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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 

 VTR/2022/208 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 މުސާރަ ނުލިބުން މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2022ސެޕްޓެންބަރު  20 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2023ޖަނަވަރީ  18 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 އަޙްމަދު ަޝފީްޤ، ހަނދުވަރުގެ / ރ. މާކުރަތު  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A252031ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: )

 ޖާހް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (C-0253/1994ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު:  ކުންފުނި)

 
  

 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  ރ. މާކުރަތު / ހަނދުވަރުގެ، އަޙްމަދު ޝަފީްޤ )  ލައަކީ،މި މައްސަ 

A252031)  ( ްރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު:    ކުންފުނިޖާހް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑC-0253/1994 )    ްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުނ

ނަމުގައި   ގެ  ޕޭ  އެއްބަސްވުމުގައި ސަރވިސް  ވަޒީފާގެ  ދެމެދުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ  ދެފަރާތުގެ  ރ.  -/11,000އައިއިރު 

ފައިސާކަމަށް  ހިމެނޭގޮތަށްދެވޭ  ފައިސާ  ގަޑީގެ  އިތުރު  އެއީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  ކަމަށް  ރުފިޔާ(  )އެގާރަހާސް 

 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ޖާހް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
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ހިމަނާފައިވާ    ށާއި،ކަމަބަޔާންކޮށްފައިވާ ހަނިކުރެވޭގޮތަށް  ނުވަތަ  އުނިވާގޮތަށް  ޢިނާޔަތެއް  ޙައްުޤވާ  ާޤނޫނުން  އެއީ 

ފަރާތުގެ   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ރުހުމެއްނެތި  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަދި  ޚިލާފަށް  ާޤނޫނާ  މާއްދާއެއްކަމަށްވާތީއާއި، 

ރ. )ސައްވީސްހާސް ތިންސަތޭކަ  -/24,350ތުގެ މަހު އުޖޫރައަކީ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާ  އުޖޫރައިން އުނިކޮށްފައިވާތީ،

ފަންސާސް ރުފިޔާ( ކަން ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މަހު އުޖޫރައިން މައްސަލަ  

ާޤނޫނާ ޚިލާފަށްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،   މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  ރައްދުވި ފަރާތުން ފައިސާ އުނިކޮށްފައިވަނީ 

އުނިކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ ޖުމުލަ    (Unilaterally)  ރުހުމެއްނެތި އަދި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި

ރ. )އެއްލައްކަ ސައްބީސްހާސް އެކެއް ރުފިޔާ ފަސްދޮޅަސް ހަތެއް ލާރި( ކަން ސާބިތުވާކަމަށް  -/126,001.67ޢަދަދަކީ  

މަހުދޫދުކުރުމާއެކު  ކަނޑައަ ގައިދުކޮށް  ފައިސާ  އިތުރުގަޑީގެ  ޙައްުޤވާ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޅައިދިނުމަށާއި، 

އެއްބަސްވުން އެކުލަވާލާފައިވަނީ ާޤނޫނާ ޚިލާފަށްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މަސައްކަތު 

ކުރުމަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށާއި،  ޙިއްާޞއްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ  ގަޑިތައް އެނގޭނެ ލިޔުންތައް މައްސަލަ ރަ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޙައްުޤވާ އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ އަދި ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުން  

ލިބިގެންވާކަމަށް   ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޙައްުޤ  ދަޢުވާކުރުމުގެ  ހޯދުމަށް  ފައިސާ  ޢިނާޔަތުގެ  ލިބިދެވޭ 

)ތިރީސް(    30ނުމަށާއި، އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހައި ފައިސާ މައްސަލަ ނިންމާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  ކަނޑައަޅައިދި

އެދި ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދައްކާ ހަލާސްކުރުމަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށް  

ލިމިޓެޑަށް ޕްރައިވެޓް  ހުށަހެޅުމުން    2022  ސެޕްޓެންބަރު   20  ރައްދުވާގޮތަށް  ޖާހް  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ގައި 

 ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. 

 

 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ޖާހް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
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 މެންބަރުގެ ރައުޔު 

 ރައުޔު   މިފްރާޒް ނިޒާރުގެ هللا ޢަބްދު 

  :މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން 

ރ. މާކުރަތު / ހަނދުވަރުގެ، އަޙްމަދު ަޝފީްޤ )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  މައްސަލަ ހުށަހެޅި  .1

A252031  )  )ްފަރާތ މުޚާޠަބުކުރެވޭ  ގޮތުގައި  ގެ  ފަރާތް"  ހުށަހެޅި  "މައްސަލަ  ފަހުން  ވަޒީފާއާބެހޭ  )މީގެ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ، ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރުމުންޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި  

 ޖާހް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް )ކުރީގެ ޖައުސާ ޓްރޭޑިންގ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް އިން ފެށިގެން  2011މޭ    08ފަރާތަކީ  

އަދާކުރަމުން ގޮސްފައިވަނީ    އެފަރާތްވަޒީފާއިން ވަކިވިއިރު  ލިމިޓެޑް( ގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން އައި ފަރާތެއްކަމަށާއި،  

ގައި ވަޒީފާއިން    2022މާރިޗު    13އެސިސްޓަންޓް ޯޝރޫމް މެނޭޖަރުގެ މަާޤމުކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  

ރ. )ސައްވީސްހާސް ތިންސަތޭކަ -/24,350ވަކިވެފައިވާއިރު އަދާކުރި މަާޤމުގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކާއެކު ޖުމުލަ  

 މުން ދިޔަކަމަށްވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ފަންސާސް ރުފިޔާ( ލިބެ

ފަރާތް   1.1 ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ލިމިޓެޑް އެގޮތުން  ޕްރައިވެޓް  "މައްސަލަ    ޖާހް  ފަހުން  ގެ    ރައްދުވި)މީގެ  ފަރާތް" 

ފަރާތް( މުޚާޠަބުކުރެވޭ  ހުށަހެޅުމުގެ    ގޮތުގައި  މައްސަލަ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ގޮތަށް  ރައްދުވާ  އަށް 

ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން އައިއިރު، ދެފަރާތުގެ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި ކުންފުނީގައި  އަސާސަކީ،  

ގެ ނަމުގައި   ޕޭ  އެއްބަސްވުމުގައި ސަރވިސް  ވަޒީފާގެ  )އެގާރަހާސް  -/11,000ދެމެދުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ  ރ. 

ފައިސާކަމަށް   ހިމެނޭގޮތަށްދެވޭ  ފައިސާ  ގަޑީގެ  އިތުރު  އެއީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  ކަމަށް  ރުފިޔާ( 

ހިމަނާފައިވާ    އިރު،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހަނިކުރެވޭގޮތަށް  ނުވަތަ  އުނިވާގޮތަށް  ޢިނާޔަތެއް  ޙައްުޤވާ  ާޤނޫނުން  އެއީ 

ލާފަށް އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ރުހުމެއްނެތި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  މާއްދާއެއްކަމަށްވާތީއާއި، ާޤނޫނާ ޚި
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 VTR/2022/208މައްސަލަ ނަންބަރު:                               ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އަޙްމަދު ޝަފީޤް 

                                             

 
25 ގެ 4 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:  
 

 

އުނިކޮށްފައިވާތީ އެފަރާތުން    ކަމަށްވެސްއުޖޫރައިން  ފޯމުގައި  ހުށަހަޅާ  މައްސަލަ  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު 

 ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  

-/24,350     މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މަހު އުޖޫރައަކީއެދޭގޮތްކަމުގައި ބުނެފައިވަނީ    ންފަރާތު  މައްސަލަ ހުށަހެޅި .2

. )ސައްވީސްހާސް ތިންސަތޭކަ ފަންސާސް ރުފިޔާ( ކަން ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ރ

އުނިކޮށް ފައިސާ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އުޖޫރައިން  މަހު  ޚިލާފަށްކަމަށް  ފަރާތުގެ  ާޤނޫނާ  ފައިވަނީ 

އަމިއްލަ   ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އަދި  ރުހުމެއްނެތި  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، 

ޢަދަދަކީ    (Unilaterally)އިޚްތިޔާރުގައި   ޖުމުލަ  ފައިސާގެ  )އެއްލައްކަ  -/126,001.67އުނިކޮށްފައިވާ  ރ. 

ޔާ ފަސްދޮޅަސް ހަތެއް ލާރި( ކަން ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ސައްބީސްހާސް އެކެއް ރުފި

ާޤނޫނާ   އެކުލަވާލާފައިވަނީ  އެއްބަސްވުން  މަހުދޫދުކުރުމާއެކު  ގައިދުކޮށް  ފައިސާ  އިތުރުގަޑީގެ  ޙައްުޤވާ  ފަރާތަށް 

ތުގެ މަސައްކަތު ގަޑިތައް އެނގޭނެ ލިޔުންތައް މައްސަލަ  ޚިލާފަށްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާ

ކުރުމަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޙައްުޤވާ  ޙިއްާޞރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ  

ޔަތުގެ ފައިސާ ހޯދުމަށް  އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ އަދި ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުން ލިބިދެވޭ ޢިނާ 

އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ   ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ލިބިގެންވާކަމަށް  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޙައްުޤ  ދަޢުވާކުރުމުގެ 

)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން    30އެންމެހައި ފައިސާ މައްސަލަ ނިންމާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  

 އެނގެން އޮވެއެވެ.   ށަހެޅި ފަރާތަށް ދައްކާ ހަލާސްކުރުމަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށްކަންމައްސަލަ ހު

ހުށަހަޅާފައިވާ   2.1 ފަރާތުން  ރައްދުވި  މުސާރައިން  މައްސަލަ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަޔާންތައް  މުސާރައިގެ 

  ކަމަށާއި، އުނިކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ'އެޑްވާންސް ލޯން' ގެ ނަމުގައި އުޖޫރައިން ފައިސާގެ ޢަދަދުތަކެއް  

އުނިކޮށްފައިވާ   ނަމުގައި  ގެ  ލޯނު'   / 'އެޑްވާންސް  އުޖޫރައިން  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  ރ.  -/55,463.70މައްސަލަ 

  2008/2)ފަންސާސް ފަސްހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ތިނެއް ރުފިޔާ ހަތްދިހަ ލާރި( އަކީ ާޤނޫނު ނަންބަރު  

ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް އުނިކޮށްފައިވާ ފައިސާއެއްކަމަށްވާތީ، އެ ފައިސާ މައްސަލަ   55ހޭ ާޤނޫނު( ގެ  )ވަޒީފާއާބެ

ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދިނުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށް  
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ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ "މައްސަލަ ގައި ވަ  2022ޑިސެންބަރު    07މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  

މި މައްސަލައިގެ  ރު، މި ވާޤިޢާއަކީ  ވަނަ ނަންބަރުގައި އެދިފައިވާއި  8ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ފުރަތަމަ ބަޔާން" ގެ  

ވާޤިޢާއެއްކަތެރެއިން   ފާހަގަވެފައިވާ  ގުޅިގެން  ސްލިޕްތަކާ  މުސާރަ  ހުށަހެޅި  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މަށް  މައްސަލަ 

މި މައްސަލައިގެ  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މި ނުކުތާއަށް    ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނުމުގެ އިތުރުން

 މި ނުކުތާއާ ގުޅިގެންވެސް މި ރިޕޯޓުގައި ގޮތެއް ކަނޑައަޅާފައިވާނެއެވެ.   ތެރެއިން ރައްދު ޖަވާބު ދީފައިވާތީ، 

ިދުނުމެގ ގުޮތން މްައސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތން ަވޒީފާާއބޭެހ ްޓަރިއިބުއނަލަށް    ަޝުކާވައްށ ަރއުްދ   ެގ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރުތ .3

ަފިއާވ ަކްނަކަމްށ ަނަޒުރުކިރއުިރ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ  ުހށަަހޅަާފިއާވ 'ަމްއސަަލިއެގ ަޖާވުބ ުހށަަހާޅ ޯފުމ' ަގިއ ބާަޔްނކްޮށ

ްމ ެމޭނަޖުރެގ ަވޒާީފައީކ ޯޝޫރްމ ިޑުއީޓ ޝްިފްޓ ިހްނުގުމަގިއ  ަފާރުތްނ އާަދުކަރުމްނ ެގނިްދަޔ ެއިސްސަޓްންޓ ޯޝޫރ

ަވނަ    34)ަވޒާީފާއބެހޭ ާޤޫނުނ( ެގ    2/ 2008ާޤޫނުނ ަންނަބުރ    ިއުރ، ެއްނެމ ިއްސޮކށް ުހްނަނ ަފރާތެުގ ަވޒާީފަކަމްށާވ

ަވނަ ާމއާްދަގއި    32ޫނނެުގ  ( ަވަނ ާމއާްދަގިއ ިހްނުގުމެގ ިއްސ ަމާޤުމަގުކަގިއ ތޭިބ މުީހްނަނކީ ެއ ާޤ5ާމއާްދެގ )ހ( ގެ ) 

ާވީތ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތްށ އުިތުރ ަގޑީގެ  ިއަބާޔްނކޮށަްފިއާވ ަކްނަކުމްނ ިއސިްތްސާނާވ ަފާރތަްތެކްއަކްނ ަބާޔނޮްކށަްފ

ާބއާ  ަވަނ އަަހުރ ުމިޅ ުދިނެޔއްަށ ުކިރމިަތިވ ޮކިވްޑެގ ޢަާލީމ ަވ  2020ަފިއާސ ިލެބްނޖޭެހަކަމްށ ޤަބުޫލ ުނުކެރޭވަކަމާށިއ،  

ވަަނ އަަހުރެގ ޭމ މުަހ ުހރާިހ ުމަވްއޒުަފްނެގ ުމާސަރައްށ    2020ުގިޅެގްނ ިވޔާަފިރަތަކްށ ުކިރމިަތވި ުހަރްސަތާކ ުގިޅެގްނ  

ބަދުަލ ެގެނިވ، ެއަކްނ ުހރާިހ މަުވްއޒުަފްނަންށ ިލުޔުމްނ ެއްނުގނަުކަމާށިއ، ޮކިވްޑގެ ޢަާލީމ ަވާބެގ ޙަާލަތށް ައިއ ބަދަލަުތކާ  

ޭމ މުަހ، ުމާސަރައަކްށ ެގެނވުުނ ބަދުަލ ުމާރޖާަޢޮކށް    2022ުރްނ ެދުމްނ ގެނިްދަޔ ުލިއަތާކ ުގިޅެގން  ުގިޅެގްނ ަސުރާކ

ޖަުލއި މުަހން ެފިށެގން ައއު    2020ުމަވްއޒުަފްނަންށ އުިތރު ަމންފިާލޭބޮގތަށް ެއަވުޤތު ިލެބުމނިްދޔަ މާުސަރ ިއުތުރކޮށް  

ެއކަުލވަާލ ޮއިނަގނެޑްއ  ުމަވ  ިއ، ުމާސަރިއެގ  ަފާރުތން  ުކެރުވުނަކަމާށިއ،  ިޙްއާޞްއޒުަފްނާނ  ުހރާިހ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

ުކރުެވުނ ިލުޔެމްއަކަމާށިއ،  ިޙްއާޞެގ ގުޮތަގިއ ުހށަހަޅަާފިއާވ ސަެލީރ ެޕޭކްޖ ިރިވުއ ނިޯޓްސައީކ އެފަަދިއްނ    6- ޮޑިކުއެމްންޓ

ަކނަޑައ ުމވްައޒުަފްނަނށް  ެތޭރަގިއ  ުމާސަރިއެގ  ނިޯޓސަްގިއ  ިރިވުއ  ެޕޭކޖް  ަލނޑަުދނޑި  ސަެލީރ  ވިޔާަފީރެގ  ޅަާފިއވާ 

ޖަުލިއ މުަހން    2020ާހސްިލުކުރުމްނ 'ސްޭލްސ ޮކިމަޝްނ' ިލބެޭނަކަމށް ަބޔްާނޮކށަްފިއވެާނަކަމާށިއ، ެއ ުއޞުޫލެގ ަދުށން  

ރ. )ނުވަދިހާަހްސ ާސީޅްސ ަހަތރު ރިުފާޔ ަފސޮްދަޅްސ ާލިރ(  -/90,044.60ާމިރުޗ މުަހގެ ިނޔަަލްށ   2022ެފިށެގްނ  



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ޖާހް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
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ޖަުލިއ މުަހްނ ެފށެިގްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި    2020ިޅ ަފާރތްަށ ެދވަިފިއާވަކަމށިާއ،  ުމާސަރިއެގ ޮގުތަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހ

ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ައިމއަްލައްށ ަވިކެވެގްނ ިދުޔާމ ަހަމައްށ ުމާސަރ އިަދ ިއުތުރ ަގީޑެގ ަފިއާސާއ ުގިޅެގްނ ެއްއެވްސ  

 މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.   ެމްއ ުހށަަހޅަާފިއުނާވަކަމްށެވްސަޝުކާވެއްއ ުނަވަތ ިހތަްހަމުނޖުެހ 

ުބނަެފިއަވނީ،   .4 އޭެދޮގްތަކަމށް  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ިލުޔުމގައި  ަމްއސަަލ  ުހށަަހޅަާފިއާވ  ަފރުާތން  ުހށެަހިޅ  މްައސަަލ 

ޮކިމަޝްނ "ސްޭލްސ  ަކނަޑެއުޅުމަގިއ  ޢަދުަދ  ުމާސަރިއެގ  ުމާސަރަކަމށް  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ  ިލުބުނ  ނިުހަމަނިއ   "

ަފާރުތެގ ުމާސަރއަށް  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ ޢަދަަދ ުހށެަހޅި  ަކނަޑައޅައިިދުނަމާށިއ، ަމްއސަލަ  ީކ ަޞއަްޙ ޢަދުަދ ޫނނަްކަމށް 

ުތރު  އަްޙ ބަދެަލްއަކަމްށ ަކނަޑައަޅއިިދުނަމާށިއ، ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފާރުތެގ ިއ ެގެނުވުނ ބަދަަލީކ ަވުގާތިއ ޙަާލަތްށ ަޞ

( ވަނަ  5ަވނަ ާމއާްދެގ )ހ( ެގ )   34)ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނ( ެގ    2/ 2008ަގިޑ ަހަމަޖްއސަާފިއަވީނ ާޤޫނުނ ަންނަބުރ  

، ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފާރަތށް ިއުތރްަށ ޭދްނޖެހޭ ަފިއާސެއްއ ެންތަކމްަށ  ިއާމއާްދާއ ެއްއޮގަތްށަކމްަށ ަކނޑަައަޅއިިދުނަމާށ

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ.   ރުކުރުމުންޒަލައިގެ ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު' އަށް ނަ'މައްސަ  ަކނަޑައަޅއިިދުނަމްށަކްނ 

ހުށަހެޅިފައި މިވާ މައްސަލައިގައި ދެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަންކަން ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ޝަފަހީ ހެކިން ހުށަހެޅުމަށް   .5

މައްސަލައިގައި   މި  ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ،  ހެއްކެއް  ަޝފަހީ  ދެފަރާތުންވެސް  ފުރުަޞތުގައި  ޝަފަހީ އެއްވެސް  ދެވުނު 

 ވެ. ހެއްކެއްގެ ހެކިބަސް ނަގާފައިނުވާނެއެ

ގެ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތު އިން ފެށިގެން  2020ބުނެ ޖުލައި  ގެ ޙާލަތާ ގުޅިގެންކަމަށް 19-ކޮވިޑްމި މައްސަލައަކީ  .6

މުސާރައިން އުނިކޮށްފައިވާތީ އެ ފައިސާ ލިބިދިނުމަށާއި، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާއި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ދެމެދު  

ރ. )އެގާރަހާސް  -/11,000ސްވުމުގައި ާޤނޫނާ ޚިލާފަށް 'ސަރވިސް ޕޭ' ގެ ގޮތުގައި  ސޮއިކޮށްފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަ 

ގޮތުގައި   ފައިސާގެ  ދެވޭ  ގޮތަށް  ހިމެނޭ  ފައިސާ  އިތުރުގަޑީގެ  ފައިސާއަކީ  އެ  ކަނޑައަޅައި  ކަމަށް  ރުފިޔާ( 

ށް މަހުދޫދުކުރުމާއެކު އެއްބަސްވުން  ޙައްުޤވާ އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ގައިދުކޮކަނޑައަޅާފައިވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  

އެކުލަވާލާފައިވަނީ ާޤނޫނާ ޚިލާފަށްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ނަގާފައިވާ ލޯނަށްކަމަށް 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ޖާހް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
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ހުށަހަޅާފައިވާ އެދި  ނަގައިދިނުމަށް  ފައިސާ  އުނިކޮށްފައިވާ  މުސާރައިން  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ    ބަޔާންކޮށް 

 ވާިޤޢާއަކާ ތިރީގައި ބަލާލެވިފައި އެވަނީއެވެ.  ކޮންމެ މައްސަލައެއްކަމަށްވާތީ، އެއިން

 ގެ ޙާލަތާ ގުޅިގެން މުސާރައިން އުނިކުރުން   19- ކޮވިޑް 

ޖުލައި    19-ކޮވިޑް .7 ގުޅިގެންކަމަށްބުނެ  ޙާލަތާ  މުސާރައިން    2020ގެ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފެށިގެން  އިން 

 އުނިކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކުރާ ފައިސާއާ ގުޅިގެން ދެފަރާތުން އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  

އި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އުޖޫރައިގެ  އެގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޖުމުލަގޮތެއްގަ 7.1

ހު މައްސަލަ  މިންވަރެއް  އަމިއްލަ  ށައެއްވެސް  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އަދި  ރުހުމެއްނެތި  ފަރާތުގެ  ހެޅި 

އި، މައްސަލަ  އިޚްތިޔާރުގައި އުނިކުރުމުގެ އެއްވެސް އިޚްތިޔާރެއް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ލިބިގެންނުވާކަމަށާ

ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ރުހުން އޮތްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

ފަރާތް ސޮއިކޮށްފައިވާ ސިޓީ ހުށަހެޅުމަށް އެދުމުންވެސް އެ ސިޓީ މި މައްސަލައިގެ ތެރެއިން ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ، 

ސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އުޖޫރައިން އުނިކޮށްފައިވަނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައް

 ނެތްކަމަށެވެ. ސެއް ރުހުމާއި ަޤބޫލާއި އެއްބަސްވުމުގެ މަތިންކަމުގައި ބެލެވޭނެ އެއްވެސް އަސާ

މައްސަލަ  ގައި ހުށަހެޅި '  2022ޑިސެންބަރު    19މި ނުކުތާއަށް ރައްދު ދެމުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން   7.2

ރައްދުވާފަރާތުގެ ފުރަތަމަ ބަޔާން' ގައި އެފަރާތުން ވަނީ އެފަރާތުގެ ޖަވާބު ފޯމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާތައް  

 ތަކުރާރުކޮށްފައެވެ.  

ޖުލައި    19-ކޮވިޑް .8 ގުޅިގެންކަމަށްބުނެ  ޙާލަތާ  މުސާރައިން    2020ގެ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފެށިގެން  އިން 

ާޤނޫނީ ގޮތުން ނަޒަރުކުރާއިރު އުނިކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކުރާ ފައިސާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނަގައިދެވިދާނެތޯ  

 އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  
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ލަތުގައި، ޙާއާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި މެދުވެރިވެފައިވާ ޢާންމު ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ    19-ކޮވިޑް 8.1

ދިނުން   އުޖޫރަ  މުވައްޒަފުންނަށް  އަދި  އުނިކުރެވިދާނެ،  އުޖޫރައިން  މުވައްޒަފުންގެ  ފަރާތްތަކަށް  ވަޒީފާދޭ 

ގައި ގެޒެޓުކުރެވިފައިވާ، ާޤނޫނު    2020ސެޕްޓެންބަރު    22ފަސްކުރެވިދާނެ ޚާއްަޞ ޙާލަތްތަކަކާއި ަޝރުޠުތަކެއް  

ާޤނޫނު    2020/20ނަންބަރު   ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި  ިޞއްޙަތުގެ  ބަޔާންކުރެވިފައިވާކަން  2020)ޢާންމު  ގައި   )

   ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ވަނަ   1  ( ގ2020ެ)ޢާންމު ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ާޤނޫނު    2020/20އެގޮތުން، ާޤނޫނު ނަންބަރު   8.2

އާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި މެދުވެރިވެފައިވާ ޢާންމު    19-މާއްދާގެ )ހ( އަށް ބެލުމުން، އެ ާޤނޫނަކީ، ކޮވިޑް

ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގައި، ވަކިވަކި ފަރުދުންނާއި، ޢާއިލާތަކާއި، ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީތެރިކަމާއި  

ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަ ހިންގުމުގެ ނިޒާމު  ރައްކާތެރިކަން  އެޅުމަށާއި، ދައުލަތް  ފިޔަވަޅުތައް  ޚާއްަޞ  އަޅަންޖެހޭ  ކައި 

ތުތަކަށް އަމެދުކެނޑުމެއްނެތި ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި، ކަމާބެހޭ ާޤނޫނުތަކުގައި ބަޔާންކުރާ އިޖުރާ

ސް، އެކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ޢަމަލުކުރާނެ  އެހިނދުން އެހިނދަށް ކޮންމެހެން ގެންނަންޖެހޭ ވަގުތީ ބަދަލުތައް ގެނެ

އާ   19-ޚާއްަޞ އުޫޞލުތައް ކަނޑައެޅުމުގެ ާޤނޫނުކަން އެނގެން އޮންނައިރު، އެ ާޤނޫނަށް ޢަމަލުކުރާނީ، ކޮވިޑް

އެ ާޤނޫނަށް   ނުވަތަގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ ޢާންމު ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު، 

އާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިޢުލާންކުރާ އެނޫންވެސް ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ    19-ކުރަން ފެށުމަށްފަހު، ކޮވިޑް ޢަމަލު 

)ފަސްދޮޅަސް( ދުވަސް ހަމަވާ ތާރީޚުގެ ނިޔަލަށްކަން އެ    60ނުވަތަ ކާރިސާގެ ޙާލަތެއް ނިމުމަކަށް ގެންނަތާ  

އޮތްއިރު  3ާޤނޫނުގެ   އެނގެން  ބެލުމުން  މާއްދާއަށް  ނަންބަރު  ،  ވަނަ  ސިއްޙަތު   2012/7ާޤނޫނު  )އާންމު 

ގެ   ާޤނޫނު(  މާއްދާއިން    33ރައްކާތެރިކުރުމުގެ  ދަށުން،  ިޞއްޙަވަނަ  ބާރުގެ  ލިބިގެންވާ  ވަޒީރަށް  ތާބެހޭ 

އިން ފެށިގެން ޢާންމު ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ   2020މާރިޗު  12އްދަކަށް ޙަދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަ

އިޢުލާނުކޮށްފައިވާކަން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްަޝން އެޖެންސީން ޢާންމުކޮށްފައިވާ އެ އެޖެންސީގެ ޕްރެސް ބްރީފް  ޙާލަތު  

ގެ އެންމެފަހުގެ މަޢުލޫމާތު' އަށް ބެލުމުން އެނގެން    19-( 'ކޯވިޑ2020ްމާރިޗު    12)  0013/2020ނަންބަރު  

 އޮވެއެވެ. 
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ފަ  8.3 ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލައިގައި  މި  ފަށާފައިވަނީ  ރާތުއެހެންކަމުން  އުނިކުރަން  މުސާރައިން  ގެ 

(  2020)ޢާންމު ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ާޤނޫނު    2020/20އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ާޤނޫނު ނަންބަރު  

ާޤނޫނު ގެޒެޓުކުރުމުގެ ކުރިންކަމުގައިވީނަމަވެސް، އެ ާޤނޫނަށް ޢަމަލުކުރާނީ، ކޮވިޑް އާ   19-ތަޞްދީުޤކޮށް އެ 

އެ ާޤނޫނަށް   ނުވަތަހިރާއްޖޭގައި އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ޢާންމު ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު، ގުޅިގެން ދިވެ

  2020މާރިޗު    12ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމުން،    3ކަމަށް އެ ާޤނޫނުގެ    ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހުގައި

ިޞއް ޢާންމު  އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  މި  ގައި  ރިޢާޔަތްކޮށް  ޙާލަތަށް  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި  ޙަތުގެ 

ނަންބަރު   ާޤނޫނު  ާޤނޫނު    2020/20މައްސަލައަށް  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި  ިޞއްޙަތުގެ  (  2020)ޢާންމު 

 ތަޠުބީުޤކުރެވޭނެކަމަށް ދެކެމެވެ. 

ވަނަ މާއްދާގެ    10)ޢާންމު ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ާޤނޫނު( ގެ    2020/20ާޤނޫނު ނަންބަރު  އެގޮތުން   8.4

އެއްވެސް    ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް 9އެ ާޤނޫނުގެ  )ހ( އަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، 

ވައްޒަފަކަށް އެކަމުގެ ަޝކުވާ އެ މާއްދާގެ )ށ( ގައި  ފަރާތަކުން މުވައްޒަފަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާނަމަ، އެ މު 

ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްުޤ ލިބިގެންވާކަމަށް ކަމާއި، އެގޮތުން، 

)ޅ(   ( ވަނަ ނަންބަރާއި އެ މާއްދާގެ )ށ(، )ނ( އަދި އެ މާއްދާގ1ެވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )  9އެ ާޤނޫނުގެ  

ނުވަތަ   ގެ ޙާލަތާ ގުޅިގެން މުވައްޒަފުންގެ އުޖޫރައިން މިންވަރެއް އުނިކުރުމުގައި  19-ކޮވިޑްއަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،  

ފަރާތުން   ވަޒީފާދޭ  ފަސްކުރުމުގައި  މުއްދަތު  ކަނޑައަޅާފައިވާ  އެއްބަސްވުމުގައި  ވަޒީފާގެ  ދިނުމަށް  އުޖޫރަ 

 ނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތުތަކެއް އެ ާޤނޫ

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި، 10ޢާންމު ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ާޤނޫނުގެ  8.5

ދުވަސް    ( ނުވަދިހަ )   90މުވައްޒަފާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅާތާ   ގެ ދަށުން ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅަންވާނީ، )ހ(  މި މާއްދާގެ  ' 

ދުވަސް    ( ތިރީސް )   30ނިމުމަކަށް ގެންނަތާ   އާ ގުޅިގެން އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު   19- ކޮވިޑް  ހަމަވާ ތާރީޚާއި 

 '.ތެރެއިން ފަހުން ބައްދަލުވާ ތާރީޚެއްގެ ކުރިންނެވެ  ހަމަވާ ތާރީޚާ، މި ދެ ތާރީޚުގެ 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ޖާހް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
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25 ގެ  10 ޞަފްޙާ      
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މާރިޗު    13މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިވި ތާރީޚަކީ  އެގޮތުން  މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،   8.6

ކަމަށް އެފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މުސާރައިން އުނިކުރުމާ ގުޅޭ ޚިލާފަކީ    2022

  13ންމެ ފަހު ތާރީޚަކީ  އެފަރާތް ވަޒިފާއިން ވަކިވުމާ ހަމައަށްވެސް އޮތް ޚިލާފަކަށްވެފައި، އެ ޚިލާފު ދެމިއޮތް އެ

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(   10ޢާންމު ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ާޤނޫނުގެ    ކަމަށް ބުރަވެވޭއިރު،  2022މާރިޗު  

ކަމަށްވާތީއާއި، ގައި    2022ޖޫން    ހަމަވާނީ)ނުވަދިހަ( ދުވަސް    90އެ ތާރީޚުން ފެށިގެން    ،އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް

ަޤރާރު ނަންބަރު   )ޢާންމު ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު    3/2022އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ 

ޢާންމު ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ    އިން ފެށިގެން  2022މާރިޗު    13އުވައިލުމަށް އިޢުލާނު ކުރާ ަޤރާރު( ގައި  

ނީ  )ތިރީސް( ދުވަސް ހަމަވާ  30 އުވާލި ތާރީޚުން ފެށިގެން  ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު  ޙާލަތު އުވާލާފައިވާއިރު،

ާޤނޫނަގައިކަމަށްވާތީ،    2022އެޕްރީލް   ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި  ިޞއްޙަތުގެ  ރިޢާޔަތްކޮށް ޢާންމު  ށް 

މައްސަލަ   ގެ ކުރިން  2022ޖޫން  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ދެ ތާރީޚުގެ ތެރެއިން ފަހުން ބައްދަލުވި ތާރީޚުކަމަށްވާ  

ރައިން އުނިކުރުމާ ގުޅޭ ަޝކުވާ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭއިރު، މައްސަލަ  މުސާ  ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ

 ށްވާތީ، ކަމަ ގައި 2022ސެޕްޓެންބަރު  20މި މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވަނީ  ހުށަހެޅި ފަރާތުން

އާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ   19-ކޮވިޑްއިސްވެބަޔާންކުރެވުނު އެންމެހައި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް،   8.7

ވަނަ   10ކުވާ ޢާންމު ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ާޤނޫނުގެ  މުސާރައިން އުނިކުރުމާ ގުޅިގެން އެކަމުގެ ަޝ

މާއްދާ އެ  ހުށަހަޅާފައިވަނީ  ދަށުން  ގެ  )ހ(  މުއްދަތު މާއްދާގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ށ(  ގެ 

ލިބިގެންނުވާ   އިޙްތިާޞްޞ  ބެލުމުގެ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  މައްސަލައަކީ  ފާއިތުވިފަހުންކަމުގައިވާތީ، މި 

އާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މުސާރައިން އުނިކުރުމާ ވިދިގެން    19-ކޮވިޑް   މައްސަލައެއްކަމުގައިވާތީ،

އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މުސާރައިން  ހަޅާފައިވާ ަޝކުވާއާ ބަލާނެ ހަމައެއް އޮތްކަމަށް ނުފެނެއެވެ.  ހުށަ

ރ. )ސައްވީސްހާސް  -/24,350އުނިކުރި މައްސަލައިގައި ގޮތެއް ކަނޑައެޅިގެން މެނުވީ އެފަރާތުގެ މަހު އުޖޫރައަކީ  

ސާބިތުވާކަމަށް   ކަން  ރުފިޔާ(  ފަންސާސް  ގޮތެއް ކަތިންސަތޭކަ  ގުޅިގެންވެސް  ނުކުތާއާ  މި  ނޑަނޭޅޭނެތީ، 

 ކަނޑައަޅާނެ ހަމައެއް އޮތްކަމަށް ނުފެނެއެވެ.  



