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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

އާއި    (N3611465)ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު    ކުމާރާ  ރާސިސި   ސުސާންތާ މުޑިޔަންސެލަގެ  ވަނިގަސެކާރާމި މައްސަލައަކީ  

 ޚިލާފަށް   އެއްބަސްވުމާ  ވަޒީފާގެ  ވެފައިވާ ގައި 2020  ފެބުރުވަރީ  25  ދެމެދު   ލިމިޓެޑާ  ޕްރައިވެޓް  ިޝޕިންގް   މެއިންލޭންޑް 

 ވަނިގަސެކާރާ   އަދި  އިދިނުމަކާނުލަ  ނޯޓިސްއެއް  އެއްވެސް  ނިޔަލަށް  ގެ  2020  ޑިސެންބަރު  ފެށިގެން  އިން  2020  މޭ

  ލަ ޖުމު   މުސާރައިން  އެފަރާތުގެ  މެއްނެތިކުރު   މަޝްވަރާއެއް  އެއްވެސް  އާ  ކުމާރާ  ރާސިސި   ސުސާންތާ މުޑިޔަންސެލަގެ

USD 5,940   (  ްޑޮލަރު  އެމެރިކާފަސްހާސް ނުވަސަތޭކަ ސާޅީސ  )ީއުނިކޮށްފައިވަނީ   ބައެއް  މުސާރައިން،  އުނިކޮށްފައިވާތ  

ފަސްހާސް ނުވަސަތޭކަ )  USD 5,940ޖުމުލަ ޢަދަދަކީ    އުނިކޮށްފައިވާ  މުސާރައިންމަށާއި،  ޚިލާފަށްކަ   ާޤނޫނާއި   ވަޒީފާއާބެހޭ 

 

 VTR/2021/111 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 މުސާރައިން އުނިކުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2021އެޕްރީލް  28 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2022ޖޫން  21 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 ވަނިގަސެކާރާ މުޑިޔަންސެލަގެ ސުސާންތާ ސިސިރާ ކުމާރާ   މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (N3611465)ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު 

 މެއިންލޭންޑް ިޝޕިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (C-0453/2014)ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭަޝން ނަންބަރު: 



 
 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  ޕްރައިވެޓް  ޝިޕިންގް  މެއިންލޭންޑް
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ވަގުތުން   އެއްފަހަރާ  އެކީ  ފައިސާ  އުނިކުރި  މުސާރައިންއިދިނުމަށާއި،  ކަނޑައަޅަ   ކަމުގައި(  ޑޮލަރު  އެމެރިކާސާޅީސް  

 ދުލުވެރި ޢަ  ގޮތުގައި  ބަދަލުގެ   ގެއްލުމުގެ   މާލީ   ލިބުނު  ސަބަބުން  އުނިކުރުމުގެ  މުސާރައިން އި،  މަށާއަމުރުކޮށްދިނު  ދިނުމަށް

  ިޝޕިންގް   މެއިންލޭންޑްފަރާތުން    ގެކުމާރާ   ރާސިސި  ސުސާންތާ މުޑިޔަންސެލަގެ  ވަނިގަސެކާރާއެދި    ނަގައިދިނުމަށް  ބަދަލެއް

  ބަލާފައިވާ   ހުށަހަޅެމުން  ޓްރައިބިއުނަލަށް   ވަޒީފާއާބެހޭ  ގައި  2021އެޕްރީލް    28  ރައްދުވާގޮތަށްށް  ލިމިޓެޑަ  ޕްރައިވެޓް

   .މައްސަލައެކެވެ

 

 

 މެންބަރުގެ ރައުޔު 

 ރައުޔު  އިބްރާހީމްގެ  ޝަމްޢާ   މަރްޔަމް 

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

)ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު   ކުމާރާ  ސިސިރާ  ސުސާންތާ މުޑިޔަންސެލަގެ   ވަނިގަސެކާރާއްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްކަމުގައިވާ  މަ .1

N3611465)  ާމުޚ ގޮތުގައި  ގެ  ފަރާތް"  ހުށަހެޅި  "މައްސަލަ  ފަހުން  ފަރާތް(ޠަ)މީގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ   ބުކުރެވޭ 

  މެއިންލޭންޑް ،  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރުމުންޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު'  

އާއި    (ގެ ގޮތުގައި މުޚާޠަބުކުރެވޭ ފަރާތް  'މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް')މީގެ ފަހުން    ލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް  ިޝޕިންގް

  ގައި ވާ ގޮތުން އެއްބަސްވުމު  ވަޒީފާގެ  ވެފައިވާ  ގައި  2020  ފެބުރުވަރީ  25  ދެމެދުމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ  

)އެއްހާސް ނުވަސަތޭކަ އަށްޑިހަ އެމެރިކާ    USD 1,980މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި މަހަކު  

)ސަތޭކަ ތިރީސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު( ލިބެންވާނެ   USD 130އަދި ފުޑް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މަހަކު    ޑޮލަރު(

  ޑިސެންބަރު   ފެށިގެން  އިން  2020  މޭމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރަތުން    ޚިލާފަށްކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެ އެއްބަސްވުމާ  

  މަޝްވަރާއެއް   އެއްވެސް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ  އަދި   ދިނުމަކާނުލައި  ނޯޓިސްއެއް  އެއްވެސް  ނިޔަލަށް  ގެ  2020

 USDގެ މުސާރައިން    2020 ބައެއް އުނިކޮށްފައި ވާ ކަމަށާއި، މިގޮތުން މޭ  މުސާރައިން  އެފަރާތުގެ  މެއްނެތިކުރު

)ނުވަ ސަތޭކަ   USD 990ގެ މުސާރައިން    2020)ނުވަ ސަތޭކަ ނުވަދިހަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު( އާއި، ޖޫން    990



 
 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  ޕްރައިވެޓް  ޝިޕިންގް  މެއިންލޭންޑް
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)ނުވަ ސަތޭކަ ނުވަދިހަ އެމެރިކާ    USD 990ގެ މުސާރައިން    2020ނުވަދިހަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު( އާއި، ޖުލައި  

)ނުވަ ސަތޭކަ ނުވަދިހަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު( އާއި،   USD 990ގެ މުސާރައިން    2020ޑޮލަރު( އާއި، އޮގަސްޓު  

ފަހެއް އެމެރިކާ ޑޮލަރު( އާއި،  )ހަތަރު ސަތޭކަ ނުވަދިހަ    USD 495ގެ މުސާރައިން    2020ސެޕްޓެންބަރު  

މުސާރައިން    2020އޮކްޓޫބަރު   އާއި،   USD 495ގެ  ޑޮލަރު(  އެމެރިކާ  ފަހެއް  ނުވަދިހަ  ސަތޭކަ  )ހަތަރު 

)ހަތަރު ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ފަހެއް އެމެރިކާ ޑޮލަރު( އާއި އަދި    USD 495ގެ މުސާރައިން    2020ނޮވެންބަރު  

  ކު ޖުމުލަ )ހަތަރު ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ފަހެއް އެމެރިކާ ޑޮލަރު( އާއެ  USD 495ގެ މުސާރައިން    2020ޑިސެންބަރު  

USD 5,940  (  ްޑޮލަރު  އެމެރިކާފަސްހާސް ނުވަސަތޭކަ ސާޅީސ)  ާކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  އުނިކޮށްފައިވ 

ކޮވިޑް ސަބަބުން  ނުދިނުމުގެ  ގޮތަށް  އެއްބަސްވެފައިވާ  މުސާރަ  ޙާލަތުގައި    19-ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި ގެ  މައްސަލަ 

ފަރާތަށާއި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޢާއިލާއަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ތަކުލީފުތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނުކަމަށް މައްސަލަ  

 ތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ޅި ފަރާހުށަހެ

ަފާރ .2 ުހށެަހިޅ  ަފާރުތއެދިފައިވަނީ،  ުތްނ  ަމްއސަަލ  ުހށެަހިޅ    އުނިކޮށްފައިވަނީ   ބައެއް   މުސާރައިން  ެގަމްއސަަލ 

ފަސްހާސް  )   USD 5,940ޖުމުލަ ޢަދަދަކީ   އުނިކޮށްފައިވާ  މުސާރައިންމަށާއި،  ޚިލާފަށްކަ   ާޤނޫނާއި ވަޒީފާއާބެހޭ

ސާޅީސް     އެކީ   ފައިސާ  އުނިކުރި  މުސާރައިންއިދިނުމަށާއި،  ކަނޑައަޅަ   ކަމުގައި(  ޑޮލަރު  އެމެރިކާ ނުވަސަތޭކަ 

  ގެއްލުމުގެ   މާލީ  ލިބުނު  ސަބަބުން  އުނިކުރުމުގެ  މުސާރައިންމަށާއި،  އަމުރުކޮށްދިނު   ދިނުމަށްވަގުތުން    އެއްފަހަރާ

 ނަގައިދިނުމަށްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ބަދަލެއް ދުލުވެރިޢަ  ގޮތުގައި ބަދަލުގެ

  ަވޒާީފާއބޭެހ  ަފރުާތްނ   ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ގުޮތްނ   ަރއްދިުދުނުމެގ  ަޝުކާވައްށ  ަފާރުތެގ   ުހށެަހިޅ   ަމްއސަަލ .3

  ުރުކުރުމްނ، ަޒޅަާފިއވާ 'ަމްއސަަލިއެގ ަޖާވުބ ުހށަަހޅާ ޯފުމ' ަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ ަކްނކަަމްށ ަނުހށަަހ  ްޓަރިއިބުއނަަލްށ 

ކަުރުމނިްދަޔ ައަސުރ    ބިަލަމުޑަކމާ ގިުޅެގްނ ުކނުްފީނގެ ާޢމަްދީނައްށ   19- ަވނަ އަަހރު ާރްއެޖ ުކރަިމތިިލ ޮކިވްޑ   2020

ޮގުތން   ުހރާިހ  ުކަޑުކުރުމެގ  ެއޮގުތން  ަކމާަށިއ،  ަމުޖޫބުރިވ  ައަޅން  ިފަޔަވޅަުތެކއް  ެމޭންޖަމްނުޓން  ުކނުްފީނގެ 

ުރަމްށ ިންނިމ ަކމާަށިއ، ުމާސަރ ުކަޑުކުރަމްށ ިންނިމ ންިނުމުމެގ ތްަފޞުީލ ުކިރއާާލ  ުމަވްއޒުަފްނެގ ުމާސަރ ުކަޑުކ

ުހރާިހ ުމަވްއޒުަފްނަންށ ައްނގަާފިއ ާވެނަކަމާށިއ، ަމްއސަަލ ުހށަހިެޅ ަފާރަތްށ ެވްސ ުކިރއާާލ ައްނގަާފިއާވެނ ަކަމާށިއ،  

މާަހ ަހަމއްަށ ަކމާަށިއ، ބިަލަމުޑަކުމެގ ޙަާލތު  ަވނަ އަަހުރެގ ިޑެސނަްބުރ    2020ުމާސަރ ުކަޑުކަރީނ ަވގީުތޮގުތން  

ަރނަގުޅވާިހ ައވަަހަކށް ުކީރގެ ުމާސަރައްށ އިޢަާދޮކށޭްދނެ ަކުމގެ ަޔީޤްނަކން ުމަވްއޒުަފްނންަށ ދަީފިއާވެނ ަކަމާށއި،  



 
 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  ޕްރައިވެޓް  ޝިޕިންގް  މެއިންލޭންޑް
ނަންބަރު:                          ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ކުމާރާ ސިސިރާ   ސުސާންތާ މުޑިޔަންސެލަގެ  ވަނިގަސެކާރާ  VTR/2021/111މައްސަލަ 
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Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 

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

 

ީކ ަވުގީތ  ުމާސަރ ުކަޑުކިރ ުކުރާމ ެއްއެވްސ ުމަވްއޒަަފުކ ެދޮކުޅ ހަަދއަިފިއ ުނާވަކަމާށިއ، ުމާސަރ ުކަޑކިުރ ުކުރަމ

ަހަމެއަކިނ ެއްނިގ ެއްނުގްނ ިފަޔަވިއ އާިދީރޮގުތްނ ިއުތުރަކެމްއ    ަކެމްއަކުމަގިއާވީތ ެއަކްނ ީސިނއަރ ުމަވްއޒުަފްނަންށ

ުކެރވަިފިއ ުނާވެނ ަކމާަށިއ، ަސަބަބކީ ުމާސަރ ުކަޑުކރި ުކުރާމ ެއްއެވްސ ުމަވްއޒަަފުކ އުިޢިތާރޒޮުކްށ ވަާހކަަދްއކާ  

 ިންނމްުނ ުހރާިހ ުމަވްއޒުަފްނެވްސ ަޤބުޫލޮކށަްފިއާވަކަމްށ ބެލަިފިއާވީތ ކަަމާށިއ، އެެހްނަކުމްނ  ަޝުކާވޮކށަްފިއުނާވީތ ެއ

ުހރާިހ ުމަވްއޒުަފްނެގ ަވޒާީފެގ އްެއަބްސުވުމަގިއ ބުނަެފިއާވ ުމސަާރިއެގ ަބޔަށް އެ ުމއަްދަތށް ބަދުަލ ެގެނވަިފިއާވަކަމްށ  

 ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ެދޭކ ަކަމާށިއ، 

ުމާސަރ ުކަޑުކުރާމ  ސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ުކނުްފިންނ ަވިކވަެފިއަވީނ ޭއާނެގ ައިމއަްލ ަމސްލަަހާތ ުގިޅެގްނ ަކަމާށިއ،  ަމްއ

ުމާސަރ   ަފާރުތގެ  ހުށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ަހަމައށް  ިންނމާުމ  ންިނިމ  ަވިކުވަމށް  ަވޒީފިާއްނ  ަކމާަށިއ،  ޫނން  ުގިޅެގްނ 

ިއުނާވަކމާަށިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރތް ަވިކުވަމށް އުެދަމށްފުަހ ުކަޑުކިރ  ުކަޑޮކްށެގން ެއްއެވްސ ަޝުކާވއްެއ ޮކށަްފ

 USD ުމާސަރިއެގ ަބއި ހުޯދަމްށ އުެދމާ ުގިޅެގން ެއަވުގުތގެ ޙާލަަތށް ބުެލަމށްފުަހ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ފާަރަތށް  

އެެހްނަކުމްނ    2,500 ަކަމާށިއ،  ދަީފިއާވެނ  ޑަޮލުރ(  ެއެމިރާކ  ަފްސަސޭތކަ  އެދަިފިއާވ  )ދާެހްސ  ހުޯދަމްށ  މާިހުރ 

 ިމްނަވަރީކ ުކަޑުކިރ ުމާސަރ ހުޯދަމްށ އޭެދަނަމެވްސ ަރނަގުޅ ޢަދެަދްއ ޫންނަކަމާށިއ،  

ުމސަާރ ުކަޑުކުރާމއި ޮބުޑުކުރަމކީ ުކނުްފިނ ިހްނާގ ަފރަާތށް ުކުރމްަށ ާޤޫނުނ ުހަރްސައޅާ  ުކނުްފީނެގ ޙާލަަތށް ބަަލިއ  

ަކެމްއަކުމަގިއ ނެުދޭކ ަކަމާށިއ، ެއަކްނ ުކެރވަިފިއަވީނ ެހޮޔ ިނަޔުތަގިއ ަވިކ ަފަރަތަކްށ ތާަފުތުކރެުމްއ ެނިތ ަކަމާށިއ،  

 ަބިއ ައނުބާރ ިދުނަމީކ އެެހްނ ުމަވއްޒުަފްނާނ ތާަފތޮުކށް  އިަދ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތށް ެއ ުމއަްދުތަގިއ ުކަޑުކިރ

ުކެރޭވަކެމްއ ަކުމަގިއާވެނ ަކމަށިާއ، ުމާސަރ ކަުޑޮކށަްފިއަވނީ މިުޅ ުދިނޔެ ަތުޖރާިބ ުކަރުމންދާ ބިަލަމުޑަކާމ ުގިޅެގްނ  

ައަސުރ ުނުކާރ ަހަމ ެއަކުކެވްސ ެނތް ިހނުދ، އިަދ ުމާސރ ުކޑުަކުރަމ ްށ ންިނިމ ިހނުދ  ަކަމްށވަެފިއ، ިމަކުމގެ 

ުކެރވާިދެނ ަކަމްށ ނެުދޭކަކމްަށ  ެއަކުމެގ ަޝުކާވުނޮކްށ އެ ިނނިްމ ިންނުމްނ ބަަލިއަގެނ، މާިހރު ެއަކުމެގ ަޝުކާވ  

 ުތްނ ަބޔްާނޮކށަްފިއާވަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. ަމްއސަަލ ަރއިްދިވ ަފާރ

 މުސާރައަށް ގެނެވުނު ބަދަލު އެ ފަރާތަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ، .4

އަންގާފައިވުމާއެކު އަދި އެ ފަރާތުން އެކަން ަޤބޫލު ނުކުރާކަމުގެ އެއްވެސް ަޝކުވާއެއް އެއިރު ކޮށްފައިނުވާތީ، އެ 

އެދިފައިވާ   މިހާރު  ބަދަލަކަށްވާތީ،  ގެނެވުނު  ރުހިގެން  ފަރާތުން  ދެ  ބަދަލަކީ  ގެނެވުނު  މުސާރައަށް  މުއްދަތުގެ 



 
 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  ޕްރައިވެޓް  ޝިޕިންގް  މެއިންލޭންޑް
ނަންބަރު:                          ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ކުމާރާ ސިސިރާ   ސުސާންތާ މުޑިޔަންސެލަގެ  ވަނިގަސެކާރާ  VTR/2021/111މައްސަލަ 
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ނެތްކަމުގައި  ގޮ ތަނެއް  އަންގާނެ  މައްޗަށް  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ދިނުމަށް  އަނބުރާ  އެބައި  ތުގެމަތީން 

 ކަނޑައަޅައިދީ މައްސަލަ ނިންމައިދިނުމަށެވެ.  

  ްޕަރިއެވްޓ   ިޝިޕްނގ   ެމިއނޭްލްންޑ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަކނަޑައޅަނެްދްނ  ޮގެތްއ  ޮގުތްނ  ަމުއޫޟީޢ  ަމްއސާަލަގިއ  ިމ .5

  ައުމުރޮކްށ   ައްނާގ  ަފާރަތްށ   ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ުހްއޓާލަުމްށ  ަމަސްއަކްތަތްއ   އްެނމަެހިއ  ުކަރުމނާްދ  ުއވުާލަމްށ  ިލިމެޓްޑ

  ެމިއނޭްލްންޑ  ކިުރްނ  ަކނަޑައެޅުމެގ   ގެޮތްއ  ޮގުތްނ  ަމުއޟީޫޢ  ަމްއސާަލަގިއ  ިމ  ްޓަރިއިބުއނަލްުނ  ަވޒާީފާއބޭެހ  އިަދ

  ެއްއެވސް   އުވުާލުމެގ  ުކނުްފިނ  ، ަކުމަގިއީވަނަމެވްސ  ިންނިމ   ުކނުްފިންނ  ެއ  އުވުާލަމްށ  ިލިމޓްެޑ  ްޕަރިއެވްޓ  ިޝިޕްނގ 

  ަމްއސަލަ   ނެރިެދުނަމްށ  ައުމެރްއ  ުގީތަވ  ައުމުރޮކްށ  ައނާްގ  ަމްއަޗްށ  ެގްސޮކްމެޕީނ  އްޮފ  ަރިޖްސްޓާރރ   ުނުކުރަމްށ  ަކެމްއ

 ަފިއެވެއެވ. އިެދ  ަފާރުތްނ   ުހށެަހިޅ

  ަކްނަތއަްތަކްށ   ފަާހަގުކިރ  ދަެފާރުތްނ  ުގިޅެގްނ  ައުމާރ  ަވގީުތ  ިމ  އުެދުނ  ެނރިެދުނަމްށ  ަފރުާތްނ   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ.  5.1

  ަމްއސަަލ  ަމުއޟީޫޢޮގުތްނ  ަކނަޑައާޅ   ަވިކޮގެތްއ   ްޓަރއިިބުއނަލްުނ  ަވޒާީފާއބޭެހ  ަމްއސަަލިއަގިއމި    ، ަޔްތުކުރަމށްފުަހާޢިރ

  ަމަސްއަކްތ  ުއވުާލުމެގ  ިލިމެޓްޑ   ްޕަރިއވްެޓ   ިޝޕްިނގ   ެމިއނޭްލްންޑ   ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ   ، ުކިރްނ  ިންނުމުމެގ

  ަވޒާީފާއބެހޭ   އިަދ  ައުމުރުކުރޮކްށ   ައްނާގ  ަފާރަތްށ   ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ުހްއޓާލަުމްށ  ެއަކްނ  ުކަރުމނާްދަނަމ

  ްޕަރިއވްެޓ   ިޝިޕްނގ   ެމިއނޭްލްންޑ  ުކިރްނ   ަކނަޑައެޅުމެގޮގެތއް    ޮގުތްނ   ަމުއޟީޫޢ  ަމްއސަަލިއަގިއ  ިމ  ްޓަރިއިބުއނުަލްނ 

