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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 

 VTR/2020/107 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ނުލިބުން މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2020 ޖޫން 28 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2021 މާރިޗު 09 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 ޖަރުމަނު ، އިވޯން ގެހްރމަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (C3FT06360ނަންބަރު:  ޕާސްޕޯޓު)

 ދަ ހޯކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (C-0109/2007ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު:  ކުންފުނި)
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 ޚުލާސާ: މައްސަލައިގެ 

)ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު:   (Yvonne Gehrmann)މި މައްސަލައަކީ، ޖަރުމަނުގެ ރައްޔިތެއްކަމުގައިވާ އިވޯން ގެހްރމަން  

C3FT06360  )17    ިލިމިޓެޑް    2019ޖުލައ ޕްރައިވެޓް  ހޯކްސް  ދަ  ފެށިގެން  ރެޖިސްޓްރޭަޝން  އިން  )ކުންފުނި 

ވަޒީފާއަދާކުރަމުންގޮސް    ގެ   C-0109/2007) ނަންބަރު: މަާޤމުގައި  ގެ  މެނޭޖަރ'  ވަކިވުމާ  'މާކެޓިން  ވަޒީފާއިން 

ހިނގި   މުސާރައާއިހަމައަށް  ލިބިފައިނުވާތީ  ،މުއްދަތުގައި  ހަމައަށް  ފައިސާ  ލިބެންޖެހޭ  ގޮތުގައި    އާއި، ޢިނާޔަތްތަކުގެ 

  28ރައްދުވާގޮތަށް  ހޯކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް  ދަ    ަޚރުަދ ަނަގއިިދުނަމްށއިެދ   ާޤޫނީނ ަމަސްއަކްތަތކްަށ ުކަރންޖުެހުނ  

 ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.  2020ޖޫން 

 

 ގެ ރައުޔު މެންބަރު 

 ރައުޔު  ފާޠިމަތު މަހީރާ މުޙައްމަދުގެ 

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

ފަރާތްކަމުގައިވާ   .1 ހުށަހެޅި  ގެހަރމަން  މައްސަލަ  ނަންބަރު:   (Yvonne Gehrmann)އިވޯން  )ޕާސްޕޯޓު 

C3FT06360)    ޭވަޒީފާއާބެހ ފަރާތް(  މުޚާޠަބުކުރެވޭ  ގޮތުގައި  ގެ  ފަރާތް"  ހުށަހެޅި  "މައްސަލަ  ފަހުން  )މީގެ 

ގައި   ފޯމު'  ހުށަހަޅާ  'މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  ނަޒަރުކުރުމުންޓްރައިބިއުނަލަށް  ކަންކަމަށް  މައްސަލަ    ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ފަރާތު ލިމިޓެޑް    ންހުށަހެޅި  ޕްރައިވެޓް  ހޯކްސް  ނަންބަރު:  ދަ  ރެޖިސްޓްރޭަޝން   C-0109/2007) )ކުންފުނި 

ވަނީ  ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ގޮސްފައި  "މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް" ގެ ގޮތުގައި މުޚާޠަބުކުރެވޭ ފަރާތް( ގެ)މީގެ ފަހުން  

ގައި ސޮއިކުރެވިފައިވާ ވަޒީފާގެ    2019ޖުލައި    17މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާ ދެމެދު  



 

 

 ދަ ހޯކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު އިވޯން ގެހްރމަން  VTR/2020/107މައްސަލަ 

                                             

 

26 ގެ 3 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:  
 

 

  2020ޖޫން    15އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން މާކެޓިންގ މެނޭޖަރެއްގެ މަާޤމުކަމަށާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚަކީ  

 ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި،  

ފަރާ ވަޒީފާއާބެހޭ  ދެ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބުނެ  އެއްބަސްވުންކަމަށް  ވަޒީފާގެ  ވެފައިވާ  ދެމެދުގައި  ތުގެ 

ހުށަހަޅާފައިވާ  ޓްރައިބިއުނަލަ ( 2019ޖުލައި    17)  އެއްބަސްވުން(ވަޒީފާގެ  )contract of employmentށް 

އެއްބަ ވަޒީފާގެ  ނަޡަރުކުރުމުން،  ކަންކަމަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތާރީޚަކީ  ގައި  ފެށޭ    2019ޖުލައި    17ސްވުން 

ކަމަށާއި، މުސާރައިގެ ގޮތުގައި    "މާކެޓިންގ މެނޭޖަރ" އަދާކުރާނެ ވަޒީފާއަކީ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ފާަރުތްނ  ކަމަށާއި،  

"ފުޑް އެންޑް އެކޮމޮޑޭަޝން"ގެ  އާއި،    ފަންސަވީސްހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ސާޅީސްތިން ރުފިޔާ()  -/25,443މަހަކު  

 ލިބިދެވޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. )ސާދަހާސް ރުފިޔާ( -/14,000ގޮތުގައި 

'މާކެޓިން މެނޭޖަރ' ގެ    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ަޝކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ އަސާސަކީ، .2

ގޮސް،  މަާޤމު  ވަޒީފާއަދާކުރަމުން  ވެފައިވާ  ގައި  ދެމެދު  ފަރާތާ  ރައްދުވާ  މައްސަލަ  ފަރާތާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ހުގެ  ދުވަ  )ތިރީސް(  30  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ވަޒީފާއިން ވަކިވުމުގެ ކުރިން ދޭންޖެހޭ  15ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ  

ނޯޓިސްއާއެކު ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ، އެއިފަރާތަށް ފޮނުވަގައި މައްސަލަ ރައްދުވި    2020މެއި    17ނޯޓިސް،  

މައްސަލަ   ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެކަމަށާއި،  ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި  ނުލިބިވާ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދަށުން 

( ދުވަހު  އެ  ހަމަ  ފަރާތުން  ފޮނުވާފައިވ2020ާމެއި    17ރައްދުވި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގައި  ނޯޓިސް    ( 

ތާރީޚުކަމުގައިވާ   ފަހު  އެންމެ  ނުކުންނަންޖެހޭ  މަސައްކަތަށް  ވަޒީފާގެ  ނިޔަލަށް   2020ޖޫން    15ބަލައިގަނެ،  ގެ 

އީމެއިލްއެއް   ބުނެ  ދޭނެކަމަށް  ހަމަޖައްސައި  ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި  ނުލިބިވާ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ނަމަވެސް   ހަމައަށްވެސް  ވަޒީފާއާބެހޭފޮނުވާފައިވާކަމަށާއި،  ތާރީޚާ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މެއި    26  ޓްރައިބިއުނަލަށް 

ވަނަ ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހިނގާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް މައްސަލަ ހުށަހެޅި    2020ޖޫން    15އިން     2020

ފަރާތުން   މައްސަލަ ރައްދުވި  މަހުގެ މުސާރަ  2020ފަރާތަށް ލިބިފައިނުވާކަމަށާއި،  ޖޫން  ސްލިޕް   ވަނަ އަހަރުގެ 

 ވާފައިނުވާކަމަށާއި، ފޮނު
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ބުނެ   ނަގާފައިވާކަމަށް  ޗުއްޓީ  ސަލާމުގެ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މަހުގައި    2020މައްސަލަ  އޭޕްރީލް  އަހަރުގެ  ވަނަ 

ފަރާތުން  އެ ރައްދުވި  މައްސަލަ  އެލަވަންސް،  ދެވޭ  ގޮތުގައި  ގެ  އެކޮމޮޑޭަޝން'  އެންޑް  'ފުޑް  ފަރާތަށް 

ނަމަވެސް   އެއްބަސްވުމުގެ  ދީފައިނުވާކަމަށާއި،  މުސާރަ    8ވަޒީފާގެ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މާއްދާގައި  ވަނަ 

އަހަރަކު   ކޮންމެ  ކަނޑައެޅިގެން   30ލިބޭގޮތަށް  ދޭންވާނެކަމަށް  ގޮތުގައި  ޗުއްޓީގެ  ޗުއްޓީއެއް، ސަލާމުގެ  ދުވަހުގެ 

ހުންނަ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ މާބަނޑު އަންހެނަކަށްވު  ބަޔާންވެފައިވާކަމަށާއި، މާއި، ނޭވާހިއްލުމުގެ މައްސަލަ 

ކޮވިޑް "ހައި  19-ފަރާތަކަށްވުމުން  ޙާލަތުގައި  ބަލިމަޑުކަމުގެ  ބެލެވޭނެކަމަށާއި، -ގެ  ގޮތުގައި  ފަރާތެއްގެ  ރިސްކް" 

ނުވާތީ، ރައްކާތެރިކަމަކަށް  ދަތުރުކުރުން  ވެސް  ސެޓްފިކެޓް    ކާރުގައި  މެޑިކަލް  ޙައްުޤވާނޭހެން  ޗުއްޓީ  ސަލާމުގެ 

ނުވާކަމަށާއި،ހުށަހެ ބަލައިގަނެފައި  ވެސް  ކުރުމުގެ    ޅުމުން  މަސައްކަތް  ހުރެގެން  ގޭގައި  މަތިން  ފަހަރެއްގެ  އެތައް 

ގޭގައި   ނަމަވެސް  އެދިފައިވާނެކަމަށާއި،  ކިބައިން  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް  އިންތިޒާމް 

ހަމަޖައްސަ އިންތިޒާމް  މަސައްކަތްކުރުމުގެ  ބަދަލުގައި  ހުރެގެން  އޭގެ  އިންކާރުކޮށްފައިވާކަމަށާއި،  ދިނުމަށް  އި 

ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގެ ދަށުން މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ޗުއްޓީއެއް ނެގުން ނުވަތަ ވަޒީފާގެ    43ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

ގާފައިވާކަމަށާއި،  ގަޑިއިރު މަސައްކަތްކުރުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އަން  54މަސައްކަތަށް ނުކުމެ ހަފްތާއަކު  

ވަނަ މާއްދާއާއި   42ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި،    32)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2މިއީ ާޤނޫނު ނަންބަރު:

މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ޗުއްޓީ ނެގުމަށް   ( ވަނަ ނަންބަރާ ޚިލާފު ކަމެއްކަމަށާއި،2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )  54އަދި  

ނިންމި ފަރާތުން  ރައްދުވި  ަޤބޫލުވީ  މައްސަލަ  ރުހި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނިންމުމަށް  އެ  ނަމަވެސް   

 ނޫންކަމަށާއި،

ބަޔާންކޮށްފައިވާ    އީމެއިލްގައި  ފޮނުވާފައިވާ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  ގައި   43މައްސަލަ  )ބ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

މާއްދާއެ ގުޅުންހުރި  ޙާލަތާ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަންކަމަކީ  ނޫންކަމަށާއި،  ބަޔާންވެފައިވާ  ވަނަ   43އް 

މަސައްކަތަށް  ވަޒީފާގެ  ނިމުމަށްފަހު  މުއްދަތު  ގެ  ޗުއްޓީ  ގުޅިގެންދޭ  ވިހެއުމާއި  ބަޔާންކުރަނީ  ގައި  )ބ(  މާއްދާގެ 

ނުނިކުމެވޭ ޙާލަތުކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވިހެއުމާއި ގުޅިގެންދޭ ޗުއްޓީއަކަށް އެދިފައި ނުވާނެކަމަށާއި،  

ރަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ބަލިވެއިންކަން އެނގުނު މަރުޙަލާކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް، އެ ދުވަސްވަ
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މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ކިބައިން އެދިފައިވާނީ ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ދެވެން ނެތްނަމަ ގޭގައި ހުރެގެން މަސައްކަތް  

ޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާއި ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މައްސަލަ  ކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ހަޖައްސައިދިނުމަށް ކަމަށާއި، ވަ

 ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޙައްުޤވާ ސަލާމުގެ ޗުއްޓީއެއް ދިނުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ދެކޮޅުހަދާފައިވާކަމަށާއި،

ލިބެންޖެހޭ   ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މުސާރަ  2020މައްސަލަ  މުސާރައިން،  މަހުގެ  މެއި  އަހަރުގެ  %ވަނަ    33.3އިގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ   54)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  2008/2( އަށްވުރެ އިތުރަށް އުނިކޮށްފައިވަނީ ާޤނޫނު ނަންބަރު:3/1)

( ވަނަ ނަންބަރާ ޚިލާފަށްކަމަށާއި، މުވައްޒަފެއްގެ މުސާރައިން އުނިކުރެވޭނީ އެ މުވައްޒަފަކު އެކަމަށް 2)ށ( ގެ )

( އަށްވުރެ ކުޑަ މިންވަރަކަށް  3/1)  33.3 އުނިކުރެވޭ މިންވަރަކީ މުސާރައިގެ %އެއްބަސްވެގެން ނުވަތަ މުސާރައިން

ނަންބަރު:  ވެގެންކަމަށް ގެ    2008/2ާޤނޫނު  ާޤނޫނު(  )  54)ވަޒީފާއާބެހޭ  ގެ  )ށ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 2ވަނަ   )

 ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި،

ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ މުސާރަ    2020ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ފޮނުވާފައިވާ މައްސަލަ  

ސްލިޕްގައި އަސާސީ މުސާރައާއި އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ މިންވަރު ޖަހާފައިވަނީ ނުބައިކޮށްކަމަށާއި، ވަޒީފާގެ  

ގޮތުގައި    10.2އެއްބަސްވުމުގެ   ޗުއްޓީގެ  އަހަރީ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދަށުން  މާއްދާގެ  ލިބެންވާ  ވަނަ 

ދުވަހުގެ ޗުއްޓީ ދީފައިނުވާކަމަށާއި، އަހަރީ ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސައި ދީފައިނުވަނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް   22.5

ވަކިވެފައިވާތީކަމަށް    12ވަޒީފާގައި   ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކުރިން  ހަމަވުމުގެ  ދުވަސް  މަސް 

ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގައި އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި  2020 ސް،  މައްސަލަ ރައްދުވިފަރާތް ބުނެފައިވީނަމަވެ 

ފަރާތުން    5 ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހަމަޖައްސައިދީފައިވާކަން  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ދުވަސް 

 ފާހަގަކޮށްފައިފައިވެއެވެ.   

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ،  މި މައްސަލައިގައި  .3

ޗުއްޓީ - ހޭދަކުރި މުއްދަތުކަމަށްވާ  ސަލާމުގެ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގޮތުގައި    2020  ރިޗުމާ  23ގެ 

ލިބެންޖެހޭ    2020އޭޕްރީލް    25އިން   ގޮތުގައި  މުސާރައިގެ  )ސަތާރަހާސް  -/17,808.29އަށް  ރ. 
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ހަމަ އެ މުއްދަތަށް އެލަވަންސްތަކުގެ ގޮތުގައި   އަށްސަތޭކަ އަށްރުފިޔާ ނަވާވީސް ލާރި( ނަގައިދިނުމަށާއި 

 ރ. )ސާދަހާސް ރުފިޔާ( ނަގައިދިނުމަށާއި،-/14,000ލިބެންޖެހޭ 

ރ. )ސާދަހާސް ރުފިޔާ( -/14,000ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހު އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭ    2020  -

 ނުމަށާއި،ނަގައިދި

ދުވަހު މަސައްކަތްކޮށްފައިވާތީ އެ   21ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް    2020  -

ރ. )ސަތާރަހާސް އަށްސަތޭކަ ދިހަ ރުފިޔާ ދިހަ  -/17,810.10މުއްދަތަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭ  

 ލާރި( ނަގައިދިނުމަށާއި، 

ހާއި، މެއި މަހުގެ މުސާރައިގެ ތެރެއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަ  2020  -

ލާރި(  -/4,241.35ނުލިބިވާ   ފަސް  ތިރީސް  ރުފިޔާ  އެއް  ސާޅީސް  ދުއިސައްތަ  )ހަތަރުހާސް  ރ. 

 ނަގައިދިނުމަށާއި، 

ފަރާތުގެ   - ހުށަހެޅި  މުސާރައިގެ    2020މައްސަލަ  މުސާރައިން  މަހުގެ  މެއި  އަހަރުގެ    50ވަނަ 

ރ. )ހަތްހާސް ރުފިޔާ(  -/7,000އްތައަށްވުރެ ބޮޑަށް އުނިކޮށްފައިވާތީ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި  އިންސަ

 ނަގައިދިނުމަށާއި، 

ގޮތުގައި   - ބަދަލުގެ  ޗުއްޓީގެ  އަހަރީ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  ތިންހާސް  -/33,082.03މައްސަލަ  )ތިރީސް  ރ. 

 އަށްޑިހަ ދެ ރުފިޔާ ތިން ލާރި( ނަގައިދިނުމަށާއި،

ރ. )އެއް -/127,941.77ޖުމުލަ     ރ. )ވިހިހާސް ރުފިޔާ( އާ އެކު-/20,000ކީލު ފީގެ ގޮތުގައި  ވަ  -

 ލައްކަ ހަތާވީސް ހާސް ނުވަސަތޭކަ ސާޅީސް އެއް ރުފިޔާ ހަތްދިހަ ހަތް ލާރި(  



 

 

 ދަ ހޯކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު އިވޯން ގެހްރމަން  VTR/2020/107މައްސަލަ 

                                             

 

26 ގެ 7 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:  
 

 

ނިންމައިދިނުމަށްކަން   މައްސަލަ  އަމުރުކޮށް  ނަގައިދިނުމަށް  ކިބައިން  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

 ޔާންކޮށްފައިވާ 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' އަށް ނަޒަރުކުރުމުން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އިސްވެބަ

ބަޔާން   2020ނޮވެންބަރު    05  3.1 ފަރާތުގެ  ހުށަހަޅާ  "މައްސަލަ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގައި 

ސަލަ ހުށަހެޅި  )ހަތެއް( ދުވަހުގެ ސަލާމުގެ ޗުއްޓީއެއް މައް   7(" ގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޔާނުގައި  2)

އަދި އެ މުއްދަތަށްވާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކުގެ ގޮތުގައި    ކަމަށާއި،ފަރާތަށް ޙައްުޤވާކަން އެނގެން އޮންނަ

އަށްލާރި(-/8,906.48 ސާޅީސް  ރުފިޔާ  ހަ  ނުވަސަތޭކަ  )އަށްހާސް  އެދިފައިވާކަން    ރ.  ނަގައިދިނުމަށް 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ރައްދުވި   .4 ވަޒީފާއާބެހޭ މައްސަލަ  ގޮތުން  ދިނުމުގެ  ރައްދު  ަޝކުވާއަށް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން 

 ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 'މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރުމުން، 

 ހުށަހެޅި ނުކުތާއާ ގުޅޭ ގަޑިއިރު މަސައްކަތްކުރަން އެންގިކަމަށް ބުނެ   54

ޖުލައި   13މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މާކެޓިން މެނޭޖަރގެ މަާޤމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ޢައްޔަންކުރެވިފައިވަނީ   

މުއްދަތަ  2ގައި    2017 ދުވަހުގެ  އަލުން    ށްއަހަރު  ހަމަވުމުން  މުއްދަތު  އެ  ދުވަހުގެ    2ކަމަށާއި،  އަހަރު 

އެއްބަސްވުމުގަ ވަޒީފާގެ  އޮފީހުގެ    2019ޖުލައި    17އި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ  މުއްދަތަށް  ކަމަށާއި،  ދުވަހު  ވަނަ 

 6އެހެން މުވައްޒަފުންނޭ އެއްފަދައިން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވެސް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭނީ ހަފްތާއަކު  

ޖުމްލަ   ހަފްތާއަކު    48ދުވަހު  މަސައްކަތްކޮ  48ގަޑިއިރުކަމަށާއި،  އިތުރަށް  ވުރެ  ށްފިނަމަ، ގަޑިއިރަށް 

އިތުރުގަޑީގެ  އުޞޫލުން  އެއްބަސްވުމުގައި    ހަމަޖެހިފައިވާ  ވަޒީފާގެ  ލިބިދެވޭނެކަން  ފައިސާ 

ދުވަސް  ހުކުރު  ކަނޑައަޅާފައިވަނީ  ކަމުގައި  ދުވަސްތައް  މަސައްކަތު  ކުންފުނީގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި، 

ވަހަކީ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން މަސައްކަތް ދުވަހު ކަމުގައިވީނަމަވެސް، ހޮނިހިރު ދު  6ފިޔަވައި ހަފްތާއަކު  

ކުރަން ނުޖެހޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން، އެފަރާތުގެ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމަށް  

 " ނުލިބޭ  މުސާރަ  ދުވަހަކީ  ހޮނިހިރު  ގެނެސް،  ގޮތުގައި unpaidއިޞްލާޙު  ދުވަހެއްގެ   "

ހަފްތާއަކު  ހަމަޖައްސައިދީފައިވާނެކަ ފަރާތަށް   54މަށާއި،  ހުށަހަޅާ  މައްސަލަ  މަސައްކަތްކުރުމަށް  ގަޑިއިރު 
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ޙަީޤަޤތާއި   ޙަީޤަޤތް އެނގިހުރެ  ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  ބުނެ ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަކީ މައްސަލަ  އަންގާފައިވާކަމަށް 

 ޚިލާފަށް ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކެއްކަމަށާއި،

އަކީ ސަލާމުގެ ޗުއްޓީކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއާ    2020އޭޕްރިލް    23  އިން ފެށިގެން   2020މާރިޗް    23

 ގުޅޭ 

އިންތިޒާމު   19-ކޮވިޑް މަސައްކަތްކުރެވޭނެ  ގޭގައި  ފަސޭހައަކަށް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގުޅިގެން  އާ 

ހަމަޖައްސައިދީފައިނުވާކަމަ އެފަދައިން  އެދުމުންވެސް  ތަކުރާރުކޮށް  ނޯޕޭ  ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް  ށާއި، 

ނޫންކަމަށާއި،   ހުއްދައާއެކު  އެފަރާތުގެ  ފެށިގެން    2020ޗު  ރިމާ  23ހަމަޖައްސާފައިވަނީ  އޭޕްރީލް    23އިން 

ޖުމްލަ    2020 ނިޔަލަށް  ދުވަހުގެ  ހުރި    32ވަނަ  ގޭގައި  ނުނިކުމެ  މަސައްކަތަށް  އެފަރާތުން  ދުވަހަށް 

ނާޔަތް ލިބިދިނުމަށް އެދިފައިވީ  ޢިކަށް މުސާރައާއި  ޗުއްޓީއެއްކަމަށް ބުނެ އެ ދުވަސްތަ  ގެ ދުވަސްތަކަކީ ސަލާމު

އިން   2020ޗު  ރިމާ  23ނަމަވެސް، އެއީ ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް އޮޅޭގޮތަށް ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކެއްކަމަށާއި،  

ވަނަ ދުވަހު    2020މާޗު    24ދުވަހަށް،    32ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ޖުމުލަ    2020އޭޕްރީލް    23ފެށިގެން  

ޓޮޕް   ހުށަހެޓްރީ  މައްސަލަ  ގޭގައި    ޅިހޮސްޕިޓަލުން  ހުށަހަޅާ،  ސެޓްފިކެޓެއް  މެޑިކަލް  ދޫކޮށްފައިވާ  ފަރާތަށް 

ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މައްސަލަ    2020ޗު  ރިމާ  24މަސައްކަތް ކުރެވޭނޭގޮތް ހަދައިދިނުމަށް އެދި  

ފޮނުވާފައިވާކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ގޭގައި މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ މެއިލްއެއް  އީރައްދުވާ ފަރާތަށް  

އް ހަމަޖައްސައި ދެވިފައިނުވަނީ،  އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެދުނު ކަމުގައިވީނަމަވެސް، އެފަދަ އިންތިޒާމެ

ވަޞީލަތްތަކަކީ   ޕޯޓަލްތަކާއި  ބޭނުންވާ  ކުރުމަށް  މަސައްކަތްތައް  ވެވޭ  ކުންފުނީގެ  އެކްސެސް  ބޭރުން  އޮފީހުން 

ގޮތަށް އިންތިޒާމް ކުރެވިފައިވާ ޕޯޓަލްތަކެއް ކަމުގައި ނުވާތީއާއި، އެދުވަސްވަރު އޮފީހުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން  

-ދިޔަ އެހެން މާބަނޑު ފަރާތްތަކާއި، ހަކުރު ބަލި، އާތްރައިޓިސް ފަދަ ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދިޔަ "ހައި

ފުންވެސް ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅާއެކު އޮފީހަށް ނިކުމެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާތީ، މައްސަލަ  ރިސްކް" މުވައްޒަ 

ދެމެދު   ފަރާތާއި  އެ  މުވައްޒަފުންނާއި  އެފަދަ  ހަމަޖައްސައިދިނުމަކީ  އިންތިޒާމެއް  ޚާއްަޞ  ފަރާތަށް  ހުށަހަޅާ 

ބޭރުގަ  ތަފާތުކުރެވިގެންދާނެ އޮފީހުން  ކަމުގައިވާތީކަމަށާއި،  އިންތިޒާމް ކަމެއް  މަސައްކަތްކުރެވޭނެ  އި 
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ހުށަހެ މައްސަލަ  ގޮތުގައި    ޅިހަމަޖެހިފައިނުވާތީއާއި،  ޗުއްޓީގެ  ސަލާމުގެ  އެހާތަނަށް  ދުވަސް    19ފަރާތުން 

އޮތީ   ބާކީ  ޗުއްޓީއިން  ސަލާމުގެ  ސެޓްފިކެޓް   11ނަގާފައިވުމުން  މެޑިކަލް  ދުވަސްކަމުގައިވާތީއާއި، 

ޅާ ފަރާތަކީ މާބަނޑު ފަރާތެއް ކަމުގައިވާތީކަމަށްވުމުން، ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  ހުށަހަޅާފައިވަނީ މައްސަލަ ހުށަހަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގެ ދަށުން ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ާޤނޫނުން ލިބިދީފައިވާ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން މައްސަލަ    43

 ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މުސާރަ ނުލިބޭ ގޮތަށް ޗުއްޓީއެއް ދިނުމަށް ނިންމީކަމަށާއި، 

ާޤނޫނުގެ  ވަޒީ ދެވޭނީ    43ފާއާބެހޭ  ގިނަވެގެން  އެންމެ  މުވައްޒަފަކަށް  ދަށުން  ގެ  )ބ(  މާއްދާގެ   28ވަނަ 

ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ކަމުގައިވީނަމަވެސް، މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

އާ    2020އޭޕްރީލް    23އިން ފެށިގެން    2020  ޗުރިމާ  23ފަރާތަށް ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސައިދިނުމުގެ ގޮތުން،  

ދުވަސް    4ދުވަސްކަމަށާއި،  ބާކީ    28ދުވަހުގެ ތެރެއިން މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ދީފައިވާނީ    32ދެމެދު ހިނގާ  

މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސައި، އެ ދުވަސްތަކަށް ޖެހޭ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް މައްސަލަ 

ފަރާތަ ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދީފައިވާނެކަމަށާއި،  ފެށިގެން    2020ޗު  ރިމާ  23ށް  އިން 

ޗުއްޓީ    32ހަމަޖައްސައިދީފައިވާ   ފަހު    2020އޭޕްރީލް    23ދުވަހުގެ  އަށް ހަމަވެފައިވާއިރު، ލޮކްޑައުންއަށް 

މާލެ   2020ޖޫން    01 ރައްކާތެރިކަމު   ގައި  ދަށުން،  ލުއިތަކުގެ  ދެވުނު  ފިޔަވަޅުތަކާއެކު  ސަރަޙައްދަށް  ގެ 

ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެންގުމަށް  އެންގި  މުވައްޒަފުންނަށް  އެންމެހައި  ނިކުތުމަށް  އޮފީހަށް 

އިޖާބަދީފައިނުވާކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް، އެ މުއްދަތުގައިވެސް އޮފީހުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ، ހަކުރު ބަލި، 

ފަރުވާ ބަލިތަކަށް  ފަދަ  "ހައިއާތްރައިޓިސް  ހޯދަމުންދިޔަ  ބަހާލައިގެން  -  ޑިއުޓީ  މުވައްޒަފުންވެސް  ރިސްކު" 

ޖޫން    01ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިގެން އޮފީހަށް ނިކުމެފައިވާކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  

ށް ނިކުމެވެން  އާ ދެމެދު އޮފީހަށް ނިކުމެފައިނުވާއިރު، އެ މުއްދަތުގައި އޮފީހަ  2020ޖޫން    15އާއި    2020

ާޤނޫނުގެ   ވަޒީފާއާބެހޭ  ދުވަސްތަކަށް  ނުނިކުންނަ  އޮފީހަށް  އަންގާފައިނުވާކަމަށާއި،  ވަނަ   20ނެތްކަންވެސް 

އޮފީހަށް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހުއްދަކޮށްފައިވާތީ،  ކެނޑުން  މުސާރައިން  ދަށުން  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ 
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އަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަށް ނިކުމެފައިނުވާ ދުވަސްތަކަށް ދެވިފައިވާ މުސާރަ 

 އަނބުރާ ދޭންޖެހޭނެ ފައިސާއެއްކަމަށާއި،

ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ މުސާރަ ސްލިޕް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނުދޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީ   2020 

 Final Settlement“ރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ  ނަމަވެސް، މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަ 

Details as of 16.06.2020”    ާގައި ޖޫން މަހުގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ދެވިފައިވާ ޢަދަދާއި ކަނޑާފައިވ

 ޢަދަދު ސާފުކޮށް އެނގެން އޮންނަކަމަށާއި،

 ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއާ ގުޅޭ   3333.މުސާރައިން އުނިކުރެވޭނީ %  2020މެއި  

ދަށް ކުރި ނޭދެވޭ އަސަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ  ާޞތިްޤގެ ސަބަބުން އި  19-ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކޮވިޑް

ދަތިތަކާ ތްފަރާ ދިމާވި  ސަބަބުން  އެކަމުގެ  ފަރާތަށްވެސް  ރައްދުވާ  މައްސަލަ  ކޮށްފައިވާއިރު،  ތަކަށްވެސް 

ށް މަޖުބޫރުވިކަމަށާއި، އެގޮތުން އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ގުޅިގެން، މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަ

މަހަކު   ބަދަލުގައި  ވަކިކުރުމުގެ  ލިބޭ  -/5,000ވަޒީފާއިން  މުސާރަ  މަތީގެ  އިން  ރުފިޔާ(  )ފަސްހާސް  ރ. 

ގައި ކުންފުނިން ނިންމިކަމަށާއި،   2020ކުރުމަށް އޭޕްރީލް  ކްޗަރރީސްޓަރަފަރާތްތަކުގެ މުސާރަ ވަގުތީ ގޮތުން 

ދަށުން  ރީސްޓް މުސާރައިގެ  ކޮންމެ   2020ރަކްޗަރކޮށްފައިވާ  ފެށިގެން  މަހުން  މެއި  އަހަރުގެ  ވަނަ 

އަންގާފައިކަމަށާއި،  ވަކިވަކިން  ވާނީ  ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް  އުނިކުރެވޭނެ މިންވަރު  މުވައްޒަފެއްގެ މުސާރައިން 

ރަދޭއިރު މުސާރައިން އުނިކުރުމުގައި )ހ( ގެ )ށ(އަކީ ޢާންމު ހާލަތްތަކުގައި މުސާ   54ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

މަހުގެ   މެއި  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މާއްދާއެއްކަމަށާއި،  މުސާރައިން    2020ތަތުބީުޤކުރެވޭނެ  ގެ 

މެދުވެރިވެގެންކަމަށާއި،  ޙާލަތެއް  ތަސައްވަރުކޮށްފައިނުވާ  ާޤނޫނު  ވަޒީފާއާބެހޭ  އުނިކޮށްފައިވަނީ 

ބޮޑުކޮ  33.33%މުސާރައިގެ   ނަންބަރު  އަށްވުރެ  ފިނޭންސްގެ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އުނިކޮށްފައިވާކަން  -13ށް 

B3/CIR/2020/30  ،ިސަރކިއުލަރއިންވެސް އެނގޭކަމަށާއ 

 

 



 

 

 ދަ ހޯކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު އިވޯން ގެހްރމަން  VTR/2020/107މައްސަލަ 

                                             

 

26 ގެ  11 ޞަފްޙާ      
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 
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 ދުވަހަށް އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ދޭންޖެހޭނެކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއާ ގުޅޭ   22.5

ޖުލައި   ދަށުން،  އެއްބަސްވުމުގެ  ވަޒީފާގެ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  ޖުލައި    2018މައްސަލަ  އަށް    2019އިން 

އަހަރީ ޗުއްޓީ މައްސަލަ   ވަނަ އަހަރުގެ  2020ދުވަހުގެ އަހަރީ ޗުއްޓީ ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމަށާއި،    30ޙައްުޤވާ  

ޙައްުޤވާނީ   ކަމަށާއި، އެ  2020ޖުލައި    17ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  ކުރިން  ގައި  ޙައްޤުވުމުގެ  ޗުއްޓީ  ޖޫން   15 

  ހަމަވެގެން   އަހަރު  ،އިރު  ވަކިވި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގައި ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާތީ،  2020

 ނެތްކަމަށާއި،  ޗުއްޓީއެއް އެއްވެސް ޙައްުޤވެފައިވާ އެފަރާތަށް

 ގުޅޭ ސެލެރީ ސްލިޕް ނުދޭކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއާ  

 Final Settlement Details as“މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ  

of 16.06.2020”     ިއަދި    2020ލިޔުމުގައ މެއި  އޭޕްރީލް،  އަހަރުގެ  މުސާރައިގެ  ވަނަ  މަހުގެ  ޖޫން 

ޖޫން މަހުގެ "ސެލެރީ އޮންނަކަމަށާއި،    ދަދު ސާފުކޮށް އެނގެންޢަ ދަދާއި ކަނޑާފައިވާ  ޢަގޮތުގައި ދެވިފައިވާ  

ޖޫން    ލިޔުމުގައި  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ނަމަވެސް،  ދީފައިނުވި  ލިޔުމެއް  ވަކި  ނަމުގައި   2020ސްލިޕް"ގެ 

ާޤނޫނުގެ   ވަޒީފާއާބެހޭ  އެލިޔުމަކީ  ހިމެނިފައިވާތީ،  ސްލިޕް  ސެލެރީ  )ހ(ގައި    54މަހުގެ  މާއްދާގެ  ވަނަ 

 ހިމެނޭ ލިޔުމެއްކަމަށާއި،  ކަނޑައަޅާފައިވާ ަޝރުތުތައް 

 ވަކީލު ފީ ދޭންޖެހޭނެކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއާ ގުޅޭ 

ކޯޓަކަށް ނުވަތަ ކަމާބެހޭ  ގުޅިގެން  އެއްބަސްވުމާ  ހުށަހަޅަން ޖެހިއްޖެ    ވަޒީފާގެ  ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލައެއް 

ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  ނެގުމަށް  ފީ  ވަކީލުގެ  ބޭނުންކޮށްފިނަމަ  އެހީތެރިކަން  ވަކީލެއްގެ  ާޤނޫނީ  ޙާލަތެއްގައި 

ޓްރައިބިއުނަލަށް   ވަޒީފާއާބެހޭ  ހިމެނިފައިނުވާކަމަށާއި،  އެއްބަސްވުމުގައި  ވަޒީފާގެ  ވެފައިވާ  ފަރާތާއެކު 

ލައެއް ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން ހިނގާ ޚަރަދުގެ ބަދަލު ނަގައިދޭ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައި ނުވާކަމަށް ވަޒީފާއާބެހޭ  މައްސަ 

ފަރާތް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގޮތުގައި  ފީގެ  ވަކީލުގެ  އޮތުމުން،  ބަޔާންކޮށްފައި  ގަވާއިދުގައި  ޓްރައިބިއުނަލުގެ 

ބަ ނަގައިދެވޭނެ  ބަދަލަކީ  އެދިފައިވާ  ފަރާތުން  ނަގައިދިނުމަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ނޫންކަމަށް  ދަލެއް 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 



 

 

 ދަ ހޯކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު އިވޯން ގެހްރމަން  VTR/2020/107މައްސަލަ 
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 | 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 ހުށަހެޅި ފަރާތުން ނަގައިދިނުމަށް އެދިފައިވާ   ފަރާތުން އެދޭގޮތްކަމަށް ބުނެފައިވަނީ،މައްސަލަ ރައްދުވި   .5

ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭނެ ފައިސާއެއްކަމަށް ކަނޑައަޅާނެ ފައިސާއަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

ނެތްކަމަށާއި،   އަސާސެއް  ހުށަހެޅި    2020ޖޫން    15އާއި    2020ޖޫން    01ާޤނޫނީ  މައްސަލަ  ދެމެދު  އާ 

އޮންނާތީ،  އެނގެން  ލިޔެކިޔުންތަކުން  ދެވިފައިވާކަން  ފައިސާ  ދުވަސްތަކަށް  ނިކުމެފައިނުވާ  އޮފީހަށް  ފަރާތުން 

ވީ  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ށް ދަޢުވާކުރުމުގެ ޙައްުޤ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ލިބިގެންވާކަމަށްއެފައިސާ ހޯދުމަ

އިގެ ޖަވާބު 'މައްސަލަިއްސެވަބާޔްނކޮށަްފިއާވ  މަށްކަން  އެންމެ އަވަސް ފުރުަޞތެއްގެ ތެރޭގައި މި މައްސަލަ ނިންމު

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ.   މުންރުކުރުޒަ ނައަށްހުށަހަޅާ ފޯމު' 

މި މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ަޝފަހީ ހެކި ހުށަހެޅުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް  .6

 ދެފަރާތުންވެސް ހެއްކެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ފުރުަޞތު އޮތްނަމަވެސް، 

ފައިަޞލާއަކަށް ވާޞިލުވުމަށްޓަކައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް   ހުށަހެޅިފައި މިވާ މައްސަލައިގައި، ޢަދުލުވެރި .7

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތުގައި މުސާރައާއި އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

ޢައްޔަންކުރުމަށް   ާޤނޫނީ ވަކީލަކު  ންފަރާތަށް ނުލިބިވާ ފައިސާއެއް އޮތްތޯއާއި، އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތު

ބަލަންޖެހޭހިނދު،   ދޭންޖެހޭތޯ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފައިސާއެއް  އެއްވެސް  ގޮތުގައި  ޚަރަދު  ދިޔަ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުންނާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށާއި، ދެ ފަރާތުން 

 އިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ނަޒަރު ކުރި

ގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ    2019ޖުލައި    17    ދެމެދުމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާ 7.1

މެނޭޖަރގެ  މާކެޓިން  ޢައްޔަނުކޮށްފައިވަނީ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެއްބަސްވުމުގައި  ވަޒީފާގެ 

ހު މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  މަާޤމަށްކަމާއި، މައްސަލަ  )ދޭއް(   2ށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާގެ 

ކަމާއި ގޮތުގައި   ،އަހަރު  މުސާރައިގެ  އަސާސީ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެއްބަސްވުމުގައި  ވަޒީފާގެ 

އެންޑް  25،443/- މަހަކު ފުޑް  އަދި  ރުފިޔާ(  ތިން  ސާޅީސް  ސަތޭކަ  ހަތަރު  )ފަންސަވީސްހާސް  ރ. 



 

 

 ދަ ހޯކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު އިވޯން ގެހްރމަން  VTR/2020/107މައްސަލަ 
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މަހަކު  އެކޮ ގޮތުގައި  އެލަވަންސްގެ  ރުފިޔާ(  14،000/-މޮޑޭަޝންއަށް  )ސާދަހާސް   ލިބޭނެކަންރ. 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން 

  15  އެއްބަސްވުމުގެ  ވަޒީފާގެ   ވެފައިވާ  ދެމެދު   ފަރާތާ  ރައްދުވާ  މައްސަލަ   ފަރާތާއި  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ 7.2

ހުގެ ނޯޓިސް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ދުވަ  30ވަކިވުމުގެ ކުރިން ދޭންޖެހޭ  ޒީފާއިން  ވަ  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ

ގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވާކަމާއި، އެ ނޯޓިސްއާއެކު ވަޒީފާގެ    2020މެއި    17ފަރާތް  

ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި  ނުލިބިވާ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދަށުން  އެއްބަސްވުމުގެ 

)  ވާކަމާއި،އިށްފަބަޔާންކޮ ދުވަހު  އެ  ފަރާތުން 2020މެއި    17ހަމަ  ރައްދުވި  މައްސަލަ   ) 

ނިއިސްވެބަޔާންކުރެވުނު   މަސައްކަތަށް  ވަޒީފާގެ  ބަލައިގަނެ،  ފަހު  ނޯޓިސް  އެންމެ  ކުންނަންޖެހޭ 

ފަރާތަށް    2020ޖޫން    15ތާރީޚުކަމުގައިވާ   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނިޔަލަށް  މުސާރައާއި    ހައްގުވާގެ 

 އް ހަމަޖައްސައި ދޭނެކަމަށް ބުނެ އީމެއިލްއެއް ފޮނުވާފައިވާކަމާއި ޢިނާޔަތްތަ

ދޫކޮށްފައިވާ    2020  މާރިޗު  23 7.3 ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހޮސްޕިޓަލުން  ޓްރީޓޮޕް  ދުވަހު  ވަނަ 

ތާރީޚުގައި  ބަޔާންކުރެވުނު  އިސްވެ  ފަރާތަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އެފަރާތުން  ސެޓްފިކެޓެއް  މެޑިކަލް 

ގެ ނިޔަލަށް ޖުމްލަ    2020އޭޕްރިލް    23އިން ފެށިގެން    2020  މާރިޗު  23ފައިވާކަމާއި މިއީ  މެއިލްކޮށް

އެ  32 ނަމަވެސް،  ސެޓްފިކެޓެއް  މެޑިކަލް  ދުވަހުގެ  ގޭގައި    ޖަވާބުގައި  އީމެއިލްގެ  )ބައްތިރީސް( 

 43ހޭ ާޤނޫނުގެ  މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިދެވެން ނެތްކަމަށާއި، ނަމަވެސް ވަޒީފާއާބެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގެ ދަށުން ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ލިބިދީފައިވާ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް 

ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  )އަށާވީސް(    28 ރައްދުވިފާރާތުން  މައްސަލަ  ދެވިދާނެކަމަށް  ޗުއްޓީއެއް  ދުވަހުގެ 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ގަވާއިދަކު .8 ނުވަތަ  ބަޔާންކުރާ  ާޤނޫނަކުން  ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް  ގޮތަކަށް  ވަކި  ކަނޑައެޅިގެން  ން 

ސާބިތުކުރުމަކީ  ކަމެއް  ގުޅިގެން  މައްސަލައަކާ  ހުށަހަޅާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  މައްސަލަތައްފިޔަވައި، 

ރައިބިއުނަލްގެ  )ވަޒީފާއާބެހޭ ޓް  R-20/2015އެކަމެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތެއްގެ ޒިންމާއެއްކަމަށް ގަވާއިދު ނަންބަރު  



 

 

 ދަ ހޯކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންވެގެން އޮންނަކަމާއި، މިގޮތުން މި މައްސަލައިގައި ހުށަހެޅުނު    42( ގެ  2015ގަވާއިދު  

 ކަންކަން ސާބިތުކުރުމުގެ ބުރަ އޮތީ އެކަމެއް ހުށަހެޅި ފަރާތަކަށްކަން އެނގެއެވެ. 

ގޮތުގައި  އެގޮތުން   .9 ޗުއްޓީގެ  ސަލާމުގެ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މުއްދަތުކަމަށްމައްސަލަ  ޗް  ރި މާ  23  ބުނާ  ހޭދަކުރި 

ގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭ    2020އޭޕްރީލް    25އިން    2020 ރ. )ސަތާރަހާސް  -/17,808.29އަށް މުސާރައިގެ 

ލާރި(   ނަވާވީސް  އަށްރުފިޔާ  ލިބެންޖެހޭ    ގެ އެލަވަންސްއާއި  އަށްސަތޭކަ  )ސާދަހާސް -/14,000ގޮތުގައި  ރ. 

 ނަގައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާއަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، ރުފިޔާ( 

ފަރާތާ   ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތާއި  ހުށަހެޅި   ވަނަ މާއްދާ އަދި މައްސަލަ  42ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ   9.1

މުވައްޒަފަކު ޚިދުމަތްކުރާ ކޮންމެ   ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  8އެއްބަސްވުމުގެ    ވަޒީފާގެ  ވެފައިވާ  ދެމެދު

މަދުވެގެން  އަ ލިބޭގޮތަށް  މުސާރަ  ގޮތުގައި   30ހަރަކު،  ސަލާމުގެ  ޗުއްޓީއެއް،  ދުވަހުގެ  )ތިރީސް( 

ވިދިވިދިގެން ޑޮކްޓަރުގެ )ދޭއް(    2  ލިބޭނެކަމާއި،  ނެގޭނީ  ޗުއްޓީ  އިތުރަށް ސަލާމުގެ  ވުރެ  ދުވަހަށް 

ހުށަހެޅުމުންކަން އެއްބަސްވުމުގެ    ލިޔުމެއް  މާއްދާ  8އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  އެނގެން    އިންވަނަ 

ޑޮކްޓަރު  މަޢުލޫމާތު  މީހެއްކަމުގެ  މާބަނޑު  ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އޮންނަކަމާއި، 

އަންގާފައިވާކަން    2020ފެބުރުވަރީ    13ދީފައިވާކަމަށްބުނެ   ފަރާތަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ގައި 

އޮންނަކަމާއި،   ފެށިގެން    2020ޗު  ރިމާ  23އެނގެން  ދު  2020އޭޕްރީލް    23އިން  ވަހުގެ ވަނަ 

ޖުމްލަ   ޓޮޕް    2020މާރިޗް    24ދުވަހަށް،  )ބައްތިރީސް(    32   ނިޔަލަށް  ޓްރީ  ދުވަހު  ވަނަ 

ގޭގައި   ންހޮސްޕިޓަލު ހުށަހަޅައި،  ސެޓްފިކެޓެއް  މެޑިކަލް  ދޫކޮށްފައިވާ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ހުށަހަޅާ ފަރާތުން   ގައި މައްސަލަ  2020މާރިޗު    24މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ގޮތް ހަދައިދިނުމަށް އެދި  

 މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަށް އީމެއިލްއެއް ފޮނުވާފައިވާކަމާއި،  

     އެދުނު   ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް  އިންތިޒާމް  ކުރެވޭނެ  މަސައްކަތް  ގޭގައި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  9.2

  މަސައްކަތްތައް  ކުންފުނީގެ  ދެވިފައިނުވަނީ،  ހަމަޖައްސައި  އިންތިޒާމެއް  އެފަދަ  ކަމުގައިވީނަމަވެސް،

ބޭނުންވާ ޕޯޓަލްތަކާއި ވަޞީލަތްތަކަކީ އޮފީހުން ބޭރުން އެކްސެސް ވެވޭ ގޮތަށް އިންތިޒާމް   ކުރުމަށް
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މާބަނޑު  އެހެން  ދިޔަ  ކުރަމުން  މަސައްކަތް  އޮފީހުގައި  އެދުވަސްވަރު  ނުވާތީއާއި،  ކުރެވިފައި 

އާތްރައި  އިފަރާތްތަކާ ބަލި،  "ހައިހަކުރު  ހޯދަމުންދިޔަ  ފަރުވާ  ބަލިތަކަށް  ފަދަ  ރިސްކް"  -ޓިސް 

ކުރަމުންދާތީ،  މަސައްކަތް  ނިކުމެ  އޮފީހަށް  ފިޔަވަޅުތަކާއެކު  ރައްކާތެރިކަމުގެ  މުވައްޒަފުންވެސް 

މުވައްޒަފުންނާއި   އެފަދަ  ހަމަޖައްސައިދިނުމަކީ  އިންތިޒާމެއް  ޚާއްަޞ  ފަރާތަށް  ހުށަހަޅާ  މައްސަލަ 

ހުށަހެޅި ކަމައްސަލަ  ދާނެކަމެއް  ކުރެވިގެން  ތަފާތު  ދެމެދު  ފަރާތާ  ބުނެފައިވާކަން    މަށް 

 ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި،  

ގައި ހުށަހަޅާފައިވާ     2020އޮކްޓޯބަރ    25ރައްދުވި ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް    މައްސަލަ  9.3

"އެގްޒިބިޓް   އެޓޭޗްކޮށްފައިވާ  ބަޔާނާއެކު  ނަޒަރުކުރުމުނ1ްފުރަތަމަ  އަށް  ސަލާމުގެ  ،  "  އެހާތަނަށް 

ގޮތުގައި   އޮތީ    )ނަވާރަ(  19ޗުއްޓީގެ  ބާކީ  ޗުއްޓީއިން  ސަލާމުގެ  ނަގާފައިވުމުން    11ދުވަސް 

ފަރާތަކީ  )އެގާރަ(   ހުށަހަޅާ  މައްސަލަ  ހުށަހަޅާފައިވަނީ  ސެޓްފިކެޓް  މެޑިކަލް  ދުވަސްކަމުގައިވާތީއާއި، 

ާޤ ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަރާތެއްކަމުގައިވާތީކަމުން،  ދަށުން   43ނޫނުގެ  މާބަނޑު  ގެ  )ބ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

މުސާރަ   ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދަށުން  އިޚްތިޔާރުގެ  ލިބިދީފައިވާ  ާޤނޫނުން  ފަރާތަށް  ވަޒީފާދޭ 

މައްސަލަ  އެކަން  ނިންމައި،  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ދިނުމަށް  ޗުއްޓީއެއް  ނުލިބޭގޮތަށް 

ވަނަ  މާއްދާގެ    43ން އޮންނަ ހިނދު، ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  ރައްދުވިފަރާތަށް އަންގާފައިވާކަން އެނގެ

 )ބ( ގައި، 

"އަންހެން މުވައްޒަފަކު، ބަލިވެއިނުމުގެ ސަބަބުން، ނުވަތަ ވިހެއުމުގެ ސަބަބުން، ވަޒީފާއަށް ނުކުތުމަށް އޭނާގެ 

ރީ ކޮށްފައިވާ ިޞއްޙީ ިޞއްޙީ ޙާލަތު ތަންނުދޭކަމަށް ނުވަތަ އޭނާގެ ދަރިފުޅު ބައްޔެއް ވެއްޖެކަމަށް، ރަޖިސްޓަ

ގިނަވެގެން   ކުރިން  ވިހެއުމުގެ  ދީފިނަމަ،  މެޑިކަލް ސެޓުފިކެޓެއް  ޗުއްޓީއެއް    28މަސައްކަތްތެރިޔަކު  ދުވަހުގެ 

ގިނަވެގެން   ފަހުން  ވިހެއުމުގެ  އިތުރަށް   28އަދި  މުއްދަތުގެ  ގައިވާ  )ހ(  މާއްދާގެ  މި  ޗުއްޓީއެއް  ދުވަހުގެ 

ޗުއް ދެވޭ  މިގޮތުން  މައްޗަށް  ދޭންވާނެއެވެ.  ފަރާތުގެ  ވަޒީފާދޭ  ދިނުން  މުސާރަ  ދުވަސްތަކަށް  ޓީގެ 

 ލާޒިމުވެގެންނެއް ނުވެއެވެ"



 

 

 ދަ ހޯކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު އިވޯން ގެހްރމަން  VTR/2020/107މައްސަލަ 
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 އޮވެއެވެ.  މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން

މުސާރަ    ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގެ ދަށުން މުވައްޒަފަކަށް އެންމެ ގިނަވެގެން ދެވޭނީ  43ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ   .10

ސެޓްފިކެޓްގައި    )އަށާވީސް(  28  ނުލިބޭގޮތަށް މެޑިކަލް  ކަމުގައިވީނަމަވެސް،  ޗުއްޓީއެއް  ދުވަހުގެ 

ގޮތުން،   ހަމަޖައްސައިދިނުމުގެ  ޗުއްޓީ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މުއްދަތަށް  މާރިޗު    23ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ނުލިބޭގޮތަށް   ދުވަހުގެ ތެރެއިން މުސާރަ  32އާ ދެމެދު ހިނގާ    2020އޭޕްރީލް    23އިން ފެށިގެން    2020

ބާކީ  )އަށާވީސް(    28ދީފައިވާނީ   އަދި  ސަލާމު)ހަތަރެއް(    4ދުވަސްކަމާއި،  ލިބޭގޮތަށް  މުސާރަ  ގެ ދުވަސް 

ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސައި، އެ ދުވަސްތަކަށް ޖެހޭ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދީފައިވާކަން  

  ”Final Settelement Details as of 16.06.2020“   މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ

ޗުއްޓީގެ   ސަލާމުގެ  އޮންނަކަމާއި،  އެނގެން  ތެރެއިން    11އިން  ދުވަހުގެ  ދުވަހަށްވާ   4)އެގާރަ(  )ހަތަރު( 

ވެސް   ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ލިބިފައިވާކަމަށް  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި 

)ހަތެއް( ދުވަހުގެ ސަލާމުގެ ޗުއްޓީއެއް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޙައްުޤވާކަން   7އިވާތީ،  ބާކީ  ބަޔާންކޮށްފަ

އޮންނާތީއާއި ާޤނޫނުގެ  އެނގެން  ވަޒީފާއާބެހޭ  ސަލާމުގެ    42،  ލިބިދެވޭ  ދަށުން  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ޗުއްޓީއެ ޙައްުޤވާ  ޢިނާޔަތްތަކާއެކު  މުސާރައާއި  މުވައްޒަފަށް  ާޤނޫނުގެ  ޗުއްޓީއަކީ  ވަޒީފާއާބެހޭ  އްކަމުގައިވާއިރު، 

ލިބިދެވޭ    43 ނުލިބޭގޮތަށް  މުސާރަ  ޗުއްޓީއަކީ  ލިބިދެވޭ  މުޒައްޒަފަށް  ދަށުން  ގެ  )ބ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

މަންފާއެއް   ނުވަތަ  ޙައްެޤއް  ލިބިދޭ  ދަށުން  ާޤނޫނުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަރާތަށް  ވަޒީފާއަދާކުރާ  ޗުއްޓީއެއްކަމާއި، 

ާޤނޫނު މާނަކުރުމަކީ އެ ވަޒީފާއާބެހޭ  ނުލިބޭގޮތަށް ނުވަ ލިބޭގޮތަށް ވަޒީފާއާބެހޭ  ތަ އެފަދަ ކަމަކަށް އުނިކަމެއް 

ާޤނޫނުގެ   އެ  ޚިލާފުކަމެއްކަން  ރޫޙާ  އޮންނަކަމާއި،   2ާޤނޫނުގެ  އެނގެން  އިން  )ނ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ކު ދިނުމުގެ  ޗުއްޓީއެއް  ލިބިދެވޭ  ނުލައި  މުސާރައާ  މުވައްޒަފަކަށް  އެ އެހެންކަމުން،  އިސްކަންދޭންވާނީ  ރިން 

  މުވައްޒަފަކަށް މުސާރައާއެކު ލިބިދެވޭ ޗުއްޓީއެއް ޙައްުޤވާނަމަ، އެ ޗުއްޓީއެއް ދިނުމަށްކަމުގައި ބުރަވެވޭކަމާއި، 

އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު   ދުވަހަށް  7އެހެންކަމުން  ހުށަހެޅި    )ހަތެއް(  މައްސަލަ  ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި  ވާ 

އެ ދީފައިވާކަން  ނެތުމުން،ފަރާތަށް  ދުވަހު   7  އެ  ނގެން  ވަޒީފާއާބެހޭ    )ހަތެއް(  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 
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ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގެ ދަށުން މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީއެއްގައި ހުރުމުގެ ބަދަލުގައި، އެ ާޤނޫނުގެ    43ާޤނޫނުގެ  

ދަށުން  42 ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  ޗުއްޓީ  ވަނަ  ލިބިދެވޭނެސަލާމުގެ  ހުރިނަމަ  ޢިނާޔަތްތަކުގެ މުސާރައާ  ގައި  އި 

ރ. )އަށްހާސް ނުވަސަތޭކަ ހަ ރުފިޔާ ސާޅީސް އަށްލާރި( މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން -/8,906.48ގޮތުގައި  

   މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާކަމުގައި ކަނޑައަޅަން ފެނެއެވެ.

  33.3ގެ މުސާރައިން، މުސާރައިގެ %ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހު  2020މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބެންޖެހޭ   .11

ފަރާތުން 3/1) ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބުނެ  ޚިލާފަށްކަމަށް  ާޤނޫނާ  އުނިކޮށްފައިވަނީ  އިތުރަށް  އަށްވުރެ   )

ކޮވިޑް ކުރިމަތިވެފައިވާ  ދުނިޔެއަށް  ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،  ނުކުތާއަށް  ސަބަބުން   19-ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގެ 

އަސަރުތައް ނޭދެވޭ  މައްސަލަ  އިްޤތިާޞދަށްކުރި  ކޮށްފައިވާއިރު،  ފަރާތްތަކަށްވެސް  އެންމެހައި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ   

ތިތަކާ ގުޅިގެން، އެހެން ފަރާތްތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން،  ރައްދުވާ ފަރާތަށްވެސް އެކަމުގެ ސަބަބުން ދިމާވި ދަ

މުވައް އެއްވެސް  މަޖުބޫރުވިކަމަށާއި،  ގެނައުމަށް  ބަދަލުތަކެއް  އޮނިގަނޑަށް  ވަޒީފާއިން  މުސާރައިގެ  ޒަފަކު 

މަހަކު   ބަދަލުގައި  ފަރާތްތަކުގެ  -/5,000ވަކިކުރުމުގެ  ލިބޭ  މުސާރަ  މަތީގެ  އިން  ރުފިޔާ(  )ފަސްހާސް  ރ. 

އޭޕްރީލް   ކުރުމަށް  ރީސްޓްރަކްޗަރ  ގޮތުން  ވަގުތީ  ނިންމާފައިވާކަމަށާއި،    2020މުސާރަ  ކުންފުނިން  ގައި 

މޭ   ދަށުން  މުސާރައިގެ  މުސާރައިން    2020ރީސްޓްރަކްޗަރކޮށްފައިވާ  މުވައްޒަފެއްގެ  ކޮންމެ  ފެށިގެން  އިން 

މުވައްޒަފަކަށް   ކޮންމެ  ފަރާތުގެ އުނިކުރެވޭނެ މިންވަރު  އަދި މައްސަލަ ރައްދުވި  ބަޔާންކޮށް،  އަންގާފައިވާކަން 

ރީ (2020  އޭޕްރިލް  24)  HR/CIR/2020/04/019ނަންބަރު   ނޯޓިސް ސެލެރީ  ކުރި  ސްޓްރަކްޗަރ 

ނަމަވެސް، އިްޤތިާޞދީ ގޮތުން ހީނަރުކަން އައިކަން  ން އޮތް  ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދީފައިވާކަން އެނގެމައްސަލަ  

ހުށަހަޅާފައިވާ   ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ހުށަހަޅާފައިނުވާއިރު،  ލިޔުމެއް  އެއްވެސް  ސާބިތުކުރުމަށް 

މައް  2020ލް  އޭޕްރި  24  ލިޔުންތަކުން،   ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތަށް ގައި  ހުށަހެޅި  ސަލަ 

ނަންބަރު:   ނޯޓިސް(    HR/CIR/2020/04/019ފޮނުވާފައިވާ  އެންގި  ކުރުމަށް  ރީސްޓަރކްޗަރ  )މުސާރަ 

 ލިޔުމަށް ބެލުމުން އެ ލިޔުމުގައި، 
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“We hereby inform you that we would be able to provide 50% of your total gross salary from 

the month of May 2020 (i.e. 26.04.2020 onwards)” 

 މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،  

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(    9)ޢާންމު ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ާޤނޫނު( ގެ    2020/20ާޤނޫނު ނަންބަރު:  

 ގައި،

ޤާނޫނުގެ   " މި  މެނުވީ،  ޙާލަތްތަކުގައި  އިސްތިސްނާ  ބަޔާންކުރާ  ގައި  )ށ(  މާއްދާގެ  ބަޔާންކުރާ    3މި  މާއްދާގައި  ވަނަ 

ކޮވިޑް ތެރެއިން    19-މުއްދަތުގައި،  ފިޔަވަޅުތަކުގެ  އަންނަނިވި  ފަރާތާމެދު  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ  ގުޅިގެން  އާ 

 ފިޔަވަޅެއް އަޅައިގެންނުވާނެއެވެ.  

ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތުގެ އުޖޫރައިން އެއްވެސް މިންވަރެއް އުނިކުރުން ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތަށް އުޖޫރަ ދިނުމަށް   (1)

 ؛ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތު ފަސްކުރުން

 ؛ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތަށް އުޖޫރަ ނުލިބޭ ގޮތަށް ޗުއްޓީއަށް ފޮނުވުން (2)

 ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތް ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލުން."   (3)

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި،  9މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި، އަދި ހަމަ 

އާ ގުޅިގެން ވަޒީފާދޭ   19-" މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ފަދަ ފިޔަވަޅެއް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އެޅުމަށް ހުއްދަވާނީ، ކޮވިޑް 

 ވިޔަފާރިއަށް ނުރަނގަޅު އަސަރެއް ކޮށްފައިވުމާއެކު، އެފަދައިން ކޮށްފައިވާ ނުރަނގަޅު އަސަރުގެ ސަބަބުން ވަޒީފާދޭ  ފަރާތުގެ

ފަރާތަށް ލިބެމުންއައި އާމްދަނީ ދަށްވެ، އެ އާމްދަނީން މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިން ދެމުން އައިސްފައިވާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް  

 ށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރިއަށް އަސަރުކޮށްފައިވާ ޙާލަތުގައި އެކަންޏެވެ." ދެމުންނުގެންދެވޭ މިންވަރަ 

 މާއި،މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަ 

ފަރާތުގެ އެދުމުގެ މަތިން އޭނާގެ މުސާރައާއި އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތައް ޖަމާކުރެވެނީ 'އާދަމް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި .12

މައްސަލަ ގައި    2017ޖުލައި    31ން  ށަހެޅި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުމިސްބާހް' ކިޔާ ފަރާތެއްގެ އެކައުންޓަށްކަ

އޮންނަކަމާއި،   އަކުން އެނގެން  ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވާ އީމެއިލް  ޖޫން    15އިން    2020މެއި    26ރައްދުވި 

ފަރާތަށް    2020 ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މުއްދަތަށް  ތެރެއިން  ޙަގެ  މުސާރައިގެ  ދުވަހަށްވާ    21އްުޤވާ 

 50ރ. )ސައްބީސް ހާސް ހަތްސަތޭކަ ނަވާރަ ރުފިޔާ ސާޅީސް ފަސް ލާރި( ގެ ތެރެއިން %-/26,719.45



 

 

 ދަ ހޯކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު އިވޯން ގެހްރމަން  VTR/2020/107މައްސަލަ 

                                             

 

26 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:  
 

 

ރ. )ތޭރަ ހާސް ތިން ސަތޭކަ ފަންސާސް ނުވަ ރުފިޔާ ހަތްދިހަ ތިން -/13,359.73އުނިކުރުމަށްފަހު ބާކީވާ  

ގެ މުއްދަތަށްވާ   2020ޖޫން    15އިން    2020މެއި    26މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދީފައިވާކަން  ލާރި(  

 މުސާރަ ސްލިޕް އިން އެނގެން އޮވެއެވެ. 

  2020އާއި ޖޫން    2020މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މެއި   .13

% މުސާރައިން  ކޮވިޑް  50ގެ  ކުންފުނީގެ    19-އުނިކޮށްފައިވަނީ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ގުޅިގެން  އާ 

ޢިނާޔަތްތައް އާމްދަ މުސާރައާއި  އައިސްފައިވާ  ދެމުން  ކުރިން  މުވައްޒަފުންނަށް  އާމްދަނީން  އެ  ދަށްވެ،  ނީ 

ޙާލަތުގައި އަސަރުކޮށްފައިވާ  ވިޔަފާރިއަށް  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  މިންވަރަށް  ކަން  ދެމުންނުގެންދެވޭ 

ހުށަހަޅާފައިނެތު ހެއްކެއް  އެއްވެސް  ރައްދުވި    2020ބަރ  އޮކްޓޯ  25މާއި  ސާބިތުކުރުމަށް  މައްސަލަ  ގައި 

"އެގްޒިބިޓް   ބަޔާނުގެ  ފުރަތަމަ  އެފަރާތުގެ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ގައި  7ފަރާތުން   "

ބަންދުކުރެވުނީ   ގޮތުން  ވަގުތީ  ހޮޓަލް'  ބީޗް  'އެއަރޕޯޓް  ބެލުމުން،  އީމެއިލްތަކަށް  ހުށަހަޅާފައިވާ 

އެނގޭކަ ނޫންކަމުން،  މަރާމާތުކުރުމަށްކަން  ދަށްވެގެން  އިްޤތިޞާދީގޮތުން  ފަރާތުގެ މާއި،  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ގެ ތަރަހައިގެ ތެރެއިންކަމަށް ބުރަވެވެން ނެތަތީ،  އުނިކޮށްފައިވަނީ ާޤނޫނު  50މުސާރައިން %

މުސާރައިން    2020މެއި    25އިން    2020އޭޕްރީލް    26ފަރާތުގެ   މުއްދަތަށްވާ  ރ.  -/19,721.50ގެ 

ލާރި(   ފަންސާސް  ރުފިޔާ  އެކާވީސް  ސަތޭކަ  ހަތް  ހާސް  ހުށަހެޅި  )ނަވާރަ  މައްސަލަ  އުނިކޮށްފައިވާކަމާއި، 

)ތޭރަ ރ-/13,359.73ގެ މުއްދަތަށްވާ މުސާރައިން    2020ޖޫން    15އިން    2020މެއި    26ފަރާތުގެ    .

އުނިކޮ ލާރި(  ތިން  ހަތްދިހަ  ރުފިޔާ  ނުވަ  ފަންސާސް  ސަތޭކަ  ތިން  ރައްދުވި  ހާސް  މައްސަލަ  ށްފައިވާކަން 

އޮތުމުން، އެނގެން  ސްލިޕްތަކުން  މުސާރަ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފައިސާ  އި  ފަރާތުން  ސްވެބަޔާންކުރެވުނު 

 ނަގައިދޭންޖެހޭކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ.

ހަފްތާއަކު   .14 ނުކުމެ  މަސައްކަތަށް  ވަޒީފާގެ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މަސައްކަތްކުރުމަށް   54މައްސަލަ  ގަޑިއިރުގެ 

މައްސަލަ   ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަންގާފައިވާކަމަށް  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ވަނަ މާއްދާގައި،    4އިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސް ވުމުގެ  ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާ ދެމެދު ވެފަ



 

 

 ދަ ހޯކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު އިވޯން ގެހްރމަން  VTR/2020/107މައްސަލަ 

                                             

 

26 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:  
 

 

މަދުވެގެން   ހަފްތާއަކު  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ބަޔާންކޮށްފައި   48މައްސަލަ  ކަމަށް  މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ   ގަޑިއިރު 

އަދި   އެނގޭއިރު  ާޤނޫނުގެ  އޮންނަކަން  އެންމެ    32ވަޒީފާއާބެހޭ  ތެރޭގައި  ހަފްތާއެއްގެ  މާއްދާގައި  ވަނަ 

ކަމަށް ގަޑިއިރަށްވުރެ އިތުރަށް އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ލައްވާ މަސައްކަތް ކުރުވައިގެން ނުވާނެ  48  ގިނަވެގެން

މައްސަލައިގަ  އިރު،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހަފްތާއަކު    އި،ހުށަހެޅިފައިމިވާ  ލައްވާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި   48މައްސަލަ 

އެނގޭ ކުރުވާފައިވާކަން  މަސައްކަތް  ގިނައިން  ހެއްކެއް    ނެގަޑިއިރަށްވުރެ  ނުވަތަ  ލިޔުމެއް  އެއްވެސް 

ހަފްތާއަކު  ތީ،  ހުށަހަޅާފައިނުވާ ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ބެލެވޭކަށް   54މައްސަލަ  މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމަށް  ގަޑިއިރު 

 ނެތެވެ.

 

ޖޫން    15އިން    2020މެއި    26ދުވަހު )  21ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް    2020 .15

މަ  2020 ޢިނާޔަތްއަށް(  މުސާރައާއި  ލިބެންޖެހޭ  މުއްދަތަށް  އެ  އެދިފައިވާ    ހޯދުމަށް  ތައްސައްކަތްކޮށްފައިވާތީ 

އާ ދެމެދު    2020ޖޫން    15އާއި    2020ޖޫން    01ނުކުތާއަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  

ދީފައި ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބުނެ  ނިކުމެފައިނުވާކަމަށް  އުނިކުރެވެންޖެހޭކަމަށް  ވަޒީފާއަށް  ފައިސާ  ވާ 

 މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ އެދުމުގެ މަތިން ގޭގައި ހުރެގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް "އޭ.ބީ.އެޗް ކްލޯޒަރ"  

މަސައްކަތް   ލިޔުމެއްގެ  ކިޔުނު  ކޮށްފައިވާކަ  2020ޖޫން    02ނަމަކަށް  އޮތުމުންނާއި، ގައި  އެނގެން  ން 

ނެތުމުން   އެނގެން  އިންކާރުކޮށްފައިވާކަން  އެކަމަށް  ފަރާތް  ރައްދުވި  ޖޫން   2020މައްސަލަ  އަހަރުގެ  ވަނަ 

  ާޤނޫނުގެ   އަދި ވަޒީފާއާބެހޭ  މަހުގައި  ގޭގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

 ހާލަތްތައް  އުނިކުރެވޭ  އިނާޔަތް  މުސާރައާއި  ދޭ   މުވައްޒަފަކަށް  ށުންދަ  ގެ(ށ)  މާއްދާގެ  ވަނަ  55

  ދޭންނުޖެހޭ   އުޖޫރަ  މުސާރައާއި  ނުނިކުތުމަކީ  މަސައްކަތަށް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ   ،ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު

ނެތްކަމަށް    ފަރާތަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ޙައްެޤއް  ގެހޯދުމު   އަނބުރާ  އެފައިސާ  ނޫންކަމާއި  ސަބަބެއް

 ބުރަވެވެއެވެ. 
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 Final“ގެ މުސާރަ ސްލިޕް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނުދޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް    2020ޖޫން   .16

Settelement Details as of 16.06.2020”    ްގައި   2020ގައި މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ޖޫނ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(    54އިވާތީ، އެ ލިޔުމަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  މުސާރަ ދީފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްީޞލް ހިމަނާފަ

 ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ަޝރުޠުތައް ހިމެނޭ ލިޔުމެއް ކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ. 

ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާއި މައްސަލަ     މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ބަދަލު ހޯދުމަށް އެދިފައިވާއިރު، .17

އެއްބަސްވުމުގެ  ހުށަހެޅި   ވަޒީފާގެ  ވެފައިވާ  ދެމެދު  ފަރާތާ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  މާއްދާއަށް   10ފަރާތާއި  ވަނަ 

ގޮތަށް   މުސާރަލިބޭ  އަހަރަކުވެސް  ކޮންމެ  މުވައްޒަފަށް  ހަމަވުމުން،  އަހަރު  ވަޒީފާއަދާކުރާތާ    30ބެލުމުން، 

 ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ޙައްުޤވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގައި، އެ މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ޙާލަތުގައި މެނުވީ، އެ    41ޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  އަދި ވަ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މުވައްޒަފަކަށް ޙައްުޤވާ އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ބަދަލުގައި، އެއްވެސް ފައިސާއެއް،   39ާޤނޫނުގެ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، ނުވާނެކަމަށް  ދީގެން  ފަރާތުން  ޗުއްޓީގެ    ވަޒީފާދޭ  އަހަރީ  ދަށުން  ާޤނޫނުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ 

 ފައިސާ ދެވޭނީ ޗުއްޓީ ޙައްުޤވުމުންކަން އެނގެއެވެ. 

ވަނަ އަހަރު(    2019)  2019އިން ޖުލައި    2018ފަރާތް ޖުލައި    މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި  17.1

އަދި   ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމާއި،  އެއްކޮށް  ޗުއްޓީ  އަހަރީ  އެފަރާތަށް  2020ގެ  ޗުއްޓީ  އަހަރުގެ  ވަނަ 

 2020ޖޫން    15ގައި ކަމުގައިވާއިރު އެ ޗުއްޓީ ޙައްޤުވުމުގެ ކުރިން،    2020ޖުލައި    17ޙައްުޤވާނީ  

ހުށަހެ މައްސަލަ  ދިނުމަކީ ގައި  ފައިސާ  ޗުއްޓީއަކަށް  ޙައްުޤނުވާ  ވަކިވެފައިވާތީ،  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ޅި 

ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( އިން އެނގެން އޮތަތީ،   41ާޤނޫނުން މަނާކޮށްފައިވާކަމެއްކަން ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ފައި  22.5މައްސަލަ  ގޮތުގައި  ޗުއްޓީގެ  ދިނުމަށް ދުވަހަށް  ސާ 

 ކަނޑައަޅަން ނުފެނެއެވެ. 

މައްސަލަ   .18 އެދިފައިވީނަމަވެސް،  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނަގައިދިނުމަށް  ފީ  ވަކީލުގެ  މައްސަލައިގައި  މި 

އެއްބަސްވުމުގެ   އެ  އެއްބަސްވުމާ  ވަޒީފާގެ  ވެފައިވާ  ދެމެދު  ފަރާތާ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތާއި  ހުށަހެޅި 
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ޚިލާފުވެ ޙާލަތުގައި ބައިވެރިއަކު  ޖެހިއްޖެ  ހުށަހަޅަން  މައްސަލަ  ޓްރައިބުނަލަށް  ނުވަތަ  ކޯޓަކަށް  ކަމާބެހޭ  ގެން 

ާޤނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންކޮށްފިނަމަ ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކިގޮތަކަށް ވަކީލު ފީ ނެގުމަށް ދެ ފަރާތުން  

ވަޒީފާއާބެ ނެތަތީއާއި،  އެއްބަސްވެފައި  އެއްބަސްވުމުގައި  ހުށަހެޅުމާ ވަޒީފާގެ  މައްސަލައެއް  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ހޭ 

)ވަޒީފާއާބެހޭ    R-20/2015ގުޅިގެން ހިނގާ ޚަރަދު ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ނަގައިދޭގޮތަށް ހަމަޖެހިފައި ނުވާކަމަށް  

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނާތީ،   48( ގެ  2015ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދު  

 މަކަށް ނުދެކެމެވެ. ލުގެ ފީއަކީ ހުށަހެޅިފައިވާ މި މައްސަލާގައި ނަގައިދެވޭނެ ބަދަލެއްކަ ާޤނޫނީ ވަކީ 
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 މައްސަލައިގެ ނިންމުން: 

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

 Yvonne)އިވޯން ގެހްރމަން  މަޖިލީހުގައި ދެފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބެލިއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

Gehrmann)     :ުނަންަބރ ފެށިގެން    2019ޖުލައި    17(  C3FT06360)ޕާސްޕޯޓު   ޕްރައިވެޓް  ހޯކްސް  ދައިން 

)ނަންބަރު  ރެޖިސްޓްރޭަޝން  ކުންފުނި)  ލިމިޓެޑް  :C-0109/2007   ެމަާޤމުގައި   ގެ'  މެނޭޖަރ  މާކެޓިން'  ގ  

 15ވަޒީފާގެ އެއްަބސްވުމުގެ މެދު ވެފައިވާ ދެ ފަރާތާ ވިރައްދު މައްސަލަ ފަރާތާއި ހުށަހެޅި މައްސަލަވަޒީފާއަދާކުރަމުންގޮސް، 

ދޭންޖެހޭ ކުރިން  ވަކިވުމުގެ  ވަޒީފާއިން  ދަށުން  މާއްދާގެ  ނޯޓިސް،  ދުވަ  )ތިރީސް(  30  ވަނަ  ގައި    2020މެއި    17ހުގެ 

ނޯޓިސްއާއެކު ވަޒީފާގެ އެއްަބސްވުމުގެ ދަށުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނުލިިބވާ ، އެއިމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ފޮނުވަ

( ގައި  2020މެއި    17ރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ަބޔާންކުރެވިފައިވާނެކަމަށާއި، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހަމަ އެ ދުވަހު )މުސާ

ނި މަސައްކަތަށް  ވަޒީފާގެ  ަބލައިގަނެ،  ނޯޓިސް  ފޮނުވާފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ފަހު  މައްސަލަ  އެންމެ  ކުންނަންޖެހޭ 

ލަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނުލިިބވާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ހަމަޖައްސައި ގެ ނިޔަ  2020ޖޫން    15ތާރީޚުކަމުގައިވާ  

ނަމަވެސް   ފޮނުވާފައިވާކަމަށާއި،  އީމެއިލްއެއް  ުބނެ  ތާރީޚާ  ދޭނެކަމަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޓްރައިިބއުނަލަށް  ވަޒީފާއާެބހޭ 

މުއް  2020ޖޫން    15އިން     2020މެއި    26  ހަމައަށްވެސް ދުވަހުގެ  ޢިނާޔަތްތައް  ވަނަ  މުސާރައާއި  ހިނގާ  ދަތަށް 

ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ މުސާރަ    2020މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިިބފައިނުވާކަމަށާއި، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  

  ހޯކްސް   ދަ  ދޭންޖެހޭކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އެދި    އަށްއިވޯން ގެހްރމަންލިިބފައިނުވާތީ، މިފައިސާއާއި ސްލިޕަކީ  ސްލިޕް  

 ހުށަހެޅި މި މައްސަލައިގައި، ރައްދުވާގޮތަށް ލިމިޓެޑަށް ޕްރައިވެޓް

ހަފްތާއަކު   ކުރަންޖެހޭނީ  މަސައްކަތް  ފަރާތްވެސް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެއްފަދައިން،  މުވައްޒަފުންނޭ  އެހެން    6އޮފީހުގެ 

ޖުމްލަ   ހަފްތާއަކު  ގަޑިއިރުކަމަ   48ދުވަހު  ހަމަޖެހިފައިވާ    48ށާއި،  މަސައްކަތްކޮށްފިނަމަ،  އިތުރަށް  ވުރެ  ގަޑިއިރަށް 

ކުންފުނީގެ   ބަޔާންކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި،  އެއްބަސްވުމުގައި  ވަޒީފާގެ  ލިބިދެވޭނެކަން  ފައިސާ  ގަޑީގެ  އިތުރު  އުޞޫލުން 

ފި ދުވަސް  ހުކުރު  ކަނޑައަޅާފައިވަނީ  ކަމުގައި  ދުވަސްތައް  ހަފްތާއަކު  މަސައްކަތު  ދުވަހު  )ހައެއް(    6ޔަވައި 
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ހުށަހެ މައްސަލަ  ދުވަހަކީ  ހޮނިހިރު  ގޮތުގައި  ޅި  ކަމުގައިވީނަމަވެސް،  ދުވަހެއްގެ  ނުޖެހޭ  ކުރަން  މަސައްކަތް  ފަރާތުން 

ހޮނިހިރު   ގެނެސް،  އިްޞލާޙު  އެއްބަސްވުމަށް  ވަޒީފާގެ  އެފަރާތުގެ  ހުށަހެޅުމުން،  އެދި  ދުވަހަކީ ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް 

  23އިން ފެށިގެން    2020މާރިޗު    23  " ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސައިދީފައިވާނެކަމަށާއި،unpaidމުސާރަ ނުލިބޭ " 

ދުވަހަށް އެފަރާތުން މަސައްކަތަށް ނުނިކުމެ ގޭގައި )ބައްތިރީސް(    32ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ޖުމްލަ    2020އޭޕްރީލް  

މެޑިކަލް    ޓީއެއްކަމަށް ބުނެ އެ ދުވަސްތަކަށް މުސާރައާއި އިނާޔަތް ލިބިދިނުމަށް އެދިޗުއް  ގެހުރި ދުވަސްތަކަކީ ސަލާމު

ނަމަވެސް،  އްސެޓްފިކެޓެ އެދުނު  ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް  އިންތިޒާމް  މަސައްކަތްކުރުމުގެ  ގޭގައި  އެފަދަ    ހުށަހަޅައި 

ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޕޯޓަލްތަކާއި ވަީޞލަތްތަކަކީ   އިންތިޒާމްއެއް ހަމަޖައްސައި ދެވިފައިނުވަނީ، ކުންފުނީގެ މަސައްކަތްތައް

އެދުވަސްވަރު   ނުވާތީއާއި،  ކަމުގައި  ޕޯޓަލްތަކެއް  ކުރެވިފައިވާ  އިންތިޒާމް  ގޮތަށް  ވެވޭ  އެކްސެސް  ބޭރުން  އޮފީހުން 

ކަށް ފަރުވާ  އޮފީހުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަ އެހެން މާބަނޑު ފަރާތްތަކާއި، ހަކުރު ބަލި، އާތްރައިޓިސް ފަދަ ބަލިތަ

ރިސްކް" މުވައްޒަފުންވެސް ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅާއެކު އޮފީހަށް ނިކުމެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާތީ، -ހޯދަމުންދިޔަ "ހައި

ހުށަހެ ދެމެދު ޅި  މައްސަލަ  ފަރާތާއި  އެ  މުވައްޒަފުންނާއި  އެފަދަ  ހަމަޖައްސައިދިނުމަކީ  އިންތިޒާމެއް  ޚާއްަޞ  ފަރާތަށް 

އިންތިޒާމް  ނެތަފާތުކުރެވިގެންދާ މަސައްކަތްކުރެވޭނެ  ބޭރުގައި  އޮފީހުން  ކަމުގައިވާތީކަމަށާއި،  ކަމެއް 

ދުވަސް ނަގާފައިވުމުން    19ފަރާތުން އެހާތަނަށް ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި    ޅިހަމަޖެހިފައިނުވާތީއާއި، މައްސަލަ ހުށަހެ

އި، މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓް ހުށަހަޅާފައިވަނީ މައްސަލަ ދުވަސްކަމުގައިވާތީއާ)އެގާރަ(    11ސަލާމުގެ ޗުއްޓީއިން ބާކީ އޮތީ  

ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގެ ދަށުން    43ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ މާބަނޑު ފަރާތެއް ކަމުގައިވާތީކަމަށްވުމުން، ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

މުސާ ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދަށުން  އިޚްތިޔާރުގެ  ލިބިދީފައިވާ  ާޤނޫނުން  ފަރާތަށް  ގޮތަށް  ވަޒީފާދޭ  ނުލިބޭ  ރަ 

  32އާ ދެމެދު ހިނގާ    2020އޭޕްރީލް    23އިން ފެށިގެން    2020މާރިޗު    23  ޗުއްޓީއެއް ދިނުމަށް ނިންމީކަމަށާއި،

)ހަތަރު(    4ދުވަސްކަމަށާއި،  ބާކީ  )އަށާވީސް(    28ދުވަހުގެ ތެރެއިން މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ދީފައިވާނީ  )ބައްތިރީސް(  

މުގެ ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސައި، އެ ދުވަސްތަކަށް ޖެހޭ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް މައްސަލަ  ދުވަސް މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް ސަލާ

 ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދީފައިވާނެކަމަށާއި،
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ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ  އިން ފެށިގެން މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑަށް ބަދަލުގެންނަން މަޖުބޫރުވީ،    2020އޭޕްރީލް    26

އި  19-ކޮވިޑް ސަބަބުން  ކޮށްފައިވާއިރު،  ާޞތިޤް ގެ  ފަރާތަކަށްވެސް  ހުރިހާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އަސަރު  ނޭދެވޭ  ކުރި  ދަށް 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި    ކަމަށާއި އަދި އެކަންފަރާތަށްވެސް އެކަމުގެ ސަބަބުން ދިމާވި ދަތިތަކާ ގުޅިގެން  މައްސަލަ ރައްދުވި

ފަފަރާތަށް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މީގެއިތުރުން  ޗުއްޓީއެއް އަންގާފައިވާނެކަމަށާއި،   އަހަރީ  އެއްވެސް  ހައްގުވާ  ރާތަށް 

 ނެތްކަމަށް ބަޔާންކޮށް ދަ ހޯކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ޖަވާބުދާރީވެފައިވާއިރު،  

ދުވަހުގެ   )އަށާވީސް(  28  ދެވޭނީ   ގިނަވެގެން  އެންމެ  މުވައްޒަފަކަށް  ދަށުން  ގެ(  ބ )  މާއްދާގެ  ވަނަ  43  ޤާނޫނުގެ  ވަޒީފާއާެބހޭ

ޗުއްޓީ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މުއްދަތަށް  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ސެޓްފިކެޓްގައި  މެޑިކަލް  ކަމުގައިވީނަމަވެސް،  ޗުއްޓީއެއް 

)ަބއްތިރީސް(   32އާ ދެމެދު ހިނގާ    2020އޭޕްރީލް    23އިން ފެށިގެން    2020ޗު  ރިމާ  23ހަމަޖައްސައިދިނުމުގެ ގޮތުން،  

ދުވަސް މުސާރަ  )ހަތަރެއް(    4ދުވަސްކަމާއި، އަދި ާބކީ  )އަށާވީސް(    28ރަ ނުލިޭބގޮތަށް ދީފައިވާނީ  ދުވަހުގެ ތެރެއިން މުސާ

ސަލާމު ފަރާތަށް ލިޭބގޮތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި  ޖެހޭ  ދުވަސްތަކަށް  އެ  ހަމަޖައްސައި،  ޗުއްޓީ  ގެ 

އިން   ”Final Settlement Details as of 16.06.2020“ވާ   ދީފައިވާކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައި

)ހަތަރު( ދުވަހަށްވާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް    4)އެގާރަ( ދުވަހުގެ ތެރެއިން    11އެނގެން އޮންނަކަމާއި، ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގެ  

ަބޔާންކޮށް ވެސް  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ލިިބފައިވާކަމަށް  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  ާބކީ  މައްސަލަ  )ހަތެއް(    7ފައިވާތީ،  

  43، ވަޒީފާއާެބހޭ ޤާނޫނުގެ  ދުވަހުގެ ސަލާމުގެ ޗުއްޓީއެއް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޙައްޤުވާކަން އެނގެން އޮންނާތީއާއި

މުސާރަ ދަށުން  ގެ  )ބ(  މާއްދާގެ  ސަލާމުގެ   ވަނަ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދެވިފައިވާއިރު،  ޗުއްޓީއެއް  ނުލިޭބގޮތަށް 

)ހަތެއް( ދުވަސް އޮތްކަން އެނގެން އޮންނާތީ، ސަލާމުގެ ޗުއްޓީއަކީ މުސާރައާއެކު ޙައްޤުވާ    7އްޓީގެ ގޮތުގައި ޙައްޤުވާ  ޗު

ރ. )އަށްހާސް -/8,906.48  ޖެހޭ  )ހަތެއް( ދުވަހުގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކަށްވާ ފައިސާގެ ގޮތުގައި  7ޗުއްޓީއެއްކަމުން އެ  

ށްލާރި( މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާކަމުގައި ނުވަސަތޭކަ ހަ ރުފިޔާ ސާޅީސް އަ

  19-އުނިކޮށްފައިވަނީ ކޮވިޑް  50ގެ މުސާރައިން %  2020ޖޫން  އަދި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މެއި  ކަނޑައަޅައި،  

  ދެމުން   ކުރިން  މުވައްޒަފުންނަށް  އާމްދަނީން  އެ  ،ދަށްވެ  ނީގެ އާމްދަނީ އާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ކުންފު

ފަރާތުގެ  މިންވަރަށް  ދެމުންނުގެންދެވޭ  ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި  އައިސްފައިވާ ރައްދުވި    ވިޔަފާރިއަށް   މައްސަލަ 



 

 

 ދަ ހޯކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު އިވޯން ގެހްރމަން  VTR/2020/107މައްސަލަ 
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ސާބިތުކުރު  ޙާލަތުގައި  އަސަރުކޮށްފައިވާ އެކަން  ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  މަށް  ކަމަށް 

އުނިކޮށްފައިވަނީ ާޤނޫނާ އަދި    50އެއްވެސް ހެއްކެއް ހުށަހަޅާފައިނެތުމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މުސާރައިން %

ގެ މުސާރައިން    2020ޖޫން    އަދިވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މެއި  

-/13,359.73)ނަވާރަ ހާސް ހަތް ސަތޭކަ އެކާވީސް ރުފިޔާ ފަންސާސް ލާރި( އާއި  ރ.  -/19,721.50އުނިކޮށްފައިވާ  

ލާރި(   ތިން  ހަތްދިހަ  ރުފިޔާ  ނުވަ  ފަންސާސް  ސަތޭކަ  ތިން  ހާސް  )ތޭރަ  ގެހްރމަން  ުހށެަހިޅ    ަމްއސަަލރ.  އިވޯން 

(Yvonne Gehrmann)     ަނ ަފިއާސ،    ަގއިިދުނަމްށއަށް  ިމ  )ަކނަޑއަަޅިއ،  އިން    (2021  މާރިޗު  09މިއަދު 

ބަންދުނޫން(   )ރަސްމީ  ތެރޭ  އެކާވީސް)  21ފެށިގެން  ދުވަހުގެ  )ރަސްމީ  އޭނާއަށް  (  ހަމަޖެހޭތާ  އެކަން  ދިނުމަށްފަހު 

މައްސަލަ  05ބަންދުނޫން(   މި  އެންގުމަށް  ލިޔުމުން  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ދުވަހުގެތެރޭ  ރައްދުވި  )ފަހެއް(  ދަ   

 ގެ މައްޗަށް އަންގައި އަމުރުކޮށް މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ.  ްޑިލިމެޓހޯކްސް ޕްރައިވެޓް 

 

 1142 ރަޖަބު 25

 2021 މާރިޗު 09

 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 

 

 ފާޠިމަތު މަހީރާ މުޙައްމަދު 
 މެންބަރު ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ                                                   

 


