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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

 VTR/2021/61 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2020ޑިސެންބަރު  08 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2022ޖޫން  16 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 (ސްކޮޓްލޭންޑް، ހއ. ދިއްދޫ) ޡިމް މުޙައްމަދުޢާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 
 A289932) :)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންަބރު

 (މޯނިންގްލޯރީ، ހއ. ދިއްދޫ) ުބޝްރީهللا ޢަްބދު
 A288976) :ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންަބރު)ދިވެހި 

 (މާގަލަ، ހއ. ދިއްދޫ) ޙުސައިން ސާޖިދު
 A289943) :)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންަބރު

 (ނުޒުހާމަންޒިލް، ހއ. ދިއްދޫ) މޫސާ ނަޢީމް
 A083516) :)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންަބރު

 (ފިޔަ، ހއ. ދިއްދޫ) ރަޝީދުهللا ޢަްބދު
 A084149) :)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންަބރު

 (އ. ދިއްދޫނަސްފަރު، ހ) ޢަލީ ރަޝީދު
 A065306) :)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންަބރު
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 (ނިޝާން، ހއ. ދިއްދޫ) އިްބރާހީމް ޝަފީޤް
 A258077) :ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންަބރު)ދިވެހި 

 (އަލިތަރި، ހއ. ދިއްދޫ) ރަޝީދުهللا ޢަްބދު
 A084195) :)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންަބރު

 ( ހަމީދީގުލްޝަން، ހއ. ދިއްދޫ) އިްބރާހީމް ޙަމީދު
 A291573) :)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންަބރު

 (ނިރޮޅު، ހއ. ދިއްދޫ)މޫސާ ސަމީޙު 
 A291169) :)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންަބރު

 ( ލާޖުތުލުސްމީ، ހއ. ދިއްދޫ) އިްބރާހީމް ރަޝީދު
 A291446) :)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންަބރު

 (މޫންސްޓަރ، ހއ. ދިއްދޫ) މުޙައްމަދު ރަޝީދު
 A290960) :ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންަބރު)ދިވެހި 

 (ޭބކެނިބގެ، ހއ. ދިއްދޫ) ޙުސައިން ޝިފާޒް
 A289206) :)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންަބރު

 (ރޯޝަންވާދީ، ހއ. ދިއްދޫ) އަޙްމަދު ޝާކިރު
 A122604) :)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންަބރު

 ( ސަނީސައިޑް، ހއ. ދިއްދޫ) އިްބރާހީމް ރަޝީދު
 A046058) :)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންަބރު

 (މަނާގެ، ހއ. ދިއްދޫ) އަޙްމަދު ރަޝީދު
 A083973) :)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންަބރު

 (އަސުރުމާހިޔާ، ހއ. ދިއްދޫ) އަޙްމަދު ރަޝީދު
 A290128) :ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންަބރު)ދިވެހި 
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 .އެޗް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްޖޭ.އޭ.އާރު މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 
 (C-0146/2014 :)ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންަބރު

  
 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

:  ނަންބަރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި)(  ދިއްދޫ.  ހއ  ސްކޮޓްލޭންޑް،)  މުޙައްމަދު  ޢާޡިމް  މި މައްސަލައަކީ

(A289932ުޢަބްދ : ނަންބަރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން   ދިވެހި)(  ދިއްދޫ.  ހއ  މޯނިންގްލޯރީ،)  ބުްޝރީ هللا، 

A288976ްނަންބަރު  ކާޑު   އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި)(  ދިއްދޫ.  ހއ  މާގަލަ،)  ސާޖިދު  (، ޙުސައިނ  :(A289943 ،

 هللا(، ޢަބްދA083516ު:  ނަންބަރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި)(  ދިއްދޫ.  ހއ  ނުޒުހާމަންޒިލް،)  ނަޢީމް  މޫސާ

  ނަސްފަރު، )  ރަޝީދު  (، ޢަލA084149ީ:  ނަންބަރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ   ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި)(  ދިއްދޫ.  ހއ  ފިޔަ،)  ރަީޝދު

.  ހއ   ނިާޝން،)  ޝަފީްޤ  (، އިބްރާހީމް A065306:  ނަންބަރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި)(  ދިއްދޫ.  ހއ

(  ދިއްދޫ.  ހއ  އަލިތަރި،)  ރަޝީދު هللا(، ޢަބްދA258077ު:  ނަންބަރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ   ރައްޔިތެއްކަން   ދިވެހި)(  ދިއްދޫ

( ދިއްދޫ.  ހއ  ހަމީދީގުލްަޝން،)  ޙަމީދު  (، އިބްރާހީމA084195ް:  ނަންބަރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި)

މޫސA291573ާ:  ނަންބަރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި)   ދިވެހި )(  ދިއްދޫ.  ހއ  ނިރޮޅު،)  ސަމީޙު  (، 

  ދިވެހި )(  ދިއްދޫ.  ހއ  ލާޖުތުލުސްމީ،)  ރަޝީދު  އިބްރާހީމް(،  A291169:  ނަންބަރު  ކާޑު   އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން

މުޙައްމަދA291446ު:  ނަންބަރު  ކާޑު   އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން   ދިވެހި )(  ދިއްދޫ.  ހއ  މޫންސްޓަރ،)  ރަޝީދު  (، 

ޙުސައިނA290960ް:  ނަންބަރު  ކާޑު   އަންގައިދޭ   ރައްޔިތެއްކަން   ދިވެހި )(  ދިއްދޫ.  ހއ  ބޭކެނބިގެ،)  ިޝފާޒް  (، 

އަޙްމަދA289206ު:  ނަންބަރު  ކާޑު   އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން   ދިވެހި )(  ދިއްދޫ.  ހއ  ރޯަޝންވާދީ،)  ާޝކިރު  (، 

އިބްރާހީމA122604ް:  ނަންބަރު  ކާޑު   އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން   ދިވެހި )(  ދިއްދޫ.  ހއ  ސަނީސައިޑް،)  ރަޝީދު  (، 

  ރައްޔިތެއްކަން   ދިވެހި)(  ދިއްދޫ.  ހއ  މަނާގެ،)  ރަޝީދު  (، އަޙްމަދA046058ު:  ނަންބަރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން

  ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި)(  ދިއްދޫ .  ހއ  އަސުރުމާހިޔާ،)  ރަީޝދު  ( އަދި އަޙްމަދA083973ު:  ނަންބަރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ

)ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭަޝން    ލިމިޓެޑް  އިވެޓްޕްރަ  .އެޗް މޯލްޑިވްސްޖޭ.އޭ.އާރު(  A290128:  ނަންބަރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ
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އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް   (C-0146/2014:  ނަންބަރު ވަޒީފާ  ރިސޯޓުގައި  މަނަފަރު  ޖޭއޭ  އަންނަ  ހިންގަމުން  ދަށުން   ގެ 

އެންގުމަކާނުލައި   އިތުރު ސަބަބެއް  އިޢުލާންކުރިކަމަށްބުނެ،  ރިޑަންޑަންސީ  ގައި    2020ސެޕްޓެންބަރު    08ކުންފުނިން 

ޚިލާފަށްކަމަށް  ވަޒީފާއިން   ގަވާއިދާ  ާޤނޫނާ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  އެފަރާތްތައް  ވަކިކޮށްފައިވާތީ، 

ކަނޑައަޅުއްވައިދެއްވައި، މި މައްސަލައިގައި މަޢުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި، އިޖުރާޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމްކޮށްފައިނުވާތީ،  

ޙާލެއްގައި  އެއްވެސް  ފަރާތްތަކަކީ  ހުށަހެޅި  ނޫންކަމަށް   މައްސަލަ  ފަރާތްތަކެއް  ވަކިވެފައިވާ  ވަޒީފާއިން 

އާއި  މުސާރަ  ބަދަލާއި،  ގެއްލުމުގެ  އެންމެހައި  ލިބުނު  ސަބަބުން  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  ކަނޑައަޅުއްވައިދެއްވައި، 

މުން ބަލާފައިވާ ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅު  2020ޑިސެންބަރު    08ދިނުމަށް އެދި  ޢިނާޔަތްތަކާއެކު ނަގައި 

 މައްސަލައެކެވެ.  

 މެންބަރުގެ ރައުޔު 

 ޒުހައިރުގެ ރައުޔު هللا އާމިނަތު ޢަބްދު

  :މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން 

  ރައްޔިތެއްކަން   ދިވެހި)(  ދިއްދޫ.  ހއ  ސްކޮޓްލޭންޑް،)  މުޙައްމަދު  ޢާޡިމް  ތައް ކަމުގައިވާމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް .1

  ރައްޔިތެއްކަން   ދިވެހި)(  ދިއްދޫ.  ހއ  މޯނިންގްލޯރީ،)   ބުްޝރީ هللاޢަބްދު ،  A289932):  ނަންބަރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ 

  ރައްޔިތެއްކަން   ދިވެހި)(  ދިއްދޫ.  ހއ  މާގަލަ،)  ސާޖިދު   ޙުސައިން(،  A288976:  ނަންބަރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ

  ރައްޔިތެއްކަން   ދިވެހި)(  ދިއްދޫ.  ހއ   ނުޒުހާމަންޒިލް،)  ނަޢީމް  މޫސާ،  A289943):  ނަންބަރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ

  ރައްޔިތެއްކަން   ދިވެހި)(  ދިއްދޫ.  ހއ  ފިޔަ،)  ރަީޝދު هللاޢަބްދު(،  A083516:  ނަންބަރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ

  ރައްޔިތެއްކަން   ދިވެހި)(  ދިއްދޫ.  ހއ  ނަސްފަރު،)  ރަީޝދު  ޢަލީ(،  A084149:  ނަންބަރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ

  ރައްޔިތެއްކަން   ދިވެހި)(  ދިއްދޫ.  ހއ  ނިާޝން،)  ޝަފީޤް   އިބްރާހީމް(،  A065306:  ނަންބަރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ

  ރައްޔިތެއްކަން   ދިވެހި)(  ދިއްދޫ.  ހއ  އަލިތަރި،)  ރަޝީދު هللاޢަބްދު(،  A258077:  ނަންބަރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ

  ރައްޔިތެއްކަން   ދިވެހި)(  ދޫދިއް .  ހއ  ހަމީދީގުލްަޝން،)  ޙަމީދު  އިބްރާހީމް(،  A084195:  ނަންބަރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ
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  އަންގައިދޭ   ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި)(  ދިއްދޫ.  ހއ  ނިރޮޅު،)  ސަމީޙު  މޫސާ(،  A291573:  ނަންބަރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ

  އަންގައިދޭ   ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި)(  ދިއްދޫ.  ހއ  ލާޖުތުލުސްމީ،)  ރަޝީދު  އިބްރާހީމް(،  A291169:  ނަންބަރު  ކާޑު

  އަންގައިދޭ   ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި)(  ދިއްދޫ.  ހއ  މޫންސްޓަރ،)  ރަޝީދު  މުޙައްމަދު(،  A291446:  ނަންބަރު  ކާޑު

 އަންގައިދޭ   ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި)(  ދިއްދޫ.  ހއ  ބޭކެނބިގެ،)  ިޝފާޒް  ޙުސައިން(،  A290960:  ނަންބަރު  ކާޑު

  އަންގައިދޭ   ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި)(  ދިއްދޫ.  ހއ  ރޯަޝންވާދީ، )  ޝާކިރު  އަޙްމަދު(، A289206:  ނަންބަރު  ކާޑު

  އަންގައިދޭ   ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި)(  ދިއްދޫ.  ހއ  ސަނީސައިޑް،)  ރަޝީދު  އިބްރާހީމް(،  A122604:  ނަންބަރު  ކާޑު

 ކާޑު   އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި)(  ދިއްދޫ.  ހއ   މަނާގެ،)  ރަޝީދު  އަޙްމަދު(،  A046058:  ނަންބަރު  ކާޑު

  އަންގައިދޭ   ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި)(  ދިއްދޫ.  ހއ  އަސުރުމާހިޔާ،)  ރަީޝދު  އަޙްމަދު  އަދި  (A083973:  ނަންބަރު

ތުގައި މުޚާޠަބުކުރެވޭ ފަރާތް(  " ގެ ގޮތައް)މީގެ ފަހުން "މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް(،  A290128:  ނަންބަރު  ކާޑު

މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެގޮތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  

  އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރުމުން

  ލިމިޓެޑް   ޕްރައިވެޓް  .އެޗް މޯލްޑިވްސްޖޭ.އޭ.އާރުން ގޮސްފައިވަނީ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް ވަޒީފާ އަދާކުރަމު 1.1

ރައްދުވި ފަރާތް" ގެ    )މީގެ ފަހުން "މައްސަލަ  (C-0146/2014:  )ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭަޝން ނަންބަރު

މައްސަލަ ހުށަހެޅި    ރިސޯޓުގައިކަމަށާއި،ގެ ދަށުން ހިންގަމުންދާ ޖޭ.އޭ މަނަފަރު    ގޮތުގައި މުޚާޠަބުކުރެވޭ ފަރާތް(

ފަރާތްތައް   ތައްފަރާތް ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަސާސަކީ،  ހުށަހެޅުމުގެ  ަޝކުވާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ 

ފަރާތުގެ   ރައްދުވި  ދަނިކޮށް،  ރިސޯޓުގައި  މައްސަލަ  އަދާކުރަމުން  ރިޑަންޑަންސީ  ވަޒީފާ  ކުންފުނިން 

އިއިޢުލާންކުރިކަމަށްބުނެ އެންގުމަކާނުލައި،  ސަބަބެއް  ވަޒީފާއިން   2020ސެޕްޓެންބަރު    08  ތުރު  ގައި 

ޢަދުލުވެރިކަން  ތީކަމަށާއި،  ވަކިކޮށްފައިވާ އިޖުރާޢީ  ޢަދުލުވެރިކަމާއި،  މަޢުޫޟޢީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ކަމަށް ާޤއިމްކޮށްފައިނުވާތީ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ާޤނޫނާ    އެދިފައިވަނީ،  ތަކުން ހުށަހެޅި ފަރާތް  މައްސަލަ .2

ޚިލާފަށް މަޢުޫޟޢީ  ގަވާއިދާ  މައްސަލައިގައި  މި  ކަނޑައަޅުއްވައިދެއްވައި،  އިޖުރާޢީ  ކަމަށް  ޢަދުލުވެރިކަމާއި، 
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ޅި ފަރާތްތަކަކީ އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާ  ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމްކޮށްފައިނުވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެ

ފަރާތްތަކެއް ނޫންކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވައިދެއްވައި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު އެންމެހައި ގެއްލުމުގެ  

ހުށަހެޅި 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން    ބަދަލާއި، މުސާރަ އާއި ޢިނާޔަތްތަކާއެކު ނަގައިދެއްވުންކަން 

 ފޯމު' އަށް ނަޒަރުކުރުމުން އެނގެން އޮވެއެވެ. 

