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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 

 VTR/2020/168 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 މުސާރައިން އުނިކުރުން  ރިޑަންޑަންސީ، މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2020ސެޕްޓެންބަރު  07 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2022ޖޫން  23 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 ހިމާލިޔާ / ހއ. ދިއްދޫ ، އިމްރާން އަޙްމަދު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A158415)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ޒަވްަޝން ަޝރީފް، ަޝރަފް / ގދ. ތިނަދޫ 

 (A253678)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ޢަބްދުލްޙަކީމް، މުރިނގު / ހއ. ދިއްދޫ 

 (A289855)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 މުޙައްމަދު އަޙްމަދު، ހަވީރީމަންޒިލް / އދ. ދިއްދޫ 

 (A283522)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ހުސައިން ޝަމީމު، ބްލެކްނެކްއާގެ / ގދ. ތިނަދޫ 

 (A318211)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 މުޙައްމަދު މާއިން ާޝހިދު، ހ. އުފަންތުނޑި / މާލެ 
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 (A341783)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ހިތަދޫރާިޝދު މުޙައްމަދު، އީވިއަން / ބ. 

 (A062343)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 މުޙައްމަދު ޢަީޤލް، ދަޑިމަގު. ބިންބިމާގެ / ޏ. ފުވައްމުލައް 

 (A148335)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ޢަލީ ޛާފިރު، މިނާާޝމަންޒިލް / ށ. މާއުނގޫދޫ 

 (A266610)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ޙަސަން ފުއާދު، ހިޔަލީގެ / ށ. ފޭދޫ 

 (A305264)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ފަރެސްއަވަށް. ކަނީރުގެ / ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ ،އިބްރާހީމް ޒާހިދު

 (A096990ރު: )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަ

 އިބްރާހީމް ނާއިފު، ސާހިނާ / ސ. ފޭދޫ 

 (A290820)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 މުޙައްމަދު އާދަމް، ބޮކިވިލާގެ / ގދ. ކަނޑުހުޅުދޫ 

 (A051342)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ފުވައްމުލައް އަޙްމަދު ުޝޢާޢު، މާލެގަން. ނާގޯށި / ޏ. 

 (A278117)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 މުޙައްމަދު އަހުލާމު، ގަސްކަރަ / ހއ. ކެލާ 

 (A288580)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ޢަލީ އިމްތިޔާޒް، ވެޔޮވިލާ / ށ. ފޭދޫ 

 (A320600)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 އިތާފުށީ އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  އިތާފުށި އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
 VTR/2020/168މައްސަލަ ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު މީހުން 15އަޙްމަދު ޢިމްރާނާއި އިތުރު 

                                                

46 ގެ 3 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:  
 

 

 

 (C-0536/2012ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު:  ކުންފުނި)

 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

ދިއްދޫ ،މައްސަލައަކީ  މި ހއ.   / ހިމާލިޔާ  އިމްރާން،  ނަންބަރު:   އަޙްމަދު  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި 

A158415) ،ޫތިނަދ ގދ.   / ަޝރަފް  ަޝރީފް،  ނަންބަރު:   ޒަވްަޝން  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި 

A253678) ، ޫދިއްދ ހއ.   / މުރިނގު  ނަންބަރު:    ޢަބްދުލްޙަކީމް،  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި 

A289855)،  ޫދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:    މުޙައްމަދު އަޙްމަދު، ހަވީރީމަންޒިލް / އދ. ދިއްދ(

A283522)،  ޫރު: )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަ   ހުސައިން ަޝމީމު، ބްލެކްނެކްއާގެ / ގދ. ތިނަދ

A318211)،  ެދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:    މުޙައްމަދު މާއިން ޝާހިދު، ހ. އުފަންތުނޑި / މާލ(

A341783)،    ޫހިތަދ ބ.   / އީވިއަން  މުޙައްމަދު،  ނަންބަރު:  ރާިޝދު  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި 

A062343)،  ިބިންބ ދަޑިމަގު.  ޢަީޤލް،  ފުވައްމުލައް މުޙައްމަދު  ޏ.   / ކާޑު    މާގެ  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި 

މާއުނގޫދޫ  ،(A148335ނަންބަރު:   ށ.   / މިނާާޝމަންޒިލް  ޛާފިރު،  ކާޑު   ޢަލީ  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި 

ފޭދޫ  ،(A266610ނަންބަރު:   ށ.   / ހިޔަލީގެ  ފުއާދު،  ކާޑު  ޙަސަން  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ނަންބަރު:    )ދިވެހި 

A305264)،  ާފަރެސްމާތޮޑ / ގދ.  ކަނީރުގެ  ޒާހިދު، ފަރެސްއަވަށް.  އަންގައިދޭ    އިބްރާހީމް  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި 

ނަންބަރު:   ފޭދޫ  ،(A096990ކާޑު  ސ.   / ސާހިނާ  ނާއިފު،  ކާޑު   އިބްރާހީމް  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި 

)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު    މުޙައްމަދު އާދަމް، ބޮކިވިލާގެ / ގދ. ކަނޑުހުޅުދޫ  ،(A290820ނަންބަރު:  

)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ   އަޙްމަދު ުޝޢާޢު، މާލެގަން. ނާގޯށި / ޏ. ފުވައްމުލައް  ،(A051342ނަންބަރު:  

)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު    މުޙައްމަދު އަހުލާމު، ގަސްކަރަ / ހއ. ކެލާ  ،(A278117ނަންބަރު:    ކާޑު

ނަންބަރު:   ،(A288580ނަންބަރު:   ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި  ށ. ފޭދޫ   / ވެޔޮވިލާ  އިމްތިޔާޒް،  ޢަލީ 

A320600)  ްއިތާފުށީ އިންވެސްޓްމަނ ހިންގާ ވާލްޑޯފް އެސްޓޯރިއާ  މައްސަލަ ރައްދުވި   ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން  ޓްސް 

ގެ ސަބަބުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވިޔަފާރިއަށް   19-މޯލްޑިވްސް އިތާފުށީގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް ކޮވިޑް
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ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކުރުމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައުޫޟއީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން    ،ވަކިކޮށް

ޚިލާފަށްކަމަށް   ގަވާއިދާ  ާޤނޫނާ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތްތައް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ާޤއިމުކޮށްދީފައިނުވާތީ 

ޑައަޅައިދިނުމަށާއި، މި މައްސަލައިގައި މައުޫޟއީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުކޮށްދެވިފައިނުވާތީ، ކަނ

ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު   ރުޖޫޢަކޮށްދެއްވައި، ވަޒީފާއިން  އަލުން އަނބުރާ  ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ވަޒީފާ  މައްސަލަ 

ބަދަލާއި  ގެއްލުމުގެ  އެދި  އެންމެހައި  ނަގައިދިނުމަށް  ޢިނާޔަތްތަކާއެކު  މުސާރައާއި  އިންވެސްޓްމަންޓްސް    އިތާފުށީ 

ރައްދުވާގޮތަށް    ޕްރައިވެޓް ހުށަހެޅުމުން    2020ސެޕްޓެންބަރު    07ލިމިޓެޑަށް  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ގައި 

 ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. 

 ގެ ރައުޔު މެންބަރު 

 ރައުޔު   މިފްރާޒް ނިޒާރުގެ هللا ޢަބްދު 

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

ފަރާތްތައް   .1 ހުށަހެޅި  ދިއްދޫމައްސަލަ  ހއ.   / ހިމާލިޔާ  އިމްރާން،  އަޙްމަދު  ރައްޔިތެއްކަން   ކަމުގައިވާ  )ދިވެހި 

ޒަވްަޝން ަޝރީފް، ަޝރަފް / ގދ. ތިނަދޫ )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން  ، (A158415އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

ނަންބަރު:   ކާޑު  ރައް، (A253678އަންގައިދޭ  )ދިވެހި  ދިއްދޫ  ހއ.   / މުރިނގު  ޔިތެއްކަން  ޢަބްދުލްޙަކީމް، 

ނަންބަރު:   ކާޑު  )ދިވެހި  ، (A289855އަންގައިދޭ  ދިއްދޫ  އދ.   / ހަވީރީމަންޒިލް  އަޙްމަދު،  މުޙައްމަދު 

ނަންބަރު:   ކާޑު  އަންގައިދޭ  ތިނަދޫ  ، (A283522ރައްޔިތެއްކަން  ގދ.   / ބްލެކްނެކްއާގެ  ަޝމީމު،  ހުސައިން 

މުޙައްމަދު މާއިން ޝާހިދު، ހ. އުފަންތުނޑި /  ، (A318211)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

ރާިޝދު މުޙައްމަދު، އީވިއަން / ބ. ހިތަދޫ  ، (A341783މާލެ )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

މުޙައްމަދު ޢަީޤލް، ދަޑިމަގު. ބިންބިމާގެ / ޏ.  ، (A062343)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

ޢަލީ ޛާފިރު، މިނާާޝމަންޒިލް /  ، (A148335ވައްމުލައް )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  ފު

ޙަސަން ފުއާދު، ހިޔަލީގެ / ށ. ، (A266610ށ. މާއުނގޫދޫ )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

އިބްރާހީމް ޒާހިދު، ފަރެސްއަވަށް. ކަނީރުގެ  ، (A305264ފޭދޫ )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  
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ނަންބަރު:    / ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި  ފަރެސްމާތޮޑާ  ނާއިފު،  ، (A096990ގދ.  އިބްރާހީމް 

ނަންބަރު:   ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި  ފޭދޫ  ސ.   / އާދަމް، ، (A290820ސާހިނާ  މުޙައްމަދު 

  / ނަންބަރު:  ބޮކިވިލާގެ  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި  ކަނޑުހުޅުދޫ  އަޙްމަދު ، (A051342ގދ. 

، (A278117ޝުޢާޢު، މާލެގަން. ނާގޯށި / ޏ. ފުވައްމުލައް )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

( އަދި  A288580އިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  މުޙައްމަދު އަހުލާމު، ގަސްކަރަ / ހއ. ކެލާ )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގަ

ނަންބަރު:   ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި  ފޭދޫ  ށ.   / ވެޔޮވިލާ  އިމްތިޔާޒް،  )މީގެ A320600ޢަލީ   )

ފަރާތް( މުޚާޠަބުކުރެވޭ  ގޮތުގައި  ގެ  ފަރާތްތައް"  ހުށަހެޅި  "މައްސަލަ  ގޮތުން   ފަހުން  ހުށަހެޅުމުގެ  މައްސަލަ 

'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރުމުންވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބި  ،އުނަލަށް ހުށަހެޅި 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ގޮސްފައިވަނީ އިތާފުށީ އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  

ނަންބަރު:   ރަޖިސްޓަރީ  މޯލްޑިވްސް  (  C-0536/2012)ކުންފުނި  އެސްޓޯރިއާ  ވާލްޑޯފް  ހިންގާ  އިން 

 ވެ. އިތާފުށީގައިކަމަށެ

ވަޒީފާއާބެ 1.1 ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  އަސާސަކީ މައްސަލަ  ހުށަހެޅުމުގެ  ަޝކުވާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ގެ    19-ކޮވިޑް، ހޭ 

ސަބަބުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވިޔަފާރިއަށް ގެއްލުންވަމުންދާކަމަށްބުނެ، ތަފާތުކުރުމުގެ ތެރެއިން ާޤނޫނާ 

ވަކިކޮށްފައިވާތީ އެވަޒީފާތަކުން  ކު ޚިލާފަށް  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  އެފަރާތްތައް  އެފަރާތްތަކާމެދު  އާއި،  ރިން 

އަދި    20)ދޭއް( އަހަރު ދުވަހުގެ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފަށް އަދި ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ    02ވެފައިވާ  

ށް އެފަރާތްތަކުން ވަނަ މާއްދާއާއި ޚިލާފަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ މުސާރައިން އުނިކޮށްފައިވާތީކަމަ   53

   ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

ހާލަތު    19-ކޮވިޑްއެގޮތުން   1.2 ރިޑަންޑަންސީގެ  ދަށްވެފައިވާތީ  ހާލަތު  ވިޔަފާރީގެ  ސަބަބުން  ރޯގާގެ  ގެ 

ދިމާވެފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް އަދާކުރަމުން އައި ވަޒީފާތަކުން ވަކިކޮށް މައްސަލަ  

ރު އެފަރާތްތަކުގެ  އެއްބަސްވުންތައް  ވަޒީފާގެ  ފަރާތްތަކުގެ  ބާޠިލުކޮށްފައިވާކަމަށާއި،  ހުށަހެޅި  އަދި  ހުމަކާނުލައި 

ފަރާތުން  ކުންފުނީގެ  ނިންމައި  ކުރުމަށް  ރިޑަންޑަންޓް  ވަޒީފާއިން  ފަރާތްތައް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެފަދައިން 

ފޮނުވާފައިވާ އެއްބަސްވުމެއް  އެކިއެކި    ކަމަށާއި،އެފަރާތްތަކަށް  ޙައްުޤވާ  އަދި  ފައިސާ  ނޯޓިސް  އެއްމަސްދުވަހުގެ 
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މައްސަލަ ޗުއް ބުނެ  ސޮއިކުރުމުންކަމުގައި  އެއްބަސްވުމުގައި  ދެންނެވުނު  ލިބޭނީ  ފައިސާ  ލިބެންވާ  ޓީތަކަށް 

އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި  އަދި  ފޯރުވާފައިވާކަމަށާއި،  ނުފޫޒު  ފަރާތްތަކަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި 

ނިމުނީކަމަށް   އެއްބަސްވުން  ވަޒީފާގެ  ނުކުރިޔަސް  ދެންނެވުނު  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި،  ކުރިޔަސް 

އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރި ފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާއިރު ދޭންޖެހޭކަމަށް ކުންފުންޏަށް ފެންނަ ނޯޓިސްގެ  

ސޮއިކުރުމަށް  އަދި  ނުޖެހޭ  ހިތްހަމަ  ކަންކަމާ  ހުރި  އެއްބަސްވުމުގައި  ދީފައިވާކަމަށާއި،  ފައިސާ  މުއްދަތުގެ 

ފައިސާ އިންކާރުކުރި  މުއްދަތަށްވާ  ނޯޓިސްގެ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތަކަށްވެސް   

ދީފައިވާކަމަށާއި އެފަރާތްތައްވެސް ރިޑަންޑަންސީގެ ދަށުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށާއި، މި މައްސަލައިގައި  

ކަނޑައެ ވަކިކުރަން  ވަޒީފާއިން  ފަރާތްތައް  ހުށަހެޅި  ނުވަތަ  މައްސަލަ  އިޖުރާއަތެއް  ފެންނަ  ދެފުށް  ޅުމުގައި 

އިންތިހާއަށް   ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފުން  އަދި  ޢަމަލުކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި،  ހަމައަކުން  ޢަދުލުވެރި 

 ވެ. ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅެފައިވާކަމަށެ

އެދިފައިވަނީ،   .2 ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ފަރާތްތައްމައްސަލަ  ހުށަހެޅި  ާޤނޫނާ  މައްސަލަ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން   

މައުޫޟއީ   މައްސަލައިގައި  މި  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ކަމަށް  ތެރެއިން  ކުރުމުގެ  ތަފާތު  ޚިލާފަށް  ގަވާއިދާ 

ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުކޮށްފައިނުވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަކީ އެއްވެސް ޙާލެއްގައި  

ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ވަޒީފާ އިން ވަކިވެފައިވާ ފަރާތްތަކެއް ނޫންކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، ވަޒީފާއިން 

ނަގައިދިނުމަށްކަން އިނާޔަތްތަކާއެކު  މުސާރައާއި  ބަދަލާއި  ގެއްލުމުގެ  'މައްސަލަ ިއްސެވަބާޔނޮްކށަްފިއާވ    އެންމެހައި 

  ފަާހަގުކެރެވެއެވ.   ނަޒަރުކުރުމުންހުށަހަޅާ ފޯމު' އަށް 

އިތުރު   .3 އިމްރާންއާއި  ލިމިޓެޑަށް  (  16އަޙްމަދު  ޕްރައިވެޓް  އިންވެސްޓްމަންޓްސް  އިތާފުށި  ފަރާތަކުން  ސޯޅަ( 

މި ހުށަހަޅާފައިވާ  ލިމިޓެޑުން   ރައްދުވާގޮތަށް  ޕްރައިވެޓް  އިންވެސްޓްމަންޓްސް  އިތާފުށި  މައްސަލައިގައި، 

މިއުޗު ފަރާތްތަކުގެ ޖަވާބުދާރީވީއިރު،  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސޮއިކޮށްފައިވަނީ  އެގްރީމަންޓްގައި  ޓަރމިނޭަޝން  އަލް 

ނަޢީމް  6ތެރެއިން   މުޙައްމަދު  އާދަމް،  މުޙައްމަދު  ޒާފިރު،  ޢަލީ  އެފަރާތްތަކަކީ  ފަރާތެއްކަމަށާއި،    ،)ހައެއް( 

އި، އެފަރާތްތައް އެ އެގްރީމަންޓްގައި  ަޝން ަޝރީފް، މުޙައްމަދު މާއިން ޝާހިދު އަދި އިބްރާހީމް ޒާހިދުކަމަށާވްޒަ

މީހުންގެ   އެ  ދަށުން  އެގްރީމަންޓްގެ  ޓަރމިނޭަޝން  މިއުޗުއަލް  އިޚްތިޔާރުގައިކަމަށާއި،  އަމިއްލަ  ސޮއިކޮށްފައިވަނީ 
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ނަންބަރު   ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ތަންދޭކަން  ާޤނޫނު  ދޫކޮށްލުން  ަޤިޟއްޔާއިން    HC-A/363/2013ޙައްެޤއް 

ނގޭކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މިއުޗުއަލް ޓަރމިނޭަޝން އެގްރީމަންޓްގައި ސޮއިކުރި ފަރާތްތަކާއި މައްސަލަ  ސާފުކޮށް އެ

ދަޢުވާކުރުމުގެ   ރައްދުވި  ބިނާކޮށް  މައްޗަށް  ގުޅުމުގެ  އެ  ނުވާކަމަށާއި،  ގުޅުމެއް  ވަޒީފާގެ  މިހާރު  ދެމެދު  ފަރާތާ 

މި ނުވާކަމަށާއި،  ލިބިގެން  އެފަރާތްތަކަށް  ސޮއިކުރި  ހައިސިއްޔަތު  އެގްރީމަންޓްތަކުގައި  ޓަރމިނޭަޝން  އުޗުއަލް 

ރައްދުވި  މައްސަލަ  އެ    ފަރާތްތަކާއި  އޮތްކަމުގައިވީނަމަވެސް  ޚުޫޞމާތެއް  ދަށުން  އެގްރީމަންޓުގެ  އެ  ދެމެދު  ފަރާތާ 

ވަ އުފެދޭކަމަށާއި،  ސުވާލު  އޮތްކަމާމެދު  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  އިޚްތިާޞްޞ  ބެލުމުގެ  ޒީފާއާބެހޭ  ޚުޫޞމާތު 

ޓްރައިބިއުނަލަށް ބެލޭނެ މައްސަލަތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލަށް ނުބެލޭ ޒާތުގެ މައްސަލަތަކާއެކު ތަފާތު މަސްލަޙަތު ހިމެނޭ  

ރައްދުވި މައްސަލަ  ހުށަހެޅުމަކީ  މައްސަލަތައް  މިފަދައިން  އެއްކޮށްގެން  ގެއްލޭ    ކަންކަން  ޙައްުޤތައް  ފަރާތުގެ 

އެހެންކަމުން   މައްސަލައިން  ކަމެއްކަމަށާއި،  މި  މައްސަލަތައް  ބެލެވޭ  ނުބެލޭނެކަމަށް  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ 

ނުބެލޭނެކަމަށް  މައްސަލައިން  މި  ނޫނީ  މައްސަލަ  މައުޟޫޢުގެ  އެއް  ބެލޭ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަކިކޮށް، 

ރައްދުވި މައްސަލަ  ލިމިޓެ  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް  ޕްރައިވެޓް  އިންވެސްޓްމަންޓްސް  ފަރާތުން  އިތާފުށި  އިޖުރާއީ  ޑްގެ 

ޓަރމިނޭަޝން   މިއުޗުއަލް  ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނަގާފައިވީނަމަވެސް،  ނުކުތާއެއް 

ރައްދުވި  މައްސަލަ  ސޮއިކުރިކަމަށް  ސޮއިކޮށްފައިވާ    އެގްރީމަންޓްތަކުގައި  ފަރާތްތަކުން  ބަޔާންކުރާ  ފަރާތުން 

ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާއިރު، އެ ފަރާތްތަކާއި    އެއްބަސްވުންތައް މައްސަލަ ރައްދުވި

ރައްދުވި އެގްރީމަންޓްތަ  މައްސަލަ  ޓަރމިނޭަޝން  މިއުޗުއަލް  ބަޔާންކުރާ  ވެފައިވާކަމަށް  ދެމެދު  ކަކީ  ފަރާތާ 

ނަންބަރު   ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ބަޔާންކުރެވިފައިވާ    HC-A/363/2013އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ަޤިޟއްޔާގައި 

ނެތަތީ،   ބުރަވެވެން  އެއްބަސްވުންތަކެއްކަމަށް  ވެފައިވާ  އެއްގޮތަށް  ަވޒާީފާއބޭެހ  ަޝރުޠުތަކާ  ަމއްސަަލައީކ  ިމ 

ޮގެތްއ ބަަލިއ  ަމުއޟީޫޢޮގތްުނ  ަމޖިލުީހެގ    ްޓަރިއިބުއނުަލްނ  ަމްއސަަލބާަލ  ަމްއސަަލެއްއަކަމްށ  ަކނަޑައޅްަނޖޭެހ 

(  2021ަޖަނަވީރ    17)   VTR/IJ/2021/6-200ެމްނަބުރްނެގ ިއްއތާިފުޤްނ ަވޒާީފާއބޭެހ ްޓަރިއިބުއނުަލެގ ަނނަްބރު  

 'ިއުޖާރީއޮގުތްނ ންިނިމ ޮގތް' ަގއި ަކނަޑައޅަާފިއާވެނެއެވ.     

ަޝުކާވ .4 ަފާރުތގެ  ުހށެަހިޅ  ަވޒާީފާއބެހޭ  ަމްއސަަލ  ފާަރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ގުޮތްނ  ަރއްދިުދުނުމެގ  ައްށ 

ުރުކުރުމން،  ަޒްޓަރިއިބުއނަަލށް ުހށަަހޅަާފިއާވ 'ަމްއސަަލިއެގ ަޖާވުބ ުހށަަހާޅ ޯފުމ' ަގިއ ަބޔްާނޮކށަްފިއާވ ަކްނކަަމްށ ަނ



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  އިތާފުށި އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
 VTR/2020/168މައްސަލަ ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު މީހުން 15އަޙްމަދު ޢިމްރާނާއި އިތުރު 
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ފަާހަގޮކށަްފިއަވީނ ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ާރަގިއ    2020ާމިރުޗ    27  ، ަމްއސަަލ  ޯބަޑުރތައް  ަސުރާކުރްނ  ްއޭޖެގ 

ައިއަކމާަށިއ،   ުހްއުޓަމަކްށ  ުމިޅްނ  ޫޓިރަޒްމ  ާރްއޭޖެގ  ަބންދުުކުރާމެއުކ  ެއްއޮކްށ  ަރއުްދވި ޫޓިރްސުޓްނންަށ   ަމްއސަަލ 

ުގިޅގެން    ަފާރުތެގ ާކިރާސާއ  ިދމިާވ  ުދިނެޔއްަށ  ުމިޅ  އެެހްނަކުމްނ  ައިއަކމާަށިއ،  ުހްއުޓަމަކްށ  ުމިޅްނ  ިވޔާަފިރެވްސ 

ޮއަޕޭރަޝްނަތއް  ުބަރ ިރޒުޯޓެގ  ަމުޖޫބުރިވަކމާަށިއ،  ުކނުްފނަްޏްށ  ެއުޅމްަށ  ިފަޔަވުޅަތްއ  ަބެއްއ  މީާލ  ިހަތާކެއުކ 

ުމަވްއޒުަފން   ވާހަަކާއިއ  ައާޅ  ިފަޔަވުޅަތްއ  ަބއްެއ  ަސބުަބްނ  ަދިތަތުކެގ  ިދާމިވ  ައުއުމްނ  ުހްއުޓަމަކްށ 

ުމަވްއަޒ  2020ޖޫން    30މުަދުކަރްނޖޭެހެނަކްނ   ިރޒުޯޓން  ފުަހން  ަގިއ  ޭއގެ  ިޚްއާޞކޮށަްފިއާވެނކަަމާށިއ،  ުފްނާނ 

ގޮތް   ާރވަާފިއާވ  ާދްނ  ުކިރައށް  ުކނުްފިނން  ަމްޝަވާރޮކްށ  ުމަވްއޒުަފްނާނ  ެއަކުމަގއި  ާވީނ  ުކނުްފިންނ 

ިއްޤިތޞަާދްށ ާވެނ ގެޮތްއެގ ަޔީޤްނަކްނ ެނުތާމިއ ޫޓިރްސުޓން  އާ ުގިޅެގން    19-ިކަޔއިދަީފިއަކަމާށިއ، ެއގުޮތްނ ކިޮވްޑ

ްނާނެނ ުދވެަހްއ ޭނނުގާމިއ، ައަޔްސ ައްނާނެނ ިމްނަވަރާކިއ، ެއީއ ުހްއުޓެމްއެނިތ ައްނަނ އުައެމްއަކްނ ަޔީޤްނާވނެ  ައ

ަމްއސަަލ ުހށަހެޅި  ޮގެތްއ ނުެތުމްނ ކުނުްފްނަޏށް ބެައްއ ުމަވްއޒުަފްނ ިރަޑްނަޑންްޓ ުކުރަމްށ ަމުޖޫބުރވަެފިއާވަކަމާށއި،  

ާއ ުގިޅެގްނ ެއޅި    19-ިރޯޒުޓެގ ިރަޑްނަޑްނީސ ޕިޮލީސާއ ެއްއޮގަތްށަކމާަށިއ، ޮކިވްޑ   ަފާރްތަތާކމުެދ ަޢމުަލޮކށަްފިއާވީނ 

ުކނުްފިނން   ަމިފަޔަވުޅަތއް  ުގޅޭ  ެއަކމާ  ާހަމކޮށް  ުމަވްއޒުަފްނަންށ  ޕިޮލީސަތއް  ުގޅޭ  ެއަކމާ  ްޝަވާރަތއް  ައޅަާފއަިވީނ 

ޯނިޓސް ދުިނަމްށ ަފާރތަްތއް  ުމަވްއޒުަފްނާނ ޮކށް އިަދ ުމަވއްޒުަފްނަންށ ޭދްނޖެހޭ  ފުަހަގިއަކަމާށިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި 

ިހެމނެޭހްނ ިރޯޒުޓްނ ިމުއުޗއްަލ ަޓރިމޭނަޝްނ ެއްގީރެމްންޓެގ ދުަށްނ ުނވަަތ އެެހން ޮގަތކްުނ ނަަމެވްސ ަވިކވަެފިއވާ  

 ަފާރްތަތކްަށ ިލެބްނޖޭެހ އްެނމަެހިއ ަފިއާސަތެކްއެވްސ ުކނުްފިނން ީދ ިންނމަާފިއާވެނަކަމެށެވ.  

ިރޯޒާޓއުެކ ވަެފިއވާ 'ިމއުުޗއްަލ ަޓރިމޭނަޝން ެއްގީރެމްންޓ' ަގިއ ާޤނޫނާ    ްއ ަމްއސަލަ ުހށެަހޅި ަފާރްތަތ  ެއޮގުތްނ 4.1

އަެފާރުތން   ަމުޖޫބުރްނކަަމްށ  ޮސިއޮކށަްފިއަވީނ  ެއްގީރެމްނުޓަގިއ  ެއ  އިަދ  ެންތއުިރ  ަކެމްއ  ެއްއެވްސ  ޚިލުާފ 

ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރްތތަަކށް ިރަޑނަްޑްނޓް ުކެރވުނު  ،  ުބނަެފިއީވަނަމެވްސ ެއަކން ާސބުިތޮކށްދަީފިއުނާވަކމާަށިއ

އެެހްނ ުމަވްއޒުަފްނެނޭކ ެއްއޮގތްަށ ިމުއުޗއްަލ ަޓރިމޭނަޝްނ އްެގީރެމްނުޓަގިއ ޮސިއ ުނުކުރުމެގ ިއްޚިތާޔުރެވސް  

ަކްށ ާވިއރު އެ  ޮއްތަކަމާށއި، ަނަމެވްސ އަެފާރތަްތަކީކ ަތަޞްއރުަފ ފުދަިފިއިތިބ ުބއިްދ ަހަމައށިްތބި ިމިނަވްނ ބަަޔ

ިއްޚިތާޔުރަގިއަކމާަށިއ،   ައިމއަްލ  ޮސިއޮކށަްފިއަވީނ  އަެފާރްތަތުކން  މަުވްއޒަަފަކްށވެސް  ެއްގީރެމްނުޓަގިއ  ޮކްނެމ 

އަދި   ައްނގަާފިއުނާވަކާމިއ  ޮސިއުކަރްނ  ުމއަްދެތްއަގިއ  ަވިކ  އިަދ  ިލިބގްެނާވަކާމިއ  ިއްޚިތާޔުރ  ޮސިއުކުރުމެގ 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  އިތާފުށި އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
 VTR/2020/168މައްސަލަ ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު މީހުން 15އަޙްމަދު ޢިމްރާނާއި އިތުރު 

                                                

46 ގެ 9 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:  
 

 

 

ެއްގީރަމްނުޓ ަވުގުތ ލިބަިފިއާވަކަމާށއި، އަެފާރތަްތކުން  އަެފާރްތަތކްަށ އެ  ިކަޔިއ، ފުަހުމާވެނ  ެއްއެޗއް  ގިައ ުބނާ 

ޭބުނނިްވަނަމ އީެހެތިރަކްނ  ޮއްނަނަކަމ  ަވކެީލްއެގ  ެއނެގން  ދަީފިއާވަކްނ  ަވުގުތ  ޭބުންނވާ  ާށިއ،  ެއަކަމްށެވްސ 

ެއްގީރެމްނުޓ ެއ  ަދްއަކިއ  ވަާހަކ  ުމަވްއޒަަފާކ  ޮކނެްމ  ަފާރުތްނެވްސ  ެއްއެޗއް  ިރޯޒުޓެގ  ުބާނ  ަގިއ 

ްޕޮރޓްެސުޓޮކށަްފިއެވސް   ޮސިއުކުރމްަށ  ެއްގީރެމނުްޓަގިއ  އެ  އަެފާރްތަތުކން  ަބާޔްނކޮށްދަީފިއާވެނަކަމާށިއ، 

ަޓރިމޭނަޝން   ިމުއުޗއްަލ  ިލބިދަީފިއާވަކަމާށިއ،  ަވުގުތެވސް  ެއ  ޭބުންނިވަނަމ  ްޕޮރެޓްސުޓުކަރން  ުނާވަކަމާށިއ، 

ަފާރތިާއ   ަވޒީފޭާދ  ެއއީ  ެއްގީރެމްނަޓީކ  ެއްގީރެމންޓަަކްށާވިއުރ،  ައުއ  ުމިޅން  ވްަނަނ  ައިމއަްލައްށ  ުމަވްއޒުަފ 

ަމްއޗަށް   ެއްގީރެމްނުޓެގ  އެ  ެއގީްރެމްނަޓަކްށާވިއުރ،  ެގެނޭވ  ިނުމަމކަށް  ުގުޅްނ  ަވޒާީފގެ  ވަެފިއާވ  ދަެފާރުތްނ 

ިއ، ަސބަބީަކ ެއ ަމއާްދަގއި  ަވނަ ާމއާްދެގ )ހ( ތަތީުބުޤުކެރޭވެނަކަމްށ ނެުފްނަނަކމާަށ  28ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނެގ  

ަބާޔްނކޮށަްފިއަވީނ ާއްނުމ ޙާލަތަުގިއ ަވޒީފޭާދ ަފާރުތްނ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށިްފަނަމ ްޓަރިއިބުއނަަލށް  

ަޤިޟްއާޔައށް   HC-A/216/2012ިދުޔަމްށ ޮއްނނަ ަޙްއުޤގެ ވަާހަކަކަމާށިއ، ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއކޯޓެުގ ަންނަބރު 

ަވނަ ާމއާްދާއ ަހވާލީާދ ެއްއަބްސުވެމްއަގިއ ޮސިއުކރީ ަމުޖޫބުރްނަކަމށް    6ިދ ެހްއާކބޭެހ ޤޫާނުނެގ  ރާިޢަޔްތޮކށް ައ

 ުބާނަނަމ ެއަކެމއް ާސބުިތޮކށިްދނުުމެގ ުބަރ ޮއްނާނނީ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތްަށަކމެަށެވ.  

ފަރާތްތައް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ާޤނޫނާ ޚިލާފު  މައްސަލަ ހުށަހެޅި    މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ، .5

ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ    ފައިނުވާނެކަމަށްޢަމަލެއް ހިންގާ

ކުރުމަށްފަހުކަމަށް ގެ ޙާލަތާ ގުޅޭ ގޮތުން ޢަމަލުކުރެވެން އޮތް އެންމެ ރަނގަޅަށް ޑިއު ޕްރޮސެސް ފުރިހަމަ  19-ކޮވިޑް

ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް އިތުރަށް ދޭންޖެހޭނެ ފައިސާއެއް ނުވަތަ ބަދަލެއް ނެތްކަމަށް 

ތެރެއިންކަމަށްވާތީ  އިމުގެ  ާޤނޫނީ  ވަކިކުރެވުނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތްތައް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، 

ކުރި ކޮވިޑްއެފަރާތްތައް  ވަޒީފާތައް  ތިބި  އިްޤ  19-ން  ދިމާވެފައިވާ  ގުޅިގެން  އޮންނާނެ  އާ  ހީނަރުކަމާއެކު  ތިާޞދީ 

ވަޒީފާއިން   ފަރާތްތައް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ނެތްކަމަށް  ހަމައެއް  ބެލެވޭނެ  ތަނެއް 

އެފަރާތްތަކަ ކަމަށްވާތީ،  ތެރެއިން  އިމުގެ  ާޤނޫނީ  ތަނެއް    ށް ވަކިކުރެވިފައިވަނީ  އަންގާނެ  ދިނުމަށް  ވަޒީފާ  އަލުން 

ޓަރމިނޭަޝން   "މިއުޗުއަލް  ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ނެތްކަމަށް 

އެގްރީމެންޓަކީ ސައްޙަ   ލިމިޓެޑާއެކު ސޮއިކޮށްފައިވާ  ޕްރައިވެޓް  އިންވެސްޓްމަންޓްސް  އިތާފުށި  ގައި  އެގްރީމެންޓް" 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  އިތާފުށި އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
 VTR/2020/168މައްސަލަ ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު މީހުން 15އަޙްމަދު ޢިމްރާނާއި އިތުރު 

                                                

46 ގެ  10 ޞަފްޙާ      
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ގުޅުން  އެގްރީމެން ވަޒީފާގެ  އެގްރީމެންޓަކީ ދެފަރާތުން  މިއުޗުއަލް ޓަރމިނޭަޝން  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ޓެއްކަމަށް 

ވަޒީފާގެ   އޮވެމެ،  ވުޖޫދުގައި  އެގްރީމެންޓް  އެ  އެގްރީމެންޓެއްކަމަށްވާތީ،  ސޮއިކުރި  ނިންމުމަށް  ސުލްޙަވެރިކޮށް 

ތަ އެދެވޭނެ  ހޯދުމަށް  ރިލީފެއް  ދަށުން  އިތާފުށި އެއްބަސްވުމުގެ  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ނެތްކަމަށް  ނެއް 

ހުށައިންވެސްޓްމަންޓްސް   މައްސަލަ  ފަރާތުން  ލިމިޓެޑުގެ  ކަމެއް  ޕްރައިވެޓް  އިތުރު  ކޮށްދޭންޖެހޭ  ފަރާތްތަކަށް  ހެޅި 

މައްސަލަ ޒާތުގެ  ނުބެލެވޭ  ބެލޭނެކަމަށް  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ތަކާއެކު  ނެތްކަމަށް 

ފަރާތުގެ   ތަފާތު މަސްލަހަތު ހިމެނޭ ކަންކަން މައްސުނިކޮށްގެން މިފަދައިން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި 

ޙައްުޤ ގެއްލޭ ކަމެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، އެފަދައިން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް އެއް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި  

ނަލަށް ނުބެއްލެވޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށްކަން އިސްވެދެންނެވުނު "ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު"  ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއު

 .އެނގެން އޮވެއެވެ އަށް ބެލުމުން 

  12:00ގެ    2022ޖަނަވަރީ    24މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ހެކިން ހުށަހެޅުމަށް   .6

ފަރާތުން  އަށް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފުރުަޞތުގައި  ވަނީ    2022ޖަނަވަރީ    24ދެވުނު  ގޮތުގައި  ގައި  ހެކިންގެ 

( އާއި، ޢަލީ A094162ންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  ހުސައިން ރަމީޒް، ހ. މިންހާ / މާލެ )ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަ 

(  A277706އިބްރާހީމް، މާލެގަން. ހަވީރު / ޏ. ފުވައްމުލައް )ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

ގެ     (A140268އަދި ޢަލީ ޝަފީުޤ، ނޫވިލާގެ / ލ. މާވަށް )ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

އަދި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ފުރުަޞތު ދެވިފައިވީނަމަވެސް އެފަރާތަށް ދެވުނު މުއްދަތުގެ   ށަހަޅާފައެވެ.ނަން ހު

ތެރޭގައި ހެކިލިސްޓު ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ އެފަރާތުން ހުށަހެޅި ހެކިލިސްޓު ބަލައިނުގަތުމަށް މައްސަލަ ބަލާ މަޖިލީހުން 

 ފައިވާނެއެވެ.  އެންގިފައި  އި އެކަން އެފަރާތަށްނިންމަ

ގޮތުގައި   6.1 ހެކިންގެ  ޝަފަހީ  މައްސަލައިގައި  އަމުރު  މި  ހެކިންނަށް  ފަރާތްތަކުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ހެކިބަސްނަގާ   ގުޅޭގޮތްވެފައިނުވާތީއާއި،  ހެކިންނަށް  ބާކީތިބި  ސަބަބުތަކާހުރެ  އެކިއެކި  ފޮނުވިފައިވީނަމަވެސް، 

ޢަލީ ހަމައެކަނި  ހާިޟރުވެފައިވަނީ  )ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން  އަޑުއެހުމަށް  މާވަށް  ލ.   / ނޫވިލާގެ  ޝަފީުޤ،   

ނަންބަރު:   ކާޑު  އިތުރަށް    (A140268އަންގައިދޭ  ހެކިބަސް  ފަރާތްތަކުގެ  ތިބި  ދެން  ކަމަށްވާތީއާއި 

 ނުނަގާގޮތަށް މައްސަލަ ބަލާ މަޖިލީހުން ނިންމާފައިވާނެއެވެ. 
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ޖުމުލަ   .7 މައްސަލައަކީ  މަ  17މި  ހުށަހަޅާފައިވާ  ހުށަހެޅި  ފަރާތަކުން  މައްސަލަ  އްސަލައެއްކަމުގައިވީނަމަވެސް، 

ކާޑު ނަންބަރު:   )ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ  ނިރު / އދ. މަހިބަދޫފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މުޙައްމަދު ނަޢީމް،  

A296516  ްބޭނުންވާކަމަށ ނަގަން  އަނބުރާ  ނަން  އެފަރާތުގެ  ބޭނުންނުވާތީ  ގެންދަން  ކުރިއަށް  މައްސަލަ  މި   )

ޓްރައިބި  2021ފެބުރުވަރީ    28ބަޔާންކޮށް   ވަޒީފާއާބެހޭ  ވަޒީފާއާބެހޭ ގައި  ހުށަހަޅާފައިވާތީ،  ސިޓީ  އުނަލަށް 

މައްސަލަ އިތުރަށް ކުރިއަށްގެންދާނެ ތަނެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި   VTR/2020/168ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނަންބަރު  

ނަންބަރު   ޓްރައިބިއުނަލުގެ  އަނބުރާ 2021މާރިޗު    VTR/WD/2021/7  (02-200ވަޒީފާއާބެހޭ  'މައްސަލަ   )

ދެފަރާތަށް   އިން  ލިޔުން'  އަންގާ  އިތުރަށް އަންގާފައިވާނެއެވެ.  ގެންދިޔަކަން  "މައްސަލަ  ލިޔުމުގައި  ދެންނެވުނު 

 އިސްލާޙުކޮށްކުރިއަށްގެންދާނެ ތަނެއް ނެތް" ކަމަށް ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ އިދާރީ ކުށަކުންކަމުގައިވާތީ، އެ ލިޔުން  

ނަންބަރު   ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ސިޓީ  2021މޭ    M7/PRIV/2021/134  (29-200ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަރާތަށް ދެ( 

ފަރާތުން  ހި ރައްދުވި  މައްސަލަ  ލިޔުން  ބާޠިލްކުރިކަމުގެ  މައްސަލަ  ދެންނެވުނު  އްސާކުރެވިފައިވީނަމަވެސް، 

އިސްތިއުނާފުކުރުމުން،   ހައިކޯޓަށް  ނަންބަރު  ވަޒީފާއާދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޓްރައިބިއުނަލުގެ  -200ބެހޭ 

M7/PRIV/2021/134  (29    ޭބާޠިލުކަމަށް  2021މ އެންގުން  އަންގާފައިވާ  ސިޓީއިން  އެ  ނުވަތަ  ސިޓީ   )

މަޖިލީހުގެ   ފަނޑިޔާރުންގެ  ބެލި  މައްސަލަ  އެ  ހައިކޯޓުގައި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ނެތްކަމަށް  ތަނެއް  ކަނޑައަޅާނެ 

ޙުކުމްކޮށްފައިވާކަ  95-B1/200/2021/155  (23(FRM)މަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  އިއްތިފާުޤން 

ޓްރައިބިއުނަލަށް 2021ނޮވެންބަރު   ވަޒީފާއާބެހޭ  އިން  ފޯމް'  އަންގާ  ނިމުނުކަން  މައްސަލަ  'އިސްތިއުނާފްކުރާ   )

ބާކީތިބި   އުނިކޮށް،  ނަން  ނަޢީމްގެ  މުޙައްމަދު  މިފަރާތު  16އަންގާފައިވާތީ،  ހުށަހެޅި  ވަޒީފާއާބެހޭ  މަ  ން  އްސަލަ 

   ޓްރައިބިއުނަލުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާނެއެވެ. 

