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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

 VTR/2022/238 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

  މުސާރަ ނުލިބުން މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2022ނޮވެންބަރު  17 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2023ޖަނަވަރީ  23 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 އެމް.ޑީ އަބޫ ތަހެރް ، ބަންގްލަދޭޝް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (BX095850Cނަންބަރު:  ޕާސްޕޯޓު)

 ލިމިޓެޑް ޕްރައިވެޓް ޔޮޓު ޓުއަރސް މޯލްޑިވްސް  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (C-135/1995ނަންބަރު:  ރޭަޝންރަޖިސްޓް )ކުންފުނި

 
  

 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

ޔޮޓު   (BX095850Cނަންބަރު:    ޕާސްޕޯޓު)  އެމް.ޑީ އަބޫ ތަހެރްއްޔިތެއްކަމަށްވާ  ރަ  ބަންގްލަދޭްޝގެމި މައްސަލައަކީ  

މޯލްޑިވްސް   މަާޤމު ލިމިޓެޑުގެޕްރައިވެޓް  ޓުއަރސް  ލޭބަރެއްގެ  ހައުސްގެ  ގެސްޓް  މިޔާ  ކާސާ  ހިންގަމުންދާ  ފަރާތުން   

އެމް.ޑީ އަބޫ ތަހެރްއާއި ޔޮޓް ޓުއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ދެމެދު އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތާ  އަދާކުރަމުންދިޔަ މުއްދަތުގައި  

އާއި  ލިބެންޖެހޭ މުސާރަ   މަހުގެ ނިޔަލަށް  ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި  2021ވަނަ އަހަރުގެ މޭ މަހުން ފެށިގެން    2019ޚިލާފަށް  

 ހަ ސެންޓް(ފަސްދޮޅަސް  )އަށްހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ފަންސާސް ހަ ޑޮލަރު    USD8,456.66ޢިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ނުދީވާ  

)އަށްހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ފަންސާސް ހަ ޑޮލަރު    USD8,456.66އަށް ލިބިފައިނުވާ  އެމް.ޑީ އަބޫ ތަހެރް  ލިބިފައިނުވާތީ،

އަކީ  ފަސްދޮޅަސް   ސެންޓް(  ދޭންޖެހޭ  ހަ  ތަހެރްއަށް  އަބޫ  އެމް.ޑީ  ފަރާތުން  ލިމިޓެޑުގެ  ޕްރައިވެޓް  ޓުއަރސް  ޔޮޓު 

  ބޫ ތަހެރްގެ އެމް.ޑީ އަށާއި، އެ ފައިސާ އެކީ އެއްފަހަރާ ދެއްކުމަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި  ފައިސާކަމުގައި ކަނޑައަޅައިދިނުމަ

 



 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  ޔޮޓު ޓުއަރސް މޯލްޑިވްސް 

ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަ ހު މް.ޑީ އަބޫ ތަހެރްއެ  VTR/2022/238މައްސަލަ 
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މޯލްޑިވްސްފަރާތުން   ޓުއަރސް  ވަޒީފާއާބެހޭ    2022ނޮވެންބަރު    17ރައްދުވާގޮތަށް  ޑަށް  ލިމިޓެ  ޕްރައިވެޓް  ޔޮޓް  ގައި 

 ޅުމުން ބެލިފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެ

 

 

 މެންބަރުގެ ރައުޔު 
 

 ރައުޔު   މަރްޔަމް ރިޝްފާގެ 

 ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: މައްސަލައިގައި  

ތަހެރްރައްޔިތެއްކަމަށްވާ    ބަންގްލަދޭްޝގެ .1 އަބޫ  ފަހުން    (BX0958500ނަންބަރު:  ޕާސްޕޯޓް  )  އެމް.ޑީ  )މީގެ 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 'މައްސަލަ    ބުކުރެވޭ ފަރާތް(ޠަ"މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް" ގެ ގޮތުގައި މުޚާ

 އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.   ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރުމުންހުށަހަޅާ ފޯމު' 

ފަރާތަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހިންގަމުންއައި ކާސާ މިޔާ ގެސްޓް ހައުސްގެ ލޭބަރެއްގެ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި   1.1

ތް މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނިކޮށް މައްސަލަ  ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާމަާޤމު އަދާކުރަމުންއައި ފަރާތެއްކަމަށާއި

ާޤނޫނު ނަންބަރު  ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާ ދެމެދު އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް އަދި 

ވަނަ އަހަރުގެ    2021ވަނަ އަހަރުގެ މޭ މަހުން ފެށިގެން    2019)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( އާ ޚިލާފަށް    2/2008

 ނުވާކަމަށާއި، ލަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޙައްުޤވާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތް ދީފައިޖުލައި މަހުގެ ނިޔަ 

މިހާތަ 1.2 ގޮތުގައި  ޢިނާޔަތުގެ  މުސާރައާއި  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  )އަށްހާސް   USD8,456.66ނަށް  މައްސަލަ 

ހަ ސެންޓް( ހޯދުމަށް ލޭބަރ ރިލޭަޝންސް އޮތޯރިޓީއަށްވެސް   ސްހަތަރުސަތޭކަ ފަންސާސް ހަ ޑޮލަރު ފަސްދޮޅަ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް   ހުށަހެޅުނުކަމަށާއި ނަމަވެސް ލޭބަރ ރިލޭަޝންސް އޮތޯރިޓީން މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު

އްދުވި ފަރާތުން އެއްބަސްވެފައިވާ މުއްދަތު ފަހަނައަޅާ ދިޔައިރުވެސް އެ އެއޮތޯރިޓީގެ މުސާރަ ދިނުމަށް މައްސަލަ ރަ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ.  އެންގުމަށް އިޖާބަދީފައިނުވާކަމަށް 



 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  ޔޮޓު ޓުއަރސް މޯލްޑިވްސް 

ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަ ހު މް.ޑީ އަބޫ ތަހެރްއެ  VTR/2022/238މައްސަލަ 
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ފަރާތުން   .2 ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލައިގައި  ލިބިފައިނުވާ އެދިފައިވަނީ،  މި  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

USD8,456.66   ަފަސްދޮޅ ޑޮލަރު  ހަ  ފަންސާސް  ހަތަރުސަތޭކަ  ސެންޓް(    ސް)އަށްހާސް  މައްސަލަ  އަކީ  ހަ 

ށާއި، އެ ފައިސާ އެކީ  ދޭންޖެހޭ ފައިސާކަމުގައި ކަނޑައަޅައިދިނުމަމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  ފަރާތުން    ރައްދުވި 

 ކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. ށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށްއެއްފަހަރާ ދެއްކުމަ

ފަރާތު  .3 ރައްދުވި  ޓްރައިބިއުނަލަށް    2022  ޑިސެންބަރު  26ން  މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ގައި 

 ހަޅާ ފޯމު' އަށް ބެލުމުން އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ހުށަހަޅާފައިވާ "މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ހުށަ

ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ނުލިބިވާ ފައިސާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން  މައްސަލަ   3.1

ރައްދުވި ފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށް ސާބިތުވާ ފައިސާ ދެއްކުމާމެދު މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން   މައްސަލަ

މައްސަލަތައް  ނުކުރާކަމަ  އިއުތިރާުޟ ހުރި  ފަރާތާދެމެދު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތާއި  ރައްދުވާ  މައްސަލަ  ށާއި 

ންދިއުމަށް ނުވަތަ އެހެން ކުންފުންޏެއްގެ ވަޒީފާއަށް  ޙައްލުކުރުމަށްފަހު އެފަރާތުގެ ވަޒީފާ އެފަރާތާއެކު ކުރިއަށްގެ

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. ބަދަލުވާން ބޭނުންވާނަމަ އެކަން ކުރުމަށް ބޭނުންވާކަމަށް 

ޙުކުމެއް  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލައިގައި އެދޭގޮތްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، މައްސަލައިގެ ޢަދުލުވެރި   .4

 ކޮށްދިނުމަށެވެ. 

މައްސަލަ    ތަހެރް   އަބޫ  ޑީ.އެމްރައްދުވާގޮތަށް  ށް  ލިމިޓެޑަ  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް  ޓުއަރސް  ޔޮޓު .5 މި  ހުށަހެޅި 

ފަރާތުގެ ޙާޟިރުގައި ގޮތުން މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ދެ   ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ބަލައި ގޮތެއް ނިންމުމުގެ

 ؛ބޭއްވުމަށްޓަކައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކަށް ނަޒަރުކުރިއިރު

 ؛ަވަނ ާމއާްދެގ )ހ( ަގިއ   54)ަވޒާީފާއބޭެހ ްޓަރިއިބއުނުަލެގ ަގާވއުިދ( ެގ    R-14/2022ަގާވއުިދ ަންނަބުރ   .5.1

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

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

މައްސަލައާމެދު ހުށަހެޅިފައިވާ  ހާޒިރުގައި،  ޣައިރު  ފަރާތުގެ  ރައްދުވާ  މައްސަލަ  ގޮތެއް  ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ، 

 ".ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިގެންވެއެވެނިންމުމުގެ އިޚުތިޔާރު 



 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  ޔޮޓު ޓުއަރސް މޯލްޑިވްސް 

ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަ ހު މް.ޑީ އަބޫ ތަހެރްއެ  VTR/2022/238މައްސަލަ 
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މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އަދި އިސްވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދު  

  ؛ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި 53ގެ 

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

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

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

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

 ".ބަލަންވާނެއެވެ

 މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، 

 

އަޑުއެހުމެއް  .  5.2 މައްސަލައިގެ  އަޑުއެހުމަށް   13:00ގެ    2023  ޖަނަވަރީ  19މި  އެ  ތާވަލުކުރެވި  އަށް 

ކުރެވުނު ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު    މަށް އަންގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް މެއިލްޙާޟިރުވު 

HZR/2023-M3/AV-43/VTR  (17  ީ3202  ޖަނަވަރ  )'ޯބާއްވާ  މެދުވެރިކޮށް  ލިންކު  ވީޑިއޯ/އޯޑިއ 

ރައްދުކުރެވުނުނަމަވެސް   'އަމުރު  ޙާިޟރުވުމުގެ  އަޑުއެހުމަށް ފަރާތަށް  ރައްދުވި  އިސްވެ    ،މައްސަލަ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަމުރުގައިވާ ތާރީޚާއި ގަޑިއަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގައި  

ގަވާއިދު   ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ޙާިޟރުވެފައިނުވާތީ،  އަޑުއެހުމަށް  ވަނަ   53ގެ    2022ބާއްވާ 

މައްސަލައާ   މި  ރިޢާޔަތްކޮށް،  އަށް  )ށ(  ތާވަލުކު  2023  ޖަނަވަރީ  19ގުޅިގެން  މާއްދާގެ    ވުނުރެ އަށް 

