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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

 

 VTR/2021/234 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2021 އޮކްޓޫބަރު 10 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2022ނޮވެންބަރު  07 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 ( ސޯސަންމީޑް، ގއ. ދެއްވަދޫ) ޢަލީ ރާމިޒް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A305211)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 މުޙައްމަދު އީމާން )ތުނޑި. ޔަމްމާ(

 (A310666)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ޙާިޝރު މުޙައްމަދު )ސެސެލް، ޅ. ނައިފަރު( 

 (A219932)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ޙަސަން އިޙްސާން )ދެކުނުގެ، ހދ. ނޭކުރެންދޫ(

 (A236187)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 އިބްރާހީމް ޢަބްދުއްރަޙްމާން )އަހިމާގެ، ށ. ކޮމަންޑޫ( 

 (A264155)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ޖަމީލު )ކާރިނޭަޝންގެ، ގއ. ދެއްވަދޫ(هللا ޢިބާދު

 (A121644)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 އިމްރާން އަޙްމަދު )ނޫވިލު، ބ. ހިތަދޫ(
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

 :ނަންބަރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި )  (ދެއްވަދޫ.  ގއ  ސޯސަންމީޑް، )  ރާމިޒް   ޢަލީ  މައްސަލައަކީ،  މި

A305211  ،)ު(ޔަމްމާ.  ތުނޑި)  އީމާން  މުޙައްމަދ  (ިނަންބަރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހ  :A310666 ،)

 ޙަސަން(، A219932: ނަންބަރު  ކާޑު އަންގައިދޭ ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި) (ނައިފަރު. ޅ ސެސެލް،) މުޙައްމަދު ޙާިޝރު

  އިބްރާހީމް (،  A236187:  ނަންބަރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި)  (ނޭކުރެންދޫ.  ހދ  ދެކުނުގެ،)  އިޙްސާން

 هللاޢިބާދު(،  A264155:  ނަންބަރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި)  (ކޮމަންޑޫ.  ށ  އަހިމާގެ،)  ޢަބްދުއްރަޙްމާން

  އިމްރާން (،  A121644:  ނަންބަރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި)  (ދެއްވަދޫ.  ގއ  ކާރިނޭަޝންގެ،)  ޖަމީލު

 އިޙްސާން   އިސްމާޢީލް(،  A250004:  ނަންބަރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި)  (ހިތަދޫ.  ބ  ނޫވިލު،)  އަޙްމަދު

.  ދަފްތަރު) ޢަލީ މުޙައްމަދު(،  A313819: ނަންބަރު ކާޑު އަންގައިދޭ ރައްޔިތެއްކަން ދިވެހި) (ކަނދޮޅުދޫ. ތ އުޖާލާގެ،)

 މިލަން،)  ޝިފާޢު  މުޙައްމަދު(،  A122471:  ނަންބަރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ   ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި)  (12547  ރސ   ނަންބަރު

 (A250004)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 އިސްމާޢީލް އިޙްސާން )އުޖާލާގެ، ތ. ކަނދޮޅުދޫ(

 (A313819)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ( 12547މުޙައްމަދު ޢަލީ )ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 

 (A122471)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 މުޙައްމަދު ޝިފާޢު )މިލަން، ގދ. މަޑަވެލި(

 (A096103)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ރަވާޙު މުޙައްމަދު )ނީލް، ބ. ހިތަދޫ(

 (A247916އްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: )ދިވެހި ރައްޔިތެ

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (C-0011/1988)ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭަޝން ނަންބަރު: 
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. ބ  ނީލް،)  މުޙައްމަދު  ރަވާޙު( އަދި  A096103:  ނަންބަރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި)  (މަޑަވެލި.  ގދ

މްޯލިޑްވްސ ިއންފަްލިއްޓ ކަޭޓިރްނގ ްޕަރިއެވޓް    (A247916:  ނަންބަރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި)  (ހިތަދޫ

ިކޮކށަްފިއވީާތ،  ގިައ ަވޒާީފިއްނ ިރޑްަނަޑްނޓޮްކށް ަވޒާީފިއްނ ަވ  2021ޖަުލިއ    10ިލިމެޓްޑަގިއ ަވޒާީފ އާަދުކަރުމނަްދިނޮކްށ،  

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތަތްއ ވަޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއަވީނ ަވޒާީފއްިނ ަވިކުކުރުމަގިއ ާޤިއުމުކަރްނޖޭެހ ަމުއޫޟީއ އިަދ ިއުޖާރީއ 

ާޤޫނުނެގ   ަކުމަގިއ ަކނަޑައަޅއިިދުނަމާށއި، ވަޒާީފާއބޭެހ  ާޤިއުމުނޮކްށ  ަވަނ ާމއާްދެގ )ހ( ެގ ދުަށން    29ޢަދުުލެވިރަކްނ 

ސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރްތަތއް ކިުރްނ އާަދުކަރުމން ިދަޔ ަވޒާީފގިައ އުަލން ބެެހްއުޓމާަށިއ، ަމއްސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރތަްތަކކީ  ަމްއ

ެފިށެގން   ުމއަްދުތްނ  ަވޒާީފިއްނ ވިަކުކިރ  ުނބުެލަމާށިއ،  ަފާރްތަތެކްއަކުމަގިއ  ަވިކވަެފިއާވ  ަވޒާީފިއްނ  ޙެާލްއަގިއ  ެއްއެވްސ 

އިޢަާދޮކށިްދުނާމ ަފާރްތަތކްަށ  ަވޒާީފ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ެއއްފަަހާރ  ެއކީ  ިޢާނޔްަތަތއް  ުމާސަރާއިއ  ިލެބްނވާ  ަހަމއަށް   

ޮގުތްނ   ަޢމުަލުކިރ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަވިކކުުރުމަގިއ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރްތަތްއ  ުހށަހިެޅ  ަމްއސަަލ  ިލބިިދުނަމާށިއ، 

ން ްޓަރިއބުިއނަަލްށ ެފްނނަ ޢަދުުލެވިރ އެހްެނ ބަދެަލްއ ަނަގއިިދުނަމށް  ަވނަ ާމއާްދެގ )ރ( ގެ ަދުށ  29ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނޫނގެ  

ވަޒީފާއާބެހޭ  ގައި    2021އޮކްޓޫބަރު    10ރައްދުވާގޮތަށް    މޯލްޑިވްސް އިންފަލައިޓް ކޭޓަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް އެދި  

 ހުށަހަޅެމުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. ޓްރައިބިއުނަލަށް 

 

 ގެ ރައުޔު މެންބަރު 
 

 ރައުޔު  ޝަމްޢާ އިބްރާހީމްގެ މަރްޔަމް  

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

މައްސަލައިގެ   .1 އަެފާރތަްތަކކީ  މި  ުބނަެފިއަވނީ،  ުޖމަުލޮގެތްއަގިއ  ަފާރތަްތކްުނ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ތްަފޞުީލަގިއ، 

ެގ ަދށްުނ ިހްނަގުމްނ ައްނަނ ުހޅެުލ އައެިލްންޑ ޮހޓްެލަގިއ  ްޕަރިއެވްޓ ިލިމޓްެޑމްޯލިޑްވްސ ިއންފަްލިއްޓ ޭކަޓރްިނގ  

އިން    2021ޖަުލިއ    10ެގ ޙަާލާތ ުގިޅެގްނ ަކމްަށ ުބނެ،    19- ، ޮކިވްޑ ާށިއަމަސްއަކްތުކަރުމްނ ިދަޔ ަފާރްތތެަކްއަކަމ

ިއ، އެެހްނަނަމެވސް  ާށެފިށެގްނ ަމްއސަލަ ުހށެަހޅި ަފާރތަްތްއ ަވޒާީފިއން ިރަޑނަްޑްންޓކޮށް ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއާވަކަމ 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ޑަށް ލިމިޓެ  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ
 VTR/2021/234މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހުމީހުން  10އާއި އިތުރު  ރާމިޒް ޢަލީ
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ޮކްށ ިރަޑްނަޑންޓް  އަެފާރްތަތއް  ަވޒާީފިއން  ިދަޔ  އާަދުކަރުމްނ  ަފާރްތަތއް  ުހށެަހޅި  ެއަކުމަގއި  ަމްއސަަލ  ފިައަވީނ، 

ަމުއޫޟ ަނނަްބރ:  ީޢާޤިއުމުކަރްނޖޭެހ  ާޤޫނނު  ޤިާއުމުކުރެމްއެނިތ،  ޢަދުުލެވިރަކްނ  ިއުޖާރީއ  އިަދ   2008 /2  

ުއސުޫލތަކާ   ަކނަޑައުޅްއވަާފިއާވ  ޯކޓަުތުކން  ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ަމްއސަަލަތުކަގިއ  މިފަަދ  ާއިއ  ާޤޫނނު(  )ަވޒާީފާއބޭެހ 

 ށަހިެޅ ަފާރތަްތުކްނ ެދޭކަކެމެވ. ޚިލަާފްށަކުމަގިއ ަމްއސަަލ ުހ

ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ފާަރްތަތއް ަވޒާީފިއން    ، ިމ ަމްއސާަލަގިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތން އޭެދޮގތް ަކަމށް ބުނަެފިއަވީނ .2

ަވިކޮކށަްފިއަވީނ ަވޒާީފިއްނ ަވކުިކުރުމަގިއ ާޤިއުމުކަރްނޖޭެހ ަމުއޫޟީއ އިަދ ިއުޖާރީއ ޢަދުުލެވިރަކްނ ާޤިއުމުނޮކށް  

ާޤޫނުނެގ   ަވޒާީފާއބެހޭ  ަކނަޑައަޅއިިދުނމާަށިއ،  ުހށެަހޅި    29ަކުމަގިއ  ަމްއސަަލ  ެގ ދުަށން  )ހ(  ާމއާްދެގ  ވަަނ 

ާރްތަތްއ ުކިރްނ އާަދުކަރުމްނ ިދަޔ ަވޒާީފަގިއ އުަލްނ ބެެހްއޓަުމާށިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރްާތަތަކކީ ެއްއެވްސ  ަފ

ޙެާލްއަގިއ ަވޒާީފިއން ަވިކވަެފިއާވ ަފާރތަްތެކްއަކުމަގިއ ުނބުެލަމާށއި، ަވޒާީފިއން ަވިކުކރި ުމއަްދުތން ެފިށެގން ަވޒީފާ  

ިލބްެނ ަހަމައްށ  ަފާރތަްތަކށް  އިޢަާދޮކށިްދުނާމ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ެއއްފަަހާރ  ެއީކ  ިޢާނަޔތަްތއް  ުމާސަރާއިއ  ާވ 

ަވިކކުުރުމަގިއ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ފާަރުތްނ ަޢމުަލުކރި   ަވޒާީފިއްނ  ިލބިިދުނަމާށިއ، ަމްއސަަލ ުހށަހިެޅ ަފާރތަްތއް 

ަލށް ެފްނަނ ޢަދުުލވިެރ އެެހްނ ބަދެަލއް  ަވަނ ާމއާްދެގ )ރ( ގެ ަދުށން ްޓަރިއިބުއަނ  29ޮގުތްނ ަވޒާީފާއބެހޭ ާޤޫނޫނެގ  

ަމްއޗަށް   ަފާރުތެގ  ަރއުްދވި  ަމްއސަަލ  ަހަމަޖްއަސއިިދުނަމްށ  ިމަކްނަކން  ަކނަޑައަޅިއ،  ަނަގއިިދުނަމްށ 

 ައުމުރޮކށިްދުނަމެށެވ.  

ިޅ ަފރްާތަތކުން  ިމ ަމްއސާަލެގ ަޖާވުބަގއި، ަމއްސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތން ުޖމަުލޮގެތްއަގިއ ުބނަެފިއަވީނ، ަމްއސަަލ ުހށެަހ .3

ިއ، ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރަތީކ ަފުތުރެވިރަކުމެގ ިސނަާޢުތ އިަދ  ާށުހށަަހޅަާފިއާވ ިމ ަމްއސަަލައްށ ިއްނާކުރުކާރަކަމ

ިއ،  ާށަމިތނާްދބުޯޓ ފަަހަރްށ ޭކަޓިރްނގ ޚުިދަމްތ ިދުނުމެގ ަމަސްއަކްތ ުފާޅ ާދިއާރެއްއަގިއ ުކަރުމްނ ައިއ ަފާރެތްއަކަމ

ުކިރަމިތިވ ޮކވްިޑއެެހްނަނަމެވްސ   ެގ ޞްިއީޙ ބިަލަމުޑަކުމެގ ަސބުަބްނ މްައސަަލ ަރއުްދިވ    19- ުމިޅ ުދިނެޔއަށް 

ިއ، ިމަކމާ ުގިޅެގްނ  ވިޔާަފިރައްށ ެގއުްލްނ  ާށަފާރުތެގ ިވޔާަފިރައްށ އަެތެކްއ މީާލ ެގއުްލްނަތެކްއ ުކިރަމތާިލްނޖެހުުނަކަމ

ްށ ންިނާމ ިވޔާަފިރ ިހްނަގުމްނ ައއި ޮގތްަށ ބަދުަލަތްއ ެގަނުއމަށް  ުކަޑުކުރުމެގ ޮގުތން ަހރަުދާނ ފަިޔަވުޅަތެކއް ެއުޅަމ 

ޮކިވްޑާށިންނިމަކަމ ައިއްސ    19- ިއ،  ުހއުްޓަމަކށް  ިވޔާަފިރ  ުގިޅެގްނ  ބަނުްދުކުރާމ  ަވިއެގ ަބނަދުރ  ަސަބުބން  ގެ 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ޑަށް ލިމިޓެ  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ
 VTR/2021/234މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހުމީހުން  10އާއި އިތުރު  ރާމިޒް ޢަލީ
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ެއިކ ަފާރތަްތުކން  ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ިވޔާަފިރައްށ ުކިރަމިތިވ މީާލ ެގއުްލްނަތުކެގ ަސބުަބްނާނިއ، ައ ދި 

ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރަތްށ ިލެބްނޖޭެހ ަފިއާސ ިލބަިފިއުނާވީތ މީާލ ޮގުތްނ ުކނުްފީނެގ ޙަާލުތ ަވރްަށ ޮބޑްަށ ޯގްސެވ،  

ާއމަްދނީ   ިލބުެމްނ ައއި  ުކިރން  ުނަރނަގުޅ ައަސުރ ޯފރާ  ޮގުތން  ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ވިޔާަފިރައްށ މާލީ 

ަމްއާށަދްށިވަކަމ މަުވްއޒުަފްނަތކެއް  ިއ،  ިގަނ  ސަަބުބން  ައުއުމެގ  ުހްއުޓަމކްަށ  ިވޔާަފިރ  ަފާރުތެގ  ަރއުްދިވ  ސަަލ 

ެނރަެފިއުނާވަކަމ ަބެއއް  ާށަވޒާީފައްށ  ންިނމަާފިއުނާވީތ،  ގެޮތްއ  ަވިކ  ުނެނިރ  ަވޒާީފައށް  ުމަވްއޒުަފން  ަބެއްއ  އި، 

ިއ، ިމަކމާ ުގިޅެގން ެއ ޮއޯތރީިޓާއެއކު  ާށަހޅަާފަކަމުމަވްއޒުަފްނ ަވީނ ޭލަބރ ރޭިލަޝްންސ ޮއޯތރީިޓައށް ަމްއސަަލ ުހަށ 

ަންނަބުރ  ޮއޯތިރީޓގެ  ެއ  ަބއްދުަލުވަމާށިއ،  ޮގތަށް    PRIV/2021/88/458:  ޭބްއުވުނ  ުހށަަހޅަާފިއާވ  ިސީޓިއން 

ަމްއސަަލ ޫދޮކށުްލަމްށ  ަވޒާީފިއން  ިދުނަމށްފުަހ  ނިޯޓސް  ޭދްނޖޭެހ  ަފާރްތތަަކށް  ހުށެަހޅި  ަމްއސަަލ    ރާިޢަޔްތޮކށް، 

ިންނިމަކަމ ަފާރުތްނ  ޮކިވްޑ ާށ ަރއުްދިވ  ުކިރަމިތވި    19- ިއ،  ުދނެިޔައށް  ުމޅި  ގުޮތން  ޤުުދަރީތ  ބިަލަމުޑަކމީަކ  ގެ 

ަކަމަކްށވަެފިއ އިަދ ިމަކަމީކ ުކއިްލައަކްށ ުކިރަމިތވާެދެނ ަކެމްއަކމްަށ ެއްއެވްސ މަީހަކްށ ަތަޞްއަވުރެވްސ ުކެރވަިފިއާވ  

ުނކާުރ ެއްއެވްސ ަފާރެތއް ންެތިއުރ، ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ  ައަސުރ  މީާލ ޮގުތން  ަކަމަކްށ ުނާވިއުރ، ެއަކުމގެ އަަސުރ

ިއ،  ާށަފާރުތެގ ިވޔާަފިރައށް މީާލ ގުޮތން ައަސުރ ުކާރެނަކމީ ަހމަ ުބއިްދން ިވްސނާާލިއުރެވްސ ަޤބުޫލުކެރވެޭނަކެމްއ ަކަމ 

އަެތށަްކެމްއ ެއޫނން ޮގަތކްަށ ުކަރން    އިަދ އެފަަދ ަދނިޑަވެޅްއަގއި އެޭގ ުކިރްނ ާޢްނމު ުއސުޫލްނ ކަުރުމްނ ައިއ

ަމުޖޫބުރާވަކަމާށިއ، އިަދ ިމީއ ޙްާއަސ ޙަާލެތްއެގ ޮގުތަގއި ބަަލއަިގްނަންނޖޭެހ ަކެމްއަކުމަގާއިއ، މިފަަދ ޙަާލުތަގިއ  

ެއނޭގިއުރ، ެދނެްނުވުނ ުއސޫލަށް   ެއޅާިދެނަކން  ިފަޔަވުޅަތއް  ުކޑުަކުރަމްށ ައަޅްނޖެހޭ  މީާލ ޮގުތްނ ލޭިބ ެގއުްލން 

ގެ ާޙްއސަ ޙާލުަތަގިއ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރތެުގ ިވޔާަފިރައްށ މީާލ ގުޮތން ުކިރަމިތިވ ެގއުްލްނަތއް    19- ބަަލިއ ޮކިވްޑ

ުކަޑުކުރުމެގ ޮގުތން ަމުޖޫބރީ ޮގތްުނ ެއޅި ިފަޔަވުޅތަަކީކ ާޤޫނނާ ޚިލަާފްށ ައޅަާފިއާވ ިފަޔަވޅަުތެކއް ަކަމްށ ަމްއސަލަ  

ިއ، ެއޮގުތްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތަތްއ ަވޒާީފިއްނ ޫދޮކށުްލުމެގ ުކިރްނ ަމުއޫޟީއ  ާށެދޭކަކަމުނަރއުްދިވ ަފާރުތްނ  

 ޢަދުުލެވިރަކާމިއ، ިއުޖާރީއ ޢަދުުލެވިރަކްނ ާޤިއުމުކެރވަިފިއާވަކަމްށ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ދޭެކަކެމެވ.  

ަމްއސަަލ ުހށަހިެޅ ފާަރްތަތއް ަވޒާީފިއން    ، ިއަވީނިމ ަމްއސާަލަގިއ، ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތން އޭެދޮގތް ަކަމށް ބުނަެފ .4

ޫދޮކށްލަާފިއަވީނ ަމުއޫޟީއ ޢަދުުލެވިރަކާމިއ، ިއުޖާރީއ ޢަދުުލެވިރަކްނ ާޤިއުމުކުރަމށްފުަހަކަމްށ ަކނޑަައަޅއިިދުނަމާށިއ،  



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ޑަށް ލިމިޓެ  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ
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ބްެނޖޭެހ ުމާސަރާއިއ  އިަދ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތްތްައ ަވޒާީފައްށ އުަލްނ އަނުބާރ ރުޖަޫޢޮކްށ ެއ ުދވާަހ ަހަމައށް ިލ

 ިޢާނަޔްތަތއް ިދުނަމށް ައްނާގެނ ަތެންއ ންެތަކމްަށ ަކނަޑއަަޅއިިދުނަމެށެވ.  

ޯނިޓްސ ިދުނަމށްފުަހ ުނވަަތ ނޯޓްިސ ިދުނަމާކ ނަުލިއަނަމެވްސ، މަުވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށިްފނަަމ، ެއ ަވޒާީފިއން   .5

ެނިތަކުމަގއި   ެއކީަށެގްނާވ ސަަބެބްއ  ަވިކުކީރ  ަޤބުޫލުކެރޭވަނަމޭއާނ  ަވިކުކރި  ،  ަވޒާީފއާަދުކިރ މާީހައްށ  ަވޒާީފިއްނ 

ާތީރުޚން ެފިށެގްނ ިތްނަމްސ ުދވުަހެގ ެތޭރަގިއ ެއަކުމެގ ަޝުކާވ، ަވޒާީފާއބޭެހ ްޓަރއިިބުއނަަލށް ހުށެަހުޅުމެގ ަޙްއޤު  

ވަަނ ާމއާްދެގ )ހ(    28)ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނ( ެގ    2/ 2008ެއ ުމަވްއޒަަފަކްށ ލިިބެގްނާވަކން ާޤޫނުނ ަނނަްބުރ  

ިއްނ ެއނެގްނ ޮއެވެއެވ. މިފަަދިއްނ ުހށެަހޭޅ ަޝުކާވެއްއަގިއ، ެއ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވކުިކީރ ެއަކީށެގްނވާ  

ަވނަ    27ަސަބެބްއ ޮއެވެގްނަކްނ ސިާބުތކޮށިްދުނަމީކ ަވޒީފޭާދ ަފާރުތެގ ިޒްނާމެއްއެގ ޮގުތަގިއ ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނެގ  

ަކނަޑައ ަވިކކޮށަްފިއަވނީ  ާމއާްދަގިއ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރތަްތއް  ުހށެަހޅި  ަމްއސަލަ  ިމ  އެެހްނަކުމން  ޅަާފިއެވެއެވ. 

ެއަކީށެގްނާވ ސަަބެބއް ޮއެވެގްނކްަނ ަވޒާީފާއބޭެހ ްޓަރިއިބުއންަލގިައ ާސިބތުުކުރުމެގ ުބރަ ޮއތީ މްައސަަލ ަރއުްދިވ  

 ަފާރަތެށެވ. 

ުމަވްއޒުަފ ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއަވީނ ޢަދުުލެވިރ   ، ަމްއސަަލެއްއަގިއުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކްށެގްނ ުހށެަހޭޅ   .6

ެއީއ    ، ިންނުމަމުކްނޯތ ުނވަަތ ެއަކީށގްެނާވ ަސަބެބްއ ޮއެވެގްނޯތ ބެލުުމަގިއ ެދ ުއްނުސެރްއ ުފރަިހަމާވްނޖޭެހަކާމިއ

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

 HC-A/134/2011ާއއި    HC-A/24/2010ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ަނންބުަރ    ، ާޤިއުމުކެރވަިފިއޭވޯތ ބުެލްނަކްނ

ުކުރަމްށ  ުމަވްއޒުަފްނ ަވޒާީފިއްނ ަވިކ  ، ަޤިޟްއާޔިއްނ ެއނެގެއެވ. ިމޮގތްުނ ަމުއޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރަކްނ ާޤިއުމވަެފިއުވަމީކ

ުހއަްދކުރާފަަދ ޢަދުުލެވިރ   ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމށް  ުމަވްއޒަަފކު  ައާސެސްއ ެއއީ  ިޚާޔުރުކރާ  ަވޒާީފ ޭދ ަފާރތުަކން 

ުޢްނުޞުރަތްއ   ެއްނމެހިައ  ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ދަށްުނ  ައާސެސްއެގ  ިޚާޔުރުކރާ  އެ  އުިތުރން  ަސަބަބކްަށުވުމެގ 

ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކކުުރަމްށ ޢަދުުލެވިރ    ، ދުުލެވިރަކްނ ާޤިއުމވަެފިއުވަމކީ ިއުޖރީާޢ ަޢ  ، ުފރަިހަމވަެފިއުވްނަކާމިއ

ިއުޖާރައުތަތއް   ުފރަިހަމުކަރންޖޭެހ  ބުެލުމަގިއ  ބުެލްނަތއް  ބަަލްނޖޭެހ  ާވޞުިލުވަމށަްޓކިައ  ިންނުމަމަކްށ 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ޑަށް ލިމިޓެ  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ
 VTR/2021/234މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހުމީހުން  10އާއި އިތުރު  ރާމިޒް ޢަލީ
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ުކެރުވުނ ަޤިޟްއާޔަތކްުނާނިއ ެއޯކުޓން  ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓްނ ިންނަމވަާފިއާވ ިއްސެވަބާޔްނ  ، ުފރަިހަމވަެފިއުވްނަކްނ

 ިންނަމވަާފިއާވ ިމާބަވުތެގ އެެހން ަމްއސަަލަތުކްނ ެއނެގން ޮއެވއެެވ. 

ވަކިކޮށްފައިވަނީ   .7 ވަޒީފާއިން  ފަރާތްތައް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަމަށްބުނެ  މެދުވެރިވެގެން  ޙާލަތު  ރިޑަންޑެންސީގެ 

ާޤއިމުނުކޮށްކަމަށާއި، މައްސަލަ  ާޤނޫނާއި ޚިލާފަށްކަމަށާއި، މައުޫޟއީ ޢަދުލުވެރިކަ  މާއި އިޖުރާޢީ ޢަދުލުވެރިކަން 

ވަޒީފާގައި   ރުޖޫޢަކޮށްދިނުމަށާއި،  އަނބުރާ  ފަރާތްތައް  އެ  ވަޒީފާއަށް  އަދާކުރަމަންދިޔަ  ފަރާތްތައް  ހުށަހެޅި 

ނަގައިދިނުމަށް ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި  އެންމެހާ  ލިބޭނެ  މައްސަ  ދެމިހުރިނަމަ  މައްސަލައިގައި  ހުށަހެޅި މި  ލަ 

ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި    ، ިމ ަމްއސަަލިއަގިއ ޢަދުުލެވިރ ަފިއޞާަލައަކްށ ާވޞުިލުވަމްށަޓަކިއ  ،އެދިފައިވާތީ  ފަރާތްތަކުން

ިރަޑްނަޑްނސީ   ަޙީޤީޤ  ަވކޮިކށަްފިއަވީނ  ަވޒާީފިއްނ  ޙަާލތު    ( genuine redundancy) ަފާރްތަތްއ  ެގ 

ަމުއޟީޫޢ    ، މުެދެވިރެވެގްނޯތާއިއ ާޤިއުމުކަރްނޖޭެހ  ަވިކުކިރިއުރ  ަވޒީފިާއްނ  ަފާރތަްތްއ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

ާޤިއުމޮކށަްފިއޭވޯތާއިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރްާތަތކްުނ އެދަިފިއާވ ފަދަ   ިއުޖާރީއ ޢަދުުލެވިރަކްނ  ޢަދުުލެވިރަކާމިއ 

 ިލބެިދޭވެނތޯ ބަަލްނޖެެހެއެވ. އޮެގުތްނ، ިމ ަމްއސަަލއާ ުގިޅެގން ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި  ާޤޫނީނ ަފުރާވެއްއ އެ ަފާރތަްތަކްށ 

ަފާރްތަތުކްނާނއި ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތން ުހށެަހޅި ިލެޔިކޔްުނަތަކށިާއ، ަމްއސަަލ ބެލި ަމޖިލުީހަގިއ ދަެފާރުތން  

 ކެުރެވެއެވ. ެދްއިކ ވަާހަކަތަކށް ރާިޢަޔްތުކުރމްުނ ައްނަނިނިވ ކްަނަކްނ ފަާހަގ

 މައްސަލަ   ދުވަހު  ވަނަ  2021  ޖުލައި  06  މެނޭޖަރ  ރިސޯސް  ހިއުމަން  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ .7.1

   ބަލާއިރު، ސިޓީއަށް ފޮނުވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހެޅި

“This letter is to inform you that on implementation of restricting of the Company due 

to the negative financial impact of Covid-19, The company is compelled to make your 

position redundant with Maldives Inflight Catering Pvt Ltd (Company) as your job scope 

is no longer required, effective from 10 July 21. Please consider the aforementioned date 

as your last day of work. This is done in compliance with the minimum notice period 

required by your Employment Agreement. “ 

 އެވެ.  މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެ

ގައި    2020މާރިޗު    24މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ، އެފަރާތުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް   .7.2

ގެ ޙާލަތާ ގުޅިގެން ބައެއް ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް   19-ފޮނުވާފައިވާ ސާރކިއުލަރ އަށް ބެލުމުން، ކޮވިޑް



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ޑަށް ލިމިޓެ  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ
 VTR/2021/234މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހުމީހުން  10އާއި އިތުރު  ރާމިޒް ޢަލީ
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ޒަފުންނަށް ހުޅުވާލުމާއި ޗުއްޓީ ހުރިނަމަ ޗުއްޓީ  ނިންމާފައިވާކަމާއި، އެގޮތުން ނޯޕޭ ލީވް ނެގުމަށް މުވައް

 ނެގިދާނެކަމަށް މި ސަރކިއުލަރގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

 BOARD RESOLUTION ON BUSINESS‘މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ   .7.3

REMODELLING AND RESTRUCTURING FOR MALDIVES 

INFLIGHT CATERING’  (19    ްއަށް ބެލުމުން، ކޮވިޑ2020ްއޭޕްރިލ )-ގެ ސަބަބުން   19

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވިޔަފާރިއަށް މާލީ ގޮތުން ގެއްލުންވެފައިވާކަމާއި، އެގޮތުން މުވައްޒަފުންގެ  

ޑިރެކްޓަރުންގެ  ކުންފުނީގެ  ހެދުމަށް  ރީމޮޑެލިންގއެއް  އޮޕަރޭަޝން  ބިޒްނަސް  އުނިކުރުމަށާއި  މުސާރަ 

 ންމާފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ބޯޑުން ނި

'ޑޮކިއުމަންޓް   .7.4 ' ގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބެލުމުން، 4މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން 

ތެރެއިން،   ފަރާތްތަކުގެ  ހުށަހެޅި  މުޙައްމަދު  އަދި    އިޙްސާން  ޙަސަން،  މުޙައްމަދު   ޙާިޝރުމައްސަލަ 

ވަނަ ދުވަހު ފޮނުވާފައިވާ އީމެއިލްއަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ   2020އޭޕްރިލް    30އަށް  އީމާން

ގައި ފޮނުވާފައިވާ އީމެއިލްއަށް   2020 މޭ 01އަށް ރަވާޙު މުޙައްމަދުއަދި މުޙައްމަދު ިޝފާޢު ތެރެއިން 

ކޮވިޑް މުވައްޒަ  19-ބެލުމުން،  ބައެއް  ކުންފުނީގެ  ގުޅިގެން،  ޙާލަތާ  ވަކިކުރަން  ގެ  ވަޒީފާއިން  ފުން 

 )ތިރީސް އިންސައްތަ(   30%ޖެހިފައިވާކަމާއި ނުވަތަ މަސައްކަތް ނުކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައިގެ  

 ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ގައި   2020  މޭ  29ފުންނަށް  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ، އެފަރާތުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަ .7.5

ގެ ޙާލަތާ ގުޅިގެން، މުވައްޒަފުން ރިޑަންޑަންޓް   19-ފޮނުވާފައިވާ ސަރކިއުލަރ އަށް ބެލުމުން، ކޮވިޑް

އަދި  ނިންމުމެއް  ވަކި  ގުޅިގެން  ރިޑަންޑަންސީއާ  އެގޮތުން  ގެންދާކަމާއި،  ހޯދަމުން  ގޮތްތަކެއް  ނުކޮށް 

ނެގުމަށް ލީވް  ނޯޕޭ  މި ނިންމާފައިވާނުވާކަމާއި،  ގާތު  މުވައްޒަފުން  ހުރިހާ  އެދި  ވޮލަންޓިއަރކުރުމަށް   

 ސަރކިއުލަރ މެދުވެރިކޮށް އެދިފައިވާކަން، އެނގެން އޮވެއެވެ. 

'ޑޮކިއުމަންޓް   .7.6 ' ގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ، ހުޅުލެ އައިލެންޑް ހޮޓެލް 6މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން 

މަށްޓަކައި އަދި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ލިބެމުންދާ ދެވަނަ ފަހަރަށް ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީއަކަށް ހެދު 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ޑަށް ލިމިޓެ  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ
 VTR/2021/234މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހުމީހުން  10އާއި އިތުރު  ރާމިޒް ޢަލީ
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އެންގުމުގެ   ދިންކަން  ލީވް  ނޯޕޭ  މުވައްޒަފުންނަށް  ޙާލަތެއްގައި  މުޖުބޫރީ  ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި  ގެއްލުން 

ގައި ދީފައިވާ ނޯޓިސްތަކަށް ބަލާއިރު، މި ނޯޓިސް ދީފައިވަނީ   2020އޮގަސްޓް  19ގޮތުންކަމަށް ބުނެ 

، މުޙައްމަދު ޝިފާޢު،  މުޙައްމަދު އީމާން،  ޙަސަން އިޙްސާންހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން،  މައްސަލަ ހުށަ

 އިމްރާން އަޙްމަދު،  އިބްރާހީމް ޢަބްދުއްރަޙްމާން،  ޖަމީލުهللا ޢިބާދު ،  މުޙައްމަދު ޢަލީ،  ރަވާޙު މުޙައްމަދު

 އެވެ.     އަށްކަން މިލިޔެކިޔުންތަކަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮވެއިސްމާޢީލް އިޙްސާންއަދި 

ގައި  2021 ވަރީފެބްރު 25' ގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ، 7މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން 'ޑޮކިއުމަންޓް  .7.7

ގެ ޙާލަތާއި ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީއަކަށް  19-ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ފޮނުވި ސަރކިއުލަރގައި، ކޮވިޑް  

ރަންޖެހޭ މަރާމާތުތަކާ އަދި ހުރި ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު  ތަން ބަދަލުކުރުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުންތަކާއި ކު

މާރިޗު    01ފާހަގަކޮށް ވަޒީފާތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލެވުނުކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ލިޔެކިޔުމަށް ބެލުމުން،  

އަށް ބެލުމުން، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން   ’Employee Circular‘ގެ ތާރީޚް ޖަހާފައިވާ    2021

 ކޮށްފައިވާ ފަދައިން މިލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  އިސްވެ ބަޔާން

ހުށަހަޅާފައިވާ،   .7.8 ފަރާތުން  ރައްދުވި   MALDIVES INFLIGHT CATERING‘މައްސަލަ 

PRIVATE LIMITED (INCORPORATED IN THE REPUBLIC OF 

MALDIVES) FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 

DECEMBER 2020’ ST31    ާއަށް ބެލުމުން، މި ލިޔުމަކީ އިންޑިޕެންޑަންޓް އޮޑިޓަރއެއް ކަމުގައިވ

ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ    2020ގެ ފަރާތުން އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ރައްދުވި ކުންފުނީގެ    ކޭ.ޕީ.އެމް.ޖީ

 2020ވި ފަރާތަށް  ހިސާބުތައްކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، މި ލިޔެކިޔުމަށް ބެލުމުން، މައްސަލަ ރައްދު 

 ވަނަ އަހަރު މާލީ ގޮތުން ގެއްލުންވެފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

ފަރާތުގެ،   .7.9 ރައްދުވި  ފުރަތަމަ    2021މައްސަލަ  އަހަރުގެ  އައިލެންޑް  )ހައެއް(    6ވަނަ  ހުޅުލެ  މަހު 

ގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ    '8-2ޓް  ހޮޓެލްގެ މާލީ ހިސާބުތައް އެނގޭނެ ލިޔެކިޔުންކަމަށް ބުނެ 'ޑޮކިއުމަން

މަސް ދުވަހަށް ލިބިފައިވަނީ ގެއްލުމެއްކަން  )ހައެއް(    6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ    2021ލިޔުމަށް ބެލުމުން،  



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ޑަށް ލިމިޓެ  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ
 VTR/2021/234މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހުމީހުން  10އާއި އިތުރު  ރާމިޒް ޢަލީ

                                             

 

25 ގެ  10 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:  
 

 

އެނގެން އޮވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މި ލިޔުމަކީ އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއްކަން އެނގެން ނެތުމުން މި  

 ވާލު އެފުދެއެވެ.  ލިޔުމުގެ ަޞއްޙަކަމާމެދު ސު 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމްގެ ސިނާޢަތަށް ބަލާއިރު، ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ދަނީ އެއްދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް   .7.10

ތަރައްީޤވަމުންކަމާއި، ޓޫރިސްޓުން އަންނަ ޢަދަދު ދަނީ އިންތިހާއަށް އިތުރުވަމުންކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި 

ހު ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި ބަޔާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،  ވަނަ ދުވަ  2022ފެބްރުއަރީ    27ފަރާތުން  

ބަޔާނުގައި މި  ގޮތުގެ  އިން  އަދި  އެތެރެވެފައިވާ  ޓޫރިސްޓުން  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ދައްކުވަނީ  ޗާޓުން 

ކޮވިޑް ބަލާއިރު،  ޗާޓަށް  މި  ބަންދުކުރުމަށްފަހު    19-ތަފްޞީލްކަމާއި،  ރިޒޯޓްތައް  ގުޅިގެން  ޙާލަތާ  ގެ 

 ހުޅުވުމާއި ގުޅިގެން ޓޫރިސްޓުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ މިންވަރު އިތުރުވެގެން ދިޔަކަން  އަލުން

ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެނގޭކަން  ޕޮޒިޓިވްކޮށްކަން  ހުރީ  ޓްރެންޑް  މި  އަދި  އެނގޭކަމާއި، 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

އިން  މިނިސްޓްރީ   .7.11 ޓޫރިޒަމް  އާންމުކޮށްފައިވާ، އޮފް  ވެބްސައިޓުގައި                އެފަރާތުގެ 

‘MONTHLY STATISTICS JULY 2021’    ،ުވަނަ   2021ތަފާސް ހިސާބަށް ބަލާއިރ

އަހަރުގައި އެ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެ އައިސްފައިވާ ޓޫރިސްޓުންގެ ޢަދަދު ވަނީ މުޅިއަކު 

ރާއްޖެ  2020 ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  ބޮޑުތަނުވަނަ  ވަރަށް  ޢަދަދަށްވުރެ  ޓޫރިސްޓުންގެ  އައިސްފައިވާ   ން  

   އިތުރުވެފައިކަން މި ރިޕޯޓަށް ބެލުމުން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން   .8

ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ    ( substantive fairness) ަމުއޟީޫޢ ޢުަދުލެވިރަކްނ  ވަކިކުރުމުގައި ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ  

 ، ާޤިއުމޮކށަްފިއޭވޯތ ބާަލިއުރ

 ، ަޤިޟއްޔާގައި  HC-A/280/2012 ނަންބަރު ހައިކޯޓުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ .8.1

އޭނާ   ސިޓީގައި  ފޮނުިވ  ަވކިކުރުމަށް  ަވޒީފާއިން  ޢަލީ  ޢަބްދުއްރައްޒާޤު  ސަބަބު  "...  ަވކިކުރި  ަވޒީފާއިން 

ަވކިކުރުމާުގޅިެގން   ، ބަޔާންކޮށްފައިާވއިރު  ަވޒީފާއިން  ޢަލީ  ަވޒީފާއާބެހޭ    ، ޢަބްދުއްރައްޒާޤު  ޢަލީ  ޢަބްދުއްރައްޒާޤު 

ހުށަހެޅުމުން މައްސަލަ  ފޮނުިވ  ، ޓްރައިބިއުނަލަށް  ަވކިކުރުމަށް  ަވޒީފާއިްނ  ޢަލީ  ލިއުމުގައި    ޢަބްދުއްރައްޒާޤު 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ޑަށް ލިމިޓެ  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ
 VTR/2021/234މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހުމީހުން  10އާއި އިތުރު  ރާމިޒް ޢަލީ

                                             

 

25 ގެ  11 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:  
 

 

ލިމިޓެޑްެގބަޔާންކޮށްފައިާވ ޕްރައިެވޓް  މެރިްނ  ޕްރިސިޝަން  ސަބަބުތަކެއް  އެހެން  ފިޔަވައި  ސަބަބު  ފަރާތުްނ     

ރިޢާޔަތްނުކުރެޭވނެކަމާއި  އެސަބަބުތަކަށް  ަވކިކުރި  ، ހުށަހަޅާފައިީވނަމަެވސް  ަވޒީފާއިން  ސަބަބުކަމަށް   މުަވއްޒަފު 

ފިޔަަވ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ސަބަބު  ލިއުމުަގއި  ަވކިކުރި  ހުށަހަޅައި ަވޒީފާއިން  އެސަބަބުތަކަށް  ،  އި އެހެން ސަބަބުތަކެއް 

 ،ރިޢާޔަތްކުރެވުމަކީ މުަވއްޒަފުްނެގ ޙައްޤުތައް ެގއްލިެގން ހިނަގއިދާނެކަމެއްކަމާއި

ަވކިކުރުމަށް ފޮނުިވ ސިޓީަގއި   ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޢަލީ ަވޒީފާއިން  ، މިމައްސަލާަގއިެވސް ބަލަން ޖެހޭނީ  ، އެހެންކަމުން

އަދި އޮތްނަމަ އެއީ   ، އެސަބަބު އޮތްތޯއާއި   ޙަޤީޤަތުަގއިެވސް  ، ަވކިކުރި ސަބަބު ބަޔާްނކޮށްފައިާވއިރު   އޭނާ ަވޒީފާއިން

 "… ، ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުމަށް އެކަށީެގްނާވ ސަބަބެއްތޯކަމާއި

 06ާރުތްނ  ަފ  ަރއުްދިވ  ަމްއަސަލ ،މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށް ކަނޑައަޅުއްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި

ޮފުނވަާފިއާވ ިސީޓަގިއ،    2021ޖަުލިއ   ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރްާތަތކަށް  ގެ ސަބަބުން   19-ކޮވިޑްަގއި 

ޙާލަތު   ރިޑަންޑަންސީގެ  ކުންފުންޏަށް  ދަށްވެ،  ޙާލަތު  މާލީ  ކުންފުނީގެ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ަގިއ ިރަޑނެްޓުކެރވެޭނަކަމްށ    2021ޖަުލިއ    10ަފާރްތަތުކގެ ަވޒާީފ    މެދުވެރިވެފައިވާތީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި

ވެސް   ޙަީޤަޤތުގައި  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތްތައް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، 

 ރިޑަންޑަންސީގެ ޙާލަތު މެދުވެރިވެގެންތޯ ބަލަންޖެހެއެވެ. 

ފަރާ .8.2 ވަޒީފާދޭ  ވަކިކުރާއިރު  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފުން  ޙާލަތުގައި  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  ރިޑަންޑަންސީގެ  ތުން 

ގެ ޙާލަތުގައި މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާ    (redundancy)ގޮތަށް ބަލާއިރު، ރިޑަންޑަންސީ  

ނަންބަރު   ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ފާހަގަކުރެވުނު    HC-A/180/2011ގުޅޭގޮތުން  ަޤިޟއްޔާގެ 

 ؛ވަނަ ނަންބަރުގެ )ށ( ގައި 3ނުކުތާތަކުގެ 

ށް ުނަވތަ އިޤްތިޞާދަށް ކުރިމަތިާވ ޚާއްޞަ ޙާލަތްތަކުަގއި، ކުްނފުނިތަކުން މުަވއްޒަފުން މަދުކުރުމުެގ  ] ...ިވޔަފާރިއަ

ކުރުމުގައި،   ކުރާ  ރީސްޓްރަކްޗަރ  ކުންފުިނ  ހޯދުމަށްޓަކައި  އިތުރުާވނެ  ނަފާ  ކުންފުްނޏަށް  ނުަވތަ  ބޭނުމުަގއި 

ކުރި ަވކިކުރުމުެގ  ަވޒީފާއިން  މުަވއްޒަފުްނ  ކުރުްނ ރިޑަންޑަންޓްާވ  ަވކިކުރާ  ަވޒީފާއިން  މުަވއްޒަފަކު  ްނ، 

 substantive)ޢަދުލުެވރިކުރުުވމަށްޓަކައި ުނަވތަ ަވޒީފާދޭ ފަރާތުން ޤާއިމުކުރަްނޖެހޭ މައުޟޫޢީ ޢަދުލުެވރިކަމާއި  

fairness)    ޢަދުލުެވރިކަްނ އެކުންފުްނޏަކުްނ    (procedural fairness)އިޖުރާއީ  ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި 

ޢަމަލުކުރަްނޖެހޭ ޮގތްތަކެއް ނުަވތަ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކެއް، އިނގިރޭސިިވލާތް، އޮސްޓްރޭލިއާ އަދި ިނއުޒީލަންޑް  

ލޭބަރ   އިންޓަރނޭޝަނަލް  ޤާނޫުނތަކުަގއާއި،  ޢަމަލުކުރަމުންދާ  މުޖުތަމަޢުތަކުން  ދިމިޤްރާތީ  ހުޅުިވެގްނާވ  ފަދަ 

(  158)ނަންބަރު    1982ނައިޒޭޝަން )އައި.އެލް.އޯ( ެގ ޓަރމިނޭޝަން އޮފް އެމްޕްލޯއިމަންޓް ކޮންެވންޝަން  އޮގަ 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ޑަށް ލިމިޓެ  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ
 VTR/2021/234މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހުމީހުން  10އާއި އިތުރު  ރާމިޒް ޢަލީ

                                             

 

25 ގެ  12 ޞަފްޙާ      
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( ފަދަ ކަމާގުޅޭ ބައިނަލްއަޤްާވމީ 166)ނަންބަރު    1982އާއި ޓަރމިޭނޝަން އޮފް އެމްޕްލޮއިމަްނޓް ރެކޮމެންޑޭޝަން  

 މުޢާހަދާތަކުަގއި ކަނޑައެޅި ބަޔާންކޮށްފައިާވކަމާއި... [

 މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

ރިޑަންޑަންޓްވެގެން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ ވަކިކުރުމުގައި މައުޫޟޢީ    ،ޢާންމު އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން .8.3

ބެލެވޭނީ ާޤއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް  މުވައްޒަފުން    ،ޢަދުލުވެރިކަން  ރީސްޓްރަކްޗަރކޮށް  ކުންފުނި 

އިްޤތިޞާދީ  ރިޑަންޑަން ކުރިމަތިވެފައިވާ  ކުންފުންޏަށް  ޙަީޤަޤތުގައިވެސް  ނިންމުމަކީ  ނިންމި  ޓްކުރުމަށް 

(Economic)  ިނިންމުމެއްކަމަށް   ،ސަބަބުތަކަށްޓަކައ ނިންމާފައިވާ  ހެޔޮނިޔަތުގައި  ކުންފުނިން 

ާޤއިމުކުރަ،  ވާނަމަކަމާއި ވަކިކުރުމުގައި  މުވައްޒަފަކު  ޙާލަތުގައި  ރިޑަންޑަންސީގެ  އިޖުރާއީ  އަދި  ންޖެހޭ 

ކުންފުންޏަށް ދިމާވެފައިވާ    ،ޢާންމު ޙާލަތްތަކުގައި ކަނޑައެޅޭނީ  ،ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް

ސަބަބުން ޙާލަތުގެ  ރިޑަންޑަންޓްކޮށް    ،އިްޤތިާޞދީ  މުވައްޒަފުންތަކެއް  ތިބި  ވަޒީފާގައި  ކުންފުނީގެ 

ކުންފުނީގެ    ،ގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިއާލާ އަންގާފައިވުމާއި ކުންފުނީ   ،ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަންޖެހިފައިވާކަން

ވަކިކުރެވޭ   ވަޒީފާއިން  ކުންފުނީގެ  ސަބަބުން  ވުމުގެ  ރިޑަންޑަންޓް  ބަޔަކު  ތެރެއިން  މުވައްޒަފުންގެ 

މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އިޖުރާއާތާއި އުޞޫލުތަކަކީ ކޮބައިކަން ކުންފުނީގެ  

އަންގާފައިވުމާއިމުވަ ކުރިއާލާ  މުވައްޒަފުން    ،އްޒަފުންނަށް  ވަކިކުރެވޭ  ސަބަބުން  ރިޑަންޑަންޓްވުމުގެ 

ވަކިކުރެވޭފަދަ    ،ވަކިކުރެވެނީ  ވަޒީފާއިން  ާޤނޫނުގެ ދަށުން މުވައްޒަފަކު  ރިޑަންޑަންސީއަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ 

ޓްވުމުގެ ސަބަބުން ވަކިކުރެވޭ މުވައްޒަފު  ރިޑަންޑަން   ، ބަލައިގެންކަމަށް ވުމާއެކު  އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްކަމަށް

ކުރިން ާޤނޫނުގެ    ،ވަކިކުރުމުގެ  ވަކިކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް  21ވަޒީފާއާބެހޭ   ، ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  25 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދޭންޖެހޭ ނޯޓިސް ނުވަތަ އެާޤނޫނުގެ   22އެާޤނޫނުގެ  

ރިޑަންޑަންޓްވެގެން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭ    ،މީގެއިތުރުން،  ބަދަލުގައި ފައިސާ ދީފައިވާނަމަކަމާއިނޯޓިސްގެ  

އެޢިނާޔަތް ލިބިދެވޭނެ   ،ޢިނާޔަތްތަކެއް ދިނުމަށް ކުންފުނިން ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ  މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްަޞ

މިންގަނޑުތައް  ކަނޑައެޅި  ގޮތާއި  މުވައްޒަފުން  ،ކުރިން  އެނގިފައިވާނަމަކަމަށް ކުންފުނީގެ  ނަށް 

 ަޤިޟއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.   HC-A/180/2011ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ޑަށް ލިމިޓެ  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ
 VTR/2021/234މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހުމީހުން  10އާއި އިތުރު  ރާމިޒް ޢަލީ

                                             

 

25 ގެ  13 ޞަފްޙާ      
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ވަނަ   1( ގެ  2020)ޢާންމު ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ާޤނޫނު    2020/20ާޤނޫނު ނަންބަރު   .8.4

ގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި މެދުވެރިވެފައިވާ  އާ ގުޅި  19-މާއްދާގެ )ހ( އަށް ބެލުމުން، އެ ާޤނޫނަކީ، ކޮވިޑް

ޢާންމު ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގައި، ވަކިވަކި ފަރުދުންނާއި، ޢާއިލާތަކާއި، ވިޔަފާރިތަކަށް 

އެހީތެރިކަމާއި ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ޚާއްަޞ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށާއި، ދައުލަތް 

ނިޒާމު މެދުކެނޑުމެއްނެތި ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި، ކަމާބެހޭ ާޤނޫނުތަކުގައި   ހިންގުމުގެ

ބަޔާންކުރާ އިޖުރާޢަތުތަކަށް އެހިނދުން އެހިނދަށް ކޮންމެހެން ގެންނަންޖެހޭ ވަގުތީ ބަދަލުތައް ގެނެސް،  

ގެ ާޤނޫނުކަން އެނގެން އޮންނައިރު، އެކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ޢަމަލުކުރާނެ ޚާއްަޞ އުޞޫލުތައް ކަނޑައެޅުމު

އާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ ޢާންމު ިޞއްޙަތުގެ   19-އެ ާޤނޫނަށް ޢަމަލުކުރާނީ، ކޮވިޑް 

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

ންކުރާ އެނޫންވެސް ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ނުވަތަ ކާރިސާގެ ޙާލަތެއް ނިމުމަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިޢުލާ

ވަނަ މާއްދާއަށް    3)ފަސްދޮޅަސް( ދުވަސް ހަމަވާ ތާރީޚުގެ ނިޔަލަށްކަން އެ ާޤނޫނުގެ    60ގެންނަތާ  

( )އާންމު ސިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ާޤނޫނު  2012/7ާޤނޫނު ނަންބަރު  ބެލުމުން އެނގެން އޮތްއިރު،  

ހުރިހާ   33ގެ   ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދަށުން،  ބާރުގެ  ލިބިގެންވާ  ވަޒީރަށް  ސިއްޙާތާބެހޭ  މާއްދާއިން  ވަނަ 

ޙާލަތު    2020މާރިޗު    12ސަރަހައްދަކަށް   ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި  ިޞއްޙަތުގެ  ޢާންމު  ފެށިގެން  އިން 

 އެޖެންސީގެ ޕްރެސް ބްރީފް  އިޢުލާނުކޮށްފައިވާކަން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްަޝން އެޖެންސީން ޢާންމުކޮށްފައިވާ އެ 

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

 އެނގެން އޮވެއެވެ. 

ވަނަ   9( ގެ  2020)ޢާންމު ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ާޤނޫނު    20/2020ާޤނޫނު ނަންބަރު   .8.5

 ، މާއްދާގެ )ހ( ގައި

ަވނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ   3މާއްދާެގ )ށ( ގައި ބަޔާންކުރާ އިސްތިސްނާ ޙާލަތްތަކުަގއި މެުނީވ، މި ޤާނޫނުެގ  "މި  

ކޮިވޑް ފިޔަވަޅުތަކުެގ    19-މުއްދަތުަގއި،  އަންަނނިިވ  ފަރާތާމެދު  އަދާކުރާ  ަވޒީފާ  ފަރާތުން  ަވޒީފާދޭ  ގުޅިެގން  އާ 

 ތެރެއިން ފިޔަވަޅެއް އަޅައިެގްނނުާވނެއެެވ.



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ޑަށް ލިމިޓެ  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ
 VTR/2021/234މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހުމީހުން  10އާއި އިތުރު  ރާމިޒް ޢަލީ

                                             

 

25 ގެ  14 ޞަފްޙާ      
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ަވޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތުެގ އުޖޫރައިން އެއްެވސް މިްނވަރެއް އުނިކުރުން ުނަވތަ ަވޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތަށް އުޖޫރަ   .1

 ؛ ދިނުމަށް ަވޒީފާެގ އެއްބަސްުވމުގައި ކަނޑައަޅާފައިާވ މުއްދަތު ފަސްކުރުން

 ؛ ަވޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތަށް އުޖޫރަ ނުލިބޭ ޮގތަށް ޗުއްޓީއަށް ފޮނުުވން .2

 "ދާކުރާ ފަރާތް ަވޒީފާއިން ދޫކޮށްލުންަވޒީފާ އަ  .3

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

އާ ގުޅިެގްނ    19-"މި މާއްދާެގ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ފަދަ ފިޔަވަޅެއް ަވޒީފާދޭ ފަރާތުން އެޅުމަށް ހުއްދަާވީނ، ކޮިވޑް

ެގ ިވޔަފާރިއަށް ނުރަނަގޅު އަސަރެއް ކޮށްފައިވުމާއެކު، އެފަދައިން ކޮށްފައިާވ ނުރަނަގޅު އަސަރުެގ  ަވޒީފާދޭ ފަރާތު 

ސަބަބުން ަވޒީފާދޭ ފަރާތަށް ލިބެމުްނއައި އާމްދަނީ ދަށްެވ، އެ އާމްދަނީން މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިން ދެމުން އައިސްފައިާވ  

ރަށް ަވޒީފާދޭ ފަރާތުެގ ިވޔަފާރިއަށް އަސަރުކޮށްފައިާވ ޙާލަތުަގއި  މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ދެމުންނުެގންދެޭވ މިންވަ 

 ..".އެކަންޏެެވ

 ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި،  9މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އަދި އެ ާޤނޫނުގެ 

މާއްދާެގ )ށ( ަގއި ަވނަ ނަްނބަރުަގއި ބަޔާންކުރާ ފިޔަަވޅު މުަވއްޒަފަކާމެދު އެޅޭީނ، މި    3"މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ  

ޙާލަތަށް   ދޫކޮށްލަްނޖެހޭ  މުަވއްޒަފުންތަކެއް  ފަރާތުެގ  ަވޒީފާދޭ  ސަބަބުން  މެދުެވރިުވމުެގ  ޙާލަތް  ބަޔާންކުރާ 

 ޮގސްފައިުވމާއެކު، އެ ފިޔަަވޅު އެޅުމުެގ ކުރިން އަްނނަނިިވ އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުަގއެެވ.

ޯގސްވު  .1 ޙާލަތު  މާލީ  ފަރާތުެގ  ޖެހިފައިާވކަްނ ަވޒީފާދޭ  ދޫކޮށްލަން  މުވައްޒަފުންތަކެއް  ސަބަބުން  މުެގ 

 އަދި  ؛ މުަވއްޒަފުްނނަށް އެްނުގން

ަވޒީފާއިން ދޫކޮށްލުމަށް ނިްނމާ މުަވއްޒަފުން ކަނޑައެޅުމުަގއި ަވޒީފާދޭ ފަރާތުްނ ޢަމަލުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިާވ   .2

 އުސޫލުތައް މުވައްޒަފުންނަށް އެންުގން.

 ންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  މި ޢިބާރާތުން ބަޔާ

އެތަންތަނަށް   .8.6 ފަތުރުވެރިންނާއި  ލިބެނީ  ޢާމްދަނީ  ތަންތަނަށް  ޚިދުމަތްދޭ  ސިނާޢަތުގެ  ފަތުރުވެރިކަމުގެ 

 2020މާރިޗު    12އާ ގުޅިގެން    19-، ކޮވިޑްޒިޔާރަތްކުރާ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުގެ ސަބަބުންކަމަށްވެފައި

އިން   2020މާރިޗު    30އި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިޢުލާނުކުރެވި،  އިން ފެށިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގަ 

ދަތުރުކުރުމާއި،   މީހުން  ރަށަކަށް  އެއްވެސް  ދިރިއުޅޭ  މީހުން  ސަފާރީތަކުން  ރިސޯޓުތަކާއި  ފެށިގެން 

ރަށްރަށުން ރިސޯޓުތަކާއި ސަފާރީތަކަށް މީހުން ދަތުރުކުރުމާއި، އެއް ރިސޯޓުން އަނެއް ރިސޯޓަށް މީހުން  

( 2020މާރިޗު    12)  1/2020ދަތުރުކުރުން ހުއްޓައިލެވުނުކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ނަންބަރު  



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ޑަށް ލިމިޓެ  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ
 VTR/2021/234މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހުމީހުން  10އާއި އިތުރު  ރާމިޒް ޢަލީ

                                             

 

25 ގެ  15 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:  
 

 

ޕްރޮޓެކްަޝން   ހެލްތް  އާއި،  ޤަރާރު'  އިޢުލާނުކުރާ  ޙާލަތު  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި  ިޞއްޙަތުގެ  'ޢާންމު 

ހެން ރަށްރަށާ ( 'ރިސޯޓުތަކާއި ސަފާރީތަކުން އ2020ެމާރިޗު    30)  26/2020އެޖެންސީގެ ނަންބަރު  

ދެމެދު ދަތުރުކުރުން ހުއްޓައިލުމަށް އެންގުން' އިން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު 

ބަންދުކުރެވިފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންއައި ތަނަށްވެސް 

 2020/20ން އެނގެން އޮތް މި ޙާލަތަކީ، ާޤނޫނު ނަންބަރު  ފަތުރުވެރިންނަށް އަރާ ފޭބުން މަނާކޮށްފައިވާކަ

ދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ވަނަ މާއް  9( ގެ  2020)ޢާންމު ިޞއްޙަތު ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ާޤނޫނު  

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

އެކަމުގެ ޢާމްދަނީން    އަދި  އެ  ދަށްވެ،  ޢާމްދަނީ  ލިބެމުންއައި  ފަރާތަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ސަބަބުން 

މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިން ދެމުން އައިސްފައިވާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ދެމުން ނުގެންދެވޭ މިންވަރަށް 

ބުރަވެވު ޙާލަތެއްކަމުގައި  އަސަރުކުރާނެ  ވިޔަފާރިއަށް  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  ނުނަމަވެސް،  މައްސަލަ 

މައުޟޫޢީ   ކުރުމުގައި  ވަކިކުރާ  މުވައްޒަފުން  ޙާލަތުގައި  އެ  މެދުވެރިވުމުން  ޙާލަތު  ރިޑަންޑަންސީގެ 

ތަފާތު   މައްސަލައަކީ  ކޮންމެ  ދެނެގަތުމުގައި  ނޫންކަން  ނުވަތަ  ޤާއިމްވެފައިވާކަން  ޢަދުލުވެރިކަން 

އްސަލައެއްގެ ވާޤިޢާތައް ހުރިނެތް ގޮތާއި، މައްސަލައެއްކަމުގައި ބަލައި، ކޮންމެ މައްސަލައެއްގައިމެ އެ މަ

 ވަށައިގެންވާ އެންމެހައި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ަޤބޫލުކުރެވެއެވެ.   

މައްސަލަ  .8.7 ރިޑަންޓަންކޮށްފައިވަނީ،   ފަރާތްތައް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލައިގައި  މިވާ  ހުށަހެޅިފައި 

ގަޅު އަސަރު ކޮށްފައިވުމާއެކު، އެފަދައިން ކޮށްފައިވާ ނުރަނގަޅު  ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވިޔަފާރިއަށް ނުރަނ

އާމްދަނީއިން   އެ  ދަށްވެ،  އާމްދަނީ  އައި  ލިބެމުން  ފަރާތަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ސަބަބުން  އަސަރުގެ 

މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިން ދެމުން އައިސްފައިވާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ދެމުންގެންދެވޭނެ މިންވަރަށް ވުރެ 

ކުރަންޖެހިފައިވާތީކަން ބޮ ތަޙައްމަލް  ފަރާތަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ހީނަރުކަމެއް  މާލީ  ޑަށް 

އާންމުކޮށްފައިވާ، ،  ބަޔާންކުރިނަމަވެސް ވެބްސައިޓުގައި  އެފަރާތުގެ  އިން  ޓޫރިޒަމް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

‘MONTHLY STATISTICS JULY 2021’    ،ްވަނަ އަހަރުގައި އެ    2021ނަޒަރުކުރުމުނ

ވަނަ   2020ގެ ޖުލައި މަހުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެ އައިސްފައިވާ ޓޫރިސްޓުންގެ ޢަދަދު ވަނީ މުޅިއަކު  އަހަރު



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ޑަށް ލިމިޓެ  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ
 VTR/2021/234މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހުމީހުން  10އާއި އިތުރު  ރާމިޒް ޢަލީ

                                             

 

25 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:  
 

 

އިތުރުވެފައިކަން    ންއަހަރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ އައިސްފައިވާ ޓޫރިސްޓުންގެ ޢަދަދަށްވުރެ ވަރަށް ބޮޑުތަނު

ޙާލަތުގައި،  އޮންނަ  އެނގެން  ބެލުމުން  ހުށަހެޅި   މި ރިޕޯޓަށް  ފަރާތުން މައްސަލަ  މައްސަލަ ރައްދުވި 

ހެޔޮ  މެދުވެރިގެން  ޙާލަތު  ރިޑަންޑަންސީގެ  ޙަީޤަޤތުގައިވެސް  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތްތައް 

   ވަކިކުރަންޖެހުމުންކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދެއެވެ.ނިޔަތުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް ވަޒީފާއިން

ކުރުމުގައި   .8.8 ކަށަވަރު  ނޫންކަން  ނުވަތަ  މެދުވެރިވެފައިވާކަން  ޙަީޤަޤތުގައި  ޙާލަތެއް  ރިޑަންޑަންސީގެ 

 SC-A/44/2017ރިޢާޔަތްކޮށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  

ބަދަލަކާ ގުޅިގެންވިޔަސް،  "ވަޒީފާއަދާ ކުރާ ތަނުގެ އޮނިގަނޑަށް އައި  ާޤިޟއްޔާގައި ފާހަގަކުރަމުން،  

އިޤްތިޞާދީ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ވިޔަސް ނުވަތަ މިނޫންވެސް އެހެން ސަބަބަކާ ހުރެ މުވައްޒަފަކު  

ވަޒީފާއިން ރިޑަންޑަންޓް ކޮށްފައިވާނަމަ، އެފަދަ ޙާލަތެއް ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައިވެސްވޭތޯ ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި،  

ތުގެ މަސައްކަތް ކުރުން ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނުގައި އެއްކޮށް ހުއްޓުނީތޯ  ( މުވައްޒަފަކު ކުރަމުން ދިޔަ ބާވަ 1) 

( ނުވަތަ މުސްތަޤުބަލުގައި ހުއްޓޭނެތޯ ނުވަތަ މަދުވާނެތޯ ބަލަންވާނެއެވެ. އެގޮތުން،  2ނުވަތަ މަދުކުރީތީ ) 

ބަލަންވާނެއެވެ.    ރިޑަންޓަންޓްކުރި މުވައްޒަފު ކުރާ ބާވަތުގެ މަސައްކަތް ތަނުގެ އެހެން މުވައްޒަފުން ކުރޭތޯ 

އަދި މިގޮތަށް އެއްކަހަލަ މަސައްކަތް ކުރާ އެހެން މުވައްޒަފުން ތިބި ނަމަ، ރިޑަންޓަންޓް ކުރި މުވައްޒަފު  

ކުރާ   މަސައްކަތެއް  އެއްކަހަލަ  އެގޮތުން،  ކުރަންވާނެއެވެ.  ރިޢާޔަތް  ގޮތަށް  ހޮވުނު  ރިޑަންޑަންސީއަށް 

މާއި ތަޖުރިބާ އަދި ވަޒީފާ އަދާ ކުރާ ތަނުގައި ޚިދުމަތްކުރި  ދެންތިބި މުވައްޒަފުންނާ އަޅާ ބަލާއިރު ތަޢުލީ 

 މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  މުއްދަތު ފަދަ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރެވިދާނެއެވެ."

މައްސަލައަށް  އިސްވެބަޔާ .8.9 ހުށަހެޅިފައިވާ  މި  ކަންތައްތައް  ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ަޤިޟއްޔާގައި  ންކުރެވުނު 

މުވައްޒަފުންގެ    19-ކޮވިޑްތަތުބީޤުކުރާއިރު،   ކުންފުނީގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ގުޅިގެން،  ޙާލަތާ  ގެ 

ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ލިޔެކިޔުމެއް  އެނގޭނެ  ކޮބައިކަން  ބަދަލަކީ  ގެނެސްފައިވާ  އޮނިގަނޑަށް 

ކޮވިޑް ކުންފުނިން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ޙާލަތުގައި،  މި  ސަބަބު  19-ހުށަހަޅާފައިނެތް  ޙާލަތުގެ  ން، ގެ 

ޑަންޑަންސީއަށް ހޮވާފައިވަނީ ކިހިނެއްކަން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް ރި 

ގޮތް  ހޮވުނު  ރިޑަންޑަންސީއަށް  ފަރާތްތައް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އިތުރުން  ނުވުމުގެ  ސާފުކޮށްދީފައި 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ޑަށް ލިމިޓެ  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ
 VTR/2021/234މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހުމީހުން  10އާއި އިތުރު  ރާމިޒް ޢަލީ

                                             

 

25 ގެ  17 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:  
 

 

ފަރާތުން ރައްދުވި  މައްސަލަ  ލިޔެކިޔުމެއް  އެއްވެސް  މައްސަލަ ދަލީލުކޮށްދޭނެ  ހުށަހަޅާފައިނެތުމުން،   

ވަކި   ނިންމުމަކީ  ނިންމި  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  ފަރާތްތައް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި 

ނިންމުމެއް  މުވައްޒަފުންތަކެއް ކަނޑައެޅިގެން ވަޒީފާއިން ބޭއިންސާފުން ވަކިކުރުމަށްޓަކައި ނިންމާފައިވާ  

 ރަތަށް ސަބިތުކޮށްދެވިފައިވާކަމަށް ބުރަނުވެވެއެވެ. ނޫންކަން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަ 

ިއްސެވ ަބާޔްނުކެރުވުނ ަކްނަކމަށް ރާިޢަޔްތުކުރުމްނ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތަތްއ ަވޒާީފިއްނ ަވިކކުުރުމަގިއ   .8.10

ޢަދުުލެވިރަކްނ   ަމުއޟީޫޢ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ   (substantive fairness)ަމްއސަަލ 

 ަކނޑަައަޅްނޖޭެހަކުމަގިއ ެދެކެމެވ. ާޤިއުމޮކށަްފިއުނާވަކުމަގިއ  

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމްކޮށްފައިވޭތޯ ނަޒަރުކުރާއިރު،  .9

އި  ޙާލަތުގައި  ރިޑަންޑަންސީގެ  .9.1 ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ޖުރާޢީ  މުވައްޒަފަކު 

ސަބަބުން  ރިޑަންޑަންސީގެ  ބެލެވޭނީ،  ޙާލަތްތަކުގައި  ޢާއްމު  ާޤއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް  ޢަދުލުވެރިކަން 

ފިޔަވަޅުތައް   އިޖުރާޢީ  އަންނަނިވި  ވަކިކުރުމުގައި  މުވައްޒަފުން  ވަކިކުރަންޖެހޭ  ވަޒީފާއިން 

ަޤިޟއްޔާއާއި އެ ކޯޓުގެ   HC-A/180/2011އަޅާފައިވާނަމަކަން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  

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

އިދާރީ އޮނިގަނޑަށް ގެންނަ ބަދަލުގެ ސަބަބުން، ވަޒީފާގައި ތިބި މުވައްޒަފުންތަކެއް ރިޑަންޑަންޓްކޮށް   .1

 އަދި ؛ ލައި އަންގާފައިވުންވަޒީފާއިން ވަކިކުރަންޖެހިފައިވާކަން، މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިއާ

ވަކިކުރުމުގައި  .2 ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފުން  ވަކިކުރެވޭ  ވަޒިފާއިން  ސަބަބުން  ރިޑަންޑަންޓްވުމުގެ 

؛ ޢަމަލުކުރާނެ އިޖުރާޢަތުތަކާއި އުޞޫލުތަކަކީ ކޮބައިކަން މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިއާލައި އަންގާފައިވުން

 އަދި 

މުވައްޒަފުން ވަކިކުރެވޭނީ، ރިޑަންޑަންސީއަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ   ރިޑަންޑަންޓްވުމުގެ ސަބަބުން ވަކިކުރެވޭ .3

ސަބަބެއްކަމަށް  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކުރެވޭފަދަ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ދަށުން  ާޤނޫނުގެ 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ޑަށް ލިމިޓެ  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ
 VTR/2021/234މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހުމީހުން  10އާއި އިތުރު  ރާމިޒް ޢަލީ

                                             

 

25 ގެ  18 ޞަފްޙާ      
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
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ބަލައިގެންކަމަށްވުމާއެކު، ރިޑަންޑަންޓްވުމުގެ ސަބަބުން ވަކިކުރެވޭ މުވައްޒަފު ވަކިކުރުމުގެ ކުރީން، 

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

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

 އަދި  ؛ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި ފައިސާ ދީފައިވުން

ވަކިކުރެވޭ   .4 ވަޒީފާއިން  ދިނުމަށް ރިޑަންޑަންޓްވެގެން  ޢިނާޔަތްތަކެއް  ޚާއްަޞ  މުވައްޒަފުންނަށް 

ކަނޑައެޅި،  ކުރިން  މިންގަނޑުތައް  ލިބިދެވޭނެގޮތާއި  ޢިނާޔަތްތައް  އެ  ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ، 

 މުވައްޒަފުންނަށް އެންގިފައިވުން. 

އޮނި  .9.2 'އިދާރީ  އިޖުރާޢަތުކަމުގައިވާ،  ފުރަތަމަ  ތެރެއިން  އިޖުރާޢަތުތަކުގެ  ގަނޑަށް އިސްވެފާހަގަކުރެވުނު 

ވަޒީފާއިން   ރިޑަންޑަންޓްކޮށް  މުވައްޒަފުންތަކެއް  ތިބި  ވަޒީފާގައި  ސަބަބުން،  ބަދަލުގެ  ގެންނަ 

ވަކިކުރަންޖެހިފައިވާކަން މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިއާލައި އަންގާފައިވުން' މި އިޖުރާޢަތު މައްސަލަ ހުށަހެޅި 

ކުރިން ފުރިހަމަކުރެވިފައިވޭ ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  ބަލާއިރު، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ފަރާތް  ތޯ 

' ގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބެލުމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ 4'ޑޮކިއުމަންޓް  

 2020އޭޕްރިލް    30އަށް  މުޙައްމަދު އީމާން  އަދި  އިސްމާޢީލް އިޙްސާން  ،  ޙާިޝރު މުޙައްމަދުތެރެއިން،  

މުޙައްމަދު ޝިފާޢު އިވާ އީމެއިލްއަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  ވަނަ ދުވަހު ފޮނުވާފަ

ގެ   19- ގައި ފޮނުވާފައިވާ އީމެއިލްއަށް ބެލުމުން، ކޮވިޑް  2020  މޭ  01އަށް  ރަވާޙު މުޙައްމަދު  އަދި  

އި ނުވަތަ މަސައްކަތް ޙާލަތާ ގުޅިގެން، ކުންފުނީގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ޖެހިފައިވާކަމާ

މުސާރައިގެ   މުވައްޒަފުންނަށް  އިންސައްތަ(  30%ނުކުރާ  ނިންމާފައިވާކަން    )ތިރީސް  ދިނުމަށް 

ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮތްނަމަވެސް، ދެން ބާކީ ތިބި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް މިފަދައިން  

 .  އަންގާފައިވާކަން އެނގެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ވަޒީފާއިން   .9.3 ރިޑަންޑަންޓްވުމުގެ ސަބަބުން  ކުރިން،  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ވަކިކުރެވޭ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އިޖުރާއަތުތަކާއި އުޞޫލުތަކަކީ ކޮބައިކަން 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ޑަށް ލިމިޓެ  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ
 VTR/2021/234މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހުމީހުން  10އާއި އިތުރު  ރާމިޒް ޢަލީ

                                             

 

25 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:  
 

 

އި ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ޢަމަލުކުރާނެ އިޖުރާޢަތުތަކާއި ކުރިއާލައި އަންގާފައިވޭތޯ ބަލާއިރު، މިފަދަ ޙާލަތެއްގަ

މިފަދަ   އިތުރުން،  ބުނެދީފައިނުވުމުގެ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ކޮބައިކަން  އުޞޫލުތަކަކީ 

އިރެއްގައި   އެއްވެސް  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކޮބައިކަން  އުޞޫލުތަކަކީ  އިޖުރާޢަތުތަކާއި 

ނެ އެނގެން  ފަރާތުން އަންގާފައިވާކަން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އިޖުރާއަތު  އިސްވެފާހަގަކުރެވުނު  ތުމުން، 

 ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ.  

ވަނަ   21ރިޑަންޑަންޓްވުމުގެ ސަބަބުން ވަކިކުރެވޭ މުވައްޒަފު ވަކިކުރުމުގެ ކުރީން، ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ   .9.4

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

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ނޯޓިސް ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި ފައިސާ ދީފައިވުން: ާޤނޫނު   25ނުވަތަ އެ ާޤނޫނުގެ  

އަށް    2008/2)ާޤނޫނު ނަންބަރު    22/2020ނަންބަރު   ާޤނޫނު(  އިޞްލާޙު    6)ވަޒީފާއާބެހޭ  ވަނަ 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގައި،  21ގެނައުމުގެ ާޤނޫނު( ގެ 

މުަވއްޒަފަކު   އެ  ަވކިކުރާއިރު،  ަވޒީފާއިން  މުވައްޒަފު  ސަބަބުތަކަށްޓަކައި  ބަޔާންކުރާ  ގައި  )ނ(  މާއްދާެގ  "މި 

މަސްދުަވހުެގ ނޯޓިސް   )އެކެއް(  1އަހަރު ފުރިފައިުނާވނަމަ،   )އެކެއް(  1ަވޒީފާގައި ޚިދުމަތްކޮށްފައިާވ މުއްދަތަށް  

އަހަރާއި   )އެކެއް(  1ދަތަށްާވ ފައިސާ ދޭްނާވނެއެެވ. ަވޒީފާަގއި ޚިދުމަތްކޮށްފައިާވ މުއްދަތު  ނުަވތަ ނޯޓިސްެގ މުއް

)ދޭއް( މަސްދުަވހުެގ ނޯޓިސް    2)ހަތަރެއް( އަހަރާ ދެމެދުެގ މުއްދަތެއްނަމަ، ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުމަށް، މަދުެވެގން    4

)ހަތަރެއް(  4ދޭންާވނެއެެވ. އަދި ަވޒީފާގައި ޚިދުމަތްކޮށްފައިާވ މުއްދަތު ނުަވތަ އެ ނޯޓިސްެގ މުއްދަތަށްާވ ފައިސާ 

މަސްދުަވހުެގ ނޯޓިސް ނުަވތަ   )ތިނެއް(  3އަހަރުދުަވހަށްުވރެ އިތުރުާވނަމަ، ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުމަށް، މަދުެވެގން  

 ".އެ ނޯޓިސްެގ މުއްދަތަށްާވ ފައިސާ ދޭްނާވެނއެެވ

 މައްސަލަ  ހުށަހަޅާފައިވާ،  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަކަމާއި،  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭމިފަދައިން  

އަށް ބެލުމުން، އޭނާގެ އަސާސީ    FINAL PAY SETTLEMENT  ގެޙަސަން އިޙްސާން  ހުށަހެޅި

އޮންނަކަމާއި،  ކަން އެނގެން  )ތިންސަތޭކަ ނުވަދިހަ ފަހެއް އެމެރިކާ ޑޮލަރު(    USD 395މުސާރައަކީ  

)ހަތްސަތޭކަ ނުވަދިހަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު(   USD 790ގޮތުގައި    ފައިސާގެ  އޭނާއަށް ނޯޓިސް މުއްދަތުގެ

ޢަދަދަކީ   މި  އޮންނަކަމާއި،  އެނގެން  މުއްދަތަށްވާ )ދޭއް(    2ދީފައިވާކަން  ނޯޓިސްގެ  ދުވަހުގެ  މަސް 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ އަކީ  ންޙަސަން އިޙްސާފައިސާކަމަށް ބުރަވެވޭ ހިނދު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ޑަށް ލިމިޓެ  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ
 VTR/2021/234މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހުމީހުން  10އާއި އިތުރު  ރާމިޒް ޢަލީ

                                             

 

25 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:  
 

 

ގައިކަން އެނގެން އޮންނައިރު،    2012  މޭ  01މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަންފެށި ތާރީޚަކީ  

ގައި   2021ޖުލައި    10ވަޒީފާއިން ރިޑަންޑަންޓް ކޮށްފައިވަނީ  ޙަސަން އިޙްސާން  މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މުވައްޒަފެއްގެ  ޙަސަން އިޙްސާން  ހެޅި  ކަން އެނގެން އޮންނާތީ، މައްސަލަ ހުށަ

ދުވަސްކަމުގައި  )ނުވައެއް(    09މަހާއި  )ދޭއް(    02އަހަރާއި    )ނުވަ(  09ދަތަކީ  ގޮތުގައި ދެމިހުރި މުއް 

ހުށަހެޅި    ބުރަވެވެއެވެ. މައްސަލަ  އިޙްސާންއެހެންކަމުން،  ނަންބަރު  ޙަސަން  ާޤނޫނު   2008/2އަށް 

)ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ   03ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގެ ދަށުން ޙައްުޤވަނީ،    21ބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  )ވަޒީފާއާ

 2008/2ނޯޓިސް ނުވަތަ ނޯޓިސްގެ މުއްދަތަށްވާ ފައިސާކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ. އަދި ާޤނޫނު ނަންބަރު  

ންއަށް ޙައްުޤވަނީ،  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ޙަސަން އިހްސާ  22)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  

)ދޭއް( މަސްދުވަހުގެ    02( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފަދައިން  3އެ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

 ނުވެވޭކަމާއި،ނޯޓިސްކަމުގައި ބުރަ

އިހްސާންގެ  އިސްމާޢީލް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހުށަހަޅާފައިވާ،  ފަރާތުން  ރައްދުވި         މައްސަލަ 

FINAL PAY SETTLEMENT    ީއަށް ބެލުމުން، އޭނާގެ އަސާސީ މުސާރައަކUSD 345 

ޑޮލަރު( އެމެރިކާ  ފަހެއް  ސާޅިސް  ސަތޭކަ  ނޯޓިސް   )ތިން  އޭނާއަށް  އޮންނަކަމާއި،  އެނގެން  ކަން 

ޑޮލަރު(    USD 690ގޮތުގައި  ފައިސާގެ  މުއްދަތުގެ   އެމެރިކާ  ނުވަހަދިހަ  ދީފައިވާކަން  )ހަ ސަތޭކަ 

މަސް ދުވަހުގެ ނޯޓިސްގެ މުއްދަތަށްވާ ފައިސާކަމަށް )ދޭއް(    2މި ޢަދަދަކީ    އެނގެން އޮންނަކަމާއި،

ބުރަވެވޭ ހިނދު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި އިސްމާޢީލް އިހްސާން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މުވައްޒަފެއްގެ  

އްސަލަ  ގައިކަން އެނގެން އޮންނައިރު، މަ   2013  އޮކްޓޫބަރު  01ގޮތުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަންފެށި ތާރީޚަކީ  

ކޮށްފައިވަނީ   ރިޑަންޑަންޓް  ވަޒީފާއިން  އިހްސާން  އިސްމާއިލް  ކަން 2021ޖުލައި    10ހުށަހެޅި  ގައި 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މުވައްޒަފެއްގެ  އިސްމާޢީލް އިޙްސާން  ސަލަ ހުށަހެޅި  އެނގެން އޮންނާތީ، މައް

ދުވަސްކަމުގައި  )ނުވައެއް(    09މަހާއި  އް(  )ނުވައެ  09އަހަރާއި  )ހަތެއް(    07ގޮތުގައި ދެމިހުރި މުއްދަތަކީ  

 2008/2އަށް ާޤނޫނު ނަންބަރު  އިސްމާޢީލް އިޙްސާންބުރަވެވެއެވެ. އެހެންކަމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

)ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ   03ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގެ ދަށުން ޙައްުޤވަނީ،    21)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ޑަށް ލިމިޓެ  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ
 VTR/2021/234މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހުމީހުން  10އާއި އިތުރު  ރާމިޒް ޢަލީ

                                             

 

25 ގެ  21 ޞަފްޙާ      
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 2008/2ށްވާ ފައިސާކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ. އަދި ާޤނޫނު ނަންބަރު  ނޯޓިސް ނުވަތަ ނޯޓިސްގެ މުއްދަތަ

ގެ   ާޤނޫނު(  ހުށަހެޅި    22)ވަޒީފާއާބެހޭ  މައްސަލަ  ދަށުން  މާއްދާގެ  އިޙްސާންވަނަ  އަށް އިސްމާޢީލް 

( ގެ  )ހ(  އެ މާއްދާގެ  ފަދައިން  3ޙައްުޤވަނީ،  ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  ވަނަ ނަންބަރުގައި  )ދޭއް(   02( 

 ވޭކަމާއި،  ނޯޓިސްކަމުގައި ބުރަވެމަސްދުވަހުގެ

  02އަށް، މިއިން ކޮންމެ ފަރާތަކަށް  އިސްމާޢީލް އިޙްސާންއަށާއި  ޙަސަން އިޙްސާން ހުށަހެޅި  މައްސަލަ

މަހުގެ ނޯޓިސް މުއްދަތަށްވާ ފައިސާ ދީފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަހިނދު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި )ދޭއް(  

އިޙްސާން އިޙްސާންއަށާއި  ޙަސަން  ޖުމުލަ  އަށް،  އިސްމާޢީލް  ފަރާތަކަށް  ކޮންމެ  )ފަހެއް(    05މިއިން 

ގޮތުން މައްސަލަ މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިސް ނުވަތަ ނޯޓިސްއަށްވާ ފައިސާ ޙައްުޤވާކަމަށް ބުރަވެވޭކަމާއި، އެ

އިޙްސާން ހުށަހެޅި   އިޙްސާންއަށާއި  ޙަސަން  ޖުމުލަ  އަށް،  އިސްމާޢީލް  ފަރާތަކަށް  ކޮންމެ    05މިއިން 

މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިސް ނުވަތަ ނޯޓިސްއަށްވާ ފައިސާ، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ދީފައިވާކަން  )ފަހެއް(  

 މުއްދަތަށްވާ   ނޯޓިސް  ނުވަތަ  ނޯޓިސް  ފަރާތްތަކަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ތިބި  ބާކީ  ދެންއެނގެން ނެތަތީއާއި،  

 ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އިޖުރާޢަތު  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ނެތަތީ،  އެނގެން  ދީފައިވާކަން  ފައިސާ

 ވެއެވެ. ބުރަވެ ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާކަމުގައި

ރިޑަންޑަންސީގެ ޙާލަތުގައި މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރާޢަތުތަކުގެ  .9.5

ތެރެއިން، "ރިޑަންޑަންޓްވެގެން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްަޞ ޢިނާޔަތްތަކެއް ދިނުމަށް 

މި ލިބިދެވޭނެގޮތާއި  ޢިނާޔަތްތައް  އެ  ކަނޑައެޅި، ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ،  ކުރިން  ންގަނޑުތައް 

ކުރެވޭ  ރިޑަންޑަންޓް  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ބަލާއިރު،  އަށް  އެންގިފައިވުން"  މުވައްޒަފުންނަށް 

މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްަޞ ޢިނާޔަތެއް ދިނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާކަން ނުވަތަ ނުވާކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި 

  ބަހުން ނުވަތަ ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން ނެތެވެ. ފަރާތާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ

އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު އެންމެހައި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި  .9.6

ވަކިކޮށްފައިވަނީ ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ    ،ފަރާތްތައް  ކުރިން  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  އިޖުރާޢީ  އެފަރާތްތައް 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ޑަށް ލިމިޓެ  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ
 VTR/2021/234މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހުމީހުން  10އާއި އިތުރު  ރާމިޒް ޢަލީ

                                             

 

25 ގެ  22 ޞަފްޙާ      
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ާޤއިމުކޮށްފައިތޯ ބަލާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް   (procedural fairness)  ޢަދުލުވެރިކަން

ފަރާތުން ރައްދުވި  މައްސަލަ  ވަކިކުރުމުގައި  ޢަދުލުވެރިކަން   ވަޒީފާއިން            އިޖުރާޢީ 

((procedural fairness ެއެވެ.ފުރިހަމައަށް ާޤއިމުކޮށްފައިނުވާކަމަށް ބުރަވެވ   

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ ،  ސްވެބަޔާންކުރެވުނު ނުކުތާތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރުިއ .10

 (substantive fairness)މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަން  

ޢަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާއީ  ބުރަވެވޭތީ  (procedural fairness)އަދި  ސަލަ  މައް   ،ާޤއިމުކުރުމެއްނެތިކަމުގައި 

ނަންބަރު   ާޤނޫނު  ވަކިކުރެވިފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތްތައް   2008/2ހުށަހެޅި 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ކުރުމަކީ   ،)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( އާ ޚިލާފަށްކަމަށް ކަނޑައަޅައި

 އެއް ގޮތުގައި ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމުގައި ދެކެމެވެ. (unfair dismissal)އަންފެއަރ ޑިސްމިސަލް 

 ،އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ރުޖޫޢަކޮށްތަކުން  އެފަރާތް  އެދިފައިވާ ފަދައިން  ތަކުންފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ .11

ޙައްުޤވާ   ތަކަށްވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރާ ތާރީޚުގެ ނިޔަލަށް އެފަރާތް

 ގެ( ާޤނޫނު ވަޒީފާއާބެހޭ) 2008/2 ނަންބަރު ާޤނޫނު ،ނަޒަރުކުރާއިރު  ނަގައިދެވިދާނެތޯމުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް 

އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފަށް    ،ދަށުން  ގެ(  ހ)  މާއްދާގެ  ވަނަ  29

 ަޤިޟއްޔާގައި   HC-A/555/2016ލިބޭ ާޤނޫނީ ޙައްލުތަކަށާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  

ކުރިއިރު ހުރި ަވޒީފާގައި އަލުްނ " ... އަމުރެއްނެރުމުަގއި ަވޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ފުރަތަމަ ބަލަންާވނީ އެމުވައްޒަފަކު ަވކި

 ... " ،ބެހެއްޓުމަށް ނުަވތަ އެަވޒީފާއާުގޅޭ ނުަވތަ އެނޫންެވސް އޭނާއާ އެކަށީެގްނާވ ަވޒީފާއެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް ކަމަށާއި

މައުޫޟޢީ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި    ،ންއޮތަތީއާއިމި ޢިބާރާތުން ކަނޑަޅާފައިވާކަން އެނގެ

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

ނަންބަރު    ،ާޤއިމުކޮށްފައިނުވާތީ ާޤނޫނު  ޢަދުލުވެރިގޮތަކީ  އެންމެ  މައްސަލައިގައި  )ވަޒީފާއާބެހޭ    2/ 2008  މި 

އަދާކުރަމުން    ތައްވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    29ާޤނޫނު( ގެ  

ން  ުޚަވޒާީފިއން ަވިކުކިރ ާތީރ  ަތްއ ަމްއަސަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތއަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރުމަށާއި،    ތައްއެފަރާތްދިޔަ ވަޒީފާއަށް  



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ޑަށް ލިމިޓެ  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ
 VTR/2021/234މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހުމީހުން  10އާއި އިތުރު  ރާމިޒް ޢަލީ

                                             

 

25 ގެ  23 ޞަފްޙާ      
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ަނަގއިިދުނއަެފރްާތަތއް  ެފިށެގްނ   ިޢާނޔްަތަތއް  ުމާސަރާއއި  ަހަމައްށ  ިއއަާދުކުރމާ  އުަލން    ްނަކަމްށ ަވޒާީފއްަށ 

  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށްިއްސެވ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ ުމާސރާައިއ ިޢާނަޔތަްތއް  އެެހްނަނަމެވްސ،  ަކނަޑައަޅިއ،  

ެއއް ިލުބުމެގ ުފުރަޞުތ    (unjust enrichment)   ަމނާްފުނަޙްއުޤމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް  ، ިލބެިދޭވިއުރ

ަމްޤޞުަދަގިއ،  ަފާރްތ  ނީަފުކުރުމެގ  ުހށެަހިޅ  ނިޯޓްސެގ  ަމްއސަަލ  ފައިސާ  ަތކްަށ  ދީފައިވާ  ބަދަލުގައި 

ފައުނިކު ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސަބަބަށްޓަކައި،  ބުރަވެވޭ  ަވިކުކިރިއުރ    ތައްރާތްރަންޖެހޭކަމަށް  އާަދުކިރ  ަވޒާީފިއްނ 

  ަތްއ އަެފާރްތ   ެގ ެތރިެއްނ، ަފިއާސ  ުކެގ ޮގުތަގިއ އަެފރްާތަތކްަށ ިލބެޭނުމާސަރާއިއ ިޢާނަޔތަްތ  ިތިބަނަމ  ިއަމާޤުމަގ

މޯލިްޑްވްސ ިއންފަްލިއޓް  ދަަދީކ  ަޢަވޒާީފިއްނ ަވިކުކިރިއުރަގިއ ނޯޓްިސެގ ުމއަްދަތށް ިދން ަފިއާސ އިުނުކުރަމށްފުަހ ޖޭެހ  

މި މައްސަލަ    ކަނޑައަޅައިޭދްނޖޭެހ ަފިއާސަކަމްށ    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް  ްޕަރިއެވްޓ ިލމެިޓުޑްނ   ޭކަޓިރްނގ 

 ނިންމަން ފެނެއެވެ. 

 

 ނިންމުން:   މައްސަލައިގެ 

ފާަރްތ  ެދނަްފެހ،  ުހށެަހިޅ  ބިެލ  ަތުކްނ ަމްއސަަލ  ަމްއސަަލ  ިލެޔިކޔްުނަތަކށިާއ  ުހށެަހިޅ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ާނިއ 

 ރާިޢަޔްތކްޮށ ބިެލިއުރ،   ަމޖިލުީހަގިއ ދަެފާރުތްނ ެދްއިކ ވަާހަކަތަކްށ 

  10ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރްތަތއް މްޯލިޑްވްސ ިއންފަްލިއްޓ ޭކަޓިރްނގ ްޕަރިއވްެޓ ިލމެިޓްޑަގިއ ަވޒީފާ އާަދުކަރުމނަްދިނޮކްށ،  

ަވޒާީފިއްނ    2021ޖަުލިއ   ަފާރތަްތއް  ހުށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަވިކޮކށަްފިއާވީތ،  ަވޒާީފިއން  ިރަޑްނަޑންްޓކްޮށ  ަވޒާީފިއން  ަގއި 

ިއްނ ަވކުިކުރުމަގިއ ާޤިއުމުކަރްނޖޭެހ ަމުއޫޟީއ އިަދ ިއުޖާރީއ ޢަދުުލެވިރަކްނ ާޤިއުމުނޮކްށ ަކުމަގއި  ަވިކޮކށަްފިއަވީނ ަވޒާީފ

ަވަނ ާމއާްދެގ )ހ( ެގ ަދުށްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތަތްއ ުކިރން    29ަކނަޑައަޅއިިދުނަމާށއި، ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނެގ  

ބެެހްއުޓަމާށ  އުަލްނ  ަވޒާީފަގިއ  ިދަޔ  ަވޒާީފިއްނ  އާަދުކަރުމްނ  ޙެާލްއަގިއ  ެއްއވްެސ  ަފާރްތތަަކީކ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ިއ، 

އިޢަާދޮކށިްދުނާމ ަހަމައށް   ުނބުެލަމާށއި، ަވޒާީފިއްނ ަވކުިކިރ ުމއަްދުތްނ ފިެށެގްނ ަވޒީފާ  ަވިކވަެފިއާވ ަފާރްތަތެކްއަކުމަގއި 

ަފ ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ެއއްފަަހާރ  ެއީކ  ިޢާނޔަތްތްައ  ުމާސަރާއިއ  ުހށެަހޅި  ިލެބްނާވ  ަމްއސަަލ  ިލބިިދުނމާަށިއ،  ާރތަްތކްަށ 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ޑަށް ލިމިޓެ  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ
 VTR/2021/234މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހުމީހުން  10އާއި އިތުރު  ރާމިޒް ޢަލީ

                                             

 

25 ގެ  24 ޞަފްޙާ      
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ަވަނ ާމއާްދެގ    29ަފާރްތަތްއ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރުމގިައ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ަޢމުަލުކިރ ޮގުތްނ ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނޫނެގ  

  ޑިވްސް އިންފަލައިޓް ކޭޓަރިންގ މޯލްއެދި  )ރ( ެގ ދުަށްނ ްޓަރިއިބުއނަަލށް ެފްނަނ ޢަދުުލެވިރ އެެހްނ ބަދެަލްއ ަނަގއިިދުނަމްށ  

   މި މައްސަލައިގައި، ހުށަހެޅި  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ގައި    2021  އޮކްޓޫބަރު  10ރައްދުވާގޮތަށް    ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް

  ވަޒީފާއިން   މުވައްޒަފަކު  ޙާލަތުގައި   ރިޑަންޑަންސީގެ  ވަކިކުރެވިފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ތައްފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ

      ޢަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާއީ  އަދި  (substantive fairness)  ޢަދުލުވެރިކަން  މައުޟޫޢީ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ   ވަކިކުރުމުގައި

(procedural fairness)  ިރައްދުވި   މައްސަލަ   ތައްފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ،  ބުރަވެވޭތީ  ާޤއިމުކުރުމެއްނެތިކަމުގައ  

،  ކަނޑައަޅައި   ޚިލާފަށްކަމަށް  އާ(  ާޤނޫނު  ވަޒީފާއާބެހޭ)  2008/2  ނަންބަރު  ާޤނޫނު  ވަކިކުރެވިފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތުގެ

 ގޮތުގައި  އެއް  (unfair dismissal)  ޑިސްމިސަލް  އަންފެއަރ  ކުރުމަކީ  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ތައްފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ

 ،  ކަނޑައަޅައި

  ޢަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާއީ  ޢަދުލުވެރިކަމާއި   މައުޟޫޢީ  ވަކިކުރުމުގައި   ވަޒީފާއިން  ތައްފަރާތް  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ   29)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2/ 2008ސަބަބަށްޓަކައި، ާޤނޫނު ނަންބަރު    ާޤއިމުކުރެވިފައިނުވާ

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ    ތައްފަރާތް  ( ވަނަ ނަންބަރަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މައްސަލަ ހުށަހެޅ1ި)

ކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން  ތަކަމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް،  ކުރިން އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއަށް ރުޖޫޢަކުރުމަށާއި

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން    ތައްރާތްމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަ،  ވަކިކުރެވިފައިވާ މުވައްޒަފެއްކަމުގައި ނުބެލުމަށާއި

  އެ ގެ ވަޒީފާގެ ކަންތައްތައް އަލުން ހަމަޖެހޭ ތާރީޚާ ހަމައަށް،  ތަކުވަކިކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް

  ަގިއ އަެފާރްތަތކްަށ ިލޭބެނ ުކެގ ގުޮތ ުމާސަރާއިއ ިޢާނަޔްތަތ  ިތިބަނަމ  ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކިރިއުރ އާަދުކިރ ަމާޤުމެގ  ތައްފަރާތް

ެތެރިއްނ، ަފިއާސ ޖޭެހ    ަތްއ އަެފާރްތ  ެގ  ުއިނުކުރަމށްފުަހ  ަފއާިސ  ިދްނ  ުމއަްދަތްށ  ޯނިޓްސެގ  ަވިކުކިރިއުރަގިއ  ަވޒާީފިއްނ 

ޭދްނޖޭެހ ަފިއާސެއްއަކަމްށ    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް  ްޕަރިއވެޓް ިލިމެޓުޑްނ   މްޯލިޑްވްސ ިއންފަްލިއޓް ޭކަޓިރްނގ އަދަަދީކ  

 ަކނަޑައަޅިއ، 

  30  ރަސްމީ ބަންދުނޫން  ( އިން ފެށިގެނ2022ް  ނޮވެންބަރު  07)އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު އެންމެހައި ކަންކަން މިއަދު  

ހުގެ  ( ދުވަތިނެއް)  03ފުރިހަމައަށް ތަންފީޒުކުރުމަށްފަހު، އެކަން ހަމަޖެހޭތާ )ރަސްމީ ބަންދުނޫން(    ( ދުވަހުގެ ތެރޭތިރީސް)



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ޑަށް ލިމިޓެ  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ
 VTR/2021/234މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހުމީހުން  10އާއި އިތުރު  ރާމިޒް ޢަލީ

                                             

 

25 ގެ  25 ޞަފްޙާ      
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  މްޯލިޑްވްސ ިއންފަްލިއްޓ ކަޭޓިރްނގ މައްސަލަ ރައްދުވި  މި  ތެރޭގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިޔުމުން އެންގުމަށް،  

 އަންގައި އަމުރުކޮށް މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ. މައްޗަށް ްޕަރިއެވްޓ ިލިމެޓުޑގެ  
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 މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ މި 

  

 

 ޝަމްޢާ އިބްރާހީމް މަރްޔަމް                                                      

 ހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރުއާބެވަޒީފާ


