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` 

 ވަޒީފ އ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
 މ ލެ، ދިވެހިރ އްޖެ

 /VTR/IJ/2020-25200ނަންބަރު: 
 
 

 އިޖުރ އީގޮތުން ނިންމި ގޮތް 
 

 VTR/2019/277 މައްސަލަ ނަންބަރު:

 ްސވިޓްަޒލޭންޑް ޕީޓަރ ސިގެންޓ ލަރ،  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރ ތް:

 (X2429244 ޕ ސްޕޯޓް ނަންބަރު:) 

 ޔުނައިޓެޑް ފުޑް ސަޕްލަޔަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މައްސަލަ ރައްދުވ  ފަރ ތް:

 C-714/2007): ނަްނބަރު ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކުންފުނި)

 
ރައްދުވ ގޮތަށް ހުށަހަޅ ފައިވ  މި  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއަށްޔުނައިޓެޑް ފުޑް ސަޕްލަޔަރސް ގެ ފަރ ުތން ޕީޓަރ ސިގެންޓ ލަރ

ޕީޓަރ މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ފަރ ތުން ޖަވ ބުދ ރީވީއިރު،ގެ ޔުނައިޓެޑް ފުޑް ސަޕްލަޔަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްމައްސަލައިގައި، 

ޤ ނޫނު ނަްނބަރު  ށްފަރ ތްތަޤ މުތަކުގައި ތިބޭ ހިންގުމުގެ އިސްމަ ކީ ހިންގުމުގެ ިއސްމަޤ މެއްގައި ހުރި ފަރ ތެއްކަމ އި،އަސިގެންޓ ލަރ

ގެ )ހ( ަވނަ މ އްދ  34ށް އެ ޤ ނޫނުގެ އްދ ަތކުން އިސްތިސްނ ވ ނެކަމަވަނަ ބ ބުގައިވ  މ  4ގެ ( ޤ ނޫނު )ވަޒީފ އ ބެހޭ 2008/2

 އެ ިހންގުމުގެ އިސްމަޤ މެއްގައި ހުރި ފަރ ތެއްކަމަށްވ ީތ، އަކީ ޕީޓަރ ިސގެންޓ ލަރމަްއސަލަ ހުށަހެޅި ، އިގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ ކަމަށ 

މި މައްސަލައަކީ ވަޒީފ އ ބެހޭ  ،ވަޒީފ އ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ިލބިގެންުނވ ތީ ޞ ޞްތިޚްލުމުގެ އިބެފަރ ތުން ހުށަހަޅ ފައިވ  މައްސަލަ 

ނޑައަޅައިދިނުަމށް ތްބެެލން ނެ މި މައްސަލަލިބިފައިވ  މައްސަލައެްއނޫންކަމުން،  ޞ ޞްއިޚްތި  ބެލުމުގެ ޓްރައިބިއުނަލަށް ކަމަށް ކަ

ޤ ނޫނީގޮތުްނ  ހުށަހެޅި އިޖުރ އީ ނުކުތ އަށްފަރ ތުން  ގެޔުނައިޓެޑް ފުޑް ސަޕްލަޔަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މައްސަލަ ރައްދުވ  

 ނަޒަރުކުރ އިރު،
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)ވަޒީފ އ ބެޭހ  2008/2)ޤ ނޫނު ނަންބަރު  14/2008އަށް ޤ ނޫުނ ނަންބަރު  )ވަޒީފ އ ބެހޭ ޤ ނޫނު( 2008/2ޤ ނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ެގ  34ވަނަ އިްޞލ ޙު ގެނައުމުގެ ޤ ނޫނު( ގެ ދަުށން ގެނެވުނު އިޞްލ ޙަށްފަހު އެ ޤ ޫނނުގެ  1ޤ ނޫނު( އަށް 

ވަނަ ބ ބުގައިވ  މ އްދ ތަުކން  4ގެ ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔ ންކުެރވިފައިވ  'ހިންގުމުގެ އިސް މަޤ މުތަކުގައި ތިބޭ މީހުން' އެ ޤ ނޫނު  5

ހޭ ބެކަމުގެ ޝަކުވ  ވ ޒީފ އ ވަޒީފ އިން ވަކިކުރުމ  ގުޅިގެން އެ މުވައްޒަފަކު އިސްތިސްނ ވ ނެކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައިވ ކަމ އި،

ކަމުގައި ވީހިނދު، ެއ ވަނަ މ އްދ އިން  28ޤ ނޫނުގެ  ފައިވ އިސްވެބަޔ ންކޮށް ލިބިދީފައިވަނީ  ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤުށް ޓްރައިބިއުނަލަ

 2008/2ތީ، ޤ ޫނނު ަނންބަރު ވ ވަނަ ބ ބުގެ ެތރޭގައި ހިމެނޭ މ އްދ އެއްކަމުގައި 4މ އްދ އަކީ އިސްވެބަޔ ންކޮށްފައިވ  ޤ ނޫނުގެ 

ވަަނ  1)ވަޒީފ އ ބެހޭ ޤ ޫނނު( އަށް  2008/2)ޤ ނޫނު ނަްނބަރު  14/2008އަށް ޤ ނޫނު ނަްނބަރު  )ވަޒީފ އ ބެހޭ ޤ ޫނނު(

ވަނަ ނަންބަރުގައި  5ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގެ  34ޙު ގެނައުމުގެ ޤ ނޫނު( ގެ ދަށުން ގެނެވުނު އިޞްލ ޙަށްފަުހ އެ ޤ ނޫނުގެ އިޞްލ 

އެކަމުގެ ޝަކުވ  ވަޒީފ އ ބެހޭ  ގުޅިގެން  ވަޒީފ އިން ވަކިކުރުމ   ބަޔ ންކުރެވިފައިވ  'ހިންގުމުގެ އިސް މަޤ މުތަކުގައި ތިބޭ މީހުން'

 ުހށަނޭޅޭނެކަން އެނގެންއޮންނަކަމ އި،ށް ޓްރައިބިއުނަލަ

ހިންގުމުގެ  ގެޔުނައިޓެޑް ފުޑް ސަޕްލަޔަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްކީ މައްސަލަ ރައްދުވ  ޕީޓަރ ސިެގންޓ ލަރއަމައްސަލަ ހުށަހެޅި 

 2008/14ނު ނަންބަރު ޤ ނޫ)ވަޒީފ އ ބެހޭ ޤ ނޫނު( އަށް  2008/2ޤ ނޫނު ނަންބަރު ބަލ އިރު،  މުވައްޒަފެއްތޯއިސް މަޤ މެއްގައި ހުރި 

 2016/22ޤ ނޫނު ނަންބަރު ވަނަ އިޞްލ ޙު ގެނައުމުގެ ޤ ނޫނު( އ އި  1)ވަޒީފ އ ބެހޭ ޤ ނޫނު( އަށް  2008/2)ޤ ނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ އިޞްލ ޙު ގެނައުމުގެ ޤ ނޫނު( ގެ ދަށުން ގެނެވުނު  5)ވަޒީފ އ ބެހޭ ޤ ނޫނު( އަށް  2008/2)ޤ ނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ މ އްދ ގައި 'ހިންގުމުގެ އިސްމަޤ މުގައި ތިބޭ މީހުން' މ ނަކޮށްފައިވަނީ ހިންގ  ކޮމިޓީގެ  97އިޞްލ ޙުތަކަށްފަހު، އެ ޤ ނޫނުގެ 

 ކުގެ މެންބަރުންނ އި، އެ ފެންވަރުގެ އެހެނިހެން މުވައްޒަފުންނ އި، ހިންގުމުގެ ދ އިރ ގައި އެންމެ އިސްކޮށް މަސައްކަތްކުރ  ފަރ ތްތަ 

 ޤަޟިއްޔ ގައި HC-A/158/2015ދިވެހިރ އްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  ކަމ އި،ގޮތުގައި

އި ހިންގުމުގެ އިސްމަޤ މުތައް ދެނެގަތުމުގައި އެމީހެއްގެ ވަޒީފ ގެ ނަމ އި، ވަޒީފ ގައި އެމީހަކު ކުރ  މަސައްކަތ އި، އެމީހެއްގެ ބޮލުގަ "

ސައްކަތުގެ އުސޫލުތަކުގެ މައްޗަށް ރިޢ ޔަތްކުރެވިދ ނެކަމަށް އޮންނަކަމ އި، އެޅިފައިވ  ޒިންމ ތަކ އި އެމީހަކު މަސައްކަތްތައް ހިންގ  މަ 

މުގައި ބަލަންޖެހޭ ޢުންސުރުތަކަކީ، އެމީހަކަށް އެއޮފީހެއް ނުވަތަ އަދި ހިންގުމުގެ އިސްމަޤ މުތަކަކީ ކޮބައިކަން ކަނޑައެޅު 
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އެމީހެއްގެ މަސައްކަތު މ ހައުލުގައި ކުރ ކަންތައްތަކަށް ލިބިފައިވ  އި، ކުންފުންޏެއްގެ ނިންމުންތައް ނިންމުމުގެ ބ ރު ލިބިފައިވ  މިންވަރ  

ތީ މިނިވަންކަމ އި، ކުންފުނީގެ ނުވަތަ އިދ ރ އެއްގެ ސެޓްރެޓަޖިކް ނިންމުންތަކަށް ނުފޫޛު ފޯރުވޭ މިންވަރ އި، އެމުވައްޒަފަކު އޭނ ގެ މަ 

މ އި، އަދި މިގޮތަށް ބަލ ބެލުމުގައި ކުންފުނީގެ ނުވަތަ ވިޔަފ ރީގެ ފަންތީގެ ފަރ ތްތަކަށް ޖަވ ބުދ ރީވ ންޖެހޭ މިންވަރަކީ ކޮބައިކަންކަ 

 "ކީ ކޮބައިކަންވެސް ބެލެވެންޖެހޭނެކަން އެންގެން އޮތްކަމެވެ.ލަ އަސް 

 ޕްރައިވެޓް  ސަޕްލައިޔަރސް ފުޑް ޔުނައިޓެޑް ދިޔައީ ައދ ކުރަމުން ފަރ ތް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ،ބަޔ ންކޮށްފައިވ ކަމ އި މިފަދައިން

ކުންފުީނގެ  ޖެހެނީ ޖަވ ބުދ ރީވ ން ފަރ ތުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ،އިމަޤ މުކަމ  ބެވެރޭޖް އެންޑް ފުޑް  ކޮންސަލްޓަންޓް ލިމިޓެޑްގެ

 މުސ ރައަކީ  ފަރ ތުގެ ހުށަހެޅި މައްސަލަ ،ެއނގޭތީއ އި ބަޔ ނުން ވަޒީފ  ފަރ ތުގެ  ހުށަހެޅި މަްއސަލަ ރެކްޓަރަށްކަންޑި މެނޭޖިންގ

USD 4,000 )ުރ. )އެއްހ ސް ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔ ( -/1,500 ގޮތުގައި އެލަވަންސް ފުޑް  ،އިކަމ   )ހަތަރުހ ސް އެމެރިކ  ޑޮލަރ 

 ވަޒީފ ގެ ފަރ ތުގެ ޅިހުށަހެ މައްސަލަ ،އޮންނ ތީއ އި އެނގެން ބެލުމުން އެއްބަސްވުމަށް ވަޒީފ ގެ ފަރ ތުގެ ހުށަހެޅި މައްސަލަ ލިބޭކަން

 އެންޑް ސޭލްސް ކަމުގައިވ  ޑިޕ ޓްމަންޓުތައް މަސައްކަތްކުރި އޭނ  ފަރ ތަކީ ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބެލުމުން ލިއްޔަތުތަކަށްމަސްޢޫ

 ގައިދ އިރ  ހިންގުމުގެ ކުންފުނީގެ ފަރ ތަކީ  ހުށަހެޅި މައްސަލަ ހަމައެހެންމެ އަދި ،އެނގޭކަމ އި ކަން ސުޕަވައިޒަރު މ ރކެޓިންގގެ

 ވަޒީފ އިން ފަރ ތް ހުށަހެޅި ަމއްސަލަ ،އޮްނނ ތީއ އި އެނގެން ބަޔ ުނން ވަޒީފ ގެ ފަރ ތުގެ އެ މުވައްޒަފެއްކަމަށް  ހަރަކ ތްތެރިވ 

 އެމީހަކަށް މުވައްޒަފުން ކުންފުނީގެ އެ  މަޤ މަކީ ބެވެރޭޖްގެ އެންޑް ފުޑް ކޮންސަލްޓަންޓް އަދ ކުރަމުންދިޔަ  ވަކިކުރިއިރު

 ފަރ ތުން ރައްދުވި  މައްސަލަ ،ހުރުމުން އެގެން ކަންތައްތައް މިހުރިހ  ،އޮންނ ތީ އެނގެން މަޤ މެއްކަން  ޖަވ ބުދ ރީވ ންޖެހޭ

ޔުނައިޓެޑް ފުޑް އަކީ ޕީޓަރ ސިގެންޓ ލަރމައްސަލަ ހުށަހެޅި  ،ބަލ އިރު ލިޔެކިޔުންތަކަށް ،ހުށަހެޅުންތަކަށ އި ހުށަހަޅ ފައިވ 

ގެ ހިންގުމުގެ ދ އިރ ގައި އެންމެ އިސްކޮށް މަސައްކަތްކުރ  ފަރ ތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިެމނޭ ސަޕްލަޔަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އަކީ ހިންގުމުގެ އިސް މަޤ މެއްގައި ހުރި ޕީޓަރ ސިގެންޓ ލަރފަރ ތެއްކަމަށް ބުރަވެވޭތީ، އިސްވެ ބަޔ ންކުރެވުނު ސަބަބުތަކަށްަޓކައި 

 ފަރ ތެއްކަމަށް ބަލަންޖެހޭ ހިނދު،

)ވަޒީފ އ ބެޭހ  2008/2)ޤ ނޫނު ނަންބަރު  14/2008އަށް ޤ ނޫުނ ނަންބަރު  )ވަޒީފ އ ބެހޭ ޤ ނޫނު( 2008/2 ޤ ނޫނު ނަންބަރު

ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ެގ  34ގެނެވުނު އިޞްލ ޙަށްފަހު އެ ޤ ޫނނުގެ ވަނަ އިްޞލ ޙު ގެނައުމުގެ ޤ ނޫނު( ގެ ދަުށން  1ޤ ނޫނު( އަށް 
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ވަނަ ބ ބުގައިވ  މ އްދ ތަުކން  4ހިންގުމުގެ އިސް މަޤ މުތަކުގައި ތިބޭ މީހުން' އެ ޤ ނޫުނގެ ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔ ންކުެރވިފައިވ  ' 5

ވަނަ މ އްދ ގެ ދަުށން ވަީޒފ އ ބެހޭ ޓްރަިއބިއުނަލަށް ޝަކުވ   28އިސްތިސްނ ވ ނެކަމަށް ބަޔ ންކޮްށފައިވ ތީ، ވަޒީފ އ ެބހޭ ޤ ޫނނުގެ 

ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތުގެ މަިތން މައްސަލަ ހުށަހަޅ  ފަރ ތަްށ ވަނަ މ އްދ  34ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު އެ ޤ ނޫނުގެ 

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން  27ގެ  1)ދިވެހިރ އްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤ ނޫނު( ގެ ޖަދުވަލު  22/2010ލިބިގެންނުވ ތީއ އި ޤ ނޫނު ނަްނަބރު 

މިފަދަ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އިޚްތިޞ ޞް ލިބިގެންވަނީ ސިވިލް ކޯޓަށް ކަމުން، މި މައްސަލައަކީ ވަޒީފ އ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަްށ 

ނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނި  ންމަމެވެ.ބެލެން ނެތް މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
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 މި މައްަސލަ ބަލަިއ ނިންމީ                                                
 
 

 ނިޒ ރު  މިފްރ ޒް  هللاޢަބްދު 

 ހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ެމްނބަރުވަޒީފ އ ބެ


