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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

 VTR/2022/196 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 މުސާރަ ނުލިބުން މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2022 ސެޕްޓެންބަރު 25 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2022 ޑިސެންބަރު 08 ތާރީޚު: މައްސަލަ ނިމުނު  

 ރާޖް ކަމަލް ޕަރަމޭޝްވަރަން، އިންޑިއާ  : ތައް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް 

 (M5620183ނަންބަރު:  ޕާސްޕޯޓު)

 ކަލިންގަން ރަޖެންދްރަން، އިންޑިއާ

 (V4087191)ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު: 

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ީޝހާ ކޮމްޕެނީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (C-0501/2011)ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭަޝން ނަންބަރު: 

 
  

 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

ނަންބަރު:   )ޕާސްޕޯޓު  އިންޑިއާ  ޕަރަމޭްޝވަރަން،  ކަމަލް  ރާޖް  މައްސަލައަކީ  ކަލިންގަން  އާއި  (،  M5620183މި 

(، ީޝހާ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރި V4087191ރަޖެންދްރަން، އިންޑިއާ، )ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު:  

ވަޒީފާ   ދީފައިނުވާތީ،  މުސާރަ  އެއްބަސްވެފައިވާ  ދިނުމަށް  ފަރާތުން  ލިމިޓެޑުގެ  ޕްރައިވެޓް  ކޮމްޕެނީ  ީޝހާ  މުއްދަތުގައި 

އެފަރާތްތަކަށް ލިބެންޖެހޭ އެންމެހާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް އެކީ އެއްފަހަރާ ދެއްކުމަށްއެދި،    އަދާކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން

 



 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށްޝީހާ ކޮމްޕެނީ 

ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު ފަރާތުން 1ރާޖްކަމަލް ޕަރަމޭޝްވަރަން އާއި އިތުރު    VTR/2022/196މައްސަލަ 
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ރާޖް ކަމަލް ޕަރަމޭްޝވަރަން އަދި ކަލިންގަން ރަޖެންދްރަންގެ ފަރާތުން ީޝހާ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 

 އުނަލަށް ހުށަހެޅުމުން ބެލިފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބި 2022ސެޕްޓެންބަރު  25

 މެންބަރުގެ ރައުޔު 
 

 މަރްޔަމް ރިޝްފާގެ ރައުޔު 

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

ފަރާތްތައްކަމުގައިވާ   .1 ހުށަހެޅި  ނަންބަރު: މައްސަލަ  )ޕާސްޕޯޓު  އިންޑިއާ  ޕަރަމޭްޝވަރަން،  ކަމަލް  ރާޖް 

M5620183  ،)  ިޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު:  އާއ( ،ާކަލިންގަން ރަޖެންދްރަން، އިންޑިއV4087191)    ްމީގެ ފަހުނ(

ހުށަހެ ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަރާތްތައް(  މުޚާޠަބުކުރެވޭ  ގޮތުގައި  ގެ  ފަރާތްތައް"  ހުށަހެޅި  ޅި "މައްސަލަ 

 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރުމުން އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދިޔައިރު އެފަރާތްތަކަށް ދިނުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ މުސާރަ   1.1

 ފަރާތްތައް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ދަށުން ހިންގާ ވަން އޮން އިން  ދީފައިނުވާކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި

ވަނަ އަހަރުގެ މޭ މަހުގައި ކަމަށާއި،    2022އެންޑް ވަން އޮން ކެފޭ ގައި މަސައްކަތް ކުރަން ފަށާފައިވަނީ  

ރާ ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަޒީފާދިންއިރު،  ފަރާތްތަކަށް  ހުށަހެޅި  ޖެންދްރަން  މައްސަލަ 

މަހަކު   މަހަކު    1000$ކަލިންގްއަށް  ޕަރަމޭްޝވަރަންއަށް  ކަމަލް  ރާޖް  އަދި  ޑޮލަރު(  އެމެރިކާ  )އެއްސަތޭކަ 

ހުށަހެޅި    $850 މައްސަލަ  އެއްބަސްވެފައިވާކަމަށާއި،  ދިނުމަށް  ޑޮލަރު(  އެމެރިކާ  ފަންސާސް  )އަށް ސަތޭކަ 

ވަނަ އަހަރުގެ މޭ މަހުން ފެށިގެން   2022އަދާކޮށްފައިވަނީ  ފަރާތްތައް މައްސަލަ ރައްދުވި ކުންފުނީގައި ވަޒީފާ  

  03ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ނިޔަލަށް ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް    2022

 )ތިނެއް( މަހުގެ މުސާރަ ލިބިފައިނުވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. 



 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށްޝީހާ ކޮމްޕެނީ 

ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު ފަރާތުން 1ރާޖްކަމަލް ޕަރަމޭޝްވަރަން އާއި އިތުރު    VTR/2022/196މައްސަލަ 
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ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން އެދޭގޮތް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ   .2

ފަރާތްތަކަށް ދައްކަންޖެހި ދައްކާފައިނުވާ މުސާރައަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއްކަމުގައި  

އެއްފަ  އެކީ  މިފައިސާ  ރައްދުވި  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  މައްސަލަ  ދެއްކުމަށް  ފަރާތްތަކަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހަރާ 

 ފަރާތުގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށެވެ.

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

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

ނަންބަރު   ގަވާއިދު  ރައްދުކޮށް،  އެޑްރެހަށް  އީމެއިލް  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ   R-14/2022ޒަރިއްޔާއިން 

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

އެންގުނުނަމަވެސް ފަރާތަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އީމެއިލްގައި  ، ޖަވާބުދާރީވުމަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އިސްވެ 

އަށް މި މައްސަލައިގެ ޖަވާބު މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން    12:00ގެ    2022އޮކްޓޫބަރު    19ބަޔާންކޮށްފައިވާ  

 ށަހަޅާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ހު

ީޝހާ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް ރާޖް ކަމަލް ޕަރަމޭްޝވަރަން އާއި ރަޖެންދްރަން ކަލެންގަން  .4

ހުށަހެޅި މި މައްސަލަ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ބަލައި ގޮތެއް ނިންމުމުގެގޮތުން މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް  

 ؛ފަރާތުގެ ޙާޟިރުގައި ބޭއްވުމަށްޓަކައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކަށް ނަޒަރުކުރިއިރުދެ

 ؛ަވނަ މާއާްދެގ )ހ( ަގިއ  54)ަވޒާީފއާބޭެހ ްޓަރިއިބއުނުަލެގ ަގާވއުިދ( ގެ    R-14/2022.  ަގާވއިދު ަނނަްބުރ  4.1

ރައްދުވާ   މައްސަލަ  ހާޒިރުވުމަށް  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ފޮނުވުމުން، "ވަޒީފާއާބެހޭ  އަމުރު  އަމުރާ   ފަރާތަށް  އެ 

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

މައްސަލައާމެދު ހުށަހެޅިފައިވާ  ހާޒިރުގައި،  ޣައިރު  ފަރާތުގެ  ރައްދުވާ  މައްސަލަ  ގޮތެއް  ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ، 

 ".ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިގެންވެއެވެނިންމުމުގެ އިޚުތިޔާރު 



 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށްޝީހާ ކޮމްޕެނީ 

ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު ފަރާތުން 1ރާޖްކަމަލް ޕަރަމޭޝްވަރަން އާއި އިތުރު    VTR/2022/196މައްސަލަ 
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މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އަދި އިސްވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދު  

  ؛ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި 53ގެ 

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

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

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

އުޒުރެ ކަމުގައި މަޤުބޫލު  ހާޒިރުނުވީ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ފަރާތެއް  އެ  ބޭނުމަށް  ގެ  ހާޒިރުނުވުން(  އްނެތި 

 ".ބަލަންވާނެއެވެ

 މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، 

އަޑުއެހުމެއް   .4.2 މައްސަލައިގެ  އަޑުއެހުމަށް    11:00ގެ    2022ނޮވެންބަރު    01މި  އެ  ތާވަލުކުރެވި  އަށް 

މަށް އަންގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް މެއިލް ކުރެވުނު ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު    ޙާޟިރުވު 

M3/HZR/2022-2450/VTR  (26    ުއަމުރު'  2022އޮކްޓޫބަރ ޙާޟިރުވުމުގެ  'ޓްރައިބިއުނަލަށް   )

އިސްވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަމުރުގައިވާ ތާރީޚާއި ގަޑިއަށް   ،މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ރައްދުކުރެވުނުނަމަވެސް

ޙާިޟރުވެފައިނުވާތީ،   އަޑުއެހުމަށް  ބާއްވާ  ޓްރައިބިއުނަލުގައި  ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މި މައްސަލައާ   53ގެ    2022ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދު  

ގައި ބޭއްވުނު އަޑުއެހުމަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ޙާޟިރުވުމުގެ    2022ނޮވެންބަރު    01ގުޅިގެން  

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

'ހާިޟރުނުވާ    200-M3/PRIV/2022/337(MISL)ކަނޑައަޅައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނަންބަރު  

( ލިޔުމުން މައްސަލަ ރައްދުވި  2022ނޮވެންބަރު    02އަޑުއެހުމެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާކަން އެންގުން' )

 ފަރާތަށް އަންގާފައިވާނެއެވެ. 

އަޑުއެހުމެއް   .4.3 މައްސަލައިގެ  އަޑުއެހުމަށް    10:00ގެ    2022ނޮވެންބަރު    14މި  އެ  ތާވަލުކުރެވި  އަށް 

ނަންބަރު     ޓްރައިބިއުނަލްގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ފޮނުވުނު  ފަރާތަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އަންގައި  ޙާޟިރުވުމަށް 

M3/HZR/2022-2596/VTR  (08    ުޙާިޟރ2022ުނޮވެންބަރ 'ޓްރައިބިއުނަލަށް  އަމުރު' (  ވުމުގެ 



 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށްޝީހާ ކޮމްޕެނީ 

ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު ފަރާތުން 1ރާޖްކަމަލް ޕަރަމޭޝްވަރަން އާއި އިތުރު    VTR/2022/196މައްސަލަ 
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ރައްދުކުރެވުނުނަމަވެސް ފަރާތަށް  ރައްދުވި  ވަޒީފާއާބެހޭ    ،މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ޓްރައިބިއުނަލުގައި ބާއްވާ އަޑުއެހުމަށް ޙާިޟރުވެފައިނުވާތީ، އިސްވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަމުރުގައިވާ ތާރީޚާއި  

ވަޒީފާއާބެހޭ   ނެތްކަން  ޙާޟިރުވެވެން  ގަވާއިދު  ގަޑިއަށް  ކަނޑައަޅާފައިވާ    2022ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ގައި 

 2022ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދު    ،ގޮތުގެމަތިން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އަންގާފައިނުވާތީ

ގުޅިގެން    53ގެ   )ށ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މި މައްސަލައާ  ގައި   2022ނޮވެންބަރު    14ވަނަ މާއްދާގެ 

އަޑު ލިބިބޭއްވުނު  އަމުރު  ޙާިޟރުވުމުގެ  ފަރާތަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ނެތި   ،އެހުމަކީ  ޢުޛުރެއް  މަުޤބޫލު 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ޙާިޟރުނުވާ ދެވަނަ އަޑުއެހުންކަމުގައި ކަނޑައަޅައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ 

ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާކަން 'ހާިޟރުނުވާ އަޑުއެހުމެއްކަމު   200-M3/PRIV/2022/352(MISL)ނަންބަރު  

( ވަޒީފާއާބެހޭ  2022ނޮވެންބަރު    15އެންގުން'  އަންގައި،  ފަރާތަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ލިޔުމުން   )

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

ކަނޑައަ ގޮތެއް  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ  މި  ނިންމާފައިވާކަން  ހާިޟރުގައި  ޓްރައިބިއުނަލުގެ ޅަން  ވަޒީފާއާބެހޭ 

އިރު ޙާިޟރުގައި ޓްރައިބިއުނަލުން  ޣަ'މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ    M3/PRIV/2022/355-200ނަންބަރު  

( ލިޔުމުން މައްސަލަ ރައްދުވި  2022ނޮވެންބަރު    16މައްސަލަ ބަލަން ނިންމާފައިވާކަން އަންގާ ލިޔުން' )

 ފަރާތަށް އަންގާފައިވާނެއެވެ. 

މި މައްސަލައިގައި ޢަދުލުވެރި ނިންމުމަކަށް ވާިޞލުވުމަށްޓަކައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން އެދިފައިވާ ފަދައިން   .5

ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހާ ހަމައަށް އެފަރާތްތަކަށް ލިބެންޖެހޭ   2022ވަނަ އަހަރުގެ މޭ މަހުން ފެށިގެން    2022

ނަގައިދެވިދާނެތޯ ބަލަންޖެހޭ ހިނދު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން  ސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ކިބައިން  މުސާރަ މައް 

 ހުށަހެޅި 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' އާއި ލިޔެކިޔުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބެލުމުން އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ތެރެއިން   5.1 ފަރާތްތަކުގެ  ހުށަހެޅި  ޕަރަމޭްޝވަރަންމައްސަލަ  ކަމަލް  އެކޮނޮމިކް  ރާޖް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އަށް 

އަށް ބެލުމުން، ރާޖް ކަމަލް ޕަރަމޭްޝވަރަންގެ    ’Work Permit Entry Pass‘  ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ދޫކޮށްފައިވާ

‘Employer’  ްލިމިޓެޑ ޕްރައިވެޓް  ކޮމްޕެނީ  ީޝހާ  ގޮތުގައި  ކަމަލް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،    އެއްގެ  ރާޖް 



 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށްޝީހާ ކޮމްޕެނީ 

ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު ފަރާތުން 1ރާޖްކަމަލް ޕަރަމޭޝްވަރަން އާއި އިތުރު    VTR/2022/196މައްސަލަ 
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ގޮތުގައި  މޭްޝވަރަން  ޕަރަ މަާޤމުގެ  އޮންނަކަމާއި،    ’Room boy‘އަދާކުރާ  އެނގެން  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން 

މަހަކު   ގޮތުގައި  މުސާރައިގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން    -/USD850މަާޤމުގެ  ޑޮލަރު(  ފަންސާސް  )އަށްސަތޭކަ 

 އެނގެން އޮވެއެވެ. 

ރަޖެންދްރަން  5.2 ކަލިންގަން  ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުގެ  ހުށަހެޅި  އެކޮނޮމިކް  މައްސަލަ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އަށް 

ންގެ  އަށް ބެލުމުން، ކަލިންގަން ރަޖެންދްރަ  ’Work Permit Entry Pass‘  ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ދޫކޮށްފައިވާ  

‘Employer’    ެއެއްގެ ގޮތުގައި ޝީހާ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އަދާކުރާ މަާޤމުގ

މަހަކު    ’Waiter‘ގޮތުގައި   ގޮތުގައި  މުސާރައިގެ  މަާޤމުގެ  އޮންނަކަމާއި،  އެނގެން  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން 

USD1000/-  ެން އޮވެއެވެ. )އެއްހާސް ޑޮލަރު( ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގ 

ޖަވާބުފޯމު   5.3 ފުރުަޞތުގައި  ދެވިފައިވާ  ޖަވާބުދާރީވުމަށް  ފަރާތަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  މައްސަލައިގައި  މި 

އަންނަނިވި   ބެލުމުން  ލިޔެކިޔުންތަކަށް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ހުށަހަޅާފައިނުވިނަމަވެސް، 

 ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ހުށަ 5.4 ދެމެދު  މައްސަލަ  ފަރާތާ  ރައްދުވާ  މައްސަލަ  އާއި  ރަޖެންދްރަން  ކަލިންގަން  ގައި    2022މޭ    30ހެޅި 

ގެ   ’Designation‘އަށް ބެލުމުން، ކަލިންގަން ރަޖެންދްރަންގެ    ’Employment Contract‘ހެދިފައިވާ  

މަހެ  ’Waiter‘ގޮތުގައި   އެފަރާތަށް  އޮންނައިރު،  އެނގެން  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  މަާޤމު  މައްޗަށް  ގެ  އްގެ 

 )ފަސްސަތޭކަ ޑޮލަރު( ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. USD500މުސާރައިގެ ގޮތުގައި 

ގައި   2022މޭ    30މައްސަލަ ހުށަހެޅި ރާޖްކަމަލް ޕަރަމޭްޝވަރަން އާއި މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތާ ދެމެދު   5.5

 ’Designation‘ޕަރަމޭްޝވަރަންގެ    އަށް ބެލުމުން، ރާޖްކަމަލް  ’Employment Contract‘ހެދިފައިވާ  

ގެ މަާޤމު ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނައިރު، އެފަރާތަށް މަހެއްގެ މައްޗަށް   ’Room Boy‘ގެ ގޮތުގައި  

 )ހަތްސަތޭކަ ޑޮލަރު( ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ.  USD700މުސާރައިގެ ގޮތުގައި 



 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށްޝީހާ ކޮމްޕެނީ 

ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު ފަރާތުން 1ރާޖްކަމަލް ޕަރަމޭޝްވަރަން އާއި އިތުރު    VTR/2022/196މައްސަލަ 
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ހުށަހަޅާ 5.5.1 ފަރާތުން  ރައްދުވި  ފަރާތްތަކުގެ  މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ   Employment‘ފައިވާ 

Contract’    ްނޮވެންބަރު   27އާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށ

މައްސަލަ  ގައި ހުށަހަޅާފައިވާ 'ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ފުރަތަމަ ބަޔާން' އަށް ބެލުމުން، "  2022

ތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ އެގްރީމަންޓަކީ ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި  ރައްދުވާ ފަރާ

ސޮއިކުރެވިފައިވާ ަޞއްޙަ އެގްރީމަންޓެއް ނޫންކަމަށާއި، އެ އެގްރީމަންޓްތަކުގައިވާ ސޮޔަކީ މައްސަލަ  

 އެނގެން އޮންނަކަމާއި،" ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން ކޮށްފައިވާ ސޮޔެއްނޫންކަމަށް

މީގެ އިތުރުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޔާނުގައި  

މަހަކު   ކަލިންގަންއަށް  ރާޖެންދްރަން  މުސާރައަކީ  ފަރާތްތަކުގެ  ހުށަހެޅި   USD1000"މައްސަލަ 

)އަށްސަތޭކަ ފަންސާސް    USD850ރަންއަށް މަހަކު  )އެއްތަކޭސަ ޑޮލަރު( އަދި ރާޖް ކަމަލް ޕަރަމޭްޝވަ

ފަރާތްތަކުން   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގެނައުމަށް  އުނިއިތުރެއް  އެއްވެސް  މުސާރައަށް  ކަމަށާއި،  ޑޮލަރު( 

އެއްވެސް އިރެއްގައި އެއްބަސްވެފައިނުވާކަމަށާއި، އެފަރާތްތަކުން އެއްބަސްވެފައިވާ މުސާރަ މައްސަލަ  

ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން   ހަޅާފައިވާ ވޯކް ޕާރމިޓްތަކުން ފެންނާނެކަމަށް" ހުށަހެޅި ފޯމާއެކު ހުށަ 

އޮންނައިރު، މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  

  ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް    މިނިސްޓްރީ އޮފް އެކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ

‘Work Permit Entry Pass’   ިއަށް ބެލުމުން، ކަލިންގަން ރަޖެންދްރަންގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައ

އަދި    USD1000ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ   ކަމާއި،  ޑޮލަރު(  ޕަރަމޭްޝވަރަންގެ  )އެއްހާސް  ރާޖްކަމަލް 

)އަށްސަތޭކަ ފަންސާސް ޑޮލަރު( ކަން އެނގެން   USD850ފައިވަނީ  މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށް

އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު   ރާޖްކަމަލް    ’Work Permit Entry Pass‘އޮންނަކަމާއި، 

ކަމާއި، އަދި   2022އެޕްރީލް    18ޕަރަމޭްޝވަރަންއަށް ދޫކުރި ތާރިޚުގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  

ން އެނގެން ކަ  2022  މޭ  08ތާރިޚުގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ    ރަޖެންދްރަން ކަލިންގަންއަށް ދޫކުރި

 އޮވެއެވެ. 



 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށްޝީހާ ކޮމްޕެނީ 

ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު ފަރާތުން 1ރާޖްކަމަލް ޕަރަމޭޝްވަރަން އާއި އިތުރު    VTR/2022/196މައްސަލަ 

                                             

 

17 ގެ 8 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:  
 

 

މައްސަލަ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  މި މައްސަލައިގައި   5.6

ބަލާއިރުނިންމުމުގައި   ނަންބަރު  ،  ރިޢާޔަތްކުރެވޭތޯ  ކޯޓުގެ  ސުޕްރީމް   SC/A/40-2017ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

   ،ަޤިޟއްޔާގައި

އެއީ ރަސްމީ ޑޮކިއުމަންޓު   ."ކޯޓުތަކަށް ހެކީގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅޭ ޑޮކިއުމަންޓު )މުސްތަނަދު( މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ބެހެނީ ދެ ބަޔަކަށެވެ 

އަމިއްލަ   އަދި  ޑޮކިއުމަންޓް(  )ޕްރައިވެޓް )ޕަބްލިކް  އެވެ  ޑޮކިއުމަންޓު  ދައުލަތުގެ    .ޑޮކިއުމަންޓް(  ބެލެވެނީ  ޑޮކިއުމަންޓުކަމުގައި  ރަސްމީ 

ސެޓްފިކެޓާއި،   އެނޫންވެސް އާއްމު މުއައްސަސާއަކުން ލިޔެ ބަލަހައްޓާ ޑޮކިއުމަންޓެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އުފަން ދުވަހުގެ  އިދާރާއަކުން ނުވަތަ 

ފޮނުވާ ކަރަންޓު ބިލާއި ފެނުގެ ބިލާއި ފޯނު ބިލު   ވެނީގެ ސެޓްފިކެޓާއި، އާއްމު ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅިގެންގެއާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ އާއި، ކާ 

ޚަސްމުންގެ މެދުގައި ބަދަލުކުރެވޭ ސިޓީބިޓީ އާއި އެގްރިމަންޓާއި އީމެއިލް ފަދަ ތަކެތި   ހިމެނެއެވެ. އަމިއްލަ ޑޮކިއުމަންޓުތަކުގެ ތެރޭގައި 

  .ހިމެނެއެވެ 

ރަސްމީ ޑޮކިއުމަންޓެއް ސާބިތުކުރުމަށް   .ވުނު ދެ ބާވަތުގެ ޑޮކިއުމަންޓު ކޯޓުގައި ސާބިތުކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާ ގޮތްތައް ތަފާތެވެ މަތީގައި ބުނެ 

ނަމަވެސް އަމިއްލަ ޑޮކިއުމަންޓެއްގައި ހިމެނޭ   އެ އިދާރާއަކުން ދޫކުރާ ސަރޓިފައިޑް ކޮޕީއެއް އެ ޑޮކިއުމަންޓް ސާބިތުކުރުމަށް ފުދެއެވެ. 

ނަމަވެސް ނުވަތަ   އެ ޑޮކިއުމަންޓުގެ އަސްލު ހުށަހަޅައިގެންނެވެ. ނުވަތަ އެ ޑޮކިއުމަންޓުގެ އަސްލު ވުޖޫދުގައި އޮތް  ކަން ސާބިތުކުރެވޭނީ ކަން 

ޕީއެއް  ޑޮކިއުމަންޓުގެ ކަމާ ބެހޭ ބައިގެ ކޮޕީއަކީ އަސްލާ އެއްގޮތް ކޮ  ނެތް ނަމަވެސް ކޯޓުން ގަބޫލުކުރާ ގޮތަކަށް އެ ޑޮކިއުމަންޓުގެ ނުވަތަ އެ 

 .ތަސްދީގުކޮށްފައިވާ ކޮޕީއަކުންނެވެ  ކަމަށް ބަޔާންކޮށް 

ސޮއިކޮށްފައިވާ ފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައިވާ ސައްހަ   ޑޮކިއުމަންޓުގައި ސޮއިކުރި ފަރާތުން އިންކާރު ނުކުރާހައި ހިނދަކު އެ ޑޮކިއުމަންޓަކީ އޭގައި 

 ހިމެނިފައިވާ ބަޔާންތަކާއި ވާގިއާތަކަކީ އޭގެ އިދިކޮޅު ސާބިތުކޮށް ނުދެވޭހައިޑޮކިއުމަންޓުގައި   ޑޮކިއުމަންޓެއް ކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ. އަދި އެ 

 ހިނދަކު، ސައްހަ ބަޔާންތަކާއި ވާގިއާތަކެއް ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ. 

ނަމަ، އެ ކަންކަން  ޚަސްމު އިންކާރުކޮށްފި  އަމިއްލަ ޑޮކިއުމަންޓެއްގެ ސޮޔާމެދު ނުވަތަ އެ ޑޮކިއުމަންޓުގެ ސައްހަކަމާމެދު މައްސަލައިގެ އަނެއް 

  އުސޫލުން ހެކި ހުށަހަޅައިގެންނެވެ.  ދެން ސާބިތުކުރެވޭނީ އެ ކަންކަން ސާބިތުކުރުމަށް އާއްމު 

އިންކާރުކޮށްފިނަމަ އެ ޑޮކިއުމަންޓުގެ ސައްހަކަން   ޑޮކިއުމަންޓެއްގެ ސައްހަކަމާމެދު ޑޮކިއުމަންޓު ހުށަހެޅި ފަރާތް ނޫން އަނެއް ފަރާތު ން 

 ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. ޑޮކިއުމަންޓަކާމެދު ޚަސްމުންގެ މެދުގައި ޚިލާފު އުފެދިއްޖެނަމަ، އެ   އެ ޑޮކިއުމަންޓު ހުށަހެޅި ސާބިތުކޮށް ދިނުމަކީ 

އަސާސީ ހެކި( ހުށަހެޅުމަށާއި އެ ލިޔުމުގައި  (ޑޮކިއުމަންޓު ހެކީގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅި ޚަސްމަށް ކޯޓުން އަންގަންވާނީ އެ ޑޮކިއުމަންޓުގެ އަސްލު  

އެ ލިޔުން ތައްޔާރުކުރި މީހުންނާއި، އެ ލިޔުމުގައި ސޮއިކުރިއިރު ބަޔަކު ހެކިންގެ ގޮ   ރި ފަރާތް ދުނިޔޭގައި ހުރިނަމަ އެ ފަރާތާއި، ސޮއިކު

 .އެ ބަޔަކާއި، އަދި އެނޫންވެސް އެހެން ސާނަވީ ހެކި ހުރިނަމަ އެ ހެއްކެއް ހުށަހެޅުމަށެވެ  ތުގައި ތިބިނަމަ 



 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށްޝީހާ ކޮމްޕެނީ 

ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު ފަރާތުން 1ރާޖްކަމަލް ޕަރަމޭޝްވަރަން އާއި އިތުރު    VTR/2022/196މައްސަލަ 
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ހާލަތުގައި، އެ ޑޮކިއުމަންޓަކީ ސައްހަ   އުފައްދާފައިވާ އެއްވެސް ހަގީގަތެއް ނެތް ޑޮކިއުމަންޓެއް ކަމަށް ޚަސްމަކު ބުނާ ޑޮކިއުމަންޓަކީ މީހަކު  

ޑޮކިއުމަންޓުގައި ހިމެނިފައިވާ ބަޔާންތަކާއި ވާގިއާތަކަކީ އޭގެ އިދިކޮޅު ސާބިތުކޮށް   ޑޮކިއުމަންޓެއް ކަމަށް ޝަރީއަތަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، އެ 

 . ހިނދަކު، ސައްހަ ބަޔާންތަކާއި ވާގިއާތަކެއް ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ  އި ނުދެވޭހަ 

އެ މީހާގެ ސޮއިކަމަށް ޝަރީއަތަށް   ޑޮކިއުމަންޓުގައި ކޮށްފައިވާ ސޮޔަކީ އެ މީހާގެ ސޮއި ނޫންކަމަށް މީހަކު ބުނާ ހާލަތުގައި، އެ ސޮޔަކީ 

ޑޮކިއުމަންޓުގައި ހިމެނިފައިވާ ބަޔާންތަކާ  ވާގިއާތަކަކީ އޭގެ އިދިކޮޅު ސާބިތުކޮށް ނުދެވޭހައި ހިނދަކު، ސައްހަ   އިސާބިތުވެއްޖެނަމަ، އެ 

 ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.   ބަޔާންތަކާއި ވާގިއާތަކެއް 

މީހާ އެ ޑޮކިއުމަންޓުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ   ޑޮކިއުމަންޓުގައި މީހަކު ސޮއިކޮށްފައިވަނީ އެ މީހާގެ ރުހުން ނެތި ކަމަށް މީހަކު ބުނާ ހާލަތުގައި، އެ 

ޑޮކިއުމަންޓުގައި ހިމެނިފައިވާ ބަޔާންތަކާއި ވާގިއާތަކަކީ އޭގެ އިދިކޮޅު ސާބިތުކޮށް   ރުހުމުގައި ކަމަށް ޝަރީއަތަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، އެ 

 . ހިނދަކު، ސައްހަ ބަޔާންތަކާއި ވާގިއާތަކެއް ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ  ނުދެވޭހައި 

ހުކުމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބުނެފައިވަނީ  ( ގަޒިއްޔާގެ  2010)  މުޙައްމަދު މުސްޠަފާ   އަޙްމަދު ނާޝިދު ވ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ  

އެކުލަވާލެވޭ އަމިއްލަ ޑޮކިއުމަންޓަކީ ކަމެއް ސާބިތުކުރެވޭނެ ކިތާބީ ހެއްކެއް   ޚަސްމުންގެ މެދުގައި ކުރެވޭ މުއާމަލާތްތައް ސާބިތުކުރުމަށް

ހަމަ އެފަދަ ކިތާބީ   ޑޮކިއުމަންޓެއްގައި ހިމެނިފައިވާ ބަޔާންތަކާއި ވާގިއާތަކުގެ އިދިކޮޅު ސާބިތުކޮށްދެވޭނީ އާއްމު ގޮތެއްގައި  ކަމަށާއި، އެފަދަ 

ން  ސާބިތުކުރެވޭނީ އާއްމު ގޮތެއްގައި ހަމަ އެފަދަ ކިތާބީ ދަލީލަކު  ދަލީލަކުން ކަމަށެވެ. ކިތާބީ ހެއްކަކުން ސާބިތުވާ ކަމަކާއި އިދިކޮޅަށް ކަމެއް 

ހާލަތެއް   އުސޫލުގެ އިސްތިސްނާ ހާލަތްތަކެއް ހުންނަ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ފާހަގަކޮށް އެފަދަ އިސްތިސްނާ  ކަމަށްވީ ނަމަވެސް އެ އާންމު 

  ވެ. އެ ގަޒިއްޔާގެ ހުކުމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެ 

ވަނީ ސައްހަމަގުން ކަމަށް ވާނަމައެވެ.   ، އެ ޑޮކިއުމަންޓުގައި ސޮއިކޮށްފައި ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ޑޮކިއުމަންޓެއް ޝަރީއަތަށް ގަބޫލުކުރެވޭނީ 

އެ މީހާގެ ރުހުން ނެތި ކަމަށް ޑޮކިއުމަންޓުގައި ސޮއިކުރި ފަރާތުން، ނުވަތަ   ޑޮކިއުމަންޓުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ މަޖުބޫރުން ކަމަށް ނުވަތަ 

ޑޮކިއުމަންޓު  އަނެއް  އެ  ނޫން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ބުނާ ޝަރީއަތަށް  އެގޮތަށް  އުސޫލަކީ  އާއްމު  ބުނާނަމަ،  ފަރާތުން  އެކަން     ފަރާތަކުން 

ސޮއިކުރި މީހާ އެ ޑޮކިއުމަންޓުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ އެ   ސާބިތުކޮށްދިނުމެވެ. ނަމަވެސް ބައެއް ޚާއްސަ ހާލަތްތަކުގައި، ޑޮކިއުމަންޓުގައި 

 ޔުމުގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވާ މީހާ އުފުލުމަށް ޝަރީއަތުން ނުވަތަ ގާނޫނުން މަސްއޫލިއްޔަތު އެ ލި  މީހާގެ ރުހުމުގައި ކަން ސާބިތުކުރުމުގެ 

މަގާމެއްގައި ހުންނަ މީހަކު ނުރަނގަޅު   ލާޒިމުކުރެވިދާނެއެވެ. މިފަދަ އިސްތިސްނާއީ އެއް ހާލަތަކީ އެކަށީގެން ނުވާ ނުފޫޒެއް ފޯރުވިދާނެ 

 . ރުވި ކަމަށް ކޮންޓްރެކްޓުގެ އަނެއް ބައިވެރިޔާ ބުނާ ހާލަތެވެ ބައިވެރިކު  ނުފޫޒެއް ބޭނުންކޮށްގެން މީހަކު ކޮންޓްރެކްޓުގައި 

ލިބޭ ފަރާތުން އިންކާރުކުރާނަމަ އަދި އެ   ދައުވާކުރާ ފަރާތުން ދައުވާ ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޑޮކިއުމަންޓެއްގެ ސައްހަކަމާމެދު ދައުވާ 

  ނެތް ހާލަތެއްގައި، އެ ޑޮކިއުމަންޓުގައި ބަޔާންކުރާ މުއާމަލާތާއި އެހެނިހެން ސާބިތުކޮށްދެވެން  ޑޮކިއުމަންޓުގެ ސައްހަކަން ދައުވާކުރާ ފަރާތަށް 

  . ދައުވާކުރާ ފަރާތަށް އޮންނާނެއެވެ  ވާގިއާތައް ހެކީންގެ ހެކިބަހުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގަރީނާތަކުން ސާބިތުކޮށް ދިނުމުގެ ފުރުސަތު 



 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށްޝީހާ ކޮމްޕެނީ 

ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު ފަރާތުން 1ރާޖްކަމަލް ޕަރަމޭޝްވަރަން އާއި އިތުރު    VTR/2022/196މައްސަލަ 
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ދޫކޮށްފައިވާ ސިޓީއެއްގެ ސައްހަ   ސޮއިކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމެއް ނުވަތަ އެފަދަ ފަރާތަކުން ގަޒިއްޔާއެއްގައި ޚަސްމަކަށް ނުވާ ފަރާތަކުން  

އެ އެއްބަސްވުމުގައި ނުވަތަ އެ ސިޓީގައި ސޮއިކުރި މީހާގެ ހެކިބަސް   ކަމާމެދު އެ ގަޒިއްޔާގައި ހިމެނޭ އަނެއް ފަރާތުން އި ންކާރުކޮށްފިނަމަ، 

ގޮތުގައި ބަލައި   ބިތުވާ އެނޫންވެސް އެހެން މަގްބޫލު ހެއްކެއް ނެތި، އެ ޑޮކިއުމަންޓު ހެއްކެއްގެ ސައްހަކަން ސާ ނުވަތަ އެ ޑޮކިއުމަންޓުގެ 

 ." ނުގަނެވޭނެއެވެ 

މި މައްސަލައަށް    'ޑޮކިއުމަންޓަރީ ހެއްކާބެހޭ ޢާންމު އުޫޞލު'ަޤިޟއްޔާގައި ބަޔާންކުރާ  އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން  ތަޠްބީޤްކުރާހިނދު،  

ހެއްކާބެހޭ  ރީ  'ޑޮކިއުމަންޓައަކީ    ’Work Permit Entry Pass‘މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ  

އުޫޞލު ޑޮޢާންމު  'ރަސްމީ  ގައި  މި '  ވާހިނދު،  ލިޔެކިޔުމެއްކަމަށް  ބަޔާންކުރާ  ގޮތުގައި  އެއްގެ  ކިއުމަންޓް' 

ބުރަވެވޭ  މަޢުލޫމާތަށް  ލިޔެކިޔުމެއްގައިވާ  އެ  ސުވާލުނުއުފުދޭ  ަޞއްޙަކަމާމެދު  ލިޔެކިޔުމެއްގެ  އެ  ލިޔެކިޔުމަކީ 

ލިޔެކިޔުމެއްކަ ފަރާ  ންދައުލަތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ނަމަވެސް  އޮންނަކަމާއި،  ހުށަހަޅާފައިވާ އެނގެން  ތުން 

‘Employment Contract’    ިތަކާއ‘Pay Slip’  ީގައި  'ޑޮކިއުމަންޓަރީ ހެއްކާބެހޭ ޢާންމު އުޫޞލު  ތަކަކ '

ޑޮކިއުމަންޓް'   ލިޔުން'ޕްރައިވެޓް  ބަޔާންކުރާ  ގޮތުގައި  ލިޔެކިޔުންތަކުގަ ގެ  މި  ވެފައި،  މައްސަލަ  އިވާ  ތަކަކަށް 

 ށް ބުނެފިންގަރޕްރިންޓަކީ ފޯޖުކޮށްފައިވާ ސޮއި އަދި ފިންގަރޕްރިންޓްތަކެއްކަމަފަރާތްތަކުގެ ސޮޔާއި  ހުށަހެޅި  

ލިޔެކިޔުންތަކުގެ މި    މި  އުފައްދާފައިވާއިރު،  ސުވާލު  ފަރާތްތަކުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ަޞއްޙަކަމާމެދު 

  ނަލަށް ހުށަހެޅިފައިނުވާ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުލިޔެކިޔުންތަކުގެ ަޞއްޙަކަން ސާބިތުކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ހެކި  

އިރު ޙާޟިރުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭ މައްސަލައަކަށް ޣަޙާލަތުގައާއި މި މައްސަލައަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ  

މި  ވީހިނދު، އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ލިޔެކިޔުންތައް ސާބިތުކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ހެކި ނެތް ސަބަބަށްޓަކައި،  

ަޞއްޙަ ަޤބޫލެއްނުކުރެވެއެވެ.  ލިޔެކިޔުންތަކަކީ  ކަނޑައެޅިދާނެކަމަކަށް  ނޫންކަން  ނުވަތަ  ލިޔެކިޔުންތަކެއްކަން   

 ’Employment Contract‘އެހެންކަމުން މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ  

ގޮތްކަމުގައި ނުފެންނާތީ، އިންޞާފުވެރިމައްސަލައިގައި އެންމެ  މި  ރިޢާޔަތްކުރުމަކީ  ތަކަށް    ’Pay Slip‘ތަކާއި  

ލިޔެކިޔުންތަކަށް މި މައްސަލަ ނިންމުމުގައި  އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ  

 ރިޢާޔަތްކުރެވިފައިއެއް ނުވާނެއެވެ.
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 ’Employment Contract‘ ހުށަހަޅާފައިވާ  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ފަދައިން، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން 5.7

މި މައްސަލައިގައި ރިޢާޔަތްނުކުރެވޭ ސަބަބަށްޓަކައި، މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ  ތަކަށް    ’Pay Slip‘ތަކާއި  

ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައިވާ ޢަދަދަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ މިނިސްޓްރީ  

ދޫކޮށްފައިވާ    އޮފް އެފަރާތްތަކަށް  ޑިވެލޮޕްމަންޓުން  ގައި   ’Work Permit Entry Pass‘އިކޮނޮމިކް 

  )އެއްހާސް ޑޮލަރު( ކަމާއި، އަދި ރާޖް   USD1000ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ކަލިންގަން ރަޖެންދްރަންއަށް  

 )އަށްސަތޭކަ ފަންސާސް ޑޮލަރު( ކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ.  USD850ކަމަލް ޕަރަމޭްޝވަރަންއަށް 

ވަނަ އަހަރުގެ    2022ވަނަ އަހަރުގެ މޭ މަހުން ފެށިގެން    2022މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން އެދިފައިވާ ފަދައިން   .6

ކިބައިން   ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  މުސާރަ  ލިބެންޖެހޭ  އެފަރާތްތަކަށް  ހަމައަށް  މަހާ  ވިދާނެތޯ ނަގައިދެޖުލައި 

 ބަލަންޖެހޭ ހިނދު، 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި،  50)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  6.1

 [ މަދުެވެގން މަހަކު އެއްފަހަރު މުސާރަ ދޭްނާވެނއެެވ.]ަވުގތީ މުވައްޒަފަކަށް ލިބެްނާވ މުސާރަ ފިޔަވައި، އެހެން ހުރިހާ މުަވއްޒަފުންނަށްެވސް،  

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

 ބާރާތުންނެވެ. އަންނަނިވި ޢި

)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)

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

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

ތަ މުަވއްޒަފަކަށް ލިބޭ އުޖޫރައިެގ ތިްނބައިކުޅަ މުަވއްޒަފުެގ ހުއްދަ، ލިޔުމަކުން ލިބިެގްނ، އެ ހުއްދަދޭ ޢަދަދަކަށް، ުނަވ

 ؛އެއްބަޔަށްވުރެ ިގނަ ނުާވނޭހެން އުނިކުރާ އުނިކުރުން 



 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށްޝީހާ ކޮމްޕެނީ 
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އެމުވައްޒަފެއްެގ ޗުއްޓީއާުގޅޭ ުނަވތަ ބޭސްފަރުވާއާުގޅޭ ނުަވތަ އިންޝުއަރެންސާގުޅޭ ފަންޑަކަށް، ނުަވތަ ޕްރޮިވޑެންޓް ފަންޑަކަށް  (3)

 ޮގތުްނ އުނިކުރާ އުނިކުރުން. [ ދެއްކުމަށް ލިބެްނޖެހޭ ފައިސާއާގުޅޭ 

ާޤނޫނުގެ   މި  އޮންނައިރު،  އެނގެން  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  ގައި    20މިފަދައިން  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

 ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ އަންނަނިވި ޢިބާރާތުންނެވެ. 

 ، އޭނާެގ މުސާރައިން ކެނޑުން ފިޔަވައި  ،މިންަވރު]މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާ އަދާކުރަްނޖެހޭ ަގޑީގައި ަވޒީފާއަށް ނުނިކުންނަ ަވުގތަށްާވ 

 މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާއަށް ނުނިކުތުމާ ުގޅިެގން އިތުރު ޖޫރިމަާނކޮށްެގން ުނާވނެއެެވ.[   ،ަވޒީފާދޭ ފަރާތުން

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

މުަވއްޒަފުންަނށް ]މުަވއްޒަފުްނނަށް   ަވޒީފާދޭފަރާތުން  ލިޔުމެއް  ހިމެނޭ  ކަންތައްތައް  ތިރީގައިއެާވ  އެމުސާރަޔާއެކު  މުސާރަދޭއިރު، 

 ދޭްނާވނެއެެވ. 

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

ކަނޑާފައިާވަނމަ،   (2) ޖުމްލައިން  އެމުސާރައިެގ  ޢަދަދެއް  ކަނޑަްނޖެހުުނ އެއްެވސް  ޢަދަދު  އެ  ޢަދަދާއި  ކެނޑި  އެޮގތުން 

 ؛ސަބަބު

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

 މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކުރެވިފައިވާއިރު، އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު މާއްދާގެ )ށ( ގައި،

ޮގތުެގމަތިން ޢަމަލުކުރުމުެގ ބަދަލުަގއި، މުސާރައިެގ ބަޔާުނގައި ހުންަނންާވނެކަމަށް މި މާއްދާެގ )ހ( ގައި  ]މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއިާވ 

ަވުގތު   ބުނެފައިާވ މަޢުލޫމާތު ހިމެޭނޮގތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި އިންނަ މުސާރައިެގ ދަފުތަރެއްގައި މުަވއްޒަފުންލައްާވ، މުސާރަ ލިބޭ 

 ސިދާނެއެެވ.[ ސޮއިކުރުާވ ޮގތަށްެވސް ހަމަޖެއް 

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

ބަޔާނުގައި ހުންނަންވާ މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނޭ ދަފްތަރެއް ތައްޔާރުކޮށް އޭގައި މުވައްޒަފުންލައްވާ މަހުން މަހަށް 

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

ދަށުން ލާޒިމުކަމެއްކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. އެހެންކަމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މި މައްސަލައިގައި ހޯދުމަށް 
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އެކަމާ ދީފައިވާނަމަ  ފަރާތްތަކަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މުސާރަ  އެކަން އެދިފައިވާ  ހުށަހަޅައި  ލިޔެކިޔުން  ގުޅޭ   

 ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް އޮތް ޒިންމާއެއްކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ. 

ލިބިފައިވޭތޯ   މަހުގެ މުސާރަ  ، ޖޫން އަދި ޖުލައިވަނަ އަހަރުގެ މޭ  2022އެގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް   6.2

 ބަލާއިރު،  

ރައްދުވި   6.3 ހުށަހަޅާފައިވާ  މައްސަލަ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަރާތުން  ފަރާތުން  ރައްދުވި    03މައްސަލަ 

 އަށް ބެލުމުން،  ’Information Letter‘ގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  2022ސެޕްޓެންބަރު 

……they were given the related works but they do not have the experience for the works but 

they do not have the experience for the works of both of them. However, we told them to be 

kind and get used to it and trained up. We announced that we can pay only half until you can 

get used to the salary. They also accepted. 

 އިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،  މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފަ

……but suddenly 20th July 2022 requested to us Mr. Rajkamal Parameshwaran PP No: M5620183, 

and Mr Kalingan Rajendran PP No J1269885 said that my father is not well and needs to go to 

India urgently Mr. Kalingan was told I want to go india my family problems, we given the ticket 

fare from Gan to Male’, We requested we will pay soon then you can go., They both are not 

agree. They asked me to stay outside and pay July month salary without returning to company 

accommodation. I refused to give because they both disobeyed me.” 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ފަރާތްތަކަބަޔާންކުރެވުނު  އިސްވެ    އިރު، މިފަދައިން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބެލުމުން  ށް ސިޓީއަށް 

މުސާރައިން  ރާތްތަކުގެ  އެފައެފަރާތަށް ޙަވާލުކުރެވުނު ވަޒީފާގެ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގެ ތަޖުރިބާ ނެތްސަބަބަށްޓަކައި  

ން މައްސަލަ ރައްދުވި  އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކު  ކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،އުނިކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ

އެފަރާތްތަކަށް ތަބާނުވާސަބަބަށްތަކައި  އެންގުންތަކަށް  މުސާރަ    2022  ފަރާތުގެ  މަހުގެ  ޖުލައި  އަހަރުގެ  ވަނަ 

 ވެއެވެ.ދީފައިނުވާކަން އެނގެން އޮ
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އަށް  6.4 ފޯމު'  ހުށަހަޅާ  'މައްސަލަ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަރާތްތަކުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

އަދާކުރަން   ވަޒީފާ  ކުންފުނީގައި  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތްތަކުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބެލުމުން، 

އޮންނަކަމާ  ގައިކަން  2022މޭ    17ފަށާފައިވަނީ   އެދިފައިވާ  އި،  އެނގެން  ފަރާތްތަކުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ވަނަ އަހަރުގެ މޭ، ޖޫން އަދި ޖުލައި މަހުގެ މުސާރަ   2022ފަދައިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް ނުލިބިވާ 

  އިސްވެ ފާހަގަކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ޒިންމާއެއް ކަމަށްވީހިނދު،    ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީދީފައިވާކަން  

ކަށް އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަ  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާ ސަބަބަށްޓަކައި  ކަންކަން

ސެޕްޓެންބަރު   03ން  ދީފައިނުވާކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުމުސާރަ  ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ    2022

ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ސިޓީން    2022 އޮންނާތީ،  އެގައި  ހުށަހެޅި  ނގެން  ވަނަ   2022ތަކަށް  ފަރާތްމައްސަލަ 

 އަހަރުގެ މޭ، ޖޫން، އަދި ޖުލައި މަހުގެ މުސާރަ ދީފައިވާކަމަށް ބުރައެއްނުވެވެއެވެ. 

ގެ ކަމަލް ޕަރަމޭްޝވަރަން   ރާޖްމައްސަލަ ހުށަހެޅި    ،ކުރާއިރުއިސްވެފާހަގަކުރެވުނު އެންމެހާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް 6.5

މައްސަލަ ރައްދުވި    ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި އެފަރާތް

ކުންފުނީގައި   ގޮތުގައި  ފަރާތުގެ  ތާރީޚުގެ  އަދާކުރަންފެށި  މާއި، ބަޔާންކޮށްފައިވާކަ  2022މޭ    17ވަޒީފާ 

)ސާދަ(    14އަދާކޮށްފައިވަނީ   ވަނަ އަހަރުގެ މޭ މަހު ވަޒީފާ 2022  ރާޖް ކަމަލް ޕަރަމޭޝްވަރަން   އެހެންކަމުން 

މަހެއްގެ މައްޗަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި    ދުވަސް ކަމަށް ބުރަވެވޭސަބަބަށްޓަކައި ރާޖް ކަމަލް ޕަރަމޭްޝވަރަންއަށް

  14ވަނަ އަހަރުގެ މޭ މަހު    2022ގެ ނިްޞބަތުން  )އަށްސަތޭކަ ފަންސާސް ޑޮލަރު(    -/USD850ޖެހޭ  

ގޮތުގައި   މުސާރައިގެ  ދުވަހަށް  ހަތް   USD383.87)ސާދަ(  އަށްޑިހަ  ޑޮލަރު  ތިން  އަށްޑިހަ  )ތިންސަތޭކަ 

ރާޖް ކަމަލް  ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި    2022  ދޭންޖެހޭކަމަށް ބުރަވެވޭކަމާއި،(  ސެންޓް

)އަށްސަތޭކަ ފަންސާސް ޑޮލަރު(    -/USD850  މަހެއްގެ މައްޗަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ޖެހޭ   ޕަރަމޭްޝވަރަންއަށް

  ރާޖް ކަމަލް ޕަރަމޭޝްވަރަން ވަޒީފާއިން ވަކިވި ތާރީޚުގެ ގޮތުގައިމީގެ އިތުރުން،  ދޭންޖެހޭކަމަށް ބުރަވެވޭކަމާއި،  

ކަން އެނގެން އޮންނަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  2022ޖުލައި    28  އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި

މަހުގެ    2022ސަބަބަށްޓަކައި،   ޖުލައި  އަހަރުގެ  ޖެހޭ   28ވަނަ  ގޮތުގައި  މުސާރައިގެ  ދުވަހަށް  )އަށާވީސް( 



 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށްޝީހާ ކޮމްޕެނީ 

ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު ފަރާތުން 1ރާޖްކަމަލް ޕަރަމޭޝްވަރަން އާއި އިތުރު    VTR/2022/196މައްސަލަ 
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USD767.74  ަހ ހަތްދިހަ  ޑޮލަރު  ހަތް  ފަސްދޮޅަސް  ސެންޓް)ހަތްސަތޭކަ  ޖުމްލައަށްވާ   ތަރު  އާއެކު   )

USD2,001.61    )ްމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ  އަކީ  )ދެހާސް އެއް ޑޮލަރު ފަސްދޮޅަސް އެއް ސެންޓ

 ބުރަވެވެއެވެ. ފައިސާކަމުގައި  ޖެހޭދޭން ކަމަލް ޕަރަމޭްޝވަރަންއަށް ރާޖްހުށަހެޅި 

ކަލިންގަން ރަޖެންދްރަންގެ ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި    ހަމައެހެންމެ، 6.6

'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި އެފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ކުންފުނީގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަންފެށި ތާރީޚުގެ 

ވަނަ އަހަރުގެ    2022 ރަޖެންދްރަން  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އެހެންކަމުން ކަލިންގަން  2022މޭ    17ގޮތުގައި  

ވަޒީފާ މަހުގައި  ކަލިންގަން    14އަދާކޮށްފައިވަނީ    މޭ  ބުރަވެވޭސަބަބަށްޓަކައި  ކަމަށް  ދުވަސް  )ސާދަ( 

ޖެހޭ    ރަޖެންދްރަންއަށް ގޮތުގައި  މުސާރައިގެ  މައްޗަށް  ގެ    -/USD1,000މަހެއްގެ  ޑޮލަރު(  )އެއްހާސް 

މަހު  2022ނިްޞބަތުން   މޭ  އަހަރުގެ  ގޮތުގައި    14  ވަނަ  މުސާރައިގެ  ދުވަހަށް   USD451.61)ސާދަ( 

ވަނަ    2022)ހަތަރުސަތޭކަ ފަންސާސް އެއް ޑޮލަރު ފަސްދޮޅަސް އެއް ސެންޓް( ދޭންޖެހޭކަމަށް ބުރަވެވޭކަމާއި،  

  އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ކަލިންގަން ރަޖެންދްރަންއަށް މަހެއްގެ މައްޗަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި 

)އެއްހާސް ޑޮލަރު( ދޭންޖެހޭކަމަށް ބުރަވެވޭކަމާއި، މީގެ އިތުރުން، ކަލިންގަން ރަޖެންދްރަން    -/USD1000ޖެހޭ  

 2022ޖުލައި    28ވަޒީފާއިން ވަކިވި ތާރީޚުގެ ގޮތުގައި އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި  

)އަށާވީސް(   28ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ    2022އި،  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަ ސަބަބަށްޓަކަ

ޖެހޭ   ގޮތުގައި  މުސާރައިގެ  އާއެކު   USD903.23ދުވަހަށް  ސެންޓް(  ތޭވީސް  ޑޮލަރު  ތިން  )ނުވަސަތޭކަ 

)ދެހާސް ތިންސަތޭކަ ފަންސާސް ހަތަރު ޑޮލަރު އަށްޑިހަ ހަތަރު ސެންޓް( އަކީ   USD2,354.84ޖުމްލައަށްވާ   

ރައްދުވި   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލަ  ރަޖެންދްރަންއަށްފަރާތުން  ފައިސާކަމުގައި    ޖެހޭ ދޭން  ކަލިންގަން 

 ބުރަވެވެއެވެ. 

 

 



 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށްޝީހާ ކޮމްޕެނީ 

ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު ފަރާތުން 1ރާޖްކަމަލް ޕަރަމޭޝްވަރަން އާއި އިތުރު    VTR/2022/196މައްސަލަ 
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 އްސަލައިގެ ނިންމުން:  މަ 

ފަރާ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތްތަކުންދެންފަހެ،  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ރިޢާޔަތްކޮށް   ތުންނާއި،  ލިޔެކިޔުންތަކަށް  ހުށަހެޅި 

ީޝހާ  ، ބެލިއިރު ފަރާތްތަކުން  ހުށަހެޅި  ލިމިޓެޑު މައްސަލަ  ޕްރައިވެޓް  ީޝހާ    ގެކޮމްޕެނީ  މުއްދަތުގައި  އަދާކުރި  ވަޒީފާ 

ދިނުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ މުސާރަ ދީފައިނުވާތީ،    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް  ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން

މުސާ  އެންމެހާ  ލިބެންޖެހޭ  އެފަރާތްތަކަށް  ފެށިގެން  ތާރީޚުން  އަދާކުރި  އެއްފަހަރާ  ވަޒީފާ  އެކީ  ޢިނާޔަތްތައް  ރައާއި 

ރާޖް ކަމަލް ޕަރަމޭްޝވަރަން އަދި ކަލިންގަން ރަޖެންދްރަންގެ ފަރާތުން ީޝހާ ކޮމްޕެނީ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ދެއްކުމަށްއެދި،  

ރައްދުވާގޮތަށް   ލިމިޓެޑަށް  މި   2022  ސެޕްޓެންބަރު  25ޕްރައިވެޓް  ހުށަހެޅި  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ގައި 

 މައްސަލައިގައި، 

ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހުނު އަޑުއެހުންތަކަށް ހާިޟރުވުމަށް އަންގާ    2022ނޮވެންބަރު    14އާއި    2022ނޮވެންބަރު    01

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން  އަމުރުތައް ީޝހާ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުކުރެވުނުނަމަވެސް، ީޝހާ ކޮމްޕެނީ  

)ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ    R-14/2022ގަވާއިދު ނަންބަރު  ހާިޟރުވެފައިނުވާ ސަބަބަށްޓަކައި،  މި އަޑުއެހުންތަކަށް  

މައްސަލަ ޣައިރު ހާިޟރުގައި މި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ  ގެ ދަށުން ީޝހާ ކޮމްޕެނީ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(   54ގަވާއިދު( ގެ 

 ކުރިއަށް ގެންގޮސް، 

ކަލިންގަން ރަޖެންދްރަންގެމި މައްސަލައިގައި   އާއި  ޕަރަމޭްޝވަރަން  ހުށަހެޅި ރާޖްކަމަލް  ހޯދުމަށް    މައްސަލަ  ފަރާތުން 

ގެ  ީޝހާ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުށް ދީފައިވާކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި  ކަތަތްއެދިފައިވާ މުސާރަ، އެފަރާ

ބުރަވެވޭތީ،   ކަމުގައި  ހުށަހެޅި  ޒިންމާއެއް  ފަދައިންފަރާތްތަކުން  މައްސަލަ  ރާޖްކަމަލް    އެދިފައިވާ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ޖެހޭ   ގޮތުގައި  މުސާރައިގެ  މައްޗަށް  މަހެއްގެ  ގެ    -/USD850ޕަރަމޭްޝވަރަންއަށް  ޑޮލަރު(  ފަންސާސް  )އަށްސަތޭކަ 

)ތިންސަތޭކަ   USD383.87ޖެހޭ  މުސާރައިގެ ގޮތުގައި    )ސާދަ( ދުވަހަށް   14  މަހު  ވަނަ އަހަރުގެ މޭ  2022ނިްޞބަތުން  

ޑޮލަރު ތިން  ސެންޓް  އަށްޑިހަ  ހަތް  އާއި  އަށްޑިހަ  އަހަރުގެ  2022(  ޖެހޭ ޖޫން    ވަނަ  ގޮތުގައި  މުސާރައިގެ  މަހުގެ 

USD850/-    ިއަށާވީސް( ދުވަހަށް    28ޖުލައި މަހުގެ  ވަނަ އަހަރުގެ    2022)އަށްސަތޭކަ ފަންސާސް ޑޮލަރު( އާއ(



 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށްޝީހާ ކޮމްޕެނީ 

ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު ފަރާތުން 1ރާޖްކަމަލް ޕަރަމޭޝްވަރަން އާއި އިތުރު    VTR/2022/196މައްސަލަ 
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ގޮތުގައި ހަތް  ހަތް)  USD767.74ޖެހޭ    މުސާރައިގެ  ފަސްދޮޅަސް  ސެންޓްސަތޭކަ  ހަތަރު  ހަތްދިހަ  އާއެކު ޑޮލަރު   )

އެއް ސެންޓް(  )ދެހާސް    USD2,001.61    އަށްވާޖުމްލަ  ފަސްދޮޅަސް  ޑޮލަރު  ރައްދުވި  އަކީ  އެއް  ޝީހާ  މައްސަލަ 

ފަރާތުން   ލިމިޓެޑުގެ  ޕްރައިވެޓް  ހުށަހެޅި  ކޮމްޕެނީ  ޕަރަމޭްޝވަރަންއަށްމައްސަލަ  ފައިސާކަމުގައި    ޖެހޭދޭން  ރާޖްކަމަލް 

 -/USD1,000ކަނޑައަޅައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ކަލިންގަން ރަޖެންދްރަންއަށް މަހެއްގެ މައްޗަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ޖެހޭ  

)ސާދަ( ދުވަހަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ޖެހޭ   14ވަނަ އަހަރުގެ މޭ މަހު    2022ބަތުން  ްޞ)އެއްހާސް ޑޮލަރު( ގެ ނި

USD451.61  (  )ްޖޫން    ވަނަ އަހަރުގެ  2022އާއި  ހަތަރުސަތޭކަ ފަންސާސް އެއް ޑޮލަރު ފަސްދޮޅަސް އެއް ސެންޓ

 28ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ    2022)އެއްހާސް ޑޮލަރު( އާއި    -/USD1000މަހުގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ޖެހޭ  

ޖެހޭ   ގޮތުގައި  މުސާރައިގެ  ދުވަހަށް  ތި)  USD903.23)އަށާވީސް(  ޑޮލަރު  ނުވަސަތޭކަ  އާއެކު    ސެންޓް(  ތޭވީސްން 

މައްސަލަ  އަކީ    ސެންޓް(    ތިންސަތޭކަ ފަންސާސް ހަތަރު ޑޮލަރު އަށްޑިހަ ހަތަރު)ދެހާސް    USD2,354.84  ޖުމްލައަށްވާ  

ފަރާތުން  ރައްދުވި   ލިމިޓެޑުގެ  ޕްރައިވެޓް  ކޮމްޕެނީ  ހުށަހެޅި  ީޝހާ  ރަޖެންދްރަންއަށްމައްސަލަ    ޖެހޭ ދޭން  ކަލިންގަން 

 ކަނޑައަޅައި،  ފައިސާކަމުގައި 

)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި    30( އިން ފެށިގެން  2022  ޑިސެންބަރު  08)އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު އެންމެހައި ފައިސާ  

ހަމަޖެހޭތާ   އެކަން  ތަންފީޛުކޮށް  ލިޔުމުން    3ފުރިހަމައަށް  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  )ތިނެއް( 

  ީޝހާ ކޮމްޕެނީ ކޮށް،  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް އަންގައި އަމުރުީޝހާ ކޮމްޕެނީ  އެންގުމަށް، މި މައްސަލަ ރައްދުވި  

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ޣައިރު ހާޟިރުގައި މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ.  
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 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 

 

 މަރްޔަމް ރިޝްފާ    

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ މެންބަރު    