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

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

 އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ރައްދުވި 3.1 މައްސަލަ  ފަރާތްތަކާމެދު  ހުށަހެޅި  ޢަމަލެއް    މައްސަލަ  ޚިލާފު  ާޤނޫނާ  އެއްވެސް  ފަރާތުން 

-ސާއެއްކަމަށްވާ ކޮވިޑްހިންގާފައިނުވާނެކަމަށާއި، އެހެނީ މުޅި ދުނިޔެއަށް ދިމާވި ިޞއްޙީ އަދި އިްޤތިާޞދީ ކާރި 

ގައި    2020މާރިޗު   27ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އާދަޔާ ޚިލާފަށް ދަށްވެގެން ދިޔަކަމަށާއި،   އާ ގުޅިގެން  19

މާލީ    ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރުތައް ބަންދުކުރުމާއެކު، ރިސޯޓުގެ ވިޔަފާރިވެސް މުޅިން ހުއްޓުމަކަށް އައިސް

ގައި އެކަމުގެ    2020އެޕްރީލް    01  އި،ފަރާތަށް މަޖުބޫރުވިކަމަށާ  ސަލަ ރައްދުވިބައެއް ފިޔަވަޅުތައް އަޅަން މައް 

އާއި ވާހަކަ  އަޅާ  ފިޔަވަޅުތައް  ބައެއް  ސަބަބުން،  ދަތިތަކުގެ  ދިމާވެފައިވާ  މުވައްޒަފުން   ސަބަބުން   ،

 ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  މަދުކުރަންޖެހިދާނެކަން މުވައްޒަފުންނާ ހިއްސާކޮށްފައިވާނެކަމަށް

ގެ ސަބަބުން އިްޤތިޞާދަށްވާނެ ގޮތެއްގެ ޔަީޤންކަން ނެތުމާއި، ޓޫރިސްޓުން އަންނާނެ ދުވަހެއް    19-ކޮވިޑް 3.2

އަދި އަޔަސް އަންނާނެ މިންވަރަކާއި، އެއީ ހުއްޓުމެއްނެތި އަންނަ އައުމެއްކަން ޔަީޤންވާނެ ގޮތެއް  ނޭނގުމާއި،  

 01ފަރާތަށް މަޖުބޫރުވިކަމަށާއި،    މުވައްޒަފުން ރިޑަންޑަންޓްކުރުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވިނެތުމުން، ބައެއް  

މުވައްޒަފުން    2020އެޕްރީލް   ގޮތަކުން  ކޮންމެވެސް  ބަންދުކުރިނަމަވެސް،  ރިސޯޓު  ފެށިގެން  ތާރީޙުން 

ކޮވިޑް މަސައްކަތްކޮށް،  ދުނިޔޭގައިވެސް    19-ރިޓެއިންކުރުމަށް  މުޅި  ޙާލަތު  ރިސޯޓު ދަށަށްގޮގެ  ސް، 

ތިގެން މުވައްޒަފުންނަށްވެސް އެންމެ  އޮޕަރޭަޝނަށް ގެނެވޭނެ ދުވަހެއް ޔަީޤންނުވުމުން، ދެން އެހެން ގޮތެއް ނެ
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، މުވައްޒަފުން  ގެއްލުން ކުޑަ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި، "ގުޑްވިލް" އެއްގެ ގޮތުން ބަދަލެއް ދިނުމާއެކު

އާ ގުޅިގެން ރިސޯޓުގައި    19-ގައި ކޮވިޑް  2020އޮގަސްޓު    01އި،  މަދުކުރުމަށް ރިސޯޓަށް މަޖުބޫރުވިކަމަށާ

އޮގަސްޓު    17ޢަމަލުކުރާނެ ރިޑަންޑަންސީ ޕޮލިސީއެއް ޝާޢިއުކުރެވި އެއަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުނުކަމަށާއި،  

  ނެރެފައިވާނެކަމަށް ގައި ރިޑަންޑަންސީ މަރުޙަލާ ފަށަން ނިންމާފައިވާކަން އަންގާ މެމޯއެއް ރިސޯޓުން  2021

 ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

  08ކަމަށާއި، މުވައްޒަފުން ރިޑަންޑަންޓްކުރެވުނީ  މުވައްޒަފުން ރިޑަންޑަންޓްކުރެވުނީ "އިވެލުއޭޓް" ކުރުމަށްފަހު 3.3

ގައިކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާނީ އެފަރާތްތަކަށް  2020ސެޕްޓެންބަރު 

ކަމަށާއި، އޭގެ އިތުރުން "ގުޑްވިލް ގެސްޗަރ" އެއްގެ  ހޭ އެންމެހައި ނޯޓިސް ފައިސާއެއް ދިނުމަށްފަހުދޭންޖެ

ރިޑަންޑަންޓްކުރި އެމެރިކާ ޑޮލަރު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް ދީފައިވާނެކަމަށާއި،    400ގޮތުން އިތުރު  

ޕޮލިސީތައް ގުޅޭ  އެކަމާ  ރިޑަންޑަންޓްކޮށްފައިވާނީ  ގުޅޭ މުވައްޒަފުން  އެކަމާ  ހާމަކޮށް،  މުވައްޒަފުންނަށް   

އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ    19-ށާއި، ކޮވިޑްމަްޝވަރާތައް މުވައްޒަފުންނާކޮށް، ދޭންޖެހޭ ނޯޓިސް ދިނުމަށްފަހުކަމަ

ވަންދެން މަހެއް  އެތައް  ބަންދުކުރިފަހުންވެސް  މުވައްޒަފުންގެ  ،  ބޯޑަރުތައް  އިރުވެސް  ނުލިބުނު  ޢާމްދަނީ 

)ފަހެއް( މަސް ވަންދެން މަޑުކުރިކަމަށާއި،    5ރަށް މުވައްޒަފުން ވަކިނުކޮށް މަޑުކުރެވޭތޯ ޖުމްލަ  ޙައްުޤގައި އިތު

ގެ ޙާލަތު ދިގުދެމިގެން ދިޔުމުގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފުން ރިޑަންޑަންޓްކުރަންޖެހުނީކަމަށް    19-ނަމަވެސް ކޮވިޑް

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ާޤނޫނާ ޚިލާފު  އެދިފައިވަނީ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ .4

ޢަމަލެއް ހިންގާފައި ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވައިދެއްވައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ  

ގަޅަށް ޑިއު ޕްރޮސެސް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު،  ނން އޮތް އެންމެ ރަގެ ޙާލަތާ ގުޅޭގޮތުން ޢަމަލުކުރެވެ  19-ކޮވިޑް

ރަށް ދޭނެ ފައިސާއެއް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް އިތު ރިޑަންޑަންސީ އުސޫލުންކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވައިދެއްވައި،

އިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ ނުވަތަ ބަދަލެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވައިދެއްވައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް ވަޒީފާ 

ޒީފާ  މަޢުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމްކުރުމަށްފަހު ކަމަށްވާތީ އެފަރާތްތައް ކުރިން ތިބި ވަ
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އޮންނާނެ  19-ކޮވިޑް ހީނަރުކަމާއެކު  އިްޤތިާޞދީ  ދިމާވެފައިވާ  ގުޅިގެން  ނެތްކަމަށް  ކަމަށް  އާ  ހަމައެއް  ބެލެވޭނެ 

އިމުގެ  ކަނޑައަޅުއްވައި  ާޤނޫނީ  ވަކިކުރެވިފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތްތައް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދެއްވައި، 

  29އެފަރާތްތަކަށް އަލުން ވަޒީފާ ދިނުމަށް އަންގާނެ ތަނެއް ނެތްކަމަށާއި، ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ    ތެރެއިންކަމަށްވާތީ

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  ޅުއްވައިދެއްވުމަށާއި،  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބަދަލެއް ނަގައިދެވެން ނެތްކަމަށް ކަނޑައަ

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ކޮށްދޭންޖެހޭ އިތުރު ކަމެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވައިދެއްވުމަށެވެ. 

ވާިޞލްވުމަށްޓަކައި   .5 ފައިސަލާއަކަށް  ޢަދުލުވެރި  މައްސަލައިގައި  ގޮތެއް މި  ގުޅިގެން  ނުކުތާތަކާ  އަންނަނިވި 

 ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ. 

ަފާރްތ    5.1 ިއުޖާރީއ ޢަދުުލެވިރަކްނ    ަތްއަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ  ަވިކޮކށަްފިއަވީނ މަޢުޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރަކާމިއ  ަވޒާީފިއްނ 

 ؛ށަްފިއަކްނ ުނަވތަ ޫންނކްަނާޤިއުމޮކ

 ؛ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތަްތުކގެ ަވޒާީފ ައނުބާރ ުރޖަޫޢކޮށޭްދނެ ަހަމެއްއ ޮއްތަކން ުނަވތަ ންެތކްަނ   5.2

ދޭންޖެހޭ އެއްވެސް ފައިސާއެއް އޮތްކަން ނުވަތަ   ތަކަށްމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  5.3

 .ނެތްކަން

ޢަދުުލެވިރަކްނ   ުރުމަގިއަވިކުކ  ަވޒާީފިއްނ  ަތްއ ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ .6 ިއުޖާރީއ  ޢުަދުލެވިރަކާމިއ  ަމުޢޟީޫޢ 

 ާޤިއުމޮކށަްފިއޭވޯތ ބާަލިއުރ ައނަްނިނިވ ަކްނަކން ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

ިދުނަމކާ ނަުލިއަނަމެވްސ، ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއން ަވިކކޮށިްފަނަމ،   ނިޯޓްސ  ުނވަަތ ިދުނމަށްފުަހ ޯނިޓްސ .6.1

، ެއ ަވޒާީފިއްނ އާޭނ ަވކުިކީރ ެއކީަށެގްނާވ ސަަބެބއް ނިެތަކުމަގއި ަވޒާީފއާަދުކިރ މާީހައްށ ޤަބުޫލުކެރޭވަނަމ

ަގިއ ެއަކުމެގ ަޝުކާވ، ްޓަރިއބުިއނަަލށް  ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކިރ ާތީރޚްުނ ފިެށެގްނ ިތްނަމސް ުދވުަހެގ ެތޭރ

)ަވޒާީފާއބެހޭ ާޤޫނުނ(    2/ 2008ުހށެަހުޅުމެގ ަޙްއޤު ެއ ުމަވްއޒަފަަކްށ ިލިބގްެނާވަކްނ ާޤޫނނު ަނނަްބުރ  

ަވނަ ާމއާްދެގ )ހ( ިއން ެއނެގްނ ޮއެވެއެވ. މިފަަދިއްނ ހުށެަހޭޅ ަޝުކާވެއްއަގިއ، އެ ުމަވއްޒަަފުކ    28ެގ  

ަފާރުތެގ ިޒްނާމެއްއެގ  ެއަކީށެގްނާވ ަސަބެބްއ ޮއެވެގްނަކްނ ސިާބތޮުކށިްދުނަމީކ ަވޒީފޭާދ    ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކީރ
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ާޤޫނުނެގ   މްައސަަލ    27ޮގުތަގިއ ަވޒާީފާއބެހޭ  ާމއާްދަގިއ ަކނަޑއަޅަާފިއެވެއެވ. އެެހްނަކުމްނ މި  ަވނަ 

ަފާރްތ ޮއެވ  ަތްއުހށެަހިޅ  ަސަބެބްއ  ެއަކީށެގްނވާ  ަވިކޮކށަްފިއަވީނ  ަވޒާީފާއބޭެހ  ަވޒާީފިއން  ެގްނަކްނ 

 ްޓަރިއިބުއންަލަގިއ ސިާބުތުކުރުމގެ ުބަރ އީޮތ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރަތެށެވ. 

ުމަވްއޒުަފ ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއަވީނ    ، ަމްއސަަލެއްއަގިއ  ުހށެަހޭޅ  ަވިކޮކށެްގްނ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ .6.2

ޮއ  ަސބެަބްއ  ެއކީަށެގްނވާ  ުނަވަތ  ިންނުމަމުކްނޯތ  ުއނުްސެރްއ  ޢަދުުލެވިރ  ދެ  ބުެލުމަގިއ  ެވެގްނޯތ 

ޢަދުުލެވިރަކްނ    ، ުފރަިހަމާވްނޖޭެހަކާމިއ ަމުއޟީޫޢ  އުިޖާރީއ    (substantive fairness)ެއީއ  އިަދ 

ބުެލްނަކްނ  (procedural fairness)ޢަދުުލެވިރަކްނ   ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ    ، ާޤިއުމުކެރވަިފިއޭވތޯ 

ަޤިޟްއާޔިއްނ ެއނެގެއެވ. ިމގުޮތްނ މުައޟީޫޢ    HC-A/134/2011އިާއ    HC-A/24/2010ަންނަބުރ  

ުމަވްއޒުަފްނ ަވޒާީފިއން ަވިކކުުރަމްށ ަވޒީފާ ޭދ ަފާރަތކްުނ ޚާިޔުރުކާރ    ،ޢަދުުލެވިރަކްނ ާޤިއުމވަެފިއުވަމީކ

ުކުރަމްށ ުހއަްދުކރާފަަދ ޢަދުުލެވިރ ަސަބަބަކްށުވުމެގ އުިތުރްނ  ައާސެސްއ ެއީއ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކ

 ، ުރަތްއ ުފރަިހަމވަެފިއުވްނަކާމިއުޢްނުޞެއ ިޚާޔުރުކާރ ައާސެސްއެގ ަދށްުނ ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ެއްނމަެހިއ  

ނުްމަމަކްށ  ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ޢަދުުލެވިރ ިނ ، ިއުޖާރީއ ޢަދުުލެވިރަކްނ ާޤިއުމެވަފިއުވަމީކ

ިއުޖާރައުތތައް   ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ބުެލުމަގިއ  ބުެލްނަތްއ  ބަަލްނޖޭެހ  ާވޞުިލުވަމްށަޓަކިއ 

ިއްސެވ  ، ުފރަިހަމވަެފިއުވްނަކްނ ިންނަމވަާފިއާވ  ަހިއޯކުޓްނ  ަބާޔނުްކެރުވުނ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ 

 ްނ ެއނެގްނ ޮއެވެއެވ. ަޤިޟްއާޔަތުކްނާނިއ ެއކުޯޓްނ ންިނަމވަާފިއާވ ިމާބަވުތެގ އެެހން މްައސަަލަތުކ

އިދާރީ   .6.3 ގޮތުން،  ކުރުމުގެ  ހަރުދަނާ  ހިންގުން  އިދާރާތަކުގެ  އަދި  އޮފީސްތަކާއި،  ކުންފުނިތަކާއި، 

ހަދާ  ބައިކޮށް  އެއްކޮށް،  ޔުނިޓުތައް އުފައްދައި، އުވާލައި،  މަާޤމުތަކާއި  ބަދަލުގެނެސް،  އޮނިގަނޑަށް 

މުވައްޒަފުންތަކެއް ނުވަތަ  މުވައްޒަފަކު  ޙާލަތެއް   ހެދުމުގައި  ދޫކޮށްލަންޖެހޭފަދަ  އިދާރާއަކުން  އެފަދަ 

މިފަދަ ޙާލަތެއްގައި މުވައްޒަފުން  ،  )ރިޑަންޑަންސީގެ ޙާލަތު( މެދުވެރިވެދާނެކަމަށް ަޤބޫލުކުރަންޖެހޭކަމާއި

ހުރަސްއެޅޭނެ  ހަރުދަނާކުރުމަށް  ހިންގުން  އިދާރާތަކުގެ  އެފަދަ  އެކަމަކީ  ނޯންނަނަމަ  މަދުކުރެވެން 

ދަށުން  ާޤނޫނުގެ  އެ  އަދި  ވެސް،  ާޤނޫނުގައި  ވަޒީފާއާބެހޭ  ަޤބޫލުކުރަންޖެހޭކަމާއި،  ސަބަބެއްކަމަށް 

ރިޑަން ވެސް،  ަޤވާއިދެއްގައި  ގުޅޭގޮތުންހެދިފައިވާ  ާޤއިމުކޮށްފައި   ޑަންސީއާ  އުސޫލެއް  ވަކި 
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އެކަށީގެންވާ  ވަކިކުރަން  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ޙާލަތަކީ  ރިޑަންޑަންސީގެ  އަދި  ނުވިނަމަވެސް، 

ބަދަލަކާ   ގެންނަ  އޮނިގަނޑަށް  އިދާރާއެއްގެ  އެފަދަ  ނެތްނަމަވެސް،  ބަޔާންކޮށްފައި  ސަބަބެއްކަމުގައި 

މުވައްޒަފަކު ޙާލަތުގައި    ގުޅިގެން،  އެފަދަ  ޖެހިއްޖެނަމަ،  މަދުކުރަން  ނުވަތަ  ޖެހިއްޖެނަމަ  ދޫކޮށްލަން 

ވަޒީފާއިން   މުވައްޒަފަކު  ވަކިކުރުމަކީ،  ވަކިކުރާ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފުންތަކެއް  ނުވަތަ  މުވައްޒަފަކު 

ސަބަބަ މި  ނަމަވެސް  ބެލެވިދާނެކަމާއި،  ސަބަބެއްކަމުގައި  އެކަށީގެންވާ  އޮތް  ށްޓަކައި ވަކިކުރުމަށް 

އިދާރީ   އިދާރާއެއްގެ  އެފަދަ  ވެސް  ޙަީޤަޤތުގައި  ވަކިކުރުމުގައި،  ވަކިކުރާ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު 

ކޮށްފައިވަނީ   އެކަން  މެދުވެރިވެފައިވޭތޯއާއި،  ޙާލަތެއް  ޖެހޭފަދަ  ގެންނަން  ބަދަލު  އޮނިގަނޑަށް 

ޒަފުންތަކެއް ކަނޑައެޅިގެން ބޭއިންސާފުން  ހެޔޮނިޔަތުގައިތޯއާއި، އަދި އެއީ ވަކި މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ މުވައް

ވަކިކުރާނެ   ވަޒީފާއިން  އަދި  ނޫންތޯއާއި،  ނުވަތަ  ކަމެއްތޯ  ކޮށްފައިވާ  ވަކިކުރުމަށްޓަކައި  ވަޒީފާއިން 

ނިންމުމުގައި   ނިންމި  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  އެ  ގޮތަކާއި،  ކަނޑައެޅުނު  މުވައްޒަފުން 

އަ  ޢަދުލުވެރިކަން  އެކަންކަން މައުޫޟޢީ  ބަލައި  ާޤއިމުކޮށްފައިވޭތޯ  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  ދި 

ވަނަ ަޤިޟއްޔާއާއި، އެ    HC-A/89/2011ކަށަވަރުވާންޖެހޭކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  

 . ަޤިޟއްޔާއިން އެނގެން އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ  HC-A/343/2012ކޯޓުގެ 

( ގެ 2020 ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ާޤނޫނު ިޞއްޙަތުގެ  ޢާންމު) 2020/20 ނަންބަރު ާޤނޫނު އެގޮތުން، .6.4

ކޮވިޑް  1 ާޤނޫނަކީ،  އެ  ބެލުމުން،  އަށް  )ހ(  މާއްދާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި    19-ވަނަ  ގުޅިގެން  އާ 

ފަރުދުންނާއި،  ވަކިވަކި  ޙާލަތުގައި،  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި  ިޞއްޙަތުގެ  ޢާންމު  މެދުވެރިވެފައިވާ 

ރިތަކަށް އެހީތެރިކަމާއި ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ޚާއްަޞ  ޢާއިލާތަކާއި، ވިޔަފާ 

ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް  މެދުކެނޑުމެއްނެތި  ނިޒާމު  ހިންގުމުގެ  ދައުލަތް  އެޅުމަށާއި،  ފިޔަވަޅުތައް 

އެހިނދުން އިޖުރާއަތުތަކަށް  ބަޔާންކުރާ  ާޤނޫނުތަކުގައި  ކަމާބެހޭ  އެހިނދަށް މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި،   

ޚާއްަޞ   ޢަމަލުކުރާނެ  ގުޅޭގޮތުން  އެކަންކަމާ  ގެނެސް،  ބަދަލުތައް  ވަގުތީ  ގެންނަންޖެހޭ  ކޮންމެހެން 

 19-އުޞޫލުތައް ކަނޑައެޅުމުގެ ާޤނޫނުކަން އެނގެން އޮންނައިރު، އެ ާޤނޫނަށް ޢަމަލުކުރާނީ، ކޮވިޑް

އްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު، ނުވަތަ ތުގެ ކުއާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ޢާންމު ިޞއްޙަ
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ކޮވިޑް ފެށުމަށްފަހު،  ޢަމަލުކުރަން  ާޤނޫނަށް  އިޢުލާންކުރާ   19-އެ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ގުޅިގެން  އާ 

)ފަސްދޮޅަސް(   60އެނޫންވެސް ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ނުވަތަ ކާރިސާގެ ޙާލަތެއް ނިމުމަކަށް ގެންނަތާ  

 ވަނަ މާއްދާއަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮވެއެވެ.  3ން، އެ ާޤނޫނުގެ ދުވަސް ހަމަވާ ތާރީޚުގެ ނިޔަލަށްކަ

 ވަނަ  3  ގެ(  2020  ާޤނޫނު  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި  ިޞއްޙަތުގެ  ޢާންމު)  2020/20  ނަންބަރު  ާޤނޫނު .6.5

   ފަރާތުން،  ވަޒީފާދޭ ގުޅިގެން  އާ 19-ކޮވިޑް މުއްދަތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި

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

 ނުވަތަ؛ އުޖޫރަ ދިނުމަށް ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތު ފަސްކުރުން

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

 ؛ ފަރާތް ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލުންވަޒީފާ އަދާކުރާ (3)

 19-މިއިން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތާމެދު އެޅުން ހުއްދަވާނީ، ކޮވިޑް

އާ ގުޅިގެން ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރިއަށް ނުރަނގަޅު އަސަރެއް ކޮށްފައިވުމާއެކު، އެފަދައިން ކޮށްފައިވާ  

ސަ އަސަރުގެ  އާމްދަނީން  ނުރަނގަޅު  އެ  ދަށްވެ،  އާމްދަނީ  ލިބެމުންއައި  ފަރާތަށް  ވަޒީފާދޭ  ބަބުން 

މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިން ދެމުން އައިސްފައިވާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ދެމުން ނުގެންދެވޭ މިންވަރަށް  

ކު ިޞއްޙަތުގެ  ޢާންމު  އެކަނިކަން  ޙާލަތުގައި  އަސަރުކޮށްފައިވާ  ވިޔަފާރިއަށް  ފަރާތުގެ  އްލި  ވަޒީފާދޭ 

ާޤނޫނު   އޮންނަކަމާއި،    9ގެ    2020ނުރައްކަލުގެ  އެނގެން  އިން  )ށ(  އާއި  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

އެ  އަޅާފައިވާނަމަ،  ފިޔަވަޅު  މުވައްޒަފަކާމެދު  ޙާލަތެއްގައި  ތެރެއިން  ޙާލަތްތަކުގެ  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު 

ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮތްވާ  ާޤނޫނާ  އަޅާފައިވަނީ  ފިޔަވަޅު  ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ  މުވައްޒަފާމެދު  ކަން 

ވަނަ    9ގެ    2020ވަޒީފާދޭފަރާތުގެ ޒިންމާއެއްކަމުގައި ޢާންމު ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ާޤނޫނު  

 މާއްދާގެ )އ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 



 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް .އެޗް މޯލްޑިވްސް  ޖޭ.އޭ.އާރު 
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 ާޤނޫނު  ނުރައްކަލުގެ   ކުއްލި  ިޞއްޙަތުގެ  ޢާންމު)  2020/20  ނަންބަރު  ާޤނޫނު  އެހެންމެ،  ހަމަ  އަދި .6.6

އާ ގުޅިގެން ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން   19-ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި ކޮވިޑް  3( ގެ  2020

ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތުގެ އުޖޫރައިން އެއްވެސް މިންވަރެއް އުނިކުރުން ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތަށް 

 ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތު ފަސްކުރުން ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރާ  އުޖޫރަ ދިނުމަށް ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި

ފަރާތަށް އުޖޫރަ ނުލިބޭގޮތަށް ޗުއްޓީއަށް ފޮނުވުން، މިއިން ފިޔަވަޅެއް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން މުވައްޒަފަކާމެދު  

މު  އެޅޭނީ، މުވައްޒަފާ މަްޝވަރާކޮށް، އެ ބަދަލު ގެނައުމަށް މުވައްޒަފު އެއްބަސްވާނަމަ ކަމުގައި ޢާން

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާކަން   9ގެ    2020ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ާޤނޫނު  

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ޒީފާއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން މުވައްޒަފަކު  ވަ   ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ .6.7

ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ   ވަކިކުރުމުގައި  ަޢދުުލެވިރަކްނ  ަމވަޒީފާއިން   (substantive fairness) ުއޟީޫޢ 

 ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ާޤިއުމޮކށަްފިއޭވޯތ ބިެލިއުރ ައްނަނނިިވ ަކްނަކްނ ފަާހަގުކެރުވެނެވ. 

ަވޒީފާ ޭދ    ، ާޤިއުމވަެފިއުވަމީކ  ޢަދުުލެވިރަކްނ  ަމުއޟީޫޢ .6.7.1 ުމަވްއޒުަފްނ ަވޒީފިާއްނ ަވިކުކުރަމށް 

ުހއަްދުކރާފަަދ   ަވިކުކުރަމްށ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ  ެއީއ  ައާސސްެއ  ިޚާޔުރުކާރ  ަފާރަތުކްނ 

ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ   ައާސެސއެްގ ަދުށން  ިޚާޔުރުކރާ  އިތުުރްނ އެ  ޢަދުުލެވިރ ަސަބަބަކްށުވުމގެ 

ުފރަިހަމ ުއްނުސުރަތްއ  ަންނަބުރ  ެއްނމަެހިއ  ަހިއޯކުޓެގ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ވަެފިއވަެފިއުވްނަކްނ 

2010/HC-A/24   2011    ާއިއ/HC-A/134    .ަޤިޟްއާޔިއން ެއނެގެއެވ 

މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނީ ޙަީޤަޤތުގައިވެސް ރިޑަންޑަންޓްކުރަންޖެހޭ ފަދަ ޙާލަތެއް  .6.7.2

ޒިންމާއެއްކަމަށާއި،   ފަރާތުގެ  ވަޒީފާދޭ  ސާބިޠުކޮށްދިނުމަކީ  ނިޔަތުގައިކަން  ހެޔޮ  އޮވެގެން، 

ސް މުވައްޒަފަކު  މިފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ހަމަ ޙަީޤަޤތުގައިވެ 

ށްޓަކައި އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ރިޑަންޑަންޓު ކުރަންޖެހޭ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެގެންތޯ ކަނޑައެޅުމަ



 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް .އެޗް މޯލްޑިވްސް  ޖޭ.އޭ.އާރު 
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ނަންބަރު   ކޯޓުގެ  ސުޕްރީމް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ   SC-A/44/2017ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެކަމަށް 

 ަޤިޟއްޔާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

އަދާކުރާ  1"  ވަޒީފާ  ހުއްޓުނީތޯ ނުވަތަ  .  އެއްކޮށް  ބާވަތުގެ މަސައްކަތްކުރުން  ކުރަމުންދިޔަ  ތަނުގައި މުވައްޒަފަކު 

 ؛މަދުކުރީތޯ، ނުވަތަ މުސްތަޤުބަލުގައި ހުއްޓޭނެތޯ ނުވަތަ މަދުވާނެތޯ 

 ؛ކޮށްފައިވާފަދަ ސަބަބެއް އޮވެގެންތޯ ން ( ގައި ބަޔާ 1. މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ) 2

 ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން." .  3

 ސެޕްޓެންބަރު   08އެ ފަރާތްތަކަށް    ގޮތުން  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތްތައް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ .6.7.3

' ލިޔުމުގައި، މައްސަލަ  NOTICE OF REDUNDANCYގައި ފޮނުވާފައިވާ '  2020

ފަރާތުގެ   ގުޅިގެން މައްސަލަ ރައްދުވި  އާ  19-ވަކިކުރެވިފައިވަނީ ކޮވިޑް  ތައްހުށަހެޅި ފަރާތް

އެތައް   ކުރުމަށްމުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިނު  ،ކުންފުންޏަށް އެކަމުގެ ސަބަބުން ގެއްލުންވެ

މުސާރައިގެ   ރި މުއްދަތުގައިއޭގެ ތެރޭގައި ރިސޯޓު ވަގުތީގޮތުން ބަންދުކު  ކޮށް،އް  ތެމަސައްކަ

އެޕްލައިކުރުމުގެ ފުރުަޞތު މުވައްޒަފުންނަށް އަކަށް    ”special leave“ލިބޭގޮތަށް    25%

ރައްދުވި މައްސަލަ  ހާލަތު  ދިނުމަށްފަހުވެސް  މާލީ  ކުންފުނީގެ  ރަނގަޅުނުވުމުގެ  ފަރާތުގެ   

ގޮތުޚަ  ސަބަބުން ކުޑަކުރުމުގެ  މަާޤމުތައް  ން  ރަދު  ކުޑަވެފައިވާ  ނީޑްސް"  "އޮޕަރޭަޝނަލް 

ގޮތުން މަާޤމު  މަދުކުރުމުގެ  ގެންދިޔަ  އަދާކުރަމުން  ފަރާތްތައް  ހުށަހެޅި    ތައް މައްސަލަ 

ކުރަ ގުޅިގެންކަން  ރިޑަންޑަންޓް  އެނގޭކަމާއި،ންޖެހުމާ  އޮންނަކަން   ބަޔާންކޮށްފައި 

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

ފޮނުވި  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  ޢަލީ  ސަބަބު  "ޢަބްދުއްރައްޒާޤު  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  އޭނާ  ސިޓީގައި   

ވަޒީފާއާބެހޭ   ޢަލީ  ޢަބްދުއްރައްޒާޤު  ވަކިކުރުމާގުޅިގެން،  ވަޒީފާއިން  ޢަލީ  ޢަބްދުއްރައްޒާޤު  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، 

ފޮނުވި  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  ޢަލީ  ޢަބްދުއްރައްޒާޤު  ހުށަހެޅުމުން،  މައްސަލަ    ލިއުމުގައި  ޓްރައިބިއުނަލަށް 

ލިމިޓެޑްގެ  ޕްރައިވެޓް  މެރިން  ޕްރިސިޝަން  ސަބަބުތަކެއް  އެހެން  ފިޔަވައި  ސަބަބު  ފަރާތުން   ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

މުވައްޒަފު  ރިޢާޔަތްނުކުރެވޭނެކަމާއި،  އެސަބަބުތަކަށް  ވަކިކުރި   ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް  ސަބަބުކަމަށް   ވަޒީފާއިން 



 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް .އެޗް މޯލްޑިވްސް  ޖޭ.އޭ.އާރު 
 VTR/2021/61ނަންބަރު: މައްސަލަ                                                ށަހެޅި މައްސަލަހުމީހުން  16އާޡިމް މުޙައްމަދާއި އިތުރު   
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އެސަބަބުތަކަށް   ވާ ސަބަބު ފިޔަވައި އެހެން ސަބަބުތަކެއް ހުށަހަޅައި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ލިއުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި 

 ރިޢާޔަތްކުރެވުމަކީ މުވައްޒަފުންގެ ޙައްޤުތައް ގެއްލިގެން ހިނގައިދާނެކަމެއްކަމާއި، 

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

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

 "   … ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްތޯކަމާއި، 

ލަ  މައްސަލައިގައި ވެސް ބަލަންވާނީ މައްސަ މި    ،މި އިބާރާތުން ބަޔާންކޮށް ކަނޑައަޅާފައިވާތީ

މައްސަލަ  ފަދައިން    އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ  ،ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ  ތައްހުށަހެޅި ފަރާތް

ފަރާތަށް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ދީފައި   2020  ސެޕްޓެންބަރު  08ރައްދުވި  ވާ  ގައި 

މި މައްސަލައިގައި ގޮތެއް    އާއި،ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަބަބުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްކަމުގަ

  ކަނޑައަޅަންޖެހެނީ އެ ސަބަބުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ.

 ރިޑަންޑަންޓްވެގެން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ ވަކިކުރުމުގައި މައުޫޟޢީ   ،އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން މުޢާއް .6.8

ބެލެވޭނީ  ާޤއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް  މުވައްޒަފުން ކުންފުނި  ،ޢަދުލުވެރިކަން  ރީސްޓްރަކްޗަރކޮށް    

އިްޤތިާޞދީ  ކުރިމަތިވެފައިވާ  ކުންފުންޏަށް  ޙަީޤަޤތުގައިވެސް  ނިންމުމަކީ  ނިންމި   ރިޑަންޑަންޓްކުރުމަށް 

(Economic)  ިނިންމުމެއްކަމަށް   ،ސަބަބުތަކަށްޓަކައ ނިންމާފައިވާ  ހެޔޮނިޔަތުގައި   ކުންފުނިން 

ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ   ،އަދި ،  ވާނަމަކަމާއި ވަކިކުރުމުގައި  މުވައްޒަފަކު  ޙާލަތުގައި  ރާއީ  ޖުއި ރިޑަންޑަންސީގެ 

ާޤއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް ކަނޑައެޅޭނީ  ،ޢަދުލުވެރިކަން  ޙާލަތްތަކުގައި  ދިމާވެފައިވާ   ކުންފުންޏަށް  ،ޢާންމު 

ރިޑަންޑަންޓްކޮށް ވަޒީފާއިން   އްކުންފުނީގެ ވަޒީފާގައި ތިބި މުވައްޒަފުންތަކެ  ،އިްޤތިާޞދީ ޙާލަތުގެ ސަބަބުން

ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ    ،އަންގާފައިވުމާއި  ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިއާލާ  ،ވަކިކުރަންޖެހިފައިވާކަން

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން   ތެރެއިން ބަޔަކު ރިޑަންޑަންޓް ވުމުގެ ސަބަބުން ކުންފުނީގެ

އްޒަފުންނަށް ކުރިއާލާ  ވަކޮބައިކަން ކުންފުނީގެ މު  ތާއި އުޞޫލުތަކަކީމަލުކުރާނެ އިޖުރާއަވަކިކުރުމުގައި ޢަ

ރިޑަންޑަންސީއަކީ    ،ވަކިކުރެވޭ މުވައްޒަފުން ވަކިކުރެވެނީ ރިޑަންޑަންޓްވުމުގެ ސަބަބުން  ،އަންގާފައިވުމާއި 

މުވައްޒަފަކު ދަށުން  ާޤނޫނުގެ  ވަ  ވަޒީފާއާބެހޭ  އެވަޒީފާއިން  ސަބަބެއްކަމަށްކިކުރެވޭފަދަ   ކަށީގެންވާ 



 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް .އެޗް މޯލްޑިވްސް  ޖޭ.އޭ.އާރު 
 VTR/2021/61ނަންބަރު: މައްސަލަ                                                ށަހެޅި މައްސަލަހުމީހުން  16އާޡިމް މުޙައްމަދާއި އިތުރު   
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ވުމާއެކު ކުރިން ރިޑަންޑަންޓްވުމުގެ  ،ބަލައިގެންކަމަށް  ވަކިކުރުމުގެ  މުވައްޒަފު  ވަކިކުރެވޭ   ، ސަބަބުން 

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

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ނޯޓިސްގެ ބަދަލުގައި   25  އެާޤނޫނުގެމާއްދާގެ ދަށުން ދޭންޖެހޭ ނޯޓިސް ނުވަތަ

ދީފައިވާނަމަކަމާއި މުވައްޒަފުންނަށް   ،މީގެއިތުރުން  ،ފައިސާ  ވަކިކުރެވޭ  ވަޒީފާއިން  ރިޑަންޑަންޓްވެގެން 

ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ  ޚާއްަޞ ކުންފުނިން  ދިނުމަށް  ގޮތާއި   ،ޢިނާޔަތްތަކެއް  ލިބިދެވޭނެ  އެޢިނާޔަތް 

ކަނޑައެޅި  މިންގަނޑުތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ    ،ކުރިން  އެނގިފައިވާނަމަކަމަށް  މުވައްޒަފުންނަށް  ކުންފުނީގެ 

 ަޤިޟއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  HC-A/180/2011ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރ 

ވަނަ   9( ގެ  2020 ާޤނޫނު  )ޢާންމު ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ  20/2020ާޤނޫނު ނަންބަރު   .6.9

 ، މާއްދާގެ )ހ( ގައި

ަވނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތުަގއި،    3ޤާނޫުނެގ   ގައި ބަޔާންކުރާ އިސްތިސްނާ ޙާލަތްތަކުގައި މެނުީވ، މި  )ށ( މާއްދާެގ  "މި

ގުޅިެގން  19-ކޮިވޑް އަންނަިނިވ   އާ  ފަރާތާމެދު  އަދާކުރާ  ަވޒީފާ  ފަރާތުން  ފިޔަވަޅެއް   ފިޔަަވޅުތަކުެގަވޒީފާދޭ  ތެރެއިްނ 

 . އަޅައިެގންުނާވނެއެެވ

ަވޒީފާެގ   އުނިކުރުން ުނަވތަ ަވޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތަށް އުޖޫރަ ދިުނމަށް ަވޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތުެގ އުޖޫރައިން އެއްެވސް މިްނވަރެއް .1

  ؛އެއްބަސްވުމުަގއި ކަނޑައަޅާފައިާވ މުއްދަތު ފަސްކުރުން

  ؛ތަށް އުޖޫރަ ނުލިބޭ ޮގތަށް ޗުއްޓީއަށް ފޮނުުވންަވޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާ  .2

 ަވޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތް ަވޒީފާއިން ދޫކޮށްލުން .3

 ަވަނ ާމއާްދެގ )ށ( ަގިއ،   9ިމ ިޢާބާރުތން ަބޔްާނޮކށަްފިއާވކްަނ ެއނެގްނ ޮއނަްނަކާމިއ، އެ ާޤޫނުނެގ  

އާ ގުޅިެގން ަވޒީފާދޭ ފަރާތުެގ    19-ހުއްދަާވީނ، ކޮިވޑް ޅުމަށްގައި ބަޔާންކުރާ ފަދަ ފިޔަވަޅެއް ަވޒީފާދޭ ފަރާތުން އެ   )ހ(މި މާއްދާެގ  "

އަސަރުެގ ސަބަބުން ަވޒީފާދޭ ފަރާތަށް ލިބެމުންއައި   ނުރަނަގޅު އަސަރެއް ކޮށްފައިުވމާއެކު، އެފަދައިން ކޮށްފައިާވ ނުރަނގަޅު ިވޔަފާރިއަށް

ޢިނާޔަތްތައް ދެމުންުނެގްނދެޭވ މިްނަވރަށް  ދެމުން އައިސްފައިާވ މުސާރައާއިއާމްދަނީން މުަވއްޒަފުންނަށް ކުރިން   އާމްދަނީ ދަށްެވ، އެ

 ..".އަސަރުކޮށްފައިާވ ޙާލަތުަގއި އެކަްނޏެެވ ަވޒީފާދޭ ފަރާތުެގ ިވޔަފާރިއަށް

 ދާގެ )ރ( ގައި، ވަނަ މާއް 9މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އަދި އެ ާޤނޫނުގެ 
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 ގައި ބަޔާންކުރާ ޙާލަތް   )ށ(މުވައްޒަފަކާމެދު އެޅޭނީ، މި މާއްދާެގ   ފިޔަވަޅު  ބަޔާންކުރާ  ްނބަރުގައިނަ  ަވނަ  3ެގ    )ހ(  މާއްދާެގ  "މި

ޙާލަތަށް ޮގސްފައިުވމާއެކު، އެ ފިޔަވަޅު އެޅުމުެގ ކުރިްނ   މެދުވެރިވުމުެގ ސަބަބުން ަވޒީފާދޭ ފަރާތުެގ މުވައްޒަފުންތަކެއް ދޫކޮށްލަްނޖެހޭ

 . ހަމަކުރުމަށްފަހުަގއެެވއިޖުރާއަތުތައް ފުރި އަންނަިނިވ

؛ އެްނުގން  މުވައްޒަފުންތަކެއް ދޫކޮށްލަން ޖެހިފައިާވކަން މުވައްޒަފުންނަށް ަވޒީފާދޭ ފަރާތުެގ މާލީ ޙާލަތު ޯގސްވުމުެގ ސަބަބުން .1

  އަދި

ކަނޑައެޅުމުަގއި .2 މުވައްޒަފުން  ިނންމާ  ދޫކޮށްލުމަށް  ފަރާތުން   ަވޒީފާއިން  އުސޫލުތައް ަވޒީފާދޭ  ހަމަޖެހިފައިާވ   ޢަމަލުކުރުމަށް 

 . މުަވއްޒަފުްނނަށް އެްނުގން

 މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

ރިސޯރި .6.10 ފަތުރުވެރިންނާއި  ލިބެނީ  ޢާމްދަނީ  ފަރާތްތަކުގެ ސޯޓުތަކަށް  އެހެނިހެން  ޒިޔާރަތްކުރާ  ޓަށް 

