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 ޓްރައިބިއުނަލް   ވަޒީފާއާބެހޭ 

                 ދިވެހިރާއްޖެ ، މާލެ   

 މައްސަލަ   ނިމުނުގޮތުގެ  ޚުލާސާ   ރިޕޯޓު 

 

 VTR/2021/23 : ނަންބަރު   މައްސަލަ 

 މުސާރައާއި އިނާޔަތް ނުދިނުން  : ބާވަތް   މައްސަލައިގެ 

 2021ޖަނަވަރީ  26 : ތާރީޚު   ހުށަހެޅި   މައްސަލަ 

 2022މާރިޗު  06 : ތާރީޚު   ނިމުނު   މައްސަލަ 

 ފިލިޕީންސް ރޮޒާލީ ޕެޓީނާ ކަޕާރާސް، : ފަރާތް  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ 

 )P2464602A: ނަންބަރު ފާސްޕޯޓް(

 ސީޑީއެލް އެޗްބީޓީ އޯަޝނިކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  : ފަރާތް  ރައްދުވި   މައްސަލަ 

 )C-0717/2013(ކުންފުނި ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު: 

 

 : ހުލާސާ  މައްސަލައިގެ 

ފިލިޕީންސް    ޕެޓީނާ  ރޮޒާލީ  މައްސަލައަކީ  މި އެޗްބީޓީ )  P2464602A:  ނަންބަރު  ފާސްޕޯޓް(ކަޕާރާސް،  ސީޑީއެލް 

ލިމިޓެޑްގައި   ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް  ފެށިގެން    2019ޖަނަވަރީ    29އޯަޝނިކް  މެނޭޖަރުގެ  އިން  މާކެޓިންގ  ޑިޖިޓަލް 

އިން ފެށިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި    2020ލް  ޕްރީއެ  01އާ ގުޅިގެން    19-މަގާމުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް، ކޮވިޑް

 25% މުސާރައިގެ އެފަރާތަށް އެފަރާތުގެ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި 'ކޮވިޑް ލީވް'ފަރާތަށް ޗުއްޓީދީ، މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި 

 ގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން   2020މާރިޗު    29  އި،ގައި މެމޯއެއް ފޮނުވަ   2020މާރިޗު    25ދޭން އެއްބަސްވެ،  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ކޮވިޑް ޗުއްޓީ ދެވުނު ކަމާއި މި     ޒަރީއާއިންމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގެ

އާ ހަމައަށް ނުވަތަ އޭގެ ކުރިން ވަޒީފާއަށް ނިކުންނަން ޖެހިއްޖެނަމަ ވަޒީފާއަށް    2020ޖުލައި    01ޗުއްޓީ ދީފައިވަނީ  
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ބަނިކުންނަންޖެހޭގޮތަށްކަމަށް ކުރުމަށް    2020އޭޕްރިލް    23ޔާންކޮށްފައިވަނިކޮށް،    މަސައްކަތް  ހުރެގެން  ގޭގައި  ގައި 

އިން ފެށިގެން ގޭގައި ހުރެގެން ވަޒީފާއަށް ނިކުމެ ޑިޖިޓަލް    2020އެޕްރީލް    23މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެންގުމުން  

ފަށާފައިވީނަ އަދާކުރަން  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  މެނޭޖަރުގެ  ފުރިހަމަ  މާކެޓިންގ  އެއްގޮތަށް  އެއްބަސްވުމާ  ވަޒީފާގެ  މަވެސް، 

ދީފައިވާތީއާއި، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން    25މުސާރަ ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މުސާރައިގެ %

ން ދީފައިނުވާތީއާއި،  އިން ފެށިގެ  2020މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭ މުސާރައިގެ އެއްވެސް މިންވަރެއް އޮކްޓޫބަރު  

އިން ފެށިގެން ރިސޯޓް އަލުން ހުޅުވައި އޮޕަރޭޓް ކުރަން ފަށާފައިވީނަމަވެސް، މައްސަލަ ރައްދުވި    2020އޮކްޓޫބަރު    01

ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭ ސަރވިސް ޗާޖު ދީފައިނުވާތީއާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެނބުރި 

(އެއްހާސް ފަސްސަތޭކަ އެކާވީސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު) މައްސަލަ    USD1,521ރަދުވި  ހަ ނެގި ޓިކެޓަށް  ގައުމަށް ދިޔުމަށް

ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މުސާރައިން ކަނޑާފައިވާތީ، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭ މުސާރައިގެ  

ސެންޓް) ނަގައިދިނުމަށާއި ހަތްދިހަ  ސަތޭކަ ތޭރަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު  (ނަވާރަހާސް ހަތް  USD19,713.70ތެރެއިން ދީފައިނުވާ  

ރަށަށް   ހާލަތުގައި  އިމަޖެންސީ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ހަރަދުކުރިމައްސަލަ  ޓިކެޓަށް  ނެގި   USD1,521  ދިޔުމަށްޓަކައި 

ފަރާތު ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ޑޮލަރު)  އެކާވީސް  ފައްސަތޭކަ  މުސާރައިން  (އެއްހާސް  ގެ 

 USD21,234.70ކަނޑާފައިވަނީ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ހިލާފަށްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި އަދި އެފައިސާއާއެކު ޖުމުލަ  

(އެކާވީސްހާސް ދުވިސައްތަ ތިރީސް ހަތަރެއް އެމެރިކާ ޑޮލަރު ހަތްދިހަ ސެންޓް) ނަގައިދިނުމަށާއި، ސަރވިސް ޗާޖުގެ  

ސާ އެކީ އެއްފަހަރާ ނަގައިދިނުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި  ގޮތުގައި ލިބެންވާ ފައި

  26ރައްދުވާގޮތަށް  ސީޑީއެލް އެޗްބީޓީ އޯަޝނިކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއަށް    ފަރާތުންޕެޓީނާ ކަޕާރާސްގެ    ރޮޒާލީ

 ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ   2021ޖަނަވަރީ 

 

 

 

 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ސީޑީއެލް އެޗްބީޓީ އޯޝަނިކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
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 މެންބަރުގެ ރައުޔު 

 

 ފާޠިމަތު މަހީރާ މުޙައްމަދުގެ ރައުޔު 

 : ކަންކަން   ފާހަގަކުރެވުނު   މައްސަލައިގައި 

(މީގެ    )P2464602A:  ނަންބަރު  ފާސްޕޯޓް(ފިލިޕީންސް    ރޮޒާލީ ޕެޓީނާ ކަޕާރާސް،ފަރާތްކަމުގައިވާ    ހުށަހެޅި   މައްސަލަ .1

ހުށަހެޅި   ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަރާތް)  ކުރެވިފައިވާ  މުހާތަބު  ގޮތުގައި  ގެ  ފަރާތް'  ހުށަހެޅި  'މައްސަލަ  ފަހުން 

 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރުމުން އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

  2019ޖަނަވަރީ    29ސީޑީއެލް އެޗްބީޓީ އޯަޝނިކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގައި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ   1.1

އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ  އިން ފެށިގެން ޑިޖިޓަލް މާކެޓިންގ މެނޭޖަރުގެ މަގާމުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ ފަރާތެއްކަމަށާއި،  

(ދެހާސް ފަސްސަތޭކަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު) އަދި އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި   USD2,500ކު  މަގާމުގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި މަހަ

 ސަރވިސް ޗާޖު ލިބެމުންދިޔަކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

  ފާަރްތ  ިޅުހށެަހ  މައްސަަލ  އަސާސީަކ  ުހށެަހޅުމެުގ  ޝަކާުވ  ޓްރިައބުިއނަލްަށ  ވަޒީފާާއބޭެހ  ފާަރުތްނ  މައްސަަލ ުހށެަހިޅ 1.2

އިން ފެށިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް   2020އެޕްރީލް  01އާ ގުޅިގެން  19-ކޮވިޑްއަދާކުރުަމނިްދޔައުިރ،    ވަޒާީފ

  25%  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މުސާރައިގެ  ޗުއްޓީދީ، މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކޮވިޑް ލީވް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި

(ފަންސަވީސް އިންސައްތަ) ދޭން އެއްބަސްވެ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ކޮވިޑް ޗުއްޓީ ދީފައިވާކަމަށާއި މި ޗުއްޓީ  

ވަޒީފާއަށް   2020ޖުލައި    01ދީފައިވަނީ   ޖެހިއްޖެނަމަ  ނިކުންނަން  ވަޒީފާއަށް  ކުރިން  އޭގެ  ނުވަތަ  ހަމައަށް  އާ 

ކަމަށް  ނި ފަރާތަށް   2020މާރިޗު    29ކުންނަންޖެހޭގޮތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ގައި 

ބަޔާންކޮށްފައިވަނިކޮށް،   ސިޓީގައި  ކުރުމަށް   2020އޭޕްރިލް    23ފޮނުވާފައިވާ  މަސައްކަތް  ހުރެގެން  ގޭގައި  ގައި 

ށް އެންގުމުން އެގޮތަށް މަސައްކަތްކުރަން ފެށިނަމަވެސް، މައްސަލަ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  

(ފަންސަވީސް އިންސައްތަ)   25ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފުރިހަމަ މުސާރަ ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި އެފަރާތުގެ މުސާރައިގެ %

އިގެ އެއްވެސް މިންވަރެއް  ދީފައިވާތީކަމަށާއި، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭ މުސާރަ



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ސީޑީއެލް އެޗްބީޓީ އޯޝަނިކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް

   VTR/2021/23މައްސަލަ ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަރޮޒާލީ ޕެޓީނާ ކަޕާރާސް ހު

                                             

22 ގެ 4 ޞަފްޙާ       

 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 

Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 
Phone: 3307701  :ްފޯނ | Fax: 3308774 ފެކްސް:   | Website: www.employmenttribunal.gov.mv    ވެބްސައިޓް:  

 

މަށް ލިބިފައިނުވާތީކައިން ފެށިގެން ދީފައިނުވާތީއާއި، ސަރވިސް ޗާޖުގެ ގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ    2020  އޮކްޓޫބަރު

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

އިން    2020އެޕްރީލް    01ރައްދުވި ފަރާތުން  ގައި މައްސަލަ  ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތު  އެގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް 1.3

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޗުއްޓީ ދީފައިވީނަމަވެސް،    އިއްސަ ޗުއްޓީއެއް ހަމަޖައްސަހާފެށިގެން ކޮވިޑް ލީވްގެ ނަމުގައި  

(ފަންސަވީސް އިންސައްތަ) ދިނުމަށް އެއްބަސްވެ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ    25މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މުސާރައިގެ %

  29އަދި    ގައި މެމޯއެއް ފޮނުވާފައިވާކަމަށާއި،  2020މާރިޗު    25ޑިރެކްޓަރ އޮފް ޓެލެންޓް އެންޑް ކަލްޗަރ އިން  

ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވާފައިވާކަމަށާއި، އެގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް   2020މާރިޗު  

ޗުއްޓީ' ދެވިފައިވަނީ    'ކޮވިޑް  ޗުއްޓީ  ނަމަވެސް  2020ޖުލައި    01ދެވުނުކަމާއި،  ހަމައަށްކަމަށާއި،  އެޗުއްޓީ    އާއި 

އަށް ނިކުންނަން ޖެހިއްޖެނަމަ ވަޒީފާއަށް ނިކުންނަންޖެހޭ ގޮތަށްކަމަށް އެ ސިޓީގައި ކުރިން ވަޒީފާ  އޭގެ  ދެވިފައިވަނީ

ގޭގައި ހުރެގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި  ގައި    2020އެޕްރީލް    23ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި، ނަމަވެސް  

އިން ފެށިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް    2020އެޕްރީލް    23ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެންގިކަމަށާއި،  

ގޮތުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި   ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މުސާރައިގެ  ކުރި ނަމަވެސް މައްސަލަ  ގޭގައި ހުރެގެން މަސައްކަތް 

  (ފަންސަވީސް އިންސައްތަ) ކަމަށާއި، ވަޒީފާއަށް ނިކުތުމާ ގުޅިގެން މައްސަލަ   25ފަރާތުން ދީފައިވަނީ މުސާރައިގެ %

މުސާރަ   ފުރިހަމަ  ދޭންޖެހޭ  އެއްގޮތަށް  އެއްބަސްވުމާ  ވަޒީފާގެ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި 

 ދީފައިނުވާކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

އްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މީގެ އިތުރުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ގޭގައި ހުރެގެން ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް މަ  1.4

ބުނިކަމަށާއި،   ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  މަހުގައިކަމަށް  ޑިސެންބަރު  ދާންޖެހެނީ  ރިސޯޓަށް  ގެ    2020އެނބުރި 

އޮކްޓޫބަރު އަދި ނޮވެންބަރު މަހުގެ މުސާރަ ނުލިބޭނެކަމަށްވެސް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް 

ށާއި، ނަމަވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީއަކަށް އެދި ހުށަހަޅާފައި ނުވާނެކަމަށާއި،  އަންގާފައިވާކަމަ

އިން ފެށިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މުސާރަ ދީފައިނުވާކަމަށް މައްސަލަ    2020އެހެންނަމަވެސް އޮކްޓޫބަރު  

 ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ސީޑީއެލް އެޗްބީޓީ އޯޝަނިކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް

   VTR/2021/23މައްސަލަ ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަރޮޒާލީ ޕެޓީނާ ކަޕާރާސް ހު

                                             

22 ގެ 5 ޞަފްޙާ       

 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 

Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 
Phone: 3307701  :ްފޯނ | Fax: 3308774 ފެކްސް:   | Website: www.employmenttribunal.gov.mv    ވެބްސައިޓް:  

 

އިން ފެށިގެން މައްސަލަ   2020އެހެންމެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އޮކްޓޫބަރު  އަދި ހަމަ 1.5

އެއްބަސްވުމުގައިވާ   ވަޒީފާގެ  ވެފައިވާ  ދެމެދުގައި  ދެފަރާތުގެ  ދީފައިނުވާކަމަށާއި،  ޗާޖު  ފަރާތަށް ސަރވިސް  ހުށަހެޅި 

ރަދުކުރަންޖެހޭނީ  ހަ ވަޒީފާއަދާކުރާ ފަރާތް އެނބުރި ރަށަށް ދިޔުމަށް  އެމަޖެންސީ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަގޮތުން  

ޓިކެޓަށް  ނެގި  ދިޔުމަށް  ގައުމަށް  އެނބުރި  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބުނެފައިވީނަމަވެސް  ފަރާތުންކަމަށް  ވަޒީފާދޭ 

ން މައްސަލަ  ވި ފަރާތު(އެއްހާސް ފަސްސަތޭކަ އެކާވީސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު) މައްސަލަ ރައްދު   USD1,521  ހަރަދުކުރި

 ދިން މުސާރައިން ކަނޑާފައިވާކަމަށެވެ. ހުށަހެޅި ފަރާތަށް 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭ މުސާރައިގެ    ،އެދިފައިވަނީ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ .2

ސެންޓް) ނަގައިދިނުމަށާއި   ހަތްދިހަޑޮލަރު  އެމެރިކާ  (ނަވާރަހާސް ހަތްސަތޭކަ ތޭރެ    USD19,713.70ތެރެއިން ދީފައިނުވާ  

ރަށަށް   ހާލަތުގައި  އިމެޖެންސީ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ހަރަދުކުރި  ދިޔުމަށްޓަކައިމައްސަލަ  ޓިކެޓަށް   USD1,521  ނެގި 

(އެކާވީސްހާސް ދުވިސައްތަ ތިރީސް ހަތަރެއް   USD21,234.70އާއެކު ޖުމުލަ  (އެއްހާސް ފައްސަތޭކަ އެކާވީސް ޑޮލަރު)  

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މުސާރައިން ކަނޑާފައިވަނީ  އެމެރިކާ ޑޮލަރު ހަތްދިހަ ސެންޓް)  

ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ހިލާފަށްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، ސަރވިސް ޗާޖުގެ ގޮތުގައި ލިބެންވާ ފައިސާ އެކީ އެއްފަހަރާ  

 .  ފާހަގަކުރެވެއެވެ ދިނުމަށްކަންއަމުރުކޮށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މައްޗަށް ނަގައިދިނުމަށް 

  ޓްރައިބިއުނަލަށް   ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ގޮތުން  ދިނުމުގެ  ރައްދު   ަޝކުވާތަކަށް  ރާތުގެފަ   ހުށަހެޅި   މައްސަލަ .3

  ކަންކަން   އަންނަނިވި  ނަޒަރުކުރުމުން  ކަންތައްތަކަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި'  ފޯމު  ހުށަހަޅާ  ޖަވާބު  މައްސަލައިގެ'  ހުށަހެޅި

 . ފާހަގަކުރެވެއެވެ

 27  ސަރުކާރުން  ދިވެހި  ސަބަބުން  ބަލިމަޑުކަމުގެ  ގެ  19-ކޮވިޑް، ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 3.1

  ދޫކުރުން  ވިސާ  ޓޫރިސްޓް  އެރައިވަލް  އޮން  ޓޫރިސްޓުންނަށް  އަންނަ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ފެށިގެން  އިން  2020  މާރިޗު

  ފަރާތް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ، ހާލަތުކުރިމަތިވެ  ބަންދުކުރުމުގެ  ރިސޯޓްތައް  ގުޅިގެން  ނިންމުމާ  ހުއްޓާލަން

ޕެންޑެމިކްއާ ގުޅިގެން  19-، ކޮވިޑްބަންދުކޮށްފައިވާކަމަށާއި 2020 އޭޕްރިލް 01 ވެސްރިސޯޓު  މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ

އަސަރުގެ ސަބަބުން   ނުރަނގަޅު  ދިމާވެފައިވާ  ވިޔަފާރިއަށް  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  ގައި    2020މާރިޗު    25މައްސަލަ 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ސީޑީއެލް އެޗްބީޓީ އޯޝަނިކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް

   VTR/2021/23މައްސަލަ ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަރޮޒާލީ ޕެޓީނާ ކަޕާރާސް ހު
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މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެފަރާތުގެ މުވައްޒަފުންނަށް މެމޮރެންޑަމްއެއްގެ ދަށުން "ކޮވިޑް ލީވް" އެއް އާންމުކޮށް 

މުވައްޒަފުންނަށް   38ފުކޮށް، ލީވްގެ ދަށުން ރިސޯޓުގައި މަޑުކޮށް، ރިސޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރާނެ  މުވައްޒަފުންނަށް ތައާރަ

  25ލިބޭނެކަމަށާއި، އެހެން ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް އަސާސީ މުސާރައިގެ %  80އެބައެއްގެ އަސާސީ މުސާރައިގެ %

ކަތްކުރި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްފަދަ މުވައްޒަފުންނަށް ލިބޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި، ރިސޯޓުން ބޭރުގައި މަސައް 

% މުސާރައިގެ  އަސާސީ  މުވައްޒަފުން    25އެބައެއްގެ  ނިންމާފައިވަނީ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ދިނުމަށް 

އިސްވެހަވާލާދެ  ހަމަޖެއްސުމަށްކަމަށާއި،  ގޮތް  ކުރިއަށްދެވޭނެ  ބަހައްޓައިގެން  ވަޒީފާގައި  ވުނު  ރިޑަންޑަންޓްނުކޮށް 

  03އިން ފެށިގެން    2020އޭޕްރިލް    01ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ    25މެމޮރެންޑަމްގައި އަސާސީ މުސާރައިގެ %

އިތުރު   މުއްދަތު  މި  ނިޔަލަށްކަމަށާއި،  ދުވަހުގެ  މަސް  ދިގުދެމިގެން    03(ތިނެއް)  ދުވަހަށް  މަސް  (ތިނެއް) 

ކަމަށާއި، މީގެ އިތުރުން މެމޮރެންޑަމްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުން  ގޮސްދާނެކަމަށްވެސް މެމޮރެންޑަމްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެ

ޕެންޑެމިކްގެ    19ރިސޯޓު ހުޅުވައި މުވައްޒަފުން އަނބުރާ ރިސޯޓަށް އާދެވޭނެ މުއްދަތު ބިނާވެގެންދާނީ ރާއްޖޭގެ ކޮވިޑް

އައިސް   ރިސޯޓަށް  އަނބުރާ  މުވައްޒަފުން  ލީވްއަކީ  ކޮވިޑް  ބެލުމަށްފަހުކަމުން  ހަމައަށް ހާލަތަށް  ފެށުމާ  މަސައްކަތް 

ދެމިގެންދާނެ ލީވްއެއްކަން މެމޮރެންޑަމްއިން އެނގޭކަމަށާއި، ކޮވިޑް ލީވްގެ މުއްދަތުގައި މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރުމުން  

 . އިސްތިސްނާވާނެކަމަށް މެމޮރަންޑަމްގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާނެކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ

 މުއްދަތުގެ  ލީވްގެ  ކޮވިޑް  ހުށަހަޅައި  ފޯމު  ލީވް  ކޮވިޑް  ގައި  2020  މާރިޗު  29  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެގޮތުން 3.2

، އެއްބަސްވެފައިވާކަމަށާއި  ލިޔުމުން  ލިބުމަށް  ގޮތުގައި  އަމްދަނީގެ   25%  މުސާރައިގެ  އަސާސީ  އެފަރާތުގެ  ތެރޭގައި

  މައްސަލަ   ގޮތުގައި  މުސާރައިގެ  އަށް  2020  ސެޕްޓެންބަރު  އިން  2020  އޭޕްރިލް   ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ

  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  ކަންކޮށްފައިވަނީ  މިގޮތަށް  ދައްކާފައިވާކަމަށާއި  25%  މުސާރައިގެ  އަސާސީ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި

  މައްސަލަ   މުސާރައެއް  އެއްވެސް   އަށް  2021  ޖަނަވަރީ  އިން  2020  އޮކްޓޫބަރު، އެއްބަސްވެގެންކަމަށާއި  ފަރާތުންވެސް

  އޮކްޓޫބަރު   އެގޮތުން، ހިލާފަށްކަމަށާއި   ހަގީގަތާ  ފުރިހަމަ  ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  ދައްކާފައިނުވާކަމަށް  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި

  ނުރަނގަޅު   ކޮށްފައިވާ  ވިޔަފާރިއަށް   ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  ސަލަމައް، ވިޔަސް  ހުޅުވުނުކަމުގައި  ރިސޯޓު  ގައި  2020

  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ، ނެތްކަމަށާއި  ގެނެވެން  އެވަގުތު  ރިސޯޓަށް   އަނބުރާ  މުވައްޒަފުން  ހުރިހާ  ސަބަބުން  އަސަރުގެ

 ފަރާތް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މަސައްކަތެއްކަމަށްނުވާތީ  ކުރަންޖެހޭ'ގެނެސް'    ރިސޯޓަށް  ވަގުތަށް  ވަގުތުން  މަގާމަކީ  ފަރާތުގެ
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 ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެކަމަށް، އެދިފައިވާކަމަށާއި  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ދިއުމަށް   އަށް"  ލީވް   އަންޕެއިޑް" 

  ފަރާތުގެ   ރައްދުވި   މައްސަލަ  ގާބިލުކަން  މާލީ   ގެނެވޭނެ  ރިސޯޓަށް  އަނބުރާ  އެފަރާތުން  އަދި   އެއްބަސްވެފައިނުވާތީ

  ލީވްގައި   ކޮވިޑް  އެފަރާތް  ފަދައިން  އެއްބަސްވެފައިވާ  ކުރިންވެސް   ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ ، ނެތުމުން  ކިބައިގައި

 އޮކްޓޫބަރު  މިގޮތުން، ގެންގޮސްފައިވާކަމަށާއި   ދެމުން  ގޮތުގައި  މުސާރައިގެ  25%  މުސާރައުގެ  އަސާސީ  ބަލައި  ހުރިކަމަށް

 25%  ގޮތުގައި  މުސާރައިގެ  އަސާސީ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހަމައަށް  އާ  2021  ޖަނަވަރީ  ފެށިގެން  އިން  2020

   މަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ހަލާސްކޮށްފައިވާކަ ދައްކާ އެފަރާތަށް

ކޭ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތެމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އިތުރަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި   3.3

މަސައްކަތްކުރިއިރު  އެއްފަދައިން މުވައްޒަފުންވެސް  އެހެން  ބޭރުގައި  މުސާރައިގެ    ،ރިސޯޓުން  މުވައްޒަފުންނަށްވެސް 

% މުސާރައިގެ  އަސާސީ  އެބައެއްގެ  ދީފައިވަނީ  ޒަރޫރީ    ،ކަމަށާއި  25ގޮތުގައި  ރިސޯޓުގެ  ބަންދުކުރިއިރު  ރިސޯޓު 

ށް ރިސޯޓު ހުޅުވެންދެން ލިބެމުންދިޔައީ އެބައެއްގެ  މުވައްޒަފުންނަ  38މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ރިސޯޓުގައި މަޑުކުރި  

ހުށަހެ  ،ކަމަށްވާތީ  80އަސާސީ މުސާރައިގެ % ފަރާތް ކޮވިޑް ލީވްގައި ހުރިއިރު އެފަރާތުގެ އަސާސީ    ޅިމައްސަލަ 

% ސަބަބެއްނެތްކަމަށާއި  100މުސާރައިގެ  ދިއުމަށް    ،ލިބެންވީ  ގައުމަށް  އެނބުރި  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ޑޮލަރު)  (  USD1,521ކޮށްފައިވާ  ހަރަދު އެމެރިކާ  އެކާވީސް  ފަސްސަތޭކަ  ފަރާތުން އެއްހާސް  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ނުވަތަ   ވަނަ މާއްދާއިން ލިބިދޭ އިހްތިޔާރު  52ވަޒީފާއާބެހޭ ގާނޫނުގެ    ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދައްކާފައިވާކަމަށާއި

ފައިވަނީ ކޮވިޑް ލީވްގައި ހުރެ ރިސޯޓަށް އަނބުރާ ގެނެސްފައިނުވާ  ބާރުގެ ދަށުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ނިންމާ 

ނުދިނުމަށްކަމަށާއި ޗާޖު  ސަރވިސް  ގާނޫނުގެ    ،މުވައްޒަފުންނަށް  ދަށުން   6ވަޒީފާއާބެހޭ  އިސްލާހުގެ  ވަނަ 

ފަރާތުގެ    ސް ޗާޖުގެ ގޮތުގައި ނަގާ ފައިސާ ވަޒީފާދޭސަރވި  ، ވަނަ މާއްދާއަށް އިސްލާހު ގެނެސް  52އިސްވެދެންނެވުނު  

މި އިސްލާހަށް އަމަލުކުރަން    ،ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ހަމަހަމަކަމާއެކު ބަހަންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު

އިން ފެށިގެން މައްސަލަ    2021މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ޖަނަވަރީ    ،ގައި ކަމުން  2021ޖަނަވަރީ    01ފަށާފައިވަނީ  

ދޭންޖެ ފަރާތަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ހުށަހެޅި  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ދައްކާނެކަމަށް  ޗާޖު  ސަރވިސް  ހޭ 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ސީޑީއެލް އެޗްބީޓީ އޯޝަނިކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
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 އެއްބަސްވެފައިވާގޮތަށް ދެފަރާތުން    މުސާރަ  ލިބެންޖެހޭ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ،އެދިފައިވަނީ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ .4

، ދައްކާފައިވާކަމަށާއި  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފައިސާ  ހަރަދުކޮށްފައިވާ  ޓިކެޓަށް  އެފަރާތަށް، ލިބިފައިވާކަމަށާއި

ނުލިބި ނުވާކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، މައްސަލަ    ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މިންވަރެއް  އެއްވެސް  ޗާޖުގެ   ސަރވިސް

 އެނގެން އޮވެއެވެ.  ނެ ތަނެއް ނެތްކަމަށް ނިންމަވައިދިނުމަށްކަންހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާ ގޮތަށް ކަނޑައަޅައިދެވޭ

  ދިން   ފަރާތަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ   ފަރާތަށާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ   ހުށަހެޅުމަށް  ހެކި  ޝަފަހީ  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ  މި .5

 އެގޮތުން. ފާހަގަކުރެވެއެވެ  އެދިފައިވާކަން  ރުކުރުމަށްޒިހާ  ހެކިން  ޝަފަހީ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ތުގައިސަފުރު

: ނަންބަރު  ޕާސްޕޯޓް(  ލިޕީންސްފި   ،މޮންރޮއި  ކެމަން  ހެވިއަރ  ފްރެންސިސްކޯ  ގޮތުގައި  ހެއްކެއްގެ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ

PAJ055275  (14    ިހެކިބަސް ނަގާފައިވާނެއެވެ. ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުކޮށް    2021ޖުލައ 

އެފަރާތަށް ނަގައިދެވިދާނެ ކީ  ގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މުސާރައިން އުނިކޮށްފައިވާ ފައިސާއަ  19-ކޮވިޑް .6

މާއްދާގެ  ވަނަ    50(ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު) ގެ    2008/2ފައިސާއެއްތޯ ގާނޫނީ ގޮތުން ނަޒަރުކުރާއިރު، ާޤނޫނު ނަންބަރު  

 (ހ) ގައި،

 ] . ދޭންވާނެއެވެ   މުސާރަ   އެއްފަހަރު   މަހަކު   މަދުވެގެން   ، މުވައްޒަފުންނަށްވެސް  ހުރިހާ   އެހެން   ، ފިޔަވައި  މުސާރަ   ލިބެންވާ   މުވައްޒަފަކަށް   ވަގުތީ [ 

ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ އަންނަނިވި    55ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ    ،މި އިބާރާތުން ބަޔާންކުރެވިފައިވާއިރު

 އިބާރާތުންނެވެ. 

 .ލަތުތަކުގައެވެ (ށ) ވަޒީފާދޭ އެއްވެސް ފަރާތަކުން އޭނާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރައިން އެއްވެސް އެއްޗެއް އުނިކުރެވޭނީ އަންނަނިވި ހާ 

 ؛ނުވަތަ ކޯޓު އަމުރަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އުނިކުރަންޖެހޭ އެއްޗެއް އުނިކުރުން   ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން  )1(

ނުވަތަ އޭނާ  ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން މުވައްޒަފަކަށް ހޯދައިދީފައިވާ ގެއެއް ނުވަތަ ދިރިއުޅޭނެ ތަނެއް ހޯދުމަށް، ނުވަތަ ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ދީފައިވާ،   )2(

  ކަށް ވިއްކާ މުދަލަކަށް ލިބެންވާ ފައިސާއާ ގުޅޭގޮތުން ނުވަތަ އޭނާ އެ މުވައްޒަފަކަށް ދޫކުރާ ލޯނަކާ ނުވަތަ އޭނާ ގެރެންޓީކޮށްދީގެން އެމުވައްޒަފަ 

ހުއްދަދޭ    ، އެ ހޯދައިދޭ ލޯނަކާ ނުވަތަ މުސާރައިގެ އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ދީފައިވާ ޢަދަދަކާ ގުޅޭގޮތުން މުވައްޒަފުގެ ހުއްދަ، ލިޔުމަކުން ލިބިގެން

 ؛ޢަދަދަކަށް، ނުވަތަ މުވައްޒަފަކަށް ލިބޭ އުޖޫރައިގެ ތިންބައިކުޅަ އެއްބަޔަށްވުރެ ގިނަ ނުވާނޭހެން އުނިކުރާ އުނިކުރުން 

ށް  އްކުމަ އެމުވައްޒަފެއްގެ ޗުއްޓީއާގުޅޭ ނުވަތަ ބޭސްފަރުވާއާގުޅޭ ނުވަތަ އިންޝުއަރެންސާގުޅޭ ފަންޑަކަށް، ނުވަތަ ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑަކަށް ދެ  )3(

 ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއާގުޅޭގޮތުން އުނިކުރާ އުނިކުރުން. ] 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ސީޑީއެލް އެޗްބީޓީ އޯޝަނިކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
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ނަންބަރު   6.1 ގެ    2008/2ާޤނޫނު  ާޤނޫނު)  (  55(ވަޒީފާއާބެހޭ  ގެ  (ށ)  މާއްދާގެ  ނަންބަރަށް 1ވަނަ  ވަނަ   (

ވައްޒަފުގެ  ރިއާޔަތްކުރުމުން، ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ނުވަތަ ކޯޓު އަމުރަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، ވަޒީފާދޭފަރާތަށް މު

އާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި މެދުވެރިވެފައިވާ އާންމު    19-މުސާރައިން އުނިކުރެވިދާނެކަން އެނގެން އޮންނައިރު، ކޮވިޑް

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި، ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކަށް މުވައްޒަފުންގެ އުޖޫރައިން އުނިކުރެވިދާނެ، އަދި   ސިއްހަތުގެ 

ގައި  2020ސެޕްޓެންބަރު  22ތަކެއް ތުލަތްތަކަކާއި ޝަރުހާ ހާއްސަޖޫރަ ދިނުން ފަސްކުރެވިދާނެ މުވައްޒަފުންނަށް އު

ާޤނޫނު    2020/20ނޫނު ނަންބަރު  ގާގެޒެޓްކުރެވިފައިވާ،   ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ  ) ގައި  2020(ޢާންމު ޞިއްޙަތުގެ 

 ބަޔާންކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

  މާއްދާގެ   ވަނަ  1  ގެ)  2020  ާޤނޫނު  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި  ޞިއްޙަތުގެ  ޢާންމު(  2020/20  ނަންބަރު  ނޫނުގާ، އެގޮތުން 6.2

  ކުއްލި   ސިއްހަތުގެ  އާންމު  މެދުވެރިވެފައިވާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ގުޅިގެން  އާ  19-ކޮވިޑް، ގާނޫނަކީ  އެ، ބެލުމުން  އަށް)  ހ(

  ރައްކާތެރިކަން   އެހީތެރިކަމާއި  ވިޔަފާރިތަކަށް، ކާއިއާއިލާތަ، ފަރުދުންނާއި  ވަކިވަކި، ހާލަތުގައި  ނުރައްކަލުގެ

 މެދުކެނޑުމެއްނެތި  ނިޒާމު  ހިންގުމުގެ  ދައުލަތް، އެޅުމަށާއި  ފިޔަވަޅުތައް  ހާއްސަ  އަޅަންޖެހޭ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި

  އެހިނދަށް  އެހިނދުން  އިޖުރާއަތުތަކަށް ބަޔާންކުރާ  ގާނޫނުތަކުގައި ކަމާބެހޭ، މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި  ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް

 އުސޫލުތައް  ހާއްސަ  އަމަލުކުރާނެ   ގުޅޭގޮތުން  އެކަންކަމާ، ގެނެސް  ބަދަލުތައް  ވަގުތީ  ގެންނަންޖެހޭ  ކޮންމެހެން

  ދިވެހިރާއްޖޭގައި   ގުޅިގެން  އާ  19-ކޮވިޑް، އަމަލުކުރާނީ  ގާނޫނަށް  އެ، އޮންނައިރު  އެނގެން  ގާނޫނުކަން  ކަނޑައެޅުމުގެ

، ފެށުމަށްފަހު  އަމަލުކުރަން  ގާނޫނަށް  އެ   ނުވަތަ، ހާލަތު  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި  ސިއްހަތުގެ  އާންމު  އިއުލާންކޮށްފައިވާ

  ހާލަތެއް   ކާރިސާގެ  ނުވަތަ  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި  އެނޫންވެސް  އިއުލާންކުރާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ގުޅިގެން  އާ  19-ކޮވިޑް

  މާއްދާއަށް   ވަނަ  3  ގާނޫނުގެ  އެ، ނިޔަލަށްކަން  ތާރީހުގެ  ހަމަވާ  ދުވަސް)  ފަސްދޮޅަސް(  60  ގެންނަތާ  ނިމުމަކަށް

 .  އޮވެއެވެ އެނގެން ބެލުމުން

 މާއްދާގައި  ވަނަ  3  ގެ )  2020  ާޤނޫނު  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި   ިޞއްޙަތުގެ  ޢާންމު(  2020/20  ނަންބަރު  ނޫނުގާ 6.3

 ؛ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ ގުޅިގެން އާ 19-ކޮވިޑް މުއްދަތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ސީޑީއެލް އެޗްބީޓީ އޯޝަނިކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
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ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތުގެ އުޖޫރައިން އެއްވެސް މިންވަރެއް އުނިކުރުން ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތަށް އުޖޫރަ   )1(

 ނުވަތަ ؛ ދިނުމަށް ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތު ފަސްކުރުން

 ނުވަތަ ؛ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތަށް އުޖޫރަ ނުލިބޭގޮތަށް ޗުއްޓީއަށް ފޮނުވުން )2(

 ؛ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތް ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލުން )3(

އާ ގުޅިގެން   19-މިއިން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތާމެދު އެޅުން ހުއްދަވާނީ، ކޮވިޑް 6.4

ރިއަށް ނުރަނގަޅު އަސަރެއް ކޮށްފައިވުމާއެކު، އެފަދައިން ކޮށްފައިވާ ނުރަނގަޅު އަސަރުގެ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ވިޔަފާ

ސަބަބުން ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ލިބެމުންއައި އާމްދަނީ ދަށްވެ، އެ އާމްދަނީން މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިން ދެމުން އައިސްފައިވާ  

ފާދޭ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރިއަށް އަސަރުކޮށްފައިވާ ހާލަތުގައި  މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ދެމުން ނުގެންދެވޭ މިންވަރަށް ވަޒީ

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި    9ެގ  )  2020  ާޤނޫނު  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި  ޞިއްޙަތުގެ  ޢާންމު (  2020/20  އެކަނިކަން

ދު ފިޔަވަޅު  (ށ) އިން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ހާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ހާލަތެއްގައި މުވައްޒަފަކާމެ

ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ  ގޮތުގެމަތިންކަން  އެއްގޮތްވާ  ގާނޫނާ  އަޅާފައިވަނީ  ފިޔަވަޅު  މުވައްޒަފާމެދު  އެ  އަޅާފައިވާނަމަ، 

ވަނަ    9ގެ  )  2020  ާޤނޫނު   ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި  ޞިއްޙަތުގެ  ޢާންމު(  2020/20ވަޒީފާދޭފަރާތުގެ ޒިންމާއެއްކަމުގައި  

 ބަޔާންކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މާއްދާގެ (އ) ގައި 

 3  ގެ)  2020  ާޤނޫނު  ނުރައްކަލުގެ   ކުއްލި  ޞިއްޙަތުގެ  ޢާންމު(  2020/20  ނަންބަރު  ނޫނުގާ، އެހެންމެ  ހަމަ  އަދި 6.5

  ފަރާތުގެ  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ  ގުޅިގެން  އާ  19-ކޮވިޑް  މުއްދަތުގައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ   މާއްދާގައި  ވަނަ

 އެއްބަސްވުމުގައި  ވަޒީފާގެ  ދިނުމަށް  އުޖޫރަ  ފަރާތަށް  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ނުވަތަ  އުނިކުރުން  މިންވަރެއް  އެއްވެސް  އުޖޫރައިން

 މިއިން، ފޮނުވުން  ޗުއްޓީއަށް  ނުލިބޭގޮތަށް  އުޖޫރަ  ފަރާތަށް  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ނުވަތަ  ފަސްކުރުން  މުއްދަތު  ކަނޑައަޅާފައިވާ

  މުވައްޒަފު  ގެނައުމަށް  ބަދަލު   އެ، މަޝްވަރާކޮށް  މުވައްޒަފާ، އެޅޭނީ  މުވައްޒަފަކާމެދު  ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ  ފިޔަވަޅެއް

  މާއްދާގެ   ވަނަ  9  ގެ)  2020  ާޤނޫނު  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި  ޞިއްޙަތުގެ  ޢާންމު(  2020/20  ކަމުގައި  އެއްބަސްވާނަމަ

 . ފާހަގަކުރެވެއެވެ ބަޔާންކުރެވިފައިވާކަން  ގައި) ނ(



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ސީޑީއެލް އެޗްބީޓީ އޯޝަނިކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް

   VTR/2021/23މައްސަލަ ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަރޮޒާލީ ޕެޓީނާ ކަޕާރާސް ހު

                                             

22 ގެ  11 ޞަފްޙާ      

 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
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ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޕޮސިޓިވްވި ފުރަތަމަ ކޭސް  ، ފެތުރި  19-އެގޮތުން ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި ހަލުވިކަމާއެކު ކޮވިޑް 6.6

އަކީ    19-އަދި ކޮވިޑް، އެ ބަލި ފެތުރުން އިތުރުވަމުން އައިސްފައިވާތީއާއި، ގައި ފެނިފައިވާއިރު  2020މާރިޗު    07

ސި ދުނިޔޭގެ  ގޮތުގައި  އެއް  ޖަމްއިއްޔާއިން  'ޕެންޑަމިކް'  ކަނޑައަޅާފައިވާތީއާއި  2020މާރިޗު    11އްހަތު  ، ގައި 

(ޢާންމު   2012/7ާޤނޫނު ނަންބަރު  ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އެ ބަލި ފެތުރުމުގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވެފައިވާތީ

އިން ފެށިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ    2020މާރިޗު   12، ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  33ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ާޤނޫނު) ގެ  

، އެ ހާލަތު ދަމަހައްޓަމުން އައިސް، ހުރިހާ ސަރަހައްދެއްގައި އާންމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާނުކޮށް

ހާލަތު   ނިންމާފައިވާކަން  2021މޭ    4އެ  ދެމެހެއްޓުމަށް  ނިޔަލަށް  ގެޒެޓުގައި  ، ގެ  ސަރުކާރުގެ  ދިވެހި 

) 'ޢާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި  2020މާރިޗު    12(  1/2020މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ނަންބަރު  ، ވާޝާއިއުކުރެވިފައި

) 'ޢާންމު  2021އެޕްރީލް    04(  4/2021އެ މިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު  ، ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިޢުލާނުކުރާ ޤަރާރު' އާއި

 އިޢުލާނުކުރާ ަޤރާރު' އިން އެނގެން އޮވެއެވެ. ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިތުރަށް ދެމެހެއްޓުމަށް 

އިސްވެދެންނެވުނު ާޤނޫނީ ހަމަތަކަށް ބަލައި މި މައްސަލައިގައި އަދުލުވެރި ނިންމުމަކަށް ވާސިލުވުމަށްޓަކައި އަންނަނިވި   .7

 ކަންކަމާ ގުޅިގެން ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމުގައި ދެކެމެވެ. 

  ނަގައިދެވޭނެ  ފައިސާ  އުނިކޮށްފައިވާ   މުސާރައިން  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފެށިގެން  އިން  2020  އެޕްރީލް  23 7.1

 ؛އޮތްކަން ނުވަތަ ނެތްކަން ހަމައެއް

  އޮކްޓޫބަރު  ،ބުނެފައިވާތީ  ލިބިފައިނުވާކަމަށް  މުސާރަ  ފެށިގެން   އިން  2020  އޮކްޓޫބަރު  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 7.2

 ؛އޮތްކަން ނުވަތަ ނެތްކަން މައެއްހަ އިން ފެށިގެން މުސާރަ ނަގައިދެވޭނެ 2020

ނުވަތަ  7.3 އޮތްކަން  ހަމައެއް  ނަގައިދެވޭނެ  ފައިސާ  އެދިފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގުޅިގެން  ޗާޖާ  ސަރވިސް 

 ؛ނެތްކަން

ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެނބުރި ރަށަށް ދިޔުމަށްޓަކައި ނެގި ޓިކެޓަށް ހަރަދުވި ފައިސާ މައްސަލަ   7.4

 މިއެވެ. ؛ ނަގައިދެވޭނެ ހަމައެއް އޮތްކަން ނުވަތަ ނެތްކަން

 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ސީޑީއެލް އެޗްބީޓީ އޯޝަނިކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް

   VTR/2021/23މައްސަލަ ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަރޮޒާލީ ޕެޓީނާ ކަޕާރާސް ހު

                                             

22 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:  

 

 - : ފައިސާ  އުނިކޮށްފައިވާ   މުސާރައިން   ފެށިގެން   އިން   2020  ލް އެޕްރީ  .8

އިން ފެށިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މުސާރައިން އުނިކޮށްފައިވާ ފައިސާ ނަގައިދެވޭނެ    2020އެޕްރީލް    23 8.1

  ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ހަމައެއް އޮތްތޯ

ދެމެދު   8.1.1 ފަރާތާ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތާއި  ހުށަހެޅި  އެއްބަސްވެ    2019ޖަނަވަރީ    29މައްސަލަ  ގައި 

ގެ ދަށުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އުޖޫރައިގެ ގޮތުގައި    ’Employment Agreement‘ސޮއިކުރެވިފައިވާ  

ރު) ލިބިދެވޭނެކަމާއި، ކޮންމެ މަހެއްގެ  (ދެހާސް ފައްސަތޭކަ އެމެރިކާ ޑޮލަ  USD2,500މަހެއްގެ މައްޗަށް ޖުމްލަ  

އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު   5އާއި    30 ބަޔާންކުރެވިފައިވާކަން  ލިބިދެވޭނެކަމުގައި  އުޖޫރަ  ދެމެދު  ދުވަހާ  ވަނަ 

 އެނގެން އޮވެއެވެ. ރަށް ބެލުމުންވަނަ ނަންބަ  7އެއްބަސްވުމުގެ 

ފަރާތުން   8.1.2 ރައްދުވި  މުވައް   2020މާރިޗު    25މައްސަލަ  ހުރިހާ  ފޮނުވާފައިވާ  ގައި  އެޑްރެސްކޮށް  ޒަފުންނަށް 

ގައި ހުރިހާ    2020މާރިޗު    25މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު    ،"މެމޮރެންޑަމް" އަށް ބެލުމުން

 03އިން ފެށިގެން ރިސޯޓް    2020އޭޕްރިލް    01އާ ގުޅިގެން    19ކޮވިޑް    ،މުވައްޒަފުންނާ ވާހަކަ ދެއްކިކަމާއި

ގެނެސްފައިވާކަމަށާއި ހުއްޓުމަކަށް  ހިންގުން  ގޮތުން  ވަގުތީ  މުއްދަތަކަށް  މި  ފަހަރުގައި    ،(ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ 

ގެ މުއްދަތު ދިގުދެމިގެން  (ތިނެއް) މަސްދުވަހު  03އިތުރު    ނުވަތަމުއްދަތަށް ވުރެ ކުރިން ރިސޯޓް ހުޅުވާފާނެކަމަށާއި  

މުވައްޒަފުން    ،ކޮވިޑް ލީވްއެއްގައި މުވައްޒަފުން ބޭއްތިއްބޭނެކަމަށާއި  ،ޕެއިޑް ލީވް ނިމުމުން  ،ހިނގައިދާނެކަމަށާއި

އެދެންޖެހޭނެކަމަށާއި ލީވްއަށް  ކޮވިޑް  މެދުވެރިކޮށް  ފޯމު  ރިކުއެސްޓް"  ލީވް  މުއްދަތުގައި   ،"ކޮވިޑް  ލީވް  ކޮވިޑް 

އަށްވާ އިނާޔަތެއްކަމާއި ރަށުގައި އެންމެ މުހިއްމު މަސައްކަތްތައް   25ށް ދޭނީ އަސާސީ މުސާރައިގެ %މުވައްޒަފުންނަ

ހިޔާރުކުރުމުން  ކުރުމަށް   %ރިސޯޓުން  މުސާރައިގެ  މުވައްޒަފުންނަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން    80މަޑުކުރާ  ކަން 

 ބަޔާންކުރެވިފައިވެއެވެ.  ވެސްންމި މެމޮރެންޑަމްގައި އަންނަނިވި އިބާރާތު އަދި  ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

“Upon ending the paid leaves, you will be placed on the newly created leave type called “COVID 

Leave”. 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ސީޑީއެލް އެޗްބީޓީ އޯޝަނިކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
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Colleagues should also request for the COVID Leave using the attached “COVID Leave Request 

Form” 

During this COVID Leave period, you will be paid a COVID Leave Allowance equal to 25% of 

your current monthly basic salary” 

ހުށަހަޅާފައިވާކަން   8.1.3 ފޯމު  ރިކްއެސްޓް  ލީވް  ކޮވިޑް  އެއްބަސްވެ،  ލީވްއަށް  ކޮވިޑް  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ރައްދުވި   މައްސަލަ  ގޮތުން  ފޯމު  ސާބިތުކުރުމުގެ  އިސްވެދެންނެވުނު  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަރާތުން 

ގައި ކަމާއި، ކޮވިޑް ލީވް 'ކުރު'  2020އޭޕްރިލް  11ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. މި ފޯމަށް ބެލުމުން، ކޮވިޑް ލީވް ފެށެނީ 

ޖޫން   ހުޅު  2020ކުރުމަށްފަހު  ރިސޯޓު  އިތުރު    ވޭނެކަމަށް، ގައި  މަސްދުވަހަށް   3ނުވަތަ  (ތިނެއް) 

  29ސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  ދިގުދެމިގެންގޮސްދާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ފޯމުގައި މައް 

 . އެނގެން އޮވެއެވެ ގައި ސޮއިކޮށްފައިވާކަން  2020މާރިޗު 

 ފަށާފައިވަނީ  އަދާކުރަން  ވަޒީފާ  ގައި  2020  އޭޕްރިލް  23  ހުރުމަށްފަހު  ލީވްގައި  ކޮވިޑް   ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 8.1.4

  މައްސަލަ ، އެނގޭއިރު ނުކުތާއިން  ވަނަ 7.6 އަދި  7.5 ފޯމުގެ  ހުށަހަޅާ މައްސަލަ  އެފަރާތުގެ ހުރެގެންކަން  ގޭގައި

އެފަރާތަށް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި މުއްދަތަށް  މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ  ހުރެ  ގޭގައި    ކަމަށް ނެލިބިދޭންޖެހޭ  މުސާރަ  ރިހަމަފު 

ން  ދޭނެކަ  މުސާރަ  ފުރިހަމަ   މުވައްޒަފުންނަށް  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ހުރެ  ގޭގައި، ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު  އެފަރާތުން

 ރައްދުވި ފަރާތުން ބޭނުންކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ދޭހަކޮށްދޭފަދަ އެއްވެސް އިބާރާތެއް މައްސަލަ 

 ؛އިރެންޑަމްގައިސްވެދެންނެވުނު މެމޮ އަދި  8.1.5

“During this COVID Leave period, you will be paid a COVID Leave Allowance equal to 25% 

of your current monthly basic salary.” 

ފަރާތް  މިފަދައިން   8.1.6 ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އޮތުމުން،  ހުރެ   2020އޭޕްރިލް    23ބަޔާންކޮށްފައި  ގޭގައި  ގައި 

މަސައްކަތްކުރުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެންގިނަމަވެސް، އެ ތާރީހަކީ "ކޮވިޑް ލީވް ޕީރިއަޑް" ތާރީހުކަން  

   ން އޮވެއެވެ.މެމޮރަންޑެމްއަށް ބެލުމުން އެނގެ 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ސީޑީއެލް އެޗްބީޓީ އޯޝަނިކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
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ފަ 8.1.7 ހުށަހެޅި  ހުލާސާ    2022ފެބްރުއަރީ    02ރާތުން  މައްސަލަ  ބޭއްވުނު  ޓްރައިބިއުނަލުގައި  ވަޒީފާއާބެހޭ  ގައި 

ގޮތުގައި  އަޑުއެހުމުގައި   ލައްވާ  ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ހުންނަ މުވައްޒަފު  އާންމުކޮށް އަމަލުކުރެވޭ އުސޫލަކީ ޗުއްޓީގައި 

ންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ނަމަވެސް  ވަޒީފާއާ ގުޅޭ އިތުރު އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރުވުންކަމުގައި ބަޔާ

  މެމޮރެންޑަމްގައި ކޮވިޑް ލީވްގައި މުވައްޒަފު ގައި ނެރެފައިވާ    2020މާރިޗު    25މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  

އަދި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުންވެސް   ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ނެތްލައްވާ މަސައްކަތް ނުކުރެވޭނެ ވާހަކަ ބަޔާންކޮށްފައި

ކޮވިޑް ލީވްއަކީ މުވައްޒަފުން އެއްވެސް    ފާހަގަކުރާއިރު،ވްއެއްކަމަށް  ލީވްއަކީ އަހަރީ ޗުއްޓީ އާ ތަފާތު ލީ  ކޮވިޑް

  ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ދެވުނު ލީވްއެއްކަމަށް މެމޮރެންޑަމްއިން ދޭހަ ނުވާ ރާގޮތަށްމަސައްކަތެއް ނުކު 

 39ވަނަ މައްދާގައިވާ ގޮތުން އެ ގާނޫނުގެ    40(ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު) ގެ    2008/2ނޫނު ނަންބަރު  ގާއެގޮތުން   8.1.7.1

ވަނަ މައްދާގައި ބަޔާންކުރާ "އަހަރީ ޗުއްޓީ' ގައި މުވައްޒަފަކު ހުއްޓާ، ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އެފަރާތުގެ އެއްވެސް  

ށާއި، ނުވަތަ އެފަދައިން މަސައްކަތް ކުރުވުމަށް މަސައްކަތެއް އެ މުވައްޒަފަކު ލައްވައި ކުރުވައިގެން ނުވާނެކަމަ

ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.   ނުވާނެކަމަށް  އަށް  ހުއްދަކޮށްގެން  ޗުއްޓީ'  'އަހަރީ  ހާއްސަވަނީ  މާއްދާ  މި  އެހެންކަމުން 

 ކަމަށްވެފައި، މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މުސާރައިން އުނިކޮށް 'ކޮވިޑް ލީވް' ގެ ނަމުގައި 

ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރިއަށް ކޮށްފައިވާ ނުރަނގަޅު އަސަރުގެ ސަބަބުންކަމަށް މައްސަލަ  ޗުއްޓީއަށް ފޮނުވާފައިވަނީ  

މި މުއްދަތަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ހިމެނޭހެން ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުން    ރައްދުވި ފަރާތުން ބުނެފައިވާއިރު،

ލައްވައި މަސައްކަތް ނުކުރުވާގޮތަށް ދެވިފައިވާ ޗުއްޓީއެއްކަން ހުށަހެޅިފައިވާ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމަކުން އެނގެން  

މައްސަލައިގައި   މި  އެހެންކަމުން  ފާހަގަކުރެވެއެވެ.    މުއްދަތުގައި   މި  ފަރާތަށް  ޅި ހުށަހެ  މައްސަލަނެތްކަން 

  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  ލީވްގައި  ކޮވިޑް   ގޮތަކީ  ސާފުވެރިންއި  އެންމެ   ދެފަރާތަށްވެސް  ބިދެވޭއިރު ލި  25%  މުސާރައިގެ

 ކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ. ނުބެލުން  ފަރާތެއްކަމުގައި  ބަރީއަވެފައިވާ ޒިންމާއިން ވަޒީފާގެ އެފަރާތުގެ ފަރާތަކީ

  ދީފައިވާކަން   ލީވް  ކޮވިޑް  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ،ރިއާޔަތްކޮށް  ނުކުތާތަކަށް   އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު، އެހެންކަމުން 8.1.8

  އެއްވެސް  ނުވާނެކަން  ކުރުވައިގެން މަސައްކަތް ލައްވާ  މުވައްޒަފުން  މުއްދަތުގައި ލީވްގެ ކޮވިޑް  ،އޮތްއިރު އެނގެން

 %25  މުސާރައިގެ ،އިރުނެތް  އެނގެން  މެމޮރެންޑަމްއިން  ދީފައިވާ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަދި  ގާނޫނަކުންވެސް



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ސީޑީއެލް އެޗްބީޓީ އޯޝަނިކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
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22 ގެ  15 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:  

 

 ،ނެތްއިރު  އެނގެން  ވާކަންއިންކާރުކޮށްފައި  ފަރާތް  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  ގުޅޭގޮތުން  ދިނުމާ)  އިންސައްތަ  ފަންސަވީސް(

  ދިނުމާމެދު )  އިންސައްތަ  ފަންސަވީސް(  %25  މުސާރައިގެ  އިސްވެދެންނެވުނު  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ

  ހެވިއަރ ފްރޭންސިސްކޯ    ހާޒިރުވި  ގޮތުގައި  ހެއްކެއްގެ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އިންކާރުކޮށްފައިނުވާކަމަށް

ފަރާތުގެ  ދިނުމާމެދު  25%  މުސާރައިގެ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަތީ،  ބުނެފައިވާ ހުށަހެޅި   ރުހުން   މައްސަލަ 

  ހައްގުވަނީ   އެފަރާތަށް  މުއްދަތަށް  މަސައްކަތްކުރި  ހުރެ  ގޭގައި  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަދި.  ބުރަވެވެއެވެ  އޮތްކަމަށް

އިންސައްތަ)    25%  މުސާރައިގެ އިތުރު   ،ހިނދު  ބުރަވެވޭ  ކަމަށް(ފަންސަވީސް  މުއްދަތު  ލީވްގެ   03ކޮވިޑް 

(ތިނެއް) މަސް ދުވަހަށް އިތުރުކުރުމުގެ ފުރުަޞތާއި އެ އިޚްތިޔާރު މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ލިބިގެންވާކަން 

ގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ 'ކޮވިޑް ލީވް ރިކުއެސްޓް ފޯމް' އަށް ބެލުމުން   2020މާރިޗު    29މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  

 2020 ސެޕްޓެންބަރު  ފެށިގެން އިން 2020 އެޕްރީލް އެދިފައިވާ ފަރާތުން ހުށަހެޅި  މައްސަލަތީ، އެނގެން އޮންނާ

  . ބުރަނުވެވެއެވެ  ނަގައިދޭންޖެހޭކަމަށް  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަދަދުތައްފައިސާގެ    ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ނިޔަލަށް  ގެ

 ދީފައިވަނީ  ފަރާތްތަކަށް  މަސައްކަތްކުރި  ގޭގައި  ތެރެއިން  މުވައްޒަފުންގެ  އެފަރާތުގެ  ފަރާތުން   އްދުވިރަ  މައްސަލަ  އަދި

ވާއިރު މިކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން    ކަމަށް(ފަންސަވީސް އިންސައްތަ)    25%  މުސާރައިގެ

ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ    މައްސަލަ ރައްދުވިވާކަން އެނގެން ނެތަތީ،  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އިންކާރުކޮށްފައި

(ފަންސަވީސް   25ތެރެއިން ގޭގައި މަސައްކަތްކުރި މުވައްޒަފުންނަށްވެސް ދީފައިވަނީ އެފަރާތްތަކުގެ މުސާރައިގެ %

ބުރަވެވޭއިރު މިހާލަތުގައި މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ދިނުމުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާމެދު  އިންސައްތަ) ކަމަށް  

 ކަމަށް ބުރަނުވެވެއެވެ. ތަފާތުކޮށްފައިވާ

މުވައްޒަފުން ރިޒޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ވަކިވަކި މުވައްޒަފުން ހިޔާރު ކުރެވުނު ގޮތް މައްސަލަ މީގެ އިތުރުން   8.1.9

ރައްދުވި ފަރާތުން ބުނެދީފައިނެތްނަމަވެސް، އެފަދައިން ވަކިވަކި މުވައްޒަފުން ހޮވާފައިވާ ގޮތާމެދު މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

ފަރާތް އިންކާރުކޮށްފައިވާކަން އެނގެން ނެތަތީ އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއަކީ އެފަރާތުގެ ވަޒީފާގެ  

ބާވަތުން ކޮންމެހެން ރިސޯޓުގައި ހުރެގެން އަދާކުރަންޖެހޭ ވަޒީފާއެއް ނޫންކަމަށާއި، އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  

އޮންލަ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަކީ  ލިބޭ ވަޒީފާގެ  އިންޓަރނެޓް  ކަމަށްވުމާއެކު  ކަންކަން  އަދާކުރަންޖެހޭ  އިންކޮށް 

އިރު،  ކޮންމެތަނެއްގައި ހުރެ އަދާކުރެވޭ ވަޒީފާއެއްކަމަށް ހުދު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ބަހުން އެނގެން އޮތް



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ސީޑީއެލް އެޗްބީޓީ އޯޝަނިކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް

   VTR/2021/23މައްސަލަ ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަރޮޒާލީ ޕެޓީނާ ކަޕާރާސް ހު

                                             

22 ގެ  16 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:  

 

މައްސަލަ   އެނގެން ނެތަތީ،  އެފަދައިން ގޭގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އިންކާރުކޮށްފައިވާކަން

ހުށަހެޅި ފަރާތް ގޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ގޮތަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހަމަޖައްސާފައިވަނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

 . ބުރަވެވެއެވެ  ރުހުމާއެކުކަމަށްފަރާތުގެ

އޭޕްރިލް   8.1.10 މުސާރަ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފެށިގެން އި  2020އަދި  ން 

  9) ގެ  2020(ޢާންމު ިޞއްޙަތު ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ާޤނޫނު    2020/20ާޤނޫނު ނަންބަރު  ، އުނިކޮށްފައިވަނީ

އާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވިޔަފާރިއަށް    19-ކޮވިޑް، ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން

އެ  ، އެކަމުގެ ސަބަބުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ލިބެމުންއައި އާމްދަނީ ދަށްވެއަދި  ، ނުރަނގަޅު އަސަރުކޮށް

އާމްދަނީން މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިން ދެމުން އައިސްފައިވާ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ދެމުން ނުގެންދެވޭ މިންވަރަށް 

ވަނަ    9އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ާޤނޫނުގެ   ،މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވިޔަފާރިއަށް އަސަރުކޮށްފައިވާ ހާލަތެއްގައި

މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ރުހުމާއެކު އެ ބަދަލު ގެނައުމަށް މައްސަލަ 

ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ފޯމު މައްސަލަ  ލީވް ރިކުއެސްޓް  ކޮވިޑް  އަދި  ފަރާތުން އިއުތިރާޟްކޮށްފައި ނުވާތީ  ހުށަހެޅި 

އުނިކުރެވިފައިވާ ފައިސާ އަނބުރާ ދެއްކުމަށް އެއްބަސްވާ ފަދަ އިބާރާތެއް މައްސަލަ ރައްދުވި  އިރު،  ށަހަޅާފައިވާހު

ބޭނުންކޮށްފަ އިންސާފުވެރިގޮތްކަމަށް   އިނުވާ ސަބަބަށްޓަކައި،ފަރާތުން  އެންމެ  ނަގައިދިނުމަކީ  އަނބުރާ  އެފައިސާ 

 ބުރަނުވެވެއެވެ.  

 - : ފައިސާ   ލިބިފައިނުވާ  ން ފެށިގެ  އިން   2020  އޮކްޓޫބަރު  .9

  އޮކްޓޫބަރު  ،ބުނެފައިވާތީ  ލިބިފައިނުވާކަމަށް  މުސާރަ  ފެށިގެން   އިން  2020  އޮކްޓޫބަރު  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 9.1

 ؛ބަލާއިރު އޮތްތޯ ހަމައެއް ނަގައިދެވޭނެއިން ފެށިގެން މުސާރަ   2020

 ނުލިބޭނެތީ  މުސާރައެއް  އެއްވެސް  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ   ގައި  2020  ރުނޮވެންބަ  އަދި  2020  އޮކްޓޫބަރު 9.1.1

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ކަން  ފައިވާނެބު  ނުކުރެވޭނެކަމަށްމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް    މަސައްކަތެއް  އެއްވެސް

ރަތަމަ  ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 'މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ފު  2021މޭ    03

ހުށަހަޅާފައިވާ   އެއްކަރުދާސްކޮށް  އާއެކު  ބެލުމުން   2021އެޕްރީލް    29ބަޔާން'  ކޮޕީއަށް  އީމެއިލްގެ  ތާރީހުގެ 
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ކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ އީމެއިލެއްކަމާމެދު  އަދި އިސްވެދެންނެވުނު އީމެއިލްއަ  ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 ކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އިންކާރުއެފަރާތުން ސުވާލު އުފައްދައި 

ކޮވިޑް ލީވް މުއްދަތުގައި    ،ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފޮނުވާފައިވާ އީމެއިލަށް ބެލުމުން  2021ޖަނަވަރީ    28 9.1.2

  ނިޔަލަށް "ކޮމްޕެންސޭަޝން" ލިބިފައިވާކަމަށް   ގެ  2020  ންބަރުއިން ޑިސެ  އޮކްޓޫބަރުހުރުމުގެ ސަބަބުން އެފަރާތަށް  

 ؛ ބުނެފައިވާއިރު އެ އީމެއިލްގައި

"if not for this email, I would not know that I actually got compensation for Oct-Dec months 

that I remained in “Covid Leave” 

May I also know what is the compensation for the work I have done from April 23- October 

1 when I was supposed to be on leave but was asked to work while at home? 

 އެވެ.  މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެ

ބެލުމުންއިސް 9.1.3 ނުކުތާތަކަށް  ފަރާތަށް    ،ވެބަޔާންކުރެވުނު  ހުށަހެޅި  ނިޔަލަށް   2020  އޮކްޓޫބަރުމައްސަލަ  ގެ 

  2020ންބަރު  އިން ޑިސެއިން    2020އޮކްޓޫބަރު    ، ދީފައިވަނީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ބުރަވެވޭއިރު  25މުސާރައިގެ %

ނިޔަލަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކޮށްފައިނުވާކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން   ގެ

ގެ ނިޔަލަށް މައްސަލަ    2020  ޑިސެންބަރުއިން    2020  އޮކްޓޫބަރުހެޅި ފަރާތަށް  މައްސަލަ ހުށަ   ،ބުނި ނަމަވެސް

އެނގެން އޮންނާތީއާއި މި މުއްދަތުގައިވެސް  ދެފަރާތުގެ ބަހުންވެސް  ދީފައިވާކަން    25ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މުސާރައިގެ % 

ސަބަބަށްޓަކައި ނުވާ  ވަޒީފާއަދާކޮށްފައި  ރިސޯޓުގައި  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ފަރާތަށް   ،މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

  2021ށް ޖަނަވަރީ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަ  އަދިދީފައިވަނީ ރަނގަޅަށްކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ.    25މުސާރައިގެ %

ގެ ފައިނަލް ޕޭމަންޓް ސެޓަލް ހަދާފައިވާކަން ދެފަރާތުގެ ބަހުންވެސް އެނގެން އޮތަތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް 

(ފަންސަވީސް އިންސައްތަ) ލިބިފައިވާކަމަށް ބަލަންޖެހޭ    25 ނިޔަލަށްވާ މުސާރައިގެ %ގެ  2021ޖަނަވަރީ    29

 ކަމުގައި ދެކެމެވެ. 
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 ސަރވިސް ޗާޖު:  .10

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާފަދައިން ސަރވިސް ޗާޖު ނަގައިދެވޭނެ ހަމައެއް އޮތްތޯ ބަލާއިރު އަންނަނިވި  10.1

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ކަންކަން 

ނަންބަރު   10.1.1 ގެ    2008/2ގާނޫނު  ާޤނޫނު)  ގެނައުމުގެކުރިން    06(ވަޒީފާއާބެހޭ  އިސްލާހު    ޗާޖު   ސަރވިސްވަނަ 

 ނަންބަރު  ނޫނުގާ  ގައި  2020  ސެޕްޓެންބަރު  22 ،ނަމަވެސް  ލިބިގެންވީ  އިހްތިޔާރު  ފަރާތަށް  ވަޒީފާދޭ  ދިނުމުގައި

 ނަގާ  ގޮތުގައި  ޗާޖުގެ  ސަރވިސް ،ގުޅިގެން  އިސްލާހާ  ވަނަ  6  ގެނެވުނު  އަށް)  ާޤނޫނު  ވަޒީފާއާބެހޭ(  2008/2

  މި   ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،ބަހަންޖެހޭ   ހަމަހަމައަށް  މެދުގައި  މުވައްޒަފުންގެ  ހުރިހާ  ފަރާތުގެ  ވަޒީފާދޭ  ފައިސާ

  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ،ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން  ކަމަށް  2021  ޖަނަވަރީ  01  ތާރީހަކީ  ފެށޭ  އަމަލުކުރަން  އިސްލާހަށް

މުއްދަތަށްވާ  2020ޑިސެންބަރު    ފެށިގެން  އިން  2020  އޮކްޓޫބަރު  ފަރާތަށް   ދިނުމަށް   ޗާޖު  ސަރވިސް  ގެ 

 11 ،ޗާޖު  ސަރވިސް  ގެ  2021  ޖަނަވަރީ ،ނަމަވެސް.  ފާހަގަކުރެވެއެވެ  ހަމައެއްނެތްކަން  ގާނޫނީ  އަމުރުކުރާނެ

  ހުށަހެޅިފައިމިވާ ،އޮތުމުން   އެނގެން  ބަހުން  ދެފަރާތުގެ  ދީފައިވާކަން  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގައި  2021  މާރިޗު

 އޮތްކަމަށް   ފައިސާއެއް  އިތުރު  ދޭންޖެހޭ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  ގޮތުގައި  ގެޗާޖު   ސަރވިސް  މައްސަލައިގައި

 . ބުރަނުވެވެއެވެ

 ފައިސާ   ޓިކެޓް  .11

ފަރާތުން އެދިފައިވާ ޓިކެޓު ފައިސާ ނަގައިދެވޭނެ ހަމައެއް އޮތްތޯ ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން  މައްސަލަ ހުށަހެޅި   11.1

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ޓިކެޓަށް ހަރަދުވި    ގައުމަށް  އެނބުރި  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 11.1.1 ނެގި    އެއްހާސް (  USD1,521ދިޔުމަށްޓަކައި 

 އެފަރާތުން   އުނިކޮށްފައިވާކަމަށް  މުސާރައިން  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ)  ޑޮލަރު  އެމެރިކާ   އެކާވީސް  ފަސްސަތޭކަ

  އެކާވީސް   ފަސްސަތޭކަ  އެއްހާސް(  USD1,521  ވިހަރަދު   ޓިކެޓަށް  ގެފަރާތު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ ،ބުނެފައިވީނަމަވެސް



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ސީޑީއެލް އެޗްބީޓީ އޯޝަނިކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް

   VTR/2021/23މައްސަލަ ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަރޮޒާލީ ޕެޓީނާ ކަޕާރާސް ހު

                                             

22 ގެ  19 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:  

 

 ،ދީފައިވާތީމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް    ފަރާތުން  ރައްދުވި   މައްސަލަ  ގައި   2021  ފެބްރުއަރީ   09)  ޑޮލަރު  އެމެރިކާ

 . ނުފެނެއެވެ އޮތްކަމަށް ހަމައެއް  ކަނޑައަޅަންޖެހޭ  ގޮތެއް އިތުރަށް ގުޅިގެން ފައިސާއާ ޓިކެޓު ދެންނެވުނު އިސްވެ

ހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި    ،ނުކުތާތަކަށް ރިއާޔަތްކުރުމުންއެންމެހައި  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު   11.1.2

އެދިފައިވާ   USD19,713.70ގޮތުގައި    ފައިސާގެ  އުނިކޮށްފައިވާ  މުސާރައިން  އެފަރާތުގެ  ފަދައިންފަރާތުން 

 2020އިން ޑިސެންބަރު    2020އާއި އޮކްޓޫބަރު  ސެންޓް)    ހަތްދިހަ(ނަވާރަހާސް ހަތްސަތޭކަ ތޭރަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ގެ ސަރވިސް ޗާޖަށްވާ ފައިސާ ނަގައިދެވޭނެ ހަމައެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އަދި  

އާއި ޖަނަވަރީ  (އެއްހާސް ފައްސަތޭކަ އެކާވީސް ޑޮލަރު)    USD1,521ރަދުކުރި  ހަރަށަށް ދިޔުމަށްޓަކައި ޓިކެޓަށް 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެދިފައިވާ ފައިސާ ނަގައިދީފައިވާކަން އެނގެން  ސަރވިސް ޗާޖުގެ ގޮތުގައި  ގެ    2021

އޮންނާތީ، ރޮޒާލީ ޕެޓީނާ ކަޕާރާސްގެ ފަރާތުން އެދިފައިވާ ފަދަ އަމުރެއް މި މައްސަލަ ރައްދުވި ސީޑީއެލް އެޗްބީޓީ 

ކުރާ މައްޗަށް  ލިމިޓެޑްގެ  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް  ނެތްކަމަށްއޯަޝނިކް  ހަމައެއް  މައްސަލަ    ނެ  މި  ކަނޑައަޅައި 

 ނިންމަން ފެނެއެވެ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ސީޑީއެލް އެޗްބީޓީ އޯޝަނިކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް

   VTR/2021/23މައްސަލަ ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަރޮޒާލީ ޕެޓީނާ ކަޕާރާސް ހު

                                             

22 ގެ  20 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:  

 

 

 މައްސަލައިގެ ނިންމުން: 

ދެންފަހެ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުންނާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހެޅި ލިޔެކިޔުންތަކަށާއި، ހެކިންގެ ހެކިބަހަށާއި، 

، ފިލިޕީންސް  ކަޕާރާސް  ޕެޓީނާ  ރޮޒާލީ މައްސަލަ ބެލި މަޖިލީހުގައި ދެފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް ބެލިއިރު،  

ޖަނަވަރީ    29ސީޑީއެލް އެޗްބީޓީ އޯަޝނިކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގައި  )  P2464602A:  ނަންބަރު  ފާސްޕޯޓް(

އާ ގުޅިގެން    19-އިން ފެށިގެން ޑިޖިޓަލް މާކެޓިންގ މެނޭޖަރުގެ މަގާމުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް، ކޮވިޑް  2019

ފަ  2020ލް  ޕްރީއެ  01 ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފެށިގެން  ތެރޭގައި  އިން  މުއްދަތުގެ  މި  ޗުއްޓީދީ،  ލީވް'ރާތަށް   'ކޮވިޑް 

ގައި މެމޯއެއް    2020މާރިޗު    25ދޭން އެއްބަސްވެ،    25%  އެފަރާތަށް އެފަރާތުގެ މުސާރައިގެ  އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި

އާ ހަމައަށް   2020ޖުލައި    01މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ކޮވިޑް ޗުއްޓީ ދެވުނު ކަމާއި މި ޗުއްޓީ ދީފައިވަނީ    އި،ފޮނުވަ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް   ނުވަތަ އޭގެ ކުރިން ވަޒީފާއަށް ނިކުންނަން ޖެހިއްޖެނަމަ ވަޒީފާއަށް ނިކުންނަންޖެހޭގޮތަށްކަމަށް

 ބަޔާންކޮށްފައިވަނިކޮށް،ގައި ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި  2020މާރިޗު  29

އެޕްރީލް    23ގައި ގޭގައި ހުރެގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެންގުމުން    2020އޭޕްރިލް    23

އިން ފެށިގެން ގޭގައި ހުރެގެން ވަޒީފާއަށް ނިކުމެ ޑިޖިޓަލް މާކެޓިންގ މެނޭޖަރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރަން    2020

ސްވުމާ އެއްގޮތަށް ފުރިހަމަ މުސާރަ ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  ފަށާފައިވީނަމަވެސް، ވަޒީފާގެ އެއްބަ

ދީފައިވާތީއާއި، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭ މުސާރައިގެ އެއްވެސް    25މުސާރައިގެ %

އިން ފެށިގެން ރިސޯޓް އަލުން   2020އޮކްޓޫބަރު    01އިން ފެށިގެން ދީފައިނުވާތީއާއި،    2020މިންވަރެއް އޮކްޓޫބަރު  

ހުޅުވައި އޮޕަރޭޓް ކުރަން ފަށާފައިވީނަމަވެސް، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭ ސަރވިސް  

ޓިކެޓަށް ހަރަދުވި  ދިޔުމަށް ނެގި  ގައުމަށް  ފަރާތް އެނބުރި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ   USD1,521  ޗާޖު ދީފައިނުވާތީއާއި، 

(އެއްހާސް ފަސްސަތޭކަ އެކާވީސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު) މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މުސާރައިން ކަނޑާފައިވާތީ، މައްސަލަ  

(ނަވާރަހާސް    USD19,713.70ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭ މުސާރައިގެ ތެރެއިން ދީފައިނުވާ  

ސެންޓް) ނަގައިދިނުމަށާއި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އިމަޖެންސީ ހާލަތުގައި    ހަތްދިހަލަރު  ހަތްސަތޭކަ ތޭރަ އެމެރިކާ ޑޮ

ހަރަދުކުރި   ޓިކެޓަށް  ނެގި  ދިޔުމަށްޓަކައި  ފަ  USD1,521ރަށަށް  މައްސަލަ ސް (އެއްހާސް  ޑޮލަރު)  އެކާވީސް  ސަތޭކަ 
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ކަނޑާފައި މުސާރައިން  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ހިލާފަށްކަމަށް  ރައްދުވި  އެއްބަސްވުމާ  ވަޒީފާގެ  ވަނީ 

ޖުމުލަ   އެފައިސާއާއެކު  އަދި  ހަތަރެއް   USD21,234.70ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި  ތިރީސް  ދުވިސައްތަ  (އެކާވީސްހާސް 

އެއްފަހަރާ   އެކީ  ފައިސާ  ލިބެންވާ  ގޮތުގައި  ޗާޖުގެ  ސަރވިސް  ނަގައިދިނުމަށާއި،  ސެންޓް)  ހަތްދިހަ  ޑޮލަރު  އެމެރިކާ 

ސީޑީއެލް އެޗްބީޓީ   ޕެޓީނާ ކަޕާރާސް  އިދިނުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ރޮޒާލީނަގަ

 ، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި މި މައްސަލައިގައިރައްދުވާގޮތަށް އޯަޝނިކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއަށް 

  ތެރޭގައި   މުއްދަތުގެ  ލީވްގެ  ކޮވިޑް  ހުށަހަޅައި  ފޯމު  ލީވް  ކޮވިޑް   ގައި  2020  މާރިޗު  29  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ

އިންސައްތަ)    25%  މުސާރައިގެ  އަސާސީ   އެފަރާތުގެ  ލިޔުމުން   ދިނުމަށްލިބި  ގޮތުގައި  މްދަނީގެއާ(ފަންސަވީސް 

  މުސާރައިގެ   އަށް  2020  ސެޕްޓެންބަރު  އިން  2020  އޭޕްރިލް   ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ،  އެއްބަސްވެފައިވާކަމަށާއި

  މިގޮތަށް  ދައްކާފައިވާކަމަށާއި (ފަންސަވީސް އިންސައްތަ)    25%  މުސާރައިގެ   އަސާސީ   ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ   ގޮތުގައި

 ޖަނަވަރީ  ފެށިގެން  އިން  2020  އޮކްޓޫބަރު،  އެއްބަސްވެގެންކަމަށާއި  ފަރާތުންވެސް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަންކޮށްފައިވަނީ

އިންސައްތަ)   25%  ގޮތުގައި  މުސާރައިގެ  އަސާސީ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ   ހަމައަށް  އާ  2021 (ފަންސަވީސް 

  ހަރަދުކޮށްފައިވާ   ދިއުމަށް  ގައުމަށް   އެނބުރި  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަހަލާސްކޮށްފައިވާކަމަށާއި،    ދައްކާ  އެފަރާތަށް

USD1,521  )  ީޖަނަވަރ އާއި  ޑޮލަރު)  އެމެރިކާ  އެކާވީސް  ފަސްސަތޭކަ  ޗާޖަށްވާ    2021އެއްހާސް  ސަރވިސް  ގެ 

ބުނެ   ދައްކާފައިވާކަމަށް  ފަރާތުން  ފައިސާވެސް  ލިމިޓެޑްގެ  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް  އޯަޝނިކް  އެޗްބީޓީ  ސީޑީއެލް 

 ޖަވާބުދާރީވީއިރު، 

ގޮތުގައި    ފައިސާގެ  އުނިކޮށްފައިވާ  މުސާރައިން  އެފަރާތުގެ  އެދިފައިވާފަދައިން  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ

USD19,713.70    ުއިން    2020އާއި އޮކްޓޫބަރު  ސެންޓް)    ހަތްދިހަ(ނަވާރަހާސް ހަތްސަތޭކަ ތޭރަ އެމެރިކާ ޑޮލަރ

ފައިސާ    2020ޑިސެންބަރު   ޗާޖަށްވާ  ކަނޑައަޅައިގެ ސަރވިސް  ނެތްކަމަށް  ހަމައެއް  އަދި  ނަގައިދެވޭނެ  މައްސަލަ  ، 

އާއި  (އެއްހާސް ފައްސަތޭކަ އެކާވީސް ޑޮލަރު)    USD1,521ރަދުކުރި  ހަހުށަހެޅި ފަރާތް ރަށަށް ދިޔުމަށްޓަކައި ޓިކެޓަށް  

ގައިދީފައިވާކަން އެނގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެދިފައިވާ ފައިސާ ނަސަރވިސް ޗާޖުގެ ގޮތުގައި  ގެ    2021ޖަނަވަރީ  



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ސީޑީއެލް އެޗްބީޓީ އޯޝަނިކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
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އެޗްބީޓީ    ،އޮންނާތީ ސީޑީއެލް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  މި  އަމުރެއް  ފަދަ  އެދިފައިވާ  ފަރާތުން  ކަޕާރާސްގެ  ޕެޓީނާ  ރޮޒާލީ 

 އޯަޝނިކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ކުރާނެ ހަމައެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ. 

 1443އުބާން ަޝ 03

 2022މާރިޗު  06

 ނިންމީ ބަލައި މައްސަލަ މި

   

 މުޙައްމަދު   މަހީރާ   ފާޠިމަތު 

 މެންަބރު ޓްރައިިބއުނަލުގެ ވަޒީފާއާބެހޭ
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