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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

 ދިވެހިރާއްޖެ ،މާލެ

 މައް ސަ ލަ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 

 

 VTR/2022/206 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 މުސާރަ ނުލިބުން މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2022ސެޕްޓެންބަރު  14 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2022ޑިސެންބަރު  22 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 ސްރީލަންކާ   / ޕަލީތާ ލަކްީޝ ޑެ ސިލްވާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (N6196099ނަންބަރު:  ޕާސްޕޯޓު)

 ލަޔަން ލޮޖިސްޓިކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (C-0438/2012)ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭަޝން ނަންބަރު: 

 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

( N6196099)ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު:  ،  ސިލްވާ  ޑެ  ލަކްީޝ  ޕަލީތާ  ސްރީލަންކާގެ ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ  މައްސަލައަކީމި  

އޮގަސްޓު    22އިން ފެށިގެން    2022ޖުލައި    05މަާޤމުގައި    ޑުގެ އެކައުންޓަންޓެއްގެލިމިޓެ  ޕްރައިވެޓް   ލޮޖިސްޓިކްސް  ލަޔަން

ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ޑިއުޓީ   2022އޮގަސްޓު    14ގެ ނިޔަލަށް ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން އަންނަނިކޮށް،    2022

ގެ  )ދިހައެއް( ދުވަހު  10  ސްރީލަންކާއަށް   މުހިންމު މަސައްކަތެއްކުރުމަށް  ގެ ފްލައިޓުން  09:00ނިންމާލުމަށްފަހު ރޭގަނޑު  

އައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދުވަހުގެ އެއް ދުވަސް ކުރިން    ނބުރިދާންޖެހުމުން، ސްރީލަންކާއަށް ދިޔުމަށްފަހު އެ  މުއްދަތަށް

 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ލަޔަން ލޮޖިސްޓިކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް

 VTR/2022/206މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަހުސިލްވާ  ޑެ ޕަލިތާ ލަކްޝީ 

                                             

  

10 ގެ 2 ޞަފްޙާ       
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ޖާމި މެދުވެރިކޮށްޒް  އަހްމަދު  ރައްދުވި   ވަޓްސްއެޕް  ޕަލީތާ    މައްސަލަ  ޚިދުމަތް ލަކްީޝ  ކުންފުންޏަށް  ސިލްވާގެ    ޑެ 

ޕަލީތާ   ހިސާބުގައި  ނިމޭ  މަސް  އަދި  ދޭނެކަމަށް  ލަކްީޝ  ނުލިބޭކަމަށާއި،  މުސާރަ  މަސައްކަތަށް  ކުރި  ސިލްވާ  ޑެ 

ސެޕްޓެންބަރު    05މުސާރަ ނުލިބޭތީ ސުވާލުކުރުމުން އެ ފައިސާ    ވެސްމަސް ނިމުމުންއެހެންނަމަވެސް،  އަންގާފައިވާކަމަށާއި،  

ވަނަ ދުވަހު މުސާރައާ    2022ސެޕްޓެންބަރު    10ރާތުން ބުނުމަށްފަހު،  ގައި ދޭނެކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަ  2022

ގުޅޭގޮތުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާ ސުވާލުކުރުމުން މުސާރަ ދެވެން ނެތްކަން އަންގާފައިވާތީ، އެކަމާ ގުޅިގެން މައްސަލަ  

ކޮޓަރީގެ ހުސްކުރުމަށް  ކޮޓަރި  ނުދެއްކި،  ކުލި  ކޮޓަރިއަށް  ހުންނަ  ފަރާތް  އަންގާފައިވާކަމަށާއި،    ހުށަހެޅި  ވެރިފަރާތުން 

އެ  ފަރާތްވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފައިސާ ނުދައްކާތީ މިހާރު    ކާބޯތަކެތި ފޯރުކޮށްދޭމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  

ގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ކުންފުނީގައި    2022މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އޮގަސްޓު    ހުއްޓާލާފައިވާތީ،  ތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުން

)ސާދަ( ދުވަހުގެ މުސާރަ ދިނުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި    14މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ  

ގައި    2022ސެޕްޓެންބަރު    14ލަކްީޝ ޑެ ސިލްވާ  ލަޔަން ލޮޖިސްޓިކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް ޕަލީތާ  

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. 