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

ޓުތަކާއި ސަފާރީތަކުން މީހުން ސޯއިން ފެށިގެން ރި  2020މާރިޗު    30ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިޢުލާނުކުރެވި،  

ރި ރަށްރަށުން  ދަތުރުކުރުމާއި،  މީހުން  ރަށަކަށް  އެއްވެސް  މީހުން ސޯދިރިއުޅޭ  ސަފާރީތަކަށް  ޓުތަކާއި 

ޓަށް މީހުން ދަތުރުކުރުން ހުއްޓައިލެވުނުކަން މިނިސްޓްރީ ސޯޓުން އަނެއް ރިސޯދަތުރުކުރުމާއި، އެއް ރި

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

އޮންނައިރު،   އެނގެން  އިން  ަޤރާރު'  މިނިސްޓްރީއިޢުލާނުކުރާ  މުއްދަތު  ނަންބަރު މި  ހެލްތުގެ  އޮފް   

އިތުރަށް 2021ނޮވެންބަރު    30)  12/2021 ހާލަތު  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި  ިޞއްޙަތުގެ  'އާންމު   )

  ގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފައިވާކަމާއި،   2021  ނޮވެންބަރު  30ން  އިދެމެހެއްޓުމަށް އިޢުލާން ކުރާ ަޤރާރު'  

 6އިން ފެށިގެން    2020އެޕްރީލް    01ޓް  ސޯރިވަޒީފާ އަދާކުރަމުންއައި    ތްތައްމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާ

ފަރާތުގެ    މައްސަލަ ރައްދުވި   ރަން ފެންނަކަމަށްވަގުތީގޮތުން ބަންދުކު )ހައެއް( މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް  

ކަމާއި،  ނގެން އޮންނައެ   ރާރުންގެ ޤަ ންބޯޑް އޮފް ޑިރެކްޓަރު(  2020މާރިޗު    21)  2881/2020ނަންބަރު  

ބަލާއިރު،    6ވޭތުވެދިޔަ   ޢާމްދަނީއަށް  މަހުގެ  ޢާމްދަނީ   މަހުގެ )ދޭއް(    2  ވޭތުވެދިޔަ)ހައެއް( 

އަށް ބަލާއިރު "ބުކިންގް"    ’occupancy‘)ހައެއް( މަސް ދުވަހުގެ    6ވޭތުވެދިޔަ  ވެފައިވާކަމަށާއި،  ދަށް

  ފަތުރުވެރިން  ހަމައަށްވެސްއާ   2020މާރިޗު  21ތެރޭގައި ދަށްވެފައިވާކަމަށާއި، ފާއިތުވި މަހުގެ އަދަދު  
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 ’travel restrictions‘ހެލްތް ޕްރޮޓެކްަޝން އެޖެންސީގެ  ރަމުންދާކަމަށާއި،  "ބުކިންގް" ތައް ކެންސަލްކު

ރި  މުވައްޒަފުންނަށް  ކުންފުނީގެ  ގުޅިގެން  ދަތިތަސޯތަކާ  ކުރުމުގައި  'ރިޕޯޓް'  އް ކެޓަށް 

މަސައްކަތްތައް   ’renovation‘ޓު ވަގުތީގޮތުން ބަންދުކުރާ މުއްދަތުގައި  ސޯރި ރިމަތިވެފައިވާކަމަށާއި،  ކު

ޓު ސޯމިކަންކަމުގެ ސަބަބުން ރި   އެނގޭއިރު،ކުރިއަށް ގެންދަން ފެންނަކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަކަން

ބަންދުކު  2020އެޕްރީލް    01 ވަގުތީގޮތުން  ފެށިގެން  މިރަން  އިން  ަޤރާރުގައި    ނިންމާފައިވާއިރު، 

‘Financial Report’   ިރައްދުވ މައްސަލަ  ރިޕޯޓް  މި  ހަވާލާދީފައިވާއިރު،  ފަރާތުން    އަކަށް 

  ގެ ޙާލަތާ ގުޅިގެން   19-ކޮވިޑް  ،ކުންފުނީގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރަށްއިރު،  ފާހަގަކުރެވޭ ހުށަހަޅާފައިނުވާކަން  

ކުންފުނީގެ އެޗް.އާރުންނާއި، އޮޕަރޭަޝންތަކާއި އަދި  ކުންފުނީގެ ފަރާތުން އަޅާނެ ހުރިހާ ފިޔަވަޅުތަކަކާއި،  

ޓު ސޯގައި ރި  2020އެޕްރީލް    01އެހެނިހެން ކަންކަމާ ގުޅިގެން ގޮތް ނިންމުމުގެ ބާރު ދީފައިވާކަމާއި،  

  ގައި ކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި  2020ރު  ނޮވެންބަ   01ޓު އަލުން ހުޅުވާފައިވަނީ  ސޯބަންދުކުރުމަށްފަހު ރި

ފަރާތުން ބުނާއިރު، މިކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން އިއުތިރާްޟކޮށްފައިނުވާއިރު، މިނިސްޓްރީ 

ާޝއިއުކޮށްފައިވާ   ފަރާތުން  ޓޫރިޒަމްގެ   Approved opening dates of Tourist‘އޮފް 

Resorts, Yatch Marinas, Tourist Hotels, Tourist Vessels, Tourist 

Guesthouses, Transit Facilities and Foreign Vessels’   ަގެ ީޝޓަށް ބަލާއިރު މައްސަލ

ރައްދުވި މައްސަލަ  މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ  ފަރާތްތަކުން  ކަމަށްވާ  ސޯރި   ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި   JA‘ޓު 

Manafaru’    ީތާރީޙަކ ހަމަޖެހިފައިވާ  އެނގެން    2020ނޮވެންބަރު    01ހުޅުވުމަށް  އޮތުމުން، ކަން 

ގެ   2020ނޮވެންބަރު    01އިން ފެށިގެން    2020އެޕްރީލް    01ޓު  ސޯފަރާތުގެ ރި   މައްސަލަ ރައްދުވި

ބުރަވެވޭ ބަންދުކޮށްފައިވާކަމަށް  ފެށުނު   2020މާރިޗު    29އިރު،  ނިޔަލަށް  ޢަމަލުކުރަން  ގައި 

“Voluntary Special Leave Policy”    ްދަށުނ އެޕްރީލް  ގެ  އިން   2020މުވައްޒަފުންނަށް 

ނގެން  ލިބޭގޮތަށް ޗުއްޓީއަށް ދިޔުމުގެ ފުރުަޞތު ދީފައިވާކަން އެ  25މުސާރައިގެ %  އަސާސީ  ފެށިގެން

މަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ގެ ނިޔަލަށްކަ  2020ޖުލައި  އޮންނައިރު، މި މުއްދަތު ދެމިގެންދާނީ  
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ގައި  2020ޖޫން  13ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ފޮނުވާފައިވާ އީމެއިލްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، 

 ، ގައި ’Memo‘މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން ނެރެފައިވާ 

“In this respect, I ask for the support and understanding of all our 

associates in extending the current measures with the immediate effect 

from the initial proposed date of end of June 2020 to the end of 

September 2020” 

ތުރުކޮށްފައިވާކަން  ގެ ނިޔަލަށް އި  2020މި މުއްދަތު ސެޕްޓެންބަރު  މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމުން  

އޮންނައިރު،   ހުށަހެޅި  ގައި    2020ސެޕްޓެންބަރު    08އެނގެން  ވަޒީފާއިން  މައްސަލަ  ފަރާތްތައް 

ގައި   2020ތަކުގައި ސެޕްޓެންބަރު    ”Final Pay Settlement“ވަކިކުރިއިރު އެފަރާތްތަކަށް ދީފައިވާ  

ޕޮލިސީގެ ދަށުން ދެވޭ   ”Voluntary Special Leave“ދުވަހަށް    08އެފަރާތްތައް މަސައްކަތްކުރި  

ލީވްގައި ތިބި މުއްދަތު މައްސަލަ ރައްދުވި  ދީފައިވާކަން އެނގެން އޮތަތީ،    ށް ފައިސާއަށްވާ އަދަދަ  25%

އްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާ ހަމައަށްވެސް މަފަރާތުން އިތުރުކޮށްފައިވާކަމާއި، އަދި  

 ތިބީ މި ލީވްގައިކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ. 

ެއްޕރީލް    01ުޓ  ޯސަފާރުތެގ ިރ  ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ  ރާިޢަޔތުްކާރިއުރ،   ަކނަްތްއތަަކްށ  ިއްސެވަބާޔްނުކެރުވުނ .6.11

ފިެށެގން    2020 ބަނުްދޮކްށެގ    2020ނެޮވްނަބުރ    01އްިނ  އަެކުމެގިނޔަަލށް    ަސަބުބްނ   ަފިއުވަމީކ 

މުސާރައާއިކުންފުނިން   އައިސްފައިވާ  ދެމުން  ކުރިން  ދެމުންނުގެންދެވޭ   މުވައްޒަފުންނަށް  ޢިނާޔަތްތައް 

  މާލީ   ދިމާވި  ކުންފުންޏަށް  ނަމަވެސް،  ބުރަވެވުނު  ކަމެއްކަމަށްދަށްވާނެ  މާލީ ޙާލަތު  ފަރާތުގެ  އެ މިންވަރަށް  

ފަރާތް  މައްސަލަ   ސަބަބުން  ޙާލަތުގެ މަާޤމުތަކުހުށަހެޅި  ކުރެވުނުއިރު،    ތައް ގެ  މައްސަލަ ރިޑަންޑަންޓް 

އެފަރާތްތަކުގެ ކުރިން  ރިޑަންޑަންޓްކުރުމުގެ  ފަރާތްތައް   ”Performance Assessment“  ހުށަހެޅި 

 އެހެން މުވައްޒަފުންގެ  ރިޑަންޑަންޓް ކުރެވުނުއެފަރާތާއެކު ނގެން އޮތްނަމަވެސް،  ތަކެއް ހަދާފައިވާކަން އެ

ޢަދަދާއި، މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ހޮވުނު ގޮތާއި، ރިޑަންޑަންޓްވާ މުވައްޒަފުން  

އެނގޭނެހެން މިންގަނޑުތައް  ހަމަތަކާއި  ބަލާފައިވާ  ކުންފުނިން    ، ހޮވުމުގައި  މިންގަނޑުތަކަށް  އެ  އަދި 
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އަދި ހުށަހަޅާފައިނުވާކަނޑައަޅައި  ހެކި  ބަލާފައިވާކަން ސާބިތުކޮށްދެވޭ މިންވަރަށް  ލިޔުންތައް   ،އިރު  މި 

ޓް މަތިން  އެދިލެއްވުމުގެ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ރައްދުވި ހުށަހެޅުމަށް  މައްސަލަ    ރައިބިއުނަލުން 

 މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މިދިނުމުންވެސް  އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް  ،  ފަރާތަށް އަންގާފައިވީނަމަވެސް

ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ އޮނިގަނޑަށް ބަދަލެއް ގެނެވުނުކަން ނުވަތަ   ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިނުވާއިރު،

ވެފައިވާ މާލީ  ކުންފުންޏަށް ދިމާނގެން ނެތަތީ އާއި  ނޫންކަން، އަދި ގެނެވުނު ބަދަލުތަކަކީ ކޮބައިކަން އެ

ފަރާތް ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސަބަބުން  ކުރެވިފައިވީނަމަވެސް،    ތައްޙާލަތުގެ  ރިޑަންޑަންޓް  ވަޒީފާއިން 

ރިޑަންޑަންޓްކުރިތާ   ކުރިމަތިލުމަށް އެފަރާތްތައް  މަާޤމުތަކަކަށް  އިތުރު  ތެރޭގައި  މުއްދަތެއްގެ  ކުރު 

ވާލިކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް އީމެއިލް  ވަޒީފާތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުަޞތު ހުޅު އިޢުލާނުކޮށް  

އެ އަންގާފައިވާކަން  އޮތްނަމަވެސް،  މެދުވެރިކޮށް  ނަންބަރުނގެން  ޓޫރިޒަމްގެ  އޮފް           މިނިސްޓްރީ 

88-LS/200/2022/2  (25    ޭ2021މ  )  ިން ހއ. މަނަފަރު )ޖޭ.އޭ ފަރާތު  މައްސަލަ ރައްދުވިސިޓީގައ

 2020އޮކްޓޫބަރު    01މަނަފަރު( ރިސޯޓުގައި ފަތުރުވެރިން ބޭތިއްބުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ހުއްދައަށް  

ގައި އެދިފައިވާކަމަށާއި، ފަތުރުވެރިން ބޭތިއްބުމުގެ ހުއްދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ފަރާތުން މައްސަލަ 

މިއީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިރު،  ގައި ދީފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަ  2020އޮކްޓޫބަރު    19ފަރާތަށް    ރައްދުވި

ފަރާތަށް މައްސަލަ ރައްދުވި  ށާއި،  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ސިޓީ ފޮނުވި ތާރީޙްކަމަޓޫރިޒަމްގެ ފަރާތުން  

ނޮވެންބަރު   01ދީފައިވާ ތާރީޙަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ފަރާތުން ހުއްދަ  ފަތުރުވެރިން ގެނައުމުގެ  

ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،ކަމަށް    2020 ފަރާތުން  އަކީ    2020ނޮވެންބަރު    01  މައްސަލަ ރައްދުވި 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ރިސޯޓު ހުޅުވުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ފަރާތުން ހުއްދަ ދީފައިވާ  

ބެލިނަމަވެސްތާ އެފަރާތުގެ    2020ޖޫން    13  ،ރީޚުކަމަށް  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ގައި 

 ،ގައި ’Memo‘މުވައްޒަފުންނަށް ނެރެފައިވާ 

“with a proposed tourist re-opening date of 1st October 2020” 

ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން   ފަރާތްތައް ގައި    2020ސެޕްޓެންބަރު    08މިފަދައިން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ނިންމުމުގެ ކުރިންވެސް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް   މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  ރިޑަންޑަންޓްކުރުމަށް



 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް .އެޗް މޯލްޑިވްސް  ޖޭ.އޭ.އާރު 
 VTR/2021/61ނަންބަރު: މައްސަލަ                                                ށަހެޅި މައްސަލަހުމީހުން  16އާޡިމް މުޙައްމަދާއި އިތުރު   
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މައްސަލަ   އިރު،ވާކަން އެނގެން އޮތްގައި ރިސޯޓު ހުޅުވޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވިފައި  2020އޮކްޓޫބަރު    01

 ވާތީ،  ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިގައި  2020ސެޕްޓެންބަރު  08 ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް

ސަބަބުތަކަށް  އިސްވެބަޔާންކު .6.12 އެންމެހައި  ފަރާތުން  ރިޢާޔަތްކޮށްރެވުނު  ރައްދުވި  މައްސަލަ    މައްސަލަ 

ފަރާތް އެފަރާތް  ތައްހުށަހެޅި  ނޫންކަމާއި،  ހެޔޮނިޔަތުގައި  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން    ތައްވަޒީފާއިން 

އެފަރާތް ބުރަވެވޭކަމާއި،   ތައްވަކިކޮށްފައިވަނީ  އޮވެގެންކަމަށް  ނިޔަތެއް  ވަކި  ވަކިކުރުމުގެ    ވަޒީފާއިން 

ަފާރްތ ުހށެަހިޅ  ަފާރ  ަތްއ ަމްއސަަލ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަވިކުކުރުމަގިއ  ަމުއޟީޫޢ  ަވޒާީފިއްނ  ުތްނ 

 ާޤިއުމޮކށަްފިއާވަކުމގިައ ުބަރުނެވެވެއެވ.   (substantive fairness)ޢަދުުލެވިރަކްނ  

 (substantive fairness)  ޢަދުލުވެރިކަން  މައުޟޫޢީ  ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރާއިރު  ވަޒީފާއިން   މުވައްޒަފަކު .7

ޢަދުލުވެރިކަން އިޖުރާއީ  ާޤއިމުކުރެވިފައިވޭތޯ    (procedural fairness)  ާޤއިމުކޮށްފައިނުވާނަމަ 

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

އިޖުރާއީ    ،ވީނަމަވެސް އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ  ވާޞިލުވުމުގައި  ނިންމުމަށް  ޢަދުލުވެރި  އަދި  އިންާޞފުވެރި 

 ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކޮށްފައިވޭތޯ ޚުލާާޞކޮށް ނަމަވެސް ނަޒަރުކުރުން މުޙިއްމުކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ.

ގެ ޙާލަތުގައި މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން   (redundancy)  ރިޑަންޑަންސީ .7.1

ާޤއިމުކުރެވިފައިވާކަމުގައި ޢާންމު    (procedural fairness)ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން  

ދިވެހިރާ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާނަމަކަން  އިޖުރާޢަތުތައް  އަންނަނިވި  ކަނޑައެޅޭނީ  އްޖޭގެ  ޙާލަތްތަކުގައި 

ވަނަ ނަންބަރުގެ   3ަޤިޟއްޔާގެ ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ    HC-A/180/2011ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  

 )ށ( އިން އެނގެން އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ކުންފުންޏަށް ދިމާވެފައިވާ އިްޤތިާޞދީ ޙާލަތުގެ ސަބަބުން، ކުންފުނީގެ ވަޒީފާގައި ތިބި މުވައްޒަފުންތަކެއް  .1

ކުރިއާލައި  ރިޑަންޑަން މުވައްޒަފުންނަށް  ކުންފުނީގެ  ވަކިކުރަންޖެހިފައިވާކަން،  ވަޒީފާއިން  ޓްކޮށް 

 ؛އަންގާފައިވުން



 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް .އެޗް މޯލްޑިވްސް  ޖޭ.އޭ.އާރު 
 VTR/2021/61ނަންބަރު: މައްސަލަ                                                ށަހެޅި މައްސަލަހުމީހުން  16އާޡިމް މުޙައްމަދާއި އިތުރު   
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ވަޒީ  .2 ކުންފުނީގެ  ސަބަބުން  ރިޑަންޑަންޓްވުމުގެ  ބަޔަކު  ތެރެއިން  މުވައްޒަފުންގެ  ފާއިން  ކުންފުނީގެ 

ޢަމަލުކުރާނެ އިޖުރާއަތުތަކާއި އުޫޞލުތަކަކީ ކޮބައިކަން ވަކިކުރެވޭ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި  

 ؛ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިއާލައި އަންގާފައިވުން

ވަޒީފާއާބެހޭ   .3 ރިޑަންޑަންސީއަކީ  ވަކިކުރެވޭނީ،  މުވައްޒަފުން  ވަކިކުރެވޭ  ސަބަބުން  ރިޑަންޑަންޓްވުމުގެ 

ވަކިކުރެވޭފަ ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ދަށުން  ސަބަބެއްކަމަށް ާޤނޫނުގެ  އެކަށީގެންވާ  ދަ 

ކުރީން ވަކިކުރުމުގެ  މުވައްޒަފު  ވަކިކުރެވޭ  ސަބަބުން  ރިޑަންޑަންޓްވުމުގެ  ،  ބަލައިގެންކަމަށްވުމާއެކު، 

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

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

 ؛ބަދަލުގައި ފައިސާ ދީފައިވުން

ރިޑަންޑަންޓްވެގެން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްަޞ ޢިނާޔަތްތަކެއް ދިނުމަށް ކުންފުނިން   .4

ކުރިން ކަނޑައެޅި، ކުންފުނީގެ    ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ، އެ ޢިނާޔަތްތައް ލިބިދެވޭނެގޮތާއި މިންގަނޑުތައް

 މުވައްޒަފުންނަށް އެންގިފައިވުން. 

އިޖުރާއީ  މައްސަ   ކުރިން،  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ .7.2 ފަރާތުން  ރައްދުވި  ލަ 

ނޫ ނުވަތަ  ާޤއިމުކޮށްފައިވޭތޯ  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު    ންތޯޢަދުލުވެރިކަން  ކަނޑައެޅުމަށްޓައި، 

 ކަށް ވަކިވަކިން ނަޒަރުކޮށް ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އިޖުރާއަތުތަ

  ތިބި   ވަޒީފާގައި   ކުންފުނީގެ   ސަބަބުން،   ޙާލަތުގެ   އިޤްތިޞާދީ   ދިމާވެފައިވާ   ކުންފުންޏަށް  .7.2.1

  ކުންފުނީގެ   ވަކިކުރަންޖެހިފައިވާކަން،   ވަޒީފާއިން   ރިޑަންޑަންޓްކޮށް   މުވައްޒަފުންތަކެއް 

  19-ކޮވިޑް  ޓުސޯގެ ރި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތު  އްޒަފުންނަށް ކުރިއާލައި އަންގާފައިވުން:މުވަ 

ގުޅިގެން ބަންދުކުރުމާ  ސަބަބުން  އެ  ގެ  ދަށްވެފައިވާކަން  ޙާލަތު  އޮންނައިރު، މާލީ    ނގެން 

ކުރިން  ގައި    2020ރިޗު  މާ  29  ކުންފުނިން މުވައްޒަފުން ރިޑަންޑަންޓްކުރަން ނިންމުމުގެ 
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‘VOLUNTARY SPECIAL LEAVE POLICY’    ްޕޮލިސީއެއ ނަމުގައި  ގެ 

 2020އެޕްރީލް    01  ލިބޭގޮތަށް  %25 ދަށުން އަސާސީ މުސާރައިގެ  މި ޕޮލިސީގެ  ނެރެ،

ންނަށް  ފުޗުއްޓީއަށް ދިޔުމުގެ ފުރުަޞތު މުވައްޒަ  ގެ ނިޔަލަށް  2020ޖޫން    30އިން ފެށިގެން  

ނިޔަލަށް  2020  ޖޫން  30  ދިނުމަށްފަހު، ޙާލަތަސޯރި  ވެސްތާރީޙުގެ  މާލީ  ބަދަލު ޓުގެ  ށް 

ގެ   2020)ތިނެއް( މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ސެޕްޓެންބަރު    3ނާންނާތީ ޗުއްޓީ އިތުރު  

އިތުރުކުރެވުނުކަ އެ ނިޔަލަށް  އޮންނައިރު،ން  ދުވަހުން    2020އެޕްރީލް    01  ނގެން  ވަނަ 

ހަމައަށް    2020ނޮވެންބަރު    01ފެށިގެން   ދުވަހާ  ބަންދުކޮށްފައިވާސޯރިވަނަ  ކަމާއި، ޓު 

‘VOLUNTARY SPECIAL LEAVE’    ްމުވައްޒަފުނ ދަށުން  ޕޮލިސީގެ 

ތަކެއް  ނުހުޅުވި ގިނަ ދުވަސް  ޓުސޯރި ނުކުރުމަށް އެޅި ފިޔަވަޅުތަކަށްފަހުވެސް،    ރިޑަންޑަންޓް

މުވައްޒަފުން ވަކިކޮށް، މުވައްޒަފުންގެ އޮނިގަނޑަށް ބަދަލުގެނެސް،  ގެ  ޓުސޯރި ފާއިތުވުމުން،  

  2020އޮގަސްޓު    01މުވައްޒަފުން މަދުކުރުމަށް މަޖުބޫރީ ޙާލަތެއް ދިމާވިކަމަށާއި، އެގޮތުން  

 17،  'ރިޑަންޑަންސީ ޕޮލިސީ' އެއް ނެރުނުކަމަށާއިން  ޓުސޯރިއާ ގުޅިގެން    19-ގައި ކޮވިޑް

ޙިއްސާކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި،    2020އޮގަސްޓު   މުވައްޒަފުންނާ  ހުރިހާ  ޕޮލިސީ  މި  ގައި 

މުވައްޒަފުން ރިޑަންޑަންޓްކުރުމުގައި ޢަމަލުކޮށްފައިވާނީ މި ޕޮލިސީއާ އެއްގޮތަށްކަމަށް މައްސަލަ  

  ވަނަ ބަޔާނުގައި   2  އެފަރާތުގެން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތު  ރައްދުވި 

ގައި ޢަމަލުކުރަން    2020އޮގަސްޓު    01ފަރާތުން    މައްސަލަ ރައްދުވި  ،ކޮށްފައިވާއިރުބަޔާން

ކުންފުނީގެ މާލީ ޙާލަތު ދަށްވުމުގެ  އަށް ބަލާއިރު،    ’Redundancy Policy‘ފަށާފައިވާ  

ރިޑަންޑަންސީގެ    ’organizational restructure‘ސަބަބުން   ކުރަންޖެހޭކަމަށާއި،  އެއް 

ރިޑަންޑަންސީއެއް އިޢުލާންކުރާނީ އެންމެ ފަހު  ކަމަށާއި،  މަޖުބޫރުވެއްޖެ  ޙާލަތެއް އިޢުލާންކުރަން

ކުންފުނިން   މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ  ޙާލަތެއް  ރިޑަންޑަންސީގެ  ކަމަށާއި،  ގޮތުން  ފިޔަވަޅެއްގެ 

 އި، ކަމަށާމަޝްވަރާކުރާނެ އަބަދުވެސް މުވައްޒަފުންނާ
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ފަރާތުން ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް    ގައި މައްސަލަ ރައްދުވި  2020އޮގަސްޓު    17އެގޮތުން  

އެ ކުންފުނީގެ  ނގެން އޮންނައިރު،  މެމޯއެއް ނެރެފައިވާކަން   operational‘މި މެމޯގައި 

needs’  ްރިޑަންޑަންޓްކުރަންޖެހޭކަމަށ މަާޤމުތައް  ބައެއް  ބަލައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  އަށް   

އިޖުރާއޮންނާތީ،  އެނގެން   ފަރާތުން އައިސްވެބަޔާންކުރެވިފައިވާ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ތު 

 ބުރަވެވެއެވެ.  ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަމުގައި 

ރިޑަންޑަންޓްވުމުގެ ސަބަބުން ކުންފުނީގެ ވަޒީފާއިން  ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު   .7.2.2

ވަކިކުރެވޭ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އިޖުރާއަތުތަކާއި އުޞޫލުތަކަކީ  

ފަރާތުން   މައްސަލަ ރައްދުވި  ކޮބައިކަން ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިއާލައި އަންގާފައިވުން: 

 އަމަލުކުރަން ފަށާފައިވާ ރިޑަންޑަންސީ ޕޮލިސީއަށް ބަލާއިރު، މި  ގައި 2020އޮގަސްޓު  01

 ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  ’process‘ރިޑަންޑަންސީގެ ޕޮލިސީގައި  

a. STEP 1 – ISSUE MEMO TO EMPLOYEE: The Resort will issue 

a memorandum to all employees on the Resort of it’s decision to 

make certain positions redundant. The rules and procedures for 

redundancy as contained in this policy will be published together 

with such memorandum. 

b. STEP 2 – SELECTION PROCESS: The Resort will analyse and 

determine those positions whose work and significance has either 

ceased, diminished or changed significantly under the current 

operational requirements of the Resort. The positions for 

redundancy will be chosen and determined purely based on business 

reasons such as operational needs based on occupancy, etc. Under 
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these circumstances, a scoring process will be utilized where 

deemed necessary only. 

c. STEP 3 – CONSULTATION MEETING: The Manager of the 

employee that will be affected, and a member of Human Resources 

shall meet with the respective employee(s) who will be affected 

and advise on next steps for redundancy and subsequent procedures 

for separation and departure from resort. 

d. STEP 4 – NOTICE OF REDUNDANCY: The Resort will then 

issue a written notice to the employee(s) who will be affected as 

a result of the redundancy of job positions on the Resort. Whether 

they are on the resort or elsewhere. 

e. STEP 5 – POST-REDUNDANCY: The Resort shall finally 

coordinate with the employee on cancellation of any visas regarding 

the separation of employment (wherever applicable) departing the 

Resort and travel to home island or home destination, as per the 

Contract of Employment. 

އިނގޭއިރު،   އޮންނަކަން  ބަޔާންކޮށްފައި  ވަކިކުރެވޭ  ރިޑަމިފަދައިން  ވަޒީފާއިން  ސަބަބުން  ންޑަންޓްވުމުގެ 

އިޖުރާއަތުތަ ޢަމަލުކުރާނެ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ޕޮލިސީގައި  މުވައްޒަފުން  މި  އް 

ރިސޯޓުގެ އެކުލަވާލެވިފައިވީނަމަވެސް،   މަތިން  ގޮތުގެ  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ޕޮލިސީގައި        މި 

“operational needs”  ްނުންޖެހޭ މިންވަރު  ރިސޯޓު ހިންގުމަށްޓަކައި އެކިއެކި މަާޤމުތަކުގެ ބޭބަލައި،    އަށ

“analyse”   ްކަނޑައެޅުމަށ މުވައްޒަފުން  ކުރެވޭ  ރިޑަންޑަންޓް  ބިނާކޮށް  މައްޗަށް  އޭގެ       ކޮށް، 
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“scoring process”    ްއެކުލަވާލަންޖެހޭކަން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ރިޑަންޑަންސީ ޕޮލިސީއަށް އެއ

  ސާބިތުކުރުމުގެ ގޮތުން މައްސަލަ ރައްދުވި   ން އެނގެން އޮންނައިރު، އެފަދައިން ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަން ބެލުމު

ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ، ހެއްކެއް  އެއްވެސް  އިސްވެބަޔާންކުރެވިފައިވާ    ފަރާތުން  ނަންބަރުގައި  ތު އައިޖުރާމި 

 އެވެ. ނުވެވެބުރަ އަދާކޮށްފައިވާކަމަށްއަށް ފުރިހަމައެންމެ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން 

  ވަނަ   21  ޤާނޫނުގެ   ވަޒީފާއާބެހޭ   ކުރީން،   ވަކިކުރުމުގެ   މުވައްޒަފު  ވަކިކުރެވޭ  ސަބަބުން   ރިޑަންޑަންޓްވުމުގެ  .7.2.3

 ނޯޓިސް  ދޭންޖެހޭ  ދަށުން   މާއްދާގެ   ވަނަ   22  ޤާނޫނުގެ   އެ   މުވައްޒަފުންނަށް،   ވަކިކުރެވޭ  ދަށުން  މާއްދާގެ 

މި މައްސަލައާ   ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ނޯޓިސް ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި ފައިސާ ދީފައިވުން:  25ނުވަތަ އެ ޤާނޫނުގެ  

ލިޔުންތަކަށް ޕޭމަންޓް  ފައިނަލް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން  މައްސަލަ    ބަލާއިރު،  ގުޅިގެން މައްސަލަ ރައްދުވި 

އަދަދާއި،   ފައިސާގެ  ލިބެމުންދިޔަ  ގޮތުގައި  މުސާރައިގެ  އިރު  ވަކިކުރެވުނު  ވަޒީފާއިން  ފަރާތްތައް  ހުށަހެޅި 

"ގުޑްވިލް" ގެ  އި، ނޯޓިސްގެ މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި ދީފައިވާ ފައިސާގެ ޢަދަދަދާއި،  ތަކާވަޒީފާއަށް ގުޅުނު ތާރީޚް

ދީފައިވާ   ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  ފައި  ”EX-GRATIA PAYMENT“ގޮތުން  އަދަދު  ސާގެ 

 ން، ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، އެގޮތު
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ވަޒީފާ   އަދާކުރި މަޤާމު  ނަން  #

ދެވުނު  
 ތާރީޚް 

ވަޒީފާއިން  

ވަކިކުރެވުނު  

އިރު  

އަސާސީ  

މުސާރަ  

)ޔޫ.އެސް  

 ޑޮލަރުން( 

ނޯޓިސްގެ  

ގޮތުގައި  

ދީފައިވާ  

  މުއްދަތު 

 )މަސް( 

ސްގެ  ނޯޓި

މުއްދަތަށް ދީފައިވާ  

ފައިސާގެ ޢަދަދު  

)ޔޫ.އެސް  

 ޑޮލަރުން( 

އިވާ  ނުނަގަ 

ޗުއްޓީތަކަށް  

ދީފައިވާ  

ފައިސާގެ  

ޢަދަދު  

)ޔޫ.އެސް  

 ޑޮލަރުން( 

ގުޑްވިލްގެ  

ގޮތުގައި ދީފައިވާ  

ފައިސާގެ ޢަދަދު  

)ޔޫ.އެސް  

 ޑޮލަރުން( 

'ވޮލަންޓަރީ ސްޕެޝަލް  

ލީވް' ގެ ގޮތުގައި  

  2020ސެޕްޓެންބަރު  

)އަށެއް(    08  ގެ 

  ދީފައިވާ   ދުވަހަށް 

ފައިސާގެ ޢަދަދު  

 )ޔޫ.އެސް ޑޮލަރުން( 

ޡިމް ޢާ 1
 މުޙައްމަދު 

އެފް އެންޑް ބީ 
 ސުޕަަވއިޒަރ 

ޖޫން   05
2012 

600.00 2  1200.00 335.34 400.00 40.00 

هللا ޢަބްދު 2
 ބުޝްރީ 

ޕަބްލިކް އޭރިއާ 
 އެޓެންޑެންޓް 

10 
ނޮެވްނބަރު  

2012 

398.00 2  796.00 379.46 400.00 26.53 

ޙުސައިން   3
 ސާޖިދު 

ޕޫލް އެންޑް 
ޖަކޫޒީ 

 އެޓެންޑެންޓް 

03 
ފެބުރުވަރީ  
2019 

300.00 1  300.00 197.26 400.00 20.00 

ލަގެޖް   މޫސާ ނަޢީމް  4
 އެޓެންޑެންޓް 

ޖުލައި  08
2012 

356.00 2  712.00 93.63 400.00 23.73 

هللا ޢަބްދު 5
 ރަޝީދު 

ގަރޑަން 
 ސުޕަަވއިޒަރ 

01 
ޖަނަަވރީ  
2008 

696.00 2  1392.00 594.94 400.00 46.40 

ޖޫން   22 ގަރޑަނާ  ޢަލީ ރަޝީދު  6
2012 

320.00 2  640.00 389.26 400.00 21.33 

އިބްރާހީމް   7
 ޝަފީޤް 

ެގސްޓް  
ްނސް  އެކްސްޕީރިއަ

 މެނޭޖަރ 

މޭ   19
2008 

1439.00 2 2878.00 1040.81 400.00 95.93 

هللا ޢަބްދު 8
 ރަޝީދު 

އެފް އެންޑް ބީ 
 އެޓެންޑެންޓް 

29 
ޖަނަަވރީ  
2008 

376.00 2  752.00 333.76 400.00 25.07 

އިބްރާހީމް   9
 ޙަމީދު 

ލޯންޑްރީ  
 އެޓެންޑެންޓް 

މޭ   29
2012 

438.00 2  876.00 100.80 400.00 29.20 

އެފް އެންޑް ބީ  މޫސާ ސަމީޙު  10
 އެޓެންޑެންޓް 

ޖޫން   20
2016 

392.00 1  392.00 425.29 400.00 26.13 

އިބްރާހީމް   11
 ރަޝީދު 

ޓީއެމް  
މަޑޭޝަން  އެކަ

 އެޓެންޑެންޓް 

17 
އޮކްޓޫބަރު  
2018 

380.00 1  380.00 287.34 400.00 25.33 



 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް .އެޗް މޯލްޑިވްސް  ޖޭ.އޭ.އާރު 
 VTR/2021/61ނަންބަރު: މައްސަލަ                                                ށަހެޅި މައްސަލަހުމީހުން  16އާޡިމް މުޙައްމަދާއި އިތުރު   

                                             

 

 
32 ގެ 27  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:  
 

 

މުޙައްމަދު  12
 ރަޝީދު 

އެފް އެންޑް ބީ 
 އެޓެންޑެންޓް 

22 
ޖަނަަވރީ  
2017 

361.00 1  361.00 94.95 400.00 24.07 

ޙުސައިން   13
 ޝިފާޒް 

އެޗްކޭ 
 އެޓެންޑެންޓް 

ޖުލައި  01
2008 

438.00 2  876.00 331.20 400.00 29.20 

އަޙްމަދު   14
 ޝާކިރު 

ލަގެޖް  
 އެޓެންޑެންޓް 

19 
ނޮެވްނބަރު  

2010 

356.00 2  712.00 362.83 400.00 23.73 

އިބްރާހީމް   15
 ރަޝީދު 

 16 ޗެފް ދި ޕާޓީ
އޮކްޓޫބަރު  
2015 

850.00 1  850.00 810.41 400.00 56.67 

އަޙްމަދު   16
 ރަޝީދު 

ފުޑް އެންޑް  
ބެަވރެޖް  

 ސުޕަަވއިޒަރ 

14 
ޖަނަަވރީ  
2015 

600.00 2  1200.00 710.14 400.00 40.00 

އަޙްމަދު   17
 ރަޝީދު 

  ޓީއެމް
އެކަމަޑޭޝަން  
 އެޓެންޑެންޓް 

21 
އޮކްޓޫބަރު  
2013 

392.00 2  784.00 515.51 400.00 26.13 
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ވަނަ    22ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ    އް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިއިރު،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަފާހަގަކުރެވޭކަމާއި،  

މާއްދާގައި އަދި އެ ފަރާތްތަކަމުގެ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ ޙާލަތުގައި ދެވޭނެކަމަށް  

  25ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނޯޓިސްގެ މުއްދަތަށް ނުވަތަ އެ މުއްދަތަށް ވުރެ އިތުރުވާނޭހެން، ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

ދީފައިވާކަން އެނގެންއޮންނާތީވަނަ މާއްދާގެ ދަށު   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ،  ން ނޯޓިސްގެ މުއްދަތަށްވާ ފައިސާ 

  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އިޖުރާއަތު  ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  ނަންބަރުގައި  މި  ވަކިކުރުމުގައި  އިން  ވަޒީފާ   ފަރާތްތައް

 . ބުރަވެވެއެވެ  ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަމުގައި ފަރާތުން

ކުންފުނިން   .7.2.4 ދިނުމަށް  ޢިނާޔަތްތަކެއް  ޚާއްޞަ  މުވައްޒަފުންނަށް  ވަކިކުރެވޭ  ވަޒީފާއިން  ރިޑަންޑަންޓްވެގެން 

ކުންފުނީގެ   ކަނޑައެޅި،  ކުރިން  މިންގަނޑުތައް  ލިބިދެވޭނެގޮތާއި  ޢިނާޔަތްތައް  އެ  ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ، 

ވަނަ    2  ގެއިވާ ރިޑަންޑަންސީ ޕޮލިސީފަހުށަހަޅާ  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  މުވައްޒަފުންނަށް އެންގިފައިވުން: 

ދެވޭނެ ގޮތް ހިމެނިފައިވާއިރު، ނޯޓިސްގެ މުއްދަތަށްވާ ފައިސާ    ”Redundancy Payments“ނަންބަރުގައި  

ފައިސާއެއް ނުދީވާނަމަ އެ ފައިސާއެއް ދެވޭނެކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،    ”outstanding“އެއްވެސް  އާއި،  

ދޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް ނަމަވެސް    މި ޕޮލިސީގައި މުވައްޒަފުންނަށް "ގުޑްވިލް" ގެ ގޮތުގައި ފައިސާ

“Final Pay Settlement”  ެމުވައްޒަފަކަށްވ ކޮންމެ  ރިޑަންޑަންޓްކުރެވުނު               ސް ތަކުން 

“EX-GRATIA PAYMENT”    ިގޮތުގައ ޑޮލަރު(    USD 400ގެ  އެމެރިކާ  ސަތޭކަ  )ހަތަރު 

އެ އޮންނާތީ،  ދީފައިވާކަން  ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަމުގައި  ނގެން  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އިޖުރާޢަތު  މި 

 ބުރަވެވެއެވެ. 

އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ކަންކަން އެފަދައިން ހުރުމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި   .7.3

ޢަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާޢީ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  ޤާއިމްކޮށްފައިވާކަމަށް    (procedural fairness)މައްސަލަ 

 ބުރަނުވެވެއެވެ. 

އެންމެހަ .8 ދެންނެވުނު  ރިޢާޔަތްކޮށް،  ކަންކަމަ  އިއިސްވެ  ފަރާތުން .ޖޭ.އޭ.އާރުށް  ލިމިޓެޑްގެ  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް  އެޗް 

ގެ ޙާލަތުގައި ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ   (redundancy)ވަކިކޮށްފައިވަނީ ރިޑަންޑަންސީ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް ވަޒީފާއިން  



 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް .އެޗް މޯލްޑިވްސް  ޖޭ.އޭ.އާރު 
 VTR/2021/61ނަންބަރު: މައްސަލަ                                                ށަހެޅި މައްސަލަހުމީހުން  16އާޡިމް މުޙައްމަދާއި އިތުރު   
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ޢަދުލުވެރިކަމާއި   ޢަދު  (substantive fairness)މައުޟޫޢީ  އިޖުރާޢީ   (procedural fairness)ލުވެރިކަން  އަދި 

ނަންަބރު  ޤާއިމުކުރުމެއްނެތި ޤާނޫނު  ކަނޑައަޅާފައިވާ    2/2008،  ގައި  ޤާނޫނު(  ޚިލާފަށްކަމަށް )ވަޒީފާއާެބހޭ  ހަމަތަކާ 

 (unfair dismissal)ުބރަވެވޭތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ވަކިކުރުން އަންފެއަރ ޑިސްމިސަލް  

 އެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި،

ެބއްނެތި  ގެ ދަށުން، އެކަށީގެންވާ ސަަބ   )ހ(ވަނަ މައްދާގެ  29)ވަޒީފާއާެބހޭ ޤާނޫނު( ގެ    2008/2ޤާނޫނު ނަންަބރު  

އިސްވެ ފާހަގަކުރެވުނު ފަދައިން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަަބުބން މުވައްޒަފަށް ލިޭބ ޤާނޫނީ ޙައްލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް،  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މަޢުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރުކަމާއި، އިޖުރާޢީ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    29)ވަޒީފާއާެބހޭ ޤާނޫނު( ގެ    2/2008ން ޤާއިމްކުރެވިފައިނުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންަބރު  ޢަދުލުވެރިކަ

ރުޖޫޢަކުރުމަށާއި،  ތައް  އެފަރާތް   ތަކަށްއަދާކުރަމުންދިޔަ މަޤާމު  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް ވަނަ ނަންަބރުގެ ދަށުން    1

 ކަމުގައި ނުެބލުމަށާއި،  ތަކެއްއެއްވެސް ޙާލެއްގައި ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާ ފަރާތް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަކީ

ފެށިގެން ތާރީޚުން  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތްތައް  ހުށަހެޅި  އެމައްސަލަ  އަލުން    ،  ކަންތައްތައް  ވަޒީފާގެ  ފަރާތްތަކުގެ 

އެކީ   އާއި އިނާޔަތްތައް  އަދާކުރި މަޤާމުތަކުގެ މުސާރަ  ފަރާތްތައް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިއިރުހަމަޖެހޭ ތާރީޚާ ހަމައަށް، އެ

ކަނޑައަޅައި،  އެއްފަހަރާ    Voluntary Special“  އްފަރާތްތަ  ހުށަހެޅި  މައްސަލައެހެންނަމަވެސް  ނަގައިދިނުމަށް 

Leave (VSL)”  ަދުވަހާ  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  އެފަރާތްތައް  ގައި  2020  ސެޕްޓެންަބރު  08  މުއްދަތު  ތިބި   އިގ  

  މުސާރައިގެ   ފަރާތްތަކަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގައި  2020  ސެޕްޓެންަބރު  އޮތަތީ،  އެނގެން  ދެމިއޮތްކަން  ހަމައަށްވެސް

  ފައިސާ   ދުވަހަށްޖެހޭ(  އަށެއް)  08  ގޮތުގައި  ގެ  %25  މުސާރައިގެ  އަސާސީ   އެފަރާތްތަކުގެ  ޙައްޤުވާނީ  ގައިގޮތު

 Voluntary Special Leave“ސް  ނަމަވެ  ފައިސާކަމާއި،  ދުވަހަށްވާ(  ާބވީސް)  22  އޮތް   ާބކީ  މަށްފަހު،އުނިކުރު

(VSL)”   ީގައި  2020  ޖޫން  13  ފަރާތުން  ރައްދުވި  ލަމައްސަ  ނިޔަލަށްކަން  ގެ  2020  ސެޕްޓެންަބރު  ދެމިއޮތީ  ޕޮލިސ 

 އާއި   މުސާރަ  ފަރާތްތަކުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފެށިގެން  އިން  2020  އޮކްޓޫަބރު  އޮތަތީ،  އެނގެން  މެމޯއިން  ނެރެފައިވާ

 ޕޮލިސީއަށް    ”Voluntary Special Leave (VSL)“  ނަގައިދެވޭނީ  އެފަރާތްތަކަށް  ނަގައިދެވޭއިރު،  ޢިނާޔަތްތައް

 ޅައި،ކަނޑައަ ޢިނާޔަތްކަމަށް އިއާ މުސާރަ  އައި ލިެބމުން އެފަރާތްތަކަށް ކުރިން ފެށުމުގެ ރުންޢަމަލުކު



 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް .އެޗް މޯލްޑިވްސް  ޖޭ.އޭ.އާރު 
 VTR/2021/61ނަންބަރު: މައްސަލަ                                                ށަހެޅި މައްސަލަހުމީހުން  16އާޡިމް މުޙައްމަދާއި އިތުރު   
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އެއް ލިުބމުގެ ފުރުޞަތު   (unjust enrichment)    އެހެންނަމަވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް ނުޙައްޤު މަންފާ

އުޖޫރައަށްވާ   ަބޔާންކުރެވުނު  އިސްވެ  މަޤްޞަދުގައި،  ތެރެއިންނަފީކުރުމުގެ  ޖުމުލައިގެ  ހުށަހެޅި    މައްސަލަ  ފައިސާގެ 

އިވާ ފައިސާ އާއި، "ގުޑްވިލް" ގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ދީފައިވާ ދީފަ  ނޯޓިސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި  ފަރާތްތަކަށް

USD 400    ،ިޗުއްޓީ)ހަތަރު ސަތޭކަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު( އާއ ގެ ގޮތުގައި ނަގާފައިނުވާ ދުވަސްތަކަށް ދީފައިވާ އަހަރީ 

އިން ފެށިގެން    2020ސެޕްޓެންަބރު    01ގެ ގޮތުގައި    ”Voluntary Special Leave (VSL)“ފައިސާ އާއި،  

ފަރާތްތަކަށް    2020ސެޕްޓެންަބރު    08 ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނިޔަލަށް  ސެޕްޓެންަބރު  ގެ  ގެ   2020ދީފައިވާ 

ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް  ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ  މައްސަލަ    ފައިސާ  ދުވަހުގެ)އަށެއް(    08  އަށްޖެހޭ  25މުސާރައިގެ %

އުނިކުރުމަށް ކަނޑައަޅައި، އިސްވެ  ފައިސާ  މި  ތަކުން އެނގެން އޮތަތީ    ”Final Pay Settlement“އިވާކަން  ދީފަ

ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އުނިކުރުންތަކަށްފަހު،  ޢަދަދުތަކުގެތަކަަބޔާންކޮށްފައިވާ  ޙައްޤުވާ  ފައިސާއަކީ   ށް  ޖުމްލަޢަށްވާ 

  ފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާކަމުގައި ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމުގައި ދެކެމެވެ.މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި

 

 ިންނުމްނ: ަމްއަސަލިއެގ  

ފާަރްތަމްއަސ  ެދނަްފެހ،  ުހށެަހިޅ  ބިެލ  ަތުކަލ  ަމްއސަަލ  ިލެޔިކޔްުނަތަކށިާއ  ުހށެަހިޅ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ނާްނިއ 

  .ެއްޗ މްޯލިޑްވްސޭޖ.ޭއ.ާއުރ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތަްތަކީކ  ، ރާިޢަޔްތކްޮށ ބިެލިއުރ  ްށ ވަާހަކަތަކަމޖިލުީހަގިއ ދަެފާރުތްނ ެދްއިކ  

ުކނުްފިނން  ިލިމެޓުޑ  ްޕަރިއެވްޓ އާަދުކަރުމނަްދިނޮކްށ  ަވޒާީފ  ިރޯސުޓަގިއ  ަމނަފުަރ  ޭޖޭއ  ައްނަނ  ިހްނަގުމްނ  ދުަށްނ  ެގ 

އްެނގަުމާކނަުލިއ  ިރަޑްނަޑްނީސ   ަސބެަބްއ  ިއުތރު  ަވޒާީފިއްނ    2020ސްެޕޓްެނަބރު    08އިޢާުލްނުކިރަކަމށުްބެނ،  ަގއި 

ަފާރތަްތެކްއަކަމށިާއަވިކޮކށަްފިއާވ ާޤޫނާނ  ަވިކޮކށަްފިއަވީނ  ަވޒާީފިއން  އަެފާރތަްތްއ  ޚިލަާފްށަކމަށް    ިއ ،  ަގާވއާިދ 

ަފާރްތަތަކނަޑައުޅްއަވއެިދްއަވިއ،   ުހށެަހިޅ  ަވިކުކުރުމަގިއ  ަމްއސަަލ  ަވޒާީފއްިނ  ިއުޖރީާޢ  ްއ  ަޢދުުލެވިރަކާމިއ،  މުަޢޟީޫޢ 

ޢަދުުލެވިރަކްނ ާޤިއްމޮކށަްފިއުނާވީތ، ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފރްާތަތކީަކ ެއްއެވްސ ޙެާލްއަގިއ ަވޒާީފއްިނ ަވިކވަެފިއާވ ަފާރތަްތެކއް  

ަވިކުކުރުމެގ ަސަބުބްނ ލުިބުނ ެއްނމަެހިއ ެގއްލުުމެގ ބަދާަލިއ، ުމާސަރ ާއިއ  ޫންނަކަމްށ ަކނަޑައުޅްއަވއެިދްއވިައ، ަވޒާީފިއްނ  

 ެހިޅ ިމ ަމްއސަަލިއަގިއ، ުހަށ  ގިައ ަވޒާީފާއބޭެހ ްޓަރއިިބުއނަަލްށ   2020ިޑެސނަްބުރ    08ިޢާނަޔްތަތކެާއުކ ަނަގއިިދުނމްަށ އިެދ  



 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް .އެޗް މޯލްޑިވްސް  ޖޭ.އޭ.އާރު 
 VTR/2021/61ނަންބަރު: މައްސަލަ                                                ށަހެޅި މައްސަލަހުމީހުން  16އާޡިމް މުޙައްމަދާއި އިތުރު   

                                             

 

 
32 ގެ 31  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:  
 

 

ާޤއިމްކުރަ ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތްތައް  ހުށަހެޅި  ޢަދުލުވެރިކަމާއި    މައްސަލަ  މައުޫޟޢީ     ންޖެހޭ 

(substantive fairness)    ްޢަދުލުވެރިކަނ އިޖުރާއީ  ާޤއިމްކޮށްފައިނުވާކަމަށް    (procedural fairness)އަދި 

  ގެ ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ލިމިޓެޑު  ބުރަވެވޭތީ، ޖޭ.އޭ.އާރު.އެޗް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް

)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ހަމަތަކާ    2/2008ވަކިކުރުމަކީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތި، ާޤނޫނު ނަންބަރު  

 އެއް ކަމުގައި ކަނޑައަޅައި،  (unfair dismissal)ޚިލާފު، އަންފެއަރ ޑިސްމިސަލް 

ގެ ދަށުން، އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި   މައްދާގެ )ހ(  ވަނަ  29  ގެ(  ާޤނޫނު  ވަޒީފާއާބެހޭ)  2008/2  ނަންބަރު  ާޤނޫނު

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފަށް ލިބޭ ާޤނޫނީ ޙައްލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އިސްވެ ފާހަގަކުރެވުނު ފަދައިން 

ޢަދުލުވެރުކަމާއި، އިޖުރާޢީ    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މަޢުޫޟޢީ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    29)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2/2008ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމްކުރެވިފައިނުވާތީ، ާޤނޫނު ނަންބަރު  

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް އަދާކުރަމުންދިޔަ މަާޤމުތަކަށް އެފަރާތްތައް ރުޖޫޢަކުރުމަށާއި،   1

 އްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަކީ އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާ ފަރާތްތަކެއްކަމުގައި ނުބެލުމަށާއި، މަ

 ”Voluntary Special Leave Policy“ ޢަމަލުކުރަންފެށި     އާ ގުޅިގެން  19-މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ކޮވިޑް

  މެމޯއިން  ނެރެފައިވާ  ގައި  2020  ޖޫން  13  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ނިޔަލަށްކަން  ގެ 2020  ސެޕްޓެންބަރު  ދެމިއޮތީ

 ޢިނާޔަތްތައް  އާއި  މުސާރަ  ފަރާތްތަކުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފެށިގެން  އިން  2020  އޮކްޓޫބަރު   ންނާތީ،އޮ  އެނގެން

  ފެށުމުގެ   ންމަލުކުރައަށް ޢަ”Voluntary Special Leave Policy“   ނަގައިދެވޭނީ  އެފަރާތްތަކަށް  ނަގައިދެވޭއިރު،

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް ވަޒީފާއިން  ،  ނޑައަޅައިކަ  ޢިނާޔަތްކަމަށް  އާއި  މުސާރަ  އައި  ލިބެމުން  އެފަރާތްތަކަށް  ކުރިން

އެފަރާތްތައް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން، އެ ފަރާތްތަކުގެ ވަޒީފާގެ ކަންތައްތައް އަލުން ހަމަޖެހޭ ތާރީޚާ ހަމައަށް،  

  އެކީ އެއްފަހަރާ ނަގައިދިނުމަށް ކަނޑައަޅައި، އާއި އިނާޔަތްތައް ވަކިކުރިއިރު އަދާކުރި މަާޤމުތަކުގެ މުސާރަ

މަންފާ  ނުޙައްުޤ  ފަރާތްތަކަށް  ހުށަހެޅި  ނަފީކުރުމުގެ   (unjust enrichment)  މައްސަލަ  ފުރުަޞތު  ލިބުމުގެ  އެއް 

 ވަޒީފާއިން  އްމަްޤޞަދުގައި، އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު އުޖޫރައަށްވާ ފައިސާގެ ޖުމުލައިގެ ތެރެއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަ



 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް .އެޗް މޯލްޑިވްސް  ޖޭ.އޭ.އާރު 
 VTR/2021/61ނަންބަރު: މައްސަލަ                                                ށަހެޅި މައްސަލަހުމީހުން  16އާޡިމް މުޙައްމަދާއި އިތުރު   
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އްޒަފަކަށް  ނޯޓިސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި ދީފައިވާ ފައިސާ އާއި، "ގުޑްވިލް" ގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ މުވަ  ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން

)ހަތަރު ސަތޭކަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު( އާއި، އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި ނަގާފައިނުވާ ދުވަސްތަކަށް   USD 400ދީފައިވާ  

 08ގެ    2020ސެޕްޓެންބަރު    ގެ ގޮތުގައި  ”Voluntary Special Leave allowance“ދީފައިވާ ފައިސާ އާއި،  

 ފައިސާ އުނިކުރުމަށް ކަނޑައަޅައި، ވާ  އެފަރާތްތަކަށް ދީފައި )އަށެއް( ދުވަހަށް

( ސާދަ)  14  ބަންދުނޫން  ރަސްމީ   ން ފެށިގެ  އިން(  2022ޖޫން    16)  ދުއިސްވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހައި ކަންކަން މިއަ

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

ޖޭ.އޭ.އާރު.އެޗް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް މައްސަލަ ރައްދުވި    ،ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިޔުމުން އެންގުމަށް

 .މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ އަމުރުކޮށް އިއަންގަ

 1443 ޛުލްަޤއިދާ 16
 2022ޖޫން  16

 

 މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ މި 

 

 
 ޒުހައިރު هللا އާމިނަތު ޢަބްދު      

 ރައީސާ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ 


