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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 

 VTR/2022/209 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 މުސާރަ ނުލިބުން މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2022ސެޕްޓެންބަރު  20 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2023ޖަނަވަރީ  18 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 ރަދ  ންދަނީމާ / ހދ. ހިރިމަ، ޗައަޙްމަދު ޖަޒްލާން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A225462ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: )

 ޖާހް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (C-0253/1994ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު:  ކުންފުނި)

 
  

 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

މައްސަ  ހިރިމަ  ލައަކީ،މި  ޖަޒްލާންހއ.  އަޙްމަދު  ޗަންދަނީމާގެ،   / ކާޑު  )  ރަދ   އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް )  (A225462ނަންބަރު:   ގައި ވަޒީފާ    (C-0253/1994ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު:    ކުންފުނިޖާހް 

ނަމުގައި   ގެ  ޕޭ  ސަރވިސް  އެއްބަސްވުމުގައި  ވަޒީފާގެ  ސޮއިކޮށްފައިވާ  ދެމެދުގައި  ދެފަރާތުގެ  އައިއިރު  އަދާކުރަމުން 

ހިމެނޭގޮތަށްދެވޭ  -/11,000 ފައިސާ  ގަޑީގެ  އިތުރު  އެއީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  ކަމަށް  ރުފިޔާ(  )އެގާރަހާސް  ރ. 

 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށްޖާހް 
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ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހަނިކުރެވޭގޮތަށް    ށާއި،ކަމަފައިސާކަމަށް  ނުވަތަ  އުނިވާގޮތަށް  ޢިނާޔަތެއް  ޙައްުޤވާ  ާޤނ ނުން  އެއީ 

ހިމަނާފައިވާ މާއްދާއެއްކަމަށްވާތީއާއި، ާޤނ ނާ ޚިލާފަށް އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ރުހުމެއްނެތި މައްސަލަ ހުށަހެޅި 

އުނިކޮށްފައިވާތީ، އުޖ ރައިން  ފަރާ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  އުޖ ރައަކީ  މައްސަލަ  މަހު  )ސައްވީސްހާސް  -/24,350ތުގެ  ރ. 

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

ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،   ޚިލާފަށްކަމަށް  ާޤނ ނާ  އުނިކޮށްފައިވަނީ  ފައިސާ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އުޖ ރައިން 

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

ޢަދަދަކީ   ޖުމުލަ  ފައިސާގެ  ރުފިޔާ  ސައްވީސްހާސް  )އެއްލައްކަ    ރ. -/124,616.67އުނިކޮށްފައިވާ  ސޯޅަ  ހަސަތޭކަ 

ހަތެފަސްދޮޅަ  ލާރި(  ސް  ކަނޑައަ އް  ސާބިތުވާކަމަށް  ޙައްުޤވާ  ކަން  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޅައިދިނުމަށާއި، 

ޚިލާފަށްކަމަށް  ާޤނ ނާ  އެކުލަވާލާފައިވަނީ  އެއްބަސްވުން  މަހުދ ދުކުރުމާއެކު  ގައިދުކޮށް  ފައިސާ  އިތުރުގަޑީގެ 

ރަ މައްސަލަ  ލިޔުންތައް  އެނގޭނެ  ގަޑިތައް  މަސައްކަތު  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އްދުވި  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، 

ކުރުމަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޙައްުޤވާ އިތުރު  ޙިއްާޞފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ  

ހޯދުމަށް  ފައިސާ  ޢިނާޔަތުގެ  ލިބިދެވޭ  ކުރުމުން  މަސައްކަތް  ދުވަސްތަކުގައި  ބަންދު  ރަސްމީ  އަދި  ފައިސާ  ގަޑީގެ 

މައްސަލަ   ޙައްުޤ  އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ  ދަޢުވާކުރުމުގެ  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ލިބިގެންވާކަމަށް  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި 

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

އަމުރުކޮށްދިނުމަށް ހަލާސްކުރުމަށް  ދައްކާ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  ލިމިޓެޑަށްއެދި    މައްސަލަ  ޕްރައިވެޓް   ރައްދުވާގޮތަށް  ޖާހް 

 ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.   2022 ސެޕްޓެންބަރު 20

 

 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށްޖާހް 
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 މެންބަރުގެ ރައުޔު 

 ރައުޔު   މިފްރާޒް ނިޒާރުގެ هللا ޢަބްދު 

  :މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން 

ހުށަހެޅި   .1 ހިރިމަމައްސަލަ  ޖަޒްލާންހއ.  އަޙްމަދު  ޗަންދަނީމާގެ،   / ކާޑު    ރަދ   އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި 

ވަޒީފާއާބެހޭ )މީގެ ފަހުން "މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް" ގެ ގޮތުގައި މުޚާޠަބުކުރެވޭ ފަރާތް(  (  A225462ނަންބަރު:  

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

ފަރާތަކީ   ފެށިގެން  2014ޖަނަވަރީ    20ހުށަހެޅި  ޓްރޭޑިންގ  އިން  ޖައުސާ  )ކުރީގެ  ލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް  ޖާހް   

ފަރާތެއްކަމަށާއި،   އައި  އަދާކުރަމުން  ވަޒީފާ  ގައި  ލިމިޓެޑް(  ޕްރައިވެޓް  ވަކިވިއިރު  މޯލްޑިވްސް  އެފަރާތް  ވަޒީފާއިން 

މާރިޗު    10ރާތް  އަދާކުރަމުން ގޮސްފައިވަނީ އެސިސްޓަންޓް ޯޝރ މް މެނޭޖަރުގެ މަޤާމުކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަ

ޖުމުލަ    2022 ޢިނާޔަތްތަކާއެކު  މުސާރައާއި  މަާޤމުގެ  އަދާކުރި  ވަކިވެފައިވާއިރު  ވަޒީފާއިން  ރ.  -/24,350ގައި 

 )ސައްވީސްހާސް ތިންސަތޭކަ ފަންސާސް ރުފިޔާ( ލިބެމުން ދިޔަކަމަށްވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

ފަރާތް   1.1 ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޕްރައިވެޓް  އެގޮތުން  "މައްސަލަ    ލިމިޓެޑް 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. 

ފައިސާ ގަޑީގެ  އިތުރު  އެއީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  ކަމަށް  ފައިސާކަމަށް  ރުފިޔާ(  ހިމެނޭގޮތަށްދެވޭ   

ހިމަނާފައިވާ    އިރު،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހަނިކުރެވޭގޮތަށް  ނުވަތަ  އުނިވާގޮތަށް  ޢިނާޔަތެއް  ޙައްުޤވާ  ާޤނ ނުން  އެއީ 

ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  ރުހުމެއްނެތި  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަދި  ޚިލާފަށް  ާޤނ ނާ  މާއްދާއެއްކަމަށްވާތީއާއި، 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށްޖާހް 
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އުޖ   އުނިކޮށްފައިވާތީފަރާތުގެ  އެފަރާތުން   ކަމަށްވެސްރައިން  ފޯމުގައި  ހުށަހަޅާ  މައްސަލަ  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު 

 ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  

ހުށަހެޅި .2 ބުނެފައިވަނީ    ން ފަރާތު  މައްސަލަ  އުޖ ރައަކީއެދޭގޮތްކަމުގައި  މަހު  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި     މައްސަލަ 

ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، -/24,350 ސާބިތުވާކަމަށް  ކަން  ރުފިޔާ(  ފަންސާސް  ތިންސަތޭކަ  )ސައްވީސްހާސް  ރ. 

ާޤނ ނާ   އުނިކޮށްފައިވަނީ  ފައިސާ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އުޖ ރައިން  މަހު  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ރު ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ފަރާތުގެ  ޚިލާފަށްކަމަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އަދި  ހުމެއްނެތި 

)އެއްލައްކަ    ރ.-/124,616.67އުނިކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ ޖުމުލަ ޢަދަދަކީ    (Unilaterally)އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި  

ފަސްދޮޅަސައްވީސްހާސް   ރުފިޔާ  ސޯޅަ  ހަތެހަސަތޭކަ  ލާރި(ސް  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،    އް  ސާބިތުވާކަމަށް  ކަން 

ހުށަ އެއްބަސްވުން  މައްސަލަ  މަހުދ ދުކުރުމާއެކު  ގައިދުކޮށް  ފައިސާ  އިތުރުގަޑީގެ  ޙައްުޤވާ  ފަރާތަށް  ހެޅި 

ގަޑިތައް  މަސައްކަތު  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ޚިލާފަށްކަމަށް  ާޤނ ނާ  އެކުލަވާލާފައިވަނީ 

ލިޔުންތައް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަ ކުރުމަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށާއި، ޙިއްާޞހެޅި ފަރާތާ  އެނގޭނެ 

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

ފަރާތަށް ލިބިގެންވާކަ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޙައްުޤ  ދަޢުވާކުރުމުގެ  ހޯދުމަށް  ފައިސާ  ލިބިދެވޭ ޢިނާޔަތުގެ  މަށް ކުރުމުން 

ފެށިގެން   ތާރީޚުން  ނިންމާ  މައްސަލަ  ފައިސާ  އެންމެހައި  އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ   30ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، 

ހަލާސްކުރުމަށް   ދައްކާ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  )ތިރީސް( 

 އެނގެން އޮވެއެވެ.   އަމުރުކޮށްދިނުމަށްކަން

ހުށަހަޅާފައިވާ  މައް 2.1 ފަރާތުން  ރައްދުވި  މުސާރައިން  ސަލަ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަޔާންތައް  މުސާރައިގެ 

  ކަމަށާއި، 'އެޑްވާންސް ލޯން' ގެ ނަމުގައި އުޖ ރައިން ފައިސާގެ ޢަދަދުތަކެއް އުނިކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ

އުނިކޮށްފައިވާ   ނަމުގައި  ގެ  ލޯނު'   / 'އެޑްވާންސް  އުޖ ރައިން  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  ރ.  -/51,338.64މައްސަލަ 

ތި އެއްހާސް  އަށްން)ފަންސާސް  ތިރީސް  ރުސަތޭކަ  ލަރި(    ހަތަރު  ފަސްދޮޅަސް  ނަންބަރު ފިޔާ  ާޤނ ނު  އަކީ 

ގެ    2008/2 ާޤނ ނު(  އުނިކޮ  55)ވަޒީފާއާބެހޭ  ޚިލާފަށް  މާއްދާއާ  އެ  ވަނަ  ފައިސާއެއްކަމަށްވާތީ،  ށްފައިވާ 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށްޖާހް 
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ފައިސާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދިނުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މައްޗަށް  

ފަރާތް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޓްރައިބިއުނަލަށް    2022ޑިސެންބަރު    07އަމުރުކޮށްދިނުމަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ގައި 

"މަ ގެ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ބަޔާން"  ފުރަތަމަ  ފަރާތުގެ  ހުށަހަޅާ  އެދިފައިވާއި  8އްސަލަ  ނަންބަރުގައި  މި  ވަނަ  ރު، 

ތެރެއިން  ވާޤިޢާއަކީ   މައްސަލައިގެ  ގުޅިގެން  މި  ސްލިޕްތަކާ  މުސާރަ  ހުށަހެޅި  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މި    ،ރުންފާހަގަވެފައިވާ ވާޤިޢާއެއްކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނުމުގެ އިތު

މި ނުކުތާއާ ގުޅިގެންވެސް މި ރިޕޯޓުގައި ގޮތެއް މި މައްސަލައިގެ ތެރެއިން ރައްދު ޖަވާބު ދީފައިވާތީ،  ނުކުތާއަށް  

 ކަނޑައަޅާފައިވާނެއެވެ.   

