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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

  
 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

 ،(A053843)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  (  ގ. ވެނީޒިޔާ / މާލެ)  ފާޠިމަތު އިފާާޝމި މައްސަލައަކީ  

 28ގެ މަާޤމުގައި  ސޭލްސް މެނޭޖަރ  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ  ސް މޯލްޑިވްސް ކިހާ މޯލްޑިވްސް ބައި ކޮރަލް އައިލެންޑް ރިސޯޓް 

  2020ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗު މަހުން ފެށިގެން    2020  ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް، އިން ފެށިގެން    2019ފެބުރުވަރީ  

މުސާރަ ދީފައިނުވާކަމަށާއި، ނަމަވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މި މުއްދަތުގެ    ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓު މަހުގެ ނިޔަލަށް

)ތިންހާސް ރުފިޔާ(   ރ.3،000/-  ދީފައިވާ  ރަމަާޟން މަހުގެ އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައިގައި    2020އެޕްރީލް    21ތެރޭގައި  

)ނަވާރަހާސް ރުފިޔާ(    ރ.-/19,000  ދީފައިވާ  ގޮތުގައި  ބައެއްގެ ގައި މާރިޗު މަހުގެ މުސާރައިގެ    2020މޭ    07އާއި  

 

 VTR/2021/181 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 މުސާރައިން އުނިކުރުން، މުސާރަ ނުލިބުން މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2021 ގަސްޓުއޮ 15 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2022ފެބުރުވަރީ  15 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 މާލެ(/  ފާޠިމަތު އިފާާޝ )ގ. ވެނީޒިޔާ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A053843)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  ކޮރަލް އައިލެންޑް ރިސޯޓްސް މޯލްޑިވްސް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (C-1236/2016ޖިސްޓްރޭަޝން ނަންބަރު: )ކުންފުނި ރަ

 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  އައިލެންޑް ރިސޯޓްސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަށްކޮރަލް 
 VTR/2021/181މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަހުފާޠިމަތު އިފާޝާ 

                                             

 

22 ގެ 2 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:  
 

 

އެޕްރީލް  ގައި    2020ޖޫން    09)ހަތްހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ރުފިޔާ( އާއި    ރ.7،400/-ގައި ދީފައިވާ    2020މޭ    31އާއި  

  2020ސެޕްޓެންބަރު    17)ފަނަރަހާސް ރުފިޔާ( އާއި    ރ.-/15,000  ދީފައިވާ  މަހުގެ މުސާރައިގެ އެއްބައިގެ ގޮތުގައި

ނު )ފަންސާސްހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ރުފިޔާ( ލިބު  ރ.-/50,400)ހަހާސް ރުފިޔާ( އާއެކު ޖުމުލަ    ރ.6،000/-ގައި ދީފައިވާ  

ފަރާތަށް  ނަމަވެސް، ހުށަހެޅި  ޖުމުލަ  މައްސަލަ  ގޮތުގައި  ނުވަދިހަ  ރ.-/191,300  މުސާރައިގެ  އެއްހާސް    )އެއްލައްކަ 

ރުފިޔާ(   ނުލިބިވާ  މު  ލިބިފައިނުވާތީ،ތިންސަތޭކަ  ގޮތުގައި  ނުވަދިހަ  ރ.-/191,300ސާރައިގެ  އެއްހާސް    )އެއްލައްކަ 

 15ރައްދުވާގޮތަށް  އެދި ކޮރަލް އައިލެންޑް ރިސޯޓްސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް    ލިބިދިނުމަށް ތިންސަތޭކަ ރުފިޔާ(  

 ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.  2021 ސްޓުގައޮ

 ގެ ރައުޔު މެންބަރު 
 

 ރައުޔު   މަރްޔަމް ރިޝްފާގެ 

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު  ގ. ވެނީޒިޔާ / މާލެ)  ފާޠިމަތު އިފާާޝމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްކަމުގައިވާ   .1

( )މީގެފަހުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ގޮތުގައި މުޚާޠަބުކުރެވިފައިވާ ފަރާތް( ވަޒީފާއާބެހޭ  A053843ނަންބަރު:  

ލަ ހުށަހެޅި  މައްސަ  ،ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރުމުން

ސް  ކިހާ މޯލްޑިވްސް ބައި ކޮރަލް އައިލެންޑް ރިސޯޓްފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނުއިރު އަދާކުރަމުން ގޮސްފައިވަނީ  

ލިމިޓެޑުގެ  މޯލްޑިވްސް މެނޭޖަރސޭ'  ޕްރައިވެޓް  މަާޤމުކަމަށާއިލްސް  ގެ  ވަޒީފާއަށް   ،'  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް   2019  ފެބުރުވަރީ  28ކުރެވިފައިވާ ތާރީޚަކީ  ޔަނުމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ޢައް

)ދެހާސް   USD 2500ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު އިރު އަދާކުރަމުންދިޔަ މަާޤމުގެ އަސާސީ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި މަހަކު  

ޑޮލަރު(  އެމެރިކާ  އިތުރުން  ފައްސަތޭކަ  އިނާޔަތްތަ ،ގެ  މަާޤމުގެ  ގޮތުގައި  އަދާކުރި  ޗާޖްކުގެ    ސާރވިސް 

ފަރާތް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަޒީފާއިން  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ގައި   2020  ސެޕްޓެންބަރު  13ލިބެމުންދިޔަކަމަށާއި، 

 ވަކިވެފައިވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  އައިލެންޑް ރިސޯޓްސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަށްކޮރަލް 
 VTR/2021/181މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަހުފާޠިމަތު އިފާޝާ 
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ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗު މަހުން ފެށިގެން    2020ށް  ފަރާތަ އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އިތުރަށް ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ   1.1

ނަމަވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި    ލިބިފައިނުވާކަމަށާއި،ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓު މަހުގެ ނިޔަލަށް މުސާރަ    2020

-ގައި ރަމަާޟން މަހުގެ އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ދީފައިވާ    2020އެޕްރީލް    21ފަރާތަށް މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  

ގައި މާރިޗު މަހުގެ މުސާރައިގެ އެއްބައިގެ ގޮތުގައި ދީފައިވާ    2020މޭ    07)ތިންހާސް ރުފިޔާ( އާއި    ރ.3،000/

)ހަތްހާސް ހަތަރުސަތޭކަ   ރ.7،400/-ގައި ދީފައިވާ   2020މޭ  31ޔާ( އާއި ރ. )ނަވާރަހާސް ރުފި-/19,000

ރ. -/15,000ގައި އެޕްރީލް މަހުގެ މުސާރައިގެ އެއްބައިގެ ގޮތުގައި ދީފައިވާ    2020ޖޫން    09ރުފިޔާ( އާއި  

ކު ޖުމުލަ  )ހަހާސް ރުފިޔާ( އާއެ  ރ.6،000/-ގައި ދީފައިވާ    2020ސެޕްޓެންބަރު    17)ފަނަރަހާސް ރުފިޔާ( އާއި  

ލިބެންޖެހޭ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް    ،ރ. )ފަންސާސްހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ރުފިޔާ( ލިބިފައިވާކަމަށާއި-/50,400

އެއްހާސް ތިންސަތޭކަ    ރ. )އެއްލައްކަ ނުވަދިހަ -/191,300މުސާރައިގެ ގޮތުގައި މިހާތަނަށް ނުލިބިވާ ޢަދަދަކީ  

 ވެ.  ކަމަށެރުފިޔާ( 

ގެ ނިޔަލަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ   2020ސެޕްޓެންބަރު    13އިން ފެށިގެން    2020އެޕްރީލް    15އަދި   1.2

އެހުމުން   އިރަކުންތޯ  ކޮން  ހުޅުވަނީ  މައްސަލަ  އޮފީސް  ބުނެފައިވާތީ  ގެންދިޔުމަށް  ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  ގޭގައި 

އި ހުރެގެންކަމަށާއި، އޮފީސް މަސައްކަތުގެ އިތުރުން ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ހުރިހާ ޒިންމާއެއް އަދާކޮށްފައިވާނީ ގޭގަ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކާތަކެތި ވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރިވެސް ކޮށްދީފައިވާނެކަމަށްވެސް މައްސަލަ  

 ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  

ރ. -/191,300މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ނުލިބިވާ    ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ .2

 ބިދިނުމަށެވެ.އެއްހާސް ތިންސަތޭކަ ރުފިޔާ( ލި )އެއްލައްކަ ނުވަދިހަ

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

ނަޒަރުކުރުމުން،  ހުށަހެ ކަންކަމަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  ފޯމު'  ހުށަހަޅާ  ޖަވާބު  'މައްސަލައިގެ  ހުށަހެޅި  ޅި  މައްސަލަ 

ވަނަ އަހަރުގެ    2020ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗު މަހުން ފެށިގެން    2020ފަރާތުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މައްޗަށް  



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  އައިލެންޑް ރިސޯޓްސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަށްކޮރަލް 
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 ހުށަހަޅާފައިވާ މި ދައުވާއަށް އޭގެ ޒާތުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އޮގަސްޓު މަހުގެ ނިޔަލަށް މުސާރަ ހޯދުމަށްއެދި

ދިވެހި ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން  ގެ    19-ވަނަ އަހަރުގައި ކޮވިޑް  2020އިންކާރުކުރާކަމަށާއި،  

ބޯޑަރުތައް ބަންދުކުރުމާއި ގުޅިގެން ކުންފުނިން ހިންގަމުން އައި ރިސޯޓުގެ އޮޕަރޭަޝންސް އެއްކޮށް ހުއްޓި ކުންފުންޏަށް 

ބޯޑަރުތައް  ގައުމުތަކުގެ  އެކި  ދުނިޔޭގެ  ކުރިއަށް  އޭގެ  ދިޔަކަމަށާއި،  ބަންދުވެގެން  މަގެއް  ހުރިހާ  ލިބޭނެ  އާމްދަނީ 

ސަބަބުން ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރިއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވެފައިވާކަމަށާއި، އެ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި  ންދުކުރަމުން ދިއުމުގެ  ބަ

ކުންފުނީގެ   ގެނައުމަށް  ބަދަލު  އެރޭންޖްމަންޓްތަކަށް  ވަޒީފާގެ  އޮތް  ދެމެދު  ކުންފުންޏާއި  މުވައްޒަފުންނާއި  ކުންފުނީގެ 

  19 މުވައްޒަފަކާއެކުވެސް ވަޒީފާގެ އެރޭންޖްމަންޓަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމާއި ގުޅިގެން  މެނޭޖްމަންޓުން ބޭނުންވެ، ކޮންމެ

ގައި ލިޔުމެއްގައި ސޮއިކުރެވުނުކަމަށާއި، މި ލިޔުމުގައި މުވައްޒަފުން ސޮއިކޮށްފައިވަނީ އެފަރާތްތަކުގެ    2020މާރިޗު  

 މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.   ރުމެއްނެތިކަމަށްއަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި، އެއްވެސް މަޖުބޫރުކު 

ގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ކުންފުންޏާ ދެމެދު ސޮއިކުރެވުނު ލިޔުމުން    2020މާރިޗު    19ފަރާތުން    ޅި މައްސަލަ ހުށަހެ 3.1

މަސައްކަތުގެ    މިގޮތުން  ،ވަޒީފާގެ އެރޭންޖްމަންޓަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކުންފުންޏަށް ދީފައިވާކަމަށާއި

މުސާރައަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް އަދި އެނޫންވެސް ހާލަތާއި ގުޅިގެން ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ކުންފުނިން   ،ސްކޯޕަށާއި

ޅުމުގެ ހުއްދަ މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ގެނައުމާއި ގުޅިގެން ކުންފުނީގެ ޑިސްކްރީަޝނުގައި އަޅަން ބޭނުންވާ ފިޔަވަޅުތައް އެ

މައްސަލަ    ،މި ލިޔުން އަސާސެއްގެ މައްޗަށް ބަލައި  ،ދުވި ކުންފުންޏަށް ދީފައިވާކަމަށާއިފަރާތުން މައްސަލަ ރައް 

މުސާރައިގެ    ،އެހެންކަމުން  ،ގެ ހާލަތުގައި ކުންފުނިން އުނިކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި  19-ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މުސާރަ ކޮވިޑް 

ކުންފުނިން   ރައްދުވި  މައްސަލަ  ހައްެޤއްކަމަށް  އޮތް  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހައްަޤކީ  ހޯދުމުގެ  ބާކީ 

 ވެއެވެ. އިރާތުން ފާހަގަކޮށްފަށްވެސް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަ ނުދެކޭކަމަ

މާލޭގެ    ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މާލެ ލޮކްޑައުން ކުރުމަށްފަހު  ،މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އިތުރަށް ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ 3.2

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   ންއޮފީސްތައް ވަކި ގައިދު ކުރުމުގެ ތެރެއިންނަމަވެސް ހުޅުވާލުމަށް ހުއްދަ ދިނުމުގެ ފަހު

އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މަސައްކަތަށް ރިޕޯޓުކޮށްފައިނުވާކަމަށް   ،ކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި  މަސައްކަތް  ކުންފުނީގެ

ކުންފުނީ  ރައްދުވި  ފާހަގަކުރާކަމަށާއިމައްސަލަ  މެނޭޖްމަންޓުން  ދުވަސްތަކަށް   ،ގެ  ޙާިޟރުނުވާ  މަސައްކަތަށް 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  އައިލެންޑް ރިސޯޓްސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަށްކޮރަލް 
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ާޤނޫނު   ވަޒީފާއާބެހޭ  ނޫންކަމަށާއިމުސާރަދިނުމަކީ  މަސައްކަތަށް    ،ލާޒިމްކުރާކަމެއް  ލާޒިމްކުރާގޮތަށް  ާޤނޫނު 

މިނޫންވެސް މުސާރައިގެ ބަދަލުގައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން    ، މަސައްކަތުގެ ގަޑި ފުރިހަމަނުކުރުމާއި  ،ޙާޟިރުނުވުމާއި

ރާ ގޮތެއް މައްސަލަ ހުށަހެޅި  އެ މުވައްޒަފަކަށް މުސާރަ ދިނުމަށް ާޤނޫނު ލާޒިމްކު  ، މުވައްޒަފު ނުކުރާކަމަށް ވާނަމަ

 މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ފަރާތުން ސާބިތުކޮށްދޭންޖެހޭކަމަށް 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ ފައިސާއަކީ ދެ ފަރާތުން    ،މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ .4

ާޤނޫނު ނަންބަރު  ގަ  2020މާރިޗު    19 ލިޔުމަށާއި،  ކުއްލި    2020/20އި ސޮއިކޮށްފައިވާ  )އާންމު ިޞއްޙަތުގެ 

މަސައްކަތަށް ރިޕޯޓްނުކޮށް ހުރުމުގެ    އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ،ވަނަ މާއްދާއަށާއި  9ގެ  ނުރައްކަލުގެ ާޤނޫނު(  

މައްސަލައަކީ   މި  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ފައިސާއެއްނޫންކަމަށް  ދޭންޖެހޭ  ބަލާއިރު،   frivolousމައްޗަށް 

ދައުވާއެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، މި މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ސަބަބުން، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ޚަރަދު  

ކޮސްޓް'ކުރަންޖެހުނު   ދޭންޖެހޭކަމަށް   ' ލީގަލް  ފަރާތަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 ކަނޑައަޅައިދިނުމަށެވެ. 

ހުށަހެޅި ފަރާތުން މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ަޝފަހީ ހެކިން ހުށަހެޅުމަށް ދެފަރާތަށް ދެވުނު ފުރުަޞތުގައި، މައްސަލަ   .5

( A080854)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:      ދިއްދޫހއ.    / ުޝޖާއު، ނީލޯފަރުގެهللا ޢަބްދު

ހުޅުމާލެ ިޝޔާމް،  އިބްރާހީމް  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ނަންބަރު    .އަދި  )ދިވެހި  / 6-ޖީ-02ފްލެޓް  މާލެ 

އިންނަމާދޫ )ދިވެހި    .ރ / އިބްރާހީމް މާހިރު، ރާސްތާ،   (A032996ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

މާލެ )ދިވެހި    /  ފްރެންޑްިޝޕް  ، މ.ޙާނު(، އަޙްމަދު ރައA064716ުރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

ނަންބަރު:   ކާޑު  އަންގައިދޭ  ޓް  (  A120537ރައްޔިތެއްކަން  ހެކިބަސް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ހާިޟރުކޮށް  ރައިބިއުނަލަށް 

   ފައިވާނެއެވެ.ގާނަ

މޯލްޑިވްސް  ކިހާ މޯލްޑިވްސް ބައި ކޮރަލް އައިލެންޑް  އިން ފެށިގެން    2019ފެބުރުވަރީ    28މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ   .6

ފަރާތް  ލިމިޓެޑު  ޕްރައިވެޓް ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މުވައްޒަފެއްކަމާއި،  އަދާކުރަމުންއައި  ވަޒީފާ  އައިލެންޑް ގައި    ކޮރަލް 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  އައިލެންޑް ރިސޯޓްސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަށްކޮރަލް 
 VTR/2021/181މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަހުފާޠިމަތު އިފާޝާ 
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މޯލްޑިވްސް ވަކިވެފައިވަނީ  ޓެޑުލިމި  ޕްރައިވެޓް  ރިސޯޓްސް  ވަޒީފާއިން  ކަމާއި،   2020ސެޕްޓެންބަރު    13ގެ  ގައި 

އެ މަާޤމުގެ މުސާރައިގެ    ،މެނޭޖަރގެ މަޤާމުކަމާއި  ސޭލްސްވަޒީފާއިން ވަކިވިއިރު އަދާކުރަމުންދިޔައީ އެ ކުންފުނީގެ  

ލިބޭކަން މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ    1އެމެރިކާ ޑޮލަރު( ދެހާސް ފަސްސަތޭކަ  )   USD  2500  މަހަކު  ގޮތުގައި

 ލިޔެކިޔުންތަކުން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަމި މައްސަލައިގައި ޢަދުލުވެރި ނިންމުމަކަށް ވާިޞލުވުމަށްޓަކައި،   .7

ތިންސަތޭކަ ރުފި)އެއްލައްކަ ނުވަދިހަ    ރ.191،300/-ނުލިބިވާ   އެއީއެއްހާސް  ފަރާތަށް   ޔާ(  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ   އެގޮތުންކަނޑައަޅަންޖެހޭނެ ކަމުގައި ދެކެމެވެ.    ލިބޭންޖެހޭ ފައިސާއެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން

މައްސަލަ    )އެއްލައްކަ ނުވަދިހަ އެއްހާސް ތިންސަތޭކަ ރުފިޔާ( އެއީރ.  191،300/- މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ނުލިބިވާ  

   ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާތޯ ބެލުމުގައި އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

  2020ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗު މަހުން ފެށިގެން    2020މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް   7.1

ނަމަވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މި   ،ވާކަމަށާއިވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓު މަހުގެ ނިޔަލަށް މުސާރަ ދީފައިނު

ތެރޭގައި   މަހުގެ    2020އެޕްރީލް    21މުއްދަތުގެ  ރަމަާޟން  ދީފައިވާ  ޢިގައި  ގޮތުގައި  ރ. -/3000ނާޔަތުގެ 

އާއި   ރުފިޔާ(  ދީފައިވާ    2020މޭ    07)ތިންހާސް  ގޮތުގައި  އެއްބައިގެ  މުސާރައިގެ  މަހުގެ  މާރިޗު  - ގައި 

ރ. )ހަތްހާސް ހަތަރުސަތޭކަ -/7400ގައި ދީފައިވާ    2020މޭ    31)ނަވާރަހާސް ރުފިޔާ( އާއި    ރ.19،000/

ރ.  -/15,000ގައި އެޕްރީލް މަހުގެ މުސާރައިގެ އެއްބައިގެ ގޮތުގައި ދީފައިވާ    2020ޖޫން    09ރުފިޔާ( އާއި  

ރ. )ހަހާސް ރުފިޔާ( އާއެކު ޖުމުލަ  -/6000ގައި ދީފައިވާ    2020ސެޕްޓެންބަރު    17)ފަނަރަހާސް ރުފިޔާ( އާއި  

މި ފައިސާ އުނިކުރުމަށްފަހު މައްސަލަ   ،ރ. )ފަންސާސްހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ރުފިޔާ( ލިބިފައިވާކަމަށާއި-/50,400

 ، ރ. )އެއްލައްކަ ނުވަދިހައެއްހާސް ތިންސަތޭކަ ރުފިޔާ( ކުންފުނިން ދޭންޖެހޭ ކަމަށާއި-/191,300ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  

ހުށަ ހުމައްސަލަ  މައްސަލަ  ބަދަލުގެނެސް  ސްކޯޕަށް  މަސައްކަތުގެ  ފަރާތުގެ  މުސާރައިން  ށަހެޅި  ފަރާތުގެ  ހެޅި 

 
ރ. ކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި  38،550/-ެގ ރޭޓުން މަހަކު  15.42އަކީ  USD2500މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މުސާރައިެގ ޮގތުަގއި ލިބޭ 1

 ަވނަ ޞަފްޙާަގއި ބަޔާންކޮށްފައިެވއެެވ. 2ގައި ަވޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި ބަޔާނުެގ  2021ނޮެވންބަރު  25ފަރާތުން 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  އައިލެންޑް ރިސޯޓްސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަށްކޮރަލް 
 VTR/2021/181މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަހުފާޠިމަތު އިފާޝާ 
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ގަސްތުކުރަނީ    އަދި ކުންފުނިން އަޅަން  ،އުނިކުރިއިރު މުވައްޒަފަށް އަނގަބަހުން އެކަން ކިޔާދީފައިނުވާ ކަމަށާއި

 ތުން ބުނެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ހެޅި ފަރާ ށަކޮންފިޔަވަޅެއްކަން އަންގާފައިނުވާ ކަމަށް މައްސަލަ ހު

ގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ކުންފުންޏާ ދެމެދު ސޮއިކުރެވުނު ލިޔުމުން   2020މާރިޗު    19ފަރާތުން    ޅިމައްސަލަ ހުށަހެ 7.2

މިގޮތުން މަސައްކަތުގެ    ،ވަޒީފާގެ އެރޭންޖްމަންޓަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކުންފުންޏަށް ދީފައިވާކަމަށާއި

ސް ހާލަތާއި ގުޅިގެން ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ކުންފުނިން  މުސާރައަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް އަދި އެނޫންވެ  ،ސްކޯޕަށާއި

މައްސަލަ   ހުއްދަ  އަޅުމުގެ  ފިޔަވަޅުތައް  ބޭނުންވާ  އަޅަން  ޑިސްކްރީަޝނުގައި  ކުންފުނީގެ  ގުޅިގެން  ގެނައުމާއި 

 ، ލައިމި ލިޔުން އަސާސެއްގެ މައްޗަށް ބަ  ،ހުށަހެޅި ފަރާތުން މައްސަލަ ރައްދުވި ކުންފުންޏަށް ދީފައިވާކަމަށާއި

 ، އެހެންކަމުން  ،ގެ ހާލަތުގައި ކުންފުނިން އުނިކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި  19-މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މުސާރަ ކޮވިޑް

މުސާރައިގެ ބާކީ ހޯދުމުގެ ހައްަޤކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އޮތް ހައްެޤއްކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ކުންފުނިން  

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ފަރާތުން  މައްސަލަ ރައްދުވި ނުދެކޭކަމަށް

ގުޅިގެން   7.3 މައްސަލައާ  ޓްރައިބިއުނަލުގައި  ގައި  2022ޖަނަވަރީ    20މި  އަޑުއެހުމުގައި    ވަޒީފާއާބެހޭ  ބޭއްވުނު 

)ދިވެހި    ،ހއ. ދިއްދޫ  ،ނީލޯފަރުގެ  ،ުޝޖާޢުهللا ޢަބްދު   ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ހާިޟރުވި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ    ،( ހެކިބަސް ދީފައިވާކަމާއA080854ިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  ) ،މާލެ  ،މ. ފްރެންޑްިޝޕް ،އަޙްމަދު ރައުޙާން  ހެކިންގެ ގޮތުގައި

A120537  ިދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން  ) ،މާލެ، 6-ޖީ-02މާލެ. ފްލެޓް ނަންބަރު  ހުޅު   ،އިބްރާހީމް ިޝޔާމް( އާއ

)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން    ،ރ. އިންނަމާދޫ  ،ރާސްތާ  ، އިބްރާހީމް މާހިރު  ( އާއA032996ިއަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

ނަންބަރު:   ކާޑު  މުޙައްމަދު   (A064716އަންގައިދޭ  އިބްރާހީމް  ކުރެންދޫ  ،މޫންލައިޓް  ،އާއި  )ދިވެހި    ،ޅ. 

ނަންބަރު:   ކާޑު  އަންގައިދޭ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  (  A215142ރައްޔިތެއްކަން  ދީފައިވާކަން  ވަޒީފާއާބެހޭ  ހެކިބަސް 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  އައިލެންޑް ރިސޯޓްސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަށްކޮރަލް 
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ގުޅިގެން  އެގޮތުން   7.3.1 މައްސަލައާ  ޓްރައިބިއުނަލުގައި  ގައި  2022ޖަނަވަރީ    20މި  ބޭއްވުނު    ވަޒީފާއާބެހޭ 

މައް ހެއަޑުއެހުމުގައި  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  ރައުޙާނު  އްކެއްގެސަލަ  އަޙްމަދު  ޙާިޟރުވި  މ.   ،ގޮތުގައި 

ނަންބަރު:    ،މާލެ  ،ފްރެންޑްިޝޕް ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ވަޒީފާއާބެހޭ  (  A120537)ދިވެހި 

ބުނެފައިވަނީޓްރައިބިއުނަލަށް   ދެމުން  ފަރާތުން    2020މާރިޗު    19  ހެކިބަސް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ގައި 

އަންގާފައިނުވާކަމަށާއި އެންގުމެއް  އިތުރު  ލިޔުމަށްފަހު  ދީފައިވާ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  އެލިޔުމަކީ    ، މައްސަލަ 

 ކޮށްފައިވެއެވެ. ފާހަގަ މަށްމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ދޭ ނޯޓިސް އެއްކަ

ގައި ހުށަހަޅާފައިވާ 'މައްސަލައިގެ    2021ސެޕްޓެންބަރު    14ދުވި ފަރާތުން  މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ރައް 7.4

ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން   19-ކޮވިޑް  ،ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު' އާއިއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުމުގައި

ސިނާ ފަތުރުވެރިކަމުގެ  ސަބަބުން  ފިޔަވަޅުތަކުގެ  ރައްކާތެރިކަމުގެ  ބޮޑަތި    އަތަށްއަޅާފައިވާ  ވަރަށް 

ބޯޑަރުތައް   ،ގެއްލުންތަކެއްވަމުންދާކަމަށާއި ގައުމުތަކުގެ  ގިނަ  ޒިޔާރަތްކުރަމުންދާ  ފަތުރުވެރިން  ދިވެހިރާއްޖެއަށް 

މިކަމުގެ ސަބަބުން މައްސަލަ ރައްދުވި ކުންފުންޏަށް ފޫނުބެއްދޭ ވަރުގެ ގެއްލުންތަކެއް    ،ބަންދުކޮށްފައިވާކަމަށާއި

މައްސަލަ ރައްދުވި ކުންފުންޏަށް ވަމުންދާ ގެއްލުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް ކުންފުނީގެ ފަރާތުން   ،ވަމުންދާކަމަށާއި

ނިންމާފައިވާކަމަށާއި އަޅަން  ފަރާތުގެ    2020މާރިޗު    19މިގޮތުން    ،ފިޔަވަޅުތަކެއް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ގައި 

  ؛މުވައްޒަފުންނަށް ފޮނުވާފައިވާ ލިޔުމުގައި

“The formal notice on these measures include for you to understand and 

appreciate. This may include but may not be limited to the following. 

• I accept at any time compulsory temporary no pay leaves for the 

associate will be taken, with hopes to continue business as usual in 

the near future. 

• I accept temporary pay reductions as per the prevailing financial 

condition of the resort as the government have set the example of 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  އައިލެންޑް ރިސޯޓްސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަށްކޮރަލް 
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government staff which we hope following their leadership will carry 

us all through in this difficult time. 

• I accept this notice that the company has to take steps towards me 

for optimization of the departmental team strength, including 

redundancy.  

• I accept any and all amendments and near-future changes in policy 

should my employment be renewed under new requirements, change 

in responsibilities, job titles, job descriptions and SOP’s as negotiated 

and agreed by employer for the helping to sustain the business. 

I accept and appreciate that I am hereby given formal notice of the above 

measures, the management has to take in the coming days if the 

circumstances continue on the current trend.” 

އި  ލިޔުމިގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖަރާމި  އަދި  މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި،  

ފަރާތް ހުށަހެޅި  ލިޔުމުގައި    ވެސް މައްސަލަ  މި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަދި  ސޮއިކޮށްފައިވާކަމާއި، 

 ؛ނު ލިޔުމުގައިން އިސްވެދެންނެވުފަހުމްވުމަށްފަހުކަ  އިސޮއިކޮށްފައިވަނީ މި ލިޔުމުގައިވާ އެއްޗެއް އެފަރާތުން ކިޔަ 

“I hereby acknowledge that I have read and understood the above 

communication in total.” 

 މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން އެނގެން އޮވެއެވެ.  

ނުލިބިވާ  އެގޮތުން   7.5 ގޮތުގައި  މުސާރައިގެ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  )އެއްލައްކަ  191،300/-މައްސަލަ  ނުވަދިހަ  ރ. 

ާޤނޫނީ ގޮތުން ށް  ފައިސާއެއްތޯ ބެލުމަބެންޖެހޭ  އެއްހާސް ތިންސަތޭކަ ރުފިޔާ( އެއީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލި

 ؛ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި 50)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  ނަޒަރުކުރާއިރު،



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  އައިލެންޑް ރިސޯޓްސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަށްކޮރަލް 
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އެހެން ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށްވެސް، މަދުވެގެން މަހަކު އެއްފަހަރު މުސާރަ  "ވަގުތީ މުވައްޒަފަކަށް ލިބެންވާ މުސާރަ ފިޔަވައި،  

 ދޭންވާނެއެވެ." 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ   55މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކުރެވިފައިވާއިރު، ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  7.6

 އަންނަނިވި ޢިބާރާތުންނެވެ. 

