`
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު
މައްސަލަ ނަންބަރު:

242/VTR/2019

މައްސަލައިގެ ބާވަތް:

ވަޒީފާގެ މާޙައުލުގައި ތަފާތުކުރުން ،ކޮންސްޓްރަކްޓިވް ޑިސްމިސަލް

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު:

 28އޮކްޓޫބަރު 2019

މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު:

 09މާރިޗު 2021

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:

ޝރީފު ،މއ .ބިންކޮޅު  /މާލެ
ަ
ޢަލީ
(ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު)A325821 :

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް:

ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް
(ޖަމްޢިއްޔާގެ ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު)T/2007/83/34 :

މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ:
ޝރީފު (މއ .ބިންކޮޅު  /މާލެ) (ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު )A325821
ަ
މި މައްސަލައަކީ ޢަލީ
 26މާރިޗު  2017އިން ފެށިގެން ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއާ ދެމެދު ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން،
ޤމު އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް ،ޢަލީ
އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި ސީނިއަރ ޕްރޮޖެކްޓް ކޯޑިނޭޓަރގެ މަ ާ
ޞތެއް ތަނަވަސްވުމުން އެކަމުގެ
ޝން ފޮރ ޑިމޮކްރަސީއިން ވަޒީފާގެ ފުރު ަ
ޝރީފަށް ވެސްޓްމިންސްޓަރ ފައުންޑޭ ަ
ަ
ޞކުރުމުން ،ދެފަރާތުގެ ދެމެދު
މަޢުލޫމާތު ޓްރާސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ ބައެއް އިސް ވެރިންނާއި އަނގަބަހުން ޙިއް ާ
ޤނޫނު ނަންބަރު
ޝރީފަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދީާ ،
ަ
ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށް ޢަލީ
ޞަފްޙާ  45ގެ 1
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ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއަށް ރައްދުވާގޮތަށް
މައްސަލަ ނަންބަރު242/VTR/2019 :

ޢަލީ ޝަރީފު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

ޝރީފު އަހަރީ
ަ
ޤނޫނު) ގެ  41ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރާ ޚިލާފަށް ،ޢަލީ
( 2/2008ވަޒީފާއާބެހޭ ާ
ޝވަރާކުރުމެއް ނެތި ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން
ޝރީފާ މަ ް
ަ
ޗުއްޓީ ނަގާނެ ތާރީޚާއި މުއްދަތު ،ޢަލީ
ޝރީފާ އެއް
ަ
ޝރީފަށް އަހަރީ ޗުއްޓީ ދިނުމުގައާއި ވަޒީފާގެ މާޙައުލުގައި ،ޢަލީ
ަ
ކަނޑައަޅާފައިވާތީއާއި ،ޢަލީ
ޝރީފާ ދެމެދު ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅެ ،ވަޒީފާގެ
ަ
ގިންތިއެއްގައި މަސްކަތްކުރަމުންދިޔަ އެހެން މުވައްޒަފުންނާ ޢަލީ
ޝރީފާމެދު ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއިން ޢަމަލުކޮށްފައިވާތީއާއި،
ަ
ޒިންމާތައް އުފުލުމަށް ދަތިވާނޭ ފަދައިން ޢަލީ
ޞތަށް ހީނަރުކަން ލިބޭނެ
ޝން ފޮރ ޑިމޮކްރަސީއިން ފަހިވި ވަޒީފާގެ ފުރު ަ
ޝރީފަށް ވެސްޓްމިންސްޓަރ ފައުންޑޭ ަ
ަ
ޢަލީ
ޞދާއި ނިޔަތުގައި ،ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ
ޤ ް
ޞއްވުރެއް އުފެއްދުމުގެ ަ
ޝރީފާ މެދު ނުބައި ތަ ަ
ަ
މަގުން ޢަލީ
ޝން ފޮރ ޑިމޮކްރަސީގެ އިސް ފަރާތަކާ
ފަރާތުން އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ އިސް މުވައްޒަފަކު ވެސްޓްމިންސްޓަރ ފައުންޑޭ ަ
ޝރީފުގެ ފަރާތުން
ަ
މުޢާމަލާތުކޮށްފައިވާތީއާއި ،އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ކަންކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް އެދި ޢަލީ
ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ ބޯޑަށް ހުށަހެޅިނަމަވެސް ޖަވާބެއް ލިބިފައިނުވާތީއާއި ،އެކަންކަމަށް ޙައްލެއް ހޯދުމަށް
ޝރީފުގެ ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި ނަންބަރު  163/VTR/2019މައްސަލައިގައި
ަ
ޢަލީ
ޝރީފަށް ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި
ަ
ނިމުމަކަށް ވާސިލުނުވެވެނީސް ،ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ޢަލީ
ކުރިމަތިކުރުވި ދަތިތަކާއި ގޮންޖެހުންތަކުގެ ސަބަބުން ،ވަޒީފާ އަދާކުރުންމަތީ ދެމިހުރެވެން ނެތުމުން މަޖުބޫރުވެގެން
ޝރީފާ
ަ
ޝން ފޮރ ޑިމޮކްރަސީއަށް ޢަލީ
އަމިއްލައަށް ވަޒީފާއިން ވަކިވާންޖެހިފައިވާތީއާއި ،ވެސްޓްމިންސްޓަރ ފައުންޑޭ ަ
ގުޅޭގޮތުން ރިފަރެންސް ދިނުމުގައި ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ސަބަބުން ޢަލީ
ޝރީފާމެދު ތަފާތުކުރުން
ަ
ޞތު ގެއްލިފައިވާތީ ،ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއިން ޢަލީ
ޝރީފަށް ލިބުނު ވަޒީފާގެ ފުރު ަ
ަ
ގެންގުޅެފައިވާކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި ،އެކަމުގެ ބަދަލު ނަގައިދިނުމަށާއި ،އެފަދައިން ތަފާތުކުރުން ނުގެންގުޅުމަށް
ޓްރާންސްޕޭރަންސީ

މޯލްޑިވްސްގެ

މައްޗަށް

އަމުރުކޮށްދިނުމަށާއި،

ޢަލީ

ޝރީފު
ަ

ވަޒީފާއިން

ވަކިވެފައިވަނީ

ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ ޢަމަލުތައް ހުރިގޮތުގެ ސަބަބުން މަޖުބޫރީ ޙާލަތެއްގައިކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،
ޝރީފަކީ އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާ
ަ
ޝރީފު އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާ ރުޖޫޢަކޮށްދިނުމަށާއި ،ޢަލީ
ަ
ޢަލީ
ޝރީފު ވަޒީފާއިން ވަކިވާންޖެހުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން ،އަލުން އަނބުރާ ވަޒީފާއަށް
ަ
ފަރާތެއްކަމަށް ނުބެލުމަށާއި ،ޢަލީ
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ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއަށް ރައްދުވާގޮތަށް
މައްސަލަ ނަންބަރު242/VTR/2019 :

ޢަލީ ޝަރީފު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

ޝރީފަށް
ަ
ރުޖޫޢަކުރެވޭ ތާރީޚުގެ ނިޔަލަށް ،ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ދިނުމަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށާއި ،ޢަލީ
ޞތު ގެއްލިފައިވަނީ ޓްރާންސްޕޭރަންސީ
ޝން ފޮރ ޑިމޮކްރަސީއިން ލިބުނު ވަޒީފާގެ ފުރު ަ
ވެސްޓްމިންސްޓަރ ފައުންޑޭ ަ
ޞތު ގެއްލުމުގެ ބަދަލެއްގެ
މޯލްޑިވްސްގެ ސަބަބުންކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި ،އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ވަޒީފާގެ ފުރު ަ
ޝރީފަށް ހުށަހެޅި ވަޒީފާގެ އެއްވަރު އުޖޫރައެއް
ަ
ޝން ފޮރ ޑިމޮކްރަސީއިން ޢަލީ
ގޮތުގައި ،ވެސްޓްމިންސްޓަރ ފައުންޑޭ ަ
އެ

ޞތުގެ
ފުރު ަ

މުއްދަތަށް،

ޓްރާންސްޕޭރަންސީ

މޯލްޑިވްސްގެ

ފަރާތުން

ޢަލީ

ޝރީފަށް
ަ

ދޭންޖެހޭކަމަށް

ޝރީފުގެ ފަރާތުން ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއަށް ރައްދުވާގޮތަށް  28އޮކްޓޫބަރު
ަ
ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އެދި ،ޢަލީ
 2019ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

މެންބަރުންގެ ރައުޔު
ފާޠިމަތު މަހީރާ މުޙައްމަދުގެ ރައުޔު
މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން:
ޝރިފު (މއ .ބިންކޮޅު  /މާލެ) (ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު
ަ
 .1މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްކަމުގައިވާ ޢަލީ
ނަންބަރު ( ) A325821މީގެ ފަހުން 'މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް' ކަމުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފަރާތް) ވަޒީފާއާބެހޭ
ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
.1.1

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ،އެފަރާތަކީ  26މާރިޗު  2017އިން ފެށިގެން
ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް އާ ދެމެދު ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ،ސީނިއަރ
ޤމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރަމުންދިޔަ މުވައްޒަފެއްކަމަށެވެ .އަދި ޓްރާންސްޕޭރަންސީ
ޕްރޮޖެކްޓް ކޯޑިނޭޓަރގެ މަ ާ
މޯލްޑިވްސްގެ ދާއިމީ ވަޒީފާގައި މެދުނުކެނޑި ( 05ފަހެއް) އަހަރެއްހާ ދުވަސް ހޭދަކޮށްފައިވާނޭކަމުގައި
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
ޞަފްޙާ  45ގެ 3
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ .ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives
ވެބްސައިޓް | Website: www.employmenttribunal.gov.mv :ފެކްސް | Fax: 3308774 :ފޯންPhone: 3307701 :

ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއަށް ރައްދުވާގޮތަށް
ޢަލީ ޝަރީފު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

.1.2

މައްސަލަ ނަންބަރު242/VTR/2019 :

ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ މުވައްޒަފެއް ގޮތުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި
ޝން ފޮރ ޑިމޮކްރަސީ' އެވެ ކިޔާ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ވަޒީފާގެ
ފަރާތަށް 'ވެސްޓްމިންސްޓަރ ފައުންޑޭ ަ
ޞތެއް ލިބިފައިވެއެވެ .މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ،އިސްވެދެންނެވުނު ވަޒީފާގެ
ފުރު ަ
ޞތު ލިބުނުކަމުގެ ޚަބަރު ،ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ މަރިޔަމް
ފުރު ަ
ޝދާ  17ޖުލައި  2019ގައި
ޝންސް އެންޑް އެޑްވޮކަސީ މެނޭޖަރ އައިމަން ރަ ީ
ޝއުނާއާއި ކޮމިއުނިކޭ ަ
ި
ޞކުރުމާ ގުޅިގެން ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް އަނގަބަހުން ނޯޓިސް ދިންކަމަށް
ޙިއް ާ
ބަލައި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާކަމުގެ ނޯޓިސް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް  18ޖުލައި
 2019ގައި އަންގާފައިވާކަމަށެވެ .އަދި މި އީމެއިލްގައި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އަހަރީ ޗުއްޓީ
ފެށޭނެ ދުވަހާއި ،އަދާކުރާ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ހަވާލުކުރަންވީ ދުވަހުގެ އިތުރުން ،މަސައްކަތަށް
ނުކުންނަންވީ އެންމެ ފަހު ދުވަހަކީ ކޮބައިކަން ކަނޑައަޅައި އަންގާފައިވާކަމަށެވެ .އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި
ފަރާތަށް މިފަދައިން އެންގުމުގެ އިތުރުން ،ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ އެހެން މުވައްޒަފުންނަށްވެސް
އެކަން އަންގައި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ނުހިމެނޭ ގޮތަށް އެހެން ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް
އީމެއިލްކޮށްފައިވާކަމަށެވެ.

.1.3

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވެސްޓްމިންސްޓަރ
ޞތެއް ހުށަހެޅިކަން ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ
ޝން ފޮރ ޑިމޮކްރަސީއިން ވަޒީފާގެ ފުރު ަ
ފައުންޑޭ ަ
ޞކޮށްފައިވަނީ ،ވަޒީފާއިން ވަކިވުމުގެ
އިސް ދެ މުވައްޒަފަކާ  17ޖުލައި  2019ގައި އަނގަބަހުން ޙިއް ާ
ނޯޓިސް

ދިނުމުގެ

ނިޔަތެއް

ނެތި،

ހެޔޮނިޔަތުގައިކަމަށެވެ.

އަދި

އެ

މަޢުލޫމާތު

އަނގަބަހުން

ޞކުރުމުން ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް ނޯޓިސް ދިނީކަމަށް ބަލައި ،މައްސަލަ
ޙިއް ާ
ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދީފައިވަނީ ،ދެފަރާތުގެ ދެމެދު ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ
އެއްބަސްވުމުގެ  11ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށްކަމަށެވެ .އެގޮތުން ،އެ މާއްދާގައި ވަޒީފާއިން އަމިއްލައަށް
ވަކިވެވިދާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ލިޔުމުން ނޯޓިސް ދިނުމަށްފަހުކަމަށެވެ.
ޞަފްޙާ  45ގެ 4
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ .ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives
ވެބްސައިޓް | Website: www.employmenttribunal.gov.mv :ފެކްސް | Fax: 3308774 :ފޯންPhone: 3307701 :

ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއަށް ރައްދުވާގޮތަށް
ޢަލީ ޝަރީފު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

.1.4

މައްސަލަ ނަންބަރު242/VTR/2019 :

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އަހަރީ ޗުއްޓީ ފެށޭނެ ދުވަހާއި ،އަދާކުރާ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް
ހަވާލުކުރަންވީ ދުވަހުގެ އިތުރުން ،މަސައްކަތަށް ނުކުންނަންވީ އެންމެ ފަހު ދުވަސް ޓްރާންސްޕޭރަންސީ
ޝވަރާކުރުމެއް ނެތިކަމުގައި
މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ މަ ް
މައްސަލަ

ހުށަހެޅި

ފަރާތުން

ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

އަދި

މަސައްކަތް

ހޭންޑް

އޯވަރ

ކުރުމަށް

ޞތެއް ނޫންކަމަށާއި ،ވަޒީފާ
ޤނޫނީގޮތުން އެފަރާތަށް ލިބިގެންވާ ފުރު ަ
މަޖުބޫރުކުރަމުންދާތީ ،އެއީ ާ
ޝން ފޮރ ޑިމޮކްރަސީގެ ވަޒީފާއަކީ
ދޫކޮށްލުމަށް މަޖުބޫރު ނުކުރެވޭނެކަމަށާއި ،ވެސްޓްމިންސްޓަރ ފައުންޑޭ ަ
ރަސްމީގޮތުން ލިޔެކިޔުމުން ހަމަޖެހިފައިވާ ވަޒީފާއެއް ނޫންކަމަށާއި ،އެ ވަޒީފާ ހަމަޖެހި ،އެ ވަޒީފާ
ޤބޫލުކޮށްފިނަމަ ،ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއާއި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ދެމެދު ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ
ަ
ޞކުރާނެކަމަށް،
އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހަމަތަކާއި އިޖުރާއަތުތަކުގެ ދަށުން އެކަން ޙިއް ާ
ޝންސް އެންޑް އެޑްވޮކަސީ މެނޭޖަރ ގާތު އަނގަބަހުން
ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ ކޮމިއުނިކޭ ަ
ދަންނާވާފައިވާނެކަމުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
.1.5

އެހެންނަމަވެސް ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މެނޭޖްކުރަމުންދިޔަ ޕްރޮޖެކްޓުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން
އަދާކުރަމުންދިޔަ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ބަރީޢަކޮށް ،އެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އެހެން
ފަރާތަކާ ޙަވާލުކޮށް އޮފީހުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް އަންގާފައިވާކަމުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން
ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ނޯޓިސް ފެށޭ ތާރީޚާއި،
އަހަރީ ޗުއްޓީ ނަގާނެ ތާރީޚާއި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ޙަވާލުކުރާނެ
ތާރީޚާއި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އޮފީހުގެ މަސައްކަތަށް ނުކުންނާނެ އެންމެ ފަހު ދުވަސް އަންގައި
އޮފީހުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް އީމެއިލްކޮށްފައިވާކަމަށާއި ،އެހެންނަމަވެސް އެ އީމެއިލްގައި މައްސަލަ
ހުށަހެޅި ފަރާތް ބައިވެރިކޮށްފައިނުވާކަމުގައިވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
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މައްސަލަ ނަންބަރު242/VTR/2019 :

ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ ޢަމަލުތަކަށް ބަލާއިރު ،ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މައްސަލަ
ޤ ލިބިގެންވާ ،ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ 11.1
ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ކުރުމުގެ ޙައް ު
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންވެގެންވާ ވަޒީފާއިން ވަކިވުމުގެ ނޯޓިސް ދިނުމާއި ،ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ  9ވަނަ
ޤތަކަށް ޓްރާންސްޕޭރަންސީ
މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ އަހަރީ ޗުއްޓީ ނަގާނެ ދުވަސް ކަނޑައެޅުން ފަދަ ޙައް ު
މޯލްޑިވްސްއިން އަރައިގަނެފައިވާކަމުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި މައްސަލަ
ޝވަރާކުރުމެއް ނެތި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އަހަރީ ޗުއްޓީ ފެށޭނެ ތާރީޚު
ހުށަހެޅި ފަރާތާ މަ ް
ޤނޫނު ނަންބަރު ( 2/2008ވަޒީފާއާބެހޭ
ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއިން އަމިއްލައަށް ކަނޑައަޅުމަކީާ ،
ޤނޫނު) ގެ  41ވަނަ މާއްދާގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރާ ޚިލާފަށް އެ ޖަމްޢިއްޔާއިން ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށާއި،
ާ
ޤނޫނުގެ  5ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ
އަދި އެކަމަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ ާ
ޤތަކަށް އުނިކަން ލިބޭގޮތަށް ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ
އަސާސީ ޙައް ު
ޢަމަލުތަކެއްކަމުގައިވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ،ވަޒީފާއިން
ޝވަރާކުރުމެއް ނެތި ،މައްސަލަ
ވަކިވުމަށް ނޯޓިސް ދީފައިނުވަނީސް ،އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މަ ް
ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ރުހުމަކާ ނުލައި ،އަހަރީ ޗުއްޓީ ނަގާނެ ދުވަސް ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއިން
އަމިއްލައަށް ކަނޑައެޅުމާއި ،ކުރާ މަސައްކަތް އެހެން ފަރާތަކަށް ޙަވާލުކުރަން އެންގުމާއި ،ވަޒީފާއަށް
ޤނޫނުގެ  2ވަނަ ބާބުގައިވާ އަސާސީ
ނުކުންނަންވީ އެންމެ ފަހުދުވަސް އެންގުމަކީ ،ވަޒީފާއާބެހޭ ާ
ޞލުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ،މަޖުބޫރުން މަސައްކަތްކުރުވުން މަނާކުރުމުގެ އަސާސާއި ޚިލާފަށް އެ
އު ޫ
ޤނޫނުގެ  3ވަނަ ނަންބަރުގެ (ނ) ގައިވާ ފަދައިން މަޖުބޫރުން މަސައްކަތްކުރުވުންކަމަށް ދެކޭކަމުގައިވެސް
ާ
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާންކުރެވެއެވެ.

.1.7

އަދި ހަމަ އެހެންމެ ،އެއް ގިންތިއެއްގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ އެހެން މުވައްޒަފުންނާއި މައްސަލަ
ޤނޫނު ނަންބަރު ( 2/2008ވަޒީފާއާބެހޭ
ހުށަހެޅި ފަރާތާމެދު ވަކި ގޮތަކަށް ޢަމަލުކޮށް ،ތަފާތުކުރުމަކީ ާ
ޤނޫނު) ގެ  4ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ޚިލާފުކަމެއްކަމުގައިވާއިރު ،އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ާ
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ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއަށް ރައްދުވާގޮތަށް
މައްސަލަ ނަންބަރު242/VTR/2019 :

ޢަލީ ޝަރީފު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

ޤތަކުގެ ތެރޭގައި ،ވަޒީފާއާގުޅޭގޮތުން
ޤނޫނުއަސާސީގެ  37ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ހިމަނާފައިވާ ޙައް ު
ާ
ޤ ލިބިދީފައިވާއިރު،
ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ހަމަހަމަކަމާއެކު މުޢާމަލާތުކުރުމުގެ ޙައް ު

ޓްރާންސްޕޭރަންސީ

ޤން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މަޙްރޫމްކޮށްފައިކަމަށާއި،
މޯލްޑިވްސްއިން ވަނީ އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ޙައް ު
ޞތު ލިބިދީފައި އޮތް އޮތުން
އެގޮތުން ،ލިޔުމުން ނޯޓިސްދީ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން އުވާލުމުގެ ފުރު ަ
އެއްފަރާތްކޮށް ،ވަޒީފާގެ ފުރުސަތެއް ފަހިވިކަމުގެ ވާހަކަ އަނގަބަހުން ހިއްސާކުރިކުރުން އެއީ ވަޒިފާއިން
ވަކިވުމަށް ނޯޓިސް ދިނީކަމުގައި ބަލައި ،ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އެހެން ފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރަން އަންގައި،
ޗުއް ޓީ ދިނުމުގައި ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅެފައިވާކަމުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
ޞތެއް ފަހިވިކަން އެންގުމާއެކު ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާގެ
މީގެއިތުރުން ،ވަޒީފާގެ ފުރު ަ
މާޙައުލުން އެއްފަރާތްކޮށް ،ވަޒީފާގެ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމަށް އެކަށޭނަ ނޫން މާޙައުލެއް އުފައްދައި،
ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް މަޖުބޫރުކޮށްފައިވާކަމުގައިވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
.1.8

ދެމެދު

ދެފަރާތުގެ

ވަޒީފާގެ

ވެފައިވާ

ޚިލާފަށް

އެއްބަސްވުމާ

ޓްރާންސްޕޭރަންސީ

މޯލްޑިވްސްއިން

ޢަމަލުކުރަމުންދާތީ ،އެކަން އެފަ ދައިން ނުކުރުމަށް ތަކުރާރުކޮށް އެދިފައިވާނެކަމަށާއި ،އެގޮތުން ،ކުރެވުނު
މަސައްކަތުންވެސް ޙައްލެއް ލިބިފައިނުވާތީ ،ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ ބޯޑުގެ ޗެއަރމަންއަށްވެސް
ދަންނަވާފައިވާނޭކަމަށާއި ،އަދި އެކަންކަމަށް ޙައްލެއް ހޯދުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ
ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި ނަންބަރު  163/VTR/2019މައްސަލައިގައި ނިމުމަކަށް ވާސިލުނުވެވެނީސް،
މައްސަލަ

ހުށަހެޅި

ފަރާތަށް

ޓްރާންސްޕޭރަންސީ

މޯލްޑިވްސްގެ

ފަރާތުން

ވަޒީފާ

އަދާކުރުމުގައި

ކުރިމަތިކުރުވި ދަތިތަކާއި ގޮންޖެހުންތަކުގެ ސަބަބުން ،ވަޒީފާ އަދާކުރުންމަތީ ދެމިހުރެވެން ނެތުމުން
މަޖުބޫރުވެގެން އަމިއްލައަށް ވަޒީފާއިން ވަކިވާންޖެހިފައިވާކަމަށާއި ،އެގޮތުން  30ސެޕްޓެންބަރު 2019
ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވެސްގެ ވަޒީފާ ދޫކޮށްލާފައިވާނެކަމަށާއި،
ޤނޫނު ނަންބަރު ( 2/2008ވަޒީފާއާބެހޭ
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިވި ވަކިވުމަކީާ ،
ޤނޫނު)
ާ

ގެ

26

ވަނަ

މާއްދާއާއި،

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ހައިކޯޓުގެ

ނަންބަރު

2018/HC-A/397
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ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއަށް ރައްދުވާގޮތަށް
މައްސަލަ ނަންބަރު242/VTR/2019 :

ޢަލީ ޝަރީފު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

ޟއްޔާގައި ބަޔާންކުރާފަދަ ކޮންސްޓްރަކްޓިވް ޑިސްމިސަލް ) (constructive dismissalއެއްކަމުގައި
ޤ ި
ަ
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
.1.9

އިސްވެ ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ އިތުރުން ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވެސްޓްމިންސްޓަރ
ފޮރ

ޝން
ފައުންޑޭ ަ

ހުށަހެޅި

ޑިމޮކްރަސީއިން

ވަޒީފާގެ

ޞތު
ފުރު ަ

އެފަރާތުން

އަނބުރާ

ގެންގޮސްފައިވާކަމަށާއި ،އެފަދައިން ނިންމާފައިވަނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ގުޅޭގޮތުން ލިބުނު
ރެފަރެންސްތަކަށް

ބެލުމަށްފަހުކަމަށާއި،

ހުށަހެޅި

މައްސަލަ

ފަރާތާ

ގުޅޭގޮތުން

ވެސްޓްމިންސްޓަރ

ޝން ފޮރ ޑިމޮކްރަސީއަށް ރެފަރެންސް ދީފައިވަނީ ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވެސްއާއި އިތުރު
ފައުންޑޭ ަ
އެހެން ފަރާތަކުންކަމުގައި ވާއިރު ،ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއިން ދިން ރެފަރެންސް މައްސަލަ
ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނުލިބުނު ނަމަވެސް ،ދެވަނަ ފަރާތުން ދިން ރެފަރެންސް ލިބިފައިވާކަމަށާއި ،އެފަރާތުން
ދީފައިވަނީ

ރަނގަޅު

ރެފަރެންސްއެއްކަމަށާއި،

މައްސަލަ

ހުށަހެޅި

ފަރާތަށް

ވެސްޓްމިންސްޓަރ

ޞތަށް ހީނަރުކަން ލިބޭނެ މަގުން ،މައްސަލަ
ޝން ފޮރ ޑިމޮކްރަސީއިން ފަހިވި ވަޒީފާގެ ފުރު ަ
ފައުންޑޭ ަ
ޞދާއި ނިޔަތުގައި ،ޓްރާންސްޕޭރަންސީ
ޤ ް
ޞއްވުރެއް އުފެއްދުމުގެ ަ
ހުށަހެޅި ފަރާތާމެދު ނުބައި ތަ ަ
ޝން ފޮރ
މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ އިސް މުވައްޒަފަކު ވެސްޓްމިންސްޓަރ ފައުންޑޭ ަ
ޝން ފޮރ
ޑިމޮކްރަސީގެ އިސް ފަރާތަކާ މުޢާމަލާތުކޮށްފައިވާކަމަށާއި ،ވެސްޓްމިންސްޓަރ ފައުންޑޭ ަ
ޞތު ގެއްލިފައިވަނީ ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި
ޑިމޮކްރަސީއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފަހިވި ވަޒީފާގެ ފުރު ަ
ޝން ފޮރ ޑިމޮކްރަސީއަށް ރިފަރެންސް ދިނުމުގައި
ފަރާތާ ގުޅޭގޮތުން ވެސްޓްމިންސްޓަރ ފައުންޑޭ ަ
ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ސަބަބުންކަމުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި
ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
 .2މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ ،ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާމެދު
ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅެފައިވާކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި ،އެކަމުގެ ބަދަލު ނަގައިދިނުމަށާއި ،އެފަދައިން ތަފާތުކުރުން
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ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއަށް ރައްދުވާގޮތަށް
މައްސަލަ ނަންބަރު242/VTR/2019 :

ޢަލީ ޝަރީފު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

ނުގެންގުޅުމަށް ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށާއި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް
ވަޒީފާއިން

ވަކިވެފައިވަނީ

ޓްރާންސްޕޭރަންސީ

މޯލްޑިވްސްގެ

ޢަމަލުތައް

ހުރިގޮތުގެ

ސަބަބުން

މަޖުބޫރީ

ޙާލަތެއްގައިކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާ ރުޖޫޢަކޮށްދިނުމަށާއި،
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާ ފަރާތެއްކަމަށް ނުބެލުމަށާއި ،މައްސަލަ
ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިވާންޖެހުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން ،އަލުން އަނބުރާ ވަޒީފާއަށް ރުޖޫޢަކުރެވޭ ތާރީޚުގެ
ނިޔަލަށް ،ލިބެންޖެހޭ މު ސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ދިނުމަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށާއި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް
ވެސްޓްމިންސްޓަރ

ޝން
ފައުންޑޭ ަ

ފޮރ

ޑިމޮކްރަސީއިން

ލިބުނު

ވަޒީފާގެ

ޞތު
ފުރު ަ

ގެއްލިފައިވަނީ

ޞތު
ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ ސަބަބުންކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި ،އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ވަޒީފާގެ ފުރު ަ
ޝން ފޮރ ޑިމޮކްރަސީއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް
ގެއްލުމުގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ،ވެސްޓްމިންސްޓަރ ފައުންޑޭ ަ
ޞތުގެ މުއްދަތަށް ،ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން
ހުށަހެޅި ވަޒީފާގެ އެއްވަރު އުޖޫރައެއް އެ ފުރު ަ
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށެވެ.
ޝކުވާތަކަށް ރައްދު ދިނުމުގެ ގޮތުން ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން
ަ
 .3މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ
ހުށަހެޅި 'މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރުމުން އަންނަނިވި ކަންކަން
ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
.3.1

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއެކު ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއިން ކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކަކީ މައްސަލަ
ހުށަހެޅި ފަރާތާމެދު ނުބައި ނިޔަތުގައި ކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކެއް ނޫންކަމަށާއި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް
ވަޒީފާއިން

ވަކިކުރުމުގެ

ނޯޓިސް

ދީފައި

ނުވާނެކަމަށާއި،

މައްސަލަ

ހުށަހެޅި

ފަރާތަށް

ވަޒީފާގެ

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އުފުލުމަށް ދަތިވާނޭފަދައިން ޢަމަލުކޮށްފައިވެސް ނުވާނެކަމަށާއި ،އެހެންނަމަވެސް،
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަނީ ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވެސްގެ ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް އެދި 01
ޝން ނޯޓިސް ފޮނުވާފައިކަމަށާއި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ
ސެފްޓެންބަރު  2019ގައި ރެޒިގްނޭ ަ
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ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއަށް ރައްދުވާގޮތަށް
މައްސަލަ ނަންބަރު242/VTR/2019 :

ޢަލީ ޝަރީފު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

ޝން
ރެޒިގްނޭ ަ

ނޯޓިސް

ޤބޫލުކޮށް
ަ

އެފަރާތަށް

އެކަން

އަންގާފައިވާނެކަމުގައި

ޓްރާންސްޕޭރަންސީ

މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
.3.2

ދެފަރާތުގެ ދެމެދު ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން
ވަކިކުރުމަށް ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން
ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެފަދައިން ބުނަނީ 17 ،ޖުލައި  2019ގައި
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ،ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ އިސް ދެ ބޭފުޅުންނާ
ޝން ފޮރ ޑިމޮކްރަސީ އިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް
ބައްދަލުކޮށް ،ވެސްޓްމިންސްޓަރ ފައުންޑޭ ަ
ވަޒީފާއެއް ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް ބުނެ ،އަދި ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ ވަޒީފާއިން ވަކިވާނެ ތާރީޚު
ޝވަރާކުރެވުނު ބައްދަލުވުމަށް ފަހު ،ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއިން ވަޒީފާގެ ނޯޓިސް ދިނުމަށް
މަ ް
ފެންނަ ގޮތާމެދު އީމެއިލްކުރުމުންކަމަށާއި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  18ޖުލައި  2019ގައި
ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއިން ފޮނުވާފައިވާ އީމެއިލްއަކީ 17 ،ޖުލައި  2019ގައި ބޭއްވުނު
ބައްދަލުވުމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ފޮނުވާފައިވާ އީމެއިލްއެއްކަމަށާއި ،އެ އީމެއިލް ފޮނުވުމުން ،މައްސަލަ
ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވަޒީފާގެ ނޯޓިސް ދިނީކަމަށް ބަލައި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޓްރާންސްޕޭރަންސީ
މޯލްޑިވްސްގެ މެނޭޖްމަންޓާ މުޢާމަލާތްކުރުން މުޅިން ހުއްޓާލާފައިވާކަމަށް ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ
ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް
ވަޒީފާގެ

ނޯޓިސް

ނުދޭކަން

އީމެއިލްކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި،

ސާފުކޮށްދީ،
މީގެ

އިތުރުން،

ޝވަރާއަށް
މަ ް
މައްސަލަ

ދައުވަތުދީ
ހުށަހެޅި

25

ފަރާތް

ޖުލައި
ވަޒީފާއިން

2019

ގައި

ވަކިކުރުމަށް

ނޯޓިސްދިނީކަމަށް އެފަރާތުން ދެކޭ ދެ އީމެއިލް (ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް އިން  18ޖުލައި 2019
ގައި ފޮނުވި ދެ އީމެއިލް) އަނބުރާ ގެންދިޔަކަން އަންގައި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  12އޮގަސްޓު
 2019ގައި އީމެއިލްކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި ،ދެންނެވުނު އީމެއިލްގައި ،ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއިން
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިންކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ދެކޭ
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ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއަށް ރައްދުވާގޮތަށް
މައްސަލަ ނަންބަރު242/VTR/2019 :

ޢަލީ ޝަރީފު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

ޞދަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް
ޤ ް
ދެ އީމެއިލް އަނބުރާ ގެންދިޔުމުގެ އިތުރުން ،އެ އީމެއިލްތަކުގެ މަ ް
ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސްދިނުން ނޫންކަމަށާއި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ ޓްރާންސްޕޭރަންސީ
މޯލްޑިވްސްގެ

ތަކުރާރުކޮށް

މުވައްޒަފެއްކަން

އެ

ބުނެފައިވާނެކަމުގައި

ޖަމްޢިއްޔާގެ

ފަރާތުން

ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
.3.3

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާގެ ޒިންމާ އެހެން ފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރިކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން
ބުނިނަމަވެސް ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެހެން ވަޒީފާއެއް ލިބުނުކަން އެންގުމުން އެފަރާތުން
އަދާކުރަމުންއައި

މަސައްކަތް

ހުއްޓުމަކަށް

ނުގެނެސް

ރޭވުމަކީ

ޓްރާންސްޕޭރަންސީ

މޯލްޑިވްސްގެ

ޒިންމާއެއްކަމަށާއި ،އެކަމަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އިސްތިއުފާ ދޭންވާއިރަށް
ޤމަށް އެހެން އެހެން ފަރާތެއް ހަމަޖައްސަން މަސައްކަތްކުރުމަކީ ޓްރާންސްޕޭރަންސީ
އެފަރާތުގެ މަ ާ
މޯލްޑިވްސްގެ ޒިންމާއެއްކަމަށާއި ،އެހެންނަމަވެސް ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާގައި ހޭދަކުރި
އެއްވެސް ވަގުތެއްގައި ،އެފަރާތުގެ ޒިންމާއާއި މަސައްކަތް އެހެން ފަރާތަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިނުވާނެކަމުގައި
ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
.3.4

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާމެދު ވަޒީފާގެ މާޙައުލުގައި ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅެފައިވާކަމަށް އެފަރާތުން
ބުނެފައިވީނަމަވެސް ،ތަފާތުކުރުމެއް ގެންގުޅެފައި ނުވާނެކަމަށާއި ،އެހެން މުވައްޒަފުންނާއި އެއްގޮތަށް،
ޤތަކާއި ޚިދުމަތްތައް ލިބިދީފައިވާނެކަމަށާއި ،އެގޮތުން ،ވަޒީފާ
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭ ޙައް ު
ޞލަތްތަކާއި ،އުޖޫރައާއި އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތައްވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް
އަދާކުރާ ތަނުގެ ވަ ީ
ވަޒީފާގެ

