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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

 VTR/2022/164 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް މަޖުބޫރުކުރުން މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2022އޮގަސްޓު  17 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2022އޮކްޓޫބަރު  09 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 ހޫ ޒިއަން ނާން )ޗައިނާ(  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (EJ5494998ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު: )

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

 (FC-0024/2015)ކުންފުނި ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު: 

 
  

 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

މައްސަލައަކީ،   ނަންބަރު:  މި  )ޕާސްޕޯޓް  ނާން  ޒިއަން  ކޮންސްޓްރަކްަޝން  EJ5494998ހޫ  އަރބަން  ބެއިޖިންގ   )

ކޯ ވަކިވުމަށް    .،ގްރޫޕް  ވަޒީފާއިން  ޚިލާފަށް  ާޤނޫނާ  ދަނިކޮށް  އަދާކުރަމުން  ވަޒީފާ  ޓްރާންސްލޭޓަރެއްގެ  ލިމިޓެޑުގައި 

މަޖުބޫރުކޮށްފައިވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ާޤނޫނާ ޚިލާފަށްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  

އިޢާދަކޮށްދިނުމަށާއި، އަނބުރާ  މުސާރާއާއި    ވަޒީފާ  ލިބެންޖެހޭ  ހަމައަށް  ތާރީޚާ  އިޢާދަކޮށްދޭ  އަނބުރާ  ވަޒީފާ  އަދި 
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ޢިނާޔަތްތައް އެކީ އެއްފަހަރާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، އަދި ާޤނޫނު ނަންބަރު  

ގެ    2008/2 ާޤނޫނު(  މައް  29)ވަޒީފާއާބެހޭ  ދަށުން  ގެ  )ރ(  މާއްދާގެ  ކުރިމަތިވި  ވަނަ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  ސަލަ 

ބަދަލަކީ މައްސަލަ   އެ  ބަދަލެއް ނަގައިދިނުމަށާއި  އެކަށީގެންވާ  ޓްރައިބިއުނަލުން  ގެއްލުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް  އެންމެހައި 

ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް ކަމުގައި  ބަދަލެއް  ދޭންޖެހޭނެ  ފަރާތުން  ކޮންސްޓްރަކްަޝން އެދި    ރައްދުވި  އަރބަން    ބެއިޖިންގ 

ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅެމުން ބަލާފައިވާ    2022އޮގަސްޓު    17ރައްދުވާގޮތަށް  ލިމިޓެޑަށް    .،ގްރޫޕް ކޯ

 މައްސަލައެކެވެ.   

 މެންބަރުގެ ރައުޔު 

 ރައުޔު   މިފްރާޒް ނިޒާރުގެ هللا ޢަބްދު 

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

ނަންބަރު:   .1 )ޕާސްޕޯޓް  ނާން  ޒިއަން  ހޫ  ފަރާތްކަމުގައިވާ  ހުށަހެޅި  ފަހުން EJ5494998މައްސަލަ  )މީގެ   )

ވަޒީފާއާބެހޭ   ގޮތުން  ހުށަހެޅުމުގެ  މައްސަލަ  ފަރާތް(  މުޚާޠަބުކުރެވޭ  ގޮތުގައި  ގެ  ފަރާތް"  ހުށަހެޅި  "މައްސަލަ 

ބަ ގައި  ފޯމު'  ހުށަހަޅާ  'މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  ނަޒަރުކުރުމުންޓްރައިބިއުނަލަށް  ކަންކަމަށް  މައްސަލަ    ،ޔާންކޮށްފައިވާ 

ފަރާތަކީ   ފެށިގެން    2022މާރިޗު    04ހުށަހެޅި  ކޯ.،  އިން  ގްރޫޕް  ކޮންސްޓްރަކްަޝން  އަރބަން  ބެއިޖިންގ 

އަދާކުރި  ލިމިޓެޑް ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތެއްކަމަށާއި،  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ވަޒީފާ  ޓްރާންސްލޭޓަރެއްގެ  ގައި 

ގޮތުގައި  މަާޤ މުސާރައިގެ  ނުވަތަ    4،500މުގެ  ޔޫއާން(  ފަސްސަތޭކަ  ހާސް  )ދިހަހާސް  10،216/-)ހަތަރު  ރ. 

ރ. 908/-)ހަތަރުސަތޭކަ ޔޫއާން( ނުވަތަ    400ދުއިސައްތަ ސޯޅަ ރުފިޔާ( އާއި، އޯވާސީސް ޢިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި  

 ވެއެވެ. އިފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފަލިބެމުންދިޔަކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި )ނުވަސަތޭކަ އަށެއް ރުފިޔާ( 

)މީގެ ފަހުން "މައްސަލަ  ލިމިޓެޑް    .،އަރބަން ކޮންސްޓްރަކްަޝން ގްރޫޕް ކޯއެގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް   1.1

ރައްދުވި ފަރާތް" ގެ ގޮތުގައި މުޚާޠަބުކުރެވޭ ފަރާތް( އަށް ރައްދުވާގޮތަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ަޝކުވާ  



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ބެއިޖިންގ އަރބަން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ގްރޫޕް ކޯ ލިމިޓެޑަށް 
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ދަނިކޮށް،    ،އަސާސަކީހުށަހެޅުމުގެ   އަދާކުރަމުން  ވަޒީފާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ގައި    2022މޭ    17މައްސަލަ 

މި   މަޖުބޫރުކޮށްފައިވާތީކަމަށާއި،  ވަކިވުމަށް  ވަޒީފާއިން  ޚިލާފަށް  ާޤނޫނާ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ހުށަ މައްސަލަ  ބަލާއިރު،  ގޮތަށް  ހިނގާފައިވާ  ކަން  މަސަ ހެމައްސަލައިގައި  ފަރާތް  ދިޔަ  ޅި  އްކަތްކުރަމުން 

ތިބުމަށް  މުވައްޒަފުން  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އުޅެމުންދިޔައީ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މުއްދަތުގައި 

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޑޮމިޓޮރީގައިކަމަށާއި، އެ ޑޮމިޓޮރީގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އުޅުނީ ލީލީ ކިޔާ މުވައްޒަފަކާ  

މައްސަ  އުނދައެއްކޮށްކަމަށާއި،  އެތައް  ސަބަބުން  ލިލީގެ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  ތަކްލީފްތަކެއް  ގޫލަ  ތަކާއި 

އުލުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  ޙަތަޙައްމަލްކުރަންޖެހުނުކަމަށާއި، އެގޮތުން ލިލީގެ ފަރާތުން މަސައްކަތުގެ މާ

އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ    ބިރު ދެއްކުމާއި ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ ގެއްލުން ކުރިމަތިވެފައިވާކަމަށާއި،

ކަންތައް   އެފަދައިން  އަދި  ގެއްލުންދީފައިވާކަމަށާއި،  މުދަލަށްވެސް  އަގުބޮޑެތި  ތަކެއްޗާއި  ހިފާގެންގުޅޭ 

ވަމުންދަނިކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެ ޑޮމިޓޮރީއިން ނިކުތުމަށް އަންގައި އަދި ލިލީއަށް ވަކިން ޙާއްަޞ 

ހެދުމަށް ބައެއް  ޑޮމިޓޮރީއެއް  ގެންދިޔަ  މަސައްކަތްކުރަމުން  ދަށުން  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ   

 ސުޕަވައިޒަރުންނަށް އަންގާފައިވާކަމަށާއި، 

އެމީޓިންގގައި    2022މޭ    14 1.2 އަންގައި  ދިޔުމަށް  މީޓިންގއަކަށް  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދުވަހު  ވަނަ 

ވަކިވުމަށްފަހު  ވަޒީފާއި ފަރާތުގެ    10ން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދޫކޮށް،  ދިވެހިރާއްޖެ  ދުވަސްތެރޭގައި  )ދިހައެއް( 

ޤައުމަށް އަނބުރާ ދިޔުމަށް އެންގިކަމަށާއި، މިކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އިންކާރުކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި،  

އެ ބުނުމުން  ނުކުރެވޭނެކަމަށް  މަޖުބޫރު  އެފަދައިން  ގޮތުގައި  އަދި  މެނޭޖަރެއްގެ  ޕްރޮޖެކްޓް  ތަނުގައި 

މައްސަލަ   ޔީ  ލިޔު  ބުނެ  އޮންނާނެކަމަށް  ބާރު  އެންގުމުގެ  އެގޮތަށް  އަށް  ޔޫ  ލިޔު  ދިޔަ  މަސައްކަތްކުރަމުން 

ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  ހިފަހެއްޓިކަމަށާއި،  ބަންދުކޮށް  ގެންގޮސް  ކޮޓަރިއަކަށް  އެކަހެރިކުރެވިފައިވާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި 

ކޮންޓެއިނަރެއްގެ    ފަރާތް ހުރި  ނުކޮށް  ބޭނުން  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ހިފަހައްޓާފައިވަނީ  ބަންދުކޮށް 

ތެރޭގައިކަމަށާއި، އެ ކޮންޓެއިނަރުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ބަހައްޓާފައިވަނީ ބޭރުން ކޮންޓެއިނަރުގެ ދޮރު  

 އެތަނުން ބޭރަށް ނިކުމެވޭނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތް ތަޅުލުމަށްފަހު، އެތެރެއިން ދޮރު ހުޅުވޭނެ ގޮތެއްނެތި އަދި
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މައްސަލަ   ވަކިވުމަށް  ވަޒީފާއިން  އެފަރާތް  ފަހުންވެސް  ބަންދުކުރި  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގޮތަށްކަމަށާއި، 

ވްސް  ރައްދުވި ފަރާތުން އިންޒާރުކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އަދި ބަންދުކުރި މުއްދަތުގައި ޗައިނާ އެމްބަސީއަށާއި މޯލްޑި

ބަންދުކުރި   އިތުރުން  މީގެ  މަނާކުރިކަމަށާއި،  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގުޅަން  ސަރވިސްއަށް  ޕޮލިސް 

ރައްދުވި    10މުއްދަތުގައި   މައްސަލަ  ވީސާ  ވާރކް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ތެރޭގައި  ދުވަސް  )ދިހައެއް( 

ބި ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޙަވާލުކުރުމަށްބުނެ  އެއަށްފަހު  ފަރާތަށް  އި  ގަ  2022މޭ    17ރުދެއްކިކަމަށާއި، 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެފަރާތުގެ މުސާރައާއި އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތައް ލިބޭނީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  

މަޖުބޫރުކޮށް   ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބުނެ  ވަކިވުމުންކަމަށް  ވަޒީފާއިން  ދެފަރާތުން ބުނެފައިވާގޮތަށް 

 ގައި ސޮއިކުރުވާފައިވާކަމަށެވެ. އެއްބަސްވެގެން ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް ގެންނަނީކަމަށް ބުނާ ލިޔުމެއް

ނުވަތަ   1.3 ވަކިކުރުން  ވަޒީފާއިން  މަޖުބޫރުން  ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ  އިތުރަށް  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

Constructive dismissal  ާފަރ ދޭ  ވަޒީފާ  ސީރިއައަކީ  އެއްބަސްވުމާ  ވެފައިވާ  އެފަރާތުން    ސް ތުން 

ވަޒީފާއިން   މަޖުބޫރުވެގެން  ފަރާތް  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ސަބަބުން  ޢަމަލުގެ  ފަރާތުގެ  ވަޒީފާދޭ  ޚިލާފެއްވެފައި 

ސީރިއަށް  ޚިލާފުވެފައިވުމަކީ  އެއްބަސްވުމާ  ވެފައިވާ  އެފަރާތުން  ފަރާތުން  ވަޒީފާދިން  ވަކިވާންޖެހުންކަމަށާއި، 

ހިފަހައްޓައި،  ޚިލާ ބަންދުކޮށް  ތަނެއްގައި  އެފަރާތް  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ކަނޑައެޅުމުގައި  ފެއްތޯ 

އެފަރާތުގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ނުދޭނެކަމަށް ބިރުދައްކައި، އަނބުރާ ަޤއުމަށް ފޮނުވާލާނެކަމަށް އިންޒާރުކޮށް  

އެ ވެފައިވާ  ދެމެދުގައި  ދެފަރާތުގެ  ވަޒީފާއިން  ހެދުމަކީ  މުވައްޒަފަކު  ގެއްލުވާލައި  އަސާސް  އްބަސްވުމުގެ 

ކޮށްފައިވާ   ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ނުކޮށް  ކަންކަން  ލާޒިމްވާ  ފަރާތަށް  ވަޒީފާދޭ  ވަކިކުރުމަށްޓަކައި 

ވަކިކޮށްފަ ވަޒީފާއިން  ނާން  ޒިއަން  ހޫ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އަދި  ޢަމަލެއްކަމަށާއި  ނީ  ވައިލާއިންސާނީ 

 މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ފުރިހަމަކުރުމެއްނެތިކަމަށެވެ. 

ވަނީ ާޤނޫނާ ޚިލާފަށް އިމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފަ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ،   .2

އިޢާދަކޮށްދިނުމަށާ އަނބުރާ  ވަޒީފާ  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ތާރީޚާ  ކަމަށް  އިޢާދަކޮށްދޭ  އަނބުރާ  ވަޒީފާ  އަދި  އި 

ދޭންޖެހޭނެކަމަށް   ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެއްފަހަރާ  އެކީ  ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި  ލިބެންޖެހޭ  ހަމައަށް 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ބެއިޖިންގ އަރބަން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ގްރޫޕް ކޯ ލިމިޓެޑަށް 
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ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ    29)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، އަދި ާޤނޫނު ނަންބަރު  

އްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ކުރިމަތިވި އެންމެހައި ގެއްލުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ޓްރައިބިއުނަލުން އެކަށީގެންވާ  ދަށުން މަ

ބަދަލެއްކަމުގައި   ދޭންޖެހޭ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އެބަދަލަކީ  ނަގައިދިނުމަށާއި،  ބަދަލެއް 

  ާފަހަގުކެރެވެއެވ.   ށަހަޅާ ފޯމު' އަށް ނަޒަރުކުރުމުން'މައްސަލަ ހުިއްސެވަބާޔްނކޮށަްފިއާވ   ކަނޑައަޅައިދިނުމަށްކަން

އަރބަން  .3 ބެއިޖިންގ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ކުރިން  ޖަވާބުދާރީވުމުގެ  މައުޫޟޢީގޮތުން  މައްސަލައިގައި  މި 

ގައި "އިޖުރާއީ ނުކުތާ ހުށަހަޅާ   2022ސެޕްޓެންބަރު    20ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން    .،ކޮންސްޓްރަކްަޝން ގްރޫޕް ކޯ

ފޯމު" މެދުވެރިކޮށް ނަގާފައިވާ އިޖުރާއީ ނުކުތާގައި ޖުމުލަގޮތެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން 

ގްރޫ ކޮންސްޓްރަކްަޝން  އަރބަން  ބެއިޖިންގ  މައްސަލައަކީ  މި  ކޯހުށަހަޅާފައިވާ  ރައްދުވާގޮތަށް   .،ޕް  ލިމިޓެޑަށް 

ބެލުމުން   އެއްބަސްވުމަށް  ވަޒީފާގެ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެގޮތުން  މައްސަލައެއްނޫންކަމަށާއި،  ހުށަހަޅާފައިވާ 

ބަޔާންކޮށްފަ ގޮތުގައި  ފަރާތެއްގެ  ދިން  ވަޒީފާ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  އަރބަން  ވަނީ  އިމައްސަލަ  ބެއިޖިންގ 

ން  ތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ސިޗުއާނޫންކަމަށާއި، ވަޒީފާދިން ފަރާތެއްގެ ގޮ ގްރޫޕް ކޯ.، ލިމިޓެޑް ކޮންސްޓްރަކްަޝން

ހުށަހެޅި  ޑޮންގްޕިންގް   މައްސަލަ  އޮންނަކަމަށާއި،  އެނގެން  ލިމިޓެޑުކަން  ކޯ  އިންޖިނިއަރިންގ  ކޮންސްޓްރަކްަޝން 

ލިމިޓެޑުން ނޫންކަމަށާއި،   .،ސްޓްރަކްަޝން ގްރޫޕް ކޯފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ބެއިޖިންގ އަރބަން ކޮން

ކޯ   އިންޖިނިއަރިންގ  ކޮންސްޓްރަކްަޝން  ޑޮންގްޕިންގް  ސިޗުއާން  ވަކިކޮށްފައިވަނީވެސް  ވަޒީފާއިން  އެފަރާތް 

