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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 
 

 މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 

 ޚުލާޞާ   މައްސަލައިގެ 

( A089788ރު )ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު  ޢާމި  ހއ. އިހަވަންދޫ، ޅޮސްމާގެ، މުޙައްމަދު  މި މައްސަލައަކީ 

:  ނަންބަރު  ރަޖިސްޓްރޭަޝން  ކުންފުނި )  ލިމިޓެޑްއިން ފެށިގެން ޖޭ.އޭ.އާރް.އެޗް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް    2008ޖުލައި    28

C-0146/2014)   ީފާއަދާކުރަމުން އިން ހިންގާ ޖޭ.އޭ މަނަފަރު ރިޒޯޓްސްގެ ހައުސްކީޕިންގް އެޓެންޑެންޓްގެ މަާޤމުގައި ވަޒ

ބަޔާންކޮށް    ދަނިކޮށް މެދުވެރިވެފައިވާކަމަށް  ޙާލަތު  ރިޑަންޑަންސީގެ  ލިމިޓެޑަށް  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް    08ޖޭ.އޭ.އާރް.އެޗް 

 

 VTR/2020/221 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2020އޮކްޓޫބަރު  26 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2022ޖޫން  09 ތާރީޚު: މައްސަލަ ނިމުނު  

 މުޙައްމަދު ޢާމިރު )ޅޮސްމާގެ/ހއ.އިހަވަންދޫ( މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A089788: ނަންބަރު ކާޑު އަންގައިދޭ އްކަންތެރައްޔި ދިވެހި)

 އްދުވި ފަރާތް: ރަ މައްސަލަ  
 

 ޖޭ.އޭ.އާރް.އެޗް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

 (C-0146/2014: ނަންބަރު ރަޖިސްޓްރޭަޝން ކުންފުނި)



 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ޖޭ.އޭ.އާރް.އެޗް މޯލްޑިވްސް  
  VTR/2020/221މައްސަލަ ނަންބަރު:                          ހުށަހެޅި މައްސަލަ މުޙައްމަދު ޢާމިރު ރައްދުވާގޮތަށް   
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ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ، އެފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ    ރުޢާމިމުޙައްމަދު  ގައި    2020ސެޕްޓެންބަރު  

ފާއިން ވަކިކުރިއިރު އަދާކުރަމުންދިޔަ މަާޤމަށް އެފަރާތް  ރު ވަޒީޢާމިމުޙައްމަދު  ޅައިދިނުމަށާއި،  ާޤނޫނާ ޚިލާފަށްކަމަށް ކަނޑައަ

އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރުމަށާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށް ލިބެންޖެހޭ އެންމެހާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ލިބިދިނުމަށް 

ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް    2020އޮކްޓޫބަރު    26  ގޮތަށްލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާ   ޖޭ.އޭ.އާރް.އެޗް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓްއެދި  

 .  ހުށަހެޅުމުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ

 މެންބަރުގެ ރައުޔު 

 ރައުޔު   މިފްރާޒް ނިޒާރުގެ هللا ޢަބްދު 

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން:   

މުޙައްމަދު   .1 ޅޮސްމާގެ،  އިހަވަންދޫ،  ނަންބަރު  ޢާމިހއ.  ކާޑު  އަންގައިދޭ  )ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން  (، A089788ރު 

)މީގެފަހުން 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް' ގެ ގޮތުގައި މުޚާޠަބުކުރެވިފައިވާ ފަރާތް( މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ގޮތުން ވަޒީފާއާބެހޭ  

މައްސަލަ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރާއިރު،  ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ '

ފަރާތަކީ   ލިމިޓެޑް  2008ޖުލައި    28ހުށަހެޅި  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް  ޖޭ.އޭ.އާރް.އެޗް  ފެށިގެން   ކުންފުނި)  އިން 

)މީގެފަހުން 'މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް' ގެ ގޮތުގައި މުޚާޠަބުކުރެވިފައިވާ    (C-0146/2014:  ނަންބަރު  ރަޖިސްޓްރޭަޝން

ފާއަދާކުރަމުންދިޔަ ފަރާތް( އިން ހިންގާ ޖޭ.އޭ މަނަފަރު ރިޒޯޓްސްގެ ހައުސްކީޕިންގް އެޓެންޑެންޓް ގެ މަާޤމުގައި ވަޒީ

ތޭކަ ހަތްދިހަ ހަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު(  )ތިންސަ  USD 376ފަރާތެއް ކަމަށާއި، އެފަރާތަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި މަހަކު  

މައްސަލަ    އިގަ  2020ސެޕްޓެންބަރު    08ލިބެމުންދިޔަކަމަށާއި، އޭގެ އިތުރުން ސަރވިސްޗާޖް ލިބެމުންދިޔަކަމަށާއި،  

 ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއިން އެފަރާތް ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. 



 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ޖޭ.އޭ.އާރް.އެޗް މޯލްޑިވްސް  
  VTR/2020/221މައްސަލަ ނަންބަރު:                          ހުށަހެޅި މައްސަލަ މުޙައްމަދު ޢާމިރު ރައްދުވާގޮތަށް   
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ރައިބިއުނަލަށް ަޝކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ އަސާސްގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓް 1.1

ގައި    2020ސެޕްޓެންބަރު    08ދަނިކޮށް    ފާއަދާކުރަމުންވަޒީތެރިކޮށް ތަނަށް ފައިދާވާ ގޮތަށް  ސްއެފަރާތް އިޚްލާ

މައިގަނޑު ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި  ފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ  ވަޒީ  ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ ކަމަށާއި،

ރިޑަންޑަންޓް   ކުންފުނިން  މަާޤމު  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ،  ލިޔުމުގައި 

ކަމަ އައިސްފައިވާ  ނިމުމަކަށް  ވަޒީފާ  މަތިން  އެގޮތުގެ  ނިންމާފައިވާތީ،  ކޮވިޑްކުރުމަށް  ން  ގެ ސަބަބު  19-ށާއި، 

ބޮޑެތި ދާއިރާއަށް  ފަތުރުވެރިކަމުގެ  މަތިން   ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އެގޮތުގެ  ކުރިމަތިވަމުންދާކަމަށާއި  ގެއްލުންތަކެއް 

ކުންފުންޏަށްވެސް ސީދާ ގޮތުންނާއި ނުސީދާ ގޮތުން ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެއްކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އެކަންކަމާއި ގުޅިގެން 

ން މަސައްކަތްކުރި ނަމަވެސް، ކުންފުނިން މި ވަގުތަށް ބައެއް މަާޤމުތަކުގެ  ލިބިފައިވާ ގެއްލުންތަކާއެކު ކުރިއަށްދާ

ބޭނުން ނެތިފައިވުމާއެކު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މަާޤމުން ރިޑަންޑަންޓް ކުރުން ނޫން ގޮތެއް މިހާރު ނެތްކަމަށް  

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. 

ވަނީ، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ކުންފުނި ރިޑަންޑަންސީއަކަށް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އިތުރަށް ފާހަގަކޮށްފައި 1.2

ދާންޖެހިފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، ކުންފުންޏަށް ދިމާވެފައިވާ ޙާލަތާއި ގުޅިގެން އެފަރާތުގެ މުސާރައިން  

ވެފައިވާނެކަމަށާއި، އަދި  ޔަތެއްގެ ގޮތުގައި ކުންފުންޏަށް ލިބޭގޮތަށް އެއްބަސްޢިނާ)ފަންސަވީސް އިންސައްތަ(    25%

ގެ ކަންކަން ހަމައަކަށް އެޅެންދެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ޙާއްސަ ޗުއްޓީއެއްގައި ވަޒީފާއިން ވީއްލިގެން   19-ކޮވިޑް

ޢިނާޔަތް  މިފަދައިން  އެހެންނަމަވެސް  އެއްބަސްވެފައިވާނެކަމަށާއި،  ފަރާތާއެކު  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ހުރުމަށްވެސް 

ޒީފާއިން ވީއްލިގެން ހުއްޓައި ރިޒޯޓަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކުން އަރައިގަތުމަށް ދަތިވާކަމަށްބުނެ މައްސަލަ ލިބޭގޮތަށް ވަ

ކޮށްފައިވާކަމަށާއި،   ރިޑަންޑަންޓް  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ހުށަހެޅި  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  އެފަރާތް 

މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަންވެސް ޤާއިމުކުރުމެއް   ާޤނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ އުޞޫލުތަކާއި ޚިލާފަށް

ނެތި ކަމަށާއި، މީގެ އިތުރުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ރިޑަންޑަންޓް ކުރުމުގައި ރިޒޯޓުން ގެންގުޅެފައިވާ ހަމަތަކަކީ 
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އުޞޫލުތަކާއި ބައިނަލްއަްޤވާމީ އުޞޫލުތަކާއި ދުނިޔޭގެ  ލާގެ ކޯޓުތަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ  ޙަދިވެހިރާއްޖޭގެ މަތީ މަރު

 ވެ. ޑިމޮކްރެޓިކް ވެށިތަކުގައި ޢަމަލުކުރަމުން އައިސްފައިވާ އުޞޫލުތަކާއި ޚިލާފަށް ކަމަށެ

އެފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެދޭގޮތްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ،   .2

ވަޒީޚި ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  މަާޤމަށް  ލާފަށްކަމަށް  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ވަކިކުރިއިރު  ފާއިން 

މުސާރައާއި   އެންމެހާ  ލިބެންޖެހޭ  މުއްދަތަށް  ވަކިކޮށްފައިވާ  ވަޒީފާއިން  އެފަރާތް  ރުޖޫޢަކުރުމަށާއި،  އަނބުރާ  އެފަރާތް 

 ސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމަށް ރިޢާޔަތްކުރުމުން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ޢިނާޔަތްތައް ލިބިދިނުމަށްކަން އި 

މި މައްސަލައަށް ޖަވާބުދާރިވުމުގެ ގޮތުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ 'މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު'  .3

ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން ދިވެހި ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ  19-ނަޒަރުކުރާއިރު، ކޮވިޑްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް  

ދުކުރުމާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ރިޒޯޓްތަކުގެ އޮޕަރޭަޝންތައް ހުއްޓި،  ންއިން ފެށިގެން ބަ  2020މާރިޗު    27ބޯޑަރުތައް  

ނީ ޓޫރިސްޓުން އައިސްގެން ކަމަށްވާތީ ޓޫރިސްޓުން އާމްދަނީ ލިބޭނެ ގޮތް ވަނީ ހުއްޓިފައިކަމަށާއި، ރިޒޯޓުތައް ހިނގާ

ކަމެއް ނޫންކަމަށާއި، ނެމަ ރިޒޯޓުތަކުގެ އޮޕަރޭަޝންތައް ހުއްޓާލަންޖެހޭނެކަމަށާއި، އެއީ ރިޒޯޓުތަކަށް ބާރުފޯރުވޭނަނާންނަ

ބައެއް މިލިއަން  އެތަށް  ބަނގުރޫޓުވެ  ވިޔަފާރިއެއް  އެތަށް  ހީނަރުވެ،  އިްޤތިާޞދު  ދުނިޔޭގެ  ވަޒީފާތައް އެގޮތުން  ގެ 

  ތް ގެ ޙާލަތަކީ ހެލް  19-ގެއްލިފައިވާކަމަށާއި، އިންޓަރނޭަޝނަލް ލޭބަރ އޯގަނައިޒޭަޝން )އައި.އެލް.އޯ( އިންވެސް ކޮވިޑް 

އެއްކަމަށް  ކްރައިސަސް"  އިކޮނޮމިކް  އެންޑް  މާކެޓް  ލޭބަރ  "މޭޖަރ  އެއީ  ނޫންކަމަށާއި،  އެކަނި  އިމަރޖެންސީއެއް 

 ދަތި ދަނޑިވަޅުގައިވެސް ރާއްޖޭގެ ގިނަ ވިޔަފާރިތަކުން މަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ ރާއްޖޭގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި، މި

އިްޤތިާޞދު ކޮޅަށް ޖަހައި، ވަޒީފާތައް އުފެއްދޭނެ ގޮތަކަށް ކަމަށާއި، މިއަދު ދުނިޔެއާއި ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވެފައިމިވާ  

ކުރުމަށް، ޅޭ ކަމެއް ނޫންކަމަށާއި، އެކަމާއި ގުޅިގެން ޚަރަދު ކުޑަދަނޑިވަޅަކީ އެއްވެސް މީހެއްގެ އިހުމާލަކުން އުފެދިގެން އު

އެއީ  ކުރަމުން އަންނަ ކަމެއް ކަމަށާއި،    އިންވެސް  ، މުޅި ދުނިޔެށް އެޅުމަކީމުވައްޒަފުން މަދުކުރުން ފަދަ ފިޔަވަޅުތަ

 ނޫންކަމަށެވެ. ހަމައެކަނި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ނުވަތަ ރާއްޖެއަށް ދިމާވެގެން އުޅޭ ޙާލަތެއް 
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އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ އިްޤތިާޞދު ހީނަރުވެ    19-މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އިތުރަށް ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ، ކޮވިޑް 3.1

ޢަމަލުކޮށްފައިވާ އެފަރާތުން  ޙާލަތެއްގައި  ގެއްލެމުންދާ  ވަޒީފާ  މުވައްޒަފުންގެ  ޢަދުލުވެރި    ނީ އެތަށް  އެންމެ 

ގޮތަށްކަމަށާއި، މި ޙާލަތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު ތަޞައްވުރުކޮށްފައިވާ ޙާލަތަކަށް ނުވާތީ، މައްސަލަ 

'އިވެލުއޭަޝން'   ވަކިކޮށްފައިވާނީ  މުވައްޒަފުން  ފަރާތުން  ކަމަށާއި،  (evaluation) ރައްދުވި  ހެދުމަށްފަހު  އެއް 

ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުވާނެކަމަށާއި، މައްސަލަ    (unliteral)އްޒަފެއްގެ މައްޗަށް 'ޔުނިލެޓްރަލް'  ރިޒޯޓުގެ އެއްވެސް މުވަ

 )ޢާންމު ިޞއްޙަތުގެ 2020/20ރައްދުވި ފަރާތުން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ އެންމެ ޢަދުލުވެރިކޮށްކަން ާޤނޫނު ނަންބަރު 

 މަށެވެ.( އަށް ބެލުމުން ޔަީޤންވާ ކަ 2020ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ާޤނޫނު 

ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ،   3.2 ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އިތުރުން  ރިޒޯޓު   2020އެޕްރީލް    01އޭގެ  ގައި 

ބަންދުކުރަންޖެހުމާއެކު، ރިޒޯޓުގެ މުޅި ވިޔަފާރިވެސް ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައިވާކަމަށާއި، ކުއްލިއަކަށް މުޅި ދުނިޔެއަށް  

ބުރަހިތަކާ ގުޅިގެން  ކާރިސާއަކާ  ކުންފުންޏަށް ދިމާވެފައިވާ  އެޅުމަށް  ފިޔަވަޅުތައް  ބައެއް  މާލީ  އެކު 

ވަޒީފާގައި ނުދީ  މުސާރަ  މުވައްޒަފުންނަށް  ރިޒޯޓަށާއި   މަޖުބޫރުވެފައިވާކަމަށާއި،  ނެތުމުން  ހަމައެއް  ބަހައްޓާނެ 

'ގުޑްވިލް'   ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި  ގޮތަކަށް  ކުޑަ  އެންމެ  ގެއްލުން  ގޮ  (goodwill)މުވައްޒަފުންނަށް  ތުގައި  އެއްގެ 

މުވައް ދިނުމަށްފަހު  ވަކިޒަފު ބަދަލެއް  މަޖުބޫރުވެފައިވާކަމަށާއި،  ކުން  ގައި    2020ގަސްޓު  އޮ  01އެގޮތުން  ރަން 

އާ ގުޅިގެން ރިޒޯޓުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ރިޑަންޑަންސީ ޕޮލިސީއެއް ާޝއިޢުކުރެވިފައިވާކަމަށާއި، އެއަށްފަހު   19-ކޮވިޑް

އިންސާފުވި ބޭ  މުވައްޒަފަކަށް  މުވައްޒަފުން  އެއްވެސް  ކުރެވުނު  ރިޑަންޑަންޓް  މަްޤަޞދުގައި  ޔަނުދިނުމުގެ 

'އިވެލުއޭަޝން'   އެފަރާތްތަކުގެ  އެގޮތުގެ    (evaluation) ރިޑަންޑްކުރެވިފައިވަނީ  ފުރުމަށްފަހުގަކަމަށާއި،  އެއް 

ފަރާތްވެސް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަކިކުރެވިފައިވާނެކަމަށާއި،   2020ސެޕްޓެންބަރު    08މަތިން  ވަޒީފާއިން  ގައި 

އެފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައިވެސް ރިޑަންޑަންސީ ޕޮލިސީއަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި، މުވައްޒަފުންނާ ދޭތެރޭ  

ފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައިވާނީ މުވައްޒަފުންނާއެކު އެކަންކަމާ ގުޅިގެން މަްޝވަރާކުރުމަށްފަހު އެފަރާތްތަކަށް އަޅާ



 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ޖޭ.އޭ.އާރް.އެޗް މޯލްޑިވްސް  
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އެފަރާތް  ވަޒީފާއިން  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދިނުމަށްފަހުކަމަށާއި،  ނޯޓިސް  ދޭންޖެހޭ 

 އިސާވެސް ކުންފުނިން ދީފައިވާނެކަމަށެވެ. ވަކިކުރެވުނުއިރު އެފަރާތަށް ދޭންޖެހޭ އެންމެހާ ފަ

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި   .4 މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން އެދޭގޮތްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް 

- އިވަނީ ކޮވިޑްދިނުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަކިކުރެވިފަާޤނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ހިންގާފައިނުވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި

ގޮތުން ޢަމަލުކުރެވެން އޮތް އެންމެ ރަނގަޅަށް ޑިއު ޕްރޮސެސް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ރިޑަންޑަންސީ  ގެ ޙާލަތާއި ގުޅޭ 19

ފައިސާއެއް   ނުވަތަ  ބަދަލެއް  ދޭންޖެހޭ  އިތުރަށް  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  އުސޫލުންކަމަށް 

ކަނޑައަޅަ ތެރެއިން  ނެތްކަމަށް  އިމުގެ  ާޤނޫނީ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އިދިނުމަށާއި، 

އާ ގުޅިގެން ދިމާވެފައިވާ އިްޤތިާޞދީ ހީނަރުކަމާއެކު އޮންނާނެ    19-ކަމަށްވާތީ، އެފަރާތް ކުރިން ހުރި ވަޒީފާ ކޮވިޑް

، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަކިކުރެވިފައިވަނީ ާޤނޫނީ އިމުގެ  ތަނެއް ބެލެވޭނެ ހަމައެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި

ތެރެއިންކަމަށްވާތީ، އެފަރާތަށް އަލުން ވަޒީފާ ދިނުމަށް އަންގާނެ ހަމައެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، މައްސަލަ  

ށް ކަނޑައަޅައިދިނުންކަން އިސްވެ  ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ކޮށްދޭންޖެހޭ އިތުރު ކަމެއް ނެތްކަމަ

 ބަޔާންކުރެވުނު މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމަށް ރިޢާޔަތްކުރުމުން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

)ވަޒީފާއާބެހޭ    2008/2ޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންކަމަށް ާޤނޫނު ނަންބަރު  މުވައް .5

އިވާކަމާއި، އެ ސަބަބަކީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްކަމަށް ނުފެންނަ ޙާލަތުގައި ަޝކުވާ އުފުލުމުގެ  ާޤނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފަ

ވަނަ މާއްދާއިން އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބިދީފައިވާއިރު، އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެން   28ޙައްުޤ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ 

 27މަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތެއްގެ ޒިންމާއެއްގެ ގޮތުގައި އެ ާޤނޫނުގެ  މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން ސާބިތުކޮށްދިނު

އޮތުމުން ކަނޑައަޅާފައި  މާއްދާއިން  ޢާމިރު   ،ވަނަ  ވަޒީފާއިން    މުޙައްމަދު  އޭނާ  މައްސަލައިގައި  މި  ހުށަހަޅާފައިވާ 

މޯލްޑިވްސް    ރް.އެޗްޖޭ.އޭ.އާވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ މި މައްސަލަ ރައްދުވި  

 ޒިންމާއެއްކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ 



 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ޖޭ.އޭ.އާރް.އެޗް މޯލްޑިވްސް  
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މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ   ،ޢަދުލުވެރި ފައިޞަލާއަކަށް ވާޞިލުވުމަށްޓަކައި ،މިވާ މައްސަލައިގައި   ހުށަހެޅިފައި .6

ކުންފުންޏަށް ދިމާވެފައިވާ މާލީ ދަތިކަމުގެ ސަބަބުން ރިޑަންޑަންސީ ޙާލަތު   އިން ވަކިކޮށްފައިވަނީރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ

މުސާރައާއި ޢިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި މައްސަލަ  އެ މުއްދަތުގައި    އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންތޯއާއި،    މެދުވެރިވެފައިވާތީ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ާޤނޫނު ނަންބަރު    ،ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނުލިބިވާ ފައިސާއެއް އޮތްތޯއާއި

  ފަރާތުންނާއި މައްސަލަ ރައްދުވިމައްސަލަ ހުށަހެޅި  ބަލަންޖެހޭހިނދު،  )ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( އާ އެއްގޮތަށްތޯ  2/2008

 ދެފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް ނަޒަރުކުރިއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.  ،  ފަރާތުން ހުށަހެޅި ލިޔެކިޔުންތަކަށާއި

ގައި ވަކިކުރިކަން އަންގާ    2020ސެޕްޓެންބަރު    08މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއިން އެފަރާތް   6.1

 ؛( ގައNotice of redundancyި'ނޯޓިސް އޮފް ރެޑަންޑަންސީ' )ދީފައިވާ 

"the resort has no choice but to proceed with the redundancies of employees in certain 

departments due to reduced operational needs caused by the COVID-19 situation and its 

current and expected severe impact on the global hospitality industry. Under such dire 

circumstances, we will not be able to absorb employees into any positions at the resort. The 

company has decided to make your position of HK Attendant in the housekeeping department 

redundant effective from 08th September 2020." 

ކޮވިޑް ލިޔުމުގައި  މި  ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި،  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  މައްސަލަ    19-މިފަދައިން  ގުޅިގެން  ހުށަހެޅި އާ 

 ފަރާތުގެ މަާޤމު ރިޑަންޑަންޓްކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. 

  07ފެތުރި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޕޮސިޓިވްވި ފުރަތަމަ ކޭސް    19-ދުނިޔޭގެ އެކި ަޤއުމުތަކުގައި ހަލުވިކަމާއެކު ކޮވިޑް 6.2

ކޮވިޑް  2020މާރިޗު   އަދި  އިތުރުވަމުން އައިސްފައިވާތީއާއި،  ފެތުރުން  ބަލި  އެ  އަކީ   19-ގައި ފެނުނުފަހުން، 

ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާތީއާއި،    2020މާރިޗު    11ޢިއްޔާއިން  'ޕެންޑަމިކް' އެއް ގޮތުގައި ދުނިޔޭގެ ިޞއްޙަތު ޖަމް 

ނަންބަރު   ާޤނޫނު  ބޮޑުވެފައިވާތީ،  ނުރައްކާ  ފެތުރުމުގެ  ބަލި  އެ  ދާއިރާއެއްގައި  ފުޅާ   2012/7ދިވެހިރާއްޖޭގައި 



 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ޖޭ.އޭ.އާރް.އެޗް މޯލްޑިވްސް  
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ން އިން ފެށިގެ  2020މާރިޗު    12ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން،    33)ޢާންމު ިޞއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ާޤނޫނު( ގެ  

ލަތު ޙާދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދެއްގައި ޢާންމު ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިޢުލާނުކޮށް، އެ  

ގެ ނިޔަލަށް ދެމެހެއްޓުމަށް ނިންމާފައިވާކަން، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ    2021މޭ    4ލަތު  ޙާއެ  ،  ދަމަހައްޓަމުން އައިސް

'ޢާންމު  2020މާރިޗު    12)  1/2020ރީ އޮފް ހެލްތުގެ ނަންބަރު  ގެޒެޓުގައި ާޝއިޢުކުރެވިފައިވާ، މިނިސްޓް  )

 04)  4/2021ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިޢުލާނުކުރާ ަޤރާރު' އާއި، އެ މިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު  

 ަޤރާރު'  ( 'ޢާންމު ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިތުރަށް ދެމެހެއްޓުމަށް އިޢުލާނުކުރ2021ާއެޕްރީލް  

 އިން އެނގެން އޮވެއެވެ. 

ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ޢާންމު ރައްޔިތުންގެ ިޞއްޙަތާއި ރައްކައުތެރިކަމަށްޓަކައި،   19-އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް 6.3

ފިޔަވަޅެއްގެ    2012/7ާޤނޫނު ނަންބަރު   އަޅަންޖެހޭ  ދަށުން  ގެ  ާޤނޫނު(  ިޞއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ  )ޢާންމު 

ާޤނޫނުގެ  ގޮތުން،   ދަށުން،    34އެ  ގެ  )ރ(  މާއްދާގެ  ގޮތެއް    2020މާރިޗު    30ވަނަ  ވަކި  ފެށިގެން  އިން 

އަންގަންދެން އެޅިގެންދިޔަ ފިޔަޅުތަކެއްގެ ގޮތުގައި ރިޒޯޓުތަކާއި ސަފާރީތަކުން މީހުން ދިރިއުޅޭ އެއްވެސް ރަށަކަށް  

ފާރީތަކަށް މީހުން ދަތުރުކުރުން ހުއްޓައިލުމާއި،  މީހުން ދަތުރުކުރުން ހުއްޓައިލުމާއި، ރަށްރަށުން ރިޒޯޓުތަކާއި ސަ

އެއް ރިޒޯޓުން އަނެއް ރިޒޯޓަށް މީހުން ދަތުރުކުރުން ހުއްޓައިލުން ހިމެނޭކަން ހެލްތް ޕްރޮޓެކްަޝން އެޖެންސީގެ  

ދަތުރުކުރުން  2020މާރިޗު    30)  26/2020ނަންބަރު   ދެމެދު  އެހެން ރަށްރަށާ  'ރިޒޯޓުތަކާއި ސަފާރީތަކުން   )

 އިލުމަށް އެންގުން' އިން އެނގެން އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ހުއްޓަ

ގެ ޙާލަތާއި ގުޅިގެން ރާއްޖެއާއި ދުނިޔޭގެ އިްޤތިޞާދަށް    19މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެފަރާތުގެ ޖަވާބުގައި ކޯވިޑް   6.4

ލިމިޓެޑަށް ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް  ޖޭ.އޭ.އާރް.އެޗް  ގުޅިގެން  މަޑުޖެހުމާއި  އެކަމުގެ  އައިސްފައިވާ  ވެސް 

ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށް ރިސޯޓްތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރާ   އަސަރުކޮށްފައިވާކަމަށާއި، ރިސޯޓްތަކުގެ އާމްދަނީ ބިނާވެފައިވަނީ 

ގެ ސަބަބުން ފަތުރުވެރިން އައުން މުޅިން ހުއްޓުމާއި ގުޅިގެން     19ފަތުރުވެރިންގެ މައްޗަށްކަމަށްވެފައި، ކޯވިޑް  



 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ޖޭ.އޭ.އާރް.އެޗް މޯލްޑިވްސް  
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ސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ރިޒޯޓުތަކަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ އެންމެހާ މަގުތައް ބަންދުވެފައިވާކަން  ޖޭ.އޭ.އާރް.އެޗް މޯލްޑިވް 

 ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

ފަރާތްތަކުގެ  6.5 އެހެނިހެން  ޒިޔާރަތްކުރާ  ރިޒޯޓަށް  ފަތުރުވެރިންނާއި  ލިބިގެންދަނީ،  ޢާމްދަނީ  ރިޒޯޓުތަކަށް 

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

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

ދަތުރުކުރުމާ މީހުން  ރިޒޯޓުތަކާއި ސަފާރީތަކަށް  ރަށްރަށުން  ދަތުރުކުރުމާއި،  މީހުން  ރަށަކަށް  އެއް  އެއްވެސް  އި، 

  1/2020މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ނަންބަރު  ރިޒޯޓުން އަނެއް ރިޒޯޓަށް މީހުން ދަތުރުކުރުން ހުއްޓައިލެވުނުކަން  

އާއ2020ިމާރިޗު    12) ަޤރާރު'  އިޢުލާނުކުރާ  ޙާލަތު  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި  ިޞއްޙަތުގެ  'ޢާންމު  ހެލްތް  (   ،

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

ވަޒީފާ   ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އޮންނައިރު،  އެނގެން  އިން  އެންގުން'  ހުއްޓައިލުމަށް  ދަތުރުކުރުން  ދެމެދު 

ކީ، ާޤނޫނު އަދާކުރަމުންއައި ރިސޯޓަށް ފަތުރުވެރިންނަށް އަރާ ފޭބުން މަނާކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮތް މި ޙާލަތަ

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

އާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވިޔަފާރިއަށް ނުރަނގަޅު އަސަރުކޮށް،   19-ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، ކޮވިޑް 

ވި ފަރާތަށް ލިބެމުންއައި އާމްދަނީ ދަށްވެ، އެ އާމްދަނީން މުވައްޒަފުންނަށް  އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން މައްސަލަ ރައްދު

ކުރިން ދެމުން އައިސްފައިވާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ދެމުން ނުގެންދެވޭ މިންވަރަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ  

 ވިޔަފާރިއަށް އަސަރުކޮށްފައިވާ ޙާލަތެއްކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ. 

ެގ ބިަލަމުޑަކުމެގ ަސަބުބން    19- ުހށެަހޅަިފިއިމާވ ަމްއސަަލިއަގިއ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރަތެގ ިވޔާަފިރައްށ ޮކިވްޑ 6.6

ަމްއސަަލ   ުގޅެިގްނ  ަދިތަކާމއި  މީާލ  ަޢމުަލޮކށަްފިއވާ    ުހށެަހިޅ ިލބަިފިއާވ  ިރަޑްނަޑންްޓުކުރުމގިައ  ަމާޤުމ  ަފާރތެުގ 

 ؛  ުއޞަޫލްށ ބާަލިއުރ
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  ޢަދުުލެވިރ   ަވިކކޮށަްފިއަވީނ  ަވޒާީފިއްނ  މަުވްއޒުަފ  ަމްއސަަލެއްއަގިއ،   ުހށެަހޭޅ   ަވިކކްޮށގްެނ  ާފިއްނަވީޒ  ުމަވްއޒަަފުކ 6.6.1

ުޢްނުޞެރްއ ުފރަިހަމާވްނޖޭެހަކާމިއ، ެއއީ    ެދ  ބުެލުމގިައ  ޮއެވެގނޯްތ   ަސބެަބްއ  ެއކީަށެގނާްވ  ުނަވަތ   ިންނުމަމުކްނޯތ 

 (procedural fairness)ިއުޖރީާއ ޢަދުުލެވިރަކްނ  އިަދ   (substantive fairness)ަމުއޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރަކްނ  

-HC/2011ާއއި    HC-A/24/2010ާޤިއުމުކެރވަިފިއޭވޯތ ބުެލްނަކްނ، ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ަންނަބުރ  

A/134    ްަޤިޟްއާޔިއްނ އެނޭގކާަމިއ، ިމޮގުތން ަމުއޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރަކަމީކ، ުމަވްއޒުަފްނ ަވޒާީފއްިނ ަވިކުކުރަމށ

ޢަދުުލެވިރ ަވޒާީފ ުހއަްދުކރާފަަދ  ަވިކުކުރަމްށ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ  ައާސަސީކ  ިޚާޔުރުކރާ  ަފާރަތުކްނ  ޭދ 

ުޢްނުޞުރތައް   ެއްނމަެހއި  ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ަދުށން  ައާސެސްއގެ  ިޚާޔުރުކާރ  ެއ  އުިތުރން  ަސަބަބކްަށުވުމެގ 

ޢަދުުލ ިއުޖާރއީ  އެނޭގަކާމިއ،  ބުެލްނަކން  ަވޒާީފިއން  ުފރަިހަމވަެފިއޭވޯތ  ުމަވްއޒަފުަކ  ާޤިއުމުކުރަމީކ،  ެވިރަކްނ 

ބުެލުމަގިއ ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ   ބަަލންޖޭެހ ބުެލްނަތއް  ިންނުމމަަކްށ ާވޞުިލުވަމްށަޓަކއި  ަވިކުކުރަމްށ ޢަދުުލެވިރ 

ެދްނެނުވނު   ިއްސވެ  ިންނަމވަާފިއާވ  ަހިއޯކޓްުނ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ުފރަިހަމުކުރްނކްަނ،  ިއުޖާރައުތަތްއ 

ޮއްނަނަކން  ަޤިޟްއ ެއނގްެނ  ަމްއސަަލަތުކްނ  އެެހްނ  ާބަވުތެގ  ިމ  ިންނަމވަާފިއާވ  ޯކޓުން  ެއ  ާޔަތުކްނާނިއ 

ފަާހަގުކެރެވެއެވ. އެެހްނަކުމްނ، ިމ ަމްއސަަލިއަގިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރމަުގިއ ަމުއޟޫޢީ  

ަފިއާވަކްނ ާސިބުތކޮށިްދުނަމީކ ަމްއސަަލ ރައުްދިވ ަފާރތުން  ޢަދުުލެވިރަކާމިއ ިއުޖާރީއ ޢަދުުލެވިރަކްނ ާޤިއުމުކެރިވ

 އުފަުލްނޖޭެހ ިޒްނާމެއްއަކްނ ެއނެގްނ ޮއެވެއެވ. 

 ؛ަވނަ ާމއާްދެގ )ނ( ަގިއ  21)ވަޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނ( ެގ    2/ 2008ާޤޫނުނ ަންނަބރު   6.6.2

ނުވަތަ ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތެއް   ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް، ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ހިންގާ ވިޔަފާރިއެއް   )މި މާއްދާގެ )ހ "

ގެންނަ ބަދަލަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ މާލީ ޙާލަތު   ހުއްޓާލަންޖެހުމާ ގުޅިގެން، ނުވަތަ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ހިންގުމަށް 

 އުނިކުރަންޖެހުމުގެ ސަބަބުން، މި މާއްދާގެ )ބ( ގައި ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން  މެއް ދަށްވުމާ ގުޅިގެން މަޤާ

ވަކިކުރެވިދާނެ  ވަޒީފާއިން  ބޭނުމަށްޓަކައި  މާއްދާގެ  މި  ވަކިކުރުމަކީ،  ވަޒީފާއިން  ކަމުގައި   މުވައްޒަފަކު  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ 

 ".ބެލެވޭނެއެވެ 
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 ؛ފައިވާކަމާއި، އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު މާއްދާގެ )ރ( ގައިމިފަދައިން ބަޔާންކޮށް 6.6.3

ނިޔަތުގައި، އަދި ވަކި   "މި މާއްދާގެ )ނ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، އެ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް، އެފަދައިން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ހެޔޮ 

ނިޔަތުގައި  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފުންތަކެއް  ނުވަތަ  ފަރާތުގެ   މުވައްޒަފެއް  ވަޒީފާދޭ  ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ  ނޫންކަން 

 ".ޒިންމާއެކެވެ 

 ަޤިޟއްޔާގައި،  HC-A/89/2011ނަންބަރު  ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެމިފަދައިން ބަޔާންކުރެވިފައިވާއިރު،  6.6.4

)ނ( ތިންވަނަކަމަކީ، ވިޔަފާރީގެ ނަފާ ހޯދުމުގެ ގޮތުން ހިންގާ ކުންފުނިތަކުގައި، އެކުންފުނިތައް ހަރުދަނާކޮށް، ނަފާ އިތުރުވާނޭ    " 

އް  ގޮތެއްގެމަތިން ހިންގުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ކުންފުނި ރީސްޓްރަކްޗަރ ކުރުން ފަދަ ކަމަކަށްޓަކައި މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފުންތަކެ

ޙާލަތެއްގައި  ދޫކޮށް  މިފަދަ  އަދި  ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭކަމާއި،  މެދުވެރިވެދާނެކަމަށް  ޙާލަތު(  )ރިޑަންޑަންސީގެ  ޙާލަތެއް  ލަންޖެހޭފަދަ 

  މުވައްޒަފުން ދޫކުރެވެން ނެތްނަމަ އެކަމަކީ އެފަދަ ކުންފުނިތަކުގެ ވިޔަފާރިއަށް ހުރަސްތަކެއް މެދުވެރިވެ، ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރިއަށް 

އަތުވެދާނެފަދަ ސަބަބެއްކަމުގައި ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭކަމާއި، ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގައި ވެސް އަދި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން  ހީނަރުކަމެއް  

އަދި   ނުވިނަމަވެސް،  ޤާއިމުކޮށްފައި  އުޞޫލެއް  އެއްވެސް  ގުޅޭގޮތުން  އާއި  "ރިޑަންޑަންސީ"  ވެސް  ގަވާއިދެއްގައި  ހެދިފައިވާ 

ޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނެތްނަމަވެސް،  "ރިޑަންޑަންސީ" ގެ ޙާލަތަކީ މުވައް

ކަމެއް   ދަށްވުންފަދަ  ޙާލަތު  މާލީ  ކުންފުނީގެ  ނުވަތަ  ކުރުމަށް  ރީސްޓްރަކްޗަރ  ކުންފުނިތައް  ހިންގޭ  ނަފާހޯދުމަށް  ވިޔަފާރީގެ 

، އެފަދަ ޙާލަތުގައި މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފުންތަކެއް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ  މެދުވެރިވެގެން މުވައްޒަފަކު ދޫކޮށްލަން ޖެހިއްޖެނަމަ 

މި   ނަމަވެސް  ބެލެވިދާނެކަމާއި،  ސަބަބެއްކަމުގައި  އެކަށީގެންވާ  އޮތް  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ވަކިކުރުމަކީ، 

އެފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެފައިވޭތޯއާއި، އެކަން  ސަބަބަށްޓަކައި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ ކުރުމުގައި ޙަ  ޤީޤަތުގައި ވެސް 

ކޮށްފައިވަނީ ކުންފުނީގެ ހެޔޮނިޔަތުގައިތޯއާއި، އަދި މިއީ ވަކި މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފުންތަކެއް ކަނޑައެޅިގެން ވަޒީފާއިން  

، އަދި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާނެ މުވައްޒަފުން ކަނޑައެޅުނު  ބޭއިންސާފުން ވަކިކުރުމަށްޓަކައި ކޮށްފައިވާ ކަމެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯއާއި 

 (substantive fairness)ގޮތަކާއި، އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ނިންމި ނިންމުމުގައި މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި  

 " ށަވަރުވާން ޖެހޭނެއެވެ. އިވޭތޯ ބަލާ އެކަންކަން ކަ ޤާއިމުކޮށްފަ   (procedural fairness)އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން  



 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ޖޭ.އޭ.އާރް.އެޗް މޯލްޑިވްސް  
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ަޤިޟއްޔާގައި   6.6.5 ދެންނެވުނު  އިސްވެ  އޮންނަކަމާއި،  އެނގެން  ކަނޑައަޅާފައިވާކަން  ބަޔާންކޮށް  ޢިބާރާތުން  މި 

ގެ ޙާލަތުގައި މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން    (redundancy)ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޫޞލަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ރިޑަންޑަންސީ  

 ؛ ަޤިޟއްޔާގައި HC-A/180/2011ޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު ވަކިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ދިވެހިރާއް 

...ވިޔަފާރިއަށް ނުވަތަ އިޤްތިޞާދަށް ކުރިމަތިވާ ޚާއްޞަ ޙާލަތްތަކުގައި، ކުންފުނިތަކުން މުވައްޒަފުން މަދުކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި    " 

މުވައްޒަފުން   ރިޑަންޑަންޓްވާ  ކުރުމުގައި،  ކުރާ  ކުންފުނި ރީސްޓްރަކްޗަރ  ހޯދުމަށްޓަކައި  އިތުރުވާނެ  ނަފާ  ކުންފުންޏަށް  ނުވަތަ 

ކުރުމުގެ ކުރިން، މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ ކުރުން ޢަދުލުވެރިކުރުވުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން  ވަޒީފާއިން ވަކި 

 (procedural fairness)އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން  (substantive fairness)ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި 

އެކުންފުންޏަކު  އިނގިރޭސިވިލާތް،  ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި  ފިޔަވަޅުތަކެއް،  އަޅަންޖެހޭ  ނުވަތަ  ގޮތްތަކެއް  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  ން 

ޤާނޫނުތަކުގައާއި،   ޢަމަލުކުރަމުންދާ  މުޖުތަމަޢުތަކުން  ދިމިޤްރާތީ  ހުޅުވިގެންވާ  ފަދަ  ނިއުޒީލަންޑް  އަދި  އޮސްޓްރޭލިއާ 

ޓަރމިނޭ  ގެ  )އައި.އެލް.އޯ(  އޮގަނައިޒޭޝަން  ލޭބަރ  ކޮންވެންޝަން  އިންޓަރނޭޝަނަލް  އެމްޕްލޯއިމަންޓް  އޮފް    1982ޝަން 

ރެކޮމެންޑޭޝަން  158)ނަންބަރު   އެމްޕްލޮއިމަންޓް  އޮފް  ޓަރމިނޭޝަން  އާއި  ކަމާގުޅޭ  166)ނަންބަރު    1982(  ފަދަ   )

 " ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކުގައި ކަނޑައެޅި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި...  

 އިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ.ކަނޑައަޅާފަ ބަޔާންކޮށް ޢިބާރާތުން މި

ފަރާތުން   (redundancy)ޑަންޑަންސީ  ރި 6.6.6 ވަޒީފާދޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފުން  ޙާލަތުގައި  ގެ 

ޢަދުލުވެރިކަން މައުޫޟޢީ  އިސްވެދެންނެވުނު    (substantive fairness)  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ގުޅޭގޮތުން  އާ 

 ؛ ަޤިޟއްޔާގައި  HC-A/180/2011ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ދެންނެވިފައިވާ   "  އިސްވެ  ކަމާގުޅޭ  ...  ޤާނޫނުތަކުގައާއި،  ޢަމަލުކުރަމުންދާ  މުޖުތަމަޢުތަކުން  ދިމިޤްރާތީ  ހުޅުވިގެންވާ  ފަދަ 

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކުގައި ކަނޑައެޅި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޞޫލުތަކުގެ އަލީގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ  

ޢާ ނަޒަރުކުރާއިރު،  ޤާނޫނަށް  ވަކިކުރާ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ރިޑަންޑަންޓްވެގެން  ގޮތުން،  އުޞޫލެއްގެ  ންމު 

މުވައްޒަފުން   ރީސްޓްރަކްޗަރކޮށް  ކުންފުނި  ބެލެވޭނީ،  ޤާއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް  ޢަދުލުރެވިކަން  މައުޟޫޢީ  ވަކިކުރުމުގައި 

ކުންފުންޏަ  ވެސް  ޙަޤީޤަތުގައި  ނިންމުމަކީ  ނިންމި  އިޤްތިޞާދީ  ރިޑަންޑަންޓްކުރުމަށް  ކުރިމަތިވެފައިވާ   (economic)ށް 

 ސަބަބުތަކަށްޓަކައި، ކުންފުނިން ހެޔޮނިޔަތުގައި ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްކަމަށް ވާނަމަކަމާއި، ... " 
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މިފަދައިން  ފާހަގަކުރެ  ކަނޑައަޅާފައިވާކަން  ބަޔާންކޮށް  ޢިބާރާތުން  މި ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ވޭއިރު، 

 ޢަމަލުކޮށްފައިވޭތޯ ބަލާއިރު، އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

ކުންފުނިން   6.6.7 ރައްދުވި  އޮފް   2021މާރިޗު    21މައްސަލަ  ބޯޑް  އޮފް  'ރިޒޮލިއުަޝން  ފާސްކޮށްފައިވާ  ގައި 

ލިމިޓެޑް' ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް  ޖޭ.އޭ.އާރް.އެޗް  އޮފް  ޞަފްޙާގެ    6ގެ    ޑިރެކްޓަރސް  ވަނަ     3ވަނަ 

 ؛ރުގައިނަންބަ

"Resolved that the general manager of the resort, Ms. Karen Pauline Merrick, shall 

hereby be authorized and approved to implement all steps necessary In respect of 

operations, human resources and other matters of the resort to bring into effect the 

above decision of the board of directors, including but not limited to: 

a) Reducing the workforce on the resort based on manpower requirements in a manner 

that she sees fit. 

b) Termination of third party contracts with service providers in a manner that she sees 

fit; and  

c) To do and carry out all the other steps as necessary to implement the above decision 

of the board of directors." 

ގައި ފާސްކޮށްފައިވާ ބޯޑް   2021މާރިޗު    21ބަޔާންކުރެވިފައިވާއިރު، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  މިފަދައިން  

ރިޒޮލިއުަޝނުން، ކުންފުނީގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރަށް މުވައްޒަފުން މަދުކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ އެންމެހާ ފިޔަވަޅުތައް 

 އެޅުމުގެ ބާރު ދީފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. 

އިން   6.6.8 މޯލްޑިވްސް  މަނަފަރު  އަށް   2020އޮގަސްޓު    17ޖޭ.އޭ  އެސޯސިއޭޓްސް"  ޖޭ.އޭ.އެމް  "އޯލް  ގައި 

 ފޮނުވާފައިވާ 'މެމޯ' ގައި 



 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ޖޭ.އޭ.އާރް.އެޗް މޯލްޑިވްސް  
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however, despite our best efforts, redundancies are unavoidable under the current 

circumstances as there is no demand or requirement for certain positions due to law 

operational needs and the resort’s financial situation due to COVID-19 situation. under 

such dire circumstances, the resort has no choice but to reduced operational needs 

caused by the COVID-19 situation. 

Kindly observe the attached policy of redundancy, and reach out to your line manager, 

Director of human resources or general manager…" 

މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އިސްވެ ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މެމޯގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 'ރިޑަންޑަންސީ ޕޮލިސީ'  

ޖޭ.އޭ  2020އޮގަސްޓު    01) އަކީ  މުވައްޒަފުން ރިޑަންޑަންޓް (  ވަޒީފާއަދާކުރާ  ގައި  މޯލްޑިވްސް  މަނަފަރު 

ކުރެވޭނެ އުޞޫލު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕޮލިސީއެއްކަން އިނގެން އޮންނަކަމަށާއި، މި އުޞޫލުގައި ހުރިހާ މުވައްޒަފުން  

އެކަން   މުވައްޒަފުންނަށް  ހުރިހާ  ދާއިރު،  ކުންފުނި  ރިޑަންޑަންސީއަށް  ކަމަށާއި،  މެމޯއަކުން  އެކުލެވޭ 

އެ  ކަނޑައަޅައި،  މަާޤމުތައް  ބޭނުންވާ  ރިޒޯޓަށް  އިޚްތިޔާރުކުރުމުގައި  މުވައްޒަފުން  އަންގަންވާނެކަމަށާއި، 

ރިޑަންޑަންޓްކުރަންޖެހޭ   ބަދަލުކޮށް،  ބަލައި  ނެތްގޮތަށް  ހުރި  މަސައްކަތް  މުވައްޒަފުންގެ  މަާޤމުތަކަށް 

މަ ބެލުމަށް  ފެންވަރު  ދިނުމުގެމުވައްޒަފުންގެ  ކުރެވޭ  ނިޒާމެ  ރކް  ރިޑަންޑަންޓް  އެފަދައިން  ާޤއިމުކޮށް،  އް 

ފައިސާގެ   ރިޑަންޑަންސީގެ  ދޭންޖެހޭ  މުވައްޒަފުންނަށް  މީގެއިތުރުން  ކަނޑައަޅަންވާނެކަމަށާއި،  މުވައްޒަފުން 

 ވާހަކަވެސް މި އުޞޫލުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވެއެވެ. 

ފަރާތުން   6.6.9 ހުށަހެޅި  ހުށަ   2021ނޮވެންބަރު    9މައްސަލަ  ފަރާތްތަކުން ގައި  ހުށަހަޅާ  "މައްސަލަ  ހަޅާފައިވާ 

ގެ   ބަޔާން"  ދެވަނަ  އަދި    2.7ހުށަހަޅާ  މެމޯ  ބަޔާންކުރެވުނު  އިސްވެ  ލިޔެކިޔުންތައް  މި  ނުކުތާގައި  ވަނަ 

އެފަރާ ޕޮލިސީ  އިރަކު    ތަށްރިޑަންޑަންސީ  ލިޔެކިޔުންތައްޙިއްސާއެއްވެސް  މި  އަދި    ކުރެވިފައިނުވާކަމަށާއި 

ޖަނަވަރީ    06ފައިނުވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ،  ށްކޮޙިއްސާ ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސް އެޕް މެދުވެރިކޮށް ނަމަވެސް  

ގެ ނަމުގައި ހަދާފައިވާ   ((JAM FAMILYގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން "ޖޭ.އޭ.އެމް ފެމިލީ"    2022



 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ޖޭ.އޭ.އާރް.އެޗް މޯލްޑިވްސް  
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ށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް ވައިބަރ ސްކްރީން ޮޝޓް  ކޮޙިއްސާވައިބަރ ގްރޫޕެއް މެދުވެރިކޮށް މި ލިޔެކިޔުންތައް  

އިންކާރުކޮށްފައިނުވާ ފަހުން  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މިކަމަށް  ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި،  ން  ކައެއް 

ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް )މިހާރު މިފަރާތުގެ މަާޤމަކީ    ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މީގެއިތުރުން

ގެ    allusers.jamresorts.com  ގައި    2020އޮގަސްޓު    17އޮފް ޓެލެންޓް އެންޑް ކަލްޗަރ(  ޑިރެކްޓަރ  

ލިޔުމެއް   އަންގައިދޭ  ފޮނުވާފައިވާކަން  ޕޮލިސީ  ރިޑަންޑަންސީ  ފަރާތުން އީމެއިލްއަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

)ކުރީގެ ޑިރެކްޓަރ    ކަލްޗަރ  މައްސަލަ ރައްދުވި ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރ އޮފް ޓެލެންޓް އެންޑް  ހުށަހަޅާފައިވާއިރު،

ގައި ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި އެފަރާތުން ހުރިހާ މުވައްޒަފުން    2022ޖަނަވަރީ    05  އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް(

އެކުލެވޭހެން ހަދާފައިވާ އީމެއިލްއަށް ރިޑަންޑަންސީ ޕޮލިސީ ފޮނުވާފައިވާނެކަމަށާއި، އަދި ހުރިހާ މުއްވައްޒަފުން  

އަ މެމޯ  ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  އިސްވެ  ގްރޫޕްއަށް  ވައިބަރ  ހަދާފައިވާ  ޕޮލިސީ  ހިމެނޭހެން  އެޗް.އާރު  ދި 

ރައްދުދީ،  ޙިއްސާ ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަޔާނަށް  މި  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  ކޮށްފައިވާކަމަށް 

ފާހަގަކުރެވެއެވެ.އިންކާރުކޮށްފައިނުވާކަ ރައްދުވި    ން  މައްސަލަ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެހެންކަމުން 

އިވާކަމުގެ މެމޯ އަދި ޕޮލިސީ ނުލިބޭކަމަށް އެފަރާތުން ބުނެފައިވާ ކުންފުނިން ރިޑަންޑަންސީއަށް ދާން ނިންމާފަ

ނަފީ ލިޔެކިޔުންތައް   ވެގެންދާފަދަބުނުން  އެ  އެފަރާތާ  ހުށަހަޅާ،  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ހެކި  ކިތާބީ 

ށް މި  ރާތައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މި ލިޔެކިޔުންތައް ފޮނުވާ، އެފަކޮށްފައިވާކަން ސާބިތުކޮށްދީފައިވާތީ، މަ

 ބުރަވެވެއެވެ. ލިޔެކިޔުންތައް ލިބިފައިވާކަމަށް ބަލަންޖެހޭކަމަށް 

ަޤިޟއްޔާގައި، ރިޑަންޑަންސީގެ ޙާލަތަކީ ވަޒީފާއިން    HC-A/180/2011ނަންބަރު  ހައިކޯޓުގެ    ދިވެހިރާއްޖޭގެ 6.6.10

މުވައްޒަފުން ވަކި ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްކަމަށް ބެލިދާނެކަމަށް ބަޔާންކުރެވިފައިވާއިރު، މުވައްޒަފުން  

 ؛މަށާއިރިޑަންޑަންޓު ކުރެވެނީ )ހ( ޙަީޤަޤތުގައިވެސް އެފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެގެންކަން ކަށަވަރު ކުރަންވާނެކަ

ނިޔަތުގައިތޯއާއި ހެޔޮ  ކުރީ  އެކަން  މުވައްޒަފުންތަކެއް    ؛)ށ(  ނުވަތަ  މުވައްޒަފަކު  ވަކި  އެކަމަކީ  )ނ( 

ވަޒީފާއިން   ބޭއިންސާފުން  ބަލަންވާނެކަމަށާއިވަ ކަނޑައެޅިގެން  ކަމެއްތޯ  ކޮށްފައިވާ  )ރ(   ؛ކުކުރުމަށް 
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ށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  މުވައްޒަފުން ކަނޑައެޅުނު ގޮތް ބަލަންވާނެކަމަރިޑަންޑަންޓްކޮށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާނެ  

ފަރާތުގެ 'ޓީމް މެމްބަރ   ރައްދުވި  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މިފަދައިން ޢަމަލުކޮށްފައިވޭތޯ ބަލާއިރު، މައްސަލަ

އެއް   (Team member performance assessment form)  ޕަރފޯމެންސް އެސެސްމަންޓް ފޯމް'

މާރކްސްކަމާއި، މިއީ  2.1އިން    5 ފަރާތަށް ލިބިފައިވަނީހުށަހެޅި  މި ފޯމުން މައްސަލަ    ކަމާއި،ށަހަޅާފައިވާހު

 performance are marginally)ނަ މިންގަނޑު  ފެންވަރު ކިރިޔާ ފުދޭ މިންވަރަށް ހުންމަސައްކަތުގެ  

acceptable)  ަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް މިފަދައިން މާރކްސް  ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މައްސ

ނާއިންސާފު ހޮވާފައިވަނީ  އެފަރާތް  ނިޔަތުގައިތޯ ލިބިފައިވާއިރު،  ކުރުމުގެ  ރިޑަންޑަންޓް  އެފަރާތް  ސީދާ  ން، 

ފަރާތްތައް  ބެ ލިބިފައިވާ  މާރްކް  ފޯމުން  އިވެލުއޭަޝން  ޕަރފޯމެންސް  ދަށުން  އެފަރާތަށްވުރެ  ލުމަށްޓަކައި 

ރިޑަންޑަންށްކޮށްފައިވޭތޯ ބަލާއިރު، މައްސަލަ ރައްދުވި ރިޒޯޓުގެ ހައުންކީޕިންގ ޑިޕާޓްމަންޓްގެ 'ޕަރފޯމެންސް  

( ގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ވުރެ  (performance assessment scoreސްމަންޓް ސްކޯރ'  ސެއެ

އިވާކަން މި ލިޔުމުން އިނގޭކަން ފާހަގަކުރެވޭ  ދަށުން މާރްކްލިބިފައިވާ ދެފަރާތުގެ މަާޤމުވެސް ރިޑަންޑަންޓްކޮށްފަ

ވަޒީފާއިން  ސަބަބަ އަދާކުރަމުންދިޔަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ށްޓަކައި، 

ރިޑަންޑަންޑްކޮށްފައިވަނީ، ނުނިޔަތެއް އޮވެ، ސީދާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ރިޑަންޑަންޓް ކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި 

 ނގެން އޮވެއެވެ. ނޫންކަން އި

ކޮވިޑް 6.6.11 ފަރާތަށް  ރައްދުވި  ސާބިތުވާއިރު،  19-މައްސަލަ  ކުރިމަތިވެފައިވާކަން  ދަތިކަން  މާލީ  ސަބަބުން   ގެ 

ސެޕްޓެންބަރު   08މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއިން އެފަރާތް ވަކިކޮށްފައިވަނީ، އެފަރާތަށް  

ވަކިކުރިކަން    2020 ވަޒިފާއިން  )ގައި  ރެޑަންޑަންސީ'  އޮފް  'ނޯޓިސް  ދީފައިވާ   Notice ofއަންގާ 

redundancy ްކުންފުންޏަށ ރައްދުވި  މައްސަލަ  ހަީޤަޤތުގައިވެސް  ޙާލަތު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ލިޔުމުގައި   )

މައްސަލަ  ދިމާވެފައިވާތީ ކަމަށާއި،  ބެލުމަށްފަހު  ފެންވަރު  އެފަރާތުގެ  ދަށުން  އިޖުރާއަތްތަކެއްގެ  ޢަދުލުވެރި   

މައްސަލަ  ހުށަ ސީދާ  އޮވެ،  ނުނިޔަތެއް  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  އެފަރާތް  ވަޒީފާއިން  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ފަރާތް  ހެޅި 
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އަދާކުރަމުންދިޔަ   އެފަރާތް  އިނގެންއޮތަތީ،  ނޫންކަން  ބޭނުމުގައި  ކުރުމުގެ  ރިޑަންޑަންޓް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި 

ޢަދުލުރިޑަންޑަންޓްކޮށްފައިވަނީ  އެފަރާތް  ވަޒީފާއިން    (substantive fairness)ވެރިކަން  މައުޫޟޢީ 

 ާޤއިމުކުރުމަށްފަހު ކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ. 

 ފަރާތުން   ވަޒީފާދޭ  ވަކިކުރުމުގައި   ވަޒީފާއިން   މުވައްޒަފުން  ޙާލަތުގައި  ގެ(  redundancy)  ރިޑަންޑަންސީ .7

  ޙާލަތްތަކުގައި   އާންމު  ާޤއިމުކުރެވިފައިވާކަމުގައި(  procedural fairness)  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ

  ނަންބަރު   ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ފުރިހަމަކޮށްފައިވާނަމަކަން  އިޖުރާއަތުތައް  އަންނަނިވި  ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ   ކަނޑައެޅޭނީ

2011/HC-A/180  ްއޮވެއެވެ އެނގެން ަޤިޟއްޔާއިނ . 

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

 ؛އަންގާފައިވުން  ކުރިއާލައި   މުވައްޒަފުންނަށް  ކުންފުނީގެ  ،ވަކިކުރަންޖެހިފައިވާކަން  ވަޒީފާއިން  ރިޑަންޑަންޓްކޮށް

 އަދި 

 ވަކިކުރެވޭ  ފާއިންވަޒީ   ކުންފުނީގެ  ސަބަބުން  ރިޑަންޑަންޓްވުމުގެ   ބަޔަކު  ތެރެއިން  މުވައްޒަފުންގެ  ކުންފުނީގެ .2

  ކުންފުނީގެ  ކޮބައިކަން  އުޞޫލުތަކަކީ  އިޖުރާއަތުތަކާއި  ޢަމަލުކުރާނެ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފުން

 އަދި  ،އަންގާފައިވުން ކުރިއާލައި މުވައްޒަފުންނަށް

  ާޤނޫނުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ރިޑަންޑަންސީއަކީ   ،ވަކިކުރެވޭނީ  މުވައްޒަފުން  ވަކިކުރެވޭ   ސަބަބުން  ރިޑަންޑަންޓްވުމުގެ  .3

  ، ބަލައިގެންކަމަށްވުމާއެކު  ސަބަބެއްކަމަށް  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކުރެވޭފަދަ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ދަށުން

  މާއްދާގެ  ވަނަ  21  ާޤނޫނުގެ  ބެހޭވަޒީފާއާ  ،ކުރީން  ކިކުރުމުގެވަ  މުވައްޒަފު  ވަކިކުރެވޭ  ސަބަބުން  ރިޑަންޑަންޓްވުމުގެ 

 އެ  ނުވަތަ  ނޯޓިސް  ދޭންޖެހޭ  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ   22  ާޤނޫނުގެ  އެ  ،މުވައްޒަފުންނަށް  ވަކިކުރެވޭ  ދަށުން

 އަދި  ،ދީފައިވުން  ފައިސާ ބަދަލުގައި ދިނުމުގެ ނޯޓިސް ދަށުން މާއްދާގެ  ވަނަ 25 ާޤނޫނުގެ
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21 ގެ  18 ޞަފްޙާ      
 

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

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

 

  ކުންފުނިން  ދިނުމަށް  ޢިނާޔަތްތަކެއް  ޚާއްަޞ  މުވައްޒަފުންނަށް   ވަކިކުރެވޭ  ވަޒީފާއިން   ރިޑަންޑަންޓްވެގެން .4

  ކުންފުނީގެ  ،ކަނޑައެޅި  ކުރިން  މިންގަނޑުތައް  ލިބިދެވޭނެގޮތާއި  ޢިނާޔަތްތައް  އެ  ،ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ

 . އެންގިފައިވުން މުވައްޒަފުންނަށް

މި ރިޕޯޓުގެ    މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯ ބަލާއިރު،އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު އެންމެހާ ކަންކަން    7.1

ބަޔާންކޮށްފައި  7.5.5 ނުކުތާގައި  ރިޑަންޑަންސީގެ  ވަނަ  ކުންފުންޏަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ވާފަދައިން، 

  2020ގަސްޓު  އޮ  18ޙާލަތުމެދުވެރިވެފައިވާކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ހިމެނޭހެން ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް  

  ބަޔަކު   ތެރެއިން  މުވައްޒަފުންގެ  ކުންފުނީގެ ހަމަ މި ތާރީޚުގައި    މެމޯއަކުން ކުރިއާލައި، އަންގާފައިވާކަމާއި،  ގައި  

  ޢަމަލުކުރާނެ   ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފުން  ވަކިކުރެވޭ  ފާއިންވަޒީ  ކުންފުނީގެ  ސަބަބުން  ރިޑަންޑަންޓްވުމުގެ

މުވައްޒަފުންނާ   ކޮބައިކަން  އުޫޞލުތަކަކީ   އިޖުރާއަތުތަކާއި ޕޮލިސީއެއް  ރިޑަންޑަންސީ  ބަޔާންކޮށްދޭ 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން އަންގާ މި ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވާ 'ނޯޓިސް  ކޮށްފައިވާކަމާއި،  ޙިއްސާ

ގޮތުގައި    02ރާތަށް  ގައި އެފަ  (notice of redundancy)އޮފް ރިޑަންޑަންސީ'   މަހުގެ ނޯޓިސް ފައިސާގެ 

USD 876.00  ްޓް )އަށްސަތޭކަ ހަތްދިހަ ހަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު( ދެވޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އަދި ރިޑަންޑަނ 

)ހަތަރުސަތޭކަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު( ދިނުމަށް    USD 400 ކުރެވޭ މުވައްޒަފަށް ދެވޭ ޙާއްސަ ޢިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި  

ބަޔާންކޮށް ާޤނޫނުގެ  ،  ފައިވާއިރުނިންމާފައިވާކަމަށް  ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވަޒީފާއާބެހޭ  ވަނަ މާއްދާގެ    25މައްސަލަ 

ފައިސާ   ނޯޓިސްއަށްވާ  ލިބެންޖެހޭ  ބަޔާންކޮށް    2020ސެޕްޓެންބަރު    08ދަށުން  ފޮނުވާފައިވާކަމަށް  ގައި 

، މި ފައިސާ ލިބުނުކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އިންކާރުކޮށްފައިނުވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ކޮށްފައިވާއިރު

ކުރެވޭ މުވައްޒަފަށް ދެވޭ ޙާއްސަ    ޓްރިޑަންޑަން  އާއިފަރާތަށް ނޯޓިސްގެ މުއްދަތުގައި ލިބެންޖެހޭ އެންމެހާ ފައިސާ 

އެހެންކަމުން މައްސަލަ    ލިބިފައިވާކަމަށް ބުރަވެވޭކަމާއި،ށް  ޢިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭ އެންމެހާ ފައިސާ އެފަރާތަ

 procedural)ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއިން އެފަރާތް ވަކިކޮށްފައިވަނީ އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން  

fairness)  .ެާޤއިމުކުރުމަށްފަހު ކަމަށް ދެކެމެވ 



 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ޖޭ.އޭ.އާރް.އެޗް މޯލްޑިވްސް  
  VTR/2020/221މައްސަލަ ނަންބަރު:                          ހުށަހެޅި މައްސަލަ މުޙައްމަދު ޢާމިރު ރައްދުވާގޮތަށް   

                                            

 

21 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:  

 

ރައްދުވި .8 މައްސަލަ  މައްސަލައަކީ  ކުންފުންޏަށް  ހުށަހެޅިފައިމިވާ  ސަބަބުން    19-ކޮވިޑް  ރިޑަންޑަންސީގެ ގެ 

ޚިލާފަށް   ާޤނޫނީ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަޔާންކޮށް  ކަމަށް ޙާލަތުދިމާވެފައިވާކަމަށް 

  އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު އެންމެހާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް   ،މަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކަށްވާއިރުނު ކަނޑައަޅައިދ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ރިޑަންޑަންސީގެ ޙާލަތުގައި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި  

ޢަދުލުވެރިކަން  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ   ޢަދު  (substantive fairness)މައުޫޟޢީ  އިޖުރާއީ  ލުވެރިކަން  އަދި 

(procedural fairness)     ްފަރާތ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސަބަބަށްޓަކައި،  ބުރަވޭވޭ  ފަހުކަމަށް  ާޤއިމުކުރުމަށް 

އެދިފައިވާފަދަ އަމުރެއް މި މައްސަލައިގައި ނެރެދެވެން ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި މި މޭރުމުން މި މައްސަލަ ނިންމަން 

 ފެނެއެވެ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ޖޭ.އޭ.އާރް.އެޗް މޯލްޑިވްސް  
  VTR/2020/221މައްސަލަ ނަންބަރު:                          ހުށަހެޅި މައްސަލަ މުޙައްމަދު ޢާމިރު ރައްދުވާގޮތަށް   

                                            

 

21 ގެ  20 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:  

 

 މައްސަލައިގެ   ނިންމުން : 

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

ރި ވާހަކަތަކަށް  ދެއްކި  ދެފަރާތުން  ބެލިއިރު،  ޢާމަޖިލީހުގައި  ޢާމިރު  ޔަތްކޮށް  މުޙައްމަދު  ޅޮސްމާގެ،  އިހަވަންދޫ،  ހއ. 

ނަންބަރު   ކާޑު  އަންގައިދޭ  ޖޭ.އޭ.އާރް.އެޗް   2008ޖުލައި    28(  A089788)ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން  ފެށިގެން  އިން 

އިން ހިންގާ ޖޭ.އޭ މަނަފަރު    (C-0146/2014:  ނަންބަރު  ރަޖިސްޓްރޭަޝން  ކުންފުނި)މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  

ޖޭ.އޭ.އާރް.އެޗް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް    ސްގެ ހައުސްކީޕިންގް އެޓެންޑެންޓް ގެ މަޤާމުގައި ވަޒީފާއަދާކުރަމުން ދަނިކޮށްރިޒޯޓް

ގައި މުޙައްމަދު ޢާމިރު   2020ސެޕްޓެންބަރު    08ލިމިޓެޑަށް ރިޑަންޑަންސީގެ ޙާލަތު މެދުވެރިވެފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް  

ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާ ޚިލާފަށްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ، އެ

ވަޒީފާއިން   ރުޖޫޢަކުރުމަށާއި،  އަނބުރާ  އެފަރާތް  މަާޤމަށް  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ވަކިކުރިއިރު  ވަޒީފާއިން  ޢާމިރު  މުޙައްމަދު 

މުސާ އެންމެހާ  ލިބެންޖެހޭ  މުއްދަތަށް  މޯލްޑިވްސް  ވަކިކޮށްފައިވާ  ޖޭ.އޭ.އާރް.އެޗް  އެދި  ލިބިދިނުމަށް  ޢިނާޔަތްތައް  ރައާއި 

ރައްދުވާ  ލިމިޓެޑަށް  ހުށަހަ  2020އޮކްޓޫބަރު    26  ގޮތަށްޕްރައިވެޓް  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  މި  ގައި  ޅާފައިވާ 

 މައްސަލައިގައި، 

ޓު ބަންދުކުރަންޖެހުމާއެކު، ރިޒޯޓުގެ  ގައި ޖޭ.އޭ.އާރް.އެޗް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ރިޒޯ  2020އެޕްރީލް   01

ގުޅިގެން   މުޅި ދުނިޔެއަށް ދިމާވެފައިވާ ކާރިސާއަކާ  ކުއްލިއަކަށް  ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައިވާކަމަށާއި،  ވިޔަފާރިވެސް  މުޅި 

މުސާރަ ނުދީ   ބުރަހިތަކާއެކު މާލީ ބައެއް ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ކުންފުންޏަށް މަޖުބޫރުވެފައިވާކަމަށާއި، މުވައްޒަފުންނަށް

ވަޒީފާގައި ބަހައްޓާނެ ހަމައެއް ނެތުމުން ރިޒޯޓަށާއި މުވައްޒަފުންނަށް ގެއްލުން އެންމެ ކުޑަ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި  

އެއްގެ ގޮތުގައި ބަދަލެއް ދިނުމަށްފަހު މުވައްޒަފުން ވަކިކުރަން މަޖުބޫރުވެފައިވާކަމަށާއި، އެގޮތުން    (goodwill)'ގުޑްވިލް'  

ކޮވިޑް  2020އޮގަސްޓު    01 ޕޮލިސީއެއް    19-ގައި  ރިޑަންޑަންސީ  ޢަމަލުކުރާނެ  ރިޒޯޓުގައި  ގުޅިގެން  އާ 

އިންސާފުވިޔަނުދިނުމުގެ މަްޤަޞދުގައި ރިޑަންޑަންޓް ާޝއިޢުކުރެވިފައިވާކަމަށާއި، އެއަށްފަހު އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް ބޭ  



 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ޖޭ.އޭ.އާރް.އެޗް މޯލްޑިވްސް  
  VTR/2020/221މައްސަލަ ނަންބަރު:                          ހުށަހެޅި މައްސަލަ މުޙައްމަދު ޢާމިރު ރައްދުވާގޮތަށް   

                                            

 

21 ގެ  21 ޞަފްޙާ      
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އެއް ފުރުމަށްފަހުގަކަމަށާއި، (evaluation) ކުރެވުނު މުވައްޒަފުން ރިޑަންޑްކުރެވިފައިވަނީ އެފަރާތްތަކުގެ 'އިވެލުއޭަޝން'  

ނެކަމަށާއި، އެފަރާތް ގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވާ  2020ސެޕްޓެންބަރު    08  މުޙައްމަދު ޢާމިރުވެސްއެގޮތުގެ މަތިން  

އަޅާފައިވާ   ދޭތެރޭ  މުވައްޒަފުންނާ  ޢަމަލުކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި،  ޕޮލިސީއަށް  ރިޑަންޑަންސީ  ވަކިކުރުމުގައިވެސް  ވަޒީފާއިން 

ޢާމިރު   މުޙައްމަދު  މަްޝވަރާކުރުމަށްފަހުކަމަށާއި،  ގުޅިގެން  އެކަންކަމާ  މުވައްޒަފުންނާއެކު  އަޅާފައިވާނީ  ފިޔަވަޅުތައް 

މުޙައްމަދު  ވަޒީފާ ދިނުމަށްފަހުކަމަށާއި،  ނޯޓިސް  ދޭންޖެހޭ  އެފަރާތްތަކަށް  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ޢާމިއިން  ރު 

ވަޒީފާއިން އެފަރާތް ވަކިކުރެވުނުއިރު އެފަރާތަށް ދޭންޖެހޭ އެންމެހާ ފައިސާވެސް ކުންފުނިންދީފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް މި 

ރު  ޢާމިމުޙައްމަދު  ހުށަހެޅި  ންކަން މަދަނީ މިންގަނޑުން ސާބިތުކޮށްދީފައިވާތީ، މައްސަލަ  މިކަ   ،މައްސަލައަށް ޖަވާބުދާރީވެ

މައުޟޫޢީ  ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ރިޑަންޑަންސީގެ ޙާލަތުގައި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  

ާޤއިމުކުރުމަށް     (procedural fairness)އަދި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން    (substantive fairness)    ޢަދުލުވެރިކަން

ޖޭ.އޭ.އާރް.އެޗް މޯލްޑިވްސް  އެދިފައިވާފަދަ އަމުރެއް މި މައްސަލައިގައި    މުޙައްމަދު ޢާމިރުފަހުކަމަށް ބުރަވޭވޭ ސަބަބަށްޓަކައި،  

  މޭރުމުން މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ. ނެރެދެވެން ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި މިޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް 

 1443  ޛްުލަޤއާިދ  09

 2022 ޖޫން 09

 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 

 

 މިފްރާޒް މިޒާރު هللا ޢަބްދު    

  މެންބަރު ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ   

 