 

 މެންބަރުގެ ރައުޔު 

 ރައުޔު  ޒުހައިރުގެ هللا އާމިނަތު ޢަބްދު

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

  ފަހުން  މީގެ)( N6196099)ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު:  ސިލްވާ   ޑެ ލަކްީޝ ޕަލީތާމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ކަމުގައިވާ  .1

  ވަޒީފާއާބެހޭ   ގޮތުން  ހުށަހެޅުމުގެ  މައްސަލަ(  ފަރާތް  މުޚާޠަބުކުރެވޭ  ގޮތުގައި  ގެ"  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ" 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި    ،ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރުމުން އިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 'މައްސަލަ  ޓްރަ

)މީގެ ފަހުން "މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް" ގެ   ލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް  ލޮޖިސްޓިކްސް  ލަޔަންފަރާތަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި  

އޮގަސްޓު   22އިން ފެށިގެން    2022ޖުލައި    05މަާޤމުގައި    ގޮތުގައި މުޙާޠަބުކުރެވޭ ފަރާތް( ގެ އެކައުންޓަންޓެއްގެ



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ލަޔަން ލޮޖިސްޓިކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް

 VTR/2022/206މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަހުސިލްވާ  ޑެ ޕަލިތާ ލަކްޝީ 

                                             

  

10 ގެ 3 ޞަފްޙާ       
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  ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް   2022އޮގަސްޓު    14ގެ ނިޔަލަށް ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން އައި ފަރާތެއްކަމަށާއި،    2022

ކުއްލިއަކަށް ސްރީލަންކާއަށް   މުހިންމު މަސައްކަތެއްކުރުމަށް ގެ ފްލައިޓުން 09:00ޑިއުޓީ ނިންމާލުމަށްފަހު ރޭގަނޑު 

ދުވަހަ  10 މުއްދަތަށް)ދިހައެއް(  ދިޔުމަށްފަހު  ގެ  ހަމަޖެހިފައިވާ    އެނބުރި  ދާންޖެހުމުން، ސްރީލަންކާއަށް  އައުމަށް 

ވަޓްސްއެޕް މެދުވެރިކޮށް ކުންފުންޏަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ    ޒްދުވަހުގެ އެއް ދުވަސް ކުރިން އަހްމަދު ޖާމި

ނިމޭ ހިސާބުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ކުރި މަސައްކަތަށް މުސާރަ ދޭނެކަމަށް   ސްމަ ކަމަށާއި، އަދި  ޚިދުމަތް ނުލިބޭ

ނިމުމުން ނަމަވެސް  އެހެންކަމަށާއި،  އަންގާފައިވާ ސުވާލުކުރުމުން   ވެސްމަސް  ނުލިބޭތީ  ފައިސާ    މުސާރަ   05އެ 

ގައި   2022ސެޕްޓެންބަރު    05ގައި ދޭނެކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބުނިކަމަށާއި،    2022ސެޕްޓެންބަރު  

 2022ސެޕްޓެންބަރު    10ގައި މުސާރަ ދޭނެކަމަށް ބުނިކަމަށާއި، އަދި    2022ސެޕްޓެންބަރު    10ސުވާލުކުރުމުން  

އެކަމާ ގުޅިގެން މުސާރަ ދެވެން ނެތްކަން އަންގާފައިވާކަމަށާއި،  މުން  ވަނަ ދުވަހު މުސާރައާ ގުޅޭގޮތުން ސުވާލުކުރު

ކޮޓަރި   ނުދެއްކި،  ކުލި  ކޮޓަރިއަށް  ހުންނަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ވެރިފަރާތުން   ހުސްކުރުމަށްމައްސަލަ  ކޮޓަރީގެ 

ފަރާތް  އަންގާފައިވާކަމަށާއި، ހުށަހެޅި  ތަކެތި  މައްސަލަ  ބޭނުންވާ  ކެއިންބުއިމަށް  މައްސަލަ    ވެސްރާތްފަ  ރުކޮށްދޭފޯ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  ހުއްޓާލާފައިވާކަމަށް    އެ ތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުން  މިހާރު  ފައިސާ ނުދައްކާތީހުށަހެޅި ފަރާތުން  

 ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

 ގައި   2022އޮގަސްޓު    ފަރާތްމައްސަލަ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދޭ ގޮތްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ،   .2

މުސާރަ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން   )ސާދަ( ދުވަހުގެ  14މައްސަލަ ރައްދުވި ކުންފުނީގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ  

 ނަގައިދިނުމަށެވެ. 

ަޝކާުވައްށ ަރއްދިުދުނުމެގ ޮގުތން ަމއްސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ަވޒާީފާއބޭެހ ްޓަރއިިބުއނަަލށް    ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ .3

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ   ، ުހށަަހޅަާފިއާވ 'ަމްއސަަލިއެގ ަޖާވުބ ުހށަަހާޅ ޯފމު' ަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ ަކްނަކަމްށ ަނަޒުރުކާރިއުރ

ަމްއސަަލ  ަފާރަތީކ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ުކނުްފީނަގިއ ަވުގީތޮގުތްނ ަމަސްއކަތޮްކށަްފިއާވ ަފާރެތްއަކަމާށއި، އެހްެނަނަމެވްސ  

  14  ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަމަސްއކަަތށް ފުަރާވ ުނބަަހްއޓީާތ، ަވޒާީފިއން ވިަކޮކށަްފިއާވަކަމާށިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތްަށ

ހަުށ)ސަާދ(   ަމްއސަަލ  ޮގުތަގިއ  ެއްޑާވްނސެްގ  ުހްނާނެނަކަމާށއި،  ނުދީ  ުމާސަރ  ަފާރުތުދވުަހެގ  ަނގަާފިއާވ    ްނެހޅި 
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ރ )ަފސާްހްސ ރިުފާޔ( ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ  -/5000ރ )ެއއާްހްސ ަފްސ ަސޭތަކ ރިުފާޔ( ެކނުޑަމށްފުަހ  -/1500

ުމާސަރ ަޖާމުކަރން ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ  ުއުޒުރެވިރުނާވަކަމާށިއ،    ެއަކުއްނަޓށް ަޖާމުކުރަމްށ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ

ަޖާމޮކށޭްދެނަކމަށް   ަފިއާސ  ޮފުނވިާދުނުމްނ  ީއެމއްިލައްށ  ުކނުްފީނގެ  ަންނަބުރ  އަެކުއްނޓް  ޭބްންކ  ަފާރުތެގ 

 ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

ރ -/5000ޅި ފަރާތަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ކުންފުނިން  ވަނީ މައްސަލަ ހުށަހެމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެދިފައި  .4

 )ފަސްހާސް ރުފިޔާ( ދޭންޖެހޭކަމަށް ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމަވައިދިނުމަށެވެ. 

ސިލްވާ  ރައްދުވާގޮތަށްލިމިޓެޑަށް    ޕްރައިވެޓް  ލޮޖިސްޓިކްސް  ލަޔަން .5 ޑެ  ލަކްީޝ   މައްސަލަ   މި  ހުށަހެޅި  ޕަލީތާ 

އިބިއުނަލުން ބަލައި ގޮތެއް ނިންމުމުގެގޮތުން މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ދެ ފަރާތުގެ ޙާިޟރުގައި  ޓްރަ   ވަޒީފާއާބެހޭ

 ؛ ބޭއްވުމަށްޓަކައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކަށް ނަޒަރުކުރިއިރު

 ؛ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި 53)ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދު( ގެ  R-14/2022ގަވާއިދު ނަންބަރު  5.1

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

ވަނަ މާއްދާ    54މި ގަވާއިދުގެ    ، ރައްދުވާ ފަރާތް ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް ނުވަތަ މައްސަލަ   ، އަމުރުގައިވާ ގަޑިއަށް

 އުޒުރެއްނެތި ހާޒިރުނުވުން( ގެ ބޭނުމަށް އެ ފަރާތެއް ޓްރައިބިއުނަލަށް  މަޤުބޫލު   ، )ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރުގައި ނުހިފުން ނުވަތަ އަމުރު ލިބި

  ބަލަންވާނެއެވެ." ހާޒިރުނުވީ ކަމުގައި 

 ؛ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި 54)ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދު( ގެ  R-14/2022ގަވާއިދު ނަންބަރު 

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

 ، މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ޣައިރު ހާޒިރުގައި ، )ދޭއް( އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ  2މަޤުބޫލު އުޒުރެއްނެތި ޖުމުލަ  ،  އަމުރު ލިބި

 ".ލިބިގެންވެއެވެ  ލަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަ   ، މައްސަލައާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ އިޚްތިޔާރު ހުށަހެޅިފައިވާ 

  13:00ގެ    2022  ނޮވެންބަރު  24މި މައްސަލައިގެ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުން    ، މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު 5.2

އަށް ތާވަލުކުރެވި އެ އަޑުއެހުމަށް ޙާިޟރުވުމަށް އަންގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ފޮނުވުނު ވަޒީފާއާބެހޭ  
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ނަންބަރު   ' 2022ނޮވެންބަރު    VTR-M1/HZR/2022 (21/2735ޓްރައިބިއުނަލްގެ   ޓްރައިބިއުނަލަށް ( 

ރައްދުކުރެވުނު ފަރާތަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އަމުރު'  ބަޔާންކޮށްފައިވާ    ،ނަމަވެސްޙާޟިރުވުމުގެ  އިސްވެ 

އަޑުއެހުމަށް   ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ގަޑިއަށް  ތާރީޚާއި  އަމުރުގައިވާ 

އިސްވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަމުރުގައިވާ ތާރީޚާއި ގަޑިއަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ    ،ޙާޟިރުވެފައިނުވާތީއާއި

 (ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދު)  R-14/2022ގަވާއިދު ނަންބަރު    އަޑުއެހުމަށް ޙާޟިރުވެވެން ނެތްކަން

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ    ،ފައިނުވާތީގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އަންގާ

ގައި    2022ނޮވެންބަރު    24މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން    ،ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް  53ގެ  ދު ގަވާއި

މަުޤބޫލު ޢުޛުރެއް ނެތި މައްސަލަ    ،ބޭއްވުނު އަޑުއެހުމަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ޙާިޟރުވުމުގެ އަމުރު ލިބި

 ފަރާތުން ޙާިޟރުނުވާ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުންކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާނެއެވެ.   ރައްދުވި

އަށް ތާވަލުކުރެވި އެ އަޑުއެހުމަށް   10:00ގެ    2022  ނޮވެންބަރު  30ވަނަ އަޑުއެހުން  ދެ އަދި މި މައްސަލައިގެ   5.3

ނަންބަރު   ޓްރައިބިއުނަލްގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ފޮނުވުނު  ފަރާތަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އަންގައި  ޙާޟިރުވުމަށް 

2777/VTR-M1/HZR/2022  (26  ު2022  ނޮވެންބަރ  )'ްމައްސަލަ  ޙާިޟރުވުމުގެ އަމުރު'    ޓްރައިބިއުނަލަށ

އިސްވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަމުރުގައިވާ ތާރީޚާއި ގަޑިއަށް މައްސަލަ    ،އްދުކުރެވުނުނަމަވެސްރައްދުވި ފަރާތަށް ރަ

އިސްވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ،ރައްދުވި ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ އަޑުއެހުމަށް ޙާޟިރުވެފައިނުވާތީއާއި

ޓްރައިބިއުނަލުގެ   ވަޒީފާއާބެހޭ  ގަޑިއަށް  ތާރީޚާއި  ނެތްކަން  އަމުރުގައިވާ  ޙާިޟރުވެވެން  ގަވާއިދު  އަޑުއެހުމަށް 

ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން މައްސަލަ    (ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދު)  R-14/2022ނަންބަރު  

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް    53ގެ  ދުވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއި   ،ރައްދުވި ފަރާތުން އަންގާފައިނުވާތީ

ގައި ބޭއްވުނު އަޑުއެހުމަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި   2022ނޮވެންބަރު    30މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން    ،ރިޢާޔަތްކޮށް

 ދެވަނަމަުޤބޫލު ޢުޛުރެއް ނެތި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ޙާިޟރުނުވާ  ،ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު ލިބި ފަރާތަށް

)ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދު( ގެ    R-14/2022ގަވާއިދު ނަންބަރު  ކަނޑައަޅައި،  އަޑުއެހުންކަމުގައި  

ޣައިރު ހާިޟރުގައި މި މައްސަލައާމެދު ގޮތެއް  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ  54



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ލަޔަން ލޮޖިސްޓިކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
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 M1/PRIV/2022/364 (30-200އި، އެކަން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނަންބަރު ކަނޑައަޅަން ނިންމަ

 ( ސިޓީ މެދުވެރިކޮށް ދެފަރާތަށް އަންގާފައިވާނެއެވެ. 2022ނޮވެންބަރު 

މައްސަލަ    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ގައި ޢަދުލުވެރި ފައިޞަލާއަކަށް ވާިޞލްވުމަށްޓަކައި،އްސަލައި ހުށަހެޅިފައިވާ މަ .6

ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނުލިބިވާ ފައިސާއެއް   ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތުގައި މުސާރައިގެ ގޮތުގައި މައްސަލަ  ރައްދުވި ފަރާތުގެ

ހުށަހަޅާފައިވާ   ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތުންނާއި،  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހިނދު،  ބަލަންޖެހޭ  އޮތްތޯ 

ލިޔެކިޔުންތަކަށާއި، މައްސަލަ ބެލި މަޖިލީހުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ނަޒަރުކުރިއިރު  

 ނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އަން

ަވޒާީފިއން ަވިކުކުރުމެގ ުކިރން އަެފާރތް މަަސްއަކްތޮކށަްފިއވާ    ެގ ަފާރުތ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަފާރްތ   ުހށެަހިޅ   ަމްއސަަލ 6.1

ަމްއސަލަ    ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތށް ދަީފިއުނާވަކަމްށ  )ސަާދ( ުދވުަހެގ ުމާސަރ  14

'މްައސަަލ ުހށަަހޅާ  ެހޅި  ަމްއސަަލ ހުށެަހޅި ަފާރތްުނ ްޓަރިއިބުއނަަލށް ހަުށ  ، ަބޔްާނޮކށަްފއާިވިއުރުހށެަހިޅ ަފރުާތން  

ުކެރވަިފިއާވ    ެދމުެދ  ާޖިމްޒ ިކާޔ ަފާރަތާކަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރާތިއ  ޯފުމ' ާއެއުކ ުހށެަހިޅ ިލެޔިކުޔްނތުަކެގ ެތެރިއްނ  

  2022އަޮގްސުޓ    14ަވްޓްސެއްޕ މާުޢމާަލްތަތުކެގ ްސކީްރްނޮޝްޓަތެކްއ ުހށަަހޅަާފިއާވއުިރ، ިމ ިލުޔަމްށ ބުެލުމްނ  

ޮއަގްސުޓަގއި    23އަެފާރްތ އޮފުީހްނ ަދީނަކމާަށިއ،   ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރްތ ާޖިމްޒައށް ެމެސްޖޮކްށ   ަވަނ ުދވުަހ

ަގިއ    2022ޮއަގްސޓު    22  ަޖާވުބަގިއ ާޖިމްޒެގ ަފާރުތްނ  ީމެގެއނުބިރ ައްނާނެނަކމްަށ ަބޔްާނކޮށަްފިއާވަކާމިއ،  

 ުދަގިއ، ޮފނިުވ ަރްއ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތްަށ

“I just want to inform I am having difficulties to continue ur job. Not because u went 

Srilanka. I am going to have financial issue next 3 month. N it will affect ur salary. I 

will pay ur 13 day salary end of this month. Thank u for ur time. I understand ur 

difficulties also.tc” 
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ަގއި ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފރުާތން ާޖިމްޒައށް    2022ޮއަގްސޓު    23  ެއޮގތްުނމިފަަދިއްނ ަބާޔނޮްކށަްފިއާވަކާމިއ،  

އަެފާރްތ ުހީރ ެއައރޯޕުޓަގއި ަކަމާށއި، ާޖިމްޒާއ ަބއްދުަލުކުރަމްށ ާދެނކަަމާށިއ، އަެފރާތް  ޮފުނވަާފިއާވ ެމެސުޖަގިއ  

ޮއްނަނަކާމިއ،   ަވިކުނުކުރަމްށ އެދަިފިއާވަކްނ ެއނެގްނ  ެމެޖުސެގ  ަވޒާީފިއްނ  ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ   ަޖާވުބަގިއެއ 

ަބއްދުަލުކރުުމެގ ޭބުނެމްއ ެންތަކމާަށިއ، ަމއްސަަލ ަރއުްދިވ    ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ާޖިމްޒާއ ،  ްނ ާޖިމްޒަފާރުތ

ުމާސަރ ެދޭވނެފަަދ ހަާލެތްއަގިއ  އަެފާރަތްށ  ަފާރުތްނ ުހީރ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރްތ ަވޒާީފަގިއ ެދމުިހިރަނަމެވްސ  