ފަރާތާއި   ދިން  ވަޒީފާ  އޮންނަކަމަށާއި،  އެނގެން  ބެލުމުން  ލިޔުމަށް  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  އެފަރާތް  ލިމިޓެޑުކަން 

އަރބަން ވަ ބެއިޖިންގ  ނެތި  އަސާސެއް  ާޤނޫނީ  އެއްވެސް  އޮށްވައި  އެނގެން  ފަރާތް ސާފުކޮށް  ވަކިކުރި  ޒީފާއިން 

ކޯ ގްރޫޕް  ކުރެވިދާނެކަމަށް   .،ކޮންސްޓްރަކްަޝން  ދަޢުވާ  ރައްދުވާގޮތަށް  މައްސަލަ  މައްޗަށް  ލިމިޓެޑުގެ 

ާޤ ޖަވާބުދާރީވުމުގެ  ދަޢުވާއަށް  ޙާލަތުގައި  މި  އަރބަން  ނުފެންނާތީއާއި،  ބެއިޖިންގ  ޙައިިޞއްޔަތު  ނޫނީ 

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

ނުފެންނާތީ،  އޮތްކަމަށް  ސަބަބެއް  ާޤނޫނީ  ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭނެ  ދަޢުވާއަށް  މި  ގޮތުން  މައުޫޟޢީ  ފަރާތަކުން 

ލިމިޓެޑުގެ މައްޗަށް ރައްދުވާގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ވަޒީފާއާބެހޭ    .،ރބަން ކޮންސްޓްރަކްަޝން ގްރޫޕް ކޯބެއިޖިންގ އަ
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ނަންބަރު   މައްސަލައެއް    VTR/2022/164ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭނެ  ކުންފުނިން  އެ  މައްސަލައަކީ 

މައުޟޫޢީ ކުންފުނިން  އެ  މައްސަލައިގައި  މި  އަދި  ޙައިިޞއްޔަތެއް  ނޫންކަމަށާއި،  ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭނެ  ގޮތުން   

ނެތްކަމަށާއި އަދި މިއީ މައުޫޟޢީ ގޮތުން ކުރިން ގެންދެވިދާނެ މައްސަލައެއް ނޫންކަމުގައި ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ  

 އެވެ. ބާޠިލުކޮށްދިނުމަށް އެދިފައިވާކަން ދެންނެވުނު "އިޖުރާއީ ނުކުތާ ހުށަހަޅާ ފޯމު" އަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮވެ

 .، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މި މައްސަލައަކީ ބެއިޖިންގ އަރބަން ކޮންސްޓްރަކްަޝން ގްރޫޕް ކޯ .4

ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެ ާޤނޫނީ ހަމައެއް ނެތްކަމަށް ބުނެ މައްސަލަ  

ކުރިއަށް  ބަލައި  މައްސަލަ  މި  މައުޟޫޢީގޮތުން  ނަގާފައިވާތީ،  ނުކުތާއެއް  އިޖުރާއީ  ފަރާތުން  ރައްދުވި 

ކޮން އަރބަން  މައްސަލައަކީ  މި  ކޯގެންދިއުމަށްޓަކައި  ގްރޫޕް  ރައްދުވާގޮތަށް   .،ސްޓްރަކްަޝން  ލިމިޓެޑަށް 

ޅަންޖެހޭކަމުގައި ދެކެމެވެ. އެގޮތުން މި  ދާނެ މައްސަލަކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ކަނޑައަހުށަހަޅައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވި 

ބަލާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ކަންކަމަށާއި،  ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ދެފަރާތުން  އަންނަނިވި  މައްސަލައިގައި  އިރު 

 ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރާތިއ ިސުޗާއްނ ޮޑްންގިޕްންގ ިއްނިޖިނއިަރްނގ ޮކްންސްޓަރްކަޝްނ ޯކ ިލިމެޓްޑ ަނަމަކށް   4.1

 Labor“ަގިއ ޮސިއޮކށްފިައާވ ަވޒާީފެގ ެއްއަބްސުވްނ ުނަވަތ    2022ާމިރުޗ    09ިކާޔ ުކނުްފްނަޏާކ ެދމުެދ  

Contract” ނިގޭރިސ ތުަރަޖާމެއްއ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރުތްނ ހުށަަހޅަާފިއާވަކްނ އެނގްެނ ޮއްނަނަކާމއި،  ގެ ިއ

ެދްނެނުވުނ ެއްއަބްސުވުމެގ ަޞްއަޙަކާމމުެދ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ުސވުާލ އަުފއްދަާފިއުނާވީނ ެދްނެނުވުނ  

ެއްއަބްސުވުމ ަތުރ ޮއތް  ިލުޔަމީކ ޗިައާނ ބުަހން  ަތުރަޖާމެއްއަކަމްށ ބަަލްނޖޭެހަކުމަގިއ  ަޖާމުކެރވަިފިއާވ  ެގ ަޞްއަޙ 

 ެދެކެމެވ.  

ޭއ   4.1.1 ާޕރޓީ  ެއއަްބސުްވުމަގިއ  ެއ  ބުެލުމްނ  ެއއަްބްސުވަމްށ  ެދްނެނުވނު  ައކީ    (Party A)ެއޮގުތްނ 

ެއްމޕޯްލަޔރ ުނަވތަ ަވޒީފޭާދ ަފާރްތަތަކމާަށިއ، ަވޒާީފ ދޭ ަފާރތީަކ ިސުޗާއްނ ޮޑްނގިްޕްންގ ިއނިްޖިނައިރްނގ  

ައކީ ަވޒީފާ އާަދުކާރ ަފާރތްކަަމާށިއ، ިމ    (Party B)ޮކްންސްޓަރްކަޝްނ ކޯ ިލިމެޓޑް ަކަމާށިއ، ާޕރީޓ ބީ  
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ޫހ ަފާރަތީކ  އާަދުކާރ  ަވޒީފާ  ަދުށްނ  ެއނެގން    ެއްއަބްސުވުމެގ  ަބޔްާނޮކށަްފިއާވކްަނ  ާންނަކަމށް  ިޒައން 

ެއްއަބްސވަުމީކ   ިމ  ަކނަޑެއޅަިފިއާވ    Fixed Contractޮއްނަނަކާމިއ،  ުމއަްދުތ  ުނަވަތ  ެއްއ 

 ؛ ެއްއަބްސުވެމްއަކަމާށިއ، ިމ ެއްއބްަސުވުމެގ ާޢްނުމ ާމއާްދެއްއެގޮގުތަގިއ

“In accordance with the Labor Contract Law of the People’s Republic of China and other 

laws, regulations and rules, Party A and Party B agree and abide by this Labor Contract 

on the basis of the equality and voluntary agreement.” 

ޢަމަލުކުރުމުގަ 4.1.2 އެއްބަސްވުމަށް  ވަޒީފާގެ  މި  އޮތުމުން  ބަޔާންކޮށްފައި  ވަޒީފާގެ މިފަދައިން  ޗައިނާގެ  އި 

އުޞޫލުތަކަށް  އަދި  ގަވާއިދުތަކާއި  ާޤނޫނުތަކާއި  އެހެނިހެން  ޗައިނާގެ  ާޤނޫނަށާއި،  އެއްބަސްވުމާބެހޭ 

 )ރޫލްސް( ވަޒީފާދޭ ފަރާތުންނާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތުން ތަބާވާންޖެހޭނެކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،  

 ؛ ލުމުން)ދޭއް( ވަނަ މާއްދާއަށް ބެ 2އެއްބަސްވުމުގެ  4.1.3

“Article 2: Both parties agree that Party B agrees to work as an interpreter for the 

Maldives Freight station technology project undertaken by Party A. Working Place 

is [Maldives]. The Working place and position agreed herein can be adjusted 

according to the actual situation after both parties reach a consensus through 

negotiation.”  

ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމުން މައްސަ  4.1.4 ިއްނޖިިނައިރްނގ  ލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ  މިފަދައިން  ިސުޗާއްނ ޮޑްންގިޕްނގް 

ަޙވުާލވަެފިއާވ   ިދވިެހާރްއޭޖަގިއ  ިލިމެޓޑްުނ  ޯކ  ތުަރަޖާމެންއެގ  ޮކްންސްޓަރްކަޝްނ  ިހްނުގަމްށ  ްޕޮރެޖްކެޓްއ 

ުހށެަހ ަމްއސަލަ  ެއޮގުތްނ  އްޮނަނަކާމިއ،  ެއނެގްނ  ަފާރެތްއަކްނ  ަޢްއަޔުނުކެރވިފިައާވ  ިޅ  ަޙިއިޞްއަޔުތްނ 

ެއްއބްަސާވޮގަތަކށް   ިލިމެޓުޑްނ  ޯކ  ޮކްންސްޓރްަކަޝްނ  ިއްނިޖިނައިރްނގ  ޮޑްންގިޕްނގް  ިސުޗާއްނ  ަފާރާތިއ 

 ަވޒާީފ އާަދުކާރ ަތންަށ ުނވަަތ ގަޮތށް ބަދުަލަތެކއް ެގަނުއުމެގ ުފރަުޞުތ ޮއްތަކން ެއނެގން ޮއްނނަަކާމިއ،  
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 ؛ )ިތެނއް( ަވނަ ާމއާްދަގިއ  3ެއްއަބްސުވުމެގ   4.1.5

“Article 3: Party B shall, as required by Party A, complete the specified tasks on time 

and meet the specified quality standards.”  

ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން،   4.1.6 ޯކ  މިފަދައިން  ޮކްންސްޓަރކަްޝްނ  ިއްނިޖިނައިރްނގ  ޮޑްންގޕްިންގ  ިސުޗާއްނ 

ަމަސްއކްަތ   ަޙވުާލުކާރ  ަވިލިމެޓުޑްނ  ެފްނަވެރްއަގިއަޙވުާލުކެރޭވ  ެއކަށެީގްނާވ  ުހށެަހިޅ    ުގތްަށ  ަމްއސަަލ 

 ަފާރުތްނ ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހެނަކްނ ެއނެގްނ ޮއްނަނަކާމއި،  

 ؛)ަހަތެރްއ( ވަަނ ާމއާްދަގިއ  4ެއްއަބްސުވުމެގ   4.1.7

“Article 4: 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.” 

ިސުޗާއްނ  ިމ ެއްއަބްސުވުމަގިއ ަވޒީފިާދްނ ަފާރުތެގ ޮގުތަގިއ ބާަޔްނކާުރ  މިފަަދިއްނ ަބާޔްނޮކށަްފިއ އުޮތމްުނ،   4.1.8

ލިިމެޓަޑޮޑްންގިޕ ޯކ  ޮކްންސްޓަރްކަޝން  އްިނިޖިނައިރްނގ  ަސބް  ީކ  ްންގ  ްޕޮރެޖްކްޓެގ  ެދްނެނުވނު 

ޮއްނަނަކާމިއ،   ެއނގްެނ  ުގިޅެގްނ  ޮކްންޓެރްކަޓުރަކްނ  ާމއާްދާއ  ިމ  ަފާރުތްނ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަލަ  ެއޮގުތްނ 

ކްަލ ަކނަްތްއަތއް، ިމސަާލަކްށ  ަވޒާީފާއބޭެހ ްޓަރިއިބއުނުަލަގިއ ޭބްއުވުނ ައުޑއުެހުމަގިއ ުބނަެފއަިވީނ، ެޓކިްނ

ެބިއިޖްނގ   ޮޑިކުއަމްނޓަުތކީަކ  ރޭިލެޓޑް  ްކރްާފުޓ  ެއައރ  ުނވަަތ  ުކުރން  ަސޕަްލއި  ެޖެނޭރަޓރ  ަކަރްނޓު 

ައރަބްނ ޮކްނސްްޓަރްކަޝްނ ގޫްރުޕްނ ައިމއަްލައްށ ުކާރ ަކންތްައަތެކްއ ޫނނަްކަމާށިއ، ެއަކްނކްަނ ުކުރަމްށ  

ަނ ސްަބޮކްންޓެރކަްޓރސް  ުހްނަނިއުރ  ުހްނަނީނ  ަނގަާފިއ  ަސްބޮކްންޓެރކަްޓުރން  އެެހްނަކުމްނ  ގަާފަކަމާށއި، 

ަސްބޮކންްޓެރްކޓުަރްނަކަމާށއި،   ުކާރނީ  ކެަމްއ  ުހރާިހ  ިދުނމާ  ުމާސަރ  ުމަވްއޒުަފްނަނށް  އަެފާރްތަތުކގެ 

ޯކ ިލބަިފިއވާ  ާޓެއްއގެ  ެބިއިޖްނގ ައރބްަނ ޮކްނސްްޓަރްކަޝްނ ްގޫރްޕ ޯކ ިލމެިޓުޑްނ ަހަމެއަކިނ އަެފާރަތށް 
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އޫިޝުކާރަކަމށް  ޯކޓާ  ަދުށން  އްެއަބްސުވެމްއެގ  ޮއްނނަ  ެއްމ.ޭއ.ީސ.އްެލާއ  ުކނުްފްނޏާ  އެ  ުނވަަތ    ަދުށްނ 

 ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކާމިއ،  

 ؛ )ަހަތެރއް( ަވނަ ާމއާްދަގިއ  4ެއއަްބްސުވުމެގ  ީމެގ ިއުތުރްނ   4.1.9

“Article 4: Party A arranges Party B to implement the working hour system [2] below. 

Implement comprehensive calculation of working hour’s system. Party B shall work 

intensively and take rest intensively during the contract period. Due to the duration of 

the project needs to extend the working hours, the extension of the wage will be 

calculated according to the hourly wage. Hourly wage = daily wage/number of legal 

working hours per working day. The extension of working hours shall not exceed 36 

hours in a month.” 

ަބާޔްނޮކށަްފިއ އުޮތމްުނ،   4.1.10 ަގިޑިއުރ  މިފަަދިއްނ  ުޖމުލަ  ުނަވަތ  ަވުޤުތ  ަވޒާީފެގ  ަފާރުތގެ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

ިލިމެޓްޑަކނަޑައާޅީނ   ޯކ  ކޮންްސްޓަރްކަޝްނ  ިއްނިޖިނައިރްނގ  ޮޑްނގިްޕްންގ  ެއނެގްނ  ކްަނ  ިސުޗާއން 

 ޮއްނަނަކާމިއ،  

 ؛ )ފެަހްއ( ަވނަ ާމއާްދަގިއ  5ެއްއަބްސުވުމެގ   4.1.11

“Article 5: Party B has the right to rest and take holidays as stipulated by the state and 

arranged by the company during the contract period.” 

ޮއތުުމްނ،   4.1.12 ަބާޔްނކޮށަްފއި  ުދވްަސަތުކަގއި  މިފަަދިއްނ  ަބނުްދ  ަރްސީމ  ަފާރަތށް  ހުށެަހޅި  ަމްއސަަލ 

ާމއާްދަގިއ   މި  ަބޔްާނޮކށަްފިއުވުމްނ،  ަކނަޑައާޅގަޮތށަްކަމްށ  ުކނުްފިންނ  ިލބެިދޭވީނ  ުޗްއީޓ  ައާރުމުކުރާމިއ 

ކުނުްފްނަޏީކ   ިލިމެޓްޑަބާޔްނުކާރ  ކޯ  ޮކްންސްޓަރްކަޝްނ  ިއްނިޖިނައިރންގ  ޮޑްންގޕްިންގ  ަކަމށް  ިސުޗއްާނ 

 ަރެވޭވަކާމިއ،  ުބ
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 ؛ ަވަނ ާމއާްދަގިއ)ހެަތްއ(    7އަދި  )ަހެއްއ(    6ެއްއަބްސުވުމެގ   4.1.13

“Article 6: Both Parties confirm that Party B shall implement the following wage forms [1]. 

Party B’s Salary consists of basic salary and overseas business trip allowance. The basic 

salary is [4500] yuan/month, and the allowance for overseas business trip is [400] 

yuan/day. (The amount of business trip subsidy shall be determined according to party B’s 

work performance and assessment results.)” 

“Article 7: party A shall pay the salary of last month to Party B before [10] of each 

month is legal currency without any deduction or delay. The salary paid by Party A to 

party B shall not violate the national regulations on minimum wage 1.” 

