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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 

 VTR/2020/232 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2020ނޮވެންބަރު  15 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2022 ޖަނަވަރީ 17 ތާރީޚު: މައްސަލަ ނިމުނު  

  ސްޕެއިން /  ރިސްޑާޒް ލުރެންސް މަޖޫސްކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (XDC873580: ނަންބަރުޕާސްޕޯޓް )

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ސްސޯޓް ރެ ހޮޓެލްސް އެންޑްސަން  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (C-0208/2005ރެޖިސްޓްރޭަޝން ނަންބަރު:  )ކުންފުނި

 

 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ 

  ، (XDC873580)ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު:    ،ރިސްޑާޒް ލުރެންސް މަޖޫސްކީސްޕެއިންގެ ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ  މައްސަލައަކީ   މި

  ގައި ވަޒީފާ އިން ފެށިގެން އޮޅުވެލި ބީޗް އެންޑް ސްޕާ މޯލްޑިވްސްގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރެއްގެ މަާޤމު  2019ޑިސެންބަރު    06

)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު(    2/2008އަސާސީއާއި ާޤނޫނު ނަންބަރު  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ާޤނޫނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ    އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް

" )ނަންބަރު  1982އޮފް އެމްޕްލޯއިމަންޓް ކޮންވެަޝން    އޯގަނައިޒޭަޝންގެ "ޓަރމިނޭަޝންަޝނަލް ލޭބަރ  އާއި އިންޓަރނޭ 

 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް   ސަން ސިޔާމް ރިސޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
ނަންބަރު:                            ހުށަހެޅި މައްސަލަ  މަޖޫސްކީރިސްޒާޑް ލުރެންސް   VTR/2020/232މައްސަލަ 
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ރައްކާތެރިކަމާއި  158 ާޤނޫނީ  ލިބިދޭ  ފަރާތަށް  ހުށަހަޅާ  މައްސަލަ  ހައިސިއްޔަތުން  ފަރާތެއްގެ  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  އިން   )

)ހ( ގައިވާ    ގެވަނަ މާއްދާ   21)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2/2008ަޤނޫނު ނަންބަރު  ،  އަސާސީ ޙައްުޤތައް ނިގުޅައިގަނެ 

މައްސަލަ ބަލާ  ވަނަ ދުވަހު މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ،    2020  އޮގަސްޓު  17ގޮތާއި ޚިލާފަށް  

  17އިން    2020އެޕްރީލް    01ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން  ރިސްޑާޒް ލުރެންސް މަޖޫސްކީ އަށް  ނިމުމާ ހަމައަށް  

)ފަންސާސް ހަތްހާސް ހަސަތޭކަ ފަންސަވީސް    USD -/57,625.80ލިބެންޖެހި ނުލިބިވާ  ގެ ނިޔަލަށް    2020  ގަސްޓުއޮ

ހައްުޤތަކާއި ރައްކާތެރިކަން އަދި ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ ދަށުން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ  ސެންޓް(  އެމެރިކާ ޑޮލަރު އައްޑިހަ  

ރިސްޑާޒް   ރައްކާތެރިކަމުން  ވަޒީފާގެ  މަޖޫސްކީ  ނިގުޅައިގަނެ  ވަޒީފާއިން  ލުރެންސް  އެފަރާތް  މަޙްރޫމުކޮށްފައިވާތީވެ 

ފަރާތުން    ރިސްޑާޒް ލުރެންސް މަޖޫސްކީގެ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތި ކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އެދި

 ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ގައި  2020ނޮވެންބަރު    15  ރައްދުވާގޮތަށް  ިޝޔާމް ރިސޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށްސަން  

 ހުށަހަޅެމުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. 

 މެންބަރުގެ ރައުޔު 

 މަރްޔަމް ޝަމްޢާ ޢިބްރާހީމް 

 ؛ މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން 

)މީގެ      ،(XDC873580)ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު:    ރިސްޑާޒް ލުރެންސް މަޖޫސްކީަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރްތަކުމަގއާިވ   .1

ގޮތުން ވަޒީފާއާބެހޭ    މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ  ބުކުރެވޭ ފަރާތް(ޚާޠަފަހުން "މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް" ގެ ގޮތުގައި މު

ރުކުރުމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ޡަހުށަހެޅި 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޓްރައިބިއުނަލަށް  

ފެށިގެން    2019ޑިސެންބަރު    06  ކީފަރާތަ މެނޭޖަރެއްގެއިން  އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް،    ޖެނެރަލް  ރިޒޯޓްގައި  މަާޤމު 

ވަނަ   2020ކުންފުނީގެ ރަސްމީ ދަތުރެއްގައި  މަށްޓަކައި  ތު  ތަކެތި ގަހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރެސްޓޯރެންޓަކަށް ބޭނުންވާ

ގެ ޙާލަތާ ގުޅިގެން    19- އަށް ތައިލެންޑަށް ދަތުރުކޮށް، އެ ދަތުރުގައި ހުއްޓާ، ކޮވިޑް  14އިން   5އަހަރުގެ މާރިޗު މަހުގެ  

ަބންދުކުރުމުގެ ސަަބުބން   ޯބޑަރުތައް  ތައިލެންޑްގެ  މެނޭޖްމަންޓްގެ  ދިވެހިރާއްޖޭއާއި  ކުންފުނީގެ  ރާއްޖެ ނާދެވި،  އެނުބރި 

މަޑުކޮށް ކަމަށާއިއެންގުމުގެ ދަށުން ތައިލެންޑްގައި  އެއްަބސްވުމަށް   2020އެޕްރީލް    1  ،ފައިވާ ފަރާތެއް  ގައި ވަޒީފާގެ 

ގެންނަކަމަށް ފަރާތުން    ަބޔާންކޮށް  އިޞްލާޙު  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ،  ފައިވާކަމަށާއިފޮނުވާލިޔުމެއް  މައްސަލަ  ލިޔުމުގައި  އެ 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް   ސަން ސިޔާމް ރިސޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
ނަންބަރު:                            ހުށަހެޅި މައްސަލަ  މަޖޫސްކީރިސްޒާޑް ލުރެންސް   VTR/2020/232މައްސަލަ 
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ހޯދުމަށް   މަޢުލޫމާތު  އިތުރު  ގުޅިގެން  މިކަމާ  ނަމަވެސް،  ރައްދުކޮށްފައިނުވި  އަނުބރާ  ސޮއިކޮށް  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި 

އެކި ޖަވާުބ ދީ،    މުޢާމަލާތްކުރުމުން އެކި ވަނަ އަހަރުގެ މޭ މަހުގައި ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ތިީބ ނޯ ޕޭ   2020ފަހަރު 

އީމެއިލްކޮށް ުބނެ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  އޭގެ ފަހުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް   ،ފައިވާކަމަށާއިލީވްއެއްގައިކަމަށް 

ރައްދުވި މައްސަލަ  އަންނަންވީތޯ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ހުޅުވުމަށް  އަނުބރާ  އަލަށް  ކުންފުނިން  ސުވާލުކުރުމުން،  ފަރާތާ   

ުބނެ     ގައި އީމެއިލްގެ ޒަރީޢާއިން ުބނި   2020ޖޫން    13ހަމަޖެހިފައިވާ އާ ޕްރޮޕަރޓީއެއްގައި ވަޒީފާ ހަމަޖެހޭނެކަމަށް 

ވަ  ،ކަމަށާއި އާ  އިތުރު  ދޫކޮށްލައި،  ފުރުޞަތުވެސް  ވަޒީފާގެ  ދެ  ލިުބނު  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  ހޯދުމަށް މައްސަލަ  ޒީފާއެއް 

ގައި ނޯ ޕޭ    2020ޖޫން    25ކުންފުނިން ދިން ޔަޤީންކަމުގެ މައްޗަށް ަބރޯސާވެ ހުއްޓާ،    ަބދަލުގައި  މަސައްކަތްކުރުމުގެ

  17  އަދި އެއަށްފަހު  ، ފައިވާކަމަށާއިލީވްއަކަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް ލާނެކަމަށް ުބނެ މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން އީމެއިލްކޮށް

)ދެއެއް( މަސް ދުވަހުގެ ނޯޓިސް ދިނުމަށްފަހު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށް ުބނެ ލިޔުން    2ގައި،    2020އޮގަސްޓު  

ދީފައިނުވާކަމށްފޮނުވާފައިވާ ފައިސާވެސް  މުއްދަތަށްވާ  ނޯޓިސްގެ  ފަރާތުން    ފައިވާއިރު،  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  

އަސާސަކީ  1.1 ހުށަހެޅުމުގެ  ޝަކުވާ  ޓްރައިިބއުނަލަށް  ވަޒީފާއާެބހޭ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ރާއްޖޭގެ ދިވެހި  ،މައްސަލަ 

ކޮންމެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ހިންގުމުގައި    ،ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  20އަސާސީގެ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު

ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް   ރައްކާތެރިކަމާއި އަދި މަންފާތަކުންވެސް މައްސަލަ ރައްދުވާ   ،ހަމަހަމަކަމާއި  ލިިބދޭ

މާއްދާއާ ޚިލާފަށް  27ވަނަ މާއްދާ އަދި    21ވަޒީފާއާެބހޭ ޤާނޫނުގެ    ،ކަމަށާއިވާތީމަޙްރޫމްކޮށްފައި  މައްސަލަ  ވަނަ 

މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން ވަނީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަތަކުގައި   ،ރައްދުވާ ފަރާތުން ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށާއި

ޝަކުލިއްޔާތު   ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ   ، ޚިލާފުވެފައިކަމަށާއިކަނޑައެޅިގެން  އާވެސް    (formalities)ޝަރީޢަތުން 

ނަން  ހައިކޯޓު  ޢަދުލުވެރިކަން   HC-A/134/2011ަބރު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މަޢުޟޫޢީ  ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ 

(Substantive Fairness)    ްޢަދުލުވެރިކަނ އިޖުރާޢީ  ރައްދުވާ    (Procedural fairness)އަދި  މައްސަލަ 

މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން ދިމިޤްރާތީ މުޖުތަމަޢުގައި ޢަމަލުކުރާ   ،ފަރާތުން ޢަމަލުކޮށްފައިވާގޮތުން ގެއްލިފައިވާކަމަށާއި

ހައްޤަށް އުނިކަން    ވަނަ މާއްދާގެ ނައްޞަށް ަބލާ  68ޤާނޫނު އަސާސީގެ    ،އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށާއި

ަބއިވެރިވެފައިވާ   ށް ނުވަތަ ނިގުޅައިގަނެވޭގޮތަށް ދިމިޤްރާތީ މުޖުތަމައުގައި ޢަމަލުކުރާ އުޞޫލުތަކާއި ދިވެހިރާއްޖެލިޭބގޮތަ

މުޢާ ޚިލާފުވެފައިވާ  ތަކާ ހަދާ ަބއިނަލްއަޤްވާމީ  ފަރާތުން  ރައްދުވާ  މައްސަލަ  ކަމަށް،  ކަނޑައެޅިގެން  ތީ 

  'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' އަށް ނަޒަރުކުރުމުން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ



 

 ރައްދުވާގޮތަށް   ސަން ސިޔާމް ރިސޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
ނަންބަރު:                            ހުށަހެޅި މައްސަލަ  މަޖޫސްކީރިސްޒާޑް ލުރެންސް   VTR/2020/232މައްސަލަ 

                                             

25 ެގ 4   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:  

 

އެދިފައިވަނީ، .2 ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ދަށުން    މައްސަލަ  އެއްބަސްވުމުގެ    17އިން    2020އެޕްރީލް    01ވަޒީފާގެ 

އަދި ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ ދަށުން   USD -/57,625.80  ގެ ނިޔަލަށް ލިބެންޖެހި ނުލިބިވާ  2020އޯގަސްޓް  

  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ހައްުޤތަކާއި ރައްކާތެރިކަން ނިގުޅައިގަނެ ވަޒީފާގެ ރައްކާތެރިކަމުން  

އެކަށީ ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  އެފަރާތް  ކަނޑައަޅައިދީ މަޙްރޫމުކޮށްފައިވާތީވެ  ކަމަށް  ނެތި    ގެންވާ ސަބަބެއް 

 ފައިަޞލާ ކުރުވަނިވި ނިންމުމެއް ނިންމައިދިނުމަށެވެ. 

