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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

  ހިރާއްޖެ ދިވެ، ލެމާ  
 VTR/IJ/2020/35-200ނަންބަރު: 

 
 އިޖުރާއީގޮތުން ނިންމި ގޮތް 

 

 VTR/2019/279 މައްސަލަ ނަންބަރު:

 ފަޒާ، ރ. އަލިފުށި ، ޒީޒް މޫސާޢަޢަބްދުލް ފަރާތް: މައްސަލަ ހުށަހެޅި 

 (A248538ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑް ނަންބަރު: )

 ސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އައިލެންޑް ރިސޯޓް ކޮރަލް ފަރާތް: މައްސަލަ ރައްދުވި 

 (C-1236/2016: ަނންބަރު ރަިޖސްޓްރޭޝަން ކުންފުނި)

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މި ށްޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަ މޯލްޑިވްސް އައިލެންޑް ރިސޯޓްސް  ޒީޒް މޫސާ ކޮރަލް ޢަޢަބްދުލް

 22ޖަވާބުދާރީވީއިރު،  ގެ ފަރާތުންޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުމޯލްޑިވްސް އައިލެންޑް ރިސޯޓްސް  ކޮރަލް ގައިމައްސަލައި

 އައިލެންޑް ރިސޯޓްސް  ކޮރަލްމާތާ ގުޅިގެން ޢަބްދުލްޢަޒީޒް މޫސާއާއި ޞޫމައްސަލައިގެ ޙު ގައި މި 2020ރީ ވަރުފެބު

ސުލްަހވެރިކަމާއެކު މައްސަލަ  އެ ގޮތުންދެމެދު ސެޓްލްމަންޓަކަށް އާދެވިަފއިވާކަމަށާއި،  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ މޯލްޑިވްސް

ވަގުތުން  (ރުފިޔާ ހި ހާސް)ވި ރ.-/20,000ހައްލު ކުރުމުގެ މުޤާބިލެއްގެ ގޮތުގައި ޢަބްދުލްޢަޒީޒް މޫސާއަށް 

ދިނުމާއިއެކު، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްަރއިބިއުނަލަށް ހުަށހެޅިފައިވާ މި މައްސަލަ އަނބުރާ ނެގުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާތީ މި 

ކުރިއަށް  އަކީމައްސަލަ މައްސަލަ މިހިނދު ދެމިއޮތްކަމަށް ނުދެކޭީތ މި ޙުސޫމާތު ހައްލުވެފައިވާކަމަށް ދެކޭކަމަށާއި، މި

ނޑައަޅައިދިނުމަށް އެދި ގެންދެވޭ މޯލްޑިވްސް  އައިލެންޑް ރިސޯޓް  ކޮރަލް ރައްދުވިމައްސަލަ ނެ ދަޢުވާއެއްނޫންކަމަށް ކަ

 ؛އިޖުރާއީ ނުކުތާއަށް ނަޒަރުކުރިއިރުހުށަހެޅި  ފަރާތުން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ

 ނެގުމަށް އަނބުރާސުލްހަވެރިކަމާއެކު ހައްލުކޮށް މައްސަލަ  މައްސަލަ މި ފައިވާޅާުހށަހަ ޓްރައިބިއުނަލަށް ވަޒީފާއާބެހޭ

 ރ.-/20,000އެކަމުގެ މުޤާބިެލއްގެ ގޮތުގައި ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޫމސާއަށް އިވާކަމަށާއި، އެއްބަސްވެފަ މޫސާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒް

ކޮރަލް އައިލެްނޑް ރިސޯޓް މޯލްޑިވްސް  )ވިހި ހާސް ރުފިޔާ( ދީފައިވާނެަކމަށް ބަޔާންކޮށް، އެަކން ސާބިުތކުރުމުގެ ގޮތުން

ފެބުރުވަރީ  CASH DISPATCH FOR EXPENCES( '22‘ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ 

 ގައި،މު( ލިޔ2020ު
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'Local Support requested agreement for settlement' 

ރ. )ވިހި ހާސް ރުފިޔާ( -/20,000ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  މި ޢިބާރަތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާަކމާއި، މި ލިޔުމުގައި މައްސަލަ

ލިބިފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް ސޮއިކޮށްފައިވާއިރު، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބުނާފަދަ އެއްބަސްވުމެއް 

މަކީ ލިޔުއެ ށްފައިނުވާނެކަށާއި، ވެފައިނުވާނެކަމަށާއި، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިާވ ލިޔުމުގައި ސޮއިކޮ

އިވާކަްނ ުތހުމަތު ކޮށްފަފަރާތުން  ށް މައްސަލަ ހުށަހެޅިއިވާ ލިޔުމެއްކަމަމައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން އުފައްދާފަ

 އި،ފާހަގަކުރެވޭކަމާ

ވަޒީފާާއގުޅޭ މަްއސަލަތަކުަގއި ވަޒީފާައދާކުރާ ފަރާތަށް ލިިބޭދ ހަްއޤެއް ނުވަތަ މަންފާެއއް ނުލިބޭގޮތަށް ވަޒީާފގެ 

ވަޒީާފގެ އެއްބަސްުވމެްއގައި ވެސް އަދި ގަވާިއދެްއގަިއ ވެސް ވަޒީފާއަާދކުާރ  ،އެއްބަސްވުެމއް އެކުލަވާުނލެވޭެނކަމާއި

)ވަޒިފާއާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ލިބިދެވޭ ޙައްޤެްއ ނުވަތަ މަންފާއެްއ  2002/2ފަރާތަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ަފއިވާނަމަ ެއ މާއްދާެއއް ވާނީ ބާޠިުލ ަމއްދާއަކަށްކަން ޤާނޫނު ނުލިބޭގޮތަށް އެއްވެސް މާްއާދއެއް އެުކލަވާެލވި

ވަނަ މާްއާދގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީަނމަވެސް، ުމވައްަޒފަުކ  2)ވަޒީާފއާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ  2002/2ނަންބަރު 

މަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާޫނުނ މުވައްަޒފަށް ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤެްއ ނުވަތަ މަންފާއެއް ދޫކޮށްލު  ،ވަޒީފާއިން ވަިކވާ ޙާލަތުގައި

ޞަީރހަކޮށް ހުަރސްއަާޅފައިނުާވކަމާއި، ެއހެންނަަމވެސް ެއ ފަދަ ާޙލަތެއްގައި ވެސް މުަވއްޒަފުެގ ޙައްޤުތަްއ 

 އި، އެުމވައްޒަފަކު ވަީޒފާއިން ވަކިުކރާ ޙާލަތުގަ ،ޙިމާޔަތްކޮށް އެ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކުރަްނޖެހޭނެަކމާއި

ޤެއް ދޫކޮށްުލމަށް ވަޒީފާޭދ ފަރާތާއި ވަޒިފާ އަާދުކރާ ފަރާތާ ދެެމުދ އްލިބިދޭ ޙަމުވައްަޒފަކަށް 

މުވަްއޒަފަކު ވަޒިފާިއން ވަކިކުރެވޭ ޙާލަތުގައި އެ މުވައްޒަފަކަށް ާޤނޫނީ ގޮތުން ލިބިދެވޭ  އެއްބަސްވެިވދާނެކަާމއި،

ޒަފަކަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤުަތްއ މަންފާއެއް ނުވަތަ ޙައްޤެއް ޫދކޮށްލުމަށް ސޮއިކުރިުކރުމަކީ ެއ ޙާލަތުގައި އެ މުވައް

ރަނގަޅަށް އެނގިހުރެ ައދި ުފރިހަމަ އިޚްތިޔާރުގައި ކުރާަކމެްއކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ޓްރައިބިއުނަލުތަކުންނާިއ 

 ކޯޓުތަކުން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަަމީކ؛

އެއްބަސްވުުމގެ އިބާރާތް ލިޔެަފއިވަނީ ސާފުކޮށް އަދި މުަވްއޒަފުގެ ތަޢުީލމާއި މަސައްކަތުެގ ތަޖުރިބާގެ  .1

 މައްޗަށް ބަލާއިރު، އެ ުމވައްަޒަފށް ފަޙުމްވާފަދަ ޢިބާރާތުންކަން؛ 

ިއގެން އެއްބަސްވުން ވެިވފައިވަީނ އޮުޅވާލައިެގން ނުވަތަ މަޖުބޫރުން، ނުވަތަ ރަނގަޅުނޫން ބާރެްއ ފޯރުވަ .2

 ނުވަތަ އެ ނޫން ވެސް ވަީޒފާިދން ފަރާތުން ރަނގަޅުނޫން ޢަަމލެއްކޮށްގެން ނޫންކަން؛ 
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އެއްބަސްވުުމގެ ޮސއި ުކރުމުެގ ކުރިން، ެއއްބަސްވުްނ ކިަޔއި، އެ ެއއްބަސްވުުމގެ ަސބަބުން އެ  .3

އެކަށޭނެ ވަގުތު  މުވައްަޒފަށް ލިބިގެންދާނެ މަްނފާތަކާއި ބީވެގެންދާނެ ކަންތަްއތަކާމެދު ވިސްާނލުމަށް

 ލިބިފައިވާން؛ 

ޤާނޫނީ ވަކީަލކާ ނުވަތަ މުަވއްޒަފު ބޭނުންވާ އެހެން ަފާރތަކާނަމަވެސް ަމޝްވަާރކުރުުމެގ ފުރުޞަތު  .4

 މުވައްަޒފަށް ދެވިަފއިވޭތޯ؛

ނޑައެޅުުމގައި މުވައްަޒފަށް  .5 އެއްބަސްވުުމގެ ޝަރުޠުތަކާބެޭހ ގޮތުން ވާހަކަދައްކައި އެ ޝަރުޠުތައް ކަ

 ިމންވަެރއްގެ ދަުއރެްއ ލިބިފައިވާކަން؛ އެއްވެސް

އަދި ޤާނޫނުން ނުވަތަ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްުވމުގެ މައްޗަްށ ބިނާކޮށް މުވައްޒަފަށް ލިބޭ ހައްޤުތަކުެގ   .6

އިތުރުން، މުވައްަޒފަށް ދަޢުާވކުރުމަށް ލިބިފަިއވާ ޙައްޤުތަްއފަދަ މުަވއްޒަފަށް ލިބިަފއިާވ ޙައްޤެއް 

ނޑައެޅިފަިއވުން )consideration(ވަތަ ބަދަލެއް ދޫކޮށްލުުމގެ މުޤާިބލެއް ނު  .ކަ

ނަޑައޅާފައިވާކަން އެނގެްނ  A/363-2013/HCދިވެހިާރއްޖޭގެ ަހއިކޯޓުގެ ނަންބަރު  ،ކަން ގަޟިއްޔާގައި ކަ

 އޮންނަކަމާއި،

ަމއްަސލަ ރަްއދުވި ާފރާތުން ހުށަހަޅާފަިއވާ އިސްވެބަޔާންކުެރވުނު ކަންތައްަތއް މި ަމއްސަަލއަށް ތަޠްބީޤުކުރާއިރު، 

‘CASH DISPATCH FOR EXPENCES( '22  ީ2020ފެބުރުވަރ ) ލިޔުމުްނ މައްސަލަ ަރއްދުިވ

ިދވެހިާރއްޖޭގެ ، އާއިނެަތތީންއެނގެ އެއްބަްސވެފަިއވަީނ ކޮންކަމަކަށްކަންދެެމދު ފަރާތާއި ަމއްސަަލ ހުށަހެޅި ަފރާތާ 

ގަޟިއްޔާގައި ަކނޑައަޅާފަިއވާ ަޝރުޠުތައް ފުރިހަަމވާ އެއްބަސްުވމެްއ  A/363-2013/HCހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

 މޯލްޑިވްސް  ރިސޯޓްސް އައިލެންޑް ކޮރަލްކަން އި ަމއްސަލަ ރަްއދުވާ ަފރަތާ ދެމެުދވެފައިވާ އްަސލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާމަ

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ބަލައި ގޮތެއް  ކީއަމި މައްސަލަ  ދެވިފައިުނވާތީ،ބިޠުކޮށްސާށް ލިމިޓެޑަ ޕްރައިވެޓް

މައްސަލަ ރައްދުވާ ވާބުދާރީވުމަށް މި މައްސަލައަށް މައުޟޫޢީގޮތުން ޖަކަނޑައަޅައި،  ކަމަށްމައްސަލައެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ 

   އަމުރުކުރަމެވެ. އަންގާގެ މައްޗަށް ލިމިޓެޑު ޕްރައިވެޓް މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓްސް އައިލެންޑް ކޮރަލް
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 މިފްރާޒް ނިޒާރުهللا ޢަބްދު

 ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު ވަޒީފާއާބެހޭ                                                    