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

ުހށަަހޅަާފިއާވ 'ަމްއސަަލިއެގ ަޖާވުބ ުހށަަހާޅ ޯފުމ' ަގިއ ަބާޔނޮްކްށ ަފިއާވ ަކްނކަަމްށ ަނަޒުރުކިރިއރު،  ްޓަރިއިބުއނަަލށް 

ިޑުއީޓ   ޯޝރ ްމ  ަވޒާީފައީކ  ެމޭނަޖުރެގ  ޯޝރ ްމ  ެއިސްސަޓްންޓ  ެގނިްދަޔ  އާަދުކަރުމްނ  ަފާރުތްނ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

)ަވޒާީފއާބެހޭ    2/ 2008ާޤނ ނު ަނނަްބުރ    ިއުރ، ުމަގިއ ެއްނެމ އްިސޮކްށ ުހްނނަ ަފާރުތެގ ަވޒީފަާކަމްށާވޝްިފްޓ ިހްނުގ

)ހ( ެގ )   34ާޤނ ުނ( ގެ   ެއ  5ވަަނ ާމއާްދގެ  ިހްނުގުމެގ ިއްސ ަމާޤުމަގުކގިައ ތޭިބ މުީހްނަނކީ  ާމއާްދަގއި  ( ަވނަ 

ަކްނަކުމްނ   32ާޤނ ުނެގ   ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ  ާމއާްދަގިއ  ަބާޔްނކޮށަްފަވަނ  ަފާރްތަތެކްއކްަނ  ިއްސިތްސާނާވ  ާވީތ،  ިއ 

ަވަނ އަަހުރ ުމޅި    2020ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތށް ިއތުުރ ަގީޑެގ ަފިއާސ ިލެބްނޖޭެހަކަމްށ ަޤބ ުލ ުނުކެރޭވަކމާަށިއ،  

ުގ ުކިރަމިތިވ ުހަރްސަތކާ  ުގިޅެގްނ ިވޔާަފރަިތަކށް  ަވާބާއ  ޮކިވްޑެގ ޢަާލީމ  ުކިރމިަތިވ  ަވނަ    2020ިޅެގްނ  ުދިނެޔައްށ 

ިލުޔުމން   ުމވްައޒުަފްނަންށ  ުހރާިހ  ެއކްަނ  ެގެނިވ،  ބަދުަލ  ުމާސަރައްށ  ުމަވްއޒުަފްނެގ  ުހރާިހ  މުަހ  ޭމ  އަަހުރެގ 

ުލިއަތކާ   ެގނިްދަޔ  ެދމްުނ  ަސުރާކުރްނ  ުގިޅެގން  ބަދުަލަތާކ  ައިއ  ޙާލަަތށް  ަވާބެގ  ޢާލީަމ  ޮކިވްޑެގ  ެއްނުގުނަކަމާށިއ، 

މުަހ،   2022ުގިޅެގްނ   ަމންފިާލޭބޮގތަށް    ޭމ  ިއުތުރ  ުމަވްއޒުަފްނަންށ  ުމާރޖާަޢޮކްށ  ބަދުަލ  ެގެނުވުނ  ުމާސަރައަކްށ 

  ިއ، ޖަުލިއ މުަހްނ ެފިށެގްނ ައުއ ުމާސަރިއެގ އޮނަިގނެޑްއ ެއކަުލވަާލ  2020ެއަވުޤުތ ިލެބުމނިްދަޔ ުމާސރަ އުިތުރޮކށް  

ެގ ޮގުތަގިއ ުހށަަހޅަާފިއވާ    2- ަފާރުތްނ ޮޑިކުއެމންްޓަމްއސަަލ ުހށެަހިޅުކެރުވުނަކަމާށިއ،  ިޙްއާޞުހރާިހ ުމަވްއޒުަފްނާނ  

ނިޯޓްސައީކ އެފަަދިއްނ   ިރިވއު  ެޕޭކްޖ  ިރިވުއ ނިޯޓްސަގއި  ިޙްއާޞސަެލީރ  ެޕކްޭޖ  ިލުޔެމްއަކަމާށއި، ސަެލީރ  ުކެރުވނު 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށްޖާހް 
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ްސ ޮކިމަޝން'  ުމާސަރިއެގ ެތޭރަގިއ ުމަވްއޒުަފްނަންށ ކަނަޑައޅަާފިއާވ ިވޔާަފރެީގ ަލނޑަުދނިޑ ާހސްިލުކުރުމްނ 'ސްޭލ

ބާަޔްނޮކށަްފިއާވެނކަަމާށިއ، ެއ ުއޞ ުލެގ ދުަށްނ   ެފިށގްެނ    2020ިލޭބެނަކަމށް  ާމިރޗު މުަހގެ    2022ޖަުލިއ މުަހން 

ިތރ.  -/65,935.98ިނޔަަލްށ   ުނަވަސޭތަކ  ަފސާްހްސ  ަފ)ަފސޮްދަޅްސ  ުނަވީރްސ  ރިުފޔާ  ައްށްސ  ާލިރ( ދަިހ     

ޖަުލިއ މުަހްނ ެފށެިގްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި    2020ށިާއ،  ިޅ ަފާރތްަށ ެދވަިފިއާވަކަމުމާސަރިއެގ ޮގުތަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހ

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

 މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.   ަޝުކާވެއްއ ުނަވަތ ިހތަްހަމުނޖެހެުމްއ ުހށަަހޅަާފިއުނާވަކަމްށެވްސ

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

ުމާސަރަކަމ ިލުބުނ  ނިުހަމަނިއ  ޮކިމަޝްނ"  "ސްޭލްސ  ަކނަޑެއުޅުމަގިއ  ޢަދުަދ  ުމާސަރިއެގ  ށް  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ 

ަފާރުތެގ ުމާސަރއަށް  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ ޢަދަަދ ުހށެަހޅި  ަކނަޑައޅައިިދުނަމާށިއ، ަމްއސަލަ  ީކ ަޞއަްޙ ޢަދުަދ ނ ނަްކަމށް 

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

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

، ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފާރަތށް ިއުތރްަށ ޭދްނޖެހޭ ަފިއާސެއްއ ެންތަކމްަށ  ިއާމއާްދާއ ެއްއޮގަތްށަކމްަށ ަކނޑަައަޅއިިދުނަމާށ

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ.   ރުކުރުމުންޒަށް ނަ'މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު' އަ  ަކނަޑައަޅއިިދުނަމްށަކްނ 

ހެކިން   .5 ޝަފަހީ  ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި  ކަންކަން  ހުށަހަޅާފައިވާ  ދެފަރާތުން  މައްސަލައިގައި  މިވާ  ހުށަހެޅިފައި 

އެއްވެސް  ހުށަހެޅުމަށް ދެވުނު ފުރުަޞތުގައި ދެފަރާތުންވެސް ަޝފަހީ ހެއްކެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ، މި މައްސަލައިގައި  

 ޝަފަހީ ހެއްކެއްގެ ހެކިބަސް ނަގާފައިނުވާނެއެވެ. 

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

ހުށަހެޅި  ފަރާތު ރައްދުވި ފަރާތާއި މައްސަލަ  ލިބިދިނުމަށާއި، މައްސަލަ  އެ ފައިސާ  އުނިކޮށްފައިވާތީ  ގެ މުސާރައިން 

ރ. -/11,000ރާތާ ދެމެދު ސޮއިކޮށްފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ާޤނ ނާ ޚިލާފަށް 'ސަރވިސް ޕޭ' ގެ ގޮތުގައި  ފަ

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



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށްޖާހް 
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ފަރާ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މަހުދ ދުކުރުމާއެކު ތަށް  ކަނޑައަޅާފައިވާތީ،  ގައިދުކޮށް  ފައިސާ  އިތުރުގަޑީގެ  ޙައްުޤވާ 

ފަރާތުން   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ޚިލާފަށްކަމަށް  ާޤނ ނާ  އެކުލަވާލާފައިވަނީ  އެއްބަސްވުން 

އުނިކޮށްފައިވާ   ފައިސާ ނަގައިދިނުމަށް  ނަގާފައިވާ ލޯނަށްކަމަށް ބަޔާންކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މުސާރައިން 

 ތިރީގައި ބަލާލެވިފައި އެވަނީއެވެ. ށް ވާިޤޢާއަކަ ކޮންމެ އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއްކަމަށްވާތީ، އެއިން

 ގެ ޙާލަތާ ގުޅިގެން މުސާރައިން އުނިކުރުން   19-ކޮވިޑް 

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

 އުނިކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކުރާ ފައިސާއާ ގުޅިގެން ދެފަރާތުން އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  

އެގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޖުމުލަގޮތެއްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އުޖ ރައިގެ   7.1

ހުއެއްވެސް   މައްސަލަ  އަމިއްލަ  ށަމިންވަރެއް  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އަދި  ރުހުމެއްނެތި  ފަރާތުގެ  ހެޅި 

އިޚްތިޔާރުގައި އުނިކުރުމުގެ އެއްވެސް އިޚްތިޔާރެއް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ލިބިގެންނުވާކަމަށާއި، މައްސަލަ  

ން ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ރުހުން އޮތްކަ

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

ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  އުނިކޮށްފައިވަނީ  އުޖ ރައިން  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

 ނެތްކަމަށެވެ.ސެއް ރާތުގެ ރުހުމާއި ަޤބ ލާއި އެއްބަސްވުމުގެ މަތިންކަމުގައި ބެލެވޭނެ އެއްވެސް އަސާފަ

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

ގެ ޖަވާބު ފޯމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާތައް  ރައްދުވާފަރާތުގެ ފުރަތަމަ ބަޔާން' ގައި އެފަރާތުން ވަނީ އެފަރާތު

 ތަކުރާރުކޮށްފައެވެ.  