ފަރާތެއް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ   16ގެ ހާލަތާ ގުޅިގެންކަމަށް ބުނެ ޖުމުލަ    19-މި މައްސަލައަކީ ކޮވިޑް އެގޮތުން   .8

އެދި ފަރާތްތަކުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލައިގައި  މި  ނަޒަރުކޮށް،  އިފަ މައްސަލައަކަށްވާއިރު،  ކަންކަމަށް  މި ވާ 

ގޮތެއް   ގުޅިގެން  ކަންކަމާ  އަންނަނިވި  ވާސިލްވުމަށްޓަކައި  ނިންމުމަކަށް  ޢަދުލުވެރި  މައްސަލައިގައި 

 ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމުގައި ދެކެމެވެ. 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  އިތާފުށި އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
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މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން "މިއުޗުއަލް ޓަރމިނޭަޝން އެގްރީމެންޓް" ގައި ސޮއިކުރި ފަރާތްތަކަށް  8.1

 ؛ މި މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުަޞތު އޮތްކަން ނުވަތަ ނެތްކަންބިއުނަލަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައި

އެއްގޮތްވާ   8.2 ގަވާއިދުތަކާ  ާޤނޫނުތަކާއި  ރިޑަންޑަންޓްކުރެވިފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތްތައް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 ؛ގޮތުގެ މަތިންކަން ނުވަތަ ނޫންކަން

އުނި 8.3 މުސާރައިން  ފަރާތްތަކުގެ  ހުށަހެޅި  ހަމައެއް މައްސަލަ  ނަގައިދެވޭނެ  އެފަރާތްތަކަށް  ފައިސާ  ކޮށްފައިވާ 

 ؛ އޮތްކަން ނުވަތަ ނެތްކަން

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން "މިއުޗުއަލް ޓަރމިނޭޝަން އެގްރީމެންޓް" ގައި ސޮއިކުރި ފަރާތްތަކަށް މި   .9

  ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްތޯ ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން 

އެގްރީމެންޓުގައި   9.1 ޓަރމިނޭަޝން  މިއުޗުއަލް  ދެންނެވުނު  ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ތެރެއިން  ސޮއިކޮށްފައިވަނީ   ފަރާތްތަކުގެ  ހުށަހެޅި  އެނގެން    05މައްސަލަ  މުވައްޒަފުންކަން  )ފަހެއް( 

މުވައްޒަފުންނާ   ކުރީގައި  ނިންމުމުގެ  ކުރަން  ރިޑަންޑަންޓް  ހެދުމުގައާއި  އެގްރީމެންޓް  އެ  އޮންނަކަމާއި، 

ހަމައެއްގައި ބާރގެއިނިންގ  މަްޝވަރާކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި، ވަޒީފާއަދާކުރާ ފަރާތްތަކަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކާ އެއް

ހާލަތެއްގައި   އެފަދަ  ސާފުވެގެންދާކަމަށާއި  ފަރާތްތަކެއްނޫންކަން  ލިބިގެންވާ  ޕަވަރ  ނެގޯިޝއޭޓިންގ  ނުވަތަ 

މިއުޗުއަލް   ދެންނެވުނު  އޮންނާނެކަން ސާފުވެގެންދާކަމަށާއި،  ޑިއުރެސްއެއް  އިކޮނޮމިކް  މައްޗަށް  އެފަރާތްތަކުގެ 

އެއްބަސްވުމު އެގްރީމެންޓުގައި  ޓަރމިނޭަޝން  މަޖުބޫރުކޮށް  ފަރާތްތަކަށް ސޮއިކުރުވަން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގައި 

މަޖުބޫރީ   ނެތްފަދަ  ގޮތެއް  ނޫން  ސޮއިކުރުން  އެއްބަސްވުމުގައި  އެ  ސޮއިކޮށްފައިވަނީ  ފަރާތްތައް  ސޮއިކުރި 

ތެރެއިން އޭގެ  ނޫންކަމަށާއި،  އިޚްތިޔާރުގައި  އަމިއްލަ  އެފަރާތްތަކުގެ  އެ   ހާލަތެއްގައި  ފަރާތްތައް  ބައެއް 

އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި، ސޮއިކުރި މުވައްޒަފުން ސޮއިކޮށްފައިވަނީ އެއްވެސް އިޚްތިޔާރެއްނެތި 

އެއްބަސްވާނަމަ   ދޫކޮށްލުމަށް  ޙައްެޤއް  ކޮށްދީފައިވާ  ކަށަވަރު  ފަރާތަކަށް  ވަކި  ާޤނޫނަކުން  މަޖުބޫރުންކަމަށާއި، 

ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނެކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ  އެކަމުގެ މުާޤބިލެއް  

ނަންބަރު   ާޤނޫނު  ދީފައިވަނީ  ފަރާތްތަކަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެގޮތުން  ނޫންކަމަށާއި،   2008/2އެފަދައިން 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  އިތާފުށި އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
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ގެ މުއްދަތަށްވާ ފައިސާކަމަށާއި،  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ އަސާސީ ނޯޓިސް  22)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  

ފައިސާއެއްކަމުގައި   ޙައްުޤވާ  އެފަރާތްތަކަށް  ާޤނޫނީގޮތުން  ފައިސާއަކީ  މުއްދަތަށްވާ  ނޯޓިސްގެ  ދޭ  އެފަދައިން 

ނަންބަރު   ާޤނޫނު  ގެ    2008/2ވީހިނދު  ާޤނޫނު(  ދަށުން    28)ވަޒީފާއާބެހޭ  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ޙަ ކަށަވަރުވެގެންވާ  މުއްދަތަށްވާ  އެފަރާތްތަކަށް  ނޯޓިސްގެ  އަސާސީ  ގޮތުގައި  މުާޤބިލެއްގެ  ދޫކޮށްލުމުގެ  އްުޤ 

 ފައިސާ ނުބެލެވޭނެކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  

ދެންނެވުނު   9.2 ޓަރމިނޭަޝން    05އެގޮތުން  އެމްޕްލޯއީމެންޓް  މިއުޗުއަލް  ސޮއިކޮށްފައިވާ  މުވައްޒަފުން  )ފަހެއް( 

ބަލާއިރު،  އެގްރީމެންޓްތަ އެއްބަސްވުންތަކަކީ  ކަށް  އިތާފުށީ   ބަޔާންކުރެވުނުއެ  މުވައްޒަފުންނާއި، 

އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ދެމެދު ސޮއިކުރެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، އެ  

ދެފަރާތުގެ މަތިން  ަޝރުތުތަކެއްގެ  ވަކި  ރުހިގެން  ދެފަރާތުން  ވަޒީފާގެ  އެއްބަސްވުމަކީ  އޮތް  ދެމެދުގައި   

އެއްބަސްވުމެއްކަމަށް  ވެވޭ  ގެނައުމަށްޓަކައި  ނިމުމަކަށް  ގުޅުން  ވަޒީފާގެ  ނުވަތަ  އެއްބަސްވުން 

  ؛ބަލާއިރު އްގައިކަންތައްތަކަށް ޖުމުލަގޮތެބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، ދެފަރާތުން އެއްބަސްވާ 

ލިބުމާއެކު  ވޭނެކަމާއި، އެ ފައިސާ އެކީ އެއްފަހަރާ  އެ މުވައްޒަފުންނަށް ފައިނަލް ޕޭ ސެޓްލްމަންޓް ލިބިދެ 9.2.1

އެއްބަސްވާކަމާއި،  އައީކަމަށް  ނިމުމަކަށް  ގުޅުން  ވަޒީފާގެ  ނުވަތަ  އެއްބަސްވުން  ވަޒީފާގެ    އެފަރާތްތަކުގެ 

ލިބުމާއެކު   ފައިސާ  ލިބުނީކަމަށް   ކަށްއެފަރާތްތަދެންނެވުނު  ބަދަލެއް  އަދި  ފައިސާ  ހުރިހާ  ޙައްުޤވާ 

ފަރާތުން އަދާކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި    އެއްބަސްވާކަމަށާއި، އަދި އެ ފައިސާ ލިބުމަށްފަހު މައްސަލަ ރައްދުވި

  އަދާކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި  އެއްފަރާތުން އަނެއްފަރާތަށް  އި،ޙައްުޤތައް އަދާކޮށް ނިމުނީކަމަށް އެއްބަސްވާކަމާ

އެއްބަސްވާކަ ނިމުނީކަމަށް  އަދާކޮށް  ވިދިގެން  މަޒިންމާތަކެއް  ވަކިކުރުމާ  ވަޒީފާއިން  އެހެންކަމުން  ށާއި 

އެފަރާތްތަކަށް ލިބިދެވޭ ޙައްެޤއް ނުވަތަ ބަދަލެއް ނުލިބޭކަމަށް ބަޔާންކޮށް އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނުވަތަ 

ޙައް އެ  އަދި  ނޯންނާނެކަމަށާއި  ޙައްުޤ  ކުރުމުގެ  ދޫކޮށްލުދަޢުވާއެއް  އެއްބަސްވާކަމަށް    މަށްުޤ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  އިތާފުށި އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
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ނަންބަރު   9.3 ހައިކޯޓުގެ  ވަކިކުރުމާ    HC-A/363/2012ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ަޤިޟއްޔާގައި 

ވަޒީ ދޫކޮށްލުމަށް  ޙައްެޤއް  ލިބިގެންވާ  މުވައްޒަފަށް  ދެކޮޅަށް ދަޢުވާކުރުންފަދަ  ފަރާތާ  ވަޒީފާދިން  ފާދޭ  ގުޅިގެން 

ލިބިގެންވާ   އެޙާލަތުގައި  މުވައްޒަފަށް  ކުރުމަކީ  ސޮއިކުރި  މުވައްޒަފު  އެއްބަސްވުމެއްގައި  ވެވޭ  ފަރާތާއެކު 

ވާންޖެހޭކަމަށް  ކުރުމެއްކަމުގައި  ސޮއިކުރި  އިޚްތިޔާރުގައި  ފުރިހަމަ  އަދި  އެނގިހުރެ،  ރަނގަޅަށް  ޙައްުޤތައް 

އެއްބަ އެފަދަ  އެގޮތުން  ކަމާބެހޭ ބަޔާންކުރެވިފައިވާކަމާއި،  ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި  ސައްޙަކަން  ސްވުމެއްގެ 

 ؛ ޓްރައިބިއުނަލުންނާއި ކޯޓުތަކުން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަމަކީ

މަސައްކަތުގެ   .1 އަދި  ތަޢުލީމާއި  މުވައްޒަފުގެ  އަދި  ސާފުކޮށް،  ލިޔެވިފައިވަނީ  ޢިބާރާތް  އެއްބަސްވުމުގެ 

 ؛ފަދަ ސާފު ޢިބާރާތަކުންކަންތަޖުރިބާގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު، އެމުވައްޒަފަށް ފަހުމްވާ

އެ އެއްބަސްވުން ވެވިފައިވަނީ އޮޅުވާލައިގެން ނުވަތަ މަޖުބޫރުން، ނުވަތަ ރަނގަޅުނޫން ބާރެއް ފޯރުވައިގެން   .2

 ؛ނުވަތަ އެނޫންވެސް ވަޒީފާދިން ފަރާތުން ރަނގަޅުނޫން ޢަމަލެއްކޮށްގެން ނޫންކަން

އެއްބަސްވު .3 ކުރިން،  ސޮއިކުރުމުގެ  އެމުވައްޒަފަށް އެއްބަސްވުމުގައި  ސަބަބުން  އެއްބަސްވުމުގެ  ކިޔައި،  ން 

 ؛ލިބިގެންދާނެ މަންފާތަކާއި ބީވެގެންދާނެ ކަންތައްތަކާމެދު ވިސްނާލުމަށް އެކަށޭނަ ވަގުތު ލިބިފައިވާކަން

ފުރުސަތު  .4 މަޝްވަރާކުރުމުގެ  ނަމަވެސް  ފަރާތަކާ  އެހެން  ބޭނުންވާ  މުވައްޒަފު  ނުވަތަ  ވަކީލަކާ  ާޤނޫނީ 

 ؛ ދެވިފައިވާކަންމުވައްޒަފަށް

މުވައްޒަފަށް  .5 ކަނޑައެޅުމުގައި  ަޝރުޠުތައް  އެ  ވާހަކަދައްކައި  ބެހޭގޮތުން  ަޝރުޠުތަކާ  އެއްބަސްވުމުގެ 

 އަދި ؛ އެއްވެސް މިންވަރެއްގެ ދައުރެއް ލިބިފައިވާކަން

ލިބޭ   .6 މުވައްޒަފަށް  ބިނާކޮށް  މައްޗަށް  އެއްބަސްވުމުގެ  ވަޒީފާގެ  ނުވަތަ  އިތުރުން، ާޤނޫނުން  ޙައްުޤތަކުގެ 

މުވައްޒަފަށް ދަޢުވާކުރުމަށް ލިބިފައިވާ ޙައްޤުފަދަ މުވައްޒަފަށް ލިބިފައިވާ ޙައްެޤއް ދޫކޮށްލުމުގެ މުާޤބިލެއް  

 ؛ނުވަތަ ބަދަލެއް ކަނޑައެޅިފައިވުން

އޮންނަކަމާއި،  މިފަދައިން 9.4 އެނގެން  ަޤިޟއްޔާއިން  އް( )ފަހެ  05އިސްވެދެންނެވުނު    އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު 

ބަލާއިރު  ޖުމުލައަށް  ޕޭ ސެޓަލްމަންޓްތަކުގެ  ފައިނަލް  ޕޭމަންޓާއި  ޕީރިއަޑް  ނޯޓީސް  ދީފައިވާ  މުވައްޒަފުންނަށް 

 އަންނަނިވި ޢަދަދުތައް ދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  އިތާފުށި އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
 VTR/2020/168މައްސަލަ ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު މީހުން 15އަޙްމަދު ޢިމްރާނާއި އިތުރު 
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މައްސަލަ ހުށަހެޅި  
 ފަރާތްތައް 

މިއުޗުއަލް  
އެމްޕްލޯއީމެންޓް  
ޓަރމިނޭޝަން  
އެގްރީމެންޓުގައި  
 ބަޔާންކުރާ ޢަދަދު 

 ނޯޓިސް ފައިސާ 
ފައިނަލް  
 ސެޓްލްމަންޓް 

ފައިނަލް ޕޭމަންޓްގެ  
ގޮތުގައި ދެވޭ ޖުމުލަ  

 ޢަދަދު 

 USD508 USD350 USD158.22 USD508.22 ޢަލީ ޒާފިރު 

 USD1036 USD750 USD285.63 USD1035.63 އިބްރާޙީމް ޒާހިދު 
 އެނގެން ނެތް އެނގެން ނެތް އެނގެން ނެތް USD3896 މުޙައްމަދު އާދަމް 

މުޙައްމަދު މާއިން  
 ޝާހިދު 

USD1922 ްއެނގެން ނެތް އެނގެން ނެތް އެނގެން ނެތ 

 USD570 USD400 USD170.22 USD570.22 ޒަވްޝަން ޝަރީފް 

ރިޢާޔަތްކޮށް    9.5 ކަންކަމަށް  އެންމެހައި  ފަރާތްތައިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ހުށަހެޅި  ސޮއިކޮށްފައިވާ  މައްސަލަ  އް 

އެގްރީމެންޓް   ޓަރމިނޭަޝން  އެމްޕްލޯއީމެންޓް  ސާފުކޮށް މިއުޗުއަލް  ލިޔެފައިވަނީ  އިބާރާތްތައް  އެއްބަސްވުމުގެ 

އޮޅުވާލައިގެން ނުވަތަ މަޖުބޫރުންކަމަށް މައްސަލަ  ސާދާ އިބާރާތުންކަމާއި، އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަ ނީ 

ފަރާ އެފަރާތް  ތްތަކުންހުށަހެޅި  ބުނުން  އިސްވެފާހަގަކޮށްފައިވާ    ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވިނަމަވެސް،  ތަކަށްބުނާ 

ރިޢާޔަތްކޮށް،   ފަރާތްތަކަ ތާވަލަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަދައިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަޤިޟއްޔާގައި  ށް  ދެންނެވުނު 

ހުރި  ބާކީ  ފައިސާއާއި  ނޯޓިސްގެ  ޙައްުޤވާ  ބިނާކޮށް  މައްޗަށް  އެއްބަސްވުމުގެ  ވަޒީފާގެ  ާޤނޫނުންނާއި 

ވަޒީފާއާގުޅޭގޮތުން  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ފަރާތްތައް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އިތުރުން  ފައިސާގެ  ޗުއްޓީތަކަށްވާ 

މުާޤބި އެއްވެސް  ބަދަލުގައި  ދޫކޮށްލުމުގެ  ޙައްުޤ  ކަނޑައެޅިފައިވާކަން  ލެއް  ދަޢުވާކުރުމުގެ  ބަދަލެއް  ނުވަތަ 

ކަމާއި، އަދި ާޤނޫނީ ވަކީލަކަށް ނުވަތަ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް ބޭނުންވާ އެހެން ފަރާތަކާ  އެނގެން ނެތް

ފަރާތް ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނެތަތީ  އެނގެން  ލިބިދީފައިވާކަން  ފުރުަޞތު  މަޝްވަރާކުރުމުގެ   ތައްނަމަވެސް 

ގައި ސޮއިކުރި ކުރުމަކީ، އެފަރާތްތަކަށް އެފަދަ ޙާލަތުގައި  މިއުޗުއަލް ޓަރމިނޭަޝން އެގްރީމެންޓު  ސޮއިކޮށްފައިވާ

ރަނގަޅަށް އެނގިހުރެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރުގައި އެ ޙައްުޤތައް ދޫކޮށްލުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ    ލިބިދޭ ޙައްުޤތައް

ބުރަނުވެވޭ އޮތްކަމަށް  ހަމައެއް  ބަލާނެ  މައްސަލައިގައި  އެއްބަސްވުމެއްކަމަށް  މި   5  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނުތީ، 

 )ފަހެއް( ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި މައްސަލަވެސް މި މައްސަލައިގެ ތެރެއިން ބަލަންޖެހޭކަމުގައި ދެކެމެވެ.  



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  އިތާފުށި އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
 VTR/2020/168މައްސަލަ ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު މީހުން 15އަޙްމަދު ޢިމްރާނާއި އިތުރު 

                                                

46 ގެ  16 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:  
 

 

 

ގޮތުގެ   .10 އެއްގޮތްވާ  ގަވާއިދުތަކާ  ޤާނޫނުތަކާއި  ރިޑަންޑަންޓްކުރެވިފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތްތައް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 މަތިންތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

ަވ 10.1 ުމަވްއޒަަފުކ  ނަުލިއަނަމެވްސ،  ިދުނަމާކ  ުނަވަތ ނިޯޓްސ  ިދުނަމށްފުަހ  އެ  ޯނިޓްސ  ަވިކކޮށިްފަނަމ،  ޒާީފިއްނ 

ަޤބުޫލުކެރޭވަނަމ މާީހައށް  ަވޒާީފއާަދުކިރ  ނިެތަކުމަގިއ  ސަަބެބއް  ެއކީަށެގްނާވ  ަވިކުކރީ  ޭއާނ  ، ަވޒާީފިއްނ 

ްޓަރިއިބުއނަަލށް   ަޝުކާވ،  ެއަކުމެގ  ެތޭރަގިއ  ުދވުަހެގ  ިތްނަމްސ  ެފިށެގްނ  ާތީރުޚން  ަވިކުކިރ  ަވޒާީފިއްނ 

  28)ަވޒާީފއާބޭެހ ޤޫާނުނ( ގެ    2/ 2008ްއޒަފަަކްށ ލިިބެގްނާވަކްނ ާޤޫނނު ަނނަްބުރ  ުހށެަހުޅުމެގ ަޙްއޤު ެއ ުމަވ

ަވަނ ާމއާްދެގ )ހ( ިއން ެއނގްެނ ޮއެވެއެވ. މިފަަދިއްނ ުހށެަހޅޭ ަޝުކާވެއްއަގިއ، ެއ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއން  

ަފާރ ަވޒީފޭާދ  ާސބުިތކޮށިްދުނަމީކ  ޮއެވެގްނަކން  ސަަބެބއް  ެއަކީށގްެނާވ  ޮގުތގައި  ަވިކުކީރ  ިޒްނާމއްެއެގ  ުތގެ 

ތައް  ަވަނ ާމއާްދަގިއ ަކނަޑައޅަާފިއެވެއެވ. އެެހްނަކުމްނ ިމ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ  27ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނެގ  

ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއަވނީ ެއކީަށެގްނާވ ސަަބެބއް ޮއެވެގްނަކން ަވޒާީފާއބޭެހ ްޓަރިއިބުއންަލަގއި ާސބުިތުކުރުމގެ  

 ްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރަތެށެވ. ުބަރ ޮއތީ ަމ

ަމްއސަަލެއްއަގިއ 10.2 ހުށެަހޅޭ  ަވިކކްޮށެގްނ  ަވޒާީފިއްނ  ަވިކޮކށަްފިއވަނީ    ، ުމަވްއޒަަފުކ  ަވޒާީފިއން  ުމަވްއޒުަފ 

ުއްނުސެރއް   ެދ  ބުެލުމަގިއ  ޮއެވެގްނޯތ  ސަަބބްެއ  ެއަކީށެގްނާވ  ުނަވަތ  ިންނުމަމުކްނޯތ  ޢަދުުލެވިރ 

ަމުއ  ، ުފރަިހަމާވްނޖޭެހަކާމިއ ޢަދުުލެވިރަކްނ  ެއީއ  ިއުޖާރީއ    (substantive fairness)ޟީޫޢ  އިަދ 

ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ަންނަބރު   ، ާޤިއުމުކެރވަިފިއޭވޯތ ބުެލްނަކްނ (procedural fairness)ޢަދުުލެވިރަކްނ 

2010/HC-A/24    2011ާއިއ/HC-A/134    ްަޤިޟްއާޔިއްނ ެއނެގެއެވ. ިމޮގުތްނ ަމުއޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރަކނ

އެއީ    ، ާޤިއުމވަެފިއުވަމީކ ައާސެސްއ  ިޚާޔުރުކާރ  ަފާރަތުކން  ޭދ  ަވޒާީފ  ަވިކުކުރމްަށ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒުަފްނ 

ިޚާޔ ެއ  އުިތުރން  ަސަބަބކްަށުވުމެގ  ޢަދުުލެވިރ  ުހއަްދުކރާފަަދ  ަވިކކުުރަމްށ  ަވޒާީފިއްނ  ުރުކރާ  ުމަވްއޒަަފުކ 

ުފރަިހަމވަެފިއުވްނަކާމިއ ުޢްނުޞުރަތްއ  ެއްނމަެހިއ  ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ަދުށްނ  ިއުޖާރއީ    ، ައާސެސްއެގ 

ާޤިއުމވަެފިއުވަމީކ ިންނުމަމކަށް    ، ޢަދުުލެވިރަކްނ  ޢަދުުލެވިރ  ަވިކުކުރަމްށ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ 

ުފިރ ބުެލުމަގިއ  ުފރަިހަމވަެފިއުވްނަކްނ ާވޞުިލުވަމްށަޓަކިއ ބަަލްނޖޭެހ ބުެލްނަތއް  ިއުޖާރައުތަތއް    ، ަހަމުކަރްނޖޭެހ 
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ިންނަމވަާފިއވާ   ެއކުޯޓން  ަޤިޟްއާޔަތުކްނާނިއ  ިއްސެވަބާޔްނުކެރުވުނ  ިނނަްމވަާފިއާވ  ަހިއޯކުޓްނ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ 

 ިމާބަވުތެގ އެެހން ަމްއސަަލަތުކން ެއނެގްނ ޮއެވެއެވ. 

އަދި އިދާރާތަކުގެ 10.3  ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން، އިދާރީ އޮނިގަނޑަށް ކުންފުނިތަކާއި، އޮފީސްތަކާއި، 

ބަދަލުގެނެސް، މަާޤމުތަކާއި ޔުނިޓުތައް އުފައްދައި، އުވާލައި، އެއްކޮށް، ބައިކޮށް ހަދާ ހެދުމުގައި މުވައްޒަފަކު 

ޙާ )ރިޑަންޑަންސީގެ  ޙާލަތެއް  ދޫކޮށްލަންޖެހޭފަދަ  އިދާރާއަކުން  އެފަދަ  މުވައްޒަފުންތަކެއް  ލަތު( ނުވަތަ 

ަޤބޫލުކުރަންޖެހޭކަމާއި ނޯންނަނަމަ ، މެދުވެރިވެދާނެކަމަށް  މަދުކުރެވެން  މުވައްޒަފުން  ޙާލަތެއްގައި  މިފަދަ 

އެކަމަކީ އެފަދަ އިދާރާތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ހުރަސްއެޅޭނެ ސަބަބެއްކަމަށް ަޤބޫލުކުރަންޖެހޭކަމާއި،  

ނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ަޤވާއިދެއްގައި ވެސް، ރިޑަންޑަންސީއާ  ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގައި ވެސް، އަދި އެ ާޤނޫ

މުވައްޒަފަކު   ޙާލަތަކީ  ރިޑަންޑަންސީގެ  އަދި  ނުވިނަމަވެސް،  ާޤއިމުކޮށްފައި  އުސޫލެއް  ވަކި  ގުޅޭގޮތުން 

އިދާރާއެއްގެ އެފަދަ  ނެތްނަމަވެސް،  ބަޔާންކޮށްފައި  ސަބަބެއްކަމުގައި  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކުރަން    ވަޒީފާއިން 

، އޮނިގަނޑަށް ގެންނަ ބަދަލަކާ ގުޅިގެން، މުވައްޒަފަކު ދޫކޮށްލަން ޖެހިއްޖެނަމަ ނުވަތަ މަދުކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ

މުވައްޒަފަކު   ވަކިކުރުމަކީ،  ވަކިކުރާ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފުންތަކެއް  ނުވަތަ  މުވައްޒަފަކު  ޙާލަތުގައި  އެފަދަ 

އެކަށީގެންވާ ސަ އޮތް  ވަކިކުރުމަށް  މި ސަބަބަށްޓަކައި  ވަޒީފާއިން  ނަމަވެސް  ބެލެވިދާނެކަމާއި،  ބަބެއްކަމުގައި 

މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ ވަކިކުރުމުގައި، ޙަީޤަޤތުގައި ވެސް އެފަދަ އިދާރާއެއްގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑަށް 

ހެޔޮނިޔަތުގަ  ކޮށްފައިވަނީ  އެކަން  މެދުވެރިވެފައިވޭތޯއާއި،  ޙާލަތެއް  ޖެހޭފަދަ  ގެންނަން  އަދި ބަދަލު  އިތޯއާއި، 

އެއީ ވަކި މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފުންތަކެއް ކަނޑައެޅިގެން ބޭއިންސާފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށްޓަކައި  

ކޮށްފައިވާ ކަމެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯއާއި، އަދި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާނެ މުވައްޒަފުން ކަނޑައެޅުނު ގޮތަކާއި، އެ 

ވަކިކުރު ވަޒީފާއިން  އިޖުރާއީ  މުވައްޒަފަކު  އަދި  ޢަދުލުވެރިކަން  މައުޫޟޢީ  ނިންމުމުގައި  ނިންމި  މަށް 

ާޤއިމުކޮށްފައިވޭތޯ ބަލައި އެކަންކަން ކަށަވަރުވާންޖެހޭކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  ޢަދުލުވެރިކަން 

2011/HC-A/89    ެކޯޓުގ އެ  ަޤިޟއްޔާއާއި،  އެނގެން    HC-A/343/2012ވަނަ  ަޤިޟއްޔާއިން 

 ން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އޮންނަކަ



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  އިތާފުށި އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
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ބަޔާންކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވިޔަފާރި ދަށްވުމާ ގުޅިގެންކަމަށް  މި މައްސަލައަކީ މައްސަލަ   10.4

ނަންބަރު    ތައްފަރާތް ާޤނޫނު  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ރޫޙާ   2008/2ވަޒީފާއިން  ގެ  ާޤނޫނު(  )ވަޒީފާއާބެހޭ 

ހުށަހަޅާފައި ބަޔާންކޮށް  ސަބަބުން ޚިލާފަށްކަމަށް  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  އިތުރުން،  މައްސަލައަކަށްވުމުގެ  ވާ 

ވަޒީފާ އަނބުރާ އިޢާދަކޮށްދިނުމަށް  މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކާއެކު  ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދިނުމަށާއި،  

  ތައްމި މައްސަލައިގައި، ޢަދުލުވެރި ފައިޞަލާއަކަށް ވާޞިލުވުމަށްޓަކައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  އެދިފައިވާ

އަދި ިއުޖާރީއ ޢަދުުލެވިރަކން    (substantive fairness)ަމުއޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރަކްނ  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި  

(procedural fairness)  ިއ ެދެކެމެވ. ޤިާއުމުކެރވަިފިއޭވޯތ ބަަލްނޖޭެހަކމަުގ 

ފަރާތް 10.5 ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މުވައްޒަފަކު    ތައްމައްސަލަ  ކުރިން  ވަކިކުރުމުގެ 

ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ   ވަކިކުރުމުގައި  ަމްއސަލަ    ( substantive fairness) ަމުއޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރަކްނ  ވަޒީފާއިން 

 ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ާޤިއުމޮކށަްފއޭިވޯތ ބިެލިއުރ އްަނަނިނިވ ަކންކްަނ ފަާހަގުކެރުވެނެވ. 

މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނީ ޙަީޤަޤތުގައިވެސް ރިޑަންޑަންޓްކުރަންޖެހޭ ފަދަ ޙާލަތެއް އޮވެގެން، ހެޔޮ   10.6

ޒިން ފަރާތުގެ  ވަޒީފާދޭ  ސާބިޠުކޮށްދިނުމަކީ  ވަޒީފާދޭ  ނިޔަތުގައިކަން  ޙާލަތްތަކުގައި  މިފަދަ  މާއެއްކަމަށާއި، 

ޙާލަތެއް   ކުރަންޖެހޭ  ރިޑަންޑަންޓު  މުވައްޒަފަކު  ޙަީޤަޤތުގައިވެސް  ހަމަ  ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ  ފަރާތުން 

މެދުވެރިވެގެންތޯ ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް  

 ަޤިޟއްޔާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.   SC-A/44/2017 ނަންބަރު ކޯޓުގެ

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

 ؛މުސްތަޤުބަލުގައި ހުއްޓޭނެތޯ ނުވަތަ މަދުވާނެތޯ

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

 . ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން." 3

ފަރާތް 10.7 ހުށަހެޅި  އެފަރާތްތައް  މައްސަލަ  ގޮތުން  ވަކިކުރުމުގެ  ވަކިކުރި ތަކަށް  ވަޒީފާއިން  'ވަޒީފާއިން  ދީފައިވާ 

ގައި   ލިޔުން'  ފަރާތްކަމުގެ  ހުށަހެޅި  ދަށްވެތައް  މައްސަލަ  ހާލަތު  މާލީ  ކުންފުނީގެ    ،ވަކިކުރެވިފައިވަނީ 

ފަރާތް ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގޮތުން  ކުޑަކުރުމުގެ  ޙަރަދު  ގުޅިގެން  ދިޔުމާ  ރިޑަންޑަންޓް    ތައްދިގުލައިގެން 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  އިތާފުށި އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
 VTR/2020/168މައްސަލަ ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު މީހުން 15އަޙްމަދު ޢިމްރާނާއި އިތުރު 

                                                

46 ގެ  19 ޞަފްޙާ      
 

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

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

 

 

ހަ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އެނގޭކަމާއި،  އޮންނަކަން  ބަޔާންކޮށްފައި  ނަންބަރު  ކުރުމާގުޅިގެންކަމުގައި  އިކޯޓުގެ 

2012/HC-A/280  ،ިަޤިޟއްޔާގައ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،   ސަބަބު  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  އޭނާ  ސިޓީގައި  ފޮނުވި  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  ޢަލީ  "ޢަބްދުއްރައްޒާޤު 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން،  ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޢަލީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާގުޅިގެން، ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޢަލީ  

ފޮނުވި  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  ޢަލީ  ސަބަބުތަކެއް   ޢަބްދުއްރައްޒާޤު  އެހެން  ފިޔަވައި  ސަބަބު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ލިއުމުގައި 

ލިމިޓެޑްގެ  ޕްރައިވެޓް  ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް އެސަބަބުތަކަށް ރިޢާޔަތްނުކުރެވޭނެކަމާއި، މުވައްޒަފު  ފަރާތުން   ޕްރިސިޝަން މެރިން 

 ސަބަބުކަމަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ލިއުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަބަބު ފިޔަވައި އެހެން ސަބަބުތަކެއް ހުށަހަޅައި،  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި 

 ޤުތައް ގެއްލިގެން ހިނގައިދާނެކަމެއްކަމާއި، އެސަބަބުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރެވުމަކީ މުވައްޒަފުންގެ ޙައް

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

ޙަޤީޤަތުގައިވެސް  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  ސަބަބު  އޮތް  ވަކިކުރި  އަދި  ތޯއާއި،  އޮތް  ވަކިކުރުމަށް  އެސަބަބު  ވަޒީފާއިން  އެއީ  ނަމަ 

 "   … އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްތޯކަމާއި، 

ކަނޑައަޅާފައިވާތީ ބަޔާންކޮށް  އިބާރާތުން  ބަލަ  ،މި  މައްސަލައިގައިވެސް  ހުށަހެޅި  މި  މައްސަލަ  ންވާނީ 

ވަކިކުރެވިފައިވަނީފަރާތްތައް   ރައްދުވި    ، ވަޒީފާއިން  މައްސަލަ  ފަދައިން  ން ފަރާތުއިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަބަބުގެ މައްޗަށް ކަށް ދީފައިވާ ނޯޓިސް އޮފް  ރިޑަންޑަންސީގައި  ތަމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް

ބިނާކޮށްކަމުގައި   މައްޗަށް  ސަބަބުގެ  އެ  ކަނޑައަޅަންޖެހެނީ  ގޮތެއް  މައްސަލައިގައި  މި  ބިނާކޮށްކަމުގައާއި، 

  ބުރަވެވެއެވެ.

ރައްދުވި ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޔާންތަކުގައި އެފަރާތުން މައްސަލަ  އެގޮތުން   10.8

ކާރިސާއާ ގުޅިގެން މާލީ ބައެއް ފިޔަވަޅުތައް    19-ޖުމުލަގޮތެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މުޅި ދުނިޔެއަށް ދިމާވި ކޮވިޑް

ސެސް ކުރުމަށްފަހު އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާމެދު  އެޅުމަށް ކުންފުންޏަށް މަޖުބޫރުވީކަމަށާއި، އިތާފުށީގެ ހާލަތު އެ

އެގޮތުން   މަްޝވަރާކުރެވުނުކަމަށާއި  ބޯޑުގައި  ފާސްކޮށްފައިވާ    2020ރީލް  އެޕް  30ޑިރެކްޓަރުންގެ  ގައި 

ޕޯޓަކާއި އިތާފުށިން އަޅަން ފެންނަ ފިޔަވަޅުތައް  ކުންފުނީގެ ބޯޑު ރިޒޮލިއުަޝންއަށް ބަލާއިރު، ފައިނޭންަޝލް ރި 

ބޯޑު ރިޒޮލިއުަޝން މެމޯއެއް ހިމަނާފައިވާނެކަމަށާއި،  ބަޔާންކޮށް ރިޑަންޑަންސީ ޕޮލިސީ  ގެ  19-ގައި ކޮވިޑްއެ 

ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ   ތާރީޚުކަމަށް  އަމަލުކުރާ  ޕޮލިސީއަށް  އެ  ކަމަށާއި،   2020މޭ    01ހިމަނާފައިވާކަމަށާއި، 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  އިތާފުށި އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
 VTR/2020/168މައްސަލަ ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު މީހުން 15އަޙްމަދު ޢިމްރާނާއި އިތުރު 

                                                

46 ގެ  20 ޞަފްޙާ      
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ޒަފުން މަދުކުރުމުގައި މުވައް  ބަޔާންކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި،ން އެ ޕޮލިސީގައި  އޮކިއުޕެންސީ ދަށްވެފައިވާކަރިޒޯޓުގެ  

މަާޤމުތައް   ބައެއް  ގޮތުގައި  ފިޔަވަޅެއްގެ  ފުރަތަމަ  ބޭނުންތަކަށާއި،  އޮޕަރޭަޝނަލް  އިތާފުށީގެ  ބަލާނީ 

ގޮތުން ފިޔަވަޅެއްގެ  ދެވަނަ  އަންގާފައިވާނެކަމަށާއި،  ލިޔުމުން  މުވައްޒަފުންނަށް  ހުރިހާ    ރިޑަންޑަންޓްވާނެކަން 

ކުރާ ކަނޑައަޅާފައިވާ  ނެރިޑަންޑަންޓް  އެވަގުތުގެ  ނެމުވައްޒަފުން  އިތާފުށީގައި  ބަލާނީ  މިކަމުގައި  ކަމަށާއި، 

ކަންކަމުގެ   ބޭނުންތޯފަދަ  އެހިނދަށް  މަާޤމު  އެ  ގޮތުން  ވިޔަފާރީގެ  ބޭނުންތަކާއި،  އޮޕަރޭަޝނަލް 

ސް ދީގެން މުވައްޒަފުން ކަނޑައެޅުމެއް  ގެ މިހާލަތުގައި މި މަރުހަލާގައި މާރކް  19-މައްޗަށްކަމަށާއި، ކޮވިޑް

މަސައްކަތަށްކަމު ނުވަތަ  މަާޤމަށް  ބަލާފައިވަނީ  މިހާލަތުގައި  އެއީ  ތިންވަނަ  އިވާތީއާއި،  ގަ ނޯންނަކަމަށާއި، 

ބަޔާންކޮށްފަ މަރުހަލާ  މަްޝވަރާގެ  ގޮތުގައި  ގޮތުގައި  އި ފިޔަވަޅެއްގެ  ފިޔަވަޅެއްގެ  ހަތަރުވަނަ  ވާކަމަށާއި، 

ނޯ ކެންސަލްކުރަންޖެހޭ  ރިޑަންޑަންސީ  ވީޒާ  ގޮތުގައި  ފިޔަވަޅެއްގެ  ފަސްވަނަ  އަދި  މަރުހަލާ  ދިނުމުގެ  ޓިސް 

ކެންސަލްކުރުމާއި،   ވީޒާ  ދޭންޖެހޭ އަފަރާތްތަކުގެ  މުއްދަތަށް  ނޯޓިސްގެ  ދޭންޖެހޭ  މުވައްޒަފުންނަށް  ދި 

ކަ އަދި އިތުރު ފައިސާގެ  ފައިސާއާއި އެންމެ ފަހު ދުވަހާ ހަމައަށް ދޭންޖެހޭ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތަކުގެ ވާހަ

ބަޔާންކޮށްފަ ވާހަކަ  ގޮތުގެ  ފައިސާދޭނެ  ބަލައި  މުއްދަތަށް  ހިދުމަތްކުރި  އެހެންކަމުން  އިގޮތުގައި  ވާނެކަމަށާއި، 

ރިޕޯޓަށް ފައިނޭންަޝލް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  ގުޅިގެން    19-ކޮވިޑް  ބެލުމުން  މައްސަލަ  އާ 

އޮ އެނގެން  ނިންމި ގެއްލުންވެފައިވާކަން  ބިނާކޮށް  މައްޗަށް  ހަމަތަކެއްގެ  އެކަށީގެންވާ  އަދި  ންނާތީއާއި 

 ނިންމުމެއްކަމަށްވާތީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައުޫޟއީ އަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުކޮށްފައިވާނެކަމަށެވެ. 

ޖޫން   10ގޮތުން  މީގެ އިތުރުން މުވައްޒަފުންނަށް ޚިއްސާކޮށްފައިވާ ރިޑަންޑަންސީ ޕޮލިސީއަށް އަމަލުކުރުމުގެ   10.9

އަދި    2020 ހިއްސާކުރެވިފައިވާނެކަމަށާއި،  މުވައްޒަފުންނަށް  ހުރިހާ  ނިންމައި ގައި  ކުޑަކުރުމަށް  މުސާރަ 

ސޮއިކުރެވުނުކަމަށާއި، އެގްރީމެންޓެއްގައި  އެޑެންޑަމް  މުސާރައިން   އެމްޕްލޯއީމެންޓް  ނަމަވެސް 

މަދުން    ދާތީ، ބޯޑުން ނިންމާފައިވާ ފަދައިން އެންމެ  ށްފުނީގެ އިގްތިސާދީ ހާލަތު ދަށަން އުނިކޮށްގެންވެސް ކު

މުވައްޒަފުން ކޮން  އެއީ  ބެލުމަށްފަހު  ޢަދަދު  މުވައްޒަފުންގެ  ވަކިކުރެވޭނެ  ކަން  ނެއްކުންފުނިން 

ފަރާތުން   މެނޭޖަރުގެ  ރިޒޯޓުގެ އެގްޒެގެޓިވް    2020މޭ    26އައިޑެންޓިފައިކުރުމަށް ރިޒޯޓުގެ ޖެނެރަލް  ގައި 

މެންބަ ފޮނުވާފަ  2020މޭ    26ރުންނަށް  ކޮމިޓީގެ  މެމޯއެއް  ކޮވިޑްއިގައި  އެގޮތުން    19-ވާނެކަމަށާއި، 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  އިތާފުށި އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
 VTR/2020/168މައްސަލަ ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު މީހުން 15އަޙްމަދު ޢިމްރާނާއި އިތުރު 
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އޭރު  ށުނުފެ މުވައްޒަފުން  ރިޒޯޓެއްކަމަށްވާތީ  ނުވާ  އަހަރެއް  ފެށިތާ  ހިންގަން  ހުޅުވައި  ރިޒޯޓަކީ  އިރު، 

އޮ ރިޒޯޓުގެ  ނެތުމާއެކު،  ގޮތެއް  ބިނާކޮއެޕްރައިޒަލްކުރެވޭނެ  ބޭނުންތަކަށް  މުވައްޒަޕަރޭަޝނަލް  ފުންގެ  ށް 

ކަނޑައަޅާފައިވާ  ވާއެހެން ކަންކަން ބެލުމަށްފަހު، އެ މެމޯގައި  ސާއިޕަރފޯމަން ގޮތަށް ކޮންމެ ޑިޕާޓްމަންޓަކަށް 

ދަދެއްގެ މުވައްޒަފުން އައިޑެންޓިފައިކުރުމަށްފަހު އެންގުމަށް އެދިފައިވާނެކަމަށާއި، އަދި ޑިޕާޓްމަންޓު ހެޑުން  ޢަ

ކުރުމަށްފަހު ނިންމުން ނިންމާނީ ޑިޕާޓްމަންޓް   ޢާ ސަސް ޑިޕާޓްމަންޓުން މުރާޖަ ރިސޯ ހިއުމަން  ތައް  ފޮނުވާ ނަން

މަްޝވަރާކުރުމަށްފަހުކަ ބަޔާންކޮށްފައިވާނެކަމަށާއިހެޑުންނާ  ކަމުގެ    ،މަށް  އިއުލާނުކުރެވޭނެ  ރިޑަންޑަންސީ 

މުވައްޒަފުންނަށް   ހުރިހާ  އާންމުކޮށް  މަްޝވަ   2020ޖޫން    10ނޯޓިސް  ދިނުމަށްފަހު  ކުރިއަށް  ގައި  ރާތައް 

 30ޒަފުންނަށް ރިޑަންޑަންސީ  ނޯޓިސް ދީފައިވާނީ  ގެންދިޔުމަށްފަހު ރިޒޯޓުން އައިޑެންޓިފައިކުރެވުނު މުވައް

ފަ  2020ޖޫން   އޭގެ  ކުރިއާލައި  އާއި  މުވައްޒަފުންނަށް  އެހެންކަމުން  ތާރީޚުތަކުގައިކަމަށާއި،  ހުގެ 

މައްސަލަ  އި އަންގާފަ އެހެންކަމުން  ފަރާވާނެކަމަށާއި،  އިޖުރާއީ  ތުރައްދުވި  ދުލުވެރިކަން  ޢަން 

 ވާކަމަށެވެ.  އި ފުރިހަމަކޮށްފަ

  ކުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި ބަޔާންތަކުގައި އެފަރާތްތަމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން ނަމަވެސް   10.10

ބެލުމުން  ލިޔެކިޔުންތަކަށް  ހުށަހެޅިފައިވާ  ތެރެއިން  މައްސަލައިގެ  މި  ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ  ޖުމުލަގޮތެއްގައި 

ސާބިތުނުވާކަމަށާއި،  މައް މެދުވެރިވެފައިވާކަން  ހާލަތެއް  ކުރަންޖެހޭ  ރިޑަންޑަންޓް  ފަރާތްތައް  ހުށަހެޅި  ސަލަ 

ނީ ތަފާތުކުރުމުގެ ތެރެއިން ކަމަށާއި، މައްސަލަ ރައްދުވި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް ރިޑަންޑަންޓްކޮށްފައިވަ

ފަރާތަށް މާލީ ދަތިތައް ކުރިމަތިވެފައިވަނީ ކިހާ މިންވަރަކަށްކަމެއް އަދި ކޮން ގޮތްތަކަކުން ކަމެއް އެފަރާތަށް 

އެއްކޮށް  ރިޒޯޓު  ސަބަބުން  ގެއްލުމެއްގެ  ލިބުނު  ރިޒޯޓަށް  ސާފުކޮށްދެވިފައިނުވާކަމަށާއި، 

ހުއްޓާފައިނުވާކަމަށާއި،  ބަންދުކޮށް އޮޕަރޭަޝނެއްވެސް  ރިޒޯޓުގެ  ފަރާތުން ފައިނުވާކަމަށާއި،  މައްސަލަރައްދުވި 

ރޯގާގެ    19-މަވެސް، އަދި އެ ޙާލަތު ވުޖޫދުވީ ކޮވިޑްނަ ރިޑަންޑަންސީގެ ހާލަތު ވުޖޫދުވެއްޖެކަމަށް ބަޔާންކުރި

ސަބަ ބަންދުކުރުމުގެ  ބޯޑަރުތައް  ރާއްޖޭގެ  އަދި  އެ  ސަބަބުންކަމަށް  ބަޔާންކުރިނަމަވެސް،  ބުންކަމަށް 

މައްސަލަ   ގުޅޭގޮތުން  މިންވަރާއި  އަސަރުކޮށްފައިވާ  ވިޔަފާރިއަށް  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ސަބަބުތަކުން 

ބަޔާންކޮށްފަ ތަފްސީލެއް  މިންވަރަކަށް  އެއްވެސް  ފަރާތުން  އެފަދައިންދަލީލުކޮށްދޭނެ  އިރައްދުވި  ނުވާކަމަށާއި، 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  އިތާފުށި އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
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ގެއްލުން އަންދާޒާކުރުންތައް  -ނުވަތަ ފައިދާ  (financial / fiscal statements)ތައް  މާލީ ހިސާބުކުރުން

ޖުމުލަ   އެފަރާތުގެ  އަދި  ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމަށާއި،  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ހިސާބުކުރުންތައް  ފަދަ 

އަދާކުރާ   ވަޒީފާ  ދާއިރާތަކުގައި  ގިންތިތަކާއި،  ވަކިވަކި  ޢަދަދާއި،  އެއްވެސް  މުވައްޒަފުންގެ  މުވައްޒަފުންގެ 

ތަފްސީލެއް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި، ރިޑަންޑަންސީގެ ހާލަތު ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް ވަޒީފާއިން  

ނުކުޅެދިފައިވާކަމަށާއި،   ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ސާފުކޮށްދިނުމަށް  ގޮތެއް  ހޮވުނު  ވަކިކުރުމަށް 

މުވައް ގޮތުން  މަްޝވަރާކޮށްފައިނުވާރިޑަންޑަންސީއާބެހޭ  ކުރިއާލައި  ތިބީ ކަޒަފުންނާ  މުވައްޒަފުން  މަށާއި، 

ދުރާލަ  ފޮނުވާލާފައިކަމަށާއި،  ރަށަށް  ތެރެއިން  ޕޮލިސީ މުވައްޒަފުންނަށް    އިއޮޅުވާލުމެއްގެ  ރިޑަންޑަންސީ 

އަދި ނޯޓިސް  ރިޑަންޑަންސީ  އަދި  އެގްރީމެންޓް  ޓަރމިނޭަޝން  މިއުޗުއަލް  ފައިނަލް  އަންގާފައިނުވާކަމަށާއި،   

މެދުވެރިކޮށް މެއިލެއް  އެއް  އެއްފަހަރާ  އެކީ  ފޮނުވާފައިވަނީ  ރައްދުވި    ކަމަށާއި،ސެޓަލްމަންޓްވެސް  މައްސަލަ 

އު  އެއްވެސް  ގޮތުގެ  ކުރާނެ  އެކަން  ކަނޑައަޅާފައިވަނީ  މުވައްޒަފުން  ރިޑަންޑަންޓްކުރާނެ  ލެއް  ޫޞފަރާތުން 

ޚިއްސާކުރުމެއްނެ ފަރާތްތަކާ  ހުށަހެޅި  މުވައްޒަފުންތަކަކަށް މައްސަލަ  ވަކި  ތެރެއިން  ތަފާތުކުރުމުގެ  ތި 

ކަންކަން ޓާ ފާޑުކިޔާ  ކަންކަމަށް  ނުރަނގަޅު  ހުންނަ  ޑިޕާޓްމަންޓުގައި  އާންމުކޮށް  ގެޓްކޮށްގެންކަމަށާއި، 

ފަރާތްތައް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަލައިގެންކަމަށާއި،  މުވައްޒަފުން  މަސައްކަތްކުރާ  ރަނގަޅުކުރުމަށް 

ލައިގެން ކަމެއް ބުނެދެވިފައިނުވާކަމަށާއި، އަދި ރިޑަންޑަންޓް ކުރަން ބަކާ  ކޮން ސަބަ  ވިފައިވަނީސިލެކްޓްކުރެ 

ހޭ  ޖެކުރެވޭތީ ދޭން  ންޓްނުވާކަމަށާއި، ރިޑަންޑައިނިންމުމާ ގުޅިގެން އެއްވެސް އެއްޗެއް ބުނުމުގެ ފުރުަޞތު ދީފަ 

ނު  ފައިސާ  ކަނޑައަ  ވަތަނޯޓިސްއަށްވާ  ކުރިން  އިނާޔަތެއް  ޚިއްސާކޮށްފަ ހާއްސަ  އާންމު  އިޅާ  ނުވާކަމަށާއި، 

ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ާޤނޫނު މި މައްސަލައަށް ތަތުބީުޤ ނުކުރެވުނުނަމަވެސް ބަހުސްގެ ބޭނުމަށް އެ  

ގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތް އުޖޫރަ    2)ށ( ގެ    ގެވަނަ މާއްދާ   9ާޤނޫނު ތަތުބީުޤކުރެވޭނަމަ އެ ާޤނޫނުގެ  

ބަޔާ ފޮނުވޭނެކަމަށް  ޗުއްޓީއަށް  މަރުންނުލިބޭގޮތަށް  މަތީ  އަމަލުކުރެވިދާނެކަމަށް  އެފަދައިން    ގެލާޙަކޮށްފައިވާތީ 

ތް ރީޒަނަބަލް އެމްޕްލޯޔަރަކު ކަން ކުރެވިދާނެ ގޮ  މަށާއި،ކޯޓުތަކުގެ ނިންމުންތަކަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮންނަކަ

ކުންފު ބޭނުން  ފުރުސަތެއްގެ  އެފަދަ  ރިޑަން  ،ނުހިފައި  ނިންބުނެދީފައިވާއިރު،  މުވައްޒަފުން  ޑަންޓް ސީދާ 

 ފައިވާ ކަމެއްނޫންކަމަށެވެ.  ކުރުމަކީ ހެޔޮނިޔަތުގައި ކޮށް
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 ؛އެގޮތުން ދެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު 10.11

ފަރާތުން   10.11.1 ރައްދުވި  ަޤރާރު    8-އެގްޒިބިޓްމައްސަލަ  ހެލްތުގެ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ގޮގައި  ގެ 

'މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ އާންމު ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި 2021ނޮވެންބަރު    30)  12/2021ނަންބަރު    )

ން އި 2020މާރިޗު  12' އަށް ބެލުމުން، ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިތުރަށް ދެމެހެއްޓުމަށް އިޢުލާނުކުރާ ަޤރާރު 

ޢާންމު    30ފެށިގެން   އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ  ސަރަހައްދެއްގައި  ހުރިހާ  މުއްދަތަށް  ދުވަހުގެ  )ތިރީސް( 

ޙާލަތުގެ މުއްދަތު   ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ  ގެ ނިޔަލަށް ދެމެހެއްޓުމަށް    2021ނޮވެންބަރު    30ިޞއްޙަތުގެ 

 ނިންމާފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. 

އެގްޒިބިޓް 10.11.2 ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ހުށަހަޅާފައިވާ    13-އަދި  ގޮތުގައި    2020އެޕްރީލް    30ގެ 

ތާރީޚުގެ "ރިޒޮލިއުަޝންސް އޮފް ބޯޑް އޮފް ޑިރެކްޓަރސް އޮފް އިތާފުށި އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް 

ފާއިތުވި   ބަލާއިރު،  އަށް  ފަރާތު  6ލިމިޓެޑް'  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ދަށްވެ މަސްދުވަހު  ޙާލަތު  މާލީ  ގެ 

ދަށްވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއިއޮކިއުޕެންސީވެސް  ފާހަގަވެފައިވާކަމަށް  ކޮންމެހެން    އަދި  ފައިވާކަން 

ރިޑަންޑަންޓް   މުވައްޒަފުން  ރިސްޓްރަކްޗަރކޮށް  ކުންފުނި  ކުރެވޭނެކަން  ކުރަންޖެހިއްޖެނަމަ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ.  

ނަންބަރު    2020މޭ    01އެއަށްފަހު   10.11.3 ނެރެފައިވާ  ކުންފުނިން  މޭ    WAMI-HR-AI-10  (01ގައި 

ރިޑަންޑަންސީ ޕޮލިސީ' އަށް ބަލާއިރު، ކުންފުނީގެ މާލީ ޙާލަތު ދަށްވެފައިވާކަމަށާއި    19-( 'ކޮވިޑ2020ް

ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، ކުންފުނީގެ މާލީ ޙާލަތު އެން  0އަދި ރިޒޯޓުގެ އޮކިއުޕެންސީ ރޭޓަކީ % މެ ކަމަށް 

ދަށްވާ ޙާލަތުގައި މުވައްޒަފުން ރިޑަންޑަންޓް ކުރުމުގެ ފުރުަޞތު އޮންނާނެކަމަށާއި، އެގޮތުން ރިޑަންޑަންޓް 

ނެރޭނެކަމަށާއި،   މެމޮރެންޑަމްއެއް  ގުޅިގެން  މަާޤމުތަކާ  އޮޕަރޭަޝނަލް  ކުރެވޭ  ޚިޔާރުކުރެވޭނީ  މުވައްޒަފުން 

މުވައް މިޙާލަތުގައި  ބަލާފައިކަމަށާއި،  ނުވަތަ ބޭނުންތަކަށް  އެއް  ޕްރޮސެސް'  'ސްކޯރ  މެދުގައި  ޒަފުންގެ 

ރިސޯސަސްގެ  ހިއުމަން  މެނޭޖަރާއި  މުވައްޒަފެއްގެ  އެ  ނުވާނެކަމަށާއި،  އުސޫލެއް  ދެވޭނެ  މާރކްސް 

މެންބަރެއް އެ ރިޑަންޑަންޓްކުރެވޭ މުވައްޒަފަކާ ބައްދަލުކުރާނެކަމަށާއި، އަދި ރިޑަންޑަންޓްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  އިތާފުށި އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
 VTR/2020/168މައްސަލަ ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު މީހުން 15އަޙްމަދު ޢިމްރާނާއި އިތުރު 
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ދެވޭނެކަމަށާނެކަމަށާއިމަްޝވަރާކުރެވޭ ނޯޓިހެއް  ރިޑަންޑަންޓްކުރުމާގުޅޭ  މުވައްޒަފަކަށް  އެ  އެއަށްފަހު  އި،  ، 

)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( އާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އެ މުވައްޒަފަކަށް ނޯޓިސް   2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  

 ނުވަތަ ނޯޓިސްގެ މުއްދަތަށްވާ ފައިސާ ދެވޭނެކަމަށާއި، 

ގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެފަރާތުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ނެރެފައިވާ މެމޮރެންޑަމަށް    2020މޭ    11 10.11.4

އަކީ % އޮކިއުޕެންސީ  ރިޒޯޓުގެ  ދަށްވުން   0ބަލާއިރު،  ހާލަތު  މާލީ  އަދި  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،  ކަމަށް 

އުނިކުރުމާއި،   މުސާރައިން  މުވައްޒަފުންގެ  ދެމެހެއްޓެން  ންރިޑަދިގުދެމިގެންދާތީ  ވިޔަފާރި  ނުކޮށް  ޑަންޓް 

ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،   އަށް   2020ޖުލައި    31އިން    2020މޭ    1އެހެންކަމުން  ދަތިވެފައިވާކަމަށް 

 މުސާރައިން އުނިކުރެވޭނެ އިންސައްތަތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. 

ފައިނޭން  10.11.5 ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  ބަލާއިރު  މައްސަލަ  ރިޕޯޓަށް  އިން   2020ފެބުރުވަރީ  ަޝލް 

އަށް ރިޒޯޓުގެ އޮކިއުޕެންސީ ދަށްވަމުންގޮސްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،    2020ފެށިގެން އެޕްރީލް  

މޭ   ޖޫން  2020އަދި  ޖުލައި    2020،  %  2020އަދި  އޮކިއުޕެންސީ  ރިޒޯޓުގެ  )ސުމެއް   0ގައި 

 ނގެން އޮވެއެވެ.  އިންސައްތަ( އަށް ދަށްވެފައިވާކަން އެ

އެގްޒިބިޓް 10.11.6 ފަރާތުން  ރައްދުވި  ހުށަހަޅާފައިވާ    16-މައްސަލަ  ގޮތުގައި  ތާރީޚުގެ   2020މޭ    26ގެ 

'މެމޮރެންޑަމް' އަށް ބަލާއިރު، މި ލިޔުމަކީ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުން ރިޑަންޑަންޓް ކުރުމުގައި މުވައްޒަފުން  

އެނގެ ލިޔުމެއްކަން  ބަޔާންކުރާ  ރިޒޯޓުގެ  ޚިޔާރުކުރެވޭނެގޮތް  ލިޔުމުގައިވާގޮތުން  މި  އޮންނަކަމާއި،  ން 

ޑިޕާޓްމަންޓުން   ހާލަތާއި   38ފިނޭންސް  އޮތް  ކުންފުނީގެ  ހުށަހަޅާނެކަމަށާއި،  ރިޑަންޑަންޓްކުރަން  މަާޤމު 

އެ   ދެނެގަންނާނީ  މަާޤމުތައް  ކުރެވޭ  ރިޑަންޑަންޓް  ޑިޕާޓްމަންޓަކުންވެސް  ކޮންމެ  ބަލައި  ބޭނުންތަކަށް 

އިސްވެރިޔާކަމަށާއި،  ޑިޕާޓްމަންޓެއްގެ މެދުގައި    މުވައްޒަފުން  މަސައްކަތުގެ  އެހެންކަމުން  މުވައްޒަފުންގެ 

ބަލައި   ނޯންނާނެކަމަފެންވަރަށް  ހެދުމެއް  ހުށަހެޅުމުން  އިވެލުއޭަޝން  އިސްވެރިޔާ  ޑިޕާޓްމަންޓުގެ  ށާއި، 

ނިންމުން   ފަހުގެ  އެންމެ  އަދި  މުރާޖައާކުރާނެކަމަށާއި  ޑިޕާޓްމަންޓުގެ އެޗް.އާރުން  ނިންމާނީ 

 އިސްވެރިޔާކަމަށްވެސް  ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  އިތާފުށި އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
 VTR/2020/168މައްސަލަ ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު މީހުން 15އަޙްމަދު ޢިމްރާނާއި އިތުރު 
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އެގްޒިބިޓް 10.11.7 ފަރާތުން  ރައްދުވި  ހުށަހަޅާފައިވާ    14-މައްސަލަ  ގޮތުގައި  ތާރީޚުގެ   2020ޖޫން    10ގެ 

ޓް މުވައްޒަފުން ރިޑަންޑަންރިޑަންޑަންސީ ޕޮލިސީއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް  މެމޮރެންޑަމްއަށް ބެލުމުން މި ލިޔުމަކީ  

 ވެއެވެ. ކުރުމަށް ނިންމުނުކަން އެންގުމަށް ނެރެފައިވާ ލިޔުމެއްކަން އެނގެން އޮ

މަާޤމު ހިމެނޭ ލިސްޓަށް   38އެގޮތުން މައްސަލަ ރައްދުވި ކުންފުނިން ރިޑަންޑަންޓް ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ   10.11.8

ޑިޕާޓް  ބަލާއިރު، އެކި  ނިންމާފައިވަނީ  ކުރުމަށް  ރިޑަންޑަންޓް  ލިސްޓުގައިވާގޮތުން  އެކި އެ  މަންޓުތަކުން 

އެ  މަާޤމުތަކަކީ  ނިންމުނު  ކުރުމަށް  ރިޑަންޑަންޓް  އެހެންކަމުން  ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  މަާޤމުކަން  ޢަދަދުގެ 

ގައި ހިމެނޭ ޖުމުލަ ކިތަށް މަާޤމުގެ ތެރެއިން ހޮވި ޚިޔާރުކުރެވިފައިވާ މަާޤމުތަކެއްކަން އެނގެން ޑިޕާޓްމަންޓު

ފާހަގަކުރެވެއެވެ.   ހައުސްކީޕިންގ  މިސާލެއްނެތްކަން  ހިމެނޭ  ލިސްޓުގައި  ދެންނެވުނު  ގޮތުން  ގެ 

ނިންމާފައިވާއިރު،   4ޑިޕާޓްމަންޓުން   ރިޑަންޑަންޓްކުރުމަށް  މުވައްޒަފުން  އެޓެންޑެންޓް  ރޫމް  )ހަތަރެއް( 

އެނގެން   މަާޤމުކަން  ކިތަށް  ޖުމުލަ  އެޓެންޑެންޓްގެ  ރޫމް  ހިމެނެނީ  ޑިޕާޓްމަންޓުގައި  ހައުސްކީޕިންގ 

އެ    ނެތްކަމާއި، މަޤާމުގެ    4އެހެންކަމުން  އެޓެންޑެންޓް  ރޫމް  ކިތަށް  ޚިޔާރުކުރެވުނީ  މަާޤމު  )ހަތަރެއް( 

 ތެރެއިންކަން އެނގެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

ރިޢާޠަތްކޮށް، 10.12 ކަންކަމަށް  އެންމެހައި  ފަރާތް   އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ހުށަހެޅި  ވަޒީފާއިން    ތައްމައްސަލަ 

ވަކިކުރެވުނީ ކުންފުނީގެ އޮކިއުޕަންސީ ދަށްވުމާއެކު ކުންފުންޏަށް މާލީ ދަތިތަކަކެއް ކުރިމަތިވުމާ ގުޅިގެންކަމަށް  

ދަށްވެފައިވާކަން   އޮކިއުޕެންސީ  ރިޒޯޓުގެ  ބުނެފައިވާއިރު،  ފަރާތުން  ރައްދުވި  ރައްދުވި  މައްސަލަ  މައްސަލަ 

 ބެލުމުން އެނގެން އޮތްނަމަވެސް،  ފަރާތުން ހުށަހެޅި މާލީ ހިސާބުތަކަށް

ނިސްބަތްވާ  ޑިޕާޓްމަންޓުތަކަށް  އެކި  ފަރާތްތަކަކީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލައިގައި  މި 

އަދާކުރާ   މަާޤމު  ވަޒީފާގެ  ދިޔަ  އަދާކުރަމުން  އެފަރާތްތައް  ޑިޕާޓްމަންޓުތަކުގައި  އެ  މުވައްޒަފުންތަކަށްވާއިރު، 

އިކަމާއި، އަދި ރިޑަންޑަންޓް ކުރުމަށް ނިންމުނު މުވައްޒަފުން ރިޑަންޑަންޓް މުވައްޒަފުންގެ ޖުމުލަ ޢަދަދަކީ ކޮބަ

ކުރުމަށް ނިންމުނީ ނުވަތަ ޚިޔާރުކުރެވުނީ ކޮން އުސޫލެއް އަދި ކޮން ކަމެއްގެ މައްޗަށް ބަލައިކަން މައްސަލަ  

ޑި ހިމެނޭ  ފަރާތްތައް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސާފުކޮށްދެވިފައިނުވާއިރު،  ފަރާތަށް  ޕާޓްމަންޓުތަކުގައި ރައްދުވި 

ހެދިފައިނުވަނީ   އިވެލުއޭަޝން  އެފަދައިން  ހެދިފައިނުވާނެކަމަށާއި،  އިވެލުއޭަޝންއެއް  މެދުގައި  މުވައްޒަފުންގެ 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  އިތާފުށި އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
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ކުން ރައްދުވި  ތާރީފުމައްސަލަ  ފަހުގެ  ރިޒޯޓަކީ  ހިންގާ  ރިޒޯޓެއްކަމަށްވާތީ  ޚެނިން  ހުޅުވާފައިވާ  އްގައި 

އިވެލުއޭަޝނެ މެދުގައި  މަތީ މުވައްޒަފުންގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ބުނެފައިވީނަމަވެސް،  ހެދިފައިނުވާތީކަމަށް  އް 

މުވައްޒަފުންތަކެއްގެ   ފަދައިން،  ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ  ަޤިޟއްޔާތަކުގައި  ނިންމަވާފައިވާ  ކޯޓުތަކުން  މަރުހަލާގެ 

 ސާފުކޮށް އެނގެން  ތެރެއިން ވަކި މުވައްޒަފުންތަކެއް ރިޑަންޑަންޓް ކުރަން ނިންމޭނަމަ އެފަރާތައް ހޮވުނު ގޮތް

އޮންނަންވާނެކަމަށް ކަނޑައެޅިގެން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އެފަދައިން މުވައްޒަފުން ހޮވުނު ގޮތް ޚިޔާރުކުރެވުނު  

ސުވާލު އުފެދޭ ކަމެއްކަމަށް ނެތްނަމަ އެކަމަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހެޔޮ ނިޔަތާމެދު  ގޮތް އެނގެން  

މައްސަލައިގައިބުރަވެވޭ މި  ކުންފުނީގެ  އިރު،  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތްތައް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ   

ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާތީ،   ފަރާތަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އޮތްކަން  މައްސަލަ  ހެޔޮނިޔަތް  މައްސަލައިގައި  މި 

އިން ވަކިކުރުމުގައި  ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް ވަޒީފާއިން ރިޑަންޑަންޓްކޮށްފައިވަނީ ރިޑަންޑަންސީގެ ހާލަތުގައި ވަޒީފާ 

 ޤާއިމުނުކޮށްކަމަށް ބުރަވެވެވެއެވެ.   (Substantive Fairness)ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ މައުޫޟއީ ޢަދުލުވެރިކަން 

ޢަދުލުވެރިކަން   .11 މައުޫޟޢީ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރާއިރު  ވަޒީފާއިން    (substantive fairness)މުވައްޒަފަކު 

ޢަދުލުވެރިކަން އިޖުރާޢީ  ާޤއިމުކުރެވިފައިވެތޯ    (procedural fairness)  ާޤއިމުކޮށްފައިނުވާނަމަ 

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

ވާސިލުވުމުގައި  ،ވީނަމަވެސް ނިންމުމަށް  ޢަދުލުވެރި  އަދި  އިޖުރާޢީ   އިންސާފުވެރި  އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކޮށްފައިވޭތޯ ޚުލާާޞކޮށް ނަމަވެސް ނަޒަރުކުރުން މުޙިއްމުކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ.

ޢަދުލުވެރިކަން   11.1 އިޖުރާއީ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ޙާލަތުގައި  ރިޑަންޑަންސީގެ 

ވަކިކުރަންޖެހޭ  ާޤއިމުކުރެވިފައިވާކަ  ވަޒީފާއިން  ބެލެވޭނީ، ރިޑަންޑަންސީގެ ސަބަބުން  ޙާލަތްތަކުގައި  މަށް ޢާއްމު 

ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އަޅާފައިވާނަމަކަން،  ފިޔަވަޅުތައް  އިޖުރާއީ  އަންނަނިވި  ވަކިކުރުމުގައި  މުވައްޒަފުން 

ނަންބަރު    HC-A/180/2011ނަންބަރު   ކޯޓުގެ  އެ  ަޤިޟއްޔާއިން    HC-A/343/2012ަޤިޟއްޔާއާއި 

 އެނގެން އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  އިތާފުށި އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
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ރިޑަންޑަންޓްކޮށް  .1 މުވައްޒަފުންތަކެއް  ތިބި  ވަޒީފާގައި  ސަބަބުން،  ބަދަލުގެ  ގެންނަ  އޮނިގަނޑަށް  އިދާރީ 

 އަދި ؛ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަންޖެހިފައިވާކަން، މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިއާލައި އަންގާފައިވުން

ޢަމަލުކުރާނެ   .2 ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފުން  ވަކިކުރެވޭ  ވަޒިފާއިން  ސަބަބުން  ރިޑަންޑަންޓްވުމުގެ 

 އަދި ؛ އިޖުރާއަތުތަކާއި އުޞޫލުތަކަކީ ކޮބައިކަން މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިއާލައި އަންގާފައިވުން

ވަކިކުރެވޭނީ .3 މުވައްޒަފުން  ވަކިކުރެވޭ  ސަބަބުން  ވަޒީފާއާބެހޭ  ރިޑަންޑަންޓްވުމުގެ  ރިޑަންޑަންސީއަކީ   ،

ސަބަބެއްކަމަށް  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކުރެވޭފަދަ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ދަށުން  ާޤނޫނުގެ 

ކުރީން،   ވަކިކުރުމުގެ  މުވައްޒަފު  ވަކިކުރެވޭ  ސަބަބުން  ރިޑަންޑަންޓްވުމުގެ  ބަލައިގެންކަމަށްވުމާއެކު، 

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

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

 އަދި   ؛ބަދަލުގައި ފައިސާ ދީފައިވުން

ޢިނާޔަތްތަކެއް  .4 ޚާއްަޞ  މުވައްޒަފުންނަށް  ވަކިކުރެވޭ  ވަޒީފާއިން  ދިނުމަށް   ރިޑަންޑަންޓްވެގެން 

ކަނޑައެޅި،  ކުރިން  މިންގަނޑުތައް  ލިބިދެވޭނެގޮތާއި  ޢިނާޔަތްތައް  އެ  ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ، 

 . މުވައްޒަފުންނަށް އެންގިފައިވުން

ވަކިކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް ނޯޓިސް ނުވަތަ ނޯޓިސްގެ އެގޮތުން މި މައްސަލައިގެ ވާީޤއާތަކަށް ނަޒަރުކުރާއިރު،   11.2

މުއްދަތަށްވާ ފައިސާ ދީފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، އަދި މިކަމާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި އެއްވެސް ފަރާތަކުން  

ންޓްކޮށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާގައި ތިބި މުވައްޒަފުންތަކެއް ރިޑަންޑައިންކާރުކޮށްފައިނުވިނަމަވެސް،  

ވަކިކުރަންޖެހިފައިވާކަމާއި،   ޢަމަލުކުރާނެ  ވަޒީފާއިން  ކުރުމުގައި  ރިޑަންޑަންޓް  ފަރާތްތައް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 2020މޭ    26އަންގާފައިވަނީ  އިޖުރާއަތުތަކާއި އުޫޞލުތަކަކީ ކޮބައިކަން ތަފްސީލީ ގޮތެއްގައި މުވައްޒަފުންނަށް  

ފެށިގެން    2020ޖޫން    10މާއި  ގައިކަ އައިސްފައިވާކަން  އިން  ކުރަމުން  ރިޑަންޑަންޓް  މުވައްޒަފުން  ބައެއް 

އޮތްއިރު،   މި  ންއަންގާފައިވުމުވައްޒަފުންނަށް  ކުރިއާލައި  މިއީ  އެނގެން  ސަބަބަށްޓަކައި  ބުރަނުވެވޭ  ކަމަށް 
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ކިކުރުމުގައި  ރިޑަންޑަންސީގެ ޙާލަތުގައި މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަމައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް 

 ޤާއިމުނުކޮށްކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ.  (procedural fairness)ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން 

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަން    ތައްއެހެންކަމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް 11.3

(substantive fairness)    ްޢަދުލުވެރިކަނ އިޖުރާޢީ  ޤާއިމުކުރުމެއްނެތި   (procedural fairness)އަދި 

ވީހިނދު ވަކިކުރެވިފައި  ގޮތުގައި، ވަޒީފާއިން  ވަކިކުރިކުރުމެއްގެ  ވަޒީފާއިން  އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި    ، އެއީ 

 ގައި ދެކެމެވެ. އެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމު  (unfair dismissal)އަދި އަންފެއަރ ޑިސްމިސަލް 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް އިތާފުށި 
 VTR/2020/168މައްސަލަ ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު މީހުން 15އަޙްމަދު ޢިމްރާނާއި އިތުރު 
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ނެ  ސާރައިން އުނިކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވާތީ އުނިކޮށްފައިވާ ފައިސާ ނަގައިދެވޭ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ މު  .12

 ހަމައެއް އޮތްތޯ ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

ނަންބަރު   12.1 ާޤނޫނު  އިޚްތިޔާރު  ގެނައުމުގެ  ބަދަލު  ކަންކަމަށް  އެނޫންވެސް  )އާންމު   2020/20މުސާރައާއި 

ވަނަ    20ާޤނޫނު( ގެ    ހޭ)ވަޒީފާއާބެ  2008/2ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ާޤނޫނު( އިން ާޤނޫނު ނަންބަރު  

ވަނަ މާއްދާއާއި ޚިލާފަށް ނުވަތަ ތަސައްވުރު ނުކުރާ ހާލަތްތަކުގެ ލިބިދެވޭކަމަށް ބަޔާންކުރާފަދަ   53މާއްދާ އަދި  

ާޤނޫނު  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި  ސިއްހަތުގެ  އާންމު  ބަޔާންކުރިނަމަވެސް  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  މޭރުމަކުން 

ތަސްދީ  ާޤނޫރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ލިބިފައިވަނީ  ުޤކުރައްވާ  ބާރު  ގައިކަމަށާއި    2020ސެޕްޓެންބަރު    22ނުގެއް 

ތާރީ ވާިޤއާތަކުގެ  ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައިގެ  ާޤނޫނެއްގެ  ޚުއެއީ  ތާރީޚެއްގައިކަމުގައި ވީހިނދު ފަހުގެ  ފަހުގެ  ގެ 

ތާރީ ކުރީގެ  ހަމަތައް  މަޚެއުސޫލުތަކާއި  ކަންކަމުގެ  ނިމިފައިވާ  ހިނގާ  ނުކުރެވޭނެކަމަށް  އްގައި  ތަތުބީުޤ  އްޗަށް 

 ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވީނަމަވެސް،   މައްސަލަ

 ؛ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި 50)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  12.2

މަދުވެގެން  މުވައްޒަފުންނަށްވެސް،  ހުރިހާ  އެހެން  ފިޔަވައި،  މުސާރަ  ލިބެންވާ  މުވައްޒަފަކަށް  މުސާރަ  "ވަގުތީ  އެއްފަހަރު  މަހަކު   

 ދޭންވާނެއެވެ." 

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

 އަންނަނިވި ޢިބާރާތުންނެވެ. 

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

 .ޙާލަތުތަކުގައެވެ 

 ؛ނުވަތަ ކޯޓު އަމުރަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އުނިކުރަންޖެހޭ އެއްޗެއް އުނިކުރުން   ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން 

ހިފުމަށް ދީފައިވާ، ނުވަތަ  ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން މުވައްޒަފަކަށް ހޯދައިދީފައިވާ ގެއެއް ނުވަތަ ދިރިއު ތަނެއް ހޯދުމަށް، ނުވަތަ ކުއްޔަށް  ޅޭނެ 

އޭނާ   ނުވަތަ  ލޯނަކާ  ދޫކުރާ  މުވައްޒަފަކަށް  އެ  އޭނާ  ނުވަތަ  ގުޅޭގޮތުން  ފައިސާއާ  ލިބެންވާ  މުދަލަކަށް  ވިއްކާ  އެމުވައްޒަފަކަށް  އޭނާ 

އެޑްވާންސްގެ   މުސާރައިގެ  ނުވަތަ  ލޯނަކާ  ހޯދައިދޭ  ހުއްދަ،  ގެރެންޓީކޮށްދީގެން  މުވައްޒަފެއްގެ  ގުޅޭގޮތުން  ޢަދަދަކާ  ދީފައިވާ  ގޮތުގައި 

ނުވާނޭހެން  ގިނަ  އެއްބަޔަށްވުރެ  ތިންބައިކުޅަ  އުޖޫރައިގެ  ލިބޭ  މުވައްޒަފަކަށް  ނުވަތަ  ޢަދަދަކަށް،  ހުއްދަދޭ  އެ  ލިބިގެން،    ލިޔުމަކުން 

 ؛އުނިކުރާ އުނިކުރުން 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  އިތާފުށި އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
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އާގުޅޭ ނުވަތަ އިންޝުއަރެންސާގުޅޭ ފަންޑަކަށް، ނުވަތަ ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑަކަށް ދެއްކުމަށް  އެމުވައްޒަފެއްގެ ޗުއްޓީއާގުޅޭ ނުވަތަ ބޭސްފަރުވާ

 ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއާގުޅޭގޮތުން އުނިކުރާ އުނިކުރުން. [ 

 ؛ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި 22)ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ާޤނުނު( ގެ  91/4އަދި ހަމައެހެންމެ، ާޤނޫނު ނަންބަރު 

އެޢަމަލެއް  ބޮޑުވުމަކީ  ޙަރަދު  ހިނގާ  އެކަމަށް  ނުވަތަ  ދަތިވުމަކީ  ޢަމަލެއްކުރުން  ލާޒިމުކުރާ  ބައިވެރިންނަށް  އޭގެ    "ކޮންޓްރެކްޓަކުން 

 ކުރެވެންނެތީ ކަމަކަށް ނުބެލޭނެއެވެ."  

 ،މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގެ )ނ( ގައި

ގެ ބައިވެރިއެއްގެ އިހުމާލުން، ނުވަތަ އޭނާގެ އަމިއްލަ ކުށަކުން މެދުވެރިވާ ޙާލަތަކާހުރެ، އެކޮންޓްރެކްޓަކުން އޭނާގެ މައްޗަށް  "ކޮންޓްރެކްޓެއް 

 ލާޒިމުކުރާ ޢަމަލެއް ކުރެވުމެއްނެތި ކަމަކަށް އޭނާ ބަލައިގެން ނުވާނެއެވެ." 

ބަޔާންކޮށްފައިވާކޮށްފައިވާކަމާއި ނަންބަރު     ާޤިޟ  SC-A/30/2009، މިފަދައިން  އެކޯޓުގެ  އްޔާއާއި 

2012/SC-A/07    ްާޤިޟއްޔާގައި ކޮންޓްރެކްޓުގެ ރުކުންތައް ފުރިހަމަވެގެން އެކުލެވާލެވޭ ކޮންމެ ކޮންޓްރެކްޓެއ

ތަންފީޛު ކުރުމަކީ އެކޮންޓްރެކްޓްގެ ބައިވެރިންގެ    (Good Faith)ނުވަތަ އެއްބަސްވުމެއް، ރަނގަޅު ނިޔަތުގައި  

 ، މައްޗަށް ާޤނޫނީގޮތުން ލާޒިމުވެގެންވާކަމެއްކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގޭތީއާއި

ނަންބަރު   12.3 ގެ    2008/2ާޤނޫނު  ާޤނޫނު(  )  55)ވަޒީފާއާބެހޭ  ގެ  )ށ(  މާއްދާގެ  ނަންބަރަށް  1ވަނަ  ވަނަ   )

ާޤނޫނުގައިވާ  ވަޒީފާދޭފަރާތަށް    ރިޢާޔަތްކުރުމުން،  ގޮތުގެމަތިން،  އެއްގޮތްވާ  އަމުރަކާ  ކޯޓު  ނުވަތަ  ގޮތުގެމަތިން 

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

ފަ ވަޒީފާދޭ  ހާލަތުގައި،  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި  ިޞއްޙަތުގެ  ޢާންމު  މުވައްޒަފުންގެ  މެދުވެރިވެފައިވާ  ރާތްތަކަށް 

ޙާލަތްތަކަކާއި  ޚާއްަޞ  ފަސްކުރެވިދާނެ  ދިނުން  އުޖޫރަ  މުވައްޒަފުންނަށް  އަދި  އުނިކުރެވިދާނެ،  އުޖޫރައިން 

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

 ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 2020ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ާޤނޫނު 

ވަނަ    1( ގެ  2020)ޢާންމު ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ާޤނޫނު    2020/20އެގޮތުން، ާޤނޫނު ނަންބަރު   12.4

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



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  އިތާފުށި އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
 VTR/2020/168މައްސަލަ ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު މީހުން 15އަޙްމަދު ޢިމްރާނާއި އިތުރު 
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ޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގައި، ވަކިވަކި ފަރުދުންނާއި، ޢާއިލާތަކާއި، ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީތެރިކަމާއި  ިޞއް

ނިޒާމު   ހިންގުމުގެ  ދައުލަތް  އެޅުމަށާއި،  ފިޔަވަޅުތައް  ޚާއްަޞ  އަޅަންޖެހޭ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި  ރައްކާތެރިކަން 

މަގު ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް  ބަޔާންކުރާ  މެދުކެނޑުމެއްނެތި  ާޤނޫނުތަކުގައި  ކަމާބެހޭ  ފަހިކުރުމަށްޓަކައި، 

އިޖުރާޢަތުތަކަށް އެހިނދުން އެހިނދަށް ކޮންމެހެން ގެންނަންޖެހޭ ވަގުތީ ބަދަލުތައް ގެނެސް، އެކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން 

ލުކުރާނީ، ޢަމަލުކުރާނެ ޚާއްަޞ އުޫޞލުތައް ކަނޑައެޅުމުގެ ާޤނޫނުކަން އެނގެން އޮންނައިރު، އެ ާޤނޫނަށް ޢަމަ

ޙާލަތު،    19-ކޮވިޑް ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި  ިޞއްޙަތުގެ  ޢާންމު  އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ގުޅިގެން  އާ 

އާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިޢުލާންކުރާ އެނޫންވެސް   19-އެ ާޤނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު، ކޮވިޑް ނުވަތަ 

)ފަސްދޮޅަސް( ދުވަސް ހަމަވާ ތާރީޚުގެ    60ގެ ޙާލަތެއް ނިމުމަކަށް ގެންނަތާ  ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ނުވަތަ ކާރިސާ

)އާއްމު    2012/7ާޤނޫނު ނަމްބަރު  ވަނަ މާއްދާއަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮތްއިރު،    3ނިޔަލަށްކަން އެ ާޤނޫނުގެ  

ގެންވާ ބާރުގެ ދަށުން، ވަނަ މާއްދާއިން ސިއްޙާތާބެހޭ ވަޒީރަށް ލިބި  33ސިއްހަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ާޤނޫނު( ގެ  

އިން ފެށިގެން ޢާންމު ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ    2020މާރިޗު    12ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދަކަށް  

ޙާލަތު އިޢުލާނުކޮށްފައިވާކަން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްަޝން އެޖެންސީން ޢާންމުކޮށްފައިވާ އެ އެޖެންސީގެ ޕްރެސް ބްރީފް  

ގެ އެންމެފަހުގެ މަޢުލޫމާތު' އަށް ބެލުމުން އެނގެން   19-( 'ކޯވިޑ2020ްމާރިޗު    12)  0013/2020ނަންބަރު  

 އޮވެއެވެ. 

އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު   ކުރެވިފައިވަނީވަޒީފާއިން ވަކި  ތައްއެހެންކަމުން މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް 12.5

( ތަޞްދީުޤކޮށް އެ ާޤނޫނު  2020)ޢާންމު ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ާޤނޫނު    2020/20ާޤނޫނު ނަންބަރު  

ކޮވިޑް ޢަމަލުކުރާނީ،  ާޤނޫނަށް  އެ  ކުރިންކަމުގައިވީނަމަވެސް،  ދިވެހިރާއްޖޭގައި    19-ގެޒެޓުކުރުމުގެ  ގުޅިގެން  އާ 

ިޞއް ޢާންމު  ޙާލަތު،  އިޢުލާންކޮށްފައިވާ  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި  ޢަމަލުކުރަން    ނުވަތަޙަތުގެ  ާޤނޫނަށް  އެ 

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

ކޮށް މި މައްސަލައަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ ޢާންމު ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތަށް ރިޢާޔަތް

ާޤނޫނު    2020/20ާޤނޫނު ނަންބަރު   ތަޠުބީުޤކުރެވޭނެކަމަށް  2020)ޢާންމު ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ   )

 ދެކެމެވެ. 
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ވަނަ މާއްދާގައި    3( ގެ  2020)ޢާންމު ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ާޤނޫނު    2020/20ާޤނޫނު ނަންބަރު   12.6

 ؛އާ ގުޅިގެން ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން 19-ކޮވިޑް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި

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

 ނުވަތަ ؛ އެއްބަސްވުމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތު ފަސްކުރުން

 ނުވަތަ ؛ ފަރާތަށް އުޖޫރަ ނުލިބޭގޮތަށް ޗުއްޓީއަށް ފޮނުވުންވަޒީފާ އަދާކުރާ   (2)

 ؛ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތް ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލުން (3)

ކޮވިޑް 12.7 ހުއްދަވާނީ،  އެޅުން  ފަރާތާމެދު  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ  ފިޔަވަޅެއް  އެއްވެސް  އާ    19-މިއިން 

އަސަރެއް ކޮށްފައިވުމާއެކު، އެފަދައިން ކޮށްފައިވާ ނުރަނގަޅު    ގުޅިގެން ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރިއަށް ނުރަނގަޅު

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

ވި ފަރާތުގެ  ވަޒީފާދޭ  މިންވަރަށް  ނުގެންދެވޭ  ދެމުން  ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި  އައިސްފައިވާ  ޔަފާރިއަށް ދެމުން 

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

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

މުވައް ޙާލަތެއްގައި  ތެރެއިން  ޙާލަތްތަކުގެ  އެ އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  އަޅާފައިވާނަމަ،  ފިޔަވަޅު  ޒަފަކާމެދު 

ވަޒީފާދޭފަރާތުގެ  ާޞބިޠުކޮށްދިނުމަކީ  ގޮތުގެމަތިންކަން  އެއްގޮތްވާ  ާޤނޫނާ  އަޅާފައިވަނީ  ފިޔަވަޅު  މުވައްޒަފަކާމެދު 

  9( ގެ  2020)ޢާންމު ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ާޤނޫނު    2020/20ޒިންމާއެއްކަމުގައި ާޤނޫނު ނަންބަރު  

 އްދާގެ )އ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ވަނަ މާ

( ގެ  2020)ޢާންމު ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ާޤނޫނު    2020/20އަދި ހަމަ އެހެންމެ، ާޤނޫނު ނަންބަރު   12.8

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

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

ނުލިބޭގޮތަށް  އުޖޫރަ  ފަރާތަށް  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ނުވަތަ  ފަސްކުރުން  މުއްދަތު  ކަނޑައަޅާފައިވާ  އެއްބަސްވުމުގައި 

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



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  އިތާފުށި އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
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)ޢާންމު ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި    2020/20ާޤނޫނު ނަންބަރު    ކަމުގައިބަދަލު ގެނައުމަށް މުވައްޒަފު އެއްބަސްވާނަމަ  

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

ފަރާ 12.9 ހުށަހެޅި  ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ    ތްތަކުންމައްސަލަ  ބަޔާންތަކުގައި ޖުމުލަގޮތެއްގައި  ވަނަ އަހަރު    2020ހުށަހެޅި 

އެކަނިވެސް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އިތުރު ޕްރޮޕަޓީ ނުވަތަ ބިޒްނަސް އުފައްދައި ާޤއިމުކޮށްފައވާކަމަށާއި، 

ގޮތުގައި   ރިޒޯޓުތަކުގެ  ހިންގަމުންދާ   150ރާއްޖޭގެ  ރިޒޯޓު  ގިނަ  މުވައްޒަފުން  އަށްވުރެ  ރިޒޯޓުތަކުން  ގިނަ  އިރު 

ގައި ދިވެހިރޢްޖޭގެ ބޯޑަރުތައް ބަންދުކުރުމަށް ސަރުކާރުން    2020މާރިޗު    27ރިޑަންޑަންޓްކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި،  

މާރިޗު   ކުރިން  އޮފް    2020ނިންމެވުމުގެ  މިނިސްޓްރީ  ދިޔަކަން  ޒިޔާރަތްކުރަމުން  ރާއްޖެ  ފަތުރުވެރިން  ގައި 

ތަފާސް ރައްދުވިޓޫރިޒަމްގެ  މައްސަލަ  އެހެންނަމަވެސް  ސާފުވާކަމަށާއި،  ހިސާބުތަކުން  ާޤނޫނު      ފަރާތުންވަނީ 

ވަނަ މާއްދާއާއި ޚިލާފަށް މައްސަލަ    53ވަނަ މާއްދާ އަދި    20)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ނަންބަރު  

 . ށެވެހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތަކުން ފައިސާ އުނިކޮށްފައިކަމަ

ގޮތުގައި 12.10 ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ތެރެއިން    ނަމަވެސް  މުވައްޒަފުންގެ  ތިބޭ  ރިޒޯޓުގައި 

USD500    ުމިންވަރ އެ  މުވައްޒަފުންނަށް  ލިބޭ  މުސާރަ  ކުޑަކޮށް  އަށްވުރެ  ޑޮލަރު(  އެމެރިކާ  )ފަސްސަތޭކަ 

)ފަންސާސް އިންސައްތަ( އުނިކުރުމަށާއި،    50ދިނުމާއި އެއަށްވުރެ ބޮޑުކޮށް ލިބޭ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިން %

  USD500ރު( އަށްވުރެ މަދުވާނަމަ  )ފަސްސަތޭކަ އެމެރިކާ ޑޮލަ   USD500ނުވަތަ އުނިކުރުމުންޖެހޭ މިންވަރު  

)ފަސްސަތޭކަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު( ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށާއި، އަދި ރިޒޯޓުގައި މަސައްކަތް ނުކުރާ މުވައްޒަފުން  

އެމުއްދަތުގައި   ފޮނުވުމަށާއި،  އަށްވުރެ    USD350ރަށަށް/ގައުމަށް  ޑޮލަރު(  އެމެރިކާ  ފަންސާސް  )ތިންސަތޭކަ 

ކުޑަކޮށް މުސާރަލިބޭ މުވައްޒަފުންނަށް އެ މިންވަރު ދިނުމާއި، އެއަށްވުރެ ބޮޑުކޮށް ލިބޭ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިން  

މިންވަރު    %30 ޖެހޭ  އުނިކުރުމުން  އެމިންވަރަށް  ނުވަތަ  އުނިކުރުމަށާއި،  އިންސައްތަ(    USD350)ތިރީސް 

މަދުވާނަމަ  )ތިން އަށްވުރެ  ޑޮލަރު(  އެމެރިކާ  ދިނުމަށް   USD350ސަތޭކަ  ޑޮލަރު(  އެމެރިކާ  )ތިންސަތޭކަ 

އުނިކުރުމަށް   2020ޖުލައި    31އިން    2020މޭ    01ނިންމާފައިވާކަމަށާއި،   މުސާރައިން  މުވައްޒަފުންގެ 

 ކަމަށެވެ.  ވާއްޒަފުން ސޮއިކޮށްފައި ނިންމުމަށްފަހު އެކަން ބަޔާންކޮށް އެޑެންޑަމް އެގްރީމެންޓެއްގައި ހުރިހާ މުވަ



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  އިތާފުށި އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
 VTR/2020/168މައްސަލަ ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު މީހުން 15އަޙްމަދު ޢިމްރާނާއި އިތުރު 
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ފަރާތުން  12.11 ރައްދުވި  ވަޒީފާއާބެހޭ    އެފަދައިން  މައްސަލަ  އެއްބަސްވުމެއް  އެފަދަ  ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، 

ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމާއި، އަދި އެފަދައިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް އެފަރާތްތަކުގެ މުސާރައިން  

ހުށަހެޅި  އުނިކުރުމަށް މައްސަލަ  ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ،  ލިޔެކިޔުމެއް  އެއްވެސް  ދޭހަކޮށްދޭފަދަ  އޮތްކަން  ރުހުން   

މަްޝވަ އެފަރާތްތަކާ  އުނިކޮށްފައިވަނީ  މުސާރައިން  ރުހުން  ފަރާތްތަކުގެ  އެފަރާތްތަކުގެ  އަދި  ރާކުރުމަށްފަހު 

ބުރަނުވެވެއެވެ.   ހުށަހެޅިއެހެންކަމުން  އޮވެގެންކަމަށް  އުނިކޮށްފައިވާ    ފަރާތްތަކުގެ  މައްސަލަ  މުސާރައިން 

 އެވެ.  ނަގައިދޭންޖެހޭ ޢަދަދުތަކެއް ކަމަށް ބުރަވެވެއެފަރާތްތަކަށް ކަކީ ޢަދަދުތަ

ރިޢާޔަތްކޮށް  އެހެންކަމުން   .13 ކަންކަމަށް  އެންމެހައި  ފަރާތްއިސްވެފާހަގަކުރެވުނު  ހުށަހެޅި  ވަޒީފާއިން    ތައްމައްސަލަ 

ޢަދުލުވެރިކަން   މައުޫޟޢީ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  އިޖުރާޢީ   (substantive fairness)ވަކިކުރުމުގައި  އަދި 

ވީހިނދު  (procedural fairness)ޢަދުލުވެރިކަން   ވަކިކުރެވިފައި  ވަޒީފާއިން  އެއީ  ، ޤާއިމުކުރުމެއްނެތި 

ވަކިކުރިކުރުމެއްގެ ވަޒީފާއިން  ސަބަބެއްނެތި  ޑިސްމިސަލް    ،ގޮތުގައި  އެކަށީގެންވާ  އަންފެއަރ   unfair)އަދި 

dismissal)    ިގޮތުގައ ފަރާތަށް ބުރަވެވޭތީ،  އެއްގެ  އެ  ފަރުވާ  ާޤނޫނީ  އެދިފައިވާ  ފާރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 ލިބިދިނުމަށް ނަޒަރުކުރާއިރު،  

ނަންބަރު   13.1 ގެ    2008/2ާޤނޫނު  ާޤނޫނު(  ދަށުން   29)ވަޒީފާއާބެހޭ  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  އެކަށީގެންވާ    ،ވަނަ 

ޙައްލުތަކަށާއި ާޤނޫނީ  ލިބޭ  މުވައްޒަފަށް  ސަބަބުން  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ    ،ސަބަބެއްނެތި 

 ަޤިޟއްޔާގައި: HC-A/555/2016ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

މުވައްޒަފަކު ވަކިކުރިއިރު ހުރި ވަޒީފާގައި އަލުން  " ... އަމުރު ނެރުމުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ފުރަތަމަ ބަލަންވާނީ އެ  

 ބެހެއްޓުމަށް ނުވަތަ އެ ވަޒީފާއާގުޅޭ ނުވަތަ އެނޫންވެސް އޭނާއާ އެކަށީގެންވާ ވަޒީފާއެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް ކަމަށާއި، ... " 

ޢަ 13.2 ފަދައިން  އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ  އެނގޭކަމާއި،  ކަނޑަޅާފައިވާކަން  ބަޔާންކޮށް  ޢިބާރާތުން  މަލުކުރުން  މި 

ގެ ޙާލަތްތަކުގައި އިސްތިސްނާ ކުރެވިފައިވާކަން މަތީ މަރުޙަލާގެ އެއްވެސް    (redundancy)ރިޑަންޑަންސީ  

ރިޑަންޑަންސީ  ޢަމަލުކުރުން  ފަދައިން  އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ  ކަނޑައަޅާފައިނެތަތީ،  ކޯޓަކުން 

(redundancy)  ެބުރަވ އިސްތިސްނާނުވާކަމުގައި  ޙާލަތްތަކުގައި  ސަބަބެއްނެތި ގެ  އެކަށީގެންވާ  ވޭކަމާއި، 

ނަންބަރު   ގާނޫނު  ޙައްލަކީ  ާޤނޫނީ  ޢަދުލުވެރި  އެންމެ  ލިބޭ  މުވައްޒަފަށް  ސަބަބުން  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  އިތާފުށި އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
 VTR/2020/168މައްސަލަ ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު މީހުން 15އަޙްމަދު ޢިމްރާނާއި އިތުރު 
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ގެ    2008/2 ާޤނޫނު(  ގެ    29)ވަޒީފާއާބެހޭ  )ހ(  މާއްދާގެ  މައްސަލަ    1ވަނަ  ދަށުން  ނަންބަރުގެ  ވަނަ 

އަދާކުރަ ފަރާތްތައް  އެފަރާތްހުށަހެޅި  ވަޒީފާއަށް  ދިޔަ  އެފަރާތްތަކަކީ    ތައްމުން  ރުޖޫއަކުރުމަށާއި،  އަނބުރާ 

 އެއްވެސް ހާލެއްގައި ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައި ނުބެލުންކަމަށްވީނަމަވެސް،  

ފަރާތްތަކަކީ   13.3 ހުށަހެޅި  ވަ)ދޭއް(    02މައްސަލަ  ދަށުން  އެއްބަސްވުމެއްގެ  ވަޒީފާގެ  ދުވަހުގެ  ޒީފާ  އަހަރު 

މުއްދަތު   ވަޒީފާގެ  އެފަރާތްތަކުގެ  އޮތްއިރު،  އެނގެން  ފަރާތްތަކެއްކަން  އައިސްފައިވާ  އަދާކުރަމުން 

ވަޒީފާއިން   ފަރާތްތައް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގޮތަކީ  އަދުލުވެރި  އެންމެ  މައްސަލައިގައި  މި  ހަމަވެފައިވާތީ، 

ފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ  ރިޑަންޑަންޓްކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެ

މުސާރައާއި   ލިބެމުންދިޔަ  އެފަރާތްތަކަށް  ތިބިއިރު  ވަޒީފާގައި  ފަރާތްތައް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހަމައަށް  ތާރީޚާ 

ކަނޑަ ނަގައިދިނުމަށް  ނުޙައްުޤ  އިނާޔަތްތައް  ލިބިދިނުމުގައި  ފައިސާ  ދެންނެވުނު  އެހެންނަމަވެސް  އަޅައި، 

އެއް ލިބުމުގެ ފުރުަޞތު ނަފީކުރުމުގެ މަްޤޞަދުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް ނޯޓިސް ފައިސާގެ  މަންފާ

އުނިކުރުމަށްފަހު ޖެހޭ   މުއްދަތަށްވާ ފައިސާ  ޗުއްޓީގެ  ހުރި  ބާކީ  އާއި ނުނަގައި  ފައިސާ  ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ 

އެ ބުރަވެވެއެވެ.  ކަމަށް  ނަގައިދިނުން  އެފަރާތްތަކަށް  އުޖޫރަ  އަދަދު  ނަގައިދެވޭ  އެފަރާތްތަކަށް  ގޮތުން 

 ހިސާބުކުރެވިފައިވާ ގޮތް ތިރީގައިވާ ތާވަލްގައި ހިމަނާފައި އެވަނީއެވެ. 

މުޙައްމަދު މާއިން އަދި މުޙައްމަދު އާދަމްއަށް ނޯޓިސް ފައިސާއާއި ފައިނަލް ޕޭ ސެޓަލްމަންޓް ދީފައިވާކަމުގެ    ނޯޓު: 

އޮތް   ބާކީ  ނުނަގާ  ޗުއްޓީގެ  އަހަރީ  ގޮތުގައާއި  ފައިސާގެ  ނޯޓިސް  އެފަރާތްތަކަށް  ނުވާތީ  ހުށަހަޅާފައި  ލިޔުމެއް 

އެނގެން ދީފައިވާކަން  އަދަދެއް  ފައިސާގެ  މުއްދަތު މުއްދަތަށް  އެއްބަސްވުމުގެ  ވަޒީފާގެ  އެފަރާތްތަކުގެ  ނެތަތީ،   

މުސާރަ ހަމައަށް  ތާރީޚާ  ޢިނާޔަތްތައްހަމަވާ  އަހަރީ  އާއި  ފައިސާއާއި  މުއްދަތަށްވާ  ނޯޓިސް  އިރު    ނަގައިދެވުނު 

 . ޗުއްޓީއަށްވާ ފައިސާ އުނިކޮށްފައިނުވާނެއެވެ
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ޤާއިމުކުރުމެއްނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުން ވަކިކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތާ ހަމައަށް މުސާރައާއި  މައުޟޫއީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން  

 -ޢިނާޔަތްތައް ނަގައިދެވޭގޮތުގެ ތާވަލް: 

# 
މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

 ފަރާތްތައް 

ވަޒީފާއިން  
ރިޑަންޑަންޓް  
 ކުރެވުނު ތާރީޚު 

ވަޒީފާގެ  
އެއްބަސްވުމުގެ  
މުއްދަތު ހަމަވާ  

 ތާރީޚު 

ހޭދަވެފައިވާ  
 މުއްދަތު 

ވަޒީފާގެ  
އެއްބަސްވުމުގެ  
ދަށުން އުޖޫރައިގެ  

ގޮތުގައި  
ލިބެމުންދިޔަ  

 ޢަދަދު 

ވަކިކުރާ ތާރީޚާ  
ހަމައަށް ނަގައިދެވޭ  

 މުސާރަ 

ނޯޓިސްގެ  
ގޮތުގައި  
ލިބިފައިވާ  
 ފައިސާ 

އެނުއަލް  
ލީވްގެ ގޮތުގައި  
ލިބިފައިވާ  
 ފައިސާ 

ސް އަދި  ނޯޓި 
އެނުއަލް ފައިސާ  
އުނިކުރުމަށްފަހު  
 ނަގައިދެވޭ ޢަދަދު 

 އަޙްމަދު އިމްރާން  1
ޖުލައި   04

2020 
އެޕްރީލް   07

2021 
  03މަހާއި  9

 ދުވަސް 
USD650 USD5915 USD650 USD20.30 USD5244.7 

 ޒަވްަޝން ަޝރީފް  2
ޖޫން  15

2020 
ފެބުރުވަރީ   08

2021 
  24މަހާއި  7

 ދުވަސް 
USD400 USD3142.85 USD400 USD7.47 USD2735.38 

 ޢަބްދުލްޙަކީމް  3
ޖޫން  15

2020 
ފެބުރުވަރީ   15

2021 
 USD400 USD3200 USD400 USD0.82 USD2799.18 މަސް  8

 މުޙައްމަދު އަޙްމަދު  4
ޖޫން  13

2020 
ޖުލައި   09

2021 
  26މަހާއި  12

 ދުވަސް 
USD400 USD5135.48 USD186.67 USD3.50 USD4945.31 

 ހުސައިން ޝަމީމު  5
ޖޫން  15

2020 
 USD400 USD4400 USD400 USD9.57 USD3990.43 މަސް  11 2021މޭ  15

 USD6540 އެނގެން ނެތް އެނގެން ނެތް USD1800 USD6540  19މަހާއި  03 30ޖޫން  11މުޙައްމަދު މާއިން   6
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ސެޕްޓެންބަރު  2020 ޝާހިދު 
2020 

 ދުވަސް 

 މުޙައްމަދު ރާިޝދު  7
ޖޫން  14

2020 
މާރިޗު   23

2021 
  09މަހާއި  09

 ދުވަސް 
USD400 USD3716.12 USD400 USD2.10 USD3314.02 

 މުޙައްމަދު ޢަީޤލް  8
ޖޫން  14

2020 
މާރިޗު   15

2021 
  1މަހާއި  09

 ދުވަސް 
USD400 USD3612.90 USD400 USD8.52 USD3204.38 

 ޢަލީ ޛާފިރު  9
ޖުލައި   05

2020 
ފެބުރުވަރީ   02

2021 
  28މަހާއި  6

 ދުވަސް 
USD350 USD2450 USD350 USD1.61 USD2098.39 

 ޙަސަން ފުއާދު  10
ޖޫން  12

2020 
މާރިޗު   15

2021 
  3މަހާއި  9

 ދުވަސް 
USD700 USD6367.74 USD700 USD11.43 USD5656.31 

 އިބްރާހީމް ޒާހިދު  11
ޖުލައި   05

2020 
ފެބުރުވަރީ   26

2021 
  21މަހާއި  7

 ދުވަސް 
USD750 USD5812.5 USD750 USD3.95 USD5058.55 

 އިބްރާހީމް ނާއިފު  12
ޖޫން  15

2020 
ފެބުރުވަރީ   15

2021 
 USD400 USD3200 USD400 USD0.82 USD2799.18 މަސް  8

 މުޙައްމަދު އާދަމް  13
ޖޫން  11

2020 

30 
ސެޕްޓެންބަރު 

2020 

  19މަހާއި  03
 ދުވަސް 

USD3200 USD11626.66 - - USD11626.66 

 އަޙްމަދު ުޝޢާޢު  14
ޖޫން  14

2020 
އެޕްރީލް   05

2021 
  22މަހާއި  9

 ދުވަސް 
USD900 USD8760 USD900 USD1.40 USD7858.6 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  އިތާފުށި އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
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 މުޙައްމަދު އަހުލާމު  15
ޖޫން  13

2020 
މާރިޗު   11

2021 
  26މަހާއި  8

 ދުވަސް 
USD700 USD6187.09 USD700 - USD5487.96 

 ޢަލީ އިމްތިޔާޒް  16
ޖޫން  14

2020 
މާރިޗު   15

2021 
  1މަހާއި  9

 ދުވަސް 
USD650 USD5870.96 USD650 USD8.52 USD5212.44 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  އިތާފުށި އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
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މުސާރައިން އުނިކޮށްފައިވަނީ  މަޝްވަރާއެއް އަދި ރުހުމެއްނެތި އެފަރާތްތަކުން  އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ   .14

ބުރަވެވޭ ކަމަށް  ޢަދަދުތަކެއް  ނަގައިދޭންޖެހޭ  އެފަރާތްތަކަށް  ހިސާބުކުރެވިފައިވާގޮތް  ޢަދަދުތަކަކީ  ޢަދަދުތައް  އެ  ތީ، 

 ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 

 ނޯޓު: 

ކުރިއެރުމެއް   .1 މަާޤމުގެ  ވަޒީފާގެ  އިމްތިޔާޒްއަށް  ޢަލީ  އިމްރާންއާއި  އަޙްމަދު  ފަރާތްތައްކަމަށްވާ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

އެފަރާތްތަކަށް ދީފައި  ލިޔުމުގައިވާގޮތުން  އެ  އޮންނަކަމާއި،  އެނގެން  ބެލުމުން  ލިޔުމަށް  ދީފައިވާ  އެފަރާތަށް  ވާކަން 

އަށް އިތުރުކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮތަތީ، އެ ދެފަރާތުގެ މުސާރައިން އުނިކުރި    USD650ލިބެމުންދިޔަ މުސާރަ  

މުސާރަ އަސްލު  އެފަރާތްތަކުގެ  ހިސާބުކުރުމުގައި  ޢަދަދުކަމަށްވާ  ބައި  އިސްވެފާހަގަކުރެވުނު  ބަލާފައިވާނީ  ކަމުގައި   

USD650  .ެއެވ 

ގެ މުސާރައިން އުނިކޮށްފައިވާކަމަށް އެފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވާއިރު މައްސަލަ ރައްދުވި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކު .2

ތެރެއިން މުޙައްމަދު މާއީން ޝާހިދާއި    ފަރާތްތަކުގެފަރާތުން މިކަމަށް އިންކާރުކޮށްފައިނުވާތީއާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

އުނިކޮށްފައިވާ ޢަދަދު ކަނޑައެޅިގެން އެއްވެސް ލިޔުމަކުން އެނގެން ނެތްނަމަވެސް،  މުޙައްމަދު އާދަމްގެ މުސާރައިން  

އެފަރާތްތަ  2020މޭ    11 ތެރެއިން  މުވައްޒަފުންގެ  ފަދައިން،  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މެމޮރެންޑަމްގައި  ކުގެ ތާރީޚުގެ 

ގޮތުގައި   އުޖޫރައިގެ  މަހު  ތެރެއިން  މުވައްޒަފުންގެ  ާޤއިމުވެތިބި  ސިޓީގައި  ނުވަތަ  ނުވަތަ   USD350ރަށުގައި 

ފަރާތްތަކަށް   ލިބެމުންދާ  އުޖޫރައެއް  ކުޑަ  އަދި    USD350އެއަށްވުރެ  އަށްވުރެ    USD350ލިބޭނެކަމަށާއި، 

މުސާރައި އެފަރާތްތަކުގެ  ފަރާތްތަކަށް  ލިބެމުންދާ  %ބޮޑުކޮށް  %  30ގެ  މުސާރައިގެ  އިންސައްތަ(   30)ތިރީސް 

އިންސައްތަ(   ކުޑަވާނަމަ    USD350)ތިރީސް  ޢަދަދު  USD350އަށްވުރެ  ބޮޑު  ޢަދަދުންކުރެ  ދެ  ނުވަތަ   ،

ހިސާބުކުރުމުގައި   ޢަދަދު  އުނިކުރި  މުސާރައިން  ދެފަރާތުގެ  އިސްވެފާހަގަކުރެވުނު  ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ،  ލިބޭނެކަމަށް 

 )ތިރީސް އިންސައްތަ( ދީފައިވާކަމުގައެވެ.   30އެފަރާތްތަކުގެ މުސާރައިގެ %  ބަލާފައިވާނީ

ބުރަނުވެވޭތީ،   .3 އުނިކޮށްފައިވާކަމަށް  އެއްޗެއް  އެއްވެސް  މުސާރައިން  ޛާފިރުގެ  ޢަލީ  ހުށަހެޅި  އެފަރާތަށް މައްސަލަ 

ނަގައިދެވިފައިނުވާނެއެވެ ޢަދަދެއް  އެއްވެސް  ވިދިގެން  އުނިކުރުމާ  . މުސާރައިން 



  

 ރައްދުވާގޮތަށް  އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް އިތާފުށި 
  VTR/2020/168މައްސަލަ ނަންބަރު:                                                                                ށަހެޅި މައްސަލަހު މީހުން 15އަޙްމަދު ޢިމްރާނާއި އިތުރު 
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 -މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކުރުމެއްނެތި އަދި ރުހުންނެތި އުނިކޮށްފައިވާ ފައިސާ ނަގައިދެވޭގޮތުގެ ތާވަލް: 
  

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް #

މުވައްޒަފުންގެ  
އެއްބަސްވުމުގައި  
ބަޔާންކުރާ 
 މުސާރަ 

ގައި   19-ކޮވިޑް
މުސާރައިން  

އުނިކުރުމަށްފަހު  
 ދީފައިވާ މުސާރަ 

އަސްލު  
މުސާރައިން  
އުނިވެފައިވާ  

 ޢަދަދު 

 2020 މޭ
ގައި 

  ންޖެހޭލިބެ
 ޢަދަދު 

  2020ޖޫން 
ލިބެންޖެހޭ ގައި 

 ޢަދަދު 

  2020ޖުލައި 
ލިބެންޖެހޭ ގައި 

 ޢަދަދު 

ވަޒީފާއިން  
ރިޑަންޑަންޓް 
 ކުރެވުނު ތާރީޚު 

މުސާރައިން  
އުނިކުރި ފައިސާގެ  

ނަގައިދެވޭ  ގޮތުގައި 
 ޢަދަދު 

 USD638.70 2020ޖުލައި  USD650 USD350 USD300 USD300 USD300 USD38.70 04 އަޙްމަދު އިމްރާން  1
 USD75 2020ޖޫން  USD400 USD350 USD50 USD50 USD25 - 15 ޒަވްަޝން ަޝރީފް  2
 USD75 2020ޖޫން  USD400 USD350 USD50 USD50 USD25 - 15 ޢަބްދުލްޙަކީމް  3
 USD71.66 2020ޖޫން  USD400 USD350 USD50 USD50 USD21.66 - 13 މުޙައްމަދު އަޙްމަދު  4
 USD75 2020ޖޫން  USD400 USD350 USD50 USD50 USD25 - 15 ހުސައިން ޝަމީމު  5
 USD1722 2020ޖޫން  USD1800 USD540 USD1260 USD1260 USD462 - 11 މުޙައްމަދު މާއިން ާޝހިދު  6
 USD73.33 2020ޖޫން  USD400 USD350 USD50 USD50 USD23.33 - 14 ރާިޝދު މުޙައްމަދު  7
 USD73.33 2020ޖޫން  USD400 USD350 USD50 USD50 USD23.33  14 މުޙައްމަދު ޢަީޤލް  8
 - 2020ޖުލައި  USD350 USD350 - - - - 05 ޛާފިރު ޢަލީ  9
 USD490 2020ޖޫން  USD700 USD350 USD350 USD350 USD140 - 12 ޙަސަން ފުއާދު  10
 USD864.51 2020ޖުލައި  USD750 USD350 USD400 USD400 USD400 USD64.51 05 އިބްރާހީމް ޒާހިދު  11
 USD75 2020ޖޫން  USD400 USD350 USD50 USD50 USD25 - 15 އިބްރާހީމް ނާއިފު  12
 USD3061.33 2020ޖޫން  USD3200 USD960 USD2240 USD2240 USD821.33 - 11 މުޙައްމަދު އާދަމް  13



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  އިތާފުށި އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
  VTR/2020/168މައްސަލަ ނަންބަރު:                                                                                މައްސަލަށަހެޅި  ހު މީހުން 15އަޙްމަދު ޢިމްރާނާއި އިތުރު 
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 USD806.66 2020ޖޫން  USD900 USD350 USD550 USD550 USD256.66 - 14 އަޙްމަދު ުޝޢާޢު  14
 USD501.66 2020ޖޫން  USD700 USD350 USD350 USD350 USD151.66 - 13 މުޙައްމަދު އަހުލާމު  15
 USD440 2020ޖޫން  USD650 USD350 USD300 USD300 USD140 - 14 ޢަލީ އިމްތިޔާޒް  16



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  އިތާފުށި އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
 VTR/2020/168މައްސަލަ ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު މީހުން 15އަޙްމަދު ޢިމްރާނާއި އިތުރު 
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ލިބިފައިވާ  .15 އެފަރާތްތަކަށް  އެދިފައިވީނަމަވެސް  ނަގައިދިނުމަށް  ބަދަލު  ގެއްލުމުގެ  ފަރާތްތަކަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

އެފަރާތްތަކުން އެދިފައިވާފަދަ ގެއްލުމުގެ ބަދަލެއް  ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ،   ހެއްކެއްގެއްލުން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް އެއްވެސް 

     ނުފެނެއެވެ. ނަގައިދެވޭނެ ހަމައެއް އޮތްކަމަށް 

އިޖުރާއީ   .16 ޢަދުލުވެރިކަމާއި  މައުޫޟއީ  އިރު  ވަކިކުރެވުނު  ވަޒީފާއިން  ފަރާތްތައް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެހެންކަމުން 

ން ފެށިގެން އެފަރާތްތަކުގެ ވަޒީފާގެ  ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުކޮށްފައިނުވާތީ، އެފަރާތްތައް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު ތާރީޚު

އްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚުގެ ނިޔަލަށް އެފަރާތްތަކުން އެންމެ ފުރަތަމަ ވެވުނު ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި  އެއްބަސްވުމުގެ މު

އާ   19-ރައިގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުސާރައިގެ ނިސްބަތުން ދެންނެވުނު މުއްދަތަށްޖެހޭ ޢަދަދާއި، ކޮވިޑްއުޖޫ

އެއިން ކޮންމެ ފަރާތަކަށް   އިގެ ގޮތުގައިޖުމުލަޖެހޭ  ދަދާއެކު  ގުޅިގެން އެފަރާތްތަކުގެ މުސާރައިން އުނިކޮށްފައިވާ ޢަ

 ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމަންފެނެއެވެ.   ނުމަށްއަންނަނިވި ޢަދަދުތައް ނަގައިދި 

# 
މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

 ފަރާތްތައް 

އެކަށީގެންވާ ސަބަބަކާ  
ނުލައި ވަޒީފާއިން  
ވަކިކުރުމުން  

އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު  
ހަމަވުމާ ހަމައަށް  
 ނަގައިދެވޭ މުސާރަ 

އާ ގުޅިގެން    19-ކޮވިޑް 
އުޖޫރައިން  

 އުނިކޮށްފައިވާ ފައިސާ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި  
ނަގައިދެވޭ  ފަރާތްތަކަށް  

 ޖުމުލަ ޢަދަދު 

 USD5244.7 USD638.70 USD5883.4 އަޙްމަދު އިމްރާން  1
 USD2735.38 USD75 USD2810.38 ޒަވްަޝން ަޝރީފް  2
 USD2799.18 USD75 USD2874.18 ޢަބްދުލްޙަކީމް  3
 USD4945.31 USD71.66 USD5016.67 މުޙައްމަދު އަޙްމަދު  4
 USD3990.43 USD75 USD4065.43 ހުސައިން ޝަމީމު  5
 USD6540 USD1722 USD8262 މުޙައްމަދު މާއިން ާޝހިދު  6
 USD3314.02 USD73.33 USD3387.35 ރާިޝދު މުޙައްމަދު  7
 USD3204.38 USD73.33 USD3277.71 މުޙައްމަދު ޢަީޤލް  8
 USD2098.39 - USD2098.39 ޢަލީ ޛާފިރު  9
 USD5656.31 USD490 USD6146.31 ޙަސަން ފުއާދު  10
 USD5058.55 USD864.51 USD5923.06 އިބްރާހީމް ޒާހިދު  11
 USD2799.18 USD75 USD2874.18 އިބްރާހީމް ނާއިފު  12
 USD11626.66 USD3061.33 USD14687.99 މުޙައްމަދު އާދަމް  13



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  އިތާފުށި އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
 VTR/2020/168މައްސަލަ ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު މީހުން 15އަޙްމަދު ޢިމްރާނާއި އިތުރު 

                                               

46 ގެ  43 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:  

 

 USD7858.6 USD806.66 USD8665.26 އަޙްމަދު ުޝޢާޢު  14
 USD5487.96 USD501.66 USD5989.62 މުޙައްމަދު އަހުލާމު  15
 USD5212.44 USD440 USD5652.44 ޢަލީ އިމްތިޔާޒް  16

 

 މަރިޔަމް ރިޝްފާގެ ރައުޔު 

ޢަބްދު މެންބަރު  ބެލެހެއްޓެވި  ރިޔާސަތު  މަޖިލީހުގެ  ބެލި  މައްސަލަ  އަޅުގަނޑު  هللا މި  ރައުޔަށް  ނިޒާރުގެ  މިފްރާޒް 

މެންބަރު   އަދި  ނިޒާރު  هللا ޢަބްދުތާޢީދުކުރަމެވެ.  މި  މިފްރާޒް  ވެސް  އަޅުގަނޑު  ނުކުތާތަކަކީ  ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ 

 .މައްސަލަ ނިންމުމުގައި ބަލާފައިވާ ކަންތައްތަކެވެ

 ފާޠިމަތު މަހީރާ މުޙައްމަދުގެ ރައުޔު 

ޢަބްދު މެންބަރު  ބެލެހެއްޓެވި  ރިޔާސަތު  މަޖިލީހުގެ  ބެލި  މައްސަލަ  އަޅުގަނޑު  هللا މި  ރައުޔަށް  ނިޒާރުގެ  މިފްރާޒް 

މެންބަރު   އަދި  ނިޒާރު  هللا ޢަބްދުތާޢީދުކުރަމެވެ.  މި  މިފްރާޒް  ވެސް  އަޅުގަނޑު  ނުކުތާތަކަކީ  ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ 

  ނިންމުމުގައި ބަލާފައިވާ ކަންތައްތަކެވެ.މައްސަލަ
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 ންިނމުން: 

ބިެލ    ެދނަްފެހ،  ަމްއސަަލ  ިލެޔިކޔްުނަތަކށިާއ  ުހށެަހިޅ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަފާރުތްނާނިއ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

އަޙްމަދު އިމްރާން، ހިމާލިޔާ /   ،  ަމޖިލުީހަގިއ ދަެފާރުތްނ ެދްއިކ ވަާހަކަތަކާށއި ެހިކްނެގ ެހކިބަަހށް ރާިޢަޔްތކްޮށ ބިެލިއުރ

ޒަވްަޝން ަޝރީފް، ަޝރަފް / ގދ. ، (A158415)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:   ހއ. ދިއްދޫ

ނަންބަރު:    ތިނަދޫ ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ދިއްދޫ ، (A253678)ދިވެހި  ހއ.   / މުރިނގު    ޢަބްދުލްޙަކީމް، 

  މަދު އަޙްމަދު، ހަވީރީމަންޒިލް / އދ. ދިއްދޫ މުޙައް  ،(A289855)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

  ހުސައިން ޝަމީމު، ބްލެކްނެކްއާގެ / ގދ. ތިނަދޫ   ،(A283522)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

  މުޙައްމަދު މާއިން ާޝހިދު، ހ. އުފަންތުނޑި / މާލެ   ،(A318211)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

)ދިވެހި  ރާިޝދު މުޙައްމަދު، އީވިއަން / ބ. ހިތަދޫ    ،(A341783ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  )

  މުޙައްމަދު ޢަީޤލް، ދަޑިމަގު. ބިންބިމާގެ / ޏ. ފުވައްމުލައް   ،(A062343ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

ނަ ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  މާއުނގޫދޫ   ،(A148335ންބަރު:  )ދިވެހި  ށ.   / މިނާާޝމަންޒިލް  ޛާފިރު،    ޢަލީ 

ނަންބަރު:   ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ފޭދޫ  ،(A266610)ދިވެހި  ށ.   / ހިޔަލީގެ  ފުއާދު،  )ދިވެހި    ޙަސަން 

ނަންބަރު:   ކާޑު  އަންގައިދޭ  ޒާހިދު،    ،(A305264ރައްޔިތެއްކަން  ގދ.  އިބްރާހީމް   / ކަނީރުގެ  ފަރެސްއަވަށް. 

ކާޑު ނަންބަރު:    ފަރެސްމާތޮޑާ އަންގައިދޭ  / ސ.   ،(A096990)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން  އިބްރާހީމް ނާއިފު، ސާހިނާ 

ނަންބަރު:    ފޭދޫ ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ގދ.    ،(A290820)ދިވެހި   / ބޮކިވިލާގެ  އާދަމް،  މުޙައްމަދު 

އަޙްމަދު ުޝޢާޢު، މާލެގަން. ނާގޯށި /   ،(A051342ޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  )ދިވެހި ރައް  ކަނޑުހުޅުދޫ

މުޙައްމަދު އަހުލާމު، ގަސްކަރަ /    ،(A278117)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:    ޏ. ފުވައްމުލައް

ޢަލީ އިމްތިޔާޒް، ވެޔޮވިލާ / ށ. ފޭދޫ  އަދި    (A288580)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:    ހއ. ކެލާ

( އިތާފުށީ އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން  A320600)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

ކޮވިޑް އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް  ވަޒީފާ  އިތާފުށީގައި  މޯލްޑިވްސް  އެސްޓޯރިއާ  ވާލްޑޯފް  މައްސަ   19-ހިންގާ  ލަ  ގެ ސަބަބުން 

ޚިލާފަށް   ާޤނޫނާ  ތެރެއިން  ތަފާތުކުރުމުގެ  ބުނެ  ގެއްލުންވަމުންދާކަމަށް  ވިޔަފާރިއަށް  ފަރާތުގެ  އެފަރާތްތައް ރައްދުވި 

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކުރުމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައުޫޟއީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި    އިވާކަމަށާއި،ވަކިކޮށްފަ  ވަޒީފާއިން
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 ާޤއިމުކޮށްދީފައިނުވާތީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ާޤނޫނާ ގަވާއިދާ  އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން

ރުޖޫޢަކޮށްދެއްވައި،   އަނބުރާ  އަލުން  ވަޒީފާ  ފަރާތްތަކުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ޚިލާފަށްކަމަށް 

އެންމެހަ ލިބުނު  ސަބަބުން  ވަކިކުރުމުގެ  ނަގައިދިނުމަށް  ވަޒީފާއިން  ޢިނާޔަތްތަކާއެކު  މުސާރައާއި  ބަދަލާއި  ގެއްލުމުގެ  އި 

ވަޒީފާއާބެ ރައްދުވާގޮތަށް  ލިމިޓެޑަށް  ޕްރައިވެޓެ  އިންވެސްޓްމަންޓްސް  އިތާފުށީ  މި  އެދި  ހުށަހެޅި  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ހޭ 

 މައްސަލައިގައި، 

ެގ ޙަާލުތަގިއ ާޤިއުމުކަރްނޖޭެހ   (Redundancy)ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތަތްއ ވަޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއަވީނ ިރަޑނަްޑްނީސ 

ޢަދުުލެވިރަކްނ   ޢަދުުލެވިރަކްނ    (Substantive Fairness)ަމުއޟީޫޢ  ިއުޖާރީއ    (Procedural Fairness)އަދި 

ުމއަްދުތ    ުބަރވުެވުނަނަމެވްސ، ާޤިއުމުކުރެމްއެނިތަކަމށް   ެއްއަބްސުވުމގެ  ަވޒާީފގެ  ަފރްާތަތުކގެ  ހުށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

 ަވޒާީފައްށ އަނުބާރ ުރޖަޫޢުކާރެނ ަހަމެއްއެންތަކަމްށ ަކނަޑައަޅިއ،    ްއ ަހަމވަެފިއާވީތ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރްތަތ

ޢަދުުލެވިރަކްނ   ަމުއޟީޫޢ  ާޤިއުމުކަރްނޖޭެހ  ަވިކުކުރުމަގިއ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރްތަތްއ  ުހށެަހިޅ   Substantive)ަމްއސަަލ 

Fairness)  އަދި ިއުޖާރީއ ޢަދުުލެވިރަކްނ(Procedural Fairness)   ާޤިއުމކޮށަްފިއުނާވތީ މްައސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރްާތަތްއ

ެފިށެގ ާތީރޚުން  ުކެރުވުނ  ަހަމައށް  ިރަޑްނަޑްންޓ  ާތީރާޚ  ަހަމާވ  ުމއަްދުތ  ެއްއަބްސުވުމެގ  ަވޒާީފެގ  އަެފާރތަްތުކެގ  ްނ 

ަވޒާީފަގިއ   ުމާސަރ  ތިިބަނަމ އަެފާރްތަތްއ  ިޢާނަޔތަްތްއިލެބުމނިްދަޔ  ަމްއސަަލ    ާއިއ  އިަދ  ަކނަޑައަޅިއ،  ަނަގއިިދުނަމްށ 

ުމާސަރާއ ިޢާނޔްަތަތުކްނ ުހށެަހިޅ ަފރްާތަތުކގެ  ަފިއާސ  އި  ަކނަޑއަަޅިއ، ަނަމެވްސ    ުއނޮިކށަްފިއވާ  ިއްސެވ  ަނަގއިިދުނަމށް 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް ، ިލބެިދޭވިއުރ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށްަބާޔްނކޮށަްފިއާވ ުމާސަރާއިއ ިޢާނަޔތަްތްއ  

ަމނާްފ   ަމޤްޞުަދަގިއ،    (unjust enrichment)ުނަޙްއުޤ  ނީަފުކުރުމެގ  ުފުރަޞުތ  ިލުބުމގެ  އެފަރާތްތަކަށް ެއއް 

އުނިކުރުމުންޖެހޭ  އާއި އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ބާކީ ނުނަގައިހުރި މުއްދަތަށްވާ ފައިސާ  ލިބިދީފައިވާ ނޯޓިސްގެ މުއްދަތަށްވާ ފައިސާ

ލިމިޓެޑުޢަދަދަކީ   ޕްރައިވެޓެ  އިންވެސްޓްމަންޓްސް  އިތާފުށީ  ރައްދުވި  ފަރާތްތަކަށް މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ން 

 ދޭންޖެހޭ ފައިސާގެ ޢަދަދުކަމަށް ކަނޑައަޅައި، 

  07( އިން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދުނޫން  2022ޖޫން    23އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ފައިސާގެ ޖުމުލައަށްވާ ޢަދަދު މިއަދު )

 03ހު، އެކަން ހަމަޖެހޭތާ ރަސްމީ ބަންދުނޫން  )ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް ދެއްކުމަށްފަ

އިތާފުށީ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އެންގުމަށް  ލިޔުމުން  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  )ތިނެއް( 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  އިތާފުށި އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
 VTR/2020/168މައްސަލަ ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު މީހުން 15އަޙްމަދު ޢިމްރާނާއި އިތުރު 

                                               

46 ގެ  46 ޞަފްޙާ      
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ން މި  އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް އަންގައި އަމުރުކޮށް މައްސަލަ ބެލި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އިއްތިފާުޤ

 މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ. 

 1443 ޛުލްަޤއިދާ 23

 2022ޖޫން  23

  
 
 

 
 

 
 ފާޠިމަތު މަހީރާ މުޙައްމަދު  މިފްރާޒް ނިޒާރު هللا ޢަބްދު  މަރްޔަމް ރިޝްފާ 

ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލްގެ މެންަބރު           ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލްގެ މެންަބރު
 )ރިޔާސަތު(

 ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލްގެ މެންަބރު

 


