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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

 VTR/2022/161 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 / ރަމަާޟން މަހުގެ ޢިނާޔަތް ނުލިބުން  މުސާރަ ނުލިބުން މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2022އޮގަސްޓު  14 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2022ސެޕްޓެންބަރު  26 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 ގުލްޒާރުގެ / ގދ. ގައްދޫ() އިރުފާ ޢިބްރާހީމް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A252066)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  ބޭވިއު މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (C-0603/2018ނަންބަރު:  ރޭަޝންރަޖިސްޓް )ކުންފުނި

 
  

 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

މައްސަލައަކީ   އިބްރާހީމްމި  ގައްދޫ/    ގުލްޒާރުގެ) އިރުފާ  ނަންބަރު:   (ގދ.  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި 

A252066  )ިވަނަ އަހަރުގެ ރަމަާޟން    2020މުއްދަތުގެ ތެރެއިން    ބޭވިއު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގައި ވަޒީފާއިން އަދާކުރ

ފެށިގެން  އެޕްރީލް މަހުން  ވަނަ އަހަރުގެ    2021ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަާޟން މަހުގެ ޢިނާޔަތާއި    2021މަހުގެ ޢިނާޔަތާއި  

މަހު އިބްރާހީމްއަށް  ގެ ނިޔަލަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރަ ލިބިފައިނުވާތީ،  ޖުލައި  )ހަތަރެއް( މަހުގެ މުސާރައިގެ    04އިރުފާ 

  ޖެހޭ   )ދޭއް( އަހަރުގެ ރޯދަ މަހުގެ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި  02  އިރ. )ތިރީސްދެހާސް ރުފިޔާ( އާ-/32,000  ޖެހޭގޮތުގައި

  އިރުފާ އިބްރާހީމްގެ އެދި  ރ. )ތިރީސްއަށްހާސް ރުފިޔާ( ލިބިދިނުމަށް  -/38,000  ރ. )ހަހާސް ރުފިޔާ( އާއެކު ޖުމްލަ-/6000

 



 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް   ބޭވިއު

ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު އިރުފާ އިބްރާހީމް  VTR/2022/161މައްސަލަ 
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ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅުމުން  ގައި    2022  އޮގަސްޓު  14ރައްދުވާގޮތަށް  ޑަށް  ލިމިޓެ  ޕްރައިވެޓް  ބޭވިއުފަރާތުން  

 ބެލިފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. 

 މެންބަރުގެ ރައުޔު 
 

 ރައުޔު   މަރްޔަމް ރިޝްފާގެ 

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ  )  އިރުފާ އިބްރާހީމް، ގުލްޒާރުގެ، ގދ. ގައްދޫމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްކަމުގައިވާ   .1

ހުށަހެޅި ފަރާތް" ގެ ގޮތުގައި މުޚާ   (A252066ނަންބަރު:  ކާޑު     ބުކުރެވޭ ފަރާތް(ޠަ)މީގެ ފަހުން "މައްސަލަ 

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

 ންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަންނަނިވި ކަ

ވަނަ އަހަރު ޖޫން މަހުން ފެށިގެން ބޭވިއު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގައި ވަޒީފާ    2018  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 1.1

މައްސަލަ  ނަމަވެސް  އަދި ވަޒީފާގެ އިުޤރާރު ދީފައިނުވާކަމަށާއި،  އަދާކުރަން ފެށީއްސުރެ ޖޮބް ޑިސްކްރިޕްަޝން  

ފަރާތުން ފަރާތަށް  ރައްދުވި  ހުށަހެޅި  އެލަވަންސް   2018  މައްސަލަ  މަހުގެ  ރަމަާޟން  އަހަރުގެ  ވަނަ 

  2020އެންމެ ފުރަތަމަ ލިބެންޖެހޭ ޢިނާޔަތަކަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބިފައިނުވަނީ  ދީފައިވާކަމަށާއި،  

ގެން މޭ މަހާއި ޖޫން މަހުގެ  ދިމާވި ކޮވިޑް ޙާލަތާއި ގުޅި ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަާޟން މަހުގެ އެލަވަންސް ކަމަށާއި،  

ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު އަނެއްކާވެސް މުސާރަ ދިނުން ލަސްވިކަމަށާއި    2020މުސާރަވެސް ލިބުނީ ލަހުންކަމަށާއި،  

 އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހު ކަމަށާއި، ވަނަ  2021ދެމަހެއްގެ މުސާރަ އެއްފަހަރާ ދިނީ 

ހަމައަށް މުސާރަ ދިނުމަށްފަހު އެޕްރީލް މަހުގައި އައި    ފެށިގެން މޭ މަހާ  އިން  ޖަނަވަރީ   އަހަރުގެ  ވަނަ  2021 1.2

މުސާރައެއް   އެއްވެސް  އަހަމައަށް  މަހާ  ޖުލައި  ފެށިގެން  މަހުން  އެޕްރީލް  އެލަވަންސްއާއި  ރޯދަމަހުގެ 

  ކަމަށާއި،   ގައި ދީފައިވާ މޭ މަހުގެ މުސާރަ  15ދީފައިނުވާކަމަށާއި، އެންމެ ފަހުން މުސާރަ ދީފައިވަނީ އެޕްރީލް  



 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް   ބޭވިއު

ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު އިރުފާ އިބްރާހީމް  VTR/2022/161މައްސަލަ 
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އާއިލީ ތަނަވަސްކަން  )ހަތަރެއް( މަސްދުވަހު ދިޔައިރު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ގޭގެ ކުލި ނުދެވި    04މިހެން  

ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން އެކި މީހުން އަތުން ލޯނު ނަގަންޖެހުނުކަމަށާއި، ދިރިއުޅުން ދަތިވެ އެހެން އެއްވެސް ގޮތެއް  

ވަޒީފާއިން ކެނޑެން މަޖުބޫރުވިކަމަށާއި، ލޭބަރ ރިލޭަޝންސް އޮތޯރިޓީއަށް ނެތުމުން އެހެން ވަޒީފާއެއް ހޯދުމަށް  

 .  އެއްވެސް ޖަވާބެއް ދީފައިނުވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެމައްސަލަ ހުށަހެޅުމުންވެސް

)ހަތަރެއް(   04މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ،    ގޮތް  އެދޭ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  އްސަލަމަ .2

އް( އަހަރުގެ ރޯދަ މަހުގެ  )ދޭ  02ރ. )ތިރީސްދެހާސް ރުފިޔާ( އާއި  -/32,000  ޖެހޭ މަހުގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި

ރ. )ތިރީސްއަށްހާސް ރުފިޔާ(  -/38,000ރ. )ހަހާސް ރުފިޔާ( އާއެކު ޖުމްލަ  -/6000  ޖެހޭއެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި

   ލިބިދިނުމަށެވެ.

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

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

ފަރާތުޒަރިއްޔާއިން   ރައްދުވި  އެޑްރެހަށް  ގެމައްސަލަ  ނަންބަރު    އީމެއިލް  ގަވާއިދު   R-14/2022ރައްދުކޮށް، 

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

ނަންބަރު  ޖަވާބުދާރީވުމަށް   ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ސެޕްޓެންބަރު    M3/PRIV/2022/266  (11-200ވަޒީފާއާބެހޭ 

ސިޓީއިން  2022 އެންގުނުނަމަވެސް(  ފަރާތަށް  ރައްދުވި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ،  މައްސަލަ    ސިޓީގައި އިސްވެ 

އަށް މި މައްސަލައިގެ ޖަވާބު މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން    12:00ގެ    2022  ސެޕްޓެންބަރު  22ބަޔާންކޮށްފައިވާ  

 ހުށަހަޅާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ހުށަހެޅި މި މައްސަލަ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން   އިރުފާ އިބްރާހީމްރައްދުވާގޮތަށް    ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް  ބޭވިއު .4

ބޭއްވުމަށްޓަކައި ކުރެވުނު  އެހުންތައް ދެ ފަރާތުގެ ޙާޟިރުގައި  ބަލައި ގޮތެއް ނިންމުމުގެގޮތުން މައްސަލައިގެ އަޑު 

 ؛މަސައްކަތްތަކަށް ނަޒަރުކުރިއިރު

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



 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް   ބޭވިއު

ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު އިރުފާ އިބްރާހީމް  VTR/2022/161މައްސަލަ 
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ހާޒިރުވުމަށް   ޓްރައިބިއުނަލަށް  ރައްދުވާ"ވަޒީފާއާބެހޭ  ފޮނުވުމުން،   މައްސަލަ  އަމުރު  އަމުރާ   ފަރާތަށް  އެ 

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

ފަރާތުގެ  ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ،   ރައްދުވާ  މައްސަލައާމެދުމައްސަލަ  ހުށަހެޅިފައިވާ  ހާޒިރުގައި،  ގޮތެއް  ޣައިރު 

 ".މުމުގެ އިޚުތިޔާރު ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިގެންވެއެވެނިން

މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އަދި އިސްވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދު  

  ؛( ގައި)ށވަނަ މާއްދާގެ  53ގެ 

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

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

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

ކަމުގައި  ހާޒިރުނުވީ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ފަރާތެއް  އެ  ބޭނުމަށް  ގެ  ހާޒިރުނުވުން(  އުޒުރެއްނެތި  މަޤުބޫލު 