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތށް ިލބޭިދ ުމާސަރިއެގ ޢަދާަދިއ، ިޢާނަޔްތ ެދޭވ    މިފަަދިއްނ ަބާޔްނޮކށަްފިއ އުޮތމްުނ،  4.1.14

ޙާލާަތ ުނވަަތ  ުދަވްސ  ޮގްތ  ެދޭވެނ  ުއޫޖރަ  ިއނިްޖިނައިރްނގ  ަކނަޑައަޅނީ  ިއ،  ޮޑްންގޕްިންގ  ިސުޗާއްނ 

  26އޮެގުތްނ ަވޒާީފާއބޭެހ ްޓަރިއިބއުނުަލަގިއ  ެއނެގްނ ޮއްނނަަކާމިއ،  ަކްނ  ޮކްންސްޓަރްކަޝްނ ޯކ ިލިމެޓްޑ 

ަގއި ޭބއުްވުނ ައުޑއުެހުމަގިއ ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފރުާތްނ ފަާހަގކޮށަްފިއަވީނ ަމްއސަަލ    2022ެސްޕެޓނަްބުރ  

ެބިއިޖްނގ   ުމއަްދުތަގިއ  އާަދކިުރ  ަވޒީފާ  ަފާރތް  ޯކ.،  ުހށެަހިޅ  ގޫްރްޕ  ކްޮންސްޓަރްކަޝްނ  އަރަބްނ 

 ިލިމެޓުޑްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރަތްށ ެއްއެވސް ުމާސަރެއްއ ދަީފިއުނާވެނަކަމާށިއ،  

 ؛ަވަނ ާމއާްދގިައ)ދަިހެއއް(    10އިަދ  )ުނަވެއްއ(    9ެއްއަބްސުވުމެގ   4.1.15

“Article 9: party A shall strictly implement national and Sichuan provincial laws, 

regulations and rules on labor protection, provide necessary working conditions for Party 

B, and establish a sound working standard and labor safety and health system.” 

“Article 10: Party A shall organize occupational health examination for party B when 

he/she is engaged in the occupational-disease inductive operation according to national 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ބެއިޖިންގ އަރބަން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ގްރޫޕް ކޯ ލިމިޓެޑަށް 

  VTR/2022/164މައްސަލަ ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަ ހުހޫ ޒިއަން ނާން 
                                             

 

21 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:  
 

 

regulations, and shall conduct occupational health examination for Party B regularly during 

the contract period.” 

އޮތުުމްނ،  4.1.16 ަބާޔްނކޮށަްފިއ  ސާަލަމާތިއ    މިފަަދިއްނ  ާމަޙއުުލެގ  ަވޒާީފެގ  ަފާރަތށް  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ 

ބުެލަމީކ   ާމޙައެުލްއޯތ  ެއަކީށގްެނާވ  ސާަލަމްތެތިރަކމްަށ  ިޞްއީޙ  ޑްޮންގިޕްނގް  ަރްއާކެތިރަކާމިއ  ިސުޗާއްނ 

 ިޒްނާމެއއަްކަމްށ ުބަރެވޭވަކާމިއ،  ެގ  ިއްނިޖިނައިރްނގ ޮކްންސްޓަރކަްޝްނ ޯކ ިލިމެޓްޑ

 ؛ )ެއާގަރ( ވަަނ ާމއާްދަގިއ  11ެއްއަބްސުވުމެގ   4.1.17

“Article 11: party B is obliged to participate in the education and training related to 

business technology, labor safety and health, and relevant rules and regulations of the 

project owner and the general contractor.” 

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތން ަބިއެވިރާވްނޖޭެހ ަތްމީރުނަތާކއި ަމަސްއަކާތ  މިފަަދިއްނ ަބާޔްނޮކށަްފިއ އުޮތމްުނ،   4.1.18

ާބރު   ކަނޑެައުޅުމެގ  ާލިޒުމޮކްށ  ބިައެވިރުވްނ  ަބއްދުަލުވްނތުަކަގިއ  ޮޑްންގިޕްންގ  ުގޭޅ  ިސުޗާއްނ 

 ިލބިދަީފިއވަާކަމްށ ުބަރެވޭވަކާމިއ،   ްށިއްނިޖިނައިރްނގ ޮކްންސްޓަރކަްޝްނ ޯކ ިލިމެޓަޑ 

 ؛ ަވނަ ާމއާްދަގިއ)ސަާދ(    14އަދި  )ޭތރަ(    13ެއްއަބްސުވުމެގ   4.1.19

“Article 13: The parties may change the relevant contents of this contract or terminate 

this contract upon mutual agreement. Both party A and Party B may terminate the labor 

contract in accordance with the provisions of the Labor Contract Law.” 

“Article 14: If party B has one of the following behaviors during the performance of this 

contract and fails to correct the improper behaviors after being advised by party A, Party 

A shall have the right to terminate the labor contract with a written notice to Party B 

without paying any economic compensation. 
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If party B is proved to be unqualified for the employment during the probation period.  

Party B has been complained more than three times by the contractor or the main 

contractor for slackness in work or other improper behaviors at the project site, which has 

been verified and verified. 

Party B violated the project site management requirements and causes economic losses of 

more than RMB 100,000 to the company or the labor project developer.  

Party B is unable to engage in the original work or other work arranged by party A after 

the statutory medical treatment period expires due to illness or non-work related injury.” 

 

ޮއތުުމްނ،   4.1.20 ަބާޔްނކޮށަްފިއ  ޙަާލތަްތއް    މިފަަދިއްނ  ަވިކުކެރޭވނެ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

ޮމނަީޓރުކުރާމިއ،   ބަލަަހްއަޓއި  ަކްނަކން  ގުޅޭ  ައޚާުލާޤ  ަފާރުތގެ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަކނަޑެއުޅާމިއ، 

ިލބިދަީފިއަވީނ ާބުރ  ަވިކުކުރުމެގ  ަވޒާީފިއްނ  މުެދެވިރެވްއެޖަނަމ  ޙަާލެތްއ  ަވިކުކެރވާިދނެފަަދ    ަވޒާީފިއްނ 

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ. ްށަކން  ިސުޗާއްނ ޮޑްންގިޕްނގް ިއްނިޖނަިއިރްނގ ޮކްންސްޓަރްކަޝްނ ކޯ ިލިމެޓަޑ

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރާތިއ ިސުޗާއްނ ޮޑްންގިޕްންގ ިއްނިޖިނއިަރްނގ ޮކްންސްޓަރްކަޝްނ ޯކ ިލިމެޓްޑ ަނަމަކށް   4.2

ެދމުެދ   ުކނުްފްނަޏކާ  ަވީޒ  2022ޭމ    17ިކާޔ  ޮސިއކޮށަްފިއާވ  ުނވަަތ  ަގިއ  ިލުޔްނ  ަވިކުކުރުމެގ  ާފިއްނ 

“Termination of labor relations agreement”    ުހށެަހިޅ ަމްއސަަލ  ަތުރަޖާމެއްއ  ިއނިގޭރިސ  ެގ 

ަމްއސަަލ   ަޞްއަޙަކމާމުެދ  ެއއަްބްސުވުމެގ  ެދްނެނވުުނ  ޮއްނނަަކާމިއ،  އެނެގްނ  ހުށަަހޅަާފިއާވަކން  ަފާރުތްނ 

އަުފއްދަާފ ުސވުާލ  ަފާރުތްނ  ޮއތް  ަރއުްދިވ  ބުަހްނ  ަޗިއާނ  ިލުޔަމީކ  ތުަރަޖާމުކެރވަިފިއާވ  ެދްނެނުވުނ  ިއުނާވީތ 

 ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރުމެގ ިލުޔުމެގ ަޞްއަޙ ަތުރަޖާމެއްއަކަމށް ބަަލންޖޭެހަކުމަގިއ ެދެކެމެވ.  
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ިލުޔަމީކ 4.3 މި  ބުެލުމްނ  ިލުޔަމްށ  ަވިކުކރަިކުމެގ  ަވޒާީފިއްނ  ަވޒާީފިއްނ    ެދްނެނުވުނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

ެއ ިލުޔުމަގއި  ދަީފިއާވ ިލޔެުމްއަކްނ ެއނެގްނ އްޮނަނަކާމިއ،    ަގިއ  2022ޭމ    17ަވިކވަެފިއާވަކަމްށ ަބޔްާނޮކށް  

ައކީ ިސުޗާއން ޑޮންްގިޕްންގ ކްޮންސްޓަރްކަޝން އްިނިޖިނައިރްނގ ޯކ    (Party A)ަބާޔްނުކާރޮގތްުނ ާޕރޓީ އޭ  

ިޒައްނ ންާނަކަމާށިއ،    (Party B)، ާޕރޓީ ބީ  ިލިމެޓްޑަކަމާށިއ ެއގުޮތްނ ަވިކވާ ސަަބެބްއެގ ގުޮތަގިއ  ައީކ ހޫ 

“both parties  reach an agreement to terminate”    ެއްއަބްސވަެފިއާވ ދަެފާރުތން  ުނވަަތ 

ަވ ަވޒާީފިއްނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ެގެންސ  ިނުމަމަކްށ  ެއްއަބްސުވްނ  ަވޒާީފެގ  ަކަމްށ  ިކުކުރްނފަަދިއްނ 

 ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ ެއނެގން އެޮވެއެވ. 

ުގިޅެގން ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރުތން ަރއުްދ ެދުމްނ ުޖމަުލޮގެތްއަގިއ ފަާހަގޮކށަްފިއަވީނ،   4.4 ެދްނެނުވުނ ުނކާުތަތކާ 

ލަ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަރކް ވީޒާއާއި، މައްސަ  އިއާދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕެޓްގެ ވެބްސައިޓުގަ

ލެޓަރގައި   އޮބްޖެކްަޝން  ނޯ  ދީފައިވާ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކާޑުގައާއި،  ވަރކް  ދީފައިވާ  ފަރާތަށް 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އެމްޕްލޯޔަރގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ބެއިޖިންގ އަރބަން ކޮންސްޓްރަކްަޝން  

ލިމިޓެޑްކަމަ ކޯ.،  ވަޒީފާއާބެހޭގްރޫޕް  ނަންބަރު  ށާއި،  ޓްރައިބިއުނަލުގެ   143/VTR/2020    ،ިމައްސަލައާއ

ަޤިޟއްޔާއާއި، މި މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގާފައިވާ    HC-A/271/2012ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  

ބެލުމުން ލިޔެކިޔުންތަކަށް  ފަރާތަކީ    ގޮތަށާއި  ވަޒީފާދިން  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލައިގައި  މި 

 ލިމިޓެޑްކަމަށެވެ.   ބެއިޖިންގ އަރބަން ކޮންސްޓްރަކްަޝން ގްރޫޕް ކޯ.،

ިއން ަނގަާފިއާވ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ    xpat.egov.mvަހޅަާފިއވާ  ުހަށެއޮގުތން ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފރުާތން   4.4.1

ީވާޒާއިއ،   ަވރްކސް  ަފާރުތގެ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ކީޮޕާއިއ،  ސްްކީރްނޮޝްޓެގ  ަޕރިމްޓގެ  ޯވރކް  ަފާރުތެގ 

ުފށަިފުރ   ާކާޑިއ،  ާވރްކ  ދަީފިއާވ  ޮކާމްނުޑްނ  ެސިކުއިރީޓ  ޭއިވޭއަޝްނ  ަފާރަތްށ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

ިޑވޮެލްޕަމންޓްަށ  ިއްނެވްސްޓަމ ިއޮކޮނިމްކ  އޮފް  ިމިނސްްޓީރ  ިލިމެޓުޑްނ  ްޕަރިއެވޓް  ާމިރުޗ    07ްންޓްސ 

ަފާރުތގެ    2022 ހުށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ިލެޔކުިޔްނަތުކަގއި  އެ  ބުެލުމން  ިސީޓައށް  ޮފުނވަާފިއވާ  ަގިއ 
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ަފާރުތެގ ގުޮތަގިއ   ުނަވަތ ަވޒީފާދްިނ  ޯކ.،  ެބިއިޖްނގ ައރަބްނ ކްޮންސްޓަރްކަޝ"ެއްމޕޯްލަޔރ"  ްނ ްގޫރްޕ 

 ަކަމްށ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވކްަނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ.  ިލިމެޓްޑ

ާޤނޫނު   4.5 ނަޒަރުކުރިއިރު،  ގޮތުން  ާޤނޫނި  ނުކުތާއަށް  އިޖުރާއީ  ހުށަހެޅި  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އެގޮތުން 

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

 ވަނަ މާއްދާގައި، 

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

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

 ؛އަދި ހަމަ އެ މާއްދާގައި 4.5.1

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

އެކުލެވިގެންވާ  މައްޗަށް  މީހުންގެ  ކުންފުންޏަކާއި، ސަރުކާރާއި،  މާނަކުރުމުގައި،    ކޮންމެ މީހަކާއި،  މި  އަދި  ޖަމާޢަތަކަށެވެ. 

ވާރިސުންނާއި   ފަރާތްތަކުގެ،  އެފަދަ  ވަޒީފާދޭ  ފަރާތްތަކާއި  ބޭނުންކުރާ  ޚިދްމަތް  ކޮންޓްރެކްޓަރުންގެ  މިނިވަންނޫން 

އުފެދޭ  ބަދަލުގައި  ނަޤުލު  އެފަރާތްތަކުގެ  ގޮތުން  ޤާނޫނީ  ޙައްޤުތައް،  ފަރާތްތަކުގެ  އެފަދަ  ފަރާތްތައްވެސް  ފަރާތްތަކާއި،  ވާ 

 ".ހިމެނޭގޮތަށެވެ 

)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު(   2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު    ،މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި 4.5.2

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި         13ގެ 

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

 އޮންނަންވާނެއެވެ..."                                                               

                       ؛                                     ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ 15މި ފަދައިން ބަޔާންކުރެވިފައިވާކަމާއި، އެ ާޤނޫނުގެ  4.5.3

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

 ކަންތައްތައް ހިމެނޭ ވަޒީފާ ބަޔާނެއް، ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް، ލިޔުމުން ދޭންވާނެއެވެ."                        
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)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގައި 'މުވައްޒަފު'    2/ 2008ާޤނޫނު ނަންބަރު    ،މި ޢިބާރާތުންކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި 4.5.4

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

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

އަދާކުރުމުގެ   ވަޒީފާ  ދެމެދު  މުވައްޒަފާ  ފަރާތާއި  ވަޒީފާދޭ  ގޮތަކީ  އަސާސީ  އެންމެ  ދެނެގަތުމުގެ 

  ،އެއްބަސްވުމެއް ލިޔުމުން އޮތްތޯއާއި މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާ ބަޔާނެއް އޮތްތޯ ދެނެގަތުންކަން އެނގެން އޮތުމާއި

 ؛އިަޤިޟއްޔާގަ  HC-A/271/2012ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

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

އެކުލަވާލުން   އެއްބަސްވުން  ވަޒީފާގެ  ލިޔުމުން  ދެމެދު  މުވައްޒަފާއި  ފަރާތާއި  ވަޒީފާދޭ  އޮތްގޮތުން  މާނަކޮށްފައި  ޤާނޫނުގައި 

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

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

މިފަދަ ޙާލަތުގައި "މުވައްޒަފު" ދެނެގަތުމުގައި  ، މެއްކަން އެނގެން އޮންނާތީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ކިބައިން ކެނޑިގެން ނުދާނެކަ 

ނޫންކަން   ނުވަތަ  މުވައްޒަފެއްކަން  އެއީ  ރިޢާޔަތްކޮށް  މައްޗަށް  ގޮތުގެ  ބަހައްޓާފައިވާ  ޢަމަލުތައް  ދެމެދުގައި  މިދެފަރާތުގެ 

ޢިޝާރާތްކުރާ  ޤާނޫނުގައި  ވަޒީފާއާބެހޭ  މިގޮތުން  ލިޔުމުން  ދެނެގަނެވިދާނެކަމާއި،  އެއްބަސްވުމެއް  އަދާކުރުމުގެ  ވަޒީފާ  ފަދަ 

އެކުލަވާލެވިފައި ނުވާ ޙާލަތްތަކުގައި ތިބޭ މީހުންގެ ތެރެއިން އެފަރާތްތަކަކީ މުވައްޒަފުންކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ދެނެގަންނާނެ  

ބަ  ޤާނޫނުގައި  ވަޒީފާއާބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޙާލަތުތަކެއް  ނުވަތަ  ގޮތްތަކެއް  އެހެން  ޔާންކުރެވިފައިނުވިނަމަވެސް،  އިތުރު 

ގައި   )އައި.އެލް.އޯ(  އޯގަނައިޒޭޝަން  ލޭބަރ  އިންޓަރނޭޝަނަލް  މެންބަރެއްކަމުގައިވާ  ޖަމާޢަތެއްގެ  އެ  ވެސް  ދިވެހިރާއްޖެ 

ޑޭޝަން  މިފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި ޢަމަލުކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ބަޔާންކުރާ ގައިޑްލައިނެއްކަމުގައިވާ އެމްޕްލޯއިމަންޓް ރިލޭޝަން ރިކޮމެން 

ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި  198)ނަންބަރު    2006 ވުޖޫދުގައިވާކަން  ގުޅުން  ވަޒީފާގެ  ދެމެދު  ދެފަރާތުގެ  ބަލާއިރު،  އަށް   )

ކަންތައްތަކުގެ   ރިޢާޔަތްކުރެވިދާނެ  އެގޮތުން،  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،  ވާޤިޢާތަކަށްކަމަށް  މައްސަލައެއްގެ  ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނީ 

މަ ، ތެރޭގައި  ކަނޑައެޅިފައިވާ  މީހަކު  މަސައްކަތްކުރަން  ވަގުތުތަކާއި،  މަސައްކަތްކުރާ  އޭނާ  ނުވަތަ  ތަބީޢަތު  ސައްކަތްކުރާ 

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

ސާމާ  ބޭނުންކުރާ  މަސައްކަތުގައި  ގޮތަށާއި،  ޖުމްލަކޮށް  މުސާރަދޭ  މަސައްކަތްކުރަނީ  މައްޗަށާއި،  ފަރާތްތަކުގެ  ހޯދައިދޭ  ނު 

ނުވަތަ ހަމައެކަނި އެހެން ފަރާތެއްގެ މަންފާއަށްޓަކައިތޯއާއި، މިފަދަ ކަންކަމަށް ބެލުމަށްފަހު އެފަދަ މީހަކީ މުވައްޒަފެއްކަމަށް  

ސްވެ އިޝާރާތްކުރެވުނު ބައެއް އުޞޫލުތަކަކީ ކެނެޑާ،  ކަނޑައެޅިދާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި، އެގޮތުން، އި 
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މުވައްޒަފެއްކަން   މުޖުތަމަޢުތަކުގައި  ތަހުޒީބީ  ކުރިއަރާފައިވާ  ދުނިޔޭގެ  ފަދަ  އަޔަލެންޑް  އަދި  އިޓަލީ  އިނގިރޭސިވިލާތް، 

 ކަނޑައެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދާ އުޞޫލުތަކެއްކަން އެނގެން އޮންނަކަމެވެ."  

ބަ 4.6 ފާހަގަކުރެވޭމިފަދައިން  އުސޫލުތަކަށް ހިނދު،  ޔާންކުރެވިފައިވާކަން  ާޤނޫނީ  ދެންނެވުނު  އިސްވެ 

މައްސަލަ    ،ރިޢާޔަތްކުރާއިރު ލިމިޓެޑާއި  ކޯ.،  ގްރޫޕް  ކޮންސްޓްރަކްަޝން  އަރބަން  ބެއިޖިންގ  މައްސަލައިގައި 

ހުށަހެޅި ފަރާތާ ދެމެދު ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއް ނެތުމުގެ އިތުރުން، ބެއިޖިންގ އަރބަން ކޮންސްޓްރަކްަޝން  

ކަ މުސާރަ  މަސައްކަތާއި،  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ލިމިޓެޑަށް  ކޯ.،  ދިނުމާއި،  ގްރޫޕް  މުސާރަ  ނޑައަޅައި 

މަސައްކަތް ކުރާ ވަުޤތާއި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ކުރާ މަސައްކަތް ވިލަރެސްކޮށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެ  

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ބާރުފަދަ އެއްވެސް ކޮންޓްރޯލެއް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  ޙާލަތްތައް ކަނޑައެޅުމާއި،  

ގައި ވަށައިގެންވާ ކަންތައްތަކަށް ބެލުމުން އެނގެން ނެތްކަމަށް ބުރަވެވޭތީއާއި،  ން މި މައްސަލައިމައްޗަށް އޮތްކަ

ލިޔެކިއުންތަކަށް  ހުށަހެޅުނު  ގުޅިގެން  މައްސަލައާއި  މި  ކަންކަމަށާއި،  އެންމެހައި  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު 

މި   ،ރާތުގެ މުވައްޒަފެއްކަމަށް ބުރަނުވެވޭތީތްކުރާއިރު މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރިޢާޔަ

ގޮތަށް  ރައްދުވާ  މައްޗަށް  ލިމިޓެޑުގެ  ކޯ.،  ގްރޫޕް  ކޮންސްޓްރަކްަޝން  އަރބަން  ބެއިޖިންގ  މައްސަލައަކީ 

 މި މައްސަލަ ނިންމަން ފެނެއެވެ.  ހުށަހެޅި ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެ މައްސަލައެއް ނޫން ކަމުގައި ކަނޑައަޅައި،

 
 ނިންމުން: 

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

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

ާޤނޫނީ   އޮށްވައި އެއްވެސް  ވަކިކުރި ފަރާތް ސާފުކޮށް އެނގެން  ވަޒީފާއިން  ވަޒީފާ ދިން ފަރާތާއި  އޮތްއިރު،  އެނގެން 

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  މައްސަލައަކީ    VTR/2022/164ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭނެ  ކުންފުނިން  އެ 

ޙައިިޞއްޔަތެއް   ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭނެ  ގޮތުން  މައުޫޟޢީ  ކުންފުނިން  އެ  މައްސަލައިގައި  މި  އަދި  ނޫންކަމަށާއި، 

ސަލަ  ނެތްކަމަށާއި އަދި މިއީ މައުޫޟޢީ ގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެ މައްސަލައެއް ނޫންކަމުގައި ކަނޑައަޅައި މި މައް

 ބާޠިލުކޮށްދިނުމަށް އެދި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހެޅި އިޖުރާއީ ނުކުތާއަށް ާޤނޫނީގޮތުން ނަޒަރުކުރާއިރު،  

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

ކާޑުގައާއި ވަރކް  ހުށަހެޅި ދީފައިވާ  މައްސަލަ  ލެޓަރގައި  އޮބްޖެކްަޝން  ނޯ  ދީފައިވާ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ   ،

ކޯ.،   ގްރޫޕް  ކޮންސްޓްރަކްަޝން  އަރބަން  ބެއިޖިންގ  ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  ގޮތުގައި  އެމްޕްލޯޔަރގެ  ފަރާތުގެ 

ލައާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ  މައްސަ   VTR/2020/143ލިމިޓެޑްކަމަށާއި، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނަންބަރު  

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

މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވަޒީފާދިން ފަރާތަކީ ބެއިޖިންގ އަރބަން ކޮންސްޓްރަކްަޝން ގްރޫޕް ކޯ.،  
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ބުނެ  ލިމި ހޫ    2022ސެޕްޓެންބަރު    26ޓެޑްކަމަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަޑުއެހުމުގައި  މައްސަލައިގައިގެ  ބޭއްވުނު  ގައި 

 ޒިއަން ނާންގެ ފަރާތުން ޖަވާބުދާރީވީއިރު، 

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

 ވަނަ މާއްދާގައި، 

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

 ވެ." މާނައިގައި، މިނިވަންނޫން ކޮންޓްރެކްޓަރާއި ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް، ކުރިން މަސައްކަތް ކޮށްދީފައިވާ މުވައްޒަފުންވެސް ހިމެނޭގޮތަށެ 

 ؛އަދި ހަމަ އެ މާއްދާގައި

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

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

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

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

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

     ؛ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި

އެއްބަސްވުމެ  ވަޒީފާގެ  އެކުލެވިގެންވާ  ލިޔުންތަކަކުން  ނުވަތަ  ލިޔުމަކުން  ދެމެދު  މުވައްޒަފަކާއި،  ކޮންމެ  ފަރާތާއި،  އް  "ވަޒީފާދޭ 

 އޮންނަންވާނެއެވެ..."                                                               