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

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

ގެ ޙާލަތުގެ ސަބަބުން ބޯޑަރުތައް ބަންދުކުރުމާއި ގުޅިގެން ރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިން އައުން ހުއްޓުމާއި    19-ކޮވިޑް

ފަތުރުވެރިން އެހެން  ގުޅިގެން   އެންޑް ސްޕާ ރިސޯޓަށްވެސް  ބީޗް ރިސޯޓް  އޮޅުވެލި  އެއްފަދައިން  ރިސޯޓުތަކެކޭ 

ހުއްޓުނުކަމަ ރައްދުވާ  ށާއައުން  މައްސަލަ  ދަށްވާން  އި،  ޙާލަތު  މާލީ  ކުންފުނީގެ  ނުލިބި  އާމްދަނީ  ކުންފުންޏަށް 

ގެ ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދިޔަ މުވައްޒަފުންގެ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުންފުނީޑަކުންފުނީގެ ޙަރަދުތައް ކުފެށުމުގެ ސަބަބުން  

އެގޮތުން މައްސަލަ   ،ހިންގަން ފެށުނުކަމަށާއިއެ ހަރަކާތްތައް      މާމުސާރަތަކަށް ވަގުތީ ބަދަލެއް ގެނައުމަށް ނިން

 2020އެޕްރީލް    1' ގައިވާ ފަދައިން، ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަތައް  3-ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހެޅި 'އެގްޒިބިޓް

ބަދަލުގެނެވިފައިވާކަމަށާއި، ފެށިގެން  އެމްޕްލޯއިމަންޓް  "   އިން  ޓު  އެކޮނިމިކް އެމެންޑްމަންޓް  ޓު  ރިލޭޓިންގ 

 Amendment to Employment Agreement Relating Economic“  ("19ޑައުންޓައުން )ކޮވިޑް  

Downtown (Covid 19)”  to   ެފަރާތުގ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަދައިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ލިޔުމުގައި 

)ބާރަސަތޭކަ ޑޮލަރު( ކުޑަކުރެވިފައިވާކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މި    -/USD 1,200މުސާރަވެސް  

ކޮށް އަނބުރާ ކުންފުންޏަށް ނުފޮނުވުމަކީ ކުންފުނީގެ މާލީ ޙާލަތު ދަށްވުމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ލިޔުމުގައި ސޮއި 

 ބަދަލު ނުގެނެވޭނެ ޙުއްޖަތެއް ނޫންކަމަށާއި،  ށްފަރާތުގެ މުސާރައަ

ސުވާލުކުރުމުން 3.1 އަންނަންވީތޯ  ރާއްޖެއަށް  އަނބުރާ  ހުރެފައި  ތައިލޭންޑްގައި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި   ، މައްސަލަ 

ހަމަޖެހޭނެކަމަށް  ވަޒީފާ  )ޕްރޮޕަޓީއަކުން(  ވިޔަފާރިއަކުން  ގަސްތުކުރާ  ހުޅުވުމަށް  އަލަށް  ކުންފުނިން 

 ،ގައި މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް  7.4އަންގާފައިވާކަން މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުގެ  



 

 ރައްދުވާގޮތަށް   ސަން ސިޔާމް ރިސޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
ނަންބަރު:                            ހުށަހެޅި މައްސަލަ  މަޖޫސްކީރިސްޒާޑް ލުރެންސް   VTR/2020/232މައްސަލަ 
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ސެޕްޓެންބަރު   އިން  ވަރލްޑް"  "ސިޔާމް  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  ވަޒީފާއެއް    2020މައްސަލަ  ގައި 

އެހާތަނަ އަންގާފައިވަނީ  އޭރު  ކަމަށް ގެ    19-ކޮވިޑް  ށްހަމަޖައްސައިދެވޭނެކަމަށް  ރަގަޅުވާނެ  ޙާލަތު 

ލަސްވެގެން  އެހެންނަމަވެސް ކޮވިޑްގެ ޙާލަތު ދިގުދެމި "ސިޔާމް ވަރލްޑް' ގެ މަސައްކަތް  ،ބަލައިގެންކަމަށާއި

ނުވީކަމަށާއިގޮސްފައި  ގޮތެއް  ހަމަޖައްސައިދެވޭނެ  މަާޤމެއް  ސަބަބުން  ޙާލަތު   ،ވުމުގެ  މާލީ  ކުންފުނީގެ 

އިން ފެށިގެން ކުންފުނީގެ އިސް މަާޤމުތަކުގަ ތިބި  2020 ގޮތުން ޖުލައި  ދަށްވެފައިވާތީ އިތުރު ފިޔަވަޅެއްގެ

ހިމެނޭނެހެން  ފަރާތްތައް  ފަރާތަށް   ،އެހެން  ހުށަހެޅި  ހަމަޖައްސަންޖެހޭކަން މައްސަލަ  މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް 

ގައި ކުންފުނީގެ    2020ޖުލައި    12މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން    ،އަންގާފައިވާނެކަމަށާއިރީޢާއިން  ޒައީމެއިލްގެ  

ފަރާތުގެ   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އީމެއިލްގައި  ފޮނުވި  ާޝކިރުއަށް  އަޙްމަދު  އޮފިސަރ  އެގްޒެކެޓިވް  ސީނިއަރ 

ބޭނުންނުވާނަމަ   ކުންފުންޏަށް  ދިނުމަ)ދޭއް(    2ޚިދުމަތް  ނޯޓިސް  ވަޒީފާއިން  ށް މަސްދުވަހުގެ  ފަހު 

މައްސަލަ ރައްދުވާ ކުންފުންޏަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޚިދުމަތް   ،ނެކަމަށް ބުނެފައިވާކަމަށާއިވަކިކުރެވިދާ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްވެސް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަދައިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއެކު  ،އެވަގުތަށް ބޭނުންނުވާތީ

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ވަނަ މާއްދާ   12ސޮއިކޮށްފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ  

ގައި ވަޒީފާއިން    2020  އޮގަސްޓު  17މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިސް ދިނުމަށްފަހު  )ދޭއް(    2ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭ  

ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުން ފެށިގެން މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނޯޕޭ   2020  ،ކަމަށާއިނެ ވަކިކޮށްފައިވާ

އަންގާފައިވާނެކަމަށާއިލީވް   އެފަރާތަށް  ނުރުހޭނަމަ    ،ހަމަޖައްސަންޖެހޭނެކަމަށް  އެކަމާ  ކުންފުނީގެ  އަދި 

ނަމަވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން    ،ންވެސް އަންގާފައިވާކަމަށާއިވަޒީފާއިން ވަކިވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްކަ

މައްސަލަ   ،ފާއިން އިސްތިއުފާދޭން ބޭނުންނުވާކަމަށާއިއެހެން ވަޒީފާއެއް ހަމަޖެހުމުން މެނުވީ ވަޒީ ބުނެފައިވަނީ  

އެކަން ހިނގާދިޔަކަމުގެ  ތު ދޫކޮށްލިކަމަށް ބުނިނަމަވެސް  ަޞވަޒީފާގެ ފުރު )ދޭއް(    2ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބުނު  

 ،އެއްވެސް ހެއްކެއް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމަށާއި

)ދޭއް(   2ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން ދޭންޖެހޭ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި   3.2

 ، މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިސް ދިނުމަކާނުލާކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނާ ބުނުމަށް އިންކާރުކުރާކަމަށާއި

 ނޯޓިސް ދިނުމާގުޅޭގޮތުން ވަޒީފާއާބެހޭ  ން ވަކިކުރުމުގެ ކުރިންއެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްލައިގެން މުވައްޒަފު ވަޒީފާއި

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް    25ވަނަ މާއްދާއާއި    22ާޤނޫނުގެ  



 

 ރައްދުވާގޮތަށް   ސަން ސިޔާމް ރިސޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
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 ،ދިނުމަށްފަހުގައި ކަމަށާއި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނޯޓިސް ބަދަލުގައި ދޭންޖެހޭ މުސާރަވަކިކޮށްފައިވަނީ  

މުވައްޒަފުން  ވަޒީފާ ސަބަބުން  ދަށްވުމުގެ  ޙާލަތު  މާލީ  ފަރާތުގެ  ދޫކޮށްލުމަކީ  ދޭ  ޙާލަތުގައި  ދޫކޮށްލަންޖެހޭ 

ަޤިޟއްޔާ    HC-A/89/2011ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެ ސަބަބެއްކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  

ސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން  މައް  ،ަޤިޟއްޔާގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަމަށާއި  HC-A/180/2011އަދި  

ފުރިހަމަވެފައިވާކަން   އުންުޞރު  އެ  ބަލާއިރު  ފުރިހަމަވޭތޯ  ޢަދުލުވެރިކަން  މަޢުޫޟޢީ  ވަކިކުރުމުގައި 

 ޢަދުލުވެރިކަން ފުރިހަމަވޭތޯ  އީމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާ     ،ސާބިތުވާކަމަށާއި

ފަރާތަ  ،ބަލާއިރު ހުށަހެޅި  ބަލާފައިވާނެކަމަށާއި މައްސަލަ  ކުންފުނިން  ހަމަޖެއްސޭތޯ  ވަޒީފާއެއް  އެހެން   ، ށް 

ފަރާތް ހުށަހެޅި  ހަމައަށް    މައްސަލަ  ތާރީހާއި  ވަކިކުރި  ސެލެރީ" ވަޒީފާއިން  އެޖަސްޓަޑް    "ކޮވިޑް 

އި  ،ދީފައިވާނެކަމަށާއި ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ޢަދުލުވެރިކަން  އީ ޖުރާމައްސަލަ   

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ނޫން ކުންފުނީގެ ތިބި އެހެން   ،ާޤއިމްކޮށްފައިނުވާކަމަށް ބުނެވެން ނެތް ކަމަށާއި

ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބުނުމަށް  ބުނާ  ވަކިކޮށްފައިނުވާކަމަށް  ވަޒީފާއިން  މެނޭޖަރުން  ޖެނެރަލް 

 ރައްދުވި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  މައްސަލަ އިންކާރުކުރާކަމަށް

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ސަބަބަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ،   .4

ރަ  މައްސަލަ  ފަދައިން  ހުއްދަކުރާ  ކަމަށްވާތީ، އްާޤނޫނުން  ސަބަބުން  ދަށްވުމުގެ  ޙާލަތު  މާލީ  ކުންފުނީގެ  ދުވާ 

ކުރިން މައްސަ  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ވަޒީފާއެއް    ލަ  އެހެން  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ހޯދުމަށް އަންގައި،   ވަޒީފާއެއް  އެހެން  އަމިއްލައަށް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ހަމަޖެއްސުމަށް މަސައްކަތްކޮށް، މައްސަލަ 

ދޭން ކުރިން  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  ވަކިކުރީ  ބަދަލުގައި  ވަޒީފާއިން  ނޯޓިސްގެ  މަސްދުވަހުގެ ،  )ދޭއް(  2ޖެހޭ 

ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ   ވަޒީފާއިންނޯޓިސްއަށްވާ ފައިސާ ދިނުމަށްފަހުގައިކަމަށްވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  

އިޖުރާ އަދި  މައުޫޟޢީ  މަތީންކަމަށާއި،  އެއްގޮތްވާގޮތުގެ  ާޤއިމްކޮށްދީފައިވާކަމަށް    އީާޤނޫނާ  ޢަދުލުވެރިކަން 

ދޭންޖެހޭ   ގޮތުގައި  މުސާރައިގެ  ނުވަތަ  ގޮތުގައި  ބަދަލުގެ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަނޑައަޅާއިދިނުމަށާއި، 

 ނިންމައިދިނުމަށް ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  މައްސަލަ    އް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާދެއްވައިއެއްވެއް ފައިސާއެ 
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ފަރާތް   .5 ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވާިޞލުވުމަށްޓަކައި،  ނިންމުމަކަށް  ޢަދުލުވެރި  މައްސަލައިގައި،  މި  ހުށަހެޅިފައިވާ 

އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބެންޖެހޭ  ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންތޯއާއި،  

 އަދި ނުލިބިވާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތެއްވޭތޯ ބަލަންޖެހެއެވެ.  

  ަބާޔްނކޮށަްފިއ  ާޤޫނުނގިައ  ަވޒާީފާއބޭެހ  ޮއވެެގްނަކަމްށ  ަސބެަބްއ  ެއަކީށެގްނާވ  ަވިކުކެރޭވީނ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ .6

ަސަބަބީކ ެއކީަށެގނާްވ ަސަބެބްއަކަމށް ނެުފްނަނ ޙަާލުތަތަގިއ ަޝުކާވ އުފުުލުމެގ ަޙްއުޤ ަވޒާީފާއބެހޭ    ެއ  ޮއެވެމ، 

އިަދ ެއަކީށެގްނާވ ަސަބެބްއ ޮއވެެގްނ ުމަވްއޒަަފކު    ، ަވަނ ާމއާްދިއްނ ުމަވްއޒަަފަކްށ ިލބިދަީފިއާވިއުރ  28ާޤޫނުނެގ  

  27 ޭދ ަފާރެތްއެގ ިޒްނާމެއްއެގ ޮގުތަގިއ ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނެގ  ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކިރަކްނ ާސިބުތކޮށިްދުނަމީކ ަވޒާީފ

ަވަނ ާމއާްދިއްނ ަކނަޑައޅަާފިއ އުޮތުމްނ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއަވީނ ެއކީަށެގްނާވ ަސބެަބއް  

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ.   ެގ ިޒނާްމެއްއަކްނޮއެވެގްނަކްނ ާސބުިތޮކށިްދުނަމކީ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތ

  ޢަދުުލެވިރ  ަވކޮިކށަްފިއަވީނ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒުަފ  ަމްއސަަލެއްއަގިއ،   ުހށެަހޭޅ   ަވިކކޮށެްގްނ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ .7

ުފރަިހަމާވްނޖޭެހަކާމިއ، ެއއީ    ުއްނުސެރްއ  ެދ  ބެލުުމަގިއ  ޮއެވެގްނޯތ   ަސަބެބްއ   ެއަކީށގްެނާވ  ުނަވަތ   ިންނުމަމުކްނޯތ

ަހިއޯކުޓގެ   ިދވެހާިރްއޭޖެގ  ބުެލްނަކން،  ާޤިއުމުކެރވަިފިއޭވޯތ  ޢަދްުލެވިރަކްނ  ިއުޖާރީއ  ޢަދުުލެވިރަކާމިއ،  ަމްއޟީޫޢ 

ަމްއޟޫޢީ    HC-A/134/ 2011ާއިއ    HC-A/24/ 2010ަންނަބރު:   ިމޮގުތްނ  ެއނެގެއެވ.  ަޤިޟްއާޔިއްނ 

ޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ަވޒާީފ ދޭ ަފާރަތުކްނ ޚާިޔުރުކާރ ައާސެސއް ެއީއ ުމަވްއޒަަފުކ  ޢަދްުލެވިރަކަމީކ، ުމަވްއޒުަފްނ ަވ

ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ުހއަްދުކރާފަަދ ޢަދްުލެވިރ ަސަބަބަކްށުވުމެގ ިއުތުރްނ ެއ ިޚާޔުރުކާރ އާާސްސެއްއެގ ަދުށން  

ެބ ުއްނުސަރަތްއ ުފރަިހަމވަެފިއޭވޯތ  ެއްނމަެހިއ  ިއުޖާރީއ ޢަދުުލެވިރަކން  ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ުލްނަކްނ ެއނޭގަކާމިއ، 

ާޤިއުމުކުރަމީކ، ުމަވްއޒަަފުކ ާވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ޢަދުުލެވިރ ިންނުމަމަކްށ ާވސުިލުވަމްށަޓަކިއ ބަަލްނޖޭެހ ބުެލްނަތްއ  

ްނަމވަާފިއާވ ިއްސެވ  ބުެލުމަގިއ ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ިއުޖާރައުތަތްއ ުފރަިހަމުކުރްނަކްނ، ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓްނ ިނ

 ެދްނެނުވުނ ަޤިޟްއާޔަތުކްނާނއި ެއޯކުޓްނ ންިނަމވަާފިއާވ ިމާބަވތެުގ އެެހްނ ަމްއސަަލަތުކްނ އެނެގެއެވ. 

'އެގްޒިބިޓް   .8 ' ގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުމަށް ނަޒަރުކުރާއިރު، މި ލިޔުމަކީ  7މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން 

ގައި ދީފައިވާ ލިޔުމެއްކަމާއި، މި   2020  އޮގަސްޓު  17ސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައް

ފަރާތް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަކިކުރެވުނުކަމާއި،    2020  އޮގަސްޓު  17ލިޔުމުގައި،  ވަޒީފާއިން  ފެށިގެން  އިން 
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ކުރިއަށް   އެއްބަސްވުން  ވަޒީފާގެ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާ މައްސަލަ  ނިންމުމުގައި  ނުގެންދިއުމަށް 

 ކަންކަމަކީ، 

1) The occupancy and forecast for the coming months and even over the 2021 is not looking 

healthy; 

2) We are having a partial operation of the property with limited employees who are working 

at adjusted allowances for an indefinite period. 

3) We are unsure of what the future holds, the community spread in Maldives continues at an 

alarming rate and governments of the main tourist arrival countries have still not given the 

clearance for their citizens to travel safely to Maldives.  

4) The company has placed most of the ExCom and Directors on No-Pay since the month of 

April. With the continuation of the pandemic and closure of the borders, expatriate employees 
who are out of the country have been placed under No Pay status since April 2020.  

އިން ފެށިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ނޯޕޭ ގައި   2020މި ކަންތައްތައްކަން ފާހަގަކޮށްފައިވާކަމާއި، ޖުލައި  

ކޮވިޑް  2020ޖުލައި    16ބެހެއްޓުމަށް   އެންގުނުކަމާއި،  އޭނާއަށް  މެދުވެރިކޮށް  އީމެއިލް  ދުވަހު  އާ   19-ވަނަ 

މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިސް ދިނުމަށް ފަހު މައްސަލަ ހުށަހެޅި   )ދޭއް( 2 ޙާލަތު ދަށްވެފައިވާތީ،  ގުޅިގެން ކުންފުނީގެ މާލީ

މީގެ  ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  އޮންނަކަން  އެނގެން  ބެލުމުން  ލިޔުމަށް  މި  ނިންމިކަން  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް 

ދަތަށްވާ ފައިސާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މަސް ދުވަހުގެ ނޯޓިސްގެ ބަދަލުގައި، ނޯޓިސް މުއް)ދޭއް(    2އިތުރުން،  

 ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާކަން މި ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.   

ުހއުްޓުމެގ ަސބުަބްނ    19- ޮކިވްޑ .9 ަސަބބްުނ ބަޯޑރަުތްއ ބަނުްދުކުރާމ ުގިޅެގްނ ާރއެްޖައްށ ަފުތުރެވިރްނ ައުއން  ގެ 

ަވޒީފާ އާަދުކިރ ިރޯސޓްަށ ފުަތުރެވިރްނ ައުއްނ ުހއިްޓ، ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ުކނުްފްނަޏށް  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް  

ާއނަްދީނ ނިުލިބ، ުކނުްފީނެގ މީާލ ޙަާލުތ ދްަށާވްނ ެފުށުމން ކުނުްފީނެގ ަޚރުަދަތްއ ުކަޑުކުރުމެގ ޮގުތްނ ކުނުްފީނގެ  

ިންނާމ،   ެގްނަންނ  ބަދުަލ  ުމާސަރަތަކްށ  ުހށެަހިޅ    2020  އްޭޕރްިލ  1ުމަވްއޒުަފްނެގ  ަމްއސަަލ  ެފިށެގން  ިއްނ 

ަފާރުތެގެވްސ ުމާސަރ ުކަޑޮކްށ ޭއާނެގ ަވޒާީފ ެއްއަބްސުވަމްށ ެގަނިއ ބަދުަލ ިލުޔުމްނ ޮފުނުވުމްނ ެއ ިލުޔުމަގިއ  

އަެކީށެގްނވާ   ަފރަާތްށ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ޮފުނވަާފިއުނވަާކާމިއ،  އަނުބާރ  ަފާރަތްށ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ޮސިއޮކްށ 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް   ސަން ސިޔާމް ރިސޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
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 ަވޒާީފެއްއ ހަޯދއިިދުނަމްށ ަމަސްއަކްތޮކށަްފިއާވެނަކާމއި، އެެހްނަނަމެވްސ ެއަތުނެގ ަމަސއަްކްތ ުހްއޓަިފިއވާތީ  އެެހްނ

ަހމެަޖްއެސ ުމަވްއޒަަފުކ  ައުއ  ޙަާލތު    ްނެއަތަނށް  މީާލ  ުކންފީުނެގ  ިނޔަަލްށެވްސ  މުަހެގ  އިަދ ޖްޫނ  ެންތަކާމިއ، 

އުިތރު   ޖަުލއި    ެގިފަޔަވެޅްއަރނަގުޅވަެފިއުނާވީތ  ިއސް    2020ގުޮތްނ  ިހްނުގުމެގ  ުކނުްފީނގެ  ެފިށެގން  ިއން 

ަމާޤުމަތުކަގިއ ިތބި އެެހން ަފާރތަްތާކއި ެއއްފަަދިއްނ ަމްއސަަލ ހުށެަހޅި ަފާރަތށް ުމާސރަ ނިުހނގާ ޮގތަށް ުހުރަމށް  

ިއނާްކުރޮކށަްފިއާވަކަމ ިމަކްނަކމަށް  ަފާރުތން  ހުށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ަފާރުތން  ެއްނުގުމްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ށް 

އަންނަނިވި  ުބނަެފިއާވިއުރ،   ރިޢާޔަތްކުރާއިރު  ވާހަކަތަކަށް  ދައްކާފައިވާ  ދެފަރާތުން  ލިޔެކިޔުމަށާއި  ހުށަހަޅިފައިވާ 

 ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ޙާލަތު    1/2020ޤަރާރު ނަންބަރު:   9.1 ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ  ޢާންމު ިޞއްޙަތުގެ  ހެލްތުގެ  އޮފް  'މިނިސްޓްރީ 

( ބެލުމުން، ދުނިޔޭގެ އެކި ަޤއުމުތަކުގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ  2020މާރިޗު    12އިޢުލާނުކުރާ ަޤރާރު' )

Covid-19    ްގައި ފެނުން ފަހުން އެ ބަލި ފެތުރުން   2020މާރިޗު    7ގެ ފުރަތަމަ ކޭސް ދިވެހިރާއްޖެއިނ

އިތުރުވަމުންއައިސްފައިވާކަމާއި، އަދި މި ބައްޔަކީ 'ޕެންޑަމިކް' އެއް ގޮތުގައި ދުނިޔޭގެ ިޞއްޙަތު ޖަމްޢިއްޔާއިން  

ފިޔަވަޅުތައް  ޙާއްސަ  އެގޮތުން  ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަމާއި،  އިން  އޯގަނައިޒޭަޝން(  ހެލްތް  )ވާރލްޑް 

ދުވަހަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދެއްގައި، ޢާންމު ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ    30އެޅުމަށްޓަކައި،  

 ޙާލަތު އިޢުލާންކޮށްފައިވާކަން މި ލިޔުމަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮވެއެވެ.  

ރި  ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ޢާންމު ރައްޔިތުންގެ ިޞއްޙަތާއި ރައްކައުތެ  19-އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް 9.2

ނަންބަރު   ާޤނޫނު  ޓަކައި،  ދަށުން   2012/7ކަމަށް  ގެ  ާޤނޫނު(  ރައްކާތެރިކުރުމުގެ  ިޞއްޙަތު  )ޢާންމު 

އިން    2020މާރިޗު    30ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން،    34އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، އެ ާޤނޫނުގެ  

ތުގައި ރިޒޯޓުތަކާއި ސަފާރީތަކުން މީހުން  ފެށިގެން ވަކި ގޮތެއް އަންގަންދެން އެޅިގެންދިޔަ ފިޔަޅުތަކެއްގެ ގޮ

ދިރިއުޅޭ އެއްވެސް ރަށަކަށް މީހުން ދަތުރުކުރުން ހުއްޓައިލުމާއި، ރަށްރަށުން ރިޒޯޓުތަކާއި ސަފާރީތަކަށް މީހުން 

ދަތުރުކުރުން ހުއްޓައިލުމާއި، އެއް ރިޒޯޓުން އަނެއް ރިޒޯޓަށް މީހުން ދަތުރުކުރުން ހުއްޓައިލުން ހިމެނޭކަން  

( 'ރިޒޯޓުތަކާއި ސަފާރީތަކުން  2020މާރިޗު    30)  26/2020ޕްރޮޓެކްަޝން އެޖެންސީގެ ނަންބަރު    ހެލްތް

 އެހެން ރަށްރަށާ ދެމެދު ދަތުރުކުރުން ހުއްޓައިލުމަށް އެންގުން' އިން އެނގެން އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް   ސަން ސިޔާމް ރިސޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
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ކޮވިޑް 9.3 ޖަވާބުގައި  އެފަރާތުގެ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  ޙާލަތާ  19-މައްސަލަ  ދުނިޔޭގެ  ގެ  ރާއްޖެއާއި  ގުޅިގެން  އި 

އިްޤތިާޞދަށް އައިސްފައިވާ މަޑުޖެހުމާއި ގުޅިގެން ބެގްލިއޯނީ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށްވެސް އެކަމުގެ  

ޒިޔާރަތްކުރާ ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށް ރިސޯޓްތަކަށް    އަސަރުކޮށްފައިވާކަމަށާއި، ރިސޯޓްތަކުގެ އާމްދަނީ ބިނާވެފައިވަނީ 

ގެ ސަބަބުން ފަތުރުވެރިން އައުން މުޅިން ހުއްޓުމާއި ގުޅިގެން   19-ފަތުރުވެރިންގެ މައްޗަށްކަމަށްވެފައި، ކޮވިޑް

ބެގްލިއޯނީ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ރިޒޯޓުތަކަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ އެންމެހާ މަގުތައް ބަންދުވެފައިވާކަން  

 ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

ފަރާތްތަކުގެ  ރިޒޯޓު 9.4 އެހެނިހެން  ޒިޔާރަތްކުރާ  ރިޒޯޓަށް  ފަތުރުވެރިންނާއި  ލިބިގެންދަނީ،  ޢާމްދަނީ  ތަކަށް 

ކޮވިޑް ގުޅިގެން    19-ސަބަބުންކަމަށްވެފައި،  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  2020މާރިޗު    12އާ  ފެށިގެން  ކުއްލި    އިން 

އިޢުލާނުކުރެވި،   ޙާލަތު  ފެށިގެން    2020މާރިޗު    30ނުރައްކަލުގެ  މީހުން  އިން  ސަފާރީތަކުން  ރިޒޯޓުތަކާއި 

ދިރިއުޅޭ އެއްވެސް ރަށަކަށް މީހުން ދަތުރުކުރުމާއި، ރަށްރަށުން ރިޒޯޓުތަކާއި ސަފާރީތަކަށް މީހުން ދަތުރުކުރުމާއި،  

ހެލްތުގެ ނަންބަރު   އޮފް  ހުއްޓައިލެވުނުކަން މިނިސްޓްރީ  އެއް ރިޒޯޓުން އަނެއް ރިޒޯޓަށް މީހުން ދަތުރުކުރުން 

( 'ޢާންމު ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިޢުލާނުކުރާ ަޤރާރު' އާއި،  2020މާރިޗު    12)  1/2020

( 'ރިޒޯޓުތަކާއި ސަފާރީތަކުން އެހެން  2020މާރިޗު    30)  26/2020ހެލްތް ޕްރޮޓެކްަޝން އެޖެންސީގެ ނަންބަރު  

ނައިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  ރަށްރަށާ ދެމެދު ދަތުރުކުރުން ހުއްޓައިލުމަށް އެންގުން' އިން އެނގެން އޮން

ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންއައި ރިސޯޓަށް ފަތުރުވެރިންނަށް އަރާ ފޭބުން މަނާކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮތް މި ޙާލަތަކީ، 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(   9( ގެ  2020)ޢާންމު ިޞއްޙަތު ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ާޤނޫނު    2020/20ާޤނޫނު ނަންބަރު  

އާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވިޔަފާރިއަށް ނުރަނގަޅު    19-އިވާ ފަދައިން، ކޮވިޑްގައި ބަޔާންކޮށްފަ

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

ތައް ދެމުން ނުގެންދެވޭ މިންވަރަށް މައްސަލަ  މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިން ދެމުން އައިސްފައިވާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތް

 ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވިޔަފާރިއަށް އަސަރުކޮށްފައިވާ ޙާލަތެއްކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ.  

ލުމުން، މި އީމެއިލްއަކީ  ' ގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައި އީމެއިލް އަށް ބ13ެމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން 'ޑޮކިއުމަންޓް   9.5

އޮފިސަރ   ފައިނޭންަޝލް  ޗީފް  ކުންފުނީގެ  ރައްދުވި  ކުންފުނީގެ    2020އޭޕްރިލް    27މައްސަލަ  ގައި، 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް   ސަން ސިޔާމް ރިސޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
ނަންބަރު:                            ހުށަހެޅި މައްސަލަ  މަޖޫސްކީރިސްޒާޑް ލުރެންސް   VTR/2020/232މައްސަލަ 
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ކޮވިޑް އީމެއިލްގައި،  މި  އޮންނަކަމާއި،  އެނގެން  އީމެއިލްއެއްކަން  ފޮނުވާފައިވާ  ގެ   19-މުވައްޒަފުންތަކަކަށް 

ހު ލިބުން  އާމްދަނީ  ކުންފުންޏަށް  ކޮވިޑްސަބަބުން  ބޮޑަށް   19-އްޓިފައިވާކަމާއި،  އެންމެ  ސަބަބުން  ގެ 

އަސަރުކޮށްފައިވާ އިންޑަސްޓްރީތަކުގެ ތެރޭގައި ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ ހިމެނޭކަމާއި، މި ދަނޑިވަޅުގައި ކުންފުނި  

އޭޕްރިލް   އެގޮތުން  ޖެހިފައިވާކަމާއި،  އަޅަން  ފިޔަވަޅުތަކެއް  ފެށިގެން    2020ސަލާމަތްކުރުމަށް  ހުރިހާ  އިން 

ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން   ލިޔުމުގައި  މި  ގޮތެއްގައި  ޖުމުލަ  ނިންމާފައިވާކަން  ބެހެއްޓުމަށް  ނޯޕޭގައި  ޑިރެކްޓަރސް 

މި އީމެއިލް ފޮނުވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ނަން  އެހެންނަމަވެސް    އެނގެން އޮވެއެވެ.  

 ނުހިމެނޭކަން ފާހަގަކުރެއެވެ. 

ވަނަ ދުވަހު މައްސަލަ    2020އޭޕްރިލް    1' ގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ،  3ހުށަހެޅި ފަރާތުން 'އެގްޒިބިޓް    މައްސަލަ 9.6

ލިޔުން   ބަދަލުގެ  ގެނެސްފައިވާ  އެއްބަސްވުމަށް  ވަޒީފާގެ  ފަރާތުގެ   Amendment to‘ހުށަހެޅި 

Employment Agreement Relating to Economic Downturn (COVID19’  ުން،  އަށް ބެލުމ

ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި،    19-ކޮވިޑް ވަޒީފާތައް  މުވައްޒަފުންގެ  ކުންފުނީގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ    1ގެ ސަބަބުން، 

މުސާރައަށް    2020އޭޕްރިލް   ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަންގަންދެން،  އެއްޗެއް  އިތުރު  ފެށިގެން  އިން 

ފަ  ބަދަލުގެނައުމަށް  އެގޮތުން  މުސާރައަކީ ބަދަލުގެނެސްފައިވާކަމާއި،  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ           ހު 

1,200 USD  ަކަމުގައި މި ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން  (  އެމެރިކާ ޑޮލަރު)އެއްހާސް ދުއިސައްތ

ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވި ކަމާއި،   2020އޭޕްރިލް    1އޮވެއެވެ. މިލިޔުން  

ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ރައްދުކޮށްފައިނުވާނެކަމަށް  އަނބުރާ  ސޮއިކޮށް  މިލިޔުމުގައި  އެހެންނަމަވެސް 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.    ބަޔާންކޮށްފައިވާކަންޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ވަ

އާއި ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ބަންދުކުރި ވަގުތު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ހުރީ މައްސަލަ    19-ކޮވިޑް 9.7

ކުންފުނީގެ ރަސްމީ ދަތުރެއްގައި ތައިލެންޑުގައިކަމާއި، އަދި ހަމަ އެދުވަސްވަރު ތައިލެންޑްގެ ބޯޑަރުވެސް  ރައްދުވި  

ބަންދުކޮށްފައިވާކަމާއި، އެހެންކަމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެނބުރި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ނާދެވި ތައިލެންޑުގައި  

ތައިލެންޑުގައި މަޑުކުރުމަށް ކުންފުނީގެ މެނޭޖްމަންޓުންވެސް  ހުރުމަށް މަޖުބޫރުވިކަމާއި، އަދި އަނބުރާ ނައިސް  

ގިކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާ ހިނދު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން 'އެގްޒިބިޓް އޭނާއަށް އެން



 

 ރައްދުވާގޮތަށް   ސަން ސިޔާމް ރިސޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
ނަންބަރު:                            ހުށަހެޅި މައްސަލަ  މަޖޫސްކީރިސްޒާޑް ލުރެންސް   VTR/2020/232މައްސަލަ 
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ނީގެ ޖެނެރަލް  ' ގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ އީމެއިލްއަށް ބެލުމުން، މި އީމެއިލްއަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ކުންފ5ު

ފަރާތަށް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެނގެން    2020ޖޫން    13މެނޭޖަރއެއް  އީމެއިލްއެއްކަން  ފޮނުވާފައިވާ  ގައި 

މުހިންމު   އައުން  އަނބުރާ  ރާއްޖެއަށް  ވަގުތު  އެ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އީމެއިލްގައި،  މި  އޮންނަކަމާއި، 

އަދި ރާއްޖެއަށް އައުމުން ސިޔާމް ވޯރލްޑް ދިގުރަށް މަހު ރާއްޖެއަށް އައު  ނޫންކަމާއި، ސެޕްޓެންބަރު މަށާއި، 

ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  ޢޫހުޅުވުމުގެ މަސް  ލިޔުމުގައި  މި  ހަވާލުކުރެވޭނެކަމަށް  ފަރާތާ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ލިއްޔަތު 

ކޮވިޑް  އަދި  ލަ  19-ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި،  މަސައްކަތްތައް  ގެ  ވަރލްޑް'  'ސިޔާމް  ދިގުދެމި  ޙާލަތު  ސްވެގެން  ގެ 

ގޮސްފައިވާތީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އޭރު ހަމަޖައްސައިދޭން ވިސްނާފައިވާ މަާޤމު ހަމަޖައްސައިދެވޭނެ ގޮތެއް  

 ނުވިކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބުނެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

ވާ އީމެއިލްއަށް ބެލުމުން، މި އީމެއިލްއަކީ  ' ގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައ1ިމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން 'ޑޮކިއުމަންޓް   9.8

ގައި ފޮނުވާފައިވާ އީމެއިލްއެއް ކަން    2020ޖުލައި    12މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް  

މުސާރަ   ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފެށިގެން  މަހުން  އޭޕްރިލް  އީމެއިލްގައި،  މި  އޮންނަކަމާއި،  އެނގެން 

ފަރާތުން ލިބިފައިނު ރައްދުވި  މައްސަލަ  ހަވާލުކުރާނެކަމަށް  މަސްއޫލިއްޔަތު  ވާރލްޑްގެ  ސިޔާމް  ވާކަމާއި، 

އެނގިނަމަވެސް، އެކަން ހަމަޖެހެންނެތްކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ރާއްޖެއަށް  

އްޔަތުތައް އަދާކުރަން ފެށުމުން އޭނާއަށް ދެވޭނެ އަނބުރާ އާދެވޭނެ ތާރީޚަކާއި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މަސްއޫލި

މީގެ   ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  އެދިފައިވާކަން  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަންގައިދިނުމަށް  ކޮބައިކަން  މުސާރައަކީ 

ށް  އިތުރުން މި އީމެއިލްގައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޚިދުމަތް ކުންފުންޏަށް އިތުރަށް ބޭނުންނުވާނަމަ އޭނާއަ

 މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިސް ދިނުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  )ދޭއް(  2

' ގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ އީމެއިލްއަށް ބެލުމުން، މި އީމެއިލްއަކީ  4މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން 'ޑޮކިއުމަންޓް   9.9

ވަނަ ދުވަހު   2020ޖުލައި  16އެ ކުންފުނީގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ  މައްސަލަ ރައްދުވި ކުންފުނީގެ ފަރާތުން

ވަގުތަކީ   އެ  އީމެއިލްގައި،  މި  އޮންނަކަމާއި،  އެނގެން  އީމެއިލްއެއްކަން  ފޮނުވި  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަ ކުންފުނި  ވަގުތެއްކަމާއި،  ކުރިމަތިވެފައިވާ  ގޮންޖެހުންތަކެއް  އުނދަގޫ ކުންފުންޏަށް  ކައި 

ނިންމުންތަކެއް ނިންމަންޖެހޭކަމާއި، އެގޮތުން ނިންމި ނިންމުންތަކުގެ ތެރޭގައި، އޭޕްރިލް މަހުން ފެށިގެން ހުރިހާ  



 

 ރައްދުވާގޮތަށް   ސަން ސިޔާމް ރިސޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
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ބަހައްޓާފައިހުރިކަމާއި، ސައިޓްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ   ޖީ.އެމް ނޯޕޭގައި  ގްރޫޕް  ކުންފުނީގެ  ޑިރެކްޓަރުންނާއި، 

ތައް އެ ވަގުތު ހުޅުވިފައިވީނަމަވެސް، މުސާރައަށް ބަދަލުގެނެސްފައިވާކަމާއި، ބޯޑަރުއެކްސް.ކޮމް މުވައްޒަފުންގެ  

ކުރިއަށް އޮތް މަސްތަކުގައި ވިޔަފާރި އެހާ ރަނގަޅުނުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭކަމާއި، އެގޮތުން އަހަރު ނިމެންދެން  

އެވަގުތު ޖެހިފައިވާކަމާއި،  ބަހަށްޓަން  ނޯޕޭގައި  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ދެފަރާތުން މައްސަލަ  ރިޢާޔަތްކޮށް  ޙާލަތަށް  ގެ 

އެއްބަސްވެފައިވާ މުސާރަ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދެވެން ނެތްކަމާއި، މައްސަލަ  

ހުށަހެޅި ފަރާތް އިތުރު މަާޤމެއް ހޯދަން ބޭނުންވާނަމަ ނުވަތަ ވަޒީފާ ދޫކޮށްލަން ބޭނުންވާނަމަ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

ތަށް ލުއިފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހަމަޖައްސައިދޭނެކަމާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ފަރާ

އޭޕްރިލް މަހުން ފެށިގެން ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ބަދަލު ގެނެސްފައިވާ މުސާރަ ޖަމާކުރާނެކަމާއި، އެހެންނަމަވެސް  

މަސައްކަތް ކުރާ އެހެން ފަރާތްތަކަށް މި އެލަވަންސް ނުލިބޭކަމާއި،  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ އެއް ލެވެލްއެއްގައި  

ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން   ގޮތެއްގައި  ޖުމުލަ  އަންގައިދިނުމަށް  ގޮތެއް  ނިންމާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަދި 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.   

މެއިލްއަށް ބެލުމުން، މި އީމެއިލްއަކީ  ' ގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ އީ 6މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން 'ޑޮކިއުމަންޓް   9.10

ވަނަ ދުވަހު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފޮނުވި    2020ޖުލައި    25މައްސަލަ ރައްދުވި ކުންފުނީގެ ފަރާތުން  

އީމެއިލްއެއްކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، މި އީމެއިލްގައި، ޖުލައި މަހުން ފެށިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  

ބަހައް ގައި  ގޮތެއް  ނޯޕޭ  ނިންމާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގުޅިގެން  މިކަމާ  ޖެހިފައިވާކަމާއި،  ޓަން 

އަންގައިދިނުމަށް  ދޫކޮށްލުމަށްތޯ  ވަޒީފާ  ނުވަތަ  ހުރުމަށްތޯ  ވަޒީފާގައި  އެހެނީ  އަންގައިދިނުމަށާއި، 

'ޑޮކިއު ' ގެ ގޮތުގައި 7މަންޓް  ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. މި އީމެއިލް ގެ ޖަވާބުގައި، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން 

ހުށަހަޅާފައިވާ އީމެއިލްއަށް ބެލުމުން، މި އީމެއިލް އަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް 

މައްސަލަ    2020ޖުލައި    25 އީމެއިލްގައި،  މި  އޮންނަކަމާއި،  އެނގެން  އީމެއިލްއެއްކަން  ފޮނުވާފައިވާ  ގައި 

ދެފަރާތުން އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތަށް އޭނާއަށް  އެއްބަސްވުން ކުރިއަށްދާކަމާއި، އެގޮތުން    ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާގެ

ނީ ހަމައެކަނި ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް އެކަނި ނޫންކަމާއި،  އެގޮތުން މުސާރަ ލިބެންޖެހެ  މުސާރަ ލިބެންޖެހޭނެކަމާއި،

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވަޒީފާ ދޫކޮށްލެވޭނެ އެހެން ވަޒީފާއެއް ހަމަޖެހުމުން ކަމާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް 
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ގެން ޖޫން  މަހުގެ ނޯޓިސްދިނުމަށާއި، އަދި އޭޕްރިލް މަހުން ފެށި)ދޭއް(    2ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ބޭނުންނަމަ  

 މަހުގެ ނިޔަލަށް އޭނާގެ މުސާރަ ދިނުމަށް ޖުމުލަ ގޮތެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ކޮވިޑް  9.11 ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،  ކަންކަމަށް  ފާހަގަކުރެވުނު  ދުނިޔޭގެ   19-އިސްވެ  މުޅި  ސަބަބުން  ޕެންޑަމިކްގެ 

އެނގެން އައިސްފައިވާކަން  ހީނަރުކަން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް  އެފަދައިން  އޮންނަކަމާއި،   

ހީނަރުކަމާއި ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތިވެފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، މިކަމާ ގުޅިގެން  ފަތުރުވެރިކަމަށްވެސް 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހިންގާ ރިސޯޓުގެ އޮޕަރޭަޝންސްތައް ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓުމަކަށް ގެންނަންޖެހުމުގެ  

ބަބުން، ވިޔަފާރި ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް މަޖުބޫރުވެފައިވާ  ސަ

ނިންމާފައިވާ   އެޅުމަށް  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އެގޮތުން  ަޤބޫލުކުރެވޭކަމާއި،  މެދުވެރިވެފައިވާކަމަށް  ޙާލަތު 

އޭޕްރިލް   ތެރޭގައި،  އަށް އި   2020ފިޔަވަޅުތަކުގެ  މުސާރަ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފެށިގެން  ން 

އިން ފެށިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ނޯޕޭ ގައި ބެހެއްޓުމަށް ނިންމިކަން   2020އަދި ޖުލައި    ،ބަދަލުގެނައުމަށާއި

ނަކަމާއި،  އެނގެން އޮންނަކަމާއި، މި ނިންމުންތައް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގާފައިވާކަން އެނގެން އޮން

އަދި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މި ނިންމުންތަކަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެއްބަސްވެފައިނުވާކަން ދެފަރާތުގެ  

 ބެލުމުން އެނގެން އޮވެއެވެ.  ންތަކަށްބަހުންނާއި އިސްވެ ފާހަގަކުރެވުނު ލިޔެކިޔު

އިން ފެށިގެން ގެނެސްފައިވާ   2020މުސާރައަށް އޭޕްރިލް    މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ .10

އިން ފެށިގެން ނޯޕޭގައި ހުރުމަށް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެއްބަސްވެފައިނުވާ    2020ބަދަލަށާއި އަދި ޖުލައި  

ނެތޯ ބަލާއިރު، ޙާލަތުގައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މުސާރައަށް ބަދަލުގެނެވިދާނެތޯއާއި އޭނާ ނޯޕޭގައި ބެހެއްޓިދާ

އާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި މެދުވެރިވެފައިވާ ޢާންމު ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި،    19-ކޮވިޑް

ދިނުން   އުޖޫރަ  މުވައްޒަފުންނަށް  އަދި  އުނިކުރެވިދާނެ،  އުޖޫރައިން  މުވައްޒަފުންގެ  ފަރާތްތަކަށް  ވަޒީފާދޭ 

ޙާލަތްތަކަކާ ޚާއްަޞ  ޙާލަތްތަކާއި   ،އިފަސްކުރެވިދާނެ  ފޮނުވޭނެ  ޗުއްޓީއަށް  ނުލިބޭގޮތަށް  އުޖޫރަ   މުވައްޒަފަށް 

ނަންބަރު    2020ސެޕްޓެންބަރު    22ަޝރުޠުތަކެއް   ާޤނޫނު  ގެޒެޓުކުރެވިފައިވާ،  )ޢާންމު   2020/20ގައި 

އެނގެން އޮތަތީ، އަންނަނިވިކަންކަން  ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާކަން  2020ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ާޤނޫނު  

 ފާހަގަކުރަމެވެ. 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް   ސަން ސިޔާމް ރިސޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
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  މާއްދާގެ   ވަނަ  1  ގެ(  2020  ާޤނޫނު  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި  ިޞއްޙަތުގެ  ޢާންމު)  2020/20  ނަންބަރު  ާޤނޫނު 10.1

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

ވިޔަފާރިތަކަށް    ކުއްލި  ިޞއްޙަތުގެ ޢާއިލާތަކާއި،  ފަރުދުންނާއި،  ވަކިވަކި  ޙާލަތުގައި،  ނުރައްކަލުގެ 

ތެރިކަމާއި ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ޚާއްަޞ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށާއި، ދައުލަތް  އެހީ

ާޤނޫނުތަކުގައި   ހިންގުމުގެ ނިޒާމު މެދުކެނޑުމެއްނެތި ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި، ކަމާބެހޭ 

ކޮ އެހިނދަށް  އެހިނދުން  އިޖުރާޢަތުތަކަށް  ގެނެސް، ބަޔާންކުރާ  ބަދަލުތައް  ވަގުތީ  ގެންނަންޖެހޭ  ންމެހެން 

 ކަމާއި، އެކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ޢަމަލުކުރާނެ ޚާއްަޞ އުޫޞލުތައް ކަނޑައެޅުމުގެ ާޤނޫނުކަން އެނގެން އޮންނަ

ލުތަކެއް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މި ބާބުގައި ހިމެނޭ  ޞޫ މި ާޤނޫނުގެ ދެވަނަ ބާބުގައި، ވަޒީފާއާގުޅޭ ޙާއްަޞ އު  10.2

އާ ގުޅިގެން ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ    19-ވަނަ ނަންބަރަށް ބެލުމުން، ކޮވިޑް  2އަދި    1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    9

ވިޔަފާރިއަށް ނުރަނގަޅު އަސަރެއް ކޮށްފައިވުމާއެކު، އެފަދައިން ކޮށްފައިވާ ނުރަނގަޅު އަސަރުގެ ސަބަބުން 

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

އަސަރުކޮށްފައިވާ  ޢިމުސާރައާއި   ވިޔަފާރިއަށް  ފަރާތުގެ  ވަޒީފާދޭ  މިންވަރަށް  ދެމުންނުގެންދެވޭ  ނާޔަތްތައް 

އަދާ ވަޒީފާ  ތެރޭގައި،  ފިޔަވަޅުތަކުގެ  އެޅިދާނެ  މިންވަރެއް  ޙާލަތުގައި  އުޖޫރައިން  ފަރާތުގެ  ކުރާ 

އެއްބަސްވުމުގައި   ވަޒީފާގެ  ދިނުމަށް  އުޖޫރަ  ފަރާތަށް  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ނުވަތަ  އުނިކުރެވިދާނެކަމާއި 

ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތު ފަސްކުރެވިދާނެކަމާއި، އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތަށް އުޖޫރަ ނުލިބޭގޮތަށް ޗުއްޓީއަށް 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(   9ން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، އަދި ހަމަ މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި،  ފޮނުވުން، ހިމެނޭކަ

( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ފިޔަވަޅެއް މުވައްޒަފަކާމެދު އެޅޭނީ، މުވައްޒަފާ  2( ވަނަ ނަންބަރާއި )1ގެ )

 ފައިވާކަމާއި،  މަްޝވަރާކޮށް، އެ ބަދަލު ގެނައުމަށް މުވައްޒަފު އެއްބަސްވާނަމަކަން ބަޔާންކޮށް

 ިޞއްޙަތުގެ   ޢާންމު  އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ގުޅިގެން  އާ  19-ކޮވިޑް  ޢަމަލުކުރާނީ،  ާޤނޫނަށްމި   10.3

ކޮވިޑް  ނުވަތަ   ޙާލަތު،  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި ފެށުމަށްފަހު،  ޢަމަލުކުރަން  ާޤނޫނަށް  ގުޅިގެން    19-އެ  އާ 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިޢުލާންކުރާ އެނޫންވެސް ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ނުވަތަ ކާރިސާގެ ޙާލަތެއް ނިމުމަކަށް ގެންނަތާ 

ން އެނގެން ވަނަ މާއްދާއަށް ބެލުމު   3ާޤނޫނުގެ    މި  ،)ފަސްދޮޅަސް( ދުވަސް ހަމަވާ ތާރީޚުގެ ނިޔަލަށްކަން  60
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ވަނަ މާއްދާއިން    33ތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ާޤނޫނު( ގެ  ޙަ)އާއްމު ސިއް  2012/7ބަރު  ންާޤނޫނު ނައޮތްއިރު،  

  2020މާރިޗު    12ސިއްޙާތާބެހޭ ވަޒީރަށް ލިބިގެންވާ ބާރުގެ ދަށުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދަކަށް  

ކަލުގެ ޙާލަތު އިޢުލާނުކޮށްފައިވާކަން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްަޝން  އިން ފެށިގެން ޢާންމު ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައް

( 2020މާރިޗު    12)  0013/2020އެޖެންސީން ޢާންމުކޮށްފައިވާ އެ އެޖެންސީގެ ޕްރެސް ބްރީފް ނަންބަރު  

 ންނަކަމާއި،  ގެ އެންމެފަހުގެ މަޢުލޫމާތު' އަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮ 19-'ކޯވިޑް

ގެނެސްފައިވަނީ   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ   މައްސަލައިގައި  މިއެހެންކަމުން،   10.4 ބަދަލު  މުސާރައަށް   ފަރާތުގެ 

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

 19-ރާނީ، ކޮވިޑްތަޞްދީުޤކޮށް އެ ާޤނޫނު ގެޒެޓުކުރުމުގެ ކުރިންކަމުގައިވީނަމަވެސް، އެ ާޤނޫނަށް ޢަމަލުކު 

އެ    ނުވަތަ އާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ޢާންމު ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު،  

 12ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމުން،  3ާޤނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހުގައިކަމަށް އެ ާޤނޫނުގެ 

 އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ ޢާންމު ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތަށް ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި  2020މާރިޗު  

)ޢާންމު ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ާޤނޫނު    2020/20މި މައްސަލައަށް ާޤނޫނު ނަންބަރު    ،ރިޢާޔަތްކޮށް

 ބުރަވެވޭކަމާއި،( ތަޠުބީުޤކުރެވޭނެކަމަށް 2020

 19-ސޯޓަކީ ފަތުރުވެރިންނަށް ޚިދުމަތްދޭ ތަނަކަށްވެފައި، ކޮވިޑްމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކުރި ރި 10.5

ދުނި މުޅި  ސަބަބުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގެ  އަސަރުކޮށްފައިވާއިރު،  ސިނާއަތަށް  ފަތުރުވެރިކަމުގެ  ޔޭގެ 

ފަތުރުވެރިކަމަށްވެސް ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތިވެފައިވާކަމަށް ބުރަވެވޭކަމާއި، އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން މައްސަލަ  

ވި ފަރާތުގެ ވިޔަފާރިއަށް ރައްދުވި ފަރާތުން ހިންގާ ރިސޯޓަށް ލިބެމުންދިޔަ އާމްދަނީ ދަށްވެ، މައްސަލަ ރައްދު 

ގެ މި    19-ނުރަނގަޅު އަސަރުކުރާނެ ޙާލަތު މެދުވެރިވެފައިވާކަމަށް ބުރަވެވޭކަމާއި، އެހެންނަމަވެސް، ކޮވިޑް 

ޙާލަތުގައި މުވައްޒަފެއްގެ މުސާރައަށް ބަދަލުގެނެވޭނީ ނުވަތަ އެ މުވައްޒަފެއް މުސާރަ ނުލިބޭ ގޮތަށް ބެހެއްޓޭނީ 

މަްޝވަރާ މުވައްޒަފަކާ  އެއްބަސްވާނަމަކަން  އެ  މުވައްޒަފު  ގެނައުމަށް  ބަދަލު  އެ  ނަންބަރު ކޮށް  ާޤނޫނު 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަށް   9ގެ  (  2020)ޢާންމު ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ާޤނޫނު    2020/20

އަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮންނައިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މުސާރައަށް ގެނެސްފައިވާ ބަދަލަށާއި އޭނާ
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މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ބެހެއްޓުމަށް އޭނާ އެއްބަސްވެފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ 

 މުސާރައަށް ބަދަލު ގެނެވިދާނެކަމަކަށް އަދި އޭނާއަށް މުސާރަ ނުލިބޭ ގޮތަށް ބެހެއްޓިދާނެކަމަކަށް ނުދެކެމެވެ.   

ުމަގިއ ބާަޔްނޮކށަްފިއވާ ުފރަިހަމ ުމާސަރ ަމްއސަަލ ުހށަހިެޅ ަފާރތަށް ެދޭވެނ  ދަެފާރުތްނ ޮސިއުކިރ ަވޒާީފގެ އްެއަބްސުވ .11

ިދުނަމށްފުަހ   ފިައާސ  ުމއަްދަތްށާވ  ޯނިޓްސެގ  ަބާޔްނކޮށްފިައާވ  ެއްއަބްސުވުމަގިއ  ނުެތުމްނ،  ުކނުްފީނަގިއ  ޮގެތްއ 

 ުބނަެފިއާވިއުރ، ައްނަނިވ ަކްނަކން  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒީފިާއްނ ަވިކުކީރަކަމްށ ަމްއސަަލ ރައުްދިވ ަފާރުތްނ

 ފަާހަގުކަރެމެވ.  

ވަނަ ނަންބަރަށް    3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    9  ގެ  2020  ާޤނޫނު  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި  ިޞއްޙަތުގެ  ޢާންމު 11.1

އާ ގުޅިގެން ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރިއަށް ނުރަނގަޅު އަސަރެއް ކޮށްފައިވުމާއެކު،    19-ބެލުމުން، ކޮވިޑް

 ކޮށްފައިވާ ނުރަނގަޅު އަސަރުގެ ސަބަބުން ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ލިބެމުންއައި އާމްދަނީ ދަށްވެ، އެ  އެފަދައިން

މުސާރައާއި   އައިސްފައިވާ  ދެމުން  ކުރިން  މުވައްޒަފުންނަށް  ދެމުންނުގެންދެވޭ  ޢިއާމްދަނީން  ނާޔަތްތައް 

މިންވަރަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރިއަށް އަސަރުކޮށްފައިވާ ޙާލަތުގައި އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި، 

 ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތް ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލުން ހިމެނޭކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

'ޑޮކިއުމަންޓް   11.2 ފަރާތުން  ރައްދުވި  ގެ  11މައްސަލަ  ހުށަހަޅާފައިވާ  '   SUN SIYAM‘ގޮތުގައި 

OLHUVELI OCCUPANCY 2018-2020’    ،ްބެލުމުނ މާރިޗު    2020އަށް  އަހަރުގެ  ވަނަ 

  0މަހުން ފެށިގެން އޮކިއުޕަންސީ ދަށަށް ގޮސް އެ އަހަރުގެ މެއި މަހާއި ޖޫން މަހުގެ އޮކިއުޕަންސީ އަކީ % 

އޮކިއުޕަންސީ ރޭޓް މަޑުމަޑުން މަތިވަމުންދިޔަކަން    އިން ފެށިގެން  2020ކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، ޖުލައި  

ވަނަ އަހަރުގެ އޮކިއުޕަންސީ    2020ގެ ކުރީގެ ދެ އަހަރާ އަޅާ ކިޔާއިރު    2020އެނގެން އޮތްނަމަވެސް،  

  2022ޖަނަވަރީ    16މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން    ވަރަށް ދަށްވެފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، އަދި

ޓް ވަޒީފާއާބެހޭ  ކުންފުނީގެ  ގައި  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ހުށަހަޅާފައިވާ  އޮފް ރައިބިއުނަލަށް  'ސްޓޭޓްމަންޓް 

)ދެލައްކަ   USD 267,481 ވަނަ އަހަރު ކުންފުންޏަށް    2019ކޮމްޕްރެހެންސިވް އިންކަމް' އަށް ބަލާއިރު،  

ވަނަ އަހަރު    2020ނަފާވީނަމަވެސް  ފަސްދޮޅަށް ހަތްހާސް ހަތަރުސަތޭކަ އައްޑިހަ އެއް އެމެރިކާ ޑޮލަރު( ގެ  

3,890,85  USD  ( ްއައ ނުވަދިހަހާސްތިންމިލިއަން  ޑޮލަރު(  ލައްކަ  އެމެރިކާ   އައްޑިހަފަސް 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް   ސަން ސިޔާމް ރިސޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
ނަންބަރު:                            ހުށަހެޅި މައްސަލަ  މަޖޫސްކީރިސްޒާޑް ލުރެންސް   VTR/2020/232މައްސަލަ 

                                             

25 ެގ 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:  

 

އާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވިޔަފާރިއަށް ނުރަނގަޅު އަސަރެއް    19-ވިޑްކޮގެއްލުންވެފައިވާއިރު،  

ފަރާތަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ސަބަބުން  އަސަރުގެ  ނުރަނގަޅު  ކޮށްފައިވާ  އެފަދައިން  ކޮށްފައިވުމާއެކު، 

ކުރިން ދެމުން އައިސްފަ  އެ އާމްދަނީން މުވައްޒަފުންނަށް  ދަށްވެ،  އާމްދަނީ  އިވާ މުސާރައާއި  ލިބެމުންއައި 

ޙާލަތު   އަސަރުކޮށްފައިވާ  ވިޔަފާރިއަށް  ފަރާތުގެ  ވަޒީފާދޭ  މިންވަރަށް  ދެމުންނުގެންދެވޭ  އިނާޔަތްތައް 

 މެދުވެރިވެފައިވާކަމަށް ަޤބޫލުކުރެވެއެވެ.  

ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި    ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(  9  ގެ  2020  ާޤނޫނު  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި  ިޞއްޙަތުގެ  ޢާންމު 11.3

މުސާރައަށް   ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މެދުވެރިވެފައިވާއިރު،  ފަރާތަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ޙާލަތު 

ބަދަލުގެނައުމާއި އޭނާއަށް މުސާރަ ނުލިބޭ ގޮތަށް ބެހެއްޓުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

   ނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.އަން ފަރާތުން އިންކާރުކޮށްފައިވާ ޙާލަތުގައި

ވަނަ ނަންބަރުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ   3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    9ާޤނޫނުގެ    ބަޔާންކުރެވުނުއިސްވެ   11.3.1

ވަނަ މާއްދާގެ   9  ގެފަރާތް ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލެވިދާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މި މާއްދާގެ )ރ(  

ންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ފިޔަވަޅު މުވައްޒަފަކާމެދު އެޅޭނީ، މި މާއްދާގެ )ށ( ( ވަނަ ނ3ަ)ހ( ގެ )

ގައި ބަޔާންކުރާ ޙާލަތަށް ގޮސްފައިވުމާއެކު، އެ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ކުރިން، ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ މާލީ 

މުވައްޒަފުންނަށް   ދޫކޮށްލަންޖެހިފައިވާކަން  މުވައްޒަފުންތަކެއް  ސަބަބުން  ގޯސްވުމުގެ  ޙާލަތު 

އެންގުމަށްފަހު އަދި ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލުމަށް ނިންމާ މުވައްޒަފުން ކަނޑައެޅުމުގައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން 

ކަމަށް   އެންގުމަށްފަހު  މުވައްޒަފުންނަށް  އުސޫލުތައް  ހަމަޖެހިފައިވާ  ޢަމަލުކުރުމަށް 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،  

 )ރ( ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، މި މާއްދާގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގައި، މި މާއްދާގެ  9ހަމަ މި ާޤނޫނުގެ   11.3.2

)ށ( ގައި ބަޔާންކުރާ ޙާލަތް މެދުވެރިވުމުގެ ސަބަބުން ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ މުވައްޒަފަކު ދޫކޮށްލަންވާނީ 

ކަމާއި، އަދި އެފަދައިން   އެތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އޮނިގަނޑު އަލުން އިްޞލާޙުކުރަން ޖެހިގެން

މުވައްޒަފުންގެ އޮނިގަނޑު އިސްލާޙު ކުރުމަކާނުލައި، ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ މުވައްޒަފަކު ދޫކޮށްލުމަށް  

ބޭނުމަށްޓަކައި،  ގެ  މާއްދާގެ )ރ(  މި  ހަމަޖެއްސުމަކީ،  މުވައްޒަފަކު  އެހެން  މަާޤމަށް  އެ  ފަހު 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް   ސަން ސިޔާމް ރިސޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
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ސަބަބެއްކަމު  ސައްޙަ  އޮތް  ދޫކޮށްލުމަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން މުވައްޒަފަކު  ނުބެލެވޭނެކަން  ގައި 

 ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި،  

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(   9  ގެ  2020  ާޤނޫނު  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި  ިޞއްޙަތުގެ   ޢާންމުއެގޮތުން،    11.3.3

މާއްދާތަކުގައި   3ގެ   މި  ބެލުމުން،  އަށް  )ބ(  އަދި  )ރ(  މާޢްދާގެ  މި  ނަންބަރަށާއި،  ވަނަ 

އާ ގުޅިގެން ވަޒީފާދޭ   19-ށްލާ ޙާލަތުކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، ކޮވިޑްމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ދޫކޮ

ފަރާތުގެ ވިޔަފާރިއަށް ނުރަނގަޅު އަސަރެއް ކޮށްފައިވުމާއެކު، އެފަދައިން ކޮށްފައިވާ ނުރަނގަޅު 

އާމްދަނީން  އެ  ދަށްވެ،  އާމްދަނީ  ލިބެމުންއައި  ފަރާތަށް  ވަޒީފާދޭ  ސަބަބުން  އަސަރުގެ 

މުސާރައާއި  މުވައްޒަފުންނަށް އައިސްފައިވާ  ދެމުން  ކުރިން  ދެމުންނުގެންދެވޭ ޢި  ނާޔަތްތައް 

ދޫލޮށްލާ  ވަޒީފާއިން  ޙާލަތުގައި،  އަސަރުކޮށްފައިވާ  ވިޔަފާރިއަށް  ފަރާތުގެ  ވަޒީފާދޭ  މިންވަރަށް 

ކީ މުވައްޒަފު އޭނާގެ މަާޤމުން ރިޑަންޑަންޓް ކުރަންޖެހޭ ޙާލަތުކަމަށް ބުރަވެވޭކަމާއި، އަދި މި ޙާލަތަ 

ދޫކޮށްލަންޖެހޭ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  އިސްލާޙުކުރަންޖެހިގެން  އޮނިގަނޑު  ފަރާތުގެ  ވަޒީފާދޭ 

 ޙާލަތުކަމަށް ބުރަވެވޭކަމާއި،  

ވަނަ   1ވަނަ މާއްދާގެ، )ހ( ގެ    9  ގެ  2020  ާޤނޫނު  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި  ިޞއްޙަތުގެ  ޢާންމު 11.3.4

ޔަވަޅެއް މުވައްޒަފަކާމެދު އެޅޭނީ މި މާއްދާގެ ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފި  2ނަންބަރާއި  

)ނ( ގެ ދަށުން މުވައްޒަފާ މަޝްވަރާކޮށް އެ ބަދަލު ގެނައުމަށް މުވައްޒަފު އެއްބަސްވާނަމަކަން 

ސާފުކޮށް އެނގެން އޮތްނަމަވެސް، މިފަދަ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަށް މުވައްޒަފު އެއްބަސްނުވާ ޙާލަތުގައި 

 ނޫނުގައި ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭ ހިނދު،  ދެން ކަންކުރަންވީގޮތެއް މި ޤާ 

އޭގެ  11.3.5 ބަދަލުގެނެސް  މުސާރައަށް  އޭނާގެ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

އެކަމަށް  ނިންމުމުން،  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ބެހެއްޓުމަށް  ނުލިބޭގޮތަށް  މުސާރަ  ފަހުން 

 ގޮތަށް މުސާރަ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެއްބަސްވެފައިނުވާތީއާއި، ދެފަރާތުން އެއްބަސްވެފައިވާ

ދިނުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާތީ، އެ ވަގުތު މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މާލީ 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް   ސަން ސިޔާމް ރިސޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
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ޙާލަތު ހުރި ގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދެފަރާތުން އެއްބަސްވެފައިވާ ފުރިހަމަ މުސާރަ 

 ދެވޭނެ ާޤބިލުކަން ނެތިގެންކަމަށް ބުރަވެވޭތީއާއި،  

ރައްދުވި   މައްސަލަ 11.3.6 މައްސަލަ  ނަގާފައިނުވާނެކަމަށް  މީހަކު  މަާޤމަށް  އަދާކުރި  ފަރާތް  ހުށަހެޅި 

މައްސަލަ  އަދި  ނެތުމުންނާއި،  އެނގެން  އުވާލާފައިވާކަން  މަާޤމު  އެ  ބުނެފައިވާއިރު،  ފަރާތުން 

އޮނިގަނޑު ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މުވައްޒަފުންގެ  

އިްޞލާޙުކުރަންޖެހިގެން މުވައްޒަފުންތަކެއް ދޫކޮށްލަން ނިންމައިގެން ނޫންކަން އެނގެން އޮތުމުން، 

 ނުރައްކަލުގެ   ކުއްލި   ިޞއްޙަތުގެ  ޢާންމު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ  

އްދާގެ )ރ( އަދި )ބ( ވަނަ ނަންބަރާއި، މި މާ  3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    9  ގެ  2020  ާޤނޫނު

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތު މެދުވެރިވެގެން ނޫންކަމަށް ބުރަވެވޭކަމާއި،  

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(   9  ގެ  2020  ާޤނޫނު  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި  ިޞއްޙަތުގެ  ޢާންމު އެގޮތުން،   11.3.7

އެކަމާ ގުޅިގެން   ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތު މައްސަލަ ރައްދުވި ކުންފުންޏަށް މެދުވެރިވެފައިވާއިރު،

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް   2ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފިޔަވަޅާއި    1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  

ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނިންމުމަށް  ނިންމި  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

 ރައްދުވި ފަރާތުން އެއްބަސްވެފައިނުވުމުން، އޭނާއަށް އިތުރު ވަޒީފާއެއް ހަމަޖައްސައިދޭން މައްސަލަ

އެންމެ  ޙާލަތުގައި،  ނެތް  ގޮތެއް  ހަމަޖައްސައިދެވޭނެ  ވަޒީފާއެއްވެސް  އިތުރު  މަސައްކަތްކޮށް 

ޢަދުލުވެރި ގޮތަކީ އޭނާއަށް ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނޯޓިސް ދިނުމަށްފަހު އޭނާ 

ހުށަހެ ބުރަވެވޭތީ، މައްސަލަ  ދޫކޮށްލުންކަމަށް  ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއިން  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ޅި 

 ބުރަވެވެއެވެ.    ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުކުރުމަށްފަހު ކަމުގައިމައުޫޟޢީ  އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެން

އިޖުރާއީ   .12 ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ޢަދުލުވެރިކަން  މައްސަލަ 

މައްސަލަ ރައްދުވި ކުންފުންޏަށް ދިމާވެފައިވާ  މާލީ ދަތިކަމާއި ގުޅިގެން އެވަގުތު  ވަޒަންކުރާއިރު،  ާޤއިމުކޮށްފައިވޭތޯ

ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އެފަދައިން މައްސަލަ  ން ނޫންގޮތެއް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ނެތްކަމަށް  މުވައްޒަފު ދޫކޮށްލު

އެފަރާތް ޚިޔާރުކުރެވުނު ގޮތް އެފަރާތަށް އަންގާފައިނުވާކަމާއި،  ސީދާ    ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި  ހުށަހެޅި ފަރާތް



 

 ރައްދުވާގޮތަށް   ސަން ސިޔާމް ރިސޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
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ވަނަ މާއްދާގައި    25)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ނަންބަރު    ާޤނޫނުއެފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި  

މައް ދިނުމަށް  ފައިސާ  މުއްދަތަށްވާ  ނޯޓިސްގެ  ނިންމާފައިވާއިރު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  ސަލަ 

ފަރާތް   އެފައިސާވެސް ފުރިހަމައަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދީފައިނުވާތީ މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި 

ާޤއިމުކޮށްފައިވާކަމަށް  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  ވަކިކުރެވުނުއިރު،  އެފަރާތް  ވަޒީފާއިން  އަދާކުރަމުންދިޔަ 

 ބުރަނުވެވެއެވެ. 

އިސްވެ ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން އެހެން ހުރުމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މުސާރައަށް ބަދަލު ގެނައުމަށާއި  .13

އްޓުމަށް އޭނާ އެއްބަސްވެފައި ނުވާއިރު، އޭނާގެ މުސާރައަށް ބަދަލު ގެނެސް އަދި މުސާރަ  މުސާރަނުލިބޭ ގޮތަށް ބެހެ

ގެނެސްފައިވަނީ   ބަދަލު  މުސާރައަށް  އޭނާގެ  އެގޮތުން،  ބުރަނުވެވޭކަމާއި،  ބެހެއްޓިދާނެކަމަށް  ގޮތަށް    1ނުލިބޭ 

 އިން ފެށިގެންކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،  2020އޭޕްރިލް 

' ގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ، ލިޔުމަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި 2ވި ފަރާތުން 'ޑޮކިއުމަންޓް  މައްސަލަ ރައްދު  .13.1

ކަމަށް ލުީޞގެ ނިޔަލަށް މުސާރަގެ ގޮތުގައި ދީފައިވާ ޢަދަދުގެ ތަފް   2020  ފަރާތަށް އޭޕްރިލް އިން އޮގަސްޓު 

މުސާރަ ބެލުމުން  ލިޔުމަށް  މި  ބުނެފައިވާއިރު،  ފަރާތުން  ރައްދުވި  ގޮތުގައި މައްސަލަ   USD އިގެ 

ޖަމާކޮށްފައިވާކަން އެނގެން   (ތިރީސް ތިން ސެންޓް  މެރިކާ ޑޮލަރު)ތިންހާސް ހަސަތޭކަ     3,600.33

 އޮންނަކަމާއި،  

' ގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުމަކީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި 3މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން 'ޑޮކިއުމަންޓް   .13.2

ނޯޓިސްގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ދިންކަމުގެ ތަފްޞީލްކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ފަރާތަށް  

ފަރާތަށް ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބެލުމުން  ލިޔުމަށް  މި  )ތިންހާސް   USD 3,600.33 ބުނެފައިވާއިރު، 

ޖަމާކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، އަދި މީގެ  (ހަސަތޭކަ މެރިކާ ޑޮލަރު ތިރީސް ތިން ސެންޓް

 & NOTICE 2 Month Pay (with July‘އިތުރުން މި ލިޔެކިޔުމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ،  

August 2020 Salary)’  ިގޮތުގައ މުސާރައިގެ  ބެލުމުން،  ލިޔުމަށް      USD ޖަހާފައިވާ 

އަށް  ހަތަރު)  4,258.39 ފަންސާސް  ދުއިސައްތަ  ޑޮލަރު  ހާސް  ސެންޓް(   މެރިކާ  ނުވަ  ތިރީސް 

 2020އޭޕްރިލް    1ޖަމާކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، އެގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  
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ގައ އިން ފެށިގެން އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ނިޔަލަށް، މުސާރައިގެ ގޮތުގައާއި ނޯޓިސް މުއްދަތުގެ ގޮތު

)ހަތްހާސް އައްސަތޭކަ ފަންސާސް އަށް   USD  7,858.72ދީފައިވާ ފައިސާ ގެ ޖުމްލަ ޢަދަދަކީ  

 ކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،ދެ ސެންޓް( ހަތްދިހަ  އެމެރިކާ ޑޮލަރު

'އެގްޒިބިޓް   .13.3 ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ހުށަހަޅާފައިވާ  1މައްސަލަ  ގޮތުގައި  ގެ   '‘CONTRACT OF 

EMPLOYMENT AND JOB DESCRIPTION’    ީއެއްބަސްވުމަކ މި  ބެލުމުން،  އަށް 

ފަރާތުން   ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތާއެކު  ހުށަހެޅި  ވެފައިވާ    2019  ޑިސެންބަރު  12މައްސަލަ  ގައި 

އްކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، މި އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެ

މުސާރައަކީ   ޑޮލަރު)ދިހަހާސް  USD  10,000ފަރާތުގެ  އޮންނަކަމާއި،  (  އެމެރިކާ  އެނގެން  ކަން 

އޭޕްރިލް    1އެހެންކަމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މުސާރައަށް ބަދަލު ގެނެސްފައިވާ ތާރީޚްކަމަށްވާ  

ގެ ނިޔަލަށް،   2020  އޮގަސްޓު  17އިން ފެށިގެން އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚް ކަމަށްވާ    2020

ދެފަރާތުން އެއްބަސްވެފައިވާ ފުރިހަމަ މުސާރަ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބެންޖެހޭކަމަށް ބުރަވެވޭތީއާއި، 

އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނޯޓިސްގެ މުއްދަތުގެ ބަދަލުގައި ދީފައިވާ ފައިސާ ހިސާބުކޮށްފައިވަނީ  

ޅި ފަރާތުގެ މުސާރައަށް ގެނައި ބަދަލަށް ބިނާކޮށްކަން އެނގެން  ގައި މައްސަލަ ހުށަހެ  2020އޭޕްރިލް    1

ބިނާކޮށް   މުސާރައަށް  އެއްބަސްވެފައިވާ  ދެފަރާތުން  ފައިސާއަކީވެސް  މުއްދަތުގެ  ނޯޓިސްގެ  އޮތުމުން، 

 ހިސާބުކުރަންޖެހޭ ޢަދަދެއްކަމަށް ބުރަވެވޭތީ، 

ށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ގެ ނިޔަލަ  2020  އޮގަސްޓު  17އިން ފެށިގެން    2020އޭޕްރިލް    1 .13.4

 USD  65,483.87 މުސާރައިގެ ގޮތުގަ އާއި ނޯޓިސްގެ މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭ ޖުމްލަ ޢަދަދަކީ  

ފަ ސެންޓް)  ހަތް  އަށްޑިހަ  ޑޮލަރު  އެމެރިކާ  ތިން  އައްޑިހަ  ހަތަރުސަތޭކަ  ފަސްހާސް   ކަން (  ސްދޮޅަސް 

އާއި މުސާރައިގެ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނޯޓިސް ފައިސާ އެނގެން އޮންނަކަމާއި، އެގޮތުން މި ޢަދަދުން

)ހަތްހާސް އައްސަތޭކަ ފަންސާސް އަށް އެމެރިކާ    USD  7,858.72  ގެ ގޮތުގައި ދީފައިވާގޮތުގައި  

) ފަންސާސް    USD  57,626.2     ދަށްވާއުނިކުރުމަށްފަހު ޖެހޭ ޢަދަ   ޑޮލަރު ހަތްދިހަ ދެ ސެންޓް(

 އި،  ނަގައިދިނުމަށާ ހަތްހާސް ހަސަތޭކަ ސައްީބސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު ތިން ސެންޓް(



 

 ރައްދުވާގޮތަށް   ސަން ސިޔާމް ރިސޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
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މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިއިރުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން   .13.5

  22/ 2016)ަވޒާީފއާބޭެހ ޤޫާނުނ( އަށް ާޤޫނުނ ަނނަްބުރ    2/2008ާޤޫނުނ ންަނަބުރ  މުކޮށްފައިނުވާތީ،  ާޤއި

ަވނަ ިއޞާްލުޙ ެގަނުއުމެގ ާޤޫނނު( ގެ ަދުށން    5)ވަޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނ( އަށް    2/ 2008)ާޤޫނުނ ންަނަބރު  

ާޤޫނުނގެ   ެއ  ިއޞާްލުޙތަަކށްފުަހ،  ަދށްުނ،   87ެގެނުވުނ  ގެ  )ށ(  ާމއާްދެގ  ުހށެަހޅި    ަވނަ  ަމްއސަަލ 

 USD 10,000ގެ ުމާސަރ ބަދުަލުކުރުމެގ ުކިރްނ ިލެބުމްނ ައއި މުަހ ުމާސަރައްށާވ  ާރުތަފާރަތްށ އަެފ

ޑަޮލުރ(  ެއެމިރާކ  ަނަގއިިދ  1  ، )ދިހާަހްސ  ންިސަބުތން  ަމސުްދވުަހެގ  މި  )ެއެކއް(  ަކނޑަައަޅިއ  ުނަމށް 

 ޭމުރުމްނ ިމ ަމްއސަަލ ިންނަމން ެފެނެއެވ. 
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 މައްސަލައިގެ ނިންމުން 

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

)ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު: ،  ރިސްޑާޒް ލުރެންސް މަޖޫސްކީމަޖިލީހުގައި ދެފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބެލިއިރު،  

XDC873580)،  06    ުޖެނެރަލް    2019ޑިސެންބަރ މޯލްޑިވްސްގެ  ސްޕާ  އެންޑް  ބީޗް  އޮޅުވެލި  ފެށިގެން  އިން 

މެނޭޖަރެއްގެ މަާޤމުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ާޤނޫނުއަސާސީއާއި ާޤނޫނު ނަންބަރު  

ނައިޒޭަޝންގެ "ޓަރމިނޭަޝން އޮފް އެމްޕްލޯއިމަންޓް  )ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( އާއި އިންޓަރނޭަޝނަލް ލޭބަރ އޯގަ  2/2008

( އިން ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް 158" )ނަންބަރު  1982ކޮންވެަޝން  

ނޫނު( ގެ  )ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤ  2/2008ނޫނު ނަންބަރު  ލިބިދޭ ާޤނޫނީ ރައްކާތެރިކަމާއި އަސާސީ ޙައްުޤތައް ނިގުޅައިގަނެ، ާޤ

ވަނަ ދުވަހު މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް ވަޒީފާއިން   2020އޮގަސްޓު    17ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތާއި ޚިލާފަށް    21

  01ވަކިކޮށްފައިވާތީ، މައްސަލަ ބަލާ ނިމުމާ ހަމައަށް ރިސްޑާޒް ލުރެންސް މަޖޫސްކީ އަށް ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން  

)ފަންސާސް   USD -/57,625.80ގެ ނިޔަލަށް ލިބެންޖެހި ނުލިބިވާ    2020ގަސްޓު  އޮ   17އިން    2020އެޕްރީލް  

ހަތްހާސް ހަސަތޭކަ ފަންސަވީސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު އައްޑިހަ ސެންޓް( އަދި ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ ދަށުން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ  

ހައްުޤތަކާއި ރައްކާތެރިކަން ނިގުޅައިގަނެ ވަޒީފާގެ ރައްކާތެރިކަމުން ރިސްޑާޒް ލުރެންސް މަޖޫސްކީ މަޙްރޫމުކޮށްފައިވާތީވެ  

ޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތި ކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އެދި ރިސްޑާޒް ލުރެންސް  އެފަރާތް ވަ 

ރައްދުވާގޮތަށްމަޖޫސްކީގެ   ލިމިޓެޑަށް  ޕްރައިވެޓް  ރިސޯޓްސް  ިޝޔާމް  ސަން   ގައި   2020ނޮވެންބަރު    15  ފަރާތުން 

 މި މައްސަލައިގައި،   ވާހުށަހަޅެމުން ބަލާފައި  ޓްރައިބިއުނަލަށް ވަޒީފާއާބެހޭ

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތު މައްސަލަ    9  ގެ  2020  ާޤނޫނު   ނުރައްކަލުގެ   ކުއްލި   ިޞއްޙަތުގެ  ޢާންމު

  2ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފިޔަވަޅާއި    1ރައްދުވި ކުންފުންޏަށް މެދުވެރިވެފައިވާއިރު، އެކަމާ ގުޅިގެން މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  

މަ  ނިންމުމަށް  ނިންމި  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އެޅުމަށް  ފިޔަވަޅު  ނަންބަރުގައިވާ  ފަރާތުން  ވަނަ  ހުށަހެޅި  އްސަލަ 

އެއްބަސްވެފައިނުވުމުން، އޭނާއަށް އިތުރު ވަޒީފާއެއް ހަމަޖައްސައިދޭން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މަސައްކަތްކޮށް އިތުރު 

ގައި  ވަޒީފާއެއްވެސް ހަމަޖައްސައިދެވޭނެ ގޮތެއް ނެތް ޙާލަތުގައި، އެންމެ ޢަދުލުވެރި ގޮތަކީ އޭނާއަށް ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމު 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނޯޓިސް ދިނުމަށްފަހު އޭނާ ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލުންކަމަށް ބުރަވެވޭތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން  



 

 ރައްދުވާގޮތަށް   ސަން ސިޔާމް ރިސޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
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ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެން މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުކުރުމަށްފަހު ކަމުގައި ބުރަވެވުނު ނަމަވެސް،  

ހުށަ ާޤއިމުކޮށްފައިނުވާތީ،  މައްސަލަ  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ނަންބަރު  ހެޅި  ާޤނޫނު 

އެފަރާތަށް އެއް މަސްދުވަހުގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން    87ގެ  )ވަޒީފައާބެހޭ ާޤނޫނު(    2008/2

 ނަގައިދިނުމަށާއި، )ދިހަހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު(  USD 10,000ހޭ ޖެ

ގެ ނިޔަލަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގަ    2020އޮގަސްޓު    17އިން ފެށިގެން    2020އޭޕްރިލް    1

ޢަދަދަކީ   ޖުމްލަ  ލިބެންޖެހޭ  ގޮތުގައި  މުއްދަތުގެ  ނޯޓިސްގެ  ފަ USD  65,483.87 އާއި  ފަސްހާސް  )  ސްދޮޅަސް 

މައްސަލަ  ކަން އެނގެން އޮންނައިރު، މި ޢަދަދުން  (ތް ސެންޓްހަތަރުސަތޭކަ އައްޑިހަ ތިން އެމެރިކާ ޑޮލަރު އަށްޑިހަ ހަ

ދީފައިވާ   ގޮތުގައި  މުސާރައިގެ  ފައިސާއާއި  ނޯޓިސް  ފަރާތަށް  އައްސަތޭކަ    USD  7,858.72ހުށަހެޅި  )ހަތްހާސް 

ދެ ސެންޓް( ހަތްދިހަ  ޑޮލަރު  އެމެރިކާ  އަށް  ޢަދަދަށްވާ    ފަންސާސް  ޖެހޭ  )  USD  57,626.2 އުނިކުރުމަށްފަހު 

 ނަގައިދިނުމަށް ކަނޑައަޅައި، ފަންސާސް ހަތްހާސް ހަސަތޭކަ ސައްީބސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު ތިން ސެންޓް(

ސާޅީސް )  45އިން ފެށިގެން )ރަސްމީ ބަންދު ނޫން(    2022ޖަނަވަރީ    17އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ކަންތައްތައް މިއަދު  

)ތިނެއް(   3ތަންފީޒުކުރުމަށްފަހު އެކަންތައްތައް ހަމަޖެހޭތާ )ރަސްމީ ބަންދު ނޫން(  ( ދުވަހުގެ ތެރޭ ފުރިހަމައަށް  ފަހެއް

ސަން ިޝޔާމް ރިސޯޓްސް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިޔުމުން އެންގުމަށް، މި މައްސަލަ ރައްދުވި    ގައިދުވަހުގެ ތެރޭ

 .މައިފީމެވެމައްޗަށް އަންގައި އަމުރުކޮށް މި މައްސަލަ ނިން  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ

 1443ޖުމާދަލްއާޚިރާ   14
 2022ޖަނަވަރީ  17

 މި މައްސަލަ ަބލައި ނިންމީ

                     
 މަރްޔަމް ޝަމްޢާ އިބްރާހީމް 

 ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލްގެ މެންަބރު