 ".ބަލަންވާނެއެވެ

 މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، 

އަށް ތާވަލުކުރެވި އެ އަޑުއެހުމަށް    10:00ގެ    2022ސެޕްޓެންބަރު    18  މެއްއަޑުއެހު   މައްސަލައިގެ  މި .4.2

ފަރާ ރައްދުވި  މައްސަލަ  އަންގައި  ނަންބަރު  ފޮނުވުނުތަށް  ޙާޟިރުވުމަށް  ޓްރައިބިއުނަލްގެ      ވަޒީފާއާބެހޭ 

2022/HZRM3/-VTR/1949  (14  ު2022  ސެޕްޓެންބަރ)  ްޙާިޟރުވުމުގެ އަމުރު   'ޓްރައިބިއުނަލަށ  '

އިސްވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަމުރުގައިވާ ތާރީޚާއި ގަޑިއަށް   ،މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ރައްދުކުރެވުނުނަމަވެސް

ފަރާތުން   ރައްދުވި  ޓްރައިބިއުނަލުމައްސަލަ  އަޑުއެހުމަށްވަޒީފާއާބެހޭ  ބާއްވާ  ،  ޙާިޟރުވެފައިނުވާތީ  ގައި 

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

ގައި ބޭއްވުނު އަޑުއެހުމަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ޙާޟިރުވުމުގެ    2022ސެޕްޓެންބަރު    18ގުޅިގެން  

މަުޤބޫލު ޢުޛުރެއް ނެތި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ޙާިޟރުނުވާ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުންކަމުގައި    ،އަމުރު ލިބި

'ހާިޟރުނުވާ    200-M3/PRIV/2022/280(MISL)ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނަންބަރު  އި  ކަނޑައަޅަ

  ރައްދުވި ޓީން މައްސަލަ ( ސ2022ި ސެޕްޓެންބަރު 18އަޑުއެހުމެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާކަން އެންގުން' )

 ފަރާތަށް އަންގާފައިވާނެއެވެ. 



 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް   ބޭވިއު

ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު އިރުފާ އިބްރާހީމް  VTR/2022/161މައްސަލަ 
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އަށް ތާވަލުކުރެވި އެ އަޑުއެހުމަށް    10:00ގެ    2022  ސެޕްޓެންބަރު  22  އަޑުއެހުމެއް  މައްސަލައިގެ  މި .4.3

ފަރާތަށް   ރައްދުވި  މައްސަލަ  އަންގައި  ނަންބަރު ވަ  ފޮނުވުނުޙާޟިރުވުމަށް  ޓްރައިބިއުނަލްގެ  ޒީފާއާބެހޭ 

M3/HZR/2022-VTR/1992  (18  ު2022  ސެޕްޓެންބަރ  ) ުޙާިޟރުވުމުގެ އަމުރ '  'ޓްރައިބިއުނަލަށް 

ފަރާތަށް   ރައްދުވި  ވަޒީފާއާބެހޭ    ފަރާތުން   ރައްދުވި  މައްސަލަ  ،ރައްދުކުރެވުނުނަމަވެސް މައްސަލަ 

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

 22  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ  މި  ރިޢާޔަތްކޮށް،  އަށް(  ށ)  މާއްދާގެ  ވަނަ  55  ގެ(  ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދު

 ލިބި،   އަމުރު  ޙާޟިރުވުމުގެ  ފަރާތަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އަޑުއެހުމަކީ  ބޭއްވުނު  ގައި  2022  ސެޕްޓެންބަރު

 ކަނޑައަޅައި  އަޑުއެހުންކަމުގައި    ދެވަނަޙާިޟރުނުވާ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ނެތި  ޢުޛުރެއް  މަުޤބޫލު

  ހާިޟރުނުވާ'  200-M3/PRIV/2022/293(MISL)  ނަންބަރު  ޓްރައިބިއުނަލުގެ   ވަޒީފާއާބެހޭ

ސިޓީން މައްސަލަ ރައްދުވި  ( 2022 ސެޕްޓެންބަރު 22' )އެންގުން ކަނޑައަޅާފައިވާކަން އަޑުއެހުމެއްކަމުގައި

 ފަރާތަށް އަންގާފައިވާނެއެވެ. 

އަށް ތާވަލުކުރެވި އެ އަޑުއެހުމަށް    10:00ގެ    2022  ސެޕްޓެންބަރު  26  އަޑުއެހުމެއް  މައްސަލައިގެ  މި .4.4

ފަރާތަށް   ރައްދުވި  މައްސަލަ  އަންގައި  ނަންބަރު ވަ  ފޮނުވުނުޙާޟިރުވުމަށް  ޓްރައިބިއުނަލްގެ  ޒީފާއާބެހޭ 

M3/HZR/2022-VTR/2101  (25  ު2022  ސެޕްޓެންބަރ  ) ުޙާިޟރުވުމުގެ އަމުރ '  'ޓްރައިބިއުނަލަށް 

ފަރާތަށް   ރައްދުވި  ވަޒީފާއާބެހޭ    ފަރާތުން   ރައްދުވި  މައްސަލަ  ،ރައްދުކުރެވުނުނަމަވެސް މައްސަލަ 

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

 26  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ  މި  ރިޢާޔަތްކޮށް،  އަށް(  ށ)  މާއްދާގެ  ވަނަ  55  ގެ(  ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދު

 ލިބި،   އަމުރު  ޙާޟިރުވުމުގެ  ފަރާތަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އަޑުއެހުމަކީ  ބޭއްވުނު  ގައި  2022  ސެޕްޓެންބަރު

  ކަނޑައަޅައި   އަޑުއެހުންކަމުގައި  ތިންވަނަޙާިޟރުނުވާ    ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ނެތި  ޢުޛުރެއް  މަުޤބޫލު

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

 ޣައިރު ހާިޟރުގައި މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ގޮތެއް ކަނޑައަޅަން ނިންމާފައިވާނެއެވެ. 
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ފަދައިން   .5 އެދިފައިވާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވާޞިލުވުމަށްޓަކައި،  ނިންމުމަކަށް  ޢަދުލުވެރި  މައްސަލައިގައި  މި 

ރ. )ތިރީސްދެހާސް ރުފިޔާ( އާއި -/32,000)ހަތަރެއް( މަހުގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި    04މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  

އެލަވަންސްގެ  02 މަހުގެ  ރޯދަ  އަހަރުގެ  ޖުމްލައަށްވާ  -/6000ގޮތުގައި    )ދޭއް(  އާއެކު  ރުފިޔާ(  )ހަހާސް  ރ. 

ވިދާނެތޯ ބަލަންޖެހޭ ހިނދު،  ނަގައިދެމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ކިބައިން  )ތިރީސްއަށްހާސް ރުފިޔާ(  ރ.  /38,000

އާއި ލިޔެކިޔުންތަކަށް   'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު'  ޅާފައިވާހުށަހަވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  

 ރިޢާޔަތްކޮށް ބެލުމުން އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. 

ފަރާތުން   5.1 ހުށަހެޅި  ޓްރައިބިއުނަލަށް  2022އޮގަސްޓު    14މައްސަލަ  ވަޒީފާއާބެހޭ  'މައްސަލަ    ހުށަހެޅި  ގައި 

 ވަނަ ނަންބަރުގައި،  7ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގެ 

އަދި އޭޕްރީލް   'ޖެނުއަރީ އިން ފެށިެގން މޭ މަހާ ހަމައަށް މުސާރަ ދިުނމަށްފަހު އެޕްރީލް މަހުަގއި އައި ރޯދަމަހުެގ އެލޮެވންސް

މުސާރައިެގ ާވހަކަ އަހާ ކޮްނމެ ފަހަރަކު އަްނނަމަހުގައި ހުރިހާ    މަހުން ފެށިެގން ޖުލައި މަހާ ހަމައަށް މުސާރަ ދީފައެއް ުނވެއެެވ.

  ގައި ދީފައިވާ މޭ މަހުގެ މުސާރަ   15އެއްމެ ފަހުން މުސާރަ ދީފައިވަނީ އެޕްރީލް  މުސާރައެއް އެއްފަހަރާ ދޭަނމޭ ބުނެ ނުދެއެެވ.  

 އެެވ' 

ކުރިއަލާދީފައިވަނީތޯ މި   މި ފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެޕްރީލް މަހުގެ މުސާރަ

ގުޅިގެން   ފަރާތާ ގައި    2022ސެޕްޓެންބަރު    26މައްސަލައާ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަޑުއެހުމުގައި  ބޭއްވުނު 

މުސާރަ ލިބިފައިނުވާކަމަށާއި، އެޕްރީލް މަހުގައި ދީފައިވަނީ މާރިޗު  ފެށިގެން  އެޕްރީލް މަހުން  ސުވާލުކުރުމުން،  

އޮޅުމަކުން  މާރިޗު މަސް ޖަހަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި  ވަނީ  މަހުގެ މުސާރަކަމާއި، ފޯމުގައި މޭ މަސްކަމުގައި ޖެހިފައި

 ހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ފާ ވާކަން ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި 

ގޮތުގައި ޖަހާފައިވާ    ވަނަ ނަންބަރުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ އީމޭލު އެޑްރެހުގެ  2މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުގެ   5.2

ޑޮކިއުމަންޓް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  ' ކަމަށްވާތީއާއި،  bayview@wadhee.com.mv'ޑްރެހަކީ  އީމޭލު އެ

