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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
 

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

 VTR/2021/122 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ލިބުން ނާޔަތް ނުއިމުސާރައާއި  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2021މެއި  19 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2022 ރުއަރީފެބު 17 ތާރީޚު: މައްސަލަ ނިމުނު  

 ކ.މާލެ  /  ރެޑްސްޓޯން ޙަސަން ރަީޝދު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A152244)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ފެންޓަސީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (C-0095/2005ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު:  )ކުންފުނި

 
  

 

 : ލާސާހު   މައްސަލައިގެ 

( A152244)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު  މާލެ(  ރެޑްސްޓޯން /  )  ޙަސަން ރަީޝދުމި މައްސަލައަކީ  

ކްލިއަރަންސް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ    ގެ (  C-0095/2005)ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭަޝން ނަންބަރު:  ންޓަސީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  ފެ

މަގާމުގައި   މެނޭޖަރުގެ  ފެށިގެން  2015މެއި    09އެސިސްޓެންޓް  ހަމައަށް    2021ރުއަރީ  ފެބު  06  އިން  އާ 

އާ ގުޅިގެން މަހުން މަހަށް މުސާރަ މުރާޖައާކުރުމަށްފަހު،    19ގައި ކޮވިޑް    2020އޭޕްރިލް    02ވަޒީފާއަދާކޮށްފައިވާއިރު،  

 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެންޓަސީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
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 FAN/HR/2020/0175 (02ގެ ނަންބަރު  ފެންޓަސީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްމުސާރަ އުނިކުރާނެކަމަށް  ޙަސަން ރަީޝދުގެ  

ބަޔާންކޮށް،(  2020އެޕްރީލް   ޖޫ  2020  ސިޓީގައި  މެއި،  އޭޕްރިލް،  އަހަރުގެ  ސެޕްޓެމްބަރުވަނަ  އޮކްޓޫން،  ، ބަރު، 

  ( ފިޔާ ރުކަ  ރ. )އެއްހާސް ނުވަޒަތޭ-/1,900މުސާރައިން މަހަކު  ޙަސަން ރަޝީދުގެ  މަހު    އަދި ޑިސެމްބަރު  ނޮވެމްބަރު

)ފަނަރަ ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ރުފިޔާ ތިރީސް ދެ ލާރި(   15,90.32ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހު    2020،  ރުމުންނާއިއުނިކު

ށްސަތޭކަ ނުވަދިހަ  ސާދަހާސް އަ)ރ.  -/14,890.32ތެރެއިން ނުލިބިވާ  އެފަރާތަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރައިގެ  އުނިކުރުމުން،  

ދެލާރިރުފިޔާ   އެދި  (ތިރީސް  ލިމިޓެޑްއަށް  ފެ  ލިބިދިނުމަށް  ޕްރައިވެޓް  ގައި    2021  މޭ  19ރައްދުވާގޮތަށް  ންޓަސީ 

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. 

 

 ގެ ރައުޔު މެންބަރު 
 

 ރައުޔު  ފާޠިމަތު މަހީރާ މުޙައްމަދުގެ 

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

  ކާޑު   އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި)  (މާލެރެޑްސްޓޯން /  )  ޙަސަން ރަޝީދު  ސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްކަމުގައިވާމައް.  1

( ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަރާތް  )މީގެ ފަހުން 'މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް' ގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  (A152244:  ނަންބަރު

'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރުމުން އަންނަނިވި ކަންކަން  ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި  

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ފަރާތަކީ 1.1 ހުށަހެޅި  ލިމިޓެޑް    މައްސަލަ  ޕްރައިވެޓް  ނަންބަރު:  ފެންޓަސީ  ރަޖިސްޓްރޭަޝން  -C)ކުންފުނި 

ކްލިއަރަންސް    ގެ(  ފަރާތް  ރައްދުވި ފަރާތް' ގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ( )މީގެ ފަހުން 'މައްސަލަ  0095/2005

 ޔަ ޒީފާ އަދާކުރަމުންދިވައިން ފެށިގެން    2015މެއި    09މުގައި  ގާމަ  ޑިޕާޓްމެންޓްގެ އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރުގެ

ކަމަށާއި ަވޒާީފިއން  ،  ފަރާތެއް  ަފާރުތެގ  ަރއުްދިވ  އިަމއަްލައްށ އިެދެގން  ަގިއ    2021ުރައީރ  ެފުބ  06ަމްއަސަލ 

ަފާރތް  ަމްއަސ ުހށެަހިޅ  މަ  ، ވަެފިއާވިއުރަވިކަލ  މަހަކުމުސާރައިގެ  މުގެ  ގާއިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ      ގޮތުގައި 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެންޓަސީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
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  ންޖެހޭކަމަށްލިބެރ. )އަށްހާސް ރުފިޔާ(  -/8,000އަދި އިނާޔަތްތަކުގެ ގޮތުގައި    )އަށްހާސް ރުފިޔާ( ރ.  -/8,000

 ކޮށްފައިވެއެވެ. މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާން

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރާތް    ، ުހށެަހިޅ ަފާރތްުނ ަވޒާީފާއބޭެހ ްޓަރއިިބުއނަަލށް ަޝުކާވ ުހށެަހުޅުމެގ ައާސަސީކ ަމްއސަަލ   1.2

އާަދުކަރުމނިްދ ކޮވިޑް  ގައި  2020އޭޕްރިލް    02ަޔިއުރ،  ަވޒާީފ  މުސާރަ    19،  މަހަށް  މަހުން  ގުޅިގެން  އާ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މުސާރަ އުނިކުރާނެކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ނަންބަރު  މުރާޖައާކުރުމަށްފަހު، 

FAN/HR/2020/0175    ިޖޫން،    2020  ، ރުމަށްފަހުބަޔާންކުސިޓީގައ މެއި،  އޭޕްރިލް،  އަހަރުގެ  ވަނަ 

މަހު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މުސާރައިން މަހަކު    ބަރުންއަދި ޑިސެ   ންބަރު، ނޮވެ ބަރު، އޮކްޓޫސެޕްޓެމްބަރު

ރ. -/15,90.32ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހު    2020އުނިކޮށް،  ރ. )އެއްހާސް ނުވަސަތޭކަ ރުފިޔާ(  -/1,900

)ސޯޅަ ހާސް    ރ.16,790.32އުނިކުރުމުން، ޖުމްލަ  (  ބައްތިރީސް ލާރި)އެއްހާސް ފަސްސަތޭކަ ނުވަދިހަ ރުފިޔާ  

ކަމަށާއި، ތީހަތްސަތޭކަ ނުވަދިހަ ރުފިޔާ ބައްތިރީސް ލާރި(  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މުސާރައިން އުނިކޮށްފައިވާ

ރ. )އެއްހާސް ނުވަސަތޭކަ ރުފިޔާ( -/1,900ވަނަ ދުވަހު މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން    2021ޖަނަވަރީ    14

ހުށަހެޅި   ޖަމާކޮށްފައިވާކަމަށާއިމައްސަލަ  ފަރާތް   2021ރުއަރީ  ފެބު  06،  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގައި 

އުނިކޮށްފައިވާ  މުސާރައިން  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަކިވެފައިވާއިރު،  ވަޒީފާއިން  އެދިގެން  އަމިއްލައަށް 

ތީކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި  އިނުވާރީސް ލާރި( ލިބިފަ )ސާދަހާސް އަށްސަތޭކަ ނުވަދިހަ ރުފިޔާ ބައްތި  ރ.-/14,890.32

 ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

  2020މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މުސާރައިން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ، .2

ޖޫން،   މެއި،  އޭޕްރިލް،  އަހަރުގެ  އޮކްޓޫސެޕްޓެމްބަރު ޖުލައި،  ވަނަ  ނޮވެބަރު،  ޑިސެ  ންބަރު،،  މަހު   ބަރުންއަދި 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި   )ސާދަހާސް އަށްސަތޭކަ ނުވަދިހަ ރުފިޔާ ބައްތިރީސް ލާރި(    ރ.-/14,890.32އުނިކޮށްފައިވާ  

 އަމުރުކޮށްދިނުމަށްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ފަރާތަށް އެއްފަހަރާ ދައްކާ ހަލާސްކުރުމަށް 

 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެންޓަސީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު ޙަސަން ރަޝީދު   VTR/2021/122މައްސަލަ 

                                             

 

15 ގެ 4 ޞަފްޙާ       
 

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

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

 

ވަޒީފާއާބެހޭ   .3 ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ގޮތުން  ދިނުމުގެ  ރައްދު  ަޝކުވާތަކަށް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ކަންތައްތަކަށް ނަޒަރުކުރުމުން  ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 'މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  

 އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ފަރާތަ 3.1 ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ،  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މުސާރައިން މައްސަލަ  ދޭންޖެހޭ        ށް 

ހުށަހަޅާފައިވާ ފައިސާއަކީ، މުޅި  ގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން އުނިކޮށްފައިވާ މިންވަރު ހޯދުމަށް އެދި  ސ  19-ކޮވިޑް

ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ހާލަތު ކުރިމަތިވެ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުއްލި    19-ހިރާއްޖެއަށްވެސް  ކޮވިޑްދުނިޔެއަށާއި ދިވެ 

ގައި ނުދީވާ  ހާލަތު އިއުލާންކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ހާލަތު އެންމެ ގޯސްވެފައިވާ ދަނޑިވަޅު 

ބަންދުކުރުމަށް  ފައިސާ ވިޔަފާރިތައް  ފިހާރަތަކާއި  އެންމެހައި  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ކަމަށާއި، 

ކާބޯތަކެތި  މަޖުބޫރުވެފައިވާކަމަށާއި،   ރިސޯޓްތަކަށް  ވިޔަފާރިއަކީ  މައިގަނޑު  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ބަންދުކޮށްފައިށްވެފައިސަޕްލައިކުރުންކަމަ ރިސޯޓްތައްވެސް  ފަރާތަށް ،  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ވުމުން 

 ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެކީ ނެތިގޮސްފައިވާކަމަށާއި،  

ގެ ސަބަބުން ކުންފުނީގެ މަސްލަހަތު އިސްކޮށް، "  އިކޮނޮމިކް ކްރައިސިސް " މުޅި ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވެފައި އޮތް   3.2

  އިން، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ނަންބަރު ކުންފުނި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނަގާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެ

FAN/HR/2020/0175  ީން މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ކުޑަކުރެވުނުކަމަށާއި، މިއީ މުޅި ދުނިޔެއަށް އިސިޓ

ން އަރައިގަނެވި ކުންފުނީގެ ހާލަތު ރަނގަޅުވާނެ މުއްދަތެއް ނޭނގޭނެތީ ކުންފުނީގެ  ދިމާވެފައިވާ ދަތި ދަނޑިވަޅު

 ،ން އަންގާފައިވާނެކަމަށާއިރައްކާތެރިކުރުމަށް އެޅުނު ފިޔަވަޅެއްކަވިޔަފާރި  

ވަނަ މާއްދާއާއި،    102އާއި    ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  15)ކުންފުންޏާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    96/10ާޤނޫނު ނަންބަރު   3.3

،  ތްކުރާއިރު ޔައާ ރިވަނަ މާއްދާއަށް    40ވަނަ މާއްދާއާއި    102ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ާޤނޫނުއަސާސީގެ  

ގާނޫނީ ަޝހްސެއްގެ މަސްލަހަތަށްވުރެ ތަބީއީ ޝަހްސެއްގެ މަސްލަހަތު އިސްވާނެކަމަށް ބަލައި އެފަދައިން  

އެންމެހައި    އަމަލުކުރުމަކީ ހެދިފައިވާ  ދަށުން  އޭގެ  ާޤނޫނުއަސާސީއާއި  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
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ސުތަކަށް ލިބިގެންވާ ހައްގުތަކަށް ބޮޑު އުނިކަމެއް ގެންނާނެފަދަ ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކުން ވަކި ވަކި ޝަހް 

 އަމަލެއްކަމަށާއި، މިފަދަ ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކުގެ މަގްސަދާ ކަނޑައެޅިގެން ހިލާފުވުންކަމަށާއި، 

ކުޑަކުރުމަކީ  3.4 މުސާރަ  މުވައްޒަފުންގެ  އެހެނިހެން  ކުންފުނީގެ  ފަރާތާއި  ހުށަހެޅި  ކުންފުންޏަށް   މައްސަލަ 

މި   ނަމަވެސް،  ވެގެންދިޔަ  ފިޔަވަޅެއްކަމުގައި  އެޅުނު  ގޮތުން  ކުޑަކުރުމުގެ  ގެއްލުން  ލިބެމުންދިޔަ 

މުސާރައިން   މުއްދަތުގައިވެސް ކުންފުނިން ވެވުނު މިންވަރަކުން މުވައްޒަފުންނަށް އައީ މުސާރަދެމުންކަމަށާއި، 

ކުން ހާލެއްގައި  އެއްވެސް  ފައިސާއަކީ  ފައިސާއެއްކަމުގައި  އުނިކުރެވުނު  ދޭންޖެހޭ  އަނބުރާ  ފުނިން 

ނިންމާފައިވާކަމަށާއި،  ދިނުމަށް  މުވައްޒަފުންނަށް  ކުންފުނީގެ  އަނބުރާ  ފައިސާ  މި  ނުވިކަމުގައިވިޔަސް، 

 ؛އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ސިޓީގައި

“However, you will be compensated once the business has returned to normal”  

ބަޔާންކޮށްފައި  މުސާރައިން    އޮތްއޮތުމަކީ  މިފަދައިން  މުވައްޒަފުންގެ  ކުންފުނީގެ  ހާލެއްގައި  އެއްވެސް 

ރިއާޔަތްކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް އޮތުމެއް ނޫންކަމަށާއި، އުނިކުރެވުނު އަދަދު އަނބުރާ ރުޖޫއަކޮށްދިނުމަށް  

ޏަށްވީ މިންވަރަކުން މުވައްޒަފުންނަށްވެސް މިހާލަތުގެ ނަމަވެސް މިއީ ކުންފުނީގެ ހާލަތު ރަނގަޅުވުމުން ކުންފުން

ސަބަބުން ލިބިފައިވާ ގެއްލުން ފޫބެއްދުމަށް ފޯރުކޮށްދެވޭ އެހީތެރިކަމެއް ކަމަށާއި، މިއަދާ ހަމައަށްވެސް މި  

 ހާލަތު ރަނގަޅުވެފައިނުވާކަމަށާއި،

ޒަފުންނަށް ދެވޭ ފައިސާއެއްކަމަށްވާއިރު،  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާ ފައިސާއަކީ ކުންފުނީގެ މުވައް 3.5

ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވުމުން،    2021ރީ  ވަރުފެބު  06

އެއީ މައްސަލަ ރައްދުވި   ނުފެންނަކަމަށާއި،  ށްމިފައިސާ އެފަރާތަށް ދޭންޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް އޮތްކަމަ

މަތިން އަދި   ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވަޒީފާގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތުގެ  ފަރާތުން މައްސަލަ 

ދަށުން    19-ކޮވިޑް އުސޫލުގެ  ކަނޑައެޅުނު  ހާލަތުގައި  މުސާރައިން މުސާރަދީފައިވާ  ގެ  ކަމަށާއި، 

އުނިކުރެވިފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން ކުންފުނިން ދެމުންދިޔަ ފައިސާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާގައި  
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މައްސަލަ ރައްދުވި  ޅި ފަރާތުގެ ވާހަކަތަކުންވެސް އެނގޭކަމަށް  ހުރި މަހުގައި ދީފައިވާކަން މައްސަލަ ހުށަހެ

 ހަގަކުރެވެއެވެ. ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާ 

އެދިފައިވަނީ، .4 ފަރާތުން  ހޯދުމަށް    މައްސަލަ ރައްދުވި  ތެރެއިން  މައްސަލައިގެ  ހުށަހެޅި ފަރާތުން މި  މައްސަލަ 

 ކަނޑައަޅައިދިނުމަށެވެ. އެދިފައިވާ ފައިސާއަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއްނޫންކަމަށް 

އްދުވި ފަރާތަށް ަޝފަހީ ހެކި ހުށަހެޅުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށާއި މައްސަލަ ރަ  ގެންގުޅި މި މައްސަލައާ   .5

 . ހާޟިރުކުރުމަށް އެދިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ ހެކިން  ފަރާތަކުން ަޝފަހީ  އެއްވެސްފުރުސަތު ދިނުމުން، 

 ؛ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި 50)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  .6

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

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ    55ގެ  ބާރާތުން ބަޔާންކުރެވިފައިވާއިރު، ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު އިމި

 ބާރާތުންނެވެ. އިއަންނަނިވި 

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

 .ޙާލަތުތަކުގައެވެ 

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

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

ބެންވާ ފައިސާއާ ގުޅޭގޮތުން ނުވަތަ އޭނާ އެ މުވައްޒަފަކަށް ދޫކުރާ ލޯނަކާ ނުވަތަ  ނުވަތަ އޭނާ އެމުވައްޒަފަކަށް ވިއްކާ މުދަލަކަށް ލި 

އޭނާ ގެރެންޓީކޮށްދީގެން ހޯދައިދޭ ލޯނަކާ ނުވަތަ މުސާރައިގެ އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ދީފައިވާ ޢަދަދަކާ ގުޅޭގޮތުން މުވައްޒަފުގެ  

ތަ މުވައްޒަފަކަށް ލިބޭ އުޖޫރައިގެ ތިންބައިކުޅަ އެއްބަޔަށްވުރެ ގިނަ  ހުއްދަ، ލިޔުމަކުން ލިބިގެން، އެ ހުއްދަދޭ ޢަދަދަކަށް، ނުވަ 

 ؛ނުވާނޭހެން އުނިކުރާ އުނިކުރުން 

އެމުވައްޒަފެއްގެ ޗުއްޓީއާގުޅޭ ނުވަތަ ބޭސްފަރުވާއާގުޅޭ ނުވަތަ އިންޝުއަރެންސާގުޅޭ ފަންޑަކަށް، ނުވަތަ ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑަކަށް   (3)

 ގޮތުން އުނިކުރާ އުނިކުރުން. [ ދެއްކުމަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއާގުޅޭ 
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ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު   .7 ( ވަނަ ނަންބަރަށް 1ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ )  55)ވަޒީފާއާބެހޭ 

ނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ނުވަތަ ކޯޓު އަމުރަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، ވަޒީފާދޭފަރާތަށް ގާޔަތްކުރުމުން،  އާރި

އާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި    19-ނިކުރެވިދާނެކަން އެނގެން އޮންނައިރު، ކޮވިޑްމުވައްޒަފުގެ މުސާރައިން އު

ހާލަތުގައި،  ސިއްހަ ންމު  އާމެދުވެރިވެފައިވާ   ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި  މުވައްޒަފުންގެ  ތުގެ  ފަރާތްތަކަށް  ވަޒީފާދޭ 

ފަސްކުރެވިދާ ދިނުން  އުޖޫރަ  މުވައްޒަފުންނަށް  އަދި  އުނިކުރެވިދާނެ،  ލަތްތަކަކާއި ހާ  ހާއްސަ ނެ  އުޖޫރައިން 

ގެޒެޓްކުރެވިފައިވާ،  2020ސެޕްޓެންބަރު    22  ތަކެއްތުަޝރު ނަންބަރު    ގައި  )ޢާންމު    2020/20ާޤނޫނު 

 ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 2020ތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ާޤނޫނު ޙައްިޞ

ވަނަ   1  ގެ  (2020ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ާޤނޫނު  )ޢާންމު    2020/20އެގޮތުން، ާޤނޫނު ނަންބަރު   .8

ންމު  އާއާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި މެދުވެރިވެފައިވާ    19-ނޫނަކީ، ކޮވިޑްގާމާއްދާގެ )ހ( އަށް ބެލުމުން، އެ  

ތެރިކަމާއި އިލާތަކާއި، ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީއާލަތުގައި، ވަކިވަކި ފަރުދުންނާއި، ހާތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ  ހައްސި

ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށާއި، ދައުލަތް ހިންގުމުގެ ނިޒާމު    ސައްހާރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ  

ކަމާބެހޭ   މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި،  ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް  ބަޔާންކުރާ ގާމެދުކެނޑުމެއްނެތި  ނޫނުތަކުގައި 

ންމެހެން ގެންނަންޖެހޭ ވަގުތީ ބަދަލުތައް ގެނެސް، އެކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ކޮ  ޖުރާއަތުތަކަށް އެހިނދުން އެހިނދަށްއި

މަލުކުރާނީ،  އަނޫނަށް  ގާނޫނުކަން އެނގެން އޮންނައިރު، އެ  ގާލުތައް ކަނޑައެޅުމުގެ  ސޫއު   ސައްހާމަލުކުރާނެ  އަ

ލަތު، ހާ ތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ  ސިއްހަންމު  އާ ލާންކޮށްފައިވާ  އުއާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އި  19-ކޮވިޑް

ލާންކުރާ އެނޫންވެސް  އު އާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އި  19-މަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު، ކޮވިޑްއަނޫނަށް  ގާނުވަތަ އެ  

ގެ  ހު)ފަސްދޮޅަސް( ދުވަސް ހަމަވާ ތާރީ   60ލަތެއް ނިމުމަކަށް ގެންނަތާ  ހާ ކާރިސާގެ  ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ނުވަތަ  

 އަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮވެއެވެ.  ވަނަ މާއްދާ   3ނޫނުގެ ގާން، އެ ނިޔަލަށްކަ

ވަނަ މާއްދާގައި    3( ގެ  2020)ޢާންމު ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ާޤނޫނު    2020/20ާޤނޫނު ނަންބަރު   .9

 ؛އާ ގުޅިގެން ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން 19-ކޮވިޑް މުއްދަތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
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ފަރާތަށް  ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތުގެ އުޖޫރައިން އެއްވެސް މިންވަރެއް އުނިކުރުން ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރާ   (1)

 ނުވަތަ ؛އުޖޫރަ ދިނުމަށް ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތު ފަސްކުރުން

 ނުވަތަ؛ ގޮތަށް ޗުއްޓީއަށް ފޮނުވުންވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތަށް އުޖޫރަ ނުލިބޭ (2)

 ؛ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތް ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލުން (3)

އާ ގުޅިގެން   19-ކޮވިޑްމިއިން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތާމެދު އެޅުން ހުއްދަވާނީ،  

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރިއަށް ނުރަނގަޅު އަސަރެއް ކޮށްފައިވުމާއެކު، އެފަދައިން ކޮށްފައިވާ ނުރަނގަޅު އަސަރުގެ  

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

ލަތުގައި  ހާ ނާޔަތްތައް ދެމުން ނުގެންދެވޭ މިންވަރަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރިއަށް އަސަރުކޮށްފައިވާ  އި  މުސާރައާއި

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( އިން    9ގެ    2020އެކަނިކަން ޢާންމު ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ާޤނޫނު  

އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު   އޮންނަކަމާއި،  ފިޔަވަޅު  ހާތެރެއިން  ލަތްތަކުގެ  ހާ އެނގެން  މުވައްޒަފަކާމެދު  ލަތެއްގައި 