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ. ަކމްަށ ބާަޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ  ްށޫންނަކަމ

ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ޓަްރިއިބުއނަަލށް ުހށެަހޅި ަޖާވބު ޯފަމްށ ަނަޒުރުކާރިއުރ، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރތް   6.2

ަރއުްދިވ   ަމަސްއަކްތޮކށަްފިއާވ  ަމްއސަަލ  ުދވަަހްށ  14ުކނުްފީނަގިއ  ދަީފިއުނާވަކަމްށ    ާވ)ސަާދ(  ުމާސަރ 

ެއްއަބްސވަެފިއާވަކްނ ެއނެގްނ އްޮނަނަކާމިއ، އިަދ ެއްޑވްާންސެގ ޮގުތަގިއ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ަމްއސަލަ  

ދަީފިއާވ   ަފާރތަށް  ާބކާިވ  -/1500ުހށެަހިޅ  ެކނުޑމަށްފުަހ  ރިުފާޔ(  ަފްސަސތަޭކ  )ެއއާްހސް  ރ  -/5000ރ 

ަމްއަސ ިދުނަމްށ  ރިުފާޔ(  ެންތަކަމށް  )ަފސާްހްސ  ިއުއިތރެާޟްއ  ެއްއެވްސ  ަފާރުތެގ  ަރއުްދިވ  ަލ 

ަފާރުތްނ ަބާޔްނކޮށަްފިއީވަނަމެވްސ،   ުހށެަހިޅ  ްޓަރިއިބުއނަަލށް    ަގިއ  2022ިޑެސްނަބރު    01  ަމއްސަަލ 

ރ )ަހތްހާސް  -/7000ީނ ުޖމަްލ  )ސާދަ( ުދވަަހްށ ިލެބްނޖޭެހ  14ުހށަަހޅަާފިއާވ ިސީޓަގިއ އަެފާރްތ ަމަސްއަކްތުކިރ  

ރ )ެއއާްހްސ ރުފާިޔ( ދަީފިއާވީތ،  -/1000ިފާޔ( ަކަމާށިއ، ޭއެގ ެތެރިއން ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ މާިހުރ  ުރ

ިއުރ، ަމްއސަަލ  ރ )ހާަހސް ރިުފާޔ( ަކމްަށ ަބާޔްނކޮށަްފއާިވ-/6000ާބީކ ޭދްނޖޭެހ ަފިއާސެގ ުޖމަްލ ޢަދަަދީކ  

ރ )ެއއްހްާސ ަފްސަސޭތަކ  -/1500ަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތްށ  ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ެއްޑާވްންސ ަފިއާސެގ ޮގުތަގިއ ަމްއަސ

ރިުފާޔ( ދަީފިއާވަކްނ ާސބުިތޮކށިްދުނުމެގ ޭބުނަމްށ ެއްއެވްސ ެހއެްކްއ ުހށަަހޅަާފިއުނާވ ަސބަަބށްޓަަކިއ، ަމްއސަލަ  

 ަކމްަށ ުބަރެވެވެއެވ.   ރ )ެއއާްހްސ ރިުފޔާ( -/1000ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތށް ދަީފިއަވީނ  

ޯފަމްށ ބުެލުމްނަމްއސަަލ ުހށެަހ 6.3 ަފާރުތްނ ޓަްރިއިބުއނަަލްށ ުހށެަހިޅ ަމްއސަަލ ުހށަަހާޅ  މްައސަަލ ުހށެަހިޅ    ިޅ 

ެއކަަމްށ ަމްއސަލަ  ެއނެގްނ ޮއްނަނަކާމިއ،  ރ )ަފަނރާަހްސ ރިުފާޔ( ަކްނ  -/15,000ަފާރުތެގ މުަހ ުމާސަރައީކ  

ަވނަ އަަހުރެގ ޮއަގްސޓު މުަހަގިއ ަމްއސަަލ    2022ފިައާވަކްނ ެއނެގން ެނތަްކާމިއ،  ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ިއްނާކުރކްޮށ
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ުހށެަހިޅ ަފާރތް ަވޒާީފިއން ަވިކކޮށަްފިއާވަކްނ ެއނގްެނ ޮއނަްނަކމިާއ، ެއގުޮތން ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރްތ ޮއަގްސޓު  

ަމަސްއަކްތޮކށަްފިއަވީނ   ެއ  14މުަހ  ދަެފާރުތްނެވްސ  ުދަވްސަކަމށް  ެއނގެން  )ސަާދ(  ްއަބްސވަެފިއާވަކްނ 

  ެގ ިނޔަލްަށ ިހނގަާފިއާވ  2022ޮއަގްސުޓ    14ިއން ެފިށެގްނ    2022ޮއަގްސުޓ    01ޮއްނަނަކާމިއ، އެެހްނަކުމްނ  

ރ )ހާަހސް  -/6774.19  ުޖމަްލ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތްަށ ަޙްއުޤާވ ުމާސަރައީކ  ެގ ުމއަްދތްަށ)ސާދަ( ުދވުަހ  14

ަހްތަސޭތަކ ހަތްދަިހ ަހަތުރ ރުފާިޔ، ަނާވަރ ާލިރ( ަކްނ ެއނެގން ޮއްނަނަކާމިއ، އެ އަދުަދެގ ެތރިެއްނ ަމްއސަަލ  

ަފާރުތްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތްަށ   ީތ، އެ  ުބަރެވޭވ  ދަީފިއާވަކަމްށރ )އެއާްހްސ ރިުފާޔ(  -/1000ަރއުްދިވ 

ަފިއާސެގ އަދަަދީކ  ެކނުޑަމށްފުަހ، ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ    ޢަދުަދ ޭދްނޖޭެހ  ަފާރަތށް  ަފާރުތްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ 

ަހަތުރ ރިުފޔާ، ަނާވަރ ާލިރ( ަކްނ އެނެގްނ ޮއްނާނީތ، މި  -/5774.19 ރ )ަފސާްހްސ ަހތަްސޭތަކ ަހތްދިހަ 

ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ފާަރަތށް    ައީކަފިއާސ ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަފިއާސަކަމްށ ަމްއސަަލ  މި    ަކނަޑައަޅިއ  ޭދްނޖޭެހ 

 ަމްއސަަލ ިންނަމްނ ެފެނެއެވ. 

 

 
 މައްސަލައިގެ ނިންމުން: 

 

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

)ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު:    ،ސިލްވާ  ޑެ  ލަކްީޝ  ޕަލީތާމައްސަލަ ހުށަހެޅި    ،ރިޢާޔަތްކޮށް ބެލިއިރު  ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް

N6196099  )ްއެކައުންޓަންޓެއްގެލިމިޓެ  ޕްރައިވެޓް  ލޮޖިސްޓިކްސް  ލަޔަނ އިން    2022ޖުލައި    05މަާޤމުގައި    ޑުގެ 

ގައި މައްސަލަ    2022އޮގަސްޓު    14ގެ ނިޔަލަށް ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން އަންނަނިކޮށް،    2022އޮގަސްޓު    22ފެށިގެން  

 މުހިންމު މަސައްކަތެއްކުރުމަށް ކުއްލިއަކަށް  ގެ ފްލައިޓުން  09:00ރޭގަނޑު    ،ހުށަހެޅި ފަރާތް ޑިއުޓީ ނިންމާލުމަށްފަހު

މުއްދަތަށް)ދިހައެއް(    10އަށް  ސްރީލަންކާ އައުމަށް    ދުވަހުގެ  އެނބުރި  ދިޔުމަށްފަހު  ސްރީލަންކާއަށް  ދާންޖެހުމުން، 

ހަމަޖެހިފައިވާ ދުވަހުގެ އެއް ދުވަސް ކުރިން އަހްމަދު ޖާމިޒް ވަޓްސްއެޕް މެދުވެރިކޮށް މައްސަލަ ރައްދުވި ކުންފުންޏަށް  

ފަރާތުގެ ހުށަހެޅި  ނުލިބޭކަ  މައްސަލަ  ހިސާބުގައި  ޚިދުމަތް  ނިމޭ  މަސް  އަދި  ފަރާތް  މަށާއި،  ހުށަހެޅި  ކުރި މައްސަލަ 
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މުސާރަ ނުލިބޭތީ   ވެސްމަސް ނިމުމުން  އެހެންނަމަވެސް  މަސައްކަތަށް މުސާރަ ދޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށް އަންގާފައިވާކަމަށާއި،

  10 ފަރާތުން ބުނުމަށްފަހު،  ގައި ދޭނެކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި  2022ސެޕްޓެންބަރު    05ސުވާލުކުރުމުން އެ ފައިސާ  

ދެވެން    2022ސެޕްޓެންބަރު   މުސާރަ  ސުވާލުކުރުމުން  ފަރާތާ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ގުޅޭގޮތުން  މުސާރައާ  ދުވަހު  ވަނަ 

ނެތްކަން އަންގާފައިވާތީ، އެކަމާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ހުންނަ ކޮޓަރިއަށް ކުލި ނުދެއްކި، ކޮޓަރި ހުސްކުރުމަށް 

މައްސަލަ  ކޮޓަރީ ފަރާތްވެސް  ފޯރުކޮށްދޭ  ކާބޯތަކެތި  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަންގާފައިވާކަމަށާއި،  ވެރިފަރާތުން  ގެ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އޮގަސްޓު   ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފައިސާ ނުދައްކާތީ މިހާރު އެ ތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުން ހުއްޓާލާފައިވާތީ،

)ސާދަ( ދުވަހުގެ މުސާރަ ދިނުމަށް މައްސަލަ    14ކުންފުނީގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ  ގައި މައްސަލަ ރައްދުވި    2022

ރައްދުވި ފަރާތުގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ލަޔަން ލޮޖިސްޓިކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް ޕަލީތާ 

 ސަލައިގައި، ލަކްީޝ ޑެ ސިލްވާ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި މި މައް
 

)ސާދަ( ދުވަހުގެ މުސާރަ    14މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ    މަހު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓު    2022

  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދީފައިނުވާކަން ދެފަރާތުގެ ބަހުންވެސް އެނގެން އޮންނާތީ އާއި،

 މުއްދަތަށް  ދުވަހުގެ(  ސާދަ)  14  ހިނގާފައިވާ  ނިޔަލަށް  ގެ  2022  އޮގަސްޓު  14  ފެށިގެން  އިން  2022  އޮގަސްޓު  01

  ނަވާރަ   ، ރުފިޔާ  ހަތަރު  ހަތްދިހަ  ހަތްސަތޭކަ  ހަހާސް)ރ  6774.19/-  މުސާރަކަމަށްވާ  ޙައްުޤވާ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ

  ކަމަށް ދީފައިވާ(  ރުފިޔާ  އެއްހާސް)  ރ-/1000  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ   ތެރެއިން  ގެ(  ލާރި

  އަދަދަކީ   ފައިސާގެ  ދޭންޖެހޭ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  އްސަލަމަ  ،ކެނޑުމަށްފަހު  ޢަދަދު  އެ  ،ބުރަވެވޭތީ

  ފައިސާއަކީ   މި  ،އޮންނާތީ  އެނގެން  ކަން(  ލާރި  ނަވާރަ  ،ރުފިޔާ  ހަތަރު   ހަތްދިހަ  ހަތްސަތޭކަ  ފަސްހާސް )  ރ-/5774.19

 މަށްފައިސާކަ  ދޭންޖެހޭ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ   ފަރާތުންލަޔަން ލޮޖިސްޓިކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ    ރައްދުވި   މައްސަލަ

 ، ކަނޑައަޅައި
 

)ހަތެއް(    07( އިން ފެށިގެން )ރަސްމީ ބަންދުނޫން(  2022ޑިސެންބަރު    22މިއަދު )  ، އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ފައިސާ

އެކަން ހަމަޖެހޭތާ )ރަސްމީ ބަންދުނޫން(   ،ޑެ ސިލްވާއަށް ދައްކައި ޚަލާސްކުރުމަށްފަހު  ލަކްީޝ  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޕަލީތާ



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ލަޔަން ލޮޖިސްޓިކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް

 VTR/2022/206މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަހުސިލްވާ  ޑެ ޕަލިތާ ލަކްޝީ 

                                             

  

10 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:  
 

 

ލިޔުމުން  03 ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  ލަޔަން    )ތިނެއް(  ރައްދުވި  މައްސަލަ  މި  އެންގުމަށް، 

 ލޮޖިސްޓިކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ މައްޗަށް އަންގައި އަމުރުކޮށް، މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ.

 1444ޖުމާދަލްއޫލާ  28

 2022 ޑިސެންބަރު 22

 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 

 

 

 ޒުހައިރު هللا އާމިނަތު ޢަބްދު 

 ރައީސް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


