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ޕްރައިެވޓް  ރިންގ މޯލްޑިްވސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަ  ވ. ފަރާތެއް 4އިތުރު   މް އަދިޢަލީ ޢައްޒާ
 ލިމިޓެޑް 

  
88] SC 2[202 

  

     
     

ފަނޑިޔާރު އަދި    ފަނޑިޔާރު ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު)  ގެ ރައުޔުފަނޑިޔާރު ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން 
 ތާއީދު ކުރައްވާފައި(  މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު

 

 ތަޢާރުފު 

ނަންބަރު  އީ،  މި .1 ހައިކޯޓުގެ  ނަންބަރު  އާއި،  ޤަޟިއްޔާ    HC-A/36/2018ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

2018/HC-A/37  ި2018ނަންބަރު    ،ޤަޟިއްޔާއާއ/HC-A/38    ާނަންބަރު  އާއި،  ޤަޟިއްޔ

2018/HC-A/39  ި2018ނަންބަރު    ،ޤަޟިއްޔާއާއ/HC-A/40  ާކޯޓުން   ޤަޟިއްޔ އެ 

)ދިވެހި  ސ. ފޭދޫ، ހިރިގާ، ޢަލީ ޢައްޒާމް     ނޫންކަމުގައި ބުނެ،ނިންމާފައިވަނީ ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް  

ރސ  އާއި، މާލެ، ދަފްތަރު ނަންބަރު    ( A298105ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

މޫސާ ،  4128 ނަންބަރު:    މުނީރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  އާއި،    (A167586)ދިވެހި 

ޢަލީ  މަޚުމާގެ،  ބާރަށް،   ހއ. ނަންބަރު:  މުޖުތަބާ  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި 

A075786 )  .ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ  މުޙައްމަދު މުޖުތަބާ  ބެނިސަން،  ކޮމަންޑޫ،   އާއި، ށ(

ނަންބަރު:   ބިލެތްފަހިއާއި،    (A268360ކާޑު  އިރުފާނު  ، ށ.  މުޙައްމަދު  )ދިވެހި  ހިރިޔާ، 

ނަންބަރު:   ކާޑު  އަންގައިދޭ  "  )މީގެ  ( A323393ރައްޔިތެއްކަން  ކުރާ    އިސްތިއުނާފު ފަހުން 

އިސްތިއުނާފު ކުރި މައްސަލަތަކެކެވެ.    ގައިން ސުޕްރީމް ކޯޓުތްތަކުފަރާ   (ކަމަށް ބުނެފައިވާ   "ތައް ފަރާތް 

މި މައްސަލަތަކުގައި އިސްތިއުނާފު ރައްދުވަނީ މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  
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" ކަމަށް  އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތް " ނުވަތަ    " މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ" )މީގެ ފަހުން  

   މައްޗަށެވެ.   ފަރާތުގެ(ބުނެފައިވާ  

އެއް ހާދިސާއަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފީ އެއް   ،އެއް ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ރައްދުވާގޮތަށްމިއީ،   .2

އިސްތިއުނާފު ކޮށްފައިވާ ފަސް ޤަޟިއްޔާ ކަމުގައިވާތީ،    މީހަކު  ފަސްވަކި    ،ނުކުތާތަކެއްގެ މައްޗަށް

މި ފަސް މައްސަލަ  އަދި މިއީ    މި ފަސް މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތްތައް ހިންގާފައިވަނީ އެކު އެކީގައެވެ.

 ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާ ނިންމުމެވެ. އިގައިމި ފަސް މައްސަލައެކުގައި އަޑުއެހުމަށްފަހު 

 އިވާ ގޮތް މައްސަލައިގައި ކަންހިނގާފަ

)މީގެފަހުން "އެޗް.އައި.އެޗް" ކަމަށް    އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުން ހިންގާ ހުޅުލޭ އައިލެންޑް ހޮޓެލް .3

ގެ ވަޒީފާއެވެ.  އެއްގައި ޢަލީ ޢައްޒާމް އަދާކުރަމުން ދިޔަ ވަޒީފާއަކީ ކޮންސިއާޖްބުނެފައިވާ ހޮޓެލް(  

ގެ ވަޒީފާއެވެ. މުޖުތަބާ ޢަލީ  އެއްލޯންޑްރީ އެސޯސިއޭޓްމުނީރު މޫސާ އަދާކުރަމުން ދިޔަ ވަޒީފާއަކީ  

އެސޯސިއޭޓް ޕްރޮކިއުމަންޓް  ވަޒީފާއަކީ  ދިޔަ  މުޖުތަބާ  އެއްއަދާކުރަމުން  މުޙައްމަދު  ވަޒީފާއެވެ.  ގެ 

އެސޯސިއޭޓް ހައުސްކީޕިން  ވަޒީފާއަކީ  ދިޔަ  ވަޒީފާއެވެ.އެއްއަދާކުރަމުން  އިރުފާން    ގެ  މުޙައްމަދު 

 ގެ ވަޒީފާއެވެ. އެއްޒީފާއަކީ ކޭޝިއަރއަދާކުރަމުން ދިޔަ ވަ

ދިވެހި މުވައްޒަފުންނާމެދު ތަފާތުކުރުންތަކެއް  ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންނާ އަޅާ ބަލައި،    އެޗް.އައި.އެޗް ގައި .4

ދިވެހި  ހިއުމަން ރިސޯސަސް އޮފީހަށް ހުށަހަޅަން    ގައި  2017ފެބްރުވަރީ    07ކަމުގެ ޝަކުވާ  ގެންގުޅޭ

ރެކްރިއޭޝަން ހޯލަށް ޖަމާވުމަށް ހޮޓެލްގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސްއިން    ،ދިއުމުންމުވައްޒަފުންތަކެއް  

 ކަމަށް  ށް ޖަމާވިމުވައްޒަފުން ރެކްރިއޭޝަން ހޯލަ   ޝަކުވާ ކުރުމަށް ދިޔަ ހުރިހާއިރުޝާދު ދިނުމުން،  

   ން ބުނެފައިވެއެވެ.އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތްތަކު 

ވާހަކަތައް   .5 ޝަކުވާތަކުގެ  ނުޖެހުންތަކާއި  ހިތްހަމަ  މުވައްޒަފުންނާދެމެދު  ވެރިންނާއި،  ތަނުގެ 

ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު  ހިއްސާކުރެވި،   މުވައްޒަފުން  ތިބި  ހޮޓެލްގެ  އެތަނުން  އެއްވެފައި  ދިއުމަށް 
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  ފުލުހުންމި އެއްވުން ނިމުމަކަށް އައިސްފައިވަނީ    ،ވީނަމަވެސް   ނަޞޭހަތްތެރިވެފައި  ންމެނޭޖްމަންޓު 

 ކަމަށް އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.  ތަންހުސްކުރަން އެދުމުން  ށް ޙާޟިރުވެއެތަނަ

އެ އެއްވުމުގައި ހިނގި ކަންތައްތަކަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުން އިސްތިއުނާފު ކުރާ   .6

ވަކިކޮށްފައިވެއެވެ.  ގައި  2017  މާރޗް  06ފަރާތްތައް   ކުރި   ވަޒީފާއިން  ވަކި  ވަޒީފާއިން 

ބުނެފައިވަނީ،  ތަކެސަބަބު  އެއްކަމަށް  ބައިވެރިވެފައިވާތީޣައިރުޤާނޫނީ  ވެރިންގެ  އްވުމެއްގައި  އާއި، 

ކިޔަ ހަދާފައިވާތީއިރުޝާދަށް  ދެކޮޅު  ރުޅިވެރިކަމާ މަންވުމަށް  މެދުގައި  މުވައްޒަފުންގެ    އާއި، ތަނުގެ 
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އި، ގްރޫޕް ހަދައިގެން ހޮޓެލްގެ ޤަވާޢިދުތަކާ  ތީއާނިކަން ލިބުމަށް މަގުފަހިވާ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ނަމަށް އު

 ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ. ރައްދުވާ  ކަމަށް އިސްތިއުނާފު ފަށް ކަންކަން ކޮށްފައިވާތީ ޚިލާ 

ވަކިކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނާއި ޢަމަލުކުރަމުން އަންނަ އުޞޫލުތަކާއި ކަނޑައެޅިގެން ޚިލާފަށް  ވަޒީފާއިން   .7

ޓްރަ ވަޒީފާއާބެހޭ  މައްސަލަ  މި  ފަރާތްތަކުން  ކުރާ  އިސްތިއުނާފު  ބިއުނަލަށް  އިކަމަށްބުނެ، 

 ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

 މައްސަލަތައް ނިންމި ގޮތް   ލުންނަ ބެހޭ ޓްރައިބިއުވަޒީފާއާ 
 VTR/2017/55ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ނަމްބަރަކީ    ޢަލީ ޢައްޒާމްޓްރެބިއުނަލްއަށް    ވަޒީފާއާބެހޭ .8

ހުށަހެޅި  މުޖުތަބާ ޢަލީ    އެވެ.  VTR/2017/54ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ނަމްބަރަކީ  މުނީރު މޫސާ    އެވެ.

ނަމްބަރަކީ   މުޖުތަބާ    އެވެ.  VTR/2017/57މައްސަލައިގެ  މައްސަލައިގެ  މުޙައްމަދު  ހުށަހެޅި 

އިރުފާނުއެވެ.    VTR/2017/60ނަމްބަރަކީ   ނަމްބަރަކީ    މުޙައްމަދު  މައްސަލައިގެ  ހުށަހެޅި 

56/VTR/2017  .ެއެވ 

 އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ނިންމާފައިވެއެވެ. ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް އިން  މައްސަލައިގައި  ފަސް  މި   .9
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ވަކިކޮށްފައިވަނީ    ފަރާތްތައް އިސްތިއުނާފުކުރާ   .9.1 ގައި    2017ފެބްރުވަރީ    07ވަޒީފާއިން 

މަސައްކަތް   އެފަރާތްތަކުން  އެދުވަހު  ނަމަވެސް  މައްޗަށްކަމާއި،  ހާދިސާގެ  ހިނގާފައިވާ 

އުފެދޭ ދެބަސްވުންތައް  ކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާ ދޭފަރާތްތަކާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކާ ދެމެދު  

ޙައްލު    ލާތް ކުރުމުގެ ގަވާޢިދުގެ އިމުގެމަ ޙައްލުކުރުމުގައި މުޢާ ތެރެއިން ވާހަކަ ދައްކައިގެން 

ފަރާތްތައް،  ވޭތީބުރަވެ   މަށްހޯދުމަށްކަ  ކުރާ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ    އިސްތިއުނާފު  ވަޒީފާއިން 

 ، ކަންޚިލާފަށް  1އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތި ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނާ 

އިސްތިއުނާފު ކުރާ    ،ގެއްލިފައިވާތީ  އިތުބާރު   ދެމެދުގައި  ފަރާތުގެ  ދެ  ހިމެނޭ  މައްސަލައިގައި .9.2

 ، ކަންއަދާ ކުރަމުން ދިޔަ ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ އިޢާދަ ކުރެވެން ނެތް  ފަރާތްތަކުން

މައްސަަލ   އްދާގެ ދަށުން ޢަދުލުވެރި ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައިވަނަ މާ  29  2ޤާނޫނުގެ   ވަޒީފާއާބެހޭ  .9.3

ނަމަ ލިބޭނެ  އެފަރާތްތައް ވަޒީފާގައި ތިބި   ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާ ދުވަހާ ހަމައަށް

މޯލްޑިވްސް  ސާރައާއި،  މު ފަރާތްތަކަށް  ކުރާ  އިސްތިއުނާފު  ފައިސާ  ޗާޖަށްވާ  ސާރވިސް 

 .ކަންދޭންޖެހޭކޭޓަރިންގ ގެ ފަރާތުން  އިންފްލައިޓް

ނިންމުވަޒީފާއާބެހޭ   .10 އުޞޫލުތަކާއި   ންޓްރައިބިއުނަލްގެ  އަންނަ  ޢަމަލުކުރަމުން  ޤަވާޢިދާއި   ޤާނޫނާއި 

ގެ ފަރާތުން މި ފަސް މައްސަލަ ހައިކޯޓުގައި   މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ  ޚިލާފު ކަމަށް ބުނެ،

 އިސްތިއުނާފު ކޮށްފައިވެއެވެ.

 ހައިކޯޓުން ނިންމިގޮތް 

-HC/2018އިވަނީ ހައިކޯޓުގެ ނަމްބަރު  ފަހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބަލާ  ގެ މައްޗަށްޢަލީ ޢައްޒާމް .11

A/40   .ެމޫސާ   ޤަޟިއްޔާއިންނެވ މައްޗަށް މުނީރު  ބަލާ   ގެ  މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  އިވަނީ  ފަހައިކޯޓަށް 

ޢަލީ ޤަޟިއްޔާއިންނެވެ.    HC-A/37/2018ހައިކޯޓުގެ ނަމްބަރު   މައްޗަށްމުޖުތަބާ  ހައިކޯޓަށް    ގެ 

 
 2008/2ޤާނޫނު ނަްނބަރު  1
 އބމ  2
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މަ ބަލާ ހުށަހެޅި  ނަމްބަރުފައްސަލަ  ހައިކޯޓުގެ  ޤަޟިއްޔާއިންނެވެ.      HC-A/39/2018  އިވަނީ 

މުޖުތަބާ  މައްޗަށްމުޙައްމަދު  ބަލާ   ގެ  މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  ނަމްބަރު ފަހައިކޯޓަށް  ހައިކޯޓުގެ    އިވަނީ 

2018/HC-A/36    .ެމައްސަލަ  ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅި    ގެ މައްޗަށްމުޙައްމަދު އިރުފާނު ޤަޟިއްޔާއިންނެވ

 ޤަޟިއްޔާއިންނެވެ.   A/38-2018/HCއިވަނީ ހައިކޯޓުގެ ނަމްބަރު ފަބަލާ 

ޤަޟިއްޔާގައި   .12 ފަސް  މި  ޓްރައިބިއުހައިކޯޓުގެ  ނިންމު ވަޒީފާއާބެހޭ  ނިންމާފައިވާ    ތައް ންނަލްއިން 

ކަންތައްތަކުގެ  ހައިކޯޓުގެ ނިންމުންތައް ބިނާވެފައިވަނީ އަންނަނިވި    ފައިވެއެވެ.ކޮށް   ބާޠިލުހައިކޯޓުން  

 މައްޗަށެވެ. 

މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާ  ގައި    2017ފެބްރުވަރީ    07  އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތްތައް  .12.1

ޙައްލުކުރުމުގައި   ދެބަސްވުންތައް  ދެމެދު އުފެދޭ  ފަރާތްތަކާ  އަދާކުރާ  ދޭފަރާތްތަކާއި ވަޒީފާ 

އިމު މުޢާމަ ގަވާޢިދުގެ  ކުރުމުގެ  ހޯދު  ގެލާތް  ޙައްލު  ބުރަވެވޭއިރުތެރެއިން   ،މަށްކަމަށް 

ވަކިކޮށްފައިވަނީ މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކުރުމެއްނެތި ކަމަށް  އެފަރާތްތައް ވަޒީފާއިން  

ނިންމުންތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް އެ އެއްވުމުގެ  ނަމަވެސް،    ގެ 

މެނޭޖްވަ މެނޭޖްމަވެރިންގެގެ  ންޓު މަ ކި ހިސާބަކުން ހޮޓެލްގެ  ގެ  ންޓު  އަމުރަށް ކިޔަމަންނުވެ 

ގޮ  ދިނުމަށް  އިސްތިއުފާ  ހޮޓަ  ،ވައިއިސްވެރިން  އަޑުގަދަކޮށް  ހިންގުމަށް  ތަނުގައި  ލުގެ 

ޢަމަލުކޮށްފައިވާތީ ދޭ ފަރާތާ  ،އާއިބުރޫއަރާފަދަ ގޮތަށް  ފަރާތާއި ވަޒީފާ  އަދާކުރާ  އި ވަޒީފާ 

އްސަލަ ލޭބަރ  މަޙައްލު ހޯދުމަށް   ، ޙައްލެއް ލިބިފައިނުވާނަމަ ދެމެދު ދެބަސްވެ މައްސަލައަށް

އޮތޯރިޓީ މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭއިރު، އެފަދަ  އަށް ހުށަހަޅަރިލޭޝަންސް  ޙައްލު ލިބޭތޯ  އިގެން 

މުވައްޒަފުން ހަޅުތާލެއް ކުރަން ބޭނުންވާނަމަ  އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރެވިފައިނުވާތީ އާއި،  

ފެށުމުގެ ނޯޓި  )ތިނެއް(  03  ހަޅުތާލުކުރަން  ކުރިން  ދޭންވާނެކަން  ދުވަސް  ސް 

ށްފައިވަނީ  ފުކުރާ ފަރާތްތަކުން ހަޅުތާލު ކޮބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މި މައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާ 

ގުޅޭ   ވާތީ  ނޯޓިސް ދިނުމަކާއެ ހަޅުތާލާ    ގައި   2017ފެބްރުވަރީ    07،  ނުލައި ކަމުގައި 
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ވަޒީފާ ދޭފަރާތްތަކާއި    ފަރާތްތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް ބާއްވާފައިވާ ހަޅުތާލަކީއިސްތިއުނާފު ކުރާ  

ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކާ ދެމެދު އުފެދޭ ދެބަސްވުންތައް ޙައްލުކުރުމުގައި މުޢާމަލާތް ކުރުމުގެ  

 ، ކަންއެއްގޮތަށް ބާއްވާފައިވާ ހަޅުތާލެއް ނޫން ގަވާޢިދާ

ޣައިރު ސުލޫކީ ޢަމަލެއްގެ ސަބަބުން ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތާ ދެމެދު އޮންނަ   .12.2

ގެއްލި   އިތުބާރު  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ވަޒީފާގެ  އަދާކުރަންޖެހޭ  ފަރާތުން  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ 

ހުރަސްއެޅިފައިވާނަމަ ކުރުމަށް  މުވަ  ،ތެދުވެރިކަމާއެކު  ދިނުމެއްނެތި  ޒަފަކު  އްނޯޓިސް 

ވަޒީ ޒީފާއިން  ވަ އިޚްތިޔާރު  ލިބިގެންވާ  ފާވަކިކުރުމުގެ  ނޯޓިސް  ދޭފަރާތަށް  ކަމަށާއި، 

 ،ށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްކަންދިނުމެއްނެތި ވަކިކުރުމަށް ނިންމި ނިންމުމަކީ ޤާނޫނާ އެއްގޮތަ 

އެއްވުމަކީ    2017ފެބްރުވަރީ    07 .12.3 ބާއްވާފައިވާ  އެ ޤަގައި  ތެރޭގައި،  ދާއިރާގެ  ވާއިދުގެ 

ބާއްވާފައި ޤަ އެއްގޮތަށް  އުޞޫލުތަކާ  ހަމަތަކާއި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އެއްވުމެއް    ވާވާއިދުގައި 

ބަލާއިރު މި އެއްވުމަކީ    ބަރ ގްރޫޕްގައި ހުރި މެސެޖުތައްންކަމާއި، މުވައްޒަފުންގެ ވައިނޫ

މުގައި  މެނޭޖްމަންޓާއި ދެކޮޅަށް ބާއްވާފައިވާ އެއްވުމެއް ކަ   އެޗް.އައި.އެޗްގެއިގެން  ވަދުރާލައި ރާ

ހޮޓަލުގެ ބައިވެރިން އެބެލެވޭކަމަށާއި، އެއްވުމު    ގެ ފަރާތުންގެ މެނޭޖްމަންޓު ދުނު ކަންކަން 

އޮތް  މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން އެންގެން  އްލު ހޯދައިދިނުމަށް  ސާފުކޮށް، ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު ޙަ

ވާ އެންގުންތަކަށް ތަބާނުވެ،  ންޓުން މުވައްޒަފުންނަށް އަންގާފައި ގެ މެނޭޖްމަ ނަމަވެސް، ހޮޓަލު

ދެކޮ ހޮޓަލު އުފެދޭގޮތަށް  ހަމަނުޖެހުން  ތެރޭގައި  ހޮޓަލުގެ  އަޑުގަދަކޮށް  ގެ  ޅުވެރިކަމާއެކު 

ހޮޓައިސްވެރިން   ގޮވައި،  ދިނުމަށް  ބުރޫއަލު އިސްތިއުފާ  މަސައްކަތަށް  ގޮތަކަށް  ގެ  ރާފަދަ 

  ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތްތަކުން ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވެ އިސް ދައުރެއް އަދާކޮށްފައިވާކަން

އަތްމަތީ   .12.4 މުވައްޒަފުންގެ  ޢަމަލުތަކަކީ  ބުނެވުނު  މި  ހިންގި  ފަރާތްތަކުން  އިސްތިއުނާފުކުރާ 

ޤާނޫނީ ޢަމަލުތަކެއް ކަމުން،   އަޙްލާޤީ ކުށްތަކެއް ކަމަށާއި، ޣައިރުފޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
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ފަރާތަށް އިއާދަ މަކީ އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ  ތިއްބު އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތްތައް ވަޒީފާގައި ބޭ 

އެފަ ބަލައި  ކަމަށް  ލިބިދާނެކަމެއް  ގެއްލުންތަކެއް  ބޮޑެތި  ވަޒީފާއިން  ނުކުރެވޭފަދަ  ރާތްތައް 

ވަކިކުރި   ވަކިކުރުމަށް ވަޒީފާއިން  އޮވެގެންކަމުން  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ނިންމާފައިވަނީ 

 ، ކުރުމުގައި މައުޟޫޢީ އަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުވެފައިވާކަން

ފަރާތަށް   .12.5 ވަޒީފާދޭ  ސަބަބުން  ހުރިގޮތުގެ  ޢަމަލުތައް  ފަރާތްތަކުގެ  ކުރާ  އިސްތިއުނާފު 

ންނަ ޙާލަތުގައި، ނޯޓިސް ދިނުމަކާ ނުލައި  އިއާދަނުކުރެވޭ ފަދަ ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެކަމަށް ފެ

 ،3ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެކަން 

ޢަދުލުވެރިކަމާއި   ސަބަބެއް   އެކަށީގެންވާ  ވަނީ  ވަކިކޮށްފައި  ވަޒީފާއިން .12.6 މައުޟޫޢީ  އޮވެ، 

އަދުލު ޙާލަތުގައި އިޖުރާޢީ  ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ  ނަގައިދިނުމަށް    ވާތީ،ކަމަށް   ވެރިކަން  ބަދަލު 

ލާފަށް ނިންމާފައިވާ ވަނަ މާއްދާއާ ޚި  29  5ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ   4ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ 

 . ކަންނިންމުމެއް

ކަމަށް   .13 ޚިލާފު  އަންނަ އުޞޫލުތަކާއި  ޢަމަލުކުރަމުން  ޤަވާޢިދާއި  ނިންމުންތައް ޤާނޫނާއި  ހައިކޯޓުގެ 

ފަރާތްތަކުން ހައިކޯޓުގެ ނިންމުންތައް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު  ބުނެ، އިސްތިއުނާފު ކުރާ  

 ކޮށްފައިވެއެވެ. 

ޢައްޒާމް .14 ކޯޓުގެ  ޢަލީ  ސުޕްރީމް  ހުށަހެޅިފައިވަނީ  މައްސަލަ   SC-A/31/2021ނަމްބަރު    ގެ 

މޫސާ    ޤަޟިއްޔާއިންނެވެ. ނަމްބަރު  މުނީރު  ކޯޓުގެ  ސުޕްރީމް  ހުށަހެޅިފައިވަނީ  މައްސަލަ  ގެ 

2021/SC-A/32    .ެގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ  މުޖުތަބާ ޢަލީ  ޤަޟިއްޔާއިންނެވ

ގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވަނީ  މުޙައްމަދު މުޖުތަބާ  ޤަޟިއްޔާއިންނެވެ.      SC-A/33/2021  ނަމްބަރު

 
 ަވނަ މާއްދާ   23ެގ  2013/1ޤާނޫނު ނަންބަރު   3
 ަވޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ނިްނމުން  4
 2008/2ޤާނޫނު ނަްނބަރު  5
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ސަލަ  ގެ މައް  މުޙައްމަދު އިރުފާނު ޤަޟިއްޔާއިންނެވެ.    SC-A/34/2021  ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަމްބަރު

 ޤަޟިއްޔާއިންނެވެ.   SC-A/35/2021 ހުށަހެޅިފައިވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަމްބަރު

 ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ ނުކުތާތައް  
ތަކުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެއް ނުކުތާތަކެކެވެ. ތް ގައިވެސް އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާއިމި ފަސް މައްސަލަ .15

 ؛ނުކުތާތަކަކީއެ 

ޤާނޫނު  .15.1 ރިޢާޔަތްކުރު  4  6ގެ ވަޒީފާއާބެހޭ  އަށް  )ހ(  މާއްދާގެ  މައްސަަލ  ވަނަ  މެއްނެތި 

 ؛ނިންމަވާފައިވުން 

އަށް   (bias / prejudice)  ތަޢައްސުބު  ކޮމިޓީގެ  ތަހުޤީޤު  އެކުލަވާލި   ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ .15.2

އިޖުރާޢީ  ރިޢާޔަތްކުރު ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފުން  މެއްނެތި 

 ؛ ވުން ފައި ކަމަށް ކަނޑައަޅާ ކޮށްފައިވާ ޤާއިމު (procedural fairness)ޢަދުލުވެރިކަން 

)ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކާ ދެމެދު    R-12/2011  ނަންބަރު  ދުޢިވާ ޤަ .15.3

އި  މުގަކުރު   ތަޠުބީޤު  ށްދު( މާނަކޮ ޢިވާ ޤަ  އުފެދޭ ދެބަސްވުން ޙައްލުކުރުމުގައި މުޢާމަލާތުކުރުމުގެ

އާއި، ހެކި ވަޒަންކުރުމުގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ހެކިތަކުން ސާފުވާ ޙަޤީޤަތްތަކާއި، މައްސަލައިގެ  

 ނުވުން.  ފައިށް ކޮ ކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް ރިޢާޔަތް ވާޤިއާތަކަށް އެ

 މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ތަފާތު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައިވުން 
ގައި ބާއްވާފައިވާ    2017ފެބްރުވަރީ    07ކޮށްފައިވަނީ  ކިއިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތްތައް ވަޒީފާއިން ވަ .16

އެއްވުމުގައި   އެ  ކަމަށްވާއިރު،  ގުޅިގެން  ދަދެއްގެ  ޢަ   ގިނައަށްވުރެ    )ސާޅީސް(  40އެއްވުމާއި 

ހެއް(  ފަ)   05މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމަށާއި، އެ އެންމެންގެ ތެރެއިން އިސްތިއުނާފު ކުރާ  

އާއި ޚިލާފަށް    ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  4  7ގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު މީހުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ކުރުމަކީ  

 
 2008/2ޤާނޫނު ނަްނބަރު  6
 އބމ  7
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ކަމަށް ކަމެއް  ކޮށްފައިވާ  އެކަމަށް  އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުން  ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުގައި  ވާއިރު 

 ރިޢާޔަތްކޮށްފައި ނުވާކަމަށް އިސްތިއުނާފު ކުރާފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވެއެވެ. 

ގެ  ޖުއެ އިހުތިޖާ ފު ރައްދުވާ ފަރާތުން ބުނެފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު،  މުން އިސްތިއުނާޖަވާބުދާރީ ވަ  .17

އޮތްކަމަށް    ކަށް މުވައްޒަފުން އިސްކޮށް އުޅެފައިވަރަ  )އަށެއް(  08ތެރެއިން ފުރަތަމަ ބެލި ބެލުމުން  

ފިޔަވަޅެއްތޯ ބެލުމުގެ  ދެން އަޅަންޖެހޭނީ ކޮން    ،އެ މުވައްޒަފުން ސަސްޕެންޑްކުރުމަށްފަހު  ،ފެނިގެން

އެ   ގެނެވި،  ކުރާފަރާތްތައް  އިސްތިއުނާފު  ތަޙްޤީޤަށް  އެ  ކުރެވުނުކަމަށާއި،  ތަޙްޤީޤެއް  ގޮތުން 

މީހުންގެ ބައިވެރިވުން އޮތީ ކިހާވަރަކަށްތޯ ބެލުނު    މި މީހުންގެ ބަޔާންތައް ނަގައި، މި  އިތަޙްޤީޤުގަ

ދެ ބާވަ  ށާއި، އެއް ށް ކަމަތެއްގެ މުވައްޒަފުން ތިބިކަމަކަމަށާއި، އެގޮތުން ބެލި ބެލުމުން ފާހަގަވީ 

ބަޔަކީ މިކަން ވަކި ދުވަހަކަށް ތާވަލްކޮށްގެން ވަކި ދުވަހަކު ވަކި ގޮތަކަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ރާވާ  

ގައި  ޖު އި، އެ ދުވަހު އެތަނަށް އެއްވެ އެތަނުގެ އިހުތިޖާއެއް ކަމަށާހިންގުމުގައި އިސްކޮށް އުޅުނު ބަ

އެހެންވެ އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުން  ވެ.  ށެ އުޅުނުކަމަވެސް  ރިއަށްގެންދިޔަ ބަޔަކު  ބައިވެރިވެގެން ކު

އި،  އެގޮތަށް ބަލާފަ  ވެ.ށް ކަމަށެ  ފިޔަވަޅު އެޅެން އޮތް ބަޔަކަ ފިޔަވަޅު އަޅާނީ އެންމެ މަދުން   ނިންމީ

ޅަން ނިންމީ ކަމަށާއި،  މީހުންގެ މައްޗަށް ފިޔަވަޅު އައެންމެ އިސްކޮށް އުޅުނު    އިރާވާ ހިންގުމުގަ  އެކަން

ފަރާތްތައް   އުޅުނު  އިސްކޮށް  އެންމެ  ރޭވުމުގައި  ހިންގާ  އެކަން  ފަރާތްތަކަކީ  ކުރާ  އިސްތިއުނާފު 

   ކަމަށެވެ.

ވަކިކުރުމުގައި   .18 ގޮތުންވަޒީފާއިން  ސާބިތުކުރުމުގެ  އޮތްކަން  ރައްދުވާ    ،ތަފާތުކުރުން  އިސްތިއުނާފު 

ތަހް ހިންގި  ބަޔާންތަކެއްޤީޤު ފަރާތުން  ނަގާފައިވާ  ކަމަށް  އިޓްރަ  ،ގައި  ހުށަހެޅި  ބިއުނަލްއަށް 

ފަރާ ކުރާ  ކުރާ  ތްއިސްތިއުނާފު  އިސްތިއުނާފު  ގުޅުވައިގެން  އެބަޔާންތަކާއި  ބުނެފައިވެއެވެ.  ތަކުން 

ރައްދު ތްފަރާ އިސްތިއުނާފު  ވާހަކަތަކަށް  ދެއްކި  ނުވެއެވެ. ތަކުން  ކޮށްފައި  އިންކާރު  ފަރާތުން  ވާ 

ޖަވާބުދާރީވަމުން ދެއްކި ވާހަކަތަކުން ވެސް    ން ތަފާތުކުރުން އޮތްކަން އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތު

  އެގެން އޮތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
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 ގައި ބަޔާންވެގެންވަނީ:   ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  4 8ގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު .19

ވަޒީފާގެ  "ވަޒީފާ   ދިނުމުގަޔާއި،  ތަމްރީނު  އިތުރުކުރުމުގަޔާއި،  އުޖޫރަ  ކަނޑައެޅުމުގަޔާއި،  އުޖޫރަ  ދިނުމުގަޔާއި، 

ޝަރްޠުތަކާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާނެގޮތް ކަނޑައެޅުމުގަޔާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގަޔާއި، ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި ދިމާވާ  

ލަޔަށް، އިޖްތިމާޢީ ނިސްބަތަށް، ދީނަށް، ސިޔާސީގޮތުން ގެންގުޅޭ  އެހެނިހެން ކަންކަމުގައި، މީހުންގެ ނަސްލަށް، ކު 

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

އި، މަސައްކަތްކުރާ  ޒިންމާތަކަށް، މި ޤާނޫނުގައި ޚިލާފުނުވާ ގޮތުން އުމުރަށް، ނުވަތަ ހުރި ނުކުޅެދުންތެރިކަމަށް ބަލަ 

 ހަމަހަމަ މީހުންގެ މެދުގައި އެއްވެސް ގޮތަކުން ތަފާތުކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ." 

