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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

 VTR/2019/22 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2019 ފެބުރުވަރީ 10 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2021 ޖޫން 10 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 ކެތީރޯޒް / ކ. މާފުށި، އަޙްމަދު ފަޔާްޟ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A142919)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 މުނި އެންޓަރޕްރައިޒަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (C-236/2000ނަންބަރު:  ރަޖިސްޓްރޭަޝން)ކުންފުނި 

 ފުށިފަރު އިންވެސްޓްމެންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  މައްސަލައަށް ތަދައްޚުލްވި ފަރާތް: 

 (C-0707/2014)ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭަޝން ނަންބަރު: 
  

 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

މައްސަލައަކީ ނަންބަރު  މި  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި  މާފުށި(  ކ.   / )ކެތީރޯޒް  ފަޔާްޟ  :  އަޙްމަދު 

A142919  )16    ުމުވައްޒަފެއް    2012އޮގަސްޓ ލިމިޓެޑްގެ   ޕްރައިވެޓް  އެންޓަރޕްރައިޒަސް  މުނި  ފެށިގެން  އިން 

ދަނިކޮށް،   އަދާކުރަމުން  މަާޤމު  ކެޕްޓަނެއްގެ  ލޯންޗް  ސްޕީޑް  ވަޒީފާއިން    2018ނޮވެންބަރު    16ގޮތުގައި  ގައި 

މައު ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ޢަދުލުވެރިކަން  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  އިޖުރާއީ  ޢަދުލުވެރިކަމާއި  ޫޟޢީ 

 



 

 

 އަށް ރައްދުވާގޮތަށް ސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޒަމުނި އެންޓަރޕްރައި
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު އަޙްމަދު ފަޔާޟް  VTR/2019/22މައްސަލަ 

                                             

 

27 ގެ 2 ޞަފްޙާ       
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 

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

 

ނަންބަރު   ާޤނޫނު  ވަޒީފާ  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ފަޔާްޟ  އަޙްމަދު  ބަޔާންކޮށް،  )ވަޒީފާއާބެހޭ    2008/2ޤާއިމުނުކޮށްކަމުގައި 

ގެ   ދަށުން    29ާޤނޫނު(  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  ޙާލެއްވަނަ  އެއްވެސް  ފަޔާްޟއަކީ  އަޙްމަދު  ގައި އިޢާދަކޮށްދިނުމަށާއި، 

އަނބުރާ   ވަޒީފާ  ފެށިގެން  ދުވަހުން  ވަކިކުރި  ވަޒިފާއިން  ނުބެލުމަށާއި،  މީހެއްކަމުގައި  ވަކިވެފައިވާ  ވަޒީފާއިން 

އިޢާދަކޮށްދިނުމާ ހަމައަށް ލިބެންވާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް އަޙްމަދު ފަޔާްޟއަށް އެކީ އެއްފަހަރާ ދިނުމަށާއި، އަޙްމަދު 

ވަޒީފާ ޚިލާފަށް  ާޤނޫނާ  ޕްރައިވެޓް  ފަޔާްޟ  އެންޓަރޕްރައިޒަސް  މުނި  ބަދަލު ދިނުމަށް  ގެއްލުމުގެ  ވަކިކޮށްފައިވާތީ  އިން 

ޚިދުމަށް  ާޤނޫނީ  ހުށަހެޅުމަށް  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  މައްސަލަ  މި  އަމުރުކޮށްދިނުމަށާއި،  މައްޗަށް  ލިމިޓެޑުގެ 

ޚަރަދުކުރަންޖެހުނު  ހޯދުމަށް   ފަޔާްޟ  )ދިހަ-/10,000އަޙްމަދު  އެންޓަރޕްރައިޒަސް  ރ.  މުނި  އަކީ  ރުފިޔާ(  ހާސް 

އެދި   އަމުރުކޮށްދިނުމަށް  ދިނުމަށް  ފައިސާ  އެ  ކަނޑައަޅައި  ފައިސާއެއްކަމުގައި  ޒިންމާވާންޖެހޭ  ލިމިޓެޑުން  ޕްރައިވެޓް 

ގައި    2019ފެބުރުވަރީ    10އަޙްމަދު ފަޔާްޟގެ ފަރާތުން މުނި އެންޓަރޕްރައިޒަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. 

 ގެ ރައުޔު ން މެންބަރު 
 

 ރައުޔު   ގެ މަރްޔަމް ރިޝްފާ 

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

އަޙްމަދު ފަޔާްޟ )ކެތީރޯޒް / ކ. މާފުށި( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްކަމުގައިވާ   .1

ނަންބަރު:   ފަރާތް(   (A142919ކާޑު  ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  ގޮތުގައި  ގެ  ފަރާތް'  ހުށަހެޅި  'މައްސަލަ  ފަހުން  )މީގެ 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ގޮތުން ހުށަހެޅި 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  

ނަޒަރުކުރުމުން  ފަރާތަކީ،  ކަންކަމަށް  ހުށަހެޅި  މުނި   2012ސްޓު  އޮގަ  16  މައްސަލަ  ފެށިގެން  އިން 

އެންޓަރޕްރައިޒަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ  މުވައްޒަފެއް ގޮތުގައި ސްޕީޑް ލޯންޗް ކެޕްޓަނެއްގެ މަާޤމު އަދާކުރަމުން 

ވަޒީފާއިން   ގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ  2018ނޮވެންބަރު    16ދަނިކޮށް،  



 

 

 އަށް ރައްދުވާގޮތަށް ސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޒަމުނި އެންޓަރޕްރައި
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު އަޙްމަދު ފަޔާޟް  VTR/2019/22މައްސަލަ 
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ލުވެރިކަން ާޤއިމުނުކޮށްކަމަށާއި، މައްސަލަ  ގައި ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ ޢަދުވަކިކުރުމު 

-/10,000ހުށަހެޅި ފަރާތް މި މައްސަލަ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމަށް ާޤނޫނީ ވަކީލަށް ދައްކަންޖެހުނު  

 ފަރާތުން ޢަމަލުކުރި ގޮތުގެ ސަބަބުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  ރ. )ދިހަހާސް ރުފިޔާ( އަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި

)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު(   2008/2އެހެންކަމުން އެ ގެއްލުމުގެ ބަދަލަކީ ާޤނޫނު ނަންބަރު  ލިބުނު ގެއްލުމެއްކަމަށާއި،  

ބަދަލެއް  29ގެ   ޒިންމާވާންޖެހޭ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ދަށުން  ގެ  )ރ(  މާއްދާގެ  މައްސަލަ  ވަނަ  ކަމުގައި 

 ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

އަންނަ   .2 ހިންގަމުން  ލިމިޓެޑުން  ޕްރައިވެޓް  އެންޓަރޕްރައިޒަސް  މުނި  އެދިފައިވަނީ،  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ނިކޮށް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް 'ފުށިފަރު މޯލްޑިވްސް' ގައި ސްޕީޑް ލޯންޗް ކެޕްޓަނެއްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދަ 

ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ    2018ނޮވެންބަރު    14 ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  މައުޟޫޢީ  ގައި 

ކުރިން   ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވާތީ،  ޤާއިމުނުކޮށްކަމުގައި  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  ޢަދުލުވެރިކަމާއި 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އަނބުރާ އިޢާދަކޮށްދިނުމަށާއި،    29ޒީފާ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަ

ވަޒިފާއިން   ނުބެލުމަށާއި،  މީހެއްކަމުގައި  ވަކިވެފައިވާ  ވަޒީފާއިން  ޙާލެއްގައި  އެއްވެސް  ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ވަކިކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން ވަޒީފާ އަނބުރާ އިޢާދަކޮށްދިނުމާ ހަމައަށް ލިބެންވާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް މައްސަލަ  

ދި އެއްފަހަރާ  އެކީ  ފަރާތަށް  ވަޒީފާއިން  ހުށަހެޅި  ޚިލާފަށް  ާޤނޫނާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނުމަށާއި، 

މައްޗަށް  ލިމިޓެޑުގެ  ޕްރައިވެޓް  އެންޓަރޕްރައިޒަސް  މުނި  ދިނުމަށް  ބަދަލު  ގެއްލުމުގެ  ވަކިކޮށްފައިވާތީ 

ދުމަށް މައްސަލަ  އަމުރުކޮށްދިނުމަށާއި، މި މައްސަލަ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމަށް ާޤނޫނީ ޚިދުމަށް ހޯ

ރ. )ދިހަހާސް ރުފިޔާ( އަކީ މުނި އެންޓަރޕްރައިޒަސް ޕްރައިވެޓް -/10,000ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޚަރަދުކުރަންޖެހުނު  

މުނި ދިނުމަށް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  ލިމިޓެޑުން ޒިންމާވާންޖެހޭ ފައިސާއެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅައި އެ ފައިސާ  

  ލިމިޓެޑުގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށެވެ.އެންޓަރޕްރައިޒަސް ޕްރައިވެޓް
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ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު އަޙްމަދު ފަޔާޟް  VTR/2019/22މައްސަލަ 

                                             

 

27 ގެ 4 ޞަފްޙާ       
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 

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

 

މުނި   .3 ރައްދުވި  މައްސަލަ  މި  ގޮތުން  ދިނުމުގެ  ރައްދު  ަޝކުވާއަށް  ހުށަހެޅި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު' އެންޓަރޕްރައިޒަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 'މައްސަލައިގެ 

ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު    2018ން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރުމު

ފަހުން   އޭގެ  ފަރާތެއްކަމަށާއި،  ވަކިވެފައިވާ  ވަޒީފާއިން  ލިމިޓެޑްގެ  ޕްރައިވެޓް  އެންޓަރޕްރައިޒަސް  މުނި  މަހު 

މިޓެޑުން ޙިއްސާވާ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދިޔަކީ، މުނި އެންޓަރޕްރައިޒަސް ޕްރައިވެޓް ލި

ހުށަހަޅާފައިވާ   ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަމަށާއި،  ލިމިޓެޑުގައި  ޕްރައިވެޓް  އިންވެސްޓްމެންޓްސް  ފުށިފަރު 

ވަކިކޮށްފައިވާތީ  ވަޒީފާއިން  ކެޕްޓަނުގެ  ލޯންޗް  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ރިސޯޓުގައި  ފުށިފަރު  އެފަރާތުން  ދަޢުވާއަކީ، 

މުނި އެންޓަރޕްރައިޒަސް    އެ ވަޒީފާއަކީން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފޯމުން އެނގޭކަމަށާއި،  ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއްކަ

ނޫންކަމަށާއި ވަޒީފާއެއް  ލިމިޓެޑުގެ  ޕްރައިވެޓް  ،  ޕްރައިވެޓް  އެންޓަރޕްރައިޒަސް  މުނި  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

އަމިއްލައަށް   އެފަރާތުން  ވަޒީފާއިން  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ގޮތުގައި  މުވައްޒަފެއް  އަހަރުގެ   2018ލިމިޓެޑުގެ  ވަނަ 

ރީ މަހުން  ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަ  2019ޑިސެންބަރު މަހު ކެނޑިފައިވާކަމަށާއި، އަދި އޭގެ ފަހުން ޖެހިގެން އައި  

އެކަން   ލިމިޓެޑުގައިކަމަށާއި،  ޕްރައިވެޓް  އިންވެސްޓްމެންޓް  ފުށިފަރު  އަދާކުރަމުންދިޔައީ  ވަޒީފާ  އެފަރާތް  ފެށިގެން 

އެކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޕެންަޝން ޖަމާކުރިކަން އަންގައިދޭ ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި، ފުށިފަރު ރިސޯޓުގައި  

ފަރާތުން   ހުށަހެޅި  އެދުނު ފޯމުތަކުންނާއި،  މައްސަލަ  އެތަނުގައި  ޗުއްޓީއަށް  އެކިއެކި  މުއްދަތުގައި  ވަޒީފާ އަދާކުރި 

މައްސަލަ   ސާބިތުވާނެކަމުގައި  ރަސީދުތަކުން  ދީފައިވާ  މުސާރަ  ރިސޯޓުން  ފުށިފަރު  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ރައިޒަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން  ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މުނި އެންޓަރޕް

އެފަރާތް  ވަޒީފާއިން  ޙަވާލާދޭ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބޭނުމަށް  މައްސަލައިގެ  މި  ބަޔަންކޮށްފައިވަނީ،  އިތުރަށް 

މުނި އެންޓަރޕްރައިޒަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ސާފުކުރިއިރު، ފުށިފަރު އިންވެސްޓްމެންޓްސް  ވަކިކުރެވުނު ސަބަބު  

ލިމިޓެޑުން  ޕް ޕްރައިވެޓް  އިންވެޓްމެންޓްސް  ފުށިފަރު  ގޮތުގައި،  ދީފައިވާ  މަޢުލޫމާތު  ފަރާތުން  ލިމިޓެޑުގެ  ރައިވެޓް 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ރިޒޯޓުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަކާނުލައި  

ލޯންޗަކުން ބޭނުންކުރަމުންދާ  ބޭނުމަކަށް   30  ރިޒޯޓުގައި  އަމިއްލަ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޕެޓްރޯލް  ލީޓަރު 



 

 

 އަށް ރައްދުވާގޮތަށް ސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޒަމުނި އެންޓަރޕްރައި
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ނެގުމުންކަމަށާއި،  ނަގާފައިވަނީ    އަދި  ބޭނުންކުރަން  ޕެޓްރޯލް  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ލޯންޗަކުން  ރިޒޯޓުގެ 

މެ ޖެނެރަލް  ރިޒޯޓުގެ  ކުރުމަށް  އެކަން  ހޯދުމަށްފަހު  ހުއްދަ  އުޫޞލުން  އޮންނަ  ނޭޖަރ  ރިޒޯޓުގައި 

އަންގާފައިވީނަމަވެސް، އެ އުޫޞލުން ބޭރުންކަމަށާއި، ފުށިފަރު ރިޒޯޓުގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ޕްރޮސީޖަރ ބުނާގޮތުންނަމަ  

ޑިޕާޓްމަންޓުގެ އެންމެ އިސް ފަރާތުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަކާނުލައި ރިޒޯޓުގެ މުދަލާއި ވަީޞލަތް ބޭނުންކުރުމަކީ ވަގުތުން  

ސަބަބެއްކަ ވަކިކުރެވިދާނެ  ޢަމަލު  ވަޒީފާއިން  ދެންނެވުނު  އިސްވެ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވާތީ،  މުގައި 

ހިންގިކަން ރިޒޯޓުގެ ފަރާތުންނާއި އަދި އެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން އެކަން ތަޙްީޤުޤކޮށްދިނުމަށް އެދި މޯލްޑިވެސް ޕޮލިސް 

ރި ތަޙްީޤުޤން މައްސަލަ ސަރވިސްއަށް ރިޒޯޓުގެ ފަރާތުން އެކަން ހުށަހަޅައި، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ކު 

އި އެ ޢަމަލު ހިންގާފައިވާކަން ަޝއްކެއް  ހުށަހެޅި ފަރާތުން އިސްވެ ދެންނެވުނު ގޮތަށް ރިޒޯޓުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަކާނުލަ

ފުށިފަރު  ކަމަށް  ވަކިކުރީ  ވަޒީފާއިން  ވަގުތުން  އެފަރާތް  ބަޔާންކުރާތީ  ސާބިތުވާކަމަށް  މިންވަރަށް  ނެތް 

ޕްރައިވެ މުނި އިންވެސްޓްމެންޓް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  މި  ދީފައިވާކަމުގައި  މަޢުލޫމާތު  ފަރާތުން  ލިމިޓެޑުގެ  ޓް 

 އެންޓަރޕްރައިޒަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.     

، މައްސަލަ ހުށަހެޅި މި މައްސަލަ ރައްދުވި މުނި އެންޓަރޕްރައިޒަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ .4

ރިޒޯޓުގައި  މޯލްޑިވްސް  ފުށިފަރު  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަޒީފާއަކީ  އުފައްދާފައިވާ  ޚުޫޞމާތު  ފަރާތުން 

މުނި   ރައްދުވި  މައްސަލަ  އިޢާދަކުރަމުން  ނުވަތަ  ރުޖުޢަކުރަން  ވަޒީފާ  އެ  ވެފައި،  ވަޒީފާއަކަށް  އަދާކުރަމުންދިޔަ 

ޕްރައިވެޓް އެއްވެސް  އެންޓަރޕްރައިޒަސް  ލިމިޓެޑަށް  ފަރާތުން   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނެތަތީ،  ހައިސިއްޔަތެއް  ާޤނޫނީ 

މުނި  އިޢާދަކޮށްދިނުމަށް  ވަޒީފާ  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ރިޒޯޓުގައި  މޯލްޑިވްސް  ފުށިފަރު  އެފަރާތް  ގޮތަށް  އެދިފައިވާ 

އެއްވެސް   އަމުރުކުރާނެ  މައްޗަށް  ލިމިޓެޑުގެ  ޕްރައިވެޓް  ނެތްކަމަށް އެންޓަރޕްރައިޒަސް  ހަމައެއް  ާޤނޫނީ 

ހުށަހެޅުމަށް   މައްޗަށް މައްސަލަ  ކުންފުނީގެ  އުފައްދާ  ޚުޫޞމާތު  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، މައްސަލަ 

 ފަރާތުގެ މައްޗަށް އަންގައި މި މައްސަލަ ނިންމައިދިނުމަށެވެ.  /މައްސަލަ ހުށަހެޅި
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މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައުޟޫޢީގޮތުން ޖަވާބުދާރީވެފައިވާއިރު، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ   .5

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވަނީ ފުށިފަރު މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓުގައިކަމަށް ޖަވާބު ބިނާކޮށްފައިވަނީ،  

އި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އެ ނަމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން އެއްވެސް  އެފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފޯމުގަ

އަޅާފައިވަނީވެސް   ފިޔަވަޅު  ވަކިކޮށް  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނުދާކަމަށާއި،  ހިންގަމުން  ރިސޯޓެއް 

ވަޒީފާއިން   މައްސަލައަކީ  މި  ފަރާތުންކަމުގައިވާއިރު،  މޯލްޑިވްސްގެ  ހުށަހެޅިފައިވާ  ފުށިފަރު  ގުޅިގެން  ވަކިކުރުމާ 

އްޔަތެއް މުނި އެންޓަރޕްރައިޒަސް  ިޞމައްސަލައެއްކަމުން، މި މައްސަލައަށް ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ާޤނޫނީ އެއްވެސް ހައި 

ޕްރައިވެޓް  އެންޓަރޕްރައިޒަސް  މުނި  މައްސަލައަކީ  މި  އެހެންކަމުން  ނުވާކަމަށާއި،  ލިބިގެން  ލިމިޓެޑަށް  ޕްރައިވެޓް 

ޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ މައްސަލައެއް ނޫންކަމުގައި ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އެދި އެ ކުންފުނީގެ  ލިމިޓެ

އިޖުރާއީ   ނެގި  ގޮތެއް  ނުކުތާ  ފަރާތުން  ޓްރައިބިއުނަލްގެ އާމެދު  ވަޒީފާއާބެހޭ  ކަމަށްވާއިރު،  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް 

މައްސަލަ 2019  މާރިޗު  VTR/IJ/2019/07 (24-200  ނަންބަރު އިން  ގޮތް"  ނިންމި  "އިޖުރާއީގޮތުން   )

ފަރާތަކީ މަާޤމު   ހުށަހެޅި  ކެޕްޓަނެއްގެ  ލޯންޗް  ވަޒީފާގައި ސްޕީޑް  ލިމިޓެޑުގެ  ޕްރައިވެޓް  އެންޓަރޕްރައިޒަސް  މުނި 

މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާއާ ، އަދާކުރަމުން އަންނަ ފަރާތެއްކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި

ފެންނާތީ،   ގެންގޮސްގެންކަމަށް  ކުރިއަށް  ބަލައި  މައުޟޫޢީގޮތުން  މައްސަލަ  މި  ގޮތެއްކަނޑައެޅޭނީ  ިމ  ގުޅިގެން 

ައްނާގ ިލިމެޓޑްަށ  ްޕަރިއެވްޓ  ެއްނަޓރްޕަރިއަޒްސ  ުމިނ  ަޖާވބާުދީރުވަމްށ  ަމުއޟީޫޢޮގުތްނ    ަކަމްށ ަފިއާވަމްއސަަލައްށ 

 ނިންމާފައިވެއެވެ. 

މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެގޮތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ    ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ .6

ގައި ގޮތަކުން،  ،ފޯމު'  ނިމޭ  މައްސަލަ  ފަޔާްޟ  މައުޟޫޢީގޮތުން  ޕްރައިވެޓް    އަޙްމަދު  އެންޓަރޕްރައިޒަސް  މުނި 

ޖެހިއްޖެ  އަޅަން  މަާޤމުގައި އަދާކުރަމުންއައި ވަޒީފާއަށް ރުޖޫޢަކުރުމަށް ކަނޑަ  ސްޕީޑް ލޯންޗް ކެޕްޓަންގެލިމިޓެޑުގެ  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި    ، ޙާލަތުގައި، މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން އެ ވަޒީފާއަށް އެހެން ފަރާތެއް ޢައްޔަނުކޮށްފައިވާނަމަ

، އަދި އެހެން ވަޒީފާއެއް ނުވަތަ އެހެން ރަށެއްގައި  އި ފާ ނުލިބިދާނެ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެދާނެކަމަށާފަރާތަށް އެ ވަޒީ

އަދާކުރަން ފަރާތަށް  ވަޒީފާ  ހުށަހެޅި  ގެއްލުންތަކެއް   މައްސަލަ  ބޮޑެތި  ވަރަށް  ސަބަބުން  އެކަމުގެ  އަންގައިފިނަމަ 



 

 

 އަށް ރައްދުވާގޮތަށް ސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޒަމުނި އެންޓަރޕްރައި
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު އަޙްމަދު ފަޔާޟް  VTR/2019/22މައްސަލަ 
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މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   ޓްރައިބިއުނަލުން މި މައްސަލަ ނިމުމުގެ ކުރިން  ވަޒީފާއާބެހޭ، ލިބިދާނެކަމަށް ފާހަގަކޮށް

މަާޤމަށް   ޢައްޔަން  އެހެންއަދާކުރަމުންދިޔަ  އެންޓަރޕްރައިޒަސް  މައްސަލަ  އަންގައި  ނުކުރުމަށް    ފަރާތެއް  މުނި 

މައްޗަށް    ޕްރައިވެޓް އަމުރަކައެދި    އަމުރުކޮށްދިނުމަށް  މައްޗަށްލިމިޓެޑުގެ  މައްސަލަ    އެދިފައިވާއިރު،ށް  ވަގުތީ 

-11200ހުށަހެޅި ފަރާތުން ނެރެދިނުމަށް އެދުނު ވަގުތީ އަމުރާ ގުޅިގެން، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނަންބަރު  

VTR/VA/2019/  ަގު'ވ( ގޮތް'  ނިންމި  ޓްރައިބިއުނަލުން  މައްސަލައިގައި  އެދުނު  އަމުރަށް   އެޕްރީލް  25ތީ 

  މައްސަލަ   މައުޟޫޢީގޮތުން  ކަނޑައަޅާ  ވަކިގޮތެއް  ޓްރައިބިއުނަލުން  މައްސަލައިގައި ވަޒީފާއާބެހޭމި    ،( ގައ2019ި

ޕްރައިވެޓް    ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ   ކުރިން،  ނިންމުމުގެ  އެންޓަރޕްރައިޒަސް  ލޯންޗް  ލިމިޓެޑުގެ  މުނި  ސްޕީޑް 

  ނުކުރުމަށާއި،   ޢައްޔަން  މުވައްޒަފަކު  އެހެން  ދާއިމީގޮތެއްގައި  ވަޒީފާއަށް  އަދާކުރަމުންދިޔަ  މަޤާމުގައި  ކެޕްޓަންގެ

  ވަޒީފާއާބެހޭ   މަޑުޖައްސާލުމަށާއި،  ވަގުތުން  މަސައްކަތްތައް  އެ  ހިނގަމުންދާނަމަ،  މަސައްކަތެއް  އެފަދަ

  އެ   އި،ހިނދެއްގަ  ނިންމާ  ރުޖޫޢަކުރުމަށް  އަނބުރާ  އަލުން   ވަޒީފާއަށް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޓްރައިބިއުނަލުން

  ހުރަސްއެޅިދާނެފަދަ   ތަންފީޛުކުރުމަށް   ނުވަތަ  ނެތިދާފަދަ  ބާރު  ާޤނޫނީ  އަމުރެއްގެ  ކުރާ  ނުވަތަ  މެއްގެނިންމު  ފަދަ

ރައްދުވި    ނުކުރުމަށް  ކަމެއް  އެއްވެސް ލިމިޓެޑްގެމައްސަލަ  ޕްރައިވެޓް  އެންޓަރޕްރައިޒަސް  އަންގާ    މުނި  މައްޗަށް 

 އަމުރުކުރެވިފައިވެއެވެ. 

ފަޔާޟް  .7 ފަރާތުން  އަޙްމަދު  ލިމިޓެޑަށްގެ  ޕްރައިވެޓް  އެންޓަރޕްރައިޒަސް  މި    މުނި  ހުށަހަޅާފައިވާ  ރައްދުވާގޮތަށް 

  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނުއިރު އެފަރާތުން އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއަކީ މި މައްސަލައިގައި،  

ވަޒީފާއެއްކަން   ލިމިޓެޑްގެ  ޕްރައިވެޓް  އިންވެސްޓްމަންސް  ފުށިފަރު  ތަދައްޚުލްކުރެވުނު  މައްސަލައަށް 

 3ރައްދުވާ މުނި އެންޓަރޕްރައިޒަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން  

 2008/2)ހެއްކާބެހޭ ާޤނޫނު( އާއި، ާޤނޫނު ނަންބަރު    76/24)ތިނެއް( ހެއްކެއްގެ ހެކިބަހަކީ، ާޤނޫނު ނަންބަރު  

)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( އަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، މި މައްސަލައިގައި ނެގޭނެ ހެކިބަހެއް ނޫންކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

ާޤނޫނުގެ   ވަޒީފާއާބެހޭ  މައްސަލައިގައި  މި  ދެކޭކަމަށާއި،  ބަޔާންކޮށްފަ  13ފަރާތުން  މާއްދާގައި  ފަދަ  ވަނަ  އިވާ 

ދެމެދު   ލިމިޓެޑްއާ  ޕްރައިވެޓް  އެންޓަރޕްރައިޒަސް  މުނި  ފަރާތާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެއްބަސްވުމެއް  ވަޒީފާގެ 



 

 

 އަށް ރައްދުވާގޮތަށް ސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޒަމުނި އެންޓަރޕްރައި
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު އަޙްމަދު ފަޔާޟް  VTR/2019/22މައްސަލަ 
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އޮތްއިރު، އެކަން ނަފީކުރުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަފަހީ ހެކި ޙާިޟރުކޮށް އެފަރާތްތަކުގެ  

ާޤނޫނީ ހަމައެއް   ކަނޑައަޅައި ދިނުމަށް އެދިހެކިބަސް ނެގޭނެ  ފަޔާްޟގެ  މައްސަލަ    ނެތްކަމަށް  އަޙްމަދު  ހުށަހެޅި 

 VTR/IJ/2021/8-200ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު   ގުޅިގެން،  ފަރާތުން ހުށަހެޅި އިޖުރާއީ ނުކުތާއާ

ހުށަހެޅި  2021  ޖަނަވަރީ  19) މައްސަލަ  އިން  ގޮތް"  ނިންމި  "އިޖުރާއީގޮތުން  ވަޒީފާއިން    ފަރާތަކީ( 

ވަކިކުރެވުނުއިރު ފުށިފަރު އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މުވައްޒަފެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ކަނޑައެޅޭނީ  

މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ހެކިންގެ ހެކިބަސް ނެގުމަށްފަހު ހެކި ވަޒަންކުރެވިގެން ކަމުގައިވާތީ، މައްސަލަ  

ތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އިޖުރާއީ ނުކުތާ ބަލައިގަނެވޭނެ ހަމައެއް ނެތްކަމަށް މި މައްސަލަބަލާ މަޖިލީހުގެ  ހުށަހެޅި ފަރާ

 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާުޤން ކަނޑައަޅައިވާކަމަށް ނިންމާފައިވެއެވެ. 

ނަންބަރު   .8 ވަޒީފާ  2008/2ާޤނޫނު  މުވައްޒަފަކު  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  ތަރަހައިގެ  ގެ  ާޤނޫނު(  އިން  )ވަޒީފާއާބެހޭ 

ވަނަ މާއްދާއިން އެނގެން    23ވަނަ މާއްދާއާއި    21ވަކިކުރެވޭނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންކަން އެ ާޤނޫނުގެ  

ނަމަވެސް،   ދިނުމަކާނުލައި  ނޯޓިސް  ނުވަތަ  ދިނުމަށްފަހު،  ނޯޓިސް  އަދި  ވަޒީފާއިން  އޮންނަކަމާއި،  މުވައްޒަފަކު 

ވަކިކު އޭނާ  ވަޒީފާއިން  އެ  މީހާއަށް  ވަކިކޮށްފިނަމަ،  ވަޒީފާއަދާކުރި  ނެތިކަމަށް  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ރީ 

ފެށިގެން   ތާރީޚުން  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ަޝކުވާ    3ަޤބޫލުކުރެވޭނަމަ.  އެކަމުގައި  ތެރޭގައި  މަސްދުވަހުގެ  )ތިނެއް( 

ާޤނޫނުގެ   ވަޒީފާއާބެހޭ  ހުށަހެޅިދާނެކަން  ޓްރައިބިއުނަލަށް  )ހ(  28ވަޒީފާއާބެހޭ  މާއްދާގެ  އެނގެން    ވަނަ  އިން 

ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކުރީ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފު  އެ  ަޝކުވާއެއްގައި  ހުށަހަޅާ  އެފަދައިން  އޮންނައިރު، 

ވަނަ މާއްދާގައި    27އޮވެގެންކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެއް ގޮތުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

 ވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކުރެވިފައި

ުމަވްއޒުަފ ަވޒާީފިއން ަވިކކޮށަްފިއަވީނ ޢަދުުލެވިރ   ، ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވކޮިކްށެގްނ ހުށެަހޅޭ ަމްއސަަލެއްއަގިއއިަދ  .9

ުފރަިހަމާވްނޖޭެހަކާމިއ ުއްނުސެރްއ  ެދ  ބެލުުމަގިއ  ޮއެވެގްނތޯ  ަސަބެބއް  އަެކީށގްެނާވ  ުނަވަތ  ެއީއ    ، ިންނުމަމުކްނޯތ 

ޢަދުުލެވިރަކްނ   ޢަދުުލެވިރަކްނ    (substantive fairness)ަމުއޟީޫޢ  ިއުޖާރީއ    (procedural fairness)އިަދ 



 

 

 އަށް ރައްދުވާގޮތަށް ސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޒަމުނި އެންޓަރޕްރައި
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު އަޙްމަދު ފަޔާޟް  VTR/2019/22މައްސަލަ 
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  HC-A/134/2011ާއިއ    HC-A/24/2010ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ަނނަްބުރ    ، ާޤިއުމުކެރވަިފިއޭވޯތ ބުެލްނަކްނ

ޢަދުުލެވިރަކަމީކ ަމުއޟީޫޢ  ިމޮގުތްނ  ެއނޭގަކާމިއ،  ޭދ    ، ަޤިޟްއާޔިއްނ  ަވޒާީފ  ަވިކުކުރަމްށ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒުަފްނ 

ުމަވްއޒަަފ ެއީއ  ައސެާސްއ  ިޚާޔުރުކާރ  ުހއަްދުކާރަފާރަތުކްނ  ަވިކުކުރަމްށ  ަވޒާީފިއްނ  ޢަދުުލެވިރ   ުކ  ފަަދ 

ުއްނުސުރަތއް   ެއންމަެހިއ  ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ދުަށްނ  ައާސެސްއެގ  ިޚާޔުރުކރާ  އެ  އުިތުރްނ  ަސަބަބކްަށުވުމެގ 

ެއނޭގަކާމިއ ބުެލްނަކްނ  ާޤިއުމުކުރަމީކ  ، ުފރަިހަމވަެފިއޭވޯތ  ޢަދުުލެވިރަކްނ  ަވީޒ  ، ިއުޖާރީއ  ާފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ 

ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ   ބުެލުމަގިއ  ބުެލްނަތްއ  ބަަލްނޖޭެހ  ާވޞުިލުވަމްށަޓަކއި  ިންނުމަމަކްށ  ޢަދުުލެވިރ  ަވިކުކުރަމްށ 

ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓްނ ންިނަމވަާފިއާވ ިއްސެވ ެދްނެނުވުނ ަޤިޟްއާޔަތުކްނާނއި    ، ިއުޖާރައުތަތްއ ުފރަިހަމުކުރްނަކްނ 

   ވުަތެގ އެެހްނ ަމްއސަަލަތކްުނ ެއނެގްނ ޮއެވެއެވ. ޯކުޓން ިންނަމވަާފިއާވ ިމާބ ެއ

އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ފަދައިން، މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްގެން ހުށަހެޅޭ ަޝކުވާއެއް ނުވަތަ ދަޢުވާއެއްގައި އެ   .10

ވަ ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ  އޮވެގެންކަން  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާމުވައްޒަފު  ތުގެ  ޒީފާދޭ 

މުވައްޒަފު   އެ  ދަޢުވާއެއްގައި  ނުވަތަ  ޝަކުވާއެއް  އެފަދަ  ހުށަހެޅޭ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވެފައި،  ޒިންމާއެއްކަމުގައި 

ޢަދުލުވެރިކަން   މައުޫޟޢީ  ވަކިކުރުމުގައި  ޢަދުލުވެރިކަން    (substantive fairness)ވަޒީފާއިން  އިޖުރާއީ  އަދި 

(procedural fairness)    ީމައްސަލައަކ މި  އޮތްނަމަވެސް،  އެނގެން  ބަލަންޖެހޭކަން  ޤާއިމުކުރެވިފައިވޭތޯ 

އަދާކުރަމުންދިޔަ   ގޮތުގައި  މުވައްޒަފެއް  ލިމިޓެޑުގެ  ޕްރައިވެޓް  އެންޓަރޕްރައިޒަސް  މުނި  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ބަޔާންކޮށް، އެ ވަޒީފާ އިޢާދަކޯށްދިނުމަށް ވަޒީފާއިން އެފަރާތް ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތިކަމުގައި  

މުނި އެންޓަރޕްރައިޒަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައި މައްސަލައެއްކަމުގައި  

ފަރާތުން ލިމިޓެޑުގެ  ޕްރައިވެޓް  އެންޓަރޕްރައިޒަސް  މުނި  މައްސަލަ   ވެފައި،  ޖަވާބުދާރީވީއިރު  މައްސަލައަށް    މި 

ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނުއިރު އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފެއްނޫންކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، މައްސަލަ  

ާޤއިމުކުރެވިފައިވޭތޯ  ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން 

މަ ކަނޑައެޅޭނީ،  ގޮތެއް  އެންޓަރޕްރައިޒަސް  ބަލައި  މުނި  ވަކިކުރެވުނުއިރު  ވަޒީފާއިން  ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  އްސަލަ 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ މުވައްޒަފެއް ނޫންކަމުގައި ބަޔާންކޮށް އެ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައި ނުކުތާއާމެދު ގޮތެއް 



 

 

 އަށް ރައްދުވާގޮތަށް ސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޒަމުނި އެންޓަރޕްރައި
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު އަޙްމަދު ފަޔާޟް  VTR/2019/22މައްސަލަ 
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ކުންފުނީ އެ  ވަކިކުރެވުނުއިރު  ވަޒީފާއިން  ފަރާތަކީ  އެ  ބުރަވެވޭނަމަކަމުގައި  ކަނޑައަޅައި،  މުވައްޒަފެއްކަމަށް  ގެ 

   ދެކެމެވެ.

ގެ   .11 ފޯމު'  ހުށަހަޅާ  'މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ވަނަ   5މައްސަލަ 

އެވެ.   މޯލްޑިވްސް'  ''ފުށިފަރު  ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  ގޮތުގައި  ތަނުގެ  އަދާކުރި  ވަޒީފާ  މި  ނަންބަރުގައި،  އަދި 

ފޯމުގެ   ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ]މުނި    8މައްސަލައިގައި  ބަޔާންކުރަމުން  އެދޭގޮތް  ނަންބަރުގައި  ވަނަ 

ފުށިފަރު މޯލްޑިސްގައި ސްޕީޑް ލޯނކް ކެޕްޓަނެއްގެ   އެންޓަރޕްރައިޒަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ހިންގަމުން އަންނަ 

ގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި    2018ނޮވެންބަރު    14  ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް

ޢިބާރާތުން  މި  ވާތީ..[  ޤާއިމުނުކޮށްކަމުގައި  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  ޢަދުލުވެރިކަމާއި  މައުޫޟޢީ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ 

ފާހަގަކުރެވޭއިރު،   ޓްރަބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އިބިއުނަލަށް 

ހައުސިންގ   އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ލިމިޓެޑުން  ޕްރައިވެޓް  އެންޓަރޕްރައިޒަސް  މުނި  ހިމެނޭ،  ތެރޭގައި  ލިޔެކިޔުންތަކުގެ 

ނަންބަރު   އެޑްރެސްކޮށްފައިވާ  އިންފްރާސްޓަރްކްޗަރއަށް  އޮގަސްޓު    MUE-058/EMP/2018  (01އެންޑް 

އެންޓަރޕްރައިޒަސް    2012އޮގަސްޓު    16ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ  ލިޔުމުގައި، މައްސަލަ  (  2018 އިން ފެށިގެން މުނި 

އަދާކުރަމުންއައި   ވަޒީފާ  މަޤާމުގައި  ކެޕްޓަނެއްގެ  ލޯންޗް  ސްޕީޑް  ގޮތުގައި  މުވައްޒަފެއް  ލިމިޓެޑުގެ  ޕްރައިވެޓް 

އެހެންނަމަވެސް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  ފަ،  މުވައްޒަފެއްކަމުގައި  ހުށަހެޅި  ވަޒީފާއިން  މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  ރާތުން 

ރިޒޯޓުންނެވެ މޯލްޑިވްސް  ފުށިފަރު  ދީފައިވަނީ  އެފަރާތަށް  ލިޔުން  މޯލްޑިވްސް  އަދި    .ވަކިކުރިކަމުގެ  ފުށިފަރު 

( އަކީ، ފުށިފަރު އިންވެސްޓްމެންޓްސް ޕްރައިވެޓް  2017އޮކްޓޫބަރު    TRH-132( )23)ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު:  

ރަޖިސްޓްރޭ  )ކުންފުނި  ނަންބަރު:  ލިމިޓެޑް  ރިޒޯޓެއްކަން  C-070/2014ަޝން  ޓޫރިސްޓު  ހިންގާ  ފަރާތުން  ގެ   )

( ޓޫރިސްޓު ރިޒޯޓު  2018އެޕްރީލް    23)  QARS/TRH/2018/29/88މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ނަންބަރު  

 ހިންގުމުގެ ހުއްދަ' އިން އެނގެން އޮވެއެވެ. 



 

 

 އަށް ރައްދުވާގޮތަށް ސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޒަމުނި އެންޓަރޕްރައި
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު އަޙްމަދު ފަޔާޟް  VTR/2019/22މައްސަލަ 
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އިންވެސްޓްމެންޓްސް .12 ފުށިފަރު  ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  ވަޒީފާ    މައްސަލަ  ގޮތުގައި  މުވައްޒަފެއް  ލިމިޓެޑުގެ  ޕްރައިވެޓް 

ފުށިފަރު   ބަޔާންކޮށް،  މުވައްޒަފެއްކަމުގައި  ވަކިކޮށްފައިވާ  ވަޒީފާއިން  ކުންފުނިން  އެ  އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް، 

އަދި   އެދިފައިވެއެވެ.  ތަދައްޚުލްވުމަށް  މައްސަލައަށް  މި  ލިމިޓެޑުން  ޕްރައިވެޓް  އިންވެސްޓްމެންޓްސް 

ގޮތުގައި  އިސްވެ ތަނެއްގެ  އަދާކުރި  ވަޒީފާ  އެފަރާތް  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަދައިން،  ބަޔާންކުރެވުނު 

އިންވެސްޓްމެންޓް  ފުށިފަރު  މޯލްޑިވްސްއަކީ  ފުށިފަރު  ވެފައި،  މޯލްޑިވްސްކަމުގައި  ފުށިފަރު  ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ 

ޓޫރިސް  އަންނަ  ހިންގަމުން  ފަރާތުން  ލިމިޓެޑުގެ  މައްސަލަ  ޕްރައިވެޓް  އޮންނާތީއާއި،  އެނގެން  ރިޒޯޓެއްކަން  ޓު 

ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަމުގެ ލިޔުން އެފަރާތަށް ދީފައިވަނީ ފުށިފަރު މޯލްޑިވްސް  

މައްސަލައަށް   މި  ލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް  އިންވެސްޓްމެންޓް  ފުށިފަރު  ވާތީއާއި،  ރިޒޯޓުންކަމުގައި 

 ލްކޮށްފައިވާނެއެވެ. ތަދައްޚު

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުންނާއި، މައްސަލަ ރައްދުވި މުނި އެންޓަރޕްރައިޒަސް ޕްރައިވެޓް   .13

ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުންނާއި، މައްސަލައަށް ތަދައްޚުލްވި ފުށިފަރު އިންވެސްޓްމެންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން 

ލިޔެކިޔުން ހެކިބަހަށް ހުށަހެޅި  ހެކިންގެ  ވާހަކަތަކަށާއި،  ދައްކާފައިވާ  މަޖިލީހުގައި  ބެލި  މައްސަލަ  ތަކަށާއި، 

 ރިޢާޔަތްކޮށް ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

 2012އޮގަސްޓު    16މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މުނި އެންޓަރޕްރައިޒަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ދެމެދު   .10.1

 އްގައި ސޮއިކޮށްފައިވެއެވެ. ފެށިގެން ޢަމަލުކުރާގޮތަށް ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެ އިން 

މުސާރަ  .10.2 ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ލިމިޓެޑުން  ޕްރައިވެޓް  އެންޓަރޕްރައިޒަސް  މުނި  އެހެންނަމަވެސް، 

އޮ  2017ދީފައިވަނީ   ބޭންކް  ނަމުގައި  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނިޔަލަށްކަން  އަހަރުގެ  ފް ވަނަ 

ނަންބަރު   ހުޅުވާފައިވާ  ލިމިޓެޑުގައި  ޕަބްލިކް  އެކައުންޓު   101-147292-7701މޯލްޑިވްސް 

ސްޓޭޓްމަންޓުން އެނގެން އޮވެއެވެ. އަދި މައްސަލަ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މުނި އެންޓަރޕްރައިޒަސް  

ޕެންަޝ ރިޓަރޔަމަންޓް  މޯލްޑިވްސް  ގޮތުގައި  މުވައްޒަފެއް  ލިމިޓެޑުގެ  ސްކީމްގައި  ޕްރައިވެޓް  ން 



 

 

 އަށް ރައްދުވާގޮތަށް ސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޒަމުނި އެންޓަރޕްރައި
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު އަޙްމަދު ފަޔާޟް  VTR/2019/22މައްސަލަ 
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ޕްރައިވެޓް  އެންޓަރޕްރައިޒަސް  މުނި  ސްކީމަށް  ޕެންަޝން  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބައިވެރިކޮށް، 

ވަނީވެސް   ޖަމާކޮށްފައިވަނީ  ފައިސާ  މޯލްޑިވްސް    2017ޑިސެންބަރު    31ލިމިޓެޑުން  ހަމައަށްކަން  އާ 

ނަންބަރު   އޮފީހުގެ  އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝން  އެޕްރީލް    MAPO/200/2019/1  (10/2016ޕެންަޝން 

 ( ސިޓީއިން އެނގެން އޮވެއެވެ. 2019

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މުނި އެންޓަރޕްރައިޒަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ލޯންޗު ކެޕްޓަނެއް ގޮތުގައި   .10.3

ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދިޔައީ އެ ކުންފުނީގެ 'މޫދުމާ' އެ ކިޔުނު ސްޕީޑް ބޯޓެއްގައެވެ. ދެންނެވުނު ސްޕީޑް ބޯޓު 

)ފަހެއް( އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް، މުނި އެންޓަރޕްރައިޒަސް    5އިން ފެށިގެން    2017ޑިސެންބަރު    15

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ފުށިފަރު އިންވެސްޓްމެންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާކަން، އެ  

ދެމެދު   ކުންފުނީގެ  ސޮއި  2017ޑިސެންބަރު    15ދެ  އެއްބަސްވެ   LEASE‘ކުރެވިފައިވާ  ގައި 

AGREEMENT’    ް2018އިން އެނގެން އޮވެއެވެ. މުނި އެންޓަރޕްރައިޒަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުނ 

މުސާރަ   ގޮތުގައި  މުވައްޒަފެއް  ކުންފުނީގެ  އެ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފެށިގެން  އަހަރުން  ވަނަ 

 ބަބަށްޓަކައި ކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ. ދީފައިނުވަނީ، އަދި ޕެންަޝން ފައިސާ ޖަމާކޮށްފައިނުވަނީ މި ސަ

'މޫދުމާ'   .10.4 އަންގާފައިވަނީ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ލިމިޓެޑުން  ޕްރައިވެޓް  އެންޓަރޕްރައިޒަސް  މުނި 

ރިސޯޓުގެ ދަތުރުތައް ކުރުމަށްކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  މޯލްޑިވްސް  ސްޕީޑް ބޯޓުގައި ފުށިފަރު  

ކުލަވާލެވިފައިވަނީ މުނި އެންޓަރޕްރައިޒަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ދެމެދު ކަމަށާއި، ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން އެ

އުޅަނދު   އެ  ގޮތުން  އުޞޫލެއްގެ  ޢާންމު  ވީނަމަވެސް،  ހިފިކަމުގައި  ކުއްޔަށް  އުޅަނދެއް  ކުންފުންޏަކުން 

ލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން، މައްސަޓްކުރާނީ އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތުގެ މުވައްޒަފުން  އޮޕަރޭ

މުނި   ދަތުރުތައް  މޯލްޑިވެސްގެ  ފުށިފަރު  އުޅަނދެއްގައި  ލިމިޓެޑުގެ  ޕްރައިވެޓް  އެންޓަރޕްރައިޒަސް  މުނި 

މައްސަލަ   ވީނަމަވެސް،  ކުރަމުންދިޔަކަމުގައި  އަންގައިގެން  ލިމިޓެޑުން  ޕްރައިވެޓް  އެންޓަރޕްރައިޒަސް 



 

 

 އަށް ރައްދުވާގޮތަށް ސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޒަމުނި އެންޓަރޕްރައި
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު އަޙްމަދު ފަޔާޟް  VTR/2019/22މައްސަލަ 
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ރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ މުވައްޒަފެއްކަމުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ މުނި އެންޓަރޕްރައިޒަސް ޕް

 ފަރާތުން ބަޔާންކުރާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

މި މައްސަލައަށް ތަދައްޚުލްވި ފުށިފަރު އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ  .10.5

ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ   ސޮއިކުރުމަށް  އެއްބަސްވެ  ގުޅިގެން  ދެމެދު  މައްސަލައާ  މި  އެއްބަސްވުމެއް  ވަޒީފާގެ 

ދެންނެވުނު  ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.  ފަރާތުން  ލިމިޓެޑުގެ  ޕްރައިވެޓް  އިންވެސްޓްމެންޓްސް  ފުށިފަރު 

ގައި   2018ޖަނަވަރީ   01އެއްބަސްވުމުގައި ފުށިފަރު އިންވެސްޓްމެންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން 

އެ  އެއްބަސްވުމުގައި  ސޮއިކޮށްފައިވެއެވެ.  އެ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހެންނަމަވެސް، 

ސޮއިކުރުމަށް  އެއްބަސްވުމުގައި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސޮއިކޮށްފައިނުވާއިރު، 

 އިންކާރުކޮށްފައިވާކަމުގައި ފުށިފަރު އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން ބަޔާންކުރެއެވެ. 

ވަޒީފާގެ   .10.6 ދެމެދު  ލިމިޓެޑާ  ޕްރައިވެޓް  އިންވެސްޓްމެންޓްސް  ފުށިފަރު  ފަރާތާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ނުވިނަމަވެސް،   ސޮއިކުރެވިފައި  ފަރާތަށް  އެއްބަސްވުމެއްގައި  ހުށަހެޅި  އަހަރުގެ    2018މައްސަލަ  ވަނަ 

ޕް އިންވެސްޓްމެންޓް  ފުށިފަރު  ދީފައިވަނީ  މުސާރަ  ފެށިގެން  މަހުން  ލިމިޓެޑުންކަން، ޖަނަވަރީ  ރައިވެޓް 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑުގައި ހުޅުވާފައިވާ ނަންބަރު 

ފަރާތަށް   763-00125-773ނަންބަރު   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސްޓޭޓްމެންޓްތަކުންނާއި،  އެކައުންޓުގެ 

އެނގެން   ބަޔާންތަކުން  މުސާރައިގެ  ދީފައިވާ  ލިމިޓެޑުން  ޕްރައިވެޓް  އިންވެސްޓްމެންޓްސް  ފުށިފަރު 

ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ފަރާތަކީ    އޮންނަކަން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފެށިގެން   2018ޖަނަވަރީ    01އަދި  އިން 

އިންވެސްޓްމެންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ މުވައްޒަފެއް ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށް، އެ ކުންފުނީގެ    ފުށިފަރު

ޕެންަޝން  މޯލްޑިވްސް  މުވައްޒަފެއްކަން  ޖަމާކުރަމުންއައި  ފައިސާ  ޕެންަޝން  ފަރާތުން 

ނަންބަރު   އޮފީހުގެ  (   2019ޖޫން    12)  MAPO/200/2019/2/2016އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝން 

   ނގެން އޮވެއެވެ.ސިޓީއިން އެ



 

 

 އަށް ރައްދުވާގޮތަށް ސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޒަމުނި އެންޓަރޕްރައި
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު އަޙްމަދު ފަޔާޟް  VTR/2019/22މައްސަލަ 
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ދީފައިވާ   .10.7 މުސާރަ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ލިމިޓެޑުން  ޕްރައިވެޓް  އިންވެސްޓްމެންޓްސް  ފުށިފަރު 

ވެސް ހުށަހަޅާފައިވަނީ  އެދި  ޗުއްޓީއަށް  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މޯލްޑިވްސް    މުއްދަތުގައި،  ފުށިފަރު 

 ރިޒޯޓަށްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މުސާރަ ދީފައިވަނީ، އަދި ޕެންަޝން ފައިސާ    2018 ފަރާތަށް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި  .10.8

އިންވެސްޓްޖަމާކޮށްފައިވަނީ   މި  ފުށިފަރު  އަދި  ލިމިޓެޑުންކަމާއި،  ޕްރައިވެޓް  މުއްދަތުގައި،  މެންޓްސް 

ހުށަހަޅާފައިވަނީ  އެދި  ޗުއްޓީއަށް  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ރިޒޯޓަށްކަން   ވެސް  މައްސަލަ  މޯލްޑިވްސް  ފުށިފަރު 

އޮތްނަމަވެސް،   ހައުސިންގ އެނގެން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ލިމިޓެޑުން  ޕްރައިވެޓް  އެންޓަރޕްރައިޒަސް  މުނި 

ނަންބަރު   އެޑްރެސްކޮށްފައިވާ  އިންފްރާސްޓަރްކްޗަރއަށް   MUE-058/EMP/2018  (01އެންޑް 

އިން ފެށިގެން މުނި   2012އޮގަސްޓު    16ތަކީ  ލިޔުމުގައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާ(  2018އޮގަސްޓު  

މަާޤމުގައި   ކެޕްޓަނެއްގެ  ލޯންޗް  ގޮތުގައި ސްޕީޑް  މުވައްޒަފެއް  ލިމިޓެޑުގެ  ޕްރައިވެޓް  އެންޓަރޕްރައިޒަސް 

އްކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންއައި މުވައްޒަފެ

ގޮތުން ފަރާތާމެ އެޅުމުގެ  ފިޔަވަޅެއް  އިްޞލާޙީ  އަޅާފަދަ  މެދު  މުވައްޒަފުންނާ  ފަރާތްތަކުން  ވަޒީފާދޭ  ދު، 

ގައި    2018އޮގަސްޓު    08މުނި އެންޓަރޕްރައިޒަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  

ފަރާތުން ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ  މި  މެމޯއެއްވެސް  ހުށަހަޅާފައިވާކަން    ދީފައިވާ 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

އެންޑް  .10.9 ހައުސިންގ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ލިމިޓެޑުން  ޕްރައިވެޓް  އެންޓަރޕްރައިޒަސް  މުނި 

ނަންބަރު   އެޑްރެސްކޮށްފައިވާ  އޮގަސްޓު   MUE-058/EMP/2018  (01އިންފްރާސްޓަރްކްޗަރއަށް 

ނަމުގައި  (  2018 ލިމިޓެޑުގެ  ޕްރައިވެޓް  އެންޓަރޕްރައިޒަސް  މުނި  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ލިޔުން 

ދޫކުރެވިފައިވަނީ، މުނި އެންޓަރޕްރައިޒަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ފުށިފަރު އިންވެސްޓްމެންޓްސް ޕްރައިވެޓް  

ދެ ހިންގާ  ދަށުން  ފުރާޅެއްގެ  އެއް  ކަންކަން  އިދާރީ  އެފަދަ  އެ  ލިމިޓެޑަކީ،  ވުމުން،  ކަމުގައި  ކުންފުނި 
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ޕްރައިވެޓް   އެންޓަރޕްރައިޒަސް  މުނި  ކަމުގައި  ސަބަބުން  އޮޅުމެއްގެ  އިދާރީ  އެރި  ދޫކުރުމުގައި  ލިޔުން 

ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މިކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން މުނި އެންޓަރޕްރައިޒަސް  

ޢާއިަޝތު ނަީޝކާ ނިޒާރު )އެއްގަމުގެ / ނ. ވެލިދޫ( ޝަފަހީ ހެއްކެއް  ން  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތު

ޢާއިަޝތު ނަީޝކާ ނިޒާރު ދީފައިވާ ހެކިބަހަށް    ގޮތުގައި ހުށަހެޅުމުން، އެފަރާތުގެ ހެކިބަސް ނެގިފައިވެއެވެ. 

މުވައްޒަފެއްކަމަށާ ލިމިޓެޑުގެ  ޕްރައިވެޓް  އެންޓަރޕްރައިޒަސް  މުނި  ހެކިވެރިޔާއަކީ  މުނި ބަލާއިރު،  އި، 

ވަޒީފާ   ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގޮތުގައި  މުވައްޒަފެއް  ލިމިޓެޑުގެ  ޕްރައިވެޓް  އެންޓަރޕްރައިޒަސް 

ހަނދާންވާގޮތުން   ހެކިވެރިޔާ  ފެށިގެން    2012އަދާކޮށްފައިވަނީ  މަހުން  އޮގަސްޓު  އަހަރުގެ   2018ވަނަ 

މޯވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހާއި ހަމައަށް ކަމަށާއި،   ލްޑިވްސް ރިޒޯޓު ހުޅުވުމާއެކު، މައްސަލަ  ފުށިފަރު 

ލިމިޓެޑުގެ   ޕްރައިވެޓް  އެންޓަރޕްރައިޒަސް  މުނި  މަސައްކަތްކުރި  ގޮތުގައި  ކެޕްޓަނެއް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި 

ލޯންޗުގެ   ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދިޔަކަމަށާއި،  ބަދަލުކުރެވިގެން  ރިޒޯޓަށް  ލޯންޗު  ސްޕީޑް 

 ހުށަހެޅި ފަރާތްވެސް ރިޒޯޓަށް ބަދަލުކުރެވުނުކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ކެޕްޓަންކަމުގައި ވާތީ، މައްސަލަ 

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އިންނާނީ ރިޒޯޓުގެ ޕޭރޯލްގައިކަމަށާއި، އަދި އެކޮޅުން ސަރވިސް    2018ފަރާތް  

ހުޅުވިފައިވަނީ   ރިޒޯޓު  މޯލްޑިވްސް  ފުށިފަރު  ދޫކުރަމުންދިޔަކަމަށާއި،   2017  އޮކްޓޫބަރު  24ޗަރޖްވެސް 

ބަދަލުކުރެވިފައިވަނީ   ރިޒޯޓަށް  ރަސްމީގޮތުން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަމަށާއި،  ވަނަ   2018ގައި 

ފަރާތުން   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކުރިން  އޭގެ  އެހެންނަމަވެސް  ކަމަށާއި،  މަހު  ޖަނަވަރީ  އަހަރުގެ 

 2018މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ނުރަސްމީގޮތުން ފުށިފަރު ރިޒޯޓުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިނުވާނެކަމަށާއި،  

ރިޒޯޓުގައި  މޯލްޑިވްސް  ފުށިފަރު  އަދާކުރަމުންދިޔައީ  ވަޒީފާ  ފެށިގެން  މަހުން  ޖަނަވަރީ  އަހަރުގެ  ވަނަ 

ވީނަމަވެސް،   ލެޓަރ    2018ކަމުގައި  ލިމިޓެޑުގެ  ޕްރައިވެޓް  އެންޓަރޕްރައިޒަސް  މުނި  އަހަރު  ވަނަ 

ރާތަށް ްް ދޫކުރެވިފައިވާކަމަށާއި، ހެކިވެރިޔާ އެ މުއްދަތުގައި  ހެޑުގައި ދެ ލިޔުމެއް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަ

ފަރާތެއްކަމަށާއި،   އެހެން  ޙަވާލުވެހުރީ  މަސައްކަތާއި  އެޗް.އާރު  ޗުއްޓީއެއްގައިކަމުން،  އަދި  ހުރީ 

ހެޑްގައި  ލެޓަރ  ލިމިޓެޑުގެ  ޕްރައިވެޓް  އެންޓަރޕްރައިޒަސް  މުނި  ލިޔުން  ދެ  އިސްވެދެންނެވުނު 
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ފުށިފަރު    ދޫކުރެވިފައިވަނީ އިންނަންޖެހޭނީ  އަސްލު  ލިޔުން  ދެ  އެ  ކަމަށާއި،  އޮޅުމަކުން  އިދާރީ 

ހެކިބަސް  ނިޒާރު  ނަީޝކާ  ޢާއިަޝތު  ބުނެ  ނަމުގައިކަމަށް  ލިމިޓެޑުގެ  ޕްރައިވެޓް  އިންވެސްޓްމެންޓްސް 

 ދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ފުށި .10.10 ވަކިކުރެވުނުއިރު  ވަޒީފާއިން  ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  ލިމިޓެޑުގެ މައްސަލަ  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް  ފަރު 

ފަރާތުން   ލިމިޓެޑުގެ  ޕްރައިވެޓް  އެންޓަރޕްރައިޒަސް  މުނި  ގޮތުން  ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ  މުވައްޒަފެއްކަން 

/ މާލެ( ޝަފަހީ ހެއްކެއް ގޮތުގައި ހުށަހެޅުމުން    14821އަޙްމަދު ސިޢާރު )ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ  

އަޙްމަދު ސިޢާރު ދީފައިވާ ހެކިބަހަށް ބަލާއިރު، އަޙްމަދު ފަޔާޒްކިޔާ    އެވެ.އެފަރާތުގެ ހެކިބަސް ނެގިފައިވެ 

ހެކިވެރިޔާ ރިޒޯޓުގައި ފަރާތެއް ފުށިފަރުގައި މަސައްކަތްކުރިކަމަށާއި، އެފަރާތަކީ ލޯންޗު ކެޕްޓަނެއްކަމަށާއި،  

މައްސަލަ   ފެށިގެންކަމަށާއި،  ހުޅުވިއިރުން  ރިޒޯޓު  ފަށާފައިވަނީ،  ފަރާތާއި  މަސައްކަތްކުރަން  ހުށަހެޅި 

ވަޒީފާގެ  ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ  ސޮއިކުރުމަށް  ދެމެދު  ލިމިޓެޑާ  ޕްރައިވެޓް  އިންވެސްޓްމެންޓްސް  ފުށިފަރު 

ސޮއިކޮށްފައިވަނީ   ފަރާތުން  ލިމިޓެޑުގެ  ޕްރައިވެޓް  އިންވެސްޓްމެންޓްސް  ފުށިފަރު  އެއްބަސްވުންކަމުގައި، 

ފަރާ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސޮއިހެކިވެރިޔާކަމަށާއި،  އެއްބަސްވުމުގައި  އެ  ސަބަބެއް ތް  ވަކި  ނުކުރަން 

ބޭނުންނުވާކަމަށް    ނުބުނާކަމަށާއި، ސޮއިކުރަން  އެވަގުތަށް  ބުނެފައިވަނީ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް ފެށުނީއްސުރެވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެއްވެސް ަޝކުވާއެއް، ލިޔުމެއް  

އަދާކުރަމު ވަޒީފާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނުވާކަމަށާއި،  ހުށަހަޅާފައި  ފުށިފަރު  އެއްޗެއް  ންދިޔައީ 

ފުރިހަމައަށް   ކެއުން  ހުރުމާއި  ޢިނާޔަތްތަކާއި  މުސާރައާއި  ގޮތުގައި  މުވައްޒަފެއް  ރިޒޯޓުގެ  މޯލްޑިވްސް 

 ބުނެ އަޙްމަދު ސިޢާރު ހެކިބަސްދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ލިބިދީގެންކަމުގައި 

ފުށިފަ .10.11 ވަކިކުރެވުނުއިރު  ވަޒީފާއިން  ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  ލިމިޓެޑުގެ މައްސަލަ  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް  ރު 

ފަރާތުން   ލިމިޓެޑުގެ  ޕްރައިވެޓް  އެންޓަރޕްރައިޒަސް  މުނި  ގޮތުން  ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ  މުވައްޒަފެއްކަން 

އެފަރާތުގެ   ހުށަހެޅުމުން  ގޮތުގައި  ހެއްކެއް  ަޝފަހީ  ވެލިދޫ(  ނ.   / )ފެސްދޫ  ޙަސަން  ޢަބްދުއްލަޠީފް 



 

 

 އަށް ރައްދުވާގޮތަށް ސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޒަމުނި އެންޓަރޕްރައި
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު އަޙްމަދު ފަޔާޟް  VTR/2019/22މައްސަލަ 
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ޢަބްދު  ނެގިފައިވެއެވެ.  ފުށިފަރު  ހެކިބަސް  ހެކިވެރިޔާއަކީ  ބަލާއިރު،  ހެކިބަހަށް  ދީފައިވާ  ޙަސަން  އްލަޠީފް 

މަޤާމުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ  މޯލްޑިވްސް ރިޒޯޓުގައި އެންވަޔަރަމެންޓް އެންޑް ގާޑަން ލޭންޑްސްކޭޕިންގ  

ޗް ސެކްަޝނުގައި  މުވައްޒަފެއްކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކުރީ ފުށިފަރު ރިޒޯޓުގެ ލޯން

ރިޒޯޓުގައި   ފުށިފަރު  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގޮތުގައި  އެނގިފައިވާ  ހެކިވެރިޔާއަށް  ކަމަށާއި، 

ކެއުމާއި   ހުރުމާއި،  މުސާރައާއި،  ރިޒޯޓުން  ގޮތުގައި.  މުވައްޒަފެއް  ރިޒޯޓުގެ  ދިޔައީ  މަސައްކަތްކުރަމުން 

ޢަބްދު ބަޔާންކޮށް  ލިބިދީގެންކަމުގައި  ޗަރޖް  ހެކިބަސްދީފައިވާކަން  ސަރވިސް  ޙަސަން  އްލަޠީފް 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ ފުށިފަރު މޯލްޑިވްސް ރިޒޯޓުގެ މުވައްޒަފެއް ނޫންކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި   .10.12

އެންޓަރޕްރައިޒަސް   މުނި  ގެންދިޔައީ  ކުރަމުން  ދަތުރުތައް  ލޯންޗު  މޯލްޑިވްސްގައި  ފުށިފަރު  ފަރާތް 

މައްސަލަ  ޕްރައިވެ ކަމަށާއި،  ވީއްލައިގެން  މަސައްކަތަށް  އެ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ލިމިޓެޑުން  ޓް 

މައްސަލަ   އިތުރުން،  ފަރާތުގެ  އުޞޫލުންހުށަހެޅި  އެއް  ފަރާތެކޭ  މުވައްޒަފަކު  ހުށަހެޅި  ފުށިފަރު    ދެ 

ލިމިޓެޑު ޕްރައިވެޓް  އެންޓަރޕްރައިޒަސް  މުނި  މަސައްކަތްކުރުމަށް  ވީއްލާފައި  މޯލްޑިވްސްގައި  ން 

އެއްބަސްވުމެއް   ވަޒީފާގެ  މޯލްޑިވްސްއިން  ފުށިފަރު  ފަރާތާއެކު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހުރިކަމަށާއި، 

ޙަސަން )މަގުބެއްދިގެ / ޅ. ހިންނަވަރު( މައްސަލަ    ލްޢިސްމާޢީ  ވެފައިނުވާކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން

ކެއް ގޮތުގައި ހުށަހެޅުމުން، ޙަސަންގެ ހެކިބަސް ނެގިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން، ހުށަހެޅި ފަރާތުން ަޝފަހީ ހެއް 

ގާތްގަނޑަކަށް   ހެކިބަހަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، ހެކިވެރިޔާއަކީ   2018  2017އިސްމާޢީލް ޙަސަން ދީފައިވާ 

އި  ހިސާބުގައި ފުށިފަރު މޯލްޑިވްސްގައި ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖަރެއް ގޮތުގަ   2017  2016ގައި ނުވަތަ  

މޯލްޑިވްސްގައި   ފުށިފަރު  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މުއްދަތުގައި  އެ  ފަރާތެއްކަމަށާއި،  މަސައްކަތްކުރި 

އެންޓަރޕްރައިޒަސް   މުނި  ބޯޓަކީ  ސްޕީޑް  މަސައްކަތްކުރިކަމަށާއި،  ގޮތުގައި  ކެޕްޓަނެއް  ބޯޓް  ސްޕީޑް 

ތް ފުށިފަރުގައި މަސައްކަތްކުރި އިރުވެސް  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ބޯޓެއް ކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާ 

ކަމަށާއި،   މުވައްޒަފެއްގޮތުގައި  އެންޓަރޕްރައިޒަސްގެ  މުނި  ގޮތުގައި އިންނާނީ  މުވައްޒަފެއް  ފުށިފަރުގެ 



 

 

 އަށް ރައްދުވާގޮތަށް ސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޒަމުނި އެންޓަރޕްރައި
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު އަޙްމަދު ފަޔާޟް  VTR/2019/22މައްސަލަ 
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މަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ފުށިފަރަށް  މައްސަލަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނުވާނެކަމަށާއި،  ސައްކަތްކޮށްފައި 

ތްކުރެވުނުކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން ތައްޔާރުކޮށް ބަދަލުކުރުމަށް މަސައްކަ

ފަރާތަށް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެއްބަސްވުމުގައި  އެހެންނަމަވެސް،  ޙަވާލުކުރެވުނުކަމަށާއި،  ސޮއިކުރުމަށް 

ހުރުމުންކަމަށް މައްސަލަ  އެލަވަންތަކެއްގައި  ބަޔާންކުރާ  ޙަސަން އިސްމާ  ލިބިދެވޭނެކަމަށް  ޢީލް 

ލިމިޓެޑުގެ  ޕްރައިވެޓް  އެންޓަރޕްރައިޒަސް  މުނި  އަދި  ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ބުނެފައިވާކަން  ހެކިބަސްދެމުން 

ފަރާތުން އިސްމާޢީލް ޙަސަންއާ ކުރި ސުވާލުތަކުގައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ދެއްވި ސްޕީޑް ބޯޓު  

ފަ  މޯލްޑިވްސްގެ  ފުށިފަރު  ބަލަހައްޓަނީ  މުސާރަ  އޮޕަރޭޓްކޮށް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ރާތުންކަމަށާއި، 

ދެ   ފަރާތުން  ފުށިފަރުގެ  ފަރާތުންކަމަށާއި،  ލިމިޓެޑުގެ  ޕްރައިވެޓް  އެންޓަރޕްރައިޒަސް  މުނި  ޖަމާކުރަނީ 

ސަރވިސް   ފުށިފަރުން  ދިންއިރު  މުސާރަ  ފުށިފަރުން  އިނދެދާނެކަމަށާއި،  ދީފައި  މުސާރަ  މަހެއްގައި 

އިންނާނެކަ ފުށިފަޗަރޖެއް  ސީދާ  ނަގާއިރުގައި  ޗުއްޓީ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ރު  މަށާއި، 

ލިމިޓެޑުގެ   ޕްރައިވެޓް  އެންޓަރޕްރައިޒަސް  މުނި  ޚިލާފަށް،  އޮފީހާ  މުވައްޒަފުންނާ  މާލޭ 

 ކަމަށާއި،  ފޯމުތައް ހުށަހަޅަނީ ފުށިފަރަށުގެ އެޗް.އާރު ޑިޕާޓްމަންޓަށް ޗުއްޓީ މަްޝވަރާކުރާނެކަމަށާއި، 

މުވައްޒަފެއްކަން   .10.13 ލިމިޓެޑުގެ  ޕްރައިވެޓް  އެންޓަރޕްރައިޒަސް  މުނި  ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ަޝބާނާ މުޙައްމަދު )ޗަބޭލީގެ / ގއ. ކޮލަމާފުށި( މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން 

ފާޠިމަތު އެހެންނަމަވެސް،  ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.  ގޮތުގައި  ހެއްކެއް  މި  ޝަފަހީ  މުޙައްމަދު  ަޝބާނާ   

ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަޔާންކޮށް  އަންގާފައިވާކަމުގައި  އުޒުރުވެރިވާކަން  ދިނުމަށް  ހެކިބަސް  މައްސަލައިގައި 

މި   2020ނޮވެންބަރު    07ފަރާތުން   އަންގާފައިވާތީ،  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  އެކަން  ގައި 

 ހެކިބަސް ނެގިފައިނުވެއެވެ. މައްސަލައިގައި ފާޠިމަތު ަޝބާނާ މުޙައްމަދުގެ  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނުއިރު މުނި އެންޓަރޕްރައިޒަސް ޕްރައިޓް ލިމެޓެޑުގެ ވަޒީފާއެއް   .11

 އަދާކުރަމުންއައި މުވައްޒަފެއްކަމުގައި ބުރަވެވޭތޯ ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 



 

 

 އަށް ރައްދުވާގޮތަށް ސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޒަމުނި އެންޓަރޕްރައި
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު އަޙްމަދު ފަޔާޟް  VTR/2019/22މައްސަލަ 
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ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގައި 'މުވައްޒަފު' މާނަކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު، އެ  )  2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު   .11.1

 ؛ވަނަ މާއްދާގައި 89ާޤނޫނުގެ 

ދަށުން ޚިދްމަތްދޭ މީހާއަށެވެ.   އަދާކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ  އެވަނީ، ވަޒީފާ  "..."މުވައްޒަފު" ކަމަށް ބުނެފައި 

މާނައިގައި،   މިބަހުގެ  މަސައްކަތްކޮށްދީފައިވާ  އަދި  ކުރިން  ފަރާތަށް  ވަޒީފާދޭ  ކޮންޓްރެކްޓަރާއި،  މިނިވަންނޫން 

 މުވައްޒަފުން ވެސް ހިމެނޭގޮތަށެވެ." 

   ބާރާތުން ބަޔާންކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.މި ޢި

 ؛( ގައިށވަނަ މާއްދާގެ ) 13 )ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ 2008/2އަދި ހަމައެހެންމެ، ާޤނޫނު ނަންބަރު  .11.2

ވަޒީފާގެ   އެކުލެވިގެންވާ  ލިޔުންތަކަކުން  ނުވަތަ  ލިޔުމަކުން  ދެމެދު  މުވައްޒަފަކާ  ކޮންމެ  ފަރާތާއި،  "ވަޒީފާދޭ 

 އެއްބަސްވުމެއް އޮންނަންވާނެއެވެ..." 

ާޤނޫނު ނަންބަރު  ބަޔާންކުރެވިފަ  ފަދައިންމި   .11.3 އަދި  ާޤނޫނު( ގެ  2008/2އިވާކަމާއި،    15  )ވަޒީފާއާބެހޭ 

 ؛ ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ)ހ( ގައިވަނަ މާއްދާގެ 

އެ ވަޒީފާގައި  ،  "މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތުގައި މެނުވީ، ވަޒީފާދޭ ކޮންމެ ފަރާތަކުން ވެސް

 އަދާކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ހިމެނޭ ވަޒީފާ ބަޔާނެއް، ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް، ލިޔުމުން ދޭންވާނެއެވެ."  

 ހަގަކުރެވެއެވެރާތުންކަން ފާ މި ޢިބާ

ނަންބަރު   .11.4 ާޤނޫނު  ފަދައިން،  'މުވައްޒަފު'    2008/2އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ގައި  ާޤނޫނު(  )ވަޒީފާއާބެހޭ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  15ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަދި އެ ާޤނޫނުގެ   13މާނަކޮށްފައިވާ ގޮތަށާއި، އެ ާޤނޫނުގެ 

)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( އެފަރާތެއްގެ މައްޗަށް ހިންގޭ މުވައްޒަފު    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު    ،އަށް ބެލުމުން

އަދާކުރުމުގެ   ވަޒީފާ  ދެމެދު  މުވައްޒަފާ  ފަރާތާއި  ވަޒީފާދޭ  ގޮތަކީ  އަސާސީ  އެންމެ  ދެނެގަތުމުގެ 

 ވެއެވެ. ކަން އެނގެން އޮގަތުންއެއްބަސްވުމެއް ލިޔުމުން އޮތްތޯއާއި މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާ ބަޔާނެއް އޮތްތޯ ދެނެ



 

 

 އަށް ރައްދުވާގޮތަށް ސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޒަމުނި އެންޓަރޕްރައި
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު އަޙްމަދު ފަޔާޟް  VTR/2019/22މައްސަލަ 
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ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަދި    17)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2އަދި ހަމައެހެންމެ، ާޤނޫނު ނަންބަރު   .11.5

 )ށ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ، 

  މުވައްޒަފެއްގެ ،  ަވޒީފާެގ އެއްެވސް އެއްބަސްުވމެއްމި މާއްދާެގ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޮގތުެގ މަތިން މެުނީވ،   )ހ(

 ަވޒީފާދޭ ފަރާތުން ަވޒީފާ ލިބިދޭ ފަރާތަށް ފިޔަަވއި އެހެން ފަރާތަކަށް ބަދަލުކޮށްެގން ނުާވނެއެެވ.  ރުހުމާ ނުލައި،

އެމަސައްކަތެއްެގ  )ށ( ނުަވތަ  އެިވޔަފާރީެގ  ުނަވތަ  މަސައްކަތެއް،  ކުރާ  އުސޫލުން  ިވޔަފާރީެގ  ުނަވތަ  ިވޔަފާރިއެއް 

ނުަވތަ   ިވއްކާލުމުން،  ދޫކުރުމުންބައެއް،  ޮގތަކުން   ކުއްޔަށް  އެހެންެވސް  ނުަވތަ  ަނޤުލުކުރުމުްނ،  ނުަވތަ 

ުގޅޭ އެމަސައްކަތަކާ  ުނަވތަ  އެިވޔަފާރިއަކާ  މީހުްނެގ ޮގތުން،  ދޫކޮށްލުމުްނ،  ޮގތުގައިތިބި  މުވައްޒަފުްނެގ  އެަވުގތު 

އެއްބަސްުވންތައް  ަނޤުލުާވެނއެެވ.،  ަވޒީފާެގ  ފަރާތަށް،  ބަދަލުެވެގންދިޔަ  އެމަސައްކަތެއް  ނުަވތަ   އެިވޔަފާރިއެއް 

ޙައްޤުތަކާއި   އުފެދިެގްނާވ  ދެމެދު  ފަރާތަކާ  ކޮްނމެ  އަދާކުރާ  ަވޒީފާ  ފަރާތާއި  ދޭ  ަވޒީފާ  ވާޖިބުތައް،  މިޮގތުން، 

ަވޒީފާަގއި ތިބި ފަރާތްތަކަށް ބަދަލުެވެގންދާނެއެެވ.   ުނަވތަ މަސައްކަތެއް ބަދަލުެވެގްނދިޔަ ފަރާތާއި  އެިވޔަފާރިއެއް 

ދެމެދު  ފަރާތާ  ބަދަލުކުރި  މަސައްކަތް  ުނަވތަ  ިވޔަފާރި  ފަރާތްތަކާއި  ަވޒީފާއަދާކުރާ  ކުރިން،  ބަދަލުުވމުެގ  އަދި 

މުޢާމަލާ ކޮްނމެ  ބެލެޭވނީ  ހިނާގފައިާވ  ފަރާތްތަކާއިތެއްެވސް،  ތިބި  މަސައްކަތް   ަވޒީފާަގއި  ނުަވތަ  ިވޔަފާރި 

 ބަދަލުެވެގންދިޔަ ފަރާތާ ދެމެދު ހިނާގފައިާވ ކަމެއްކަމަށެެވ. 

 

 މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

 ؛ަޤިޟއްޔާގައި HC-A/271/2012ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  ވެހިރާއްޖޭގެއަދި ހަމަ އެހެންމެ، ދި 7.1

ނަންބަރު   ޤާނޫނު  ފަސްވަނަކަމަކީ،  "މުވައްޒަފު"    2008/2")ބ(  ހިންގޭނެ  ބާރު  ގެ  ޤާނޫނު(  )ވަޒީފާއާބެހޭ 

ވަޒީފާގެ   ލިޔުމުން  ދެމެދު  މުވައްޒަފާއި  ފަރާތާއި  ވަޒީފާދޭ  އޮތްގޮތުން  މާނަކޮށްފައި  ޤާނޫނުގައި  ވަޒީފާއާބެހޭ 

މިކަން   ލާޒިމުކޮށްފައިވާ  މައްޗަށް  ފަރާތްތަކުގެ  ވަޒީފާދޭ  ލާޒިމުކޮށްފައިވީނަމަވެސް،  އެކުލަވާލުން  އެއްބަސްވުން 

ނަންބަރު   ޤާނޫނު  ނެތުމަކީ  ނެތް  ބަޔާންކުރެވިގެންވާ    2008/2ކުރެވިފައި  ގައި  ޤާނޫނު(  )ވަޒީފާއާބެހޭ 

އަދާކު ޙައްޤުތައް  ބުނާ  ލިބިދޭންޖެހޭކަމަށް  ކެނޑިގެން މުވައްޒަފަކަށް  ކިބައިން  ފަރާތުގެ  ވަޒީފާދޭ  ރުން 

އޮންނާތީ ނުދާނެ  އެނގެން  ދެމެދުގައި  މ  ،  ކަމެއްކަން  މިދެފަރާތުގެ  ދެނެގަތުމުގައި  "މުވައްޒަފު"  ޙާލަތުގައި  ފަދަ 



 

 

 އަށް ރައްދުވާގޮތަށް ސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޒަމުނި އެންޓަރޕްރައި
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު އަޙްމަދު ފަޔާޟް  VTR/2019/22މައްސަލަ 
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ނޫންކަން   ނުވަތަ  މުވައްޒަފެއްކަން  އެއީ  ރިޢާޔަތްކޮށް  މައްޗަށް  ގޮތުގެ  ބަހައްޓާފައިވާ  ޢަމަލުތައް 

އެއްބަސްވުމެއް ދެނެގަނެވިދާނެކަ އަދާކުރުމުގެ  ވަޒީފާ  ޢިޝާރާތްކުރާފަދަ  ޤާނޫނުގައި  ވަޒީފާއާބެހޭ  މިގޮތުން  މާއި، 

ނުވަތަ   މުވައްޒަފުންކަން  އެފަރާތްތަކަކީ  ތެރެއިން  މީހުންގެ  ތިބޭ  ޙާލަތްތަކުގައި  ނުވާ  އެކުލަވާލެވިފައި  ލިޔުމުން 

ޙާ ނުވަތަ  ގޮތްތަކެއް  އެހެން  އިތުރު  ދެނެގަންނާނެ  ޤާނޫނުގައި  ނޫންކަން  ވަޒީފާއާބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ލަތުތަކެއް 

ބަޔާންކުރެވިފައިނުވިނަމަވެސް، ދިވެހިރާއްޖެ ވެސް އެ ޖަމާޢަތެއްގެ މެންބަރެއްކަމުގައިވާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ލޭބަރ  

ބަޔާންކުރާ   ގޮތްތައް  ޢަމަލުކުރެވޭނެ  ޙާލަތްތަކުގައި  މިފަދަ  ގައި  )އައި.އެލް.އޯ(  އޯގަނައިޒޭޝަން 

( އަށް ބަލާއިރު، 198)ނަންބަރު    2006އިނެއްކަމުގައިވާ އެމްްޕލޯއިމަންޓް ރިލޭޝަން ރިކޮމެންޑޭޝަން  ގައިޑްލަ

މައްސަލައެއްގެ   ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނީ  ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި  ވުޖޫދުގައިވާކަން  ގުޅުން  ވަޒީފާގެ  ދެމެދު  ދެފަރާތުގެ 

ބަޔާ  ރިވާޤިޢާތަކަށްކަމަށް  އެގޮތުން،  ތެރޭގައިންކޮށްފައިވާކަމާއި،  ކަންތައްތަކުގެ  މީހަކު  ،  ޢާޔަތްކުރެވިދާނެ 

ނުވަތަ އޭނާ މަސައްކަތްކުރާ ވަގުތުތަކާއި، މަސައްކަތްކުރަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަނާއި،   މަސައްކަތްކުރާ ތަބީޢަތު 

މިންވަރާއި ބަރޯސާވެފައިވާ  މާލީގޮތުން  މިންވަރާއި،  ހުރި  ކޮންޓްރޯލުގައި  ފަރާތުގެ  ވަޒީފާދިން  އެމީހަކު  ، އަދި 

މަސައްކަތްކުރަނީ   މައްޗަށާއި،  ފަރާތްތަކުގެ  ހޯދައިދޭ  ސާމާނު  ބޭނުންކުރާ  މަސައްކަތުގައި  ގޮތަށާއި،  މުސާރަދޭ 

އެފަދަ   ބެލުމަށްފަހު  ކަންކަމަށް  މިފަދަ  މަންފާއަށްޓަކައިތޯއާއި،  ފަރާތެއްގެ  އެހެން  ހަމައެކަނި  ނުވަތަ  ޖުމްލަކޮށް 

ކަނޑައެޅިދާނެކަ މުވައްޒަފެއްކަމަށް  އިސްވެ  މީހަކީ  އެގޮތުން،  އެނގޭކަމާއި،  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  މަށް 

ދުނިޔޭގެ   ފަދަ  އަޔަލެންޑް  އަދި  އިޓަލީ  އިނގިރޭސިވިލާތް،  ކެނެޑާ،  އުޞޫލުތަކަކީ  ބައެއް  އިޝާރާތްކުރެވުނު 

ގެންދާ   ޢަމަލުކުރަމުން  ކަނޑައެޅުމުގައި  މުވައްޒަފެއްކަން  މުޖުތަމަޢުތަކުގައި  ތަހުޒީބީ  ކުރިއަރާފައިވާ 

 ލުތަކެއްކަން އެނގެން އޮންނަކަމެވެ."  އުޞޫ

 މިފަދައިން ބަޔާންކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭއެވެ. 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މުނި އެންޓަރޕްރައިޒަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ލޯންޗު ކެޕްޓަނެއް ގޮތުގައި   .11.6

ކިޔުނު ސްޕީޑް ބޯޓެއްގައެވެ. ދެންނެވުނު ސްޕީޑް   ވެވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދިޔައީ އެ ކުންފުނީގެ 'މޫދުމާ' އެ

ފެށިގެން    2017ޑިސެންބަރު    15ބޯޓު   މުނި   5އިން  މުއްދަތަށް،  އަހަރުދުވަހުގެ  )ފަހެއް( 

ކުއްޔަށް  ލިމިޓެޑަށް  ޕްރައިވެޓް  އިންވެސްޓްމެންޓްސް  ފުށިފަރު  ލިމިޓެޑުން  ޕްރައިވެޓް  އެންޓަރޕްރައިޒަސް 



 

 

 އަށް ރައްދުވާގޮތަށް ސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޒަމުނި އެންޓަރޕްރައި
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު އަޙްމަދު ފަޔާޟް  VTR/2019/22މައްސަލަ 
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ގައި އެއްބަސްވެ ސޮއިކުރެވިފައިވާ    2017ޑިސެންބަރު    15ނީގެ ދެމެދު  ދޫކޮށްފައިވާކަން، އެ ދެ ކުންފު 

‘LEASE AGREEMENT’   ްކުއްޔަށ އުޅަނދެއް  ކުންފުންޏަކުން  އޮންނާތީއާއި،  އެނގެން  އިން 

ހިފިކަމުގައި ވީނަމަވެސް، ޢާންމު އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން އެ އުޅަނދު އޮޕަރޭޓްކުރާނީ އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތުގެ  

އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  މުވައްޒަފުން   ބަޔާންކުރިނަމަވެސް،  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަމުގައި 

ދޫކުރެވިފައިވަނީ   ކުއްޔަށް  ބޯޓު  ސްޕިޑް  ދަށުން  މުއްދަތަކަށް   5އެއްބަސްވުމުގެ  އަހަރުދުވަހުގެ  )ފަހެއް( 

ބަޔާންކުރާފަދަ ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އޮތީ  މައްސަލައިގައި  މި  ވުމުން،  ޙާލަތެއްކަމުގައި  ކަމުގައި   

އެންޓަރޕްރައިޒަސް  ބުރަނުވެވޭތީއާއި،   މުނި  ބޯޓު  ސްޕީޑް  ދުއްވަމުންދިޔަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

މައްސަލަ  ދޫކޮށް،  ކުއްޔަށް  ލިމިޓެޑަށް  ޕްރައިވެޓް  އިންވެސްޓްމެންޓްސް  ފުށިފަރު  ލިމިޓެޑުން  ޕްރައިވެޓް 

ރިޒޯޓުގެ މޯލްޑިވްސް  ފުށިފަރު  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި    ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހަމައިން،  ކުރަންފެށި  ދަތުރުތައް 

ާޤނޫނު   އެއްބަސްވުން  ވަޒީފާގެ  ވެފައިވާ  ދެމެދު  ލިމިޓެޑާ  ޕްރައިވެޓް  އެންޓަރޕްރައިޒަސް  މުނި  ފަރާތުން 

ގެ    2008/2ނަންބަރު   ާޤނޫނު(  ފުށިފަރު    17)ވަޒީފާއާބެހޭ  ދަށުން  ގެ  )ށ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ޕްރައިވެއިންވެސްޓްމެންޓް އެފަދައިން  ސް  އަދި  ބުރަވެވޭތީއާއި،  ނަގުލުވެގެންދާނެކަމުގައި  ލިމިޓެޑަށް  ޓް 

މައްސަލަ   ލިމިޓެޑާއި  ޕްރައިވެޓް  އެންޓަރޕްރައިޒަސް  މުނި  ގޮތުން،  ނަތީޖާއެއްގެ  ނަގުލުވެގެންދިއުމުގެ 

ވާޖިބުތައް ޙައްުޤތަކާއި  އުފެދިގެންވާ  ދަށުން  އެއްބަސްވުމުގެ  ވެފައިވާ  ދެމެދު  ފަރާތާ  ފުށިފަރު  ހުށަހެޅި   

ވަނަ މާއްދާގެ    17އިންވެސްޓްމެންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ބަދަލުވެގެންދާނެކަން ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

ވަނަ    2018އަދި ހަމަ އެހެންމެ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  )ށ( އަށް ރިޢާޔަތްކުރުމުން ބުރަވެވޭތީއާއި،  

ޢިނާޔަތްތަކަކާއި މުސާރައާއި  ފެށިގެން  ގެންގޮސްފައިވަނީ    އަހަރުން  ޖަމާކޮށްދެމުން  ފައިސާ  ޕެންަޝން 

ފުށިފަރު އިންވެސްޓްމެންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން ކަމުގައި ވެފައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް 

މޯލްޑިވްސް   ފުރިފަރު  މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ  ގޮތުގައި  ކެޕްޓަނެއް  ބޯޓު  ސްފީޑް  ފެށިގެން  ތާރީޚުން  އެ 

ދަ ދިނުންފަދަ  ރިޒޯޓުގެ  ޗުއްޓީ  ދިނުމާއި  މުސާރަ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވެފައި،  ތުރުތައްކަމުގައި 

އެފަރާތުގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަމުން ގޮސްފައިވަނީ ފުށިފަރު މޯލްޑިވްސް ރިޒޯޓުން ކަމުގައި 



 

 

 އަށް ރައްދުވާގޮތަށް ސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޒަމުނި އެންޓަރޕްރައި
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު އަޙްމަދު ފަޔާޟް  VTR/2019/22މައްސަލަ 
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ޔާއަށް ަޤިޟއް  HC-A/271/2012  ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  ވެހިރާއްޖޭގެބުރަވެވޭތީ، އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ދި

ރިޢާޔަތްކުރުމުންވެސް ބޮޑަށް ބުރަވެވެނީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ ސްޕީޑް ލޯންޗް ކެޕްޓަނެއް ގޮތުގައި  

ދަނިކޮށް   ފުށިފަރު    2018ނޮވެންބަރު    14މަސައްކަތްކުރަމުން  ވަކިކުރެވުނުއިރު،  ވަޒީފާއިން  ގައި 

 ޑުގެ މުވައްޒަފެއްކަމުގައެވެ. އިންވެސްޓްމެންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެ

އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ނުކުތާތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ ސްޕީޑް ލޯންޗް ކެޕްޓަނެއް ގޮތުގައި  .12

ދަނިކޮށް   މައްސަލައަށް   2018ނޮވެންބަރު    14މަސައްކަތްކުރަމުން  މި  ވަކިކުރެވުނުއިރު،  ވަޒީފާއިން  ގައި 

ފުށިފަރު މައްސަލަ    ތަދައްޚުލްވި  ކަނޑައަޅައި،  މުވައްޒަފެއްކަމަށް  ލިމިޓެޑުގެ  ޕްރައިވެޓް  އިންވެސްޓްމެންޓްސް 

ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާ ފަދަ އަމުރެއް މި މައްސަލަ ރައްދުވި މުނި އެންޓަރޕްރައިޒަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ  

ކަނޑައަޅަ ނެތްކަމަށް  ހަމައެއް  ާޤނޫނީ  އަދި  ަޝރުޢީ  ކުރާނެ  ފެނެއެވެ.  މައްޗަށް  ނިންމަން  މައްސަލަ  މި  އި 

އެހެންނަމަވެސް، މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތިކަމުގައި އެ މުވައްޒަފަކަށް  

ކަނޑައަޅާފައިވާ   ހުށަހެޅުމަށް  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  މައްސަލަ  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ަޤބޫލުކުރެވޭނަމަ، 

ފެށިގެން  މުއް ތާރީޚުން  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ވެފައި،    3ދަތަކީ  ކަމުގައި  މަސްދުވަސް  )ތިނެއް( 

އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު މުއްދަތުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާ ގުޅޭ މައްސަލަ ވަޒީފާއާބެހޭ  

ޒަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ މުވައްޒަފެއްކަމުގައި  ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެފަރާތަކީ މުނި އެންޓަރޕްރައި

ދަޢުވާކޮށްކަމުގައި ވާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ މި މައްސަލަ ރައްދުވި މުނި އެންޓަރޕްރައިޒަސް ޕްރައިވެޓް  

ލިމިޓެޑުގެ   ޕްރައިވެޓް  އިންވެސްޓްމެންޓްސް  ފުށިފަރު  އެފަރާތަކީ  ނޫންކަމާއި،  މުވައްޒަފެއް  ލިމިޓެޑުގެ 

ފަރާތަށް މު ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޙާލަތުގައި،  ކަނޑައެޅިގެންދާ  ތެރެއިން  މައްސަލައިގެ  މި  ވައްޒަފެއްކަމުގައި 

ާޤނޫނުއަސާސީގެ   ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ލިބިގެންވާ ޢަދުލުވެރިކަމާއި    42ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

ލިބި އެފަރާތަށް  ޙައްުޤ  ަޝރީޢަތްކުރުމުގެ  ފެންނާތީ، ހާމަކަމާއެކު  ކަށަވަރުކުރެވެންޖެހޭކަމުގައި  ގެންދާކަން 

ާޤނޫނުއަސާސީގެ   ާޤނޫނު ނަންބަރު    68ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  މާއްދާއާއި  )ވަޒީފާއާބެހޭ    2008/2ވަނަ 

ާޤނޫނުގެ   އެ  އިްޞލާޙުތަކަށްފަހު  އެންމެހައި  ގެނެވިފައިވާ  އަށް  އަށް   87ާޤނޫނު(  )ށ(  މައްދާގެ  ވަނަ 



 

 

 އަށް ރައްދުވާގޮތަށް ސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޒަމުނި އެންޓަރޕްރައި
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު އަޙްމަދު ފަޔާޟް  VTR/2019/22މައްސަލަ 
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އިންވެސްޓްމެންޓްސް  ،  ރިޢާޔަތްކޮށް ފުށިފަރު  ަޝކުވާ  ގުޅޭ  ވަކިކުރުމާ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ރަސްމީ   ފެށިގެން  ތާރީޚުން  ނިމޭ  މައްސަލަ  މި  ވާނަމަ،  އެދޭކަމުގައި  ހުށަހަޅަން  ދެކޮޅަށް  ލިމިޓެޑާ  ޕްރައިވެޓް 

ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމަށް މި މައްސަލަ ހުށަހެޅި އަޙްމަދު )ދިހައެއް( ދުވަހުގެތެރޭ ވަޒީފާއާބެހޭ    10ބަންދުނޫން  

 ފަޔާްޟއަށް އަންގަން ފެނެއެވެ. 

 ރައުޔު   ޒުހައިރުގެ هللا އާމިނަތު ޢަބްދު 

ރައުޔަށް އަޅުގަނޑު ތާޢީދުކުރަމެވެ.    މަރްޔަމް ރިޝްފާގެރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި މެންބަރު    މަޖިލީހުގެ   ބެލި  މައްސަލަ   މި

ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ނުކުތާތަކަކީ އަޅުގަނޑު ވެސް މި މައްސަލަ ނިންމުމުގައި ބަލާފައިވާ  މް ރިޝްފާ މަރްޔަ އަދި މެންބަރު 

 ކަންތައްތަކެވެ.

 ރައުޔު ފާޠިމަތު މަހީރާ މުޙައްމަދުގެ  

ރައުޔަށް އަޅުގަނޑު ތާޢީދުކުރަމެވެ.    މަރްޔަމް ރިޝްފާގެރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި މެންބަރު    މަޖިލީހުގެ   ބެލި  މައްސަލަ   މި

ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ނުކުތާތަކަކީ އަޅުގަނޑު ވެސް މި މައްސަލަ ނިންމުމުގައި ބަލާފައިވާ  މަރްޔަމް ރިޝްފާ އަދި މެންބަރު 

 ކަންތައްތަކެވެ.

 

 މައްސަލައިގެ ނިންމުން: 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި އަޙްމަދު ފަޔާްޟގެ ފަރާތުންނާއި، މައްސަލަ ރައްދުވި މުނި އެންޓަރޕްރައިޒަސް ޕްރައިވެޓް ،  ދެންފަހެ

ލިމިޓެޑުގެ   ޕްރައިވެޓް  އިންވެސްޓްމެންޓްސް  ފުށިފަރު  ތަދައްޚުލްވި  މައްސަލައަށް  ފަރާތުންނާއި،  ފަރާތުން  ލިމިޓެޑުގެ 

ލީހުގައި ދެއްކި ވާހަކަތަކާއި، މައްސަލައިގައި ޙާޟިރުކުރެވުނު ހެކިވެރިންގެ  ޖި ހުށަހެޅި ލިޔެކިޔުންތަކާއި، މައްސަލަ ބެލި މަ

ބެލިއިރު،   ރިޢާޔަތްކޮށް  ފަޔާްޟ  ހެކިބަހަށް  އަޙްމަދު  ހުށަހެޅި  މުނި   2012އޮގަސްޓު    16މައްސަލަ  ފެށިގެން  އިން 



 

 

 އަށް ރައްދުވާގޮތަށް ސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޒަމުނި އެންޓަރޕްރައި
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު އަޙްމަދު ފަޔާޟް  VTR/2019/22މައްސަލަ 
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ލިމިޓެޑްގެއެންޓަރޕް ޕްރައިވެޓް  ކެ  ރައިޒަސް  ލޯންޗް  ސްޕީޑް  ގޮތުގައި  އަދާކުރަމުން މުވައްޒަފެއް  މަާޤމު  ޕްޓަނެއްގެ 

ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ   2018ނޮވެންބަރު    16ދަނިކޮށް،   ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ގައި 

މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުނުކޮށްކަމުގައި ބަޔާންކޮށް، އަޙްމަދު ފަޔާްޟ އަދާކުރަމުންދިޔަ  

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އިޢާދަކޮށްދިނުމަށާއި،   29)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ފާ ާޤނޫނު ނަންބަރު  ވަޒީ

ވަޒީ ނުބެލުމަށާއި،  މީހެއްކަމުގައި  ވަކިވެފައިވާ  ވަޒީފާއިން  ޙާލެއްގައި  އެއްވެސް  ފަޔާްޟއަކީ  ވަކިކުރި  އަޙްމަދު  ފާއިން 

އިޢާދަ އަނބުރާ  ވަޒީފާ  ފެށިގެން  ފަޔާްޟއަށް  ދުވަހުން  އަޙްމަދު  ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި  ލިބެންވާ  ހަމައަށް  ކޮށްދިނުމާ 

އެކީ އެއްފަހަރާ ދިނުމަށާއި، އަޙްމަދު ފަޔާްޟ ާޤނޫނާ ޚިލާފަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދިނުމަށް 

މަށާއި، މި މައްސަލަ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް މުނި އެންޓަރޕްރައިޒަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްދިނު

ރ. )ދިހަހާސް ރުފިޔާ( އަކީ މުނި  -/10,000ހުށަހެޅުމަށް ާޤނޫނީ ޚިދުމަށް ހޯދުމަށް އަޙްމަދު ފަޔާްޟ ޚަރަދުކުރަންޖެހުނު 

ފައިސާ އެ  ކަނޑައަޅައި  ފައިސާއެއްކަމުގައި  ޒިންމާވާންޖެހޭ  ލިމިޓެޑުން  ޕްރައިވެޓް  ދިނުމަށް އެންޓަރޕްރައިޒަސް   

ރައްދުވާގޮތަށް ލިމިޓެޑަށް  ޕްރައިވެޓް  އެންޓަރޕްރައިޒަސް  މުނި  ފަރާތުން  ފަޔާްޟގެ  އަޙްމަދު  އެދި   އަމުރުކޮށްދިނުމަށް 

    ހުށަހެޅި މި މައްސަލައިގައި،

ވަޒީފާ  ގޮތުގައި  ކެޕްޓަނެއް  ލޯންޗު  ލިމިޓެޑުގެ  ޕްރައިވެޓް  އެންޓަރޕްރައިޒަސް  މުނި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި    މައްސަލަ 

ބޯޓު   ސްޕީޑް  ދެންނެވުނު  ކަމާއި،  ބޯޓެއްގައި  ސްޕީޑް  ކިޔުނު  އެވެ  'މޫދުމާ'  ކުންފުނީގެ  އެ    15އަދާކުރަމުންދިޔައީ 

ފެށިގެން    2017ޑިސެންބަރު   ޕްރައިވެޓް   5އިން  އެންޓަރޕްރައިޒަސް  މުނި  މުއްދަތަށް،  އަހަރުދުވަހުގެ  )ފަހެއް( 

 15ޓް ލިމިޓެޑަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާކަން، އެ ދެ ކުންފުނީގެ ދެމެދު  ލިމިޓެޑުން ފުށިފަރު އިންވެސްޓްމެންޓްސް ޕްރައިވެ

އިން އެނގެން އޮންނާތީއާއި،   ’LEASE AGREEMENT‘ގައި އެއްބަސްވެ ސޮއިކުރެވިފައިވާ    2017ޑިސެންބަރު  

އޮޕަރޭޓްކުރާނީ   އުޅަނދު  އެ  ގޮތުން  ވީނަމަވެސް، ޢާންމު އުޞޫލެއްގެ  ކުއްޔަށް ހިފިކަމުގައި  އުޅަނދެއް  ކުންފުންޏަކުން 

ބަޔާންކުރިނަމަވެސް، އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ހުށަހެޅި ފަރާތުން  ކަމުގައި މައްސަލަ  މުވައްޒަފުން  އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތުގެ 

)ފަހެއް( އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ކަމުގައި ވުމުން،    5ސްވުމުގެ ދަށުން ސްޕިޑް ބޯޓު ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައިވަނީ  އެއްބަ

މި މައްސަލައިގައި އޮތީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާންކުރާފަދަ ޙާލަތެއްކަމުގައި ބުރަނުވެވޭތީއާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  



 

 

 އަށް ރައްދުވާގޮތަށް ސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޒަމުނި އެންޓަރޕްރައި
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ސްޕީޑް  ދުއްވަމުންދިޔަ  އިންވެސްޓްމެންޓްސް  ފަރާތް  ފުށިފަރު  ލިމިޓެޑުން  ޕްރައިވެޓް  އެންޓަރޕްރައިޒަސް  މުނި  ބޯޓު   

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފުށިފަރު މޯލްޑިވްސް ރިޒޯޓުގެ ދަތުރުތައް ކުރަންފެށި 

އެންޓަރޕްރައިޒަސް މުނި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަޒީފާގެ    ހަމައިން،  ވެފައިވާ  ދެމެދު  ލިމިޓެޑާ  ޕްރައިވެޓް 

ނަންބަރު   ާޤނޫނު  ގެ    2008/2އެއްބަސްވުން  ާޤނޫނު(  ފުށިފަރު   17)ވަޒީފާއާބެހޭ  ދަށުން  ގެ  )ށ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ދިއުމުގެ  އިންވެސްޓްމެންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ނަގުލުވެގެންދާނެކަމުގައި ބުރަވެވޭތީއާއި، އަދި އެފަދައިން ނަގުލުވެގެން 

ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން، މުނި އެންޓަރޕްރައިޒަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ދެމެދު ވެފައިވި ވަޒީފާގެ  

ލިމިޓެޑަށް  ޕްރައިވެޓް  އިންވެސްޓްމެންޓްސް  ފުށިފަރު  ވާޖިބުތައް  ޙައްުޤތަކާއި  އުފެދިގެންވާ  ދަށުން  އެއްބަސްވުމުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް ރިޢާޔަތްކުރުމުން ބުރަވެވޭތީއާއި، އަދި ހަމަ    17ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  ބަދަލުވެގެންދާނެކަން  

ކާއި ޕެންަޝން ފައިސާ  ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަ   2018އެހެންމެ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  

އިންވެސްޓްމެންޓް  ފުށިފަރު  ގެންގޮސްފައިވަނީ  ވެފައި،  ޖަމާކޮށްދެމުން  ކަމުގައި  ފަރާތުން  ލިމިޓެޑުގެ  ޕްރައިވެޓް  ސް 

ފުށިފަރު   މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ  ގޮތުގައި  ކެޕްޓަނެއް  ބޯޓު  ސްފީޑް  ފެށިގެން  ތާރީޚުން  އެ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ޗުއް ދިނުމާއި  މުސާރަ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވެފައި،  ދަތުރުތައްކަމުގައި  ރިޒޯޓުގެ  ދިނުންފަދަ  މޯލްޑިވްސް  ޓީ 

ބުރަވެވޭތީ،  ކަމުގައި  ރިޒޯޓުން  މޯލްޑިވްސް  ފުށިފަރު  ގޮސްފައިވަނީ  ބަލަހައްޓަމުން  ކަންތައްތައް  ވަޒީފާއާބެހޭ  އެފަރާތުގެ 

ބަލައި  ގޮތަށް  ބަހައްޓާފައިވާ  ޢަމަލުތައް  ދެމެދު  ލިމިޓެޑާ  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް  ފުށިފަރު  ފަރާތާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ނަންބަރު    ވެހިރާއްޖޭގެދި ބުރަވެވެނީ، ަޤިޟއް  HC-A/271/2012ހައިކޯޓުގެ  ބޮޑަށް  ރިޢާޔަތްކުރުމުންވެސް  ޔާއަށް 

ލިމިޓެޑުގެ   ޕްރައިވެޓް  އިންސްވެޓްމެންޓްސް  ފުށިފަރު  ވަކިކުރެވުނުއިރު  ވަޒީފާއިން  ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 މުވައްޒަފެއްކަމަށް ވާތީ، 

ސްޕީޑް ލޯންޗް ކެޕްޓަނެއް ގޮތުގައި   ކޮށް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި އަޙްމަދު ފަޔާްޟޔަތްއިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ނުކުތާތަކަށް ރިޢާ

ދަނިކޮށް   ވަ  2018ނޮވެންބަރު    14މަސައްކަތްކުރަމުން  ވަޒީފާއިން  މި ގައި  ފަޔާްޟއަކީ  އަޙްމަދު   ކިކުރެވުނުއިރު، 

އްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މައްސަލަ  ގެ މުވައްޒަފެ ތަދައްޚުލްވި ފުށިފަރު އިންވެސްޓްމެންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު  އްސަލައަށްމަ



 

 

 އަށް ރައްދުވާގޮތަށް ސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޒަމުނި އެންޓަރޕްރައި
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު އަޙްމަދު ފަޔާޟް  VTR/2019/22މައްސަލަ 

                                             

 

27 ގެ  27 ޞަފްޙާ      
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 

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

 

ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާފަދަ އަމުރެއް މި މައްސަލަ ރައްދުވި ފުށިފަރު އިންވެސްޓްމެންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ 

 މައްޗަށް ކުރާނެ ަޝރުޢީ އަދި ާޤނޫނީ ހަމައެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، 

ގުޅޭ   ވަކިކުރުމާ  ވަޒީފާއިން  ފަޔާްޟ  ދެކޮޅަށް އަޙްމަދު  ލިމިޓެޑާ  ޕްރައިވެޓް  އިންވެސްޓްމެންޓްސް  ފުށިފަރު  ަޝކުވާ 

ހުށަހަޅަން އަޙްމަދު ފަޔާްޟގެ ފަރާތުން އެދޭކަމުގައި ވާނަމަ، މި މައްސަލަ ނިމޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދުނޫން 

ޓްރައިބިއުނަލަ  10 ވަޒީފާއާބެހޭ  ގޮތުގައި  މައްސަލައެއް  ވަކި  ދުވަހުގެތެރޭ  އަޙްމަދު  )ދިހައެއް(  ޙައްުޤ  ހުށަހެޅުމުގެ  ށް 

ކަނޑައަޅައި،   ލިބިގެންވާކަމުގައި  އިއްތިފާުޤންފަޔާްޟއަށް  މެންބަރުންގެ  މަޖިލީހުގެ  ބެލި  މައްސަލަ  މައްސަލަ    މި  މި 

 ނިންމައިފީމެވެ. 

 1442 ޝައްވާލް 29
 2021 ޖޫން 10

 

 
 
 
 

 

 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 ފާޠިމަތު މަހީރާ މުޙައްމަދު     ޔަމް ރިޝްފާ މަރް  ޒުހައިރު هللا އާމިނަތު ޢަބްދު
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު           ރައީސާ އާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ވަޒީފާ

 )ރިޔާސަތު(
 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު


