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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 

 VTR/2022/180 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 މުސާރަ ނުލިުބން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2022އޮގަސްޓު  07 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2023ޖަނަވަރީ  08 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 ހެނަކަރަލަލަގެ ޕްރެމަލާލް ގުރުސިންގް / ސްރީލަންކާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (N8087741ޕާސްޕޯޓް ނަންަބރު: )

 ޕްރިސިޝަން އިންޖިނިއަރިންގ ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (FC00172019)ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންަބރު: 

 
   

 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

މައްސަ ގްރުސިންގް   ލައަކީ،މި  ޕްރެމަލާލް  ހެނަކަރަލަލަގެ  ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ  ނަންބަރު:  ސްރީލަންކާގެ   )ޕާސްޕޯޓް 

N8087741)    ިލިމިޓެޑުގައ ޕްރައިވެޓް  ސަރވިސަސް  އިންޖިނިއަރިންގ  އިން    2021  ފެބުރުވަރީ  17ޕްރިސިަޝން 

)ފަހެއް ބައި(    ½  5ފެށިގެން ކޮންސްޓްރަކްަޝން ސައިޓް ސުޕަވައިޒަރެއްގެ ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރެއިން  

އުޖޫރަ   އުޖޫލިބިފައިނުވާތީ،  މަސްދުވަހުގެ  ނުލިބިވާ  ޕްރިސިަޝން  އެފަރާތަށް  އެދި  ލިބިދިނުމަށް  އިންޖިނިއަރިންގ  ރަ 

 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ޕްރިސިޝަން އިންޖިނިއަރިންގ ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 

 VTR/2022/180މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަހު ހެނަކަރަލަލަގެ ޕްރެމަލާލް ގުރުސިންގް
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ލިމިޓެ ޕްރައިވެޓް  ރައްދުވާގޮތަށްސަރވިސަސް  ޓްރައިބިއުނަލަށް    2022  އޮގަސްޓު  07  ޑަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ގައި 

 ހުށަހެޅުމުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.  

 މެންބަރުގެ ރައުޔު 

 ރައުޔު   މިފްރާޒް ނިޒާރުގެ هللا ޢަބްދު 

  :މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން 

)މީގެ (  N8087741)ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު:  ހެނަކަރަލަލަގެ ޕްރެމަލާލް ގުރުސިންގ / ސްރީލަންކާ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި   .1

ފަރާތް(   މުޚާޠަބުކުރެވޭ  ގޮތުގައި  ގެ  ފަރާތް"  ހުށަހެޅި  "މައްސަލަ  ހުށަހެޅި ފަހުން  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ގައި  ފޯމު'  ހުށަހަޅާ  ނަޒަރުކުރުމުން'މައްސަލަ  ފަރާތަކީ  ، ކަންކަމަށް  ހުށަހެޅި   17މައްސަލަ 

ފެށިގެން    2021ފެބުރުވަރީ   ސައިޓްއިން  ކޮންސްޓްރަކްަޝން  މަތިވެރީގައި  ވަޒީފާ    އއ.  ސުޕަވައިޒަރެއްގެ 

  ރ. )ތޭރަހާސް -/13,103.83މަހަކު  އަދާކުރަމުން އައި ފަރާތެއްކަމަށާއި، އެފަރާތަށް އަސާސީ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި  

ރ. )ދެހާސް އެއްސަތޭކަ -/2,100އެއްސަތޭކަ ތިނެއް ރުފިޔާ އަށްޑިހަ ތިނެއް ލާރި( އާއި، ޢިނާޔަތްތަކުގެ ގޮތުގައި  

 ލިބެމުންދިޔަކަމަށް އެފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  ރ. )ހަތްސަތޭކަ ފަންސާސް ރުފިޔާ( -/750ރުފިޔާ( އާއި 

ފަރާ 1.1 ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ލިމިޓެޑް  އެގޮތުން  ޕްރައިވެޓް  ސަރވިސަސް  އިންޖިނިއަރިންގ  ޕްރިސިަޝން  )މީގެ  ތް 

ވަޒީފާއާބެހޭ  ގޮތަށް  ރައްދުވާ  އަށް  ފަރާތް(  މުޚާޠަބުކުރެވޭ  ގޮތުގައި  ގެ  ފަރާތް"  ރައްދުވި  "މައްސަލަ  ފަހުން 

އަދާކު ވަޒީފާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަސާސަކީ،  ހުށަހެޅުމުގެ  މައްސަލަ  މުއްދަތުގެ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ރި 

ބައި(  5  ½ތެރެއިން   މަހާއި  ލިބިފައި  )ފަސް  އުޖޫރަ  މުއްދަތުގައި  މަސްދުވަހުގެ  އެ  އެގޮތުން  ނުވާތީކަމަށާއި، 

ޢަދަދަކީ   ޖުމުލަ  ނުލިބިވާ  ނުވައެއް -/71,859.15އެފަރާތަށް  ފަންސާސް  އަށްސަތޭކަ  އެއްހާސް  )ހަތްދިހަ  ރ. 

  ފޯމުގައި އެފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  ލަ ހުށަހަޅާމައްސަރުފިޔާ ފަނަރަ ލާރި( ކަމަށް 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ޕްރިސިޝަން އިންޖިނިއަރިންގ ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 

 VTR/2022/180މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަހު ހެނަކަރަލަލަގެ ޕްރެމަލާލް ގުރުސިންގް
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)ފަހެއް    5  ½މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މަސައްކަތްކުރި  އެދޭގޮތްކަމުގައި ބުނެފައިވަނީ    ންފަރާތު  މައްސަލަ ހުށަހެޅި  .2

ރ. )ހަތްދިހަ އެއްހާސް އަށްސަތޭކަ -/71,859.15  މަހާއި ބައި( މަސްދުވަހުގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ނުލިބިވާ ޖުމުލަ

 އޮވެއެވެ.  ފަންސާސް ނުވައެއް ރުފިޔާ ފަނަރަ ލާރި( އެފަރާތަށް ލިބިދިނުމަށްކަން އެނގެން

ަފާރުތ .3 ުހށެަހިޅ  ަރއުްދ  ެގ ަމްއސަަލ  ަވޒާީފއާބޭެހ    ަޝުކާވައްށ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ޮގުތން  ިދުނުމގެ 

ަކްނކަަމްށ ނަަޒުރުކުރުމްނ ބާަޔްނޮކށަްފިއވާ  ހުށަަހޅަާފިއާވ 'ަމްއސަަލިއެގ ަޖާވުބ ހުށަަހާޅ ފުޯމ' ަގއި    ، ްޓަރިއިބުއނަަލށް 

މުސާ މަހެއްގެ  ކޮންމެ  އެފަރާތަށް  ގޮތުން  ތަބީޢަތުގެ  ވަޒީފާ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  ދިނުމުގައި  މައްސަލަ  ރަ 

ލަސްތަކެއްވެފައިވާކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެފަރާތަށް ޙައްުޤވާ މުސާރަ ގިނަފަހަރު އެފަރާތަށް ލިބިދެވޭކަމަށާއި، މައްސަލަ  

ރ. )ހަތްދިހަ އެއްހާސް އަށްސަތޭކަ ފަންސާސް ނުވައެއް ރުފިޔާ ފަނަރަ ލާރި( -/71,859.15  ހުށަހެޅި ފަރާތުން  

ލިބެންޖެހޭކަމަށް   ވާޞިލްވެފައިވަނީ  އެފަރާތަށް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޢަދަދަށް  އެ  ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ކުންފުނީގެ ވަޒީފާއިން  ކިހިނެތްކަން ސާފުނުވާކަމަށާއި، މީގެ އިތުރުން  

ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އިސްތިއުފާ  އިސްތިއުފާ ދީފައިވާ ފަރާތެއްކަމަށާއި، އެގޮތުން މައްސަލަ ރައްދުވި  

ފަރާތަށް  ވަޒީފާދޭ  އައު  ވީޒާ  ވަޒީފާގެ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ަޝރުތަކީ  އެއް  ަޤބޫލުކުރުމުގެ 

ކުންފުންޏެއްގައި   އެހެން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މިއަދާހަމައަށްވެސް  ނަމަވެސް  ބަދަލުކުރުންކަމަށާއި، 

ވީޒާގައިކަމަށްވެސްމަސައްކަތްކުރަމުން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ  އެފަރާތަށް  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ދަނީ  މައްސަލަ     

 ރައްދުވި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

ުބނަެފިއަވީނ،   .4 އޭެދޮގްތަކަމށް  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ފަަދިއން  ަމްއސަަލ  ފާހަަގޮކށަްފިއާވ  ަފާރތްުނ  ުހށެަހިޅ  މްައސަަލ 

އަެފާރަތށް ޭދްނޖޭެހ ެއްއެވްސ ަފިއާސެއްއާވަނަމ، ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފރާާތެއުކ ދަެފާރުތގެ ހާިސުބަތއް ައާޅިކުޔމާަށިއ،  

ެދ ައުއމްަށަޓަކއި  ަޙއްލަަކްށ  ުގިޅެގން  ަފިއާސާއ  ނިުލާބ  ަފާރތްަށ  ުހށެަހިޅ  ެގ  ުކުރުމ  ' ެނޯގިޝޭއްޓ' ަފާރުތން  ަމްއސަަލ 

'މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު' އަށް  ިއްސެވބަޔްާނޮކށަްފިއާވ  ާރަތށް ިދުނަމްށަކން ުފުރަޞެތްއ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފ

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ.  ރުކުރުމުންޒަނަ



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ޕްރިސިޝަން އިންޖިނިއަރިންގ ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
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ހެކިން   .5 ޝަފަހީ  ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި  ކަންކަން  ހުށަހަޅާފައިވާ  ދެފަރާތުން  މައްސަލައިގައި  މިވާ  ހުށަހެޅިފައި 

ފުރުަޞތުގައި ދެފަރާތުންވެސް ަޝފަހީ ހެއްކެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ، މި މައްސަލައިގައި ަޝފަހީ  ހުށަހެޅުމަށް ދެވުނު  

 ހެއްކެއްގެ ހެކިބަސް ނަގާފައިނުވާނެއެވެ. 

އެގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހެޅި "މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު" އާ އެކު އެއްކަރުދާސްކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ   .6

ފަރާތަށް   ’Employment Contract‘ތާރީޚުގެ    2021ޖަނަވަރީ    24 ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބެލުމުން،  އަށް 

)ފަސްސަތޭކަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު( ލިބޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، މައްސަލަ    USD500މުސާރައިގެ ގޮތުގައި  

ފޯމުގައި ހުށަހަޅާ  މައްސަލަ  ފަރާތުގެ  މުސާރައަކީހުށަހެޅި  އެފަރާތުގެ  އެއްސަތޭކަ -/13,103.83    )ތޭރަހާސް  ރ. 

ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި ކަމަށް  ލާރި(  ތިނެއް  އަށްޑިހަ  ރުފިޔާ  ފޯމާއެކު  އެފަރާތުން    ،ތިނެއް  ހުށަހަޅާ  މައްސަލަ 

މުސާރައިގެ    ސްޓާފް ސެލަރީ ެޝޑިއުލަށް ބެލުމުން އެފަރާތަށް  ގެ  2022އެއްކަރުދާސްކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފެބުރުވަރީ  

ޢަދަދަކީ    ގޮތުގައި ލާރި(-/13,103.83ލިބިދެވޭ  އަށްޑިހަ  ރުފިޔާ  ތިނެއް  އެއްސަތޭކަ  )ތޭރަހާސް  އެ   ރ.  ކަމަށް 

ލިޔުމުގައިވާތީއާއި އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ޢަދަދުތައްކަމަށް ބަޔާންކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހިސާބު  

ހިސާބުކުރުމުގައި   މުސާރަ  އެފަރާތުގެ  ރުފިޔާ -/13,103.83ީޝޓުތަކުގައި  ތިނެއް  އެއްސަތޭކަ  )ތޭރަހާސް  ރ. 

ލާރި( ފާހަގަވާތީ،  އަށްޑިހަ  ލިޔެކިޔުންތަކުން  އެ  ހިސާބުކޮށްފައިވާކަން  މުސާރަ  ނިްޞބަތުން  ހުށަހެޅި    ގެ  މައްސަލަ 

ސާފުކޮށްދިނުމަށް   ޢަދަދު  މުސާރައިގެ  ލިބޭ  މައްޗަށް  މަހެއްގެ  ބޭއްވުނު    2022ނޮވެންބަރު    02ފަރާތަށް  ގައި 

   ނެއެވެ.އެދިފައިވާމައްސަލަ ބަލާ މަޖިލީހުން އިބްތިދާއީ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ކިބައިން 

ލިބެންޖެހޭ އެގޮތުން   6.1 މައްޗަށް  މަހެއްގެ  ހިމަނައިގެން  ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ކަމަށް  -/13,103.83ޢަދަދަކީ   ލާރި(  ތިނެއް  އަށްޑިހަ  ރުފިޔާ  ތިނެއް  އެއްސަތޭކަ  )ތޭރަހާސް    16ރ. 

  ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާތީ، ގައި ބޭއްވުނު މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި    2022ނޮވެންބަރު  

ރި  3-އެގްޒިބިޓް ެޝޑިއުލަށް  ސެލަރީ  ސްޓާފް  މަހުގެ  މާރިޗު  ހުށަހަޅާފައިވާ  ގޮތުގައި  އެ ގެ  އަދި  ޢާޔަތްކޮށް 

އުޖޫރައަކީ   މަހު  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އިންކާރުކޮށްފައިނުވާތީ،  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ޢަދަދާމެދު 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ޕްރިސިޝަން އިންޖިނިއަރިންގ ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 

 VTR/2022/180މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަހު ހެނަކަރަލަލަގެ ޕްރެމަލާލް ގުރުސިންގް

                                             

 
17 ގެ 5 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:  
 

 

ތިނެ-/13,103.83 އެއްސަތޭކަ  )ތޭރަހާސް  ލާރި ރ.  ތިނެއް  އަށްޑިހަ  ރުފިޔާ  ބަލަންޖެހޭކަމުގައި    އް  ކަމަށް 

 ދެކެމެވެ.  

ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނުލިބިވާ މުސާރައިގެ ޢަދަދުތަކެއް ނަގައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ  މި މައްސަލައަކީ މައްސަލަ   .7

މި މައްސަލައިގައި  މައްސަލައެއްކަމަށްވާއިރު، އެ ފައިސާއަކީ އެފަރާތަށް ނަގައިދެވިދާނެ ފައިސާއެއްތޯ ބެލުމަށްޓަކައި  

ދެފަރާތުން  ޔުންތަކަށާއި، އަދި މި މައްސަލައިގެ ތެރެއިން  ދެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތަށާއި،  

 ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާތަކަށް ނަޒަރުކުރުމުން އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

ގެ އީމެއިލަށް   2022އެޕްރީލް    14ހުށަހަޅާފައިވާ  'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' އާ އެކު  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   7.1

އެ އީމެއިލަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން އިސްތިއުފާ ދިންކަން  ބެލުމުން،  

ބަޔާންކޮށް ފޮނުވާފައިވާ އީމެއިލެއްކަން އެނގެން އޮންކަމާއި، އެ އީމެއިލުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާގެ  

ންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، އެ އީމެއިލާއެކު  ކަމަށް ބަޔާ  2022އެޕްރީލް    30އެންމެ ފަހު ދުވަހަކީ  

ބަޔާންކޮށް   އެދޭކަން  ލިބިދިނުމަށް  އެފަރާތަށް  ޢަދަދުތައް  މުސާރައިގެ  ނުލިބިފާ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

އެ އެގޮތުން  އޮންނަކަމާއި،  އެނގެން  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  ތަފްީޞލުތައް  މުސާރައިގެ  ނުލިބިވާ  ފަރާތަށް އެފަރާތަށް 

،  2021ޖުލައި  ރ. )ތޭރަހާސް އެއްސަތޭކަ ތިނެއް ރުފިޔާ އަށްޑިހަ ތިނެއް ލާރި( ގެ ނިްޞބަތުން  -/13,103.83

ސެޕ2021ްއޮގަސްޓު   ފެބުރުވަރީ  2021ޓެންބަރު  ،  )ހަހާސް  -/6,340އަދި    2022ލް  އެޕްރީ،  2022،  ރ. 