  ުނުކުރަމްށ  ަކެމްއ  ެއްއެވްސ  ުއވުާލުމެގ  ުކނުްފިނ  ، ަކުމަގިއީވަނަމެވްސ  ިންނިމ  ެއުކނުްފިންނ   ުއވުާލަމްށ  ިލިމެޓްޑ

  ބެހޭ ަވޒާީފާއ  ، ތަފްޞުީލ  ިންނުމުމެގ  ިމ  . ށަްފިއވެާނެއެވައުމުރޮކ  ައްނަގިއ  ައްށްސޮކްމެޕީނ  އްޮފ  ަރިޖްސްޓާރރ 

  ަމްއސަަލިއަގިއ  އުެދުނ  ައުމަރްށ   ަވުގީތ '  ( 2021ޭމ    24)    VTR/VA/2021/17-200ންަނަބުރ  ްޓަރިއިބުއނުަލެގ

 . ަބާޔްނުކެރވަިފިއާވެނެއެވ  ގިައ'  ގްޮތ  ިންނިމ  ްޓަރިއިބުއނުަލްނ

  ފަރާތަށް   ރައްދުވި  މައްސަލަ   ފަރާތަށާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ   ހުށަހެޅުމަށް  ހެކި  ަޝފަހީ  ގުޅޭގޮތުން  މައްސަލައާ  މި .6

 ނެވެ. އެގޮތުން ފަރާތުން  ރައްދުވިމައްސަލަ  ޅާފައިވަނީ ހަމައެކަނި  ސް، ަޝފަހީ ހެކި ހުށަހަނަމަވެދެވުނު  ފުރުަޞތު

)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން  (  ކެލާ/ ހއ.    ޖިފުޑި)  އާދަމް އަޖުވަދު ގޮތުގައި    ންގެފަރާތުގެ ހެކި  ރައްދުވިމައްސަލަ  

މި    (S2815081ނަންބަރު:    ޕާސްޕޯޓް) ޗުމަން ބަހާދުރު ޗެތްރީއާއި،    (A288677ބަރު:  އަންގައިދޭ ކާޑު ނަން

 ހެކިބަސް ދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މައްސަލައިގައި  



 
 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  ޕްރައިވެޓް  ޝިޕިންގް  މެއިންލޭންޑް
ނަންބަރު:                          ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ކުމާރާ ސިސިރާ   ސުސާންތާ މުޑިޔަންސެލަގެ  ވަނިގަސެކާރާ  VTR/2021/111މައްސަލަ 
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މައްސަލައަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާގައި ހުރި މުއްދަތުގައި    މިވާ  ހުށަހެޅިފައި .7

  މުސާރައިން މަށާއި،  ޚިލާފަށްކަ   ާޤނޫނާއި  ވަޒީފާއާބެހޭ  އުނިކޮށްފައިވަނީ  ބައެއް  މުސާރައިން  ެގަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރުާތ

 ލިބުނު  ސަބަބުން  އުނިކުރުމުގެ މުސާރައިން މަށާއި، އަމުރުކޮށްދިނު ނަގައިދިނުމަށް އެއްފަހަރާ  އެކީ  ފައިސާ  އުނިކުރި

ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއްކަން އެނގެން  އެދި    ނަގައިދިނުމަށް  ބަދަލެއް  ދުލުވެރި ޢަ  ގޮތުގައި   ބަދަލުގެ   ގެއްލުމުގެ  މާލީ

ޢަދުލުވެރި  އޮންނަހިނދު، މައްސަލައިގައި  ފަރާތް   މި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވާިޞލުވުމަށްޓަކައި،  ފައިޞަލާއަކަށް 

ވަޒީފާ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނުލިބިވާ ފައިސާއެއް އޮތްތޯ  ވަކިކުރިއިރު،  އިންމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ 

އެގޮތުންބަލަންޖެހެ ހުށަހަ  އެވެ.  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތުންނާއި  ހުށަހެޅި  ޅާފައިވާ  މައްސަލަ 

 އެވެ. އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެ މުންލިޔެކިޔުންތަކަށާއި، ދެ ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ނަޒަރުކުރު

ގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ    2020ފެބުރުވަރީ    25މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާ ދެމެދު  .  7.1

ކަމާއި،   މަާޤމު  އެކައުންޓެންޓް  ޗީފް  މަާޤމަކީ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެއްބަސްވުމުގައި،  ވަޒީފާގެ 

)އެއްހާސް ނުވަސަތޭކަ   USD 1,980  މަހަކުމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަސާސީ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި  

)ސަތޭކަ ތިރީސް   USD 130އަށްޑިހަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު( އަދި އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތަކުގެ ގޮތުގައި މަހަކު  

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ދެވޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަންއެމެރިކާ ޑޮލަރު( ލިބި

ފަރާތުން  .  7.2 ރައްދުވި  މައްސަލަ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފޯމާއެކު  ހުށަހަޅާ  މައްސަލަ 

ގެ މުސާރައިން    2020މޭ  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މުސާރަ ީޝޓުތަކަށް ބެލުމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  

USD 990  ާގެ މުސާރައިން    2020އި، ޖޫން  )ނުވަ ސަތޭކަ ނުވަދިހަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު( އުނިކޮށްފައިވާކަމ

USD 990    ިގެ މުސާރައިން    2020)ނުވަ ސަތޭކަ ނުވަދިހަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު( އުނިކޮށްފައިވާކަމާއި، ޖުލައ

USD 990    ުއޮގަސްޓ އުނިކޮށްފައިވާކަމާއި،  ޑޮލަރު(  އެމެރިކާ  ނުވަދިހަ  ސަތޭކަ  ގެ    2020)ނުވަ 

ކާ ޑޮލަރު( އުނިކޮށްފައިވާކަމާއި، ސެޕްޓެންބަރު )ނުވަ ސަތޭކަ ނުވަދިހަ އެމެރި  USD 990މުސާރައިން  

)ހަތަރު ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ފަހެއް އެމެރިކާ ޑޮލަރު( އުނިކޮށްފައިވާކަމާއި،    USD 495ގެ މުސާރައިން    2020

މުސާރައިން    2020އޮކްޓޫބަރު   ޑޮލަރު(   USD 495ގެ  އެމެރިކާ  ފަހެއް  ނުވަދިހަ  ސަތޭކަ  )ހަތަރު 

)ހަތަރު ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ފަހެއް    USD 495ގެ މުސާރައިން    2020ންބަރު  އުނިކޮށްފައިވާކަމާއި، ނޮވެ



 
 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  ޕްރައިވެޓް  ޝިޕިންގް  މެއިންލޭންޑް
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)ހަތަރު    USD 495ގެ މުސާރައިން    2020އެމެރިކާ ޑޮލަރު( އުނިކޮށްފައިވާކަމާއި އަދި ޑިސެންބަރު  

ފަރާތުން މާއި އަދި އެކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި  އުނިކޮށްފައިވާކަ   ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ފަހެއް އެމެރިކާ ޑޮލަރު(

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  އިންކާރުކޮށްފައިނުވާކަން

. މުސާރަ ކުޑަކުރުމާ ބެހޭގޮތުން މެނޭޖްމަންޓުން ނެރެފައިވާ އެނައުންސްމަންޓު ކަމަށް ބުނެ މައްސަލަ ރައްދުވި  7.3

 ގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން   2020މޭ    25ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުމަށް ބެލުމުން، އެ ލިޔުމަކީ  

ސަމަރަސިންގ   ކިޔާ  (Buddhika Samarasinghe)ބުއްދިކާ  ފޮނުވާފައިވާ    ފަރާތަކަށް  ނަމަކަށް 

ގެ ޙާލަތާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިވެފައިވާ އިްޤތިާޞދީ ހީނަރުކަމުގެ    19-އީމެއިލްއެއް ކަމާއި، އެ އީމެއިލްގައި ކޮވިޑް

ށް ނިންމާފައިވާ ކަމާއި، އެގޮތުން އިން ފެށިގެން މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ކުޑަކުރުމަ  2020މޭ    01ސަބަބުން  

USD 1,335   ޭއެއް ހާސް ތިންސަތޭކަ ތިރީސް ފަހެއް އެމެރިކާ ޑޮލަރު( އަށްވުރެ ބޮޑު މުސާރައެއް ލިބ(

% މުސާރައިން  އަދި   50މުވައްޒަފުންގެ  ކަމަށާއި  ނިންމާފައިވާ  އުނިކުރަން  އިންސައްތަ(  )ފަސްސާސް 

)ފަސްސާސް އިންސައްތަ( އުނިކުރަން ނިންމާފައިވާކަން    50ސް %މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރަތުގެ މުސާރައިން ވެ

 އެނގެން އޮވެއެވެ. 

)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން  (  ކެލާ/ ހއ.    ޖިފުޑި)   އާދަމް އަޖުވަދުފަރާތުގެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި    ރައްދުވިމައްސަލަ  .  7.4

  ބޭއްވުނު   ޓްރައިބިއުނަލުގައި  ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ  2021  ޖުލައި  A288677)  13އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

އްޒަފުންގެ ވަނަ އަހަރުޗކޮވިޑުގެ ަބލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން ހުރިހާ މުވަ  2020  އަދާކުރަމުން،ހެކިބަސް    އަޑުއެހުމުގައި

މެވި ނިންމެވުމެއް ހިއްސާކުރުމަށް ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނާ ދަށްކުރުމަށް ކުންފުނީގެ މެނޭޖްމަންޓުން ނިންމުސާރަ  

ަބއިވެރިވިހެން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ަބއްދަލުވުމުގައި  އެ  ކަމަށާއި،  ަބއްދަލުކުރެއްވި  މެނޭޖަރު  ޖެނެރަލް 

މޭ ތާރީޚަކީ  ކުރެއްވި  ަބއްދަލު  ހީވާގޮތުން  މޭ    20  ހީވާކަމަށާއި،  އެ   21ނުވަތަ  ކަމަށާއި،  ދުވަހު  ވަނަ 

ހެކިވެރިޔާއާއި، ޗުމަން ހުރި ކަމަށާއި، އެވަގުތު އޮފީހުގެ އެންމެން ހަމަނޫން ކަމަށާއި، އެހެންވެ   ަބއްދަލުވުމުގައި

 އެންމެންނަށް ަބއިވެރިނުވެވޭ ކަމަށް ަބޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 (S2815081ނަންބަރު:    ޕާސްޕޯޓް) ޗުމަން ބަހާދުރު ޗެތްރީގެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި  ފަރާތު   ރައްދުވިމައްސަލަ  .  7.5

  އަދާކުރަމުން، ހެކިބަސް    އަޑުއެހުމުގައި  ބޭއްވުނު  ޓްރައިބިއުނަލުގައި  ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ  2021  އޮގަސްޓު  04



 
 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  ޕްރައިވެޓް  ޝިޕިންގް  މެއިންލޭންޑް
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ދޭއް    21މޭ   ދުވަހުގެ  އެ  އެއީ  އޮތްކަމަށާއި،  މީޓިންގއެއް  ކަމަށާއި،ހިސާުބ  މީޓިންގައި   ޖަހާކަންހާއިރު  އެ 

ެބހޭގޮތުން   ދަށްކުރުމާ  މުސާރަ  މުވައްޒަފަކު  ކަމަށާއި،  ކިޔާދިން  އެޖަސްޓްމަންޓްތައް  އަންނާނެ  މުސާރައަށް 

ކަމަށާއި، އިއުތިރާޟްކޮށްފައިނުވާ  މުވައްޒަފަކު  އެއްވެސް  ނިންމުމަށް  ނިންމި  މީޓިންގައި   މެނޭޖްމަންޓުން  އެ 

 ކުރިން ކަމަށާއި،   ސައިންއްގައި  ޑޮކިއުމަންޓެޅި ފަރާތްވެސް ަބއިވެރިވި ކަމަށާއި، ހެކިވެރިޔާ  މައްސަލަ ހުށަހެ

ފަރާތް ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެނގިފައިނުވާކަމަށް   ގެންދިޔަކަމެއް  ކުރިއަށް  ކަމެއް  އެއްވެސް  އެކަހަލަ  ނަމަވެސް 

 ަބޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ނަންބަރު    ޢަމަލުކުރަންފެށިގެޒެޓުކުރެވި    ގައި  2020  ސެޕްޓެންބަރު  22.  7.6 )ޢާންމު    2020/20ާޤނޫނު 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް ބެލުމުން، އެ ާޤނޫނަކީ،   1ގެ  (  2020ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ާޤނޫނު  

ލުގެ ޙާލަތުގައި، އާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި މެދުވެރިވެފައިވާ ޢާންމު ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަ   19-ކޮވިޑް

ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި  ރައްކާތެރިކަން  އެހީތެރިކަމާއި  ވިޔަފާރިތަކަށް  ޢާއިލާތަކާއި،  ފަރުދުންނާއި،  ވަކިވަކި 

މެދުކެނޑުމެއްނެތި  ނިޒާމު  ހިންގުމުގެ  ދައުލަތް  އެޅުމަށާއި،  ފިޔަވަޅުތައް  ޚާއްަޞ  އަޅަންޖެހޭ 

ކަމާބެހޭ ާޤނޫނުތަކުގައި ބަޔާންކުރާ އިޖުރާޢަތުތަކަށް އެހިނދުން  ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި،  

އެހިނދަށް ކޮންމެހެން ގެންނަންޖެހޭ ވަގުތީ ބަދަލުތައް ގެނެސް، އެކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ޢަމަލުކުރާނެ ޚާއްަޞ  

 ކަމާއި، އުޞޫލުތައް ކަނޑައެޅުމުގެ ާޤނޫނުކަން އެނގެން އޮންނަ

ވަޒީފާއާގުޅޭ ޚާއްަޞ އުސޫލުތަކެއް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މި ބާބުގައި ހިމެނޭ  މި ާޤނޫނުގެ ދެވަނަ ބާބުގައި،  .  7.7

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

ސަބަބުން ވިޔަފާރިއަށް ނުރަނގަޅު އަސަރެއް ކޮށްފައިވުމާއެކު، އެފަދައިން ކޮށްފައިވާ ނުރަނގަޅު އަސަރުގެ  

