޙާލަތުގައި 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ޑަށްޑަވިލިނގިލި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެކު .އެފް.އޭ.އާރްއެމް
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15 ގެ  11 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:  

 

ފޯރުކޮށްދޭން   އިންުޝއަރެންސް  އެއްބަސްވެފައިނުވާނެކަމަށާއި، އެމްފަރއިން  އިރެއްގައި  އެއްވެސް  ނުޖެހޭގޮތަށް 

އެމްފަރއިން އިންޓަރނަލް އިޖުރާއަތުތަކާއި ޕޮލިސީތައް އެކުލަވާލެވިފައިނުވުމަކީ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން  

ވާޖިބަށް   އޮތް  ދިނުމަށް  އިންޝުއަރެންސް  ިޞއްޙީ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އިން  އެ  އެމްފަރ 

ޙާލަތެއްނޫންކަމަށާއި، އިސްތިސްނާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މެޑިކަލް    އެއްބަސްވުމުގައި  ހަމައެއާއެކު 

ވަނީ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތުގެ އިއިންުޝއަރެންސްއާގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފަ

ރައްދުވި   މައްސަލަ  ކަމަކަށް  ހުރިހާ  އެ  ނިމޭއިރު  އެއްބަސްވުން  ވަޒީފާގެ  އެހެންކަމުން  ތެރޭގައިކަމަށާއި، 

ހުށަހެޅި   ޙައްލު ހޯދައިދީފައި އޮންނަންޖެހޭނެކަމަށްވެސް މައްސަލަ  ތެރެއިން  އެއްބަސްވުމުގެ  ވަޒީފާގެ  ފަރާތުން 

 އިވެއެވެ.  ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފަ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ނުކުތާތަކަށް ރައްދުދިނުމުގެ ގޮތުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ޖުމުލަގޮތެއްގައި   8.2

ފޯމުގައި  ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ   ބަލާއިރު  ފޯމުތަކަށް  އެކްސްޕެންސް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ސޮޔަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  )ދޭއް(    2ކަމަށާއި، އޭގެ ތެރެއިން  )ތިނެއް( ސޮއި ހިމެނިފައިވާ   3ޖުމުލަ  

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް    ށްސޮއިކަމަށާއި، ދެން އޮތް ސޮޔަކީ އެފޯމު ލިބުނުކަމަ

ކޮށްފައިނެތްކަމާއި،  ކޮށްފައިވާ ސޮޔެއްކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އެ ފޯމަށް ބެލުމުން އެކި ލެވެލްގެ ބޭފުޅުން ސޮއި

އިރުާޝދެއް   އެއްވެސް  ދެއްކުމަށް  ފައިސާ  އެޕްރޫވްކުރުމަށްފަހު  ބަލާއިރު  މަޢުލޫމާތުތަކަށް  ހުރި  ފޯމުގައި 

ކުރުމަށް ވަކި ވަުޤތެއް    މްއެއްވެސް ފަރާތަކުން ދީފައިނުވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމަށާއި، އެކްސްޕެންސް ކްލެއި

ނުވާކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެއީ ކިތަންމެ ގިނަ ދުވަހެއް ފާއިތުކުރުމަށްފަހުވެސް  އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކުރެވިފައި

އޮތް   ހުށަހެޅުމަށް  ފޯމެއް  އެ  ދުވަހަކު  އެފޯމު ޢުޛުރެބޭނުން  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނޫންކަމަށާއި،  އް 

އެކައު ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ހުށަނާޅައި  ފޯމު  އެ  އޮވެމެ  ފުރުަޞތު  ފޮތްތައް  ހުށަހެޅުމަށް  ންޓިންގ 

ވަނަ ނަންބަރުގެ   13ބަންދުކުރުމަށްފަހު އެ ހުށަހެޅުމަކީ އެފަރާތުގެ ފަރުވާކުޑަ ޢަމަލެއްކަމަށާއި، އެއްބަސްވުމުގެ  

އެނގެން   ދަށުންކަން  ޕޮލިސީގެ  ކުންފުނީގެ  ލިބެނީ  ބެނެފިޓްސް  މެޑިކަލް  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދަށުން 

ތަނަށް ކުންފުނީގެ އެފަދަ ޕޮލިސީއެއް ވުޖޫދަށް ގެނެވިފައިނުވުމުގެ ސަބަބުން މި އޮންނަކަމަށާއި، ނަމަވެސް މިހާ 

ފަރާތް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މާނައަކީ  ފެށިފައިނުވާކަމަށާއި،  ދިނުމަށް  ބެނެފިޓްސް  މެޑިކަލް  ދަށުން  ޕޮލިސީގެ 
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ޙައިިޞއްޔަތުން   މެނޭޖަރެއްގެ  ޖެނެރަލް  މަސައްކަތް   2ރިޒޯޓުގެ  ދުވަހު  އަހަރު  މިފަދަ  )ދޭއް(  ކުރިއިރު، 

ދިނުމަށް    ޕޮލިސީއެއް ހެދިފައިނުވާކަމަށާއި، އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މި ޕޮލިސީގެ ދަށުން މެޑިކަލް ބެނެފިޓްސް

ފެށިފައިނުވާކަން އެފަރާތަށް އެނގޭކަމަށާއި، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރަތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މެޑިކަލް 

ކްލެއިމްތަކަށް ގޮތުގައި    އެކްސްޕެންސް  ކްލެއިމްގެ  އެކްސްޕެންސް  މެޑިކަލް   USD431.24ބަލައި 

އެނގެން   ދައްކާފައިވާކަން  ސެންޓް(  ސައްވީސް  ޑޮލަރު  އެމެރިކާ  އެކެއް  ތިރީސް  )ހަތަރުސަތޭކަ 

 އޮންނަކަމަށްވެސް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

 ؛ ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު 13މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ އެގޮތުން  8.3

“An international medical insurance program will be provided for the employee and 

his spouse, including hospitalization and emergency evacuation to another country, if 

necessary, in accordance with the company policy.” 

   ފާހަގަކުރެވެއެވެ.މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  

ރައްދުވި  8.4 މައްސަލަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ރިޢާޔަތްކުރުމުން،  ކަންކަމަށް  އެންމެހައި  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު 

ކުންފުނީ ހުރިއިރު  މަޤާމުގައި  މެނޭޖަރުގެ  ޖެނެރަލް  ާޤއިމުކޮށް ފަރާތުގެ  އިޖުރާއަތުތައް  ޕޮލިސީތަކާއި  ގެ 

ފަރާތުގެ   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މަސައްކަތަކީ  އެ  ބަޔާންކުރާއިރު  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ހަދާފައިނުވާކަމަށް 

މަސްއޫލިއްޔަތެއްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ޒިންމާއެއްކަމަށްވާއިރު މައްސަލަ ރައްދުވި  

ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާފަ އެކަން  މައްސަލަ  ރާތަށް  އެކުލަވާލުމަކީ  އިޖުރާއަތުތައް  ޕޮލިސީތަކާއި  އެފަދަ  ތީއާއި، 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އެކްސްޕެންސް    ރައްދުވި ފަރާތުގެ ޒިންމާއެއްކަމަށް ބުރަވެވޭތީއާއި،

މުއްދަތެއް   ވަކި  ހުށަހެޅުމަށް  ފޯމުތައް  ފަރާތުންވެސް  ކްލެއިމް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ބަޔާންކުރެވިފައިނުވާކަމަށް 

އިތުރުން،  ފަރާތަށް    އިއުތިރާފްވެފައިވުމުގެ  ހުށަހެޅި  ބަލައި މައްސަލަ  ކްލެއިމްތަކަށް  އެކްސްޕެންސް  މެޑިކަލް 

ގޮތުގައި   ކްލެއިމްގެ  އެކެއް އެމެރިކާ ޑޮލަރު   USD431.24މެޑިކަލް އެކްސްޕެންސް  ތިރީސް  )ހަތަރުސަތޭކަ 

ތުން ބުނެފައިވީނަމަވެސް، އެފައިސާއަކީ މައްސަލަ ދީފައިވާނެކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާސައްވީސް ސެންޓް(  



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ޑަށްޑަވިލިނގިލި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެކު .އެފް.އޭ.އާރްއެމް
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Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 

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

 

ފަރާ ފަރާތަށް ހުށަހެޅި  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ތަފްީޞލު  އެކަމުގެ  ފައިސާއެއްކަމާއި  ގުޅޭ  ފަރުވާއަކާ  ކޮން  ތުގެ 

އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު އެންމެހައި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ    ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާތީ،

ވަނަ މާއްދާގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި   13ބަސްވުމުގެ  އެއްއަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ހޯދާފައިވާ ބޭސްފަރުވާގެ ޚިދުމަތަކީ  

ހޯދޭނެ  ދަށުން  ޕްރޮގްރާމްގެ  އިންުޝއަރެންސް  މެޑިކަލް  އިންޓަރނޭަޝނަލް  ބަޔާންކުރާ  ދެވޭނެކަމަށް  ފަރާތަށް 

ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި    ިޞއްޙީއްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާ  މަ  ފަރުވާތަކެއްކަމަށް ބުރަވެވޭ ސަބަބަށްޓަކައި

ކުރަންޖެހުނު   ޑޮލަރު    USD7,461.65އަމިއްލައަށް  އެމެރިކާ  އެއް  ފަސްދޮޅަސް  ހަތަރުސަތޭކަ  )ހަތްހާސް 

ސެންޓް(   ފަސް  އެހެންނަމަވެސް  ފަސްދޮޅަސް  ކަނޑައަޅައި،  މަންފާއެއް    އެފަރާތަށްނަގައިދިނުމަށް  ނުޙައްުޤ 

(unjust enrichment)   ުމެޑިކަލް އެކްސްޕެންސް ކްލެއިމްގެ    މުގެ މަްޤަޞދުގައި،ލިބުމުގެ ފުރުަޞތު ނަފީކުރ

ދީފައިވާ  ގޮތުގައި ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  )ހަތަރުސަތޭކަ   USD431.24  މައްސަލަ 

އުނިކުރުމުން ޖެހޭ ޢަދަދަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް   ތިރީސް އެކެއް އެމެރިކާ ޑޮލަރު ސައްވީސް ސެންޓް(

 ދޭންޖެހޭ މިންވަރުކަމަށް ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމަން ފެނެއެވެ.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ޑަށްޑަވިލިނގިލި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެކު .އެފް.އޭ.އާރްއެމް
 VTR/2022/53މައްސަލަ ނަންބަރު:                               ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އާންޑްރޭ ކްރެޝްމަން

                                             

 

15 ގެ  14 ޞަފްޙާ      
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
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Phone: 3307701  :ްފޯނ | Fax: 3308774 ފެކްސް:   | Website: www.employmenttribunal.gov.mv    ވެބްސައިޓް:  

 

 މައްސަލައިގެ ނިންމުން: 

ހުށަހެޅި  ދެންފަހެ،   ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތުންނާއި  ހުށަހެޅި  ބެލި    އި،ލިޔެކިޔުންތަކަށާމައްސަލަ  މައްސަލަ 

ބެލިއިރު،   ރިޢާޔަތްކޮށް  ވާހަކަތަކަށް  ދެއްކި  ދެފަރާތުން  އާންޑްރޭ  މަޖިލީހުގައި  ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ  ޖަރުމަނުވިލާތުގެ 

ނަންބަރު:   )ޕާސްޕޯޓް  ދެމެދު  C5HTZZ9ZGކްރެްޝމަން  ލިމިޓެޑްއާ  ޕްރައިވެޓް  ކުޑަވިލިނގިލި  އެމްފާރ   )08  

  15ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން    8.5ގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ    2019އޮކްޓޫބަރު  

  2021ރު  އޮކްޓޫބަ  14އިން    2020އޮކްޓޫބަރު    15ގެ ނިޔަލަށް އަދި    2020އޮކްޓޫބަރު    14އިން    2019އޮކްޓޫބަރު  

ވަޒީފާގެ   ދައްކާފައިނުވާތީއާއި،  ބޯނަސް  އަހަރީ  ދައްކަންޖެހޭ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އިން  އެމްފާރ  ނިޔަލަށް  ގެ 

ބައިނަލްއަްޤވާމީ    13އެއްބަސްވުމުގެ   ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އިން  އެމްފާރ  އެއްގޮތަށް  މާއްދާއާ    ިޞއްޙީ ވަނަ 

ފޯރުކޮ ޕްރޮގްރާމް  އެއްބަސްވުމުގެ  އިންުޝރެންސް  ވަޒީފާގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ    8.5ށްދީފައިނުވާތީ،  މާއްދާގައި  ވަނަ 

 14އިން    2020އޮކްޓޫބަރު    15ގެ ނިޔަލަށް އަދި    2020އޮކްޓޫބަރު    14އިން    2019އޮކްޓޫބަރު    15ފަދައިން  

  2ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ    ގެ ނިޔަލަށް އެމްފާރ އިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަހަރީ ބޯނަސްގެ   2021އޮކްޓޫބަރު  

މުސާރައަށްވާ   މަހުގެ  ވަޒީފާގެ    USD24,000)ދޭއް(  އިން  އެމްފާރ  އާއި  ޑޮލަރު(  އެމެރިކާ  )ސައްވީސްހާސް 

ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާގައި ދެމިހުރި މުއްދަތުގައި    13އެއްބަސްވުމުގެ  

ފަރާތު ހުށަހެޅި  ޖުމުލަ    ިޞއްޙީން  މައްސަލަ  ކުރަންޖެހިފައިވާ  އަމިއްލައަށް  ގޮތުގައި    USD7,461.65ޚަރަދުގެ 

