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 ޓްރައިބިއުނަލް   ވަޒީފާއާބެހޭ 
                 ދިވެހިރާއްޖެ ، މާލެ   

 މައްސަ ލަ   ނިމުނުގޮތުގެ  ޚުލާސާ   ރިޕޯޓު 
 

 VTR/2022/138 : ނަންބަރު   މައްސަލަ 

 މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ނުލިބުން : ބާވަތް   މައްސަލާގެ 

 2022މޭ  25 : ތާރީޚު   ހުށަހެޅި   މައްސަލަ 

 2022 ސެޕްޓެންބަރު 01 : ތާރީޚު   ނިމުނު   މައްސަލަ 

 (   ޅ. ނައިފަރު/  ނަީޞބު) هللاއާމިނަތު ޙަމްދާ ޢަބްދު  : ފަރާތް  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ 

 (A220497: ނަންބަރު ކާޑު އަންގައިދޭ ރައްޔިތެއްކަން ދިވެހި)

 އެކްސް ގްރިޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ތް: ފަރާ  ރައްދުވި   މައްސަލަ 

 (C-1049/2014: ނަންބަރު ރަޖިސްޓްރޭަޝން ކުންފުނި)

 

 ސާ ޚުލާ  ގެ އި މައްސަލަ 

(  )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  ޅ. ނައިފަރު  /  ނަީޞބު) هللاއާމިނަތު ޙަމްދާ ޢަބްދުމި މައްސަލައަކީ  

A220497) 15    ީމަޤާމުގައި އެކްސް ގްރިޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގައި  އެކައުންޓެންޓްއެއްގެ  އާ ހަމައަށް    2022ޖަނަވަރ

ވަކިވުމަށްފަހު  އެމަސައްކަތްކޮށް،   ގޮތުގަ ފްރީލެން  ވަޒީފާއިން  އެއްގެ  ލިމިޓެޑުގައި  ސަރ  ޕްރައިވެޓް  ގްރިޑް  އެކްސް  އި 

ލިބިފައިވަނީ ކަ( ރުފިޔާގެ ތެރެއިން  ރ. )އެގާރަހާސް ފަސްސަތޭ-/11,500މަސައްކަތްކުރި މުއްދަތަށް ލިބެންޖެހޭ ޖުމްލަ  

ކަމަށާއި-/7,000 )ހަތްހާސް ރުފިޔާ(  )ހަތަރުހާސް ރުފިޔާ( ގެ  -/4,000އަދި މުސާރަ ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން    ރ.  ރ. 

ގޮތުގައި    2019އަދި    ،ލިބިފައިވާކަމަށާއިގެއްލުން   އިނާޔަތުގެ  އަހަރުގެ ރޯދަ  )ތިންހާސް ރުފިޔާ( -/3,000ވަނަ  ރ. 

ރަ  ފުރިހަމަ މުސާ އެކްސް ގްރިޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގައި މަސައްކަތްކުރި ދުވަސްތަކަށްވާ  އެހެންކަމުން    ލިބެންޖެހޭކަމަށާއި،

 



 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  އެކްސް ގްރިޑް 
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އި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ގަ  2022މޭ    25ރައްދުވާ ގޮތަށް   އެދި އެކްސް ގްރިޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް  ހޯދައިދިނުމަށް

 ހުށަހެޅުމުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. 

 މެންބަރުގެ ރައުޔު 
 

 

 ރައުޔު ރިޝްފާގެ  މަރްޔަމް  

 : ކަންކަން   ފާހަގަކުރެވުނު  ގައި މައްސަލާ 

(  )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން  ޅ. ނައިފަރު/    ނަީޞބު) هللاއާމިނަތު ޙަމްދާ ޢަބްދު  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްކަމުގައިވާ .1

)މީގެ ފަހުން "މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް" ގެ ގޮތުގައި މުޚާޠަބުކުރެވޭ  (  A220497އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

ކަންކަމަށް ފަރާތް(   ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  ފޯމު'  ހުށަހަޅާ  'މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ 

 އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ރާއިރުކުރުނަޡަ

ގެ ނިޔަލަށް މައްސަލަ ރައްދުވި    2022ޖަނަވަރީ    15 އެކައުންޓެންޓެއްގެ މަާޤމުގައި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް 1.1

މަސައްކަތްކުރިކަމަށާއި،   ކުންފުނީގައި  ވަކިވުމަށްފަހު  ފަރާތުގެ  ވަޒީފާއިން  އިން   2022ފެބުރުވަރީ    24އެ 

ޒީފާ އަދާކުރަންފެށިކަމަށާއި،  ފަރާތުގެ ކުންފުނީގައި ވަންސަރ އެއްގެ ގޮތުގައި މައްސަލަ ރައްދުވާފެށިގެން ފްރީލާ 

މަސައްކަތްކުރަންފެށީ   ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ހުށަހެޅި މައްސަލަ  މައްސަލަ  އާއި  ޑިރެކްޓަރ  މެނޭޖިން  ކުންފުނީގެ 

މުސާރަކަމުގައިވާ   ކުރީގެ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ރުފިޔާ(  -/12,000ފަރާތާމެދު  )ބާރަހާސް  ގެ ރ. 

 ވަހަކަށް ކުންފުނިން މުސާރަދޭގޮތަށް ކަމަށާއި، އުޞޫލުން މަސައްކަތްކުރާ ކޮންމެ ދު

ފެބުރުވަރީ އާއި ހަމައަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދީފައިވަނީ ޖުމްލަ    24  އެހެންނަމަވެސް، ކުންފުނިން 1.2

ރުފިޔާ(  -/7,000 )ހަތްހާސް  ގޮތުގައި   2022އާއި  ރ.  ޢިނާޔަތުގެ  މަހުގެ  ރަމަާޟން  އަހަރުގެ       ވަނަ 

ދީފައިވަނީ  -/3,000 މުސާރަ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަމަށާއި،  ރުފިޔާ(  )ތިންހާސް  ކުންފުނީގެ  ރ. 

އަދި  މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރާއި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި އެއްބަސްވެވުނު ގޮތާއި މުޅިން ޚިލާފަށްކަމަށާއި،  
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ދޭންޖެހޭ   މުވައްޒަފުންނަށް  ރޯދަ    2019އޭގެއިތުރުން،  އަހަރުގެ  މިއަދާހަމައަށްވެސް  ޢިނާޔަތް  ގެ  މަހު ވަނަ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  ކުންފުނީގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް ދީފައިނުވާކަމަށް

އޭެދޮގްތމައް .2 ަފާރުތން  އެކްސް ގްރިޑް  ފްރީލާ  ަބާޔނޮްކށަްފިއަވނީ، ަކމަށް    ސަަލ ުހށެަހިޅ  ގޮތުގައި  އެއްގެ  ންސަރ 

ރ. )އެގާރަހާސް ފަސްސަތޭކަ( -/11,500ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގައި މަސައްކަތްކުރި މުއްދަތަށް ލިބެންޖެހޭ ޖުމްލަ  

ތެރެއިން ލިބިފައިވަނީ   އަދި މުސާރަ ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން  -/7,000ރުފިޔާގެ  ކަމަށާއި  )ހަތްހާސް ރުފިޔާ(  ރ. 

ވަނަ އަހަރުގެ ރޯދަ އިނާޔަތުގެ    2019ހާސް ރުފިޔާ( ގެ ގެއްލުން ލިބިފައިވާކަމަށާއި، އަދި  ރ. )ހަތަރު-/4,000

ރ. )ތިންހާސް ރުފިޔާ( ލިބެންޖެހޭކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އެކްސް ގްރިޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގައި  -/3,000ގޮތުގައި  

ިއްސެވ ަބާޔނުްކެރުވުނ ަމްއސަލަ    ދިފައިވާކަންމަސައްކަތްކުރި ދުވަސްތަކަށްވާ ފުރިހަމަ މުސާރަ ހޯދައިދިނުމަށް އެ

   ުހށެަހިޅ ޯފަމށް ރާިޢަޔްތުކާރިއުރ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

ރައްދުވި .3 "ޖަވާބު    މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  ނަޒަރުކުރާއިރު ހުށަހަޅާ  ފަރާތުން  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަންކަމަށް    ފޯމުގައި" 

 އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ރައެއްގެ ބާކީ ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދެއް ގެ އުޖޫ  ' ރސަމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ބަޔާންކޮށްފައިވާ 'ވަގުތީ ފްރީލާން  3.1

، އެހެނީ އެ މަސައްކަތަކީ ކުންފުނީގެ ދާއިމީ ވަޒީފާގައި ހުރިއިރު ވަޒީފާގެ ޒިންމާގެ ތެރޭގައި  ނޯންނާނެކަމަށާއި

ތަކެއް މަސައްކަތްތަކެއް ނުނިމިހުރުމުންނާއި، އެހެން ވަޒީފާއެއް ލިބެންދެން އާމްދަނީއެއް ލިބޭނެ އެހެން ހުރިއެ

ނުނިމިހުރި މަސައްކަތްތައް ނިންމާލުމަށާއި  ގޮތެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން އެފަރާތުގެ އަމިއްލަ އެދުމުގެ މަތިން  

ކި މަސައްކަތް  މުވައްޒަފަށް  ގެނެވުނު  އެމަާޤމަށް  ދެވުނު އަލަށް  ހަވާލުކުރުމަށް  ފުރިހަމައަށް  ޔައިދީ 

ނުނިމިކަމަށާއި،   ހުރީ  މަސައްކަތް  އެ  ފުރުަޞތުގައި  މި  ނަމަވެސް  އެކައުންޓިންގައި  ފުރުަޞތެއްކަމަށާއި، 

ކުންފުނީގެ   މަސައްކަތްތަކާހުރެ  ހުށަވެސްނޭޅި    2021ނުނިމިހުރި  ނުހެދި  ރިޕޯޓު  އަހަރީ  އަހަރުގެ  ވަނަ 

ގައި ކުރެވިފައިވާ ބޮޑު ޕްރޮޖެކްޓަށް އިންވޮއިސް ނުކޮށް ހުރުމުން އެފައިސާ ނުލިބި    2019އޮތުމުންންނާއި  

 ވިކަމަށާއި، ށް ނުހަނު ގެއްލުން ޏަކުންފުން



 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  އެކްސް ގްރިޑް 
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އެލަވަންސްއަކީ ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ފަދައިން ކުންފުނީގެ މާލީ ޙާލަތު   ދަ މަހުގެވަނަ އަހަރުގެ ރޯ   2019 3.2

ފަހުން ދެއްކުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި ފައިސާ ވާނީ  ރި ފައިސާއަށްވުމުން  ހުރިގޮތުން ނުދެވިހު 

ގެ ރޯދަ އެލަވަންސް ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނަށް    2022މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިވުމުން  

  ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.ދެވުނު ދުވަހު ދައްކާ ޚަލާްޞކުރެވިފައިކަމަށް

، އިންާޞފުވެރިކަމާއެކު މައްސަލަ ބަލާދިނުމަށާއި، މައްސަލައިގައި ހޯދުމަށް  ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ  ރައްދުވި  ލަމައްސަ  .4

ވަނަ އަހަރުގެ    2019އެދިފައިވާ މުސާރައަކީ ކުންފުނިން ދައްކަންޖެހޭ އެއްޗެއް ނޫންކަމުގައި ނިންމައިދިނުމަށާއި،  

ފަރާތަށް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެލަވަންސް  ޙަލާްޞ  2022ރޯދަ  ދައްކާ  ވަނީ  އަހަރު  ކުރެވިފައިކަމަށް ވަނަ 

   ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ނިންމައިދިނުމަށްކަން 

ގެ    2022އެޕްރީލް    09އިން ފެށިގެން    2022ފެބުރުވަރީ    24މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   .5

 ނޫންތޯ  ނިޔަލަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ކުންފުނީގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ މުވައްޒަފެއްގެ ޙައިިޞއްޔަތުންތޯ ނުވަތަ

 ބަލަންޖެހޭކަމަށް ބުރަވެވޭހިނދު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  މި މައްސަލައިގައި 5.1

އެދިފައިވަނީ މައްސަލަ ރައްދުވި ކުންފުނީގެ 'ފްރީލާންސަރ' ގެ ގޮތުގައި   ންފޯމު' ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތު

ލިބިދިނުމަށާ މުސާރަ  މުއްދަތަށް  ވަގުތީ  ރައްދުވި މަސައްކަތްކުރި  މައްސަލަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ    އި 