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

ާޤނ ނީ ގޮތުން ނަޒަރުކުރާއިރު އުނިކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކުރާ ފައިސާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނަގައިދެވިދާނެތޯ  

 އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށްޖާހް 
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ގައި، ޙާލަތުއާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި މެދުވެރިވެފައިވާ ޢާންމު ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ    19-ވިޑްކޮ 8.1

ދިނުން   އުޖ ރަ  މުވައްޒަފުންނަށް  އަދި  އުނިކުރެވިދާނެ،  އުޖ ރައިން  މުވައްޒަފުންގެ  ފަރާތްތަކަށް  ވަޒީފާދޭ 

ަޝރުޠުތަކެއް   ޙާލަތްތަކަކާއި  ޚާއްަޞ  ގެޒެޓުކުރެވިފައިވާ،    2020ސެޕްޓެންބަރު    22ފަސްކުރެވިދާނެ  ގައި 

ނަންބަރު   ާޤނ ނު    2020/20ާޤނ ނު  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި  ިޞއްޙަތުގެ  ގައި 2020)ޢާންމު   )

   ބަޔާންކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ވަނަ   1( ގެ  2020)ޢާންމު ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ާޤނ ނު    2020/20އެގޮތުން، ާޤނ ނު ނަންބަރު   8.2

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

ދުންނާއި، ޢާއިލާތަކާއި، ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީތެރިކަމާއި  ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގައި، ވަކިވަކި ފަރު

ހިންގުމުގެ ނިޒާމު   އެޅުމަށާއި، ދައުލަތް  ފިޔަވަޅުތައް  ޚާއްަޞ  އަޅަންޖެހޭ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި  ރައްކާތެރިކަން 

ބަޔާންކު ާޤނ ނުތަކުގައި  ކަމާބެހޭ  މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި،  ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް  ރާ މެދުކެނޑުމެއްނެތި 

އެކަންކަމާ  އައިޖުރާ ގެނެސް،  ބަދަލުތައް  ވަގުތީ  ގެންނަންޖެހޭ  ކޮންމެހެން  އެހިނދަށް  އެހިނދުން  ތުތަކަށް 

ާޤނ ނަށް  އެ  އޮންނައިރު،  އެނގެން  ާޤނ ނުކަން  ކަނޑައެޅުމުގެ  އުޞ ލުތައް  ޚާއްަޞ  ޢަމަލުކުރާނެ  ގުޅޭގޮތުން 

ކޮވިޑް އި  19-ޢަމަލުކުރާނީ،  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ގުޅިގެން  ކުއްލި  އާ  ިޞއްޙަތުގެ  ޢާންމު  ޢުލާނުކޮށްފައިވާ 

ާޤނ ނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު، ކޮވިޑް  ނުވަތަނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު،   އާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި   19-އެ 

ގެންނަތާ   ނިމުމަކަށް  ޙާލަތެއް  ކާރިސާގެ  ނުވަތަ  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި  އެނ ންވެސް   60އިޢުލާންކުރާ 

ދުވަ  ާޤނ ނުގެ  )ފަސްދޮޅަސް(  އެ  ނިޔަލަށްކަން  ތާރީޚުގެ  ހަމަވާ  އެނގެން    3ސް  ބެލުމުން  މާއްދާއަށް  ވަނަ 

ވަނަ މާއްދާއިން    33)އާންމު ސިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ާޤނ ނު( ގެ    2012/7ާޤނ ނު ނަންބަރު  އޮތްއިރު،  

ހުރިހާ ސަރަިޞ ދަށުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ބާރުގެ  ލިބިގެންވާ  ވަޒީރަށް    2020މާރިޗު    12ދަކަށް  އް ޙައްޙާތާބެހޭ 

ޕްރޮޓެކްަޝން  ހެލްތު  އިޢުލާނުކޮށްފައިވާކަން  ޙާލަތު  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި  ިޞއްޙަތުގެ  ޢާންމު  ފެށިގެން  އިން 

ބްރީފް ނަންބަރު   ޕްރެސް  އެ އެޖެންސީގެ  ( 2020މާރިޗު    12)  0013/2020އެޖެންސީން ޢާންމުކޮށްފައިވާ 

 އަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮވެއެވެ. ގެ އެންމެފަހުގެ މަޢުލ މާތު'  19-'ކޯވިޑް



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށްޖާހް 
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ފަރާތު 8.3 ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލައިގައި  މި  މުސާރައިންއެހެންކަމުން  ފަގެ  އުނިކުރަން  ށާފައިވަނީ   

(  2020)ޢާންމު ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ާޤނ ނު    2020/20އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ާޤނ ނު ނަންބަރު  

ާޤނ ނު ގެޒެޓުކުރުމުގެ ކުރިންކަ އާ   19-މުގައިވީނަމަވެސް، އެ ާޤނ ނަށް ޢަމަލުކުރާނީ، ކޮވިޑްތަޞްދީުޤކޮށް އެ 

ޙާލަތު،   ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި  ިޞއްޙަތުގެ  ޢާންމު  އިޢުލާންކޮށްފައިވާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  އެ    ނުވަތަގުޅިގެން 

ާޤނ ނުގެ   އެ  ފެށުމަށްފަހުގައިކަމަށް  ޢަމަލުކުރަން  އޮތުމުން  3ާޤނ ނަށް  ބަޔާންކޮށްފައި  މާއްދާގައި    12،  ވަނަ 

ޙާލަތަށް   2020މާރިޗު   ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި  ިޞއްޙަތުގެ  ޢާންމު  އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ގައި 

ާޤނ ނު    2020/20ރިޢާޔަތްކޮށް މި މައްސަލައަށް ާޤނ ނު ނަންބަރު   )ޢާންމު ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ 

 ( ތަޠުބީުޤކުރެވޭނެކަމަށް ދެކެމެވެ. 2020

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

ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ،   މާއްދާގައި  އެ  ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،  އަށް  ާޤނ ނުގެ  )ހ(  ޚިލާފަށް   9އެ  މާއްދާއާ    ވަނަ 

އެއްވެސް ފަރާތަކުން މުވައްޒަފަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާނަމަ، އެ މުވައްޒަފަކަށް އެކަމުގެ ަޝކުވާ އެ މާއްދާގެ 

ލިބިގެންވާކަމަށް   ޙައްުޤ  ހުށަހެޅުމުގެ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  މުއްދަތުގައި  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ގައި  )ށ( 

( ވަނަ ނަންބަރާއި އެ މާއްދާގެ )ށ(، )ނ( އަދި 1ގެ )ހ( ގެ )ވަނަ މާއްދާ  9ކަމާއި، އެގޮތުން، އެ ާޤނ ނުގެ  

ގެ ޙާލަތާ ގުޅިގެން މުވައްޒަފުންގެ އުޖ ރައިން މިންވަރެއް    19-ކޮވިޑްއެ މާއްދާގެ )ޅ( އަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،  

ފަސްކު  އުނިކުރުމުގައި މުއްދަތު  ކަނޑައަޅާފައިވާ  އެއްބަސްވުމުގައި  ވަޒީފާގެ  ދިނުމަށް  އުޖ ރަ  ރުމުގައި  ނުވަތަ 

 ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތުތަކެއް އެ ާޤނ ނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، 

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

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

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

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



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށްޖާހް 

 VTR/2022/209މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަހު ޖަޒްލާންއަޙްމަދު 

                                             

 
26 ގެ  10 ޞަފްޙާ      

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

Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 

Phone: 3307701  :ްފޯނ | Fax: 3308774 ފެކްސް:   | Website: www.employmenttribunal.gov.mv    ވެބްސައިޓް:  
 

 

މާރިޗު    10ކީ  ތާރީޚަ  ވިވަކިއެގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން  ފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،  މި 8.6

ގުޅޭ   2022 އުނިކުރުމާ  މުސާރައިން  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  އެފަރާތުން    ކަމަށް 

އެފަ ވަކިޚިލާފަކީ  ވަޒިފާއިން  އެ އޮތް  އަށްވެސް  ހަމަ ވުމާ  ރާތް  އެންމެ  ޚިލާފު   ޚިލާފަކަށްވެފައި،  ފަދެމިއޮތް  ހު   

ވަނަ    10ންމު ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ާޤނ ނުގެ  ޢާ  އިރު،ބުރަވެވޭ  ކަމަށް  2022މާރިޗު    10ރީޚަކީ  ތާ

ގައި    2022ޖ ން    ހަމަވާނީދުވަސް  )ނުވަދިހަ(    90ތާރީޚުން ފެށިގެން  އެ    ،ޔަތްކޮށްށް ރިޢާއަމާއްދާގެ )ށ(  

ނަންބަރު    ކަމަށްވާތީއާއި، ަޤރާރު  ހެލްތުގެ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ކުއްލި  )  3/2022އަދި  ިޞއްޙަތުގެ  ޢާންމު 

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

ޚުން ފެށިގެން ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އުވާލި ތާރީ  ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އުވާލާފައިވާއިރު،

ހަ)ތި  30 ދުވަސް  އެޕްމަވާ ރީސް(  ނުރައްކަލުގެ  ޢާގައިކަމަށްވާތީ،    2022  ރީލްނީ  ކުއްލި  ިޞއްޙަތުގެ  ންމު 

ރިޢާޔަތްކޮށްާޤނ ނަ ދެ  އިސްވެބަޔާ  ށް  ތާރީޚުކަމަށްވާ  ތެރެއިން    ތާރީޚުގެންކުރެވުނު  ބައްދަލުވި  ޖ ން  ފަހުން 

ކުރިން  2022 ހު  ގެ  ފަރާތުގެމައްސަލަ  އުނިކުރުމާ މުސާ   ށަހެޅި  ަޝކުވާ    ރައިން  ވަޒީފާއާބެހޭ  ގުޅޭ 

ހު މައްސަލަޅަންށަހަޓްރައިބިއުނަލަށް  ފަރާތުން  ޖެހޭއިރު،  ހުށަހަޅާފައިވަނީ    ހުށަހެޅި  މައްސަލަ    20މި 

 ވާތީ،ށްކަމަ  ގައި 2022ސެޕްޓެންބަރު 

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

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

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

އިޙްތި ބެލުމުގެ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  މައްސަލައަކީ  ލިބިގެންނުވާ  ފާއިތުވިފަހުންކަމުގައިވާތީ، މި  ާޞްޞ 

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

އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މުސާރައިން  ހުށަހަޅާފައިވާ ަޝކުވާއާ ބަލާނެ ހަމައެއް އޮތްކަމަށް ނުފެނެއެވެ.  

މައްސަލަ  ކައުނިކުރި  ގޮތެއް  އެފަރާތުގެ  މެ  ނޑައެޅިގެންއިގައި  އުޖ ރައަ ނުވީ  ރ. -/24,350ކީ  މަހު 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށްޖާހް 
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ފަންސާ ތިންސަތޭކަ  ކަ  ސް)ސައްވީސްހާސް  ސާބިތުވާކަމަށްން ރުފިޔާ(  ނުކުތާއާ  ކަނޑަނޭޅޭނެތީ    މި   ،

 ކަނޑައަޅާނެ ހަމައެއް އޮތްކަމަށް ނުފެނެއެވެ. ގެންވެސް ގޮތެއް ގުޅި

 -މުގައި ހިމެނުމާއި އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ނުލިބުން: އާ ގުޅިގެން ޤާނ ނާ ޚިލާފު މާއްދާއެއް އެއްބަސްވު އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ 

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

ހިމަނާފައިވާ   މަހުދ ދުކޮށް  ފައިސާ  ގަޑީގެ  އިތުރު  ލިބިދެވެންޖެހޭ  ފަރާތަށް  ގަވާއިދާ  ހުށަހެޅި  ާޤނ ނާއި  މާއްދާއަކީ 

ގައިދުކޮށް  ފައިސާ  އިތުރުގަޑީގެ  ޙައްުޤވާ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މާއްދާއެއްކަމަށްވާތީ،  ހިމަނާފައިވާ  ޚިލާފަށް 

މައްސަލަ   ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ޚިލާފަށްކަމުގައި  ާޤނ ނާއި  އެކުލަވާލާފައިވަނީ  އެއްބަސްވުން  މަހުދ ދުކުރުމާއެކު 

 ފަރާތަށް ޙައްުޤވާ އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ އަދި ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުން ލިބިދެވޭ ހުށަހެޅި

އިނާޔަތުގެ ފައިސާ ހޯދުމަށް ދަޢުވާ ކުރުމުގެ ޙައްުޤ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބިގެންވާކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް 

 ގަޑީގެ ފައިސާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނަގައިދެވިދާނެ ހަމައެއް އޮތްތޯ އެދިފައިވާ ނުކުތާއަށް ނަޒަރުކޮށް، އިތުރު

 ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ފަރާތުން 9.1 ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނަންބަރު    ފާހަގަކޮށްފައިވާ  އެގޮތުން  ާޤނ ނު  )ވަޒީފާއާބެހޭ    2008/2ގޮތުގައި 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ވާގޮތުން ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތަށް އެ ާޤނ ނުގެ ދަށުން ލިބިދޭ ޙައްެޤއް   2ާޤނ ނު( ގެ 

ގަވާއިދެ ހަދާ  ލިބޭގޮތަށް  އުނިކަމެއް  ކަމަކަށް  އެފަދަ  ނުވަތަ  ގޮތަށް  ނުލިބޭ  މަންފާއެއް  ނުވަތަ ނުވަތަ  އްގައި 

ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި، އެއްވެސް މާއްދާއެއް ހިމެނިގެންވާނަމަ އެ މާއްދާއެއް ވާނީ ބާޠިލް މާއްދާއެއްކަމުގައި  

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން   34ވަނަ މާއްދާގައިވާގޮތުން އެ ާޤނ ނުގެ   32ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އަދި އެ ާޤނ ނުގެ 

މުވައްޒަފުން   އެންމެ ގިނަވެގެން  އިސްތިސްނާވާ  ތެރޭގައި  ހަފްތާއެއްގެ  އިތުރުގަޑި ނުހިމެނޭގޮތަށް    48ފިޔަވައި 

މަސައްކަތްކުރުވައިގެން ލައްވައި  މުވައްޒަފަކު  އެއްވެސް  އިތުރަށް  ނުވާނެކަމަށް    ގަޑިއިރަށްވުރެ 

ހަފްތާއަކު   ލައްވައި  މުވައްޒަފަކު  ފަރާތަށް  ވަޒީފާދޭ  އިތުރަށް ގަޑިއިރަ   48ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި،  ށްވުރެ 

ާޤނ ނުގެ   ވަޒީފާއާބެހޭ  ކޮށްފިނަމަ  ފަދައި  37މަސައްކަތް  މާއްދާގައިވާ  މުސާރައިން  ވަނަ  މުވައްޒަފުގެ  ން 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށްޖާހް 

 VTR/2022/209މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަހު ޖަޒްލާންއަޙްމަދު 
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 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޓްރައިބިއުނަލް ޒީފާއާބެހޭ  ވަ 
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މަދުވެގެން   މިންވަރުގެ  ޖެހޭ  ހުކުރު   1¼ގަޑިއަކަށް  ކުރުވީ  މަސައްކަތް  އެފަދައިން  އަދި  ފައިސާ  ބަޔަށްވާ 

އެމީހެއްގެ މުސާރައިން ގަޑިއަކަށް ޖެހޭ މިންވަރުގެ މަދުވެގެން  ދުވަސް ނުވަތަ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހެއްގައިނަމަ  

ބަޔަށްވާ ފައިސާ އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި އެ މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ދޭންވާނެކަމަށް    1  ½

ރައްދުވި މައްސަލަ  މިޙާލަތުގައި  ވާޖިބު  ާޤނ ނީ  ދިނުމުގެ  ފައިސާ  ގަޑީގެ  އިތުރު  ފަރާތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ،   

ާޤނ ނުގެ   ވަޒީފާއާބެހޭ  ވުޖ ދުވެގެންވާއިރު،  ވަޒީފާގެ    2މައްޗަށް  ޚިލާފަށް  އާ  )ނ(  އަދި  )ށ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ނަމުގައި   ގެ  ޕޭ"  "ސަރވިސް  އެއީ  -/11,000އެއްބަސްވުމުގައި  ބަޔާންކުރުމަށްފަހު  ރުފިޔާ(  )އެގާރަހާސް  ރ. 

 ކަމަށެވެ.  ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ ހިމެނޭގޮތަށް ދެވޭ ފައިސާގެ

ާޤނ ނު ނަންބަރު މި ނުކުތާއަށް ރައްދު ދެމުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ޖުމުލަގޮތެއްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ   9.2

ވަނަ    37ވަނަ މާއްދާއާއި    32ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުން އެ ާޤނ ނުގެ    34)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނ ނު( ގެ    2008/2

ތިބޭ   38ދާއާއި  މާއް މަާޤމުތަކުގައި  އިސް  ހިންގުމުގެ  ތެރޭގައި  ފަރާތްތަކުގެ  އިސްތިސްނާވާ  މާއްދާއިން  ވަނަ 

މެނޭޖަރުގެ   ޯޝރ މް  އެސިސްޓަންޓް  ގެންދިޔަ  އަދާކުރަމުން  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހިމެނޭއިރު،  މީހުން 

އިސްކޮ އެންމެ  ހިންގުމުގައި  ޝިފްޓް  ޑިއުޓީ  ޯޝރ މްގެ  ވަޒީފާކަމަށާއި،  ވަޒީފާއަކީ  ފަރާތުގެ  ހުންނަ  ށް 

ަޤބ ލުނުކުރެވޭކަމަށާއި،   ލިބެންޖެހޭކަމަށް  ފައިސާ  ގަޑީގެ  އިތުރު  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެހެންކަމުން 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ ބަޔާނުގެ ފުރަތަމަ ޕެރެގްރާފްއާއި މަސްއ ލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތަކުން މައްސަލަ  

ސާފުކޮށް   ހުށަހެޅި ކުރެވިފައިވާކަން  ޙަވާލު  ޒިންމާ  ނިންމުމާއި  ކަންކަން  ޒިންމާތަކަކާއި  މުހިންމު  ފަރާތަކީ 

އޮނިގަނޑަށް   އިދާރީ  ކުންފުނީގެ  ހުށަހެޅި  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އެގޮތުން  އޮންނަކަމަށާއި،  އެނގެން 

ގިންތީގައިކަންވެސް އެނގެން އޮންނަކަމަށް    ބެލުމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ހިމެނެނީ ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓް

 މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  

އެހެންނަމަވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ ހިންގުމުގެ އިސް ފަރާތެއްކަމަށްބުނެ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން   9.3

ނުކުތާއާ ޖުމުލަ  ފާހަގަކުރި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބުނެފައިވަނީގުޅިގެން  ހުށަހެޅި    ،ގޮތެއްގައި  މައްސަލަ 

ފަރާތަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހިންގުމުގެ އިސް ފަރާތެއްކަން ދަލީލުކޮށްދޭނެ އެއްވެސް ހެއްކެއް މައްސަލަ  



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށްޖާހް 

 VTR/2022/209މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަހު ޖަޒްލާންއަޙްމަދު 
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ރައްދުވި ފަރާތަށް ހުށަހެޅިފައިނުވާކަމަށާއި، މުވައްޒަފަކީ ހިންގުމުގެ އިސް މަާޤމެއް އަދާކުރާ ފަރާތެއްތޯ ނުވަތަ 

ކަނޑައެޅުމުގައި އުންނ ންތޯ  ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ  ނުވަތަ ސު   އޮފީހެއްގެ  އެ  މުވައްޒަފަކަށް  އެ  ތެރޭގައި  ރުތަކުގެ 

މަސައްކަތުގެ  މުވައްޒަފެއްގެ  އެ  މިންވަރާއި،  ލިބިފައިވާ  ބާރު  ނިންމުމުގެ  ނިންމުންތައް  ކުންފުންޏެއްގެ 

ނުވަތަޙަމާ ކުންފުނި  މިނިވަންކަމާއި،  ލިބިފައިވާ  ކަންތައްތަކަށް  ކުރާ  ސްޓްރެޓެޖިކް  އުލުގައި  އިދާރާގެ   

ފަންތީގެ  ނުވަތަ  ފެންވަރުގެ  މަތީ  އޭނާގެ  މުވައްޒަފަކު  އެ  މިންވަރާއި،  ފޯރުވޭ  ނުފ ޒު  ނިންމުންތަކަށް 

ވަޒީފާދޭފަރާތު މިންވަރާއި،  ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ  ކޮބައިކަމަށް    ގެފަރާތްތަކަކަސް  އަސްލަކީ  ވިޔަފާރީގެ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ   ނަންބަރު  ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނެކަން  ަޤިޟއްޔާއަށް    HC-A/158/2015ހައިކޯޓުގެ 

މުވައްޒަފުންގެ   އެފަރާތުގެ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސާފުވާކަމަށާއި،  ރިޢާޔަތްކުރުމުން 

އޮނިގަނޑަށް ނަޒަރުކުރުމުން އެންމެ އިސް ފަރާތަކީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުކަން ސާފުވާކަމަށާއި، އަދި މެނޭޖިންގ  

ކްޓަރުގެ ދަށުން ޖެނެރަލް މެނޭޖަރެއް ހުންނަކަމަށާއި، ޖެނެރަލް މެނޭޖަރަށް ޖަވާބުދާރީވާ ނުވަތަ ރިޕޯޓުކުރާ  ޑިރެ

އެ    05 ފަރާތެއްވާކަމަށާއި،  މެނޭޖަރ   05)ފަހެއް(  "ސޭލްސް  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  ފަރާތުގެ   )ފަހެއް( 

ޓަންޓް ޯޝރ މް މެނޭޖަރ" ހިމެނޭކަން އެއްގެ ދަށުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުން ދިޔަ "އެސިސް 

ފަރާތަށް ސާފުވާކަމަށާއި،   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބެލުމުންވެސް  ބަޔާނަށް  ވަޒީފާ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ބަޔާންކުރުމެއް   އެއްވެސް  އެނގޭނެ  ދީފައިވާކަން  ބާރުތަކެއް  ނިންމުމުގެ  ނިންމުންތައް  މުހިންމު  ވިޔަފާރީގެ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ   މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ ބަޔާނަށް ބެލުމުންއަދި  ފެންނަން ނެތްކަމަށާއި،  

އެއްވެސް މިންވަރަކަށް އަމިއްލަ ނިންމުންތައް ނިންމުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައި ބެލެވޭނެ އަސާސެއް 

 ވިޔަފާރި ހިންގާ ކުރިއެރުވުމުގައި ނުފ ޒު  ނެތްކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ

ގަދަ ފަރާތެއްކަމުގައި ބެލެވޭނެ އަސާސެއް ނެތްކަމަށާއި، ބޮޑު މިނިވަންކަމެއްވެސް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް ނ ންކަން 

 ސާފުވާކަމަށްވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

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



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށްޖާހް 

 VTR/2022/209މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަހު ޖަޒްލާންއަޙްމަދު 
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ހިންގުމުގެ " ފަރާތުގެ  ވަޒީފާދޭ  ބުނެފައިއެވަނީ،  ކަމަށް  މީހުން"  ތިބޭ  މަޤާމުގައި  އިސް  އިސްކޮށް   ހިންގުމުގެ  އެންމެ  ދާއިރާގައި 

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

ގޮތުގައި  މަޤާމެއްގެ  އިސް  ގަވާއިދުގައި  ހިންގުމުގެ  ހަދާ  ދަށުން  ޤާނ ނުގެ  މި  މިންގަނޑުތައް  ޝަރުޠުތަކާއި   ކަނޑައެޅުމުގެ 

 ".ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،   9.5 އިބާރާތުން  މައްސަލަމި  ކަންކަމަށާއި،  ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ފަރާތުގެ  ދެފަރާތުން  ހުށަހެޅި   

ފަރާތް  ވަޒީފާ ބަޔާނާއި، މުވައްޒަފުންގެ އޮނިގަނޑާއި، ާޤނ ނީ ނުކުތާތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރިއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

އެ  ގޮތް  ދެނެގަންނާނެ  މީހުން  އެފަދަ  އަދި  ކޮބައިކަމާއި  މުވައްޒަފުންނަކީ  ތިބޭ  އިސްމަޤާމުގައި  ހިންގުމުގެ 

ބަޔާންކޮށްފައިނު ފާހަގަކުރެވުނުނަމަވެސްާޤނ ނުގައި  ނަންބަރު    ،ވާކަން  ހައިކޯޓުގެ  -HC/2015ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

A/158  ކޮބައިކަން  ަޤ އިސްމަާޤމަކީ  ހިންގުމުގެ  ބޭނުމަށް  ާޤނ ނުތަކުގެ  މިފަދަ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ިޟއްޔާގައި 

އުޞ ލުތަކެއް   ބަލައި  ގޮތްތަކަށް  ކުރަމުންދާ  ޢަމަލު  ަޤއުމުތަކުގައި  ކުރިއަރާފައިވާ  ދުނިޔޭގެ  ދެނެގަތުމަށް 

  ،ފައިވާ އުޞ ލުތަކަށް ނަޒަރުކުރާއިރުިޟއްޔާގައި ކަނޑައަޅުއްވާަޤއެގޮތުން އެ  ކަމާއި،ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ

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

 މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކުރެވިދާނެކަމަށް  އެމީހަކު މަސައްކަތްތައް ހިންގާ މަސައްކަތްތަކުގެ އުސ ލުތަކުގެ  ، ބޮލުގައި އެޅިފައިވާ ޒިންމާތަކާއި 

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

މިންވަރާއި  ލިބިފައިވާ  ބާރު  ނިންމުމުގެ  ނިންމުންތައް  ކުރާ   ، ކުންފުންޏެއްގެ  މާހައުލުގައި  މަސައްކަތު  ކަންތައްތަކަށް  އެމީހެއްގެ   

މިނިވަންކަމާއި  މިންވަރާއި   ، ލިބިފައިވާ  ފޯރުވޭ  ނުފ ޒު  ނިންމުންތަކަށް  ސްޓްރެޓަޖިކް  އިދާރާއެއްގެ  ނުވަތަ  އެ    ، ކުންފުނީގެ 

ކޮބައިކަންކަމާއި  މިންވަރަކީ  ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ  ފަރާތްތަކަށް  ފަންތީގެ  މަތީ  އޭނާގެ  ބަލާބެލުމުގައި    ، މުވައްޒަފަކު  މިގޮތަށް  އަދި 

 ގެން އޮތްކަމެވެ......"   ނ ކުންފުނީގެ ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ އަސްލަކީ ކޮބައިކަންވެސް ބެލެވެންޖެހޭނެކަންވެސް އެ 

ބަޔާންވެގެން   9.6 ކުންފުނީގެ އެގޮތުން    ،އޮންނަކަމާއިމިފަދައިން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ހިންގުމުގެ އިސް ފަރާތެއްކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކުރިނަމަވެސް، ހިންގުމުގެ އިސް ފަރާތެއްގެ 

ނގެން ނެތްކަމާއި، އޭގެ އިތުރުން ކުރިކަން އެޙިއްާޞގޮތުގައި ކަނޑައަޅައި އެކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  

ފަރާތަކީ   ރިޕޯޓުކުރަންޖެހޭ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަލާއިރު  ބަޔާނަށް  ވަޒީފާ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށްޖާހް 

 VTR/2022/209މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަހު ޖަޒްލާންއަޙްމަދު 
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ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު މެނޭޖަރުކަމަށް  މުވައްޒަފުންގެ  ޖެނެރަލް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ   ،

ން ކުންފުނީގެ އެންމެ އިސް ފަރާތަކީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުކަމާއި، މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ  އޮނިގަނޑަށް ބެލުމު

ދަށުން މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތަކީ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރުކަމާއި، ޖެނެރަލް މެނޭޖަރުގެ ދަށުން އެކި ޑިޕާޓްމަންޓުތަކުގެ 

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

މައްސަލަ ހުށަހެޅި    ،މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނަނީ އެ ސެކްަޝން/ޑިވިޜަންގެ ސޭލްސް މެނޭޖަރުކަމަށްވާއިރު

މެނޭޖަރުގެ ސޭލްސް  އިސްވެދެންނެވުނު  ކުރަންޖެހެނީ  މަސައްކަތް  މައްސަލަ  ދަށުންކަމަށްވާތީއާއި،    ވެސް ފަރާތް 

ޒި ފަރާތުގެ  ތެރޭގައި  ހުށަހެޅި   and submit the ‘maintain monthly work planންމާތަކުގެ 

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

,on reorder level / purchase requirementsguide to the management   ްމިފަދައިނ "

ލިބިފައިވާ   ބާރު  ނިންމުމުގެ  ނިންމުންތައް  ކުންފުނީގެ  އެ  ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އޮތުމުން  ބަޔާންކޮށްފައި 

ފަރާތެއްކަމަށް އަދި މަސައްކަތުގެ މާޙައުލުގައި ކުރާ ކަންކަން ކުރުމުގައި މިނިވަންކަން ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްކަމަށް 

ރެވުނު ސަބަބުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި  ބުރަނުވެވޭތީ، އިސްވެބަޔާންކު 

   ކުންފުނީގެ ހިންގުމުގެ އިސް މަޤާމެއްގައި ހުރި ފަރާތެއްކަމަށް ބުރަނުވެވެއެވެ. 

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

ޤާނ ނުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އިތުރު ގަޑީގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނަމަ އެ މުވައްޒަފަކަށް އިތުރު ގަޑީގެ  

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

 ފެުބރުވަރީ  J-SCR/20/0006  (01ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ނަންަބރު    ހްޖާކޮށްފައިވާ  ގައި ސޮއި  2020ފެުބރުވަރީ  

 ؛ ވަނަ މާއްދާއަށް ބެލުމުން އެ މާއްދާގައި 3.7( ވަޒީފާގެ އެއްަބސްވުމުގެ 2020

“3.7: Service Pay (Include OT Pay): MVR 12,500/- (Maldivian Rufiyaa Twelve 

Thousand Five Hundred)” 



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

ހިމަނައިގެން   ފައިސާވެސް  ގަޑީގެ  ގޮތުގައަދި  އިތުރު  ފައިސާއެއްގެ  ދެވޭ  ކަނޑައެޅިގެން  ޢަދަދެއް  އި  ވަކި 

ވަނަ މާއްދާއާ ގުޅިގެން އުފެދިފައިވާ ޚިލާފަކީ    3.7ޙަވާލާދެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ    ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، އިސްވެ

މައްސަލައިގައި   މި  ޚިލާފެއްކަމަށްވާއިރު،  އުފެދިފައިވާ  ފެށިގެން  ތާރީޚުން  ސޮއިކުރެވުނު  އެއްބަސްވުމުގައި  އެ 

އެއްބަ ވަޒީފާގެ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މުއްދަތު  މައްސަލަ  އެ    2021ޖަނަވަރީ    30ސްވުމުގެ  ހަމަވާކަމަށް  ގައި 

ފަހު މުއްދަތަށް  އެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  ގޮތުން  ވެސްއެއްބަސްވުމުގައި  ޢަމަލުކޮށްފައިވާ    ދެފަރާތުން 

ބުރަވެވޭކަ ބަލަންޖެހޭކަމަށް  އިތުރުކުރެވިފައިވާކަމަށް  ގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ    2020،  މާއިއެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު 

  އެއްބަސްވުމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މާއްދާތައް އުނިކުރުމަށްފަހު އެއްބަސްވުމަށް އިްޞލާޙެއް ނުގެންނަހާ ހިނދަކު

ބަޔާ އުނިކުރެވިފައިވާކަމަށް  މާއްދާއެއް  އެފަދަ  ހިނދަކު، އަދި  ތިރިނުކުރެވޭހާ  ލިޔުމަށް  އެކަން    01  ންކޮށް 

އޮންނާނެކަމަށް  2020ފެބުރުވަރީ   މަތިން  އެގޮތުގެ  މާއްދާތައް  އެއްބަސްވުމުގެ  ވަޒީފާގެ  ސޮއިކޮށްފައިވާ   ގައި 

 ބުރަވެވެއެވެ. 

ލާފު ދެފަރާތުން އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާއާ ގުޅިގެން އެއްބަސްވުމުގައި ހިމަނާފައި އޮތް މާއްދާއާ ގުޅޭ ޚިއެގޮތުން   9.9

އަހަރު    2020 ފެށިގެން  ވަނަ  ތާރީޚުން  ސޮއިކުރި  ފަރާތް އެއްބަސްވުމުގައި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އޮތްއިރު، 

ވަކިވެފައިވަނީ   ތެރެއިން    2022މާރިޗު    10ވަޒީފާއިން  މުއްދަތުގެ  ވަޒީފާގެ  އޮންނާތީ،  އެނގެން  ކަން  ގައި 

ސާއާ ގުޅޭ ޚިލާފުގެ މުއްދަތު ގުނަން ފެށޭނެ އެންމެ ފަހު ތާރީޚަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އިތުރު ގަޑީގެ ފައި

 ކަމަށް ބުރަވެވޭއިރު،   2022މާރިޗު  10

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

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

 "  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ މައްސަލަ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް  )ހައެއް( 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށްޖާހް 

 VTR/2022/209މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަހު ޖަޒްލާންއަޙްމަދު 
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Phone: 3307701  :ްފޯނ | Fax: 3308774 ފެކްސް:   | Website: www.employmenttribunal.gov.mv    ވެބްސައިޓް:  
 

 

ސެޕްޓެންބަރު   20އިވަނީ  މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މި މައްސަލަ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފަ 9.11

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

 10ފަރާތުގެ އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާއާ ގުޅޭ ޚިލާފުގެ މުއްދަތު ގުނަން ފެށޭނެ އެންމެ ފަހު ތާރީޚުކަމަށް ބުރަވެވޭ  

މު  2022މާރިޗު   ފެށިގެން  ވަޒީފާއާބެހޭ އިން  މައްސަލަ  މި  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގުނުމުން،  އްދަތު 

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

ބަށްޓަކައި، އިތުރު  )ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ސަބަ  06ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ  

ގަޑީގެ ފައިސާއާ ގުޅިގެން އެއްބަސްވުމުގައި ހިމަނާފައިވާ މާއްދާއާ ގުޅޭ ޚިލާފާގުޅޭ މައްސަލަ ބެލެން ނެތްކަމަށް  

ކަނޑައެޅިގެންދާނީ   ގޮތެއް  ގުޅިގެން  ފައިސާއާ  ގަޑީގެ  އިތުރު  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަދި  ކަނޑައަޅައި، 

ގުޅި ޚިލާފާ  ހަމަވެފައިވާ  އިސްވެދެންނެވުނު  މުއްދަތު  ޚިލާފުގެ  އެ  ބުރަވެވޭތީ،  ކަނޑައެޅިގެންކަމަށް  ގޮތެއް  ގެން 

ސަބަބަށްޓަކައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާއާ ގުޅޭ މައްސަލަ ބަލާނެ ހަމައެއް އޮތްކަމަށް  

 ނުފެނެއެވެ.  

 -އުނިކޮށްފައިވުން: އެޑްވާންސް / ލޯނު ގެ ނަމުގައި މުސާރައިން  

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

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

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

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

ފާހަގަކު ހުށަހެޅުމުގައި  މައްސަލަ  ލިބުމުން  މެދުވެރިކޮށް  ހުށަހެޅި  ަޝރީޢަތް  މައްސަލަ  ކަމެއް  އެއް  ރެވިފައިނުވާ 

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

ލޯނު  / 'އެޑްވާންސް  އެގޮތުން  އުނިކޮށްފައިވާކަމަށާއި،  ޢަދަދުތަކެއް  ފައިސާގެ  އުޖ ރައިން  ފަރާތުގެ  ގެ  ހުށަހެޅި   '

ފަރާތުން   ރައްދުވި  މައްސަލަ  މުސާރައިން  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  )ފަންސާސް  -/51,338.64ނަމުގައި  ރ. 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށްޖާހް 

 VTR/2022/209މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަހު ޖަޒްލާންއަޙްމަދު 

                                             

 
26 ގެ  18 ޞަފްޙާ      

 
 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޓްރައިބިއުނަލް ޒީފާއާބެހޭ  ވަ 
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އަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ާޤނ ނު    ފަސްދޮޅަސް ހަތަރު ލާރި(ސް ތިންސަތޭކަ ތިރީސް އަށް ރުފިޔާ  އެއްހާ

ދާއާއި ޚިލާފަށް އުނިކޮށްފައިވާ ފައިސާއެއްކަމަށްވެސް ވަނަ މާއް   55)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނ ނު( ގެ    2008/2ނަންބަރު  

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  

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

 އިސްލާމިކް ބޭންކް  ސާއަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މޯލްޑިވްސް ލޯނުގެ ގޮތުގައި މުސާރައިން އުނިކޮށްފައިވާ ފައި 

ކަނޑާފައިވާ   ލޯނަށް  ނެގި  އެއްބަސްވެ  ޖަމާކުރުމަށް  ކެނޑުމަށްފަހު  މުސާރައިން  ލޯނަށް  ނެގި  އިން 

މަށްވެސް  ފައިސާއެއްކަމަށާއި، އެފައިސާ ލޯނު ދ ކުރި ފަރާތުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރިކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހަޅާފައިވާނެކަ 

 މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  

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

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

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

 ސިއްކަ ޖަހާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

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

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

 އެ ސްލިޕްތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

 މުސާރަ ދީފައިވާ މުއްދަތު / މަސް 
އެޑްވާންސް/ލޯނު ގެ ގޮތުގައި އުނިކޮށްފައިވާ ޢަދަދު  

 )ރ. އިން( 
 ރ.-/3,895 އަށް  2020ފެބުރުވަރީ  28އިން  2020ފެބުރުވަރީ  01

 ރ.-/4,592 އަށް  2020މާރިޗު   31އިން  2020މާރިޗު  01
 ރ.-/1,863 އަށް  2020އެޕްރީލް  30އިން  2020އެޕްރީލް  01

 ރ.-/1,863 އަށް 2020މޭ  31އިން  2020މޭ  01
 ރ.-/1,863 އަށް 2020ޖ ން  30އިން  2020ޖ ން  01



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށްޖާހް 

 VTR/2022/209މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަހު ޖަޒްލާންއަޙްމަދު 

                                             

 
26 ގެ  19 ޞަފްޙާ      
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 ރ.-/1,863 އަށް  2020ޖުލައި   31އިން   2020ޖުލައި  01
 ރ.-/1,863 އަށް  2020އޮގަސްޓު  30އިން  2020އޮގަސްޓު  01

 ރ.-/1,863 އަށް 2020ސެޕްޓެންބަރު  30އިން  2020ސެޕްޓެންބަރު  01
 ރ.-/1,863 އަށް 2020އޮކްޓ ބަރު  31އިން  2020އޮކްޓ ބަރު  01
 ރ.-/1,863 އަށް  2020ނޮވެންބަރު  30އިން  2020ނޮވެންބަރު  01
 ރ. -/1,863.22 އަށް  2020ޑިސެންބަރު  31އިން   2020ޑިސެންބަރު  01

 ރ.-/1,863 އަށް  2021ޖަނަވަރީ  31އިން   2021ޖަނަވަރީ  01
 ރ.-/1,863 އަށް  2021ފެބުރުވަރީ  28އިން  2021ފެބުރުވަރީ  01

 ރ.-/1,863 އަށް  2021މާރިޗު   31އިން  2021މާރިޗު  01
 ރ. -/1,863.22 އަށް  2021އެޕްރީލް  30އިން  2021އެޕްރީލް  01

 ރ. -/1,863.22 އަށް 2021މޭ  31އިން  2021މޭ  01
 ރ. -/1,863.22 އަށް 2021ޖ ން  30އިން  2021ޖ ން  01
 ރ. -/1,863.22 އަށް  2021ޖުލައި   31އިން   2021ޖުލައި  01
 0 އަށް  2021އޮގަސްޓު  31އިން  2021އޮގަސްޓު  01

 ރ. -/3,726.44 އަށް 2021ސެޕްޓެންބަރު  30އިން  2021ސެޕްޓެންބަރު  01
 ރ. -/1,863.22 އަށް 2021އޮކްޓ ބަރު  31އިން  2021އޮކްޓ ބަރު  01
 ރ. -/1,863.22 އަށް  2021ނޮވެންބަރު  30އިން  2021ނޮވެންބަރު  01
 ރ. -/1,863.22 އަށް  2021ޑިސެންބަރު  31އިން   2021ޑިސެންބަރު  01

 ރ. -/1,863.22 އަށް  2022ޖަނަވަރީ  31އިން   2022ޖަނަވަރީ  01
 ރ. -/1,863.22 އަށް  2022ފެބުރުވަރީ  28އިން  2022ފެބުރުވަރީ  01

 0 އަށް  2022މާރިޗު   31އިން  2022މާރިޗު  01
  ރ. -/51,338.64 ޖުމުލަ 

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

ނެގި ލޯނަށް ކަނޑާފައިވާ ފައިސާއެއްކަމަށް މައްސަލަ    ،ޖަމާކުރުމަށް އެއްބަސްވެލޯނަށް މުސާރައިން ކެނޑުމަށްފަހު  

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

 ؛ މާއްދާގެ )ށ( ގައި

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

 .ޙާލަތުތަކުގައެވެ 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށްޖާހް 

 VTR/2022/209މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަހު ޖަޒްލާންއަޙްމަދު 

                                             

 
26 ގެ  20 ޞަފްޙާ      
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ނުވަތަ ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ދީފައިވާ،   ( ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން މުވައްޒަފަކަށް ހޯދައިދީފައިވާ ގެއެއް ނުވަތަ ދިރިއުޅޭނެ ތަނެއް ހޯދުމަށް، 2) 

އެމުވައްޒަފަކަ  އޭނާ  ލިބެންވާ ނުވަތަ  މުދަލަކަށް  ވިއްކާ  ލޯނަކާ   ށް  ދ ކުރާ  އެމުވައްޒަފަކަށް  އޭނާ  ނުވަތަ  ގުޅޭގޮތުން  ފައިސާއާ 

އޭނާ  ދީފައިވާ  ނުވަތަ  ގޮތުގައި  އެޑްވާންސްގެ  މުސާރައިގެ  ނުވަތަ  ލޯނަކާ  ހޯދައިދޭ  ގުޅޭގޮތުން   ގެރެންޓީކޮށްދީގެން  އަދަދަކާ 

އެ  ލިބިގެން،  ލިޔުމަކުން  ހުއްދަ،  އަދަދަކަށް،   މުވައްޒަފެއްގެ  ތިންބައިކުޅަ   ހުއްދަދޭ  އުޖ ރައިގެ  ލިބޭ  މުވައްޒަފަކަށް  ނުވަތަ 

 ؛"އުނިކުރުން  އެއްބަޔަށްވުރެ ގިނަ ނުވާނޭހެން އުނިކުރާ 

  ، މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމުން، ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތުން ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުގެ އަތުން ލޯނެއް ނަގާފައިވާނަމަ 10.6

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

ފަދައިން އެ މުވައްޒަފަށް ލިބޭ އުޖ ރައިގެ    މުވައްޒަފު ހުއްދަ ދޭ ޢަދަދަކަށް އަދި އެ ާޤނ ނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ންކުރެވުނު މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކުރުމުން އެނގެން  ތިންބައިކުޅަ އެއްބަޔަށްވުރެ ގިނަ ނުވާ ގޮތުގެމަތިންކަން އިސްވެބަޔަ

އޮތްއިރު، މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ލޯނެއް ނަގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް 

ނުމާ  އެ ސްލިޕްއަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލޯނު ދި  ،އިސްލާމިކް ބޭންކްގެ ސްލިޕެއް ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް

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

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

ލާ ތޭރަ  ރުފިޔާ  ތިނެއް  ތިރީސް  ފަސްސަތޭކަ  ފަރާ)ނުވަހާސް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އިތުރަށް  އަށްވުރެ  ތުގެ  ރި( 

އޮންނާތީއާއި، އެނގެން  ބެލުމުން  މުސާރަ ސްލިޕްތަކަށް  އުނިކޮށްފައިވާކަން  ހުށަހެޅި    އަދި   މުސާރައިން  މައްސަލަ 

ގޮތުން   އަދާކުރުމުގެ  ލޯނު  އެ  ނަގާފައިވާނަމަ  ލޯނެއް  އަތުން  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  މައްސަލަ ފަރާތުން 

ދެފަރާތުގެ   ގުޅިގެން  ޢަދަދާ  އުނިކުރެވޭނެ  ބަހާލައިގެން  މައްޗަށް  މަހެއްގެ  ކޮންމެ  މުސާރައިން  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި 

ނެތުމުން އެނގެން  ވެފައިވާކަން  އެއްބަސްވުމެއް  ކޮންމެ    ،ދެމެދުގައި  މުސާރައިން  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

މައް  ޢަދަދަކީ  އުނިކޮށްފައިވާ  ހުއްދަމަހެއްގައި  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  އުނިކޮށްފައިވާ    "ލިޔުމުން"   ސަލަ  ލިބިގެން 

ޢަދަދުތަކެއްކަން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާ ސަބަބަށްޓަކައި، އެޑްވާންސް/ލޯނު ގެ ގޮތުގައި  

ންސާސް  )ފަ  ރ.-/51,338.64މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މުސާރައިން އުނިކޮށްފައިވާ ޢަދަދުތަކުގެ ޖުމުލައަށްވާ  



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށްޖާހް 

 VTR/2022/209މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަހު ޖަޒްލާންއަޙްމަދު 

                                             

 
26 ގެ  21 ޞަފްޙާ      
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ފަސްދޮޅަސް  އެއްހާ ރުފިޔާ  އަށް  ތިރީސް  ތިންސަތޭކަ  ލާރި(ސް  މައްސަލަ    ހަތަރު  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

 ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމުގައި ދެކެމެވެ. 

އް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި  މަސައްކަތު ގަޑިތައް އެނގޭނެ ލިޔުންތަގެ  ފަރާތުލަ ހުށަހެޅި މައްސަ  .11

ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި  ށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޙައްުޤވާ  ކުރުމަޙިއްާޞފަރާތަށް  

ލިބިދެވޭ   ކުރުމުން  ހޯ މަސައްކަތް  ފައިސާ  ފަރާތަށް ޢިނާޔަތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޙައްުޤ  ކުރުމުގެ  ދަޢުވާ  ދުމަށް 

އެދިފައިވާ ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް  ޙައްުޤވާ  އިރު،  ލިބިގެންވާކަމަށް  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  ބަންދު މައްސަލަ  ރަސްމީ 

ލިބިދެވޭ   ކުރުމުން  މަސައްކަތް  ފައިސާދުވަސްތަކުގައި  ހުށަހެ  ޢިނާޔަތުގެ  ނަގައިދެވިދާނެ މައްސަލަ  ފަރާތަށް  ޅި 

 ؛ހަމައެއްތޯ ނަޒަރުކުރާއިރު

 ؛ވަނަ މާއްދާގައި 38ހޭ ާޤނ ނު( ގެ )ވަޒީފާއާބެ 2008/2ނ ނު ނަންބަރު ާޤ 11.1

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

  ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔާ އެއްވަރުގެ އަދަދެއްގެ ފައިސާ އޯވަރޓައިމްގެ  މަދުވެގެން ކަނޑައެޅިފައިވާ މުސާރައިން ދުވާލަކަށްޖެހޭ މިންވަރުގެ 

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

ބަޔާންކޮށްފައިވު 11.2 ރަސްމީ  މުންމިފަދައިން  ދުވަހެ،  މަސައްކަތްއްގައި  ބަންދު  ލައްވައި  އެ   މުވައްޒަފަކު  ކުރުވާނަމަ 

މުސާރައިން ދުވާލަކަށް ޖެހޭ މިންވަރުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔާ އެއްވަރުގެ ޢަދަދު އިތުރު    ފައިވާމުވައްޒަފަށް ކަނޑައެޅި

މަވެސް މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ  އެހެންނަކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،  ގަޑީގެ ފައިސާގެ އިތުރުން ދޭންޖެހޭނެ

ފަރާތްހު ތެރެއިން  މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ    ށަހެޅި  ދުވަސްތަކުގެ  ބަންދު  ދާގައި  މާއްއިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ރަސްމީ 

ސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މި މައްސަލައިގައި  އްފްީޞލެއް މަތަކާ ގުޅޭ ތަ ދުވަސްބިފައިނުވާގޮތަށް އުޖ ރަ ލިކުރާބަޔާން

ނަންބަރު  ދި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާއިރު،   ހައިކޯޓުގެ  ވަނަ    57ަޤިޟއްޔާގެ    HC-A/304/2020ވެހިރާއްޖޭގެ 

 ؛ނުކުތާގައި



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށްޖާހް 

 VTR/2022/209މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަހު ޖަޒްލާންއަޙްމަދު 
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނ ނާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އަޅުގަނޑަށް  "މި މައްސަލައިގައި މުޙައްމަދު ޒާލިފް ަވޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުަގއި އެދިފައިަވނީ  '

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

މަސްދުަވހު މަސައްކަތްކުރި އިރު މުޙައްމަދު ޒާލިފު   14މަސްދުަވހުެގ މުސާރަ އިނާޔަތްތަކާ އެކުަގއި އަދި ކުްނފުނީަގ    1ހުރީމަ ލިބެްނޖެހޭ  

ހަރަ ކަންތައްތަކަށް  ކުންފުީނެގ  ލިބުމަށެެވ."  އަތުން  ފައިދާ  ަވޒީފާއާބެހޭ ދުެވފައިާވ  ފަރާތުން  ޒާލިފުެގ  މުޙައްމަދު  ުގޅިެގން  މައްސަލައާ 

އެއްބަސްުވމުެގ   ަވޒީފާެގ  އޭާނެގ  ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި  ބަޔާނަކުްނެވސް  ހުށަހެޅި  އަދި  ާވހައަކުްނެވސް  ދެއްކި  މުޅި ޓްރައިބިއުނަލުގައި 

ާވތީއެއް ފެންނާކަށްނެތެެވ. މުޙައްމަދު ޒާލިފު ަވޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުަގއި އެދިފައިާވ ކަންކަމުެގ ތެރޭގައި  މުއްދަތަށް ަނގައިދިުނމަށް އެދިފައި 

ޮގތުެގ މަތިން އޭާނއަށް ލިބެންާވ އެްނމެހާ ޙައްޤުތައް ލިބިދިުނން" މާނަކުރުމުަގއި އެއީ މުޙައްމަ  ދު ޒާލިފު "ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޤާނ ނާ އެއްޮގތްާވ 

މާރިސް  އެދިފައިުނިވ ޒާލިފުއާ  މުޙައްމަދު  ުނެވުވނުަނމަެވސް  ޖަާވބުދާރީ  ޚަސްމަށް  އަެނއް  މައްސަލައިެގ  ބަދަލާއިމެދު  އަދި  ނަމަެވސް 

ަވޒީ ޢިނާޔަތް  ަވޒީފާެގ އެއްބަސްވުމުެގ މުޅި މުއްދަތަށް މުސާރައާއި  ެވފައިާވ  ލިމިޓެޑާއި ދެމެދު  ޕްރައިެވޓް  ކޮމްޕެނީ  ފާއާބެހޭ  ކޮންޓްރަކްޝަން 

 ' ނަލްެގ އަމިއްލަ އިސްެނުގމަށް ކަނޑައެޅިދާނެކަމެއްކަމުގައި ުނދެކެމެެވ.ޓްރައިބިއު

ފެބުރުވަރީ    01އެދިފައިވާ ފަދައިން     މި މައްސަލައިގައި ހުށަހެޅި ފަރާތްމައްސަލަ  ވާއިރު،  މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި  11.3

ހާޒިރުވި ތާރީޚުތަކާއި    ވަޒީފާއަށްހެޅި ފަރާތްމައްސަލަ ހުށަގެ ނިޔަލަށް    2022މާރިޗު    10އިން ފެށިގެން    2022

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން   ފަރާތުގެ ޙާިޟރީއެއް   ހުށަހެޅި ގޭނެހެން މައްސަލައަދާކޮށްފައިވާ ގަޑިތައް އެނ  ވަޒީފާ

ހުށަހަޅާފައިވާ  2022ނޮވެންބަރު    22 އެގައި  އޮތްއިރު،ނގެންކަން  މައެ ހާިޟރީ    ގުޅިގެން  ހުށަހެޅި  އާ  އްސަލަ 

ފާހަގަކޮށްފައިނުވާތީއާއި،   ކަމެއް  އެއްވެސް  ދުވަސްތަކުފަރާތުން  ބަންދު  ގޮތުގައި  ރަސްމީ  އަޅާފައިވާ  ކަނޑަގެ 

ނުލިބިވަނީ ކޮން ކޮން    ޙައްުޤވާ ފައިސާގައި   ދުވަސްތަކެއްއެހުށަހެޅި ފަރާތަށް  ދުވަސްތަކުގެ ތެރެއިން މައްސަލަ  

މި ނުކުތާއާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ރައްދުވި ން  މުފައިނުވުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ސާފުކޮށްދީދުވަސްތަކެއްގައިކަ

ޖަވާބު ފުރުަޞތު  ދާރީ ފަރާތަށް  ނަންބަރު  ދި ،  ތީލިބިފައިނުވާވުމުގެ  ހައިކޯޓުގެ    HC-A/304/2020ވެހިރާއްޖޭގެ 

ފަރާތަށް  ަޤިޟއްޔާ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ރިޢާޔަތްކޮށް  ކުރުމުން  އަށް  މަސައްކަތް  ދުވަސްތަކުގައި  ބަންދު  ރަސްމީ 

 ފެނެއެވެ.  ދެވޭނެ ހަމައެއް އޮތްކަމަށް ނުނަގައި ޢިނާޔަތުގެ ފައިސާލިބިދެވޭ 

ކަމަށް ބުނެ މައްސަލަ އާ ގުޅިގެން  19-ހެންކަމުން އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު އެންމެހައި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ކޮވިޑްއެ .12

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

ހިމަނާފައިވާ   ޚިލާފަށް  ާޤނ ނާ  މާއްދާއަކީ  ހިމަނާފައިވާ  އެއްބަސްވުމުގައި  ވަޒީފާގެ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށްޖާހް 

 VTR/2022/209މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަހު ޖަޒްލާންއަޙްމަދު 

                                             

 
26 ގެ  23 ޞަފްޙާ      

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

Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 

Phone: 3307701  :ްފޯނ | Fax: 3308774 ފެކްސް:   | Website: www.employmenttribunal.gov.mv    ވެބްސައިޓް:  
 

 

ދެ    މާއްދާއެއްކަމަށްވާތީ މި  ހުށަހަޅާފައިވާ  އެދި  ލިބިދިނުމަށް  ފައިސާ  ގަޑީގެ  އިތުރު  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

މި ދެ މައްސަލަ ބެލުމުގެ    ،މައްސަލަ ބެލުމަށް ާޤނ ނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތު ފާއިތުވި ފަހުން ހުށަހަޅާފައިވާތީ

ކަނޑައަޅަ  ނުވާކަމަށް  ލިބިގެން  ޓްރައިބިއުނަލަށް  މުސާރަ  އިޚްތިާޞްޞ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނަމަވެސް  އި، 

ސް ތިންސަތޭކަ ތިރީސް ންސާސް އެއްހާ )ފަ  ރ.-/51,338.64ލިބިދެވުނު އިރު އެޑްވާންސް/ލޯނު ގެ ނަމުގައި ޖުމުލަ  

ފަސްދޮޅަސް   ރުފިޔާ  ލާރި(އަށް  ނަގައިދިނުމަށް    ހަތަރު  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެފައިސާ  އުނިކޮށްފައިވާތީ 

 ލަ ނިންމަން ފެނެއެވެ. ކަނޑައަޅައި މި މައްސަ
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 ްނމުން: ިނ 

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

  ރަދ  / ޗަންދަނީމާގެ، އަޙްމަދު ޖަޒްލާން ހއ. ހިރިމަ  ،ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބެލިއިރު  ދެފަރާތުން  މަޖިލީހުގައި 

ނަންބަރު:  ) ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )  (A225462ދިވެހި  ލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް  ރަޖިސްޓަރީ    ކުންފުނިޖާހް 

ވަޒީފާގެ    (C-0253/1994ނަންބަރު:   ސޮއިކޮށްފައިވާ  ދެމެދުގައި  ދެފަރާތުގެ  އައިއިރު  އަދާކުރަމުން  ވަޒީފާ  ގައި 

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

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފައިސާކަމަށް  ހިމެނޭގޮތަށްދެވޭ  ފައިސާ  ގަޑީގެ  ޢިނާޔަތެއް   ކަމަށާއި،އިތުރު  ޙައްުޤވާ  ާޤނ ނުން  އެއީ 

ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  އަދި  ޚިލާފަށް  ާޤނ ނާ  މާއްދާއެއްކަމަށްވާތީއާއި،  ހިމަނާފައިވާ  ހަނިކުރެވޭގޮތަށް  ނުވަތަ  އުނިވާގޮތަށް 

އުނިކޮށްފައިވާތީ، އުޖ ރައިން  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ރުހުމެއްނެތި  ފަރާތުގެ    ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މަހު  މައްސަލަ 

ރ. )ސައްވީސްހާސް ތިންސަތޭކަ ފަންސާސް ރުފިޔާ( ކަން ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  -/24,350އުޖ ރައަކީ  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މަހު އުޖ ރައިން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ފައިސާ އުނިކޮށްފައިވަނީ ާޤނ ނާ ޚިލާފަށްކަމަށް  

މައްސަ  އަމިއްލަ  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އަދި  ރުހުމެއްނެތި  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  ލަ 

ޢަދަދަކީ    (Unilaterally)  އިޚްތިޔާރުގައި ޖުމުލަ  ފައިސާގެ  )އެއްލައްކަ    ރ.-/124,616.67އުނިކޮށްފައިވާ 

ފަސްދޮޅަސައްވީސްހާސް   ރުފިޔާ  ސޯޅަ  ހަތެ ހަސަތޭކަ  ލާރި(ސް  ކަނޑައަޅައިދި  އް  ސާބިތުވާކަމަށް  ނުމަށާއި، ކަން 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޙައްުޤވާ އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ގައިދުކޮށް މަހުދ ދުކުރުމާއެކު އެއްބަސްވުން އެކުލަވާލާފައިވަނީ  

ލިޔުންތައް  އެނގޭނެ  ގަޑިތައް  މަސައްކަތު  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ޚިލާފަށްކަމަށް  ާޤނ ނާ 

ކުރުމަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޙިއްާޞ ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ  މައްސަލަ ރައްދުވި

ޙައްުޤވާ އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ އަދި ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުން ލިބިދެވޭ ޢިނާޔަތުގެ ފައިސާ  

ހުށަހެ މައްސަލަ  ޙައްުޤ  ދަޢުވާކުރުމުގެ  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ހޯދުމަށް  ލިބިގެންވާކަމަށް  ފަރާތަށް  ޅި 

ފެށިގެން   ތާރީޚުން  ނިންމާ  މައްސަލަ  ފައިސާ  އެންމެހައި  ތެރޭގައި   30އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ  ދުވަހުގެ  )ތިރީސް( 
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ޖާހް ޕްރައިވެޓް  އެދި    ކުރުމަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށްޚަލާްޞމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދައްކާ  

 ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި މި މައްސަލައިގައި، ވަޒީފާއާބެހޭ ރައްދުވާގޮތަށް  ލިމިޓެޑަށް

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތން އަދުާކަރުމްނ ެގނިްދަޔ ެއިސްސަޓންޓް ޯޝރ ްމ ެމޭނަޖުރެގ ަވޒާީފައީކ ޯޝރ ްމ ިޑުއީޓ ޝްިފޓް  

)ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤނ ުނ( ގެ    2/ 2008ާޤނ ުނ ަންނަބުރ    ިއުރ، ަވޒާީފަކަމްށާވ  ިހްނުގުމަގިއ ެއްނެމ ިއްސޮކްށ ުހްނަނ ަފާރުތެގ

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

ަބާޔނޮްކްށ ަފާރތްތެަކްއަކްނ  ިއްސިތްސާނާވ  ަކނަްކުމްނ  ަބާޔްނޮކށަްފިއާވ  ަފާރަތށް  ިއަފާމއާްދަގިއ  ުހށެަހިޅ  މްައސަަލ  ާވތީ، 

ވަަނ އަަހރު ުމޅި ުދިނޔަެއްށ ުކިރަމިތވި ޮކިވްޑެގ    2020ިއުތުރ ަގީޑގެ ަފިއސާ ިލެބްނޖެހަޭކަމްށ ޤަބ ުލ ުނުކެރޭވަކމާަށިއ،  

ުގިޅެގްނ   ުހަރްސތަކާ  ުކިރަމިތިވ  ިވޔަފިާރަތަކށް  ުގިޅެގްނ  ަވާބާއ  ުހރިހާ   2020ޢަާލީމ  މުަހ  ޭމ  އަަހުރެގ    ަވނަ 

 ުބެނ ޖާހް ްޕަރިއެވޓް  ުމަވްއޒުަފްނެގ ުމާސަރައްށ ބަދުަލ ެގެނިވ، ެއަކން ުހރާިހ ުމވްައޒުަފްނަންށ ިލުޔުމން ެއްނުގނަުކަމްށ

 ަފިއާވިއުރ،  ބާުދީރެވިލިމެޓުޑެގ ަފާރުތްނ ަޖާވ 

އުނިކުރުމާ  19-ކޮވިޑް މުސާރައިން  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގުޅިގެން  ޝަ   އާ  އެކަމުގެ  ޢާންމު ގުޅިގެން  ކުވާ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެ މާއްދާގެ )ށ( ގައި   10ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ާޤނ ނުގެ  

ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މުސާރައިން    19-ކޮވިޑްބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ފާއިތުވިފަހުންކަމުގައިވާތީ،   ގުޅިގެން މައްސަލަ  އާ 

ހުށަހެގުޅިގެން    އުނިކުރުމާ  ަޝކުވާ  މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  ފަރާތް  އިޙްތިޅި  ބެލުމުގެ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ާޞްޞ  ވަޒީފާއާބެހޭ 

 ޅައި،  އި ކަނޑައަލިބިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމުގަ 

ގުޅިގެން   ފައިސާއާ  ގަޑީގެ  ކަނޑައެޅިގެންދާނީ  އިތުރު  ދެމެދުގައި  ގޮތެއް  ވަޒީފާގެ  ދެފަރާތުގެ  ސޮއިކޮށްފައިވާ 

ގުޅި މާއްދާއާ  ހިމަނާފައިވާ  އުފެދިފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި  މައްސަލަ  ގެން  ގޮތެއް  ޚިލާފާގުޅޭ    ކަނޑައެޅުމަށްފަހުގައި އާމެދު 

ގުޅި  ކަމަށްވެފައި، މާއްދާއާ  ހިމަނާފައިވާ  އުފެދިފައިވާއެއްބަސްވުމުގައި  މައްސަލަ  ގެން  ޓްރައިބިއުނަލަށް    ޚިލާފާގުޅޭ  މި 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(    19ލުގެ ގަވާއިދު( ގެ  )ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަ  R-14/2022ގަވާއިދު ނަންބަރު  ހުށަހަޅާފައިވަނީ  

ން އެދިފައިވާ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތު ފަހުގައިކަމަށްވާތީ،މަށްހަމަވު )ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތު  06ގައި ބަޔާންކުރާ 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށްޖާހް 

 VTR/2022/209މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަހު ޖަޒްލާންއަޙްމަދު 

                                             

 
26 ގެ  26 ޞަފްޙާ      
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މައް ގުޅޭ  ފައިސާއާ  ގަޑީގެ  ޓްރައިބިއުނަލުން  ސަލައިތުރު  ވަޒީފާއާބެހޭ  ލިބިގެންނުވާ    ޚްތިާޞްޞއިބެލުމުގެ  އަކީ 

 ޅައި،އި ކަނޑައަމައްސަލައެއްކަމުގަ

ނ ނު  ާޤފައިސާއަކީ  ޅި ފަރާތުގެ މުސާރައިން އުނިކޮށްފައިވާ  ހުށަހެމައްސަލަ  ގެ ގޮތުގައި  އެޑްވާންސް/ލޯނުނަމަވެސް،  އެހެން

ގެ  )ވަޒީފާ  2008/2ނަންބަރު   ާޤނ ނު(  މާއް  55އާބެހޭ  )ވަނަ  )ށދާގެ  ގެ  ވ2ަ(  ނަންބަ(  އެއްގޮނަ  ގޮތުގެ ރާ  ތްވާ 

ސަބަބަށްޓަކައި،   ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާ  ފަރާތަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފައިސާކަން  އުނިކޮށްފައިވާ  މައްސަލަ  މަތިން 

އުނިކޮ މުސާރައިން  ފަރާތުގެ  ޖުމުލައަށްވާ  ހުށަހެޅި  ޢަދަދުތަކުގެ  އެއްހާސް  -/51,338.64ށްފައިވާ  )ފަންސާސް  ރ. 

 ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނަގައިދިނުމަށް ކަނޑައަޅައި، މައްސަލަ  ލާރި( ތިންސަތޭކަ ތިރީސް އަށް ރުފިޔާ ފަސްދޮޅަސް ހަތަރު

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

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

މި މައްސަލަ    އަންގައި އަމުރުކޮށްހް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް  ޖާ ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިޔުމުން އެންގުމަށް، މައްސަލަ ރައްދުވި  

 ނިންމައިފީމެވެ. 

 1444ޖުމާދަލްއާޚިރާ  26

 2023ޖަނަވަރީ  18

 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 

 

 މިފްރާޒް ނިޒާރު هللا ޢަބްދު 

 މެންބަރު ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ
 


