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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 
 

 މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 

 

 VTR/2020/246 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 މުސާރައިން އުނިކުރުން ، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2020ޑިސެންބަރު  07 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2022 ސެޕްޓެންބަރު 19 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 އަޒްމީން )ހޯޓެންސިޔާ / ހއ. ހޯރަފުށި(هللا ޢަބްދު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A263122ނަންބަރު:  އްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުތެ)ދިވެހި ރައްޔި

 ަޝރަފުއްދީން )ޗާނދަނީވިލާ / ހއ. ހޯރަފުށި(هللا ޢަބްދު

 (A070538)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ސޯސަންވިލާ / ހއ. ހޯރަފުށި(هللا )ޢަދުނާން ޢަބްދު

 (A093769)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 އަޙްމަދު ފަލާޙް )ކުރިކީލަގެ / ހއ. ހޯރަފުށި( 

 (A263511)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 އަޙްމަދު މުޙައްމަދު )އިސްތަފާގެ / ހއ. ހޯރަފުށި(
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 (A141613)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 އަޙްމަދު ނަބީލު )ބުލޫހައުސް / ހއ. ހޯރަފުށި(

 (A261784)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 އަޙްމަދު )ފަބުފަށުއިގެ / ހއ. ހޯރަފުށި( 

 (A073693ވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: )ދި

 ޢަލީ އަބުރާރު )ޖަބްރޯލްގަސްދޮށުގެ / ހއ. ހޯރަފުށި(

 (A259841)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ޢަލީ ފާއިޒު )ނަލަރީތިގެ / ހއ. ހޯރަފުށި( 

 (A263418)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ޢަލީ ސާޖިދު )ފޭރުގެ / ހއ. ހޯރަފުށި( 

 (A262963)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ޢަލީ ތާރިްޤ )އިލާ / ހއ. ހޯރަފުށި( 

 (A260229)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ރު )ރަހުމަތުލްވާދީ / ހއ. ހޯރަފުށި(ޙަސަން ޢާމި

 (A122365)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ހުާޝމް ޙަސަން )އަލިވާގެ / ހއ. ހޯރަފުށި( 

 (A261583)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ޙުސައިން ޙަސަން )ޖަބްރޯލްގަސްދޮށުގެ / ހއ. ހޯރަފުށި( 

 (A152598)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 އިބްރާހީމް އާރިފް )ކަނީރުމާގެ / ހއ. ހޯރަފުށި(
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 (A122788)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 އިބްރާހީމް ފައިަޞލް )ލިލަކްހައުސް / ހއ. ހޯރަފުށި(

 (A259675ރު: )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަ

 އިބްރާހީމް ޙަފީޡު )އަންދަލީބުގެ / ހއ. ހޯރަފުށި(

 (A260327)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 އިބްރާހީމް ރަފީޢު )އަލިފަށުއިގެ / ހއ. ހޯރަފުށި(

 (A078071)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 މުޙައްމަދު އަޤްލީމް )އާހިޔާ / ހދ. ހަނިމާދޫ( 

 (A267698)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 މުޙައްމަދު ޙައްސާނު )ކުންނާރުގަސްދޮށުގެ / ހއ. ހޯރަފުށި( 

 (A261864ންބަރު: )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަ

 މުޙައްމަދު މޫސާ )ބެންޒީނާ / ހދ. ކުޅުދުއްފުށި(

 (A114962)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 މުޙައްމަދު ރާިޝދު )ރެޑްސްޓާރ / ހއ. ހޯރަފުށި(

 (A259551)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ހޯރަފުށި(  މުޙައްމަދު ސާލިމް )ރިވެލި / ހއ.

 (A122637)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 މުޙައްމަދު ޝާފިޢު )ފްރެންޒީ / ހއ. ހޯރަފުށި(

 (A093816)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 މުހައްމަދު ިޝފާޢު )ލަކީހައުސް / ހއ. ހޯރަފުށި(
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ 

ޢަބްދު މައްސަލައަކީ  ނަންބަރު: އަޒްމީهللا މި  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި  ހޯރަފުށި(  ހއ.   / )ހޯޓެންސިޔާ  ން 

A263122) ،ުަޝރަފުއްދީން )ޗާނދަނީވިލާ / ހއ. ހޯރަފުށި( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  هللا ޢަބްދ

A070538) ، ުޢަބްދ ރައްهللا )ޢަދުނާން  )ދިވެހި  ހޯރަފުށި(  ހއ.   / ނަންބަރު:  ސޯސަންވިލާ  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ޔިތެއްކަން 

A093769) ، :ުނަންބަރ ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި  ހޯރަފުށި(  ހއ.   / )ކުރިކީލަގެ  ފަލާޙް  އަޙްމަދު 

A263511) ، :ުނަންބަރ ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި  ހޯރަފުށި(  ހއ.   / )އިސްތަފާގެ  މުޙައްމަދު  އަޙްމަދު 

A141613)،   :ުނަންބަރ ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި  ހޯރަފުށި(  ހއ.   / )ބުލޫހައުސް  ނަބީލު  އަޙްމަދު 

 (A263043)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 މުޙައްމަދު ވަޙީދު )ރޯޒްމެރީ / ހއ. ހޯރަފުށި(

 (A089513)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 މުޙައްމަދު ޒިހާނު )އަސަރީއާގެ / ހއ. ހޯރަފުށި(

 (A263441)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 މުޙައްމަދު ޟިރާރު )ޒުރިޔާނުމާގެ / ހއ. ކެލާ( 

 (A274256)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 މޫސާ މުޙައްމަދު )އީވްނިންގވިލާ / ހއ. ހޯރަފުށި(

 (A079642)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 އްދުވި ފަރާތް: ރަ މައްސަލަ  
 

 ޖޭ.އޭ.އާރް.އެޗް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

 (C-0146/2014)ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭަޝން ނަންބަރު: 



 ޖޭ.އޭ.އާރް.އެޗް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
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A261784) ،  :ުފަބުފަށުއިގެ / ހއ. ހޯރަފުށި( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރ( ުއަޙްމަދA073693) ،

)ދިވެ ، (A259841ހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  ޢަލީ އަބުރާރު )ޖަބްރޯލްގަސްދޮށުގެ / ހއ. ހޯރަފުށި( 

ޢަލީ ސާޖިދު  ، (A263418ޢަލީ ފާއިޒު )ނަލަރީތިގެ / ހއ. ހޯރަފުށި( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

ޢަލީ ތާރިްޤ )އިލާ / ހއ.  ، (A262963)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:    )ފޭރުގެ / ހއ. ހޯރަފުށި(

ނަންބަރު:   ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި  ހއ.  ، (A260229ހޯރަފުށި(   / )ރަހުމަތުލްވާދީ  ޢާމިރު  ޙަސަން 

ހުާޝމް ޙަސަން )އަލިވާގެ / ހއ. ހޯރަފުށި( ، (A122365ހޯރަފުށި( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

ޙުސައިން ޙަސަން )ޖަބްރޯލްގަސްދޮށުގެ / ހއ. ހޯރަފުށި( ، (A261583ކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: )ދިވެހި ރައްޔިތެއް

އިބްރާހީމް އާރިފް )ކަނީރުމާގެ / ހއ. ހޯރަފުށި( )ދިވެހި ، (A152598)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

އިބްރާހީމް ފައިަޞލް )ލިލަކްހައުސް / ހއ. ހޯރަފުށި( )ދިވެހި   ،(A122788ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

ނަންބަރު:   ކާޑު  އަންގައިދޭ  )ދިވެހި ، (A259675ރައްޔިތެއްކަން  ހޯރަފުށި(  ހއ.   / )އަންދަލީބުގެ  ޙަފީޡު  އިބްރާހީމް 

ނަންބަރު:   ކާޑު  އަންގައިދޭ  ހޯ، (A260327ރައްޔިތެއްކަން  ހއ.   / )އަލިފަށުއިގެ  ރަފީޢު  )ދިވެހި  އިބްރާހީމް  ރަފުށި( 

ނަންބަރު:   ކާޑު  އަންގައިދޭ  )ދިވެހި  ، (A078071ރައްޔިތެއްކަން  ހަނިމާދޫ(  ހދ.   / )އާހިޔާ  އަްޤލީމް  މުޙައްމަދު 

ނަންބަރު:   ކާޑު  އަންގައިދޭ  ހޯރަފުށި( ، (A267698ރައްޔިތެއްކަން  ހއ.   / )ކުންނާރުގަސްދޮށުގެ  ޙައްސާނު  މުޙައްމަދު 

އަންގަ  ރައްޔިތެއްކަން  ނަންބަރު:  )ދިވެހި  ކާޑު  ކުޅުދުއްފުށި(   ،(A261864އިދޭ  ހދ.   / )ބެންޒީނާ  މޫސާ  މުޙައްމަދު 

ނަންބަރު:   ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ހޯރަފުށި(   ،(A114962)ދިވެހި  ހއ.   / )ރެޑްސްޓާރ  ރާިޝދު  މުޙައްމަދު 

ނަންބަރު:   ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ހޯރަފުށި()ދިވެހި    މުޙައްމަދު ސާލިމް  ،(A259551)ދިވެހި  ހއ.   / )ރިވެލި 

ނަންބަރު:   ކާޑު  އަންގައިދޭ  ހޯރަފުށި()ދިވެހި   ،(A122637ރައްޔިތެއްކަން  ހއ.   / )ފްރެންޒީ  ޝާފިޢު  މުޙައްމަދު 

ނަންބަރު:   ކާޑު  އަންގައިދޭ  )ދިވެހި    ،(A093816ރައްޔިތެއްކަން  ހޯރަފުށި(  ހއ.   / )ލަކީހައުސް  ިޝފާޢު  މުހައްމަދު 

ނަންބަރު:   ކާޑު  އަންގައިދޭ  )ދިވެހި    ،(A263043ރައްޔިތެއްކަން  ހޯރަފުށި(  ހއ.   / )ރޯޒްމެރީ  ވަޙީދު  މުޙައްމަދު 

ނަންބަރު:   ކާޑު  އަންގައިދޭ  )  ،(A089513ރައްޔިތެއްކަން  ހޯރަފުށި(  ހއ.   / )އަސަރީއާގެ  ޒިހާނު  ދިވެހި  މުޙައްމަދު 
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ނަންބަރު:   ކާޑު  އަންގައިދޭ  )ދިވެހި    ،(A263441ރައްޔިތެއްކަން  ކެލާ(  ހއ.   / )ޒުރިޔާނުމާގެ  ިޟރާރު  މުޙައްމަދު 

( އަދި މޫސާ މުޙައްމަދު )އީވްނިންގވިލާ / ހއ. ހޯރަފުށި( )ދިވެހި  A274256ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

  01ޖޭ.އޭ މަނަފަރު މޯލްޑިވްސްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް،  (  A079642ރު:  ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަ

)ހަތްދިހަ ފަހެއް އިންސައްތަ( އުނިކޮށް    75އިން ފެށިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ މުސާރައިގެ %  2020އެޕްރީލް  

ކަނޑާލާފައިވަނިކޮށް،   ޢިނާޔަތްތައް  ފެ  2020ސެޕްޓެންބަރު    08އަދި  ރިޑަންޑަންޓްކޮށްފައިވާތީ،    އެފަރާތްތައްށިގެން  އިން 

އުުޞލުތަކާ   2020އެޕްރީލް    01 ާޤނޫނީ  އަދި  ަޝރުޢީ  އުނިކޮށްފައިވަނީ  މުސާރައިން  އެފަރާތްތަކުގެ  ފެށިގެން  އިން 

ޖޭ.އޭ ރައްދުވި  މައްސަލަ  މިންވަރަކީ  އުނިކޮށްފައިވާ  މުސާރައިން  އެފަރާތްތަކުގެ  ކަނޑައެޅުމަށާއި،  .އާރު.އެޗް ޚިލާފަށްކަމަށް 

ދޭންޖެހޭ   ލިމިޓެޑުން  ޕްރައިވެޓް  ޖޭ.އޭ  މޯލްޑިވްސް  ފަރާތްތައް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ފައިސާއެއްކަމަށް 

ވަކިކުރުމުގައި   ވަޒީފާއިން  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ދަނިކޮށް  އަދާކުރަމުން  ވަޒީފާ  މޯލްޑިވްސްގައި  މަނަފަރު 

ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުނުކޮށްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، ވަޒީފާއާބެހޭ    ޫޟޢީމައުާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  

ދަށު  29ާޤނޫނުގެ   ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  އަލުން  ވަނަ  ވަޒީފާގައި  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ކުރިން  ފަރާތްތައް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ން 

ފަރާތްތަކަ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގޮތުގައި  ބެހެއްޓުމަށާއި،  ފަރާތްތަކެއްގެ  ވަކިވެފައިވާ  ވަޒީފާއިން  ޙާލެއްގައި  އެއްވެސް  ކީ 

ނުބެލުމަށާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި މުއްދަތުން ފެށިގެން ވަޒީފާ އިޢާދަކޮށްދިނުމާ ހަމައަށް ލިބެންވާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް 

މަ ލިބިދިނުމަށާއި،  ފަރާތްތަކަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެއްފަހަރާ  ވަކިކުރުމުގައި  އެކީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތްތައް  ހުށަހެޅި  އްސަލަ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން ޓްރައިބިއުނަލަށް    29ޢަމަލުކުރިގޮތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ    މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން

މަ ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް  އެކަންކަން  ކަނޑައަޅައި  ދިނުމަށް  ބަދަލެއް  އެހެން  ޢަދުލުވެރި  ރައްދުވި  ފެންނަ  އްސަލަ 

އެދި   އަމުރުކޮށްދިނުމަށް  މައްޗަށް  ލިމިޓެޑުގެ  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް  ގައި   2020ޑިސެންބަރު    07ޖޭ.އޭ.އާރު.އެޗް 

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. 
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 މެންބަރުގެ ރައުޔު 

 ރައުޔު   މިފްރާޒް ނިޒާރުގެ هللا ޢަބްދު 

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން:   

، (A263122އަޒްމީން )ހޯޓެންސިޔާ / ހއ. ހޯރަފުށި( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  هللا ޢަބްދު .1

ނަންބަރު: هللا ޢަބްދު ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި  ހޯރަފުށި(  ހއ.   / )ޗާނދަނީވިލާ  ަޝރަފުއްދީން 

A070538) ، ުސޯސަންވިލާ / ހއ. ހޯރަފުށި( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: هللا )ޢަދުނާން ޢަބްދ

A093769) ،)ިހޯރަފުށ ހއ.   / )ކުރިކީލަގެ  ފަލާޙް  ނަންބަރު:    އަޙްމަދު  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި 

A263511) ،  :ުއަޙްމަދު މުޙައްމަދު )އިސްތަފާގެ / ހއ. ހޯރަފުށި( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރ

A141613) ، ަނަންބ ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި  ހޯރަފުށި(  ހއ.   / )ބުލޫހައުސް  ނަބީލު  ރު: އަޙްމަދު 

A261784) ،  :ުނަންބަރ ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި  ހޯރަފުށި(  ހއ.   / )ފަބުފަށުއިގެ  އަޙްމަދު 

A073693) ،  ުކާޑ އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި  ހޯރަފުށި(  ހއ.   / )ޖަބްރޯލްގަސްދޮށުގެ  އަބުރާރު  ޢަލީ 

ހޯރަފު، (A259841ނަންބަރު:   ހއ.   / )ނަލަރީތިގެ  ފާއިޒު  ކާޑު  ޢަލީ  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި  ށި( 

)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:   ޢަލީ ސާޖިދު )ފޭރުގެ / ހއ. ހޯރަފުށި(، (A263418ނަންބަރު:  

A262963) ، :ުނަންބަރ ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި  ހޯރަފުށި(  ހއ.   / )އިލާ  ތާރިްޤ  ޢަލީ 

A260229) ،ްޢާމިރު )ރަހުމަތުލްވާދީ / ހއ. ހޯރަފުށި( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  ޙަސަނ 

A122365) ، :ުނަންބަރ ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި  ހޯރަފުށި(  ހއ.   / )އަލިވާގެ  ޙަސަން  ހުާޝމް 

A261583) ، ެދިވ( ހޯރަފުށި(  ހއ.   / )ޖަބްރޯލްގަސްދޮށުގެ  ޙަސަން  ކާޑު  ޙުސައިން  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ހި 

އިބްރާހީމް އާރިފް )ކަނީރުމާގެ / ހއ. ހޯރަފުށި( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު  ، (A152598ނަންބަރު:  

އިބްރާހީމް ފައިަޞލް )ލިލަކްހައުސް / ހއ. ހޯރަފުށި( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ  ، (A122788ނަންބަރު:  



 ޖޭ.އޭ.އާރް.އެޗް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
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އިބްރާހީމް ޙަފީޡު )އަންދަލީބުގެ / ހއ. ހޯރަފުށި( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ  ، (A259675:  ކާޑު ނަންބަރު

އިބްރާހީމް ރަފީޢު )އަލިފަށުއިގެ / ހއ. ހޯރަފުށި( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ، (A260327ކާޑު ނަންބަރު:  

ހދ. ހަނިމާދޫ( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު  މުޙައްމަދު އަްޤލީމް )އާހިޔާ /  ، (A078071ކާޑު ނަންބަރު:  

ރައްޔިތެއްކަން  ، (A267698ނަންބަރު:   )ދިވެހި  ހޯރަފުށި(  ހއ.   / )ކުންނާރުގަސްދޮށުގެ  ޙައްސާނު  މުޙައްމަދު 

މުޙައްމަދު މޫސާ )ބެންޒީނާ / ހދ. ކުޅުދުއްފުށި( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން  ، (A261864އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

މުޙައްމަދު ރާޝިދު )ރެޑްސްޓާރ / ހއ. ހޯރަފުށި( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން  ، (A114962އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

ނަންބަރު:   ކާޑު  ހޯރަފުށި()ދިވެހި، (A259551އަންގައިދޭ  ހއ.   / )ރިވެލި  ސާލިމް  ރައްޔިތެއްކަން  މުޙައްމަދު   

ނަންބަރު:   ކާޑު  ރައްޔިތެއްކަން  ، (A122637އަންގައިދޭ  ހޯރަފުށި()ދިވެހި  ހއ.   / )ފްރެންޒީ  ާޝފިޢު  މުޙައްމަދު 

މުހައްމަދު ޝިފާޢު )ލަކީހައުސް / ހއ. ހޯރަފުށި( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން ، (A093816އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

ނަންބަރު:   ކާޑު  ރައްޔިތެއްކަން ، (A263043އަންގައިދޭ  )ދިވެހި  ހޯރަފުށި(  ހއ.   / )ރޯޒްމެރީ  ވަޙީދު  މުޙައްމަދު 

މުޙައްމަދު ޒިހާނު )އަސަރީއާގެ / ހއ. ހޯރަފުށި( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން  ، (A089513އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން  މުޙައްމަދު ިޟރާރު )ޒުރިޔާނުމާގެ / ހއ. ކެލާ(  ، (A263441އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

ނަންބަރު:   ކާޑު  )ދިވެހި  A274256އަންގައިދޭ  ހޯރަފުށި(  ހއ.   / )އީވްނިންގވިލާ  މުޙައްމަދު  މޫސާ  އަދި   )

( )މީގެ ފަހުން "މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް" ގެ ގޮތުގައި  A079642ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

ހުށަހަޅާ  މައްސަލަ  މުޚާޠަބުކުރެވޭ ފަރާތް(   'މައްސަލަ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ގޮތުން  ހުށަހެޅުމުގެ 

ނަޒަރުކުރާއިރު،   ކަންކަމަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  ގޮސްފައިވަނީ  ފޯމު'  އަދާކުރަމުން  ފަރާތްތައް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

)މީގެފަހުން    (C-0146/2014ޓްރޭަޝން ނަންބަރު:  )ކުންފުނި ރަޖިސް  ޖޭ.އޭ.އާރް.އެޗް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 ރިޒޯޓުގައިކަމަށާއި،'މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް' ގެ ގޮތުގައި މުޚާޠަބުކުރެވިފައިވާ ފަރާތް( އިން ހިންގާ ޖޭ.އޭ މަނަފަރު 

ގެ ޙާލަތާ   19-ކޮވިޑްމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތައް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ަޝކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ އަސާސަކީ   1.1

ން ލިބިދޭ ޙައްެޤއް ނުވަތަ މަންފާއެއް  ގުޅިގެންކަމަށް ބުނެ، ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ ދަށު



 ޖޭ.އޭ.އާރް.އެޗް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
 VTR/2020/246މައްސަލަ ނަންބަރު:                               ހުށަހެޅި މައްސަލަ ފަރާތެއް  28އަޒްމީން އާއި އިތުރު  هللا ޢަބްދުރައްދުވާގޮތަށް    
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އިޖުރާ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  ާޤނޫނީ  އަދޫކޮށްލުމަށް  އަދި  ަޝރުޢީ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  މައްސަލަތަކުގައި  މިފަދަ  ތާއި 

ޚިލާފަށް   މުސާރައިގެ %  2020ޕްރީލް  އެ  01އުޞޫލުތަކާ  އެފަރާތްތަކުގެ  ފެށިގެން  ފަހެއް    75އިން  )ހަތްދިހަ 

އުނިކޮށްފައި   މުސާރައިން  އެފަރާތްތަކުގެ  އެފަދައިން  ކަނޑާލާފައިވާތީއާއި،  ޢިނާޔަތްތައް  އުނިކޮށް،  އިންސައްތަ( 

ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ މައުޟޫ  ވަކިކުރުމުގައި  ާޤއިމުކުރުމެއްނެތި އަދި އިޖުރާއީ ޢަ  ޢީ ވަނިކޮށް، ވަޒީފާއިން  ދުލުވެރިކަން 

ނަންބަރު   ކޯޓުތަކުން    2008/2ާޤނޫނު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މައްސަލަތަކުގައި  މިފަދަ  އާއި  ާޤނޫނު(  )ވަޒީފާއާބެހޭ 

ޚިލާފަށް   އުޞޫލުތަކާ  ފަރާތްތައް   2020ސެޕްޓެންބަރު    08ކަނޑައަޅާފައިވާ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފެށިގެން  އިން 

 އެފަރާތްތަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.   އިން ރިޑަންޑަންޓްކުރުމުންކަމަށްއަދާކުރަމުން ދިޔަ ވަޒީފާ

އިން ފެށިގެން އެފަރާތްތަކުގެ    2020އެޕްރީލް    01އެދޭގޮތްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ،    ތައްމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް .2

އުޞޫ  ާޤނޫނީ  އަދި  ަޝރުޢީ  އުނިކޮށްފައިވަނީ  އެފަރާތްތަކުގެ  މުސާރައިން  ކަނޑައެޅުމަށާއި،  ޚިލާފަށްކަމަށް  ލުތަކާ 

މުސާރައިން އުނިކޮށްފައިވާ މިންވަރަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ޖޭ.އޭ.އާރު.އެޗް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ދޭންޖެހޭ  

މޯލްޑި މަނަފަރު  ޖޭ.އޭ  ފަރާތްތައް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ވަޒީފާ  ފައިސާއެއްކަމަށް  ވްސްގައި 

ޢަދުލުވެރިކަމާއި    މައުޟޫޢީއަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ  

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ   29އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުނުކޮށްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

މަދަށު ހުށަހެޅި  ން  މައްސަލަ  ބެހެއްޓުމަށާއި،  އަލުން  ވަޒީފާގައި  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ކުރިން  ފަރާތްތައް  ހުށަހެޅި  އްސަލަ 

ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ނުބެލުމަށާއި،  ގޮތުގައި  ފަރާތްތަކެއްގެ  ވަކިވެފައިވާ  ވަޒީފާއިން  ޙާލެއްގައި  އެއްވެސް  ފަރާތްތަކަކީ 

އިޢާދަކޮށް ވަޒީފާ  ފެށިގެން  މައްސަލަ  މުއްދަތުން  އެއްފަހަރާ  އެކީ  ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި  ލިބެންވާ  ހަމައަށް  ދިނުމާ 

ރައްދުވި   މައްސަލަ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތްތައް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ލިބިދިނުމަށާއި،  ފަރާތްތަކަށް  ހުށަހެޅި 

ާޤނޫނުގެ    ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ  ގެ  29ޢަމަލުކުރިގޮތުން  )ރ(  މާއްދާގެ  ފެންނަ    ވަނަ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ދަށުން 

ޢަދުލުވެރި އެހެން ބަދަލެއް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅައި އެކަންކަން ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ޖޭ.އޭ.އާރު.އެޗް  



 ޖޭ.އޭ.އާރް.އެޗް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
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އަމުރުކޮށްދިނުމަށްކަން   މައްޗަށް  ލިމިޓެޑުގެ  ޕްރައިވެޓް  ފޯމަށް މޯލްޑިވްސް  ހުށަހަޅާ  މައްސަލަ  ބަޔާންކުރެވުނު    އިސްވެ 

 ރިޢާޔަތްކުރުމުން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

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

ކޮވިޑް ނަޒަރުކުރާއިރު،  ކަންކަމަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  ސަރުކާރުން 19-ފޯމު'  ދިވެހި  ސަބަބުން  ބަލިމަޑުކަމުގެ   ގެ 

ބޯޑަރުތައް   ބަ  2020މާރިޗު    27ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ފެށިގެން  ރިޒޯޓްތަކުގެ ންއިން  ރާއްޖޭގެ  ގުޅިގެން  ދުކުރުމާއި 

އޮޕަރޭަޝންތައް ހުއްޓި، އާމްދަނީ ލިބޭނެ ގޮތް ވަނީ ހުއްޓިފައިކަމަށާއި، ރިޒޯޓުތައް ހިނގާނީ ޓޫރިސްޓުން އައިސްގެން 

ނާންނަ ޓޫރިސްޓުން  ރިޒޯޓުތަކުނަކަމަށްވާތީ  ރިޒޯޓުތަކަށް މަ  އެއީ  ހުއްޓާލަންޖެހޭނެކަމަށާއި،  އޮޕަރޭަޝންތައް  ގެ 

އެތަނެ ބާރުފޯރުވޭ ހީނަރުވެ،  އިްޤތިާޞދު  ދުނިޔޭގެ  އެގޮތުން  ނޫންކަމަށާއި،  އެތަ  އްކަމެއް  ބަނގުރޫޓުވެ    އް ވިޔަފާރިއެއް 

ަޝން )އައި.އެލް.އޯ( އިންވެސް މިލިއަން ބައެއްގެ ވަޒީފާތައް ގެއްލިފައިވާކަމަށާއި، އިންޓަރނޭަޝނަލް ލޭބަރ އޯގަނައިޒޭ 

 އިމަރޖެންސީއެއް އެކަނި ނޫންކަމަށާއި، އެއީ "މޭޖަރ ލޭބަރ މާކެޓް އެންޑް އިކޮނޮމިކް  ތްގެ ޙާލަތަކީ ހެލް  19-ކޮވިޑް

ވިޔަފާރިތަކުން   ގިނަ  ރާއްޖޭގެ  ދަނޑިވަޅުގައިވެސް  ދަތި  މި  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި،  އެއްކަމަށް  ކްރައިސަސް" 

މިއަދު  މަސައްކަތްކުރަ  ކަމަށާއި،  ގޮތަކަށް  އުފެއްދޭނެ  ވަޒީފާތައް  ޖަހައި،  ކޮޅަށް  އިްޤތިާޞދު  ރާއްޖޭގެ  މުންދަނީ 

ކަމެއް   އުޅޭ  އުފެދިގެން  އިހުމާލަކުން  މީހެއްގެ  އެއްވެސް  ދަނޑިވަޅަކީ  ކުރިމަތިވެފައިމިވާ  ރާއްޖެއަށް  ދުނިޔެއާއި 

ކުޑަ ޚަރަދު  ގުޅިގެން  އެކަމާއި  ފިޔަވަޅުތަކުރުމަށް،  ނޫންކަމަށާއި،  ފަދަ  މަދުކުރުން  އެޅުމަކީމުވައްޒަފުން  މުޅި ، ށް 

އެއީ ހަމައެކަނި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ނުވަތަ ރާއްޖެއަށް  ކުރަމުން އަންނަ ކަމެއް ކަމަށާއި،    އިންވެސް  ދުނިޔެ

 ދިމާވެގެން އުޅޭ ޙާލަތެއް ނޫންކަމަށެވެ.

ބަންދުކުރަން  2020އެޕްރީލް    01އެގޮތުން   3.1 ރިޒޯޓު  އެއްވެސް    ގައި  ރިޒޯޓަށް  ނުލިބޭ  އާމްދަނީޖެހުމުން  އެއް 

ފަރާތުގެ   ރައްދުވި  މައްސަލަ  ޙާލަތުގައި،  ނުކުރެވޭ  މަސައްކަތް  ލައްވައި  މުވައްޒަފުން  އަދި  ޙާލަތެއްގައި 

މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިން ދެމުން އައިސްފައިވާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ދެމުން ނުގެންދެވޭ މިންވަރަށް މާލީ ޙާލަތު 



 ޖޭ.އޭ.އާރް.އެޗް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
 VTR/2020/246މައްސަލަ ނަންބަރު:                               ހުށަހެޅި މައްސަލަ ފަރާތެއް  28އަޒްމީން އާއި އިތުރު  هللا ޢަބްދުރައްދުވާގޮތަށް    
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ސްކީމެއް   ލީވް"  ސްޕެަޝލް  "ވޮލަންޓަރީ  މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު  މުވައްޒަފުންނާ  ދަށްވުމުން، 

ލިބޭ   އެލަވަންސްއެއް  ވަކި  ޙާލަތުގައި  އެއްބަސްވާ  މުވައްޒަފުން  ސްކީމަކީ  އެ    ޙާއްޞަ ތަޢާރަފްކުރެވުނުކަމަށާއި، 

ހަމަޖައްސައިދެވުނުކަމަށާއި،   މުވައްޒަފުންނަށް  ރިޒޯޓުޗުއްޓީއެއް  ގޮތަކުން    އަދި  ކޮންމެވެސް  ބަންދުކުރިނަމަވެސް، 

ކޮށް މަސައްކަތް  ރިޓެއިންކުރުމަށް  ނުވުމުން، ، މުވައްޒަފުން  ޔަީޤން  ދުވަހެއް  ގެނެވޭނެ  އޮޕަރޭަޝން  ރިޒޯޓުގެ 

  މުވައްޒަފުންނަށްވެސް ގެއްލުން އެންމެ ކުޑަ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި ގުޑްވިލްއެއްގެ ގޮތުން ބަދަލެއް ދިނުމާއެކު 

މަޖުބޫރުވިކަމަށާއި،   މަދުކުރަން  ކޮވިޑް  2020އޮގަސްޓު    01މުވައްޒަފުން  ރިޒޯޓުގައި    19-ގައި  ގުޅިގެން  އާ 

އެއަށްފަހުވެސް   ފެށުނުކަމަށާއި،  އަމަލުކުރަން  އެއަށް  ާޝއިއުކުރެވި،  ޕޮލިސީއެއް  ރިޑަންޑަންސީ  ޢަމަލުކުރާނެ 

ބޭއިންސާފުވި ޙާލަތުގައިވެސް  އެ  މުވައްޒަފަކަށް  އިވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަހު އެއްވެސް  މުވައްޒަފުން  ނުދިނުމަށްޓަކައި  ޔަ 

ބިނާކޮށް   މައްޗަށް  ނަތީޖާގެ  ރިޑަންޑަންޓް   2020ސެޕްޓެންބަރު    08އޭގެ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގައި 

ކުންފުނިން ކުރެވިފައިވާނެކަމަށާ ފައިސާއެއް  ނޯޓިސް  އެންމެހައި  ލިބެންޖެހޭ  ފަރާތަކަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އި، 

ާޤނޫނާއި،   ވަޒީފާއާބެހޭ  އެއްބަސްވުންތަކާއި،  ވަޒީފާގެ  ވެވިފައިވާ  ދެމެދުގައި  ދެފަރާތުގެ  އަދި  ދީފައިވާނެކަމަށާއި، 

ހަމަތަ ގާއިމުވެފައިވާ  ނިންމުންތަކުން  ކޯޓުތަކުގެ  ދޭންޖެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޙާލަތުގައި  ރިޑަންޑަންސީގެ  ދަށުން  ކުގެ 

ގުޑްވިލް   އިތުރުން،  ފައިސާގެ  އިތުރު  ޗަސްޖެ ނޯޓިސް  ގޮތުން  ޑޮލަރު    400ރއެއްގެ  އެމެރިކާ  )ހަތަރުސަތޭކަ( 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް ދެވިފައިވާނެކަމަށްވެސް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  

ރައްދުވިމައްސަ  .4 ވަކިކުރުމުގައި    ލަ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ،  އެދޭގޮތްކަމަށް  ފަރާތުން 

ކަނޑައަޅައި ހިންގާފައިނުވާކަމަށް  ޢަމަލެއް  ޚިލާފު  ވަކިކުރެވިފައިވަނީ  ާޤނޫނާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދިނުމަށާއި، 

ގުޅޭ   19-ކޮވިޑް ޙާލަތާއި  ޢަމަލު ގެ  ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު  ގޮތުން  ޕްރޮސެސް  ޑިއު  ރަނގަޅަށް  އެންމެ  އޮތް  ކުރެވެން 

ންކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އިތުރަށް ދޭންޖެހޭ ބަދަލެއް ނުވަތަ އުޞޫލު ރިޑަންޑަންސީ  

ން 'ވޮލަންޓަރީ ސްޕެަޝލް ލީވް'  ން ފެށިގެޚުތާރީ  2020އެޕްރީލް    01ފައިސާއެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  

އުނިކޮށްފައިވަނީ   މުސާރައިން  ފަރާތްތަކުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދަށުން  އުޞޫލުތަކާ  ޕޮލިސީގެ  ާޤނޫނީ  އަދި  ޝަރުޢީ 
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މިންވަރަކީ   އުނިކޮށްފައިވާ  މުސާރައިން  ފަރާތްތަކުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  އެއްގޮތަށްކަމަށް 

ދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާއެއްކަމަށް ކަނޑައެޅޭނެ ަޝރުޢީ ނުވަތަ  މައްސަލަ ރައް 

ފައިސާއެއް   ދޭންޖެހޭނެ  އިތުރަށް  ފަރާތްތަކަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ނެތްކަމަށް  ހަމައެއް  ާޤނޫނީ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ާޤނޫނީ އިމުގެ  ، ނުވަތަ ބަދަލެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި

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

ނެތްކަމަށް   ހަމައެއް  ބެލެވޭނެ  ތަނެއް  ވަކިކުރެވިފައިވަނީ  އޮންނާނެ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، 

ނެތްކަމަށް  ހަމައެއް  އަންގާނެ  ދިނުމަށް  ވަޒީފާ  އަލުން  އެފަރާތަށް  ތެރެއިންކަމަށްވާތީ،  އިމުގެ  ާޤނޫނީ 

ތުރު ކަމެއް ނެތްކަމަށް  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ކޮށްދޭންޖެހޭ އި

 ކަނޑައަޅައިދިނުންކަން އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމަށް ރިޢާޔަތްކުރުމުން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއްކަމުގައިވީނަމަވެސް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ    30މި މައްސަލައަކީ ޖުމުލަ   .5

ނަންބަރު:  ތެރެ ކާޑު  އަންގައިދޭ  )ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން  މުޙައްމަދު ސިޔާމް  އިތުރަށް A093779އިން  މައްސަލަ  މި   )

ގައި  2021ފެބުރުވަރީ  11ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުންނުވާތީއާއި މައްސަލަ އަނބުރާ ގެންދިޔުމަށް އެދޭކަމަށް ބަޔާންކޮށް 

އަންގާފައިވާތީ ޓްރައިބިއުނަލަށް  ނަންބަރު  ،  ވަޒީފާއާބެހޭ  ޓްރައިބިއުނަލުގެ  މައްސަލަ    VTR/2020/246ވަޒީފާއާބެހޭ 

ކަނޑައަޅައި ނެތްކަމަށް  ތަނެއް  ކުރިއަށްގެންދާނެ  ނަންބަރު    އިތުރަށް  ޓްރައިބިއުނަލުގެ  200-ވަޒީފާއާބެހޭ 

VTR/WD/2021/6  (02    ުދެފަރާތަށް 2021މާރިޗ އިން  ލިޔުން'  އަންގާ  ގެންދިޔަކަން  އަނބުރާ  'މައްސަލަ   )

ކަމަށް   ނެތް"  ތަނެއް  ކުރިއަށްގެންދާނެ  އިތުރަށް  "މައްސަލަ  ލިޔުމުގައި  ދެންނެވުނު  އަންގާފައިވާނެއެވެ. 

ހަމަ އެ ނަންބަރުގައި މައްސަލަ އަނބުރާ  ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ އިދާރީ ކުށަކުންކަމުގައިވާތީ، އެ ލިޔުން އިސްލާޙުކޮށް  

ދެންނެވުނު މައްސަލަ ކުރެވިފައިވާނެކަމާއި،  ޙިއްާޞދެފަރާތަށް  ގައި    2021މާރިޗު    04ގެންދިޔަކަން އަންގާ ލިޔުން  

ގެންދިޔަކަމުގެ މައްސަލަ    އަނބުރާ  ފަރާތްތަކުންލިޔުން  އިސްތިއުނާފުކުރުމުން،    ހުށަހެޅި  ހައިކޯޓަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

މައްސަލަ އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ތަނެއް ނެތްކަމަށް   VTR/2020/246ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނަންބަރު  



 ޖޭ.އޭ.އާރް.އެޗް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
 VTR/2020/246މައްސަލަ ނަންބަރު:                               ހުށަހެޅި މައްސަލަ ފަރާތެއް  28އަޒްމީން އާއި އިތުރު  هللا ޢަބްދުރައްދުވާގޮތަށް    
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ޓްރައިބިއުނަލުން   މައްސަލަ  މި  ނުފެންނާތީ  އެއްގޮތަށްކަމަށް  އުޫޞލުތަކާ  ާޤނޫނީ  އަދި  ަޝރުޢީ  ކަނޑައަޅާފައިވަނީ 

  HC-A/244/2021ކުރިއަށް ގެންގޮސް ފައިޞަލާކުރަނިވި ނިންމުމެއް ނިންމުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  

ފަނޑިޔާރުންގެ ބެއްލެވި  ޙުކުމްކޮށްފައިވާތީ  ަޤިޟއްޔާ  އަންގައި  އުނިކޮށް،  ،އިއްތިފާުޤން  ނަން  ސިޔާމްގެ   މުޙައްމަދު 

 ފަރާތުން ހުށަހެޅި މި މައްސަލަ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާނެއެވެ.    29ބާކީތިބި 

ާޤނޫނު ނަންބަރު  ޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުމުވައް .6 )ވަޒީފާއާބެހޭ    2008/2ރެވޭނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންކަމަށް 

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

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

  27މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތެއްގެ ޒިންމާއެއްގެ ގޮތުގައި އެ ާޤނޫނުގެ  

އޮތުމުން ކަނޑައަޅާފައި  މާއްދާއިން  އިތުރު  هللا ޢަބްދު  ،ވަނަ  އާއި  މި    ފަރާތުން  29އަޒްމީން  ހުށަހަޅާފައިވާ 

މައްސަލައިގައި އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ މި މައްސަލަ 

 މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ޒިންމާއެއްކަން އެނގެން އޮވެއެވެ.  ރް.އެޗްރައްދުވި ޖޭ.އޭ.އާ 

މިވާ   .7 ވާިޞލުވުމަށްޓަކައި  ،މައްސަލައިގައިހުށަހެޅިފައި  ފައިޞަލާއަކަށް  ފަރާތް  ،ޢަދުލުވެރި  ހުށަހެޅި  ތައް މައްސަލަ 

ސަބަބުން   ދަތިކަމުގެ  މާލީ  ދިމާވެފައިވާ  ކުންފުންޏަށް  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

 އޮވެގެންތޯއާއި، އެ މުއްދަތުގައި މުސާރައާއި ޢިނާޔަތުގެ  ރިޑަންޑަންސީ ޙާލަތު މެދުވެރިވެފައިވާތީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް

އޮތްތޯއާއި ފައިސާއެއް  ނުލިބިވާ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަޒީފާއިން   ،ގޮތުގައި  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ނަންބަރު   ާޤނޫނު  މަ  2/2008ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ބަލަންޖެހޭހިނދު،  އެއްގޮތަށްތޯ  އާ  ާޤނޫނު(  އްސަލަ  )ވަޒީފާއާބެހޭ 

ލިޔެކިޔުންތަކަށާއި ހުށަހެޅި  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތުންނާއި  ވާހަކަތަކަށް  ، ހުށަހެޅި  ދެއްކި  ދެފަރާތުން 

 ނަޒަރުކުރިއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.  



 ޖޭ.އޭ.އާރް.އެޗް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
 VTR/2020/246މައްސަލަ ނަންބަރު:                               ހުށަހެޅި މައްސަލަ ފަރާތެއް  28އަޒްމީން އާއި އިތުރު  هللا ޢަބްދުރައްދުވާގޮތަށް    
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ބުނެފައިވަނީ   7.1 ޖުމުލަގޮތެއްގައި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މަމައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  ހުށަހެޅި މައްސަލަ  އްސަލަ 

ކޮށްފައިވަނީ   ރިޑަންޑަންޓް  ވަޒީފާއިން  ޢަމަލުކުރަންފެށި    2020އޮގަސްޓު    01ފަރާތްތައް  އެފަރާތުން  ގައި 

އެ ޕޮލިސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް މައްސަލަ ޕޮލިސީއެއްގެ ދަށުން 'އިވެލުއޭޓް' ކުރުމަށްފަހުކަމަށް ބުނިނަމަވެސް،  

ފަރާތުން   ކުރިއާލައި  ރައްދުވި  މުވައްޒަފުންނަށް  މަާޤމުތަކެއްކަން  ކޮން  ނިންމީ  ކުރުމަށް  ރިޑަންޑަންޓް 

ކުރިއަށް   ޕްރޮސެސްއެއް  ސްކޯރިންގ  ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް  ޕޮލިސީގައި  އެ  އަދި  އަންގާފައިނުވާކަމަށާއި، 

ކުން  ނެތްކަމަށާއި،  އެނގެން  ކުރިކަން  ފޮލޯ  ފުރިހަމައަށް  ސްޓެޕް  އެ  ރިސްޓްރަކްޗަރ  ގެންދިޔަނަމަވެސް  ފުނި 

ކުރެވުނީ ކިހިނެތްކަމާއި، އޭގެ ތެރެއިން އުވާލަން ނިންމީ ކޮން ޑިޕާޓްމަންޓްތަކެއްކަން ނުވަތަ ކޮން މަާޤމުތަކެއްކަން  

ހުށަހެޅި   ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ސާފުނުވާކަމަށާއި،  ޖަވާބުން  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ވަތަ   ކުރިން ރިސްޓްރަކްޗަރ ކުރަން ނިންމާފައިވަނީ ކޮން މަާޤމުތަކެއްކަން ނުލިޔެކިޔުންތަކުންވެސް ރިޑަންޑަންސީގެ

ނެތްކަމަށާއި،   އެނގެން  މަާޤމުތަކެއްކަން  ކޮން  ނިންމާފައިވަނީ  އަކީ  މަދުކުރަން  ކްރައިޓީރިއާ  ސިލެކްަޝން 

ކްރައި މައްސަލައިގައި ސިލެކްަޝން  މި  ވާންވާނެކަމަށާއި،  ކްރައިޓީރިއާއަކަށް  ނެތްކަމަށާއިރީޒަނަބަލް  ، ޓީރިއާއެއް 

ގެ ޙާލަތު ސާބިތުވުމުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މާލީ ޙާލަތު ދަށްވިކަން ސާބިތުކޮށް   19-މީގެ އިތުރުން ކޮވިޑް

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  ނުދެވޭކަމަށާއި، އެފަދަ އެއްވެސް ހިސާބެއް ނުވަތަ ރިޕޯޓެއް ހުށަހަޅާފައި ނެތްކަމަށާއި،  

މުވައް  ޕަރފޯމަންސް  ހުރިހާ  މެންބަރ  "ޓީމް  އެ  ޒަފުންގެ  ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމަށާއި،  ތައް  ފޯމު"  އެސެސްމަންޓް 

ވަޒީފާއިން   މުވައްޒަފުންތަކެއް  ވަކި  ދޭހަވަނީ  ނުހިމެނޭނަމަ  ފަރާތްތައް  ބެހެއްޓި  ވަޒީފާގައި  އިވެލުއޭަޝންގައި 

މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް ފަރާތެއް ވަޒީފާއިން  މި  ، ވަކިކުރުމަށް ޓާގެޓްކޮށްގެން ކުރިކަމެއްގެ ގޮތުގައިކަމަށާއި

ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެ މަާޤމުގައި އެހެން އެއްވެސް ފަރާތެއް ނުވާއިރުވެސް އިވެލުއޭަޝނެއް ހަދާފައިނަމަ، އެކަމުން  

އުވާލާ ރިޑަންޑަންސީގައި  ޙަީޤީޤ  ސަބަބަކީ  ނޫންކަމަށާއި،  ޙާލަތެއް  ރިޑަންޑަންސީގެ  ޙަީޤީޤ  އެއީ  ނީ  ދޭހަވަނީ 

މިވެނި   އަސްލުވެސް  ސަބަބުން  ރިސްޓްރަކްޗަރިންގއެއްގެ  ގެންނަ  ކުންފުންޏަށް  އެހެންކަމުން  މަޤާމުކަމަށާއި، 

މަާޤމެއް ދެން އެއްވެސް ފަރާތެއް ނުހުންނާނެކަން އެނގޭއިރު، އެ މަޤާމުގައި ތިބި މުވައްޒަފުންގެ އިވެލުއޭަޝނެއް  
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ގެ  ސްސިލެކްަޝން ޕްރޮސެސްގައި ބުނާ ސްކޯރިންގ ޕްރޮސެމަށާއި، ހެދުމަކީ އެއްވެސް ތާކުންތާކުޖެހޭ ކަމެއް ނޫންކަ 

ކުރިން ކޮންމެ މަޤާމެއްގައި ބަހައްޓާނެ މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދު ކަނޑައަޅާފައިނުވާނަމަ، މުވައްޒަފުންގެ ޕަރފޯމަންސް  

އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށްފަހު އެ މާރކްސްއަށް ބިނާކޮށް ބައެއް މުވައްޒަފުން ވަކިކުރަން ނިންމުން ވެގެންދާނީ ޓާގެޓެޑް 

ކިހިނެތްކަމާއި،    19-ކޮވިޑްޓަރމިނޭަޝނަކަށްކަމަށާއި،   ކުރެވުނީ  ރިސްޓްރަކްޗަރ  ކުންފުނި  ގުޅިގެން  ޙާލަތާ  ގެ 

މަާޤމުތައް އުވާލެވުނު ގޮތާއި، މުވައްޒަފުން ހޮވުނު ކްރައިޓީރިއާއާއި، އެ ކްރައިޓީރިއާއަށް ހޮވުނު މުވައްޒަފުންނާއި،  

ވަޒީފާ މުވައްޒަފަށް  ޕަރސަންޓޭޖް  ނުވަތަ  މަރކްސް  ލިބިފައިވާ  މުވައްޒަފަށް  ކުރިން  ނުހޮވޭ  ވަކިކުރުމުގެ  އިން 

ނުވަތަ  އެންގިފައި  ކުރެވުނުކަން  މިހާތަނަށް  ފަރާތަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ކަމެއް  އެއްވެސް  އެންގުންފަދަ 

 ބުނެދެވިފައިނުވާކަމަށެވެ.  

ޖޭގެ  ދިވެހިރާއްނަމަވެސް މި ނުކުތާތަކަށް ރައްދު ދެމުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ޖުމުލަގޮތެއްގައި ބުނެފައިވަނީ   7.2

ގުޅިގެން   ޙާލަތާއި  މާލީ  ކުންފުނީގެ  އެސެސްކުރުމަށްފަހު  ކުންފުނީގެ  ޙާލަތު  ފިޔަވަޅުތަކާމެދު  އަޅަންޖެހޭ 

މަްޝވަރާކުރެވި ބޯޑުގައި  ރިޒޮލިއުަޝނަށް   ޑިރެކްޓަރުންގެ  ބޯޑު  އެ  ފާސްކުރެވުނުކަމަށާއި،  ރިޒޮލިއުަޝނެއް  ބޯޑު 

ލުކުރާގޮތަށް "ވޮލަންޓަރީ ސްޕެަޝލް ލީވް ޕޮލިސީ" އެއް  އިން ފެށިގެން ޢަމަ  2020އެޕްރީލް    01ރިޢާޔަތްކޮށް  

އެކުލަވާލެވުނުކަމަށާއި، އެ ޕޮލިސީއިން ރިޒޯޓުގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ޗުއްޓީއަށް ދާން  

ސް  )ފަންސަވީ  25މަސްދުވަހަށް މުސާރައިގެ %  03އިން ފެށިގެން    2020އެޕްރީލް    01ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް  

ތާރީޚުގެ ނިޔަލަށް ރިޒޯޓުގެ   2020ޖޫން    30އިންސައްތަ( ލިބޭގޮތަށް އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުނުކަމަށާއި، ނަމަވެސް  

ވޮލަންޓަރީ   ސަބަބުން  ނުލިބުމުގެ  ބުކިންގްސް  ވަރަށް  އެކަށީގެންވާ  ރިޒޯޓަށް  ނައުމާއި،  ބަދަލު  ޙާލަތަށް  މާލީ 

ހަމަޖައްސައިދެވޭ  ދަށުން  ޕޮލިސީގެ  ލީވް  އިތުރު  ސްޕެަޝލް  ޗުއްޓީ  މުއްދަތަކަށް   03  މަސްދުވަހުގެ 

ފިޔަވަޅުތަކަށްފަހުވެސް  އިތުރުކުރެވުނުކަމަށާއި،   އެޅި  ދަށުން  ޕޮލިސީގެ  އެ  ނުހުޅުވި ނަމަވެސް  ރިޒޯޓު 

ގެނެސް   ބަދަލު  އޮނިގަނޑަށް  މުވައްޒަފުންގެ  ވަކިކޮށް،  މުވައްޒަފުން  ރިޒޯޓުގެ  ފާއިތުވުމުން  ގިނަދުވަސްތަކެއް 

ތާރީޚުގައި ރިޒޯޓުން   2020އޮގަސްޓު    01މަދުކުރަން ޖެހުނީ މަޖުބޫރީ ޙާލަތެއްގައިކަމަށާއި، އެގޮތުން    މުވައްޒަފުން
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އާ ގުޅިގެން "ރިޑަންޑަންސީ ޕޮލިސީ" ނެރުނުކަމަށާއި، އެ ޕޮލިސީ ވަނީ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ރިޒޯޓުގެ    19-ކޮވިޑް

މުވައްޒަފުންނާ   އިތުރުން  ޙިއްާޞތާރީޚުގައި    2020އޮގަސްޓު    17އެންމެހައި  އޭގެ    18ކުރެވިފައިކަމަށާއި، 

ގައި ވައިބަރ މެދުވެރިކޮށް ރިޒޯޓުގެ އެންމެހައި މުވައްޒަފުން ތިބޭ ގްރޫޕެއްގައި ރިޑަންޑަންސީ    2020އޮގަސްޓު  

ޢާންމުކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި،   ޕޮލިސީ  އޮތް މެމޯއާއި  ކުރެވެން  މަދުން  އެންމެ  ވަކިކުރެވިފައިވާނީ  މުވައްޒަފުން 

ދިނުމަށްފަހުގައިކަމަށާއި،  މިންވަ ނޯޓިސް  މުވައްޒަފުންނަށް  އެ  ވާނެކަން ރަކަށް،  ރިޑަންޑަންޓް  މަާޤމުތައް  ބައެއް 

ކުރެވޭ މުވައްޒަފުން ކަނޑައެޅުމަށް އިވެލުއޭަޝން   އަންގާފައިވާނެކަމަށާއި ރިޑަންޑަންޓް  ލިޔުމުން  މުވައްޒަފުންނަށް 

ގެންގޮސް   ކުރިއަށް  ނުހިމެނޭކަމަށް ޕްރޮސެސް  އެފަރާތްތައް  ތެރޭގައި  ޕަރފޯމަންސްގެ  ޓޮޕް  ޑިޕާޓްމަންޓުގެ 

މަާޤމު   އެފަރާތްތަކުގެ  މަާޤމުތަކުގައި  ރިޑަންޑަންޓްކުރެވޭ  ޑިޕާޓްމަންޓުތަކުން  އެ  ފާހަގަވުމުން  އިވެލުއޭަޝނަށް 

މުވައްޒަފުންނާ    ،ފާހަގަކުރެވުނުކަމަށާއި އަސަރުކުރާ  ވަޒީފާއަށް  ޑިޕާޓްމަންޓުން ހިޔުމަން  އެގޮތުން  ރިސޯސަސް 

ފެށިގެން    2020ސެޕްޓެންބަރު    01މަްޝވަރާކުރިކަމަށާއި،   ތާރީޚުގެ ނިޔަލަށް   2020ސެޕްޓެންބަރު    07އިން 

ރިސޯ  ހިޔުމަން  މުވައްޒަފުންނަށް  ތިބި  މަާޤމުތަކުގައި  ފާހަގަކުރެވުނު  ކުރުމަށް  ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ސަރިޑަންޑަންޓް  ސް 

އެފަރާތުގެ   ދަށުން  އެކަމާމެދު  އިރުާޝދުގެ  ގުޅައި  މެދުވެރިކޮށް  ފޯނު  ޑިޕާޓްމަންޓް'  އޮފް  'ހެޑް 

ގައި މުވައްޒަފުންނަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް   2020ސެޕްޓެންބަރު    08މަްޝވަރާކުރިކަމަށާއި، އެފިޔަވަޅުތަކަށްފަހު  

 ގުޑްވިލް ބޯނަސް  އެފަރާތްތަކަށް ޙައްުޤވާ ނޯޓިސް މުއްދަތުގެ ފައިސާއާއިރިޑަންޑަންސީ ނޯޓިސް ދެވުނުކަމަށާއި،  

    ވެ.)ހަތަރުސަތޭކަ( އެމެރިކާ ޑޮލަރު ދެވުނުކަމަށެ 400ފައިސާއެއްގެ ގޮތުގައި 

ފަރާތް 7.3 ހުށަހެޅި  އެފަރާތް  ތައް މައްސަލަ  ވަޒީފާއިން  ގައި    2020ސެޕްޓެންބަރު    08  ތައްއަދާކުރަމުންދިޔަ 

އަށް ބަލާއިރު އެ  (  Notice of redundancy'ނޯޓިސް އޮފް ރެޑަންޑަންސީ' ) ވަކިކުރިކަން އަންގާ ދީފައިވާ  

 ؛ގައިނޯޓިސް



 ޖޭ.އޭ.އާރް.އެޗް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
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“It is with deep regret that we must advise you that, the company has decided that certain 

positions will be made redundant, and accordingly, your employment with us will 

unfortunately end on 8th September 2020.”  

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

 މަާޤމު ރިޑަންޑަންޓްކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. ތަކުގެފަރާތް

  07ފެތުރި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޕޮސިޓިވްވި ފުރަތަމަ ކޭސް    19-ދުނިޔޭގެ އެކި ަޤއުމުތަކުގައި ހަލުވިކަމާއެކު ކޮވިޑް 7.4

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

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

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

އިން ފެށިގެން   2020މާރިޗު    12ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން،    33ގެ  )ޢާންމު ިޞއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ާޤނޫނު(  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދެއްގައި ޢާންމު ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިޢުލާނުކޮށް، އެ ޙާލަތު 

އައިސް ޙާލަތު    ،ދަމަހައްޓަމުން  ދިވެހި    2021މޭ    4އެ  ނިންމާފައިވާކަން،  ދެމެހެއްޓުމަށް  ނިޔަލަށް  ގެ 

ނަންބަރު   ހެލްތުގެ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ާޝއިޢުކުރެވިފައިވާ،  ގެޒެޓުގައި  މާރިޗު   12)  1/2020ސަރުކާރުގެ 

ރީގެ ނަންބަރު  ( 'ޢާންމު ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިޢުލާނުކުރާ ަޤރާރު' އާއި، އެ މިނިސްޓ2020ް

ނުރައްކަލުގެ  2021އެޕްރީލް    04)  4/2021 ކުއްލި  ިޞއްޙަތުގެ  'ޢާންމު  ދެމެހެއްޓުމަށް    ޙާލަތު(  އިތުރަށް 

 އިޢުލާނުކުރާ ަޤރާރު' އިން އެނގެން އޮވެއެވެ. 

ކޮވިޑް 7.5 ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ިޞއްޙަތާއި    19-އަދި  ރައްޔިތުންގެ  ޢާންމު  ކޮންޓްރޯލްކޮށް،  ފެތުރުން 

)ޢާންމު ިޞއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ާޤނޫނު( ގެ ދަށުން   2012/7ރައްކައުތެރިކަމަށްޓަކައި، ާޤނޫނު ނަންބަރު  

އިން   2020މާރިޗު    30ގެ ދަށުން،  ވަނަ މާއްދާގެ )ރ(    34އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، އެ ާޤނޫނުގެ  

މީހުން   ސަފާރީތަކުން  ރިޒޯޓުތަކާއި  ގޮތުގައި  ފިޔަޅުތަކެއްގެ  އެޅިގެންދިޔަ  އަންގަންދެން  ގޮތެއް  ވަކި  ފެށިގެން 



 ޖޭ.އޭ.އާރް.އެޗް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
 VTR/2020/246މައްސަލަ ނަންބަރު:                               ހުށަހެޅި މައްސަލަ ފަރާތެއް  28އަޒްމީން އާއި އިތުރު  هللا ޢަބްދުރައްދުވާގޮތަށް    
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ދިރިއުޅޭ އެއްވެސް ރަށަކަށް މީހުން ދަތުރުކުރުން ހުއްޓައިލުމާއި، ރަށްރަށުން ރިޒޯޓުތަކާއި ސަފާރީތަކަށް މީހުން  

އްޓައިލުމާއި، އެއް ރިޒޯޓުން އަނެއް ރިޒޯޓަށް މީހުން ދަތުރުކުރުން ހުއްޓައިލުން ހިމެނޭކަން ހެލްތް  ދަތުރުކުރުން ހު

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

 ންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ރަށްރަށާ ދެމެދު ދަތުރުކުރުން ހުއްޓައިލުމަށް އެންގުން' އިން އެނގެން އޮ

ކޯވިޑް   7.6 ޖަވާބުގައި  އެފަރާތުގެ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  ދުނިޔޭގެ   19މައްސަލަ  ރާއްޖެއާއި  ގުޅިގެން  ޙާލަތާއި  ގެ 

އިްޤތިާޞދަށް އައިސްފައިވާ މަޑުޖެހުމާއި ގުޅިގެން ޖޭ.އޭ.އާރް.އެޗް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށްވެސް އެކަމުގެ 

ތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ރިޒޯޓް ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށް    ތަކުގެ އާމްދަނީ ބިނާވެފައިވަނީ ރިޒޯޓް މަށާއި،  އަސަރުކޮށްފައިވާކަ

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

ރިޒޯޓުތަ ލިމިޓެޑްގެ  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް  މަގުތައް  ޖޭ.އޭ.އާރް.އެޗް  އެންމެހާ  ލިބޭނެ  އާމްދަނީ  ކަށް 

 ބަންދުވެފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

ރިޕޯޓެއް   7.7 ދައްކުވައިދޭ  ޙާލަތު  މާލީ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  މައްސަލައިގައި  މި  އެގޮތުން 

ލިބިގެންދަނީ ފަތުރުވެރިންނާއި ރިޒޯޓަށް ޒިޔާރަތްކުރާ އެހެނިހެން    އާމްދަނީރިޒޯޓުތަކަށް  ހުށަހަޅާފައިނުވިނަމަވެސް،  

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

ރީތަކުން މީހުން އިން ފެށިގެން ރިޒޯޓުތަކާއި ސަފާ  2020މާރިޗު    30ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިޢުލާނުކުރެވި،  

ދިރިއުޅޭ އެއްވެސް ރަށަކަށް މީހުން ދަތުރުކުރުމާއި، ރަށްރަށުން ރިޒޯޓުތަކާއި ސަފާރީތަކަށް މީހުން ދަތުރުކުރުމާއި،  

ނަންބަރު   ހެލްތުގެ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ހުއްޓައިލެވުނުކަން  ދަތުރުކުރުން  މީހުން  ރިޒޯޓަށް  އަނެއް  ރިޒޯޓުން  އެއް 

'ޢ2020ާމާރިޗު    12)  1/2020 އާއި(  ަޤރާރު'  އިޢުލާނުކުރާ  ޙާލަތު  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި  ިޞއްޙަތުގެ  ، ންމު 

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

ހުށަހެޅި ފަރާތުން    ރަށްރަށާ ދެމެދު ދަތުރުކުރުން ހުއްޓައިލުމަށް އެންގުން' އިން އެނގެން އޮންނައިރު، މައްސަލަ 
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ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންއައި ރިސޯޓަށް ފަތުރުވެރިންނަށް އަރާ ފޭބުން މަނާކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮތް މި ޙާލަތަކީ، 

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

ކޮ ފަދައިން،  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ވިޔަފާރިއަށް ނުރަނގަޅު    19-ވިޑްގައި  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ގުޅިގެން  އާ 

އަސަރުކޮށް، އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ލިބެމުންއައި އާމްދަނީ ދަށްވެ، އެ އާމްދަނީން  

ންދެވޭ މިންވަރަށް މައްސަލަ  މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިން ދެމުން އައިސްފައިވާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ދެމުން ނުގެ

 ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވިޔަފާރިއަށް އަސަރުކޮށްފައިވާ ޙާލަތެއްކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ. 

ެގ ބިަލަމުޑަކުމެގ ަސަބުބން    19-ުހށެަހޅަިފިއިމާވ ަމްއސަަލިއަގިއ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރަތެގ ިވޔާަފިރައްށ ޮކިވްޑ 7.8

ަމާޤުމ ިރަޑްނަޑްންޓުކުރުމަގިއ ަޢމުަލޮކށަްފިއވާ    ތުަކެގަފާރްތ  ުހށެަހިޅަލ  ިލބަިފިއާވ މީާލ ަދިތަކާމިއ ުގިޅެގްނ ަމްއަސ

 ؛  ުއޞަޫލްށ ބާަލިއުރ

ަވިކޮކށަްފިއަވނީ   7.8.1 ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒުަފ  ަމްއސަަލެއްއަގިއ،  ުހށެަހޭޅ  ަވިކޮކްށެގްނ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ 

ޮއެވ ސަަބެބއް  ެއކީަށެގްނާވ  ނަުވަތ  ިންނުމަމުކްނޯތ  ުޢްނުޞރެއް  ޢަދުުލެވިރ  ެދ  ބުެލުމަގއި  ެގްނތޯ 

ޢަދުުލެވިރަކްނ   ަމުއޟީޫޢ  ެއީއ  ިއުޖާރއީ  އިަދ   (substantive fairness)ުފރަިހަމާވްނޖޭެހަކާމިއ، 

ަހިއޯކުޓގެ    (procedural fairness)ޢަދުުލެވިރަކްނ   ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ބުެލްނަކން،  ާޤިއުމުކެރވަިފިއޭވޯތ 

ިމޮގުތްނ ަމުއޟީޫޢ    HC-A/134/2011ާއިއ    HC-A/24/2010ަންނަބުރ   ެއނޭގަކާމިއ،  ޤިަޟްއާޔިއްނ 

ޢަދުުލެވިރަކަމީކ، ުމަވްއޒުަފްނ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމށް ަވޒީފޭާދ ަފާރަތުކްނ ިޚާޔުރުކާރ ައާސަސކީ ުމަވްއޒަަފކު  

ާފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ުހއަްދކުރާފަަދ ޢަދުުލެވިރ ަސަބަބަކްށުވމެުގ ިއުތުރްނ އެ ިޚާޔުރުކާރ ައސެާސްއެގ ަދުށން  ަވީޒ

ިއުޖާރއީ   ެއނޭގަކމިާއ،  ބުެލްނަކްނ  ުފރަިހަމވަެފިއޭވޯތ  ުޢްނުޞުރަތްއ  ެއްނމަެހިއ  ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ 

ިކުކުރމްަށ ޢަދުުލެވިރ ިންނުމަމކްަށ ވާޞުިލުވަމްށަޓަކއި  ޢަދުުލެވިރަކްނ ާޤިއުމުކުރަމީކ، ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވ

ިދވިެހާރްއޭޖެގ   ުފރަިހަމުކުރްނަކްނ،  ިއުޖާރައުތަތއް  ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ބުެލުމގިައ  ބުެލްނަތއް  ބަަލްނޖޭެހ 
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ާބަވުތެގ  ިމ  ންިނަމވަާފިއާވ  ޯކުޓން  އެ  ަޤިޟްއާޔަތުކނާްނިއ  ެދްނެނުވނު  ިއސެްވ  ިންނަމވަާފިއާވ    ަހިއޯކުޓްނ 

ަމްއސަލަ   ަމްއސަަލިއަގިއ،  މި  އެެހްނަކުމްނ،  ފަާހަގުކެރެވެއެވ.  ޮއްނަނަކން  ެއނެގން  ަމްއސަަލަތުކން  އެެހްނ 

ޢަދުުލެވިރަކން   ިއުޖާރީއ  ޢަދުުލެވިރަކާމިއ  ަމުއޟީޫޢ  ަވިކުކުރުމަގިއ  ަވޒާީފިއން  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ 

ަފ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ާސިބުތކޮށިްދުނަމީކ  ާރުތްނ އުފަުލްނޖޭެހ ޒްިނާމެއްއކްަނ ެއނެގން  ާޤިއުމުކެރވަިފިއާވަކްނ 

 ޮއެވެއެވ. 

 ަޤިޟއްޔާގައި،   HC-A/89/2011ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  7.8.2

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

ނުވަތަ   މުވައްޒަފަކު  ކަމަކަށްޓަކައި  ފަދަ  ކުރުން  ރީސްޓްރަކްޗަރ  ކުންފުނި  ނުވަތަ  ހިންގުމަށްޓަކައި  ގޮތެއްގެމަތިން  އިތުރުވާނޭ 

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

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

ހީނަރުކަމެއް   އެ  ވިޔަފާރިއަށް  އަދި  ވެސް  ޤާނޫނުގައި  ވަޒީފާއާބެހޭ  ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭކަމާއި،  ސަބަބެއްކަމުގައި  އަތުވެދާނެފަދަ 

ޤާއިމުކޮށްފައި   އުޞޫލެއް  އެއްވެސް  ގުޅޭގޮތުން  އާއި  "ރިޑަންޑަންސީ"  ވެސް  ގަވާއިދެއްގައި  ހެދިފައިވާ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ 

މުވައް  ޙާލަތަކީ  ގެ  "ރިޑަންޑަންސީ"  އަދި  ސަބަބެއްކަމުގައި  ނުވިނަމަވެސް،  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކުރަން  ވަޒީފާއިން  ޒަފަކު 

ކުންފުނީގެ މާލީ   ކުރުމަށް ނުވަތަ  ކުންފުނިތައް ރީސްޓްރަކްޗަރ  ހިންގޭ  ވިޔަފާރީގެ ނަފާހޯދުމަށް  ބަޔާންކޮށްފައި ނެތްނަމަވެސް، 

ޖެހިއްޖެނަމަ  ދޫކޮށްލަން  މުވައްޒަފަކު  މެދުވެރިވެގެން  ކަމެއް  ދަށްވުންފަދަ  ނުވަތަ  ، ޙާލަތު  މުވައްޒަފަކު  ޙާލަތުގައި  އެފަދަ 

އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްކަމުގައި   އޮތް  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ވަކިކުރުމަކީ،  ވަކިކުރާ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފުންތަކެއް 

ޤީޤަތުގައި ވެސް އެފަދަ ޙާލަތެއް  ބެލެވިދާނެކަމާއި، ނަމަވެސް މި ސަބަބަށްޓަކައި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ ކުރުމުގައި ޙަ

ނުވަތަ   މުވައްޒަފަކު  ވަކި  މިއީ  އަދި  ހެޔޮނިޔަތުގައިތޯއާއި،  ކުންފުނީގެ  ކޮށްފައިވަނީ  އެކަން  މެދުވެރިވެފައިވޭތޯއާއި، 

ނޫންތޯއާއި ނުވަތަ  ކަމެއްތޯ  ކޮށްފައިވާ  ވަކިކުރުމަށްޓަކައި  ބޭއިންސާފުން  ވަޒީފާއިން  ކަނޑައެޅިގެން  އަދި  މުވައްޒަފުންތަކެއް   ،

ނިންމުމުގައި   ނިންމި  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  އެ  ގޮތަކާއި،  ކަނޑައެޅުނު  މުވައްޒަފުން  ވަކިކުރާނެ  ވަޒީފާއިން 

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

 " ށަވަރުވާން ޖެހޭނެއެވެ. އިވޭތޯ ބަލާ އެކަންކަން ކަ ޤާއިމުކޮށްފަ



 ޖޭ.އޭ.އާރް.އެޗް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
 VTR/2020/246މައްސަލަ ނަންބަރު:                               ހުށަހެޅި މައްސަލަ ފަރާތެއް  28އަޒްމީން އާއި އިތުރު  هللا ޢަބްދުރައްދުވާގޮތަށް    
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ަޤިޟއްޔާގައި   7.8.3 ދެންނެވުނު  އިސްވެ  އޮންނަކަމާއި،  އެނގެން  ކަނޑައަޅާފައިވާކަން  ބަޔާންކޮށް  ޢިބާރާތުން  މި 

ރިޑަންޑަންސީ   ރިޢާޔަތްކޮށް  އުޫޞލަށް  މުވައްޒަފުން    (redundancy)ކަނޑައަޅާފައިވާ  ޙާލަތުގައި  ގެ 

 ؛ަޤިޟއްޔާގައި  HC-A/180/2011ޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު ވަޒީފާއިން 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.މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށް ކަނޑައަޅާފަ

ފަރާތުން   (redundancy)ރިޑަންޑަންސީ   7.8.4 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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ފާހަގަކުރެ ކަނޑައަޅާފައިވާކަން  ބަޔާންކޮށް  ޢިބާރާތުން  މިފަދައިން  މި  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ވޭއިރު، 

 ޢަމަލުކޮށްފައިވޭތޯ ބަލާއިރު، އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

ކުންފުނިން   7.8.5 ރައްދުވި  އޮފް   2020މާރިޗު    21މައްސަލަ  ބޯޑް  އޮފް  'ރިޒޮލިއުަޝން  ފާސްކޮށްފައިވާ  ގައި 

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

 ؛ގައިނަންބަރު

"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." 

އިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،  މިފަދައިން   7.8.6 މޯލްޑިވްސް  މަނަފަރު  "އޯލް    2020އޮގަސްޓު    17ޖޭ.އޭ  ގައި 

 ޖޭ.އޭ.އެމް އެސޯސިއޭޓްސް" އަށް ފޮނުވާފައިވާ 'މެމޯ' ގައި  

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

manager, Director of human resources or general manager…" 

އިސްވެ   ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،  ބަޔާންކޮށްފައިވާމިފަދައިން  މެމޯގައި  މަނަފަރުގެ   ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  ޖޭ.އޭ 

މަނަފަރު   (2020އޮގަސްޓު    01)  POL-HR-034-1ނަންބަރު   ޖޭ.އޭ  އަކީ  ޕޮލިސީ'  'ރިޑަންޑަންސީ 

މޯލްޑިވްސް ގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ މުވައްޒަފުން ރިޑަންޑަންޓް ކުރެވޭނެ އުޫޞލު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕޮލިސީއެއްކަން  

ރިޑަންޑަންސީއަށް ކުންފުނި    އި،މި އުޞޫލުގައި ހުރިހާ މުވައްޒަފުން އެކުލެވޭ ކަމަށާ، މާއި އޮންނަކަ ނގެންއެ

ދާއިރު، ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް އެކަން މެމޯއަކުން އަންގަންވާނެކަމަށާއި، މުވައްޒަފުން އިޚްތިޔާރުކުރުމުގައި  

މަާޤމުތަކަ އެ  ކަނޑައަޅައި،  މަާޤމުތައް  ބޭނުންވާ  ނެތްގޮތަށް  ރިޒޯޓަށް  ހުރި  މަސައްކަތް  މުވައްޒަފުންގެ  ށް 

މަ ބެލުމަށް  ފެންވަރު  މުވައްޒަފުންގެ  ރިޑަންޑަންޓްކުރަންޖެހޭ  ބަދަލުކޮށް،  ނިޒާމެ  ސްރކް ބަލައި  އް  ދިނުމުގެ 

މީގެއިތުރުން   ކަނޑައަޅަންވާނެކަމަށާއި،  މުވައްޒަފުން  ކުރެވޭ  ރިޑަންޑަންޓް  އެފަދައިން  ާޤއިމުކޮށް، 

 މުވައްޒަފުންނަށް ދޭންޖެހޭ ރިޑަންޑަންސީގެ ފައިސާގެ ވާހަކަވެސް މި އުޫޞލުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވެއެވެ. 

ނަންބަރު   7.8.7 ހައިކޯޓުގެ  ޙާލަތަކީ   HC-A/180/2011ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ރިޑަންޑަންސީގެ  ަޤިޟއްޔާގައި، 

ބެލި ސަބަބެއްކަމަށް  އެކަށީގެންވާ  ކުރުމަށް  ވަކި  މުވައްޒަފުން  ބަޔާންކުރެވިފައިވާއިރު،  ވަޒީފާއިން  ދާނެކަމަށް 

ކަށަވަރު   މެދުވެރިވެގެންކަން  ޙާލަތެއް  އެފަދަ  ޙަީޤަޤތުގައިވެސް  )ހ(  ކުރެވެނީ  ރިޑަންޑަންޓު  މުވައްޒަފުން 

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

ކަނޑަ ކަމެއްތޯ މުވައްޒަފުންތަކެއް  ކޮށްފައިވާ  ވަކުކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  ބޭއިންސާފުން  އެޅިގެން 

ގޮތް   ؛ބަލަންވާނެކަމަށާއި ކަނޑައެޅުނު  މުވައްޒަފުން  ވަކިކުރާނެ  ވަޒީފާއިން  ރިޑަންޑަންޓްކޮށް  )ރ( 

ލާއިރު، ބަލަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މިފަދައިން ޢަމަލުކޮށްފައިވޭތޯ ބަ

 Team member)  'ޓީމް މެމްބަރ ޕަރފޯމެންސް އެސެސްމަންޓް ފޯމް'  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ 

performance assessment form)  ާހަތެއް(   07ހުށަހެޅި  މި ފޯމުން މައްސަލަ    ކަމާއި، ހުށަހަޅާފައިވ(



 ޖޭ.އޭ.އާރް.އެޗް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
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ނުވަތަ   ކަމަށް  ދަށް  ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ    ”performance below expectation“ފަރާތަކަށް 

ކަމަށް   07އެހެން   ލިބިފައިވާކަމާއި، މިންވަރު  ފުދޭ  ކިރިޔާ  ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ  ފަރާތަކަށް  )ހަތެއް( 

އެހެން  ލިބިފައިވާކަމާއި  ”performance are marginally acceptable“ނުވަތަ   )ބާރަ(    12، 

  ”performance meets expectation“ފަރާތެއްގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު އެކަށީގެންވާކަމަށް ނުވަތަ  

)ދޭއް( ފަރާތެއްގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ވުރެ ރަނގަޅު    02ލިބިފައިވާއިރު އިތުރު  

 ލިބިފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ.   ”performance above expectation“ކަމަށް ނުވަތަ 

ކިތައް  7.8.8 ކުރެވުނީ  ރިޑަންޑަންޓް  ތެރެއިން  މުވައްޒަފުންގެ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އެގޮތުން 

މުވައްޒަފުންކަމާއި އަދި ކިތައް މަޤާމުކަން އެނގޭނެ ލިޔުމާއި، މުވައްޒަފުން ރިޑަންޑަން ކުރުމަށް ނިންމުނީ 

އަ ދަށުންކަން  އުޫޞލެއްގެ  ގުޅޭ   ހޮވުނުދި  ކޮން  މައްސަލައާ  މި  ހިމެނޭހެން  ލިޔުން  އެނގޭނެ  ގޮތް 

ހުށަހެ ބޭއްވުނު    2021ފެބުރުވަރީ    02ޅުމަށް  ލިޔެކިޔުންތައް  ޓްރައިބިއުނަލުގައި  ވަޒީފާއާބެހޭ  ގައި 

އީމެއިލުން    2022ޖޫން    30އަޑުއެހުމުގައާއި،   ފޮނުވާފައިވާ  ފަރާތަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ގައި 

ފެންއަންގާފައިވީނަމަވެސް،   މަސައްކަތުގެ  ފަރާތްތަކުގެ  އިތުރު  ފިޔަވައި  ފަރާތްތައް  ހުށަހެޅި  ވަރު  މައްސަލަ 

މި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ މައްސަލަ ހުށަހެޅި    ބަލާ ފޯމުތައް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ، 

ލިބުނު   މުވައްޒަފުންނަށް  އެހެނިހެން  ކުރެވުނު  ރިޑަންޑަންޓް  ފިޔަވައި  ޢަދަދާއި، މާރކްސްގެ  ފަރާތްތައް 

ލިބުނު   މުވައްޒަފުންނަށް  ތިބި  ދެމި  ނެތްކަސްގެ  މާރކްވަޒީފާގައި  އެނގެން  ސަބަބުން ޢަދަދު  އޭގެ  މާއި، 

އެނގެން  ކޮބައިކަން  ފަރަަޤކީ  މާރކްސްގެ  ލިބުނު  ފަރާތްތަކަށް  އެހެން  ފަރާތްތަކާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ނެތުމުން   ނެތްކަމާއި، ލިޔުމެއް  އެހެން  އަޅައިކިޔާނެ  މާރކްސް  ލިބުނު  ފަރާތްތަކަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ހުށަހެޅި މަދުން    މައްސަލަ  އެންމެ  އެފަރާތްތަކަށް  ޙަީޤަޤތުގައިވެސް  ކުރެވުނީ  ރިޑަންޑަންޓް  ފަރާތްތައް 

ނެތްކަމާއި،   އެނގެން  ލިބުމުންކަން  ކޮން މާރކްސް  ނިންމުނީ  ކުރަން  ރިޑަންޑަންޓް  އެފަރާތްތައް 



 ޖޭ.އޭ.އާރް.އެޗް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
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އެނގެން   ނުލިބުމުންކަން  މާރކްސް  މިންވަރެއްގެ  ކިހާ  ނުވަތަ  ނުފެތުމުންކަން  ކަން ނެތްމިންގަނޑަކަށް 

   ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ރިޢާ 7.8.9 ކަންކަމަށް  އެންމެހައި  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ފަރާތްތައް   ތްކޮށް،ޔައެހެންކަމުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނީ ކުންފުންޏަށް މާލީ ދަތިތަކަކެއް ކުރިމަތިވުމާ ގުޅިގެންކަމަށް ބުރަވެވުނުނަމަވެސް، މި  

މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަކީ އެކި ޑިޕާޓްމަންޓުތަކަށް ނިސްބަތްވާ މުވައްޒަފުންތަކަށްވާއިރު، 

ހުށަހެ މާރކްމައްސަލަ  ލިބުނު  މުވައްޒަފުންނަށް  އެހެން  ފިޔަވައި  ފަރާތްތައް  ނެތުމާއި، ޅި  އެނގެން  ސް 

ރައްދުވި   މައްސަލަ  އެކަމަކީ  ނެތްނަމަ  އެނގެން  ގޮތް  ޚިޔާރުކުރެވުނު  ގޮތް  ހޮވުނު  މުވައްޒަފުން  އެފަދައިން 

ލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ފަރާތުގެ ހެޔޮ ނިޔަތާމެދު ސުވާލު އުފެދޭ ކަމެއްކަމަށް ބުރަވެވޭއިރު، މި މައްސަ

ފަރާތަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އޮތްކަން  ހެޔޮނިޔަތް  ކުންފުނީގެ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތްތައް 

ވަޒީފާއިން   ފަރާތްތައް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލައިގައި  މި  ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާތީ، 

ރިޑަންޑަންސީގެ   ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ    ގައިޙާލަތުރިޑަންޑަންޓްކޮށްފައިވަނީ  ވަކިކުރުމުގައި    މައުޟޫޢީވަޒީފާއިން 

 ޤާއިމުނުކޮށްކަމަށް ބުރަވެވެވެއެވެ.  (Substantive Fairness)ޢަދުލުވެރިކަން 

ނަންބަރު   7.8.10 ޓްރައިބިއުނަލުގެ  އާއި   VTR/2020/222އާއި    VTR/2020/221ވަޒީފާއާބެހޭ 

61/VTR/2021    ،ާރައްދުވ ފަރާތަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ހިމެނޭ  މައްސަލައިގައިވެސް  މި  އަކީ 

އެއްދުވަސްވަރެއްގައި މުވައްޒަފުން ރިޑަންޑަންޓް ކުރުމާ ގުޅޭ މައްސަލައެއްކަމަށްވާއިރު،   އެއްބާވަތެއްގެ އަދި 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާފައިވާ ގޮތް މި މައްސަލަ  ތަތުބީުޤކުރެވި، އެ  އެ މައްސަލަތަކުގައި  އަށް 

ފަރާތްތަކުންނާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދަމަހައްޓަންޖެހޭކަމަށް  މައްސަލައިގައިވެސް  މި  ޙުކުމް  މައްސަލަތަކުގެ 

ނަޒަރުކުރާއިރު،   ނުކުތާއަށް  ފާހަގަކުރި  ފަރާތުން  ރައްދުވި  އާއި    VTR/2020/221މައްސަލަ 

222/VTR/2020   ަވ ފަރާތްތައް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކުރުމުގައި  ގެ  ރިޑަންޑަންޓް    މައުޟޫޢީ ޒީފާއިން 
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 VTR/2020/246މައްސަލަ ނަންބަރު:                               ހުށަހެޅި މައްސަލަ ފަރާތެއް  28އަޒްމީން އާއި އިތުރު  هللا ޢަބްދުރައްދުވާގޮތަށް    

                                             

 

46 ގެ  26 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:  

 

ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުކޮށްފައިވާކަމަށް ނިންމާފައިވަނީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން 

ޑިޕާޓްމަންޓްގެ 'ޕަރފޯމެންސް  އަދި އެފް.އެންޑް.ބީ  ކީޕިންގ  ސްހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ރައްދުވި ރިޒޯޓުގެ ހައު

  ތަކަށް ފަރާތްހުށަހެޅި  ( ގައި މައްސަލަ  (performance assessment scoreސްމަންޓް ސްކޯރ'  އެސެ

ރިޑަންޑަންޓްކޮށްފައިވާކަން މަާޤމުވެސް  ދެފަރާތުގެ  މާރްކްލިބިފައިވާ  ދަށުން  އިނގެން   އެ  ވުރެ  ލިޔުމުން 

މައްސަ ސީދާ  އޮވެ،  ނުނިޔަތެއް  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  އެފަރާތްތައް  ފަރާތްއޮތުމުން  ހުށަހެޅި   ތައް ލަ 

ވަނަ ނަންބަރަށް   6.6.10ރިޑަންޑަންޓް ކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ނޫންކަން އެނގެން އޮތުމުންކަމަށް އެ ރިޕޯޓުގެ  

 ތްއިރު، ބެލުމުން އެނގެން އޮ

ނަންބަރު   7.8.11 ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ފަރާތްތައް   VTR/2021/61ވަޒީފާއާބެހޭ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލައިގައި 

މައުޫޟ ވަކިކުރުމުގައި  މައްސަލަ  ވަޒީފާއިން  ކަނޑައަޅާފައިވަނީ  ާޤއިމުކޮށްފައިނުވާކަމަށް  ޢަދުލުވެރިކަން  އީ 

ތަކެއް   ”Performance Assessment“ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް ރިޑަންޑަންޓްކުރުމުގެ ކުރިން އެފަރާތްތަކުގެ  

އެނގެން އޮތްނަމަވެސް، އެފަރާތާއެކު ރިޑަންޑަންޓް ކުރެވުނު އެހެން މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދާއި،    ހަދާފައިވާކަން

މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ހޮވުނު ގޮތާއި، ރިޑަންޑަންޓްވާ މުވައްޒަފުން ހޮވުމުގައި  

ނޑުތަކަށް ކުންފުނިން ކަނޑައަޅައި އަދި  ބަލާފައިވާ ހަމަތަކާއި މިންގަނޑުތައް އެނގޭނެހެން، އަދި އެ މިންގަ

ބަލާފައިވާކަން ސާބިތުކޮށްދެވޭ މިންވަރަށް ހެކި ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ އެ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ  

ވަނަ ނަންބަރަށް ބެލުމުން އެނގެން    6.12އާއި    6.11ނުވުމުންކަމަށް އެ ރިޕޯޓުގެ  ހެޔޮނިޔަތުގައިކަން ސާބިތު

ހުށަހެޅޭ   އޮތްއިރު، އެއްގޮތްވިނަމަވެސް،  މައްސަލަތައް  ގޮތުން  ހާދިސާގެ  ގޮތުންނާއި  ބާވަތުގެ 

ތަފާތުވު  ރިޢާޔަތްކޮށްހެއްކަށް    ށާއިލިޔެކިޔުންތަކަ މައްސަލައާ  އަނެއް  މައްސަލަ  ފުރުަޞތު  އެއް  މުގެ 

ބުރަވެވޭތީ ނުވަތަ  އާއި،  އޮންނާނެކަމަށް  ކަމެއް  ހުށަހަޅާ  އެ  ސާބިތު  އްދަފްޢެއެފަރާތަކުން  ކޮށްދިނުމަކީ 

ނުވަތަ   ޒިންމާއެއްކަމަހުށަހެޅުމެއް  ފަރާތެއްގެ  ހުށަހަޅާ  ވަކިކުރެވޭ    ށްވާތީއާއި،ދަފްޢެއް  ވަޒީފާއިން 

ވަޒީފާދޭ   ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ  އޮވެގެންކަން  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކުރީ  ވަޒީފާއިން  މައްސަލަތަކުގައި 
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ޒިންމާއެއްކަމަށްވާ މައްސަލައި ތީ،  ފަރާތުގެ  ވާިޞލުވުމަށް  މި  ނިންމުމަށް  މައްސަލައިގެ  މި  ގައިވެސް 

ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް    ބަލަންޖެހޭނީ ކަންކަން  ހުށަހަޅާ  ތެރެއިން  ދެފަރާތުން  މައްސަލައިގެ  އެފަރާތްތަކުން މި 

 އި ދެފަރާތުން ފާހަގަކުރާ ނުކުތާތަކަށްކަމަށް ދެކެމެވެ. ލިޔެކިޔުންތަކަށާ ހުށަހެޅި

ޢަދުލުވެރިކަން   .8 މައުޫޟޢީ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރާއިރު  ވަޒީފާއިން    (substantive fairness)މުވައްޒަފަކު 

އިޖުރާ  ތޯ  ާޤއިމުކުރެވިފައިވޭ  (procedural fairness)  ޢަދުލުވެރިކަން  އީާޤއިމުކޮށްފައިނުވާނަމަ 

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

އިޖުރާ  ،ވީނަމަވެސް އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ  ވާސިލުވުމުގައި  ނިންމުމަށް  ޢަދުލުވެރި  އަދި  އީ  އިންސާފުވެރި 

 ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކޮށްފައިވޭތޯ ޚުލާާޞކޮށް ނަމަވެސް ނަޒަރުކުރުން މުޙިއްމުކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ.

( ގެ ޙާލަތުގައި މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން redundancyރިޑަންޑަންސީ )އެގޮތުން   .9

( ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  އާންމު  procedural fairnessާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ާޤއިމުކުރެވިފައިވާކަމުގައި   )

އިޖުރާ އަންނަނިވި  ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން  އަތުތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާނަމަކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޙާލަތްތަކުގައި ކަނޑައެޅޭނީ 

 ަޤިޟއްޔާއިން އެނގެން އޮވެއެވެ.  HC-A/180/2011ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

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

 ؛ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިއާލައި އަންގާފައިވުން  ،ޖެހިފައިވާކަންރިޑަންޑަންޓްކޮށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން

 އަދި 

ވަޒީ  .2 ކުންފުނީގެ  ސަބަބުން  ރިޑަންޑަންޓްވުމުގެ  ބަޔަކު  ތެރެއިން  މުވައްޒަފުންގެ  ވަކިކުރެވޭ  ކުންފުނީގެ  ފާއިން 

އުޞޫލުތަ އިޖުރާއަތުތަކާއި  ޢަމަލުކުރާނެ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ކުންފުނީގެ  މުވައްޒަފުން  ކޮބައިކަން  ކަކީ 

 އަދި  ،މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިއާލައި އަންގާފައިވުން
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ރިޑަންޑަންސީއަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ    ،ރިޑަންޑަންޓްވުމުގެ ސަބަބުން ވަކިކުރެވޭ މުވައްޒަފުން ވަކިކުރެވޭނީ .3

ބަ ސަބަބެއްކަމަށް  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކުރެވޭފަދަ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު    ، ލައިގެންކަމަށްވުމާއެކުދަށުން 

ކުރީން ވަކިކުރުމުގެ  މުވައްޒަފު  ވަކިކުރެވޭ  ސަބަބުން  ާޤނޫނުގެ    ،ރިޑަންޑަންޓްވުމުގެ  ވަނަ    21ވަޒީފާއާބެހޭ 

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

 އަދި ،ގެ ދަށުން ނޯޓިސް ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި ފައިސާ ދީފައިވުން ވަނަ މާއްދާ 25ނުވަތަ އެ ާޤނޫނުގެ 

ކުންފުނިން  .4 ދިނުމަށް  ޢިނާޔަތްތަކެއް  ޚާއްަޞ  މުވައްޒަފުންނަށް  ވަކިކުރެވޭ  ވަޒީފާއިން  ރިޑަންޑަންޓްވެގެން 

ކަނޑައެޅި  ،ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ ކުރިން  މިންގަނޑުތައް  ލިބިދެވޭނެގޮތާއި  ޢިނާޔަތްތައް    ކުންފުނީގެ  ، އެ 

 މުވައްޒަފުންނަށް އެންގިފައިވުން. 

މި ރިޕޯޓުގެ   އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު އެންމެހާ ކަންކަން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯ ބަލާއިރު، 9.1

ބަޔާންކޮށްފައި  7.8.6 ނުކުތާގައި  ޙާލަތުވަނަ  ރިޑަންޑަންސީގެ  ކުންފުންޏަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ   ވާފަދައިން، 

ފަރާތް ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މުވައްޒަފުންނަށް    ތައްމެދުވެރިވެފައިވާކަން  ހުރިހާ    2020އޮގަސްޓު    18ހިމެނޭހެން 

މެމޯއަކުން  މެންބަރުން ހިމެނޭ ވައިބަރ ގްރޫޕަށް ފޮނުވާފައިވާ    219ގެ ނަމުގައި    ”JAM FAMILY“ގައި  

އޮގަސްޓު    18މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ  ގެ ގޮތުގައި    22-ން އެގްޒިބިޓްކުރިއާލައި އަންގާފައިވާކަ

ބެލު  2020 ކޮޕީއަށް  ސްކްރީންޮޝޓް  ވައިބަރ  އޮންނަކަމާއި،ތާރީޚުގެ  އެނގެން  ތާރީޚުގައި    މުން  މި  ހަމަ 

ތެރެއިން   މުވައްޒަފުންގެ  ވަޒީ   މުވައްޒަފުންތަކެއްކުންފުނީގެ  ކުންފުނީގެ  ސަބަބުން  ފާއިން  ރިޑަންޑަންޓްވުމުގެ 

ކޮބައިކަން ވަކި އުޫޞލުތަކަކީ  އިޖުރާއަތުތަކާއި  ޢަމަލުކުރާނެ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފުން  ކުރެވޭ 

މުވައްޒަފުންނާ   ޕޮލިސީއެއް  ރިޑަންޑަންސީ  ފަރާތްކޮށްފައިވާކަމާއި،  ޙިއްސާ ބަޔާންކޮށްދޭ  ހުށަހެޅި   ތަކަށްމައްސަލަ 

ާޤނޫނުގެ    2020ސެޕްޓެންބަރު    08ންޖެހޭ ނޯޓިސްއަށްވާ ފައިސާ  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ލިބެ  25ވަޒީފާއާބެހޭ 

ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ލިބުނުކަމަށް  ފައިސާ  މި  ކޮށްފައިވާއިރު،  ބަޔާންކޮށް  ފޮނުވާފައިވާކަމަށް  ގައި 

ފައިސާ  އެންމެހާ  ލިބެންޖެހޭ  މުއްދަތުގައި  ނޯޓިސްގެ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ    އާއިއިންކާރުކޮށްފައިނުވާތީ، 



 ޖޭ.އޭ.އާރް.އެޗް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
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ދެވޭ    ޓްރިޑަންޑަން މުވައްޒަފަށް  އެފަރާތަށް   ޙާއްަޞކުރެވޭ  ފައިސާ  އެންމެހާ  ލިބެންޖެހޭ  ގޮތުގައި  ޢިނާޔަތުގެ 

ބުރަވެވޭ ރިޢާޔަތްކޮށް  ލިބިފައިވާކަމަށް  ކަންކަމަށް  ދެންނެވުނު  ވަޒީފާއިން  ތީ،  ފަރާތްތައް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 ބުރަވެވެއެވެ.    ކުރުމަށްފަހުކަމަށްޤާއިމު( procedural fairnessއިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން )ވަކިކޮށްފައިވަނީ  

ވަޒީފާއިން   .10 ފަރާތްތައް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ރިޢާޔަތްކޮށް  ކަންކަމަށް  އެންމެހައި  އިސްވެފާހަގަކުރެވުނު  އެހެންކަމުން 

ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ   )ވަކިކުރުމުގައި  ާޤއިމުކުރެވިފައިވީނަމަވެސް، (  procedural fairnessއިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން 

ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ   ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ޢަދުލުވެރިކަން  އެފަރާތްތައް    (substantive fairness)މައުޫޟޢީ 

ވީހިނދު ވަކިކުރެވިފައި  ވަޒީފާއިން  ވަޒީފާއިން ، ާޤއިމުކުރުމެއްނެތި  ސަބަބެއްނެތި  އެކަށީގެންވާ  އެއީ 

  އެވެ. އެއްގެ ގޮތުގައި ބުރަވެވެ  (unfair dismissal)އަދި އަންފެއަރ ޑިސްމިސަލް    ،ވަކިކުރިކުރުމެއްގެ ގޮތުގައި

 ؛ލިބިދިނުމަށް ނަޒަރުކުރާއިރުތަކަށް އެދިފައިވާ ާޤނޫނީ ފަރުވާ އެ ފަރާތް ތަކުންމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފާރާތްއެގޮތުން 

ނަންބަރު   10.1 ގެ    2008/2ާޤނޫނު  ާޤނޫނު(  ގެ  29)ވަޒީފާއާބެހޭ  )ހ(  މާއްދާގެ  އެކަށީގެންވާ    ،ދަށުން  ވަނަ 

ޙައްލުތަކަށާއި ާޤނޫނީ  ލިބޭ  މުވައްޒަފަށް  ސަބަބުން  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ   ،ސަބަބެއްނެތި 

 ަޤިޟއްޔާގައި: HC-A/555/2016ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

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

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

ޢަ 10.2 ފަދައިން  އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ  އެނގޭކަމާއި،  ކަނޑަޅާފައިވާކަން  ބަޔާންކޮށް  ޢިބާރާތުން  މަލުކުރުން  މި 

އެއްވެސް    (redundancy)ރިޑަންޑަންސީ   މަރުޙަލާގެ  މަތީ  ކުރެވިފައިވާކަން  އިސްތިސްނާ  ޙާލަތްތަކުގައި  ގެ 

ގެ    (redundancy)ކޯޓަކުން ކަނޑައަޅާފައިނެތަތީ، އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ޢަމަލުކުރުން ރިޑަންޑަންސީ  

ވަކިކުރުމުގެ   ވަޒީފާއިން  ސަބަބެއްނެތި  އެކަށީގެންވާ  ބުރަވެވޭކަމާއި،  އިސްތިސްނާނުވާކަމުގައި  ޙާލަތްތަކުގައި 

ނަންބަރު   ގާނޫނު  ޙައްލަކީ  ާޤނޫނީ  ޢަދުލުވެރި  އެންމެ  ލިބޭ  މުވައްޒަފަށް  )ވަޒީފާއާބެހޭ    2008/2ސަބަބުން 
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 ދަށުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް އަދާކުރަމުން  ވަނަ ނަންބަރުގެ  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    29ާޤނޫނު( ގެ  

ވަޒީފާއިން   ހާލެއްގައި  އެއްވެސް  އެފަރާތްތަކަކީ  ރުޖޫއަކުރުމަށާއި،  އަނބުރާ  އެފަރާތްތައް  ވަޒީފާއަށް  ދިޔަ 

 ވަކިވެފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައި ނުބެލުންކަމަށްވީނަމަވެސް،  

)އެކެއް( އަހަރު   01އަކީ    ޡްއާއި، އިބްރާހީމް ޙަފީهللا  ޢަބްދުމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އަދުނާނު 10.3

ދުވަހުގެ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން އައިސްފައިވާ ފަރާތްތަކެއްކަން އެނގެން އޮތްއިރު،  

ވަޒީފާގެ   އެންމެ އެއްބަސްވުމުގެ  އެފަރާތްތަކުގެ  މައްސަލައިގައި  މި  ހަމަވެފައިވާތީ،  ގޮތަކީ    ޢަދުލުވެރި  މުއްދަތު 

ވަޒީފާގެ   ވެފައިވާ  ދެމެދުގައި  ދެފަރާތުގެ  ފެށިގެން  ތާރީޚުން  ރިޑަންޑަންޓްކުރި  ވަޒީފާއިން  އެފަރާތްތައް 

ލިބެމުންދިޔަ   އެފަރާތްތަކަށް  ތިބިއިރު  ވަޒީފާގައި  އެފަރާތްތައް  ހަމައަށް  ތާރީޚާ  ހަމަވާ  މުއްދަތު  އެއްބަސްވުމުގެ 

ނަގައި އިނާޔަތްތައް  ލިބިދިނުމުގައި  މުސާރައާއި  ފައިސާ  ދެންނެވުނު  އެހެންނަމަވެސް  ކަނޑައަޅައި،  ދިނުމަށް 

މަންފާއެއް   މައްސަލަ    (unjust enrichment)ނުޙައްުޤ  މަްޤޞަދުގައި  ނަފީކުރުމުގެ  ފުރުަޞތު  ލިބުމުގެ 

 ރިޑަންޑަންސީ  ހެޔޮނިޔަތުގައި ދީފައިވާ، ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް ނޯޓިސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ ފައިސާ އާއި

ޖެހޭ   އުނިކުރުމަށްފަހު  ފައިސާ  މުއްދަތަށްވާ  ޗުއްޓީގެ  ހުރި  ބާކީ  ނުނަގައި  އެފަރާތްތަކަށް   ޢަދަދުޕެކޭޖާއި، 

ނަގައިދިނުން ކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ. އެގޮތުން އެފަރާތްތަކަށް ނަގައިދެވޭ އުޖޫރަ ހިސާބުކުރެވިފައިވާ ގޮތް ތިރީގައިވާ  

 ތާވަލްގައި ހިމަނާފައި އެވަނީއެވެ. 

 



 ޖޭ.އޭ.އާރް.އެޗް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
 VTR/2020/246މައްސަލަ ނަންބަރު:                               ހުށަހެޅި މައްސަލަ ފަރާތެއް  28އަޒްމީން އާއި އިތުރު  هللا ޢަބްދުރައްދުވާގޮތަށް    

                                             

 

46 ގެ  31 ޞަފްޙާ      
 

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

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

 

# 

ަތްއ 
ާރްތ

 ަފ
ަހެޅި

ުހށ
ަަލ 

ސ
ަމްއ

 

ޓް  
ަޑްނ

ަޑްނ
 ިރ

ިއްނ
ީޒާފ

ަވ
ީރުޚ 

 ާތ
ުވުނ

ުކެރ
 

ުމެގ 
ްސުވ

އްބަ
 ެއ

ާފެގ
ަވީޒ

  
ތު  

ްއަދ
ުމ

ީރުޚ 
 ާތ

ަމާވ
ަހ

ްަދުތ  
ުމއ

ާވ 
ެަފިއ

ަދވ
ޭހ

 

ްނ  
ަދުށ

ެގ 
ުވުމ

ްސ
އްބަ

 ެއ
ާފެގ

ަވީޒ
ަޔ  

ންިދ
ިބެުމ

 ލ
ަގިއ

ޮގުތ
ެގ 

ަރިއ
ުއޫޖ

ދަުދ 
ަޢ

  
(U

SD
)

  
ިއްނ 

ަމާވ  
 ަހ

ަދުތ
ުމްއ

ެގ 
ުވުމ

ްސ
އްބަ

ެއ
ޭވ    

އިެދ
ަނަގ

ްށ 
ަމައ

 ަހ
ީރާޚ

ާތ
ާސަރ 

ުމ
  

(U
SD

)
  

ިއްނ 
ާވ   
ިަފިއ

ލިބ
ިއ 

ުތަގ
 ޮގ

ްސެގ
ޯނިޓ

ާސ 
ަފިއ

  
(U

SD
)

  
ިއްނ 

ާވ   
ަތްށ

ްއަދ
 ުމ

ީޓެގ
ުޗްއ

ިރ 
 ުހ

ބާީކ
ާސ 
ަފިއ

  
(U

SD
)

  
ިއްނ 

 

ޭކުޖ 
 ެޕ

ީސ
ަޑްނ

ަޑްނ
ިރ

 

ަިދ  
 އ

ްސ
ޯނިޓ

ްއީޓ 
ުޗ

  
ާސ  

ަފިއ
ޭވ  

އިެދ
ަނަގ

ުހ 
ށްަފ

ުރަމ
ިނުކ

ުއ
ދަުދ 

ަޢ
  

(U
SD

)
  

ިއްނ 
 

1 
ޢަދުނާން  

 هللاޢަބްދު

08 
ރު 

ންބަ
ޕްޓެ

ސެ
20

20
 

04 
ރީ  

ުރުވަ
ފެބ

20
21

 

04 
އި  

މަހާ
27 

ސް 
ދުވަ

 

550 2,730.35 275 325.48 400 
2730.35 – 

1000.48 = 
1729.87 

2 
އިބްރާހީމް  

 09 ޙަފީޡު
ރު 

ންބަ
ނޮވެ

20
20

 

02 
އި  

މަހާ
01 

ސް 
ދުވަ

 

500 1016.67 250 394.52 400 
1016.67 – 
1044.52 = 
 -27.85 

ދެންނެވުނު ފަރާތްތައް ފިޔަވައި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުގެ ވަޒީފާގެ މުއްދަތާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން   10.4

ކަނޑައެޅިފައިވާކަން   މުއްދަތެއް  ވަކި  ވަޒީފާގެ  އެފަރާތްތަކުގެ  ފާހަގަކޮށްފައިނުވާތީއާއި،  ކަމެއް  އެއްވެސް 

އެނގެން ލިޔެކިޔުމަކުން  އެއްވެސް  ނެތަތީ،ހުށަހެޅިފައިވާ  ތިބި     ވަޒީފާތަކެއްގައި  ދާއިމީ  އެފަރާތްތަކަކީ 

ފަރާތް ދެ  ދެންނެވުނު  ހިނދު،  ބަލަންޖެހޭ  ގޮތުގައި  ޢަބްދު ފަރާތްތަކެއްގެ  ޢަދުނާނު  އިބްރާހީމް  هللا ކަމަށްވާ  އާއި 

ފަރާތްތަޙަފީޡު   އެހެން  އަދާކުރަމުންދިޔަ  އް  ފިޔަވައި  ރުޖޫޢަކުރުމަށާއިއެފަރާތްތައް  އަނބުރާ  ،  ވަޒީފާއަށް 

ނަގައިދިނުމަށް   ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި  ޙައްުޤވާ  ހަމައަށް  ރުޖޫޢަކުރުމާ  އަނބުރާ  ވަޒީފާއަށް  އެފަރާތްތައް 

މަންފާއެއް   ނުޙައްުޤ  އެފަރާތްތަކަށް  އެހެންނަމަވެސް،  ލިބުމުގެ    (unjust enrichment)ކަނޑައަޅައި، 

 Annual leave“ލް ޕޭ ސެޓަލްމަންޓް" ގައި  އެފަރާތްތަކަށް "ފައިނަ ފުރުަޞތު ނަފީކުރުމުގެ މަްޤަޞދުގައި،  

days”    ،ިގޮތުގައާއ ގޮތުގައާއި،    ”Employee notice period pay“ގެ   Ex gratia“ގެ 

Payment”    ިގޮތުގައ ޢަދަދުތަގެ  ލިބިފައިވާ  ލިބިފައިވާ  އަދާކޮށްފައިވާތީ  ވަޒީފާއެއް  އިތުރު  އެފަރާތްތައް  ކާއި، 

ޖެހޭ    ޢަދަދުތައް ޙައްުޤވާ    ޢަދަދަކީއުނިކުރުމުން  ފެނެއެވެ.    ޢަދަދުކަމުގައިއެފަރާތްތަކަށް  އެގޮތުން  ކަނޑައަޅަން 



 ޖޭ.އޭ.އާރް.އެޗް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
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މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިތުރު ވަޒީފާއެއް އަދާކުރަން ފަށާފައިވާ ފަރާތްތަކާއި އެފަރާތްތަކަށް ލިބޭ 

 މުސާރައިގް ތަފްީޞލު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.  

# 
މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

 ފަރާތްތައް 
 އުނިކުރަންޖެހޭ ފައިސާ އިތުރު ވަޒީފާއެއް އަދާކުރަން ފަށާފައިވާތީ  

 އަޒްމީންهللا ޢަްބދު 1
އިން ފެށިގެން އިތުރު ވަޒީފާއެއް އަދާކުރަން ފަށައި، މުސާރައިގެ ގޮތުގައި   2021ޖޫން    15 •

އެ ތާރީޚުން ރ. )ހަހާސް ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ( ލިެބމުންދާކަމަށް ަބޔާންކޮށްފައިވާތީ  6،500/-
 އުނިކުރުމަށް.  ފެށިގެން ވަޒީފާ ރުޖޫޢަކުރުމާ ހަމައަށްޖެހޭ ޖުމުލަ

2 
هللا ޢަްބދު

 ޝަރަފުއްދީން

އިން ފެށިގެން އިތުރު ވަޒީފާއެއް އަދާކުރަން ފަށައި، މުސާރައިގެ   2021ސެޕްޓެންަބރު    02 •
ލިެބމުންދާކަމަށް 5,550-/ގޮތުގައި   ރުފިޔާ(  ފަންސާސް  ފަސްސަތޭކަ  )ފަސްހާސް  ރ. 

ޖުމުލަ ަބޔާންކޮށްފައިވާތީ   ހަމައަށްޖެހޭ  ރުޖޫޢަކުރުމާ  ވަޒީފާ  ފެށިގެން  ތާރީޚުން    އެ 
 އުނިކުރުމަށް.

 - هللاޢަދުނާން ޢަްބދު 3

 އަޙްމަދު ފަލާޙް  4
އިން ފެށިގެން އިތުރު ވަޒީފާއެއް އަދާކުރަން ފަށައި، މުސާރައިގެ ގޮތުގައި   2021ޖޫން    15 •

އެ ތާރީޚުން ރ. )ހަހާސް ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ( ލިެބމުންދާކަމަށް ަބޔާންކޮށްފައިވާތީ  6،500/-
 އުނިކުރުމަށް.  ފެށިގެން ވަޒީފާ ރުޖޫޢަކުރުމާ ހަމައަށްޖެހޭ ޖުމުލަ

 - އަޙްމަދު މުޙައްމަދު  5

 އަޙްމަދު ނަީބލު 6
އިން ފެށިގެން އިތުރު ވަޒީފާއެއް އަދާކުރަން ފަށައި، މުސާރައިގެ ގޮތުގައި   2021ޖޫން    15 •

އެ ތާރީޚުން ރ. )ހަހާސް ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ( ލިެބމުންދާކަމަށް ަބޔާންކޮށްފައިވާތީ  6،500/-
 އުނިކުރުމަށް.  ފެށިގެން ވަޒީފާ ރުޖޫޢަކުރުމާ ހަމައަށްޖެހޭ ޖުމުލަ

 އަޙްމަދު 7
މުސާރައިގެ   2021މާރިޗު    16 • ފަށައި،  އަދާކުރަން  ވަޒީފާއެއް  އިތުރު  ފެށިގެން  އިން 

ރ. )ހަހާސް ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ(   ލިެބމުންދާކަމަށް ަބޔާންކޮށްފައިވާތީ  6،500/-ގޮތުގައި  
 އުނިކުރުމަށް. އެ ތާރީޚުން ފެށިގެން ވަޒީފާ ރުޖޫޢަކުރުމާ ހަމައަށްޖެހޭ ޖުމުލަ

 - ޢަލީ އަުބރާރު 8

 ޢަލީ ފާއިޒު 9

މުސާރައިގެ   2022އެޕްރީލް    05 • ފަށައި،  އަދާކުރަން  ވަޒީފާއެއް  އިތުރު  ފެށިގެން  އިން 
ލިެބމުންދާކަމަށް 4،850/-ގޮތުގައި   ރުފިޔާ(  ފަންސާސް  އަށްސަތޭކަ  )ހަތަރުހާސް  ރ. 

ޖުމުލަ ަބޔާންކޮށްފައިވާތީ   ހަމައަށްޖެހޭ  ރުޖޫޢަކުރުމާ  ވަޒީފާ  ފެށިގެން  ތާރީޚުން    އެ 
 އުނިކުރުމަށް.

 ޢަލީ ސާޖިދު 10
އިން ފެށިގެން އިތުރު ވަޒީފާއެއް އަދާކުރަން ފަށައި، މުސާރައިގެ ގޮތުގައި   2020ޖޫން    05 •

ަބޔާންކޮށްފައިވ8،000ާ/- ލިެބމުންދާކަމަށް  ރުފިޔާ(  )އަށްހާސް  ހުށަހެޅި ރ.  މައްސަލަ  އިރު، 



 ޖޭ.އޭ.އާރް.އެޗް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
 VTR/2020/246މައްސަލަ ނަންބަރު:                               ހުށަހެޅި މައްސަލަ ފަރާތެއް  28އަޒްމީން އާއި އިތުރު  هللا ޢަބްދުރައްދުވާގޮތަށް    
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ކުރެވިފައިވަނީ   ރިޑަންޑަންޓް  ކަމަށްވާތީ،    2020ސެޕްޓެންަބރު    08ފަރާތް   08ގައި 
 އުނިކުރުމަށް. ވަޒީފާ ރުޖޫޢަކުރުމާ ހަމައަށްޖެހޭ ޖުމުލައިން ފެށިގެން  2020ސެޕްޓެންަބރު 

 - ޢަލީ ތާރިޤް  11

 ޙަސަން ޢާމިރު  12
އިން ފެށިގެން އިތުރު ވަޒީފާއެއް އަދާކުރަން ފަށައި، މުސާރައިގެ ގޮތުގައި   2021ޖޫން    15 •

އެ ތާރީޚުން ރ. )ހަހާސް ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ( ލިެބމުންދާކަމަށް ަބޔާންކޮށްފައިވާތީ  6،500/-
 އުނިކުރުމަށް.  ފެށިގެން ވަޒީފާ ރުޖޫޢަކުރުމާ ހަމައަށްޖެހޭ ޖުމުލަ

 ހުޝާމް ޙަސަން 13
އިން ފެށިގެން އިތުރު ވަޒީފާއެއް އަދާކުރަން ފަށައި،  މުސާރައިގެ ގޮތުގައި  2021ޖޫން  15 •

އެ ތާރީޚުން ރ. )ހަހާސް ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ( ލިެބމުންދާކަމަށް ަބޔާންކޮށްފައިވާތީ  6،500/-
 އުނިކުރުމަށް.  ފެށިގެން ވަޒީފާ ރުޖޫޢަކުރުމާ ހަމައަށްޖެހޭ ޖުމުލަ

 ޙުސައިން ޙަސަން 14
އިން ފެށިގެން އިތުރު ވަޒީފާއެއް އަދާކުރަން ފަށައި، މުސާރައިގެ ގޮތުގައި   2021ޖޫން    15 •

ަބޔާންކޮށްފައިވާތީ  8،000/- ލިެބމުންދާކަމަށް  ރުފިޔާ(  )އަށްހާސް  ފެށިގެން ރ.  ތާރީޚުން  އެ 
 އުނިކުރުމަށް. ވަޒީފާ ރުޖޫޢަކުރުމާ ހަމައަށްޖެހޭ ޖުމުލަ

 - އިްބރާހީމް އާރިފް 15

 އިްބރާހީމް ފައިޞަލް  16
މުސާރައިގެ    2022އޮގަސްޓު    13 • ފަށައި،  އަދާކުރަން  ވަޒީފާއެއް  އިތުރު  ފެށިގެން  އިން 

އެ  ރ. )ހަތްހާސް ދުވިސައްތަ ރުފިޔާ( ލިެބމުންދާކަމަށް ަބޔާންކޮށްފައިވާތީ  7،200/-ގޮތުގައި  
 އުނިކުރުމަށް. ތާރީޚުން ފެށިގެން ވަޒީފާ ރުޖޫޢަކުރުމާ ހަމައަށްޖެހޭ ޖުމުލަ

 - އިްބރާހީމް ޙަފީޡު 17

 އިްބރާހީމް ރަފީޢު 18
އިން ފެށިގެން އިތުރު ވަޒީފާއެއް އަދާކުރަން ފަށައި، މުސާރައިގެ ގޮތުގައި   2021ޖޫން    15 •

ަބޔާންކޮށްފައިވާތީ  8،000/- ލިެބމުންދާކަމަށް  ރުފިޔާ(  )އަށްހާސް  ފެށިގެން ރ.  ތާރީޚުން  އެ 
 އުނިކުރުމަށް. ވަޒީފާ ރުޖޫޢަކުރުމާ ހަމައަށްޖެހޭ ޖުމުލަ

 މުޙައްމަދު އަޤްލީމް 19
މުސާރައިގެ ގޮތުގައި     އިން ފެށިގެން އިތުރު ވަޒީފާއެއް އަދާކުރަން ފަށައި،  2021މޭ    02 •

އެ ތާރީޚުން ރ. )ހަހާސް ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ( ލިެބމުންދާކަމަށް ަބޔާންކޮށްފައިވާތީ  6،500/-
 އުނިކުރުމަށް.  ފެށިގެން ވަޒީފާ ރުޖޫޢަކުރުމާ ހަމައަށްޖެހޭ ޖުމުލަ

 މުޙައްމަދު ޙައްސާނު 20

މުސާރައިގެ    2020ނޮވެންަބރު    05 • ފަށައި،  އަދާކުރަން  ވަޒީފާއެއް  އިތުރު  ފެށިގެން  އިން 
ލިެބމުންދާކަމަށް 4،850/-ގޮތުގައި   ރުފިޔާ(  ފަންސާސް  އަށްސަތޭކަ  )ހަތަރުހާސް  ރ. 

ޖުމުލަ ަބޔާންކޮށްފައިވާތީ   ހަމައަށްޖެހޭ  ރުޖޫޢަކުރުމާ  ވަޒީފާ  ފެށިގެން  ތާރީޚުން    އެ 
 އުނިކުރުމަށް.

 މުޙައްމަދު މޫސާ  21
ގައި އިތުރު ވަޒީފާއެއް އަދާކުރަން ފަށައި، މުސާރައިގެ ގޮތުގައި    2021ސެޕްޓެންަބރު    20 •

USD600    ީއެ ތާރީޚުން ފެށިގެން )ހަސަތޭކަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު( ލިޭބކަމަށް ަބޔާންކޮށްފައިވާތ
 އުނިކުރުމަށް. ވަޒީފާ ރުޖޫޢަކުރުމާ ހަމައަށްޖެހޭ ޖުމުލަ

ފެށިގެން އިތުރު ވަޒީފާއެއް އަދާކުރަން ފަށައި، މުސާރައިގެ ގޮތުގައި   2021ފެުބރުވަރީ    05 • މުޙައްމަދު ރާޝިދު  22



 ޖޭ.އޭ.އާރް.އެޗް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
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ފަ  13،492.50/- ރުފިޔާ  ދޭއް  ނުވަދިހަ  ހަތަރުސަތޭކަ  ލާރި(      ންސާސް)ތޭރަހާސް 
ަބޔާންކޮށްފައިވާތީ   ހަމަލިެބމުންދާކަމަށް  ރުޖޫޢަކުރުމާ  ވަޒީފާ  ފެށިގެން  ތާރީޚުން  އަށްޖެހޭ  އެ 

 އުނިކުރުމަށް. ޖުމުލަ

 މުޙައްމަދު ސާލިމް  23

މުސާރައިގެ   2022އެޕްރީލް    05 • ފަށައި،  އަދާކުރަން  ވަޒީފާއެއް  އިތުރު  ފެށިގެން  އިން 
ލިެބމުންދާކަމަށް    ރ.5،270/-ގޮތުގައި   ރުފިޔާ(  ހަތްދިހަ  ދުވިސައްތަ  )ފަސްހާސް 

ޖުމުލަ ަބޔާންކޮށްފައިވާތީ   ހަމައަށްޖެހޭ  ރުޖޫޢަކުރުމާ  ވަޒީފާ  ފެށިގެން  ތާރީޚުން    އެ 
 އުނިކުރުމަށް.

 - މުޙައްމަދު ޝާފިޢު 24
 - މުހައްމަދު ޝިފާޢު  25
 - މުޙައްމަދު ވަޙީދު  26

 މުޙައްމަދު ޒިހާނު 27
އިން ފެށިގެން އިތުރު ވަޒީފާއެއް އަދާކުރަން ފަށައި، މުސާރައިގެ ގޮތުގައި   2021ޖޫން    15 •

ަބޔާންކޮށްފައިވާތީ  8،000/- ލިެބމުންދާކަމަށް  ރުފިޔާ(  )އަށްހާސް  ފެށިގެން ރ.  ތާރީޚުން  އެ 
 އުނިކުރުމަށް. ވަޒީފާ ރުޖޫޢަކުރުމާ ހަމައަށްޖެހޭ ޖުމުލަ

 މުޙައްމަދު ޟިރާރު  28
އިން ފެށިގެން އިތުރު ވަޒީފާއެއް އަދާކުރަން ފަށައި، މުސާރައިގެ ގޮތުގައި   2021ޖުލައި  18 •

USD500    ީއެ ތާރީޚުން )ފަސްސަތޭކަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު( ލިެބމުންދާކަމަށް ަބޔާންކޮށްފައިވާތ
 އުނިކުރުމަށް.  ފެށިގެން ވަޒީފާ ރުޖޫޢަކުރުމާ ހަމައަށްޖެހޭ ޖުމުލަ

 މުޙައްމަދު މޫސާ  29

މުސާރައިގެ   2021މާރިޗު    16 • ފަށައި،  އަދާކުރަން  ވަޒީފާއެއް  އިތުރު  ފެށިގެން  އިން 
ލިެބމުންދާކަމަށް  5،640/-ގޮތުގައި   ރުފިޔާ(  ސާޅީސް  ހަސަތޭކަ  )ފަސްހާސް  ރ. 

ޖުމުލަ ަބޔާންކޮށްފައިވާތީ   ހަމައަށްޖެހޭ  ރުޖޫޢަކުރުމާ  ވަޒީފާ  ފެށިގެން  ތާރީޚުން    އެ 
 އުނިކުރުމަށް.

 

އުނިކޮށްފައިވާ  )ހަތްދިހަ ފަހެއް އިންސައްތަ( އުނިކޮށްފައިވާތީ    75މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ މުސާރައިން % .11

  ؛ފައިސާ ނަގައިދިނުމަށް އެދިފައިވާ ނުކުތާއަށް ނަޒަރުކުރާއިރު

 ؛ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި 50)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  11.1

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

 ދޭންވާނެއެވެ." 



 ޖޭ.އޭ.އާރް.އެޗް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
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ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ    55މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކުރެވިފައިވާއިރު، ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ   11.2

 ބާރާތުންނެވެ. އަންނަނިވި ޢި

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

 .ޙާލަތުތަކުގައެވެ 

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

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

ބެންވާ ފައިސާއާ ގުޅޭގޮތުން ނުވަތަ އޭނާ އެ މުވައްޒަފަކަށް ދޫކުރާ ލޯނަކާ ނުވަތަ އޭނާ  އޭނާ އެމުވައްޒަފަކަށް ވިއްކާ މުދަލަކަށް ލި

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

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

 ؛އުނިކުރާ އުނިކުރުން 

ފަންޑަކަށް   (3) ޕްރޮވިޑެންޓް  ނުވަތަ  ފަންޑަކަށް،  އިންޝުއަރެންސާގުޅޭ  ނުވަތަ  ބޭސްފަރުވާއާގުޅޭ  ނުވަތަ  ޗުއްޓީއާގުޅޭ  އެމުވައްޒަފެއްގެ 

 ޅޭގޮތުން އުނިކުރާ އުނިކުރުން. [ ދެއްކުމަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއާގު 

ނަންބަރު   11.3 ގެ    2008/2ާޤނޫނު  ާޤނޫނު(  )  55)ވަޒީފާއާބެހޭ  ގެ  )ށ(  މާއްދާގެ  ނަންބަރަށް  1ވަނަ  ވަނަ   )

ވަޒީފާދޭފަރާތަށް  ގޮތުގެމަތިން،  އެއްގޮތްވާ  އަމުރަކާ  ކޯޓު  ނުވަތަ  ގޮތުގެމަތިން  ާޤނޫނުގައިވާ  ރިޢާޔަތްކުރުމުން، 

މުސާރައިން   ކޮވިޑްމުވައްޒަފުގެ  އޮންނައިރު،  އެނގެން  ދިވެހިރާއްޖޭގައި    19-އުނިކުރެވިދާނެކަން  ގުޅިގެން  އާ 

ނުރައްކަލުގެ   ކުއްލި  ިޞއްޙަތުގެ  ޢާންމު  މުވައްޒަފުންގެ  ޙާލަތުމެދުވެރިވެފައިވާ  ފަރާތްތަކަށް  ވަޒީފާދޭ  ގައި، 

ފަސްކުރެވިދާ ދިނުން  އުޖޫރަ  މުވައްޒަފުންނަށް  އަދި  އުނިކުރެވިދާނެ،  ޙާލަތްތަކަކާއި  އުޖޫރައިން  ޚާއްަޞ  ނެ 

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

 ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 2020ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ާޤނޫނު 

ވަނަ މާއްދާގައި    3( ގެ  2020ނުރައްކަލުގެ ާޤނޫނު    )ޢާންމު ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި  2020/20ާޤނޫނު ނަންބަރު   11.4

 ؛އާ ގުޅިގެން ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން 19-ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި ކޮވިޑް



 ޖޭ.އޭ.އާރް.އެޗް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
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ވަޒީފާގެ   (1) ދިނުމަށް  އުޖޫރަ  ފަރާތަށް  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ނުވަތަ  އުނިކުރުން  މިންވަރެއް  އެއްވެސް  އުޖޫރައިން  ފަރާތުގެ  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ 

 ނުވަތަ ؛ އެއްބަސްވުމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތު ފަސްކުރުން

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

 ؛ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތް ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލުން (3)

ހުއްދަވާނީ،   11.5 އެޅުން  ފަރާތާމެދު  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ  ފިޔަވަޅެއް  އެއްވެސް  އާ    19-ކޮވިޑްމިއިން 

ގުޅިގެން ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރިއަށް ނުރަނގަޅު އަސަރެއް ކޮށްފައިވުމާއެކު، އެފަދައިން ކޮށްފައިވާ ނުރަނގަޅު  

ލިބެމުން ފަރާތަށް  ވަޒީފާދޭ  ކުރިން އަސަރުގެ ސަބަބުން  މުވައްޒަފުންނަށް  އާމްދަނީން  އެ  ދަށްވެ،  އާމްދަނީ  އައި 

ވިޔަފާރިއަށް  ފަރާތުގެ  ވަޒީފާދޭ  މިންވަރަށް  ނުގެންދެވޭ  ދެމުން  ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި  އައިސްފައިވާ  ދެމުން 

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

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

އެ   އަޅާފައިވާނަމަ،  ފިޔަވަޅު  މުވައްޒަފަކާމެދު  ޙާލަތެއްގައި  ތެރެއިން  ޙާލަތްތަކުގެ  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު 

ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ  ާޤނޫނާ  އަޅާފައިވަނީ  ފިޔަވަޅު  ވަޒީފާދޭފަރާތުގެ  ތުބިސާމަތިންކަން  މުވައްޒަފަކާމެދު  ކޮށްދިނުމަކީ 

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

 ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

( ގެ  2020ޢާންމު ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ާޤނޫނު  )  2020/20އަދި ހަމަ އެހެންމެ، ާޤނޫނު ނަންބަރު   11.6

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

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

ނުލިބޭގޮތަށް  އުޖޫރަ  ފަރާތަށް  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ނުވަތަ  ފަސްކުރުން  މުއްދަތު  ކަނޑައަޅާފައިވާ  އެއްބަސްވުމުގައި 

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



 ޖޭ.އޭ.އާރް.އެޗް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
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)ޢާންމު ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި    2020/20ކަމުގައި ާޤނޫނު ނަންބަރު  އްބަސްވާނަމަ  ބަދަލު ގެނައުމަށް މުވައްޒަފު އެ 

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

ގެ ގޮތުގައި    14-މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެގްޒިބިޓް  ދެންނެވުނު ނުކުތާތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މި މައްސަލައިގައި 11.7

ނަންބަރު  ޖޭ.އޭހުށަހަޅާފައިވާ   ލިމިޓެޑުގެ  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް  މާރިޗު   POL-HR-040  (29.އާރު.އެޗް 

ރިޢާޔަތްކޮށް 2020 ޙާލަތަށް  މާލީ  ކުންފުނީގެ  ބަލާއިރު،  އަށް  ޕޮލިސީ"  ލީވް  ސްޕެަޝލް  "ވޮލަންޓަރީ   )

ޗުއްޓީއަކަށް ދެވޭގޮތަށް އެ    ޙާއްަޞ)ފަންސަވީސް އިންސައްތަ( ލިބޭ ގޮތަށް    25މުސާރައިގެ %  މުވައްޒަފުންގެ

އިން ފެށިގެން   2020އެޕްރީލް    01މުވައްޒަފުންނަށް އެދެވިދާނެކަމާއި، އެ ޕޮލިސީގެ ދަށުން ޢަމަލުކުރެވިގެންދާނީ  

ޙާލަ  2020ޖޫން    30 މާލީ  ކުންފުނީގެ  ނަމަވެސް  ކަމަށާއި،  ނިޔަލަށް  އެ  ގެ  އަރައިގަނެވިފައިނުވާނަމަ  ތުން 

ޕޮލިސީގެ ދަށުން ޗުއްޓީގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކުންފުންޏަށް ލިބިފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  

ދެންނެވުނު ޕޮލިސީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވައި އެފަރާތްތަކުގެ   ންއެނގެން އޮންނަކަމާއި، ކުންފުނި

ތެރެއިން   ރުހުން ފަރާތްތަކުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފޮނުވާފައިވާއިރު،  ޒަރިއްޔާއިން  އީމެއިލްގެ  ބެލުމަށް  އޮތްތޯ 

އެހެން  هللا ޢަބްދު ފިޔަވައި  ފައިސަލް  އިބްރާހީމް  އަދި  އަކްރަމް  އަޙްމަދު  މުޙައްމަދާއި،  އަޙްމަދު  އަޒްމީންއާއި، 

މައްސަލަ  ވް އެއްބަސްވުމަށް ރުހުން ފާޅުކޮށްފައިވާކަން  ސްޕެަޝލް ލީފަރާތްތައް ދެންނެވުނު އީމެއިލަށް ޖަވާބުދީ  

ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އީމެއިލްތަކަށާއި،    2022ސެޕްޓެންބަރު    11ރައްދުވި ފަރާތުން  

  30އިން    2020އެޕްރީލް    01އެނގެން އޮތަތީ،  ވޮލަންޓަރީ ސްޕެަޝލް ލީވް އެޕްލިކޭަޝން ފޯމުތަކަށް ބެލުމުން  

 25)ހަތަރެއް( ފަރާތް ފިޔަވައި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުގެ މުސާރައިގެ %  4ގެ ނިޔަލަށް ދެންނެވުނު    2020ޖޫން  

)ފަންސަވީސް އިންސައްތަ( ލިބޭގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އެފަރާތްތަކުގެ ރުހުމުގައިކަމަށް ބުރަވެވޭތީ، ދެންނެވުނު  

ތްތަކުގެ މުސާރައިން އުނިކޮށްފައިވާ ފައިސާ ނަގައިދެވޭނެ ހަމައެއް  )ހަތަރެއް( ފަރާތް ފިޔަވައި އެހެނިހެން ފަރާ  4

   އޮތްކަމަށް ނުފެނެއެވެ.



 ޖޭ.އޭ.އާރް.އެޗް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
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ގެ ފަހުން ސްޕެަޝލް ލީވް އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފައިވާކަމަށް   2020ޖޫން    30އެހެންނަމަވެސް،   11.8

ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެ  މެމޯއެއް  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  މުއްދަތު  ބަޔާންކޮށް  ޒަރިއްޔާއިން  މެމޯގެ  އެ  ސް، 

ނެތަތީ،   އެނގެން  ހޯދާފައިވާކަން  އަލުން  ރުހުން  ފަރާތްތަކުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޖޫން    30އިތުރުކުރުމުގައި 

ރުހުމަކާ    2020 އެފަރާތްތަކުގެ  އުނިކޮށްފައިވަނީ  މުސާރައިން  ފަރާތްތަކުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަހުން  ގެ 

ބުރަވެވޭ އެހެންކަމުން  ނުލައިކަމަށް  މުސާރައިން    2020ޖޫން    30ކަމާއި،  އެފަރާތްތަކުގެ  ފެށިގެން  އިން 

ދެކެމެވެ.   ނަގައިދޭންޖެހޭކަމުގައި  ޢަދަދު  ނެތި  އެގޮތުން  އުނިކޮށްފައިވާ  ރުހުން  ފަރާތްތަކުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 ތާވަލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. އެފަރާތްތަކުގެ މުސާރައިން އުނިކޮށްފައިވާ ފައިސާ ނަގައިދެވޭ ގޮތުގެ 

 

 



 ޓް ލިމިޓެޑަށް ޖޭ.އޭ.އާރް.އެޗް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެ
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 -ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކުރުމެއްނެތި އަދި ރުހުންނެތި އުނިކޮށްފައިވާ ފައިސާ ނަގައިދެވޭގޮތުގެ ތާވަލް: މައްސަލަ ހުށަހެޅި  11.9
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 1406 71.2 23.73333 94.93333 534 801 267 89 356 އަޒްމީންهللا ޢަްބދު 1

2 
هللا ޢަްބދު

 ޝަރަފުއްދީން
800 200 600 - 1200 213.3333 53.33333 160 1360 

 935 110 36.66667 146.6667 825 - 412.5 137.5 550 هللاޢަދުނާން ޢަްބދު 3
 744.6 87.6 29.2 116.8 657 - 328.5 109.5 438 އަޙްމަދު ފަލާޙް  4
 1975 100 33.33333 133.3333 750 1125 375 125 500 އަޙްމަދު މުޙައްމަދު  5



 ޖޭ.އޭ.އާރް.އެޗް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
 VTR/2020/246މައްސަލަ ނަންބަރު:                                                                             ހުށަހެޅި މައްސަލ ފަރާތެއް  28އަޒްމީން އާއި އިތުރު  هللا ޢަބްދުރައްދުވާގޮތަށް  

  

46 ގެ  40 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:  

 

 666.4 78.4 26.13333 104.5333 588 - 294 98 392 އަޙްމަދު ނަީބލު 6
 1730 87.6 29.2 116.8 657 985.5 328.5 109.5 438 އަޙްމަދު 7
 663 78 26 104 585 - 292.5 97.5 390 ޢަލީ އަުބރާރު 8
 605.2 71.2 23.73333 94.93333 534 - 267 89 356 ޢަލީ ފާއިޒު 9
 821.1 96.6 32.2 128.8 724.5 - 362.25 120.75 483 ޢަލީ ސާޖިދު 10
 1785 210 70 280 1575 - 787.5 262.5 1050 ޢަލީ ތާރިޤް  11

 ޙަސަން ޢާމިރު  12

670 
 
 
 

167.5 502.5 - 1005 178.6667 44.66667 134 1139 

 605.2 71.2 23.73333 94.93333 534 - 267 89 356 ހުޝާމް ޙަސަން 13
 4080 480 160 640 3600 - 1800 600 2400 ޙުސައިން ޙަސަން 14
 605.2 71.2 23.73333 94.93333 534 - 267 89 356 އިްބރާހީމް އާރިފް 15
 2381 120.6 40.2 160.8 904.5 1356.75 452.25 150.75 603 އިްބރާހީމް ފައިޞަލް  16
 850 100 33.33333 133.3333 750 - 375 125 500 އިްބރާހީމް ޙަފީޡު 17
 875.5 103 34.33333 137.3333 772.5 - 386.25 128.75 515 އިްބރާހީމް ރަފީޢު 18
 595 70 23.33333 93.33333 525 - 262.5 87.5 350 މުޙައްމަދު އަޤްލީމް 19
 663 78 26 104 585 - 292.5 97.5 390 މުޙައްމަދު ޙައްސާނު 20
 1564 184 61.33333 245.3333 1380 - 690 230 920 މުޙައްމަދު މޫސާ  21
 1700 200 66.66667 266.6667 1500 - 750 250 1000 މުޙައްމަދު ރާޝިދު  22
 1122 132 44 176 990 - 495 165 660 މުޙައްމަދު ސާލިމް  23
 510 60 20 80 450 - 225 75 300 މުޙައްމަދު ޝާފިޢު 24



 ޖޭ.އޭ.އާރް.އެޗް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
 VTR/2020/246މައްސަލަ ނަންބަރު:                                                                             ހުށަހެޅި މައްސަލ ފަރާތެއް  28އަޒްމީން އާއި އިތުރު  هللا ޢަބްދުރައްދުވާގޮތަށް  

  

46 ގެ  41 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:  

 

 744.6 87.6 29.2 116.8 657 - 328.5 109.5 438 މުހައްމަދު ޝިފާޢު  25
 544 64 21.33333 85.33333 480 - 240 80 320 މުޙައްމަދު ވަޙީދު  26
 595 70 23.33333 93.33333 525 - 262.5 87.5 350 މުޙައްމަދު ޒިހާނު 27
 1016.6 119.6 39.86667 159.4667 897 - 448.5 149.5 598 މުޙައްމަދު ޟިރާރު  28
 527 62 20.66667 82.66667 465 - 232.5 77.5 310 މޫސާ މުޙައްމަދު  29



 ޖޭ.އޭ.އާރް.އެޗް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
   VTR/2020/246މައްސަލަ ނަންބަރު:                                ހުށަހެޅި މައްސަލަ ފަރާތެއް  28އަޒްމީން އާއި އިތުރު  هللا ޢަބްދުރައްދުވާގޮތަށް  

46 ގެ  42 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:  

 

ޢަދުލުވެރިކަން    މައުޟޫޢީއެހެންކަމުން މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި   .12

ފިޔަވައި އިތުރު ފަރާތްތައް ވަޒީފާއަށް   ޡްއާއި ހަފީهللا ާޤއިމުކޮށްފައިނުވާތީ އެފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޢަދްނާން ޢަބްދު

އެފަރާތްތައް އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރުމާ ހަމައަށް އެފަރާތްތައް ވަޒީފާގައި ތިބިނަމަ ޙައްުޤވާ އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރުމަށާއި،  

ޢިނާޔަ ކަނޑައަޅައި،  މުސާރައާއި  ނަގައިދިނުމަށް  ފައިސާ  ތްތައް  އުނިކޮށްފައިވާ  މުސާރައިން  އެފަރާތްތަކުގެ 

ކަނޑައަޅައި ރިޕޯޓުގެ  ނަގައިދިނުމަށް  މި  އެހެންނަމަވެސް،  ނަންބަރަށް    11.9އަދި    10.4،  10.3،  ވަނަ 

އަހަރީ ފައިސާއާއި،  ނޯޓިސްގެ  ދީފައިވާ  ފަރާތްތަކަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މުއްދަތަށްވާ   ރިޢާޔަތްކޮށް  ބާކީ  ޗުއްޓީގެ 

ފައިސާއާއި،   ދީފައިވާ  ގޮތުގައި  ޕެކޭޖުގެ  ރިޑަންޑަންސީ  އަދާކޮށް  ފައިސާއާއި،  ވަޒީފާތަކެއް    އާމްދަނީ އިތުރު 

ރައްދުވި   މައްސަލަ  ޢަދަދަކީ  ޖެހޭ  އުނިކުރުމުން  ފައިސާ  އުޖޫރައަށްވާ  ލިބިފައިވާ  ފަރާތްތަކަށް  ލިބިފައިވާ 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާގެ ޢަދަދުކަމަށް   ޖޭ.އޭ.އާރު.އެޗް މޯލްޑިވްސް

 ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމަން ފެނެއެވެ. 

 

 ފާޠިމަތު މަހީރާ މުޙައްމަދުގެ ރައުޔު 

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

ޢަބްދު މެންބަރު  އަދި  މި  هللا ތާޢީދުކުރަމެވެ.  ވެސް  އަޅުގަނޑު  ނުކުތާތަކަކީ  ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ  ނިޒާރު  މިފްރާޒް 

 މައްސަލަ ނިންމުމުގައި ބަލާފައިވާ ކަންތައްތަކެވެ.

 

 މަރިޔަމް ޝަމްޢާ އިބްރާހީމް ރައުޔު 

މަޖިލީހުގެ   ބެލި  މައްސަލަ  ޢަބްދުމި  މެންބަރު  ބެލެހެއްޓެވި  އަޅުގަނޑު  هللا ރިޔާސަތު  ރައުޔަށް  ނިޒާރުގެ  މިފްރާޒް 

ޢަބްދު މެންބަރު  އަދި  މި  هللا ތާޢީދުކުރަމެވެ.  ވެސް  އަޅުގަނޑު  ނުކުތާތަކަކީ  ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ  ނިޒާރު  މިފްރާޒް 

 މައްސަލަ ނިންމުމުގައި ބަލާފައިވާ ކަންތައްތަކެވެ.



 ޖޭ.އޭ.އާރް.އެޗް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
   VTR/2020/246މައްސަލަ ނަންބަރު:                                          ލަ ހުށަހެޅި މައްސަފަރާތެއް  28އަޒްމީން އާއި އިތުރު  هللا ޢަބްދުރައްދުވާގޮތަށް  
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 މައްސަލައިގެ ނިންމުން 

ަފާރްތ  ަފެހ، ެދްނ  ުހށެަހޅި  ބެލި    ަތުކްނާނިއ ަމްއސަލަ  ަމްއސަަލ  ިލޔިެކުޔްނަތކާަށއި  ުހށެަހޅި  ަފާރުތން  ރައުްދިވ  ަމްއސަަލ 

އަޒްމީން )ހޯޓެންސިޔާ / ހއ. ހޯރަފުށި( )ދިވެހި  هللا ޢަބްދު،  ރާިޢޔްަތޮކްށ ބިެލިއުރ  ަމޖިލުީހަގިއ ދަެފާރުތްނ ެދްއިކ ވަާހަކަތަކްށ

ދީން )ޗާނދަނީވިލާ / ހއ. ހޯރަފުށި( )ދިވެހި  ަޝރަފުއްهللا ޢަބްދު، (A263122ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

ނަންބަރު:   ކާޑު  އަންގައިދޭ  ޢަބްދު ، (A070538ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި  هللا )ޢަދުނާން  ހޯރަފުށި(  ހއ.   / ސޯސަންވިލާ 

ނަންބަރު:   ކާޑު  އަންގައިދޭ  )ދިވެހި ، (A093769ރައްޔިތެއްކަން  ހޯރަފުށި(  ހއ.   / )ކުރިކީލަގެ  ފަލާޙް  އަޙްމަދު 

ނަންބަރު:  ރައްޔި ކާޑު  އަންގައިދޭ  )ދިވެހި ، (A263511ތެއްކަން  ހޯރަފުށި(  ހއ.   / )އިސްތަފާގެ  މުޙައްމަދު  އަޙްމަދު 

ނަންބަރު:   ކާޑު  އަންގައިދޭ  )ދިވެހި  ، (A141613ރައްޔިތެއްކަން  ހޯރަފުށި(  ހއ.   / )ބުލޫހައުސް  ނަބީލު  އަޙްމަދު 

ޙްމަދު )ފަބުފަށުއިގެ / ހއ. ހޯރަފުށި( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން  އަ، (A261784ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

ހޯރަފުށި( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން ، (A073693އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:   )ޖަބްރޯލްގަސްދޮށުގެ / ހއ.  ޢަލީ އަބުރާރު 

ޢަލީ ފާއިޒު )ނަލަރީތިގެ / ހއ. ހޯރަފުށި( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ  ، (A259841އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

ޢަލީ ސާޖިދު )ފޭރުގެ / ހއ. ހޯރަފުށި( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  ، (A263418ކާޑު ނަންބަރު:  

A262963) ،ައިލާ / ހއ. ހޯރަފުށި( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގ( އިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  ޢަލީ ތާރިްޤA260229) ،

ނަންބަރު:   ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި  ހޯރަފުށި(  ހއ.   / )ރަހުމަތުލްވާދީ  ޢާމިރު  ، (A122365ޙަސަން 

ޙުސައިން ، (A261583ހުާޝމް ޙަސަން )އަލިވާގެ / ހއ. ހޯރަފުށި( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

)ޖަބް ނަންބަރު:  ޙަސަން  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި  ހޯރަފުށި(  ހއ.   / ، (A152598ރޯލްގަސްދޮށުގެ 

ނަންބަރު:   ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި  ހޯރަފުށި(  ހއ.   / )ކަނީރުމާގެ  އާރިފް  ، (A122788އިބްރާހީމް 

، (A259675ޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  އިބްރާހީމް ފައިޞަލް )ލިލަކްހައުސް / ހއ. ހޯރަފުށި( )ދިވެހި ރައް

ނަންބަރު:   ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި  ހޯރަފުށި(  ހއ.   / )އަންދަލީބުގެ  ޙަފީޡު  ، (A260327އިބްރާހީމް 

ނަންބަރު:   ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި  ހޯރަފުށި(  ހއ.   / )އަލިފަށުއިގެ  ރަފީޢު  ، (A078071އިބްރާހީމް 



 ޖޭ.އޭ.އާރް.އެޗް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
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މުޙައްމަދު ، (A267698މުޙައްމަދު އަޤްލީމް )އާހިޔާ / ހދ. ހަނިމާދޫ( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

ނަންބަރު:   ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި  ހޯރަފުށި(  ހއ.   / )ކުންނާރުގަސްދޮށުގެ    ، (A261864ޙައްސާނު 

ހދ.    / )ބެންޒީނާ  މޫސާ  ނަންބަރު:  މުޙައްމަދު  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި    ، (A114962ކުޅުދުއްފުށި( 

ނަންބަރު:   ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި  ހޯރަފުށި(  ހއ.   / )ރެޑްސްޓާރ  ރާިޝދު   ، (A259551މުޙައްމަދު 

މުޙައްމަދު    ،(A122637ނަންބަރު:    މުޙައްމަދު ސާލިމް )ރިވެލި / ހއ. ހޯރަފުށި()ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު

މުހައްމަދު ިޝފާޢު    ،(A093816ޝާފިޢު )ފްރެންޒީ / ހއ. ހޯރަފުށި()ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

ނަންބަރު:   ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި  ހޯރަފުށި(  ހއ.   / ވަޙީދު    ،(A263043)ލަކީހައުސް  މުޙައްމަދު 

ނަންބަރު:   ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި  ހޯރަފުށި(  ހއ.   / ޒިހާނު    ،(A089513)ރޯޒްމެރީ  މުޙައްމަދު 

ނަންބަރު:   ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި  ހޯރަފުށި(  ހއ.   / ިޟރާރު    ،(A263441)އަސަރީއާގެ  މުޙައްމަދު 

)ދި ކެލާ(  ހއ.   / ނަންބަރު:  )ޒުރިޔާނުމާގެ  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  މުޙައްމަދު  A274256ވެހި  މޫސާ  އަދި   )

ނަންބަރު:   ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި  ހޯރަފުށި(  ހއ.   / މަނަފަރު  A079642)އީވްނިންގވިލާ  ޖޭ.އޭ   )

ދަނިކޮށް،   އަދާކުރަމުން  ވަޒީފާ  ފެށިގެން    2020އެޕްރީލް    01މޯލްޑިވްސްގައި  ފަރާތްތަކުގެ އިން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

% ކަނޑާލާފައިވަނިކޮށް،    75މުސާރައިގެ  ޢިނާޔަތްތައް  އަދި  އުނިކޮށް  އިންސައްތަ(  ފަހެއް  ސެޕްޓެންބަރު   08)ހަތްދިހަ 

އިން ފެށިގެން އެފަރާތްތަކުގެ   2020އެޕްރީލް    01އިން ފެށިގެން އެފަރާތްތައް ވަޒީފާއިން ރިޑަންޑަންޓްކޮށްފައިވާތީ،    2020

އެފަރާތްތަކުގެ  މު ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ޚިލާފަށްކަމަށް  އުުޞލުތަކާ  ާޤނޫނީ  އަދި  ަޝރުޢީ  އުނިކޮށްފައިވަނީ  ސާރައިން 

ދޭންޖެހޭ   ލިމިޓެޑުން  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް  ޖޭ.އޭ.އާރު.އެޗް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  މިންވަރަކީ  އުނިކޮށްފައިވާ  މުސާރައިން 

ށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި  ފައިސާއެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަ

ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުނުކޮށްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، ވަޒީފާއާބެހޭ    މައުޫޟޢީާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  

ދަށު  29ާޤނޫނުގެ   ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  މައްސަ ވަނަ  އަލުން  ން  ވަޒީފާގައި  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ކުރިން  ފަރާތްތައް  ހުށަހެޅި  ލަ 

ގޮތުގައި   ފަރާތްތަކެއްގެ  ވަކިވެފައިވާ  ވަޒީފާއިން  ޙާލެއްގައި  އެއްވެސް  ފަރާތްތަކަކީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބެހެއްޓުމަށާއި، 

މާ ހަމައަށް ލިބެންވާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ނުބެލުމަށާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި މުއްދަތުން ފެށިގެން ވަޒީފާ އިޢާދަކޮށްދިނު



 ޖޭ.އޭ.އާރް.އެޗް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
   VTR/2020/246މައްސަލަ ނަންބަރު:                                          ލަ ހުށަހެޅި މައްސަފަރާތެއް  28އަޒްމީން އާއި އިތުރު  هللا ޢަބްދުރައްދުވާގޮތަށް  

46 ގެ  45 ޞަފްޙާ      
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މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އަދި    އެކީ އެއްފަހަރާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް ލިބިދިނުމަށާއި

ދަށުން ޓްރައިބިއުނަލަށް    ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ  29މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ޢަމަލުކުރިގޮތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

ޖޭ.އޭ.އާރު.އެޗް. މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ފެންނަ ޢަދުލުވެރި އެހެން ބަދަލެއް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އެދި  

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި މި މައްސަލައިގައި، ރައްދުވާގޮތަށް 

ިރޑްަނަޑްނީސ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތަްތްއ ަވޒާީފިއްނ   ާޤިއުމުކަރްނޖެހޭ    (Redundancy)ަވިކޮކށަްފިއަވނީ  ެގ ޙަާލުތަގއި 

ޢަދުުލެވިރަކްނ   ހުށެަހޅި    ުބަރެވުވނަުނަމެވްސ،   ާޤއުިމުކުރެމްއެނިތަކަމްށ   (Substantive Fairness)ަމުއޟީޫޢ  ަމްއސަަލ 

ާއިއ، ިއްބރީާހްމ ޙަފުީޡެގ ަވޒާީފެގ ެއްއަބްސުވުމެގ ުމއަްދުތ ަހަމވަެފިއާވީތ ޢުަދާންނ  هللا ޢުަދާންނ ަޢބުްދަފާރްތަތުކެގ ެތެރިއްނ  

ާއިއ ިއްބރީާހްމ ޙީަފޡު ަވޒާީފައްށ ައނުބާރ ުރޖަޫޢުކާރެނ ަހަމެއްއ ެންތަކަމްށ ަކނޑައަަޅިއ، އެެހްނަނަމެވްސ ޢުަދާނުނ  هللا ަޢބުްދ

ަވޒާީފهللا ަޢބުްދ ޙަފުީޡ  ިއްބރީާހްމ  ާތރާީޚ  ާއިއ  ަހަމާވ  ުމއަްދުތ  ެއއަްބސުްވުމެގ  ަވޒާީފެގ  ެފިށެގްނ  ާތރީޚްުނ  ަވިކުކރި  ިއްނ 

 ަހަމައްށޖޭެހ ުމާސަރާއިއ ިޢާނަޔތަްތްއ ަނަގއިިދުނމްަށ ަކނަޑއަަޅިއ،  

 2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  ާއިއ އްިބރީާހްމ ޙަފުީޡ ިފަޔަވއި ިމ ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ އެެހން ަފާރތަްތއް  هللا އިަދ ޢުަދާންނ ަޢބުްދ

މަާޤމަށް އެފަރާތްތައް އަދާކުރަމުންދިޔަ  ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން    1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    29)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  

ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކިރ ތީާރުޚްނ ެފިށެގން، ަވޒާީފެގ ަކނަްތްއަތއް އުަލްނ ަހަމޖޭެހ ާތީރޚާ    އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރުމަށާއި، އެފަރާތްތައް

އަެފާރތަްތްއ  ަނަގއިިދުނަމށް    ަހަމައްށ  ަފިއސާ  ިޢާނަޔތްތަަކްށާވ  ުމާސަރާއިއ  މާަޤުމެގ  އާަދުކިރ  ަވިކުކިރިއރު  ަވޒާީފިއްނ 

އަދި   ަފރްާތަތުކގެ  ަކނަޑައަޅިއ،  ުހށެަހިޅ  އަެފާރތަްތުކެގ  ަމްއސަަލ  ެނތި  އިުނޮކށަްފިއވާ  ރުުހން  ިޢާނޔްަތަތކްުނ  ުމާސަރާއއި 

 ަޑއަޅިައ،  ަފިއާސ ަނަގއިިދުނަމްށ ަކނ 

ިޢާނަޔތަްތްއ    އެެހްނަނަމެވްސ،  ަބާޔނޮްކށަްފިއާވ ުމާސަރާއއި  މައްސަލަ ، ލިބެިދޭވިއުރ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށްިއްސވެ 

ފަރާތްތަކަށް   ަމނާްފ  ހުށަހެޅި  ަމްޤޞުަދަގިއ،   (unjust enrichment)ުނަޙްއޤު  ނީަފުކުރުމެގ  ުފުރަޞތު  ިލުބުމެގ  ެއްއ 

އާއި،  އެފަރާތްތަކަށް ލިބިދީފައިވާ ނޯޓިސްގެ މުއްދަތަށްވާ ފައިސާއާއި އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ބާކީ ނުނަގައިހުރި މުއްދަތަށްވާ ފައިސާ 

ފައިސާއާއި،   ލިބިފައިވާ  ގޮތުގައި  ޕެކޭޖުގެ  އަދާކޮށް  އިރިޑަންޑަންސީ  ވަޒީފާތަކެއް  ފަރާތްތަކަށް   މްދަނީއާތުރު  ލިބިފައިވާ 



 ޖޭ.އޭ.އާރް.އެޗް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
   VTR/2020/246މައްސަލަ ނަންބަރު:                                          ލަ ހުށަހެޅި މައްސަފަރާތެއް  28އަޒްމީން އާއި އިތުރު  هللا ޢަބްދުރައްދުވާގޮތަށް  

46 ގެ  46 ޞަފްޙާ      
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ޖެހޭ   އުނިކުރުމުން  ފައިސާ  އުޖޫރައަށްވާ  ރައްދުވި  ލިބިފައިވާ  މައްސަލަ  ޕްރައިވެޓް ޢަދަދަކީ  މޯލްޑިވްސް  ޖޭ.އޭ.އާރު.އެޗް 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާގެ ޢަދަދުކަމަށް ކަނޑައަޅައި،  ލިމިޓެޑުން

( އިން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދުނޫން  2022  ސެޕްޓެންބަރު  19އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ފައިސާގެ ޖުމުލައަށްވާ ޢަދަދު މިއަދު )

 03ށްފަހު، އެކަން ހަމަޖެހޭތާ ރަސްމީ ބަންދުނޫން  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް ދެއްކުމަ  ތިރީސް()  30

ޖޭ.އޭ.އާރު.އެޗް މޯލްޑިވްސް  )ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިޔުމުން އެންގުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި  

 ފާުޤން މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ. އަންގައި އަމުރުކޮށް މައްސަލަ ބެލި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އިއްތިޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 

 1444 ޞަފަރު 23

 2022 ސެޕްޓެންބަރު 19

  
 

 

 
 

 
 ފާޠިމަތު މަހީރާ މުޙައްމަދު  މިފްރާޒް ނިޒާރު هللا ޢަބްދު  މަރްޔަމް ޝަމްޢާ އިބްރާހީމް 

ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލްގެ މެންަބރު           ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލްގެ މެންަބރު
 )ރިޔާސަތު(

 ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލްގެ މެންަބރު

 