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ޖާހް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް

 VTR/2022/208މައްސަލަ ނަންބަރު:                               ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އަޙްމަދު ޝަފީޤް 

                                             

 
25 ގެ  11 ޞަފްޙާ      
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 - އާ ގުޅިގެން ޤާނޫނާ ޚިލާފު މާއްދާއެއް އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނުމާއި އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ނުލިބުން: އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ 

ގައި މައްސަލަ  ރައްދުވި ފަރާތާ ދެމެދު ސޮއިކޮށްފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ   .9

ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބިދެވެންޖެހޭ އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ މަހުދޫދުކޮށް ހިމަނާފައިވާ މާއްދާއަކީ ާޤނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް 

ުޤވާ އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ގައިދުކޮށް މަހުދޫދުކުރުމާއެކު  ހިމަނާފައިވާ މާއްދާއެއްކަމަށްވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޙައް 

އެއްބަސްވުން އެކުލަވާލާފައިވަނީ ާޤނޫނާއި ޚިލާފަށްކަމުގައި ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޙައްުޤވާ 

އިނާޔަތުގެ ފައިސާ ހޯދުމަށް  އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ އަދި ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުން ލިބިދެވޭ  

ނުކުތާއަށް   އެދިފައިވާ  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް  ލިބިގެންވާކަމަށް  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޙައްުޤ  ކުރުމުގެ  ދަޢުވާ 

ނަޒަރުކޮށް، އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނަގައިދެވިދާނެ ހަމައެއް އޮތްތޯ ބަލާއިރު އަންނަނިވި 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ކަންކަން 

)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު(    2008/2ގޮތުގައި ާޤނޫނު ނަންބަރު    ފާހަގަކޮށްފައިވާ  އެގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން 9.1

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ވާގޮތުން ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތަށް އެ ާޤނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދޭ ޙައްެޤއް ނުވަތަ   2ގެ  

ނު ގޮތަށް  ނުލިބޭ  ވަޒީފާގެ  މަންފާއެއް  ނުވަތަ  ގަވާއިދެއްގައި  ހަދާ  ލިބޭގޮތަށް  އުނިކަމެއް  ކަމަކަށް  އެފަދަ  ވަތަ 

މާއްދާއެއްކަމުގައި   ބާޠިލް  ވާނީ  މާއްދާއެއް  އެ  ހިމެނިގެންވާނަމަ  މާއްދާއެއް  އެއްވެސް  އެއްބަސްވުމުގައި، 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން   34ނުގެ  ވަނަ މާއްދާގައިވާގޮތުން އެ ާޤނޫ 32ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އަދި އެ ާޤނޫނުގެ 

އެންމެ ގިނަވެގެން   ތެރޭގައި  ހަފްތާއެއްގެ  އިތުރުގަޑި ނުހިމެނޭގޮތަށް  ފިޔަވައި  މުވައްޒަފުން    48އިސްތިސްނާވާ 

މަސައްކަތްކުރުވައިގެން ލައްވައި  މުވައްޒަފަކު  އެއްވެސް  އިތުރަށް  ނުވާނެކަމަށް    ގަޑިއިރަށްވުރެ 

ގަޑިއިރަށްވުރެ އިތުރަށް މަސައްކަތް   48ދޭ ފަރާތަށް މުވައްޒަފަކު ލައްވައި ހަފްތާއަކު  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި، ވަޒީފާ 

ާޤނޫނުގެ   ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަދައި  37ކޮށްފިނަމަ  މާއްދާގައިވާ  ޖެހޭ ވަނަ  ގަޑިއަކަށް  މުސާރައިން  މުވައްޒަފުގެ  ން 

ރުވީ ހުކުރު ދުވަސް ނުވަތަ ރަސްމީ  ބަޔަށްވާ ފައިސާ އަދި އެފަދައިން މަސައްކަތް ކު 1¼މިންވަރުގެ މަދުވެގެން 

ބަޔަށްވާ ފައިސާ   1  ½ބަންދު ދުވަހެއްގައިނަމަ އެމީހެއްގެ މުސާރައިން ގަޑިއަކަށް ޖެހޭ މިންވަރުގެ މަދުވެގެން  

އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި އެ މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ދޭންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، އިތުރު  
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އިސާ ދިނުމުގެ ާޤނޫނީ ވާޖިބު މިޙާލަތުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މައްޗަށް ވުޖޫދުވެގެންވާއިރު، ގަޑީގެ ފަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަދި )ނ( އާ ޚިލާފަށް ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި "ސަރވިސް ޕޭ"   2ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

ފަހު އެއީ އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ ހިމެނޭގޮތަށް ދެވޭ  ރ. )އެގާރަހާސް ރުފިޔާ( ބަޔާންކުރުމަށް -/11,000ގެ ނަމުގައި  

 ކަމަށެވެ.  ފައިސާގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ާޤނޫނު ނަންބަރު މި ނުކުތާއަށް ރައްދު ދެމުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ޖުމުލަގޮތެއްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ   9.2

ވަނަ    37ވަނަ މާއްދާއާއި    32ގައިވާ ގޮތުން އެ ާޤނޫނުގެ  ވަނަ މާއްދާ   34)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2

ވަނަ މާއްދާއިން އިސްތިސްނާވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިންގުމުގެ އިސް މަާޤމުތަކުގައި ތިބޭ މީހުން   38މާއްދާއާއި  

ޒީފާއަކީ ހިމެނޭއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އަދާކުރަމުން ގެންދިޔަ އެސިސްޓަންޓް ޯޝރޫމް މެނޭޖަރުގެ ވަ 

ޝޯރޫމްގެ ޑިއުޓީ ޝިފްޓް ހިންގުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް ހުންނަ ފަރާތުގެ ވަޒީފާކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މައްސަލަ  

ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ަޤބޫލުނުކުރެވޭކަމަށާއި،  ލިބެންޖެހޭކަމަށް  ފައިސާ  ގަޑީގެ  އިތުރު  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި 

އާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތަކުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ މުހިންމު  ވަޒީފާ ބަޔާނުގެ ފުރަތަމަ ޕެރެގްރާފް

ޒިންމާތަކަކާއި ކަންކަން ނިންމުމާއި ޒިންމާ ޙަވާލު ކުރެވިފައިވާކަން ސާފުކޮށް އެނގެން އޮންނަކަމަށާއި، އެގޮތުން 

ން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ހިމެނެނީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހެޅި ކުންފުނީގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑަށް ބެލުމު

ފަރާތުން   ރައްދުވި  މައްސަލަ  އޮންނަކަމަށް  އެނގެން  ގިންތީގައިކަންވެސް  މެނޭޖްމަންޓް  ސީނިއަރ 

 ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  

ފަރާތުން  އެހެންނަމަވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ ހިންގުމުގެ އިސް ފަރާތެއްކަމަށްބުނެ މައްސަލަ ރައްދުވި   9.3

ނުކުތާއާ ބުނެފައިވަނީ  ފާހަގަކުރި  ޖުމުލަގޮތެއްގައި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހުށަހެޅި    ،ގުޅިގެން  މައްސަލަ 

ފަރާތަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހިންގުމުގެ އިސް ފަރާތެއްކަން ދަލީލުކޮށްދޭނެ އެއްވެސް ހެއްކެއް މައްސަލަ  

މަށާއި، މުވައްޒަފަކީ ހިންގުމުގެ އިސް މަާޤމެއް އަދާކުރާ ފަރާތެއްތޯ ނުވަތަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ހުށަހެޅިފައިނުވާކަ

އުން ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ  ކަނޑައެޅުމުގައި  ނުވަތަ ސު ނޫންތޯ  އޮފީހެއްގެ  އެ  މުވައްޒަފަކަށް  އެ  ތެރޭގައި  ރުތަކުގެ 

އުލުގައި  ޙަފެއްގެ މަސައްކަތުގެ މާކުންފުންޏެއްގެ ނިންމުންތައް ނިންމުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވާ މިންވަރާއި، އެ މުވައްޒަ 
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ކުރާ ކަންތައްތަކަށް ލިބިފައިވާ މިނިވަންކަމާއި، ކުންފުނި ނުވަތަ އިދާރާގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ނިންމުންތަކަށް ނުފޫޒު  

ފޯރުވޭ މިންވަރާއި، އެ މުވައްޒަފަކު އޭނާގެ މަތީ ފެންވަރުގެ ނުވަތަ ފަންތީގެ ފަރާތްތަކަކަސް ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ 

ވިޔަފާރީގެ އަސްލަކީ ކޮބައިކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނެކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ   ގެއި، ވަޒީފާދޭފަރާތުމިންވަރާ

ފަރާތުން   HC-A/158/2015ނަންބަރު   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ރިޢާޔަތްކުރުމުން ސާފުވާކަމަށާއި،  ަޤިޟއްޔާއަށް 

ނަ އޮނިގަނޑަށް  މުވައްޒަފުންގެ  އެފަރާތުގެ  މެނޭޖިންގ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތަކީ  އިސް  އެންމެ  ޒަރުކުރުމުން 

ޑިރެކްޓަރުކަން ސާފުވާކަމަށާއި، އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ ދަށުން ޖެނެރަލް މެނޭޖަރެއް ހުންނަކަމަށާއި، ޖެނެރަލް 

ރޭގައި )ފަހެއް( ފަރާތުގެ ތެ  05)ފަހެއް( ފަރާތެއްވާކަމަށާއި، އެ    05މެނޭޖަރަށް ޖަވާބުދާރީވާ ނުވަތަ ރިޕޯޓުކުރާ  

ހިމެނޭ "ސޭލްސް މެނޭޖަރއެއްގެ ދަށުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުން ދިޔަ "އެސިސްޓަންޓް ޝޯރޫމް  

ސާފުވާކަމަށާއި،   ހިމެނޭކަން  މައްސަލަ  މެނޭޖަރ"  ބެލުމުންވެސް  ބަޔާނަށް  ވަޒީފާ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ނިންމުންތަ މުހިންމު  ވިޔަފާރީގެ  ފަރާތަށް  އެއްވެސް  ހުށަހެޅި  އެނގޭނެ  ދީފައިވާކަން  ބާރުތަކެއް  ނިންމުމުގެ  އް 

އަދި   ނެތްކަމަށާއި،  ފެންނަން  ބެލުމުންބަޔާންކުރުމެއް  ބަޔާނަށް  ވަޒީފާ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ    މައްސަލަ 

ފަރާތެއް ލިބިފައިވާ  ބާރު  ނިންމުމުގެ  ނިންމުންތައް  އަމިއްލަ  މިންވަރަކަށް  އެއްވެސް  ފަރާތަކީ  ކަމުގައި  ހުށަހެޅި 

ހިންގާ   ވިޔަފާރި  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނެތްކަމަށާއި،  އަސާސެއް  ބެލެވޭނެ 

ކުރިއެރުވުމުގައި ނުފޫޒު ގަދަ ފަރާތެއްކަމުގައި ބެލެވޭނެ އަސާސެއް ނެތްކަމަށާއި، ބޮޑު މިނިވަންކަމެއްވެސް ލިބިފައިވާ 

 ސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  ފަރާތެއް ނޫންކަން ސާފުވާކަމަށްވެ

 ؛ވަނަ މައްދާގައި 97)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  9.4

ހިންގުމުގެ " ފަރާތުގެ  ވަޒީފާދޭ  ބުނެފައިއެވަނީ،  ކަމަށް  މީހުން"  ތިބޭ  މަޤާމުގައި  އިސް  އިސްކޮށް   ހިންގުމުގެ  އެންމެ  ދާއިރާގައި 

މިގޮތުން    ގޮތުގައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކަށެވެ.  ހިންގުމުގެ އިސް މަޤާމެއްގެ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން،  

ގޮތުގައި  މަޤާމެއްގެ  އިސް  ގަ  ހިންގުމުގެ  ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި  މިންގަނޑުތައް  ޝަރުޠުތަކާއި   ވާއިދުގައި ކަނޑައެޅުމުގެ 

 ".ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ޖާހް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް

 VTR/2022/208މައްސަލަ ނަންބަރު:                               ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އަޙްމަދު ޝަފީޤް 
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ދެފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ  މި އިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  9.5

  ހިންގުމުގެ ފަރާތް  ބަޔާނާއި، މުވައްޒަފުންގެ އޮނިގަނޑާއި، ާޤނޫނީ ނުކުތާތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރިއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

ާޤނޫނުގައި   އެ  ގޮތް  ދެނެގަންނާނެ  މީހުން  އެފަދަ  އަދި  ކޮބައިކަމާއި  މުވައްޒަފުންނަކީ  ތިބޭ  އިސްމަޤާމުގައި 

ފާހަގަކުރެވުނުނަމަވެސް ނަންބަރު    ،ބަޔާންކޮށްފައިނުވާކަން  ހައިކޯޓުގެ   HC-A/158/2015ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ބޭނުމަށް ހިންގުމުގެ އިސްމަާޤމަކީ ކޮބައިކަން ދެނެގަތުމަށް ދުނިޔޭގެ ޔާގައި ވަޒީފާއާބެހޭ މިފަދަ ާޤނޫނުތަކުގެ  ަޤިޟއް

އެގޮތުން    ކަމާއި،ކުރިއަރާފައިވާ ަޤއުމުތަކުގައި ޢަމަލު ކުރަމުންދާ ގޮތްތަކަށް ބަލައި އުޞޫލުތަކެއް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ

  ،ޔާގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އުޞޫލުތަކަށް ނަޒަރުކުރާއިރުަޤިޟއްއެ 

ވަޒީފާގައި އެމީހަކު ކުރާ މަސައްކަތާއި އެމީހެއްގެ    ، ނަމާއި   ގުމުގެ އިސް މަޤާމުތައް ދެނެގަތުމުގައި އެމީހެއްގެ ވަޒީފާގެ ހިން " .... 

އެމީހަކު މަސައްކަތްތައް ހިންގާ މަސައްކަތްތަކުގެ އުސޫލުތަކުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކުރެވިދާނެކަމަށް   ، ބޮލުގައި އެޅިފައިވާ ޒިންމާތަކާއި 

އެމީހަކަށް އެ އޮފީހެއް ނުވަތަ ކުންފުންޏެއްގެ    ، އަދި ހިންގުމުގެ އިސްމަޤާމުތަކަކީ ކޮބައިކަން ބަލަންޖެހޭ ޢުންސުރުތަކަކީ   ، އޮންނަކަމާއި 

ލި  ބާރު  ނިންމުމުގެ  މިންވަރާއި ނިންމުންތައް  ލިބިފައިވާ    ، ބިފައިވާ  ކަންތައްތަކަށް  ކުރާ  މާހައުލުގައި  މަސައްކަތު  އެމީހެއްގެ 

އެ މުވައްޒަފަކު އޭނާގެ    ، ކުންފުނީގެ ނުވަތަ އިދާރާއެއްގެ ސްޓްރެޓަޖިކް ނިންމުންތަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވޭ މިންވަރާއި   ، މިނިވަންކަމާއި 

އަދި މިގޮތަށް ބަލާބެލުމުގައި ކުންފުނީގެ ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ    ،  މިންވަރަކީ ކޮބައިކަންކަމާއި މަތީ ފަންތީގެ ފަރާތްތަކަށް ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ 

 ގެން އޮތްކަމެވެ......"   ނ އަސްލަކީ ކޮބައިކަންވެސް ބެލެވެންޖެހޭނެކަންވެސް އެ 

އޮންނަކަމާއި 9.6 ބަޔާންވެގެން  ރައްދުވި  އެގޮތުން    ،މިފަދައިން  މައްސަލަ  ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  ކުންފުނީގެ މައްސަލަ 

ހިންގުމުގެ އިސް ފަރާތެއްކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކުރިނަމަވެސް، ހިންގުމުގެ އިސް ފަރާތެއްގެ 

ކުރިކަން އެނގެން ނެތްކަމާއި، އޭގެ އިތުރުން ޙިއްާޞގޮތުގައި ކަނޑައަޅައި އެކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  

ބަ ވަޒީފާ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  ބަލާއިރުމައްސަލަ  ފަރާތަކީ    ،ޔާނަށް  ރިޕޯޓުކުރަންޖެހޭ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު މެނޭޖަރުކަމަށް  މުވައްޒަފުންގެ  ޖެނެރަލް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ   ،

އޮނިގަނޑަށް ބެލުމުން ކުންފުނީގެ އެންމެ އިސް ފަރާތަކީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުކަމާއި، މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ  

ޓްމަންޓުތަކުގެ ދަށުން މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތަކީ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރުކަމާއި، ޖެނެރަލް މެނޭޖަރުގެ ދަށުން އެކި ޑިޕާ

އިސް   އެންމެ  ސެކްަޝން/ޑިވިޜަންގެ  ރީޓެއިލް  ޑިޕާޓްމަންޓުގެ  ޓްރޭޑިންގ  ތިބޭއިރު،  މެނޭޖަރުން  ސޭލްސް 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ޖާހް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް

 VTR/2022/208މައްސަލަ ނަންބަރު:                               ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އަޙްމަދު ޝަފީޤް 

                                             

 
25 ގެ  15 ޞަފްޙާ      
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މައްސަލަ ހުށަހެޅި    ،މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނަނީ އެ ސެކްަޝން/ޑިވިޜަންގެ ސޭލްސް މެނޭޖަރުކަމަށްވާއިރު

އިސްވެދެންނެ ކުރަންޖެހެނީ  މަސައްކަތް  މެނޭޖަރުގެފަރާތް  ސޭލްސް  މައްސަލަ  ދަށުންކަމަށްވާތީއާއި،    ވެސް ވުނު 

ތެރޭގައި   ޒިންމާތަކުގެ  ފަރާތުގެ   and submit the ‘maintain monthly work planހުށަހެޅި 

and provide guide , manage stock level weekly progress to the head of division

,purchase requirementson reorder level / to the management  ިމިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައ "

އޮތުމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ އެ ކުންފުނީގެ ނިންމުންތައް ނިންމުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްކަމަށް އަދި 

ބުރަނު ފަރާތެއްކަމަށް  ލިބިފައިވާ  މިނިވަންކަން  ކުރުމުގައި  ކަންކަން  ކުރާ  މާޙައުލުގައި  ވެވޭތީ،  މަސައްކަތުގެ 

ކުންފުނީގެ   ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ރިޢާޔަތްކޮށް  ސަބަބުތަކަށް  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު 

  ހިންގުމުގެ އިސް މަާޤމެއްގައި ހުރި ފަރާތެއްކަމަށް ބުރަނުވެވެއެވެ. 

އެގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ ހިންގުމުގެ އިސް މަޤާމެއްގައި ހުރި ފަރާތަކަށް ނުވާއިރު، އެފަދަ މުވައްޒަފަކު  9.7

ޤާނޫނުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އިތުރު ގަޑީގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނަމަ އެ މުވައްޒަފަކަށް އިތުރު ގަޑީގެ  

ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާ ދެމެދު  ފައިސާ ލިިބދެވެންޖެހޭއިރު، މި     01މައްސަލައިގައި މައްސަލަ 

 JT-S/17/017ގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ޖައުސާ ޓްރޭޑިންގ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ނަންަބރު    2017ޖަނަވަރީ  

 ؛ މާއްދާގައި ވަނަ މާއްދާއަށް ެބލުމުން އެ 3.7( ވަޒީފާގެ އެއްަބސްވުމުގެ 2017ޖަނަވަރީ  01)

“3.7: Service Pay (Include OT Pay): MVR 11,000/- (Maldivian Rufiyaa Eleven 

Thousand Only)” 

މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ސަރވިސް ޕޭ ގެ ގޮތުގައި ލިބިދެވޭ ފައިސާއަކީ   9.8

ހިމަނައިގެން   ފައިސާވެސް  ގަޑީގެ  ގޮތުގައި  ވަކިއަދި  އިތުރު  ފައިސާއެއްގެ  ދެވޭ  ކަނޑައެޅިގެން  ޢަދަދެއް   

ވަނަ މާއްދާއާ ގުޅިގެން އުފެދިފައިވާ ޚިލާފަކީ    3.7ޙަވާލާދެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ    ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، އިސްވެ

މައްސަލައިގައި   މި  ޚިލާފެއްކަމަށްވާއިރު،  އުފެދިފައިވާ  ފެށިގެން  ތާރީޚުން  ސޮއިކުރެވުނު  އެއްބަސްވުމުގައި  އެ 

ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު   ގައި ހަމަވާކަމަށް އެ   2017ރު  ޑިސެންބަ  31މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ޖާހް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
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25 ގެ  16 ޞަފްޙާ      
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ފަހު މުއްދަތަށް  އެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  ގޮތުން  ވެސްއެއްބަސްވުމުގައި  ޢަމަލުކޮށްފައިވާ  ނާއި،  ދެފަރާތުން 

 އިތުރުކޮށްއެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު    ގައި  2021ޖަނަވަރީ    31  ،އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އެއްބަސްވެ

ގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި    2017ށް އިްޞލާޙެއް ގެނެސްފައިވާކަން އެނގެން އޮތަތީ،  އެއްބަސްވުމަ  އަދި

އަދި އެފަދަ މާއްދާއެއް    ކަނޑައަޅާފައިވާ މާއްދާތައް އުނިކުރުމަށްފަހު އެއްބަސްވުމަށް އިޞްލާޙެއް ނުގެންނަހާ ހިނދަކު

ތިރިނު  ލިޔުމަށް  އެކަން  ބަޔާންކޮށް  ހިނދަކު،އުނިކުރެވިފައިވާކަމަށް  ގައި    2017ޑިސެންބަރު    31  ކުރެވޭހާ 

 ބުރަވެވެއެވެ. ސޮއިކޮށްފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ މާއްދާތައް އެގޮތުގެ މަތިން އޮންނާނެކަމަށް

އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާއާ ގުޅިގެން އެއްބަސްވުމުގައި ހިމަނާފައި އޮތް މާއްދާއާ ގުޅޭ ޚިލާފު ދެފަރާތުން އެގޮތުން   9.9

އޮތްއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން  އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން  ހަރު  ވަނަ އަ  2017

ގައި ކަން އެނގެން އޮންނާތީ، ވަޒީފާގެ މުއްދަތުގެ ތެރެއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި    2022މާރިޗު    13ވަކިވެފައިވަނީ  

  2022މާރިޗު    13ނަން ފެށޭނެ އެންމެ ފަހު ތާރީޚަކީ  ފަރާތުގެ އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާއާ ގުޅޭ ޚިލާފުގެ މުއްދަތު ގު

 ކަމަށް ބުރަވެވޭއިރު،  

 ؛ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި 19)ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދު( ގެ  R-14/2022ގަވާއިދު ނަންބަރު  9.10

 )ހައެއް(   6އެ މައްސަލައެއް ނުވަތަ ޚިލާފެއް އުފެދުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން   ވަޒީފާއާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް ނުވަތަ ޚިލާފެއް އުފެދިއްޖެނަމަ، " 

 "  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ މައްސަލަ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް 

ންބަރު ސެޕްޓެ  20މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މި މައްސަލަ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ   9.11

ގައި ކަން މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، އެގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ   2022

މާރިޗު    13އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާއާ ގުޅޭ ޚިލާފުގެ މުއްދަތު ގުނަން ފެށޭނެ އެންމެ ފަހު ތާރީޚުކަމަށް ބުރަވެވޭ  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މި މައްސަލަ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް    އިން ފެށިގެން މުއްދަތު ގުނުމުން،  2022

ވަނަ މާއްދާގެ    19)ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދު( ގެ    R-14/2022ހުށަހެޅިއިރު ގަވާއިދު ނަންބަރު  

ރު ގަޑީގެ ފައިސާއާ  )ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ސަބަބަށްޓަކައި، އިތު 06)ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ 
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ގުޅިގެން އެއްބަސްވުމުގައި ހިމަނާފައިވާ މާއްދާއާ ގުޅޭ ޚިލާފާގުޅޭ މައްސަލަ ބެލެން ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އަދި  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާއާ ގުޅިގެން ގޮތެއް ކަނޑައެޅިގެންދާނީ އިސްވެދެންނެވުނު ޚިލާފާ  

ކަނ ގޮތެއް  މައްސަލަ ގުޅިގެން  ހަމަވެފައިވާ ސަބަބަށްޓަކައި  މުއްދަތު  ޚިލާފުގެ  އެ  ބުރަވެވޭތީ،  ޑައެޅިގެންކަމަށް 

 ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާއާ ގުޅޭ މައްސަލަ ބަލާނެ ހަމައެއް އޮތްކަމަށް ނުފެނެއެވެ. 

 - އެޑްވާންސް / ލޯނު ގެ ނަމުގައި މުސާރައިން އުނިކޮށްފައިވުން: 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މުސާރަ ސްލިޕްތަކަށް ބެލުމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މުސާރައިން   .10

‘ADVANCE/LOAN’    ާފައިސ އެ  ފާހަގަވެފައިވާތީ،  އުނިކޮށްފައިވާކަން  ޢަދަދުތަކެއް  ފައިސާގެ  ނަމުގައި  ގެ 

  ނުކުތާއަށް ނަޒަރުކުރާއިރު، އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަވެއެވެ. ނަގައިދިނުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާ

އެގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މުސާރައިގެ ބަޔާންތައް   10.1

ކަމެއް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ަޝރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް ލިބުމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާ އެއް  

ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމަށާއި، އެއީ 'އެޑްވާންސް / ލޯނު' ގެ ނަމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

ނަމުގައި   ގެ  ލޯނު'   / 'އެޑްވާންސް  އެގޮތުން  އުނިކޮށްފައިވާކަމަށާއި،  ޢަދަދުތަކެއް  ފައިސާގެ  އުޖޫރައިން  ފަރާތުގެ 

ރ. )ފަންސާސް ފަސްހާސް  -/55,463.70ލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މުސާރައިން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  މައްސަ 

ނަންބަރު   ާޤނޫނު  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އަކީ  ލާރި(  ހަތްދިހަ  ރުފިޔާ  ތިނެއް  ފަސްދޮޅަސް  ހަތަރުސަތޭކަ 

ނިކޮށްފައިވާ ފައިސާއެއްކަމަށްވެސް މައްސަލަ  ވަނަ މާއްދާއާއި ޚިލާފަށް އު  55)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2

 ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މި ނުކުތާއަށް ރައްދު ދެމުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ، އެޑްވާންސް   10.2

 އިސްލާމިކް ބޭންކް  ހެޅި ފަރާތުން މޯލްޑިވްސް ލޯނުގެ ގޮތުގައި މުސާރައިން އުނިކޮށްފައިވާ ފައިސާއަކީ މައްސަލަ ހުށަ

އިން ނެގި ލޯނަށް މުސާރައިން ކެނޑުމަށްފަހު ޖަމާކުރުމަށް އެއްބަސްވެ ނެގި ލޯނަށް ކަނޑާފައިވާ ފައިސާއެއްކަމަށާއި،  
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އްދުވި  އެފައިސާ ލޯނު ދޫކުރި ފަރާތުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރިކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހަޅާފައިވާނެކަމަށްވެސް މައްސަލަ ރަ

 ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  

އެގޮތުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ ޕޭ ސްލިޕްއަށް ބެލުމުން، އެ  10.3

ޖަނަވަރީ    19ރ. )ނުވަހާސް ފަސްސަތޭކަ ތިރީސް ތިނެއް ރުފިޔާ ތޭރަ ލާރި( އާ ގުޅިގެން  -/9,533.13ސްލިޕްއަކީ  

ލިމިޓެޑުގެ ސިއްކަ  ގެ  2022 ޕްރައިވެޓް  ޖާހް  އެ ލިޔުމުގައި  އޮންނައިރު،  ތާރީޚުގައިވާ ސްލިޕެއްކަން އެނގެން   

 ޖަހާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

ތަކަށް ބެލުމުން،    ’SALARY SLIP‘މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ   10.4

ގެ ގޮތުގައި އަންނަނިވި ޢަދަދުތައް އުނިކޮށްފައިވާކަމަށް އެ    ’ADVANCE/LOAN‘އެ މުސާރަ ސްލިޕްތަކުގައި  

 ސްލިޕްތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

 މުސާރަ ދީފައިވާ މުއްދަތު / މަސް 
އެޑްވާންސް/ލޯނު ގެ ގޮތުގައި  
 އުނިކޮށްފައިވާ ޢަދަދު )ރ. އިން( 

 ރ.-/2,061 އަށް  2020ފެބުރުވަރީ  28އިން  2020ފެބުރުވަރީ  01
 ރ.-/2,061 އަށް  2020މާރިޗު   31އިން  2020މާރިޗު  01
 ރ.-/2,061 އަށް  2020އެޕްރީލް  30އިން  2020އެޕްރީލް  01

 ރ.-/2,061 އަށް 2020މޭ  31އިން  2020މޭ  01
 ރ.-/2,061 އަށް 2020ޖޫން  30އިން  2020ޖޫން  01
 ރ.-/2,061 އަށް  2020ޖުލައި   31އިން   2020ޖުލައި  01
 ރ.-/2,061 އަށް  2020އޮގަސްޓު  30އިން  2020އޮގަސްޓު  01

 ރ.-/2,061 އަށް 2020ސެޕްޓެންބަރު  30އިން  2020ސެޕްޓެންބަރު  01
 ރ.-/2,061 އަށް 2020އޮކްޓޫބަރު  31އިން  2020އޮކްޓޫބަރު  01
 ރ.-/2,061 އަށް  2020ނޮވެންބަރު  30އިން  2020ނޮވެންބަރު  01
 ރ.-/2,061 އަށް  2020ޑިސެންބަރު  31އިން   2020ޑިސެންބަރު  01

 ރ.-/2,061 އަށް  2021ޖަނަވަރީ  31އިން   2021ޖަނަވަރީ  01
 ރ.-/2,061 އަށް  2021ފެބުރުވަރީ  28އިން  2021ފެބުރުވަރީ  01

 ރ.-/2,061 އަށް  2021މާރިޗު   31އިން  2021މާރިޗު  01
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 VTR/2022/208މައްސަލަ ނަންބަރު:                               ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އަޙްމަދު ޝަފީޤް 

                                             

 
25 ގެ  19 ޞަފްޙާ      

 
 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
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 ރ. -/2,060.97 އަށް  2021އެޕްރީލް  30އިން  2021އެޕްރީލް  01
 ރ. -/2,060.97 އަށް 2021މޭ  31އިން  2021މޭ  01
 ރ. -/2,060.97 އަށް 2021ޖޫން  30އިން  2021ޖޫން  01
 ރ. -/2,060.97 އަށް  2021ޖުލައި   31އިން   2021ޖުލައި  01
 0 އަށް  2021އޮގަސްޓު  31އިން  2021އޮގަސްޓު  01

 ރ. -/2,060.97 އަށް 2021ސެޕްޓެންބަރު  30އިން  2021ސެޕްޓެންބަރު  01
 ރ. -/2,060.97 އަށް 2021އޮކްޓޫބަރު  31އިން  2021އޮކްޓޫބަރު  01
 ރ. -/2,060.97 އަށް  2021ނޮވެންބަރު  30އިން  2021ނޮވެންބަރު  01
 ރ. -/2,060.97 އަށް  2021ޑިސެންބަރު  31އިން   2021ޑިސެންބަރު  01

 ރ. -/2,060.97 އަށް  2022ޖަނަވަރީ  31އިން   2022ޖަނަވަރީ  01
 ރ. -/2,060.97 އަށް  2022ފެބުރުވަރީ  28އިން  2022ފެބުރުވަރީ  01

 ރ. -/6,000 އަށް  2022މާރިޗު   31އިން  2022މާރިޗު  01
   ރ. -/55,464 ޖުމުލަ 

ހުށަހެޅި ފަރަތުން މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭން އިން ނެގި  އެގޮތުން އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ފައިސާތަކަކީ މައްސަލަ   10.5

ލޯނަށް މުސާރައިން ކެނޑުމަށްފަހު ޖަމާކުރުމަށް އެއްބަސްވެ ނެގި ލޯނަށް ކަނޑާފައިވާ ފައިސާއެއްކަމަށް މައްސަލަ 

ނަންބަރު   ާޤނޫނު  ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،  ފަރާތުން  ގެ  2008/2ރައްދުވި  ާޤނޫނު(  ވަނަ    55  )ވަޒީފާއާބެހޭ 

 ؛ މާއްދާގެ )ށ( ގައި

އެއްވެސް އެއްޗެއް "ވަ  އުޖޫރައިން  މުސާރައާއި  މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ  ފަރާތަކުން އޭނާގެ  އެއްވެސް  އުނިކުރެވޭނީ އަންނަނިވި   ޒީފާދޭ 

 .ޙާލަތުތަކުގައެވެ 

ނުވަތަ ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ދީފައިވާ،   ހޯދުމަށް، ( ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން މުވައްޒަފަކަށް ހޯދައިދީފައިވާ ގެއެއް ނުވަތަ ދިރިއުޅޭނެ ތަނެއް  2) 

ފައިސާއާ ގުޅޭގޮތުން ނުވަތަ އޭނާ އެމުވައްޒަފަކަށް ދޫކުރާ ލޯނަކާ ނުވަތަ   ނުވަތަ އޭނާ އެމުވައްޒަފަކަށް ވިއްކާ މުދަލަކަށް ލިބެންވާ 

އަދަދަކާ ގުޅޭގޮތުން މުވައްޒަފެއްގެ   ވާ ގެރެންޓީކޮށްދީގެން ހޯދައިދޭ ލޯނަކާ ނުވަތަ މުސާރައިގެ އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ދީފައި  އޭނާ 

ނުވަތަ މުވައްޒަފަކަށް ލިބޭ އުޖޫރައިގެ ތިންބައިކުޅަ އެއްބަޔަށްވުރެ ގިނަ   ހުއްދަ، ލިޔުމަކުން ލިބިގެން، އެ ހުއްދަދޭ އަދަދަކަށް، 

 ؛"އުނިކުރުން  ނުވާނޭހެން އުނިކުރާ 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ޖާހް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
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25 ގެ  20 ޞަފްޙާ      

 
 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
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  ، ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުގެ އަތުން ލޯނެއް ނަގާފައިވާނަމަ  މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމުން، ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތުން 10.6

އެ   އަދި  ލިބިގެން  ލިޔުމަކުން  ހުއްދަ  މުވައްޒަފުގެ  އެ  އުނިކުރެވޭނީ  ޢަދަދެއް  އެއްވެސް  މުސާރައިން  އެފަރާތުގެ 

ރައިގެ  ފަދައިން އެ މުވައްޒަފަށް ލިބޭ އުޖޫ  މުވައްޒަފު ހުއްދަ ދޭ ޢަދަދަކަށް އަދި އެ ާޤނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ތިންބައިކުޅަ އެއްބަޔަށްވުރެ ގިނަ ނުވާ ގޮތުގެމަތިންކަން އިސްވެބަޔަންކުރެވުނު މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކުރުމުން އެނގެން  

އޮތްއިރު، މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ލޯނެއް ނަގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް 

އެ ސްލިޕްއަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލޯނު ދިނުމާ ގުޅޭ    ،ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް  އިސްލާމިކް ބޭންކްގެ ސްލިޕެއް

ގޮތުން  ދިނުމުގެ  ލޯނެއް  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސްލިޕްއަކީ  އެ  އަދި  ނެތަތީއާއި،  އެނގެން  ސްލިޕެއްކަން 

ރ. )ނުވަހާސް  -/9,533.13ބަޔާންކުރާ    ހަދާފައިވާ ސްލިޕެއްކަމަށް ބަހުސްގެ ބޭނުމަށް ބެލިނަމަވެސް، އެ ސްލިޕްގައި

ފަރާ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އިތުރަށް  އަށްވުރެ  ލާރި(  ތޭރަ  ރުފިޔާ  ތިނެއް  ތިރީސް  މުސާރައިން ފަސްސަތޭކަ  ތުގެ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މައްސަލަ    އަދި  އުނިކޮށްފައިވާކަން މުސާރަ ސްލިޕްތަކަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮންނާތީއާއި،

ރައްދުވި ފަރާތުގެ އަތުން ލޯނެއް ނަގާފައިވާނަމަ އެ ލޯނު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މުސާރައިން  

ފައިވާކަން  ކޮންމެ މަހެއްގެ މައްޗަށް ބަހާލައިގެން އުނިކުރެވޭނެ ޢަދަދާ ގުޅިގެން ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އެއްބަސްވުމެއް ވެ 

އެނގެން ނެތުމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މުސާރައިން ކޮންމެ މަހެއްގައި އުނިކޮށްފައިވާ ޢަދަދަކީ މައްސަލަ  

ހުއްދަ ފަރާތުގެ  ފަރާތުން    "ލިޔުމުން"   ހުށަހެޅި  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ޢަދަދުތަކެއްކަން  އުނިކޮށްފައިވާ  ލިބިގެން 

ސަބަބަށްޓަކަ މުސާރައިން  ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގޮތުގައި  ގެ  އެޑްވާންސް/ލޯނު  އި، 

ރ. )ފަންސާސް ފަސްހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ފަސްދޮޅަށް ހަތަރު  -/55,464އުނިކޮށްފައިވާ ޢަދަދުތަކުގެ ޖުމުލައަށްވާ  

 ހޭކަމުގައި ދެކެމެވެ.  ރުފިޔާ( މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅަންޖެ 

ގެ މަސައްކަތު ގަޑިތައް އެނގޭނެ ލިޔުންތައް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތު .11

ކުރުމަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޙައްުޤވާ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި  ޙިއްާޞފަރާތަށް  

ކު ފަރާތަށް މަސައްކަތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޙައްުޤ  ކުރުމުގެ  ދަޢުވާ  ހޯދުމަށް  ފައިސާ  ޢިނާޔަތުގެ  ލިބިދެވޭ  ރުމުން 

އެދިފައިވާ ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް  ބަންދު ލިބިގެންވާކަމަށް  ރަސްމީ  ޙައްުޤވާ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އިރު، 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ޖާހް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް

 VTR/2022/208މައްސަލަ ނަންބަރު:                               ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އަޙްމަދު ޝަފީޤް 
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ސާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނަގައިދެވިދާނެ ހަމައެއްތޯ ދުވަސްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުން ލިބިދެވޭ ޢިނާޔަތުގެ ފައި

 ؛ނަޒަރުކުރާއިރު

 ؛ވަނަ މާއްދާގައި 38)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  11.1

ކުރުވާނަމަ، އޭނާއަށް  މަސައްކަތް   "އާންމުކޮށް މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި، ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހަކު މުވައްޒަފަކުލައްވާ 

ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔާ އެއްވަރުގެ އަދަދެއްގެ ފައިސާ އޯވަރޓައިމްގެ   މަދުވެގެން ކަނޑައެޅިފައިވާ މުސާރައިން ދުވާލަކަށްޖެހޭ މިންވަރުގެ 

 ".ދޭންވާނެއެވެ   އެމުވައްޒަފުގެ މުސާރައިގައި ހިމަނައިގެން ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން، އެމުވައްޒަފަކަށް  ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާގެ އިތުރުން 

މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން، ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހެއްގައި މުވައްޒަފަކު ލައްވައި މަސައްކަތް ކުރުވާނަމަ އެ   11.2

ޢަދަދު  އެއްވަރުގެ  އެއްބަޔާ  ދެބައިކުޅަ  މިންވަރުގެ  ޖެހޭ  ދުވާލަކަށް  މުސާރައިން  ކަނޑައެޅިފައިވާ  މުވައްޒަފަށް 

ން ދޭންޖެހޭނެކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، އެހެންނަމަވެސް މި މައްސަލައިގައި  އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާގެ އިތުރު 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކުގެ ތެރެއިން އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  

ސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މި  މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާގޮތަށް އުޖޫރަ ލިބިފައިނުވާ ދުވަސްތަކާ ގުޅޭ ތަފްޞީލެއް މައް

ަޤިޟއްޔާގެ    HC-A/304/2020ވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  ދި މައްސަލައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާއިރު،  

 ؛ވަނަ ނުކުތާގައި 57

އެދިފައިަވނީ  ' ޓްރައިބިއުނަލުަގއި  ަވޒީފާއާބެހޭ  ޒާލިފް  މުޙައްމަދު  މައްސަލައިަގއި  ޤާނޫނާ  "މި  މަތިން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އެއްގޮތްވާގޮތުގެ 

  ،މަސްދުަވހު މަސައްކަތް ކުރީމަ  12މަހުެގ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތަކާއެކުަގއި    3  ،ލިބިދިނުމަށް  އަޅުގަނޑަށް ލިބެންވާ އެންމެހާ ހައްގުތައް

ހު މަސައްކަތްކުރި އިރު މަސްދުަވ  14މަސްދުަވހުެގ މުސާރަ އިނާޔަތްތަކާ އެކުަގއި އަދި ކުންފުީނަގ    1ޗުއްޓީ ނުަނާގ ހުރީމަ ލިބެންޖެހޭ  

މައްސަލައާ ުގޅިެގން މުޙައްމަދު ޒާލިފުެގ ފަރާތުްނ މުޙައްމަދު ޒާލިފު އަތުން ކުންފުީނެގ ކަންތައްތަކަށް ހަރަދުެވފައިާވ ފައިދާ ލިބުމަށެެވ." 

ޢިނާ މުސާރައާއި  ބަޔާނަކުންެވސް  ހުށަހެޅި  އަދި  ާވހައަކުންެވސް  ދެއްކި  ޓްރައިބިއުނަލުަގއި  ަވޒީފާެގ  ަވޒީފާއާބެހޭ  އޭާނެގ  ޔަތްތައް 

ޓްރައިބިއުނަލު  ަވޒީފާއާބެހޭ  ޒާލިފު  މުޙައްމަދު  ފެންނާކަށްެނތެެވ.  އެދިފައިާވތީއެއް  ަނަގއިދިނުމަށް  މުއްދަތަށް  މުޅި  ގައި  އެއްބަސްވުމުެގ 

ތެރޭަގއި   ކަންކަމުެގ  ލިބެްނާވ އެން އެދިފައިާވ  ޮގތުެގ މަތިން އޭނާއަށް  ޤާނޫނާ އެއްޮގތްާވ  ލިބިދިނުން"  "ދިެވހިރާއްޖޭެގ  މެހާ ޙައްޤުތައް 

ަނމަެވސް  މާނަކުރުމުަގއި އެއީ މުޙައްމަދު ޒާލިފު އެދިފައިުނިވަނމަެވސް އަދި ބަދަލާއިމެދު މައްސަލައިެގ އަނެއް ޚަސްމަށް ޖަވާބުދާރީ ނުެވުވނު



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ޖާހް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
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ފާެގ އެއްބަސްުވމުެގ މުޅި މުއްދަތަށް  މުޙައްމަދު ޒާލިފުއާ މާރިސް ކޮންޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑާއި ދެމެދު ެވފައިާވ ަވޒީ

 ' މުސާރައާއި ޢިނާޔަތް ަވޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްެގ އަމިއްލަ އިސްެނުގމަށް ކަނޑައެޅިދާނެކަމެއްކަމުަގއި ނުދެކެމެެވ.

ރީ  ފެބުރުވަ   01ވާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މި މައްސަލައިގައި އެދިފައިވާ ފަދައިން  މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި 11.3

ގެ ނިޔަލަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއަށް ހާޒިރުވި ތާރީޚުތަކާއި   2022މާރިޗު    13އިން ފެށިގެން    2022

ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ގަޑިތައް އެނގޭނެހެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޙާިޟރީއެއް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  

 އެނގެން އޮތްއިރު، އެ ހާިޟރީއާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ގައި ހުށަހަޅާފައިވާކަން  2022ނޮވެންބަރު    22

ކަނޑައަޅާފައިވާ  ގޮތުގައި  ދުވަސްތަކުގެ  ބަންދު  ރަސްމީ  ފާހަގަކޮށްފައިނުވާތީއާއި،  ކަމެއް  އެއްވެސް  ފަރާތުން 

 ކޮން ކޮން  ދުވަސްތަކުގެ ތެރެއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެ ދުވަސްތަކެއްގައި ޙައްުޤވާ ފައިސާ ނުލިބިވަނީ

ދުވަސްތަކެއްގައިކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ސާފުކޮށްދީފައިނުވުމުން މި ނުކުތާއާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ރައްދުވި  

 HC-A/304/2020ވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  ފަރާތަށް ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުަޞތު ލިބިފައިނުވާތީ، ދި

ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުން   އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މައްސަލަަޤިޟއްޔާ 

 ލިބިދެވޭ ޢިނާޔަތުގެ ފައިސާ ނަގައިދެވޭނެ ހަމައެއް އޮތްކަމަށް ނުފެނެއެވެ.  

މައްސަލަ އާ ގުޅިގެންކަމަށް ބުނެ    19-އެހެންކަމުން އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު އެންމެހައި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ކޮވިޑް .12

ބުނާ ފައިސާއާ ގުޅޭ މައްސަލައާއި، އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާއާ ގުޅިގެން   ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މުސާރައިން އުނިކުރިކަމަށް

ހިމަނާފައިވާ   ޚިލާފަށް  ާޤނޫނާ  މާއްދާއަކީ  ހިމަނާފައިވާ  އެއްބަސްވުމުގައި  ވަޒީފާގެ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ށަހެޅި ފަރާތަށް އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ ލިބިދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މި ދެ މައްސަލަ  މާއްދާއެއްކަމަށްވާތީ މައްސަލަ ހު 

މި ދެ މައްސަލަ ބެލުމުގެ އިޚްތިާޞްޞ    ،ބެލުމަށް ާޤނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތު ފާއިތުވި ފަހުން ހުށަހަޅާފައިވާތީ

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މުސާރަ ލިބިދެވުނު އިރު  ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިގެން ނުވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ނަމަވެސް 

ރ. )ފަންސާސް ފަސްހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ފަސްދޮޅަށް ހަތަރު ރުފިޔާ(  -/55,464އެޑްވާންސް/ލޯނު ގެ ނަމުގައި ޖުމުލަ  

 ފެނެއެވެ.   އުނިކޮށްފައިވާތީ އެފައިސާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނަގައިދިނުމަށް ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމަން

 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ޖާހް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް

 VTR/2022/208މައްސަލަ ނަންބަރު:                               ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އަޙްމަދު ޝަފީޤް 

                                             

 
25 ގެ  23 ޞަފްޙާ      

 
 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
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 ންިނމުން: 

ފަރާ  ދެންފަހެ، ހުށަހެޅި  ބެލި   ތުންނާއިމައްސަލަ  މައްސަލަ  ލިޔުންތަކަށާއި  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ރ. މާކުރަތު / ހަނދުވަރުގެ، އަޙްމަދު ޝަފީްޤ )ދިވެހި    ،ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބެލިއިރު  ދެފަރާތުން  މަޖިލީހުގައި

-Cރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު:    ކުންފުނި( ޖާހް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް )A252031ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

އެއްބަސްވުމުގައި    (0253/1994 ވަޒީފާގެ  ސޮއިކޮށްފައިވާ  ދެމެދުގައި  ދެފަރާތުގެ  އައިއިރު  އަދާކުރަމުން  ވަޒީފާ  ގައި 

ރ. )އެގާރަހާސް ރުފިޔާ( ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އެއީ އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ  -/11,000ސަރވިސް ޕޭ ގެ ނަމުގައި 

ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަ ފައިސާކަމަށް  ނުވަތަ  ހިމެނޭގޮތަށްދެވޭ  އުނިވާގޮތަށް  ޢިނާޔަތެއް  ޙައްުޤވާ  ާޤނޫނުން  އެއީ  ށާއި، 

ހަނިކުރެވޭގޮތަށް ހިމަނާފައިވާ މާއްދާއެއްކަމަށްވާތީއާއި، ާޤނޫނާ ޚިލާފަށް އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ރުހުމެއްނެތި 

އުނިކޮށްފައިވާތީ، ހުށަހެޅި ފަރާ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އުޖޫރައިން  ރ.  -/24,350ތުގެ މަހު އުޖޫރައަކީ  މައްސަލަ 

)ސައްވީސްހާސް ތިންސަތޭކަ ފަންސާސް ރުފިޔާ( ކަން ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ 

ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،   ޚިލާފަށްކަމަށް  ާޤނޫނާ  އުނިކޮށްފައިވަނީ  ފައިސާ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އުޖޫރައިން  މަހު 

 (Unilaterally)މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ރުހުމެއްނެތި އަދި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި  

އެކެއް ރުފިޔާ ފަސްދޮޅަސް  -/126,001.67އުނިކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ ޖުމުލަ ޢަދަދަކީ   ރ. )އެއްލައްކަ ސައްބީސްހާސް 

ކަނޑައަ ކަން ސާބިތުވާކަމަށް  ލާރި(  ފައިސާ  ހަތެއް  އިތުރުގަޑީގެ  ޙައްުޤވާ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޅައިދިނުމަށާއި، 

މައްސަލަ   ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ޚިލާފަށްކަމަށް  ާޤނޫނާ  އެކުލަވާލާފައިވަނީ  އެއްބަސްވުން  މަހުދޫދުކުރުމާއެކު  ގައިދުކޮށް 

ރަ މައްސަލަ  ލިޔުންތައް  އެނގޭނެ  ގަޑިތައް  މަސައްކަތު  ފަރާތުގެ  ފަރާތާ ހުށަހެޅި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  އްދުވި 

ކުރުމަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޙައްުޤވާ އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ އަދި ރަސްމީ ބަންދު ޙިއްާޞ

ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  ދުވަސްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުން ލިބިދެވޭ ޢިނާޔަތުގެ ފައިސާ ހޯދުމަށް ދަޢުވާކުރުމުގެ ޙައްުޤ މައްސަލަ  

ލިބިގެންވާކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހައި ފައިސާ މައްސަލަ ނިންމާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

ދައްކާ    30 ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  ކުރުމަށް  ޚަލާްޞ)ތިރީސް( 

 ރައްދުވާގޮތަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި މި މައްސަލައިގައި،   ޖާހް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށްއެދި    އަމުރުކޮށްދިނުމަށް



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ޖާހް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް

 VTR/2022/208މައްސަލަ ނަންބަރު:                               ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އަޙްމަދު ޝަފީޤް 

                                             

 
25 ގެ  24 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:  
 

 

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތން އަދުާކަރުމްނ ެގނިްދަޔ ެއިސްސަޓންޓް ޯޝޫރްމ ެމޭނަޖުރެގ ަވޒާީފައީކ ޯޝޫރްމ ިޑުއީޓ ޝްިފޓް  

)ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނ( ގެ    2/ 2008ުހްނަނ ަފާރުތެގ ަވޒާީފަކަމްށާވިއުރ، ާޤޫނުނ ަންނަބުރ  ިހްނުގުމަގިއ ެއްނެމ ިއްސޮކްށ  

ަވަނ    32( ަވަނ ާމއާްދަގިއ ިހްނުގުމެގ އްިސ ަމާޤުމަގުކަގިއ ިތޭބ މުީހންނީަކ ެއ ާޤޫނުނެގ  5ަވަނ ާމއާްދެގ )ހ( ގެ )   34

އަްކްނ ބާަޔްނކޮށަްފިއާވީތ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރަާތށް އުިތުރ  ާމއާްދަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ ަކންކުަމްނ ިއްސިތްސާނވާ ަފާރތަްތެކ

ަވަނ އަަހުރ ުމިޅ ުދނެިޔައށް ުކިރަމިތިވ ޮކިވްޑެގ ޢަާލީމ    2020ަގީޑެގ ަފިއާސ ިލެބްނޖޭެހަކަމށް ަޤބުޫލ ުނުކެރޭވަކަމާށިއ،  

ުގިޅގެން   ުހަރްސަތާކ  ުކިރަމިތިވ  ވިޔާަފިރަތކްަށ  ުގިޅެގްނ  އަަހުރ  2020ަވާބާއ  ުމަވްއޒުަފްނެގ  ަވނަ  ުހރާިހ  މުަހ  ޭމ  ެގ 

 ބެުނ ޖްާހ ޕަްރިއެވްޓ ިލިމެޓުޑެގ ަފރުާތްނ  ުމާސަރައްށ ބަދުަލ ެގެނވި، ެއކްަނ ުހރާިހ ުމަވްއޒުަފްނަނށް ިލޔުުމްނ ެއްނުގުނަކަމްށ 

 ަޖާވބާުދީރވަެފިއާވިއުރ،  

ކުވާ ޢާންމު ިޞއްޙަތުގެ ން އެކަމުގެ ަޝއާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މުސާރައިން އުނިކުރުމާ ގުޅިގެ  19-ކޮވިޑް

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ    10ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ާޤނޫނުގެ  

ރުމާ ގުޅިގެން  އާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މުސާރައިން އުނިކު 19-މުއްދަތު ފާއިތުވިފަހުންކަމުގައިވާތީ، ކޮވިޑް

ަޝކުވާ   ހުށަހެޅި  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ލިބިގެންނުވާ  މައްސަލަ  އިޙްތިާޞްޞ  ބެލުމުގެ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ 

 އި ކަނޑައަޅައި، މައްސަލައެއްކަމުގަ

އެއްބަސްވުމުގައި  އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާއާ ގުޅިގެން ގޮތެއް ކަނޑައެޅިގެންދާނީ ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ވަޒީފާގެ  

ގޮތެއް   މައްސަލައާމެދު  ޚިލާފާގުޅޭ  އުފެދިފައިވާ  ގުޅިގެން  މާއްދާއާ  ކަމަށްވެފައި، ހިމަނާފައިވާ    ކަނޑައެޅުމަށްފަހުގައި 

އެއްބަސްވުމުގައި ހިމަނާފައިވާ މާއްދާއާ ގުޅިގެން އުފެދިފައިވާ ޚިލާފާގުޅޭ މައްސަލަ މި ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ  

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ   19)ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދު( ގެ    R-14/2022ނަންބަރު    ގަވާއިދު

)ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހުގައިކަމަށްވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާ އިތުރު ގަޑީގެ    06

މައްސަލަ ގުޅޭ  ޓްރައިބިއުނަލުން  ފައިސާއާ  ވަޒީފާއާބެހޭ  އިޚްތިާޞްޞ  އަކީ  މައްސަލައެއްކަމުގަބެލުމުގެ  އި  ލިބިގެންނުވާ 

 ކަނޑައަޅައި، 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ޖާހް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް

 VTR/2022/208މައްސަލަ ނަންބަރު:                               ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އަޙްމަދު ޝަފީޤް 

                                             

 
25 ގެ  25 ޞަފްޙާ      
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އެޑްވާންސް/ލޯނުގެ ގޮތުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މުސާރައިން އުނިކޮށްފައިވާ ފައިސާއަކީ ާޤނޫނު  އެހެންނަމަވެސް،  

( ވަނަ ނަންބަރާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން 2ށ( ގެ )ވަނަ މާއްދާގެ ) 55 )ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ 2008/2ނަންބަރު 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  އުނިކޮށްފައިވާ ފައިސާކަން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާ ސަބަބަށްޓަކައި،  

ޢަދަދުތަކުގެ ޖުމުލައަށްވާ   އުނިކޮށްފައިވާ  )ފަންސާ-/55,464މުސާރައިން  ހަތަރުސަތޭކަ ފަސްދޮޅަށް  ރ.  ފަސްހާސް  ސް 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނަގައިދިނުމަށް ކަނޑައަޅައި، ހަތަރު ރުފިޔާ(

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި،  ތިރީސް()  30އިން ފެށިގެން    (2023  ޖަނަވަރީ  18މި ފައިސާ، މިއަދު )

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

 މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ.  އަންގައި އަމުރުކޮށްޖާހް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށް، މައްސަލަ ރައްދުވި  

 1444ޖުމާދަލްއާޚިރާ  26

 2023ޖަނަވަރީ  18

 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 

 

 މިފްރާޒް ނިޒާރު هللا ޢަބްދު 

 މެންބަރު ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ


