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 ޝަރީޢަތް ިނުމުނ ގޮތް 

 SC-A/44/2017 ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު:  •

ސަންލޭންޑް ޓްރެވަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް )ރަޖިސްޓްރޭޝަން   ކުރާ ފަރާތް: އިސްތިއުނާފު   •

 (C9/85ނަންބަރު 

ވެސްޓް އެވެނިއު، ޑެވެންޓްރީ،    14،   އަންޖަލީން މޭރީ ނާޒިއު ފަރާތް:   އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ  •

 (553599062ނޯތެމްޓަން )ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު 

 ވަޒީފާއާބެހޭ  މައްސަލައިގެ ބާވަތް:  •

 އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުން  :މައްސަލަ އައިގޮތް  •

 2017 އޮގަސްޓް  30 ހުށަހެޅުނު ތާރީޚު:  •

 2017 ޑިސެމްބަރ 12 ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ތާރީޚު:  •

 2020 ނޮވެމްބަރ  26 ނިމުނު ތާރީޚު:  •

  މައްސަލަބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލިސް:  •

ފަނޑިޔާރު މަޙާޒު ޢަލީ    ފަނޑިޔާރު ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު،

 ޒާހިރު 

 ގަޒިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރެވުނު  
 2016 ޑިސެމްބަރ 19 ނު ތާރީޚު: ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވު  • HC-A/38/2017 ނަންބަރު:  •

 2017 ޖޫން  12 ނިމުނު ތާރީޚު:  • ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު ކޯޓު:   ނިންމި  •
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ފަނޑިޔާރު މަޙާޒު އަދި  ފަނޑިޔާރު ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު) ފަނޑިޔާރު ޑރ. ައޒްމިރާލްދާ ޒާހިރުެގ ރަުއޔު
 ތާއީދު ކުރަްއވާފަިއ( ޢަލީ ޒާހިރު

 

 ތަޢާރުފު 

 

ޕާސްޕޯޓް ޔުނަިއޓެޑް ކިންްގޑަމް އޮފް ްގރޭޓް ބްރިޓަން އެންޑް ނޯރދަން އަޔަރލެންޑް  )  ނާޒިއުމޭރީ  އަންޖަލީން   .1

ސަންލޭންޑް   އިން ފެށިެގން  2001ޖޫން    1  ،މީެގ ފަހުން "އަންޖަލީން ނާޒިއު"( ،  553599062ނަންބަރު  

މެ  ޓްރެވަލް ސޭލްސް  ލިމިޓެޑްަގއި  ަވޒީފާއަދާކުރަނޭޕްރަިއވެޓް  މާކެޓަށް    ދަނިކޮށް، މުން  ޖަރެްއެގ  ދުނިޔޭެގ 

އަންނަ މާލީ ހީނަރުކަމާއި، ިއްގތިޞާދީ ބަދަލުތަކާއި ުގޅިެގން ކުންފުނީެގ އޮޕަރޭޝަންސް ރީސްޓްރަކްޗަރ 

އިން ފެށިެގން އަންޖަލީން ނާޒިއު ވަޒީފާއިން    2012މާރޗް    01،   ކަމަށް ބުނެކުރުމަށް ނިންމުމާއި ުގޅިެގން

ައންޖަލީން ނާޒިއު   1. އޭނާއަށް އެންިގއެވެ  ންޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑު  ޓްރެވަލްސަންލޭންޑް  ވަކިކޮށްފައިާވކަމަށް  

  ދި ބޯނަސް އަ  ،އެލަވަންސާއި   ،ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފަިއވާތީ، ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުމުެގ ކުރިންެވސް މުސާރައާއި 

ދީފައިނުވާތީ ފައިސާ  ބައެއް  ލިބެންޖެހޭ  ޮގތުަގިއ  ޗާރޖްެގ  ހަމައަށް ،  ސަރވިސް  ތާރީޚާ  ނިންމާ  މައްސަލަ 

މުސާރައާއި އާއި   ،އެލަވަންސާއި   ،ލިބެންޖެހޭ  ލިބެން  ،ބޯނަސް  މިނޫންވެސް  އަދި  ޗާރޖް  ޖެހޭ ސަރވިސް 

ފައިސާާއއި ޚިލާފަށް    ،އެންމެހައި  ސަބަބުޤާނޫނާ  ވަކިކުރުމުެގ  ހާސްކަމާއިވަޒީފާއިން  ލިބިފައިާވ   ، ން 

ަގިއ    2012މެއި  29ނިކަމެތިކަމަށް ބަދަލެއް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އެދި  ،ނުތަނަވަސްކަާމއި ،ހިތްދަތިކަމާއި

ހުށަހެޅިއެވެ.   މައްސަލަ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ބަލަިއ ވަޒީފާއާބެހޭ  ޓްރައިބިއުނަލުން  ަވޒީފާއާބެހޭ  ަމއްސަލަ  މި 

ޓްރައިބި އެ  ނަންބަރު  ނިންމާފައިވަނީ  ވަޒީފާއާބެހޭ   VTR/2012/101އުނަލްެގ  މައްސަލައިންނެވެ. 

ަވޒީފާއިން ަވކިކޮށްފަިއވަނީ ރިޑަންޑަންސީެގ    އަންޖަލީން ނާޒިއުޓްރައިބިއުނަލުން އެ މައްސަލަ ނިންމާފައިވަނީ  

މެދުވެރިެވެގން ބުރަެވވިެގން،  ކަމަށްހާލަތެއް  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ނާޒިއު    ނަމަވެސް  އެ  ވަޒީފާއިން އަންޖަލީން 

އިޖުރާއީ   ބަދަލުދޭންޖެހޭކަމަޢަދުލުވަކިކުރުުމަގއި  ގާއިުމކޮށްފައިނުވާތީ،  ކަނޑައަޅައެވެ ވެރިކަން  އަދި ށް   .

ިއ އިސްތިއުނާފުކުރުމުން، ެގ ފަރާތުން ހައިކޯޓުަގއަންޖަލީން ނާޒިއު ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުެގ ިމ ނިންމުން  

 
 އިން އަްނޖަލީން މޭރީ ނާޒިއުއަށް ފޮުނާވފައިާވ ސިޓީ ގައި ސަންލޭންޑް ޓްރެަވލް  2012ފެބްރުއަރީ  28  1
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ނަންބަރު   ކޯޓުެގ  ޓްރައިބިުއނަލުަގއި  ަގޒިްއޔާ   HC-A/38/2017އެ  ނިންމުން ަވޒީފާއާބެހޭ  ެގ 

 ބާތިލުކޮށްފައިެވއެވެ. 

 

ނަންބަރު   .2 ހައިކޯޓުެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އެދި  ގަޒިްއޔާ   HC-A/38/2017މިއީ  ބާޠިލުކޮށްދިނުމަށް  ޙުކުމް  ެގ 

މައްސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސުޕްރީމް  އެ  ހުށަހެޅުމުން،  ެގ ފަރާތުންޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑް  ސަންލޭންޑް ޓްރެވަލް

   ެއވެ.މައްސަލަބެލި  ކޯޓުަގއި

 

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން މައްސަލަ ނިންމިގޮތް  

 

ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ކުންފުނި ރީސްޓްރަކްޗަރ ކުރުމުެގ ތެރެިއން ރިޑަންޑަންސީެގ    އަންޖަލީން ނާޒިއު .3

މި މައްސަލައިަގިއ    ނަމަވެސްއެހެން. ކަނޑައެޅިއެވެޓްރައިބިއުނަލުން    ަވޒީފާއާބެހޭށް  ހާލަތެއް މެދުވެރިެގންކަމަ

ނާޒިއު އިޖުރާއީ    އަންޖަލީން  ވަކިކުރުުމަގއި  ވަޒީފާއާބެހޭ  ާގއިމު  ވެރިކަންޢަދުލުވަޒީފާއިން  ވެފައިނުވާކަަމށް 

ން މިޮގތަށް ނިންމާފައިވަނީ އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުެގ  ަވޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލު.  ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމިއެވެ

 މައްޗަށް ބުރަެވެއވެ. 

 

ޓްރެވަލް )ހ(   ލިމި  ސަންލޭންޑް  ބަލާިއރު،  ޓެޑުޕްރައިވެޓް  ލިޔުންތަކަށް  ހުށަހެޅި  ފަރާތުން  ހިންުގުމެގ  ެގ 

ހިންުގން  ކުންފުނި  ކޮށްފަިއވަނީ  ެއކަން  އަދި  ެގނެސްފައިވާކަމަށާއި،  ބަދަލުތަކެއް  އޮނިަގނޑަށް 

ތެދު ބުރަވެވޭ  ރަނަގޅުކުރުމަށް  ލެވެލްަގިއ  ތީ ނިޔަތުަގިއކަމަށް  މަތީ  ކުންފުނީެގ  ނަމަވެސް  ކަމަށާއި، 

ދެކެިވފައިާވއިރު  ވާހަކަތައް  ރީސްޓްރަކްޗަރިންގެގ  ނުވަތަ  ބަދަލުެގނައުމަށް  އޮނިަގނޑަށް  ހިންުގމުެގ 

އްސަކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޚާއެކަންކަން ުމވަްއޒަފުންނަށް ެއންިގކަން އެނިގފައިނުވާކަމަށާިއ،  

 ؛ނެތްކަން ާގފަިއވާކަން ެއނެގންއެކަންކަން އަން

 

ނަފާ ކުންފުނިތަކުެގ  ހެޔޮ    )ށ(  ނިންމަންވާނީ  ނިންމުންތައް  ނިންމާ  ހަރުދަނާކުރުމަށް  ކުރުމާއި  އިތުރު 

ނިންމުމެއްެގ ސަބަބުން މުވަްއޒަފުން   ދަނިޔަތުަގިއކަމަށް ދެކޭކަމަށާިއ، އަދި ކުންފުނިން ނިންމާ އެފަ 
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ވަޒީފާއަށް   މުވައްޒަފެއްެގ  ެގއްލިެގން  ނުވަތަ  ަވޒީފާ  މުވައްޒަފެްއެގ  ނުވަތަ  އަސަރުކުރާނަމަ 

މަލުކުރަންވާނެކަމަށް ޢަދުލުވެރިކަމާއެކު  ޢަދާކަމުަގިއވާނަމަ، ެއ މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާއިން ދޫކޮށްލުމުަގއި  

 ؛ދެކޭކަން

 

އަންާގފައިނުވުުމެގ ިއތުރުން އިޖުރާީއ    ދުރާލާަވޒީފާއިން ދޫކޮށްލަން ުއޅޭކަން އޭނާައށް    ނާޒިއު   އަންޖަލީން)ނ(  

 ން ޕްރަިއެވޓް ލިމިޓެޑު ސަންލޭންޑް ޓްރެވަލް ދުލުވެރިކަން ާގއިމުވިކަމަށް ބަލާނެ އެހެނިހެން ކަންކަންޢަ

 ؛ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަމަށް ނުދެކޭކަން

 

ވެރިކަން ގާއިމުކުރަންޖެހޭކަމާއި، ިމ ޢަދުލުވެރިކަާމއި އިޖުރާއީ  ޢަދުލުއީ  ލޫަވކިކުރުުމަގިއ މައުވަޒީފާއިން  )ރ(  

ވެރިކަން  ޢަދުލުާގއިމުކުރެވިފައިނުާވކަމާއި، ނަމަވެސް އިޖުރާއީ  ވެރިކަން  ޢަދުލުމައްސަލަިއަގއި އިޖުރާއީ  

ވަޒީފާދޭ ވަޒީފާދިނުމަށް  އަނބުރާ  އަލުން  ނެތުމަކީ  ހުއްޖަތެއްގާއިމުކުރެވިފައި  އެނިގދާނޭ   ފަރާތަށް 

 . ކަނޑައަޅާފައިާވކަންމީެގ ކުރިން ނޫންކަމަށް ހައިކޯޓުން 

 

ސަބަބުތަކަށްޓަކައި  އެހެންކަމުން،   .4 ނިންމާފައިވަނީ،  މި  މަްއސަލަ  އެ  ޓްރައިބިއުނަލުން  ިމ  ވަޒީފާއާބެހޭ 

ބަދަލެއްެގ   މާލީ  އަށްއަންޖަލީން ނާޒިއުނެތުމުން،    ވެރިކަން ާގއިމުކުރެވިފައިޢަދުލުމައްސަލަިއަގއި އިޖުރާއީ  

ފައްސަތޭކަ( އެމެރިކާ    )ތިންހާސް  /3500-ދަށުން    2ގެ )ށ(   ވަނަ މާއްދާެގ  85ޮގތުަގއި ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުެގ  

)ތިންހާސް ފަްއސަތޭކަ( އެމެރިކާ    -/3500ނެތި މުސާރައިން އުނިކޮށްފައިވާ    ހުއްދަެއއްޑޮލަރާއި، ުމވަްއޒަފުެގ  

ކުރިން   މަށްކުރެޭވނެކަރިޑަންޑަންޓުފައިވަނީ  ލާވަޒީފާއިން ދޫކޮށް)ދެހާސް ރުފިޔާ( އާއި،    -/2000  ޑޮލަރާއި،

)ދިހަހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ރުފިޔާ( އާ އެކު ޖުމްލަ،   .ރ-/10,400މުއްދަތަށް    ެގނޯޓިސް  ،ތީ ނުވާފައި  އަންާގ

)ހަތެއް(    07ރ. )ބާރަހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ރުފިޔާ(  -/12,400)ހަތްހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު( ާއއި    -/7000

 އަންަގެއވެ.  ށް ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑަ ސަންލޭންޑް ޓްރެވަލްއަށް ދެއްކުމަށް އަންޖަލީން ނާޒިއު ދުވަސް ތެރޭަގއި 

 

 
 ތަށެެވ. ެގ މައްސަލަ ނިމުނުޮގތުެގ ރިޕޯޓުަގއި އިްނޮގ VTR/2012/101ޓްރައިބިއުނަލްެގ ނަްނބަރު މި މާއްދާއާ ހަާވލާދީފައިމިަވނީ ަވޒީފާއާ ބެހޭ  2
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 ހައިކޯޓުން މައްސަލަ ނިންމިގޮތް 

 

ހައިކޯޓުަގިއ    VTR/2012/101ނަންބަރު    ގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުެގ ފަރާތުން  އަންޖަލީން ނާޒިއު .5

ަގިއ ޙުކުމްކޮށްފައިވަނީ  ގަޒިއްޔާ   HC-A/38/2017އިސްތިއުނާފުކުރިެއވެ. އަދި ހަިއކޯޓުން އެ ކޯޓުެގ ނަންބަރު  

  ވެރިކަން ގާއިމުކޮށްފައި ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ  ޢަދުލުއީ  މައުލޫ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުުމަގއި    އަންޖަލީން ނާޒިއު

 ނުވާކަމަށެވެ. ހައިކޯޓުން އެ ނިންމުމަށް ވާސިލުވީ އަންނަނިިވ ސަބަބުތަކުެގ މަްއޗަށް ބުރަެވއެވެ.  

 

ެވެގން މުވައްޒަފަކު  ކުރިމަތިވެފައިާވކަން އަދި ރިޑަންޑަންޓު ތުގައިެވސް  ޤަޤީހަރިޑަންޑަންސީެގ ހާލަތެްއ  )ހ(  

އެ ައދި  ނިޔަތުގައިކަން  ހެޔޮ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ނުވަތަ ވަޒީފާއިން  މުަވއްޒަފަކު  ވަކި  ކަމަކީ 

  ސަދުގައި ކޮށްފައިވާކަެމއްޤުމުވަްއޒަފުންތަކެއް ކަނޑައެޅިެގން ވަޒީފާއިން ބޭއިންސާފުން ވަކިކުރުުމެގ މަ

 ؛ބިތުކޮށްދިނުމުެގ ބުރަ އުފުލަންޖެހޭނީ ވަޒީފާދިން ފަރާތުންކަންނޫންކަން ސާ

 

މައްސަލަ)ށ(   ހިންއިމި  ކުންފުނީެގ  ުގޅިެގން  ހާލަތާ  މާލީ  ކުންފުނީެގ  ނަފާ  ަގއި  ހަރުދަނާކޮށް  ުގން 

  ސަންލޭންޑް ޓްރެަވލް އިތުރުކުރުމަށްކަމަށް ބުނެ ކުންފުނީެގ އޮނިަގނޑަށް ެގނައި ބަދަލުތަކާ ުގޅިެގން  

ލިމިޓެޑު ޕްރަ ރިޑަންޑަންޓުވެެގން  އިވެޓް  ތެރެއިން  މުވަްއޒަފުންެގ  ެގންދިޔަ  ވަޒީފާއަދާކުރަމުން  ަގއި 

ައންޖަލީން  ކަަމށް އެފަރާތުން ބުނާކަމަށާއި،  އަންޖަލީން ނާޒިއުވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފަިއވަނީ ހަމައެކަނި  

 ސަންލޭންޑް ޓްރެވަލް ކުރެވުނުކަމަށް    ރިޑަންޑަންޓުެގ އިތުރުން އެހެން ބައެއް މުވައްޒަފުންވެސް  ނާޒިއު 

ތު ސަން ބުނެފަިއވީނަމަވެސް، އެކަން އެނޭގނޭ ލިޔުމެއް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު

ދެވުނު ނަމަވެސް އެފަދަ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމާއި، ަވޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށްވެސް އެފަދަ 

 ؛ ން ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާކަ

 

ލިމިޓެޑުެގ އޮނިަގނޑަށް ެގނެވުނު ބަދަލުތަކާ ުގޅިެގން ެއކި ލެވެލްތަކުެގ    ޕްރައިވެޓް  ޓްރެވަލް  ސަންލޭންޑް)ނ(  

ަމޖިލިހުަގިއ ޤާއިތުރު މަ މުތަކެއް އުފެދިފަިއވާކަން ަމއްސަލަިއަގިއ ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުން ޝަރީޢަތުެގ 

 ؛ އޮންނަކަން  ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނެގންތަކުންނާއި  ކަދައްކާފަިއވާ ވާހަ 
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ުގޅިެގން  )ރ(   ބަދަލާ  ެގނެވުނު  އޮނިަގނޑަށް  ނާޒިއުކުންފުނީެގ  ކުންފުނީެގ   އަންޖަލީން  ރިޑަންޑަންޓުވެ، 

އަށް  އަންޖަލީން ނާޒިއު ތަކެއް އުފެދުނުއިރު އެކަން  މަޤާމުއެކި ލެވެލްތަކުެގ އިތުރު އެހެން    ށްއޮނިަގނޑަ

ެގނައުުމެގ ނުވަތަ ހުށަހެޅުމުެގ   އަންޖަލީން ނާޒިއު ކުންފުނީެގ އިތުރު ެއހެން ވަޒީފާައކަށް  އަންަގއި

  އަންޖަލީން ނާޒިއުނުާވކަމާއި، މިކަންކަުމެގ މައްޗަށް ބަލާއިރު،  ފުރުސަތު އޮވެމެ، ެއކަން އަންާގފައި

ވަޒީފާއިން   ބޭއިންސާފުން  މުވައްޒަފަކު  ަވކި  އަދި  ނިޔަތުގައި،  ހެޔޮ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން 

އަދި  ނޫން  ދުގައިމަޤުސަވަކިކުރުުމެގ   ހާލަތު  ހަޤީޤަ ކަމާމެދު،  ރިޑަންޑަންސީެގ  ތުަގިއވެސް 

 ؛މެދުވެރިފައިާވކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދޭކަން

 

ނާޒިއުއެހެންކަމުން،  )ބ(   ވަކިކުރީ  އަންޖަލީން  ވަޒީފާއިން  ހާލަތު   ކުންފުނީެގ  ރިޑަންޑަންސީެގ 

ވަޒީފާއިން ަވކިކުރުމުެގ ޮގތުން    އަންޖަލީން ނާޒިއުމިއީ  އަދި  މެދުވެރިެވެގންކަމަށް ބެލެވެން ނެތުމުން،  

އެނެގން  ފިޔަަވޅެއްކަން  ގާއިމުކުރަންޖެހޭ    އެޅި  ކުންފުނިން  އެ  ވެރިކަން  ޢަދުލުއީ  މައުލޫއޮތުމުން، 

 ؛ނެތްކަން ގާއިމުކޮށްފައި

 

ލިމިޓެޑުެގ އޮނިަގނޑަށް ބަދަލު ެގނައި އިރު، ކުންފުނީެގ ަވޒީފާަގިއ    ޕްރައިވެޓް  ޓްރެވަލް  ސަންލޭންޑް)ޅ(   

މުވަްއޒަފުންނަށް   ކުންފުނީެގ  ަވކިކޮށްފަިއވާކަން  ަވޒީފާއިން  މުވައްޒަފުންތަކެއް    ދުރާލާތިބި 

އުޞޫލުތަކަކީ ކޮބައިކަން    އިމަލުކުރާނެ އިޖުރާއަތާޢަކުރުމުަގއި    އަންާގފައިނުވުމާިއ، އަދި ރިޑަންޑަންޓު

މުވަްއޒަފުންނަށް  ކުން ރިޑަންޑަންޓުއަންާގފައިނު  ދުރާލާފުނީެގ  އަދި  ވަޒީފާއިން ާވކަމާިއ،  ެވެގން 

އްސަ އިނާޔަތްތަކެއް ދިނުމަށް ކުންފުނީެގ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާފައިވާކަން  ޚާވަކިކުރެވޭ މުަވއްޒަފުންނަށް  

ކުރިން އި މިންަގނޑުތަްއ  ނުވަތަ ނުވާކަން، އަދި ކަނޑައަޅާފަިއވާނަމަ އެ އިނާޔަތް ލިބިދެވޭނެ ޮގތާ

އަންާގފައިނުވާކަން   ުމަވއްޒަފުންނަށް  ކުންފުނީެގ  ޓްރެވަލް ކަނޑައެޅި،  ޕްރައިވެޓް    ސަންލޭންޑް 

 .ޮއންނަކަން  ެގ ބަހުން އެނެގންލިމިޓެޑު
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ވަޒީފާއިން   އަންޖަލީން ނާޒިއުއެހެންކަމުން، މި ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ހައިކޯޓުން އެ މައްސަލަ ނިންމާފައިވަނީ،   .6

އިޖުރާއީ  ޢަދުލުއީ  ަމއުލޫވަކިކޮށްފައިވަނީ   އެނެގންޢަދުލުވެރިކަމާއި  ގާއިމުނުކޮށްކަން  އޮންނާތީ،    ެވރިކަން 

ޓްރެވަލް ލިމިޓެޑު  ސަންލޭންޑް  ނާޒިއުއަންަގއި  ޕްރަިއވެޓް  ފެންވަރުެގ    ޖަލީން  ދިޔަ  އަދާކުރަމުން 

  2012ވަޒީފާއެއްދިނުމަށާއި، އޭނާއަކީ އެްއވެސް ހާލެއްަގއި ަވޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާ މީހެއްކަމަށް ނުބެލުމަށާއި،  

ފެ  01މާރޗް   ދުވަހުން  ޓްރެވަލް ށިެގން  ވަނަ  ލިމިޓެޑު  ސަންލޭންޑް  ދިނުމާހަމައަށް  ޕްރައިވެޓް  ަވޒީފާ  ެގ 

 އަށް ލިބިދިނުމަށް ޙުކުމްކޮށެވެ.   ައންޖަލީން ނާޒިއުލިބެންވާ މުސާރައާ އިނާޔަތް  

 

 ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރެވުނު ނުކުތާތައް 

 

ނިންމާފައިވަނީ ޤާނޫނީ ނުވަތަ ޝަރުޢީ   ަގޒިްއޔާ  HC-A/38/2017ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހަިއކޯޓުެގ ނަންބަރު   .7

ޕްރައިވެޓް    ސަންލޭންޑް ޓްރެވަލްދިވެހިރާއްޖޭެގ ސުޕްރީމް ކޯޓުަގއި    ގަޒިއްޔާއުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނެ މި  

 ؛ )ދޭއް( ނުކުތާައކީ 02ެގ ފަރާތުން އިސްތިއުނާފުކުރަމުން ހުށަހެޅި މައިަގނޑު ލިމިޓެޑު

 

ނާޒިއުއަކީ  7.1 ނުބެލުމަށާއި،   ނާއޭ  އަންޖަލީން  މީހެއްކަަމށް  ވަކިވެފައިވާ  ވަޒީފާއިން  ދިޔަ  އަދާކުރަމުން 

ވަޒީފާ އަލުން އަނބުރާ ދިނުމާއި ހަމައަށް ލިބެންވާ މުސާރައާ އިނާޔަތްތަްއ     އަންޖަލީން ނާޒިއުއަށް

ލިމިޓެޑު  ސަންލޭންޑް ޓްރެވަލްލިބިދިނުމަށް   ހައިކޯޓުން  ޕްރަިއވެޓް  ަމއްޗަށް އަމުރުކޮށް  ކޮށްފައިާވ  ެގ 

 ޙުކުމަކީ އިންސާފުން ބޭރުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާ.  

 

ޓްރެވަލް  7.2 ލިމިޓެޑު  ސަންލޭންޑް  ނާޒިއު  ންޕްރައިވެޓް  ވަކިކޮށްފަިއވަނީ    ައންޖަލީން  ވަޒީފާއިން 

 ންޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު  ސަންލޭންޑް ޓްރެވަލްރިޑަންޑަންސީެގ ހާލަތެއް މެދުވެރިެގންކަމަށް ބަޔާންކޮށް  

ހުށަހަޅާފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރުމެއްނެތި ހަިއކޯޓުން ަމއްސަލަ ނިންމާފައިާވކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި 

 ނުކުތާ. 
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 އުލޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން މަ 

 

ަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން ެއކަށީެގންވާ ސަބަބެއްނެތި ުމވަްއޒަފަކު އޭނާެގ ވަޒީފާއިން   21  3ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ  .8

ކީ ައދި މުވައްޒަފަކު ަވޒީފާއިން ަވކިކުރާނަމަ އޭނާ ވަޒީފާއިން ަވކި ކުރާ ކުރުމަވަކި ކުރުން މަނާކުރެެއވެ.  

 ޢަދުލުވެރިކަމާއެކު އެކަށީެގންާވ ހަމަތަކެއްެގ މަްއޗަށް ބިނާކުރެވި ކުރެވޭކަމަކަށްވާންޖެހެއެވެ. 

 

އިޖުރާީއ  އެޮގތުން،   .9 ޢަދުލުވެރިކަމާއި  މައުލޫއީ  ނިންމުމުަގއި  ނިންމި  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  ުމވަްއޒަފަކު 

ޢަދުލުވެރި ގާއިމު ޢަދުލުވެރިކަން   ވަކިކުރީ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ޢަދުލުވެރިކަމަކީ  މައުލޫއީ  ވާންޖެހެެއވެ. 

މައްޗަށް   ސަބަބުތަކެްއެގ  އެކަށީެގންވާ  ޢަދުލުވެރިކަމަކީ  ކަމަށްވުެމވެެގން  ބިނާކުރެވި ނުވަތަ  އިޖުރާީއ   .

  ން ަވކިކުރުމުެގ ކުރިން ފުރިހަމަކޮށްފަިއވާ އިޖުރާއާތަކީ ޢަދުލުވެރި ިއޖުރާއާތަކަށްވުެމވެ. މުވަްއޒަފަކު ވަޒީފާއި

ދޭ ފަރާތުން    ަވޒީފާ،  ރު ތު ފުރިހަމަ ކުރެވިފައިވޭތޯ ބަލާއިއިޖުރާއާވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުެގ ކުރިން    އެޮގތުން،

އެންުގމާއި،ކުރިޑަންޑަންޓުމުވަްއޒަފުން   ދުރާލާ  މުަވއްޒަފުންނަށް  އުޅޭކަން  ކުރެވޭނެ    ރިޑަންޑަންޓު  ރަން 

ކަންކަން   ހޮވާނެމުވަްއޒަފުން   ފަދަ  އިޖުރާއާތުތައް  ުއޞޫލުތަކާއި  ޢަމަލުކުރާނެ  މިންަގނޑުތަކާިއ، 

  މުވަްއޒަފުންނަށް އަންާގފަިއވުން ހިމެނެއެވެ. 

 

ޢަދުލުވެރިކަން   .10 އިޖުރާއީ  ވަކިކުރުމުަގއި  ަވޒީފާއިން  ނާޒިުއ  އަންޖަލީން  މައްސަލަިއަގއި  ހުށަހެޅިފައިމިވާ 

  ންވެސް ސުވާލު ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑު  ސަންލޭންޑް ޓްރެވަލްދިން ފަރާތް،  ކުރެވިފައިނުވާކަމާ މެދު ވަޒީފާގާއިމު

ން ސުވާލު އުފައްދާފަިއވަނީ  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު  ސަންލޭންޑް ޓްރެވަލްމައްސަލައިަގއި  މި    އުފައްދާފައިނުވެެއވެ.

ނުކޮށްކަމަށް ހައިކޯޓުންކޮށްފަިއާވ  ގާއިމު ޢަދުލުވެރިކަން  އީ އަންޖަލީން ނާޒިއު ަވޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ މައުލޫ

އަންޖަލީން ނާޒިއު ަވޒީފާއިން ވަކިކުރަންޖެހުނީ ހަމަ ހަޤީޤަތުގައިވެސް ރިޑަންޑަންސީެގ  ޙުކުމަށެވެ. ެއޮގތުން،  

  ން ސުޕްރީމް ކޯޓުަގއި ފާހަަގކޮށްފަިއެވއެވެ. ޕްރަިއވެޓް ލިިމޓެޑު  ސަންލޭންޑް ޓްރެވަލްތެއް އޮެވެގންކަމަށް  ހާލަ

ެއއީ އައި ކުންފުނީެގ    އަދި  ސަބަބުން  ބަދަލެްއެގ  ައއި  ޑައިރެކްޝަނަށް  ވިޔަފާރީެގ  ނުވަތަ    ވިޔަފާރިއަށް 

 
   2008/2ޤާނޫނު ނަްނބަރު  3
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ން ސުޕްރީމް ކޯޓުަގއި އިތުރަށް  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު  ސަންލޭންޑް ޓްރެވަލް  ޓެކްނިކަލް ރިޑަންޑަންސީެއއްކަމަށް

 ފާހަަގކޮށްފަިއވެެއވެ.  

 

 ރިޑަންޑަންސީ ކަނޑައެޅުން 

 

ޤާނޫނުަގއި މި   .11 ަވޒީފާާއބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ހުށަހެޅުނުއިރު،  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ބެހޭ  ވަޒީފާއާ  މައްސަލަ 

ސަބަބެއްކަމަށް   އެކަށީެގންާވ  އޮންނަ  ަވކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  ުމވަްއޒަފަކު  ހާލަތަކީ  ރިޑަންޑަންސީެގ 

ޓްރައިބިއުނަމައެހެން  4ެވެއވެ. ބަޔާންކޮށްފައިނު ބެހޭ  ަވޒީފާއާ  މީެގ  ވެސް،  ހައިކޯޓަށް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ނަލާއި 

ތަކީ މުވައްޒަފަކު ަވޒީފާއިން ވަކިކުރަން  ހާލަކުރިން ހުށަހަޅާފައިވާ އެތައް މައްސަލަތަކެއްަގއި ރިޑަންޑަންސީެގ  

 އެކަށީެގންވާ ސަބަބެއްކަމަށް ކަނޑައަޅާފަިއެވއެވެ. 

 

ހި .12 ޮގތުން  ހޯދުމުެގ  ނަފާ  ހަރުދަނާކޮންާގ  ވިޔަފާރީެގ  މަތިން ށްކުންފުނިތައް  ޮގތެްއެގ  އިތުރުވާނެ  ނަފާ   ،

)ކުންފުނި ރީސްޓްރަކްޗަރ    ރެއިންކުންފުނީެގ ިއދާރީ އޮނިަގނޑަށް ބަދަލެއް ެގނައުމުެގ ތެ  ހިންުގމަށްޓަކައި

ފުނި ެގ މާލީ ޙާލަތު ދަށްވުން ފަދަ ކަމެއް މެދުވެރިެވެގން، ނުވަތަ ކުންކުންފުނީނުަވތަ     ް( ކުރުމުެގ ތެރެއިނ

މާރޖްވާ ކުންފުންޏަކާ  އެހެން  ނުވަތަ  ހާލަތުަގއި  ިވއްކާލާ  ފަރާތަކަށް  ކުންފުނި   އެހެން  ނުވަތަ  ހާލަތުަގއި 

ފަދަ ހާލަތްތަކުަގއި ކުންފުނީެގ މަޤާމުތަްއ ހާލަތުަގއި ނުަވތަ ވިޔަފާރި ނިމުމަކަށް އަންނަ ހާލަތް  ޓޭކްޯއވަރކުރާ

 އިޙްތިމާލު ޮއވެދާނެެއވެ.  ނުވަތަ ނެތި ދިޔުމުެގ އުވާލުުމެގ

 

ކުރީ ހަމަ ރިޑަންޑަންޓުމުަވއްޒަފު  ،  ނަ މާއްދާަގިއވާ ފަދައިންވަ  27 ޤާނޫނުެގ  އެހެންނަމަވެސް، ަވޒީފާއާބެހޭ .13

ހެޔޮ ނިޔަތުަގއިކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ ،  ކުރަންޖެހޭ ފަދަ ހާލަތެއް އޮވެެގން   ހަޤީޤަތުގައިެވސް ރިޑަންޑަންޓު 

ޒިންމާެއކެވެ.ވަ ފަރާތުެގ  ހަމަ   ޒީފާދޭ  ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ  ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ  ޙާލަތްތަކުަގއި  މިފަދަ 

 
ދަށުން މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާއިން  ( ެގ 22/2020ަވނަ އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ަނންބަރު  6ޤާނޫނަށް ަވޒީފާއާބެހޭ  4

 ޤާނޫުނގައި ބަޔާންކުރެިވފައިާވ މަފްހޫމެކެެވ. ަވޒީފާއާބެހޭ  ކުރުމަކީ މިހާރުރިޑަންޑަންޓު
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ކަނޑައެޅުމަށްޓަކަިއ   މެދުވެރިެވެގންތޯ  ހާލަތެއް  ކުރަންޖެހޭ  ރިޑަންޑަންޓު  ުމވަްއޒަފަކު  ޙަޤީޤަތުަގިއވެސް 

 ންވާނެެއވެ. އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރަ

 

ެއއްކޮށް ހުއްޓުނީތޯ ނުވަތަ  މުވަްއޒަފު ކުރަމުން ދިޔަ ބާވަތުެގ މަސައްކަތްކުރުން    ވަޒީފާއަދާކުރާ ތަނުަގއި(  1)

 މަދުކުރީތޯ، ނުވަތަ މުސްތަޤުބަލުގައި ހުއްޓޭނެތޯ ނުވަތަ މަދުވާނެތޯ

 ތޯ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ސަބަބެއް ޮއވެެގނ1ް( މުވަްއޒަފު ަވޒީފާއިން ަވކިކޮށްފައިވަނީ )2)

 ( ދެފަރާތު ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން 3)

 

ވަޒީފާއަދާ ކުރާ ތަނުެގ އޮނިަގނޑަށް ައއި ބަދަލަކާ ުގޅިެގންވިޔަސް، އިޤްތިޞާދީ ޙާލަތެްއ މެދުވެރިެވެގން   .14

ަވޒީފާއިން ރިޑަންޑަންޓު  ވިޔަސް ނުވަތަ މިނޫންވެސް އެހެން ސަބަބަކާ ހުރެ މުވަްއޒަފަ   ކޮށްފައިވާނަމަ، ކު 

މުވައްޒަފު ކުރަމުން ދިޔަ ބާވަތުެގ މަސަްއކަތް  އެފަދަ ޙާލަތެއް ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައިވެސްވޭތޯ ކަނޑައެޅުމަށްޓަކަިއ،  

ނުވަތަ މުސްތަޤުބަލުަގިއ ހުއްޓޭނެތޯ     ހުއްޓުނީތޯ ނުވަތަ މަދުކުރީތޯށް ކުރުން ަވޒީފާ އަދާކުރާ ތަނުަގއި ެއއްކޮ

ކުރި މުވަްއޒަފު ކުރާ ބާވަތުެގ ަމސައްކަތް ތަނުެގ  ރިޑަންޑަންޓު  ،ެއވެ. އެޮގތުން ބަލަންވާނެނުވަތަ މަދުވާނެތޯ  

އެހެން މުވައްޒަފުން ކުރޭތޯ ބަލަންވާނެއެެވ. އަދި މިޮގތަށް އެއްކަހަލަ މަސައްކަތް ކުރާ އެހެން މުވައްޒަފުން 

،  ތިބި ނަމަ، ރިޑަންޑަންޓު ކުރި މުވަްއޒަފު ރިޑަންޑަންސީއަށް ހޮވުނު ޮގތަށް ރިޢާޔަތް ކުރަންާވނެއެވެ. ެއޮގތުން

އެްއކަހަލަ މަސައްކަތެއް ކުރާ ދެންތިބި މުވައްޒަފުންނާ ައޅާ ބަލާއިރު ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ އަދި ަވޒީފާ އަދާ  

 ކުރާ ތަނުގައި ޚިދުމަތްކުރި ުމއްދަތު ފަދަ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރެވިދާނެެއވެ.  

 

ފަރާތުން    މުވަްއޒަފު .15 ަވޒީފާދޭ  އޮތްކަން  ުގޅުމެއް  ހާލަތާއި  ރިޑަންޑަންސީެގ  ވަކިކުރުމާ  ަވކިކުރާ  ވަޒީފާއިން 

ުގޅޭ މާއްދާތަކެއް ޖެހޭނެއެވެ.    ސާބިތުކޮށްދޭން ައދި ދެފަރާތު ދެމެދު އޮތް ަވޒީފާެގ ެއއްބަސްވުމުަގއި ކަމާ 

ކުރަންވާނެެއވެ. ރިޢާޔަތް  އެކަންކަމަށް  ދެ  ހުރިނަމަ،  އެއްބަސްވުމުަގިއ  މިސާލަކަށް،  އޮތް  ދެމެދު  ފަރާތު 

ވަޒީފާދޭ  މުވަްއޒަފުެގ މަޤާމު ރިޑަންޑަންޓު ކުރެވޭ ހާލަތުަގއި، އެ މަޤާމާ އެއް ފެންވަރެއްެގ އެހެން މަޤާމެއް  

ެއއްބަސްުވން  ހަމަޖައްސައިދޭން  ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ  އެފަދަ  ވާނެކަމަށް  ހާލަތެއްަގއި،  މަޤާމެއް ލާޒިމުކުރާ 
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ދެ ފަރާތު ދެމެދު އޮތް ެއއްބަސްވުމުެގ ސަބަބުން، ރިޑަންޑަންސީެގ    އިފިނަމަ،މަށް މުވައްޒަފު ނިންމަޤަބޫލުނުކުރު

   ނުވެ ޮގސްދާނެއެވެ. (apply)އެފަދަ ހާލަތަކަށް ތަޠުބީޤު މަފްހޫމް 

 

 މި މައްސަލައިގައި ރިޑަންޑަންސީގެ ހާލަތެއް އޮތްތޯ 

 

ބާވަތުެގ މަސަްއކަތް ކުރުން ވަޒީފާއަދާކުރާ ތަނުަގއި ެއްއކޮށް ހުއްޓުނީތޯ ކުރަމުން ދިޔަ  އަންޖަލީން ނާޒިއު   .16

މަދުވާނެތޯ ނުވަތަ  ހުްއޓޭނެތޯ  ުމސްތަޤުބަލުަގއި  ނުވަތަ  މަދުކުރީތޯ،  ނާޒިުއ އިރު،  ލާބަ  ނުވަތަ  ައންޖަލީން 

ންކަމަށް  ޑައިރެކްޝަނަށް ައއި ބަދަލެއްެގ ސަބަބުކުންފުނީެގ ިވޔަފާރިއަށް ނުވަތަ ވިޔަފާރީެގ  ރިޑަންޑަންޓުކުރީ  

ޕްރަިއވެޓް    ސަންލޭންޑް ޓްރެވަލްން ބުނެފައިެވއެވެ. ސުޕްރީމް ކޯޓުަގިއ  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު  ސަންލޭންޑް ޓްރެވަލް

ވަޒީފާއަށްލިމިޓެޑު ދިޔަ  އަދާކުރަމުން  ނާޒިއު  ައންޖަލީން  ކަންކަުމގައި،  ފާހަަގކުރި  އިތުރަށް  ފަރާތުން    ެގ 

ުގޅިެގން ެއ ވަޒީފާަގއި ހުންނަ މީހެއްެގ ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުޠުތައް އިތުރުވެފަިއވާކަމަށް  ، ެގނެވުނު ބަދަލާ 

އަންޖަލީން ނާޒިުއެގ މި ޝަރުޠުތައް ނެތް ހާލަތުަގއި ކުންފުނީަގއި ަވޒީފާއެއް އަދާކުރާ    ބުނެފައިވެެއވެ. އަދި

 ނެތުމުން އެ މީހަކަށް އެ މަޤާމެއް އަދަެއއް ނުކުރެވޭނެކަމަށް  މީހެއްެގ ކިބައިަގއި ހުންނަންޖެހޭ ފެންވަރާ ތަޖުރިބާ

  5ބުނެފައިވެެއވެ. 

 

  މި   ެގ ފަރާތުން ދިެވހިރާއްޖޭެގ ސުޕްރީމް ކޯޓުަގިއ ދައްކާފަިއވާޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑު   ލްސަންލޭންޑް ޓްރެވަ  .17

ދައްކާފަިއވެެއވެ.  ވާހަކަތަ ހައިކޯޓުަގއިެވސް  ދެއްކި    އެހެންނަމަެވސްްއ  ޓްރައިބިުއނަލްަގއި  ބެހޭ  ަވޒީފާާއ 

ެއވެ. ެއޮގތުން، ަވޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްަގއި އަންޖަލީން ނާޒިުއެގ ފަރާތުން  ވާހަކަތަކާ ތަފާތުކަން ފާހަަގކުރެވެ

ެއހެން މުވައްޒަފަކު    ެގޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު   ސަންލޭންޑް ޓްރެވަލްތުހުމަތުކުރީ އޭނާ އަދާކުރަމުން ދިޔަ ވަޒީފާއަށް  

އެހެންނަމަވެސް   ޓްރެވަލް ހަމަޖެއްސިކަމަށެވެ.  ލިމިޓެޑު   ސަންލޭންޑް  ބުނާ ޕްރައިވެޓް  އެ  ފަރާތުން  ެގ 

ައންޖަލީން ނާޒިުއ   6. މަށް ބުނެފައިވެެއވެމުވަްއޒަފެްއެގ ޒިންމާތަކާއި ައންޖަލީން ނާޒިއުެގ ޒިންމާތަކާިއ ތަފާތުކަ

މަޤާ ކިޔާ  މެނޭޖަރ  ސޭލްސް  މަޤާމެއް ހުރި  އިސް  އެންެމ  ދާއިރާެގ  ހިންުގމުެގ  ކުންފުނީެގ  ކުރީެގ  މަކީ 

 
 .27.2ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ އިސްތިއުނާފު ކުރުމުެގ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުެގ   5
 ގައި ަވޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ދީފައިާވ ބަޔާން.   2013ޖެނުއަރީ  17ސަންލޭންޑް ޓްރެެވލްސް ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑްެގ ފަރާތުން   6
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އިސް   ދާއިރާެގ  ހިންުގމުެގ  ކުންފުނީެގ  އެއީ  އައިފަހުން  ބަދަލު  އޮނިަގނޑަށް  ކުންފުނީެގ  ކަމުަގިއވިޔަސް، 

އު ސޭލްސް  އަންޖަލީން ނާޒި  ން ބުނެފައިވެެއވެ.ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑު   ސަންލޭންޑް ޓްރެވަލް  މަޤާމެއް ނޫންކަމަށް

ކަމަށާިއ،   މެންބަރަކަށް  ޑައިރެކްޓަރސްެގ  އޮފް  ބޯޑް  ސީދާ  ކުރަންޖެހެނީ  ރިޕޯޓު  ހުރިއިރު  މެނޭޖަރަކަށް 

ރިޕޯޓުކުރަންޖެހެނީ އެސިސްޓަންޓް  ލިްއޔަތުތައް އަދާކުރި މުވައްޒަފު  އަންޖަލީން ނާޒިއުެގ ފަހުން ޭއނާެގ މަސްއޫ

މާކެޓިންގއަށް އެންޑް  ސޭލްސް  އޮފް  ސޭލްސް   ޑައިރެކްޓަރ  އޮފް  ޑައިރެކްޓަރ  އެސިސްޓަންޓް  ކަމަށާިއ، 

އެންޑް މާކެޓިންގ ރިޕޯޓު ކުރަނީ ވައިސް ޕްރެސިޑެންޓް އޮފް ސޭލްސް އެންޑް މާކެޓިންގައށް ކަމަށާއި، އަދި  

އަދި    ވައިސް ޕްރެސިޑެންޓް އޮފް ސޭލްސް އެންޑް މާކެޓިންގ ރިޕޯޓުކުރަނީ ކުންފުނީެގ ސީީއއޯއަށް ކަމަށެވެ.

ނާޒިއުއަށް ލިބެމުން ދިޔަ މުސާރައަށް ވުރެ ކުޑަ މުސާރައެއް، ފަހުން އައި މުަވއްޒަފަށް ލިބެމުން  އަންޖަލީން

ޓްރެވަލްދިޔަކަމަށްވެސް   ލިމިޓެޑު  ސަންލޭންޑް  ޓްރައިބިއުނަލްަގިއ  ޕްރަިއވެޓް  ބެހޭ  ވަޒީފާއާ  ފަރާތުން  ެގ 

އެހެންކަުމން މި ރިޕޯޓިންގ ސްޓްރަކްޗަރއަށް ބަލާއިރު މިހާރުެގ ސޭލްސް މެނޭޖަރ ކިޔާ   ފާހަަގކޮށްފަިއވެެއވެ.

ސަންލޭންޑް  މަޤާމުަގއި ހުންނަ މީހާެގ ހައިރާކީއާ، އަންޖަލީން ނާޒިއު ހުރި އިރު އޮތް ހައިރާކީއާ ތަފާތުކަމަށް  

ަގއި ދީފަިއާވ    2013ޖެނުއަރީ    17އަށް  ެގ ފަރާތުން ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު   ޓްރެވަލް

ެވެއވެ. ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްަގއި ކުންފުނީެގ އިދާރީ އޮނިަގނޑަށް އައި ބަދަލުެގ  ފާހަަގކޮށްފައި  ގައިބަޔާނު

ނާޒިއު  ވާހަކަ އަންޖަލީން  ކި  ދެްއކިއިރު،  އޭނާެގ  މަޤާމަށް  ދިޔަ  އަދާކުރަމުން  ފެންވަރާިއ    ބަިއގައިކުރިން 

  ެގ ސަބަބުން އޭނާ ރިޑަންޑަންޓު ކުރަންޖެހުނު ކަމުެގ ެއްއވެސް ވާހަކަެއއް ދައްކާފައިނުވާކަން މުތުތަޖުރިބާ ނެ

އަންޖަލީން ނާޒިއު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަންޖެހުނީ އޭނާެގ ކިބައިަގއި ފެންވަރާިއ    އެހެންކަމުން،   ފާހަަގކުރެެވއެެވ.

ން ހަމައެކަނި އިސްތިއުނާފީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު  ލްސަންލޭންޑް ޓްރެވަތަޖުރިބާ ނެތުމުންކަމަށް ބުނާ ބުނުމަކީ 

 މަރުހަލާތަކުަގއި ދަްއކާފަިއވާ ާވހަކަތަކެކެވެ. 

  

ަވޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުަގއި ދަްއކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް  ން  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު  ސަންލޭންޑް ޓްރެވަލްއަދި   .18

ެގ ކުންފުނީެގ ނަފާ އިތުރުކޮށް ކުންފުނީެގ ހިންުގން ހަރުދަނާ ކުރުމުެގ ޮގތުން، ކުންފުނީ  ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،

ސޭލްސް މެނޭޖަރެގ މަޤާމު އުވާލެވުނު ކަމަށް ބުނާއިރު، ކުރިން ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން ައންޖަލީން ނާޒިއު 

މަށާއި، އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު ރިޕޯޓު ކުރަމުން ދިޔައީ ސީދާ ބޯޑް އޮފް ޑައިރެކްޓަރސް ެގ މެންބަރަކަށް ކަ
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ެއ   ކުރެވެނީ  ރިޕޯޓު  ކަެމއް  ހަމައަށް  ބޯޑާ  ތަފާތުކަމަށާިއ،  ހައިރާކީ  ކުރުމުެގ  ރިޕޯޓު  މެނޭޖަރ  ސޭލްސް 

ން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު  ސަންލޭންޑް ޓްރެވަލްދޭތެރޭަގއި އިތުރު ދެ މުވަްއޒަފަކު މެދުވެރިކޮށް ކަމަށް ވުމުން،  

އޮނިަގނޑަށް ބަދަލެއް އައި ކަމުަގއި ބުނާއިރު، ރުދަނާ ކުރުމުެގ ޮގތުން އެ ކުންފުނީެގ   ހިންުގން ހައެ ކުންފުނި

ަވޒީފާއިން   މުވަްއޒަފަކު  އެންމެ  ބަދަލާއި،  ެގނައި  ދެއްކިފައިނުވެެއެވ.    ވަކިކުރަންޖެހުމާއެ  ުގޅުމެއް  އޮތް 

ނޫނެެވ.    ުއވާލެވުނީެއއްޔަތުތައް  ސޭލްސް މެނޭޖަރުެގ މަސްއޫލިއްއެހެނީ، އަންޖަލީން ނާޒިއު އަދާކުރަމުން ދިޔަ  

ދެމިޮއތްއިރު،   މަސްއޫލިްއޔަތުތައް  މަސްއޫލިްއޔަތުއެ  އަދާކުރުުމަގއި  އެ  މުވައްޒަފުންެގ    ވާ ލުޝާމިތައް 

ލައިެގ ދެފަރާތުންވެސް ދަްއކާފަިއވާ ވާހަކަތަކުެގ  ަމއްސައަދި    އަދަދުވެސް އިތުރުވެފަިއވާކަން ފާހަަގކުރެެވއެެވ.

މުވަްއޒަފަކާ    ޖޫނިއަރ އޭނާއަށް ވުރެއަލީަގއި، އަންޖަލީން ނާޒިއު ކުރިން އަދާ ކުރަމުން ދިޔަ މަސައްކަތް  

 ެއވެ.  ކަުމަގއި ބެލެވެ ހަވާލުކޮށްެގން ކުރިއަށް ެގންދިޔައީ

 

ސަންލޭންޑް  ހަިއކޯޓުަގިއ  އަންޖަލީން ނާޒިުއެގ އިތުރުން އެހެން މުަވއްޒަފުންެވސް ރިޑަންޑަންޓު ކުރެވުނުކަމަށް   .19

ެގ ފަރާތުން ބުނިނަމަވެސް، އެކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމުެގ ޮގތުން އެއްވެސް ހެްއކެްއ  ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑު  ޓްރެވަލް

ރައިބިއުނަލަށް ައންޖަލީން ނާޒިއުެގ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބަެއްއ  ަވޒީފާއާބެހޭ ޓް  ެއވެ.ހުށަހަޅާފައިނުވެކޯޓަށް  

ދިުގ )ނުވަދިހަ( ދުވަހަށް ވުރެ    90އަންޖަލީން ނާޒިއު  ެގ މެދުތެރޭަގއި    2011ލިޔެކިއުންތަކަށް ބެލިއިރު،  

މި    ،އަހަރީ ޗުއްޓީއާއި   ،ޗުއްޓީާއއިމުއްދަތެއްެގ ޗުއްޓީެއއް ނެިގކަން އެނެގއެވެ. ެއއީ ވިހެއުމާ ުގޅިެގން ނަާގ  

މައްސަލައިަގއި ދެފަރާތުން ޓްރައިބިއުނަލްަގިއ   7ނޫންވެސް ނެެގން ހުރި އިތުރު ދުވަސްތައް ހިމަނައިެގންނެވެ. 

ިއ  ގަ ދެއްކި ވާހަކަތަކުން، މި ޗުްއޓީަގއި އަންޖަލީން ނާޒިުއ ހުރީ އިނިގރޭސި ވިލާތުަގިއކަމާިއ އަދި ޗުއްޓީ 

މަސަ  ދޭހަވެެއވެ.  ހުރެެގންވެސް  ދިޔަކަމަށް  ކުރަމުން  ކުރީކޮޅުަގއި  ަމހުެގ  ފެބްރުއަރީ  ެގ    2012އްކަތް 

ދިޔަ   ކުރަމުން  ރިޕޯޓު  އޭނާ  އައިސް  އެނބުރި  ރާއްޖެ  ނާޒިއު  ރިޒޯޓުެގ  އަންޖަލީން  ކޮލެކްޝަންސް  ކޮކޯ 

 ބައްދަލުވުންތަކުން  ސީ.އީ.އޯ އަށް ފޮނުވާފަިއވާ އީމެއިލްެގ މުޢާމަލާތްތަކުން، ސޭލްސް އެންޑް މާކެޓިންގއާ ބެހޭ

ކުރިން އަންޖަލީން ނާޒިއުއަށް ލިބެންޖެހޭކަމަށް    ެގއޭއަންޖަލީން ނާޒިއު އެކަހެރިކޮށްފައިވާކަުމެގ ޝަކުވާާއއި  

 
ެގ ޮގތުަގއި ހިމަނާފައިާވ ސްޓާފް   10ެގ މައްސަލަ ިނމުނުޮގތުެގ ރިޕޯޓުަގއި އެނެކްސް  VTR/2012/101ަވޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްެގ ނަންބަރު   7

 ލީްވ ފޯމު. 
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އަންޖަލީން ނާޒިއު ަވޒީފާއިން  އީ  ބުނާ ބޯނަސް ލިބިފައިނުވުމުެގ ޝަކުވާކޮށްފައިާވކަން ފާހަަގކުރެެވއެވެ. މި

ކޮށްފަިއވާ   ެގ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން  2012  ފެބްރުއަރީ  28ތާރީޚުކަމުަގިއވާ    އޭނާއަށް އެންިގ  ންވަކިކުރިކަ

ިއޝާރާތެއް    މުޢާމަލާތްތަކެވެ. އެްއވެސް  ކަމުެގ  ެގންުގޅޭ  ވިސްނުމެއް  ކުރުމުެގ  ސަންލޭންޑް ރިޑަންޑަންޓު 

ލިމިޓެޑު  ޓްރެވަލް ބަހުންވެޕްރައިެވޓް  ދެފަރާތުެގ  މައްސަލައިެގ  ކޮށްފައިނުވާކަން  އެނެގއެވެ.ން   ީމގެ   ސް 

ލާޒިމުކުރިނަމަވެސް،  އިތުރުން، ޤާނޫނުން  ނެތެެވ.  ދެފަރާ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ެއއްބަސްވުމެއް  ވަޒީފާެގ  ދެމެދު  ތު 

ަވޒީފާ ަގއި  ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑު  ސަންލޭންޑް ޓްރެވަލްއަންޖަލީން ނާޒިއު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފަިއވަނީ އޭނާ  

  އަހަރަށް ވުރެ ިގނަ ދުވަސްވެފަިއވަނިކޮށެވެ.  10 އަދާ ކުރާތާ

 

ހާލަތެއް ،  އެހެންކަމުން .20 ރިޑަންޑަންސީެގ  މައްސަލައިަގއި  މެދުވެރިވެފަިއވާކަން  މި  ޓްރެަވލް     ސަންލޭންޑް 

 HC-A/38/2017 ންބަރުފުކުރެވޭ ހައިކޯޓުެގ ނަށް ދެއްކިފަިއނުވެެއވެ. އަދި އިސްތިއުނާޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަ

ަވޒީފާއިން އަންޖަލީން ނާޒިއު ވަކިކުރުުމަގިއ ެއ  މިޓެޑު ލި  ޕްރަިއވެޓް  ޓްރެވަލް  ސަންލޭންޑްގަޒިއްޔާަގިއ   ެގ 

ކުންފުނިން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ހެޔޮ ނިޔަތުަގިއ، އަދި ވަކި މުަވއްޒަފަކު ކަނޑަެއޅިެގން ބޭއިންސާފުން ވަޒީފާިއން  

ނޫންކަ މަޤުޞަދުަގއި  ރިޑަންޑަންވަކިކުރުުމެގ  ކުންފުންޏަށް  ޙަޤީޤަތުަގިއވެސް  މިީއ  އަދި  ސީެގ  މާމެދުގައި، 

އުފެދޭކަމަށް  ހާލަ ސުވާލު  ކުރިކަެމްއކަމާމެދު  ޮއވެެގން  އަހުރެން ތެއް  ކަނޑަެއޅުމަށް  ކަނޑައަޅާފަިއވާ 

 ތާއީދުކުރަމެވެ.  

  

 މީހެއްކަމަށް ނުބެލުން ނުމާއި ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާ  ވަޒީފާ އަލުން އަނބުރާ ދި 

 

 ޢަދުލުވެރިކަމާިއ  ލޫއީމައު  އަންޖަލީން ނާޒިއު ަވޒީފާއިން ވަކިކުރުމުަގއި  މި މައްސަލަިއެގ ހައިކޯޓު ަގޒިްއޔާަގއި، .21

ޢަދުލުވެރިކަން   ނާޒިއުވެފައިނުވާތީ،  ާގއިމު އިޖުރާއީ  ަވޒީފާެއްއ    އަންޖަލީން  ފެންަވރުެގ  ދިޔަ  އަދާކުރަމުން 

ެގ  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު   ސަންލޭންޑް ޓްރެވަލްއޭނާއަށް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށާއި، އޭނާައކީ އެްއވެސް ހާލެްއަގިއ  

އަމުރުކޮށްފަިއވެެއވެ. ހައިކޯޓުން  ނުބެލުމަށް  މީހެއްކަމަށް  ވަކިވެފަިއވާ  ނާޒިއު   ވަޒީފާއިން  ައންޖަލީން  އަދި 

ތާރީޚުކަުމަގިއވާ   ވަކިކުރި  މުސާރަާއއި    2012މާރޗް    1ވަޒީފާއިން  ލިބެންވާ  އޭނާއަށް  ފެށިެގން  ިއން 

އިން ފެށިެގން    2017ޖޫން    12އިނާޔަތްތައް ހައިކޯޓުަގއި މި މައްސަލަިއަގއި ޙުކުމްކުރި ތާރީޚުކަމުަގިއވާ  



14  SC-A/44/2017                ެގ 25 ހާސަފު 

| ތީމުެގ | އޯކިޑްމަުގ | މާލެ | ދިެވހިރާއްޖެ   ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު  
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives 

 :Tel   3009990 960 +ފޯން:|   :Fax 3008554 960 +ފެކްސް:  |URL: www.supremecourt.gov.mv ވެބްސައިޓް: 

ޕްރަިއވެޓް    ސަންލޭންޑް ޓްރެވަލްލީން ނާޒިއުއަށް ލިބިދިނުމަށް  )ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި އަންޖަ  60

 ެގ މަްއޗަށް ހައިކޯޓުން އަމުރުކޮށްފަިއވެެއވެ. ލިމިޓެޑު

 

ެގ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑު  ސަންލޭންޑް ޓްރެވަލްބުނެ    މި ނިންމުން ޢަދުލުވެރި ނޫންކަމަށް .22

ެގ  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު   ސަންލޭންޑް ޓްރެވަލްއަންޖަލީން ނާޒިއު    ނީކޯޓުަގއި ހުށަހެޅި ނުކުތާަގއި ބުނެފައިވަ

ފަށާފައިކަމަ ކުރަން  މަސަްއކަތް  ޮގތުަގިއ  އޭޖެންޓެއްެގ  ޓްރެވެލް  ޭއނާވަނީ  ަވކިކުރުާމއެކު،    ށެެވ. ވަޒީފާއިން 

އެހެންކަމުން، އަންޖަލީން ނާޒިއު ވަޒީފާއިން ަވކިކުރި ތާރީޚުން ފެށިެގން ހައިކޯޓުން ޙުކުމްކުރި ތާރީޚާ ހަމައަށް 

 އޭނާއަށް އާމްދަނީ ނުލިބޭކަމަށް ބެލުމަކީ އިންސާފުވެރިޮގތެއް ނޫންކަމަށެވެ.  

 

ނާޒިއު ަވޒީފާިއން ވަކިކުރުުމަގިއ    ަގއި ކަނޑަެއޅީ އަންޖަލީންމި މައްސަލައިަގއި ަވޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް .23

ނުވާކަމަށެެވ.  ގާއިމުން  ންނަމަެވސް އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކައެހެ  ،ވެފަިއވާކަމަށާއި ާގއިމުމައުލޫއީ ޢަދުލުވެރިކަން  

)ތިންހާސް   -/3,500  ލީ ބަދަލުެގ ޮގތުގައިމާވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން އަންޖަލީން ނާޒިުއއަށް ނަަގއިދިނީ  

 -/3,500ެގ ފެބްރުއަރީ މަހުެގ މުސާރައިން އުނިކޮށްފައިވާ    2012އާއި،    ޑޮލަރު    އެމެރިކާ  ފަސްސަތޭކަ(

ައންޖަލީން ނާޒިއު   ،އާއި   ރ. )ދެ ހާސް ރުފިޔާ(-/2000ާއއި،    ( އެެމރިކާ ޑޮލަރު)ތިންހާސް ފަސްސަތޭކަ

ރި ވެފަިއ،  ހާލަތުަގއިކަމަށް  ރިޑަންޑަންސީ  ދޫކޮށްލާފަިއވަނީ  ކުރެވޭނެވަޒީފާއިން  އޭނާއަށް  ޑަންޑަންޓު  ކަން 

ނޯޓިސް އަންާގފައިނުވުމުން،  އެލަވަންސް  މުއްދަތަށް  ެގކުރިން  ބުނާ ލިބެންޖެހޭ  ނާޒިއު  އަންޖަލީން  ކަމަށް 

  ޑޮލަރާއި   އެމެރިކާ  ()ހަތްހާސް  -/7000އާެއކު ޖުމްލަ    )ދިހަ ހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ރުފިޔާ(  ރ.-/10,400

   ެއވެ.  ހަތަރުސަތޭކަ ރުފިޔާ(ރ. )ބާރަހާސް -/12,400

 

އަންޖަލީން ނާޒިުއެގ ފަރާތުން އިސްތިއުނާފުކުރީ އޭނާ ަވޒީފާއިން    ،ކުރެވޭ ހަިއކޯޓުެގ ގަޒިއްޔާަގއި އުނާފުއިސްތި .24

ހާލަތެއް ރިޑަންޑަންސީެގ  ޮގތަކަށް   ވަކިކުރީ  ެއހެން  ނުކުތާއެވެ.  ކަނޑަެއޅި  ޓްރައިބިއުނަލުން  އޮތްކަމަށް 

ންޖަލީން  ނުވާކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އަާގއިމުބުނާނަމަ، މި މައްސަލައިަގއި މައުލޫއީ ޢަދުލުވެރިކަންވެސް  
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ބާޠިލުކޮށްދިނުމަށް    ން ނިންމާފައިވާ ނިންމުންއަދި ަވޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލު  8ނާޒިއު ހަިއކޯޓުަގއި އެދުނެވެ. 

ޮގތުަގއި  ވެ.  ނެއެދު ބަދަލުެގ  ވަކިކޮށްފަިއވުމުން،  ވަޒީފާިއން  ޚިލާފަށް  ޤާނޫނާ  ނާޒިއު  އަންޖަލީން  ެއ  އަދި 

ހަމައަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތަކާއި އަދި އެހެންވެސް އިނާޔަތެްއވާނަމަ ެއ  މައްސަލަ ނިމޭ ދުވަހާ 

ޖަލީން ނާޒިއުެގ  ން އެހެންކަމުން އަ  9ވެ.  ައންޖަލީން ނާޒިއުެގ ފަރާތުން ެއދިފައިވެއެ އިނާޔަތްތައް ނަގައިދިނުމަށް

އަންޖަލީން ނާޒިުއެގ ވަޒީފާ އަނބުރާ    ފަރާތުން ހައިކޯޓުަގއި އިސްތިއުނާފު ނުކުތާތައް ހުށަހެޅި ބަޔާނުަގއި

   އެނެގން ނެތެވެ.ރުޖޫޢަކޮށްދިނުމަށް އެދިފައިވާކަން 

 

ނަންބަރު  އިސްތިއުނާފުކުރެވޭ   .25 ޓްރައިބިއުނަލްެގ   ގަޒިއްޔާަގއި  HC-A/38/2017ހަިއކޯޓުެގ  ަވޒީފާއާބެހޭ 

ބާޠިލުކޮށްފައިވާއިރު،   ނާޒިއުެގ  ހައިކޯޓުން  ނިންމުން  އަންޖަލީން  ޙައްލަކީ  ދީފަިއވާ  ނާޒިއުއަށް  އަންޖަލީން 

އަދި އަންޖަލީން ނާޒިއު އޭނާ ކުރިން ައދާކުރަމުން ދިޔަ   10ފަރާތުން އެދިފައިާވ ހައްލެްއކަން އެނެގން ނެތެވެ. 

އަނބު އަލުން  ކުރުމުަގިއވެސް،  ވަޒީފާ  އަމުރު  ެއޮގތަށް  އެދުނުކަމުގައިވީނަަމވެސް،  ހޯދުމަށް  ރާ 

  ޓްރައިބިއުނަލުންނާއި ކޯޓުން ރިޢާޔަތް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއްެވއެެވ.

 

ން ވަކިކޮށްފަިއވަނީ ެއކަށީެގންވާ ސަބަބެއްނެތި ކަމުަގިއވާނަމަ، ވަޒީފާއާބެހޭ  ުމވަްއޒަފަކު ަވޒީފާއި އެޮގތުން،   .26

ބަޔާންކޮށްފައިެވއެެވ.   29ޤާނޫނުެގ   ޙައްލުތައް  ލިބިދެވިދާނެ  މުވަްއޒަފަކަށް  އެފަދަ  ދަށުން  ާމއްދާެގ  ވަނަ 

ށް ވަޒީފާިއން ވަކިކޮށްފަިއވާ  ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( ަގއި ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަ  29  ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުެގ

މުވަްއޒަފަކު އަލުން ެއ ަވޒީފާަގއި ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެކަށީެގންވާ ވަޒީފާެއްއަގިއ ބެހެއްޓުމަށް އަމުރުކުރުމުެގ  

 ބާރު ލިބިދެވެއެވެ.  

 

 
ގައި އަންޖަލީން ާނޒިއުެގ   2015ފެބްރުއަރީ  22ގަޒިއްޔާެގ ޝަރީއަތް ނިމުުނޮގތުެގ ރިޕޯޓުަގއި  A/38-2017/HCހައިކޯޓުެގ ނަންބަރު   8

 ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިާވ ބަޔާން.  
 އިސްެވ ބުެނުވނު މަސްދަރު )މީެގ ފަހުން "އބމ"(. 9

މައުލޫއީ  ، ގައި ދީފައިާވ ބަޔާނު  ޙައްމަދު ސަމާޙުމު ހައިކޯޓުަގއި އަންޖަލީން ނާޒިއުެގ ފަރާތުން އޭނާެގ ޤާނޫނީ ަވކީލުގައި   2015މާރޗް  19  10
  ޤަބޫލުކުރެޭވކަމަށް އަ ކުރަންޖެހޭެނކަމަށްއަލުން އަނބުރާ ރުޖޫ ފާޢަދުލުެވރިކަމާއި އިޖުރާއީ ޢަދުލުެވރިކަްނ ގާއިމުނުާވ ހާލަތުގައި މުަވއްޒަފުެގ ަވޒީ 

އްަގއިެވސް އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތައް ހުށަހެޅިއިރު އެދުނު ހައްލު ބުނެފައިެވއެެވ. އެހެންަނމަެވސް، ހައިކޯޓު މަރުހަލާެގ އެއްެވސް ބަޔާނެ 
  ނެތެެވ. ކަށް ނުކަން އެނޭގއިސްލާޙުކޮށްދިުނމަށް ހައިކޯޓުެގ ޝަރީޢަތުެގ މަޖިލިހުަގއި އެދު
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 ޖާބިރުވ.    މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްދިވެހިރާއްޖޭެގ ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ  އެހެންނަމަވެސް،   .27

ަގއި ފާހަަގކޮށްފައިވާ ފަދައިން، ވަޒީފާއަށް މުަވއްޒަފަކު ރުޖޫޢަކުރުމަށް ަވޒީފާާއބެހޭ ޤާނޫނުަގއި  ޢަބްދުއްރަޙްމާން

 11. އެކަމެްއެގ މައްޗަށް ޢަމަލުކުރުން ލާޒިުމކަމެއް ނޫނެވެއޮންނަ އޮތުމަކީ ެއްއވެސް ިއސްތިސްނާއެއް ނެތި  

ަވކިކުރި  ަވޒީފާއިން  ހާލަތްތަކުެގ    އިރު ހުރި ވަޒީފާއަށް ރުޖޫއަކުރުމަށް ހުރަސް އަޅާއެޮގތުން، މުަވއްޒަފަކު 

 ؛ތެރެއިން އަންނަނިވި ހާލަތްތަްއ އެ ަގޒިްއޔާަގއި ފާހަަގކޮށްފަިއވެެއވެ

 

މިންވަރަކަށް، ަވޒީފާދޭ ފަރާތާއި މުވަްއޒަފާ ދެމެދުަގިއވާ އިތުބާރު   ނެ ( އަނބުރާ އިއާދަނުކުރެވ1ޭ)

 ، ެގއްލިފަިއވުން 

ދެމެދު އެކަށީެގންވާ ވަރަށްވުރެ    ( ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚާއި ަވޒީފާދިނުމަށް އަމުރުކުރާ ތާރީޚ2ާ)

  ، ދިުގމުއްދަތެއް ފާއިތުވެފަިއވުން

 ، ން( ވަޒީފާދޭ ފަރާތުެގ ވިޔަފާރީެގ ކުޑަބޮޑުމ3ި) 

( ވަޒީފާދޭ ފަރާތުެގ ވިޔަފާރީެގ ހާލަތު ޯގސްވެފަިއވުމުެގ ސަބަބުން ނުވަތަ ވިޔަފާރިއަށް ބޮޑު 4)

 . ބަދަލެއް އައުުމެގ ސަބަބުން މުވަްއޒަފަކު ލެވެން ނެތުން

އެންޑް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ ޢަލީ ވަޙީދު ވ. ދައުލަތް )މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް    ،މީެގ އިތުރުން .28

މުވަްއޒަފަކު ވަޒީފާއިން ަވކިކުރުމުަގއި މައުލޫީއ    ަގޒިްއޔާަގއި ފާޅުކަން ބޮޑު ޮގތެްއަގއި   ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ(

ޢަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާޢީ  މިންވަރު  ގާއިމުޢަދުލުވެރިކަމާއި  ބަދަލުެގ  ހިނދު،  ސާބިތުވާ  ކުރެވިފައިނުާވކަން 

 12. ކުރެވިދާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިެވެއވެ ރިޢާޔަތްއަންނަނިވި ކަންތައްތަކަށް ކަނޑައެޅުުމަގއި  

 

 މުވައްޒަފު އަދާކުރި ަވޒީފާެގ ބާވަތް )ހ( 

 
 ަވނަ ޕެރެްގރާފް. 51ގަޒިއްޔާެގ  A/49-2018/SCސުޕްރީމް ކޯޓުެގ ނަްނބަރު   11
 ގަޒިއްޔާ.  A/27-2019/SCދިެވހިރާއްޖޭެގ ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ ނަްނބަރު   12
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 ވަޒީފާަގއި ހޭދަކުރި މުްއދަތު)ށ( 

 މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ަވކިކުރެވުނުއިރު ލިބެމުންދިޔަ މުސާރަ އާއި ޢިނާޔަތް )ނ( 

 ބޭއިންސާފު ޢަމަލުތައް ހުރި ޮގތްވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުަގިއ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުެގ )ރ( 

 ތޯވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު ފަރާތުެގ ޢުމުރަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެހެން ވަޒީފާއެއް އަދާކުރެވިދާނެ)ބ( 

ަވޒީފާއިން ވަކިކުރަންޖެހުނީ އެ މުަވއްޒަފެއްެގވެސް ކޮންމެވެސް ވަރެްއެގ ނުރަނަގޅު ޙިއްޞާެއއް ނުވަތަ  )ޅ(  

   ތޯއިޙުމާލެއް ޮއެވެގން

ކުޑަކުރުމުެގ ޮގތުން ވަޒީފާއިން ަވކިކުރި ފަރާތުން އެްއވެސް ަމސައްކަތެއް ކުރިތޯ،    މުެގ މިންވަރުެގއްލު)ކ(  

އަދި މީެގ ތެރޭަގިއ އެހެން ަވޒީފާއެްއ ހޯދަން އުޅުމާިއ އެހެން މަސައްކަތެްއ ކޮށްެގން އާްމދަނީ ހޯދުމަށް  

 އެްއވެސް މަސަްއކަތެއް ކުރިތޯ ބެލުން 

 ތްތަކުަގއި މުަވއްޒަފަށް އެ ޙައްލު ލިބިދިނުމުެގ އިތުރުން، ބަދަލު ދިނުމުެގ ސަބަބުން ޙާލަރުޖޫޢަކުރާ  ވަޒީފާ)އ(  

 ތޯ ނުޙައްުގ ނުވަތަ ބޭއިންސާފު މުއްސަނދިކަމެއް ލިބޭ

 

ނާޔަތްތަކުެގ މަްއޗަށް ެއކަނި ބަލައި ބަދަލުެގ އިބަދަލުެގ މިންވަރު ކަނޑައެޅޭއިރު ލިބެމުންދިޔަ މުސާރަ އާއި  )ވ(  

ވަޒީކުރާނީތޯ ނުވަތަ    މިންވަރު ހިސާބު ވަކިކުރެވުނީފާ މުަވއްޒަފަކު  ޙައްޤެއް   އިން  ލިބިެގންވާ  ޤާނޫނުން 

   ނަގައިދޭންޖެހޭތޯ ަވޒީފާދޭ ފަރާތުން ބަދަލެއްއިތުރު ކަން ސާބިތުވާ ހިނދު، ވެބޭނުންކުރީތީ

 

ކޯޓުެގ   .29 ސުޕްރީމް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އިތުރުން،  ކޮމިޝަންމީެގ  ސިވިލް ސަރިވސް  ވ.  ނަޒީފު   13ޙުސައިން 

ވަޒީފާ އަދާ ކުރާ ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުެގ ސަބަބުން އޭނާެގ އަބުރަށް ެގްއލުން ލިބުމާއެކު، ގަޒިއްޔާަގއި  

ސަބަބުން ަވޒީފާ އަދާ ކުރާ ފަރާތަށް އެހެން ަވޒީފާެއްއ ލިބުމަށް ނުވަތަ ަވކި ފަންނެއްެގ މަސައްކަތެްއ  ެގ  އޭ

 މައްޗަށް ބަލަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަިއއޮެވއެެވ.  ކުރުމަށް ހުރަސް އެޅިފަިއވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަމުެގ

 
13A/22 -2019/SC  
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  ފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ( ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ ޢަލީ ވަޙީދު ވ. ދައުލަތް )މިނިސްޓްރީ ޮއފް ޑި .30

ގަޒިއްޔާއާިއ ޙުސައިން ނަޒީފު ވ. ސިވިލް ސަރވިސް ކޮިމޝަން ގަޒިއްޔާަގއި ހިމެނޭ މައްސަލަތައް ދާދި  

މައުލޫއީ  ަވކިކޮށްފައިވަނީ  ަވޒީފާއިން  މުަވއްޒަފު  މައްސަލައިަގއިެވސް  ދެ  ފާހަަގކުރަެމވެ.  އެްއޮގތްކަން 

ދުލުވެރިކަން ޤާއިމުނުކޮށްކަމަށް ވަޒީފާ ދިން ފަރާތުން އެއްބަސްވެެއވެ. އަދި ެއ  ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ ޢަ

ނުހަދައެވެ. ދެކޮޅު  ފަރާތުން  ވަޒީފާދިން  ދިނުމަށް  އަނބުރާ  އަލުން  ވަޒީފާ  ދެ    މުވަްއޒަފުންނަށް  މި 

ުމވަްއޒަފަ ަވޒީފާ  ށްމައްސަލަިއަގިއވެސް  ޙުކުމްކުރިއިރުއަނބުރާ  ކޯޓުން  ސުޕްރީމް  ދިނުމަށް  ެއ     ،

ޓްރަިއބިއުނަލް ނުވަތަ  މުވަްއޒަފުންނަށް ވަޒީފާއިން ަވކިކުރުމުެގ ސަބަބުން ލިބުނު ެގއްލުމުެގ ބަދަލު ހޯދުމަށް 

   ޅާފަިއވެެއވެ.ކޯޓަށް އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުެގ ފުރުޞަތު އޮތްކަމަށް ކަނޑައަ

 

 ޙައްލު   މި މައްސަލައިގެ 

 
ެގ ސޭލްސް މެނޭޖަރ ކަމުެގ މަޤާމުން ވަކިކުރީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު  ޓްރެވަލްސަންލޭންޑް  އަންޖަލީން ނާޒިއު   .31

މެދުވެރިވެެގންކަން   ހާލަތެްއ  ޓްރެވަލްރިޑަންޑަންސީެގ  ލިމިޓެޑަ   ސަންލޭންޑް  ށް  ޕްރައިވެޓް 

އިޖު އަދި  ޢަދުލުވެރިކަންެވސް  މައުލޫީއ  މައްސަލަިއަގއި  މި  ެއހެންކަމުން،  ރާއީ  ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވެެއވެ. 

 ވެފަިއނުވެެއވެ.  ގާއިމު ޢަދުލުވެރިކަންވެސް  

 

ސާބިތުވާކަމަށެެވ.  .32 ޢަދުލުވެރިކަން  މައުލޫއީ  ކަނޑަެއޅީ  ޓްރައިބިއުނަލުން  ވަޒީފާއާބެހޭ  މައްސަލައިަގއި  މި 

ޢަދުލުެވރިކަމަށް ބަދަލު އެހެންނަމަވެސް އިޖުރާީއ ޢަދުލުވެރިކަން ސާބިތުނުވާކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން، އިޖުރާއީ 

އިނާޔަތްވެ މުސާރައާއި  ބުނާ  ނުލިބޭކަމަށް  ނާޒިއުއަށް  އަންޖަލީން  އެހާތަނަށް  އަދި    ސް ނަގައިދީފަިއެވއެވެ. 

މައުލޫމާތަށް ނަގައިދީފަިއެވއެވެ.   ހުށަހެޅި  ފަރާތުން  ނާޒިއުެގ  އަންޖަލީން  ހިސާބުކޮށްފައިވަނީ  ޢަދަދު  މި 

 ޢާޔަތްކޮށްެގންނެެވ. އިބިއުނަލުން ރިވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރަ

 

މި މައްސަލަ ހައިކޯޓުަގއި އަންޖަލީން ނާޒިއު އިސްތިއުނާފު ކުރީ ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން އަންޖަލީން   .33

އެހެން  ކަނޑައެޅުމުންނެވެ.  ބިނާކޮށްކަމަށް  ަމްއޗަށް  ސަބަބެއްެގ  އެކަށީެގންވާ  ވަކިކުރީ  ވަޒީފާއިން  ނާޒިއު 
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  ން މައުލޫއީ އަދި ހައިކޯޓު  ކަމަށް ކަނޑައެޅުމުންނެެވ.އިވާ ވެފަ ާގއިމުޮގތަކަށް ބުނާނަމަ، މައުލޫއީ ޢަދުލުވެރިކަން  

 ނުވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އަންޖަލީން ނާޒިުއއަށް ދިން ޙައްލަކީާގއިމުޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން  

ފެންަވރުެގ ަވޒީފާެއްއ  ަގއި އަދާކުރަމުން ދިޔަ  ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑު   ސަންލޭންޑް ޓްރެވަލްއަންޖަލީން ނާޒިއު  

  2012މާރޗް    1ޖަލީން ނާޒިއު ަވޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚު ކަުމަގިއވާ  އޭނާއަށް ހަމަޖައްސައިދިނުމާެއކު، އަން

ފެށިެގން ޓްރެވަލްއޭނާއަށް    އިން  ލިމިޓެޑު  ސަންލޭންޑް  ލިބެންޖެހޭ  ޕްރަިއވެޓް  ހަމައަށް  ދިނުމާ  ވަޒީފާ  ން 

    މެވެ.މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ލިބިދިނު

 

  މުން ހައިކޯޓުން އަންޖަލީން ނާޒިއުއަށް ހައްލުދިންއިރު، އަންޖަލީން ނާޒިއު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިާވތާ އެހެންކަ .34

އަހަރު ދުވަހަށްވުރެ ދިުގ މުއްދަތެއް ފާއިތުވެފަިއެވއެވެ. އަދި މި މުއްދަތަށް ދޭންޖެހޭ މުސާރައާއި   )ފަހެއް(  5

ނާޒިއުއަ އަންޖަލީން  ނޫންކަމަށް  އިނާޔަތްތަްއ  އިންސާފުވެރިޮގތް  އެންމެ  ދިނުމަކީ  ޓްރެވަލް ށް    ސަންލޭންޑް 

 ފައިެވެއވެ. ބުނެސުޕްރީްމ ކޯޓުަގއި  ންޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު

 

މި މައްސަލައިަގއި އެންމެ ޢަދުލުވެރި ޙައްލަކީ އަންޖަލީން ނާޒިުއއަށް ކުރިންހުރި ވަޒީފާ ނުވަތަ އެއާ ެއްއ   .35

ން ދިނުންތޯ ބަލާއިރު، ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު  ސަންލޭންޑް ޓްރެވަލްފެންވަރެްއެގ ވަޒީފާއެއް އަލުން އަނބުރާ  

އަމުރުކޮށްފައި ރުޖޫއަކުރަން  ަވޒީފާ އަނބުރާ  ވަހައިކޯޓުން  ވަޒީފާއިން  ނާޒިއު  އަންޖަލީން    5ކިކުރިތާ  ވަނީ 

ދިފައިވާ ޚުސޫމާތާ އަދި މި މުއްދަތުެގ ތެރޭަގއި ދެފަރާތު ދެމެދު އުފެ   ވޭތުވިފަހުންކަމުަގިއވާއިރު،އަހަރު  )ފަހެއް(

ޓް  ޕްރަިއވެ  ސަންލޭންޑް ޓްރެވަލްުގޅިެގން މި މައްސަލަ ޝަރުޢީ މަރުޙަލާަގއި އޮތްކަން ފާހަަގކުރެވޭއިރު،  

އަންޖަލީން ނާޒިއު ސޭލްސް މެނޭޖަރެއްެގ    ެއ ކުންފުނީަގއި   ކީ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއްކަމަށް ވެފައި، ލިމިޓެޑަ

ހައިސިއްޔަތުން ކުރި މަސައްކަތަކީ ކުންފުނީެގ އެންމެ އިސް ފަޑީެގ މުވަްއޒަފުންނާ މުޢާމަލާތް ކުރަންޖެހޭ  

ދެފަރާތުންވެސް  ހައިކޯޓުަގއި  ޓްރައިބިއުނަލާިއ  ބެހޭ  ަވޒީފާއާ  ުގޅިެގން  މައްސަލައާ  މި  މަޤާމެއްކަން  ފަދަ 

ވާހަކަ ެއނެގެއވެ.  ދައްކާފަިއވާ  ލިޔެކިއުންތަކުން  ހުށަހަޅާފައިވާ  ނާޒިުއ ތަކާއި  ައންޖަލީން  އިތުރުން،  މީެގ 

ކަނޑަެއޅިިއރު، އަންޖަލީން   ޑަންޓްކަމަށްރިޑަންން އަންޖަލީން ނާޒިއު  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު  ސަންލޭންޑް ޓްރެވަލް

ާއއި   ޓްރެވަލްނާޒިއު  ލިމިޓެޑާ  ސަންލޭންޑް  އަންޕްރައިވެޓް  ދެމެދު  ބައެއް   ލިބެންޖެހޭ  ނާޒިއުއަށް  ޖަލީން 
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ތަފާތު ޚިޔާލު  ވަރެްއެގ  ކޮންމެވެސް  މެދު  ނާޒިއު ވުން އިނާޔަތްތަކާ  ައންޖަލީން  އަދި  ހުއްޓެވެ.  ތަކެްއވެސް 

ވަޒީފާއިން ަވކިކުރިކަން އެންުގމުެގ މާ ކުރިން އޭނާާއ ުގޅޭ މަސައްކަތާ އޭނާ ނުބަްއސާކަުމެގ ޝަކުާވވެސް  

 ކޮށްފަިއވާކަން ެއނެގެއވެ.   އޭނާ ފަރާތްތަކަށްކުންފުނީެގ އެންމެ އިސް

 

ސަންލޭންޑް އަންޖަލީން ނާޒިއު    ވަށައިެގންވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރާއިރު،  އެހެންކަމުން، މި މައްސަލަިއގެ  .36

ެއއްަގިއ  ަގިއ ކުރިން ހުރި ވަޒީފާއަށް ނުވަތަ އެ ވަޒީފާއާ ެއއް ފެންވަރެްއެގ ވަޒީފާޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު   ޓްރެވަލް

ޓްރެވަލްބެހެއްޓުމަށް   ލިމިޓެޑު  ސަންލޭންޑް  މައްސަލަިއެގ  ޕްރަިއވެޓް  އަމުރުކުރުމަކުން  މައްޗަށް  ެގ 

 ދެފަރާތަށްވެސް އެންމެ އެކަށީެގންވާ ނަތީޖާެއއް ނުނިކުމެދާނެއެވެ. އެއަށްވުރެ ދެފަރާތު ދެމެދު އޮތް ުގޅުން

މައްސަ  .ޤަބޫލުކުރެވެެއވެ  ހީނަރުވެފައިާވކަމަށް އަދި  މި  ޓްރައިބިއުނަލްަގިއވެސް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ލަިއަގިއ 

  14ލިބެންޖެހޭ ެގއްލުމުެގ ބަދަލާ ުގޅޭ ޮގތުން ވާހަކަ ދައްކާފަިއވެެއވެ.   އަންޖަލީން ނާޒިުއއަށް  ހައިކޯޓުަގިއވެސް،

 

އެކަށީެގންާވ  އެހެންކަމުން، ިއސްވެ ބުނެވުނު ހުރިހާ ކަމަކަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމާއެކު، މި ަމއްސަލަިއެގ އެންމެ   .37

  ހިސާބުކޮށްފަިއވާ އަންޖަލީން ނާޒިުއެގ މުސާރައިން ެގއްލުނުކަމަށް   ަވޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރަިއބިއުނަލުން  ހައްލަކީ

ކޮށްފައިނުވާތީ، އެކަމަށް ބަދަލު ާގއިމުމައުލޫއީ ޢަދުލުވެރިކަން    އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި  އަދަދުެގ އިތުރުން،

 މެވެ.  ން ކަމަށް ދެކެނަގައިދިނު

 
ބަދަލު ނަގައިދޭނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުންތޯ ނުވަތަ ދަށު ކޯޓުން/ަވޒީފާާއ  ދެން އުފެދޭ ސުވާލަކީ މި މަްއސަލައިަގއި   .38

ޓްރައިބިއުނަލުންތޯެއވެ.   ތަބީޢަތަކީ  ބެހޭ  މައްސަލަތަކުެގ  މަރުހަލާގައިވަޒީފާއާބެހޭ  ދުަވސް    ޝަރުޢީ  ިގނަ 

ވަޒީފާިއން ވަކިކުރި މުަވއްޒަފުެގ ހާލަތަށް ބަދަލު އައުމެވެ. އެހެން ޮގތަކަށް ބުނާނަމަ،   ފާއިތުވުމުެގ ސަބަބުން

ވަކިކުރި   ަވޒީފާއިން  ހޭދަވާއިރު،  ދުވަހެއް  އަހަރު  އެތައް  ތާށިވެ،  ަމްއސަލަ  މަރުޙަލާަގއި  ޝަރުޢީ 

އާމްއް މުވަްއޒަފެ ޮގތުން އެހެން މަސައްކަތެއްދަނީ ހޯވެސް އެ މައްސަލަ ނިމެންދެން  ން، ހުރު  ނުކޮށްދުމެުގ 

  .ކަމަކަށެވެނާދިރު  ވާނީ ވަރަށްން  ހުރު   ނުެގނެސްނުވަތަ ދިރިއުޅުުމެގ އެހެނިހެން ކަންކަމަށް ެއއްވެސް ބަދަލެއް

 
މި މައްސަލައާއި ޢަލީ ަވޙީދު ވ. ދައުލަތް )މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެްނސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ( އަދި ޙުސައިން ނަޒީފު ވ. ސިިވލް    14

 ސަރިވސް ކޮމިޝަން އާ ތަފާތުަވނީ މިސަބަބަށްޓަކައެެވ. 
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ނިމުމަކާ ހަމައަށް ެގން ހަިއކޯޓު މަރުހަލާަގއި އެ މައްސަލަ  ރައިބިއުނަލުންވެސް މައްސަލަ ނިމި ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓް

ހައިކޯޓުން މައްސަލަ އަލަށް ހުށަހެޅި އިރު އޮތް ހާލަތާއި    ދާއިރު، ަވޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ

 ތަފާތުވުން އެކަށީެގންވެެއވެ.   ނިމޭއިރު އޮންނަ ހާލަތާ

 

މަްއސަލައެްއެގ   .39 އެ  ކުރަންވާނީ  ރިޢާޔަތް  މައްސަލައެްއަގއިވެސް  ކަންތައްތަކަށެެވ.ކޮންމެ  ިމ   ވަށަިއެގންވާ 

މައުލޫއު މުޅި  ބިނާވެފަިއވަނީ،    މައްސަލަިއެގ  ހައިކޯޓުަގިއވެސް  އަދި  ޓްރައިބިއުނަލްަގިއވެސް  ވަޒީފާއާބެހޭ 

ނަގައިދިނުމުެގ   ބަދަލު  ެގއްލުމުެގ  ސަބަބުން  ވަކިކުރުުމެގ  ވަޒީފާއިން  ޚިލާފަށް  ޤާނޫނާ  ނާޒިއު  އަންޖަލީން 

  ނާޒިއު ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ވަޒީފާއިން ަވކިކުރި މައްސަލަ އެންމެ ފުރަތަމަ ވަޒީފާއާބެހޭއަންޖަލީން  މައްޗަށެެވ.

އެ މައްސަލަ   ަގއި ކަުމަގިއާވިއރު، ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން  2012މެއި    29ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅީ  

ަގއި ެއ ށް ފަހު ހައިކޯޓު މަރުހަލާމުއްދަތެއް ހޭދަވިެއވެ. ެއއަ  އަހަރު ދުވަހަށް ވުރެ ދިުގ  )ދޭއް(  2ނިންމަން  

 8ަގއި ކަމުަގިއވާއިރު، މިހާރު މި މައްސަލަ ހައްލު ނުވެެގން އުޅޭތާ    2017ޖޫން    12މައްސަލަ ނިމުނީ  

 )އަށެއް( އަހަރަށް ވުރެ ދިުގ ުމއްދަތެއް ފާއިތުވެއްޖެއެވެ.  

 

ރިޢާޔަތް   .40 ނަގައިދިނުމުަގއި  ބަދަލު  މަްއސަލަތަކުަގިއ  ބާވަތުެގ  ިގނަ  މި  ތެރެއިން  ކަންކަމުެގ  ކުރެވިދާނެ 

ިގނަކަންކަމާ ަވޒީފާާއބެހޭމަޢުލޫމާތު  ުގޅޭ  މި މައްސަލައިަގއި  މަރުހަލާަގިއ    ،  ހަިއކޯޓު  ޓްރައިބިއުނަލް އަދި 

ހުށަނާޅާ   މަރުހަލާަގިއވެސް  ދެ  ބުނެވުނު  ފާހަަގކުރެެވއެވެ.    ހުރީ ަމޢުލޫމާތަކަށް  ައއު  ހުށަހަޅާފައިވާކަން 

ެގ ަވޒީފާއިން އަންޖަލީން ނާޒިއު ވަކިކުރި ފަހުން އެހެން ަވޒީފާެއއް   ލިމިޓެޑުޕްރަިއެވޓް  ލްސަންލޭންޑް ޓްރެވަ

 ވެ.   މައުލޫމާތެކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ވާއަދާކޮށްފައި 

 
ަގިއ  ެގ ފަރާތުން މިހާރު ބަލަމުން މިދާ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުޕްރަިއެވޓް ލިމިޓެޑު  ސަންލޭންޑް ޓްރެވަލް .41

ވަނަ އަހަރު އެދުނުއިރު، ިއސްތިއުނާފީ ނުކުތާެއއްެގ ޮގތުަގއި ބަދަލުެގ މިންވަރު    2017އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް  

ެގ ަވޒީފާއިން  ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑު  ސަންލޭންޑް ޓްރެވަލްޢަދުލުވެރި ނޫންކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިެވއެވެ. ެއޮގތުން  
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ޖެންޓެްއެގ އަމިްއލަ ވިޔަފާރިެއްއެގ ދަށުން ޓްރެަވލް އޭންޖަލީން ނާޒިއު  އަންޖަލީން ނާޒިއު ވަކިކުރި ފަހުން، އަ

 ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވެެއވެ.   އްޚިދުމަތްދޭ ކަމަށް ބުނެ، ކަމާބެހޭ ލިޔެކިއުންތަ

 

ލީން އަންޖައެހެންނަމަެވސް،  .   ޓްރައިބިއުނަލަށާއި ހަިއކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިނުވެެއވެމި ނުކުތާއާ ުގޅޭ ތަފްސީލު .42

ކަނޑަެއޅުމަށްޓަކައި   ބަދަލެއް  ނަގައިދެވިދާނެ  ދަށު ދެން  ނާޒިުއއަށް  މައުލޫމާތެއް  ހުރިހާ  އެހެން  ބޭނުންވާ 

އިސްތިއުނާފީ   . ހަމައެކަނި މަދުވަނީ މިހާރު ސުޕްރީމް ކޯޓަށްވާކަން ފާހަަގކުރެވެެއވެމަރުހަލާތަކަށް ހުށަހެޅިފައި

އަންޖަލީ ހުށަހަޅާފައިވާ  ޮގތުން  އަދާކުރިނުކުތާއެްއެގ  ވަޒީފާ  ތަނެއްަގއި  އެހެން  ނާޒިއު  އެނޭގނެ  ން  ކަން 

)ތިނެއް( އަހަރަށް ވުރެ ދިުގ    3  އާ މެދު ޮގތެއް ކަނޑަނޭޅިސުޕްރީމް ކޯޓުަގިއވެސް މި މައްސަލަލިޔުންތަކެވެ.  

 ފަިއވެެއވެ. ފާއިތުވެމުއްދަތެއް 

 

ވެފައި ނެތަތީ، ެއކަމަށް އަންޖަލީން ގާއިމު   ޢަދުލުވެރިކަންމާއި އިޖުރާއީ  މައުލޫއީ ޢަދުލުވެރިކައެހެންކަމުން،   .43

މި ަމއްސަލަ އަނބުރާ ޓްރައިބިއުނަލަށް ނުވަތަ ދަށު   ނަގައިދިނުމަށްޓަކައިނާޒިުއއަށް ލިބިދެވެންޖެހޭ ބަދަލު  

ރެންނަށް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް އެންުގމަކުން މި މައްސަލަިއަގއި އެންމެ ޢަދުލުވެރި ނަތީޖާ ނިކުންނާނެކަމަށް އަހު

އަދި މި މައްސަލަ ހައިކޯޓަށް ތަހުވީލު ކުރަން ނިންމި ނަމަވެސް، އެ ކޯޓުންވެސް ައުއ    ޤަބޫލެއް ނުކުރެެވއެވެ.

ހު ޮގތުން  ނުކުތާއެްއެގ  އިސްތިއުނާފީ  ކޯޓަށް  ސުޕްރީމް  މިހާރު  ބޭނުންވާނީ  ށަހަޅާފައިވާ  މައުލޫމާތަކަށް 

 ށަހެޅުމުެގ ނަތީޖާއަކަށް ެވެގންދާނީ ލުމުެގ ނުަވތަ އަލުން ހުއަނބުރާ ފޮނުވާ  ދަށަށްމި މައްސަލަ    މައުލޫމާތެވެ.

އިތުރުން، މީެގ    ެމވެ. ބޮޑުވު  ލިބެންޖެހޭ ެގއްލުމުެގ ބަދަލަށްވުރެ އެ ބަދަލު ހޯދުމަށް ހޭދަވާ ވަުގތާއި މަސައްކަތް

މައްސަލަިއގައި މި  ނިޔަލަށް  ވާފެށުނީއްސުރެ  އެއް  އައީ  ދެކެވެމުން  ކަުމަގއިާވއިރު،  ކޮންެމ    ހަކަތަކެއް 

ދެވިފައި  ހައްލު  އެކި  މައްސަލަިއަގއި  މި  ސަބަބުން  ތަފާތުވުމުެގ  ޚިޔާލު    ވެެއވެ.މަރުހަލާއަކުންވެސް 

ންަގޑެްއަގއި ިވޔަސް  ލެއް ނުވަތަ މިޤާނޫނުަގިއވެސް އަދި ަގާވއިދެްއަގއި ނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަލުން ެގންުގޅޭ އުސޫ

ހިސާބުކު ދިނުން  ާގއިމުވެފައިނެތަތީ،ބަދަލު  ުއޞޫލުތަކެއް  ވަކި  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  އެކި    ރުމުަގއި  ޝަރުޢީ 

މަރުޙަލާތަކުެގ ޚިޔާލު ތަފާތުވުމުެގ ސަބަބުން މި ބާވަތުެގ މައްސަލަތަކުަގއި ކޯޓުތަކުން ހައްލު ހޯދައިދިނުމުަގިއ 

 މައްސަލަތައް އިތުރަށް ދިުގލަިއެގންދެެއވެ.  
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ނާޒިއުެގ   .44 ހައިކޯޓަށް  އަންޖަލީން  ދިވެހިރާްއޖޭެގ  ޓްރައިބިއުނަލާއި  ވަޒީފާއާބެހޭ  މިހާތަނަށް  މައްސަލައިަގއި 

ބިނާކޮށް  މަްއޗަށް  މަޢުލޫމާތުތަކެުގ  ބަދަލު    ،ހުށަހެޅިފައިހުރި  މައްސަލައިަގއި  މި  ކޯޓަށް  ސުޕްރީމް 

ައންޖަލީން ނާޒިއު އަކީ ވަޒީފާިއން ވަކިކުރިިއރު    ެއޮގތުން،  ކަނޑައެޅިދާނެކަމަށް އަހުރެންނަށް ބުރަވެވެެއވެ.

ަމޖިލިހުަގއި އަންޖަލީން ނާޒިުއެގ ޤާނޫނީ ވަކީލު ޑިްގރީ ހަދާފައިވާ ފަރާތެްއކަމަށް   ހައިކޯޓުެގ ޝަރީޢަތުެގ 

ަގއި ދިހަ އަހަރަށް ވުރެ ިގނަ ދުވަހު ވަޒީފާ  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު  ސަންލޭންޑް ޓްރެވަލްއަދި  15ވެެއވެ. ބުނެފައި

ފާހަަގކުރެެވއެެވ.  ފަރާތެއްކަންވެސް  ލިބިފައިވާ  ތަޖުރިބާ  ެއކަށީެގންވާ  ދާއިރާަގއި  އެ   އަދާކޮށްފަިއވުމުން، 

ވަޒީފާ ކަުމަގިއވެފަިއ، ހޮސްޕިޓަލިޓީ އަދި ހޮޓެލް އަންޖަލީން ނާޒިއު އަދާކުރި ަވޒީފާއަކީ ސޭލްސް މެނޭޖަރެގ  

އެކު ތަޖުރިބާާއ  ނާޒިއުެގ  ައންޖަލީން  ދާއިރާަގއި  ފުރުޞަތު   މެނޭޖްމަންޓުެގ  ހޯދުމުެގ  ަވޒީފާެއއް  އެހެން 

މަޤާމު  އޭނާެގ  ވަކިކުރީ  ަވޒީފާއިން  ނާޒިއު  އަންޖަލީން  އިތުރުން،  މީެގ  ޤަބޫލުކުރެވެެއެވ.  އޮންނާނެކަމަށް 

ބުނާއިރު، އެ މަސައްކަތް ކުންފުނީެގ  ން ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑު ސަންލޭންޑް ޓްރެވަލް ވުމުން ކަމަށްޓުރިޑަންޑަން

ހިތްހަމަ   މެދު  ޮގތާ  ކުރި  އަދާ  ަވޒީފާ  ނާޒިއު  އަންޖަލީން  ކުރިއިރުވެސް،  ޙަވާލު  މުވައްޒަފަކާ  އެހެން 

 ން ފާހަަގކޮށްފައިނުެވެއވެ. ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑު ސަންލޭންޑް ޓްރެވަލްނުޖެހުންތަކެއް ހުރިކަން 

 

ޓްރެ .45 ސަންލޭންޑް  ނާޒިއު  ަވކި  ވަލްއަންޖަލީން  ަވޒީފާއިން  ލިިމޓެޑުން  އަމިއްލަ ކުރިޕްރައިވެޓް  ފަހުން 

ކޮށްފައިާވކަމަށް  މަސައްކަތް  ނާޒިއު  ައންޖަލީން  ޮގތުަގއި  އޭޖެންޓެއްެގ  ޓްރެަވލް  ދަށުން  ވިޔަފާރިެއްއެގ 

ޓްރެވަލް ބުނެފައިވެއެވެ.    ސަންލޭންޑް  ލިމިޓެޑުން  ނާޒިއުޕްރައިެވޓް  އަންޖަލީން  ރައްދުަގއި،  ކުރީ   އޭެގ 

ނާޒިއުެގ  އަންޖަލީން  އަދާނުކުރާކަމަށް  ަވޒީފާއެއް  ފަރާތެއްެގ  އެްއވެސް  މަސައްކަތްކަމަށާިއ،  ފްރީލާންސް 

ބުނެފައިެވއެވެ.   މަޖިލިހުަގއި  ކޯޓުެގ ޝަރީޢަތުެގ  އޭނާއަފަރާތުން ސުޕްރީމް  ތަޢުލީމާިއ   ށްއަދި  ލިބިފައިވާ 

މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިރިއުޅުމުެގ ޚަރަދުތަްއ ބަލަހައްޓަމުން  ތަޖުރިބާ ބޭނުންކޮށްެގން އެ ދާއިރާަގއި ފްރީލާންސް  

 ދިޔަކަމަށް އަންޖަލީން ނާޒިުއެގ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ. 

 

 
ގައި ހުށަހަޅާފައިާވ  2015މާރޗް  19އުެގ ފަރާތުން އަްނޖަލީން ނާޒި ގަޒިއްޔާަގއި A/38-2017/HCދިެވހިރާއްޖޭެގ ހައިކޯޓުެގ ނަްނބަރު   15

 ބަޔާން. 
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ދާން   .46 ޤައުމަށް  އެނބުރި  އޭނާ  ވަކިކޮށް  ަވޒީފާއިން  ނާޒިުއ  ޓްރެވަލްއަންޖަލީން  ޕްރަިއވެޓް    ސަންލޭންޑް 

ޓިކެޓު  ލިމިޓެޑު ތާރީޚަކީ  ން  ބުނާ  ވަޒީފާއާބެހޭ   2012އޭޕްރިލް    9ހަމަޖައްސައިދިންކަމަށް  ކަމަށް 

އަންޖަލީން    ށްޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިާވ ލިޔެކިއުންތަކުން އެނެގއެވެ. އަދި އެ ޓިކެޓު ހަމަޖެހިފައިވާކަމަ

 ނާޒިުއެގ ފަރާތުންވެސް ކޮށްފަިއވާ އީމެއިލް މުޢާމަލާތްތަކުން ެއނެގެއވެ. 

 

ނަންބަރު    ކަމުންއެހެން .47 ބަދަލު    HC-A/38/2017ހައިކޯޓުެގ  ނިންމުމަށް  ނިންމާފައިާވ  ަގޒިްއޔާަގއި 

އަހުރެންނަށް ކަމަށް  އަދި  ެގންނަންޖެހޭ  ބުރަވެވެެއވެ.  ނާޒިއު    އަންޖަލީން  މައްސަލަިއަގއި  ަވޒީފާއިން  މި 

)ރ( ަވނަ މާއްދާެގ    29ވެފައިނުވާތީ، ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުެގ  ާގއިމުވަކިކުރުުމަގއި ަމއުލޫއީ ޢަދުލުވެރިކަން  

ެގ ސޭލްސް މެނޭޖަރކަމުެގ ަވޒީފާަގިއ  ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް  ސަންލޭންޑް ޓްރެވަލްއަންޖަލީން ނާޒިއު  ެގ ދަށުން  

(  ސާދަ ހާސް)  -/14,000މަސް ދުވަހަށްވާ މުސާރަ    ތަރެއް(  )ހަ  4ހުރިއިރު ލިބެމުން ދިޔަ މުސާރައިެގ  

)ދޭްއ(    2އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ގާއިުމވެފައިނުވާތީ ެގއްލުމުެގ ބަދަލުެގ ޮގތުަގއި  އެމެރިކާ ޑޮލަރު އާއި ެއކު  

މުސާރަ   ދުވަހަށްވާ  ޑޮލަރު    -/7,000މަސް  އެމެރިކާ  މަހުެގ   2012ިއ،  އާ)ހަތްހާސް(  ފެބްރުއަރީ  ެގ 

ރ. )ދެ  -/2000)ތިންހާސް ފަސްސަތޭކަ( އެމެރިކާ ޑޮލަރު އާިއ،    -/3,500މުސާރައިން އުނިކޮށްފައިާވ  

ޖުމްލަ ާއއެކު  ާއއި  ރުފިޔާ(  ސަތޭކަ)  -/24,500  ހާސް  ފަސް  ޑޮލަރުސައުީވސްހާސް  އެެމރިކާ    އާއި   ( 

 ފެނެއެވެ.  ބަދަލުެގ ޮގތުަގއި ނަގައިދިނުަމށް އަހުރެންނަށްރުފިޔާ(   ރ. )ދެހާސް-/2000

 

 ފަނޑިޔާރު ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދުގެ ރައުޔު 

 . ތާއީދުކުރަމެވެ އަހުރެން ރައުޔަށް ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރުެގ މައްސަލައިަގއި މި

 

 ފަނޑިޔާރު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރުގެ ރައުޔު 

 . ތާއީދުކުރަމެވެ އަހުރެން ރައުޔަށް ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރުެގ މައްސަލައިަގއި މި
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 ޙުކުމް 

ހައިކޯޓުެގ            ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ހުރުމާެއކު،  މަތިން  އެޮގތުެގ  ކަންކަން  ބަޔާންވެދިޔަ  އިސްވެ  ދެންފަހެ، 

މައްސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސުޕްރީްމ    HC-A/38/2017ނަންބަރު   ގަޒިްއޔާަގއި ކޮށްފަިއވާ ޙުކުމް ބާޠިލުކަމަށް މި 

ޕްރަިއވެޓް    ސަންލޭންޑް ޓްރެވަލް  ން މޭރީ ނާޒިއުައންޖަލީ  ކަނޑައަޅައި،   އިއްތިފާޤުންެގކޯޓުަގއި ބެލި ފަނޑިޔާރުން

ަވކިކޮށްފަިއަވނީ  ލިމިޓެޑު ވަޒީފާއިން  ެގންދިޔަ  އަދާކުރަމުން  ކަނޑައަޅަިއ،   ވަޒީފާއާބެހޭ  ަގއި  ޚިލާފަށްކަމަށް  ޤާނޫނާ 

 ؛ ޮގތުަގއި އަންޖަލީން މޭރީ ނާޒިއުއަށް ބަދަލުެގ ން ޕްރަިއެވޓް ލިމިޓެޑު ސަންލޭންޑް ޓްރެވަލް

 

 ؛ ( އެމެރިކާ ޑޮލަރު ާއއިެއކާީވސް ހާސް ) -/21,000( މަސް ދުވަހަށްވާ މުސާރަ ހައެއް) 6 (1)

 

)ތިންހާސް ފަސްސަތޭކަ(   -/3,500ެގ ފެބްރުއަރީ މަހުެގ މުސާރައިން އުނިކޮށްފައިވާ    2012 (2)

 ރ. )ދެ ހާސް ރުފިޔާ(-/2000 އެމެރިކާ ޑޮލަރު ާއއި

 

ރ. )ދެހާސް ރުފިޔާ(  -/2000( އެމެރިކާ ޑޮލަރު އާއި  ސައުީވސްހާސް ފަސް ސަތޭކަ)   -/24,500  އާެއކު ޖުމްލަ

 )ހަތެއް( ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި އަންޖަލީން މޭރީ ނާޒިއުއަށް ދެްއކުމަށް  7ފެށިެގން    ންއި(  2020ނޮވެމްބަރ    26)މިއަދު  

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސުޕްރީމް ކޯޓުަގއި މި މައްސަލަ ބެލި ެގ މައްޗަށް އަމުރުކޮށް،  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު  ސަންލޭންޑް ޓްރެވަލް

 ކުމްކޮށްފީމެވެ.  ޙު ިއއްތިފާޤުން ފަނޑިޔާރުންެގ

 

 މި ޤަޟިއްޔާ ބަލައި ޙުކުމް ކުރީ:

   

   

 މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު  ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު

  )ރިޔާސަތު(  

 