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

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

 ކަންތައްތައް ހިމެނޭ ވަޒީފާ ބަޔާނެއް، ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް، ލިޔުމުން ދޭންވާނެއެވެ."                        
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)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގައި 'މުވައްޒަފު' މާނަކޮށްފައިވާ    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު    ،މި ޢިބާރާތުންކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި

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

ފު ދެނެގަތުމުގެ އެންމެ އަސާސީ ގޮތަކީ  )ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( އެފަރާތެއްގެ މައްޗަށް ހިންގޭ މުވައްޒަ  2008/2ނަންބަރު  

ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި މުވައްޒަފާ ދެމެދު ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް ލިޔުމުން އޮތްތޯއާއި މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާ ބަޔާނެއް 

 ؛އިަޤިޟއްޔާގަ HC-A/271/2012ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  ،އޮތްތޯ ދެނެގަތުންކަން އެނގެން އޮތުމާއި

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

އެކުލަވާލުން   އެއްބަސްވުން  ވަޒީފާގެ  ލިޔުމުން  ދެމެދު  މުވައްޒަފާއި  ފަރާތާއި  ވަޒީފާދޭ  އޮތްގޮތުން  މާނަކޮށްފައި 

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

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

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

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

ޢިޝާރާތްކުރާ  ޤާނޫނުގައި  ވަޒީފާއާބެހޭ  ނުވާ  މިގޮތުން  އެކުލަވާލެވިފައި  ލިޔުމުން  އެއްބަސްވުމެއް  އަދާކުރުމުގެ  ވަޒީފާ  ފަދަ 

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

ބަ  ޤާނޫނުގައި  ވަޒީފާއާބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޙާލަތުތަކެއް  ޖަމާޢަތެއްގެ  ނުވަތަ  އެ  ވެސް  ދިވެހިރާއްޖެ  ޔާންކުރެވިފައިނުވިނަމަވެސް، 

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

ރިކޮމެން  ރިލޭޝަން  އެމްޕްލޯއިމަންޓް  ގައިޑްލައިނެއްކަމުގައިވާ  ބަލާއިރު،  198)ނަންބަރު    2006ޑޭޝަން  ބަޔާންކުރާ  އަށް   )

ވާޤިޢާތަކަށްކަމަށް  މައްސަލައެއްގެ  ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނީ  ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި  ވުޖޫދުގައިވާކަން  ގުޅުން  ވަޒީފާގެ  ދެމެދު    ދެފަރާތުގެ 

ތެރޭގައި  ކަންތައްތަކުގެ  ރިޢާޔަތްކުރެވިދާނެ  އެގޮތުން،  މަ ، ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،  އޭނާ  މީހަކު  ނުވަތަ  ތަބީޢަތު  ސައްކަތްކުރާ 

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

ނު ހޯދައިދޭ ފަރާތްތަކުގެ  މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރާ ސާމާ ،  މުސާރަދޭ ގޮތަށާއި ،  މާލީގޮތުން ބަރޯސާވެފައިވާ މިންވަރާއި ،  މިންވަރާއި 

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

ސްވެ އިޝާރާތްކުރެވުނު ބައެއް  އެފަދަ މީހަކީ މުވައްޒަފެއްކަމަށް ކަނޑައެޅިދާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި، އެގޮތުން، އި 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ބެއިޖިންގ އަރބަން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ގްރޫޕް ކޯ ލިމިޓެޑަށް 
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މުޖުތަމަޢުތަކުގައި   ތަހުޒީބީ  ކުރިއަރާފައިވާ  ދުނިޔޭގެ  ފަދަ  އަޔަލެންޑް  އަދި  އިޓަލީ  އިނގިރޭސިވިލާތް،  ކެނެޑާ،  އުޞޫލުތަކަކީ 

 މުވައްޒަފެއްކަން ކަނޑައެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދާ އުޞޫލުތަކެއްކަން އެނގެން އޮންނަކަމެވެ."  

ވަޒީފާގެ  މިފަދައިން   ހުށަހެޅި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލައިގައި  މި  ފާހަގަކުރެވޭއިރު،  ބަޔާންކުރެވިފައިވާކަން 

އެ އެއްބަސްވުމަކީ ސިޗުއާން ޑޮންގްޕިންގ އިންޖިނިއަރިންގ ކޮންސްޓްރަކްަޝން  ، އެއްބަސްވުމުގެ ތަރުޖަމާއަށް ބެލިއިރު

ލިމިޓެޑާ ފަރާ  އިކޮމްޕެނީ  ހުށަހެޅި  ދެމެދު  މައްސަލަ  އެއްބަސްވުމެއްކަން   2022މާރިޗު    09ތާއި  ސޮއިކުރެވުނު  ގައި 

ޑޮންގްޕިންގ   ސިޗުއާން  ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  ގޮތުގައި  ފަރާތެއްގެ  ވަޒީފާދޭ  އެގޮތުން  އޮންނަކަމާއި،  އެނގެން 

 ؛ގައިއިންޖިނިއަރިންގ ކޮންސްޓްރަކްަޝން ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، އެ އެއްބަސްވުމު

“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.” 

ކޮށްފައިވުމުން މި އެއްބަސްވުމަށް ހިނގާނީ ޗައިނާގެ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުންތަކާބެހޭ ާޤނޫނާއި، ޗައިނާގެ  މިފަދައިން ބަޔާން

 ؛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 

ކޮންސް ބެއިޖިންގ  އިންޖިނިއަރިންގ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މުވައްޒަފެއްކަމަށާއި،  ލިމިޓެޑްގެ  ކޮމްޕެނީ  ޓްރަކްަޝން 

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

ކުރުމަ މަސައްކަތް  ޕްރޮޖެކްޓުގެ  ާޤއިމުކުރުމުގެ  މައްސަލައިގެ  ސްޓޭަޝނެއް  މި  އޮންނަކަމާއި،  އެނގެން  ށްކަން 
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ފަރާތް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބެލުމުން،  އެއްބަސްވުމަށް  ވަޒީފާގެ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވާިޤއާތަކަށާއި 

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

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

މޮނީޓަރކޮށް   މުވައްޒަފު  ކަންކަމުގައި  އަޚުލާާޤގުޅޭ  ކަންކަމާއި  ރައްކާތެރިކަމާގުޅޭ  ިޞއްޙީ  އަދި  ސަލާމަތާއި  ފަރާތުގެ 

ލިބިދީފައި  ޙައްުޤ  އެޅުމުގެ  އިންޖިނިއަރިންގ  ފިޔަވަޅު  ޑޮންގްޕިންގ  ސިޗުއާން  ބަޔާންކުރާ  އެއްބަސްވުމުގައި  އެ  ވަނީ 

 ކޮންސްޓްރަކްަޝން ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑަށްކަން އެނގެން އޮތުމުން، 

ރިޢާޔަތްކުރާއިރު އުސޫލުތަކަށް  ާޤނޫނީ  ދެންނެވުނު  ކޮންސްޓްރަކްަޝން    ،އިސްވެ  އަރބަން  ބެއިޖިންގ  މައްސަލައިގައި 

ލިމި ކޯ.،  ބެއިޖިންގ ގްރޫޕް  އިތުރުން،  ނެތުމުގެ  އެއްބަސްވުމެއް  ވަޒީފާގެ  ދެމެދު  ފަރާތާ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޓެޑާއި 

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

ހުށަހެ މައްސަލަ  ވަުޤތާއި  ކުރާ  މަސައްކަތް  ދިނުމާއި،  ވަޒީފާއިން  މުސާރަ  ވިލަރެސްކޮށް  މަސައްކަތް  ކުރާ  ފަރާތުން  ޅި 

ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  ކޮންޓްރޯލެއް  އެއްވެސް  ބާރުފަދަ  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  ކަނޑައެޅުމާއި،  ޙާލަތްތައް  ވަކިކުރެވޭނެ 

ބުރަވެވޭތީއާއި،    މަށްތްކަގައި ވަށައިގެންވާ ކަންތައްތަކަށް ބެލުމުން އެނގެން ނެފަރާތުގެ 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

ގެންދެވިދާނެ  އަ ކުރިއަށް  ހުށަހެޅި  ގޮތަށް  ރައްދުވާ  މައްޗަށް  ލިމިޓެޑުގެ  ކޯ.،  ގްރޫޕް  ކޮންސްޓްރަކްަޝން  ރބަން 

 މައްސަލައެއް ނޫން ކަމުގައި ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ. 
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