 ރަމަާޟން  ވަނަ އަހަރުގެ  2019ކުންފުނީގައި މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރި މުއްދަތުގެ ތެރެއިން  

 2022އޮގަސްޓު    18ތްނަމަވެސް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  އެނގެން އޮ  މަހުގެ މުސާރަ ލިބިދިނުމަށްކަން 

 ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 'ދެވަނަ ބަޔާން' އަށް ބެލުމުން، ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ 

ނޮވެންބަރު   ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  ޖަނަވަރީ    2018މައްސަލަ  ފެށިގެން  ރ. -/12,000ގައި،    2022އިން 

ވަޒީފާއިން   ފަހުން  އޭގެ  ފަރާތެއްކަމަށާއި،  މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ  ގްރިޑްގައި  އެކްސް  ރުފިޔާއަށް  )ބާރަހާސް( 

  09އިން ފެށިގެން    2022ފެބުރުވަރީ    24ކުރީގެ މުސާރައަށް  ވަކިވުމަށްފަހުވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  

މައްސަލަ ރައްދުވި   މަށްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އަދި މިކަ އަށް އެކްސް ގްރިޑް  2022އެޕްރީލް  

 ފަރާތުން އިންކާރުކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި، 



 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  އެކްސް ގްރިޑް 
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 01ގެ ނިޔަލަށް    2022އެޕްރީލް    09އިން ފެށިގެން    2022ފެބުރުވަރީ    24މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  

ރ.  -/400އެއީ ދުވާލަކަށް ( ދުވަހު މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމަށާއި، 44ދުވަސް )ޖުމްލަ  16)އެކެއް( މަހާއި 

ރ. )ސަތާރަހާސް  -/17,600( ދުވަހަށް  )ސާޅީސް ހަތަރެއް  44އެހެންކަމުން    ކަމަށާއި،(  ރުފިޔާ  )ހަތަރު ސަތޭކަ

ޖުމްލަ  ރުފިޔާ  ހަސަތޭކަ ދީފައިވަނީ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ލިބެންޖެހޭއިރު  )ހަތްހާސް  -/7,000(  ރ. 

ރ. )ދިހަހާސް ހަސަތޭކަ ރުފިޔާ( އަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބެންޖެހޭ  -/10,600ކަމަށާއި، ބާކީ  ރުފިޔާ(  

   ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ.ރުފިޔާކަމަށް މައްސަލަ

ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގައި ބޭއްވުނު އަޑުއެހުމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި    2022ސެޕްޓެންބަރު    01 5.2

މަސައްކަތްކުރާ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކީ  ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ކުންފުނީގައި  

ކަމަށާއި،   ކާއެފަރާތަ މުވައްޒަފުން  މަސައްކަތްކުރާ  އެއްގޮތަށް  ކޮންޓްރެކްޓާ  އެ  ހެދި  ކޮންޓްރެކްޓެއް  ދެމެދު 

 08:00އެގޮތުން ހެދިފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓުގެ ދަށުން މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ގަޑިއަކީ ހެނދުނު  

ފާއިން ވަކިވުމަށްފަހު އެ މުއްދަތުގައި އަށް ކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީ  16:00އިން ފެށިގެން  

މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިގެން އެފަރާތުން ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާ މަސައްކަތްތައް 

ށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މަާޤމަށް އަލަށް ގުޅުނު ފަރާތަށް ޓްރެއިންނިންގ ކޮށްދިނުމަށާއި  ފުރިހަމަ ކުރުމަ

އި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މަސައްކަތްކުރި މި މުއްދަތުގައި އެފަރާތުން މަސައްކަތަށް އައިސްފައިވަނީ  ކަމަށާ

ބޭނުން ގަޑިއަކު ކަމަށާއި، އެކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އެޓެންޑެންސް ީޝޓުން އެނގެން އޮންނާނެ 

މު މި  މަސައްކަތްކުރި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކޮންޓްރެކްޓެއް ކަމަށާއި،  އެއްވެސް  އްދަތަށް 

ހެދިފައިނުވާނޭކަމަށާއި، އެއީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ މުވައްޒަފެއްގެ  

ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަމަށާއި،  ކަމަށްވާތީ  ގޮތުގައި  އެއްގެ  ފްރީލާންސަރ  ނޫންކަމަށާއި  ގޮތުގައި 

ގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ވައިބަރ  ފްރީލާންސަރ އެއް

ކުރި   މަސައްކަތް  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހަމައެހެންމެ،  އޮންނާނެކަމަށާއި،  އެނގެން  މެސެޖްތަކުން 

ބިތުވާ ސަބަބެއްނޫންކަމަށާއި އަދި މުއްދަތުގައި ފިންގަރޕްރިންޓް ޖެހުމަކީ އެއީ އެފަރާތަކީ މުވައްޒަފެއްކަން ސާ



 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  އެކްސް ގްރިޑް 
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ފަރާތުން   ރައްދުވި  މައްސަލަ  ނޯންނާނެކަން  ފައިސާއެއް  އެއްވެސް  ދޭންޖެހޭ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. 

ފަރާތުން   5.3 ހުށަހެޅި  ބޭ  2022ސެޕްޓެންބަރު    01މައްސަލަ  ޓްރައިބިއުނަލުގައި  ވަޒީފާއާބެހޭ  އްވުނު  ގައި 

ގަޑިއަށް ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަކިގަޑިތަކަކަށް އަންނަންޖެހޭކަމަށާއި  މައްސަލަ  އަޑުއެހުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ،  

އެހެން   މަސައްކަތްކުރުމަށް  ފަރާތާއެކު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގެއްލުންވާކަމަށާއި،  އެފަރާތަށް  ހާިޟރުނުވުމުން 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި    ސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި،މައްމުވައްޒަފަކު އެޓޭޗްކޮށްފައިވާކަމަށް  

ފަރާތުންވެސް   ރައްދުވި  މައްސަލަ  މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން  މުއްދަތުގައި  ދެންނެވުނު  ފަރާތުން 

ބަޔާންކޮށް  އިންކާރުކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި، ނޫންކަމަށް  މުވައްޒަފެއް  ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ   ނަމަވެސް 

އިންކާރުކޮށްފައިވާކަމަށާއި،   ދިނުމަށް  މުސާރަ  ހުށަހަޅާފައިވާ  އެފަރާތަށް  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ދީފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމަށާއި، އަދި ރަމަާޟން    OTލިޔެކިޔުންތަކުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  

ގެ ދަށުން ރަމަާޟން މަހުގެ  މަހުގެ އެލަވަންސް ދީފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމަށާއި، ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު

ފަރާތު  ކަންމުވައްޒަފުންނަށްދޭންޖެހެނީ  އެވަލަންސް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އޮތުމުން   ންއެނގެން 

އޮންނަކަމަށާއި،  މަސައްކަތްކޮށްފައި  އެނގެން  ގޮތުގައިކަން  މުވައްޒަފެއްގެ  ފަރާތުން ވަނީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ވަކި ގަޑިއެއްގަ މަސައްކަތަށް ނުކުންނަން ނުޖެހުނު ނަމަވެސް ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް މަސައްކަތަށް ނުކުންނަކަން 

 އޮވެއެވެ.  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން އޮންނަކަމަށް

  17މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' އާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ   5.4

ފަރާތާއި  އެޕްރީލު ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދެކެވިފައިވާ    Naseem @ Xgridގައި  ދެމެދު  ވައިބަރ  އާ 

 ބެލުމުން، މެސެޖުތަކަށް 

Hi Naseem, 
Im sorry to bother you so much. I Know that 

Salary has been released for the rest of the 
Company. I feel like ita a bit unfair that im still 

Unpaid. Specialy as I was freelancing for the company. 
I have the right to file a complaint about this. 

 



 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  އެކްސް ގްރިޑް 

ނަންބަރު:                          ހުށަހެޅި މައްސަލަ   هللاއާމިނަތު ޙަމްދާ ޢަބްދު   VTR/2022/138މައްސަލަ 
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Rest of the company salary is not paid.  
Salary is only given separately to midhu lai Muneer 
And shakeel. Mine is also put back to run expenses. 
Managing your personal expenses is something you should 
Manage now. Part of your salary and Ramadan allowance  
Was given to you as well. And sending me a threat 
Is the last thing you should do right now. As company 
Has never been anywhere close to unfare to you or 
Any staff till date. 

 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. މިފަދައިން 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އަދި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  5.5

ގެ އެޓެންޑެންސް   2022އެޕްރީލް    09އިން ފެށިގެން    2022ފެބުރުވަރީ    24މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  

ޙާިޟރުވެފައިވަނީ އެކި ދުވަހު އެކި  މަސައްކަތްކުރުމަށް  އްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  ީޝޓްއަށް ބެލުމުން، މަ

 ން އެނގެން އޮވެއެވެ. ގަޑިތަކުގައި ކަ

ވަޒީ 5.6 ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  އަށް  މައްސަލަ  ފޯމު'  ހުށަހަޅާ  'މައްސަލަ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ފާއާބެހޭ 

ރިލޭަޝން   ލޭބަރ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ބެލުމުން  ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އޮތޯރިޓީއަށް 

ހުށަހަ މައްސަލަ  މި  ނަމަވެސް  ހުށަހަޅާފައިވާ  އޮންނަކަމާއި،  އެނގެން  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  ޅާފައިވާކަމަށް 

އެއްބަސްވުމެއް  ލިޔުމުގެ  ދެމެދު  ކުންފުންޏާ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތާއި  ހުށަހެޅި  ހެދިފައިނުވާ    މައްސަލަ 

ކައި ލޭބަރ ރިލޭަޝންސް އޮތޯރިޓީން މައްސަލަ ބޭރުކޮށްފައިވާކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  ޓަސަބަބަށް

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. 

ޔަވައި، ާޤނޫނަކުން ނުވަތަ ގަވާއިދަކުން ކަނޑައެޅިގެން ވަކި ގޮތަކަށް ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް ބަޔާންކުރާ މައްސަލަތައް ފި .6

ހުށަހަޅާ ފަރާތެއްގެ   އެކަމެއް  ކަމެއް ސާބިތުކުރުމަކީ  ގުޅިގެން  ހުށަހަޅާ މައްސަލައަކާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ 

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

 SC-A/02/2010ކަމާއި، މީގެ އިތުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  )ހ( ގައި ބަޔާންވެގެން އޮންނަ

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

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

އެފަރާތުގެ   ޘާބިތުކުރުމަކީ  ދަޢުވާ  ދިފާޢީ  ކުރާ  ޚަސްމާ  ލިއް މަސްއޫ ދިފާޢުގައި  އަނެއް  ޚަސްމު  އެއް  ދަޢުވާއެއްގައި  އެހެންކަމުން  ޔަތެއްކަމާއި، 

 ލިއްޔަތު އުފުލަންޖެހޭ ފަރާތަކީ އެ 'ދަފްޢެއް' ކުރާ ފަރާތެއްކަން އެނގެން އޮންނަ އޮތުމެވެ."  މަސްއޫ ( ޡާބިތުކުރުމުގެ  pleaކުރިމަތިކުރާ "ދަފްޢު" ) 

ިއން ެފިށެގން    2022ެފުބުރަވީރ    24ްށ، ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފާރުތން  މިފަަދިއްނ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ ުއޞަޫލްށ ރާިޢަޔތޮްކ

  ަގިއ ަމއްސަަލ ަރއުްދިވ ުކނުްފީނަގިއ މަަސްއަކްތޮކށަްފިއަވނީ ުމަވްއޒެަފްއެގ ަހިއިޞްއަޔުތްނަކން    2022ެއްޕރްީލ    09

 ؛ ުތްނ ުބަރެވެވެއެވ. ެއޮގާސިބުތކޮށިްދުނަމީކ ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފާރުތގެ ިޒްނާމެއްއަކަމށް  

ނަންބަރު   .7 ގެ    2/2008ާޤނޫނު  ާޤނޫނު(  މާއްދާގައި   97)ވަޒީފާއާބެހޭ  ގޮތަށް   ވަނަ  މާނަކޮށްފައިވާ  "މުވައްޒަފު" 

 ، ބަލާއިރު

ޫންނ  " ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ، ަވޒީފާ އަދާކުރުމުެގ އެއްބަސްވުމެއްެގ ދަށުން ޚިދުމަތްދޭ މީހާއަށެެވ. އަދި ބަހުެގ މާނައިަގއި، މިނިަވން"މުަވއްޒަފު

 ަވޒީފާދޭ ފަރާތަށް، ކުރިން މަސައްކަތް ކޮށްދީފައިާވ މުަވއްޒަފުްނެވސް ހިމެނޭޮގތަށެެވ. ކޮންޓްރެކްޓަރާއި  

 ަޤިޟއްޔާގައި،  HC-A/271/2012ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  އިރު، މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ

އޮންނަްނާވނެ ކަމަށް  "އަދި ަވޒީފާދޭ ފަރާތާއި ކޮްނމެ މުވައްޒަފަކާ ދެމެދު ލިޔުމަކުން ނުަވތަ ލިޔުންތަކަކުން އެކުލެިވެގްނާވ ަވޒީފާެގ އެއްބަސްުވމެއް  

ންމެ ފަރާތަކުްނެވސް "ަވޒީފާދޭ ކޮަވނަ މާއްދާަގއި    15ަވނަ މާއްދާެގ )ށ( ގައި ބަޔާންެވެގން އޮންަނއިރު އެޤާނޫުނެގ    13ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫުނެގ  

އި އޮންނަކަމާއި،  އެަވޒީފާަގއި އަދާކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ހިމެނޭ ަވޒީފާ ބަޔާެނއް، ކޮްނމެ މުަވއްޒަފަކަށް، ލިޔުމުްނދޭްނާވނެ" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަ

 އަސާސީ ޮގތަކީ ަވޒީފާދޭ ފަރާތާއި މުަވއްޒަފާއި މިހެންކަމުން ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު އެފަރާތެއްެގ މައްޗަށް ހިްނޭގނެ މުަވއްޒަފު ދެނެަގތުމުެގ އެންމެ

  ންކަމާއި، ަވޒީފާއަދާކުރުމުެގ އެއްބަސްވުމެއް އޮތްކަން ނުަވތަ ނޫންކަން އަދި މުަވއްޒަފުެގ ަވޒީފާ ބަޔާނެއް އޮތްކަން ނުަވތަ ނޫންކަން ދެނެަގތު ދެމެދު  

ަވ މުވައްޒަފުެގ  އެކުލަާވލުމާއި  އެއްބަސްުވްނ  ަވޒީފާެގ  ބާރަކީއެހެންަނމަެވސް  ކުރުމުެގ  ބަޔާންތައްޔާރު  އަދާކުރަްނ  ޒީފާ  ފަރާތަކުން  ަވޒީފާދޭ 

މައްޗަށް ލާޒިމުކޮށްފައިާވ މިކަންކަން ނުކޮށް ދޫކޮށްލުމަކުން، ޤާނޫނު ނަްނބަރު   ލާޒިމްކޮށްފައިާވ ކަމެއްކަން އެނެގން އޮތުމުން، ަވޒީފާދޭ ފަރާތްތަކުެގ

ަވޒީފާދޭފަރާތުެގ ކިބައިްނ  ިވެގްނާވ މުަވއްޒަފަކަށް ލިބިދޭންޖެހޭކަމަށް ބުނާ ޙައްޤުތައް އަދާކުރުން ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކުރެ  ( ަވޒީފާއާބެހ2008/2ޭ

 ".ކެނޑިެގން ުނދާނެކަން އެނެގން އޮްނަނކަމެެވ

 ގައި އިސްވެ ދެންނެވުނު ަޤިޟއްޔާ  ކަމާއި،މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ

އެޖަމާޢަތުެގ  " އޯަގނައިޒޭޝަންދިެވހިރާއްޖެެވސް  ލޭބަރ  އިންޓަޭނޝަނަލް  ކަމުގައިާވ  ޙާލަތްތަކުަގއި ) މެްނބަރެއް  މިފަދަ  ަގއި  އައި.އެލް.އޯ( 

އަށް ބަލާއިރު، (  198ނަންބަރު  )(  2006އެމްޕްލޯއިމަންޓް ރިލޭޝަން ރިކޮމެްނޑޭޝަން   ޢަމަލުކުރެޭވނެ ޮގތްތައް ބަޔާންކުރާ ަގއިޑްލައިނެއްކަމުަގއިާވ

މައްސަލައެއްެގ ދެމެދުދެފަރާތު   ރިޢާޔަތްކުރަްނޖެހޭނީ  ނޑައެޅުމަށްޓަކައި  ކަ  ވުޖޫދުަގއިާވކަން  ގުޅުްނ  ާވޤިއާތަކަށްކަމަށް   ަވޒީފާެގ 



 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  އެކްސް ގްރިޑް 
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މަސައްކަތް ކުރާ ތަބީޢަތު ނުަވތަ އޭނާ މަސައްކަތްކުރާ   ބަޔާންކޮށްފައިާވކަމާއި، އެޮގތުްނ، ރިޢާޔަތް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކުެގ ތެރޭގައި، މީހަކު

ތަާނއި، އަދި އެމީހަކު ަވޒީފާ ދިން ފަރާތުެގ ކޮންޓްރޯލުގައި ހުރި މިންަވރާއި، މާލީ ޮގތުްނ   ކުރަން ކަނޑައެޅިފައިާވ  ުގތުތަކާއި، މަސައްކަތްަވ

ކުރަނީ ޖުމްލަކޮށް  މަސައްކަތް މިންަވރާއި، މުސާރަދޭ ޮގތަށާއި ، މަސައްކަތުަގއި ބޭުނންކުރާ ސާމާނު ހޯދައިދޭ ފަރާތްތަކުެގ މައްޗަށާއި، ބަރޯސާެވފައިާވ

ކަންކަމަށް މިފަދަ  މަންފާއަކަށްޓަކާތޯއާއި،  ފަރާތެއްެގ  އެހެން  ހަމައެކަނި  ނޫންކަްނ   ނުަވތަ  ނުަވތަ  މުަވއްޒަފެއްކަން  މީހަކީ  އެފަދަ  ބެލުމަށްފަހު 

 ...."އެނޭގކަމާއި، ކަނޑައެޅިދާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިާވކަން 

 އޮންނަހިނދު، ކަން އެނގެން މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ނުވަތަ ނޫންތޯ މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މުވައްޒަފެއްތޯ    7.1

ހުށަހެޅި    ބަލާއިރު، ބެލުމުން މައްސަލަ  ީޝޓްއަށް  އެޓެންޑެންސް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި   24ފަރާތުން  މައްސަލަ 

އެކި   ޙާިޟރުވެފައިވަނީމަސައްކަތަށް  ގެ ނިޔަލަށް    2022އެޕްރީލް    09އިން ފެށިގެން    2022ފެބުރުވަރީ  

އާ   Naseem @ Xgrid  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި  ތަތީއާއި،އެނގެން އޮކަން  ދުވަހު އެކި ގަޑިތަކުގައި

ފަރާތުން   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބެލުމުން  ވާހަކަތަކަށް  ދެކެވިފައިވާ  އެފަރާތުން ދެމެދު  އެދިފައިވަނީ  މުސާރައަށް 

މުއްދަތަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ  މުއްދަތުގައި އޮތަތީއާއި،  އެނގެން  ކަން  ފްރީލާންސްކޮށް  ދެންނެވުނު  އިސްވެ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި ނޫންކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން 

ފައިނުވާކަން ދެފަރާތުގެ  މެދުގައި ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއް ހެދިދެދެފަރާތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި، އެ މުއްދަތުގައި  

މި މުއްދަތުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާމެދު އުފެދިފައިވަނީ    ،ހުން އެނގެން އޮތަތީބަ

މަދަނީ އެއްބަސްވުމެއްކަމަށް ބުރަވެވޭހިނދު، ވަޒީފާގެ ގުޅުން ފިޔަވައި މަދަނީ އެއްބަސްވުމެއްގެ ތެރެއިން ނުވަތަ 

މައްސަލަތަކަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު ހިނގާނެ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ކަމެއް    ވިޔަފާރީގެ ގުޅުންތަކުގެ ތެރެއިން އުފެދޭ

 ބެލުމުން އެނގެން  ވަނަ މާއްދާގައި މުވައްޒަފު މާނަކޮށްދީފައިވާ ގޮތަށް  97ނޫންކަން، ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

ނަންބަރު    އޮތަތީއާއި، ކޯޓުގެ  ސުޕްރީމް  މި    SC-A/02/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ރިޢާޔަތްކޮށް  ަޤިޟއްޔާއަށް 

ގެ    2022އެޕްރީލް    09އިން ފެށިގެން    2022ފެބުރުވަރީ    24މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  

ނިޔަލަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ކުންފުނީގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައިކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

ބުނާ ބުނުން މައްސަލަ  މަ  ފަރާތުން ބަޔާންކުރާނަ އަދި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މުވައްޒަފެއް ނޫންކަމަށް 

ނަފީކުރާނަމަ   ފަރާތުން  ފަރާތުހުށަހެޅި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ  ޒިންމާއެއްކަމަށް   ގެއެކަން 



 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  އެކްސް ގްރިޑް 

ނަންބަރު:                          ހުށަހެޅި މައްސަލަ   هللاއާމިނަތު ޙަމްދާ ޢަބްދު   VTR/2022/138މައްސަލަ 
                                             

 

14 ގެ  10   ޞަފްޙާ   
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 ހުށަހެޅި ފަރާތުންނާއި މައްސަލަ  ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށާއި މައްސަލަ އިގައިބުރަވެވޭހިނދު، މި މައްސަލަ

ރައްދުވި ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބެލުމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އިސްވެ ދެންނެވުނު މުއްދަތުގައި  

ކުންފުނީގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައިކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މައްސަލަ ރައްދުވި  

 09އިން ފެށިގެން    2022ފެބުރުވަރީ    24ބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާ ސަބަބަށްޓަކައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  ސާ

މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި ގެ ނިޔަލަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ކުންފުނީގައި  2022އެޕްރީލް  

ބުރަނުވެ މުއްދަތަކަމަށް  ދެންނެވުނު  އިސްވެ  ފަރާތަމަ  ށްވޭތީ،  ހުށަހެޅި  ބަޔާންކުރާ އްސަލަ  ޙައްުޤވާކަމަށް   ށް 

  ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ކަމެއްކަމުގައި ން  ޓްރައިބިއުނަލު  މަކީއެދިފައިވާ އެދު އެފަރާތުން  މުސާރަ ލިބިދިނުމަށް  

 ނުދެކެމެވެ. 

މައްސަލަ .8 ވާިޞލުވުމަށްޓަކައި  ،ގައި އިހުށަހެޅިފައިމިވާ  ފައިޞަލާއަކަށް  ފަރާތުން    ،ޢަދުލުވެރި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ތޯ ބަލަންޖެހޭކަމަށް  ލިބިފައިނުވޭނާޔަތްޢިވަނަ އަހަރުގެ ރަމަާޟން މަހުގެ    2019އެފަރާތަށް     ފަދައިން އެދިފައިވާ

އި ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް ނަޡަރުކުރުމުން ަޝރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގަ ،ބުރަވެވޭހިނދު، ދެފަރާތުން ހުށަހެޅި ލިޔެކިޔުންތަކަށާއި

 .އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ

' އާއެކު  ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު  2022  މޭ  25މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   8.1

 ALI N. AHMEDގައި    2022މާރިޗު    11ތަކަށް ބެލުމުން،    ’Account Statements‘ހުށަހަޅާފައިވާ  

ރ.  -/1,500ގެ ގޮތުގައި    ’Advanceއެކައުންޓަށް ‘މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  އެކައުންޓުން  ގެ  ކިޔާ ފަރާތެއް

ފަސްސަތޭކަ ޖަމާކޮށްފައިވާކަން  ރުފިޔާ  )އެއްހާސް  މޯލްޑި (  އޮފް  ނަންބަރު  ބޭންކް  ރެފަރެންސް  ވްސް 

BLAZ748257264344    ްގައި    2022މާރިޗު    18  އޮންނަކަމާއި،އެނގެން  ބެލުމުން  އަށALI N. 

AHMED    ްކިޔާ ފަރާތެއްގެ އެކައުންޓުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އެކައުންޓަށ‘Adv to hamdha’ 

ވްސް ރެފަރެންސް ( ޖަމާކޮށްފައިވާކަން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިރުފިޔާ    ރ. )އެއްހާސް ފަސްސަތޭކަ-/1,500ގެ ގޮތުގައި  

އޮންނަކަމާއި،ބެލުމުން  އަށް    BLAZ136877338426ނަންބަރު      ގައި   2022އެޕްރީލް    10  އެނގެން 

ALI N. AHMED  ްއެކައުންޓަށ ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެކައުންޓުން  ފަރާތެއްގެ   Part‘  ކިޔާ 



 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  އެކްސް ގްރިޑް 

ނަންބަރު:                          ހުށަހެޅި މައްސަލަ   هللاއާމިނަތު ޙަމްދާ ޢަބްދު   VTR/2022/138މައްސަލަ 
                                             

 

14 ގެ  11   ޞަފްޙާ   
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Salary’    ިވްސް ރެފަރެންސް ޖަމާކޮށްފައިވާކަން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑި (  ތިންހާސް ރުފިޔާރ. )-/3,000ގެ ގޮތުގައ

ގައި    2022އެޕްރީލް    11އަދި    އަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،  BLAZ973522350320ނަންބަރު  

ALI N. AHMED    ްއެކައުންޓަށ ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެކައުންޓުން  ފަރާތެއްގެ   Part‘ކިޔާ 

Salary )7000 given(’  ޮބޭންކް އޮފް  -/1,000ތުގައި  ގެ ގ ޖަމާކޮށްފައިވާކަން  ރުފިޔާ(  )އެއްހާސް  ރ. 

 ވެއެވެ.އަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮ BLAZ186785054677މޯލްޑިވްސް ރެފަރެންސް ނަންބަރު 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް 'މައްސަލައިގެ ޖަވާބު  ގައި    2022އޮގަސްޓު    14މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން   8.2

 ’PVR21-22-218 ‘Payment Voucherރެފަރެންސް ނަންބަރު ހުށަހަޅާ ފޯމު' އާއެއްކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ  

ގެ ގޮތުގައި    ’Ramazan Allowance‘މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  އަށް ބެލުމުން    (2022މާރިޗު    31)

ރ. )ތިންހާސް ރުފިޔާ( ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާކަން  -/3,000މުވައްޒަފަކަށް    7މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށާއި އިތުރު  

 ޖަހާފައިވަނީ ރެފަރެންސް ނަންބަރުގެ ގޮތުގައިޕޭމެންޓް  އިސްވެ ދެންނެވުނު ލިޔުމުގައި  އެނގެން އޮންނަކަމާއި،  

BLAZ337014665889''  .ެކަން އެނގެން އޮވެއެވ 

   ގައި،( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ  51 ގެ( ާޤނޫނު ވަޒީފާއާބެހޭ) 2008/2 ނަންބަރު ާޤނޫނު 8.3

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

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

 އިރު، މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަާޟން މަހުގެ    2019އްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މި މައްސަލައިގައި ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ  މަ 8.4

ކުރިން    ޢިނާޔަތް ވަކިވުމުގެ  ވަޒީފާއިން  ހުރެ  އެއްގައި  ފްރީލާންސަރ"  "ވަގުތީ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަާޟން މަހުގެ   2022ދީފައިވާނޭކަމަށާއި، މި ފައިސާ ދީފައިވާނީ މުވައްޒަފުންނަށް އެފަރާތަށް 

ގައި ހުށަހަޅާފައިވާ 'މައްސަލައިގެ    2022ޓު  އޮގަސް  14މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  އެލަވަންސް ދިންއިރުކަމަށް  

 ވެއެވެ.ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި 



 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  އެކްސް ގްރިޑް 

ނަންބަރު:                          ހުށަހެޅި މައްސަލަ   هللاއާމިނަތު ޙަމްދާ ޢަބްދު   VTR/2022/138މައްސަލަ 
                                             

 

14 ގެ  12   ޞަފްޙާ   
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ރިޢާޔަތްކޮށް  8.5 ވާހަކަތަކަށް  ދައްކާފައިވާ  ދެފަރާތުން  ލިޔެކިޔުންތަކަށާއި  ދެންނެވުނު  މި ބެލުމުން،    އިސްވެ 

ގެ   2022އެޕްރީލް    09އިން ފެށިގެން    2022ފެބުރުވަރީ    24ފަރާތުން  މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

 ތީއާއި، ނިޔަލަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ކުންފުނީގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައިކަމަށް ބުރަނުވެވޭ

ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  ކަން  ވަޒީފާ އަދާކުރާ ކޮންމެ ދިވެހި މުވައްޒަފަކަށްރަމަާޟން މަހުގެ ޢިނާޔަތް ދޭންޖެހެނީ  

 2022މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް    ތަތީ،ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮ  51

މަށް  ކަވަނަ އަހަރުގެ ރަމަާޟން މަހުގެ ޢިނާޔަތް  2019ވަނަ އަހަރުގައި ދީފައިވާ ރަމަާޟން މަހުގެ ޢިނާޔަތަކީ  

ހެކި ހުށަހެޅުމަކީ މި    މުގެ ބޭނުމަށްއެކަން ސާބިތުކޮށްދިނުނަފީކުރާނަމަ  ބުނާ ބުނުން    މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން

   .ފަރާތަށް އޮތް ޒިންމާއެއްކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ ހުށަހެޅިމައްސަލަ   މައްސަލައިގައި

ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ    2022އޮގަސްޓު    18މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  ގޮތުން،  އެ 8.6

ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަާޟން މަހުގެ ޢިނާޔަތަށްވާ   2019މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް  'ދެވަނަ ބަޔާން' އަށް ބެލުމުން،  

ލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދީފައިވާ ރަމަާޟން މަހުގެ  މައްސަ ރ. )ތިންހާސް ރުފިޔާ( ލިބިފައިނުވާކަމަށާއި،  -/3,000

އިން ސާފުކޮށް   2022ޢިނާޔަތަކީ   ވައުޗަރ  ޕޭމަންޓް  އެކަން  ޢިނާޔަތްކަމާއި  ރަމަާޟންމަހުގެ  އަހަރުގެ  ވަނަ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވިނަމަވެސް،  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  މަށްއެނގެން އޮންނަކަ 

ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ    2022މޭ    25  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން

-/3,000ގެ ގޮތުގައި ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަާޟން މަހުގެ ޢިނާޔަތު 2022ފޯމު' ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް 

ވަނަ  2019 މި ފައިސާއަކީ އި،ތަތީއާން އެނގެން އޮބަޔާންކޮށްފައިވާކަ މަށްލިބިފައިވާކަ . )ތިންހާސް ރުފިޔާ(ރ

ބޭނުމަށް  ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ  ފައިސާއެއްނޫންކަން  ދީފައިވާ  ގޮތުގައި  ޢިނާޔަތުގެ  މަހުގެ  ރަމަާޟން  އަހަރުގެ 

މައްސަލަ  މި މައްސަލައިގައި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެއްވެސް ހެއްކެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާ ސަބަބަށްޓަކައި،  

ހުށަހެޅި ފަރާތަށްރައްދުވި ފަރާތުން   ދީފައިވާ    2022މާރިޗު    31  މައްސަލަ  )ތިންހާސް  -/3,000ގައި  ރ. 

ދީފައިވާ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  ގެ ގޮތުގައި  ތު ޔަރަމަާޟން މަހުގެ ޢިނާވަނަ އަހަރުގެ    2019ރުފިޔާ( އަކީ  

 އެވެ. ވެބުރަވެފައިސާކަމަށް 



 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  އެކްސް ގްރިޑް 

ނަންބަރު:                          ހުށަހެޅި މައްސަލަ   هللاއާމިނަތު ޙަމްދާ ޢަބްދު   VTR/2022/138މައްސަލަ 
                                             

 

14 ގެ  13   ޞަފްޙާ   
 

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

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

 

މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލައި އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ނުކުތާތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، މައްސަލަ  މި   9

ގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ކުންފުނީގައި   2022އެޕްރީލް    09އިން ފެށިގެން    2022ފެބުރުވަރީ    24ން  ހުށަހެޅި ފަރާތު

ވަނަ އަހަރުގެ    2019އިކަމަށް ބުރަނުވޭތީއާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގަ 

ބުރަވެވޭތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާފަދަ އަމުރެއް މި މައްސަލަ  ރަމަާޟން މަހުގެ ޢިނާޔަތް ދީފައިވާކަމަށް  

ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމަން  މައްޗަށް ކުރާނެ ހަމައެއް    އެކްސް ގްރިޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެރައްދުވި  

 ފެނެއެވެ. 

 : ނިންމުން   މައްސަލައިގެ 

  މަޖިލީހުގައި   މައްސަލަބެލި  ލިޔުންތަކަށާއި،  ހުށަހެޅި  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތުންނާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދެންފަހެ، 

(  )ދިވެހި  ޅ. ނައިފަރު/    ނަީޞބު) هللاއާމިނަތު ޙަމްދާ ޢަބްދު  ބެލިއިރު،   ރިޢާޔަތްކޮށް  ވާހަކަތަކަށް  ދެއްކި  ދެފަރާތުން

މަާޤމުގައި  އާ ހަމައަށް އެކައުންޓެންޓްއެއްގެ    2022ޖަނަވަރީ    A220497 )15ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

ފްރީލެންސަރ އެއްގެ ގޮތުގައި އެކްސް    މަސައްކަތްކޮށް، އެ ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށްފަހުއެކްސް ގްރިޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގައި  

ރ. )އެގާރަހާސް ފަސްސަތޭކަ(  -/11,500ގްރިޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގައި މަސައްކަތްކުރި މުއްދަތަށް ލިބެންޖެހޭ ޖުމްލަ  

ތެރެއިން ސަބަބުން -/7,000ލިބިފައިވަނީ    ރުފިޔާގެ  ނުލިބުމުގެ  މުސާރަ  އަދި  ކަމަށާއި  ރުފިޔާ(  )ހަތްހާސް         ރ. 

ވަނަ އަހަރުގެ ރޯދަ އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި   2019ރ. )ހަތަރުހާސް ރުފިޔާ( ގެ ގެއްލުން ލިބިފައިވާކަމަށާއި، އަދި -/4,000

ގްރިޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގައި މަސައްކަތްކުރި ދުވަސްތަކަށްވާ  އެކްސް  އި،  ރ. )ތިންހާސް ރުފިޔާ( ލިބެންޖެހޭކަމަށާ-/3,000

ގްރިޑް އެކްސް  ހޯދައިދިނުމަށްއެދި  މުސާރަ  ގޮތަށް  ފުރިހަމަ  ރައްދުވާ  ލިމިޓެޑަށް  ޢަބްދު   ޕްރައިވެޓް  ޙަމްދާ   هللاއާމިނަތު 

 ޅި މި މައްސަލައިގައި،ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެ 2022މޭ  05 ފަރާތުން

އެކްސް ގްރިޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ  ގެ ފަރާތުންނާއި މައްސަލަ ރައްދުވި  هللاހުށަހެޅި އާމިނަތު ޙަމްދާ ޢަބްދުއްސަލަ  މަ

ކަންތައްތަކަށާއި،  ފަރާތުން   ނަންބަރު  ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ހައިކޯޓުގެ  ަޤިޟއްޔާއަށް    HC-A/271/2012ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

އެކްސް ގްރިޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ އާއި މައްސަލަ ރައްދުވި  هللا މައްސަލަ ހުށަހެޅި އާމިނަތު ޙަމްދާ ޢަބްދުރިޢާޔަތްކޮށް  

އެކްސް ގްރިޑް ޕްރައިވެޓް  މައްސަލަ ރައްދުވި  ،  ދެމެދުގައި ވަޒީފާގެ ގުޅުމެއް އުފެދިފައިވާކަމަށް ބުރަނުވެވޭކަމަށް ކަނޑައަޅައި



 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  އެކްސް ގްރިޑް 

ނަންބަރު:                          ހުށަހެޅި މައްސަލަ   هللاއާމިނަތު ޙަމްދާ ޢަބްދު   VTR/2022/138މައްސަލަ 
                                             

 

14 ގެ  14   ޞަފްޙާ   
 

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

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

 

މަހުގެ ޢިނާޔަތަށްވާ   ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަާޟން  2019އަށް  هللا އާމިނަތު ޙަމްދާ ޢަބްދު  މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން

  ކަނޑައަޅައި،ފައިސާ ދީފައިވާކަމަށް 

މައްސަލައިގައި   ޢަބްދުމި  ޙަމްދާ  އަމުރެއް    ގެهللاއާމިނަތު  އެދިފައިވާފަދަ  ރައްދުވި  ފަރާތުން  ގްރިޑް  މައްސަލަ  އެކްސް 

 މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ. ކަނޑައަޅައި،  ށްތްކަމަ ކުރާނެ ާޤނޫނީ ހަމައެއް ނެ މައްޗަށް  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ

 1444 ޞަފަރު 05

 2022 ސެޕްޓެންބަރު 01

 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 

 

 

 ރިޝްފާ މަރްޔަމް 

 މެންބަރުވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ 

 

 