ގޮތުގައި    2 ފަރާތުގެ ގައިހުށަހަޅާފައިވާ ސްކްރީްޝޓްތަކުގެ  މެސެޖްކޮށްފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ   ،

' ކަމަށްވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ Solih Be-Waadheeނަމެއްގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ '
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ކުރިން  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާއި ވާދީ އާ ހުރި ގުޅުމަކީ ކޮބައިތޯ ސުވާލުކުރުމުން،  ބޭވިއު    އަދާކުރަމުން ގެންދިޔަ

އި، ގެ ހާލަތު ނޭގޭކަމަށާބޭވިއު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ހިންގަމުންއައީ ވާދީގެ ދަށުންކަމަށާއި، ނަމަވެސް މިހާރު ވަދީ 

'Solih Be-Waadheeމޭނޭޖަރ ޖެނެރަލް  ލިމިޓެޑްގެ  ޕްރައިވެޓް  ބޭވިއު  އަކީ  ހުށަހެޅި   ކަމަށް'  މައްސަލަ 

 ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު'   2022އޮގަސްޓު    14މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   5.3

ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  އާ ގައި    2021އޮގަސްޓު    01އެކު ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ 

ޚަކީ ދީފައިވާ ލިޔުމަށް ބެލުމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރަންފެށި ތާރީ

މައްސަލަ  ކަމާއި،    2021ޖުލައި    31ކަމާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިވި ތާރީޚުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ    2018ޖޫން    01

މާއި، މައްސަލަ  ން ވަކިވިއިރު އަދާކުރަމުންދިޔަ މަާޤމަކީ ސޭލްސް އެންޑް މާރކެޓިންގ ކަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއި

މަހަކު   ގޮތުގައި  މުސާރައިގެ  މަާޤމުގެ  ފަރާތަށް  އިސްވެ  -/8,000ހުށަހެޅި  ލިބޭކަން  ރުފިޔާ(  )އަށްހާސް  ރ. 

  ދެންނެވުނު ލިޔުމަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮވެއެވެ.

ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު'   2022އޮގަސްޓު    14މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   5.4

ގައި    2021މާރިޗު    14ޓްރާންސްފަރ ސްލިޕްތަކަށް ބެލުމުން،  ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް    އާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ

  14ށްފައިވާކަމާއި،  ރ. )އަށްހާސް ރުފިޔާ( ޓްރާންސްފަރ ކޮ-/8,000ބޭވިއު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން  

ރ. )އަށްހާސް ރުފިޔާ( ޓްރާންސްފަރ  -/8,000ގައި ބޭވިއު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން    2021އެޕްރީލް  

ކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، މި ފައިސާއަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އެކައުންޓަށް ފޮނުވާފައިވާ  

ބަޔާންކޮށްފަ އެފަރާތުން  ޓްރައިބިއުނަލަށް   އިވާކަންފައިސާކަމަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 ވަނަ ނުކުތާއަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮވެއެވެ.  10ވަނަ ނުކުތާއާއި  7މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުގެ  ޅާފައިވާހުށަހަ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި    ،ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާމި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ  5.5

 ވައިބަރ މެސެޖްތަކަށް ބެލުމުން،  ދެމެދު ކުރެވިފައިވާކިޔާ ފަރާތަކާ ’Solih Be- Waadhee‘ އިފަރާތާ



 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް   ބޭވިއު

ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު އިރުފާ އިބްރާހީމް  VTR/2022/161މައްސަލަ 
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Hello Solih be, 

Even though I haven’t mentioned anything to you regarding my 

situation, in short, it’s actually been pretty difficult, and it’s caused 

additional issues at home as well. Hence after giving a thorough 

thought to everything, I’ve decided to resign. I won’t be coming to 

work after this month. I believe it’ll hopefully buy you enough time 

to search and find a fitting candidate for when the new shipment 

arrives. 

 I am fully aware of the company’s predicament. However, I am no 

longer able to cope with everything it bears. It’s gotten to the point 

where it’s causing emotional distress. I’ve been thinking about it, and 

I Know things will get better. 

I also hoping you’ll pay the balance once the supplies arrive and things 

settle down. Because even though I’m leaving, I’m leaving because I 

don’t have any other choice. I’m in desperate need, and I’m hoping 

you’ll help me out as soon as you can, because I’ll still be in debt if 

you don’t. 

Hope you understand. 

Please consider, we will be getting our funds within 

first two weeks. I will make a payment for you next 

week. 

 

، އިސްވެ ދެންނެވުނު ލިޔުމަށް ބެލުމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ސަބަބުންފަރާތަ ޙާލަތެއްގެ  ދިމާވެފައިވާ  އަދާކުރަމުންދިޔަ    ށް  ވަކިވުމަށް  އެފަރާތް  ން  ނިންމާފައިވާކަވަޒީފާއިން 

މައްސަލަ ރައްދުވި  ދޭނެކަމަށް  ފައިސާ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭ  ހަމައެހެންމެ    އެނގެން އޮންނަކަމާއި،

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ.ފަރާތުގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ 



 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް   ބޭވިއު

ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު އިރުފާ އިބްރާހީމް  VTR/2022/161މައްސަލަ 
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ސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް 'މައް   2022އޮގަސްޓު    14ހުށަހެޅި ފަރާތުން  މައްސަލަ   5.6

ހުށަހަޅާފައިވާ   މެދުވެރިކޮށް އީމެއިލް    mariyam@waadhee.com.mvގައި    2022މާރިޗު    7އާއެކު 

ީޝޓަށް ބެލުމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި    ’Irufa Pending Salaries‘ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވާ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

ފެށިގެން    2021ފަރާތަށް   މަހުން  ޖަނަވަރީ  އަހަރުގެ  ނިޔަލަށް    2021ވަނަ  މަހުގެ  މާރިޗު  އަހަރުގެ  ވަނަ 

ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހުން    2021ރ. )އަށްހާސް ރުފިޔާ( ދީފައިވާކަމާއި،  -/8,000މުސާރައިގެ ގޮތުގައި  

ރ. )އަށްހާސް -/8,000)ހަތަރެއް( މަސްދުވަހަށް    04 ޖުލައި މަހުގެ ނިޔަލަށް  ވަނަ އަހަރުގެ   2021ފެށިގެން  

ގެ ގޮތުގައި   ’Pending Salaries‘އަކީ    ރ. )ތިރީސްދެހާސް ރުފިޔާ(-/32,000ރުފިޔާ( ގެ ނިސްބަތުން ޖެހޭ  

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. 

 

 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،  

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

 އަންނަނިވި ޢިބާރާތުންނެވެ. 

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

 .ޙާލަތުތަކުަގއެެވ

 ؛ު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)

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

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

ކުން ލިބިެގްނ، އެ ހުއްދަދޭ ޢަދަދަކަށް، ުނަވތަ މުަވއްޒަފަކަށް ލިބޭ އުޖޫރައިެގ ތިްނބައިކުޅަ މުަވއްޒަފުެގ ހުއްދަ، ލިޔުމަ

 ؛އެއްބަޔަށްވުރެ ިގނަ ނުާވނޭހެން އުނިކުރާ އުނިކުރުން 

mailto:mariyam@waadhee.com.mv


 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް   ބޭވިއު

ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު އިރުފާ އިބްރާހީމް  VTR/2022/161މައްސަލަ 

                                             

 

13 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:  
 

 

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

 ދެއްކުމަށް ލިބެްނޖެހޭ ފައިސާއާގުޅޭޮގތުްނ އުނިކުރާ އުނިކުރުން. [ 

  ގައި،( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 51މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނައިރު، މި ާޤނޫނުގެ 

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

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

 

  ގައި (  ހ)  މާއްދާގެ  ވަނަ  20ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. ހަމައެހެންމެ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  މި

 . ޢިބާރާތުންނެވެ އަންނަނިވި  ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ

 

 ،ަ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 6.1

މުސާރަދޭއިރު،   ަވޒީފާދޭފަރާތުްނ  ]މުަވއްޒަފުްނނަށް  ލިޔުމެއް  ހިމެނޭ  ކަންތައްތައް  ތިރީަގއިއެާވ  އެމުސާރަޔާއެކު 

 މުަވއްޒަފުްނނަށް ދޭްނާވެނއެެވ. 

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

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

 ؛ކަނޑަންޖެހުނު ސަބަބު

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

 ގައި،( ށ) މާއްދާގެ އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ބަޔާންކުރެވިފައިވާއިރު، ޢިބާރާތުން މި 6.2
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ގައިާވ ޮގތުެގމަތިްނ ޢަމަލުކުރުމުެގ ބަދަލުގައި، މުސާރައިެގ ބަޔާނުަގއި ހުންނަްނާވނެކަމަށް މި މާއްދާެގ )ހ( ގައި ބުނެފައިާވ ]މި މާއްދާެގ )ހ(  

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

 މަޖެއްސިދާެނއެެވ.[ ހަ

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

މަހަށް   މަހުން  މުވައްޒަފުންލައްވާ  އޭގައި  ތައްޔާރުކޮށް  ދަފްތަރެއް  ހިމެނޭ  މަޢުލޫމާތުތައް  ހުންނަންވާ  ބަޔާނުގައި 

ވަނަ މާއްދާގެ    54)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު(    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  ޒީފާދޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް  ވަސޮއިކުރުވުމަކީ،  

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

ކަމާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުން ހުށަހަޅައި އެކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ  އެމުސާރަ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދީފައިވާނަމަ  އެދިފައިވާ  

 މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް އޮތް ޒިންމާއެއްކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ. 

ރިޢާޔަތްކުރެ .7 ކަންކަމަށް  އެންމެހާ  ފަރާތަށް އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލައިގައި  މި  ވޭހިނދު 

ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހާ    2021ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހުން ފެށިގެން    2021ލިބެންޖެހޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  

 2020ރ. )ތިރީސްދެހާސް ރުފިޔާ( އާއި  -/32,000  ރ. )އަށްހާސް ރުފިޔާ( ގެ ނިްޞބަތުންޖެހޭ -/8,000ހަމައަށް  

ޢިނާޔަތާއި   މަހުގެ  ރަމަާޟން  އަހަރުގެ  ގޮތުގައިޖެހޭ     2021ވަނަ  ޢިނާޔަތުގެ  މަހުގެ  ރަމަާޟން  އަހަރުގެ  ވަނަ 

ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި    ނަމަ އެކަންމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދީފައިވާ(  ރ. )ހަހާސް ރުފިޔާ-/6,000

ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އެފަދަ އެއްވެސް    އިސްވެ ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަން  ހިނދު،ޒިންމާއެއްކަމަށް ބުރެވެވޭފަރާތުގެ  

ނުވާޔުލިޔެކި ހުށަހަޅާފައި  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  މުވައްޒަފަކަށް    ތީއާއި،މެއް  ދިވެހި  ކޮންމެ  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ 

)ތިން ހާސް(   -/3,000އަހަރެއްގެ ރަމަާޟން މަސް ފެށުމުގެ ކުރިން    ގޮތުގައި ކޮންމެރަމަާޟން މަހުގެ ޢިނާޔަތުގެ  

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް ބެލުމުން   51ގެ  (  ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު)  2/2008ާޤނޫނު ނަންބަރު  ކަން  ނެޖެހޭރުފިޔާ ދޭން 

އޮތް މައްސަލަ  އެނގެން  ޢިނާޔަތް  މަހުގެ  ރަމަާޟން  ބަޔާންކުރެވުނު  އިސްވެ  ދީފައިވާކަން  ހިނދު  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި 

ފަރާތުން މައްސަލަ  ރައްދުވި  މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ    ވިފައިނުވާތީއާއި،މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ސާބިތުކޮށްދެ

ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހުން    2021  ގައި ފޮނުވާފައިވާ އީމެއިލްއަށް ބެލުމުން  2022މާރިޗު    07ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  

މަހުގެ ނިޔަލަށް މުސާރަ ގޮތުގައިފެށިގެން ޖުލައި  ރުފިޔާ(  -/32,000  ޖެހޭއިގެ  )ތިރީސްދެހާސް  މައްސަލަ  އަކީ  ރ. 
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ފައިސާކަ ދޭންޖެހޭ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ރައްދުވި  އޮތަތީއެ  މަށް  މި ،  ނގެން 

ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހުން    2021  ލިބެންޖެހޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާށް  ފަރާތަމައްސަލަ ހުށަހެޅި  މައްސަލައިގައި  

-/32,000ރ. )އަށްހާސް ރުފިޔާ( ގެ ނިްޞބަތުންޖެހޭ  -/8,000ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހާ ހަމައަށް    2021ފެށިގެން  

ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަާޟން    2021ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަާޟން މަހުގެ ޢިނާޔަތާއި    2020  . )ތިރީސްދެހާސް ރުފިޔާ( އާއި ރ

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި  އަކީ  ރ. )ހަހާސް ރުފިޔާ(  -/6,000މަހުގެ ޢިނާޔަތުގެ ގޮތުގައިޖެހޭ  

 ބުރަވެވެއެވެ. ފައިސާކަމުގައި   ޖެހޭފަރާތަށް ދޭން

 

 މައްސަލައިގެ ނިންމުން:  

ލިޔެކިޔުންތަ  ހުށަހެޅި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަޑުއެހުމުކަދެންފަހެ،  މައްސަލައިގެ  ވާހަކަތަކަށް ށާއި،  ދެއްކި    ގައި 

)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:   ގދ. ގައްދޫ(/    ގުލްޒާރުގެ)  އިރުފާ އިބްރާހީމް، ރިޢާޔަތްކޮށް ބެލިއިރު

A252066)    ްވަނަ އަހަރުގެ    2021އަދި    2020ބޭވިއު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތުގެ ތެރެއިނ

ގެ ނިޔަލަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރަ  ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހުން ފެށިގެން ޖުލައި މަހު   2021  ،ރަމަާޟން މަހުގެ ޢިނާޔަތާއި

ރ. )ތިރީސްދެހާސް -/32,000)ހަތަރެއް( މަހުގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައިޖެހޭ    04އިރުފާ އިބްރާހީމްއަށް  ލިބިފައިނުވާތީ،  

ރ. )ހަހާސް ރުފިޔާ( އާއެކު ޖުމްލަ  -/6000އި ޖެހޭ )ދޭއް( އަހަރުގެ ރޯދަ މަހުގެ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގަ 02 އިރުފިޔާ( އާ

ޑަށް ލިމިޓެ  ބޭވިއު ޕްރައިވެޓްފަރާތުން  އިރުފާ އިބްރާހީމްގެ  އެދި  ރ. )ތިރީސްއަށްހާސް ރުފިޔާ( ލިބިދިނުމަށް  -/38,000

 މައްސަލައިގައި،ހުށަހެޅި މި ޓްރައިބިއުނަލަށް ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ  2022އޮގަސްޓު  14ރައްދުވާގޮތަށް 

  ހަމަޖެހުނު ގައި ބޭއްވުމަށް    2022ސެޕްޓެންބަރު    26އަދި    2022ސެޕްޓެންބަރު    22އާއި    2022  ސެޕްޓެންބަރު  18

ޕްރައިވެޓް    ބޭވިއުރައްދުކުރެވުނުނަމަވެސް،    ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް  ބޭވިއުއަޑުއެހުންތަކަށް ހާިޟރުވުމަށް އަންގާ އަމުރުތައް  

)ވަޒީފާއާބެހޭ    R-14/2022ގަވާއިދު ނަންބަރު  ހާޟިރުވެފައިނުވާ ސަބަބަށްޓަކައި،  މި އަޑުއެހުންތަކަށް  ފަރާތުން  ލިމިޓެޑުގެ  

ޣައިރު ހާިޟރުގައި މި  ޑުގެ  ލިމިޓެ  ޕްރައިވެޓް  ބޭވިއުގެ ދަށުން  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(    54ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދު( ގެ  

 ކުރިއަށް ގެންގޮސް، މައްސަލަ 



 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް   ބޭވިއު

ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު އިރުފާ އިބްރާހީމް  VTR/2022/161މައްސަލަ 

                                             

 

13 ގެ  13 ޞަފްޙާ      
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 އެފަރާތަށް  ،އާއި ރަމަާޟންމަހުގެ ޢިނާޔަތްފަރާތުން ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ މުސާރައިރުފާ އިބްރާހީމްގެ  އިގައި  މި މައްސަލަ

އިރުފާ  ،  ކަމުގައި ބުރަވެވޭތީޒިންމާއެއް  ބޭވިއު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ  ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި    ދީފައިވާކަން

(  ހާސް ރުފިޔާ )އަށް  ރ.-/8,000ފަރާތަށް މަހެއްގެ މައްޗަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ޖެހޭ  އެ  އެދިފައިވާ ފަދައިން  އިބްރާހީމް

ތިރީސްދެހާސް )  ރ.-/32,000ޖެހޭ  ނިޔަލަށް  މަހުގެ    އެޕްރީލް މަހުން ފެށިގެން ޖުލައިވަނަ އަހަރުގެ    2021ބަތުން  ްޞގެ ނި

އަދިއާއި(  ރުފިޔާ ޢިނާޔަތާ  2020  ،  މަހުގެ  ރަމަާޟން  އަހަރުގެ  މަހުގެ    2021އި  ވަނަ  ރަމަާޟން  އަހަރުގެ  ވަނަ 

އިރުފާ  އަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ބޭވިއު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން  ރުފިޔާ(    ހަހާސްރ. )-/6,000  ށްވާ ޖުމްލަޢިނާޔަތަ

 ކަނޑައަޅައި،  ޢިބްރާހީމްއަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާކަމަށް

ދުވަހުގެ    (ތިރީސް)  30( އިން ފެށިގެން  2022ސެޕްޓެންބަރު    26)  މިއަދު،  ންކުރެވުނު އެންމެހައި ފައިސާއިސްވެ ބަޔާ

  ލިޔުމުން ނަލަށް  ޓްރައިބިއު  ވަޒީފާއާބެހޭ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ(  ތިނެއް)   03  ހަމަޖެހޭތާ   ފުރިހަމައަށް ތަންފީޛުކޮށް އެކަންތެރޭގައި

  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ   ބޭވިއު،  މައްޗަށް އަންގައި އަމުރުކޮށް  ގެލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް  ބޭވިއުމި މައްސަލަ ރައްދުވި  އެންގުމަށް،  

 މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ.   ޣައިރު ހާިޟރުގައި

 

 1444ޞަަފުރ    30

 2022 ސެޕްޓެންބަރު 26

 

 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ  

 

 މަރްޔަމް ރިޝްފާ    

  މެންބަރުހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ވަޒީފާއާބެ  


