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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 

 VTR/2022/148 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2022މާރިޗު  31 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2022ޑިސެންބަރު  22 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 މާރިއާ ސޮކޮރޯ މެޑްރިޑް ބިންސާ / ފިލިޕިންސް   މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (P7348479B)ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު: 

 ނޯބަރޓް ފިންގަރ، ޖަރުމަނު  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (C4KJ70CP2)ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު: 
  

 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

މައްސަ  ނަންބަރު:    ލައަކީ،މި  )ޕާސްޕޯޓް  ބިންސާ  މެޑްރިޑް  ސޮކޯރޯ  މާރިއާ  ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ  ފިލިޕިންސްގެ 

P7348479B)    21    ީލިމިޓެޑުން   2019ޖަނަވަރ ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް  އޮފް  ޕަރލް ސޭންޑްސް  ފެށިގެން  އިން 

ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ ނޯބަރޓް    ޒޯޓުގެއެ ރިފާ އަދާކުރަމުން ދިޔައިރު،  ހިންގަމުންދިޔަ ޕަރލް ސޭންޑްސް އެޓް ހުރާގައި ވަޒީ

ފިންގަރ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ މުޢާމަލާތް ކުރުމުގައި ބިރުވެރި، ދަށު ދަރަޖައިގެ، ރުޅިވެރި އަދި ޕްރޮފެަޝނަލް ނޫން  

ހުރި   ހެދުމެއްގައި  ކުޑަ  ނިވާކަން  ފަރާތް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ޖަވާބުދީފައިވާތީއާއި،  ބޭނުންކޮށްގެން  ބަސްތައް  ގޯސް 

ހުންނަ  ފޮ ފަރާތް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އެކަނި  ފަރާތާއެކު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފޮނުވާފައިވާތީއާއި،  މެސެޖަކުން  ޓޯއެއް 
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ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  ޢަމަލެއްކަމަށް  ފުރައްސާރަކުރުމުގެ  ޖިންސީ  އެއީ  އެދުމުން  ހުރުމަށް  ބައްދަލުކުރުމަށް  ކޮޓަރީގައި 

ލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާއެކު އެކަނި ކޮޓަރީގައި ހުރުމަށް ފަރާތަށް އިހުސާސްވެފައިވާތީއާއި، މައްސަ 

ދެކޮޅު ހެދުމުން އަނގަބަހުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ާޤނޫނު އަސާސީގެ  

)ޖިންސީ    2014/17ާޤނޫނު ނަންބަރު  މަށާއި،  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފަރުވާ ނަގައިދިނު   65

ާޤނޫނުގެ   ގެ  ާޤނޫނުކުށުގެ  މާއްދާ،    54(  މާއްދާ،    55ވަނަ  ާޤނޫނު   67ވަނަ  އާއި،  )ޅ(  )ބ(  މާއްދާގެ   ވަނަ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    22)ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ާޤނޫނު( ގެ    2014/16ނަންބަރު  

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(، )ށ(،    33ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(، )ރ( އަދި    32އި، )ށ( އާއި، އެ ާޤނޫނުގެ  ވަނަ ނަންބަރާ  6

 29  ާޤނޫނު( ގެވަޒީފާއާބެހޭ  )  2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  ވަނަ މާއްދާއާއި،    34)ނ( އަދި )ރ( އާއި، އެ ާޤނޫނުގެ  

އާއި، އައި.އެލް.އޯ    2،3،4 )ނ( ގެ  ވަނަ މައްދާގެ  5ވަނަ ނަންބަރާއި، އެ ާޤނޫނުގެ    1،2،1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  

ވަނަ މާއްދާގެ   14( ގެ  206)ނަންބަރު    2019ކޮންވެންަޝންއާއި ވައިލެންސް އެންޑް ހެރެސްމަންޓް ކޮންވެންަޝން  

ވަނަ މައްދާއާ ޚިލާފުވެފައިވާތީ މައްސަލަ ރައްދުވި ނޯބަރޓް ފިންގަރ މިހާރު   15)ހ(، )ށ(، )ނ(، )ރ(، )ބ( އަދި  

ވަކި މަާޤމުން  ވަޒީފާއާބެހޭ  ހުރި  ވަކިކުރުމަށްފަހު  މަާޤމުން  މެނޭޖަރުގެ  ޖެނެރަލް  ފިންގަރ  ނޯބަރޓް  ކޮށްދިނުމަށާއި، 

ގެ    29ާޤނޫނުގެ   )ހ(  މާއްދާގެ  އަނބުރާ    1ވަނަ  ވަޒީފާ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ 

އެލަވަންސެ ފަރާތަށް ހުރިހާ  ހުށަހެޅި  ފަރާތަކީ  އިޢާދަކޮށްދިނުމަށާއި، މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  އް ނަގައިދިނުމަށާއި، މައްސަލަ 

މީހަކު ވަކިކޮށްފައިވާ  ވަޒީފާއިން  ޙާލެއްގައި  ވަޒީފާއިން  ކަމުގަ   އެއްވެސް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނުބެލުމަށާއި،  އި 

މަޖުބޫރުވެގެންކަން   ކަންތައްތަކެއްގެ (Constructive Dismissal) ވަކިވެފައިވަނީ  ކޮށްފައިވާ  ރޭވިގެން  އަދި 

ސަބަބުންކަމަށް ނިންމައިދިނުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނަފްސާނީ ގޮތުން ލިބުނު ގެއްލުންތަކަށާއި، ގެއްލިފައިވާ 

އަނިއްޔާތަފުރުަޞތުތަކާއި،   ފަރުވާނަފްސާނީ  ބޭސްވެރިކަމުގެ    ހޯދުމަށް  ކަށް  ކުރާ  އޮތްތަނުގައި  ހަރަދުތަކާއި، ކުރިއަށް 

ނަމާއި އަބުރަށް ލިބުނު ގެއްލުމާއި އަދި މުސްތަްޤބަލުގައި ލިބޭ ގެއްލުންތަކަށާއި، ާޤނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކުގައިވާ ގޮތުގެ  

 ރައްދުވާ ގޮތަށް   ނޯބަރޓް ފިންގަރއަށްމާރިއާ ސޮކޯރޯ މެޑްރިޑް ބިންސާ    ދިއެ   މަތިން ޢަދުލުވެރި ބަދަލެއް ނަގައިދިނުމަށް

  ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.  2022މާރިޗު  31
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 މެންބަރުގެ ރައުޔު 

 ރައުޔު   މިފްރާޒް ނިޒާރުގެ هللا ޢަބްދު 

  :މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން 

)މީގެ  (  P7348479Bމާރިއާ ސޮކޯރޯ މެޑްރިޑް ބިންސާ / ފިލިޕީންސް )ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު:  މައްސަލަ ހުށަހެޅި   .1

ފަރާތް(   މުޚާޠަބުކުރެވޭ  ގޮތުގައި  ގެ  ފަރާތް"  ހުށަހެޅި  "މައްސަލަ  ހުށަހެޅި ފަހުން  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ 

ޖަނަވަރީ    21މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ  ،  މުން 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރު

އިން ފެށިގެން ޕަރލް ސޭންޑްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ހިންގަމުންދާ ޕަރލް ސޭންޑްސް    2019

ކަމަށާއި،   ފަރާތް  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ވަޒީފާ  މެނޭޖަރުގެ  މަރކެޓިންގ  އެންޑް  ރިލޭަޝން  ޕަބްލިކް  ހުރާގައި  އެޓް 

ގޮތުގައި  މައްސަލަ   މުސާރައިގެ  މަާޤމުގެ  އަދާކުރި  ފަރާތް  އެމެރިކާ    USD2,025ހުށަހެޅި  ފަންސަވީސް  )ދެހާސް 

ޗާޖު   ސަރވިސް  އަދި  އާރް.އެންޑް.އާރް  ގޮތުގައި  ޢިނާޔަތްތަކުގެ  މަާޤމުގެ  އެ  ލިބުނުކަމަށާއި،  ޑޮލަރު( 

 ލިބެމުންދިޔަކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

ފަރާތް  މަ 1.1 ހުށަހެޅި  ފިންގަރ  އްސަލަ  ގޮތުގައި  )ނޯބަރޓް  ގެ  ފަރާތް"  ރައްދުވި  "މައްސަލަ  ފަހުން  މީގެ 

އަސާސަކީ،   ހުށަހެޅުމުގެ  މައްސަލަ  ގޮތަށް  ރައްދުވާ  އަށް  ފަރާތް(  ފަރާތަކީ  މުޚާޠަބުކުރެވޭ  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ލަ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ސީދާ ރިޕޯޓު ކުރަންޖެހޭ ފަރާތް ކަމުގައިވާއިރު މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަ 

އުނދަގޫ   ގޯނާކުރުމާއި  ޖިންސީ  ތަނުގައި  ކުރާ  މަސައްކަތް  ޚިލާފުވެ،  ޙައްުޤތަކާ  އަސާސީ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި 

 ކޮށްފައިވުންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  

ޖޫން   1.2 ގޮތުގައި  ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ހުށަހެޅި  ހުށަހެޅި ފަރާތް   2021އެގޮތުން މައްސަލަ  ގައި މައްސަލަ 

ހާދިސާ ކުރިމަތިވެ، ބައެއް މެހެމާނުން ޕޮޒިޓިވް ވުމުން އެ މެހެމާނުން    19-މަސައްކަތް ކުރި ހޮޓަލުގައި ކޮވިޑް

ކަރަންޓީނު އެކަހެރިކުރަންޖެހުނުކަމަށާއި،  ޢައްޔަނުކުރެވިފައިވާ  ހޮޓަލުގައި  ކަންތައްތަކަށް  މެހެމާނުންގެ  ތިބި  ގައި 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ނޯބަރޓް ފިންގަރ އަށް
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ޖޫން    03ކޯޑިނޭޓަރަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްކަން އަންގައިދޭ ލިޔެކިޔުންތައް މެހެމާނުންނަށް ފޮނުވި ފަހުން،  

ފަރާ  2021 ރައްދުވި  މައްސަލަ  ގާތުގައި  ފަރާތް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ތް ގައި 

ޖަވާބަކީ   ދީފައިވާ  ފަރާތް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އެހުމުން  ބޭނުންފުޅުތޯ"  ކޯޑިނޭޓްކުރަން  "މެހެމާނުންނާއި 

ގައި މައްސަލަ ރައްދުވި    2021އޮކްޓޫބަރު    10އަނިޔާވެރި، ދަށު ދަރަޖައިގެ، އަދި ރުޅިވެރި ޖަވާބެއްކަމަށާއި،  

ކްލައިންޓެއް ކައިރިން އަމިއްލަ ކަމަކު އެދެން ބުނުމުން،  ފަރާތް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މެސެޖެއް ފޮނުވައި  

ގާތު   ފަރާތް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވާހަކަ  އުޅޭ  "ބިޒީކޮށް"  ކްލައިންޓް 

ބަހުގެ   ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ބުނުމުން  އެފަދައިން  ބުނެފައިވާނެކަމަށާއި، 

ރައްދުވި  ހަމަލާއެއް މައްސަލަ  ބައެއްގައި  މެސެޖުގެ  ފޮނުވި  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އަދި  ދިންކަމަށާއި،   

ފަރާތުގެ   ރައްދުވި  މައްސަލަ  ކަމަށާއި،  ހުރެ  ހެދުމެއްގައި  ކުޑަ  ނިވާކަން  ދައްކާފައިވަނީ  ފޮޓޯ  ފަރާތުގެ 

ޕްރޮ ނުވާ  އެކަށީގެން  މީހަކާ  ހުރި  މަޤާމެއްގައި  އެފަދަ  ބަސްތަކެއް ޖަވާބުތަކަކީ  ގޯސް  ނޫން  ފެަޝނަލް 

 ބޭނުންކޮށްފައިވާ އަދި އިންޒާރު ދީފައިވާ ޖަވާބުތަކެއްކަމަށްވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  

ގޮތުގައި   1.3 ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އިތުރުން  މައްސަލަ    2021އޮކްޓޫބަރު    13މީގެ  ގައި 

ފަރާ މީޓިންގއަކަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ތް  އެދުމުން  ދިޔުމަށް  ކޮޓަރިއަށް  ނިދާ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ފަރާތް   ރައްދުވި  މައްސަލަ  އައުމުން  ލަހުން  ޗާލީން  އެކުވެރިޔާ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތާއި  ހުށަހެޅި 

ހުރި ޗާލީން ކޮޓަރިން ނިކުތުމަށް މައްސަލަ    "ވަރަށް ރުޅިގަދަވި" ކަމަށާއި، ފަހުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއެކު

ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެދުމުން  އެގޮތަށް  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އެދުނުކަމަށާއި،  ފަރާތުން  ރައްދުވި 

އެއީ ޖިންސީ   ބުނެފައިވާނެކަމަށާއި،  ކޮޓަރީގައި ނުހުންނާނެކަމަށް  އެކަނި  ތެދުވެ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާއެކު 

ސާސްވާން ފެށުމުން ބިރުގަތްކަމަށާއި، އެކަން ފޮރުވުމަށްޓަކައި މައްސަލަ  ޙުސާރަކުރުމުގެ ޢަމަލެއްކަމަށް އިފުރައް 

ކުރުމަށްފަހު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ    'ޓަރމިނޭޓް'ރައްދުވި ފަރާތް އަނގަބަހުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  

ކުއްޖާއަށްވެސް   ބަލަހައްޓާ  ކަންކަން  ފައިނޭންސްގެ  އަދި  ދިންކަމަށާއި،  އިރުާޝދު  ކުރުމަށް  ޕެކް  ދަބަސްތައް 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޕޭމަންޓް ތައްޔާރުކުރަން އެންގިކަމަށާއި، 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ނޯބަރޓް ފިންގަރ އަށް
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ފަހުން   1.4 އޮފީހަށް ހާ   2021އޮކްޓޫބަރު    14އޭގެ  މެސެޖެއް  ގައި  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެދި  ޒިރުވުމަށް 

މައްސަލަ   ބައިވެރިވީ  ގޮތުގައި  މެދުވެރިއެއްގެ  ބައްދަލުވުމުގެ  ފަރާތާއެކު  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ލިބުނުކަމަށާއި، 

ދުވަ ކުރީ  ފަރާތް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ބައްދަލުވުމުގައި  އެ  ކަމަށާއި،  ހަސީބް  އެކުވެރިޔާ  ފަރާތުގެ  ހު  ހުށަހެޅި 

އޮޅުވާލިކަމަށާއި،   ހަދައި  ދޮގު  ބެހޭގޮތުން  ކަންކަމާ  ރައްދުވި    2021ޑިސެންބަރު    22ހިނގި  މައްސަލަ  ގައި 

ކިޔާ   ނަމަކަށް  ީޝރީން  ދެކެވުނީ  ބައްދަލުވުމުގައި  އެ  ބޭއްވުނުކަމަށާއި،  ބައްދަލުވުމެއް  ހަސީބްއާއެކު  ފަރާތް 

ީޝރީން އިސްތިއުފާ ދިނުމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މުވައްޒަފަކު އިސްތިއުފާ ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުންކަމަށާއި،  

ބަހުގެ ހަމަލާދީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ކުށްވެރިކުރެވުނުކަމަށާއި، އެ ބައްދަލުވުމަކީ ކުރިން އިސްތިއުފާ ދިން  

މަށާއި، އަލަށް ން ދިޔައީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ސަބަބުންކަމަށް ދައްކައި ކުށްވެރިކުރުމުވައްޒަފުން ފުރައިގެ

ނާކާމިޔާބުވެފައިވާކަން   ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ތަމްރީނުގައި  ޝީރީންގެ  މުވައްޒަފު  ނެގި  ވަޒީފާއަށް 

އިޢުލާނުކޮށް، އެހެން މުވައްޒަފުންނަށް އެކަށީގެންވާ ތަމްރީނެއް ދިނުމަށް ރާވަން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްކަމަށާއި،  

ޖެހުނީ ކުރުކޮށްލަން  ބައްދަލުވުން  ހުށަހެޅި    އެ  މައްސަލަ  ހުރިގޮތުން  ވާހަކަތައް  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

 ، ފަރާތަށް އެކަށީގެންވާ މާޙައުލެއް ނެތި ވަރަށް ބޮޑަށް 'ޕެނިކް އެޓޭކެއް' ޖެހުމުންކަމަށާއި

ފަރާތަށް   2021ޑިސެންބަރު    28 1.5 ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހަމަލާދީ  ބަހުގެ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގައި 

  5ލަވައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ ނާކާމިޔާބީއެއްކަމަށް ބުނިކަމަށާއި، އެހާދިސާ ދިމާވީ ބައިވެރިވާންޖެހޭ  ހަޅޭއް

މުވައްޒަފު ހާޒިރުވުމުންކަމަށާއި، މަސައްކަތުގެ ތަނުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި    1މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އެދުވަހު  

އަދި   ތަކުރާރުވާ  އަދި  ދިމާވަމުންދާ  ސަބަބުން  ފަރާތަށް  ސިލްސިލާގެ  ޙާލަތްތަކުގެ  ނުބައި  ޚިލާފު   08އާދަޔާ 

ދިނުމަށް   2021ޖަނަވަރީ   ނޯޓިސް  ނުކުރުމަށް  އައު  ކޮންޓްރެކްޓް  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގައި 

ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އޮފް ޑޭ ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި    2022ޖަނަވަރީ    13މަޖުބޫރުވިކަމަށާއި،  

އޮފީހުގައި   ފަރާތަށް ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ރެކޯޑިންގގައި  އެ  ލިބުނުކަމަށާއި،  އެއް  ރެކޯޑިންގ  ވޮއިސް 

ދިޔައިރު   ގޯހެއްކަމަށް " ހަޅޭއްލަވަމުން  ގުޅުންހުރި  މަސައްކަތާ  ބޮޑު  ކޮށްފައިވާ  ފަރާތް  ރައްދުވި   "މައްސަލަ 

ވެސް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ބުނަމުންދިޔަކަމަށާއި، އެ ތުހުމަތުކުރެވޭ ކަންކަމާމެދު ދުވަހަކު



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ނޯބަރޓް ފިންގަރ އަށް
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31 ގެ 6 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:  
 

 

ފަރާތާ މަްޝވަރާކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި، އޭގެ ދެތިން ދުވަސް ފަހުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް ާޝލީން ނަމަކަށް  

އް  ކިޔާ މުވައްޒަފެއް ގާތުގައި "މާރިޔާ އަކީ މާޒީ" ކަމަށް ބުނިކަމަށާއި، މާރިޔާއަކީ ކުންފުންޏަށް ރަނގަޅު މީހެ

ނޫންކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް އެހެން މުވައްޒަފެއް ގާތުވެސް ބުނެފައިވާކަމަށް އެ މުވައްޒަފު މައްސަލަ  

 ހުށަހެޅި ފަރާތް ގާތު ފާހަގަކުރިކަމަށާއި، 

އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހައްދައި،  ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަމިއްލައަށް ކޮވިޑް ބޫސްޓަރ    2022ޖަނަވަރީ    16 1.6

ކުރުމުން    2022ޖަނަވަރީ    17 ރިކުއެސްޓް  އެދުވަހަށް  ދުވަސް  އަރާމްކުރާ  ހަފްތާ  ދާންޖެހުމުން  މާލެ  ގައި 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް 'ވަރބަލީ އެންޑް ސައިކޮލޮޖިކަލީ' )އަނގަބަހުން އަދި ނަފްސާނީ ގޮތުން( ދިމާކޮށް، 

އެއްވެ ބިރުދައްކާ،  ނުކުރެވޭނެކަމަށް އުނދަގޫކޮށް،  އެޕްރޫވް  ރިކުއެސްޓް  ބުނެދިނުމަކާނުލައި  ސަބަބެއް  ސް 

ދުވަސް   އަރާމްކުރާ  މުވައްޒަފުންނަށް  ހުރިހާ  އެހެން  އެދުނު  އެދުވަހު  ހަމަ  ނަމަވެސް  ބުނިކަމަށާއި، 

ހެޅި  މައްސަލަ ހުށަ  ށްހަސީބަ  ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  2022ޖަނަވަރީ    17ހަމަޖައްސައިދިންކަމަށާއި،  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ފަރާތަށް ޑިއުޓީއަށް ނާދެވޭނެކަމާއި ސިކްލީވް ނަގާނެކަމަށް ބުނެ ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި،  

ފަރާތުގެ ސިކް ލީވް މެސެޖު މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ފޮނުވުމުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް ދިން ޖަވާބު 

 މަށާއި، އެ މެސެޖުގައިވަނީ "ހަހަހަ" ކަމަށާއި، ހަސީބް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފޮނުވިކަ

މެދުވެރިކޮށް    2022ޖަނަވަރީ    21 1.7 އީމެއިލް  ރަސްމީކޮށް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  ގައި  މައްސަލަ 

ޖިސްމާނީ  އެއްވެސް  އަދި  ނޫންކަމަށާއި  މާޙައުލެއް  ރައްކާތެރި  އެކަށީގެންވާ  މާޙައުލަކީ  ވަޒީފާގެ  ފަރާތަށް 

ފަރާތަށް ބައްދަލުވުމަ ވަޒީފާދިން  އެދި  ނުކުރުމަށް  މަޖުބޫރު  އަންނަން  ފަރާތާއެކު  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ކަށް 

ލިބުނުކަމަށާއި،   2022ޖަނަވަރީ    22އަންގާފައިވާނެކަމަށާއި،   މެސެޖެއް  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގައި 

ތައްޔާރުވެފައި  ކަލެކްަޝން  ރީއިމްބަރސްމަންޓް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  ސިމްކާޑު  މައްސަލަ  ކުންފުނީގެ  ވާކަމަށާއި، 

ޖަވާބުގައި   އަދި  މެސެޖުގައިވާކަމަށާއި،  އެ  ފޮނުވާނެކަމަށް  އެކުވެރިއަކު  ލިޔުމާއެކީ ޙަނަގަން  ވާލުކުރިކަމުގެ 

ފޮނުވުމަށް އެދުނުކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ބަލިވި ކޮޓަރީގައި އޮތް މީހެއް ކައިރިއަށް ސިމްކާޑު ބަލައި 

ރަނގަޅުނަމަ    ފޮނުވާއިރު، ނިޔަތް  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ހުރީ  ބަލައިގެން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ނޯބަރޓް ފިންގަރ އަށް

 VTR/2022/148މައްސަލަ ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހުމާރިއާ ސޮކޯރޯ މެޑްރިޑް ބިންސާ 
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މައްސަލަ   ބެލީ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ނަމަވެސް  ކަމަށާއި،  ފޮނުވާނެކަމަށް  ވެސް  ރީއިމްބަރސްމަންޓް 

މެސެޖަކަށް ބޭނުންވާ  އެފަރާތް  ނުދީ  ޖަވާބު  މެސެޖުތަކަށް  ފަރާތުގެ  އަދި  ހުށަހެޅި  ޖަވާބުދިނުމަށާއި  އެކަނި   

ކަމަށާއި،   ފުރައްސާރަކުރުމަށް  ކުރުމަށާއި  އުނދަގޫ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގޮތުން  މައްސަލަ  ނަފްސާނީ 

  2022މާރިޗު    10ރައްދުވި ފަރާތަށް ރައްކާތެރި މާޙައުލެއް ނޫންކަމަށް އެތައް ފަހަރަކު ފާހަގަކޮށްފައި ވަނިކޮށް  

ހުށަހެ މައްސަލަ  ތަނަށް ގައި  މަސައްކަތްކުރި  މަްޝވަރާކުރުމަށް  ބެހޭގޮތުން  ފުރުމާ  އެފަރާތުގެ  ފަރާތަށް  ޅި 

 ބައްދަލުވުމަކަށް އެދުނުކަމަށްވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  

މާއްދާއާއި،  ވަނަ    65ދިވެހިރާއްޖޭގެ ާޤނޫނު އަސާސީގެ  އެދޭގޮތްކަމުގައި ބުނެފައިވަނީ    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން .2

ވަނަ    67ވަނަ މާއްދާ،    55ވަނަ މާއްދާ،    54)ޖިންސީ ކުށުގެ ާޤނޫނުގެ ާޤނޫނު( ގެ    2014/17ާޤނޫނު ނަންބަރު  

ނަންބަރު   ާޤނޫނު  އާއި،  )ޅ(  )ބ(  ހުއްޓުވުމުގެ    2014/16މާއްދާގެ  ގޯނާކުރުން  ކުރުމާއި  ފުރައްސާރަ  )ޖިންސީ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(،   32ވަނަ ނަންބަރާއި، )ށ( އާއި، އެ ާޤނޫނުގެ    6ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    22ގެ    ާޤނޫނު(

ވަނަ މާއްދާއާއި، ާޤނޫނު    34ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(، )ށ(، )ނ( އަދި )ރ( އާއި، އެ ާޤނޫނުގެ    33)ރ( އަދި  

ވަނަ ނަންބަރާއި، އެ ާޤނޫނުގެ    1،2،1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    29)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ނަންބަރު  

ގެ    5 )ނ(  މައްދާގެ  ހެރެސްމަންޓް   2،3،4ވަނަ  އެންޑް  ވައިލެންސް  ކޮންވެންަޝންއާއި  އައި.އެލް.އޯ  އާއި، 

ވަނަ    15ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(، )ށ(، )ނ(، )ރ(، )ބ( އަދި    14( ގެ  206)ނަންބަރު    2019ކޮންވެންަޝން  

ވި ނޯބަރޓް ފިންގަރ މިހާރު ހުރި މަާޤމމުން ވަކިކޮށްދިނުމަށާއި، ނޯބަރޓް  މައްދާއާ ޚިލާފުވެފައިވާތީ މައްސަލަ ރައްދު

ވަނަ   1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    29ފިންގަރ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރުގެ މަާޤމުން ވަކިކުރުމަށްފަހު ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

އިޢާދަކޮށްދިނުމަށާއި،   އަނބުރާ  ވަޒީފާ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދަށުން  ފަރާތަށް މާއްދާގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ހުރިހާ އެލަވަންސެއް ނަގައިދިނުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ  

މަޖުބޫރުވެގެންކަކަމުގަ  މީހަކު ވަކިވެފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނުބެލުމަށާއި،  ން  އި 

(Constructive Dismissal)  ިނިންމައިދިނުމަށާއި،   އަދ ސަބަބުންކަމަށް  ކަންތައްތަކެއްގެ  ކޮށްފައިވާ  ރޭވިގެން 

ގެއްލުންތަކަށާއި،   ލިބުނު  ގޮތުން  ނަފްސާނީ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  ނަފްސާނީ  މައްސަލަ  ފުރުަޞތުތަކާއި،  ގެއްލިފައިވާ 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ނޯބަރޓް ފިންގަރ އަށް

 VTR/2022/148މައްސަލަ ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހުމާރިއާ ސޮކޯރޯ މެޑްރިޑް ބިންސާ 
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ލިބުނު    ހޯދުމަށް  ފަރުވާއަށް  އަނިއްޔާ އަބުރަށް  ނަމާއި  ހަރަދުތަކާއި،  ބޭސްވެރިކަމުގެ  ކުރާ  އޮތްތަނުގައި  ކުރިއަށް 

މަތިން ޢަދުލުވެރި   ގޮތުގެ  ާޤނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކުގައިވާ  ގެއްލުންތަކަށާއި،  އަދި މުސްތަްޤބަލުގައި ލިބޭ  ގެއްލުމާއި 

 . އޮވެއެވެ  އެނގެންބަދަލެއް ނަގައިދިނުމަށްކަން 

"ޖިންސީ  މާރިއާ   .3 ގޮތުގައި  ބާވަތުގެ  މައްސަލައިގެ  ފޯމުގައި  ހުށަހަޅާ  މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  ބިންސާ  މެޑްރިޑް  ސޮކޮރޯ 

މައްސަލައިގެ ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްީޞލު ހުށަހަޅަމުން  ، ފުރައްސާރަކުރުން" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް

)މީހުން ޓްރެފިކްކުރުން    2013/12އި ާޤނޫނު ނަންބަރު  )ޖިންސީ ކުށުގެ ާޤނޫނު( އާ  2014/17ާޤނޫނު ނަންބަރު  

ނަންބަރު   ގަވާއިދު  ޙަވާލާދީފައިވާކަމަށާއި،  އާ  ާޤނޫނު(  ޓްރައިބިއުނަލުގެ    R-14/2022ހުއްޓުވުމުގެ  )ވަޒީފާއާބެހޭ 

ވާކަމަށާއި،  ވަނަ މާއްދާގައި ޓްރައިބިއުނަލަށް އިޚްތިާޞްޞ ލިބިގެންވާ މައްސަލަތައް ބަޔާންކޮށްފައި  13ގަވާއިދު( ގެ  

ހުށަހެޅޭ   ދަށުން  ާޤނޫނުގެ  ހުއްޓުވުމުގެ  ޓްރެފިކްކުރުން  މީހުން  ާޤނޫނާއި  ކުށުގެ  ޖިންސީ  ބަލާއިރު  މާއްދާއަށް  އެ 

ކުށުގެ   ޖިންސީ  ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިގެންނުވާކަމަށާއި، ނަމަވެސް  ވަޒީފާއާބެހޭ  އިޚްތިާޞްޞ  ބެލުމުގެ  މައްސަލަތައް 

ޓްރެފިކްކުރުން މީހުން  ހޯދުމަށް    ާޤނޫނާއި  ފަރުވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދަށުން  ާޤނޫނުގެ  ހުއްޓުވުމުގެ 

ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  މެނޭޖަރު  ޖެނެރަލް  ތެރޭގައި  އެދޭގޮތުގެ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެދިފައިވާތީއާއި، 

މެއްނޫންކަމަށާއި، އަދި އެއަށްފަހު އެދިފައިވާއިރު އެއީވެސް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް އިޚްތިާޞްޞ ލިބިފައިވާ ކަ 

ފަރާތް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނުބެލުމަށާއި،  ފަރާތެއްކަމަށް  ވަކިކޮށްފައިވާ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ މަޖުބޫވެގެންކަމަށްވާތީ އެއީ ކޮންސްޓްރަކްޓިވް ޑިސްމިސަލްއެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް  

ދިފައިވީނަމަވެސް، އެއީ އެއްވެސް ގޮތެއްގައި މައްސަލައިގެ ބާވަތުގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތަކެއް ނޫންކަމަށާއި،  އެ

ވަޒީފާއާބެހޭ   އިޚްތިާޞްޞ  ބެލުމުގެ  އެކަންކަން  ހުށަހަޅާފައިނުވާތީއާއި  މައްސަލައިގައި  މި  ތަފްޞީލުވެސް  އެކަމުގެ 

ހު އަދި  ލިބިގެންނުވާތީ  ޚިލާފަށް  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ގަވާއިދާ  ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ފޯމަކީ  ހުށަހަޅާ  މައްސަލަ  ށަހަޅާފައިވާ 

ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމެއްކަމަށްވާތީ، އިޖުރާއީގޮތުން މައްސަލަ ރައްދުވާ ނޯބަރޓް ފިންގަރއަށް ރައްދުވާ  

ލުކޮށްދިނުމަށް  ޠިކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ބާ ގޮތަށް މި މައްސަލަ ހުށަހަޅައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ތަނެއް ނެތްކަމަށް

މީހުން   އެގޮތުން  ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.  ނުކުތާއެއް  އިޖުރާއީ  ފަރާތުން  ފިންގަރގެ  ނޯބަރޓް  ރައްދުވާ  މައްސަލަ  އެދި 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ނޯބަރޓް ފިންގަރ އަށް

