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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 /VTR/IJ/2022-43200ނަންބަރު: 
 

 

 އިޖުރާއީގޮތުން ނިންމި ގޮތް 

 
 VTR/2022/164 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ހޫ ޒިއަން ނާން / ޗައިނާ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (EJ5494998 ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު:)

 ލިމިޓެޑް   ބެއިޖިންގ އަރބަން ކޮންސްޓްރަކްަޝން ގްރޫޕް ކޯ.، މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް: 

 

މި   ހުށަހަޅާފައިވާ  ރައްދުވާގޮތަށް  ލިމިޓެޑަށް  ކޯ.،  ގްރޫޕް  ކޮންސްޓްރަކްަޝން  އަރބަން  ބެއިޖިންގ  ނާން  ޒިއަން  ހޫ 

ކުންފުނީގެމައްސަލައަށް   އެންމެހައި    އެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލައިގައި  މި  ނާން  ޒިއަން  ހޫ  ޖަވާބުދާރީވީއިރު،  ފަރާތުން 

ސަލައަކީ ބެއިޖިންގ އަރބަން ކޮންސްޓްރަކްަޝން ގްރޫޕް ކޯ.، ލިމިޓެޑުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ބަލައި ދިރާސާކުރިއިރު މި މައް

މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައިވާ  ގޮތަށް  ރައްދުވާ  މި    މައްޗަށް  ފަރާތުން  ނާންގެ  ޒިއަން  ހޫ  އެގޮތުން  ނޫންކަމަށާއި، 

ވަޒީފާ ދިން ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި  ފާގެ އެއްބަސްވުމަށް ބަލާއިރު، ހޫ ޒިއަން ނާންއަށް  މައްސަލައިގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ވަޒީ

ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަނީ ބެއިޖިންގ އަރބަން ކޮންސްޓްރަކްަޝން ގްރޫޕް ކޯ.، ލިމިޓެޑުން ނޫންކަމަށާއި، ވަޒީފާ ދިން  

ކޯ   އިންޖިނިއަރިންގ  ކޮންސްޓްރަކްަޝން  ޑޮންޕިންގ  ސިޗުއާން  ފަރާތަކީ  އޮންނަ  ބަޔާންކޮށްފައި  ގޮތުގައި  ފަރާތެއްގެ 

މަށާއި، އަދި ހޫ ޒިއަން ނާން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ލިޔުމެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުމަށް ބަލާއިރުވެސް  ލިމިޓެޑްކަ

ނޫންކަމަށާއި،  ލިމިޓެޑުން  ކޯ.،  ގްރޫޕް  ކޮންސްޓްރަކްަޝން  އަރބަން  ބެއިޖިންގ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  އެފަރާތް 

ސިޗުއާ ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ލިމިޓެޑުންކަން  އެފަރާތް  ކޯ  އިންޖިނިއަރިންގ  ކޮންސްޓްރަކްަޝން  ޑޮންޕިންގ  ން 
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އެނގެން އޮތްއިރު، ވަޒީފާ ދިން ފަރާތާއި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ފަރާތް ސާފުކޮށް އެނގެން އޮށްވައި އެއްވެސް ާޤނޫނީ 

މަ މައްޗަށް  ލިމިޓެޑުގެ  ކޯ.،  ގްރޫޕް  ކޮންސްޓްރަކްަޝން  އަރބަން  ބެއިޖިންގ  ނެތި  ރައްދުވާގޮތަށް އަސާސެއް  އްސަލަ 

ބެއިޖިންގ   ޙައިިޞއްޔަތު  ާޤނޫނީ  ޖަވާބުދާރީވުމުގެ  ދަޢުވާއަށް  ޙާލަތުގައި  މި  ނުފެންނާތީއާއި،  ކުރެވިދާނެކަމަށް  ދަޢުވާ 

އަރބަން ކޮންސްޓްރަކްަޝން ގްރޫޕް ކޯ.، ލިމިޓެޑުގެ ކިބައިގައި އޮންނާނެކަމަށް ނުފެންނާތީއާއި، ާޤނޫނީ ޙައިިޞއްޔަތު 

ފަރާތަކު ނުފެންނާތީ، ނެތް  އޮތްކަމަށް  ސަބަބެއް  ާޤނޫނީ  ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭނެ  ދަޢުވާއަށް  މި  ގޮތުން  މައުޫޟޢީ  ން 

ވަޒީފާއާބެހޭ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ރައްދުވާގޮތަށް  މައްޗަށް  ލިމިޓެޑުގެ  ކޯ.،  ގްރޫޕް  ކޮންސްޓްރަކްަޝން  އަރބަން  ބެއިޖިންގ 

ނަންބަރު   މައްސަލައެއް    VTR/2022/164ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭނެ  ކުންފުނިން  އެ  މައްސަލައަކީ 

ޙައިިޞއްޔަތެއް   ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭނެ  ގޮތުން  މައުޫޟޢީ  ކުންފުނިން  އެ  މައްސަލައިގައި  މި  އަދި  ނޫންކަމަށާއި، 

އަޅައި މި މައްސަލަ  ނެތްކަމަށާއި އަދި މިއީ މައުޫޟޢީ ގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެ މައްސަލައެއް ނޫންކަމުގައި ކަނޑަ

 ބާޠިލުކޮށްދިނުމަށް އެދި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހެޅި އިޖުރާއީ ނުކުތާއަށް ާޤނޫނީގޮތުން ނަޒަރުކުރާއިރު،  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަރކް ވީޒާއާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް   އިދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕެޓްގެ ވެބްސައިޓުގައާ

ވަ ހުށަހެޅި  ދީފައިވާ  މައްސަލަ  ލެޓަރގައި  އޮބްޖެކްަޝން  ނޯ  ދީފައިވާ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކާޑުގައާއި،  ރކް 

ކޯ.،   ގްރޫޕް  ކޮންސްޓްރަކްަޝން  އަރބަން  ބެއިޖިންގ  ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  ގޮތުގައި  އެމްޕްލޯޔަރގެ  ފަރާތުގެ 

މައްސަލައާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ    VTR/2020/143ލިމިޓެޑްކަމަށާއި، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނަންބަރު  

ލިޔެކިޔުންތަކަށް   HC-A/271/2012ނަންބަރު   ގޮތަށާއި  ހިނގާފައިވާ  ކަން  މައްސަލައިގައި  މި  ަޤިޟއްޔާއާއި، 

ބެލުމުން މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވަޒީފާދިން ފަރާތަކީ ބެއިޖިންގ އަރބަން ކޮންސްޓްރަކްަޝން  

ގައި ބޭއްވުނު މައްސަލައިގައިގެ އަޑުއެހުމުގައި މައްސަލަ    2022ސެޕްޓެންބަރު    26ރޫޕް ކޯ.، ލިމިޓެޑްކަމަށް ބުނެ  ގް

 ހުށަހެޅި ހޫ ޒިއަން ނާންގެ ފަރާތުން ޖަވާބުދާރީވީއިރު، 

  97 ާޤނޫނުގެ  )ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގައި 'މުވައްޒަފު' މާނަކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު، އެ  2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  

 ވަނަ މާއްދާގައި، 
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މިބަހުގެ   އަދި  މީހާއަށެވެ.  ޚިދްމަތްދޭ  ދަށުން  އެއްބަސްވުމެއްގެ  އަދާކުރުމުގެ  ވަޒީފާ  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  ""މުވައްޒަފު" 

 ސް ހިމެނޭގޮތަށެވެ." މާނައިގައި، މިނިވަންނޫން ކޮންޓްރެކްޓަރާއި ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް، ކުރިން މަސައްކަތް ކޮށްދީފައިވާ މުވައްޒަފުންވެ 

 ؛އަދި ހަމަ އެ މާއްދާގައި

ވަޒީފާދޭ ކޮންމެ މީހަކާއި،   "ވަޒީފާދޭ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން، މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް " 

ކޮންމެ  އެކުލެވިގެންވާ  މައްޗަށް  މީހުންގެ  ސަރުކާރާއި،  އަ  ކުންފުންޏަކާއި،  މިނިވަންނޫން  ޖަމާޢަތަކަށެވެ.  މާނަކުރުމުގައި،  މި  ދި 

 ދޭ ކޮންޓްރެކްޓަރުންގެ ޚިދްމަތް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކާއި ވަޒީފާދޭ އެފަދަ ފަރާތްތަކުގެ، ވާރިސުންނާއި އެފަރާތްތަކުގެ ބަދަލުގައި އުފެ 

 ".ފަރާތްތައްވެސް ހިމެނޭގޮތަށެވެ ފަރާތްތަކާއި، އެފަދަ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތައް، ޤާނޫނީ ގޮތުން ނަޤުލުވާ  

ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި ބަޔާންކުރެވިފައިވާކަން  ޢިބާރާތުން  ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު    ،މި    13)ވަޒީފާއާބެހޭ 

     ؛ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި

އެކުލެ  ލިޔުންތަކަކުން  ނުވަތަ  ލިޔުމަކުން  ދެމެދު  މުވައްޒަފަކާއި،  ކޮންމެ  ފަރާތާއި،  އެއްބަސްވުމެއް  "ވަޒީފާދޭ  ވަޒީފާގެ  ވިގެންވާ 

 އޮންނަންވާނެއެވެ..."                                                               

                  ؛                                          ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ 15މި ފަދައިން ބަޔާންކުރެވިފައިވާކަމާއި، އެ ާޤނޫނުގެ 

ފަރާތަކުންވެސް  ކޮންމެ  ވަޒީފާދޭ  މެނުވީ،  ޙާލަތުގައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ރ(  މާއްދާގެ  އަދާކުރަންޖެހޭ  ، "މި  ވަޒީފާގައި  އެ 

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

ޢިބާރާތުން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއިމި  ނަންބަރު    ،ކަން  'މުވައްޒަފު'    2008/2ާޤނޫނު  ގައި  ާޤނޫނު(  )ވަޒީފާއާބެހޭ 

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

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

އެންމެ އަސާސީ ގޮތަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި މުވައްޒަފާ ދެމެދު ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް ލިޔުމުން އޮތްތޯއާއި  

އޮތުމާއި އެނގެން  ދެނެގަތުންކަން  އޮތްތޯ  ބަޔާނެއް  ވަޒީފާ  ނަންބަރު   ،މުވައްޒަފުގެ  ހައިކޯޓުގެ    ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

2012/HC-A/271  ި؛ަޤިޟއްޔާގައ 
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)ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ ބާރު ހިންގޭނެ "މުވައްޒަފު" ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގައި    2/ 2008")ބ( ފަސްވަނަކަމަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  

އެއްބަސްވުން   ވަޒީފާގެ  ލިޔުމުން  ދެމެދު  މުވައްޒަފާއި  ފަރާތާއި  ވަޒީފާދޭ  އޮތްގޮތުން  އެކުލަވާލުން  މާނަކޮށްފައި 

ނަންބަރު   ޤާނޫނު  ނެތުމަކީ  ނެތް  ކުރެވިފައި  މިކަން  ލާޒިމުކޮށްފައިވާ  މައްޗަށް  ފަރާތްތަކުގެ  ވަޒީފާދޭ  ލާޒިމުކޮށްފައިވީނަމަވެސް، 

ވަޒީފާދޭ   2/ 2008 އަދާކުރުން  ޙައްޤުތައް  ބުނާ  ލިބިދޭންޖެހޭކަމަށް  މުވައްޒަފަކަށް  ބަޔާންކުރެވިގެންވާ  ގައި  ޤާނޫނު(    )ވަޒީފާއާބެހޭ 

އޮންނާތީ  އެނގެން  ނުދާނެކަމެއްކަން  ކެނޑިގެން  ކިބައިން  މިދެފަރާތުގެ  ، ފަރާތުގެ  ދެނެގަތުމުގައި  "މުވައްޒަފު"  ޙާލަތުގައި  މިފަދަ 

ދެނެގަނެވިދާނެކަމާއި،  ނޫންކަން  ނުވަތަ  މުވައްޒަފެއްކަން  އެއީ  ރިޢާޔަތްކޮށް  މައްޗަށް  ގޮތުގެ  ބަހައްޓާފައިވާ  ޢަމަލުތައް    ދެމެދުގައި 

ނުވާ  މިގޮތު  އެކުލަވާލެވިފައި  ލިޔުމުން  އެއްބަސްވުމެއް  އަދާކުރުމުގެ  ވަޒީފާ  ޢިޝާރާތްކުރާފަދަ  ޤާނޫނުގައި  ވަޒީފާއާބެހޭ  ން 

ގޮތްތަކެއް   އެހެން  އިތުރު  ދެނެގަންނާނެ  ނޫންކަން  މުވައްޒަފުންކަން ނުވަތަ  އެފަރާތްތަކަކީ  ތެރެއިން  މީހުންގެ  ތިބޭ  ޙާލަތްތަކުގައި 

ދި  ޙާލަތުތަކެއް  ޖަމާޢަތެއްގެ  ނުވަތަ  އެ  ވެސް  ދިވެހިރާއްޖެ  ބަޔާންކުރެވިފައިނުވިނަމަވެސް،  ޤާނޫނުގައި  ވަޒީފާއާބެހޭ  ވެހިރާއްޖޭގެ 

މެންބަރެއްކަމުގައިވާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ލޭބަރ އޯގަނައިޒޭޝަން )އައި.އެލް.އޯ( ގައި މިފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި ޢަމަލުކުރެވޭނެ ގޮތްތައް  

ގައިޑްލައިނެއްކަމުގަ  ރިކޮމެންޑޭޝަން  ބަޔާންކުރާ  ރިލޭޝަން  އެމްޕްލޯއިމަންޓް  ބަލާއިރު،  198)ނަންބަރު    2006އިވާ  އަށް   )

ވާޤިޢާތަކަށްކަމަށް  މައްސަލައެއްގެ  ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނީ  ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި  ވުޖޫދުގައިވާކަން  ގުޅުން  ވަޒީފާގެ  ދެމެދު    ދެފަރާތުގެ 

ރިޢާޔަތްކުރެވިދާ  އެގޮތުން،  ތެރޭގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،  ކަންތައްތަކުގެ  އޭނާ  ، ނެ  ނުވަތަ  ތަބީޢަތު  މަސައްކަތްކުރާ  މީހަކު 

ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަނާއި ،  މަސައްކަތްކުރާ ވަގުތުތަކާއި  ކޮންޓްރޯލުގައި ހުރި  ، އަދި އެމީހަކު  މަސައްކަތްކުރަން  ފަރާތުގެ  ވަޒީފާދިން 

މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރާ ސާމާނު ހޯދައިދޭ ފަރާތްތަކުގެ  ،  ތަށާއި މުސާރަދޭ ގޮ ،  މާލީގޮތުން ބަރޯސާވެފައިވާ މިންވަރާއި ،  މިންވަރާއި 

، މިފަދަ ކަންކަމަށް ބެލުމަށްފަހު  މަސައްކަތްކުރަނީ ޖުމްލަކޮށް ނުވަތަ ހަމައެކަނި އެހެން ފަރާތެއްގެ މަންފާއަށްޓަކައިތޯއާއި ،  މައްޗަށާއި 

ބަޔާންކޮ  ކަނޑައެޅިދާނެކަމަށް  މުވައްޒަފެއްކަމަށް  މީހަކީ  އިޝާރާތްކުރެވުނު  އެފަދަ  އިސްވެ  އެގޮތުން،  އެނގޭކަމާއި،  ށްފައިވާކަން 

ބައެއް އުޞޫލުތަކަކީ ކެނެޑާ، އިނގިރޭސިވިލާތް، އިޓަލީ އަދި އަޔަލެންޑް ފަދަ ދުނިޔޭގެ ކުރިއަރާފައިވާ ތަހުޒީބީ މުޖުތަމަޢުތަކުގައި  

 އެނގެން އޮންނަކަމެވެ."    މުވައްޒަފެއްކަން ކަނޑައެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދާ އުޞޫލުތަކެއްކަން 

މިފަދައިން ބަޔާންކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭއިރު، މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހެޅި ވަޒީފާގެ  

އެ އެއްބަސްވުމަކީ ސިޗުއާން ޑޮންގްޕިންގ އިންޖިނިއަރިންގ ކޮންސްޓްރަކްަޝން  ، އެއްބަސްވުމުގެ ތަރުޖަމާއަށް ބެލިއިރު

ލިމިޓެޑާކޮމްޕެ ދެމެދު    އިނީ  ފަރާތާއި  ހުށަހެޅި  އެއްބަސްވުމެއްކަން    2022މާރިޗު    09މައްސަލަ  ގައި ސޮއިކުރެވުނު 

ޑޮންގްޕިންގ   ސިޗުއާން  ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  ގޮތުގައި  ފަރާތެއްގެ  ވަޒީފާދޭ  އެގޮތުން  އޮންނަކަމާއި،  އެނގެން 

 ؛ނގެން އޮންނަކަމާއި، އެ އެއްބަސްވުމުގައިއިންޖިނިއަރިންގ ކޮންސްޓްރަކްަޝން ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްކަން އެ 
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“In accordance with the Labor Contract Law of the Peoples Republic of China and other 

laws, regulations and rules, Party A and Party B agree to sign and abide by this labor 

Contract on the basis of equality and voluntary agreement.” 

މުން މި އެއްބަސްވުމަށް ހިނގާނީ ޗައިނާގެ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުންތަކާބެހޭ ާޤނޫނާއި، ޗައިނާގެ  މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވު

 ؛ވަނަ މާއްދާގައި 4އެހެނިހެން ާޤނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތައްކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، އެ އެއްބަސްވުމުގެ 

“Party A is the Labor subcontractor of the Process Project of Maldives freight station 

and shall comply with the management requirements of the employer and the general 

contractor on the project site. Party B knows and recognizes the management 

requirements and work instructions of the Employer and the general contractor.” 

ލިމިޓެޑްއަކީ   ކޮމްޕެނީ  ކޮންސްޓްރަކްަޝން  އިންޖިނިއަރިންގ  ޑޮންގްޕިންގ  ސިޗުއާން  ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން  މިފަދައިން 

ޑޮންގްޕިންގ   ސިޗުއާން  ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެގޮތުން  އޮންނަކަމާއި،  އެނގެން  ސަބްކޮންޓްރެކްޓަރުކަން 

ކޮންސްޓްރަކްަޝ ބެއިޖިންގ  އިންޖިނިއަރިންގ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މުވައްޒަފެއްކަމަށާއި،  ލިމިޓެޑްގެ  ކޮމްޕެނީ  ން 

އަރބަން ކޮންސްޓްރަކްަޝން ގްރޫޕް ކޯ.، ލިމިޓެޑުގެ ކުއޯޓާގެ ދަށުން ރާއްޖެ އެތެރެކުރެވިފައިވާނީ ރާއްޖޭގައި ފްރައިޓް 

އެ ކުރުމަށްކަން  މަސައްކަތް  ޕްރޮޖެކްޓުގެ  ާޤއިމުކުރުމުގެ  މައްސަލައިގެ  ސްޓޭަޝނެއް  މި  އޮންނަކަމާއި،  ނގެން 

ފަރާތް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބެލުމުން،  އެއްބަސްވުމަށް  ވަޒީފާގެ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވާިޤއާތަކަށާއި 

ކުރާ   އެ  ފެންވަރާއި،  މަސައްކަތުގެ  ވަުޤތާއި،  ތަނާއި،  ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ  މަސައްކަތް  ތަނާއި،  މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ 

ތާ ގުޅިގެން ދޭންޖެހޭ އުޖޫރައިގެ މިންވަރާއި އަދި އުޖޫރަ ދެވޭނެ ދުވަސް ކަނޑައެޅުމާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  މަސައްކަ

މޮނީޓަރކޮށް   މުވައްޒަފު  ކަންކަމުގައި  އަޚުލާާޤގުޅޭ  ކަންކަމާއި  ރައްކާތެރިކަމާގުޅޭ  ިޞއްޙީ  އަދި  ސަލާމަތާއި  ފަރާތުގެ 

އެ   ލިބިދީފައިވަނީ  ޙައްުޤ  އެޅުމުގެ  އިންޖިނިއަރިންގ  ފިޔަވަޅު  ޑޮންގްޕިންގ  ސިޗުއާން  ބަޔާންކުރާ  އެއްބަސްވުމުގައި 

 ކޮންސްޓްރަކްަޝން ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑަށްކަން އެނގެން އޮތުމުން، 
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ރިޢާޔަތްކުރާއިރު އުސޫލުތަކަށް  ާޤނޫނީ  ދެންނެވުނު  ކޮންސްޓްރަކްަޝން    ،އިސްވެ  އަރބަން  ބެއިޖިންގ  މައްސަލައިގައި 

މަ ލިމިޓެޑާއި  ކޯ.،  ބެއިޖިންގ  ގްރޫޕް  އިތުރުން،  ނެތުމުގެ  އެއްބަސްވުމެއް  ވަޒީފާގެ  ދެމެދު  ފަރާތާ  ހުށަހެޅި  އްސަލަ 

އަރބަން ކޮންސްޓްރަކްަޝން ގްރޫޕް ކޯ.، ލިމިޓެޑަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މަސައްކަތާއި، މުސާރަ ކަނޑައަޅައި  

ން ކުރާ މަސައްކަތް ވިލަރެސްކޮށް ވަޒީފާއިން  މުސާރަ ދިނުމާއި، މަސައްކަތް ކުރާ ވަުޤތާއި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތު

ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  ކޮންޓްރޯލެއް  އެއްވެސް  ބާރުފަދަ  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  ކަނޑައެޅުމާއި،  ޙާލަތްތައް  ވަކިކުރެވޭނެ 

ބުރަވެވޭތީއާއި،    ގައި ވަށައިގެންވާ ކަންތައްތަކަށް ބެލުމުން އެނގެން ނެތްކަމަށްފަރާތުގެ މައްޗަށް އޮތްކަން މި މައްސަލައި

ޔަތްކުރާއިރު  ޢާއިސްވެބަޔާންކުރެވުނު އެންމެހައި ކަންކަމަށާއި، މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު ލިޔެކިއުންތަކަށް ރި

މި މައްސަލައަކީ ބެއިޖިންގ    ،މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ މުވައްޒަފެއްކަމަށް ބުރަނުވެވޭތީ

ކޮ ގެންދެވިދާނެ  އަރބަން  ކުރިއަށް  ހުށަހެޅި  ގޮތަށް  ރައްދުވާ  މައްޗަށް  ލިމިޓެޑުގެ  ކޯ.،  ގްރޫޕް  ންސްޓްރަކްަޝން 

 މައްސަލައެއް ނޫން ކަމުގައި ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ. 
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