އަޅާފައިވަނީ   ފިޔަވަޅު  މުވައްޒަފާމެދު  އެ  ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ  ގާއަޅާފައިވާނަމަ،  ގޮތުގެމަތިންކަން  އެއްގޮތްވާ  ނޫނާ 

އްދާގެ  ވަނަ މާ  9ގެ    2020  ވަޒީފާދޭފަރާތުގެ ޒިންމާއެއްކަމުގައި ޢާންމު ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ާޤނޫނު

 ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. )އ

  3( ގެ  2020)ޢާންމު ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ާޤނޫނު    2020/20އަދި ހަމަ އެހެންމެ، ާޤނޫނު ނަންބަރު   .10

ރާ ފަރާތުގެ  ފާ އަދާކުއާ ގުޅިގެން ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ވަޒީ  19-ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި ކޮވިޑް

ވަޒީފާގެ   ދިނުމަށް  އުޖޫރަ  ފަރާތަށް  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ނުވަތަ  އުނިކުރުން  މިންވަރެއް  އެއްވެސް  އުޖޫރައިން 

ނުލިބޭގޮތަށް  އުޖޫރަ  ފަރާތަށް  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ނުވަތަ  ފަސްކުރުން  މުއްދަތު  ކަނޑައަޅާފައިވާ  އެއްބަސްވުމުގައި 

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން މުވައްޒަފަކާމެދު އެޅޭނީ، މުވައްޒަފާ މަްޝވަރާކޮށް، އެ  ޗުއްޓީއަށް ފޮނުވުން، މިއިން ފިޔަވަޅެއް  

ގެ    2020ބަދަލު ގެނައުމަށް މުވައްޒަފު އެއްބަސްވާނަމަ ކަމުގައި ޢާންމު ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ާޤނޫނު  

 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  9
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ޖުލައި  މެއި، ޖޫން،  އޭޕްރިލް،  ވަނަ އަހަރުގެ    2020ދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  މައްސަލަ ރައް .11

ރުފިޔާ  )އެއްހާސް ނުވަސަތޭކަ(    -/1,900މަހު    އަދި ޑިސެމްބަރު  ންބަރު، ނޮވެބަރު، އޮކްޓޫސެޕްޓެމްބަރުއޮގަސްޓު،  

އުނިކު އަހަރުގެ  2020  މުގައާއި،މުސާރައިން  މަހު    ވަނަ  އުނިކުރުމުގައި  ރ.-/1,590.32ޖުލައި  ،  ރުފިޔާ 

 ނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންތޯ ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ގާމަލުކޮށްފައިވަނީ އަ

އޮފް   'ޕްރޮމޯަޝން ފްރޮމް ދަ ޕޯސްޓްގައި ދީފައިވާ   2018އެޕްރީލް  19ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މައްސަލަ  11.1

' 3ޓު ސީނިއަރ ސުޕަވައިޒަރ ކާގޯ ކްލިއަރެންސް ގެރޭޑް    2ސުފަވައިޒަރ ކާގޯ ކްލިއަރެންސް ގްރޭޑް  

-/14,010ލިޔުމަށް ބަލާއިރު، މި ލިޔުމުގައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މަހު އުޖޫރައިގެ ގޮތުގައި  

ހުށަހެޅި   . )ސާދަހާސްރ މި ލިޔުމުގައި މައްސަލަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  ދިހަ ރުފިޔާ( ލިބިދެވޭކަން 

ރ. )ސާދަހާސް  -/14,010މަހު މުސާރައަކީ    ފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައިވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ

 .ދިހަ ރުފިޔާ( ކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ 

ފަރާތުން   11.2 ރައްދުވި  ޓްރައިބިއުނަލަށް    ގައި  2021ޑިސެންބަރު    13މައްސަލަ  ވަޒިފާއާބެހޭ 

ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް، މޭ، ޖޫން، އޮގަސްޓު،   2020މި ލިޔުމުގައި  ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައިވާއިރު،  

އޮކްޓޫބަރު،   މުސާރައިން  ސެޕްޓެންބަރު،  މަހުގެ  ޑިސެންބަރު  އަދި   -/1,900ނޮވެންބަރު، 

ވަނަ އަހަރުގެ   2020)އެއްހާސް ނުވަސަތޭކަ( ރުފިޔާ އުނިކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،  

މަހު   ރުފިޔާ  -/1,590.32ޖުލައި  ނުވަދިހަ  ފަސްސަތޭކަ  )އެއްހާސް  ލާރި( ރ.  ބައްތިރީސް 

އާ ހަމައަށް   2020އިން ނޮވެންބަރު    2020އުނިކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އެޕްރީލް  

ސާދަހާސް އަށްސަތޭކަ ނުވަދިހަ ރ. ) -/14,890.32މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މުސާރައިން  

ކޮށްފައިވާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މަށް ބަޔާން( އުނިކޮށްފައިވާކަބައްތިރީސް ލާރި ރުފިޔާ

ރ. )ސާދަހާސް އަށްސަތޭކަ  -/14,890.32ނުލިބިވާކަމަށް ބުނާ މުސާރައިގެ ޖުމުލަ އަދަދަކީވެސް  

ރުފިޔާ ދެފަރާތުން  ނުވަދިހަ  ގުޅިގެން  މިއަދަދާ  ބުނެ،  އެފަރާތުން  ކަމަށް  ލާރި(  ބައްތިރީސް 
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-/14,890.32ތަށް ނުލިބިވާ ފައިސާ ޖުމުލަ އަދަދަކީ  ލަ ހުށަހެޅި ފަރާފައިވާތީ މައްސައެއްބަސްވެ

 ބައްތިރީސް ލާރި( ކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ.  . )ސާދަހާސް އަށްސަތޭކަ ނުވަދިހަ ރުފިޔާރ

ލަތާ ގުޅިގެން، ހާ ކުރިމަތިވެފައިވާ    ގެން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވިޔަފާރިއަށްއާ ގުޅި  19-ކޮވިޑް 11.3

މުވައްޒަފުންގެ   އަރައިގަނެވޭނެ މުއްދަތެއް އަންދާޒާކުރުމަކީ ދަތިކަމަށް ވުމުން، އަދި އެ ހާލަތުން  

ވިޔަފާރި އަނބުރާ އާންމު ހާލަތަށް ރުޖޫއަވުމުން، "ކޮންޕެންސޭޓް" ކޮށްދޭނެކަމަށް   މުސާރަ ކުޑަކޮށް،

މައްސަލަ  ސިޓީ    FAN/HR/2020/0175ނަންބަރު  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ  ބަޔާންކޮށް،  

ސިޓީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މި  ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދީފައިވާކަމާއި،  

' ލިޔުމުގައި 19-ަޝން ޑިއު ޓު ކޮވިޑްބަޔާންކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ 'ވޭޖް ރިޑަކް  ވާލުކޮށްފައިވާކަމަށްހަ

 ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައިވާ އިނަމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ނަން ހިމަ

ކުންފުންޏަށް ޖެހިފައިވާކަން އަންގައި، މައްސަލަ   ގެ މުސާރަ އުނިކުރުމަށްމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތު  10.4

 ؛ސިޓީގައި   ފޮނުވާފައިވާގައި    2020އޭޕްރިލް    02ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  

“Dear Hassan Rasheed, 

..Given the uncertainty of the economic climate, these efforts to reduce non-wage 

costs are not sufficient to sustain the business, Therefore, this unprecedent COVID 

crisis has forced us to make this extremely difficult and painful decision of pay cuts 

to cope with negative impact of pandemic However, you will be compensated once 

the business has returned to normal. 

Wage will be reduced on monthly basis. Wage reduction for the following month 

will be decided on reviewing financial position of the company..” 
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 "wage reduction due to covidމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް "ބަޔާންކޮށް،    ންމިފަދައި

ސޮއިކޮށްފައިވާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ގައި    2020ރުއަރީ  ފެބު  04ގައި  

ބަޔާނުގައި    2021  ޓު އޮގަސް  12ޓްރައިބިއުނަލަށް   ފުރަތަމަ  ހުށަހަޅާފައިވާ  މައްސަލަ ގައި   "

  ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ދެކޭގޮތުގައި މިސިޓީއަކީ ދެފަރާތުގެ މެދުގައި މުސާރަ އުނިކުރުމާއި ބެހޭ ގޮތުން

މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މުސާރަ އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތެވެ. "  

ހާލު،  އުނިކޮށްފައިވަ ނުކުރާ  އިއުތިރާްޟ  އެކަމަށް  އެފަރާތުން  އެއްގޮތްވާގޮތުގެ ނީ  ގާނޫނާ 

 މަތިންކަމަށް ބެލެވެއެވެ. 

ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރިލް މަހުން ފެށިގެން    2020މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް    ގައި، ހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލައި  .12

ޖުމްލަ   އުނިކޮށްފައިވާ  މުސާރައިން  ނިޔަލަށް  މަހުގެ  އަށްސަތޭކަ -/14,890.32ޑިސެމްބަރު  )ސާދަހާސް  ރ. 

ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭ    މައްސަލައަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  ބައްތިރީސް ލާރި(   ނުވަދިހަ ރުފިޔާ 

 ؛ތޯބަލާއިރުފައިސާކަމަށް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ހަމައެއް އޮތް

ނަންބަރު  12.1 ފޮނުވާފައިވާ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

FAN/HR/2020/0175 ި؛ސިޓީގައ 

“However, you will be compensated once the business has returned to normal.” 

ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  އެއީ  ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން،  އަނބުރާ މިފަދައިން  ފައިސާ  އުނިކުރެވުނު  ފަރާތަށް 

މުން އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު މުސާރައިން  ރުޖޫއަކޮށްދެވޭނެކަން ހާމަކޮށްދީފައިވާކަމަށް ބުރަވެވޭ އިބާރާތެއްކަ 

ދޭންޖެހޭ   ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އަދަދަކީ  އުނިކުރެވުނު 

  ފައިސާއެއްކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ. 

ނަންބަރު  12.2 ފޮނުވާފައިވާ  މުވައްޒަފުންނަށް  ހުރިހާ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އިތުރުން  މީގެ 

HR/MEMO/008/2021  (4    ްއިންޓަރނަލް މ2021ެއޭޕްރިލ )ްޖަނަވަރީ    01  ،މޯއަށް ބެލުމުނ
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ނިންމާފައިވާކަމަށާއި    ދޭން(full salary)   އިން ފެށިގެން މުވައްޒަފުންނަށް ހައްގުވާ މުސާރަ  2021

 initiated reimbursing wage)އުނިކޮށްފައިވާ އިނާޔަތްތައް އަނބުރާ ދިނުމަށް ފަށާފައިވާކަމަށް  

deductions)  ެއެވެ.ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވ   

  ކޭސް  ފުރަތަމަ  ޕޮސިޓިވްވި  ދިވެހިރާއްޖޭގައި،  ފެތުރި  19-ކޮވިޑް  ހަލުވިކަމާއެކު  އުމުތަކުގައިގަ  އެކި  ދުނިޔޭގެ .13

-ކޮވިޑް  އަދި،  އައިސްފައިވާތީއާއި  އިތުރުވަމުން  ފެތުރުން  ބަލި  އެ،  ފެނުނުފަހުން  ގައި  2020  މާރިޗު  07

  ގައި   2020  މާރިޗު  11  އްޔާއިންއިޖަމް  ތުހައްސި  ދުނިޔޭގެ  ގޮތުގައި  އެއް'  ޕެންޑަމިކް'  އަކީ  19

،  ބޮޑުވެފައިވާތީ  ނުރައްކާ  ފެތުރުމުގެ  ބަލި  އެ  ދާއިރާއެއްގައި  ފުޅާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި،  ކަނޑައަޅާފައިވާތީއާއި

 ، ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ  33  ގެ(  ާޤނޫނު  ރައްކާތެރިކުރުމުގެ  ިޞއްޙަތު  ޢާންމު)  2012/7  ނަންބަރު  ާޤނޫނު

  ކުއްލި   ތުގެސިއްހަ     ންމުއާ  ސަރަހައްދެއްގައި  ހުރިހާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ފެށިގެން  އިން  2020  މާރިޗު  12

 ނިޔަލަށް   ގެ  2021  މޭ  4  ހާލަތު  އެ  ،އައިސް  ދަމަހައްޓަމުން  ހާލަތު  އެ،  ލާނުކޮށް އު އި  ލަތުހާ  ނުރައްކަލުގެ

  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ،ކުރެވިފައިވާއުާޝއި  ގެޒެޓުގައި   ސަރުކާރުގެ  ދިވެހި،  ނިންމާފައިވާކަން  ދެމެހެއްޓުމަށް

 ޙާލަތު  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި  ިޞއްޙަތުގެ  ޢާންމު '(  2020  މާރިޗު  12)  1/2020  ނަންބަރު  ހެލްތުގެ

'2021  އެޕްރީލް  04)  4/2021  ނަންބަރު  މިނިސްޓްރީގެ  އެ ،  އާއި'  ަޤރާރު  އިޢުލާނުކުރާ   ޢާންމު( 

 އެނގެން  އިން'  ަޤރާރު  އިޢުލާނުކުރާ  ދެމެހެއްޓުމަށް  އިތުރަށް  ހާލަތު  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި  ިޞއްޙަތުގެ

 . އޮވެއެވެ

ފަރާތު .14 ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  އޭޕްރިލް  މައްސަލަ  މުސާރަ  ފެށިގެން   2020ގެ  އިން 

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

އާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ރައްދުވި    19-ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، ކޮވިޑް  9ގެ  

ފަ ރައްދުވި  މައްސަލަ  އެކަމުގެ ސަބަބުން  އަދި  އަސަރުކޮށް،  ވިޔަފާރިއަށް ނުރަނގަޅު  ރާތަށް ފަރާތުގެ 

ނާޔަތްތައް  އިމުވައްޒަފުންނަށް ކުރިން ދެމުން އައިސްފައިވާ މުސާރައާއި  ލިބެމުންއައި އާމްދަނީ ދަށްވެ،  

ލަތެއްގައި،  ހާ ދެމުން ނުގެންދެވޭ މިންވަރަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވިޔަފާރިއަށް އަސަރުކޮށްފައިވާ  



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެންޓަސީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
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މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ވަނަ    9އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ާޤނޫނުގެ  

ތިރާްޟކޮށްފައި ނުވާތީކަމުގައި  އުފަރާތާ މަްޝވަރާކޮށް، އެ ބަދަލު ގެނައުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އި

 ނު ނަމަވެސް،  ބުރަވެވު

 ؛ވަނަ މާއްދާގައި 57)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  14.1

  "މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާއިން ަވކިާވއިރު ުނަވތަ އޭނާެގ ަވޒީފާެގ މުއްދަތު ހަމަާވއިރު ދޭންޖެހޭ ފައިސާއެއްާވަނމަ، ަވޒީފާއިން ަވކިކުރާ 

ފައިސާ، ދީ  މުަވއްޒަފަކަށް ދޭންޖެހޭ އެންމެހާ  ަވޒީފާދޭފަރާތުން އެ  ތެރޭަގއި  ހަތްދުަވހުެގ  ހަމަާވތާ  ަވޒީފާެގ މުއްދަތު   ނުަވތަ 

 ެނއެެވ."  ނިންމަްނާވ

އޭޕްރިލް    04މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  މިފަދައިން ބަޔާންކުރެވިފައިވާއިރު،   .15

ގައި ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއަށް ރިއާޔަތްކޮށް، އެފަރާތުގެ މުސާރައިން އުނިކުރި ފައިސާއަކީ މައްސަލަ   2020

އެހެންކަމުން، ދެފަރާތުންވެސް ނުދީވާ ކަމަށް   އެވެ.  ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ހައްގު ފައިސާކަމުގައި ބުރަވެވެ

 ރ. )ސާދަހާސް އަށްސަތޭކަ ނުވަދިހަ ރުފިޔާ-/14,890.32އެއްބަސްވާ މުސާރައިގެ އަދަދުކަމުގައިވާ  

ފައިސާކަމަށް  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭ    ބައްތިރީސް ލާރި( އަކީ

 . ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ

 

 މައްސަލައިގެ ނިންމުން: 

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

ރި ވާހަކަތަކަށް  ދެއްކި  ދެފަރާތުން  ބެލިއިރު،  އާމަޖިލީހުގައި  )ދިވެހި  ޔަތްކޮށް  މާލެ(   / )ރެޑްސްޓޯން  ރަީޝދު  ޙަސަން 

ނަންބަ ކާޑު  އަންގައިދޭ  ފA152244ެރު  ރައްޔިތެއްކަން  ލިމިޓެޑް  (  ޕްރައިވެޓް  ރަޖިސްޓްރޭަޝން  ންޓަސީ  )ކުންފުނި 

  2015މެއި    09ގެ ކްލިއަރަންސް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރުގެ މަގާމުގައި  (  C-0095/2005ނަންބަރު:  

އާ    ސ19-ގައި ކޮވިޑް  2020އޭޕްރިލް    02ވަޒީފާއަދާކޮށްފައިވާއިރު،  އާ ހަމައަށް    2021ފެބުރުއަރީ   06އިން ފެށިގެން  



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެންޓަސީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
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މުސާރަ އުނިކުރާނެކަމަށް ފެންޓަސީ ޕްރައިވެޓް ޙަސަން ރަީޝދުގެ  ގުޅިގެން މަހުން މަހަށް މުސާރަ މުރާޖައާކުރުމަށްފަހު،  

ވަނަ އަހަރުގެ    2020( ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށް،  2020އެޕްރީލް    02)  FAN/HR/2020/0175ލިމިޓެޑްގެ ނަންބަރު  

ސެޕްޓެމްބަރު، އޮކްޓޫބަރު، ނޮވެމްބަރު އަދި ޑިސެމްބަރު މަހު ޙަސަން ރަީޝދުގެ މުސާރައިން  ޖުލައި،  އޭޕްރިލް، މެއި، ޖޫން،  

 1,5s90.32ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހު  2020ރުފިޔާ( އުނިކުރުމުންނާއި، ތޭކަ ސަރ. )އެއްހާސް ނުވަ-/1,900މަހަކު 

  ގެ ތެރެއިން ނުލިބިވާ އުނިކުރުމުން، އެފަރާތަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރައި)ފަނަރަ ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ރުފިޔާ ތިރީސް ދެ ލާރި(  

ތިރީސް ދެލާރި)ރ.  -/14,890.32 ންޓަސީ ޕްރައިވެޓް ފެ  ލިބިދިނުމަށް އެދި(  ސާދަހާސް އަށްސަތޭކަ ނުވަދިހަ ރުފިޔާ 

 ހުށަހެޅި މި މައްސަލައިގައި، ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް  2021މޭ  19ރައްދުވާގޮތަށް ލިމިޓެޑްއަށް 

އާ    2020ޑިސެންބަރު    އިން ފެށިގެން   2020އެޕްރީލް    ގެ މުސާރައިން ޙަސަން ރަޝީދު މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  

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

ރާތުގެ ވިޔަފާރިއަށް  އާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަ   19-)ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، ކޮވިޑް  މާއްދާގެވަނަ  

، އެ އާމްދަނީން  ނުރަނގަޅު އަސަރުކޮށް، އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ލިބެމުންއައި އާމްދަނީ ދަށްވެ

ނާޔަތްތައް ދެމުން ނުގެންދެވޭ މިންވަރަށް މައްސަލަ ރައްދުވި  އިމުވައްޒަފުންނަށް ކުރިން ދެމުން އައިސްފައިވާ މުސާރައާއި  

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(   9، އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ާޤނޫނުގެ  ކަމަށްވެފައިލަތެއްގައިހާ ރާތުގެ ވިޔަފާރިއަށް އަސަރުކޮށްފައިވާ  ފަ

ފަދައިން   ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އުނިކޮށް  ގައި  ބައެއް  ގެނައުމަށް  މުސާރައިން  ރަީޝދުގެބަދަލު  ފަރާތުން   ޙަސަން 

، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މުސާރައިން އުނި ކުރި ފައިސާއަކީ  ނު ނަމަވެސްބުރަވެވު  މަށްއިޢުތިރާްޟކޮށްފައި ނުވާތީކަ

ރަނގަލަތު  ހާގެ    19-ކޮވިޑް އަނބުރާ ހާލު  އެއްބަސްވެފައިވާ    ޅުވުމުން  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ދިނުމަށް 

ން  އިސިޓީ(  2020އެޕްރީލް    02)  FAN/HR/2020/0175ފެންޓަސީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަންބަރު  ފައިސާއެއްކަމަށް،  

 2021ޖަނަވަރީ    14އެނގެން އޮތަތީއާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ހައްގުވާ އިސްވެދެންނެވުނު މުސާރައިން ބައެއް  

އަނބުރާ ދެއްކޭނެ ހާލަތު   މުސާރައިން އުނިކޮށްފައިވާ ފައިސާ ގައި ދީފައިވާތީ، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް މުވައްޒަފުންގެ  

މައްސަލަ  ޔަތްކޮށް،  އާވަނަ މާއްދާއަށް ރި  57)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  ތީ،  ވުޖޫދުވެފައިވާ

މައްސަލަ  ( އަކީ  ސާދަހާސް އަށްސަތޭކަ ނުވަދިހަ ރުފިޔާ ތިރީސް ދެލާރި)ރ.  -/14,890.32ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާ  
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މި  ދިނުމަށް    ޙަސަން ރަޝީދަށްނޑައަޅައި، އެ ފައިސާ  ދޭންޖެހޭ ފައިސާކަމަށް ކަޙަސަން ރަޝީދަށް  ތުން  ރައްދުވި ފަރާ

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ މައްޗަށް އަންގައި އަމުރުކޮށް، ފެންޓަސީމައްސަލަ ރައްދުވި 

ދެލާރިސާދަހާސް  )ރ.  -/14,890.32  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ތިރީސް  ރުފިޔާ  ނުވަދިހަ    17މިއަދު،    (  އަށްސަތޭކަ 

އެކީ އެއްފަހަރާ  ޙަސަން ރަީޝދަށް  ދުވަހުގެ ތެރޭ މި މައްސަލަ ހުށަހެޅި    )ތިރީސް(  30އިން ފެށިގެން    2022    ވަރީރުފެބު

)ތިނެއް( ދުވަހުގެތެރޭ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް   03ފަހު، އެކަން ހަމަޖެހޭތާ )ރަސްމީ ބަންދުނޫން(  ދައްކާ ހަލާސްކުރުމަށް 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ މައްޗަށް އަންގައި އަމުރުކޮށް މި މައްސަލަ    ފެންޓަސީލިޔުމުން އެންގުމަށް މި މައްސަލަ ރައްދުވި  

 ނިންމައިފީމެވެ. 

 1443ރަޖަބު  16

 2021ފެބުރުވަރީ  17

 ނިންމީ  ބަލައި މައްސަލަ މި

 

 މުޙައްމަދު   މަހީރާ   ފާޠިމަތު 

 މެންބަރު ޓްރައިބިއުނަލުގެ ވަޒީފާއާބެހޭ


