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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

 VTR/2022/141 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 މުސާރަ ނުލިބުން މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2022 ޖޫން 05 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2022ސެޕްޓެންބަރު  08 ތާރީޚު: މައްސަލަ ނިމުނު  

 ( ސްރީލަންކާ) ރަންގާ އަރަވިންދަ ރަނާސިންގޭ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (N7335457ނަންބަރު:  ޕާސްޕޯޓު)

 ފިން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު ސީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (C-0078/2001ނަންބަރު:  ރޭަޝންރަޖިސްޓް )ކުންފުނި

 
  

 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

ސީފިން މޯލްޑިވްސް    (N7335457ނަންބަރު:    ޕާސްޕޯޓު) )ސްރީލަންކާ(  ރަންގާ އަރަވިންދަ ރަނާސިންގޭމި މައްސަލައަކީ  

އެފަރާތަށް   ދިޔަ މުއްދަތުގައިގެ މަޤާމުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން    'ސޭލްސް އެންޑް މާކެޓިން މެނޭޖަރ'  ގެޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު

މަހުން ފެށިގެން ވަޒީފާއިން ވަކިވި ތާރިޚާ  ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު    2018ނުދީ ހިފަހައްޓާފައިވާ މުސާރައިގެ ތެރެއިން  

އެކީ އެއްފަހަރާ މައްސަލަ     ޑޮލަރު(  އެމެރިކާދުއިސައްތަ  )ފަސްހާސް    USD5200ފައިސާ ކަމުގައިވާ    ނުދީވާ  ހަމައަށް

ދެއްކުމަށް،   ފަރާތަށް  ލިމިޓެޑުހުށަހެޅި  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް  މައްޗަށްސީފިން  ކޮށްދެއްވުމަށްއެދި    ގެ  ރަންގާ  ޙުކުމް 
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ގައި    2022ޖޫން    05ރައްދުވާގޮތަށް    ސީފިން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށްއަރަވިންދަ ރަނާސިންގޭގެ ފަރާތުން  

 . ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅުމުން ބެލިފައިވާ މައްސަލައެކެވެ

 

 މެންބަރުގެ ރައުޔު 
 

 ރައުޔު  ގެ ޒުހައިރު هللا އާމިނަތު ޢަބްދު

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

ފަރާތްކަމުގައިވާ   .1 ހުށަހެޅި  ރަނާސިންގޭމައްސަލަ  އަރަވިންދަ  ނަންބަރު:    ޕާސްޕޯޓު)   ،ސްރީލަންކާ،  ރަންގާ 

N7335457)    ެގ ފަރާތް"  ހުށަހެޅި  "މައްސަލަ  ފަހުން  މުޚާ)މީގެ  ފަރާތް(ޠަގޮތުގައި  ވަޒީފާއާބެހޭ    ބުކުރެވޭ 

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

 ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

)މީގެ ފަހުން    މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްސީފިން    ސްފައިވަނީގޮ  އަދާކުރަމުން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ 1.1

 ގެ  'ސޭލްސް އެންޑް މާކެޓިން މެނޭޖަރ'  ގެ  ފަރާތް" ގެ ގޮތުގައި މުޚާޠަބުކުރެވޭ ފަރާތް(  ރައްދުވި"މައްސަލަ  

  09ޢައްޔަނުކޮށްފައިވަނީ    ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަޒީފާއަށް  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ،މަޤާމުކަމަށާއި

ވަނަ އަހަރުގެ    2019މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވަނީ  ގައި ކަމަށާއި،    2018  އޮކްޓޫބަރު

 ،ކަން ފާހަގަކޮށްފައިވާކަމަށާއިޖަނަވަރީ މަހުގައި 

ކުރަމުން ދިޔަ މުއްދަތުގައި ކޮންމެ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާގައި މަސައްކަތް   1.2

އެމެރިކާ ޑޮލަރު( އާއި އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި    )ދެހާސް ތިންސަތޭކަ  USD2,300  މަހަކު މުސާރައިގެ ގޮތުގައި

ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު    2018ށާއި، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  ސޭލްސް ކޮމިަޝން ލިބެމުންދިޔަ ކަމަ

ފައިސާގެ    ހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިވި ތާރީޚާ ހަމައަށް ނުދީ ހިފަހައްޓާފައިވާމަހުން ފެށިގެން މައްސަލަ ހުށަ 
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އަދަދުކަމުގައިވާ   ޑޮލަރު(  USD5,200ޖުމްލަ  ދުއިސައްތަ އެމެރިކާ  އިނާޔަތްތައް މިއަދާ    )ފަސްހާސް  އަދި 

 ފާހަގަކޮށްފައިވާކަމަށާއި،    ހަމައަށްވެސް ދީފައިނުވާކަން

ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވަޒީފާ ދިންއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވޯކް    މައްސަލަ ރައްދުވި  1.3

ފަރާތުން ހަމަޖައްސާދޭނެކަމުގައި އެފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް    ވިސާގެ ކަންކަން މައްސަލަ ރައްދުވި

  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ އެކަމުގައި    ދީފައިވާ ލެޓަރ އޮފް އެޕޮއިންޓްމަންޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،

ދީފައިނުވާކަމަށާއި،   ކަންތައް  އެއްބާރުލުން  ވިސާގެ  ވޯކް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސަބަބުން  އޭގެ 

    އެވެ.ކުރަންޖެހިފައިވަނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އަމިއްލަ ޚަރަދުގައިކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެ

ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި    މައްސަލަ ރައްދުވިކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ،    ގޮތް  އެދޭ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ .2

އެކީ އެއްފަހަރާ    )ފަސްހާސް ދުއިސައްތަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު(  USD5,200ފަރާތަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ދޭންޖެހޭ  

 މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހޯދައިދިނުމަށްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ގޮތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި   .3

ވަޒީފާއާބެހޭ   ހިމެނޭގޮތަށް،  އްތައިސްވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމާއެކު ހުށަހެޅި ލިޔުންއާއި  'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު'  

އީމެއިލްގެ ޒަރިއްޔާއިން  ( ސިޓީ  2022ޖޫން    25)  M1/PRIV/2022/183-200ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނަންބަރު  

ފަރާތު ރައްދުވި  އެޑްރެހަށްމައްސަލަ  އީމެއިލް  ނަންބަރު    ގެ  ގަވާއިދު  )ވަޒީފާއާބެހޭ    R-14/2022ރައްދުކޮށް، 

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

 07  ފަދައިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ސިޓީގައިއިސްވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ،  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް އެންގުނުނަމަވެސް

ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިނުވާކަން    އަށް މި މައްސަލައިގެ ޖަވާބު މައްސަލަ ރައްދުވާ  12:00ގެ  ވަނަ ދުވަހު   2022ޖުލައި  

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 
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ހުށަހެޅި މި މައްސަލަ    ރަންގާ އަރަވިންދަ ރަނާސިންގޭރައްދުވާގޮތަށް    ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް  މޯލްޑިވްސް  ސީފިން .4

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ބަލައި ގޮތެއް ނިންމުމުގެގޮތުން މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ދެ ފަރާތުގެ ޙާޟިރުގައި 

 ؛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  

ހާޒިރު އުޒުރެއްނެތި  ކަމުގައި މަޤުބޫލު  ހާޒިރުނުވީ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ފަރާތެއް  އެ  ބޭނުމަށް  ގެ  ނުވުން( 

 ".ބަލަންވާނެއެވެ

 މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، 

އާއި، ގުޅޭނެ ނަންބަރާއި، އެކުންފުނި ހިންގާ ފަރާތާއި އަދި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް .4.2

މަޢުލޫމާތު ޑިރެކްޓަރުގެ  އޮފް    ސާފުކޮށްދިނުމަށް  މެނޭޖިން  މިނިސްޓްރީ  ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް އެދި  އިކޮނޮމިކް 

ނަންބަރު   ޓްރައިބިއުނަލްގެ  ސިޓީ  2022އޮގަސްޓު    M1/101/2022/11  (14-200ވަޒީފާއާބެހޭ   )

 ން ނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުމިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮ  ގައި  2022އޮގަސްޓު    15  ފޮނުވުމުން، އެ ސިޓީގެ ޖަވާބުގައި

ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ އެޑްރެސްއެއްގޮތުގައި  ސީފިން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ    އިވާ ސިޓީގައިވާފަ ފޮނު

   ކަން ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. ،ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ގ. މުޖުމަރާގެ، މާލެ
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އަޑުއެހުމަށް    10:00ގެ    2022އޮގަސްޓު    23  މެއްއަޑުއެހު   މައްސަލައިގެ  މި .4.3 އެ  ތާވަލުކުރެވި  އަށް 

)ަވޒާީފާއބޭެހ    R-14/2022ަގާވއުިދ ަންނަބުރ  ގެ އެޑްރެހަށް  ޙާޟިރުވުމަށް އަންގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތު

ވަޒީފާއާބެހޭ  ރައްދުކުރެވުނު    ( ައްށ ރާިޢޔްަތޮކށް، 1) ެގ    ( ނ ަވނަ ާމއާްދެގ )   57ްޓަރިއިބުއނުަލެގ ަގާވއިދު( ގެ  

  'ޓްރައިބިއުނަލަށް   (2022  އޮގަސްޓު  17) HZR/1M-VTR/1520/2022ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު  

، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  ފަރާތަށް ރައްދުކުރެވުނުނަމަވެސް' މައްސަލަ ރައްދުވި  ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު

އިސްވެ   ހާިޟރުވެފައިނުވާތީއާއި،  އަޑުއެހުމަށް  ތާވަލުކުރެވުނު  ބޭއްވުމަށް  ޓްރައިބިއުނަލުގައި  ވަޒީފާއާބެހޭ 

ލުގެ ގަވާއިދު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަމުރުގައިވާ ތާރީޚާއި ގަޑިއަށް ޙާިޟރުވެވެން ނެތްކަން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަ

ނުވާތީ، އަންގާފައި  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ގޮތުގެމަތިން  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ވަޒީފާއާބެހޭ    ގައި 

ގަވާއިދު ގުޅިގެން    55ގެ  ޓްރައިބިއުނަލުގެ  މައްސަލައާ  މި  ރިޢާޔަތްކޮށް،  އަށް  )ށ(  މާއްދާގެ   23ވަނަ 

މަުޤބޫލު    ،އަޑުއެހުމަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު ލިބިގައި ބޭއްވުނު    2022  އޮގަސްޓު

ވަޒީފާއާބެހޭ  އި  ޢުޛުރެއް ނެތި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ޙާިޟރުނުވާ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުންކަމުގައި ކަނޑައަޅަ

ނަންބަރު   އަޑުއެހުމެއްކަމުގައި    M1/PRIV/2022/248-200ޓްރައިބިއުނަލުގެ  'ހާިޟރުނުވާ 

 ފަރާތަށް އަންގާފައިވާނެއެވެ.  ރައްދުވިމައްސަލަ    އިން(  2022  އޮގަސްޓު  25ކަނޑައަޅާފައިވާކަން އެންގުން' ) 

އަޑުއެހުމަށް    11:00ގެ    2022  އޮގަސްޓު  30  އަޑުއެހުމެއް  މައްސަލައިގެ  މި .4.4 އެ  ތާވަލުކުރެވި  އަށް 

)ަވޒާީފާއބޭެހ    R-14/2022ަގާވއުިދ ަންނަބުރ  ގެ އެޑްރެހަށް  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުޙާޟިރުވުމަށް އަންގައި  

ވަޒީފާއާބެހޭ    ރައްދުކުރެވުނު ( ައްށ ރާިޢޔްަތޮކށް،  1ެގ )   ( ނ ަވނަ ާމއާްދެގ )   57ްޓަރިއިބުއނުަލެގ ަގާވއިދު( ގެ  

'ޓްރައިބިއުނަލަށް  (  2022އޮގަސްޓު    24) HZR/2022/1M-VTR/1633ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު  

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން   ،މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ރައްދުކުރެވުނުނަމަވެސް'  ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު

ބޭއްވުމަށް   ޓްރައިބިއުނަލުގައި  އިސްވެ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ހާިޟރުވެފައިނުވާތީއާއި،  އަޑުއެހުމަށް  ތާވަލުކުރެވުނު 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަމުރުގައިވާ ތާރީޚާއި ގަޑިއަށް ޙާިޟރުވެވެން ނެތްކަން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދު  

އަންގާފައި ނުވާތީ،   2022 ރައްދުވި ފަރާތުން  ގޮތުގެމަތިން މައްސަލަ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ފާއާބެހޭ ވަޒީ  ގައި 
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ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން   55ގެ    2022ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދު  

 ،ގައި ބޭއްވުނު އަޑުއެހުމަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ޙާިޟރުވުމުގެ އަމުރު ލިބި  2022  އޮގަސްޓު  30

އި އަޑުއެހުންކަމުގައި ކަނޑައަޅަ  ދެވަނަމަުޤބޫލު ޢުޛުރެއް ނެތި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ޙާިޟރުނުވާ  

'ހާިޟރުނުވާ އަޑުއެހުމެއްކަމުގައި    M1/PRIV/2022/250-200  ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނަންބަރު

( އެންގުން'  އަންގާ  ރައްދުވިމައްސަލަ    އިން(  2022  ސެޕްޓެންބަރު  06ކަނޑައަޅާފައިވާކަން  ،  ފަރާތަށް 

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

 ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ސަލައާ ގުޅިގެން ގޮތެއް ކަނޑައަޅަން ނިންމާފައިވާ ޣައިރު ހާިޟރުގައި މި މައް

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ  ވާޞިލުވުމަށްޓަކައި،    ފައިޞަލާއަކަށް  ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައިގައި، އަދުލުވެރި .5

  2019ވެންބަރު މަހުން ފެށިގެން  ވަނަ އަހަރުގެ ނޮ   2018  ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާގައި އަދާކުރި މުއްދަތުގެ ތެރެއިން

)ފަސްހާސް ދުއިސައްތަ   USD5,200މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނުލިބިވާ  ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ ނިޔަލަށް  

ޑޮލަރު( ކިބައިން    އެމެރިކާ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  ހުށަހެޅި ނަގައިދެމައްސަލަ  މައްސަލަ  ހިނދު،  ބަލަންޖެހޭ  ވިދާނެތޯ 

  ށާއި އަދި އަޑުއެހުމުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށްއާއި ލިޔެކިޔުންތަކަފަރާތުން ހުށަހެޅި 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު'  

 .  ރިޢާޔަތްކޮށް ބެލުމުން އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ

އެކު ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ' އާމައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު'ގައި    2022ޖޫން    05މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން    5.1

ގައި ސޮއިކުރެވިފައިވާ މައްސަލަ    2022އޮކްޓޫބަރު    10ފަރާތާއި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި ދެމެދު    ރައްދުވި

ނަންބަރު  ރައްދުވި  އަށް    ’MM-SF/010-2018 ‘LETTER OF APPOINTMENT  ފަރާތުގެ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ 'ސޭލްސް އެންޑް މާކެޓިންގ މެނޭޖަރ' ގެ ބެލުމުން،  

އައްޔަނުކޮށްފައިވަނީ   އެނގެންއޮންނަކަމާއި،  ގައި  2018އޮކްޓޫބަރު    10މަާޤމަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  ކަން 

)ދެހާސް ތިންސަތޭކަ އެމެރިކާ    USD2,300ގައި މަހަކު  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މަާޤމުގެ އުޖޫރައިގެ ގޮތު

 . ޑޮލަރު( ލިބޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ



 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް   މޯލްޑިވްސް ސީފިން
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ހުށަހަޅާފައިވާ  އެކު  އާ'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު'    ހުށަހެޅި   ގައި  2022ޖޫން    05މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   5.2

މާރިޗު   17އިން ފެށިގެން    2019ޖަނަވަރީ    27ރައްދުވާ ފަރާތާއި ދެމެދު  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ  

، ގެ ނިޔަލަށް ވަޓްސް އެޕް މެދުވެރިކޮށް ކުރެވިފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ސްކްރީން ޮޝޓުތަކަށް ބެލުމުން  2019

މުސާ ޙައްުޤވާ  އެފަރާތަށް  މަތިން  ފަހަރެއްގެ  އެތައް  ތަކުރާރުކޮށް  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ރަ  މައްސަލަ 

ފަރާތަ ރައްދުވާ  މައްސަލަ  ފަރާތުން ށް  ޖަމާކޮށްދިނުމަށްއެދި،  ރައްދުވާ  މައްސަލަ  އަދި  ދަންނަވާފައިވާކަމާއި، 

ޖަމާ މުސާރަ  ނުދިނުމުގެއެފަރާތުގެ  ކުރިމަތިވެފައިވާ  ސަބަބުން    ކޮށް  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި    ދަތިތައް މައްސަލަ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަންވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

މާރިޗު  17ގައި 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' އާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ  2022ޖޫން  05ލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މައްސަ  5.3

  ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަށް ކޮށްފައިވާ އީމެއިލްއަށް ނަޡަރުކުރުމުން  2019

 އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު މަހުން    2018ރައްދުވާ ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  މައްސަލަ    5.3.1

ނިޔަލަށްވާ  2019ފެށިގެން   މަހުގެ  ޖަނަވަރީ  އަހަރުގެ  މަސްދުވަހުގެ    03  މުއްދަތުކަމުގައިވާ  ވަނަ 

 އި ދަތުގަވަނަ އަހަރުގެ ފެބުރުވަރީ މަހުގައި ހަވާލާދެވުނު މުއް  2019މުސާރަ ދީފައިވާނުވާކަމަށާއި،  

ރައްދުވި  ދީފައިޖަމާކޮށް މައްސަލަ  ޖަމާކޮށްދޭނެކަމުގައި  މުސާރަ  ބަޔާންކޮށްފައިވީ  ފަރާތުން    ނުވާ 

 މުސާރަ ދީފައިނުވާކަމަށާއި،   ގެނަމަވެސް، އެފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރަތު

މައްސަލަ  އިރު،  މަާޤމަށް އައްޔަނު ކުރެވުނުފަރާތުން މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ    މައްސަލަ ހުށަހެޅި  5.3.2

ހަމަޖައްސާދޭނެކަމުގައި   ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ކަންކަން  ވިސާގެ  ވޯކް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި 

ނަމަވެސް  ށާއިވާކަމަފަބަޔާންކޮށް މައްސަލަ    2018އި،  ފެށިގެން  މަހުން  ނޮވެންބަރު  އަހަރުގެ  ވަނަ 

ކަންތައް ކުރަންޖެހިފައިވަނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ވޯކްވިސާގެ  ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މުސާރަ ދީފައިނުވާތީ،  

 ފަރާތުގެ އަމިއްލަ ޚަރަދުގައިކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  
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ވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މުސާރަ ނުދިނުމުގެ  މައްސަލަ ރައްދު ގެ އިތުރުން،  މީ އަދި   5.3.3

ދަތިތަ  ސަބަބުން ކުރަންޖެހޭ    އްކުރިމަތިވި  އާއިލާއަށް  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަޔާންކޮށް 

އް ކުރުމަށްޓަކައި ރަޙުމަތްތެރިންނާއި، ތިމާގެ މީހުންގެ  މަހުން މަހަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތަޚަރަދުތަކާއި،  

 ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނަގަންޖެހުނުކަންވެސް ފާހަގަކުރައްވާފައިވެއެވެ.  ފަރާތުން 

 ، ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި 50)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  5.4

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. 

ޭއާނެގ ުމވްައަޒފުންނަްށ ޭދ ުމާސރައިާއ ުއޫޖރައިން އްެއެވްސ އްެއޗްެއ އުނިކެުރވޭނީ  ])ށ( ަވީޒފޭާދ އްެއެވްސ ފާަރަތކުން  

 އަންނަނިިވ ާޙަލުތަތުކގެައެވ. 

 ؛ޤާނޫނުގިައާވ ޮގުތގަެމތިން ނުަވަތ ޯކުޓ އަމަުރާކ އްެއޮގްތާވ ޮގުތގަެމތިން އުނިކަުރްނެޖޭހ އްެއޗްެއ އުނިކުރުން (1)

ފިައާވ ގެއްެއ ނުަވަތ ދިރިއުޅޭނެ ތަންެއ ހޯދަުމްށ، ނުަވަތ ކްުއަޔށް ިހފަުމށް  ަވީޒފޭާދ ފާަރތުން ުމވްައަޒަފަކްށ ހޯދައީިދ (2)

ީދފިައާވ، ނުަވަތ އޭނާ އުެމވްައަޒަފަކްށ ވްިއާކ މަުދަލަކށް ލިބެންާވ ފިައސާާއ ގޭުޅޮގތުން ނުަވަތ އޭނާ އެ ުމވްައަޒަފަކށް  

ަތ ުމސަާރިއެގ ެއްޑވާންްސެގ ޮގުތގިައ ީދފިައާވ ޫދކާުރ ލޯނަާކ ނުަވަތ އޭނާ ގެރެންީޓޮކށީްދގެން ހޯދައޭިދ ލޯނަާކ ނުަވ

ޢަދަަދާކ ގޭުޅޮގތުން ުމވްައަޒުފެގ ހުއަްދ، ިލޔަުމކުން ލިިބގެން، އެ ހުއްދޭަދ ޢަދަަދަކްށ، ނުަވތަ ުމވްައަޒަފަކށް ލިބޭ  

 ؛އުޖޫރިައެގ ތިންބިައކަުޅ އެއަްބަޔްށވެުރ ިގނަ ނުވާނޭހެން އުނިކާުރ އުނިކުރުން

ޗްުއޓާީއުގޭޅ ނުަވަތ ޭބްސފުަރވާާއުގޭޅ ނުަވަތ އިންޝަުއރެންާސުގޭޅ ފަންަޑަކްށ، ނުަވަތ ޕޮްރިވޑެންޓް  އުެމވްައަޒެފްއެގ   (3)

 ފަންަޑަކްށ ދްެއކަުމްށ ލިބެނެްޖޭހ ފިައސާާއގޭުޅޮގތުން އުނިކާުރ އުނިކުރުން. [ 
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ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި    20)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2އަދި ާޤނޫނު ނަންބަރު   5.5

 އަންނަނިވި ޢިބާރާތުންނެވެ. 

އޭާނެގ މުސާރައިން ކެނޑުްނ   ،]މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާ އަދާކުރަްނޖެހޭ ަގޑީަގއި ަވޒީފާއަށް ނުނިކުންނަ ަވުގތަށްާވ މިންަވރު

 ން ުނާވނެއެެވ.[ މުވައްޒަފަކު ަވޒީފާއަށް ުނނިކުތުމާ ުގޅިެގން އިތުރު ޖޫރިމަނާކޮށްެގ ،ަވޒީފާދޭ ފަރާތުން  ،ފިޔަވައި 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  54)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  5.6

ަވޒީފާދޭފަރާތުްނ   ލިޔުމެއް  ހިމެނޭ  ކަންތައްތައް  ތިރީަގއިއެާވ  އެމުސާރަޔާއެކު  މުސާރަދޭއިރު،  ]މުަވއްޒަފުްނނަށް 

 މުަވއްޒަފުްނނަށް ދޭްނާވެނއެެވ. 

 ؛މުއްދަތުަގއި އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބޭ މުޅި މުސާރައިެގ ޖުމްލަ ޢަދަދުމުސާރަދޭޭވ  (1)

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

 ؛ކަނޑަންޖެހުނު ސަބަބު

 ދު. [މުސާރަދެޭވ މުއްދަތުަގއި، މުވައްޒަފަށް މުސާރައިެގ ޮގތުަގއި ދެޭވ އަސްލު ޢަދަ  (3)

 

 މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކުރެވިފައިވާއިރު، އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު މާއްދާގެ )ށ( ގައި،

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

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

 މުސާރަ ލިބޭ ަވުގތު ސޮއިކުރުާވ ޮގތަށްެވސް ހަމަޖެއްސިދާެނއެެވ.[

މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކުރެވިފައިވުމުން، މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައިގެ ބަޔާން ލިޔުމުން ދިނުމަކީ، ނުވަތަ މުސާރައިގެ  

ޔާނުގައި ހުންނަންވާ މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނޭ ދަފްތަރެއް ތައްޔާރުކޮށް އޭގައި މުވައްޒަފުންލައްވާ މަހުން މަހަށް  ބަ

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

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މި މައްސަލައިގައި    ،ހެންކަމުންއެލާޒިމުކަމެއްކަން އެނގެން އޮވެއެވެ.    މާއްދާގެ ދަށުން
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އެކަމާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުން ހުށަހަޅައި އެކަން  މުސާރަ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދީފައިވާނަމަ  ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ  

 ބުރަވެވެއެވެ. ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް އޮތް ޒިންމާއެއްކަމުގައި 

  2018ން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާގައި މަސައްކަތްކުރި މުއްދަތުގެ ތެރެއިން  ހުށަހެޅި ފަރާތުމައްސަލަ   5.7

ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު މަހުން ފެށިގެން ވަޒީފާއިން ވަކިވި ތާރީޚުގެ ނިޔަލަށް މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން  

)ފަސްހާސް ދުއިސައްތަ   USD5,200މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޙައްުޤވާ    މުސާރަ ދީފައިނުވާކަމާއި، އެގޮތުން

އެމެރިކާ ޑޮލަރު( މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދެއްކުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް އަންގައި ޙުކުމްކޮށްދިނުމަށް 

ހިސާބުކޮށްފައިވާ    )ފަސްހާސް ދުއިސައްތަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު(  USD5,200އެދިފައިވީނަމަވެސް، ހަވާލާދެވުނު  

ސާފުކޮށް ތަފްީޞލު  ނެތަތީ،ގޮތުގެ  ދުވަހުގެ    2022އޮގަސްޓު    30  އެނގެން  އަންގާރަ  ގައި    11:00ވީ 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގައި ބޭއްވުނު މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމުގައި އެ އަދަދު ހިސާބުކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްޞީލު  

ފަރާތުން   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފުރުަޞތުގައި  ދެވުނު  ހުށަހެޅި  2022ސެޕްޓެންބަރު    05ހުށަހެޅުމަށް   ގައި 

 ނީ ވާ މުސާރައިގެ ތަފްީޞލުގައިވަ ލިޔުމުގައި

   މުސާރަ  މަސް  #

   US$ 2,300.00 2018ނޮެވްނބަރު  

   US$ 2,300.00 2018ޑިސެްނބަރު  

 ޖުމްލަ  US$ 1,150.00 US$ 5,750.00 ޖަނަަވރީ  

   US$ 759.40  ިލިބިފައ 

   US$ 4,991.00  ޭލިބެންޖެހ 



 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް   މޯލްޑިވްސް ސީފިން
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 މިފަދައިންނެވެ.       

ފަރާތުން 5.8 ހުށަހެޅި  ހޯދުމަށް   ގައި   2022ސެޕްޓެންބަރު    05  މައްސަލަ  ގޮތުގައި  މުސާރައިގެ  ހުށަހަޅާފައިވާ 

އެފަރާތު ބެލުމުން،  ތަފްޞީލަށް  ގޮތުގެ  ހިސާބުކޮށްފައިވާ  އަދަދު  އެދިފައިވާއެދިފައިވާ  މަސްދުވަހުގެ   ން    ތިން 

ފަސްހާސް ހަތްސަތޭކަ ފަންސާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު( ގެ )  USD5,750  މުސާރައިގެ ޖުމްލަ އަދަދު ކަމުގައިވާ

)ހަތްސަތޭކަ ފަންސާސް ނުވަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު ސާޅިސް   USD759.40ތެރެއިން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން 

)ހަތަރުހާސް ނުވަސަތޭކަ ނުވަދިހަ    USD4,991  އަދި  ސެންޓު( ވަނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދީފައިކަމާއި،

  ވާކަން ވަނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައި  އެއް އެމެރިކާ ޑޮލަރު(

 އިވާކަމާއި،  ފާހަގަކުރެވިފަ

އެންގުމަށް   5.9   30މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާ ތާރީޚު ސާފުކުރުމަށްފަހު ޓްރިއިބިއުނަލަށް 

ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގައި ބޭއްވުނު މައްސަލައިގެ    11:00ވީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ    2022އޮގަސްޓު  

ގައި ހުށަހަޅާފައިވާ    2022ސެޕްޓެންބަރު    08، އެފަރާތުން  އެންގުމުންއަޑުއެހުމުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  

ތާރީޚަކީ   ވަކިވެފައިވާ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ން ކަ  2019ޖަނަވަރީ    20އީމެއިލުގައި، 

ގައި ހުށަހަޅާފައިވާ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި    2022ސެޕްޓެންބަރު    05އަދި މީގެ ކުރިން    ސާފުކޮށްދީފައިވާކަމާއި

ހުށަހަޅާފައިވާ   ގޮތުން  ތަފްީޞލުގެ  ގޮތުގެ  ހިސާބުކޮށްފައިވާ  އަދަދު  އެދިފައިވާ  ގޯހެއް  ހޯދުމަށް  ތާވަލުގައި 

ފާހަގަ ފޮނުވާފައިވާކަން  ކުރުމަށްފަހު  އިޞްލާޙު  އަދަދުތަށް  އެ  އެގޮތުން، ހެދިފައިވުމުން،  ކުރެވިފައިވާކަމާއި، 

ވަނަ   2019ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު އަދި ޑިސެންބަރު މަހާއި    2018މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބެންޖެހޭ  

)ހަހާސް ނުވަސަތޭކަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު(   USD6900އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ މުސާރައާއެކު ޖެހޭ މުޅިޖުމްލަ  