މާރިޗު   ނިްޞބަތުން  ގެ  ރުފިޔާ(  ސާޅީސް  ޖުމުލަ    2022ތިންސަތޭކަ  މުސާރައާއެކު  ރ. -/71,859.15ގެ 

އީމެއިލުގައި   އެ  ނުލިބިވާކަމަށް  ލާރި(  ފަނަރަ  ރުފިޔާ  ނުވައެއް  ފަންސާސް  އަށްސަތޭކަ  އެއްހާސް  )ހަތްދިހަ 

އިސްތިއުފާ  ވަޒީފާއިން  އެފަރާތް  އަދި  ޢަދަދުތައް    ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ދިންކަމާއި، 

ގައިވެސް އިތުރު    2022އެޕްރީލް    29ލިބިފައިނުވާކަން ހަނދާންކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް  

އެފަރާތުގެ    ކޮށްފައިވާކަން  މެއިލެއް ފަދައިން  އެދިފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އޮންނައިރު،  އެނގެން 

އުފާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ަޤބޫލުކޮށްފައިވާކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ  އިސްތި



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ޕްރިސިޝަން އިންޖިނިއަރިންގ ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
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ސޮއިކޮށްފައިވާ   މެނޭޖަރު  ޕްރޮޖެކްޓް  ފަރާތުގެ  އެނގެން    2022އެޕްރީލް    30ރައްދުވި  ބެލުމުން  ލިޔުމަށް  ގެ 

   އޮވެއެވެ.

ރައްދުވި   7.2 މައްސަލަ  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ  އިތުރުން  ފަރާތުން  މި  ލިޔެކިޔުމެއް  ޖަވާބުފޯމުގެ  އެއްވެސް 

އަޑުއެހުމުގައި    2022އޮކްޓޫބަރު    16  އެގޮތުން  އެވެ.ހުށަހަޅާފައިނުވެ ފުރަތަމަ  މައްސަލައިގެ  ބޭއްވުނު  ގައި 

ފާހަގަކޮށްފައިވާ ފަރާތުން  ރައްދުވި  ވަޒީފާގައި  ގޮތުގައި،  މައްސަލަ  ކުންފުނީގެ  ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  އުޅުނު  މައްސަލަ 

ޕޭމަންޓް  އެފަރާތަށް  މަސައްކަތެއްކަމަށާއި،  ބޭސް  ޕްރޮޖެކްޓް  މަސައްކަތަކީ  ކުރާ  ކުންފުނިން  ފަރާތެއްކަމަށާއި، 

ލަސްވެފައި   ފަހަރު  ބައެއް  ދިނުމުގައި  މުސާރަ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޕްރޮގްރެސިވްކޮށްކަމަށާއި،  އަންނަނީ 

ތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބެންވާ ޙައްެޤއް ލިބުމަށް އިންކާރު  ހުންނާނެކަމަށާއި، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާ

ކުރަމުން   މަސައްކަތް  ސައިޓުތަކެއްގައި  ކަންކަމުގައި  ޙަވާލުކުރުމާ  ފައިސާ  އެހެންނަމަވެސް  ނުކުރާކަމަށާއި، 

މަދުވަނީގޮސްފައިވާތީ،   ނުވަތަ  ޢަދަދަށްތޯ  އެބުނާ  އެފަރާތުން  ޙަވާލުކުރެވިފައިވަނީ  ކިހާވަރެއްތޯއާ    ފައިސާ 

ވަކީލުން    މިކަންކަމަކީ އެހެންކަމުން  ދެކޭކަމަށާއި،  ކަމެއްކަމަށް  ޙައްލުކުރަންޖެހޭ  ދައްކައިގެން  ވާހަކަ  ދެފަރާތުން 

ފަރާތުގެ   ރައްދުވި  މައްސަލަ  އެގޮތުން  އެދޭކަމަށާއި،  ޙައްލުކުރުމަށް  މައްސަލަ  ވާހަކަދައްކައިގެން  މެދުވެރިކޮށް 

ވަރާއި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ރެކޯޑުތަކުން ދައްކާ މިންވަރު އަޅާ ކިޔުމަށްފަހު ދޭންވާ  އެކައުންޓުން ދައްކާ މިން

ފައިސާއެއް އޮވެއްޖެކަމުގައިވާނަމަ އެވާހަކަ ދައްކައިގެން ޞުލްޙަވެރި ޙައްލެއް ގެނެވޭތޯ ބަލަން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި،  

ނެތްނަމަ   ހުރީ  އެނޫންގޮތެއް  ފަރާތުން  ރައްދުވި  ކުރިއަށްދާގޮތަށްކަމަށްވެސް  މައްސަމައްސަލަ    މައްސަލަ ލައާގެން 

ނެތްކަމަށް  އިޢުތިރާޒެއް  ުޞލްޙަވުމާމެދު  ފަރާތުންވެސް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބުނެފައިވާއިރު  ފަރާތުން  ރައްދުވި 

ދެފަރާތުންވެސް   އަޑުއެހުމުގައި  އެ  ޓްރައިބިއުނަލު ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ،  ވަޒީފާއާބެހޭ  ގެ އެއްބަސްވެފައިވާގޮތަށް 

ނަންބަރު   ގަވާއިދު  ުޞލްޙަވުމަށް  މައްސަލައިގައި  މެދުވެރިކޮށް  )ވަޒީފާއާބެހޭ   R-14/2022ރަޖިސްޓްރާރ 

ގެ   ގަވާއިދު(  މައްދާގެ    30ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ގެ  ވަނަ  ކޮންސިލިއޭަޝނަށް މި    ދަށުން)ހ(  މައްސަލަ 

 ފޮނުވާފައިވާނެއެވެ. 
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މައްސަލަ 7.3 މި  ބައްދަލު ކޮންސިލިއޭަޝން  އިގެއެގޮތުން  ދެފަރާތުން   2022އޮކްޓޫބަރު    20ވުން    ބާއްވައި  ގައި 

އޮކްޓޫބަރު    25މަްޝވަރާ ކުރެވުނު ކަންކަމާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ޖަވާބު ހުށަހެޅުމަށް  

ވާއިދު  އަށް މުއްދަތު ދެވިފައިވީނަމަވެސް، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެއްވެސް ޖަވާބެއް ދީފައިނުވާތީ، ގަ  2022

ގެ    R-14/2022ނަންބަރު   ގަވާއިދު(  ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ދަށުން   30)ވަޒީފާއާބެހޭ  ގެ  )ނ(  މައްދާގެ   ވަނަ 

ރަޖިސްޓްރާރ ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ސެކްަޝނަށް  މި  ގައި    2022އޮކްޓޫބަރު    26  ވަޒީފާއާބެހޭ  އަނބުރާ  މައްސަލަ 

 އި، ބާއްވަ  2022ނޮވެންބަރު    02  ތިދާއީ ބައްދަލުވުމެއް ދެވަނަ އިބްޙަވާލުކޮށްފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން މައްސަލައިގެ

ފުރުަޞތު  ވި ފަރާތުގެ ޖަވާބު ހުށަހެޅުމަށް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށާއި މައްސަލަ ރައްދު

   ދީފައިވާނެއެވެ.

ފަރާތުން   7.3.1 ރައްދުވި  މައްސަލަ  ޖުމުލަގޮތެއްގައި   ގެ  2022ނޮވެންބަރު    02އެގޮތުން  އަޑުއެހުމުގައި 

ޢަދަދުތައް  ފުރުަޞތުގައި  ދެވުނު  ޙައްލުކުރުމަށް  މައްސަލަ  މެދުވެރިކޮށް  ރަޖިސްޓްރާރ  ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ 

ހުންނަނީ   އޮފީސް  މައި  ކުންފުނީގެ  ސަބަބަކީ  އެދިފައިވާނެކަމަށާއި،  ދިނުމަށް  ވަގުތުކޮޅެއް  ކަށަވަރުކުރުމަށް 

ީޝޓުތައް ސްރީލަންކާގައިކަމަށާއި ސެލަރީ  އެހެންކަމުން  އެތަނުގައިކަމަށާއި،  ބަލަހައްޓަނީ  އެކައުންޓްސް   ،

ނުލިބޭނެތީ އެކަން އެ ލިޔުން  އަދި    ކޮށްފައިވާނެކަމަށާއިދެވިފައިހުރި ފައިސާ އެނގޭނެ ީޝޓަކަށް ރިކުއެސްޓް  

ތުން ހުށަހެޅި ޢަދަދާ ގުޅިގެން  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާ

އެ ޢަދަދު  އެބަހުރިކަމަށްކަމަށާއި،    ތަކެއްކުންފުނިން މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވަނީ އެ ޢަދަދުތަކާ ގުޅިގެން މައްސަލަ

ގެންދިޔުމަށް  ކުރިއަށް  ގޮތުން  ބެހޭ  މުއްދަތަކާ  ދެއްކޭނެ  ފައިސާ  ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހު 

މަރުޙަލާގައި ކޮންސިލިއޭ   އެއްބަސްވެފައިވާނެކަމަށާއި، މުއްދަތު    2022އޮކްޓޫބަރު    25  ަޝން  އަށް 

ހުށަހަޅާނެކަމަށް ބުނެފައިވީނަމަވެސް އިބްތިދާއީ ބައްދަލުވުމަށް ޙާިޟރުވުމަށް    )ލިޔެކިޔުން(   ދެވިފައިވާއިރު އެ

ކޮންސިލިއޭަޝން   ހުށަނޭޅިއްޖެނަމަ  އެދުވަހު  ީޝޓު  ސެލަރީ  އަދި  ލިބުނުކަމަށާއި،  ޗިޓު  ކުއްލިއަކަށް 

ޓްރައިބިއުނަލުން    ވުމަށްކަމަށް ކުރިންބައްދަލުވުން ކެންސަލްވެފައި ދެން ޙާިޟރުވާންޖެހޭނީ އިބްތިދާއީ ބައްދަލު

މައްސަލަ ބުނެފައިނުވާކަމަށާއި،   އައިސް  ބެލިގެންދާގޮތަށް  މައުޫޟޢީގޮތުން  އަލުން  މައްސަލަ  އެހެންކަމުން 
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އޮތް  ކުރިން  ކެންސަލްވެ  ފުރުަޞތު  އެ  ހުށަނޭޅުމުން  ތަފްީޞލު  ީޝޓުތަކުގެ  ސެލަރީ  ފަރާތަށް  ރައްދުވި 

މި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާ  ، ނުވެދާނެކަމަށާއި  ޙާލަތަށް ރުޖޫޢަވުމަކީ މަޞްލަޙަތު ހުރި ގޮތަކަށް

ދޭންކަމަށާ އެއްބާރުލުން  ހުރީ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އިންކާރުނުކުރާކަމަށާއި،  ދިނުމަށް  އި ފައިސާ 

ރައްދުވި   މައްސަލަ  ކަށަވަރުވުމުގައި  ޢަދަދުތައް  ލަސްވުންތަކެއް  )ކުންފުނީގެ(  އެހެންނަމަވެސް  ފަރާތުން 

އަންނަކަމަށާއި، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ޕްރޮޖެކްޓުތަކުން ފައިސާ ލިބުމުން ފުރަތަމަ ދައްކަން ކަނޑައަޅާ 

އެހެންނަމަވެސް   ސްޓޭންޑުގައިކަމަށާއި،  އެ  ހުރީ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ދައްކާނެކަމަށާއި،  ވަރު 

ގޮ ފެންނަ  ޓްރައިބިއުނަލުން  ފަރާތުންނާއި  ހުށަހެޅި  އިޢުތިރާެޟއް  މައްސަލަ  ގެންދިޔުމަށް  ކުރިއަށް  ތަކަށް 

 ނެތްކަމަށްވެސް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.  

އެ  7.3.2 އޮތްކަން  ފުރުަޞތު  އެ  ބޭނުންވާނަމަ  ުޞލްޙަވުމަށް  ގޮތަށް  އެދިފައިވާ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ފާހަގަކުރިނަމަވެސް،   މަޖިލީހުން  ބަލި  މައްސަލަ  އެކަށީގެންވާ އަޑުއެހުމުގައި  ފަރާތަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ކުރިއަށް މަރުޙަލާ  ޞުލްޙަވުމުގެ  އިތުރަށް  ދެވިފައިވާތީ  މެދުވެރިކޮށް    ފުރުަޞތު  ަޝރީޢަތް  ނުގެންގޮސް 

މެދުވެރިކޮށް  ޓްރައިބިއުނަލް  އެދުމުން،  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނިންމުމަށް  ގޮތެއް  މައްސަލައިގައި 

 މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާނެއެވެ.  ،ޞުލްޙަވުމަށް އިތުރު މުއްދަތެއް ނުދީ

މައްސަލަ  ގައި ބޭއްވުނު މައްސަލައިގެ ދެވަނަ އިބްތިދާއީ ބައްދަލުވުމުގައި    2022ނޮވެންބަރު    02އެގޮތުން   7.3.3

ހުށަހެޅި ފަރާތުންނާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އިތުރު ލިޔެކިޔުމެއް ނުވަތަ ަޝފަހީ ހެކިން ހުށަހެޅުމަށް  

ބޭނުންތޯ  އެއްވެސް   ހެ  ސާފުކުރުމުން،ފުރުަޞތު  ސްލިޕްތަކާއި،  ފުރުަޞތު މުސާރަ  ހުށަހެޅުމުގެ  ކި 

ފަރާތުން  ބޭނުންވާކަމަށް   ރައްދުވި  ހެކި މައްސަލަ  ޝަފަހީ  ނުވަތަ  ލިޔެކިޔުމެއް  އިތުރު  ފާހަގަކުރުމުން، 

ބޭނުންވާނަމަ   ހުށަހެޅުމަށް    2022ނޮވެންބަރު    07ހުށަހަޅަން  ކުރިން  މުއްދަތު  ދެފަރާތަށްވެސް  ގެ 

މައްސަލަ އެހެންނަމަވެސް  ފަރާތުން    ދެވިފައިވާނެކަމާއި،  މުއްދަތުގައިވެސް  ރައްދުވި  ހެއްކެއް އެ  އެއްވެސް 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މައްސަލައިގައި ކުރިއަށް    އެވެ. މީގެ އިތުރުންއަދި ލިޔުމެއްވެސް ހުށަހަޅާފައިނުވެ

ބުނެފައިވާއިރު،   ސިފައިގައިކަމަށް  އަޑުއެހުމެއްގެ  ބޭނުންވަނީ  ފަރާތުން  ދާން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 
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ޖަވާބު   ނީގަކޮށްފައިވަފާހަ ލިޔުމުން  ބޭނުންވަނީ  ޖަވާބުދާރީވުމަށް  މައްސަލައަށް  އެފަރާތުން 

 ށެވެ.  ހުށަހަޅައިގެންކަމަ

މައްސަލަ  ގައި ބޭއްވުނު އަޑުއެހުމުގައި    2022ނޮވެންބަރު    16މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ބަޔާން ހުށަހެޅުމަށް   7.4

ގެ ގޮތުގައި    4މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހެކިލިސްޓާއެކު އެގްޒިބިޓް  ،  ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި

މެސެޖުގެ ސްކްރީންޮޝޓެއް   ވަޓްސްއެޕް  ފަރާތެއްގެ  ކިޔާ  މަސައްކަތްކުރާ މެނޫާޝ  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގައި 

ރާތުގެ މުވައްޒަފެއްކަމަށްވާ  ހުށަހަޅާފައިވާނެކަމަށާއި، އެ މެސެޖަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަ

މައްސަލަ   މެސެޖުގައި  އެ  މެސެޖެއްކަމަށާއި،  އިން  ފޮނުވާފައިވާ  ގުޅިގެން  ވާހަކައަކާއި  ދެކެވުނު  މެނޫާޝއާއެކު 

ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ތަފްީޞލު ހިމެނޭ ީޝޓެއް އެ މުވައްޒަފު  

ފަރާ ހުށަހެޅި  ފަރާތަށްތަމައްސަލަ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފޮނުވާފައިވާކަމަށާއި،  ފަށާފައިވަނީ    ށް  ލިބެން  މުސާރަ 

ލިބުމުގައި  މުސާރަ  އެހެންކަމުން  ފަހުންކަމަށާއި،  ދެމަސް  ފެށިގެން  ތާރީޚުން  ފެށި  އަދާކުރަން  ވަޒީފާ  އެފަރާތް 

މައްސަ  ސީދާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އައިސްފައިވާކަމަށާއި،  ފަރާތުގެ  ޑީލޭތަކެއް  ހުށަހެޅި  ލަ 

ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެހެންކަމުން  ބުނެފައިނުވާކަމަށާއި،  ނުދޭނެމަށް  ސެލަރީ  ކަލްކިއުލޭަޝންގައިވާ 

އެފަރާތުގެ   ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ކޮންޓެސްޓްކުރާނަމަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ޢަދަދާމެދު  އެދިފައިވާ 

ހުށަހެޅުމަށް ކުރުމަށްފަހު    ލިޔެކިޔުންތައް  ކޮންޕެއަރ  ޢަދަދުތައް  އެދޭކަމަށާއި،  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

އެދޭކަމަށާ ގެނެވޭނެކަމަށް  ޙައްލެއް  ރަނގަޅު  ީޝޓުއި،  މައްސަލައިގައި  މިހާރު  އިސްވެދެންނެވުނު  މުވައްޒަފު  އެ   

މެންޓަކަށްވާތީ މައްސަލަ ރައްދުވި  ހުށަހެޅި ޑޮކިއު  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  ޑިލީޓްކޮށްފައިވީނަމަވެސް އެ ީޝޓަކީ

ފަރާތުން އެ ފައިސާއަކީ ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއްކަމަށް އަމިއްލައަށް އެއްބަސްވާކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  ަޤބޫލުކުރެވޭކަމަށްވެސް 

ފަރާތުން   7.4.1 ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހުށަހަޅާފައިވާ    2022އޮކްޓޫބަރު    13އެގޮތުން  ގެ ގައި  ލިސްޓު'  'ހެކި 

ލިޔުމުގައި    4އެގްޒިބިޓް   އެ  ބެލުމުން،  ލިޔުމަށް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ގޮތުގައި  ގެ    ’monthly salaries‘ގެ 

ގެ ނިޔަލަށް ކޮންމެ    2022އިން ފެށިގެން އެޕްރީލް    2021ގޮތުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފެބުރުވަރީ  



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ޕްރިސިޝަން އިންޖިނިއަރިންގ ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
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އިސްވެ  މަހެއްގެ   އެގޮތުން  އޮންނަކަމާއި،  އެނގެން  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  މުސާރަ  ލިބެންޖެހޭ  މައްޗަށް 

ޖުމުލަށް   މުސާރައާއެކު  ލިބޭ  މަހެއްގައި  ކޮންމެ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މުއްދަތުގައި  ދެންނެވުނު 

ސައް-/185,115.26 ރުފިޔާ  ފަނަރަ  އެއްސަތޭކަ  ފަސްހާސް  އަށްޑިހަ  )އެއްލައްކަ  ލާރި( ރ.  ބީސް 

ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،   ގޮތުގައި    ’paid salary details‘ލިބެންޖެހޭކަމަށް  މުއްދަތުގައި  ގެ  ޖުމުލަ  އެ 

)އެއްލައްކަ ތޭރަހާސް ދުވިސައްތަ ފަންސާސް ހަތަރެއް ރުފިޔާ ފަންސާސް ފަސް ލާރި(  ރ.  -/113,254.55

ލިބެންޖެހޭ   މުއްދަތުގައި  އެ  ޢަދަދު  ލިބިފައިވާ  މުއްދަތުގައި  އެ  ލިބިފައިވާތީ،  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ރ. )ހަތްދިހަ  -/71,860.71ޢަދަދުން އުނިކުރުމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނުލިބިވާ އަދި ލިބިދޭންޖެހޭ  

ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެލިޔުމުގައި  ވާކަމަށް  އެއްލާރި(  ހަތްދިހަ  ރުފިޔާ  ފަސްދޮޅަށް  އަށްސަތޭކަ  ކަން  އެއްހާސް 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

ގޮތުގައި    2022ނޮވެންބަރު    16 7.5 ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އަޑުއެހުމުގައި  ބޭއްވުނު  ގައި 

ރައް  ފަރާތުން މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސްރީލަންކާގައިކަމަށާއި،  ހުންނަނީ  އޮފީސް  ކުންފުނީގެ  ދުވި 

ޑޮކިއު  ފޮނުވާފައިވާ  ގޮތުގައި  އެއީހެކިލިސްޓުގެ  އަދި  ކުރުމަށާއި  ވެރިފައި   )ކުންފުނިން(   އެފަރާތުން  މެންޓުތައް 

ކުންފުންޏަށް   ބެލުމަށް  ކޮބައިތޯ  ސްޓޭންޑަކީ  އެފަރާތުގެ  ނުވަތަ  އެއްޗެއްތޯ  ލިޔެކިޔުންތައް  ފޮނުވާފައިހުރި  އެ 

  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ. ފޮނުވާފައިވާނެކަމަށް

އްދުވި ފަރާތުން ވަނަ ނަމްބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުމަކީ ޚުދު މައްސަލަ ރަ  7.4.1އެގޮތުން މި ރިޕޯޓުގެ   7.5.1

ރައްދުވި   މައްސަލަ  ފައިސާއަކީ  މި  އެހެންކަމުން  ލިޔުމެއްކަމަށާއި  ދީފައިވާ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  އޮންނަކަމަށް  އެނގެން  ފައިސާކަން  ދޭންޖެހޭ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން 

މަ ގުޅިގެން  ނުކުތާއާ  ފާހަގަކޮށްފައިވާ  އިންކާރުކޮށްފައިނުވާކަން  ފަރާތުން  ފަރާތުން  ރައްދުވި  އްސަލަ 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ޕްރިސިޝަން އިންޖިނިއަރިންގ ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
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ހުށަހެޅި ބަޔާނަށް  ގައި ބޭއްވުނު އަޑުއެހުމުގައި އަނގަބަހުން    2022ނޮވެންބަރު    16މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   7.6

ފަރާތު ރައްދުވި  މައްސަލަ  ޖަވާބުދާރީވުމަށްޓަކައި  ލިޔުމުން  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މަތިން  މައްސަލަ  އެދުމުގެ   16ގެ 

ޙިއްާޞކޮށް   2022ނޮވެންބަރު   ފަރާތަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ބަޔާން  މަޙްަޟރު  އަޑުއެހުމުގެ  ބޭއްވުނު  ގައި 

( 'ޓްރައިބިއުނަލަށް 2022ނޮވެންބަރު    16)  VTR-M7/S/2022/732ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނަންބަރު  

ގެ ކުރިން ބަޔާން ހުށަހެޅުމަށް   13:00ގެ    2022ނޮވެންބަރު    27ން  ޖަވާބު ނުވަތަ ބަޔާން ފޮނުވުމުގެ އަމުރު' އި

އެދި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް އަމުރު ފޮނުވާފަވާނެއެވެ. ނަމަވެސް އެ މުއްދަތުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން 

 2022ނޮވެންބަރު    30ން  ބަޔާން ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ، އެފަރާތުގެ ބަޔާން ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ފަހު ފުރުަޞތެއްގެ ގޮތު

އެފަރާތުން   13:00ގެ   ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ  ބަޔާން  މުއްދަތުގައި  އެ  ދެވިފައިވާކަމާއި،  މުއްދަތު  ނިޔަލަށް  ގެ 

މައްސަލައިގެ ބަލައި  ނުވީކަމަށް  ބަޔާންކޮށް    ޖަވާބުދާރީ  ތާވަލްކުރެވޭނެކަން  އަޑުއެހުން  ނޮވެންބަރު    28ޚުލާާޞ 

ވާއިރު،  އިބިއުނަލުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް އީމެއިލްގެ ޒަރިއްޔާއިން އަންގާފައގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރަ  2022

ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ،    އިސްވެދެންނެވުނު ބަޔާން  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ    ޙަވާލާދެވިފައިވާ މުއްދަތުގައިވެސް 

 ވަލްކޮށްފައިވާނެއެވެ.  އީމެއިލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް މައްސަލައިގެ ޚުލާާޞ އަޑުއެހުން ތާ

ތާވަލުކުރެ  10:00ގެ    2022  ޑިސެންބަރު  11އެގޮތުން   7.7 ވަޒީފާއާބެހޭ    ވުނުއަށް  އަޑުއެހުމަށް  މައްސަލައިގެ 

ނަންބަރު   'ޓްރައިބިއުނަލަށް (  2202  ޑިސެންބަރު  01)  2022M7/HZR/-VTR/3428ޓްރައިބިއުނަލްގެ 

 VTR-M7/AV-HZR/2022 (11/2155  ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު  އަދިޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު'  

 އިން އަންގައި،    'ރުވުމުގެ އަމުރުޙާިޟއޯޑިއޯ/ވީޑިއޯ ލިންކު މެދުވެރިކޮށް ބާއްވާ އަޑުއެހުމަށް  '  (2202  ޑިސެންބަރު

މައްސަލަ   އަމުރު  ރައްދުކުރެވިފައި  ރައްދުވި އެ  އުުޤމަ ވީނަމަވެސް،    ފަރާތަށް  އަމުރުގައިވާ  ރެއްނެތިޛުބޫލު  އެ 

މައްސަލަ   ނަންބަރު  ޙާިޟފަރާތުން  ރައްދުވި  ގަޑިއަށް  ގަވާއިދު  )ވަޒީފާއާބެހޭ    R-14/2022ރުވެފައިނުވާތީ، 

ގަވާއިދު   ގެ  2022ޓްރައިބިއުނަލްގެ   )53  ( މާއްދާގެ  އަށް  ވަނަ  މައްސަލަ  ރިޢާޔަށ(  އަޑުއެހުމަކީ  އެ  ތްކޮށް، 

 ، ންގުމަށްފަހުއެފަރާތަށް އެއެކަން ، ރުނުވާ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުންކަމުގައި ކަނޑައަޅާޙާޟި ފަރާތުން   ރައްދުވި



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ޕްރިސިޝަން އިންޖިނިއަރިންގ ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 

 VTR/2022/180މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަހު ހެނަކަރަލަލަގެ ޕްރެމަލާލް ގުރުސިންގް
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ތާވަލުކުރެ   11:00ގެ    2022  ޑިސެންބަރު  12 7.7.1 ވަޒީފާއާބެހޭ    ވުނުއަށް  އަޑުއެހުމަށް  މައްސަލައިގެ 

ނަންބަރު   ( 2022  ޑިސެންބަރު  11) VTR-M7/AV-HZR/2022/2161  ޓްރައިބިއުނަލްގެ 

އެ އަމުރު  އިން އަންގައި،      ރުވުމުގެ އަމުރު'ޙާޟި 'އޯޑިއޯ/ވީޑިއޯ ލިންކު މެދުވެރިކޮށް ބާއްވާ އަޑުއެހުމަށް  

އެ އަމުރުގައިވާ ގަޑިއަށް  ރެއްނެތިޛުބޫލު އުުޤފަރާތަށް ރައްދުކުރެވިފައިވީ ނަމަވެސް، މަ   ރައްދުވިމައްސަލަ  

ނަންބަރު  ޙާިޟފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ   ގަވާއިދު  )ވަޒީފާއާބެހޭ    R-14/2022ރުވެފައިނުވާތީ، 

އެހުމަކީ މައްސަލަ ތްކޮށް، އެ އަޑުރިޢާޔަވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް    53( ގެ  2022ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދު  

 ކަނޑައަޅާ، އެފަރާތަށް އެކަން އެންގުމަށްފަހު،  އަޑުއެހުންކަމުގައިދެވަނަ ރުނުވާ  ޙާޟި ފަރާތުން   ރައްދުވި

އަޑުއެހުންކަމުގައި    އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު 7.7.2 ދެވަނަ  ޙާޟިރުނުވާ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އަޑުއެހުމަކީ 

ނަންބަރު   ގަވާއިދު  ގަވާއިދު    R-14/2022ވީނަމަވެސް،  ޓްރައިބިއުނަލްގެ  ގެ  2022)ވަޒީފާއާބެހޭ   )54  

ދަށުން   އިޚްތިޔާރުގެ  ލިބިދީފައިވާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ދަށުން  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ    15ވަނަ 

ވަޒީފާއާބެހޭ    11:00ގެ    2022ޑިސެންބަރު   ތާވަލުކޮށް  އަޑުއެހުމެއް  އިތުރު  މައްސަލައިގެ  އަށް 

ނަންބަ '  2022ޑިސެންބަރު    VTR-M7/AV-HZR/2022 (12/2176ރު  ޓްރައިބިއުނަލްގެ   )

އަޑުއެހުމަށް   ބާއްވާ  މެދުވެރިކޮށް  ލިންކު  އަމުރު'ޙާޟި އޯޑިއޯ/ވީޑިއޯ  އަންގާ    ރުވުމުގެ  އަމުރު    ،އިން  އެ 

އުޒުރެއްނެތި މަގުބޫލު  ވީނަމަވެސް،  ރައްދުކުރެވިފައި  ފަރާތަށް  ރައްދުވި  އަމުރުގައިވާ   އެ  މައްސަލަ 

-R/2022ރުވެފައިނުވާ ސަބަބަށްޓަކައި، ގަވާއިދު ނަންބަރު  ޙާިޟމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން    ގަޑިއަށްވެސް

ތްކޮށް، އެ ރިޢާޔަވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް    53( ގެ  2022)ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދު    14

ފަރާތުން   ރައްދުވި  މައްސަލަ  އަޑުއެހުންކަމުގަޙާިޟއަޑުއެހުމަކީ  ތިންވަނަ  ގަވާއިދު  ރުނުވާ  ކަނޑައަޅައި،  އި 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް   54( ގެ  2022)ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދު    R-14/2022ނަންބަރު  

)ތިނެއް( އަޑުއެހުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން ފަރާތުން   3މަުޤބޫލު އުޒުރެއްނެތި ޖުމުލަ  ، ރިޢާޔަތްކޮށް

ވަ މައްސަލަ  މި  ޣައިރު  ޙާޟިރުވެފައިނުވާތީ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވާ  މައްސަލަ  ޓްރައިބިއުނަލުން  ޒީފާއާބެހޭ 

 ޙާޟިރުގައި ބެލުމަށް ނިންމާފައިވާނެއެވެ.  



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ޕްރިސިޝަން އިންޖިނިއަރިންގ ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 

 VTR/2022/180މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަހު ހެނަކަރަލަލަގެ ޕްރެމަލާލް ގުރުސިންގް
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 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާ ފައިސާ އެފަރާތަށް ނަގައިދެވިދާނެތޯ ާޤނޫނީގޮތުން ނަޒަރުކުރާއިރު،   .8

 ؛ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި 50)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  8.1

ފިޔަވައި  މުސާރަ  ލިބެންވާ  މުވައްޒަފަކަށް  މުވައްޒަފުންނަށްވެސް   ، ]ވަގުތީ  ހުރިހާ  މުސާރަ    ، އެހެން  އެއްފަހަރު  މަހަކު  މަދުވެގެން 

 ދޭންވާނެއެވެ.[ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ    55ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ    ،މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކުރެވިފައިވާއިރު 8.2

 އަންނަނިވި ޢިބާރާތުންނެވެ. 

އުނިކުރެވޭނީ   ެއއެްޗއް  ެއއްވެސް  ުއޖަޫރއްިނ  މުސަާރާއިއ  ޭދ  މަުވއަްޒފުންންަށ  އޭނާގެ  ފަރާތަކުން  ެއއްވެސް  ވަޒާީފދޭ  ])ށ( 

 އަންނަނިވި ޙާލަތުތަކަުގއެވެ. 

