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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 

 VTR/2019/232 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ނުލިބުންމުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2019އޮކްޓޫބަރު  09 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2021 އޮގަސްޓު 15 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 ވަޙީދު، މުޢައްލިމުގެ، ތ. ވިލުފުށި  ޢުޘްމާން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A257120)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

 މްޯލިޑްވްސ ޯޕްޓްސ ިލިމެޓްޑ  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (C-0846/2008)ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭަޝން ނަންބަރު: 

 

  
 

 

 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް   މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަށް 
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

)މުޢައްލިމުގެ / ތ.   (A257120ވަޙީދު )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު    ޢުޘްމާން  މައްސަލައަކީ  މި

ލިމިޓެޑު ޕޯޓްސް  މޯލްޑިވްސް  ނަންބަރ:    ވިލުފުށި(،  ރަޖިސްޓްރޭަޝން    04ގައި    (C-0846/2018)ކުންފުނީގެ 

 ގެކޮންޓެއިނާ ޔާޑްމަސައްކަތްކުރަމުން ދަނިކޮށް  ' ގެ ގޮތުގައި  1ސް ގރ.ރައިން ފެށިގެން 'ސްޓީވްޑޯ  2015ސެޕްޓެންބަރު  

)ތިނެއް(    3ާޤމުގެ މަސައްކަތް  ބަދަލުކޮށްދޭނެ ކަމަށް ބުނެ ކޮންޓެއިނާ ޔާޑުގައި ސުޕަވައިޒަރެއްގެ މަ   ގެ މަާޤމަށްސުޕަވައިޒަރ 

ކުރުވިނަމަވެސް ދުވަހު  ބަދަލުސުޕަވައިޒަރެއްގެ    ، އަހަރު  މުސާރައާއި    ކޮށްދީފައިނުވާތީއާއި،މަާޤމަށް  މަސައްކަތުގެ  އެ 

ޔާޑުގެ ސުޕަވައިޒަރގެ   ނާކޮންޓެއި  އަންގާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  ން  ލިމިޓެޑުމޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް    ،ނާޔަތްތައް ދީފައިނުވާތީޢި

ދިނުމަށާއި، ފާއިތުވެދިޔަ މުއްދަތުގައި އަދާކޮށްފައިވާ ސުޕަވައިޒަރގެ މަާޤމުގެ މަސައްކަތަށް ލިބެންޖެހޭ  ބަދަލުކޮށް  ށްމަާޤމަ

ނާޔަތްތަކާއި އަދި ލޭބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުރުމުން އެ މަާޤމުން ލިބިދެވެންޖެހޭ ފައިސާއިން އުނިކުރެވިފައިވާ  ޢިމުސާރައާއި  

އޮކްޓޫބަރު    09ރައްދުވާގޮތަށް    ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަށް  މޯލްޑިވްސް ގެ ފަރާތުން  ޢުޘްމާން ވަޙީދު ބައި އަނބުރާ ހޯދައިދިނުމަށް އެދި  

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. ގައި  2019

 ގެ ރައުޔު ންބަރު މެ 

 ރައުޔު  ޒުހައިރުގެ  هللاބްދުޢަ  އާމިނަތު 

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

( A257120)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  ވަޙީދު    ޢުޘްމާންމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްކަމުގައިވާ   .1

ބު ކުރެވޭ ފަރާތް( ޠަފަހުން "މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް" ގެ ގޮތުގައި މުޚާ   ގެ)މީ  ،  (މުޢައްލިމުގެ / ތ. ވިލުފުށި)

'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރުމުން،   ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 

ގޮސްފަ އަދާކުރަމުން  ވަކިކުރެވުނުއިރު  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ލިމިޓެޑް އިވަނީ  މައްސަލަ  ޕޯޓްސް   މޯލްޑިވްސް 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް   މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަށް 
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)މީގެ ފަހުން "މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް" ގޮތުގައި    (C-0846/2018)ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރޭަޝން ނަންބަރ:  

ސެޕްޓެންބަރު    04މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ    ގެ މަާޤމު ކަމަށާއި،' 1'ސްޓީވްޑޯރަސް ގރ.  ގެބު ކުރެވޭ ފަރާތް(  ޠަމުޚާ

މަާޤމުގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި  އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު  އިން ފެށިގެން އަދާކުރަމުންދިޔަ ފަރާތެއް ކަމަށާއި،    2015

ރ. -/6,592.72މަހަކު  އާއި، ޢިނާޔަތްތަކުގެ ގޮތުގައި  ރުފިޔާ(  ތިންހާސް އަށްސަތޭކަ ސާޅީސް  ރ. )-/3,840މަހަކު  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   ލިބެމުންދިޔަކަމަށާއި، (ލާރި ހަތްދިހަ ދެ    ރުފިޔާ  ހަހާސް ފަސްސަތޭކަ ނުވަދިހަ ދެ  )

ފަރާތުގެ   ވިފަރާތް މައްސަލަ ރައްދު މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ަޝކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ އަސާސަކީ،  

ގްރޭޑް   ޑޯރަސް  ކޮންޓެއި   1ސްޓީވް  ދަނިކޮށް  މަސައްކަތްކުރަމުން  މަާޤމުގައި  ގެ  ބަދަލުކޮށް،    ނާ)ލޭބަރ(  ޔާޑަށް 

ސުޕަވައިޒަރުގެ މަާޤމަށް ބަދަލުކުރުމަކާ ނުލައި އަދި ސުޕަވައިޒަރ    ނެ،ސުޕަވައިޒަރގެ މަާޤމަށް ބަދަލުކޮށްދޭނެކަމަށް ބު

 3އް ދިނުމަކާ ނުލައި ކޮންޓެއިނަރ ޔާޑުގައި ސުޕަވައިޒަރ މަާޤމުގެ މަސައްކަތްތައް  މަާޤމުގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަ

ކުރުވާފައިވާތީ ދުވަހު  އަހަރު  ޢިނާޔަތްތައްވެސް    ،އާއި)ތިނެއް(  މުސާރައާއި  މަާޤމުގެ  )ލޭބަރ(  ޑޯރަސް  ސްޓީވް 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ވާކަންލިބިފައިނުވާތީކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި

ހުށަހެޅި .2 ބުނެފައިވަނީ،މައްސަލަ  ކަމުގައި  ފަރާތުން އެދޭގޮތް  ކޮންޓެއިނާ      ކުންފުނީގެ  ފަރާތުގެ  މައްސަލަ ރައްދުވި 

)ތިނެއް( އަހަރު ދުވަހު    3ޔާޑުގެ ސުޕަވައިޒަރގެ މަާޤމަށް ބަދަލުކޮށްދޭނެކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބުނެ،  

ކުރުވުމަށްފަހު،   މަސައްކަތް  މަސައްކަސުޕަވައިޒަރެއްގެ  ދީފައިނުވާތީ،  އެ  ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި  މައްސަލަ  ތުގެ 

ދިނުމަށާއި،  ބަދަލުކޮށް  ށްއަންގާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޮންޓެއިނާ ޔާޑުގެ ސުޕަވައިޒަރގެ މަާޤމަރައްދުވި ފަރާތުން ކުރިން  

ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކާއި  ފާއިތުވެދިޔަ މުއްދަތުގައި އަދާކޮށްފައިވާ ސުޕަވައިޒަރގެ މަޤާމުގެ މަސައްކަތަށް  

އަނބުރާ   ބައި  އުނިކުރެވިފައިވާ  ފައިސާއިން  ލިބިދެވެންޖެހޭ  މަާޤމުން  އެ  ހުރުމުން  ގޮތުގައި  ލޭބަރެއްގެ  އަދި 

 އިސްވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' އަށް ނަޒަރު ކުރުމުން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. ކަން ހޯދައިދިނުމަށް

ރައްދުވި    ދިނުމުގެ  ރައްދު  އަށްަޝކުވާ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ .3 މައްސަލަ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަރާތުން  ގޮތުން 

ނަޒަރުކުރުމުން  ޓްރައިބިއުނަލަށް ކަންކަމަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  ފޯމު'  ހުށަހަޅާ  ޖަވާބު  'މައްސަލައިގެ   ، ހުށަހެޅި 

ކުންފުނީގައި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ ފެށިގެން    2014ބަރު  ޓެންސެޕް  04  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ  އިން 

މިވީ ދުވަސްތަކުގައި  އޭގެފަހުން  ލޭބަރެއް ނުވަތަ ސްޓީވްޑޯރަސްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން އަންނަ ފަރާތެއް ކަމަށާއި، އަދި  
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ފަރާތަށް ހުށަހެޅި  ދީފައިނުވާނެކަމަށާ  މައްސަލަ  ޕްރޮމޯަޝނެއް  ދީފައިނުވަނީ    އި،އެއްވެސް  މައްސަލަ  ޕްރޮމޯަޝން 

ޙާޟިރީއާއި އެނޫންވެސް ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް    އި އަދިއް ހުރުމާފަރާތުގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ސަބަބުތަކެހުށަހެޅި

 ކަމަށާއި،ހުރުމުން 

ސުޕަވައިޒަރެއްގެ މަާޤމުގައިކަމަށް  މަސައްކަތްކުރަމުން އައިސްފައިވަނީ ޔާޑުގައި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ކޮންޓެއިނާ

ނަމަވެސް އެފަދަ މަާޤމަކަށް އެއްވެސް އިރެއްގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ބަދަލުކޮށްފައިނުވާނެކަމަށާއި، ވީބުނެފައި

ކޮންޓެއިނާ ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކުރަމުންދަނީ  އެގޮތުން  މަސައްކަތް  މަޤާމުގައިހުރެ ޔާޑުގައި  ލޭބަރެއްގެ   

ކުރާ މަސައްކަތަކީ ލޭބަރަކު  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ޔާޑުގައި    ރ ޓްރޭނަރެއްގެ ގޮތުގައިކަމަށާއި، ކޮންޓެއިނާސުޕަވައިޒަ

ކަމަށާއި،   މަސައްކަތް  ސުޕަވައިޒްކުރުންއެއްވެސް  ކުރާ  ނުވަތަ  ބެލެހެއްޓުން  ފަރާތެއް  އެއްވެސް    އެހެން  ފަދަ 

  ނެކަމަށާއި، ކުރިންވެސް އަދި މިހާރުވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އަދާކޮށްފައިނުވާމަސައްކަތެއް

ކުންފުނީގެ އެއްވެސް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ    އިގައި ހިތްހަމަނުޖެހިގެންމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މި މައްސަލަ

ހުށަފަރާތެއްގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްފައިނުވާކަމަށާއި،   ލިބެންޖެހޭ    ހެޅި ފަރާތްމައްސަލަ  އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި    ،ނަމަވެސް ފުރިހަމަ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ނުލިބޭކަމަށް ބުނެފައިވީ

ސްލިޕްތަކުން    ޢިނާޔަތްތައް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބެމުންދާކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕޭ

ލިބިފަ  ސާބިތުވާކަމަށާއި، ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  ބުނެދީފައިއިމައްސަލަ  ޢިނާޔަތެއްކަން  ކޮން  ކަމަށް  ނުވާނުވަނީ 

 ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ވާބަޔާންކޮށްފައި

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން    ،ފަރާތުން އެދޭގޮތް ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  ވިމައްސަލަ ރައްދު  .4

ޑިސިޕްލިނަރީ ހުރުމުން    ލިބިފައިނުވަނީ  ކަންތައްތަކެއް  ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ  ބަލާއިރު  ކުންފުނީގައި  ގޮތުން  ކަމަށާއި، 

މުސާރައާ އެންމެހާ  ލިބެންޖެހޭ  ގުޅިގެން  ވަޒީފާއާ  ފަރާތަށް   އިއަދާކުރާ  ހުށަހެޅި  ބަރާބަރަށް މައްސަލަ  ޢިނާޔަތްތައް 

ފަރާތުންލިބިފައިވާތީ،   ރައްދުވި  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށްކަން    މައްސަލަ  ރަނގަޅަށްކަމަށް  ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

ފަރާތަމައްސަ  .5 ހުށަހެޅި  ރައްދުލަ  މައްސަލަ  ފަރާތުގެކީ  ގެންދާ    ވި  މަސައްކަތްކުރަމުން  މިހާރުވެސް  ކުންފުނީގައި 

ފަރާތެއްކަމަށާއި، މި މައްސަލަ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާތީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވަޒީފާގައި ދަތިކުރުމުގެ  



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް   މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަށް 
  VTR/2019/232  ނަންބަރު: މައްސަލަ                               ހުށަހެޅި މައްސަލަ ޢުޘްމާން ވަޙީދު

                                            

13 ގެ 5 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:  
 

 

ފަދަ ކަމެއް ކުރަން މަސައްކަތްކޮށް ނުވަތަ    ފާ އަދާކުރުމަށް ހުރަސްއެޅޭނެގޮތުން ބިރު ދައްކައި ނުވަތަ އެނޫންވެސް ވަޒީ

ކޮށްފާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ސަބަބުން 

ފަދަ ކަމެއް    އި ހުރުމަށް ހުރަސްއެޅޭނެއެފަރާތަށް ދަތިކުރުމުގެ ގޮތުން ބިރު ދައްކައި ނުވަތަ އެނޫންވެސް ވަޒީފާގަ 

މަލެއްކޮށްފިނަމަ ާޤނޫނީ ގޮތުން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެކަމަށް އެންގުމަށާއި، ޢަ ނުކުރުމަށާއި، އެފަދަ    މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން

ފަރާތުން   ވިދުމައްސަލައާ ގުޅިގެން ޓްރައިބިއުނަލަށް ދޭންޖެހޭ އެއްބާރުލުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއެކު މައްސަލަ ރައް

މައްޗަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި    މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގެ   ވި ދިނުމަށް އެދި މައްސަލަ ރައްދު

ގެން  ފަރާތުން ވަގުތީ އަމުރަކަށް އެދިފައިވެއެވެ. މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ނެރެދިނުމަށް އެދުނު މި ވަގުތީ އަމުރާ ގުޅި

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާ ފަދަ ވަގުތީ އަމުރެއް    ދެފަރާތުން ފާހަގަކުރި ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު،

މި ނިންމުމުގެ ތަފްޞީލު،    ނެރެދެވޭނެ ތަނެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާނެއެވެ.މި މައްސަލަ ކުރިއަށްދިޔަ މަރުޙަލާގައި  

ޓްރައިބިއުނަ ނަންބަރުވަޒީފާއާބެހޭ  މައްސަލައިގައި    VTR/VA/2020/06-200  ލުގެ  އެދުނު  އަމުރަށް  'ވަގުތީ 

 ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ. 2020 ފެބުރުވަރީ 02ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމި ގޮތް' )

 ފަރާތަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތަށާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހުށަހެޅުމަށް  ހެކި  ަޝފަހީ  ގުޅޭގޮތުން  މައްސަލައާ  މި .6

ފަރާތުން އެކަނިކަމާއި، އެގޮތުން،   ހުށަހެޅިސް، ޝަފަހީ ހެކި ހުށަހެޅުމަށް އެދިފައިވަނީ މައްސަލަ  އޮތްނަމަވެ  ފުރުަޞތު

ލޭބަރެފަރާތްހުށަހެޅި  މައްސަލަ   ކުންފުނީގައި  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ބަހައްޓައިގެން    މަާޤމުގައި  އްގެ 

މަސައްކަ ވޭތުވެދިޔަ  ސުޕަވައިޒަރެއްގެ  އެކަން    4ތް  ކުރުވާފައިވާތީ،  ދުވަހު  ގިނަ  އަހަރަށްވުރެ  )ހަތަރެއް( 

)އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:    ޙްމަދު ސިމާޒްއަ  ،  އަލިމަސްގެ،  ތ. ތިމަރަފުށިސާބިތުކޮށްދިނުމަށް ޝަފަހީ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި،  

A093406  )  ،ިއައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:    މުޙައްމަދު ޝުހާމް    ހޯދަޑު. ހޭޅި، ޏ. ފުވައްމުލައް،އާއ(A281989 )

 ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދާކޮށްފައިވާ  ހެކިބަސް  ޙާޟިރުވެ ޓްރައިބިއުނަލަށް ވަޒީފާއާބެހޭ  ގައި 2020ނޮވެންބަރު  18

މައްސަލައިގައި ޢަދުލުވެރި ނިންމުމަކަށް ވާިޞލުވުމަށްޓަކައި، އަންނަނިވި ނުކުތާތަކާ ގުޅިގެން ގޮތެއް      ހުށަހެޅިފައިމިވާ .7

 ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ. 
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އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާގެ މަާޤމަކީ ސުޕަވައިޒަރެއްގެ މަާޤމުކަން ކަނޑައަޅާނެ ހަމައެއް    ފަރާތް  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ 7.1

 ؛ ންތޯނޫ ނުވަތަ ތޯއޮތް

ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ލިބިދޭންޖެހޭ ހަމައެއް   ފަރާތުގެ ކުންފުނީގައިއްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މައްސަލަ ރައްދުވި މަ 7.2

 ؛ ތޯނުވަތަ ނޫން ތޯތްއޮ

ޔާޑުގެ ސުޕަވައިޒަރެއްގެ މަާޤމުގެ    ންޓެއިނާކޮ  ފަރާތުގެ ކުންފުނީގެމައްސަލަ ރައްދުވި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް   7.3

 ތޯ.ނުވަތަ ނޫން ތޯތްއޮމުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ނަގައިދެވޭނެ ހަމައެއް 

  ހަމައެއް   ކަނޑައަޅާނެ  މަާޤމުކަން  ސުޕަވައިޒަރެއްގެ   މަޤާމަކީ   ވަޒީފާގެ  އަދާކުރަމުންދާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ .8

 ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.   ތޯއޮތް

މައްސަލަ  ، އާއިފޯމުގަ  ޅާމައްސަލަ ހުށަހަ  ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ  މައްސަލައާ  މި 8.1

ފޯމާއެ ހުށަހަ ހުށަހަޅާފައިވާ ޅާ  ނަންބަރު    ކު  ލިމިޓެޑްގެ  ޕޯޓްސް   MPL-L/2019/2728 (09މޯލްޑިވްސް 

ލިޔުމުންނާއި،  2019  ސެޕްޓެންބަރު ހުށަހަޅާފައިވާ(  ފޯމާއެކު  ހުށަހަޅާ    ނާއި، ސެލަރީ ސްލިޕްތަކުން  މައްސަލަ 

ފަރާތުން ރައްދުވި  ވަޒީފާއާބެހޭ    2019ނޮވެންބަރު    19  މައްސަލަ  ފޯމާއެކު  ޖަވާބު  މައްސަލައިގެ  ގައި 

ސެޕްޓެންބަރު    03މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާ ދެމެދު    ،ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ

އެއްބަސްވުމަށާއިގައި    2014 ވަޒީފާގެ  ފަރާތުން    2017އޮގަސްޓު    26،  ވެފައިވާ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ގައި 

ބަޔާނަށް ބެލުމުން  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދީފައިވާ   އަދާކުރަމުންދިޔަ    ތްމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާވަޒީފާގެ 

    ވެއެވެ.ގެ މަާޤމުކަން އެނގެން އޮ 1ނުވަތަ ސްޓީވް ޑޯރަސް ގްރޭޑް  ރާރމަާޤމަކީ ލޭބަ

 ، އްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފޯމާއެކު ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ސިޓީގައިމަ 8.2

ފަރާތުގެ މަާޤމު ސުޕަވައިޒަރުގެ މަާޤމަކަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާކަމަށާއި  ޅި  މައްސަލަ ހުށަހެގައި    2016ޖުލައި    24

ކޮންޓެއިނާ  2016އޮކްޓޫބަރު    އަދި ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސުޕަވައިޒަރ  ގައި  މަާޤމަށް   ގެޔާޑުގެ 

ފަރާތުން  އޮންނަކަމާއި،    ބަޔާންކޮށްފައިބަދަލުކޮށްފައިވާކަމަށް   ހުށަހެޅި  ހުށަހަޅާމައްސަލަ  ފޯމާއެކު  މައްސަލަ   

ނަންބަރު   ލިމިޓެޑްގެ  ޕޯޓްސް  މޯލްޑިވްސް  ( 2018ޖުލައި    03)  SHAMLE180063ހުށަހަޅާފައިވާ 
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ނަންބަރު  ލިމިޓެޑްގެ  ޕޯޓްސް  މޯލްޑިވްސް  އާއި،  ސްލިޕް'  ރިޓަރން   / ޑެލިވަރީ  'ކޮންޓެއިނަރ 

MEDUNS096224  (03    ިބެލ2018ުޖުލައ އަށް  ސްލިޕް'  ރިޓަރން   / ޑެލިވަރީ  'ކޮންޓެއިނަރ  މުން  ( 

ޔާ'ޑެލިވާ ބައި  ދިމާލުގައިރޑް  އޮންނަ  ޖަހާފައި  ކަމަށް  ސުޕަވައިޒަރ'  ފަރާ  ރޑް  ހުށަހެޅި   ތް މައްސަލަ 

-SEMLE1804643ކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި އަދި މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގެ ނަންބަރު  ސޮއިކޮށްފައިވާ

ރޑް ސުޕަވައިޒަރ' ( 'ކޮންޓެއިނަރ ޑެލިވަރީ / ރިޓަރން ސްލިޕް' ގައި 'ރިސީވްޑް ބައި ޔ2018ާ  މޭ  30)  01

 އޮވެއެވެ.  ކަން އެނގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޖަހާފައި އޮންނަ ދިމާލުގައި

ޔާޑުގައި ސުޕަވައިޒަރ    ނާކޮންޓެއި  ހުރެ  މަާޤމުގައިއަދާކުރަމުން ދަނީ ލޭބަރެއްގެ     ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ މައްސަލަ 8.3

ފޯމުގެ  ހުށަހަޅާ    ޖަވާބު މައްސަލައިގެ  ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ    ވިނަރެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް މައްސަލަ ރައްދު އިޓްރެ

 ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ވަނަ ނަންބަރުގައި )ދޭއް(  2

ށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޔާނާއެކު  ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަވަގައި    2019ނޮވެންބަރު    27މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   8.4

)ހަތަރު( މުވައްޒަފެއްގެ    04ގައި ކޮންޓެއިނާ ޔާޑުގެ    2019މޭ    14ހުށަހަޅާފައިވާ ނޯޓަށް ބެލުމުން، އެ ނޯޓަކީ  

ާޤމު އެސިސްޓެންޓް ސުޕަވައިޒަރުންނަށް ބަދަލުކުރެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެދި އަޙްމަދު ސިމާޒްގެ  މަ

ފޮނުވާފައިވާ   ޑިޕާޓްމަންޓަށް  ކްލިއަރެންސް  އެންޑް  ކާގޯ  ކުންފުނީގެ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތުން 

މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ    (ހަތަރު)  04    ފައިވާނޯޓެއްކަމާއި، އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ނޯޓުގައި ބަޔާންކޮށް

 ހުށަހެޅި ޢުޘްމާން ވަޙީދުގެ ނަންވެސް ހިމެނޭކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ފަރާތުން  އެ  ،ކަމަށާއި  އިނީއެއްރެޓް  ސުޕަވައިޒަރ  ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 8.5 ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގޮތުން 

ލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެހެން ފަރާތެއް ބެލެހެއްޓުން ނުވަތަ ސުޕަވައިޒްކުރުން އޫސުޕަވައިޒަރެއްގެ މަސް

ފަރާތުން   ވިދާކޮށްފައިނުވާކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުއަފަދަ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް މިހާރުވެސް އަދި ކުރިންވެސް  

އަދި    ވާކަމާއިނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނަ  )ދޭއް(    2ހުށަހަޅާފައިވާ 'މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގެ  

 ކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އިންކާރުކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  އެ

މުޙައްމަދު     ފަރާތުން ޝަފަހީ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ  ހުށަހެޅިމި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ   8.6

  ކޮންޓެއިނާ ،  ެހިކަބްސ އާަދުކަރުމްނ  އިވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގަޝުހާމް )ހޯދަޑު. ހޭޅި / ޏ. ފުވައްމުލައް(  
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  ޔާޑުގެ އަސްލު މަސައްކަތަކީ ސުޕަވައިޒަރީ މަސައްކަތެއް ކަމަށާއި، ލޭބަރެއްގެ މަޤާމުގައި ހުރެގެން ކޮންޓެއިނާ 

  ކަމަށާއި، ކޮންޓެއިނާ   ތެއްކުރަމުންދަނީ ސުޕަވައިޒަރީ މަސައްކަފަރާތް މަސައްކަތް  ޔާޑުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ،  ކަމަށާއި  ޔާޑުގައި އުޅޭނީ ސުޕަވައިޒަރުން  ޔާޑުގައި ލޭބަރުން ނޫޅޭނެ ކަމަށާއި، ކޮންޓެއިނާ

  ތުގައިކަން ސުޕަވައިޒަރެއްގެ ގޮ  ނަމަވެސްކަމަށާއި،    މަސައްކަތަށް ނެރޭ ކުއްޖެއް  ގެ ޔާޑު  ވެސް ކޮންޓެއިނާފަރާތަކީ  

މަާޤމު ލޭބަރެއްގެ  އިންނަނީ  މަާޤމު  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގޮތުގައިނޭނގޭކަމަށާއި،    ށް ކަމަގެ 

  ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ވާކަންބަޔާންކޮށްފައި

އަލިމަސްގެ  )  އަޙްމަދު ސިމާޒް     ފަރާތުން ަޝފަހީ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 8.6.1

 ފަރާތްމައްސަލަ ހުށަހެޅި  ،ެހިކަބްސ އާަދުކަރުމްނ  އިވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގަތ. ތިމަރަފުށި(    /

ޔާޑުގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ ލޭބަރެއްގެ ގޮތުގައިކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ   ކޮންޓެއިނާ

ކަމަށާއި،   ނޯންނާނެ  ލިޔުމެއް  އެއްވެސް  އެނގޭނެ  ފަރާތްސުޕަވައިޒަރެއްކަން  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ 

ލޭބަރެއްގެ   ސުޕަވައިޒަރެއްގެ  ޔާޑުކޮންޓެއިނާ    ނަމަވެސް  މަޤާމުކަމަށާއި،އަދާކުރަމުންދަނީ  ގެ 

މަސް އެހެން  ލިއްޔަތު  އޫ މަސައްކަތާއި  ނޫން  ސުޕަވައިޒަރުން  ޔާޑުގައި  ކޮންޓެއިނާ  އަދާކުރާކަމަށާއި، 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.    މުވައްޒަފުން ވެސް މަސައްކަތްކުރާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން

ށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާ މައްސަލަ ހުނުކުތާތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،    ބަޔާންކުރެވުނުސްވެ  އި 8.7

ގައި މައްސަލަ   2017އޮގަސްޓު    26ގައި ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމަށާއި،    2014ސެޕްޓެންބަރު    03ދެމެދު  

ހުށަހެޅި   ބެލުމުންނާއި، މައްސަލަ  ބަޔާނަށް  ވަޒީފާގެ  ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދީފައިވާ  ފަރާތުން މައްސަލަ  ރައްދުވި 

ށަހަޅާފައިވާ ހެކިންގެ ހެކިބަހުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ކުންފުނީގައި  ފަރާތުން ހު

ކޮންޓެއިނަރ އި، ތީއާ ނުވަތަ ލޭބަރެއްގެ މަާޤމުކަން އެނގެން އޮންނާ 1އަދާކުރަމުންދަނީ ސްޓީވް ޑޯރަސް ގްރޭޑް 

މަކީ  އޮތުސުޕަވައިޒަރެއްގެ ނަމުގައި ސޮއިކޮށްފައި    ތްހުށަހެޅި ފަރާސްލިޕްތަކުގައި މައްސަލަ  ޑެލިވަރީ / ރިޓަރން  

ފަރާތެއްކަމަށް   ހުރި  މަާޤމުގައި  ހެއްކެއްސުޕަވައިޒަރެއްގެ  އެކަށީގެންވާ  ނުވާތީއާބެލުމަށް  މައްސަލަ  ،  އިކަމުގައި 

އްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް މި  ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މަާޤމު ސުޕަވައިޒަރެއްގެ މަާޤމަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާކަން ސާބިތުވާނެ އެ

ގްރޭޑް   ފަރާތަކީ ސްޓީވްޑޯރަސް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހުށަހެޅިފައިނުވާތީ،  ލޭބަރެއްގެ    1މައްސަލައިގައި  ނުވަތަ 
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މައްސަލަ ރައްދުވި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  އަދި  ބުރެވެއެވެ.    ބަލަންޖެހޭކަމުގައި   މަާޤމުގައި ހުރި ފަރާތެއްކަމަށް

ސުޕަވައިޒަރ  މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ  ޔާޑުގައި    ނާކޮންޓެއި  ،މަާޤމުގައި ހުރެލޭބަރެއްގެ  ފަރާތުގެ ކުންފުނީގެ  

 ބުރަވެވެއެވެ.   ކަމަށް ނަރެއްގެ ގޮތުގައިއިޓްރެ

ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ލިބިދޭންޖެހޭ ހަމައެއް އޮތްތޯ ބަލާއިރު  ފަރާތުގެ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މައްސަލަ ރައްދުވި   .9

 ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަންނަނިވި ކަން

އެނޫންވެސް   9.1 ހާިޟރީއާއި  އެފަރާތުގެ  ދީފައިނުވަނީ  ކުރިއެރުން  މަާޤމުގެ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ރައްދު މައްސަލަ  ސަބަބުންކަމަށް  ހުރުމުގެ  ކަންކަން   ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، ފަރާތުން    ވިރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ 

ގެ 'މަސައްކަތު ފެންވަރު ބަލާ    31-12-2018އިން    01-07-2018މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ  

ފަރާތުން   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބެލުމުން  އަށް  ސާޅީސް(    240ފޯމް'  ގިނައިން  މިނެ)ދުއިސައްތަ  ޓަށްވުރެ 

 ނެފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ.  ބު ދުވަހަށްވުރެ އިތުރަށް ސަލާމް)ފަނަރަ(  15ގަޑިޖެހިފައިވާ ކަމާއި، 

'ލިޔުމުންދެވޭ    2019ޖަނަވަރީ    31  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށްފަރާތުން    މައްސަލަ ރައްދުވި 9.2 ގައި ދީފައިވާ 

  ،(' ގައ01ިނަޭޞޙަތް )

  ބަލާއިރު،   ގޮތަށް   ޙާޟިރުވެފައިވާ   ޢުޘްމާން ވަޙީދު ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް    20ޖަނަވަރީ    2019ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން    21ޖަނަވަރީ    2018" 

ދުވަހާއި،    17ދުވަހާއި، ސިކްލީވް    01ދުވަހުގެ ތެރެއިން ވަކިއެއްޗެއް އެންގުމަކާނުލައި އޮފީހަށް ޙާޟިރުނުވާ    336އޮފީހަށް ހާޟިރުވާންޖެހޭ  

ނީގެ މަސައްކަތްތައް ދުވަހުން ދުވަހަށް  ދުވަސް ވެއެވެ. މުވައްޒަފުން އޮފީހަށް ޙާޟިރުވުމުގައި ފަރުވާކުޑަވުމަކީ ކުންފު   22ގަޑިޖެހިފައިވާ  

 ވައްޒަފުންނަށް އެކަމުގެ ސަބަބުން ނޭދެވޭ އަސަރުކުރާ ކަމެކެވެ'  ނިންމުމުގައި ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިވާ އަދި އެހެން މު 

 މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި އޮންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޔާނާއެކު    2020މާރިޗު    11މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން    9.3

  – ގެ 'ސްޓާފް އެޓެންޑެންސް ރިޕޯޓް    2019ނޮވެންބަރު    26އިން    2014ސެޕްޓެންބަރު    04ހުށަހަޅާފައިވާ  

ބަލާއިރު'  ސްޓްޓިސްޓިކްސް ފަރާ  ،އަށް  ހުށަހެޅި  އެކެއް(    51  ތް މައްސަލަ  ގަޑިއަށް   ދުވަހު)ފަންސާސް 

  3މިނެޓު ގަޑިޖެހިފައިވާކަމާއި، އަދި  )ހަތްސަތޭކަ ފަންސާސް ފަހެއް(    755ޖުމްލަ    ޙާޟިރުވެފައި ނުވާކަމާއި، 

 ރުވެފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ޙިާޟދުވަހު މަސައްކަތަށް )ތިނެއް( 
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( 'މުވައްޒަފުން އެޕްރެއިޒް  2019ފެބުރުވަރީ    13)   2019/01މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގެ ޕޮލިސީ ނަންބަރު   9.4

 ، ގައި ގެ )ހ( ވަނަ މާއްދާ 6ކުރުމާ ބެހޭ ޕޮލިސީ' ގެ 

ވިދިގެން   އެވްރެޖް %   04'ވިދި  އިން  އެޕްރެއިޒަލް  އަހަރުގެ  މާރކްސް    85)ހަތަރެއް(  މަތިން  އިންސަންތައަށްވުރެ  )އަށްޑިހަފަހެއް(  

 ؛ލިބިފައިވާނަމަ 

  ޑިޕާޓްމަންޓުގެ އޮނިގަނޑާއި އެއްގޮތަށް ހުސް މަޤާމެއް އޮތްނަމަ އަދި މުވައްޒަފު އެ މަޤާމުގެ ޝަރުތު ހަމަވާނަމަ ލެވެލްގެ ކުރިއެރުން  .1

 ؛ދިނުން، ނުވަތަ 

 ފަހިކޮށްދިނުން.  މަޤާމުގެ އިތުރު ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ބޭނުންވާ، މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގެ ފުރުޞަތު ކުންފުނީގެ ފަރާތުން   .2

'މުވައްޒަފުން އެޕްރެއިޒް ކުރުމާ ބެހޭ ޕޮލިސީ' ގެ ންކުރެވުނު މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އިސްވެ ބަޔާ

 ،ގައިގެ )ށ( ވަނަ މާއްދާ  6

ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ފުރުސަތު  ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމާއި، މަތީ 2އަދި  1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) "

ރިސޯސަސް  ދެވޭނީ ކުންފުނީގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޕޮލިސީ ތަކާ އަދި ކުރިޔަށްގެންދާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެން، ހިއުމަން  

 ޑިވޮލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީއަށް ހުށައަޅާ، އެކޮމިޓީގެ ލަފާގެ މަތިންނެވެ.' 

  އޮންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި

( 2019ފެބުރުވަރީ    13)  2019/01އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ޕޮލިސީ ނަންބަރު   9.5

ގެ   ޕޮލިސީ'  ބެހޭ  ކުރުމާ  އެޕްރެއިޒް  ހުށަހެޅި    6'މުވައްޒަފުން  މައްސަލަ  އަދި  ރިޢާޔަތްކޮށް  މާއްދާއަށް  ވަނަ 

ފެންވަރު   'މަސައްކަތު  ވިދިވިދިގެން  ފަރާތުގެ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބެލުމުން  ތަކަށް  ފޯމް'   04ބަލާ 

)އަށްޑިހަފަހެއް( އިންސައްތައަށްވުރެ ގިނައިން މާރކްސް   85)ހަތަރެއް( އަހަރުގެ އެޕްރެއިޒަލް އިން އެވަރެޖް %

ބުރަނުވެވޭތީއާއި،   ކުރިއެރުންލިބިފައިވާކަމަށް  ލިބިގެންވާ   ވަޒީފާގެ  ވަޒިފާދޭފަރާތަށް  ކަންކަމަކީ  ފަދަ  ދިނުން 

އިޚްތިޔާރެއްކަމުގައި ބުރަވެވޭތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މަާޤމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް އަމުރުކުރާނެ ހަމައެއް  

   ބުރަވެވެއެވެ. ނެތްކަމަށް

ޔާޑުގެ ސުޕަވައިޒަރެއްގެ މަާޤމުގެ މުސާރައާއި    ކޮންޓެއިނާއްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގެ  މަ .10

ކޮންޓެއިނަރ ޔާރޑުގެ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މަާޤމަކީ    ،އޮތްތޯ ބަލާއިރުޢިނާޔަތްތައް ނަގައިދެވޭނެ ހަމައެއް  



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް   މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަށް 
  VTR/2019/232  ނަންބަރު: މައްސަލަ                               ހުށަހެޅި މައްސަލަ ޢުޘްމާން ވަޙީދު

                                            

13 ގެ  11 ޞަފްޙާ      
 

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

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

 

މަޤާމުކަމަށް ގެ    1ގްރޭޑް    ސްޓީވް ޑޯރަސްއަދި އެފަރާތުގެ މަާޤމަކީ    ތީއާއިސުޕަވައިޒަރުގެ މަާޤމުކަމަށް ބުރަނުވެވޭ

ސުޕަވައިޒަރ މަާޤމުގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ނަގައިދެވޭނެ ހަމައެއް   ކޮންޓެއިނަރ ޔާރޑުގެ  އެފަރާތަށް  ،ބުރަވެވޭތީ

 ކަށް ނުފެނެއެވެ. އޮތްކަމަ

ފައިސާއިން    ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 10.1 ލިބިދެވެންޖެހޭ  މަާޤމުން  އެ  ހުރުމުން  ގޮތުގައި  ލޭބަރެއްގެ 

އެދިފައިވާ ނުކުތާއަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި   ބައި އަނބުރާ ހޯދައިދިނުމަށް  އުނިކުރެވިފައިވާ

ފަރާތުގެ މުސާރައިން އުނިކޮށްފައިވަނީ ކޮން ފައިސާއެއްކަން ނުވަތަ ކޮން ޢިނާޔަތެއްކަން ބަޔާންކޮށްދެވިފައި  

ޢިނާޔަތްތަކުގެ   ލޭބަރެއްގެ މަާޤމުގެ އަސާސީ މުސާރައާއި  ތް އަދާކުރަމުންދާމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާނުވާކަމާއި،  

އެނގެން  ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މުސާރަ ސްލިޕްތަކަށް ބެލުމުން  މައްސަލަ ހުށަހެޅި    ންއެވަރޭޖް ލިބިފައިވާކަ

ށް ނާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާ ފަދަ ފައިސާއެއް ނަގައިދެވޭނެ ާޤނޫނީ ހަމައެއް ނެތްކަމައޮން

 ބުރަވެވެއެވެ. 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ    ހުރުމުން،  އެފަދައިން  ކަންކަން   ބަޔާންކުރެވުނު  އިސްވެ .11

ކޮންޓެއިނާކުންފުނީ ހުށަހެޅި  ޔާ  ގެ  މައްސަލަ  ނުބެލެވޭކަމާއި،  ފަރާތެއްކަމަށް  ހުރި  މަާޤމުގައި  ސުޕަވައިޒަރ  ޑުގެ 

ސްޓީވްޑޯރަސް   ފަރާތެއްކަމުގެ    1ޑް  ގްރޭފަރާތަކީ  ހުރި  ކޮންޓެއިނާ  ،ގައިވާތީމަޤާމުގައި  ޔާޑުގެ    އެފަރާތަށް 

ނެ ހަމައެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އަދި މައްސަލަ  ވޭސުޕަވައިޒަރ މަޤާމުގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ނަގައިދެ 

ލިބިފައިނުވާތީ މާކްސް  މިންވަރަށް  އެކަށީގެންވާ  އިން  ޙާިޟރީ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި    ،ހުށަހެޅި  ފަރާތަށް  މައްސަލަ 

 މައްސަލަ ނިންމަން ފެނެއެވެ.  މި މަާޤމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް އަމުރުކުރާނެ ހަމައެއްނެތް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި 
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 މައްސަލައިގެ ނިންމުން: 

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

ޢުޘްމާން  މައްސަލަ ހުށަހެޅި    ރިޢާޔަތްކޮށް ބެލިއިރު،  އި، ހެކިންގެ ހެކިބަހަށްމަޖިލީހުގައި ދެފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކަށާ

)މުޢައްލިމުގެ / ތ. ވިލުފުށި(، މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް   (A257120ވަޙީދު )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު  

އިން ފެށިގެން   2015ސެޕްޓެންބަރު    04ގައި    (C-0846/2018)ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރޭަޝން ނަންބަރ:  ލިމިޓެޑު  

ބަދަލުކޮށްދޭނެ    ގެ މަާޤމަށްސުޕަވައިޒަރ   ގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރަމުން ދަނިކޮށް ކޮންޓެއިނާ ޔާޑް' ގެ  1'ސްޓީވްޑޯރަސް ގރ.

މަސައްކަތް   މަާޤމުގެ  ޔާޑުގައި ސުޕަވައިޒަރެއްގެ  ކޮންޓެއިނާ  ބުނެ  ކުރުވިނަމަވެސް  3ކަމަށް  ދުވަހު  އަހަރު   ، )ތިނެއް( 

މޯލްޑިވްސް   ،އެ މަސައްކަތުގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ދީފައިނުވާތީ   ސުޕަވައިޒަރެއްގެ މަާޤމަށް ބަދަލުކޮށްދީފައިނުވާތީއާއި،

ދިނުމަށާއި، ފާއިތުވެދިޔަ ބަދަލުކޮށް  ށްއަންގާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޮންޓެއިނާ ޔާޑުގެ ސުޕަވައިޒަރގެ މަާޤމަން  ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑު

ންޖެހޭ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކާއި އަދި ލޭބަރެއްގެ  މުއްދަތުގައި އަދާކޮށްފައިވާ ސުޕަވައިޒަރގެ މަާޤމުގެ މަސައްކަތަށް ލިބެ

  މޯލްޑިވްސް   ގޮތުގައި ހުރުމުން އެ މަާޤމުން ލިބިދެވެންޖެހޭ ފައިސާއިން އުނިކުރެވިފައިވާ ބައި އަނބުރާ ހޯދައިދިނުމަށް އެދި

 އި،މި މައްސަލައިގަޅި ހުށަހެރައްދުވާގޮތަށް  ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަށް

އިން ފެށިގެން ލޭބަރެއް    2014ސެޕްޓެންބަރު    04ފަރާތަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ކުންފުނީގައި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

ނުވަތަ ސްޓީވްޑޯރަސްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން އަންނަ ފަރާތެއް ކަމަށާއި، އަދި އޭގެފަހުން މިވީ ދުވަސްތަކުގައި މައްސަލަ  

ދީފައިނުވާ ޕްރޮމޯަޝނެއް  އެއްވެސް  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅިފަރާތުގެ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދީފައިނުވަނީ  ޕްރޮމޯަޝން  ނެކަމަށާއި، 

 ޑިސިޕްލިނަރީ ސަބަބުތަކެއް ހުރުމާއި އަދި ޙާިޟރީއާއި އެނޫންވެސް ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ހުރުމުން ކަމަށާއި، 

ސު އައިސްފައިވަނީ  މަސައްކަތްކުރަމުން  ޔާޑުގައި  ކޮންޓެއިނާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މަާޤމުގައިކަމަށް މައްސަލަ  ޕަވައިޒަރެއްގެ 

ބުނެފައިވީނަމަވެސް އެފަދަ މަާޤމަކަށް އެއްވެސް އިރެއްގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ބަދަލުކޮށްފައިނުވާނެކަމަށާއި، އެގޮތުން  

ޒަރ ޓްރޭނަރެއްގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ކޮންޓެއިނާ ޔާޑުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ލޭބަރެއްގެ މަާޤމުގައިހުރެ ސުޕަވައި

ގޮތުގައިކަމަށާއި، ކޮންޓެއިނާ ޔާޑުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ކުރާ މަސައްކަތަކީ ލޭބަރަކު ކުރާ މަސައްކަތް ކަމަށާއި،  

އެއްވެސް އެހެން ފަރާތެއް ބެލެހެއްޓުން ނުވަތަ ސުޕަވައިޒްކުރުން ފަދަ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރިންވެސް އަދި މިހާރުވެސް  
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  އިގައި ހިތްހަމަނުޖެހިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މި މައްސަލަ  ހުށަހެޅި ފަރާތުން އަދާކޮށްފައިނުވާނެކަމަށާއި،  މައްސަލަ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ކުންފުނީގެ އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްފައިނުވާކަމަށާއި،  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ  

މައްސަލަ    ، ނަމަވެސް ލިބެންޖެހޭ ފުރިހަމަ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ނުލިބޭކަމަށް ބުނެފައިވީއަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން   ފަރާތް

ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ލިބެމުންދާކަން  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި  ލިބެންޖެހޭ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި 

ނުވަނީ ކޮން ޢިނާޔަތެއްކަން އި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބިފަ  ،ސްލިޕްތަކުން ސާބިތުވާކަމަށާއި  ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕޭ

 ،  އިރުވެފައިވާދުވި ފަރާތުން ޖަވާބުދާރީފާހަގަކޮށް މައްސަލަ ރައްކަން ވާބުނެދީފައިނުވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި

ފަރާތް   ހުށަހެޅި  ޔާމައްސަލަ  ކޮންޓެއިނާ  ކުންފުނީގެ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މަާޤމަށް   ސުޕަވައިޒަރުގެޑުގެ  މައްސަލަ 

އްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުންދާ މަ  ،ނަމަވެސްކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވީބަދަލުކުރެވިފައިވާ

ބަދަލުކޮށްފައިވާކަން ސާބިތުވާނެ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ސުޕަވައިޒަރެއްގެ މަާޤމަށް    ' ގެ މަާޤމުނ1ްރޭޑް  ސްޓީވްޑޯރަސް ގް '

ލިޔެކިޔުމެއް   ހެއްކެއް  އެއްވެސް  ހުށަހެޅިފައިނުވާތީ،  ނުވަތަ  މައްސަލައިގައި  ހުށަހެޅި  މި  ވަޙީދަކީ މައްސަލަ    ޢުޘްމާން 

  އެ  ،ޑުގެ ސުޕަވައިޒަރެއްގެ މަާޤމުގައިހުރި ފަރާތެއްނޫން ކަމަށް ބުރަވެވޭތީޔާ  ކޮންޓެއިނާ  މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގެ

ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ޢުޘްމާން    މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގެމައްސަލަ ރައްދުވި  މަާޤމުގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް  

ވަޙީދަށް    އަދި  ށް ކަނޑައަޅައި ނެތްކަމަ  މައެއްހަާޤނޫނީ  ނަގައިދެވޭނެ  ވަޙީދަށް   ކުރިއެރުން ދިނުމަޢުޘްމާން   ށްމަާޤމުގެ 

 ހަމައެއްނެތް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ. ާޤނޫނީ  އަމުރުކުރާނެ  މައްޗަށް    ލިމިޓެޑްގެމޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް  
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