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މލެ ،ދިވެހިރއްޖެ

ނަންބަރު200-VTR/IJ/2020/25 :

އިޖުރއީގޮތުން ނިންމި ގޮތް
މައްސަލަ ނަންބަރު:

277/VTR/2019

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރތް:

ޑ
ޒލޭން ް
ސވިޓް ަ
ޕީޓަރ ސިގެންޓލަރް ،
(ޕސްޕޯޓް ނަންބަރު)X2429244 :

މައްސަލަ ރައްދުވ ފަރތް:

ޔުނައިޓެޑް ފުޑް ސަޕްލަޔަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ނބަރު(C-714/2007 :
(ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަ ް

ތން ޔުނައިޓެޑް ފުޑް ސަޕްލަޔަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއަށް ރައްދުވގޮތަށް ހުށަހަޅފައިވ މި
ޕީޓަރ ސިގެންޓލަރގެ ފަރ ު

މައްސަލައިގައި ،ޔުނައިޓެޑް ފުޑް ސަޕްލަޔަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރތުން ޖަވބުދރީވީއިރު ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ޕީޓަރ
ނބަރު
އސްމަޤމެއްގައި ހުރި ފަރތެއްކަމއި ،ހިންގުމުގެ އިސްމަޤމުތަކުގައި ތިބޭ ފަރތްތަށް ޤނޫނު ނަ ް
ސިގެންޓލަރއަކީ ހިންގުމުގެ ި
ވނަ މއްދގެ (ހ)
ތކުން އިސްތިސްނވނެކަމަށް އެ ޤނޫނުގެ ަ 34
( 2/2008ވަޒީފއބެހޭ ޤނޫނު) ގެ  4ވަނަ ބބުގައިވ މއްދ ަ
އ
ހންގުމުގެ އިސްމަޤމެއްގައި ހުރި ފަރތެއްކަމަށްވތީެ ،
ސގެންޓލަރއަކީ ި
އސަލަ ހުށަހެޅި ޕީޓަރ ި
ގައި ބަޔންކޮށްފައިވކަމަށއި ،މަ ް
ލބިގެންނުވތީ ،މި މައްސަލައަކީ ވަޒީފއބެހޭ
ފަރތުން ހުށަހަޅފައިވ މައްސަލަ ބެލުމުގެ އިޚްތިޞޞް ވަޒީފއބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ި
މށް
ލން ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނު ަ
އނޫންކަމުން ،މި މައްސަލަ ބެ ެ
ތޞޞް ލިބިފައިވ މައްސަލައެ ް
ޓްރައިބިއުނަލަށް ބެލުމުގެ އިޚް ި
ނ
މައްސަލަ ރައްދުވ ޔުނައިޓެޑް ފުޑް ސަޕްލަޔަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރތުން ހުށަހެޅި އިޖުރއީ ނުކުތއަށް ޤނޫނީގޮތު ް
ނަޒަރުކުރއިރު،
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ހ
ނ ނަންބަރު ( 14/2008ޤނޫނު ނަންބަރު ( 2/2008ވަޒީފއބެ ޭ
ޤނޫނު ނަންބަރު ( 2/2008ވަޒީފއބެހޭ ޤނޫނު) އަށް ޤނޫ ު
ގ
ނނުގެ  34ވަނަ މއްދގެ (ހ) ެ
ށން ގެނެވުނު އިޞްލޙަށްފަހު އެ ޤ ޫ
ޤނޫނު) އަށް  1ވަނަ އިޞްލޙު ގެނައުމުގެ ޤނޫނު) ގެ ދަ ު
ކން
ނގެ  4ވަނަ ބބުގައިވ މއްދތަ ު
ރވިފައިވ 'ހިންގުމުގެ އިސް މަޤމުތަކުގައި ތިބޭ މީހުން' އެ ޤނޫ ު
 5ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔންކު ެ
އިސްތިސްނވނެކަމަށް

ބަޔންކޮށްފައިވކަމއި،

މުވައްޒަފަކު

ވަޒީފއިން

ވަކިކުރުމ

ގުޅިގެން

އެކަމުގެ

ޝަކުވ

ވޒީފއބެހޭ

އ
ނ އިސްވެބަޔންކޮށްފައިވ ޤނޫނުގެ  28ވަނަ މއްދއިން ކަމުގައި ވީހިނދުެ ،
ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު ލިބިދީފައިވަ ީ
ނންބަރު 2/2008
ނނު ަ
ތރޭގައި ހިމެނޭ މއްދއެއްކަމުގައިވތީ ،ޤ ޫ
މއްދއަކީ އިސްވެބަޔންކޮށްފައިވ ޤނޫނުގެ  4ވަނަ ބބުގެ ެ
ނ
ނނު) އަށް  1ވަ ަ
ނބަރު ( 2/2008ވަޒީފއބެހޭ ޤ ޫ
ނބަރު ( 14/2008ޤނޫނު ނަ ް
ނނު) އަށް ޤނޫނު ނަ ް
(ވަޒީފއބެހޭ ޤ ޫ
ހ އެ ޤނޫނުގެ  34ވަނަ މއްދގެ (ހ) ގެ  5ވަނަ ނަންބަރުގައި
އިޞްލޙު ގެނައުމުގެ ޤނޫނު) ގެ ދަށުން ގެނެވުނު އިޞްލޙަށްފަ ު
ބަޔންކުރެވިފައިވ 'ހިންގުމުގެ އިސް މަޤމުތަކުގައި ތިބޭ މީހުން' ވަޒީފއިން ވަކިކުރުމ ގުޅިގެން އެކަމުގެ ޝަކުވ ވަޒީފއބެހޭ
ހށަނޭޅޭނެކަން އެނގެންއޮންނަކަމއި،
ޓްރައިބިއުނަލަށް ު
ގންޓލަރއަކީ މައްސަލަ ރައްދުވ ޔުނައިޓެޑް ފުޑް ސަޕްލަޔަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ހިންގުމުގެ
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ޕީޓަރ ސި ެ
އިސް މަޤމެއްގައި ހުރި މުވައްޒަފެއްތޯ ބަލއިރު ،ޤނޫނު ނަންބަރު ( 2/2008ވަޒީފއބެހޭ ޤނޫނު) އަށް ޤނޫނު ނަންބަރު 14/2008
(ޤނޫނު ނަންބަރު ( 2/2008ވަޒީފއބެހޭ ޤނޫނު) އަށް  1ވަނަ އިޞްލޙު ގެނައުމުގެ ޤނޫނު) އއި ޤނޫނު ނަންބަރު 22/2016
(ޤނޫނު ނަންބަރު ( 2/2008ވަޒީފއބެހޭ ޤނޫނު) އަށް  5ވަނަ އިޞްލޙު ގެނައުމުގެ ޤނޫނު) ގެ ދަށުން ގެނެވުނު
އިޞްލޙުތަކަށްފަހު ،އެ ޤނޫނުގެ  97ވަނަ މއްދގައި 'ހިންގުމުގެ އިސްމަޤމުގައި ތިބޭ މީހުން' މނަކޮށްފައިވަނީ ހިންގ ކޮމިޓީގެ
މެންބަރުންނއި ،އެ ފެންވަރުގެ އެހެނިހެން މުވައްޒަފުންނއި ،ހިންގުމުގެ ދއިރގައި އެންމެ އިސްކޮށް މަސައްކަތްކުރ ފަރތްތަކުގެ
ގޮތުގައިކަމއި ،ދިވެހިރއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  2015/HC-A/158ޤަޟިއްޔގައި
" ހިންގުމުގެ އިސްމަޤމުތައް ދެނެގަތުމުގައި އެމީހެއްގެ ވަޒީފގެ ނަމއި ،ވަޒީފގައި އެމީހަކު ކުރ މަސައްކަތއި ،އެމީހެއްގެ ބޮލުގައި
އެޅިފައިވ ޒިންމތަކއި އެމީހަކު މަސައްކަތްތައް ހިންގ މަ ސައްކަތުގެ އުސޫލުތަކުގެ މައްޗަށް ރިޢޔަތްކުރެވިދނެކަމަށް އޮންނަކަމއި،
އަދި ހިންގުމުގެ އިސްމަޤމުތަކަކީ ކޮބައިކަން ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ޢުންސުރުތަކަކީ ،އެމީހަކަށް އެއޮފީހެއް ނުވަތަ
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ކުންފުންޏެއްގެ ނިންމުންތައް ނިންމުމުގެ ބރު ލިބިފައިވ މިންވަރއި ،އެމީހެއްގެ މަސައްކަތު މހައުލުގައި ކުރކަންތައްތަކަށް ލިބިފައިވ
މިނިވަންކަމއި ،ކުންފުނީގެ ނުވަތަ އިދރއެއްގެ ސެޓްރެޓަޖިކް ނިންމުންތަކަށް ނުފޫޛު ފޯރުވޭ މިންވަރއި ،އެމުވައްޒަފަކު އޭނގެ މަތީ
ފަންތީގެ ފަރތްތަކަށް ޖަވބުދރީވންޖެހޭ މިންވަރަކީ ކޮބައިކަންކަމއި ،އަދި މިގޮތަށް ބަލބެލުމުގައި ކުންފުނީގެ ނުވަތަ ވިޔަފރީގެ
އަސްލަކީ ކޮބައިކަންވެސް ބެލެވެންޖެހޭނެކަން އެންގެން އޮތްކަމެވެ".
މިފަދައިން ބަޔންކޮށްފައިވކަމއި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރތް އަދކުރަމުން ދިޔައީ ޔުނައިޓެޑް ފުޑް ސަޕްލައިޔަރސް ޕްރައިވެޓް
ނގެ
ޑ އެންޑް ބެވެރޭޖް މަޤމުކަމއި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރތުން ޖަވބުދރީވން ޖެހެނީ ކުންފު ީ
ލިމިޓެޑްގެ ކޮންސަލްޓަންޓް ފު ް
ކ
ގ ވަޒީފ ބަޔނުން އެނގޭތީއއި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރތުގެ މުސރައަ ީ
އސަލަ ހުށަހެޅި ފަރތު ެ
މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރަށްކަން މަ ް
( USD 4,000ހަތަރުހސް އެމެރިކ ޑޮލަރު) ކަމއި،

ފުޑް އެލަވަންސް ގޮތުގައި 1,500/-ރ( .އެއްހސް ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔ)

ލިބޭކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރތުގެ ވަޒީފގެ އެއްބަސްވުމަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮންނތީއއި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރތުގެ ވަޒީފގެ
މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކަށް ބެލުމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރތަކީ އޭނ މަސައްކަތްކުރި ޑިޕޓްމަންޓުތައް ކަމުގައިވ ސޭލްސް އެންޑް
މރކެޓިންގގެ ސުޕަވައިޒަރުކަން އެނގޭކަމއި ،އަދި ހަމައެހެންމެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރތަކީ ކުންފުނީގެ ހިންގުމުގެ ދއިރގައި
މއްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރތް ވަޒީފއިން
ނން އެނގެން އޮންނތީއއިަ ،
ށ އެ ފަރތުގެ ވަޒީފގެ ބަޔ ު
ހަރަކތްތެރިވ މުވައްޒަފެއްކަމަ ް
ވަކިކުރިއިރު އަދކުރަމުންދިޔަ ކޮންސަލްޓަންޓް ފުޑް އެންޑް ބެވެރޭޖްގެ މަޤމަކީ އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުން އެމީހަކަށް
ނ އެނގެން އޮންނތީ ،މިހުރިހ ކަންތައްތައް އެގެން ހުރުމުން ،މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރތުން
ޖަވބުދރީވންޖެހޭ މަޤމެއްކަ ް
ހުށަހަޅފައިވ ހުށަހެޅުންތަކަށއި ،ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބަލއިރު ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ޕީޓަރ ސިގެންޓލަރއަކީ ޔުނައިޓެޑް ފުޑް
މނޭ
ސަޕްލަޔަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ހިންގުމުގެ ދއިރގައި އެންމެ އިސްކޮށް މަސައްކަތްކުރ ފަރތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހި ެ
ޓކައި ޕީޓަރ ސިގެންޓލަރއަކީ ހިންގުމުގެ އިސް މަޤމެއްގައި ހުރި
ފަރތެއްކަމަށް ބުރަވެވޭތީ ،އިސްވެ ބަޔންކުރެވުނު ސަބަބުތަކަށް ަ
ފަރތެއްކަމަށް ބަލަންޖެހޭ ހިނދު،
ހ
ނ ނަންބަރު ( 14/2008ޤނޫނު ނަންބަރު ( 2/2008ވަޒީފއބެ ޭ
ޤނޫނު ނަންބަރު ( 2/2008ވަޒީފއބެހޭ ޤނޫނު) އަށް ޤނޫ ު
ގ
ނނުގެ  34ވަނަ މއްދގެ (ހ) ެ
ށން ގެނެވުނު އިޞްލޙަށްފަހު އެ ޤ ޫ
ޤނޫނު) އަށް  1ވަނަ އިޞްލޙު ގެނައުމުގެ ޤނޫނު) ގެ ދަ ު
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ކން
ނގެ  4ވަނަ ބބުގައިވ މއްދތަ ު
ރވިފައިވ 'ހިންގުމުގެ އިސް މަޤމުތަކުގައި ތިބޭ މީހުން' އެ ޤނޫ ު
 5ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔންކު ެ
އބިއުނަލަށް ޝަކުވ
ށން ވަޒީފއބެހޭ ޓްރަ ި
ނނުގެ  28ވަނަ މއްދގެ ދަ ު
ބހޭ ޤ ޫ
ށފައިވތީ ،ވަޒީފއ ެ
އިސްތިސްނވނެކަމަށް ބަޔންކޮ ް
ށ
ތން މައްސަލަ ހުށަހަޅ ފަރތަ ް
ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު އެ ޤނޫނުގެ  34ވަނަ މއްދގެ (ހ) ގައި ބަޔންކޮށްފައިވ ގޮތުގެ މަ ި
ބރު ( 22/2010ދިވެހިރއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤނޫނު) ގެ ޖަދުވަލު  1ގެ  27ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން
ނ ަ
ލިބިގެންނުވތީއއި ޤނޫނު ނަ ް
ށ
މިފަދަ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އިޚްތިޞޞް ލިބިގެންވަނީ ސިވިލް ކޯޓަށް ކަމުން ،މި މައްސަލައަކީ ވަޒީފއބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަ ް
ބެލެން ނެތް މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމަމެވެ.
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އ ނިންމީ
ސލަ ބަލަ ި
މި މައް ަ

ޢަބްދުﷲ މިފްރޒް ނިޒރު
ނބަރު
މ ް
ވަޒީފއބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ެ
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