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ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު
މައްސަލަ ނަންބަރު:

116/VTR/2020

މައްސަލައިގެ ބާވަތް:

މުސާރަ ނުލިބުން

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު:

 08ޖުލައި 2020

މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު:

 31އޮކްޓޫބަރު 2021

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:

ސިތީ ރަހްމަތު ބޮންގްސޯ( ،ސްރީލަންކާ)
(ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު)N7809178 :

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް:

ޔޯމަން އޭޖެންސީސް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޝން ނަންބަރު)C-0126/1996 :
(ކުންފުނި ރެޖިސްޓްރޭ ަ

މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ:
މި މައްސަލައަކީ ސިތީ ރަހްމަތު ބޮންގްސޯ 01 ،އޮކްޓޫބަރު  2019އިން ފެށިގެން ޔޯމަން އެޖެންސީސް (މޯލްޑިވްސް)
ޤމު އަދާކުރަމުންދާ ފަރާތެއްނަމަވެސް ،ސިތީ ރަހްމަތު ބޮންގްސޯއާއި
ޝނަލްގެ މަ ާ
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގައި ސޭލްސް ޕްރޮފެ ަ
ޤނޫނު ނަންބަރު 2/2008
ޔޯމަން އެޖެންސީސް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ދެމެދު އެއްބަސްވެފައިވާގޮތާއިާ ،
ޤވާ މުސާރަ
ޞލާއި ޚިލާފަށް ސިތީ ރަހްމަތު ބޮންގްސޯއަށް ޙައް ު
ޤނޫނު) ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އު ޫ
(ވަޒީފާއާބެހޭ ާ
ޤސްދުގައި އިޙުމާލުވެ ،ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި
ދިނުމުގައި ޔޯމަން އެޖެންސީސް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ަ
ޤވާ އުޖޫރަ ޔޯމަން އެޖެންސީސް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް
އެއްބަސްވެފައިވާގޮތަށް ސިތީ ރަހްމަތު ބޮންގްސޯއަށް ޙައް ު
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ޔޯމަން އެޖެންސީސް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް
މައްސަލަ ނަންބަރު116/VTR/2020 :

ސިތީ ރަހްމަތު ބޮންގްސޯ ހުށަހެޅި މައްސަލަ

ޤވާ މުސާރައާއި
ލިމިޓެޑުން ސިތީ ރަހްމަތު ބޮންގްސޯއަށް ފުރިހަމައަށް ދީފައިނުވާތީ ،ސިތީ ރަހްމަތު ބޮންގްސޯއަށް ޙައް ު
ޢިނާޔަތްތައް ދިނުމުގައި ޔޯމަން އެޖެންސީސް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެފައިވާ
ޤނޫނު) ގެ  50ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް
ޤނޫނު ނަންބަރު ( 2/2008ވަޒީފާއާބެހޭ ާ
އެއްބަސްވުމާއިާ ،
ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި ،މާރިޗު  2020ގައި ސިތީ ރަހްމަތު ބޮންގްސޯގެ އަސާސީ މުސާރައިގެ ތެރެއިން ސިތީ ރަހްމަތު
ބޮންގްސޯއަށް ދީފައިނުވާ ( USD448ހަތަރުސަތޭކަ ސާޅީސް އަށް އެމެރިކާ ޑޮލަރު) އާއި ،އެޕްރިލް  2020އާއި މޭ
ޤވާ އަސާސީ މުސާރައަށްވާ USD3,438
 2020އާއި ޖޫން  2020ގައި ސިތީ ރަހްމަތު ބޮންގްސޯއަށް ޙައް ު
(ތިންހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ތިރީސް އަށް އެމެރިކާ ޑޮލަރު) އާއި ،އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު މަސްތަކުގެ "ލިވިންގ އެލަވަންސް"
އަށްވާ  30،000/-ރ( .ތިރީސްހާސް ރުފިޔާ) އާއި ،ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން މި މައްސަލަ ނިންމާ ދުވަހާ ހަމައަށް
ޤވާ އަސާސީ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކަކީ ޔޯމަން އެޖެންސީސް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް
ސިތީ ރަހްމަތު ބޮންގްސޯއަށް ޙައް ު
ލިމިޓެޑުން ސިތީ ރަހްމަތު ބޮންގްސޯއަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ކަމުގައި ކަނޑައަޅައި އެފައިސާ އެކީ އެއްފަހަރާ ދިނުމަށް
ޔޯމަން އެޖެންސީސް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށާއި ،ވަޒީފައާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގައި
ޤނޫނީ ވަކީލުން ޢައްޔަނުކުރުމަށް ހޭދަކުރަންޖެހުނު ޚަރަދުގެ ބަދަލު ދިނުމަށް ޔޯމަން އެޖެންސީސް
ޞލުކުރުމަށް ާ
ތަމް ީ
(މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ޔޯމަން އެޖެންސީސް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާ ގޮތަށް  08ޖުލައި  2020ގައި ސިތީ ރަހްމަތު ބޮންގްސޯ ވަޒިފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުން
ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

މެންބަރުގެ ރައުޔު
ޢަބްދުﷲ މިފްރާޒް ނިޒާރުގެ ރައުޔު
މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން:
 .1މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްކަމުގައިވާ ސިތީ ރަހްމަތު ބޮންގްސޯ (ސްރީލަންކާ) (ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު)N7809178 :
(މީގެ ފަހުން "މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް" ގެ ގޮތުގައި މުޚާޠަބުކުރެވޭ ފަރާތް) ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް
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ޔޯމަން އެޖެންސީސް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް
މައްސަލަ ނަންބަރު116/VTR/2020 :

ސިތީ ރަހްމަތު ބޮންގްސޯ ހުށަހެޅި މައްސަލަ

މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް
ނަޒަރުކުރާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
 1.1މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ  01އޮކްޓޫބަރު  2019އިން ފެށިގެން ޔޯމަން އެޖެންސީސް (މޯލްޑިވްސް)
ޝން ނަންބަރު( )C-0126/1996 :މީގެ ފަހުން "މައްސަލަ
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ކުންފުނި ރެޖިސްޓްރޭ ަ
ޤމު އަދާކުރަމުންދިޔަ
ޝނަލްގެ މަ ާ
ރައްދުވި ފަރާތް" ގެ ގޮތުގައި މުޚާޠަބުކުރެވޭ ފަރާތް) ގެ ސޭލްސް ޕްރޮފެ ަ
ފަރާތެއްކަމަށާއި ،އެފަރާތަށް އުޖޫރައިގެ ގޮތުގައި މަހަކު ( USD1,146އެއްހާސް އެއްސަތޭކަ ސާޅިސް ހައެއް
އެމެރިކާ ޑޮރަލު) އާއި ،ލިވިންގ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މަހަކު 10،000/-ރ( .ދިހަހާސް ރުފިޔާ)
ލިބެމުންދިޔަކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
ޝކުވާ
ަ
 1.2މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާ ދެކޮޅަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް
ޤވާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކަކީ ވަޒީފާގެ ގުޅުން
ހުށަހެޅުމުގެ އަސާސަކީ ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޙައް ު
ޤނޫނު
ޤވާ އުޖޫރައެއްކަމަށްވާއިރު ،އަދި ާ
ދެމިއޮތްހާހިނދަކު ކޮންމެ މަހަކު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޙައް ު
ޤނޫނު) ގެ  50ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މަދުވެގެން މަހަކު އެއްފަހަރު
ނަންބަރު ( 2/2008ވަޒީފާއާބެހޭ ާ
މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ދިނުމަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ލާޒިމުވެގެންވާކަމަށް ކަނޑައަޅާފައި އޮތްނަމަވެސް،
ޤނޫނު ނަންބަރު
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާއި ދެމެދު އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތާއި ާ
ޞލާއި ޚިލާފަށް ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް
ޤނޫނު) ގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އު ޫ
( 2/2008ވަޒީފާއާބެހޭ ާ
ޤސްދުގައި އިހުމާލުވެ ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް
ޤވާ އުޖޫރަ ދިނުމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ަ
ޙައް ު
ޤވާ އުޖޫރަ ،ދެފަރާތުގެ މެދުގައި އެއްބަސްވެފައިވާގޮތަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ދީފައިނުވާތީ ކަމުގައި
ޙައް ު
ބަޔާންކޮށްފައި އޮވެއެވެ.
 1.3އެގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ މިއަދާ ހަމައަށްވެސް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާގައި ދެމިހުރި
ޤވާ ،މަހުން މަހަށް އެފަރާތަށް ދެމުންދިޔަ
ފަރާތެއްކަމުގައިވީނަމަވެސް ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޙައް ު
މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ފުރިހަމައަށް ލިބިފައިނުވާކަމަށާއި ،އެގޮތުން  13އޭޕްރީލް  2020ގައި މައްސަލަ
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ޔޯމަން އެޖެންސީސް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް
މައްސަލަ ނަންބަރު116/VTR/2020 :

ސިތީ ރަހްމަތު ބޮންގްސޯ ހުށަހެޅި މައްސަލަ

ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މާރިޗު  2020ގެ އަސާސީ މުސާރައިގެ ތެރެއިން ( USD698ހަސަތޭކަ ނުވަދިހަ އަށެއް
އެމެރިކާ ޑޮރަލު) އަދި އެމަހުގެ "ލިވިންގް އެލަވަންސް" ދިނުމަށްފަހު ،މާރިޗު  2020ގެ އަސާސީ މުސާރައިގެ
ބާކީ ފައިސާއާއި ،އޭގެ ފަހުން ފާއިތުވެދިޔަ އޭޕްރީލް  ،2020މޭ  2020އަދި ޖޫން  2020ގެ މުސާރައާއި
ޢިނާޔަތުގެ އެއްވެސް މިންވަރެއް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދީފައިނުވާކަމަށް
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ޞއްޙީ ކުއްލި
ި
 1.4ކޮވިޑް 19-ގެ ބަލިމަޑުކަމުން ސަލާމަތްވުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެޅި ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން
ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިއުލާނުކުރުމާއެކު ،ގްރޭޓަރ މާލެ ސަރަޙައްދު ލޮކްޑައުން ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމެވުމާ
ގުޅިގެން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ އޮފީސް ވަގުތީގޮތުން ބަންދުކުރުމާއެކު މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ
އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާގެ މަސައްކަތަށް އޮފީހަށް ނުނިކުތުމަށް އެންގުމަށްފަހު މިއަދާއި ހަމައަށްވެސް
މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވަޒީފާގެ މަސައްކަތަށް އެނބުރި ނިކުތުމަށް
އަންގާފައިނުވާކަމަށާއި ،މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވަޒީފާގެ މަސައްކަތަށް
އެނބުރި ނިކުތުމަށް އަންގާފައި ނުވިނަމަވެސް ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ
މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިހުރި ފަރާތަކަށްވީހިނދު ،އަދި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި
ފަރާތަށް ވަޒީފާގެ މަސައްކަތަށް ނިކުތުމަށް އެންގުމުން ވަގުތުން މަސައްކަތަށް ނިކުމެވޭ ޙާލަތުގައި ހުންނަންޖެހޭ
ފަރާތަކަށްވީހިނދު ،މަސައްލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހުއްދަ ނެތި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ހަމަޖައްސަންޖެހޭ
އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމުން މެނުވީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވަޒިފާގެ މަސައްކަތަށް އެނބުރި ނިކުމެވެން
ނެތްކަމަށްވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައި އޮވެއެވެ.
 1.5އެގޮތުން

މައްސަލަ

ރައްދުވި

ފަރާތުގެ

ހުއްދަ

ނުވަތަ

އެފަރާތުން

ހަމަޖައްސަންޖެހޭ

އިންތިޒާމުތައް

ޤއުމަށް އެ ފަރާތަށް ދެވެން ނެތްއިރު ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި
ހަމަޖެއްސުމުން މެނުވީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ަ
ޤވާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތް ލިބުމެއްނެތި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ދިރިއުޅުމުގެ އިންތިޒާމުތައް
ފަރާތަށް ޙައް ު
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ޔޯމަން އެޖެންސީސް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް
މައްސަލަ ނަންބަރު116/VTR/2020 :

ސިތީ ރަހްމަތު ބޮންގްސޯ ހުށަހެޅި މައްސަލަ

ޟރޫރީ ބޭނުންތައް ފުއްދުމަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައްކުރުމުގައި
ަ
ހަމަޖެއްސުމާއި ،ކުލި ދެއްކުމާއި ،އެނޫންވެސް
ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކާއި ކުރިމަތިވެފައިވާކަމަށްވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.
ޤވާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ދިނުމުގައި
 .2މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޙައް ު
ޤނޫނު ނަންބަރު 2/2008
މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާއިާ ،
ޤނޫނު) ގެ  50ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި ،މާރިޗު  2020ގައި
(ވަޒީފާއާބެހޭ ާ
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އަސާސީ މުސާރައިގެ ތެރެއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދީފައިނުވާ USD448
(ހަތަރުސަތޭކަ ސާޅީސް އަށް އެމެރިކާ ޑޮލަރު) އާއި ،އެޕްރިލް  2020އާއި މޭ  2020އާއި ޖޫން  2020ގައި
ޤވާ އަސާސީ މުސާރައަށްވާ ( USD3,438ތިންހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ތިރީސް އަށް
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޙައް ު
އެމެރިކާ ޑޮލަރު) އާއި ،އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު މަސްތަކުގެ "ލިވިންގ އެލަވަންސް" އަށްވާ 30،000/-ރ.
(ތިރީސްހާސް ރުފިޔާ) އާއި ،ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން މި މައްސަލަ ނިންމާ ދުވަހާ ހަމައަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި
ޤވާ އަސާސީ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް
ފަރާތަށް ޙައް ު
ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ކަމުގައި ކަނޑައަޅައި ،އެފައިސާ އެކީ އެއްފަހަރާ ދިނުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މައްޗަށް
ޤނޫނީ ވަކީލުން
ޞލުކުރުމަށް ާ
އަމުރުކޮށްދިނުމަށާއި ،ވަޒީފައާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ތަމް ީ
އައްޔަނުކުރުމަށް ހޭދަކުރަންޖެހުނު ޚަރަދުގެ ބަދަލު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދިނުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ
މައްޗަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށްކަން އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' އަށް ނަޒަރުކުރުމުން އެނގެން
އޮވެއެވެ.
 2.1އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  19ނޮވެންބަރު  2020ގައި ހުށަހެޅި 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ފުރަތަމަ
ބަޔާން' ގެ  5.4ވަނަ ނުކުތާގައި އެފަރާތުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ ދޫކޮށް އެނބުރި މައްސަލަ
ޤވާ މުސާރައާއި،
ޤއުމަށް ދިޔަ ދުވަހާ ހަމައަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޙައް ު
ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ަ
ޤއުމަށް ދިޔުމަށް
ޝން އެލަވަންސް އަދި އެހެންވެސް ޢިނާޔަތްތަކާއި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ަ
އެކޮމޮޑޭ ަ
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ޔޯމަން އެޖެންސީސް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް
މައްސަލަ ނަންބަރު116/VTR/2020 :
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ހިނގައިދިޔަ ޚަރަދަކި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ޒިންމާވާންޖެހޭ ،އެ ފައިސާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް
ލިބެންޖެހޭ ފައިސާކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެވެ.
 .3މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މި މައްސަލައިގައި ޖަވާބުދާރީވީއިރު ޖުމުލަގޮތެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މައްސަލަ ރައްދުވި
ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދީފައިވާ ލެޓަރ އޮފް އެމްޕްލޯއީމަންޓް އޮފަރ ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ޝވަރާ ކުރެވި އެއްބަސްވެވިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މައްސަލަ
ގޮތުގެ މަތިން އަދި ފަހުން ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި މަ ް
ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހަމަޖައްސައިދެމުންދިޔަ
ކަމަށާއި ،މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަކީ ފަތުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތު އަދި ހޮސްޕިޓަލިޓީ ސިނާޢަތަށް ބޭނުންވާ ފުޑް
އެންޑް ބެވަރޭޖާސް ސަޕްލައިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކުރަމުން އައި ފަރާތެއްކަމަށާއި ،މުޅި
ޞއްޙީ ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވިޔަފާރިއަށް
ި
ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވި ކޮވިޑް  19ގެ
އެތަކެއް މާލީ ގެއްލުންތަކަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހިފައިވާކަމަށާއި ،އެކަމުގެ ސަބަބުން ވިޔަފާރިއަށް ގެއްލުން ކުޑަކުރުމުގެ
ގޮތުން ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް ނިންމައި ،އެކަން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް
އީމެއިލްގެ ޒަރިއްޔާއިން  26މާރިޗު  2020ގައި އަންގާފައިވާނެކަމަށާއި ،އެގޮތުން މާރިޗު  2020ގައި މުސާރައިގެ
ގޮތުގައި މުވައްޒަފުންނަށް ލިބެމުން އައި މުސާރައިގެ  75%ދިނުމަށާއި ،އޭޕްރީލް މަހުން ފެށިގެން އެކި
މުވައްޒަފުންނަށް އެކި އިންސައްތައިން މުސާރައިން އުނިކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަން އަންގާފައިވާނެކަމަށާއި ،އެގޮތުގެ
މަތިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށްވެސް މާރިޗު  2020ގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި  75%އަށްވާ ފައިސާ އެ ފަރާތަށް
ދީފައިވާނެކަމަށާއި ،މިކަމާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެއްވެސް ގޮތަކަށް އަދި އެއްވެސް މިންވަރަކަށް
ޟކޮށްފައިނުވާކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައި އޮވެއެވެ.
އިޢުތިރާ ް
 3.1މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާގައި މިއަދާ ހަމައަށް ދެމިހުރި ފަރާތެއް
ޞއްޙީ ބަލިމަޑުކަން ފެތުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުން  15އޭޕްރީލް  2020ގައި
ި
ނޫންކަމަށާއި ،ކޮވިޑް 19-ގެ
ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން ފުރަބަންދު އިޢުލާނުކުރުމާއި ހަމައަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ
މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން ދިޔައީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ އޮފީސް ހުޅުވައި ،އޮފީހަށް މުވައްޒަފުން
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ޔޯމަން އެޖެންސީސް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް
މައްސަލަ ނަންބަރު116/VTR/2020 :

ސިތީ ރަހްމަތު ބޮންގްސޯ ހުށަހެޅި މައްސަލަ

ހާޒިރުވެގެންކަމަށާއި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެއްވެސް ސަބަބެއް އެންގުމެއްނެތި މާރިޗު  2020ގެ
ފަހުކޮޅުން

ފެށިގެން

އޮފީހަށް

ހާޒިރުވުން

ހުއްޓާލާފައިވާކަމަށާއި،

އޭޕްރީލް

2020

ގައި

ފުރަބަންދު

އިޢުލާނުކުރުމުގެ ކުރިއަށްވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އޮފީހަށް ހާޒިރުވެފައި ނުވާކަމަށްވެސް މައްސަލަ
ރައްދުވި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައި އޮވެއެވެ.
 3.2މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ  06އޭޕްރީލް  2020ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން
މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ ޑެންބީ ވިލިއަމްސްއަށް މެސެޖެއް ފޮނުވާފައިވާކަމަށާއި ،އެ
މެސެޖުގައި  05އޭޕްރީލް  2020ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފޮނުވާފައިވާ މެސެޖު ނުލިބޭކަމަށް
ޝދިޔާ ބުނެފައިވާކަމަށާއި ،ފޮނުވި މެސެޖް "ތިރީގައި އެވަނީ"
ާ
މައްސަލަ ރައްދުވި ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފު
ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި އެގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ޖެނެރަލް
މެނޭޖަރާ ދެމެދު ދެކެވުނު ވާހަކައަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،މަސައްކަތުގައި ކޮންސެންޓްރޭޓްކޮށްގެން އިތުރަށް ކުރިއަށް
ދިޔުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޙާލަތު ތަން ނުދޭ ކަމަށާއި ،އަދި އެ ހިނދުން ފެށިގެން މައްސަލަ
ހުށަހެޅި

ފަރާތުގެ

ވަޒީފާގެ

މަސްއޫލިއްޔަތުން

ދޫކޮށްދިނުމަށް

އަދަބުވެރިކަމާއެކު

އެދޭކަމަށް

ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އިސްވެދެންނެވުނު މެސެޖު ފޮނުވުމަށްފަހު އޭގެ ފަހުން
ޟރުވެފައިނުވާކަމަށާއި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެ މެސެޖު ފޮނުވުމުން
މިއަދާ ހަމައަށްވެސް ވަޒީފާއަށް ހާ ި
އެފަރާތުގެ ނިޔަތަކީ އަދާކުރަމުން ދިޔަ ވަޒީފާއިން ވަކިވުންކަން އެނގޭތީ ،އެ ފަރާތުން އަދާކުރަމުންދިޔަ
ވަޒީފާގެ ދަށުން ކުރެވެމުންދިޔަ މަސައްކަތްތަކުގެ ހޭންޑް އޯވަރ ހެދުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ފޯނުން
ގުޅައި އަންގާފައިވީނަމަވެސް ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މިއަދާ ހަމައަށްވެސް އެކަން ކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި،
ޤބޫލުކުރެވިގެން
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާގައި ދެމިހުރި ފަރާތެއްކަން ަ
އޮފީހަށް ނިކުތުމުގެ ނިޔަތުގައި ފުރަބަންދުގެ ފަހުން އެއްވެސް ސިފައެއްގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް
އެއްވެސް ޒަރިއްޔާއަކުން އެކަން ސާފުކުރުމުގެ ގޮތުން މުޢާމަލާތްކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި
ފަރާތަށް އޭޕްރީލް ،މޭ އަދި ޖޫން  2020ގެ މުސާރަ ލިބިފައިނުވާތީ އެކަމާ ގުޅިގެން އެ ފަރާތުން މައްސަލަ
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ޔޯމަން އެޖެންސީސް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް
މައްސަލަ ނަންބަރު116/VTR/2020 :

ސިތީ ރަހްމަތު ބޮންގްސޯ ހުށަހެޅި މައްސަލަ

ޝކުވާއެއް ކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މިހާރު
ަ
ރައްދުވި ފަރާތުގެ ކިބައިގައި އެއްވެސް
ޤއުމަށް އެނބުރި ގޮސްފައިވާކަމަށާއި ،މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް މިކަމުގައި އެއްވެސް އިންތިޒާމެއް
ަ
ހަމަޖައްސާފައިނުވާއިރު އެފަދަ ހުއްދައެއްވެސް އެ ފަރާތަށް ދީފައިނުވާނެކަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަކަން
ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
 3.3މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާ ދެމެދު ހެދިފައިވާ ލެޓަރ އޮފް އެމްޕްލޯއީމަންޓް އޮފަރ
ޤނޫނީ ޚިދުމަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން
ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހޯދާ ާ
ޤނޫނީ ވަކީލެއްގެ ޚިދުމަތް ހޯދައި ،އެކަމަށް
ދައްކާނެކަމަށް އެއްބަސްވެފައިނުވާތީ ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ާ
ހޭދަކުރަންޖެހުނު

ޚަރަދަކީ

މައްސަލަ

ރައްދުވި

ފަރާތުގެ

ކިބައިން

ނަގައިދެވޭނެ

ފައިސާއެއްކަމުގައި

ނުދެކޭކަމަށާއި ،ސަބަބަކީ ގަވާއިދު ނަންބަރު ( 2015/R-20ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދު )2015
ގެ  48ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން ހިނގާ
ޤނޫނީ ވަކީލެއްގެ
ޚަރަދު ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ނަގައިދޭގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިނުވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއިާ ،
ޚިދުމަ ތް ހޯދުމަކީވެސް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން ކުރާ ޚަރަދަކަށްވާތި ،އެ މާއްދާގެ ތަރަޙައިގެ ތެރެއަށް
މި ފައިސާ ފެތޭތީ ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެދިފައިވާ ފައިސާ ނަގައިދެވޭނެ ކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި
ފަރާތުން ނުދެކޭކަމަށްވެސް ބަޔާންކޮށްފައި އޮވެއެވެ.
ޤވާ މުސާރައާއި
 .4މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި އެދިފައިވަނީ ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޙައް ު
ޤނޫނު ނަންބަރު
ޢިނާޔަތްތައް ދިނުމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ދެފަރާތުގެ މެދުގައި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާއި ާ
ޤނޫނު) ގެ  50ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފުވެފައިނުވާކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި 2020 ،ވަނަ
( 2/2008ވަޒީފާއާބެހޭ ާ
އަހަރުގެ މާރިޗު މަހުގެ އަސާސީ މުސާރައިން ދީފައިނުވާ މިންވަރާއި  2020ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް ،މޭ އަދި ޖޫން
މަހުގެ އަސާސީ މުސާރައާއި ލިވިންގ އެލަވަންސްގެ ފައިސާ އަދި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން މިމައްސަލަ ނިންމާ
ޤވާ އަސާސީ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކަކީ ޔޯމަން އެޖެންސީސް
ދުވަހާ ހަމައަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޙައް ު
(މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ދޭންޖެހޭ ފައިސާއެއް ނޫން ކަމުގައި ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި ،ވަޒީފާއާބެހޭ
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ޔޯމަން އެޖެންސީސް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް
މައްސަލަ ނަންބަރު116/VTR/2020 :

ސިތީ ރަހްމަތު ބޮންގްސޯ ހުށަހެޅި މައްސަލަ

ޤނޫނީ ވަކީލުން ޢައްޔަނުކުރުމަށް ހޭދަކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުގެ ބަދަލު މައްސަލަ
ޞލުކުރުމަށް ާ
ޓްރައިބިއުނަލުގައި ތަމް ީ
ރައްދުވި ޔޯމަން އެޖެންސީސް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ދެއްކުމަށް އަމުރުކޮށް އަންގާނެ ތަނެއް
ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށްކަން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހެޅި 'މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު' އަށް
ނަޒަރުކުރުމުން އެނގެން އޮވެއެވެ.
ޤނޫނު ނަންބަރު ( 10/96ދިވެހިރާއްޖޭގެ
 .5ކުންފުނީގެ ކަންކަން ހިންގަންވާނީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަކުންކަމަށް ާ
ޤނޫނު) ގެ  44ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނައިރު ،ކުންފުންޏަށް މާލީ ގޮތުން
ކުންފުންޏާބެހޭ ާ
ގެއްލުންވާކަމަށް

ކަނޑައެޅުމާއި،

އެފަދަ

ކަންކަމާ

ގުޅިގެން

އަޅާނެ

އެކަށީގެންވާ

ފިޔަވަޅުތައް

ނިންމުމަކީ

އެކުންފުންޏެއްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުންތަކެއްކަމަށްވާތީ ،މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ކުޑަކުރުމަށް
ނިންމާފައިވާކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ފާހަގަކުރާ ނިންމުމަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ބޯޑުން
ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްކަމަށް ނުވާތީ ،އެ ނިންމުން ބަޔާންކޮށް ފޮނުވާފައިވާ އީމެއިލަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން
މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިން އުނިކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމުގެ ގޮތުގައި ރިޢާޔަތްކުރެވޭނެ ޑޮކިއުމެންޓެއް ކަމަށް
ނުދެކޭކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވީނަމަވެސް ،ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބައެއް މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް
ޤނޫނެއް
އެހެން ފަރާތަކަށް ޙަވާލުނުކުރެވޭނެކަމަށް ނުވަތަ ޑެލިގޭޓް ނުކުރެވޭނެކަމަށް ބަޔާންކުރާ އެއްވެސް ާ
ޤކުރެވިފައިވާކަން އެނގެން ނެތަތީ ،ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބައެއް މަސްއޫލިއްޔަތުތައް
ޞދީ ު
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތަ ް
ޤނޫނީ ހުރަހެއް އޮތް ކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ .އަދި އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު "ޑީޑް އޮފް
އެހެން ފަރާތަކަށް ޙަވާލުކުރުމުގެ ާ
ޟއަށް އަސަރުކުރާނެކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ.
ޓްރަސްޓް" އެއްބަސްވުމުގެ ސަބަބުން މިމައްސަލައިގެ މައު ޫ
ޞލުވުމަށްޓަކައި ،އަންނަނިވި ނުކުތާތަކާ ގުޅިގެން ގޮތެއް
 .6މި މައްސަލައިގައި ޢަދުލުވެރި ނިންމުމަކަށް ވާ ި
ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ.
 6.1މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާނަމަ ވަކިވެފައިވަނީ ކޮން
ތާރީޚެއްގައިކަން؛ އަދި
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ޔޯމަން އެޖެންސީސް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް
މައްސަލަ ނަންބަރު116/VTR/2020 :

ސިތީ ރަހްމަތު ބޮންގްސޯ ހުށަހެޅި މައްސަލަ

 6.2މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  2020ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗު މަހުގެ އުޖޫރައިން
އުނިކޮށްފައިވާ ފައިސާއާއި 2020 ،ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހާއި ،މޭ މަހާއި ،ޖޫން މަހުގެ އުޖޫރައާއެކު
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން މައްސަލަ ނިމޭ ދުވަހާއި ހަމައަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އުޖޫރަ
ނަގައިދެވޭނެ ހަމައެއް އޮތްކަން ނުވަތަ ނެތްކަން؛ މިއެވެ.
 .7މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާނަމަ ވަކިވެފައިވާ ތާރީޚު
ކަނޑައެޅުމުގައި އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
 7.1މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މައްސަލަ ރައްދުވިފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވަނީ  06އޭޕްރީލް  2020ވަނަ
ދުވަހުކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބުނާ ބުނުމަށް ނަޒަރުކުރާއިރު ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ
ޟއްޔާގައި؛
ޤ ި
ނަންބަރު ަ 2010/SC-A/02
" ....ޢާންމު އުޞޫލެއްގެ ގޮތުގައި މަދަނީ ޚުޞޫމާތްތަކުގައި ޘާބިތުކުރުމުގެ ބުރަ ( )Onus probandiއުފުލުމަކީ ދަޢުވާކުރާ
ފަރާތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް ކަމާއި ،މި މާނާގައި ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަކީ ހަމައެކަނި ދަޢުވާ ކޯޓަށް އުފުލާ ފަރާތް ނޫންކަމާއި އޭގެ އިތުރުން
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުން ދަޢުވާގެ ދިފާޢުގައި ކުރާ ދިފާޢީ ދަޢުވާ ޘާބިތުކުރުމަކީ އެފަރާތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް ކަމާއި ،އެހެންކަމުން
ދަޢުވާއެއްގައި އެއް ޚަސްމު އަނެއް ޚަސްމާ ކުރިމަތިކުރާ "ދަފްޢު" ( )Pleaޘާބިތުކުރުމުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އުފުލަންޖެހޭ ފަރާތަކީ އެ
'ދަފްޢެއް' އެ ދަފްޢެއް ކުރާ ފަރާތްކަން އެންގެން އޮންނަ އޮތުމެވެ".

މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި ،އަދި ގަވާއިދު ނަންބަރު ( R-20/2015ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ
ގަވާއިދު  )2015ގެ  42ވަނަ މާއްދާގައި؛
"މިމާއްދާގެ (ހ) (ށ) އަދި (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކާއި ،ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ގަވާއިދަކުން ކަނޑައެޅިގެން
ވަކި ގޮތަކަށް ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް ބަޔާންކުރާ މައްސަލަތައް ފިޔަވައި ،ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން
ކަމެއް ސާބިތުކުރުމަކީ އެކަމެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ".

ޟއްޔާއާއި ގަވާއިދު ނަންބަރު R-
ޤ ި
މި އިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވީހިނދު ،އިސްވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަ
( 20/2015ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދު  )2015ގެ  42ވަނަ މާއްދާގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ
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ޔޯމަން އެޖެންސީސް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް
މައްސަލަ ނަންބަރު116/VTR/2020 :

ސިތީ ރަހްމަތު ބޮންގްސޯ ހުށަހެޅި މައްސަލަ

ޞލުގެ ދަށުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން  06އޭޕްރީލް  2020ގައި
އު ޫ
ވަކިވެފައިވާކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ޒިންމާއެއްކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ.
 7.2މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވަނީ  06އޭޕްރީލް 2020
ގައިކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި ،މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެ ނުކުތާއަށް ބާރުދިނުމުގެ ގޮތުން
މައްސަލަ

ހުށަހެޅި

ފަރާތް

ކޮށްފައިވާ

މުޢާމަލާތްތަކެއްކަމަށް

ބުނެ

މެސެޖުގެ

ޝޓް
ސްކްރީން ޮ

ކޮޕީ

ހުށަހަޅާފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި ،އެ މެސެޖު ކޮށްފައިވާ ތާރީޚެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  06އޭޕްރީލް 2020
ކަމާއި ،އެމެސެޖުގައި؛
“Hi Denby,
Thank you for talking to me today
Taking into consideration on what you said I think the best I could do is to step
down, as I am not in a state of mind to move on further and to concentrate on work
Hereby humbly request you to release me from my duties with immediate effect
Best Regards
”Sithy

މިފަދައިން

ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން

އެނގޭކަމާއި،

މިމެސެޖުތައް

މައްސަލަ

ހުށަހެޅި

ފަރާތުން

ކުރިކަމަށް

ޞއްޙަކަން
ަ
އިންކާރުކޮށްފައިވާތީއާއި ،އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފޮނުވާފައިވާކަމަށް ބުނާ މެސެޖުތަކުގެ
ޤރީނާއެއް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ ،އިސްވެ
ކަށަވަރުކުރުމަށް އެއްވެސް ހެއްކެއް ނުވަތަ ަ
ޝޓް ކޮޕީއަށް މި މައްސަލަ ނިންމުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރެވިފައެއްނުވާނެއެވެ.
ބަޔާންކުރެވުނު މެސެޖުގެ ސްކްރީން ޮ
 7.3މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މަސައްކަތް ކުރުން ހުއްޓާލާފައިވާކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބުނާ ބުނުމާ
ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މާރިޗު  2020ގެ ފަހު ކޮޅުގައި
ގޭގައި މަޑުކޮށްފައިވަނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ބަލިވެގެންކަމަށާއި ،އޭގެ ފަހުން މާލެ ފުރަބަންދު
ކުރަންޖެހުމާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި އެހެން މުވައްޒަފުންވެސް އޮފީހަށް ނުނިކުމެ ،ކުރަންޖެހޭ
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ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ .ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives
ވެބްސައިޓް | Website: www.employmenttribunal.gov.mv :ފެކްސް | Fax: 3308774 :ފޯންPhone: 3307701 :

ޔޯމަން އެޖެންސީސް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް
މައްސަލަ ނަންބަރު116/VTR/2020 :

ސިތީ ރަހްމަތު ބޮންގްސޯ ހުށަހެޅި މައްސަލަ

ޞލުން ކުރަމުންދާކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާކަމަށާއި،
މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ އު ޫ
ކޮވިޑުގެ ޙާލަތު ރަނގަޅުވުމުން މުވައްޒަފުން އޮފީހަށް ނިކުތުމަށް އަންގާފައިވާކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އެންގި އިރު
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އޮފީހަށް ނިކުތުމަށް އަންގާފައިނުވާކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން މައްސަލަ ރައްދުވި
ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ފަދައިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މަސައްކަތް ހުއްޓާލާފައިނުވާކަމަށް 08
ސެޕްޓެންބަރު  2021ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގައި ބޭއްވުނު މައްސަލަ ބަލާ މަޖިލީހުގައި މައްސަލަ
ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައި އޮވެއެވެ.
 7.4އޭގެ

އިތުރުން

މައްސަލަ

ހުށަހެޅި

ފަރާތް

ވަޒީފާއަށް

ޟރުވެފައިނުވާތީ،
ޙާ ި

ޟރުނުވާ
ޙާ ި

ސަބަބު

އޮޅުންފިލުވުމަށްޓަކައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މުޢާމަލާތްކުރަން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން ހުށަހެޅިފައިވާ
އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމަކުން އެނގެން ނެތްކަމާއި ،މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ  17މާރިޗު 2020
ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ’ ‘sebastin.Michelއަށް ފޮނުވާފައިވާ އީމެއިލްގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި
ފަރާތުގެ 'ސިގްނޭޗަރ' ގައި ހިމަނާފައިވާ ފޯނު ނަންބަރަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ފޯނު ނަންބަރު
ކަމަށާއި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  06އެޕްރީލް  2020ގައި ފޮނުވާފައިވާ މެސެޖާ ގުޅިގެން މައްސަލަ
ޝޓް
ޮ
ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ގުޅުމަށް މަސައްކަތްކޮށް  07އެޕްރީލް  2020ގައި ފޮނުވާފައިވަ މެސެޖުގެ ސްކްރީން
ކޮޕީއެއް  17ފެބުރުވަރީ  2021ގައި 'މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ  1ވަނަ ބަޔާން' އާ އެކު ހުށަހަޅާފައި
ޝޓް ކޮޕީއަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ
ޮ
އޮތްނަމަވެސް ،އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު މެސެޖުގެ ސްކްރީން
ނަންބަރަށް ކޮށްފައިވާ މެސެޖެއްކަން އެނގެން ނެތަތީ ،މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް
ޟރުނުވާ ސަބަބު ބެލުމަށާއި ،އެފަރާތް ވަޒީފާއަށް ނެރުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް
ވަޒީފާއަށް ޙާ ި
މުޢާމަލާތް ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވާކަން އެނގެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ޞއްޙީ ބަލިމަޑުކަން ފެތުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުން  15އޭޕްރީލް  2020ގައި ދިވެހި
ި
 7.5ކޮވިޑް 19-ގެ
ސަރުކާރުގެ

ކަމާބެހޭ

އިދާރާއިން

ފުރަބަންދު

އިޢުލާނުކުރުމާއި

ހަމައަށް

މައްސަލަ

ރައްދުވި

ފަރާތުގެ

މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން ދިޔައީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ އޮފީސް ހުޅުވައި ،އޮފީހަށް މުވައްޒަފުން
ޞަފްޙާ  29ގެ 12
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ޔޯމަން އެޖެންސީސް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް
މައްސަލަ ނަންބަރު116/VTR/2020 :

ސިތީ ރަހްމަތު ބޮންގްސޯ ހުށަހެޅި މައްސަލަ

ހާޒިރުވެގެންކަމަ ށާއި ،ފުރަބަންދުގެ މުއްދަތު ނިމި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ އޮފީސް ހުޅުވާ މަސައްކަތް
ފެށިފައިވީނަމަވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް އެދިފައިވާތީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އޮފީހަށް ނިކުތުމަށް އަންގާފައިނުވާނެކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން
ބުނެފައިވާއިރު ،ގަވާއިދު ނަންބަރު ( 2010/R-7ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް އަންނަ ބިދޭސީންގެ ވާރކް
ވީޒާއާބެހޭ ގަވާއިދު) ގެ  16ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި؛
"ވާރކް ވީޒާ ލިބިގެން ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީއަކު ވަޒީފާއިން ވަކިވެގެން ފުރައިގެން ދިޔުމުން އޭނާއަށް ދީފައިވާ ވާރކް
ވީ ޒާ ކެންސަލްކުރުމަށް ތިރީގައި އެވާ ތަކެއްޗާއެކު އެމީހާއަށް ވަޒީފާދިން ފަރާތުން އިމިގްރޭޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އަދި ބިދޭސީ
މީހާ ރާއްޖެއިން ފުރައިގެން ދާންދެން ބިދޭސީ މީހާގެ އެންމެހައި ޒިންމާތަކާ ހަވާލުވާންޖެހޭނީ ވަޒީފާ ދިން ފަރާތުންނެވެ.
.1

ވީޒާ ކެންސަލް ފޯމު (ފުރިހަމަކޮށްފައި)

.2

ޕާސްޕޯޓް ކޮޕީ

.3

ދޫކޮށްފައިވާ ވީޒާ ކާޑު"

މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް އެދިފައިވާފަދައިން އެ
ފަރާތް ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލުމަށްޓަކައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މައްޗަށް އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު މާއްދާގައި
ލާޒިމުކުރާ

ޒިންމާތައް

އަދާކޮށް،

މައްސަލަ

ރައްދުވި

ފަރާތުގެ

މައްޗަށް

ލާޒިމުކުރާ

އިލްތިޒާމުތައް

ހަމަޖައްސައިދީފައިވާކަން އެނގެންނެތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ޤބޫލުކުރެވިގެން
 7.6މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާގައި ދެމިހުރި ފަރާތެއްކަން ަ
އޮފީހަށް ނިކުތުމުގެ ނިޔަތުގައި ފުރަބަންދުގެ ފަހުން އެއްވެސް ސިފައެއްގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް
އެއްވެސް ޛަރިއްޔާއަކުން އެކަން ސާފުކުރުމުގެ ގޮތުން މުޢާމަލާތް ކޮށްފައިނުވާކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި
ޟރުނުވާ ސަބަބު ހޯދުމަށްޓަކައި
ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއަށް ހާ ި
މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މުޢާމަލާތް ކޮށްފައިވާކަން އެނގެން ނެތްކަމާއި ،އަދި
ޟރުނުވާނަމަ އެފަރާތާމެދު އެކަށީގެންވާ އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ބާރު މައްސަލަ ރައްދުވި
އެފަރާތް ޙާ ި
ފަރާތަށް ލިބިމެ ،އެފަދަ އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
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ޔޯމަން އެޖެންސީސް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް
މައްސަލަ ނަންބަރު116/VTR/2020 :

ސިތީ ރަހްމަތު ބޮންގްސޯ ހުށަހެޅި މައްސަލަ

 7.7އެހެންކަމުން އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު އެންމެހައި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ
ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވަނީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން 06
އޭޕްރީލް  2020ގައިކަމަށް ބުރަނުވެވެއެވެ.
 .8މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ އެންގުމެއްނެތި ރާއްޖެ ދޫކޮށް ދިޔުމަކީ ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން އަންނަ
ބިދޭސީންގެ ވާރކް ވީޒާއާބެހޭ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފިލައިގެން ދިޔުންކަމަށް ބެލެވިދާނެފަދަ
ޤވާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ނުލިބި،
ޢަމަލެއްކަމަށާއި ،ނަމަވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެފަރާތަށް ޙައް ު
ދިރިއުޅެމުންދިޔަ ތަނަށް ދައްކަންޖެހޭ ކުލި އަދާނުކޮށް ،އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވާރކް ވީޒާއާމެދު ވާނެ
ޞލުގެ ތެރެއިން ކުރެވޭނެ
ގޮތެއް ނޭނގި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ރާއްޖެއިން ފުރައިގެން ދިޔުމަކީ ޢާންމު އު ޫ
ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި ،އެޙާލަތުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނޭނގުމުން ،އެކަމަށް ޙައްލެއް
ޞބަތްވާ ސްރީލަންކާގެ އެމްބަސީގެ
ހޯދުމަށް އެދިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ނި ް
އެހީއަށް އެދި ،ކުރި މަސައްކަތުން އެތައް ދުވަހެއް ފަހުން  11އޮގަސްޓު  2020ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ
ޤއުމަށް ގޮސްފައިވަނީ ޢާއިލާގެ އެހީތެރިކަމާއެކު
ޤއުމަށް ދެވޭގޮތް ވެފައިވާކަމަށާއި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ަ
ަ
އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ޓިކެޓް ނަގައިގެންކަމަށާއި ،މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެނބުރި
ޤއުމަށް
ަ

ފޮނުވާލުމުގައި

އެއްވެސް

އިންތިޒާމެއް

ހަމަޖައްސާފައިނުވާނެކަމަށާއި،

އެފަދަ

ހުއްދައެއްވެސް

ޤރާރަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން
ދީފައިނުވާނެކަމަށް ބުނެ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ޖަވާބުގައި ވެފައިވާ އި ު
ޤރާރެއްކަމުގައި
ޤބޫލުކުރާކަމަށް ވެފައިވާ އި ު
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ ވަޒީފާގައި ދެމިހުރި މުވައްޒަފެއްކަމަށް ާ
ބެލެވޭކަމަށާއި ،މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާއި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން
މައްސަލަ

ރައްދުވި

ފަރާތުން

އަދާކޮށްފައިވާ

އިލްޒާމުތައް

އަދާނުކޮށް

ހުރުމަކީ

އެއިލްޒާމުތަކުން

ރެކެވޭނެ

ޤއުމަށް ފޮނުވާލުމަށްޓަކައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން
ކަމެއްނޫންކަމަށާއި ،އެގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ަ
ޤއުމަށް ފޮނުވުމުގައި އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގެ
މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވާކަމަށާއި ،އެގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތް ަ
ޝދިޔާ އިބްރާހީމްގެ ފަރާތުން ކަމާ ގުޅުންހުރި
ަ
ގޮތުން މައްސަލަ ރައްދުވި ކުންފުނީގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ
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ޔޯމަން އެޖެންސީސް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް
މައްސަލަ ނަންބަރު116/VTR/2020 :

ސިތީ ރަހްމަތު ބޮންގްސޯ ހުށަހެޅި މައްސަލަ

އިދާރާތަކާއި މުޢާމަލާތްތަކެއް ކޮށްފައިވާތީ ،މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ އެއްވެސް އެހީތެރިކަމެއްނެތި ،މައްސަލަ
ޤތާ
ޤ ަ
ޤއުމަށް ދިޔައީކަމަށް ބުނާ ބުނުމަކީ ޙަ ީ
ރައްދުވި ފަރާތަށް އެންގުމާކާނުލައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ަ
އެއްގޮތަށް ބުނާ ބުނުމެއް ނޫންކަމަށާއި ،މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހުއްދައެއްނެތި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން
ޤއުމަށް ދިޔަ ދިއުމަކީ ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާދޫކޮށް ދިޔައީކަމަށް ބެލިނަމަވެސް ،އެދުވަހާ
އެފަރާތުގެ ަ
ޝން އެލަވަންސް އަދި އެހެންވެސް
ޤވާ މުސާރައާއި ،އެކޮމަޑޭ ަ
ހަމައަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޙައް ު
ޤއުމަށް ދިއުމަށް ހިނގާދިޔަ ޚަރަދަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން
ޢިނާޔަތްތަކާއި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ަ
ޒިންމާވާންޖެހޭ ،އެފައިސާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބޭންޖެހޭ ފައިސާކަމުގައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން
 19ނޮވެންބަރު  2020ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ފުރަތަމަ ބަޔާން'
ގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮވެއެވެ.
 8.1މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އިސްވެ ބުނެވުނު ނުކުތާއަށް ބާރުދިނުމުގެ ގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ސްރީލަންކަން އެއަރލައިންސް ލިމިޓެޑުގެ ބުކިންގ ރިފަރަންސް
ޤއުމުކަމުގައިވާ
ނަންބަރު  08( 00920Zއޮގަސްޓް  )2020ލިޔުމުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އަމިއްލަ ަ
ސްރީލަންކާއަށް ފުރި ބުކިންގ ރެފެރެންސްއާއި ޓިކެޓް ޕާރޗޭޒް ސްލިޕް ހުށަހަޅާފައިވާކަން އެނގެން
އޮންނަކަމާއި ،އެ ޕާރޗޭޒް ސްލިޕްއަށް ބެލުމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ފުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 11
އޮގަސްޓު

2020

ގައިކަމާއި

އަދި

ޕަރޗޭސް

ޓިކެޓު

ގަނެފައިވަނީ

165،540

(އެއްލައްކަ

ފަސްދޮޅަސްފަސްހާސް ފަސްސަތޭކަ ސާޅީސް ސްރީލަންކަން ރުޕީސް) އަށްކަން އެނގެން އޮވެއެވެ.
 8.2ވާރކް ވީޒާ ލިބިގެން ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީ ފަރާތެއްގެ އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލް އަދި ވާރކް
ވީޒާ ކެންސަލްކުރަން އެދެވޭނީ އެ ފަރާތެއް ވަޒީފާއިން ވަކިވެ ރާއްޖެއިން ފުރައިގެން ދިޔުމުންކަން ގަވާއިދު
ނަންބަރު ( 2010/R-7ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް އަންނަ ބިދޭސީންގެ ވާރކް ވީޒާއާބެހޭ ގަވާއިދު) ގެ
 16ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އިން އެނގެން އޮތުމުންނާއި ،ގަވާއިދު ނަންބަރު ( 2010/R-7ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ
އަދާކުރުމަށް އަންނަ ބިދޭސީންގެ ވާރކް ވީޒާއާބެހޭ ގަވާއިދު) ގެ  16ވަނަ މާއްދާގައި؛
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ޔޯމަން އެޖެންސީސް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް
މައްސަލަ ނަންބަރު116/VTR/2020 :

ސިތީ ރަހްމަތު ބޮންގްސޯ ހުށަހެޅި މައްސަލަ

"ވާރކް ވީޒާ ލިބިގެން ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީއަކު ވަޒީފާއިން ވަކިވެގެން ފުރައިގެން ދިޔުމުން އޭނާއަށް ދީފައިވާ ވާރކް
ވީޒާ ކެންސަލްކުރުމަށް ތިރީގައި އެވާ ތަކެއްޗާއެކު އެމީހާއަށް ވަޒީފާދިން ފަރާތުން އިމިގްރޭޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އަދި ބިދޭސީ
މީހާ ރާއްޖެއިން ފުރައިގެން ދާންދެން ބިދޭސީ މީހާގެ އެންމެހައި ޒިންމާތަކާ ހަވާލުވާންޖެހޭނީ ވަޒީފާ ދިން ފަރާތުންނެވެ".

މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،އެ ގަވާއިދުގެ  16ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި؛
"ވާރކް ވީޒާ ލިބިގެން ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރަން އުޅޭ ބިދޭސީއަކު އެމީހާއަށް ވަޒީފާ ދިންފަރާތުގެ ހުއްދައެއް ނެތި ފުރައިގެން
ހިގައްޖެނަމަ ނުވަތަ ފުރައިގެން ދިއުމަށްފަހު  30ދުވަހަށްވުރެ ގިނަދުވަހު ރާއްޖެނައިސް ހުރެއްޖެނަމަ ،އެމީހާއަށް ދީފައިވާ ވާރކް
ވީޒާ ކެންސަލް ވާނެއެވެ .އަދި މިފަދަ ބިދޭސީއަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ވީޒާގައި ރާއްޖެ ގެނައުމަށް ބޭނުންވާ ނަމަ އެބިދޭސީއަކު ފުރާތާ 30
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރީޝަނަށް އަންގަންވާނެއެވެ .ވަޒީފާ ދިންފަރާތުގެ ހުއްދަލިބިގެން
ފުރައިގެންދާ ފަރާތްތައް ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި  30ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވާނަމަ ،އިމިގްރޭޝަނަށް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ .އަދި މިފަދަ
ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އަންގާފައި ނުވާނަމަ އެފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ވީޒާ އެފަރާތެއް ފުރައިގެންދާތާ  30ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
ކެންސަލްވާނެއެވެ".

ޤކުރާއިރު ،މަސައްކަތްކުރުމުގެ ވީޒާ ދަށުން
ޤވާއިދުގެ މިމާއްދާ ތަޠުބީ ު
މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި ،މި ަ
މަސައްކަތްކުރުމަށް އަންނަ ބިދޭސީއެއްގެ ވާރކް ވީޒާ ކެންސަލްކުރުމަށްފަހު އެ ބިދޭސީމީހާ ދިވެހިރާއްޖެއިން
ސްރީލަންކާއަށް ފުރުވާލުމަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ޒިންމާވާންޖެހޭކަމެއްކަމަށް ބުރަވެވޭތީއާއި ،މި މައްސަލައިގައި
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ސްރީލަންކާއަށް ފުރާފައިވަނީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހުއްދައެއް އޮވެގެންކަން
އެނގެން ނެތުމުންނާއި 11 ،އޮގަސްޓު  2020ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ފުރުމަށްފަހު ( 30ތިރީސް)
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަނބުރި ދިވެހިރާއްޖެއަށް އައިސްފައިވާކަން އެނގެން ނެތަތީ 11 ،އޮގަސްޓު  2020އިން
ފެށިގެން ( 30ތިރީސް) ދުވަސް ހަމަވާ ދުވަހު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވާރކް ވީޒާ ކެންސަލްވާނެކަމާއި،
އެހެންކަމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާ ދުވަހަކި 11
އޮގަސްޓު  2020އިން ފެށިގެން  30ދުވަސް ހަމަވާ ދުވަސްކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ.
 .9މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ދޭންޖެހޭ ފައިސާހުރިތޯ ބެލުމުގައި އަންނަނިވި ކަންތައްތައް
ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
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ޔޯމަން އެޖެންސީސް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް
މައްސަލަ ނަންބަރު116/VTR/2020 :

ސިތީ ރަހްމަތު ބޮންގްސޯ ހުށަހެޅި މައްސަލަ

 9.1މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ  01އޮކްޓޫބަރު  2019އިން ފެށިގެން ޔޯމަން އޭޖެންސީސް (މޯލްޑިވްސް)
ޕްރައިވެޓް

ލިމިޓެޑުގައި

ވަޒީފާ

އަދާކުރަމުންއައި

މުވައްޒަފެއްކަމާއި،

މައްސަލަ

ހުށަހެޅި

ފަރާތް

ޤމުގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި
ޤމުކަމާއި ،އެ މަ ާ
ޝނަލްގެ މަ ާ
އަދާކުރަމުންދިޔައީ އެ ކުންފުނީގެ ސޭލްސް ޕްރޮފެ ަ
( USD1250.00އެއްހާސް ދުވިސައްތަ ފަންސާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ލިބޭނެކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި
ފަރާތަށް ދީފައިވާ ލެޓަރ އޮފް އެމްޕްލޯއީމަންޓް އޮފަރ ލިޔުމުގައި އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި ،ނަމަވެސް
ފަހުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާ ދެމެދު އަނގަބަހުން އެއްބަސްވެވިފައިވަނީ
މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ( USD1,146.00އެއްހާސް އެއްސަތޭކަ ސާޅީސް ހައެއް އެމެރިކާ ޑޮލަރު) އާއި
ލިވިންގ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި 10،000/-ރ( .ދިހަހާސް ރުފިޔާ) ދިނުމަށްކަން ދެފަރާތުގެ ބަހުންނާއި،
މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
 9.2މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތު އަދި ހޮސްޕިޓަލިޓީ ސިނާޢަތަށް ބޭނުންވާ ފުޑް އެންޑް
ބެވަރޭޖަސް ސަޕްލައިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކުރަމުން އައި ފަރާތެއްކަމަށާއި ،މުޅި ދުނިޔެއަށް
ޞއްޙީ ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވިޔަފާރިއަށް އެތަކެއް
ި
ކުރިމަތިވި ކޮވިޑް 19-ގެ
މާލީ ގެއްލުންތަކަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހިފައިވާކަމަށާއި ،މިގޮތުން ވިޔަފާރިއަށް ގެއްލުން ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން
ހަރުދަނާ ފިޔުވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް ނިންމާ އެކަން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް އީމެއިލްގެ
ޒަރިއްޔާއިން  26މާރިޗް  2020ގައި އަންގާފައިވާނެކަމަށާއި ،އެގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށްވެސް
މާރިޗު  2020ގެ މުސާރައިގެ  75%އަށްވާ ފައިސާ ދީފައިވާނެކަމަށާއި ،އަދި  06އެޕްރީލް  2020ގައި
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަމިއްލައަށް ވަކިވެފައިވާތީއާއި ،މާރިޗް މަހު ފަހުކޮޅުން ފެށިގެން އެއްވެސް ދުވަހަކު
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއަށް ހާޒިރުވެ މަސައްކަތްކޮށްފައިނުވާތީ ،މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ
ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އޭޕްރީލް ،މޭ ،ޖޫން އަދި އޭގެ ފަހުންވެސް އެއްވެސް މަހެއްގެ މުސާރަ ދީފައިނުވާނެކަމަށް
މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،
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ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ .ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives
ވެބްސައިޓް | Website: www.employmenttribunal.gov.mv :ފެކްސް | Fax: 3308774 :ފޯންPhone: 3307701 :

ްޔޯމަން އެޖެންސީސް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށ
116/VTR/2020 :ުމައްސަލަ ނަންބަރ

ްއެފަރާތުނ

ްމެއިލްތަކެއ

ަސިތީ ރަހްމަތު ބޮންގްސޯ ހުށަހެޅި މައްސަލ

ާބުނ

ްފޮނުވާފައިވާކަމަށ

ްމުވައްޒަފުންނަށ

ްފަރާތުނ

ިރައްދުވ

ަ މައްސަލ9.3

 ގައި ފޮނުވާފައިވާ މެއިލްގައި؛2020 ު މާރިޗ26 ް އެގޮތުނ،ިހުށަހަޅާފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއ
“e. Expenses:
•

Again, NOTHING is to be without my approval!

i.

Salaries
We will have to cut salaries to survive. This will be easier to deal with for
some of us than the others:
suggest the following:
a. March: Everyone is paid 75% of current total salary + accommodation
allowance apart from Kobir, Alamin and Monir who are all quite law paid,
and will therefore receive full salaries.
b. April onwards (Until business resumes as normal) as per attachment.
c. All who pay for accommodation should speak to their landlords and offer
50% of current rent paid until the end of the situation so that the full
reduction in salary / accommodation is not felt only by us. Anyone who
needs help with this conversation (if it doesn’t go well) should speak to
Shadiya, who will then speak to the landlord on your behalf.
d. I will speak to Thushara about his salary, he is to be paid $200 from
March onwards.
e. I will speak to Connel tomorrow about his salary but please pay him 60%
March.”

 ހަމަ އެ މެއިލްގައި؛،ިމިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގޭކަމާއ
"Dear Team,
Please find below the Recovery plan compiled by Mr Denby in regard to the
Covid-10 crisis
18 ެ ގ29 ާޞަފްޙ
ެ ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖ.ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ
Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives
Phone: 3307701 :ް | ފޯނFax: 3308774 :ް | ފެކްސWebsite: www.employmenttribunal.gov.mv :ްވެބްސައިޓ

ޔޯމަން އެޖެންސީސް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް
މައްސަލަ ނަންބަރު116/VTR/2020 :

ސިތީ ރަހްމަތު ބޮންގްސޯ ހުށަހެޅި މައްސަލަ

Payments
Do not make any payments to anyone without my approval, we will not pay GST,
MPL or anyone else before we have the conversations outlined below with them
Cashflow reporting-Responsibility of shadiya/Ahnaf
I need daily updates of
1.Cash at bank
"2.Collections that day

މި ޢބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ.
ޤނޫނު) ގެ  50ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި؛
ޤނޫނު ނަންބަރު ( 2/2008ވަޒީފާއާބެހޭ ާ
ާ 9.4
"ވަގުތީ މުވައްޒަފަކަށް ލިބެންވާ މުސާރަ ފިޔަވައި ،އެހެން ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށްވެސް ،މަދުވެގެން މަހަކު އެއްފަހަރު މުސާރަ
ދޭންވާނެއެވެ".

މި

ޢިބާރާތުން

ބަޔާންކުރެވިފައިވާއިރު،

ވަޒީފާއާބެހޭ

ޤނޫނުގެ
ާ

55

ވަނަ

މާއްދާގެ

(ށ)

ގައި

ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ އަންނަނިވި ޢިބާރާތުންނެވެ.
"(ށ) ވަޒީފާދޭ އެއްވެސް ފަރާތަކުން އޭނާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރައިން އެއްވެސް އެއްޗެއް އުނިކުރެވޭނީ
އަންނަނިވި ޙާލަތުތަކުގައެވެ.
( )1ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ނުވަތަ ކޯޓު އަމުރަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އުނިކުރަންޖެހޭ އެއްޗެއް އުނިކުރުން؛
( )2ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން މުވައްޒަފަކަށް ހޯދައިދީފައިވާ ގެއެއް ނުވަތަ ދިރިއުޅޭނެ ތަނެއް ހޯދުމަށް ،ނުވަތަ ކުއްޔަށް
ހިފުމަށް ދީފައިވާ ،ނުވަތަ އޭނާ އެމުވައްޒަފަކަށް ވިއްކާ މުދަލަކަށް ލިބެންވާ ފައިސާއާ ގުޅޭގޮތުން ނުވަތަ އޭނާ އެ
މުވައްޒަފަކަށް ދޫކުރާ ލޯނަކާ ނުވަތަ އޭނާ ގެރެންޓީކޮށްދީގެން ހޯދައިދޭ ލޯނަކާ ނުވަތަ މުސާރައިގެ އެޑްވާންސްގެ
ގޮތުގައި ދީފައިވާ ޢަދަދަކާ ގުޅޭގޮތުން މުވައްޒަފެއްގެ ހުއްދަ ،ލިޔުމަކުން ލިބިގެން ،އެ ހުއްދަދޭ ޢަދަދަކަށް ،ނުވަތަ
މުވައްޒަފަކަށް ލިބޭ އުޖޫރައިގެ ތިންބައިކުޅަ އެއްބަޔަށްވުރެ ގިނަ ނުވާނޭހެން އުނިކުރާ އުނިކުރުން؛
( )3އެމުވައްޒަފެއްގެ

ޗުއްޓީއާގުޅޭ

ނުވަތަ

ބޭސްފަރުވާއާގުޅޭ

ނުވަތަ

އިންޝުއަރެންސާގުޅޭ

ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑަކަށް ދެއްކުމަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއާގުޅޭގޮތުން އުނިކުރާ އުނިކުރުން].
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ފަންޑަކަށް،

ނުވަތަ

ޔޯމަން އެޖެންސީސް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް
މައްސަލަ ނަންބަރު116/VTR/2020 :

ސިތީ ރަހްމަތު ބޮންގްސޯ ހުށަހެޅި މައްސަލަ

ޤނުނު) ގެ  22ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި؛
ޤނޫނު ނަންބަރު ( 4/91ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ާ
 9.5އަދި ހަމައެހެންމެާ ،
"ކޮންޓްރެކްޓަކުން އޭގެ ބައިވެރިންނަށް ލާޒިމުކުރާ ޢަމަލެއްކުރުން ދަތިވުމަކީ ނުވަތަ އެކަމަށް ހިނގާ ޙަރަދު ބޮޑުވުމަކީ
އެޢަމަލެއް ކުރެވެންނެތީ ކަމަކަށް ނުބެލޭނެއެވެ".

މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި ،އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގެ (ނ) ގައި،
"ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ބައިވެރިއެއްގެ އިހުމާލުން ،ނުވަތަ އޭނާގެ އަމިއްލަ ކުށަކުން މެދުވެރިވާ ޙާލަތަކާހުރެ ،އެކޮންޓްރެކްޓަކުން
އޭނާގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކުރާ ޢަމަލެއް ކުރެވުމެއްނެތި ކަމަކަށް އޭނާ ބަލައިގެން ނުވާނެއެވެ".

މިފަދައިން

ބަޔާންކޮށްފައިވާކޮށްފައިވާކަމާއި،

2009/SC-A/30

ޟއްޔާއާއި
ޤ ި
ާ

އެކޯޓުގެ

ނަންބަރު

ޟއްޔާގައި ކޮންޓްރެކްޓުގެ ރުކުންތައް ފުރިހަމަވެގެން އެކުލެވާލެވޭ ކޮންމެ ކޮންޓްރެކްޓެއް
ޤ ި
ާ 2012/SC-A/07
ނުވަތަ އެއްބަސްވުމެއް ،ރަނގަޅު ނިޔަތުގައި ) (Good Faithތަންފީޛު ކުރުމަކީ އެކޮންޓްރެކްޓްގެ
ޤނޫނީގޮތުން ލާޒިމުވެގެންވާކަމެއްކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގޭތީއާއި،
ބައިވެރިންގެ މައްޗަށް ާ
ޤނޫނު) ގެ  55ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރަށް
ޤނޫނު ނަންބަރު ( 2/2008ވަޒީފާއާބެހޭ ާ
ާ 9.6
ޤނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ނުވަތަ ކޯޓު އަމުރަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ،ވަޒީފާދޭފަރާތަށް
ރިޢާޔަތްކުރުމުންާ ،
މުވައްޒަފުގެ މުސާރައިން އުނިކުރެވިދާނެކަން އެނގެން އޮންނައިރު ،ކޮވިޑް 19-އާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި
ޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި ،ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކަށް މުވައްޒަފުންގެ
ި
މެދުވެރިވެފައިވާ ޢާންމު
ޞ ޙާލަތްތަކަކާއި
އުޖޫރައިން އުނިކުރެވިދާނެ ،އަދި މުވައްޒަފުންނަށް އުޖޫރަ ދިނުން ފަސްކުރެވިދާނެ ޚާއް ަ
ޤނޫނު ނަންބަރު ( 20/2020ޢާންމު
ޝރުޠުތަކެއް  22ސެޕްޓެންބަރު  2020ގައި ގެޒެޓުކުރެވިފައިވާާ ،
ަ
ޤނޫނު  )2020ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ާ
ި
ޤނޫނު  )2020ގެ  1ވަނަ
ޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ާ
ި
ޤނޫނު ނަންބަރު ( 20/2020ޢާންމު
 9.7އެގޮތުންާ ،
ޤނޫނަކީ ،ކޮވިޑް 19-އާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި މެދުވެރިވެފައިވާ ޢާންމު
މާއްދާގެ (ހ) އަށް ބެލުމުން ،އެ ާ
ޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގައި ،ވަކިވަކި ފަރުދުންނާއި ،ޢާއިލާތަކާއި ،ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީތެރިކަމާއި
ި
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ޔޯމަން އެޖެންސީސް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް
މައްސަލަ ނަންބަރު116/VTR/2020 :

ސިތީ ރަހްމަތު ބޮންގްސޯ ހުށަހެޅި މައްސަލަ

ޞ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށާއި ،ދައުލަތް ހިންގުމުގެ ނިޒާމު
ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ޚާއް ަ
މެދުކެނޑުމެއްނެތި

ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް

މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި،

ކަމާބެހޭ

ޤނޫނުތަކުގައި
ާ

ބަޔާންކުރާ

އިޖުރާޢަތުތަކަށް އެހިނދުން އެހިނދަށް ކޮންމެހެން ގެންނަންޖެހޭ ވަގުތީ ބަދަލުތައް ގެނެސް ،އެކަންކަމާ
ޤނޫނަށް
ޤނޫނުކަން އެނގެން އޮންނައިރު ،އެ ާ
ޞލުތައް ކަނޑައެޅުމުގެ ާ
ޞ އު ޫ
ގުޅޭގޮތުން ޢަމަލުކުރާނެ ޚާއް ަ
ޞއްޙަތުގެ ކުއްލި
ި
ޢަމަލުކުރާނީ ،ކޮވިޑް 19-އާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ ޢާންމު
ޤނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު ،ކޮވިޑް 19-އާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި
ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު ،ނުވަތަ އެ ާ
އިޢުލާންކުރާ އެނޫންވެސް ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ނުވަތަ ކާރިސާގެ ޙާލަތެއް ނިމުމަކަށް ގެންނަތާ 60
ޤނޫނުގެ  3ވަނަ މާއްދާއަށް ބެލުމުން އެނގެން
(ފަސްދޮޅަސް) ދުވަސް ހަމަވާ ތާރީޚުގެ ނިޔަލަށްކަން އެ ާ
ޤނޫނު) ގެ  33ވަނަ މާއްދާއިން
ޤނޫނު ނަންބަރު ( 7/2012އާންމު ސިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ާ
އޮތްއިރުާ ،
ސިއްޙާތާބެހޭ ވަޒީރަށް ލިބިގެންވާ ބާރުގެ ދަށުން ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދަކަށް  12މާރިޗު 2020
ޝން
ޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިޢުލާނުކޮށްފައިވާކަން ހެލްތު ޕްރޮޓެކް ަ
ި
އިން ފެށިގެން ޢާންމު
އެޖެންސީން ޢާންމުކޮށްފައިވާ އެ އެޖެންސީގެ ޕްރެސް ބްރީފް ނަންބަރު  12( 2020/0013މާރިޗު )2020
'ކޯވިޑް 19-ގެ އެންމެފަހުގެ މަޢުލޫމާތު' އަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮވެއެވެ.
 9.8އެހެންކަމުން މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވަނީ އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު
ޤކޮށް އެ
ޞދީ ު
ޤނޫނު  )2020ތަ ް
ޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ާ
ި
ޤނޫނު ނަންބަރު ( 20/2020ޢާންމު
ާ
ޤނޫނަށް ޢަމަލުކުރާނީ ،ކޮވިޑް 19-އާ ގުޅިގެން
ޤނޫނު ގެޒެޓުކުރުމުގެ ކުރިންކަމުގައިވީނަމަވެސް ،އެ ާ
ާ
ޤނޫނަށް
ޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު ،ނުވަތަ އެ ާ
ި
ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ޢާންމު
ޤނޫނުގެ  3ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމުން 12 ،މާރިޗު
ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހުގައިކަމަށް އެ ާ
ޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް
ި
 2020ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ ޢާންމު
ޤނޫނު )2020
ޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ާ
ި
ޤނޫނު ނަންބަރު ( 20/2020ޢާންމު
މި މައްސަލައަށް ާ
ޤކުރެވޭނެކަމަށް ދެކެމެވެ.
ތަޠުބީ ު
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ޔޯމަން އެޖެންސީސް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް
މައްސަލަ ނަންބަރު116/VTR/2020 :

ސިތީ ރަހްމަތު ބޮންގްސޯ ހުށަހެޅި މައްސަލަ

ޤނޫނު  )2020ގެ  3ވަނަ މާއްދާގައި
ޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ާ
ި
ޤނޫނު ނަންބަރު ( 20/2020ޢާންމު
ާ 9.9
ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި ކޮވިޑް 19-އާ ގުޅިގެން ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން؛
( )1ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތުގެ އުޖޫރައިން އެއްވެސް މިންވަރެއް އުނިކުރުން ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތަށް އުޖޫރަ ދިނުމަށް
ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތު ފަސްކުރުން؛ ނުވަތަ
( )2ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތަށް އުޖޫރަ ނުލިބޭގޮތަށް ޗުއްޓީއަށް ފޮނުވުން؛ ނުވަތަ
( )3ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތް ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލުން؛

މިއިން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތާމެދު އެޅުން ހުއްދަވާނީ ،ކޮވިޑް 19-އާ
ގުޅިގެން ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރިއަށް ނުރަނގަޅު އަސަރެއް ކޮށްފައިވުމާއެކު ،އެފަދައިން ކޮށްފައިވާ
ނުރަނގަޅު

އަސަރުގެ

ސަބަބުން

ވަޒީފާދޭ

ފަރާތަށް

ލިބެމުންއައި

އާމްދަނީ

ދަށްވެ،

އެ

އާމްދަނީން

މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިން ދެމުން އައިސްފައިވާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ދެމުން ނުގެންދެވޭ މިންވަރަށް ވަޒީފާދޭ
ޤނޫނު ނަންބަރު ( 20/2020ޢާންމު
ފަރާތުގެ ވިޔަފާރިއަށް އަސަރުކޮށްފައިވާ ޙާލަތުގައި އެކަނިކަން ާ
ޤނޫނު  )2020ގެ  9ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) އަށް ބެލުމުން
ޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ާ
ި
އެނގެން އޮންނަކަމާއި ،އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޙާލަތެއްގައި މުވައްޒަފަކާމެދު ފިޔަވަޅު
އަޅާފައިވާނަމަ،

އެ

މުވައްޒަފަކާމެދު

ފިޔަވަޅު

އަޅާފައިވަނީ

ޤނޫނާ
ާ

އެއްގޮތްވާ

ގޮތުގެމަތިންކަން

ޞއްޙަތުގެ
ި
ޤނޫނު ނަންބަރު ( 20/2020ޢާންމު
ޞބިޠުކޮށްދިނުމަކީ ވަޒީފާދޭފަރާތުގެ ޒިންމާއެއްކަމުގައި ާ
ާ
ޤނޫނު  )2020ގެ  9ވަނަ މާއްދާގެ (އ) ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ާ
ޤނޫނު )2020
ޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ާ
ި
ޤނޫނު ނަންބަރު ( 20/2020ޢާންމު
 9.10އަދި ހަމަ އެހެންމެާ ،
ގެ  3ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި ކޮވިޑް 19-އާ ގުޅިގެން ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ވަޒީފާ އަދާކުރާ
ފަރާތުގެ އުޖޫރައިން އެއްވެސް މިންވަރެއް އުނިކުރުން ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތަށް އުޖޫރަ ދިނުމަށް
ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތު ފަސްކުރުން ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތަށް އުޖޫރަ
ނުލިބޭގޮތަށް ޗުއްޓީއަށް ފޮނުވުންފަދަ މިއިން ފިޔަވަޅެއް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން މުވައްޒަފަކާމެދު އެޅޭނީ ،މުވައްޒަފާ
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ޔޯމަން އެޖެންސީސް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް
މައްސަލަ ނަންބަރު116/VTR/2020 :

ސިތީ ރަހްމަތު ބޮންގްސޯ ހުށަހެޅި މައްސަލަ

ޤނޫނު ނަންބަރު ( 20/2020ޢާންމު
ޝވަރާކޮށް ،އެ ބަދަލު ގެނައުމަށް މުވައްޒަފު އެއްބަސްވާނަމަ ކަމުގައި ާ
މަ ް
ޤނޫނު  )2020ގެ  9ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާކަން
ޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ާ
ި
ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
 9.11މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މުސާރައިން އުނިކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަން ބަޔާންކޮށް އެފަރާތަށާއި މައްސަލަ
ރައްދުވި ފަރާތުގެ އެހެން މުވައްޒަފުންނަށް އީމެއިލްގެ ޛަރިއްޔާއިން މުޢާމަލާތްކުރެވިފައިވާއިރު ،މައްސަލަ
ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެކަމަށް އިންކާރުކޮށްފައި ނުވުމަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ރުހުން އޮތްކަމެއްކަމަށް
ދޭހަވާކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވީނަމަވެސް،
 9.11.1މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  26މާރިޗު  2020ގައި ކޮށްފައިވާ އީމެއިލުގައި
”cut salaries to survive

“We will have to

މިފަދައިން ބުނެފައިވާއިރު ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ރުހިފައިވާކަން

ޞބިޠުކޮށްދިނުމަށާއި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އުޖޫރައިން އުނިކުރަން ނިންމުމުގެ ކުރިން
ާ
ޞބިތުކޮށްދިނުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި
ާ
ޝވަރާކުރެވިފައިވާކަން
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ވަކިން މަ ް
ފަރާތުން އެކަށީގެންވާ ހެކި ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މުސާރައިން
އުނިކުރުމުގައި އެފަރާތުގެ ރުހުން އޮތްކަމަށް ބުރަނުވެވެއެވެ.
ޤނޫނު
ޤނޫނު) އާއި ާ
ޤނޫނު ނަންބަރު ( 2/2008ވަޒީފާއާބެހޭ ާ
 9.12އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށްާ ،
ނަންބަރު

20/2020

(ޢާންމު

ޞއްޙަތުގެ
ި

ކުއްލި

ނުރައްކަލުގެ

ޤނޫނު
ާ

)2020

މިމައްސަލައަށް

ޤކުރާއިރު ،މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އުޖޫރައިން އުނިކޮށް ނުވަތަ އުޖޫރަ
ތަތުބީ ު
ޤނޫނުތަކަށް
ވަކި މުއްދަތަކަށް ދިނުން ލަސްކުރެވިދާނެ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެދާނެކަން އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ާ
ބެލުމުން އެނގެން އޮންނަކަމާއި ،މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މިފަދަ މޭރުމަކުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ
މުސާރަ އުނިކޮށް އަދި މުސާރަ ނުދެވިވަނީ ކޮވިޑް 19-އާ ގުޅިގެން ކުންފުންޏަށް މާލީ ގެއްލުންތަކެއް ވުމުގެ
ސަބަބުންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،އެކަންކަން ސާބިތުކޮށްދީފައިނުވާތީއާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން
ޤނޫނު
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މުސާރަ އުނިކޮށް އަދި ނުދީ ހިފަހައްޓާފައިވަނީ އިސްވެ ބުނެވުނު ފަދައިން ާ
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ޔޯމަން އެޖެންސީސް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް
މައްސަލަ ނަންބަރު116/VTR/2020 :

ސިތީ ރަހްމަތު ބޮންގްސޯ ހުށަހެޅި މައްސަލަ

ޤނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތްތަކުންކުރެ ޙާލަތެއްގައިނޫންކަމަށް
ނަންބަރު ( 2/2008ވަޒީފާއާބެހޭ ާ
ޤނޫނު 9 )2020
ޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ާ
ި
ޤނޫނު ނަންބަރު ( 20/2020ޢާންމު
ބުރަވެވެއެވެ .އަދި ާ
ގެ ( ) 1ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މުސާރަ އުނިކޮށް ނުދީ
ހިފަހައްޓާފައިވަނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މާރިޗު ފަހުކޮޅުން ފެށިގެން ހާޒިރުނުވާތީއާއި  06އޭޕްރީލް 2020
ވަނަ ދުވަހު ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާތީކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވިފަރާތުން ބުނިނަމަވެސް ،މައްސަލަ ރައްދުވި
އެކަން

ފަރާތަށް

ހިފަހައްޓާފައިވަނީ

ސާބިތުކޮށްދީފައިނުވާތީއާއި،
މައްސަލަ

ހުށަހެޅި

މައްސަލަ

ފަރާތާ

ހުށަހެޅިފަރާތުގެ

ޝވަރާކުރުމެއްނެތި،
މަ ް

މުސާރަ

މައްސަލަ

އުނިކޮށް
ހުށަހެޅި

ނުދީ
ފަރާތުގެ

ރުހުމާނުލައިކަން ބުރެވެވޭ ސަބަބަށްޓަކައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މުސާރައިން
އުނިކޮށްފައިވާ  2020ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗު މަހުގެ ނުލިބިވާ މުސާރަކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތުން
އެދިފައިވާ ( USD448ހަތަރުސަތޭކަ ސާޅީސް އަށް އެމެރިކާ ޑޮލަރު) އާއި ،އޭޕްރީލް ،މޭ އަދި ޖޫން މަހު
ނުލިބިވާ މުސާރަކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތުން އެދިފައިވާ ( USD3,438ތިންހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ތިރީސް
އަށް އެމެރިކާ ޑޮލަރު) އަދި ލިވިންގ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ނުލިބިވާ މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތުން އެދިފައިވާ -
30،000/ރ( .ތިރީސްހާސް ރުފިޔާ) އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޖުލައި މަހުގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި
( USD1,146އެއްހާސް އެއްސަތޭކަ ސާޅީސް ހަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު)
ލިބެމުންދިޔަ

10،000/-ރ.

(ދިހަހާސް

ރުފިޔާ)

މައްސަލަ

އާއި ލިވިންގ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި

ހުށަހެޅި

ފަރާތަށް

ނަގައިދޭންޖެހޭނެކަމަށް

ބުރަވެވެއެވެ.
 9.12.1މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ދުވަހާ ހަމައަށް އެފަރާތަށް
ޤވާ އުޖޫރަ ނަގައިދެވޭނެ ހަމައެއް އޮތްތޯ ބަލާއިރު ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެނބުރި
ޙައް ު
ޤއުމަށް ގޮސްފައިވަނީ  11އޮގަސްޓު  2020ގައި ކަމާއި 11 ،އޮގަސްޓު  2020އިން
އެފަރާތުގެ ަ
ފެށިގެން  30ދުވަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ރާއްޖެ ނައިސް ހުރެއްޖެނަމަ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ
ވާރކް ވީޒާ ކެންސަލްވާނެކަމަށް ގަވާއިދު ނަންބަރު ( 2010/R-7ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް
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ޔޯމަން އެޖެންސީސް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް
ސިތީ ރަހްމަތު ބޮންގްސޯ ހުށަހެޅި މައްސަލަ

އަންނަ

މައްސަލަ ނަންބަރު116/VTR/2020 :

ބިދޭސީންގެ

ވާރކް

ވީޒާއާބެހޭ

ގަވާއިދު)

ގެ

16

ވަނަ

މާއްދާގެ

(ށ)

ގައި

ޤއުމަށް ގޮސްފައިވަނީ
ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެނބުރި އެފަރާތުގެ ަ
މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހުއްދައާއެކު ނޫންކަން އެނގެން އޮތަތީ 11 ،އޮގަސްޓު  2020އިން
ޤ
ފެށިގެން އިތުރު  30ދުވަހުގެ މުސާރަ ނަގައިދިނުން ވެގެންދާނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނުހައް ު
މަންފާއެއް ) (Unjust Enrichmentލިބުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެކަމަށް ބުރަވެވޭތީ ،މައްސަލަ
ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އުޖޫރަ ނަގައިދޭންޖެހޭނީ އެފަރާތް ސްރީލަންކާ އަށް ފުރި ތާރީޚު ކަމުގައިވާ 11
އޮގަސްޓު  2020އާ ހަމައަށް ކަމުގައި ދެކެމެވެ .އެހެންނަމަވެސް އިސްވެ ދެންނެވުނު އުޖޫރަ
ނަގައިދިނުމުގައި  11އޮގަސްޓު  2020ވަނަ ދުވަސް ހިމަނައިގެން އުޖޫރަ ނަގައިދެވޭނެ ހަމައެއް
އޮތްތޯ ބަލާއިރު،
 9.12.2މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ސްރީލަންކާ އަށް ދިޔުމަށް ފުރާ ނުވަތަ ” “Departureގަޑިއަކީ 11
އޮގަސްޓް  2020ގެ  10:15ކަމުގައި ސްރީލަންކަން އެއަރލައިންސް ލިމިޓެޑުގެ ބުކިންގ
ރިފަރަންސް ނަންބަރު  08( 00920Zއޮގަސްޓު  )2020ފްލައިޓް ޓިކެޓަށް ބެލުމުން އެނގެން
އޮތްއިރު ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ސްރީލަންކާއަށް ފުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް،
ޤއުމަށް ދިޔުމަށް ބޭނުންވެގެންކަމުގައިވާތީ،
ަ
ޓިކެޓު ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އެފަރާތް އަމިއްލައަށް،
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އުޖޫރަ ނަގައިދިނުމުގައި  11އޮގަސްޓު  2020ވަނަ ދުވަސް
އުނިކުރަންޖެހޭކަމުގައި ދެކެމެވެ .އެހެންކަމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  2020ވަނަ އަހަރުގެ
އޮގަސްޓު މަހުގެ  10ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ޖެހޭ ( USD369.67ތިންސަތޭކަ
ފަސްދޮޅަސް ނުވައެއް އެމެރިކާ ޑޮލަރު ފަސްދޮޅަސް ސެންޓް) އާއި ލިވިންގ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި -
3،225.80/ރ( .ތިންހާސް ދުވިސައްތަ ފަންސަވީސް ރުފިޔާ އަށްޑިހަ ލާރި) މައްސަލަ ރައްދުވި
ފަރާތުން ނަގައިދޭންޖެހޭނެކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ.
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ޔޯމަން އެޖެންސީސް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް
މައްސަލަ ނަންބަރު116/VTR/2020 :

ސިތީ ރަހްމަތު ބޮންގްސޯ ހުށަހެޅި މައްސަލަ

 .10ވ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވަނީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ފުރުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދީފައިނުވާތީ ،އެފަރާތުގެ އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި އަމިއްލަ
ޤއުމުކަމުގައިވާ ސްރީލަންކާއަށް  11އޮގަސްޓް  2020ގައި ފުރައިގެންދިއުމުންކަން އެނގެން އޮންނާތީއާއި،
ަ
ގަވާއިދު ނަންބަރު ( 2010/R-7ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް އަންނަ ބިދޭސީންގެ ވާރކް ވީޒާއާބެހޭ ގަވާއިދު) ގެ
 16ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާއަދާކުރުމަށް އަންނަ ބިދޭސީންގެ ވާރކް ވީޒާއާބެހޭ ގަވާއިދުގެ  16ވަނަ
މާއްދާގައި

"ވާރކް ވީޒާ ލިބިގެން ރާއްޖޭގަ އި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީއަކު ވަޒީފާއިން ވަކިވެގެން ފުރައިގެން ދިޔުމުން އޭނާއަށް ދީފައިވާ

ވާރކް ވީޒާ ކެންސަލްކުރުމަށް ތިރީގައި އެވާ ތަކެއްޗާއެކު އެމީހާއަށް ވަޒީފާދިން ފަރާތުން އިމިގްރޭޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެކަމަށާއި ،އަދި ބިދޭސީ
މީހާގެ އެންމެހާ ޒިންމާތަކާ ހަވާލުވާންޖެހޭނީ ވަޒީފާ ދިން ފަރާތުން"

މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ

ޤއުމުކަމުގައިވާ ސްރީލަންކާއަށް އެނބުރި ދިޔުމަށް ނަގާފައިވާ ޓިކެޓްގެ އަގުކަމުގައިވާ 165،540
އަމިއްލަ ަ
(އެއްލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ފަސްހާސް ފަސްސަތޭކަ ސާޅީސް) ސްލީލަންކަން ރުޕީސްއަށް ޖެހޭ ދިވެހި ރުފިޔާގެ އަދަދު
މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތަށް ނަގައިދިނުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މައްޗަށް
އަމުރުކުރަންޖެހޭކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ.
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ޚަރަދުވި ފައިސާ ނަގައިދިނުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވީނަމަވެސް ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި
މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާ ދެމެދުގައި ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާއި އެ އެއްބަސްވުމުގެ ބައިވެރިއަކު ޚިލާފުވެގެން
ޤނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން
ކަމާބެހޭ ކޯޓަކަށް ނުވަތަ ޓްރައިބުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅަން ޖެހިއްޖެ ޙާލަތުގައި ާ
ބޭނުންކޮށްފިނަމަ ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކިގޮތަކަށް ވަކީލު ފީ ނެގުމަށް ދެ ފަރާތުން ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި
އެއްބަސްވެފައި ނެތަތީއާއި ،ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން ހިނގާ ޚަރަދު ،ބަދަލުގެ
ގޮތުގައި ނަގައިދޭގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިނުވާކަމަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދު ނަންބަރު ) (2015/R-20ގެ
 48ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮތަތީ ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާ ފަދައިން
ޤނޫނީ ވަކީލު ފީއަކީ ހުށަހަޅާފައިވާ މި މައްސަލާގައި ނަގައިދެވޭނެ ބަދަލެއްކަމަކަށް ނުދެކެމެވެ.
ާ
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ޔޯމަން އެޖެންސީސް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް
މައްސަލަ ނަންބަރު116/VTR/2020 :

ސިތީ ރަހްމަތު ބޮންގްސޯ ހުށަހެޅި މައްސަލަ

މައްސަލައިގެ ނިންމުން:
ދެންފަހެ ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުންނާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހެޅި ލިޔެކިޔުންތަކަށާއި ،މައްސަލަ ބެލި
މަޖިލީހުގައި ދެފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބެލިއިރު ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ސިތީ ރަހްމަތު ބޮންގްސޯ،
ޔޯމަން އޭޖެންސީސް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މުވައްޒަފެއް ގޮތުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް ،ޔޯމަން
އޭޖެންސީސް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ސިތީ ރަހްމަތު ބޮންގްސޯއާ ދެމެދު ސޮއިކުރެވިފައިވާ ވަޒީފާގެ
އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފަށް  2020ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗު މަހު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ސިތީ ރަހްމަތު ބޮންގްސޯގެ އުޖޫރައިން
ޢަދަދުތަކެއް އުނިކޮށްފައިވާތީއާއި ،ހަމަ އެ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް ،މޭ ،ޖޫން އަދި ސިތީ ރަހްމަތު ބޮންގްސޯ ވަޒީފާއިން
ޤވާ މުސާރައާއި
ޤވާ އުޖޫރާ ދީފައިނުވާތީ ،ސިތީ ރަހްމަތު ބޮންގްސޯއަށް ޙައް ު
ވަކިވުމާ ހަމައަށް އެފަރާތަށް ޙައް ު
ޢިނާޔަތްތައް ދިނުމުގައި ޔޯމަން އެޖެންސީސް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެފައިވާ
ޤނޫނު) ގެ  50ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް
ޤނޫނު ނަންބަރު ( 2/2008ވަޒީފާއާބެހޭ ާ
އެއްބަސްވުމާއިާ ،
ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި ،މާރިޗު  2020ގައި ސިތީ ރަހްމަތު ބޮންގްސޯގެ އަސާސީ މުސާރައިގެ ތެރެއިން ސިތީ ރަހްމަތު
ބޮންގްސޯއަށް ދީފައިނުވާ ( USD448ހަތަރުސަތޭކަ ސާޅީސް އަށް އެމެރިކާ ޑޮލަރު) އާއި ،އެޕްރިލް  2020އާއި މޭ
ޤވާ އަސާސީ މުސާރައަށްވާ USD3,438
 2020އާއި ޖޫން  2020ގައި ސިތީ ރަހްމަތު ބޮންގްސޯއަށް ޙައް ު
(ތިންހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ތިރީސް އަށް އެމެރިކާ ޑޮލަރު) އާއި ،އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު މަސްތަކުގެ "ލިވިންގ އެލަވަންސް"
އަށްވާ 30،000/-ރ( .ތިރީސްހާސް ރުފިޔާ) އާއި ،ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން މި މައްސަލަ ނިންމާ ދުވަހާ ހަމައަށް
ޤވާ އަސާސީ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކަކީ ޔޯމަން އެޖެންސީސް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް
ސިތީ ރަހްމަތު ބޮންގްސޯއަށް ޙައް ު
ލިމިޓެޑުން ސިތީ ރަހްމަތު ބޮންގްސޯއަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ކަމުގައި ކަނޑައަޅައި އެފައިސާ އެކީ އެއްފަހަރާ ދިނުމަށް
ޔޯމަން އެޖެންސީސް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށާއި ،ވަޒީފައާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގައި
ޤނޫނީ ވަކީލުން ޢައްޔަނުކުރުމަށް ހޭދަކުރަންޖެހުނު ޚަރަދުގެ ބަދަލު ދިނުމަށް ޔޯމަން އެޖެންސީސް
ޞލުކުރުމަށް ާ
ތަމް ީ
(މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ޔޯމަން އެޖެންސީސް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާ ގޮތަށް ސިތީ ރަހްމަތު ބޮންގްސޯ ހުށަހެޅި މި މައްސަލައިގައި،
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ޔޯމަން އެޖެންސީސް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް
މައްސަލަ ނަންބަރު116/VTR/2020 :

ސިތީ ރަހްމަތު ބޮންގްސޯ ހުށަހެޅި މައްސަލަ

ޞއްޙީ ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން ޔޯމަން އެޖެންސީސް (މޯލްޑިވްސް)
ި
މުޅި ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވި ކޮވިޑް 19-ގެ
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ވިޔަފާރިއަށް އެތަކެއް މާލީ ގެއްލުންތަކަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހުނުކަމަށާއި ،ވިޔަފާރިއަށް ގެއްލުން
ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން ހަރުދަނާ ފިޔުވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް ނިންމާ އެކަން ޔޯމަން އެޖެންސީސް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް  26މާރިޗް  2020ގައި އީމެއިލްގެ ޒަރިއްޔާއިން އަންގާފައިވާނެކަމަށާއި ،އެކި
މުވައްޒަފުންނަށް އެކި އިންސައްތައިން މުސާރައިން އުނިކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަން އަންގާފައިވާނެކަމަށާއި ،ސިތީ ރަހްމަތު
ބޮންގްސޯ އަށް މާރިޗު  2020ގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި  75%އަށްވާ ފައިސާ އެފަރާތަށް ދީފައިވާނެކަމަށާއި ،މިކަމާ
ގުޅިގެން

ސިތީ

ރަހްމަތު

ބޮންގްސޯގެ

ފަރާތުން

އެއްވެސް

ގޮތަކަށް

އަދި

އެއްވެސް

މިންވަރަކަށް

ޟކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި ،ސިތީ ރަހްމަތު ބޮންގްސޯއަކީ ޔޯމަން އެޖެންސީސް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ
އިޢްތިރާ ް
ވަޒީފާގައި މިއަދާ ހަމައަށް ދެމިހުރިފަރާތެއް ނޫންކަމަށާއި ،ކޮވިޑް 19-އިގެ ސިއްޙީ ބަލިމަޑުކަން ފެތުރުން ހުއްޓުވުމުގެ
ގޮތުން ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން  15އޭޕްރީލް  2020ގައި ފުރަބަންދު އިޢުލާނުކުރުމާ ހަމައަށް ޔޯމަން
އެޖެންސީސް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން ދިޔައީ އޮފީސް ހުޅުވައިގެން އޮފީހަށް
މުވައްޒަފުން ހާޒިރުވެގެންކަމަށާއި ،ސިތީ ރަހްމަތު ބޮންގްސޯ މާރިޗު  2020ގެ ފަހުކޮޅުން ފެށިގެން އެއްވެސް ސަބަބެއް
ބަޔާންކުރުމަކާ ނުލައި އޮފީހަށް ހާޒިރުވުން ހުއްޓާލާފައިވާކަމަށާއި ،އޭޕްރީލް  2020ގައި ފުރަބަންދު އިޢުލާނުކުރުމުގެ
ކުރިއަށްވެސް ސިތީ ރަހްމަތު ބޮންގްސޯ އޮފީހަށް ހާޒިރުވެފައި ނުވާކަމަށާއި އަދި  6އޭޕްރީލް  2020ވަނަ ދުވަހު ސިތީ
ރަހްމަތު ބޮންގްސޯ ޔޯމަން އެޖެންސީސް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާތީ ،ސިތީ ރަހްމަތު
ބޮންގްސޯ އެދިފައިވާ ފައިސާއަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ޔޯމަން އެޖެންސީސް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ދޭންޖެހޭ
ފައިސާއެއް ނޫންކަމަށް ބުނެ ޔޯމަން އޭޖެންސީސް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ޖަވާބުދާރީވިނަމަވެސް،
ޔޯމަން އެޖެންސީސް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ސިތީ ރަހްމަތު ބޮންގްސޯގެ މުސާރަ އުނިކޮށް އަދި ނުދީ
ޤނޫނު ނަންބަރު
ޤނޫނު) ގެ  50ވަނަ މާއްދާއާއި ާ
ޤނޫނު ނަންބަރު ( 2/2008ވަޒީފާއާބެހޭ ާ
ހިފަހައްޓާފައިވަނީ ާ
ޤނޫނު  )2020ގެ  9ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އާ ޚިލާފަށްކަމަށް
ޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ާ
ި
( 20/2020ޢާންމު
ކަނޑައަޅައި ،މާރިޗު  2020ގައި ސިތީ ރަހްމަތު ބޮންގްސޯގެ އަސާސީ މުސާރައިގެ ތެރެއިން ސިތީ ރަހްމަތު
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ޔޯމަން އެޖެންސީސް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް
މައްސަލަ ނަންބަރު116/VTR/2020 :

ސިތީ ރަހްމަތު ބޮންގްސޯ ހުށަހެޅި މައްސަލަ

ބޮންގްސޯއަށް ދީފައިނުވާ ( USD448ހަތަރުސަތޭކަ ސާޅީސް އަށް އެމެރިކާ ޑޮލަރު) އާއި ،އެޕްރިލް  2020އާއި މޭ
ޤވާ އަސާސީ މުސާރައަށްވާ USD3,438
 2020އާއި ޖޫން  2020ގައި ސިތީ ރަހްމަތު ބޮންގްސޯއަށް ޙައް ު
(ތިންހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ތިރީސް އަށް އެމެރިކާ ޑޮލަރު) އާއި ،އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު މަސްތަކުގެ "ލިވިންގ އެލަވަންސް"
އަށްވާ 30،000/-ރ( .ތިރީސްހާސް ރުފިޔާ) އާއި ،ސިތީ ރަހްމަތު ބޮންގްސޯއަށް ޖުލައި  2020ގެ މުސާރައިގެ
ގޮތުގައި ( USD1,146އެއްހާސް އެއްސަތޭކަ ސާޅީސް ހަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު)

އާއި އެމަހުގެ ލިވިންގ އެލަވަންސްގެ

ގޮތުގައި 10،000/-ރ( .ދިހަހާސް ރުފިޔާ) އާއި 2020 ،ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓު މަހުގެ  10ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް
މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ޖެހޭ ( USD369.67ތިންސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ނުވައެއް

އެމެރިކާ ޑޮލަރު ފަސްދޮޅަސް ހަތް

ސެންޓް) އާއި ލިވިންގ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ޖެހޭ ( 3،225.80/-ތިންހާސް ދުވިސައްތަ ފަންސަވީސް ފަސް ރުފިޔާ
ޤއުމުކަމުގައިވާ ސްރީލަންކާއަށް އެނބުރި ދިޔުމަށް ނަގާފައިވާ
އަށްޑިހަ ލާރި) އާއި ސިތީ ރަހްމަތު ބޮންގްސޯގެ އަމިއްލަ ަ
ޓިކެޓްގެ އަގުކަމުގައިވާ ( 165،540އެއްލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ފަސްހާސް ފަސްސަތޭކަ ސާޅީސް) ސްލީލަންކަން
ރުޕީސްއަށް ޖެހޭ ދިވެހި ރުފިޔާގެ އަދަދު މައްސަލަ ރައްދުވި ޔޯމަން އެޖެންސީސް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން
ސިތީ ރަހްމަތު ބޮންގްސޯއަށް ދިނުމަށް އަމުރުކޮށް،
އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު އެންމެހައި ކަންކަން މިއަދު ( 31އޮކްޓޫބަރު  )2021އިން ފެށިގެން (ރަސްމީ ބަންދުނޫން) 21
(އެކާވީސް) ދުވަހުގެތެރޭ ފުރިހަމައަށް ތަންފީޛުކުރުމަށްފަހު ،އެކަންކަން ހަމަޖެހޭތާ (ރަސްމީ ބަންދުނޫން) ( 05ފަހެއް)
ދުވަހުގެތެރޭ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިޔުމުން އެންގުމަށް މި މައްސަލަ ރައްދުވި ޔޯމަން އޭޖެންސީސް (މޯލްޑިވްސް)
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް އަންގައި އަމުރުކޮށް މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ.
 25ރަބީޢުލްއައްވަލް 1443
 31އޮކްޓޫބަރު 2021
މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ
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