 ؛ޤާނޫނަުގއިވާ ގޮތެުގމަތިން ނުވަަތ ކޯޓު ައމުރާަކ ެއއްގޮތާްވ ޮގތެުގމަތްިނ އުނިކުރްަނެޖހޭ ެއއެްޗއް އުނިކުރްުނ  (1)

ުކއްޔްަށ ހިފަުމށް   (2) ހުޯދމްަށ، ނަުވތަ  ަވޒާީފޭދ ފަރާތްުނ މަުވއްޒަފަކްަށ ޯހދިައީދފައާިވ ގެެއްއ ނަުވތަ ދިިރއުޅެޭނ ތެަނއް 

ކަށް ިވއްކާ މުދަލަަކށް ލިބެންވާ ަފއާިސއާ ުގޅޭގޮތުން ނަުވތަ އާޭނ ެއ މަުވއްޒަފަަކށް  ީދަފއާިވ، ނުވަތަ އޭނާ ެއމަުވްއޒަަފ 

ދީފައިވާ   ގޮތަުގއި  އެޑްވާންސްގެ  މުސަާރއިގެ  ނުވަތަ  ޯހަދއޭިދ ލޯނަކާ  ނުވަަތ އާޭނ ގެރެންޓޮީކްށދީގެން  ދޫކާުރ ލޯނަކާ 

ެއ  ިލބިގެން،  ލުިޔމަކުން  ހުއަްދ،  މުވްައޒަފުގެ  ުގޅޮޭގތްުނ  ިލބޭ    ަޢަދދަކާ  މުވްައޒަފަކްަށ  ނަުވތަ  ަޢދަދަކްަށ،  ުހްއަދދޭ 

 ؛ުއޖަޫރއިގެ ތްިނަބއިކަުޅ ެއްއބަޔަށްވުރެ ގަިނ ނުވާނޭހެން އުނިކުރާ އުނިކުރްުނ 

ޕްރޮވިޑެންޓް   (3) ފަންޑަކްަށ، ނުވަތަ  އިނުްޝއަރްެނސާގޭުޅ  ނުވަތަ  ޗުއީްޓއާގޭުޅ ނުވަަތ ޭބސްފަރާުވއުާގޅޭ  ެއމަުވއްޒެަފއްގެ 

 ްށ ލިބްެނޖޭެހ ފައާިސއާގުޅޭގޮތްުނ އުނިކާުރ އުނިކުރުން. [ ފަންޑަކްަށ ދެއުްކަމ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ    20)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2/ 2008އަދި ާޤނޫނު ނަންބަރު   8.3

 އަންނަނިވި ޢިބާރާތުންނެވެ. 

  ، އޭނާގެ މުސާރައިން ކެނޑުން ފިޔަވައި   ، ނުނިކުންނަ ވަގުތަށްވާ މިންވަރު ]މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ގަޑީގައި ވަޒީފާއަށް  

 މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއަށް ނުނިކުތުމާ ގުޅިގެން އިތުރު ޖޫރިމަނާކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.[   ، ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  54)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު   8.4
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މުވައްޒަފުންނަށް   ވަޒީފާދޭފަރާތުން  ލިޔުމެއް  ހިމެނޭ  ކަންތައްތައް  ތިރީގައިއެވާ  އެމުސާރަޔާއެކު  މުސާރަދޭއިރު،  ]މުވައްޒަފުންނަށް 

 ދޭންވާނެއެވެ. 

 ؛މުސާރަދޭވޭ މުއްދަތުގައި އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބޭ މުޅި މުސާރައިގެ ޖުމްލަ ޢަދަދު  (1)

 ؛ކަނޑާފައިވާނަމަ، އެގޮތުން ކެނޑި ޢަދަދާއި އެ ޢަދަދު ކަނޑަންޖެހުނު ސަބަބު   އެއްވެސް ޢަދަދެއް އެމުސާރައިގެ ޖުމްލައިން  (2)

 މުސާރަދެވޭ މުއްދަތުގައި، މުވައްޒަފަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ދެވޭ އަސްލު ޢަދަދު. [  (3)

 މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކުރެވިފައިވާއިރު، އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު މާއްދާގެ )ށ( ގައި، 8.5

ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި، މުސާރައިގެ ބަޔާނުގައި ހުންނަންވާނެކަމަށް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި  ]މި މާއްދާގެ )ހ(  

ވަގުތު   ލިބޭ  މުސާރަ  މުވައްޒަފުންލައްވާ،  ދަފުތަރެއްގައި  މުސާރައިގެ  އިންނަ  ތައްޔާރުކޮށްފައި  ހިމެނޭގޮތަށް  މަޢުލޫމާތު  ބުނެފައިވާ 

 މަޖެއްސިދާނެއެވެ.[ ސޮއިކުރުވާ ގޮތަށްވެސް ހަ 

ނުވަތަ   8.6 ދިނުމަކީ،  ލިޔުމުން  ބަޔާން  މުސާރައިގެ  މުވައްޒަފުންނަށް  ބަޔާންކުރެވިފައިވުމުން،  ޢިބާރާތުން  މި 

މުވައްޒަފުންލައްވާ   އޭގައި  ތައްޔާރުކޮށް  ދަފްތަރެއް  ހިމެނޭ  މަޢުލޫމާތުތައް  ހުންނަންވާ  ބަޔާނުގައި  މުސާރައިގެ 

)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު(    2008/2ސޮއިކުރުވުމަކީ، ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ާޤނޫނު ނަންބަރު  މަހުން މަހަށް  

ހުށަހެޅި ފަރާތުން މި    54 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ލާޒިމުކަމެއްކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. އެހެންކަމުން މައްސަލަ 

އެކަމާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުން ހުށަހަޅައި    އިވާނަމަމައްސަލައިގައި ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ މުސާރަ އެފަރާތަށް ދީފައިވާކަމުގަ

 އެކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް އޮތް ޒިންމާއެއްކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ. 

 -/71,859.15  މި މައްސަލާގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ އެފަރާތަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ނުލިބިވާ .9

އެއް ލާރި()ހަތްދިހަ  ފަނަރަ  ރުފިޔާ  ނުވައެއް  ފަންސާސް  އަށްސަތޭކަ  މައްސަލަ  ލިބިދިނުމަށްކަމަށްވާއިރު،    ހާސް 

ފައިސާ ހުންނާނެކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  އަދި ނުދެވިވާ  ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އުޖޫރައިގެ ގޮތުގައި ދޭންޖެހޭ  

ޚިލާފަކީ  ، އިޢުތިރާފްވާތީ އުފެދިފައިވާ  މައްސަލައިގައި  ދޭންޖެހޭ  ހަމައެކަނި  މި  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  ޖުމުލަ މައްސަލަ 

އެފަރާތަށް ޢަދަދާމެދު   ޢަދަދަކީ  ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޚިލާފެއްކަމަށްވާއިރު،  އުފެދިފައިވާ 

ފަރާތުގެ   ރައްދުވި  މައްސަލަ  ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ  އެކަން  އުފައްދާނަމަ،  ސުވާލު  ބުނެ  ޢަދަދެއްކަމަށް  ދޭންނުޖެހޭ 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ޕްރިސިޝަން އިންޖިނިއަރިންގ ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
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ނަންބަރު    މަށްޒިންމާއެއްކަ  ގެ    2008/2ާޤނޫނު  ާޤނޫނު(  ރިޢާޔަތްކޮށް    54)ވަޒީފާއާބެހޭ  މާއްދާއަށް  ވަނަ 

 ؛ ަޤިޟއްޔާގެ )ނ( ގައި SC-A/02/2010ދިވެހިރާޢްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ، ބުރަވެވޭތީއާއި

ޚުޞޫމާތްތަކުގައި  މަދަނީ  ގޮތުގައި  އުޞޫލެއްގެ  ) "ޢާންމު  ބުރަ  ޡާބިޠުކުރުމުގެ   Onus Probandi  ެފަރާތުގ ދަޢުވާކުރާ  އުފުލުމަކީ   )

ވާ  މަސްޢޫލިއްޔަތެއްކަމާއި، މި މާނާގައި ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތަކީ ހަމައެކަނި ދަޢުވާ ކޯޓަށް އުފުލާ ފަރާތް ނޫންކަމާއި، އޭގެ އިތުރުން ދަޢު 

ޡާ  ދަޢުވާ  ދިފާޢީ  ކުރާ  ދިފާޢުގައި  ދަޢުވާގެ  ފަރާތުން  އެހެންކަމުން  ރައްދުވާ  މަސްޢޫލިއްޔަތެއްކަމާއި،  އެފަރާތުގެ  ކުރުމަކީ  ބިތު 

) ދަޢު  "ދަފްޢު"  ކުރިމަތިކުރާ  ޚަސްމާ  އަނެއް  ޚަސްމު  އެއް  އެ  pleaވާއެއްގައި  ފަރާތަކީ  އުފުލަންޖެހޭ  މަސްޢޫލިއްޔަތު  ޡާބިތުކުރުގެ   )

 'ދަފްޢެއް' ކުރާ ފަރާތްކަން އެނގެން އޮތުމެވެ." 

ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،   9.1 އެކަށީގެންވާ މިފަދައިން  ޖަވާބުދާރީވުމަށް  ޞުލްޙަވުމަށާއި،  ތެރެއިން  މައްސަލައިގެ  މި 

ލިބިމެ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނުލިބިވާ މުސާރައިގެ ޢަދަދު ނުވަތަ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް  ފުރުަޞތު  

އަސްލު އެކަން  ޙައްުޤވާ    އެފަރާތަށް  އިތުރުން،  ނުކޮށްދެވުމުގެ  ބަޔާން  ކޮބައިކަން  ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ  ޢަދަދަކީ 

އި،  ަޤރީނާއެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާތީއާ  އަދި  ހެއްކެއްއެއްވެސް  ގޮތުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ދަލާލަތުކޮށްދޭ  

ާވ ަފިއާސ  ދްޭނޖޭެހ  ަފާރަތށް  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ެއްއބްަސވަެފިއާވީތަމްއސަަލ  މި   ، ަކަމްށ 

)ހަތްދިހަ    -/71,859.15  މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އުޖޫރައިގެ ގޮތުގައި ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ

އަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ    އެއްހާސް އަށްސަތޭކަ ފަންސާސް ނުވައެއް ރުފިޔާ ފަނަރަ ލާރި(

   ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމަން ފެނެއެވެ.ފައިސާކަމަށް  ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭހުށަހެޅި 
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 ންިނމުން: 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކަށާއި މައްސަލަ ބެލި    ތަކުންނާއިމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ދެންފަހެ، 

ހެނަކަރަލަލަގެ ޕްރެމަލާލް ގްރުސިންގް / ސްރީލަންކާ    ،ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބެލިއިރު  ދެފަރާތުން  މަޖިލީހުގައި 

ނަންބަރު:   ލިމިޓެޑުގައި  N8087741)ޕާސްޕޯޓް  ޕްރައިވެޓް  ސަރވިސަސް  އިންޖިނިއަރިންގ  ޕްރިސިަޝން   )17  

މުއްދަތުގެ   2021ފެބުރުވަރީ   އަދާކޮށްފައިވާ  ވަޒީފާ  ސުޕަވައިޒަރެއްގެ  ސައިޓް  ކޮންސްޓްރަކްަޝން  ފެށިގެން  އިން 

އުޖޫ  ½  5ތެރެއިން   ނުލިބިވާ  އެފަރާތަށް  ލިބިފައިނުވާތީ،  އުޖޫރަ  މަސްދުވަހުގެ  ބައި(  ލިބިދިނުމަށް  )ފަހެއް  އެދި  ރަ 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި  އިންޖިނިއަރިންގ ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް    ންޕްރިސިަޝ

 މި މައްސަލައިގައި، 

ދިނުމުގައި   މުސާރަ  މަހެއްގެ  ކޮންމެ  އެފަރާތަށް  ގޮތުން  ތަބީޢަތުގެ  ވަޒީފާ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

މައްސަލަ  ލަސް ލިބިދެވޭކަމަށާއި،  އެފަރާތަށް  ގިނަފަހަރު  މުސާރަ  ޙައްުޤވާ  އެފަރާތަށް  ނަމަވެސް  ތަކެއްވެފައިވާކަމަށާއި، 

ފަރާތުން ލާރި(  -/71,859.15  ހުށަހެޅި  ފަނަރަ  ރުފިޔާ  ނުވައެއް  ފަންސާސް  އަށްސަތޭކަ  އެއްހާސް  )ހަތްދިހަ  ގެ  ރ. 

ލިބެންޖެހޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް އެ ޢަދަދަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވާޞިލްވެފައިވަނީ  ޢަދަދެއް އެފަރާތަށް  

ސާފުނުވާކަމަށާ ލިބުމަށް  ކިހިނެތްކަން  ޙައްެޤއް  ލިބެންވާ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އި، 

ޙަ ފައިސާ  އެހެންނަމަވެސް  ނުކުރާކަމަށާއި،  ޢަދަދަށްތޯ އިންކާރު  އެބުނާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވާލުކުރެވިފައިވަނީ 

ކިހާވަރެއްތޯއާއި މިކަންކަމަކީ ކަމެއްކަމަށް ދެކޭކަމަށް   ނުވަތަ މަދުވަނީ  ޙައްލުކުރަންޖެހޭ  ވާހަކަ ދައްކައިގެން    ދެފަރާތުން 

 ޖަވާބުދާރީވީނަމަވެސް،  ޑުން ޓެއިންޖިނިއަރިންގ ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމި ންޕްރިސިަޝބުނެ މައްސަލަ ރައްދުވި 

ރައްދުވި   މައްސަލަ  ހުންނާނެކަމަށް  ފައިސާ  ނުދެވިވާ  އަދި  ދޭންޖެހޭ  ގޮތުގައި  އުޖޫރައިގެ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

އިޢުތިރާފްވާތީ ޚިލާފަކީ، ފަރާތުން  އުފެދިފައިވާ  މައްސަލައިގައި  ދޭންޖެހޭ    ހަމައެކަނި  މި  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

އެފަރާތަށް  ޢަދަދަކީ  ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޚިލާފެއްކަމަށްވާއިރު،  އުފެދިފައިވާ  ޢަދަދާމެދު  ޖުމުލަ 

ވަނަ    54)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  ދޭންނުޖެހޭ ޢަދަދެއްކަމަށް ބުނެ ސުވާލު އުފައްދާނަމަ،  



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ޕްރިސިޝަން އިންޖިނިއަރިންގ ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
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ބުރަވެވޭތީއާއި،  ޒިންމާއެއްކަމަށް  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ  އެކަން  ރިޢާޔަތްކޮށް    މާއްދާއަށް 

ކޮބައިކަން   ޢަދަދަކީ  ޙައްުޤވާ  އަސްލު  އެފަރާތަށް  ނުވަތަ  ޢަދަދު  މުސާރައިގެ  ނުލިބިވާ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ފަރާތުން  އިތުރުކޮށްދެވިފައިނުވުމުގެ  ބަޔާން ރައްދުވި  މައްސަލަ  ގޮތުން  ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ  އެކަން  އަދި ން،    އެއްވެސް 

ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ،   ަޤރީނާއެއް  ރިޢާޔަތްކޮށް.  ހެއްކެއް  ކަންކަމަށް  އެންމެހައި  ހުށަހެޅި  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  މައްސަލަ 

އެދިފައިވާ   ހޯދުމަށް  ގޮތުގައި  އުޖޫރައިގެ  ފަންސާސް   ރ.-/71,859.15ފަރާތުން  އަށްސަތޭކަ  އެއްހާސް  )ހަތްދިހަ 

ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާކަމަށް  ނުވައެއް ރުފިޔާ ފަނަރަ ލާރި(   ހުށަހެޅި  އަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ 

 ކަނޑައަޅައި، 

( މިއަދު  ފައިސާ،  ފެށިގެން    (2023ޖަނަވަރީ    08މި  ތެރޭގައި،  ތިރީސް()  30އިން  ހުށަހެޅި    ދުވަހުގެ  މައްސަލަ 

ބަންދުނޫން    ،ދިނުމަށްފަހު  ފަރާތަށް ރަސްމީ  ހަމަޖެހޭތާ  ވަޒީފާއާބެހޭ   05އެކަން  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  )ފަހެއް( 

ރައްދުވި   މައްސަލަ  އެންގުމަށް،  ލިޔުމުން  ޕްރައިވެޓް   ންޕްރިސިޝަ ޓްރައިބިއުނަލަށް  ސަރވިސަސް  އިންޖިނިއަރިންގ 

އިންޖިނިއަރިންގ ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ޣައިރު ޙާިޟރުގައި    ންޕްރިސިަޝންގައި އަމުރުކޮށް،  އަލިމިޓެޑަށް  

 މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ. 

 1444ޖުމާދަލްއާޚިރާ  16

 2023ޖަނަވަރީ  08

 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 

 

 މިފްރާޒް ނިޒާރު هللا ޢަބްދު 

 މެންބަރު ޓްރައިބިއުނަލްގެވަޒީފާއާބެހޭ 