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ވެސް އެއްހަމައެއްގައި ތިބޭ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ތަފާތު ކުރުމަކީ ޤާނޫނުން    .20

ފަރާތް ކުރާ  އިސްތިއުނާފު  ކަމެއްކަމަށްވާއިރު،  ވަކިކުރުމުގައި  މަނާކޮށްފައިވާ  ވަޒީފާއިން  ތައް 

ރައްދުވާ   އިސްތިއުނާފު  ކުރުން  ތަފާތުކުރި  މުވައްޒަފުންނާއި  ތިބި  އެއްހަމައެއްގައި  އެމީހުންނާއި 

   ( ކޮށްދެވިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.Justifyފަރާތަށް ތަބްރީރު )

 10ތަފާތުކުރުމުން ރައްކާތެރިވެފައި ވުމަކީ  9ކުރެވުމާއިއެންމެންގެ މެދުގައި ހަމަހަމަކަމާއެކު މުޢާމަލާތު   .21

ޤާނޫނުއަސާސީ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  އަދި  ޙައްޤުތަކެކެވެ.  އަސާސީ  ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ    އިންދިވެހި 

މުޢާމަލާތް  ،މައެހެންމެހަ މަސަ  ހަމަހަމަކަމާއެކު  ކުރާ  އެކަށީއްކުރުމާއި،  އުޖޫރައެއް  ކަތާއި  ގެންވާ 

ހަމަހަމަކަމާއެކު   ނިސްބަތަކުން  އެއް  ވަޒަންކުރެވި  މިންގަނޑަކުން  އެއް  މަސައްކަތް  ކުރާ  ލިބުމާއި، 

ން ކަނޑައަޅާފައިވާ  އިޤާނޫނު އަސާސީއުޖޫރަ ލިބުމާއި، އެއް ހަމައަކުން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ލިބުމަކީ 

ރުމުގައި އެއްހަމައެއްގައި ތިބި މުވައްޒަފުންނާމެދު  ކަމަށް ވާއިރު، ވަޒީފާއިން ވަކިކު  11އް ޤެއަސާސީ ޙައް

ބަލައި  ސަބަބެއްތޯ  އެކަށީގެންވާ  ސަބަބަކީ  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ޢަމަލުކޮށްފައިވުމަކީ  ތަފާތުކޮށް 

   މުގައި ރިޢާޔަތް ނުކޮށް ދޫކޮށްލެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ.ވަޒަންކުރު 

 
 2008/2ޤާނޫނު ނަްނބަރު  8
 ަވނަ މާއްދާ  20 އަސާސީެގ ޤާނޫނު 9

 ަވނަ މާއްދާ  17އަސާސީެގ ޤާނޫނު  10
 ަވނަ މާއްދާެގ )ށ( 37އަސާސީެގ ޤާނޫނު  11
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 ބެލުން   ތޯ އިމްކޮށްފައިވޭ މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާ
މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ، އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ނިންމި ނިންމުމުގައި  .22

ޢަދުލުވެރިކަން އިޖުރާއީ    (Substantive Fairness)މައުޟޫޢީ  އަދި 

ޢަދުލުވެރިކަން  ވެ.  ޤާއިމުކުރުމަށްފަހުގައެ   (Procedural Fairness)ޢަދުލުވެރިކަން މައުޟޫޢީ 

ޢަދުލުވެރި އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮތުމެވެ. އިޖުރާއީ ޤާއިމުވުމަކީ، މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް  

ކޮށްފައިވާ   ފުރިހަމަ  ކުރިން  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފު  ޤާއިމުވުމަކީ،  ޢަދުލުވެރިކަން 

 ކީ ޢަދުލުވެރި އިޖުރާއާތަކަށް ވުމެވެ. ކައިޖުރާއާތުތަ

މައުޟޫޢީ    އިގައިދެފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކާއި ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ބަލައި، މިމައްސަލަ  .23

 އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ،ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމްވެފައިވޭތޯ ބަލާއިރު

ވަޒީފާ    ،ހަޅުތާލުކުރުމުގެ ގޮތުން މަސައްކަތް ހުއްޓާލައިގެން ތިބުމަކީކުރުމަށްޓަކައި    އިޙްތިޖާޖު .23.1

ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް   އިޖްތިމާޢީ އަދި އިޤްތިޞާދީ  އެފަރާތްތަކުގެ  ފަރާތްތަކަށް  އަދާކުރާ 

ޤާނޫނުއަސާސީ ކަނޑައަޅާފައިވާ  އިހިމާޔަތްކުރުމަށް  ޤާނޫނުގައި  ކަމާއި،  ޙައްޤެއް  ލިބިދޭ  ން 

މުދަލައިންތަކާއި މިން  ތެރޭގައި، އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ނަފުސަށް އަދި  ށް ގެއްލުމެއް  ކަ ތަކުގެ 

ޚިޔާލު   ކަމާއެކު  މިނިވަން  އުޅުމާއި،  އެއްވެ  ސުލްހަވެރިކަމާއެކު  މަތީން  ގޮތެއްގެ  ނުވާނޭ 

   ކަމެވެ.ފާޅުކުރުންފަދަ ކަންކަން އިޙްތިޖާޖު ކުރުމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ

ރައްދުވާ   .23.2 ބިދޭސީ    އެޗް.އައި.އެޗްހިންގާ    ފަރާތުންއިސްތިއުނާފު  މަސައްކަތްކުރާ  ގައި 

ޝަކުވާ ދިވެހި  ކަމުގެ  މުވައްޒަފުންނާއި ދިވެހި މުވައްޒަފުންނާމެދު ތަފާތުކުރުންތަކެއް ގެންގުޅޭ  

ގުޅިގެން ވައިބަރ ގްރޫޕެއްގައި މުވައްޒަފުން    އެކަމާއި  ،މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އޮންނަ ކަމަށާއި

ގެ    2017ފެބްރުއަރީ    07 ދެފަރާތުގެ ބަހުން އެގެން އޮތްކަމާއި،  ،މުން ދިޔަކަންޚިޔާލުފާޅުކުރަ

ތަކެއް އެ ޝަކުވާތައް ހުށަހަޅަން ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފީހަށް  މުވައްޒަފުންހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައި  

މުވައްޒަފުން  ދިޔަކަމަށާއި،   އަށް  )ކާފުމިނީ(  ހޯލް  ރެކްރިއޭޝަނަލް  މުވައްޒަފުންގެ  އެދުވަހު 
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އެޗް.އާރު މެނޭޖަރާއި އެވަގުތުހުރި    ، ދިޔުމުން  ދުވަހު ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފީހަށް   އެއެއްވީ  

އެދިގެން  .ޖީ  ގއެކްޓިން އިސްތިއުނާފު  އެމް  ކަމާއި،  ކުރާކަމަށް  ބުނެފައިވާ    ފަރާތްތަކުން 

އްޒަފެއް ހިމާޔަތް ކުރުމަށް އަޑުއުފުލުމަށް  އައެދުވަހު ކާފުމިނީއަށް އެއްވީ ވަކި މުމުވައްޒަފުން  

ކަމަށް އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުން ބުނިނަމަވެސް، އެކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން އިސްތިއުނާފު  

 ވެ.ވޭކަމެ ރައްދުވާ ފަރާތުން ދެފަހަރު ދެގޮތަށް ވާހަކަ ދައްކާފައިވާކަން ވެސް ފާހަގަކުރެ

ދުވަހު މުވައްޒަފުން އެއްވި ކާފުމިނީ އަކީ އެ ހޮޓަލުގައި މުވައްޒަފުން ބޭނުންކުރަން ޚާއްސަ   އެ .23.3

 ވަދެނިކުމެ އުޅެވޭ ސަރަހައްދެއްގައި ހުރިރެކްރިއޭޝަން ހޯލެއް ކަމާއި، އެތަނަކީ ޓޫރިސްޓުން 

އޮތްކަމާއި،   އެގެން  ބަހުން  ދެފަރާތުގެ  ނޫންކަން  އެތަނަތަނެއް  މުވައްޒަފުން  ށް  އެދުވަހު 

އެއްވިއެއްވުމުގެ ސަބަބުން އެވަގުތު ހޮޓަލުގައި ތިބި ޓޫރިސްޓުންނަށް އުނދަގުލެއް ނުފޯރާނެކަން  

 ވެ. ކަމެ ފާހަގަކުރެވޭ

ގުޅިގެން   .23.4 ޝަކުވާތަކާއި  އެއްވުމުގައި  ދުވަހުގެ  މުވައްޒަފުން  އެ  އެއްވި  އަޑުއުފުލި އެތަނަށް 

އްވެސް މިންވަރެއްގެ ގެއްލުމެއް  އެއްވެސް މީހެއްގެ ނަފުސަށް އަދި މުދަލަކަށް އެ  ނަމަވެސް،

 .ން އޮތްކަމެވެލިބިފައި ނުވާކަން ދެފަރާތުގެ ބަހުން އެގެ 

އެއީ ޤާނޫނާއި އެތަނުގައި ފުލުހުން ހާޒިރުވެ ތިބިކަން ދެފަރާތުގެ ބަހުން އެގެން އޮތް ކަމާއި،   .23.5

އެތަނުން އެއްވެސް މީހަކު  ޚިލާފު ބައްދަލުވުމެއް ކަމަށް ފުލުހުން ކަނޑައަޅާފައި ނުވާކަމާއި،  

ފުލުހުންގެ ވާޖިބަށް ހުރަސްއެޅިކަން އެގެން ނެތްކަމާއި، އެތަނުން އެއްވެސް މީހަކާމެދު ފުލުހުން  

 12ތައްޔާރު ކުރި ރިޕޯޓުން   އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައި ނުވާކަން ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން

    ކަމެވެ.ވޭއެގެންއޮތްކަން ފާހަގަކުރެ 

ވަނަ މާއްދާގެ    23  13ގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު ފު ކުރާ ފަރާތްތައް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ  އިސްތިއުނާ  .24

 އެމާއްދާގައި ބަޔާންވެގެންވަނީ: ދަށުންނެވެ. 

 
 ރިޕޯޓު  D6/PR/2017/01-171މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް ސަރިވސްެގ ނަްނބަރު  12
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ވަކިކުރެވޭނީ، އޭނާގެ މަސައްކަތުގެ  އަދާކުރާ ފަރާތެއް އޭނާގެ ވަޒީފާއިން  ވަޒީފާ  )ހ( ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި، 

ނުވުމާއަޚްލާޤު   ަބލާއިރު، އެކަށީގެން  ހަމަތަކުން  އެކަށީގެންވާ  ެބހެއްޓުމަކީ  އިތުރަށް  ވަޒީފާގައި  އޭނާ  އެކު، 

 ކުރެވޭނެ ކަމެއްކަމަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ނުފެންނަ ޙާލަތުގައެވެ. 

ކަށީގެން އްދާގެ )ހ( ގައި ުބނެފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތެއްގެ މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤު އެ)ށ( މިމާ

 ނުވާކަމަށް ެބލޭނީ އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައެވެ. 

( ވަޒީފާގައި އިތުރަށް ެބހެއްޓުމަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރާތަނަށް ގެއްލުންތަކެއް ލިބިދާނެ 1)

 ؛ކަމަށް ފެނުން

 ( ޚިޔާނާތްތެރިވުން. 2)

ވަޒީފާއާބެހޭ  އެއްވެސް ނޯޓިސްއެއް ދިނުމެއްނެތި ވަގުތުން ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރެވޭނެ ޙާލަތްތައް ކަމަށް   .25

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންވެގެންވާ ޙާލަތެއް މިމައްސަލާގައި އޮތްތޯ ބަލާއިރު، މި ރައުޔުގެ    23  14ގެ ޤާނޫނު

އެއްވެސް ނޯޓިސްއެއް ދިނުމެއްނެތި    ރާފުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ބަލާއިރު،ވަނަ ޕެރެގް  23

ވުޖޫދުވެފައި   ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  ހައިކޯޓުން  ކަމަށް  އޮތްވަގުތުން 

 ވެވެއެވެ.ނު އަހުރެންނަށް ބުރަނިންމާފައިވަނީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް 

ރިކަން ޤާއިމްވެފައި އޮތްތޯ  އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތްތައް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެ .26

 އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ،ބަލާއިރު

ނާފުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުމުގެ  އުގެ އެއްވުމާއި ގުޅިގެން އިސްތި  2017ފެބްރުއަރީ    07 .26.1

އެގްޒެކެޓިވް  ޓީގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ކިޗަން  ހިންގި ކޮމި  ތަހްގީގު  ،ފުރުސަތު ދިންނަމަވެސް

ނަޢީމް މަސް އެކޮމި  އިބްރާހިމް  އިނުމުން  ތަހްޓީގައި  ކަމަށްބުނެ،  ފުށުއަރާނެ    ޤީޤު ލަޙަތު 

މަޑުޖައްސައިދިނުމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މުނީރު މޫސާ އެދުނު ކަމާއި 

ހުށަ ހެކި  ފަރާތުން  އޭނާގެ  ސާބިތުކުރަން  އެހެންނަމަވެސް  އެކަން  އެކަމަށް  ހެޅިކަމަށާއި، 
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ޓީގައި އިނދެގެން  ކޮމި  ޤީޤުހްމަޑުޖައްސާނުލައި، އިބްރާހިމް ނަޢީމް ތަ  ޤީޤުހްފަރުވާލެއްނެތި ތަ

 ވެ.  ކެމެ ކޮށް ނިންމާފައިވާޤީޤުހްތަ

އިސްތިއުނާފު  މްއަކީ  އާމެދު މުނީރު މޫސާ ކުރި ޝަކުވާއަކީ، އިބްރާހިމް ނަޢީ  އިބްރާހިމް ނަޢީމް .26.2

މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ބާއްވާ ތަފާތުކުރުންތަކާއި ގުޅިގެން އަޑުއުފުލުމުގައި ރައްދުވާ ފަރާތުން  

އިސްކޮށް ނަގައިކިޔަން އުޅުނު ފަރާތެއް    ވަރުދީ އެކަމުގައިތްށް ހިއިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތްތަކަ 

 ކަމެވެ.ބުނެ  ކަމަށް

އެ .26.3 ދެނެގަތުމަށް  ތުހުމަތު އެހެންނަމަވެސް،  ޙަޤީޤަތްތައް  ފަރާތުން  ގެ  ރައްދުވާ  އިސްތިއުނާފް 

ނަތީޖާއަކީ އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ   ކޮށްފައިނުވުމުގެ  ސުވާލެއް  ތަހުޤީޤެއް ނުވަތަ  އެއްވެސް 

  ހެޔޮ ނިޔަތް އޮތްކަމާއިމެދު ސުވާލުއުފެދޭ   އިވާ އިދާރީ ތަހުޤީޤު ހިންގުމުގައިފަރާތުން ހިންގާފަ

   ންކަމެވެ.ޙާލަތެއް ވުޖޫދުވު 

ހިމަނައިގެން އިސްތިއުނާފް    ނާ އޭއިރު،  މައްޗަށް ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވިފައިވާ  މް ނަޢީމްގެ އިބްރާޙީ .26.4

ނަތީޖާއަކީ ހިންގުމުގެ  ތަހުޤީޤު  އިދާރީ  ފަރާތުން  ތަހުޤީޤުގެ  ،  ރައްދުވާ  އިދާރީ  އެފަރާތުގެ 

މައްޗަށް  ގެ  މް ނަޢީމް އިބްރާޙީކަމާއި،  ކަން ބޮޑުކޮށް އޮތުން  އިހުތިމާލު ފާޅުމިސްރާބު ބަދަލުވުމުގެ

ސަބަބުން  އެތުހުތުމަތުތަކުގެ  ތުހުމަތުތަކަކީ،  އަމިއްލަ  ،  ކުރެވުނު  ނަޢީމްގެ  އިބްރާޙީމް 

މަސްލަޙަތެއް އަދި ޒާތީ ތަޢައްސުބެއް އުފަންވެ، އެތުހުމަތުތަކުން ބަރީޢަވުމާއެކު އިބްރާޙީމް  

ފަދަ ކަންކަން  ނަޢީމްގެ ނަން ސާފުކޮށް، އެފަރާތުގެ ޢަމަލެއް ނުވަތަ ބައިވެރިވުމެއްވާނަމަ، އެ

 ގައިރާތުގެ ކިބައިގައި އޮތުމުގެ އިޙްތިމާލު ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތެއް ފޮރުވުމުގެ ގޯސް ނިޔަތް އެފަ

 ކަމެވެ. ކަން ފާހަގަކުރެވޭން ފެންނަން އޮތު

ރައުޔުގެ .27 ޕެރެގް  26  މި  ކޮމި ވަނަ  ތަހްގީގު  ބަލާއިރު،  ކަންކަމަށް  ބަޔާންވެގެންވާ  ޓީގެ  ރާފުގައި 

މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި އިން އިބްރާހިމް ނަޢީމުއާއި ގުޅޭގޮތުން މުނީރު މޫސާ ކުރި ޝަކުވާ ބެލުމެއްނެތި،  

ނަޢީ ތަހްއިބްރާހިމް  އިނދެގެން  މަސްލަހަތު    ޤީޤުމް  އެކަމުގައި  ނަގާފައިވާއިރު،  ބަޔާންތައް 
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ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތްތައް  ކުރާ  އިސްތިއުނާފު  އިޖުރާއީ  ބޭރުފުށަށް    ފުށުއެރުމެއްވާތީ، 

ވާކަމަށް   ޤާއިމްވެފައި  އަދާލާތު  ޢަދުލުވެރިކަން  ނަމަވެސް،  ގެ    (natural justice)ފެނުނު 

ހަމަތަކަށް ބަލާއިރު އިބްރާހީމް ނަޢީމް ތަޙުޤީޤު ކޮމިޓީގައި ހިމެނިގެން އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ  

ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ    ، މި ނުކުތާގައިމައްސަލަ ނިންމުމަކީ އެކަށޭނަ ގޮތެއް ކަމުގައި ނުވާތީ

 އަހުރެންނަށް ބުރަނުވެވެއެވެ. ރަނގަޅަށް ކަމަށް 

 ހަޅުތާލު ކުރުމުގެ ކުރިން ސުލްޙަވެރިކަމާއެކު ހައްލު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން 
  އި މުޢާމަލާތްޙައްލުކުރުމުގަވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކާ ދެމެދު އުފެދޭ ދެބަސްވުން   .28

 ؛ބަޔާންވެގެންވަނީ   ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  6 15ގެ ކުރުމުގެ ގަވާއިދު

"ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި އަދި ވަޒީފާއަދާކުރާ ފަރާތާއި ދެމެދު އުފެދޭ ޚިލާފުތަކާއި މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް، ހަޅުތާލު  

މަޝްވަރާކޮށް   ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު  ކުރިން،  ދަށުން  ކުރުމުގެ  ގަވާއިދުގެ  މި  މަސައްކަތްކުރުމަކީ  ޙައްލެއްހޯދުމަށް 

 ދެފަރާތަށްވެސް ލާޒިމްކަމެކެވެ." 

ގައި ކާފްމިނީއަށް    2017ފެބްރުވަރީ    07އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތްތަކާއި އިތުރު މުވައްޒަފުންތަކެއް   .29

ދެފަރާތުގެ ބަހުން އެގެއެވެ. އަދި  އެއްވުމުގެ ކުރިން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އެޗް.އާރ އޮފީހަށް ދިޔަކަން  

ކާފުނިމީއަށް މުވައްޒަފުން ދިޔައީ އެތަނަށް ދިޔުމަށް އެޗް.އާރ މެނޭޖަރ ބުނެގެން ކަމާއި، އެތަނަށް  

އެއްވީ   ފަރާތްތަކުން    18:30އާއި    18:00މުވައްޒަފުން  އިސްތިއުނާފުކުރާ  ކަމަށް  ދެމެދު  އާއި 

މި  ން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ސަމާލުކަމަށް  އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތު ބުނެފައިވެއެވެ.  

ކަންކަން  ތާރީޚުގެ  ގެނެސްފައިވަނީވެސް    އެއްވުމާއިބެހޭ  ކަން    18:30އިސްވެދެންނެވުނު  ގައި 

އަދި އެވަގުތު    އެވެ.އެގެންއޮތްކަން ފާހަގަކުރެވެ  16ތައްޔާރު ކުރި ރިޕޯޓުން  ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން 

ފަރާތުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލު އެތަނަށް ހާޟިރުވެ ހުރިކަން ވަކީލު ޝަރީޢަތުގައި  އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ  

 ވާހަކަތަކުން އެގެއެވެ.  ދެއްކި

 
 R/2011-12ަގވާއިދު ނަްނބަރު   15
 ރިޕޯޓު D6/PR/2017/01-171މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް ސަރިވސްެގ ަނންބަރު   16
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ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޝަކުވާ އަޑުއެހުމުގައި އިސްތިއުނާފު   .30

ޖާގަ   ބެލުމުގެ  ނެތްކަމަށް  ހެޔޮނިޔަތް  ފަރާތުގެ  ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ރައްދުވާ  އިސްތިއުނާފު    އޮތްކަން 

ހުށަހަޅަން   ޝަކުވާ  ކުރުމުގެ  މުޢާމަލާތު  ތަފާތުކޮށް  މުވައްޒަފުންނާއިމެދު  ފަރާތުން  ރައްދުވާ 

ގެ އެއްވުމަކީ އިސްތިއުނާފު    2017ފެބްރުވަރީ    07އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތްތަކުން ދިޔަކަމާއި،  

ތެރެ ފެނުމުގެ  އެގުމާއި  ފަރާތުގެ  ހިނގާފައިވަނީ  ރައްދުވާ  އެކަން  ކަމާއި،  ހިނގިކަމެއް  އިން 

ކަމަށްވާތީ،   އުފެދޭ  ސުލްހަވެރިކަމާއެކު  ދެމެދު  ފަރާތްތަކާ  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ފަރާތްތަކާއި  ވަޒީފާދޭ 

އާއި ޚިލާފަށް    ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  6  17ގެ އި މުޢާމަލާތުކުރުމުގެ ގަވާއިދު ދެބަސްވުން ޙައްލުކުރުމުގަ

ފަރާ  ކުރާ  ނެތްކަން  އިސްތިއުނާފު  ތަނެއް  ބެލެވޭނެ  ކުރިކަމަށް  ކަމެއް  އެއްވެސް  ތްތަކުން 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތްތައް ވަޒީފާއިން    ޢާޔަތްކޮށް ބަލާއިރު، ރި އިސްވެ ބަޔާންވެދިޔަ ކަންކަމަށް   .31

ވަކިކޮށްފައިވަނީ މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރި ކަމާއި، އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމް ކުރުމެއްނެތި ކަމަށް  

އަހުރެންނަށް ބުރަވެވެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، ދެފަރާތް ދެމެދު އުފެދިފައިވާ ޝަކުވާތަކާއި ހިނގައިދިޔަ  

ންނާނެ ކަމަށް  ފަރާތް ދެމެދު އޮންނަން ޖެހޭ އިތުބާރު ކުރިން އޮތްގޮތަށް ދެމި ނޯ ކަންކަމަށް ބަލާއިރު ދެ

އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތްތައް ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދިޔައީ ޓޫރިސްޓުންނަށް    18ބެލުމުގެ ޖާގަ އެބައޮތެވެ. 

މި ހިގިތާ  ހާދިސާ  ކަމަށްވުމާއި،  ހޮޓަލެއްގައި  ހުންނަ  އެއާޕޯޓުގައި  ދިނުމަށް  ގި ޚިދުމަތް  ނަ  ހާރު 

އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތްތައް އަދާކުރަމުން ދިޔަ ވަޒީފާތަކަށް އަލުން   ދުވަސްތަކެއް ވެފައިވުމާއެކު 

މިގޮތުން ވަޒީފާ އަނބުރާ  ރުޖޫޢަ ކުރުމަކީ މަސްލަޙަތު ހުރި ގޮތެއް ކަމަށް އަހުރެންނަށް ނުފެނެއެވެ.  

ޢަދުލުވެރި ބަދަލެއް އިސްތިއުނާފު    އްދާގެ ދަށުންވަނަ މާ  29  19ޤާނޫނުގެ   ވަޒީފާއާބެހޭއިއާދަ ނުކޮށް،  

 ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޙައްޤު ކަމުގައި އަހުރެން ދެކެމެވެ. 

 
 R/2011-12ަގވާއިދު ނަްނބަރު   17
 ަވނަ ޕެރެްގރާފް  51ޤަޟިއްޔާެގ  A/49-2018/SCސުޕްރީމް ކޯޓުެގ ނަްނބަރު   18
 2008/2ޤާނޫނު ނަްނބަރު  19
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 މައްސަލަ ނިންމަން ފެންނަގޮތް 
އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތްތައް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރި ކަމާއި، އިޖުރާއީ   .32

މައްސަލަތަކުގައި ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމް   ކަމަށްވާއިރު، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ  ކުރުމެއްނެތި 

ޚިލާފަށް   އުޞޫލުތަކާއި  އަންނަ  ޢަމަލުކުރަމުން  ޤަވާޢިދާއި  ޤާނޫނާއި  ޙުކުމްކޮށްފައިވަނީ  ހައިކޯޓުން 

 ކަމަށްވާތީ، ބުނެވިދިޔަ ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމްތައް ބާޠިލުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އަހުރެން ދެކެމެވެ.

ޢަދުލުވެރި  ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ޓްރެބިއުނަލް އިން  އްދާގެ ދަށުން  ވަނަ މާ  29  20ޤާނޫނުގެ   ވަޒީފާއާބެހޭ .33

ނަގައިދީފައިވަނީ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާއި ޢަމަލުކުރަމުން އަންނަ އުޞޫލުތަކާއި ޚިލާފަށް ކަމަށްވާތީ،    ބަދަލު 

ބިއުނަލްގެ ނިންމުންތަކުގެ ބަދަލުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރެ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަތަކުގައި

 ބައި ބާޠިލުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އަހުރެންނަށް ބުރަވެވެއެވެ. 

 ،ގެއްލިފައިވާތީ  އިތުބާރު   ދެމެދުގައި  އި އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތާއިތްތަކާ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާ .34

މަކީ މަސްލަޙަތު  ޢާދަ ކުރު އަދާ ކުރަމުން ދިޔަ ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ އި  އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތްތަކުން

 ހުރި ގޮތެއް ކަމަށް އަހުރެންނަށް ނުފެނެއެވެ. 

ޢަދުލުވެރި ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ   އްދާގެ ދަށުންވަނަ މާ  29 21ޤާނޫނުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ .35

)ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ އަސާސީ   06  އެފަރާތެއް އަދާކުރަމުން ދިޔަ ވާޒީފާއެއްގެ  ކޮންމެ ފަރާތަކަށް

އަހުރެންނަށް    22މުސާރަ  ރައްދުވާ ފަރާތުން ދޭންޖެހޭ ކަމަށް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ކަމަށް  އިސްތިއުނާފު 

ވިޔަސް،     ބުރަވެވެއެވެ. ކަމުގައި  ނިންމި  މިގޮތަށް  ވަޒީފާއިން  އިސްތިއުނާފުކުރާއަދި    ފަރާތްތައް 

ބަދަލު    ލުމުގެއެފަދަ ގެއްއަދި  އިތުރު އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާނަމަ،  ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން  

ޢަލީ ވަޙީދު ވ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް  އެ ހުށަހެޅުންތައް  ،  ނަގައި ދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅައިފިނަމަ

 
   2008/2ޤާނޫނު ނަންބަރު   20
 އބމ   21
މިއީއެެވ. މޯލްޑިްވސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްވ.   ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެންމެ ފަހުން ނިންމި މައްސަލަތަކުަގއި ޤާއިމް ކޮށްފައިާވ އުޞޫލަކީ   22

  SC 07 [2021]هللا މުޙައްމަދު ޢަބްދު
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ގޮތެއް    ބަލައި،އަޅާފައިވާ ކަންކަމުގެ އަލީގައި  ގައި ކަނޑަމި ޤަޟިއްޔާ  23އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ 

 އަހުރެން ދެކެމެވެ. މި ޤަޟިއްޔާއިން ހުރަހެއް ނެތްކަމަށް  ޅުމަށްކަނޑައެ

 ފަނޑިޔާރު ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދުގެ ރައުޔު 

 ރައުޔަށް އަހުރެން ތާއީދުކުރަމެވެ.   ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިންގެ  މައްސަލައިގައި މި .36

 ފަނޑިޔާރު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރުގެ ރައުޔު 

 ރައުޔަށް އަހުރެން ތާއީދުކުރަމެވެ.  ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިންގެ  މައްސަލައިގައި މި .37

  ޙުކުމް 

 ؛ދެންފަހެ، މަތީގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ސަބަބުތައް އެގޮތަށް ހުރުމުން

ޚިލާފަށް ޤާނޫނާ (1) އުޞޫލުތަކާއި  އަންނަ  ޢަމަލުކުރަމުން  ޤަވާޢިދާއި  ނިންމުންތަކެއް    އި  ނިންމާފައިވާ 

ނަންބަރު  ވާތީ،  ކަމަށް  ހައިކޯޓުގެ  ނަންބަރު  އާއި،  ޤަޟިއްޔާ    HC-A/36/2018ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

2018/HC-A/37  ި2018ނަންބަރު    ،ޤަޟިއްޔާއާއ/HC-A/38    ާނަންބަރު  އާއި،  ޤަޟިއްޔ

2018/HC-A/39  ި2018ނަންބަރު    ،ޤަޟިއްޔާއާއ/HC-A/40  ާކޮށްފައިވާ  ޤަޟިއްޔ އިން 

 އިއްތިފާޤުން ބާޠިލުކޮށްފީމެވެ.  ޔާރުންގެސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މިމައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޙުކުމްތައް، 

ޚިލާފަށް ޤާނޫނާ (2) އުޞޫލުތަކާއި  އަންނަ  ޢަމަލުކުރަމުން  ޤަވާޢިދާއި  ނިންމުންތަކެއް    އި  ނިންމާފައިވާ 

ނަމްބަރު    ވާތީ،ކަމަށް  ޓްރެބިއުނަލްގެ  ނަމްބަރު    މައްސަލައާއި،  VTR/2017/55ވަޒީފާއާބެހޭ 

54/VTR/2017  ،ި57ނަމްބަރު    މައްސަލައާއ/VTR/2017  ،ިނަމްބަރު    މައްސަލައާއ

60/VTR/2017    ު56މައްސަލައާއި، ނަމްބަރ/VTR/2017    ުމައްސަލާގައި ގެއްލުމުގެ ބަދަލާއިމެދ

 
 ޤަޟިއްޔާ  A/27-2019/SCސުޕްރީމް ކޯޓުެގ ނަްނބަރު   23
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ނިންމުންތައް،  ފަނޑި  ނިންމާފައިވާ  ބެލި  މިމައްސަލަ  ކޯޓުގައި    އިއްތިފާޤުންރުންގެ  ޔާސުޕްރީމް 

 . ބާޠިލުކޮށްފީމެވެ

 ،ގެއްލިފައިވާތީ  އިތުބާރު   ދެމެދުގައި  އި އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތާއިތްތަކާ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާ (3)

މަށް  ކައަދާ ކުރަމުން ދިޔަ ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ އިޢާދަ ކުރެވެން ނެތް  އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތްތަކުން

 އިއްތިފާޤުން ކަނޑައަޅައިފީމެވެ. ޔާރުންގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މިމައްސަލަ ބެލި ފަނޑި

އިސްތިއުނާފުކުރާ   ވަނަ މައްދާގެ ދަށުން ޢަދުލުވެރި ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި  29 24ޤާނޫނުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ (4)

މުސާރަ  06ކޮންމެ ފަރާތަކަށް   އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުން    )ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ އަސާސީ 

  ދޭންޖެހޭ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިދިނުމަށްޓަކައި މިއަދުން ފެށިގެން 

ފަރާތަށް    30 ރައްދުވާ  އިސްތިއުނާފު  ޖަމާކުރުމަށް  ކޯޓަށް  ސިވިލް  އެފައިސާ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ 

    އިއްތިފާޤުން ޙުކުމްކޮށްފީމެވެ.ޔާރުންގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މިމައްސަލަ ބެލި ފަނޑިއަންގައި،  

  

 މި ޤަޟިއްޔާ ބަލައި ޙުކުމް ކުރީ: 

   

   

 މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން  މުޙައްމަދު ޢާއިޝާ ޝުޖޫން  

  )ރިޔާސަތު( 

 

 
 2008/2ޤާނޫނު ނަްނބަރު  24


