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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 

 VTR/2019/286 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 މުސާރަ ނުދިނުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

   2019ޑިސެންބަރު  16 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2021 މޭ 10 : ތާރީޚު   ނިމުނު   މައްސަލަ 

   ރަސްދޫ އއ.، ފެހިވިނަ ،  މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްޣަނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A330756 ނަންބަރު: ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު)

 . އިނގުރައިދޫ ރ ،ނީލޯފަރުގެ  ،ޙަސަން ޤާސިމް  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (A066405 ނަންބަރު: ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު)

 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

:  ނަންބަރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި)    ރަސްދޫ( އއ./    ފެހިވިނަ)  މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްޣަނީ،  މައްސަލައަކީ  މި

A330756  )  ިއިންވެސްޓްމަންޓްގައ ކެޕްޓަނެއްގެ    2018މާރިޗް    01އަވޭރާ  ދޯނި  ފެށިގެން  ވަޒީފާ  މުގައި  ގާމައިން 

މައްސަލަ  ގޭގައި މަޑުކުރަން އެންގުމަށްފަހު  ކުއްލިގޮތަކަށް    ވަނަ އަހަރު ސެޕްޓެންބަރު މަހު  2019  ދަނިކޮށް،އަދާކުރަމުން

ނަ އަހަރުގެ  ވަ  2019އެއްވެސް އެއްޗެއް ނާންގައި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަންވެސް ނާންގައި،  ހުށަހެޅުމާ ހަމައަށްވެސް  
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ނޮވެންބަރު އަދި  އޮކްޓޫބަރު  މުސާރަ  ސެޕްޓެންބަރު،  ބަހައްޓާފައިވާތީ   ،ނުދީ  މަހުގެ  ތެރޭގައި  ހުސްކަމެއްގެ  ،  ވަޒީފާގެ 

ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެންބަރު، އޮކްޓޫބަރު އަދި   2019އިއާދަކޮށްދިނުމަށާއި،    ވަޒީފާ  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ޢަބްދުލްޣަނީ  މުޙައްމަދު

 16  ރައްދުވާގޮތަށް  ޙަސަން ާޤސިމަށްފަރާތުން  މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްޣަނީގެ    ނަގައިދިނުމަށް އެދި،މުސާރަ  ނޮވެންބަރު މަހުގެ  

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅެމުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.   ގައި 2019 ޑިސެންބަރު

 ގެ ރައުޔު މެންބަރު 

 ރައުޔު  ފާޠިމަތު މަހީރާ މުޙައްމަދުގެ 

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

  ރައްޔިތެއްކަން   ހިދިވެ)  ރަސްދޫ(  އއ./    ފެހިވިނަ)   މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްޣަނީމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްކަމުގައިވާ   .1

ކުރެވޭ  ތަބުހާ)މީގެ ފަހުން "މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް" ގެ ގޮތުގައި މު (  A330756:  ނަންބަރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ 

ހުށަހެޅުމުގެ  މައްސަލަ  ގައި    ފަރާތް(  ފޯމު'  ހުށަހަޅާ  'މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ގޮތުން 

ޙަސަން    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ގޮސްފައިވަނީ  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރުމުން 

( )މީގެ  A066405:  ނަންބަރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި)  (އިނގުރައިދޫ.  ރ  /  ނީލޯފަރުގެ)ޤާސިމްގެ  

ދޯންޏެއްގެ އިންވެސްޓްމަންޓްގެ    ރާއަވޭ  (ތަބުކުރެވޭ ފަރާތްހާފަރާތް" ގެ ގޮތުގައި މުރައްދުވި  ފަހުން "މައްސަލަ  

ކުރެވިފައިވާ  އްޔަންއަ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  މުކަމަށާއި،  ގާކެޕްޓަނެއްގެ މަ

ގޮތުގައި މުސާރައިގެ    ވަޒީފާގެކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ    2018މާރިޗް    01ކީ  ހަތާރީ

 ކަމާއި، ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ  ލިބެމުންދިޔަކަމަށްފަރާތަށް   އެ  ހާސް ރުފިޔާ( ފަނަރަ) ރ.  -/15,000މަހަކު  

ހުށަހެޅި   އަސާސަކީ،  ހުށަހެޅުމުގެ  ަޝކުވާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ މައްސަލަ 

  ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެންބަރު މަހުގައި   2019  ދަނިކޮށް،  ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ  ފަރާތް

އެންގުމަށްފަހު މަޑުކުރަން  ގޭގައި  އެއްޗެއް  ،  ކުއްލިއަކަށް  އެއްވެސް  ހަމައަށްވެސް  ހުށަހެޅުމާ  މައްސަލަ 
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ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެންބަރު، އޮކްޓޫބަރު   2019އެންގުމަކާނުލައި،  ވެސް  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަންއެންގުމަކާނުލައި،  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ސް ނުދީ ވަޒީފާގެ ހުސްކަމެއްގެ ތެރޭގައި ބަހައްޓާފައިވާތީކަމަށް  ވެމަހުގެ މުސާރަ   އަދި ނޮވެންބަރު

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.   ފަރާތުން

އިންވެސްޓްމަންޓުގެ    އަވޭރާއަދާކުރަމުންދިޔަ    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  އެދިފައިވަނީ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   .2

  ސެޕްޓެންބަރު، އޮކްޓޫބަރު އަދި ނޮވެންބަރު އަހަރުގެ  ވަނަ    2019ވަޒީފާ އިއާދަކޮށްދިނުމަށާއި،    ނުގެކެޕްޓަ  ދޯނީ

'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' އަށް ިއްސެވަބާޔްނޮކށަްފިއާވ  ން  ލިބިދިނުމަށްކަ  ފަރާތަށް  ޅިހުށަހެ  މައްސަލަ  މަހުގެ މުސާރަ

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ.  ނަޒަރުކުރުމުން

ގުޅިގެން މައްސަލަ  .  2.1 ބަޔާނުގައި މި  ގައި    2020ޖޫން    30ތުން  ފަރާ  ހުށަހެޅިމި މައްސަލައާ  ހުށަހެޅި 

ނިންމަން  މައްސަލަ  މި  ފަރާތުން  އެ  ގޮތުން  އެ  ބަދަލުކޮށްފައިވާކަމާއި،  އެދޭގޮތް  ނިންމަން  މައްސަލަ 

ގޭގައި މަޑުކުރުމަށް   ،އެދިފައިވަނީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ ވަޒީފާގައި ދެމިހުރި ފަރާތެއްކަމުގައި ބަލައި

މަލެއްކަމުގައި  އަލާފަށް ކޮށްފައިވާ  ހިއަންގާފައިވާ ދުވަސްތަކަށް މުސާރަ ނުދިނުމަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާ  

ތައް ނަގައިދިނުމަށް ކަމަށްވާއިރު،  ތްނާޔައިކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، އެ ދުވަސްތަކަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި  

ތަށް ބަދަލު ގެނެއުމުގެ ސަބަބުން ހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލައިގެ ބާވަތަށް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރަތް އެދޭގޮ 

)ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދު    R-20/2015ބަދަލެއް އައިސްފައިނުވާކަމާއި، ގަވާއިދު ނަންބަރު  

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި  40( ގެ 2015

އިޞްލާޙު ކުރުމަށް މައްސަލާަގއި   ސަލައެއްަގއި ހިމެނޭ އެއްެވސް ބައެއް"ަވޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ބަލައިެގްނފައިާވ މައް 

މައްސަލަ އެއިސްލާޙަކީ  އެދިއްޖެނަމަ،  ފަރާތަކުން  އިސްލާޙެއްކަމަށް   ހިމެނޭ  ބޭނުން  ކޮްނމެހެން  ނިންމުމުގައި  ރަނަގޅަށް 

މަޖިލީހަށް ޓްރައިބިއުނަލުން  މައްސަލަބަލާ  ަވޒީފާއާބެހޭ  ޙާލަތެއްަގއި،  އެބައެއް   ފެިނއްޖެ  ޮގތެއްެގމަތިން،   ކަނޑައަޅާ 

 ".އިޞްލާޙުކުރުމުެގ ހުއްދަ ދިނުމުެގ އިޚުތިޔާރު އެމައްސަލަ ބަލާ މަޖިލީހަށް ލިބިެގންެވއެެވ

 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ޤާސިމްއަށްޙަސަން 
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އިބާރާތުން ވަޒީފާ  މި  ހިމެނޭ  ބަޔާންކޮށްފައިއޮތުމުން،  މައްސަލައެއްގައި  ހުށަހެޅޭ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  އާބެހޭ 

ރާތުންކުރެ ފަރާތަކުން އެދިއްޖެނަމަ، އެ އިސްލާހަކީ މައްސަލަ ރަނގަޅަށް ނިންމުމުގައި ކޮންމެހެން  ބައެއް ދެފަ

އިސްލާ ވަޒީފާއާބެހޭ   އްކަމަށްހެ ބޭނުން  ދިނުމުގެ  ހުއްދަ  އިސްލާހުކުރުމުގެ  އެފަދައިން  ފެނިއްޖެނަމަ، 

އި ލިބިގެންވާތީހްޓްރައިބިއުނަލަށް  މައް  ،ތިޔާރު  ނިންމުމުގައި  ފަރާތުން މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  ސަލަ 

 ޔަތްކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.  އާއެދިފައިވާގޮތަށް ރި

ަރއްދިުދ .3 ަޝުކާވައްށ  ަފާރުތގެ  ުހށެަހޅި  ަވޒާީފާއބޭެހ  ަމްއސަަލ  ަފރުާތން  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ގުޮތން  ުނުމެގ 

  ުރުކުރުމްނ، ަޒަބާޔްނކޮށަްފިއާވ ަކްނކަަމްށ ަންޓަރިއިބުއނަަލށް ުހށަަހޅަާފިއވާ 'ަމްއސަަލިއެގ ަޖާވުބ ުހށަަހޅާ ޯފުމ' ަގިއ  

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒީފާާއބޭެހ ްޓަރއިިބުއނަަލްށ ހުށަަހޅާފިައާވ ަމްއސަަލައީކ ެއްއެވްސ ައާސެސްއެގ ަމްއަޗްށ  

ޫނާނއި ަގާވއާިދ ހިލަާފްށ ޮދުގ ަމއޫުލާމުތގެ ަމއަްޗްށ ިބާނކޮށް ުހށަަހޅަާފިއާވ ަމއްސަަލެއްއ ަކަމާށިއ،  ާޤ  ، ިބާނ ުނާވ

ެއްއ    ަވިކޮކށަްފިއާވ ެވްސ ިއެރްއަގިއ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަޙަސްނ ާޤިސްމެގ ަވޒާީފއްިނ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތކީ 

ަފާރުތެގ   ަރއުްދިވ  ަފާރުތްނ ަމްއސަަލ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަނަމެވސް  ަވޒާީފ އާަދުކިރ    ޯދީނަފާރެތްއޫންނަކަމާށއި، 

ަފާރތްަށ    އަްދުތަގިއުމ ަމްއސަަލ  ަމްއސަަލ ަރއުްދވި  ަމްއސަަލައާކ ުގިޅެގން  ަމަކާރިއ ހަީލާތިއ ިހާޔނުާތގެ  ވަެފިއވާ 

ަކަމާށިއ،  ާދުހީގުގކަުރުމްނަތ، ެއ ަމްއސަަލ  ްނުމުޅައްށ ުހށެަހުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ަމްއސަަލ މްޯލިޑްވްސ ޕިޮލްސ ަސރިވްސ

ިނ  ޯދަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތން  ަނަމެވްސ  ގަާފިއުނާވެނކަަމާށިއ،  ޭގގިައ ަމުޑުކަރން ައްނ  ްށ ަތ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރ

ޯދީނަގއި  ަމްއސަަލ ުހށަހިެޅ ަފާރްތ    ްނ ފަިލިއެގްނ ޮގސަްފިއާވަކަމާށިއ، އިަދ ުދްއަވުމްނ ެއަތްއ ަވްއަކެމްއކޮށް ޯދިނ

ރިުފާޔ ރ. )ާބަރ-/12,250  ުހިރ ެގްނގޮސަްފިއާވަކަމާށިއ،  . ީޕ. ީޖ( ގެ  ހްާސ ުދިއަސްއަތ ަފްނާސސް    ިމ ެއްސެއއް 

   ށްފިައެވެއެވ. ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ފަާހަގޮކީވ ަމްއސަަލ ހުށެަހޅި ަފާރުތެގ އުަތަގިއަކަމްށ    ެއްސ. ީޕ. ީޖ

އާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ އޭެދޮގްތަކަމްށ ުބނަެފިއަވީނ،   .4

ވަޒިފާ އަދާކުރި މުއްދަތުގައި، މައްސަލަ ހުސަހެޅި ފަރާތް  ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ  

މައްސަލަ ރައްދުވި  އެ    ފައިވާތީމަކަރާއި ހީލަތް ހަދާ  ހިޔާނާތްތެރިވެ  ކޮށް،ދޯނިން އެތައް ވައްކަމެއް ވަޒީފާ އަދާކުރި  

ތުތަކުގެ މައްޗަށް ދޮގު މައުލޫމާ   ބަރީއަވުމަށްއެކަމުން  ސްއަށް ހުށަހެޅުމުންސް ޕޮލިސް ސަރވި މޯލްޑިވްފަރާތުން  



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ޤާސިމްއަށްޙަސަން 
 VTR/2019/286މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަހު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްޣަނީ

                                             

 

13 ގެ 5 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:  

 

ިއްސެވަބާޔްނޮކށަްފިއާވ    ދިނުމަށްކަންބަލައި   މިކަން އިންސާފުގެ ހަމަތަކުންބިނާކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކަށްވާތީ،  

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ.   'މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު' އަށް ނަޒަރުކުރުމުން

ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް   2020 ޑިސެންބަރު 15މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން   މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން .5

ވަނަ   2ގެ    ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  34)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު(ގެ    2008/2ނުގައި، ާޤނޫނު ނަންބަރު  ބަޔާހެޅި  ށަހު

 4ނަންބަރުގެ ދަށުން ކަނޑު ދަތުރުކުރާ އުޅަނދު ނުވަތަ މަތިންދާ ބޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަކީ އެާޤނޫނުގެ  

މަސައްކަތްކުރާ   ވަކިކުރުމާއި،  ވަޒީފާއިން  އަދި  އަހްލާގު  މަސައްކަތުގެ  އެއްބަސްވުމާއި،  ވަޒީފާ  ބާބުގައިވާ  ވަނަ 

އުޖޫރައާބެހޭ މާއްދާތަކުން    ވާވަނަ މާއްދާގައި   50ާޤނޫނުގެ    ، އަދި އެޗުއްޓީތަކާއި  ކިގަޑިއާއި، ހައްގުވާ އެކިއެ

ފަރާތަކީ  އިސްތިސްނާވާނެކަމަށް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަނޑުދަތުރުކުރާ  ބައެއްކަމާއި،  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

މައުޅަނދެއްގައި   ފަރާތެއްކަމާއި،  ގާކެޕްޓަނެއްގެ  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު މުގައި  ފަރާތަކީ  އެ 

ާޤނޫނުގެ   ގެ    34ވަޒީފާއާބެހޭ  )ހ(  މާއްދާގެ  ޓްރައިބިއުނަލަށް    2ވަނަ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ދަށުން  ނަންބަރުގެ  ވަނަ 

އާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ވަޒީފާހުށަހެޅުމުގެ ޙައްުޤން އިސްތިސްނާވާ ފަރާތެއްކަމަށްވަތީ، މި މައްސަލައަކީ  ަޝކުވާ  

ހުޅުވިފައިވާ ދިމިްޤރާތީ    މުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް،އިހްތިސާސް ލިބިގެންވާ މައްސަލައެއް ނޫންކަބެލުމުގެ  

ވަޒީފާއާބެހޭ  އުމުޖްތަމަ މީހުން  މަސައްކަތްކުރާ  އުޅަނދުތަކުގައި  ކަނޑުދަތުރުކުރާ  ލުތަކުން  ސޫ އު  މުއާންތަކުގައި، 

އިސްތިސްނާކުރެވޭކަމާއި، އެހެންނަމަވެސް އެފަދަ މީހުންކަމުގައި ޖުމްލަކޮށް ބަލަނީ ބޯޓުދަތުރުކުރާ މީހުންކަމާއި،  

ތެރޭގައި   މީހުންގެ  އަދި  އު ގައެފަދަ  އައްސޭރިފަށުގައާއި  އެ  ގަމުތަކުގެ  އެތެރެވަރީގައި  މުތަކުގެ އުގައުމުތަކުގެ 

މީހުން  ދުތައް  ވާއި ގަބަނދަރުތަކުގެ   މަސައްކަތްކުރާ  އުޅަނދުތަކުގައި  ދަތުރުކުރާ  ސަރަޙައްދުގައި  ހިންގޭ 

ގިނަފަހަރު   ގޮތުން،  އެތުރިފައިވާ  ރަށްތައް  އަތޮޅުތަކާއި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ގޮތުން  ޖިއޮގްރަފިކަލް  ނުހިމެނޭކަމާއި، 

ސައްކަތުގައި މަސްއޫލުވެއުޅޭ  ކަނޑުމަގުން ދަތުރުކޮށްގެން ނޫނީ އެއް ރަށުން އަނެއް ރަށަށް ނުދެވޭއިރު، އެފަދަ މަ

ކާ ލަތްތަހާ   މީހުންނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު ހިނގާ އެހެން ދާއިރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ

  އަޅާބަލާއިރު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް ވަކި 

ނޑައަޅަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތްކަމާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއް ރަށުން އަނެއް ރަށަށް ދަތުރުކުރާ  ތަކެއް ކަލުސޫ އު  ހާއްސަ
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ާޤނޫނު ނަންބަރު   ާޤނޫނު( ގެ    2008/2އުޅަނދުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަކީ،  ވަނަ    34)ވަޒީފާއާބެހޭ 

( ގެ  )ހ(  ބޭނ2ުމާއްދާގެ  ނަންބަރުގެ  ވަނަ  މަސައްކަތްކުރާ  (  އުޅަނދުތަކުގައި  ކަނޑުދަތުރުކުރާ  މަށްޓަކައި، 

ަޤިޟއްޔާގެ ފާހަގަކުރެވުނު    HC-A/62/2010މީހުންކަމުގައި ނުބެލެވޭނެކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  

އްދުވި  މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ރަ ވަނަ ނަންބަރުގެ )ނ( އިން އެނގެން އޮންނައިރު،    3ނުކުތާތަކުގެ  

ލޯކްރާފްޓް ހުށަހެޅި  ނަންބަރު    ފަރާތުން  އެލް.އެލް.ޕީގެ  ފަރމް  ( 2021މޭ    02)  LC/LT/2021/123ލޯ 

ދޯންޏަ މަސައްކަތްކުރި  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބޭރަށް  ކޮއާންމުކީ  ސިޓީގައި،  ދިވެހިރާއްޖެއިން  ދަތުރުކުރާ  ށް 

)ވަޒީފާއާބެހޭ    2008/2މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ ާޤނޫނު ނަންބަރު    ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ،ންޏެއް ނޫންކަމުގައި  ދޯ

ގެ   )  34ާޤނޫނު(  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  އުޅަނދެއްގައި  2ވަނަ  ކަނޑުދަތުރުކުރާ  ބުނާފަދަ  ނަންބަރުގައި  ވަނަ   )

ވަޒީފާއާބެހޭ   މައްސަލައަކީ  މި  ނެތަތީ،  ބުރަވެވެން  މީހެއްކަމަށް  އިހްތިސާސް  މަސައްކަތްކުރި  ޓްރައިބިއުނަލަށް 

   ލިބިގެންވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ދެކެމެވެ.

ަޝފަހީ ހެކި ހުށަހެޅުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް   ގެން މި މައްސަލައާ ގުޅި .6

ޅުމަށް އެދިފައިވަނީ  ދެވުނު ފުރުސަތުގައި ަޝފަހީ ހެކިން ހުށަހެ ޝަފަހީ ހެކިން ހުށަހެޅުމަށް    ތު އޮތްނަމަވެސް،ސަފުރު

ރަ އެގޮތުންމައްސަލަ  ކަމާއި،  ފަރާތުން  ގޮތުގައިަޝފަ  އްދުވި  ހެކިންގެ  ސްޓޫޑިއޯ    ހީ  އެނިމޭަޝން  ސެލްމިން 

)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން  )މާވަޑިގެ / މ. މުލި(    ރީްޝސައިން ފަޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ޗެއަރމަން ޔާމިން ރަޝީދު، ޙު

)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން  )ދޫރެސް / ށ.ގޮއިދޫ(  އިބްރާހީމް ރިޔާްޟގެ  އަދި  (  A214937އަންގައިދޭ ކާޑް ނަންބަރު:  

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް  އެ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން    ކަމާއި،ހުށަހެޅި  (A146579އަންގައިދޭ ކާޑް ނަންބަރު:  

  ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް  ކަމާއި، ހެކިބަސް އެކަނިއިބްރާހީމް ރިޔާްޟގެ  ރުކޮށް ހެކިބަސް ނެގިފައިވަނީ،  ޒިހާ

ސައިން ފަރީްޝގެ ހެކިބަސް އިތުރަށް ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ޔާމީން ރަޝީދުގެ ނަން ހުށަހެޅުނީ އޮޅިގެންކަމަށާއި، ޙު

 ބޭނުންނުވާކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބުނެފައިވުމުން، އެފަރާތްތަކުގެ ހެކިބަސް ނެގިފައިނުވާނެއެވެ.   ނަގަން

ުހށަަހޅަާފިއާވ  ަގިއ ުހށެަހޅި ަބާޔނެާއުކ    2020ިޑެސނަްބުރ    15ުތްނ  ިމ ަމްއސަަލާއ ުގިޅެގްނ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރ .7

  ޮފުނވަާފިއާވ  ަފާރަތްށ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަލަމްއަސ  ެޗޓޮްލަގީކ ،  ެފްނަނ  ޮޝްޓަތުކްނ  ްސްކީރްނ
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ިމ   ، ީތިއްނކުާރޮކށަްފިއާވ ްޓތަަކްށ ޮޝ ްސްކީރްނ  ެއ  ަބާޔްނކްޮށ   ަފާރުތްނ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ ންޫނަކަމްށ  ެމެސްޖަތެކްއ

 ުނާވެނެއެވ.  ޔްަތުކެރވިފިައާއިރިމ ްސްކީރްނ ޮޝްޓަތކްަށ  ަމްއސަަލ ިންނުމަގިއ  

ަމްއސަަލިއަގިއ   .8 ަފައުހށެަހޅަިފިއިމާވ  ާވާލައަސިއދުުލެވިރ  ަފާރުތްނ  ުލުވަމްށަޓަކިއ،  ިސަކްށ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަލަ 

ައްނގަާފިއޭވޯތާއިއ، ެއ ަފާރުތން އެދަިފިއވާފަަދިއްނ  ކުުތަމްށ  ފަަދިއްނ ެއ ަފާރަތްށ ަވޒާީފއްަށ ުނިނ  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ

ެއޮގުތްނ، ިމ ަމްއސަަލއާ ުގިޅެގްނ ަމްއސަަލ   ޭހަކުމަގިއ ެދެކެމެވ. ބަަލްނެޖ ަގއެިދވާިދެނޯތަނ  ަތްއިއާނަޔްތާއިއ ުމާސަރ

ުހށެަހިޅ ަފާރތްުނާނއި ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ހުށެަހޅި ިލެޔކުިޔްނަތކާަށިއ، ަމްއސަަލ ބިެލ ަމޖިލުީހަގިއ ދަެފާރުތްނ  

 ްނ ައްނަނިނިވ ކްަނަކްނ ފަާހަގކެުރެވެއެވ. ަޔތުްކުރުމާއިރ  ްށ ެދްއިކ ވަާހަކަތަކ

 20ރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަ . މި  8.1

އިން    2015މޭ    01ގައި އެ ފަރާތަށް ދީފައިވާ ލިޔުމުގައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ    2018ޖުލައި  

މުންދާ ފަރާތެއްކަމާއި، އެ ފަރަތާށް އިންވެސްޓްމެންޓްގައި ދޯނި ކެޕްޓަނެއްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރަ   ވޭރާއަފެށިގެން  

ރ. -/3,000ތު ފައިސާގެ ގޮތުގައި  އްކޮދި  . )ފަނަރަ ހާސް ރުފިޔާ( އަރ-/15,000މުސާރައިގެ ގޮތުގައި  