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

އަސަރުކޮށްފައިވާ   ވިޔަފާރިއަށް  ފަރާތުގެ  ވަޒީފާދޭ  މިންވަރަށް  ދެމުންނުގެންދެވޭ  އިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި 

އެއްވެސް މިންވަރެއް އުނިކުރުން ނުވަތަ ވަޒީފާ    އިންއުޖޫރަ  ގެވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތު  މެނުވީ،  ޙާލަތުގައި

  އަދާކުރާ ފަރާތަށް އުޖޫރަ ދިނުމަށް ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތު ފަސްކުރެވޭނެކަން 

( ވަނަ ނަންބަރާއި 1މާއްދާގެ )ހ( ގެ )މި  އެނގެން އޮންނަކަމާއި، އަދި ހަމަ މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި،  



 
 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  ޕްރައިވެޓް  ޝިޕިންގް  މެއިންލޭންޑް
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( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ފިޔަވަޅެއް މުވައްޒަފަކާމެދު އެޅޭނީ، މުވައްޒަފާ މަްޝވަރާކޮށް، އެ ބަދަލު 2)

 ގެނައުމަށް މުވައްޒަފު އެއްބަސްވާނަމަކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، 

  ިޞއްޙަތުގެ   ޢާންމު  އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ގުޅިގެން  އާ  19-ކޮވިޑް  ޢަމަލުކުރާނީ،  ާޤނޫނަށްމި  .  7.8

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

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިޢުލާންކުރާ އެނޫންވެސް ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ނުވަތަ ކާރިސާގެ ޙާލަތެއް ނިމުމަކަށް ގެންނަތާ 

ނިޔަލަށްކަން  60 ތާރީޚުގެ  ހަމަވާ  ދުވަސް  ބެލުމު  3ާޤނޫނުގެ    މި   ،)ފަސްދޮޅަސް(  މާއްދާއަށް  ން  ވަނަ 

ވަނަ   33)އާއްމު ސިއްހަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ާޤނޫނު( ގެ    2012/7ބަރު  ން ާޤނޫނު ނައެނގެން އޮތްއިރު،  

  12މާއްދާއިން ސިއްޙާތާބެހޭ ވަޒީރަށް ލިބިގެންވާ ބާރުގެ ދަށުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދަކަށް  

ކަލުގެ ޙާލަތު އިޢުލާނުކޮށްފައިވާކަން ހެލްތު  އިން ފެށިގެން ޢާންމު ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައް  2020މާރިޗު 

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

 ންނަކަމާއި، ގެ އެންމެފަހުގެ މަޢުލޫމާތު' އަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮ 19-( 'ކޯވިޑ2020ްމާރިޗު 

ށް ލިބެމުންދިޔަ މުސާރައިން އުނިކޮށްފައިވަނީ  ފަރާތަ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލައިގައި   މިއެހެންކަމުން،  .  7.9

( 2020)ޢާންމު ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ާޤނޫނު    2020/20ސްވެބަޔާންކުރެވުނު ާޤނޫނު ނަންބަރު  އި

 19-ޢަމަލުކުރާނީ، ކޮވިޑްތަޞްދީުޤކޮށް އެ ާޤނޫނު ގެޒެޓުކުރުމުގެ ކުރިންކަމުގައިވީނަމަވެސް، އެ ާޤނޫނަށް  

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

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

އްޖޭގައި އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ ޢާންމު ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތަށް ގައި ދިވެހިރާ  2020މާރިޗު  

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

 ބުރަވެވޭކަމާއި،( ތަޠުބީުޤކުރެވޭނެކަމަށް 2020ާޤނޫނު 

-މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކުރި ރިސޯޓަކީ ފަތުރުވެރިންނަށް ޚިދުމަތްދޭ ތަނަކަށްވެފައި، ކޮވިޑް.  7.10

ދިވެހިރާއްޖޭގެ    19 އަސަރުކޮށްފައިވާއިރު،  ސިނާއަތަށް  ފަތުރުވެރިކަމުގެ  ދުނީޔޭގެ  މުޅި  ސަބަބުން  ގެ 

ރަވެވޭކަމާއި، އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން މައްސަލަ  ފަތުރުވެރިކަމަށްވެސް ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތިވެފައިވާކަމަށް ބު



 
 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  ޕްރައިވެޓް  ޝިޕިންގް  މެއިންލޭންޑް
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ރައްދުވި ފަރާތުން ހިންގާ ރިސޯޓަށް ލިބެމުންދިޔަ އާމްދަނީ ދަށްވެ، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވިޔަފާރިއަށް 

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

ގައި މުވައްޒަފެއްގެ މުސާރައަށް ބަދަލުގެނެވޭނީ އެ މުވައްޒަފަކާ މަްޝވަރާކޮށް އެ ބަދަލު ގެނައުމަށް ޙާލަތު

)ޢާންމު ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ާޤނޫނު    2020/20ާޤނޫނު ނަންބަރު  މުވައްޒަފު އެއްބަސްވާނަމަކަން  

 މާއި، ކަވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮންނަ 9ގެ ( 2020

 ، ގައި( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 50 ގެ( ާޤނޫނު ވަޒީފާއާބެހޭ) 2008/2 ނަންބަރު ާޤނޫނު. 7.11

  މަހަކު މަދުވެގެން   ، މުވައްޒަފުންނަށްވެސް  ހުރިހާ   އެހެން   ، ފިޔަވައި  މުސާރަ   ލިބެންވާ   މުވައްޒަފަކަށް   ވަގުތީ ]

 .[ ދޭންވާނެއެވެ  މުސާރަ   އެއްފަހަރު 

 ގައި(  ށ)  މާއްދާގެ  ވަނަ  55  ާޤނޫނުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ،ބަޔާންކުރެވިފައިވާއިރު  ބާރާތުންޢި  މި

 . ބާރާތުންނެވެޢި އަންނަނިވި  ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ

  އެއްޗެއް   އެއްވެސް   އުޖޫރައިން   މުސާރައާއި   ދޭ   މުވައްޒަފުންނަށް   އޭނާގެ   ފަރާތަކުން   އެއްވެސް   ވަޒީފާދޭ " 

 . ޙާލަތުތަކުގައެވެ   އަންނަނިވި   އުނިކުރެވޭނީ 

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

 ؛އުނިކުރުން 

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

  ފައިސާއާ   ލިބެންވާ   މުދަލަކަށް   ވިއްކާ  އެމުވައްޒަފަކަށް   އޭނާ   ނުވަތަ   ، ދީފައިވާ   ހިފުމަށް   ކުއްޔަށް 

  ހޯދައިދޭ   ގެރެންޓީކޮށްދީގެން   އޭނާ   ނުވަތަ   ލޯނަކާ   ދޫކުރާ  މުވައްޒަފަކަށް   އެ   އޭނާ   ނުވަތަ   ގުޅޭގޮތުން 

  ، ހުއްދަ   ގެ މުވައްޒަފު   ގުޅޭގޮތުން   ޢަދަދަކާ   ދީފައިވާ   ގޮތުގައި   އެޑްވާންސްގެ   މުސާރައިގެ   ނުވަތަ   ލޯނަކާ 

  ތިންބައިކުޅަ   އުޖޫރައިގެ   ލިބޭ   މުވައްޒަފަކަށް   ނުވަތަ   ، ޢަދަދަކަށް   ހުއްދަދޭ   އެ   ، ލިބިގެން   ލިޔުމަކުން 

 ؛އުނިކުރުން   އުނިކުރާ   ނުވާނޭހެން   ގިނަ   އެއްބަޔަށްވުރެ 



 
 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  ޕްރައިވެޓް  ޝިޕިންގް  މެއިންލޭންޑް
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  ނުވަތަ   ، ފަންޑަކަށް   އިންޝުއަރެންސާގުޅޭ   ނުވަތަ   ބޭސްފަރުވާއާގުޅޭ   ނުވަތަ   ޗުއްޓީއާގުޅޭ   އެމުވައްޒަފެއްގެ  (3)

 .[ އުނިކުރުން   އުނިކުރާ   ފައިސާއާގުޅޭގޮތުން   ލިބެންޖެހޭ   ދެއްކުމަށް   ފަންޑަކަށް   ޕްރޮވިޑެންޓް 

 ނަންބަރަށް  ވަނަ (  1)  ގެ(  ށ)  މާއްދާގެ  ވަނަ  55  ގެ(  ާޤނޫނު  ވަޒީފާއާބެހޭ)  2008/2  ނަންބަރު  ާޤނޫނު .7.12

 ވަޒީފާދޭފަރާތަށް  ،ގޮތުގެމަތިން  އެއްގޮތްވާ   އަމުރަކާ  ކޯޓު  ނުވަތަ  ގޮތުގެމަތިން  ާޤނޫނުގައިވާ   ،ރިޢާޔަތްކުރުމުން

  ދިވެހިރާއްޖޭގައި   ގުޅިގެން  އާ  19-ކޮވިޑް  ،އޮންނައިރު  އެނގެން  އުނިކުރެވިދާނެކަން  މުސާރައިން  މުވައްޒަފުގެ

  މުވައްޒަފުންގެ   ފަރާތްތަކަށް  ވަޒީފާދޭ  ،ޙާލަތުގައި  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި  ސިއްޙަތުގެ  އާންމު  މެދުވެރިވެފައިވާ

 ޙާލަތްތަކަކާއި  ޚާއްސަ  ފަސްކުރެވިދާނެ  ދިނުން  އުޖޫރަ  މުވައްޒަފުންނަށް  އަދި  ،އުނިކުރެވިދާނެ  އުޖޫރައިން

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

   .ފާހަގަކުރެވެއެވެ ބަޔާންކުރެވިފައިވާކަން ގައި( 2020 ާޤނޫނު ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި ޙަތުގެިޞއް

މި  .7.13 މައްސަލަ  ހުށަހެޅިފައި  އުނިކޮށްފައިވަނީ  މުސާރައިން  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލައިގައި،  ވާ 

ހުށަހެޅި ފަރާތް އެކަމަށް އެއްބަސްވެގެންކަން އެނގޭނެ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ނުވަތަ ހެއްކެއް މައްސަލަ  

ނެތުމުން،   ހުށަހަޅާފައި  ފަރާތުން   ނިޔަލަށް   ގެ  2020  ޑިސެންބަރު  ފެށިގެން  އިން   2020  މޭރައްދުވި 

)ާޢްނމު ިޞްއަޙުތގެ    20/ 2020ޫނުނ ަނނަްބުރ  ާޤމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މުސާރައިން އުނިކޮށްފައިވަނީ  

)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( އާއި އަދި ދެ    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  އި،  ާއ  ( 2020ުކއިްލ ުނަރްއކުަލެގ ާޤޫނުނ  

 އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ.  ފަރާތުގެ ދެމެދު ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ

ގެ މުސާރައިން    2020މޭ    ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ  ިއްސެވ ަބާޔްނުކެރުވުނ އްެނމަެހިއ ަކްނަކަމްށ ރާިޢޔްަތކްޮށ .8

USD 990    ްގެ މުސާރައިން    2020)ނުވަ ސަތޭކަ ނުވަދިހަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު( އާއި، ޖޫނUSD 990   ަނުވ(

)ނުވަ ސަތޭކަ ނުވަދިހަ    USD 990ގެ މުސާރައިން    2020ސަތޭކަ ނުވަދިހަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު( އާއި، ޖުލައި  

ހަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު(  )ނުވަ ސަތޭކަ ނުވަދި   USD 990ގެ މުސާރައިން    2020އެމެރިކާ ޑޮލަރު( އާއި، އޮގަސްޓު  

)ހަތަރު ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ފަހެއް އެމެރިކާ ޑޮލަރު(    USD 495ގެ މުސާރައިން    2020އާއި، ސެޕްޓެންބަރު  

)ހަތަރު ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ފަހެއް އެމެރިކާ ޑޮލަރު( އާއި،    USD 495ގެ މުސާރައިން    2020އާއި، އޮކްޓޫބަރު  

ރު ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ފަހެއް އެމެރިކާ ޑޮލަރު( އާއި އަދި  )ހަތަ  USD 495ގެ މުސާރައިން    2020ނޮވެންބަރު  



 
 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  ޕްރައިވެޓް  ޝިޕިންގް  މެއިންލޭންޑް
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  )ހަތަރު ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ފަހެއް އެމެރިކާ ޑޮލަރު( އާއެކު ޖުމުލަ   USD 495ގެ މުސާރައިން    2020ޑިސެންބަރު  

USD 5,940   (  ްޑޮލަރު  އެމެރިކާފަސްހާސް ނުވަސަތޭކަ ސާޅީސ)    ީ20/ 2020ޫނުނ ަންނަބުރ  ާޤއުނިކޮށްފައިވަނ  

)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު(    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  އި،  ާއ  ( 2020)ާޢްނުމ ިޞްއޙުަތގެ ުކއިްލ ުނރްައކުަލެގ ާޤޫނުނ  

ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުރަވެވޭ ސަބަބަށްޓަކައި އިސްވެ  އާއި އަދި ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދު ވެފައިވާ 

 (ޑޮލަރު  އެމެރިކާފަސްހާސް ނުވަސަތޭކަ ސާޅީސް  )  USD 5,940 ބަޔާންކުރެވުނު ޢަދަދުތަކުގެ ޖުމުލައަށް ވާ  

 އަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާއެއް ކަމުގައި ކަނޑައަޅަން ފެނެއެވެ. 

  ޢަދުލުވެރި   ގޮތުގައި  ބަދަލުގެ  ގެއްލުމުގެ  މާލީ  ލިބުނު  ސަބަބުން  އުނިކުރުމުގެ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މުސާރައިން .9

ނަގައިދިނުމަށް  ބަދަލެއް ގެއްލުމެއް    ނަގައިދިނުމަށްކަން  އެދިފައިވީނަމަވެސް،  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

މައްސަލަ   ތެރެއިން  މައްސަލައިގެ  މި  ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާތީއާއި،  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ލިބިފައިވާކަން 

ފަސްހާސް ނުވަސަތޭކަ  )  USD 5,940 ޢަދަދުތަކުގެ ޖުމުލައަށް ވާ  ސާރައިން އުނިކޮށްފައިވާ  ގެ މު ހުށަހެޅި ފަރާތު

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މައްޗަށް އަމުރު  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނަގައިދިނުމަށް    (ޑޮލަރު  ސާޅީސް އެމެރިކާ

އިތުރު ބަދަލެއް ނަގައިދޭންޖެހޭ ާޤނޫނީ ހަމައެއް  މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ކުރެވިގެންދާނެތީ، 

   ށް ނުދެކެމެވެ.ކައޮތްކަމަ

 

 

 މައްސަލައިގެ ނިންމުން: 

މައްސަލައިގެ    ،ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކަށާއި  ވިމައްސަލަ ރައްދުމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުންނާއި    ދެންފަހެ، 

 ދީފައިވާ ބަޔާންތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބެލިއިރު، ހެކިބަހަށާއި،  ންގެ  ހެކި  ،ތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއިދެފަރާމަޖިލީހުގައި  

 (N3611465)ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު    ކުމާރާ  ރާސިސި  ސުސާންތާ މުޑިޔަންސެލަގެ  ވަނިގަސެކާރާ   މައްސަލަ ހުށަހެޅި

  އެއްބަސްވުމާ   ވަޒީފާގެ   ވެފައިވާ  ގައި  2020  ފެބުރުވަރީ  25  ދެމެދު  ލިމިޓެޑާ  ޕްރައިވެޓް  ިޝޕިންގް  މެއިންލޭންޑްއާއި  

  އަދި   އި ދިނުމަކާނުލަ  ނޯޓިސްއެއް   އެއްވެސް  ނިޔަލަށް  ގެ  2020  ޑިސެންބަރު   ފެށިގެން  އިން   2020  މޭ  ޚިލާފަށް

 އެފަރާތުގެ   މެއްނެތިކުރު   މަްޝވަރާއެއް  އެއްވެސް  އާ   ކުމާރާ  ރާސި ސި  ސުސާންތާ މުޑިޔަންސެލަގެ  ވަނިގަސެކާރާ



 
 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  ޕްރައިވެޓް  ޝިޕިންގް  މެއިންލޭންޑް
ނަންބަރު:                          ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ކުމާރާ ސިސިރާ   ސުސާންތާ މުޑިޔަންސެލަގެ  ވަނިގަސެކާރާ  VTR/2021/111މައްސަލަ 
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  މުސާރައިން ،  އުނިކޮށްފައިވާތީ(  ޑޮލަރު  އެމެރިކާފަސްހާސް ނުވަސަތޭކަ ސާޅީސް  )   USD 5,940  ލަޖުމު   މުސާރައިން 

 USDޖުމުލަ ޢަދަދަކީ  އުނިކޮށްފައިވާ  މުސާރައިންމަށާއި، ޚިލާފަށްކަ ާޤނޫނާއި ވަޒީފާއާބެހޭ  އުނިކޮށްފައިވަނީ ބައެއް

  އުނިކުރި   މުސާރައިން އިދިނުމަށާއި،  ކަނޑައަޅަ  ކަމުގައި(  ޑޮލަރު  އެމެރިކާފަސްހާސް ނުވަސަތޭކަ ސާޅީސް  )  5,940

 މާލީ  ލިބުނު  ސަބަބުން  އުނިކުރުމުގެ  މުސާރައިންމަށާއި،  އަމުރުކޮށްދިނު  ދިނުމަށްވަގުތުން    އެއްފަހަރާ  އެކީ  ފައިސާ

 ސުސާންތާ މުޑިޔަންސެލަގެ  ވަނިގަސެކާރާއެދި    ނަގައިދިނުމަށް  ބަދަލެއް  ދުލުވެރިޢަ  ގޮތުގައި  ބަދަލުގެ  ގެއްލުމުގެ

 މައްސަލައިގައި، ހުށަހެޅި މި    ރައްދުވާގޮތަށްށް  ލިމިޓެޑަ  ޕްރައިވެޓް  ިޝޕިންގް  މެއިންލޭންޑްފަރާތުން    ގެކުމާރާ  ރާސިސި

އެއްބަސްވެގެންކަން   އެކަމަށް  ހުށަހެޅި ފަރާތް  މައްސަލަ  އުނިކޮށްފައިވަނީ  ފަރާތުގެ މުސާރައިން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

  އިން   2020  އެނގޭނެ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ނުވަތަ ހެއްކެއް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައި ނެތަތީ، މޭ

ޫނުނ ަންނަބުރ  ާޤނިޔަލަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މުސާރައިން އުނިކޮށްފައިވަނީ    ގެ   2020  ޑިސެންބަރު  ފެށިގެން

)ވަޒީފާއާބެހޭ   2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  ާއިއ،    ( 2020)ާޢްނުމ ިޞްއަޙުތގެ ުކއިްލ ުނަރްއކުަލެގ ާޤޫނުނ    20/ 2020

 ކަނޑައަޅައި،  އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށްކަމަށްާޤނޫނު( އާއި އަދި ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދު ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ 

 

ފަރާތު ހުށަހެޅި  އުނިކޮށްފައިވާ  މައްސަލަ  މުސާރައިން  ވާ  ގެ  ޖުމުލައަށް  ފަސްހާސް  )USD 5,940 ޢަދަދުތަކުގެ 

  ،ކަނޑައަޅައި ނަގައިދިނުމަށްމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  އެއްފަހަރާ އެކީ (ޑޮލަރު  ނުވަސަތޭކަ ސާޅީސް އެމެރިކާ

  މި   ތެރޭ  ދުވަހުގެ  )އެކާވީސް(  21(  ބަންދުނޫން  ރަސްމީ)  ފެށިގެން  އިން(  2022  ޖޫން   21)  މިއަދު  ،ފައިސާ  މި

  އެކަން   ،ދިނުމަށްފަހު  އެއްފަހަރާ   އެކީ  އަށްކުމާރާ   ރާސިސި  ސުސާންތާ މުޑިޔަންސެލަގެ  ވަނިގަސެކާރާ   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ

  މި   އެންގުމަށް  ލިޔުމުން  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ދުވަހުގެތެރޭ(  އްތިނެ)  03(  ބަންދުނޫން  ރަސްމީ)  ހަމަޖެހޭތާ

  މައްސަލަ   މި  އަމުރުކޮށް  އަންގައި  މައްޗަށްގެ  ލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް  ިޝޕިންގް  މެއިންލޭންޑް  ރައްދުވި  މައްސަލަ

 . ނިންމައިފީމެވެ

 

 

 

 



 
 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  ޕްރައިވެޓް  ޝިޕިންގް  މެއިންލޭންޑް
ނަންބަރު:                          ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ކުމާރާ ސިސިރާ   ސުސާންތާ މުޑިޔަންސެލަގެ  ވަނިގަސެކާރާ  VTR/2021/111މައްސަލަ 
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 1443ޛުލްޤަޢިދާ  21

 2022ޖޫން  21
 މި މައްަސލަ ބަލައި ނިްނމީ 

 

 

 މަރްޔަމް ޝަްމޢާ އިބްރާީހމް 

 ޓްރައިބިއުނަލުގެ މެންބަރު  ވަޒީފާއާބެހޭ                                                


