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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

 VTR/2019/242 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާގެ މާޙައުލުގައި ތަފާތުކުރުން، ކޮންސްޓްރަކްޓިވް ޑިސްމިސަލް  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2019 ބަރުކްޓޫއޮ 28 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2021 މާރިޗު 09 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 މއ. ބިންކޮޅު / މާލެ ، ޢަލީ ަޝރީފު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A325821)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (T/2007/83/34ބަރު: )ޖަމްޢިއްޔާގެ ރަޖިސްޓަރީ ނަން 

 
  

 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

( A325821ޢަލީ ަޝރީފު )މއ. ބިންކޮޅު / މާލެ( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު މި މައްސަލައަކީ  

ދަށުން،  އިން ފެށިގެން ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއާ ދެމެދު ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ    2017މާރިޗު    26

ޕްރޮޖެކް  ސީނިއަރ  ގޮތުގައި  މުވައްޒަފެއްގެ  ޖަމްޢިއްޔާގެ  ޢަލީ  އެ  ދަނިކޮށް،  އަދާކުރަމުން  މަާޤމު  ކޯޑިނޭޓަރގެ  ޓް 

ފުރުަޞތެއް    ފޮރ  ފައުންޑޭަޝން  ވެސްޓްމިންސްޓަރ  ަޝރީފަށް ވަޒީފާގެ  އެކަމުގެ ޑިމޮކްރަސީއިން  ތަނަވަސްވުމުން 

ބަ މޯލްޑިވްސްގެ  ޓްރާސްޕޭރަންސީ  އަނމަޢުލޫމާތު  ވެރިންނާއި  އިސް  ޙިއްާޞކުރުމުން،  ގައެއް  ދެމެ ބަހުން  ދު  ދެފަރާތުގެ 

ޢަލީ   ޚިލާފަށް  އެއްބަސްވުމާ  ވަޒީފާގެ  ދީ  ަޝރީފަށްވެފައިވާ  ނޯޓިސް  ވަކިކުރުމަށް  ނަންބަރު  ، ވަޒީފާއިން  ާޤނޫނު 

 



 

 

 ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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ާޤނޫނު( ގެ    2008/2 ލީ ަޝރީފު އަހަރީ  ވަނަ ނަންބަރާ ޚިލާފަށް، ޢަ  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    41)ވަޒީފާއާބެހޭ 

ަޝރީފާ ޢަލީ  މުއްދަތު،  ތާރީޚާއި  ނަގާނެ  ފަރާތުން    ޗުއްޓީ  މޯލްޑިވްސްގެ  ޓްރާންސްޕޭރަންސީ  ނެތި  މަްޝވަރާކުރުމެއް 

ޢަލީ   ވަ  ަޝރީފަށްކަނޑައަޅާފައިވާތީއާއި،  ދިނުމުގައާއި  ޗުއްޓީ  ަޝރީފާއަހަރީ  ޢަލީ  މާޙައުލުގައި،  އެއް    ޒީފާގެ 

މަސްކަތްކުރަމު ޝަ ގިންތިއެއްގައި  ޢަލީ  މުވައްޒަފުންނާ  އެހެން  ތަފާތުކުރުން    ރީފާންދިޔަ  ވަޒީފާގެ  ގެންގުޅެ،  ދެމެދު 

ފަދައިން   ދަތިވާނޭ  އުފުލުމަށް  ަޝރީފާ ޒިންމާތައް  ޢަމަލުކޮށްފައިވާތީއާއި، މެދު  ޢަލީ  މޯލްޑިވްސްއިން    ޓްރާންސްޕޭރަންސީ 

ަޞތަށް ހީނަރުކަން ލިބޭނެ ހިވި ވަޒީފާގެ ފުރު ޑިމޮކްރަސީއިން ފަ   ފައުންޑޭަޝން ފޮރ  ވެސްޓްމިންސްޓަރ  ަޝރީފަށްޢަލީ  

ަޝރީފާ  ޢަލީ  މޯލްޑިވްސްގެ  މަގުން  ޓްރާންސްޕޭރަންސީ  ނިޔަތުގައި،  ަޤްޞދާއި  އުފެއްދުމުގެ  ތަަޞއްވުރެއް  ނުބައި  މެދު 

އި  ޖަމްޢިއްޔާގެ  އެ  މުވައްޒަފަކު  ފަރާތުން  ފަރާތަކާ    ފައުންޑޭަޝން  ވެސްޓްމިންސްޓަރސް  އިސް  ޑިމޮކްރަސީގެ  ފޮރ 

ހައްމަލާތުކޮށްފައިވާތީއާއި،  މުޢާ ކަންކަމަށް  ހޯދުމަށްއިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ފަރާތުން    ލެއް  ަޝރީފުގެ  ޢަލީ  އެދި 

ލިބިފައިނުވާތީއާއި، ޖަވާބެއް  ހުށަހެޅިނަމަވެސް  ބޯޑަށް  މޯލްޑިވްސްގެ  ހޯދުމަށް    ޓްރާންސްޕޭރަންސީ  ޙައްލެއް  އެކަންކަމަށް 

ޓްރަ ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަރާތުން  ަޝރީފުގެ  ނަންބަރު  ޢަލީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލައިގައި    VTR/2019/163އިބިއުނަލަށް 

ވާ ޢަލީ  ސި ނިމުމަކަށް  ފަރާތުން  މޯލްޑިވްސްގެ  ޓްރާންސްޕޭރަންސީ  އަދާކުރުމުގައި    ަޝރީފަށްލުނުވެވެނީސް،  ވަޒީފާ 

ނެތު ދެމިހުރެވެން  އަދާކުރުންމަތީ  ވަޒީފާ  ސަބަބުން،  ގޮންޖެހުންތަކުގެ  ދަތިތަކާއި  މަޖުބޫރުވެގެން  ކުރިމަތިކުރުވި  މުން 

  ފައުންޑޭަޝން ފޮރ ޑިމޮކްރަސީއަށް ޢަލީ ަޝރީފާ   ވެސްޓްމިންސްޓަރވަކިވާންޖެހިފައިވާތީއާއި،  އަމިއްލައަށް ވަޒީފާއިން  

ޢަލީ  ގޮތުގެ ސަބަބުން  ޢަމަލުކޮށްފައިވާ  ފަރާތުން  މޯލްޑިވްސްގެ  ޓްރާންސްޕޭރަންސީ  ދިނުމުގައި  ރިފަރެންސް  ގުޅޭގޮތުން 

މެދު ތަފާތުކުރުން  ރަންސީ މޯލްޑިވްސްއިން ޢަލީ ަޝރީފާފުރުަޞތު ގެއްލިފައިވާތީ، ޓްރާންސްޕޭ  ވަޒީފާގެލިބުނު    ަޝރީފަށް

ނުގެންގުޅުމަށް  ތަފާތުކުރުން  އެފަދައިން  ނަގައިދިނުމަށާއި،  ބަދަލު  އެކަމުގެ  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ގެންގުޅެފައިވާކަމަށް 

އަމުރު  މައްޗަށް  މޯލްޑިވްސްގެ  ވަކިޓްރާންސްޕޭރަންސީ  ވަޒީފާއިން  ަޝރީފު  ޢަލީ  ވެފައިވަނީ  ކޮށްދިނުމަށާއި، 

ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،   ޙާލަތެއްގައިކަމަށް  މަޖުބޫރީ  ސަބަބުން  ހުރިގޮތުގެ  ޢަމަލުތައް  މޯލްޑިވްސްގެ  ޓްރާންސްޕޭރަންސީ 

ން ވަކިވެފައިވާ  އި ވަޒީފާއިއެއްވެސް ޙާލެއްގަ   ަޝރީފަކީޢަލީ ަޝރީފު އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާ ރުޖޫޢަކޮށްދިނުމަށާއި، ޢަލީ  

އަލުންބެލުމަށާއި،  ފަރާތެއްކަމަށް ނު ފެށިގެން،  ތާރީޚުން  ވަކިވާންޖެހުނު  ވަޒީފާއިން  ވަޒީފާއަށް   ޢަލީ ަޝރީފު  އަނބުރާ 
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ޢަލީ   އަމުރުކޮށްދިނުމަށާއި،  ދިނުމަށް  ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި  ލިބެންޖެހޭ  ނިޔަލަށް،  ތާރީޚުގެ    ަޝރީފަށް ރުޖޫޢަކުރެވޭ 

ލި  ންސްޓަރޓްމިވެސް ޑިމޮކްރަސީއިން  ފޮރ  ޓްރާންސްޕޭރަންސީ  ފައުންޑޭަޝން  ގެއްލިފައިވަނީ  ފުރުަޞތު  ވަޒީފާގެ  ބުނު 

ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،   ސަބަބުންކަމަށް  ބަދަލެއްގެ މޯލްޑިވްސްގެ  ގެއްލުމުގެ  ފުރުަޞތު  ވަޒީފާގެ  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު 

ހުށަހެޅި ވަޒީފާގެ އެއްވަރު އުޖޫރައެއް    ަޝރީފަށް  ޑިމޮކްރަސީއިން ޢަލީފައުންޑޭަޝން ފޮރ    ވެސްޓްމިންސްޓަރގޮތުގައި،  

ޢަލީ   ފަރާތުން  މޯލްޑިވްސްގެ  ޓްރާންސްޕޭރަންސީ  މުއްދަތަށް،  ފުރުަޞތުގެ  ދޭންޖެހޭކަމަށް    ަޝރީފަށްއެ 

އޮކްޓޫބަރު   28  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އެދި، ޢަލީ ަޝރީފުގެ ފަރާތުން ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއަށް ރައްދުވާގޮތަށް

 ފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. ގައި ވަޒީ  2019

 ގެ ރައުޔު ން މެންބަރު 
 

 ރައުޔު  ފާޠިމަތު މަހީރާ މުޙައްމަދުގެ 

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

ޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު  ލެ( )ދިވެހި ރައް)މއ. ބިންކޮޅު / މާމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްކަމުގައިވާ ޢަލީ ަޝރިފު   .1

( )މީގެ ފަހުން 'މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް' ކަމުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފަރާތް( ވަޒީފާއާބެހޭ  A325821ނަންބަރު  

ގޮ ހުށަހެޅުމުގެ  މައްސަލަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޓްރައިބިއުނަލަށް  ފޯމުގައި  ހުށަހަޅާ  'މައްސަލަ  ހުށަހަޅާފައިވާ   ތުން 

 ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

އެފަރާތަކީ   .1.1 ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ،  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ފެށިގެން އި  2017މާރިޗު    26މައްސަލަ  ން 

އާ   މޯލްޑިވްސް  ސީނިއަރ  ޓްރާންސްޕޭރަންސީ  އެއްގޮތަށް،  އެއްބަސްވުމާ  ވަޒީފާގެ  ވެފައިވާ  ދެމެދު 

ކޯޑި ޓްރާޕްރޮޖެކްޓް  އަދި  މުވައްޒަފެއްކަމަށެވެ.  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ޒިންމާ  މަާޤމުގެ  ންސްޕޭރަންސީ  ނޭޓަރގެ 

މެދުނުކެނޑި   ވަޒީފާގައި  ދާއިމީ  ހޭދަކޮށްފައިވާނޭކަމުގައި   05މޯލްޑިވްސްގެ  ދުވަސް  އަހަރެއްހާ  )ފަހެއް( 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 



 

 

 ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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ތުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ވްސްގެ މުވައްޒަފެއް ގޮރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިޓް .1.2

' ވަޒީފާގެ    ވެސްޓްމިންސްޓަރފަރާތަށް  ޖަމްޢިއްޔާއަކުން  ކިޔާ  އެވެ  ޑިމޮކްރަސީ'  ފޮރ  ފައުންޑޭަޝން 

އިސްވެދެންނެވު  ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ،  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ލިބިފައިވެއެވެ.  ވަޒީފާގެ  ފުރުަޞތެއް  ނު 

މޯލްޑިވްސްގެ   ޓްރާންސްޕޭރަންސީ  ޚަބަރު،  ލިބުނުކަމުގެ  މަރިޔަމް ފުރުަޞތު  ޑިރެކްޓަރ    އެގްޒެކެޓިވް 

ގައި    2019ޖުލައި    17ިޝއުނާއާއި ކޮމިއުނިކޭަޝންސް އެންޑް އެޑްވޮކަސީ މެނޭޖަރ އައިމަން ރަީޝދާ  

ވުމަށް އަނގަބަހުން ނޯޓިސް ދިންކަމަށް ޙިއްޞާކުރުމާ ގުޅިގެން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކި

ވަކިކުރާކަމުގެ ނޯޓިސް ފަރާތް ވަޒީފާއިން  ހުށަހެޅި  ޖުލައި   18 އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް  ބަލައި، މައްސަލަ 

ޗުއްޓީ   2019 އަހަރީ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އީމެއިލްގައި،  މި  އަދި  އަންގާފައިވާކަމަށެވެ.  ގައި 

އަދާކުރާ ދުވަހާއި،  މަސައްކަތަ  ފެށޭނެ  އިތުރުން،  ދުވަހުގެ  ހަވާލުކުރަންވީ  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް   ށްވަޒީފާގެ 

އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި    ވަހަކީ ކޮބައިކަން ކަނޑައަޅައި އަންގާފައިވާކަމަށެވެ.ނުކުންނަންވީ އެންމެ ފަހު ދު 

މުވައްޒަފުންނަށްވެސް  ފަރާތަށް މިފަދައިން އެންގުމުގެ އިތުރުން، ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ އެހެން  

މުވައްޒަފު ހުރިހާ  އެހެން  ގޮތަށް  ނުހިމެނޭ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަންގައި،  ންނަށް  އެކަން 

   އީމެއިލްކޮށްފައިވާކަމަށެވެ.

ފަރާތަށް   .1.3 ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ،  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި    ވެސްޓްމިންސްޓަރ މައްސަލަ 

ށަހެޅިކަން ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ  އިން ވަޒީފާގެ ފުރުަޞތެއް ހުފައުންޑޭަޝން ފޮރ ޑިމޮކްރަސީ 

ވަޒީފާއިން ވަކިވުމުގެ  ، ގައި އަނގަބަހުން ޙިއްާޞކޮށްފައިވަނީ  2019ޖުލައި    17އިސް ދެ މުވައްޒަފަކާ  

މަ އެ  އަދި  ހެޔޮނިޔަތުގައިކަމަށެވެ.  ނެތި،  ނިޔަތެއް  ދިނުމުގެ  އަނގަބަހުން  ނޯޓިސް  ޢުލޫމާތު 

ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް ނޯޓިސް ދިނީކަމަށް ބަލައި، މައްސަލަ   ކުރުމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅިޙިއްާޞ

ވަޒީފާގެ   ވެފައިވާ  ދެމެދު  ދެފަރާތުގެ  ދީފައިވަނީ،  ނޯޓިސް  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި 

ޚިލާފަށްކަ  11އެއްބަސްވުމުގެ   މާއްދާއާ  މާއްދާވަނަ  އެ  އެގޮތުން،  ވަޒީފާ މަށެވެ.  އަމިއްލައަށް ގައި  އިން 

 ވަކިވެވިދާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ލިޔުމުން ނޯޓިސް ދިނުމަށްފަހުކަމަށެވެ.  



 

 

 ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަ                            ށަހެޅި މައްސަލަހު ޢަލީ ޝަރީފު  VTR/2019/242ބަރު: ންމައްސަލަ 
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މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  .1.4 ވަޒީފާގެ  އަދާކުރާ  ދުވަހާއި،  ފެށޭނެ  ޗުއްޓީ  އަހަރީ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

އިތު ދުވަހުގެ  ނުކުންނަހަވާލުކުރަންވީ  މަސައްކަތަށް  ޓްރާންސްންރުން،  ދުވަސް  ފަހު  އެންމެ  ޕޭރަންސީ  ވީ 

ނެތިކަމުގައި   މަްޝވަރާކުރުމެއް  ފަރާތާ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަނޑައަޅާފައިވަނީ  ފަރާތުން  މޯލްޑިވްސްގެ 

ކުރުމަށް   އޯވަރ  ހޭންޑް  މަސައްކަތް  އަދި  ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ާޤނޫނީމަޖުބޫ އެއީ  ލިބިގެންވާރުކުރަމުންދާތީ،  އެފަރާތަށް  ނޫންކަމަށާއި،  ގޮތުން  ފުރުަޞތެއް  ވަޒީފާ  

ފައުންޑޭަޝން ފޮރ ޑިމޮކްރަސީގެ ވަޒީފާއަކީ    ވެސްޓްމިންސްޓަރދޫކޮށްލުމަށް މަޖުބޫރު ނުކުރެވޭނެކަމަށާއި،  

އެ   ނޫންކަމަށާއި،  ވަޒީފާއެއް  ހަމަޖެހިފައިވާ  ލިޔެކިޔުމުން  ވަޒީފާ ރަސްމީގޮތުން  އެ  ހަމަޖެހި،  ވަޒީފާ 

ރަންސީ މޯލްޑިވްސްއާއި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ދެމެދު ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ  ަޤބޫލުކޮށްފިނަމަ، ޓްރާންސްޕޭ

ޙިއްޞާކުރާނެކަމަށް،  އެކަން  ދަށުން  އިޖުރާއަތުތަކުގެ  ހަމަތަކާއި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އެއްބަސްވުމުގައި 

ކޮމިޓްރާން މޯލްޑިވްސްގެ  އެޑްވޮސްޕޭރަންސީ  އެންޑް  އަނގަބަހުއުނިކޭަޝންސް  ގާތު  މެނޭޖަރ  ން  ކަސީ 

 ދަންނާވާފައިވާނެކަމުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  

އެހެންނަމަވެސް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މެނޭޖްކުރަމުންދިޔަ ޕްރޮޖެކްޓުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  .1.5

އެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އެހެން   ށަހެޅި ފަރާތް ބަރީޢަކޮށް،ލިއްޔަތުތަކުން މައްސަލަ ހުއަދާކުރަމުންދިޔަ މަސްއޫ

ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަންގާފައިވާކަމުގައި  މުވައްޒަފުންނަށް  ހުރިހާ  އޮފީހުގެ  ޙަވާލުކޮށް  ފަރާތަކާ 

ވަކިކުރުމު ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަދި  ތާރީޚާއި، ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  ފެށޭ  ނޯޓިސް  ގެ 

ތާރީޚާއަ ނަގާނެ  ޗުއްޓީ  ޙަވާލުކުރާނެ  ހަރީ  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ވަޒީފާގެ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އި، 

އަންގައި  ދުވަސް  ފަހު  އެންމެ  ނުކުންނާނެ  މަސައްކަތަށް  އޮފީހުގެ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ތާރީޚާއި، 

އީމެ މުވައްޒަފުންނަށް  ހުރިހާ  އެއޮފީހުގެ  އީމެއިލްގަ އިލްކޮށްފައިވާކަމަށާއި،  އެ  މައްސަލަ  ހެންނަމަވެސް  އި 

 ފައިވެއެވެ. ފަރާތުން ބަޔާންކޮށް ކަމުގައިވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅިހުށަހެޅި ފަރާތް ބައިވެރިކޮށްފައިނުވާ
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މޯލްޑިވް .1.6 ވަޒީޓްރާންސްޕޭރަންސީ  ބަލާއިރު،  ޢަމަލުތަކަށް  ދަށުން  ސްގެ  އެއްބަސްވުމުގެ  މައްސަލަ  ފާގެ 

އަމިއްލަ ފަރާތުގެ  ލި ހުށަހެޅި  ޙައްުޤ  ކުރުމުގެ  އިޚްތިޔާރުގައި  އެއްބަސްވުމުގެ    ވަޒީފާގެ   11.1ބިގެންވާ، 

ވަނަ    9ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންވެގެންވާ ވަޒީފާއިން ވަކިވުމުގެ ނޯޓިސް ދިނުމާއި، ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ  

ޗުއްޓީ ނަގާނެ ދުވަ ރާންސްޕޭރަންސީ  ސް ކަނޑައެޅުން ފަދަ ޙައްުޤތަކަށް ޓްމާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ އަހަރީ 

އިގަނެފައިވާކަމުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މައްސަލަ  މޯލްޑިވްސްއިން އަރަ

ތާރީޚު  ފެށޭނެ  ޗުއްޓީ  އަހަރީ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނެތި،  މަްޝވަރާކުރުމެއް  ފަރާތާ  ހުށަހެޅި 

)ވަޒީފާއާބެހޭ    2008/2ނު ނަންބަރު   ކަނޑައަޅުމަކީ، ާޤނޫރަންސީ މޯލްޑިވްސްއިން އަމިއްލައަށްޓްރާންސްޕޭ

ޢިއްޔާއިން ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށާއި، ( ވަނަ ނަންބަރާ ޚިލާފަށް އެ ޖަމ1ްވަނަ މާއްދާގެ )  41ާޤނޫނު( ގެ  

ާޤނޫނުގެ   ވަޒީފާއާބެހޭ  އެކަމަކީ  މަ  5އަދި  ދަށުން،  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  ފަރާތުގެ  ވަނަ  ހުށަހެޅި  އްސަލަ 

ޙަ ޓްއަސާސީ  ލިބޭގޮތަށް  އުނިކަން  ކޮށްފައިވާ އްުޤތަކަށް  ފަރާތުން  މޯލްޑިވްސްގެ  ރާންސްޕޭރަންސީ 

ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  ޢަމަލުތަކެއްކަމުގައިވެސް ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ވަޒީފާއިން    މައްސަލަ  އިތުރުން،  މީގެ 

ކުރުމެއް ނެތި، މައްސަލަ  އްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މަްޝވަރާވަކިވުމަށް ނޯޓިސް ދީފައިނުވަނީސް، އަދި މަ

ފަ މޯލްޑިވްސްއިން  ހުށަހެޅި  ޓްރާންސްޕޭރަންސީ  ދުވަސް  ނަގާނެ  ޗުއްޓީ  އަހަރީ  ނުލައި،  ރުހުމަކާ  ރާތުގެ 

ވަޒީފާއަށް   އެންގުމާއި،  ޙަވާލުކުރަން  ފަރާތަކަށް  އެހެން  މަސައްކަތް  ކުރާ  ކަނޑައެޅުމާއި،  އަމިއްލައަށް 

އެންގުމަނުކުން ފަހުދުވަސް  އެންމެ  ާޤނޫނުގެ  ނަންވީ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ބާ  2ކީ،  އަސާސީ  ވަނަ  ބުގައިވާ 

މަސައްކަ މަޖުބޫރުން  ހިމެނޭ،  ތެރޭގައި  އެ  އުޞޫލުތަކުގެ  ޚިލާފަށް  އަސާސާއި  މަނާކުރުމުގެ  ތްކުރުވުން 

މަށް ދެކޭކަމުގައިވެސް  ވަނަ ނަންބަރުގެ )ނ( ގައިވާ ފަދައިން މަޖުބޫރުން މަސައްކަތްކުރުވުންކަ   3ާޤނޫނުގެ  

 ށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާންކުރެވެއެވެ. މައްސަލަ ހު

މައްސަލަ   .1.7 މުވައްޒަފުންނާއި  އެހެން  މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ  ގިންތިއެއްގައި  އެއް  އެހެންމެ،  ހަމަ  އަދި 

ފަރާތާމެދު ނަންބަރު    ހުށަހެޅި  ާޤނޫނު  ތަފާތުކުރުމަކީ  ޢަމަލުކޮށް،  ގޮތަކަށް  )ވަޒީފާއާބެހޭ    2008/2ވަކި 

ގެ   މާއްދާގެ    4ާޤނޫނު(  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ވަނަ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އަދި  ޚިލާފުކަމެއްކަމުގައިވާއިރު،  އާ  )ހ( 



 

 

 ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަ                            ށަހެޅި މައްސަލަހު ޢަލީ ޝަރީފު  VTR/2019/242ބަރު: ންމައްސަލަ 

                                             

 

45 ގެ 7 ޞަފްޙާ       
 

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

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

 

)ށ(    37ާޤނޫނުއަސާސީގެ   މާއްދާގެ  ވަޒީވަނަ  ތެރޭގައި،  ޙައްުޤތަކުގެ  ހިމަނާފައިވާ  ފާއާގުޅޭގޮތުން ގައި 

ލިބިދީފައިވާއިރު،   ޙައްުޤ  މުޢާމަލާތުކުރުމުގެ  ހަމަހަމަކަމާއެކު  މީހަކަށްމެ  ންސީ  ޓްރާންސްޕޭރަކޮންމެ 

މަޙްރޫމްކޮށްފައިކަމަށާއި، މޯލްޑި ހުށަހެޅި ފަރާތް  ޙައްުޤން މައްސަލަ  ވަނީ އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ވްސްއިން 

އެއްބަ ވަޒީފާގެ  ނޯޓިސްދީ  ލިޔުމުން  އޮތުން  އެގޮތުން،  އޮތް  ލިބިދީފައި  ފުރުަޞތު  އުވާލުމުގެ  ސްވުން 

އަނގަބަހުން ހިއްސާކުރިކުރުން އެއީ ވަޒިފާއިން  އެއްފަރާތްކޮށް، ވަޒީފާގެ ފުރުސަތެއް ފަހިވިކަމުގެ ވާހަކަ  

 އެހެން ފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރަން އަންގައި، ވަކިވުމަށް ނޯޓިސް ދިނީކަމުގައި ބަލައި، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު

ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  ޗުއް ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގެންގުޅެފައިވާކަމުގައި  ތަފާތުކުރުން  ދިނުމުގައި  ޓީ 

ވަޒީފާގެ  ތުރުންމީގެއި ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެންގުމާއެކު،  ފަހިވިކަން  ފުރުަޞތެއް  ވަޒީފާގެ   ،

އެކަ އަދާކުރުމަށް  ޒިންމާތައް  ވަޒީފާގެ  އެއްފަރާތްކޮށް،  އުފައްދައި، މާޙައުލުން  މާޙައުލެއް  ނޫން  ށޭނަ 

 ރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް މަޖުބޫރުކޮށްފައިވާކަމުގައިވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަ

މޯލްޑިވްސްއިން   .1.8 ޓްރާންސްޕޭރަންސީ  ޚިލާފަށް  އެއްބަސްވުމާ  ވަޒީފާގެ  ވެފައިވާ  ދެމެދު  ދެފަރާތުގެ 

ދައިން ނުކުރުމަށް ތަކުރާރުކޮށް އެދިފައިވާނެކަމަށާއި، އެގޮތުން، ކުރެވުނު  ޢަމަލުކުރަމުންދާތީ، އެކަން އެފަ 

ލިބިފަ ޙައްލެއް  ޗެއަރމަންއަށްވެސް  މަސައްކަތުންވެސް  ބޯޑުގެ  މޯލްޑިވްސްގެ  ޓްރާންސްޕޭރަންސީ  އިނުވާތީ، 

އަދި   ފަރާތުދަންނަވާފައިވާނޭކަމަށާއި،  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހޯދުމަށް  ޙައްލެއް  ވަޒީފާއާބެހޭ  އެކަންކަމަށް  ން 

ނަންބަރު   ހުށަހެޅި  ނިމުމަކަށް ވާ   VTR/2019/163ޓްރައިބިއުނަލަށް  ،  ލުނުވެވެނީސްސިމައްސަލައިގައި 

އަދާކުރުމުގައި  މައްސަލަ   ވަޒީފާ  ފަރާތުން  މޯލްޑިވްސްގެ  ޓްރާންސްޕޭރަންސީ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި 

ވަޒީފާ   ސަބަބުން،  ގޮންޖެހުންތަކުގެ  ދަތިތަކާއި  ނެތުމުން ކުރިމަތިކުރުވި  ދެމިހުރެވެން  އަދާކުރުންމަތީ 

އެ ވަކިވާންޖެހިފައިވާކަމަށާއި،  ވަޒީފާއިން  އަމިއްލައަށް   2019ސެޕްޓެންބަރު    30ގޮތުން  މަޖުބޫރުވެގެން 

ވަ މޯލްޑިވެސްގެ  ޓްރާންސްޕޭރަންސީ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދޫކޮށްލާފައިވާނެކަމަށާއި، ގައި  ޒީފާ 

ވަޒީ ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ނަންބަރު  މައްސަލަ  ާޤނޫނު  ވަކިވުމަކީ،  ވަކިވި  )ވަޒީފާއާބެހޭ    2008/2ފާއިން 

ގެ   ދިވެހިރާއްޖޭ  26ާޤނޫނު(  މާއްދާއާއި،  ނަންބަރު  ވަނަ  ހައިކޯޓުގެ   HC-A/397/2018ގެ 



 

 

 ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަ                            ށަހެޅި މައްސަލަހު ޢަލީ ޝަރީފު  VTR/2019/242ބަރު: ންމައްސަލަ 
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އެއްކަމުގައި   (constructive dismissal)  ަޤިޟއްޔާގައި ބަޔާންކުރާފަދަ ކޮންސްޓްރަކްޓިވް ޑިސްމިސަލް

 ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. މައްސަލަ 

އިތުރުން، .1.9 ކަންތައްތަކުގެ  ފާހަގަކުރެވުނު  ފަރާތަށް    އިސްވެ  ހުށަހެޅި    ސްޓްމިންސްޓަރ ވެމައްސަލަ 

އަނބުރާ   އެފަރާތުން  ފުރުަޞތު  ވަޒީފާގެ  ހުށަހެޅި  ޑިމޮކްރަސީއިން  ފޮރ  ފައުންޑޭަޝން 

ނިންމާފައިވަނީ އެފަދައިން  ފަރާތާގެންގޮސްފައިވާކަމަށާއި،  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ލިބުނު     ގުޅޭގޮތުން 

ގުޅޭގޮ ފަރާތާ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބެލުމަށްފަހުކަމަށާއި،    ވެސްޓްމިންސްޓަރ ތުން  ރެފަރެންސްތަކަށް 

އިތުރު  މޯލްޑިވެސްއާއި  ޓްރާންސްޕޭރަންސީ  ދީފައިވަނީ  ރެފަރެންސް  ޑިމޮކްރަސީއަށް  ފޮރ  ފައުންޑޭަޝން 

ވާ ފަރާތަކުންކަމުގައި  މައްސަލަ އެހެން  ރެފަރެންސް  ދިން  މޯލްޑިވްސްއިން  ޓްރާންސްޕޭރަންސީ  އިރު، 

 ދިން ރެފަރެންސް ލިބިފައިވާކަމަށާއި، އެފަރާތުން  ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނުލިބުނު ނަމަވެސް، ދެވަނަ ފަރާތުން

ފަރާތަ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ރެފަރެންސްއެއްކަމަށާއި،  ރަނގަޅު    ވެސްޓްމިންސްޓަރށް  ދީފައިވަނީ 

ފުރުަޞތަށް ހީނަރުކަން ލިބޭނެ މަގުން، މައްސަލަ  ފައުން ވަޒީފާގެ  ޑިމޮކްރަސީއިން ފަހިވި  ޑޭަޝން ފޮރ 

ނުބައި   ފަރާތާމެދު  ޓްރާންސްޕޭރަންސީ  ހުށަހެޅި  ނިޔަތުގައި،  ަޤްޞދާއި  އުފެއްދުމުގެ  ތަަޞއްވުރެއް 

މުވައްޒަ އިސް  ޖަމްޢިއްޔާގެ  އެ  ފަރާތުން  ފޮރ    ޑޭަޝންފައުން  ވެސްޓްމިންސްޓަރފަކު  މޯލްޑިވްސްގެ 

މުޢާމަލާތުކޮށްފައިވާކަމަށާއި،   ފަރާތަކާ  އިސް  ފޮރ    ވެސްޓްމިންސްޓަރޑިމޮކްރަސީގެ  ފައުންޑޭަޝން 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ހިވި ވަޒީފާގެ ފުރުަޞތު ގެއްލިފައިވަނީ،   މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފަޑިމޮކްރަސީއިން

ގުޅޭގޮތުން   ޑި  ވެސްޓްމިންސްޓަރފަރާތާ  ފޮރ  ދިނުމުގައި  ފައުންޑޭަޝން  ރިފަރެންސް  މޮކްރަސީއަށް 

ސަބަބުން ގޮތުގެ  ޢަމަލުކޮށްފައިވާ  ފަރާތުން  މޯލްޑިވްސްގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަމުގައި  ޓްރާންސްޕޭރަންސީ 

 ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

އެދިފައިވަނީ،   .2 ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ފަރާތާމެދު  މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މޯލްޑިވްސްއިން  ޓްރާންސްޕޭރަންސީ 

އި، އެފަދައިން ތަފާތުކުރުން  ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅެފައިވާކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، އެކަމުގެ ބަދަލު ނަގައިދިނުމަށާ



 

 

 ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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45 ގެ 9 ޞަފްޙާ       
 

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

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

 

މޯލްޑިވް  ޓްރާންސްޕޭރަންސީ  ފަރާތް ނުގެންގުޅުމަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަމުރުކޮށްދިނުމަށާއި،  މައްޗަށް  ސްގެ 

މަޖުބޫރީ   ސަބަބުން  ހުރިގޮތުގެ  ޢަމަލުތައް  މޯލްޑިވްސްގެ  ޓްރާންސްޕޭރަންސީ  ވަކިވެފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން 

ށްދިނުމަށާއި،  ނުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާ ރުޖޫޢަކޮޙާލަތެއްގައިކަމަށް ކަނޑައަޅައިދި 

މައްސަލަ  ނުބެލުމަށާއި،  ފަރާތެއްކަމަށް  ވަކިވެފައިވާ  ވަޒީފާއިން  ޙާލެއްގައި  އެއްވެސް  ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ފެށިގެން، އަލު ން އަނބުރާ ވަޒީފާއަށް ރުޖޫޢަކުރެވޭ ތާރީޚުގެ  ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިވާންޖެހުނު ތާރީޚުން 

މު  ލިބެންޖެހޭ  ފަރާތަށް ނިޔަލަށް،  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަމުރުކޮށްދިނުމަށާއި،  ދިނުމަށް  ޢިނާޔަތްތައް  ސާރައާއި 

ގެއްލިފައިވަނީ    ވެސްޓްމިންސްޓަރ  ފުރުަޞތު  ވަޒީފާގެ  ލިބުނު  ޑިމޮކްރަސީއިން  ފޮރ  ފައުންޑޭަޝން 

ވަޒީފާގެ ފުރުަޞތު    ޑިވްސްގެ ސަބަބުންކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލް

ފައުންޑޭަޝން ފޮރ ޑިމޮކްރަސީއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް   ވެސްޓްމިންސްޓަރ ގެއްލުމުގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި،  

މުއްދަތަށް، ފުރުަޞތުގެ  އެ  އުޖޫރައެއް  އެއްވަރު  ވަޒީފާގެ  ފަރާތުން    ހުށަހެޅި  މޯލްޑިވްސްގެ  ޓްރާންސްޕޭރަންސީ 

 ދޭންޖެހޭކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށެވެ.މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް 

ފަރާތުން  .3 މޯލްޑިވްސްގެ  ޓްރާންސްޕޭރަންސީ  ގޮތުން  ދިނުމުގެ  ރައްދު  ަޝކުވާތަކަށް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރުމުން އަންނަނިވި ކަންކަން    ހުށަހެޅި 'މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި

 ގަކުރެވެއެވެ. ފާހަ

ކޮށްފައިވާ   .3.1 މޯލްޑިވްސްއިން  ޓްރާންސްޕޭރަންސީ  ފަރާތާއެކު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މުޢާމަލާތްތަކަކީ  މައްސަލަ 

އި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ހުށަހެޅި ފަރާތާމެދު ނުބައި ނިޔަތުގައި ކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކެއް ނޫންކަމަށާ

ދީފައި   ނޯޓިސް  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާގެ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނުވާނެކަމަށާއި، 

އެހެންނަމަވެސް،   ނުވާނެކަމަށާއި،  ޢަމަލުކޮށްފައިވެސް  ދަތިވާނޭފަދައިން  އުފުލުމަށް  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

ޓްރާން ވަނީ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މޯލްޑިވެސްގެމައްސަލަ  އެދި  ސްޕޭރަންސީ  ވަކިވުމަށް  ވަޒީފާއިން   01  

ރެ  2019ސެފްޓެންބަރު   ފަރާތުގެ ގައި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފޮނުވާފައިކަމަށާއި،  ނޯޓިސް  ޒިގްނޭަޝން 



 

 

 ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަ                            ށަހެޅި މައްސަލަހު ޢަލީ ޝަރީފު  VTR/2019/242ބަރު: ންމައްސަލަ 

                                             

 

45 ގެ  10 ޞަފްޙާ      
 

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

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

 

ޓްރާންސްޕޭރަންސީ  ރެ އަންގާފައިވާނެކަމުގައި  އެކަން  އެފަރާތަށް  ަޤބޫލުކޮށް  ނޯޓިސް  ޒިގްނޭަޝން 

 ޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ބަ

ވަ .3.2 ވެފައިވާ  ދެމެދު  ވަޒީފާއިން ދެފަރާތުގެ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޚިލާފަށް  އެއްބަސްވުމާ  ޒީފާގެ 

ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަކިކުރުމަށް  

ބުނަނީ،  ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަ އެފަދައިން  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގައި    2019ޖުލައި    17ވެސް، 

ސްގެ އިސް ދެ ބޭފުޅުންނާ  ށް އެދިގެން، ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އަމިއްލައަ

ފަރާ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އިން  ޑިމޮކްރަސީ  ފޮރ  ފައުންޑޭަޝން  ވެސްޓްމިންސްޓަރ  ތަށް ބައްދަލުކޮށް، 

ވަކިވާނެ ތާރީޚު  ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް ބުނެ، އަދި ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ ވަޒީފާއިން  ވަޒީފާއެއް 

ޓްރާމަްޝ ފަހު،  ބައްދަލުވުމަށް  ދިނުމަށް ވަރާކުރެވުނު  ނޯޓިސް  ވަޒީފާގެ  މޯލްޑިވްސްއިން  ންސްޕޭރަންސީ 

ހުށަހެ  މައްސަލަ  އީމެއިލްކުރުމުންކަމަށާއި،  ގޮތާމެދު  ފަރާތަށް  ފެންނަ  ގައި   2019ޖުލައި    18ޅި 

އީމެއިލްއަކީ،   ފޮނުވާފައިވާ  މޯލްޑިވްސްއިން  ބޭއްވުނު ގަ  2019ޖުލައި    17ޓްރާންސްޕޭރަންސީ  އި 

ބި މައްޗަށް  މައްސަލަ  ބައްދަލުވުމުގެ  ފޮނުވުމުން،  އީމެއިލް  އެ  އީމެއިލްއެއްކަމަށާއި،  ފޮނުވާފައިވާ  ނާކޮށް 

ނޯޓިސް   ވަޒީފާގެ  ފަރާތަށް  ޓްރާންސްޕޭރަންސީ  ހުށަހެޅި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަލައި،  ދިނީކަމަށް 

ސީ މޯލްޑިވްސްގެ  ން ހުއްޓާލާފައިވާކަމަށް ޓްރާންސްޕޭރަންމޯލްޑިވްސްގެ މެނޭޖްމަންޓާ މުޢާމަލާތްކުރުން މުޅި

ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.   ފަރާތަފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މޯލްޑިވްސްއިން  ޓްރާންސްޕޭރަންސީ  ށް އަދި 

ދައުވަތު މަޝްވަރާއަށް  ސާފުކޮށްދީ،  ނުދޭކަން  ނޯޓިސް  ގައި    2019ޖުލައި    25ދީ  ވަޒީފާގެ 

ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  އިތުރުން،  މީގެ  ވަކިކުރުމަށް  އީމެއިލްކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި،  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް 

  2019ޖުލައި    18  ނޯޓިސްދިނީކަމަށް އެފަރާތުން ދެކޭ ދެ އީމެއިލް )ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް އިން

  އޮގަސްޓު   12ގައި ފޮނުވި ދެ އީމެއިލް( އަނބުރާ ގެންދިޔަކަން އަންގައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  

އީމެއިލްކޮށްފައިވާނެކަމަށާ  2019 އީމެއިލްގައިގައި  ދެންނެވުނު  މޯލްޑިވްސްއިއި،  ޓްރާންސްޕޭރަންސީ  ން  ، 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ދެކޭ ނޯޓިސް ދިންކަމަށް    ފާއިން ވަކިކުރުމަށްމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީ 



 

 

 ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަ                            ށަހެޅި މައްސަލަހު ޢަލީ ޝަރީފު  VTR/2019/242ބަރު: ންމައްސަލަ 

                                             

 

45 ގެ  11 ޞަފްޙާ      
 

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

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

 

ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މަްޤްޞދަކީ  އީމެއިލްތަކުގެ  އެ  އިތުރުން،  ގެންދިޔުމުގެ  އަނބުރާ  އީމެއިލް   ދެ 

ޓްރާންސްޕޭރަންސީ   ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނޫންކަމަށާއި،  ނޯޓިސްދިނުން  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން 

ތަކުރާރުމޯލްޑިވްސްގެ   ބުނެފައިވާނެކަމުގައިމުވައްޒަފެއްކަން  ޖަމްޢިއްޔާ  ކޮށް  ފަރާތުން އެ  ގެ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ގެ ޒިންމާ އެހެން ފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރިކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ .3.3

ފަރާތު ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެފަރާތުން  ބުނިނަމަވެސް،  އެންގުމުން  ލިބުނުކަން  ވަޒީފާއެއް  އެހެން  ން 

ރޭވުމަ ނުގެނެސް  ހުއްޓުމަކަށް  މަސައްކަތް  މޯލްޑިވްސްގެ  އަދާކުރަމުންއައި  ޓްރާންސްޕޭރަންސީ  ކީ 

ދޭންވާއިރަށް ޒިން އިސްތިއުފާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގޮތުން  ތައްޔާރުވުމުގެ  އެކަމަށް  މާއެއްކަމަށާއި، 

މަ ޓްރާންސްޕޭރަންސީ  އެފަރާތުގެ  މަސައްކަތްކުރުމަކީ  ހަމަޖައްސަން  ފަރާތެއް  އެހެން  އެހެން  ާޤމަށް 

ޒިންމާއެއްކަމަށާއި  ފަމޯލްޑިވްސްގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެހެންނަމަވެސް،  ހޭދަކުރި  ،  ވަޒީފާގައި  ރާތް 

ޙަވާލުކޮށްފަ  ފަރާތަކާ  އެހެން  މަސައްކަތް  ޒިންމާއާއި  އެފަރާތުގެ  ވަގުތެއްގައި،  އިނުވާނެކަމުގައި އެއްވެސް 

 ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

ގެން .3.4 ތަފާތުކުރުން  މާޙައުލުގައި  ވަޒީފާގެ  ފަރާތާމެދު  ހުށަހެޅި  އެފަރާތުން  މައްސަލަ  ގުޅެފައިވާކަމަށް 

މުވައްޒަފު އެހެން  ނުވާނެކަމަށާއި،  ގެންގުޅެފައި  ތަފާތުކުރުމެއް  އެއްގޮތަށް، ބުނެފައިވީނަމަވެސް،  ންނާއި 

އެގޮ ޚިދުމަތްތައް ލިބިދީފައިވާނެކަމަށާއި،  ޙައްުޤތަކާއި  ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭ  ހުށަހެޅި  ވަޒީފާ  މައްސަލަ  ތުން، 

ވަޞީލަތްތަ ތަނުގެ  ފަރާތަށް އަދާކުރާ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޢިނާޔަތްތައްވެސް  އެހެނިހެން  އުޖޫރައާއި  ކާއި، 

ލިބިދީފައިވާނެ މުއްދަތުގައި  ފަރާތުން ވަޒީފާގެ  މޯލްޑިވްސްގެ  ޓްރާންސްޕޭރަންސީ  ކަމުގައި 

 ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

އިޚްތިޔާރުގަ .3.5 އަމިއްލަ  ދުވަހެއް  ނަގާނެ  ޗުއްޓީ  އަހަރީ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ޙައްުޤ  މައްސަލަ  ނިންމުމުގެ  އި 

ލްޑިވްސްއިން  ނިގުޅައިގަނެ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަހަރީ ޗުއްޓީ ނަގާނެ ދުވަސް ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯ 



 

 

 ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަ                            ށަހެޅި މައްސަލަހު ޢަލީ ޝަރީފު  VTR/2019/242ބަރު: ންމައްސަލަ 

                                             

 

45 ގެ  12 ޞަފްޙާ      
 

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

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

 

ރާތުން ކަނޑައަޅާފައިވާކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަ

  29އެހެންނަމަވެސް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  ، ދީ ނުވާނެކަމަށާއިއެދިފައިވާ އެއްވެސް ޗުއްޓީއެއް ނު

ފެށިގެން    2019ޖުލައި   ދުވަ  4އިން  އެދި  )ހަތަރެއް(  ޗުއްޓީއަކަށް  ގައި   2019ޖުލައި    28ހުގެ 

ގަޑީގަ މަސައްކަތް  އެދުވަހުގެ  މައްސަލަ  އީމެއިލްކުރުމުން،  ކިބައިން،  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އި، 

ސާފުކޮށްދިނުމަށް  ގޮތެއް  އެދޭ  ނިންމަން  މަސައްކަތް  ޙަވާލުވެފައިވާ  ކުރިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި 

މަވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޖަވާބެއް ދީފައި ނުވާކަމަށާއި، މައްސަލަ  އެދިފައިވާނެކަމަށާއި، އެހެންނަ

އިތުރަ ގުޅޭގޮތުން  ޗުއްޓީއާ  ފަރާތުގެ  އީހުށަހެޅި  ވާހަކަދެއްކުމަށް  ޗުއްޓީއަށް ށް  ފޮނުވުމަކީ  މެއިލްއެއް 

ޖަރުންވެސް  ހުރަސްއެޅުން ނޫންކަމަށާއި، ޢާންމު އުޞޫލުން، ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ ހުރިހާ މެނޭ

ދިނުމުގެ ކުރިން މުވައްޒަފުންގެ ކިބައިން މަސައްކަތާ ގުޅުންހުރި ސުވާލުކޮށް، އެ މުވައްޒަފަކު   އްޗުއްޓީއެ

ންމަންޖެހޭ މަސައްކަތާމެދު  ރު މަސައްކަތުގެ ޒިންމާ ނަގާނެ ފަރާތަކާއި އަދި ނިޗުއްޓީގައި ހުންނަ ދުވަސްވަ 

 2019އޮގަސްޓު    18ގައި،    2019އޮގަސްޓު    05ތުން  ސުވާލުކުރެވޭކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާ

ފެށިގެން   ޗުއްޓީ)ނުވައެ  09އިން  އެ  އެދުމުން،  ޗުއްޓީއަކަށް  ދުވަހުގެ  ވެސް  އް( 

ގައި ފޮނުވާފައިވާ އީމެއިލްގައި    2019ޖުލައި    18އަދި މީގެ އިތުރުން،  ނެކަމަށާއި،  ހަމަޖައްސައިދީފައިވާ

މަށް މަޖުބޫރުކޮށްފައިވާކަމަށް އެފަރާތުން ބަޔާންކުރިނަމަވެސް، އެއީ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޗުއްޓީ ނެގު

މޯލްޑިވްސް  ޓްރާންސްޕޭރަންސީ  ހުށަހެޅުމެއްކަހަމައެކަނި  ހުށަހެޅި  ފަރާތުން  އަދި ގެ  މަށާއި، 

އީމެއިލް   އެ    2019އޮގަސްޓު    12އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ގެންގޮސްފައިވުމުން،  އަނބުރާ  ގައި 

އަނބުރާ ޓްރާންހުށަހެޅުންވެސް  އެހެންކަމުން،  ގެނެވުނީކަމަށާއި،  ާޤނޫނު    މޯލްޑިވްސްއިން  ސްޕޭރަންސީ 

ގެ    2008/2ނަންބަރު   ާޤނޫނު(  )  41)ވަޒީފާއާބެހޭ  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  ނަންބަރާ 1ވަނަ  ވަނަ   )

 ޚިލަފުވެފައި ނުވާނެކަމުގައި އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ހުށަހެމައްސަލަ .3.6 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް   ވަޒީފާގެ  ވަކިވެފައިވަނީ،  ވަޒީފާއިން  އަމިއްލައަށް  ފަރާތުން  ޅި 

ހު މައްސަލަ  ނެތުމާއެކު،  މާހައުލެއް  ފަހި  ކުރިމައަދާކުރުމަށް  ފަރާތަށް  ދަތިތަކާއި ށަހެޅި  ތިކުރުވި 



 

 

 ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަ                            ށަހެޅި މައްސަލަހު ޢަލީ ޝަރީފު  VTR/2019/242ބަރު: ންމައްސަލަ 

                                             

 

45 ގެ  13 ޞަފްޙާ      
 

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

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

 

މަ ނެތުމުން،  ދެމިހުރެވެން  އަދާކުރުންމަތީ  ވަޒީފާ  އެއީ  ގޮންޖެހުންތަކުގެ ސަބަބުން،  ޖުބޫރުވެގެންކަމަށާއި، 

ފަރާ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޙާލަތެއްކަމަށް  ޑިސްމިސަލްގެ  ބުނުމަށް ކޮންސްޓްރަކްޓީވް  ބުނެފައިވާ  ތުން 

ޓްރާންސް ފަރާތް  ރައްދުދެމުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބުނެފައިވަނީ،  ފަރާތުން  މޯލްޑިވްސްގެ  ޕޭރަންސީ 

އަދި އެފަރާތުގެ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައިކަމަށާއި، އެއްވެސް  ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވަނީ ސުލްޙަވެރިކަމާއެކު،  

އާ   2019ންބަރު  ސެޕްޓެ  30ށަހެޅި ފަރާތުން  މަޖުބޫރީ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ނޫންކަމަށާއި، މައްސަލަ ހު

އިތުރުން،ހަމައަށް   މީގެ  ާޤނޫނާ ނުވަތަ  ވަޒީފާއަށް ނުކުމެފައިވާކަމަށެވެ.  ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ   ވަޒީފާދޭ 

އެއްބަސްވުމާ ވަޒީފާދިން    ވަޒީފާގެ  ފަރާތުން  ވަޒީފާއަދާކުރާ  ޢަމަލުކުރާނަމަ،  ޚިލާފަށް  ކަނޑައެޅިގެން 

)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު(   2008/2ވާނެކަމަށް ާޤނޫނު ނަންބަރު  ފަރާތަށް އެކަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުަޞތު ދޭން

ގައި   2019އޮގަސްޓު    08ޅި ފަރާތުން  މައްސަލަ ހުށަހެވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާއިރު،    26ގެ  

ސިޓީއަކީ،   ފޮނުވާފައިވާ  ޗެއަރޕަރސަންއަށް  މޯލްޑިވްސްގެ  ދެންނެވުނު  ޓްރާންސްޕޭރަންސީ  އިސްވެ 

ަޝކުވާތަކަށް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ދެންނެވުނު ސިޓީގައި  ބަލައިގަނެ،  ކަމަށް  'ފުރުސަތު'  ބަޔާންކުރާ  މާއްދާގައި 

މޯ ޓްރާންސްޕޭރަންސީ  ފަރާތުން  ރިޢާޔަތްކޮށް،  ފިޔަވަޅު    2019އޮގަސްޓު    12ލްޑިވްސްގެ  ގައި 

ފަރާއަޅާފައިވާނެކަމަށާއި،   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މުވައްޒަފުންނަށް،  އެގޮތުން،  އެހެން  ޖުލައި    18ތަށާއި، 

ގައި ފޮނުވާފައިވާ އީމެއިލްތައް އަނބުރާ ގެންނަކަމަށް އަންގާފައިވާނެކަމަށާއި، އޭގެ ނަތީޖާއަކަށް   2019

އެ   އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ވާނީ،  ބާޠިލުވުންކަމަށާއި،  ކަންކަން  އެންމެހާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އީމެއިލްތަކުގައި 

އަނ ޕްރޮޖެކްޓްތަކާ އީމެއިލް  ނުކުމެ،  ވަޒީފާއަށް  ފަރާތުންވަނީ،  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގެންދިޔަފަހުން،  ބުރާ 

  01ތުން ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް އެދި   މަސައްކަތްތައް ކޮށްފައިކަމަށާއި، އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާޅޭގު

އީ  2019ސެޕްޓެންބަރު   ާޤނޫނުގެގައި  ވަޒީފާއާބެހޭ  ފޮނުވިއިރުވެސް،  މާއްދާގައި    26  މެއިލް  ވަނަ 

ނުވާކަމަށާއި،   ހުށަހަޅާފައި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ަޝކުވާއެއް  އެއްވެސް  ފަދައިން  ބަޔާންކުރާ 

ޓުގެ ނަންބަރު ން ވަކިވި ވަކިވުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯ ވަޒީފާއިށަހެޅި ފަރާތްއެހެންކަމުން މައްސަލަ ހު



 

 

 ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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2018/HC-A/397  ަކްޓިވް ޑިސްމިސަލްއެއް ނޫންކަމުގައި ޓްރާސްޕޭރަންސީ  ގައި ބަޔާންކުރާ ކޮންސްޓްރ

 މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

އުފެއްދު .3.7 ތަަޞއްވުރެއް  ނުބައި  ފަރާތާމެދު  ހުށަހެޅި  ނިޔަތުގައި، މައްސަލަ  ަޤްޞދާއި  މުގެ 

މޯލްޑިވްސްއި ރެޓްރާންސްޕޭރަންސީ  ނުރަނގަޅު  ފަރާތާގުޅޭ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރެންސްއެއް  ން 

ލިބުނު  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފޮނުވައި،  ޑިމޮކްރަސީއަށް  ފޮރ  ފައުންޑޭަޝން  ވެސްޓްމިންސްތަރ 

އެފަރާތު ގެއްލުވާލާފައިވާކަމުގައި  ފުރުސަތު  ނަންބަރު ވަޒީފާގެ  ާޤނޫނު  ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،  ން 

ާޤނޫނު( ގެ    2008/2 ދޭންޖެހޭ ރެފަރެންސް ސިޓީ މައްސަލަ    ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  24)ވަޒީފާއާބެހޭ 

ވެސްމިންސްޓަރ   މަތިން،  އެދުމުގެ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދީފައިވާނެކަމަށާއި،  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި 

ޑިމޮކްރަ  ފޮރ  ރެފައުންޑޭަޝން  ދީފައިވާ  ބޭރުން ސީއަށް  ތަރަހައިން  ާޤނޫނުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަރެންސްއަކީ 

ން، އެ ރެފަރެންސްގެ ސަބަބުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފަރެންސްއެއްކަމަށާއި، އެހެންކަމުއެދިފައިވާ ރެ

މަ  ހޯދުމަށް  ބަދަލު  ގެއްލުމުގެ  ބަޔާންކޮށް  ގެއްލިފައިވާކަމަށް  ފުރުސަތު  ވަޒީފާގެ  ހުށަހެޅި ލިބުނު  އްސަލަ 

ޓްރައިބި ވަޒީފާއާބެހޭ  މައްޗަށް  އެކަމުގެ  އެދިފައިވީނަމަވެސް،  ނުނިންމޭނެކަމަށް   ންއުނަލުފަރާތުން  ގޮތެއް 

 ަޤބޫލުކުރާކަމުގައި ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

އްޔާގެ ފަރާތުން ކަންތައް  ޑިވްސްގެ ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ، އެ ޖަމްޢިމި މައްސަލަ ރައްދުވި ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލް .4

ފާއާބެހޭ ާޤނޫނާ އެއްގޮތަށްކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ކޮށްފައިވަނީ ވަޒީ

ކޮން ވަކިވުމަކީ  ވަކިވި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޑިސްމިސަލްގެ  ސްޓްރަކްޓިދީފައިނުވާކަމަށާއި،  ވް 

ނޫންކަމަށާއި،   މުވަޙާލަތެއް  މޯލްޑިވްސްއިން  ތަފާތުޓްރާންސްޕޭރަންސީ  ދޭތެރޭ    ކުރުން އްޒަފުންގެ 

ޓްރާންސްޕޭރަންސީ  އުފެދޭގޮތަށް  ތަަޞއްވުރެއް  ނުބައި  ފަރާތާމެދު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގެންގުޅެފައިނުވާކަމަށާއި، 

ފަރެންސްއެއްކަމުން  ރުން ރެފަރެންސްއަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ ތަރަހައިގެ ބޭރެމޯލްޑިވްސްއިން ދީފައިވާކަމަށް ބުނާ  

 ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދިނުމަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ނުނިންމޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅަދިނުމަށެވެ.  އެކަމުގެ



 

 

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

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

 

ވަ  .5 އަދާކުރަމުންދިޔަ  މޯލްޑިވްސްގައި  ޓްރާންސްޕޭރަންސީ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މުވައްޒަފަކު  މައްސަލަ  އެހެން  ޒީފާއަށް 

)ވަޒީފާއާބެހޭ    2008/2ފައިވާ މޭރުމުން ާޤނޫނު ނަންބަރު  ން އެދިޢައްޔަންކުރެވިއްޖެނަމަ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތު

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ   1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    29ާޤނޫނު( ގެ  

ހުރަސްއެރުޖޫޢަކުރުމަށް   ތަންފީޛުކުރުމަށް  ނިންމުން  އެ  ޙާލަތުގައި  ނިންމާ  ޓްރައިބިއުނަލުން  ޅި  ވަޒީފާއާބެހޭ 

ބަޔާންކޮށް އޮތްކަމުގައި  ފުރުަޞތު  ނެތިދިއުމުގެ  ބާރު  ާޤނޫނީ  މައުޟޫޢީގޮތުން    ،ނިންމުމުގެ  މައްސަލާގައި  މި 

އަދާކުރަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނިޔަލަށް  ވާޞިލުވުމުގެ  އެހެން  ނިންމުމަކަށް  ތިންވަނަ  ވަޒީފާއަށް  މުންދިޔަ 

ޢައްޔަންނުކުރުމަށާއި ފަރާތެއް ދާއިމީގޮތެއްގައި  އެ މަސައްކަތްތައް    ،އެއްވެސް  ކުރިއަށްދާނަމަ  އެފަދަ މަސައްކަތެއް 

  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާ މޭރުމުން އެފަރާތް ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ   ،ގުތަށް ހުއްޓައިލުމަށާއިވަގުތުން ވަ

ވަޒީފާއާބެ ޙާލަތުގައި  ނިންމާ  ޓްރައިބިއުނަލުން  ވަޒީފާއާބެހޭ  ނިންމުން  ރުޖޫޢަކުރުމަށް  ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ހޭ 

އެ ނިންމުމުގެ   ޢަމަލެއް ނުކުރުމަށް ތަންފީޛުކުރުމަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ ނުވަތަ  ގެއްލިދާފަދަ އެއްވެސް  ބާރު  ާޤނޫނީ 

ކޮށްދިނުމަށް އެދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަގުތީ އަމުރަކަށް  ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ މައްޗަށް އަމުރު

ތުން ފާހަގަކުރި  ގެން ދެފަރާރާތުން ނެރެދިނުމަށް އެދުނު މި ވަގުތީ އަމުރާ ގުޅި އެދިފައިވެއެވެ. މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަ

 ވަގުތީ އަމުރެއް މި މައްސަލަ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާ ފަދައިންކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު،  

މަ  ނަންބަރު  ކުރިއަށްދިޔަ  ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ތަފްޞީލު،  ނިންމުމުގެ  މި  ނެރެދީފައިވާނެއެވެ.  ރުޙަލާގައި 

200-VTR/VA/2019/36  ( ގޮތް'  ނިންމި  ޓްރައިބިއުނަލުން  މައްސަލައިގައި  އެދުނު  އަމުރަށް   10'ވަގުތީ 

 ންކުރެވިފައިވާނެއެވެ. ( ގައި ބަޔާ 2019ޑިސެންބަރު 

ވާިޞލުވުމަށްޓަކައި،   .6 ނިންމުމަކަށް  ޢަދުލުވެރި  މައްސަލައިގައި  ގޮތެއް  މި  ގުޅިގެން  ނުކުތާތަކާ  އަންނަނިވި 

 ވެ. ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމުގައި ބުރަވެވެއެ

މޯލްޑިވްސްއިން   .6.1 ހުށަހެޅި    2019ޖުލައި    18ޓްރާންސްޕޭރަންސީ  މައްސަލަ  އެ  ގައި  ފަރާތަށާއި، 

މުވައްޒަފުންނަޖަމްޢިއްޔާ  އެހެން  މޯލްޑިވްސްއާއި  ގެ  ޓްރާންސްޕޭރަންސީ  އީމެއިލްއަކީ،  ދެ  ފޮނުވާފައިވާ  ށް 



 

 

 ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަ                            ށަހެޅި މައްސަލަހު ޢަލީ ޝަރީފު  VTR/2019/242ބަރު: ންމައްސަލަ 

                                             

 

45 ގެ  16 ޞަފްޙާ      
 

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

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

 

ޚިލާފަ އެއްބަސްވުމާ  ވަޒީފާގެ  ވެފައިވާ  ދެމެދު  ފަރާތާ  ހުށަހެޅި  ފަރާތް  މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ށް، 

 ؛ އޮތްކަން ނުވަތަ ނެތްކަން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ފޮނުވާފައިވާ ނޯޓިހެއްކަމުގައި ބަލާނެ ހަމައެއް

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވެސްޓްމިންސްޓަރ ފައުންޑޭަޝން ފޮރ ޑިމޮކްރަސީއިން ވަޒީފާގެ ފުރުަޞތެއް   .6.2

ޙިއްޞާކުރުމަ މަޢުލޫމާތު  ހުށަހެޅި  ފަހިވިކަމުގެ  މައްސަލަ  މޯލްޑިވްސްއިން  ޓްރާންސްޕޭރަންސީ  ށްފަހު، 

ވަ ދެމެދު  މުވައްޒަފުންނާ  އެހެން  ތަފާތުފަރާތާއި  މާޙައުލުގައި  ނުވަތަ  ކުރުން  ޒީފާގެ  ގެންގުޅެފައިވާކަން 

 ؛ނުވާކަން

ޑިސް .6.3 ކޮންސްޓްރަކްޓިވް  ވަކިވުމަކީ،  ވަކިވި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ކަމުގައި  މައްސަލަ  މިސަލްއެއް 

 ؛ކަނޑައަޅާނެ ހަމައެއް އޮތްކަން ނުވަތަ ނެތްކަން

ޓްރާންސް .6.4 ގުޅޭގޮތުން  ފަރާތާ  ހުށަހެޅި  މޯލްޑިވްސްއިން  މައްސަލަ    ވެސްޓްމިންސްޓަރ ޕޭރަންސީ 

ނަންބަރު   ާޤނޫނު  ސިޓީއަކީ  ރެފަރެންސް  ދީފައިވާ  ޑިމޮކްރަސީއަށް  ފޮރ   2008/2ފައުންޑޭަޝން 

ގެ ތަރަހައިގެ ބޭރުން ދީފައިވާ ރެފަރެންސްއެއްތޯއާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް   )ވަޒިފާއާބެހޭ ާޤނޫނު(

ފޮ  ފައުންޑޭަޝން  އެފަރާތަށް ވެސްޓްމިންސްޓަރ  ފުރުަޞތު  ވަޒީފާގެ  ފަހިވި  ޑިމޮކްރަސީއިން  ރ 

މައްސަލަ މޯލްޑިވްސްއިން  ޓްރާންސްޕޭރަންސީ  ތަޞައްވު   ގެއްލިފައިވަނީ،  ނުބައި  ފަރާތާމެދު  ރެއް  ހުށަހެޅި 

ގެއްލުމުގެ   ފުރުސަތު  ވަޒީފާގެ  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ދިނުމުގެ ސަބަބުންތޯއާއި،  ރެފަރެންސް  އުފެދޭގޮތަށް 

ން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދިނުމަށް ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ  ސަބަބު

 ން.ނެތްކަރާނެ ހަމައެއް އޮތްކަން ނުވަތަ މައްޗަށް އަމުރުކު 

  ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށާއި، އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ އެހެން  2019ޖުލައި    18ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއިން   .7

ޅި ފަރާތާ ދެމެދު  މުވައްޒަފުންނަށް ފޮނުވާފައިވާ ދެ އީމެއިލްއަކީ، ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއާއި މައްސަލަ ހުށަހެ



 

 

 ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަ                            ށަހެޅި މައްސަލަހު ޢަލީ ޝަރީފު  VTR/2019/242ބަރު: ންމައްސަލަ 

                                             

 

45 ގެ  17 ޞަފްޙާ      
 

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

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

 

ޚިލާ އެއްބަސްވުމާ  ވަޒީފާގެ  ފޮނުވާފައިވާ  ވެފައިވާ  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަށް، 

 ލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ނޯޓިހެއްކަމުގައި ބަލާނެ ހަމައެއް އޮތްތޯ ބަ

ޓްރާންސްޕޭރަންސީ   .7.1 ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ،  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ދަނިކޮށް،   އަދާކުރަމުން  ވަޒީފާ  ގޮތުގައި  މުވައްޒަފެއް  ފަރާތަށް މޯލްޑިވްސްގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ފައުންޑޭަޝން   ޑިމޮކްރަސީއިން  ވެސްޓްމިންސްޓަރ  އެކަން ވަޒީފާގެ  ފޮރ  ހުށަހެޅުމުން،    ފުރުަޞތެއް 

މުވައްޒަފަކާ   ދެ  އިސް  މޯލްޑިވްސްގެ  އަނގަބަހުން    2019ޖުލައި    17ޓްރާންސްޕޭރަންސީ  ގައި 

ދިންކަމަށް  ޙިއް ނޯޓިސް  އަނގަބަހުން  ވަކިވުމަށް  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޞާކުރުމުން، 

ޖުލައި    18ކުރާކަމުގެ ނޯޓިސް އީމެއިލްގެ މެދުވެރިކޮށް  ހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިބަލައި، މައްސަލަ ހުށަ

ޗުއްޓީ   2019 އަހަރީ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އީމެއިލްގައި،  މި  އަދި  އަންގާފައިވާކަމަށެވެ.  ގައި 

އިތު ދުވަހުގެ  ހަވާލުކުރަންވީ  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ވަޒީފާގެ  އަދާކުރާ  ދުވަހާއި،  މަސައްކަތަށް ފެށޭނެ  ރުން، 

ންވީ އެންމެ ފަހު ދުވަހަކީ ކޮބައިކަން ކަނޑައަޅައި އަންގާފައިވާކަމަށެވެ. އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ނުކުންނަ

ފަރާތަށް މިފަދައިން އެންގުމުގެ އިތުރުން، ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ އެހެން މުވައްޒަފުންނަށްވެސް  

 ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ވަކިންވެސް  ފަރާތް ނުހިމެނޭ ގޮތަށް އެހެންއެކަން އަންގައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

 ގައި އީމެއިލްކޮށްފައިވާކަމަށެވެ.   2019ޖުލައި  18

ޖުލައި    17ޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ބަޔާންކުރަނީ، އިސްވެ ދެންނެވުނު އީމެއިލްތަކަކީ،  ސްޓްރާން .7.2

ސީ މޯލްޑިވްސްގެ އިސް އަށް އެދިގެން، ޓްރާންސްޕޭރަންގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އަމިއްލަ  2019

ދެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކޮށް، ވެސްޓްމިންސްޓަރ ފައުންޑޭަޝން ފޮރ ޑިމޮކްރަސީ އިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

ފަރާތަށް ވަޒީފާއެއް ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް ބުނެ، އަދި ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ ވަޒީފާއިން ވަކިވާނެ 

މަ ބައްދަލުވުމަށްތާރީޚު  މޯލްޑިވްސް  ްޝވަރާކުރެވުނު  ޓްރާންސްޕޭރަންސީ  ނޯޓިސް ފަހު،  ވަޒީފާގެ  އިން 



 

 

 ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަ                            ށަހެޅި މައްސަލަހު ޢަލީ ޝަރީފު  VTR/2019/242ބަރު: ންމައްސަލަ 

                                             

 

45 ގެ  18 ޞަފްޙާ      
 

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

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

 

ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަމަށާއި،  އީމެއިލްތަކެއް  ފޮނުވާފައިވާ  ބަޔާންކޮށް  ގޮތް  ފެންނަ  ދިނުމަށް 

 ން ވަކިކުރުމަށް ދީފައިވާ ނޯޓިސްއެއް ނޫންކަމަށެވެ. އިވަޒީފާ

ހުށަހެޅި   .7.3 ވެސްޓްމިންމައްސަލަ  ފައުންފަރާތަށް  ފުރުސަތު  ސްޓަރ  ވަޒީފާގެ  ޑިމޮކްރަސީއިން  ފޮރ  ޑޭަޝން 

ގައި، ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ    2019ޖުލައި    17ލިބުމާ ގުޅިގެން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  

އައިމަން  އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ މަރިޔަމް ިޝއުނާއާއި ކޮމިއުނިކޭަޝންސް އެންޑް އެޑްވޮކަސީ މެނޭޖަރ  

އެ  ރަީޝދާ އޮވެއެވެ.  ބައްދަލުކޮށް  އެނގެން  ބަހުން  ދެފަރާތުގެ  ޙިއްާޞކޮށްފައިވާކަން  އަނގަބަހުން  ކަން 

ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއިން އައިމަން ރަީޝދު، މައްސަލަ  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ބައްދަލުވުމަށްފަހު،  

ފަރާތަށް   އީ   2019ޖުލައި    18ހުށަހެޅި  ފޮނުވާފައިވާ  ބަޔާންކުރެވިފައިވަގައި  އަންނަނިވި މެއިލްގައި  ނީ 

 ޢިބާރާތުންނެވެ. 

Hi Ali, 

Congratulations on your new job! 

Following the discussion Shiu and I had with you yesterday regarding your resignation 

from TM, both Shiu and I had a chat on what dates would be best suit TM for your 

departure.  

All things considered, we have decided that its best for TM for your departure notice to 

start on 23rd of July. This will provide you 16 days of leave and two days for handover. 

You can begin your leave on 23rd July and do the handover on 21-22 July. Your last 

working day will be 22 August 2019.  

I have attached a checklist for your handover. Lets meet and discuss the process of 

handover Sunday morning. 



 

 

 ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަ                            ށަހެޅި މައްސަލަހު ޢަލީ ޝަރީފު  VTR/2019/242ބަރު: ންމައްސަލަ 

                                             

 

45 ގެ  19 ޞަފްޙާ      
 

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

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

 

Regards, 

Aiman. 

 

މަރިޔަމް  އަދި   .7.4 ފަރާތުން  މޯލްޑިވްސްގެ  ޓްރާންސްޕޭރަންސީ  ޙަވާލާދީ،  އީމެއިލްއާ  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު 

ފަރާތަށް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އީމެއިލްގައި    2019ޖުލައި    18ިޝއުނާ،  ފޮނުވާފައިވާ  ގައި 

 ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ އަންނަނިވި ޢިބާރާތުންނެވެ. 

Dear Ali, 

I wanted to follow up on Aiman’s email and say that it is sad that you will be leaving 

but I understand you’ve wanted to explore new opportunities for a while now, so I am 

pleased for you that you got this new job offer.  

I understand that you may feel that the handover period is short but as discussed at our 

meeting, Aiman and I had a chat to discuss how we can manage within the project 

deadlines whilst you take your remaining paid leave.  

The proposed notice period may not be your preferred date, but we felt the fastest way 

to the transition was to get someone new on board asap and also to let you exhaust 

your leaves as soon as possible. That way you get what you are entitled, and TM gets 

someone to start the urgent pending work as soon as possible.  

We also felt that whats remaining for August such as the symposium, democracy survey 

and decentralization review are at startup/early stage making it easier for the new person 

to jump in and see it go through from start to finish.  

Over the years that I’ve known and got to work with you, you have been a friend and I 



 

 

 ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަ                            ށަހެޅި މައްސަލަހު ޢަލީ ޝަރީފު  VTR/2019/242ބަރު: ންމައްސަލަ 

                                             

 

45 ގެ  20 ޞަފްޙާ      
 

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

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

 

was always pleased with the quality of your work. I am sure the new job will be 

exciting, and you will be an asset to WFD.  

I trust Aiman will do the necessary handover with you. I will be away from 25 th July 

and just before that at the camp, so may not see you till then. But in any case lets 

have a chat when I get back if you are around during your holidays.  

Thanks, 

Shiu 

 

  17ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ދެ އީމެއިލްއަކީ،  .7.5

ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން، ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ    2019ޖުލައި  

އެންޑް އެޑްވޮކަސީ މެނޭޖަރ އައިމަން    އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ މަރިޔަމް ިޝއުނާއާއި ކޮމިއުނިކޭަޝންސް

ހުށަހެޅި    ރަީޝދާ މައްސަލަ  އިން  ޑިމޮކްރަސީ  ފޮރ  ފައުންޑޭަޝން  ވެސްޓްމިންސްޓަރ  ބައްދަލުކޮށް، 

ފަރާތަށް ވަޒީފާއެއް ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް ބުނެ، އަދި ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ ވަޒީފާއިން ވަކިވާނެ 

ފަހު މަްޝވަރާކުރެވުމަށް  ވަކިވު ތާރީޚު  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދިނުމަށް މަށް  ،  ނޯޓިސް 

ގޮތް ފެންނަ  މޯލްޑިވްސްއަށް  އެ    ޓްރާންސްޕޭރަންސީ  އަދި  އީމެއިލްއެއްކަމަށެވެ.  ފޮނުވާފައިވާ  ބަޔާންކޮށް 

ޓްރާންސްޕޭރަންސީ   ގޮތާމެދު  ނަގާނެ  ޗުއްޓީ  އަހަރީ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މުއްދަތުގައި 

ހުށަހެޅުމެއްކަމަށެވެމޯލްޑި ހުށަހަޅާފައިވާ  އެހެންނަމަވެސް،  ވްސްއިން  މޯލްޑިވްސްގެ  .  ޓްރާންސްޕޭރަންސީ 

ސަބަބަ ނެތް  ދެވެން  ބުރަދަން  ބުނުމަށް  މި  ބުނެފައިވާ  އީމެއިލް  ކީފަރާތުން  ދެ  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު   ،

ފަ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އިތުރުން،  ފޮނުވުމުގެ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  ވަޒީފާ މައްސަލަ  ފަހު  ރާތުގެ  އެންމެ  ގެ 

ނުހިމަނައި،    2019ސްޓު  އޮގަ   22ދުވަހަކީ   ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަޔާންކޮށް،  ކަމަށް 
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ހަމަ   ވެސް  މުވައްޒަފުންނަށް  އެހެން  މޯލްޑިވްސްގެ  ގައި   2019ޖުލައި    18ޓްރާންސްޕޭރަންސީ 

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޭރަންސީ  އެގޮތުން،  ވުމެވެ.  މައްސަލަ    އީމެއިލްކޮށްފައި  ިޝއުނާ،  މަރިޔަމް  އިން 

ޖުލައި    18  ރާތް ނުހިމެނޭ ގޮތަށް، ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ އެހެން މުވައްޒަފުންނަށްހުށަހެޅި ފަ

 ފޮނުވާފައިވާ އީމެއިލްގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ އަންނަނިވި ޢިބާރާތުންނެވެ.  ގައި 2019

Dear all, 

This is to let you know that Ali’s last working day is 22 August 2019. 

Ali, Aiman and myself had a chat yesterday and Ali has informed us of his intention to 

depart from TM and gave his notice of decision to leave in person. We agreed that 

Aiman and I will discuss and let him know the best day to start his notice so that we 

can meet his requirement to take his 16 days of annual leave within this notice period, 

noting that there is a big public holiday coming in between as well. Essentially, he will 

be away for 95% of his notice period. In addition, we also had to take into account the 

financial aspects of his absence on leave and whilst still needing someone to undertake 

the work.  

He is not being given a notice, but as per our verbal agreement, we have advised him of 

the best date for him to start counting his notice period.  

August is the busiest time for BAARU project and since Ali wanted to prioritize his 

leave, and because this is the busiest period for BAARU project, we felt a transition was 

needed as soon as possible.  

I have not copied Ali this email because I wanted to ensure there is no misunderstanding 

among staff regarding his short handover time. Senior management will have a separate 
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conversation with him. 

Thank 

Shiu 

 

ބުރަވެވެނީ،   .7.6 ބެލުމުން  އީމެއިލްއަށް  ވަޒީފާއެއް  ސަމައް އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  އެހެން  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  ލަ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާގެ އެންމެ ފަހު ދުވަހަކީ  ލިބިފައިވާކަން އަނގަބަހުން އެންގުމާ ގުޅިގެން،  

މޯލްޑިވްސްއި  ކަމަށް  2019އޮގަސްޓު    22 އެހެން    ންޓްރާންސްޕޭރަންސީ  ޖަމްޢިއްޔާގެ  ނިންމައި، 

އަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ   2019އޮގަސްޓު    22ކަމުގައެވެ. އެހެނީ،  އިވާމުވައްޒަފުންނަށް އަންގާފަ

ޓްރާންސްޕޭރަންސީ   ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަޔާންކޮށް  ތާރީޚުކަމުގައި  ފަހު  އެންމެ  ވަޒީފާގެ 

ވަޒީފާއިން ، އީމެއިލްކޮށްފައިވަނީ   ގައި  2019ޖުލައި    18މޯލްޑިވްސްއިން   ފަރާތް  ހުށަހެޅި    މައްސަލަ 

ޅުމުގެ ގޮތުންކަމުގައި  ފެންނަގޮތް ބަޔާންކޮށް ހުށަހެ  އެ ޖަމްޢިއްޔާއަށް  ވަކިވުމަށް ނޯޓިސް ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން

ދިނުމަށް ވާނަމަ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެ ހުށަހެޅުން ަޤބޫލުކޮށް، އެ ތާރީޚުގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް

ފަހު    ހުށަހެޅި  މައްސަލަ   އަކީ  2019އޮގަސްޓު    22އެދިފައިނުވަނީސް،   އެންމެ  ވަޒީފާގެ  ފަރާތުގެ 

ބަޔާންކޮށް   ނުވީހެވެ. ދުވަސްކަމުގައި  އަންގާފައި  އެކަން  މުވައްޒަފުންނަށް  ހުރިހާ  އެހެން    ޖަމްޢިއްޔާގެ 

ލިޔުމު އެދި  ވަކިވުމަށް  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ދީފައިނުވާއިރު، ނޯ  ންމައްސަލަ    ޓިހެއް 

މޯލްޑިވްސްއާއި   ވެ ޓްރާންސްޕޭރަންސީ  ދެމެދު  ފަރާތާ  ހުށަހެޅި  އެއްބަސްވުމުގެ  މައްސަލަ  ވަޒީފާގެ  ފައިވާ 

ވަޒީފާއިން    11 ޙާލަތުގައިވެސް،  ވަކިވާ  ވަޒީފާއިން  ބޭނުންވެގެން  މުވައްޒަފު  ބެލުމުން،  މާއްދާއަށް  ވަނަ 

 ވާނެކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. ވަކިވުމަށް އެދި ލިޔުމުން ނޯޓިސް ދޭން
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ކަންތައް .7.7 ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ވެސްޓްމިންސްޓަރ  ތަކަށް  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 22ފައުންޑޭަޝން ފޮރ ޑިމޮކްރަސީއިން ވަޒީފާގެ ފުރުސަތެއް ލިބުނުކަން އަނގަބަހުން އެންގުމާ ގުޅިގެން، 

ންސީ   ފަހު ދުވަސްކަމަށް ޓްރާންސްޕޭރަޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާގެ އެންމެއަކީ މައްސަލަ ހުށަހެ  2019އޮގަސްޓު  

މުވައްޒަފުންނަށް   އެހެން  ފަރާތަށާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެކަން  ނިންމައި،  ޖުލައި    18މޯލްޑިވްސްއިން 

ނިންމާފައިވަނީ   2019 އެފަދައިން  އިން  މޯލްޑިވްސް  ޓްރާންސްޕޭރަންސީ  އަންގާފައިވާކަމާއި،  ގައި 

  ޚިލާފަށްކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ. ވަނަ މާއްދާއާ  11ދެފަރާތުގެ ދެމެދު ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ 

ން ވަޒީފާގެ ފުރުަޞތެއް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވެސްޓްމިންސްޓަރ ފައުންޑޭަޝން ފޮރ ޑިމޮކްރަސީއި .7.8

ފަހު   އެންމެ  ވަޒީފާގެ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގުޅިގެން،  ޙިއްޞާކުރުމާ  އަނގަބަހުން  ހުށަހެޅިކަން 

ޓްރާންސްޕޭރަންސީ  ކަމަށް  2019އޮގަސްޓު    22ދުވަހަކީ   ފަދައިން  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ނިންމައި   

ކުރު  2019ޖުލައި    18މޯލްޑިވްސްއިން   އީމެއިލް  ފަރާތާމެދު  ގައި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގުޅިގެންނާއި،  މާ 

ވަޒީފާގެ   ލިބުނު  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގެންގުޅެމުންދާތީއާއި،  ތަފާތުކުރުން  މާޙައުލުގައި  ވަޒީފާގެ 

ަޞތަށް ހީނަރުކަން ލިބޭގޮތަށް، ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ އިސް މުވައްޒަފަކު ޢަމަލުކޮށްފައިވާތީ ފުރު 

ޓްރާމައްސަލަ   ަޝކުވާ  އެކަމުގެ  ފަރާތުން  ބޯޑަށްހުށަހެޅި  މޯލްޑިވްސްގެ  އޮގަސްޓު   08  ންސްޕޭރަންސީ 

ހުށަހަޅާފައި  2019 ލިޔުމުން  ކަންތަގައި  ދެންނެވުނު  އިސްވެ  އަދި  މައްސަލަ  ވެއެވެ.  ަޝކުވާ  އްތަކުގެ 

ފަ  ހުށަހަޅާފައިވަނީހުށަހެޅި  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ފުރަތަމަ  އެންމެ    2019ޖުލައި    29  ރާތުން 

ނަންބަރު  ގެންގޮސްފައިވަނީ  ކުރިއަށް  މައްސަލަ  އެ  ޓްރައިބިއުނަލުން  ވަޒީފާއާބެހޭ  ގައެވެ. 

163/VTR/2019    .ެގޮތުގައެވ މައްއިސްވެބަޔާންމައްސަލައިގެ  ގެންގޮސް  ކުރުނު  އަނބުރާ  ސަލަ 

މައްސަ ބަޔާންކޮށް  ބޭނުންވާކަމަށް  ހުށަހެޅުމަށް  އަލުން  ފަރާތުން  އިްޞލާޙުކުރުމަށްފަހު  ހުށަހެޅި   03ލަ 

ނަންބަރު   2019އޮކްޓޫބަރު   ގަވާއިދު  ގުޅިގެން،  އެންގުމާ  ލިޔުމުން  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ގައި 

2015/R-20  ަޓްރ ގަވާއި)ވަޒީފާއާބެހޭ  ގެ  2015ދު  އިބިއުނަލުގެ  އަށް    ވަނަ  12(  )ހ(  މާއްދާގެ 



 

 

 ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަ                            ށަހެޅި މައްސަލަހު ޢަލީ ޝަރީފު  VTR/2019/242ބަރު: ންމައްސަލަ 

                                             

 

45 ގެ  24 ޞަފްޙާ      
 

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

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

 

ނުގެން ކުރިއަށް  އިތުރަށް  މައްސަލަ  އެ  ގައި    2019އޮކްޓޫބަރު    07ދިއުމަށް  ރިޢާޔަތްކޮށް، 

 ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ. 

  2019ޖުލައި    18މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށާއި، ޓްރާންޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ އެހެން މުވައްޒަފުންނަށް   .7.9

ވަޒީފާއި  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އީމެއިލްތަކަށްފަހު،  ދެންނެވުނު  އިސްވެ  ފޮނުވާފައިވާ  ން  ގައި 

ބަޔާންކޮށްވަކިކުރުމަ ނުދޭކަމަށް  ނޯޓިސް  ހުށަހެޅި  ށް  މައްސަލަ  މޯލްޑިވްސްއިން  ޓްރާންސްޕޭރަންސީ   

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  އަދި  ވެ.  ފަރާތަށާއި ޖަމްޢިއްޔާގެ އެހެން މުވައްޒަފުންނަށް އީމެއިލްކޮށްފައިވެއެ

ބަޔާންކޮ  2019ޖުލައި    18 ގެންދާކަމުގައި  އަނބުރާ  އީމެއިލް  ދެ  ފޮނުވި  ޓްރާންސްޕޭރަންސީ  ގައި  ށް، 

ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  ރަީޝދް  އައިމަން  މެނޭޖަރ  ކޮމިއުނިކޭަޝންސް  އެންޑް  އެޑްވޮކަސީ  މޯލްޑިވްސްގެ 

އީމެއިލް  2019އޮގަސްޓު    12ފަރާތަށް   ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ  ގައި  އީމެއިލްގައި  މި  ކޮށްފައިވެއެވެ.  އެއް 

 އަންނަނިވި ޢިބާރާތުންނެވެ. 

Dear Ali Shareef, 

I am writing to inform you that transparency Maldives retracts the following emails. 

• Date: 18 July 2019, Subject: Handover 

• Date: 18 July 2019. Subject: Regarding Ali’s resignation 

The reason for retracting the emails is to clarify the confusion as to whether you were 

given notice of termination. It was not TM’s intention to give you notice of termination 

as reiterated in emails sent on 21 July Regarding Ali’s Handover, and 25 July: Handover. 

Please note you are an employee of transparency Maldives and a notice of termination is 

not in effect.. 



 

 

 ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަ                            ށަހެޅި މައްސަލަހު ޢަލީ ޝަރީފު  VTR/2019/242ބަރު: ންމައްސަލަ 

                                             

 

45 ގެ  25 ޞަފްޙާ      
 

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

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

 

 

ފަރާތުން   .7.10 ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އީމެއިލްއަކީ،  ބަޔާންކުރެވުނު  ގައި   2019އޮގަސްޓު    08އިސްވެ 

މޯލްޑިވްސް  'ކަރެކްޓިޓްރާންސްޕޭރަންސީ  ނަގާފައިވާ  ގުޅިގެން  ސިޓީއާ  ހުށަހެޅި  ބޯޑަށް  އެކްަޝން' ގެ  ވް 

ޓް އެއެއްކަމުގައި  ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  ފަރާތުން  މޯލްޑިވްސްގެ  މައްސަލަ  ރާންސްޕޭރަންސީ  ހެންނަމެސް 

މައްސަލަ   ބަޔާންކުރަނީ،  ފަރާތުން  ދީ  ހުށަހެޅި  ނޯޓިސް  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް    18ހުށަހެޅި 

ގައި   2019ޓު  އޮގަސް  12އަނބުރާ ގެންދާކަމުގައި ބަޔާންކޮށް،  ގައި ފޮނުވި އީމެއިލްތައް    2019ޖުލައި  

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ނޯ ހުށަހެޅުމުގެ ގޮތުން، އީމެއިލްކޮށްފައިވަނީ،  ޓިސް ދިފައިވާތީ އެކަމުގެ ަޝކުވާ 

ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި، ނަންބަރު   2019ޖުލައި    29ހުށަހެޅި ފަރާތުން    މައްސަލަ

163/VTR/2019   ާޓްރ ގުޅިގެންކަމަށެވެ.  މައްސަލަ މައްސަލައާ  ފަރާތުން  މޯލްޑިވްސްގެ  ންސްޕޭރަންސީ 

ލްގެ ނަތީޖާއަކީ، ގައި ފޮނުވާފައިވާ، އިސްވެ ދެންނެވުނު އީމެއި  2019އޮގަސްޓު    12ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  

ފަރާތަށް   ހުށަހެޅި  އަނބުރާ   2019ޖުލައި    18މައްސަލަ  އީމެއިލްތައް  ފޮނުވާފައިވާ  ގައި 

އިސްވެ ބަޔާން  7.6  ގެންދެވުންކަމުގައިވީނަމަވެސް،  ނުކުތާގައި  ފަދައިން،  ވަނަ  ކުރެވިފައިވާ 

 22  ގައި ފޮނުވާފައިވާ އީމެއިލްތަކުގައި،    2019ޖުލައި    18ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން  

އަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާގެ އެންމެ ފަހު ދުވަސްކަމަށް ޓްރާންސްޕޭރަންސީ    2019އޮގަސްޓު  

އެންގި މޯލްޑިވްސްއިން   މުވައްޒަފުންނަށް  އެހެން  ފަރާތަށާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެކަން  ނިންމައި، 

ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  އިން  މޯލްޑިވްސް  ޓްރާންސްޕޭރަންސީ  ވަކިކުރުމަށް،  އެންގުމަކީ،  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް 

އެއްބަސްވުމުގެ   ވަޒީފާގެ  ވެފައިވާ  ދެމެދު  ދީ  11ދެފަރާތުގެ  ޚިލާފަށް  މާއްދާއާ    ފައިވާ ވަނަ 

 ނޯޓިސްއެއްކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ. 

ގައި  ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި އެހެން މުވައްޒަފުންނާ ދެމެދު ވަޒީފާގެ މާޙައުލު  .8

 ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅެފައިވޭތޯ ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 



 

 

 ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަ                            ށަހެޅި މައްސަލަހު ޢަލީ ޝަރީފު  VTR/2019/242ބަރު: ންމައްސަލަ 

                                             

 

45 ގެ  26 ޞަފްޙާ      
 

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

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

 

ބަޔާން .8.1 ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މަމައްސަލަ  ވެސްޓްމިންސްޓަރ  ކޮށްފައިވަނީ،  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  އްސަލަ 

ޙިއްާޞކު  މަޢުލޫމާތު  ފަހިވިކަމުގެ  ފުރުަޞތެއް  ވަޒީފާގެ  ޑިމޮކްރަސީއިން  ފޮރ  ކުރުމަކީ  ފައުންޑޭަޝން  ރި 

ދެފަރާތުގެ ދެމެދު ވެފައިވާ    ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް ނޯޓިސް ދިނީކަމަށް ބަލައި

މަށްފަހު،  ޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުވަ

އެކަމުގެ   ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޓްރައިބިއުނަލަށް   2019ޖުލައި    29ަޝކުވާ  އަދި  ވަޒީފާއާބެހޭ 

ހުށަ  ހުށަހެޅުމަށްފަހު، މައްސަލަ  މޯލްޑިވްސްއިން  މުވައްޒަފުންނާ  ޓްރާންސްޕޭރަންސީ  އެހެން  ފަރާތާއި  ހެޅި 

 ބަހައްޓާފައިވާކަމަށާއި، އެއަށްފަހު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  ދެމެދު ވަޒީފާގެ މާޙައުލުގައި ތަފާތުރުކުރުން

 ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ފަހި މާޙައުލެއް ާޤއިމުވެފައިނުވާކަމަށެވެ. 

 ހިމެނޭ، އަދި ޖަމްޢިއްޔާގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ އެގޮތުން، ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ މުވައްޒަފުން .8.2

ގައި   2019ޖުލައި    30މުޢާމަލާތުތައް ކުރެވޭ ވަޓްސްއެޕް މީސްމީޑިއާ ގްރޫޕުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  

އިތުރުން،  މީގެ  ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  ހުށަހެޅި ފަރާތުން  ބޭރުކޮށްފައިވާކަމުގައި މައްސަލަ 

)ހަތަރެއް( ދުވަހުގެ އަހަރީ ޗުއްޓީއަށް   4އިން ފެށިގެން    2019ޖުލައި    29ލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  މައްސަ 

މުވަ  އެހެން  މޯލްޑިވްސްގެ  ޓްރާންސްޕޭރަންސީ  ޢަމަލުކުރަމުންދާ  އެދުމުން،  ދިނުމުގައި  ޗުއްޓީ  އްޒަފުންނަށް 

ތަފާތުކޮ ދިނުމުގައި  ޗުއްޓީ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޚިލާފަށް،  މައްސަލަ  ގޮތާ  ށްފައިވާކަމުގައިވެސް 

 ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

)ހަތަރެއް( ދުވަހުގެ އަހަރީ ޗުއްޓީއަށް   4އިން ފެށިގެން    2019ޖުލައި    29މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   .8.3

ސް އެންޑް އެޑްވޮކަސީ  ގައި، ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ ކޮމިއުނިކޭަޝން  2019ޖުލައި    28އެދި،  

ދުވަހު އައިމަން  ވާބުދެމުން ހަމަ އެމެނޭޖަރ އައިމަން އަލީއަށް އީމެއިލްކޮށްފައިވެއެވެ. މި އީމެއިލްއަށް ޖަ

މައްސަލަ   ކުރިން،  އެޕްރޫވްކުރުމުގެ  ޗުއްޓީ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބުނެފައިވަނީ،  ފަރާތުން  އަލީގެ 

ގު މަސައްކަތްތަކާ  ފަރާތުގެ  ބޭނުންވާކަމަށެވެ.  ހުށަހެޅި  މަްޝވަރާކުރަން  މައްސަލައިގައި  ޅޭގޮތުން  މި 



 

 

 ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަ                            ށަހެޅި މައްސަލަހު ޢަލީ ޝަރީފު  VTR/2019/242ބަރު: ންމައްސަލަ 

                                             

 

45 ގެ  27 ޞަފްޙާ      
 

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

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

 

މުވައްޒަފުން   މޯލްޑިވްސްގައި  ޓްރާންސްޕޭރަންސީ  ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ،  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ޗުއްޓީއަށް ދިއުމުގައި ޢަމަލުކުރަމުން އަންނަނީ ލުއިފަސޭހަ ގޮތަކަށް ކަމަށާއި، ޗުއްޓީއަށް ދިއުމުގެ ކުރިން  

އެކީމަ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގައި  މަްޝވަރާކުރާނީ،  ގުޅޭގޮތުން  ކަމަށާއި،   ސައްކަތާ  ފަރާތްތަކާ  މަސައްކަތްކުރާ 

ޓްރާންސްޕޭރަންސީ   އަންގާލަނީކަމުގައެވެ.  އެކަން  ހަމައެކަނި  ދަމުން  ޗުއްޓީއަށް  މެނޭޖްމަންޓަށް 

ދެންނެވުނުފަދަ ގޮތަކަށްކަމުގައި،   މޯލްޑިވްސްގައި މުވައްޒަފުން ޗުއްޓީއަށް ދިއުމުގައި ޢަމަލުކުރަނީ އިސްވެ

ހެކި  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ  ދިއްދޫ( މި  ހއ.   / )ސުހާނީ  ނަޢީމް  އަޙްމަދު  ޙާިޟރުވި،  ގޮތުގައި  ވެރިއެއް 

އެހެންނަމަވެސް،   އޮވެއެވެ.  އެނގެން  ހެކިބަހުންވެސް  ޗުއްޓީ ދީފައިވާ  އަހަރީ  ޙައްުޤވާ  މުވައްޒަފުންނަށް 

ޗުއް އެ  ކަނޑައަޅާނީ،  ތާރީޚު  މަްޝވަރާކުރުމަށްފަހު،  ފެށޭ  މުވައްޒަފަކާ  ޙައްުޤވާ  ޓީ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(   41)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ތުންކަމުގައި، ާޤނޫނު ނަންބަރު  ވަޒީފާދޭފަރާ

)ހަތަރެއް( ދުވަހުގެ    4ރެވިފައިވާތީއާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  ( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކ1ުގެ )

ރީ ޗުއްޓީއަށް ދިއުމުގެ ގައި ފޮނުވާފައިވާ އީމެއިލްއަކީ، އަހަ   2019ޖުލައި    28އަށް އެދި  އަހަރީ ޗުއްޓީ

އެނގެން   ބެލުމުންވެސް  ޢިބާރާތަށް  އީމެއިލްގެ  އެ  އީމެއިލްއެއްކަން  ފޮނުވާފައިވާ  އެދި  ހުއްދައަށް 

މަސައް  މުވައްޒަފެއްގެ  އެ  ކުރިން،  ފޮނުވުމުގެ  ޗުއްޓީއަށް  މުވައްޒަފަކު  ގުޅޭގޮތުން އޮންނާތީއާއި،  ކަތްތަކާ 

އަޅަން ވަޒީފާދޭފަރާތުން  މައްސަލަ މަްޝވަރާކުރުމަކީ  ބުރަވެވޭތީ،  ފިޔަވަޅެއްކަމުގައި  އެކަށީގެންވާ  ޖެހޭ 

މުވައްޒަފުންނާމެދު   އެހެން  ފަރާތާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދިނުމުގައި،  ޗުއްޓީ  އަހަރީ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި 

 ވެން ނެތެވެ. ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅެފައިވާކަމަށް ބުރަވެ

ސައްކަތްތަކާ ވައްޒަފުން ހިމެނޭ، އަދި ޖަމްޢިއްޔާގެ މަ ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ މު ވެސް،  މަ އެހެންނަ .8.4

  2019ޖުލައި    30ގުޅޭ މުޢާމަލާތުތައް ކުރެވޭ ވަޓްސްއެޕް މީސްމީޑިއާ ގްރޫޕުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  

  12ލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެގްޒިބިޓް  . މި މައްސަ އެނގެއެވެ  ގައި ބޭރުކޮށްފައިވާކަން

ގޮތ ގޮތުގައި  ގެ  ހެކިވެރިއެއް  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ  މި  ސްކްރީންޮޝޓްތަކަށާއި،  ހުށަހެޅި  ގައި 

ރިޢާޔަތްކުރުމުން  ހެކިބަހަށް  ދީފައިވާ  ދިއްދޫ(  ހއ.   / )ސުހާނީ  ނަޢީމް  އަޙްމަދު  ޙާިޟރުކުރެވުނު 



 

 

 ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަ                            ށަހެޅި މައްސަލަހު ޢަލީ ޝަރީފު  VTR/2019/242ބަރު: ންމައްސަލަ 

                                             

 

45 ގެ  28 ޞަފްޙާ      
 

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

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

 

އިސްވެބަޔާ ބޭރުކުރުމަށްފަހުބުރަވެވެއެވެ.  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގްރޫޕުން  މައްސަލަ  ންކުރެވުނު   ،

ހުށަހެޅި ފަރާތާމެދު ނުބައި ތަޞައްވުރެއް އުފެދޭގޮތަށް އެ ގްރޫޕުގައި ވާހަކަދައްކާފައިވާކަމުގައި މައްސަލަ  

ގެ    12ން އެގްޒިބިޓް  ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތު

ބެލު ސްކްރީންޮޝޓްތަކަށް  ހުށަހެޅި  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ގޮތުގައި  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މުން، 

ބޭރުކުރުމަށްފަހު،    2019ޖުލައި    30ގްރޫޕުން   އެގްޒެކެޓިވް  ގައި  މޯލްޑިވްސްގެ  ޓްރާންސްޕޭރަންސީ 

 ކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. ޑިރެކްޓަރ މަރިޔަމް ިޝއުނާ އަންނަނިވި ޢިބާރާތުން މެސެޖު

“I have removed him from this group because he has taken things to a new level and is 

personally attacking me. 

He has taken a work place grievance outside work parameters and is doing this 

personally to attack me.  

I no longer trust his confidentiality and among many other issues, 

This is clearly not about a work place grievance mechanism or wanting to find a 

solution. Its targeted, personally against me. I hope you guys at least see that now” 

 

މޯލްޑިވްސް  .8.5 އެ  ޓްރާންސްޕޭރަންސީ  ގްރޫޕަކީ  ވަޓްސްއެޕް  ދެންނެވުނު  އިސްވެ  ބުނެފައިވަނީ،  ފަރާތުން  ގެ 

ރަސްމީ   ގުޅޭ ވަޓްސްއެޕް  ޖަމްޢިއްޔާގެ  މަސައްކަތާ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނޫންކަމަށާއި،  ގްރޫޕެއް 

 މައްސަލަ  އި، ވަޓްސްއެޕް ގްރޫޕެއްގައި ހުރިހާ މީސްމީޑިއާ ގްރޫޕެއްގައި އެފަރާތް ބައިވެރިކޮށްފައިވާނެކަމަށާ

އެފަރާތާމެދު އެކަހެރިކޮށް  އެފަރާތް  މާޙައުލުގައި  ވަޒީފާގެ  ނުހިމެނުމަކީ،  ފަރާތް  ތަފާތުކުރުން   ހުށަހެޅި 

މޯލްޑިވްސްގެ   ޓްރާންސްޕޭރަންސީ  އެހެންނަމަވެސް،  ނޫންކަމަށެވެ.  ސަބަބެއް  ބެލޭނެ  ބަހައްޓާފައިވާކަމަށް 



 

 

 ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަ                            ށަހެޅި މައްސަލަހު ޢަލީ ޝަރީފު  VTR/2019/242ބަރު: ންމައްސަލަ 

                                             

 

45 ގެ  29 ޞަފްޙާ      
 

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

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

 

ހި މުވައްޒަފުން  ދެހުރިހާ  އިސްވެ  ހަމައެކަނި  އޮފީހުގެ  ންނެވުނު  މެނެނީ  ކަމަށާއި،  ގްރޫޕްގައި  ވަޓްސްއެޕް 

މި  ގްރޫޕުގައިކަމަށް  އެ  ހަދަނީ  މުޢާމަލާތުކޮށް  މެދުގައި  މުވައްޒަފުންގެ  ކަންކަމުގައި  ގުޅޭ  މަސައްކަތާ 

ހއ.  / )ސުހާނީ  ނަޢީމް  އަޙްމަދު  ޙާިޟރުވި  ގޮތުގައި  ހެކިވެރިއެއް  ގުޅިގެން  ދިއްދޫ(    މައްސަލައާ 

ރެވެއެވެ، އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާމެދު ވަޒީފާގެ މާޙައުލުގައި  ފައިވާކަން ފާހަގަކު ހެކިބަސްދެމުން ބުނެ

ހެކިބަސްދީފައިވާކަން   ޢިބާރާތުން  އަންނަނިވި  އަޙްމަދު ނަޢީމް  ބަޔާންކޮށްދެމުން  ގޮތް  ކަންތައް ވެގެންދިޔަ 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

އެ...] ޝަރީފް  ޢަލީ  ޮގތުަގއި  އެނިގފައިާވ  ޖުލައި  އަޅުަގނޑަށް  ހިއްސާކުރުމުްނ   2019ޕްލައިކޮށްެގން  ލިބުނުކަން  ަވޒީފާ  ގައި 

ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓްއިން މިކަމުަގ އެންމެ އިސްކޮށް އުޅޭ މެޭނޖްމަންޓްއިން ޢަލީ ޝަރީފްއަށް ނޯޓިސް ދިން. ދެން އޭެގ އިތުރުްނ  

ްނ ހުއްޓާލި. އަދި އަޅުަގނޑަށް އެނިގފައިާވ ޮގތުަގއި  ފަ އޭެގ އިތުރުން ޢަލީ ޝަރީފްއަށް ާވހަކަ ދެއްކު ޢަލީ ޝަރީފްއަށް ނޯޓިސްދީ

އަޅުަގނޑުމެން އެްނމެންނަށް ހުރިހާ ސްޓާފުންނަށް އީމެއިލްއެއް ެވސް އައީ. އީމެއިލް އައީ ޢަލީ ޝަރީފް އެްނމެފަހުްނ މަސައްކަތް 

ޗު ޝަރީފް  ޢަލީ  ތާރީޚާއި  އަންާނނެ  ޝަރީފް ކުރަން  ޢަލީ  އަދި  ތަފްސީލްއާ  ޮގތުެގ  ނަާގނެ  ޮގތުްނ  އްޓީ  ބެހޭ  ނޯޓިސްއާ  ެގ 

އެނިގފައިާވ  އަޅުަގނޑަށް  ދެން  ބައިވެރިނުކުރޭ.  ޝަރީފް  ޢަލީ  އީމެއިލްަގ  އެ  އީމެއިލްއެއް.  އައި  އެންމެންނަށް  އަޅުަގނޑުމެން 

އް ބޮޑަށް  ން ސްޓާފަކާ ެވސް ޙަާވލުކުރި. ދެން މިކަންތައްތަޮގތުަގއި އަދި އޭެގ އިތުރުން ޢަލީ ޝަރީފްެގ ހުރިހާ މަސައްކަތްތައް އެހެ

ހިނާގދިޔައީ ސީިނއަރ މެނޭޖްމަންޓްެގ ފަރާތުން. ސީިނއަރ މެޭނޖްމަންޓްަގ އެަވުގތު، އެްގޒެކެޓިްވ ޑިރެކްޓަރ މަރްޔަމް ޝިއުާނއާ  

ފަ ދެބޭފުޅުްނެގ  އެ  ރަޝީދު.  އައިމަން  މެނޭޖަރ  ކޮމިއުނިކޭޝަން  އެންޑް  އެޑްޮވކަސީ  ދެްނ އަދި  އައީ.  އެކަންތައްތައް  ރާތުން 

 [ ..އެަވުގތު ޢަލީ ޝަރީފް ވޯރކް ކުރި ޕްރޮޖެކްޓްަގެވސް ޙަާވލުެވހުރި އެންމެ އިސް ފަރާތް.އައިމަްނއަކީ 

ާވހަކަ ދެއްކުން ހުއްޓާލީމަ އޭެގ ނަތީޖާއަކަށްީވ ސީނިއަރ   ]...ާވހަކަ ދެއްކުްނެވސް ހުއްޓާލީ އައިމަން ރަޝީދާ، ޝިއުނާ. ދެން 

ޓާފުންނަކަށްެވސް ނުކެރޭ ޢަލީއާ ާވހަކަ ދައްކާ އިންޓްރެކްޓްކޮށް ހަދާކަށް. މެނޭޖްމަންޓް އިން ާވހަކަ ދެއްކުން ހުއްޓާލީމަ އެހެން ސް

އަދި ޚާއްސަކޮށް އެބޭފުޅުން ތިއްބަާވ ަގޑީަގ. ދެން ހަމަ ފާޑަކަށް މަސައްކަތްތަކުެގ އެްނަވޔަރަމަންޓް އިން އެކަހެރި ާވންއެބަޖެހޭ.  

ހުއްޓާލީާވޮގތަ ދެއްކުން  ާވހަކަ  އިްނ  މެނޭޖްމަންޓް  ސީނިއަރ  އެޮގތަށް  ކީ  އިތުރު  ޢަލީއާ  ނުކެރޭ  ސްޓާފުންނަކަށް  އެހެްނ  މަ 

 .[ ކޮމިއުނިކޭޓްކުރާކަށް..

ަވޓްސް އަޕް ގްރޫޕް    އަޅުަގނޑު ހަނދާްނާވ ޮގތުން އެއީ ޖުލައިަގ މިއީ ޢަލީ ބޭރުކުރީ އޮފީސް ަވޓްސް އަޕް ްގރޫޕް އިން. ޢަލީ]...

އަޕް ްގރޫޕެއް އިންނާނެ. އެ ްގރޫޕްަގ އުޅޭނީ ހުސް ސްޓާފުން. ދެްނ   ން ބޭރުކުރީ. އޮފީސް ހުރިހާ މުަވއްޒަފުން އިންނަ ަވޓްސްއި



 

 

 ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަ                            ށަހެޅި މައްސަލަހު ޢަލީ ޝަރީފު  VTR/2019/242ބަރު: ންމައްސަލަ 

                                             

 

45 ގެ  30 ޞަފްޙާ      
 

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

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

 

ސްޓާފަކު ކެނޑޭއިރަށް އެ ްގރޫޕް އިްނ ނެރޭނެ. ޖުލައިަގ ޢަލީ ބޭރުކުރީ ަވޓްސް އަޕް ްގރޫޕް އިން. ބޭރުކުރީ އެ މައްސަލަ ޢަލީ  

މަ އެަވުގތު ޢަލީ ބޭރުކުރީ ަވޓްސްއަޕް ގްރޫޕް  ހަކަ، ނޫހަށް އެރި ދުަވހު ޝިއުނާ ލިންކް ޝެއަރކޮށްފަ ހަޓްރައިބިއުނަލަށް ލީ ާވ

އިން. ދެން އޮފީސް ަވޓްސް އަޕް ގްރޫޕްއަކީ އަނެއްހެން ބުނަންޏާމުން އަެނއްހެން އޭރު ހަމަ ހުރިހާ އޮފީހުެގ ހުރިހާ މުޢާމަލާތެއް 

މުޢާމަލާތްކުރަން އަޅުަގނޑުމެންަނށް  . ދެން އޮފީސް ަވޓްސް އަޕް ްގރޫޕްަގ ތިބުނާހެން ޢަލީއާ  ހިންާގ ްގރޫޕް ަވޓްސް އަޕް ްގރޫޕްއަކީ

ެވސް ވަރަށް އުނދަޫގިވ. އޮފީސް ަވޓްސް އަޕް ްގރޫޕް އިން ބޭރުކޮށްލީމަ. ދެން އޭރު ހުރީ ަވޓްސް އަޕް ްގރޫޕްަގ މިސާލަކަށް އެ  

ޕްރޮޖެކްޓް މަސައްކަތްތަކާއި  ކުރާ  ދުަވހަށް  ހިއްސާކުރާއި ދުަވހުން  ހިއްސާކުރާނެ.  މަސައްކަތްތަކެއް  ހުރިހާ  އެކި ސްޓާފުްނެގ  ެގ  ރު 

ޢަލީއަށްެވސް  އެއީ  އުނދަޫގިވ.  ވަރަށް  ހޯދަން  ލަފާ  ޢަލީެގ  ކަންތައްތަކުަގ  އެކަހަލަ  ދެން  އެނޭގނެ.  ބައިެވރިުވން  ލިބޭނެ.  ލަފާ 

 ަވރަށް އުނދަޫގިވ...[

ާވހަކަ ދައްކަމުންދާނެ  ] ޮގތުގައި. އޮފީސް ސްޕޭސް އިންާނނީ... އޭެގ ކުރިން ހަމަ  އެންމެްނނަށް ފެންަނ   ޑެއިލީ ބޭސިސްއެއްެގ 

ޮގތަށް. ދެން ަވރަށް އިންޓަރެކްޓް ކުރާނެ. އެކަމަކު އޭެގ ފަހުން ހަމަ ޢަލީ ޝަރީފް މޭޒު އިންނާނީ އެންމެ ިވންޑޯ ކައިރީަގ. ހަމަ  

ާވ ފަހުން  އޭެގ  ދައްކާނެ.  ާވހަކަ  އެންމެން  ޮގސްެގްނެވސް  ތެރޭ އެތަނަށް  މާހައުލުެގ  އޮފީސް  ދެން  ހުއްޓާލީ.  ދެއްކުން  ގައި  ހަކަ 

މިއީ،   އިްނސިޑެްނޓެއް  އެހެން  ހަނދާްނާވ  އަޅުަގނޑު  މިސާލަކަށް  އިތުރުން  އޭެގ  އަދި  ދެން  ނުދައްކާ.  ާވހަކައެއް  އެއްެވސް 

ޮގާވ މީޓިންގއަކަށް  ސްޓާފް  ބޭއްިވ.  މީޓިްނގ  ސްޓާފް  ދުަވހު  ބޭރުކުރި  އިން  ްގރޫޕް  ސްޓާފް ަވޓްސްއަޕް  ޢާންމުކޮށް  ލިއިރު 

ަވޓްސް ޮގާވލާީނ  އެަވުގތުަގ  މީޓިންގއަށް  ނެތް  ޢަލީ  ދާނީ.  ކުރަމުން  އެޑް  ނަން  އެލިސްޓަށް  އެްނމެން  ޮގާވލީމަ  ްގރޫޕްަގ.  އަޕް 

ލީްވ ނަާގފަ މެންދުރުފަހު އެ ދުަވހު އަޅުަގ ހާފްޑޭ ސިކް  ޢަލީ  ިވއްޔާމުން  ޮގތުގައި  ނޑު ލިސްޓްަގ. ދެން އަޅުަގނޑު ހަނދާްނާވ 

މިނިޓްސް ެވފަ އިންދާ ޢަލީ    15ްގ ލަންޗް ނިްނމާފަ އައިއިރު މީޓިންްގ ފަށަން  ހަނދާްނާވ ޮގތުަގއި އޮފީހަށް އައީ. އެދުަވހު މީޓިން 

ޢަލީ  ސީދާ  ނޭނޭގ  އެހެން  އަޅުަގނޑަކަށް  ކަމެއް.  ހަނދާންާވ  ަވރަށް  އަޅުަގނޑު  އެއީ  ކެްނސަލްކުރީ.  މީޓިންްގ  އެ  އައިތަނާ 

އްާވނީ. އެއީ ޢަލީ ނެތް ުގރޫޕްަގ މިހުރިހާ ާވހަކައެއް އިރުކޮޅަކުން މިުގރޫޕުަގ ޖެހީ މިއަދު ނޫނޭ މީޓިްނގ ބާ   އައިއްސަ ަވން ތަނާ

އެްނަވޔަރަމަންޓް  އޮފީސް  ހުއްޓާލީމަ  ކަންތައްތައް  އެކަހަލަ  ދެއްކުމާއި  ާވހަކަ  މިބުނާހެން  ހަމައެއާއެކު  ދެން  އޭރުެވސް.  ދައްކަނީ 

އްލުކުރާކަށް ދުަވހަކުެވސް، ޖުލައިން ފެށިެގްނ  ރަމަންޓްއަކަށްިވ. އެްނމެން އެކުެވެގން މި މައްސަލަ ހަދެން ވަރަށް ޓޮކްސިކް އެންަވޔަ 

އެހެން ސްޓާފްއަކަށް    އޮަގސްޓް ނިމުުނއިރުެވސް ހައްލުކުރާކަށް ނެތް، އަސްލު އެޒް އަ ސްޓާފް އަޅުަގނޑު ަވރަށް ކޮންސަރންިވ

ނޭނ އަޅުަގނޑަކަށް  ދިމާވީމަ.  ކަމެއް  އެކަހަލައެކަހަލަ  މިސާލަކަށް  ޮގތެއް.  ާވނެ  އަޅުަގނޑަށް  ދެން  ހަމަ   ޭގ  ޮގތަކަށް 

ކޮންސަރްނސްތައް ހުރި. ދެން އެހެން ސްޓާފުންެވސް ތިބޭ. އެކަމަކު އެކަންތައް ހައްލުކުރާކަށް ނެތް އެންމެން އެކުެވެގން ާވހަކަ  

ާވހަކަ ދައްކަން ޓްރައިކޮށްލާއިރުވެ  ުނދެއްދެއްކުމުެގ އަނެ ކެއްޗެއް. އަޅުަގނޑު  ލަ ކޭނެކަމަށް ބުަނނީ. އެކަހަސް ހަމަ އެާވހަކަތައް 

ނަމަ  ޢަލީ  މިއީ  އަޅުަގނޑު  މިސާލަކަށް  އަޅުަގނޑު  ނެތީމަ  އެްނަވޔަރަމަންޓް  އެ  އިތުރަށް  އޭެގ  އަދި  ދެން  ވީމަ.  ާވހަކައެއް 

ތަނެ  ދިޔަ  ދައްކަމުން  ާވހަކަ  ކުދިން  އައިއްސަ  އެކަނި  އަޅުަގނޑަށް  ހިއެއްުނޭވ  ވަދެެގްނ  އަޅުަގނޑަކަށް  މިހެން  އޮފީހަށް  އްަގ، 
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ސް ދާއިރުެވސް ކޮންމެސް ވަރަކަށް ލަދުެވސް ަގންާނނެ. އެކަހަލަ ަވރަށް ަވރަށް އުނދަޫގާވނެ އަޅުަގނޑަށް އޮފީއެންމެން އެތެރެއަށް  

 މަސައްކަތުެގ މާހައުލުަގ...[

 

ާޤނޫނުއަސާސީގެ   .8.6 ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ބަ  37ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ގައި  )ށ(  މާއްދާގެ  ޔާންކުރެވިފައިވަނީ  ވަނަ 

 އަންނަނިވި ޢިބާރާތުންނެވެ. 

އެކަށީެގްނާވ ހަމަ] މަސައްކަތާ  ކުރާ  މަސައްކަތްކުރުމާއި،  މާޙައުލެއްަގއި  ރައްކާތެރި  މުޢާމަލާތުކުރެޭވ،  ހަމަކަމާއެކު 

ނިސްބަތަކުން   އެއް  ަވޒަންކުރެިވ  މިންަގނޑަކުން  އެއް  މަސައްކަތް  ކުރާ  ލިބުމާއި،  އުޖޫރަ އުޖޫރައެއް  ހަމަހަމަކަމާއެކު 

 [ އެރުން ލިބުމުެގ ޙައްޤު ކޮްނމެ މީހަކަށްމެ ލިބިެގްނވެއެެވ.ލިބުމާއި، އެއް ހަމައަކުން ަވޒީފާެގ ކުރި 

ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،   .8.7 ނުކުތާތަކަށް  ފުރުަޞތެއް އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ވަޒީފާގެ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

އަނގަބަހު މަޢުލޫމާތު  ވަޒީފާއިން  ލިބިފައިވާކަމުގެ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކުރުމަކީ  ޙިއްާޞކުރި  ން 

ބަލައި ދިނީކަމަށް  ނޯޓިސް  ޚިލާފަށް   ،ވަކިވުމަށް  އެއްބަސްވުމާ  ވަޒީފާގެ  ވެފައިވާ  ދެމެދު  ދެފަރާތުގެ 

ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދީފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން 

ަޝކުވާ   އެކަމުގެ  ޓްރައިބި  2019ޖުލައި    29ފަރާތުން  މައްސަލަ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ހުށަހެޅިފަހުން،  އުނަލަށް 

ހުށަހެޅި ފަރާތް ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ މުވައްޒަފުން ހިމެނޭ، އަދި އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތަކުގައި 

ގްރޫޕްއި ވަޓްސްއެޕް  މުޢާމަލާތުކުރެވޭ  މެދުގައި  ގައި    2019ޖުލައި    30ން  މުވައްޒަފުންގެ 

އޮންނާތީއާއި އެނގެން  މާޙައުލުގައި  ބޭރުކޮށްފައިވާކަން  ވަޒީފާގެ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ   ،

ފަރާތާ   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބުރަވެވޭތީ،  ދިޔަކަމުގައި  މުޢާމަލާތުކުރުމުގައި އެކަހެރިކުރެވިގެން    މެދު 

މޯލްޑިވްސްއިން   ާޤނޫނުއަސާސީގެ  ކޮށްފައިވަނީޢަމަލުޓްރާންސްޕޭރަންސީ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ   ،

 . ބުރަވެވެއެވެ  )ށ( އާ ޚިލާފަށް، ހަމަހަމަކަމާއެކު ނޫންކަމުގައިވަނަ މާއްދާގެ 37
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ވަކިވުމަކީ،  .9 ވަކިވި  ވަޒީފާއިން  އަދާކުރަމުންދިޔަ  މޯލްޑިވްސްގައި   ޓްރާންސްޕޭރަންސީ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 ކޮންސްޓްރަކްޓިވް ޑިސްމިސަލްއެއްތޯ ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ    26)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ނަންބަރު  ާޤނޫނު   .9.1

 އަންނަނިވި ޢިބާރާތުންނެވެ. 

އެއްބަސް  ަވޒީފާެގ  ނުަވތަ  ޤާނޫނާ  މި  ފަރާތުން  ަވޒީފާއަދާކުރާ  ]ަވޒީފާދޭ  ޢަމަލުކުރާނަމަ،  ޚިލާފަށް  ކަނޑައެޅިެގން  ވުމާ 

އެ ފަރާތަށް  ަވޒީފާދޭ  ކަންކަްނ ފަރާތުން  އެފަދަ  ނޯޓިސްަގއި  ދޭ  މިޮގތުން  ލިބިެގްނެވއެެވ.  ޙައްޤު  ހުށަހެޅުމުެގ  ކަން 

އެއްޮގތަ އެއްބަސްުވމާ  ަވޒީފާެގ  ކަންކަން  އެދިފައިާވ  މުއްދަތުަގއި  ދީފައިާވ  ނުކޮށްފިނަމަ،  ރަނަގޅުކުރުމަށް  ރަނަގޅު  ށް 

ަވކިުވމަށް ދޭންޖެހޭ ނޯޓިސް ަވޒީފާއިން  ަވޒީފާއަދާކުރާ ފަރާތަށް   ަވޒީފާެގ އެއްބަސްުވމުގައި  ދިުނމަށްފަހު ަވކިުވމުެގ ޙައްޤު 

 ލިބިެގްނެވއެެވ.[ 

 އަދި އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު މާއްދާގެ )ށ( ގައި، .9.2

އެއްބަސްުވން ބާޠިލުކޮށްފިނަމަ، އެކަށީެގްނާވ ސަބަބެއްނެތި ަވޒީފާދޭ ]މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން، މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާެގ  

 [ ކު ަވޒީފާއިން ަވކިކުރީކަމުގައި ބެލެޭވެނއެެވ.ފަރާތުން އެ މުަވއްޒަފަ

 މިފަދައިން ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ. 

ވަޒީފާގެ   .9.3 މުވައްޒަފަށް  ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ  ސަބަބަކީ،  މެދުވެރިވާ  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު 

ކުރި ނުވަތަ  ކަންތައްތަކެއް  ކުރާ  ދަތިވާނޭފަދައިން  އަދާކުރުމަށް  ޙާލަތެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  މަތިކުރުވާ 

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ކުރުމަކީ ކޮންސްޓްރަކްޓިވް    ސަބަބުން ނުކުތް ނަތީޖާއެއްކަމުގައި ވާނަމަ، އެ މުވައްޒަފު

ނަންބަރު   ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ބެލިދާންކަން   HC-A/397/2018ޑިސްމިސަލްއެއްކަމުގައި 

މިފަދައިން ހަމަ  އޮވެއެވެ.  އެނގެން  ވަޒީފާގެ  ަޤިޟއްޔާއިން  މުވައްޒަފަށް  ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ   ،

ކުރިމަ ނުވަތަ  ކަންތައްތަކެއް  ކުރާ  ދަތިވާނޭފަދައިން  އަދާކުރުމަށް  ޙާލަތެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ތިކުރުވާ 
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މު ޙާލަތުގައި  މަޖުބޫރީ  ދަތިވެގެން  ދެމިހުރުމަށް  ވަޒީފާގައި  ދޫކޮށްލާ  ސަބަބުން  ވަޒީފާ  ވައްޒަފު 

 ޓްރަކްޓިވް ޑިސްމިސަލްގެ ޙާލަތެއްކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ. ކޮށްލުމަކީވެސް ކޮންސް

ފޮރ ޑިމޮކްރަސީއިން ވަޒީފާގެ ފުރުަޞތެއް    ފައުންޑޭަޝން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވެސްޓްމިންސްޓަރ   .9.4

ބަހުން  ގަގެ ބައެއް އިސް ވެރިންނާއި އަނތަނަވަސްވުމުން އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ޓްރާސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ، ކުރުމުން، ދެފަރާތުގެ ދެމެދު ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށްޙިއްާޞ

ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދީ ގެ    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  ، ވަޒީފާއިން  ާޤނޫނު(  ވަނަ   41)ވަޒީފާއާބެހޭ 

އަހަރީ ޗުއްޓީ ނަގާނެ ތާރީޚާއި ންބަރާ ޚިލާފަށް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  ވަނަ ނަ  1މާއްދާގެ )ހ( ގެ  

ފަރާތުން   މޯލްޑިވްސްގެ  ޓްރާންސްޕޭރަންސީ  ނެތި  މަްޝވަރާކުރުމެއް  ފަރާތާ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މުއްދަތު، 

ބޭރުކޮށް ގްރޫޕުން  ވަޓްސްއެޕް  އޮފީހުގެ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލަ ކަނޑައަޅާފައިވާތީއާއި،   ،

ދި ޗުއްޓީ  އަހަރީ  ފަރާތަށް  އެއް  ހުށަހެޅި  ފަރާތާ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މާޙައުލުގައި،  ވަޒީފާގެ  ނުމުގައާއި 

ދެމެދު   ފަރާތާ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މުވައްޒަފުންނާއި  އެހެން  މަސްކަތްކުރަމުންދިޔަ  ގިންތިއެއްގައި 

ވަޒީފާގެ ޒިންމާތައް އުފުލުމަށް ދަ ހުށަހެޅި ފަރާތާމެދު ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅެ،    ތިވާނޭ ފަދައިން މައްސަލަ 

ސްޓަރ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވެސްޓްމިން، ތީއާއިޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއިން ޢަމަލުކޮށްފައިވާ

ފުރުަޞތަށް ހީނަރުކަން ވަޒީފާގެ  ޑިމޮކްރަސީއިން ފަހިވި  މައްސަލަ  ، ލިބޭނެ މަގުން  ފައުންޑޭަޝން ފޮރ 

ފަރާތާމެ  ަޤްޞދާއި    ދުހުށަހެޅި  އުފެއްދުމުގެ  ތަަޞއްވުރެއް  ޓްރާންސްޕޭރަންސީ  ނުބައި  ނިޔަތުގައި، 

މުވައްޒަފަކު   އިސް  ޖަމްޢިއްޔާގެ  އެ  ފަރާތުން  ފޮރ    ފައުންޑޭަޝން  ވެސްޓްމިންސްޓަރމޯލްޑިވްސްގެ 

ފަރާ އިސް  މުޢާމަލާތުކޮށްފައިވާތީޑިމޮކްރަސީގެ  ބަޔާންކޮށް،  އިސްވެ، ތަކާ  ކަންތައްތައް    ދެންނެވުނު 

ފަރާތުން   ހުށަހެޅި  މޯލްޑިވް   2019އޮގަސްޓު    08މައްސަލަ  ޓްރާންސްޕޭރަންސީ  ބޯޑަށް ގައި  ސްގެ 

ވަޒީފާގެ  ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.   ލިބިފައިނުވާތީއާއި،  ހައްލެއް  ކަންތައްތަކަށް  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  އަދި 

ކޮށް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ންވަމުންދާތީ ވަޒީފާގައި އުޅެވެން ނެތްކަމަށް ބަޔާމާހައުލުގައި ތަފާތުކުރުން ކުރިމަތި
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ވަކިވުމުގެ    2019ސެޕްޓެންބަރު    01ފަރާތުން   ވަޒީފާއިން  މޯލްޑިވްސްއަށް  ޓްރާންސްޕޭރަންސީ  ގައި 

 ނޯޓިސް ދީފައިވެއެވެ.  

މައްސަ  8.7ދެންނެވުނު    އިސްވެ .9.5 ފަދައިން،  ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  ނުކުތާގައި  ފަރާތަށް ވަނަ  ހުށަހެޅި  ލަ 

އަނގަބަހުން  މަޢުލޫމާތު  ލިބިފައިވާކަމުގެ  ފުރުަޞތެއް  ހުށަހެޅި    ވަޒީފާގެ  މައްސަލަ  ކުރުމަކީ  ޙިއްޞާކުރި 

ބަލައި ދިނީކަމަށް  ނޯޓިސް  ވަކިވުމަށް  ވަޒީފާއިން  ވަޒީފާގެ    ، ފަރާތުން  ވެފައިވާ  ދެމެދު  ދެފަރާތުގެ 

ތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދީފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް  އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާ

ފަ  ހުށަހެޅި  ަޝކުވާ  ރާމައްސަލަ  އެކަމުގެ  ޓްރައިބިއުނަލަށް   2019ޖުލައި    29ތުން  ވަޒީފާއާބެހޭ 

އަދި   ހިމެނޭ،  މުވައްޒަފުން  މޯލްޑިވްސްގެ  ޓްރާންސްޕޭރަންސީ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހުށަހެޅިފަހުން، 

މަ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި މުޢާމަލާތުކުރެވޭ ވަޓްސްއެޕް ގްރޫޕްއިން  އޮފީހުގެ  ޖުލައި    30ސައްކަތްތަކުގައި 

ގައި ބޭރުކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނާތީއާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާގެ މާޙައުލުގައި    2019

ބުރަވެވޭތީ ދިޔަކަމުގައި  ގިންތިއެއްގައި  މައްސަލަ  ، އާއިއެކަހެރިކުރެވިގެން  އެއް  ފަރާތާއި  ހުށަހެޅި 

މައްސަ މުވައްޒަފުންނާއި  އެހެން  ޓްރާންސްޕޭރަންސީ  ލަމަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ  ދެމެދު  ފަރާތާ  ހުށަހެޅި   

ބަހައްޓާފައިވާކަ ތަފާތުކުރުން  ފަރާތުން މޯލްޑިވްސްއިން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބުރަވެވޭތީއާއި،  މުގައި 

މޯލްޑިވްސްގެ ޙައްލެއް ޓްރާންސްޕޭރަންސީ  ކަންތައްތަކަށް  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ދޫކޮށްލާފައިވަނީ،  ވަޒީފާ   

ޓްރާން  އެދި  ޙައްލެއް ހޯދުމަށް  އެދެވޭ  ހުށަހެޅުމަށްފަހުވެސް،  މޯލްޑިވްސްއަށް  ސްޕޭރަންސީ 

މޯލްޑިވްސްގައި   ޓްރާންސްޕޭރަންސީ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބުރަވެވޭތީ،  ލިބިފައިނުވާތީކަމުގައި 

ބުރަވެވެއެވެއަދާކުރަ  ޑިސްމިސަލްއެއްކަމުގައި  ކޮންސްޓްރަކްޓިވް  ވަކިވުމަކީ،  ވަކިވި  ވަޒީފާއިން    . މުންދިޔަ 

)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު(   2008/2ދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ ދޫކޮށްލާފައިވަނީ ާޤނޫނު ނަންބަރު  އަ

ބުރަވެވޭހިނދު، އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު    ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޙާލަތުގައިކަމަށް  26ގެ  

ފަރާ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ރިޢާޔަތްކޮށް،  އަށް  )ށ(  ވަޒީފާއިން  ތަމާއްދާގެ  ނެތި  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ކީ 

ވަނަ   29ާޤނޫނުގެ  އަދި ވަޒީފާއާބެހޭ    ފައިވާ މުވައްޒަފެއްކަމަށް ބަލަންޖެހޭކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ.ރެވި ވަކިކު
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( ގެ  )ހ(  ޓްރާންސްޕޭރަންސީ  1މާއްދާގެ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދަށުން،  ނަންބަރުގެ  ވަނަ   )

ވަޒީފާއަށް ރުޖޫޢަކުރުމަށާއި،    މޯލްޑިވްސްގެ  އަށް  އަނބުރާ  )ރ(  މާއްދާގެ  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު 

 ރިޢާޔަތްކޮށް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދޭންޖެހޭކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ. 

ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއިން  މައް .10 ގުޅޭގޮތުން  ހުށަހެޅި ފަރާތާ   ފޮރ  ންފައުންޑޭަޝ  ވެސްޓްމިންސްޓަރ ސަލަ 

)ވަޒިފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ ތަރަހައިގެ    2008/2ޑިމޮކްރަސީއަށް ދީފައިވާ ރެފަރެންސް ސިޓީއަކީ ާޤނޫނު ނަންބަރު  

ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ރެފަރެންސްއެއްތޯއާއި،  ދީފައިވާ  ފޮރ    ބޭރުން  ފައުންޑޭަޝން  ވެސްޓްމިންސްޓަރ  ފަރާތަށް 

 ގެއްލިފައިވަނީ، ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއިން މައްސަލަ  ށްޑިމޮކްރަސީއިން ފަހިވި ވަޒީފާގެ ފުރުަޞތު އެފަރާތަ

ވުނު  ހުށަހެޅި ފަރާތާމެދު ނުބައި ތަޞައްވުރެއް އުފެދޭގޮތަށް ރެފަރެންސް ދިނުމުގެ ސަބަބުންތޯއާއި، އިސްވެބަޔާންކުރެ 

ފަރާތަ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަދަލު  ގެއްލުމުގެ  ލިބުނު  ސަބަބުން  ގެއްލުމުގެ  ފުރުސަތު  ދިނުމަށް ވަޒީފާގެ  ށް 

ކަންކަން   އަންނަނިވި  ބަލާއިރު  އޮތްތޯ  ހަމައެއް  އަމުރުކުރަންޖެހޭފަދަ  މައްޗަށް  މޯލްޑިވްސްގެ  ޓްރާންސްޕޭރަންސީ 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ވެސްމިންސްޓަރ ފައުންޑޭަޝން  ގޮތުން ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއިން  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ގުޅޭ .10.1

ދީފައި ޑިމޮކްރަސީއަށް  އެދިފައިވާ  ވާ ފޮރ  ބޭރުން  ތަރަހައިން  ާޤނޫނުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ރެފަރެންސްއަކީ   

ލިބުނު   ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ރެފަރެންސްގެ ސަބަބުން  އެ  އެހެންކަމުން،  ރެފަރެންސްއެއްކަމަށާއި، 

 ފަރާތުން ޅިލަ ހުށަހެ ޔާންކޮށް ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމަށް މައްސަ ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ގެއްލިފައިވާކަމަށް ބަ

ނުނިންމޭނެކަމަށް   ގޮތެއް  ޓްރައިބިއުނަލްއިން  ވަޒީފާއާބެހޭ  މައްޗަށް  އެކަމުގެ  އެދިފައިވީނަމަވެސް، 

އެހެންނަމަވެސް،   ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  ފަރާތުން  މޯލްޑިވްސްގެ  ޓްރާންސްޕޭރަންސީ  ދެކޭކަމުގައި 

ދެޓްރާންސް ފަރާތާ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މޯލްޑިވްސްއާއި  ގުޅުމެއްކަމުގައި  މެޕޭރަންސީ  ވަޒީފާގެ  އޮތީ  ދު 

ޑިމޮކްރަސީއަށް  ފޮރ  ފައުންޑޭަޝން  ވެސްޓްމިންސްޓަރ  މޯލްޑިވްސްއިން  ޓްރާންސްޕޭރަންސީ  ވާއިރު، 

ވަޒީފާ ހައިސިއްޔަތުން،  ފަރާތެއްގެ  ވަޒީފާދޭ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އާގުޅޭ  ދީފައިވަނީ، 
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ރެފަ  ދެންނެވުނު  ވާތީ،  ބޭރުން  ރެރެފަރެންސްއެއްކަމުގައި  ތަރަހައިގެ  ާޤނޫނުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ންސްއަކީ 

 ދީފައިވާ ރެފަރެންސެއްކަމުގައި ބަލާނެ ހަމައެއް އޮތްކަމަށް ބުރަނުވެވެއެވެ. 

 ގެ )ށ( ގައި، ވަނަ މާއްދާ  24)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  2008/2އަދި ހަމައެހެންމެ، ާޤނޫނު ނަންބަރު  .10.2

މެ  ހިނދެއްަގއި  އެދިއްޖެ  ަވޒީފާ ނު]މުަވއްޒަފަކު  އޭނާ  ނުަވތަ  ސަބަބު،  ދިމާިވ  ަވކިާވން  ަވޒީފާއިން  މުަވއްޒަފަކު  އެ  ީވ، 

 ހިމަނައިެގން ުނާވެނއެެވ.[ ަވޒީފާ އަދާކުރި ޮގތުެގ ލިޔުމުަގއި އަދާކުރި ޮގތާމެދު ަވޒީފާދޭ ފަރާތުން ދެކޭޮގތް، 

 ވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކުރެ

ރެފަރެންސެއްގެ    އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު .10.3 ދޭ  މުވައްޒަފާމެދު  ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ  މަްޤަޞދަކީ،  މާއްދާގެ 

ފުރުަޞތު   ހުރަސްއެޅުމުގެ  ފުރުަޞތަކަށް  ވަޒީފާގެ  އޮތް  ފަހިވާން  މުވައްޒަފަށް  އެ  ސަބަބުން، 

 ނުދިނުންކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ.  

ވެސްޓްމިން .10.4 ގުޅޭގޮތުން  ފަރާތާ  ހުށަހެޅި  ފައުންޑޭަޝންމައްސަލަ  ފޮސްޓަރ  ދީފައިވާ    ޑިމޮކްރަސީއަށް  ރ 

ނުވެއެވެ.  ހުށަހަޅާފައި  ފަރާތުން  މޯލްޑިވްސްގެ  ޓްރާންސްޕޭރަންސީ  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ  މި    ރެފަރެންސް 

ފައުންޑޭަޝން    ވެސްޓްމިންސްޓަރއެހެންނަމަވެސް، މި މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގާފައިވާގޮތަށް ބަލާއިރު،  

ޑިމޮކްރަސީއި ހުށަހެފޮރ  މައްސަލަ  ހުށަހަޅާކަން  ޅި  ން  މަާޤމު  ކޯޑިނޭޓަރެއްގެ  ޕްރޮގްރާމް    15ފަރާތަށް 

ގައި އެންގިނަމަވެސް، އެ ހުށަހެޅުން އަނބުރާ ގެންދިޔަކަން އަންގައި ވެސްޓްމިންސްޓަރ    2019އޮގަސްޓު 

ފަރާތަށް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޑިމޮކްރަސީއިން  ފޮރ  އި ގަ  2019ސެޕްޓެންބަރު    10ފައުންޑޭަޝން 

ރެފަރެންސްތައް  މަ  އަންގާފައިވަނީ، ލިބިފައިވާ  ގޮތުން  ވަޒީފާއާގުޅޭ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  އްސަލަ 

ންޑޭަޝން  އެކަށީގެންނުވާކަމަށް ބަޔާންކޮށެވެ. މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ގުޅޭގޮތުން ވެސްޓްމިންސްޓަރ ފައު

ޓްރާ ދެފަރާތަކުންނެވެ.  ދީފައިވަނީ،  ރެފަރެންސް  ޑިމޮކްރަސީއަށް  މޯލްޑިފޮރ  ސްއިން  ވްންސްޕޭރަންސީ 

ސިޓީ،  ރެފަރެންސް  އެ  އަދި  ލިބިފައިނުވެއެވެ.  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ރެފަރެންސް  ދީފައިވާ 
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ނުވެއެވެ. ހުށަހަޅާފައި  މައްސަލައިގައި  މި  ފަރާތުން  މޯލްޑިވްސްގެ  އެހެންނަމަވެސް،    ޓްރާންސްޕޭރަންސީ 

ދެވަނަ ގުޅޭގޮތުން  ފަރާތާ  ހުށަހެޅި  ދީމައްސަލަ  ރެފަރެންސް  މޯފައިއަށް  ޔޫ،އެން،ޑީ.ޕީ  ލްޑިވްސް  ވަނީ 

 3އިންނެވެ. ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ މޯލްޑިވްސް އިން ދީފައިވާ ރެފަރެންސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެގްޒިބިޓް  

ދީފައިވަނީ  ގުޅޭގޮތުން  ފަރާތާ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޖަމްޢިއްޔާއިން،  އެ  ހުށަހަޅާފައިވާއިރު،  ގޮތުގައި  ގެ 

ރެފަރެންސްއެއްކަރަނގަޅު ފަރާތަށް   ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ން    ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެހެންކަމުން، 

ޖަމްޢިއްޔާއިން   އެ  ފުރުަޞތު  ވަޒީފާގެ  ހުށަހެޅި  ޑިމޮކްރަސީއިން  ފޮރ  ފައުންޑޭަޝން  ވެސްޓްމިންސްޓަރ 

ރެފަރެންސްގެ ސަބަ މޯލްޑިވްސްއިން ދީފައިވާ  ޓްރާންސްޕޭރަންސީ  ގެންގޮސްފައިވަނީ  ބުންކަމުގައި އަނބުރާ 

 އެވެ.  ވެބުރަވެ

ފަރާތަށް  .10.5 ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ،  ފަރާތުން  މޯލްޑިވްސްގެ  ޓްރާންސްޕޭރަންސީ 

ޖަމްޢިއްޔާގެ   އެ  ފުރުަޞތު  ވަޒީފާގެ  ހުށަހެޅި  ޑިމޮކްރަސީއިން  ފޮރ  ފައުންޑޭަޝން  ވެސްޓްމިންސްޓަރ 

ރެފަރެ ލިބިފައިވާ  ގެންގޮސްފައިވަނީ  އަނބުރާ  ސަބަބުންފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ކަންސްއެއްގެ  މައްސަލަ  މުގައި 

މާޙައުލުގައި   ވަޒީފާގެ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވެގެންދާނީ  އެހެން  އެކަން  ބުނިނަމަވެސް،  ފަރާތުން 

މޯލްޑިވްސްއިން   ޓްރާންސްޕޭރަންސީ  އަދި  ބިނާކޮށްކަމަށެވެ.  ގޮތަށް  ގެންގޮސްފައިވާ  ކުރިއަށް  ކަންކަން 

ހު ސިޓީއަކީ މައްސަލަދީފައިވާ ރެފަރެންސް ފައުންޑޭަޝން ފޮރ    ފަރާތާމެދު ވެސްޓް މިންސްޓަރ  ށަހެޅި 

އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ޑިމޮކްރަސީއިން އަހާފައިވާ ސުވާލުތަކަކަށް ދީފައިވާ ތެދު މަޢުލޫމާތުތަކެއްކަމަށެވެ.  

ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ  ކުރިން  ދެކޮޅަށް  މޯލްޑިވްސްއާ  ޓްރާންސްޕޭރަންސީ  ތެދެއްކަމަށާއި ފަރާތުން  ، ކަމީ 

 އެކަން އެހެން ނުވާކަމަށް ބުނުމަކީ ދޮގެއްކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުންވެސް އެއްބަސްވާނެކަމަށެވެ.

ދީފައިވާ   .10.6 ޑިމޮކްރަސީއަށް  ފޮރ  ފައުންޑޭަޝން  ވެސްޓްމިންސްޓަރ  ގުޅޭގޮތުން  ފަރާތާ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ސިޓީ،   ވަޒީ ރެފަރެންސް  ފަރާތުން  މޯލްޑިވްސްގެ  ޓްރައިފާއާޓްރާންސްޕޭރަންސީ  ބިއުނަލަށް ބެހޭ 

ފާހަގަކު  ނުކުތާތަކަށް  ރެހުށަހަޅާފައިނުވާކަން  ބަޔާންކުރެވުނު  އިސްވެ  އެހެންނަމަވެސް  ވެއެވެ. 



 

 

 ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަ                            ށަހެޅި މައްސަލަހު ޢަލީ ޝަރީފު  VTR/2019/242ބަރު: ންމައްސަލަ 

                                             

 

45 ގެ  38 ޞަފްޙާ      
 

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

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

 

ޑިމޮކްރަސީއިން   ފޮރ  ފައުންޑޭަޝން  ވެސްޓްމިންސްޓަރ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، 

އަނހުށަހެ ޖަމްޢިއްޔާއިން  އެ  ފުރުަޞތު  ވަޒީފާގެ  ފަރާތާ  ބުރާޅި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގެންގޮސްފައިވަނީ   

ބުރަވެވޭތީއާއި،   ސަބަބުންކަމުގައި  ރެފަރެންސްގެ  ދީފައިވާ  މޯލްޑިވްސްއިން  ޓްރާންސްޕޭރަންސީ  ގުޅޭގޮތުން 

މޯލްޑިވް ޓްރާންސްޕޭރަންސީ  ދިނުމުގައި  ރެފަރެންސް  ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ސްއިން 

ނަންބަރު   ގެ    2008/2ާޤނޫނު  ާޤނޫނު(  ޅިލާފަށްކަމުގައި    24)ވަޒީފާއާބެހޭ  ރޫޙާ  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ގެއްލުމަކީ   ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފުރުަޞތު  ވަޒީފާގެ  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ބުރަވެވޭތީއާއި، 

ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  މޯލްޑިވްސްއިން  ސަބަބުން  ޓްރާންސްޕޭރަންސީ  ޢަމަލުކޮށްފައިވާގޮތުގެ  ފަރާތާމެދު 

ބުރަވެވޭތީ،  މައް ގެއްލުމެއްކަމުގައި  ލިބިފައިވާ  ސީދާގޮތުން  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  ބަދަލު  ސަލަ  އެކަމުގެ 

 ހޭކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ.   ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނަގައިދޭންޖެ މައްސަލަ

ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،   .11 ނުކުތާތަކަށް  ފަރާތް  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ހުށަހެޅި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ތް  ފަރާމައްސަލަ 

  ވަޒީފާއިން ވަކިވި ވަކިވުމަކީ، ކޮންސްޓްރަކްޓިވް ޑިސްމިސަލް ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގައި އަދާކުރަމުންދިޔަ  

(constructive dismissal)  ަމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ ދޫކޮށްލާފައިވަނީ ާޤނޫނު ނަންބަރު    މަށާއި،އެއްކ

ގެ    2008/2 ާޤނޫނު(  މާވަނަ  26)ވަޒީފާއާބެހޭ  ޙާލަތުގައިކަމަށާ  ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  ގައި  )ހ(  އި،  އްދާގެ 

ޢަމަލުކޮށްފަ މުޢާމަލާތުކުރުމުގައި  ފަރާތާމެދު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މޯލްޑިވްސްއިން  އިވަނީ  ޓްރާންސްޕޭރަންސީ 

ާޤނޫނުއަސާސީގެ   ހެޅި ހުށަ މައްސަލަ  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާ ޚިލާފަށްކަމަށާއި،    37ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

ފަރާތަށް ވެސްޓްމިންސްޓަރ ފައުންޑޭަޝން ފޮރ ޑިމޮކްރަސީއިން ހުށަހެޅި ވަޒީފާގެ ފުރުަޞތު މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

މޯލް ޓްރާންސްޕޭރަންސީ  ގެއްލުމަކީ  ފަރާތާމެފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޢަމަލުކޮށްފައިވާގޮތުގެ ޑިވްސްއިން  ދު 

ފަރާތަށް ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބުރަވެވެއި ލިބިފަ  ސަބަބުން  ގެއްލުމެއްކަމުގައި  މައްސަލަ  ވާ  އެހެންނަމަވެސް،  އެވެ. 

ހުށަހެޅި މައްސަލަ  ތެރޭގައި،  ކަންތައްތަކުގެ  އެދިފައިވާ  މައްސަލައިގައި  މި  ފަރާތުން  ފަރާތް ހުށަހެޅި   

ޖޫޢާކުރެވޭ   ރު ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގައި އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ރުޖޫޢަކޮށްދިނުމަށާއި، ވަޒީފާ

ޢި މުސާރައާއި  ލިބެންޖެހޭ  ހަމައަށް  ހުށަހެޅި  ދުވަހާ  މައްސަލަ  އިތުރުން،  އެދިފައިވުމުގެ  ލިބިދިނުމަށް  ނާޔަތްތައް 



 

 

 ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަ                            ށަހެޅި މައްސަލަހު ޢަލީ ޝަރީފު  VTR/2019/242ބަރު: ންމައްސަލަ 

                                             

 

45 ގެ  39 ޞަފްޙާ      
 

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

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

 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބި،   ޑޭަޝން ފޮރ ޑިމޮކްރަސީއިން ހުށަހެޅި ވަޒީފާފަރާތަށް ވެސްޓްމިންސްޓަރ ފައުން

ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފުރިހަމަކުރިނަމަ ޙައްުޤވާނެ އުޖޫރަ ގެއްލުމުގެ ބަދަލެއް ގޮތުގައި ލަ  ގެ މުއްދަތު މައްސައެ ވަޒީފާ

އެދިފައިވެއެވެ. ޓްރާންސް  ލިބިދިނުމަށް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަޒީފާއިން  އަދި  މޯލްޑިވްސްގެ  ޕޭރަންސީ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެ  މަވެސް، ންނަ އެހެވަކިވިފަހުން އިތުރު ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށްފައިވާކަން އެނގެން ނެތެވެ.  

ވަޒީފާގައި ދެމިހުރިނަމަ،   ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގައި  ވެސްޓްމިންސްޓަރ ފައުންޑޭަޝން ފޮރ  މުއްދަތުގައި 

ޑިމޮކްރަސީއިން ހުށަހެޅި ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ ފުރުަޞތު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނޯންނާނެއެވެ. އެހެންކަމުން، 

ވަޒީފާ  ހުށަހެޅި  ލަމައްސަ  މޯލްޑިވްސްގެ  ޓްރާންސްޕޭރަންސީ  މުސާރައާއި  ފަރާތް  ލިބިދެވޭނެ  ދެމިހުރިނަމަ  ގައި 

ފޮރ   ފައުންޑޭަޝން  ވެސްޓްމިންސްޓަރ  މުއްދަތުގައި  އެ  ހަމަ  އިތުރުން،  ނަގައިދިނުމުގެ  އެފަރާތަށް  ޢިނާޔަތްތައް 

މު ލިބިދެވޭނެ  އަދާކުރިނަމަ  ވަޒީފާ  ހުށަހެޅި  ޢިނާސާރަޑިމޮކްރަސީއިން  ނަގައިދިނުމަށް  އާއި  އެފަރާތަށް  ޔަތްތައް 

މަންފާއެއް   ނުޙައްުޤ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދިއުމަކީ  ލިބުމުގެ    (unjust enrichment)ކަނޑައެޅިގެން 

ބުރަވެވެއެވެ. އޮތްކަމެއްކަމުގައި  ބަދަލު    ފުރުަޞތު  ގެއްލުމުގެ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެހެންކަމުން 

ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ  އްސަލައިގައި އެންމެ ޢަދުލުވެރި ގޮތެއްކަމުގައި ބުރަވެވެނީ،  ގައި މި މަ މުނަގައިދިނު 

މައްސަލަ    ވަޒީފާއިން ވަކިވި ތާރީޚުން ފެށިގެން، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން މި މައްސަލަ ނިމޭ ދުވަހާ ހަމައަށް

 ނަގައިދިނުމެވެ.  ޔަތްތައްނާޢިވާނެ މުސާރައާއި ުޤއެ ވަޒީފާގައި ދެމިހުރިނަމަ ޙައް ހުށަހެޅި ފަރާތް

އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ނުކުތާތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގައި   .12

މައްސަލަ    އި،މިސަލްއެއްކަމުގައި ބުރަވެވޭތީއާވަޒީފާއިން ވަކިވި ވަކިވުމަކީ، ކޮންސްޓްރަކްޓިވް ޑިސްއަދާކުރަމުންދިޔަ  

ވަނަ މާއްދާގެ    26)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ ދޫކޮށްލާފައިވަނީ ާޤނޫނު ނަންބަރު  

،  )ހ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޙާލަތުގައިކަމަށް ބުރަވެވޭތީ، އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު މާއްދާގެ )ށ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް

އެ ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  މުވައްޒަފެއްކަމަށް ކަމައްސަލަ  ވަކިކުވެރިފައިވާ  ވަޒީފާއިން  ނެތި  ސަބަބެއް  ށީގެންވާ 

ނަންބަރު   ާޤނޫނު  ގެ    2008/2ކަނޑައަޅައި،  ާޤނޫނު(  ގެ  29)ވަޒީފާއާބެހޭ  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ  1)  ވަނަ   )

ންދިޔަ ވަޒީފާއަށް މުޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގައި އަދާކުރަނަންބަރަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ޓްރާންސް 



 

 

 ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަ                            ށަހެޅި މައްސަލަހު ޢަލީ ޝަރީފު  VTR/2019/242ބަރު: ންމައްސަލަ 

                                             

 

45 ގެ  40 ޞަފްޙާ      
 

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

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

 

ވަކިވެފައިވާ   ވަޒީފާއިން  ޙާލެއްގައި  އެއްވެސް  ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ރުޖޫޢަކުރުމަށާއި،  އަނބުރާ  އެފަރާތް 

ން މައްސަލަ ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއިމީހެއްކަމުގައި ނުބެލުމަށް އަމުރުކުރަންޖެހޭކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ. އަދި  

ވަނަ    37ޢާމަލާތުކުރުމުގައި ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ާޤނޫނުއަސާސީގެ   މު ހުށަހެޅި ފަރާތާމެދު

ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވެސްޓްމިންސްޓަރ ފައުންޑޭަޝން  މާއްދާގެ )ށ( އާ ޚިލާފަށްކަމުގައި   ބުރަވެވޭތީއާއި، މައްސަލަ 

ހުށަހެ ޑިމޮކްރަސީއިން  ހުފޮރ  މައްސަލަ  ފުރުަޞތު  ވަޒީފާގެ  ޓްރާންސްޕޭރަންސީ  ށަޅި  ގެއްލުމަކީ  ފަރާތަށް  ހެޅި 

ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސަބަބުން  ޢަމަލުކޮށްފައިވާގޮތުގެ  ފަރާތާމެދު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މޯލްޑިވްސްއިން 

ވަޒީފާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބުރަވެވޭތީއާއި،  ގެއްލުމެއްކަމުގައި  ވަޒީފާގެ ލިބިފައިވާ  ވަކިވެފައިވަނީ  އިން 

ނަންބަރު  ޙައުމާ ާޤނޫނު  ބުރަވެވޭތީ،  ޙާލަތުގައިކަމަށް  މަޖުބޫރީ  ސަބަބުން  ދަތިތަކުގެ  ކުރިމަތިވަމުންދިޔަ  ލުގައި 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް   87، އެ ާޤނޫނުގެ  ރ( އާއިވަނަ މާއްދާގެ )  29)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2

ހު މައްސަލަ  ބަދަރިޢާޔަތްކޮށް،  ގެއްލުމުގެ  ފަރާތަށް  ކަނޑައަޅައި،    ލު ށަހެޅި  ހުށަހެޅި  ނަގައިދިނުމަށް  މައްސަލަ 

ފެށިގެން ތާރީޚުން  ވަކިވި  ވަޒީފާއިން  މޯލްޑިވްސްގެ  ޓްރާންސްޕޭރަންސީ  ގޮތުގައި،  ބަދަލުގެ  ގެއްލުމުގެ  ،  ފަރާތަށް 

ސާރައާއި މު   ފާގައި ދެމިހުރިނަމަ ޙައްުޤވާނެދުވަހާ ހަމައަށް އެ ވަޒީ  ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން މި މައްސަލަ ނިމޭ

ނިންމަން   މައްސަލަ  މި  އަމުރުކޮށް  އަންގައި  މައްޗަށް  މޯލްޑިވްސްގެ  ޓްރާންސްޕޭރަންސީ  ދިނުމަށް  ޢިޔާޔަތްތައް 

 . ފެނެއެވެ

 

 މަރްޔަމް ޝަމްޢާ އިބްރާހީމްގެ ރައުޔު 

ބެލެހެއްޓެވި   ރިޔާސަތު  ބެލި މަޖިލީހުގެ  މުޙައްމަދުގެ ރައުޔަށްމި މައްސަލަ  ފާޠިމަތު މަހީރާ  އަމެންބަރު  ޅުގަނޑު   

މި  ވެސް  އަޅުގަނޑު  ނުކުތާތަކަކީ  ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ  މުޙައްމަދު  މަހީރާ  ފާޠިމަތު  މެންބަރު  އަދި  ތާޢީދުކުރަމެވެ. 

 މައްސަލަ ނިންމުމުގައި ބަލާފައިވާ ކަންތައްތަކެވެ.



 

 

 ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަ                            ށަހެޅި މައްސަލަހު ޢަލީ ޝަރީފު  VTR/2019/242ބަރު: ންމައްސަލަ 

                                             

 

45 ގެ  41 ޞަފްޙާ      
 

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

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

 

 މިފްރާޒް ނިޒާރުގެ ރައުޔު هللا ޢަބްދު 

ބެލެހެއްޓެވި މެންމި މައްސަ  ރިޔާސަތު  ބެލި މަޖިލީހުގެ  އަޅުގަނޑު  ބަލަ  މުޙައްމަދުގެ ރައުޔަށް  ފާޠިމަތު މަހީރާ  ރު 

މި  ވެސް  އަޅުގަނޑު  ނުކުތާތަކަކީ  ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ  މުޙައްމަދު  މަހީރާ  ފާޠިމަތު  މެންބަރު  އަދި  ތާޢީދުކުރަމެވެ. 

 މައްސަލަ ނިންމުމުގައި ބަލާފައިވާ ކަންތައްތަކެވެ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަ                            ށަހެޅި މައްސަލަހު ޢަލީ ޝަރީފު  VTR/2019/242ބަރު: ންމައްސަލަ 

                                             

 

45 ގެ  42 ޞަފްޙާ      
 

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

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

 

 ނިންމުން: މައްސަލައިގެ 

މައްސަލަބެލި  އްމަ  ދެންފަހެ،  ލިޔެކިޔުންތަކަށާއި،  ހުށަހެޅި  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތުންނާއި  ހުށަހެޅި  ސަލަ 

ވާހަކަތަކަށާއި ދެއްކި  ދެފަރާތުން  ރިޢާޔަތްކޮށް   މަޖިލީހުގައި  ހެކިބަހަށް  ހެކިވެރިޔާގެ  ޙާިޟރުކުރެވުނު  މައްސަލައިގައި 

ޓް ަޝރީފް،  ޢަލީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މޯލްޑިވްސްގެންރާބެލިއިރު،  ސީނިއަރ    މުވައްޒަފެއްގެ  ސްޕޭރަންސީ  ގޮތުގައި 

މަާޤމު  ކޯޑިނޭޓަރގެ  ވަޒީފާޕްރޮޖެކްޓް  ަޝރީފަ  ގައި  ޢަލީ  ދަނިކޮށް،  ޑޭަޝން  ންފައު  ވެސްޓްމިންސްޓަރ  ށްއަދާކުރަމުން 

ޑިވްސްގެ ބައެއް ލްޓްރާސްޕޭރަންސީ މޯފޮރ ޑިމޮކްރަސީއިން ވަޒީފާގެ ފުރުަޞތެއް ތަނަވަސްވުމުން އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު  

އަނ ވެރިންނާ  ޢަލީ  ގައިސް  ޚިލާފަށް  އެއްބަސްވުމާ  ވަޒީފާގެ  ވެފައިވާ  ދެމެދު  ދެފަރާތުގެ  ޙިއްާޞކުރުމުން،  ބަހުން 

ދީަޝރީފަ ނޯޓިސް  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  ނަންބަރު  ، ށް  ގެ    2008/2ާޤނޫނު  ާޤނޫނު(  ވަނަ    41)ވަޒީފާއާބެހޭ 

  ފަށް، ޢަލީ ަޝރީފު އަހަރީ ޗުއްޓީ ނަގާނެ ތާރީޚާއި މުއްދަތު، ޢަލީ ަޝރީފާ ޚިލާވަނަ ނަންބަރާ    1މާއްދާގެ )ހ( ގެ  

ށް އަހަރީ ޗުއްޓީ  މަްޝވަރާކުރުމެއް ނެތި ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާފައިވާތީއާއި، ޢަލީ ަޝރީފަ

ކަތްކުރަމުންދިޔަ އެހެން މުވައްޒަފުންނާއި  އްސަ ންތިއެއްގައި މައެއް ގި  ދިނުމުގައާއި ވަޒީފާގެ މާޙައުލުގައި، ޢަލީ ަޝރީފާ

ަޝރީފާ ަޝރީފާ  ޢަލީ  ޢަލީ  ފަދައިން  ދަތިވާނޭ  އުފުލުމަށް  ޒިންމާތައް  ވަޒީފާގެ  ގެންގުޅެ،  ތަފާތުކުރުން  މެދު  ދެމެދު 

ަޝރީފަ ޢަލީ  ޢަމަލުކޮށްފައިވާތީއާއި،  މޯލްޑިވްސްއިން  ފޮރ  ފަ  ވެސްޓްމިންސްޓަރށް  ޓްރާންސްޕޭރަންސީ  އުންޑޭަޝން 

ަޝރީފާ މޮޑި ޢަލީ  މަގުން  ލިބޭނެ  ހީނަރުކަން  ފުރުަޞތަށް  ވަޒީފާގެ  ފަހިވި  ތަޞައްވުރެއް  ކްރަސީއިން  ނުބައި  މެދު 

މުވައްޒަފަކު   އިސް  ޖަމްޢިއްޔާގެ  އެ  ފަރާތުން  މޯލްޑިވްސްގެ  ޓްރާންސްޕޭރަންސީ  ނިޔަތުގައި،  ަޤޞްދާއި  އުފެއްދުމުގެ 

އިފޮ  ފައުންޑޭަޝން  ވެސްޓްމިންސްޓަރ ޑިމޮކްރަސީގެ  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު    ސްރ  މުޢާމަލާތުކޮށްފައިވާތީއާއި،  ފަރާތަކާ 

ކަންކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް އެދި ޢަލީ ަޝރީފުގެ ފަރާތުން ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ ބޯޑަށް ހުށަހެޅިނަމަވެސް  

ަޝ ޢަލީ  ހޯދުމަށް  ޙައްލެއް  އެކަންކަމަށް  ލިބިފައިނުވާތީއާއި،  ފަރާތުން  ޖަވާބެއް  ޓްރައިވަޒީ ރީފުގެ  ބިއުނަލަށް ފާއާބެހޭ 

ނަންބަރު   ޓްރާންސްޕޭރަންސީ    VTR/2019/163ހުށަހެޅި  ވާިޞލުނުވެވެނީސް،  ނިމުމަކަށް  މައްސަލައިގައި 

ަޝރީފަ ޢަލީ  ފަރާތުން  ސަބަބުން،  މޯލްޑިވްސްގެ  ގޮންޖެހުންތަކުގެ  ދަތިތަކާއި  ކުރިމަތިކުރުވި  އަދާކުރުމުގައި  ވަޒީފާ  ށް 
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ނަ                            ށަހެޅި މައްސަލަހު ޢަލީ ޝަރީފު  VTR/2019/242ބަރު: ންމައްސަލަ 

                                             

 

45 ގެ  43 ޞަފްޙާ      
 

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

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

 

ދެވަޒީފާ   ވަކިވާންޖެހިފައިވާތީއާއި،  މި އަދާކުރުންމަތީ  ވަޒީފާއިން  އަމިއްލައަށް  މަޖުބޫރުވެގެން  ނެތުމުން  ހުރެވެން 

ަޝރީފާ  ވެސްޓްމިންސްޓަރ ޢަލީ  ޑިމޮކްރަސީއަށް  ފޮރ  ދިނުމުގައި    ފައުންޑޭަޝން  ރިފަރެންސް  ގުޅޭގޮތުން 

ށް ލިބުނު ވަޒީފާގެ ފުރުަޞތު ފަަޝރީ ސަބަބުން ޢަލީ  ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ

ަޝރީފާ  ޢަލީ  މޯލްޑިވްސްއިން  ޓްރާންސްޕޭރަންސީ  ގެންގުޅެފައިވާކަމަށް ގެއްލިފައިވާތީ،  ތަފާތުކުރުން  މެދު 

ޓްރާންސްޕޭރަ ނުގެންގުޅުމަށް  ތަފާތުކުރުން  އެފަދައިން  ނަގައިދިނުމަށާއި،  ބަދަލު  އެކަމުގެ  ންސީ ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، 

އްޗަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށާއި، ޢަލީ ަޝރީފު ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވަނީ ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ   މަމޯލްޑިވްސްގެ

އަދާކުރަމުންދިޔަ   ަޝރީފު  ޢަލީ  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ޙާލަތެއްގައިކަމަށް  މަޖުބޫރީ  ސަބަބުން  ހުރިގޮތުގެ  ޢަމަލުތައް 

ވެސް ޙާލެއްގައި ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާ ފަރާތެއްކަމަށް ނުބެލުމަށާއި، އް ކީ އެޢަލީ ަޝރީފަ  ވަޒީފާ ރުޖޫޢަކޮށްދިނުމަށާއި،

ޢަލީ ަޝރީފު ވަޒީފާއިން ވަކިވާންޖެހުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން، އަލުން އަނބުރާ ވަޒީފާއަށް ރުޖޫޢަކުރެވޭ ތާރީޚުގެ ނިޔަލަށް، 

ޢިނާޔަތްތައް ދިނުމަށް   ފައުންޑޭަޝން   ވެސްޓްމިންސްޓަރށް  ރީފަ ޝަ އަމުރުކޮށްދިނުމަށާއި، ޢަލީލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި 

ސަބަބުންކަމަށް  މޯލްޑިވްސްގެ  ޓްރާންސްޕޭރަންސީ  ގެއްލިފައިވަނީ  ފުރުަޞތު  ވަޒީފާގެ  ލިބުނު  ޑިމޮކްރަސީއިން  ފޮރ 

ގޮތު ބަދަލެއްގެ  ގެއްލުމުގެ  ފުރުަޞތު  ވަޒީފާގެ  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު    ވެސްޓްމިންސްޓަރ ގައި،  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، 

ށް ހުށަހެޅި ވަޒީފާގެ އެއްވަރު އުޖޫރައެއް އެ ފުރުަޞތުގެ މުއްދަތަށް، ޑޭަޝން ފޮރ ޑިމޮކްރަސީއިން ޢަލީ ަޝރީފައުންފަ

ށް ދޭންޖެހޭކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އެދި ޓްރާންސްޕޭރަންސީ  ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ޢަލީ ަޝރީފަ

 މައްސަލައިގައި، މި  ރައްދުވާގޮތަށް ހުށަހެޅިމޯލްޑިވްސްއަށް

ަޝރީފާ  ަޝރީފާއެޢަލީ  ޢަލީ  މުޢާމަލާތްތަކަކީ  ކޮށްފައިވާ  މޯލްޑިވްސްއިން  ޓްރާންސްޕޭރަންސީ  ނިޔަތުގައި  މެކު  ނުބައި  ދު 

ށާއި، ޢަލީ  ކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކެއް ނޫންކަމަށާއި، ޢަލީ ަޝރީފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ނޯޓިސް ދީފައި ނުވާނެކަމަ

މެދު  ޢަލީ ަޝރީފާމަށާއި،   މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އުފުލުމަށް ދަތިވާނޭފަދައިން ޢަމަލުކޮށްފައިވެސް ނުވާނެކަ ފާގެވަޒީ  ށްަޝރީފަ

ގެންގުޅެފައި   ތަފާތުކުރުމެއް  ބުނެފައިވީނަމަވެސް،  އެފަރާތުން  ގެންގުޅެފައިވާކަމަށް  ތަފާތުކުރުން  މާޙައުލުގައި  ވަޒީފާގެ 

މުވައްޒަފުންނާ  ނުވާނެކަމަށާއި އެހެން  ަޝރީފައެއް،  ޢަލީ  ޚިދުމަތްތައް    ށްގޮތަށް،  ޙައްުޤތަކާއި  ދޭންޖެހޭ 

ލިބިދީފައިވާނެކަމަށާއި، އެގޮތުން، ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނުގެ ވަީޞލަތްތަކާއި، އުޖޫރައާއި އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތައްވެސް ޢަލީ  
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ލިބިދީފައިވާނެކަމަށާއިަޝރީފަ މުއްދަތުގައި  ވަޒީފާގެ  ވަޒީފާއިން  ށް  ަޝރީފު  ޢަލީ  މަޖުބޫރީ ވަކި،  ވެފައިވަނީ 

ވަކިވެފައިވަނީ  ގައިޙާލަތެއް ވަޒީފާއިން  ަޝރީފު  ޢަލީ  ބުނެފައިވީނަމަވެސް،  ފަރާތުން  ަޝރީފުގެ  ޢަލީ  ކަމަށް 

ސްޓަރ  ސުލްޙަވެރިކަމާއެކު، އަދި އެފަރާތުގެ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައިކަމަށާއި، ޢަލީ ަޝރީފުގެ އެދުމުގެ މަތިން، ވެސްމިން

ޑި ފޮރ  އެދިފައިވާ  މޮފައުންޑޭަޝން  ބޭރުން  ތަރަހައިން  ާޤނޫނުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ރެފަރެންސްއަކީ  ދީފައިވާ  ކްރަސީއަށް 

ަޝރީފަ ޢަލީ  ސަބަބުން  ރެފަރެންސްގެ  އެ  އެހެންކަމުން،  ފުރުސަތު   ށްރެފަރެންސްއެއްކަމަށާއި،  ވަޒީފާގެ  ލިބުނު 

ގެ ފަރާތުން އެދިފައިވީނަމަވެސް، އެކަމުގެ މައްޗަށް  ފުގެއްލިފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމަށް ޢަލީ ަޝރީ 

ޓްރައިބިއުނަލު  މޯލްޑިވްސްގެ   ންވަޒީފާއާބެހޭ  ޓްރާންސްޕޭރަންސީ  ބަޔާންކޮށް  ަޤބޫލުކުރާކަމުގައި  ނުނިންމޭނެކަމަށް    ގޮތެއް 

 ފަރާތުން މި މައްސަލައަށް ޖަވާބުދާރީވެފައިވީނަމަވެސް، 

މޯލްޑިވް ޓްރާންސްޕޭރަންސީ  ަޝރީފް  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ސް ޢަލީ  ކޮންސްޓްރަކްޓިވް  ގައި  ވަކިވުމަކީ،  ވަކިވި  ވަޒީފާއިން 

އިވަނީ ާޤނޫނު  އެއްކަމުގައި ބުރަވެވޭތީއާއި، ޢަލީ ަޝރީފް ވަޒީފާ ދޫކޮށްލާފަ (constructive dismissal)ޑިސްމިސަލް 

ގެ    2008/2ނަންބަރު   ާޤނޫނު(  ބަޔާންކުރެ  26)ވަޒީފާއާބެހޭ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  ޙާލަތުގައިކަމަށް  ވިވަނަ  ފައިވާ 

ޢަލީ   ރިޢާޔަތްކޮށް،  އަށް  )ށ(  މާއްދާގެ  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ނެތި   ަޝރީފަކީބުރަވެވޭތީ،  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ 

  29)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2އްޒަފެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ާޤނޫނު ނަންބަރު  ފައިވާ މުވަ ރެވިވަޒީފާއިން ވަކިކު

މާއްދާގެ )ވަނަ   ( ގެ  މޯލްޑިވްސްގައި 1ހ(  ޓްރާންސްޕޭރަންސީ  ޝަރީފް  ޢަލީ  ރިޢާޔަތްކޮށް،  ނަންބަރަށް  ވަނަ   )

ަޝރީފަ ޢަލީ  ރުޖޫޢަކުރުމަށާއި،  އަނބުރާ  އެފަރާތް  ވަޒީފާއަށް  އެއަދާކުރަމުންދިޔަ  ވަޒީފާއިން  ކީ  ޙާލެއްގައި  އްވެސް 

 ސްގެ މައްޗަށް އަންގައި އަމުރުކޮށް،ވްވަކިވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ނުބެލުމަށް ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑި 

ަޝރީފާ ޢަލީ  މޯލްޑިވްސްއިން  މާޙައުލުގައި  މެދު  ޓްރާންސްޕޭރަންސީ  ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީމުޢާމަލާތުކު ވަޒީފާގެ  ،  ރުމުގައި 

ކު  މާއެވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ހަމަހަމަކަ  37ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ާޤނޫނުއަސާސީގެ  

ވަޒީ  ނޫންކަމަށް ހުށަހެޅި  ޑިމޮކްރަސީއިން  ފޮރ  ފައުންޑޭަޝން  ވެސްޓްމިންސްޓަރ  ަޝރީފަށް  ޢަލީ  ފާގެ  ބުރަވެވޭތީއާއި، 

ޓްރާންސްޕޭރަންސީ ގެއްލުމަކީ  ަޝރީފާފުރުަޞތު  ޢަލީ  މޯލްޑިވްސްއިން  ޢަލީ މެ   ސަބަބުން  ޢަމަލުކޮށްފައިވާގޮތުގެ  ދު 



 

 

 ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަ                            ށަހެޅި މައްސަލަހު ޢަލީ ޝަރީފު  VTR/2019/242ބަރު: ންމައްސަލަ 

                                             

 

45 ގެ  45 ޞަފްޙާ      
 

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

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

 

ގެއްލުމެއްކަމުގައި  ަޝރީފަށް ބުލިބިފައިވާ  މާޙައުލުގައި    ވަޒީފާގެ  ވަކިވެފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ަޝރީފް  ޢަލީ  ރަވެވޭތީއާއި، 

)ވަޒީފާއާބެހޭ    2008/2ވޭތީ، ާޤނޫނު ނަންބަރު  ކުރިމަތިވަމުންދިޔަ ދަތިތަކުގެ ސަބަބުން މަޖުބޫރީ ޙާލަތުގައިކަމަށް ބުރަވެ

)ށ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ޢަލީ ަޝރީފަށް ގެ  ވަނަ މާއްދާ  87ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އާއި، އެ ާޤނޫނުގެ    29ާޤނޫނު( ގެ  

ޓްރާންސްޕޭރަންސީ   ގޮތުގައި،  ބަދަލުގެ  ގެއްލުމުގެ  ަޝރީފަށް  ޢަލީ  ކަނޑައަޅައި،  ނަގައިދިނުމަށް  ބަދަލު  ގެއްލުމުގެ 

ށް އަދުވަހާ ހަމަ  ންމާލްޑިވްސްގެ ވަޒީފާއިން ވަކިވި ތާރީޚުން ފެށިގެން، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން މި މައްސަލަ ނިމޯ

ޢި މުސާރައާއި  ޙައްުޤވާނެ  ދެމިހުރިނަމަ  ވަޒީފާގައި  މޯލްޑިވްސްގައި  ޓްރާންސްޕޭރަންސީ  ަޝރީފް  ޢަލީ  ނާޢަލީ  ޔަތްތައް 

 މޯލްޑިވްސްގެ މައްޗަށް އަންގައި އަމުރުކޮށް،ދިނުމަށް ޓްރާންސްޕޭރަންސީ  ށްަޝރީފަ

( މިއަދު  ކަންކަން  އެންމެހައި  ބަންދުނޫން(  އި  (2021މާރިޗު    09އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  )ރަސްމީ  ފެށިގެން   14ން 

ބަންދުނޫން(   )ރަސްމީ  ހަމަޖެހޭތާ  އެކަންކަން  ތަންފީޛުކުރުމަށްފަހު،  ފުރިހަމައަށް  ދުވަހުގެތެރޭ  )ފަހެއް(   05)ސާދަ( 

  ސްގެ ވަހުގެތެރޭ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިޔުމުން އެންގުމަށް މި މައްސަލަ ރައްދުވި ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވް ދު

 ން މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ. މައްޗަށް އަންގައި އަމުރުކޮށް، މި މައްސަލަ ބެލި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އިއްތިފާުޤ

 2021މާރިޗު  09

 1442ރަޖަބު  25

 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 

 

 މިފްރާޒް ނިޒާރު هللا ޢަބްދު 
 މެންބަރުވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ 

 މަދު ޙައް ފާޠިމަތު މަހީރާ މު 
 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ މެންބަރު

 )ރިޔާސަތު( 

 ޝަމްޢާ އިބްރާހީމް މަރްޔަމް  
 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ މެންބަރު

 