މުއްދަތުގައި

ލިބިދީފައިވާނެކަމުގައި

ޓްރާންސްޕޭރަންސީ

މޯލްޑިވްސްގެ

ފަރާތުން

ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
.3.5

ޤ
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އަހަރީ ޗުއްޓީ ނަގާނެ ދުވަހެއް އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ނިންމުމުގެ ޙައް ު
ނިގުޅައިގަނެ ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަހަރީ ޗުއްޓީ ނަގާނެ ދުވަސް ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއިން
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ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއަށް ރައްދުވާގޮތަށް
މައްސަލަ ނަންބަރު242/VTR/2019 :

ޢަލީ ޝަރީފު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

ކަނޑައަޅާފައިވާކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން
އެދިފައިވާ އެއްވެސް ޗުއްޓީއެއް ނުދީ ނުވާނެކަމަށާއި ،އެހެންނަމަވެސް ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން 29
ޖުލައި  2019އިން ފެށިގެން ( 4ހަތަރެއް) ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއަކަށް އެދި  28ޖުލައި  2019ގައި
އީމެއިލްކުރުމުން ،އެދުވަހުގެ މަސައްކަތް ގަޑީގައި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ކިބައިން ،މައްސަލަ
ފަރާތް

ހުށަހެޅި

ކުރިން

ޙަވާލުވެފައިވާ

ނިންމަން

މަސައްކަތް

އެދޭ

ސާފުކޮށްދިނުމަށް

ގޮތެއް

އެދިފައިވާނެކަމަށާއި ،އެހެންނަމަވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޖަވާބެއް ދީފައި ނުވާކަމަށާއި ،މައްސަލަ
ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޗުއްޓީއާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރަށް ވާހަކަދެއްކުމަށް އީމެއިލްއެއް ފޮނުވުމަކީ ޗުއްޓީއަށް
ޞލުން ،ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ ހުރިހާ މެނޭޖަރުންވެސް
ހުރަސްއެޅުން ނޫންކަމަށާއި ،ޢާންމު އު ޫ
ޗުއްޓީއެއް ދިނުމުގެ ކުރިން މުވައްޒަފުންގެ ކިބައިން މަސައްކަތާ ގުޅުންހުރި ސުވާލުކޮށް ،އެ މުވައްޒަފަކު
ޗުއްޓީގައި ހުންނަ ދުވަސްވަރު މަސައްކަތުގެ ޒިންމާ ނަގާނެ ފަރާތަކާއި އަދި ނިންމަންޖެހޭ މަސައްކަތާމެދު
ސުވާލުކުރެވޭކަމަށާއި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  05އޮގަސްޓު  2019ގައި 18 ،އޮގަސްޓު 2019
އިން

ފެށިގެން

09

(ނުވައެއް)

ޗުއްޓީއަކަށް

ދުވަހުގެ

އެދުމުން،

އެ

ޗުއްޓީވެސް

ހަމަޖައްސައިދީފައިވާނެކަމަށާއި ،އަދި މީގެ އިތުރުން 18 ،ޖުލައި  2019ގައި ފޮނުވާފައިވާ އީމެއިލްގައި
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޗުއްޓީ ނެގުމަށް މަޖުބޫރުކޮށްފައިވާކަމަށް އެފަރާތުން ބަޔާންކުރިނަމަވެސް ،އެއީ
ހަމައެކަނި

ޓްރާންސްޕޭރަންސީ

އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު އީމެއިލް

މޯލްޑިވްސްގެ

ފަރާތުން

 12އޮގަސްޓު 2019

ހުށަހެޅި
ގައި އަނބުރާ

ހުށަހެޅުމެއްކަމަށާއި،
ގެންގޮސްފައިވުމުން،

އަދި
އެ

ޤނޫނު
ހުށަހެޅުންވެސް އަނބުރާ ގެނެވުނީކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ،ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއިން ާ
ޤނޫނު) ގެ  41ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރާ
ނަންބަރު ( 2/2008ވަޒީފާއާބެހޭ ާ
ޚިލަފުވެފައި ނުވާނެކަމުގައި އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
.3.6

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އަމިއްލައަށް ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވަނީ ،ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް
އަދާކުރުމަށް ފަހި މާހައުލެއް ނެތުމާއެކު ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ކުރިމަތިކުރުވި ދަތިތަކާއި
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ވެބްސައިޓް | Website: www.employmenttribunal.gov.mv :ފެކްސް | Fax: 3308774 :ފޯންPhone: 3307701 :

ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއަށް ރައްދުވާގޮތަށް
މައްސަލަ ނަންބަރު242/VTR/2019 :

ޢަލީ ޝަރީފު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

ގޮންޖެހުންތަކުގެ ސަބަބުން ،ވަޒީފާ އަދާކުރުންމަތީ ދެމިހުރެވެން ނެތުމުން ،މަޖުބޫރުވެގެންކަމަށާއި ،އެއީ
ކޮންސްޓްރަކްޓީވް ޑިސްމިސަލްގެ ޙާލަތެއްކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާ ބުނުމަށް
ރައްދުދެމުން ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް
ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވަނީ ސުލްޙަވެރިކަމާއެކު ،އަދި އެފަރާތުގެ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައިކަމަށާއި ،އެއްވެސް
މަޖުބޫރީ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ނޫންކަމަށާއި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  30ސެޕްޓެންބަރު  2019އާ
ޤނޫނާ ނުވަތަ
ހަމައަށް ވަޒީފާއަށް ނުކުމެފައިވާކަމަށެވެ .މީގެ އިތުރުން ،ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ާ
ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ކަނޑައެޅިގެން ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރާނަމަ ،ވަޒީފާއަދާކުރާ ފަރާތުން ވަޒީފާދިން
ޤނޫނު)
ޤނޫނު ނަންބަރު ( 2/2008ވަޒީފާއާބެހޭ ާ
ޞތު ދޭންވާނެކަމަށް ާ
ފަރާތަށް އެކަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރު ަ
ގެ  26ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާއިރު ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  08އޮގަސްޓު  2019ގައި
ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ ޗެއަރޕަރސަންއަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއަކީ ،އިސްވެ ދެންނެވުނު
ޝކުވާތަކަށް
ަ
މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ 'ފުރުސަތު' ކަމަށް ބަލައިގަނެ ،ދެންނެވުނު ސިޓީގައި ހުށަހަޅާފައިވާ
ރިޢާޔަތްކޮށް ،ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން  12އޮގަސްޓު  2019ގައި ފިޔަވަޅު
އަޅާފައިވާނެކަމަށާއި ،އެގޮތުން ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށާއި ،އެހެން މުވައްޒަފުންނަށް 18 ،ޖުލައި
 2019ގައި ފޮނުވާފައިވާ އީމެއިލްތައް އަނބުރާ ގެންނަކަމަށް އަންގާފައިވާނެކަމަށާއި ،އޭގެ ނަތީޖާއަކަށް
ވާނީ ،އެ އީމެއިލްތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހާ ކަންކަން ބާޠިލުވުންކަމަށާއި ،އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު
އީމެއިލް އަނބުރާ ގެންދިޔަފަހުން ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުންވަނީ ،ވަޒީފާއަށް ނުކުމެ ،ޕްރޮޖެކްޓްތަކާ
ގުޅޭ މަސައްކަތްތައް ކޮށްފައިކަމަށާއި ،އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް އެދި 01
ޤނޫނުގެ  26ވަނަ މާއްދާގައި
ސެޕްޓެންބަރު  2019ގައި އީމެއިލް ފޮނުވިއިރުވެސް ،ވަޒީފާއާބެހޭ ާ
ޝކުވާއެއް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައި ނުވާކަމަށާއި،
ަ
ބަޔާންކުރާ ފަދައިން އެއްވެސް
އެހެންކަމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިވި ވަކިވުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު
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ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއަށް ރައްދުވާގޮތަށް
މައްސަލަ ނަންބަރު242/VTR/2019 :

ޢަލީ ޝަރީފު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

 2018/HC-A/397ގައި ބަޔާންކުރާ ކޮންސްޓްރަކްޓިވް ޑިސްމިސަލްއެއް ނޫންކަމުގައި ޓްރާސްޕޭރަންސީ
މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
.3.7

މައްސަލަ

ހުށަހެޅި

ޓްރާންސްޕޭރަންސީ

ފަރާތާމެދު

ނުބައި

މޯލްޑިވްސްއިން

ޞއްވުރެއް
ތަ ަ

މައްސަލަ

ހުށަހެޅި

އުފެއްދުމުގެ
ފަރާތާގުޅޭ

ޞދާއި
ޤ ް
ަ
ނުރަނގަޅު

ނިޔަތުގައި،
ރެފަރެންސްއެއް

ޝން ފޮރ ޑިމޮކްރަސީއަށް ފޮނުވައި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބުނު
ވެސްޓްމިންސްތަރ ފައުންޑޭ ަ
ޤނޫނު ނަންބަރު
ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ގެއްލުވާލާފައިވާކަމުގައި އެފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސްާ ،
ޤނޫނު) ގެ  24ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދޭންޖެހޭ ރެފަރެންސް ސިޓީ މައްސަލަ
( 2/2008ވަޒީފާއާބެހޭ ާ
ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދީފައިވާނެކަމަށާއި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އެދުމުގެ މަތިން ،ވެސްމިންސްޓަރ
ޤނޫނުގެ ތަރަހައިން ބޭރުން
ޝން ފޮރ ޑިމޮކްރަސީއަށް ދީފައިވާ ރެފަރެންސްއަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ ާ
ފައުންޑޭ ަ
އެދިފައިވާ ރެފަރެންސްއެއްކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ،އެ ރެފަރެންސްގެ ސަބަބުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް
ލިބުނު ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ގެއްލިފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި
ފަރާތުން އެދިފައިވީނަމަވެސް ،އެކަމުގެ މައްޗަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ގޮތެއް ނުނިންމޭނެކަމަށް
ޤބޫލުކުރާކަމުގައި ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ަ
 .4މި މައްސަލަ ރައްދުވި ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ ،އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ ފަރާތުން ކަންތައް
ޤނޫނާ އެއްގޮތަށްކަމަށާއި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް
ކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ާ
ދީފައިނުވާކަމަށާއި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިވި ވަކިވުމަކީ ކޮންސްޓްރަކްޓިވް ޑިސްމިސަލްގެ
ޙާލަތެއް

ނޫންކަމަށާއި،

ޓްރާންސްޕޭރަންސީ

މޯލްޑިވްސްއިން

މުވައްޒަފުންގެ

ދޭތެރޭ

ތަފާތުކުރުން

ޞއްވުރެއް އުފެދޭގޮތަށް ޓްރާންސްޕޭރަންސީ
ގެންގުޅެފައިނުވާކަމަށާއި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާމެދު ނުބައި ތަ ަ
ޤނޫނުގެ ތަރަހައިގެ ބޭރުން ރެފަރެންސްއެއްކަމުން
މޯލްޑިވްސްއިން ދީފައިވާކަމަށް ބުނާ ރެފަރެންސްއަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ ާ
އެކަމުގެ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދިނުމަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ނުނިންމޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅަދިނުމަށެވެ.
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ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއަށް ރައްދުވާގޮތަށް
މައްސަލަ ނަންބަރު242/VTR/2019 :

ޢަލީ ޝަރީފު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

 .5މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގައި އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއަށް އެހެން މުވައްޒަފަކު
ޤނޫނު ނަންބަރު ( 2/2008ވަޒީފާއާބެހޭ
ޢައްޔަންކުރެވިއްޖެނަމަ ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާ މޭރުމުން ާ
ޤނޫނު) ގެ  29ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ
ާ
ރުޖޫޢަކުރުމަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާ ޙާލަތުގައި އެ ނިންމުން ތަންފީޛުކުރުމަށް ހުރަސްއެޅި
ޟޢީގޮތުން
ޞތު އޮތްކަމުގައި ބަޔާންކޮށް ،މި މައްސަލާގައި މައު ޫ
ޤނޫނީ ބާރު ނެތިދިއުމުގެ ފުރު ަ
ނިންމުމުގެ ާ
ޞލުވުމުގެ ނިޔަލަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއަށް ތިންވަނަ އެހެން
ނިންމުމަކަށް ވާ ި
އެއްވެސް ފަރާތެއް ދާއިމީގޮތެއްގައި ޢައްޔަންނުކުރުމަށާއި ،އެފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރިއަށްދާނަމަ އެ މަސައްކަތްތައް
ވަގުތުން ވަގުތަށް ހުއްޓައިލުމަށާއި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާ މޭރުމުން އެފަރާތް ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ
ރުޖޫޢަކުރުމަށް

ވަޒީފާއާބެހޭ

ޓްރައިބިއުނަލުން

ނިންމާ

ޙާލަތުގައި

ވަޒީފާއާބެހޭ

ޓްރައިބިއުނަލުގެ

ނިންމުން

ޤނޫނީ ބާރު ގެއްލިދާފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ނުކުރުމަށް
ތަންފީޛުކުރުމަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ ނުވަތަ އެ ނިންމުމުގެ ާ
ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަގުތީ އަމުރަކަށް
އެދިފައިވެއެވެ .މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ނެރެދިނުމަށް އެދުނު މި ވަގުތީ އަމުރާ ގުޅިގެން ދެފަރާތުން ފާހަގަކުރި
ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާ ފަދައިން ވަގުތީ އަމުރެއް މި މައްސަލަ
ޞލު ،ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނަންބަރު
ކުރިއަށްދިޔަ މަރުޙަލާގައި ނެރެދީފައިވާނެއެވެ .މި ނިންމުމުގެ ތަފް ީ
' 200-VTR/VA/2019/36ވަގުތީ އަމުރަށް އެދުނު މައްސަލައިގައި ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމި ގޮތް' (10
ޑިސެންބަރު  )2019ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
ޞލުވުމަށްޓަކައި ،އަންނަނިވި ނުކުތާތަކާ ގުޅިގެން ގޮތެއް
 .6މި މައްސަލައިގައި ޢަދުލުވެރި ނިންމުމަކަށް ވާ ި
ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ.
.6.1

ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއިން  18ޖުލައި  2019ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށާއި ،އެ
ޖަމްޢިއްޔާގެ އެހެން މުވައްޒަފުންނަށް ފޮނުވާފައިވާ ދެ އީމެއިލްއަކީ ،ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއާއި
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ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއަށް ރައްދުވާގޮތަށް
މައްސަލަ ނަންބަރު242/VTR/2019 :

ޢަލީ ޝަރީފު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ދެމެދު ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށް ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް
ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ފޮނުވާފައިވާ ނޯޓިހެއްކަމުގައި ބަލާނެ ހަމައެއް އޮތްކަން ނުވަތަ ނެތްކަން؛
.6.2

ޞތެއް
ޝން ފޮރ ޑިމޮކްރަސީއިން ވަޒީފާގެ ފުރު ަ
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވެސްޓްމިންސްޓަރ ފައުންޑޭ ަ
ޞކުރުމަށްފަހު ،ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި
ފަހިވިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ޙިއް ާ
ފަރާތާއި އެހެން މުވައްޒަފުންނާ ދެމެދު ވަޒީފާގެ މާޙައުލުގައި ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅެފައިވާކަން ނުވަތަ
ނުވާކަން؛

.6.3

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިވި ވަކިވުމަކީ ،ކޮންސްޓްރަކްޓިވް ޑިސްމިސަލްއެއް ކަމުގައި
ކަނޑައަޅާނެ ހަމައެއް އޮތްކަން ނުވަތަ ނެތްކަން؛

.6.4

މައްސަލަ

ހުށަހެޅި

ފަރާތާ

ގުޅޭގޮތުން

ޓްރާންސްޕޭރަންސީ

މޯލްޑިވްސްއިން

ވެސްޓްމިންސްޓަރ

ޤނޫނު ނަންބަރު 2/2008
ޝން ފޮރ ޑިމޮކްރަސީއަށް ދީފައިވާ ރެފަރެންސް ސިޓީއަކީ ާ
ފައުންޑޭ ަ
ޤނޫނު) ގެ ތަރަހައިގެ ބޭރުން ދީފައިވާ ރެފަރެންސްއެއްތޯއާއި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް
(ވަޒިފާއާބެހޭ ާ
ވެސްޓްމިންސްޓަރ

ޝން
ފައުންޑޭ ަ

ފޮރ

ޑިމޮކްރަސީއިން

ފަހިވި

ވަޒީފާގެ

ޞތު
ފުރު ަ

އެފަރާތަށް

ޞއްވުރެއް
ގެއްލިފައިވަނީ ،ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާމެދު ނުބައި ތަ ަ
އުފެދޭގޮތަށް ރެފަރެންސް ދިނުމުގެ ސަބަބުންތޯއާއި ،އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ގެއްލުމުގެ
ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދިނުމަށް ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ
މައްޗަށް އަމުރުކުރާނެ ހަމައެއް އޮތްކަން ނުވަތަ ނެތްކަން.
 .7ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއިން  18ޖުލައި  2019ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށާއި ،އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ އެހެން
މުވައްޒަފުންނަށް ފޮނުވާފައިވާ ދެ އީމެއިލްއަކީ ،ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއާއި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ދެމެދު
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ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއަށް ރައްދުވާގޮތަށް
މައްސަލަ ނަންބަރު242/VTR/2019 :

ޢަލީ ޝަރީފު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށް ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ފޮނުވާފައިވާ
ނޯޓިހެއްކަމުގައި ބަލާނެ ހަމައެއް އޮތްތޯ ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
.7.1

މައްސަލަ

ހުށަހެޅި

ފަރާތުން

ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ،

މައްސަލަ

ހުށަހެޅި

ފަރާތް

ޓްރާންސްޕޭރަންސީ

މޯލްޑިވްސްގެ މުވައްޒަފެއް ގޮތުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް
ޞތެއް ހުށަހެޅުމުން ،އެކަން
ޝން ފޮރ ޑިމޮކްރަސީއިން ވަޒީފާގެ ފުރު ަ
ވެސްޓްމިންސްޓަރ ފައުންޑޭ ަ
ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ އިސް ދެ މުވައްޒަފަކާ  17ޖުލައި  2019ގައި އަނގަބަހުން
ޞކުރުމުން ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް އަނގަބަހުން ނޯޓިސް ދިންކަމަށް
ޙިއް ާ
ބަލައި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާކަމުގެ ނޯޓިސް އީމެއިލްގެ މެދުވެރިކޮށް  18ޖުލައި
 2019ގައި އަންގާފައިވާކަމަށެވެ .އަދި މި އީމެއިލްގައި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އަހަރީ ޗުއްޓީ
ފެށޭނެ ދުވަހާއި ،އަދާކުރާ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ހަވާލުކުރަންވީ ދުވަހުގެ އިތުރުން ،މަސައްކަތަށް
ނުކުންނަންވީ އެންމެ ފަހު ދުވަހަކީ ކޮބައިކަން ކަނޑައަޅައި އަންގާފައިވާކަމަށެވެ .އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި
ފަރާތަށް މިފަދައިން އެންގުމުގެ އިތުރުން ،ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ އެހެން މުވައްޒަފުންނަށްވެސް
އެކަން އަންގައި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ނުހިމެނޭ ގޮތަށް އެހެން ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ވަކިންވެސް
 18ޖުލައި  2019ގައި އީމެއިލްކޮށްފައިވާކަމަށެވެ.
.7.2

ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ބަޔާންކުރަނީ ،އިސްވެ ދެންނެވުނު އީމެއިލްތަކަކީ 17 ،ޖުލައި
 2019ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ،ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ އިސް
ޝން ފޮރ ޑިމޮކްރަސީ އިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި
ދެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކޮށް ،ވެސްޓްމިންސްޓަރ ފައުންޑޭ ަ
ފަރާތަށް ވަޒީފާއެއް ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް ބުނެ ،އަދި ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ ވަޒީފާއިން ވަކިވާނެ
ޝވަރާކުރެވުނު ބައްދަލުވުމަށް ފަހު ،ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއިން ވަޒީފާގެ ނޯޓިސް
ތާރީޚު މަ ް

ޞަފްޙާ  45ގެ 17
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ .ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives
ވެބްސައިޓް | Website: www.employmenttribunal.gov.mv :ފެކްސް | Fax: 3308774 :ފޯންPhone: 3307701 :

ްޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއަށް ރައްދުވާގޮތަށ
242/VTR/2019 :ުމައްސަލަ ނަންބަރ

ަޢަލީ ޝަރީފު ހުށަހެޅި މައްސަލ

ް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތ،ިދިނުމަށް ފެންނަ ގޮތް ބަޔާންކޮށް ފޮނުވާފައިވާ އީމެއިލްތަކެއް ކަމަށާއ
.ެވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ދީފައިވާ ނޯޓިސްއެއް ނޫންކަމަށެވ
ުޝން ފޮރ ޑިމޮކްރަސީއިން ވަޒީފާގެ ފުރުސަތ
ަ ޭމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވެސްޓްމިންސްޓަރ ފައުންޑ
ެ ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގ،ި ގައ2019 ި ޖުލައ17 ް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުނ،ްލިބުމާ ގުޅިގެނ
ްޝންސް އެންޑް އެޑްވޮކަސީ މެނޭޖަރ އައިމަނ
ަ ޭޝއުނާއާއި ކޮމިއުނިކ
ި
ްއެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ މަރިޔަމ
.ެޞކޮށްފައިވާކަން ދެފަރާތުގެ ބަހުން އެނގެން އޮވެއެވ
ާ ްޝދާ ބައްދަލުކޮށް އެކަން އަނގަބަހުން ޙިއ
ީ ަރ
ަ މައްސަލ،ުޝދ
ީ ަ ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއިން އައިމަން ރ،ުއިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ބައްދަލުވުމަށްފަހ
ި ގައި ފޮނުވާފައިވާ އީމެއިލްގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ އަންނަނިވ2019 ި ޖުލައ18 ްހުށަހެޅި ފަރާތަށ
.ެޢިބާރާތުންނެވ

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.

18 ެ ގ45 ާޞަފްޙ
ެ ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖ.ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ
Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives
Phone: 3307701 :ް | ފޯނFax: 3308774 :ް | ފެކްސWebsite: www.employmenttribunal.gov.mv :ްވެބްސައިޓ
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ްޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއަށް ރައްދުވާގޮތަށ
242/VTR/2019 :ުމައްސަލަ ނަންބަރ

ަޢަލީ ޝަރީފު ހުށަހެޅި މައްސަލ

Regards,
Aiman.

ް ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން މަރިޔަމ،ީއަދި އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު އީމެއިލްއާ ޙަވާލާދ
ިއީމެއިލްގައ

ާފޮނުވާފައިވ

ިގައ

2019

ިޖުލައ

18

ްފަރާތަށ

ިހުށަހެޅ

ަމައްސަލ

،ާޝއުނ
ި

.ެބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ އަންނަނިވި ޢިބާރާތުންނެވ

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

19 ެ ގ45 ާޞަފްޙ
ެ ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖ.ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ
Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives
Phone: 3307701 :ް | ފޯނFax: 3308774 :ް | ފެކްސWebsite: www.employmenttribunal.gov.mv :ްވެބްސައިޓ
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ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއަށް ރައްދުވާގޮތަށް
މައްސަލަ ނަންބަރު242/VTR/2019 :

ޢަލީ ޝަރީފު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

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

.7.5

ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ،އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ދެ އީމެއިލްއަކީ17 ،
ޖުލައި  2019ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ،ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ
ޝންސް އެންޑް އެޑްވޮކަސީ މެނޭޖަރ އައިމަން
ޝއުނާއާއި ކޮމިއުނިކޭ ަ
ި
އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ މަރިޔަމް
ޝން ފޮރ ޑިމޮކްރަސީ އިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި
ޝދާ ބައްދަލުކޮށް ،ވެސްޓްމިންސްޓަރ ފައުންޑޭ ަ
ރަ ީ
ފަރާތަށް ވަޒީފާއެއް ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް ބުނެ ،އަދި ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ ވަޒީފާއިން ވަކިވާނެ
ޝވަރާކުރެވުމަށް ފަހު ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް ނޯޓިސް ދިނުމަށް
ތާރީޚު މަ ް
ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއަށް ފެންނަ ގޮތް ބަޔާންކޮށް ފޮނުވާފައިވާ އީމެއިލްއެއްކަމަށެވެ .އަދި އެ
މުއްދަތުގައި

މައްސަލަ

ހުށަހެޅި

ފަރާތުން

އަހަރީ

ޗުއްޓީ

ނަގާނެ

ގޮތާމެދު

ޓްރާންސްޕޭރަންސީ

މޯލްޑިވްސްއިން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމެއްކަމަށެވެ .އެހެންނަމަވެސް ،ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ
ފަރާތުން ބުނެފައިވާ މި ބުނުމަށް ބުރަދަން ދެވެން ނެތް ސަބަބަކީ ،އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ދެ އީމެއިލް
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފޮނުވުމުގެ އިތުރުން ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާގެ އެންމެ ފަހު
ދުވަހަކީ

22

އޮގަސްޓު

2019

ކަމަށް

ބަޔާންކޮށް،

މައްސަލަ

ހުށަހެޅި

ފަރާތް

ޞަފްޙާ  45ގެ 20
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ .ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives
ވެބްސައިޓް | Website: www.employmenttribunal.gov.mv :ފެކްސް | Fax: 3308774 :ފޯންPhone: 3307701 :

ނުހިމަނައި،

ްޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއަށް ރައްދުވާގޮތަށ
242/VTR/2019 :ުމައްސަލަ ނަންބަރ

ަޢަލީ ޝަރީފު ހުށަހެޅި މައްސަލ

ި ގައ2019 ި ޖުލައ18 ަޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ އެހެން މުވައްޒަފުންނަށް ވެސް ހަމ
ަ މައްސަލ،ާޝއުނ
ި
ް ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް އިން މަރިޔަމ،ް އެގޮތުނ.ެއީމެއިލްކޮށްފައި ވުމެވ
ި ޖުލައ18 ް ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ އެހެން މުވައްޒަފުންނަށ،ްހުށަހެޅި ފަރާތް ނުހިމެނޭ ގޮތަށ
.ެ ގައި ފޮނުވާފައިވާ އީމެއިލްގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ އަންނަނިވި ޢިބާރާތުންނެވ2019

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

21 ެ ގ45 ާޞަފްޙ
ެ ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖ.ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ
Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives
Phone: 3307701 :ް | ފޯނFax: 3308774 :ް | ފެކްސWebsite: www.employmenttribunal.gov.mv :ްވެބްސައިޓ

ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއަށް ރައްދުވާގޮތަށް
މައްސަލަ ނަންބަރު242/VTR/2019 :

ޢަލީ ޝަރީފު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

conversation with him.
Thank
Shiu
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އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު އީމެއިލްއަށް ބެލުމުން ބުރަވެވެނީ ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެހެން ވަޒީފާއެއް
ލިބިފައިވާކަން އަނގަބަހުން އެންގުމާ ގުޅިގެން ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާގެ އެންމެ ފަހު ދުވަހަކީ
 22އޮގަސްޓު  2019ކަމަށް ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއިން ނިންމައި ،ޖަމްޢިއްޔާގެ އެހެން
މުވައްޒަފުންނަށް އަންގާފައިވާކަމުގައެވެ .އެހެނީ 22 ،އޮގަސްޓު  2019އަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ
ވަޒީފާގެ އެންމެ ފަހު ތާރީޚުކަމުގައި ބަޔާންކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޓްރާންސްޕޭރަންސީ
މޯލްޑިވްސްއިން  18ޖުލައި  2019ގައި އީމެއިލްކޮށްފައިވަނީ ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން
ވަކިވުމަށް ނޯޓިސް ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން އެ ޖަމްޢިއްޔާއަށް ފެންނަގޮތް ބަޔާންކޮށް ހުށަހެޅުމުގެ ގޮތުންކަމުގައި
ޤބޫލުކޮށް ،އެ ތާރީޚުގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްދިނުމަށް
ވާނަމަ ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެ ހުށަހެޅުން ަ
އެދިފައިނުވަނީސް 22 ،އޮގަސްޓު  2019އަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާގެ އެންމެ ފަހު
ދުވަސްކަމުގައި ބަޔާންކޮށް ޖަމްޢިއްޔާގެ އެހެން ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް އެކަން އަންގާފައި ނުވީހެވެ.
މައްސަލަ

ހުށަހެޅި

ފަރާތް

ވަޒީފާއިން

ވަކިވުމަށް

އެދި

ލިޔުމުން

ނޯޓިހެއް

ދީފައިނުވާއިރު،

ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއާއި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ދެމެދު ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ
 11ވަނަ މާއްދާއަށް ބެލުމުން ،މުވައްޒަފު ބޭނުންވެގެން ވަޒީފާއިން ވަކިވާ ޙާލަތުގައިވެސް ،ވަޒީފާއިން
ވަކިވުމަށް އެދި ލިޔުމުން ނޯޓިސް ދޭންވާނެކަން އެނގެން އޮވެއެވެ.

ޞަފްޙާ  45ގެ 22
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ .ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives
ވެބްސައިޓް | Website: www.employmenttribunal.gov.mv :ފެކްސް | Fax: 3308774 :ފޯންPhone: 3307701 :

ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއަށް ރައްދުވާގޮތަށް
ޢަލީ ޝަރީފު ހުށަހެޅި މައްސަލަ
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މައްސަލަ ނަންބަރު242/VTR/2019 :

އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވެސްޓްމިންސްޓަރ
ޝން ފޮރ ޑިމޮކްރަސީއިން ވަޒީފާގެ ފުރުސަތެއް ލިބުނުކަން އަނގަބަހުން އެންގުމާ ގުޅިގެން22 ،
ފައުންޑޭ ަ
އޮގަސްޓު  2019އަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާގެ އެންމެ ފަހު ދުވަސްކަމަށް ޓްރާންސްޕޭރަންސީ
މޯލްޑިވްސްއިން ނިންމައި ،އެކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށާއި އެހެން މުވައްޒަފުންނަށް  18ޖުލައި
 2019ގައި އަންގާފައިވާކަމާއި ،ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް އިން އެފަދައިން ނިންމާފައިވަނީ
ދެފަރާތުގެ ދެމެދު ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ  11ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށްކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ.

.7.8

ޞތެއް
ޝން ފޮރ ޑިމޮކްރަސީއިން ވަޒީފާގެ ފުރު ަ
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވެސްޓްމިންސްޓަރ ފައުންޑޭ ަ
ޞކުރުމާ ގުޅިގެން ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާގެ އެންމެ ފަހު
ހުށަހެޅިކަން އަނގަބަހުން ޙިއް ާ
ދުވަހަކީ  22އޮގަސްޓު  2019ކަމަށް ނިންމައި އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ފަދައިން ޓްރާންސްޕޭރަންސީ
މޯލްޑިވްސްއިން  18ޖުލައި  2019ގައި އީމެއިލް ކުރުމާ ގުޅިގެންނާއި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާމެދު
ވަޒީފާގެ މާޙައުލުގައި ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅެމުންދާތީއާއި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބުނު ވަޒީފާގެ
ޞތަށް ހީނަރުކަން ލިބޭގޮތަށް ،ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ އިސް މުވައްޒަފަކު ޢަމަލުކޮށްފައިވާތީ
ފުރު ަ
ޝކުވާ ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ ބޯޑަށް  08އޮގަސްޓު
ަ
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެކަމުގެ
ޝކުވާ މައްސަލަ
ަ
 2019ގައި ލިޔުމުން ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ .އަދި އިސްވެ ދެންނެވުނު ކަންތައްތަކުގެ
ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެންމެ ފުރަތަމަ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ  29ޖުލައި 2019
ގައެވެ.

ވަޒީފާއާބެހޭ

ޓްރައިބިއުނަލުން

އެ

މައްސަލަ

ކުރިއަށް

ގެންގޮސްފައިވަނީ

ނަންބަރު

 163/VTR/2019މައްސަލައިގެ ގޮތުގައެވެ .އިސްވެބަޔާންކުރުނު މައްސަލަ އަނބުރާ ގެންގޮސް
ޞލާޙުކުރުމަށްފަހު އަލުން ހުށަހެޅުމަށް ބޭނުންވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން 03
އި ް
އޮކްޓޫބަރު  2019ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިޔުމުން އެންގުމާ ގުޅިގެން ،ގަވާއިދު ނަންބަރު
( 2015/R-20ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދު  )2015ގެ  12ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަށް
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ްޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއަށް ރައްދުވާގޮތަށ
242/VTR/2019 :ުމައްސަލަ ނަންބަރ

ިގައ

2019

ުއޮކްޓޫބަރ

ަޢަލީ ޝަރީފު ހުށަހެޅި މައްސަލ

07

ްނުގެންދިއުމަށ

ްކުރިއަށ

ްއިތުރަށ

ަމައްސަލ

ެއ

،ްރިޢާޔަތްކޮށ

.ެކަނޑައަޅާފައިވެއެވ
2019 ި ޖުލައ18 ް ޓްރާންޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ އެހެން މުވައްޒަފުންނަށ،ިމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށާއ
ް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވަޒީފާއިނ،ުގައި ފޮނުވާފައިވާ އިސްވެ ދެންނެވުނު އީމެއިލްތަކަށްފަހ
ިވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ނުދޭކަމަށް ބަޔާންކޮށް ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅ
ް އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށ.ެފަރާތަށާއި ޖަމްޢިއްޔާގެ އެހެން މުވައްޒަފުންނަށް އީމެއިލްކޮށްފައިވެއެވ
ީ ޓްރާންސްޕޭރަންސ،ް ގައި ފޮނުވި ދެ އީމެއިލް އަނބުރާ ގެންދާކަމުގައި ބަޔާންކޮށ2019 ި ޖުލައ18
ިޝދް މައްސަލަ ހުށަހެޅ
ީ ަޝންސް މެނޭޖަރ އައިމަން ރ
ަ ޭމޯލްޑިވްސްގެ އެޑްވޮކަސީ އެންޑް ކޮމިއުނިކ
ީ މި އީމެއިލްގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނ.ެ ގައި އީމެއިލްއެއް ކޮށްފައިވެއެވ2019 ު އޮގަސްޓ12 ްފަރާތަށ
.ެއަންނަނިވި ޢިބާރާތުންނެވ

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..

24 ެ ގ45 ާޞަފްޙ
ެ ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖ.ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ
Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives
Phone: 3307701 :ް | ފޯނFax: 3308774 :ް | ފެކްސWebsite: www.employmenttribunal.gov.mv :ްވެބްސައިޓ

.7.9

ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއަށް ރައްދުވާގޮތަށް
މައްސަލަ ނަންބަރު242/VTR/2019 :

ޢަލީ ޝަރީފު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

 .7.10އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު އީމެއިލްއަކީ ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  08އޮގަސްޓު  2019ގައި
ޝން'
ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ ބޯޑަށް ހުށަހެޅި ސިޓީއާ ގުޅިގެން ނަގާފައިވާ 'ކަރެކްޓިވް އެކް ަ
އެއްކަމުގައި ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އެހެންނަމެސް މައްސަލަ
ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާންކުރަނީ ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދީ 18
ޖުލައި  2019ގައި ފޮނުވި އީމެއިލްތައް އަނބުރާ ގެންދާކަމުގައި ބަޔާންކޮށް 12 ،އޮގަސްޓު  2019ގައި
ޝކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ގޮތުން،
ަ
އީމެއިލްކޮށްފައިވަނީ ،ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިފައިވާތީ އެކަމުގެ
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  29ޖުލައި  2019ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި ،ނަންބަރު
 163/VTR/2019މައްސަލައާ ގުޅިގެންކަމަށެވެ .ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން މައްސަލަ
ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  12އޮގަސްޓު  2019ގައި ފޮނުވާފައިވާ ،އިސްވެ ދެންނެވުނު އީމެއިލްގެ ނަތީޖާއަކީ،
މައްސަލަ

ހުށަހެޅި

ފަރާތަށް

ގެންދެވުންކަމުގައިވީނަމަވެސް،

ޖުލައި

18
އިސްވެ

7.6

2019
ވަނަ

ގައި

ފޮނުވާފައިވާ

ނުކުތާގައި

އީމެއިލްތައް

ބަޔާންކުރެވިފައިވާ

އަނބުރާ
ފަދައިން،

ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން  18ޖުލައި  2019ގައި ފޮނުވާފައިވާ އީމެއިލްތަކުގައި،

22

އޮގަސްޓު  2019އަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާގެ އެންމެ ފަހު ދުވަސްކަމަށް ޓްރާންސްޕޭރަންސީ
މޯލްޑިވްސްއިން ނިންމައި ،އެކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށާއި އެހެން މުވައްޒަފުންނަށް އެންގި
އެންގުމަކީ ،ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް އިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް،
ދެފަރާތުގެ

ދެމެދު

ވެފައިވާ

ވަޒީފާގެ

އެއްބަސްވުމުގެ

11

ވަނަ

މާއްދާއާ

ޚިލާފަށް

ދީފައިވާ

ނޯޓިސްއެއްކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ.
 .8ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި އެހެން މުވައްޒަފުންނާ ދެމެދު ވަޒީފާގެ މާޙައުލުގައި
ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅެފައިވޭތޯ ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
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ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއަށް ރައްދުވާގޮތަށް
ޢަލީ ޝަރީފު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

.8.1

މައްސަލަ ނަންބަރު242/VTR/2019 :

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވެސްޓްމިންސްޓަރ
ޞކުރި ކުރުމަކީ
ޞތެއް ފަހިވިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ޙިއް ާ
ޝން ފޮރ ޑިމޮކްރަސީއިން ވަޒީފާގެ ފުރު ަ
ފައުންޑޭ ަ
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް ނޯޓިސް ދިނީކަމަށް ބަލައި ،ދެފަރާތުގެ ދެމެދު ވެފައިވާ
ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުމަށްފަހު،
ޝކުވާ  29ޖުލައި  2019ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް
ަ
އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެކަމުގެ
ހުށަހެޅުމަށްފަހު ،ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި އެހެން މުވައްޒަފުންނާ
ދެމެދު ވަޒީފާގެ މާޙައުލުގައި ތަފާތުރުކުރުން ބަހައްޓާފައިވާކަމަށާއި ،އެއަށްފަހު ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް
ޤއިމުވެފައިނުވާކަމަށެވެ.
ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ފަހި މާޙައުލެއް ާ

.8.2

އެގޮތުން ،ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ މުވައްޒަފުން ހިމެނޭ ،އަދި ޖަމްޢިއްޔާގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ
މުޢާމަލާތުތައް ކުރެވޭ ވަޓްސްއެޕް މީސްމީޑިއާ ގްރޫޕުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  30ޖުލައި  2019ގައި
ބޭރުކޮށްފައިވާކަމުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން،
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  29ޖުލައި  2019އިން ފެށިގެން ( 4ހަތަރެއް) ދުވަހުގެ އަހަރީ ޗުއްޓީއަށް
އެދުމުން ،ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ އެހެން މުވައްޒަފުންނަށް ޗުއްޓީ ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ
ގޮތާ ޚިލާފަށް ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޗުއްޓީ ދިނުމުގައި ތަފާތުކޮށްފައިވާކަމުގައިވެސް މައްސަލަ
ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

.8.3

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  29ޖުލައި  2019އިން ފެށިގެން ( 4ހަތަރެއް) ދުވަހުގެ އަހަރީ ޗުއްޓީއަށް
ޝންސް އެންޑް އެޑްވޮކަސީ
އެދި 28 ،ޖުލައި  2019ގައި ،ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ ކޮމިއުނިކޭ ަ
މެނޭޖަރ އައިމަން އަލީއަށް އީމެއިލްކޮށްފައިވެއެވެ .މި އީމެއިލްއަށް ޖަވާބުދެމުން ހަމަ އެދުވަހު އައިމަން
އަލީގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޗުއްޓީ އެޕްރޫވްކުރުމުގެ ކުރިން ،މައްސަލަ
ޝވަރާކުރަން ބޭނުންވާކަމަށެވެ .މި މައްސަލައިގައި
ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަ ް
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ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއަށް ރައްދުވާގޮތަށް
މައްސަލަ ނަންބަރު242/VTR/2019 :

ޢަލީ ޝަރީފު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

މައްސަލަ

ހުށަހެޅި

ފަރާތުން

ޓްރާންސްޕޭރަންސީ

ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ،

މޯލްޑިވްސްގައި

މުވައްޒަފުން

ޗުއްޓީއަށް ދިއުމުގައި ޢަމަލުކުރަމުން އަންނަނީ ލުއިފަސޭހަ ގޮތަކަށް ކަމަށާއި ،ޗުއްޓީއަށް ދިއުމުގެ ކުރިން
ޝވަރާކުރާނީ ،ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގައި އެކީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކާ ކަމަށާއި،
މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން މަ ް
މެނޭޖްމަންޓަށް

ޗުއްޓީއަށް

ހަމައެކަނި

ދަމުން

އެކަން

އަންގާލަނީކަމުގައެވެ.

ޓްރާންސްޕޭރަންސީ

މޯލްޑިވްސްގައި މުވައްޒަފުން ޗުއްޓީއަށް ދިއުމުގައި ޢަމަލުކުރަނީ އިސްވެ ދެންނެވުނުފަދަ ގޮތަކަށްކަމުގައި،
ޟރުވި ،އަޙްމަދު ނަޢީމް (ސުހާނީ  /ހއ .ދިއްދޫ)
މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހެކި ވެރިއެއް ގޮތުގައި ޙާ ި
ޤވާ އަހަރީ ޗުއްޓީ
ދީފައިވާ ހެކިބަހުންވެސް އެނގެން އޮވެއެވެ .އެހެންނަމަވެސް ،މުވައްޒަފުންނަށް ޙައް ު
ފެށޭ

ތާރީޚު

ކަނޑައަޅާނީ،

އެ

ޤވާ
ޙައް ު

ޗުއްޓީ

މުވައްޒަފަކާ

ޝވަރާކުރުމަށްފަހު،
މަ ް

ޤނޫނު) ގެ  41ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)
ޤނޫނު ނަންބަރު ( 2/2008ވަޒީފާއާބެހޭ ާ
ވަޒީފާދޭފަރާތުންކަމުގައިާ ،
ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާތީއާއި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ( 4ހަތަރެއް) ދުވަހުގެ
އަހަރީ ޗުއްޓީއަށް އެދި  28ޖުލައި  2019ގައި ފޮނުވާފައިވާ އީމެއިލްއަކީ ،އަހަރީ ޗުއްޓީއަށް ދިއުމުގެ
ހުއްދައަށް އެދި ފޮނުވާފައިވާ އީމެއިލްއެއްކަން އެ އީމެއިލްގެ ޢިބާރާތަށް ބެލުމުންވެސް އެނގެން
އޮންނާތީއާއި ،މުވައްޒަފަކު ޗުއްޓީއަށް ފޮނުވުމުގެ ކުރިން ،އެ މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން
ޝވަރާކުރުމަކީ ވަޒީފާދޭފަރާތުން އަޅަންޖެހޭ އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅެއްކަމުގައި ބުރަވެވޭތީ ،މައްސަލަ
މަ ް
ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަހަރީ ޗުއްޓީ ދިނުމުގައި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި އެހެން މުވައްޒަފުންނާމެދު
ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅެފައިވާކަމަށް ބުރަވެވެން ނެތެވެ.
.8.4

އެހެންނަމަވެސް ،ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ މުވައްޒަފުން ހިމެނޭ ،އަދި ޖަމްޢިއްޔާގެ މަސައްކަތްތަކާ
ގުޅޭ މުޢާމަލާތުތައް ކުރެވޭ ވަޓްސްއެޕް މީސްމީޑިއާ ގްރޫޕުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  30ޖުލައި 2019
ގައި ބޭރުކޮށްފައިވާކަން އެނގެއެވެ .މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެގްޒިބިޓް 12
ގެ

ގޮތގައި

ހުށަހެޅި

ޝޓްތަކަށާއި،
ސްކްރީން ޮ

މި

މައްސަލައާ

ގުޅިގެން

ހެކިވެރިއެއް

ގޮތުގައި

ޟރުކުރެވުނު އަޙްމަދު ނަޢީމް (ސުހާނީ  /ހއ .ދިއްދޫ) ދީފައިވާ ހެކިބަހަށް ރިޢާޔަތްކުރުމުން
ޙާ ި
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ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއަށް ރައްދުވާގޮތަށް
މައްސަލަ ނަންބަރު242/VTR/2019 :

ޢަލީ ޝަރީފު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

ބުރަވެވެއެވެ .އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ގްރޫޕުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ބޭރުކުރުމަށްފަހު ،މައްސަލަ
ޞއްވުރެއް އުފެދޭގޮތަށް އެ ގްރޫޕުގައި ވާހަކަދައްކާފައިވާކަމުގައި މައްސަލަ
ހުށަހެޅި ފަރާތާމެދު ނުބައި ތަ ަ
ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެގްޒިބިޓް  12ގެ
ޝޓްތަކަށް ބެލުމުން ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު
ގޮތުގައި ހުށަހެޅި ސްކްރީން ޮ
ގްރޫޕުން  30ޖުލައި  2019ގައި ބޭރުކުރުމަށްފަހު ،ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ އެގްޒެކެޓިވް
ޝއުނާ އަންނަނިވި ޢިބާރާތުން މެސެޖުކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ.
ި
ޑިރެކްޓަރ މަރިޔަމް

“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

.8.5

ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ ،އިސްވެ ދެންނެވުނު ވަޓްސްއެޕް ގްރޫޕަކީ އެ
ޖަމްޢިއްޔާގެ ރަސްމީ ވަޓްސްއެޕް ގްރޫޕެއް ނޫންކަމަށާއި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ
ހުރިހާ މީސްމީޑިއާ ގްރޫޕެއްގައި އެފަރާތް ބައިވެރިކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި ،ވަޓްސްއެޕް ގްރޫޕެއްގައި މައްސަލަ
ހުށަހެޅި ފަރާތް ނުހިމެނުމަކީ ،ވަޒީފާގެ މާޙައުލުގައި އެފަރާތް އެކަހެރިކޮށް އެފަރާތާމެދު ތަފާތުކުރުން
ބަހައްޓާފައިވާކަމަށް ބެލޭނެ ސަބަބެއް ނޫންކަމަށެވެ .އެހެންނަމަވެސް ،ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ
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ޢަލީ ޝަރީފު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ހިމެނެނީ ހަމައެކަނި އިސްވެ ދެންނެވުނު ވަޓްސްއެޕް ގްރޫޕްގައި ކަމަށާއި ،އޮފީހުގެ
މަސައްކަތާ ގުޅޭ ކަންކަމުގައި މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި މުޢާމަލާތުކޮށް ހަދަނީ އެ ގްރޫޕުގައިކަމަށް މި
ޟރުވި އަޙްމަދު ނަޢީމް (ސުހާނީ  /ހއ .ދިއްދޫ)
މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހެކިވެރިއެއް ގޮތުގައި ޙާ ި
ހެކިބަސްދެމުން ބުނެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ ،އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާމެދު ވަޒީފާގެ މާޙައުލުގައި
ކަންތައް ވެގެންދިޔަ ގޮތް ބަޔާންކޮށްދެމުން އަޙްމަދު ނަޢީމް އަންނަނިވި ޢިބާރާތުން ހެކިބަސްދީފައިވާކަން
ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
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ނ
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ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއަށް ރައްދުވާގޮތަށް
މައްސަލަ ނަންބަރު242/VTR/2019 :

ޢަލީ ޝަރީފު ހުށަހެޅި މައްސަލަ
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ވހުން ދު ަ
ދު ަ
ވސް
ގވި .އެއީ ޢަލީއަށް ެ
ވރަށް އުނދަ ޫ
ގ ލަފާ ހޯދަން ަ
ގ ޢަލީ ެ
ގނެ .ދެން އެކަހަލަ ކަންތައްތަކު ަ
ވން އެނ ޭ
ވރި ު
ލަފާ ލިބޭނެ .ބައި ެ
ގވި]...
ވރަށް އުނދަ ޫ
ަ
ނ
ނނަށް ފެން ަ
ނނީ އެންމެ ް
ގއި .އޮފީސް ސްޕޭސް އިން ާ
ގތު ަ
ގ ޮ
ވހަކަ ދައްކަމުންދާނެ ޑެއިލީ ބޭސިސްއެއް ެ
ގ ކުރިން ހަމަ ާ
[ ...އޭ ެ
ވންޑޯ ކައިރީގަ .ހަމަ
ގ ފަހުން ހަމަ ޢަލީ ޝަރީފް މޭޒު އިންނާނީ އެންމެ ި
ވރަށް އިންޓަރެކްޓް ކުރާނެ .އެކަމަކު އޭ ެ
ގތަށް .ދެން ަ
ޮ
ގއި
ގ ތެރޭ ަ
ވހަކަ ދެއްކުން ހުއްޓާލީ .ދެން އޮފީސް މާހައުލު ެ
ގ ފަހުން ާ
ވހަކަ ދައްކާނެ .އޭ ެ
ވސް އެންމެން ާ
ނ ެ
ގ ް
ގސް ެ
އެތަނަށް ޮ
ނޓެއް މިއީ،
ނސިޑެ ް
ވ އެހެން އި ް
ނ ާ
ގ އިތުރުން މިސާލަކަށް އަޅުގަނޑު ހަނދާ ް
ވހަކައެއް ނުދައްކާ .ދެން އަދި އޭ ެ
ވސް ާ
އެއް ެ
ވލިއިރު ޢާންމުކޮށް ސްޓާފް
ގ ާ
ވހު ސްޓާފް މީޓިންގ ބޭއްވި .ސްޓާފް މީޓިންގއަކަށް ޮ
ގރޫޕް އިން ބޭރުކުރި ދު ަ
ވޓްސްއަޕް ް
ަ
ގ
ގތު ަ
ވ ު
ނމެން އެލިސްޓަށް ނަން އެޑް ކުރަމުން ދާނީ .ޢަލީ ނެތް އެ ަ
ވލީމަ އެ ް
ގ ާ
ގރޫޕްގަޮ .
ވޓްސް އަޕް ް
ނ ަ
ވލާ ީ
ގ ާ
މީޓިންގއަށް ޮ
ގނޑު
ވހު އަޅު ަ
ގފަ މެންދުރުފަހު އެ ދު ަ
ވ ނަ ާ
ވއްޔާމުން ޢަލީ ހާފްޑޭ ސިކް ލީ ް
ގއި ި
ގތު ަ
ވ ޮ
ނ ާ
ލިސްޓްގަ .ދެން އަޅުގަނޑު ހަނދާ ް
ވފަ އިންދާ ޢަލީ
ގ ފަށަން  15މިނިޓްސް ެ
ނމާފަ އައިއިރު މީޓިން ް
ގ ލަންޗް ނި ް
ނ ް
ވހު މީޓި ް
ގއި އޮފީހަށް އައީ .އެދު ަ
ގތު ަ
ވ ޮ
ނ ާ
ހަނދާ ް
ގ ސީދާ ޢަލީ
ވ ކަމެއް .އަޅުގަނޑަކަށް އެހެން ނޭނ ޭ
ވރަށް ހަނދާން ާ
ނސަލްކުރީ .އެއީ އަޅުގަނޑު ަ
ގ ކެ ް
އައިތަނާ އެ މީޓިން ް
ވހަކައެއް
ގ މިހުރިހާ ާ
ގރޫޕް ަ
ވނީ .އެއީ ޢަލީ ނެތް ު
ގ ޖެހީ މިއަދު ނޫނޭ މީޓިންގ ބާ އް ާ
ގރޫޕު ަ
ވން ތަނާ އިރުކޮޅަކުން މި ު
އައިއްސަ ަ
ވޔަރަމަންޓް
ނ ަ
ވހަކަ ދެއްކުމާއި އެކަހަލަ ކަންތައްތައް ހުއްޓާލީމަ އޮފީސް އެ ް
ވސް .ދެން ހަމައެއާއެކު މިބުނާހެން ާ
ދައްކަނީ އޭރު ެ
ނ
ގ ް
ވސް ،ޖުލައިން ފެށި ެ
ވހަކު ެ
ގން މި މައްސަލަ ހައްލުކުރާކަށް ދު ަ
ވ ެ
ނމެން އެކު ެ
ވޔަ ރަމަންޓްއަކަށްވި .އެ ް
ވރަށް ޓޮކްސިކް އެން ަ
ދެން ަ
ވ އެހެން ސްޓާފްއަކަށް
ވރަށް ކޮންސަރން ި
ވސް ހައްލުކުރާކަށް ނެތް ،އަސްލު އެޒް އަ ސްޓާފް އަޅުގަނޑު ަ
ނއިރު ެ
ގސްޓް ނިމު ު
އޮ ަ
ގތަކަށް ހަމަ
ގތެއް .މިސާލަކަށް އެކަހަލަ ޮ
ވނެ ޮ
ގ ދެން އަޅުގަނޑަށް ާ
ވމަ .އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނ ޭ
އެކަހަލަ ކަމެއް ދިމާ ީ
ވހަކަ
ގން ާ
ވ ެ
ވސް ތިބޭ .އެކަމަކު އެކަންތައް ހައްލުކުރާކަށް ނެތް އެންމެން އެކު ެ
ނސްތައް ހުރި .ދެން އެހެން ސްޓާފުން ެ
ކޮންސަރ ް
ނނީ .އެކަހަލަ
ނދެއްކޭނެކަމަށް ބު ަ
ވހަކަތައް ު
ވސް ހަމަ އެ ާ
ވހަކަ ދައްކަން ޓްރައިކޮށްލާއިރު ެ
ގ އަނެ ކެއްޗެއް .އަޅުގަނޑު ާ
ދެއްކުމު ެ
ވޔަރަމަންޓް ނެތީމަ އަޅުގަނޑު މިސާލަކަށް އަޅުގަނޑު މިއީ ޢަލީ ނަމަ
ނ ަ
ގ އިތުރަށް އެ އެ ް
ވމަ .ދެން އަދި އޭ ެ
ވހަކައެއް ީ
ާ
ނ
ގ ް
ވދެ ެ
ނއްގަ ،އޮފީހަށް މިހެން ަ
ވހަކަ ދައްކަމުން ދިޔަ ތަ ެ
ވ އަޅުގަނޑަށް އެކަނި އައިއްސަ ކުދިން ާ
ނ ޭ
އަޅުގަނޑަކަށް ހިއެއް ު
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ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއަށް ރައްދުވާގޮތަށް
މައްސަލަ ނަންބަރު242/VTR/2019 :

ޢަލީ ޝަރީފު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

ވނެ އަޅުގަނޑަށް އޮފީސް
ގ ާ
ވރަށް އުނދަ ޫ
ވރަށް ަ
ނނެ .އެކަހަލަ ަ
ގން ާ
ވސް ަ
ވރަކަށް ލަދު ެ
ވސް ކޮންމެސް ަ
އެންމެން އެތެރެއަށް ދާއިރު ެ
ގ މާހައުލުގަ]...
މަސައްކަތު ެ

.8.6

ޤނޫނުއަސާސީގެ  37ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ާ
އަންނަނިވި ޢިބާރާތުންނެވެ.
ވ
ނ ާ
ގ ް
ގއި މަސައްކަތްކުރުމާއި ،ކުރާ މަސައްކަތާ އެކަށީ ެ
[ހަމަ ހަމަކަމާއެކު މުޢާމަލާތުކުރެވޭ ،ރައްކާތެރި މާޙައުލެއް ަ
ވ އެއް ނިސްބަތަކުން ހަމަހަމަކަމާއެކު އުޖޫރަ
ވޒަންކުރެ ި
އުޖޫރައެއް ލިބުމާއި ،ކުރާ މަސައްކަތް އެއް މިންގަނޑަކުން ަ
ވއެވެ].
ނ ެ
ގ ް
ނމެ މީހަކަށްމެ ލިބި ެ
ގ ޙައްޤު ކޮ ް
ގ ކުރި އެރުން ލިބުމު ެ
ވޒީފާ ެ
ލިބުމާއި ،އެއް ހަމައަކުން ަ

.8.7

ޞތެއް
އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ނުކުތާތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވަޒީފާގެ ފުރު ަ
ޞކުރި ކުރުމަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާއިން
ލިބިފައިވާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު އަނގަބަހުން ޙިއް ާ
ވަކިވުމަށް ނޯޓިސް ދިނީކަމަށް ބަލައި ،ދެފަރާތުގެ ދެމެދު ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށް
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދީފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި
ޝކުވާ  29ޖުލައި  2019ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅިފަހުން ،މައްސަލަ
ަ
ފަރާތުން އެކަމުގެ
ހުށަހެޅި ފަރާތް ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ މުވައްޒަފުން ހިމެނޭ ،އަދި އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތަކުގައި
މުވައްޒަފުންގެ
ބޭރުކޮށްފައިވާކަން

މެދުގައި

މުޢާމަލާތުކުރެވޭ

އެނގެން

އެކަހެރިކުރެވިގެން ދިޔަކަމުގައި

އޮންނާތީއާއި،

ވަޓްސްއެޕް
މައްސަލަ

ގްރޫޕްއިން

30

ހުށަހެޅި

ފަރާތް

ޖުލައި
ވަޒީފާގެ

2019

ގައި

މާޙައުލުގައި

ބުރަވެވޭތީ ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ މެދު މުޢާމަލާތުކުރުމުގައި

ޤނޫނުއަސާސީގެ
ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއިން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ާ
 37ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާ ޚިލާފަށް ،ހަމަހަމަކަމާއެކު ނޫންކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ.
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ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއަށް ރައްދުވާގޮތަށް
މައްސަލަ ނަންބަރު242/VTR/2019 :

ޢަލީ ޝަރީފު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

 .9މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގައި

އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއިން ވަކިވި ވަކިވުމަކީ،

ކޮންސްޓްރަކްޓިވް ޑިސްމިސަލްއެއްތޯ ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
.9.1

ޤނޫނު) ގެ  26ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ
ޤނޫނު ނަންބަރު ( 2/2008ވަޒީފާއާބެހޭ ާ
ާ
އަންނަނިވި ޢިބާރާތުންނެވެ.
ވޒީފާއަދާކުރާ
ގން ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރާނަމަަ ،
ވމާ ކަނޑައެޅި ެ
ގ އެއްބަސް ު
ވޒީފާ ެ
ވތަ ަ
ވޒީފާދޭ ފަރާތުން މި ޤާނޫނާ ނު ަ
[ ަ
ނ
ގއި އެފަދަ ކަންކަ ް
ގތުން ދޭ ނޯޓިސް ަ
ވއެވެ .މި ޮ
ނ ެ
ގ ް
ގ ޙައްޤު ލިބި ެ
ވޒީފާދޭ ފަރާތަށް އެ ކަން ހުށަހެޅުމު ެ
ފަރާތުން ަ
ގޅު ނުކޮށްފިނަމަ،
ގތަށް ރަނ ަ
ވމާ އެއް ޮ
ގ އެއްބަސް ު
ވޒީފާ ެ
ވ ކަންކަން ަ
ގއި އެދިފައި ާ
ވ މުއްދަތު ަ
ގޅުކުރުމަށް ދީފައި ާ
ރަނ ަ
ވޒީފާއަދާކުރާ ފަރާތަށް
ގ ޙައްޤު ަ
ވމު ެ
ވކި ު
ނމަށްފަހު ަ
ވމަށް ދޭންޖެހޭ ނޯޓިސް ދި ު
ވކި ު
ވޒީފާއިން ަ
ގއި ަ
ވމު ަ
ގ އެއްބަސް ު
ވޒީފާ ެ
ަ
ވއެވެ].
ނ ެ
ގ ް
ލިބި ެ

.9.2

އަދި އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު މާއްދާގެ (ށ) ގައި،
ވޒީފާދޭ
ވ ސަބަބެއްނެތި ަ
ނ ާ
ގ ް
ވން ބާޠިލުކޮށްފިނަމަ ،އެކަށީ ެ
ގ އެއްބަސް ު
ވޒީފާ ެ
ވއްޒަފަކު ަ
ގ ދަށުން ،މު ަ
ގ (ހ) ެ
[މި މާއްދާ ެ
ނއެވެ].
ވ ެ
ގއި ބެލެ ޭ
ވކިކުރީކަމު ަ
ވޒީފާއިން ަ
ވއްޒަފަކު ަ
ފަރާތުން އެ މު ަ

މިފަދައިން ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.
.9.3

މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް މެދުވެރިވާ ސަބަބަކީ ،ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން މުވައްޒަފަށް ވަޒީފާގެ
މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް ދަތިވާނޭފަދައިން ކުރާ ކަންތައްތަކެއް ނުވަތަ ކުރިމަތިކުރުވާ ޙާލަތެއްގެ
ސަބަބުން ނުކުތް ނަތީޖާއެއްކަމުގައި ވާނަމަ ،އެ މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ކުރުމަކީ ކޮންސްޓްރަކްޓިވް
ޑިސްމިސަލްއެއްކަމުގައި
ޟއްޔާއިން
ޤ ި
ަ

އެނގެން

ބެލިދާންކަން
އޮވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ހަމަ

މިފަދައިން،

ހައިކޯޓުގެ

ނަންބަރު

2018/HC-A/397

ވަޒީފާދޭ

ފަރާތުން

ވަޒީފާގެ

މުވައްޒަފަށް

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް ދަތިވާނޭފަދައިން ކުރާ ކަންތައްތަކެއް ނުވަތަ ކުރިމަތިކުރުވާ ޙާލަތެއްގެ
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ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއަށް ރައްދުވާގޮތަށް
ޢަލީ ޝަރީފު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

ސަބަބުން

މައްސަލަ ނަންބަރު242/VTR/2019 :

ވަޒީފާގައި

ދެމިހުރުމަށް

ދަތިވެގެން

މަޖުބޫރީ

ޙާލަތުގައި

މުވައްޒަފު

ވަޒީފާ

ދޫކޮށްލާ

ކޮށްލުމަކީވެސް ކޮންސްޓްރަކްޓިވް ޑިސްމިސަލްގެ ޙާލަތެއްކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ.
.9.4

ޞތެއް
ޝން ފޮރ ޑިމޮކްރަސީއިން ވަޒީފާގެ ފުރު ަ
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވެސްޓްމިންސްޓަރ ފައުންޑޭ ަ
ތަނަވަސްވުމުން އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ޓްރާސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ ބައެއް އިސް ވެރިންނާއި އަނގަބަހުން
ޞކުރުމުން ،ދެފަރާތުގެ ދެމެދު ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށް ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް
ޙިއް ާ
ޤނޫނު) ގެ  41ވަނަ
ޤނޫނު ނަންބަރު ( 2/2008ވަޒީފާއާބެހޭ ާ
ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދީާ ،
މާއްދާގެ (ހ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރާ ޚިލާފަށް ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަހަރީ ޗުއްޓީ ނަގާނެ ތާރީޚާއި
ޝވަރާކުރުމެއް ނެތި ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން
މުއްދަތު ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ މަ ް
ކަނޑައަޅާފައިވާތީއާއި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އޮފީހުގެ ވަޓްސްއެޕް ގްރޫޕުން ބޭރުކޮށް ،މައްސަލަ
ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަހަރީ ޗުއްޓީ ދިނުމުގައާއި ވަޒީފާގެ މާޙައުލުގައި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ އެއް
ގިންތިއެއްގައި

މަސްކަތްކުރަމުންދިޔަ

އެހެން

މުވައްޒަފުންނާއި

މައްސަލަ

ހުށަހެޅި

ފަރާތާ

ދެމެދު

ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅެ ،ވަޒީފާގެ ޒިންމާތައް އުފުލުމަށް ދަތިވާނޭ ފަދައިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާމެދު
ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއިން ޢަމަލުކޮށްފައިވާތީއާއި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވެސްޓްމިންސްޓަރ
ޞތަށް ހީނަރުކަން ލިބޭނެ މަގުން ،މައްސަލަ
ޝން ފޮރ ޑިމޮކްރަސީއިން ފަހިވި ވަޒީފާގެ ފުރު ަ
ފައުންޑޭ ަ
ޞދާއި ނިޔަތުގައި ،ޓްރާންސްޕޭރަންސީ
ޤ ް
ޞއްވުރެއް އުފެއްދުމުގެ ަ
ހުށަހެޅި ފަރާތާމެދު ނުބައި ތަ ަ
ޝން ފޮރ
މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ އިސް މުވައްޒަފަކު ވެސްޓްމިންސްޓަރ ފައުންޑޭ ަ
ޑިމޮކްރަސީގެ އިސް ފަރާތަކާ މުޢާމަލާތުކޮށްފައިވާތީ ،އިސްވެ ދެންނެވުނު ކަންތައްތައް ބަޔާންކޮށް،
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  08އޮގަސްޓު  2019ގައި ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ ބޯޑަށް
ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ .އަދި އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ހައްލެއް ލިބިފައިނުވާތީއާއި ،ވަޒީފާގެ
މާހައުލުގައި ތަފާތުކުރުން ކުރިމަތިވަމުންދާތީ ވަޒީފާގައި އުޅެވެން ނެތްކަމަށް ބަޔާންކޮށް ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި
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ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއަށް ރައްދުވާގޮތަށް
މައްސަލަ ނަންބަރު242/VTR/2019 :

ޢަލީ ޝަރީފު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

ފަރާތުން  01ސެޕްޓެންބަރު  2019ގައި ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއަށް ވަޒީފާއިން ވަކިވުމުގެ
ނޯޓިސް ދީފައިވެއެވެ.
.9.5

އިސްވެ ދެންނެވުނު  8.7ވަނަ ނުކުތާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފަދައިން ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް
ޞކުރި ކުރުމަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި
ޞތެއް ލިބިފައިވާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު އަނގަބަހުން ޙިއް ާ
ވަޒީފާގެ ފުރު ަ
ފަރާތުން ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް ނޯޓިސް ދިނީކަމަށް ބަލައި ،ދެފަރާތުގެ ދެމެދު ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ
އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދީފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް
ޝކުވާ  29ޖުލައި  2019ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް
ަ
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެކަމުގެ
ހުށަހެޅިފަހުން ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ މުވައްޒަފުން ހިމެނޭ ،އަދި
އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތަކުގައި މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި މުޢާމަލާތުކުރެވޭ ވަޓްސްއެޕް ގްރޫޕްއިން  30ޖުލައި
 2019ގައި ބޭރުކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނާތީއާއި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާގެ މާޙައުލުގައި
ބުރަވެވޭތީއާއި ،މައްސަލަ

އެކަހެރިކުރެވިގެން ދިޔަކަމުގައި

ހުށަހެޅި ފަރާތާއި އެއް ގިންތިއެއްގައި

މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ އެހެން މުވައްޒަފުންނާއި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ދެމެދު ޓްރާންސްޕޭރަންސީ
މޯލްޑިވްސްއިން

ތަފާތުކުރުން

ބަހައްޓާފައިވާކަމުގައި

ބުރަވެވޭތީއާއި،

މައްސަލަ

ހުށަހެޅި

ފަރާތުން

ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ ވަޒީފާ ދޫކޮށްލާފައިވަނީ ،އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ޙައްލެއް
ހޯދުމަށް

އެދި

ލިބިފައިނުވާތީކަމުގައި

ޓްރާންސްޕޭރަންސީ
ބުރަވެވޭތީ،

މޯލްޑިވްސްއަށް

މައްސަލަ

ހުށަހެޅި

ހުށަހެޅުމަށްފަހުވެސް،
ފަރާތް

އެދެވޭ

ޓްރާންސްޕޭރަންސީ

ޙައްލެއް

މޯލްޑިވްސްގައި

އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއިން ވަކިވި ވަކިވުމަކީ ،ކޮންސްޓްރަކްޓިވް ޑިސްމިސަލްއެއްކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ.
ޤނޫނު)
ޤނޫނު ނަންބަރު ( 2/2008ވަޒީފާއާބެހޭ ާ
އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ ދޫކޮށްލާފައިވަނީ ާ
ގެ  26ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޙާލަތުގައިކަމަށް ބުރަވެވޭހިނދު ،އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު
މާއްދާގެ (ށ) އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތި ވަޒީފާއިން
ޤނޫނުގެ  29ވަނަ
ވަކިކުރެވިފައިވާ މުވައްޒަފެއްކަމަށް ބަލަންޖެހޭކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ .އަދި ވަޒީފާއާބެހޭ ާ
ޞަފްޙާ  45ގެ 34
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ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއަށް ރައްދުވާގޮތަށް
މައްސަލަ ނަންބަރު242/VTR/2019 :

ޢަލީ ޝަރީފު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ޓްރާންސްޕޭރަންސީ
މޯލްޑިވްސްގެ

ވަޒީފާއަށް

އަނބުރާ

ރުޖޫޢަކުރުމަށާއި،

އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު

މާއްދާގެ

(ރ)

އަށް

ރިޢާޔަތްކޮށް ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދޭންޖެހޭކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ.
ޝން ފޮރ
 .10މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ގުޅޭގޮތުން ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއިން ވެސްޓްމިންސްޓަރ ފައުންޑޭ ަ
ޤނޫނު) ގެ ތަރަހައިގެ
ޤނޫނު ނަންބަރު ( 2/2008ވަޒިފާއާބެހޭ ާ
ޑިމޮކްރަސީއަށް ދީފައިވާ ރެފަރެންސް ސިޓީއަކީ ާ
ޝން ފޮރ
ބޭރުން ދީފައިވާ ރެފަރެންސްއެއްތޯއާއި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވެސްޓްމިންސްޓަރ ފައުންޑޭ ަ
ޞތު އެފަރާތަށް ގެއްލިފައިވަނީ ،ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއިން މައްސަލަ
ޑިމޮކްރަސީއިން ފަހިވި ވަޒީފާގެ ފުރު ަ
ޞއްވުރެއް އުފެދޭގޮތަށް ރެފަރެންސް ދިނުމުގެ ސަބަބުންތޯއާއި ،އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު
ހުށަހެޅި ފަރާތާމެދު ނުބައި ތަ ަ
ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ގެއްލުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދިނުމަށް
ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރަންޖެހޭފަދަ ހަމައެއް އޮތްތޯ ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން
ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ޝން
 .10.1މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ގުޅޭގޮތުން ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއިން ވެސްމިންސްޓަރ ފައުންޑޭ ަ
ޤނޫނުގެ ތަރަހައިން ބޭރުން އެދިފައިވާ
ފޮރ ޑިމޮކްރަސީއަށް ދީފައިވާ ރެފަރެންސްއަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ ާ
ރެފަރެންސްއެއްކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ،އެ ރެފަރެންސްގެ ސަބަބުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބުނު
ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ގެއްލިފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން
އެދިފައިވީނަމަވެސް،
ދެކޭކަމުގައި

އެކަމުގެ

މައްޗަށް

ޓްރާންސްޕޭރަންސީ

ވަޒީފާއާބެހޭ

މޯލްޑިވްސްގެ

ޓްރައިބިއުނަލްއިން

ފަރާތުން

ގޮތެއް

ނުނިންމޭނެކަމަށް

ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް،

ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއާއި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ދެމެދު އޮތީ ވަޒީފާގެ ގުޅުމެއްކަމުގައި
ޝން ފޮރ ޑިމޮކްރަސީއަށް
ވާއިރު ،ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއިން ވެސްޓްމިންސްޓަރ ފައުންޑޭ ަ
ދީފައިވަނީ،

މައްސަލަ

ހުށަހެޅި

ފަރާތުގެ

ވަޒީފާދޭ

ފަރާތެއްގެ

ހައިސިއްޔަތުން،

ޞަފްޙާ  45ގެ 35
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ވަޒީފާއާގުޅޭ

ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއަށް ރައްދުވާގޮތަށް
މައްސަލަ ނަންބަރު242/VTR/2019 :

ޢަލީ ޝަރީފު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

ޤނޫނުގެ ތަރަހައިގެ ބޭރުން
ރެފަރެންސްއެއްކަމުގައި ވާތީ ،ދެންނެވުނު ރެފަރެންސްއަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ ާ
ދީފައިވާ ރެފަރެންސެއްކަމުގައި ބަލާނެ ހަމައެއް އޮތްކަމަށް ބުރަނުވެވެއެވެ.
ޤނޫނު) ގެ  24ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި،
ޤނޫނު ނަންބަރު ( 2/2008ވަޒީފާއާބެހޭ ާ
 .10.2އަދި ހަމައެހެންމެާ ،
ވޒީފާ
ވތަ އޭނާ ަ
ވ ސަބަބު ،ނު ަ
ވން ދިމާ ި
ވކި ާ
ވޒީފާއިން ަ
ވއްޒަފަކު ަ
ގއި މެނު ވީ ،އެ މު ަ
ވއްޒަފަކު އެދިއްޖެ ހިނދެއް ަ
[މު ަ
ނއެވެ].
ވ ެ
ނ ާ
ގން ު
ގއި ހިމަނައި ެ
ގ ލިޔުމު ަ
ގތު ެ
ވޒީފާ އަދާކުރި ޮ
ގތްަ ،
ވޒީފާދޭ ފަރާތުން ދެކޭ ޮ
ގތާމެދު ަ
އަދާކުރި ޮ

މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ޞދަކީ ،ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން މުވައްޒަފާމެދު ދޭ ރެފަރެންސެއްގެ
ޤ ަ
 .10.3އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު މާއްދާގެ މަ ް
ސަބަބުން،

އެ

މުވައްޒަފަށް

ފަހިވާން

އޮތް

ވަޒީފާގެ

ޞތަކަށް
ފުރު ަ

ހުރަސްއެޅުމުގެ

ޞތު
ފުރު ަ

ނުދިނުންކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ.
ޝން ފޮރ ޑިމޮކްރަސީއަށް ދީފައިވާ
 .10.4މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ގުޅޭގޮތުން ވެސްޓްމިންސްޓަރ ފައުންޑޭ ަ
ރެފަރެންސް މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައި ނުވެއެވެ.
ޝން
އެހެންނަމަވެސް ،މި މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގާފައިވާގޮތަށް ބަލާއިރު ،ވެސްޓްމިންސްޓަރ ފައުންޑޭ ަ
ޤމު ހުށަހަޅާކަން 15
ފޮރ ޑިމޮކްރަސީއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޕްރޮގްރާމް ކޯޑިނޭޓަރެއްގެ މަ ާ
އޮގަސްޓު  2019ގައި އެންގިނަމަވެސް ،އެ ހުށަހެޅުން އަނބުރާ ގެންދިޔަކަން އަންގައި ވެސްޓްމިންސްޓަރ
ޝން ފޮރ ޑިމޮކްރަސީއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  10ސެޕްޓެންބަރު  2019ގައި
ފައުންޑޭ ަ
އަންގާފައިވަނީ،

މައްސަލަ

ހުށަހެޅި

ފަރާތުގެ

ވަޒީފާއާގުޅޭ

ގޮތުން

ލިބިފައިވާ

ރެފަރެންސްތައް

ޝން
އެކަށީގެންނުވާކަމަށް ބަޔާންކޮށެވެ .މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ގުޅޭގޮތުން ވެސްޓްމިންސްޓަރ ފައުންޑޭ ަ
ފޮރ ޑިމޮކްރަސީއަށް ރެފަރެންސް ދީފައިވަނީ ،ދެފަރާތަކުންނެވެ .ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއިން
ދީފައިވާ ރެފަރެންސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބިފައިނުވެއެވެ .އަދި އެ ރެފަރެންސް ސިޓީ،
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ވެބްސައިޓް | Website: www.employmenttribunal.gov.mv :ފެކްސް | Fax: 3308774 :ފޯންPhone: 3307701 :

ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއަށް ރައްދުވާގޮތަށް
މައްސަލަ ނަންބަރު242/VTR/2019 :

ޢަލީ ޝަރީފު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން މި މައްސަލައިގައި ހުށަހަޅާފައި ނުވެއެވެ .އެހެންނަމަވެސް،
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ގުޅޭގޮތުން ދެވަނައަށް ރެފަރެންސް ދީފައިވަނީ ޔޫ،އެން،ޑީ.ޕީ މޯލްޑިވްސް
އިންނެވެ .ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ މޯލްޑިވްސް އިން ދީފައިވާ ރެފަރެންސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެގްޒިބިޓް 3
ގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާއިރު ،އެ ޖަމްޢިއްޔާއިން ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ގުޅޭގޮތުން ދީފައިވަނީ
ރަނގަޅު

ރެފަރެންސްއެއްކަން

ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

އެހެންކަމުން،

މައްސަލަ

ހުށަހެޅި

ފަރާތަށް

ޞތު އެ ޖަމްޢިއްޔާއިން
ޝން ފޮރ ޑިމޮކްރަސީއިން ހުށަހެޅި ވަޒީފާގެ ފުރު ަ
ވެސްޓްމިންސްޓަރ ފައުންޑޭ ަ
އަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވަނީ ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއިން ދީފައިވާ ރެފަރެންސްގެ ސަބަބުންކަމުގައި
ބުރަވެވެއެވެ.
 .10.5ޓްރާންސްޕޭރަންސީ

މޯލްޑިވްސްގެ

ފަރާތުން

ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ،

މައްސަލަ

ހުށަހެޅި

ފަރާތަށް

ޞތު އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ
ޝން ފޮރ ޑިމޮކްރަސީއިން ހުށަހެޅި ވަޒީފާގެ ފުރު ަ
ވެސްޓްމިންސްޓަރ ފައުންޑޭ ަ
ފަރާތުން އަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވަނީ ލިބިފައިވާ ރެފަރެންސްއެއްގެ ސަބަބުންކަމުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި
ފަރާތުން ބުނިނަމަވެސް ،އެކަން އެހެން ވެގެންދާނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާގެ މާޙައުލުގައި
ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ގޮތަށް ބިނާކޮށްކަމަށެވެ .އަދި ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއިން
ޝން ފޮރ
ދީފައިވާ ރެފަރެންސް ސިޓީއަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާމެދު ވެސްޓް މިންސްޓަރ ފައުންޑޭ ަ
ޑިމޮކްރަސީއިން އަހާފައިވާ ސުވާލުތަކަކަށް ދީފައިވާ ތެދު މަޢުލޫމާތުތަކެއްކަމަށެވެ .އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި
ފަރާތުން ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއާ ދެކޮޅަށް ކުރިން މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާކަމީ ތެދެއްކަމަށާއި،
އެކަން އެހެން ނުވާކަމަށް ބުނުމަކީ ދޮގެއްކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުންވެސް އެއްބަސްވާނެކަމަށެވެ.
ޝން ފޮރ ޑިމޮކްރަސީއަށް ދީފައިވާ
 .10.6މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ގުޅޭގޮތުން ވެސްޓްމިންސްޓަރ ފައުންޑޭ ަ
ރެފަރެންސް

ސިޓީ،

ހުށަހަޅާފައިނުވާކަން

ޓްރާންސްޕޭރަންސީ
ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

މޯލްޑިވްސްގެ

ފަރާތުން

ވަޒީފާއާބެހޭ

އެހެންނަމަވެސް

އިސްވެ

ބަޔާންކުރެވުނު
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ޓްރައިބިއުނަލަށް
ނުކުތާތަކަށް

ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއަށް ރައްދުވާގޮތަށް
މައްސަލަ ނަންބަރު242/VTR/2019 :

ޢަލީ ޝަރީފު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

ޝން ފޮރ ޑިމޮކްރަސީއިން
ރިޢާޔަތްކުރާއިރު ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވެސްޓްމިންސްޓަރ ފައުންޑޭ ަ
ޞތު އެ ޖަމްޢިއްޔާއިން އަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވަނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ
ހުށަހެޅި ވަޒީފާގެ ފުރު ަ
ގުޅޭގޮތުން ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއިން ދީފައިވާ ރެފަރެންސްގެ ސަބަބުންކަމުގައި ބުރަވެވޭތީއާއި،
އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ރެފަރެންސް ދިނުމުގައި ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއިން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ
ޤނޫނު) ގެ  24ވަނަ މާއްދާގެ ރޫޙާ ޅިލާފަށްކަމުގައި
ޤނޫނު ނަންބަރު ( 2/2008ވަޒީފާއާބެހޭ ާ
ާ
ޞތު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ގެއްލުމަކީ
ބުރަވެވޭތީއާއި ،އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ވަޒީފާގެ ފުރު ަ
ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާމެދު ޢަމަލުކޮށްފައިވާގޮތުގެ ސަބަބުން
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ސީދާގޮތުން ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއްކަމުގައި ބުރަވެވޭތީ ،އެކަމުގެ ބަދަލު
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނަގައިދޭންޖެހޭކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ.
 .11އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ނުކުތާތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް
ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގައި އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއިން ވަކިވި ވަކިވުމަކީ ،ކޮންސްޓްރަކްޓިވް ޑިސްމިސަލް
ޤނޫނު ނަންބަރު
) (constructive dismissalއެއްކަމަށާއި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ ދޫކޮށްލާފައިވަނީ ާ
ޤނޫނު) ގެ  26ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޙާލަތުގައިކަމަށާއި،
( 2/2008ވަޒީފާއާބެހޭ ާ
ޓްރާންސްޕޭރަންސީ

މޯލްޑިވްސްއިން

މައްސަލަ

ހުށަހެޅި

ފަރާތާމެދު

މުޢާމަލާތުކުރުމުގައި

ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ

ޤނޫނުއަސާސީގެ  37ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާ ޚިލާފަށްކަމަށާއި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ާ
ޞތު މައްސަލަ ހުށަހެޅި
ޝން ފޮރ ޑިމޮކްރަސީއިން ހުށަހެޅި ވަޒީފާގެ ފުރު ަ
ފަރާތަށް ވެސްޓްމިންސްޓަރ ފައުންޑޭ ަ
ފަރާތަށް ގެއްލުމަކީ ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާމެދު ޢަމަލުކޮށްފައިވާގޮތުގެ
ސަބަބުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއްކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ .އެހެންނަމަވެސް ،މައްސަލަ
ހުށަހެޅި

ފަރާތުން

މި

މައްސަލައިގައި

އެދިފައިވާ

ކަންތައްތަކުގެ

ތެރޭގައި،

މައްސަލަ

ހުށަހެޅި

ފަރާތް

ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގައި އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ރުޖޫޢަކޮށްދިނުމަށާއި ،ވަޒީފާ ރުޖޫޢާކުރެވޭ
ދުވަހާ ހަމައަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ލިބިދިނުމަށް އެދިފައިވުމުގެ އިތުރުން ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި
ޞަފްޙާ  45ގެ 38
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ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއަށް ރައްދުވާގޮތަށް
މައްސަލަ ނަންބަރު242/VTR/2019 :

ޢަލީ ޝަރީފު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

ޝން ފޮރ ޑިމޮކްރަސީއިން ހުށަހެޅި ވަޒީފާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބި،
ފަރާތަށް ވެސްޓްމިންސްޓަރ ފައުންޑޭ ަ
ޤވާނެ އުޖޫރަ ގެއްލުމުގެ ބަދަލެއް ގޮތުގައި
އެ ވަޒީފާގެ މުއްދަތު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފުރިހަމަކުރިނަމަ ޙައް ު
ލިބިދިނުމަށް އެދިފައިވެއެވެ .އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ ވަޒީފާއިން
ވަކިވިފަހުން އިތުރު ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށްފައިވާކަން އެނގެން ނެތެވެ .އެހެންނަމަވެސް ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެ
ޝން ފޮރ
މުއްދަތުގައި ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގައި ވަޒީފާގައި ދެމިހުރިނަމަ ،ވެސްޓްމިންސްޓަރ ފައުންޑޭ ަ
ޞތު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނޯންނާނެއެވެ .އެހެންކަމުން،
ޑިމޮކްރަސީއިން ހުށަހެޅި ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ ފުރު ަ
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ ވަޒީފާގައި ދެމިހުރިނަމަ ލިބިދެވޭނެ މުސާރައާއި
ޝން ފޮރ
ޢިނާޔަތްތައް އެފަރާތަށް ނަގައިދިނުމުގެ އިތުރުން ،ހަމަ އެ މުއްދަތުގައި ވެސްޓްމިންސްޓަރ ފައުންޑޭ ަ
ޑިމޮކްރަސީއިން ހުށަހެޅި ވަޒީފާ އަދާކުރިނަމަ ލިބިދެވޭނެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް އެފަރާތަށް ނަގައިދިނުމަށް
ޤ މަންފާއެއް ) (unjust enrichmentލިބުމުގެ
ކަނޑައެޅިގެން ދިއުމަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނުޙައް ު
ޞތު
ފުރު ަ

އޮތްކަމެއްކަމުގައި

ބުރަވެވެއެވެ.

އެހެންކަމުން

މައްސަލަ

ހުށަހެޅި

ފަރާތަށް

ގެއްލުމުގެ

ބަދަލު

ނަގައިދިނުމުގައި މި މައްސަލައިގައި އެންމެ ޢަދުލުވެރި ގޮތެއްކަމުގައި ބުރަވެވެނީ ،ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ
ވަޒީފާއިން ވަކިވި ތާރީޚުން ފެށިގެން ،ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން މި މައްސަލަ ނިމޭ ދުވަހާ ހަމައަށް މައްސަލަ
ޤވާނެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ނަގައިދިނުމެވެ.
ހުށަހެޅި ފަރާތް އެ ވަޒީފާގައި ދެމިހުރިނަމަ ޙައް ު
 .12އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ނުކުތާތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގައި
އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއިން ވަކިވި ވަކިވުމަކީ ،ކޮންސްޓްރަކްޓިވް ޑިސްމިސަލްއެއްކަމުގައި ބުރަވެވޭތީއާއި ،މައްސަލަ
ޤނޫނު) ގެ  26ވަނަ މާއްދާގެ
ޤނޫނު ނަންބަރު ( 2/2008ވަޒީފާއާބެހޭ ާ
ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ ދޫކޮށްލާފައިވަނީ ާ
(ހ) ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޙާލަތުގައިކަމަށް ބުރަވެވޭތީ ،އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު މާއްދާގެ (ށ) އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް،
މައްސަލަ

ހުށަހެޅި

ފަރާތަކީ

އެކަށީގެންވާ

ސަބަބެއް

ނެތި

ވަޒީފާއިން

ވަކިކުވެރިފައިވާ

މުވައްޒަފެއްކަމަށް

ޤނޫނު) ގެ  29ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ
ޤނޫނު ނަންބަރު ( 2/2008ވަޒީފާއާބެހޭ ާ
ކަނޑައަޅައިާ ،
ނަންބަރަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގައި އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއަށް
ޞަފްޙާ  45ގެ 39
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ .ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives
ވެބްސައިޓް | Website: www.employmenttribunal.gov.mv :ފެކްސް | Fax: 3308774 :ފޯންPhone: 3307701 :

ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއަށް ރައްދުވާގޮތަށް
މައްސަލަ ނަންބަރު242/VTR/2019 :

ޢަލީ ޝަރީފު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

އެފަރާތް އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރުމަށާއި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާ
މީހެއްކަމުގައި ނުބެލުމަށް އަމުރުކުރަންޖެހޭކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ .އަދި ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއިން މައްސަލަ
ޤނޫނުއަސާސީގެ  37ވަނަ
ހުށަހެޅި ފަރާތާމެދު މުޢާމަލާތުކުރުމުގައި ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ާ
ޝން
މާއްދާގެ (ށ) އާ ޚިލާފަށްކަމުގައި ބުރަވެވޭތީއާއި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވެސްޓްމިންސްޓަރ ފައުންޑޭ ަ
ޞތު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ގެއްލުމަކީ ޓްރާންސްޕޭރަންސީ
ފޮރ ޑިމޮކްރަސީއިން ހުށަހެޅި ވަޒީފާގެ ފުރު ަ
މޯލްޑިވްސްއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާމެދު ޢަމަލުކޮށްފައިވާގޮތުގެ ސަބަބުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް
ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއްކަމުގައި ބުރަވެވޭތީއާއި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވަނީ ވަޒީފާގެ
ޤނޫނު ނަންބަރު
މާޙައުލުގައި ކުރިމަތިވަމުންދިޔަ ދަތިތަކުގެ ސަބަބުން މަޖުބޫރީ ޙާލަތުގައިކަމަށް ބުރަވެވޭތީާ ،
ޤނޫނުގެ  87ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަށް
ޤނޫނު) ގެ  29ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އާއި ،އެ ާ
( 2/2008ވަޒީފާއާބެހޭ ާ
ރިޢާޔަތްކޮށް ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދިނުމަށް ކަނޑައަޅައި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި
ފަރާތަށް ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ،ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ ވަޒީފާއިން ވަކިވި ތާރީޚުން ފެށިގެން،
ޤވާނެ މުސާރައާއި
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން މި މައްސަލަ ނިމޭ ދުވަހާ ހަމައަށް އެ ވަޒީފާގައި ދެމިހުރިނަމަ ޙައް ު
ޢިޔާޔަތްތައް ދިނުމަށް ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ މައްޗަށް އަންގައި އަމުރުކޮށް މި މައްސަލަ ނިންމަން
ފެނެއެވެ.

މަރްޔަމް ޝަމްޢާ އިބްރާހީމްގެ ރައުޔު
މި މައްސަލަ ބެލި މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި މެންބަރު ފާޠިމަތު މަހީރާ މުޙައްމަދުގެ ރައުޔަށް އަޅުގަނޑު
ތާޢީދުކުރަމެވެ .އަދި މެންބަރު ފާޠިމަތު މަހީރާ މުޙައްމަދު ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ނުކުތާތަކަކީ އަޅުގަނޑު ވެސް މި
މައްސަލަ ނިންމުމުގައި ބަލާފައިވާ ކަންތައްތަކެވެ.
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ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއަށް ރައްދުވާގޮތަށް
މައްސަލަ ނަންބަރު242/VTR/2019 :

ޢަލީ ޝަރީފު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

ޢަބްދުﷲ މިފްރާޒް ނިޒާރުގެ ރައުޔު
މި މައްސަލަ ބެލި މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި މެންބަރު ފާޠިމަތު މަހީރާ މުޙައްމަދުގެ ރައުޔަށް އަޅުގަނޑު
ތާޢީދުކުރަމެވެ .އަދި މެންބަރު ފާޠިމަތު މަހީރާ މުޙައްމަދު ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ނުކުތާތަކަކީ އަޅުގަނޑު ވެސް މި
މައްސަލަ ނިންމުމުގައި ބަލާފައިވާ ކަންތައްތަކެވެ.

ޞަފްޙާ  45ގެ 41
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ .ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives
ވެބްސައިޓް | Website: www.employmenttribunal.gov.mv :ފެކްސް | Fax: 3308774 :ފޯންPhone: 3307701 :

ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއަށް ރައްދުވާގޮތަށް
މައްސަލަ ނަންބަރު242/VTR/2019 :

ޢަލީ ޝަރީފު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

މައްސަލައިގެ ނިންމުން:
ދެންފަހެ ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުންނާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހެޅި ލިޔެކިޔުންތަކަށާއި ،މައްސަލަބެލި
ޟރުކުރެވުނު ހެކިވެރިޔާގެ ހެކިބަހަށް ރިޢާޔަތްކޮށް
މަޖިލީހުގައި ދެފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކަށާއި މައްސަލައިގައި ޙާ ި
ޝރީފް ،ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި ސީނިއަރ
ަ
ބެލިއިރު ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ޢަލީ
ޝން
ޝރީފަށް ވެސްޓްމިންސްޓަރ ފައުންޑޭ ަ
ަ
ޤމުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް ،ޢަލީ
ޕްރޮޖެކްޓް ކޯޑިނޭޓަރގެ މަ ާ
ޞތެއް ތަނަވަސްވުމުން އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ޓްރާސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ ބައެއް
ފޮރ ޑިމޮކްރަސީއިން ވަޒީފާގެ ފުރު ަ
ޞކުރުމުން ،ދެފަރާތުގެ ދެމެދު ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށް ޢަލީ
އިސް ވެރިންނާ އަނގަބަހުން ޙިއް ާ
ޤނޫނު) ގެ  41ވަނަ
ޤނޫނު ނަންބަރު ( 2/2008ވަޒީފާއާބެހޭ ާ
ޝރީފަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދީާ ،
ަ
ޝރީފާ
ަ
ޝރީފު އަހަރީ ޗުއްޓީ ނަގާނެ ތާރީޚާއި މުއްދަތު ،ޢަލީ
ަ
މާއްދާގެ (ހ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރާ ޚިލާފަށް ،ޢަލީ
ޝރީފަށް އަހަރީ ޗުއްޓީ
ަ
ޝވަރާކުރުމެއް ނެތި ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާފައިވާތީއާއި ،ޢަލީ
މަ ް
ޝރީފާ އެއް ގިންތިއެއްގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ އެހެން މުވައްޒަފުންނާއި
ަ
ދިނުމުގައާއި ވަޒީފާގެ މާޙައުލުގައި ،ޢަލީ
ޝރީފާމެދު
ަ
ޝރީފާ ދެމެދު ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅެ ،ވަޒީފާގެ ޒިންމާތައް އުފުލުމަށް ދަތިވާނޭ ފަދައިން ޢަލީ
ަ
ޢަލީ
ޝން ފޮރ
ޝރީފަށް ވެސްޓްމިންސްޓަރ ފައުންޑޭ ަ
ަ
ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއިން ޢަމަލުކޮށްފައިވާތީއާއި ،ޢަލީ
ޞއްވުރެއް
ޝރީފާމެދު ނުބައި ތަ ަ
ަ
ޞތަށް ހީނަރުކަން ލިބޭނެ މަގުން ޢަލީ
ޑިމޮކްރަސީއިން ފަހިވި ވަޒީފާގެ ފުރު ަ
ޞދާއި ނިޔަތުގައި ،ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ އިސް މުވައްޒަފަކު
ޤ ް
އުފެއްދުމުގެ ަ
ޝން ފޮރ ޑިމޮކްރަސީގެ އިސް ފަރާތަކާ މުޢާމަލާތުކޮށްފައިވާތީއާއި ،އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު
ވެސްޓްމިންސްޓަރ ފައުންޑޭ ަ
ޝރީފުގެ ފަރާތުން ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ ބޯޑަށް ހުށަހެޅިނަމަވެސް
ަ
ކަންކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް އެދި ޢަލީ
ޝރީފުގެ ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް
ަ
ޖަވާބެއް ލިބިފައިނުވާތީއާއި ،އެކަންކަމަށް ޙައްލެއް ހޯދުމަށް ޢަލީ
ހުށަހެޅި

ނަންބަރު

163/VTR/2019

މައްސަލައިގައި

ނިމުމަކަށް

ޞލުނުވެވެނީސް،
ވާ ި

ޓްރާންސްޕޭރަންސީ

ޝރީފަށް ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި ކުރިމަތިކުރުވި ދަތިތަކާއި ގޮންޖެހުންތަކުގެ ސަބަބުން،
ަ
މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ޢަލީ
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ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއަށް ރައްދުވާގޮތަށް
ޢަލީ ޝަރީފު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

ވަޒީފާ

މައްސަލަ ނަންބަރު242/VTR/2019 :

އަދާކުރުންމަތީ

ވެސްޓްމިންސްޓަރ

ދެމިހުރެވެން

ޝން
ފައުންޑޭ ަ

ނެތުމުން
ފޮރ

މަޖުބޫރުވެގެން

ޑިމޮކްރަސީއަށް

އަމިއްލައަށް
ޝރީފާ
ަ

ޢަލީ

ވަޒީފާއިން
ގުޅޭގޮތުން

ވަކިވާންޖެހިފައިވާތީއާއި،
ރިފަރެންސް

ދިނުމުގައި

ޞތު
ޝރީފަށް ލިބުނު ވަޒީފާގެ ފުރު ަ
ަ
ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ސަބަބުން ޢަލީ
ގެއްލިފައިވާތީ،

ޓްރާންސްޕޭރަންސީ

މޯލްޑިވްސްއިން

ޝރީފާމެދު
ަ

ޢަލީ

ތަފާތުކުރުން

ގެންގުޅެފައިވާކަމަށް

ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި ،އެކަމުގެ ބަދަލު ނަގައިދިނުމަށާއި ،އެފަދައިން ތަފާތުކުރުން ނުގެންގުޅުމަށް ޓްރާންސްޕޭރަންސީ
ޝރީފު ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވަނީ ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ
ަ
މޯލްޑިވްސްގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށާއި ،ޢަލީ
ޝރީފު އަދާކުރަމުންދިޔަ
ަ
ޢަމަލުތައް ހުރިގޮތުގެ ސަބަބުން މަޖުބޫރީ ޙާލަތެއްގައިކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި ،ޢަލީ
ޝރީފަކީ އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާ ފަރާތެއްކަމަށް ނުބެލުމަށާއި،
ަ
ވަޒީފާ ރުޖޫޢަކޮށްދިނުމަށާއި ،ޢަލީ
ޝރީފު ވަޒީފާއިން ވަކިވާންޖެހުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން ،އަލުން އަނބުރާ ވަޒީފާއަށް ރުޖޫޢަކުރެވޭ ތާރީޚުގެ ނިޔަލަށް،
ަ
ޢަލީ
ޝން
ޝރީފަށް ވެސްޓްމިންސްޓަރ ފައުންޑޭ ަ
ަ
ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ދިނުމަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށާއި ،ޢަލީ
ޞތު ގެއްލިފައިވަނީ ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ ސަބަބުންކަމަށް
ފޮރ ޑިމޮކްރަސީއިން ލިބުނު ވަޒީފާގެ ފުރު ަ
ޞތު ގެއްލުމުގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ،ވެސްޓްމިންސްޓަރ
ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި ،އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ވަޒީފާގެ ފުރު ަ
ޞތުގެ މުއްދަތަށް،
ޝރީފަށް ހުށަހެޅި ވަޒީފާގެ އެއްވަރު އުޖޫރައެއް އެ ފުރު ަ
ަ
ޝން ފޮރ ޑިމޮކްރަސީއިން ޢަލީ
ފައުންޑޭ ަ
ޝރީފަށް ދޭންޖެހޭކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އެދި ޓްރާންސްޕޭރަންސީ
ަ
ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ޢަލީ
މޯލްޑިވްސްއަށް ރައްދުވާގޮތަށް ހުށަހެޅި މި މައްސަލައިގައި،
ޝރީފާމެދު ނުބައި ނިޔަތުގައި
ަ
ޝރީފާއެކު ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއިން ކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކަކީ ޢަލީ
ަ
ޢަލީ
ޝރީފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ނޯޓިސް ދީފައި ނުވާނެކަމަށާއި ،ޢަލީ
ަ
ކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކެއް ނޫންކަމަށާއި ،ޢަލީ
ޝރީފާމެދު
ަ
ޝރީފަށް ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އުފުލުމަށް ދަތިވާނޭފަދައިން ޢަމަލުކޮށްފައިވެސް ނުވާނެކަމަށާއި ،ޢަލީ
ަ
ވަޒީފާގެ މާޙައުލުގައި ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅެފައިވާކަމަށް އެފަރާތުން ބުނެފައިވީނަމަވެސް ،ތަފާތުކުރުމެއް ގެންގުޅެފައި
ނުވާނެކަމަށާއި،

އެހެން

މުވައްޒަފުންނާ

އެއްގޮތަށް،

ޢަލީ

ޝރީފަށް
ަ

ދޭންޖެހޭ

ޤތަކާއި
ޙައް ު

ޚިދުމަތްތައް

ޞލަތްތަކާއި ،އުޖޫރައާއި އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތައްވެސް ޢަލީ
ލިބިދީފައިވާނެކަމަށާއި ،އެގޮތުން ،ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނުގެ ވަ ީ
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ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއަށް ރައްދުވާގޮތަށް
ޢަލީ ޝަރީފު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

ޝރީފަށް
ަ

މައްސަލަ ނަންބަރު242/VTR/2019 :

ވަޒީފާގެ

ޙާލަތެއްގައިކަމަށް

ޢަލީ

މުއްދަތުގައި
ޝރީފުގެ
ަ

ލިބިދީފައިވާނެކަމަށާއި،
ފަރާތުން

ޢަލީ

ޝރީފު
ަ

ބުނެފައިވީނަމަވެސް،

ޢަލީ

ވަޒީފާއިން
ޝރީފު
ަ

ވަކިވެފައިވަނީ
ވަޒީފާއިން

މަޖުބޫރީ

ވަކިވެފައިވަނީ

ޝރީފުގެ އެދުމުގެ މަތިން ،ވެސްމިންސްޓަރ
ަ
ސުލްޙަވެރިކަމާއެކު ،އަދި އެފަރާތުގެ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައިކަމަށާއި ،ޢަލީ
ޤނޫނުގެ ތަރަހައިން ބޭރުން އެދިފައިވާ
ޝން ފޮރ ޑިމޮކްރަސީއަށް ދީފައިވާ ރެފަރެންސްއަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ ާ
ފައުންޑޭ ަ
ޝރީފަށް ލިބުނު ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު
ަ
ރެފަރެންސްއެއްކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ،އެ ރެފަރެންސްގެ ސަބަބުން ޢަލީ
ޝރީފުގެ ފަރާތުން އެދިފައިވީނަމަވެސް ،އެކަމުގެ މައްޗަށް
ަ
ގެއްލިފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމަށް ޢަލީ
ޤބޫލުކުރާކަމުގައި ބަޔާންކޮށް ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ގޮތެއް ނުނިންމޭނެކަމަށް ަ
ފަރާތުން މި މައްސަލައަށް ޖަވާބުދާރީވެފައިވީނަމަވެސް،
ޝރީފް ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގައި އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއިން ވަކިވި ވަކިވުމަކީ ،ކޮންސްޓްރަކްޓިވް
ަ
ޢަލީ
ޤނޫނު
ޝރީފް ވަޒީފާ ދޫކޮށްލާފައިވަނީ ާ
ަ
ޑިސްމިސަލް ) (constructive dismissalއެއްކަމުގައި ބުރަވެވޭތީއާއި ،ޢަލީ
ޤނޫނު) ގެ  26ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޙާލަތުގައިކަމަށް
ނަންބަރު ( 2/2008ވަޒީފާއާބެހޭ ާ
ޝރީފަކީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތި
ަ
ބުރަވެވޭތީ ،އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު މާއްދާގެ (ށ) އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،ޢަލީ
ޤނޫނު) ގެ 29
ޤނޫނު ނަންބަރު ( 2/2008ވަޒީފާއާބެހޭ ާ
ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވާ މުވައްޒަފެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައިާ ،
ޝރީފް ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގައި
ަ
ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،ޢަލީ
ޝރީފަކީ އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ވަޒީފާއިން
ަ
އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއަށް އެފަރާތް އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރުމަށާއި ،ޢަލީ
ވަކިވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ނުބެލުމަށް ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ މައްޗަށް އަންގައި އަމުރުކޮށް،
ޝރީފާމެދު ވަޒީފާގެ މާޙައުލުގައި މުޢާމަލާތުކުރުމުގައި ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ،
ަ
ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއިން ޢަލީ
ޤނޫނުއަސާސީގެ  37ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ހަމަހަމަކަމާއެކު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ާ
ޝން ފޮރ ޑިމޮކްރަސީއިން ހުށަހެޅި ވަޒީފާގެ
ޝރީފަށް ވެސްޓްމިންސްޓަރ ފައުންޑޭ ަ
ަ
ނޫންކަމަށް ބުރަވެވޭތީއާއި ،ޢަލީ
ޝރީފާމެދު ޢަމަލުކޮށްފައިވާގޮތުގެ ސަބަބުން ޢަލީ
ަ
ޞތު ގެއްލުމަކީ ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއިން ޢަލީ
ފުރު ަ
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ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއަށް ރައްދުވާގޮތަށް
މައްސަލަ ނަންބަރު242/VTR/2019 :

ޢަލީ ޝަރީފު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

ޝރީފް ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވަނީ ވަޒީފާގެ މާޙައުލުގައި
ަ
ޝރީފަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއްކަމުގައި ބުރަވެވޭތީއާއި ،ޢަލީ
ަ
ޤނޫނު ނަންބަރު ( 2/2008ވަޒީފާއާބެހޭ
ކުރިމަތިވަމުންދިޔަ ދަތިތަކުގެ ސަބަބުން މަޖުބޫރީ ޙާލަތުގައިކަމަށް ބުރަވެވޭތީާ ،
ޝރީފަށް
ަ
ޤނޫނުގެ  87ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،ޢަލީ
ޤނޫނު) ގެ  29ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އާއި ،އެ ާ
ާ
ޝރީފަށް ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ،ޓްރާންސްޕޭރަންސީ
ަ
ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދިނުމަށް ކަނޑައަޅައި ،ޢަލީ
މޯލްޑިވްސްގެ ވަޒީފާއިން ވަކިވި ތާރީޚުން ފެށިގެން ،ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން މި މައްސަލަ ނިންމާ ދުވަހާ ހަމައަށް
ޤވާނެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ޢަލީ
ޝރީފް ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގައި ވަޒީފާގައި ދެމިހުރިނަމަ ޙައް ު
ަ
ޢަލީ
ޝރީފަށް ދިނުމަށް ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ މައްޗަށް އަންގައި އަމުރުކޮށް،
ަ
އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު އެންމެހައި ކަންކަން މިއަދު ( 09މާރިޗު  )2021އިން ފެށިގެން (ރަސްމީ ބަންދުނޫން) 14
(ސާދަ) ދުވަހުގެތެރޭ ފުރިހަމައަށް ތަންފީޛުކުރުމަށްފަހު ،އެކަންކަން ހަމަޖެހޭތާ (ރަސްމީ ބަންދުނޫން) ( 05ފަހެއް)
ދުވަހުގެތެރޭ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިޔުމުން އެންގުމަށް މި މައްސަލަ ރައްދުވި ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ
ޤން މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ.
މައްޗަށް އަންގައި އަމުރުކޮށް ،މި މައްސަލަ ބެލި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އިއްތިފާ ު
 09މާރިޗު 2021
 25ރަޖަބު 1442
މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ

ޢަބްދުﷲ މިފްރާޒް ނިޒާރު

ފާޠިމަތު މަހީރާ މުޙައްމަދު

މަރްޔަމް ޝަމްޢާ އިބްރާހީމް

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ މެންބަރު

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ މެންބަރު

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ މެންބަރު

(ރިޔާސަތު)
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