ޖުމުލަ   އާއެކު  ސެންޓް(  ފަސް  ފަސްދޮޅަސް  ޑޮލަރު  އެމެރިކާ  އެއް  ފަސްދޮޅަސް  ހަތަރުސަތޭކަ  )ހަތްހާސް 

USD31,461.65  ްފަސް ސެންޓް(   )ތިރީސް އެއްހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް އެއް އެމެރިކާ ޑޮލަރު ފަސްދޮޅަސ

ކަނޑައަޅައި  ޢަދަދެއްކަމަށް  ދައްކަންޖެހޭ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އިން  އެމްފާރ  މި  އަކީ  ޢަދަދު  އެ  ދިނުމަށާއި، 

)ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެމްފާރ އިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި    7މައްސަލަ ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  

އެމްފާރ ކުޑަވިލިނގިލި ޕްރައިވެޓް   މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  އެދިރާ ދެއްކުމަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށް ފަރާތަށް އެކީ އެއްފަހަ 

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި މި މައްސަލައިގައި، ރައްދުވާގޮތަށް  ލިމިޓެޑަށް



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ޑަށްޑަވިލިނގިލި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެކު .އެފް.އޭ.އާރްއެމް
 VTR/2022/53މައްސަލަ ނަންބަރު:                               ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އާންޑްރޭ ކްރެޝްމަން

                                             

 

15 ގެ  15 ޞަފްޙާ      
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އޮކްޓޫބަރު    14އިން ފެށިގެން    2020އޮކްޓޫބަރު    15  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތުގެ ތެރެއިން 

ގެ ނިޔަލަށް އަހަރީ ބޯނަސްގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ    2021

ނިްޞބަތުން   މުސާރައިގެ  ލިބެމުންދިޔަ  ގޮތުގައި  މުސާރައިގެ  އެފަރާތަށް  މަސްދު  01އަދާކުރިއިރު  ވަހުގެ  )އެކެއް( 

މައްސަލަ ، އަދި  )ބާރަހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު( ނަގައިދިނުމަށް ކަނޑައަޅައި  USD12,000މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ޖެހޭ  

)ހަތްހާސް    USD7,461.65  ނުކުރަންޖެހުޚަރަދު  ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި އަމިއްލައަށް    ިޞއްޙީހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާ  

ސެންޓް( ފަސް  ފަސްދޮޅަސް  ޑޮލަރު  އެމެރިކާ  އެއް  ފަސްދޮޅަސް  ކަނޑައަޅައި،    ހަތަރުސަތޭކަ  ނަގައިދިނުމަށް 

މަންފާއެއް    އެފަރާތަށްއެހެންނަމަވެސް   ނަފީކުރުމުގެ    (unjust enrichment)ނުޙައްުޤ  ފުރުަޞތު  ލިބުމުގެ 

ގޮތު  މަްޤޞަދުގައި، ކްލެއިމްގެ  އެކްސްޕެންސް  ފަރާތަށް   ގައިމެޑިކަލް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ސެންޓް(  USD431.24  ދީފައިވާ ސައްވީސް  ޑޮލަރު  އެމެރިކާ  އެކެއް  ތިރީސް  ޖެހޭ    )ހަތަރުސަތޭކަ  އުނިކުރުމުން 

ޢަދަދަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭ މިންވަރުކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ފައިސާގެ ޖުމުލައަށްވާ  

USD19,030.41  ،ިނަވާރަހާސް ތިރީސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު ސާޅީސް އެއް ސެންޓް( ނަގައިދިނުމަށް ކަނޑައަޅައ( 

މި ފައިސާ  )އިސްވެދެންނެވުނު  ނޫން  2022ސެޕްޓެންބަރު    29އަދު  ބަންދު  ފެށިގެން ރަސްމީ  އިން  )ތިރީސް(   30( 

 3ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި އާންޑްރޭ ކްރެްޝމަންއަށް ދިނުމަށްފަހު އެކަން ހަމަޖެހޭތާ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން  

ލިޔުމުން އެ ޓްރައިބިއުނަލްއަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ތެރޭގައި  އެމް.އެފް.އޭ.އާރް  ، ންގުމަށް)ތިނެއް( ދުވަހުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

 .ކުޑަވިލިނގިލި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް އަންގައި އަމުރުކޮށް މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ

 1444 ރަބީޢުލްއައްވަލް 03

 2022 ސެޕްޓެންބަރު 29

 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 

 

 މިފްރާޒް ނިޒާރު هللا ޢަބްދު 

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު


