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 ވ ުޙސައިން ރިީޝފް ޠާހާ ދައުލަތް )މޯލްިޑވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސް( 
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ފަނޑިޔާރު އަދި  ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން ) ފަނޑިޔާރު ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދުގެ ރައުޔު

 ތާއީދު ކުރައްވާފައި( ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް

 

 ތަޢާރުފު 

ޤަޟިއްޔާ ނިމުމުން، އެ ޤަޟިއްޔާގެ  HC-A/23/2016ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  .1

)ދޭއް( އިސްތިއުނާފީ  2ނިންމުން އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް 

މައްސަލަ ހުށަހެޅުނެވެ. އެއީ، ހ. ސޯސަން ޙުސައިން ރިޝީފް ޠާހާ )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން 

ޙުސައިން ރިޝީފް ޠާހާ"( ގެ މައްޗަށް ( )މީގެ ފަހުން "A025801އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު 

ރައްދުވާގޮތަށް ދައުލަތް )މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް( )މީގެ ފަހުން "ދައުލަތް" ނުވަތަ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ["މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް"( ގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ 

ގެ ފަރާތުން ޙުސައިން ރިޝީފް ޠާހާއާއި،  ]ޤަޟިއްޔާ SC-A/86/2019ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު [ދައުލަތުގެ މައްޗަށް ރައްދުވާގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ 

2019/SC-A/90 ާއެވެ.  ]ޤަޟިއްޔ 

މިއީ، ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު، ބުނެވުނު ދެ އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ އެއްކޮށް ހިންގުމަށްފަހު،  .2

 ން ކަނޑައަޅާ ނިޔާއެވެ. ދެ މައްސަލައާމެދު ސުޕްރީމް ކޯޓު އެ
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 މައްސަލައިގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތް 

 ޠާހާޙުސައިން ރިޝީފް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޗީފް އިންސްޕެކްޓަރެއްގެ ވަޒީފާގައި  .3

މަލުހިންގި ކަމުގެ ތުޙުމަތުކުރެވި، އެ ބަދުއަޚްލާޤީ ޢައޭނާ ކުއްޖަކާމެދު  އަންހެން ،އުޅެމުންދަނިކޮށް

ހައްޔަރު  ފުލުސް އޮފީހުގައި ޠާހާގައި ޙުސައިން ރިޝީފް  2010އޮގަސްޓް  08ތުހުމަތާއި ގުޅިގެން، 

ހަްއޔަރުކުެރވުނީ ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިންތޯ ބެލުމަށް  ޠާހާކުރެވުނެވެ. އަދި ޙުސައިން ރިޝީފް 

ކުރުމުން، ޙުސައިން ރިޝީފް ޠާހާ ބަންދުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ސަބަބެއް ހާޒިރުޤާޟީއެއްގެ ކުރިމައްޗަށް 

 އޭނާ ދޫކޮށްލިއެވެ. ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި

ވަޒީފާއިން  ،ވަގުތުން ފުލުސް އޮފީހަށް ގެންގޮސްދޫކޮށްލުމުން، އޭނާ  ޠާހާޙުސައިން ރިޝީފް  .4

 ބުނެއެވެ.  ޠާހާ އޭނާއަށް ދިންކަމަށް ޙުސައިން ރިޝީފް ވަކިކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު

ރުކުރުމަށްފަހު، މި މައްސަލައިގައި ހުންގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑަށް ހާޒިފުލު ،އޭގެ އެތައް ދުވަހެއް ފަހުން .5

ރީ ވެފައިވާކަމަށް ބުނެ، ޑިސިޕްލިނަހާ ފުލުހުންގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާ ޚިލާފު ޙުސައިން ރިޝީފް ޠާ

 (1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 07މާބެހޭ ޤަވާޢިދުގެ ކަށް އަދަބުދިނު ށްތައެ ކު ،އަދި އިދާރީ ކުށްތަކާއި

ޙުސައިން  ،ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން 24ހުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤަވާޢިދުގެ އާ ޙަވާލާދީ ފުލު

 ރިޝީފް ޠާހާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ނިންމިއެވެ.

ނިންމީ، ތުހުމަތުކުރެވުނު ޙުސައިން ރިޝީފް ޠާހާ ބުނާގޮތުން ފުލުހުންގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން އެގޮތަށް  .6

ކުށާއި ގުޅިގެން އޭނާއާ ސުވާލުކުރުމެއްނެތި، ފުލުހުންގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާ އޭނާ ޚިލާފުވިކަމުގެ 

ސެޕްޓެންބަރު  14 އެއްވެސް ހެއްކެއް ޤަރީނާއެއް ނެތިކަމަށެވެ. އަދި، އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން

ގެ ތާރީޚުގައި ޙުސައިން  2010ޕްޓެންބަރު ސެ 14 ،އަނގަބަހުން އެންގުމަށްފަހުގައި  2010

ގައި  2010 ސެޕްޓެންބަރު  29،   ވަކިކޮށްފައިވާ ކަމުގައި އަންގައިރިޝީފް ޠާހާ ވަޒީފާއިން
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މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާރޒް މުޙައްމަދު ޝިހާބު ސޮއިކޮށްފައިވާ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ 

 ދީފައިވާކަމަށެވެ. 1ފާއިން ވަކިކުރިކަން އަންގާ ލިޔުން""ވަޒީ

ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއާ  ބެޭހ  އިވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީއާޙުސައިން ރިޝީފް ޠާހާ  .7

ފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން ބުނެ، އޭނާގެ ވަޒީފާ އަނބުރާ ދިނުމަށާއި، ވަޒީ ކަމަށް ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް

 ފެށިގެން އަލުން ވަޒީފާ ލިބުމާހަމަޔަށް ލިބެންވާ ނުދީ ހުރި މުސާރައާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ދުވަހުން

ދިނުމަށާއި، އަދި ޚިދުމަތް މެދުކެނޑިފައިވާ ދުވަސްތައް ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތުގެ  އި ޢިނާޔަތްއާމުސާރަ

ކަމަށާއި، މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ލިބުމުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް މެދުކެނޑުމެއްނެތި  ގޮތުގައި ގުނޭނެ

ލިބިގެންވާކަމަށް އޭނާއަށް ށާއި، އަދި ވަޒީފާއާ ގުޅިގެން ލިބިގެންވާ އެންމެހާ ޙައްޤުތައް ދިނުމަ  ގުޅުވައި

ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އެދި ޙުސައިން ރިޝީފް ޠާހާގެ ފަރާތުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް 

  2އެވެ.ސިވިލް ކޯޓުގައި ދަޢުވާކުރިރައްދުވާގޮތަށް 

 ޟިއްޔާގެ ގޮތުގައި ހިންގައި، އެޤަ Cv-C/2010/1582މި މައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  .8

ކީ އޭނާ ވަޒީފާއިން ގެ މައްޗަށް ކުރެވިފައިވާ ތުހުމަތަޠާހާކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފައިވަނީ ޙުސައިން ރިޝީފް 

ގަނޑުން ހެކި  މިންވަކިކުރެވޭވަރުގެ "އެކަށީގެންވާ ތުހުމަތެއް" ކަމުގައި ބެލެވޭ މިންވަރަށް މަދަނީ

މަށް ލިބިފައިވާތީ، ޙުސައިން ރިޝީފް ޠާހާ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށްކަ 

ކަމަށް ބުނާ  ވާކުރުމުގެ ކުރިން ނުދީކަމަށެވެ. އަދި އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކި ކަނޑައަޅާނެތަނެއް ނެތް

ސައިން ކަމަށް ޙުޅުމުން ބަލައިދެވޭނެ މުސާރަ ހޯދުމުގެ މައްސަލަ ވަކި މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހެ

 އެވެ.އަށް އަންގަޠާހާފް ރިޝީ

                                                           
 "ވަޒީާފއިން ވަކިުކރިކަން އަްނގާ ލިޔުން". VKL/2010/82/171ނަންބަރު    1
 .ޤަޟިއްޔާ C/2010-Cv/1582ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންަބރު    2
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ޙުސައިން ރިޝީފް ޠާހާގެ  ންމުން ޤަޟިއްޔާގެ ނި  Cv-C/2010/1582ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  .9

 ކުރުމުން، އެ ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު

2012/HC-A/85  ްއިވަނީ ސިވިލް ކޯޓުގެ ޙުކުމުގައި ބަލައި، ޙުކުމްކޮށްފަމައްސަލަ ޤަޟިއްޔާއިނ

ވާ މިންވަރަށް  ތުހުމަތު މަދަނީ މިންގަނޑުން ސާބިތުގެ މައްޗަށް ކުރެވިފައިވާޠާހާ ފްޙުސައިން ރިޝީ 

އިވަނީ ޤާނޫނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފަ  ޠާހާސައިން ރިޝީފް ޙު ،ހެކިލިބިފައިވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި

ދާކުރަމުންދިޔަ އަ ޠާހާ ފް ވެ. އަދި ޙުސައިން ރިޝީބާޠިލްކޮށެ ބައި  ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އެއްގޮތަށް 

ރިޝީފް  އިންޙުސައިން ފެށިގެން  2010ސެޕްޓެންބަރު  14 ،ފަންތީގެ ވަޒީފާއެއް އޭނާއަށް ދިނުމަށާއި

( 2012 ޓުއޮގަސް 16ރައާއި ޢިނާޔަތްތައް )ޠާހާގެ ވަޒީފާ އަނބުރާ ދިނުމާ ހަމައަށް ލިބެންވާ މުސާ

އްދުކުރުމަށާއި، ފް ޠާހާއަށް ރަ ޙުސައިން ރިޝީދުވަހުގެ ތެރޭގައި )ތިރީސް(  30ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 

ޤާމުގެ ކުރިއެރުން މަ ގޮތުގައި ގުނުމަށާއި،  މުއްދަތުގެ ތުގެނޑިފައިވާ ދުވަސްތައް ޚިދުމަދުމަތް މެދުކެ ޚި

ސް ޕޮލިސް ގުޅުވައިދިނުމަށް މޯލްޑިވްމުއްދަތު ނު ލިބުމުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް މެދުކެނޑު 

 ވެ.މައްޗަށް އަންގައި އަމުރުކޮށެ ސަރވިސްގެ

ޤަޟިއްޔާގެ ނިންމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ  HC-A/85/2012ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  .10

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޙުސައިން ރިޝީފް ކުރުމުން،  ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ސުޕްރީމް

ބަލައި ޙުކުމް ކޮށްފައިވަނީ، އިސްވެ ބުނެވުނު ހައިކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމަކީ ޝަރުޢީ އަދި  3ޠާހާ

 ވެ.ޙުކުމަށް ތާއިދުކޮށެޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ކޮށްފައިވާ ޙުކުމެއް ކަމުގައިވާތީ، އެ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ އިން މައްސަލަ ނިމުމާ ގުޅިގެން، ދަމިފަދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން  .11

 އެއްގޮތަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޢަމަލުކޮށްފައި ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމާ HC-A/85/2012 ނަންބަރު

ސިވިލް ކޯޓަށް  ގެ ފަރާތުންޠާހާޙުސައިން ރިޝީފް  ކޮށްދިނުމަށް އެދި ތަންފީޒު ނުވާތީ، އެ ޙުކުމް

                                                           
 ޤަޟިއްޔާ   A/27-SC/2012ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަްނބަރު   3
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އެ ޤަޟިއްޔާއިން  Cv-C/2014/2136ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ،ހުށަހެޅުމުން އެއްމައްސަލަ

ވަނަ ދުވަހު  2014ޖޫން  11އެ މައްސަލައިގައި ޙުކުމްކޮށްފައިވަނީ، ލިއެވެ. އަދި މައްސަލަ ބެ

ވަނަ  2010ސެޕްޓެންބަރު  14 އަނބުރާ ދީފައިވާ ކަމަށާއި، އަށް ވަޒީފާ ޠާހާޙުސައިން ރިޝީފް 

 ދުވަހުން ފެށިގެން އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާ ކަމުގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ބަލާފައި 

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ޚިދުމަތް މެދުކެނޑިފައިވާ ދުވަސްތައް ޙުސައިން ރިޝީފް ޠާހާގެ ނުވާކަމަށާއި، 

ކަމަށާއި، މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ލިބުމުގައި  ޚިދުމަތުގެ ގޮތުގައި ގުނާފައިވާސަރވިސްއިން 

ސެޕްޓެންބަރު  14ދީފައިވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ވައިކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް މެދުނުކެނޑި މުއްދަތު ގުޅު 

ގެ ވަޒީފާ އަނބުރާދިން ދުވަހާ ހަމައަށް ޠާހާވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޙުސައިން ރިޝީފް  2010

ރ. )ހަލައްކަ ނުވަދިހަހާސް  ނުވަސަތޭކަ 690,921/21ވާ އަސާސީ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ލިބެން 

ރ. 15,387/99އެކާވީސް ރުފިޔާ އެކާވީސްލާރި( އާއި، ރަމަޟާން މަހުގެ ޢިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި 

ސަރވިސް އެލަވަންސްގެ  ،)ފަނަރަހާސް ތިންސަތޭކަ އަށްޑިހަ ހަތްރުފިޔާ ނުވަދިހަ ނުވަލާރި( އާއި

ސާސްރުފިޔާ އެއްލާރި(  ފަންސާސް ހަތްހާސް އެއްސަތޭކަ ފަންރ. )އެއްލައްކ157,150/01ަގޮތުގައި 

)އަށްހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ހަތްދިހަ ތިންރުފިޔާ  .ރ8,473/14ޕް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި އާއި، ސްޓެ

ކަ )އަށްލައްކަ ހަތްދިހަ އެއްހާސް  ނުވަ ސަތޭ  ރ.871,932/35އެކު ޖުމްލަ އާލާރި(  ސާދަ

)ތިރީސް(  30އިން ފެށިގެން  2015ނޮވެންބަރު  19 ،ފަސްލާރި(ތިރީސްރުފިޔާ ބައްތިރީސް ތިރީސް 

ސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ހިމޭނޭ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޙުސައިން ރިޝީފް ޠާހާއަށް ރައްދުކުރުމަށް މޯލްޑިވް

 ވެ.ޢުލަތުގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށެދަ ގޮތުން،
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 ސިވިލް ކޯޓުން މައްސަލަ ނިންމިގޮތް 

ބުނެވެދިޔަ ފަދައިން މައްސަލަ  ޤަޟިއްޔާގައި Cv-C/2014/2136ނަންބަރު ސިވިލް ކޯޓުގެ  .12

އެ މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް  ،ނިންމާފައިވަނީ އަންނަނިވި ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެންކަން

 .ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް ބެލުމުން އެނގެއެވެ

ކުރެވުނުއިރު ހުރި މަޤާމު ކަމުގައިވާ އިންސްޕެކްޓަރ ކިވަޒީފާއިން ވަ ޙުސައިން ރިޝީފް ޠާހާ 12.1

 ޕޮލިސް ގައި މޯލްޑިވްސް  2014ޖޫން  11އޮފް ޕޮލިސްގެ މަޤާމުގައި ވަޒީފާއަށް ނުކުތުމަށް 

ފް ޠާހާއަށް ލިޔުމަކުން އަންގާފައިވާކަމާއި، އެ ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ޙުސައިން ރިޝީ

 ޝީފް ޠާހާ ސޮއިކޮށް އިނގިލީގެ ނިޝާންއެ އެންގުމުގައި ޙުސައިން ރި ،"އެންގުން" ކިޔައި

ޙަވާލުކުރުމަށް ޙުސައިން ރިޝީފް ޠާހާއާ ކަމުގެ ލިޔުން ފާ ދިންކަމާއި، ވަޒީޖަހާފައިވާ

ގެ ހެކިބަހުންނާއި ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން އިވާކަން ހެކިންމަސައްކަތްކޮށްފަ

ސް ސަރވިސްގެ ޗީފް އޮންނާތީ، ޙުސައިން ރިޝީފް ޠާހާއަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލި

 ދީފައިވާކަން އެނގޭކަން؛ އިންސްޕެކްޓަރގެ މަޤާމުގައި ވަޒީފާ

ގެން އިން ފެށި  2010ރު ސެޕްޓެންބަ 14ދީފައިވަނީ އަށް ވަޒީފާ ޠާހާ ފްޙުސައިން ރިޝީ  12.2

ހުރީ ބުނެވުނު ވަޒީފާގައި  އޭނާވަޒީފާދިން މުއްދަތާ ހަމައަށް ހިނގާފައިވާ މުއްދަތުގައި 

އަށް ޙައްޤުވާ ޢިނާޔަތްތަކާއި އި ޙުސައިން ރިޝީފް ޠާހާބަލައިގެންކަމާއި، އެ މުއްދަތުގަކަމަށް 

އެލަވަންސްތައް ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތަށް އޭނާއަށް ދޭންޖެހޭކަމަށް ދައުލަތުން ވެސް 

 ޤަބޫލުކުރާކަން؛

 ގައި( ސީޓީ 2015އޮގަސްޓް  19) R/144/2015/05-145ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  12.3

ސައިން ރިޝީފް ޠާހާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރުމަށް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ މައްސަލައެއް ޙު

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ހުށަހެޅިފައި ނެތްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ އާއި، 
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ޙުސައިން  ،( ސިޓީނ2015ްސެޕްޓެންބަރު  13) A1/144/2015/01-196ނަންބަރު 

ގައި ބަހައްޓައިގެން ގެންގުޅުނު މަތުކުރެވުނު ބިޔަރު ދަޅެއް އަތުތުހު ރިޝީފް ޠާހާގެ މައްޗަށް 

 )ހައެއް( 06އަހަރާއި )އެކެއް(  01ނުކޮށް،  ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައިގައި ދަޢުވާ

ބުނެވުނު ފުރުޞަތުގެ  ،ކަމަށް ދޭހަވާން އޮންނާތީއާއިފުރުޞަތެއް ދެވިފައިވާ ވަހުގެމަސްދު 

ގެ އުޞޫލާއި  އޮފީހުގެ ފުރުޞަތުފް ޠާހާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެތެރޭގައި ޙުސައިން ރިޝީ 

ނުވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުގައި  ޚިލާފު

  އެނގެން ނުކުރާނެކަން ދަޢުވާ އޭނާގެ މައްޗަށް ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖިނާއީ ކުށެއް ނުކޮށްފިނަމަ

ޖޫން  10އޮންނާތީ، ޙުސައިން ރިޝީފް ޠާހާއަށް ޙައްޤުވާ ޢިނާޔަތްތަކާއި އެލަވަންސްތައް 

 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ލިބެންޖެހޭކަމަށް ބުރަވެވޭކަން؛ 2014

 ދުވަސްތަކުގެ ނުޙައްޤުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން ވަޒީފާއަށް ނިކުމެފައިނުވާ 12.4

ވަންސްތައް ނަގައިދިނުމުގައިވެސް އަސާސަކަށް ނާޔަތްތަކާއި، އެލައާއި، ޢިމުސާރަ

ކަމުގައި ޝަރީއަތުން ދެކޭކަމާއި، މަދަނީ  ން ވާންޖެހޭނީ، މުވައްޒަފުގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރު

ކުރުމުގެ ގޮތުން ބެލުނު  ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމް ތަންފީޒު MC/2009/1851ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

366/Cv-C/2010 ަތައް އި ޢިނާޔަތްތަކާއި އެލަވަންސް ޤަޟިއްޔާގައި މިފަދަ ޙާލަތެއްގ

ބީޤުކޮށްފައިވާ މިންގަނޑަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު ނަގައިދިނުމުގައި ތަޠު

2011/HC-A/288 ީބުނެވުނު މިންގަނޑުގައިވާ ގޮތުގެ ، ޤަޟިއްޔާއިން ތާޢިދުކޮށްފައިވާތ

ނުވަތަ މުވައްޒަފު ވަޒީފާއަށް ، މަތިން މުވައްޒަފު ވަޒީފާއަށް ނުކުންނަ ދުވަސްތަކުގެ މައްޗަށް

ނުކުމެ މަސައްކަތުގައި ހޭދަކުރާ ވަގުތުގެ މައްޗަށް ބިނާވުމެއްނެތި، މުވައްޒަފު ވަޒީފާގައި 

ޠާހާއަށް  ހާ ޢިނާޔަތްތައް ޙުސައިން ރިޝީފްދެމިހުރުމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ދެވޭ އެންމެ

 ޙައްޤުވާކަން؛
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ޖެހޭ ދޭންޙުސައިން ރިޝީފް ޠާހާގެ ފަރާތުން ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ ކޮއްތު ފައިސާއަކީ  12.5

ޕް އެލަންވަސްގެ ގޮތުގައި އޭނާއަށް ފައިސާއެއް ކަމަށް ޝަރީޢަތަށް ނުފެންނަ ކަމަށާއި، ސްޓެ 

އިން ފެށިގެން  2012ޖަނަވަރީ  13ހުއްޖަތެއް ނެތަތީ، ނުދީ ހިފެހެއްޓޭނެ ޙައްޤުވާ ފައިސާ 

ޙުސައިން ރިޝީފް ޠާހާއަށް ސްޓެޕް އެލަވަންސް ގެ ނިޔަލަށް  2014 ޖޫން 10

ކީ ޢާޔަތްކޮށް، ސަރވިސް އެލަވަންސަކަމާއި، ކުރިން ބުނެވުނު އުސޫލުތަކަށް ރިލިބެންޖެހޭ

 ވެސް ޙުސައިން ރިޝީފް ޠާހާއަށް ޙައްޤުވާ އެލަވަންސްއެއްކަން؛

ވަކިކުރުމަށްފަހު ކޯޓުގެ ޙުކުމަކުން ޙުސައިން ރިޝީފް ޠާހާ ވަޒީފާއިން ޔުނީފޯމު އެލަވަންސަކީ  12.6

ޙުސައިން ރިޝީފް  އަދި އަލުން ވަޒީފާ ދިނުމާ ހަމައަށް ދޭންޖެހޭ އެލަވަންސެއް ނޫންކަމާއި،

 ޠާހާ ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމަށްފަހު އާމްދަނީ ހޯދުމަށް އަމިއްލަ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަން 

ސްއަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުން ގައި އެ ފަރާތުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވި 2014 މާރިޗު 11

ޕްރެކްޓިސް -އެނގެން އޮންނާތީ، ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށް ނޮން 

 އަދި ނުޖެހޭނެކަމަށް ޝަރީޢަތަށް ބުރަވެވޭކަން؛އެލަވަންސް ދޭން

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ "މަޤާމުގެ ކުރިއެރުމާއި ޝަރަފުގެ ނިޝާން ދިނުމާއި  12.7

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސްކަމެއް  14ގެ  ބެހޭ ޤަވާޢިދު"ކުރުމާއިދަށްމަޤާމު 

ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތުގައި ނުވަތަ ޕްރޮމޯޝަން ޙައްޤުވާނެކަމަށް ދެކޭ ޙާލަތުގައި 

 2010ސެޕްޓެންބަރު  14ހުރިނެތްގޮތް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ، 

އާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަށް، ޙުސައިން ރިޝީފް ޠާހާއަށް މަޤާމުގެ  2014ޖޫން  11އިން 

އި ކުރިއެރުން ޙައްޤުވާނެކަމަށް ނުވަތަ މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދޭންޖެހޭނެކަމަށް މި ޤަޟިއްޔާގަ

 ކަނޑައަޅާނެ ތަނެއް ނެތްކަން.
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 އިސްތިއުނާފުކުރެވޭ މައްސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ގޮތް 

ގެ ހައިކޯޓުގައި ޤަޟިއްޔާގެ ނިންމުން ދިވެހިރާއްޖޭ  Cv-C/2014/2136ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  .13

       ނަންބަރު  ކޯޓުގެ ޙުސައިން ރިޝީފް ޠާހާ އިސްތިއުނާފުކުރުމުން، އެ މައްސަލަ އެ

2016/HC-A/23 ާބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ އްސަލަ މައެ ކޯޓުގައި  އިން ބެލިއެވެ. އަދި،ޤަޟިއްޔ

ތާއީދުކޮށް  ޟިއްޔާގެ ޙުކުމަށްޤަ Cv-C/2014/2136އްތިފާޤުން ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު އި

 .ވެމައްސަލަ ނިންމިއެ

ންކަމުގެ މައްޗަށް އިސްވެ ބުނެވުނު ފަދައިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ އަންނަނިވި ކަ .14

 .އެނގެން އޮވެއެވެ އެ ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުން ،ބިނާކޮށްކަން

)މީގެ ފަހުން "ފުލުހުންގެ  4ދު()ވަޒީފާއާބެހޭ ޤަވާޢި  MPS-4/2009-1ޤަވާޢިދު ނަންބަރު  14.1

އަންގަން ދިންކަން  ވަޒީފާ ،ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގެ ދަށުން 13ގެ ދު"( ޤަވާޢިވަޒީފާއާބެހޭ 

އެންގުން އެފަދަ އެންގުމެއް ން ޗިޓަކު  ]ވަޒީފާ ދިންކަމުގެ[ކަމާއި، ލާޒިމުވަނީ ލިޔުމުން 

ކޮންމެ ގޮތަކަށްވެސް ލާޒިމުނޫންކަމާއި، ލިޔުމަކުން ނުވަތަ ޗިޓަކުން މި ދެ ގޮތުން ކުރެ 

 ، ޙުސައިން ރިޝީފް ޠާހާއަށް އޭނާ އޮންނައިރު އެންގިދާނެކަން އެނގެންވަޒީފާ ދިންކަން 

ލިސް ސް ޕޮ ކުރިން އަދާކުރަމުން ދިޔަ މަޤާމުގައި ވަޒީފާއަށް ނުކުތުމަށް މޯލްޑިވް

ސަރވިސްއިން އަންގާފައިވާކަމާއި، އެ އެންގުމުގައި ޙުސައިން ރިޝީފް ޠާހާ ސޮއިކޮށް 

އެޓަރނީ އެނގޭތީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިނގިލީގެ ނިޝާން ޖަހާފައިވާކަން 

މަތިން ޙުސައިން ޤަޟިއްޔާގައިވާ ގޮތުގެ   5ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޙުސައިން ރިޝީފް ޠާހާ

 ދީފައިވާކަން އެނގޭކަން؛ އަނބުރާ ވަޒީފާ  ޠާހާއަށްރިޝީފް

                                                           
 ކެވެ.ވަނަ މާްއާދގެ )ނ( އިން ބާރުިލިބގެން ހަދާަފއިވާ ގަާވިއދެ 17)ފުލުހުންގެ ާޤނޫނު( ގެ  2008/05މިއީ ޤާނޫނު ަނންަބރު   4
 3އިްސވެދިޔަ ނޯޓު  5
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 6މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް  .މޫސާ ޤާސިމް ވދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ  14.2

ޔަތްތައް ދެބަޔަކަށް ޢިނާއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލަށް ބަލާއިރު، އެލަވަންސްތަކާއި ޤަޟި

ކަމާއި، އެގޮތުން، ފުރަތަމަ ބަޔަކީ ވަޒީފާގައި ދެމިހުރުމުގެ ވާބަހާލެވިގެންވާކަން ފާހަގަކޮށްފައި

ދެވަނަ ބަޔަކީ މުވައްޒަފު އަދާކުރާ ކަމާއި، ޔަތްތައްޢިނާސަބަބުން ދެވޭ އެލަވަންސްތަކާއި 

ވަޒީފާއަށް ނިކުތުމުގެ މައްޗަށާއި، ނިކުމެ މަސައްކަތްކުރުމުގެ މައްޗަށް އަދި އެކަމުގައި 

ފުލުހުންގެ  އެލަވަންސްކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮވެފައި،ހޭދަވާ ވަގުތަށް ބިނާކޮށް ދޭ 

މުސާރަ ދެވޭނީ ވަޒީފާއަށް ނުކުންނަ ގައި، ވަނަ މާއްދާގެ )ބ(  27ގެ ޤަވާޢިދުވަޒީފާއާބެހޭ 

ދުވަސްތަކަށްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން، ކޮއްތު އެލަވަންސްއަށްވާ ފައިސާއަކީ މުވައްޒަފު 

ނުކުތުމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ދެވޭ އެލަވަންސެއް ކަމަށް އޭނާ އަދާކުރާ ވަޒީފާއަށް 

ކޮއްތު އެލަވަންސް ފައިސާއަކީ ނަގައިދެވޭނެ ފައިސާއެއް ނޫންކަމަށާއި، އަދި  ،ޤަބޫލުކުރެވޭތީ

ޙުސައިން ރިޝީފް ޠާހާ ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުން އަމިއްލަ ވިޔަފާރީގައި 

 ގެ ޤަވާޢިދު އޮވެފައި، ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ  އުޅެފައިވާކަން އޭނާގެ ބަހުން އެނގެން 

ވަނަ މާއްދާގައި ފުލުހުންނަށް އިތުރު މަސައްކަތްކުރެވޭނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް  68

ލަކުންކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން،  ޙުސައިން ރިޝީފް ޠާހާއަށް ސޫ އިން ކަނޑައަޅާ އު

ދިނުމުގެ މަޤްސަދާއި ގައި އެލަވަންސް ނަ ނަގައިދިނުމަކީ އެޕްރެކްޓިސް އެލަވަންސް -ނޮން

ޕްރެކްޓިސް އެލަވަންސް -ފުށު އަރާކަމެއް ކަމުގައިވާތީ، ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާގައި ނޮން

ބުނެވުނު ހައިކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާގައި  ނަގައިނުދެވޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ އިސްވެ

 އަދި  އެއްގޮތަށްކަން؛ ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލާ

                                                           
 ޤަޟިއްޔާ  A/288-HC/2011 ހައިކޯޓުގެ ނަްނބަރު  6
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ބެހޭ ދަށްކުރުމާ މަޤާމުމާއި ޝަރަފުގެ ނިޝާން ދިނުމާއި މަޤާމުގެ ކުރިއެރު ފުލުހުންގެ 14.3

ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު،  14 7ޤަވާޢިދުގެ 

އެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުން  ،ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތައް އެ ގަވާއިދުގައި ހިމަނާފައިވާކަމާއި

ނޫންކަމާއި،  ދެވޭ އެއްޗެއްހަމައެކަނި ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތަށް ބަލައި މަޤާމުގެ ކުރިއެރުމަކީ 

 8މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް  .މޫސާ ޤާސިމް ވގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު

ލިބުމުގައި ފައިވަނީ މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ކަނޑައަޅާ ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމުގައިވެސް 

 އެ މެދުކެނޑުނު މުއްދަތު ގުޅުވައިދިނުންކަން އެނގޭކަމާއި، ،ކަނޑައެޅިފައިވާގޮތަށް

ރުން ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތު ގުޅުވައިދީ މަޤާމުގެ ކުރިއެ ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމުން ދޭހަވަނީ 

 .ކަންކަން ނޫންދޭންޖެހޭނެ

 ތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ ނުކުތާ 

ކުރުމަށްޓަކައި  އިސްތިއުނާފު  ޤަޟިއްޔާ HC-A/23/2016ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  .15

ވަކި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އަދި ޙުސައިން ރިޝީފް ޠާހާގެ ފަރާތުން

ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފު ދައުލަތުގެ ފަރާތުން  ،ވެ. އެގޮތުންހުށަހަޅާފައިވެއެދެ މައްސަލައެއް 

  9ސަބަބެވެ.)ދޭއް(  02އިގަނޑު ވަނީ މަހުށަހަޅާފައި ކުރުމުގެ ގޮތުން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން މައްސަލަ ނިންމުމުގައި، ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ  15.1

ނުކުތާއެއް ކަމުގައިވާ، ޙުސައިން ރިޝީފް ޠާހާއަށް މުސާރަ އާއި ޢިނާޔަތްތައް 

ބަނގުރާ ގެންގުޅުމުގެ ތުހުމަތުގައި އެ ފަރާތް ހައްޔަރުކުރެވުނު ތާރީޚް  ނަގައިދޭންޖެހޭނީ،

                                                           
  ކެވެ.ވަނަ މާްއާދގެ )ނ( އިން ބާރުިލިބގެން ހަދާަފއިވާ ގަާވިއދެ 17)ފުލުހުންގެ ާޤނޫނު( ގެ  2008/05ޤާނޫނު ަނންަބރު މިއީ   7
 6އިސްެވދިޔަ ނޯޓު   8
ަސރިވްސއިްނ ގެ ގޮތުން މޯްލިޑވްސް ޕޮިލސް ުކރުމު  ޤަޟިއްޔާ އިސްިތއުނާފު A/23-HC/2016ދިެވހިާރއްޭޖގެ ަހއިކޯޓުގެ ަނންބަރު މިއީ،   9

ޤަޟިއްޔާ( ަގއި ހުށަަހޅާފަިއވާ ިއސްިތއުނާީފ  SC-A/86/2019ދިވެިހާރއްޭޖގެ ސުްޕރީމް ކޯުޓގެ ނަްނަބރު ހުށަހެޅި އިސްިތއުނާފީ މަްއސަލަިއގައި )
 ނުކުތާތަކެވެ. 
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 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ކަމުގައި ދައުލަތުން ފާހަގަކޮށްފައި  2014މާރިޗު  09ކަމުގައިވާ 

އެ ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް އެއްވެސް ވަރަކަށް  ވީނަމަވެސް،

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ(  143މައްސަލަ ނިންމާފައިވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ތްކުރުމެއް ނެތި ރިޢާޔަ

ގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ  10ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ ވ. އަޙްމަދު ޙަމީދުއާއި 

ވަނަ ނަންބަރުގައި ފަނޑިޔާރުންނަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ ދެވަނަ  6ޚުލާޞާގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ  5 11ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލާ، ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި 

 ވަނަ ނަންބަރާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ސަބަބެވެ. 1)ށ( ގެ 

އެތެރެކޮށް  ށް ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބަނގުރާޗަޙުސައިން ރިޝީފް ޠާހާގެ މައް 15.2

ގެންގުޅުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފޮނުވާފައިވާކަން ދައުލަތުން ދަށު 

ކޯޓުގައި ސާބިތުކޮށްދީފައިވަނިކޮށް، ސިވިލް ކޯޓުން ހޯދި މަޢުލޫމާތެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް 

ވެގެންދާ އް ނަފީ  ކުރިން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުކޮށްދީފައިވާކަމެމައްސަލަ ނިންމުމަކީ، ދައުލަތުން 

ކަމާއި، މިފަދަ ޙާލަތުގައި ޝަރީޢަތުން ގޮތް ކަނޑައެޅުމުގެ ކުރިން އެ ޚަޞްމުގެ ޙާލަތެއް

ބަހެއް ހޯދަންޖެހޭކަމާއި، އަދި މިފަދައިން ދައުލަތުގެ ބަހެއް ހޯދާފައި ނެތުމުން 

ތަށް ފުރުޞަތު ލިބިފައި ލަޝަރީޢަތަށް ސާފުކޮށްދިނުމަށް ދައު ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތް

އި، މާވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާ ޚިލާފުކަމެއްކަ  42ވާކަމަށާއި، މިކަމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ނު

ސިވިލް ކޯޓުން ޙުކުމަށް ވާސިލުވުމުގައި ބުރަވެފައިވާ ޙަޤީޤަތްތަކަކީ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައިވެސް 

ނުވުމުގެ ސަބަބުން، އެ ފަރާތަށް ޤީޤަތްތަކެއްތޯ ޝަރީޢަތުން ބަލާފައި އެގޮތަށް ހުރި ޙަ 

ޤާނޫނީ އުޞޫލެއް ކަމުގައިވާ  ،ޙައްޤުނުވާ ފައިސާއެއް ދޭންޖެހޭ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ

audi alteram partem  ްގެ މަބްދަޢު އާއި އެ މަބްދައުއަށް ބާރު ލިބޭގޮތަށ

                                                           
 ޤަޟިއްޔާ  A/27-SC/2015ދިވެހިާރްއޖޭގެ ސުްޕރީމް ކޯުޓގެ ނަްނބަރު   10
 )ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު( 13/2010ޤާނޫނު ނަންަބރު   11



2019/SC-A/86, 90  [2021] SC 68 

13 
 

ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލާ  12އަޙްމަދު ނާޝިދު ވ. މުޙައްމަދު މުޞްތަފާ ނިންމާފައިވާ 

 ހުށަހެޅި ސަބަބެވެ.ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނެ 

އެއް ގެ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ މައިގަނޑު ޠާހާ ރިޝީފް  ޙުސައިންމި ނުކުތާތަކުގެ ރައްދުގައި  .16

ކުރީ  ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކޯޓުގެ ނިންމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިވިލްއެއީ،  ( ނުކުތާއެވެ.01)

ކުރުމަށް އެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ނުކުތާތަކުގެ ތެރޭގައި  ކަމާއި، އިސްތިއުނާފުރިޝީފް ޠާހާ  ޙުސައިން

ދައުލަތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ނެތްކަމަށާއި، އިސްތިއުނާފީ ކޯޓަށް މައްސަލަ 

ހުށަހެޅުމާއި، ހުށަހެޅިފައިވާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ގޮތް ނިންމަންޖެހޭ ގޮތަކީ ކޮބައިކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ޤަޟިއްޔާގައި  13ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން  .އިބްރާހީމް ޖިހާދު ވގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ކުރެވިފައި ނުވާ ކަމެއްގެ މައްޗަށް ގޮތެއް ނިންމުމަކީ ކުރުން  ކަމާއި، އިސްތިއުނާފު ނޑައަޅާފައިވާކަ

 އެވެ.ހުއްދަވެގެންވާކަމެއް ނޫންކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާ

ޤަޟިއްޔާ، އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށްޓަކައި   HC-A/23/2016ނަންބަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ  .17

( ނުކުތާއެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ތިނެއް) 3ގެ ފަރާތުން ޠާހާ ޙުސައިން ރިޝީފް 

 14ހުށަހެޅާފައިވެއެވެ.

 ބެހޭ ޤަވާޢިދާ ފާއާދީފައިވަނީ ފުލުހުންގެ ވަޒީ  ޙުސައިން ރިޝީފް ޠާހާއަށް އަނބުރާ ވަޒީފާ 17.1

ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ތަށް ކަމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ އެއްގޮ

 ،ޤީޤީ މަފްހޫމާއި މަޤްޞަދާއި ޚިލާފަށްކަމަށާއިޙަ ގެ ވަނަ މާއްދާގެ )އ(  13ގެ ޤަވާޢިދު 

ހުން ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާގައި ޢާންމުކޮށް ޢަމަލުކުރާ އުސޫލާ، ސިވިލް ކޯޓުގައި ފުލު

                                                           
 ޤަޟިއްޔާ  A/02-SC/2010ދިވެހިާރްއޖޭގެ ސުްޕރީމް ކޯުޓގެ ނަްނބަރު   12
 ޤަޟިއްޔާ  L/91-SC/2019ަންނބަރު ސުްޕރީމް ކޯޓުގެ ދިވެހިާރއްޭޖގެ   13
ޙުަސއިން ރިޝީފް ޠާހާ ހުށަެހިޅ ގެ ގޮތުން ކުރުމު  ޤަޟިއްޔާ އިސްތިުއނާފު A/23-HC/2016މިއީ، ދިވެިހރާްއޭޖގެ ހައިކޯޓުގެ ަނންބަރު   14

 ޤަޟިއްޔާ( ަގއި ހުށަަހޅާަފއިވާ އިސްިތއުނާފީ ނުކުތާތަެކވެ.  SC-A/90/2019ިދވެިހރާްއޖޭގެ ސުޕްީރމް ކޯޓުގެ ނަްނބަރު އިސްިތއުނާފީ ަމްއސަލަިއގައި )
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ޤީޤަތްތަކަށް އެއްވެސް ވަރަކަށް ޙަހައިކޯޓާއި ދަށުކޯޓުގައި ފާހަގަކުރެވުނު  ،ހެކިބަހާއިދީފައިވާ 

 ވެ.ނުކުތާއެރިޢާޔަތްކުރުމެއް ނެތި ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ތާއިދުކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  17.2

2012/HC-A/85 ިމުސާރަ އާއި ޢިނާޔަތްތައް" ރައްދުކުރުމަށް  ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމުގައ"

ނަމަވެސް، އިސްތިއުނާފު މި ކުރެވޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާގައި  ފައިވާށްއަމުރުކޮ

ޕްރެކްޓިސް އެލަވަންސް ދޭންނުޖެހޭކަމަށް -ފް ޠާހާއަށް ނޮންޝީޙުސައިން ރި

ޙުކުމްތަކާ ގުޅިގެން ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ޢާންމު އުސޫލުތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ މި ބަވާތުގެ 

ކްޓިސް އެލަވަންސް ދެވޭ މަޤްޞަދު ނުބައިކޮށް ޕްރެ-ކުރުމެއް ނެތި، އަދި ނޮން ނަޒަރު

މި ކަމަކީ  ،ކަމުންސް ވަރަކަށް ބެލުމެއްނެތި ދޭހަކޮށް، ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތަށް އެއްވެ

 15މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް  .ވ މޫސާ ޤާސިމްދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ 

ވަނަ  68ގެ ޤަވާޢިދުބެހޭ ސޫލާއި ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޤަޟިއްޔާ

ހުންގެ އިދާރާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ފުލު ގެ ދަށުންމާއްދާ

 އުސޫލާ ޚިލާފަށް ނިންމާފައިވާ ށްފައިވާ ން ހުއްދަކޮއާމްދަނީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރު

 ވެ.ނުކުތާއެ ނިންމުމެއްކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ތާއިދުކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  17.3

2012/HC-A/85 " ިޚިދުމަތް މެދުކެނޑުނު ދުވަސްތައް ޚިދުމަތުގެ ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމުގައ

ގުނުމަށާއި މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ލިބުމުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި 

ގެ ރުކޮށްފައިވާއިރު، "ފުލުހުންގެ މަޤާމުއަމަ ޑުނު މުއްދަތު ގުޅުވައިދިނުމަށް"މެދުކެނ

" ގައި ޤަވާޢިދުބެހޭ ން ދިނުމާއި މަޤާމު ދަށްކުރުމާއި ޝަރަފުގެ ނިޝާ މާއިރުކުރިއެ

                                                           
 6އިސްެވދިޔަ ނޯޓު  15
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ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު ދުވަސްތައް  ޠާހާސައިން ރިޝީފް ކަނޑައަޅާފައިވާ  ގޮތުގެ މަތިން ޙު 

ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި ގުޅުވާލައި މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން މިހިނދާ ހަމައަށްވެސް 

 ވެ.ނުކުތާއެ ދީފައިނުވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި 

ރިޝީފް ޠާހާގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކަށް ރައްދުގެ ގޮތުގައި  ޙުސައިން .18

 ( ނުކުތާއެއް ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.3) ތިން  މައިގަނޑު

ޙުސައިން ރިޝީފް ޠާހާއަށް ވަޒީފާ ދިނުމުގެ އިޖުރާއަތު ދައުލަތުން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކަމަށް  18.1

 ؛ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ޙުސައިން ރިޝީފް ޠާހާއަކީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާގައި ދެމިހުރި  18.2

މުވައްޒަފެއްކަމަށާއި، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ހުއްދަ ނުހޯދައި އިތުރު އާމްދަނީއެއް 

ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގަވާއިދު ހުއްދަކުރާ ކަމެއްކަމުގައި  ހޯދުމަށް މަސައްކަތެއްކުރުމަކީ 

ނުވާތީ، ފުލުހުންގެ ވަޒިފާއާ ބެހޭ ގަވާއިދުން މަނާކޮށްފައިވާ ކަމެއް ފުލުހުންގެ ވަޒީފާގައި 

ހުރި މީހަކު ކުރުމަކީއެ އެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެ ފަރާތަށް ލިބެން އޮތް މާލީ މަންފައަކުން 

 އަދި ؛ ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާދެކޭ ކަމަށްއް ކަމަށް ކުރެވިދާނެ ކަމެއެ ފަރާތެއް މަޙްރޫމް 

އަހަރުވަންދެން ޚިދުމަތުގައި، ޢަމަލީ މަސައްކަތުގައި )ދޭއް(  2ޙުސައިން ރިޝީފް ޠާހާއަކީ  18.3

 އެ އަހަރު ވާންދެން ވަޒީފާގައި ދެމިހުރުމަކީ )ދޭއް(  2 ހުރި މީހެއްކަމަށް ބެލި ނަމަވެސް،

ފުލުހުންގެ  ،ފަރާތަށް އޮޓޮމެޓިކުން މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ލިބިގެންދާނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށާއި

ވަނަ މާއްދާގައި،  14ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދުގެ  1ގެ ޤަވާޢިދުވަޒީފާއާ ބެހޭ 

 ފުލުހަކަށް މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި ބަޔާންކުރާ ވަކި ޝަރުޠުތަކަކާއި އުސޫލުތަކެއް

ކަނޑައެޅިފައިވާއިރު، އެކަންކަން ފުރިހަމަ ނުވާ ފަރާތަކަށް، ހަމައެކަނި އެ ފަރާތުގެ ތަޢުލީމީ 
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ތް ޤާބިލުކަމާއި މަޤާމުގައި ހޭދަވީ މުއްދަތަށް ބަލައި، މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދެވޭނެ ހަމައެއް ނެ 

 ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.

 ން މައްސަލައިގައި ގޮތް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ކަންކަ 

 ޠާހާއަށް ކަމަކީ ޙުސައިން ރިޝީފްމި މައްސަލައިގައި ކޯޓުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ މައިގަނޑު  .19

މުގެ ކުރިއެރުން ޔަތްތަކާއި މަޤާ ޢިނާއޭނާގެ ވަޒީފާ އަނބުރާ ދިނުމާ ހަމައަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރާ އާއި 

ނާފީ ނުކުތާތަކާއި ފާއާ ގުޅިގެން ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤުތަކަކީ ކޮބައިކަމެވެ. މިގޮތުން، އިސްތިއު ފަދަ ވަޒީ

  HC-A/23/2016 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރުގުޅިގެން ގޮތް ކަނޑައަޅަންޖެހެނީ، 

 ޤަޟިއްޔާގައި:

 ޙުސައިން ރިޝީފް ޠާހާއަށް މުސާރަ އާއި ޢިނާޔަތްތައް ނަގައިދޭންޖެހޭ މުއްދަތު  19.1

އަށް ޙުސައިން ރިޝީފް ޠާހާ އަދި ، ނުވަތަ ނޫންކަން އަޅާފައިވަނީ ރަނގަޅަށްކަންކަނޑަ

ގައި އޭނާ ބަނގުރާ ގެންގުޅުމުގެ ތުހުމަތު  މުސާރަ އާއި ޢިނާޔަތްތައް ނަގައިދޭންޖެހޭނީ،

 ހައްޔަރުކުރެވުނު ދުވަހާ ހަމައަށްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން؛

ޙުސައިން ރިޝީފް ޠާހާއަށް  16ޤަޟިއްޔާގައި  A/85-HC/2012ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  19.2

 އިސްތިއުނާފު "މުސާރަ އާއި ޢިނާޔަތްތައް" ރައްދުކުރުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަމަވެސް، 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާގައި ޙުސައިން ރިޝީފް ޠާހާއަށް ކޮށްފައިވާ 

                                                           
ށްކަމަށްބުެނ، އޭާނގެ ިސވިލް ފުލުހުންގެ ަވޒީފާއާ ބެހޭ ޤަވާިޢދާ ޚިލާފަ  އިޤާޫނނުައސާީސއާ ވަޒީާފިއން ވަކިކޮށްފަިއވަނީ މިއީ ުޙސައިން ރިޝީފް ޠާހާ   16

އެޓަރނީ ޖެެނރަލްެގ މުމަށް ޤަިޟއްޔާެއވެ. ަހއިކޯޓުގެ މި ިނން ަހިއކޯޓުގެ ިއސްތިުއނާފު ކުރުމުން ިހންގާަފިއވާ ިދވެހިާރްއޖޭގެ ދަުޢވާކުރި ކޯޓުގައި 
  .ތާީއދުޮކށްފައެވެ ވަނީއިން ( ޤަޟިއްޔާ A/27-SC/2012ސުޕްީރމް ކޯޓުގެ ނަންަބރު ) އޮފީސް ވ. ޙުަސއިން ިރޝީފް ޠާހާ

ޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑު ވ. މޯލްިޑްވސް އެައރސުޕްީރމް ކޯޓުން ވަޒީފާާއގުޅޭ މަްއސަލަތަކުގައި ަބދަލު ނަަގިއދިނުާމުގޅޭ ގޮތުްނ މިހާރު ޢަމަލުކުރަނީ 
ލީ ަވޙީުދ ވ. މިނިސްްޓރީ އޮފް ޑިފެންްސ ޢަ ،ާއއި  (ޤަޟިއްޔާ A/36-SC/2019ރީމް ކޯޓުެގ ނަްނބަރު ިދވެިހރާްއޖޭގެ ސުޕް )  އަސްާފޤު ވަީޙދު

  ނަޒީފް ވ. ސިވިލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން ުޙސަިއން ،އާއި (ޤަިޟއްޔާ A/27-SC/2019ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ) އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިުއރިޓީ
އެޓަރނީ އިކަން ފާަހގަކުަރެމވެ. އެހެްނނަަމވެްސ، ގައި ކަނަޑއަޅާަފިއވާ އުސޫލުތަކުގެ އަލީގަ  (ޤަޟިއްޔާ A/22-SC/2019ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ަނންަބރު )

( ގެ ޙުކުމް ެއގޮުތގައި ެދިމއޮތަތީ، ިމ ޤަޟިއްޔާ A/27-SC/2012ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަްނބަުރ ) ޖެނެރަްލގެ އޮީފސް ވ. ޙުަސއިން ިރޝީފް ޠާހާ
 ޠުީބޤު ކުރެވޭނެަކމުަގއި ުނދެކެެމވެ.މަްއސަލަިއގައި އެ އުސޫލުަތއް ތަ
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މޫސާ ޤާސިމް ޕްރެކްޓިސް އެލަވަންސް ދޭންނުޖެހޭކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ހައިކޯޓުގެ -ނޮން

ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލާއި  17ވ. މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް 

  ؛ނުވަތަ ނޫންކަން ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށްކަން 68ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 

މުގައި "ޚިދުމަތް މެދުކެނޑުނު ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކު HC-A/85/2012ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  19.3

ބުމުގައި ލި ދުވަސްތައް ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި ގުނުމަށާއި މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން 

އިވާ ރުކޮށްފަކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް މެދުކެނޑުނު މުއްދަތު ގުޅުވައިދިނުމަށް" އަމު

ގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު ދުވަސްތައް ޚިދުމަތު  ޠާހާ ޙުސައިން ރިޝީފް  ،ނަމަވެސް

ވާއިދާއި ގަ މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި ގުޅުވާލައި މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދީފައިނުވަނީ ޤާނޫނާއި 

  އަދިން؛ ން ނުވަތަ ނޫންކަ ޚިލާފަށްކަ 

ސިވިލް ކޯޓުން ޙުކުމަށް ވާސިލުވުމުގައި ބުރަވެފައިވާ ޙަޤީޤަތްތަކަކީ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައިވެސް  19.4

ވަނަ މާއްދާގެ  42ގޮތަށް ހުރި ޙަޤީޤަތްތަކެއްތޯ ބަލާފައި ނުވުމުން ޤާނޫނުއަސާސީގެ އެ

އަޙްމަދު ނާޝިދު ވ.  ،ގެ މަބްދަޢު އާއި audi alteram partem)ށ( އާއި، 

 ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލާ ޚިލާފުވެފައިވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން.  18މުޙައްމަދު މުޞްތަފާ 

 މުއްދަތު  ދީފައިވާ އި ނަގަ ޔަތްތައް ޢިނާ  މުސާރައާ 

ދީފައިވާ މުއްދަތާމެދު އުފެދިފައިވާ އިޔަތްތައް ނަގަޢިނާ އިޙުސައިން ރިޝީފް ޠާހާއަށް މުސާރައާ .20

ތަކީ އޭނާއަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާ އަނބުރާ ދިން ދުވަހާއި ގޮތާމެދު ޚުޞޫމާ

ޙުސައިން ރިޝީފް ޠާހާ ދެކޭ ގޮތުގައި، މާތެކެވެ. ޚުޞޫއުފެދިފައިވާ ޚިލާފަކުން އުފަންވެފައިވާ 

ޤަޟިއްޔާގައި އޭނާއަށް ވަޒީފާ އަނބުރާ   HC-A/23/2016ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

                                                           
 6އިސްެވދިޔަ ނޯޓު  17
 ޤަޟިއްޔާ  A/02-SC/2010ދިވެހިާރްއޖޭގެ ސުްޕރީމް ކޯުޓގެ ނަްނބަރު   18
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ހައިކޯޓުގެ  ނުކުތާގައި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން މި ރަނގަޅަކަށް ނޫނެވެ.  ވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ދީފައި

ޙުސައިން ރިޝީފް ޠާހާއަށް މުސާރަ އާިއ ން ރަނގަޅުކަމުގައި ބުނެފައިވާ ނަމަވެސް، ނިންމު

އޭނާގެ މައްޗަށް ބަނގުރާ ގެންގުޅުމުގެ ތުހުމަތުކުރެވި، އޭނާ  ޢިނާޔަތްތައް ނަގައިދޭންޖެހޭނީ،

 ހައްޔަރުކުރެވުނު ދުވަހާ ހަމައަށްކަމުގައިވެސް ދައުލަތުން ބުނެއެވެ. 

ބަނގުރާ ގެންގުޅުމުގެ  ށް މުސާރަ އާއި ޢިނާޔަތްތައް ނަގައިދޭންޖެހޭނީޙުސައިން ރިޝީފް ޠާހާއަ .21

ތުހުމަތުގައި އޭނާ ހައްޔަރުުކރެވުނު ދުވަހާ ހަމައަށްކަމުގައި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ބުނާ ނަމަވެސް، 

ޙުސައިން ރިޝީފް ޠާހާއަށް މުސާރަ އާއި ޢިނާޔަތްތައް ނަގައިދޭންޖެހޭ މުއްދަތު ސިވިލް ކޯޓުން 

މުގައި ދައުލަތުން މުއްދަތު ހިސާބު ކުރާ ގޮތް ނޫން އެހެން ގޮތަކަށް އެ ކޯޓުން ކަނޑައެޅު

 ތާއެއް(ކުޤަޟިއްޔާއާ ގުޅޭ އެހެންވެސް ނު ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އެ ނުކުތާ )އަދި އެ 19ނިންމުމުން،

 ކޮށްފައި ނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން، ހައިކޯޓުން ބެލި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު

އިސްތިއުނާފީ މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ކުރުމުގައި، އެ ނުކުތާގެ 

 20މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ގޮތެއް ކަނޑައެޅޭނެ ކަމުގައި ނުދެކެމެވެ.

ގޮތާމެދު ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ދީފައިވާ ޒީފާޙުސައިން ރިޝީފް ޠާހާއަށް ވަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު .22

ކޯޓުން  ލާއިރު، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޙުކުމާއެއްގޮތަށް އޭނާއަށް ވަޒީފާ ދީފައިވާކަމަށް އެކަންކަމަށް ބަ 

  21ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ. ކަނޑައަޅާފައިވަނީ އަންނަނިވި

ކަން  އެވަޒީފާ ދޭނީ ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގައި  13ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިދުގެ  22.1

 ؛ފައި އޮތުންބަޔާންކޮށް ބަޔާންކޮށް މުވައްޒަފަށް ފޮނުވާ ލިޔުމަކުން ނުވަތަ ޗިޓަކުން ކަމަށް 

                                                           
 ޤަޟިއްޔާ  C/2014-Cv/2136ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންަބރު   19
 ވަނަ މާްއާދގެ )ރ(.  33ަވނަ މާްއދާގެ )ހ( އަފި  16)ދިވެިހރާްއޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު( ގެ  2010/22ނަންަބރު ޤާނޫނު   20
ވަަނ  3ޕޯޓުގެ ފާަހގަކުރެވުނު ނުކުތާތަުކގެ ޤަޟިއްޔާގެ ަޝރީޢަތް ނިމުުނގޮުތގެ ރި A/23-HC/2016 ދިވެހިާރއްޭޖގެ ހައިކޯުޓގެ ނަންަބރު  21

 ނަންަބރުގެ )ނ(. 
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ޤަޟިއްޔާގެ  22އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޙުސައިން ރިޝީފް ޠާހާ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ  22.2

ގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ  2014ޖޫން  11ގައި ކުރުމުން،  2014ޖޫން  2ޙުކުމް 

ޙުކުމާ އެއްގޮތަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް )ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިއިރު 

ނިކުތުމަށް ޙުސައިން ރިޝީފް ޠާހާއަށް ލިޔުމުން ވަޒީފާއަށް ހުރި މަޤާމުގައި( 

 ؛ންއަންގާފައިވު 

ކޮށް ބުނެވުނު ވަޒީފާއަށް ނިކުތުމަށް އެންގި ލިޔުމުގައި ޙުސައިން ރިޝީފް ޠާހާ ސޮއި 22.3

 ؛އިނގިލީގެ ނިޝާން ޖަހާފައިވުން

ޔުން" ޙުސައިން ރިޝީފް ޠާހާއަށް "މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާދިންކަމުގެ ލި 22.4

ލިޔުން  ން، އެރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ވުމު  މިނިސްޓަރު އެއިރުނުވަނީ  ޙަވާލުކުރެވިފައި އެއިރު

 ؛ރުމަށް ވަގުތު ނަގާނެތީ ކަމުގައިވުންހަދާފައި ސޮއިކު

ރވިސްގެ ރާއްޖެ އައުމުން ޙުސައިން ރިޝީފް ޠާހާއަށް "މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަ މިނިސްޓަރު 22.5

 ، އެ ތައްޔާރުކޮށް ޙުސައިން ރިޝީފް ޠާހާއަށް އެންގުމުންދިންކަމުގެ ލިޔުން"  ވަޒީފާ

 އި އޭނާ ހަވާލުނުވިކަން ހެކިންގެ ބަހުން އެނގެން އޮތުން، މިއެވެ.ލިޔުމާ

ގެ ފަރާތުން ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައި ކަނޑައެޅުން ރަނގަޅު ނޫންކަމަށް ޙުސައިން ރިޝީފް ޠާހާ .23

ބުނަނީ، އެ އެންގުމަކީ އޭނާގެ ވަޒީފާ އަނބުރާ ދިނުމަށް ހައިކޯޓުން ކުރި ޙުކުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން 

މުން، ޙުކުމާއި ގުޅިގެން ޙުސައިން ރިޝީފް ޠާހާއަށް ވަޒީފާ ދިނުމަށް ފުލުހުންގެ ވެރިން ތާއީދުކުރު

ނިންމުމަށްފަހު، ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށްދާ ކަމުގައި އެންގުމުގެ ގޮތުން ދީފައިވާ 

އެކަންކަން އޭނާއަށް ލިޔުމެއް ކަމަށާއި، އެ ދުވަހު އޭނާ ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުކުރުމަށްފަހުގައި 

                                                           
 3އިސްެވދިޔަ ނޯޓު  22
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އަންގާފައިވާ ނަމަވެސް، ދަށުކޯޓުގައި ހެކިބަސް ދިން ފުލުހުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ފަދައިން، ފުލުހުންނަށް 

ވަޒީފާ ދިނުމުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތު އެދުވަހު ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާކަމަށެވެ. އަދި، 

ދިންކަމުގެ ލިޔުން"   ސަރވިސްގެ ވަޒީފާމިނިސްޓަރު ސޮއިކޮށްފައިވާ "މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް

ގައި ޙުސައިން ރިޝީފް ޠާހާއަށް ވަޒީފާ ދީފިކަމުގައި  2014ޖޫން  11ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ، 

ދިންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ލިޔުމުގައި ސޮއިކޮށްފައި އޮންނަނީ ވަޒީފާ  ވެސް، އެމަ ނަވީ ބަޔާންކޮށްފައި 

  23ފަހުންކަމަށެވެ.)ފަނަރަ( ދުވަސް  15ތާރީޚުގެ 

ކުރެވޭ ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ  އިސްތިއުނާފު .24

ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގައި ވަޒީފާ ދޭންވާނީ )އަދި ވަޒީފާ ބަދަލުކުރަންވާނީ ނުވަތަ  13ގެ ޤަވާޢިދު 

ޒަފަށް ފޮނުވާ ލިޔުމަކުން ނުވަތަ ޗިޓަކުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަންވާނީ( އެކަން ބަޔާންކޮށް މުވައް

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި  55 24ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގެ  ،ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ހަމަ އެއާއެކު

ދިނުމާއި މަޤާމު  ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފުލުހުންނަށް ވަޒީފާ މި ޤާނޫނުގެ"

ކުރިއެރުން ދިނުމާއި، މަޤާމު ދަށްކުރުމާއި މިކަންކަން ކުރާނީ ޤާނޫނުގައިވާ ޙަވާލުކުރުމާއި، މަޤާމުގެ 

 " މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ގޮތުގެމަތިން މިނިސްޓަރެވެ 

ދީފައިވަނީ  އެހެންކަމުން، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޙުކުމާއި ގުޅިގެން ޙުސައިން ރިޝީފް ޠާހާއަށް ވަޒީފާ .25

ދައިން ނގަޅަށްކަން ނުވަތަ ޙުސައިން ރިޝީފް ޠާހާ ބުނާފަދައުލަތުން ބަޔާންކުރާ ފަދައިން ރަ

 އިޖުރާއަތާއި ޚިލާފަށް ކަމުގެ މައްޗަށް ބަލާލާނަމެވެ.

                                                           
ފު ކުުރުމގެ ގޮުތން ޙުަސއިން ރިޝީފް ާޠާހ ިއސްިތއުނާ ޤަިޟއްޔާ A/23-HC/2016 ަހއިކޯޓުގެ ަނންަބރުސުްޕރީމް ކޯުޓގައި ދިވެިހރާްއޖޭެގ   23

 އަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންކަން.  7.1.7އިން  7.1.1ހުށަހަޅާަފއިވާ އިސްިތއުނާފު ފޯުމގެ 
 ()ފުލުހުންގެ ާޤނޫނު 2008/05ޤާނޫނު ނަންަބރު   24
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ޤާނޫނުން މަތިކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި  ފުލުހުންގެ ޤާނޫނަށް ބެލުމުން، މިނިސްޓަރަށް އެ .26

އަދި  25ން ހިމެނޭކަން އެނގެން އޮވެއެވެ.މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިދު ހެދު

ގަވާއިދުގައިވާ އަދި  26،ޑައަޅައި ހަމަޖައްސާނީއެ ޤާނޫނުގައި ފުލުހުންގެ މަޤާމުތަކާއި ރޭންކުތައް ކަނ

ރުން މަޤާމު ޙަވާލުކުރުމާއި، މަޤާމުގެ ކުރިއެ)އަދި  ދިނުމުގެ ތިން ފުލުހުންނަށް ވަޒީފާގޮތުގެމަ 

ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މިނިސްޓަރު ކަމުގައި ކަންކަން ކުރާނީ ޤާނޫނު  ދިނުމާއި، މަޤާމު ދަށްކުރުމުގެ(

މަކުން ނޫން ގު ސޮއިކޮށް އަންގާ އެން އެހެންކަމުގައިވާނަމަ، މިނިސްޓަރު  27ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

 ގޮތަކަށް މީހަކަށް ފުލުހުންގެ ވަޒީފާ ދެވިދާނެތޯއެވެ؟ 

 މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމާއި، މަޤާމު ދަށްކުރުމުގެ(ވަޒީފާ ދިނުމުގެ )އަދި މަޤާމު ޙަވާލުކުރުމާއި،  .27

ކުރުމުގައި ކަން ކުރަންޖެހޭނީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައިވާ  މިނިސްޓަރު ކަންކަން 

ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިދަށް ބަލާއިރު، މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހޯދުމާއި ވަޒީފާ  28ނެވެ.ގޮތުގެމަތިން 

 30ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޮވުމާއި، 29ލުކުރުމާއި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ކަންކަމާއި،ދިނުމާއި ވަޒީފާ ބަދަ 

ނާފައިވާކަން ހިމަ 32ދިނުމާ ގުޅޭ ކަންކަން  ވަޒީފާ  31ވަޒީފާ ދިނުމުގެ ކުރިން ކުރެވޭ ކަންކަމާއި،

މެނޭ ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިދުގެ އެއްވަނަ ބާބުގައި ހި އެހެންނަމަވެސް، އެނގެން އޮވެއެވެ. 

އެ މާއްދާތަކުގައި ހަވާލާދެނީ ޖުމްލަގޮތެއްގައި ފުލުހުންގެ ވަޒީފާ ދިނުމާގުޅޭ މާއްދާތަކަށް ބެލުމުން، 

ކުގެ އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާ ދިނުމުގައި އަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތްކަން، އެ މާއްދާތަ  ވަޒީފާއަށް 

މާއްދާތައް އެކުއެކީ ކިޔުމުން އެ ރުތައް ވަކިވަކިން ކިޔުމުގެ ބަދަލުގައި މުޅި މާއްދާ އެއްކޮށް، އަދި އަކު

                                                           
 .4( ގެ ވަނަ މާްއާދގެ )ނ 17)ފުލުހުންގެ ާޤނޫނު( ގެ  2008/05ޤާނޫނު ނަންަބރު   25
 .ހ(ވަނަ މާްއާދގެ ) 55 )ފުލުހުންގެ ާޤނޫނު( ގެ 2008/05ޤާނޫނު ނަންަބރު   26
 .ށ(ވަނަ މާްއާދގެ ) 55ާޤނޫނު( ގެ  )ފުލުހުންގެ 2008/05ޤާނޫނު ނަންަބރު   27
 އބމ  28
 ވަނަ މާއްދާ. 13)ވަޒީފާއާބެހޭ ގަާވިއދު( ގެ  MPS-4/2009-1ޤަވާޢިދު ަނންަބރު   29
 ވަނަ މާއްދާ. 14)ވަޒީފާއާބެހޭ ގަާވިއދު( ގެ  MPS-4/2009-1ޤަވާޢިދު ަނންަބރު   30
 ވަނަ މާއްދާ. 16)ވަޒީފާއާބެހޭ ގަާވިއދު( ގެ  MPS-4/2009-1ޤަވާޢިދު ަނންަބރު   31
 ވަނަ މާއްދާ. 17)ވަޒީފާއާބެހޭ ގަާވިއދު( ގެ  MPS-4/2009-1ޤަވާޢިދު ަނންަބރު   32
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އަދި އެ ގަވާއިދުގައި، ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށްފަހު، ވަޒީފާ އަނބުރާ  33އެނގެން އޮވެއެވެ.

ންޖެހޭ ގޮތެއް ބަޔާންކޮށްފައި ދިނުމަށް ކޯޓުން އަންގާ ފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާ ދިނުމުގައި އަމަލުކުރަ

 ނުވާކަން ފާހަގަވެއެވެ. 

އަނބުރާ  ވަޒީފާ ކަށްފުލުހަ އަމުރުކުރުމުންވަޒީފާ އަނބުރާ ދިނުމަށް ކޯޓުން އެމީހަކަށް އެހެންކަމުން،  .28

ކަމުގެ ވަތަ ނޫންލިޔުމެއް ދިނުމުންކަން ނު މިނިސްޓަރު ސޮއިކުރާ ވަޒީފާދިން ކަމުގައި އަންގާ  ،ލިބޭނީ

 ބަލާއިރު:މައްޗަށް 

ދިނުމުގެ )އަދި މަޤާމު  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ވަޒީފާ 55ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގެ  28.1

މިނިސްޓަރު ޙަވާލުކުރުމާއި، މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމާއި، މަޤާމު ދަށްކުރުމުގެ( ކަންކަން 

ކަމުގައި ކުރާނީ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަދި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން 

 34ންކޮށްފައިވާކަމާއި؛ބަޔާ

އަދި ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިދުގައި ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއިން ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގައި  28.2

އަންގައިފިނަމަ، އެފަދަ ފަރާތަކަށް  ވަޒީފާ އަނބުރާ ދިނުމަށް ކޯޓުން ވަކިކުރެވޭ މީހަކަށް

 35އި؛ގޮތުން އެއްވެސް މާއްދާއެއް ހިމަނާފައި ނުވާކަމާ ވަޒީފާ ދިނުމާގުޅޭ

                                                           
، ލާނު ުކރުާމއިޢުވަަނ މާްއދާގެ )ށ( ގައި ވަޒީާފއަށް މީހުން ހޯދުމަށް އި 13)ވަޒީފާާއބެހޭ ގަާވއިދު( ގެ  MPS-4/2009-1ޤަވާޢިުދ ނަްނބަރު   33

ކިން ބަްއދަލުކޮށް އިންަޓވިއުުކރުާމިއ )ކ( ގައި ވަޒީާފއަށް ެއދިަފއިވާ މީހުންނާ ވަ އެ މާްއާދގެ )ރ( ަގއި ލިޔުމުން ަވޒީފާައށް އެދި ހުށަެހޅުާމއި، އެ މާްއާދގެ
ދި ވަޒީފާ ަބދަލުކުެރވޭނީ ލިޔުުމން މަާޤމަށް އެްނމެ އެކަީށގެްނވާ ީމހަކު ހޮުވމާއި، އެާމއްާދގެ )އ( ގައި ވަޒީފާ ދިުނމުަގއާއި ވަޒީާފއިން ވަކިކުރުުމަގއި އަ 

ދޭެނގޮތް ިހމަނާަފއިވާަކމާިއ؛ ވަނަ ާމްއދާަގއި ވަޒީާފއަށް ދިވެިހން ޮހވުާމއި ިބޭދސީްނގެ ިޚދުމަްތ ހޯ 14އެ ަގވާިއދުގެ  ކަމުަގއި ހިަމނާފަިއވާކަާމއި؛
ރުތު ފުރިހަަމވާ މީުހންާނ ޝަވަނަ މާްއާދގެ )ހ( ގަިއ ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހާނެ ތަނާ ގުޭޅގޮުތން، އަދި އެާމއްާދގެ )ށ( ގައި ަވޒީފާެގ  16ގަާވިއދުގެ 

ވޭ މީހުްނގެ ކުޑަކަުމދާ ތަކެތި ިޅގެން މޯލްިޑްވސް ޕޮލިސް ސަރިވްސއިން ކުރަްނޖެހޭ ކަންކަން ބަާޔންކޮށްފަިއވާކަާމއި، ާމއްާދގެ )ނ( ގައި ވަޒީާފއަށް ހޮގު
ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(  17 ޓެސްޓުކުރުމާ ުގޅޭގޮުތން އަދި )ރ( ަގއި އިނގިީލގެ ނިޝާންެނުގމާއި ކުށުގެ ރިކޯޑު ބެލުން ހިމަނާަފއިވާަކމާިއ؛ ގަާވިއދުގެ

 ީމހުންގެ އާއިލާ ރަިޖސްޓްރީުކރުާމ ގައި ވަޒީާފއަށް މީހުން ހޮުވމުަގއި ަނތީޖާ ނެރެވޭ މީުހންނަށް އިސަކްނަ ދިުނމާިއ، އެ ާމއްާދގެ )ށ( ގައި ވަޒީާފއަށް ޮހވޭ
 ބެހޭޮގތުން އޮތްކަން ފާަހަގވެެއވެ.

 ވަނަ މާއްާދގެ )އ(. 13)ވަޒީފާއާބެހޭ ގަާވިއދު( ގެ  MPS-4/2009-1ޤަވާޢިދު ަނންަބރު   34
 34 އިސްވެ ދިޔަ ނޯޓު  35
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ދިނުމުގެ ކަންކަން ކުރާނީ މިނިސްޓަރު ކަމުގައި ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގައި  ފުލުހުންނަށް ވަޒީފާ 28.3

ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމަކުން، ކޯޓަކުން ފުލުހެއްގެ ވަޒީފާއާއި ގުޅިގެން ނިންމާ ނިންމުމަކާއި 

ނޫނުން މިނިސްޓަރަށް ޚިލާފަށް އިތުރު އެހެންގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ބާރު ޤާ

 36؛ލިބިނުދޭކަމާއި

އްސަސާގެ ކުރުމަކީ މިނިސްޓަރު އަދި ފުލުހުންގެ މުއަ ކޯޓުން ނިންމާ ނިންމުން ތަންފީޒު 28.4

ކަމާއި، އެފަދަ ނިންމުމެއް ތަންފީޒު ނުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރެއް އަދި މައްޗަށް ލާޒިމު ކަމެއް

 37ބާރެއް އެއިން ފަރާތަކަށް ލިބިގެން ނުވާކަން؛

ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން ކޯޓަކުން ވަޒީފާ އަނބުރާ އެނގެން އޮންނާތީ، 

ފަރާތްތަކަށް އަލުން ވަޒީފާ ދިނުމުގައި، މިނިސްޓަރުގެ ދައުރެއް އޮންނަންޖެހޭ  އަމުރުކުރާދިނުމަށް 

  38ކަމަށް ނުދެކެމެވެ.

އަށް ވަޒީފާއަށް ނިކުތުމަށް ވަނަ ދުވަހު ޙުސައިން ރިޝީފް ޠާހާ 2014ޖޫން  11 މިހެންކަމުން، .29

ނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަންގަ ޙުސައިން ރިޝީފް ޠާހާއަށް ވަޒީފާއަށް ނިކުތުމަށް އެންގި އެންގުމުގައި، 

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިއިރު ހުރި މަޤާމުގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް އޭނާ ކުމާ އެއްގޮތަށް ޙުސުޕްރީމް ކޯޓުގެ 

                                                           
ތަކަށް ދޭހަުނވާހާިހނދަުކ، ކަނޑަެއިޅގެން އެެހންގޮވަނަ މާއްދާަގއި  12)ދމާނަުކރުުމގެ ހަމަތައް ބަާޔންކުރާ ޤާޫނނު( ގެ  2011/4ޤާނޫނު ނަންބަރު   36
ވާލުމަކީ، ޤާޫނނަކުްނ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަުކގެ ާބރު ކަނޑު  ހިމަނާަފިއވާިއރު، އެ ާމްއދާެގ )ނ( ގައި "ނޫނު މާނަކުުރުމގައި ަޤބޫލުކުރެޭވނެ ހަމަތައްޤާ

 " މިަފދައިން އޮެވެއވެ. ކުރާނެކަެމއް ނޫންކަުމަގއި ބެލުން
 ޢަމަލުކުރުން  ުމމަކަށްނިން ނިންމާ ވަނަ މާއްާދަގއި އޮންަނނީ "ކޯޓަކުން 77)ދިވެިހރާްއޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ާޤނޫނު( ގެ  2010/22ޤާނޫނު ނަްނބަރު   37

 ހިންގާ  ެވރިކަން ކީނިންމުމަ ކޯޓެއްގެ  ކޮންމެ ހިނދަކު ނާންގާހާ ކޯޓަކުން އިސްތިުޢނާފުކުރާ މަްއސަލަެއއް އެ ނުވަތަ ކޯޓަކުން އެ ފަސްކުރުަމށް
ިތބިމީހުްނނާިއ، ދައުލަުތެގ  ުމސްަތޤިއްލު ަމޤާމުތަުކގައިާނއި، ބާރުން ާޤއިމުުކރުުމގެ  ިއންޞާފު ޢަދުލު މަޖިލީުހްނނާއި، ަރއްޔިތުްނގެ ފަރާތުންާނއި،

ވާ ސަާލމަތީ ިޚދުމަްތތަކުންާނިއ މުައއްަސސާތަކުންާނއި، ދައުލަުތގެ މަާޤމުތަކާ ހަވާުލވެިތބި މީުހންނާިއ، ސިަފިއންނާއި ފުލުހުްނގެ މައްޗަށް އެކުލެިވގެން 
 ." މިަފަދއިންެނެވ.ކެވެއެންެމހާ ރައްޔިުތން އެ ަމއްޗަށް ތަާބުވން ލާޒިމު ނިންުމމެ

އަޙްމަދު މުސްިލްމ  8617ނު ދަފްަތރު ނަންަބރު ރުކުެރވުހާޒިއްޔާ ހިންުގމުަގއި އެޯކޓަށް ޤަޟި C/2014-Cv/2136ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަްނބަރު   38
ޒީފާ ދިުނމުަގއި ވަފުލުހުންގެ ައށް(  69އިން  65( ގެ ފަރާުތން ބަާޔންކޮށްފަިއވަނީ )ބުެނުވނު ރިޕޯޓުެގ ސަފުހާ A082720)ދ.ރ. ކާޑު ަނންަބރު 

 ޢަމަލީ ގޮތުން ކަން ކުރާ ޮގތްކަން ފާހަަގވެެއވެ.
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އަދި ފުލުހުންގެ  39މަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމުން،ކަ  ގެ ގޮތުންސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ނުކުތުމު 

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށްފަހު އަލުން ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތްތަކާމެދު އަމަލުކުރާނެ އިޖުރާއަތެއް ފުލުހުންގެ 

ޤާނޫނުގައާއި ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނެތުމުން، ޙުސައިން ރިޝީފް 

ގައި އެންގި އެންގުމަކީ، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުމާ  2014ޖޫން  11ނިކުތުމަށް ޠާހާއަށް ވަޒީފާއަށް 

ޙުސައިން ރިޝީފް އަދި އެފަދައިން އެއްގޮތަށް އޭނާ ވަޒީފާއަށް އިއާދަކުރުން ކަމުގައި ދެކެމެވެ. 

ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގެ  13ޠާހާއަށް އަނބުރާ ވަޒީފާ ދިނުމަކީ ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 

 ހަޤީޤީ މަފްހޫމާއި މަޤްޞަދާއި ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމުގައި ނުދެކެމެވެ.

ހެނީ )އޭނާއާ ޔަތްތައް ނަގާދޭން ޖެ ޢިނާއެހެންކަމާއެކު، ޙުސައިން ރިޝީފް ޠާހާއަށް މުސާރައާ އަދި  .30

 މްބަރު ޓެސެޕް 14މެދު ކުރެވުނު ތުހުމަތަކާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ދުވަސް ކަމުގައިވާ( 

ވަހާ ދު 2014ޖޫން  11އިން ފެށިގެން، އޭނާއަށް އަލުން ވަޒީފާ ދިން ދުވަސް ކަމުގައިވާ  2010

 ހަމައަށް ކަމުގައި ދެކެމެވެ.

 ޕްރެކްޓިސް އެލަވަންސް -ނޮން 

"މުސާރަ އާއި ޢިނާޔަތްތައް" ރައްދުކުރުމަށް  ގެ ވަޒީފާ އަނބުރާ ދިނުމަށާއިޙުސައިން ރިޝީފް ޠާހާ .31

އިސްތިއުނާފު މި ކުރެވޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާގައި  40ނަމަވެސް،ފައިވާ ޙުކުމްކޮށް

ޕްރެކްޓިސް އެލަވަންސް ދޭންނުޖެހޭކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ -ޙުސައިން ރިޝީފް ޠާހާއަށް ނޮން

ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ  41މޫސާ ޤާސިމް ވ. މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް ހައިކޯޓުގެ 

                                                           
ވަނަ ާމއްާދގެ )ނ(  3ުކެރވުނު ނުކުތާަތކުގެ ޤަޟިއްޔާ ިނމުުނގޮތުެގ ރިޕޯުޓގެ ފާހަގަ A/23-HC/2016ދިެވހިާރއްޭޖގެ ަހއިކޯޓުގެ ަނންަބރު   39

ނު ސިވިލް ކޯުޓގެ ޤަިޟއްޔާ ނިުމނުގޮުތގެ ރިޕޯޓުެގ އާ ގުިޅގެން ުހސަހަޅާަފިއވާ، ބުެނބުޤަޟިއްޔާ  Cv-C/2014/2136އަދި ސިވިލް ކޯުޓގެ ނަްނބަރު 
  "އެންުގން".ގެ 2014ޖޫން  11ގައި ހިމަނާަފިއވާ، ޗީފް ސުޕްރިންޓެްނޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް ުމޙަްއމަދު ަޖމްީޝދު ސޮއިކޮށްަފިއވާ  86ސަފުހާ 

  އޮފީްސ ވ. ޙުސައިން ރިޝީފް ޠާހާ އެަޓރނީ ޖެނެރަްލގެޤަޟިއްޔާ )ހައިކޯޓުގެ މި ނިންމުމަށް  A/85-HC/2012ހައިކޯޓުގެ ނަންަބރު   40
 (.ވަނީ ތާީއދުޮކށްފައެވެއިން ޤަޟިއްޔާ(  SC-A/27/2012ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ަނންަބރު )

 6އިްސވެދިޔަ ނޯޓު  41
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މަށް ޙުސައިން ރިޝީފް ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށްކަ  68ގެ ޤަވާޢިދު ލުހުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ އުސޫލާއި ފު

ވަޒީފާގައި ދެމިހުރުމުގެ ސަބަބުން ދޭ ކީ ލަވަންސަ ޕްރެކްޓިސް އެ-ނޮން މިގޮތުން، 42ޠާހާ ބުނެއެވެ.

މަސައްކަތުގެ މަސައްކަތަށް ނިކުތުމުން ނުވަތަ ކުރާ އެލަވަންސެއް ކަމުގައިވާތީއާއި، އެ އެލަވަންސަކީ 

 ،ސަބަބުން ނުވަތަ މަސައްކަތުގައި ހޭދަކުރާ ވަގުތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ދެވޭ އެލަވަންސެއް ކަމަށް ނުވާތީ

 ޕްރެކްޓިސް އެލަވަންސް ލިބިދެވޭންޖެހޭ ކަމުގައި ޙުސައިން ރިޝީފް ޠާހާ ބުނެއެވެ.-އޭނާއަށް ނޮން

ވަޒީފާއަށް  ޤަޟިއްޔާގައި 43މޫސާ ޤާސިމް ވ. މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް ހައިކޯޓުގެ  .32

ފައިސާއާއި ނަގައި ނުދެވޭނެ ފައިސާއަކީ ކޮބައިކަން ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ. ދެވޭނެ ގައިއިއާދަކުރާއިރު ނަ

އެގޮތުން ލިބިދޭންޖެހެނީ މުވައްޒަފު ވަޒީފާގައި ދެމިހުރުމުގެ ސަބަބުން ދެވޭ އެލަވަންސްއާއި 

( 2( މުވައްޒަފު ވަޒީފާއަށް ނިކުންނަ ދުވަސްތަކުގެ މައްޗަށް، ނުވަތަ )1) ؛ޔަތްތައް ކަމަށާއިޢިނާ

( މުވައްޒަފު ވަޒީފާއަށް ނިކުމެ 3މުވައްޒަފު ވަޒީފާއަށް ނިކުމެ ކުރާ މަސައްކަތުގެ މައްޗަށް، ނުވަތަ )

އެއް ބިނާވާ އެލަވަންސްތަކަކީ ލިބިދޭންޖެހޭ ފައިސާ ކުރާ މަސައްކަތުގައި ހޭދަކުރާ ވަގުތުގެ މައްޗަށް

  44ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.އެ ޤަޟިއްޔާގައި ނޫންކަމުގައި 

ފުންނަށް ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިދަށް ބަލާއިރު، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަ .33

 45ގެ ލަފާގެ މަތިން ކަމުގައި އޮވެއެވެ.އް ކަނޑައަޅާނީ އެގްޒެކެޓިކް ބޯޑު ޔަތްތަޢިނާލިބިދެވޭ މުސާރައާއި 

ރު އާމްދަނީއެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން އިތު ،ޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާގެ އިތުރުންއަދި މޯލް

ލެއްގެ މަތިންކަމުގައިވެސް ސޫއެހެން މަސައްކަތެއް ކުރެވޭނީ އެ ސަރވިސްއިން ކަނޑައަޅާ އު

                                                           
ށްކަމަށްބުެނ، އޭނާގެ ިސވިްލ  ފުލުހުންގެ ަވޒީފާއާ ެބހޭ ަޤވާޢިދާ ޚިލާފަ މިއީ ުޙސައިން ރިޝީފް ޠާހާ ަވޒީފާިއން ވަކިކޮށްަފއިަވނީ ާޤނޫނުައާސސީާއއި  42

އެޓަރނީ ޖެެނރަލްެގ މުމަށް ކޯޓުގައި ކުރި ދަުޢވާ ިއސްތިުއނާފު ކުރުމުން ިހންގާަފިއވާ ިދވެހިާރްއޖޭގެ ަހިއކޯޓުގެ ޤަިޟއްޔާެއވެ. ަހއިކޯޓުގެ މި ިނން
  ތާީއދުޮކށްފައެވެ.ޤަޟިއްޔާ( އިން ވަނީ A/27-SC/2012)ސުޕްީރމް ކޯޓުގެ ނަންަބރު  އޮފީސް ވ. ޙުަސއިން ިރޝީފް ޠާހާ

 6އިްސވެ ދިޔަ ނޯޓު  43
ވަނަ ޕެރެގްރާުފްނ  2ނަ ނަންބަުރގެ )ރ( ގެ ވަ 4ޤަޟިއްޔާ ނިމުުނ ގޮތުގެ ރިޕޯުޓގެ  A/288-HC/2011ދިވެހިާރއްޭޖގެ ހައިކޯުޓގެ ނަންަބރު   44
 .(14އަދި  13ވަނަ ޕެރެްގރާފުގެ ނިޔަލަށް )ރިޕޯުޓެގ ސަފުހާ  5
 ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(.  27އާބެހޭ ގަާވިއދު( ގެ )ވަޒީފާ MPS-4/2009-1ޤަވާޢިދު ަނންަބރު   45
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ކަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ވަޒީފާއަދާ ކުރާ މީހަ މިހެންކަމުން، ފުލުހެއްގެ ގޮތުގައި 46އޮވެއެވެ.

ކުގެ ބޭރުން އެއްވެސް އާމްދަނީއެއް ހޯދުމުގެ ޔަތްތަޢިނާމުސާރައާއި  ސަރވިސްއިން ކަނޑައަޅާ

މަސައްކަތްކުރެވޭނީ ވަކި އުސޫލެއްގެ ދަށުންކަން އެނގެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އިސްތިއުނާފު މިކުރެވޭ 

 ޓުގައި އޮތް މި އަދި މި ކޯ މައްސަލައާގުޅޭ މައްސަލަތައް ސިވިލް ކޯޓާއި ހައިކޯޓުގައި ހިނގިއިރު، 

އާމްދަނީއެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ވަޒީފާގެ ބޭރުން )މިފަދަ ވެސް، އްސަލައިގެ އަޑުއެހުމުގެ ތެރެއިން މަ

ގެ ދަށުން އެ އޮތްނަމަ އެ އުސޫލުއުސޫލެއް އަދި އުސޫލެއް އޮތްކަން އެނގޭކަށް ނެތެވެ. ކުރުމާގުޅޭ( 

ޔަތްތައް ނޫން އެހެން ޢިނާއިދާރާގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހުންނަށް ވަޒީފާއިން ލިބޭ މުސާރައާއި 

ކިހިނަކުންކަން، ކޮން ގޮތަކުން އަދި ކޮން ކޮން ޙާލަތްތަކެއްގައި، އާމްދަނީއެއް ހޯދެން އޮންނަނީ 

ވަނަ  68ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިދުގެ  ނެތެވެ. އެހެންކަމުން، ފުލުހުންގެ މިންގަނޑަކުން ކަން އެނގޭކަށް

)ކްލިއަރަންސް( މާއްދާގެ އަލީގައި، ފުލުހަކަށް އޭނާގެ ވަޒީފާގެ ބޭރުން އާމްދަނީއެއް ހޯދުމުގެ ހުއްދަ 

 47އެފަދަ އާމްދަނީއެއް ހޯދޭނެކަމުގައި އަހުރެންނަށް މާނަ ނުކުރެވެއެވެ.ނީ ލިބިގެން ނޫ 

ސަރވިސް  އެފަދަ ހުއްދައެއް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސްމި މައްސަލައިގައި، ޙުސައިން ރިޝީފް ޠާހާއަށް  .34

މްދަނީ ހޯދުމުގެ އިން ދީފައިވާކަން އެނގޭކަށް ނެތެވެ. އެހެންކަމުން، އުސޫލެއްގެ ގޮތުން، އޭނާއަކީ އާ

ޕްރެކްޓިސް -ންނޮ ގޮތުން ފުލުހުންގެ ވަޒީފާ ނޫން އެހެން މަސައްކަތެއް ކުރެވޭނެ މީހެއް ނޫނެވެ. އަދި 

އެގްޒެކެޓިކް )އެލަވަންސްއަކީ، އުސޫލެއްގެ ގޮތުން، އެފަދައިން އާމްދަނީއެއް ނުހޯދާ ފަރާތްތަކަށް 

ން ރިޝީފް ބޯޑުގެ ލަފާގެ މަތިން( ލިބިދެވޭ އެލަވަންސެއް ކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ، ޙުސައި

 ވެ.އެލަވަންސެކެޠާހާއަށް ލިބިދެވޭންޖެހޭ 

                                                           
 ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(.  27)ވަޒީފާއާބެހޭ ގަާވިއދު( ގެ  MPS-4/2009-1ޤަވާޢިދު ަނންަބރު   46
ވަނަ މާއްާދަގއި އޮންނަީނ، "މުަވއްޒަުފންނަށް، މޯލްިޑވްސް ޕޮލިސް ސަރވިްސގެ ވަޒީާފގެ އިތުުރން، އިުތުރ  68ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއާެބހޭ ގަާވިއދުގެ   47

ސް ޕޮލިސް ސަރވިްސއިން ކަނަޑއަޅާ ުއސޫލާިއ އެއްގޮްތވާ ގޮުތގެ މަތިްނނެެވ" އާްމދަީނއެއް ހޯުދމުގެ ގޮތުން އެހެން ަމސައްކަެތއް ކުރެޭވނީ މޯލްޑިވް 
 މިފަަދއިންެނވެ. 
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އަހުރެން  ތް ތަޠުބީޤުކުރެވޭނެ ކަމުގައިމައްސަލައިގައި އިސްވެ ބުނެވުނު ގޮ އެހެންނަމަވެސް، މި .35

ޕްރެކްޓިސް އެލަވަންސް ހޯދުމަށް -ން ނޮޙުސައިން ރިޝީފް ޠާހާގެ ފަރާތުން  (1އީ، )ނުދެކެމެވެ. އެ

އެދިފައިވަނީ އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވި، އަދި ފަހުން މުއްދަތު އިއާދަކޮށް ވަޒީފާގައި ހުރި 

( އެ 2) ވާ މުއްދަތެއްގައި ކަމަށްވެފައި؛އްދަތެއްގެ ގޮތުގައި ބެލުމަށް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައި މު

ކަން އޭނާގެ ބަހުން އެނގޭތީ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އޭނާ އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ގޮތުން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ

ށް ބަލާއިރު، އެ ޕްރެކްޓިސް އެލަވަންސް ދެމުން އަންނަގޮތަ -( ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނޮނ3ް) 48އާއި؛

އެލަވަންސް ދެމުން އަންނަނީ، އަދާކުރާ ވަޒީފާގެ ބާވަތުން ނުވަތަ އެ ވަޒީފާއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން، 

ނޫން އެހެން ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުމަށް ނުވަތަ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން  މުވައްޒަފުން އެ

ހުއްދަ ނުކުރާތީ، އްސަ ހުއްދައަކާއެކު މެނުވީ( ލަތެއްގައި އަދި / ނުވަތަ ވަކި ހާ)ވަކި ޚާއްޞަ ޙާ

( އެ އެލަވަންސަކީ މުވައްޒަފު ކުރާ މަސައްކަތުގެ 4) ގޮތުގައި ކަމުގައިވެފައި؛އޭގެ މުޤާބިލެއްގެ 

  49އެވެ.ގެ ޒާތުން ދެވޭ އެއްޗެއް ކަމުގައިވާތީއޭގެސަބަބުން އަދި 

 މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ލިބުން 

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުން ޚިދުމަތް މެދުކެނޑުނު ދުވަސްތައް ޚިދުމަތުގެ ޙުސައިން ރިޝީފް ޠާހާ  .36

މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ލިބުމުގައި މުއްދަތު ގުޅުވާދިނުމަށް ހައިކޯޓުގެ  ،މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި ބެލުމަށާއި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ، ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައި ކަނޑައެޅުމަށް HC-A/85/2012ނަންބަރު 

އިން 50އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޙުސައިން ރިޝީފް ޠާހާ  ކޯޓުގެސުޕްރީމް 

                                                           
މަށް ޙުަސއިން ރިޝީފް ޠާހާ ައިމއްލަ ޤަޟިއްާޔެގ ޙުކުމަށްފަހު ާއމްަދނީ ހޯދު  A/85-HC/2012ދިވެހިާރއްޭޖގެ ަހއިކޯޓުގެ ނަްނަބރު    48

އެނގޭކަުމގައ،  ގައި ޙުސަިއން ިރޝީފް ޠާހާ މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް ސަރވްސއަށް ދީަފއިވާ ބަޔާނުން 2014ާމރިޗު  11މަަސއްކަތްކޮށްފަިއވާކަން، 
 އި ބަާޔންކޮށްފަިއވެެއވެ.  ިނމުުނގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ )ކ( ގަޤަޟިއްޔާފެ ޝރީޢަތް Cv-C/2014/2136ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަްނބަރު 

 . ވަނަ ނަންަބުރގެ )ބ( 3ޤަޟިއްޔާ ިނމުނު ގޮުތގެ ރިޕޯުޓގެ  A/23-HC/2016މިއީ ިދވެހިާރއްޭޖގެ ހައިކޯުޓގެ ނަްނަބރު   49
 3އިސްެވދިޔަ ނޯޓު  50
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މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދީފައިނުވާކަމަށް  ގެ ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތު ގުޅުވާ،ތާއީދުކޮށްފައިވާހިނދު، އޭނާ 

 ޙުސައިން ރިޝީފް ޠާހާ ބުނެއެވެ. 

 51:ނުކުތާއާމެދު ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އިސްތިއުނާފު ކޮށްފައިވާ މި މައްސަލަ ހައިކޯޓުގެ ނިންމިއިރު، މި  .37

އި މަޤާމު ދަށްކުރުމާއިބެހޭ ޝަރަފުގެ ނިޝާން ދިނުމާލުހުންނަށް މަޤާމުގެ ކުރިއެރުމާއި ފު 37.1

ގައި އޮންނަ ގޮތުން، މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި ހަމައެކަނި ބަލަނީ ވަޒީފާ  52ދު ޤަވާޢި

 އަދާކުރި މުއްދަތަށް އެކަނި ނޫންކަމުގައާއި؛

 ކަންކަމުގެ އެކެއް ހުންނަކަމާއި، ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރާ ކަންތައްތަމަޤާމުގެ  37.2

މު ލުހުންނަށް މަޤާމުގެ ކުރިއެރުމާއި ޝަރަފުގެ ނިޝާން ދިނުމާއި މަޤާ ތެރޭގައި، ފު

ވައްޒަފުގެ ގައިވާ ޝަރުތުތަކުގެ އިތުރުން، މު 1 ]ޖަދުވަލު[ގެ ޤަވާޢިދު  ދަށްކުރުމާއިބެހޭ

، ބަދަލުކުރެވޭ ބަދަލުކުރަން ހުށަހަޅާފައިވާ މަޤާމުގައި ހުސް ޖާގަ އޮތުމާއިށާއި، ޕަރފޯމަންސަ

ން ހިމެނޭ ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރުމާއި، ފިޒިކަލް ފިޓްނަސް ޓެސްޓުން ފާސްވު

 ކަމުގައާއި؛

ލައި، ޙުސައިން ރިޝީފް ޠާހާއަކީ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ މީހެއްގެ ގޮތުގައި ނުބަ  37.3

 ކަމުގައާއި؛ ނު މުއްދަތު ގުޅުވާދީފައިވާމެދުކެނޑު

                                                           
ވަނަ ނަންަބުރގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  4ގެ މުނު ގޮުތގެ ރިޕޯޓުޤަޟިއްޔާ ނި  A/288-HC/2011މިއީ ިދވެހިާރއްޭޖގެ ަހއިކޯޓުގެ ަނންަބރު   51

  ކަމުަގއި ދެކެެމވެ.  ލިބިޭދން ނުޖެހޭ ޢިނާޔަްތަތކުގެ ތަރަަހއިގެ ެތރެިއންވާ ޢިނާޔަެތއްދެ ބާަވތުގެ ޢިނާޔަުތގެ ތެެރއިްނ، އެ ަމއްސަަލއިަގއި
މަާޤމުގެ ކުިރއެރުްނ  ވަނަ މާްއާދގެ )ނ( އިން ާބރުލިިބގެން ަހދާަފއިވާ ަގވާިއދެކެވެ. 17)ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު( ގެ  2008/05މިއީ ާޤނޫނު ަނންަބރު   52

 ވަަނ މާއްާދަގއެވެ. 14ދިނުުމަގއި ބޯޑުން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބަޔާންކޮށްފަިއވަނީ އެަގާވއިުދގެ 



2019/SC-A/86, 90  [2021] SC 68 

29 
 

މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތުގެ އިތުރުން ބަލާ ކަންކަން ހުރިކަން  37.4

އެނގެން އޮތުމުން، ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތަށް އެކަނި ބަލައި މަޤާމުގެ  ށް ބެލުމުންގަވާއިދަ 

 ކުރިއެރުން ނުދެވޭނެކަމަށާއި؛

ކުމުގައިވެސް އަންގާފައިވަނީ ޤަޟިއްޔާގެ ޙު HC-A/85/2012ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  37.5

މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ލިބުމުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާގޮތަށް މެދުކެނޑުނު މުއްދަތު 

މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުން  ވައިދީ ގުޅުވާދިނުންކަން އެނގޭކަމަށާއި، މުއްދަތު ގުޅު 

 ނޫންކަމުގައެވެ.

އިސްވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް  ޤަޟިއްޔާގައި HC-A/23/2016ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  .38

ޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން  HC-A/85/2012ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ނިންމާފައިވަނީ، އެ

ގޯސް ކޮށް މާނަކޮށް ކަމުގައާއި، ހައިކޯޓުގެ މަޤްސަދަކީ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ޚިދުމަތުގެ 

އްޤުވާ މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ލިބިދިނުންކަމަށް ބުނުމުގެ އިތުރުން، މުއްދަތާއި ގުޅުވާލައި، ޙަ 

އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭ ޤަޟިއްޔާގައި މި ނުކުތާއާއި ގުޅިގެން ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަނޑައެޅުން 

ވަކި ޤާނޫނީ އުޞޫލަކާއި ނުވަތަ އިޖުރާއަތަކާއި ޚިލާފަށްކަމަށްބުނާ ކަމެއް، ނުވަތަ ގޮތެއް ޙުސައިން 

ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ސުޕްރީމް  ފް ޠާހާގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައި ނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން، މިރިޝީ

ނުކުތާގައި ހައިކޯޓުން އެ  ކޯޓުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅަން ޖެހޭކަމުގައި ނުދެކެމެވެ. އެހެންނަމަވެސް، މި

  ރަމެވެ. ކޯޓުގެ ނިންމުން މާނަކޮށްފައިވަނީ ރަނގަޅަށްކަމުގައި ދެކޭތީ، އެކަން ފާހަގަކު

 ކުރުމާއި ބަސްބުނުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުން  ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހި ޝަރީޢަތް 

ރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރިއިރު، ހައިކޯޓުގެ ދައުލަތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ސުޕް .39

ގެ  audi alteram partemވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާއި،  42ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ނިންމުން
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 ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލާ ޚިލާފު  53އަޙްމަދު ނާޝިދު ވ. މުޙައްމަދު މުޞްތަފާ މަބްދަޢުއާއި، 

 ކަމަށް ބުނެ ނުކުތާއެއް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. ދައުލަތުގެ ފަރާތުން މި ފަދައިން ބުނެފައިވަނީ:

ތެރެކޮށް އެޙުސައިން ރިޝީފް ޠާހާގެ މައްޗަށް ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބަނގުރާ  39.1

އުލަތުން ދަށު ގެންގުޅުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފޮނުވާފައިވާކަން ދަ

ޗަށް ބިނާކޮށް ކޯޓުގައި ސާބިތުކޮށްދީފައިވަނިކޮށް، ސިވިލް ކޯޓުން ހޯދި މަޢުލޫމާތެއްގެ މައް

 މެއްކަ  މައްސަލަ ނިންމުމަކީ، ދައުލަތުން ކުރިން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުކޮށްދީފައިވާ

ގެ ކުރިން ކަމާއި، މިފަދަ ޙާލަތުގައި ޝަރީޢަތުން ގޮތް ކަނޑައެޅުމު ނަފީވެގެންދާ ޙާލަތެއް

 އާއި؛އި ވާތީއެ ޚަޞްމުގެ ބަހެއް ހޯދަންޖެހޭ ކަމުގަ

ތުގެ ފަރާތުން އެކަމާމެދު ދައުލަތުގެ ބަހެއް ހޯދާފައި ނުވާތީ، ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތް ދައުލަ 39.2

 ؛އިޞަތު ލިބިފައި ނުވާކަމުގައާމުގެ ފުރުޝަރީޢަތަށް ސާފުކޮށްދިނު

ޤީޤަތުގައިވެސް ސިވިލް ކޯޓުން ޙުކުމަށް ވާސިލުވުމުގައި ބުރަވެފައިވާ ޙަޤީޤަތްތަކަކީ ހަމަ ޙަ 39.3

ރާތަށް ފައެގޮތަށް ހުރި ޙަޤީޤަތްތަކެއްތޯ ޝަރީޢަތުން ބަލާފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން، އެ 

 މުގައި ބުނެއެވެ.ޙައްޤުނުވާ ފައިސާއެއް ދޭންޖެހޭ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަ

ކޯޓެއް ނިންމުމަކީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި ހާމަކަމާއެކު ޝަރީޢަތް ކުރުމާއި، ނެޗުރަލް ޖަސްޓިސްގެ  .40

ނުވަތަ ބަސްބުނުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ  audi alteram partemމަފްހޫމްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ 

 އެ ނިންމުމެއް އިސްތިއުނާފު އުސޫލާއި ޚިލާފަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްނަމަ، އެކަން ފާހަގަކޮށް، 

ކުރުމުގެ ޙައްޤު މައްސަލައިގެ ޚަސްމުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ދައުލަތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ 

ނިންމުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގައި، ފާހަގަކޮށްފައިވާ އިސްވެ ބުނެވުނު ކަންކަމަކީ 

                                                           
 ޤަޟިއްޔާ  A/02-SC/2010ދިވެހިާރްއޖޭގެ ސުްޕރީމް ކޯުޓގެ ނަްނބަރު   53
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ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށާއި  މަތިވި ޙާލަތެއްކަން އެސިވިލް ކޯޓުގެ ނިންމުމާއި ގުޅިގެން ކުރި 

މި މައްސަލައިގެ ތެރެއިން ދައުލަތުން އެ ނުކުތާތައް ، ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުން އެނގެއެވެ. އަދި

ފާހަގަކުރަނީ، ސިވިލް ކޯޓުގެ ނިންމުން ޙުސައިން ރިޝީފް ޠާހާ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރި 

ތެރެއިން ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އެކަން ހައިކޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނަމަވެސް،  މައްސަލައިގެ

 ހައިކޯޓުން އެ ނުކުތާއަށް ގޮތެއް ކަނޑައަޅާފައި ނުވާކަމަށް ބުނެއެވެ. 

 Cv-C/2014/2136ކަން މިހެން އޮތްއިރު، ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  .41

ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކޮށްފައިވާކަން އެނގޭކަށްނެތެވެ. އަދި ޙުސައިން ރިޝީފް ޠާހާ އިސްތިއުނާފު 

ޤަޟިއްޔާގައި ގޮތް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ  HC-A/23/2016ކުރުމުން ހައިކޯޓުގައި ބެލި ނަންބަރު 

ސް، މައްސަލައެއް ކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށް ކަމަށާއި، ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގައިވެ  އިސްތިއުނާފު

އިސްތިއުނާފު ކުރާއިރު ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާތަކުގެ އިތުރުން އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 

މައްސަލައިގައި އާ ހުށަހެޅުންތަކެއް ހުށަހެޅި ނަމަވެސް، އެ މައްސަލަ ބެލުމުގައި އެ ނުކުތާތައް 

އަޅަންވާނެ ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަކަން ބަލައިނުދެވޭނެކަމަށް ހައިކޯޓުގެ އިސްނެގުމުގައި ކަނޑަ

މީގެ އިތުރުން، ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭނީ ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމް ބިނާކުރެވިފައިވަނީ  54ފާހަގަކުރަމެވެ.

ޤާނޫނާ ޚިލާފަށްކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ސަބަބުތަކެއް ހުރިނަމަ، ނުވަތަ ޤާނޫނު ތަޠުބީޤުކުރުމުގައި ނުވަތަ 

ގައި ކުށެއް ހެދިފައިވާކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަކަން ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގައި ޤާނޫނު މާނަކުރުމު

ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނާތީ، ސިވިލް ކޯޓުގެ ނިންމުމެއްގައިވާ އުނިކަމެއް ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު 

ށް ގޮތެއް އަދި އެ ނުކުތާގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮ، ކުރުމަކާއި ނުލައި ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭނެކަމުގައި

 55ކަނޑައެޅޭނެ ކަމުގައި ނުދެކެމެވެ.

                                                           
 ަވނަ މާްއދާގެ )ރ(.  33)ދިވެިހރާްއޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު( ގެ  2010/22ރު ޤާނޫނު ނަންބަ   54
 ަވނަ މާްއދާގެ )ހ(.  16)ދިވެިހރާްއޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު( ގެ  2010/22ޤާނޫނު ނަންަބރު   55
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 ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިންގެ ރައުޔު

 ރައުޔަށް އަހުރެން ތާއީދުކުރަމެވެ. ފަނޑިޔާރު ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދުގެމި މައްސަލައިގައި  .42

 ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމްގެ ރައުޔު

 ރައުޔަށް އަހުރެން ތާއީދުކުރަމެވެ. ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދުގެފަނޑިޔާރު މި މައްސަލައިގައި  .43

 ޙުކުމް 

ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު ތައް އެފަދައިން ހުރުމުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްވެ ބަޔާންކުރި ސަބަބުދެންފަހެ، 

2016/HC-A/23  ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މި  ،ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަށް ތާއީދުކޮށްޤަޟިއްޔާއިނ

 ޤަޟިއްޔާ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ޙުކުމް ކޮށްފީމެވެ.

 

 މި ޤަޟިއްޔާ ބަލައި ޙުކުމް ކުރީ:

   

   

 މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް  ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު  ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން 
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