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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

 VTR/2020/61 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުންވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން /  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2020މާރިޗު  15 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2022މޭ  12 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 ތަޑިރަތްމާގެ / ސ. ހުޅުދޫ އާމިނަތު މަމްޫޝާޤ،  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A045855)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ކްއިން  ޓަރކިްޝ އެއާރލައިންސް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (F-C0009/2012ނަންބަރު:  ރޭަޝންރަޖިސްޓް )ކުންފުނި

 
  

 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: އާމިނަތު މަމްޫޝާޤ  ތަޑިރަތްމާގެ / ސ. ހުޅުދޫ،  ކީ  ލައަމި މައްސަ 

A045855)  26    ުޓަރކިްޝ އެއަރލައިންސްގައި މަރކެޓިންގ ރިޕްރެޒެންޓޭޓިވްއެއްގެ    އިން ފެށިގެން  2012ނޮވެންބަރ

)ދޭއް(    2ވަކިކުރުމުގެ  ގައި އާމިނަތު މަމްޫޝާޤއަށް ވަޒީފާއިން    2020ފެބުރުވަރީ    12ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް،  

ޓަރކިްޝ   އަދާކުރުމަށް  ޒިންމާ  ވަޒީފާގެ  ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ  ނޯޓިސްގެ  ދިނުމަށްފަހު  ނޯޓިސް  މަސްދުވަހުގެ 

ދީފައިވާ   ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  އަޅާފައިވާތީއާއި،  ހުރަސް  މަމްޫޝާޤއަށް  އާމިނަތު  ފަރާތުން  އެއަރލައިންސްގެ 

)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ ކޮން މާއްދާއަކަށް   2008/2ސްވުމުގެ ނުވަތަ ާޤނޫނު ނަންބަރު  ނޯޓިސްއަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ އެއްބަ 
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ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތީ ނޯޓިސްއެއްކަމެއް  ނަންބަރު    އާއިހަވާލާދީފައިވާ  ާޤނޫނު  ނޯޓިސްއަކީ  )ވަޒީފާއާބެހޭ    2008/2އެ 

  12، މައްސަލަ ހުށަހެޅި އާމިނަތު މަމްޫޝާޤއަށް  ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ދީފައިވާ ނޯޓިސްއެއްކަމަށްވާތީ  27ާޤނޫނު( ގެ  

)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( އާ ޚިލާފަށް ދީފައިވާ    2008/2ގައި ދީފައިވާ ނޯޓިސްއަކީ ާޤނޫނު ނަންބަރު    2020ފެބުރުވަރީ  

)ހ(   ވަނަ މާއްދާގެ  29)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ނޯޓިސްއެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، ާޤނޫނު ނަންބަރު  

ވަޒީފާއިން  އަނބުރާ އިއާދަކޮށްދިނުމަށާއި، އަދި  މުސާރައާއެކު  ގެ ދަށުން އާމިނަތު މަމްޫޝާޤ އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއަށް  

އެދި   ނަގައިދިނުމަށް  ބަދަލު  ގެއްލުމުގެ  އެހެނިހެން  މާލީ  ލިބިފައިވާ  މަމްޫޝާޤއަށް  އާމިނަތު  ސަބަބުން  ވަކިކުރުމުގެ 

ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް    2020މާރިޗު    15އާލައިންސްއަށް ރައްދުވާގޮތަށް  އާމިނަތު މަމްޫޝާޤ ޓަރކިްޝ އެ

 ހުށަހެޅުމުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. 

 މެންބަރުގެ ރައުޔު 

 ރައުޔު   މިފްރާޒް ނިޒާރުގެ هللا ޢަބްދު 

  :މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން 

ފަރާތްކަމުގައިވާ   .1 ހުށަހެޅި  ހުޅުދޫ،  މައްސަލަ  ސ.   / މަމްޫޝާޤ  ތަޑިރަތްމާގެ  ރައްޔިތެއްކަން  އާމިނަތު  )ދިވެހި 

ނަންބަރު:   ކާޑު  މުޚާޠަބުކުރެވޭ   ( A045855އަންގައިދޭ  ގޮތުގައި  ގެ  ފަރާތް"  ހުށަހެޅި  "މައްސަލަ  ފަހުން  )މީގެ 

ފަރާތް( ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި 

 .ވެބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެ 

)މީގެ ފަހުން    އިންކް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ގޮސްފައިވަނީ ޓަރކިްޝ އެއަރލައިންސް 1.1

ރިޕްރެޒެންޓޭޓިވްގެ   މަރކެޓިންގ  ގެ  ފަރާތް(  މުޚާޠަބުކުރެވޭ  ގޮތުގައި  ގެ  ފަރާތް"  ރައްދުވި  "މައްސަލަ 

މަ ވަޒީފާއަށް  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ޢައްޔަނުކޮށްފައިވަނީ  މަޤާމުކަމަށާއި،  ފަރާތް  ހުށަހެޅި    26އްސަލަ 

އަދާކުރަމުންދިޔަ    2012ނޮވެންބަރު   ވަކިކުރެވުނުއިރު  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަމަށާއި،  ގައި 
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މަހަކު   ގޮތުގައި  މުސާރައިގެ  އަސާސީ  އެމެރިކާ    USD2,250މަާޤމުގެ  ފަންސާސް  ދުވިސައްތަ  )ދެހާސް 

ޢިނާޔަ އާއި  މަހަކު  ޑޮރަލު(  ގޮތުގައި  ޑޮލަރު(    USD100ތްތަކުގެ  އެމެރިކާ  ލިބެމުންދިޔަކަމަށް  )ސަތޭކަ 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

ފަރާތް 1.2 ހުށަހެޅި  އަސާސަކީ،    މައްސަލަ  ހުށަހެޅުމުގެ  ަޝކުވާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ނަންބަރު  ވަޒީފާއާބެހޭ  ާޤނޫނު 

 12ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާ ޚިލާފަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް    21)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2

އި، އެ ނޯޓިސް )ދޭއް( މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިސް ދީފައިވުމާ  2ގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ    2020ފެބުރުވަރީ  

ދިނުމަށްފަހު ނޯޓިސްގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާގެ ޒިންމާ އަދާކުރުމަށް މައްސަލަ  

ރައްދުވި ފަރާތުން ހުރަސް އަޅާފައިވާތީއާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ގޮތުން ދީފައިވާ ނޯޓިސްގައި ދެފަރާތުގެ  

އެ ވަޒީފާގެ  ވެފައިވާ  ނަންބަރު  ދެމެދުގައި  ާޤނޫނު  އަދި  ގެ    2008/2އްބަސްވުމުގެ  ާޤނޫނު(  )ވަޒީފާއާބެހޭ 

ހަވާލާދީފައިނުވުންކަމަށް މާއްދާއަކަށް  އެގޮތުން    އެއްވެސް  ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

އިވާ އީމެއިލް ބޭނުން  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުރަސްއެޅުމުގެ ގޮތުން އެފަރާތަށް ދީފަ 

ފަރާތުން  ނުކުރެވޭގޮތް   ރައްދުވި  ނޯޓިސްގައި މައްސަލަ  ދީފައިވާ  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  ހަދާފައިވާކަމަށާއި، 

ނަންބަރު   ާޤނޫނު  އަދި  މާއްދާއަކަށް  އެއްވެސް  އެއްބަސްވުމުގެ  ވެފައިވާ  ދެމެދުގައި   2008/2ދެފަރާތުގެ 

މާ އެއްވެސް  ގެ  ާޤނޫނު(  ދީފަ)ވަޒީފާއާބެހޭ  އެފަރާތަށް  ހަވާލާދީފައިނުވުމުން  އެ އި އްދާއަކަށް  ނޯޓިސްއަކީ  ވާ 

ފަރާތުން   27ާޤނޫނުގެ   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނޯޓިސްއެއްކަމަށްވެސް  ދީފައިވާ  ޚިލާފަށް  މާއްދާއާއި  ވަނަ 

 ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

ގައި   2020ފެބުރުވަރީ    12ާޤއަށް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި އާމިނަތު މަމްޫޝ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ، .2

ނަންބަރު   ާޤނޫނު  ނޯޓިސްއަކީ  ނޯޓިސްއެއްކަމަށް    2008/2ދީފައިވާ  ދީފައިވާ  ޚިލާފަށް  އާ  ާޤނޫނު(  )ވަޒީފާއާބެހޭ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން   29)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، ާޤނޫނު ނަންބަރު  

އަ މަމްޫޝާޤ  ވަޒީފާއިން  އާމިނަތު  އަދި  އިއާދަކޮށްދިނުމަށާއި،  އަނބުރާ  މުސާރައާއެކު  ވަޒީފާއަށް  ދާކުރަމުންދިޔަ 



 
 ލައިންސްއަށް ރައްދުވާގޮތަށް އެއަރ ޓަރކިޝް

ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހުއާމިނަތު މަމްޝޫޤާ   VTR/2020/61މައްސަލަ 

                                             

 

41 ގެ 4 ޞަފްޙާ       
 

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

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

 

ނަގައިދިނުމަށްކަން  ބަދަލު  ގެއްލުމުގެ  އެހެނިހެން  މާލީ  ލިބިފައިވާ  މަމްޫޝާޤއަށް  އާމިނަތު  ސަބަބުން  ވަކިކުރުމުގެ 

 އޮވެއެވެ.  ވަނަ ނަންބަރަށް ބެލުމުން އެނގެން  9'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގެ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ އިތުރުން    2މި ރިޕޯޓުގެ  އެހެންނަމަވެސް،   2.1

އެފަރާތަށް ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން  އެދިފައިވަނީ  ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި ބަޔާންތަކުގައި  

ޖޫރިމަނާކޮށްދިނުމަށާއި،   ފަރާތް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ތަފާތުކުރުން  އެފަރާތާއި  ދީފައިނުވާތީ  މެދު 

ފަރާތުކަނޑައަޅައިދިނުމަ  މަށްގެންގުޅެފައިވާކަ ރައްދުވި  މައްސަލަ  ސަބަބުން   ންށާއި،  ޢަމަލުކޮށްފައިވާގޮތުގެ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބުނު ނަފްސާނީ ގެއްލުމަށް ބަދަލެއް ނަގައިދިނުމަށާއި އަދި އެފަރާތް ވަޒީފާއިން  

ނަގައިދިނުމަށެވެ. ފައިސާ  މުއްދަތަށްވާ  ޗުއްޓީގެ  އަހަރީ  ހުރި  ބާކީ  ނުނަގައި  އިރު  މި    ވަކިކުރި  އެގޮތުން 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ފޯމުގައި  ހުށަހަޅާ  މައްސަލަ  ވުމުގެތިންކަމަކީ  ކަންކަމަށް  އައު  މައްސަލަ    ނުވާ  އިތުރަށް 

އެފަރާތުން   އެދިފައިނެތްނަމަވެސް،  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އިސްލާހުކުރުމަށް  އެދޭގޮތް  ފޯމުގެ  ހުށަހަޅާ 

ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ތެރެއިން  ކަންކަމު  ބަޔާންތަކުގައި  ލިބިފައިނުވާކަމަށާއި،  ގެ  އެއްބަސްވުން  ވަޒީފާގެ 

މައްސަލަ ރައްދުވި ތަފާތުކުރިކަމަށް ބަޔާންކުރާ ވާހަކައާއި ނަފްސާނީ ގޮތުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލާ ގުޅިގެން  

ބަޔާންތަކުގައި ރައްދު ދީފައިވާތީ، އެފަރާތަށް ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުސަތު ދެ ވިފައިވާކަމަށް  ފަރާތުން އެފަރާތުގެ 

 ގުޅިގެން ގޮތެއް ކަނޑައަޅާފައިވާނެއެވެ.   މި ދެ ކަމާ ބަލައި މި މައްސަލައިގެ ނިންމުމަށް ވާސިލްވުމުގައި  

ވަޒީފާއާބެހޭ     ޓަރކިްޝ އެއަރލައިންސްގެ ފަރާތުންމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ަޝކުވާއަށް ރައްދު ދިނުމުގެ ގޮތުން  .3

'މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ނަޒަރުކުރުމުން ޓްރައިބިއުނަލަށް  ކަންކަމަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  ފޯމު'  ހުށަހަޅާ  ޖަވާބު  އިގެ 

 އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ގޮތުން  3.1

ނަންބަރު   ާޤނޫނު  ނޯޓިސްއަކީ  ގެ    2008/2ދީފައިވާ  ާޤނޫނު(  ޚިލާފަށް   21)ވަޒީފާއާބެހޭ  މާއްދާއާ  ވަނަ 

ބުނެފައިވީނަމަވެސް،   ނޯޓިހެއްކަމަށް  ވަކިކުރުމުގެ    2020ވަރީ  ފެބުރު  12ދީފައިވާ  ވަޒީފާއިން  ތާރީޚުގައި 



 
 ލައިންސްއަށް ރައްދުވާގޮތަށް އެއަރ ޓަރކިޝް

ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހުއާމިނަތު މަމްޝޫޤާ   VTR/2020/61މައްސަލަ 

                                             

 

41 ގެ 5 ޞަފްޙާ       
 

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

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

 

ގައި   ފޯމު'  ހުށަހަޅާ  'މައްސަލަ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަމަކަށް  އެއްވެސް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ނޯޓިސްގައި 

ނަންބަރު    އިންކާރުކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި، ވަޒީފާއިން    2008/2ާޤނޫނު  ދަށުން  ގެ  ާޤނޫނު(  )ވަޒީފާއާބެހޭ 

  2)ދޭއް( ގޮތަކަށް ކަމަށްވާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ގޮތުން    2  ވަކިކުރެވެނީ 

)ދޭއް( މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިހެއް ދީފައިވާކަން މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

  22)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ބަރު  ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ނޯޓިސް ދީފައިވަނީ ާޤނޫނު ނަން

ނުކުރެވޭކަމަށާއި،   ަޤބޫލު  އޮންނާނެކަމަށް  ސާފުނުވެ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދަށުންކަން  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ގޮތުންދޭ ނޯޓިސްގައި އެ ނޯޓިސް ދީފައިވަނީ ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ  

 ނޫނީ އިލްތިޒާމެއް ނުވާކަމަށެވެ. މުގެ ކޮން މާއްދާއެއްގެ ދަށުންކަން ބަޔާންކުރަންޖެހޭ ޤާ އެއްބަސްވު

ގޮތުގައި   3.2 ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ފަރާތުން  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  މައްސަލަ ރައްދުވި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ޓޭންޑަރޑްސް ނުހިފެހެއްޓުމާއި މަސައްކަތުގެ  އެފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ޕްރޮފެަޝނަލް ސް

އެހެން    ،ދަށްވުމާއި  އަޚުލާުޤ މާހައުލުގައި  މަސައްކަތުގެ  ފުރިހަމަނުކުރުމާއި  މަސައްކަތްތައް  ހަވާލުކޮށްފައިވާ 

 ވެ. މުވައްޒަފުންނަށް "މުސީބާތަކަށް" ވެފައިވާތީކަމަށެ

ރާތުން އެކި ފަހަރުމަތިން އިސްލާހީ  ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަ  2017  އެގޮތުން 3.2.1

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަނގަބަހުން ނަސޭހަތްދީ ކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް   ފިޔަވަޅުގެ ގޮތުގައި

ޝިފްޓު   ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދިމާވުމުން  އެކަންކަން  އަދި  ދެވިފައިވާނެކަމަށާއި،  އިންޒާރު 

ހަ ވަކިންވެސް  މުވައްޒަފުންނާ  މުވައްޒަފުންނާ އެހެން  އެހެން  ނަމަވެސް  މަޖައްސާފައިވާނެކަމަށާއި، 

ޒާތީގޮތުން މައްސަލަ ޖެހޭ ޖެހުމަށްފަހު ހައްލެއް އައިސްފައިނުވާކަމަށާއި، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ  

ފަރާތުންވެސް   އެޖެންޓުގެ  ހުށަހެޅި   2018މޭ    20ޖެނެރަލް ސޭލްސް  މައްސަލަ  ރަސްމީކޮށް  ގައި 

ަޝކުވާ   ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  މައްސަލަ  ސޭލްސްގައި  އަދި  މާރކެޓިންގ  އެގޮތުން  ކޮށްފައިވާކަމަށާއި، 

މަސައްކަތުގެ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނުލިބޭކަމަށާއި،  އެހީތެރިކަން  ބޭނުންވާ  ކިބައިން  ފަރާތުގެ 
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ކުރި ކުރުމުގެ  އަސަރެއް  ނޭދެވޭ  އަށް  "ބްރޭންޑް'  ނޫންކަމަށާއި،  ޕްރޮފެަޝނަލް   މާ   ން އަޚުލާުޤ 

 ކަމަށެވެ.  މަށް އެދިފައިވާލަސްނުކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅު

ބަލައި   3.2.2 ކަންކަމަށް  ދެންނެވުނު  އަޚުލާާޤއި  އެހެންކަމުން  މަސައްކަތުގެ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ފަރާތުން   ރައްދުވި  މައްސަލަ  އަންގާ  ރަނގަޅުކުރުމަށް  އަދާކުރުން  މަސްއޫލިއްޔަތު   23ވަޒީފާގެ 

ފުރަތަ  2020ޖަނަވަރީ   އިންޒާރު ގައި  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ލިޔުމުން  ފަހަރަށް  މަ 

ޔަީޤންކޮށްދީ  ނެދީފައިވާ އިންޒާރުގެ ސިޓީ ލިބުނުކަން  އެ  ފަރާތަށް  ހުށަހެލި   27ކަމަށާއި، މައްސަލަ 

އީމެއިލްގައި    2020ޖަނަވަރީ   އެ  ފޮނުވާފައިވާކަމަށާއި،  އީމެއިލް  ފަރާތަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ގައި 

ސި މައްސަލަ  އިންޒާރުގެ  ބުނުމަށްފަހު  އިންކާރުކުރާކަމަށް  ތުހުމަތުތަކަށް  ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ޓީގައި 

ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި،  އަދާކުރާނެކަމަށް  ޕްރޮފެަޝނަލްކޮށް  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި 

ފަރާތުން   ރައްދުވި  ދެވިފައިވަނި  2020ޖަނަވަރީ    23މައްސަލަ  އިންޒާރު  ލިޔުމުން  ކޮށް ގައި 

އާ  ރިޕްރެސެންޓޭަޝން"  އެންޑް  ޔޫސް  ޔުނިފޯމް  ސްޓާފް  ގްރައުންޑް  އޮފް  "އިންސްޓްރަކްަޝން 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޚިޅާފުވުމުން ޔުނިފޯމު އެޅުން ރަނގަޅުކުރުމަށް އަންގައި ދެވަނަ ފަހަރަށް  

ފަރާތަށް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދީ  2020ފެބުރުވަރީ    02ލިޔުމުން  އިންޒާރު  ފައިވާނެކަމަށާއި، ގައި 

ގައި ފޮނުވި އިންޒާރުގެ ސިޓީއަށް އިންކާރު ކުރާ    2020ޖަނަވަރީ    23މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  

ބުނެފައިވާތީ   ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސިޓީގައި   2020ޖަނަވަރީ    23ކަމަށް  އިންޒާރުގެ  ގެ 

ގޮތު ދިނުމުގެ  ތަފްސީލް  ކަންކަމުގެ  އަންގާފައިވާ  ސިޓީއެއް ރަނގަޅުކުރަން  އިންޒާރުގެ  އިތުރު  ން 

ފަރާތުން   ރައްދުވި  ފަރާތަށް   2020ފެބުރުވަރީ    06މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގައި 

އެގޮތުން   އަހަރާއި    2018ފޮނުވާފައިވާކަމަށާއި،  ހުށަހެޅި   2019ވަނަ  މައްސަލަ  އަހަރުގައި  ވަނަ 

ތްތަކާއި އެޖެންސީ ޕްރެޒެންޓޭަޝންތަކުގެ ފަރާތާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ އިވެންޓްތަކާއި އިްޝތިހާރުގެ ހަރަކާ

އެންމެ   މަސައްކަތެއް    2ތެރެއިން  އެއްވެސް  އެހެން  ފިޔަވައި  ހަރަކާތް  އިްޝތިހާރުގެ  )ދޭއް( 

ފޮނުވި    2020ފެބުރުވަރީ    06މަށާއި،  ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާކަ ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ގައި 
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ލިބިފައިވާކަން   ސިޓީ  ފަރާތުން   2020ފެބުރުވަރީ    08އިންޒާރުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގައި 

ބުނެފައިވާކަމަށާއި،   އީމެއިލްއިން  ފަރާތުން  ފޮނުވާފައިވާ  ރައްދުވި   2020ފެބުރުވަރީ    08މައްސަލަ 

