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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

  
 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

ސާމީ   މައްސަލައަކީ  ނަންބަރު:  މި  )ޕާސްޕޯޓް  )އިޓަލީ(  ން  އި  2018އޮގަސްޓު    YB5854876) ،29އައިގެޓްޓީ 

ލިމިޓެޑުގައި  ބެގްލިއޯނީ  ފެށިގެން   ޕްރައިވެޓް  ސާމީ  ރިޒޯޓު  މޯލްޑިވްސް  ދަނިކޮށް،  އަދާކުރަމުން  ވަޒީފާ  މެނޭޖަރެއްގެ 

ހޭދަކުރުމަށް ޗުއްޓީ  ޙާލަތު    އައިގެޓްޓީ  މާލީ  ލިމިޓެޑުގެ  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް  ބެގްލިއޯނީ  ހުއްޓައި،  ގޮސް  ބާލީއަށް 

ގައި   2020މާރިޗު    23ހުރިގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ސާމީ އައިގެޓްޓީގެ މަާޤމު ރިޑަންޑަންޓްކުރި ކަމުގައި ބަޔާންކޮށް  

ސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ސާމީ އައިގެޓްޓީ ވަޒީފާއިން  ސާމީ އައިގެޓްޓީ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ، ބެގްލިއޯނީ މޯލްޑިވް

މައުޫޟ ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ޢަދުލުވެރިކަން    އި ޢަދުލުވެރިކަމާ  ޢީވަކިކޮށްފައިވަނީ  އިޖުރާއީ 

 

 VTR/2020/104 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން   މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2020ޖޫން  24 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2021ނޮވެންބަރު  10 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 ސާމީ އައިގެޓްޓީ، އިޓަލީ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (YB5854876)ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު: 

 މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 
 

 ބެގްލިއޯނީ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 ( C-0400/2016ކުންފުނި ރެޖިސްޓްރޭަޝން ނަންބަރު:(



 

 މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް ބެގްލިއޯނީ 
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ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، ކަމުގައި  އަނބުރާ    ާޤއިމުކުރުމަކާނުލައި  ވަޒީފާއަށް  ހުރި  ކުރިން  އައިގެޓްޓީ  ސާމީ 

ފަރާތެއްކަމަށް ނުބެލުމަށާއި،  ވަކިވެފައިވާ  ޙާލަތެއްގައި ވަޒީފާއިން  އައިގެޓްޓީއަކީ އެއްވެސް  ރުޖޫޢަކޮށްދިނުމަށާއި، ސާމީ 

މުސާރައާއި އެންމެހައި  ލިބެންޖެހޭ  ހަމައަށް  ދުވަހާ  ނިމޭ  މައްސަލަ  ޓްރައިބިއުނަލުން  އެކީ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ޢިނާޔަތްތައް   

އެއްފަހަރާ ނަގައިދިނުމަށާއި، މައްސަލަ ނިމޭއިރު ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ނިމިފައިވާކަމުގައިވާނަމަ، 

  އެއްބަސްވުން ނިމޭ ދުވަހާއި ހަމައަށް ލިބެންޖެހޭ އެންމެހައި މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް އެކީ އެއްފަހަރާ ނަގައިދިނުމަށާއި، 

  3)ތިނެއް( މަހާއި    3ސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި  މައް

މުސާރައާއި   ދުވަހަށްވާ  ނަގައިދިނުމަށާއި،ޢި)ތިނެއް(  އެންމެހައި   ނާޔަތްތައް  ލިބުނު  ސަބަބުން  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން 

ދޭންޖެހޭނެކަމަގެއް ބަދަލު  އެޕްރޫވްޑް  ލުމުގެ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  އައިގެޓްޓީ  ސާމީ  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ށް 

ކުރި   ހުރުމަށް  ބާލީގައި  ފޮނުވާލާފައިނުވާތީ،  ގައުމަށް  އަމިއްލަ  އެނބުރި  ހުއްޓާކަމުގައިވާތީ،  ބާލީގައި  ޗުއްޓީއެއްގައި 

ލިމިޓެ ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް  ބެގްލިއޯނީ  ޚަރަދުތަކަކީ  އެއްޗެއްކަމަށް  އެންމެހައި  ދޭންޖެހޭ  އައިގެޓްޓީއަށް  ސާމީ  ޑުން 

ނަގައިދިނުމަށާއި،   ޑޮލަރުން  ޔޫ.އެސް  ފައިސާ  ބިލުތަކަށްވާ  ހުށަހަޅާފައިވާ  އައިގެޓްޓީ  ސާމީ  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، 

ނަ މާއްދާއާއި  ވަ  25ގެ  (  ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު)  2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  ބެގްލިއޯނީ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން  

ޚިލާފުވެފައިވާކަމުގައި    41 އެމާއްދާތަކާ  ޢަމަލުކޮށްފައިނުވާތީ  މަތިން  ގޮތުގެ  އެއްގޮތްވާ  އާއި  )ނ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު އެންމެހައި ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދިނުމަށާއި، ސާމީ އައިގެޓްޓީއަށް 

ޗުއް އަހަރީ  ލިބެންޖެހޭ  ޙައްުޤވާ  އެފައިސާއަކީ  ލިބިފައިނުވާތީ،  ފައިސާ  ދުވަސްތަކަށްވާ  ގޮތުގައިވާ  ބާކީގެ  ޓީގެ 

އެއްޗެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ސާމީ އައިގެޓްޓީ އެދިފައިވާ ހުރިހާ ފައިސާއެއް އެކީ އެއްފަހަރާ ސާމީ އައިގެޓްޓީއަށް ދިނުމަށް  

  24ލިއޯނީ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާ ގޮތަށް  އަމުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ސާމީ އައިގެޓްޓީގެ ފަރާތުން ބެގް 

 ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.  2020ޖޫން 

 

 



 

 މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް ބެގްލިއޯނީ 
ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހުސާމީ އައިގެޓްޓީ   VTR/2020/104މައްސަލަ 
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 ގެ ރައުޔު މެންބަރު 
 

 ރައުޔު   މަރްޔަމް ރިޝްފާގެ 

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

ސާމީ   .1 ފަރާތްކަމުގައިވާ  ހުށަހެޅި  ނަންބަރު:  މައްސަލަ  )ޕާސްޕޯޓް  )އިޓަލީ(  )މީގެ (  YB5854876އައިގެޓްޓީ 

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

ހުށަހަޅާފައިވާ   ގޮތުން  ނަޒަރުކުރާއިރު  ހުށަހެޅުމުގެ  ކަންކަމަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  ފޯމު'  ހުށަހަޅާ  'މައްސަލަ 

 .އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ފަރާތަކީ   1.1 ހުށަހެޅި  ފެށިގެން    2018އޮގަސްޓު    29މައްސަލަ  ޕްރައިވެޓް  އިން  މޯލްޑިވްސް  ބެގްލިއޯނީ 

ގޮލިމިޓެޑް   ގެ  ފަރާތް"  ރައްދުވި  "މައްސަލަ  ފަހުން  ރިޒޯޓް )މީގެ  ގެ  ފަރާތް(  މުޚާޠަބުކުރެވޭ  ތުގައި 

މަހަކު   ގޮތުގައި  މުސާރައިގެ  އެފަރާތަށް  ފަރާތެއްކަމަށާއި،  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ވަޒީފާ  މެނޭޖަރެއްގެ 

USD3,000   ްތިންހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު( އާއި ޢިނާޔަތްތަކުގެ ގޮތުގައި ސަރވިސް ޗާޖު ލިބެމުންދިޔަކަމަށ(

 ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން

ަޝކުވާ   1.2 ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ދެކޮޅަށް  ފަރާތާ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ވެފައިވާ   ދެމެދު  ފަރާތާ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަސާސަކީ،   24ހުށަހެޅުމުގެ 

އެއްބަސްވުމުގެ ވަނަ    2020މާރިޗު    13ދަށުން ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންގޮސް،    )ސައްވީސް( މަހުގެ ވަޒީފާގެ 

މާރިޗު   23ދުވަހު ޗުއްޓީއަށް ބާލީއަށް ދިޔުމަށްޓަކައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ފުރައި، ބާލީގައި ހުއްޓައި  

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވާކަން  ވަނަ ދުވަހު    2020

ޒީފާއިން ވަކިކުރިކަމުގެ  އި، ވައަންގަމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މެއިލްގެ ޒަރިއްޔާއިން    ރެކްޓަރއެޗް.އާރު ޑި

 ނުވާފައިވުންކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮވެއެވެ. ސިޓީ ފޮ
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ހުށަހެ 1.3 ނަންބަރު  މައްސަލަ  ާޤނޫނު  ސިޓީގައި،  ވަކިކުރިކަމުގެ  ވަޒީފާއިން  ދީފައިވާ  ފަރާތަށް    2/ 2008ޅި 

މަތިން   އެއްގޮތްވާގޮތުގެ  އާ  ާޤނޫނު(  ފައިސާ    30)ވަޒީފާއާބެހޭ  ޕީރިއަޑަށްވާ  ނޯޓިސް  ދުވަހުގެ  )ތިރީސް( 

މާރިޗުގެ ނިޔަލަށް    23  ފައިނަލް ޕޭމަންޓާއެކު ލިބޭނެކަން އަންގާފައިވާކަމަށާއި، މުސާރައާއި ސަރވިސް ޗާޖު

އެގޮތުން   ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި،  ލިބޭނެކަމަށް  ޕޭމަންޓާއެކު  އެ  ފައިސާވެސް  ޗުއްޓީއަށްވާ  ބާކީ  އަދި 

ށްފައިވާކަމަށާއި،  ފައިނަލް ޕޭމަންޓް ހެދޭނީ ކްލިއަރަންސް އަދި ކޮންޕެނީގެ ތަކެތި ހަވާލުކުރުމުންކަން ބަޔާންކޮ

ދެވޭނެކަމަށް އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ނަމަވެސް   ފައިސާ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަދައިން 

ާޤނޫނު  ވަކިކުރުމަކީ  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ދިނުމެއްނެތި  އެފައިސާ  އެފަރާތަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، 

ގެ    2008/2ނަންބަރު   ާޤނޫނު(  މައްސަލަ    25)ވަޒީފާއާބެހޭ  ނިންމުމެއްކަމަށް  ޚިލާފު  މާއްދާއާ  ވަނަ 

 ރާތުން ފާހަގަކުރެއެވެ. ހުށަހެޅި ފަ

ކޮންޕެނީގެ  1.3.1 އަދި  ކްލިއަރަންސް  ހެދޭނީ  ޕޭމަންޓް  ފައިނަލް  ފަދައިން  އިސްވެދެންނެވުނު  އަދި 

ނަންބަރު   ާޤނޫނު  ނުކުރެވޭނެކަން  ަޝރުތު  އެފަދަ  ހަވާލުކުރުމުންކަމަށްބުނެ   2/ 2008ތަކެތި 

ންނަކަމަށާއި، ރާއްޖެއިން ވަނަ މާއްދާއަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮ  25)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  

ހަމައެއް  ކުރެވޭނެ  އެފަދައިން  އެކަން  ވަކިކުރުމުން  ވަޒީފާއިން  ހުއްޓާ  ޗުއްޓީގައި  ބޭރުގައި 

ނެތްކަމަށާއި އަދި ރިޒޯޓަށް އެނބުރި އައުމުގެ ފުރުަޞތު ދީފައިނުވާކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި 

ހުރި ރިޒޯޓުގައި  ތަކެއްޗެއް  އަމިއްލަ  އެތަކެއް  އެއްޗެއް ފަރާތުގެ  އެއްވެސް  އޭގެން  ކަމަށާއި، 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މިހާތަނަށް ލިބިފައިނުވާކަމަށްވެސް އެފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  

ަފާރތްަށ 1.3.2 ުހށެަހިޅ  ުމާސަރާއއި  ިލޭބެނަކަމށް    ަމްއސަަލ  ެތެރިއްނ  ަފިއާސެގ  ަބޔްާނޮކށަްފިއާވ 

ގެ ިނޔަލްަށާވ ަފއާިސ    2020ާމިރުޗ    23ިއން    2020ާމިރުޗ    01ަސރިވްސ ާޗުޖެގ ޮގުތަގއި  

ަފިއާސ  )ިތީރްސ(    30ިލބަިފިއަވީނ ެއްޕރްީލ މުަހެގ ތޭެރަގިއ ަކަމާށިއ،   ުދވުަހެގ ޯނިޓްސައްށވާ 

ަކަމާށއި،    2020ޫޖން    23ިލބަިފިއަވީނ   ބެހޭ )ވަޒީފާއާ  2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު    ިމީއ ަގއި 
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ގެ   މާ  25ާޤނޫނު(  ޢަ ވަނަ  ޚިލާފު  ފަރާތުން އްދާއާ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ލެއްކަމަށްވެސް 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ިސީޓަގިއ 1.4 ަވިކުކިރަކުމެގ  ަވޒާީފިއްނ  ދަީފިއާވ  ަފާރަތްށ  ުހށެަހިޅ  ަސަބެބްއ  ަމްއސަަލ  ަވިކުކިރ  ގެ  އަެފާރްތ 

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފއްިނ ަވިކުކެރުވީނ ުކނުްފީނެގ ވިޔާަފީރެގ ޙަާލތު   ޮގުތަގިއ ބާަޔްނޮކށަްފިއަވނީ 

ުދިނޭޔގެ   ުމިޅ  ެއޮގުތން  ުވާމުގިޅެގްނަކަމާށިއ،  ިރަޑްނޑްަނޓް  ަމާޤުމ  ަފާރުތެގ  ހުށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ުހިރޮގުތްނ 

އިަދ ޭއިޝާޔެގ ާމެކްޓ ަދްށުވްނ ެއަކުމެގ ަސބުަބތުަކެގ ެތޭރަގިއ    ިއްޤިތޞަާދްށ ިދާމވަެފިއާވ ަދިތ ަކާމިއ، ީއޫޔ

ަވކޮިކށަްފިއަވީނ  ިހެމޭނަކ ަވޒާީފިއްނ  ަފާރތް  ހުށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަނަމެވްސ  ބާަޔްނޮކށަްފިއާވަކމާަށިއ،  ަމްށ 

ާޤިއުމުކަރ ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ުކިރްނ  ަވިކުކުރުމެގ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ްނޖޭެހ  ަމްއސަަލ 

ޢަދުުލެވިރަކާމ ޢަދުުލ  ިއަމުއޟީޫޢ  ަފާރުތން  ިއުޖާރީއ  ުހށަހިެޅ  ަމްއސަަލ  ަކަމށް  ާޤިއުމުނޮކްށ  ެވިރަކްނ 

 ފަާހަގުކެރެއެވ. 

ެއަކމާ   1.5 ެއނިްގިއުރ،  ިރަޑްނަޑްންޓެވެގްނަކުމަގިއ  ަވިކުކެރުވީނ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރްތ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ެއޮގުތްނ 

ިމްނަގނެޑްއެވްސ   ބާަލެނ  ިރަޑްނަޑްނީސަގއި  ންެތަކަމާށއި،  ުއޞެޫލްއ  ެއްއވްެސ  ހެދަިފިއާވ  ުގޭޅޮގުތން 

ެއްއވްެސ ުއޞެޫލްއ، ަހަމެއްއ، ިމނަްގނެޑްއ ނިެތ  ުކިރއަާލިއ ަކނަޑެއޅަިފިއންެތަކމާަށިއ، އެެހްނަކުމން އެފަަދ  

އެފަަދިއްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ފާަރްތ ަވޒާީފިއން ަވިކޮކށަްފިއަވނީ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރާތމުެދ ޭބިއްނޞުާފްނ  

 ަޢމުަލުކުރުމެގ ޮގުތްނަކްނ ާފުޅކްަނޮބުޑ ގެޮތްއަގިއ ެއނެގން ޮއނަްނަކަމާށިއ،  

  ަޙްއުޤާވ  ަފާރަތްށ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަވިކޮކށަްފިއަވީނ  ާފިއްނަވީޒ   ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 1.5.1

ުޗްއޓީ  ުޗއީްޓ  ެނިގ  ަވިނޮކްށ،   ޭބުރަގިއ  ާރްއެޖިއްނ  ުޗްއީޓަގިއ ަވިނކްޮށ  ުދވެަހްއ  ެއަތްއ  ާބީކ  ެގ 

ޭބިއްނޞުާފްނ   ަފާރާތމުެދ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  އްެނުގަމީކެވްސ  ަވިކުކިރަކން  ެކްނސްަލޮކްށ 

އުަލްނ  ެއނެގްނ  ިރަކެމްއަކްނުކ ުމަވްއޒުަފްނ  ިދވިެހ  ަވިކކިުރ  ެއާއެއުކ  ަހަމ  ޮއްނނަަކަމާށިއ،   

ަމާޤުމަތކްަށ ުރޖަޫޢޮކށަްފިއާވަކމާަށިއ، ެއކްަނ ޮކށަްފިއަވނީ ރިލްީފ ެޕޭކުޖެގ   ތިބި  ައނުބާރ ުކިރން 
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ަނނަްބުރ   ަވަނ ާމއާްދަގިއާވ    4)ަވޒާީފއާބޭެހ ޤޫާނުނ( ެގ    2/ 2008ޭބުނުމަގިއަކަމާށިއ، ާޤޫނނު 

އެެހްނަކމްުނ  ފަަދިއ ތާަފުތކްޮށެގްނުނާވެނކަަމާށިއ،  ަވިކކުުރުމަގިއ  ުމަވްއޒުަފްނ  ިދވިެހ  ްނ 

ުރޖޫޢުަކުރުމްނ   ަވޒާީފާއްށ  ަފާރތްަށެވްސ  ުމަވްއޒުަފްނ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ުފުރަޞތު  ެއ  ަހަމ 

ަނނަްބުރ   ާޤޫނނު  ެމުނީވ  ގެ    2/ 2008ިލިބެގްނ  ާޤޫނުނ(  ާމއާްދާއ    4)ަވޒާީފާއބެހޭ  ަވނަ 

ުނބެެލޭވެނަކމާަށިއ،  ެއްއޮގަތ ަޢމުަލުކިރަކުމަގިއ  ަވޒީފިާއްނ  ށް  ަފާރތް  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

ަވިކުކުރުމަގިއ ެހޮޔ ިނޔްަތ އޮތަްނަމ އުަލްނ ައނުބާރ ަވޒާީފއާށް ައުއުމެގ ުފުރަޞުތ ޭދެނަކމާަށއި،  

ަވިކކޮށަްފިއަވީނ   ަވޒާީފިއްނ  އަެފރާތް  ޮކށަްފިއުނވީާތ  ެއކްަނ  އެފަަދިއްނ  ަނަމެވްސ 

ަވިކުކުރުމަގިއ  ޭބިއ ަވޒާިފިއްނ  ފާަރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  އެެހްނކުަމްނ  ްނޞުާފްނަކަމާށިއ، 

ަމުއޫޟ ަފރުާތން    ީޢާޤިއުމުކަރްނޖޭެހ  ހުށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ާޤިއުމޮކށަްފިއުނާވަކަމްށ  ޢުަދުލެވިރަކްނ 

 ފަާހަގޮކށަްފިއެވެއެވ.  

ަފާރްތ   1.6 ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ެއާއެއުކ  އަެފާރަތށް  ަހަމ  ުކަރްނޖެހަިފިއާވަކްނ  ިރަޑްނަޑްނޓް  ަވކޮިކށް  ަވޒާީފިއްނ 

ިއުޖރަާޢުތަތާކ ަޢމުަލުކާރެނ  ަވިކުކުރުމަގިއ  ުމަވްއޒުަފްނ  ައްނގަާފިއުނާވަކަމާށިއ،  ުއޞުޫލަތަކީކ    ިއ ުކިރއަާލިއ 

ިމއަދަާހ އިަދ  ައންގަާފިއުނާވަކަމާށިއ،  ުކިރއަާލިއ  ަފާރަތްށ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ަމައްށެވްސ  ޮކަބިއަކްނ 

ުއޞުޫލަތކީަކ ކަޮބިއަކްނ   ިއުޖރަާޢތަުތކާ  ަވިކުކުރުމަގިއ ަޢމުަލކާުރެނ  ިއްސވެެދްނެނުވުނ ފަަދިއްނ ުމވްައޒުަފްނ 

ަނނަްބުރ   ާޤޫނުނ  ިއުރ  ަވިކުކިރ  ަވޒާީފިއން  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ    2/ 2008ައްނގަާފިއުނާވަކަމާށިއ، 

ެގ   ާޤޫނނު(  ާމއާްދާއ  25)ަވޒާީފާއބޭެހ  ިލެބްނޖޭެހ  ަވަނ  ބަދުަލގިައ  ޯނިޓްސގެ  މިަތން  ެއްއޮގްތާވގުޮތެގ  އި 

ޢަދުުލެވިރަކްނ   ިއުޖާރީއ  ާޤިއުމުކަރްނޖޭެހ  ަވިކުކުރުމަގިއ  ަވޒާިފިއްނ  ިލބިދަީފިއުނާވީތ  ަފިއާސ 

 ާޤިއުމޮކށަްފިއުނާވަކަމްށ ަމްއސަލަ ުހށެަހިޅ ަފާރތްުނ ފަާހަގޮކށަްފއެިވެއެވ. 

ަވނަ    11.2ަލ ަރއުްދިވ ަފާރތާ ެދމުެދ ވަެފިއާވ ަވޒާީފެގ ެއއަްބްސުވުމެގ  ާތއި ަމއަްސަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރ 1.7

'ްޕޯރ ަބާޔްނކޮށަްފިއ  -ާމއާްދަގިއާވ  ޭދްނާވެނަކްނ  ުޗްއޓީ  އަަހީރ  ުމއަްދތްަށވާ  ާފއުިތިވ  ަދުށްނ  ރާޭޓ' ުއޞުޫލެގ 

އުިރ   ަވިކުކރި  ަވޒާީފިއން  ަފާރްތ  ހުށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ުދަވްސަތކްަށާބޮއުތުމްނ،  ުހރި  ުޗްއީޓގެ  ކީ  އަަހީރ  ާވ 
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ެއްއަބްސުވުމެގ   ިއްސެވަބާޔްނުކެރުވުނ  ްޕޮރ  11.7ަފިއާސ  ަބާޔްނޮކށަްފިއވާ  ާމއާްދަގިއ  ގެ  -ަވނަ  ޭރާޓ 

ަނނަްބރު   ާޤޫނުނ  ގެ    2/ 2008ުއޞާޫލިއ،  ާޤޫނުނ(  ަގއި    41)ަވޒާީފާއބެހޭ  )ނ(  ާމއާްދެގ  ަވނަ 

  16.9އުްޤާވ އަަހީރ ުޗްއީޓެގ ާބީކެގ ޮގތަުގިއާވ  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ ޮގުތެގ ަމިތްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތްށ ަޙ

ުނަވެއއް( ުދވަަހްށާވ ަފިއާސ ިލބަިފިއުނވީާތ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ޤޫާނުނ ަނނަްބުރ   )ޯސަޅ ޮޕިއްނޓް 

ަވަނ ާމއާްދެގ )ނ( ާއ ޚިލުާފވަެފިއާވަކަމާށިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި    41)ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނ( ެގ    2/ 2008

ަވީޒ ުކުރކްޮށ  ަފާރްތ  ުޗއީްޓ  އެ  ުހްއޓާ،  ބީާލަގިއ  ުޗްއީޓެއްއަގއި  ެއްޕޫރްވޑް  ަވިކކޮށަްފއަިވީނ  ާފިއްނ 

އަދި   ލިބަިފިއުނާވަކަމާށިއ،  ަފިއާސ  ުދަވސަްތަކްށާވ  ާބީކ  ުޗްއީޓެގ  ެއ  ެކްނސްަލުކުރަމށްފުަހަގިއަކަމްށާވިއުރ، 

ުހުރމްަށ އަެތއް ަޚރަދަުތެކްއ  ީލަގިއ ާތިށވެ،  ުއަމށް ޮފުނވަާފިއުނވީާތ، ާބަޤަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމށްފަހު ައނުބާރ  

 ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ.    ުކަރްނޖުެހުނަކަމްށެވްސ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތްުނ

އެދިފައިވަނީ،   .2 ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ވަޒީފާއިން  މައްސަލަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

މައުޟޫ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ޢަދުލުވެރިކަން    އިޢަދުލުވެރިކަމާ  ޢީވަކިކޮށްފައިވަނީ  އިޖުރާއީ 

ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ  ކުރިން ހުރި  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ކަމުގައި ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، މައްސަލަ  ާޤއިމުކުރުމަކާނުލައި 

އެއް އެފަރާތަކީ  ނުބެލުމަށާއި، ރުޖޫޢަކޮށްދިނުމަށާއި،  ފަރާތެއްކަމަށް  ވަކިވެފައިވާ  ވަޒީފާއިން  ޙާލަތެއްގައި  ވެސް 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން މައްސަލަ ނިމޭ ދުވަހާ ހަމައަށް ލިބެންޖެހޭ އެންމެހައި މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް އެކީ 

ވެފައި ދެމެދުގައި  ދެފަރާތުގެ  ނިމޭއިރު  މައްސަލަ  ނަގައިދިނުމަށާއި،  އެއްބަސްވުން  އެއްފަހަރާ  ވާ 

ނިމިފައިވާކަމުގައިވާނަމަ، އެއްބަސްވުން ނިމޭ ދުވަހާއި ހަމައަށް ލިބެންޖެހޭ އެންމެހައި މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް އެކީ 

ބަދަލު   ގެއްލުމުގެ  އެންމެހައި  ލިބުނު  ސަބަބުން  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  ނަގައިދިނުމަށާއި،  އެއްފަހަރާ 

ކަނޑައަޅައި  އެޕްރޫވްޑް  ދޭންޖެހޭނެކަމަށް  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދިނުމަށާއި، 

ޗުއްޓީއެއްގައި ބާލީގައި ހުއްޓާކަމުގައިވާތީ، އެނބުރި އަމިއްލަ ގައުމަށް ފޮނުވާލާފައިނުވާތީ، ބާލީގައި ހުރުމަށް ކުރި  

ހުށަހެޅި މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ޚަރަދުތަކަކީ  އެއްޗެއްކަމަށް އެންމެހައި  ދޭންޖެހޭ  ފަރާތަށް   

ޑޮލަރުން  ޔޫ.އެސް  ފައިސާ  ބިލުތަކަށްވާ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، 
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ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(   41ވަނަ މާއްދާއާއި    25ނަގައިދިނުމަށާއި، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

އެއްގޮތްވާ ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި އާއި  ޚިލާފުވެފައިވާކަމުގައި  އެމާއްދާތަކާ  ޢަމަލުކޮށްފައިނުވާތީ  މަތިން  ގޮތުގެ   

ޙައްުޤވާ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނަގައިދިނުމަށާއި،  ބަދަލު  ގެއްލުމުގެ  އެންމެހައި  ލިބުނު  ސަބަބުން  އެކަމުގެ 

  ވާތީ، އެފައިސާއަކީ ލިބެންޖެހޭ އެއްޗެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ދުވަސްތަކަށްވާ ފައިސާ ލިބިފައިނު   އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ބާކީ

މައްސަލަ ރައްދުވި ދިނުމަށް  އެފަރާތަށް    އެދިފައިވާ ހުރިހާ ފައިސާއެއް އެކީ އެއްފަހަރާމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  

 ކަން އެނގެން އޮވެއެވެ.  އަމުރުކޮށްދިނުމަށްފަރާތުގެ މައްޗަށް 

ފަރާ 2.1 ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އިސްލާޙުކޮށް  ނަމަވެސް  އެދިފައިވާގޮތް  ވަޒީފާއާބެހޭ    2021އޮކްޓޫބަރު    3ތުން  ގައި 

ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުމުގައި އެފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން  

ކުރިން   ގޮތުގައި  ބަދަލުގެ  ގެއްލުމުގެ  ލިބުނު  ސަބަބުން  މަ   3ވަކިކުރުމުގެ  މުސާރައާއި  )ތިނެއް(  ސްދުވަހުގެ 

ގެއްލުމުގެ   ލިބުނު  ސަބަބުން  ވަކިކުރުމުގެ  "ވަޒީފާއިން  އެދިފައިވީނަމަވެސް،  ނަގައިދިނުމަށް  ޢިނާޔަތްތައް 

)ތިނެއް( ދުވަހަށްވާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ނަގައިދިނުމަށް"،   03)ތިނެއް( މަހާއި،    03ބަދަލުގެ ގޮތުގައި  

 ލާޙުކޮށްދިނުމަށެވެ. މިފަދައިން އެފަރާތް އެދޭގޮތް އިސް

ގޮތުން   .3 ދިނުމުގެ  ރައްދު  ަޝކުވާއަށް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  ލިމިޓެޑުގެ މައްސަލަ  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް    ބެގްލިއޯނީ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ގައި  ފޯމު'  ހުށަހަޅާ  ޖަވާބު  'މައްސަލައިގެ  ހުށަހެޅި  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަރާތުން 

  އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރުމުން

ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ،   3.1 ފަރާތުން  ލިމިޓެޑުގެ  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް  އެ  ބެގްލިއޯނީ  ަފާރތް  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

ަވޒާީފިއްނ   ފާަރްތ  ހުށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ުއޞުޫލްނކަަމާށިއ،  ޮކްންޓެރކުްޓ  ަމަސްއަކްތކޮށަްފއަިވީނ  ުކނުްފީނަގިއ 

ކުަމަގިއާވ  ަވިކުކުރުމަގިއ   ުމއަްދުތ  ޯނިޓްސެގ  ޭދްނޖޭެހ  ޮގުތްނ  ުމއަްދަތްށވާ    30ާޤޫނީނ  ުދވުަހެގ  )ިތީރްސ( 

ުޗއީްޓެގ ާބކީ ުހިރ ުދަވްސަތަކށް    ަފިއާސ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ  ަފރަާތށް ދަީފިއާވެނަކަމާށއި، އަެފިއާސެގ ިއުތުރން 

ަދުށން   ެއްއަބްސުވުމެގ  ަވޒާީފެގ  ަފިއާސާއިއ  ަފާރުތން  ަޤޭދްނޖޭެހ  ެބގިްލއީޯނެގ  ިޓެކުޓެވސް  ިދުޔުމެގ  ުއަމށް 
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ދަީފިއާވެނަކަމާށިއ،   ަފާރތްަށ  ުހށެަހިޅ  ުދވުަހ  2020ާމިރުޗ    19ަމްއސަަލ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ަވަނ  ފިެށެގން  ްނ 

ައުއަމީކ   މެާލ  ަހަމުވަމށްފަހު  ުޗއީްޓ  ަފާރުތެގ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ަބނުްދުކުރާމެއކު،  ޯބަޑުރަތއް 

ުމަވްއޒުަފްނ   ިރޒުޯޓެގ  އުޮތުމްނ،  ުހްއޓަިފއި  ައއްުނ  ުޓައިރސުްޓން  ިރޯޒޓަށް  ުމްސތަހުީލަކެމްއަކުމަގިއާވީތާއިއ، 

ވަަނ ދުވުަހ ެބގިްލޯއީނެގ ެމޭންޖަމްނޓުން ެމޮމެރްނަޑެމްއ    2020ާމިރުޗ    18  މުަދޮކްށ ީރްސްޓަރްކަޗރ ުކުރަމްށ

ުމއްދުަތ   ުޗއީްޓެގ  ަފާރުތެގ  ހުށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ިޙއާްޞޮކށަްފިއާވީތ،  ުމަވްއޒުަފްނަނށް  ާމިރޗު    23ާފްސޮކްށ 

ާތރުީޚަކުމަގިއާވ    2020 ަހަމާވ  ުޗްއީޓ  ުކުރަމށްފަހު  ުކުރ  ިނޔަަލްށ  ަވަނ ުދ  2020ެއްޕރްީލ    11ައށް  ވުަހެގ 

ުހށެަހިޅ   މްައސަަލ  އުެދަވްސަތަކށް  ހަަމަޖްއަސިއ،  ޮގުތަގއި  ީލްވެގ  ބެެލްނސް  ުދަވްސަތއް  ޮއތް  ާބކީ  ުޗްއީޓެގ 

ޭދްނޖޭެހ   ަހމަައްށ  ަވިކުކުރމާ  ަވޒާީފިއން  ަފރްާތ  ުހށަހިެޅ  ަމްއސަަލ  ދަީފިއާވެނަކމާަށިއ،  ަފިއާސ  ަފާރަތށް 

 ަފާރުތްނ ަމްއސަަލ ުހށަހެޅި ަފާރަތށް ދަީފިއާވެނަކަމެށެވ.  އީޯނެގ  ުމާސަރާއިއ ިޢާނަޔްތަތއް ެބގިްލ

ދެއްކުމުގައި   3.2 ފައިސާ  ދައްކަންޖެހޭ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އެގޮތުން 

ގެ ޙާލަތާ    19-ލަސްތަކެއް ދިމާވެފައިވަނީ ބެގްލިއޯނީއަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ އެއްވެސް މަގެއް ނެތުމާއި، ކޮވިޑް

ބަންދުވުމާ    ދޮރު  ގުޅިގެން ޓުއަރިސްޓުން ރާއްޖެ އައުން ހުއްޓިފައިވާތީ ބެގްލިއޯނީއަށް އާމްދަނީ ލިބެމުން އައި

ގުޅިގެން ސަރުކާރުން އިޢުލާންކުރި ލޯން ސްކީމުގެ ދަށުން ފައިސާ ލިބުމުން މެނުވީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް 

ގެ ޙާލަތަކީ އަދި އެޙާލަތާ ގުޅިގެން ރާއްޖެއަށް ދިމާވި ޙާލަތަކީ    19-ފައިސާ ދެވެން ނެތުމުންކަމަށާއި، ކޮވިޑް

ނެކަމަށް އުންމީދުކޮށްފައި ނުވާފަދަ ޙާލަތެއްކަމަށާއި، އެފަދައިން މެދުވެރިވާ  ކުރިން ލަފާކުރެވިފައިވާ އަދި އަންނާ

ގެ ޙާލަތުގައި ވަކި ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ލާޒިމްކޮށްފައިވާ ކަމެއްގައި    (Force Majeure)'ފޯރސް މޭޖަރ'  

ސުޕްރީމް  ނުބެލެވޭނެކަން  ކަމުގައި  ޚިލާފުވުން  ާޤނޫނާއި  ނުކުރެވުމަކީ  ޢަމަލު  ނަންބަރު އެގޮތަށް  ކޯޓުގެ   

2018/SC-A/46  ްއެނގޭނެކަމަށ ބެލުމުން  ަޤިޟއްޔާއަށް  ފަރާތުން  ނަންބަރު  ރައްދުވި  މައްސަލަ   

 ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

ބަހާލާފައިވަނީ   3.3 ދެބަޔަކަށް  'ޕޭމަންޓް'  ދޭންޖެހޭ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

އެކަ ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  އެގޮތުން މައްސަލަ  އެއްބަސްވެފައިވާތީކަމަށާއި،  އެކަމަށް  ދެފަރާތުންވެސް  އަންގައި،  ން 
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މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭ ފުރަތަމަ ޕޭމަންޓް ދިނުމަށްފަހު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އަތުގައި އޮތް 

ރާއް ފަރާތް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އެދިފައިވަނީ  ދިނުމަށް  އަނބުރާ  ފޯނު  ހުރުމާއެކު  ކުންފުނީގެ  ބޭރުގައި  ޖެއިން 

ލިބުމުގެ  އަނބުރާ  ފޯނު  ކުންފުނީގެ  ދީފިނަމަ،  ޕޭމަންޓެއް  ހުރިހާ  ދޭންޖެހޭ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ކުޑަކަމުންނާއި،   މަސައްކަތެއް  ފުރުަޞތު  އެއްވެސް  އަތުލުމަށް  އެފޯނު  އަތުން  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ނުކުރެވޭނެތީއާއި،   ގޮތުން  ގިނަާޤނޫނީ  ގުޅޭ  މުޢާމަލާތްތަކާއި  ރިޒޯޓުގެ  ފޯނަކީ  ހިމެނޭ    ކުންފުނީގެ  މައުލޫމާތު 

މައުލޫމާތަކީ  އެފޯނުގައިވާ  ފޯނެއްކަމުން  ދީފައިވާ  ގޮތަށް  ލިބިދޭ  އެކްސެސް  އީމެއިލްތަކަށް  ކުންފުނީގެ  އަދި 

ހިފެ  ނުދީ  އެއްޗެއް  އެފަދަ  މައުލޫމާތެއްކަމަށްވުމުން،  މުހިންމު  ވިޔަފާރީގެ  އެކަމުގެ  ކުންފުނީގެ  ހެއްޓުމަކީ 

މައްސަލަ   ކަމުގައިވާތީކަމަށް  މަގުފަހިވާނެކަމެއް  ވުމަށް  ގެއްލުންތަކެއް  ވިޔަފާރިއަށް  ކުންފުނީގެ  ސަބަބުން 

 ރައްދުވި ފަރާތުން އިތުރަށް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  

ކޮވިޑް 3.4 އެ  19-ދިވެހިރާއްޖެއިން  ރާއްޖޭގެ  ރާފެނުމާއެކު  ފިޔަވަޅުތަކާއެކު  އެޅުނު  ބޯޑަރު  ތެރޭގައި  އްޖޭގެ 

މުޅިން   އައުން   ރާއްޖެ  ޓުއަރިސްޓުން  ސަބަބުން  އެކަމުގެ  ނިންމިކަމަށާއި،  ސަރުކާރުން  ބަންދުކުރުމަށް 

ރިޒޯޓުތަކަކީ ހިންގޭ    ހުއްޓުނުކަމަށާއި،  ފައިސާއިން  ލިބޭ  އަތުން  ޓުއަރިސްޓުންގެ  އަންނަ  ރިޒޯޓުތަކަށް 

ކުރިމަތި   ކެއްތަކަށް އެކަމުގެ ސަބަބުން މާލީ ގެއްލުންތަތަންތަންކަމަށްވުމާއެކު، ޓުއަރިސްޓުން ނައުމަކީ ރިޒޯޓު

ނަމަ ރިޒޯޓުގައި މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ދީގެން ބޭތިއްބުމަކީ   ކުރުވާނެ ކަމެއްކަމަށާއި، ޓުއަރިސްޓުން ނާންނަ

ކުއްލި  މިފަދަ  ގޯސްވެގެންދާނެކަމެއްކަމުގައިވާތީ،  އިތުރަށް  ޙާލަތު  މާލީ  ކުންފުނީގެ  ސަބަބުން    އެކަމުގެ 

ޙާލަތްތަކުގެ ސަބަބުން ކުންފުނިތަކަށް ލިބިދާނެ ބޮޑެތި މާލީ ގެއްލުންތަކުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި ރިޑަންޑަންޓް 

އުޫޞލެއްކަމަށާއި،ކު އޮންނަ  ކޮވިޑް  ރުމަކީ  ބަންދުކުރުމަކީ   19-އެހެންކަމުން  ބޯޑަރު  ރާއްޖޭގެ  ގުޅިގެން  އާ 

ހުރަސް ހިންގުމަށް  ރިޒޯޓުތަކަށް  ސަބަބުން  މުވައްޒަފުން އެކަމުގެ  ކަމެއްކަމުގައިވާތީ،  ގޮސްފައިވާ  އެޅިގެން 

ގޮތުން ރަނގަޅު ނިންމުމެއްކަމުގައި ބެލޭނެކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި  ޢީ  ވަކިކުރުމަށް ނިންމި ނިންމުމަކީ މައުޫޟ

ނަންބަރު   ާޤނޫނު  ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ  ވަކިކުރުމުގައި  މުވައްޒަފުން  އަދި  ފާހަގަކުރެއެވެ.   2008/2ފަރާތުން 

އިމުކުރަންޖެހޭ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކަމުގައިވާތީ މުވައްޒަފުން ވަކިކުރުމުގައި ާޤ  25)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  
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ފަރާތުން   އީއިޖުރާ ރައްދުވި  މައްސަލަ  އެނގޭކަމަށްވެސް  ާޤއިމުކުރެވިފައިވާކަން  ޢަދުލުވެރިކަން 

 ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  

ބެގްލިއޯނީގެ  3.4.1 ކުރައްވަމުންދާތީ،  މަސައްކަތް  ސަރުކާރުން  ބަންދުކުރުމަށް  ބޯޑަރު  ރާއްޖޭގެ  އެގޮތުން 

މެމޮރެ  2020މާރިޗު    18ފަރާތުން   ކުންފުނި ގައި  ފާސްކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި،  ންޑަމެއް 

ދަށުން  މެމޮރެންޑަމްގެ  އިސްވެދެންނެވުނު  އެގޮތުން  ނިންމުނުކަމަށާއި،  ކުރުމަށް  ރިސްޓްރަކްޗަރ 

މުވައްޒަފުން   ރިޒޯޓުގެ  ރިޑަންޑަންޓް   3ބެގްލިއޯނީ  އެއީ  ބަހާލެވުނުކަމަށާއި،  ގިންތިއަކަށް  )ތިނެއް( 

ކެ ސަސްޕެންޑް  މެމޮރެންޑަމް ކެޓެގަރީއާއި،  އެ  ކެޓެގަރީކަމަށާއި،  ދެމިތިބޭނެ  ވަޒީފާގައި  ޓެގަރީއާއި، 

 މައްސަލަ ރައްދުވި  ކުންފުނީގެ ހުރިހާ ސްޓާފުންނަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ޚިއްާޞކޮށްފައިވާނެކަމަށް

 ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

ަތކިެތ   3.5 ަފާރުތގެ  ުހށެަހޅި  މްައސަަލ  ަފާރުތން  ަރއުްދިވ  ެއަތކެތި  ަމްއސަަލ  ޮފުނވަާފިއާވެނކަަމާށިއ،  އަެފރަާތށް 

ަކނަޑެއިޅެގން   ވަާހަކައީކ  ފަާހަގޮކށަްފިއާވ  ަފާރތްުނ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ޯފުމގިައ  ަމްއސަަލ  ނިުލޭބަކަމްށ 

ޮދެގްއަކަމާށިއ، ަމްއސަަލ ުހށަހިެޅ ަފާރުތެގ ތެަކިތ އަެފރުާތްނ އެދަިފިއާވޮގަތްށ ެއާއ ާކޯގ ކޮށްދަީފިއާވެނަކަމާށިއ،  

އިަދ ެއަތކިެތ ިލބުުނަކްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތްުނ ުބނަެފިއވަާކަމާށިއ، ޭއގެެތެރިއން ެޓިނސް ޫބެޓއް މުަދަކަމްށ  

އަެތކިެތ   އެނޭގެނކަަމާށިއ،  ިލްސުޓްނ  ފުޮނިވަކްނ  ެއަތކިެތ  ުބނަެފިއީވަނަމެވްސ  ަފާރުތން  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

ޭއެގ   ަފާރުތން  ޮފުނަވއިދުިނަމްށ ެބގިްލޯއީނެގ ަފރުާތްނ އެދަިފިއާވެނަކަމްށ  ނިުލިބާވަނަމ ަމްއސަަލ ހުށެަހޅި  ައގު 

 އަެފާރުތްނ ފަާހަގުކެރެއެވ.  

ުހ 3.6 ަމްއސަަލ  ޮގސަްފިއަވީނ  ުޗއީްޓައށް  ބީާލައްށ  ަފާރުތން  ުހށެަހިޅ  ައިމއަްލ  ަށަމްއސަަލ  ަފާރްތ  ެހިޅ 

ޮކިވްޑ ުރިއްޚިތާޔ ަދުތެރްއޫންނަކަމާށއި،  ޮގސަްފިއާވ  އިެދެގްނ  ަފާރުތްނ  ބެގިްލޯއީނެގ  ެއީއ  ގެ    19-ަގިއަކމާަށިއ، 

ަލާތިއ ުގިޅެގން ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ާރްއެޖިއްނ ޭބރްަށ ިދުޔްނ ަރނަގުޅ ޫންނަކން ެބގްލޯިއީނެގ ަފާރުތްނ  ާޙ

ިޚއާްޞޮކށަްފިއާވެނަކަމާށިއ،   ަފރާާތ  ުހށެަހިޅ  ައިމއަްލަމްއސަަލ  ަފރުާތން  ުހށަހިެޅ  ަމްއސަަލ  ައްށ  އެެހނަްކުމްނ 
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ުކިރ ަދުތެރްއެގ ަސަބުބްނ ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތްށ ިލުބުނ ެގއުްލުމެގ ިޒްނާމ ެބގިްލޯއީނެގ ަފާރުތްނ އުފަުލްނ  

ިދ ަގއަުމްށ  އެނުބރި  ތިާށުވުމްނ  ބީާލަގިއ  ަފާރތް  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  އެެހްނަކުމްނ  ުޔުމަގއި  ުނޖޭެހެނަކަމާށިއ، 

ޮކވްިޑ ިދާމީވ  ައުއާމއި    19-ަދިތަތެކއް  ުހްއޓަުމަކްށ  ަފުތރު  ދުަތރު  ަވިއެގ  ުދިނޭޔގެ  ގިުޅެގން  ޙާލާަތިއ  ެގ 

ޯފ ާބރު  ެބގިްލއީޯނެގ  ެއއީ  ވެފިައާވަކެމްއަކުމަގިއ  ުރުގިޅެގްނަކަމާށިއ،  އުިހމުާލްނ  ެބގިްލޯއީނގެ  ުނވަތަ  ަވިއެގްނ 

ހަޭދުކުރުމަގިއ ުޗއީްޓ  ބީާލަގިއ  ިޒްނާމާވން    ުނާވީތ،  ަފރުާތްނ  ެބގިްލޯއީނެގ  ަފިއާސައްށ  ަޚރުަދުކިރ 

 ުނޖޭެހެނަކަމްށެވްސ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ބާަޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

ބަދުަލެވ   3.7 ެދޭކޮގްތ  ަފާރުތްނ  ުކނުްފީނެގ  މުެދ  އަެފާރާތިއ  ަވިކުކުރާމެއުކ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

ެދމުެދަގިއ ޮއްނނަ އުިތާބރްަށ ުބޫރައާރެނަކަމާށއި، އިަދ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރަތކީ ެމޭނަޖަރަކްށވަެފިއ    ދަެފާރުތެގ

ުރިޅެވިރަކާމއި   ެއަކުމެގ  ުގިޅެގން  ަވިކުކުރާމ  ިހުތަގއި  ަހަވޒާީފިއްނ  ަފާރުތެގ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ސަަދެވިރަކްނ 

ާފ ައނުބރާ އަެފާރަތށް ިދުނަމީކ ެއަކުމގެ ަސބުަބްނ ަވޒީފާ ދޭ  ޮއްނާނެނަކަމާށިއ، އެފަދަ ަކެމްއ ިހުތަގިއ ޮއވެ ަވީޒ

ަފާރަތާކއި   ެނތް  އުިތާބރު  އެފަަދ  ަމާޤެމއް  މީަތ  އެފަަދ  ުކިރަމތިވާެދެނަކެމްއަކަމާށިއ،  ެގއުްލްނަތެކއް  ަފާރަތށް 

ެގއްލާިދެނަކެމްއަކަމްށެވްސ   ަޙްއުޤަތއް  ަފާރުތެގ  ަވޒީފޭާދ  ަސަބބްުނ  ެއަކުމެގ  ަރއުްދިވ  ަހވުާލުކުރަމީކ  މްައސަަލ 

 ަފާރުތްނ ފަާހަގޮކށަްފިއެވެއެވ.  

ލިމިޓެޑުގެ .4 ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް  އެދިފައިވަނީ،    ބެގްލިއޯނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތުން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ނަންބަރު   ާޤނޫނު  އެއްގޮތްވާގޮތުގެ    2008/2ވަކިކޮށްފައިވަނީ  އާ  ާޤނޫނު(  މަތިންކަމަށް )ވަޒީފާއާބެހޭ 

ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާ އެއްވެސް ފައިސާއަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  

 ވެ. މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާއެއް ނޫންކަމުގައި ކަނޑައަޅައިދިނުމަށެ

ގޮތެއް   .5 ގުޅިގެން  ނުކުތާތަކާ  އަންނަނިވި  ވާިޞލުވުމަށްޓަކައި،  ނިންމުމަކަށް  ޢަދުލުވެރި  މައްސަލައިގައި  މި 

 ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ. 

 ؛މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚު 5.1
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ަވިކޮކ  5.2 ަވޒާީފިއްނ  ަފާރތް  ުހށެަހޅި  ޢަދުުލެވިރަކްނ  ަމްއސަަލ  ިއުޖާރީއ  ޢަދުުލެވިރަކާމިއ  މަޢުޟީޫޢ  ށަްފިއަވީނ 

 ާޤިއުމޮކށަްފިއަކްނ ުނަވތަ ޫންނކްަނ، 

މުއްދަތެއް   5.3 އެއްވެސް  ޗުއްޓީގެ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  ނެތްކަން ބާކީ  މައްސަލަ  ނުވަތަ  ޗުއްޓީގެ   އޮތްކަން  އަދި 

 ؛މުއްދަތަށްވާ ފައިސާ ނަގައިދީފައިވާ ގޮތް

ރައްދުވި   5.4 ދޭ މައްސަލަ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނުވަތަ ންޖެހޭ  ފަރާތުން  އޮތްކަން  ފައިސާއެއް  އެއްވެސް 

 ؛ނެތްކަން

ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ައނބާުރ ަޤުއަމްށ ުފުރުވުމަގިއ ަޢމުަލޮކށަްފިއާވ ޮގާތިއ،   5.5

ުހިރ   ބާލަީގިއ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ބަދެަލްއަމްއސަަލ  ެގއުްލުމެގ  ަފިއާސ  ޚަރަަދްށާވ  ުކިރ  ޮގުތަގިއ  ުމއަްދުތަގިއ  ެގ 

 ؛ޭދްނޖެހަޭކްނ ުނަވތަ ޫންނަކްނ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތްަށ  

 ިމެއެވ.  

މުއްދަތާ  .6 އެއްބަސްވުމުގެ  ވަޒީފާގެ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މުއްދަތު  މައްސަލަ  އެ  ތާރީޚައި،  ކޮބައިހަމަވާ  ބަލާއިރު  ކީ  ތޯ 

 އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

ެދމުެދ   6.1 ަފާރާތ  ަރއުްދިވ  ަފާރާތިއ މްައސަަލ  ުހށެަހިޅ  ަވޒާީފެގ    2018ޮއަގްސޓު    29ަމްއސަަލ  ަގިއ ވަެފިއާވ 

  )ަސްއީވްސ( ަމްސ ަކމާަށިއ، ެއމުއަްދުތ ަހަމުވުމްނ ެއއަްބްސުވން ާބޠުިލާވެނަކމްަށ 24ެއްއަބްސުވުމެގ ުމއަްދަތކީ 

ަޢމުަލުކަރނަްފށަާފިއަވީނ  )ެއެކްއ( ވަަނ ާމއާްދަގިއ    1ެއްއަބްސުވުމެގ   ަބޔްާނޮކށަްފިއީވނަަމެވްސ، ެއްއަބްސުވަމށް 

ެއއަްބްސވަެފިއަވީނ    ަގިއ   2019ެފުބުރަވީރ   ިމޮގތްަށ  ޮސިއުކެރުވނު    2018ޮނެވނަްބުރ    19ަކަމށިާއ،  ަގއި 

ެފުބުރަވީރ   އެެހްނަކުމްނ  ަކަމާށިއ،  ަގިއ  ެއްގީރަމްންޓ'  ެފުބުރަވީރ    2019'ޯފރޯލ  ިނޔަަލށް    2020ިއްނ  ެގ 

ޮކިވްޑ ަހަމވަެފިއާވަކަމާށިއ،  ުމއަްދތު  އްެއަބްސުވުމެގ  ަފރުާތެގ  ުހށެަހިޅ  ުގިޅެގން    19-ަމްއސަަލ  ޙަާލތާ  ގެ 

ުގިޅެގްނ   ެއަކާމ  ުކިރަމިތވަެފިއާވަކަމާށިއ،  ަދިތަތެކްއ  ޮފުނވުާލުމަގިއ  ަޤުއަމްށ  ުމަވްއޒުަފްނ  ިތިބ  އެފަަދިއްނ 
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ެއްއަބްސުވުމެގ ުމއަްދުތ އުިތުރކުުރާމމުެދ ަވިކޮގެތްއ ިންނމަާފިއނަުވީންސ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރުާތްނ ުޗއީްޓއްަށ  

 ާޔްނކޮށަްފިއާވިއުރ، ަބުހށެަހޅި ުފަރަތަމ ަބާޔުނަގިއ  ަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ  ޮގސަްފިއާވަކަމްށ ަމްއަސ

ެއއަްބސުްވުމަގިއ   6.1.1 ަސިއަޓަކްށ  ޯވރްކ  އެެހްނ  ަފާރުތެގ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ުނވަަތ  ިރޯޒަޓްށ 

ެދމުެދަގިއ   ދަެފާރުތެގ  ާވެނޮގތް  ެދްނ  ުނގޮސިްފަނަމ  ާތީރޚްަށ    2018ޮއަގްސޓު    29ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ 

ަވަނ ަނނަްބުރަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކަމާށިއ، އެެހްނަކުމން    1.1ަގިއ ވަެފިއާވ ަވޒާީފެގ ެއްއަބްސުވުމެގ  

ިއޓީަލެގ މާިލްނަގިއ ުހްނަނ ަބްއޯޔީނ ޮހޓްެލ    ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ ަމއްސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ

ށިާއ، ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ިރޯޒޓު  ކްާލަޓްނަގިއ ަމަސްއަކްތ ުކުރަމށް ުހރެަހްއ ެންތަކްނ އެނޭގަކަމ

ަމތްިނ   އުެދުމެގ  ަފާރުތގެ  ރައުްދިވ  ަމްއސަަލ  ިދަޔއީ  ަފާރުތްނ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ    29ނުުހުޅޭވތީ 

ަކަމްށާވ     2018ޮއަގްސުޓ   ަސއެިޓްއ  ަވރްކ  އެެހްނ  ަފާރތެުގ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ެފިށގްެނ  ިއން 

ޮހޓްެލ ަބްއޯޔނީ  ަރއުްދިވ    ިއޓީަލެގ މާިލްނަގިއާވ  ަމްއސަލަ  ުކަރުމްނަކަމާށއި،  ަމަސްއަކތް  ކްާލަޓްނަގއި 

ައްށ ބުެލުމްނ ދަެފާރުތެގ ެދމުެދަގިއ    (b)ަވަނ ާމއާްދެގ    2ަފާރުތްނ ަބާޔްނުކާރ ޯފރޯލ ެއްގީރަމްންޓެގ  

ެދމުިހުރަމށް   އާަދުކުރްނމީަތ  ޒްިނާމަތްއ  ަހވުާލުކެރުވުނ  ަދުށްނ  ެއްއަބްސުވުމެގ  ަވޒާީފެގ  ވަެފިއާވ 

ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ  ާލިޒ ެއްއަބްސުވުމަގިއ  ަވޒާީފގެ  ެވުވުނ  ެދމުެދަގިއ  ދަެފާރުތގެ  ްމޮކށަްފިއާވިއުރ، 

ެއްގީރަމްންޓަގިއ ެގެނސަްފިއުނާވަކަމާށިއ،   ބަދެަލްއ ޯފރޯލ  ެއްއެވސް  ެއްގރެީމްނަޓށް  ުމއަްދަތްށ  ޯފރޯލ 

ަވަނ އަަހުރެގ ިޑސްެނަބުރ    2018ބާަލިއުރ ިރޯޒުޓ ުހުޅުވްނ ަލްސވުންފަަދ ަކްނަތްއ ިދާމުވާމ ުގިޅގްެނ  

ަވަނ އަަހުރެގ ަޖަނަވީރ މުަހެގ ުމާސަރ ަވުގީތ ޮގުތްނ ަސްސެޕންްޑޮކށް ިރޯޒޓް ުހުޅާވ    2019މާަހިއ،  

ފިެށެގްނ   ެއ    12ާތީރުޚްނ  ބާަޔްނކޮށަްފިއުވުމްނ  ޭދްނާވެނަކަމްށ  ެތޭރަގިއ  ަމސުްދވުަހެގ  )ާބރަ( 

ެއނެގ ެއީއަކން  ބޭނަުމީކ  ަމިއަގނޑު  ފާަރުތްނ  ެއްގީރަމްންޓެގ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ޮއްނނަަކަމާށިއ،  ން 

ަމއްސަަލ   ަހަމވަެފިއާވަކަމްށ  ެއއްބްަސުވްނ  އިަދ  ީލެވްއަގިއަކަމާށިއ،  އްެޕޫރްވްޑ  ިދަޔީއ  ުޗްއީޓައށް 

ޮކިވްޑ ުކެރުވީނ  ަޓރިމޭންޓ  ެއްއަބްސުވްނ  ެއ  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވިއުރ  ަފާރުތްނ  ޙަާލތާ    19-ަރއުްދިވ  ެގ 

އެެހނަްކުމްނ  ުވާމ ުގޅެިގްނަކަމްށ ަޓރިމޭނަޝްނ ެލަޓރަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވީތ،    ުގިޅެގްނ ިރަޑްނަޑްންޓ 
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ުގަންނޖޭެހނީ   ުމއަްދތު  ަވޒާީފެގ  ަފާރުތގެ  ުހށެަހޅި  ެފިށެގްނ    2018ޮއަގްސޓު    29ަމްއސަަލ  ިއން 

ފާަރުތްނ   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ްޓަރިއބުިއނަަލްށ    2021ފުެބުރަވީރ    12ަކަމްށ  ަވޒާިފާއބޭެހ  ަގިއ 

 ުހށަަހޅަާފިއާވ އަެފާރުތެގ ެދަވަނ ަބާޔުނަގިއ ފަާހަގޮކށަްފިއެވެއެވ.  

ުނުކާތއާ   6.1.2 ުހށެަހިޅ  ިމ  ަމްއސަަލ  ަނަޒުރުކާރިއުރ،  ަކްނަކމަށް  ފަާހަގޮކށަްފިއާވ  ދަެފާރތްުނ  ުގިޅެގން 

ެދމުެދ   ަފާރާތ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ވަޒާީފެގ    2018ޮއަގްސޓު    29ަފާރާތިއ  ވަެފިއާވ  ަގއި 

 ؛ަގިއ   1.1ެއްއަބްސުވުމެގ  

“The date of the commencement of the Employment is 29/08/2018. This Agreement is 

for a fixed term of 24 (Twenty-four) calendar months.” 

ަމްއސަލަ ުހށެަހޅި ަފާރާތއި ަމްއސަަލ ރައުްދިވ  މިފަަދިއްނ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކން ެއނެގްނ ޮއްނަނަކާމއި،   6.1.3

 ؛ަގިއ  (a)ަގިއ ޮސިއުކެރވަިފިއާވ ފޯރޯލ ެއްގީރެމްނުޓެގ    2018ޮނެވނަްބުރ    20ަފާރާތ ެދމުެދ  

“The Employer hereby offers to the Employee, Sami Aglietti, the following terms; 

a) The Employer will suspend temporarily the salary payments for the next 2 months 

(from December to January included) and take the obligation to settle the 

outstanding payments to the Employee, in the following 12 months from the 

opening date; 

b) The employee to continue working for the Baglioni Resort Maldives, in the same 

capacity offered by the job offer and to continue to run his/her duties accordingly” 

ޮހޓެލް  މިފަަދިއްނ   6.1.4 ެބގިްލޯއީނ  އިަދ  ފަާހަގުކެރެވެއެވ.  ޮއްނަނަކން  ެއނެގްނ  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ 

 ؛ެގ ސީިޓަގިއ  2020ެއޕްރްީލ    04  ަފިއާވާކރްލަޓްނ މާިލްނެގ ެޖެނރްަލ މޭެނަޖރ ޮސިއޮކްށ

“Sami Aglietti has been employed as Hotel Manager support in view of a Leading 

position at our soon to open resort in the Maldives.” 



 

 މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް ބެގްލިއޯނީ 
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ަބާޔްނޮކށަްފިއާވަކ ދަީފިއާވ  މިފަަދިއްނ  ަފާރަތްށ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ   Employment‘މިާއ، 

Agreement Termination’    ،ިލުޔުމަގިއ 

“Balgioni Maldives Resorts Private limited has decided to terminate the Employment 

Agreement, signed between yourself and Baglioni Maldives Resorts on 29th August 

2019, effective from 23rd March 2020. 

 މިފަަދިއްނ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ ެއނެގްނ ޮއެވެއެވ. 

މްައސަަލ  ިއްސެވަބާޔްނުކ 6.1.5 ަފާރުތން  ުހށެަހޅި  މްައސަަލ  ރާިޢޔްަތކްޮށ،  ަކްނަކމްަށ  ެއްނމަެހިއ  ެރުވނު 

ކްާލަޓްނަގިއ   ޮހޓެލް  ަބްއޯޔނީ  ުހްނަނ  ިއޓީަލެގ މިލްާނަގިއ  ަފާރުތެގ  ަމަސްއކްަތކޮށަްފިއާވަކްނ  ަރއުްދިވ 

ެއްގީރަމްންޓެގ   ޯފރޯލ  ަބާޔްނކާުރ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ޮއްނަނަކާމއި،  ަވނަ    2ެއނެގްނ 

ަދުށްނ    (b)ާމއާްދެގ   ެއްއަބްސުވުމެގ  ަވޒާީފެގ  ވަެފިއާވ  ެދމުެދަގިއ  ދަެފާރުތެގ  ބުެލުމން  އްަށ 

ަފާރަތްށ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ެދމުިހރަުމްށ  އާަދުކުރްނަމީތ  ިޒްނާމަތއް    ަހވުާލުކެރުވުނ 

ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ   ެއްއަބްސުވުމަގިއ  ަވޒާީފެގ  ެވުވުނ  ެދމުެދަގިއ  ދަެފާރުތެގ  ާލިޒްމޮކށަްފިއާވަކާމިއ، 

ެއްގީރެމްނަޓށް   ޯފރޯލ  ެގެނސަްފިއުނާވަކާމިއ،  ެއްގީރަމްންޓަގިއ  ޯފރޯލ  ބަދެަލްއ  ެއްއެވސް  ުމއަްދަތްށ 

ަވަނ އަަހުރެގ ިޑސްެނަބުރ    2018  ބާަލިއުރ ިރޯޒުޓ ުހުޅުވްނ ަލްސވުންފަަދ ަކްނަތްއ ިދާމުވާމ ުގިޅގްެނ

ަވަނ އަަހުރެގ ަޖަނަވީރ މުަހެގ ުމާސަރ ަވުގީތ ޮގުތްނ ަސްސެޕންްޑޮކށް ިރޯޒޓް ުހުޅާވ    2019މާަހިއ،  

ފިެށެގްނ   ެއ    12ާތީރުޚްނ  ބާަޔްނކޮށަްފިއުވުމްނ  ޭދްނާވެނަކަމްށ  ެތޭރަގިއ  ަމސުްދވުަހެގ  )ާބރަ( 

ެއީއަކްނ ޭބނަުމީކ  ަމިއަގނުޑ  ޮއ   ެއްގީރަމްންޓެގ  ަފާރަތްށ  ެއނެގްނ  ހުށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ނާްނީތާއިއ، 

ަވޒާީފެގ   ވަެފިއާވ  ެދމުެދަގިއ  ދަެފާރުތެގ  ިލުޔުމަގިއެވްސ  ަވިކުކިރަކުމެގ  ަވޒާީފިއްނ  ދަީފިއާވ 

ބާަޔނޮްކށަްފިއ    2018ޮއަގްސޓު    29ެއްއަބްސުވަމީކ   ެއްއަބްސުވެމްއަކަމްށ  ޮސިއުކެރވަިފިއާވ  ަގިއ 

ިއާވ  ަފާރުތެގ ަވޒާީފެގ ެއްއަބްސުވން ެފށޭ ާތީރަޚކީ ަވޒާީފެގ ެއްއަބްސުވމަުގަމްއސަަލ ުހށެަހޅި    ޮއަތތީ، 



 

 މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް ބެގްލިއޯނީ 
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ާތީރޚީަކ    2018ޮއަގްސުޓ    29ފަަދިއްނ   ަހަމާވ  ުމއަްދުތ  ެއއަްބްސުވުމެގ  ެއ  އިަދ    28ަކާމިއ، 

   ަކަމށް ބަަލންޖޭެހަކުމަގިއ ެދެކެމެވ.    2020ޮއަގްސުޓ  

ަވިކޮކށަްފ .7 ަވޒާީފިއްނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ޢަދުުލެވިރަކްނ  ަމްއސަަލ  ިއުޖާރީއ  ޢުަދުލެވިރަކާމިއ  މުަޢޟީޫޢ  ިއަވީނ 

 ާޤިއުމޮކށަްފިއޭވޯތ ބާަލިއުރ ައނަްނިނިވ ަކްނަކން ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

ުމަވްއޒުަފ ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފއަިވީނ ޢަދުުލެވިރ   ، ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކްށގްެނ ުހށެަހޭޅ ަމްއސަަލެއްއަގިއ 7.1

ެއއީ    ، ެރްއ ުފރަިހަމާވްނޖޭެހަކާމިއުޞތަ ެއަކީށެގނާްވ ަސަބެބއް ޮއެވެގްނތޯ ބުެލުމގިައ ެދ ުއްނިންނުމަމުކްނޯތ ުނަވ

ޢަދުުލެވިރަކްނ   ޢަދުުލެވިރަކްނ    (substantive fairness)ަމުއޟީޫޢ  ިއުޖާރީއ   procedural)އަދި 

fairness)  ބުެލްނަކްނ ަންނަބުރ    ، ާޤިއުމުކެރވަިފިއޭވޯތ  ަހިއޯކުޓެގ  ާއއި    HC-A/24/2010ިދވިެހާރްއޭޖެގ 

2011/HC-A/134  ާޤިއުމވަެފިއުވަމީކ ޢަދުުލެވިރަކްނ  ަމުއޟީޫޢ  ިމގުޮތން  ެއނެގެއެވ.    ،ަޤިޟއާްޔިއްނ 

ުމަވްއޒުަފްނ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ަވޒާީފ ޭދ ަފާރަތުކްނ ޚިޔުާރުކާރ ައާސެސްއ ެއީއ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ  

ަދުށްނ  ަވިކ ައސެާސްއެގ  ޚާިޔުރުކާރ  އެ  އުިތުރްނ  ަސަބަބކްަށުވުމެގ  ޢަދުުލެވިރ  ުހއަްދުކރާފަަދ  ުކުރަމްށ 

  ،ިއުޖާރީއ ޢަދުުލެވިރަކްނ ޤިާއުމވަެފިއުވަމީކ  ، ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ެއްނމަެހިއ ުޢްނުޞުރަތްއ ުފރަިހަމވަެފިއުވްނަކާމިއ

ްނުމަމަކްށ ވާޞުިލުވަމްށަޓަކިއ ބަަލްނޖޭެހ ބެލްުނަތްއ ބުެލުމަގިއ  ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ޢަދުުލެވިރ ިނ

ުފރަިހަމވަެފިއުވްނަކްނ ިއުޖާރައުތަތްއ  ިންނަމވަާފިއާވ    ، ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ަހިއޯކުޓްނ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ 

ަމްއސަަލަތުކ އެެހްނ  ިމާބަވުތގެ  ިންނަމވާފިައާވ  ެއޯކުޓން  ަޤިޟްއޔަާތުކްނާނއި  ްނ ެއނެގން  ިއްސެވަބާޔްނުކެރުވުނ 

 ޮއެވެއެވ. 

އޮނިގަނޑަށް  7.2 އިދާރީ  ގޮތުން،  ކުރުމުގެ  ހަރުދަނާ  ހިންގުން  އިދާރާތަކުގެ  އަދި  އޮފީސްތަކާއި،  ކުންފުނިތަކާއި، 

ބަދަލުގެނެސް، މަާޤމުތަކާއި ޔުނިޓުތައް އުފައްދައި، އުވާލައި، އެއްކޮށް، ބައިކޮށް ހަދާ ހެދުމުގައި މުވައްޒަފަކު  

މުވައްޒަފުންތަކެއް ޙާލަތު(   ނުވަތަ  )ރިޑަންޑަންސީގެ  ޙާލަތެއް  ދޫކޮށްލަންޖެހޭފަދަ  އިދާރާއަކުން  އެފަދަ 

މިފަދަ ޙާލަތެއްގައި މުވައްޒަފުން މަދުކުރެވެން ނޯންނަނަމަ އެކަމަކީ  ، މެދުވެރިވެދާނެކަމަށް ަޤބޫލުކުރަންޖެހޭކަމާއި
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ސަބަބެއްކަމަށް ހުރަސްއެޅޭނެ  ހަރުދަނާކުރުމަށް  ހިންގުން  އިދާރާތަކުގެ  ަޤބޫލުކުރަންޖެހޭކަމާއި،  އެފަދަ   

ރިޑަންޑަންސީއާ   ވެސް،  ޤަވާއިދެއްގައި  ހެދިފައިވާ  ދަށުން  ާޤނޫނުގެ  އެ  އަދި  ވެސް،  ާޤނޫނުގައި  ވަޒީފާއާބެހޭ 

ގުޅޭގޮތުން ވަކި އުސޫލެއް ޤާއިމުކޮށްފައި ނުވިނަމަވެސް، އަދި ރިޑަންޑަންސީގެ ޙާލަތަކީ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން  

އެކަށީގެންވާ އޮނިގަނޑަށް  ވަކިކުރަން  އިދާރާއެއްގެ  އެފަދަ  ނެތްނަމަވެސް،  ބަޔާންކޮށްފައި  ސަބަބެއްކަމުގައި   

ޖެހިއްޖެނަމަ މަދުކުރަން  ނުވަތަ  ޖެހިއްޖެނަމަ  ދޫކޮށްލަން  މުވައްޒަފަކު  ގުޅިގެން،  ބަދަލަކާ  އެފަދަ  ، ގެންނަ 

ވަކި ވަކިކުރާ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފުންތަކެއް  ނުވަތަ  މުވައްޒަފަކު  ވަޒީފާއިން  ޙާލަތުގައި  މުވައްޒަފަކު  ކުރުމަކީ، 

މުވައްޒަފަކު   މި ސަބަބަށްޓަކައި  ނަމަވެސް  ބެލެވިދާނެކަމާއި،  އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްކަމުގައި  އޮތް  ވަކިކުރުމަށް 

ބަދަލު   އޮނިގަނޑަށް  އިދާރީ  އިދާރާއެއްގެ  އެފަދަ  ވެސް  ޙަީޤަޤތުގައި  ވަކިކުރުމުގައި،  ވަކިކުރާ  ވަޒީފާއިން 

 ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެފައިވޭތޯއާއި، އެކަން ކޮށްފައިވަނީ ހެޔޮނިޔަތުގައިތޯއާއި، އަދި އެއީ ވަކި ގެންނަން ޖެހޭފަދަ

ކޮށްފައިވާ  ވަކިކުރުމަށްޓަކައި  ވަޒީފާއިން  ބޭއިންސާފުން  ކަނޑައެޅިގެން  މުވައްޒަފުންތަކެއް  ނުވަތަ  މުވައްޒަފަކު 

ވައްޒަފުން ކަނޑައެޅުނު ގޮތަކާއި، އެ މުވައްޒަފަކު  ކަމެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯއާއި، އަދި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާނެ މު

ޢަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާއީ  އަދި  ޢަދުލުވެރިކަން  މައުޟޫޢީ  ނިންމުމުގައި  ނިންމި  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން 

ނަންބަރު   ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކަށަވަރުވާންޖެހޭކަން  އެކަންކަން  ބަލައި  -HC/2011ާޤއިމުކޮށްފައިވޭތޯ 

A/89  ަކޯޓުގެ    ވަނ އެ  އޮންނަކަން    HC-A/343/2012ަޤިޟއްޔާއާއި،  އެނގެން  ަޤިޟއްޔާއިން 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން   7.3

ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ   ޢަދުުލެވިރަކްނ  ވަކިކުރުމުގައި  ަރއުްދިވ    ( substantive fairness) ަމުއޟީޫޢ  މްައސަަލ 

 ކްަނ ފަާހަގކެުރުވެނެވ. ަފާރުތްނ ާޤިއުމޮކށަްފިއޭވތޯ ބިެލއުިރ ައްނަނިނިވ ަކްނ

ުމަވްއޒުަފްނ ަވޒީފިާއްނ ަވިކުކުރަމށް ަވޒީފާ ޭދ ފާަރަތުކްނ    ، ަމުއޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރަކްނ ާޤިއުމވަެފިއުވަމީކ 7.3.1

ޢަދުުލެވިރ  ުހއަްދުކރާފަަދ  ަވިކުކުރަމްށ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ  ެއއީ  ައާސެސްއ  ިޚާޔުރުކާރ 

ެއްނމަެހިއ   ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ަދުށްނ  ައާސެސްއެގ  ިޚާޔުރުކާރ  އެ  ިއުތުރން  ަސަބަބކްަށުވުމެގ 
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ާއިއ    HC-A/24/2010ވަެފިއވަެފިއުވްނަކްނ ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ަންނަބުރ ުއްނުސުރަތްއ ުފރަިހަމ

2011/HC-A/134    .ަޤިޟްއޔިާއްނ ެއނެގެއެވ 

މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނީ ޙަީޤަޤތުގައިވެސް ރިޑަންޑަންޓްކުރަންޖެހޭ ފަދަ ޙާލަތެއް އޮވެގެން،   7.3.2

ވަ ޙާލަތްތަކުގައި ހެޔޮ ނިޔަތުގައިކަން ސާބިޠުކޮށްދިނުމަކީ  މިފަދަ  ޒިންމާއެއްކަމަށާއި،  ޒީފާދޭ ފަރާތުގެ 

ކުރަންޖެހޭ   ރިޑަންޑަންޓު  މުވައްޒަފަކު  ޙަީޤަޤތުގައިވެސް  ހަމަ  ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ  ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ 

ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެކަމަށް  ކަންކަމަށް  އަންނަނިވި  ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި  މެދުވެރިވެގެންތޯ  ޙާލަތެއް 

 ަޤިޟއްޔާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.   SC-A/44/2017ޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ދިވެހިރާއް

ނުވަތަ  1"  ހުއްޓުނީތޯ  އެއްކޮށް  މަސައްކަތްކުރުން  ބާވަތުގެ  ކުރަމުންދިޔަ  މުވައްޒަފަކު  ތަނުގައި  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ   .

 ؛މަދުވާނެތޯ މަދުކުރީތޯ، ނުވަތަ މުސްތަޤުބަލުގައި ހުއްޓޭނެތޯ ނުވަތަ  

 ؛( ގައި ބަޔާޏްކޮށްފައިވާފަދަ ސަބަބެއް އޮވެގެންތޯ 1. މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ) 2

 . ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން." 3

ގެ ތާރީޚު    2020މާރިޗު    22މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ގޮތުން އެފަރާތަށް   7.3.3

ލިޔުމުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ’Employment Agreement Termination‘  ޖަހާފައިވާ

ހާލަތު  މާލީ  ކުންފުނީގެ  ސަބަބުން  ބަލިމަޑުކަމުގެ  ކުރިމަތިވެފައިވާ  ދުނިޔެއަށް  ވަކިކުރެވިފައިވަނީ 

ގުޅިގެން  ދަށްވު ކުރުމާގުޅިގެންކަމުގައި  މާ  ރިޑަންޑަންޓް  މަާޤމު  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ނަންބަރު  ބަޔާ ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އެނގޭކަމާއި،  އޮންނަކަން   HC-A/280/2012ންކޮށްފައި 

 ަޤިޟއްޔާގައި، 

"ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޢަލީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ފޮނުވި ސިޓީގައި އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ސަބަބު ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  

ވަކިކުރު  ވަޒީފާއިން  ޢަލީ  މައްސަލަ  ޢަބްދުއްރައްޒާޤު  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ޢަލީ  ޢަބްދުއްރައްޒާޤު  މާގުޅިގެން، 

ލިއުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަބަބު ފިޔަވައި އެހެން   ހުށަހެޅުމުން، ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޢަލީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ފޮނުވި 

ލިމިޓެޑްގެ  ޕްރައިވެޓް  މެރިން  ޕްރިސިޝަން  ހު  ސަބަބުތަކެއް  އެސަބަބުތަކަށް  ފަރާތުން  ށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް 

ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ރިޢާޔަތްނުކުރެވޭނެކަމާއި،  ލިއުމުގައި  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ސަބަބުކަމަށް 



 

 މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް ބެގްލިއޯނީ 
ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހުސާމީ އައިގެޓްޓީ   VTR/2020/104މައްސަލަ 

                                             

 

38 ގެ  20 ޞަފްޙާ      
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޓްރައިބިއުނަލް ޒީފާއާބެހޭ  ވަ 
Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 

Phone: 3307701  :ްފޯނ | Fax: 3308774 ފެކްސް:   | Website: www.employmenttribunal.gov.mv    ވެބްސައިޓް:  
 

 

ތައް ގެއްލިގެން  އެސަބަބުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރެވުމަކީ މުވައްޒަފުންގެ ޙައްޤު  ސަބަބު ފިޔަވައި އެހެން ސަބަބުތަކެއް ހުށަހަޅައި، 

 ހިނގައިދާނެކަމެއްކަމާއި، 

ވަކިކުރުމަށް ފޮނުވި ސިޓީގައި އޭނާ   އެހެންކަމުން، މިމައްސަލާގައިވެސް ބަލަން ޖެހޭނީ، ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޢަލީ ވަޒީފާއިން 

މަ އެއީ ވަޒީފާއިން  އެސަބަބު އޮތް ތޯއާއި، އަދި އޮތްނަ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ސަބަބު ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ޙަޤީޤަތުގައިވެސް 

 "   … ވަކިކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްތޯކަމާއި، 

މި މައްސަލައިގައި ވެސް ބަލަންވާނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި   ،މި އިބާރާތުން ބަޔާންކޮށް ކަނޑައަޅާފައިވާތީ

އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން   ،ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ

ދީފައިވާ   ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި   ’Employment Agreement Termination‘މައްސަލަ 

ސަބަބުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގޮތެއް ލިޔުމުގައި  މައްސަލައިގައި  މި  ބިނާކޮށްކަމުގައާއި،  މައްޗަށް   

  ނީ އެ ސަބަބުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްކަމުގައި ދެކެމެވެ.ކަނޑައަޅަންޖެހޭ

ވަކިކޮށްފައިވަނީ   7.3.4 ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލައިގައި  މި  އާ   19-ކޮވިޑްއެގޮތުން 

ބަންދުކުރުމުގެ   ބޯޑަރު  ރާއްޖޭގެ  މަގު ގުޅިގެން  އޮތް  އައުމަށް  ޓުއަރިސްޓުން  ރިޒޯޓަށް  ސަބަބުން 

ހިންގުމަށް  ރިޒޯޓު  ދަށްވެ،  ޢާމްދަނީ  ލިބޭ  ރިޒޯޓަށް  ސަބަބުން  އެކަމުގެ  ބަންދުވެފައިވާތީ، 

ނިންމި  ވަކިކުރުމަށް  މުވައްޒަފުން  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ގޮސްފައިވާތީ،  ހުރަސްއެޅިގެން 

މައުޟޫ  ރަނގަޅުޢީނިންމުމަކީ  ފަރާތުން ގޮތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ބެލޭނެކަމަށް  ނިންމުމެއްކަމުގައި   

 ފާހަގަކޮށްފައިވީނަމަވެސް،  

ބަންދުނުކުރާކަމަށާއި،  7.3.5 ބޯޑަރު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ވަކިކުރިއިރު  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ފަތުރު ސަބަބުން  ވުމުގެ  ބަންދު  ބޯޑަރު  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އައުން އެހެންކަމުން  ވެރިން 

މުޅިން ހުއްޓުނު ކަމުގައި ފާހަގަކުރިނަމަވެސް ބޯޑަރު ބަންދުކޮށްފައިނުވާތީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް 

ގެއްލުމެއް ވެފައި ނޯންނާނެކަމަށާއި، އިްޤތިޞާދީ ޙާލަތެއް ދިމާވެފައިވާނަމަ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  

ވަނަ ދުވަހު    16ޖެހިގެން އައި އެޕްރީލް މަހުގެ    ގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިއިރު،  2020މާރިޗު    23
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)އެގާރަ( މަޤާމަކަށް މީހުން ހޯދުމަށް އިޢުލާނު ނުކުރާނެކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މިކަމުން މައްސަލަ    11

ތިާޞދީ ޙާއްަޞ ޙާލަތެއް ދިމާވެގެންނޫން ކަމަށާއި، އަދި ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނީ އިްޤ

ތިބި   ނެގުމުގެ  ވަޒީފާގައި  މުވައްޒަފުންތަކެއް  އާ  ވަކިކޮށް  ވަޒީފާއިން  ނުޙައްުޤން  ބަޔަކު  ވަކި 

 ބޭނުމުގައިކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

 ؛ ( 'މެމޮރެންޑަމް' ގައ2020ިމާރިޗު  18) HR/2020/001މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ނަންބަރު  7.3.6

“Please be informed that we are planning to make structural changes within the 

Organizational charts of all departments in Baglioni Resort Maldives. The planned 

changes were reflected to the below: 

- Current business situation in our company, including the impact of an unstable 

economy around the globe and a decline in our biggest markets EU and Asia. 

Please be assured that all positions which are planned to be redundant are being 

chosen after carefully reviewing the performance of the colleagues who hold 

those positions.”  

އިތުރުމިފަދައިން 7.3.7 މެމޮރެންޑަމްގެ  އިސްވެދެންނެވުނު  އޮންނަކަމާއި،  އެނގެން  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން   ން 

ހީނަރުކަމާއި،   ލިބުނު  ވިޔަފާރިއަށް  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  ަފާރަތށް  މައްސަލަ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ 

ދިގުދެ ޙާލަތު  އެ  ކުރިމަތިވެފައިވާކަމާއި،  ޙަީޤަޤތުގައިވެސް  ޙާލަތެއް  ދަތި  މިގެންދިޔަ އިުޤތިާޞދީ 

ޙާލަތު  މާލީ  ކުންފުނީގެ  ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ،  ހެކި  މިންވަރަށް  އެކަށީގެންވާ  އެނގޭނެހެން  މުއްދަތު 

   ކަމާއި،ޙަީޤަޤތުގައިވެސް ދަށްވެފައިވާކަން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާ 

މައްސަލަ   7.3.8 ސަބަބުން  ޙާލަތުގެ  މާލީ  ދިމާވި  ރިޑަންޑަންޓް ކުންފުންޏަށް  މަާޤމު  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި 

މުވައްޒަފުންގެ   ޢަދަދާއި،  މުވައްޒަފުންގެ  އެހެން  ކުރެވުނު  ރިޑަންޑަންޓް  އެފަރާތާއެކު  ކުރެވުނުއިރު، 

ރިޑަންޑަންޓްވާ މުވައްޒަފުން ހޮވުމުގައި ބަލާފައިވާ   ތެރެއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ހޮވުނު ގޮތާއި،
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މިންގަނޑުތައް މިންގަނޑުތަކަށް  ހަމަތަކާއި  އެ  އަދި  އެނގޭނެހެން  އަދި   ކަނޑައަޅައި  ކުންފުނިން 

ބަލާފައިވާކަން ސާބިތުކޮށްދެވޭ މިންވަރަށް ހެކި ހުށަހަޅާފައިނުވާތީއާއި، ކުންފުންޏަށް ދިމާވެފައިވާ މާލީ 

ކުރެވިފައިވީނަމަވެސް،   ރިޑަންޑަންޓް  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ    ކުރު ޙާލަތުގެ ސަބަބުން 

މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އިތުރު މަާޤމުތަކަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް އިޢުލާނުކޮށް ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލާފައިވާކަން 

އެނގެން އޮތަތީއާއި، މިފަދައިން އިޢުލާނުކޮށްފައިވާކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނާ ބުނުމަށް 

މަ އިންކާރުކޮށްފައިނުވާތީ،  ފަރާތުން  ރައްދުވި  ވަޒީފާއިން  މައްސަލަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  އްސަލަ 

ވަކިކޮށްފައިވަނީ ހެޔޮނިޔަތުގައި ނޫންކަމާއި، އެފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެފަރާތް ވަޒީފާއިން  

އެންމެހައި   އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ބުރަވެވޭކަމާއި،  އޮވެގެންކަމަށް  ނިޔަތެއް  ވަކި  ވަކިކުރުމުގެ 

ަރއުްދިވ  ަމްއރިޢާޔަތްކޮށް  ސަބަބުތަކަށް   ަމްއސަަލ  ަވިކުކުރުމަގިއ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ސަަލ 

ޢަދުުލެވިރަކްނ   ަމުއޟީޫޢ  ާޤިއުމޮކށަްފިއާވކުަމަގިއ    (substantive fairness)ަފާރުތްނ 

 ުބަރުނެވެވެއެވ. 

  (substantive fairness)މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާއިރު ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަން    7.4

އިޖުރާ  ތޯ ޤާއިމުކުރެވިފައިވޭ  (procedural fairness)  ޢަދުލުވެރިކަން  އީާޤއިމުކޮށްފައިނުވާނަމަ 

ަޤިޟއްޔާގައި ކަނޑައަޅަފައި    HC-A/209/2010ކަމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  ބަލަންނުޖެހޭނެ

ވާ ޞާ އިން  ،ވީނަމަވެސް ނިންމުމަށް  ޢަދުލުވެރި  އަދި  އިޖުރާިޞފުވެރި  އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ    އީ ލުވުމުގައި 

 މުކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ.ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކޮށްފައިވޭތޯ ޚުލާާޞކޮށް ނަމަވެސް ނަޒަރުކުރުން މުޙިއް

އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ   ،މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަކިކޮށްފައިވަނީ 7.4.1

ޢަދުލުވެރިކަން އިޖުރާޢީ  ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ  ާޤއިމުކޮށްފައިތޯ   (procedural fairness)  ކުރިން 

ގެ    ބަލާއިރު، ާޤނޫނު(  )ވަޒީފާއާބެހޭ  ނަންބަރު  ނޯޓިސްދިނުމުގެ    25ާޤނޫނު  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ބަދަލުގައި ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ދީފައިވާކަން އެނގެން އޮތްނަމަވެސް، ކުންފުނީގެ މާލީ ޙާލަތު ދަށްވުމުގެ  

ނަ އެފަރާތުގެ  ބަޔާންކޮށް  ކުރެވިދާނެކަން  ރިޑަންޑަންޓް  މުވައްޒަފުން  ބައެއް  ންބަރު ސަބަބުން 
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HR/2020/001    'ްކުންފުނީގެ    2020މާރިޗު    18'މެމޮރެންޑަމ އެ  ކުންފުނިން  ގައި 

އޭގެ   ހުށަހެޅި ފަރާތް   04މުވައްޒަފުންނަށް ފޮނުވާފައިވާއިރު،  ފަހުން މައްސަލަ  )ހަތަރެއް( ދުވަސް 

، މި ޙާލަތުގައި 'އެޕްރޫވްޑް ލީވް" އެއްގައި ހުރި މުއްދަތުގައި ވަޒީފާއިން ރިޑަންޑަންޓް ކުރެވިފައިވާތީ

އަންގާފައިނުވާކަމާއި،   ކުރިއާލައި  އެފަރާތަށް  ވަކިކުރެވޭނެކަން  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރެވޭނެ އުޫޞލެއް ނުވަތަ މިންގަނޑެއް މުވައްޒަފުންނަށް  ވަޒީފާއިން ރިޑަންޑަންޓް 

ސަބަބަށް ބުރަވެވޭ  އަންގާފައިނުވާކަމަށް  ވަޒީފާއިން  ކުރިއާލައި  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޓަކައި، 

ފަރާތުން ރައްދުވި  މައްސަލަ  )  ވަކިކުރުމުގައި  ޢަދުލުވެރިކަން    procedural fairness)އިޖުރާއީ 

   ާޤއިމުކޮށްފައިވާކަމުގައި ބުރަނުވެވެއެވެ.

ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ   7.5 ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޢަދުލުވެރިކަން  އެހެންކަމުން  މައުޫޟޢީ 

(substantive fairness)    ްޢަދުލުވެރިކަނ އިޖުރާޢީ  ޤާއިމުކުރުމެއްނެތި   (procedural fairness)އަދި 

ވީހިނދު ވަކިކުރެވިފައި  ގޮތުގައި، ވަޒީފާއިން  ވަކިކުރިކުރުމެއްގެ  ވަޒީފާއިން  އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި   ،އެއީ 

 އެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމުގައި ދެކެމެވެ.  (unfair dismissal)އަދި އަންފެއަރ ޑިސްމިސަލް 

ނެތްތޯ .8 ނުވަތަ  އޮތްތޯ  މުއްދަތެއް  އެއްވެސް  ބާކީ  ޗުއްޓީގެ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  ޙައްުޤވާ  މައްސަލަ  އެފަރާތަށް  އާއި، 

 ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ޗުއްޓީގެ މުއްދަތަށްވާ ފައިސާ ނަގައިދެވޭނެ ހަމައެއް އޮތްތޯ 

ަގއި ަވޒާީފެގ ެއްއަބްސުވން    2018ޮއަގްސޓު    29ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރާތއި ަމއްސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރާތ ެދމުެދ  8.1

ުގިޅެގްނ  ެއކަުލވެާލވަިފިއީވަނަމ ދާިމުވާމ  ަލްސަތެކްއ  ުހުޅުވުމަގިއ  ިރޯޒުޓ  ގެ    2019ެފުބުރވީަރ    01ެވްސ، 

ެއއަްބްސިވަކަމާށިއ،   ދަެފާރުތން  އުިތުރުކާރޮގތްަށ  ުމއަްދތު  ެއއަްބްސުވުމެގ  ަމްސަތކްަށ  ިހނަގއިިދޔަ  ިނޔަަލްށ 

ަކަމާށއި، ެއ ެއްއަބްސުވުމގެ  ަގއި 'ޯފރޯލ ެއްގީރަމންްޓ' ެއްއަގިއ ޮސިއުކެރުވުނ  2018ޮނެވނަްބުރ    19ެއޮގުތން  

ގެ ނިޔަަލްށ ުމާސަރާއިއ ިޢާނޔްަތ 'ސްަސެޕްންޑ' ުކުރަމށް ެއްއަބްސވެފިައާވެނަކަމާށިއ،    2019ަދުށްނ ެފުބުރަވީރ  

ަކމާަށިއ، ެއާތރުީޚން    2019ެފުބުރަވީރ    01އެެހްނަކުމްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރްތ ަވޒާީފައށް ިނކްުތ ާތީރޚީަކ  
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  01ަގއި ަކަމާށއި، އެެހްނަކުމްނ    2020ެފބުުރަވީރ    01)ެއެކއް( އަަހުރ ުދަވްސ ަހަމަވީނ    01ެފިށެގްނ މީލީާދ  

)ިތރްީސ( ުދވުަހެގ އަަހީރ ުޗްއީޓ ަޖާމާވެނަކަމާށިއ،    30ަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތްށ    2020ެފުބުރަވީރ  

ޮގސަްފިއަވ ުޗއީްޓައްށ  ުފަރަތަމ  ެއްނެމ  ަފާރުތްނ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ޮއްކޓަޫބރު  ަނަމެވްސ  ެއްޑވާންްސޮކްށ  ީނ 

ޮނެވނަްބުރ    2019 ނިޔަަލްށ    2019ިއން  ަފާރތްުނ    30ެގ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ުދަވްސަކަމާށިއ،  )ިތީރސް( 

ެރްސޓް  އަދި    (PH)ަރްސީމ ަބންދު ުދަވްސ  ،  (POD)ބީާލައށް ުޗްއީޓއަށް ޮގސަްފިއަވީނ ެޕނިްޑްނގ އޮފް ޭޑޒް  

ރެިލްކްސ   ަފާރުތްނ  އްެއޮކްށެގްނ    (R&R)ެއްންޑ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ހަަދިއެގްނަކަމްށ  ގުޮތަގއި  ުޗްއީޓެއްއެގ 

 ފަާހަގޮކށަްފިއެވެއެވ.  

ުޗްއީޓ ިހާސުބުކެރވަިފިއާވޮގތް މްައސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތްަށ ިކަޔއިދަީފިއާވެނަކަމާށިއ، ެއަކމްަށ އެފާަރުތްނ   8.1.1

  2020ާމިރުޗ    23ސުާފޮކްށ ިކަޔއީިދ  ެއްއަބްސވަެފިއާވަކަމާށިއ، ެއޮގތްުނ ުޗްއީޓ ިހާސުބކޮށަްފިއާވ ޮގތް  

ޮފުނވަާފިއާވެނަކަމާށިއ،   ީއެމއެިލްއ  ަފާރތަށް  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ެއ  ަގިއ 

ުގިޅެގން   ަޖާވުބ  2020ާމިރޗު    23ީއެމއާިލ  ޮފުނވި  ަފާރުތން  ުހށެަހޅި  ަމްއސަލަ  އަަހީރ    ަގިއ ަގިއ 

ަގިއ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ    2020ާމިރުޗ   25ީތ ެއަކްނ ސުާފކޮށީްދ  ގުޮތްނ ުސވުާލޮކށްފިައާވުޗްއީޓާއ ުގޭޅ

ަޖާވުބގިައ   ީއެމއުިލެގ  ެއ  ޮފުނވަާފިއާވެނކަަމާށިއ،  ީއެމއްިލ  ުހށެަހިޅ ފާަރަތްށ  ަމްއސަަލ    27ަފާރުތްނ 

ަފާރުތްނ  2020ާމިރުޗ   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ، ”Thank you for your E-mail“  ަގިއ 

ުޗްއޓީ  މިފަަދިއްނ   ަފރަާތށް  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  އެެހްނަކުމން  ަޖާވބުދަީފިއާވަކަމާށިއ، 

 ިހާސުބުކެރވަިފިއާވޮގްތ ފުަހްމވަެފިއާވަކާމިއ ެއްއެވްސ ަމްއސަަލެއްއ ެންތަކމްަށ ދަޭހާވަކަމާށއި،  

ުޗްއޓީ   8.1.2 އަެފާރުތެގ  ުގިޅެގްނ  ެނުގާމ  ުޗްއީޓ  ެއްޑާވްންސޮކްށ  ަފާރުތްނ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

އެެހްނަކުމްނ  ުހްސވަެފ ެބގިްލޯއީނެގ    2020ިއާވަކަމާށިއ،  ޮގުތަގިއ  ުޗްއީޓެގ  އަެފާރުތެގ  އަަހުރ  ަވަނ 

ޕިޮލީސާއ ެއްއޮގްތާވޮގުތެގ މިަތން ްޕޮރޭބަޝްނ ުމއަްދތު ަހަމުވަމށްފުަހ ޮކްނެމ ުމަވްއޒަަފަކްށެވްސ ޮކްނެމ  

ަޖާމވަެފިއާވ  2.5މަަހުކ   ުއޞުޫލްނ  ަޖާވަވުމނާްދ  ޮގުތަގިއ  ުޗއިްޓގެ  ުޗްއީޓެގ  ުދަވްސ  އަަހީރ   4  

ުޗްއީޓގެ   އަަހީރ  އެެހްނަކުމން  ުމއަްދުތގެ    4ުދަވްސަކަމާށިއ،  ޯނިޓސް  ަފިއާސާއިއ،    30ުދވުަހެގ 



 

 މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް ބެގްލިއޯނީ 
ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހުސާމީ އައިގެޓްޓީ   VTR/2020/104މައްސަލަ 
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)ފެަހްއ( ދުވުަހެގ    5ެގ ޮގުތަގިއ އްޮތ   (POD))ިތީރްސ( ުދވުަހެގ ަފިއާސާއިއ، ެޕްނިޑްނގ އްޮފ ޭޑްޒ 

)ފެަހްއ( ުދވުަހެގ ަފިއާސާއިއ،    5ޮއްތ    ެގ ގުޮތަގިއ  (PH)ަފިއާސާއިއ، އިަދ ަރްސީމ ަބނުްދ ުދަވްސ  

ރެިލްކްސ   ެއްނޑް  ެރްސްޓ  ޮއތް    (R&R)އިަދ  ޮގުތަގއި  ަފއާިސާއިއ،    14ެގ  ުދވުަހެގ  )ސަާދ( 

ަރއުްދިވ   ަމްއސަަލ  ދަީފިއާވެނަކަމްށ  އަެފާރތަށް  ަފިއާސ  މާުސަރައްށާވ  ަފާރުތގެ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

 ފަާހަގޮކށަްފިއެވެއެވ.   ަފާރުތްނ ުހށަަހޅަާފިއާވ ުފރަަތަމ ަބާޔުނަގިއ

ީލްވ   8.2 ޚިލާފްަށަކަމާށއި،  ަޙީޤަޤާތ  ބާަޔްނޮކށަްފިއަވީނ  ެނިގަކަމްށ  ީލްވ  ެއޑާްވްންސޮކްށ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

ވަާހަކ   ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަފއާިސާއމުެދ  ުދަވްސަތަކްށވާ  ާބކީ  ުޗއީްޓެގ  އަަހރީ  ުނވަަތ  ބެެލްންސ 

ެސޕެްޓްނަބރު    29 ބެެލްނާސމުެދ ުސވުާލ އުފެދަިފިއަވިނޮކްށ  ަދްއކަާފިއަވީނ ެއކިފަަހުރ ެއިކ ޮގަތްށަކމާަށިއ، ީލްވ

ަބާޔނުްކިރަނަމެވްސ،    2020 ަފިއާސަކަމށް  ބެެލްނަސްށާވ  ީލްވ  ެއއީ  މާިހުރ  ަޖާމޮކށް  ަފިއާސެއްއ  ުދވަހު  ަވނަ 

ޭއ ުއިނކްޮށ  ުމއްދަތު  ހަޭދުކިރ  ުޗްއީޓަގއި  ަފާރތުން  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ޮގާތއި،  ހަދަާފިއާވ  ެގ  އިެހާސުބަތއް 

 ެދެނަގުތމްަށ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތން އެދަިފިއާވ އުެދަމްށ ރާިޢަޔްތުކާރިއުރ،  ަސްއަޙަކްނ  

ަގިއ ަވޒާީފާއބޭެހ ްޓަރިއިބުއނަލްަށ ުހށަަހޅަާފިއާވ ަމްއސަަލ    2020ިޑެސްނަބުރ    21ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ   8.3

ެއްގިޒިބްޓ  ަބޔާާނެއުކ  ުފަރަތަމ  ަފާރުތެގ  ގުޮތ  2-ަރއުްދިވ  ުހށެަހިޅ  ެގ  މްައސަަލ  ިލުޔުމްނ،  ުހށަަހޅަާފިއާވ  ގިައ 

ިނޔަަލްށ    2019ޮނެވްނަބުރ    05ިއްނ    2019ޮއްކޓަޫބުރ    01ަފާރްތ   ުހިރަކަމްށ    (HOL)ެގ  ުޗއީްޓަގިއ 

ަފާރުތން  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކާމިއ،   ަރއުްދިވ  ަފާރތަށް    2020ާމިރުޗ    23ަމްއސަލަ  ހުށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަގިއ 

 ؛ަގިއޮފުނވަާފިއާވ ީއެމއްިލ

“You final Payment will include:  

Salary & Service Charge Until 23rd March 2020 

Notice Period Payment 30 Days 

Leave Balance as of 23rd March 2020:  



 

 މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް ބެގްލިއޯނީ 
ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހުސާމީ އައިގެޓްޓީ   VTR/2020/104މައްސަލަ 
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** since you are currently on an approved leave, we have to shorten/cancel your leave 

starting from today. Balance days applied from 24th March 2020 until 11th April 2020 are 

considered below computation of your leave balance. 

AL – 2+2 days applied for your latest leave application 

R&R – 7 +7 days applied for your latest leave application 

Days Off – 5 days applied for your latest leave application 

Public Holiday – 5 days applied for your latest leave application  

Total – 28 days 

We will recover the above 28 days within your notice period of 30 days, since we are 

letting you go earlier. Therefore, you will not have any pending leave balances to be paid 

out.” 

ާމިރުޗ    23އްިސވެެދްނެނުވުނ ެމއްިލެގ ަޖާވބަުގިއ  ިއުރ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ  މިފަަދިއްނ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ 8.4

 ؛ ަގިއ ޮފުނވަާފިއާވ ީއެމއުިލަގިއ  2020

“Your scheme is not clear. I took my last annual leave in October 2019 since then has 

been 5 months.” 

 

 މިފަަދިއްނ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ.  

ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރުތެގ ަވޒާީފގެ    ރާިޢޔްަތުކާރިއުރ، އެެހްނަކުމްނ ިއްސެވަބޔްާނުކެރުވުނ ެއްނމަެހއި ަކްނަކަމށް   8.5

ަކަމްށާވިއރު، އަެފާރތްަށ ަޙްއުޤާވ އަަހީރ ުޗްއީޓެގ ުމއަްދތު    2018ޮއަގްސޓު    29ެއްއަބްސުވްނ ެފށޭ ާތީރަޚކީ  

ާތީރަޚކީ   ަޖާމވާ  ުޗއީްޓ  އަަހީރ  ޮއްނަނަކާމއި،    2019ސުްޓ  ޮއަގ  28ުނަވަތ  ެއނެގން  ޮއކޫްޓަބުރ    01ަކްނ 

ަމްއސަަލ    2019ޮނެވނަްބުރ    04ިއން    2019 ުހިރަކްނ  ުޗްއީޓަގއި  ަފާރތް  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަލަ  ނިޔަަލްށ  ެގ 

ިލުޔުމ  ިމ  ަފާރތްުނ  ުހށަހިެޅ  ަމްއސަަލ  ޮއްނނަަކާމިއ،  ެއނެގން  ިލުޔުމްނ  ހުށަަހޅަާފިއާވ  ަފާރުތްނ  ގެ  ަރއުްދިވ 

"ެއްޑާވްނސް  ަދިއްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރތްުނ  ިއްނާކުރޮކށަްފއުިނާވަކާމިއ، ިއްސވެެދްނެނުވނު ަފ  ަޞްއަޙަކާމމުެދ
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ޭބުންނކޮށަްފިއުވ ުޗްއީޓ  އަަހީރ  ޮގުތަގިއ  ެގ  ަމްއސަަލ    ުމެގީލްވ"  ުހްސވަެފިއާވަކަމްށ  ުޗްއީޓ  އަަހީރ  ަސަބބްުނ 

ުބުނމްަށ ުބނާ  ަފާރުތްނ  ުބނަެފިއަވނީ  ަމްއސަަލ    ، ަރއުްދިވ  ެނިގކަަމްށ  ީލެވްއ  ެއްޑާވްނސް  ަފާރތްުނ  ުހށެަހޅި 

ަހަމެއކިަނަޙީޤ ޚިލަާފށަްކަމްށ  ަމްއސަަލ    ުބާނ   ަޤާތ  ހުށަަހޅަާފިއުނާވކާަމިއ،  ެހްއެކްއ  އުިތުރ  ިފަޔަވިއ  ުބންުނ 

ަފާރުތން   ީއމެއްިލަގިއ    2020ާމިރުޗ    23ުހށެަހިޅ  ޮފުނވަާފިއާވ   I took my last annual leave inަގއި 

since then has been 5 month.” October 2019  ަމްއސަލަ ުހށެަހޅި ަފާރްތ    ކޮށަްފިއ އަޮތތީ، މިފަަދިއްނ ަބާޔްނ

ުބަރެވ ބުެންނޮކށަްފިއާވަކަމށް  ުމއްދުަތ  ުޗްއީޓެގ  ަފާރތް    އެެހްނަކުމްނ   ަކާމިއ، ޭވއަަހީރ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ 

ުޗްއީޓެގ  އަަހރީ  ަޙްއުޤާވ  އަެފރަާތށް  ުމއްދަތްަށ  ކޮށަްފިއާވ  އްޮތަކމްަށ    ިއުތުރ ާބކީ    ަމަސްއަކްތ  ުމއަްދެތްއ 

 ުބަރުނެވެވެއެވ.  

އޮތް .9 ފައިސާއެއް  އެއްވެސް  ދައްކަންޖެހޭ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  ބަލާއިރު މައްސަލަ  ތޯ 

 އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

ިލެބްނޖޭެހ 9.1 އެފާަރަތށް  ަވިކޮކށަްފިއަވނީ  ވަޒާީފިއްނ  ަފާރތް  ުހށެަހިޅ  ިޢ  ަމްއސަަލ  ާނަޔތަްތްއ  ުމާސަރާއއި 

ަނނަްބުރ   ާޤޫނުނ  ެއަކަމކީ  ގެ    2/ 2008ިދުނެމްއެނިތަކަމްށވީާތ،  ާޤޫނނު(  ާމއާްދާއ    25)ަވޒާީފާއބޭެހ  ަވަނ 

ަގިއ ަމްއސަަލ ުހށަހިެޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކކޮށަްފިއާވިއުރ ަމްއސަަލ    2020ާމިރުޗ    23ޚިލުާފަކެމްއަކަމާށިއ،  

އަެފާރުތެގ  ަފާރތަށް  ލިބަިފިއަވީނ  ުހށެަހިޅ  ާޗުޖ  ަސރިވްސ  ުމާސަރާއިއ  ަކމާަށިއ،     2020ެއްޕރްީލ    14  ަގިއ 

ިލބަިފިއަވީނ    30 ަފިއާސ  ަކަމާށއި،    2020ޫޖްނ    22ުދވަަހްށާވ ނިޯޓްސ  ަނނަްބުރ  ަގިއ    2/ 2008ާޤޫނުނ 

އެމުވައްޒަފަކަށް ލިބިދޭ    މުވައްޒަފަކު، ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރާނަމަ،   " ަވަނ ާމއާްދެގ )ނ( ަގިއ    41)ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނނު( ގެ  

 އޮތުމުން އެ ޗުއްޓީއަށް ލިބެންވާ ފައިސާ، ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އެމުވައްޒަފަކަށް ނުދީ އޮތްކަމަށްވާނަމަ، އަހަރީ ޗުއްޓީއެއްގެ ބޭނުން ނުކޮށް 

ދޭންވާނެއެވެ"، ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ  އެމުވައްޒަފަކަށް  ފައިސާ  އެ  ވަކިކުރާއިރު،  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،   ވަޒީފާއިން  މިފަދައިން 

އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  

ހުށަހެޅިގެން   މައްސަލަ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ދީފައިނުވާކަމަށާއި،  ފައިސާ  މުއްދަތަށްވާ  ބާކީ  ޗުއްޓީގެ 

ޖަމާކުރުމުން އެއީ  ފައިސާއެއް  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  ގައި    2020ސެޕްޓެންބަރު    29ދަނިކޮށް    ކުރިއަށް
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ފައިސާއެއްކަން   ކޮން  ފައިސާއަކީ  އެ  ބުނާއިރު،  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފައިސާކަމަށް  ބާކީ  ޗުއްޓީގެ 

ކޮށްފައިނުވާކަ ދެމެދުގައި  ދެފަރާތުގެ  މުޢާމަލާތެއް  އެއްވެސް  ފަރާތުން  އިނގޭނެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މަށް 

 ބުނެފައިވެއެވެ. 

ޮގުތްނ   9.2 ިދުނުމެގ  ަރއްދު  ަކްނަކަމްށ  ފަާހަގޮކށަްފިއާވ  ަފާރުތްނ  ުހށެަހިޅ  ަފާރުތްނ  ަމްއސަަލ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ 

ަވިކުކެރވަިފިއަވީނ ާޤޫނނު ަނނަްބުރ    ުބނަެފިއަވީނ ަވޒާީފިއން  ަފާރތް  ުހށެަހޅި    )ަވޒާީފާއބޭެހ   2/ 2008ަމްއސަލަ 

ެގ   ަފިއާސ    25ާޤޫނުނ(  ުމއްދަަތްށާވ  ޯނިޓްސެގ  ބަދުަލަގިއ  ނިޯޓްސގެ  ރާިޢަޔްތކްޮށ  ާމއާްދައްށ  ަވަނ 

ދިަތތްައ   މާލޮީގުތްނ  ިދުނުމަގިއ  ަފިއާސ  ޭދންޖޭެހ  ަފާރަތށް  ުހށެަހޅި  ަމއްސަަލ  ިދުނަމށްފުަހަގިއަކަމާށިއ، 

  2020ެއްޕރްީލ    13ަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ  ުހުރާމުގިޅެގްނ ަފިއާސ ބަހަާލިއެގްނ ިދުނަމްށ ބުޭންނާވަކްނ މްައަސ

ައްނގަާފިއާވެނަކަމާށިއ،   ީއެމއްިލ މުެދެވިރޮކްށ  ަފާރަތްށ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަޖާވުބަގިއ  ަގިއ  ީއެމއުިލެގ  ެއ  އިަދ 

ެންތކަަމްށ ަމްއސަަލެއްއ  ެއްއެވްސ  ބަހިާލަކުމަގިއިވަޔްސ  ރުުހން    ޭޕަމްނޓް  ަފާރުތްނ  ހުށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ުބެނ 

ދަީފިއާވަކަމާށިއ، އެެހްނަކުމްނ މްައސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތްށ ަފއާިސ ިދުންނ ަލްސިވ ަލްސުވަމީކ ާޤޫނުނ ަންނަބުރ  

 ެވ.  )ަވޒާީފާއބެހޭ ާޤޫނުނ( ާއ ޚިލުާފަކެމްއަކަމށް ބެެލޭވެނ ޙަާލެތްއ ންޫނަކަމެށ  2/ 2008

 ؛ަފާރތްަށ ޮފުނވަާފިއާވ ީއެމއުިލަގިއ  ަގިއ ަމްއސަލަ ުހށެަހިޅ  2020ެއްޕރްީލ    13ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ   9.3

“Your final payment is split into two parts. Attached is part one, with your salary and 

services charge until your last day of employment (23 March). This will be paid out asap 

within the next few days. 2md Split will include your notice period payment for 30 days, 

balance payment of furlough agreement & Remaining leave balance payment of 4 days 

Annual leave. 2nd Split will be paid out along with April 2020 payroll.” 

ިމ އެީމއްިލެގ ަރއުްދަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތން    މިފަަދިއްނ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކން ެއނެގްނ ޮއްނަނަކާމިއ،   9.4

 ؛ ަގިއ ަމއްސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރަތްށ ޮފުނވާފިައާވ ީއެމއުިލަގިއ  2020ެއްޕރްީލ    14
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“No problems for the 2 separated payments, I understand that the economical situation for 

the company is complicated at the moment and I have no rush to receive my final payment 

within a single operation.” 

 މިފަަދިއްނ ުބނަެފިއާވަކްނ ފަާހގުަކެރެވެއެވ.  

ާމިރޗު    31ިއ ހުށަަހޅަާފިއާވ  ެގ ގުޮތަގ  5-ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ އެފާަރުތެގ ުފަރަތމަ ބާަޔާނެއުކ ެއގިްޒިބްޓ  9.5

  1ައްށ ބުެލުމްނ ަމްއސަަލ ުހސެަހިޅ ަފާރަތްށ    ’Final Payment Calculation‘ާތރުީޚ ޖަހަާފިއާވ    2020

ގެ ުމއަްދތްަށވާ ުމާސަރާއިއ، އަެފާރތް ަމަސްއކްަތޮކށްފިައާވ ުމއަްދތްަށވާ   2020ާމިރޗު  23ިއން  2020ާމިރުޗ 

ގެ   SBI Maldives e-Bankingަގއި ަޖާމޮކށަްފިއާވަކްނ  2020ލް ެއްޕީރ 14ަސރިވްސ ާޗރުޖެގ ަފިއާސ 

ަންނަބުރ   ައިއީޑ  ޮއްނަނަކާމިއ،    55739ރަިފަރްންސ  ެއނެގން  ބުެލުމްނ  ާތީރޚު    2020ޫޖްނ    18ައްށ  ެގ 

ޯނިޓސް    ’Final Payment Calculations‘ޖަހަާފިއާވ   ަފާރަތށް  ުހށަހިެޅ  ަމްއސަަލ  ބުެލުމްނ  ައށް 

)ތިނާްހްސ ެއެމިރާކ ޑަޮލުރ( ާއިއ ަފރޯލ ެއްގީރަމްންޓ ަފިއާސެގ    USD3,000ުމއަްދުތެގ ަފިއާސެގ ޮގުތަގިއ  

 SBIަޖާމޮކށްފިައާވަކްނ    ަގިއ  2020ޫޖްނ    21ަފްސަސޭތަކ ެއެމިރާކ ޑަޮލުރ(   )ދާެހްސ  USD2,500ޮގުތަގިއ  

Maldives e-Banking    އްަށ ބުެލުމްނ ެއނގްެނ ޮއްނަނަކާމިއ،    60533ގެ ރަިފަރްންސ ައިއީޑ ަންނަބުރ

ާތރުީޚ ޖަހަާފިއާވ    2020ޮއަގްސޓު    25  Final Payment Calculations (Pending Leave‘ގެ 

Balances Only)’    ްައާށީވސް( ުދވަަހްށާވ ަފިއާސެގ ޮގުތަގިއ  28ައްށ ބުެލުމްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތށ(  

USD2,800    )ަގއި ަޖާމޮކށްފިައާވަކްނ    2020ެސޕެްޓްނަބރު    29)ދާެހސް ައްށސޭަތަކ ެއެމިރކާ ޑަޮލުރSBI 

Maldives e-Banking    އްަށ ބުެލުމްނ ެއނގްެނ ޮއްނަނަކާމިއ،    69731ގެ ރަިފަރްންސ ައިއީޑ ަންނަބުރ

ުހށެަހިޅ   ަމްއސަަލ  ަޖާމޮކށަްފިއާވަކްނ  ަފިއާސތްައ  ެއނެގން  ިއްސެވަބާޔްނުކެރުވުނ  ބުަހންްނެވްސ  ަފާރުތެގ 

ޮއްނަނަކާމިއ، ިއްސެވބާަޔްނުކެރވުުނ ަފިއާސަތްއ ަމްއސަަލ ުކިރއްަށ ިދަޔ ުމއްދުަތަގިއަނަމެވްސ ަޖާމޮކށަްފިއާވަކްނ  

ދަެފާރުތެގ ބުަހްނ ެއނެގްނ ޮއތީަތ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ވަޒާީފިއްނ ަވިކުކުރާމ ަހަމައްށ އަެފާރަތްށ ަޙްއުޤާވ  

ަފިއާސ  ެއްނމަެހ ުމއަްދަތްށވާ  ަފިއާސާއިއ ނިޯޓްސ  ުމއަްދަތްށވާ  ާބކީ  ުޗއީްޓެގ  ުމާސަރާއިއ އަެލަވންްސ އިަދ  ިއ 
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ުބަރެވޭވ ދަީފިއާވަކަމްށ  ަހަމައށް  ންަނަބރު  އަެފާރަތށް  ޤޫާނުނ  ަފާރުތން  ަރއުްދިވ  މްައސަަލ  ސަަބބަށަްޓަކިއ   

ާޤޫނުނ(   2/ 2008 ާމއާްދާއިއ    25ެގ    )ަވޒާީފާއބެހޭ  ޚިލުާފވަެފިއާވަކަމްށ    ަވަނ  41ަވަނ  ާއ  )ނ(  ާމއާްދެގ 

 ަކނަޑައާޅެނ ަހަމެއްއ އްޮތަކމްަށ ނެުދެކެމެވ. 

ޮގާތިއ،   .10 ަޢމުަލޮކށަްފިއާވ  ުފުރުވުމަގިއ  ަޤުއަމްށ  ައނުބާރ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ 

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ބީާލަގިއ ުހިރ ުމއަްދުތަގިއ ުކިރ ަޚރަަދްށާވ ަފިއާސ ެގއުްލުމެގ ބަދެަލްއެގ ޮގުތަގިއ ަމްއސަލަ  

 ަފާރތްަށ ޭދްނޖޭެހަކްނ ނަުވަތ ޫންނަކްނ ަކނަޑެއުޅުމަގިއ ައްނަނިނިވ ަކްނަކން  ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ.  

 ؛ ަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތްަށ ޮފުނވަާފިއާވ އެީމއުިލަގިއ  2020ާމިރުޗ    23ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ   10.1

“Please let us know your route & travel date to home from where you are right now. We 

will check the possible options and provide you with repatriation ticket to your home”  

 ަގިއ ޮފުނިވ ީއެމއުިލަގިއ    2020ާމިރުޗ    25މިފަަދިއްނ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކާމިއ، ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ   10.2

“As explained in earlier email, we will be paying you pending payment as per furlough 

agreement and return ticket to your home as well”  

 ؛ ަގިއ ޮފުނވަާފިއާވ މެއުިލަގިއ  2020އްެޕރްީލ    14ިމ ީއެމއުިލެގ ަޖާވުބަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތން   10.3

“Due to the actual situation, I guess I’ll be able to flight by middle or end of May. 

There are flights to Milan MXP at the moment from Bali, but are very expensive and 

long connection waits for aprox 40hrs. 

I’ll let you know the dates best suites my travel back to Italy in order to you to 

purchase the tickets.”  
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ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކާމިއ،   10.4 ަރއުްދިވ    2020ޭމ    26މިފަަދިއްނ  ަމއްސަަލ  ަފާރުތްނ  ުހށެަހިޅ  ަމއްސަަލ  ަގިއ 

 ؛ ަފާރަތްށ ޮފުނވަާފިއާވ ީއެމއުިލގިައ

“I’ll fly from Bali, probably in July. International flight restrictions are still ongoing at the 

moment. I’ll let you know the exact period in the next weeks.” 

ަމްއސަަލ    2020ޫޖން    06ޮއްނނަަކާމިއ، އަދި    ަބާޔްނކޮށަްފިއ   މިފަަދިއްނ 10.5 ަފރުާތން  ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި  ަގއި 

 ؛ ަރއުްދިވ ަފާރަތްށ ޮފުނވަާފިއާވ ީއެމއުިލަގިއ

“I’ll fly to Italy on the 15th of July, from Bali Denpasar to Milan Malpensa." 

ަގއި    2020ޖުލިައ    15ަޓަކއި  ަމްއސަަލ ުހށަހިެޅ ަފރުާތެގ ގުައަމްށ ުފުރަމްށ މިފަަދިއްނ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވިއުރ،   10.6

ަހަމޖެހަިފިއާވަކްނ  ުފާރ ަފާރުތްނ  ޮގަތްށ  ަރއުްދިވ  ެއްގިޒިބްޓ ަމްއސަަލ  ބާަޔާނެއުކ  ުފަރަތމަ  ގެ    7-ުހށެަހިޅ 

ަންނަބރު   ރަިފަރްންސ  ުބިކްނގ  ިލިމެޓުޑެގ  ްޕަރިއެވޓް  މްޯލިޑްވްސ  ްޓެރވްަލ  ޭއްސ  ުހށަަހޅަާފިއވާ  ޮގުތަގިއ 

JXGEK9   (29    ްިޓކަެޓށް ބުެލުމްނ ެއނެގން އްޮނަނަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ.  2020ޫޖނ ) 

ްސެވަބާޔްނުކެރުވުނ ެއންމަެހިއ ަކްނަކަމްށ ރާިޢަޔްތކްޮށ، ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ  ީވާމ ިއ 10.7

ިޓކެޓު   އަެފާރަތށް  ިދުޔަމށަްޓަކއި  ެއނުބރި  ަގުއަމށް  އަެފާރުތެގ  ަވިކުކުރަމށްފުަހަގިއ  ަވޒާީފިއން  ަފާރްތ 

ޮއ ެއނެގްނ  ަމަސްއަކްތޮކށަްފިއާވަކްނ  ިއްސެވަބާޔްނުކެރުވނު  ަހަމަޖްއަސއިިދުނަމްށ  އިަދ  ްނަނަކާމިއ، 

ާއ ގިުޅެގްނ ފަްލިއޓް ަދުތރަުތްއ ުކރުުމަގިއ ަދިތތެަކްއ ުހުރުމެގ ސަބުަބްނ ަމްއސަލަ    19-ޮކިވްޑ ީއެމއްިލަތުކްނ  

ަމްއސަަލ   މިފަަދިއްނ  ޮއްނަނަކާމިއ،  ެއނެގްނ  ިއޚިްތާޔުރކޮށަްފިއާވަކްނ  ަމުޑކުުރަމްށ  ބީާލަގިއ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ 

ަހަމަޖްއަސއިދަީފިއާވަކްނުހށެަހިޅ ިޓކްެޓ  ފަްލިއްޓ  ަޚރަދަުގިއ  ކުނުްފީނެގ  އަެފާރަތްށ  ާތީރޚަށް  އުެދުނ  ަފާރްތ     

ަޙމުީދ )ސީްލްޓ / ސ. ިހތަދޫ(   ުޙަސިއން  ާޙިޟުރުކެރވުުނ  ޮގުތަގއި  ަފާރުތެގ ހްެއެކްއެގ  ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ 

ެހިކބުަހްނ  2021ޫޖްނ    15 ދަީފިއވާ  ްޓަރިއިބއުނަަލްށ  ަވޒީފާާއބޭެހ  ޮއްނަނކާަމިއ،    ަގިއ  ަމްއސަަލ  ެއނެގްނ 

ޮފުނުވ ޤުައަމްށ  ެއނުބިރ  ަފާރުތްނ  ައ ުހށެަހިޅ  ަކްނަކްނ  ުހުރަމްށ  ުމެގ  ބީާލަގިއ  އަެފރްާތ  ަވްސޮކށިްދުނަމާށިއ، 
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ުކަރްނޖޭެހ ަޚރުަދެގ ެއްއެވްސ ަޝުކާވެއްއ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރަތްށ ިޚްއާޞޮކށަްފިއާވަކްނ މި ަމްއސަަލިއަގިއ  

ރި  ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފރްާތ ބީާލަގިއ ުހނަަމެވްސ    ުހށެަހޅަިފިއާވ ެއްއެވސް ިލެޔިކޔަުމުކްނ ެއނެގން ންެތަކާމިއ، 

ޑަޮލުރން   ެއމިެރާކ  ޢަދުަދ  ބުިލތުަކަގިއާވ  ގޮތަުގިއ  ބަދުަލެގ  ަޚރުަދ،  ހަޭދުކަރްނޖުެހުނ  އަެފާރުތން  ުމއަްދުތަގިއ 

ަނަގއިިދުނަމްށ އެދަިފިއާވިއުރ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް ުކަރންޖުެހުނ ަޚރުަދަތުކގެ ތްަފޞުީލ ުނަވަތ އަެފރަާތށް  

ަޚ ތްަފޞާީލިއ،  ެގއުްލުމެގ  ސާީދ  ެގއުްލްނ  ިލުބުނ  ިލބަިފިއާވ  އަެފާރަތްށ  ތްަފޞާީލިއ  ރުަދަތުކެގ 

ބީާލަގއި   ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ެނތީަތ،  ުހށަަހޅަާފއި  ެހިކ  ިމްނަވަރްށ  ެއކީަށެގްނވާ  ާސިބުތކޮށިްދުނަމްށ 

ަފިއާސ   ަޚރަދަށާްވ  ުކަރްނޖުެހނު  އަެފާރުތްނ  ުމއަްދުތަގއި  ަރްއަމުޑުކަރްނޖުެހުނ  ަމއްސަަލ  ުދިވ  ަނަގއިިދުނަމށް 

 ަހަމެއްއ ޮއްތަކަމށް ނެުފެނެއެވ.   ަފާރުތެގ ަމްއަޗށް ައުމުރުކާރެނ

)ިތެނއް( މާަހިއ )ިތެނއް( ުދވުަހގެ    3ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ެއްއަބްސުވުމެގ ުމއަްދުތ ަހަމިވ ާތރުީޚްނ ެފިށެގްނ   .11

ަފާރުތން   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަލަ  ަނަގއިިދުނަމްށ  ޮގުތަގިއ  ބަދުަލެގ  ެގއުްލުމެގ  ިޢާނޔްަތަތްއ  ުމާސަރާއިއ  ުމއަްދަތްށާވ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް އެއްވެސް  އެދަިފިއާވ އުެދަމްށ ަނަޒުރުކާރިއުރ،  

ަނަގއެިދޭވނެ     އެދަިފިއވާ ެގއުްލުމެގ ބަދުަލިމ ަމްއސަަލިއަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ  ،ހެއްކެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ

 ަހަމެއްއ ޮއްތަކަމށް ނެުފެނެއެވ. 

 substantive)މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަން   .12

fairness)    ްޢަދުލުވެރިކަނ އިޖުރާޢީ  ހުށަހެޅި  ާޤއިމުކޮށްފައިނުވާތީ،    (procedural fairness)އަދި  މައްސަލަ 

 ތުން އެދިފައިވާ ާޤނޫނީ ފަރުވާ އެ ފަރާތަށް ލިބިދިނުމަށް ނަޒަރުކުރާއިރު،  ފާރާ

ނަންބަރު   12.1 ގެ    2008/2ާޤނޫނު  ާޤނޫނު(  ދަށުން   29)ވަޒީފާއާބެހޭ  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  އެކަށީގެންވާ    ،ވަނަ 

ޙައްލުތަކަށާއި ާޤނޫނީ  ލިބޭ  މުވައްޒަފަށް  ސަބަބުން  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  ހިރާއްޖޭގެ  ދިވެ  ،ސަބަބެއްނެތި 

 ަޤިޟއްޔާގައި: HC-A/555/2016ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 
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  " ... އަމުރު ނެރުމުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ފުރަތަމަ ބަލަންވާނީ އެ މުވައްޒަފަކު ވަކިކުރިއިރު ހުރި ވަޒީފާގައި އަލުން

 އެކަށީގެންވާ ވަޒީފާއެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް ކަމަށާއި، ... " ބެހެއްޓުމަށް ނުވަތަ އެ ވަޒީފާއާގުޅޭ ނުވަތަ އެނޫންވެސް އޭނާއާ  

ޢަމަލުކުރުން   ފަދައިން  އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ  އެނގޭކަމާއި،  ކަނޑަޅާފައިވާކަން  ބަޔާންކޮށް  ޢިބާރާތުން  މި 

ގެ ޙާލަތްތަކުގައި އިސްތިސްނާ ކުރެވިފައިވާކަން މަތީ މަރުޙަލާގެ އެއްވެސް    (redundancy)ރިޑަންޑަންސީ  

ރިޑަންޑަންސީ ކޯ ޢަމަލުކުރުން  ފަދައިން  އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ  ކަނޑައަޅާފައިނެތަތީ،  ޓަކުން 

(redundancy) ެގެ ޙާލަތްތަކުގައި އިސްތިސްނާނުވާކަމުގައި ބުރަވެވެއ. 

 ވަނަ ނަންބަރުގައި،  15ަޤިޟއްޔާގެ   HC-A/111/2018ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  12.2

ވަޒީފާއި  މުޅި 'މުވައްޒަފަކު  ހިނގާ  ދެމެދު  ރުޖޫޢަކުރުމާ  އަނބުރާ  އަލުން  ވަޒީފާއަށް  ކުރުމާއި  ވަކި  ދިނުން   ން  ބަދަލު  މުއްދަތަށް 

ކޮންޓްރެކްޓާ  މަސްއޫލިއްޔަތަކީ  ކުޑަކުރުމުގެ  ގެއްލުން  ލިބޭ  ކަމަށާއި،  ނޫން  ވެސް   ލާޒިމް  ފަރާތުގެ  އަނެއް  ފަރާތްނޫން  ޚިލާފުވި 

ކަނޑައެޅުމުގައި ބޭއިންޞާފު މުއްސަދި ކަމެއް ލިބޭ ގޮތަށް އަމުރު ކުރުމަކީ   ށް ދެވޭ ބަދަލު މަސްއޫލިއްޔަތެއް ކަމަށާއި، މުވައްޒަފަ 

 އިންޞާފުވެރި ގޮތެއް ނޫންކަމަށާއި، މުސާރައާއި އިނާޔަތް ކަނޑައެޅުމުގައި އެހެން ތަނެއްގައި ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ ނުވަތަ 

ނަމަ  ހޯދާފައިވާ  އާމްދަނީއެއް  ގޮތަކަށް  ކޯޓުގެ އެނޫން  ސުޕްރީމް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކަމަށް  ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެ  އެކަމަށް  ނަންބަރު    

2019/SC-A/36   ިއިސްތިއުނާފު  ޤަޟިއްޔާގައ ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،  ނުކުތާއަށް  މައްސަލައިގައި،   ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ކުރެވިފައިވާ 

ހަމައެކަނި   ބަލައި،  ގޮތަށް  ނިޝާނާ ކަންހިގާފައިވާ  ޢާއިޝަތު  އޭނާއަށް   އުނިކުރެވޭނީ،  ފެށިގެން،  ދުވަހުން  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން 

ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށްގެން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކަށް އާމްދަނީއެއް   އަބުރާ ވަޒީފާ ދިން ދުވަހާއި ހަމައަށް ޢާއިޝަތު ނިޝާނާއަށް 

 ރެއް އެކަންޏެވެ.' ސާބިތުކޮށްދެވޭ މިންވަ ލިބިފައިވާކަން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންއަށް 

ދެމެދު   12.3 ފަރާތަ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އޮންނަކަމާއި،  ބަޔާންކޮށްފައި  މިފަދައިން 

ތާރީޚަކީ   ފެށޭ  އެއްބަސްވުން  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަލާއިރު  އެއްބަސްވުމަށް  ވަޒީފާގެ    29ވެފައިވާ 

ދެ  2018އޮގަސްޓު   ދެފަރާތުގެ  އަދި  އޮންނަކަމާއި،  އެނގެން  އެއްބަސްވުމަކީ  ކަން  ވެފައިވާ    24މެދުގައި 

ނުވަތަ   މަސް  މި    2)ސައްވީސް(  އޮންނަކަމާއި،  އެނގެން  އެއްބަސްވުމެއްކަން  ދުވަހުގެ  އަހަރު  )ދޭއް( 

ކަމަށްވާއިރު، އިސްވެދެންނެވުނު ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން    2020އޮގަސްޓު    28އެއްބަސްވުން ނިމޭ ތާރީޚަކީ  



 

 މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް ބެގްލިއޯނީ 
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ވެގޮސްފައިވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރުމަށް  ނިމުމަކަށް އަންނަ ތާރީޚު ފާއިތު 

 މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރާނެ ހަމައެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، 

މައްސަލަ ެއަކީށެގްނވާ ަސބެަބްއެނތި ަވޒީފިާއްނ ަވިކުކުރުމގެ ަސބުަބން ިލބުުނ ެގއުްލުމެގ ބަދެަލްއެގ ގުޮތގިައ،   12.4

ފަރާތަށް ލިބެމުންދިޔަ    ހުށަހެޅި  ގޮތުގައި  އުޖޫރައިގެ  ގެ   USD3,000މަހު  ޑޮލަރު(  އެމެރިކާ  )ތިންހާސް 

ަފާރާތއި  ނިސްބަތުން   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ފިެށެގްނ،  ާތީރުޚްނ  ަވިކުކިރ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

ވަެފިއާވ   ެދމުެދ  ަފާރާތ  ަރއުްދިވ  ަހަމާވ ަމްއސަަލ  ުމއަްދުތ  ެއއަްބސުްވުމެގ  ާތރީޚަުކުމަގިއާވ  ަވޒާީފެގ   28  

ެއެމިރާކ ޑަޮލރު( ަނަގއިިދުނަމށް  )   USD15,500   ަހަމައްށާވ ާއ   2020ޮއަގްސުޓ   ަފްސަސޭތކަ  ަފަނރާަހސް 

 ަކނަޑައަޅިއ، 

ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ  ަނަމެވްސ   12.5 ަފާރަތްށ  ިއްސެވ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ހުށަހެޅި  ަނަގއެިދޭވިއުރ، ުއޫޖަރ  މައްސަލަ 

ަމނާްފ    ފަރާތަށް ަމްޤޞުަދަގިއ،    (unjust enrichment)ުނަޙްއޤު  ނީަފުކުރުމެގ  ުފުރަޞތު  ިލުބުމެގ  ެއއް 

މުއްދަތަށްވާ ފައިސާ މައްސަލަ  ބާކީ  އާއި ޗުއްޓީގެ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނޯޓިސްގެ މުއްދަތަށްވާ ފައިސާ 

އިވާކަމަށް ދެފަރާތުގެ ބަހުން އެނގެން އޮންނާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދީފައިވާ ލިބިފަ  ހުށަހެޅި ފަރާތަށް

މުއްދަތަށްވާ   ގޮތުގައި    USD3,000ނޯޓިސްގެ  ބެލެންސްގެ  ލީވް  އާއި،  ޑޮލަރު(  އެމެރިކާ  )ތިންހާސް 

އަށްސަތޭކަ  )  USD2,800ޖަމާކޮށްފައިވާ   އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ  ދެހާސް  އެކު  އާ  ޑޮލަރު(  އެމެރިކާ 

USD15,500    ިއްނ ޑަޮލުރ(  ެއެމިރާކ  ަފްސަސޭތަކ  ައްށސޭަތަކ  )ަފސްހްާސ    USD5,800)ަފަނރާަހްސ 

ޑަޮލުރ(  ޖެހޭކުރުއުނި  ެއެމިރާކ  އަކީ   USD9,700  ޖުމުލަ  މުން  ޑޮލަރު(  އެމެރިކާ  ހަތްސަތޭކަ  )ނުވަހާސް 

ރައްދުވި   ލިމިޓެޑުގެ  މައްސަލަ  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް  ފަރާތަށް ބެގްލިއޯނީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ    ފަރާތުން 

 ިމ ަމްއސަަލ ިންނަމނެްފެނެއެވ. ދޭންޖެހޭ ފައިސާކަމުގައި ކަނޑައަޅައި 

 

 



 

 މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް ބެގްލިއޯނީ 
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 ބަދަލު ހިާޞބުކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. ނޯޓު: 

3000-2300 = USD700 24 – 31 March 2020 
USD3,000 April 2020 
USD3,000 May 2020 
USD3,000 June 2020 
USD3,000 July 2020 

28 x 100 = USD2,800 28 August 2020 
= USD15,500  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USD3,000 Notice Pay 
USD2,800 Leave Balances 

= USD5,800  

USD15,500 Total Damages 
USD5,800 Deduction 
USD9,700  



 

 މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް ބެގްލިއޯނީ 
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 ނިންމުން: މައްސަލައިގެ  

ބެލި   މައްސަލަ  ލިޔެކިޔުންތަކަށާއި،  ހުށަހެޅި  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތުންނާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދެންފަހު، 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ސާމީ    ރިޢާޔަތްކޮށް ބެލިއިރު،ެހިކެވިރާޔެގ ެހިކބަަހްށ  ށާއި،  ތަކަމަޖިލީހުގައި ދެފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކަ

ނަންބަރު:   )ޕާސްޕޯޓް  )އިޓަލީ(  ބެގްލިއޯނީ    2018އޮގަސްޓު    YB5854876) ،29އައިގެޓްޓީ  ފެށިގެން  އިން 

ޕްރައިވެޓް   ޗުއްޓީ މޯލްޑިވްސް  އައިގެޓްޓީ  ސާމީ  ދަނިކޮށް،  އަދާކުރަމުން  ވަޒީފާ  މެނޭޖަރެއްގެ  ރިޒޯޓު  ލިމިޓެޑުގައި 

ހޭދަކުރުމަށް ބާލީއަށް ގޮސް ހުއްޓައި، ބެގްލިއޯނީ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ މާލީ ޙާލަތު ހުރިގޮތުން މައްސަލަ  

ރިޑަންޑަންޓް މަާޤމު  އައިގެޓްޓީގެ  ސާމީ  ބުނެ  ވެފައިވާކަމަ ހުށަހެޅި  އައިގެޓްޓީ   2020މާރިޗު    23ށް  ސާމީ  ގައި 

ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ، ބެގްލިއޯނީ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ސާމީ އައިގެޓްޓީ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ  

ާޤއި ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  ޢަދުލުވެރިކަމާ  މައުޫޟއީ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  މުކުރުމަކާނުލައި  ވަޒީފާއިން 

ސާމީ  ރުޖޫޢަކޮށްދިނުމަށާއި،  އަނބުރާ  ވަޒީފާއަށް  ހުރި  ކުރިން  އައިގެޓްޓީ  ސާމީ  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ކަމުގައި 

އައިގެޓްޓީއަކީ އެއްވެސް ޙާލަތެއްގައި ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާ ފަރާތެއްކަމަށް ނުބެލުމަށާއި، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން 

ނިމޭ ނަގައިދިނުމަށާއި،  މައްސަލަ  އެއްފަހަރާ  އެކީ  ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި  އެންމެހައި  ލިބެންޖެހޭ  ހަމައަށް  ދުވަހާ   

މައްސަލަ ނިމޭއިރު ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ނިމިފައިވާކަމުގައިވާނަމަ، އެއްބަސްވުން ނިމޭ ދުވަހާއި  

ލިބެންޖެހޭ އެންމެހައި މުސާރައާއި ޢި  އެއްފަހަރާ ނަގައިދިނުމަށާއި،  ހަމައަށް  އެކީ  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ނާޔަތްތައް  މައްސަލަ 

)ތިނެއް( ދުވަހަށްވާ    03)ތިނެއް( މަހާއި    03ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި  

ނަގައިދިނުމަށާއި،   ޢިނާޔަތްތައް  ސަބަބުންމުސާރައާއި  ވަކިކުރުމުގެ  ބަދަލު    ވަޒީފާއިން  ގެއްލުމުގެ  އެންމެހައި  ލިބުނު 

ދޭންޖެހޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، ސާމީ އައިގެޓްޓީ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެޕްރޫވްޑް ޗުއްޓީއެއްގައި ބާލީގައި  

އެންމެހައި ކުރި  ހުރުމަށް  ބާލީގައި  ފޮނުވާލާފައިނުވާތީ،  ގައުމަށް  އަމިއްލަ  އެންބުރި  ޚަރަދުތަކަކީ    ހުއްޓާކަމުގައިވާތީ، 

ބެގްލިއޯނީ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ސާމީ އައިގެޓްޓީއަށް ދޭންޖެހޭ އެއްޗެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، ސާމީ  

ޕްރައިވެޓް   މޯލްޑިވްސް  ބެގްލިއޯނީ  ނަގައިދިނުމަށާއި،  ޑޮލަރުން  ޔޫ.އެސް  ފައިސާ  ބިލުތަކަށްވާ  ހުށަހަޅާފައިވާ  އައިގެޓްޓީ 

ވަ ާޤނޫނުގެ  ލިމިޓެޑުން  މާއްދާއާއި    25ޒީފާއާބެހޭ  މަތިން   41ވަނަ  ގޮތުގެ  އެއްގޮތްވާ  އާއި  )ނ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 
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ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި ޚިލާފުވެފައިވާކަމުގައި  އެމާއްދާތަކާ  އެންމެހައި   ،ޢަމަލުކޮށްފައިނުވާތީ  ލިބުނު  ސަބަބުން  އެކަމުގެ 

އައިގެޓް ސާމީ  ނަގައިދިނުމަށާއި،  ބަދަލު  ދުވަސްތަކަށްވާ  ގެއްލުމުގެ  ގޮތުގައިވާ  ބާކީގެ  ޗުއްޓީގެ  އަހަރީ  ޙައްުޤވާ  ޓީއަށް 

ހުރިހާ   އެދިފައިވާ  އައިގެޓްޓީ  ސާމީ  ކަނޑައަޅައި  އެއްޗެއްކަމަށް  ލިބެންޖެހޭ  އެފައިސާއަކީ  ލިބިފައިނުވާތީ،  ފައިސާ 

ސާމީ އެދި  އަމުރުކޮށްދިނުމަށް  ދިނުމަށް  އައިގެޓްޓީއަށް  ސާމީ  އެއްފަހަރާ  އެކީ  ފަރާތުން ފައިސާއެއް  އައިގެޓްޓީގެ   

 ހުށަހެޅި މި މައްސަލައިގައި،    ބެގްލިއޯނީ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާ ގޮތަށް

އައިގެޓްޓީ   ޢަދުުލެވިރަކާމސާމީ  ަމުއޫޟީއ  ާޤިއުމުކަރްނޖޭެހ  ަވިކުކުރުމަގިއ  ޢަދުުލެވިރަކްނ  ަވޒާީފިއްނ  ިއުޖރީާޢ  ިއ 

އަާޤިއުމޮކށަްފިއާވެނަކަމާށިއ،   ުމއްދަތު  އިގެޓްޓީ  ސާމީ  ޯނިޓްސެގ  ޭދންޖޭެހ  ގުޮތްނ  ާޤޫނީނ  ަވިކކުުރުމަގިއ  ަވޒާީފިއްނ 

ަފިއާސ    30ަކުމަގިއާވ   ުމއަްދަތްށާވ  ުދވުަހެގ  އައިގެޓްޓީ)ިތީރްސ(  ިއުތުރްނ  ައްށ  ސާމީ  އަެފިއާސެގ  ދަީފިއާވެނަކަމށިާއ، 

ަފިއާސާއިއ ޭދްނޖޭެހ  ުދަވްސަތކްަށ  ުހިރ  ާބީކ  ެއްއަބ  ، ުޗްއީޓެގ  ިޓކުެޓ  ަވޒާީފެގ  ިދުޔުމެގ  ަގުއަމްށ  ަދުށްނ  ްސުވުމެގ 

ދަީފިއާވެނަކަމާށިއ، ުޗްއީޓގެ ބީާކ އްޮތ ުދަވސަްތއް ބެެލްނސް ީލްވެގ ޮގުތަގއި  ސާމީ އައިގެޓްޓީއަށް  ެބގިްލޯއީނެގ ަފާރުތން  

ީދަފިއާވެނަކަމާށިއ،  ސާމީ އައިގެޓްޓީއަށް  ަހަމަޖްއަސިއ، އުެދަވްސަތަކްށ   ަވިކުކުރމާ  ަވޒާީފސާމީ އައިގެޓްޓީ  ަފިއާސ  ިއްނ 

ަފާރތްުނ   ެބގިްލޯއީނެގ  ިޢާނަޔްތަތްއ  ުމާސަރާއިއ  ޭދްނޖޭެހ  އައިގެޓްޓީއަށް  ަހަމައްށ  މައްސަލަ ދަީފިއާވެނަކަމްށުބެނ  ސާމީ 

 ފަރާތުން ޖަވާބުދާރީވެފައިވީނަމަވެސް، ބެގްލިއޯނީ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ  ރައްދުވި 

ލިމިޓެޑުން   ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް  ހުށަހެޅި  ބެގްލިއޯނީ  އައިގެޓްޓީ  މައްސަލަ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ ސާމީ  ވަޒީފާއިން 

ޢަދުލުވެރިކަ   (redundancy)ރިޑަންޑަންސީ   މައުޫޟޢީ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ޙާލަތުގައި    މާއި        ގެ 

(substantive fairness)    ްޢަދުލުވެރިކަނ އިޖުރާޢީ  ކަމަށް    (procedural fairness)އަދި  ާޤއިމުކުރުމެއްނެތި 

ަސަބުބްނ  ،ބުރަވެވޭތީ ަވިކުކުރމެުގ  ަވޒާީފިއްނ  ަސބެަބްއެނތި  ަނނަްބުރ    ެއަކީށެގްނާވ  )ަވޒާީފާއބެހޭ    2/ 2008ާޤޫނނު 

ެގ   )   29ާޤޫނުނ(  ަމއާްދެގ  ރާިޢޔްަތޮކްށ3ަވަނ  ައްށ  )ރ(  ާމއާްދެގ  ެއ  އިަދ  ގުޮތަގިއ  (  އައިގެޓްޓީ   ބަދުަލެގ  ސާމީ 

ެފިށެގްނ،   ާތރުީޚން  ަވިކުކރި  ލިމިޓެޑާ  ަވޒާީފިއްނ  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް  ބެގްލިއޯނީ  އައިގެޓްޓީ  ވަެފިއާވ  ސާމީ  ެދމުެދ 

ަހަމާވ ާތީރުޚަކުމަގިއވާ  ަވޒާީފެގ ެއްއަބްސުވުމެގ   )ަފަނރާަހްސ    USD15,500ައށް ވާ    2020ޮއަގްސުޓ    28ުމއްދަތު 

 ަފްސަސޭތަކ ެއެމިރާކ ޑަޮލުރ( ނަަގއިިދުނަމްށ ަކނަޑއަަޅިއ، 
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މުއްދަތަށްވާ ފައިސާގެ ގޮތުގައި     ބާކީ  ޗުއްޓީގެ  ނަމަވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނޯޓިސްގެ މުއްދަތަށްވާ ފައިސާއާއި

USD5,800    ޑަޮލުރ( ައށަްސޭތަކ  )ަފސާްހްސ އައިގެޓްޓީއަށް  ެއެމިރާކ  ސާމީ   ސާމީ  އޮންނާތީ،  އެނގެން  ދީފައިވާކަން 

ަމންފާ    އައިގެޓްޓީއަށް ަމްޤޞުަދަގިއ،    (unjust enrichment)ުނަޙްއުޤ  ނީަފުކުރުމެގ  ުފުރަޞތު  ލުިބުމެގ  ެއްއ 

USD15,500    ަފަނރާަހްސ ފްަސަސޭތަކ ެއެމިރކާ ޑަޮލުރ( އްިނ(USD5,800    ެއެމިރކާ ޑަޮލުރ( ައްށަސޭތކަ  )ަފސާްހްސ  

ކަމުގައިވާ   ޢަދަދު  ޖުމުލަ  ޖެހޭ  ޑޮލަރު(    USD9,700އުނިކުރުމުން  އެމެރިކާ  ހަތްސަތޭކަ    ނަގައިދިނުމަށް )ނުވަހާސް 

( ދުވަހުގެ  ތިރީސް)  30އިން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދުނޫން  (  2021ނޮވެންބަރު    10)މިއަދު  ކަނޑައަޅައި، މި ފައިސާ  

ބަންދުނޫން   ރަސްމީ  ހަމަޖެހޭތާ  އެކަން  ދިނުމަށްފަހު،  އައިގެޓްޓީއަށް  ސާމީ  ތެރޭގައި    03ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  )ތިނެއް( 

ޓްރައިބިއުނަލަށް   ރައްދުވި  ވަޒީފާއާބެހޭ  މައްސަލަ  މި  އެންގުމަށް  ލިމިޓެޑުގެ  ލިޔުމުން  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް  ބެގްލިއޯނީ 

 ރުކޮށް މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ. މައްޗަށް އަންގައި އަމު

 1443 އާޚިރުރަބީޢުލް 05

 2021 ނޮވެންބަރު 10

 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 

  

 

 މަރްޔަމް ރިޝްފާ                                                         

 މެންބަރުހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ އާބެވަޒީފާ

 
 
 
 
 
 