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ކަމުގައިހާސް ރުފިޔާ( ލިބިދެވޭ )ތިން

ވަނަ އަހަރުގެ    2019މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް،  .  8.2

ންގާފައިވާކަމަށާއި، ގޭގައި މަޑުކުރަން އެންގިފަހުން ވަކިއެއްޗެއް  މަހުގައި ގޭގައި މަޑުކުރުމަށް އަ  ސެޕްޓެންބަރު

މުސާރަ ދީފައި    ތަށްފަހުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާންގި އަންގާފައި ނުވާކަމަށާއި، ގޭގައި މަޑުކުރުމަށް އެ

 ނުވާކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

އްސަލަ ހުށަހެޅި  މަ  ގައިކަންހެއްތާރީ  . މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ގޭގައި މަޑުކުރުމަށް އަންގަފާއިވަނީ ސިދާ ކޮނ8.3ް

 01ފައިވަނީ  މެކުނިން  ބުނެދެވިފައިނުވާކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއަށް އެންމެ ފަހު   ށްތަފަރާ

ން ދިޔުމަށްފަހު،  އެދުވަހު މަސައްކަތަށް ނިކުތުމަށްފަހު ދޯނީގެ ޖީ.ޕީ.އެސް ހިފައިގެގައި ކަމަށާއި،    2019މޭ  

މައްސަލަ    ނުވާތީކުމެފައިނިއިނުވާކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއަށް  ފަ ނިކުމެއަނބުރާ  ވަޒީފާއަށް  

މިގޮތުން ކުރެވުނު    އި،ށާކަމަމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނެހުށަހެޅި ފަރާތަށް ގުޅުމަށް  



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ޤާސިމްއަށްޙަސަން 
 VTR/2019/286މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަހު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްޣަނީ

                                             

 

13 ގެ 8 ޞަފްޙާ       
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 
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އެސް.އެމް.އެ  ނުވުމުން  ގުޅޭގޮތް  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އްޔާއިން  ޒަރި  ގެސްމަސައްކަތުންވެސް 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވަޒީފާއަށް ނުނިކުމެ ގޭގައި  މަށާއި،  ކަނެތްކުރުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާލާމަ މުއާ

 . ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ  ލައްސަނުވާނެކަމަށް މަމަޑުކުރުމަށް އަންގާފައި 

ވަނަ އަހަރުގެ   2019ހުށަހެޅި ފަރަތަށް ވަޒީފާއަށް ނުނިކުމެ ގޭގައި މަޑުކުރުމަށް އަންގާފައިވަނީ  ލަމައްސަ. 8.4

ނިޔަލަށް މައްސަލަ ރައްދުވި    މަހުގެ  އޮގަސްޓުވަނަ އަހަރުގެ    2019އި،  ށާސެޕްޓެންބަރު މަހުގައި ކަމަ

ހުށަފަރާ މައްސަލަ  ދީފައިވާކަމަށާއި،    ހެޅިތުން  މުސާރަ  މުވައްޒަފަކަށް  ން ންގެދެމުމުސާރަ  ފަރާތަށް  ދިޔަ 

އިތުރަށް ބެހެއްޓުމަށް ތަ ވަޒީފާގައި  ، އެ ފަރާތެއް ވަޒީފާއަށް ނުނިކުތުމަށް ނުވަމުސާރަ ނުދީ ހުއްޓާލުމަކީ

 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެންބަރު މަހުން ފެށިގެން  2019  ،އިށާކަމައް ހެއްކެ  ބޭނުންނުވާކަން ދަލީލުކޮށްދޭ އަލިގަދަ

މަސައްކަތްކުރި ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ކޮށްފައިވާކަމަށާއި،    މައްސަލަ  ދަތުރުތައް  މައްސަލަ  ދޯނީގެ  ނަމަވެސް 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އަންގާފައި ނުވާކަމުގައި  ތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް  ދޯނީގައި ދަތުރު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ހުށަހެޅ8.5ި މައްސަލަ  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް    ވެގެން،ށްދަ   ހްލާގު އަމަސައްކަތުގެ    ތުގެފަރާ   .  ވަޒީފާގެ  ނުވަތަ 

ނަ  އެއްވެސް  ފަރާތަށް  އެ  ސަބަބުން  ކުޑަކުރުމުގެ  ފަރުވާ  އިންޒާރެއް    ތަނުވަސޭހަތެއް  އަދާކުރުމުގައި 

ދިނުމަކާނުލައި  ސޭނަ ދީފައިނުވާކަމަށާއި،   އިންޒާރެއް  އަދި  މަޑުކުރުމަށް   ކަށްކުއްލިއަހަތެއް  ގޭގައި 

މައްދަތެއް ހޭދަވެފައިވާއިރު، މުސާރަ  ދިގު  ށްވުރެ ހަ)ތިނެއް( މަސްދުވަ   03،  ވީގޮތެއް ނާންގައި އެންގުމަށްފަހު  

ގޭގައި މަޑުކުރަން އެންގި ސަބަބު އަންގާފައިނުވާތީއާއި، ގޭގައި މަޑުކުރުމަށް އަންގާފައިވަނީ  ދީފައިނުވާތީއާއި،  

ވާނަ  ދިމާވެގެންކަމުގައި  ކަމެއް  އެކަމާއެއްވެސް  ދީފައިނުވާތީ  މަ،  ފުރުސަތު  ޖަބާވުދާރީވުމުގެ  ،  ގުޅިގެން 

ފަރާތުން ކޮށްފައިވާކަމެއް    ވިރައްދުމައްސަލަ  ވަނަ މާއްދާގެ ރޫހާ ހިލާފަށް    19  މިކަމަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ

 ގަކޮށްފައިވެއެވެ. ހަފާކަމުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން 

ހެކިބަސް އަދާކުރަމުން، އިބްރާހީމް ރިޔާްޟ  ތުގެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ހާޒިރުކުރެވުނު  ފަރާ  ރައްދުވި  . މައްސަލ8.6ަ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރަތަށް ވަޒީފާއަށް ނުނިކުތުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އަންގާފައި ނުވާނެކަމަށާއި، 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ޤާސިމްއަށްޙަސަން 
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ހުށަ މައްސަލަ  ގުޅުމުންވެސް  ހެކިވެރިޔާ  އަދި  ފަރާތުން  ރައްދުވި  ފޯނަށް މައްސަލަ  ފަރާތުން  ހެޅި 

 ޖަވާބުދީފައިނުވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ފަރާތަށް  ފަދައިން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ .9

އަންގާފައިވޭތޯ މަޑުކުރުމަށް  ގޭގައި  ނުނިކުމެ  ނަންބަރު  ،  ނަޒަރުކުރާއިރު  ވަޒީފާއަށް   R-20/2015ގަވާއިދު 

 ވަނަ މާއްދާގައި،  42ގެ  (2015)ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދު 

ނުަވތަ ަގާވއިދަކުން ކަނޑައެޅިެގްނ  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ބާަވތުެގ މައްސަލަތަކާއި، ޤާނޫނަކުން  )ހ( )ށ( އަދި )ނ( މިމާއްދާެގ  '

ފިޔަަވއި، ަވޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލައަކާ ގުޅިެގން  ަވކި ޮގތަކަށް ސާބިތުކޮށްދިުނމަށް ބަޔާްނކުރާ މައްސަލަތައް

 '.ހަޅާ ފަރާތުެގ ޒިްނމާއެކެެވއެކަމެއް ހުށަ ކަމެއް ސާބިތުކުރުމަކީ

ަޤިޟއްޔާގެ    SC-A/20/2010ޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސު  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި  މި އިބާރަތުން

 ގައި )ނ(ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ  ަޝރީޢަތް

 އުފުލުމަކީ ދަޢުާވކުރާ ފަރާތުގެ  (onus probandi) ތަކުަގއި ޘާބިތުކުރުމުެގ ބުރަތްމާ ޚުޞޫ ...ޢާންމު އުޞޫލެއްެގ ޮގތުަގއި މަދަނީ'

ނޫންކަމާއި، އޭެގ އިތުރުން ދަޢުާވ   މަސްއޫލިއްޔަތެއްކަމާއި، މި މާަނއިާގ ދަޢުާވކުރާ ފަރާތަކީ ހަމައެކަނި ދަޢުާވ ކޯޓަށް އުފުލާ ފަރާތް

އެފަރާތުެގ މަސްއޫލިއްޔަތެއްކަމާއި، އެހެންކަމުން ދަޢުާވއެއްަގއި  ދިފާޢީ ދަޢުާވ ޘާބިތުކުރުމަކީރައްދުާވ ފަރާތުން ދަޢުާވެގ ދިފާޢުަގއި ކުރާ  

  " ދަފްޢެއް"ޘާބިތުކުރުމުެގ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލަްނޖެހޭ ފަރާތަކީ އެ  (  Plea" )ދަފްޢު" އެއް ޚަޞްމު އަނެއް ޚަޞްމާ ކުރިމަތިކުރާ

 ...' ކުރާ ފަރާތް

ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އޮންނަކަމާއި،ކަމަށް  އެނގެން  ަޤިޟއްޔާގައި    ކަން  ކޯޓުގެ  ސުޕްރީމް  ފާހަގުރެވުނު  އިސްވެ 

 ވަޒީފާއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ކުރާއިރު،ތްބީގުތަ  އާއަށްގިވާގެ  މި މައްސަލައި  ލުސޫ  އުކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ

ފަ  ގައިގޭ  ނުނިކުމެ ރައްދުވި  މައްސަލަ  އަންގާފައިވާކަމަށްމަޑުކުރުމަށް  ހުށަހެޅި  ރާތުން   ފަރާތުން  މައްސަލަ 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއަށް ނުނިކުމެ ގޭގައި މަޑުކުރުމަށް އަންގާފައި ނުވާނެކަމަށްބުނެފައިވާއިރު، އަދި  

ޑުކުރަން މަ  ގައި ގޭ   ފަރާތް ވަޒީފާއަށް ނުނިކުމެ މައްސަލަ ހުށަހެޅިބުނެފައިވުމުން،    މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން

ނަމަވެސް މައްސަލަ   ،މައްޗަށް އޮތް ކަމެއްކަމާއި  ރާތުގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަ ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ  އަންގާފައިވާކަން  



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ޤާސިމްއަށްޙަސަން 
 VTR/2019/286މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަހު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްޣަނީ
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ފަރާތް   ނުނިކުމެ  ހުށަހެޅި  މަޑުކުރު ވަޒީފާއަށް  ރައްދު ގޭގައި  މައްސަލަ  އަންގާފައިވާކަން    ރާތުންފަ   މަށް 

  މައްސަލަ  ،އާއިއި ނުވާތީށަހަޅާފަސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ބޭނުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެއްވެސް ހެއްކެއް ހު

  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  އަދާކުރަމުން،   ހެކިބަސް  ރިޔާްޟ  އިބްރާހީމް  ހާޒިރުކުރެވުނު  ގޮތުގައި  ހެއްކެއްގެ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި

 ރައްދުވި  މައްސަލަ  ނުވާނެކަމަށާއި،   އަންގާފައި  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ނުނިކުތުމަށް  ވަޒީފާއަށް  ފަރަތަށް

ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ،   ޖަވާބުދީފައިނުވާކަމަށް  ފޯނަށް  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ންވެސްގުޅުމު   ހެކިވެރިޔާ  އަދި  ފަރާތުން

ފައިވާކަން  ވަޒީފާއަށް ނުނިކުމެ ގޭގައި މަޑުކުރުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އަންގާ  ފަރާތްމައްސަލަ ހުށަހެޅި  

 . ބުރަނުވެއެވެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ސާބިތުކޮށްދެވިފައިވާކަމަށް

ފަދައިން   .10 އެދިފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މުސާރައާއި މައްސަލަ  ދުވަސްތަކަށް  އަންގާފައިވާ  މަޑުކުރުމަށް    ގޭގައި 

 ރުކުރާއިރު، އް ނަގައިދެވިދާނެތޯ ނަޒަތްތަޔަނާއި

 ، ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި 50)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު . 10.1

މަދުެވެގން މަހަކު އެއްފަހަރު ]ަވުގތީ މުވައްޒަފަކަށް ލިބެންާވ މުސާރަ ފިޔަވައި، އެހެން ހުރިހާ މުަވއްޒަފުްނނަށްެވސް،  

 [ މުސާރަ ދޭްނާވެނއެެވ.

 ،ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި 55ން ބަޔާންކުރެވިފައިވާއިރު، ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ ބާރާތުއިމި 

)ށ( ަވޒީފާދޭ އެއްެވސް ފަރާތަކުން އޭނާެގ މުަވއްޒަފުންަނށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރައިން އެއްެވސް އެއްޗެއް އުނިކުރެޭވނީ "

 .އަންނަިނިވ ޙާލަތުތަކުަގއެެވ

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

ަވޒީފާދޭ ފަރާތުން މުަވއްޒަފަކަށް ހޯދައިދީފައިާވ ެގއެއް ުނަވތަ ދިރިއުޅޭނެ ތަނެއް ހޯދުމަށް، ނުަވތަ ކުއްޔަށް ހިފުމަށް   (2)

ބެްނާވ ފައިސާއާ ުގޅޭޮގތުން ނުަވތަ އޭނާ އެ މުަވއްޒަފަކަށް  ދީފައިާވ، ުނަވތަ އޭނާ އެމުވައްޒަފަކަށް ިވއްކާ މުދަލަކަށް ލި

ދޫކުރާ ލޯނަކާ ނުަވތަ އޭނާ ގެރެންޓީކޮށްދީެގން ހޯދައިދޭ ލޯނަކާ ނުަވތަ މުސާރައިެގ އެޑްާވންސްެގ ޮގތުގައި ދީފައިާވ  

ތަ މުަވއްޒަފަކަށް ލިބޭ ޢަދަދަކާ ގުޅޭޮގތުން މުވައްޒަފުެގ ހުއްދަ، ލިޔުމަކުން ލިބިެގން، އެ ހުއްދަދޭ ޢަދަދަކަށް، ުނަވ

 ؛އުޖޫރައިެގ ތިންބައިކުޅަ އެއްބަޔަށްވުރެ ިގނަ ނުާވނޭހެން އުނިކުރާ އުނިކުރުން

އެމުވައްޒަފެއްެގ ޗުއްޓީއާގުޅޭ ުނަވތަ ބޭސްފަރުވާއާުގޅޭ ނުަވތަ އިްނޝުއަރެްނސާގުޅޭ ފަްނޑަކަށް، ުނަވތަ ޕްރޮިވޑެންޓް  (3)

 ޮގތުން އުނިކުރާ އުނިކުރުން.[ ފަންޑަކަށް ދެއްކުމަށް ލިބެްނޖެހޭ ފައިސާއާުގޅޭ 
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ވަނަ  20)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  2/ 2008ާޤނޫނު ނަންބަރު  ތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،ރާބާއިމި 

 ، މާއްދާގެ )ހ( ގައި

މުސާރައިން ކެނޑުްނ މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާ އަދާކުރަްނޖެހޭ ަގޑީަގއި ަވޒީފާއަށް ނުނިކުންނަ ަވުގތަށްާވ މިންަވރު، އޭާނެގ  ]

 ްނ، މުވައްޒަފަކު ަވޒީފާއަށް ުނނިކުތުމާ ުގޅިެގން އިތުރު ޖޫރިމަނާކޮށްެގން ުނާވނެއެެވ." ފިޔަވައި، ަވޒީފާދޭ ފަރާތު

ފަރާތު  ، ވާއިރު ބަޔާންކޮށްފައި  މިފަދައިން ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ވަޒީފާއިން    ގެމައްސަލަ 

  ވަނަ   9  ބަޔާންކުރެވުނުއިސްވެ  އިރު،ވަކިކޮށްފައި ނުވާނެކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔަންކޮށްފައިވާ

  މައްސަލަ   މަޑުކުރުމަށް  ގޭގައި  ނުނިކުމެ  ވަޒީފާއަށް  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ،މަތިން  ވާ ގޮތުގެނުކުތާގައި

ނަންބަރު   ނެތަތީއާއި  ބުރަވެވެން  އަންގާފައިވާކަމަށް  ފަރާތުން  ރައްދުވި  ކޯޓުގެ  ސުޕްރީމް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

2019/SC-A/85  ެވަނަ ނުކުތާގައި  36ވަނަ ަޤިޟއްޔާގ 

 އެ"...މިސާލަކަށް މުަވއްޒަފަކު މަސައްކަތަށް ނުކުންނަން އެންުގމަށްފަހު އެ މުވައްޒަފު މަސައްކަތަށް ނުކުންނަންދެން  

  "މުަވއްޒަފަށް މުސާރަ  ނުދީ ހުރުމަކީ ަވޒީފާދޭ ފަރާތުން ކޮންޓްރެކްޓް ނިމުމަކަށް ެގނައީ ކަމަށް މާނައެއް ނުކުރެޭވނެއެެވ. 

ފަރާތުން   8.4އިސްވެަބޔާންކުރެވުނު  މިއިާބރާތުން ަބޔާންކޮށްފައިވުމުން،   ވަނަ ނުކުތާގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި 

ެބލެވޭނެ ހަމައެއް ނިމުނީކަމަށް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުން އައި ވަޒީފާ  ފާހަގަކޮށްފައިވާ ފަދައިން  

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ނެތްކަން 

  އަހަރުގެ   ވަނަ  2019  އެދިފައިވަނީ  ނަގައިދިނުމަށް  އްނާޔަތްތައި  މުސާރާއާއި  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ    10.2

ވަޒީފާއަށް    ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މުއްދަތުގައި   އެ  ،ވާއިރު  ކަމަށްފެށިގެން   މަހުން  ސެޕްޓެންބަރު

ނުނިކުތުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އަންގާފައިވާކަމަށް ބުރަނުވެވޭއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  ކުމެފައިނުވާކަންނުއެ މުއްދަތުގައި    ވަޒީފާއަށް  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ

  ފަރާތުގެ   ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  ފެށިގެން   މަހުން  ސެޕްޓެންބަރު  އަހަރުގެ  ވަނަ  2019  ،އޮތަތީ  އެނގެން   ބަހުން

 ނަންބަރު   ާޤނޫނު   ،ވެވޭހިނދުބުރަ  ވާކަމަށްނު ލިބިފައި  ތަށްފަރާ  ރައްދުވި  މައްސަލަ   ހިދުމަތެއް  އެއްވެސް
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  ފަރާތަށް   ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  ،ޔަތްކޮށްއާރި  އަށް (  ހ)  މާއްދާގެ  ވަނަ  20  ގެ(  ާޤނޫނު  ވަޒީފާއާބެހޭ)  2008/2

  މުސާރައާއި  މުއްދަތަށް  ކުމެފައިނުވާނު  ވަޒީފާއަށް  ފެށިގެން  މަހުން  ސެޕްޓެންބަރު  އަހަރުގެ  ވަނަ  2019

 . ފެނެއެވެ ނިންމަން މައްސަލަ މި ކަނޑައަޅައި ނެތްކަމުގައި ހަމައެއް ާޤނޫނީ ނަގައިދޭންޖެހޭ ނާޔަތްތައްއި

 

 މައްސަލައިގެ ނިންމުން: 

ހު  ދެންފަހެ،  މައްސަލަމައްސަލަ  ލިޔުންތަކަށާއި،  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތުންނާއި    ބެލި ށަހެޅި 

  ޙަސަން  ،ޢަބްދުލްޣަނީ މުޙައްމަދު ،ބެލިއިރު ޔަތްކޮށްރިއާ ހެކިބަހަށްއި ހެކިންގެ ވާހަކަތަކަށާ  ދެފަރާތުން ދެއްކި މަޖިލީހުގައި

  ވަޒީފާ   މުގައިާޤމަ   ގެއްކެޕްޓަނެ  ދޯނި  ފެށިގެން  އިން  2018  މާރިޗް  01  އިންވެސްޓްމަންޓްގައި  އަވޭރާ  ޤާސިމްގެ

ވަނަ އަހަރު ސެޕްޓެންބަރު މަހު ކުއްލިގޮތަކަށް ގޭގައި މަޑުކުރަން އެންގުމަށްފަހު މައްސަލަ    2019  އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް،

ވަނަ އަހަރުގެ    2019ހުށަހެޅުމާ ހަމައަށްވެސް އެއްވެސް އެއްޗެއް ނާންގައި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަންވެސް ނާންގައި،  

ނުދީ ވަޒީފާގެ ހުސްކަމެއްގެ ތެރޭގައި ބަހައްޓާފައިވާތީ، މުޙައްމަދު    ސެޕްޓެންބަރު، އޮކްޓޫބަރު އަދި ނޮވެންބަރު މަހުގެ މުސާރަ

ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެންބަރު، އޮކްޓޫބަރު އަދި ނޮވެންބަރު    2019ޢަބްދުލްޣަނީ އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާ އިއާދަކޮށްދިނުމަށާއި،  

 ހުށަހެޅި މި މައްސަލާގައި، ރައްދުވާގޮތަށް ޙަސަން ާޤސިމަށް މަހުގެ މުސާރަ ނަގައިދިނުމަށް އެދި

ފަރާތެއް ނޫންކަމަށާއި، އެއްވެސް އިރެއްގައި    ވަކިކޮށްފައިވާމުޙައްމަދު ޢަބްދުލްޣަނީއަކީ އެއްވެސް އިރެއްގައި ވަޒީފާއިން  

ފިލާފައިވާ ފަރާތެއް ކަމަށާއި،  ގޭގައި މަޑުކުރަން އަންގާފައިނުވާނެކަމަށާއި، އެފަރާތަކީ ދޯނި ދުއްވަމުން އެތައް ވައްކަމެއްކޮށް  

އަށް ހުށަހަޅާފައިވާނެކަމަށް ސަރވިސް މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްޣަނީގެ މަކަރާއި ހީލަތާއި ހިޔާނާތުގެ މައްސަލަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް  

 ަޖާވބާުދީރވަެފިއާވިއުރ،   ަފާރުތްނޙަސަން ޤާސިމްގެ  ާޔްނކްޮށަބ

ަމޑުުކުރުނިނުކމެ    ަވޒާީފައްށ ަޢބްދުލަްޣީނައްށ    ަމްށޭގަގިއ  ެއްނިގކްަނ އަެފާރތްަށ ސިާބުތކޮށެްދވަިފިއުނާވީތާއިއ،  ުމަޙްއމަދު 

ަވޒާީފައްށ ނުިކމަެފިއުނާވަކްނ އަެފާރުތެގ    ަވަނ އަަހުރެގ ެސްޕެޓްނަބރު މުަހްނ ެފިށެގްނ  2019ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ  



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ޤާސިމްއަށްޙަސަން 
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މަުޙްއމުަދ ަޢބްދުލަްޣީނެގ ެއްއެވްސ ހުިދަމެތއް    ެފިށެގްނ  ަވަނ އަަހުރެގ ެސްޕެޓނަްބުރ މަހްުނ  2019  ، ން ޮއތީަތބުަހްނ ެއނެގ

ަވނަ ާމއާްދެގ    20)ަވޒާީފއާބޭެހ ާޤނުޫނ( ގެ    2/ 2008  ، ާޤޫނނު ަނނަްބުރިހނުދާވަކމަށް ުބަރުނެވޭވަޙަސްނ ާޤިސަމށް ިލބަިފިއ

ިރ އްަށ  ަވޒާީފއްަށ    2019  ައްށަޢބްދުލަްޣީނ  މަުޙއްމުަދ  ޔްަތކްޮށ، ާއ)ހ(  ެފިށެގްނ  މުަހްނ  ެސްޕެޓނަްބުރ  އަަހުރެގ  ަވަނ 

ުމއަްދތްަށ   ަނަގއޭިދންޖޭެހ  ިނުކމަެފިއުނާވ  ިޢާނަޔތަްތއް  ަހަމެއްއުމސަާރާއިއ    ުމަޙްއމުަދ  ، ެފނާްނީތުނަކމްަށ  އްޮތ  ާޤޫނީނ 

ަމްއަޗްށ ުކާރެނ ާގޫނީނ ަހަމެއްއ    ެގަޙަސްނ ާޤިސްމަފާރުތްނ އެދަިފިއވާފަަދ ައުމެރްއ ަމްއސަަލ ަރްއުދިވ  ެގ  ަޢބްދުލަްޣީނ

 ެންތަކަމށް ަކނަޑއަަޅިއ ިމަމްއސަަލ ިންނަމއީިފެމެވ. 
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