ސި އިންޒާރުގެ  ފޮނުވި  ފާހަގަކޮށްފަގައި  ހުށަހެޅި އިޓީގައި  މައްސަލަ  އިންކާރުކުރާކަން  ކަންކަމަށް  ވާ 

 ވެ.ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިނުވާކަމަށެ

ރަނގަޅު   3.2.3 އަޚުލާުޤ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދެވިފައިވަނިކޮށް  އިންޒާރުތައް  ދެންނެވުނު 

ފްލަ ޚިލާފަށް  އުސޫލުތަކާ  އެއަރލައިންސްގެ  ޓަރކިްޝ  ކުރުމުގައި  ނޫންކަމަށާއި،  ހޭންޑަލް  އިޓް 

ފަރާތްތަކަ ތިންވަނަ  އަދި  މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމަށާއި،  ހިނގާ    ށްއަމަލުކުރަން  ތެރޭގައި  އޮފީހުގެ 

ވާހަކައާއި ކަމުގެ    ،ކަންތައްތަކުގެ  ދައްކާ  ވާހަކަ  ބަދުނާމުކޮށް  މުވައްޒަފުން  މަސައްކަތްކުރާ  އެއްކޮށް 

މައްސަލަ  2020ފެބުރުވަރީ    09ަޝކުވާ   އީމެއިލް    ގައި  މުވައްޒަފެއް  އެހެން  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި 

ފަހުން   މެސެޖުތައް  އެ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނަމަވެސް  ކޮށްފައިވާކަމަށާއި،  މެދުވެރިކޮށް 

ރަނގަޅުކުރުމަށް  ކަންކަން  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގޮތަށް  ދެންނެވުނު  ފޮހެލާފައިވާކަމަށާއި، 

އެ ލިޔުމުން  އިސްލާހީ  އަނގަބަހުންނާއި  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ދެވި  މުއްދަތެއް  ކަށީގެންވާ 

ފިޔަވަޅު އެޅުމުންވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ކިބައިން ހެޔޮ ބަދަލެއް ފެނިފައިނުވާތީ، މައްސަލަ  

ނު  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަންޖެހު  ،މަސައްކަތް ނުކުރެވޭކަމަށް ނިންމައިއިތުރަށް  ހުށަހެޅި ފަރާތާ އެއްކޮށް  

ވަކިކުރުމުގެ   ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަޔާންކޮށްދިނުމަށްފަހު  )ދޭއް(   2ތަފްޞީލުތައް 

ނެކަމަށާއި، ވާއި ގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ދީފަ  2020ފެބުރުވަރީ    12މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިސް  

ވަޒީފާއިން   ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އިޖުރާއީ  އަދި  ޢަދުލުވެރިކަމާއި  މައުޫޟއީ  ވަކިކުރުމުގައި 

 ވެސް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ޢަދލުވެރިކަން ޤާއިމުކޮށްފައިވާނެކަމަށް

ނޯޓިސް  3.3 ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގޮތުގައި  ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އިތުރުން  މީގެ 

އަޅާފައިވާކަމަށް ދިނުމަށްފަހު   ހުރަސް  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އަދާކުރުމަށް  ޒިންމާ  ވަޒީފާގެ  އެފަރާތުގެ 

ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އިންކާރުކުރާކަމަށާއި،  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ތުހުމަތަށް  ކޮށްފައިވާ  ބުނެ 
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ނިޔަލަށް ހުރީ   2020މާރިޗު    31އިން ފެށިގެން    2020މާރިޗު    02ނޯޓިސް ދިނުމަށްފަހު އެފަރާތުން   ގެ 

އަދި   ލީވްގައިކަމަށާއި،  ރައްދުވި    2020މާރިޗު    15މެޑިކަލް  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަކަ  ގައި 

ވަކިކުރުމުގެ ނޯޓިސްގެ މުއްދަތުގައި ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވާ އީމެއިލްގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާ ތް ވަޒީފާއިން 

 ނޑައެޅިގެން އަންގާފައިވާކަމަށެވެ. ޔުނިފޯމު ނާޅާނެކަމަށް ކަ

ާޤޫނުނ ންަނަބުރ   .4 ަވިކކޮށަްފިއވީަނ  ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ  ަފާރުތްނ އެދަިފިއަވީނ، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ 

ެގ    2/ 2008 ާޤޫނނު(  އަދި    21)ަވޒާީފާއބޭެހ  ާމއާްދ  ަމިތްނަކމްަށ    22ވަަނ  ެއްއގޮތާްވޮގުތެގ  ާމއާްދާއ  ަވަނ 

ަވޒީފާ  ަކނަޑައަޅިއ ުހިރ  ަފާރްތ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  އެދަިފިއާވޮގަތށް  ަފާރުތން  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ިދުނަމާށއި، 

ުހށެަހިޅ   ަމްއސަަލ  ކަނަޑައަޅއިިދުނމާަށިއ،  ންެތަކަމްށ  ަތެނއް  ައްނާގނެ  ިއއަާދޮކށިްދުނަމްށ  ައނުބާރ  ުމާސަރާއެއުކ 

ަސބުަބ ަވިކުކުރުމެގ  ަވޒާީފިއްނ  އެދަިފިއާވޮގތްަށ  އަދި  ަފާރުތްނ  މީާލ  ިލބަިފިއާވ  ަފާރަތށް  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ން 

 އެެހނެިހްނ ެގއުްލުމެގ ބަދުަލ ނަަގއޭިދެނ ަތެންއ ެންތަކމްަށ ަކނަޑައަޅއިިދުނަމްށަކން ެއނެގްނ އެޮވެއެވ. 

ުތަގިއ  ިމ ަމްއސަަލިއަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތާަށިއ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރަތްށ ެހިކްނ ހުށަަހަޅން ެދުވުނ ުފުރަޞ .5

ަފރުާތން   ުހށެަހިޅ  ޮގުތަގއި  ަމްއސަަލ  )ިދވިެހަރްއޔެިތްއަކން  ެހިކްނެގ  ިޢނާދު  ުމަޙްއމުަދ  މެާލ،   / ދާަލްސޓް  ގ. 

)ިދވިެހަރްއިޔތްެއަކްނ  ޟް  ކީަނުރާމެގ / ހއ. ާބރްަށ، ަޙަސން ިރާޔ  ( ާއިއ، A058452ައްނަގއޭިދ ާކޑު ަނނަްބރު:  

ާއިއ، ހ. ުކްއަޅަވއާްމެގ / މެާލ، މަުޙްއމުަދ ަސީމރު )ިދވިެހަރްއިޔެތއަްކްނ  (  A044709ައްނަގއޭިދ ާކޑު ަނނަްބރު:  

އަދި    ( N8700092މަުޙްއމުަދ ަވީސްމ ަރާޒްކ )ާޕްސޕްޯޓ ަނނަްބރު:  ( ާއިއ  A126320ައްނަގއޭިދ ާކުޑ ަނނަްބރު:  

ަންނަބރު:  )ާޕްސ  ފިަހްމ ަބޯކާވ ުތުރީކ،   ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ  ެގ ަންނ  (  U11974556ޯޕޓް  ހުށަަހޅަާފިއެވެއެވ. އަދި 

( ާއއި  A132048މ. ަޓިއްޑ / މެާލ، ަމްރަޔްމ ާމާޝ )ިދވިެހަރްއިޔެތއަްކްނ ައްނަގއޭިދ ާކޑު ަންނަބރު:  ަފާރުތްނ  

ންަނަބރު:   ކުާޑ  ައްނަގއޭިދ  )ިދވިެހަރްއިޔެތއަްކްނ  ަވޙުީދ  ޙަުސިއްނ  އޭދުަފށި،  ބ.   / ާއއި  A089688ިހްތަތން   )

( ާއިއ  A072910ިނަކަގސޮްދުށެގ / ގދ. ަރތަަފނޫްދ، ުމާނޒު ޢީަލ )ިދވިެހަރްއޔިތްެއަކްނ ައްނަގއިދޭ ާކޑު ަންނަބރު: 

މަުޙްއމަދު  ( ާއިއ  A101188ްއިޔެތްއަކްނ ައނަްގއޭިދ ާކުޑ ަންނަބރު:  ގ. ެޗީރ / މެާލ، ުޙަސިއން ަފާޔްޟ )ިދވިެހަރ

( ގެ  U11974556ފިަހްމ ަބޯކާވ )ާޕްސޕްޯޓ ަނނަްބރު:  އިަދ  (  N8700092ަވީސްމ ަރާޒްކ )ާޕްސޕްޯޓ ަނނަްބރު:  
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ަހިކބްަސ   ްޓަރިއިބުއނުަލެގ  ަވޒާީފާއބޭެހ  ެހިކްނ  ުހރާިހ  ެދްނެނުވުނ  ުހށަަހޅަާފިއެވެއެވ. އިަދ  ައުޑއުެހަމްށ  ަންނ  ަނާގ 

 ާހިޒުރޮކްށ ެހިކަބްސ ަނގަާފިއާވެނެއެވ.  

ޮގެތްއ   .6 ުގިޅެގްނ  ަކްނކާަމ  ައްނނިަނިވ  ާވސްިލުވަމްށަޓަކިއ  ިންނުމަމަކްށ  ޢުަދުލެވިރ  ަމްއސަަލިއަގިއ  ިމ 

 ަކނަޑައަޅްނޖޭެހަކުމަގިއ ެދެކެމެވ.  

 ؛ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ަމޤަާމީކ ޮކަބިއަކްނ  6.1

ަވޒާީފ   6.2 ެއްއަބްސުވާމިއ  ަވޒާީފެގ  ޮސިއޮކށަްފިއާވ  ެދމުެދ  ަފާރާތ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަފާރާތިއ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

 ؛ ަބާޔުނެގ ކީޮޕ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރަތށް ިލބަިފިއާވަކްނ ުނވަަތ ޫންނަކްނ

 ؛ނަގަޅްށކްަނ ުނވަަތ ޫންނކްަނަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރާތމުެދ އަޅަާފިއާވ ިއސާްލީޙ ިފަޔަވޅަުތްއ ައޅަާފިއަވީނ ަރ 6.3

 ިމެއެވ. ؛ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒީފިާއްނ ަވިކުކެރވަިފިއަވީނ ަރނަގޅްަށަކްނ ުނވަަތ ޫންނަކްނ 6.4

 ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ަވޒާީފެގ ަމާޤަމީކ ޮކަބިއތޯ ބާަލިއުރ ައްނަނިނިވ ަކްނަކން ފަާހަގުކެރެވެއެވ.   .7

ެދމުެދ   7.1 ަފާރާތ  ަރއުްދިވ  މްައސަަލ  ަފާރާތިއ  ުހށެަހިޅ  ޮސިއޮކށަްފިއވާ    2012ޮނެވނަްބުރ    26ަމްއސަަލ  ަގއި 

ެއްއަބްސުވުމެގ   ުހށެަހ  1ަވޒާީފެގ  ަމްއސަަލ  ާމއާްދަގިއ  ެއްންޑ  ަވަނ  ސްޭލްސ  ަމާޤަމީކ  ަވޒާީފެގ  ަފާރުތެގ  ިޅ 

ްޓރިެފްކ އިޮފަސރަކަމށް ަބާޔްނކޮށަްފިއާވިއުރ ަހމަ ެއ ެއއަްބްސވުުމެގ ެއްނމެ ފުަހ ޞްަފާޙަގއި މްައސަަލ ުހށެަހިޅ  

ބާަޔްނކޮށަްފއި  ަކމްަށ  ިރްޕެރެޒނޭްޓިޓވް  ަމރެކިޓްނގ  ޮގުތަގިއ  ަމާޤުމެގ  އެފާަރުތެގ  ޮސިއޮކށަްފިއާވިއުރ    ަފާރްތ 

   ޮއްނަނަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

ެދްނެނުވުނ ުނކުތާ ފަާހަގޮކށް ިމ ަސބަަބކީ ެއްއަބްސުވުމެގ ަސއަްހަކާމމުެދ ުސވުާލ އުފޭެދ ަކެމއަްކަމްށ ަމްއސަލަ   7.2

ަވަނ ާމއާްދަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ    1ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ ަބޔްާނޮކށަްފއީިވަނަމެވްސ، ެއ ެއްއަބްސުވުމެގ  

ަމ ުކަށުކްނަކމްަށ  ަވޒާީފެގ  ިލުޔުމގެ  ަބާޔްނުކެރވަިފިއަވީނ  އިޮފަސރަކަމށް  ްޓރިެފްކ  ެއްންޑ  ސްޭލްސ  ާޤަމީކ 

ހުށެަހިޅ   ްޓަރިއިބުއނަލްަށ  ވަޒާީފާއބޭެހ  ަފާރުތން  ަރއުްދިވ  ަނނަްބުރަގިއ  2.5  ަބޔުާނެގ  ެދަވަނ ަމްއސަަލ    ވަަނ 

ެދްނެނުވުނ  ފަާހަގޮކްށ ިއުތުރްނ،  ޮސިއޮކށަްފިއާވިއުރަފިއުވުމެގ  ަފާރުތްނ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ    ، ެއްއަބްސުވުމަގިއ 
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ޮސިއކޮށަްފިއުވާމމުެދ   ަމރުހާަލެއްއަގިއ  އަެފާރުތްނ  ެއްއެވްސ  ަމްއސަަލިއގެ  ިމ  ިމ  ިއްނާކުރކޮށަްފިއުނާވީތ، 

ެއއްބްަސުވެމްއަކާމ ަސްއޙަ  ވަެފިއާވ  ެދމުެދަގިއ  ދަެފާރުތގެ  ުހަށެއްއަބްސުވަމީކ  ަމްއސަަލ  އިަދ  ަފރުާތެގ  ިއ  ެހިޅ 

ަމރެކިޓްނގ ިރްޕެރެޒްނޓިޭޓްވެގ ަމާޤުމަކަމްށ ބަަލްނޖޭެހަކުމަގިއ  ެއ ެއްއަބްސުވުމަގިއ ބާަޔްނުކާރ ފަަދިއްނ  ަމާޤަމީކ  

 ެދެކެމެވ. 

ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރާތއި ަމއްސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރތާ ެދމުެދ ޮސިއޮކށަްފިއާވ ަވޒާީފގެ ެއްއބްަސުވާމިއ ަވޒާީފ ަބާޔުނގެ   .8

ަމ ަކްނކްަނ  ޮކީޕ  ައްނަނިނިވ  ބާަލިއރު  ޮއތޯްތ  ަހަމެއްއ  ބާަލނެ  ިލބަިފިއާވަކަމްށ  ަފރަާތށް  ުހށެަހިޅ  ްއސަަލ 

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ.  

ަތުކާރުރޮކްށ   8.1 ބާަޔްނތަކަުގިއ  އަެފާރުތެގ  ުހށެަހިޅ  ްޓަރިއިބުއނަލްަށ  ަވޒާީފާއބޭެހ  ަފާރުތްނ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

ޮސިއުކ އަެފާރާތެއކު  އަެފާރތަށް  ފަާހަގޮކށަްފިއަވީނ  ޮކީޕ  ަބޔުާނެގ  ަވޒާީފ  ެއްއަބްސުވާމިއ  ަވޒާީފެގ  ެރވަިފިއާވ 

ަންނަބުރ   ާޤޫނުނ  ިމީއ  ެގ  )ަވ  2/ 2008ދަީފިއުނާވަކަމާށިއ،  ާޤޫނުނ(  ޚިލުާފ    ަވަނ  13ޒާީފއާބޭެހ  ާމއާްދާއ 

އެެހްނަކުމން   ަފާރްތ  ަކެމްއަކަމާށިއ،  ަރއުްދިވ  ިއްނ 5،000/ -  ަމްއސަަލ  ރިުފާޔ(  )ަފސާްހްސ    ރ. 

 ޫޖިރަމާނޮކށިްދުނަމްށ އޭެދަކމެަށެވ.   

އަެފާރތާ   8.2 ަބާޔްނ  ަވޒާީފ  ެއްއަބްސުވާމިއ  ަވޒާީފެގ  ފަާހަގުކާރ  ެއ  ަފާރުތްނ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަނަމެވްސ 

  ިއންްޓާރެންޓ ިސސަްޓުމްނާނިއ، ެއްކެސްސ ެދވަިފިއާވ ަފއްިލަތުކްނަހވުާލުކެރވަިފިއާވެނަކަމާށިއ، އިަދ އަެފާރަތްށ  

ިލެޔިކުޔްނ  ހުށެަހޅި  ެއ  ފާަރުތްނ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ޮއްނާނެނކަަމާށިއ،  ުފުރަޞތު  ުވުމެގ  ެއްކެސސް  ަތކްަށ 

ިއުތުރން   ީމެގ  ސިާބުތާވަކމާަށިއ،  ެއަކްނ  އާަދުކިރ  ޮޑިކުއެމްނުޓްނެވްސ  ަވޒާީފ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

އަެފާރތަށް   ކީޮޕުމއަްދުތަގިއ  ބާަޔުނެގ  ަވޒީފާ  އިަދ  ެއްއަބްސުވން  ަޝުކާވ  ަވޒާީފެގ  ެއްއެވްސ  ެއއް  ނުލިިބެގން 

ޮކށަްފިއުނާވަކަމާށއި، އަެފާރުތެގ އެފަަދ ަޝުކާވެއްއ ޮއްތަކްނެވްސ ެއނުގީނ ްޓަރިއިބުއނަަލްށ ަމއްސަަލ ުހށަަހަޅިއ  

 ްޓަރިއިބުއނުަލަގިއ ެއަކން ފަާހަގުކުރުމްނަކަމްށ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ފަާހަގޮކށަްފިއެވެއެވ. 
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ުނ 8.3 ަކްނަކަމްށިއްސވެެދްނެނުވުނ  ފަާހަގުކިރ  ދަެފާރުތްނ  ގިުޅެގްނ  ަރއުްދިވ  ރާިޢޔްަތުކާރިއުރ،    ުކާތއާ  މްައސަަލ 

ެހިކްނަފާރުތ ެދމުެދަގިއ    ެގ  ދެފާަރުތެގ  ިއުރ  ުގުޅުނ  ަވޒާީފާއ  ެއައރަލިއްންސެގ  ަޓރިކްޝ  އަެފާރތަްތއް 

ްސޭކނޮްކީޕ އަެފާރތަްތަކ  ުބނަެފިއާވޮސިއުކެރުވުނ ަވޒާީފެގ ެއްއަބސުްވާމިއ ަވޒާީފ ަބާޔުނގެ    ިއުރ، ްށ ިލުބުނަކމަށް 

ަޝުކާވެއްއ   ެއްއވްެސ  ިލބަިފިއުނާވަކުމެގ  ަބާޔން  ަވޒީފާ  ެއްއަބްސުވާމިއ  ވަޒާީފެގ  ަފރަާތށް  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

ަފރުާތްނ   ހުށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ުބުނމްަށ  ުބިނ  ަފާރުތން  ަރއުްދިވ  މްައސަަލ  ކޮށަްފިއުނާވަކަމށް  ުކިރްނ 

އެ  ިއްނާކުރޮކށަްފިއުނާވީތާއިއ  ަސަބބްުނ  ނިުލުބމެުގ  ަބާޔން  ަވޒާީފ  އިަދ  ެއްއަބްސުވން  ަވޒާީފެގ  އެފަަދިއްނ   ،

ަފާރުތން   ަމްއސަަލ ހުށެަހޅި  އިެދ  ިލބިިދުނަމށް  ުނަވތަ  ހުޯދަމށް  ަމަސްއަކެތއް  ުކިރން  ިލެޔިކުޔްނަތއް  ެއްއވްެސ 

ިސޮކށަްފިއާވަކްނ އެނެގްނ ެނތަތީ އިަދ ަވޒާީފއާަދުކާރ   ެގ ަވޒާީފެގ  އެފާަރެތްއްސަޓުމްނ"  ތުަނެގ "އްިންޓާރެނޓް 

ެއްއަބްސުވްނ އިަދ ަވޒާީފ ަބޔަާންށ 'އްެކެސްސ' ިލޭބެނަކމްަށ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ފަާހަގުކިރ ުނުކާތއާ  

ފާަރުތްނ   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަފާރތަށް    ިއްނާކުރކޮށަްފިއުނާވތީ، ުގިޅެގްނ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަމްއސަަލިއަގިއ  ިމ 

 ަބާޔުނެގ ކީޮޕ ލިބަިފިއާވަކަމށް ބަަލްނޖޭެހަކަމްށ ުބަރެވެވެއެވ.  ަވޒާީފެގ ެއްއަބްސުވްނ އިަދ ަވޒާީފ  

ރިޢަާޔްތކްޮށ 8.4 ަސބަަބށް  ެދްނެނުވުނ  ފަަދިއްނ    އިަދ  އެދަިފިއާވ  ަބާޔުނަގިއ  ހުށެަހިޅ  ފާަރުތްނ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ 

ަފާރތް   ަރއުްދިވ  ރިުފާޔ(  ރ.  5،000/ / -ަމްއސަަލ  އާިދާރ)ަފސާްހސް  ަކމާބޭެހ  ޫޖިރަމާނުކަރން  ެއްއެގ  އްިނ 

 ަމްއަޗްށ ައްނާގނެ ަހަމެއްއ ޮއތަްކަމްށ ނެުފެނެއެވ.  

ިމ ަމްއސަަލިއަގިއ ަކން ިހނގަާފިއާވ ޮގތްަށ ބާަލިއުރ، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރުތގެ ިކަބއްިނ ފަާހަގުކެރުވުނ ަކްނަކމާ   .9

ަޔަވޅްެއ ޮގަތްށ ެއިކ ފަަހުރ  ުގިޅެގްނ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރާތ ެދޮކަޅްށ ެއޭޅ ިއސާްލީޙ ިފ

ިދުނަމށްފުަހ  ަމިތްނ   ަނސަޭހތް  ިއނާްޒރުދަީފިއާވައނގަބުަހްނ  ަފާރުތން  ިލުޔުމްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ެނަކަމްށ 

ައޅަާފިއަވނީ  ފަާހަގޮކށަްފިއެވެއެވ.   ިފަޔަވުޅަތްއ  ިއސްލީާހ  ައޅަާފިއާވ  ެދޮކަޅްށ  ަފާރާތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ެއޮގުތްނ 

 ވަަތ ޫނނޯްތ ބަލިާއުރ ައްނަނިނިވ ަކްނކްަނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ.  ަރނަގަޅްށތޯ ުނ

 ައނގަބުަހްނ ަނސަޭހްތ ިދުންނ  9.1
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ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ަބާޔްނޮކށަްފިއާވ ޮގުތަގިއ ަމްއސަލަ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ އަެފާރުތެގ ަވޒާީފެގ   9.1.1

ެގއޭްލޮގަތްށ   ަމސްލަަހުތ  ޮއްނަނ  ެމުދަގިއ  ުމަވްއޒުަފްނެގ  އެެހްނ  ުނުކރާުމިއ  އާަދ  ަމްސއިޫލްއަޔުތަތްއ 

ެއަކ  ައމުަލޮކށަްފިއާވީތ،  ިޙްއާސުކރިެވއަެފާރަތށް  ފަަހުރަމިތްނ ިއާވެނަކަމާށިއ  ަފނަްތްއަތއް    ެއކި 

ފަާހަގޮކށަްފިއ ެއާވ  ަނަމެވްސ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ  ިއވެާނަކަމެށެވ.  ުހްނ ަނސަޭހްތ ެދވަިފނަގަބައ

ޖިިލްސަތުކަގާއިއ ްޓަރިއިބއުނަަލްށ  ަވޒާީފއާބޭެހ ްޓަރިއބުިއނުަލަގިއ ޭބްއުވނު ަމްއސަަލ ބާަލ ަމ  ުނުކާތއްަށ

ބާަޔްނަތުކަގ ވީަނ  އި  ުހށެަހިޅ  ަފާރުތްނ  ުހށެަހިޅ  ެއޮގުތން    ތުަކާރުރޮކްށަމްއސަަލ  ިއްނާކުރކޮށަްފެއެވ. 

ަގިއެވްސ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރާތ    2019ިޑެސްނަބުރ    29ފަާހަގކޮށަްފިއާވޮގުތަގިއ  ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ  

އެފާަރުތެގ    ބަދުަލުކާރ ވަާހަކަކަމާށިއ، ަބއްދުަލޮކްށ ަދްއކަާފިއަވީނ އެފާަރުތެގ ަމާޤުމ އެެހްނ ަމާޤަމަކްށ  

ުގިޅެގްނ   ައމުަލަތާކ  ުނަރނަގުޅ  ފަާހަގިވ  ިއނާްޒެރްއެވްސ  ައނގަބަހްުނ  ިކަބިއްނ  އިަދ  ަނސަޭހެތްއ 

ެދުމްނ    ދަީފިއުނާވަކަމެށެވ.  ަރއްދު  ުގިޅެގްނ  ުނުކާތއާ  ިމ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަނަމެވްސ 

ަދްއކަާފިއަވީނ    ަގިއ   2019ިޑެސނަްބުރ    29ުބނަެފިއަވީނ   ަބއްދުަލޮކށް  ަފާރތާ  ުހށަހިެޅ  ަމްއސަަލ 

ަފާރުތެގ   ުހށެަހިޅ  ެގ  ަމްއސަަލ  ެރްޕެރެޒްނޓޭޓްިވ  ާމެކިޓްނގ  ަމްސއިޫލްއަޔުތަކަމށާްވ  ަމިއަގނުޑ 

 އަެފާރުތެގ ަމާޤުމ އެހްެނ ަމާޤަމަކްށ ބަދުަލުކާރ ވަާހަކަކަމެށެވ.   ަމްސއިޫލްއަޔުތ އާަދުނުކުރުމެގ ަސަބުބްނ

ަފާރުތްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ    ދަެފާރުތްނ 9.1.2 ުނުކާތތަކްަށ ރާިޢަޔްތުކާރިއުރ، ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ  ފަާހަގުކިރ 

ަފާރަތްށ ައނގަބުަހްނ ަނސަޭހްތ ެދވަިފިއާވެނަކަމްށ ުބނަެފިއީވަނމެަވްސ، އެފަަދިއްނ ައނަގބުަހްނ ެދުވުނ  

އެފަަދިއްނ    ްއަނސަޭހެތ ިޒްނާމެއްއަކަމްށާވިއުރ،  ަފާރުތެގ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ިތިރުކުރމީަކ  ިލުޔަމްށ 

ައނަގބުަހްނ ެދުވުނ ަނސޭހްަތ ިލުޔަމްށ ިތިރކޮށަްފިއާވަކްނ ެއނެގްނ ެނތީަތާއިއ، ައނަގބުަހްނ ަނސަޭހތް  

ަފާރަތށް  ދަީފިއާވެނަކްނ   ަރއުްދިވ  ަމްއ  ާސބުިތކޮށެްދވަިފިއުނާވީތ، ަމްއސަަލ  މްައސަަލ  ިމ  ސަަލިއަގިއ 

 ުހށެަހިޅ ަފާރތްަށ ައނގަބުަހްނ ަނސަޭހްތ ދަީފިއާވަކަމްށ ުބަރެވެވްނ ެނެތެވ.  

 ިލުޔުމްނ ަނސަޭހްތ ިދުންނ  9.2
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ިކަބއިން   ަފރުާތެގ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ގުޮތަގިއ  ފަާހަގޮކށަްފިއާވ  ަފާރުތން  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ 

ުގިޅެގްނ   ަކްނަކާމ  ިފަޔފަާހަގުކެރުވުނ  ޮގުތްނ  ަވިއސްލީާހ  ުހށެަހިޅ  ެޅްއެގ  ަމްއސަަލ  ާވީނ  އަެފާރުތްނ 

ަފާރަތށް ެއކި ފަަހުރ ަމިތން ލުިޔުމްނ ިއްނާޒރު ދަީފެއެވ. ެއގޮތްުނ ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފރާތާ ެދޮކަޅށް  

ައޅަާފިއާވ ިފަޔވުަޅ ބުެލުމެގ ޮގުތްނ ެދނެްނުވުނ    ަތެކއޯްތައޅަާފިއާވ ިއސްލީާހ ިފަޔަވުޅަތކީަކ ަރނަގަޅށް 

ަމްއސަަލ    ދަީފިއާވ  ިލުޔުމްނ ެއޮގުތން  ެދެކެމެވ.  ަކުމަގިއ  މިުހްނުމ  ބުެލން  ަވިކަވިކްނ  ިއްނާޒުރަތކަށް 

 ަނިނިވ ަކނަްކްނ ފަާހަގުކރެެވެއެވ. ުހށެަހިޅ ަފާރތްަށ ިލުޔުމްނ ދަީފއާިވ ުފަރަތަމ ިއްނާޒރްަށ ބާަލިއރު ައްނ

 ުޔުމްނ ެދުވުނ ުފަރަތަމ ިއްނޒުާރ ިލ  9.2.1

ިލުޔަމީކ   ިމ  ބާަލިއުރ  ިލުޔަމްށ  ަފާރަތށް    2020ަޖަނަވީރ    23ެދްނެނުވުނ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަގިއ 

ަސަބބު   ެއޭޅ  ިފަޔަވުޅ  ަފާރަތްށ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ޮއްނަނަކާމިއ،  ެއނެގްނ  ިލުޔެމްއަކްނ  ދަީފިއާވ 

 ަބާޔްނކޮށަްފިއަވީނ ައްނަނިނވި އާިބާރުތްނެނެވ.  

“This is to inform you that you have been found to resort to an unprofessional 

approach in the work place and lack of performance on your duty. As of Turkish 

Airlines Maldives Management, we are disappointed from your poor performance. 

This letter shall serve as a formal warning letter for your behavior and 

performance.” 

ެއޮގުތްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ފާަރަތްށ ިއްސެވބާަޔްނުކެރުވުނ ލުިޔްނ ދަީފިއަވީނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ   9.2.1.1

  "ްޕރެޮފަޝންަލ" ޫންނކްޮށ    ުނަވަތ   ަފާރުތްނ ަމަސްއކުަތެގ މަާހއުުލގިައ ެއކީަށެގްނުނވާފަަދ ގަޮތަކްށ 

އާަދުނުކާރީތކަަމްށ   ުފރަިހަމައްށ  ަމްސއިޫލްއަޔުތ  ަވޒާީފެގ  ައމުަލޮކށަްފިއާވީތާއިއ، 

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ  ިމ ިލުޔްނ    ެއޮގތްުނިއްސެވަބާޔްނުކެރުވުނ ިލުޔަމްށ ބުެލުމްނ ެއނެގްނ ޮއެވެއެވ.  

ަބާޔްނަފާރަތްށ   ިލުޔުމަގިއ  އެ  ަފާރތް  ިލބަިފިއާވަކމާަށިއ،  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ތުުހަމތަުތަކށް  ުކާރ 

"ްޕ ަމްސއިޫލްއަޔުތަތްއ  ަވޒާީފެގ  އެެހނަްނަމެވްސ  ރެޮފަޝނީަލ"  ިއްނާކުރުކާރަކަމާށިއ، 
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  2020ަޖަނަވީރ    23އާަދުކާރެނަކަމްށުބެނ ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފާރްތ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ  

ަގިއ ޮފުނިވ ީއެމއަިލްށ ަރއުްދ ދަީފިއާވަކްނ ެއނެގްނ ޮއްނާނތީ، ިމ ިލުޔަމީކ ަސްއަޙ ިލުޔެމްއަކަމްށ  

ާޔްނކޮށަްފިއާވ ަޢމުަލަތްއ  ެއޮގތްުނ ެދްނެނުވުނ ިއްނާޒުރެގ ިލޔުުމަގިއ ަބބަަލްނޖޭެހަކަމްށ ެދެކެމެވ.  

 ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ކިބިައްނ ާސބުިތޭވޯތ ބާަލިއުރ ައްނނިަނިވ ަކްނަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ.  

ައމުަލުކުރާމ   9.2.1.2 ޮގަތަކްށ  "ައްންޕޮރެފަޝންަލ"  މަާހއުުލަގިއ  ަވޒާީފެގ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

ަފާރުތްނ  ުގޭޅޮގުތްނ   ަރއުްދިވ  ަބޔްާނަތުކަގިއ  ުހށަަހޅަާފަމްއސަަލ  ފަާހަގޮކށަްފިއާވޮގުތގިައ  ިއާވ 

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް ަވނީ ެއިކ ފަަހުރ ަމިތން ަމްއސަަލ ރައުްދިވ ުކނުްފީނެގ ުމަވްއޒުަފްނެގ  

ެގއޭްލޮގަތށް    މުެދަގިއ ަހަމުނޖުެހްނ އުފޭެދޮގަތްށ  ަމސްލަަހުތ  ުމަވްއޒުަފްނެގ މުެދަގިއ  ވަާހަކ  އިަދ 

ައމުަލޮކށަްފެއ ެދުމްނ  ެވ.  ަދްއަކިއ  ަރއުްދ  ިމަކަމށް  ަފާރުތްނ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަނމެަވްސ 

އިަދ   ިއްނާކުރުކާރަކމާަށިއ  ތުުހަމތަުތަކށް  ިމ  ަފާރތް  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަބާޔްނކޮށަްފިއަވީނ 

އެފަަދިއްނ "ައްންޕރެޮފަޝންަލ" ޮކށް ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރތް ުކިރ ައމަަލީކ ކަޮބިއަކން ަމްއސަަލ  

   ާރަތްށ ސުާފޮކށެްދވިފިައުނާވަކަމެށެވ.  ަރއުްދިވ ަފ

ކަުޑޮކށަްފިއވާުމ   9.2.1.3 ަފުރާވ  ަފާރތް  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  އަދުާކުރުމަގިއ  ަމަސްއކްަތަތއް  ާމެކިޓްންގ 

ުގިޅެގްނ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ުހށެަހިޅ ަބާޔނަްތުކަގިއ އަެފާރުތްނ ފަާހަގޮކށަްފިއާވ ޮގތަުގިއ  

ަވަނ އަަހުރ ަހވުާލޮކށަްފިއވާ ިއެވްނޓަުތުކްނ ަމްއސަަލ ހުށެަހޅި   2018ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތްަށ 

ގ  ަވނަ އަަހުރ ާމރެކިޓްނ  2019ަފާރަތްށ ެއްއެވސް ިއެވްނެޓއް ުފރަިހަމޮކށަްފިއުނާވަކަމާށިއ، އިަދ  

 ޮކށަްފިއަވނީ ެއްނެމ ަމަސއަްކެތްއަކަމެށެވ.   ިއްނ

-ްއަކރާުދސޮްކްށ ުހށަަހޅަާފިއާވ ޮޑިކުއމްެންޓ ެއޮގުތްނ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ަޖާވބޯުފާމެއުކ ެއ 9.2.1.4

ަބ  8 ުޖމަުލ    2018  ާލިއުރ، ައްށ  ަފާރުތްނ   ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  އަަހުރ  )ަހތްެއ(    7ވަަނ 

ޮއްނަނަކމިާއ،   ޮކށަްފިއާވަކްނ ެއނެގން  ެއަސިއން  ަފރަާތށް  ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ  ާރަވއި  ިއެވްނެޓްއ 
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)ޭދްއ( ިއެވްނުޓަކމްަށ ފަާހަގުކެރެވެއެވ.    2ަވީނ ެއްނެމ  ަނަމެވްސ ޭއެގ ެތެރިއްނ ުފރަިހަމުކެރވަިފިއ

ަފާރުތްނ  އިަދ   ަރއުްދިވ  ބާަލއުިރ    9-ޮޑިކުއެމްންޓ ަމްއސަަލ  ިލުޔަމށް  ުހށަަހޅަާފިއާވ  ޮގުތަގއި  ެގ 

)ނަުވެއްއ( ިއެވނުްޓ ާރަވއި ަމްއސަަލ    9ަވނަ އަަހުރ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ުޖމަުލ    2019

ެއަސ ަފާރތަށް  ަފރްާތ  ުހށެަހިޅ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ެތެރިއން  ޭއގެ  ިއނޮްކށަްފިއާވިއުރ 

 .ފަާހަގުކެރެވެއެވ  ަކްނ ުފރަިހަމޮކށަްފިއަވީނ ެއްނެމ ިއވްެނެޓްއ  

އިވެންޓްތަކަކީ މާލެ އޮފީހުގެ   ގެމަރކެޓިންގަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތން ފާހަަގޮކށަްފިއާވ ޮގުތަގއި   9.2.1.5

ބަކޯވާ ހުއްދަ ދިނުމުން ނޫނީ ނުހިންގޭނެ އިވެންޓްތަކަކަށް ވާއިރު،   ސްޓޭަޝން މެނޭޖަރު ފަހިމް

ނުވަތަ އެނޫންވެސް މަރކެޓިންގ އާއި ގުޅޭ   މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތުން މަރކެޓިންގ އިވެންޓެއް

ސްޓޭަޝން މެނޭޖަރު ފަހިމް    މާލެ އޮފީހުގެކަމެއް ކުރުމަށް ފުރަތަމަ އިޒުނަ ހޯދަންޖެހޭ ފަރާތަކީ

މީގެ އިތުރުން ސިސްޓަމަށް އެންޓަރީ ނުހެދިޔަސް ވަރިހަމަކަށް ފަހިމް ބަކޯވާ   ބަކޯވާ ކަމަށާއި، 

އިވެންޓްތަކާއި  މި  ފަރާތުންކަމާއި،  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހިންގާފައިވަނީ  އިވެންޓްތައް  ބުނެފައިވާ 

ވެށްމުޢާމަލާތްކޮ  ގުޅޭގޮތުން ބެލުމުން ފައިވަނީ  އީމެއިލްތައް  ފަރާތުންކަން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސް 

ދާނެކަމަށާއި، ސާފުވެގެން  އަދި    2018  ރަނގަޅަށް  އަހަރު  އަހަރު   2019ވަނަ  ވަނަ 

މައްސަލަށްމަސައްކަތްކޮ ބުނުމަށް  ބުނެފައިވާ  ނުވާކަމަށް  ހުށަހެޅިފަރާތުން   ފައި 

ވާ  އިންކާރުކުރާކަމަށާއި، ޕްރެޒެންޓޭަޝންގެ  ރޭގަނޑު ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު  ހަކަ  އެޖެންސީ 

ޑިއުޓީ ކުރަމުން، ދުވާލު މާކެޓިންގެ މަސައްކަތްކުރަމުން،   ގްރައުންޑް ސްޓާފެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން

ވަގުތު އެކަމަށް  ހަދައި،  ޕްރެޒެންޓޭަޝން  ފަރާތުގެ   އަދި  ހުށަހަޅާ  މައްސަލަ  ހުސްކުރާނަމަ، 

ކުރުމުގައިކަމަށެވެ.  މަސައްކަތް  ރައްދުވާފަރާތުގެ  މައްސަލަ  ހޭދަކުރަންޖެހޭނީ  ވަގުތެއް  އެންމެހާ 

ހުށަހަޅާފައިވާ  އެއްކަރުދާސްކޮށް  ބަޔާނާއެކު  ފުރަތަމަ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެގޮތުން 

ފައިވާ އީމެއިލްތަކަށް ބަލާއިރު މި އީމެއިލްތަކަކީ މައްސަލަ ގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާ  18-ޑޮކިއުމެންޓް
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ގުޅިގެން   މާރކެޓިންއާ  ފަރާތް  އަހަރު   2018ހުށަހެޅި  މަސައްކަތްތައް   ވަނަ  ބައެއް  ކޮށްފައިވާ 

 އެނގޭނެ ލިޔެކިޔުންތަކެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

ަކުތެގ ަފުރާވެތިރަކާމ ުގިޅގްެނ  ެއޮގުތްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރުާތެގ ައޚާުލީޤ ިމްނަގނާޑިއ މަަސްއ 9.2.1.6

ާހިޒރިުވ   ޮގުތަގިއ  ެހްއެކްއެގ  ަފާރުތެގ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ބަލިާއުރ،  ެހިކބަަހްށ  ދަީފިއާވ  ެހިކްނ 

ންަނބަރު:   ާކުޑ  ައްނަގއޭިދ  )ިދވިެހަރްއިޔތްެއަކްނ  ާމާޝ  ެހކަިބސެްދުމްނ  (  A132048ަމްރަޔްމ 

ެއައޕަޯޓ ަފާރްތ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ަމަސްއަކްތުކާރ ކްަނ  ުބނަެފިއަވީނ  ައއިފުަހްނ ާމރެކިޓްނެގ  ްށ 

އާެހ ޮބަޑށް ޭނނޭގަކމާަށިއ، ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަމަސްއކްަތ ުނކްޮށެގްނ ެމޭނަޖުރ ަމްއސަަލ  

އިަދ   ެވ. ުހށެަހިޅ ަފާރތަށް ިއނޯްފްމުކިރ ވަާހަކ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރތް ެހިކެވިރާޔ ާގތު ުބނަިކަމެށ

( ަވޒާީފާއބޭެހ ްޓަރއިިބުއނަަލށް ެހިކަބސެްދމްުނ  U11974556ފިަހްމ ަބޯކވާ )ާޕްސޕްޯޓ ަންނބަރު:  

ިވޒަިޓީކ ާޓގްެޓަނަމ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފރަާތްށ    12ުބނަެފިއަވީނ ެއެޖްނީސ ިވޒިޓްްސެގ ަދުށްނ  

ަހަތެރްއަކަމާށއި،   ުނަވތަ  ިތެނއް  ުކެރވަިފިއަވީނ  ެއކިްޓިވީޓ  2019ުފރަިހަމ  ޮގުތގިައ  ަގިއ  ްޒގެ 

ެއތުަންނ ެއްއވްެސ   ޮފުނވްަނ ަމަސްއަކތް ކޮށަްފިއާވެނަކަމާށިއ ަނަމެވސް  އޮފުީހްނ ަފްސ ަތނަަކށް 

 ަތަނަކށް ޮގސަްފިއުނާވަކަމެށެވ. 

ަފާރުތގެ   9.2.1.7 ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ބެލިިއުރ،  ަކްނަކަމށް  ެއްނމަެހިއ  ިއްސވެފަާހަގުކެރުވުނ  އެެހްނަކުމްނ 

އްަންޕޮރ ިމްނަގނުޑ  ަމްސއިޫލްއޔުަތ  ައޚާުލީޤ  ަވޒާީފެގ  ބަަހއްޓަާފިއާވީތާއިއ،  ޮގަތަކށް  ފަެޝންަލ 

ިފަޔަވޅު   ބަަލިއ ިއސްލާހީ  ައމުަލަތަކށް  އެ  ދަީފިއާވ ިލުޔުމނޭްދ ިއްނާޒަރކީ  އާަދުނުކާރަކަމްށ ުބނެ 

ުހށެަހިޅ   ަމްއސަަލ  ެތރިެއްނ  ޭއެގ  ުބަރެވުވުނަނަމެވްސ،  ައމުަލަތެކްއަކަމްށ  ަފާރްތ  ެއޅާިދނެފަަދ 

ަފާރަތށް  ައްންޕޮރ ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ޮކަބިއަކްނ  ައމަަލީކ  ުކިރ  ެފަޝންަލޮކްށ 

ެއަކ  ަރނަގަޅ   ާމާސިބުތކޮށެްދވަިފިއުނާވީތ،  ފަިޔަވަޅީކ  ައޅަާފިއާވ  އަޅަާފިއާވވިިދެގްނ    ްށ 

ިފަޔަވެޅްއޫންނަކަމށް ުބަރެވޭވަކމިާއ، ަނަމެވްސ ަމްއސަަލ ުހށަހިެޅ ަފާރްތ ަވޒާީފެގ ަމްސއިޫލްއޔުަތ  
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ައމާަލަގިއ ަފުރާވުކަޑޮކށަްފިއާވަކްނ ެއނެގްނ އޮތީަތ  އާަދުކުރުމ ވިިދެގްނ ައޅަާފިއާވ ިފަޔަވޅީަކ    އެ 

 ަރނަގުޅ ިފަޔަވެޅްއަކަމށް ުބަރވެެވެއެވ.  

 ިލުޔުމްނ ެދުވުނ ެދަވަނ ިއްނާޒުރ  9.2.2

ިމ ިލުޔަމީކ   ބާަލިއރު  ަފާރަތްށ    2020ެފުބުރަވރީ    02ެދްނެނުވުނ ިލުޔަމށް  ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި  ަގއި 

ަސަބބު   ެއޭޅ  ިފަޔަވުޅ  ަފާރަތްށ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ޮއްނަނަކާމިއ،  ެއނެގްނ  ިލުޔެމްއަކްނ  ދަީފިއާވ 

 ަބާޔްނކޮށަްފިއަވީނ ައްނަނިނވި އާިބާރުތްނެނެވ.  

“This is to inform you that you have been found to violate Turkish Airlines Ground 

Staff Uniform use and representation instruction. It is to mention that every 

employee must wear complete uniform during working place. This letter shall serve 

as a formal warning letter for your violation to Turkish Airlines Instruction.” 

ެއޮގުތްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ފާަރަތްށ ިއްސެވބާަޔްނުކެރުވުނ ލުިޔްނ ދަީފިއަވީނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ   9.2.2.1

ަފާރުތްނ ަމަސްއަކުތެގ މަާހއުުލަގިއ ުޔނޯިފުމ ެއުޅަމްށ ައްނގާފިައާވ ުއސާޫލ ޚިލުާފވަެފިއާވީތަކަމްށ  

ޮއެވެއެވ.    ެއ ެއނެގން  ބުެލުމްނ  ިލުޔުމަގިއ  ިލުޔަމްށ  ިމ  ަގއި    2020ަވީރ  ެފުބުރ  02އިަދ 

ިމ    އަެފާރްތ ޮސިއުކުރާމމުެދ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ސިޮއ ޮކށަްފިއާވަކްނ އެނެގްނ އޮތިްއުރ

ަމްއސަަލިއެގ ެއްއެވްސ ަމރުހާަލެއްއަގިއ ިއްނާކުރޮކށަްފިއުނވީާތ، ެއ ިލުޔަމީކ ަސއަްހ ިލުޔެމްއަކަމށް  

ެއޮގުތްނ ެދްނެނުވނު ިއްނާޒުރެގ ިލޔުުމަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ ަޢމުަލތްައ  ބަަލްނޖޭެހަކުމަގިއ ެދެކެމެވ.  

 ނިަނިވ ަކްނަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ.  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ކިބިައްނ ާސބުިތޭވޯތ ބާަލިއުރ ައްނ

ަބޔުާނެގ   9.2.2.2 ަރއުްދިވ ފާަރުތްނ އަެފރުާތެގ ުފަރަތމަ  ފަާހަގޮކށަްފއާިވ    10.3ެއޮގުތްނ ަމްއސަލަ  ަގއި 

ޕިޮލީސާއ   ެއުޅުމެގ  ޔުނޯިފުމ  ަފރުާތެގ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ފާަރުތްނ  ުހށަހިެޅ  ަމްއސަަލ  ޮގުތަގިއ 

ކުނުްފިންނ   އަެފާރުތްނ  ޭބންުނ  ޚިލުާފވަެފިއަވީނ  އަެފާރުތން  ބަދުަލަގިއ  ބުޫޓގެ  ައްނގަާފިއާވ 

ޮތ ދަީފިއާވ  ުކނުްފންިނ  އިަދ  ައަރމުނާްދީތަކަމާށއި،  ޫބޓަަކްށ  ަދބްަސ  ަވްއަތެރްއެގ  ްތާޕއި 
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ޚިލުާފވަެފިއާވީތަކަމެށެވ. ޭބުންނުކުރުމަގިއ   ބުޫޓ    ަގާވއާިދ  ަފާރުތެގ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ެއޮގުތްނ 

ކްުނ  33ަސިއަޒީކ   ަތްއާޔުރކޮށަްފަކަމްށާވިއުރ  ޭބުންނކުުރަމްށ  ުމަވްއޒުަފްނ  ބޫޓެުގ    ިއާވުފީނެގ 

ގެ ބެޫޓްއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތަށް ެދިވ، ޫބޓު ހާަދ   35ިއްނ ަކުމަގިއާވީތ  35ަސިއުޒ ަފަށނީ 

އެދަިފިއީވަނަމވްެސ   ހުެދމްަށ  ގެޮތްއ  ުކެރޭވނެ  ެހޮޔަވުރ  ަފާރަތށް  ހުށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަތަނުކން 

އެފަަދިއްނ ައމުަލޮކށަްފިއުނާވަކަމށިާއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހ ޭއެގ ފުަހްނ ުކނުްފިންނ ވީާނ    ިޅ ަފާރުތން 

ުހއަްދ   ަފރަާތށް  ުހށެަހިޅ  ަމއްސަަލ  ެއުރަމށް  ބަޫޓަކށް  އެެހްނ  ަވްއަތރު  ބޫޓާ  ުކނުްފީނެގ 

އަެފާރުތން   ައަރުމްނޮގސަްފިއަވީނ  ަފާރުތްނ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  އެެހްނަނަމެވްސ  ދަީފިއަކަމާށިއ، 

ަފާރުތްނ  ޭބުނ ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ިއުތުރން  ީމގެ  ބަޫޓކްަށކަަމެށެވ.  ްނަވްއަތެރްއގެ 

ަގޮކށަްފިއާވޮގުތަގިއ ޭބުރަގިއ ުއޭޅިއުރ ުކނުްފިންނ ދަީފިއާވ ތިޮފ ެއުޅަމްށ ައްނގަާފިއާވަކަމާށއި،  ަހާފ

ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކަމާށިއ،   ުނޖޭެހަކަމްށ  ތިޮފައަޅްނ  ުއޭޅިއުރ  ެތޭރަގިއ  ުނވޭެހއުިރ    ާވޭރަޓރިމންަލ 

ތިޮފ ޭބންުނުކަރްނޖޭެހަނަކަމާށއި، އިަދ ުކނުްފިންނ ދަީފިއާވ ަދބްަސ ޫންނ އެެހްނ ަދބެަހއް ޭބންުނ  

ުއސުޫލެގ   ބެހޭ  ެއުޅމާ  ުޔނޯިފުމ  ުކންފީުނެގ  ުނވެާނަކަމށް  ާމއާްދަގިއ    8ޮކްށެގްނ  ަވނަ 

ަކެމ ަރްމުޒކޮށޭްދ  ްބޭރްނޑް  ުކނުްފީނގެ  ެއއީ  ކްުނަބާޔްނކޮށަްފިއާވެނަކަމާށިއ،  ންިނ  ުފްއަކުމަގިއވީާތ 

ަމްއސަލަ   އެެހްނަނަމެވްސ  ަގާވއެިދްއަކަމާށިއ  ަތނީްފުޒުކަރުމނާްދ  ީދެގްނ  ަސމުާލަކެމްއ  ާހްއަސ 

 ުހށެަހިޅ ަފާރުތން ެއ ަގާވއާިދ ޚިލުާފވަެފިއާވަކަމެށެވ.  

ާޒުރަގިއ  ަނަމެވްސ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ފާަރުތްނ ފަާހަގކޮށަްފިއާވ ޮގުތަގއި އަެފާރތްަށ ދަީފިއާވ އްިނ 9.2.2.3

ަކެމްއކްަނ   ޮކްނ  ަރނަގުޅުކަރްނޖެެހީނ  ައްނގަާފިއާވިއުރ  ައމުަލުކުރަމްށ  ެއްއޮގތްަށ  ޯކާޑ  ުޔނޯިފުމ 

ޫބަޓކްަށާވއުިރ   ަވްއަތެރްއެގ  ަވިކ  ބަޫޓީކ  ައަރްނޖޭެހ  ުޔނޯިފާމެއުކ  ަބާޔްނކޮށަްފިއުނާވަކަމާށިއ، 

ަފ ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ޫބެޓްއ  ެހޮޔަވުރ  ަފާރަތްށ  ުހށެަހިޅ  ެނުތާމއުެކ  ަމްއސަަލ  ައުތަގިއ  ާރުތެގ 

ައިމއަްލ ޫބުޓގިައ   ަފާރުތެގ  ުނުވުމްނ ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ  ުކެރޭވނަެކަމަކްށ  ޫބެޓްއ ހުޯދަމީކ  އެފަަދ 

ުހށެަހިޅ   ަމްއސަަލ  ަފާރުތްނ  ރައުްދިވ  ަމްއސަަލ  ެންތަކަމށް  ިއުއިތރެާޟްއ  ިނކުުތާމމުެދ  އޮފަީހްށ 
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ެއުޅުމަގ ތިޮފ  ައްނގަާފިއާވަކަމށިާއ،  އެެހްނ  ަފާރަތްށ  ައމުަލޮކށަްފިއާވނީ  އަެފރުާތްނ  ިއ 

ުމަވްއޒުަފްނެވްސ ައމުަލޮކށަްފިއާވޮގަތްށަކމާަށިއ، ަނަމެވްސ ެއ މަުވްއޒުަފްނަންށ އެފަަދ ިއްނާޒުރެގ  

   ިސީޓެއްއ ޮފުނވަާފިއުނާވަކަމެށެވ. 

ދަީފއާިވ    ެއޮގުތން ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފރްާތ ުޔނޯިފްމ އުެޅުމަގިއ ައމުަލކާުރ ޮގތާ ުގިޅެގން ެހިކްނ  9.2.2.4

ާހިޒުރިވ   ޮގުތަގިއ  ެހްއެކްއެގ  ަފާރުތެގ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ބާަލިއުރ،  ާމާޝ  ެހިކބަަހްށ  ަމްރަޔްމ 

ންަނަބރު:   ާކުޑ  އްަނަގއޭިދ  ުބނަެފިއވީަނ  (  A132048)ިދވިެހަރްއިޔެތްއަކްނ  ެހކަިބސެްދުމްނ 

ާލްނޖެހޭ   ަލީނ  ުޔނޯިފްމ  ަފާރަތުކްނެވްސ  ހުރާިހ  ަފރްާތ  ުހށެަހިޅ  ޮގތްަށަކަމށިާއ،  ަމްއސަަލ 

"ޔޫޒް"   ދަަބްސ  ަކަމާށއި،  "ަކްނނޭނެގ"  ާނރާ  ޫބަޓކަށް  ަފާރްތ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ަނަމެވްސ 

ންަނަބރު:  އަދި    ުނުކާރަކަމެށެވ.  )ާޕްސޯޕޓް  ަރާޒކް  ަވީސްމ  ެހިކބްަސ  (  N8700092ުމަޙްއމަދު 

ުޔނޯިފުމ ނާުލ  )ކުނުްފިންނ ދަީފިއާވ( ެދުމްނ ުބނަެފިއަވީނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަބެއްއ ފަަހުރ 

 ެވ.  މެާލ އޮފަީހްށ ަވަޑިއަގްނަނާވަކމެަށ

ަނނަްބރު   9.2.2.5 ުހށަަހޅަާފިއާވ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަޖަނވީަރ    TL.67.087   (13ެއޮގުތްނ 

ްގ2020 އްޮފ  'ިއްނސްްޓަރްކަޝްނ  ގެ  (  ިރްޕެރެޒނޭްޓަޝްނ'  ެއްނޑް  ުޔނޯިފމް  ްސޓާފް  ަރުއްންޑ 

 ؛ެއ ަނނަްބުރަގިއ  ަވަނ ަނނަްބަރށް ބަލިާއުރ  6.1.1.4

“Its mandatory to wear the cap outdoors, and it is necessary to take it off 

in the terminal and on the apron”  

 ؛ަހަމ ެއ ަނނަްބުރަގިއްނ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކާމިއ، އިަދ  މިފަަދިއ 9.2.2.6

“It is appropriate not to wear caps as an exception for protection from 

getting wet, especially in heavy rainy weather such as rain/snow.”  

 ؛ަނ ަންނަބުރަގިއަވ  6.1.1.8ެއ ަގާވއުިދެގ  މިފަަދއްނ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކާމިއ، އިަދ   9.2.2.7

“No bag but the bag given by the company must be used.” 
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ައށް ބާަލިއުރ ެއ    6.1.1.9މިފަަދިއްނ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ ެއނެގްނ ޮއްނަނަކާމިއ، ެއ ަގވާއުިދެގ   9.2.2.8

ޭބުންނުކުރަމްށ ާލިޒްމކޮށަްފިއާވަކްނ  ަގާވއުިދަގިއ ިހަމނަާފިއާވ ޮފޯޓަގިއ ޭބުންނކޮށަްފިއާވ ފަަދ ޫބެޓްއ  

ެންތ ޭއގިައ  ެއނެގްނ  ިޑަޒިއެންއ  ަވިކ  ޫބަޓީކ  ަކނަޑައޅަާފިއވާ  ެއުރަމްށ  ުޔނިފާޯމެއުކ  ަނަމެވްސ، 

ެދްނެނުވނު   ޫބެޓްއކްަނ  ބެލުުމްނ    6.1.1.9ަގާވއުިދެގ  ިހެމޭނ  ޮފޯޓައްށ  ިހަމނަާފިއާވ  ަގއި 

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ.

ަކްނަކަމ 9.2.2.9 ރާިޢަޔްތކޮށް  ިއްސެވަބާޔްނުކެރުވުނ  ަފާރށް  ުހށެަހިޅ  ަރއްދިުވ  ަމްއސަަލ  ަމްއސަަލ  ތް 

ޚިލަާފށް ުޔނިފުޯމ    ޮގާތ ެއުޅުމެގ ަގާވއުިދަގިއ ަބޔާނޮްކށަްފިއާވ  ުޔނިފުޯމ    ަފާރުތްނ ަކނަޑއަޅަާފިއާވ

ުބަރެވޭވަކާމިއ، އެފަަދއްިނ   ެއަކީށެގްނާވ ަސަބބްެއަކަމްށ  ެއޅާިދނެފަަދ  ިފަޔަވުޅ  ެއުޅަމީކ ިއސްލީާހ 

ެއައރަލިއނިްއްނ   ިއްނާކރޮުކށަްފިއުނާވީތާއިއ  ުގޭޅޮގުތްނ  ޭނުޅާމ  ަތނަްތުނަގއި  ައަޅްނޖޭެހ  ތިޮފ 

ދަީފިއާވަކނަޑައަޅ ަދަބ  ިއ  އެެހްނ  ބަދުަލަގިއ  ަރއުްދިވ  ަދބުަހެގ  ަމްއސަަލ  ބުޭންނުކާރަކަމްށ  ެހްއ 

ަފާރުތްނ ުބާނ ވަާހަކައްށ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ ިމ ަމްއސަަލިއެގ ެއްއެވްސ ަމރަުހާލެއްއަގިއ  

ުބނަެފިއނާުވީތ،   ެއްއެޗްއ  ެއައރަލިއްންސެގ  ެއްއެވްސ  ަޓރިކްޝ  ފާަރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

ުކނުްފީނެގ ޔުނޯިފުމ ެއޅާުމ  ިއާވަކަމްށ ުބަރެވޭވަކާމިއ، އިަދ  ުޔނޯިފުމ ެއުޅާމބޭެހ ަގާވއާިދ ޚިލުާފވަެފ

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރާާތމުެދ  ަގިއ   2020ެފުބުރަވީރ    02ުގޭޅ ަގާވއާިދ ޚިލުާފވަެފިއާވަކަމށް ުބނެ  

 ައޅަާފިއާވ ިފަޔަވަޅީކ ަރނަގޅްަށ ައޅަާފިއާވ ިފަޔަވެޅްއަކަމށް ުބަރވެެވެއެވ. 

 ުރ ިލުޔުމްނ ެދުވުނ ިތްނަވަނ ިއްނާޒ  9.2.3

ިމ ިލުޔަމީކ   ބާަލިއރު  ަފާރަތްށ    2020ެފުބުރަވރީ    06ެދްނެނުވުނ ިލުޔަމށް  ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި  ަގއި 

  ؛ ިމ ިލުޔުމަގިއދަީފިއާވ ިލުޔެމްއަކްނ ެއނެގްނ ޮއްނަނަކާމިއ،  

“Initially you have been warned by Turkish Airlines Management due to your 

unprofessional approach in the work place and lack of performance on your duty. 
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In response to warning letter, you have objected to the management warning letter. 

Please be informed:  

On 2018, by management you have been assigned to conduct 5 events, 4 

advertisement activities and 12 agency presentations. Out of 5 events, 0 has been 

conducted from your side, out of 4 advertisement activities just 2 have been done, 

out of 12 agency presentations nothing has been done by you. 

On 2019, by management you have been assigned to conduct 5 events, 4 

advertisement activities and 12 agency presentations. None of them has been done 

by you.  

We have noticed that instead of considering the warning letter, you are objecting to 

warning which shows still you are acting unprofessional and denying whatever the 

issue raised by management therefore we are warning you again due to your 

unprofessional approach in the work place and lack of performance on your duty.” 

ަބާޔްނކްޮށ 9.2.3.1 ޮއްނަނަކާމއި،  މިފަަދިއްނ  ެއނެގން  ަފާރތަށް  ަފިއާވަކން  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ެއގުޮތން 

ަގިއ    2020ަޖަނަވީރ    23ިއްސެވަބާޔްނުކެރުވުނ ިލުޔްނ ދަީފިއަވީނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތްށ  

ޮގުތްނަކ ތްަފސުީލޮކށިްދުނުމެގ  ަކްނަކން  ަބޔްާނޮކށަްފިއވާ  ިސީޓަގއި  ިއްނާޒުރެގ  ެއ    ްނ ދަީފިއާވ 

ަގިއ ަމްއސަަލ    2020ފުެބުރަވީރ    06ިމ ިލުޔުމަގއި  ިލުޔަމްށ ބުެލުމން ެއނެގްނ އޮނަްނަކާމިއ،  

ަމްއސަަލިއެގ   އްޮތިއުރ އަެފރްާތ ޮސިއުކުރާމމެދު  ކޮށަްފިއާވަކްނ ެއނެގން  ުހށެަހިޅ ަފރުާތެގ ޮސއި 

ިލުޔ ަސއަްހ  ިލުޔަމީކ  އެ  ިއްނާކުރޮކށަްފިއުނާވތީ،  ަމރުހާަލެއްއަގިއ  ެމްއަކމްަށ  ެއްއެވްސ 

   ބަަލްނޖޭެހަކުމަގިއ ެދެކެމެވ. 

ަގިއ ެދުވުނ    2020ަޖަނަވީރ    23ދަީފިއަވީނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތްށ  ިމ ިއްނާޒުރެގ ިލުޔްނ   9.2.3.2

ގުޮތްނަކމްަށ ސުާފޮކށިްދުނުމެގ  ެއކްަނކްަނ  ިއްނާކުރޮކށަްފިއވީާތ  ަކްނަކމަށް  ަބާޔްނުކރާ    ިލުޔުމަގިއ 

ަމްއސަަލ ިލުޔަމކީ  ިމ  ަފާރަތށް    ުބނަެފިއާވީތ  ދަީފއާިވ    2020ަޖަނަވީރ    23ުހށެަހިޅ  ަގިއ 



 
 ލައިންސްއަށް ރައްދުވާގޮތަށް އެއަރ ޓަރކިޝް

ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހުއާމިނަތު މަމްޝޫޤާ   VTR/2020/61މައްސަލަ 

                                             

 

41 ގެ  22 ޞަފްޙާ      
 

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

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

 

ިލުޔުމނޭްދ ިއްނާޒުރަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ ަކްނަކްނ ސުާފޮކށިްދުނމެުގ ޮގުތްނ ދަީފިއާވ ިލުޔެމްއަކަމްށ  

ިމ ިލޔަުމީކ   ައމެަލްއ  ުކިރްނ އަެފރާާތމުެދ ިއސްލީާހ ިފަޔަވުޅ ައޅަާފިއވާ  ުބަރެވޭވ ަސބަަބށަްޓަކއި 

   ވިިދެގްނ ިއުތރްަށ ައޅަާފިއާވ ިފަޔަވެޅްއަކަމށް ުބަރނެުވެވެއެވ.  ަތުކާރުރުވާމ  

  2020ެފުބުރަވީރ    12ަގިއ ދަީފިއާވ ިއްނާޒުރެގ ިސީޓައށްފުަހ    2020ެފުބުރަވީރ    06ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތްށ   .10

  ަމސުްދވުަހެގ ޯނޓްިސެއްއ ދަީފިއާވަކްނ)ޭދްއ(    02ުރަމްށ ިންނަމއި  ަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރްާތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކ

 ައްށ ބުެލުމްނ ެއނެގްނ ޮއެވެއެވ.    ’Employee Termination Letter‘އަެފާރަތްށ ދަީފިއާވ  

އެ   10.1 ަވިކޮކށިްފަނަމ،  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ  ނަުލިއަނަމވްެސ،  ިދުނަމާކ  ޯނިޓްސ  ުނވަަތ  ިދުނަމށްފުަހ  ޯނިޓްސ 

އަެކީށެގްނ ަވިކުކރީ  ޭއނާ  ަޤބުޫލުކެރޭވަނަމަވޒާީފިއްނ  މާީހައށް  ަވޒާީފއާަދުކިރ  ެނިތަކމަުގިއ  ަސަބެބއް  ، ވާ 

ްޓަރިއިބއުނަަލްށ   ަޝުކާވ،  ެއަކުމގެ  ެތޭރަގިއ  ުދވުަހގެ  ިތްނަމްސ  ެފިށެގްނ  ާތރުީޚން  ަވިކުކިރ  ަވޒާީފިއްނ 

  28ާޤޫނުނ( ެގ    )ަވޒާީފާއބޭެހ   2/ 2008ުހށެަހުޅުމެގ ަޙްއުޤ އެ ުމަވްއޒަަފަކްށ ިލިބެގްނާވކްަނ ާޤޫނުނ ންަނަބުރ  

ަވަނ ާމއާްދެގ )ހ( ިއްނ ެއނެގްނ ޮއެވެއެވ. މިފަަދިއްނ ުހށެަހޭޅ ަޝުކާވެއްއަގިއ، ެއ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ  

ޮގުތަގިއ   ިޒްނާމެއްއެގ  ަފާރުތެގ  ަވޒީފޭާދ  ާސިބުތކޮށިްދނަުމީކ  ޮއެވެގްނަކްނ  ަސބެަބއް  ެއަކީށެގްނާވ  ަވިކުކީރ 

ާޤޫނުނެގ   ާމްއ  27ަވޒާީފާއބޭެހ  ަފާރތް  ަވަނ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ިމ  އެެހްނަކުމްނ  ަކނަޑައޅަާފިއެވެއެވ.  ާދަގިއ 

ާސިބުތުކުރުމެގ   ްޓަރިއިބުއންަލަގއި  ަވޒާީފާއބޭެހ  ޮއެވެގްނަކން  ެއކީަށެގްނާވ ަސބެަބްއ  ަވިކޮކށަްފިއަވީނ  ަވޒާީފިއްނ 

 ައެށެވ. ިއްންކ    ިއްންސަލޓަރިކްޝ ެއައރ ުބަރ ޮއތީ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ  

  ޢަދުުލެވރި   ަވިކޮކށަްފއަިވީނ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒުަފ ަމްއސަަލެއްއަގިއ،   ުހށެަހޭޅ  ަވިކޮކްށގްެނ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ 10.2

 ުފރަިހަމާވްނޖޭެހަކާމިއ، ެއީއ  ުޢްނުޞެރްއ  ެދ  ބުެލުމގިައ  ޮއެވެގްނޯތ   ަސަބެބްއ   ެއަކީށެގނާްވ  ުނަވަތ   ިންނުމަމުކްނޯތ

ޢަދުުލެވިރަކާމިއ ަހިއޯކުޓގެ  ިއުޖާރ،  ަމުއޟީޫޢ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ބުެލްނަކްނ،  ާޤިއުމުކެރވަިފިއޭވޯތ  ޢަދުުލެވިރަކްނ  ީއ 

ަމުއޟޫޢީ    HC-A/134/2011ާއިއ    HC-A/24/2010    ަންނަބުރ މޮިގުތްނ  ެއނޭގަކާމިއ،  ަޤިޟްއާޔިއްނ 

ުމަވްއޒަަފުކ   ައާސަސީކ  ޚާިޔުރުކާރ  ަފާރަތުކްނ  ަވޒީފޭާދ  ަވިކުކުރަމްށ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒުަފްނ  ޢަދުުލެވިރަކަމީކ، 
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ުށްނ  ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ުހއަްދުކރާފަަދ ޢަދުުލެވިރ ަސަބަބަކްށުވމެުގ ިއުތުރްނ ެއ ިޚާޔުރުކާރ އާަސެސްއެގ ަދ

ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ެއްނމަެހިއ ުޢްނުޞުރަތްއ ުފރަިހަމވަެފިއޭވޯތ ބުެލްނަކްނ ެއނޭގަކާމިއ، ިއުޖރީާއ ޢަދުުލެވިރަކްނ  

ބަަލްނޖޭެހ   ާވޞުިލުވަމްށަޓަކިއ  ިންނުމަމަކށް  ޢަދުުލވިެރ  ަވިކުކުރަމްށ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ  ާޤިއުމުކުރަމީކ، 

ުފރަިހަމުކަރ ބުެލުމަގއި  ަހިއޯކުޓން  ބުެލްނަތއް  ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ުފރަިހަމުކުރްނަކްނ،  ިއުޖާރައތަުތްއ  ްނޖޭެހ 

އެެހން   ާބވުަތގެ  މި  ިންނަމވަާފިއާވ  ޯކޓްުނ  އެ  ަޤިޟްއާޔަތުކްނާނއި  ެދްނނުެވުނ  ިއްސެވ  ިންނަމވަާފިއާވ 

 ަމްއސަަލަތުކްނ ެއނެގްނ އްޮނނަަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

  ަފާރްތ   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ާވޞުިލުވަމްށަޓަކިއ،   ަފިއަސާލައަކްށ  ިރޢަދުުލެވ  ަމްއސަަލިއަގއި   ުހށެަހޅަިފިއިމާވ 10.3

ާޤިއުމުކެރވަިފިއޭވޯތަވޒާީފިއްނ ޢަދުުލެވިރަކްނ  ިއުޖާރީއ  ޢަދުުލެވިރަކާމިއ  ަމުއޟީޫޢ  ަވިކުކުރުމަގިއ     

ަމަސްއަކުތގެ  ަވިކުކެރވަިފއަިވީނ  އާަދުކަރުމނިްދޔަ ަވޒާީފިއްނ އަެފާރތް    ަމްއސަލަ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ބަަލްނޖޭެހަކާމިއ،  

ަފުރާވުކަޑުވުމްނާނިއ،   އާަދުކުރުމަގއި  ަމސްޢިޫލްއަޔުތ  ަވޒާީފގެ  ުވުމްނާނިއ،  ައްންޕރެޮފަޝންަލ  މަާހއުުލަގިއ 

ުއނަދޫގާވޮގތްަށ ައމުަލުކުރުމްނ އަެކްނަކން އިސްލުާހުކުރަމްށ   ުމަވްއޒުަފްނަނށް  ަމަސްއަކުތެގ މަާހއުުލަގިއ އެެހން 

ފަަހުރަމ ިއުތުރން  ެއިކ  ަތުކާރުރކޮށަްފިއުވުމެގ  ައމުަލަތްއ  އެ  ަނސަޭހތްދަީފިއީވަނަމެވްސ  އަނަގބުަހން  ިތްނ 

ަކްނަކްނ އެެހްނ   ިދާމާވ  ަވޒާީފެގ މަާހއުުލަގިއ  ަފާރުތެގ  ަރއުްދިވ  ިކަޔއީިދ އެ    3ަމްއސަަލ  ަފާރްތތަަކްށ  ަވަނ 

ުކަރުމްނ ަޢމުަލ  ެގއުްލްނާވޮގތްަށ  ަނމްަށ  ްބޭރްނާޑިއ  ަފާރުތްނ  ެއައރަލިއްނެގ  ރައުްދިވ  ަމްއސަަލ  ާދީތަކަމްށ 

ބާަލ  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވިއުރ،  ަތުކާރުރކޮށަްފިއޭވޯތ  މަިޢމުަލަތްއ  ަހީޤަޤުތަގއެިވްސ  ަފރުާތްނ  ުހށެަހިޅ  ިއރު  ަމްއސަަލ 

 ައްނަނިނިވ ަކްނަކން ފަާހަގުކަރެމެވ. 

  2020ފެބުރުވަރީ    12ން އަންގާ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއިން އެފަރާތް ވަކިކުރިކަ 10.4

 ؛' ގައި(Employee Termination Letter)ގައި ދީފައިވާ 'އެމްޕްލޯއީ ޓަރމިނޭަޝން ލެޓަރ 

“Up to now, so many times you have been warned by Turkish Airline Management 

verbally and written.  
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Due to your unprofessional approach in the work place, lack of performance, causing 

nuisance in the work environment, beginning of 2017 you have been warned verbally. To 

ensure better work place for whole employees, your shift has been separated from others.  

After your shift has been separated from other employees due to your unprofessional 

behaviours. As a management we were expecting from you to rectify your mistakes and 

improve your performance but at that point instead of improvement, your personal clash 

started with town office staffs. From Turkish Airlines GSA, several times we have received 

complains about you.  

Again, after receiving complains about, you, you have been verbally warned by 

management to focus on your job and improve your performance and as a management we 

thought you will consider and will take our warnings seriously, therefore your duty shift 

has been planned with other staffs but we noticed you didn’t consider any of our verbal 

warnings and there is no change on your behaviours. Management noticed you continues 

causing nuisance, clashing with other staffs. We found out, you are complaining about 

Turkish Airlines staffs to 3rd parties which damages Turkish Airlines brand and demoralize, 

disturb Turkish Airlines Staffs. Therefore, last time, you have been warned verbally in the 

meeting.  

After all verbal warnings, nothing has changed with you therefore management raised 1st 

written warning letter to you which is dated 23.01.2020. as your usual attitude to all 

warnings, you have objected our warning letter. Due to your baseless and misleading 

objection against to managements 1st warning letter, management raised 3rd waring letter on 

06.02.2020 which refers to your misleading objection.  

Later on, management noticed that you have been found to violate Turkish Airline ground 

staff uniform use and representation instruction therefore 2nd warning letter has been raised 

on 02.02.2020. As your usual uncooperative behaviour with misleading information, you 
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have objected again. Since your shoes number is not available therefore management inform 

you to wear similar shoes which is like company given shoes therefore 1 month has been 

given for you to supply. In addition to that, you have been found that not wearing cap and 

using different bag other than company given bag in the duty place which is according to 

Turkish Airlines instructions, its prohibited.  

As conclusion, when we consider all of your baseless and misleading objections against to 

managements all verbal and written warning letters, it makes impossible for us to work 

with you anymore therefore this is to inform you that your employment with Turkish 

Airlines Inc. is terminated due to aforementioned reasons and warnings.  

Please note this termination is effective on 13/04/2020.” 

ވަޒީފާއިން 10.5 އަދާކުރަމުންދިޔަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަޔާންކުރެވިފައިވާއިރު،  އެފަރާތް    މިފަދައިން 

 ؛ވަކިކޮށްފައިވަނީ

 ؛ފެންވަރު ދަށްވުމުގެ ސަބަބުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މަސައްކަތުގެ .1

 ؛މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ޔުނިފޯމު އެޅުމުގެ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފުވެފައިވާތީ .2

މަސްލަޙަތު   .3 މެދުގައި  މުވައްޒަފުންގެ  އެހެން  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  އަމަލުތައް  މައްސަލަ  ގެއްލޭގޮތަށް 

 ؛ބަހައްޓާފައިވާތީ

އެހެން  .4 ނުގުޅޭ  ކަމާ  ަޝކުވާތައް  ކަންކަމާއި  ދިމާވާ  މާހައުލުގައި  ވަޒީފާގެ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

އަމަލުތައް   ގޮތަކަށް  އަގުވެއްޓޭފަދަ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ޚިއްސާކޮށް  ފަރާތްތަކަށް  ތިންވަނަ 

 ؛ބަހައްޓާފައިވާތީ

-HC/2012ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  އޮންނަކަމާއި،    ށް މެދުވެރިވެގެން ކަން އެނގެންބަބުތަމި ސަ

A/280  ި؛ ަޤިޟއްޔާގައ 
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ޢަބްދުއްރައްޒާޤު  "ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޢަލީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ފޮނުވި ސިޓީގައި އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ސަބަބު ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، 

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

ފޮނުވި  ވަކިކުރުމަށް  ޕްރިސިޝަން   ވަޒީފާއިން  ސަބަބުތަކެއް  އެހެން  ފިޔަވައި  ސަބަބު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޕްރައިވެޓް  ލިއުމުގައި  މެރިން 

ވަކިކުރި  ލިމިޓެޑްގެ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފު  ރިޢާޔަތްނުކުރެވޭނެކަމާއި،  އެސަބަބުތަކަށް  ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް  ސަބަބުކަމަށް   ފަރާތުން 

ހުށަހަޅައި،  ސަބަބުތަކެއް  އެހެން  ފިޔަވައި  ސަބަބު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ލިއުމުގައި  ވަކިކުރި  ރިޢާޔަތްކުރެވުމަކީ    އެސަބަބުތަކަށް  ވަޒީފާއިން 

 މުވައްޒަފުންގެ ޙައްޤުތައް ގެއްލިގެން ހިނގައިދާނެކަމެއްކަމާއި، 

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

އެސަބަބު އޮތް ތޯއާއި، އަދި އޮތްނަމަ އެއީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ   އިވެސް ވަކިކުރި ސަބަބު ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ޙަޤީޤަތުގަ

 "   … ސަބަބެއްތޯކަމާއި، 

ކަނޑައަޅާފައިވާތީ 10.6 ބަޔާންކޮށް  އިބާރާތުން  ބަލަންމައްސަލައިމި    ،މި  ވެސް  މައްސަލައިގައި  ޖެހޭނީ  ގައި  މި 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް މެދުވެރިވެފައިވާ ސަބަބުތަކަކީ  

ފެންވަރު ދަށްވުމުގެ ސަބަބުންނާއި، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ޔުނިފޯމު އެޅުމުގެ އުސޫލުތަކާ   މަސައްކަތުގެ

މައްސަ  ގެއްލޭގޮތަށް ޚިލާފުވެފައިވުމުންނާއި،  މަސްލަޙަތު  މެދުގައި  މުވައްޒަފުންގެ  އެހެން  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  ލަ 

އަމަލުތައް ބަހައްޓާފައިވުމާއި، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާގެ މާހައުލުގައި ދިމާވާ ކަންކަމާއި ަޝކުވާތައް  

ރައްދުވި   މައްސަލަ  ޚިއްސާކޮށް  ފަރާތްތަކަށް  ތިންވަނަ  އެހެން  ނުގުޅޭ  ގޮތަކަށް ކަމާ  އަގުވެއްޓޭފަދަ  ފަރާތުގެ 

 ކަމަށް ބަލަންޖެހޭކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. އަމަލުތައް ބަހައްޓާފައިވުން

،  އަެފާރތެުގ ަމަސްއަކުތގެ ެފްނަވުރ ެއކަށެީގްނުނުވާމެއުކަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް ަވޒީފިާއްނ ަވިކުކެރވަިފިއަވީނ   10.7

ަގިއ    2020ަޖަނވީަރ    23ީޤ ިމްނަގނޑު ހިފަަހްއޓަާފިއުނާވީތ،  ަމަސްއަކުތެގ މަާހއުުލަގިއ ހިފަަހްއަޓްނޖޭެހ ައޚާުލ

ފާަރްތ ަމްއސަަލ   ިލޔުުމނޭްދ ުފަރަތަމ ިއްނާޒރު ދަީފއަިވިނޮކްށ، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތަށް 

ެފުބުރަވީރ    02ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ަކނަޑައޅަާފިއާވ ުޔނޯިފުމ ެއުޅުމެގ ުއސާޫލ ޚިލުާފވަެފިއާވީތ ެއަކާމ ވިިދެގްނ  

ތްަފސުީލަތއް    2020 ޮގުތގެ  ެއުޅނު  ިފަޔަވުޅ  މުެދ  އަެފާރތާ  އްިނާޒރިުދުނަމށްފުަހ،  ިލުޔުމނޭްދ  ަގއި 

ގުޮތން   ކްަނަކްނ    ައްނގަާފިއަވިނކްޮށ،   ލުިޔުމްނަގއި    2020ެފުބުރަވރީ    06ަބާޔްނކޮށިްދުނުމެގ  ދްެނެނުވުނ 

ިއސްލުާހޮކށަްފިއުނުވުމެގ ިއުތުރްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ަވޒާީފެގ މަާހއުުލަގިއ  
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ތުުހމުަތުކެރުވާމ   ިޚްއާސކޮށަްފިއާވަކަމށް  ަފާރަތަކށް  އެެހްނ ިތްނަވނަ  ަކާމ ުނުގޅޭ  ިދާމާވ ަކްނަކާމިއ ަޝުކާވަތއް 

ުމެގ އުިތުރން، ނިޯޓްސ ިދން  ަބާޔްނކޮށަްފިއުވަމސުްދވުަހެގ ޯނިޓސް ިދުނަމށްފުަހަގިއަކަމްށ  )ޭދއް(    02ވިިދެގްނ،  

ުހށެަހޅަިފިއވާ   ަމަސްއަކްތކޮށަްފިއާވަކްނ  ަފާރުތެގ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަފާރްތ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ުމއަްދުތަގިއ 

ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކެރވަިފިއަވީނ  ިލެޔިކުޔްނަތުކްނ އެނެގްނ ޮއތީަތ، ިމ ަމްއސަަލިއަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހ ިޅ 

ްނ އަެފރަާތށް ޭދްނޖޭެހ ޯނިޓސް  ަވަނ ާމއާްދެގ ަދުށ  21)ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނ( ެގ    2/ 2008ާޤޫނުނ ަންނަބރު  

 ވެެއެވ. ުބަރެވެވިދުނަމށްފުަހަގިއަކަމްށ  

  އެކަށީގެންވާ   އެމުވައްޒަފަކާމެދު  ތަބާނުވާނަމަ  މިންގަނޑުތަކަށް  އަޚްލާޤީ   މަސައްކަތުގެ  ތަބާވާންޖެހޭ  މުވައްޒަފަކު 10.8

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

 ން ގޮތު  އެޅުމުގެ  ފިޔަވަޅު  އިޞްލާޙީ  އިސްވެބަޔާންކުރެވިފައިވާ   ،ލިބިގެންވާކަމާއި  ފަރާތަށް  ވަޒީފާދޭ  ދަށުން

 ؛ތެރޭގައި  ފިޔަވަޅުތަކުގެ އެޅިދާނޭ

 އިަދ   ؛ަނޭޞަޙތެްތިރުވްނ .1

 އިަދ   ؛ިލުޔުމްނ ިއްނާޒުރ ިދުންނ .2

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

 ؛ ުހިރ ަމާޤަމްށުވެރ ަދްށ ަމާޤަމަކށް ުމަވްއޒުަފ ބަދުަލުކުރްނ .4

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

 އެވެ. އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެ

ުމއަްދަތްށވާ   10.9 ޯނޓްިސެގ  ުނަވަތ  ިދުނަމށްފުަހ  ޯނޓްިސ  އަެފާރަތްށ  ުކިރްނ  ަވިކުކުރުމެގ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ 

  21)ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނ( ެގ   2/ 2008ިދުނަމށްފުަހ އަެފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކެރޭވީނ ާޤޫނުނ ންަނަބުރ ަފިއާސ 

 ؛ވަނަ މާއްދާގައި 21ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ ެއގުޮތްނ    ، ަވަނ ާމއާްދެގ ަދުށްނަކާމިއ
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ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްފަހު ވެސް އޭނާގެ މަސައްކަތުގެ    ]މުވައްޒަފުގެ  މަސައްކަތުގެ ޤާބިލުކަން ނުވަތަ އަޚުލާޤީ މިންގަނޑު ރަނގަޅުކުރުމަށް 

އެކަށީގެންވާ   އަދާނުކުރާކަމުގެ  ޒިންމާ  އޭނާގެ  ގުޅިފައިވާ  ހިންގުމާ  ރަނގަޅުގޮތުގައި  ތަން  ވަޒީފާއަދާކުރާ  އޭނާ  ނުވަތަ  އަޚުލާޤާއި 

 ގެން ނުވާނެއެވެ.[ ސަބަބަކާ ލައިގެންމެނުވީ، ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ މުވައްޒަފަކު އޭނާގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް 

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

މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކުރުމުން މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތުގެ ާޤބިލުކަން ނުވަތަ މަސައްކަތުގެ އަޚްލާީޤ މިންގަނޑު  

ކުރުމަށް   ާޤނޫނުގެ  ރަނގަޅު  އެޅިނަމަވެސް،   19އިސްވެބަޔާންކުރެވިފައިވާ  ފިޔަވަޅު  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ 

އެ   ާޤބިލުކަން  ބޭނުންވާ  އަދާކުރުމަށް  ވަޒީފާ  މުވައްޒަފުގެ  ނުވަތަ  އަޚްލާުޤ  މަސައްކަތުގެ  މުވައްޒަފުގެ 

ނިންމުމުގަ ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފު  ނެތުމަކީ  ކިބައިގައި  ނުވަތަ މުވައްޒަފުގެ  ޢަދުލުވެރި  އި 

 އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއްކަން އެނގޭކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ވަކިކޮށްފައިވަނީ 10.10 އެފަރާތް  މަާޤމުން  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ    ،މައްސަލަ  ހަީޤަޤތުގައިވެސް 

އަެފާރުތެގ ަމަސްއަކުތެގ އަޙާްލީޤ ިމްނަގނުޑ    ،ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަބަބުތައް މެދުވެރިގެންތޯއާއި

ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ  ަވަނ ަންނަބުރަގިއ ަބޔްާނޮކށަްފިއާވ ިފަޔަވުޅަތްއ    9ިމ ިރޯޕުޓެގ  ަރނަގުޅުކުރަމްށ  

ިފަޔަވުޅަތްއ ައޅަާފިއާވ ައމުަލަތްއ  ެއުޅަމށްފުަހ، ަމ ަފާރުތްނ އަެފާރާތމުެދ ައޅަާފިއާވ ިއސްލީާހ  ްއސަަލ ުހށެަހޅި 

 ައްނަނިނިވ ަކްނަކން ފަާހަގުކެރެވެއެވ.   ުނަވތަ ެއ ައމުަލަތްއ ަތުކާރުރކޮށަްފިއޭވޯތ ބާަލިއުރޭވޯތ  ިއސްލުާހޮކށަްފިއ

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ަވޒާީފިއްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް ަވިކުކެރވަިފިއަވީނ   10.10.1

ަފާރްތ ަވޒާީފެގ މަާހއުުލަގިއ ހިފަަހްއަޓްނޖޭެހ ައޚާުލީޤ ިމްނަގނުޑަތްއ ހިފަަހްއޓަާފިއުނވީާތާއިއ، އެެހްނ  

ޮގަތަކްށ ެގއްލޭފަަދ  ަމސްލަަހުތ  މުެދަގިއ  ެއކްަނަކްނ    ބަަހްއޓަާފިއވީާތޢަމުަލަތްއ    ުމަވްއޒުަފްނެގ 

މްައސަަލ   ިދުނަމށްފުަހަގިއަކމްަށ  ަނސަޭހްތ  ައނަގބުަހން  ަމިތން  ެއކިފަަހުރ  އިެދ  ިއސްލުާހުކުރަމްށ 

ުބނެ   ަނސަޭހތްދަީފިއުނާވަކމަށް  ައނގަބުަހްނ  އެފަަދިއްނ  ބާަޔްނކޮށަްފިއީވަނަމެވްސ،  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ 

ަފރުާތްނ  ުހށެަހިޅ  ައނަގބުަހްނ   ަމްއސަަލ  އެފަަދިއން  ހުާލ،  ެދވުުނަކްނ    ިއްނާކުރުކާރ  ަނސޭހްަތ 

 ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރަތްށ ސިާބުތކޮށެްދވަިފިއުނާވަކާމިއ، 



 
 ލައިންސްއަށް ރައްދުވާގޮތަށް އެއަރ ޓަރކިޝް

ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހުއާމިނަތު މަމްޝޫޤާ   VTR/2020/61މައްސަލަ 

                                             

 

41 ގެ  29 ޞަފްޙާ      
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ަބާޔނޮްކށަްފިއާވ ަޢމުަލަތއް މްައސަަލ   10.10.2 ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރާތމުެދ އުެޅުނ ިއސްލީާހ ިފަޔަވޅަުތުކަގއި 

ިއސާްލުޙުނކްޮށ،  ަފރުާތން  ބާަލއެ    ުހށެަހިޅ  ަތުކާރުރުކރުުމްނޯތ  ހުށެަހިޅ  ަޢމުަލަތްއ  ަމްއސަަލ  ިއުރ، 

ަގިއ ދަީފިއާވ ިލުޔުމްނ ެދުވނު ުފަރަތަމ ިއްނާޒުރަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ    2020ަޖަނަވރީ    23ަފާރަތްށ  

ުނަވތަ   ނުހެިފްއޓްުނ  ިމްނަގނުޑ  ވަޒާީފެގ  ' ައންްޕރެޮފަޝންަލ' ައޚާުލީޤ  ަޢމާަލިއ،  ބާަޔްނުކާރ  ިވަކަމްށ 

ަޢމުަލ ބާުނ  ަފުރާވުކަޑޮކށަްފިއާވަކަމްށ  އާަދުކުރުމަގިއ  ިފަޔަވުޅ  ަމްސއިޫލްއަޔުތ  ިއސްލީާހ  ަތަކީކ 

ަޢމުަލަތެކްއަނަމވްެސ،  ަފާރުތެގ    2018އަދި    2017  ެއޅާިދނެފަަދ  ހުށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ެވްސ  ގިައ 

ުދިވ ަފާރަތްށ އެނގޭހުާލ  ަވޒާީފެގ ަމްސއިޫލްއަޔުތ އާަދުކުރުމަގިއ ަފުރާވުކަޑޮކށަްފިއާވަކްނ ަމްއސަަލ ަރްއ

ުމއަްދުތަގއި   ަނަމެވްސ  ެއ  ޮއްނަނަކާމއި،  ެއނގްެނ  އަޅަާފިއުނާވަކން  ފަިޔަވެޅްއ    2019އަެފާރާތމެދު 

ފުަހޮކުޅ   އަަހުރެގ  އާަދުކރުުމަގިއ  ަވަނ  ަމްސއިޫލްއަޔުތ  ަވޒާީފެގ  ަފާރތް  ުހށެަހިޅ  ަމއްސަަލ 

ުގިޅެގްނ   ަމްއސަަލާއ  ައޅަާފިއާވއުިރ،  ަގިއ    2020  ަޖަނަވީރ   23ަފުރާވުކަޑޮކށަްފިއާވ  އެ  ިފަޔވުަޅ 

ިކަބއްިނ   ަފާރުތެގ  ުހށެަހިޅ  ަމއްސަަލ  ފުަހްނ  ެއުޅުނ  ަޢމުަލަތްއ  ިފަޔަވުޅ  ަތުކާރުރވެފިައާވަކްނ  ެއ 

  ސިާބުތކޮށެްދވަިފިއުނާވަކާމިއ، ްށަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރަތ

ދަީފ  2020ެފުބުރަވރީ    02ެއައށްފުަހ   10.10.3 ަފާރތްަށ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ެދުވނު  ަގއި  ިލުޔުމން  ިއާވ 

ިއްނާޒުރަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ ފަަދިއްނ ުޔނޯިފުމ ެއުޅުމެގ ުއސާޫލ ޚިލުާފވަެފިއާވަކަމްށ ަބާޔްނުކާރ ަޢމުަލ  

ަފާރުތން   ަރއުްދވި  ަމްއސަަލ  ިއސާްލުޙކޮށަްފިއުނާވަކަމށް  ަފާރތްުނ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ 

ުއސުޫލަގިއާވޮގުތ ބާަޔްނުކރުެވުނ  ަކނަޑއަޅަާފިއާވ  ުބނަެފިއީވަނަމެވްސ،  ޭބުންނުކުރމްަށ  ުޔނިފާޯމެއުކ  ްނ 

ެއްއެޗްއކްަނ ޭދްނޖޭެހ  ުމަވްއޒުަފްނނަށް  ަފާރުތން  ެއއަާލިއނެްގ  ަޓރިކްޝ  ސުާފޮކްށ  ޫބަޓކީ   

ަފާރުތގެ  ،  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވިއުރ ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ހަޯދއިިދުނަމީކ  ޫބޓު  ަބާޔްނުކާރ  ުއސުޫލަގިއ  ެއ 

ެއުރުމަގިއ މްައސަަލ   ިޒްނާމެއްއަކަމްށ ުބަރެވޭވީތ، ޔުނޯިފާމެއުކ ޭބުންނުކުރމްަށ ކަނޑަައޅަާފިއާވ ބަޫޓށް 

ުބަރެވުވުނަނަމެވްސ،  ޫންނަކމްަށ  ަރނަގަޅށް  އަޅަާފިއަވީނ  ިފަޔަވޅު  ަފާރތްަށ  ފާޯމެއުކ  ުޔިނ  ުހށެަހިޅ 

ަސރަަޙއުްދ ަވިކ  ެއާއޕުޯޓގެ  ތޮފި  ަހަމަޖްއސަާފިއާވ  ަމުޖބުޫރަކަމށް    ަތެކްއަގިއ ޭބުންނުކުރަމށް  ެއުޅން 
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ާނޅާ   ތޮފި  އެފަަދިއން  ަސަރަޙއުްދަތުކަގިއ  ބާަޔްނޮކށަްފިއވާ  ަފާރުތން  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ 

ޫންނަކަމ ަފރްާތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަހަމެއކިަނ  ުމަވްއޒަފްުނެވްސ  ަމަސްއަކްތޮކށަްފިއަވީނ  އެެހްނ  ާށިއ، 

މްައސަަލ ަޢމުަލުކާރަކަމްށ  ބުނަެފިއ  އެފަަދިއްނ  ަފރުާތްނ  ުމވްައޒުަފްނ  ުހށެަހިޅ  އެެހްނ  ީވަނަމެވްސ، 

ަތުނެގ   އާަދުކރާ  ަފާރްތ އަެފރްާތ ަވޒީފާ  ަމްއސަަލ ހުށެަހޅި  ަސަބުބން  ައމުަލުކަރުމނާްދޮގަތީކ ެއަކުމގެ 

ިމްނ ަގާވއުިދަތާކިއ  ުހްއޖެަތއަްކަމްށ  ުއސުޫލަތާކިއ  ެއަކީށެގްނާވ  ޮއްތ  ޚިލުާފުވަމްށ  ަގނުޑަތާކ 

އަދި ަދަބްސ    ތިޮފ  ުޔނޯިފާމެއުކ އުެޅަމްށ ަކނަޑައޅަާފިއާވަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފާރތް  ުބަރުނެވޭވަކާމިއ،  

ަސރަަހއުްދަތުކަގިއ   ޭބންުނުކަރްނޖޭެހ  ުނުކރާުމެއަތެކތި  އްިނާކުރޮކށަްފއުިނާވީތ،    ޭބުނން  ުގޭޅޮގުތްނ 

ޚިލުާފވަެފިއާވަކަމްށ  ަމްއ ުއސާޫލ  ެއުޅުމެގ  ޔުނޯިފުމ  ަފާރތް  ުހށެަހިޅ    02،  ުބަރެވުވުނަނަމެވްސސަަލ 

ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ިންނުމުނ  ަގިއ އަެފާރަތްށ ިއސްލީާހ ިފަޔަވުޅ ެއުޅަމށްފުަހ    2020ެފުބުރަވީރ  

ައޅަާފިއާވ   ިފަޔވުަޅ  ެދމުެދ، ިއސްލީާހ  ައމުަލ ިއސްލުާހޮކށަްފިއާތީރާޚ  ައމުަލ  ެއ  ުނަވަތ އެ  ުނާވަކްނ 

 ، ަކާމިއަތުކާރުރޮކށަްފިއާވަކްނ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރަތްށ ސިާބުތކޮށެްދވަިފިއުނާވ

ަވިކުކުރުމެގ   10.10.4 ަވޒާީފިއްނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ދަީފިއާވ    2020ެފުބުރަވީރ    12ޮގުތްނ  ަމްއސަަލ  ަގިއ 

ަކްނަކާމިއ   ިދާމާވ  މަާހއުުލަގިއ  ަވޒާީފެގ  ފަަދިއން  ބާަޔްނޮކށަްފިއާވ  ެލަޓރަގިއ  ަޓރިމޭނަޝްނ 

ރައުްދިވ   ަމްއސަަލ  ިހއާްސޮކށަްފިއާވަކަމްށ  ަފާރަތކްަށ  ތްިނަވަނ  އުިތުރ  ުނުގޭޅ  ަވޒާީފާއ  ަޝުކާވަތްއ 

، )ިމ ހިާދާސެގ ާތރުީހ ބުެލަމށް( ެއ ަކާމ ުގިޅެގްނ ައނގަބުަހން އިަދ  ަފާރުތްނ ފަާހަގޮކށަްފިއީވަނަމެވްސ

ފާަރަތްށ   ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ދަީފއާިވަކްނ  އްިނާޒެރްއ  އިަދ  ަނސަޭހެތްއ  ެއްއެވްސ  ިލުޔުމްނެވްސ 

ާސިބުތކޮށެްދވަިފިއުނާވަކާމިއ އަދި ިއްސެވަބާޔްނުކެރުވނު ެއްނމެހިައ ަސބުަބަތކަށް ރާިޢަޔްތކްޮށ މްައސަަލ  

ަންނަބުރ   ާޤޫނުނ  ަވިކޮކށްފިައަވީނ  އަެފާރްތ  ަވޒާީފިއްނ  އާަދުކަރުމނިްދޔަ  ަފާރްތ     2/2008ުހށެަހިޅ 

ެގ   ާޤޫނުނ(  ަވިކުކުރުމަގިއ    21)ަވޒާީފާއބޭެހ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ  ަދުށްނ  ާމއާްދެގ  ަވަނ 

ަޢދުުލެވިރަކްނ   ަމުއޟީޫޢ  ެމއެްނިތަކަމށް  ާޤިއުމުކުރ  (Substantial Fairness)ާޤިއުމުކަރްނޖޭެހ 

 ުބަރެވެވެއެވ. 
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ޢަދުލުވެރިކަން   .11 މައުޫޟޢީ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރާއިރު  ވަޒީފާއިން    (substantive fairness)މުވައްޒަފަކު 

ޢަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާއީ  ބަލަން    (procedural fairness)ާޤއިމުކޮށްފައިނުވާނަމަ  ާޤއިމުކުރެވިފައިވޭތޯ 

ނަންބަރު   ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކަނޑައަޅުއްވާފައިވީ    HC-A/209/2010ނުޖެހޭނޭކަމުގައި  ަޤިޟއްޔާގައި 

އިޖުރާއީ    ،ނަމަވެސް އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ  ވާިޞލުވުމަށްޓަކައި  ނިންމުމަކަށް  ޢަދުލުވެރި  އަދި  އިންާޞފުވެރި 

ާޤއިމުކޮށްފައިވޭތޯ ޚުލާާޞކޮށްނަމަވެސް ނަޡަރުކުރުން މުހިއްމުކަމުގައި    (procedural fairness)ޢަދުލުވެރިކަން  

 އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ،ބުރަވެވޭހިނދު

ާޤނޫނުގެ   11.1 ފަރާތަކުން    21ވަޒީފާއާބެހޭ  ވަޒީފާދޭ  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ދަށުން  މާއްދާގެ 

ކަނޑައެޅޭނީއިޖްރާއީ  ،ނިންމުމުގައި ާޤއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް  ޢަދުލުވެރިކަން  ފަރާތުން  ،  އެންމެ    ،ވަޒީފާދޭ 

ޢަމަލުކޮށްފައިވާނަމަކަމާއި މަތިން  އަންނަނިވިގޮތެއްގެ  ވަކިކުރުމުގެ   ،ކުޑަމިނުން  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  އެއީ 

 ؛ކުރިން

ނޑު ރަނގަޅުނޫންކަމަށް ވަޒީފާދޭފަރާތަށް އެމުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ނުވަތަ އަޚްލާީޤ މިންގަ .1

އެމުވައްޒަފަކަށް  ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ  ތަފްސީލަކާއެކު(  ހުރިހާ  ހުންނަ  ދެވެން  )އޭރަކު  ސަބަބު  ފެންނަ 

 ؛އަންގައި، އެކަންކަމާމެދު ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުސަތު އެމުވައްޒަފަކަށް ދިނުމަށްފަހު

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ނުވަތަ އަޚްލާީޤ މިންގަނޑު ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވިދާނެ  އެމުވައްޒަފެއްގެ   .2

 ؛ކަންތައްތަކަކީ ނުވަތަ އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ކޮބައިކަން އެމުވައްޒަފަކަށް އެންގުމަށްފަހު

މުއްދަތެއް   .3 ދެވޭނެ  އެމުވައްޒަފަކަށް  ރަނގަޅުކުރުމަށް  އެކަނޑައެޅި އެކަންކަން  ކަނޑައަޅައި، 

ވަޒީފާއިން   މުވައްޒަފަކު  އެ  ރަނގަޅުނުކޮށްފިނަމަ،  އެކަމެއް  ތެރޭގައި  އެމުއްދަތުގެ  މުއްދަތަކާއި، 

 ؛ވަކިކުރުމުގެ ފުރުަޞތު އޮތްކަން އެމުވައްޒަފަކަށް އެންގުމަށްފަހު
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އެ .4 އެމުވައްޒަފަކަށް  ވަޒީފާދޭފަރާތުން  ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭކަމަށް  ކަންތައްތައް، އެމުވައްޒަފަކު  ންގުނު 

އިތުރު  ޖަވާބުދާރީވުމުގެ  ކަމާމެދު  އެ  ރަނގަޅުކޮށްފައިނުވާނަމަ،  ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ  ކަނޑައެޅިފައިވާ 

 ؛ ފުރުަޞތެއް އެމުވައްޒަފަކަށް ދިނުމަށްފަހު

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

 ސަބަބުތަކާއެކު  ވަކިކުރި  ވަކިކޮށްފައިވާކަން،  އެމުވައްޒަފަކު  ނިންމައިފިނަމަ،  ވަކިކުރަން  އެމުވައްޒަފަކު .6

  ، ފުރުަޞތުތަކުގައި  ދެވޭ  ޖަވާބުދާރީވުމަށް  އެމުވައްޒަފަކަށް  އަދި  ،ކަމާއިއަނގާފައިވުން  އެމުވައްޒަފަކަށް

  ފުރުަޞތުވެސް   ހޯދުމުގެ  އެހީތެރިކަން  މީހެއްގެ   ކަނޑައަޅާ  އެމުވައްޒަފަކު  ،އެދިއްޖެނަމަ  އެމުވައްޒަފަކު

 މައްސަލަތަކުން   އެހެން  މިބާވަތުގެ  ނިންމަވާފައިވާ  ހައިކޯޓުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދޭންވާނެކަން  އެމުވައްފަކަށް

 . އެނގެއެވެ

ރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފައެގޮތުން މި މައްސަލައިގެ ވާިޤއާތަކަށް ނަޒަރުކުރާއިރު،   11.2

ަފާރުތން   ަރއުްދިވ  ަވޒާީފެގ  ަމްއސަަލ  ަބާޔްނުކރާ  ެއއަްބްސުވުމަގިއ  ަވޒާީފެގ  ަފރުާތގެ  ހުށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

ަފުރާވުކަޑޮކށަްފިއާވަކާމިއ،   އާަދުކުރުމަގިއ  ައމުަލޮކށަްފިއުނާވަކްނ ަމްސއިޫލްއަޔުތ  ުއސަޫލށް  ެއުޅުމެގ    ުޔނޯިފުމ 

ެއ  ަނަމެވސް  އަެފާރތްަށ    ައމަަލާކިއ  ާސިބުތކޮށެްދުވުނ  ެދުވުނުގިޅެގން  ިއސްލުާހުވަމްށ    ުފަރަތމަ  ިއނާްޒަރށްފުަހ 

ައްނާގ    ުފުރަސތެުދވަިފިއާވަކާމިއ،  ެއކްަނ  އަެފާރަތްށ  ުކިރްނ  ަވިކުކުރުމެގ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

ެއަކީށެގްނާވ   ަމްއސަަލަތްއުފުރަޞަތާކިއ،  ަޖާވބާުދީރުވަމްށ  ފަާހަގިވ  ެއުޅމަުގިއ    01ިއސްލުާހުކުރަމްށ    ުޔނޯިފުމ 

ަމްސ ުމއަްދެތްއ  )ެއެކްއ(  ުދވުަހެގ  އެފަަދިއްނ    ދަީފިއާވެނަކަމްށ  ުބިނަނަމވްެސ،  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ    01ަމްއސަލަ 

ާސބުިތޮކށްދެވަިފިއުނާވިއުރ،   ަފާރަތށް  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ެދވަިފިއާވަކްނ  ުމއަްދތްެއ  ަމސުްދވުަހެގ    06)ެއެކްއ( 

  ެއްނެމ   ަގިއ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރމާ ެދމުެދ ާފިއުތިވ  2020ފުެބުރަވީރ    12ެއ ިފަޔަވޅު ެއުޅާމިއ    2020ެފުބުރަވީރ  

ައމުަލ  06 އުެޅުނ  ިފަޔަވޅު  އަެފރާާތމުެދ  ުމއަްދަތީކ  ުދވުަހެގ  ެއކީަށެގްނވާ    ަތްއ )ަހެއްއ(  ިއސްލުާހުކުރަމްށަޓަކއި 
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ަވޒާީފިއްނ  ުމއަްދެތްއަކަމށް   ިދަޔ  އާަދުކަރުމން  ަފާރްތ  ހުށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ސަަބބްަށަޓަކއި،  އަެފާރތް  ުބަރުނެވޭވ 

 ބުރަވެވެއެވެ. ޤާއިމުކުރުމެއްނެތިކަމަށް  (procedural fairness) ޢަދުލުވެރިކަން އިޖުރާއީަވިކޮކށަްފިއަވީނ  

މައުޫޟޢީ   .12 ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަދައިން  އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ޢަދުލުވެރިކަން    (substantive fairness)ޢަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާއީ    (procedural fairness)އަދި 

ވަކިކުރެވިފައިވާތީ ވަޒީފާއިން  އެކަ  ،ާޤއިމުކުރުމެއްނެތި  ވަކިކުރިކުރުމެއްގެ އެއީ  ވަޒީފާއިން  ސަބަބެއްނެތި  ށީގެންވާ 

 އެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ.  (unfair dismissal)އަންފެއަރ ޑިސްމިސަލް  ،ގޮތުގައި

ަނ .13 ިލބިިދުނަމށް  ަފުރާވ ެއ ފާަރަތށް  ާޤޫނީނ  އެދަިފިއާވ  ަފާރުތން  ާޤޫނުނ ަންނަބރު    ، ުރުކާރއުިރަޒަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ 

ެގ    2/ 2008 ާޤޫނުނ(  ަވޒާީފިއން    29)ަވޒާީފާއބެހޭ  ަސބެަބްއ ނިެތ  ެއކީަށެގްނާވ  ަދުށން  ެގ  )ހ(  ާމއާްދެގ  ަވަނ 

ާޤޫނީނ ަޙއުްލަތކާަށިއ  ުމަވްއޒަަފްށ ިލބޭ  ުގޭޅގުޮތްނ ދިވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ  ، ަވިކުކުރުމެގ ަސަބުބން  ެއ ަޙއުްލަތކާ 

 ަޤިޟްއާޔަގއި   HC-A/555/2016ަންނަބުރ  

ްއޓަުމްށ  ... އަމުުރނެރުުމގިައ ަވީޒފާއެާބޭހ ޓްރައިިބުއަނުލްނ ފަުރތަަމ ަބަލްނާވީނ އުެމވްައަޒަފުކ ަވކިކުރިއުިރ ހިުރ ަވީޒާފގިައ ައުލން ެބެހ"

 "... ، ުނަވަތ ެއަވީޒފާއާގޭުޅ ުނަވތަ ެއޫންނެވްސ ެއަކީށެގނާްވ ަވީޒފާއްެއގިައ ެބހްެއޓަުމްށ ކަަމށިާއ

ރާިޢޔްަތޮކށް،  ުއޞަޫލްށ  ަކނަޑައުޅްއވަާފިއާވ  ިޢާބާރުތން  ބާަލިއރު،    ިމ  ޮގތްަށ  ަކނިްހނގަާފިއާވ  ަމްއސާަލަގިއ  ިމ 

ަވިކުކެރވަިފިއަވީނ ާޤނުޫނ ަނނަްބުރ   ަވޒާީފިއްނ  ާޤޫނުނ( ެގ    2/2008ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް    21)ަވޒީފާާއބޭެހ 

  ައުމެރްއަވަނ ާމއާްދާއ ެއްއޮގަތްށަކމްަށ ުބަރެވެވްނ ެނތަްނަމެވްސ، ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ަވޒާީފ ުރޖަޫޢުކުރަމްށ  

 .ފަާހަގުކަރެމެވ  ަކްނަކްނ   ައްނަނިނިވ   ބާަލިއުރ  ޢަދުުލެވިރޮގްތޯތ   ެއްނެމ  ުކުރަމީކ

  ުހރި   ުކިރްނ  ުމަވްއޒަފްެއ  ެއ  ޙަާލުތަގިއ  ކަނަޑެއޭޅ  ޚިލަާފްށަކަމްށ  ާޤޫނާނ  ަވިކޮކށަްފިއަވީނ  ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ 13.1

ްޓަރިއިބުއނުަލ  ަވަށިއެގްނާވ  ަމްއސަަލިއެގ  ެއ  ކަނޑެައުޅުމަގިއ،   ބެެހްއުޓަމްށ  ަވޒާީފަގިއ ން  ަކނަްތްއަތކަށް 

ަހަމެއަކިނ ަވޒީފާ    2/ 2008ޫނުނ ަނނަްބުރ  ާޤބަަލްނޖޭެހެނަކާމިއ،   )ަވޒާީފއާބޭެހ ާޤޫނުނ( ިއްނ ިޙާމޔްަތޮކށެްދނީ 

ަފާރުތެގ   ވަޒީފޭާދ  ެނޭރިއުރ  ައުމެރްއ  ުރޖަޫޢުކުރުމެގ  ަވޒާީފ  ޫންނަކާމިއ،  އަެކިނ  ަޙްއޤަުތްއ  ަފާރުތެގ  އާަދުކާރ 
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ުރޖަޫޢކުުރަމީކ ަވޒާީފ  ރާިޢޔްަތުކރްަނޖޭެހެނަކާމިއ،  ެވްސ  ަމ  ަޙްއުޤަތކްަށ  އިަދ  ްޞެއްނެމ  ރަނަގުޅޮގްތ  ަލަޙތު 

ުފެވިރ ޮގްތަކަމށް ުނވާެދެނަކާމިއ، ަވޒާީފިއްނ ަވކުިކިރިއުރ އާަދުކަރުމނިްދަޔ ަވޒާީފަގިއ ބެެހްއުޓަމީކ  ާޞެއްނެމ ިއްނ

ންަނަބުރ    ހިައޯކުޓެގ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ރާިޢޔްަތުކރްަނޖޭެހެނަކްނ  ގޮތޯްތ  އަެކީށެގްނާވ  އްެނެމ  ެވްސ  ަފާރަތށް  ެދ 

2011/HC-A/128  ަކްނ ފަާހަގކެުރެވެއެވ. ަޤިޟްއޔަާގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ 

 ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ ަވޒާީފ ައނުބާރ ުރޖަޫޢޮކށިްދުނމްަށ އެދަިފިއާވިއުރ،  ަމްއސަަލ   13.2

ނަންބަރު   ކޯޓުގެ  ސުޕްރީމް  ވަޒީފާއިން    SC-A/49/2018ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މުވައްޒަފަކު  ަޤިޟއްޔާގައި 

ވަޒީފާއަ ހުރި  ޙާލަތްތައް ވަކިކުރިއިރު  އަންނަވި  ތެރެއިން  ޙާލަތްތަކުގެ  ހުރަސްއަޅާ  ރުޖޫޢަކުރުމަށް  ށް 

 ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

 ައނުބާރ އިޢަާދުނުކެރޭވ ިމްނަވރަަކްށ، ަވޒީފާދަޭފާރާތއި ުމަވްއޒާަފ ެދމުެދަގިއާވ ިއުތާބުރ ެގއްލަިފއުިވްނ،  .1

ަވޒީފިާދުނަމްށ   .2 ާތީރާޚއި  ަވިކުކިރ  ިދުގ  ަވޒާީފިއްނ  ަވަރށުްވެރ  އަެކީށެގްނވާ  ެދމުެދ  ާތރާީޚ  ައުމުރުކާރ 

 ުމއަްދެތްއ ާފިއުތވަެފިއުވްނ، 

 ަވޒީފޭާދ ަފާރުތެގ ިވޔާަފީރެގ ުކޑޮަބުޑިމްނ،  .3

ބަދެަލްއ   .4 ޮބޑު  ިވޔާަފިރއްަށ  ުނވަަތ  ަސބަބްުނ  ޯގްސވަެފިއުވުމުގ  ހަާލުތ  ިވޔާަފީރގެ  ަފާރުތެގ  ަވޒީފޭާދ 

 ްނ ެނުތެމެވ. ައުއުމެގ ަސަބުބން ުމަވްއޒަަފުކ ެލެވ

ތަތީުބުޤުކާރިއުރ،   13.3 މްައސަަލައްށ  މި  ހަާލުތ  ަރއުްދިވ  ިއްސވެެދްނެނުވުނ  ަމއްސަަލ  ަފާރާތއި  ުހށެަހިޅ  މްައސަަލ 

ަމާޤަމީކ   ަވޒާީފެގ  އަެފާރުތގެ  ަބޔްާނޮކށަްފިއާވޮގުތން  ެއްއަބްސުވުމަގިއ  ަވޒާީފެގ  ޮސިއކޮށަްފިއާވ  ެދމުެދ  ަފާރާތ 

 ަބާޔްނކޮށަްފިއީވަނަމެވްސ، މްައސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ބުަހނާްނިއ، ަމްއސަަލ  ާމރެކިޓްނގ ިރްޕެރޒްެނޓިޭޓްވަކމްަށ

ާހިޒުރުކިރ   ަފާރުތްނ  ްގަރުއްންޑ  ެހިކްނެގ  ަރއުްދިވ  ަފރްާތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ާސބުިތާވގުޮތަގިއ  ެހިކބުަހްނ 

ަފާރުތްނ   ުހށެަހިޅ  ަމއްސަަލ  ަފށަާފިއަވީނ  ާދްނ  ުކރަުމްށ  ަމަސްއަކތް  ުކނުްފީނެގ  ޮއަޕޭރަޝަންށ  ައިމއަްލައްށ 

އަެފރުާތގެ   ަމަސްއަކަތީކ  ުކރާ  އިެދެގްނ  ައމިއަްލައްށ  އަެފާރތްުނ  އެެހްނަކުމްނ  އިެދެގްނަކާމިއ،  ެމޭންޖަމްނުޓަގިއ 
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ުނުކުރަމްށ ަމިއަގނުޑ   ަމަސްއަކތް  ގެ  ަމރެކިޓްނގ  ެއަކީށެގްނވާ    ަމްސއިޫލްއަޔުތަކމަށާްވ    ުހްއަޖެތްއަކަމްށ ޮއތް 

 ުބަރުނެވޭވަކާމިއ،  

ުކނުްފިންނ ަކނަޑައޅަާފިއާވ ުޔނޯިފުމ ުލުމެގ ަގާވއަިދީކ ެއ ުކނުްފީނެގ ައާގިއ ގަަދުރ ހިފެެހްއުޓަމްށަޓަކިއ އިަދ އެ   13.4

ިދުނުމގެ   ިއްސިތޤްބެާލްއ  ހުިދަމަތއި  ުފރަިހަމ  ެއްނމެ  ެޕެސްނަޖުރްނަނށް  ިލިބގްަނަނ  ހުިދަމތް  ެއައރަލިއްނިއްނ 

ަދމަަހްއަޓ ޮގތަަކްށ  ަވކި  ުކނުްފިންނ  ުކނުްފްނަޏށް  ޮގުތްނ  މިުޅ  އެފަަދިއްނ  ަކަމަކްށާވިއުރ،  ައނަްނ  ުމްނ 

ައމުަލޮކށަްފިއުނާވަކން   ުފރަިހަމައށް  ެއްނެމ  ަގާވއަިދްށ  ެދްނެނުވނު  ެއުޅުމަގިއ  ުޔނޯިފުމ  ޮގަތަކްށ  ެގއުްލްނވާފަަދ 

ިންނަމިއ   ވިަކުކުރަމްށ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ޮއްތިއުރ،  ަމްސ  02ެއނެގްނ  ުދވުަހެގ  )ޭދްއ( 

ަފާރަތްށ   ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ހަަދިއ  ެދޮކުޅ  ުލަމްށ  ުޔނޯިފުމ  ުމއަްދުތަގިއ  ޯނޓްިސެގ  ިދުނަމށްފުަހެވްސ  ޯނިޓްސ 

 ؛ ޮފުނވަާފިއާވ ީއެމއްިލަގިއ

“Dear Mr. Fehim,  

With Due respect I must inform you that under the circumstances I shall not be wearing 

the Turkish Airlines unifom during my notice of termination period expiring on 12th April 

2020.” 

ަރއުްދިވ 13.5 ަމއްސަަލ  ޮއްނާނީތާއއި،  ެއްނެގްނ  ަބާޔްނޮކށަްފިއާވަކން  ެއައރަލިއްންސަގިއ    މިފަަދިއްނ  ަޓރިކްޝ 

ަމަސްއަކްތުކިރ ުދަވްސަވުރ ަވޒާީފެގ މަާހއުުލަގިއ ިދާމވަެފިއާވ ހިާދާސެއްއ ަވޒާީފާއ ުގުޅްނ ނެތް އެެހްނ ިތްނަވަނ  

 ؛ޮފުނވި ެމެސެޖްއަގިއިހްއާސުކުރަމށް  ަފާރަތަކްށ  

“Last night ….. ge balaa bodu v…. I also made things difficult” 

 އާިބާރެތއް ޭބންުނޮކށަްފިއުވުމެގ ިއުތުރން،  ޭބއަަދީބ  މިފަަދ   13.6

“But we nyd to think and action as per the best for that particular situation rather than go 

by the books….nyd to be practical” 
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ެމެސުޖކޮށަްފިއާވަކްނ 13.7 ަފާރަތަކށް  ިތްނަވނަ  އެެހްނ  ަބާޔްނކޮށް  ުހށެަހިޅ    މިފަަދިއްނ  މްައސަަލ  ޮއތީަތ،  ެއނެގން 

ުއސުޫލްނ   އިަމއަްލ  ބަދުަލަގިއ  ތާަބުވުމެގ  ުއސުޫލަތކްަށ  ަކނަޑައޅަާފިއާވ  މަާހއުުލަގިއ  ަވޒާީފެގ  ަފާރްތ 

ޭއެގ ަސަބުބން   ައމުަލަތަކީކ  ުކާރ  ެއނެގްނ އްޮތިއުރ، މިފަަދިއްނ  ެގްނުގޭޅަކްނ  ިވްސުނެމްއ  ަމަސްއަކްތުކުރުމެގ 

ެއކަަށައ ުއިވ ުކނުްފިންނ  ިއުޖާރައުތަތްއ  ައމުަލޮކށް    ، ޅަާފިއާވ  ިއުޖރަާއަތށް  ެއިކ  ުމަވްއޒުަފްނ  ެއކި 

 ެޕެސްނަޖުރްނަނށް ެދުމނާްދ ހުިދަމަތށް ުބޫރ ައރާާފނެފަަދ ައމަލްެއަކަމްށ ުބަރެވޭވީތ، 

ރާިޢޔްަތޮކްށ 13.8 ަކްނަކަމްށ  ެއްނމަެހއި  ަފާރުތްނ    ިއްސެވަބާޔްނުކެރުވުނ  ުހށެަހިޅ    މިފަދަ   ފަާހަގވަެފިއާވަމއްސަަލ 

ަޢމުަލަތަކީކ ަވޒީފޭާދ ަފރާާތިއ ވަޒާީފ އާަދުކާރ ަފާރާތއި ެދމެދު އްޮނަނ އުިތާބާރއި ައާމންާތެތިރަކން ެގއްލާިދނެފަަދ  

ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި މުވައްޒަފާއި ދެމެދުގައި އޮންނަ ވަޒީފާގެ ގުޅުމުގައި  މި ޢަމަލަކީ    ުބަރެވެވެއެވ. ަމްށ  ަތްއަކަޢމުަލ

ދާނެފަދަ ޢަމަލެއް  މައިގަނޑު ސިފަކަމަށްވާ ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އޮންނަންޖެހޭ އިތުބާރު ގެއްލިންމެ  ހިމެނޭ އެ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ކުރިން އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާގައި ބެހެއްޓުމަށް އަމުރެއް  ހިނދު،  ަޤބޫލުކުރެވޭ   ކަމަށް

މަ  ފަރާތުގެ  ދެ  ޢަދުލު ށް  ލަޙަތަްޞކުރުމަކީ  އެންމެ  ހުށަހެޅި  ބަލާއިރު  މައްސަލަ  ނުފެންނާތީ،  ވެރިގޮތްކަމަށް 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް   ،ނަމަވެސްބުރަވެވުނު  ގާނެ ތަނެއް ނެތްކަމުގައި  ފަރާތަށް އަނބުރާ ވަޒީފާ ދޭން އަން

ނަންބަރު   ާޤނޫނު  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ޚިލާފަށްކަމަށް   2008/2ވަޒީފާއިން  އާ  ާޤނޫނު(  )ވަޒީފާއާބެހޭ 

 ދޭން ފެނެއެވެ. އިޢަދުލުވެރި މާލީ ބަދަލެއް ނަގަ  ފަރާތަށްއި، އެހެންކަމުން އެަޤބޫލުކުރެވޭކަމާ

ވަނަ ނަންބަރު އަދި   3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    29)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ނަންބަރު    ާޤނޫނު 13.9

ފަރާތަށް ބަދަލު   ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި   29އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ ާޤނޫނުގެ  

 ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި،   29ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ   ،ނަގައިދިނުމަށް ނަޒަރުކުރާއިރު

 

އަދި   އެކަށީގެންވާކަމަށް  ކަނޑައަޅާނީ  މިންވަރު  ބަދަލުދޭންޖެހޭ  ނެރުމުގައި،  ޓްރައިބިއުނަލުން  އަމުރެއް  ބަދަލުދިނުމުގެ  ')ރ( 

ވަޒީފާއިން   ވަޒީފާއިން  ކަނޑައެޅުމުގައި،  އަދަދު  މިފަދައިން  އަދަދަކަށެވެ.  ފެންނަ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  އަދުލުވެރިކަމަށް 

ރާތުން ޢަމަލުކުރިގޮތުން އެމުވައްޒަފަކަށް ސީދާގޮތުން ލިބުނު ގެއްލުމަށާއި، އެމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން  ވަކިކުރުމުގައި ވަޒީފާދޭ ފަ 

ރިޢާޔަތް   މިންވަރަށް  ބައިވެރިވާ  އޭނަ  އެކަމުގައި  ސަބަބުންކަމަށްވާނަމަ  ޢަމަލެއްގެ  މުވައްޒަފަކުކުރި  ދިމާވި  ވަކިކުރުމަށް 
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ބަދަލުދިނުމު  މުވައްޒަފަށް  ޤާނޫނުގެ  ކުރަންވާނެއެވެ.  މި  ވަކިކުރީ  ވަޒީފާއިން  އޭނާ  ގައިވާ    23ގައި،  )ނ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމަކަށް ބިނާކޮށް ކަމުގައިވާނަމަ، އެކަމަށްޓަކައި އެމުވައްޒަފަކަށް އިތުރު އަދަދެއްގެ ފައިސާ ދިނުމަށް  

 ޓްރައިބިއުނަލުން އަމުރުކުރެވިދާނެއެވެ.' 

 

ބަޔާންކޮށް 13.10 ނަންބަރު  ފައިވާއިރު  މިފަދައިން  ހައިކޯޓުގެ    15ަޤިޟއްޔާގެ    HC-A/111/2018ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ވަނަ ނަންބަރުގައި، 

މުއްދަތަށް ބަދަލު ދިނުން ލާޒިމް   'މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރުމާއި ވަޒީފާއަށް އަލުން އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރުމާ ދެމެދު ހިނގާ މުޅި

ލިބޭ   ކަމަށާއި،  ކޮންޓްރެކްޓާ ނޫން  މަސްއޫލިއްޔަތަކީ  ކުޑަކުރުމުގެ  ވެސް   ގެއްލުން  ފަރާތުގެ  އަނެއް  ފަރާތްނޫން  ޚިލާފުވި 

ބަދަލު  ދެވޭ  މުވައްޒަފަށް  ކަމަށާއި،  ކުރުމަކީ   މަސްއޫލިއްޔަތެއް  އަމުރު  ގޮތަށް  ލިބޭ  ކަމެއް  މުއްސަދި  ބޭއިންޞާފު  ކަނޑައެޅުމުގައި 

 އާއި އިނާޔަތް ކަނޑައެޅުމުގައި އެހެން ތަނެއްގައި ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ ނުވަތަ އިންޞާފުވެރި ގޮތެއް ނޫންކަމަށާއި، މުސާރަ

ކޯޓުގެ  ސުޕްރީމް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކަމަށް  ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެ  އެކަމަށް  ނަމަ  ހޯދާފައިވާ  އާމްދަނީއެއް  ގޮތަކަށް  ނަންބަރު   އެނޫން 

2019/SC-A/36   ިނުކުތާއަ ޤަޟިއްޔާގައ އިސްތިއުނާފު ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،  މައްސަލައިގައި،   ށް  ކުރެވިފައިވާ 

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން، އޭނާއަށް އަބުރާ   ކަންހިގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލައި، ހަމައެކަނި އުނިކުރެވޭނީ، ޢާއިޝަތު ނިޝާނާ 

ނިޝާނާއަށް  ޢާއިޝަތު  ހަމައަށް  ދުވަހާއި  ދިން  އަދާކޮ  ވަޒީފާ  އާމްދަނީއެއް  ވަޒީފާއެއް  ގޮތަކަށް  އެނޫންވެސް  ނުވަތަ  ށްގެން 

 ސާބިތުކޮށްދެވޭ މިންވަރެއް އެކަންޏެވެ.'  ލިބިފައިވާކަން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންއަށް 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ 13.11 ވަކިކުރި  މިފަދައިން  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލައިގައި  މި  އިރު، 

ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެހެން    2020ޑިސެންބަރު    12ފަހު  އަށް  2020އެޕްރީލް    13ތާރީޚުކަމަށްވާ  

މި   އޮތަތީ،  އެނގެން  ދެމިހުރިކަން  ވަޒީފާގައި  އެ  އަދާހަމައަށްވެސް  އަދި  ފަށައި  އަދާކުރަން  ވަޒީފާއެއް 

ޓަރކި ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޢަދުލުވެރިގޮތަކީ  އެންމެ  އެއާލައިންސްގައި  މައްސަލައިގައި  ވަޒީފާއިން ްޝ 

މުސާރައިގެ  އެފަރާތަށް  ވަކިކުރިއިރު   ލިބެމުންދިޔަ  އަސާސީ  އެއްސަތޭކަ  )  USD2196.26ގޮތުގައި  ދެހާސް 

ގެ ނިސްބަތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން  ނުވަދިހަ ހައެއް އެމެރިކާ ޑޮލަރު ސައްބީސް ސެންޓް(  

ތާރީޚުކަމަށްވާ   ނިޔަލަށް   2020ންބަރު  ޑިސެ  12އިން    2020އެޕްރީލް    13ވަކިކުރި  )އަށެއް(    08  ގެ 

ޖުމުލައަށްވާ   މުސާރައިގެ  އެމެރިކާ    USD17,570.08މަސްދުވަހުގެ  ހަތްދިހަ  ފަސްސަތޭކަ  )ސަތާރަހާސް 

 ޑޮލަރު އަށެއް ސެންޓް( ނަގައިދިނުންކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ. 
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ަހވުާލޮކށަްފަފާރަތ   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ .14 ޭރަގނުޑ ިޑުއޓީ އާަދުކާރ    ިއާވަކަމާށިއ، ްށ އެކިަނ ޭރަގނުޑ ިޑުއޓީ އާަދުކުރަމށް 

ެގއަށެްދޭވީނ   އަެފާރތްަށ  ައށް    2:00ުދަވްސަތުކަގިއ  ަބޯކވާ  ފިަހްމ  ިއްސެވިރޔާ  ަފާރުތެގ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަގއި 

ަމްއސަަލ    އެފަަދިއްނ  އްަނގަާފިއާވަކަމާށިއ،  ަފާރަތްށ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ެއްނުގަމްށ 

މަުވްއޒުަފުހަށ އެެހން  ަފރާާތިއ  ހުށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ުކުރަމީކ  ުކިރ  ައމުަލ  ަފާރާތމެދު  ެދމުެދ  ެހިޅ  ްނާނ 

ތާަފުތުކުރްނަކމާަށިއ، ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ައމުަލ ުކިރޮގުތްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތަށް ންަފާސީނ ެގއުްލާމ  

އޭެދަކަމށް   ަނަގއިިދުނމަށް  ބަދެަލްއ  ެގއުްލުމެގ  ެއަކުމގެ  ަކުމްނ  އެެހްނ  ޖެހަިފިއާވަކަމާށިއ،  ަމްއސަަލ  ުކިރަމތާިލްނ 

 ނަެފިއާވިއުރ،  ުހށެަހިޅ ަފާރުތން ުބ

  ިއެރްއަގިއ  ެއްއެވްސ  ައްނަގްނޖޭެހަކމްަށ  ަފާރަތްށ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަގިއ  2:00  ިނުމުމްނ  ިޑުއީޓ  ޭރަގނުޑ 14.1

 ަފާރަތށް ައންގަާފިއުނާވެނަކަމާށިއ، އިަދ ޭރގަނުޑ ިޑއީުޓގެ ަމަސްއަކުތގެ ަވގަުތކީ ިއުރޮއްށސި  ުހށެަހިޅ   ަމްއސަަލ

ިއުރ، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރްތ ިފަޔަވިއ އެެހްނ ަފާރތަްތްއެވްސ ޭރަގނޑު  ަކަމްށާވ 2:00އްިނ ެފިށެގްނ   18:00

ބުެލމްުނ ެއނެގްނ ޮއްނާނެނަކމާަށިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ    ިޑުއީޓ އާަދޮކށަްފިއާވަކން ިޑުއޓީ އާަދުކާރޮގުތެގ ީޝަޓްށ

ހުށަަހާޅ ޮގތްުނ  ަބާޔްނުކުރުމގެ  ކިުރަމތާިލްނޖޭެހަކްނ  ެގއުްލާމ  ންަފާސނީ  ެސޓިްފކަެޓްށ ަފިއާވ  ަފާރަތށް    ެމޑިކްަލ 

ުކިރަމިތވަެފިއާވ "ޑްިޕެރަޝްނ" ެގ ހަާލަތީކ ަކނޑެައިޅެގްނ ަވޒާީފގެ   ބާަލިއުރެވްސ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތށް 

ންެތަކަމްށ  ސުާފާވްނ  ިލުޔުމން  އެ  ުކިރމިަތިވަކެމްއަކްނ  ަސަބުބން  ަފާރތުން    މަާހއުުލެގ  ރައުްދިވ  ަމްއސަަލ 

 ެރެވެއެވ.  ުބނަެފިއާވަކްނ ފަާހަގުކ

އެފާަރާތމުެދ ަޢމުަލޮކށަްފިއާވޮގަތކީ ތާަފުތުކުރްނަކަމްށ   ފަަދިއްނ  ފަާހަގކޮށަްފިއާވ ަފރްާތ ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ ެއޮގުތްނ  14.2

ބާަލިއުރ،  ޮއތޯްތ  ަހަމެއްއ  ނަންބަރު    ަކނަޑައާޅެނ  ގެ    2008/2ާޤނޫނު  ާޤނޫނު(  ވަނަ    4)ވަޒީފާއާބެހޭ 

ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ "ވަޒީފާ ދިނުމުގަޔާއި، އުޖޫރަ ކަނޑަ އެޅުމުގަޔާއި، އުޖޫރަ އިތުރު ކުރުމުގަޔާއި،  މާއްދާގައި  

ދިނުމުގަޔާއި، ވަޒީފާއިން   ތަމްރީނު  ކަނޑައެޅުމުގަޔާއި،  އަދާކުރާނެގޮތް  ވަޒީފާ  ަޝރުޠުތަކާއި  ވަޒީފާގެ 

ވަޒީފާ ކަންކަ ވަކިކުރުމުގަޔާއި،  އެހެނިހެން  ދިމާވާ  ކުލަޔަށް، އަދާކުރުމުގައި  ނަސްލަށް،  މީހުންގެ  މުގައި، 

ދީނަށް، ސިޔާސީގޮތުން ގެންގުޅޭ ޚިޔާލުތަކަށް، ނުވަތަ ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީއަށް،   އިޖްތިމާޢީ ނިސްބަތަށް،
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 ކައިވެނީގެ ނިސްބަތަށް، އާއިލާގައި އަދާކުރާ ޒިންމާތަކަށް، މިާޤނޫނާއި ޚިލާފުނުވާ ގޮތުން އުމުރަށް،  ޖިންސަށް،

ހުރި އެއްވެސްނުވަތަ  މެދުގައި،  މީހުންގެ  ހަމަހަމަ  މަސައްކަތްކުރާ  ބަލައި،  ނުކުޅެދުންތެރިކަމަށް  ގޮތަކުން   

 " މިފަދައިންނެވެ.  .ތަފާތުކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ

ތަފާތުކޮށްފައިވަނީ މައްސަލަ    ފަރާތާމެދުއިސްވެބަޔާންކުރެވުނު މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި   14.3

ދީނަށް، ސިޔާސީގޮތުން ގެންގުޅޭ ޚިޔާލުތަކަށް،   ރާތުގެ ނަސްލަށް، ކުލަޔަށް، އިޖްތިމާޢީ ނިސްބަތަށް، ހުށަހެޅި ފަ

ކައިވެނީގެ ނިސްބަތަށް، އާއިލާގައި އަދާކުރާ ޒިންމާތަކަށް،  ނުވަތަ ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީއަށް، ޖިންސަށް،

ނުވަތަ އުމުރަށް  ގޮތުން  ޚިލާފުނުވާ  ނުކުޅެދުން މިާޤނޫނާއި  ކޮންކަމަކަށް ހުރި  ތެރެއިން  ތެރިކަމުގެ 

ނިްޞބަތްކޮށްކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ސާފުކޮށްދެވިފައިނުވާތީ، މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

 ފަރާތާއި އެހެން މުވައްޒަފުންނާއިމެދު ތަފާތުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުރަނުވެވެއެވެ. 

ަމްއސަަލ   .15 ަނަގއިިދުނަމށް  ބަދަލު  ެގއުްލުމގެ  އްެނމަެހިއ  ިލުބނު  ަވިކުކުރުމެގ ސަަބބްުނ  ަފާރުތން    ުހށެަހިޅަވޒާީފިއްނ 

ގެއްލުމެއް ވެފައިވާކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް އެއްވެސް ހެއްކެއް  ލިބިފައިވާ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި  އެދަިފިއ ީވަނަމެވްސ،  

ެނތަްކަމށް    ،ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ ަނަގއެިދޭވެނަތެންއ  ބަދެަލްއ  އުިތުރ  ަފާރަތްށ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަމްއަސަލިއަގިއ  ިމ 

 ިއ ިމ ަމްއސަަލ ންިނަމްނ ެފެނެއެވ. ަކނަޑައަޅ
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 ންިނމުން: 

  ބިެލ  ަމްއސަަލ  ިލެޔިކޔްުނަތަކށިާއ  ުހށެަހިޅ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަފާރުތްނާނިއ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ެދނަްފެހ، 

ތަޑިރަތްމާގެ / ކީ  ލައަމި މައްސަ،  ބިެލިއުރރާިޢަޔްތކްޮށ    ެހިކބަހްަށ ްނެގ  ެހިކ  ާށިއ ވަާހަކަތަކ  ެދްއިކ  ދަެފާރުތްނ  ަމޖިލުީހަގިއ

ހުޅުދޫ، މަމްޫޝާޤ    ސ.  ނަންބަރު:  އާމިނަތު  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ނޮވެންބަރު    26  (A045855)ދިވެހި 

އިން ފެށިގެން ޓަރކިްޝ އެއަރލައިންސްގައި މަރކެޓިންގ ރިޕްރެޒެންޓޭޓިވްއެއްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް،    2012

ވަކިކުރުމުގެ    2020ފެބުރުވަރީ    12 ވަޒީފާއިން  މަމްޫޝާޤއަށް  އާމިނަތު  ނޯޓިސް  )ދޭ   2ގައި  މަސްދުވަހުގެ  އް( 

ދިނުމަށްފަހު ނޯޓިސްގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާގެ ޒިންމާ އަދާކުރުމަށް ޓަރކިްޝ އެއަރލައިންސްގެ ފަރާތުން އާމިނަތު  

މަމްޫޝާޤއަށް ހުރަސް އަޅާފައިވާތީއާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ދީފައިވާ ނޯޓިސްއަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ އެއްބަސްވުމުގެ ނުވަތަ 

ނަންބަރު  ާޤ ނޯޓިސްއެއްކަމެއް   2008/2ނޫނު  ހަވާލާދީފައިވާ  މާއްދާއަކަށް  ކޮން  ގެ  ާޤނޫނު(  )ވަޒީފާއާބެހޭ 

ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް   27)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2/ 2008ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތީ އެ ނޯޓިސްއަކީ ާޤނޫނު ނަންބަރު  

އާ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނޯޓިސްއެއްކަމަށްވާތީ،  މަމްޫޝާޤއަށް  ދީފައިވާ  ދީފައިވާ    2020ފެބުރުވަރީ    12މިނަތު  ގައި 

ނަންބަރު   ާޤނޫނު  ނޯޓިސްއެއްކަމަށް    2008/2ނޯޓިސްއަކީ  ދީފައިވާ  ޚިލާފަށް  އާ  ާޤނޫނު(  )ވަޒީފާއާބެހޭ 

ނަންބަރު   ާޤނޫނު  ގެ    2008/2ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ާޤނޫނު(  ދަށުން   29)ވަޒީފާއާބެހޭ  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ވަޒީފާއިން  އާމިނަތު އަދި  އިއާދަކޮށްދިނުމަށާއި،  އަނބުރާ  މުސާރައާއެކު  ވަޒީފާއަށް  އަދާކުރަމުންދިޔަ  މަމްޫޝާޤ   

އެދި   ނަގައިދިނުމަށް  ބަދަލު  ގެއްލުމުގެ  އެހެނިހެން  މާލީ  ލިބިފައިވާ  މަމްޫޝާޤއަށް  އާމިނަތު  ސަބަބުން  ވަކިކުރުމުގެ 

 ށަހެޅި މި މައްސަލައިގައި،  ޓަރކިްޝ އެއާލައިންސް އިންކް އަށް ރައްދުވާގޮތަށް ހު

އަދި ިއުޖާރއީ    (substantive fairness)ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކިރ ުކުރުމަގިއ ަމުއޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރަކްނ  އާމިނަތު މަމްޫޝާޤ  

ާޤިއުމުކެރވަިފިއުނާވަކަމްށ ުބަރެވޭވތީ، ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ަވޒާީފިއްނ    (procedural fairness)ޢަދުުލެވިރަކްނ  

 ( ެއއެްގ ޮގުތަގިއ ަކނަޑައަޅިއ، unfair dismissalސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވިކކިުރުކުރަމީކ ައނެްފައރ ިޑްސިމސްަލ ) ަމްއ

އެއާލައިންސްގައި   ޓަރކިްޝ  މަމްޫޝާޤ  އެދިފައިވީނަމަވެސް،   އަދާކުރަމުންއައިއާމިނަތު  ލިބިދިނުމަށް  އަނބުރާ    ވަޒީފާ 

މަމްޫޝާޤގެ   އިންކްގެ  މައްޗަށް  އާމިނަތު  އެއާލައިންސް  ގެއްލިފައިވާކަމަށް ޓަރކިްޝ  އިތުބާރު  އޮންނަ  ފަރާތުން 



 
 ލައިންސްއަށް ރައްދުވާގޮތަށް އެއަރ ޓަރކިޝް

ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހުއާމިނަތު މަމްޝޫޤާ   VTR/2020/61މައްސަލަ 
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ނެރެދިނުމަކީ ދެ  އާމިނަތު މަމްޫޝާޤ  އާއި  ބުރަވެވޭތީ ފަރާތުގެ  ވަޒީފާއަށް ރުޖޫޢަކުރާނެފަދަ އަމުރެއް މި މައްސަލައިގައި 

ނުފެންނާތީ ޢަދުލުވެރިގޮތްކަމަށް  އެންމެ  ބަލާއިރު  މަމްޫޝާޤ    ،މަސްލަޙަތަށް  ދޭން  އާމިނަތު  ވަޒީފާ  އަނބުރާ  އަލުން 

އެހެންނަމަވެސް،    ހަމައެއް އަންގާނެ   ކަނޑައަޅައި،  މަމްޫޝާޤ  ނެތްކަމަށް  ވަކިކޮށްފައިވަނީއާމިނަތު    ވަޒީފާއިން 

ވަކިކުރުމުގަ  ވަޒީފާއިން  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފަކު    ޢަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާއީ  ޢަދުލުވެރިކަމާއި  މައުޫޟޢީ  އި 

ަންނަބުރ    ާޤއިމުކުރުމެއްނެތި ާއ    2/ 2008ާޤޫނުނ  ާޤޫނުނ(  އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ  ،  ކަމުގައިވާތީ ޚިލާފަށް)ަވޒާީފާއބޭެހ 

ބަދަލެ  29ާޤނޫނުގެ   ޢަދުލުވެރި  ރިޢާޔަތްކޮށް،  އަށް  )ރ(  މާއްދާގެ  ގޮތުއް ވަނަ  ފަރާތް  ގައި،  ގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

އެއާލައިންސްގެ ވަކިކުރިއިރު  ޓަރކްޝ  ވަޒީފާއިން  ގޮތުގައި    މުސާރައިގެ  ލިބެމުންދިޔަ  އެފަރާތަށް  އަސާސީ 

USD2196.26    ަދެހާސް އެއްސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހައެއް އެމެރިކާ ޑޮލަރު ސައްބީސް ސެންޓް( ގެ ނިސްބަތުން މައްސަލ(

ގެ ނިޔަލަށް   2020ޑިސެންބަރު    12އިން    2020އެޕްރީލް    13ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚުކަމަށްވާ  

)ސަތާރަހާސް ފަސްސަތޭކަ ހަތްދިހަ އެމެރިކާ   USD17,570.08)އަށެއް( މަސްދުވަހުގެ މުސާރައިގެ ޖުމުލައަށްވާ    08

 ަކނަޑައަޅިއ،   މަށްޑޮލަރު އަށެއް ސެންޓް( ނަގައިދިނު

ަފިއާސ،   )ިމ  ފެށިގެން  2022  މޭ  12މިއަދު  އިން  ހުށަހެޅި  ހަތެއް)   07(  މައްސަލަ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  އާމިނަތު ( 

ހަމަޖެހޭތާ    މަމްޫޝާޤއަށް އެކަން  ދިނުމަށްފަހު،  ވަޒީފާއާބެހޭ    3އެކީއެއްފަހަރާ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  )ތިނެއް( 

  ، މައްޗަށް އަންގާ އަމުރުކޮށްޓަރކިްޝ އެއާލައިންސް އިންކްގެ  މައްސަލަ ރައްދުވި    ،ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިޔުމުން އެންގުމަށް

 މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ. 
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 2022މޭ  12

 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 

 

 މިފްރާޒް ނިޒާރު هللا ޢަބްދު 

 މެންބަރު ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ


