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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 

 VTR/2022/6 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 އެހެނިހެން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2021 ޑިސެންބަރު 30 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2022 ސެޕްޓެންބަރު 01 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 ގް، އިންޑިއާ ޑަލްޖީތް ސިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (S7670118ނަންބަރު: ޕާސްޕޯޓު )

 މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (C-0011/1988ނަންބަރު:  ރޭަޝންރަޖިސްޓްކުންފުނި )

 

 ޚުލާސާ: މައްސަލައިގެ  

މޯލްޑިވްސް  (  S7670118ނަންބަރު:    ޕާސްޕޯޓު )މި މައްސަލައަކީ އިންޑިއާގެ ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ ޑަލްޖީތް ސިންގް،  

  2021އެޕްރީލް    26އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ދަށުން ހިންގަމުންދާ ހުޅުލެ އައިލެންޑް ހޮޓެލްގައި  

އާރު މެނޭޖަރެއްގެ މަޤާމުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން އަންނަނިކޮށް، ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި  .އެސިސްޓަންޓް އެޗްއިން ފެށިގެން  
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ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ސަރވިސް ޗާޖް ނުލިބޭ މައްސަލައިގައި ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައިވަނިކޮށް، 

ދިނުމަކާ ޖަވާބެއް  އެދެވޭ  އެއްވެސް  ވެފައިވާ    2021ޑިސެންބަރު    22ނުލައި،  އެކަމަށް  ދެމެދުގައި  ދެފަރާތުގެ  ގައި 

  ވަޒީފާ ބަޔާނަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް އަދި  ބައެއް އިތުރުކޮށް  ގެ ގޮތުގައި  ”addendum“ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމަށް  

އެންގުމުން، އެ ލިޔުންތަކުގައި ސޮއިކުރެވެން ކުންފުނީގެ ފަރާތުން  ގައި    2021ޑިސެންބަރު    27އޭގައި ސޮއިކުރުމަށް  

ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ،    ޑަލްޖީތް ސިންގްގައި    2021ޑިސެންބަރު    30ނެތްކަން ސަބަބާއެކު އަންގާފައިވަނިކޮށް،  

ސިންގް   ކުރުމަކީޑަލްޖީތް  ވަކިކުރި  ޚިލާފަށް    ވަޒީފާއިން  ކަނޑައަޅުއްވައިދެއްާޤނޫނާ  ކަމެއްކަމަށް   ވައި،ކޮށްފައިވާ 

 26ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚްކަމަށްވާ  

އިން ފެށިގެން އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު   2021އެޕްރީލް    26އާ ހަމައަށް މުސާރަ ނަގައިދިނުމަށާއި،    2022އެޕްރީލް  

އާ ހަމައަށް އެފަރާތަށް ޙައްުޤވާ ސަރވިސް ޗާޖު ނަގައިދިނުމަށާއި، ވަޒީފާއިން    2022ޕްރީލް  އެ  26ހަމަވާ ތާރީޚްކަމަށްވާ  

ނަފްސާނީގޮތުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަންގަވައިދެއްވުން އެދި  ށް  އަޑަލްޖީތް ސިންގްކުއްލިއަކަށް ވަކިކުރުމާ ގުޅިގެން  

ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ    2021ޑިސެންބަރު    30ށް ރައްދުވާގޮތަށް  މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަ

 ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުން ބެލިފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. 

 

 މެންބަރުގެ ރައުޔު 

 ޒުހައިރުގެ ރައުޔު هللا އާމިނަތު ޢަބްދު

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

( )މީގެ S7670118ނަންބަރު:    ޕާސްޕޯޓު )  ޑަލްޖީތް ސިންގް، އިންޑިއާ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ކަމުގައިވާ   .1

މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ގޮތުން ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަހުން "މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް" ގެ ގޮތުގައި މުޚާތަބުކުރެވޭ ފަރާތް( 



 މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
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އަންނަނިވި    ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރުމުންޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 'މައްސަލަ  

 ކަންކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. 

)މީގެ ފަހުން "މައްސަލަ  މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ   1.1

  26  ލްގައިހުޅުލެ އައިލެންޑް ހޮޓެގަމުންދާ  ދަށުން ހިންތް(  ފަރާތް" ގެ ގޮތުގައި މުޚާތަބުކުރެވޭ ފަރާ  ރައްދުވި

އާރު މެނޭޖަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރަމުން އައި  .އެސިސްޓަންޓް އެޗްއިން ފެށިގެން    2021އެޕްރީލް  

މަހަކު   ގޮތުގައި  މުސާރައިގެ  އެމެ   USD 1500ފަރާތެއްކަމަށާއި،  ފަސްސަތޭކަ  ޑޮލަރު( )އެއްހާސް  ރިކާ 

)ސާޅީސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު( ލިބެމުން   USD 40  ލިބެމުން ދިޔަކަމަށާއި، ފޯނު އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މަހަކު

  ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ގައި ކަމަށް  2021ޑިސެންބަރު    30ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ  އެ ދިޔަކަމަށާއި،  

އާ ސްޓީވް  ކުންފުނީގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު،  ސަރވިސް ޗާޖް ނުލިބޭ މައްސަލައިގައި އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް   1.2

އެއްވެސް    2021ނޮވެންބަރު    10 އެފަރާތުން  ނަމަވެސް  ދައްކާފައިވާނެކަމަށާއި،  ވާހަކަ  ޖަވާބެއް  ގައި 

 މަސައްކަތްކުރާ ކެރީއަށްގައި    ”SATS“ރޭޓް އޮފީސް  ކޯޕަސިންގަޕޫރުގެ  ދީފައިނުވާކަމަށާއި، އެހެންކަމުން  

ނަމަވެސް    އީމެއިލްކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި،ފާޅުކޮށް  މިކަމާ ގުޅިގެން ކަންބޮޑުވުން  ގައި   2021ޑިސެންބަރު    19

ހަމައަށްވެސް ހުށަހެޅުމާ  މައްސަލަ  ދެއްވާފައިނުވާކަމަށް   ޓްރައިބިއުނަލަށް  ޖަވާބެއް  އެއްވެސް  އެފަރާތުން 

 ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް   2021ޑިސެންބަރު    19މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ އެޗް.އާރު މެނޭޖަރަށް   1.3

ޑިސެންބަރު   22ގުމާ ގުޅިގެން،  ސިންގަޕޫރުގެ ކޯޕަރޭޓް އޮފީހާ ހަމައަށް މި މައްސަލަ ގެންގޮސްފައިވާކަން އެން

އަދި   ގޮތުގައި  ގެ   ”addendum“ވުމަށް  ގައި ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސް  2021

ގައި އަންގާފައިވާކަމަށާއި،    2021ޑިސެންބަރު    27ބައެއް އިތުރުކޮށް، އޭގައި ސޮއިކުރުމަށް    ވަޒީފާ ބަޔާނަށް

ނުލިބެނިސް އެ ލިޔުމުގައި  ނަމަވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަނީ އެފަރާތަށް ސަރވިސް ޗާޖް ފައިސާ  

  2021ޑިސެންބަރު    29ސޮއިނުކުރެވޭނެކަން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް އަންގާފައިކަމަށާއި، އޭގެ ފަހުން  



 މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
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އެ ލިޔުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް އެންގުމުން،  ށަހެޅި ފަރާތަށް ގުޅުމަށްފަހު  ގައި އެޗް.އާރު މެނޭޖަރު މައްސަލަ ހު

ކަމަށާއި، ނަމަވެސް  ވެފައިވާނެގައި ސޮއިކުރުމަށް އެއްބަސް )ވަޒީފާ ބަޔާން(    ”JD“  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް

“addendum”  ްވަކިކުރިކަން    ނެތްކަން އެންގުމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވަޒީފާއިން  ގައި ސޮއިކުރެވެނ

 އަންގާ ލިޔުން ދީފައިވާކަމަށެވެ.  

އެދެނީ   .2 ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ޚިލާފަށް  މައްސަލަ  ާޤނޫނާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ވަކިމައްސަލަ    ތީ، ކޮށްފައިވާވަޒީފާއިން 

މުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚްކަމަށްވާ  ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވު ގެއްލުމުގެ  

އެއްބަސްވުމުގެ  އިން ފެށިގެން    2021އެޕްރީލް    26އާ ހަމައަށް މުސާރަ ނަގައިދިނުމަށާއި،    2022އެޕްރީލް    25

ތާރީޚްކަމަށްވާ   ހަމަވާ  ޗާޖު   2022އެޕްރީލް    25މުއްދަތު  ސަރވިސް  ޙައްުޤވާ  އެފަރާތަށް  ހަމައަށް  އާ 

ލިބުނު   ކުއްލިއަކަށް ވަކިކުރުމާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނަފްސާނީގޮތުން ވަޒީފާއިންނަގައިދިނުމަށާއި، 

 ގެއްލުމުގެ ބަދަލު މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ނަންގަވައިދެއްވުމަށެވެ. 

އެފަރާތުން   2.1 ބަޔާނުގައި  ފުރަތަމަ  ހުށަހެޅި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލައިގައި  މައްސަލަ  މި  މި 

)ދެހާސް ހަތް ސަތޭކަ އެމެރިކާ   USD 2700  ޚަރަދުވި ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމަށް ާޤނޫނީ ވަކީލަށް  

ޅާ ފޯމުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  މިކަމަކީ މައްސަލަ ހުށަހަ  އިވީނަމަވެސް،ޑޮލަރު( ނަގައިދިނުމަށް އެދިފަ

ފޯމު    ،މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު އިްޞލާޙުކުރުމަށް އެދިފައިނުވާތީ އާއި  ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަމަކަށް ނުވާތީ އާއި،

މި މައްސަލަ    ،ރުމަށް ޓްރައިބިއުނަލުގެ ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ހުއްދަ ދީފައިނުވާތީއިްޞލާޙުކު 

ބަހުޘްގެ ބޭނުމަށް އަދި    ނިންމުމުގައި މިކަމާ ގުޅިގެން ޓްރައިބިއުނަލުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅާފައެއް ނުވާނެއެވެ.

ނަގައިދިނުމާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅަން ނިންމާ ޙާލަތުގައިވެސް އެފަދަ    ހުށަހެޅި ފަރާތަށްވަކީލު ފީ މައްސަލަ  

ކީލު ފީގެ ގޮތުގައި ދައްކާފައިވާކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ފީ އެއް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަ

ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ ހެއްކެއް  ކަނޑައެޅިފައެއް  އެއްވެސް  ގޮތެއް  މިކަމާމެދު  ނިންމުމުގައި  މައްސަލަ  މި   ،

 ނުވާނެއެވެ. 



 މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
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ވަޒީފާއިން  2.2 އެފަރާތް  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަޔާނުގައި  ފުރަތަމަ  މައްސަލައިގެ  ވަކިކުރިއިރު    މި 

)ހަތަރެއް( މަހުގެ    4ހުގެ މުސާރަ ދީފައިނުވާތީ،  )ހަތަރެއް( މަ  4ގެ ބާކީ އޮތް  އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު

ބަދަލު   ގެއްލުމުގެ  އެކަށީގެންވާ  ދިޔުމުން  ނުކުރެވި  ޚަރަދުތައް  ޒަރޫރީ  ޖެހޭ  ކުރަން  ގެއްލުމުން  ވަޒީފާ 

އެދިފައިވީނަމަވެސް މައްސަ  ،ނަގަދިނުމަށް  ފަރާތުން މިކަމަކީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފޯމުގައި  ހުށަހަޅާ  ލަ 

ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަމަކަށް ނުވާތީ އާއި، މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު އިްޞލާޙުކުރުމަށް އެދިފައިނުވާތީ، އަދި ފޯމު  

އިްޞލާޙުކުރުމަށް ޓްރައިބިއުނަލުގެ ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ހުއްދަ ދީފައިނުވާތީ މި މައްސަލަ 

 ންމުމުގައި މިކަމާ ގުޅިގެން ޓްރައިބިއުނަލުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅާފައެއް ނުވާނެއެވެ. ނި

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލައިގެ "ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު" ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރުމުން   .3

 އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

)އެކެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް    01އިން ފެށިގެން    2021އެޕްރީލް    26ތަކީ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާ 3.1

އެސިސްޓަންޓް ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖަރުގެ ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ހެދިފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން  

ތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާ  މަާޤމުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން އައި ފަރާތެއްކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާ

ޖު ލިބެންޖެހޭ  ރވިސް ޗާދެމެދު ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ ސަ

ވަނަ މާއްދާއަށް ބެލުމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް   3ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ  ފަރާތެއް ނޫންކަމަށާއި،  

ކަ މަ   ”work site“ނޑައަޅާފައިވާ  މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭކަމަށް  ފަތުރުވެރިކަމުގެ  ސައްކަތްކުރުމަށް އަކީ 

ކޭޓަރިންގއަކީ   އިންފްލައިޓް  މޯލްޑިވްސް  ނޫންކަމަށާއި،  ތަނެއް  އިންޓަނޭަޝނަލް  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ވެލާނާ 

އެއަރޕޯޓަށް ޖައްސާ އަދި އުދުއްސާ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތްދޭ އެއަރލައިންތަކަށް ކޭޓަރިންގ ޚިދުމަތް 

ޗާޖު  ދިނުމުގެ   ނުވާތީ ސަރވިސް  ތަނަކަށް  ނަގާ  ޗާޖު  މިއީ ސަރވިސް  ތަނެއްކަމަށާއި،  މަސައްކަތްކުރާ 

ދޭގޮތަށް ސަރވިސް ޗާޖު ދޭންޖެހޭ ާޤނޫނީ އެއްވެސް ސަބަބެއް ލިބުމުގެ ަޝރުތު ހަމަނުވާތީ އެފަރާތުން އެ

 ނެތްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 



 މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
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ދެވޭނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނަށް ރިޢާޔަތްކޮށް   ވަނަ މާއްދާގައި ސަރވިސް ޗާޖު   5ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ   3.2

މަތިންކަމަށް   ގޮތުގެ  އެއްގޮތްވާ  އުސޫލުތަކާ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  އޮތުމަކީ މައްސަލަ  އޮތް  ބަޔާންކޮށްފައި 

މައްސަލަ  ސަރވިސް ޗާޖުގެ ފައިސާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޙައްުޤވާ ސަބަބެއް ނޫންކަމަށާއި، އެހެނީ  

ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކުގެ އަތުން ސަރވިސް ޗާޖު ނަގާ ތަނަކަށް މަސައްކަތްކުރާ ތަނަކީ  ހުށަހެޅި ފަރާތް  

އެ ކަމަށާއި، ހަވާލާދެވުނު  އެގޮތަށް   5އްބަސްވުމުގެ  ނުވާތީ  ބައި  ގުޅޭ  ޗާޖާ  މާއްދާގައި ސަރވިސް  ވަނަ 

  ގެ ސަބަބުން އޮޅުން އަރާކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ަޤބޫލުކުރެވޭތީ އެކަން ސާފުކުރުމުގެ ގޮތުން މުއޮތު

އޮންނާތީ އިތުރު   އަދި ސަރވިސް ޗާޖު ލިބެންނުޖެހޭ މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި އެބައި އެގޮތަށް

ަޤބޫލުކުރެވިގެން އެކަން އިސްލާޙުކުރުމުގެ ގޮތުން އަދި އިތުރަށް އޮޅުން  މައްސަލަތައް ދިމާވެދާނެ ކަމަށް 

ސްލާޙު ގެނައުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި  ނާރާނެ ގޮތަކަށް ބައްޓަންކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން އި

ފަ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނިންމާ  ފަރާތް ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޙިއްސާކުރެވިފައިވާނެކަމަށާއި،  ރާތާ 

ޚިލާފުވެފައިވާތީ އެފަރާތުން  އެއްބަސްވުމާ  ވަޒީފާގެ  ވަކިކުރެވިފައިވަނީ  ވަކިކުރި    ،ވަޒީފާއިން  ވަޒީފާއިން 

ވަޒީފާއިން  އެފަރާތް  ކަމަށާއި،  ހުރުމުން  މަތިން  އެގޮތުގެ  ސަބަބުތައް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ސިޓީގައި 

ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދޭންޖެހޭ ނޯޓިސް ދިނުމަށްފަހު، ނޯޓިސް ދިން ދުވަހުން ފެށިގެން 

ނި ވަޒީފާއަށް  ހަމައަށް  ދުވަހާ  ހަމަވާ  ލިބޭ  މުއްދަތު  އިނާޔަތްތައް  އާއި  މުސާރަ  ގޮތަށް  ނުޖެހޭ  ކުންނަން 

 ގޮތަށްކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

އެދިފައިވަނީ   .4 ފަރާތުން  ރައްދުވި  އެފަރާތަށް މައްސަލަ  މުއްދަތުގައި  އަދާކުރި  ވަޒީފާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ށް ަޤބޫލުކުރެވިގެން ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ ފައިސާއަކީ ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއެއް  ސަރވިސް ޗާޖުގެ ފައިސާ ލިބެންޖެހޭކަމަ

ކަނޑައަޅުއްވައިދެއްވައި،   ރަނގަޅަށްކަމަށް  ވަކިކުރީ  ވަޒީފާއިން  އެފަރާތް  ކަނޑައަޅުއްވައިދެއްވައި،  ނޫންކަމަށް 

ހަމަ މުއްދަތު ނިމޭ ދުވަހާ  އެއްބަސްވުމުގެ  ވަޒީފާގެ  އެދިފައިވާގޮތަށް  އިނާޔަތްތައް އެފަރާތުން  އާއި  އަށް މުސާރަ 

 ނަގައިދޭންޖެހޭ ތަނެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވައިދެއްވުމަށެވެ. 



 މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
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  ދިން   ފަރާތަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތަށާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ   ހުށަހެޅުމަށް  ހެކި  ަޝފަހީ   ގުޅިގެން   މައްސަލައާ   މި .5

ހެކިވެރިޔެއް ހުށަހަޅާފައިވާއިރު، ތިރީގައި މިވާ ދެ ހެކިވެރިންގެ  )ދޭއް(    2ހުށަހެޅި ފަރާތުން    މައްސަލަ  ފުރުސަތުގައި

 ހެކިބަސް ނަގާފައިވާނެއެވެ. 

 (A015061ވޭވް / ސ.ފޭދޫ( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: މުޙައްމަދު ިޝފާއު ) .1

 (A108455ކާޑު ނަންބަރު:    )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭއަޙްމަދު މަހާތީރު )ރަންގަލި / ބ. ތުޅާދޫ(   .2
 

މި މައްސަލައިގައި ޢަދުލުވެރި ފައިޞަލާއަކަށް ވާިޞލްވުމަށްޓަކައި އަންނަނިވި ކަންކަމާ ގުޅިގެން ޓްރައިބިއުނަލުން   .6

 ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ. 

މާއި ފަރާތުން މަޢުޫޟއީ ޢަދުލުވެރިކަމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި   6.1

 ؛އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމްކޮށްފައިވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚާ   6.2

 ؛ނެތްކަންނުވަތަ  ހަމައެއް އޮތްކަން  މުސާރަ ނަގައިދެވޭނެހަމައަށް 

  ހަމައެއް އޮތްކަން ވިސް ޗާޖް ނަގައިދެވޭނެއެއްބަސްވުމުގެ މުޅި މުއްދަތަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ސަރ 6.3

 ؛ ނެތްކަންނުވަތަ

ވަޒީފާއިން ކުއްލިއަކަށް ވަކިކުރުމާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނަފްސާނީގޮތުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ    6.4

  ނެތްކަން.ވޭނެ ހަމައެއް އޮތްކަން ނުވަތަގައިދެނަބަދަލު 

)ވަޒީފާއާބެހޭ    2008/2ޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންކަމަށް ާޤނޫނު ނަންބަރު  މުވައް .7

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

ާޤނޫނުގެ   މާއްދާއިން އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބިދީފައިވާއިރު، އެކަށީގެންވާ    ވަނަ  28އުފުލުމުގެ ޙައްުޤ ވަޒީފާއާބެހޭ 

ޒިންމާއެއްގެ   ފަރާތެއްގެ  ވަޒީފާދޭ  ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ  ވަކިކުރިކަން  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  އޮވެގެން  ސަބަބެއް 



 މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް

  VTR/2022/6މައްސަލަ ނަންބަރު:                         ހުށަހެޅި މައްސަލަ  ޑަލްޖީތް ސިންގް  ރައްދުވާގޮތަށް  
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ާޤނޫނުގެ   އެ  އޮތުމުން،    27ގޮތުގައި  ކަނޑައަޅާފައި  މާއްދާއިން  ސިންގް ވަނަ  މި  ހުށަހަޅާ  ޑަލްޖީތް  ފައިވާ 

މައްސަލައިގައި އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް މެދުވެރިވެގެންކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ބުރަ  

 އެނގެން އޮވެއެވެ.   މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ މައްޗަށްކަން އޮތީ މައްސަލަ ރައްދުވި  

ވަކިކޮށްގެން ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއްގައި، މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ޢަދުލުވެރި    މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން .8

ނިންމުމަކުންތޯ ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންތޯ ބެލުމުގައި ދެ ޢުންުޞރެއް ފުރިހަމަވާންޖެހޭކަމާއި، އެއީ  

ޢަދުލުވެރިކަމާއި ޤާއިމު ، މައުޫޟޢީ  ޢަދުލުވެރިކަން  ހައިކޯޓުގެ  އިޖުރާއީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ބެލުންކަން،  ކުރެވިފައިވޭތޯ 

މައުޫޟޢީ   HC-A/134/2011އާއި    HC-A/24/2010ނަންބަރު   މިގޮތުން  އެނގޭކަމާއި،  ަޤިޟއްޔާއިން 

މުވައްޒަފަކު   އަސާސަކީ  ޚިޔާރުކުރާ  ފަރާތަކުން  ވަޒީފާދޭ  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފުން  ޢަދުލުވެރިކަމަކީ، 

 ވަކިކުރުމަށް ހުއްދަކުރާފަދަ ޢަދުލުވެރި ސަބަބަކަށްވުމުގެ އިތުރުން އެ ޚިޔާރުކުރާ އަސާސެއްގެ ދަށުން ވަޒީފާއިން

ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ޢުންުޞރުތައް ފުރިހަމަވެފައިވޭތޯ ބެލުންކަން އެނގޭކަމާއި، އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން  

ވަކިކުރު  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ބަލަންޖެހޭ ާޤއިމުކުރުމަކީ،  ވާޞިލުވުމަށްޓަކައި  ނިންމުމަކަށް  ޢަދުލުވެރި  މަށް 

ބެލުންތައް ބެލުމުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކުރުންކަން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ނިންމަވާފައިވާ  

 މައްސަލަތަކުން އެނގެން  އިސްވެ ދެންނެވުނު ަޤިޟއްޔާތަކުންނާއި އެ ކޯޓުން ނިންމަވާފައިވާ މި ބާވަތުގެ އެހެން

 އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

  ވަޒީފާއިން   ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވާިޞލުވުމަށްޓަކައި،  ފައިސަލާއަކަށް  ޢަދުލުވެރި  މައްސަލައިގައި  ހުށަހެޅިފައިމިވާ .9

ޢަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާއީ  ޢަދުލުވެރިކަމާއި  މައުޫޟޢީ  މި  ބަލަންޖެހޭކަމާއި،    ޤާއިމުކުރެވިފައިވޭތޯވަކިކުރުމުގައި 

ތާމެދު މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ތުޙުމަތުކޮށްފައިވާފަދަ ޢަމަލެއް އެފަރާތުން މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާ

ހުށަހެޅި  މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުންނާއި، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން    ،ކޮށްފައިވޭތޯ ބަލާއިރު

ހެކިބަހަށް   ހެކިވެރިންގެ  ވާހަކަތަކަށާއި،  ދެއްކި  ދެފަރާތުން  މަޖިލީހުގައި  ބެލި  މައްސަލަ  ލިޔެކިޔުންތަކަށާއި، 

 ކުރެވެއެވެ. ރިޢާޔަތްކޮށް ބެލިއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަ 



 މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް

  VTR/2022/6މައްސަލަ ނަންބަރު:                         ހުށަހެޅި މައްސަލަ  ޑަލްޖީތް ސިންގް  ރައްދުވާގޮތަށް  
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 2021ޑިސެންބަރު    30މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއިން އެފަރާތް ވަކިކުރިކަން އަންގާ   9.1

'ޓަރމިނޭަޝން އެމްޕްލޮއިމަންޓް'    ގައި ދީފައިވާ  ލިޔުމަށް   (Termination of Employment)އޮފް 

 ؛ގައިބަލާއިރު، އެ ލިޔުމު

“Please be informed that MIC has decided to terminate the Agreement for the below 

reasons: 

1. Refusal to comply MIC’s right to transfer employees to different departments or 

business units within MIC in accordance with Clause 7.2 of the agreement; 

2. Refusal to comply MIC’s right to amend the Job Description in accordance with 

Clause 6.5 of the Agreement; 

3. Refusal to comply MIC’s right to amend or make changes at any time to any terms 

and conditions of the Agreement even though you were notified of the same via the 

First Addendum in accordance with Clause 23.1 of the Agreement; and 

4. Refusal to carry out duties or willful disobedience to proper and reasonable 

instructions in accordance with Clause 14.1.5 (f) of the Agreement." 

ބަޔާންކުރެވިފައިވާއިރު،   ދެފަރާތުގެ  މިފަދައިން  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

)ސާދަ( ދުވަހުގެ ނޯޓިހެއް    14ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން    15.1.1ދެމެދުގައި ހެދިފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ  

 ؛ންދިޔަ ވަޒީފާއިން އެފަރާތް ވަކިކޮށްފައިވަނީމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުދިނުމަށްފަހު ކަމާއި، 

ވަނަ   7.2  މައްސަލަ ރައްދުވި ކުންފުންޏަށް ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ .1

ތަކަށް    ދަށުން  މާއްދާގެ ޔުނިޓް"  "ބިޒްނަސް  ނުވަތަ  ޑިޕާޓްމަންޓްތަކަށް  ތަފާތު  މުވައްޒަފުން  ލިބިދޭ 

ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   ދަށުން އެފަރާތުން ނިންމި  ޙައްުޤގެބަދަލުކުރުމުގެ  

 ؛ޢަމަލުނުކުރުން



 މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް

  VTR/2022/6މައްސަލަ ނަންބަރު:                         ހުށަހެޅި މައްސަލަ  ޑަލްޖީތް ސިންގް  ރައްދުވާގޮތަށް  
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ވަނަ   6.5ފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ  މައްސަލަ ރައްދުވި ކުންފުންޏަށް ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެފައިވާ ވަޒީ .2

 ށްވަޒީފާގެ ބަޔާން ބަދަލުކުރުމަ  ދަށުން  ޙައްުޤގެ   ބަދަލުކުރުމުގެވަޒީފާ ބަޔާން  މާއްދާގެ ދަށުން ލިބިދޭ  

 ؛ވުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ދެކޮޅުހެދުންތަބާ ނިންމި ނިންމުމަށް

ވަނަ   23.1މައްސަލަ ރައްދުވި ކުންފުންޏަށް ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ   .3

ލިބިދޭ   ދަށުން  ޙައްުޤގެ  އެއްބަސްވުމަށްމާއްދާގެ  ގެނައުމުގެ  އެއްބަސްވު ،  ދަށުން  ބަދަލު    ން ވަޒީފާގެ 

 ؛ތުން ދެކޮޅުހެދުންބަދަލުކުރުމަށް ނިންމި ނިންމުމަށް ތަބާވުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާ

މައްސަލަ ރައްދުވި ކުންފުނިން އަންގާ  ދެފަރާތުގެ ދެމުގައި ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން   .4

 އެންގުންތަކާ އެއްގޮތަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޢަމަލުނުކުރުން ނުވަތަ ޢަމަލުކުރުމަށް ދެކޮޅުހެދުން. 

-HC/2012ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  އޮންނަކަމާއި،    އެނގެންމި ސަބަބުތަށް މެދުވެރިވެގެން ކަން  

A/280  ިަޤިޟއްޔާގައ ، 

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

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

ބަބުތަކެއް ޕްރިސިޝަން  ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޢަލީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ފޮނުވި ލިއުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަބަބު ފިޔަވައި އެހެން ސަ 

މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި    ، މެރިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް އެސަބަބުތަކަށް ރިޢާޔަތްނުކުރެވޭނެކަމާއި

ހުށަ  ސަބަބުތަކެއް  އެހެން  ފިޔަވައި  ސަބަބު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ލިއުމުގައި  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  އެސަބަބުތަކަށް    ، ހަޅައިސަބަބުކަމަށް 

 ، ރިޢާޔަތްކުރެވުމަކީ މުވައްޒަފުންގެ ޙައްޤުތައް ގެއްލިގެން ހިނގައިދާނެކަމެއްކަމާއި

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

އަދި އޮތްނަމަ އެއީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ    ، ޙަޤީޤަތުގައިވެސް އެސަބަބު އޮތްތޯއާއި  ، ފައިވާއިރުވަކިކުރި ސަބަބު ބަޔާންކޮށް 

 "… ، ސަބަބެއްތޯކަމާއި

ތީ، މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން  މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށް ކަނޑައަޅުއްފައިވާ

މެދުވެރިވެފައިވާ  ބަޔާންކުރެވުނު    ވަކިކުރުމަށް  މަތީގައި    ސަބަބުކަން)ހަތަރެއް(    4ސަބަބުތަކަކީ 

 ވެ. ފާހަގަކުރެވެއެ 



 މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
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  އެކަށީގެންވާ   އެމުވައްޒަފަކާމެދު   ތަބާނުވާނަމަ  މިންގަނޑުތަކަށް  އަޚްލާީޤ  މަސައްކަތުގެ  ތަބާވާންޖެހޭ  މުވައްޒަފަކު 9.2

  މާއްދާގެ   ވަނަ  19  ގެ(  ާޤނޫނު  ވަޒީފާއާބެހޭ)  2008/2  ނަންބަރު  ާޤނޫނު  ބާރު  އެޅުމުގެ  ފިޔަވަޅު  އިޞްލާޙީ

  ގޮތުން   އެޅުމުގެ  ފިޔަވަޅު  އިޞްލާޙީ  އިސްވެބަޔާންކުރެވިފައިވާ   ،ލިބިގެންވާކަމާއި  ފަރާތަށް  ވަޒީފާދޭ  ދަށުން

 ؛ތެރޭގައި  ފިޔަވަޅުތަކުގެ އެޅިދާނޭ

 އިަދ   ؛ ަނޭޞަޙތެްތިރުވްނ .1

 އިަދ   ؛ ިލުޔުމްނ ިއްނާޒުރ ިދުންނ .2

 އިަދ   ؛ )ސަާދ( ުދވަަހްށުވެރ ިދުގންޫނ ުމއަްދަތކްަށ ުހްއުޓުވްނ  14ަމަސްއަކަތށް ުނުކތްުނ  ަވޒާީފެގ   .3

 ؛ ުހިރ ަމާޤަމްށުވެރ ަދްށ ަމާޤަމަކށް ުމަވްއޒުަފ ބަދުަލުކުރްނ .4

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް ރިޢާޔަތްކުރުމުން އެނގެން   19އިސްވެބަޔާންކުރެވިފައިވާ ާޤނޫނުގެ  ހިމެނޭކަން

 އެވެ. ކުރެވެއޮންނަކަން ފާހަގަ

މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން އެފަރާތަށް ނޯޓިސް ދިނުމަށްފަހު ނުވަތަ ނޯޓިސްގެ މުއްދަތަށްވާ   9.3

)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ   2008/2ފައިސާ ދިނުމަށްފަހު އެފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ ާޤނޫނު ނަންބަރު  

 ؛ވަނަ މާއްދާގައި 21ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ އެގޮތުން  ،ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުންކަމާއި 21

އޭނާގެ   ވެސް  އެޅުމަށްފަހު  ފިޔަވަޅު  ރަނގަޅުކުރުމަށް  މިންގަނޑު  އަޚުލާޤީ  ނުވަތަ  ޤާބިލުކަން  މަސައްކަތުގެ  ]މުވައްޒަފުގެ  

ވާ އޭނާގެ ޒިންމާ އަދާނުކުރާކަމުގެ  މަސައްކަތުގެ އަޚުލާޤާއި ނުވަތަ އޭނާ ވަޒީފާއަދާކުރާ ތަން ރަނގަޅުގޮތުގައި ހިންގުމާ ގުޅިފައި 

 އެކަށީގެންވާ ސަބަބަކާ ލައިގެންމެނުވީ، ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ މުވައްޒަފަކު އޭނާގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.[ 

 

ވަނަ   21)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  2/ 2008ާޤނޫނު ނަންބަރު  ބަޔާންކުރެވިފައިވާއިރު،  މި ޢިބާރާތުން

އަޚްލާީޤ   މަސައްކަތުގެ  ނުވަތަ  ާޤބިލުކަން  މަސައްކަތުގެ  މުވައްޒަފެއްގެ  ރިޢާޔަތްކުރުމުން  މާއްދާއަށް 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު    19މިންގަނޑު ރަނގަޅު ކުރުމަށް އިސްވެބަޔާންކުރެވިފައިވާ ާޤނޫނުގެ  

ސް، މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ އަޚްލާުޤ ނުވަތަ މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެޅިނަމަވެ



 މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
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ާޤބިލުކަން އެ މުވައްޒަފުގެ ކިބައިގައި ނެތުމަކީ މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ނިންމުމުގައި ޢަދުލުވެރި  

 . ުނަވަތ ެއކީަށެގްނާވ ސަަބބަުތެކއަްކްނ ެއނޭގަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ

ނަންބަރު   9.4 ާޤނޫނު  ވަކިކުރެވޭނީ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ދިނުމަކާނުލައި  )ވަޒީފާއާބެހޭ    2008/2ނޯޓިހެއް 

ގެ   ގައި    23ާޤނޫނު(  )ހ(  މާއްދާގެ  އެ  އެގޮތުން،  ޙާލަތުތަކުގައެވެ.  ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  މާއްދާގައި  ވަނަ 

 ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ،  

ދިނުމަކާނުލައި، ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތެއް އޭނާގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ، އޭނާގެ މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤު އެކަށީގެން  ]ނޯޓީހެއް  

އޭނާ ވަޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމަކީ، އެކަށީގެންވާ ހަމަތަކަށް ބަލާއިރު، ކުރެވޭނެކަމެއްކަމަށް ވަޒީފާދޭފަރާތަށް ނުފެންނަ  ،  ނުވުމާއެކު

 އެވެ.[ ޙާލަތުތަކުގަ 

 ފައިވަނީ، ށްވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮ 23އަދި ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ 

]މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތެއްގެ މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤު އެކަށީގެންނުވާކަމަށް ބެލެވޭނީ  

 އަންނަނިވި ޙާލަތުތަކުގައެވެ. 

 ؛އިތުރަށް ބެހެއްޓުމުން ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނަށް ގެއްލުންތަކެއް ލިބިދާނެކަމަށް ފެނުން ވަޒީފާގައި  (1)

 ޚިޔާނާތެއް ވެފައިވުން.[   (2)

ވަޒީފާއާބެހޭ   ވަކިކުރެވޭނެކަމަށް  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ދިނުމަކާނުލައި  ނޯޓިހެއް  ކަމާއި،  މިފަދައިން 

 )ހ( އާއި )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް ބެލެވޭނެ  ވަނަ މާއްދާގެ  23ާޤނޫނުގެ  

ނަންބަރު  ކޯޓުގެ  އެ  ނިންމާފައިވާ،  ކޯޓުން  ސުޕްރީމް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ތަފްޞީލުކޮށްދެމުން  ޙާލަތްތައް 

2014/SC-A/27    ްއިސްމާޢީލް މަސްޢޫދު ވ. ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަނ(

ރިޕޯޓުގެ    (ލިމިޓެޑް  ނިމުނުގޮތުގެ  ަޝރީޢަތް  ނުކުތާގައި   33އަދި    32ަޤިޟއްޔާގެ  ވަނަ 

 ، ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި ބުނެފައިވާ    23'ނޯޓިސްނުދީ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ، ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  

 ދުލުވެރި ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް ބެލެވޭނީ ދެ ހާލަތެއްގައެވެ. އެއީ: ފަދައިން އަދުލުވެރި ސަބަބެއް އޮވެގެންނެވެ. އަ



 މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
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(i)  .ްފާޅުކަންބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލެއް ކުރުނ 

(ii)  .ްޚިޔާނާތެއް ވެފައިވުނ 

ޢަމަލަކީ   ޣައިރުސުލޫކީ  ވަޒީފާއިން    (misconduct)ކޮންމެކޮންމެ  ދިނުމެއްނެތި  ނޯޓިސް  މުވައްޒަފަކު  ޢަމަލެއްގެ ސަބަބުން  އެ 

  23ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުއްދަކުރާ ކަމަކަށް ނުވެ ހިނގައިދާނެއެވެ. ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ    23ވަކިކުރުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  

ވަކިކުރުން ހުއްދަވާނީ މުވައްޒަފުކުރި އަމަލަކީ ފާޅުކަންބޮޑު    ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ނޯޓިސް ދިނުމެއްނެތި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން 

ވާނަމައެވެ. އެ އަމަލަކީނޯޓިސް ދިނުމެއްނެތި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން    (gross misconduct)ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލެއް   ކަމަށް 

މުވައް  ބެލެވޭނީ،  އަލަމެއްކަމަށް  ޣައިރުސުލޫކީ  ބޮޑު  ފާޅުކަން  ހުއްދަވާފަދަ  ދެމެދުގައި  ވަކިކުރުން  ފަރާތުގެ  ދެ  އަމަލަކީ  ޒަފުކުރި 

  އޮންނަންޖެހޭ ވަޒީފާގެ ގުޅުން އެއްކޮށް ކެނޑޭ މިންވަރުގެ ސީރިއަސް އަމަލެއް ކަމަށް ވާނަމައެވެ. މުވައްޒަފުގެ ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލަކީ 

( އެ ކަމަކީ  2ށް ވާނަމަ، ނުވަތަ ) ( ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ޖައުހަރީ ޝަރުތަކާ ޚިލާފުކަމެއް ކަމ1ަ) 

އި  ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި މުވައްޒަފާއި ދެމެދުގައި އޮންނަ ވަޒީފާގެ ގުޅުމުގައި ހިމެނޭ އޮންމެ މައިގަނޑު ސިފަކަމަށްވާ ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގަ 

ކީ އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާދޭ  ( އެ ކަމަ 3އޮންނަންޖެހޭ އިތުބާރު އަދި އަމާނާތްތެރިކަން ގެއްލޭފަދަ ކަމެއްކަމަށް ވާނަމަ، ނުވަތަ ) 

ފަރާތަށް އަދާކުރަންޖެހޭ ވަޒީފާގެ އިލްތިޒާމުތަކާ އަސާސީގޮތުން ނުވަތަ ސީދާގޮތެއްގައި ޚިލާފު ކަމެއް ކަމަށް ވާނަމަ، އެ ޢަމަލަކީ  

 ދާނެއެވެ.' ނޯޓިސް ދިނުމެއްނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ހުއްދަވެދާނޭ ފާޅުކަންބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ ޢަމަލެއް ކަމަށް ބެލެވި 

ިޢ       ަވިކޮކށަްފިއވީަނ  މި  ަފާރްތ ަވޒާީފިއން  )ސަާދ(    14ާބާރތްުނ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވިއުރ، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި 

ެއނގްެނ ޮއްނާނީތ،    ، އިަދ އެ ުމއަްދަތްށވާ ަފިއާސެވްސ ިދުނަމށްފުަހަކްނިދުނަމށްފުަހ  ެހްއޯނިޓުދވުަހެގ  

ަވިކޮކށަްފިއަވީނ   ަވޒާީފިއްނ  ަންނަބުރ  ާޤޫނއަެފާރްތ  ެގ    2/ 2008ުނ  ާޤޫނުނ(  ަވަނ    21)ަވޒާީފާއބޭެހ 

 ަދުށްނަކަމށް ުބަރެވެވއެެވ. ާމއާްދެގ  

ހަީޤަޤތުގައިވެސް މައްސަލަ   ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ މަާޤމުން އެފަރާތް ވަކިކޮށްފައިވަނީ .10

މެދުވެރިގެންތޯއާއި ސަބަބުތައް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ފަރާތުން  ައޙާްލީޤ    ،ރައްދުވި  ަމަސްއަކތެުގ  އަެފާރުތެގ 

އެފަަދިއން    ، ިމްނަގނުޑ ަރނަގުޅުކުރމަށް ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތން ިއޞާްލީޙ ިފަޔަވެޅއް ައޅަާފިއވޯޭތާއިއ

 ައްނަނިނިވ ކްަނަކްނ ފަާހގުަކެރެވެއެވ.  ،  ނީ ެއަކީށެގްނާވ ަހަމައުކނޯްތ ބާަލިއުރިއސާްލީޙ ިފަޔަވުޅ ައޅަާފިއަވ



 މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
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ެއއަްބްސވަުމްށ   10.1 ަވޒާީފެގ  ވަެފިއާވ  ެދމެދު  ަފާރާތ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަފާރާތއި،  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

  ަކން ެއނެގްނ ޮއްނަނކާަމިއ،    2021ެއްޕރްީލ    26ބާަލިއުރ، ިމ ެއްއަބްސުވން ހަދަާފިއާވ ާތީރަޚީކ  

ަވީޒ ަހަމޖެހަިފިއަވީނއަެފާރްތ  އާަދުކުރަމށް  ެމޭނޖެަރްއެގ  ެއިސްސަޓްނ  ފާ  ިރޯސަސްސ  ިހުއަމން  ޓް 

އާަދުކަރންޖޭެހ    ަކާމިއ، ަގިއަމާޤުމ ަވޒާީފ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ގޮތަުގިއ    ”work site“ަމްއސަަލ  ެގ 

ޭކަޓިރްނގ"   ިއންފަްލިއޓް  "މްޯލިޑްވސް  ެއްއަބްސުވަމކީ    ަކމިާއ، ަބާޔްނކޮށަްފިއަވީނ  )އެެކްއ(    1މި 

ެއްއަބްސުވުމެގ ުމއަްދތު ހަަމާވ  ހަދަާފިއާވ ަވޒާީފެގ ެއްއަބްސުވެމްއަކާމިއ،    ްށއަަހުރ ުދވުަހެގ ުމއަްދަތ

 ަހަގކެުރެވެއެވ. ކްަނ ެއނެގްނ ޮއނަްނަކްނ ާފ  2022އްެޕރްީލ    25ާތީރަޚީކ  

ަބާޔްނކޮށަްފިއަވީނ،   10.2 އްެއަބްސުވުމަގިއ  ިމ  ގުޮތަގއި  ުއޫޖަރިއެގ  ދޭެވ  ަފާރަތށް  ުހށެަހޅި        ަމްއސަަލ 

USD 1500    ،ކާަމިއ ޑަޮލުރ(  ެއެމިރާކ  ަފްސަސޭތަކ  ާޗްޖ،  )ެއއާްހްސ  މްޯލިޑްވްސ  ަސރިވްސ 

)ަވޒާީފާއބެހޭ ާޤޫނުނ( ގެ ދުަށްނ    2/2008ާޤޫނުނ ަނނަްބުރ    ީސ ާއިއ، ޕިޮލ  ިއންފަްލިއްޓ ޭކަޓިރްނެގ

ަވނަ މާއާްދަގިއ ަސރިވްސ ާޗާޖއި ުގިޅގްެނ    5.9.1ެއްއަބްސުވުމގެ  ިލޭބެނަކަމށް ބާަޔްނޮކށަްފިއާވިއުރ،  

 ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ ަކްނަކމްަށ ބާަލިއުރ،  

“Every employee who works at a hotel or resort property of MIC is entitled to a 

share of the service charge collection distributed by MIC in accordance with the 

Employment Act and as provided. The service charge collected by MIC during the 

preceding month will be distributed equally among the employees before the end of 

the current month.” 

ިރޯސެޓއަްގިއ  ަބާޔްނޮކށަްފިއާވމިފަަދިއްނ   ުނަވަތ  ޮހޓެަލްއަގިއ  ަފާރުތެގ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަކާމއި، 

ިލޭބެނަކަމްށ   ާޗްޖ  ަސރިވްސ  ުމަވްއޒަަފަކްށެވްސ  ޮކްނެމ  ބާަޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ  ަމަސްއަކްތުކާރ 

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ.



 މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
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ަބޔްާނ   10.3 ވަޒާީފ  ަފރުާތެގ  ުހށެަހިޅ  އަެފރާތެުގ    (job description)ަމްއސަަލ  ބާަލިއުރ،  އްަށ 

 ަމްޞއިޫލްއަޔުތަތުކެގ ެތޭރަގިއ ބާަޔްނޮކށަްފިއަވީނ،  

“To assist the Human Resources Manager and ensuring all functions and processes 

of the HR department in MIC, MIK, HIH and MPI. To take full responsibility of 

HR Operation in the absence of HR Manager” 
 

ަފާރުތަމްއސަަލ  އެެހްނަކުމްނ  މިފަަދިއްނަކާމިއ،   ަރއުްދިވ    މްަޞއިޫލްއަޔަތީކ، ގެ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

ިހްނާގ   ަދުށްނ  ިކަޗްނ،  ުކނުްފީނެގ  ިއންފަްލިއްޓ  މްޯލިޑްވްސ  ޭކަޓިރްނގ،  ިއންފަްލިއްޓ  މްޯލިޑްވްސ 

ގެ އްެޗ.ާއުރ ޑާިޕްޓަމނުްޓން ުކާރ އެނެްމާހ  ައއެިލްންޑ ހޮޓްެލ އަދި މަޑުިފިށ ްޕަރިއެވޓް ައއެިލްންޑ  ުހޅެުލ

ިހުޔމްަނ  ުއިހ  ުކުރާމއި، ްއ  ްތަތަމަސްއަކ ޯފުރޮކށިްދުނާމިއ،  އީެހތިެރަކްނ  ެމޭނަޖަރްށ  ިރޯސްސ  މްަނ 

ެނތް ހަާލެތއަްގިއ ެއްޗ.ާއުރެގ ޮއަޕޭރަޝނަްތކެުގ ިޒްނާމަތއް ެނުގްނަކން ެއނގްެނ    ިރޯސްސ ެމޭނަޖުރ

ހުޅުލެ   އެެހްނަކުމްންނަނަކާމިއ،  ޮއ އިަދ  ައއެިލްނޑް  ްޕަރިއެވްޓ  ަމޑިފުށި  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ    ަމއްސަަލ 

ަމަސްއކްަތަތއް  ައިއ ުގުޅނުްހިރ  ެއޗް.ާއާރިއ  ޮހޓްެލެގ  ެއނެގްނެލްންޑ  މިާއ،  އްޮނަކ  ކަުރްނޖޭެހަކްނ 

  އަެފާރުތެގ ިޒްނާމަތއް ިއުތރްަށ ވަޒާީފ ަބާޔުނަގއި ތްަފޞުީލޮކށްދީފިައާވިއުރ، ޭއެގ ެތޭރަގިއެވްސ ޮހޓްެލ

ުގުޅނުްހިރ ޖޭެހަކްނ  ުމަވްއޒުަފްނާނ  ުކަރްނ  އަެފރުާތްނ  ދަޭހވާފަަދިއްނ  ަމަސްއަކްތަތްއ   

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ.   ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ

 ަވަނ ާމއާްދައްށ ބާަލިއުރ،   15.1.1ވަެފިއާވ ަވޒާީފެގ ެއްއަބްސުވުމެގ    ދަެފާރުތެގ ެދމުެދަގިއ 10.4

“Your employment may be terminated by MIC prior to the end of your employment 

period of 1 (one) year by giving written a notice of 14 (fourteen) days.” 



 މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
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ުހެގ ުމއަްދުތ ަހަމުވުމެގ  ަވ)ެއކްެއ( އަަހުރ ުދ  1ްނ  ަބާޔްނޮކށަްފިއާވަކާމިއ، ިމ ާމއާްދަގިއާވޮގުތމިފަަދިއްނ  

ުކިރްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކަރްނ ަމއްސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ިންނަމއިިފަނަމ،  

ިމ    ޮއްނަނކާަމިއ، ެއނެގން    ްނދްޭނޖޭެހެނަކ)ސަާދ( ުދވުަހެގ ނޯޓެިހްއ    14ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތްަށ  

ަމްއސަަލިއަގިއ ަމްއސަަލ ުހށަހިެޅ ަފާރތް ަވޒާީފިއން ަވިކުކުރމެުގ ުކިރން އަެފާރަތށް ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ  

ދެމުެދަގިއ    14ަފާރުތްނ   ޮއްނަނަކާމއި، ދަެފާރުތގެ  ެއނގްެނ  ދަީފިއާވަކން  ޯނޓެިހއް  ުދވުަހެގ  )ސަާދ( 

 ާލިއުރ، ަވަނ ާމއާްދއްަށ ަބ  15.1.4ެއްއަބްސުވުމެގ    ވަެފިއާވ ަވޒާީފެގ

“If written notice of resignation or termination of employment is given either by 

yourself or by MIC, MIC reserves the right to either to require you to continue to 

perform your duties under the Job Description during the notice period, or not 

undertake any duties and exclude you from any premises of MIC’s properties during 

the notice period. In either case, MIC shall continue to pay your salary and provide 

all other benefits during the notice period.” 

ިދްނ   އަެފާރތްަށ  ަވިކޮކށް  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރތް  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކާމިއ،  މިފަަދިއްނ 

“TERMINATION OF EMPLOYMENT”    ް2021ިޑެސނަްބުރ    30ިލުޔމަުގިއ އަެފާރތ  

ާފ  ިއްނ ެފިށެގްނ ަވޒާީފއްަށ ާޙޟުިރާވްނ ުނޖޭެހެނަކަމާށިއ، އުެދވަަހީކ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވީޒ

ެއްނެމ ފުަހ ުދވުަހެގ ޮގުތަގިއ ބެެލޭވެނަކަމާށިއ،   ުމއަްދުތ    14އާަދުކިރ  )ސަާދ( ުދވުަހެގ ޯނިޓސް 

ހާަދެނަކަމށް ަހވާލެާދުވުނ    " ަފިއންަލ ޭޕަމްންޓ"   )ހެަތްއ( ުދވުަހެގ ެތޭރަގިއ   7ަހަމާވ ާތީރުޚން ެފިށެގން  

 ިލުޔުމަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ.

ަމއްސަަލ ަރއުްދިވ ުކނުްފީނެގ ެޖެނރްަލ  ަގިއ    2021ޮނެވްނަބުރ    09ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ   10.5

ބާަލިއުރ،  ެމޭނަޖުރ   ީއެމއްިލައށް  ޮފުނވާފިައާވ  ަވޒާީފާއ ްސީޓްވއްަށ  ާތީރުޚން    އަެފާރްތ  ުގުޅނު 

ެނކަަމާށިއ، ަނަމެވްސ ިމަކމްަށ ަމއްސަަލ  ަސރިވްސ ާޗުޖެގ "ފޯޮލ ައްޕ" ައަކްށ އެދަިފިއާވެވްސ  ެފިށެގްނ



 މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
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އެެދޭވ   ުކނުްފިންނ  ަމއްސަަލ  ދަީފިއުނާވަކަމަޖާވެބްއ  ަރއުްދިވ  މާިހުރެވްސ  ާށިއ،  ަފާރަތީކ  ުހށެަހިޅ 

ްޕަރިއވްެޓ ައއެިލްންޑ   މްޯލިޑްވްސ ިއންފަްލިއްޓ ޭކަޓރްިނގ، ުހޅުލެ ައއެިލްނޑް ޮހޓެލް އިަދ މަޑުިފށި 

ުކާރ ަފާރެތްއަކމްަށވަެފިއ، އަެފރަާތށް    ަތްއ އާާރިއ ުގުޅނުްހިރ ަމަސްއކްަތ. އިަދ ީސޕޭްލން ާޓިމންަލެގ އްެޗ

 ަސރިވްސ ާޗްޖ ނިުލުބަމީކ ިއންސެާފްއ ޫންނަކަމްށ ަބާޔްނކޮށަްފއާިވަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ޯފުމަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ ޮގުތަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ   10.6

ާޗްޖ ަސރިވްސ  އަެފާރތަށް  ަވނީ  ުގިޅެގން  ަފާރްތ  އެކާަމ  ނުލޭިބތީ،  ަޝުކާވ  ަތުކާރުރކޮށް   

  ްސީޓްވ،    ކުނުްފީނެގ ެޖނރްަލ ެމޭނަޖރ ަގިއ  2021  ޮނެވްނަބުރ  10ުހށަަހޅަާފިއަކަމާށިއ، ެއގުޮތްނ  

"ޯކަޕޭރްޓ އީޮފްސ" ަގިއ ަމަސްއަކތުްކާރ  ،  ޮފުނވަާފިއާވ ީއެމއްިލައްށ ބާަލިއުރ  ަފާރަތްށ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ

  ަކމަށިާއ،ަފާރްތަތކްަށ ަސރިވސް ާޗްޖ ނިުލޭބެނަކަމާށިއ، އަެފާރތަްތުކގެ މާުސަރ މާިހުރ ބުޮޑޮކށަްފިއާވ

ެއްމައއީިސ ްގޫރްޕަކަމާށިއ، އިަދ އަެފާރުތގެ    ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަމަސްއަކްތުކަރްނޖޭެހ ަތަނީކ

ަކަމާށިއ،    ައީކ  ”CO“  ަކަމްށާވެލވްެލ ެލވްެލ"  ެއްޗ "ޯކަޕޭރްޓ  ެމޭނަޖެރްއެގ  . އިެސްސެޓްންޓ  ާއުރ 

)ެއއާްހްސ ުދިއަސްއަތ ެއެމިރާކ ޑަޮލުރ( ަކަމާށއި، ަނަމވްެސ    USD 1,200ައީކ    ”cap“ުމާސަރިއެގ  

ަފާރަތށް   ުހށެަހޅި  ަސޭތަކ )އެއާްހްސ    USD 1,500ަމްއސަަލ  ޑަޮލުރ(   ަފްސ    ެއެމިރކާ 

ޯކަޕރްޭޓ  ާދެގްނެދުމްނ ތްަނަކަމްށވީާތ،    ”multi-unit“  ުކނުްފީނެގއޮފަީހީކ  ަކަމާށިއ،  ެމޭންޖުކާރ 

 ްށ ަބާޔްނކޮށަްފިއެވެއެވ. ެގ ަސރިވްސ ާޗޖް ިދުނަމީކ ޢަދުުލެވިރ ޮގަތަކށް ނާުވެނަކަމެއްޗ.ައިއ.ެއްޗ

ަގިއ ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތން ެކީރ ކިޔާ ަފާރަތަކށް ޮފުނވަާފިއާވ ީއެމއިލަްއްށ    2021ިޑެސނަްބުރ    19 10.7

ތާަފތުުކ މުެދަގިއ  ުމަވްއޒުަފްނެގ  ެއކި  ިދުނުމަގިއ  ާޗްޖ  ަސރވްިސ  ުކނުްފިނން  ުރްނ  ބާަލިއުރ، 

ާއިއ،    ެގްނުގޭޅަކުމެގ ިރޯޕުޓެގ  ަޝުކާވ  ްސޓްީވެގ    10.6ިމ  ފަާހަގޮކށަްފިއާވ  ަނނަްބުރަގިއ  ަވަނ 

ުކންފީުނެގ    ަފާރްތ   ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅީއެމއްިލެގ ޮކްނެމ ުނކާުތައަކށް ަރއްދުދަީފިއާވަކްނ ެއނޭގަކާމިއ، 

ުކަރްނޖޭެހ  4 ަމސްައަކްތ  ަތެންއެގ  ނުދުިނަމީކ  ިއ ާށަކަމ)ަހަތެރއް(  އަެފާރަތްށ  ާޗްޖ  ަސރިވްސ   ،

ންޫނަކަމާށއި،   ޮގެތްއ  ާޗޖް    ”Corporate Office“ޢަދުުލެވިރ  ަސރިވސް  ުމަވްއޒުަފްނންަށ 



 މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
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ާއުރ ެމޭނަޖަރްށ ަސރިވްސ ާޗްޖ  . އްެޗ، އަަލްށ ަވޒާީފައށް ުނުކތް  ނިުލޭބެނަކަމްށ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވއުިރ

ެއްޗ ިލޭބަކަމާށިއ،   ޮހޓްެލެގެވްސ  . ުކނުްފީނެގ  ައއެިލްންޑ  ުހޅެުލ  ިހްނާގ  ަދުށްނ  ުކނުްފީނެގ  ާއަރީކ 

ަފާރްތަކަމާށިއ، ުހޅެުލ ައއިލްެންޑ ޮހޓްެލ އްަށ ަވިކ  ެގެއްޗ.ާއުރ ްނ ުމަވއްޒެަފްއ  ަކްނަކްނ ބަލަަހްއޓާ 

ައއެިލްންޑެގާއުރ  . ެއްޗ ްޕަރިއެވޓް  ަމޑިފިުށ  ހަަމަޖްއސަާފިއުނާވަކަމާށިއ،  - "ޕީްރ  ަމަސްއަކްތުކުރމްަށ 

ޮގުތަގިއ   ާޗުޖެގ  ަސރިވްސ  ޑަޮލުރ(    USD 300ޯއަޕިންންގ"  ެއެމިރާކ  )ިތްނސޭަތަކ 

ެއްޗަހަމަޖްއސަާފިއާވަކަމާށިއ،   ަމަސްއަކތަްތއެްވްސ. ެއތުަނެގ  ފާަރުތްނ  ާއުރ  ުހށެަހިޅ    ަމްއސަަލ 

ަނީކެވްސ ުހޅެުލ ައއެިލްންޑ  ުމަވްއޒުަފްނ  ގަިނަމާށިއ، ަފިއޭންންސ ިޑޕާޓަްމްނުޓަގިއ ަމަސްއކްަތުކާރ  ުކާރަކ

ަމަސްއަކތުްކާރ   ައއެިލްނުޑެގ  ްޕރިައެވްޓ  ަމޑިފިުށ  އިަދ  ިކަޗްނ  ިއންފަްލިއްޓ  މްޯލިޑްވްސ  ޮހޓްެލ، 

ށް ިމ ީއެމއްިލަގިއ  ނުލޭިބަކަމއެެހްނަނަމެވްސ އަެފާރްތަތކްަށެވްސ ަސރވްިސ ާޗްޖ  ަފާރްތަތެކްއަކމާަށިއ،  

 ަބާޔްނކޮށަްފިއެވެއެވ. 

އްޮފ    ަގިއ  2021ިޑެސްނަބުރ    29  ެއޮގުތްނ 10.8 ޯބްޑ  ުކނުްފީނެގ  ަފާރުތްނ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ 

ބާަލިއުރ،   ީއެމއްިލައްށ  ޮފުނވަާފިއވާ  ިރޯޕުޓެގ  ަޑިއެރްކަޓރްސައްށ  ިމ  ަފާރުތްނ  ުހށެަހިޅ  ަމއްސަަލ 

ީއެމއްިލ    10.7ަންނަބުރ   ަހވާލާދަީފިއާވ  ެއްޗަގިއ  ުކނުްފީނެގ  ޮފުނިވަކްނ  ެމނަޭޖރު . ެކީރައްށ    ާއުރ 

ރާިފުއާއ ިހްއާސޮކށަްފިއާވެނަކަމާށިއ، ސަަބަބީކ އެފާަރްތަތުކްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ފާަރްތ  ުމަޙްއމުަދ އީަލ  

ާއުރ ެމނަޭޖުރ  . ެއ ީއެމއްިލއަށްފުަހ ުކނުްފީނެގ ެއްޗ  ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރުމެގ ަމަސްއަކްތ ުކާރީތަކމާަށިއ، 

ިންނާމ، ެއއަްބްސވަުމްށ    ުރަމްށަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރތާ ަބއްދުަލޮކްށ، ަވޒާީފެގ ެއއަްބްސުވން ބަދުަލުކ

“addendum”    ،ެއްއ އުިތުރކްޮށ، އަދި ަވޒާީފ ބާަޔަންށެވސް ބަދުަލަތެކްއ ެގެނސް ުހށެަހިޅަކމާަށިއ

  ސިޮއުކުރަމްށ ަމްއސަަލ ހުށެަހޅި ަފާރުތްނ އްިނާކުރޮކށަްފިއާވެނަކމަށިާއ،   ިލުޔނަްތުކަގިއ ަނަމެވްސ ެއ  

ުކނުްފ ަނގަާފިއަވީނ  ަވޒާީފައށް  ެއްޗ  4ީނެގ  އަެފާރްތ  ަތެންއގެ  ގުުޅނުްހިރ  . )ަހަތެރްއ(  ާއާރިއ 

ަޙްއުޤާވ   ަފާރަތްށ  ުހށެަހިޅ  ަމއްސަަލ  ެއ  ަމަސްއަކްތުކުރަމްށަކަމށިާއ،  ނެުދިންސ  ާޗުޖ  ަސރިވްސ 

ަފރަާތްށ   ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ގުޅެިގްނ  ެއަކާމ  އްިނާކުރުކާރަކަމާށިއ،  ޮސިއުކުރމަށް  ިލުޔްނަތުކަގިއ 



 މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
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ިސސަްޓްމެގ ެއކެްސްސ    ”HRIS“މްޯލިޑްވްސ ިއންފަްލިއްޓ ކަިޗން ިފަޔަވިއ، އެެހން ުހރާިހ ަތެންއގެ  

ިޅ ަފރަާތީކ މްައސަަލ ަރއުްދިވ ުކނުްފީނެގ ުހރާިހ  ަނަމެވސް ަމްއސަަލ ުހށެަހަކނޑާލަާފިއާވަކަމާށިއ،  

ަފާރްތަކަމާށއި،   ”payroll“ުމަވްއޒުަފްނެގ   "ެއްނަޓރުކާރ"  ިސްސަޓަމށް  ްޕރަޮފއްިލ    29  އިާއ 

ާއރު ެމޭނަޖުރ ރިާފުއ  . ަވނަ ުދވުަހ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރްާތ އޮފީހަށް ައުއަމށް ެއްޗ  2021ިޑެސްނަބުރ  

 ”addendum“ުކިރްނ ަހވާލެާދުވުނ ެއްއަބްސުވުމެގ  އޮފަީހްށ ިދުޔުމްނ    ެއްނުގާމ ުގިޅެގްނ އަެފާރްތ

ޮސިއުކރަުމްށ   އުެދމްުނ ަވޒާީފ ަބާޔުނަގއި  ަބޔުާނަގިއ ޮސިއުކަރން  ާއިއ ބަދުަލެގެނސަްފިއާވ ަވޒާިފގެ 

ަނަމެވްސ،   ަމްއސަަލ  ”addendum“ެއްއަބްސިވ  ެންތަކްނ  ޮސިއުކެރެވން  ފާަރތް   ަގިއ    ހުށެަހިޅ 

ައްނގަާފިއާވެނަކަމާށިއ،   ެމޭނަޖަރށް  ަސެއްޗ.ާއުރ  ެއއަްބްސުވުމަގިއ  އެ  ުގޭޅ  ަސަބބީަކ  ާޗާޖ  ރިވްސ 

ާމއާްދަތްއ ުއިނކޮށަްފިއާވީތަކމާަށއި، އެ ިލުޔުމަގިއ ޮސިއުކަރން ެދކުޮޅ ހުެދުމްނ ަވޒާީފިއން ަވިކުކިރކުަމެގ  

 ިލުޔްނ ދަީފިއާވަކަމްށ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތން ފަާހަގޮކށަްފިއވެެއެވ. 

ށެަހިޅ ަފރަާތށް ދަީފިއާވ  ަގއި ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ުކނުްފިންނ ަމްއސަަލ ުހ  2021ިޑެސްނަބރު    22   10.9

“FIRST ADDENDUM TO THE EMPLOYMENT AGREEMENT”    ްިލުޔަމށ

ބަދުަލަތަކީކ   ބާަލިއުރ ެގެނވަިފިއާވ  ޮގެތްއަގއި                        ަމިއަގނޑު 

“PARTICULARS OF EMPLOYER”    ެގ“Work Sites under MIC Group” 

ަމއްސަަލ  ިހެމޭނޮގަތށް ބަދުަލުކުރާމިއ،    (MIK)ެގ ަދުށން ަހަމެއަކިނ މްޯލިޑްވސް ިއންފަްލިއްޓ ިކަޗްނ  

ިކަޗްނ   އިންފަްލިއްޓ  މްޯލިޑްވްސ  ަތްނ  ަމަސްއކްަތުކރްަނޖޭެހ  ަފާރްތ  ައްށ    (MIK)ުހށެަހިޅ 

ާމއާްދަތްއ  ބަދުަލުކުރާމިއ،   ުގުޅނުްހިރ  ާޗާޖިއ  ުއިނުކުރމިާއ، ަސރިވްސ             ެއްއަބްސުވުމްނ 

“Job Description”  އިަދުއްނަކާމިއއްަށ ބަދުަލެގަނ ،  “addendum”   ަގއި ބާަޔްނކޮށަްފިއާވޮގުތްނ  

ެއްއަބްސވުުމެގ ަވޒާީފެގ  ހުެދުނ  ުފަރަތަމ  ެދމުެދަގިއ  ހުެދުނާމއާްދ  ދަެފާރުތެގ  ފުަހްނ         ައާކިއ، 

“First Addendum”  ފުަހްނ ހުެދނު    ުގިޅެގން އުފޭެދ ޚިލެާފްއަގިއ  ައާކަބާޔްނުކާރ ާމއާްދިއ  ަގ    

“First Addendum”   ،އްަށ ިއްސަކނެްދޭވެނަކަމާށިއ 
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“and except to the extent amended, altered, or revised by these terms, the 

Employment Agreement shall remain in full force and effect.” 

ބަދުަލަތްއ    ާއ ގިުޅެގްނ ައްނަނ   ”addendum“ފުަހްނ ބަދުަލ ެގެނުވުނ  މިފަަދިއްނ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވތީ،    

ބަދެަލްއ ުނެގްނަނަކްނ ެއނެގްނ ޮއްނަނަކމިާއ، ިމ    ެއްއެވްސ  ްށިފަޔަވިއ، ުކިރްނ ހުެދުނ ެއްއބްަސުވަމ

“addendum”  ޮސިއކޮށަްފިއުނާވަކ ަފާރުތްނ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ތީިރަގިއ    ާމިއ، ަގިއ  ިލުޔުމެގ  ިމ 

 އަތުލުިޔުމްނ ިލޔަެފިއާވ ޯންޓކެޮޅްއަގިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ  

“I am not agreed to sign the Addendum as from Corporate function moved to MIK 

and service charge entitlement also removed. I will not signing any addendum until 

my service charge remuneration settled and my original contract ends on April 2022.” 

 މިފަަދިއްނ ަބާޔްނޮކްށ އެ ޯންޓގެ ަކިއީރަގިއ ޮސިއޮކށަްފިއާވަކްނ ެއނެގްނ ޮއްނަނަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

ދަީފިއާވ    2021ިޑެސނަްބުރ    22 10.10 ަފާރތަށް  ުހށެަހިޅ  މްައސަަލ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަގއި 

“AMENDED JOB DESCRIPTION”    ަފރުާތެގ ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ބަލިާއުރ،  އްަށ 

އްަށ ބަދުަލޮކށަްފިއާވަކާމިއ، ަމަސްއކްަތުކާރ ަސިއްޓ މްޯލިޑްވްސ ިއންފަްލިއޓް ިކަޗްނ    ”D1“  ، "ްގޭރްޑ" 

(MIK)   ،ައށް ބަދުަލޮކށަްފިއާވކާަމިއ، އަެފާރްތ އާަދުކަރްނޖޭެހ މްަޞއިޫލްއަޔުތަތުކެގ ގުޮތަގިއ 

“To assist Human Resources Manager ensuring all functions and processes of the 

HR department in Maldives Inflight Kitchen (MIK). To take full responsibility of 

HR Operation MIK in absence of HR Manager.” 

)ަހަތެރއް( ތެަންއެގ    4ުކީރެގ ވަޒާީފ ަބޔުާނަގިއ    މިފަަދިއްނ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކން ެއނެގްނ ޮއްނަނަކާމއި، 

ަވޒާީފެގ  ުގުޅނުްހރި    ިއާއާރ. ެއްޗ އާަދުކަރްނޖޭެހަކން  ަފާރްތ  ހުށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ިޒނާްމަތްއ 

ްލޑްިވްސ ިއންފަްލިއްޓ ިކަޗން، މްޯލޑްިވްސ  ަމްޞއިޫލްއަޔުތަތުކެގ ެތޭރަގިއ ބާަޔްނޮކށަްފިއާވަކާމިއ، ެއީއ ޯމ
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ޮހޓްެލ ައއެިލްންޑ  ުހޅެުލ  އިަދ  ައއެިލްނޑް  ްޕަރިއވްެޓ  ަމޑުިފިށ  ޭކަޓިރްނގ،  ެގ  ިއންފަްލިއްޓ 

ަވޒާީފެގ    ަނަމެވްސ   ަމަސްއަކްތަތްއަކާމިއ،  ެގެނުވނު  ފާަރްތ    ބާަޔުނަގިއބަދުަލ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ 

ިކަޗްނ   ިއންްފަލިއްޓ  މްޯލިޑްވްސ  ަހަމެއަކިނ  ަތަނީކ  ކުަމަގިއ    (MIK)ަމަސްއަކްތުކަރްނޖޭެހ 

ބާަޔްނކޮށަްފިއާވ ަކްނަތއަްތުކގެ  ެގ ގުޮތަގިއ    ”Job Summary“ެވސް  ަކނަޑައޅަާފިއާވަކާމިއ، ަނަމ

ްސޓުާފްނނާ ުގުޅނުްހިރކަަމށް  ޮހޓްެލެގ  މްޯލިޑްވސް ިއންފަްލިއޓް ޭކަޓިރްނގގެ ަމަސްއކްަތަތާކއި،  ެތޭރަގިއ  

ާމިއ، ިމ ިލުޔުމގެ ިތީރަގިއ ަމްއސަަލ ހުށެަހޅި ަފާރުތން  ެމޭނަކިހަމަސްއކްަތަތްއވްެސ    ުބަރެވޭވ ަބެއްއ

 ައުތ ިލުޔުމްނ، 

“I am not agreed to signed this JD as I am already Handling MIK as per initial 

JD.” 

 މިފަަދިއްނ ަބާޔްނކްޮށ ެއ ޯނުޓގެ ަކިއީރަގިއ ޮސިއޮކށަްފިއާވަކން ފަާހަގުކެރެވެއެވ.

ަމއްސަަލ    އާ ަހަމައްށ   2021ިއން ެފިށެގން ިޑސްެނަބުރ    2021އެޕްރްީލ  ށް  ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރަތ 10.11

ަމއްސަަލ  މެަހްއަގިއ  ޭޕ ސިްލްޕަތްއ ހުށަަހޅަާފިއާވިއުރ، ިމިއްނ ެއްއެވްސ    ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ދަީފިއާވ

 ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ަސރިވްސ ާޗްޖ ދަީފިއުނާވަކްނ ެއނެގްނ ޮއެވެއެވ.   ުހށެަހިޅ ަފާރތްަށ

މްައސަަލ  2021ިޑެސނަްބުރ    30 10.12 ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ދަީފިއާވ  ަގއި  ަފާރތަށް  ުހށެަހިޅ   

“FINAL PAY SETTLEMENT”    ،ޕޭރްޯލ" މެަހްއެގ ޮގުތަގިއ ޖަހަާފިއަވީނ  އްަށ ބާަލިއުރ"

ުޗއީްޓެގ    އަަހީރ  )ަސުއީވސް( ުދވަަހްށަކާމިއ،    24ުމސަާރ ދަީފިއަވީނ  ަކާމއި،    2022ަޖަނަވީރ  

ުޖމަްލ  ިހެމނެޭހްނ  ާއިއ ަރްސީމ ަބނުްދ ުދަވްސަތުކެގ ަފިއާސ    ަފިއާސާއިއ، އްޮފ ުދަވްސަތުކެގ ަފިއާސ

USD 1,421   )ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރަާތށް    )ެއއާްހްސ ަހތުަރ ަސޭތަކ ެއާކީވްސ ެއެމިރާކ ޑަޮލުރ

ޮސިއކޮށަްފިއުނާވަކްނ ެއނެގްނ އްޮތަނަމވްެސ،    ިމ ިލުޔުމަގިއ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ  ދަީފިއާވަކާމިއ، 
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ަބާޔްނކޮށަްފިއުނާވ އަެފާރުތްނ  ިލބަިފިއުނާވަކމަށް  ަފާރތްަށ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ަފިއާސ  ިމ  ތީ،  ިމ 

 ަފިއާސައީކ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ފާަރަތްށ ލިބަިފިއާވ ަފިއާސެއްއަކަމްށ ުބަރެވެވެއެވ. 

ާއރު ެމޭނަޖުރ މަުހްއމުަދ ރިާފުއ އްަހމުަދެގ  . ިމ ަމްއސަަލާއ ުގިޅެގން ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ުކނުްފީނގެ ެއްޗ 10.13

ސިްލޕަްތްއ  ސަެލީރ  ބާަޔާނިއ،  ަވޒީފާ  ެއްއަބްސުވާމިއ،  މިަތްނ    ަވޒާީފެގ  އުެދުމގެ  ްޓަރއިިބުއންަލެގ 

ުކނުްފިންނ  ަރއުްދިވ  އްަހމުަދާވިއުރ،  ުހށަަހޅަާފިއ  ަމްއސަަލ  ރިާފުއ  އަދުާކާރ    މަުހްއމުަދ  ަވޒާީފ 

ަބާޔްނކޮށަްފިއވީަނ   ައީކ  ަކާމިއ،    ”MIC group“ަސިއެޓްއަކަމްށ  ަކާމިއ،    ”CO3“"ްގޭރްޑ" 

ުކނުްފީނގެ ޕިޮލސީ ާއިއ ޤޫާނާނިއ  ަވޒާީފެގ ެއްއަބްސުވުމަގިއ އަެފރަާތްށެވސް ަސރިވްސ ާޗޖް ިލބީޭނ  

ަބާޔނޮްކށަްފިއާވަކާމިއ،  ެއްއޮގތްަށަކަމށް  ާރ   ަގާވއާިދ  އްަހމުަދެގިފމަުހްއމުަދ  ،  2021ޮއްކޓަޫބރު    ުއ 

  2022އިަދ ާމިރޗު  2022 ، ފުެބުރަވީރ2022، ަޖަނަވރީ 2021، ިޑެސނަްބރު 2021ޮނެވްނަބުރ 

ަތކްަށ ބާަލއުިރ، ޮކްނމެ މެަހްއަގިއެވްސ އެފާަރަތށް ަސރިވްސ ާޗޖު ދަީފިއާވަކްނ    ”Pay slip“ެގ  

ެއްއަބްސުވުމަގިއ   ޭޅ ާމއާްދ މަުހްއމުަދ ރިާފުއ އްަހމުަދެގެއނެގްނ ޮއްނަނަކާމިއ، ަސރވްިސ ާޗާޖިއ ުގ

  ޮގތްަށަކްނ ަވޒާީފެގ ެއްއބްަސުވުމަގިއ ަބާޔްނޮކށަްފިއާވ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ    ަވީނ، ަބާޔްނކޮށަްފިއ

ޮއްނަނަކާމިއ،   ާރެއނެގްނ  ަމާޤުމގެ މަުހްއމުަދ  އްަހމުަދެގ  ޮގުތަގިއ    ީފުއ  ެގ   ”CO3“"ްގޭރްޑ" 

ޯކަޕޭރްޓ   އަެފާރަތީކެވްސ  ުބަރވޭެވިއުރ،  ޖަހަާފިއާވިއުރ،  ަފާރެތްއަކމްަށ  ަމަސްއަކްތުކާރ  ެލވްެލަގިއ 

ާއުރ  . ުހށެަހިޅ ަފާރަތްށ ަސރިވްސ ާޗްޖ ނިުލބަިފިއ، އަެފާރތެުގ ަމްއަޗްށ ަމަސްއަކތުްކާރ ެއްޗަމްއސަަލ  

 ިލބަޭކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. ެމޭނަޖަރްށ ަސރިވްސ ާޗުޖ  

ައްށ    ”MIC Group Management Benefits“ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ ުހށަަހޅަާފިއާވ   10.14

އީޮފްސ ްސޓުާފްނންަށ ގޫްރްޕ  ުހރާިހ ކަޯޕޭރްޓ ަގިއ ުކނުްފީނެގ  2019ޮއަގސުްޓ  20ބާަލިއުރ، ިމީއ 

ެއ ިލުޔުމަގިއ މްޯލޑްިވްސ  ެޖެނރްަލ ެމޭނަޖުރ ްސީޓްވ ެއނީްޖ ޮކްގ ެތްނގް ޮފުނވަާފިއާވ ިލޔެުމްއަކާމިއ،  

މާިހުރ   ެތެރިއން  ުކުރުމެގ  "ީރްސްޓަރކަްޗރ"  އީޮފްސ  ކަޯޕޭރްޓ  ޭކަޓިރްނގގެ  ިއންފަްލިއްޓ 
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  VTR/2022/6މައްސަލަ ނަންބަރު:                         ހުށަހެޅި މައްސަލަ  ޑަލްޖީތް ސިންގް  ރައްދުވާގޮތަށް  
                                            

42 ގެ  23 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:  

 

ިންނމަާފިއާވަކަމށިާއ،   ުކނުްފިންނ  ެގަނުއަމށް  ބަދެަލްއ  ުމާސަރައްށ  ެދުމްނެގނާްދ  ުމަވްއޒުަފްނަންށ 

 އެ ެގެނުވުނ ބަދަަލީކ، ްށ ބަދުަލަތެކްއ ެގަނުއަމށް ިންނމަާފިއވަާކަމާށިއ،  ެއޮގުތްނ ަސރިވްސ ާޗަޖ 

“Example: 

Current Structure 

Basic Salary USD 350.00 + 3 points Service Charges (Average of USD250.00 per 
point) 

USD 350.00 + USD 750.00 (USD250.00 x 3 points) = USD 1,100.00 

 

New Structure 

Basic Salary of USD 1,100.00 with no service Charges 

2. Your annual return flight ticket to point of hire will change from 1 return to 2 

return ticket. 

3. All Corporate Management Employees are entitled to Officer Check in Hulhule 

Island Hotel and require to follow hotel policy and procedure accordingly. 

4. All Corporate Management Employees are entitled to use Gym and Pool Hulhule 

Island Hotel and require to follow hotel policy and procedure accordingly.” 
 

މާިހުރ ަޢމުަލުކަރުމނާްދ އުޞުޫލެގ    ޓުާފްނންަށމިފަަދިއްނ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވިއުރ، އޮފުީހެގ ޯކަޕޭރޓް ްސ

 ަސރިވްސ ާޗްޖ ނެުދޭވނަެކަމްށ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ.   ަދުށްނ

މަުޙއްމުަދ ޝާިފުއެގ ެހިކބަަހށް ބުެލމްުނ     ެތެރިއްނިމ ަމްއސަަލިއަގިއ ާޙިޟުރުކެރުވުނ ެހިކެވިރްނެގ 10.15

 ައްނަނިނިވ ަކްނަކން ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 
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ޮއަގްސުޓ  ެހިކެވިރާޔ 10.15.1 ޮހޓްެލަގިއ  ައއެިލްންޑ  ުހޅެުލ  ެފިށެގްނ    2021ައީކ  ެފުބުރަވީރ  ިއްނ 

މޭެނަޖެރްއެގ ޮގުތަގއި  ަވޒީފާ    ެގްސޓް ެއްކސީްޕިރެއްންސ  ެއިސްސެޓންްޓއާ ަހަމައށް    2022

ަމްއސަަލ ުހށަހިެޅ ަފާރްތ ަދްނނީަނ ުހޅުލެ  އާަދުކަރުމްނ ައިއ ަފާރެތްއަކަމށިާއ، ެހިކެވިރާޔ  

ޮހެޓ އާަދުކާރީތަކަމާށިއ،  ައއެިލްންޑ  ަވޒާީފ  ެއްމައިއީސެގ  ްލަގއި  ަފާރތް  ހުށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

، ެއއީ ުހޅެުލ ައއެިލްންޑ ހޮޓްެލ ާއިއ،  ތެަންއަގިއ މަަސްއަކްތުކާރ ަކމާަށިއ 3ަދުށްނ ިހްނގާ 

ބޭިދސީ  މްޯލިޑްވްސ ިއންފަްލިއްޓ ކަޭޓިރންގ ާއއި ަމޑުިފށި ްޕަރިއވްެޓ ައއެިލްންޑަގިއަކަމާށިއ،  

ެގްނަނނީ   ކަޭޓިރްނމްޯލިޑްވްސ  ުމަވްއޒުަފްނ  ަދުށްނަކމާަށިއ،  ގ ިއންފަްލިއްޓ  ަމޑުިފށި  ގެ 

ުގޭޅ ުހރާިހ    ުމަވްއޒުަފްނާނާއއި    " ެރްކޫރްޓަމްންޓުމަވްއޒުަފްނެގ " ގެ  ްޕަރިއެވްޓ ައއެިލްންޑ

 ަކމްަށ ަބާޔްނކޮށަްފއެިވެއެވ. ަކެމްއ ބަލަަހްއަޓނީ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ

ާޗޖް   10.15.2 ަސރިވްސ  ުމަވްއޒުަފްނަންށ  ުހރާިހ  ަމަސްއަކްތުކާރ  ޮހޓްެލަގިއ  ައއެިލްންޑ  ުހޅެުލ 

 ައއެިލްންޑަގިއ ަމަސްއަކތުްކާރ ުމަވްއޒުަފްނަންށެވްސ  ިލެބުމނާްދަކަމާށިއ، ަމޑިފިުށ ްޕރިައެވްޓ

 ޮއެޕންިންގ" ަސރިވްސ ޗްާޖ ިލެބުމނިްދަޔަކަމާށއި، ަނަމެވްސ މްޯލިޑްވްސ ިއންފަްލިއޓް  "ްޕިރ

ުމަވްއޒުަފްނާނިއ،  ގ ޭކަޓިރްނ ަމަސްއަކތުްކަރްއާވ  ެއްއކޮށް  ަގިއ  ތުަނަގިއ  ތްިނ 

ނޭުދކަަމާށިއ، ަމަސްއަކްތުކަރްއާވ   ާޗޖު  ަސރިވްސ  ައއެިލްނޑް    ުމަވްއޒުަފނަްނށް  ުހޅެުލ 

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ  ޮހޓްެލަގިއ ިހުއަމްނ ިރޯސްސ ެމޭންޖަމްންޓ އޮފެީހްއ ިއްނަނަކަމާށއި،  

ުހރާިހ ްސޓުާފްނގެ ެއެޓްނެޑްންސާއ ކްަނަކން  އޮފުީހަގިއެވްސ ަމަސްއަކްތުކާރ ަކަމާށިއ،    ެއ

 ަލ ުހށެަހޅި ަފާރްތަކަމްށ ެހިކެވިރާޔ ފަާހަގކޮށަްފިއެވެއެވ. ބަލަަހްއަޓީނ ަމްއަސ

ާއުރަގިއ މަަސްއަކްތުކެރްއިވ ަފާރަތކްަށ  . ެހިކެވިރާޔައީކ ސާީދ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރާތެއކު ެއްޗ 10.15.3

ާއުރެގ ަކްނަކްނ ިހނާގ  . ެއްޗ  ުނިވަނަމެވްސ، ްފޮރްންޓ އީޮފސް ެމޭނަޖެރްއެގ ަހިއިޞްއަޔުތްނ

އަެފރުާތ ޮގްތ   ަމަސްއކްަތުކާރ  ެއނޭގަކމާަށިއ،  ަދުށްނ  ެއެޓނެްޑްންސ  ެގ  ްސޓުާފްނެގ 

ެހިކެވިރާޔ ަވޒާީފާއ ުގުޅުނތާ މެަހއް  ަހވުާލުކަރްނޖެެހީނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރާތަކމާަށިއ،  



 މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
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ެއްޗ ައިއ  ަމަސްއަކްތކަުރުމްނ  ޭއުރ  ަވޒާީފިއްނ  . ުނަވިންސ  މާަހީތުރ  ެމނަޭޖުރ  ާއުރ 

ުކަރުމން    ަތްއ ަކްތ ަމަސްއާއރެުގ  . ެއްޗާއރު ެމޭނަޖެރްއ ައްނަނނެްދން  . ، ެއްޗަވިކެވްއެޖަކަމާށިއ

ަފާރތްުނަކަމާށިއ،   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަވޒާީފގިައައީއ  ެއްޗުއުޅުނ  ެހިކެވިރާޔ  ާއުރަގިއ  . ިއުރ 

ަކަމާށިއ،   ެއަކިނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަމްސ    6ަމަސްއަކްތުކީރ  ުދަވްސ  )ަހެއްއ( 

ަކްނަކން  ަވނެްދްނ  ަވުރ ުގުޅނުްހރި  ާއ  "ޯކޑޭިނަޝްނ"  ާއިއ  "ެރްކޫރޓަްމްންޓ"  ްސޓްާފ 

 ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފާރތް ަކުމަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއެވެއެވ.   ބަލަަހްއަޓުމްނ ައީއ

ށް ަނގާ ުމަވްއޒުަފްނާނ އްިނަޓިވުއުކރާ ިއުރަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ  ައްލުހޅެުލ ައއެިލްންޑ ހެޮޓ 10.15.4

ިއްނަނަކަމާށިއ،   ޕެންަލަގިއ  ިއްނަޓިވުއ  ެއްޗަފާރުތްނ  ެޕންަލަގިއ  ެމޭނަޖެރްއެގ  . ެއ  ާއުރ 

ުހޅެުލ ައއެިލްންޑ  ިއ،  ަހިއިޞްއަޔުތްނ ަމަސްއަކްތުކެރއީްވ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަކަމާށ

ުމަވްއޒުަފްނެގ ެއްއަބްސުވްނ ހަދަާފިއަވީނ މްޯލިޑްވްސ ިއންފަްލިއްޓ  ބޭިދީސ  ޮހޓްެލައްށ ަނާގ  

ެލ  އެެހްނަނަމެވްސ ޭއެގ "ަސްބަޓިއޓްަލ" ަގިއ ިއްނަނީނ ުހުޅޭކަޓިރްނގެގ ަދުށްނަކމާަށިއ،  

ޮހޓްެލަކަމާށިއ،  ޮހޓްެލ  ައއެިލްންޑ  ައއެިލްންޑ  ުހޅުލެ  ުމަވްއޒުަފްނަންށ  ަގިއ  ިދވިެހ 

ްނާނީނ   ައަވިކ ެއއްބްަސުވެމްއ ިއްނާނެނަކަމާށިއ، ބޭިދީސ ުމަވްއޒުަފްނ  ަމަސްއަކްތުކުރަމްށ

އަެފާރްތ ަދުށްނަކމާަށިއ،  ެއއަްބސުްވްނެއްމަބީސެގ  ަވޒާީފެގ  މްޯލިޑްވްސ    ަތުކެގ  ިއްނާނީނ 

ާއުރ ެމޭނަޖަރީކ ަހަމެއަކިނ ުހޅެުލ ައއެިލްންޑ  . ެއްޗ ެގ ދުަށނަްކަމާށިއ،  ގ ިއންފަްލިއްޓ ޭކަޓިރްނ

ުނާވީތ  ަފާރަތަކށް  ަމަސްއަކްތުކަރްއވާ  ޮގުތަގިއ    ޮހޓްެލަގިއ  ެމޭނަޖެރްއގެ  ްގރްޫޕ  ާއއި 

ަފާރަތކްަށވީާތ ެއްއަބްސުވުމގިައަމަސްއަކްތުކަރްއާވ  އަެފރުާތެގ   ،  “MIC”    ިއްނަނަކމްަށ

 ެހިކެވިރާޔ ފަާހަގޮކށަްފިއެވެއެވ. 

ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރތް ޮކްނމެ ުދވަަހުކެވްސ ެހނުދުނގެ ަބއްދުަލުވަމްށ "ެއްމައިއީސ" އްަށ   10.15.5

ިއންފަްލިއްޓ  . ެއްޗާދަކަމާށިއ،   މްޯލިޑްވްސ  ިއްނާނީނ  އީޮފްސ  ައސުްލ  ެމޭނަޖރެުގ  ާއުރ 

"ެއްމައިއީސ"   އައެިލްންޑ ޮހޓްެލ ަބއްދުަލުވްނ ިންނމުާލަމށްފުަހަގިއަކަމާށިއ، ުހޅެުލ  ގ ޭކަޓިރްނ
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"ެއްމައިއީސ" ެގ ަދުށްނ ިހްނގާ ަތނަަކށް  ެގ އޮފަީހްށ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރްތ ާދަކަމާށއި،  

ާއުރ ަމަސްއަކްތެވްސ  . ުހޅެުލ ައއެިލްންޑ ޮހޓްެލ ާވތީ، މްައސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ އަެތުނެގ ެއްޗ

ެމޭނަޖަރށް  ާށިއ،  ިދަޔީއަކަމުކަރުމްނ   ެޖެނރްަލ  ުކންފީުނެގ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

ެމއްިލ   ެއ  ެހިކެވިރާޔައްށ  ޮކށަްފިއވީާތ  ީސީސ  ެހިކެވިރާޔައްށެވްސ  ީއެމއްިލ  ޮފުނވަާފިއާވ 

 ެފނަިފިއާވަކަމްށ ެހިކެވިރާޔ ފަާހަގޮކށަްފިއެވެއެވ. 

  އްަހމުަދ މާަހީތުރެގމި ަމްއސަަލިއަގިއ ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރުާތެގ ެހިކެވިރޔްެއެގ ޮގުތަގއި ާޙިޟުރުކެރުވުނ    10.16

 ެހިކބަަހްށ ބުެލުމްނ ައްނަނިނވި ަކްނަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

ެއްޗ 10.16.1 ުކނުްފީނެގ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ުކިރްނ  ޮގުތަގިއ  . ެހިކެވިރާޔައީކ  ެމޭނަޖެރްއެގ  ާއުރ 

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރަާތީކ ެހިކވިެރާޔައްށުވެރ ފުަހން ަވޒާީފއާ  ިރ ަފާރެތްއަކމާަށިއ،  ަމަސްއަކްތުކ

ަފާރެތްއަކަމާށއި،   ަފާރާތުގުޅުނ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ފަަހުރ  ިގަނ  ިއުތރު  ަވަރްށ  ިއ 

ާފުޅކޮށަްފިއާވަކަމާށިއ،    ުމަވްއޒުަފްނެވްސ ަކްނބުޮޑުވން  ަސރިވްސ  ަސރިވްސ ޗާާޖ ުގިޅެގން 

ެޖެނރްަލ ެމޭނަޖުރ  ާޗާޖ ުގިޅެގްއ ެހިކެވިރާޔ ެޖެނރްަލ ެމޭނަޖާރ ަމްޝަވާރޮކށަްފިއާވެނަކަމާށިއ،  

ެއަކމާ     ހަދޭާދެނަކަމާށިއ، ބުޯޑ ެމނަްބުރްނނާ ަމްޝަވާރުކުރަމށްފުަހ ަވިކ ޮގެތްއ  ުބނަެފިއަވީނ

ބަލާލަާފިއ   ަދްނަނަވީނ  ައބުަދވްެސ  އްަނގަާފިއުނާވަކަމާށިއ،  ޮގެތއް  ިންނމި  ުގިޅެގްނ 

ާލެނަކަމްށ ަކަމާށއި، ަސރިވްސ ާޗްޖ ނިުލޭބެނޭއ ެއްއެވްސ ިއެރްއަގިއ ެޖެނރްަލ ެމޭނަޖުރ  ައްނާގ

  ާވަކމްަށ ބަަލުމނާްދަކަމްށ ެހިކެވިރޔާ ަކިއީރަގިއ ުބނަެފިއ  ަދްނަނވަާފިއުނާވަކަމާށިއ، ލޭިބެނ ޮގެތްއ

 ެހިކެވިރާޔ ަބާޔްނކޮށަްފިއެވެއެވ. 

އަެފާރަތްށެވްސ   10.16.2 ަމަސްއަކްތުކަރުމނިްދަޔިއުރ،  ުކނުްފީނަގިއ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ެހިކެވިރާޔ 

ާއރު ެއްއެވސް  . "ެއްމައިއީސ" ަގިއ ަމަސްއަކްތކަުރްއާވ ެއްޗަސރިވްސ ާޗްޖ ނުލޭިބަކަމާށއި،  

ުމަވްއޒަަފަކްށ ަސރިވްސ ާޗޖް ނިުލޭބަކަމާށިއ، ަފިއޭންންސގެ އްެއެވްސ ުމަވްއޒަަފަކްށެވްސ  

ބޭިދީސ   ނިުލޭބަކމާަށއި،  ާޗްޖ  ަރއުްދިވ    ެވްސުމަވްއޒުަފްނ ުހރާިހ  ަސރިވްސ  ަމްއސަަލ 



 މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
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ަކމާަށިއ،  މްޯލިޑްވްސ ިއންފަްލިއްޓ ކަޭޓިރްނގެގ ަދުށްނ  ުކނުްފީނެގ ަވޒާީފައްށ ެގެނސަްފއާިވީނ

މޯލިްޑްވްސ ިއންފަްލިއްޓ ކަޭޓިރްނ ާއިއ، ުހޅެުލ ައއެިލްންޑ    ގ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތކީ 

ަފާރެތްއަކަމާށއި،   ަމަސްއަކްތުކިރ  ައއެިލްންޑަގިއެވްސ  ްޕަރިއވްެޓ  ަމޑުިފިށ  ާއިއ  ޮހޓްެލ 

ިއްނަޓިވުއަގިއެވސް   އަެފާރުތެގ  ަމްއސަަލ  ުގޭޅ  ާޗާޖ  ަސރިވްސ  ެހިކެވިރާޔެވްސ 

ެޖެނރްަލ  ފަާހަގ ުކީރެގ  ާއިއ  ްސީޓްވ  ެމޭނަޖުރ  ެޖެނރްަލ  ުކނުްފީނެގ  ޮކށަްފިއާވެނަކަމާށިއ، 

 ފަާހަގކޮށަްފިއެވެއެވ.   ެހިކެވިރާޔްނ ިހްއާސޮކށަްފިއާވެނަކަމްށ  ެމޭނަޖާރެވްސ ެއަކ

ެއއަްބްސުވުމަގިއެވްސ   10.16.3 ަވޒާީފެގ  ލޭިބެނަކަމށް  ެހިކެވިރާޔެގ  ާޗްޖ  ަސރިވްސ  އަެފާރަތށް 

ަބާޔްނކޮށަްފިއީވަނަމެވްސ އަެފާރަތްށ ަސރިވްސ ާޗްޖ ދަީފިއުނާވަކަމާށިއ، ުހޅެުލ ައއެިލްންޑ  

ުހރާިހ ޭކަޓިރްނގގެ  ިއންފަްލިއްޓ  މްޯލިޑްވްސ  އިަދ  ޮކްންޓެރކެްޓްއެވްސ    "ެމިއްނ"   ޮހޓްެލ 

ެއްއގަޮތްށަކމާަށިއ،   ެއްއުހްނަނީނ  ވަާހަކ  ަބހުރާިހ  ާޗުޖެގ  ަސރިވްސ  ްސުވެމްއަގިއެވްސ 

)ިތެނއް( ުމަވްއޒުަފްނ އިަދ    3ާއރަުގިއ ަސރިވްސ ާޗުޖ ނިުލޭބ  . ެއްޗަފިއާވެނަކަމާށިއ،  ިހެމިނ

ނިުލބޭ   ާޗްޖ  ަސރވްިސ  ަބިއަގިއ  ިތ   5ަފިއޭންންސ  ުމަވްއޒުަފްނ  ިބަކމާަށިއ،  )ފެަހްއ( 

ަފިއޭންންސަގިއ ަމަސްއަކްތުކަރއާްވ ުމަވްއޒުަފްނަންށެވްސ ަސރވްިސ ާޗްޖ ނިުލިބެގްނ ޭއުރ  

ޭންންސެގ ެމޭނަޖަރަކްށ ުހނެްނިވ ބުޭފާޅެވްސ ޖެެނރްަލ ެމނަޭޖުރ ްސީޓްވައށް ަމްއސަަލ  ަފިއ

  ެހިކެވިރާޔ ފަާހަގޮކށަްފިއެވެއެވ. ުހށަަހޅަާފިއާވަކަމްށ

  ެގ ުހރާިހ ުމަވްއޒުަފްނެގ ަވޒާީފެގ އްެއަބްސުވްނ ިއނާްނނީ މްޯލިޑްވްސ ިއންފަްލިއޓް ޭކަޓިރްނގ  10.16.4

ުހޅެުލ ައއެިލންްޑ ޮހޓްެލ ާއއި މްޯލިޑްވްސ އިންފަްލިއްޓ ޭކަޓިރްނގގަ ާއއި    ަދުށްނަކަމާށއި، 

އެެހްނަނަމެވްސ ަވޒާީފގެ    "ެޖެނރްަލ ޮކްންޓެރްކްޓ" ެއއަްކަމާށިއ، ެދަތުނަގިއެވްސ ިއްނާނނީ  

ުމަވްއޒުަފްނެގ ެގ ަމަސްއަކތަްތްއ  ުހޅެުލ ައއެިލންްޑ ޮހޓްެލ  ތަފުާތާވެނަކަމާށއި،   ަބާޔްނ ެއކި 

ައްނަނީނ ަހަމެއަކިނ ުހޅެުލ ައއެިލްންޑ ޮހޓްެލައުކްނ ޫންނަކަމާށިއ، އެެހނަްކުމްނ  ުކަރުމްނ  



 މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
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ުހޅެުލ ައއެިލްންޑ ޮހޓްެލައކީ ަސރިވްސ ާޗްޖ ިލޭބ ަތަނކްަށާވތީ، ެއަތުނގެ ަމަސްއަކްތުކރާ  

 ަފާރްތަތކްަށ ަސރިވްސ ާޗްޖ "އްެނަޓިއޓްަލ" ާވެނަކމްަށ ެހިކެވިރޔާ ފަާހަގޮކށަްފިއެވެއެވ. 

ުހޅެުލ    ަބާޔުނަގއި އަެފާރުތެގ ަމްޞއޫލްިއަޔުތަތއް ުހްނާނީނ   ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ަވޒާީފ   ަމްއސަަލ 10.16.5

  3  ައއެިލްންޑ ޮހޓްެލ، ަމޑުިފށި އައެިލްންޑ އިަދ މްޯލިޑްވްސ އިންފަްލިއްޓ ޭކަޓިރްނގ، ިމ 

ާޓްސްކ"   "މްަލޓި  މިަތްނކަަމާށިއ،  ޮގުތެގ  ެއކެުލޭވ  ަމްޞއިޫލްއޔަތެުވްސ  ަތުނެގ  )ިތެނއް( 

ާއުރ ެމޭނަޖުރ ެންތ ހަާލެތްއަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތީކ  . ެއްޗ  ެގ ޮގުތަގިއ ަކަމާށއި، ަތެކްއ

ިއްނާޗްޖ " ާއުރެގ  . ެއްޗ ަކަމްށވީާތ، ެއ ޒްިނާމ ަނގްަނޖެެހީނ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި  "  ެސަކްނޑް 

އީޮފްސަތުކަގިއ  ާއުރ ުމވްައޒުަފްނ ަމަސްއަކްތުކަރީނ ެއިކ ފަަހުރ ެއިކ . ެއްޗ ަފާރުތްނަކަމާށިއ، 

ަކަމާށިއ، ަބެއްއ ފަަހުރ ުހޅެުލ އައެިލްންޑ ޮހޓްެލަގިއ ިއްނަނ އޮފުީހަގިއ، ައެންއ ަބއި ފަަހުރ  

ޭކަޓރްިނ ިއންފަްލިއްޓ  ަމަސްއަކްތުކާރަކަމާށގ މްޯލިޑްވްސ  އޮފުީހަގިއެވްސ  ިއްނަނ  އި،  ަގިއ 

ޭކަޓރްިނ ިއންފަްލިއްޓ  ައސުްލ  ގ މްޯލިޑްވްސ  ޮކމެްޕީނ" ައީކ  ެހިކެވިރާޔ  ށް  ަކަމ"  ެމިއްނ 

 ފަާހަގޮކށަްފިއެވެއެވ. 

ުހށެަހޅަިފިއިމާވ ަމްއސަަލިއަގިއ މްައސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރތް ަވޒާީފިއން ަވިކުކުރުމަގިއ ަމްއސަލަ ަރއުްދިވ ަފާރުތން   .11

 ބާަލިއުރ ައްނަނިނވި ަކްނަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. މުަޢޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރަކްނ ާޤިއްމޮކށަްފިއޭވޯތ  

ވަނަ   7.2މައްސަލަ ރައްދުވި ކުންފުންޏަށް ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ   11.1

ޔުނިޓް" ތަކަށް   "ބިޒްނަސް  ނުވަތަ  ޑިޕާޓްމަންޓްތަކަށް  ތަފާތު  ލިބިދޭ މުވައްޒަފުން  މާއްދާގެ ދަށުން 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަދަލުކުރުމުގެ ޙައްުޤގެ ދަށުން އެފަރާތުން ނިންމި ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް

 ވަނަ މާއްދާގައި ވަނީ،  7.2އެއްބަސްވުމުގެ  ޢަމަލުނުކުރުމަށް ދެކޮޅު ހަދާފައިވޭތޯ ބަލާއިރު، 
 

“Where different departments or business units within MIC have similar positions to 

perform the similar tasks, MIC is entitled to transfer or assign the employee to any 

such position as may be deemed appropriate by MIC from time, provided always 



 މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް

  VTR/2022/6މައްސަލަ ނަންބަރު:                         ހުށަހެޅި މައްސަލަ  ޑަލްޖީތް ސިންގް  ރައްދުވާގޮތަށް  
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that the employee shall only be assigned or transferred to an equal or higher position 

than which the employee occupied prior to the transfer.” 

ފަރާތް   މިފަދައިންކަމާއި، ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކުންފުންޏަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ދަށުން  މާއްދާގެ  މި 

ޑިޕާޓްމަންޓުން އެއް  ލިބިގެންވާކަން   ކުންފުނީގެ  އިޚްތިޔާރު  ބަދަލުކުރުމުގެ  ޑިޕާޓްމަންޓަށް  އަނެއް 

އޮންނަކަމާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ކުރީގެ ވަޒީފާ ބަޔާނަށް ބަލާއިރުވެސް އެފަރާތަކީ އެނގެން  

ގައިވެސް    (MIK)މައްސަލަ ރައްދުވި ކުންފުނީގެ ދަށުން ހިންގަމުންދާ މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކިޗަން  

އަށް   ”Job Description“ހިފައިވާ ފަރާތެއްކަން އެފަރާތުގެ  އާރު މަސައްކަތްކުރުމަށް ހަމަޖެ.ޗްއެ

 ބެލުމުން އެނގެން އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

 މާއްދާގައި،ވަނަ  6.5ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ  11.2

“MIC has the right to amend your Job Description from time to time provided always 

that the changes are appropriate for your designation and in accordance with MIC’s 

policies.” 

ވަނަ   23.1ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ  މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،  

 ގައި، މާއްދާ

“MIC reserves the right to make changes at any time to any of the terms and 

conditions in this Agreement, including MIC’s policies. You will be notified if every 

change whether major or minor and change will take effect from the date of 

notification.” 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި ސޮއިކުރަން  ފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަކަމާއި،މި

މޯ  ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  ސަބަބެއްކަމަށް  މަސައްކަތަކީ އިންކާރުކުރި  ކިޗަންގެ  އިންފްލައިޓް  ލްޑިވްސް 

ވަޒީފާގެ    އަންނަ މަސައްކަތަކަށް ވާތީކަމަށާއި،  ގެ ވަޒީފާ ބަޔާނުގެ ދަށުންވެސް ކުރަމުންމިހާރު  އެފަރާތް



 މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް

  VTR/2022/6މައްސަލަ ނަންބަރު:                         ހުށަހެޅި މައްސަލަ  ޑަލްޖީތް ސިންގް  ރައްދުވާގޮތަށް  
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އިންކާރުކުރި ސަބަބަކީ    މަށްސޮއިކުރު  އެއްބަސްވުމަށް ގެނެވުނު ބަދަލުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން 

އަށް ބަދަލުކުރުންކަމަށާއި،   (MIK)އެފަރާތުގެ މަސައްކަތް ހަމައެކަނި މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކިޗަން  

ޙައްުޤނުވާގޮތަށް    ”addendum“އަދި   ޗާޖް  ސަރވިސް  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދަށުން  ގެ 

 ޗާޖް ނުދޭހާ ހިނދަކު އެފަރާތުން ވަޒީފާގެ  ބަދަލުކޮށްފައިވާތީކަމަށާއި، އެފަރާތަށް ޙައްުޤވާ ސަރވިސް

ކަމާއި، "ޓާމިނޭަޝން ލެޓަރ" ގައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް އިންކާރުކުރާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ދެފަރާތުގެ ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި އިތުރު  

ވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މައްސަލަ ރައްދުވި ކުންފުނިން އަންގާ އެންގުންތަކާ ދެމުގައި ވެފައި

ދެކޮޅުހެދުން ޢަމަލުކުރުމަށް  ނުވަތަ  ޢަމަލުނުކުރުން  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަމަށް އެއްގޮތަށް 

ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މައްސަލަ ރައްދުވި    ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މިފަދައިން 

މި މައްސަލައިގައި ކަން ބަޔާންކޮށްފައިނެތްނަމަވެސް،    ސީދާ  ފަރާތުގެ ކޮން އަމުރަކާ ޚިލާފުވެގެންކަން

   ބަދަލުކުރެވުނު ހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ

ސޮއިކުރުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އިންކާރުކޮށްފައިވާތީކަމަށް   ވަޒީފާ ބަޔާނާއި، އެއްބަސްވުމުގައި

 ބުރަވެވެއެވެ. 

 ؛ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި 3)ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  91/4ާޤނޫނު ނަންބަރު  11.3

އެއްވެ  ޤަބޫލުވާންވާނީ  ރުހި  މީހުން  އެއްބަސްވާ  އަދި  "ކޮންޓްރެކްޓެއްގައި  އިޚްތިޔާރުގައެވެ.  އަމިއްލަ  މަޖުބޫރުކަމެއްނެތި  ސް 

 އެމީހުންނަކީ ކޮންޓްރެކްޓް ކުރުމަށް ޤާނޫނު ޤަބޫލުކުރާފަދަ މީހުން ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ."  

ވަނަ    5)ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ާޤނޫނު(    91/4ާޤނޫނު ނަންބަރު  އޮންނަކަމާއި،  މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި  

 ، މާއްދާގައި

ޤާނޫނުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، އެކަކު އަނެކަކަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް، އެ ހުށަހެޅުން ރައްދުވީ ފަރާތުން ޤަބޫލުކުރުމުން  "މި  

 ކޮންޓްރެކްޓެއް ކުރެވުނީއެވެ." 



 މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
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ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،   ނަންބަރު  މިފަދައިން  ާޤނޫނު(    91/4ާޤނޫނު  ވަނަ    6)ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ 

 ކީ،ންޓްރެކްޓެއް ހުށަހަޅާ ގޮތަމާއްދާގައި ކޮ

ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާފަދަ ހުށަހެޅުމަކީ، އޮޅުން ނުފިލާގޮތަކަށް، ނުވަތަ ޔަޤީންނުވާ ގޮތަކަށް އޮންނަ އެއްޗަކަށް ވެގެން    5"

ހުށަ ނިޔަތުގައި  ހަރުދަނާ  އުފެއްދުމުގެ  ބަނދެވުންތަކެއް  ބަނދެވޭ  ގޮތުން  ޤާނޫނީ  ވާންވާނީ  ހުށަހެޅުން  އެ  ހަޅާ  ނުވާނެއެވެ. 

 ހުށަހެޅުމަކަށެވެ." 

ވަނަ   7)ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ާޤނޫނު(    4/ 91ާޤނޫނު ނަންބަރު  މިފަދައިންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،  

 ތަކީ،މާއްދާގައި ހުށަހެޅުން ފުރިހަމަވާގޮ

 ފުރިހަމަވީއެވެ." "ހުށަހެޅުން ރައްދުވާ ފަރާތަށް ހުށަހެޅުން އެންގުމުން، އެ ހުށަހެޅުން  

ވަނަ މާއްދާގައި    8)ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ާޤނޫނު(    91/4ާޤނޫނު ނަންބަރު  މިއީކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،  

 ކަކީ،ހުށަހެޅުން ަޤބޫލުކުރެވޭގޮތްތަ

އެން  ކުރާކަން  ޤަބޫލު  ގޮތަކުން  އަމަލުކުރާ  ނުވަތަ  ބުނެވިދާނެއެވެ.  ކަނޑައަޅާ  ޤަބޫލުކުރާކަން  ހުށަހެޅުމެއް  ގުނީކަމަށް  ")ހ( 

 ބެލިދާނެއެވެ. 

 )ށ( ޤަބޫލު ކުރުމަށް އިތުރުގޮތެއް، ނުވަތަ ޝަރުތެއް އޮވެގެން ނުވާނެއެވެ. 

އެގޮތަކަށެވެ.   ކުރަންވާނީ  ޤަބޫލު  އޮވެއްޖެނަމަ،  ކަނޑައަޅާފައި  ގޮތް  ޤަބޫލުކުރާނެ  ހުށަހެޅުން  އެ  ފަރާތުން  ހުށަހަޅާ  )ނ( 

ރާނީ، ޢާންމުކޮށް އެފަދަ ކަންތައްތައް ކޮށްއުޅޭ ގޮތަކަށް ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ  ޤަބޫލުކުރާނެގޮތް ކަނޑައަޅާފައިނުވާނަމަ ޤަބޫލުކު

 ގޮތަކަށެވެ." 

 ؛ވަނަ މާއްދާގައި ަޤބޫލުކުރުން ފުރިހަމަވުމަކީ 9)ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ާޤނޫނު(  91/4ާޤނޫނު ނަންބަރު 

 ވެ." "ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ޤަބޫލުކުރާކަން އެންގުމުން، އެ ޤަބޫލުކުރުން ފުރިހަމަވީއެ 



 މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
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ވަނަ މާއްދާގެ    10)ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ާޤނޫނު(    91/4ާޤނޫނު ނަންބަރު  މިއީކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،  

 ؛( ގައި ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުމެއް ަޤބޫލުކުރުމުގެ ފުރުަޞތު ނެތުމުގެ ތެރޭގައ4ި)

 ( އެ ހުށަހެޅުން ޤަބޫލު ނުކުރާކަން އެންގުން."  4")

 އެނގެން އޮންނައިރު، މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން 11.4

މައްސަލަ  ވަޒީފާ ބަޔާނަށާއި، ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމަށް ގެނެވުނު ބަދަލާމެދު    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ

ލިޔުމުގައި    ބަދަލުތައް ހިމެނޭ  ގެނެވުނު  ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފައިވާކަމާއި، އަދި އެ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  

އެ   ސޮއިކުރުމަށް ފުރިހަމަވާނީ  ކޮންޓްރެކްޓެއް  އޮންނަކަމާއި،  އެނގެން  ހަދާފައިވާކަން  ދެކޮޅު 

ކޮންޓްރެކްޓެއްގައި  އެ  އިޚްތިޔާރުގައި  އަމިއްލަ  ދެފަރާތުންވެސް  ބައިވެރިވާ  ކޮންޓްރެކްޓެއްގައި 

ގެ )ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ާޤނޫނު(    4/91 ނަންބަރު  ހަވާލާދެވުނު ާޤނޫނު  ބައިވެރިވާން ބޭނުންވެގެންކަން

 މާއްދާތަކަށް ބެލުމުން ސާފުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ފަރާތް 11.5 ހުށަހެޅި  ނަންބަރު  މައްސަލަ  ާޤނޫނު  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން   )ވަޒީފާއާބެހޭ   2/2008 

ވަނަ   21ނައިރު،  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ނޯޓިސް ދިނުމަށްފަހުކަން އެނގެން އޮން  21ާޤނޫނު( ގެ  

ވަނަ   9.4އަދި    9.3  މި ރިޕޯޓުގެ    ތައްވަކިކުރެވޭ ހާލަތް  ކު ވަޒީފާއިންމާއްދާގެ ދަށުން މުވައްޒަފަ

ދީފައިވާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  

ކޮށްފައިވާތީ "ޓާމިނޭަޝން ލެޓަރ" ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ޢަމަލެއް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  

)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ   2/2008އެކަމާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ާޤނޫނު ނަންބަރު  

 އަޅާފައިވާކަން މައްސަލަ ރައްދުވި  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބަޔާންކުރާ އެއްވެސް އިްޞލާޙީ ފިޔަވަޅެއް  19

ފަރާތާ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފިޔަވަޅެއް  އިޞްލާޙީ  އެފަދަ  އާއި،  ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތީ    މެދު ފަރާތުން 

ހެއްކެއް   އެއްވެސް  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ބޭނުމަށް  ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ  އަޅާފައިވާކަން 

މައް  މައްސަލައިގައި  މި  ފަރާތް ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ،  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  ސަލަ 



 މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
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ވަނަ މާއްދާގެ    21)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ާޤނޫނު ނަންބަރު  

މުވައްޒަ  ޢަދުލުވެރިކަން   ފަކުދަށުން  މައުޫޟއީ  ޤާއިމްކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން 

 ބުރަވެވެއެވެ.  ާޤއިމްކުރުމެއްނެތިކަމަށް

ޓްރައިބިއުނަލުގައި ބޭއްވުނު  މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން    ބަހުޘްގެ ބޭނުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން 11.6

ފަދައިން، މައްސަލަ    ފާހަގަކޮށްފައިވާޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޔާންތަކުގައި  އަޑުއެހުންތަކާއި،  

)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ާޤނޫނު ނަންބަރު  

ވަނަ ނަންބަރުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ    8.4ބެލިނަމަވެސް، މި ރިޕޯޓުގެ  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުންކަމަށް    23

ާޤނޫނު ނަންބަރު ށަހެޅި ފަރާތުން ކުރި ޢަމަލަކީ  ކަންކަމަށް ބަލާއިރު، މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހު

މުވައްޒަފަކު    ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި ދަށުން  ވަނަ މާއްދާގެ  23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭފަދަ ފާޅުކަން ބޮޑު ޣައިރު ސުލޫކީ ޢަމަލެއްކަމަށް ބުރަނުވެވޭ ސަބަބަށްޓަކައި، 

ރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމްކުރުމެއްނެތިކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަ

 ބުރަވެވޭކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

    ޢަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާއީ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ   ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒިފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ .12

(procedural fairness) ުޤާއިމުކުރެވިފޭތޯ ވަޒަންކުރާއިރ ، 

      ޢަދުލުވެރިކަން   މައުޟޫޢީ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ   ވަކިކުރާއިރު  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު 12.1

(substantive fairness)    ްޤާއިމުކޮށްފައިނުވާނަމަ އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަނ(procedural 

fairness)   ެދިވ ނުޖެހޭނޭކަމުގައި  ބަލަން  ނަންބަރު ާޤއިމުކުރެވިފައިވޭތޯ  ހައިކޯޓުގެ  ހިރާއްޖޭގެ 

2010/HC-A/209  ްނަމަވެސ ކަނޑައަޅުއްވާފައިވީ  އަދި   ، ަޤިޟއްޔާގައި  އިންާޞފުވެރި 

ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ  ވާިޞލުވުމަށްޓަކައި  ނިންމުމަކަށް     ޢަދުލުވެރި 

(procedural fairness)   ްނަޡަރުކުރުނ ޚުލާާޞކޮށްނަމަވެސް  ާޤއިމުކޮށްފައިވޭތޯ 

 . އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވެއެވެ  ،މުހިއްމުކަމުގައި ބުރަވެވޭހިނދު
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 ވަޒީފާދޭ   ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ދަށުން  މާއްދާގެ  21  ާޤނޫނުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ 12.2

ވަޒީފާދޭ   ،އިޖްރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް ކަނޑައެޅޭނީ  ،ނިންމުމުގައި  ފަރާތަކުން

ޢަމަލުކޮށްފައިވާނަމަކަމާއި  ،ފަރާތުން މަތިން  އަންނަނިވިގޮތެއްގެ  ކުޑަމިނުން  އެއީ   ،އެންމެ 

 ؛މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން

ރަނގަޅުނޫންކަމަށް   .1 މިންގަނޑު  އަޚްލާީޤ  ނުވަތަ  ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ  އެމުވައްޒަފެއްގެ 

ހުން ދެވެން  )އޭރަކު  ސަބަބު  ފެންނަ  ވަޒީފާދޭ  ވަޒީފާދޭފަރާތަށް  ތަފްސީލަކާއެކު(  ހުރިހާ  ނަ 

ފަރާތުން އެމުވައްޒަފަކަށް އަންގައި، އެކަންކަމާމެދު ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުސަތު އެމުވައްޒަފަކަށް  

 ؛ދިނުމަށްފަހު

ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި  .2 މިންގަނޑު  އަޚްލާީޤ  ނުވަތަ  ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ  އެމުވައްޒަފެއްގެ 

ކަންތައްތަކަކީ   އެމުވައްޒަފަކަށް  ކުރެވިދާނެ  ކޮބައިކަން  ފިޔަވަޅުތަކަކީ  އެޅިދާނެ  ނުވަތަ 

 ؛އެންގުމަށްފަހު

އެކަނޑައެޅި  .3 ކަނޑައަޅައި،  މުއްދަތެއް  ދެވޭނެ  އެމުވައްޒަފަކަށް  ރަނގަޅުކުރުމަށް  އެކަންކަން 

މުއްދަތަކާއި، އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެކަމެއް ރަނގަޅުނުކޮށްފިނަމަ، އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން  

 ؛ކިކުރުމުގެ ފުރުަޞތު އޮތްކަން އެމުވައްޒަފަކަށް އެންގުމަށްފަހުވަ

އެމުވައްޒަފަކު ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭކަމަށް ވަޒީފާދޭފަރާތުން އެމުވައްޒަފަކަށް އެންގުނު ކަންތައްތައް،  .4

އެ ކަމާމެދު ޖަވާބުދާރީވުމުގެ   ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކޮށްފައިނުވާނަމަ، 

 ؛ ފުރުަޞތެއް އެމުވައްޒަފަކަށް ދިނުމަށްފަހުއިތުރު 

 ؛އެމުވައްޒަފަކު ދޭ ޖަވާބަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެމުވައްޒަފަކާމެދު އަޅާނެ ފިޔަވަޅެއް ނިންމުމަށްފަހު .5



 މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
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ވަކިކުރި  .6 ވަކިކޮށްފައިވާކަން،  އެމުވައްޒަފަކު  ނިންމައިފިނަމަ،  ވަކިކުރަން  އެމުވައްޒަފަކު 

 ؛އެމުވައްޒަފަކަށް އަނގާފައިވުންސަބަބުތަކާއެކު 

 ،އެދިއްޖެނަމަ  އެމުވައްޒަފަކު ،ފުރުަޞތުތަކުގައި  ދެވޭ  ޖަވާބުދާރީވުމަށް  އެމުވައްޒަފަކަށް  އަދި  ،ކަމާއި

 ފަކަށްޒައެމުވައް  ފުރުަޞތުވެސް  ހޯދުމުގެ   އެހީތެރިކަން  މީހެއްގެ  ކަނޑައަޅާ  އެމުވައްޒަފަކު

 . އެނގެއެވެ  މައްސަލަތަކުން  އެހެން  މިބާވަތުގެ   ނިންމަވާފައިވާ  ހައިކޯޓުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދޭންވާނެކަން

އެފަރާތުގެ   12.3 ކުރިން  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ފެންވަރު މައްސަލަ  މަސައްކަތުގެ 

ބު ނުވަތަ އަޚްލާީޤ މިންގަނޑު ރަނގަޅު ނޫންކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ފެންނަ ސަބަ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގައި، ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުަޞތެއްދީފައިވާކަން އެނގެން ނެތަތީ 

މިންގަނޑު އާއި،   އަޚްލާީޤ  ނުވަތަ  ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ށަހެޅި ފަރާތަށް ރަނގަޅުކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައް ނުވަތަ އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތައް މައްސަލަ ހު

އެއްވެސް   އިޞްލާޙުކުރުމަށް  ރަނގަޅުކޮށް،  އެކަންކަން  އާއި،  މުއްދަތެއް އަންގާފައިނެތަތީ 

ދީފައިވާކަން އެނގެން ނެތަތީ އާއި، މިކަމާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް މައްސަލަ ރައްދުވި  

ބަބަށްޓަކައި، މައްސަލަ ބުރަނުވެވޭ ސަ  ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާމެދު އަޅާފައިވާކަމަށް

 ޢަދުލުވެރިކަން   ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުން ދިޔަ ވަޒީފާއިން އެފަރާތް ވަކިކޮށްފައިވަނީ އިޖުރާއީ

(procedural fairness)  ްބުރަވެވެއެވެ.ޤާއިމުކުރުމެއްނެތިކަމަށ 

މުކުރަންޖެހޭ  ާޤއި   ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަދައިން   އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ .13

ޢަދުލުވެރިކަން    (substantive fairness)މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަން    procedural)އަދި އިޖުރާއީ 

fairness)  ީއެއީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި ވަޒީފާއިން    ،ޤާއިމުކުރުމެއްނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވާތ

ގޮތުގައި ޑިސްމިސަލް"   ،ވަކިކުރިކުރުމެއްގެ  ގޮތުގައި    (unfair dismissal)  " އަންފެއަރ  އެއްގެ 

 ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ. 
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ދަށުން    ވަނަ މާއްދާގެ  21)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ(    2008/2މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ާޤނޫނު ނަންބަރު   .14

މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ާޤއިމްކުރަންޖެހޭ މަޢުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި، އިޖުރާޢީ ޢަދުލުވެރިކަން  

ބަދަލުގެ ގޮތުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާ  ާޤއިމްކުރުމަކާނުލައި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ  

އެޕްރީލް    26ވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚްކަމަށްވާ  ފަދައިން ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެފައި

 އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  އާ ހަމައަށް މުސާރަ ނަގައިދެވޭނެ ހަމައެއް އޮތްތޯ ބަލާއިރު 2022

ކަމާއި، ދުވަސް  )އެކެއް( އަހަރު  1ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތަކީ   14.1

ކަން އެނގެން   2021ޑިސެންބަރު    30މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ ތާރީޚަކީ  

ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން   21މަހުގެ    ފާއިތުވި  އަކީ  ”Salary Payment Period“އޮންނަކަމާއި،  

މަހުގެ   ދުވަހާ  20ހިނގަމުންދާ  އޮންނަކަމާހަމައަށް  ވަނަ  އެނގެން  ހުށަހެޅި އި،  ކަން  މައްސަލަ 

ޖަނަވަރީ   ވަކިކުރުމަށްފަހު  ވަޒީފާއިން  ދީފައިވާ                              2022ފަރާތް  އެފަރާތަށް  ގައި 

“FINAL PAY SETTLEMENT”  ިސައުވީސް( ދުވަހަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި  24  ގައ( 

USD 1,421  ަމި ފައިސާއަކީމާއި،  )އެއްހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ އެކާވީސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު( ދީފައިވާކ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި އާ ހަމައަށް    2022ޖަނަވަރީ    13އިން ފެށިގެން    2021ޑިސެންބަރު    21

މުސާރަ ޙައްުޤވާ  އެނގެން  ފަރާތަށް  ފެށިގެން    2022ޖަނަވަރީ    14  އޮންނާތީ،ކަން   25އިން 

ގެ ނިޔަލަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ   2022އެޕްރީލް  

އެމެރިކާ   އެއްސަތޭކަ ވިހި)ފަސްހާސް    USD 5,120.97  އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ޙައްުޤވާ ޖުމްލަ

ހަތް  ޑޮލަރު،   ކޭޓަރިންގ   ސެންޓް(ނުވަދިހަ  އިންފްލައިޓް  މޯލްޑިވްސް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އަކީ 

ވަނަ   29)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު    ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާއެއްކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ.  މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން

ތް އެދިފައިވާ ފަދައިން ކޮންޓްރެކްޓުގެ މުޅި މުއްދަތަށް ސަރވިސް ޗާޖް އެފަރާތަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާ .15

 ނަގައިދެވޭނެ ހަމައެއް އޮތްތޯ ބެލުމުން އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 
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  VTR/2022/6މައްސަލަ ނަންބަރު:                         ހުށަހެޅި މައްސަލަ  ޑަލްޖީތް ސިންގް  ރައްދުވާގޮތަށް  
                                            

42 ގެ  37 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:  

 

 ސަރވިސްވަނަ އިސްލާހު ގެނައުމުގެކުރިން    6)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ގާނޫނު ނަންބަރު   15.1

 2020  ސެޕްޓެންބަރު  22 ،ނަމަވެސް  ލިބިގެންވީ  އިހްތިޔާރު  ފަރާތަށް  ވަޒީފާދޭ  ދިނުމުގައި  ޗާޖު

 ،ގުޅިގެން  އިސްލާހާ  ވަނަ  6  ގެނެވުނު  އަށް(  ާޤނޫނު  ވަޒީފާއާބެހޭ)  2008/2  ނަންބަރު  ނޫނުގާ  ގައި

 މެދުގައި   މުވައްޒަފުންގެ  ހުރިހާ  ފަރާތުގެ  ވަޒީފާދޭ  ފައިސާ  ނަގާ  ގޮތުގައި  ޗާޖުގެ  ސަރވިސް

 01  ތާރީހަކީ  ފެށޭ  އަމަލުކުރަން  އިސްލާހަށް  މި  ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،ބަހަންޖެހޭ  ހަމަހަމައަށް

ރައްދުވި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ކަމަށް  2021  ޖަނަވަރީ މައްސަލަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އިރު، 

ވަޒީފާ އޮންނަކަން ކުންފުނީގައި  އެނގެން  ފަހުންކަން  ތާރީޚުގެ  މި  ފަށާފައިވަނީ  އަދާކުރަން   

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

 )ރ( ގައި،ވަނަ މާއްދާގެ  7)ސަރވިސްޗާޖާބެހޭ ގަވާއިދު( ގެ  R-41/2021ގަވާއިދު ނަންބަރު  15.2

ސީދާގޮތުންނާއި، ނުސީދާގޮތުން ބައިވެރިވާ  "މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުގެ ޚިދުމަތެއް ދިނުމުގައި،  

ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި، މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހަމަހަމަކަމާއެކު ސަރވިސްޗާޖް ބަހަންވާނެއެވެ. އަދި  

 " ސަރވިސްޗާޖް ބެހުމުގައި، ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ މުވައްޒަފުން ފިޔަވައި އިތުރު ބަޔަކު ހިމަނައިގެން ނުވާނެއެވެ. 
 

 ވަނަ މާއްދާގައި،  8މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އަދި މި ގަވާއިދުގެ 
 

"ސަރވިސްޗާޖުގެ ގޮތުގައި ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތަށް ކޮންމެ މަހަކު ލިބޭ ފައިސާގެ ޖުމުލަ އަދަދުގެ ތެރެއިން، އިދާރީ ފީއެއްގެ  

އެއްވެސް ހާލެއްގައި އެއަށްވުރެ އިތުރު އަދަދެއް ވަޒީފާ ދޭ  )އެކެއް އިންސައްތަ( ނެގިދާނެއެވެ. އަދި    1ގޮތުގައި % 

 ފަރާތުން ނަގައިގެން ނުވާނެއެވެ." 
 

އެނގެން   ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  ނަންބަރު  މާއި،  އޮންނަކަމިފަދައިން   R-41/2021ގަވާއިދު 

 )ހ( ގައި، ވަނަ މާއްދާގެ  9)ސަރވިސްޗާޖާބެހޭ ގަވާއިދު( ގެ 

"ސަރވިސްޗާޖުގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ މަހަކު މުވައްޒަފަކަށް ޙައްޤުވާ މިންވަރު ކަނޑައަޅާނީ، މި މާއްދާގެ )ށ( އާއި )ނ(  

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، އެ މަހެއްގެ ސަރވިސްޗާޖުގެ ފައިސާއިން އެ މަހެއްގެ ދުވާލަކަށް ޖެހޭ މިންވަރުގެ ނިސްބަތުން،  

 ޖެހޭ އަދަދުންނެވެ." މުވައްޒަފު ޚިދުމަތްކުރި ދުވަސްތަކަށް  



 މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
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އޮންނާތީ، މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން  

ނަގައިދެވޭނީ ހަމައެކަނި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ސަރވިސް ޗާޖް  ސަރވިސް ޗާޖް ނަގައިދެވޭ ޙާލަތުގައި  

އޮންނަކަމާއި،   އެނގެން  އެކަނިކަން  ދުވަސްތަކަށް  މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ  ހުށަހެޅިފައިމިވާ  ފަރާތް 

މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ސަރވިސް ޗާޖް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ނުދޭ 

މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް   މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީސަބަބަކީ  

ލަ  ހަމަޖެހިފައިވާ ފަރާތެއްކަމަށްވެފައި، އެތަނަކީ ސަރވިސް ޗާޖް ނަގާ ތަނަކަށް ނުވާތީކަމަށް މައްސަ

 ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، 

އެފަރާ  އެއްބަސްވުމުގައި  ވަޒީފާގެ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  ލިބޭކަމަށް  މައްސަލަ  ޗާޖް  ސަރވިސް  ތަށް 

ފަ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އާއި،  އެފަރާތުގެ ރާބަޔާންކޮށްފައިވާތީ  ބަޔާނުގައި  ވަޒީފާ  ތުގެ 

އާއި   ހޮޓެލް  އައިލެންޑް  ހުޅުލެ  ތެރޭގައި  އައިލެންޑްގެ މަްޞއޫލިއްޔަތުތަކުގެ  ޕްރައިވެޓް  މަޑިފުށި 

އި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މަތިން މަްޞއޫލިއްޔަތުތައްވެސް ހިމެނޭކަން އެނގެން އޮންނާތީ އާ

މެނޭޖަރެ ފަރާތަށްވެސްއެޗް.އާރު  އަންނަ  މަސައްކަތްކުރަމުން  ގޮތުގައި  ޗާޖް   އްގެ  ސަރވިސް 

އްދާ  ދީފައިވާކަން އެނގެން އޮންނާތީ އާއި، ދެފަރާތުގެ އެއްބަސްވުމުގައިވެސް ސަރވިސް ޗާޖުގެ މާ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދޭހަވާގޮތަކަށް  މާނައެއް  ހެކިންގެ އެއް  ޙާިޟރުކުރެވުނު  މައްސަލައިގައި  އާއި،  ތީ 

އަދި ހުޅުލެ ގެ މަސައްކަތްތަކާއި  ހެކިބަހުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މަޑިފުށި ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް

މި  ސަބަބަށްޓަކައި،  އޮންނަ  އެނގެން  މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން  ހޮޓެލްގައިވެސް  އައިލެންޑް 

 2021އެޕްރީލް    26ކަމަށްވާ  ހުށަހެޅި ފަރާތް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ މުއްދަތުމައްސަލައިގައި މައްސަލަ  

މުވައްޒަފުންނަށް    ރާތުގެގެ ނިޔަލަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަ 2021ޑިސެންބަރު   30އިން ފެށިގެން 

އެ  ފަރާތަށްވެސް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޢަދަދަށް  ފައިސާގެ  ދީފައިވާ  ގޮތުގައި  ޗާޖްގެ  ސަރވިސް 



 މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
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ލިބެންޖެހޭ އެންމެހައި ފައިސާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް    ތުގައިމުއްދަތަށް ސަރވިސް ޗާޖްގެ ގޮ 

 ރުކޮށް މި މައްސަލަ ނިންމަން ފެނެއެވެ.ނަގައިދިނުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މައްޗަށް އަމު

ވަޒީފާއިން ކުއްލިއަކަށް ވަކިކުރުމާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނަފްސާނީގޮތުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ   .16

ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނަގައިދެވޭނެބަދަލު   ހަމައެއް އޮތްތޯ ބަލާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް   މައްސަލަ 

ހެއްކެއް   ނަފްސާނީގޮތުން އެއްވެސް  ބޭނުމަށް  ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ  ލިބިފައިވާކަން  ގެއްލުމެއް    އެއްވެސް 

ބަދަލަކީ މައްސަލަ    ނަފްސާނީގޮތުން އެފަރާތަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ  ހުށަހަޅާފައިނުވާ ސަބަބަށްޓަކައި،  އެފަރާތުން

 ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނަގައިދެވިދާނެ ބަދަލެއް ކަމުގައި ނުދެކެމެވެ. 

އިސްވެ ދެންނެވުނު އެންމެހައި ކަންކަން އެގޮތުގެ މަތިން ހުރުމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ  .17

  21)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ާޤނޫނު ނަންބަރު  

އިމްކުރަންޖެހޭ މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ާޤ

(substantive fairness)  ްޢަދުލުވެރިކަނ އިޖުރާޢީ   ،(procedural fairness) 

ވަކިކުރިކުރުމަކީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  "އަންފެއަރ    ާޤއިމްކުރުމަކާނުލައިކަމަށްވާތީ، 

 އަޅައި، އެއް ކަމުގައި ކަނޑަ (unfair dismissal) ޑިސްމިސަލް" 

ާޤނޫނު(    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު   ދަށުން    29ގެ  )ވަޒީފާއާބެހޭ  ގެ  ގެއްލުމުގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( 

ގެ ނިޔަލަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި    2022އެޕްރީލް    25އިން ފެށިގެން    2022ޖަނަވަރީ    14ބަދަލުގެ ގޮތުގައި  

 USD 5,120.97ގެ ދަށުން ޙައްުޤވާ ޖުމްލަ  ފަރާތަށް ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމު

އަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި މޯލްޑިވްސް  ސެންޓް(  ނުވަދިހަ ހަތް  އެމެރިކާ ޑޮލަރު،    އެއްސަތޭކަ ވިހި)ފަސްހާސް  

ފައިސާއެއްކަމަށް  އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭ  

ނަންބަރު ކަނޑައަޅައި،   ގެ    2008/2  ާޤނޫނު  ާޤނޫނު(  އަށް    52)ވަޒީފާއާބެހޭ  )ށ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

އިން    2021އެޕްރީލް    26ޅި ފަރާތް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ މުއްދަތުކަމަށްވާ  މައްސަލަ ހުށަހެރިޢާޔަތްކޮށް،  

ގެ ނިޔަލަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ސަރވިސް   2021ޑިސެންބަރު    30ފެށިގެން  



 މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް

  VTR/2022/6މައްސަލަ ނަންބަރު:                         ހުށަހެޅި މައްސަލަ  ޑަލްޖީތް ސިންގް  ރައްދުވާގޮތަށް  
                                            

42 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:  

 

މުއްދަތަށް ސަރވި  ސް  ޗާޖްގެ ގޮތުގައި ދީފައިވާ ފައިސާގެ ޢަދަދަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށްވެސް އެ 

ޗާޖްގެ ގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭ އެންމެހައި ފައިސާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނަގައިދިނުމަށް ކަނޑައަޅައި މި  

 މައްސަލަ ނިންމަން ފެނެއެވެ. 

 

 

 މައްސަލައިގެ ނިންމުން: 

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

ޑަލްޖީތް ސިންގް، އިންޑިއާ، ރިއާޔަތްކޮށް ބެލިއިރު،    ހެކިންގެ ހެކިބަހަށްއި،  މަޖިލީހުގައި ދެފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކަށާ

ހިންގަމުންދާ  މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ދަށުން  (  S7670118ނަންބަރު:    ޕާސްޕޯޓު)

އާރު މެނޭޖަރެއްގެ މަާޤމުގައި  .އިން ފެށިގެން އެސިސްޓަންޓް އެޗް  2021އެޕްރީލް    26ހުޅުލެ އައިލެންޑް ހޮޓެލްގައި  

ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން އަންނަނިކޮށް، ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ސަރވިސް ޗާޖް  

ކަން މައްސަލައިގައި  ފަރާތުން  ނުލިބޭ  ކުންފުނީގެ  ޖަވާބެއް  އެދެވޭ  އެއްވެސް  އެކަމަށް  ފާޅުކޮށްފައިވަނިކޮށް،  ބޮޑުވުން 

 ”addendum“ގައި ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމަށް    2021ޑިސެންބަރު    22ދިނުމަކާނުލައި،  

 2021ޑިސެންބަރު    27އޭގައި ސޮއިކުރުމަށް    ،ގެނެސް ވަޒީފާ ބަޔާނަށް ބަދަލުތަކެއް  އަދި  ބައެއް އިތުރުކޮށް  ގެ ގޮތުގައި

  2021ޑިސެންބަރު    30އެންގުމުން، އެ ލިޔުންތަކުގައި ސޮއިކުރެވެން ނެތްކަން ސަބަބާއެކު އަންގާފައިވަނިކޮށް،  ގައި  

ޚިލާފަށް ާޤނޫނާ    ޑަލްޖީތް ސިންގް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ކުރުމަކީވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ،  ޑަލްޖީތް ސިންގް  ގައި  

ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ    ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވައިދެއްވައި،

އެޕްރީލް    26އާ ހަމައަށް މުސާރަ ނަގައިދިނުމަށާއި،    2022އެޕްރީލް    26އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚްކަމަށްވާ  

އާ ހަމައަށް އެފަރާތަށް   2022އެޕްރީލް    26 އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚްކަމަށްވާ  އިން ފެށިގެން  2021

ސިންގް ޑަލްޖީތް  ގުޅިގެން  ވަކިކުރުމާ  ކުއްލިއަކަށް  ވަޒީފާއިން  ނަގައިދިނުމަށާއި،  ޗާޖު  ސަރވިސް  ށް އަޙައްުޤވާ 

ނަފްސާނީގޮތުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދިނުމަށް އެދި މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 

 ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި މި މައްސަލައިގައި،   2021ޑިސެންބަރު  30ރައްދުވާގޮތަށް 



 މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް

  VTR/2022/6މައްސަލަ ނަންބަރު:                         ހުށަހެޅި މައްސަލަ  ޑަލްޖީތް ސިންގް  ރައްދުވާގޮތަށް  
                                            

42 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:  

 

ޕްރައި ކޭޓަރިންގ  އިންފްލައިޓް  ލިމިޓެޑުގެމޯލްޑިވްސް  ސިންގް  ވަޒީފާއިން  ވެޓް  ާޤނޫނު    ޑަލްޖީތް  ވަކިކޮށްފައިވަނީ 

ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ނަންބަރު   ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި    21)ވަޒީފާއާބެހޭ 

ޢަދުލުވެރިކަމާއި   މައުޟޫޢީ  ޢަދުލުވެ(substantive fairness)ާޤއިމްކުރަންޖެހޭ  އިޖުރާޢީ     ރިކަން ، 

(procedural fairness)  ،ިސަބަބަށްޓަކައ ބުރަވެވޭ  ސިންގް  ާޤއިމްކުރުމެއްނެތިކަމަށް  ވަޒީފާއިން    ޑަލްޖީތް 

 އެއް ކަމުގައި ކަނޑައަޅައި،  (unfair dismissal) "އަންފެއަރ ޑިސްމިސަލް"   ވަކިކުރިކުރުމަކީ

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި    29)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  

ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި  ށް  އަޑަލްޖީތް ސިންގްގެ ނިޔަލަށް    2022އެޕްރީލް    25އިން ފެށިގެން    2022ޖަނަވަރީ    14

އެމެރިކާ    އެއްސަތޭކަ ވިހި)ފަސްހާސް    USD 5,120.97ވާ ޖުމްލަ  ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ޙައްުޤ

ސެންޓް( އަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ  ނުވަދިހަ ހަތް  ޑޮލަރު،  

 ދޭންޖެހޭ ފައިސާއެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ށް އަޑަލްޖީތް ސިންގްފަރާތުން 

ޑަލްޖީތް ސިންގް  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް،   52)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  2/ 2008 ނަންބަރުާޤނޫނު 

އިން ފެށިގެން   2021އެޕްރީލް    26ގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ މުއްދަތުކަމަށްވާ  ގމޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިން

ޓް ކޭޓަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ މުވައްޒަފުންނަށް  ގެ ނިޔަލަށް މޯލްޑިވްސް އިންފްލައި   2021ޑިސެންބަރު    30

ޑަލްޖީތް ސިންގް ޢަދަދަށް،  ފައިސާގެ  ދީފައިވާ  ގޮތުގައި  ޗާޖްގެ  ޗާޖްގެ  އަސަރވިސް  މުއްދަތަށް ސަރވިސް  އެ  ށް 

ފައިސާއަކީ އެންމެހައި  ލިބެންޖެހޭ  ޕްރައިވެ،  ގޮތުގައި  ކޭޓަރިންގ  އިންފްލައިޓް  މޯލްޑިވްސް  ރައްދުވި  ޓް  މައްސަލަ 

 ށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާކަމަށް ކަނޑައަޅައި،އަލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން ޑަލްޖީތް ސިންގް

ށް އެކީ އަޑަލްޖީތް ސިންގް  ތެރޭގައި  ދުވަސް(  ސާދަ)  14  ށިގެންފެ  އިން(  2022  ސެޕްޓެންބަރު  01)  މިއަދު  މިފައިސާ

  ލިޔުމުން   ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ(  ތިނެއް)  3  ހަމަޖެހޭތާ  އެކަން   ،އްކުމަށްފަހުދެއެއްފަހަރާ  



 މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް

  VTR/2022/6މައްސަލަ ނަންބަރު:                         ހުށަހެޅި މައްސަލަ  ޑަލްޖީތް ސިންގް  ރައްދުވާގޮތަށް  
                                            

42 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:  

 

  އަމުރުކޮށް   އިއަންގަ  މައްޗަށްްޕަރިއެވްޓ ިލިމޓުެޑެގ    ޯމްލިޑްވްސ ިއންފަްލިއްޓ ޭކަޓިރްނގ   ރައްދުވި މައްސަލަ  އެންގުމަށް

 . ނިންމައިފީމެވެ މައްސަލަ މި

 1444ޞަފަރު  05
 2022 ސެޕްޓެންބަރު 01

 ނިންމީ މި މައްސަލަ ބަލައި 

 

 
 ޒުހައިރު هللا އާމިނަތު ޢަބްދު      

 ރައީސާ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ 

 

 


