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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

 VTR/2021/188 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2021އޮގަސްޓު  16 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2022ފެބުރުވަރީ  17 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 ތުތިޔާގެ / ލ. ފޮނަދޫ() هللاމުބާރަކް މުޙައްމަދު ޢަބްދު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A136755)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 

 

 ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭަޝން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ 

 (C-0186/2001)ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭަޝން ނަންބަރު: 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ 

:  ނަންބަރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ   ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި)هللا ލ. ފޮނަދޫ، ތުތިޔާގެ، މުބާރަކް މުޙައްމަދު ޢަބްދުމައްސަލައަކީ   މި

A136755)   20  ްޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ    ފެށިގެން ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭަޝން   އިން  2020ޓޫބަރު  އޮކ

ގެ މަާޤމު  ގެ ލ. ގަން ފާމަސީގައި އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ (C-0186/2001)ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭަޝން ނަންބަރު:  

މަާޤމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާނުކުރެވޭކަމަށް ބުނެ، ނޯޓިސް ދިނުމެއްނެތި ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާ ޚިލާފަށް    އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް،

ބަދަލުކޮށްފައިވާތީ،    2021ފެބުރުވަރީ    16ކުއްލިގޮތަކަށް   ވަޒީފާއަކަށް  އެހެން  ވަކިކޮށް،  ވަޒީފާއިން  އެ  ދުވަހު  ވަނަ 

 



 

 ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީއަށް ސްޓޭޓް 
 VTR/2021/188މައްސަލަ ނަންބަރު:                               ށަހެޅި މައްސަލަހު هللاމުބާރަކް މުޙައްމަދު ޢަބްދުށް ރައްދުވާގޮތަ
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ޚިާލފަށް ކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނާ ފައިވަނީ، ވަޒީފާއިން ވަިކކޮށްهللا މުބާރަކް މުޙައްމަދު ޢަބްދު

ލިބިފައިވާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދިނުމަށް  އަށް ުރޖޫަޢކޮށްދިނުމާއެކު ައދާކުރަމުްނދިޔަ ަވޒީފާهللا މުބާރަކް މުޙައްމަދު ޢަބްދު

ޢަބްދު މުޙައްމަދު  މުބާރަކް  ފަރާތުން  هللا އެދި  އޯގަނައިޒޭަޝން  ގެ  ޓްރޭޑިންގ  ކޮމްޕެނީއަށް  ސްޓޭޓް  ލިމިޓެޑް  ޕަބްލިކް 

 ހުށަހަޅެމުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.  ލަށްޓްރައިބިއުނަ ވަޒީފާއާބެހޭ ގައި 2021އޮގަސްޓު  16 ރައްދުވާގޮތަށް

 ންބަރުގެ ރައުޔު މެ 

 މަރްޔަމް ރިޝްފާގެ ރައުޔު 

   އިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން މައްސަލަ 

 ރައްޔިތެއްކަން   ދިވެހި)هللا ލ. ފޮނަދޫ، ތުތިޔާގެ، މުބާރަކް މުޙައްމަދު ޢަބްދުަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތަކުމަގިއާވ   .1

ބުކުރެވޭ  ޚާޠަ)މީގެ ފަހުން "މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް" ގެ ގޮތުގައި މު  (A136755:  ނަންބަރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ 

ހުށަހެޅުމުގެ   ފަރާތް( 'މައްސަ   މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ގައި  ގޮތުން  ފޯމު'  ހުށަހަޅާ  ލަ 

ސްޓޭޓް ރުކުރުމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ގޮސްފައިވަނީ  ޒަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަ

 (C-0186/2001)ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭަޝން ނަންބަރު:  ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ  ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭަޝން   

"މައްސަލަ   ފަހުން  މު   ރައްދުވި)މީގެ  ގޮތުގައި  ގެ  ފަރާތް(ޚާޠަފަރާތް"  ފާމަސީގައި   (  ބުކުރެވޭ  ގަން  ލ.  ގެ 

 ހުށަހެޅި ފަރާތް އި، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއަށް މައްސަލަށާކަމަގައި  މަާޤމުގެ  އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ

ތާރީޚަކީ  ށްޢައްޔަނުކޮ ވަޒީފާއިން  އި،  ށާކަމަ  ގައި  2020ޓޫބަރު  އޮކް  20ފައިވާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ފަސްހާސް ހަސަތޭކަ  ރ. )-/5,610ވަކިކުރެވުނުއިރު އަދާކުރަމުންދިޔަ މަާޤމުގެ އަސާސީ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި މަހަކު  

ފަސްހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ސައްބީސް ރުފިޔާ  ރ. )-/5,426.56ރުފިޔާ( އާއި، ޢިނާޔަތްތަކުގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ  ދިހަ  

ލާރި ހަ  ލިބެމުންދިޔަކަފަންސާސް  ފަރާތް  (  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަޒީފާއިން  ބަޔާންކުރެވުނު  އިސްވެ   16މަށާއި، 

 ވަކި ކޮށްފައިވާކަމަށާއި،   ގައި 2021ފެބުރުވަރީ 



 

 ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީއަށް ސްޓޭޓް 
 VTR/2021/188މައްސަލަ ނަންބަރު:                               ށަހެޅި މައްސަލަހު هللاމުބާރަކް މުޙައްމަދު ޢަބްދުށް ރައްދުވާގޮތަ
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ޓްރައިބިއުނަލަ ވަޒީފާއާބެހޭ  ހުށަހެޅި ފަރާތުން  ހުށަހެ  ށްމައްސަލަ  ހުށަހެޅި  ޅުމުގެ އަސާސަކީަޝކުވާ  މައްސަލަ   ،

ނޯޓިސް ދިނުމެއްނެތި ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާ ޚިލާފަށް   ގެ މަާޤމު އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް، އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ ފަރާތް  

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ވާކަން  ބަޔާންކޮށްފައިކަމަށް  ކުއްލިގޮތަކަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް، އެހެން ވަޒީފާއަކަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާތީ

ަފރާތް މަްއަސލަ ހުށަހެޅި  ،ެއދޭ ގޮތް ކަމުގައި ބުނެފަިއވަނީ ންފަރާތު މި މައްަސލައިަގއި މަްއސަލަ ހުށަހެޅި .2

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ޚިާލފަށް ކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިުނމަށާއި، ަވީޒފާއާބެހޭ ޤާނޫނާ ފާއިން ވަިކކޮށްފައިވަނީ ވަޒީ

 ކަްނ ފާހަގަކުެރވެއެވެ.ނަގަިއދިނުމަށްލިބިފައިވާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު  އަށް ރުޫޖޢަކޮށްދިނުމާެއކު އަދާކުަރމުންދިޔަ ވަީޒފާ

ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުަނލުގައި ބޭއްވުނު  2021އޮކްޓޫބަރު  04މި މައްަސލައާ ގުޅިގެން  .2.1

އަޑުއެހުުމގައި، ަމއްަސލަ ހުށަެހޅި ފަރާތް އަާދކުރަމުްނދިޔަ ަވީޒފާ ރުޫޖޢަކޮށްދިުނމާއި ގެްއލުުމެގ ބަދަލު 

މައްސަަލ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދެނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ަފރާތުގެ ވަީޒފާއިން ބޭނުން ނޫންކަމަށާއި، 

ވަކިކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނާ ޚިާލފަށް ކަނޑައަޅައިދިުނމަށް ކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ަފރާތުން 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ާފހަގަުކރެެވއެވެ.

  ަވޒާީފާއބޭެހ   ަފރުާތްނ   ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ގުޮތްނ   ަރއްދިުދުނުމެގ  ަޝުކާވައްށ  ަފރުާތެގ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ .3

ްނ،  ުރުކުރުމަޒަނ  ަކްނަކމްަށ   ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ  ަގިއ'  ޯފުމ   ުހށަަހާޅ  ަޖާވުބ  ަމްއސަަލިއެގ'   ުހށަަހޅަާފިއާވ  ްޓަރިއިބުއނަަލްށ 

  ޚިލުާފ  ާތ ަހީގަގ  ަކނަޑެއިޅގްެނ   ުބުނަމީކ   ުބާނ   ަވިކުކިރަކމްަށ   ަވޒާީފިއްނ  ުކނުްފީނެގ  ަފރްާތ  ިޅުހށެަހ  ަމްއސަަލ

ަކަމާށއި،    ، ަހވުާލުކުރުމްނ  ޒްިނާމަތްއ   ެގ  1ގރ.   ެމޭނަޖރ   ެއިސސެްޓްންޓ   ަފރާާތ  ިޅުހށެަހ  ަމްއސަަލ   ވަާހަކެއްއ 

  ، ިހްއސުާކަރުމނާްދީތާއިއ  ަފާރްތަތާކ  ަކާމބޭެހ  ުކނުްފނެީގ  ަތުކާރުރކްޮށ  އާަދުނުކެރޭވެނަކަމްށ  ިޒްނާމ  ެއަމާގުމެގ

  ެއިސްސެޓންްޓ   ެފިނގްެނ  އާަދުނުކެރޭވަކަމްށ  ގޮތަުގިއ  ެއކީަށެގްނާވ  ިޒްނާމ  ަމާގުމެގ  ުލޭއަޝުންނިއެވ  އަެފާރުތެގ

  ެދެކިވެގްނ   ވަާހަކ  ަފރާާތ ިޅ  ުހށެަހ  ަމްއސަަލ  ބަދުަލުކެރވަިފިއަވީނ  ަމާގަމްށ   ިސްސެޓްއެގާފަމ  ިއްނ   1. ރ ގ   ެމޭނަޖރ 

  ަކަމާށިއ، 
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  ެމޭނަޖރ   ެއސްިސެޓްންޓ   ިއްނ  3. ރ ގ   ާފަމިސްސްޓ  ަގިއ   2020  ަބުރޮއކޫްޓ  31  ަވޒާީފ  ަފާރުތެގ  ިޅުހށެަހ  ަމްއސަަލ

  ބަދުަލުވާމ   ަކްށެމޭނަޖަރ  ެއިސްސެޓންްޓ   ަވޒާީފ  ަފާރތެުގ  ިޅ ުހށެަހ  ަމްއސަަލ ަކަމާށިއ،  ބަދުަލުކެރވަިފިއާވ  ައްށ   1. ރ ގ 

  ަފރުާތެގ  ެހިޅުހަށ  ަމްއސަަލ   ، ޮގުތްނ ެއ   ަކަމާށިއ، ިއުތުރވަެފއާިވ  ިޒްނމަާތްށ   މިަތކޮށަްފިއާވ  ގުޮތްނ  ަވޒާީފެގ  ، ުގިޅެގްނ

  ާވ   ެއްކްސޕަަޔރ   ، ބެލެެހްއުޓާމިއ   ްސޮޓްކ   ފަާމީސެގ  ަގްނ   . ލ   ، ޮގުތަގިއ  ަމްސއިޫލްއަޔުތެގ   ަވޒާީފެގ   ަމިއަގނުޑ

  ފިަހޮކށިްދުންނ   ަމުގ  ، ަދްއަކއީިދ  ަމުގ  ްސޓުާފްނަންށ  އެެހްނ  ިހްނުގުމަގިއ  ާފަމީސ  ، ޮފުނުވާމިއ  ިލްސްޓ  ޭބްސަތުކެގ

  ، ފަަހުރަމިތްނ   އިެކ  ުއުޒުރެވިރެވ  އާަދުކަރްނ   ަމްސއިޫލްއަޔުތ  ިމ   ަވޒާީފެގ  ަފާރުތްނަވީނ  ެހިޅ ުހަށ  ަމްއސަަލ  ، ިހެމޭނިއުރ

  ކަަމާށިއ، ައްނގަާފިއ  ެމޭނަޖރައްށ   ަފާރުތެގ  ިޅ ުހށެަހ  ަމްއސަަލ  ުބެނ  ޭބުންނަކމްަށ  ުކަރްނ  ބަދުަލ  ަވޒާީފ

  ، ާފަމީސަކުމްނ  ަރށެުގ  ުހްނަނ  ޮހްސިޕޓްަލ  ީރަޖންަލ  ައޮތުޅެގ  ާފަމީސައީކ  ަގްނ  . ލ   ަހވުާލުކިރ  ަފާރާތ  ިޅުހށެަހ  ަމްއސަަލ

  ަގްނ   . ލ   ަފާރްތ  ިޅ ުހށެަހ  ަމްއސަަލ  ، އެެހނަްނަމެވްސ  ަމާށއި، ޖޭެހަކ  ާއުކަރްނ  ސޮްޓްކ   ، ުހްސެވ  ޭބްސ   ައވަަހްށ

  ަކުމެގ   ނުުހްނަނ  ޭބްސ  ާފަމީސަގިއ  ، ުދަވްސޮކުޅ  ަމުދ  ުހިރ  ަމާގުމަގިއ  ެއްއެގ  ެމނަޭޖރ   ެއިސްސެޓްންޓ  ާފަމީސަގިއ

  ިޅ ުހށެަހ ަމްއސަަލ  ، ުވުމްނ ަތުކާރުރ  ިމޮގތްަށ މަިކްނ  ަކމާަށިއ، ޮކށަްފިއާވ ުކނުްފީނަގިއ ަރްއިޔުތްނ  ާއްނުމ ަޝުކާވ

  އާަދުކުރަމްށ   ިޒްނާމަތްއ  ަމަސްއަކުތެގ  ވަާހކަަދްއަކިއ  ެމޭނަޖރ   ީރަޖންަލ  ެއަތއްފަހަަރުކ  ައނަގބުަހްނ  ަފާރާތ

ުކަނސަޭހްތެތިރވަެފިއ ަކމާަށިއ،    ުހްނަންނޖޭެހ   ުހްސނޮުކްށ   ޭބްސ   ިލެބްނޖޭެހ   ޮކްނމެެހްނ  ާފަމީސަތަކީކ   ނުްފީނެގާވ 

  ުކިރަމިތުވަމީކ   ސަަބބްުނ  ުމަވްއޒެަފްއެގ  ަދިތަކްނ   ލުިބުމެގ  ޭބްސ  ޭބންުނާވ  ަރްއޔިތްުނަންށ   އްާނުމ  ، ަތަނަކްށާވިއުރ 

  ަވރްަށ   ުކނުްފިންނ  ުކުރަމީކ  ަރްއިޔުތްނ  ާއްނުމ  ުކނުްފީނަގިއ  ަޝުކާވ  ިމަކުމެގ  އިަދ ަކަމށާ  އޭެދޮގެތްއޫންނ  ުކނުްފިންނ

 ްއ ަކމާަށިއ، ބާަލަކެމ  ޮގުތަގިއ  ަމްއސަަލެއްއެގ  ީސިރައްސ

  ެމޭނަޖރެގ   ެއިސސެްޓްންޓ   ، ުކެރުވުނިއުރ  ަގިއ  2020ޮނެވްނަބރު    30  ިއވުެލޭއަޝްނ  ަފާރުތެގ  ިޅުހށެަހ  ަމްއސަަލ

  އިވުެލޭއަޝްނަނށްފުަހ  ، ިލބަިފިއާވީތ  ާމްކްސ   ަދްށޮކްށ  ަވަރްށ  ިއވުެލޭއަޝްނަގިއ  ، ފަާހަގުކެރިވ  ްނއާަދުނުކެރޭވަކ  ިޒްނާމ

  ްނ ެސްކަޝުނ  އްޮފ  ެހްޑ  ެފްނަނަކމްަށ   ުކަރްނ   ޯމްޓީޑ  ޯޕްސުޓްނ   ެމޭނަޖރެގ  ެއސްިސަޓްންޓ   ިފަޔަވުޅަގިއ   ެފްނަނ   ައަޅްނ
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  ަތނީްފުޒ   ިންނުމްނ  ެއ   ާތއުީދޮކްށ   ިންނުމަމްށ   ިމ  ޮކމީިޓްނެވްސ  ިއވުެލޭއަޝްނ  ކުނުްފީނެގ   އިަދ  ަބާޔްނކޮށަްފާވީތ 

  ަކަމާށިއ، ިންނމަާފިއާވ  2021ަޖަނަވީރ    11  ުކުރަމްށ

  2021ފުެބުރަވީރ    21  ، ުކެރިވ  ަމްޝަވާރ  ަފާރާތ  ިޅ ހުށެަހ  ަމްއސަަލ  ، ުގިޅެގްނ  ިންނމާުމ  ިމ   ޮކިމީޓެގ  ިއވުެލޭއަޝްނ

  ުކެރވަިފިއާވަކަމްށ   ބަދުަލ   ަވޒާީފ  އަެފާރުތެގ  ަފާރަތްށ   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ، ަފާރުތްނ  ުކނުްފީނެގ  ަގިއ

ުކނުްފީނެގ    ފަަހުރަމިތްނ   ެއިކ  ަފާރުތްނ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ، ުކިރްނެވްސ  ިންނުމުމެގ  ިމ  ައްނގަާފިއާވަކަމާށިއ، 

  ައނުބާރ   އުަލްނ  ަވޒާީފއްަށ   ުހިރ  ުކީރަގިއ  ޭބންުނަވީނ ، ަކަމާށިއ   އާަދުނުކެރޭވ   ަވޒާީފެގ ަމްސއިޫލްއަޔުތ  ަތުކާރުރޮކްށ 

ުބެނ    ިމަކްނ   އިަދ   ައްނގަާފިއާވަކަމށިާއ،   ެމޭނަޖރައްށ   ުހިރ   ަހވުާލެވެގްނ  ަފާރާތ   ހުށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ާދްނަކަމްށ 

ުހށެަހިޅ ަފާރްތަވީނ  ަބާޔްނކްޮށ ިލުޔުމްނ   ުހށަަހަޅްނ އުެދުމްނ، ަމްއސަލަ  ަގއި    2021ާމރުިޗ    12ުކނުްފްނޏަށް 

  ުހެސިއްނ   ެއްޗޯއީޑ  ެމިޑކްަލްސ  މެދެުވިރޮކްށ ެއްސީޓޯއެގ(  mubarakmohamed6587@gmail.com)   ީއެމއްިލ

   ިއާބާރތްުނ  ައްނނިަނިވ   ުމަޙްއމުަދައްށ  ާރއުިދ

“Please be informed that, I (Mubarak Mohamed Abdulla 6587) currently working at L.gan 

pharmacy (SR23) am facing great difficulty in reporting to L.Gan pharmacy . Kindly please 

arrange for me to work at Laamu fonadhoo pharmacy (SR36) .” 

  . ލ  ާފަމީސިއްނ ގްަނ . ލ  އާަދުކާރ ަވޒާީފ ަފާރްތ ިޅުހށެަހ ަމްއސަަލަގިއ ީއެމއްިލ ިމ ީއެމއްިލ ޮކށަްފިއާވ ަކަމާށިއ، 

 ަކަމާށިއ، އެދަިފިއާވ  ބަދުަލޮކށިްދނަުމްށ  ާފަމީސައްށ  ޮފނޫަދ

ިއސްލީާހ ިފަޔަވެޅްއެގ ޮގުތްނ މްައސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ަމާގމު ަދްށުކުރަމްށ ިންނމަާފިއަވީނ ވަޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނެގ  

  ަމްއސަަލ   ، ަފާރުތްނ  ިޅ ުހށެަހ  ަމްއސަަލިލބިދަީފިއާވ ިއްޚިތާޔުރެގ ެތެރިއްނ ަކަމާށިއ،    ަވަނ ާމއާްދެގ ަދުށްނ   19

  ލަާފްށަކމްަށ ިޚ  ނާޫނާޤ  ަވޒާީފާއބޭެހ  ށަްފިއަވީނަވކޮިކ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރްތ  ިޅުހށެަހ  ަމްއސަަލ  ޯފުމަގިއ  ުހށަަހާޅ

  ިޅުހށެަހ  ަމްއސަަލ  ، ީވަނަމެވްސިއއެދަިފ  ިލުބަމްށ  ބަދުަލ  ެގއުްލުމެގ  ، ުކުރަމާށިއަޢރޫުޖ  ަވޒާީފ  ، ިއ ަކނަޑައޅިާދުނަމާށ
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  ުކަރްނޖެހޭ ަޢުރޫޖ  ަވޒާީފ   ަވިކކްޮށެގްނ  ަވޒާީފިއްނ  ، ާވިއުރ   ަފާރަތަކްށ  ުހިރ  ަވޒާީފަގިއ  ުކނުްފީނެގ  މާިހުރެވްސ  ަފާރަތީކ

  އާަދުކަރުމްނ   ަވޒާީފ  ުކނުްފީނެގ   މާިހުރެވްސ  ަފާރަތީކ  ިޅުހށެަހ   ަމްއސަަލ  އިަދ ކަަމާށިއ  ުނާވެނ  ުކިރަމިތވަެފިއ   ހަާލެތްއ

ަމްށ ަމްއސަލަ  ުމަވްއޒެަފްއަކ  ައނަްނ  ިލެބުމްނ  ިއާނަޔތަްތްއ  ުމާސަރާއ  ެއްއަވަރްށޤާާމ  ަމ  ްއ ަކމާަށިއ، ަފާރެތ  ައްނަނ

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާަހގަކުެރވެއެވެ.ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ  

  ގަން   .ލ  ދިޔަ  އަދާކުރަމުން  ފަރާތް  ޅިހުށަހެ  މައްސަލަ  ،ން އެދޭގޮތްކަމަށް ބުނެފައިވަނީރައްދުވި ފަރާތު  މައްސަލަ .4

 ވަޒީފާއަށް   ގެ  3.ރގ  ފާމަސިސްޓް  ފާމަސީގެ  ގަން  .ލ  ވަޒީފާއިން  މެނޭޖަރގެ  އެސިސްޓެންޓް  ފާމަސީގެ

 އަލުން   ފަރާތް  ޅިހުށަހެ   މައްސަލަ  ޅައިދިނުމަށާއި،ކަނޑައަ   ކަމަށް  އެއްގޮތަށް  ޕްރޮސެސްއާ  ޑިއު  ،ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި    ށާއި،ނެތްކަމަ ހަމައެއް ބަދަލުކުރާނެ ވަޒީފާއަށް  މެނޭޖަރގެ އެސިސްޓެންޓް ފާމަސީގެ  ގަން .ލ

ކަނޑައަޅައިދިނުމަށްކަން އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ    ނެތްކަމަށް  ހަމައެއް  ނަގައިދެވޭނެ  ބަދަލެއް   އެދިފައިވާފަދަ  ފަރާތުން

 . ރުކުރުމުން ފާހަގަކުރެވެއެވެޒަ'މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު' އަށް ނަ

  ހެކިން   ޝަފަހީ  ފަރާތަށް   ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތަށާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލައިގައި  މިވާ  ހުށަހެޅިފައި .5

  ދެފަރާތުންވެސް   ތެރޭގައި   މުއްދަތުގެ   ދެވުނު  ހުށަހެޅުމަށް  ހެކި  ޝަފަހީ  ،ނަމަވެސް  ފުރުސަތުދެވުނު  ހުށަހެޅުމަށް

 . ވެފާހަގަކުރެވެއެ  ހުށަހަޅާފައިނުވާކަން ހެކި ޝަފަހީ

ަގއި ވަީޒާފއާބެހޭ ޓްރައިބިއުަނލުގައި ބޭްއުވނު އަޑުއެުހމުގައި،  2021އޮކްޓޫބަރު  04މި މަްއސަލަާއ ގުޅިގެްނ  .6

މައްަސލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަާދކުރަމުންދިޔަ ވަީޒފާ ރުޫޖޢަކޮްށދިނުމާއި ގެްއލުުމގެ ބަދަލު ބޭނުން ނޫންކަމަށާއި، 

ށަހެޅި ފަރާުތގެ ވަޒީފާިއން ވަކިކޮށްފަިއވަީނ ޤާނޫނާ ޚިލާފަްށ މައްަސލަ ހުށަހެޅި ަފރާތުން ެއދެނީ މައްަސލަ ހު

ކަނޑައަޅައިދިުނމަށް ކަމަށް ބުނެ މައްަސލަ ހުށަހެޅި ަފރާތް އެދޭގޮތް ބަދަލުކޮްށދިނުމަށް އެދިފަިއވާ އެުދމަްށ 

ހުށަހެޅިފައިވާ މި މައްސަލައިގައި ޢަދުލުވެރި ފައިޞަލާއަކަށް ވާިޞލުވުމަށްޓަކައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ރިޢާޔަތްކޮށް، 

ން ފާމަސިސްޓެއްގެ  މަާޤމުގެ  އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ލ. ގަން ފާމަސީގެ  

އަދި މިކަން  ބަލަންޖެހޭކަމުގައި ދެކެމެވެ.    ދަށްކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ހަމައަކުންތޯމަާޤމަށް ބަދަލުކޮށް މަާޤމު  
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ެއޮގުތްނ، މި މްައސަަލާއ ުގިޅެގްނ  ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ބުރަ އޮތީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށްކަމުގައި ދެކެމެވެ.  

ރައްދުވި މައްސަލަ  ފަރާތުންނާއި  ހުށަހެޅި  ހުށަހެޅި މައްސަލަ  ލިޔެކިޔުންތަކަށާއިފަރާތުން  ބެލި  ،    މައްސަލަ 

 ރާިޢަޔްތުކުރުމްނ އްަނަނިނިވ ަކްނަކން ފަާހަގުކެރެވެއެވ. ށް މަޖިލީހުގައި ދެފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކަ

ުހށަހަޅަާފިއާވ  6.1 ްޓަރއިިބުއނަލްަށ  ަވޒާީފއާބޭެހ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަފާރތްުނާނިއ  ުހށަހިެޅ  ަމްއސަަލ   .

 ( ސީިޓަގިއ، 2021ެފުބުރަވީރ    21)   HRD/228/2021ުދިވ ަފާރުތެގ ަނނަްބުރ  ަމްއސަަލ ަރްއ

  ، ަހާވުލޮކްށ  ޒިންމާތްައ  މެނޭޖަރެގ  ެއިސްސޓެންްޓ  ފާމީަސެގ  ގަން.  ލ   ާއ هللاޢަބުްދ  މުޙައްމުަދ  މުބަާރްކ  ގިައ  31  ޮއްކޓޯބަރ   2020 "

 ަމސޫްއލްިއަޔުތތްައ  ަމގުާމެގ  ތޭެރގިައ  މުއަްދުތެގ  ޕްރޭޮބަޝން   ފިުރހަަމކުރަނެްޖޭހ  ަވީޒާފގިައ

ައްނާގ    ފާަރތުން  ކުންފުނީެގ  އިަދ.  ވެެއެވ  ކެުރިވފިައ  ާފަހަގ  ާވކަން  ައްނާގފިައ  ުސަޕވިައޒަަރްށ  ަމތިން  ެއިކަފހުަރ  އަދާނުކެުރވޭނެކަަމްށ

ެއިސްސޓެންްޓ    ަހާވުލކެުރވުނު   ާއ هللاއަބުްދ  މުޙައްމުަދ  މުބަާރްކ  ، ކެުރިވފިައާވީތ  ާފަހަގ  ަފސެްޖިހފިައާވކަން  އަަމުލކުރަުމްށ  އެންގުންަތަކްށ

ކުންފުނީގެ    ކުރަުމްށ  ަހާވުލ  ޒިނާްމތްައ  ެގ  3ގރ    ފަރަމިސްސްޓ  ގެނިްދަޔ  އާަދކުރަމުން  ކުރިން  ،ނަަގިއ  އަނބާުރ  ޒިނާްމަތްށ  ެގ  މެނޭޖަރ 

 . ނިނާްމފެައެވ  ވަނީ  މެނޭޖްމަންޓުން

  ގރ   ފަރަމިސްސްޓ  ަވީޒާފެގ ަމސޫްއލްިއަޔުތތްައ  ެގ هللاޢަބުްދ  މުޙައްމުަދ  މުބަާރްކ  ެފިށގެން  ުދަވހުން  ވަނަ  16  ފެބްރުއީަރ  2021  ، ވާީމ

 މުބަާރްކ  ެފިށގެން  ިމތީާރހުން  އިަދ.  ދަންނަވެަމެވ  ާވކުަމގިައ  ކެުރިވފިައ  ބަަދުލ  ޒިނާްމަތކްަށ  ެގ  3

 ". ދަންނަވެަމެވ  ކުަމގިައ  ނުހިމެނޭނެ  ޒިނާްމތްައ  މެނޭޖަރެގ  ެއިސްސޓެންްޓ   ފަާމީސެގ  ތޭެރގިައ  ތުަކެގ  ޒިނާްމ  ަވީޒާފެގ  ެގهللاޢަބުްދ  މުޙައްމުަދ

 ިމ ިޢާބާރުތން ަބޔްާނޮކށަްފިއާވކްަނ. 

ްޓަރިއިބުއނަަލށް    . 6.2 ަވޒާީފާއބޭެހ  ާއެއުކ  ޯފުމ"  ހުށަަހާޅ  ަޖާވުބ  "ަމްއސަަލިއެގ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ 

ަނނަްބުރ   ިޗޓް  )   1026/2020ުހށަަހޅަާފިއާވ  ސިްލްޕ"  ޭޗްނޖް  ބާަލިއރު،  01.11.2020"ޯޕސްްޓ  ައށް   )

  1ުމްނ ެއިސްސެޓްންޓ ެމނަޭޖރ ގރ. ެގ ަމާޤ 3ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ އާަދުކަރުމނިްދަޔ ާފަމިސްސްޓ ގރ. 

 ިއްނ ެފިށެގްނ ބަދުަލޮކށަްފިއާވކްަނ ެއނެގްނ ޮއނަްނަކްނ.   2020ޮއކޫްޓަބރު    31ަމާޤަމްށ  

ްޓަރިއިބުއނަަލށް  6.3 ަވޒާީފާއބޭެހ  ާއެއުކ  ޯފުމ"  ހުށަަހާޅ  ަޖާވުބ  "ަމްއސަަލިއެގ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ   .

ަނނަްބުރ   ިޗްޓ  )   356/2021ުހށަަހޅަާފިއާވ  ސިްލްޕ"  ޭޗްނޖް  ބާަލިއރު،  16.02.2021"ޯޕްސްޓ  ައްށ   )



 

 ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީއަށް ސްޓޭޓް 
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ެގ ަމާޤުމްނ ާފަމިސްސްޓ    1ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ އާަދުކަރުމނިްދަޔ ާފަމީސެގ ެއިސްސެޓްންޓ ެމޭނަޖރ ގރ. 

 ިއން ެފިށެގން ބަދަލޮުކށަްފިއާވަކްނ ެއނެގން ޮއްނަނކްަނ.   2021ެފުބުރވީަރ    16ެގ ަމާޤަމްށ    3ގރ. 

ަމްއސަަލ6.4 ްޓަރިއިބުއނަަލށް    .  ަވޒާީފާއބޭެހ  ާއެއުކ  ޯފުމ"  ުހށަަހާޅ  ަޖާވުބ  "ަމްއސަަލިއެގ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ 

ޮނެވނަްބުރ    30ުހށަަހޅަާފިއާވ ަމްއސަަލ ހުށެަހޅި ަފާރުތެގ "ޕޮާފރަމްނސް ެއްޕަރއިޒްަލ / ިއވުެލޭއަޝްނ ޯފްމ" ) 

  2020އިން ޭމ    2019ްނޮކށަްފިއަވީނ ޫޖްނ  ( އްަށ ބާަލިއުރ، ިއވުެލއަޭޝްނެގ ުމއަްދުތެގ ޮގުތަގިއ ަބާޔ 2020

)ތީިރްސ ޭދްއ(    32ެގ ުމއަްދަތްށަކާމއި، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތްަށ ުޖމަުލ ާމްކްސގެ ޮގުތަގިއ ިލބަިފިއަވނީ 

ާމްކްސ ަކާމިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ޚުިދމުަތެގ ެފްނވުަރ ބަަލިއ ަވަޒްނުކުރަމށްފުަހ އަަޅްނ ެފްނަނ  

ުތަގިއ، ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފާރތް ަވޒާީފ އާަދުކަރުމން ައްނަނ ެއިސސެްޓްނޓް ެމޭނަޖރެގ ަމާޤުމ  ިފަޔަވުޅެގ ޮގ

 ީޑޯމްޓުކުރަމްށ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވކްަނ. 

ްޓަރިއިބުއނަަލށް  6.5 ަވޒާީފާއބޭެހ  ާއެއުކ  ޯފުމ"  ުހށަަހާޅ  ަޖާވުބ  "ަމްއސަަލިއެގ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ   .

ަގިއ    2021ާމިރުޗ    12ްށ ބާަލއުިރ، ެއ ީއެމއްިލައީކ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ  ުހށަަހޅަާފިއާވ ީއެމއްިލައ

 ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރަތްށ ޮފނުވަާފިއާވ ޭއެމއެިލްއ ަކާމިއ، ެއ ީއެމއްިލަގިއ، 

“Please be informed that, I (Mubarak Mohamed Abdulla 6587) currently working at 

L.Gan pharmacy (SR23) am facing great difficulty in reporting to L.Gan pharmacy . 

Kindly please arrange for me to work at Laamu fonadhoo pharmacy (SR36) .” 

 .ިމ ިޢާބާރުތން ަބޔްާނޮކށަްފިއާވކްަނ 

ަރއިިބުއނަަލށް ުހށެަހިޅ "ަމްއސަަލ  ަގއި ަވޒާީފާއބޭެހ ްޓ  2021ޮއކޫްޓަބރު    28. ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރތްުނ  6.6

  ެއސްިސެޓްންޓ  ަފާރަތްށ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލުހށަަހާޅ ަފާރުތްނ ަޝރަީޢުތެގ މަޖިލަީހްށ ުހށަަހާޅ ަބޔްާނ" ަގިއ،  

  ަޝރަީޢަތްށ  ، ަކަމާށިއ   ުދވުަހަގިއ  ަވަނ   2020  ަބުރޮއްކޫޓ   31  ދަީފިއަވީނ  ަވޒާީފ   ެގ   1. ރ ގ   ެމޭނަޖރ 

  ާފރަމސްިސެޓްނެޓްއެގ  ެއިސްސެޓންްޓ  ުމއްދަތްެއަގިއ  ުކީރެގ  ޭއެގ   ީޝަޓީކ  ިއވުެލޭއަޝްނ  ުހށަަހޅަާފިއާވ



 

 ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީއަށް ސްޓޭޓް 
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  ީޝްޓ   ިއވުެލއަޭޝްނ  ެއ  ިއ، ީޝެޓްއަކަމާށ  ިއވުެލޭއަޝްނ  ހަދަާފިއާވ  ުދަވްސަވެރްއަގިއ  ުހިރ  ަމާޤުމަގިއ

  ެގ   1. ރ ގ   މޭެނަޖރ   ެއިސްސެޓްންޓ  އާަދުކަރުމނިްދަޔ  ަފާރްތ  ިޅުހށެަހ  ަމއްސަަލ  ުހށަަހޅަާފިއަވީނ  ަޝރަީޢަތްށ

  ުމއަްދެތްއ   ިއވުެލޭއަޝްނެގ  ެއ   އިަދ   ކަަމާށިއ، ޭބުނުމަގިއ  ެދްއުކުމެގ  އާަދުނކެުރޭވަކްނ  ިލްއަޔުތޫއަމްސ  ަވޒާީފެގ

  ަމްއަޗްށ   ިއވުެލޭއަޝްނެއްއެގ  ހަދަާފިއާވ  ަވޒާީފެއްއަގިއ  ުކީރެގ  ުހްއާޓ  ަވޒާީފެއްއަގިއ  އެެހްނ  ، ަބާޔްނކޮށަްފިއާވިއުރ

 ަކަމާށއި، ުނުކެރޭވެނ  ބަދަލްެއ  ަވޒާީފައަކްށ   ަދްށ   ެއއްަށުވެރްނ  ަވިކކްޮށ  ަވޒާީފިއްނ  ިބާނޮކްށ 

  ިޒްނާމތްައ   އްެނމަެހިއ  ެތެރިއްނ  ިލްއަޔުތތުަކެގޫއަމްސ  ަވޒާީފެގ  އާަދުކަރުމނިްދަޔ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ

  ަޝުކާވެއްއ  އެފަަދ  އާަދުނޮކްށެގްނ  ިޒްނާމެއްއ  ެއްއެވްސ  އިަދ  ަކަމާށިއއާަދޮކށަްފިއާވ  ަފާރުތްނިޅ  ުހށެަހ  ަމްއސަަލ

  ުނާވަކމާަށިއ، ޮކށަްފިއ

  ުބެނ  އާަދުނުކެރވަޭކަމްށ  ިލްއަޔުތޫއަމްސ  ަވޒާީފެގ  ަތުކާރުރޮކްށ   ަމިތްނ  ެއކިފަަހުރ  ަފާރުތްނ   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ

  ައްނގާފިައާވަކަމްށމްައސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ    ެމޭނަޖަރްށ  ޮފުނަވއިިދުނަމްށ  ައނުބާރ   ަވޒާީފައްށ  ުހިރ  ުކިރްނ

 ަމްއސަލަ   ަކަމާށއި، ންޫނ  އެފަަދައުކްނ  ަކނިްހނގާފިައަވީނ  ، ުބނަިކުމަގިއީވަނަމެވްސަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ  

  ބެުނ  އާަދުނުކެރޭވނަެކަމްށ  ަމްސއިޫލްއަޔުތ  ަވޒާީފެގ   ެގ  1ގރ.   ެމޭނަޖރ   ެއިސްސޓްެންޓ   ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ

  ެމޭނަޖރ   ެއިސްސެޓންްޓ  ަފާރްތ   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ ުނާވަކަމާށިއ،  ައްނގަާފިއ  ެމޭނަޖަރްށ  ފަަހަރުކ  ެއްއެވްސ

  ރަމިސްސްޓފަ   ާފރަމީސަގިއ  ޮފނޫަދ.  ލ   ެއްސީޓޯއެގ  އާަދުކަރުމނިްދަޔީއ  ކިުރްނ  ައްއަޔްނުކުރުމެގ  ައްށ  1. ރ ގ 

  ެއަވޒާީފަގިއ  ، ބަދުަލުކުރަމށްފުަހ  ަވޒާީފައްށެގ    1. ރ ގ   މޭެނަޖރ   އިެސްސެޓްންޓ  މާަށިއ، ަކ  ަވޒާީފ  ެގ  3ގރ. 

  އާަދުކަރުމނިްދަޔ  ިއުކީރަގ  ަވިކޮކްށ  ވަޒާީފިއްނ  ެގ  1. ރ ގ   ެމޭނަޖރ   ެއސްިސެޓްންޓ  ، ުދަވްސޮކެޅްއވީފުަހްނ  ުކަޑ

  ުފުރަޞުތ   ަފާރތްަށ  ުހށެަހިޅ   ަމްއސަަލ  ެއނުްގުމްނ  އެފަަދިއްނ  އިަދ   ަކަމާށިއއެނިްގ  ބަދުަލުކިރަކަމްށ ަވޒާީފައްށ

 ަކމާަށިއ،   ަވޒާީފ ެގ    3ގރ.   ރަމިސްސްޓަފ  ާފަމީސަގިއ  ޮފނޫަދ.  ލ   އާަދުކަރުމނިްދަޔ  ުކިރްނ  ޭދްނޖޭެހީނ
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  ަމްއސަލަ   ، ަކަމްށުވުމްނ  ަގުމަގިއ.  ލ   ބަަހްއޓާފައުިހީރ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމއްސަަލ  ެއަވުގުތ  ، އެެހްނަނަމެވްސ

  ަމްއސަަލ  ، އެެހްނަކުމްނ   ަކމާަށިއ، ޮފުނަވއިިދުނަމްށ  ާފރަމީސައްށ   ޮފނޫަދ.  ލ   އެދަިފިއަވީނ   ަފާރްތ   ުހށެަހިޅ

 ާށިއ، ންޫނަކަމ  ަރނަގޅްަށ  ާމަނޮކށަްފިއަވީނ  ަފާރުތްނީއމެއްިލ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ    ޮފުނވަާފިއާވ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ

 ޭބސުްހްސވަެފިއާވަކަމްށ  ުދަވްސޮކުޅަގިއ  ުހިރ  ަގިއ   1. ރ ގ   ެމޭނަޖރ   ެއސްިސެޓްންޓ   ަފާރްތ   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ

  އުެދަވްސ   ަކަމާށއި، ޫންނ   ިޒްނާމެއްއ  ަފާރުތެގ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ެގަނުއަމީކ  ޭބްސ   ، ުބިނަކުމަގިއީވަނަމެވްސ

  ަދިތަތއުްހިރ  އިަދ  ުހަރްސަތާކިއ  ިދޔުުމަގިއެވްސ  ަރށްަށ  ައެންއ  ެއްއަރުށްނ  ަސބުަބްނ   ެގ  19- ޮކިވްޑ  ަވަރީކ

ަކމާަށިއ، ަތެކެކ  ުދަވްސ   ަދިތަކްނ  ޭބސިްލުބމެުގ  ާފަމީސަތަކަކްށެވްސ  ުހރާިހ  ުހިރ  ާރްއޭޖަގިއ  އިަދ  ްއ 

ަކަމާށިއ، ުދަވްސ  ުކިރަމިތވަެފިއާވ   ޭބްސ   ާފަމސަީގިއ  ެއސީްޓޯއ  ޮހްސިޕޓްަލެގ  ީރަޖންަލ  ްނ ަގ.  ލ   ަވެރްއ 

  ާނަޅްނޖޭެހ  ިފަޔަވުޅ  ެމޭނަޖަރްށ   ަމީސެގާފ  ެއ  ، ަވިކުކާރަނަމ  ަވޒާީފިއްނ   ަފާރްތ  ހުށެަހިޅ   ަމްއސަަލ  ، ުހްސާވީތެވ

  ުގުޅނުްހިރ  ަކާމ   އިަދ  ެމޭނަޖަރާށިއ  މަޢޫުލާމުތ  މުަދަވުމނާްދަކުމެގ  ޭބްސ  ަމީސަގިއާފ  ަކަމާށިއ، ެންތ   ަސަބަބެބްއ 

  އުެދަވްސަވރު   ަފާރަތކްަށެވްސ  އެެހްނ  ުއޭޅ  ަވޒާީފަގިއ  އިަދ  ެމޭނަޖުރިވަޔްސަކަމާށިއ،  ދަީފިއާވެނ  ަފާރްތަތކްަށ

  ަޝުކާވެއއް   ެއްއެވްސ  ޭބްސނިެތެގްނ  ަކމާަށިއ، ުކިރމިަތާވެނ  ަދތަިތްއ  ެގނުައަމްށ  ޭބްސ   އްޮތޮގތްުނ  ަކްނަތްއ

  ެއްއެވްސ  ، ަސަބަބާކއުިހެރ  އެފަަދ  އިަދ ުނާވަކމާަށިއ  ޮކށަްފިއ  ަފާރތްަށ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ްނަފާރަތުކ  ެއްއެވްސ

  ުނާވަކަމާށއި، ދަީފިއ  ަފރަާތްށ   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަނޭސޙެަތްއެވްސ  ައނގަބުަހްނ  ަފާރަތުކްނ

  މުަލޮކށަްފިއާވަކަމްށަޢ  ަފާރުތްނަމއްސަަލ ަރއުްދިވ    ެއްއޮގތްަށ  ާއ(  ހ )   ާމއާްދެގ  ަވަނ  19  ާޤޫނުނެގ  ޒާީފާއބޭެހަވ

  ފަިޔަވުޅަތުކެގ   އާަޅ  ތާަބުނެވެގްނ  މްިނަގނަޑްށ   ާލީޤްޚައ  ަބާޔނޮްކށަްފިއަވީނ   ާމއާްދަގިއ  ެއ   ، ުބނަެފިއީވަނަމެވްސ

  ާމއާްދގެ   ެއ  ، ުނާވިއުރ  ިދާމވަެފިއ  މްައސަަލެއްއ  ެއްއެވްސ  ާލީޤްޚައ  ަފާރުތެގ  ިޅުހށެަހ   ަމްއސަަލ  ަކަމާށިއ،   ވަާހަކ

 ޭކ ަކަމާށިއ، ނެުދ  ޮއްނާނެނަކަމކްަށ  ިފަޔަވޅްެއ  ެއްއެވްސ  ައާޅެނ   ަދުށްނ
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  އެފަަދ  ، ަވިކުކާރަކުމަގިއވަާނަމ  ަވޒާީފިއްނ  ، ުބެނ   އާަދުނުކެރޭވަކަމްށ   ޒްިނާމ  ަފާރްތ   ިޅުހށެަހ  ަމްއސަަލ

  އާަދުނުކުރުމން   ިޒްނާމ ާއިއ،  ނެތޯްތ  އާަދޮކށަްފިއ  ިޒްނާމ   ަފރުާތްނ   ެއ  ަހީޤަޤތަުގިއެވްސ  ބުެލުމަގިއ  ަމްއސަަލެއްއ

  ަކަމާށިއ، ބަަލްނޖޭެހ  ޮކަބއޯިތ  ެގއުްލަމީކ  ިލބަިފިއާވ

 ިސާޔީސ  ަވކޮިކށަްފއަިވީނ  ުކއިްލައަކްށ  ވަޒާީފިއްނ  ެގ   1. ރ ގ   ެމޭނަޖރ   ެއސްިސެޓްންޓ   ަފާރްތ  ިޅުހށެަހ  ަމްއސަަލ

ވޭ  ަޤބުޫލުކެރ  ސަަބުބްނަކމްަށ   ްޕެރަޝެރްއެގ  ައިއސަްފިއާވ  ެއްމީޑއްަށ   ެއްސީޓޯއެގ  ެތެރިއްނ   ވަާދެވިރަކެމްއެގ

ީތ ޫންނަކމްަށ ަމްއސަަލ  ުނާވ  ށަްފިއއާަދޮކ  ިޒްނާމ  ަފާރުތެގ  ިޅުހށެަހ  ަމްއސަަލ  ހެާލްއަގިއ  ެއްއެވްސ  ަކަމާށިއ، 

  ުހށެަހިޅ ަފާރުތން ަބޔްާނޮކށަްފއާިވަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

ހުށަހެޅިފައިވާ މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ލ. ގަން ފާމަސީގެ   .7

ދަމަާޤމުގެ  އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ ށްކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ  ން ފާމަސިސްޓެއްގެ މަާޤމަށް ބަދަލުކޮށް މަާޤމު 

 އިރު، ބަލާ ހަމައަކުންތޯ

 ަވަނ ާމއާްދެގ )ހ( ަގިއ،   19)ަވޒާީފާއބެހޭ ާޤޫނުނ( ެގ    2/ 2008ާޤޫނުނ ަންނަބުރ  . 7.1

  ތެރެއިން  ިފަޔވުަޅަތުކެގ  ަބޔާންޮކްށފިައާވ  މާއާްދަގިއ  ިމ  ، ތަބާނުވާނަަމ  މިންގަނުޑަތަކްށ  އްަޚލީާޤ  ަމސްައަކުތެގ  ތާަބވާނެްޖޭހ  "ުމވްައަޒފުން 

 " . ލިިބގެންވެެއެވ  ފާަރަތްށ  ަވީޒފޭާދ  ،ބުާރ  އެޅުުމެގ  ިފަޔވުަޅ  ިއްޞލީާޙ  ެއަކށީގެންާވ  ފެންނަ  އަޅަން  ުމވްައަޒަފކާމުެދ  ެއ

"ިއޞާްލީޙ ިފަޔަވުޅ"  ިމ ިޢާބާރތްުނ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކމިާއ، ިއްސވެ ަބޔްާނޮކށަްފިއވާ ާމއާްދެގ )ށ( ގެ ަދުށން   

ެއުޅުމެގ ޮގުތްނ އެޅާިދޭނ ިފަޔަވޅަުތުކެގ ެތޭރަގިއ ަނޭޞޙްަތެތިރުވމިާއ، ިލުޔުމްނ ިއްނާޒުރ ިދުނާމއި، ަވޒާީފެގ  

)ސާދ( ުދވަަހްށުވރެ ިދުގޫނން ުމއަްދަތަކށް ުހްއުޓުވާމިއ، ުހރި ަމާޤަމަކްށުވރެ    14ަމަސްއަކަތށް ިނކުުތން  

 ުލުކުރްނ ިހެމޭނަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. ަދްށ ަމާޤަމަކްށ ުމަވްއޒުަފ ބަަދ

 ަވނަ ާމއާްދެގ )ނ( ަގިއ،   19)ަވޒާީފާއބޭެހ ޤޫާނުނ( ގެ    2/ 2008ާޤޫނުނ ަނނަްބުރ  އިަދ ަހަމއެެހްނެމ،   . 7.2
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  އްަޚލީާޤ  ަމސްައަކުތެގ  ، ެބލަުމްށަޓކިައ  ިފަޔވަޅްެއޯތ  ެއަކީށގެންާވ  ިފަޔވަަޅީކ  އްަޚލީާޤ  އާަޅފިައާވ  ުމވްައަޒަފކާމުެދ  ަވިކ   ފާަރތުން  "ަވީޒފޭާދ 

 އެޅުުމގައި   ެއިފަޔވަޅު   ، އިެޅިފަޔވަޅިާއ  ފާަރތުން  ަވީޒފޭާދ  ، ވިާޖުބަތކިާއ  އުެމވްައަޒފްެއެގ  ، ިމްނވަރިާއ  ތަބާނުިވ  އުެމަވްއަޒަފުކ  މިންގަނަޑްށ

  ކުރިން  އްަޚލުާޤ  ަމސްައަކުތެގ  އުެމވްައަޒަފުކ  ، ގްެއލުމިާއ  ލިބުނު  ިޚާލުފވުމުން  މިންގަނާޑ  އްަޚާލީޤ  ުމވްައަޒަފުކ  ެއ  ، ޢަަމުލކިުރޮގތިާއ

 " . ކުރަންވާނެެއެވ  ރާިއަޔްތ  މްައަޗށް   ޮގުތެގ  އިައްސފިައާވ  ަބހްައޓަމުން

 ިމ ިޢާބާރުތން ަބޔްާނޮކށަްފިއާވކްަނ ެއނެގްނޮއެވެއެވ.  

ިންނިމ ސަަބބަުތުކެގ ެތޭރަގއި  . ަމްއސަަލ ުހށަހިެޅ ަފާރތެުގ ަމާޤުމ ަދްށުކުރަމށް ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ  7.3

ޚުިދމުަތެގ ެފްނަވރު ބުެލމްަށ ިއވުެލއަޭޝްނ ޯފްމ    ަފާރުތެގ   ިޅ ުހށެަހ  މްައސަަލ  ަގިއ   2020ޮނެވނަްބރު    30

  ިއވެލޭުއަޝްނަގިއ  ، ފަާހަގުކެރިވ  ްނއާަދނުުކެރޭވަކ  ިޒްނާމ   ެމޭނަޖރެގ  ެއިސްސޓްެންޓ   ، ުކެރުވުނިއުރަތްއާޔުރ

  ީޑމްޯޓ ަމާޤުމްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ފާަރްތ  ެމޭނަޖރެގ  ްންޓ ެއިސްސެޓ ، ލިބަިފިއާވީތ ާމްކްސ ަދށޮްކްށ  ަވަރްށ

  ަމްއސަަލ  ަގިއ   2020ޮނެވނަްބުރ    30ަފިއާވއުިރ،  ަބާޔްނކްޮށަމްއސަަލ ރައުްދިވ ަފާރުތްނ    ެފްނަނަކަމްށ   ުކަރްނ

ިއން    2019ޯފަމީކ ޫޖން    ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ަތްއާޔުރކޮށަްފިއާވ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރުތގެ ިއވުެލޭއަޝްނ

ެގ ުމއަްދަތްށ ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ަމަސްއަކުތެގ ެފްނަވުރ ބުެލަމްށ ަތްއޔުާރޮކށަްފިއާވ    2020ޭމ  

ަފާރްތ  ުހށަހިެޅ  ަމްއސަަލ  ޮއްނާނީތާއިއ،  ެއނެގްނ  ޯފެމްއަކްނ  ިއވުެލޭއަޝްނ  ުނަވަތ    ެއްޕަރިއޒްަލ 

ާތރަީޚީކ  ަމާޤަމްށ ބަދުަލޮކށަްފ  ެމޭނަޖރެގ  ްންޓެއިސްސެޓ ެއނެގްނ    2020ޮއްކޫޓަބުރ    31ިއާވ  ަގިއަކން 

އާަދުކަރުމނިްދަޔ    ަފާރތް  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ަފާރުތން  ަރއްދިުވ  ަމްއސަަލ    ްންޓ އިެސްސެޓޮއްނާނީތާއިއ، 

ަފާރތް    ެމޭނަޖރެގ ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ޯފަމީކ  ިއވުެލއަޭޝްނ  ރާިޢަޔްތޮކށަްފިއާވ  ަދްށުކުރަމްށ  ަމާޤުމ 

ބުެލަމށް   ާފަމިސްސްޓެގ ަމާޤުމަގިއ ުހިރ ުމއަްދުތަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ަމަސްއަކުތެގ ެފްނަވރު 

ްނުކެރުވނު ިއވުެލޭއަޝްނ ޯފަމށް  ަތްއާޔުރޮކށަްފިއވާ ިއވުެލޭއަޝްނ ޯފެމްއަކްނ ެއނެގން ޮއްނާނތީ، އްިސެވ ަބާޔ

ރާިޢަޔްތޮކްށ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރުާތެގ ަމާޤުމ ަދްށުކުރަމށް ިންނމާިދެނަކުމަގިއ  

 ުބަރުނެވެވެއެވ. 
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ަރުށގެ    ުހނަްނ  ޮހްސިޕޓްަލ   ީރަޖންަލ  އަތުޮޅެގ  ާފަމީސައީކ  ަގްނ  . ލ   ަހވުާލުކިރ  ަފާރާތ   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ . 7.4

  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ، އެެހްނަނަމެވްސ ޖޭެހަކަމާށިއ،  ާއުކަރްނ  ްސޮޓްކ  ، ުހްސެވ ޭބްސ  ައވަަހްށ  ، ާފަމީސަކުމްނ

  ާފަމީސަގިއ  ުދަވްސޮކުޅަގިއ  މުަދ  ުހިރ  މާަޤުމަގިއ  ެއްއެގ  ެމޭނަޖރ   ެއިސްސެޓްންޓ  ާފަމީސަގިއ  ަގްނ  . ލ   ަފާރްތ

  ަތުކާރުރ  ިމަކން ިމގޮތްަށ  ޮކށަްފިއާވ ަކމާަށިއ،   ނުްފީނަގިއ ުކ  ަރްއޔުިތްނ   ާއްނުމ  ަޝުކާވ   ަކުމެގ  ނުުހނަްނ  ޭބްސ

  މަަސްއަކުތެގ   ވަާހކަަދްއަކިއ  ެމޭނަޖރ   ީރަޖންަލ  އަެތްއ ފަަހަރުކ   ައނަގބުަހްނ   ަފރާާތ   ހުށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ، ުވުމްނ

ަބާޔނޮްކށަްފިއވީ ަނަމެވްސ،  ަނސަޭހތެްތިރވަެފިއާވ ަކަމށް ަމްއސަަލ ރައުްދިވ ަފާރުތން    އާަދުކުރމްަށ  ިޒްނާމަތްއ

ގެ    19- ޮކިވްޑ  ަވަރީކ  އުެދަވްސ  ޫންނ ަކަމާށިއ،   ިޒްނާމެއްއ  ަފާރުތެގ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ެގަނުއަމީކ  ޭބްސ

  ަތެކެކއް ަކަމާށިއ،   ުދަވްސ  ަދިތަތއުްހިރ  އިަދ  ުހަރްސަތާކިއ   ިދުޔުމަގިއެވްސ  ރަށްަށ  ައެންއ  ެއްއަރުށްނ   ަސަބުބްނ 

ފާަރްތަތކްަށ  ަކާމ   އިަދ  ެމޭނަޖރާަށިއ   މަޢޫުލާމުތ  ދަާކުމެގމުަދަވުމްނ  ޭބްސ  ާފަމީސަގިއ   ުގުޅނުްހރި 

  ުހށަހިެޅ ަފާރތްަށ   ަމްއސަަލ  ަފާރަތުކްނ  ެއްއވްެސ  ަޝުކާވެއްއ  ެއްއެވްސ  ދަީފިއާވެނަކަމާށިއ، ޭބްސެނިތެގްނ 

ަމްއސަަލ    ަނޭސޙެަތްއެވްސ  ައނަގބުަހްނ   ަފާރތަކްުނ  ެއްއެވްސ  ަސަބަބާކއުިހެރ  އެފަަދ  ޮކށަްފިއ ުނާވަކމާަށިއ އިަދ

ވެހިރާއްޖޭގެ  ދިދަީފިއ ުނާވކަަމްށ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ  ަފާރުތްނ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވީތާއިއ،    ަފާރތްަށ  ުހށެަހިޅ

 ، ނުކުތާގައި  ވަނަ 2 ފާހަގަކުރެވުނު ަޝރީއަތަށް  ަޤިޟއްޔާގައި HC-A/67/2013ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

އޭނާއާ މެދު އެހެން އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅެއް އެޅުނުކަން ދަލީލުކޮށްދޭ އެއްެވސް ލިޔުމެއް   ، ލިޔުމުްނދީފައިާވ އިންޒާރު ފިޔަވައި އޭނާއަށް "

ލިމިޓެޑްބޭކާރ  ޕްރައިެވޓް  ފެންޓަސީ  ދެޭވ  ސް  އަނަގބަހުން  މުވައްޒަފަކަށް  ނެތްކަމާއި،  އެނެގން  ހުށަހަޅާފައިާވކަން  ފަރާތުން  ެގ 

ކަށް އެކަން އެްނުގނުކަން އެނޭގފަދަ ޮގތަކަށް އެކަމުެގ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓެންޖެހޭފަދަ ކަމެއްކަމާއި، މުވައްޒަފަކަށް ނަޞޭހަތަކީ މުަވއްޒަފަ

ޤާޫނނުެގ   ަވޒީފާއާބެހޭ   ބެލެޭވކަން  ޮގތުަގއި  ފިޔަަވޅެއްެގ  އިޞްލާޙީ  އެޅޭ  އެމުވައްޒަފަކާމެދު  އެއީ  ދިނުްނ  ަވަނ   19ނަޞޭޙަތް 

ަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުމުަގއި މުވައްޒަފަކަށް ދެޭވ    21އިރު، އެޤާޫނނުެގ  މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

، ނަޞޭހަތުެގ މައްޗަށް ބުރަެވވޭއިރު، ަނޞޭޙަތް ދިުނމުގައި ހަރުދަނާ އުޞޫލެއް ެގްނގުޅުމަކީ ަވޒީފާދޭ ފަރާތުެގ މަސްއޫލިއްޔަތެއްކަމާއި 

އި އެފަދަ ހަރުދަނާ އުޞޫލެއް ޤާއިމުކުރެިވފައިުނާވނަމަ، މުަވއްޒަފެއް ާގތުގައި ކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް  އަނގަބަހުން ނަޞޭޙަތް ދިނުމުގަ 

އަނގަބަހުން ބުނެލާ ބުުނމަކީ އޭާނއަށް ދެުވނު ަނޞޭހަތެއް ޮގތުގައި ަވޒީފާދޭ ފަރާތުން ބެލުމަށް ފުރުޞަތު އޮނަާނނެކަމާއި، ނަމަެވސް  



 

 ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީއަށް ސްޓޭޓް 
 VTR/2021/188މައްސަލަ ނަންބަރު:                               ށަހެޅި މައްސަލަހު هللاމުބާރަކް މުޙައްމަދު ޢަބްދުށް ރައްދުވާގޮތަ

                                             

16 ގެ  14   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:  
 

 

ފަކަށް ަނޞޭޙަތްތރިެވުވނުކަމަށް ޒަަވނަ މާއްދާެގ މަޤްޞަދަށްޓަކައި މުަވއް  21ނަ މާއްދާ، އަދި  ަވ  19އެއީ ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫުނެގ  

 ބުނެ ދެއްކިދާނެ ޙުއްޖަތެއްކަމަށް ބެލެޭވނެ ހަމައެއް ނޫންކަން ފާހަަގކުރެވެއެެވ." 

ހުށަހެޅިފައި  ޢިބާރާތުން  މި މައްސަލައިގައި  މި  ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ،  ފަވާ  ރައްދުވި  ރާތުން މައްސަލަ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަނގަބަހުން ދީފައިވާ ނަސޭހަތްތައް ފާހަގަކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ކަމަކާ ގުޅިގެން  

ތިރިކުރެވިފައިނުވާތީލި ފަރާތުން ޔުމަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދިންކަމަށް  ނަސޭހަތް  އަނގަބަހުން  އާއި، 

  ނަސޭހަތްތެރިވެވުނުކަމަށް ބުރަނުވެވެއެވެ. ގަބަހުން  އިންކާރުކޮށްފައިވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަނ

ޒިންމާތައް  މަާޤމުގެ  މެނޭޖަރގެ  އެސިސްޓެންޓް  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަދި 

 އަދާނުކުރާކަން ސާބިތުކޮށްދޭނެ އެއްވެސް ހެއްކެއް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިނުވެއެވެ. 

ިޅ ަފާރުތެގ ަމާޤުމ ަދްށުކުރަމްށ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ިންނިމ ަސަބބަުތުކެގ ެތޭރަގއި  ަމްއސަަލ ުހށެަހ.  7.5

  ، ަކަމާށިއ  އާަދުނުކެރޭވ   ަވޒާީފެގ ަމްސއިޫލްއަޔުތ  ަތުކާރުރޮކްށ  ފަަހުރަމިތްނ  ެއިކ   ަފާރުތްނ   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ

  ހަވުާލެވެގން   ަފރާާތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ާދްނަކަމށް ުބެނ  ައނުބާރ  އުަލްނ  ަވޒީފަާއްށ  ުހިރ  ުކީރަގިއ  ޭބުންނަވީނ

ަބޔްާނޮކްށ ިލުޔުމްނ ުކނުްފްނަޏްށ ުހށަަހަޅން އުެދުމްނ،    ިމަކްނ  އިަދ  ައްނގަާފިއާވަކަމާށިއ،   ެމޭނަޖރައްށ  ުހިރ

އެީމއްިލ  2021ާމިރުޗ    12 ެއްސީޓޯއެގ   ަގިއ    ާރއުިދ  ުހެސިއްނ  ެއްޗޯއީޑ  ެމިޑކްަލްސ  މުެދެވިރޮކްށ 

ަފާރްތ  ުދައްށުމަޙްއަމ ީއެމއްިލ ކޮށަްފިއުވްނ ިހެމޭނަކަމްށ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރތުން    ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި 

ީއެމއްިލައީކ   ަފާރުތެގ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަބާޔްނުކރާ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވިއުރ، 

ަކުމަގިއވާ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް އާަދުކަރުމނިްދަޔ ެއިސްސެޓްނޓް ަމާޤުމ ަދްށުކުރަމށް ިންނމަާފިއާވ ާތރުީޚ

ބަޔްާނުކެރުވުނ    2020ެފުބުރަވީރ    16 ިއްސވެ  ޮއުތމްުނ،  އެނެގްނ  ީއެމއްިލަކްނ  ޮކށަްފިއވާ  ފުަހްނ  ެގ 

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ީއެމއްިލައްށ ރާިޢަޔްތކްޮށ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ަމާޤުމ ަދްށޮކށަްފއާިވ ަކަމށް  

 ްއެވސް ަޙީޤަޤެތްއ ެންތ ުބުނެމްއަކުމަގިއ ެދެކެމެވ. ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ުބނާ ުބުނަމީކ ެއ



 

 ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީއަށް ސްޓޭޓް 
 VTR/2021/188މައްސަލަ ނަންބަރު:                               ށަހެޅި މައްސަލަހު هللاމުބާރަކް މުޙައްމަދު ޢަބްދުށް ރައްދުވާގޮތަ

                                             

16 ގެ  15   ޞަފްޙާ   
 

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

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

 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި  އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު އެންމެހައި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް،   .8

މަށް ބަދަލުކޮށް މަާޤމު  ން ފާމަސިސްޓެއްގެ މަާޤމަާޤމު ގެ  އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ ފަރާތުގެ ލ. ގަން ފާމަސީގެ  

ާއ ޚިލަާފށް ެއކީަށެގްނާވ ހަަމައުކްނ ޫނން  )ަވޒާީފއާބޭެހ ާޤނުޫނ(    2/ 2008ާޤޫނުނ ަންނބުަރ  ދަށްކޮށްފައިވަނީ  

 ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމަން ފެނެއެވެ. ަކަމްށ  

 

 

 މައްސަލައިގެ ނިންމުން: 

މައްސަލައިގެ    ،ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކަށާއި  ވިއްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުންނާއި މައްސަލަ ރައްދުމަ  ދެންފަހެ،

މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ދީފައިވާ ބަޔާންތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބެލިއިރު،    ،ތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއިދެފަރާމަޖިލީހުގައި  

ޢަބްދު  މުޙައްމަދު  ޓޫބަރު އޮކް  20   (A136755:  ނަންބަރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި)هللا މުބާރަކް 

)ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭަޝން  ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ    ފެށިގެން ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭަޝން  އިން  2020

މެނޭޖަރ  (C-0186/2001ނަންބަރު:   އެސިސްޓެންޓް  ފާމަސީގައި  ގަން  އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް، ގެ ލ.  މަާޤމު    ގެ 

މަާޤމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާނުކުރެވޭކަމަށް ބުނެ، ނޯޓިސް ދިނުމެއްނެތި ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާ ޚިލާފަށް ކުއްލިގޮތަކަށް  

މުބާރަކް    2021ފެބުރުވަރީ    16 ބަދަލުކޮށްފައިވާތީ،  ވަޒީފާއަކަށް  އެހެން  ވަކިކޮށް،  ވަޒީފާއިން  އެ  ދުވަހު  ވަނަ 

މުބާރަކް  ޚިލާފަށް ކަމަށް ކަނޑައަަޅއިދިނުމަށާއި، ވަޒީފާއާެބހޭ ާޤނޫނާ އިވަނީ، ވަީޒފާއިން ވަކިކޮށްފަهللا މުޙައްމަދު ޢަބްދު

ލިބިފައިވާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދިނުމަށް އެދި  އަށް ރުޫޖޢަކޮށްދިނުާމއެކު އަދާކުަރމުްނދިޔަ ވަޒީފާهللا މުޙައްމަދު ޢަބްދު 

ޢަބްދު މުޙައްމަދު  ފަރާތުން  هللا މުބާރަކް  އޯގަނައިޒޭަޝން  ގެ  ޓްރޭޑިންގ  ކޮމްޕެނީއަށް  ސްޓޭޓް  ލިމިޓެޑް  ޕަބްލިކް 

 ،ހުށަހެޅި މި މައްސަލާގައި ރައްދުވާގޮތަށް



 

 ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީއަށް ސްޓޭޓް 
 VTR/2021/188މައްސަލަ ނަންބަރު:                               ށަހެޅި މައްސަލަހު هللاމުބާރަކް މުޙައްމަދު ޢަބްދުށް ރައްދުވާގޮތަ

                                             

16 ގެ  16   ޞަފްޙާ   
 

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

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

 

ޕަބްލިކް  ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭަޝން  މައްސަލަ ރައްދުވި  هللا، މުބާރަކް މުޙައްމަދު ޢަބްދުމައްސަލަ ހުށަހެޅި  

ން ފާމަސިސްޓެއްގެ މަާޤމަށް ބަދަލުކޮށް މަާޤމުގެ  އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރގެ ލ. ގަން ފާމަސީގެ  ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ

ާއ ޚިލަާފްށ ެއކީަށެގނާްވ ަހަމައުކްނ ޫންނ  )ަވޒާީފއާބޭެހ ާޤޫނުނ(    2/ 2008ާޤޫނުނ ަންނަބުރ  މަާޤމު ދަށްކޮށްފައިވަނީ  

 ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ. ަކަމްށ  

 1443ރަޖަބު  16

 2022ފެބުރުވަރީ  17

 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 

 

 މަރްޔަމް ރިޝްފާ 

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ މެންބަރު

 

 

 

 
 