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

ޓްރައިބިއުނަލުގެ   ވަޒީފާއާބެހޭ  ކަނޑައަޅައި  އަޑުއެހުންކަމުގައި  ފުރަތަމަ  ޙާިޟރުނުވާ  ފަރާތުން  ރައްދުވި 

'ހާިޟރުނުވާ އަޑުއެހުމެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާކަން އެންގުން'   M3/PRIV/2023/11-200ނަންބަރު  

 ( ލިޔުމުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް އަންގާފައިވާނެއެވެ. 2023 ޖަނަވަރީ 19)

 



 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  ޔޮޓު ޓުއަރސް މޯލްޑިވްސް 

ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަ ހު މް.ޑީ އަބޫ ތަހެރްއެ  VTR/2022/238މައްސަލަ 
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މައްސަލައިގެ    .5.3 އަޑުއެހުމަށް   11:00ގެ    2023  ޖަނަވަރީ  23އަޑުއެހުމެއް  މި  އެ  ތާވަލުކުރެވި  އަށް 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު    ކުރެވުނު  މެއިލްޙާޟިރުވުމަށް އަންގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް  

HZR/2023-M3/AV-VTR/55  (91  ީ3202  ޖަނަވަރ  )'ޯބާއްވާ  މެދުވެރިކޮށް  ލިންކު  ވީޑިއޯ/އޯޑިއ 

މައްސަލަ ރައްދުވި    ،މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ރައްދުކުރެވުނުނަމަވެސް  'އަމުރު  ޙާިޟރުވުމުގެ  އަޑުއެހުމަށް

ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގައި ބާއްވާ އަޑުއެހުމަށް ޙާޟިރުވެފައިނުވާތީ، އިސްވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  

ގައި  2022ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދު  އަމުރުގައިވާ ތާރީޚާއި ގަޑިއަށް ޙާިޟރުވެވެން ނެތްކަން ވަޒީފާއާބެހޭ 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ    ،ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އަންގާފައިނުވާތީ

  ޖަނަވަރީ  23ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން    53ގެ    2022ގަވާއިދު  

އަޑު  2023 ބޭއްވުނު  ލިބިގައި  އަމުރު  ޙާިޟރުވުމުގެ  ފަރާތަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  މަުޤބޫލު    ، އެހުމަކީ 

ނެތި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ޙާިޟރުނުވާ ދެވަނަ އަޑުއެހުންކަމުގައި ކަނޑައަޅައި ވަޒީފާއާބެހޭ  ޢުޛުރެއް

ނަންބަރު   އަޑުއެހުމެއްކަމު  M3/PRIV/2023/16-200ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ގައި  'ހާިޟރުނުވާ 

( ލިޔުމުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް އަންގައި، 2023  ޖަނަވަރީ  23ކަނޑައަޅާފައިވާކަން އެންގުން' )

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

ކަނޑައަ ގޮތެއް  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ  މި  ހާިޟރުގައި  ނިންމާފައިވާކަން  ޣައިރު  ވަޒީފާއާބެހޭ  ޅަން 

އިރު ޙާޟިރުގައި  ޣަ'މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ    M3/PRIV/2023/17-200ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނަންބަރު  

( ލިޔުން'  އަންގާ  ނިންމާފައިވާކަން  ބަލަން  މައްސަލަ  ލިޔުމުން  2023  ޖަނަވަރީ  23ޓްރައިބިއުނަލުން   )

 ފަރާތަށް އަންގާފައިވާނެއެވެ. މައްސަލަ ރައްދުވި 

 

 މައްސަލައިގައި ޢަދުލުވެރި ނިންމުމަކަށް ވާިޞލުވުމަށްޓަކައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެދިފައިވާ ފަދައިން މި .6

ވިދާނެތޯ ބަލަންޖެހޭ  ނަގައިދެމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ކިބައިން    ނުލިބިވާ މުސާރަމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  

އާއި  'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު'    ޅާފައިވާހުށަހަވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް  ހިނދު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  

 ރިޢާޔަތްކޮށް ބެލުމުން އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ލިޔެކިޔުންތަކަށް 



 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  ޔޮޓު ޓުއަރސް މޯލްޑިވްސް 
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ހުށަހަޅާފައިވާޓްރައިބިއު  ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ .6.1 މޯލްޑިވްސް    ނަލަށް  ޓުއަރސް  ޔޮޓް 

ށް ބެލުމުން، މި  ލިޔުމަ  ’Unpaid Salary Details‘  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ލެޓަރ ހެޑްގައި ހަދާފައިވާ

  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއްކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، މި ލިޔުމުގައިވާ   2021އޮގަސްޓު    02ލިޔުމަކީ  

 ތަފްޞީލު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 

Month 

Enterile 

Amount 

Per 

Month 

Salary Deduction 

Balance Remarks 
Pension Loan S. Advance Paid 

May-19 216.66     216.66  

Jun-19 250.00     250.00  

Jul-19 250.00     250.00  

Aug-19 250.00     250.00  

Sep-19 250.00     250.00  

Oct-19 250.00     250.00  

Nov-19 250.00     250.00  

Dec-19 250.00     250.00  

Jan-20 250.00     250.00  

Feb-20 250.00     250.00  

Mar-20 350.00     350.00  

Apr-20 350.00     350.00  

R.Bonus 20 195.00     195.00  

May-20 350.00     350.00  

Jun-20 350.00    350.00 -  

Jul-20 350.00     350.00  

Aug-20 350.00     350.00  

Sep-20 350.00     350.00  

Oct-20 350.00     350.00  

Nov-20 350.00     350.00  

Dec-20 350.00     350.00  

Jan-21 350.00     350.00  

Feb-21 350.00     350.00  

Mar-21 350.00     350.00  

Apr-21 350.00     350.00  

R.Bonus 21 195.00     195.00  

May-21 350.00     350.00  

Jun-21 350.00     350.00  

Jul-21 350.00     350.00  

Total Amount in USD: 8,456.66 

 

 ؛އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެގޮތުން  މުސާރައިގެ ތަފްީޞލަށް ބެލުމުން   ފައިވާބަޔާންކުރެވި   އިސްވެ .6.2



 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  ޔޮޓު ޓުއަރސް މޯލްޑިވްސް 
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އަހަރުގެ    2019 • ގޮތުގައިވާ    މޭވަނަ  މުސާރައިގެ  ޑޮލަރު    USD216.66މަހުގެ  ސޯޅަ  )ދުވިސައްތަ 

ދޭންޖެހޭ ފައިސާގެ  އަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  ފަސްދޮޅަސް ހަ ސެންޓު(  

 ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. 

ފަންސާސް ޑޮލަރު(  )ދުވިސައްތަ    USD250.00މަހުގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައިވާ    ޖޫން ވަނަ އަހަރުގެ    2019 •

ގޮތުގައި  ފައިސާގެ  ދޭންޖެހޭ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އަކީ 

 އިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. ބަޔާންކޮށްފަ

އަހަރުގެ    2019 • ގޮތުގައިވާ    ޖުލައިވަނަ  މުސާރައިގެ  ފަންސާސް  )ދުވިސައްތަ    USD250.00މަހުގެ 

ގޮތުގައި ޑޮލަރު(   ފައިސާގެ  ދޭންޖެހޭ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އަކީ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. 

ފަންސާސް  )ދުވިސައްތަ    USD250.00މަހުގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައިވާ    އޮގަސްޓު ވަނަ އަހަރުގެ    2019 •

ގޮތުގައި ޑޮލަރު(   ފައިސާގެ  ދޭންޖެހޭ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އަކީ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. 

ފަންސާސް  )ދުވިސައްތަ    USD250.00ގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައިވާ  މަހު   ސެޕްޓެންބަރުވަނަ އަހަރުގެ    2019 •

ގޮތުގައި ޑޮލަރު(   ފައިސާގެ  ދޭންޖެހޭ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އަކީ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. 

ފަންސާސް  )ދުވިސައްތަ    USD250.00މަހުގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައިވާ    އޮކްޓޫބަރުވަނަ އަހަރުގެ    2019 •

ގޮތުގައި ޑޮލަރު(   ފައިސާގެ  ދޭންޖެހޭ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އަކީ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. 



 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  ޔޮޓު ޓުއަރސް މޯލްޑިވްސް 
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ފަންސާސް  )ދުވިސައްތަ    USD250.00މަހުގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައިވާ  ނޮވެންބަރުވަނަ އަހަރުގެ  2019 •

ގޮތުގައި ޑޮލަރު(   ފައިސާގެ  ދޭންޖެހޭ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އަކީ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. 

ފަންސާސް  )ދުވިސައްތަ    USD250.00މަހުގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައިވާ  ޑިސެންބަރު  ވަނަ އަހަރުގެ    2019 •

ރަޑޮލަރު(   މައްސަލަ  ގޮތުގައި އަކީ  ފައިސާގެ  ދޭންޖެހޭ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  އްދުވި 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. 

ފަންސާސް  )ދުވިސައްތަ    USD250.00މަހުގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައިވާ    ޖަނަވަރީ ވަނަ އަހަރުގެ    2020 •

ފަޑޮލަރު(   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ގޮތުގައި އަކީ  ފައިސާގެ  ދޭންޖެހޭ  ރާތަށް 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. 

ފަންސާސް  )ދުވިސައްތަ    USD250.00މަހުގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައިވާ    ފެބުރުވަރީވަނަ އަހަރުގެ    2020 •

ފައިސާގެ  ޑޮލަރު(   ދޭންޖެހޭ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ގޮތުގައި އަކީ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. 

އަހަރުގެ    2020 • ގޮތުގައިވާ    މާރިޗުވަނަ  މުސާރައިގެ  ފަންސާސް    ތިންސަތޭކަ )   USD350.00މަހުގެ 

ގޮތުގައި ޑޮލަރު(   ފައިސާގެ  ދޭންޖެހޭ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އަކީ 

 އޮވެއެވެ.   ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން

ފަންސާސް    ތިންސަތޭކަ )   USD350.00މަހުގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައިވާ    އެޕްރީލް ވަނަ އަހަރުގެ    2020 •

ގޮތުގައި ޑޮލަރު(   ފައިސާގެ  ދޭންޖެހޭ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އަކީ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. 

• ‘R.Bonus 20’    ެވާ ގޮތުގައިގ  USD195.00   (  ްސަތޭކަ ނުވަދިހަ ފަސ  )ުއަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި  ޑޮލަރ

 ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. 



 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  ޔޮޓު ޓުއަރސް މޯލްޑިވްސް 

ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަ ހު މް.ޑީ އަބޫ ތަހެރްއެ  VTR/2022/238މައްސަލަ 
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ފަންސާސް ޑޮލަރު(    ތިންސަތޭކަ )   USD350.00މަހުގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައިވާ    މޭވަނަ އަހަރުގެ    2020 •

ގޮތުގައި  ފައިސާގެ  ދޭންޖެހޭ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އަކީ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. 

ފަންސާސް ޑޮލަރު(    ތިންސަތޭކަ )   USD350.00މަހުގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައިވާ    ޖޫންވަނަ އަހަރުގެ    2020 •

ފަރާތަށް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  އެނގެން   ދީފައިވާކަމަށްމައްސަލަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން 

 އޮވެއެވެ. 

އަހަރުގެ    2020 • ގޮތުގައިވާ    ޖުލައިވަނަ  މުސާރައިގެ  ފަންސާސް    ތިންސަތޭކަ )   USD350.00މަހުގެ 

މައްސަލަ  ޑޮލަރު(   ގޮތުގައި އަކީ  ފައިސާގެ  ދޭންޖެހޭ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. 

ފަންސާސް    ތިންސަތޭކަ )   USD350.00މަހުގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައިވާ    އޮގަސްޓު ވަނަ އަހަރުގެ    2020 •

މައްސަލަ  ޑޮލަރު(   ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ގޮތުގައި އަކީ  ފައިސާގެ  ދޭންޖެހޭ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. 

ފަންސާސް    ތިންސަތޭކަ )   USD350.00މަހުގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައިވާ    ސެޕްޓެންބަރުވަނަ އަހަރުގެ    2020 •

ފައި ޑޮލަރު(   ދޭންޖެހޭ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ގޮތުގައި އަކީ  ސާގެ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. 

ފަންސާސް    ތިންސަތޭކަ )   USD350.00މަހުގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައިވާ    އޮކްޓޫބަރުވަނަ އަހަރުގެ    2020 •

ގޮތުގައި ޑޮލަރު(   ފައިސާގެ  ދޭންޖެހޭ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އަކީ 

  އެނގެން އޮވެއެވެ. ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން



 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  ޔޮޓު ޓުއަރސް މޯލްޑިވްސް 

ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަ ހު މް.ޑީ އަބޫ ތަހެރްއެ  VTR/2022/238މައްސަލަ 
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ފަންސާސް    ތިންސަތޭކަ )   USD350.00މަހުގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައިވާ ނޮވެންބަރު ވަނަ އަހަރުގެ  2020 •

ގޮތުގައި ޑޮލަރު(   ފައިސާގެ  ދޭންޖެހޭ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އަކީ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. 

ފަންސާސް    ތިންސަތޭކަ )   USD350.00މަހުގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައިވާ  ޑިސެންބަރު  ވަނަ އަހަރުގެ    2020 •

ގޮތުގައި ޑޮލަރު(   ފައިސާގެ  ދޭންޖެހޭ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އަކީ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. 

ފަންސާސް    ތިންސަތޭކަ )   USD350.00މަހުގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައިވާ  ޖަނަވަރީ  ވަނަ އަހަރުގެ    2021 •

ގޮތުގައި ޑޮލަރު(   ފައިސާގެ  ދޭންޖެހޭ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އަކީ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. 

ފަންސާސް   ތިންސަތޭކަ )  USD350.00މަހުގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައިވާ  ފެބުރުވަރީ  ވަނަ އަހަރުގެ    2021 •

ގޮތުގައި ޑޮލަރު(   ފައިސާގެ  ދޭންޖެހޭ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އަކީ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. 

އަހަރުގެ    2021 • ގޮތުގައިވާ  މާރިޗު  ވަނަ  މުސާރައިގެ  ފަންސާސް    ތިންސަތޭކަ )   USD350.00މަހުގެ 

ގޮތުގައި ޑޮލަރު(   ފައިސާގެ  ދޭންޖެހޭ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އަކީ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. 

ފަންސާސް    ތިންސަތޭކަ )   USD350.00މަހުގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައިވާ  އެޕްރީލް  ވަނަ އަހަރުގެ    2021 •

ގޮތުގައި އަކީ    ޑޮލަރު(   ފައިސާގެ  ދޭންޖެހޭ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. 

• ‘R.Bonus 21’    ާގެ ގޮތުގައިވUSD195.00   (  )ުއަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި  ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ފަސް ޑޮލަރ

 ދޭންޖެހޭ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް 



 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  ޔޮޓު ޓުއަރސް މޯލްޑިވްސް 

ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަ ހު މް.ޑީ އަބޫ ތަހެރްއެ  VTR/2022/238މައްސަލަ 
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ފަންސާސް ޑޮލަރު(    ތިންސަތޭކަ )   USD350.00މަހުގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައިވާ  މޭ  ވަނަ އަހަރުގެ    2021 •

ގޮތުގައި  ފައިސާގެ  ދޭންޖެހޭ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އަކީ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. 

ފަންސާސް ޑޮލަރު(    ތިންސަތޭކަ )   USD350.00މަހުގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައިވާ  ޖޫން  ވަނަ އަހަރުގެ    2021 •

ގޮތުގައި  ފައިސާގެ  ދޭންޖެހޭ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އަކީ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. 

އަހަރުގެ    2021 • ގޮތުގައިވާ  ޖުލައި  ވަނަ  މުސާރައިގެ  ފަންސާސް    ތިންސަތޭކަ )   USD350.00މަހުގެ 

ގޮތުގައި   ޑޮލަރު(   ފައިސާގެ  ދޭންޖެހޭ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އަކީ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. 

ޖުމްލަ  ފައިސާގެ  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭ    އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު •

)އަށްހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ފަންސާސް ހަ ޑޮލަރު ފަސްދޮޅަސް ހަ    USD8,456.66ދަދުގެ ގޮތުގައި  ޢަ

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. ސެންޓް(  

 

 ގައި، ( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ  50 ގެ( ާޤނޫނު ވަޒީފާއާބެހޭ) 2008/2 ނަންބަރު ާޤނޫނު .7

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

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

 އަންނަނިވި ޢިބާރާތުންނެވެ. 

)ށ( ަވޒީފާދޭ އެއްެވސް ފަރާތަކުން އޭާނެގ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރައިން އެއްެވސް އެއްޗެއް އުނިކުރެޭވނީ އަންނަިނިވ  

 .އެެވޙާލަތުތަކުގަ 

 ؛ުނަވތަ ކޯޓު އަމުރަކާ އެއްޮގތްާވ ޮގތުެގމަތިން އުނިކުރަންޖެހޭ އެއްޗެއް އުނިކުރުން  ޤާނޫުނގައިާވ ޮގތުެގމަތިން (1)



 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  ޔޮޓު ޓުއަރސް މޯލްޑިވްސް 
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ަވޒީފާދޭ ފަރާތުން މުަވއްޒަފަކަށް ހޯދައިދީފައިާވ ގެއެއް ނުަވތަ ދިރިއުޅޭނެ ތަނެއް ހޯދުމަށް، ުނަވތަ ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ދީފައިާވ،  (2)

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

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

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

 ؛އެއްބަޔަށްވުރެ ިގނަ ނުާވނޭހެން އުނިކުރާ އުނިކުރުން 

ށް އެމުވައްޒަފެއްެގ ޗުއްޓީއާުގޅޭ ުނަވތަ ބޭސްފަރުވާއާުގޅޭ ނުަވތަ އިންޝުއަރެންސާގުޅޭ ފަންޑަކަށް، ނުަވތަ ޕްރޮިވޑެންޓް ފަންޑަކަ (3)

 ދެއްކުމަށް ލިބެްނޖެހޭ ފައިސާއާގުޅޭޮގތުްނ އުނިކުރާ އުނިކުރުން. [ 

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

 . ޢިބާރާތުންނެވެ އަންނަނިވި

ަވޒީފާދޭ    ،އޭނާެގ މުސާރައިން ކެނޑުން ފިޔަވައި   ،ަގޑީަގއި ަވޒީފާއަށް ނުނިކުްނނަ ަވުގތަށްާވ މިންަވރު]މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާ އަދާކުރަްނޖެހޭ  

 މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާއަށް ނުނިކުތުމާ ުގޅިެގން އިތުރު ޖޫރިމަނާކޮށްެގން ނުާވެނއެެވ.[  ،ފަރާތުން

 ގައި ( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ  54 ގެ( ާޤނޫނު ވަޒީފާއާބެހޭ) 2008/2 ނަންބަރު ާޤނޫނު .7.1

 ތުން މުަވއްޒަފުންނަށް ދޭްނާވެނއެެވ. މުަވއްޒަފުްނނަށް މުސާރަދޭއިރު، އެމުސާރަޔާއެކު ތިރީގައިއެާވ ކަންތައްތައް ހިމެނޭ ލިޔުމެއް ަވޒީފާދޭފަރާ]

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

 ؛އެއްެވސް ޢަދަދެއް އެމުސާރައިެގ ޖުމްލައިން ކަނޑާފައިާވަނމަ، އެޮގތުން ކެނޑި ޢަދަދާއި އެ ޢަދަދު ކަނޑަންޖެހުނު ސަބަބު (2)

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

 ގައި،( ށ) މާއްދާގެ އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ބަޔާންކުރެވިފައިވާއިރު، ޢިބާރާތުން މި .7.2

މާއްދާެގ )ހ( ގައި ބުނެފައިާވ  ]މި މާއްދާެގ )ހ( ގައިާވ ޮގތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރުމުެގ ބަދަލުަގއި، މުސާރައިެގ ބަޔާނުަގއި ހުންނަްނާވނެކަމަށް މި  

ތަށްެވސް  މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭޮގތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި އިންނަ މުސާރައިެގ ދަފުތަރެއްގައި މުވައްޒަފުންލައްާވ، މުސާރަ ލިބޭ ަވުގތު ސޮއިކުރުާވ ޮގ

 ހަމަޖެއްސިދާެނއެެވ.[ 



 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  ޔޮޓު ޓުއަރސް މޯލްޑިވްސް 

ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަ ހު މް.ޑީ އަބޫ ތަހެރްއެ  VTR/2022/238މައްސަލަ 
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 ލިޔުމުން ދިނުމަކީ، ނުވަތަ މުސާރައިގެ  މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކުރެވިފައިވުމުން، މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައިގެ ބަޔާން

މަހަށް  ތައްޔާރުކޮށް އޭގައި މުވައްޒަފުންލައްވާ މަހުން  ދަފްތަރެއް  ހިމެނޭ  މަޢުލޫމާތުތައް  ހުންނަންވާ  ބަޔާނުގައި 

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

ލާޒިމުކަމެއްކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. އެހެންކަމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މި މައްސަލައިގައި ހޯދުމަށް    ންދަށު

ދީފައިވާނަމަ  އެދިފައިވާ   ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެކަން މުސާރަ  ހުށަހަޅައި  ލިޔެކިޔުން  ގުޅޭ  އެކަމާ 

 ންމާއެއްކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ. ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް އޮތް ޒި

 މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޖަވާބު ފޯމުގައި  މި .7.3

ފަރާތާ ހުށަހެޅި  ޙައްލުކުރުމަށްފަހު އެފަރާތުގެ  މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތާއި މައްސަލަ  ހުރި މައްސަލަތައް  ދެމެދު 

ވަޒީފާ އެފަރާތާއެކު ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ނުވަތަ އެހެން ކުންފުންޏެއްގެ ވަޒީފާއަށް ބަދަލުވާން ބޭނުންވާނަމަ އެކަން  

ނޮވެންބަރު    17ތުން  ކުރުމަށް ބޭނުންވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވިނަމަވެސް، މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާ

ވަނަ    2019ފައިވާ 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ  ޅާ ގައި ހުށަހަ  2022

ފެށިގެން   މަހުން  މޭ  މުސާރަ    2021އަހަރުގެ  ނުލިބިވާ  އެފަރާތަށް  ނިޔަލަށް  މަހުގެ  ޖުލައި  އަހަރުގެ  ވަނަ 

ތުމުން، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމަކީ މައްސަލަ  ލިބިދިނުމަށް އެކަނިކަން އެނގެން އޮ

ހުށަހެޅި ފަރާތުން މައްސަލައިގެ މައުޫޟޢުގެ ތެރެއިން ގޮތެއް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އެދިފައިވާ ކަންކަމަށް ނުވާތީ، 

ސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާދެމެދު ހުރި  މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތާއި މައް" މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ  

މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށްފަހު އެފަރާތުގެ ވަޒީފާ އެފަރާތާއެކު ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ނުވަތަ އެހެން ކުންފުންޏެއްގެ  

ބޭނުންވާކަމަށް"  ކުރުމަށް  އެކަން  ބޭނުންވާނަމަ  ބަދަލުވާން  އެދުމަށް    ވަޒީފާއާއަށް  އެދިފައިވާ  މި  ބަޔާންކޮށް 

 ގޮތެއް ކަނޑައެޅިފައެއް ނުވާނެއެވެ. އިގެ ތެރެއިން  މައްސަލަ

  ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގައި ބޭއްވުނު އަޑުއެހުމުގައި   2022  ޑިސެންބަރު  28މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން   .7.4

 މައްސަލައަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާގައި  މި"  ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން

ލިބެންޖެހޭ  މަސައްކަތްކުރި   ޑޮލަރު    USD8,456.66މުއްދަތުގައި  ހަ  ފަންސާސް  ހަތަރު ސަތޭކަ  )އަށްހާސް 

އެ ޢަދަދު ހާމަކޮށްދޭ ީޝޓް ވަޒީފާއާބެހޭ    ށާއިހޯދުމަށްއެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއްކަމަ  ފަސްދޮޅަސް ހަ ސެންޓް(

ހުށަހެޅިފައިވާނޭކަމަށާއި،   ފަރާތުން  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ރައްދުވި  ޢަދަދަށް މައްސަލަ    އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު 



 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  ޔޮޓު ޓުއަރސް މޯލްޑިވްސް 

ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަ ހު މް.ޑީ އަބޫ ތަހެރްއެ  VTR/2022/238މައްސަލަ 

                                             

 

15 ގެ  14 ޞަފްޙާ      
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 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  " ފާހަގަކޮށްފައިވާކަމަށް  ހުށަހަޅާފައިވާ ޖަވާބު ފޯމުގައި  އެފަރާތުން   އިޢުތިރާޒުނުކުރާކަމަށް

   ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަހިނދު،

ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ފައިސާގެ އަދަދާމެދު  މައްސަލަ  ،  ހުމުގައިމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މި އަޑުއެ

ނުކުރާކަމަށް އެއްވެސް   އިޢުތިރާްޟ  އެދުމަށް  އެދޭ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނެތްކަމަށާއި،    މައްސަލައެއް 

 ންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. ބަޔާ

އްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް މަމިފަދައިން ހުރުމުން،    ކަންކަންއިސްވެބަޔާންކުރެވުނު   .7.5

އި ދީފައިވާ ގަ  2021އޮގަސްޓު    02ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  

‘Unpaid Salary Details’    ްމުސާރައިގެ ގޮތުގައި    ދީވާރިޢާޔަތްކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނުއަށ

 )އަށްހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ފަންސާސް ހަ ޑޮލަރު ފަސްދޮޅަސް ހަ ސެންޓް(   USD8,456.66ބަޔާންކޮށްފައިވާ  

ފައިވާނަމަ އެކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ޒިންމާއެއްކަން  ދީލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  މައްސަ 

ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނުދީވާ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކުރާ އެނގެން އޮންނަހިނދު، މި މައްސަލައި 

USD8,456.66  )ްމައްސަލަ ހުށަހެޅި   )އަށްހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ފަންސާސް ހަ ޑޮލަރު ފަސްދޮޅަސް ހަ ސެންޓ

 USD8,456.66އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު    ،މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެއްބަސްވެފައިވާތީފަރާތަށް ދިނުމަށް  

އަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން    )އަށްހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ފަންސާސް ހަ ޑޮލަރު ފަސްދޮޅަސް ހަ ސެންޓް(

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާކަމުގައި ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމަން ފެނެއެވެ.

 

 ނިންމުން: ގެ  އި މައްސަލަ 
 

  ބެލި   މައްސަލަ ،  ލިޔެކިޔުންތަކަށާއި  ހުށަހެޅި  ފަރާތުން  ރައްދުވި   މައްސަލަ  ފަރާތުންނާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ،  ދެންފަހެ

  އެމް.ޑީ އަބޫ ތަހެރް ގެ ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ  ބަންގްލަދޭްޝ  ،ބެލިއިރު   ވާހަކަތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް  ދެއްކި   ދެފަރާތުން  މަޖިލީހުގައި

ޔޮޓު ޓުއަރސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން ހިންގަމުންދާ ކާސާ    (BX095850Cނަންބަރު:    ޕާސްޕޯޓު)

އެމް.ޑީ އަބޫ ތަހެރްއާއި ޔޮޓް ޓުއަރސް ޕްރައިވެޓް   ،މިޔާ ގެސްޓް ހައުސްގެ ލޭބަރެއްގެ މަާޤމު އަދާކުރަމުންދިޔަ މުއްދަތުގައި

ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި    2021ވަނަ އަހަރުގެ މޭ މަހުން ފެށިގެން    2019ލިމިޓެޑާ ދެމެދު އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް  

ކަ ފަންސާސް  )އަށްހާސް ހަތަރުސަތޭ  USD8,456.66އާއި ޢިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ނުދީވާ  ލިބެންޖެހޭ މުސާރަމަހުގެ ނިޔަލަށް  



 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  ޔޮޓު ޓުއަރސް މޯލްޑިވްސް 

ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަ ހު މް.ޑީ އަބޫ ތަހެރްއެ  VTR/2022/238މައްސަލަ 

                                             

 

15 ގެ  15 ޞަފްޙާ      
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)އަށްހާސް    USD8,456.66އަށް ލިބިފައިނުވާ  އެމް.ޑީ އަބޫ ތަހެރް  ލިބިފައިނުވާތީ،  ހަ ސެންޓް(  ސްހަ ޑޮލަރު ފަސްދޮޅަ

ހަ ސެންޓް( އަކީ ޔޮޓު ޓުއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން އެމް.ޑީ    ސްހަތަރުސަތޭކަ ފަންސާސް ހަ ޑޮލަރު ފަސްދޮޅަ 

ށާއި، އެ ފައިސާ އެކީ އެއްފަހަރާ ދެއްކުމަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށް  އަބޫ ތަހެރްއަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާކަމުގައި ކަނޑައަޅައިދިނުމަ

ތަހެރްގެ އަބޫ  އެމް.ޑީ  ޕްރައިވެފަރާތުން    އެދި  މޯލްޑިވްސް  ޓުއަރސް    ވަޒީފާއާބެހޭ  ރައްދުވާގޮތަށްޑަށް  ލިމިޓެ  ޓްޔޮޓް 

 ، މައްސަލައިގައި މި  ފައިވާހުށަހަޅާ ޓްރައިބިއުނަލަށް

ައށް  ެއްމ.ޑީ ައބޫތެަހްރަމްއސަަލ ހުށަހިެޅ    ޮޔޓު ުޓައރްސ މްޯލިޑްވްސ ްޕަރިއެވޓް ިލމެިޓުޑެގ ަފރުާތްނަމްއސަަލ ަރއުްދިވ  

 )އަށްހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ފަންސާސް ހަ ޑޮލަރު ފަސްދޮޅަސް ހަ ސެންޓް(  USD8,456.66  ުމާސަރިއެގ ޮގުތަގިއ ނީުދާވ

ޮޔުޓ ުޓައރސް މްޯލިޑްވްސ ްޕަރިއވެޓް  ފައިސާއަކީ    މިދޭންޖެހޭކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެއްބަސްވެފައިވާތީ،  

 ޅައި،  ދައްކައި ޚަލާސްކުރަންޖެހޭ ފައިސާކަމުގައި ކަނޑައައްަށ  ެއްމ.ީޑ ައބޫ ތެަހްރމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ިލިމެޓުޑެގ  

އެންމެހާ  ބަންދުނޫން(  (2023ޖަނަވަރީ    23)  ،މިއަދު  ފައިސާ  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  )ރަސްމީ  ފެށިގެން            އިން 

ތަންފީޛުކުރުމަށްފަހު،    (ތިރީސް)  30 ފުރިހަމައަށް    ތެރޭގައި   ދުވަހުގެ(  ފަހެއް)  5  ހަމަޖެހޭތާ  އެކަންދުވަހުގެތެރޭ 

ލިމިޓެޑުގެ    ޓުއަރސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް  ޔޮޓުމައްސަލަ ރައްދުވި    އެންގުމަށް،  ލިޔުމުން  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ

އަމުރުކޮށް އަންގައި  ިލިމެޓުޑެގ   ، މައްޗަށް  ްޕަރިއެވްޓ  މްޯލިޑްވްސ  ުޓައރްސ  މައްސަލަ    ޮޔޓު  މި  ހާިޟރުގައި  ޣައިރު 

   ނިންމައިފީމެވެ. 

 1444ރަޖަބު  01
 2023ޖަނަވަރީ  23

 

 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 

 
 

 މަރްޔަމް ރިޝްފާ 

 މެންބަރު ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ                                               