 VTR/2022/148މައްސަލަ ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހުމާރިއާ ސޮކޯރޯ މެޑްރިޑް ބިންސާ 
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ާޤނޫނުގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކަކީ އެ މައްސަލައިގަ ާޤނޫނާއި ޖިންސީ ކުށުގެ  އި  ޓްރެފިކްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ 

ޖިނާއީ ތަޙުީޤެޤއް ކުރެވި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ާޤނޫނުލް އުޫޤބާތުން އަދަބު ކަނޑައެޅިފައިވާ ޖިނާއީ ކުށެއްކަން ދެންނެވުނު  

އެ ާޤނޫނުތަކުގައި ބަޔާންކުރާ މައްސަލަތައް ނުވަތަ ދަރަޖަ ކުރެވިފައިވާ    ،ާޤނޫނުތަކަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮންނާތީ

އަ ތަޙުީޤުޤކޮށް  ބަލައި  ލިބިފައިނުވާކަމަށް  ކުށްތައް  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  އިޚްތިާޞްޞ  ކަނޑައެޅުމުގެ  ދަބު 

ކަނޑައަޅާފައިވާނެއެވެ. އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ކުރުމަކީ މަޖުބޫރުވެގެން ވަކިވި ވަކިވުމެއް  

(Constructive Dismissal)    ާއަނބުރ ވަޒީފާ  އެފަރާތުގެ  އެހެންކަމުން  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  އެއްކަމަށް 

ގޯނާކުރުން  ފުރައްސާރަކުރުމާއި  ޖިންސީ  އެދިފައިވީނަމަވެސް،  ނަގައިދިނުމަށް  އެލަވަންސެއް  ހުރިހާ  އަދި  އިޢާދަކޮށް 

 ޢަމަލު ހިންގި ފަރާތުގެ މައްޗަށް ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރަނީ ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ  32ހުއްޓުވުމުގެ ާޤނޫނުގެ  

އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކާއި ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް އެންގިދާނެ އެންގުންތަކެއްކަމަށްވާތީ، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭ މައްސަލަތަކުގެ  

އްސަލަ  މި މައްސަލައިގައި މަ  ،ޚުސޫމާތަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތާ ދެމެދު އުފެދޭ ޚުސޫމާތަކަށްވެފައި

ނިންމުމަށް   މައްސަލައިގެ  މި  ނުވާއިރު،  ފަރާތަށް  ވަޒީފާދިން  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތަކީ  ރައްދުވާ 

ވަޒީފާއިން ޞި ވާ ސަބަބެއްނެތި  އެކަށީގެންވާ  ކުރުމަކީ  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ލްވުމުގައި 

އިފި ޙާލަތެއްގައި އެފަރާތް އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރުމަށް މި މައްސަލަ ރައްދުވާ  ވަކިކުރި ވަކިކުރުމެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅަ

ބުރަވެވޭތީ،  ނުކުރެވޭކަމެއްކަމަށް  ތަންފީޒު  ާޤނޫނީގޮތުން  ދިޔުމަކީ  އަމުރުކުރެވިގެން  މައްޗަށް  ފިންގަރގެ  ނޯބަރޓް 

ހުށަހަޅާފައިވާ ަޝކު ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން  ވަޒީފާއިން  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ގޮތުގައި  މައްސަލަ  ވަކި މައްސަލައެއްގެ  ވާ 

 "އިޖުރާއީގޮތުން ނިންމި ގޮތް' ގައި   VTR/IJ/2022/35-200ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނަންބަރު  ހުށަހެޅުމަށް  

ނަންބަރު  ާޤނޫނު  ހަމައެކަނި  ކަނޑައަޅާފައިވާނީ  ގޮތެއް  މައްސަލައިގައި  މި  އެހެންކަމުން  ކަނޑައަޅާފައިވާނެއެވެ. 

 ސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ާޤނޫނު( ގެ ދަށުން އެދިފައިވާ ކަންކަމަށެވެ.  )ޖިން 2014/16

ަފާރުތ .4 ުހށެަހިޅ  ަރއުްދ  ެގ ަމްއސަަލ  ަވޒާީފއާބޭެހ    ަޝުކާވައްށ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ޮގުތން  ިދުނުމގެ 

ހުށަަހޅަާފިއާވ 'ަމްއސަަލިއެގ ަޖާވުބ   ަކްނކަަމްށ ނަަޒުރުކުރުމްންޓަރިއިބުއނަަލށް  ބާަޔްނޮކށަްފިއވާ    ، ހުށަަހާޅ ފުޯމ' ަގއި 

ޯފުމަގއި   ުހށަަހާޅ  ަމްއސަަލ  ަފާރުތގެ  ުހށެަހިޅ  ަމއްސަަލ  އަެފާރުތން  ފަާހަގޮކށަްފިއަވީނ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ނޯބަރޓް ފިންގަރ އަށް

 VTR/2022/148މައްސަލަ ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހުމާރިއާ ސޮކޯރޯ މެޑްރިޑް ބިންސާ 
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ކޮށަްފިއާވ އްެނމަެހިއ ަކްނަތއަްތކަށް  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ ަކނަްތއަްތަކާށއި އިަދ ިޖްނސީ ުފަރްއާސަރ ުކރާުމ ުގޭޅޮގުތން ަބާޔްނ

ަގއި ަކަރްނޓުީނަގިއ ތިިބ މެެހާމުންނާނ ކިޯޑޭނޓް ުކުރމާ ުގޭޅޮގުތން ަމްއސަަލ     2021ޫޖން   03ިއްނާކުރުކާރަކަމާށިއ، 

ިދްނަކަމށް   ަޖާވެބްއ  ުރިޅވިެރ  އިަދ  ަދަރަޖިއެގ  ަދުށ  ިބުރެވިރ،  ައިނާޔެވިރ،  ުސވުާލުކުރުމްނ،  ަފާރާތ  ަރއުްދިވ 

ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ިޖްނީސ ުފަރްއާސަރ ުކުރުމެގ ޮގުތްނ ިދްނ ަޖާވުބަގިއ ސާީދ ުބިނ ވަާހަކެއއް  ަމެވްސ  ުބިނަނ

ެއްއވެސް   ާސިބުތުކުރމްަށ  ެއަކން  އިަދ  ސުާފޮކށްދަީފިއުނާވަކަމާށިއ،  ޯފުމަގިއ  ުހށަަހާޅ  ަމްއސަަލ  ިއާބރެާތްއ  ުނަވަތ 

ިއ ީމެގ  ުހށަަހޅަާފިއުނާވަކަމާށިއ،  ބާަލިއރު  ެހްއެކްއ  ަކްނަކަމްށ  ަބާޔނޮްކށަްފިއވާ  ޯފުމަގިއ  ުހށަަހާޅ  ަމްއސަަލ  ުތުރްނ 

ަމްއސަަލ   ެއނިގގެނާްދަކަމާށިއ،  ިނަޔެތްއ ސަިފުނާވަކން  ިޖްނީސ  ުގިޅެގްނ  ހިާދާސާއ  އެ  ަފާރަތށް  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

ެތްއ އްޮތަކެމއަްކަމްށ ބުެލަމީކ ަހަމޖެހޭ  ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ުރީޅަގިއ ުހެރެގްނ ެއްއެޗްއ ުބާނ ުބުނަމީކ އަޭގިއ ިޖްނީސ ިނަޔ

ުބނަެފިއާވަކން   ފާަރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  އާިބާރެތއް  ުނވަތަ  ބެަހްއ  ިހެމޭނ  ނަިޔެތއް  އެފަަދ  ޫންނަކމާަށިއ،  ަކެމްއ 

 ުނަވަތ ެއ ބަަހީކ ުނވަަތ އާިބާރތީަކ ޮކަބިއަކްނެވސް ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތށް ުބނެެދވަިފިއުނާވކަަމާށިއ،  

ަގއި މްައސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ަވޓްްސެއްޕ މުެދެވިރޮކްށ ޮފުނވި ޮފޓާޯއިއ ެމެސުޖަތަކކީ    2021ޮއްކޓަޫބުރ    10 4.1

ެއަކީށެގން ުނާވ، ްޕރެޮފަޝންަލ ޫންނ، ޯގސް ަބސަްތެކްއ ޭބންުނޮކށަްފިއާވ އަދި ިއްނާޒުރެވިރ ެމެސުޖަތެކްއަކމަށް  

އެދަިފ ަފާރުތން  ަރއްދިުވ  ަމްއސަަލ  ަލްއާވ  ުބިނަނަމެވްސ،  ުފޅަިތކްެއ މަީހކު  ާބމް  ްބޭރްނުޑގެ  "ަޓއަިގރ"  ިއަވނީ 

ބާަލިއުރ،   ޮކްނެޓކްްސަޓްށ  ފަަހާތިއ  ަފްސ  ވަާހަކިއެގ  ެދެކުވުނ  ެދމުެދަގިއ  ދަެފރުާތެގ  އިަދ  ޮފުނުވަމްށަކަމާށިއ، 

ޮފޯޓއްެއަކަމ ޮފުނވި  ެތެރއްިނ  ވާހަަކިއެގ  ެދެކުވނު  ޮފޯޓައީކ  ޙަވާލޭާދ  ަފާރުތން  ުހށެަހޅި  ޮފޓޯގެ  ަމްއސަަލ  ާށިއ، 

ަދީކ ާބްމ ުފީޅެގ ޮފޯޓ ފުޮނުވްނަކަމާށިއ، ެއަކްނ ެއނގެނީ ެކެމާރެގ ޯފަކސުްހީރ ެއ ުފިޅތާަކ ިދމަާލްށަކުމން  ްޤަޞަމ

ބަަހްއޓަާފއުިހީރ   ުފިޅަތއް  ާބްމ  ަކމަުގިއާވީތަކަމާށިއ،  ކްޮށ  ބަްލީރ  ުނަވަތ  ފަނުޑ  ަބިއ  ުހިރ  ެދްނ  ަކަމާށިއ، 

ެއ ުކިރަމީތަގިއަކުމން  ެފްނަނން    ޯލަގނެޑްއ  ަވަރަކްށ  ޮކްނެމެވސް  ަފާރްތެވްސ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ޯލަގނުޑން 

ުހިރ   ބަަހްއޓަާފިއ  އަެތުނަގިއ  ފަނުޑޮކްށަކމާަށިއ،  ަވރްަށ  ުހީރ  ެފްނަންނ  އަެފާރްތ  ަނަމެވްސ  ުހީރަކަމާށިއ، 

ޮފޯޓ  ައިމއަްލ  އަެފާރތް  ެއީއ  އެެހްނަކުމން  ޮފުރވަިފިއަކަމާށިއ،  ުހީރ  އަެފރްާތ  ެނުގަމށްފަހު  ާސާމުނަތުކްނ  ެއްއ 

އެެހްނަކުމްނ   ފަާހަގުކާރަކަމާށިއ،  ޮއުޅވުާލްނަކުމަގިއ  ަޙީޤަޤްތ  ސަިފޮކށިްދުނަމީކ  ހިާދާސަގިއ  ޮފުނުވްނަކުމަގިއ  ެއ 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ނޯބަރޓް ފިންގަރ އަށް

 VTR/2022/148މައްސަލަ ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހުމާރިއާ ސޮކޯރޯ މެޑްރިޑް ބިންސާ 

                                             

 

 
31 ގެ  11 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:  
 

 

ޮފުނވި   ިނަޔުތަގިއ  ުފަރްއާސަރުކުރުމެގ  ިޖްނީސ  ޙެާލްއަގއި  ެއްއެވސް  ެއީއ  ބެލުުމްނ  ަކނަްތއަްތަކށް  ަވަށިއެގްނާވ 

ައ ޫންނަކާމިއ  ެދްއުކުމގެ  ޮފޯޓެއްއ  ފިުޅަތްއ  ާބްމ  ުގިޅެގްނ  ވަާހަކަތކާ  ދަިޔ  ެދެކެވުމްނ  ެދމުެދަގިއ  ދަެފާރުތެގ  ދި 

ފޯޮޓެއްއަކމްަށާވީތ ޮފުނުވުނ  ިޖްނީސ    ، ިނަޔުތަގއި  ެފނިފިައަވީނ  ކަިބިއން  ަފާރުތެގ  ރައުްދިވ  ަމްއސަަލ  ިމަކުމަގއި 

 ްނ ފަާހަގޮކށަްފިއެވެއެވ.  ުފަރްއާސަރިއެގ ަޢމެަލްއޫންނަކަމްށެވްސ  ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ފާަރުތ

ަގިއ ބްޭއުވުނ ަބއްދުަލުވުމަގިއ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރާތއެކު    2021ޮއްކޫޓަބުރ    13 4.2

ިނކުުތމަށް   އަެތުނން  ުމަވްއޒުަފ  ިކޔާ  ަނަމަކށް  ޗީާލން  ިދޔަ  ޮކަޓިރއްަށ  ނާިދ  ަފާރުތެގ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ 

ްއަކަމްށ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތްށ ިއޙާުސްސިވަކަމްށ ބުނި  ުބިނަކަމާށިއ ެއީއ ިޖްނީސ ުފރްައާސަރުކުރުމެގ ަޢމެަލ

ަގިއ ޭބްއުވުނ ބައްދުަލުވަމީކ ެއްއެވްސ ޙެާލްއަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތން    2021ޮއްކޓަޫބުރ    13ަނަމެވްސ،  

ޮކިވްޑ  ޫންނަކމާަށއި،  ަބއްދުަލުވެމްއ  ޭބއުްވުނ  ޭބުނެމްއަގިއ  މުީހްނާނ  19-ސަިފުކރާފަަދ  ަސބުަބްނ  ުކެރވޭ  ގެ  ެއުކ 

ީމިޓްނގތަަކްށެވްސ ައިމއްލަ   ަމްއސަަލ ަރއުްދާވ ަފާރުތްނ އީޮފްސ ޭބުނމްަށ އަދި  ުކުރމްަށަޓަކއި  ުކޑަ  ޮކްނެޓްކޓް 

ީމިޓްނގޫރެމްއެގ   ަފާރްތަތާކެއުކެވސް  އެެހްނ  ޫންނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ޭބުންނކޮށަްފިއާވަކަމާށއި،  ޮކަޓިރ 

ިމ އަދި  ޭއުރަގިއ  ކަޮޓިރ  ައުއަމށް  ޮގުތަގިއ  ަބއްދުަލުވަމްށ  ކަޮޓިރައްށ  އެ  ޭބުންނުކަރުމންދަާކަމާށިއ،  ާހުރެވްސ 

ައްނާގަގިއަވީނ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރތްަށ ެއަކނި ންޫނަކްނ ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރުާތްނ ހުށަަހޅަާފިއާވ ަވްޓްސެއޕް  

ިއ ެއްޑެރްސޮކށްފިައަވީނ "ަހީސްބ،  ެމެސުޖަތުކެގ ްސްކީރްނޮޝްޓަތކްަށ ބުެލުމްނ ެއނެގްނ ޮއނަްނަކަމާށިއ، ެމެސުޖަގ

ޗީާލްނަކަމާށިއ،   ަފާރާތިއ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ާހިޒުރވީ  ަބއްދުަލުވަމްށ  ަކަމާށިއ،  ައްށ  ޗީާލްނ"  އިަދ  ާމިރާއ 

ަބއްދުަލުވްނ ާބްއަވްނޖުެހނު ަސބަަބީކ ުބިކްނގަތާކިއ ުގިޅެގން ަމއްސަަލަތްއ ިދާމވަެފިއާވީތަކަމާށއި، ަބއްދުަލުވުމަގިއ  

ަބްސަތެކއް  ދަެފާރ ުރިޅެވިރ  މުެދަގިއ  ދަެފާރުތެގ  ނުދްެއިކ  ވަާހަކ  ޭބުންނވި  ދްައަކްނ  ުބިކނަްތާކމުެދ  ާތެއުކ 

ަވިކން   ަހއުްލުކރަުމްށަޓަކއި  ދަެބްސުވްނ  ިމ  ަފާރާތއުެކ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ެއައށްފުަހ  ބަދުަލުކެރުވުނަކަމާށިއ، 

ަކަމާށިއ، ަސަބަބީކ ޗީާލްނައީކ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތށް  ަމްޝަވާރުކުރަމްށ ޗީާލްނ ެއަތުންނ ިދުޔަމްށ އެދަިފިއާވެނ

އުފުެދުމްނ   ެދަބްސުވްނ  މުެދަގިއ  ުމަވްއޒުަފްނެގ  ެދ  ީސިނައރ  މަުވްއޒަަފަކްށވަެފިއ  ިރޕުޯޓުކާރ  ިއްނަޑިއެރްކޓީްލ 

ަޙްއޫޖިނައރ ްސޓްާފ ުކިރަމީތަގިއ ެދަބްސުވްނ ުކިރައްށ ުނެގްނގްޮސ، ަވިކްނ ވަާހަކ ަދްއަކިއ   ުލުކުރަމކީ  ެއަކްނ 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ނޯބަރޓް ފިންގަރ އަށް

 VTR/2022/148މައްސަލަ ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހުމާރިއާ ސޮކޯރޯ މެޑްރިޑް ބިންސާ 

                                             

 

 
31 ގެ  12 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:  
 

 

ޮގްތަކުމަގިއާވީތކަަމްށ އެ  އެެދިވެގްނާވ  ެއޮގުތްނ  ފަާހަގޮކށަްފިއެވއެެވ.  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ެވްސ 

ުމަވްއޒުަފްނ   ެއަތަންށ އެހްެނ  ޭބްއުވުނ ަބއްދުަލުވެމްއަނަމ  ިނަޔުތަގިއ  ުފަރްއާސަރުކުރުމެގ  ަބއްދުަލުވަމީކ ިޖްނީސ 

ަޢމެަލ އަެފަދ  ާޝމުިލުކުރަމީކ  ގެޮތއް  ެގެންސ  ބަަހްއާޓެނ  ަޢމުަލަތްއ  މެީހްއެގ  ަގސުްދުކާރ  ިހްނުގަމްށ  ްއ 

ޫންނަކަމާށިއ، އިަދ ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފާރތްުނ ތުުހަމުތުކރާ ގަޮތށް ަވިކން ަބއްދުަލުވެމްއ ޭބއްވަިފިއުނާވަކަމާށިއ،  

ގޮސަްފިއާވީތަކަމާށިއ،   އަެފާރުތްނ  ަމުޑުނކްޮށ  ަފާރްތ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ަފާރތުން  ަމަސަބަބީކ  ުހށެަހިޅ  ްއސަަލ 

ުބާނޮގތްަށ ަކްނ ިހނަގއިިދަޔަކން ާސބުިތުކުރަމށް ެއްއެވްސ ެހއެްކްއެވްސ ުހށަަހޅަާފިއުނާވަކަމށް ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ  

 ަފާރުތްނ ފަާހަގޮކށަްފިއެވެއެވ.  

ަގއި    2021  ޮއްކޓަޫބުރ  13ަގިއ ބްޭއުވުނ ަބއްދުަލުވުމަގއި ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރތްުނ    2021ޮއކޫްޓަބރު    14 4.3

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ   ެދްއިކަކަމށް  ޮދުގ ހަަދިއ ޮއުޅވުާލުމެގ ބުޭނމަުގިއ ވަާހަކަތެކއް  ޭބްއުވުނ ަބއްދުަލުވާމ ުގިޅެގން 

ަފާރުތްނ ުބިނަނަމެވްސ، ެއ ަބއްދުަލުވުމަގިއ ެދެކުވުނ ވަާހަކަތަކީކ ޮކަބިއަކާމިއ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ެދްއިކ  

ެތޭރަގިއ ުހށެަހޅި    ވަާހަކަތުކެގ  ަމްއސަަލ  ގިުޅެގްނަކން  ަކަމާކ  ޮކން  ޮއުޅވާލަާފިއަވީނ  ުނަވތަ  ހަދަާފިއަވީނ  ޮދުގ 

ޯފުމަގިއ ަބާޔްނޮކށަްފިއުނާވަކމަށިާއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތން ުހށަަހޅަާފިއާވ ަވްޓްސެއްޕ މެެސުޖަތުކްނ ެފްނަނ  

ުކްނ  2021ޮއކޫްޓަބުރ    14ޮގުތަގިއ   ަބއްދުަލުވަމީކ  ެބްއުވުނ  ަބެއއް  ަގިއ  މީާލ  އިަދ  އާިދީރ  ުފީނެގ 

ަމްއސަަލ   ަބއްދުަލުވުމަގިއ  ެއ  ަބއްދުަލުވެމްއަކަމާށިއ،  ެބްއުވނު  ަފިއނަަލިއޒުްކުރަމްށަޓަކއި  ްޕޮރީސަޖރްސަތްއ 

ީސިނައރ   ަޙވާލުވުެހިރ  ަކްނަކާމ  ިޑާޕްޓަމންްޓެގ  ިރޯސަސްސ  ިހުޔަމްނ  ުކނުްފީނގެ  ަފާރާތިއ  ުހށެަހިޅ 

ަޙީސްބެވްސ ަކެމްއަގިއ    ްސޓެާފްއަކަމްށާވ  ެއްއެވްސ  ިމިއްނ  ަނަޒުރުކުރުމްނ  ެއަކްނަކމަށް  ަބިއެވިރިވަކަމާށިއ، 

ިނ ުފަރްއާސަރުކުރުމެގ  ިޖްނީސ  ަފާރުތެގ  ަރއުްދިވ  އެފަދަ    ަޔެތްއ ަމްއސަަލ  ނެުފނަްނަކަމާށިއ،  ޮއްތަކމްަށ 

ުގިޅެގ ަކަމާކ  ެގްސޓަްހުއްސެގ  ަބއްދުަލުވަމީކ  ެއ  ިހްނގަާފިއުނާވަކަމާށިއ،  ްނ ީސިނައރ ްސޓުާފްނެގ  ަޢމެަލްއެވްސ 

 މުެދަގިއ ޭބްއުވުނ ަރްސީމ ަމްޝަވާރެގ ަބއްދުަލުވެމްއަކަމްށެވްސ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ފަާހަގޮކށަްފިއެވެއެވ.  

އިސްތިއުފާ    2021ޑިސެންބަރު    22 4.4 މުވައްޒަފެއް  ނަމަކަށްކިޔާ  ީޝރީން  ބައްދަލުވުމުގައި  ބޭއްވުނު  ގައި 

ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސަބަބުންކަ  ދީފައިވަނީ  މައްސަލަ    މަށްފަރާތުގެ  ބުނިކަމަށް  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ނޯބަރޓް ފިންގަރ އަށް

 VTR/2022/148މައްސަލަ ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހުމާރިއާ ސޮކޯރޯ މެޑްރިޑް ބިންސާ 

                                             

 

 
31 ގެ  13 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 ބުނިނަމަވެސް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އެންމެ އިސް ފަރާތް ކަމަށްވެފައި،  

ގެން ގެސްޓްހައުސްގެ ޖެނެރަލް އެފަރާތުގެ ދަށުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ މުވައްޒަފެއް އިސްތިއުފާ ދިނުމާ ގުޅި

މައްސަލަ   ސާފުކުރުމަކީ  މަޢުލޫމާތު  ސުވާލުކުރުމާއި  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ޙައިިޞއްޔަތުން  މެނޭޖަރގެ 

ކުރަންޖެހޭ   އެފަރާތް  ތެރެއިން  އިމުގެ  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ  ޒިންމާތަކާއި  މަާޤމުގެ  އަދާކުރާ  ފަރާތް  ރައްދުވި 

މައްސަ ޖިންސީ  ކަންކަންކަމަށާއި،  ޒާތުގައި  އޭގެ  ވާހަކަތަކަކީ  ބަޔާންކުރާ  ބުނިކަމަށް  ފަރާތުން  ރައްދުވި  ލަ 

ނޫންކަމަށާއި،   ވާހަކަތަކެއް  ދައްކާފައިވާ  އޮވެގެން  ނުވަތަ ނިޔަތެއް  އިބާރާތެއް  ބަހެއް،  އެއްވެސް  އެބާވަތުގެ 

 ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ޢަމަލެއްގެ ވާހަކަ ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާކަމަށްވެސް މައްސަލަ ރައްދުވި 

މާޒީކަމަށާއި،   2022ޖަނަވަރީ    13 4.5 ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގާތުގައި  މުވައްޒަފުންތަކެއްގެ  އެހެން  ގައި 

މައްސަލަ  ބުނިކަމަށް  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ނޫންކަމަށް  މުވައްޒަފެއް  ރަނގަޅު  ކުންފުންޏަށް  އެފަރާތަކީ 

ފަރާތުން ބުނިނަމަވެސް، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރަތުން އެހެން މުވައްޒަފުން ގާތުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ހުށަހެޅި  

ފަރާތުގެ ވާހަކަތަކެއް ދެއްކިކަން ސާބިތުކުރުމަށް އެއްވެސް ހެއްކެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމަށާއި އަދި އެ މޭރުމުން  

ނަމަވެސް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ދެއްކިކަމަށް ބުނާ  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ވާހަކަ ދެއްކިކަމަށް ބެލި

ވާހަކަތަކެއް   ދެއްކި  އޮވެގެން  ނިޔަތެއް  އެފަދަ  ގޮތުން  ފުރައްސާރަކުރުމުގެ  ޖިންސީ  ޒާތުގައި  އޭގެ  ވާހަކަތަކަކީ 

   ނޫންކަން ދޭހަވާކަމަށްވެސް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ފަރާ 4.6 ހުށަހެޅި  ބައްދަލުވުންތަކަށް  މައްސަލަ  އީމެއިލްތަކުގައި  ފޮނުވާފައިވާ  އަންގާފައިވަނީ  ހާޒި ތަށް  ރުވުމަށް 

އެއްވެސް ޙާލެއްގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާއެކު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ބައްދަލުކުރަން ބޭނުން ނުވާކަމަށް 

ނޫންކަމަށާއި،   ނިޔަތުގައި  ކުރުމުގެ  އުނދަގޫ  އެފަރާތަށް  ހިޔުމަން  ބުނެފައިވާތީ  ފޮނުވާފައިވަނީ  އީމެއިލްތައް  އެ 

ބައްދަލުވުންތަކަށް ހާިޟރުވުމަށް އަންގާފައިވަނީ   އަދި  މުވައްޒަފުކަމަށާއި  ޙަވާލުވެހުރި  ޑިޕާޓްމަންޓާ  ރިސޯސަސް 

އެހެނިހެން(  ޓިކެޓާއި  ރީއިމްބަރސްމަންޓާއި  )ފައިނަލް  ހިމެނޭ  މަްޞލަޙަތު  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

މަ  އަދާކުރުމުގެ  ކަންކަމުގައި  ޒިންމާ  އެ  ޒިންމާއެއްކަމުގައިވާތީ  ފަރާތުގެ  ވަޒީފާދޭ  ނިންމުމަކީ  ގޮތް  ްޝވަރާކޮށް 

ނިޔަތުގައިކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މިކަމުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ދިނުމުގެ ނިޔަތެއް  



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ނޯބަރޓް ފިންގަރ އަށް

 VTR/2022/148މައްސަލަ ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހުމާރިއާ ސޮކޯރޯ މެޑްރިޑް ބިންސާ 

                                             

 

 
31 ގެ  14 ޞަފްޙާ      

 
 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
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އަސަރުނެތްކަމަށް ނޭދެވޭ  ކޮށްފައިވާ  ނަފްސާނީގޮތުން  ހޯދުމަށް  ށާއި،  ބަދަލު  ގެއްލުމުގެ  ގުޅިގެން  ތަކާ 

ފުރައްސާރަކުރުމުގެ    ،އެދިފައިވީނަމަވެސް ޖިންސީ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ާޤނޫނުގެ   ހުއްޓުވުމުގެ  ގޯނާކުރުން  ފުރައްސާރަކުރުމާއި  ޖިންސީ  ަޤބޫލުނުކުރެވޭތީ،  ހިންގާފައިވާކަމަށް  ޢަމަލެއް 

މައްސަލައިގައި ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދެވޭނެކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ނުދެކޭކަމަށްވެސް ދަށުން މި  

  އެފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  

ުބނަެފިއަވނީ،   .5 އޭެދޮގްތަކަމށް  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ުފަރްއާސަރުކުރުމެގަމްއސަަލ  ިޖނީްސ  ަފާރުތން  ަރއުްދިވ    ަމއްސަަލ 

ބަދެަލއް   ަނަގއެިދޭވެނ  ބަދަަލީކ  ެގއުްލުމެގ  އެދަިފިއާވ  ަފާރުތން  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ިހްނގަާފިއުނާވަކަމާށިއ،  ަޢމެަލްއ 

   ޫންނަކަމްށ ކަނަޑައަޅއިިދުނމްަށކްަނ ެއނެގްނ ޮއެވެއެވ. 

 ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން  .6

هللا ޢަބްދު   ގޮތުގައިދެވުނު ފުރުަޞތުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޝަފަހީ ހެކިންގެ  ޅުމަށް  ޝަފަހީ ހެކިން ހުށަހެ

  އިޙަސީބު އަދި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ޝަފަހީ ހެކިންގެ ގޮތުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ނޯބަރޓް ފިންގަރ އާ 

ރިސޯސަ ހިޔުމަން  ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.  ރިޒޯޓުގެ  ނަން  އާދަމްގެ  މުޢާވިޔަތު  މުވައްޒަފެއްކަމަށްވާ  ޑިޕާޓްމަންޓުގެ  ސް 

އެގޮތުން ދެފަރާތުން ހުށަހެޅި ޝަފަހީ ހެކިންގެ ތެރެއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޝަފަހީ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި  

ޢަބްދު  ހުهللا ހުށަހަޅާފައިވާ  މައްސަލަ  މައްސަލައިގައި  މި  ވަޒީފާއާބެހޭ  ޙަސީބްއަކީ  ބަދަލުގައި  ފަރާތުގެ  ށަހެޅި 

އެގްޒަމައިން   ކްރޮސް  މަޖިލީހުގެ  ނަގާ  ހެކިބަސް  ފަރާތްކަމަށްވާތީ،  ތަމްީޞލުކުރާ  އެފަރާތް  ޓްރައިބިއުނަލުގެ 

އަދި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ޝަފަހީ    ނެކަމާއި،ޙަސީބުގެ ހެކިބަސް ނުނެގޭهللا ނުކުރެވޭނެކަން ބަޔާންކޮށް ޢަބްދު

ގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ނޯބަރޓް ފިންގަރއަކީ މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް ކަމުގައިވާތީ ހެއްކެއް

ދެފަރާތުގެ   ބަޔާންކުރެވުނު  އިސްވެ  ސަބަބަށްޓަކައި  ބަލައިނުގަނެވޭނެ  ހެކިބަސް  ދޭ  އެއްކޮޅަށް  އެފަރާތާ  އެފަރާތުން 

އެކަން   ނިންމައި  ނުނެގުމަށް  ބޭއްވުނު    2022ންބަރު  ސެޕްޓެ  04ހެކިބަސް  ޓްރައިބިއުނަލުގައި  ވަޒީފާއާބެހޭ  ގައި 

ޚަސްމުންގެ   ދެ  ބައްދަލުވުމުގައި  ފާހަގަކޮށްފައިވާނެއެވެ.ހާޒިއިބްތިދާއީ  މައްސަލައިގައި    ރުގައި  މި  އެހެންކަމުން 

މުގެ އިތުރުން،  ފައިނުވު ދެފަރާތުންވެސް އިތުރު ަޝފަހީ ހެއްކެއް އަދި ލިޔެކިޔުމެއް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާކަން ފާހަގަކޮށް 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ނޯބަރޓް ފިންގަރ އަށް

 VTR/2022/148މައްސަލަ ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހުމާރިއާ ސޮކޯރޯ މެޑްރިޑް ބިންސާ 

                                             

 

 
31 ގެ  15 ޞަފްޙާ      
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މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ޝަފަހީ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ މުޢާވިޔަތު އާދަމްގެ ހެކިބަސްވެސް އިތުރަށް  

ބަޔާންކޮށް   ބޭނުންނުވާކަން  ލިޔުމުން    2022ސެޕްޓެންބަރު    29ނަގަން  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ގައި 

 އަންގާފައިވާތީ މި މައްސަލައިގައި ޝަފަހީ ހެކިންގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ހެކިބަސް ނަގާފައިނުވާނެއެވެ. 

ޙަވާލާދީފައިވާ  .7 ސާބިތުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި  ކަންކަން  ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލައިގައި    މި 

އާއި އޮކިއުޕޭަޝނަލް    2019 އެންޑް ހެރޭސްމަންޓް ކޮންވެންަޝން  ވައިލެންސް   –  190"ރެކްޓިފިކޭަޝން އޮފް ސީ

ސޭފްޓީ އެންޑް ހެލްތު އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝން )އޯާޝ( އަކީ ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވާ ނުވަތަ ރެކްޓިފައިކޮށްފައިވާ 

އިސްވެދެންނެވު ކަނޑައެޅުމުގައި  ގޮތެއް  މައްސަލައިގައި  މި  ނެތަތީ  އެނގެން  މުޢާހަދާއަށް މުޢާހަދާތަކެއްކަން  ދެ  ނު 

 ރިޢާޔަތްކޮށްފައިނުވާނެއެވެ.  

ހުށަހަޅާފައިވާ   .8 ބުނެ  ފުރައްސާރަކޮށްފައިވާކަމަށް  ޖިންސީ  ފަރާތާމެދު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލައަކީ  މި 

ޖިންސީފުރައްސާރަކޮށްފައިވޭތޯ    މައްސަލައެއްކަމަށްވާއިރު، ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ނަންބަރު   ާޤނޫނު  ާޤނޫނު(    2014/16ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި  ހުއްޓުވުމުގެ  ގޯނާކުރުން  ފުރައްސާރަކުރުމާއި  )ޖިންސީ 

 ؛ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި 2އެ ާޤނޫނުގެ ގެ  ބަލާއިރު އަށް 

ބޭނުމަށްޓަކައި ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މީހެއްގެ ނުޤަބޫލުގައި އެހެން މީހަކު  "މި ޤާނޫނުގެ  

 އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ނުވަތަ އޭނާއަށް ނިސްބަތްކޮށް ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމަށެވެ." 

 ؛މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އެ މާއްދާގެ )ށ( ގައި 8.1

"މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި މީހަކާ ދެކޮޅަށް ނުވަތަ މީހަކަށް ނިސްބަތްކޮށް ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުން ކަމުގައި ބެލޭނީ، އެ  

ކުރެހުމަކުން ނުވަތަ  ، ލިޔާ ލިޔުމަކުން ނުވަތަ  ، ބުނާ ބަސްތަކަކުން ނުވަތަ    ދައްކާ ވާހަކައަކުން، ޢަމަލު ހިންގާ މީހާ   ނުވަތަ    ދައްކާ 

އަޑަކުން، ނުވަތަ    ކުން ތަސްވީރަ  އިޝާރާތަކުން ނުވަތަ    އިއްވާ  ޙަރަކާތަކުން ނުވަތަ    ކުރާ  ބެލުމަކުން ނުވަތަ    ކުރާ  ކުރާ    ބަލާ 

ސްނިގެން  ނުވަތަ ވި   އެނޫންވެސް ޢަމަލެއްގެ ސަބަބުން އެ ޢަމަލު އެމީހަކާ ދެކޮޅަށް ހިންގޭ މީހާއަށް ޖިންސީ ނިޔަތެއް ސިފަކުރެވިގެން 

 ދިޔުމަށެވެ."   އެނގިގެން   ނުވަތަ ދޭހަވެގެން ނުވަތަ 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ނޯބަރޓް ފިންގަރ އަށް
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 ؛ މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އެ މާއްދާގެ )ށ( ގައި 8.2

ކަނޑައެޅުމުގައި   ބޭނުމަށްޓަކައި  މާއްދާގެ  މި  ހިންގައިފިކަމަށް  ޢަމަލެއް  ގޯނާކުރުމުގެ  ފުރައްސާރަކުރުމާއި  ޖިންސީ  ދެކޮޅަށް  "މީހަކާ 

ހިންގުމު  ޢަމަލު  އެ  ވާނީ،  މިންގަނޑުކަމުގައި  ޢަމަލުގެ  ބަލާނެ  އެ  ރިޢާޔަތްކުރުމާއެކު،  ޙާލަތްތަކަށް  އެންމެހައި  ވަށައިގެންވާ  ގައި 

ސަބަބުން، އެ ޢަމަލު ރައްދުވާ ފަރާތަށް ޖިންސީ ނިޔަތެއް ސިފަކުރެވިގެން ނުވަތަ ވިސްނިގެން ނުވަތަ ދޭހަވެގެން ނުވަތަ އެނގިގެން  

 މީހަކަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ މިންގަނޑެވެ." ހިނގައިދާނެ ކަމަށް މުޖުތަމައުގައި އުޅޭ ސަލާމަތް ބުއްދި ހުރި  

 ؛މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ހަމަ އެ މާއްދާގެ )ރ( ގައި 8.3

ހިންގިކަމުގައި  "  މަތިން  ގޮތުގެ  މާއްދާގައިވާ  މި  ޢަމަލެއް  ފުރައްސާރަކުރުމުގެ  ޖިންސީ  ދެކޮޅަށް  މީހަކާ  ބޭނުމަށްޓަކައި  މާއްދާގެ  މި 

 މިންގަނޑުންނެވެ." ކަނޑައަޅާނީ، މަދަނީ  

ސާބިތުކުރާ   8.4 ބެލުމުގައި  މައްސަލަތައް  ހުށަހެޅޭ  ފުރައްސާރަކޮށްގެން  ޖިންސީ  ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން  މިފަދައިން 

މިންގަނޑަކީ މަދަނީ މިންގަނޑު ނުވަތަ ބޮޑަށް ބުރަވެވޭ ގޮތްކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، ޖިންސީ ފުރައްސާރަ 

ާޤނޫ މި  ކޮބައިކަން  ޢަމަލަކީ  އެގޮތުން  ކުރުމުގެ  އޮންނަކަމާއި،  އެނގެން  މާނަކޮށްދީފައިވާކަން  ނުގައި 

 ؛ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި 38އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ާޤނޫނުގެ  

ޤާނޫނުގެ   މި  ދީފައިއެވަނީ،  ޢިބާރާތް  މި  ޢަމަލު"  ގޯނާކުރުމުގެ  ފުރައްސާރަކުރުމާއި  ބަޔާންކުރާ    2"ޖިންސީ  މާއްދާގައި  ވަނަ 

ތެރޭގަ  އޭގެ  ކުރާ  މާނަކުރުމެވެ.  ނުރުހުމުގައި  ފަރާތުގެ  ޝިކާރައަކަށްވާ  ޢަމަލުގެ  ގޯނާކުރުމުގެ  ފުރައްސާރަކުރުމާއި  ޖިންސީ  އި، 

 ؛އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނެއެވެ 

 ފޮށުމުގެ ގޮތުން ތުނބުން ފުމުން.  .1

 އުނދަގޫވާ ގޮތަށް ޖިންސީ ގުނަވަނަކަށް ބެލުން.  .2

 ހަށިގަނޑުގެ އެއްވެސް ތަނެއްގައި ބީހުން.  .3

 ބެއްދުން  .4

 ސަލާމްކުރުމުގެ ގޮތުން އަތުގައި ހިފުމަށްފަހު، ދޫނުކޮށް އަތަށް ފިއްތުން ނުވަތަ ކޮއްޓުން.  .5

އޮރިޔާން ކާޑު ނުވަތަ ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގަމުންދާ މަންޒަރު ދައްކުވައިދޭ ފޮޓޯ ނުވަތަ ކުރެހުން ނުވަތަ ވީޑިއޯ ދައްކާ   .6

 ހެދުން. 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ނޯބަރޓް ފިންގަރ އަށް
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 ންތަކަށް ނިސްބަތްކޮށް ޖިންސީ ގޮތުން ނޭދެވޭ ވާހަކަ ދައްކާ ސަމާސާކުރުން. ފޮށުމުގެ ގޮތުން ހަށިގަނޑުގެ ގުނަވަ  .7

އަދާކުރާ   .8 ވަޒީފާ  ނުވަތަ  ލިބޭނީ  ފުރުޞަތު  ކުރިއެރުމުގެ  ވަޒީފާގައި  ނުވަތަ  ދެމިހުރެވޭނީ  ވަޒީފާގައި  ނުވަތަ  ދެވޭނީ  ވަޒީފާ 

 ޖިންސީ އެދުމެއް ފުއްދައިދިނުމުން ނުވަތަ ޖިންސީ  ފަރާތްތަކަށް ލިބިދޭންޖެހޭ އެނޫންވެސް ކުރިއެރުމެއް ލިބިދެވޭނީ ބަދަލުގައި 

ފުރައްސާރަކުރުމުގެ ނުވަތަ ގޯނާކުރުމުގެ ޢަމަލެއް ބަލައިގަތުމުންކަމަށް ދޭހަވާގޮތަށް ސީދާގޮތުން ނުވަތަ ނުސީދާގޮތުން ހުށަހަޅާ  

 ހުށަހެޅުންތައް." 

 މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

ރިޢާޔަތްކޮށް  އިސްވެބައެގޮތުން   .9 މާއްދާތަކަށް  ާޤނޫނުގައިވާ  އެ  ާޤނޫނާއި  މައްސަލައިގައި  ޔާންކުރެވުނު  މައްސަލަ  މި 

ދެފަރާތުން   ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި  ފުރައްސާރަކޮށްފައިވޭތޯ  ޖިންސީ  ފަރާތާމެދު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި 

 އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ޢާޔަތްކޮށް ބެލުމުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޔާންތަކަށް ރި

ފާހަގަކޮށްފައި 9.1 ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ގޮތުގައި  މައްސަލަ  ސީ. ވާ  މާއްދާގައި    1ގެ    190އައި.އެލް.އޯގެ  ވަނަ 

ދުނިޔޭގައި   އެވަނީ،  މަސައްކަތުގެ  ބުނެފައި  ކަމަށް  ލަފުޒު  މި  އުނދަގޫކުރުން"  އެއްފަހަރާ  "އަނިޔާވެރިކަމާއި 

އެކަމުގެ   ނުވަތަ  އަމަލުތަކަށް  ސުލޫކުތަކާއި  ބަލައިނުގަނެވޭ  ވިޔަސް  ތަކުރާރުކޮށް  ނުވަތަ  ނަމަވެސް  ދިމާވި 

ން ޖިސްމާނީ، ނަފްސާނީ، ޖިންސީ ނުވަތަ އިްޤތިާޞދީ ގެއްލުންތަކަށް އަމާޒު ހިފާ، އޭގެ  އިންޒާރުތަކުގެ ތެރެއި

ސުގެ ސަބަބުން ކުރާ އަނިޔާއާއި އުނދަގޫތައް ހިމެނޭކަމަށާއި، މި  ނަތީޖާއަކަށްވުން، ނުވަތަ އޭގެ ސަބަބުން ޖިން

ގޮތުން ސާ ހާދި ކުރުމުގެ  ނިކަމެތި  ފުރައްސާރަކުރުމާއި  ބިރުދެއްކުމާއި  ދައްކުވައިދެނީ  ގައިވެސް 

އަނިޔާވެރިންކަމަށާއި، މި ހާދިސާގައި ސާފު ނިޔަތަކީ ބާރުގެ ބޭނުން ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމާއި، އުނދަގޫ  

ރުންކަމަށާއި، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ފޮނުވި ފޮޓޯގައި ފޮޓޯ ފޮނުވި ސަބަބަކީ ޙަީޤަޤތުގައިވެސް  ޓައިގަރ  ކު

ނުކިޔާ   މަރުހަބާ  ފެންނަނީ  ސާފުކޮށް  ފޮޓޯއިން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ދައްކާލުމަށްނަމަވެސް،  ކޮބައިކަން  ބާމަކީ 

ބާމުގެ ޓައިގަރ  ފޮޓޯގައިވާ  ގޮތާ    ބެކްގްރައުންޑެއްކަމަށާއި،  ދައްކަމުންދާ  ބައިގައި  ބާކީ  ފޮޓޯގެ  ނިސްބަތް 

ވަނަ މާއްދާގެ    7ޖިންސީފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ާޤނޫނުގެ  ، އަޅާބަލާއިރު ވަރަށް ކުޑަކަމަށާއި

މުން  އުލު މިނިވަންކޮށް އަދި އެކަ ޙަ)ހ( ގައިވާގޮތުން ޖިންސީ އަނިޔާއާއި ގޯނާގެ ޢަމަލުތަކުން މަސައްކަތުގެ މާ



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ނޯބަރޓް ފިންގަރ އަށް

 VTR/2022/148މައްސަލަ ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހުމާރިއާ ސޮކޯރޯ މެޑްރިޑް ބިންސާ 

                                             

 

 
31 ގެ  18 ޞަފްޙާ      

 
 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
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މާ އުލުން މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތަށް ނޭދެވޭ އަސަރު  ޙަރައްކާތެރިކޮށް އެފަދަ ޙާދިޡާތަކުގެ ސަބަބުން ވަޒީފާގެ 

މަސްއޫލިއްޔަތެއްކަމަށް   ފަރާތްތަކުގެ  ވަޒީފާދޭ  އެޅުމަކީ  ފިޔަވަޅުތައް  އެކަށީގެންވާ  ގޮތަށް  ނުކުރާނެ 

ލިބުނު   ފޮޓޯއެއް  މިފަދަ  މަސައްކަތްކުރާ ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި،  ދަށުން  މެނޭޖްމަންޓުގެ  މެނޭޖަރުގެ  ޖެނެރަލް 

އެއް  ސާ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ޖެނެރަލް މެނޭޖަރަށް ހުރިހާ ފެންވަރެއްގެ އިޙްތިރާމް ގެއްލި، ޖިންސީ ގޯނާގެ ޙާދި

ނުކުރިކަ ކަށަވަރު  މެނޭޖަރު  ޖެނެރަލް  ޚުދު  މާޙައުލު  މަސައްކަތުގެ  ފުރުަޞތަކުން  އެއްވެސް  މަށް  ހިނގައިދާނެ 

ފަރާތުން ފޮނުވާފައިވާ މެސެޖުތަކުން ދައްކުވައިދެނީ   ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފޮޓޯ ފޮނުވުމަށްފަހު  ނިންމޭނެކަމަށާއި، 

ދިނުންކަމަށާއި،   އިންޒާރު  ބިރުވެރި ސުލޫކާއި  މަހުގެ    2021އުނދަގޫކުރުމާއި  އޮކްޓޫބަރު  އަހަރުގެ    10ވަނަ 

ޅުވާލާފައިވަނީ މަސައްކަތުގެ މާޙައުލުގައި ހުރި ބިރުވެރިކަމާއި  ވަނަ ދުވަހު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އަލި އަ

އިންސެކުއަރކަމާއި، މައްސަލައިގައި ޖަވާބުދާރީވާ ފަރާތުގެ މީހާގެ އުނދަގޫ އަދި އުދުވާނީ ސުލޫކުގެ ސަބަބުން 

ޙާލަތާމެދު ވަޒީފާގެ  ކުންފުނީގެ  ބިރުވެރިކަމާއި  ހާސްކަމާއި  ޖަޒުބާތީ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  ބޮޑެތި މައްސަލަ   

ކުރިމަތިވިކަމަށާއި ރޭ    2021އޮކްޓޫބަރު    10  ،އިންޒާރުތަކެއް  ދުވަހުގެ  ފޮނުވާފައިވާ    19:50ވަނަ  ގައި 

ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ   އިންޒާރާ އެއްގޮތަށް ޢަދާވާތްތެރިކަމާއި ބިރުވެރިކަން ފާޅުވާންފެށިކަމަށާއި، މައްސަލަ 

ނުވަތަ ކުރަން  މަސައްކަތް  ފަރާތާއެކު  މަޑުކުރަން    ރައްދުވި  ބައްދަލުވުމެއްގައި  އެއް  އަދި  ކޮޓަރިއެއްގައި  އެއް 

ވަނީނަމަ   ބޭއްވޭކަމަށް  ބައްދަލުވުމެއް  އެއްވެސް  އެފަރާތާއެކު  އެހެންކަމުން  ފެށިކަމަށާއި،  އުނދަގޫވާން 

މައްސަ  ނޭނގޭތީ  ކަމެއްކަން  ކޮން  ދިމާވާނީ  ދެން  ބަލަންޖެހުނުކަމަށާއި،  ރެކޯޑުކުރެވޭތޯ  ލަ  ބައްދަލުވުންތައް 

އުލުގެ ވާހަކަ ހުރާ ކައުންސިލަށް އަދި ހުރާގައި ހުރި ޕޮލިސް ޑެސްކުގެ  ޙަހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދިމާވި ބިރުވެރި މާ

ގެނެސް   މަސައްކަތުގެ    ކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި،ޙިއްޞާ ސަމާލުކަމަށް  ޢަދާވާތްތެރި  ފާހަގަކުރެވުނު  އެދުވަހުގައި 

އައީ އަނގަބަ އެންމެފަހުން ނިމުމަކަށް  ވަޒީފާމާޙައުލު  ަޤއުމަށް ހުން  ވަގުތަށް އަނބުރާ  ވަކިކޮށް ވަގުތުން  އިން 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މައްސަލަ    ވަނަ ދުވަހު  13ފޮނުވާލަން ނިންމުމުގެ ފިޔަވަޅާއެކުކަމަށާއި، އޮކްޓޫބަރު  

ރައްދުވި ފަރާތުގެ ކޮޓަރިއަށް އައުމަށް އެންގިކަމަށާއި، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ކޮޓަރީގެ ބެލްކަނީގެ ދޮރާއި  

މައިދޮރު ބަންދުކޮށް ތަޅުލުމުން އެކަމުގެ ސަބަބުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ޙަީޤަޤތުގައި ބިރުގަނެ މައްސަލަ  

ރައްދުވި  ރައްދު މައްސަލަ  ނުވީކަމަށާއި،  ބޭނުން  ހުންނަން  ޖާގައެއްގައި  ބަންދުކޮށްފައިވާ  އެކަނި  ފަރާތާއެކު  ވި 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ނޯބަރޓް ފިންގަރ އަށް

 VTR/2022/148މައްސަލަ ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހުމާރިއާ ސޮކޯރޯ މެޑްރިޑް ބިންސާ 

                                             

 

 
31 ގެ  19 ޞަފްޙާ      

 
 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
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އުޅުނު  ހިންގަން  ފަރާތް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ޙާސިލްނުވުމުން  މަްޤަޞދު  ނުވަތަ  ކަންތައް  ބޭނުންވާ  ފަރާތުން 

ފަރާތް ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަގުތުން  ފޮރުވުމަށްޓަކައި  ވަކިކުރުމަށް ކަންތައް  މުވައްޒަފުން  ވަޒީފާތަކުން   

ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޫޞލުތަކާ ޚިލާފަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މަާޤމުގެ ބޭނުން ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށް  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ކީ  ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް، އެނބުރި ޤައުމަށް ފުރުވާލަން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ނިންމުމަ

ތުގެ ވަޒީފާގެ ޙާލަތަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރި 'ކުއިޑް ޕްރޯ ކުއޯ' އުނދަގޫ ކުރުމުގެ ސާފު މިސާލެއްކަމަށާއި،  ފަރާ

ވަނަ ދުވަހު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާއި ހަސީބް އެކުގައި   2021އޮކްޓޫބަރު    14

 ޕްރޮސީޖަރތަކާއި ގުޅިގެން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްކަމަށް  އަދި މާލީހިންގައިދިޔަ ބައްދަލުވުމަކީ ކުންފުނީގެ އިދާރީ  

ާޤނޫނާ   ބައްދަލުވުމަކީ  އެ  ދޮގެއްކަމަށާއި،  ކަނޑައެޅިގެން  އެއީ  ބުނިނަމަވެސް  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ވަކިކުރެވޭނެ ވަޒީފާއިން  އެފަދައިން  ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަން  ޚިލާފަށް 

އަދި   ކަންތައްތައް   13ނިންމައި  ހިނގައިދިޔަ  ކޮޓަރީގައި  ނިދާ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ދުވަހު  ވަނަ 

ހަނދާން ނައްތާލައި އަލުން އެކީގައި މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ހޯދުންކަމަށާއި، އެދުވަހު ހިނގައިދިޔަ ކަންތައް  

ރައްދު މައްސަލަ  ނާނގަންވެސް  ބަޔަކަށް  ފަރާތް ވި  އިތުރު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެދިފައިވާކަމަށާއި،  ފަރާތުން 

އަޅާނުލުން   އިރުާޝދުތަކަށް  އެފަރާތުގެ  މެސެޖުތަކާއި  އެފަރާތުގެ  އެދުމާއި  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ފަރާތަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އަސަރު  އެކަމުގެ  ތަމްސީލުކުރަމުންދާތީ  ކުންފުނި  ަޤބޫލުނުކުރެވޭނެކަމަށާއި، 

މަށް ބުނިކަމަށާއި، އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ އުމުރުން ތިރީސް ވަރަކަށް އަހަރު ފުރިފައިވާ މެޗުއަރ  ކުރާކަ

ރިޒޯޓުގައި  އުނދަގޫކުރާކަމަށާއި،  ފާހަގަކޮށް  ތަފްޞީލުކޮށް  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އަންހެނެއްކަންވެސް 

މުވައްޒަފަކު   ދުވަހުގެ  ގައި    2021ޑިސެންބަރު    21މަސައްކަތްކުރި  އައި  ޖެހިގެން  ދިނުމުން  އިސްތިއުފާ 

ހެނދުނު ބްރީފިންގގައި ކުންފުނީގެ އެހެން ހުރިހާ ހެޑް އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގެ ވަށައިގެން މައްސަލަ ރައްދުވި  

މި  އަންގާފައިވާކަމަށާއި،  ދިޔުމަށް  ދޫކޮށް  ބައްދަލުވުން  ހަޅޭއްލަވައި  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން 

މުވައްޒަފުގެ  މައްސަ  އެ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ދިމާވީ  ބައްދަލުވުމުގައި  ލަ  ގޯސްކަން  ރިޕޯޓު 

ގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ޓްރާންސްކްރިޕްޓް އިން މައްސަލަ ރައްދުވި    16ފާހަގަކުރުމުންކަމަށާއި، ޑޮކިއުމެންޓް  

ކިހާ އަނިޔާވެރިވެ ކުރިމަތީގައި  މުވައްޒަފުންގެ  ވަޒީފާގެ  ދާނެކަން ސާފުކޮށް އެނގޭނެކަމަށާއި،  ފަރާތް އެފަރާތުގެ 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ނޯބަރޓް ފިންގަރ އަށް

 VTR/2022/148މައްސަލަ ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހުމާރިއާ ސޮކޯރޯ މެޑްރިޑް ބިންސާ 
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ޖަނަވަރީ   21މާޙައުލަކީ ރައްކާތެރި ތަނެއް ނޫންކަމާއި އެހެންކަމުން ނުދިޔުމަށް އިޚްތިޔާރުކޮށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް  

އެފަދައިން    2022 ފޮނުވާފައިވާނެކަމަށާއި،  މެދުވެރިކޮށް  އީމެއިލް  ޑިރެކްޓަރުންނަށްވެސް  ކުންފުނީގެ  ގައި 

ގާފައިވަނިކޮށް ރީއިންބަރސްމަންޓް ނެގުމަށް ތައްޔާރުވެފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އެއީ މައްސަލަ  އަން

ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި   2022ފެބުރުވަރީ    14ކުރި ކަމެއްކަމަށާއި،  ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ކަންކަން ދަތިކުރުމަށް  

ނަތީޖާއިން ގެ  ޕްރޮފައިލް  ސައިކޮލޮޖިކަލް  އަލާމާތްތައް ފަރާތުގެ  ސްޓްރެސްގެ  އަދި  އެންޒައިޓީ  ޑިޕްރެަޝން   

ފަރާތަށް   ސްސީރިއަ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބިނާކޮށް  ރިޕޯޓަށް  އެ  ފާހަގަކުރެވުނުކަމަށާއި،  ހުރިކަން  ލެވެލްއެއްގައި 

ފެށުނީ   ދަތިތައް  ހިނ   2021ދިމާވާ  މާޙައުލުގައި  މަސައްކަތުގެ  ތެރޭގައި  މަހުގެ  އޮކްޓޫބަރު  އަހަރުގެ  ގި  ވަނަ 

 ހާދިސާއަކަށް ފަހުކަމަށްވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

ފަރާ 9.2 ރައްދުވި  މައްސަލަ  ގުޅިގެން  ކަންކަމާ  ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ފާހަގަކޮށްފައިވާ  މައްސަލަ  ތުން 

ޑޮކިއުމެންޓް ފާހަގަކޮ  1-ގޮތުގައި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގޮތުގައި  ކޯޑިނޭޓް ގެ  ހައުސް  ގެސްޓް  ށްފައިވާ 

ކުރުމުގައި ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ބަދަލުކުރެވިފައިވާ އެއްވެސް މެސެޖެއްގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ޖިންސީ  

ބުނި ވާހަކައެއް ނުވަތަ އިބާރާތެއް ސާފުކޮށްދީފައިނުވާކަމަށާއި، އަދި އެކަން  ފުރައްސާރަކުރުމުގެ ގޮތުން ސީދާ 

މޯލްޑިވްސް  ސާބިތުކުރު ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމަށާއި،  ހެއްކެއްވެސް  އެއްވެސް  މަށް 

ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ަޝކުވާ ހުށަހަޅާފައިވާނެކަމަށް ބުނިނަމަވެސް އެކަން ރެކޯޑުކުރެވިފައިވާ ކަމުގެ އެއްވެސް  

ޑޮކިއުމެންޓް   ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމަށާއި،  ޓްރާންސް  6އަދި    5ހެއްކެއް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ކްރިޕްޓްގައިވާ  ގޮތުގައި 

ޑޮކިއުމެންޓް   ސްކްރީންޮޝޓްތަކުން    7މެސެޖުތަކާއި  ހުށަހަޅާފައިވާ  ގޮތުގައި  ދެފަރާތުގެ  ގެ  ދަނީ  އެނގިގެން 

ދޭހަވާފަދަ   ޢަމަލެއް  ފުރައްސާރަކުރުމުގެ  ޖިންސީ  ވާހަކަތައްކަމަށާއި،  ދެކެވުނު  ބައްދަލުވުމުގައި  ދެމެދުގައި 

ތެއް ބޭނުންކޮށްފައިނުވާކަން އަދި އެފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން އެނގޭފަދަ އެއްވެސް ވާހަކައެއް އަދި  އިބާރާ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޢަމަލުތައް ބަހައްޓާފައިވަނީ އެހެން މުވައްޒަފުންނާ ނުގުޅޭ  އިބާރާތެއް ނެތްކަމަށާއި،  

ފާ ގޮތުގައިކަން  ވެރިފަރާތެއްގެ  އެއްގޮތަށް އެޓިޓިއުޑެއްގެ  އިރުާޝދުތަކާ  ދެވޭ  އެފަރާތަށް  ހަގަކުރެވޭކަމަށާއި، 

މާވަޒީ ހާދިސާއަކީ  ޙަފާގެ  މި  ގޮސްފައިވާކަމަށާއި،  ފާހަގަވެގެން  ޢަމަލުނުކުރާކަންވެސް  އުލުގައި 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ނޯބަރޓް ފިންގަރ އަށް

 VTR/2022/148މައްސަލަ ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހުމާރިއާ ސޮކޯރޯ މެޑްރިޑް ބިންސާ 

                                             

 

 
31 ގެ  21 ޞަފްޙާ      
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އެގޮތަށް  އެކަން  ަޤބޫލުކޮށް  ހާދިސާއެއްކަމުގައި  ކުރިމަތިވެފައިވާ  ސަބަބުން  މިސްކޮމިއުނިކޭަޝނެއްގެ 

ވަޒީފާގެ ބުނެފައިވާކަ މިއީ  ބަލާއިރު  ވާހަކަތަކަށް  ދެކެވުނު  ބައްދަލުވުމުގައި  މި  ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި،  ންވެސް 

މިސްއަންޑަރސްޓޭންޑިންގއާއި  ޙަމާ ދެމެދު  ފަރާތާ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އުލުގައި 

ގުޅޭގޮ އެކަންކަމާ  ބެލެވޭތީ  ހިނގާފައިވާކަމަށް  ބައްދަލުވުމެއްކަމަށާއި،  މިސްކޮމިއުނިކޭަޝން  ބޭއްވުނު  ތުން 

ވާ  އި ތިންވަނަ ފަރާތް ކަމުގަ  މަސައްކަތް ކުރެވިދާނެތޯ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާއެކު

ޙަސީބު ސުވާލުކުރުމުން އެ ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެކަމަށް އިންކާރުކޮށް މަސައްކަތް 

އެނުކު އެހެންކަމުން  ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި،  ބުނެފައިނުވާކަން  މިންވަރަކަށް  ޙާ ރެވޭނެކަމަށް  އެއްވެސް  ލަތުގައި 

ހިނގާފައިނުވާތީކަމަށް އެގޮތަށް   ހާދިސާއެއް  އެފަދަ  ޙަީޤަޤތުގައިވެސް  ހަމަ  ފާހަގަކޮށްފައިނުވަނީ 

ޑޮކިއުމެންޓް   ހުށަހަޅާފައިވާ  10ަޤބޫލުކުރެވޭކަމަށާއި،  ގޮތުގައި  ފަރާތުގެ   ގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ލިޔުމަކީ 

ވަޓްސްއެޕް  ދެކެވުނު  ހަސީބާއެކު  ަޝކުވާ  އެކަމުގެ  ނުކުރާތީ  މަސައްކަތް  އެއްގޮތަށް  އިރުާޝދުތަކާ 

ކޮންވަރޒޭަޝނެއްކަމަށާއި، އެ ލިޔުމުން ވެސް ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުމުގެ ޢަމަލެއް ނުވަތަ އިބާރާތެއް ފެންނަން 

ޒަފެއް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް 'ބުލީ' ކުރުމަކީ އެކަމުގެ ޒިންމާ މި މައްސަލައިގެ ނެތްކަމަށާއި، އެހެން މުވައް

ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނޫންކަމަށާއި،  ކަމެއް  އުފުލަންޖެހޭ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ތެރެއިން 

ގެ    13ކަމަށާއި، ޑޮކިއުމެންޓް  ބޭނުންނަމަ އެކަން ވަކި މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުަޞތު އޮންނާނެ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ދަށުން މަސައްކަތް   އެއީ   ،ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުމުގައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު

ކުރާ މުވައްޒަފުން ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ނުކުރާތީ އެކަން ފާހަގަކޮށް އެކަމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް މަްޝވަރާ  

ބޭ ވާހަކަތަކަށް ކުރުމަށް  ދެކެވިފައިވާ  ބައްދަލުވުމުގައި  އެ  އޮންނަކަމަށާއި،  އެނގެން  ބައްދަލުވުމެއްކަން  އްވުނު 

ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމުގެ ތަބީޢަތުގެ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ނުވަތަ އިބާރާތެއް ފާހަގަނުކުރެވޭކަމަށާއި،    ،ބަލާއިރު

މާ ރައްކާތެރި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ނޫންޙަމައްސަލަ  ބުނެފައިވާއިރު  އުލެއް  ފާހަގަކުރާކަމަށް  އަބަދުވެސް  ކަން 

ވަނަ ނަންބަރުގައި އެފަރާތުން އެފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް އަލަށްވެސް    11މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ބަޔާނުގެ  

ފަރާތުން    2021ޖަނަވަރީ    21ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޚުދު  ކަމަށް  ގައި 

އައިއެލްއޯސީ  އިޢުތިރާފުވެފައިވާކަމަށާއި ނުވާތީ    190،  މުޢާހަދާއަކަށް  ރެޓިފައިކޮށްފައިވާ  ދިވެހިރާއްޖެއިން  އަކީ 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ނޯބަރޓް ފިންގަރ އަށް

 VTR/2022/148މައްސަލަ ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހުމާރިއާ ސޮކޯރޯ މެޑްރިޑް ބިންސާ 

                                             

 

 
31 ގެ  22 ޞަފްޙާ      
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އައިއެލްއޯގެ   މުޢާހަދާއެއްނޫންކަމަށާއި،  ހިންގޭނޭ  މައްޗަށް  ކަންތައްތަކުގެ  ހިނގާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  މިއީ 

އެނގެން އޮންނައިރު އޭގެ ތެރޭގައި  ޤައުމަކުންކަން    20ވެބްސައިޓުން ބަލާއިރު މި މުޢާހަދާ ރެޓިފައިކޮށްފައިވަނީ  

ކަންކަމަށް   ހުށަހަޅާފައިވާ  ރިޢާޔަތްކޮށް  މުޢާހަދާއަށް  އެ  އެހެންކަމުން  ނުހިމެނޭކަމަށާއި،  ދިވެހިރާއްޖެ 

ފާހަގަކުރާކަމަށާއި،   އުޒުރުވެރިވާކަން  ލޭބަރ    OSHAޖަވާބުދާރީވުމަށް  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  ޔޫއެސް  އަކީ 

އެޖެންސީއެއްކަމަ އިޚްތިާޞްޞ  ރެގިއުލޭޓަރީ  ބޭރުގައި  އެމެރިކާއިން  އޮފް  ސްޓޭޓްސް  ޔުނައިޓެޑް  މިއީ  ށާއި، 

އެހެންކަމުން އެ އިދާރާއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މެނުއަލްތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ލިބިގެންވާ ތަނެއް ނޫންކަމަށާއި،  

ޖާވާބުދާރީވުމަ އެކަންކަމަށްވެސް  އެހެންކަމުން  ލިބިގެންނުވާކަމަށާއި،  އުޒުރުވެރިވާކަމަށާއި،  އިޚްތިާޞްޞ  ށް 

މިއީ   ބަލާއިރު  ޙާދިސާތަކަށް  ޙަވާލާދޭ  ކަންކަމާއި  ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޙަީޤަޤތުގައި 

މާ ދެބަސްވުންތަކެއްކަމުގައި ޙަވަޒީފާގެ  ހިނގާފައިވާ  ދެމެދުގައި  ދެފަރާތުގެ  ގޮތުން  ވަޒީފާއާގުޅޭ  އުލުގައި 

ޙަ  ނަމަވެސް  ޖިންސީ  ބެލެވޭކަމަށާއި،  ކިބައިން  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ޙާދިސާތަކުން  ވާލާދީފައިވާ 

ފުރައްސާކުރުމުގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާކަން އެފަރާތަށް ބުނެދެވިފައިނުވާކަމަށާއި، ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރުމުގެ  

ގެ ތެރެއިން އެއްވެސް މާލީ  ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާކަން ސާބިތުނުވާއިރު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މި މައްސަލައި 

އަދި   ނުދެކޭކަމަށާއި،  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ލިބެންޖެހޭކަމަށް  ބަދަލެއް  ގެއްލުމުގެ  ނަފްސާނީ  ނުވަތަ 

މެޑިކަލް އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓަށް ބަލާއިރު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނަފްސާނީ ތަކުލީފުތަކެއް ދިމާވެފައިވަނީ  

ފަރާތު ރައްދުވި  ދޭހެވާ  މައްސަލަ  ބަހެއްގެ ސަބަބުންކަން  ބުނި  އެފަރާތުން  ނުވަތަ  ޢަމަލެއްގެ ސަބަބުންކަން  ގެ 

ފަރާތުން   ރައްދުވި  މައްސަލަ  ނެތްކަމަށްވެސް  ފައިންޑިންގއެއް  ނުވަތަ  ޢިބާރާތެއް  އެއްވެސް  ސާބިތުވާ  ނުވަތަ 

   ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

އެގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުންނާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަންކަން ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި  .10

 މި މައްސަލައިގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ފަ  10.1 ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތާއި  ހުށަހެޅި  ބަދަލުކުރެވިފައިވާ    2021ޖޫން    03ރާތާދެމެވު  މައްސަލަ  ގައި 

 މެސެޖުތަކުގައި އަންނަނިވި އިބާރާތްތައް ބޭނުންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 
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ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވާ މެސެޖުގައި    2021އޮކްޓޫބަރު    10މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން   10.2

މުގައިވާ ބާމްފުޅިތަކެއް ބަހައްޓާފައި ހުރި ލޯގަނޑެއް ކައިރީގައި ހުރެ މައްސަލަ ރައްދުވި  'ޓައިގަރ ބާމް' ގެ ނަ

ފަހު   ފޮނުވުމަށް  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފޮޓޯއެއް  ނަގާފައިވާ   ,Russian 108818“ފަރާތުން 

Moscow, Poselenie Desenovskoe, street kiselevskaya, 2/46”    ިލިޔެފައ މިފަދައިން 

ބެލުމުން މެ ފޮޓޯއަށް  ދެންނެވުނު  ފާހަގަކުރެވޭކަމައި،  ފޮނުވާފައިވާކަން  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސެޖެއް 

ލޯގަނޑެ ފަރާތް  ރައްދުވި  އެއްފަރާ  އްގެމައްސަލަ  އެފަރާތް    ތަކަށްކުރިމަތީގައި  އިރު  މަތި ހުރީ  ހުރި    ފޫޅުން 

ނުވަތަ  ނިވާވާފަދަ   ނުލައިކަންހެދުމެއް  އޮންނަކަމާއި،  ޓީާޝޓު/ގަމީހެއް  ފެންނަނީ    އެނގެން  ފޮޓޯއިން  އެ 

ކަމާއި، ލޯގަނޑު ކުރިމަތީގައި ބަހައްޓާފައިހުރި  ހަމައެކަނި އެފަރާތުގެ ކޮނޑާއި ކޮނޑުގެ ތިރިން ކުޑަ މިންވަރެއް

ފަރާތުގެ   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފޮށިތަކުން  ލާފައިވާ  ފުޅިތައް  އެ  ފުޅިތަކާއި  ބައެއްހަށިގަބާމް  ބޮޑު   ނޑުގެ 

އޮވެއެވެ.   އެނގެން  ބެލުމުން  ފޮޓޯއަށް  ލައިގެންކަންވެސް  ތިރިން ސޯޓެއް  ހުރީ  އެފަރާތް  އަދި  ނުފެންނަކަމާއި، 

ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ  އެގޮތުން އެ ފޮޓޯ ފޮނުވުމަށްފަހު އެއާ ވިދިގެން އަންނަނިވި މުޢާމަލާތް މައްސަލަ 

 ރެވިފައިވެއެވެ.  ރައްދުވި ފަރާތާ ދެމެދު ބަދަލުކު 
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ބެލުމުން ސްކްރީންޮޝޓަށް  މުޢާމަލާތް    އިސްވެހަވާލާދެވިފައިވާ  ދެކެވި  ވާހަކަ  ފަރާތާއެކު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 ކުރެވިފައިވަނީ ޓައިގަރ ބާމްފުޅި ކްލައިންޓަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމާ ގުޅޭގޮތުންކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ. 

ފަރާތުން   10.3 ރައްދުވި  ހުށަހެޅި    2021އޮކްޓޫބަރު    13މައްސަލަ  މައްސަލަ  ފަރާތާއި  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ގައި 

ދެމެދު ބޭނުންކޮށްފައިވާކަން  ފަރާތާ  އިބާރާތްތައް  އަންނަނިވި  މެސެޖުތަކުގައި  ވަޓްސްއެޕް  ބަދަލުކުރެވިފައިވާ   

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.   



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ނޯބަރޓް ފިންގަރ އަށް

 VTR/2022/148މައްސަލަ ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހުމާރިއާ ސޮކޯރޯ މެޑްރިޑް ބިންސާ 

                                             

 

 
31 ގެ  25 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:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ބަޔާންކޮށް   10.4 ނާދެވޭނެކަމަށް  މަސައްކަތަށް  އެފަރާތުން  އުޅޭތީ  ބަލިވެ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ޖަނަވަރީ    17މައްސަލަ 

މެސެޖެއް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މުވައްޒަފެއްކަމަށްވާ ހަސީބު މައްސަލަ ރައްދުވި  ގައި ފޮނުވާފައިވާ    2022

 ؛ފަރާތަށް ފޯވަރޑްކުރުމުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ޖަވާބުގައި

“hahaha 

    Noted 

 Was very predictable…” 

 މިފަދައިން ބަޔާންކޮށް ހަސީބަށް ޖަވާބުދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ފަރާތުން   10.5 ހުށަހެޅި  ކުންފުނީގެ   2022ޖަނަވަރީ    21މައްސަލަ  ފަރާތަށާއި  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ގައި 

 ؛ ޑިރެކްޓަރުންނަށް ކޮޕީކޮށް ފޮނުވާފައިވާ އީމެއިލުގައި

“After consulting with my legal counsel, I have decided to exercise my rights under 

employment act 2008/2 under clause 21,5 stating that I have the right to stay away 

from the work environment or not to be forced to come into physical meeting with 

the General Manager Mr. Norbert, as I strongly beloved this is a direct hazard to 

my health and life. However, if I must attend any meeting regarding my departure 
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from the company, I will need a 48-hour notice to make the necessary arrangements 

(Legal counsel and Maldives Police Service(.” 

ފަރާތުގެ   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތަކީ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން  ތަށާއި ިޞއްޙަމިފަދައިން 

މާ ވަޒީފާގެ  ަޤބޫލުކުރެވޭތީ  ނުރައްކަލެއްކަމަށް  ހުރި  ޙައްުޤ ޙަފުރާނައަށް  އުޒުރުވެރިވުމުގެ  ނިކުތުމަށް  އުލަށް 

 އެނގެން އޮވެއެވެ.  ށްފައިވާކަން މަށް ބަޔާންކޮބޭނުންކޮށްފައިވާކަ

ގައި ފޮނުވާފައިވާ ވަޓްސްއެޕް    2022ޖަނަވަރީ    22މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް   10.6

 ؛ މެސެޖުގައި

“Maria, ur reimbursement is ready for collection… pls pick up from affu… thanks.  

 Maria, we will send mausim to pick up the SIM card now… thanks 

 CC…Mau, HR.” 

މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ރީއިމްބަރސްމަންޓް ފައިސާ ތައްޔާރުވެފައިވާތީ 

އަންގާފައިވަ އައުމަށް  ބަލާ  ފައިސާ  ވަޒީފާގެ  އެ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އައުމަށް ޙަމާ ނީ  އުލަށް 

   އުޒުރުވެރިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވަނިކޮށްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ސެންޓަރުގެ   10.7 ޑައިގްނޯސްޓިކް  އެންޑް  މެޑިކަލް  އިންޓަރނޭަޝނަލް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

އެސެސްމަން 2022ޖަނަވަރީ    ICP/RPT/2022/020  (30ނަންބަރު   'ސައިކޮލޮޖިކަލް  އަށް  (  ރިޕޯޓް'  ޓް 

 ؛ ބެލުމުން އެ ރިޕޯޓުގައި

“based on case history, MSE and psychometry the findings are indicative of presence 

of severe level of depressive, anxiety and stress symptoms as a response to a 

stressful situation.” 
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ހާދިސާއެއްގެ   ނުވަތަ  ޙާލަތެއް  ދިމާވެފައިވާ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އޮތުމުން  ބަޔާންކޮށްފައި  މިފަދައިން 

ނަމަވެސް   އޮންނަކަމާއި،  އެނގެން  އަސަރުކޮށްފައިވާކަން  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  ނަފްސާނީގޮތުން  ސަބަބުން 

ލަތަކާ ގުޅިގެން ކަމެއް ނުވަތަ ސީދާ މައްސަލަ  ޙާ  މިފަދައިން ނަފްސާނީގޮތުން އަސަރުކޮށްފައިވަނީ ކޮން ކަހަލަ

 ރައްދުވި ފަރާތުގެ ސަބަބުންކަން އެނގެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ށް ފޮނުވާފައިވާ އީމެއިލުގައި  ގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަ  2022މާރިޗު    13މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   10.8

 .  އަންނަނިވި އިބާރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ

“I do understand that the company does not know how to deal with my statement 

regarding exercising my right to abstain from coming to the work place due to an 

unsafe environment, but I will exercise this right until my departure from the 

company.” 

ކަންކަމަށް  .11 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ާޤނޫނުގައި  ލިޔެކިޔުންތަކަށާއި،  ކަންކަމަށާއި،  އެންމެހައި  އިސްވެފާހަގަކުރެވުނު 

ކްލައިންޓަކަށް  ފޮޓޯއަކީ  ފޮނުވާފައިވާ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ރިޢާޔަތްކުރުމުން، 

ބަދަލުކުރެވު ފޮނުވުމަށްޓަކައި  ބާމު  އެނގެން  ޓައިގަރ  ފޮޓޯއެއްކަން  ފޮނުވާފައިވާ  ތެރެއިން  މެސެޖުތަކެއްގެ  ނު 

ހެދުމެއް    އޮންނަކަމާއި، މަތިން  ފޫޅުން  އެފަރާތް  ބެލުމުން  ފޮޓޯއަށް  ފޮނުވާފައިވާ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ހަށިގަނޑު އެފަރާތުގެ  ފޮށިތަކުން  ބާމްފުޅިތަކާއި  ޓައިގަރ  އިސްވެފާހަގަކުރެވުނު  ބައެއް  ނުލާހުރިނަމަވެސް  ބޮޑު  ގެ 

މުޢާމަލާތްތަކުން   ކުރެވިފައިވާ  ބަދަލު  ދެމެދުގައި  ދެފަރާތުގެ  ފޮނުވުމަށްފަހު  ފޮޓޯ  އެ  ޖިންސީ  ނިވާވެފައިވާތީއާއި 

އެއްވެސް ޢަމަލަކަށް ނުފެތޭތީއާއި، ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ    38ފުރައްސައިގެ ޢަމަލުތަކުގެ ތެރޭގައި އެ ާޤނޫނުގެ  

މަށް ބުރަނުވެވޭތީއާއި، މީގެ އިތުރުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއެކު އެކަނި މައްސަލަ ރައްދުވި  އެފަދަ ނިޔަތެއް އޮތްކަ

ފަރާތުގެ ނިދާ ކޮޓަރީގައި ބައްދަލުވުމަށް އެދިފައިވާކަމަށް ބުނިނަމަވެސް އެ ބައްދަލުވުމަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  

އިތުރު   ބައްދަ  2އިތުރުން  މުވައްޒަފުންނާއެކު  ދެމެދުގައި  )ދޭއް(  ދެފަރާތުގެ  ބައްދަލުވުމެއްކަން  ނިންމުނު  ލުކުރުމަށް 

ހުށަހެޅި ފަރާތް ފިޔަވައި އަނެއް މުވައްޒަފު އެ   ބަދަލުކުރެވިފައިވާ މެސެޖުތަކުން އެނގެން އޮންނާތީއާއި، މައްސަލަ 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ނޯބަރޓް ފިންގަރ އަށް

 VTR/2022/148މައްސަލަ ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހުމާރިއާ ސޮކޯރޯ މެޑްރިޑް ބިންސާ 

                                             

 

 
31 ގެ  28 ޞަފްޙާ      
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އެދިފައިވީނަމަވެސް ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ދިޔުމަށް  ދޫކޮށް  އެދި،  ކޮޓަރި  ފައިވަނީ  އެފަދައިން 

އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޢަމަލެއް ކުރުމަށްކަން އެނގެން ނެތަތީއާއި، އެ ތަނުގައި އެފަދަ ޢަމަލެއް  

ހިނގާފައިވާކަން އެނގެން ނެތަތީއާއި، އޭގެ އިތުރުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ބައްދަލުވުންތަކަކީ  

ތުގެ އިތުރުން ކުންފުނީގެ އިތުރު މުވައްޒަފެއްކަމަށްވާ ހަސީބުގެ ހާޒިރުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާ

 ފަރާތާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތަކެއްކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، 

އަސާސީގެ   11.1 ާޤނޫނު  ޢާއިލީ    24ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އަދި  ޒާތީ  މީހެއްގެ  "ކޮންމެ  މާއްދާގައި  ދިރިއުޅުމާއި،  ވަނަ 

އަ ގެދޮރާއި  މުޢާަޞލާތުތަކަކީގޮވަތި  ޒާތީ  ކުރާ  ތަންނަނެވެ. ޙުރުމަތްތެރިވެގެންވާ    ނެކުންނާ  ކަންކަމާއި 

ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  މިފަދައިން  ހިތަންވާނެއެވެ."،  ޙުރުމަތްތެރިކޮށް  ޙައްުޤތަކަށް  ބުނެވުނު  މި  އަނެކުންގެ 

ފަރާ ހުށަހެޅި  ހުށަހަޅާފައިވާމައްސަލަ  މައްސަލަ  ތުން  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޓްރާންސްކްރިޕްޓްތަކަކީ   

ފަރާތަ ނޭނގި  ރައްދުވި  މަޙްޟަރުކޮށްފައިވާ  ށް  ބިނާކޮށް  ރެކޯޑިންގއަށް  ކޮށްފައިވާ  ރެކޯޑު 

އަސާސީގެ  ޓްރާންސްކްރިޕްޓްތަކެއްކަމަށްވާ ާޤނޫނު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އެކަމަކީ  މާއްދާއިން   24އިރު،  ވަނަ 

އަންނަ ކަށަވަރުކޮށްދީފަ  އުނިކަމެއް  ޙައްަޤށް  ގެ  ދިރިއުޅުން"  "ޒާތީ  ޙައްެޤއްކަމަށްވާ  އަސާސީ  އިވާ 

ރިޢާޔަތްނުކުރެވޭނެކަމާއި،  ކަމެއްކަމަށްވާތީ،   ތެރެއިން  މައްސަލައިގެ  މި  ޓްރާންސްކްރިޕްޓްތަކަށް  މައްސަލަ  އެ 

ަޤބޫލުކުރެ ރައްކާތެރިނޫންކަމަށް  ފުރާނައަށް  ނުވަތަ  ނަފްސަށް  ފަރާތުގެ  ވަޒީފާގެ  ހުށަހެޅި  އެފަރާތް  ވުމުން 

އެދި ފޮނުވާފައިވާ  އައުމަށް  ބަލާ  އެކަހެރިވެފައިވަނިކޮށް އެފަރާތުގެ ރީއިމްބަރސްމަންޓް ފައިސާ  މަސައްކަތުން 

ކޮށްފައިވާ   ނިޔަތެއްގައި  ނުވަތަ  ޢަމަލެއްކުރުމަށްޓަކައި  ފުރައްސާރަކުރުމުގެ  ޖިންސީ  އީމެއިލަކީވެސް  މެސެޖާއި 

ނެތަ އެނގެން  ވަށައިގެންވާ ކަމެއްކަން  މައްސަލައިގައި  މި  ކަންކަމަށާއި  އެންމެހައި  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ތީ، 

ފަރާތާމެދު   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ބެލުމުން،  ރިޢާޔަތްކޮށް  ކަންކަމަށް  އެންމެހައި 

 .  ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކޮށްފައިވާކަމަށް ބަލާނެ ހަމައެއް ނެތްކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ

ބަލާއިރު،   .12 އޮތްތޯ  ހަމައެއް  ނަގައިދެވިދާނެ  ފަރުވާ  އެދިފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެގޮތުން 

ޖިންސީ   ފަރާތާމެދު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަދައިން  އިސްވެފާހަގަކުރެވުނު 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ނޯބަރޓް ފިންގަރ އަށް

 VTR/2022/148މައްސަލަ ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހުމާރިއާ ސޮކޯރޯ މެޑްރިޑް ބިންސާ 

                                             

 

 
31 ގެ  29 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:  
 

 

ފަރާތު ރައްދުވި  މައްސަލަ  ބުރަނުވެވޭތީ،  ހަމައެއް  ފުރައްސާރަކޮށްފައިވާކަމަށް  އަމުރުކުރާނެ  ވަކިކުރުމަށް  މަާޤމު  ގެ 

ގެއްލިފައިވާ   ގެއްލުންތަކަށާއި،  ލިބުނު  ނަފްސާނީގޮތުން  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަނޑައަޅައި،  ނެތްކަމަށް 

ބޭސްވެރިކަމުގެ   ކުރާ  އޮތްތަނުގައި  ކުރިއަށް  ހޯދުމަށް  އަނިޔާތައް  ނަފްސާނީ  ނަމާއި  ޚަފުރުަޞތުތަކާއި  ރަދުތަކާއި 

ބަދަލެއް ނަގައިދިނުމަށް އެދިފައިވީނަމަވެސް  މުރަށް ލިބުނު ގެއްލުމާއި އަދި މުސްތަްޤބަލުގައި ލިބޭ ގެއްލުންތަކަށް  އަ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނަފްސާނީގޮތުން ލިބުނު ގެއްލުމާއި ބޭސްވެރިކަމުގެ ޚަރަދުތަކާއި ނަމާއި އަބުރަށް ލިބުނު 

ގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމެއްކަން ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާތީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ގެއްލުމަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތު

 ފަރާތުން އެދިފައިވާފަދަ ބަދަލެއް ނަގައިދެވޭނެ ތަނެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމަން ފެނެއެވެ. 

 

 ރައުޔު މަރްޔަމް ޝަމްޢާ އިބްރާހީމްގެ 

ބެލި   މައްސަލަ  ޢަބްދުމި  މެންބަރު  ބެލެހެއްޓެވި  ރިޔާސަތު  އަޅުގަނޑު  هللا މަޖިލީހުގެ  ރައުޔަށް  ނިޒާރުގެ  މިފްރާޒް 

މިފްރާޒް ނިޒާރު ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ނުކުތާތަކަކީ އަޅުގަނޑު ވެސް މި މައްސަލަ هللا ތާޢީދުކުރަމެވެ. އަދި މެންބަރު ޢަބްދު

 ނިންމުމުގައި ބަލާފައިވާ ކަންތައްތަކެވެ.

 

 މްމަނިކުގެ ރައުޔު ލީލާ އިބްރާހީ 

ޢަބްދު މެންބަރު  ބެލެހެއްޓެވި  ރިޔާސަތު  މަޖިލީހުގެ  ބެލި  މައްސަލަ  އަޅުގަނޑު  هللا މި  ރައުޔަށް  ނިޒާރުގެ  މިފްރާޒް 

މިފްރާޒް ނިޒާރު ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ނުކުތާތަކަކީ އަޅުގަނޑު ވެސް މި މައްސަލަ هللا ތާޢީދުކުރަމެވެ. އަދި މެންބަރު ޢަބްދު

 އިވާ ކަންތައްތަކެވެ.ނިންމުމުގައި ބަލާފަ

 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ނޯބަރޓް ފިންގަރ އަށް

 VTR/2022/148މައްސަލަ ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހުމާރިއާ ސޮކޯރޯ މެޑްރިޑް ބިންސާ 

                                             

 

 
31 ގެ  30 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:  
 

 

 ންިނމުން: 

ފަރާތު  ދެންފަހެ، ހުށަހެޅި  ބެލި ންނާއި  މައްސަލަ  މައްސަލަ  ލިޔުންތަކަށާއި  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ބެލިއިރު  ދެފަރާތުން  މަޖިލީހުގައި ފިލިޕިންސްގެ ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ    މި މައްސަލައަކީ،  ،ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް 

އިން ފެށިގެން ޕަރލް   2019ޖަނަވަރީ    21   (P7348479Bމާރިއާ ސޮކޯރޯ މެޑްރިޑް ބިންސާ )ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު:  

ސޭންޑްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ހިންގަމުންދިޔަ ޕަރލް ސޭންޑްސް އެޓް ހުރާގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން  

މައް  މުޢާމަލާތް ދިޔައިރު،  ފަރާތާ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފިންގަރ  ނޯބަރޓް  މެނޭޖަރ  ޖެނެރަލް  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  ސަލަ 

ބޭނުންކޮށްގެން  ބަސްތައް  ގޯސް  ނޫން  ޕްރޮފެަޝނަލް  އަދި  ރުޅިވެރި  ދަރަޖައިގެ،  ދަށު  ބިރުވެރި،  ކުރުމުގައި 

ހެދު ކުޑަ  ނިވާކަން  ފަރާތް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  މެސެޖަކުން  ޖަވާބުދީފައިވާތީއާއި،  ފޮޓޯއެއް  ހުރި  މެއްގައި 

ފޮނުވާފައިވާތީއާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއެކު އެކަނި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް ހުންނަ ކޮޓަރީގައި ބައްދަލުކުރުމަށް 

ވާތީއާއި، ސާސްވެފައި ޙުހުރުމަށް އެދުމުން އެއީ ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމުގެ ޢަމަލެއްކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އި

އަނގަބަހުން   ހެދުމުން  ދެކޮޅު  ހުރުމަށް  ކޮޓަރީގައި  އެކަނި  ފަރާތާއެކު  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ާޤނޫނު  އާއި،  ވަނަ މާއްދާ  65މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ާޤނޫނު އަސާސީގެ  

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    22ފުރައްސާރަ ކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ާޤނޫނު( ގެ  )ޖިންސީ    2014/16ނަންބަރު  

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(، )ށ(،    33ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(، )ރ( އަދި    32ވަނަ ނަންބަރާއި، )ށ( އާއި، އެ ާޤނޫނުގެ    6

ާޤނޫނުގެ   އެ  އާއި،  )ރ(  އަދި  ކޮންވެންަޝންއާ  34)ނ(  އައި.އެލް.އޯ  މާއްދާއާއި،  އެންޑް  ވަނަ  ވައިލެންސް  އި 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(، )ށ(، )ނ(، )ރ(، )ބ( އަދި    14( ގެ  206)ނަންބަރު    2019ހެރެސްމަންޓް ކޮންވެންަޝން  

ވަކިކޮށްދިނުމަށާއި،    15 މަާޤމުން  ހުރި  މިހާރު  ފިންގަރ  ނޯބަރޓް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ޚިލާފުވެފައިވާތީ  މައްދާއާ  ވަނަ 

ނަ ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  ނަފްސާނީ  ފްމައްސަލަ  ފުރުަޞތުތަކާއި،  ގެއްލިފައިވާ  ގެއްލުންތަކަށާއި،  ލިބުނު  ގޮތުން  ސާނީ 

ރަދުތަކާއި، ނަމާއި އަބުރަށް ލިބުނު ގެއްލުމާއި  ޚަރިއަށް އޮތްތަނުގައި ކުރާ ބޭސްވެރިކަމުގެ  އަނިޔާއަށް ފަރުވާ ހޯދުމަށް ކު

ގަވާއި  ާޤނޫނުތަކާއި  ގެއްލުންތަކަށާއި،  ލިބޭ  މުސްތަްޤބަލުގައި  ބަދަލެއް އަދި  ޢަދުލުވެރި  މަތިން  ގޮތުގެ  ދުތަކުގައިވާ 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ނޯބަރޓް ފިންގަރ އަށް

 VTR/2022/148މައްސަލަ ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހުމާރިއާ ސޮކޯރޯ މެޑްރިޑް ބިންސާ 

                                             

 

 
31 ގެ  31 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:  
 

 

ގޮތަށް   ރައްދުވާ  ފިންގަރއަށް  ނޯބަރޓް  ބިންސާ  މެޑްރިޑް  ސޮކޯރޯ  މާރިއާ  އެދި  ވަޒީފާއާބެހޭ ނަގައިދިނުމަށް 

   ހުށަހެޅި މި މައްސަލައިގައި،ޓްރައިބިއުނަލަށް 

ަކްނަކމްަށ   ަބާޔްނޮކށަްފިއާވ  ޯފުމަގިއ  ުހށަަހާޅ  ުގިޅެގްނ    ، ބާަލއުިރަމްއސަަލ  ހިާދާސާއ  ެއ  ަފާރތްަށ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

ުބާނ   ެއްއެޗްއ  ުހެރެގްނ  ުރީޅަގިއ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ެއނިގެގނާްދަކަމާށިއ،  ސަިފުނާވަކން  ިނަޔެތްއ  ިޖްނީސ 

ފަަދ ިނަޔެތއް ިހެމޭނ ބެަހްއ  ުބުނަމީކ ޭއަގއި ިޖްނީސ ިނޔަތްެއ ޮއްތަކެމްއަކމްަށ ބުެލަމީކ ަހމަޖޭެހ ަކެމްއ ޫންނަކމާަށިއ، ެއ

ޮކަބިއކްަނެވްސ   ިއާބރަާތކީ  ުނަވތަ  ބަަހކީ  އެ  ުނވަަތ  ުބނަެފިއާވކްަނ  ަފާރުތން  ަރއުްދިވ  ަމްއސަލަ  ިއާބރެާތްއ  ުނަވަތ 

ބުނެެދވަިފިއުނާވަކަމށް   ަފާރަތށް  ުހށެަހޅި  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަމްއސަަލ  ފަރާތުންުބނެ  ފިންގަރގެ    ނޯބަރޓް 

 އިރު، ވެފައިވާޖަވާބުދާރީ 

ވަނަ މާއްދާއާއި އެ    2)ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ާޤނޫނު( ގެ    2014/16ާޤނޫނު ނަންބަރު  

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާމެދު ޖިންސީ    38ާޤނޫނުގެ  

ގޯނާކުރުމުގެ  ފަރާތުން   ފުރައްސާރަކުރުމާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސަބަބަށްޓަކައި  ބުރަނުވެވޭ  ހިންގާފައިވާކަމަށް  ޢަމަލެއް 

އެދިފައިވާފަދަ އަމުރެއް މި މައްސަލަ ރައްދުވި ނޯބަރޓް ފިންގަރގެ މައްޗަށް ކުރާނެ ހަމައެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި  

 ނިންމައިފީމެވެ.  މެންބަރުންގެ އިއްތިފާުޤން މި މައްސަލަ މައްސަލަ ބެލި މަޖިލީހުގެ

 1444 ލާއޫ ޖުމާދަލް 28

 2022ސެންބަރު ޑ22ި 

 

  
 

 

 މަރްޔަމް ޝަމްޢާ އިބްރާހީމް  މިފްރާޒް ނިޒާރު هللا ޢަބްދު  ލީލާ އިބްރާހީމްމަނިކު 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު           ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު
 )ރިޔާސަތު(

 ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރުވަޒީފާއާބެހޭ 


