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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

 VTR/2020/120 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2020ޖުލައި  12 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2021ސެޕްޓެންބަރު  30 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 އަޙްމަދު ޔޫސުފް، ނޫކޮކާގެ / ޅ. ހިންނަވަރު  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A218596)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޓޮޕް ހެލްތު ޓްރީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (C-0218/2015ނަންބަރު:  ރޭަޝންރަޖިސްޓް )ކުންފުނި

 
  

 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

ހިންނަވަރު)  އަޙްމަދު ޔޫސުފްލައަކީ،  މި މައްސަ / ޅ.  ކާޑު ނަންބަރު:  ނޫކޮކާގެ  އަންގައިދޭ  )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން   )

A218596)  24    ްވަޒީފާ    އިން  2019ޖޫނ ޑްރައިވަރެއްގެ  ލިމިޓެޑުގައި  ޕްރައިވެޓް  ހެލްތު  ޓޮޕް  ޓްރީ  ފެށިގެން 

ބޯޑުން    ޓްރީ ޓޮޕް ހެލްތު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ  އާ ގުޅިގެން މުވައްޒަފުން މަދުކުރުމަށް  19-އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް، ކޮވިޑް

ވަކިކޮށްފައިވާ ވަޒީފާއިން  ޔޫސުފް  އަޙްމަދު  ގުޅިގެން  ނިންމުމާ  އަނބުރާ  ނިންމި  ވަޒީފާ  ޔޫސުފްގެ  އަޙްމަދު  ތީ، 

ދުވަސްތަކެއްކަމުގައި   އުނިނުވާނެ  މުސާރަ  ޔޫސުފްގެ  އަޙްމަދު  ދުވަސްތަކަކީވެސް  ހިނގަމުންދާ  އިޢާދަކޮށްދިނުމަށާއި، 

ލްތު މަށް އެދި ޓްރީ ޓޮޕް ހެޓްރީ ޓޮޕް ހެލްތު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ މައްޗަށް އަނގައިދިނު  ދިނުމަށާއި، އެކަންކަނޑައަޅައި
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ގޮތަށް   ބަލާފައިވާ    2020ޖުލައި    12ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާ  ހުށަހެޅުމުން  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ 

   މައްސަލައެކެވެ.

 މެންބަރުގެ ރައުޔު 

 ރައުޔު  ޒުހައިރުގެ هللا އާމިނަތު ޢަބްދު

  :މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން 

ރައްޔިތެއްކަން   .1 )ދިވެހި  ހިންނަވަރު(  ޅ.   / )ނޫކޮކާގެ  ޔޫސުފް  އަޙްމަދު  ފަރާތްކަމުގައިވާ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

( )މީގެ ފަހުން "މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް" ގެ ގޮތުގައި މުޚާޠަބުކުރެވޭ  A218596އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

ޓްރަ ވަޒީފާއާބެހޭ  ހުށަހެޅުމުގެގޮތުން  މައްސަލަ  ގައި  ފަރާތް(  ފޯމު'  ހުށަހަޅާ  'މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  އިބިއުނަލަށް 

ޓޮޕް  ޓްރީ  ގޮސްފައިވަނީ  އަދާކުރަމުން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނަޒަރުކުރުމުން،  ކަންކަމަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

)މީގެ ފަހުން "މައްސަލަ    (C-0218/2015ހެލްތު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް )ކުންފުނި ރެޖިސްޓްރޭަޝން ނަންބަރު:  

ރައްދުވި   މައްސަލަ  މަާޤމުކަމަށާއި،  ޑްރައިވަރެއްގެ  ގެ  ފަރާތް(  މުޚާޠަބުކުރެވޭ  ގޮތުގައި  ގެ  ފަރާތް"  ރައްދުވި 

ތާރީޚަކީ   ޢައްޔަނުކުރެވިފައިވާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަޒީފާއަށް  ކަމަށާއި،   2019ޖޫން    24ފަރާތުގެ 

މަާޤމުގެ  މަހަކުއިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގޮތުގައި  މުސާރައިގެ  އަސާސީ  ތިންސަތޭކަ ރ.  5،397/-    )ފަސްހާސް 

ގޮތުގައި   އެލަވަންސްގެ  ފިކްސްޑް  އާއި  ރުފިޔާ(  ހަތް  ނުވަދިހަ  5،397/-ނުވަދިހަ  ތިންސަތޭކަ  )ފަސްހާސް  ރ. 

 ހަތް ރުފިޔާ( ލިބެމުންދިޔަކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ފަ 1.1 ހުށަހެޅި  ލިމިޓެޑާރާތުން  މައްސަލަ  ޕްރައިވެޓް  ހެލްތު  ޓޮޕް  ޓްރައިބިއުނަލަށް    ޓްރީ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ދެކޮޅަށް 

އަސާސަކީ، ހުށަހެޅުމުގެ  ފަރާތް    ަޝކުވާ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަޒީފާއިން  ޖުލައި   05އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު 

ވަކިކުރެވުނީ    2020 ވަޒީފާއިން  ވަކިކޮށްފައިވާއިރު،  ގުޅިގެން    19-ކޮވިޑްގައި  މަދުކުރުމަށް އާ  މުވައްޒަފުން 

ނިންމު ނިންމި  ގޮތުންކަމަށާއި،  ބޯޑުން  ޢަމަލުކުރުމުގެ  ފަރާތަކީ  މަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  )ދޭއް(   2ނަމަވެސް 
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މަޤާމުގައި   އެ  ނަމަވެސް  ފަރާތެއްކަމަށާއި،  ހަދާފައިވާ  އެއްބަސްވުމެއް  ދުވަހުގެ  މަހުގެ    3އަހަރު  )ތިނެއް( 

)ދޭއް( މުވައްޒަފުން ތިބިހިނދު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެކަމަށް    2ކޮންޓްރެކްޓެއްގައި  

މު ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އެންމެ  ނުފެންނަކަމަށާއި،  މަދުކުރާނަމަވެސް    އެދެވޭގޮތްކަމުގައި ވައްޒަފުން 

ވަކިކުރުންކަމުގައި   މުވައްޒަފުން  ތިބި  ޕްރޮބޭަޝންގައި  ނުވަތަ  މުވައްޒަފުން  ހަމަވާ  ކޮންޓްރެކްޓް  ފެންނަނީ 

 ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ދެކޭކަމަށް

އެދިފައިވަނީ،  މައްސަލަ   .2 ފަރާތުން  ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ އިޢާދަކޮށްދިނުމަށާއި،  ހުށަހެޅި  ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  މައްސަލަ 

ހިނގަމުންދާ ދުވަސްތަކަކީވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މުސާރަ އުނިނުވާނެ ދުވަސްތަކެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅައި  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހެޅި 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ    ކަންއެކަން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް އަންގައިދިނުމަށް

އޮވެއެވެ.   އެނގެން  ނަޒަރުކުރުމުން  އަށް  ފަރާތުން  ފޯމު'  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގައި    2020އޮގަސްޓު    27އަދި 

އެދިފަ ބަޔާނުގައި  ހުށަހެޅި  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއިން  އި ވަޒީފާއާބެހޭ  އެފަރާތް  އެފަރާތަށް ވަނީ  ވަކިކުރިއިރު 

ނަންބަރު   ާޤނޫނު  ދީފައިވަނީ  ޢިނާޔަތްތައް  އާ  2008/2މުސާރައާއި  ާޤނޫނު(  އެއްގޮތަށްތޯ  )ވަޒީފާއާބެހޭ   

 ބަލައިދިނުމަށްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ވަޒީފާއާބެހޭ  .3 ގޮތުން  ދިނުމުގު  ރައްދު  ަޝކުވާއަށް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި   މައްސަލަ 

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

އިންކާރުކުރާކަމަށާއި،   ފަރާތުން މި ދަޢުވާއަށް  ފަރާތަކީ  މައްސަލަ ރައްދުވި  ހުށަހެޅި    2019ޖޫން    24މައްސަލަ 

ޓްރީ ޓޮޕް ހެލްތު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގައި މަސައްކަތްކުރި ފަރާތެއްކަމަށާއި، އިން ފެށިގެން ޑްރައިވަރެއްގެ މަޤާމުގައި  

ހު ފަރާތުގެ  ށަމައްސަލަ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ރިޑަންޑަންޓުކޮށް  ވަޒީފާ  ފަރާތުގެ  ހެޅި 

ވިޔަފާރިއަށް ނުރަނގަޅު އަސަރުތަކެއް ކުރުމުންކަމަށާއި، މައްސަލަ ރައްދުވި    ،ހުރަސްތަކެއް މެދުވެރިވެވިޔަފާރިއަށް  

ގެންނަން   ބަދަލުތަކެއް  ރިސްޓްރަކްޗަރކޮށް  ކުންފުނި  ސަބަބުން  އަސަރުގެ  ނުރަނގަޅު  ކުރި  ވިޔަފާރިއަށް  ފަރާތުގެ 

 ވެއެވެ. ށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައި ޖެހުނުކަމަ
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 Re-Organization and‘އޯގަނައިޒޭަޝން އެންޑް ރިޑަންޑަންސީ  -ޑަމިކާ ގުޅިގެން ރީގެ ޕެން  19-ކޮވިޑް 3.1

Redundancy Announcement’   ްޢާންމުކޮށ މުވައްޒަފުންނަށް  އިޢުލާނު  ކުރެވުނު  ދަށުން  ސުރުޙީގެ 

ކޮވިޑް އޯގަނައިޒޭަޝނުން  ހެލްތު  ވޯލްޑް  އިތުރަށް  އޭގެ  އިޢުލާނުކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި،    ގެ   19-އަންގާ 

އައިސްފައިވާކަން   ހޭލުންތެރިކަން  ދުނިޔޭގެ  މުޅި  އެމެޖެންސީއަށް  ހެލްތު  ޕަބްލިކް  ގުޅިގެން   30ޕެންޑަމިކާ 

މާރިޗު    12ގެ ޕެންޑަމިކާ ގުޅިގެން    19-އެގޮތުން ކޮވިޑްމަށާއި،  ގައި އިޢުލާނުކޮށްފައިވާކަ  2020ޖަނަވަރީ  

އަ  2020 ދިވެހިރާއްޖެ  އެމެޖެންސީއަށް  ހެލްތު  ޕަބްލިކް  ިޞއްޙަތު  ގައި  ޢާންމު  އިސްފައިވާކަން 

ނަންބަރު   )ާޤނޫނު  ާޤނޫނު  އިޢުލާނުކޮށްފައިވާކަމަށާއި،  2012/7ރައްކާތެރިކުރުމުގެ  ހަވާލާދީ  އަށް   )19 

ބަންދުކޮށްފައިވާކަމަށާއި،  ގައި    2020މާރިޗު   އޮފީސްތައް  ހުރިހާ  އިން   2020މާރިޗު    27ސަރުކާރުގެ 

ދަތުރުކުރުމު ފެށިގެން   އަދި  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ބަންދުކޮށްފައިވާކަމަށާއި،  ފަރާތްތަކަށް  ބޭރުގެ  ބޯޑަރު    2ގެ 

އިން ފެށިގެން ގްރޭޓަރ މާލެ ސަރަޙައްދުގައި ވަކި ގަޑިތަކެއްގައި ބޭރަށް ނިކުތުން މަނާކޮށް   2020އެޕްރީލް  

ހަދާފައިވާކަމަ ފެށިގެން    2020އެޕްރީލް    15  ށާއި،ގަވާއިދުތަކެއް  ސަރަޙައްދު އިން  މާލެ    ގްރޭޓަރ 

އިތުރުކޮށް    ކަށްކްޑައުންއަލޮ މުއްދަތު  އެ  ފަހުން  އޭގެ  އިން    2020އެޕްރީލް    17އައިސްފައިވާކަމަށާއި، 

ދުވަހެއްވަންދެން   ވަކި  މިކަންކަން ފެށިގެން  މަނާކޮށްފައިވާކަމަށާއި،  ދަތުރުކުރުން  ރަށަށް  އަނެއް  އެއްރަށުން 

އެޕްރީލް   ފަރާތަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ސަބަބުން  ހުރުމުގެ  %  2020މިހެން  ފެށިގެން    60%-70އިން 

ކަމެއް  )ފަސްދޮޅަށް އިންސައްތައާއި ހަތްދިހަ އިންސައްތަ( އާ ދެމެދު އަދަދަކަށް ވިޔަފާރީގެ ނަފާއިން ހީނަރު

 19-މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހިންގަމުން އަންނަ ހޮސްޕިޓަލަކީ ހަމައެކަނި ކޮވިޑްއައިސްފައިވާކަމަށާއި،  

ގޮތުގައި   ފެސިލިޓީއެއްގެ  ފަރުވާދޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ    2020އަށް  މަހުގައި  ޖޫން  އަދި  މޭ  އަހަރުގެ  ވަނަ 

އޮޕަރޭޓް ކުރަމުންއައީ    ،ރާތުގެ ވިޔަފާރި ދަށްވެބަދަލުކުރުމުގެ ސަބަބުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަ ސަރުކާރުން  

 ގެއްލުމުގެ ތެރެއިންކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮވެއެވެ.  

އެގޮތުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ކުންފުނި ހިންގުމުގައި ގެނައި ބަދަލުތަކުގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ ރައްދުވި   3.2

މުވައްޒަފުން ޑިޕާޓްމަންޓުތަކުގެ  ޚިދުމަތްދޭ  މަދުކުރުމާއިފަރާތުގެ  ޑައުންސައިޒްކުރެވި،   ،  ޑިޕާޓްމަންޓުތައް 
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ޚިދުމަތްތަކުގައި  ދަށްވާ  ޙާލަތު  މާލީ  އޯގަނައިޒްކުރުމާއި،  އަލުން  ކުންފުނި  ހޯދުމަށް  ނަފާ  ވިޔަފާރީގެ 

މުވައްޒަފުންގެ   ހަމަޖެއްސުމާއި،  ކުރެވޭނެގޮތް  އެކަންކަން  އައުޓްސޯސްކޮށްގެން  ކުރުމާއި،  ރީސްޓްރަކްޗަރ 

ގެނައުމުސާރަތަ ބަދަލު  މަދުކުރުމާއި  މުރާޖަޢާކޮށް  ހިމެނޭކަމަށް  އް  ކަންކަން  ރައްދުވި  ންފަދަ  މައްސަލަ 

   އެވެ.ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެ

ވަޒީފާ   3.3 މުވައްޒަފުންގެ  ބައެއް  ހަމައަކުން  އެއް  މަތިން  ގޮތުގެ  އެއްގޮތްވާ  އުޞޫލުތަކާ  ކުންފުނީގެ 

ޙާލަތަށް   ކުންފުނީގެ  ވަޒިފާވެސް  ރިޑަންޑަންޓުކުރުމުގައި  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ރިޢާޔަތްކޮށް 

ރިޑަންޑަންޓު ކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި، އެގޮތުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ރިޑަންޑަންސީ ޕޮލިސީއާ އެއްގޮތަށް 

ގެ   4.3މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ރިޑަންޑަންޓުކުރުމުގައި ހިމަނާ މިންގަނޑުތައް ރިޑަންޑަންސީ ޕޮލިސީގެ  

ފެށިގެން    4.3.1ން  ދަށު ކުރުމުގައި    4.3.7އިން  ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެކަމަށާއި، ރިޑަންޑަންޓު  ގެ ނިޔަލަށް 

 4.5.1ގެ ދަށުން    4.5ހަމަޖެހިފައިވާ އިޖުރާޢަތުތައް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ރިޑަންޑަންސީ ޕޮލިސީގެ  

 ޕޮލިސީއަކީ މުވައްޒަފުންނާމެދު މައްސަލަ  ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެކަމަށާއި، އިސްވެދެންނެވުނު  4.5.2އަދި  

ރައްދުވި ފަރާތުން އަމަލުކުރާނެ އިޖުރާޢަތާއި އުޞޫލުތަކަކީ ކޮބައިކަން މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިއާލައި އެންގުމަށް 

 ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ހަދާފައިވާ ޕޮލިސީއެއްކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން 

ނޯޓިސް   3.4 ދޭންޖެހޭ  ދަށުން  ާޤނޫނުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ  މުވައްޒަފުންނަށް  އެފަރާތުގެ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ޚާއްަޞ  ވަކި  ކަނޑައެޅިފައިވާ  މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ދިނުމުގައި ނުވަތަ  މުވައްޒަފުންނަށް  ދިނުމުގައާއި، 

ވަޒީފާއާބެހޭ ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވަނީ  ދިނުމުގައި  ވަޒީފާގެ    ޢިނާޔަތެއް  ވެފައިވާ  ދެމެދު  ދެފަރާތުގެ  ާޤނޫނާއި، 

ރައްދުވި   މައްސަލަ  އުޫޞލުތަކާއި،  އަމަލުކުރަމުންދާ  ހޭންޑްބުކްއާއި،  އެމްޕްލޯއީމެންޓް  އެއްބަސްވުމާއި، 

މައްޗަށްކަމަށާއި،   އިޢުލާނުގެ  ކޮށްފައިވާ  ރިޑަންޑަންސީ  ފަރާތުން  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އެގޮތުން 

އާ އެއްގޮތަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެފަރާތުގެ ވަޒީފާއަކީ ރިޑަންޑަންޓު ކުރެވިފައިވާ    4.5.2ޕޮލިސީގެ  

އަންގައި،   ބައްދަލުވުމެއް    2020ޖުލައި    01ވަޒީފާއެއްކަން  ފަރާތާއެކު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގައި 

ބައްދަލުވުމުގައި   މި  ރައް   2020ޖުލައި    05ބޭއްވިފައިވާނެކަމަށާއި،  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ގައި  ދުވި 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ޓްރީ ޓޮޕް ހެލްުތ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަްށ
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ރިޑަންޑަންސީ -ރީ"   ހޮސްޕިޓަލްގެ އެންޑް  ހަވާލާދީ،  "  އޯގަނައިޒޭަޝން  އިޢުލާނަށް  ކުރެވުނު  ގުޅިގެން  އާ 

‘NOTICE OF SELECTION TO BE MADE REDUNDANT’   ޭން  ޝަ އާއެކު އިވެލުއ

އާއި    NOTICE OF TERMINATION OF EMPLOYMENT ON‘ކްރައިޓީރިއާ 

GROUNDS OF REDUNDANCY’  ެވަޒީފާއިން    ގ ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދަށުން 

 ވަކިކުރެވިފައިވާނެކަމަށެވެ.  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާގައި ބެހެއްޓުމަކީ ކުންފުނީގެ މާލީ ޙާލަތު   މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ، .4

ކަމެއްކަމަ ފުރިހަމަކުރަންޖެ  ށާއި،ދަށްވެދާނެ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  އިޖުރާޢީ  މައްސަލަ  ޢަދުލުވެރިކަމާއި  މަޢުޫޟޢީ  ހޭ 

-HC/2011ލުވެރިކަން ާޤއިމުކުރުމަށްފަހުގައިކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  ޢަދު

A/89   ިމައްސަލައިގައ އެދިފައިވާގޮތަށް  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ރިޢާޔަތްކޮށްދިނުމަށާއި،  ަޤިޟއްޔާއަށް 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  އަމުރުކުރާނެ ާޤނޫނީ ޙުއްޖަތެއްނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށްކަން

މަ .5 ގޮތުން  ބަޔާނަށް ރައްދު ދިނުމުގެ   10އްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހެޅި ދެވަނަ 

ދެވި  2020ޑިސެންބަރު   ފުރުަޞތު  ފޮނުވި   ގައި  އަމުރު  ޓްރައިބިއުނަލުން   14  ،ފައިވީނަމަވެސްވަޒީފާއާބެހޭ 

ފަރާތުން  2020ޑިސެންބަރު   ހުށަހެޅި  ބޭނުންނުވާކަ  މައްސަލަ  ހުށަހަޅަން  ބަޔާނެއް  ވަޒީފާއާބެހޭ މަށް  އިތުރު 

އަންގާފައިވާތީ  ހަމަވުމަށްފަހު  އާއި،ޓްރައިބިއުނަލަށް  މުއްދަތު  ހުށަހެޅުމުގެ  ގައި    2021ޖަނަވަރީ    13  ބަޔާން 

ހެކިބަސްނަގާ   ހު  މަޖިލީހުގައިބޭއްވުނު  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި   ތުމަށް ބަލައިނުގަ  ބަޔާންށަހެޅި  މައްސަލަ 

 ނިންމާފައިވާނެއެވެ. 

ނަުލިއަނަމެވްސ، ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށިްފަނަމ، ެއ ަވޒާީފިއްނ  ޯނިޓްސ ިދުނަމށްފުަހ ުނަވތަ ނިޯޓްސ ިދުނަމާކ   .6

ަޤބުޫލުކެރޭވަނަމ މާީހައްށ  ަވޒާީފއާަދުކިރ  ނިެތަކުމަގިއ  ސަަބެބްއ  ެއަކީށެގްނާވ  ަވިކުކީރ  ަވިކުކިރ  ، ޭއާނ  ަވޒާީފިއްނ 

ްޓަރިއިބުއނަަލްށ ހުށެަހުޅުމެގ ަޙްއުޤ ެއ  ަވޒާީފާއބޭެހ ާތީރުޚްނ ެފިށގްެނ ިތްނަމްސ ުދވުަހެގ ެތޭރަގިއ ެއަކުމެގ ަޝުކާވ، 

ާމއާްދެގ )ހ( ިއން    28)ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނ( ގެ    2/ 2008ުމަވްއޒަަފަކްށ ިލިބެގްނާވކްަނ ޤޫާނުނ ަނނަްބރު   ަވނަ 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ޓްރީ ޓޮޕް ހެލްުތ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަްށ
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ެއނެގްނ ޮއެވެއެވ. މިފަަދިއން ުހށެަހޭޅ ަޝުކާވެއްއަގިއ، އެ މަުވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކީރ ެއަކީށެގްނާވ ސަަބެބއް  

ަވަނ ާމއާްދަގިއ    27ޮއެވެގްނަކްނ ާސބުިތކޮށިްދުނަމކީ ަވޒީފޭާދ ަފާރުތގެ ިޒްނާމެއްއގެ ޮގުތަގއި ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނގެ  

ެއަކީށެގްނާވ ަސބެަބއް   ަވިކޮކށަްފިއަވީނ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ިމ  ަކނަޑައޅަާފިއެވެއެވ. އެެހްނަކުމްނ 

 ިބުއންަލަގިއ ާސބުިތުކުރުމެގ ުބރަ ޮއީތ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރތެަށެވ. ޮއެވެގްނަކްނ ަވޒާީފާއބޭެހ ްޓަރިއ 

ަމްއސަަލެއްއަގިއ .7 ުހށެަހޅޭ  ަވިކޮކށެްގްނ  ަވޒާީފިއްނ  ޢަދުުލެވިރ    ، ުމަވްއޒަަފުކ  ަވިކކޮށަްފިއަވީނ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒުަފ 

ުއްނ ެދ  ބެލުުމަގިއ  ޮއެވެގްނޯތ  ަސަބެބްއ  ެއަކީށގްެނާވ  ުނވަަތ  ުފރަިހަމާވްނޖޭެހަކާމިއިންނުމަމުކްނޯތ  ެއީއ    ، ުސެރްއ 

ޢަދުުލެވިރަކްނ     (procedural fairness)ޢަދުުލެވިރަކްނ    ިއުޖރީާޢއިަދ    (substantive fairness)ަމުއޟީޫޢ 

  HC-A/134/2011ާއިއ    HC-A/24/2010ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ަނނަްބުރ    ، ާޤިއުމުކެރވަިފިއޭވޯތ ބުެލްނަކްނ

ުމަވްއޒުަފްނ ވަޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމށް    ، ަޤިޟްއާޔިއްނ ެއނެގެއެވ. ިމގޮތްުނ ަމުއޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރަކްނ ާޤިއުމވަެފިއުވަމީކ

ޢަދުުލެވިރ  ހުއަްދުކރާފަަދ  ަވިކުކުރމްަށ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަފުަކ  ެއީއ  ައާސެސްއ  ިޚާޔުރކާުރ  ަފާރަތުކން  ޭދ  ަވޒާީފ 

ިޚާޔ އެ  އުިތުރްނ  ުޢްނުޞުރަތއް  ަސަބަބކްަށުވުމެގ  ެއންމަެހިއ  ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ދުަށްނ  ައާސެސްއެގ  ުރުކރާ 

ަވިކުކުރަމްށ ޢަދުުލެވިރ    ، ޢަދުުލެވިރަކްނ ާޤިއުމވަެފިއުވަމީކ  ިއުޖރީާޢ  ، ުފރަިހަމވަެފިއުވްނަކާމިއ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއން 

ުފިރ ބުެލުމަގއި  ބުެލނަްތއް  ބަަލްނޖެހޭ  ާވޞުިލުވަމްށަޓކިައ  ިއުޖާރައުތަތއް  ިންނުމަމަކށް  ަހަމުކަރްނޖޭެހ 

ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓްނ ިންނަމވަާފިއާވ ިއްސެވަބާޔްނުކެރުވުނ ަޤިޟްއާޔަތުކްނާނިއ ެއކުޯޓން    ، ުފރަިހަމވަެފިއުވްނަކްނ

 ިންނަމވަާފިއާވ ިމާބަވުތެގ އެެހން ަމްއސަަލަތުކްނ ެއނެގން ޮއެވއެެވ. 

އިދާރާތަކުގެ  .8 އަދި  އޮފީސްތަކާއި،  އޮނިގަނޑަށް  ކުންފުނިތަކާއި،  އިދާރީ  ގޮތުން،  ކުރުމުގެ  ހަރުދަނާ  ހިންގުން   

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

ޙާ )ރިޑަންޑަންސީގެ  ޙާލަތެއް  ދޫކޮށްލަންޖެހޭފަދަ  އިދާރާއަކުން  އެފަދަ  މެދުވެރިވެދާނެކަމަށް މުވައްޒަފުންތަކެއް  ލަތު( 

އިދާރާތަކުގެ ، ަޤބޫލުކުރަންޖެހޭކަމާއި އެފަދަ  އެކަމަކީ  ނޯންނަނަމަ  މަދުކުރެވެން  މުވައްޒަފުން  ޙާލަތެއްގައި  މިފަދަ 

ވެސް،  ާޤނޫނުގައި  ވަޒީފާއާބެހޭ  ަޤބޫލުކުރަންޖެހޭކަމާއި،  ސަބަބެއްކަމަށް  ހުރަސްއެޅޭނެ  ހަރުދަނާކުރުމަށް  ހިންގުން 

ވާއިދެއްގައި ވެސް، ރިޑަންޑަންސީއާ ގުޅޭގޮތުން ވަކި އުސޫލެއް ާޤއިމުކޮށްފައި  ގަނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ  އަދި އެ ާޤނޫ
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ސަބަބެއްކަމުގައި   އެކަށީގެންވާ  ވަކިކުރަން  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ޙާލަތަކީ  ރިޑަންޑަންސީގެ  އަދި  ނުވިނަމަވެސް، 

އޮނިގަނޑަށް ގެންނަ ބަދަލަކާ ގުޅިގެން، މުވައްޒަފަކު ދޫކޮށްލަން    ބަޔާންކޮށްފައި ނެތްނަމަވެސް، އެފަދަ އިދާރާއެއްގެ

ޖެހިއްޖެނަމަ ނުވަތަ މަދުކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ، އެފަދަ ޙާލަތުގައި މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފުންތަކެއް ވަޒީފާއިން  

އެކަށީގެންވާ ސަ އޮތް  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ވަކިކުރުމަކީ،  ބެލެވިދާނެކަމާއި، ވަކިކުރާ  ބަބެއްކަމުގައި 

އެފަދަ  ވެސް  ޙަީޤަޤތުގައި  ވަކިކުރުމުގައި،  ވަކިކުރާ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ސަބަބަށްޓަކައި  މި  ނަމަވެސް 

ކޮށްފައިވަނީ  އެކަން  މެދުވެރިވެފައިވޭތޯއާއި،  ޙާލަތެއް  ޖެހޭފަދަ  ގެންނަން  ބަދަލު  އޮނިގަނޑަށް  އިދާރީ  އިދާރާއެއްގެ 

ބޭއިންސާފުން  ހެޔޮނިޔަތުގަ ކަނޑައެޅިގެން  މުވައްޒަފުންތަކެއް  ނުވަތަ  މުވައްޒަފަކު  ވަކި  އެއީ  އަދި  އިތޯއާއި، 

މުވައްޒަފުން   ވަކިކުރާނެ  ވަޒީފާއިން  އަދި  ނޫންތޯއާއި،  ނުވަތަ  ކަމެއްތޯ  ކޮށްފައިވާ  ވަކިކުރުމަށްޓަކައި  ވަޒީފާއިން 

މަށް ނިންމި ނިންމުމުގައި މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަން އަދި  ކަނޑައެޅުނު ގޮތަކާއި، އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރު

ހައިކޯޓުގެ    އިޖުރާޢީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކަށަވަރުވާންޖެހޭކަން  އެކަންކަން  ބަލައި  ާޤއިމުކޮށްފައިވޭތޯ  ޢަދުލުވެރިކަން 

ކޯޓުގެ    HC-A/89/2011ނަންބަރު   އެ  ަޤިޟއްޔާއާއި،  އެނގެން    HC-A/343/2012ވަނަ  ަޤިޟއްޔާއިން 

 އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ބަޔާންކޮށް  .9 ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް  އުވާލުމަށް  މަާޤމު  އަދާކުރަމުންއައި  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލައަކީ  މި 

ނަންބަރު   ާޤނޫނު  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ާޤނޫނު(  2008/2މައްސަލަ   އާ   )ވަޒީފާއާބެހޭ 

އިތުރުން މައްސަލައަކަށްވުމުގެ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ބަޔާންކޮށް  ވަކިކުރުމުގެ  ޚިލާފަށްކަމަށް  ވަޒީފާއިން  ސަބަބުން ، 

ދުވަސްތަކަށް ހިނގަމުންދާ  ފެށިގެން  ދުވަހުން  ވަކިކުރި  ޢިނާޔަތްތައް   ވަޒީފާއިން  މުސާރައާއި  ޙައްުޤވާ  އެފަރާތަށް 

އިޢާދަކޮ  ނަގައިދިނުމާއެކު އަނބުރާ  އެދިފައިވާވަޒީފާ  މައްސަލައިގައި،    ށްދިނުމަށް  ފައިަޞލާއަކަށް  މި  ޢަދުލުވެރި 

 substantive)ަމުއޟީޫޢ ަޢދުުލެވިރަކްނ  ވާިޞލުވުމަށްޓަކައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި  

fairness)    ިޢަދުުލެވިރަކްނ    ިއުޖރީާޢއަދ(procedural fairness)    ިބަަލްނޖޭެހަކުމަގއ ާޤިއުމުކެރވަިފިއޭވތޯ 

 ެދެކެމެވ. 
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ވަޒީފާއިން   .10 މުވައްޒަފަކު  ކުރިން  ވަކިކުރުމުގެ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ    ( substantive fairness) ަމުއޟީޫޢ ޢުަދުލެވިރަކްނ  ވަކިކުރުމުގައި ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  

 ާޤިއުމޮކށަްފިއޭވޯތ ބިެލިއުރ ައނަްނިނިވ ަކްނަކން ފަާހަގުކެރުވެނެވ. 

ާޤިއުމވަެފިއުވަމީކ 10.1 ޢަދުުލެވިރަކްނ  ަވޒާީފ  ، ަމުއޟީޫޢ  ަވިކުކުރަމްށ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރަތުކން    ުމަވްއޒުަފްނ  ދޭ 

 ުހއަްދުކރާފަަދ ޢުަދުލެވިރ ަސަބަބކްަށުވުމގެ  ިޚާޔުރުކާރ ައާސެސްއ ެއީއ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ

ުއްނުސުރަތއް   ެއްނމަެހިއ  ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ަދުށން  ައާސެސްއެގ  ޚާިޔުރުކާރ  އެ  ިއުތުރްނ 

ަންނަބރު   ަހިއޯކުޓެގ  ިދެވިހާރްއޭޖެގ  -HC/2011    ާއިއ   HC-A/24/2010ުފރަިހަމވަެފިއވަެފިއުވްނަކްނ 

A/134    .ަޤިޟްއާޔިއްނ ެއނެގއެެވ 

މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނީ ޙަީޤަޤތުގައިވެސް ރިޑަންޑަންޓްކުރަންޖެހޭ ފަދަ ޙާލަތެއް އޮވެގެން، ހެޔޮ   10.2

ސާބި ވަޒީފާދޭ  ތުނިޔަތުގައިކަން  ޙާލަތްތަކުގައި  މިފަދަ  ޒިންމާއެއްކަމަށާއި،  ފަރާތުގެ  ވަޒީފާދޭ  ކޮށްދިނުމަކީ 

ޙަީޤަޤތުގައިވެ ހަމަ  ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ  ޙާލަތެއް ފަރާތުން  ކުރަންޖެހޭ  ރިޑަންޑަންޓު  މުވައްޒަފަކު  ސް 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ   ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެކަމަށް  ކަންކަމަށް  އަންނަނިވި  ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި  މެދުވެރިވެގެންތޯ 

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

މުވައް .  1"  ތަނުގައި  އަދާކުރާ  މަދުކުރީތޯ،  ވަޒީފާ  ނުވަތަ  ހުއްޓުނީތޯ  އެއްކޮށް  މަސައްކަތްކުރުން  ބާވަތުގެ  ކުރަމުންދިޔަ  ޒަފަކު 

 ؛ނުވަތަ މުސްތަޤުބަލުގައި ހުއްޓޭނެތޯ ނުވަތަ މަދުވާނެތޯ

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

 "  ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން. ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި .  3

އެފަރާތަށް   10.3 ގޮތުން  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި    ދީފައިވާ ގައި    2020ޖުލައި    05މައްސަލަ 

‘NOTICE OF TERMINATION OF EMPLOYMENT ON GROUNDS OF 

REDUNDANCY’  ިއެޕްރީލް   އާ ގުޅިގެން  19-ކޮވިޑްމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަކިކުރެވިފައިވަނީ    ގައ

2020  % ފެށިގެން  ދެމެދު    60%-70އިން  އާ  އިންސައްތަ(  ހަތްދިހަ  އިންސައްތައާއި  )ފަސްދޮޅަށް 
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  VTR/2020/120ނަންބަރު: މައްސަލަ                                   ށަހެޅި މައްސަލަހުއަޙްމަދު ޔޫސުފް 
                                            

 

29 ގެ  10 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:  
 

 

ވިޔަފާރީ ގުޅިގެންހީނަރުކަމެއް    އަށްއަދަދަކަށް  ގޮ  އައުމާ  ކުޑަކުރުމުގެ  ކޮށްފައި ބަޔާންކަމުގައި    ތުންޙަރަދު 

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

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

ވަޒީފާއިން   ޢަލީ  މައްސަލަ  ޢަބްދުއްރައްޒާޤު  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ޢަލީ  ޢަބްދުއްރައްޒާޤު  ވަކިކުރުމާގުޅިގެން، 

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

ލިމިޓެޑްގެ  ޕްރައިވެޓް  މެރިން  ޕްރިސިޝަން  އެސަބަބުތަކަށް  ފަރާ  ސަބަބުތަކެއް  ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް  ތުން 

ސަބަބުކަމަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ލިއުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަބަބު   ރިޢާޔަތްނުކުރެވޭނެކަމާއި، މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި 

ހުށަހަޅައި،  ސަބަބުތަކެއް  އެހެން  މުވައްޒަފުންގެ  ފިޔަވައި  ރިޢާޔަތްކުރެވުމަކީ  ގެއްލިގެން  އެސަބަބުތަކަށް  ޙައްޤުތައް   

 ހިނގައިދާނެކަމެއްކަމާއި، 

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

ޙަޤީޤަތުގައިވެސް  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  ވަކިކުރި ސަބަބު  އަދި  ވަޒީފާއިން  ތޯއާއި،  އޮތް  ވަޒީފާއިން    އެސަބަބު  އެއީ  އޮތްނަމަ 

 "   … ވަކިކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްތޯކަމާއި، 

މި މައްސަލައިގައި ވެސް ބަލަންވާނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް   ،މި އިބާރާތުން ބަޔާންކޮށް ކަނޑައަޅާފައިވާތީ

ވަކިކުރެވިފައިވަނީ ރައްދުވި  ، ވަޒީފާއިން  މައްސަލަ  ފަދައިން  މައްސަލަ  އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ  ފަރާތުން   

ފަރާތަށް   ދީފައި  2029ޖުލައި    05ހުށަހެޅި  މައްޗަށް  ގައި  ސަބަބުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ލިޔުމުގައި  ވާ 

ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ގޮތެއް  މައްސަލައިގައި  މި  ބިނާކޮށްކަމުގައި  ބިނާކޮށްކަމުގައާއި،  މައްޗަށް  ސަބަބުގެ  އެ  ނީ 

  ބުރަވެވެއެވެ.

މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މަޢުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާޢީ  މި   10.4

ކުރިން  މީގެ  ހީނަރުކަމެއް  ޕެންޑަމިކުގެ  މިފަދަ  އެގޮތުން  ާޤއިމުކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި،  ޢަދުލުވެރިކަން 

ދެކެފަ ދުނިޔެ  ހަމައެކަ އި ދުވަހަކުވެސް  މިކަމަކީ  ލިމިޓެޑަށް ނުވާކަމަށާއި،  ޕްރައިވެޓް  ހެލްތު  ޓޮޕް  ޓްރީ  ނި 

މިކަން ކުންފުންޏަށް ދިމާވި މައްސަލައެއް ނޫން ކަމަށާއި، މިއީ މުޅި ދުނިޔެއަށް ދިމާވި ހީނަރުކަމެއްކަމަށާއި،  

ފަރާތުން   ރައްދުވި  މައްސަލަ  އެގޮތުން  ކަމަށާއި،  ނޫން  ސަބަބުން  ވާދަވެރިކަމުގެ  ވިޔަފާރީގެ  ދިމާވީ 
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ވިޔަފާރިއަށްކުރި  ރިޢާޔަތްކޮށްފައި ތެރެއިން  ބަލިމަޑުކަމެއްގެ  މިފަދަ  ނިންމުންތަކަކީ  ަޤިޟއްޔާތަކުގައިވާ  ވާ 

ސަބަބުން   ނިންމުންތަކެއް  އަސަރުގެ  ފާހަގަކޮށްފައިވާ    ށާއި،ނޫންކަމަނިންމި  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ނިންމުންތަ މައްސަލައާ  ަޤިޟއްޔާތަކުގެ  މި  އެކާއި  ނަމަވެސް  ޙާލަތެއްގައިވެސް  ތަފާތުކަމަށާއި،  ފަދަ 

އޮންނަކަމަ ބަޔާންކޮށްފައި  ާޤނޫނުގައި  ވަޒީފާއާބެހޭ  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭގޮތް  މި  މުވައްޒަފުންނާމެދު  ށާއި، 

އުނިނުވާނެ ޙާ ޙައްުޤތައް  ދެފަރާތުގެ  ފަދައިން  ާޤނޫނުގައިވާ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނީ  ލަތުގައިވެސް 

 ހެޅި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައި އޮވެއެވެ.  މައްސަލަ ހުށަގޮތުގެ މަތިންކަމަށް

ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ    ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކެރުވުނ ަސަބބްަށ ބާަލިއުރ،  10.5

ޮކިވްޑ %   19-ަވިކުކެރުވީނ  ޙާލަތު  މީާލ  ުކނުްފީނެގ  ގިުޅެގްނ  ިއްނަސްއަތާއިއ    60% -70ާއ  )ަފސޮްދަޅްސ 

ގިުޅެގނަްކަމާށިއ، އިަދ    ައުއާމ  ' ިވޔާަފީރގެ ނާަފއްަށ ީހަނުރަކެމްއ ' ޢަދަަދަކށް  އާ ެދމުެދެގ  ަހތްދަިހ ިއްނަސްއތަ(  

ޮހްސިޕަޓ ަފާރުތގެ  ަރއުްދިވ  ޮކިވްޑަމްއސަަލ  ަފުރވޭާދ    19-ަލީކ  ބިަލމުީހްނނަށް  ުގޅެިގްނ  ެފސިިލީޓެއްއ  އާ 

ސަ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ޙަާލުތން    ބަދުަލުކުރާމުރާކުރްނ  ޮގުތަގިއ  މީާލ  ިދާމިވ  ުކނުްފްނަޏްށ  ވިިދެގްނ 

ންިނިމ   ޯބޑްުނ  ިޑެރކަްޓުރނެްގ  ަފާރުތެގ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަޢމުަލުކުރުމެގައަރިއަގުތަމްށޓަަކިއ    ންިނުމަމށް 

ަކަމާށއި،  ަބެއއް    ޮގުތން  ފާަރުތެގ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ިންނމަާފިއަވީނ  ަފާރުތން  ަރއުްދިވ  ަމއްސަަލ  ެއގުޮތން 

ްނ މުަދުކުރަމާށިއ، ިޑޕާޓަްމްނުޓަތއް ަޑުއްނަސިއްޒުކުރަމށިާއ، ިވޔާަފީރެގ  ޚުިދަމތޭްދ ޑާިޕްޓަމނުްޓތުަކެގ މަުވްއޒުަފ

ރްީސްޓަރްކަޗރ   ޚުިދަމްތތުަކަގިއ  ަދްށާވ  ޙަާލުތ  މީާލ  ޯއަގަނިއްޒުކުރަމާށިއ،  އުަލން  ުކނުްފިނ  ހުޯދަމްށ  ނާަފ 

ްތ ަހމެަޖްއުސަމާށިއ،  ުކުރާމިއ، ައުއްޓޯސްސޮކްށެގްނ ުކެރޭވ ަމަސްއަކްތަކތަްތްއ ައުއޓޯްސްސޮކްށެގްނ ުކެރޭވެނޮގ

ުކނުްފީނގެ   ުކުރަމާށއި،  ަކްނަކްނ  ބަދުަލެގަނުއންފަަދ  މުަދުކުރާމިއ،  ުމާރޖާަޢޮކްށ  ުމާސަރަތްއ  ުމަވްއޒުަފްނެގ 

ުކުރުމަގިއ   ިރަޑްނަޑންްޓ  ަވޒާީފ  މަުވްއޒުަފްނެގ  ަބެއްއ  ެއއަްހަމައުކްނ  ަމިތްނ  ގުޮތެގ  ެއްއޮގްތާވ  ުއޞުޫލަތާކ 

ރާިޢަޔ  ޙަާލތްަށ  ުކެރވަިފިއާވުކނުްފީނެގ  ިރަޑްނަޑްނޓް  ަވޒާީފެވްސ  ަފާރުތގެ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ެނަކަމްށ  ްތކޮށް 

 ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ަބޔްާނޮކށަްފިއ ޮއްނަނކްަނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ.  
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ޖޫން    TTH/P&P/GEN/HR/TAP/001/2020  (09ގެ ނަންބަރު  އެގޮތުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތު 10.6

2020 )‘TTH Redundancy Policy’  ެ؛ ވަނަ ނަންބަރުގައި 3ގ 

“3. Definitions 

3.1 Redundancy: the concept of ‘redundancy’ refers to the termination of an 

employee or group of employees, where an employer is required to (i) 

restructure (ii) reduce and/or (iii) abolish certain employees, roles, positions 

and/or departments of the business in consideration of: 

3.1.1. changes in respect of the material factors that relate to the operation of the 

business; 

3.1.2. financial capacity of the employer and the economic viability of future 

business operations by the employer; and/or 

3.1.3. the requirement to re-organize to maximize efficiency and cost effectiveness 

of the business operations of the employer.  

3.2 Redundancies at TTH will only be instituted if there are reasonable and fair 

reasons to do so in consideration of the factors outlined above." 

 

-TTH-BR-2020ޓްރީ ޓޮޕް ހެލްތު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ނަންބަރު  ކަމާއި،  މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ  10.7

 Resolution of the Board of Directors of Tree Top‘(  2020ޖޫން    29)  013

Health Private Limited’ ި؛ގައ 

“With the World Health Organization declaring the COVID-19 outbreak as a public 

health emergency of international concern on 30 January 2020 and further declaring the 

COVID-19 outbreak as a global pandemic, the Government of Maldives:  
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  VTR/2020/120ނަންބަރު: މައްސަލަ                                   ށަހެޅި މައްސަލަހުއަޙްމަދު ޔޫސުފް 
                                            

 

29 ގެ  13 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:  
 

 

o declared a state of public health emergency on 12 March 2020 pursuant to the 

Public Health Protection Act (Law No. 7/2012);  

o closed all Government Offices effective 19 March 2020;  

o effectively closed Maldivian borders to all foreigners from 27 March 2020;  

o commenced mandatory curfews as certain times in Greater Male’ area on 2 April 

2020;  

o imposed mandatory lock down in Greater Male’ area effective 15 April 2020 

which was extended for a period of 14 days effective 17 April 2020 (which will 

be likely to be extended; and  

o Banned all inter-island travel effective 18 April 2020 until further notice.  

• As a result, the business at Tree Top Hospital )the “Hospital”( owned and operated by 

the company has drastically reduced, nearly up to 60%-70% in comparison to the 

months preceding declaration of public health emergency in the Maldives.  

• Additionally, the hospital was converted to the Maldives ‘Designated COVID-19 

Treatment Facility’ for the months of May and June 2020 and was closed to the 

public."  

 ން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަ

ރައްދު 10.8 ހުށަހަޅާފައިވާ  މައްސަލަ  ފަރާތުން  -Announcement on Re‘ގެ    2020ޖުލައި    01ވި 

Organization and Redundancy’ ި؛ ގައ 

“As a result, the business at the Hospital had by the end of April 2020 drastically reduced, 

nearly up to 60-70% in comparison to the preceding months. 

Further, the Hospital has purely operated at a loss for the months of May and June 2020 

due to having been taken over by the Government and converted to operate as the 

‘Designated COVID-19 Treatment Facility’ in the Maldives.” 

   އެނގެން އޮވެއެވެ.ފައިވާކަން  މިފަދައިން ބަޔާންކޮށް
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 NOTICE‘ތަށް ދީފައިވާ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާގައި    2020ޖުލައި    05މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން   10.9

OF SELECTION TO BE MADE REDUNDANT’   ްފަރާތ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގައި 

 ވަޒީފާއިން ރިޑަންޑަންޓް ކުރެވޭ ސަބަބު އަންނަނިވި އިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައި އޮންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

“The decision has been taken to downsize the Hospital to ensure the future economic 

viability of the Hospital as the business at the hospital reduced up to 60-70% since March 

2020 due to the impact of the COVID-19 pandemic and the subsequent nationwide measures 

taken to mitigate its impact. Further, the Hospital has purely operated at a loss for the 

months of May and June 2020 due to having been taken over by the Government and 

converted to operate as the ‘Designated COVID-19 Treatment Facility’ in the Maldives.” 

ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް   2020ޖުލައި    05ކުރުމަށް  އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފައިން ވަކި 10.10

 NOTICE OF TERMINATION OF EMPLOYMENT ON GROUNDS‘ދީފައިވާ  

OF REDUNDANCY’    ްއޮންނަކަނ ބަޔާންކޮށްފައި  އިބާރާތުން  އިސްވެފާހަގަކުރެވުނު  ހަމަ  ގައިވެސް 

   ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

މައްސަލަ   10.11 އިޚްތިޔާރުކުރާނެގޮތް  މުވައްޒަފުން  މިންގަނޑުތަކާއި  ބަލާނެ  ކުރުމުގައި  ރިޑަންޑަންޓް  މުވައްޒަފުން 

ނަންބަރު   ފަރާތުގެ   Resolution of the‘(  2020ޖޫން    29)  TTH-BR-2020-013ރައްދުވި 

Board of Directors of Tree Top Health Private Limited’  ާކަމާއި، ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވ

އެހެން  ހިމެނޭހެން  ޑިޕާޓްމަންޓް  ޓްރާންސްޕޯޓް  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ވަޒީފާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެގޮތުން 

މުވައްޒަފުން ޑިޕާޓްމަންޓުތަކުންވެސް  ފަރާތް    ނިންމާފައިވާކަމާއި،މަދަދުކުރުމަށް    ބައެއް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 2  )ހަތެއް( މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން  7  ޖުމްލަ  މަންޓުގައި ހިމެނޭދިޔަ ޓްރާންސްޕޯޓް ޑިޕާޓްވަޒީފާ އަދާކުރަމުން 

މާއި، މުވައްޒަފުން ވަޒިފާއިން ދޫކޮށްލުމުގައި ބަލާނެ  )ދޭއް( މުވައްޒަފުން ރިޑަންޑަންޓު ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަ

މުވައްޒަފު  މުއްދަތަށާއި،  އަދާކޮށްފައިވާ  ވަޒީފާ  އެމުވައްޒަފަކު  ތެރޭގައި  މުސާރައާއި  މިންގަނޑުތަކުގެ  ގެ 
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ރާއި، މަސައްކަތް އެނގޭ މިންވަރާއި،  ފެންވަމަސައްކަތުގެ  އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތަކާއި، މަސައްކަތުގެ ހުނަރާއި  

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ށް ބެލުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާކަންހާިޟރީއާއި އަދި ޑިސިޕްލިނަރީ ރިކޯޑަ

)ހަތް(   7މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދިޔަ ޓްރާންސްޕޯޓް ޑިޕާޓްމަންޓުގައި ހިމެނޭ ޖުމްލަ   10.12

ހުށަހަޅާފައިވާ   ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ހެދިފައިވާކަން  އިވެލުއޭަޝން  މެދުގައި  މުވައްޒަފުންގެ 

  01ސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ  ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، އެގޮތުން މައް

'އިވެލުއޭަޝން ކްރައިޓީރިއާ އޮފް އެމްޕްލޯއީ' އަށް ބެލުމުން   2020ޖުލައި   ގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ 

ފަރާތަށް   ހުށަހެޅި  ބަލާއިރުމައްސަލަ  އަޅާ  މުވައްޒަފުންނާ  ލިބިފައިވަނީ  އެހެން  ޕޮއިންޓު  އެފަރާތުގެ   ދަށުން 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ރިކޯޑެއް އޮތުމުންކަން ފާހަގަވެއެވެ. އެގޮތުން  ވުމާއިދަށްހާިޟރީ  

ޖޫން    2020ޖަނަވަރީ   ފަރާތް  2020އިން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނިޔަލަށް  އެހެން  ގެ  އިތުރު  ހިމެނޭހެން   

ޖުމްލަ    މުވައްޒަފެއްވެސް ނުލައި  އެންގުމަކާ  ވަޒީފާ   2އެއްވެސް  ދުވަހު  ހާިޟރުވެފައިނުވާކަން )ދޭއް(    އަށް 

ހުށަހަޅާފައިވާ  މައްސަލަ   ފަރާތުން  އޮންނަކަމާއި، ރައްދުވި  އެނގެން  ބެލުމުން  އަށް    'އެޓެންޑެންސް ސަމަރީ' 

ރިޑަންޑަންޓް  ޑިޕާޓްމަންޓުން  ޓްރާންސްޕޯޓު  ފަރާތާއެކު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތަކީވެސް  އިސްވެދެންނެވުނު 

މައްސަލަ މާއި، އެފަރާތް ރިޑަންޑަންޓް ކުރެވިފައިވަނީ ޑިސިޕްލިނަރީ ރިކޯޑެއް އޮތުމުންކަން  ކުރެވުނު ފަރާތެއްކަ

އެގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި   އެނގެން އޮންނަކަމާއި،  ންރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އިވެލުއޭަޝން ފޯމު

ބަލާއިރު  ފަރާ  ފަރާތުގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ރިކޯޑަށް  ހުށަހެޅި  ފަރުވާކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން މައްސަލަ  މައްސަލަ  ތުގެ 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން    ގެއްލިފައިވާކަންގެ ތަޅުދަނޑި    (C1226)ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވެހިކަލް ނަންބަރު  

 Record of Disciplinary Action‘ދީފައިވާ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  ގައި    2020މާރިޗު    03

– Final Written Warning’    ުއާއި، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ނަންބަރTTH-QPS-FRM-

O01 (27  ީ2020ފެބްރުވަރ )‘Incident Report Form’  .ެއަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮވެއެވ 

)ހަތް( މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ހަދާފައިވާ    7ޓްރާންސްޕޯޓު ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ޖުމްލަ    އްދުވި ފަރާތުންމައްސަލަ ރަ 10.13

ރައްދުވި   މައްސަލަ  ކުރިން  ފަރާތަށްވުރެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަލާއިރު،  ޖުމްލަގޮތެއްގައި  އިވެލުއޭަޝނަށް 
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ރު  ތުގެ ތަޖުރިބާއާއި ފެންވަމަސައްކަ  )ތިނެއް( ފަރާތެއް ހިމެނޭކަމާއި،  3ފަރާތުގެ ވަޒީފާއަށް ގުޅިފައިވާ އިތުރު  

ބަލާއިރު   ރިކޯޑަށް  ޑިސިޕްލިނަރީ  ހާިޟރީއާއި  ހުށަހެޅި  އަދި  ބައެއް  މައްސަލަ  އެހެން  މަތިން  ފަރާތަށްވުރެ 

ލިބިފައިވާކަމާއި، ޕޮއިންޓު  ޕޮއިންޓުތަކުގެ   މުވައްޒަފުންނަށް  ލިބިފައިވާ  ކެޓެގަރީތަކުން  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު 

އެހެ ބަލާއިރު  މުވައްޒަފުންނަށްޖުމްލައަށް  އަށެއް(،    58  ޖުމްލަ  ން    48)ފަންސާސް(،    50)ފަންސާސް 

އަށެއް(،   އަދި    44)ސާޅީސް  ހަތަރެއް(  މައްސަލަ  ޕޮއިންޓު  )ސާޅީސް(    40)ސާޅިސް  ލިބިފައިވާއިރު، 

ފަރާތަށް   ލިބިފައިވާކަ  36ހުށަހެޅި  ޕޮއިންޓު  ހައެއް(  މުވައްޒަފުންނަށް )ތިރީސް  އެހެން  އަދަދަކީ  މި   މާއި، 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ 'ސަމަރީ   ދަށް ޢަދަދުކަންއެންމެ  ބަލާއިރު    ތަކަށްލިބިފައިވާ ޢަދަދު

 .ފާހަގަކުރެވެއެވެއޮފް އެމްޕްލޯއީ އިވެލުއޭަޝން' އަށް ބެލުމުން 

ރާިޢޔްަތކްޮށ 10.14 ަކްނކަަމްށ  ަބޔްާނުކެރުވުނ  ަފރްާތ  ، ިއްސެވ  ުހށެަހިޅ  ަފާރުތެގ  ަމްއސަަލ  ރައުްދިވ  ަމްއސަލަ 

ަވިކުކެރވަިފިއަވީނ   ފަަދިއްނާނިއ،  ަވޒާީފިއްނ  ާފްސކޮށަްފިއާވ  ޯބުޑްނ  ިޑެރްކަޓުރނެްގ  ުކނުްފީނެގ 

Announcement on Re-Organization and Redundancy    ަކނަޑއަޅަާފިއވާފަަދިއްނ ިލުޔުމަގިއ 

ުކުރުމ ިއވުެލޭއްޓ  ަފާރާތބަަލިއ،  ަކްނަކަމށް    ަކނަޑައޅަާފިއާވ ގިައ  ުމަވްއޒުަފްނ  ުހށެަހޅި  ެއއް  ަމްއސަަލ  ެއުކ 

ކުުރަމށްފުަހ، ުމަވްއޒުަފނަްތެކ   ުކާރަތެކްއ ަމސްައަކްތެއްއ  ިޑާޕްޓަމނެްޓްއަގއި   ިއވުެލޭއޓް  މުެދަގިއ  އެ    ްއެގ 

އެނެގްނ ޮއތީަތ،    ާރތްަށަކްނެއްނމެ ަދުށްނ ޮޕއްިނޓު ިލބަިފިއަވީނ މްައސަަލ ުހށެަހިޅ ަފުމަވްއޒުަފްނެގ ެތެރިއްނ  

ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތން މްައސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރތް ަވޒާީފިއްނ ިރަޑްނޑްަނޓް ކޮށަްފިއަވީނ ވިަކ ުމަވްއޒަަފކު  

 ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރުމެގ ިނަޔެތއް ޮއެވެގްނ ޫންނަކމްަށ ުބަރެވުވުނ ަނަމެވްސ، 

ާއ ުގިޅެގން ާއްނުމ ޞްިއަޙުތެގ ުކއިްލ    19-ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް ަވޒާީފިއްނ ިރަޑްނަޑންްޓ ުކެރުވނީ ޮކވްިޑ

އިޢާުލުނކޮށް ަސުރާކުރ އީޮފްސަތްއ ަބނުްދކުުރާމިއ، ިދވިެހާރްއޭޖެގ ޯބަޑުރ ބަނުްދޮކްށ، މިުޅ  ޙަާލުތ  ުނަރްއކުަލެގ  

ުގިޅެގްނ ަފާރުތެގ ިވޔާަފިރއްަށަމްއ  ިދވިެހާރްއެޖ ޮލްކަޑުއްނ ުކުރމާ  )ަފސޮްދަޅށް    60% -70%   ސަަލ ަރއުްދވި 

ަމްއސަަލ   އާ ެދމުެދެގ ޢަދަަދަކްށ ވިޔާަފިރައްށ ީހަނުރަކްނ އުަތެވެގނަްކަމްށިއްނަސްއަތާއިއ ަހތްދަިހ ިއްނސްައަތ( 

ުބާނ   ަހަމެއަކނި  ަފާރުތްނ  ިފަޔަވިއ، ުބަރއުްދިވ  މިންވަރާއި  ުނން  ދަށްވި  ޙާލަތު  މާލީ  އެ  ކުންފުނީގެ  އަދި   ،
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ދި މުއްދަތާއި،  ޙާލަތު  ުނަތަނަވްސަކެމއް    ުކނުްފްނަޏްށ  ަޙީޤަޤުތަގިއެވްސގުދެމިގެންދިޔަ  މީާލ  އެފަަދ 

ަފާރުތން  ސިާބުތކޮށިްދުނަމްށ    ުކިރަމިތވަެފިއާވަކްނ ަރއުްދިވ  ެހކި  ަމްއސަލަ  މްިނަވަރްށ  ެއކީަށެގްނވާ 

ރިޢާޔަތްކޮށް  ުހށަަހޅަާފިއުނާވީތ،   ކަންކަމަށް  ބަޔާންކުރެވުނު  ަވޒާީފިއްނ  އިސްވެ  ަފރްާތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

ޢަދުުލެވިރަކްނ   ަމުއޟީޫޢ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ    (substantive fairness)ަވިކުކުރުމަގިއ 

 ެވ. ާޤިއުމޮކށަްފިއުނާވަކުމަގިއ ުބަރވެެވެއ

ޢަދުލުވެރިކަން   .11 މައުޫޟޢީ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރާއިރު  ވަޒީފާއިން    (substantive fairness)މުވައްޒަފަކު 

ޢަދުލުވެރިކަން އިޖުރާޢީ  ތޯ  ާޤއިމުކުރެވިފައިވޭ  (procedural fairness)  ާޤއިމުކޮށްފައިނުވާނަމަ 

ނަންބަރު   ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކަނޑައަޅަފައި   HC-A/209/2010ބަލަންނުޖެހޭނޭކަމުގައި  ަޤިޟއްޔާގައި 

ވާ  ،ވީނަމަވެސް ނިންމުމަށް  ޢަދުލުވެރި  އަދި  އިޖުރާޢީ  ޞި އިންސާފުވެރި  އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ  ލުވުމުގައި 

 ޒަރުކުރުން މުޙިއްމުކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ.ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކޮށްފައިވޭތޯ ޚުލާާޞކޮށް ނަމަވެސް ނަ

ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ   .12 ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ޙާލަތުގައި  ޢަދުލުވެރިކަން    އިޖުރާޢީރިޑަންޑަންސީގެ 

ވަކިކުރަންޖެހޭ   ވަޒީފާއިން  ސަބަބުން  ރިޑަންޑަންސީގެ  ބެލެވޭނީ،  ޙާލަތްތަކުގައި  ޢާއްމު  ާޤއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް 

ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައިވާނަމަކަން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު   ޢީ މުވައްޒަފުން ވަކިކުރުމުގައި އަންނަނިވި އިޖުރާ

2011/HC-A/180  ނަންބަރު  ަޤިޟ ކޯޓުގެ  އެ  އެނގެން    HC-A/343/2012އްޔާއާއި  ަޤިޟއްޔާއިން 

 އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

އިދާރީ އޮނިގަނޑަށް ގެންނަ ބަދަލުގެ ސަބަބުން، ވަޒީފާގައި ތިބި މުވައްޒަފުންތަކެއް ރިޑަންޑަންޓްކޮށް   .1

 އަދި ؛ ންގާފައިވުންވަޒީފާއިން ވަކިކުރަންޖެހިފައިވާކަން، މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިއާލައި އަ

ވަކިކުރުމުގައި   .2 ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފުން  ވަކިކުރެވޭ  ވަޒިފާއިން  ސަބަބުން  ރިޑަންޑަންޓްވުމުގެ 

އިޖުރާ  އަންގާފައިވުންޢަޢަމަލުކުރާނެ  ކުރިއާލައި  މުވައްޒަފުންނަށް  ކޮބައިކަން  އުޞޫލުތަކަކީ  ؛ ތުތަކާއި 

 އަދި 
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މުވައް  .3 ވަކިކުރެވޭ  ސަބަބުން  ވަޒީފާއާބެހޭ  ރިޑަންޑަންޓްވުމުގެ  ރިޑަންޑަންސީއަކީ  ވަކިކުރެވޭނީ،  ޒަފުން 

ސަބަބެއްކަމަށް  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކުރެވޭފަދަ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ދަށުން  ާޤނޫނުގެ 

ކުރީން،  ވަކިކުރުމުގެ  މުވައްޒަފު  ވަކިކުރެވޭ  ސަބަބުން  ރިޑަންޑަންޓްވުމުގެ  ބަލައިގެންކަމަށްވުމާއެކު، 

ވަނަ   22ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ވަކިކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް، އެ ާޤނޫނުގެ    21ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ނޯޓިސް ދިނުމުގެ    25މާއްދާގެ ދަށުން ދޭންޖެހޭ ނޯޓިސް ނުވަތަ އެ ާޤނޫނުގެ  

 އަދި   ؛ބަދަލުގައި ފައިސާ ދީފައިވުން

ޚާ .4 މުވައްޒަފުންނަށް  ވަކިކުރެވޭ  ވަޒީފާއިން  ދިނުމަށް ރިޑަންޑަންޓްވެގެން  ޢިނާޔަތްތަކެއް  އްަޞ 

ކަނޑައެޅި،  ކުރިން  މިންގަނޑުތައް  ލިބިދެވޭނެގޮތާއި  ޢިނާޔަތްތައް  އެ  ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ، 

 މުވައްޒަފުންނަށް އެންގިފައިވުން. 

އިޖުރާ  12.1 އިޖުރާޢައިސްވެފާހަގަކުރެވުނު  ފުރަތަމަ  ތެރެއިން  ގެންނަ އިދާރީ  'ތުކަމުގައިވާ،  ޢަތުތަކުގެ  އޮނިގަނޑަށް 

މުވައްޒަފުންތަކެއް ރިޑަންޑަންޓްކޮށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަންޖެހިފައިވާކަން  ބަދަލުގެ ސަބަބުން، ވަޒީފާގައި ތިބި 

ތު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުމުގެ  ޢަމުވައްޒަފުންނަށް ކުރިއާލައި އަންގާފައިވުން' މި އިޖުރާ

 ފައިވޭތޯ ބަލާއިރު،  ކުރިން ފުރިހަމަކުރެވި 

-ގައި އީ  2020ޖުލައި    01މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭކަން އަންގާފައިވަނީ   12.1.1

އީ އެ  ނިންމުމަށް -މެއިލަކުންކަމަށާއި،  ނިންމުމެއް  އެފަދަ  ބޯޑުން  ކުންފުނީގެ  މެއިލުގައިވަނީ 

ގައި ހުށަހަޅާފައިވާ    2020އޮގަސްޓު    28ށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  ކަނޑައަޅާފައިވާކަން ކަމަ

 ބަޔާނުގައި ފާހަގަކޮށްފައި އޮވެއެވެ.

ރިޑަންޑަންޓް  12.1.2 މުވައްޒަފުން  ކުންފުނީގެ  ދަށްވުމާގުޅިގެން  ޙާލަތު  މާލީ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

އް  ކަނޑައަޅައި މައްސަލަ ރައްދުވި ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު ރިޒޮލިއުަޝނެކުރަންޖެހިފައިވާކަން  

ފާސްކޮށްފައިވާ  2020ޖޫން    29 ދަށުން ގައި  ނިންމުމުގެ  ނިންމާފައިވާ  ކުންފުނިން  އިރު، 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ޓްރީ ޓޮޕް ހެލްުތ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަްށ
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29 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:  
 

 

ގޮތުން   އެންގުމުގެ  މުވައްޒަފުންނަށް  ވަކިކުރެވިދާނެކަން  ވަޒީފާއިން  ޖުލައި    01މުވައްޒަފުންތަކެއް 

އިޢުލާނެއް    ’Announcement on Re-Organization and Redundancy‘ގައި    2020

ހެދުނު    ނެރެފައި މެދުގައި  މުވައްޒަފުންގެ  ކުންފުނިން  އެގޮތުން  ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  އޮންނަކަން 

މަށް ނިންމާފައިވާކަމާއި، ކުންފުނީގެ  ކުރުއިވެލުއޭަޝނަށްފަހު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ރިޑަންޑަންޓް  

ރިސޯސަސްއާއެކު   ހިއުމަން  ޑިރެކްޓަރ  އޮފިސަރާއި  އެގްޒެގެޓިވް  ގައި    2020ޖުލައި    05ޗީފް 

ގައި ދީފައިވާ    2020ޖުލައި    05  ރާތަށްމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަ   ބައްދަލުވުމެއް ތާވަލްކުރެވިފައިވާކަމަށް

‘NOTICE OF SELECTION TO BE MADE REDUNDANT’    ްއަށް ބެލުމުނ

 NOTICE‘ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދީފައިވާ    2020ޖުލައި    05އަދި  އެނގެން އޮވެއެވެ.  

OF TERMINATION OF EMPLOYMENT ON GROUNDS OF 

REDUNDANCY’    ްއިން ފެށިގެން   2020ޖުލައި    05އަށް ބެލުމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތ

 ވަޒީފާއިން ރިޑަންޑަންޓް ކުރެވިފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. 

ޙާިޟރުކުރެވުނު    ގައި  2021ޖަނަވަރީ    13  ފަރާތުގެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައިސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  މައް 12.1.3

ނަންބަރު:  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި  މަޑަވެލި  ގދ.   / އަތަމާގެ  އާދަމް،  ނިާޝން 

A095681  )  ެއެދި    ކިބައިން،ގ ކިޔައިދިނުމަށް  ޢަމަލުކުރިގޮތް  ވަކިކުރިއިރު  މައްސަލަ  ވަޒީފާއިން 

ފަރާތުން   ހެކިވެރިޔާހުށަހެޅި  ދެމުން  ޖަވާބު  ސުވާލަކަށް  އިބާރާތުން   ކުރި  އަންނަނިވި 

 ހެކިބަސްދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

އެޗް " ބުނީ  ގުޅާފަ  ވަގުތުން  ވަގުތުން.  ހަމަ  ގުޅީ  އަށް  އެޗް.އާރް  އެއްވެސް  އާދެ  ކުރިން  އޭގެ  ހާޒިރުވުމަށް.  އަށް  .އާރް 

މެނޭޖަރަކީ   އަޅުގަނޑުމެންގެ  އަކުން.  އެޗް.އާރް  ނުދޭ  ޝާހް އިންފޮމޭޝަންއެއް  ނޯޓިސްއެއް    )ނަން(،   އަޙްމަދު  ނޫނީ 

ދޭންވެގެންނޭ އެހެންވެސް ނުބުނޭ. ހަމަ ގޮސްފަ އޭގަ އިނީ ދެގޮތެއް. އެއްގޮތަކީ އެއްމަސް ދުވަހު ނޯޓިސްއެއް ދިނުން. އަނެއް  

 " ގޮތަކީ ވަގުތުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން. 
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29 ގެ  20 ޞަފްޙާ      
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ހެކިބަހަށް  12.1.4 ހެކިވެރިޔާގެ  ލިޔެކިޔުންތަކަށާއި  ހުށަހެޅި ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،    އިސްވެދެންނެވުނު  މައްސަލަ 

ކުރެވިފައިވާކަން   ރިޑަންޑަންޓް  ވަޒީފާއިން  އިރު،  އަންގާފައިވާ  ގައި  2020ޖުލައި    05ފަރާތް 

ބަޔާންކޮށް  ކުރަންޖެހިފައިވާކަން  ރިޑަންޑަންޓް  މުވައްޒަފުން  ކުންފުނީގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

‘Announcement on Re-Organization and Redundancy’   ްދަށުނ ސުރުޙިގެ 

ނެރެ  އިޢުލާން މުވައްޒަފުންނަށް  ހުރިހާ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  އިޢުލާން  މައްސަލަ  މެއިލް  -އީ   އެ 

ކުރެވިފައިވަނީ   ޚިއްާޞ  ފަރާތުން   2020ޖުލައި    01މެދުވެރިކޮށް  ކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި  ގައި 

ރާތުން ހުށަހަޅާ ފުރަތަމަ ބަޔާން'  ގައި ހުށަހަޅާފައިވާ 'މައްސަލަރައްދުވާ ފަ  2020ސެޕްޓެންބަރު    15

އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ  ތީ،  ގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ

ރައްދުވި   މައްސަލަ  ވަކިކުރަންޖެހިފައިވާކަން  ވަޒީފާއިން  ރިޑަންޑަންޓްކޮށް  އެފަރާތް  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި 

   ފައިވާކަމަށް ބުރަނުވެވެއެވެ.ފަރާތުން 'ކުރިއާލައި' އަންގާ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން، ރިޑަންޑަންޓްވުމުގެ ސަބަބުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭ   12.2

ކުރިއާލައި   ކޮބައިކަން  އުޞޫލުތަކަކީ  އިޖުރާއަތުތަކާއި  ޢަމަލުކުރާނެ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފުން 

ބަލާއިރު،   ފަ އަންގާފައިވޭތޯ  ރައްދުވި  ނަންބަރު މައްސަލަ  ރާތުގެ 

TTH/P&P/GEN/HR/TAP/001/2020  (09    ް2020ޖޫނ'  )TTH REDUNDANCY 

POLICY  '  ްއުޞޫލުތައ އިޖުރާޢަތުތަކާއި  ޢަމަލުކުރާނެ  ކުރުމުގައި  ރިޑަންޑަންޓް  މުވައްޒަފުން  ގައި 

ޢަތު ކުރިއާލައި  ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، އިސްވެދެންނެވުނު ރިޑަންޑަންސީ ޕޮލިސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާ 

މައްސަލަ   ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާތީއާއި،  ފަރާތަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އަންގާފައިވާކަން  މުވައްޒަފުންނަށް 

 ށްޢަމަލުކުރާނެ އިޖުރާއަތުތަކާއި އުޞޫލުތަކަކީ ކޮބައިކަން އެފަރާތަ  ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި

ބުއަންގާފައިވާކަ  'ކުރިއާލައި' ފަރާތުން ރަނުވެވޭތީ،  މަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އިޖުރާއަތު  އިސްވެފާހަގަކުރެވުނު 

 ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ.  



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ޓްރީ ޓޮޕް ހެލްުތ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަްށ
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29 ގެ  21 ޞަފްޙާ      
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
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Phone: 3307701  :ްފޯނ | Fax: 3308774 ފެކްސް:   | Website: www.employmenttribunal.gov.mv    ވެބްސައިޓް:  
 

 

)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު(   2008/2މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން، ާޤނޫނު ނަންބަރު   12.3

ނޯޓިސް  22 ދޭންޖެހޭ  ދަށުން  މާއްދާގެ  ާޤނޫނުގެ    ވަނަ  އެ  ނޯޓިސް   25ނުވަތަ  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ނޯޓިސްގެ  ޙައްުޤވާ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގޮތުން،  ބެލުމުގެ  ދީފައިވޭތޯ  ފައިސާ  ބަދަލުގައި  ދިނުމުގެ 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ    23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2މިންވަރަކީ ކޮބައިތޯ ބަލާއިރު، ާޤނޫނު ނަންބަރު  

ފަރާތުން ޙާލަތު ވަޒީފާދޭ  އެއްބަސްވުމެއް  ވަޒީފާގެ  ކަނޑައެޅިފައިނުވާ  މުއްދަތެއް  ވަކި  މެނުވީ،  ގައި 

ލުކުރާނަމަ، މުވައްޒަފު ވަޒީފާގައި ދެމިހުރެފައިވާ މުއްދަތަށް ބަލައި، ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން މުވައްޒަފަށް އެންމެ  ތިބާ

 ނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވެއެވެ.  ވަ  22ކުޑަމިނުން ދޭންޖެހޭނެ ނޯޓިސްގެ މުއްދަތު އެ ާޤނޫނުގެ 

ވަޒީފާގެ    ވާކަނޑައެޅިފައި)ދޭއް( އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް    2އެގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ   12.3.1

ވަޒީފާއަދާކުރަމުން  ދަށުން  ފަރާތް   ދިޔައެއްބަސްވުމެއްގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މުވައްޒަފެއްކަމާއި، 

ނަންބަރު   ާޤނޫނު  ވަކިކުރެވިފައިވަނީ  ގެ    2008/2ވަޒީފާއިން  ާޤނޫނު(  ވަނަ   23)ވަޒީފާއާބެހޭ 

 01މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ނޫންކަމާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ  

އަހަރާއި،  އެކެއް) މުވައްޒަފެއްކަންބާރަ)  12(  ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ  ދުވަހު  އޮންނާތީ،   (  އެނގެން 

)ވަޒީފާއާބެހޭ   2008/2މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނޯޓިސްގެ ގޮތުގައި ޙައްުޤވާނީ، ާޤނޫނު ނަންބަރު  

 01( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފަދައިން  2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )  22ާޤނޫނު( ގެ  

 ؛ސްދުވަހުގެ ނޯޓިސްކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ. އަދި( މައެކެއް)

)ވަޒީފާއާބެހޭ    2008/2މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން ާޤނޫނު ނަންބަރު   12.3.2

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދޭންޖެހޭ ނޯޓިސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދީފައި އޮންނަކަން   22ާޤނޫނު(  

‘NOTICE OF TERMINATION OF EMPLOYMENT ON GROUNDS 

OF REDUNDANCY’    ިއަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، އިސްވެދެންނެވުނު ނޯޓިސްގައ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދޭނަމަ ނޯޓިސްގެ މުއްދަތުގައި ވަޒީފާއަށް ނިކުތުމުގެ އިޚްތިޔާރު ދީފައި  

މައްސަ ބޭނުންކޮށް  އިޚްތިޔާރުގެ  އެ  އެނގޭކަމާއި،  ނޯޓިސްގެ އޮންނަކަން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ލަ 
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ނިން ނިކުތުމަށް  ވަޒީފާއަށް  މިފަދައިން  މުއްދަތުގައި  އަދި  އޮންނަކަމާއި،  އެނގެން  މާފައިވާކަން 

އޮތްނޯޓިސްގައި   އެއްވެސް    ބަޔާންކޮށްފައި  ހުށަހެޅި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އޮތުމަށް 

މަޖިލީހެއްގައި   ބަލާ  މައްސަލަ  ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ  އަދި  ލިޔެކިޔުމެއްގައި 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  އިޢުތިރާޒުކޮށްފައިނުވާކަން

ސަބަބުތަކަށްޓަކައި 12.3.3 ވަޒީފާއިން، އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ވަކިކޮށްފައިވަނީ    މައްސަލަ 

ާޤނޫނުގެ   ނޯޓިސް    22ވަޒީފާއާބެހޭ  އެއްގޮތަށް  މާއްދާއާ  މި   ދިނުމަށްފަހުގައިކަމަށްވާތީ،ވަނަ 

އިޖުރާ ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  ވަކިކުރުމުގައި  ޢަނުކުތާގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ތު 

 ބުރަވެވެއެވެ.  ކޮށްފައިވާކަމަށްފުރިހަމަ

އިޖުރާޙާލަ  ގެ ރިޑަންޑަންސީ 12.4 ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފުން  ތުތަކުގެ  ޢަތުގައި 

ދިނުމަށް  ޢިނާޔަތްތަކެއް  ޚާއްަޞ  މުވައްޒަފުންނަށް  ވަކިކުރެވޭ  ވަޒީފާއިން  "ރިޑަންޑަންޓްވެގެން  ތެރެއިން، 

ކުރިން މިންގަނޑުތައް  ލިބިދެވޭނެގޮތާއި  ޢިނާޔަތްތައް  އެ  މުވައްޒަފުންނަށް   ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ،  ކަނޑައެޅި، 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ރިޑަންޑަންޓް ކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްަޞ އެންގިފައިވުން" އަށް ބަލާއިރު،  

  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާ ދެމެދު ނުވާކަމަށް  ޢިނާޔަތެއް ދިނުމަށް ކަނޑައެޅިފައި

 )ތިނެއް( ވަނަ މާއްދާއަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮވެއެވެ.  3ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ 

ރިޢާޔަތްކޮށް   12.5 ކަންކަމަށް  އެންމެހައި  ހުށަހެޅި  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ވަކިކޮށްފައިވަނީ ޤާއިމު  ،ފަރާތް  ކުރިން  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  ޢަދުލުވެރިކަންއޭނާ  އިޖުރާޢީ    ކުރަންޖެހޭ 

(procedural fairness)    ،ުާޤނޫނު(    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  ާޤއިމުކޮށްފައިތޯ ބަލާއިރ )ވަޒީފާއާބެހޭ 

ދަށުން މައްސަލަ ހު  22ގެ   ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭ ނޯޓިސް ދީފައިވީނަމަވެސް،  ވަނަ މާއްދާގެ  ަމްއސަަލ  ށަހެޅި 

ަފާރްތ  ުކެރޭވަކ  ުހށެަހިޅ  ިއުޖރަާޢިރަޑނަްޑްނޓް  ައމުަލުކާރެނ  ުކރުުމަގިއ  ިރަޑްނޑްަނޓް  ުއޞުޫލ    ތަްތާކިއާމިއ، 

ާސބުިތޮކށެްދވަިފިއުނވީާތ،  ައްނގާފިައ  'ުކިރއަާލިއ' އަެފާރަތށް   ަފާރަތށް  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  މައްސަލަ  ާވަކްނ 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ޓްރީ ޓޮޕް ހެލްުތ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަްށ

  VTR/2020/120ނަންބަރު: މައްސަލަ                                   ށަހެޅި މައްސަލަހުއަޙްމަދު ޔޫސުފް 
                                            

 

29 ގެ  23 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:  
 

 

ފަރާ ރައްދުވި  މައްސަލަ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ޢަދުލުވެރިކަން    އިޖުރާޢީ   ތުންހުށަހެޅި 

((procedural fairness ިނުވާކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ.ާޤއިމުކޮށްފައ  

މުވައްޒަފުން ރިޑަންޑަންޓް ކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުމަށްފަހު އެ ނިންމުމާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ ރަސްމީ ބަންދުނޫން  .13

)ފަހެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ޗީފް އެގްޒެގެޓިވް    5

ބަޔާންކޮށްފައި ހުށަހެޅޭނެކަމަށް  ފުރުަޞތު ދީފައިނުވާކަމަށް  އޮފިސަރަށް  އެ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވީނަމަވެސް 

 އެފަރާތުބުނާ ބުނުމަށް ނަޒަރުކުރާއިރު، 

ރިޑަންޑަންޓް ގައި ވަޒީފާއިން ރިޑަންޑަންޓް ކުރެވިފައިވާއިރު،    2020ޖުލައި    05މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް   13.1

ރާތުން ދެކޭގޮތް ބަޔާންކޮށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ  ކުރުމަށް ނިންމި ނިންމުމާމެދު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަ 

އަށް   އީ  2020ޖުލައި    06ސީ.އީ.އޯ  ހުށަހެޅި  -ގައި  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ކޮށްފައިވާކަން  މެއިލް 

އީ  17-ޑޮކިއުމެންޓް ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަދި  އޮންނަކަމާއި،  އެނގެން  ބެލުމުން  މެއިލަށް -އަށް 

ނިންމުން  ޖަވާބުދެމު ނިންމި  ކުރުމަށް  ރިޑަންޑަންޓް  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ   ބަދަލުނުވާކަން ން 

ފަރާތުން    2020ޖުލައި    13ބަޔާންކޮށް   ރައްދުވި  މައްސަލަ  އިސްވެދެންނެވުނު  މެއިލްކޮށްފައިވާކަން  ގައި 

ނަންބަރު    ލިޔުމުން ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އޮންނާތީ،  އެނގެން 

TTH/P&P/GEN/HR/TAP/001/2020  (09    ް2020ޖޫނ'  )TTH REDUNDANCY 

POLICY  ެވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް 'އެޕީލް'  4.5.2.5' ގ .

 އެވެ.  ކުރުމުގެ ފުރުަޞތު ލިބިފައިވާކަމަށް ބުރަވެވެ

ޖަމާކޮށްފައިވަނީ   .14 ގޮތުން  އިނާޔަތްތަކުގެ  މުސާރައާއި  އެފަރާތަށް  ވަކިކުރިއިރު  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

)ތިންހާސް ހަތަރުސަތޭކަ    3،492.12/-ގެ ނިޔަލަށް ޖުމްލަ    2020ޖުލައި    05އިން ފެށިގެން    2020ޖޫން    16

އެ ކަމަށާއި،  ލާރި(  ބާރަ  ރުފިޔާ  ދޭއް  ދެވިފައިވަނީ  ނުވަދިހަ  ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި  އެފަރާތަށް  ހެންކަމުން 
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ގައި ހުށަހެޅި    2020  އޮގަސްޓު  27ނީ ހަމަތަކުންތޯ ބަލައިދިނުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  ނޫވަޒިފާއާބެހޭ ާޤ

 ބަޔާނުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު، 

ރ. )ދިހަ 10،794/-ގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ    2020މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޖޫން   14.1

މައްސަލަ  ޢަދަދަކީ  މި  އޮންނަކަމާއި،  އެނގެން  ލިބިފައިވާކަން  ރުފިޔާ(  ހަތަރު  ނުވަދިހަ  ހަތްސަތޭކަ  ހާސް 

މުވައްޒަ  ތިބި  ބާކީ  ޑިޕާޓްމަންޓުގެ  ޓްރާންސްޕޯޓު  ފަރާތުގެ  ގޮތުގައި ފުންނަށްވެސް  ރައްދުވި  މުސާރައިގެ 

'ސެލަރީ ީޝޓް/ޓްރާންސްޕޯޓް ޑިޕާޓްމަންޓް  ލިބިފައިވާ ޢަދަދުކަން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ  

 ' އަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮވެއެވެ. 2020ޖޫން 

)ތިންހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ނުވަދިހަ ދޭއް ރުފިޔާ ބާރަ ލާރި(    3،492.12/-މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޖުމްލަ   14.2

ޖަމާކޮށްފައިވާކަން އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ 'ފުލް އެންޑް ފައިނަލް ސެޓުލްމަންޓް' ލިޔުމަށް ބެލުމުން އެނގެން  

ރ. )ދިހަހާސް ރުފިޔާ( ގެ ޢަދަދެއް 10،000/ -އުންޓަށް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އެކަ  އޮތުމުގެ އިތުރަށް

ޖަމާކޮށްފައިވާކަމަށް    2020ސެޕްޓެންބަރު    22 ވަޒީފާއާބެހޭ    2020އޮކްޓޫބަރު    12ގައި  ގައި 

ޓްރައިބިއުނަލުގައި ބޭއްވުނު މައްސަލަ ބަލާ މަޖިލީހުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު، އެފައިސާއަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

ނޯޓިސް  އަޑުއެހުމުގައި  ފަރާތުގެ  އެ  ހަމަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފައިސާކަމުގައި  މުއްދަތަށްވާ   

 ބަޔާންކޮށްފައި އޮންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

ޖޫން   14.3 ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ރިޢާޔަތްކޮށް  ކަންކަމަށް  މުސާރައާއި    2020އިސްވެފާހަގަކުރެވުނު  ގެ 

ލިބިފައިވާކަ  ފުރިހަމައަށް  ހަމައަށް  ޢިނާޔަތްތައް  ވަކިކުރުމާ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މާއި، 

ލިބިފައިވާކަމަށް  ފައިސާ  މުއްދަތަށްވާ  ނޯޓިސްގެ  އަދި  ލިބިފައިވާކަމާއި  ޢިނާޔަތް  މުސާރައާއި  ލިބެންޖެހޭ 

 ނަންބަރު އެފަރާތުން ބުނެފައިވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ލިބިފައިވަނީ ާޤނޫނު

 )ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( އާ އެއްގޮތަށްކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ.   2008/2



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ޓްރީ ޓޮޕް ހެލްުތ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަްށ
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ޢަދުލުވެރިކަން    އެހެންކަމުން .15 މައުޫޟޢީ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

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

އަދި    ،އެއީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކުރުމެއްގެ ގޮތުގައި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައި ވީހިނދު

 އެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމުގައި ދެކެމެވެ.  (unfair dismissal)އަންފެއަރ ޑިސްމިސަލް 

 އެދިފައިވާ ާޤނޫނީ ފަރުވާ އެ ފަރާތަށް ލިބިދިނުމަށް ނަޒަރުކުރާއިރު،  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފާރާތުން .16

ނަންބަރު   16.1 ގެ    2008/2ާޤނޫނު  ާޤނޫނު(  ދަށުން   29)ވަޒީފާއާބެހޭ  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  އެކަށީގެންވާ    ،ވަނަ 

ޙައްލުތަކަށާއި ާޤނޫނީ  ލިބޭ  މުވައްޒަފަށް  ސަބަބުން  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  އްޖޭގެ  ދިވެހިރާ   ،ސަބަބެއްނެތި 

 ަޤިޟއްޔާގައި: HC-A/555/2016ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

  " ... އަމުރު ނެރުމުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ފުރަތަމަ ބަލަންވާނީ އެ މުވައްޒަފަކު ވަކިކުރިއިރު ހުރި ވަޒީފާގައި އަލުން

 ޒީފާއެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް ކަމަށާއި، ... " ބެހެއްޓުމަށް ނުވަތަ އެ ވަޒީފާއާގުޅޭ ނުވަތަ އެނޫންވެސް އޭނާއާ އެކަށީގެންވާ ވަ 

ޢަމަލުކުރުން   ފަދައިން  އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ  އެނގޭކަމާއި،  ކަނޑަޅާފައިވާކަން  ބަޔާންކޮށް  ޢިބާރާތުން  މި 

ގެ ޙާލަތްތަކުގައި އިސްތިސްނާ ކުރެވިފައިވާކަން މަތީ މަރުޙަލާގެ އެއްވެސް    (redundancy)ރިޑަންޑަންސީ  

ފަދައި އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ  ކަނޑައަޅާފައިނެތަތީ،  ރިޑަންޑަންސީ ކޯޓަކުން  ޢަމަލުކުރުން  ން 

(redundancy) ެގެ ޙާލަތްތަކުގައި އިސްތިސްނާނުވާކަމުގައި ބުރަވެވެއ. 

 ވަނަ ނަންބަރުގައި،  15ަޤިޟއްޔާގެ   HC-A/111/2018ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  16.2

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

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

އްސަދި ކަމެއް ލިބޭ ގޮތަށް އަމުރު ކުރުމަކީ  ކަނޑައެޅުމުގައި ބޭއިންޞާފު މު މަސްއޫލިއްޔަތެއް ކަމަށާއި، މުވައްޒަފަށް ދެވޭ ބަދަލު 

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

ދިވެހިރާ ކަމަށް  ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެ  އެކަމަށް  ނަމަ  ހޯދާފައިވާ  އާމްދަނީއެއް  ގޮތަކަށް  ކޯޓުގެ އެނޫން  ސުޕްރީމް  ނަންބަރު   އްޖޭގެ 

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



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ޓްރީ ޓޮޕް ހެލްުތ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަްށ
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ނިޝާނާ  ޢާއިޝަތު  އުނިކުރެވޭނީ،  ހަމައެކަނި  ބަލައި،  ގޮތަށް  ދުވަހުން   ކަންހިގާފައިވާ  ވަކިކުރި  އޭނާއަށް  ވަޒީފާއިން  ފެށިގެން، 

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

 ސާބިތުކޮށްދެވޭ މިންވަރެއް އެކަންޏެވެ.'  ލިބިފައިވާކަން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންއަށް 

އޮންނަކަމާއި،   16.3 ބަޔާންކޮށްފައި  ދެމެދު  މިފަދައިން  ފަރާތަ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ޖޫން    24ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމަށް ބަލާއިރު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އެއްބަސްވުން ފެށޭ ތާރީޚަކީ  

އެއްބަސްވުމަކީ    2019 ވެފައިވާ  އެފަރާތުން  އަދި  އެނގޭކަމާއި،  ނުވަތަ    24ކަން  މަސް   2)ސައްވީސް( 

ޖޫން    23އް( އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، މި އެއްބަސްވުން ނިމޭ ތާރީޚަކީ  )ދޭ

އެއްބަސްވުން  ކަމަށްވެފައި،    2021 ވަޒީފާގެ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  އަންނަ  މައްސަލަ  ނިމުމަކަށް  އެއްބަސްވުން 

މަށް މައްސަލަ ރައްދުވި  ރުޖޫޢަކުރުމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ  ގޮސްފައިވާތީ،  ފާއިތުވެ  ތާރީޚު

 ފަރާތުގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރާނެ ހަމައެއް ނެތްކަމަށާއި،  

ެއަކީށެގްނާވ ަސަބެބއެްނިތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރުމެގ ަސަބުބްނ ލުިބުނ ެގއުްލުމެގ ބަދެަލްއެގ ޮގުތަގިއ،  ނަމަވެސް   16.4

ުހށެަހިޅ  ަމްއސަލަ    ަމްއސަަލ  ަފާރާތިއ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަލަ  ެފށެިގްނ،  ާތރުީޚން  ަވިކުކރި  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރތް 

ުހށެަހޅި   ަމްއސަަލ  ަހަމައްށ  ަހަމުވާމިއ  ުމއަްދުތ  ެއްއަބްސުވުމެގ  ަވޒާީފެގ  ވަެފިއާވ  ެދމުެދ  ަފާރާތ  ަރއުްދިވ 

ަނަގއިިދުނަމށް  ަފާރަތްށ ިލބްެނޖޭެހ ުމާސަރާއިއ ިޢާނަޔތަްތުކެގ އަދަަދްށާވ ަފއާިސ ަމްއަސ ަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތށް 

 ަކނަޑައަޅްނ ެފެނެއެވ. 

ެއަކީށެގްނާވ ަސބެަބްއނިެތ ަވޒާީފިއން ަވިކުކުރުމެގ ަސަބބުން    ،އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަބަބުތައް އެހެން ހުރުމާއެކު .17

ާތ ަވިކުކރި  ެފިށެގން، ަމްއސަަލ  ިލުބުނ ެގއުްލުމެގ ބަދެަލްއެގ ގުޮތަގިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފރްާތ ަވޒާީފިއން  ރުީޚން 

ަހަމައްށ   ަހަމުވާމިއ  ެއްއަބްސުވުމެގ ުމއަްދތު  ަފާރާތ ެދމުެދ ވަެފިއާވ ަވޒާީފެގ  ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ  ަފާރާތއި  ުހށެަހިޅ 

ަފާރތަށް   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަފިއާސ  އަދަަދްށާވ  ިޢާނޔްަތތުަކެގ  ުމާސަރާއިއ  ލެިބްނޖޭެހ  ަފާރތްަށ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

 ަމްށ ަކނަޑއަަޅިއ، ަނަގއިިދުނ



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ޓްރީ ޓޮޕް ހެލްުތ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަްށ
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މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ، ިލބެިދޭވިއުރ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށްިއްސެވ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ ުމާސރާައިއ ިޢާނަޔތަްތްއ   17.1

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

ެއްއަބްސުވުމެގ  ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކިރ ާތީރުޚްނ ފިެށެގން  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  

ަވޒާީފިއްނ  ަހަމައށް ިއުތުރ އެެހްނ ަވޒާީފެއްއ ުނވަތަ ަވޒާީފަތެކްއ އާަދކޮށަްފިއާވަނަމ، ެއ    ުމއަްދުތ ަހަމާވ ާތރާީޚ

ަވޒާީފަތުކން   ފަރާތަށް  ުނަވަތ  ހުށަހެޅި  ުހިރ  މައްސަލަ  ަވޒާީފަގިއ  ެއ  ަފިއާސ،  ުއޫޖަރައްށާވ  ިލބަިފިއާވ 

ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ަވޒާީފަގިއ ުހިރަނަމ ިލބްެނޖޭެހ ުއޫޖަރައށްވާ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ުމއަްދުތަގިއ  

އެފަދަ އުނިކުރުމެއް ގެންނަންޖެހޭނަމަ އެ  ުއިނުކުރމްަށ ަކނަޑައޅިައ،  ަފިއާސައްށ ުވެރ އުިތުރ ުނާވިމްނަވަރްށ  

   އުނިކުރުމަކަށްފަހު،

ދެފަރާތުން  ލިބިފައިވާކަމަށް  ފައިސާ  މުއްދަތަށްވާ  ނޯޓިސްގެ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަދި 

އުނިކުރުމަށްފަހު ފައިސާ  މުއްދަތަށްވާ  ނޯޓިސްގެ  ޙައްުޤވާ    ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ރައްދުވި   މައްސަލަ  ފައިސާއަކީ  ޖުމްލައަށްވާ  ލިމިޓެޑުގެޢަދަދުތަކުގެ  ޕްރައިވެޓް  ހެލްތު  ޓޮޕް  ފަރާތުން    ޓްރީ 

 ިމ ަމްއސަަލ ިންނަމނެްފެނެއެވ.  ދޭންޖެހޭ ފައިސާކަމުގައި ކަނޑައަޅައި   މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް

 

 ންިނމުން: 

ބިެލ    ެދނަްފެހ،  ަމްއސަަލ  ިލެޔިކޔްުނަތަކށިާއ  ުހށެަހިޅ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަފާރުތްނާނިއ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

)ނޫކޮކާގެ / އަޙްމަދު ޔޫސުފް  ަމޖިލުީހަގިއ ދަެފާރުތްނ ެދްއިކ ވަާހަކަތަކާށިއ ެހިކެވިރާޔެގ ެހކިބަަހްށ ރާިޢަޔްތކްޮށ ބިެލިއުރ،  

ރަ )ދިވެހި  ހިންނަވަރު(  ކާޑު ނަންބަރު:  ޅ.  އަންގައިދޭ  ފެށިގެން    2019ޖޫން    A218596  )24އްޔިތެއްކަން  އިން 

ކޮވިޑް ދަނިކޮށް،  އަދާކުރަމުން  ވަޒީފާ  ޑްރައިވަރެއްގެ  ލިމިޓެޑުގައި  ޕްރައިވެޓް  ހެލްތު  ޓޮޕް  ގުޅިގެން   19-ޓްރީ  އާ 

ބޯޑުން ނިންމި ނިންމުމާ ގުޅިގެން އަޙްމަދު ޔޫސުފް   ޓްރީ ޓޮޕް ހެލްތު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ  މުވައްޒަފުން މަދުކުރުމަށް

ދުވަސްތަކަކީވެސް   ހިނގަމުންދާ  އިޢާދަކޮށްދިނުމަށާއި،  އަނބުރާ  ވަޒީފާ  ޔޫސުފްގެ  އަޙްމަދު  ވަކިކޮށްފައިވާތީ،  ވަޒީފާއިން 
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ހެ ޓޮޕް  ޓްރީ  އެދި  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް  ދުވަސްތަކެއްކަމުގައި  އުނިނުވާނެ  މުސާރަ  ޔޫސުފްގެ  ޕްރައިވެޓް  އަޙްމަދު  ލްތު 

 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާ ގޮތަށް ހުށަހެޅި މި މައްސަލައިގައި، 

އިޢުލާނުކޮށް،    19-ކޮވިޑް އައިސްފައިވާކަން  ދިވެހިރާއްޖެ  އެމެޖެންސީއަށް  ހެލްތު  ޕަބްލިކް  ގުޅިގެން  ޕެންޑަމިކާ  ގެ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު  ފަރާތްތަކަށް  އިން ފެށިގެން ބޭރުގެ    2020މާރިޗު    27ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ އޮފީސްތައް ބަންދުކޮށް،  

ފެށިގެން    2020އެޕްރީލް    15ބަންދުކުރުމާއި،   ލޮކްޑައުންއަށް  އިން  ސަރަޙައްދު  މާލެ  އައިސްފައިވާކަން  ގްރޭޓަރ 

އިތުރުކުރުމާއި،  އެންގުމަށްފަހު މުއްދަތު  ދުވަހެއްވަންދެން  2020އެޕްރީލް    17  އެ  ވަކި  ފެށިގެން  އެއްރަށުން    އިން 

-70އިން ފެށިގެން %  2020ށް ދަތުރުކުރުން މަނާކުރުމާ ވިދިގެން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް އެޕްރީލް  އަނެއް ރަށަ

ނަފާއިން  %60 ވިޔަފާރީގެ  އަދަދަކަށް  ދެމެދު  އާ  އިންސައްތަ(  ހަތްދިހަ  އިންސައްތައާއި  ހީނަރުކަމެއް    )ފަސްދޮޅަށް 

 19-ރާތުން ހިންގަމުން އަންނަ ހޮސްޕިޓަލަކީ ހަމައެކަނި ކޮވިޑްމައްސަލަ ރައްދުވި ފައޭގެ އިތުރަށް    އައިސްފައިވާކަމަށާއި،

ބަލިމީހުންނަށް   ގޮތުގައި  ގެ  ފެސިލިޓީއެއްގެ  މަހުގައި    2020ފަރުވާދޭ  ޖޫން  އަދި  މޭ  އަހަރުގެ  ކަނޑައެޅިގެން  ވަނަ 

ރިޢާޔަތްކޮށް  ދިޔަކަމަށާއި،   ކަންކަމަށް  ވަކިއިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ވަޒީފާއިން  ޔޫސުފް  ކުންފުނިން    ކޮށްފައިވަނީއަޙްމަދު 

ރިޑަންޑަންސީގެ ޙާލަތުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އިޖުރާޢަތްތަކާއި އުޫޞލުތައް ބަޔާންކުރާ ރިޑަންޑަންސީ ޕޮލިސީއެއް ފާސްކުރެވި  

ޙާލު  ބަޔާންކޮށް   ،ޢާންމުކުރެވިފައިވާ  ދަށްވެފައިވާކަން  ވިޔަފާރި                              ކުންފުނީގެ 

‘Re-Organization and Redundancy Announcement’    ުއިޢުލާނ ކުރެވުނު  ދަށުން  ސުރުޙީގެ 

އިވެލުއޭ  މެދުގައި  މުވައްޒަފުންގެ  އިޢުލާނުކުރުމަށްފަހު،  އަންގާ  ޢާންމުކޮށް  އަޙްމަދު  މުވައްޒަފުންނަށް  ކުރެވުނުއިރު  ޓް 

ޔޫސުފް   އަޙްމަދު  ގުޅިގެން،  ޕޮއިންޓު ލިބުމާ  އެންމެ ދަށުން  ކުރެވޭނެކަން  ޔޫސުފަށް  ކުރިއާލައި  އޭނާއަށް  ރިޑަންޑަންޓް 

ޔޫސުފަށް   އަޙްމަދު  އަދި  ޕްރައިވެޓް އެންގުމަށްފަހު  ހެލްތު  ޓޮޕް  ޓްރީ  ދިނުމަށްފަހުގައިކަމަށްބުނެ  ނޯޓިސް  ދޭންޖެހޭ 

 ލިމިޓެޑުން ޖަވާބުދާރީވީނަމަވެސް، 

ރިޑަންޑަންސީ  ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ    ސުފްމައްސަލަ ހުށަހެޅި އަޙްމަދު ޔޫ  ްޓީރ ޓްޮޕ ހްެލުތ ްޕަރިއވްެޓ ލިިމެޓުޑްނ

(redundancy)    ްގެ ޙާލަތުގައި ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަނ(substantive fairness)    ިއިޖުރާޢީ އަދ 

  ،ޤާއިމުކުރުމެއްނެތި ކަމަށް ބުރަވެވޭތީ (procedural fairness)   ޢަދުލުވެރިކަން
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ޫޔސްުފ  ެއަކީށެގްނާވ   ައްޙމަދު  ގުޮތަގިއ،  ބަދެަލްއެގ  ެގއުްލުމެގ  ިލުބުނ  ސަަބުބން  ަވިކުކުރުމެގ  ަވޒާީފިއްނ  ސަަބެބއެްނތި 

ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކިރ ާތީރުޚްނ ފިެށެގްނ، އްަޙމުަދ ޫޔސާުފިއ ްޓރީ ޮޓްޕ ހްެލުތ ްޕަރިއެވްޓ ިލިމޓެޑާ ެދމުެދ ވަެފިއާވ ަވޒާީފެގ 

ަމައްށ ައްޙމުަދ ޫޔސުފްަށ ިލެބްނޖޭެހ ުމާސަރާއިއ ިޢާނަޔތަްތުކެގ އަދަަދްށާވ ަފިއސާ  ެއްއަބްސުވުމެގ ުމއަްދުތ ަހަމުވާމިއ ަހ

 ައްޙމުަދ ޫޔސަުފްށ ަނަގއިިދުނަމށް ަކނަޑައަޅިއ، 

ޖަމާކޮށްފައިވަކަމަށް  ގައި    2020ސެޕްޓެންބަރު    22ނަމަވެސް   ފައިސާ  ނޯޓިސް  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި   12މައްސަލަ 

  ޓްރީ ޓޮޕް ހެލްތު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން   އަޙްމަދު ޔޫސުފާއިމައްސަލަ ބަލާ މަޖިލީހުގައި    ގައި ބޭއްވުނު  2020އޮކްޓޫބަރު  

ޔޫސުފަށްބުނެފައިވާތީ،   ަމނާްފ    އަޙްމަދު  ނީަފުކުރުމެގ    (unjust enrichment)ުނަޙްއުޤ  ުފުރަޞުތ  ލުިބުމެގ  ެއްއ 

ޫޔސަުފްށަމްޤޞުަދަގިއ،   ަނަގއިިދުނުމަގިއ    ައްޙމުަދ  ދަީފިއާވބަދުަލ  ަފިއާސ    ެގޯނޓްިސ  ޭއާނައްށ  ުމއަްދަތްށާވ 

 ، ފުަހުއިނުކުރަމްށ

  21( އިން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދުނޫން  2021  ސެޕްޓެންބަރު  30މިއަދު )އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހައި ކަންކަން  

)ތިނެއް(    03ތަންފީޛުކުރުމަށްފަހު، އެކަން ހަމަޖެހޭތާ ރަސްމީ ބަންދުނޫން  ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމައަށް  އެކާވީސް)

ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިޔުމުން އެންގުމަށް ްޓީރ ޮޓްޕ ހްެލުތ ްޕަރިއެވްޓ    މައްސަލަ ރައްދުވި  ،ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާއާބެހޭ 

 މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ.  އަންގާ އަމުރުކޮށްިލިމެޓަޑްށ  

 1443 ޞަފަރު 23

 2021ސެޕްޓެންބަރު  30

 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 

 

 ޒުހައިރު هللا އާމިނަތު ޢަބްދު

 ރައީސް  ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ