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

 .އަންނަނިވި ޙާލަތުތަކުގައެވެ 

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

ށް ހޯދައިދީފައިވާ ގެއެއް ނުވަތަ ދިރިއުޅޭނެ ތަނެއް ހޯދުމަށް، ނުވަތަ ކުއްޔަށް ހިފުމަށް  ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން މުވައްޒަފަކަ  (2)

ދީފައިވާ، ނުވަތަ އޭނާ އެމުވައްޒަފަކަށް ވިއްކާ މުދަލަކަށް ލިބެންވާ ފައިސާއާ ގުޅޭގޮތުން ނުވަތަ އޭނާ އެ މުވައްޒަފަކަށް  

ލޯނަކާ ނުވަތަ މުސާރައިގެ އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ދީފައިވާ  ދޫކުރާ ލޯނަކާ ނުވަތަ އޭނާ ގެރެންޓީކޮށްދީގެން ހޯދައިދޭ 

ޢަދަދަކާ ގުޅޭގޮތުން މުވައްޒަފެއްގެ ހުއްދަ، ލިޔުމަކުން ލިބިގެން، އެ ހުއްދަދޭ ޢަދަދަކަށް، ނުވަތަ މުވައްޒަފަކަށް ލިބޭ  

 ؛އުޖޫރައިގެ ތިންބައިކުޅަ އެއްބަޔަށްވުރެ ގިނަ ނުވާނޭހެން އުނިކުރާ އުނިކުރުން 

ފެއްގެ ޗުއްޓީއާގުޅޭ ނުވަތަ ބޭސްފަރުވާއާގުޅޭ ނުވަތަ އިންޝުއަރެންސާގުޅޭ ފަންޑަކަށް، ނުވަތަ ޕްރޮވިޑެންޓް  އެމުވައްޒަ  (3)

 ފަންޑަކަށް ދެއްކުމަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއާގުޅޭގޮތުން އުނިކުރާ އުނިކުރުން. [ 

ނަންބަރު   7.7 ގެ    2008/2ާޤނޫނު  ާޤނޫނު(  )  55)ވަޒީފާއާބެހޭ  ގެ  )ށ(  މާއްދާގެ  ނަންބަރަށް ( ވ1ަވަނަ  ނަ 

ވަޒީފާދޭފަރާތަށް   ގޮތުގެމަތިން،  އެއްގޮތްވާ  އަމުރަކާ  ކޯޓު  ނުވަތަ  ގޮތުގެމަތިން  ާޤނޫނުގައިވާ  ރިޢާޔަތްކުރުމުން، 

އޮންނައިރު، އެނގެން  އުނިކުރެވިދާނެކަން  މުސާރައިން  އިތުރަށް  މުވައްޒަފުގެ  ގުޅިގެން   19-ކޮވިޑް  އޭގެ  އާ 

ފަރާތްތަކަށް  ވަޒީފާދޭ  ހާލަތުގައި،  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި  ިޞއްޙަތުގެ  ޢާންމު  މެދުވެރިވެފައިވާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

ޚާއްަޞ   ފަސްކުރެވިދާނެ  ދިނުން  އުޖޫރަ  މުވައްޒަފުންނަށް  އަދި  އުނިކުރެވިދާނެ،  އުޖޫރައިން  މުވައްޒަފުންގެ 

  2020/20ގައި ގެޒެޓުކުރެވިފައިވާ، ާޤނޫނު ނަންބަރު    2020ސެޕްޓެންބަރު    22  ޙާލަތްތަކަކާއި ަޝރުޠުތަކެއް

 ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 2020)ޢާންމު ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ާޤނޫނު 
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ާޤނޫނު    2020/20ާޤނޫނު ނަންބަރު    ،އެގޮތުން 7.7.1 ( 2020)ޢާންމު ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ 

އައިސްފައިވަނީ  ވު އާންމު    2020ސެޕްޓެންބަރު    22ޖޫދަށް  ހިންގުމުގެ  ާޤނޫނު  ގައިކަމަށްވާއިރު، 

އުޞޫލަކީ އެ ޙާދިސާއެއް ހިނގިއިރު ވުޖޫދުގައި އޮތް ާޤނޫނީ ހަމަތައް އެ މައްސަލައަކަށް ނުވަތަ އެ 

 އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  މައްސަލައިގެ ވާިޤއާތަކަށް ތަތުބުީޤ ކުރުންކަމަށާއި، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން

ތަތުބީުޤކޮށްފައިވަނީ   ފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައިވާ    2020މާރިޗު    19ާޤނޫނު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގައި 

ާޤނޫނެއް   ނެތް  ވުޖޫދުގައި  އިރު  ތައްޔާރުކުރެވުނު  ލިޔުން  އެ  ކަމަށްވާއިރު،  ލިޔުމަކަށް 

 މަށް ނަޒަރުކުރާއިރު،  ތަތުބީުޤކޮށްފައިވާކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނާ ބުނު

ވަނަ   1( ގެ  2020)ޢާންމު ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ާޤނޫނު    2020/20ާޤނޫނު ނަންބަރު   7.7.2

އާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި މެދުވެރިވެފައިވާ    19-ކޮވިޑް  ،އެ ާޤނޫނަކީ  ،މާއްދާގެ )ހ( އަށް ބެލުމުން

ވިޔަފާރިތަކަށް   ،ޢާއިލާތަކާއި  ،ވަކިވަކި ފަރުދުންނާއި  ،ޢާންމު ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގައި

އެޅުމަށާއި ފިޔަވަޅުތައް  ޚާއްަޞ  އަޅަންޖެހޭ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި  ރައްކާތެރިކަން   ،އެހީތެރިކަމާއި 

މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް  މެދުކެނޑުމެއްނެތި  ނިޒާމު  ހިންގުމުގެ  ކަމާބެހޭ    ،ދައުލަތް 

ވަގުތީ ާޤނޫނުތަ ގެންނަންޖެހޭ  ކޮންމެހެން  އެހިނދަށް  އެހިނދުން  އިޖުރާޢަތުތަކަށް  ބަޔާންކުރާ  ކުގައި 

އެކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ޢަމަލުކުރާނެ ޚާއްަޞ އުޞޫލުތައް ކަނޑައެޅުމުގެ ާޤނޫނުކަން   ،ބަދަލުތައް ގެނެސް

އޮންނައިރު ޤާނޫނަށް  ،އެނގެން  ދިވެހި   19-ކޮވިޑް  ، ޢަމަލުކުރާނީ   އެ  ގުޅިގެން  ރާއްޖޭގައި  އާ 

އެ ާޤނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން   ނުވަތަ   ،އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ ޢާންމު ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު

ކުރާ އެނޫންވެސް ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ  އާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިޢުލާނު   19-ކޮވިޑް  ،ފެށުމަށްފަހު

ސްދޮޅަސް( ދުވަސް ހަމަވާ ތާރީޚުގެ ނިޔަލަށްކަން )ފަ  60ނުވަތަ ކާރިސާގެ ޙާލަތެއް ނިމުމަކަށް ގެންނަތާ  

)އާންމު    2012/7ާޤނޫނު ނަންބަރު    ، ވަނަ މާއްދާއަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮތްއިރު  3އެ ާޤނޫނުގެ  

ވަނަ މާއްދާއިން ސިއްޙާތާބެހޭ ވަޒީރަށް ލިބިގެންވާ ބާރުގެ   33ސިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ާޤނޫނު( ގެ  

އިން ފެށިގެން ޢާންމު ިޞއްޙަތުގެ   2020މާރިޗު    12ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދަކަށް    ،ދަށުން



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  އައިލެންޑް ރިސޯޓްސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަށްކޮރަލް 
 VTR/2021/181މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަހުފާޠިމަތު އިފާޝާ 

                                             

 

22 ގެ  12 ޞަފްޙާ      
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އެޖެންސީ ޕްރޮޓެކްަޝން  ޙާލަތު އިޢުލާނުކޮށްފައިވާކަން ހެލްތު  ގެ ވެބްސައިޓުގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ 

-( 'ކޯވިޑ2020ްމާރިޗު    12)  2020/ 0013ޢާންމުކޮށްފައިވާ އެ އެޖެންސީގެ ޕްރެސް ބްރީފް ނަންބަރު  

 ގެ އެންމެފަހުގެ މަޢުލޫމާތު' އަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮވެއެވެ. 91

ގައި ދީފައިވާ ލިޔުން    2020މާރިޗު    19މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  އެހެންކަމުން މި މައްސަލައިގައި  7.7.3

އްކަލުގެ  )ޢާންމު ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރަ  2020/20އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ާޤނޫނު ނަންބަރު  ދީފައިވަނީ  

ކުރިންކަމުގައިވީނަމަވެސް،  2020ާޤނޫނު   ގެޒެޓުކުރުމުގެ  ާޤނޫނު  އެ  ތަްޞދީުޤކޮށް  ޤާނޫނަށް  (  އެ 

 -:އާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިޢުލާންކޮށްފައިވާ 19-ކޮވިޑްޢަމަލުކުރާނީ، 

   ނުވަތަ ،ޢާންމު ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު .1

 ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހުގައި އެ ާޤނޫނަށް  .2

ާޤނޫނުގެ   އެ  އޮތުމުން  3ކަމަށް  ބަޔާންކޮށްފައި  މާއްދާގައި  ގައި   2020މާރިޗު    12  ،ވަނަ 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ ޢާންމު ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މި  

( 2020)ޢާންމު ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ާޤނޫނު    2020/20މައްސަލައަށް ާޤނޫނު ނަންބަރު  

 ތަޠުބީުޤކުރެވޭނެކަމަށް ދެކެމެވެ. 

ވަނަ މާއްދާގައި    3( ގެ  2020)ޢާންމު ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ާޤނޫނު    2020/20  ާޤނޫނު ނަންބަރު 7.8

 ؛އާ ގުޅިގެން ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން 19-ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި ކޮވިޑް

ރަ  ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތުގެ އުޖޫރައިން އެއްވެސް މިންވަރެއް އުނިކުރުން ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތަށް އުޖޫ (1)

 ނުވަތަ ؛ ދިނުމަށް ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތު ފަސްކުރުން 

 ނުވަތަ ؛ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތަށް އުޖޫރަ ނުލިބޭގޮތަށް ޗުއްޓީއަށް ފޮނުވުން (2)

 ؛ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތް ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލުން (3)



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  އައިލެންޑް ރިސޯޓްސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަށްކޮރަލް 
 VTR/2021/181މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަހުފާޠިމަތު އިފާޝާ 

                                             

 

22 ގެ  13 ޞަފްޙާ      
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  އާ   19-ކޮވިޑް،  ހުއްދަވާނީ  އެޅުން  ފަރާތާމެދު  އަދާކުރާ   ވަޒީފާ  ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ  ފިޔަވަޅެއް   އެއްވެސް  މިއިން

  ނުރަނގަޅު   ކޮށްފައިވާ  އެފަދައިން،  ކޮށްފައިވުމާއެކު  އަސަރެއް  ނުރަނގަޅު  ވިޔަފާރިއަށް  ފަރާތުގެ   ވަޒީފާދޭ   ގުޅިގެން

 ކުރިން  ފުންނަށްމުވައްޒަ   އާމްދަނީން  އެ،  ދަށްވެ  އާމްދަނީ  ލިބެމުންއައި  ފަރާތަށް  ވަޒީފާދޭ  ސަބަބުން  އަސަރުގެ

 ވިޔަފާރިއަށް   ފަރާތުގެ  ވަޒީފާދޭ  މިންވަރަށް  ނުގެންދެވޭ  ދެމުން  ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި  އައިސްފައިވާ  ދެމުން

 ނުރައްކަލުގެ   ކުއްލި  ިޞއްޙަތުގެ  ޢާންމު)  2020/20  ނަންބަރު  ާޤނޫނު   އެކަނިކަން  ޙާލަތުގައި  އަސަރުކޮށްފައިވާ

  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ،  އޮންނަކަމާއި  އެނގެން  ބެލުމުން  އަށް (  ށ)  އާއި(  ހ)  މާއްދާގެ  ވަނަ  9  ގެ(  2020  ާޤނޫނު

  ފިޔަވަޅު   މުވައްޒަފަކާމެދު   އެ،  އަޅާފައިވާނަމަ  ފިޔަވަޅު   މުވައްޒަފަކާމެދު  ޙާލަތެއްގައި  ތެރެއިން  ޙާލަތްތަކުގެ

  ާޤނޫނު   ޒިންމާއެއްކަމުގައި  ވަޒީފާދޭފަރާތުގެ  ާޞބިޠުކޮށްދިނުމަކީ  ގޮތުގެމަތިންކަން  އެއްގޮތްވާ  ާޤނޫނާ  އަޅާފައިވަނީ 

 ގައި (  އ)  މާއްދާގެ  ވަނަ  9  ގެ(  2020  ާޤނޫނު  ނުރައްކަލުގެ   ކުއްލި  ިޞއްޙަތުގެ  ޢާންމު)  2020/20  ނަންބަރު

 . ފާހަގަކުރެވެއެވެ ބަޔާންކުރެވިފައިވާކަން

( ގެ  2020ޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ާޤނޫނު  )ޢާންމު ިޞއް  2020/20ާޤނޫނު ނަންބަރު    ،އަދި ހަމަ އެހެންމެ 7.9

އާ ގުޅިގެން ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ވަޒީފާ އަދާކުރާ    19-ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި ކޮވިޑް  3

ފަރާތުގެ އުޖޫރައިން އެއްވެސް މިންވަރެއް އުނިކުރުން ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތަށް އުޖޫރަ ދިނުމަށް ވަޒީފާގެ  

އްބަސްވުމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތު ފަސްކުރުން ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތަށް އުޖޫރަ ނުލިބޭގޮތަށް އެ

އެ    ، މުވައްޒަފާ މަޝްވަރާކޮށް   ،ފިޔަވަޅެއް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން މުވައްޒަފަކާމެދު އެޅޭނީ ފަދަ  ޗުއްޓީއަށް ފޮނުވުން

)ޢާންމު ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި   2020/20ކަމުގައި ާޤނޫނު ނަންބަރު    ބަދަލު ގެނައުމަށް މުވައްޒަފު އެއްބަސްވާނަމަ

 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  9( ގެ 2020ނުރައްކަލުގެ ާޤނޫނު 

ހުށަހެޅި   7.10 މައްސަލަ  މައްސަލައިގައި  މި  އުނިކުރުއެގޮތުން  ބައެއް  މުސާރައިން  މުސާރަ   ން ފަރާތުގެ  ނުވަތަ 

ގައި މައްސަލަ    2020މާރިޗު    19ނުވަތަ    ނުވަތަ ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލަން ޖެހުން  ން ނުލިބޭގޮތަށް ޗުއްޓީއަށް ފޮނުވު

އެއްވެސް ކަމެއް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަނގަބަހުން   ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދީފައިވާ ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ކިޔައިދެވި އަދި މުޢާމަލާތް ކޮށްފައިނުވާކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވީނަމަވެސް، އިސްވެދެންނެވުނު  



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  އައިލެންޑް ރިސޯޓްސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަށްކޮރަލް 
 VTR/2021/181މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަހުފާޠިމަތު އިފާޝާ 

                                             

 

22 ގެ  14 ޞަފްޙާ      
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ކޮށްފައިވުމާމެދު  ސޮއިލިޔުމުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ސޮއިކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮތްއިރު އެ ލިޔުމުގައި  

އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި   ކަމާއި،އިޢުތިރާފުވެފައިވާމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގައި    ޚުދު

  ނުރުހުން   ހިތްހަމަ ނުޖެހޭނަމަ އެކަމަކާ ގުޅިގެންއެ ލިޔުމުގައިވާ އެއްވެސް ކަމަކާމެދު   ވަޒީފާގައި ހުރިއިރު  ފަރާތް

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް   ފާޅުކޮށްއް  އެފަދައިން އެއްވެސް ނުރުހުމެ   ފައި އޮވެމެ،ފާޅުކުރުމުގެ ފުރުަޞތު ލިބި

ހުށަހެޅި އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމަކުން އެނގެން ނެތަތީ،  ދެފަރާތުންކުރެ ފަރާތަކުން  ކޮށްފައިވާކަން  ހިއްސާއެކަމެއް  

ވަުޤތީގޮތުން ޔުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ އެ ލިޔުމުގައިވާ ފަދައިން އިސްވެދެންނެވުނު ލި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް

ން ނުވަތަ ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލު  ރުންނުވަތަ، ވަގުތީގޮތުން މުސާރަ އުނިކު  ންމުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ޗުއްޓީއަށް ފޮނުވު

ކުރަންޖެ މަސައްކަތްތައް  އިތުރު  ނުހިމެނޭ  ބަޔާނުގައި  ވަޒީފާ  މަާޤމާއި  ނުވަތަނުވަތަ  ފިޔަވަޅެއް    ހުން  މިއިން 

އިހްތިމާލު  އެފަރާތާމެދު   ރުހިގެންކަމަށް އެފަރާތަށް  އޮތްކަން    (possibility)އެޅުމުގެ  އެކަމަށް  އެނގިހުރެ 

 ބުރަވެވެއެވެ. 

ާޤނޫނު )ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( އާއި    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު    ،އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް 7.11

 ،ބީޤުކުރާއިރުޠަޠުމިމައްސަލައަށް  (  2020)ޢާންމު ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ާޤނޫނު    2020/20ނަންބަރު  

ފަރާތުން ފަރާތުގެ  ވަޒީފާދޭ  އަދާކުރާ  ދިނުން   އިންއުޖޫރަ   ވަޒީފާ  މުއްދަތަކަށް  ވަކި  އުޖޫރަ  ނުވަތަ  އުނިކޮށް 

 ، ލަސްކުރެވިދާނެ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެދާނެކަން އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ާޤނޫނުތަކަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮންނަކަމާއި 

ފަރާތުން ރައްދުވި  ޖަވާބުދާރީވަމުން    މި   މައްސަލަ  ރައްދުވިމައްސަލައިގައި  ޅު ބ.އަތޮ  ޏަކީކުންފުން  މައްސަލަ 

ގެ ޔޭ މުޅި ދުނި  އިގެ ސަބަބުން ދިވެހިރައްޖެއާ   19ވިޑް  ކޮ   ،އްފަރު ގައި ހިންގަމުން އަންނަ ރިސޯޓެއްކަމަށާއިކިހާދި

އެއްކޮށް އޮޕަރޭަޝންތައް  ރިސޯޓްގެ  ސަބަބުން  ބަންދުކުރުމުގެ  ސަބަބުން    ،ހުއްޓުނުކަމަށާއި  ބޯޑަރުތައް  އޭގެ 

އެ ސަބަބަށްޓަކައި ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ    ،ކުންފުންޏަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ހުރިހާ މަގެއް ބަންދުވި ކަމަށާއި 

ގައި އެ    2020  ޗުމާރި  19ވަޒީފާގެ އެރޭންޖްމަންޓްތަކަށް ބަދަލުގެނެވި އަދި މިކަން މުވައްޒަފުންނަށް އަންގާ  

ސޮ ލައްވާ  މުވައްޒަފުން  ކަމަށާއިލިޔުމުގައި  ބަދަލުތަކެއް    ،އިކުރެވުނު  އެރޭޖްމަންޓަށް  ވަޒީފާގެ  ލިޔުމުގައި  މި 

މުސާރައަށް ބަދަލު    ،މި ގޮތުން މަސައްކަތުގެ ސްކޯޕަށާއި  ،ގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކުންފުންޏަށް ދީފައިވާ ކަމަށާއި



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  އައިލެންޑް ރިސޯޓްސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަށްކޮރަލް 
 VTR/2021/181މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަހުފާޠިމަތު އިފާޝާ 

                                             

 

22 ގެ  15 ޞަފްޙާ      
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 ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގެ ހުއްދަ  ގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާރާއި މި ނޫންވެސް ކުންފުނީގެ ޑިސްކްރީަޝންގައި އަޅަންބޭނުންވާ

ހެޅި  ށަމައްސަލަ ހު  ،އާއިބަޔާންކޮށްފައިވާތީކަން  ހެޅި ފަރާތުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ދިފައިވާ  ށަމައްސަލަ ހު

'ވަ ފަރާތަށް  އެ  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ބުނިނަމަވެސް  ކިޔާދީފައިނުވާކަމަށް  ގޮތް  ޢަމަލުކުރާނޭ  ކުންފުނިން  ރބަލީ' 

ސޮއިކޮށްފައިވާތީއާއިހެޅި  ށަހު ލިޔުމުގައި  ދިން  ކުންފުނިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ    ،ފަރާތުން  ލިޔުމުގައި  ސޮއިކުރި 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އިންކާރުކޮށްފައިވާކަން  ނުރުހޭކަން ނުވަތަ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  ކަންކަމަށް  

އުނިކޮށް އަދި   އިންއްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މުސާރަ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މަ  ،ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާތީ

)ޢާންމު ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި    2020/20ާޤނޫނު ނަންބަރު  ނުދީ ހިފަހައްޓާފައިވަނީ އިސްވެ ބުނެވުނު ފަދައިން  

އިން މުވައްޒަފާ މަްޝވަރާކޮށް  ( ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދ3ަގެ )  9  (2020ނުރައްކަލުގެ ާޤނޫނު  

ރުއެފަރާތު ހުށަހެޅި    އެކުގައިކަމަށްވެސް މާހު ގެ  ފަރާތުން މައްސަލަ  ބުރެވެވޭ ސަބަބަށްޓަކައި މައްސަލަ ރައްދުވި 

އުނިކޮށްފައިވާ   މުސާރައިން  ފަރާތަށް   ފައިސާއަކީފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

   ވެވެއެވެ.ނުކަމަށް ބުރަފައިސާއެއް  ނަގައިދޭންޖެހޭ

ފަރާތުގެ   .8 ހުށަހެޅި  ަފާރުތްނ  ުމާސަރިއްނ ުއިނުކުރުމަގިއ  މައްސަލަ  ަވިކ ިމްނަވެރްއ ަކނަޑއެޅިފަ  ަމްއަސަލ ަރއުްދިވ 

 - : ެނުތްނ 

ެތޭރަގއި    19- ޮކިވްޑ 8.1 ިފަޔަވޅަުތުކެގ  ައޅާ  ަސަބުބން  ުވުމެގ  ދްަށ  ޙަާލުތ  މީާލ  ަފާރުތެގ  ަވޒީފޭާދ  ހަާލުތަގއި  ެގ 

ުއ ބެައްއ  ުމާސަރިއްނ  ިލބަިފިއވިާއުރުމަވްއޒުަފްނެގ  ަފާރތްަށ  ަވޒީފޭާދ  އްިޚިތާޔރު  މިފަަދިއން    ، ިނުކުރުމެގ 

ެއްއވްެސ ާޤޫނެންއަގއި  ަކނަޑެއޅްުނ ާލިޒުމަކން  ުމަވްއޒުަފްނެގ ުމާސަރިއްނ ަބެއއް ުއިނުކުރުމަގިއ ަވކި ިމްނަގނެޑއް  

މަުވްއޒުަފްނެގ ުމާސަރިއްނ ަބެއްއ ުއިނުކުރަމީކ ޭއގެ    ބާަޔްނޮކށްފިައާވަކްނ ެއނެގން ނުެތުމްނ، އިަދ ަގާވއެިދްއަގިއ  

އެެހްނަކުމްނ    ުބަރެވޭވަކމިާއ،   ާޒުތަގިއ ަވޒީފޭާދ ަފާރުތގެ ިއޚްތާިޔަރާށިއ 'ިޑްސްކީރަޝަނށް' ޫދކޮށެްލވަިފިއާވަކެމްއަކަމްށ

 (good faith)ުތަގިއ  ަވޒާީފއާަދުކާރ ުމަވްއޒުަފްނެގ ަމސަްލަޙތްަށ ރާިޢަޔްތޮކށް ެހޮޔ ިނަޔ މިފަަދ ޙަާލްތަތުކަގއި  

ޮގެތްއަކަމށް    (reasonable)ަސަބުބެވިރ  ަޢމުަލުކުރަމީކ   ަޢމުަލުކަރްނާވެނ  ަފާރްތަތުކްނެވްސ  ޮކްނެމ  ަވޒީފޭާދ 

 ެދެކެމެވ.  



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  އައިލެންޑް ރިސޯޓްސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަށްކޮރަލް 
 VTR/2021/181މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަހުފާޠިމަތު އިފާޝާ 
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ަޢމުަލޮކށަްފިއާވޮގަތށް   8.2 ަފާރާތމެދު  ުހށެަހިޅ  ަމއްސަަލ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  މްައސަަލ  ަމްއސަަލިއަގިއ  މި  ެއޮގުތްނ 

ަވިކިމްނަވެރއް  ަމްއސަަލ  ، ބާަލިއުރ ުއިނުކުރުމަގިއ  ުމާސަރިއްނ  ަފާރުތެގ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ   

ިއްނަސއަްތެއްއ   ިއްނާކުރކޮށް  ަކނަޑއަޅަާފުނަވަތ  ފާަރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ުގިޅެގްނ  ެއަކާމ  ުނިވަނަމެވްސ،  ިއ 

  ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތްށ ަމްއސަަލ    ުނަވަތ ުނރުުހްނ ާފުޅޮކށަްފިއާވކްަނ ެއނެގްނ ެންތަކާމިއ، 

ިއްނ ފިެށެގްނ    2020ދަީފއާިވ ިލުޔުމަގިއާވ ޮގުތން ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތން ާމިރުޗ    ަގިއ   2020ާމިރުޗ    19

ުހށެަހިޅ   ަފާރަތށް    ިއޚިްތާޔުރ  ޮފނުުވުމެގ  ުޗްއީޓއްަށ   ނިުލޭބޮގތްަށ   ުމސަާރ  ަފރްާތަމްއސަަލ  ރައުްދިވ  ަމްއސަަލ 

، އެ ާބުރ ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފާރުތްނ ަމްއސަަލ ަރއުްދވި ަފާރަތށް ދަީފިއީވަނަމެވްސ، މްައސަަލ ަރއުްދިވ  ިލިބެމ

  ުމާސަރ   ިމްނަވަރްށ  ެއިކ   ަހަމައްށ   ާއ   2020  ޭމ   ފިެށގްެނ  ިއްނ   2020  ާމިރުޗ   ަފާރަތްށ   ުހށެަހިޅ   ަމްއސަަލ   ަފާރުތްނ

 . ފަާހަގުކަރެމެވ  ޮއްތަކްނ  ެއނެގްނ   ިލެޔިކުޔްނަތކްުނ  ުހށެަހޅިފިައާވ  ްނޮގސަްފިއާވަކ  ެދުމްނ

ާއމަްދީނ މިައަގނުޑޮގެތްއަގއި  ްށ ިލޭބ  ަފުތުރެވިރަކާމ ުގުޅނުްހިރ ިވޔާަފިރަތަކ  ީމެގ ިއުތުރްނ ިރޯސުޓ ިހްނުގންފަަދ 8.3

ިންސަބތްަށަކަމްށާވިއުރ ަފުތުރެވިރްނގެ  ިޒާޔަރްތުކާރ  ތްަނަތނަށް  ެއ  ޮކިވްޑިބާނެވެގްނަވީނ  އެ    ައީކ  19- ، 

އެެހނެިހްނ ޚުިދަމތަްތްއެވްސ ަމުޑޖިެހ    ަތާކިއެއިކ ަކްނކުޮޅަތުކަގއި ވިޔާަފިރ  ބިަލަމުޑަކެމްއެގ ަސބުަބްނ ުމޅި ުދިނޭޔެގ

ަޙީޤަޤތްެއަކަމްށާވިއުރ، މިފަަދ ަދިތ ަދނިޑަވެޅްއަގިއެވްސ    ާފުޅަކްނޮބުޑ ޮގެތްއަގިއ ެފްނަންނ ޮއްތުހްއޓަާލްނޖުެހުނަކީމ  

ަވޒާީފިއްނ ޫދޮކށުްލމެުގ ާބާރިއ ިއޚިްތާޔުރ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރަތށް  ިމ ަމްއސަަލިއަގިއ ަމްއސަަލ ުހަށެހިޅ ަފާރްތ  

އަެފާރްތ   ިމްނަވުރިލބަިފިއީވަނަމެވްސ  ެއކި  އަެފާރަތށް  ބަދުަލަގިއ  ޫދޮކށުްލުމެގ  ެދުމްނ  ވަޒާީފިއްނ  ުމާސަރ  ްނ 

 ެގްނޮގސަްފިއާވަކްނ ފަާހަގުކަރެމެވ. 

  ކާބަޯތެކިތ ެއޮގުތްނ ަމްއސަލަ ަރއުްދިވ ަފރުާތން ާއމަްދީނ ހުޯދަމށަްޓަކއި އަެފާރުތެގ ައިމއްލަ ިއްސެނުގަމށް ކްާއާޓިއ   8.4

ށް އިެކ ަމަސްއަކތަްތއް  ުމަވްއޒުަފްނަނަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރްާތެވްސ ހެިމނެޭހްނ ެއކި  ިވްއުކުމެގ ިވޔާަފިރެއްއ ަފްއަޓއި  

،  އަޮތީތ ެއނެގްނ    ެވްސ ުކިރއަށް ެގްނޮގސަްފިއާވަކްނ ޚުދު ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރުތގެ ބުަހްނ  އެ ިވޔާަފިރ  ަހވުާލޮކްށ

ަފާރުތފަަދ ުއނަދޫގ ަދނިޑަވެޅްއަގިއ    19- ޮކިވްޑ ުމަވްއޒުަފްނަންށ  ހުޯދަމާށިއ،  ާޢމަްދީނ    ްނަމްއސަަލ ަރއުްދިވ 

    ަމަސްއަކްތޮކށަްފިއާވަކމްަށ ުބަރެވެވެއެވ. ުމާސަރ ެދޭވެނ ބަީދިއްނ ުމަވްއޒުަފްނެގ ަމސްލަަހަތްށަޓަކއި  



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  އައިލެންޑް ރިސޯޓްސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަށްކޮރަލް 
 VTR/2021/181މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަހުފާޠިމަތު އިފާޝާ 
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ަމްއަސަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތން    2020ޭމ   .9 ކިބައްިނ ޚުިދަމތް ނުލިބޭަކމަށް  ަފާރުތގެ  ިއްނ ފިެށެގްނ ަމއަްސަލ ުހށަހެޅި 
 ބުުންނ: 

ަމްއސަަލ  ުމާސަރ ެއްއެވްސ ިމްނަވަރަކްށ  ެގ    2020ޭމ، ޫޖްނ، ޖަުލިއ އިަދ ޮއަގްސުޓ  ްނ  ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތ 9.1

ބާުނ ުބުނާމ ުގިޅެގްނ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ    ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނދަީފިއުނާވަކަމށް  ުހށެަހިޅ ަފާރަތްށ  

އްިނ ެފިށެގްނ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ފާަރުތެގ ުކނުްފީނގެ    2020ޭމ    14ހުށެަހޅި ަފާރތް  ުބނަެފިއަވީނ ަމްއސަަލ  

ަމަސްއަކްތ ޮކށަްފިއުނާވަކމާަށިއ، އިަދ ަމަސްއަކަތްށ ރޯިޕުޓ ކޮށްފިައުނާވަކަމާށިއ، އެެހްނަކުމްނ މަަސްއަކަތްށ ރޯިޕޓު  

ިމަކަމށް ަރއުްދ ިދުނުމގެ  ާރ ަކެމްއޫންނަކަމެށެވ.  ުނުކާރ ުދަވްސަތަކށް ުމާސަރ ދުިނަމީކ ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނނު ާލިޒްމުކ

ޮގުތްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތްުނ ފަާހަގޮކށަްފިއާވ ޮގުތަގިއ އަެފާރުތްނ ަމަސްއަކތްަށ އޮފަީހްށ ހިާޒުރުވަމްށަޓަކިއ  

ިއާވެނަކަމާށިއ،  އީޮފްސ ުހުޅަވީނ ޮކން ިއަރުކންތޯ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ުމވްައޒުަފްނެގ ިކަބިއން ުސވުާލ ކޮށަްފ

ުބުނުމްނ ޭގަގިއ ުހެރ ކުނުްފީނެގ ަމަސްއަކްތ ޮކށަްފިއވެާނަކަމާށިއ، އަދި    ަމަސްއަކްތ ުކުރަމްށަނަމެވްސ ޭގަގިއ  

ެދްއކަިފިއުނާވީތ   ބުިލ  ިދާރުގ  ަސބުަބްނ  ެނުތުމެގ  ަފާރުތެގ  ަފިއާސ  ުހށެަހިޅ  ޚުިދަމްތ  ަމްއސަަލ  ޯފުނެގ 

 ުފްނަޏށް ަހަބެރްއ ުނވެ ެދުވުނަކަމްށ އަެފާރުތން ފަާހަގޮކށަްފިއެވެއެވ.  މުެދަކނޑާލަާފިއާވ ުދަވްސަތުކަގިއ ުކްނ

ަފރްާތ   9.2 ުހށެަހިޅ  ކޮށަްފިއާވެނަކްނ ަމްއސަަލ  ަމަސްއަކތަްތްއ  ުކނުްފީނގެ  ުހެރ  ާސބުިތކޮށިްދުނުމެގ ގުޮތން    ޭގގިައ 

ެވ. ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފާރުތން  ުހށަަހޅަާފެއ  ަވޒާީފއާބޭެހ ްޓަރއިިބުއނަަލްށޮޝްޓ ކީޮޕަތެކްއ  ަވީނ ްސްކީރްނ  އަެފާރްތ

ެގ ިނޔަލްަށ މްައސަަލ ުހށެަހިޅ    2020ިއން ޖަުލިއ    2020ިޚްއާޞޮކށަްފިއާވ ްސްކީރްނޮޝޓަްތަކށް ބާަލިއުރ މޭ  

ަފާރުތެގ ަވޒާީފެގ ަބާޔުނަގިއާވ މްަސއިޫލްއަޔުތަތްއ އާަދުކިރަކަމްށ ަކނަޑެއިޅެގްނ ެއނެގްނ ންެތަނމެަވްސ، ުކނުްފީނެގ  

ިވްއުކުމެގ ިވޔާަފީރެގ ަބއްެއ މާުޢމާަލްތަތްއ   ކާބަޯތެކިތ ަހވުާލޮކށަްފިއާވ ާކްއޓިާއ ަދނީ ހުޯދަމްށޓަކިައ ަފާރުތްނ  ާއްމ

ުމަވްއޒެަފްއެގ   ޮކްނ ިއރުަކޯތ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރތެުގ  ުހުޅަވީނ  ޮކށަްފިއާވަކާމއި، އީޮފްސ  ޮކްށ ަމަސްއަކތް 

ޮއުޅންފުިލވަާފިއާވަކާމިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ  ަގިއ އަަހ  2020ޫޖްނ    20އިަދ    2020ޫޖްނ    06ަފާރުތްނ   ިއ 

ަގިއ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ    2020ޭމ    13  އިަދ  2020ޭމ    06ަފާރުތެގ ޯފުނެގ ޚުިދަމްތ ކެނޑަިފިއާވަކްނ  

 ެއނެގްނ އްޮތަކްނ ފަާހަގުކެރވެެއެވ. ްށ ބުެލުމްނ  ެއ ްސްކީރްނޮޝަޓ   ުމަވްއޒަަފަކްށ ިޚްއާޞކޮށަްފިއާވަކްނ



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  އައިލެންޑް ރިސޯޓްސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަށްކޮރަލް 
 VTR/2021/181މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަހުފާޠިމަތު އިފާޝާ 

                                             

 

22 ގެ  18 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:  
 

 

ަފާރުތްނ   9.3 ަރއުްދިވ  ިލުޔުމަގިއ  2020ާމިރުޗ    19ަމްއސަަލ  ދަީފިއާވ  ަފާރތަށް  ުހށެަހިޅ  މްައސަަލ    ަގިއ 

އަށް ުނަވަތ ުމާސަރ    ”No pay leave“ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ    ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ ަކްނަތއަްތުކެގ ެތޭރަގިއ

  2020އްޮތަކން އަެފާރަތްށ ިލުޔުމން ައްނގަާފިއާވިއުރ، ޭމ    ިއްޚިތާޔުރެވްސނިުލޭބ ޮގތްަށ ުޗއީްޓއްަށ ޮފުނވުުމެގ  

ުޗްއޓީ   ޮގަތށް  ނިުލބޭ  ުމާސަރ  އަެފާރަތށް  ދަީފިއުނަވީނ  ުމާސަރ  ަފާރަތށް  ހުށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ެފިށެގްނ  ިއްނ 

ަޞުތ ޮއްތަނަމެވްސ، ުޗއީްޓައކީ ެއ ުމއަްދެތްއަގއި ުމަވްއޒަަފުކ ަލްއާވ ަމަސްއަކތް  ދަީފިއާވީތަކަމްށ ބުެލުމެގ ުފުރ

ުނާވއުިރ، ިމ ަމްއސަަލިއަގިއ    ުކުރޭވެނ ެގ ިނޔަލްަށ    2020ިއްނ ފިެށެގްނ ޖަުލިއ    2020ޭމ  ުދަވްސަތަކަކށް 

ުހށަަހޅަާފިއވާ ްސްކީރްނޮޝްޓަތުކްނ    ްނ ކޮށަްފިއވަާކްނ އަެފާރުތ  ަތެކްއަމަސްއަކްތ ުކންފީުނެގ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް  

ިކަބިއްނ   ަފާރުތެގ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ުމއަްދުތގިައ  ިމ  ޮއތީަތ،  ަފާރަތްށ  ެއނެގްނ  ަރއުްދިވ  ޚުިދމަތް  ަމްއސަަލ 

ަނަގއިިދުނަމްށ   ުއޖަޫރ  ަފާރަތްށ  ުހށެަހިޅ  ަމއްސަަލ  ުމއަްދތްަށ  ެއ  ަސަބބްަށަޓަކިއ  ބެެލޭވ  ިލބަިފިއާވަކަމްށ 

 ުމަގިއ ެދެކެމެވ.  ަކނަޑައަޅްނޖޭެހަކ

މުަހ 9.3.1 ޮއަގްސުޓ  ަފާރތް  ުހށެަހިޅ    ަފިއާސ  ެއމުަހެގ  ، ަމަސްއަކތޮްކށަްފިއާވެނަކަމާށިއ   ަގިއެވްސަމްއސަަލ 

  ަގިއ  2020  ޮއަގްސުޓ   ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ   ަމްއސަަލ  ، އެދަިފިއީވަނަމވްެސ  ަނަގއިިދުނަމްށ

  ައްށާވ   2020ޮއަގްސޓު    ، ެނަތީތ   ުހށަަހޅަާފިއ  ިލުޔެމްއ  ެއްއެވްސ  އެނޭގެނ  ަމަސްއަކްތޮކށަްފިއާވަކްނ

 .  ނުފެެނެއެވ  އްޮތަކަމްށ   ަހަމެއްއ  ައމުުރުކާރެނ  ަމްއަޗްށ   ަފާރުތެގ   ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަނަގއިިދުނަމްށ   ަފިއާސ

ަމްއސަަލ  ާއ ގިުޅެގން ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފރުާތގެ ުމާސަރިއްނ ުއިނުކުރަމށް ަވކި މްިނަވެރްއ   19- ެއޮގުތން ޮކިވްޑ 9.4

ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރަތްށ ުމާސަރ ދަީފިއާވ ޮގަތްށ ބާަލިއުރ ެއކި    ަކާމިއ، ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ަކނަޑައޅަާފިއ ެންތ

ޭއަގިއ 'ެއަވޭރްޖ' ިމްނަވެރްއ ެއނެގްނ ެނުތުމން، މި ަމްއސަަލިއަގިއ    ިއުރެއިކ ިމްނަވަރްށ ދަީފިއާވމުަހަގިއ    ަމްސ

ަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކިވިއުރ އަެފާރަތްށ ެއްނެމ ފުަހްނ ުމާސަރިއެގ  ެއްނެމ ޢަދުުލެވިރ ޮގަތީކ ަމްއަސ

ރ. )ހާަހްސ ރިުފާޔ( ެގ ިންސަބުތްނ ުމސަާރ ަނަގއިިދުންނ  6،000/ - ދަީފިއާވ    ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ  ޮގުތަގިއ

، ޫޖން  2020ިނސަްބުތން ޭމ    ރ. )ހާަހްސ ރިުފާޔ( ެގ 6،000/ -  ށެަހިޅ ަފރަާތްށ ުބަރެވޭވތީ، ަމްއސަލަ ުހ ަކަމްށ



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  އައިލެންޑް ރިސޯޓްސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަށްކޮރަލް 
 VTR/2021/181މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަހުފާޠިމަތު އިފާޝާ 

                                             

 

22 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:  
 

 

ޖަުލިއ    2020 ުޖމަުލ    2020އިަދ  ޖޭެހ  ޮގުތަގިއ  ުމާސަރިއެގ  ރިުފާޔ(  18،000/ - ައްށ  ާހްސ  )އަށަާރ  ރ. 

 ްނަކަމްށ ުބަރެވެވެއެވ. ަނަގއިިދުނ

ަނަގއިިދުނަމށް ަމްއސަަލ ަރްއުދިވ  ށާްވީތ ަވކުީލ ަޚރުަދ  ދުަޢާވެއްއަކަމ   2frivolousަމްއަސަލ ުހށަހެޅި ަފާރުތެގ ދުަޢވަާއީކ   .10
   - ަފާރުތްނ އުެދްނ: 

ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ަބޔްާނޮކށަްފިއާވ ޮގުތަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ ުހށަަހޅަާފިއާވ ިމ ަމްއސަަލައީކ   10.1

ްއސަަލ ަރއުްދިވ  ދުަޢާވެއްއަކަމާށިއ، ިމ ދުަޢާވ ުހށެަހުޅުމެގ ަސަބުބން ަމެއްއެވްސ ާޤޫނީނ ަހަމެއްއެނިތ ކޮށަްފިއާވ  

ަފާރުތްނ ަޚރުަދ ުކަރްނޖެހޭ ީލގްަލ ޯކްސަޓީކ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރުތްނ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރަތްށ ޭދްނޖެހޭ  

   އްަށ ަނަޒުރުކާރިއުރ،    (counter claim)ހުށަަހޅަާފިއާވ ަރއުްދ ދުަޢާވ  އިެދ  ބަދެަލްއަކަމްށ ަކނަޑައަޅއިިދުނމްަށ  

ުމަވްއޒަަފަކްށ ިލެބްނާވ މާުސަރ ިފަޔަވިއ އެެހްނ ުހރާިހ ުމަވްއޒުަފްނަންށެވްސ މުަދެވެގްނ މަަހުކ ެއއްފަަހުރ  ަވުގީތ   10.2

ަނނަްބުރ   ާޤޫނނު  ޭދްނާވެނަކަމށް  ެގ    2/ 2008ުމާސަރ  ާޤޫނނު(  ާމއާްދަގިއ    50)ަވޒީފާާއބޭެހ  ވަަނ 

ާޔްނުކެރުވނު ާޤޫނުނން ުމަވްއޒަަފްށ ިލބެިދވޭ  ުކރާ ަމސްައަކަތށް ުއޫޖަރ ލުިބަމީކ ިއްސވަެބ  ، ަބާޔްނކޮށަްފިއާވިއުރ

ޮއްނަނކާަމިއ ަފާރަތްށ ަޙއުްޤާވ ުމާސަރިއްނ    ، ަޙްއެޤްއަކްނ ެއނެގްނ  ިމ ަމްއސަަލައީކެވްސ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ 

ޮއްނަނ ެއނެގްނ  ދުަޢާވެއްއަކްނ  ުހށަަހޅަާފިއާވ  އިެދ  ަނަގއިިދުނަމްށ  ުމސަާރ  ެއ  ިލބަިފިއުނާވީތ  ަކާމިއ،  ަބެއްއ 

ިލެބްނާވއަެފާރ ަޙްއެޤްއަކމްަށަތްށ  ދުަޢާވައީކ      ުހށަހާަޅ  އިެދ  ހުޯދަމްށ  ަޙްއުޤ  ެއ  ަޤބުޫލުކެރިވެގްނ  އަެފާރތްަށ 

މައްސަލަ  އިަދ   ، ދުަޢާވެއްއަކަމްށ ުބަރުނެވޭވަކާމިއ   frivolousަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ބަޔްާނޮކށަްފިއވާފަަދ  

ފަރާތާ ދެމެދުގައި ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި އެ އެއްބަސްވުމުގެ  ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި  

ޙާލަތުގައި   ހުށަހަޅަން ޖެހިއްޖެ  ޓްރައިބުނަލަށް މައްސަލަ  ކޯޓަކަށް ނުވަތަ  ކަމާބެހޭ  ޚިލާފުވެގެން  ބައިވެރިއަކު 

ވަކީލު ފީ ނެގުމަށް ދެ ފަރާތުން ާޤނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންކޮށްފިނަމަ ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކިގޮތަކަށް  

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމާ    ،ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއް ވެފައިވާކަން އެނގެން ނެތަތީއާއި

ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ނަގައިދޭގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިނުވާކަމަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ    ،ގުޅިގެން ހިނގާ ޚަރަދު

 
2Frivolous ީދަޢުާވތަކެެވ.އެ ދަޢުާވއެއްަގއި އެއްެވސް ޤާޫނނީ ބުރަދަެނއް ނުަވތަ އަސާސެއް ނެތި ހުށަހަޅާ  ދަޢުވާއަކ 
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 ، ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮތަތީ  48ގެ    (R-20/2015)ދު ނަންބަރު  ގަވާއި

މައްސަލާގައި   މި  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފީއަކީ  ވަކީލު  ާޤނޫނީ  ފަދައިން  އެދިފައިވާ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

 ނަގައިދެވޭނެ ބަދަލެއްކަމަކަށް ނުދެކެމެވެ. 

ިމ ަމްއސަަލިއަގިއ ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް  އެެހްނަކުމްނ ިއްސެވަބާޔްނުކ .11 ެރވުުނ ެއްނމަެހިއ ަކްނަކމްަށ ރާިޢޔްަތޮކށް 

ރ. )އެއްލައްކަ ނުވަދިހައެއްހާސް ތިންސަތޭކަ -/191,300މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ނުލިބިވާ  އެދަިފިއާވ ފަަދިއްނ އަެފާރަތށް  

މޭ    ރުފިޔާ( އެހެންނަމަވެސް  ކަނޑައަޅައި،  ނެތްކަމަށް  ހަމައެއް  ޖޫން  2020ނަގައިދެވޭނެ  ޖުލައި    2020،  އަދި 

ހުށަހެޅިފައިވާ   2020 ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާކަން  ފަރާތަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގައި 

ފަރާތަށް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އޮތަތީ،  އެނގެން  ދަީފިއާވ  ެއްނލިޔެކިޔުންތަކުން  ޮގުތަގިއ  ުމާސަރިއެގ  ފުަހްނ  - ެމ 

އަށް ުމާސަރިއެގ ޮގުތަގިއ    2020އަދި ޖަުލިއ    2020، ޫޖން  2020ރ. )ހާަހްސ ރިުފާޔ( ގެ ިންސބުަތން ޭމ  6،000/ 

 ރ. )އަށަާރ ާހްސ ރިުފާޔ( ަނަގއިިދުނމަށް ަކނަޑައަޅއި ިމ ަމްއސަަލ ިނނަްމްނ ެފެނެއެވ.  18،000/ - ޖޭެހ ުޖމަުލ  
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 މައްސަލައިގެ ނިންމުން: 

ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރުތްނާނިއ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފރުާތްނ ހުށެަހިޅ ިލެޔިކުޔނަްތކާަށިއ ަމްއސަަލ ބިެލ ަމޖިލުީހަގިއ    ެދނަްފެހ، 

( )ދިވެހި ވެނީޒިޔާ / މާލެގ.  )  ފާޠިމަތު އިފާާޝ  ރާިޢޔްަތޮކށް ބިެލިއުރ،   ިއ ެހިކްނެގ ެހިކބަހްަށދަެފާރުތްނ ެދްއކި ވަާހަކަތކާަށ

  ސް މޯލްޑިވްސް ކިހާ މޯލްޑިވްސް ބައި ކޮރަލް އައިލެންޑް ރިސޯޓް  (A053843ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

އިން ފެށިގެން ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް،    2019ފެބުރުވަރީ    28ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ސޭލްސް މެނޭޖަރގެ މަޤާމުގައި  

ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓު މަހުގެ ނިޔަލަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި    2020އަހަރުގެ މާރިޗު މަހުން ފެށިގެން  ވަނަ    2020

ނުވަދިހަ-/191,300ޖުމުލަ   )އެއްލައްކަ  ލިބިފައިނުވާތީ،    ރ.  ރުފިޔާ(  ތިންސަތޭކަ  އިފާާޝއެއްހާސް  އަށް  ފާޠިމަތު 

  އެއްހާސް ތިންސަތޭކަ ރުފިޔާ( ލިބިދިނުމަށް އެދި   ރ. )އެއްލައްކަ ނުވަދިހަ -/191,300މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ނުލިބިވާ  

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި މި މައްސަލައިގައި، 

އިފާާޝ ރިސޯޓްގައި    2020މާރިޗު    19  ފާޠިމަތު  އައިލެންޑް  މޯލްޑިވްސްކޮރަލް  ލިމިޓެޑް  ސް    ދެމެދު އާ  ޕްރައިވެޓް 

  ،ދީފައިވާކަމަށާއި  ކުންފުންޏަށް  އިޚްތިޔާރު  ގެނައުމުގެ  ބަދަލުތަކެއް  އެރޭންޖްމަންޓަށް  ވަޒީފާގެ  ލިޔުމުން  ސޮއިކުރެވުނު

  ގެންނަންޖެހޭ   ގުޅިގެން  ހާލަތާއި  އެނޫންވެސް   އަދި  އިގެނައުމަށާ  ބަދަލު  މުސާރައަށް  ،ސްކޯޕަށާއި  މަސައްކަތުގެ  ގޮތުންއެ

  ހުއްދަ   ޅުމުގެއެ  ފިޔަވަޅުތައް  ބޭނުންވާ  އަޅަން  ޑިސްކްރީަޝނުގައި  ކުންފުނީގެ  ގުޅިގެން  ގެނައުމާއި  ކުންފުނިން  ބަދަލުތައް

 19-ކޮވިޑް  ،ބަލައި  މައްޗަށް  އަސާސެއްގެ  ލިޔުން  މި  ،ދީފައިވާކަމަށާއި  ކުންފުންޏަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފާޠިމަތު އިފާާޝ

އިފާޝާ   ހާލަތުގައި  ގެ ފާޠިމަތު    ހައްަޤކީ  ހޯދުމުގެ  ބާކީ  މުސާރައިގެ  ތީއުނިކޮށްފައިވާ  ކުންފުނިން  މުސާރަ  ގެފާޠިމަތު 

ބުނެ  ނުދެކޭކަމަ  ކުންފުނިން  ހައްެޤއްކަމަށް   އޮތްއަށް  އިފާޝާ  ރިސޯޓްށް  އައިލެންޑް  މޯލްޑިވްސްކޮރަލް  ޕްރައިވެޓް    ސް 

 ފަރާތުން ޖަވާބުދާރީވީއިރު،  ލިމިޓެޑްގެ

ަމްއސަަލިއަގިއ   އިފާާޝިމ  އަެފާރަތްށ    ފާޠިމަތު  ފަަދިއްނ  ނުލިބިވާ  އެދަިފިއާވ  ގޮތުގައި  ރ.  -/191,300މުސާރައިގެ 

ނަގައިދެވޭނެ ހަމައެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އެހެންނަމަވެސް މޭ   )އެއްލައްކަ ނުވަދިހައެއްހާސް ތިންސަތޭކަ ރުފިޔާ(

ށަހެޅިފައިވާ  ކުންފުންޏަށް ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާކަން ހު  ފާޠިމަތު އިފާާޝގައި    2020އަދި ޖުލައި    2020، ޖޫން  2020



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  އައިލެންޑް ރިސޯޓްސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަށްކޮރަލް 
 VTR/2021/181މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަހުފާޠިމަތު އިފާޝާ 

                                             

 

22 ގެ  22 ޞަފްޙާ      
 

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

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

 

ރ. )ހާަހްސ  6،000/ - ދަީފިއާވ    ެއްނެމ ފުަހްނ ުމާސަރިއެގ ޮގުތަގިއއަށް  ފާޠިމަތު އިފާާޝލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން އޮތަތީ،  

ރ.  18،000/ - އްަށ ުމާސަރިއގެ ޮގުތަގއި ޖޭެހ ުޖމަުލ    2020އަދި ޖަުލިއ    2020، ޫޖން  2020ރިުފާޔ( ގެ ިންސބުަތން ޭމ  

އިން ފެށިގެން ރަސްމީ (  2022ފެބުރުވަރީ    15)މިއަދު  މި ފައިސާ  )ައާށރަ ާހްސ ރިުފޔާ( ަނަގއިިދުނަމށް ަކނަޑައަޅއި  

 03ދިނުމަށްފަހު، އެކަން ހަމަޖެހޭތާ ރަސްމީ ބަންދުނޫން  އަށް  ފާޠިމަތު އިފާޝާ ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  ސާދަ)  14ބަންދުނޫން  

ކޮރަލް އައިލެންޑް  ލިޔުމުން އެންގުމަށް މި މައްސަލަ ރައްދުވި  )ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް  

 އްޗަށް އަންގައި އަމުރުކޮށް މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ. މަގެ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ސް މޯލްޑިވްސްރިސޯޓް

 1443 ރަޖަބު 14

 2022ފެބުރުވަރީ  15

 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 

  

 

 މަރްޔަމް ރިޝްފާ                                                         

 މެންބަރުހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ވަޒީފާއާބެ

 