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ    ސް އެއްސަތޭކަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު()އެއްހާ  USD1100ގެ ތެރެއިން  

އަދި   ދީފައިވާކަމާއި  ފަރާތަށް  ފަރާތަށްހުށަހެޅި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވާ  ދޭންޖެހޭ    މައްސަލަ 

ތެރެއިން  ޑޮލަރު(    USD5800  މުސާރައިގެ  އެމެރިކާ  އަށްސަތޭކަ  ނުލިބިވާކަމުގައި  )ފަސްހާސް 



 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް   މޯލްޑިވްސް ސީފިން
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ތިން ބަޔާން ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އީމެއިލުގައި  ހަވާލާދެވުނު  ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމާއި،  ކޮށްފައިވާކަން 

ގޮތުގައި   މުސާރައިގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވީ    USD6900މަސްދުވަހުގެ  ޑޮލަރު(  އެމެރިކާ  ނުވަސަތޭކަ  )ހަހާސް 

)ދެހާސް    USD2,300ގެ ގޮތުގައި ޖެހޭ  ފަރާތަށް މަހެއްގެ މައްޗަށް މުސާރައިނަމަވެސް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

ޑޮލަރު(   އެމެރިކާ  ނިސްބަތުން  ތިންސަތޭކަ  މަހުގެ   2018ގެ  ޑިސެންބަރު  އަދި  ނޮވެންބަރު  އަހަރުގެ  ވަނަ 

ވަނަ އަހަރުގެ    2019އާއި    )ހަތަރުހާސް ހަސަތޭކަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު(  USD4,600މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ޖެހޭ  

ވަނަ ދުވަހު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާކަން އެނގެން އޮންނާތީ،   20ޖަނަވަރީ މަހުގެ  

 USD1,483.87)ވިހި( ދުވަހަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ޖެހޭ    20ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ    2019

އަދަދުކަމުގައިވާ ތިން  މެރިކާ ޑޮލަރު އައްޑިހަ ހަތް ސެންޓު( ގެ ޖުމްލަ  )އެއްހާސް ހަތަރުސަތޭކަ އައްޑިހަ ތިން އެ

މުސާރައަކަށްވަނީ  ހަތް    USD6,083.87  މަސްދުވަހުގެ  އައްޑިހަ  ޑޮލަރު  އެމެރިކާ  ތިން  އައްޑިހަ  )ހަހާސް 

ފަރާތަށް    ސެންޓު( ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ތެރެއިން  މީގެ  ބުރަވެވޭތީއާއި،  )އެއްހާސް    USD1,100ކަމުގައި 

ދީފައިވާކަމަށް   ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ޑޮލަރު(  އެމެރިކާ  ގައި    2022ސެޕްޓެންބަރު    08އެއްސަތޭކަ 

)ހަހާސް    USD6,083.87އެ އަދަދު  އެފަރާތުން ޓްރައިބިއުނަލަށް ފޮނުވާފައިވާ އީމެއިލުން އެނގެން އޮންނާތީ،  

އުނި އިން  ސެންޓު(  ހަތް  އައްޑިހަ  ޑޮލަރު  އެމެރިކާ  ތިން  ޖެހޭ  އައްޑިހަ   USD4,983.87ކުރުމަށްފަހު، 

ތިން އެމެރިކާ ޑޮލަރު އައްޑިހަ ހަތް ސެންޓު( އަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި  )ހަތަރުހާސް ނުވަ ސަތޭކަ އައްޑިހަ 

 ކެމެވެ.ދެއަޅަންޖެހޭކަމުގައި ކަނޑަފައިސާ ކަމުގައި  ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭ 

ލޭބަރ ރިލޭަޝން  ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ  މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހެޅި   5.10

ނަންބަރު    Reply to complaints‘(  2019އެޕްރީލް    18)  INDIV/2019/135/458އޮތޮރިޓީގެ 

lodged by Individuals’  ުޑޮކިއ އެ  ނަޡަރުކުރާއިރު،  ކަންތައްތަކަށް  ބަޔާންކުރާ  މަންޓުގައިވަނީ  ގައި 

އޮތޯރިޓީއަށް   ންސްރައްދުވާގޮތަށް ލޭބަރ ރިލޭަޝމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ މައްޗަށް  

އޮތޯރިޓީއިން ދީފައިވާ ރައްދުކަން    ސްގައި ހުށަހެޅި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ލޭބަރ ރިލޭަޝން   2019މާރިޗު    17

ލިޔުމުގައި ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ނުވަތަ ސިވިލް ކޯޓު  ހަވާލާދެވުނު    އެނގޭކަމާއި،



 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް   މޯލްޑިވްސް ސީފިން
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ލޭ ދިޔުމަށް  ކުރިޔަށް  ފަރާތަށް މެދުވެރިކޮށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އޮތޯރިޓިއިން  ރިލޭަޝންސް  ބަރ 

 ވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އިރުަޝދުދެއްވާފައި
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 މައްސަލައިގެ ނިންމުން:
 

  2018އޮކްޓޫބަރު  09  (N7335457ނަންބަރު:  ޕާސްޕޯޓު) )ސްރީލަންކާ( ރަންގާ އަރަވިންދަ ރަނާސިންގޭ    ، ެދނަްފެހ

ފެށިގެން   ވަޒީފާ    2019ޖަނަވަރީ    20އިން  މަާޤމުގައި  އެއްގެ  މެނޭޖަރ'  މާކެޓިން  އެންޑް  'ސޭލްސް  ނިޔަލަށް  ގެ 

)ފަސްހާސް ދުއިސައްތަ އެމެރިކާ    USD 5,200ހޭ  ގޮތުގައި ލިބެންޖެ  އިގެއަދާކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މުސާރަ

 މި މައްސަލައިގައި، ޅާފައިވާ  ހުށަހަރައްދުވާގޮތަށް    މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް  ސީފިން،  ދީފައި ނުވާކަމަށް ބުނެ  ޑޮލަރު(

  

ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހުނު އަޑުއެހުންތަކަށް ހާިޟރުވުމަށް އަންގާ    2022އޮގަސްޓު    30އާއި    2022އޮގަސްޓު    23

އަމުރުތައް ސީފިން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުކުރެވުނުނަމަވެސް، ސީފިން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ  

އަޑުއެހުންތަކަށް  ފަރާތުން   ސަބަބަށްޓަކައި،  މި  ނަންބަ ހާިޟރުވެފައިނުވާ  )ވަޒީފާއާބެހޭ   R-14/2022ރު  ގަވާއިދު 

ޣައިރު  ޑުގެ  ލިމިޓެ  ޕްރައިވެޓްގެ ދަށުން ސީފިން މޯލްޑިވްސް  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(    54ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދު( ގެ  

 ، ހާިޟރުގައި މި މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންގޮސް

މައްސަލައިގައި   ރަނާސިންގޭމި  އަރަވިންދަ  ހޯދުމަށް   ރަންގާ  މުސާރަފަރާތުން  ދީފައިވާކަން  ، އެދިފައިވާ    އެފަރާތަށް 

އެދިފައިވާ    ރަންގާ އަރަވިންދަ ރަނާސިންގޭކަމުގައި ބުރަވެވޭތީ،  ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ޒިންމާއެއް  

)ދެހާސް ތިންސަތޭކަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު(   USD 2,300އެފަރާތަށް މަހެއްގެ މައްޗަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ޖެހޭ    ފަދައިން

ނިސްބަތުން   މަހުގެ    2018ގެ  ޑިސެންބަރު  އަދި  ނޮވެންބަރު  އަހަރުގެ  ގޮތުގައި  ވަނަ   USD 4,600މުސާރައިގެ 

)ވިހި( ދުވަހަށް މުސާރައިގެ    20ގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ  ވަނަ އަހަރު  2019އާއި    )ހަތަރުހާސް ހަސަތޭކަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު(

)އެއްހާސް ހަތަރުސަތޭކަ އައްޑިހަ ތިން އެމެރިކާ ޑޮލަރު އައްޑިހަ ހަތް ސެންޓު( ގެ   USD 1,483.87ގޮތުގައި ޖެހޭ  

 ތެރެއިން ގެ  )ހަހާސް އައްޑިހަ ތިން އެމެރިކާ ޑޮލަރު އައްޑިހަ ހަތް ސެންޓު(    USD 6,083.87ޖުމްލަ އަދަދަށްވާ  

އުނިކުރުމަށްފަހު  އެއްހާސް އެއްސަތޭކަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު(  )  USD 1,100އެފަރާތަށް ލިބިފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  

ހަތް ސެންޓު( އަކީ މައްސަލަ    އައްޑިހައެމެރިކާ ޑޮލަރު    އައްޑިހަ ތިންސަތޭކަ    ނުވަހާސް  ހަތަރު)  USD 4,983.87ޖެހޭ  



 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް   މޯލްޑިވްސް ސީފިން
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ރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ހުށާހެޅި ރަންގާ އަރަވިންދަ ރަނާސިންގޭ ރައްދުވި ސީފިން މޯލްޑިވްސް ޕް

  ކަނޑައަޅައި، އަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާކަމަށް

ރަންގާ އަރަވިންދަ    ތެރޭގައި،  ދުވަހުގެ(  ސާދަ)  14  ފެށިގެން  އިން(  2022ސެޕްޓެންބަރު    08)މި ފައިސާ، މިއަދު  

އް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  ފަހެ)  05   ބަންދުނޫން  ރަސްމީ  އެކަން ހަމަޖެހޭތާ އަށް އެކީ އެއްފަހަރާ ދިނުމަށްފަހު  ރަނާސިންގޭ 

  އި އަންގަމޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއަށް    ސީފިންމައްސަލަ ރައްދުވި    ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިޔުމުން އެންގުމަށް،

   ވެ.މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެ، އަމުރުކޮށް

 1444ޞަަފުރ    12

 2022 ސެޕްޓެންބަރު 08

 

 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ  

 

 ޒުހައިރު هللا އާމިނަތު ޢަބްދު    

 ރައީސާ  ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ   


