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ފަނޑިޔާރު އަދި  ޑރ. ައޒްމިރާލްދާ ޒާހިރުފަނޑިޔާރު ) ފަނޑިޔާރު ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދުގެ ރައުޔު

 ތާއީދު ކުރައްވާފައި( ޙުސްނުއްސުޢޫދު

 

 ތަޢާރުފު 

ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު   HC-A/519/2016މިއީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  .1

 )ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު  ކުރުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

 C-239/2009)  ( ްގެ  "އިސްތިއުނާފުމީގެފަހުނ )"ްކުރާ ފަރާތް" ނުވަތަ "އެމް.އޭ.ސީ.އެލ

 ސްޓާރ، މާލެ   އިވްނިންގ ގ. ،ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން

)މީގެ ފަހުން  A062725) ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު  )ދިވެހިއާދަމް ޒަމީލް 

ގެ މައްޗަށް ރައްދުވާގޮތަށް، މި ކޯޓުން  )ވާ ފަރާތް" ނުވަތަ "އާދަމް ޒަމީލް""އިސްތިއުނާފު ރައްދު 

 ބެލި އިސްތިއުނާފީ މައްސަލައެކެވެ.

 ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތް 

( ގައި ވަޒީފާ 1އެމް.އޭ.ސީ.އެލް ގައި ސީނިއަރ ފިއުލްފާމް އޮޕަރޭޓަރު )ލެވެލް  އާދަމް ޒަމީލް .2

ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގެ ދަންވަރުގެ ވަގުތެއްގައި  2015ސެޕްޓެންބަރު  04ދަނިކޮށް،  އަދާކުރަމުން 

އިތުރު ބަޔަކާއެކު، އޭނާ ބައިވެރިގެން އިބްރާހީމް ނާސިރު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގައި )މީގެ 

.ސީ.އެލްގެ ފަރާތުން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ފިއުލް ސަރވިސް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ އޭ ފަހުން "އެއަރޕޯޓު"( އެމް.

ށް ބޭނުންކޮށް، ކުންފުނީގެ ފަރާތުން މަތިންދާ ބޯޓަށް ނީގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަ ކުންފު ވެހިކަލްތަކެއް އެ
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އެޅުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރަމުން ގެންދާ ޖެޓް ފިއުލް ރައްކާކޮށްފައި ހުރި ބައުޒަރަކުން ޖެޓް ފިއުލް 

  ޒަމީލް ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން އާދަމް ،މަތުގައިތުޙު ވަގަށް ނަގައި އެއަރޕޯޓުން ބޭރުކޮށްފައިވާ ކަމުގެ 

އާދަމް ޒަމީލް ބަންދުކޮށްފައިވާ މައްސަލައިގައި ވަކިގޮތެއް ނުނިމެނީސް އަދި ބަންދުކޮށްފައިވެއެވެ. 

 ގައި އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވެއެވެ. 2015ޑިސެންބަރު  01

( ގެ މާޤާމުން އާދަމް ޒަމީލް 1އެމް.އޭ.ސީ.އެލް ގައި ސީނިއަރ ފިއުލްފާމް އޮޕަރޭޓަރު )ލެވެލް  .3

ކޮށްފައިވަނީ އެއަރޕޯޓުގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ފިއުލް ސަރވިސް ސެކްޝަނުގައި ބާއްވާފައި އޮތް ވަކި

ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގެ ދަންވަރުގެ  04ސެޕްޓެންބަރު  2015ނަންބަރު ފިއުލް ބައުޒަރުން،  10

)ނަވާރަ ހާސް( ލީޓަރުގެ ޖެޓް ފިއުލް ވަގަށް ނަގާފައިވާ މައްސަލައިގައި،  19,000ވަގުތެއްގައި 

މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރުމަށްފަހު، މި ވައްކަމުގެ  ،މަތު ކުރެވިފައިވާކަމާއިތުޙު އާދަމް ޒަމީލްގެ މައްޗަށް 

ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން  ބައިވެރިވެފައިވާ މައްސަލައިގައި އާދަމް ޒަމީލް

ކުންފުނީގެ މުދަލުން ވައްކަން ކުރުމާއި ޚިޔާނާތްތެރިވުން ފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ، ގާފައިވާތީއަން

ތަކާއި ޚިލާފު ކަމަކަށްވެފައި، އުސޫލުކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވުމަކީ ކުންފުނީގެ ޕޮލިސީތަކާއި 

ފުންޏަށް އިތުރު ގެއްލުންތަކެއް މިފަދަ ފަރާތެއް ކުންފުނީގެ ވަޒީފާގައި އިތުރަށް ބަހައްޓައިފިނަމަ ކުން 

ވަނަ މާއްދާގެ  23ގެ  (ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު) 2/2008ޤާނޫނު ނަންބަރު ލިބިދާނެކަމަށް ފެންނާތީ، 

ދަށުން އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފި ކަމަށާއި، ކުންފުނީގެ ފަރާތުން އާދަމް 

ގެ ކުރިން، ކުންފުންޏާއި  2015ޑިސެންބަރު  3 ޒަމީލްއާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ އެންމެހާ ތަކެތި

 ވާނަމަ، ނާޔަތެއްޢި ޙަވާލުކުރުމުން، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު ދުވަހާއި ހަމައަށް ދޭންޖެހޭ މުސާރައާއި 

އެމް.އޭ.ސީ.އެލް އިން  ،)ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޙަވާލުކުރެވޭނެ ކަމުގައިބަޔާންކޮށް 7އެ ފައިސާ 

                                                                                                                                                                                                 ފޮނުވާފިައވެެއވެ.                                                                                                             1ސިޓީއެއް އާދަމް ޒަމީލް އަށް 

                                                           
 (.2015ޑިސެންބަުރ  1ސިޓީ ) NT/2015/488-A30ގެ ަނންަބރު އެމް.އޭ.ސީ.އެލް  1
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އި، އޭނާ ނެކަމަށާނުވާ  މަތުކުރެވިފައިވާ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ހިންގާފައިތުޙުއާދަމް ޒަމީލްގެ މައްޗަށް  .4

ވަޒީފާ ނާ އަދާކުރަމުންދިޔަ ދިނުމަށާއި، އޭވަޒީފާއިން ވަކިކުރީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި 

އެ މަޤާމުގައި ލިބެމުންދިޔަ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް އަލުން ލިބުމަށާއި،  ކޮށްދިނުމަށާއި،އަލުން އިޢާދަ

އަދި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން ވަޒީފާ އަލުން ލިބޭ ދުވަހާ ހަމައަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރާއާިއ 

 ޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީއަށް ރައްދުވާގޮތަށް ކީ އެއްފަހަރާ ލިބިދިނުމަށް އެދި މޯލްޢިނާޔަތްތައް އެ

ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް )މީގެ ފަހުން "ޓްރައިބިއުނަލް"( އަށް  2016ފެބްރުވަރީ  29

 VTR/2016/41މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާ، އެ މައްސަލަ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު އާދަމް ޒަމީލް 

 އެވެ.މައްސަލައިގެ ގޮތުގައި ހިންގާފައިވެ

 އިސްތިއުނާފުކުރެވޭ މައްސަލަ ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާފައިވާ ގޮތް 

މައްސަލައިގައި އެ ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާފައިވަނީ   VTR/2016/41ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނަންބަރު  .5

މަތުކުރެވުނު މައްސަލައިގައި އޭނާ ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވެފައިވާކަން ތުޙު އާދަމް ޒަމީލް ގެ މައްޗަށް 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ސާބިތުކޮށްދީފައިވާތީ، އޭނާ ވަޒިފާއިން ވަކިކުރީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް 

ކަމަށް ކަނޑައަޅާނެ ތަނެއް ނެތް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް  ޚިލާފަށް 2އާވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުނެތި، 

ޤާއިމުކޮށްދީފައިނުވާތީ، ބަދަލުގެ   ފުރިހަމައަށްވެރިކަންޢަދުލު  އިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާއީވަޒީފާ

)ހަހާސް ދުއިސައްތަ ރުފިޔާ( ނަގައިދިނުމަށް މި މައްސަލަ ބެލި މަޖީލިހުގެ  ރ.6200/-ގޮތުގައި 

 15އިން ފެށިގެން  2016އޮގަސްޓް  03މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ކަނޑައަޅައި، އެ ފައިސާ 

)ފަހެއް(  5ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އާދަމް ޒަމީލް އަށް އެކީ އެއްފަހަރާ ދިނުމަށްފަހު، އެކަން ހަމަޖެހޭތާ 

 ގެ ތެރޭގައި ލިޔުމުން ޓްރައިބިއުނަލަށް އެންގުމަށެވެ.ދުވަހު

                                                           
 )ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާޫނނު( 2008/2ޤާނޫނު ނަންަބރު   2
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މުގެ މައްޗަށް އިސްވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާފައިވަނީ އަންނަނިވި ކަންކަ .6

ޓުން މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯ VTR/2016/41ބިނާކޮށްކަން، ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު 

 އެނގެން އޮވެއެވެ.

 ވެރިވެފައިވާރެވުނު ވައްކަމުގެ މައްސަލައިގައި އާދަމް ޒަމީލް ޢަމަލީގޮތުން ބައިމަތުކުތުޙު  .6.1

ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ހެކި ޤަރީނާ ލިބިފައިވާކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ތައްޔާރު

ޅެފައިވާކަން ހާދިސާ ހިނގިރޭގައި ޑިއުޓީގައި އާދަމް ޒަމީލް އު ،ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވާތީއާއި

އެޅުމަކީ  އެއް ބައުޒަރުން އަނެއް ބައުޒަރަށް ތެޔޮ ،ރާތުގެ ހެކިބަހުން އެނގޭތީއާއިދެ ފަ

 އެނގޭތީ އިސްތިސްނާ ޙާލަތެއްގައި މެނުވީ ކުރާ ކަމެއް ނޫންކަމުގައި ހެކިންގެ ހެކިބަހުން

ން ނަންބަރު ބައުޒަރު 10ގެ ލޮގް ޝީޓްތަކަށް ބެލުމުން  2015ސެޕްޓެންބަރު  4އާއި، 

 ޖުމްލަކޮށް ލީޓަރުގެ ތެޔޮ މަދުވެފައިވާކަން އެނގޭތީ، މި ކަންކަމަށް)ނަވާރަ ހާސް(  19,000

ވެފައިވާކަން ބެލުމުން ޖެޓް ފިއުލް ވަގަށް ނެގުމުގައި އާދަމް ޒަމީލް ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރި

 މަދަނީ މިންގަނޑުން ސާބިތުވާކަން؛

ވެރިކަން އޮވެ، ޟޫޢީ ޢަދު އު މަވަކިކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ އާދަމް ޒަމީލް ވަޒިފާއިން  .6.2

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ފަދަ ޙާލަތެއް އޮވެގެން ކަމަށް  23 3ގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު 

 އަދި  ޤަބޫލުކުރެވޭކަން؛

އާދަމް ޒަމީލް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ، ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމެއް ނެތި،  .6.3

ތަޙްޤީގެއްކުރުމަކާ ނުލައި، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓަށް 

                                                           
 އިސްވެ ބަޔާންކުރި ަމްސދަރު )އބމ(  3



2019/SC-A/68  [2021] SC 08 

5 
 

 އެކަނި ބުރަވެގެންކަން އެނގެން އޮންނާތީ، އާދަމް ޒަމީލް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާއީ

 ކަން.ނެތް ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކުރެވިފައި

 އިސްތިއުނާފުކުރެވޭ މައްސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ގޮތް 

މަތަކާ ހަމައްސަލަ ނިންމާފައިވަނީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ  VTR/2016/41ޓްރައިބިއުނަލް ނަންބަރު  .7

ނެވެ. އެއީ، ރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުބުނެ، ދެ މައްސަލައެއް ދިވެހި ކަމަށް އެއްގޮތަށް ނޫން

ބަރު އެމް.އޭ.ސީ.އެލް ގެ ފަރާތުން އިސްތިއުނާފު ކުރުމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަން 

2016/HC-A/432 ިޒަމީލް އިސްތިއުނާފު ކުރުމުން އާދަމް ،ޤަޟިއްޔާއިން ބެލުނު މައްސަލައާއ 

ޔާއިން ބެލުނު މައްސަލައެވެ. މި ޤަޟިއް HC-A/519/2016ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

 ދެ މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތަށް ބަލާއިރު: 

ޤަޟިއްޔާއިން ބެލުނު މައްސަލައިގައި  HC-A/432/2016ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  .7.1

ވަޒީފާއާބެހޭ އެމް.އޭ.ސީ.އެލްއިން އެދިފައިވަނީ އާދަމް ޒަމީލް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ 

ގެ ދަށުން އެ ކުންފުންޏަށް ލިބިގެންވާ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން ވަނަ މާއްދާ  23 4ގެ ޤާނޫނު

ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުމުގައި އާދަމް ޒަމީލް އަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި  އިދީ،ކަމުގައި ކަނޑައަޅަ

ކަމަށް  އެމް.އޭ.ސީ.އެލްއިން ދޭން ނުޖެހޭނެ  ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފައިސާ

 ،ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނީއެ  ،އެހެންނަމަވެސްކަނޑައަޅައިދިނުމަށެވެ. 

އިސްތިއުނާފުކޮށް އާދަމް ޒަމީލްގެ މައްސަލަ  VTR/2016/41ނަންބަރު  ގެޓްރައިބިއުނަލް 

 HC-A/519/2016ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު ފަރާތުން ހުށަހެޅުމުން ބެލުނު 

ވެރިކަމާއި ޢަދުލު މައުޟޫޢީފައިވަނީ އާދަމް ޒަމީލް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް  ،ޤަޟިއްޔާގައި

ކަނޑައަޅާފައިވާތީ، ޓްރައިބިއުނަލްގެ  ކުރުމެއް ނެތި ކަމަށް ވެރިކަން ޤާއިމުޢަދުލު އިޖުރާއީ 

                                                           
 އބމ  4
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މައްސަލައާމެދު އިތުރު ގޮތެއް ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  VTR/2016/41ނަންބަރު 

2016/HC-A/432  ްކޮށްފައެވެ. ކަނޑައަޅާނެ ތަނެއް ނެތްކަމަށް ޙުކުމްޤަޟިއްޔާއިނ 

ވަނީ ނިންމާފައި މައްސަލަ  VTR/2016/41އާދަމް ޒަމީލްގެ ފަރާތުން ޓްރައިބިއުނަލް ނަންބަރު  .8

ކޮށްދިނުމަށް ބުނެ، އެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފު ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކާ އެއްގޮތަށް ނޫންކަމަށް

ގެ ނަންބަރު އްޖޭގެ ހައިކޯޓުއެދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން، އެ މައްސަލަ ދިވެހިރާ

2016/HC-A/519  .ެޤަޟިއްޔާއިން ބަލާފައިވެއެވ 

ޤަޟިއްޔާ ނިންމާފައިވަނީ  HC-A/519/2016ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  .9

މައްސަލައިގައި ޓްރައިބިއުނަލުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމުގެ  VTR/2016/41ޓްރައިބިއުނަލްގެ  ނަންބަރު 

 5އާވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު ،ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތިއާދަމް ޒަމީލް 

ކަނޑައަޅާފައިވާ ބަޔާއި، އިޖުރާއީ އެ މައްސަލައިގައި   ކަނޑައަޅާނެތަނެއް ނެތް ކަމަށްކަމަށް ޚިލާފަށް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ބައި ފައިނުވާތީ ބަދަލު ނަގައިދިނުމަށް ރިކަން ފުރިހަމައަށް ޤާއިމުކޮށް ޢަދުލުވެ

އިރު ހުރި މަޤާމު ނުވަތަ އެ ފެންވަރުގެ އެހެން ބާޠިލްކޮށް، އާދަމް ޒަމީލް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި

ގެ ތެރޭގައި އަނބުރާ )ފަނަރަ( ދުވަހު 15އިން ފެށިގެން  2019މާރިޗު  05މަޤާމަކަށް 

މަށާއި، އޭނާ އެ މަޤާމުގައި އި، އޭނާއަކީ ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައި މީހެއްކަމަށް ނުބެލުށާއިޢާދަކުރުމަ 

އެ ވަޒީފާގައި ހުރިނަމަ ލިބޭނެ އެހެނިހެން  ތައް، އަދިޢިނާޔަތް ހުރިނަމަ ލިބޭނެ މުސާރަ އާއި

)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އާދަމް ޒަމީލް އަށް  30އިން ފެށިގެން  2019މާރިޗު  05ޙައްޤުތައް 

ވަހުގެ ތެރޭގައި ވަޒިފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް )ފަހެއް( ދު  5ހަމަޖެއްސުމަށްފަހު، އެކަން ހަމަޖެހޭތާ 

އެ ކޯޓުގައި މައްސަލަ ބެލި ، ގެ މައްޗަށް އަންގައި އަމުރުކޮށްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްލިޔުމުން އެންގުމަށް 

 ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.

                                                           
 އބމ  5



2019/SC-A/68  [2021] SC 08 

7 
 

ކަންކަމުގެ މައްޗަށް އިސްވެ ބުނެވުނު ފަދައިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ އަންނަނިވި  .10

ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް  HC-A/519/2016 ބިނާކޮށްކަން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު

 ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުން އެނގެން އޮވެއެވެ.

ން ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވަނީ އެމް.އޭ.ސީ.އެލް އިއާދަމް ޒަމީލް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި  .10.1

ނޮވެންބަރު  D2/CR/2015/96 (25-171 ބަރުމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ނަން 

( ރިޕޯޓުގައި، އާދަމް ޒަމީލުގެ މައްޗަށް ތުޙުމަތުކުރެވުނު މައްސަލައިގައި އޭނާ 2015

 51ނަމަވެސް، ޤާނޫނުއަސާސީގެ ކަމުގައި ވީ ކަމަށް ބުނެ  އަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވެފައިވާ 

ވާ މިންވަރެއްގެ ޝައްކެތް ނެތި މީހަކު ކުށެއްކޮށްފިކަން އެކަށީގެން  ،ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން

 ކަމަށް ބެލުމުގެ ޙައްޤު މީހެއް  ށެއް ނެތް އެ މީހަކީ ކު ،ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުނުކުރެވޭނަމަ

ކަމަށް  އޭނާއަކީ އެ ކުށުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ މީހެއް ،ފަށްޚިލާ އެއާއޮންނަކަމަށާއި، 

 ވާކަން؛ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ލިބިގެން ނު 

ވީ ފުޓޭޖުން ފެންނަނީ އާދަމް ޒަމީލްކަން .ޓީ.ސީ.މައްސަލައިގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ސީ .10.2

ނުވާކަން އެނގޭއިރު، އަދި  ސަރވިސްއިން ޔަޤީންކަމާއެކު ބުނެފައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް 

ވީ ފޮރެނސިކް ރިޕޯޓުވެސް ލިބިފައިވާ ނުވާކަން އެނގޭތީ، އާދަމް .ޓީ.ސީ.އެހާތަނަށް ސީ

މެދު އިދާރީ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަށްޓަކައި މަދަނީ މިންގަނޑުން ބެލިކަމުގައިވިޔަސް، ޒަމީލްއާ 

ކަމުގައިވާތީ، އާދަމް  ނެތް  ކަމަށް ބެލެވެން މި ކަންތައްތަކަކީ އެކަށީގެންވާ ހެކިތަކެއް

 އަދި ފައިނުވާކަން؛ށްދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކޮ ޟޫޢީ ޢައުމައި ޒަމީލް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގަ

ވުނު މައްސަލައިގައި ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުޞަތެއް  ތުޙުމަތުކުރެމީލްގެ މައްޗަށްއާދަމް ޒަ .10.3

ކުރުމެއް ނެތި ވަޒީފާއިން  ތަޙްޤީޤުދިނުމަކާ ނުލައި މައްސަލަ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި

 .ކަން ޤާއިމުކުރެވިފައި ނުވާކަންވަކިކޮށްފައިވާތީ އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރި
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 ދީފައިވާ ރައްދު  ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ ނުކުތާތަކާއި އެ ނުކުތާތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް 

ޤަޟިއްޔާ ނިންމާފައިވަނީ ޝަރުޢީ އަދި  HC-A/519/2016ވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު ދި .11

މޯލްޑިވްސް އެ ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފުކުރުން އެދި ، ތަކާ ޚިލާފަށް ކަމަށްބުނެއުސޫލު ޤާނޫނީ 

)ފަހެއް( ސަބަބެއް  5ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައިގަނޑު އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑުން 

 ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

ވަޒީފާއާބެހޭ ފުރަތަމަ ސަބަބަކީ، އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ  10.1

ނޯޓިސް ދިނުމަކާ ނުލައި ވަކިކުރެވިދާނެ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން  23 6ގެ ޤާނޫނު

ށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް، ހާލަތެއްގައިކަން ސާބިތުކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ހެކި ހު

މަތުކުރެވުނު މައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާފަރާތް ބައިވެރިވެފައިވާކަން ޙު އަދި ތު

ހައިކޯޓުން ހެކި ށަހެޅިނަމަވެސް، މަދަނީ މިންގަނޑުން ސާބިތުވާ މިންވަރަށް ހެކި ހު

ވަޒަންކޮށްފައިވަނީ "އޮން ބެލެންސް އޮފް ޕްރޮބަބިލިޓީ" ނުވަތަ "ބޮޑަށް ބުރަވެވޭ މިންވަރަށް" 

އެ މިންގަނޑުން ހެކި ވަޒަންކުރުމެއްނެތި ކަމުގައި ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމުގައި ފާހަގަކުރިނަމަވެސް، 

 ހުށަހެޅި ސަބަބެވެ. ހައިކޯޓުން މައްސަލަ ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ

ދެވަނަ ސަބަބަކީ، ވައްކަމުގެ ހާދިސާ ހިނގި ދުވަހުގެ ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ފުޓޭޖް ހޯދައި،  10.2

ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް މައްސަލަ 

ސާބިތުވަނީ ހުށަހަޅައި، ކަންހިނގި ގޮތް ދެނަގަތުމަށްފަހު، ފިޔަވަޅު އަޅައިފައިވުމުން 

ގޮތުން މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި އެމް.އޭ.ސީ.އެލްގެ ފަރާތުން ޢަމަލީ 
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 ލުވެރިކަން ޢަދު  ޢީމައުޟޫން ކަމުގައިވާތީ، މި މައްސަލައިގައި ކަ ކަންތައްތަކެއް ކޮށްފައިވާ

 ޤާއިމުކުރުމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ސަބަބެވެ.

ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތަށް މި މައްސަލައިގައި  ގެސަބަބަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭތިންވަނަ  10.3

ށް އަލުން އާދަމް ޒަމީލްއަނުވާކަމަށް ބެލިނަމަވެސް،  ފައިށް އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކޮ

އަނބުރާ ވަޒީފާ ދޭން އެންގުމަކީ މިފަދަ އެހެން މައްސަލަތަކުގައި ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ 

 މުންތަކާ ޚިލާފު ނިންމުމެއްކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ސަބަބެވެ.ނިން 

އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއަށް ނުވަތަ އެއް ފެންވަރެއްގެ އެހެން  10.4

ވަޒީފާއަކަށް އަނބުރާ ރުޖޫޢަކޮށް އެ ފަރާތަކީ އެއްވެސް ގޮތަކަށް ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާ 

 މަންފާއެއް ހައިކޯޓުން ހުކުމްކުރުމުގެ ނަތީޖާއަކީ، ނުޙައްޤު ކަމަށް ނުބެލުމަށް  މީހެއް

(unlawful enrichment ުލިއްބައިދިނ )ްކަމަށް އެމް.އޭ.ސީ.އެލްއިން މަށް މަގުފަހިކުރުނ

 ދެކޭ ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ސަބަބެވެ.

ފުވެ ހަތަރުވަނަ ސަބަބަކީ، އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާފަރާތުން ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާ 10.5

ގައި ޢަމަލުކުރެވޭ ޢާންމު އުސޫލުތަކާ މަސައްކަތް ކުރުމު  ކުންފުނީގެ ފިއުލް ފާމްގައި 

ޚިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން ބޮޑެތި ގޯސްތަކެއް ހަދާފައިވަނިކޮށް، އެ ފަރާތުގެ ވަޒީފާ އަނބުރާ 

ގޮތުން  މައުޟޫޢީރުޖޫޢަކޮށްދިނުމަކީ، އެ ހެދި ގޯހުން އިތުރު މަންފާތަކެއް ލިބުންކަމާއި، 

ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަވެފައިވާކަން ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން 

ޤާއިމުނުކުރެވުނަސް، މިހާތަނަށް ނިންމާފައިވާ މައްސަލަތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމުން 

ކަމަށް އެމް.އޭ.ސީ.އެލް އިން ދެކޭ ކަމަށް ބުނެ  ގޯސްހެދިފަރާތަށް މާލީ ބަދަލެއް ދޭންނުޖެހޭނެ

 ށަހެޅި ސަބަބެވެ.ހު
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ޤަޟިއްޔާ ނިންމާފައިވަނީ ޝަރުޢީ  HC-A/519/2016ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  .12

ކަމަށް ބުނެ މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑުން   ތަކާ ޚިލާފަށް އުސޫލުނުވަތަ ޤާނޫނީ 

)ފަހެއް(  5ތުން މައިގަނޑު ހުށަހަޅާފައިވާ ސަބަބުތަކަށް ރައްދުދިނުމުގެ ގޮތުން އާދަމް ޒަމީލްގެ ފަރާ

 ނުކުތާއެއް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން މައްސަލަ ނިންމުމުގައި ހެކި ޤަރީނާ ވަޒަންކޮށްފައިވަނީ މަދަނީ  11.1

މިންގަނޑުންކަމާއި އެއަށްވުރެ މަތީ މިންގަނޑަކުން ހެކި ޤަރީނާ ވަޒަންކޮށްފައިނުވާކަން، އެ 

ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި  ނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުން ސާފުކޮށް އެނގޭމައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ނިމު

 ނުކުތާއެވެ.

ފޮރެންސިކް ރިޕޯޓުގައި  ޖްގެޓޭ ފުވީ .ޓީ.ސީ.އެމް.އޭ.ސީ.އެލްއިން ފާހަގަކުރާ ސީ 11.2

ވީޑިއޯ ފުޓޭޖްއިން އެކްސްޓްރެކްޓް ކުރެވިފައިވާ ސްނެޕްޝޮޓްތަކުން ، ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ

ސިފަތައް އަޅާކިޔޭ ވަރަށް ސާފުކޮށް ފެންނަން ނެތްކަމުގައިވާތީ ފެންނަ މީހުންގެ ހަށިގަނޑުގެ 

ވީ ފުޓޭޖްގެ މައްޗަށް .ޓީ.ސީ.ކަމުގައިވާއިރު، އެ ސީ ނުގަނެވޭ އެއީ ކޮން ބައެއްކަން ދެނެ

ނުކުރެވޭނެ  ބިނާކޮށް، އާދަމް ޒަމީލްގެ މައްޗަށް އެއްވެސް މިންގަނޑަކުން ކަމެއް ސާބިތު

 ވެ.ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެ

 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓަށް ހައިކޯޓުން ރިޢާޔަތްކޮށްފައި  11.3

ތަކުން ލު އުސޫއެމް.އޭ.ސީ.އެލް އިން ބުނާއިރު، އެ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ  ނުވާކަމަށް

ގެ މިކަމަށް އިތުރަށް ބާރު ލިބެނީ ފުލުހުން  ،ބޭރުން ނުފޫޒުތަކެއް ފޯރުވައިގެންކަމަށާއި

ތަޙްޤީޤަށް ހެކި ބަސް ދިން ފަރާތްތަކުން އެއްވެސް ސަބަބަކާ ނުލައި ސިއްރު ހެކިބަސް 

ނެގުމަށް އެދިފައިވުމުންނާއި، މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދިޔަ 
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 ޝަރީޢަތުގައި ހެކިބަސްދިން ފަރާތަކުން އޭނާގެ ހެކިބަސް ފުލުހުން ނަގާފައިވަނީ މަޖުބޫރުކޮށް 

 ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ. ކަމަށްވުން ކަމަށް ބުނެފައި އްކައިގެންބިރުދަ

ރެވިފައި ދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކުޢަ ޟޫޢީ އުމައާދަމް ޒަމީލް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނުއިރު،  11.4

 ނުވާހިނދު، އޭނާ އަށް ވަޒީފާ އަނބުރާ ދިނުމަށާއި އޭނާއަށް ޙައްޤުވާ މުސާރައާއި 

ކަމުގައި ބެލޭނެ ޢިނާޔަތްތައް ލިބިދިނުމަށް އަމުރުކުރުމަކީ ޤާނޫނީ ހަމަތަކާ ޚިލާފު ނިންމުމެއް

މަކީ ތުގައި ސިފަކުރުމުއްސަނދިކަމެއްގެ ގޮ ނުޙައްޤުއެއްވެސް ޖާގައެއް ނެތަތީ، އެއީ 

 ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ. ހަމަޖެހޭ ކަމެއް ނޫން

ލަތުގައި، މަށް ކަނޑައެޅޭ ޙާ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އިންސާފުވެރި ނޫން ގޮތަކަށް ކަ  11.5

ކުރުމުގައި ވަޒީފާއިން ވަކި  ދިނުމަށް އަމުރުކުރުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރެވެނީ، ފާ އަނބުރާވަޒީ

ށް ކަމާއި، ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކުރެވިފައިވޭތޯ ނުވަތަ ނުވޭތޯ ބެލުމުގެ މައްޗަ މައުޟޫޢީ

މުރުކުރުމުގެ ނުވާނަމަ، ވަޒީފާ އަނބުރާ ދިނުމަށް އަ  ފައިކޮށްޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމު މައުޟޫޢީ

ބުނެ ހުށަހެޅި  މަށް ކަ  ލެއްސޫންދާ އު އުސޫލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިސްތިޤްރާރުވެ ޢަމަލުކުރެވެމު 

 ކުތާއެވެ.ނު

 މައްސަލައިގައި ގޮތް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ކަންކަން 

އްޔާ އިސްތިއުނާފުކޮށް ޤަޟި HC-A/519/2016ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  .13

  ނުކުތާތަކަކީ:ހުށަހަޅާފައިވާ މި ޤަޟިއްޔާގެ ތެރެއިން ބަލައި ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ އިސްތިއުނާފީ 

އިން  7އާދަމް ޒަމީލް ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު އެމް.އޭ.ސީ.އެލް ގެ ވަޒީފާއިން  .13.1

މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުގެ ހައިސިއްޔަތުން 

ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ލާޒިމު އިޖުރާއަތު ފުރިހަމަކުރުމަށް ފަހުގައިކަން، ނުވަތަ ވަޒީފާއިން 

                                                           
 އބމ  7
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ވެރިކަން ޤާއިމުކުރުމަށް ފަހުގައިކަން ޢަދުލު  އުޟޫޢީމަވަކިކުރުމުގެ ކުރިން އިޖުރާއީ އަދި 

 ނުވަތަ ނޫންކަން؛

ލަތަކުގައި އާދަމް ޒަމީލް އަށް އަލުން ވަޒީފާ ދޭން އަންގާފައިވަނީ މިފަދަ އެހެން މައްސަ  .13.2

 ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތަކާ ޚިލާފަށްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން؛ އަދި 

ފާއަކަށް އޭނާ ޒީފާއަށް ނުވަތަ އެ ފެންވަރުގެ އެހެން ވަޒީއާދަމް ޒަމީލް އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަ .13.3

ހެއްކަމަށް އޭނާއަކީ އެއްވެސް ގޮތަކަށް ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާ މީ ،އަނބުރާ ރުޖޫޢަކޮށް

އެއް ލިބިދިނުމަށް ނުބެލުމަށް ހައިކޯޓުން ހުކުމްކުރުމުގެ ނަތީޖާއަކީ، އޭނާއަށް ނުޙައްޤު މަންފާ

  ނޫންކަން. މަގުފަހި ކުރުންކަން ނުވަތަ

 ލާޒިމު އިޖުރާއަތު 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތުގެ ގޮތުގައި .14

އިސްމާޢީލް މަސްޢޫދު ވ. ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން  ސުޕްރީމް ކޯޓުން

ގައި  9ލިމިޓެޑް ވ. ޖާބިރު ޢަބްދުއްރަޙްމާން  މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީއަދި  8ލިމިޓެޑް 

ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް  އިން އިސްތިސްނާ 10ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު ޅާފައިވާ ލާޒިމު އިޖުރާއަތަކީ، ކަނޑައަ

ފަރާތްތަކެއްގެ މައްޗަށް ހުރިހާ އަދި ވަޒީފާދޭ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ  ،ފިޔަވައި

 .  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތެކެވެ

އަކާއި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާ ގުޅިގެން، އެ މުވައްޒަފަކު ހުށަހަޅާ ޝަކުވާއެއް ނުވަތަ ދައުވާ .15

ސަބަބަކީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްކަން ސާބިތުކޮށް  އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި، ގުޅިގެން

                                                           
 ޤަޟިއްޔާ  A/27-SC/2014ދިވެހިާރްއޖޭގެ ސުްޕރީމް ކޯުޓގެ ނަްނބަރު   8
 ޤަޟިއްޔާ  A/49-SC/2018ދިވެހިާރްއޖޭގެ ސުްޕރީމް ކޯުޓގެ ނަްނބަރު   9

 2އިސްެވދިޔަ ނޯޓު   10
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ވަނަ މާއްދާގެ  23 12ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ . އެހެންކަމުން، 11ދިނުމަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ 

 މައުޟޫޢީ ވެސް  )ހ( ގެ ދަށުން ނޯޓިސް ދިނުމަކާ ނުލައި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާއިރު

ޢަދުލުވެރިކަން އަދި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުވެފައިވާކަން ކަށަވަރު ކުރުމަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ 

 ޒިންމާއެކެވެ.

 13ވެރިކަން ޤާއިމުވެފައިތޯ ބެލުން ޢަދުލު  މައުޟޫޢީ 

ވެރި ސަބަބެއް އޮވެގެންކަމާއި، ޢަދުލު ނޯޓިސް ދިނުމެއް ނެތި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ  .16

ސުލޫކީ އަމަލެއް ކޮށްފައިވާނަމަ ނުވަތަ ށް ބެލެވޭނީ ފާޅުކަންބޮޑު ޣައިރުޢަދުލުވެރި ސަބަބެއް އޮތްކަމަ 

 އިން އެނގެން އޮވެއެވެ.  14ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު ޚިޔާނާތެއް ވެފައިވާނަމަކަން 

 ހުއްދަވާފަދަ ނެތި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  މުވައްޒަފު ކުރި އަމަލަކީ ނޯޓިސް ދިނުމެއް  .17

ދެ ފަރާތުގެ  ކަމަށް ބެލެވޭނީ، އެ މުވައްޒަފުކުރި އަމަލަކީ  ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލެއް ބޮޑު ފާޅުކަން

ލެއް ކަމަށް ޒީފާގެ ގުޅުން އެއްކޮށް ކެނޑޭ މިންވަރުގެ ސީރިއަސް އަމަދެމެދުގައި އޮންނަންޖެހޭ ވަ 

 މުވައްޒަފުގެ ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލަކީ:، ވާނަމައެވެ. މިގޮތުން

ކަމެއް ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ޖައުހަރީ ޝަރުތަކާ ޚިލާފު .17.1

 ނުވަތަ  ؛ކަމަށްވުން

ތުބާރު އަދި މުވައްޒަފާއި ދެމެދުގައި އޮންނަ އޮންނަންޖެހޭ އިއެ ކަމަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި  .17.2

 ނުވަތަ  ؛އަމާނާތްތެރިކަން ގެއްލޭފަދަ ކަމެއްކަމަށް ވާނަމަ

                                                           
 ވަނަ މާްއދާ. 27އބމ ގެ   11
 2އިސްެވދިޔަ ނޯޓު   12
ޔުަގއި )މައްސަަލއިަގއި ގައި ފަނޑިޔާރު ޙުސްުނއް ސުޢޫުދެގ ރައު 9އަދި  8ފާހަގަކޮށްަފއިވާ ުއސޫލުތަކަކީ އިސްެވދިޔަ ނޯޓު މި ނުކުތާގެ ދަށުން  13

 ހިމެނުނު ެއހެން ފަނޑިާޔރުްނގެ ތާީއދާެއކު( ފާހަގަކުރަްއވާފަިއވާ ކަންކަެމވެ.
 ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( އަދި )ށ(.  23ގެ  2އިސްެވދިޔަ ނޯޓު   14
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ޒާމުތަކާ އެކަމަކީ އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް އަދާކުރަންޖެހޭ ވަޒީފާގެ އިލްތި .17.3

  ؛މައަސާސީގޮތުން ނުވަތަ ސީދާގޮތެއްގައި ޚިލާފު ކަމެއްކަމަށް ވާނަ 

ޑު ޣައިރުސުލޫކީ އެ އަމަލަކީ ނޯޓިސް ދިނުމެއްނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ހުއްދަވެދާނޭ ފާޅުކަންބޮ

ނުން ކުރާ ތައެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއަދާކުރާ އަމަލެއް ކަމަށް ބެލެވިދާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، 

ގެ ކިބައިގައި އަދި މުވައްޒަފުމަސައްކަތުގެ ބާވަތާއި، އެ މުވައްޒަފުގެ މަޤާމާއި މަސްޢޫލިއްޔަތާއި 

ކަން ތަފާތުވެގެން ހުންނަންޖެހޭ އަމާނާތްތެރިކަމުގެ ޒިންމާއާ ގުޅިގެން ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލުގެ ސީރިއަސް

ން ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި ދިއުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ. އަދި މުވައްޒަފު ކުރި ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލުގެ ސަބަބު 

ރާތުން އަދާކުރަންޖެހޭ އޮންނަ ވަޒީފާގެ އިތުބާރު ގެއްލި، ވަޒީފާއަދާކުރާ ފަ ވަޒީފާއަދާކުރާ ފަރާތާ ދެމެދު

 މުވައްޒަފަކު އެނޯޓިސް ނުދީ ، މަސްއޫލިއްޔަތު ތެދުވެރިކަމާއެކު އަދާކުރުމަށް ހުރަސްއެޅިފައިވާ ނަމަ

 ވަކިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ކީ ކުންފުނީގެ ށަ މަތުކުރެވިފައިވާ ކުޙު ދުވާ ފަރާތް މައްޗަށް ތު ރައްމި މައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފު .18

 ތިން ގަނޑު ވިފައިވަނީ މައިމަތު ބިނާކުރެ ޙު ތު، އެ ކުރުން ކަމުގައިވީނަމަވެސްމުދަލުން ވައްކަން

 :އިރުން އެނގެއެވެ. އެގޮތުން ބަލާއަސާސެއްގެ މައްޗަށްކަން ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކު

ކަމަކީ، މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރުމަށްފަހު ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން ދީފައިވާ "ކަމާބެހޭ ފުރަތަމަ  18.1

هللا ގައި މި ވައްކަމުގައި އާދަމް ޒަމީލް އާއި މުޙައްމަދު ޢަބްދު  15ފަރާތްތަކަށް" ރިޕޯޓު

 ؛ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައިވުން

ފުޓޭޖްއިން  .ވީ ޓީ.ސީ.ޒަރު ދައްކުވައިދޭ ސީދެވަނަ ކަމަކީ، މައްސަލައިގެ ޙާދިސާ ހިނގި މަން 18.2

އެއަރޕޯޓުގެ ފިއުލް ސަރވިސް ސެކްޝަނުގައި ބާއްވާފައި އޮތް ތެޔޮ ބައުޒަރަކުން އެހެން 

                                                           
 (2015 ންަބރުނޮވެ 26) D2/CR/2015/96-171ނަންބަރު   15
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ބައުޒަރަކަށް ތެޔޮ އަޅާ މަންޒަރު ފެންނަކަމާއި މި ކަމަކީ އިސްތިސްނާ ޙާލަތެއްގައި މެނުވީ 

 ން؛ކުރާ ކަމެއް ނޫންކަން ހެކިންގެ ހެކިބަހުން އެނގޭކަ

 ފައިވާކަން؛ތިންވަނަކަމަކީ، ހާދިސާ ހިނގިރޭ ފިއުލްފާމުގެ ޑިއުޓީގައި އާދަމް ޒަމީލް އުޅެ   18.3

މަތުކުރެނު މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤުކުރުމަށްފަހު ފުލުހުން ދީފައިވާ ތުޙު  މައްޗަށް ޒަމީލްގެ  އާދަމް .19

ކަމަށް ބަޔާންކުރުމުގެ  އާދަމް ޒަމީލް އެ ވައްކަމުގައި ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވެފައިވާ 16ގައިރިޕޯޓު

މަތުކުރެވުނު ވައްކަމުގައި އާދަމް ޙުނުވާތީ، ތު  އިތުރުން އެކަމުގެ އެއްވެސް ތަފްސީލެއް ބަޔާންކޮށްފައި

އާދަމް ޒަމީލްއާ  އިމި ވައްކަމާއަދި  ،ކަންޒަމީލްގެ ބައިވެރިވުން އޮތީ ކިހިނެތް ކޮން މިންވަރަކަށް

ސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަދި މޯލްޑިވް ގުޅޭ ގޮތެއް އެނގޭކަށް ނެތެވެ. 

ވީ ފުޓޭޖްގެ ވީޑިއޯ އެންޑް އިމޭޖް .ޓީ.ސީ."ސީ  (ވައްކަމުގެ ޙާދިސާ ހިނގި މަންޒަރު ދައްކުވައިދޭ)

ފަރާތްތައް ފެންނަލެއް  ހުމަތުކުރެވޭވައްކަމުގެ އަމަލު ހިންގި ކަމަށް ތުގައި  17އެނާލިސިސް ރިޕޯރޓް"

ކޮން އެކަން ކޮށްފައިވަނީ  ސަބަބުން ގެ ވީ ފުޓޭޖު ނުސާފުވުމު.ޓީ.ސީ.ދުރުވުމުންނާއި އަދި ސީ

ހިނގާދިޔަ ގޮތް މީގެ އިތުރުން، ހާދިސާ  ވެ. ބަޔާންކޮށްފައިވެއެނުވާކަމަށް ބައެއްކަން ދެނެގަނެވިފައި

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި އެދިގެން ހާދިސާއާގުޅޭ ޖިނާއީ ، އޮޅުން ފިލުވުމުގެ ގޮތުން

ވެސް  އެލްގެ ފަރާތުން އެއްވެސް ތަޙްޤީޤެއް ކޮށްފައިވާކަން ސީ.އޭ.އެމް. ގުމުގެ ބޭރުން،ތަޙުޤީޤެއް ހިން 

 ނެތެވެ.  ންއެނގޭ 

ފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ށްބަޔާންކޮ   ޕެރެގްރާފްގައިވަނަ 19އަދި  18ގެ މި ރައުޔު ،އެހެންކަމުން .20

ޢަދުލުވެރިކަން  މައުޟޫޢީ އަލީގައި އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ 

ހާދިސާ ، އެހެނީޤާއިމުކުރުމަށްފަހުގައި ކަމުގައި ބެލުމުގެ ޖާގައެއް އޮތްކަމުގައި އަހުރެން ނުދެކެމެވެ. 

                                                           
 10ެވދިޔަ ނޯޓު އިސް  16
 ( 2015އޮކްޓޫބަރު  20) K(b)/VIAR/2015/110ރިޕޯޓު ނަންބަރު   17
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ހިނގިރޭގެ ދަންވަރު ފިއުލް ފާމުގެ ޑިއުޓީގައި އާދަމް ޒަމީލް ހުރުމަކީ މި ވައްކަމުގައި އޭނާ 

  ވެ.ންކަމުންނެ ކަމެއް ނޫ ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވިކަމަށް ދަލާލަތުކުރެވޭ 

 ވެރިކަން ގާއިމުވެފައިވޭތޯ ބެލުން ޢަދުލު އިޖުރާއީ 

މަތު ތުޙުއްޗަށް ވެރިކަމަކީ، މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން އޭނާގެ މަ ޢަދުލު އިޖުރާއި  .21

މަށް ކުރެވުނު ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު އޭރަކު ދެވެން ހުރި މިންވަރަކުން ދިނުމާއެކު، އެ ކަންކަ

ފައިވާ ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުޞަތު އެ މުވައްޒަފަކަށް ދިނުމެވެ. މި މައްސަލައިގައި ހުށަހެޅި

ގުޅިގެން  އިމަތާތުޙު ގެ މައްޗަށް ކުރެވުނު ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބެލިއިރު، އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތު

.އޭ.ސީ.އެލްއިން އެމްއި، ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ކޮބައިކަން އެނގެން ނެތްކަމާފުލުހުންގެ 

ދި ހައިކޯޓަށް އަހާދިސާއާގުޅޭ ތަޙުޤީޤެއް ހިންގިނަމަ އެކަމާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޓްރައިބިއުނަލްއަށް 

ކިކުރުމުގެ ވަ ވަޒީފާއިން  އާދަމް ޒަމީލްވެސް ހުށަހަޅާފައިވާކަން އެނގޭން ނެތެވެ. މީގެ އިތުރުން، 

އި މަސައްކަތްކުރި ނުވަތަ އޭނާއާއެކު ފިއުލް ފާމްގަހާދިސާއާ ގުޅިގެން އާދަމް ޒަމީލްގެ ބަހެއް ކުރިން، 

އާދަމް ންކަމުން މަތުކުރެވުނު ކަ ތުޙު ވެސް ހޯދާފައިވާކަން އެނގެން ނެތްކަމާއި، އަދި މީހުންގެ ބަހެއް 

ޒީފާއިން ވަ ޒަމީލް އާދަމް ތީ، ވާކަން އެނގެން ނެތަ ލިބިދީފައި ވުމުގެ ފުރުޞަތުދިފާޢު ޒަމީލަށް 

 ދެކެމެވެ.ނު ވެރިކަން ގާއިމުކުރުމަށް ފަހު ކަމުގައި އަހުރެން ޢަދުލުވަކިކޮށްފައިވަނީ އިޖުރާއީ 

 

 ޤާނޫނީ ޙައްލުތައް 

ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތި ކަމުގައިވާނަމަ، އެފަދަ މައްސަލައެއް  .22

ޓްރައިބިއުނަލަށް    ބާވަތެއްގެ ހައްލު ދިނުމުގެ ބާރު ތިން ފަރާތަކަށް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާ

 . އެއީ:18ލިބިގެންވެއެވެ 

                                                           
 ވަނަ މާްއދާގެ )ހ(. 29ގެ  2 އިސްެވދިޔަ ނޯޓު  18
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 ނުވަތަ  ؛ކުރުންރުޖޫޢަ އެ މުވައްޒަފަކު ކުރިން ހުރި ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ  .22.1

އެއްގައި، ނުވަތަ މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން އަދާކުރަމުންދިޔަ ބާވަތުގެ ވަޒީފާ .22.2

  ނުވަތަ ؛ ން ވަޒީފާއެއްގައި ބެހެއްޓުންއެކަށީގެންވާ އެހެ

 ބަދަލު ދިނުން. .22.3

އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ މުވައްޒަފަކަށް ދެވިދާނެ އެންމެ އަސާސީ ހައްލަކީ  .23

ކުރުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް އޭނާއާ ރުޖޫޢައެ މުވައްޒަފަކު ވަކިކުރިއިރު އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއަށް 

ވަނަ  29 20ނަމަވެސް، ވަޒީފާއާބެހޭ ގާނޫނުގެ ވީ  19ވަޒީފާއެއްގައި ބެހެއްޓުން ކަމުގައި އެކަށީގެންވާ 

ވާނީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު  މާއްދާގެ )ށ( އަށް ބެލުމުން، އެފަދައިން ވަޒީފާ ހަމަޖައްސަން

އްސަލައިގެ ފާއިން ވަކިކުރީ މުވައްޒަފުގެ ޢަމަލެއްގެ ސަބަބުންތޯ ފަދަ ކަންކަމަށާއި،  މަޙާލަތަށާއި، ވަޒީ

ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވަޒީފާގެ ގުޅުން ދެމެހެއްޓޭނެ ، ވަށައިގެންވާ ޚާއްޞަ ޙާލަތްތައް ވަޒަންކޮށް

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި އިރު ހުރި ވަޒީފާއަށް  ،މިންވަރުގެ އިތުބާރު އޮތްކަން ނުވަތަ ނެތްކަން ބަލައި

ކުރުމަކީ އަމަލީ ރުޖޫޢަވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރުމަށް ހުރަސް އަޅާ ޙާލަތެއް ވުޖޫދުގައި ވާކަން ނުރުޖޫޢަ

ގޮތުން ކުރެވެން އޮތް ކަމެއް ކަމުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، އިސްތިސްނާއީ ހާލަތެއް ނުވަތަ 

 . 21ނަމަ ކަން އެނގެން އޮވެއެވެ  ވަޒީފާ ދިނުމަށް ހުރަސް އަޅާ ހާލަތެއް ނެތް

ން ވަޒީފާ ދިނުމަކީ އަމަލީ ގޮތުން ކުރެވެން އަލުން ވަޒީފާ ދިނުމަށް ހުރަސް އެޅިދާނެ ނުވަތަ އަލު  .24

ތަކެއް ޙާލަތްއަލުން ވަޒީފާ ދިނުމަށް ބާރު އަޅާ  ،ތަކާއިޙާލަތްނެތް ކަމަށް ބެލެވިދާނެ ބައެއް 

                                                           
ޑިވެލޮްޕމަްނޓް ފައިނޭންްސ ކޯޕަރޭަޝްނ  ަހުއސިންގއިސްމާޢީލް މަސްޫޢދު ވ. ) A/27-SC/2014ދިވެިހރާްއޖޭގެ ސުްޕރީމް ކޯޓުެގ ނަްނބަރު   19

ޤަޟިއްޔާ  A/36-SC/2019( ައދި ަރޙްމާންމޯލްޑިވްސް ެއއަރޕޯްޓސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ވ. ޖާބިރު ޢަްބދުއް ) A/49-SC/2018( އަދި ލިމިޓެޑް
 (މޯލްޑިްވސް އެައރޕޯޓްސް ކޮމްެޕނީ ލިިމޓެޑު ވ. އަސްާފޤު ަވޙީދު)

 2 އިސްެވދިޔަ ނޯޓު  20

  8އިސްެވދިޔަ ނޯޓު   21
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ގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  22މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑު ވ. އަސްފާޤު ވަޙީދު 

އަލުން ވަޒީފާ ދިނުމަށް ހުރަސް އެޅިދާނެ ނުވަތަ އެއީ އަމަލީ ގޮތުން ކުރެވެން ނެތް ކަމަށް މިގޮތުން، 

 ތަކުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނެއެވެ. ޙާލަތް ބެލެވިދާނެ ބައެއް 

ގައިވާ  އަނބުރާ އިއާދަނުކުރެވޭނޭ މިންވަރަކަށް، ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި މުވައްޒަފާ ދެމެދު  .24.1

 ފައިވުން.އިތުބާރު ގެއްލި

ށީގެންވާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚާއި ވަޒީފާދިނުމަށް އަމުރުކުރާ ތާރީޚާ ދެމެދު އެކަ  .24.2

 ވަރަށްވުރެ ދިގުމުއްދަތެއް ފާއިތުވެފައިވުން.

 ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރީގެ ކުޑަބޮޑުމިން. .24.3

އަށް ބޮުޑ ފާރިވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރީގެ ހާލަތު ގޯސްވެފައިވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ވިޔަ  .24.4

 ބަދަލެއް އައުމުގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފަކު ލެވެން ނެތުން.

ގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ތަކުގެ ތެރޭ ޙާލަތް އަލުން ވަޒީފާ ދިނުމަށް ބާރު އަޅާ  ފަދައިން،ހަމަ އެ .25

 އެވެ.ފާހަގަކޮށްފައިވެ 23 ކަމުގައިވެސް އެޤަޟިއްޔާގައިހިމެނޭ

 ހާލަތުގައި އެއަމަލަކީ އެފަދަ ފުރަތަމަ އަމަލުކަމަށްވެފައި،   ޣައިރުސުލޫކީ މުވައްޒަފުކުރި .25.1

އެ  އްލަކީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އެ މައްސަލައިގެ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ހަ

 ލަތްތައް.ޙާ  ކަމަށް ބެލެވޭ މުވައްޒަފަށް އިންޒާރު ދިނުން 

                                                           
 ޤަޟިއްޔާ  A/36-SC/2019ދިވެހިާރްއޖޭގެ ސުްޕރީމް ކޯުޓގެ ނަްނބަރު   22

 އބމ   23
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ވައްޒަފުގެ މު އެމައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ނުކޮށްފިނަމަ،  ޢަމުވައްޒަފު ރުޖޫ  އެ ވަޒީފާއަށް އެ .25.2

ހީލު ކަމަކަށް ހުރި ޚާއްސަ ހާލަތެއްގެ ސަބަބުން އެހެން ތަނަކުން ވަޒީފާއެއް ހޯދުމަކީ މުސްތަ

 ވުން.

ފަރާތުގެ ނުކޮށްފިނަމަ، އެއީ ވަޒީފާ ދޭރުޖޫޢަ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިއިރު ހުރި ވަޒިފާއަށް  .25.3

 ތައް.ޙާލަތް މަށް ދޭހަވާނޭ ނުވާ އަމަލުތައް ބަލައިގަތުން ކަ އެކަށީގެން

( 3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 29 24ހަމަ އެއާއެކު، ވަޒީފާ ދިނުމުގެ އިތުރުން، ވަޒީފާއާބެހޭ ގާނޫނުގެ  .26

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބަދަލު ނަގާދިނުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރަންވީ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް 

ޢަލީ ވަޙީދު އާއި  25މިޓެޑު ވ. އަސްފާޤު ވަޙީދު މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިއަލިއަޅުވާލާ، 

ޙުސައިން ނަޒީފް ވ. ސިވިލް އާއި  26ވ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ

 .28ގައި ޖުމްލަކޮށް އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ  27ސަރވިސް ކޮމިޝަން 

 މުވައްޒަފު އަދާކުރި ވަޒީފާގެ ބާވަތް. .26.1

 ހޭދަކުރި މުއްދަތު.ވަޒީފާގައި  .26.2

 މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނުއިރު ލިބެމުންދިޔަ މުސާރަ އާއި ޢިނާޔަތް. .26.3

                                                           
 2 އިސްެވދިޔަ ނޯޓު  24

 ޤަޟިއްޔާ  A/36-SC/2019ދިވެހިާރްއޖޭގެ ސުްޕރީމް ކޯުޓގެ ނަްނބަރު   25

 ޤަޟިއްޔާ  A/27-SC/2019ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަްނބަރު   26
 ޤަޟިއްޔާ  A/22-SC/2019ކޯޓުގެ ނަްނބަރު ސުޕްރީމް   27
ންކަން އެހެން ޤަުއމުތަކުަގިއ ނުކުތާަގއި ބަޔާންޮކށްފަިއވާ ކަ އެ ،އެހެން ޤަުއމުތަކުގެ ޤަިޟއްޔާތައް ނުކުތާތަކާއި ުގިޅގެން ފާހަގަކޮށްަފއި ެއވަނީ   28

 މާނަކުާރގޮތް ހިްއސާކުުރުމގެ ގޮތުްނނެވެ.
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ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ބޭއިންސާފު ޢަމަލުތައް ހުރި ގޮތް )ނުވަތަ  .26.4

ހެޔޮނިޔަތް  ވެރިކަމާއި ތެދުވެރިކަމާއެކު،ޢަދުލު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ 

 .29އޮވެގެން ކަން ނުވަތަ ނޫންކަން(

ދާކުރެވިދާނެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު ފަރާތުގެ ޢުމުރަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެހެން ވަޒީފާއެއް އަ .26.5

 ކަން ނުވަތަ ނޫންކަން.

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަންޖެހުނީ އެ މުވައްޒަފެއްގެ ވެސް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ނުރަނގަޅު  .26.6

 . 30ޙުމާލެއް އޮވެގެންކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ޙިއްޞާއެއް ނުވަތަ އި

ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުން ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން އެއްވެސް  .26.7

އަދި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ފަހުގައި )އަދި  31ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން 

ވާނަމަ، އެފަދައިން ވަޒީފާއަށް ރުޖޫޢަކުރުމާ ހަމައަށް( ވަޒީފާއަށް ރުޖޫޢަ ކުރަން އަމުރުކޮށްފައި

ހިނގާ ދިޔަ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި، ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތުން އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ގޮތުން 

 .32ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށްފައިވާކަން ނުވަތަ މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވާކަން 

ބޭއިންސާފު  އަށް ނުޙައްގު ނުވަތަވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތަށް ބަދަލު ދިނުމުގެ ސަބަބުން އޭނާ .26.8

 މުއްސަނދިކަމެއް ލިބޭކަން ނުވަތަ ނޫންކަން.

                                                           
29  362SCR  2] 2008, [39SCC  2008Honda Canada Inc. v. Keays,  
30   10] NICA 2015Fulton (Melvin) v Vion Food Group Limited [ 

31  Automotive Refinish Inc., 2020 ONSC 37 X-Kideckel v. Gard؛ 
   Brake v. PJ-M2R Restaurant Inc., 2017 ONCA 402    

32  v. Westinghouse Elec. Corp. 850 F.2d 996 (3d Cir. 1988) Carden؛  
    Hansard v. Pepsi-Cola Metropolitan Bottling 865 F.2d 1461 (5th Cir. 1989)  
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ބަދަލުގެ މިންވަރު ކަނޑައެޅޭއިރު ލިބެމުންދިޔަ މުސާރަ އާއި ޢިނާޔަތްތަކުގެ މައްޗަށް އެކަނި  .26.9

ބަލައި ބަދަލުގެ މިންވަރު ހިސާބުކުރުމުގެ އިތުރުން، އިތުރު ބަދަލެއް ނަގާދޭންޖެހޭކަން ނުވަތަ 

 .33ކަން ނޫން

ވަޒީފާ އަދާ ކުރާ ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ އަބުރަށް ގެއްލުން   .26.10

ލިބުމާއެކު، އޭގެ ސަބަބުން ވަޒީފާ އަދާ ކުރާ ފަރާތަށް އެހެން ވަޒީފާއެއް ލިބުމަށް ނުވަތަ 

 .34ވަކި ފަންނެއްގެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ހުރަސް އެޅިފައިވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން 

 ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރުން އެކަށީގެންވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން 

މެކެވެ. ވަޒީފާ އަނބުރާ ދިނުމަކީ ދެފަރާތުގެ މެދުގައި އޮންނަ އިތުބާރުގެ މައްޗަށް ބިނާވާ ކަ .27

ކުރާ ފަރާތުގެ  އެހެންނަމަވެސް، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށްފަހުގައި، ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތާއި ވަޒީފާ އަދާ

ކިކުރުމަށް ވަފުރިހަމަ އިތުބާރު އޮތުމަކީ ވަރަށް ނާދިރު ކަމެކެވެ. އެހެނީ، ވަޒީފާއިން މެދުގައި 

ވެ. އެހެންކަމުން، ކަމަށް ބުނާނީ މަދުފަހަރަކު ކަމުންނެ ފަހުގައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އެ އިތުބާރު އޮތް

މާއެކު ބުއްދީގެ ރިކަ ބުނާ ބުނުމުގެ ޙަޤީގަތް ފަރުވާތެ ންވަޒީފާ ދޭ ފަރާތާއި ވަޒީފާ އަދާ ކުރާ ފަރާތު 

ބުނާ ބުނުމެއްކަން  ހަމަތަކުގެ މަތިން ވަޒަންކޮށް، އެއީ ހަރުދަނާ ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާ ކޮށްގެން

 ޙާލަތްތަކުގެ ނުވަތަ ނޫންކަން މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ އަދި އެ މައްސަލައިގެ ވަށައިގެންވާ ޚާއްޞަ

 ންވާނެއެވެ. އަލީގައި ޓްރައިބިއުނަލުން ނުވަތަ ކޯޓުން ބަލަ 

                                                           
ވަޒީފާ އަދާުކރާ ފަރާްތ އި ވަނަ މާްއދާގެ )ރ(. މިފަދައިން ެގއްލުުމގެ ަބދަލު ނަާގދިުނމުގަ  29)ވަޒީފާާއބެހޭ ޤާޫނނު( ގެ  2008/2ޤާނޫނު ނަްނބަރު   33

ދާކުރާ ަފރާތަށް އެަފަދ އަ ވަޒީާފއިން ވަކިކުރުުމގެ ސަަބބުން ީސދާ ުނވަތަ ުނސީދާ ގެއްުލމެއް ވެަފއިާވކަން ނުވަތަ ނޫންކަުމގެ މައްޗަާށއި، ަވޒީފާ 
 .ވެކަން ބަލަންާވނެއެ ގެއްުލމެއް ވެފަިއވާަނމަ، އެ ގެއްލުމަކީ ވަޒީާފއިން ވަކިުކރުާމއި ުގޅުވޭ ގެއްުލމެްއކަން ނުވަތަ ނޫން

Honda Canada Inc. v. Keays, 2008 SCC 39, [2008] 2 SCR   ިއަދFidler v. Sun Life Assurance Co. of Canada 

[2006] 2 S.C.R. 3, 2006 SCC 30. 

34   Mahmud v Bank of Credit and Commerce International SA [1998] AC 20؛ 
   Malik v BCCI [1997] ICR 606, HL   
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އަށް އިތުބާރު ކުރުމުގައި  ހުށަހެޅިފައި މިވާ މައްސަލައިގައި، އެމް.އޭ.ސީ.އެލްގެ ފަރާތުން އާދަމް ޒަމީލް .28

  ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ޤަބޫލުކުރުން ކުންފުނިން ވައްކަން ކޮށްފައިވާއޮތް ދައްޗަކީ އާދަމް ޒަމީލް އެ 

 ޒަމީލް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވައްކަމާއި ކަމުގައިވާހިނދު، އަދި އެމް.އޭ.ސީ.އެލްއިން އާދަމް

 35މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުގެ ، ގުޅޭ ސުލޫކީ މައްސަލައަކާއި ހުރެ

، ނިންމުމާއި VTR/2016/41ނަމަވެސް، ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު  ވާމައްޗަށް ބިނާކޮށް ކަމުގައި

ވެރިކަން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ޢަދުލު އަދި އިޖުރާއީ  ޢީވަކިކުރުމުގެ ކުރިން މައުޟޫން އާދަމް ޒަމީލް ވަޒީފާއި

ޤަޟިއްޔާގައި،  HC-A/519/2016ކަމާމެދު ގޮތް ކަނޑައެޅި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

 އާދަމް ޒަމީލް އެ ވައްކަމުގައި ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވެފައިވަނީ ކޮންގޮތަކަށް ކިހިނެއްކަން، ނުވަތަ 

  ހެއްކެއް އި، އެކަމާއި ގުޅޭމާއޭނާ ވައްކަމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ގޮތުން ކުރިކަމެއް އެނގެން ނެތްކަ

 ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ވާކަމުގައި ހައިކޯޓުން ވެސް ހުށަހަޅާފައި ނު 

ގެ މައްސަލައިގައި އެމް.އޭ.ސީ.އެލް VTR/2016/41މީގެ އިތުރުން، ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު  .29

( A061578ފިއުލް ފާމްގައި މަސައްކަތް ކުރާ ގ.ހަތިފުށި އިސްމާޢީލް ޢަލީ )ދ.ރ. ކާޑު ނަންބަރު 

( A240453އާއި، ހދ.ކުޅުކުއްފުށި / ނިއުވިކްޓްރީ މުޙައްމަދު ޒަކަރިއްޔާ )ދ.ރ. ކާޑު ނަންބަރު 

އި، ( އA105458ާއާއި، ހުޅުމާލެ ރިހިކުރި ޢަލީ މަކާރިމް އަޙްމަދު )ދ.ރ. ކާޚު ނަންބަރު 

 ( އާއި، A101472މ.ކަނޑުނީލަންގެއާގެ ސަމްޢާން މޫސާ )ދ.ރ. ކާޑު ނަންބަރު 

( )މީގެ A070906ގއ.މާމެންދޫ / ފެހިގެ އަޙްމަދު ނިމާލް ޖުނައިދު )ދ.ރ. ކާޑު ނަންބަރު 

ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ނިސްބަތް ކުރެވޭނީ "ހެކިން" މިފަދައިން( ހެކި ބަސް  ފަހުން ޖުމްލަކޮށް މި

                                                           
 10އިސްެވދިޔަ ނޯޓު   35
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އަންނަނިވި ކަންކަން އާ ގުޅިގެން ވެ. އެ ފަރާތްތަކުގެ ހެކިބަހުން ހާދިސާ އަދި އާދަމް ޒަމީލްދީފައިވެއެ 

 .36ފާހަގަކޮށްފައި ވެއެވެ 

އިދު ތިބީ ސަމްޢާން މޫސާ އާއި އަޙްމަދު ނިމާލް ޖުނަހާދިސާ ހިނގިއިރު ހެކިންގެ ތެރެއިން  .29.1

އޭ.ސީ.އެލް އެމް.ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ  04ސެޕްޓެންބަރު  2015، އެ ދެ މީހުން ޗުއްޓީގައިކަމާއި

 ގެ ފިއުލް ފާމުގައި ނެތްކަން؛

 2015އާއި، ޢަލީ މަކާރިމް އަޙްމަދު އިސްމާޢީލް ޢަލީ އާއި، މުޙައްމަދު ޒަކަރިއްޔާ  .29.2

 ކަން؛އެމް.އޭ.ސީ.އެލްގެ ފިއުލް ފާމުގައި އުޅުނު ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ  04ސެޕްޓެންބަރު 

ކަރިއްާޔ ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އިސްމާޢީލް ޢަލީ އާއި، މުޙައްމަދު ޒަ 04ސެޕްޓެންބަރު  2015 .29.3

 ؛އާދަމް ޒަމީލް ފެނިފައިވާކަންއަށް 

هللا ދު ޢަބްދުވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ މުޙައްމަ 04ސެޕްޓެންބަރު  2015ޢަލީ މަކާރިމް އަޙްމަދުއަށް  .29.4

 ފެނުނުހަނދާނެއް ވާކަން؛އާއި އާދަމް ޒަމީލް 

ތްކުރާ ލް އަކީ އަހުލާގު ރަނގަޅު އެކުގައި މަސައްކަ ހެކިން ދެކޭ ގޮތުގައި އާދަމް ޒަމީ  .29.5

 މީހުންނާ ގުޅޭ މީހެއްކަން؛ އަދި

ވާރަ )ނަ  19,000ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގެ ދަންވަރުގެ ވަގުތެއްގައި  04ސެޕްޓެންބަރު  2015 .29.6

ވާ ހާސް( ލީޓަރުގެ ޖެޓް ފިއުލް އެމް.އޭ.ސީ.އެލްގެ ފިއުލް ފާމުން ވަގަށް ނަގާފައި

 ހެކިންނާއި ސުވާލުކޮށްފައި ނުވާކަން.މައްސަލައިގައި 

                                                           
 VTR/2016/41ގެ ނަންަބރު ޓްރައިިބއުނަލް ހެކިންގެ ހެކިބަހުަގއި މިނޫން ކަންކަާމ ގުޅޭ ގޮތުްނވެސް ވާހަކަ ަދއްކާފަިއެވެއވެ. އަދި އެ ކަންކަން   36

 ގައި ފާަހަގކޮށްފައިެވެއވެ. 5.8މަްއސަލަިއގެ ރިޕޯޓުގެ 
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ޕޯޓަށް )ދޭއް( ރި 2އިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަދި ހަމަ އެއާއެކު، .30

 ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަވެއެވެ.

ގައި،  4.1 37ގެ ވީ ފުޓޭޖްގެ ވީޑިއޯ އެންޑް އިމޭޖް އެނާލިސިސް ރިޕޯރޓް".ޓީ.ސީ."ސީ .30.1

އި ފެންނަ މީހުންގެ ހަށިގަނޑުގެ ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ފުޓޭޖުން ނަގާފައިވާ ސްނެޕްޝޮޓްތަކުގަ

 ގައި 5.0އެ ރިޕޯޓުގެ ، ސާފުކޮށް ފެންނަން ނެތް ކަމަށާއިސިފަތައް އަޅާކިޔޭ މިންވަރަށް 

  އަދިފަރާތްތައް ފެންނަލެއް ދުރުވުމުންނާއި  ހުމަތުކުރެވޭތުކަމަށް  ވައްކަމުގެ އަމަލު ހިންގި

ކޮން ބައެއްކަން އެކަން ކޮށްފައިވަނީ  ސަބަބުން ގެ ވީ ފުޓޭޖު ނުސާފުވުމު.ޓީ.ސީ.ސީ

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. ނުވާކަމަށް ދެނެގަނެވިފައި

އެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާ ން އެމް.އޭ.ސީ.އެލްއިއާދަމް ޒަމީލް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި  .30.2

ދެވަނަ ޕެރެގްރާފުގައި "... މި ވައްކަން ކޮށްފައިވަނީ ފިއުލް ފާމްގައި  38ރިޕޯޓުގެ

ރެވެއެވެ." މިފަދައިން ބޮޑަށް ތުޙްމަތު ކުކަމަށް ވަރަށް  މަސައްކަތްކުރާ ދެމުވައްޒަފުން

ވަނަ ޕްރެގްރާފުގައި އެ ވައްކަން ކުރީ މުޙައްމަދު  4ކުރުމަށްފަހު، އެ ރިޕޯޓުގެ ބަޔާން

 މީލު ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ކަންކުރީ ބުނެވުނު ދެއާއި އާދަމް ޒަهللا ޢަބްދު

ފުޓޭޖްއަށާއި މީހުން ކަމުގައި ފުލުހުން ކަނޑައެޅުމުގައި ޙަވާލާދީފައިވަނީ ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ 

ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ފުޓޭޖަށް ބެލުމުން ތެޔޮ ބައުޒަރުތައް   ކަމުގައިވާއިރު،ހެކިންގެ ހެކިބަހަށް

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މީހުން ވަކިނުވާކަން ކައިރީގައި ހަރަކާތްތެރިވި 

ން އެނގެ އިން 39ވީ ފުޓޭޖްގެ ވީޑިއޯ އެންޑް އިމޭޖް އެނާލިސިސް ރިޕޯރޓް".ޓީ.ސީ."ސީ

                                                           
 17އިސްެވދިޔަ ނޯޓު   37
 15އިސްެވދިޔަ ނޯޓު   38
 17އިސްެވދިޔަ ނޯޓު   39
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ފުލުހުންގެ ރިޕޯޓުގައި ހެކިންގެ ހެކިބަހަށް ޙަވާލާދީފައިވާއިރު، ހެކިބަސް  އޮންނަކަމާއި،

 ކޮން ކަމަކާ ގުޅިގެންކަން އެނގެން ނެތެވެ.  ،ދީފައިވަނީ ކޮން ފަރާތްތަކެއް 

ރު، މައްސަލަ ހިނގަމުން ދިޔައި VTR/2016/41މީގެ އިތުރުން، ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު  .31

.އޭ.ސީ.އެލްގެ އާދަމް ޒަމީލް ބުނެވުނު ވައްކަމުގައި ބައިވެރިވިކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އެމް

ވެސް  ން، ހެކިން ހުށަހަޅާފައިވާކަން އެނގެން ނެތްކަފަރާތުން ހެކިންގެ ބަސް ނަގދިނުމަށްއެދި 

 ފާހަގަވެއެވެ.

 2015 40ގައިއެހެންކަމުން، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓު .32

)ނަވާރަ ހާސް( ލީޓަރުގެ  19,000ނަ ދުވަހުގެ ރޭގެ ދަންވަރުގެ ވަގުތެއްގައި ވަ 04ސެޕްޓެންބަރު 

 ދެ މީހުންގެ ރާ މަތުކު ތުޙުޖެޓް ފިއުލް އެމް.އޭ.ސީ.އެލްގެ ފިއުލް ފާމުން ވަގަށް ނެގިކަމަށް ފުލުހުން 

ތެރޭގައި އާދަމް ޒަމީލް ހިމެނޭކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވުމުގެ އިތުރުން، އެ ހާދިސާގައި އާދަމް ޒަމީލްގެ 

.އޭ.ސީ.އެލްއިން ނިންމާފައިވަނީ ކޮން ބިނާއެއްގެ މައްޗަށްކަން އެއްވެސް ބައިވެރިވުމެއް އޮތްކަން އެމް

އޭނާގެ މައްޗަށް އިތުބާރު ، ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ  އެނގެން ނެތެވެ. އަދި އާދަމް ޒަމީލް ވައްކަން

 ނުކުރެވޭ ކަމުގައި ބަލަންވީ އެއްވެސް ސަބަބެއް ފެންނާން ނެތެވެ.

 ނަތީޖާ 

 އަށް  34އިން  29 ފް ޙައްލުތަކާއި މި ރައުޔުގެ ޕެރެގްރާއިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ޤާނޫނީ  .33

ރަސް އަޅާ ހުބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ އަލީގައި، އާދަމް ޒަމީލްއަށް ވަޒީފާ އަލުން ދިނުމަށް 

ން އޮތް ކަމެއް ކުރުމަކީ އަމަލީ ގޮތުން ކުރެވެ ރުޖޫޢަޙާލަތެއް ވުޖޫދުގައި ވާކަން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް 

 ލާއިރު:ކަމުގެ މައްޗަށް ބަ 

                                                           
 15އިސްެވދިޔަ ނޯޓު   40
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ން ވެރިކަޢަދުލު ޟޫޢީ އަދި އިޖުރާއީ އު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައާދަމް ޒަމީލް .33.1

 ޤާއިމުކުރެވިފައި ނުވާތީ އާއި؛

އާދަމް ޒަމީލް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް އެމް.އޭ.ސީ.އެލްއިން ނިންމާފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް  .33.2

 މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކަމުގައިވާތީ އާއި؛ 41ގެ ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓު 

ވަހުގެ ދު ވަނަ  04ސެޕްޓެންބަރު  2015މައްސަލައިގެ ވަށައިގެންވާ ކަންކަމަށް ބަލާއިރު،  .33.3

)ނަވާރަ ހާސް( ލީޓަރުގެ ޖެޓް ފިއުލް  19,000ރޭގެ ދަންވަރުގެ ވަގުތެއްގައި 

ނަލްއަށް ޓްރައިބިއުއި އެމް.އޭ.ސީ.އެލްގެ ފިއުލް ފާމުން ވަގަށް ނަގާފައިވާ މައްސަލައިގަ

ން، ހެކިންގެ ށްފައި ނުވާކަން އެނގެން އޮތުމުގެ އިތުރު ޙާޟިރުކުރެވުނު ހެކިންނާއި ސުވާލުކޮ 

 ގުޅޭ ބަހުން އާދަމް ޒަމީލްއަކީ އަހުލާގު ރަނގަޅު އެކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނާ 

ރިމްގެ ލީ މަކާ އާދަމް ޒަމީލް ފެނުނުކަމަށް ބުނާ ހެކިންގެ ތެރެއިން ޢަ، މީހެއްކަމަށާއި

ރަކާތްތެރިވި ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ފުޓޭޖަށް ބެލުމުން ތެޔޮ ބައުޒަރުތައް ކައިރީގައި ހަ، ހެކިބަހާއި

 މީހުން ވަކިނުވާކަން އެނގެން އޮތުމުން؛

ނަމަ، އެއީ، ށް ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ލިބިނުދީފި ނީ އާދަމް ޒަމީލް އައަހުރެންނަށް ބޮޑަށް ބުރަވެވެ 

ކު ވަޒީފާއިން ތުގެ ބޭރުން މީހަފުރިހަމަ ކުރަން އޮންނަ އިޖުރާއަ ޤާނޫނުގައި ފަރާތުން ވަޒީފާދިން

ބަބެއްނެތި ވަޒީފާއިން އަދި އެކަށީގެންވާ ސަ ، ވަކިކުރުމުގެ އެކަށީގެންނުވާ އަމަލު ބަލައިގަތުން ކަމުގައި

ރޫމު  މަޙުވަކިކުރާ މުވައްޒަފަކަށް ލިބެންވާނެ ކަމަށް ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ އަސާސީ ޙައްޤުން

ބިދިނުމަކީ އޭނާއަށް އަދާމް ޒަމީލް އަށް ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ލި ، ކުރުންކަމުގައެވެ. މިފަދަ ޙާލަތެއްގައި

 އަހުރެން ނުޙައްޤު މަންފާއެއް ލިބިދިނުން ކަމުގައި ބެލޭނެ ޤާނޫނީ އުޞޫލެއް ނެތްކަމުގައިވެސް

 ދެކެމެވެ.
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ވަނަ  29 42ތުރުން، ވަޒީފާއާބެހޭ ގާނޫނުގެ ޒީފާއަށް އަނބުރާ ލިބިދިނުމުގެ އިއާދަމް ޒަމީލް އަށް ވަ .34

ލިބިދިނުމަށް ބަލާއިރު، އާދަމް ޒަމީލް އޭނާއަށް ބަދަލު ( ގެ ދަށުން 3މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

ޟޫޢީ އަދި އިޖުރާއީ އުމަގައި އަދާކުރަމުން ދިޔަ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެމް.އޭ.ސީ.އެލް

)ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ އަސާސީ  6އާދަމް ޒަމީލް އަށް ، ކުރުމާއި ނުލާކަމަށްވާތީވެރިކަން ޤާއިމުޢަދުލު 

ބިދިނުން އެކަށީގެންވާކަމުގައި ލި ރ. )ތިރީސް ހަތްހާސް ދުއިސައްތަ ރުފިޔާ( -/37,200މުސާރައަށްވާ 

 .43ދެކެމެވެ 

ތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ގޮއާދަމް ޒަމީލް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށްފަހު ކަން ހިނގާފައިވާ އަމަ އެއާއެކު، އަދި  .35

މުގެ އަލީގައި ވަނަ ޕެރެގްރާފްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަ  26މި ރައުޔުގެ ތުމުން، ސާފުވެފައި ނެ 

ވާނަމަ، އެފަދައިން އޭނާއަށް އިތުރު އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ލިބިފައިއާދަމް ޒަމީލް ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން 

ށް އެދި އާދަމް ލު ނަގައި ދިނުމަވެރި ބަދަ ޢަދުލު ލިބުނު ގެއްލުމަށް ލިބިދޭންޖެހޭ އެކަށީގެންވާ އަދި 

ނޑައަޅަންޖެހޭ ވަކި މައްސަލައެއް ގޮތުގައި ބަލައި، އެކަމުގައި ގޮތެއް ކަ ، ޒަމީލް ހުށަހަޅައިފިނަމަ

  ކަމުގައި އަހުރެން ދެކެމެވެ. 

 ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރުގެ ރައުޔު 

 ކުރަމެވެ.ތާއީދު އަހުރެން ރަޢުޔަށް މުޙައްމަދުގެ ޝުޖޫން ޢާއިޝާ ފަނޑިޔާރު މައްސަލައިގައި، މި .36

 

                                                           
 2 އިސްެވދިޔަ ނޯޓު  42

( ޤަޟިއްޔާ A/22-SC/2019މި މަްއސަލަާއއި، ސުްޕރީމް ކޯޓުން ނިންމާަފއިވާ ުޙަސއިން ނަޒީފު ވ. ިސިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން )ނަްނބަރު   43
ުޙސައިން ަނޒީފު ވ. އާ ެއއްގޮތް ކަންަތއްތަެކއް ހުރިހިނދު، މިޤަިޟއްާޔގެ ދަށުން އަާސސީ ބަދަެލއް ނަަގއިިދނުމަށް އަހުެރން ބުަރވެަފއި މިވަީނ، 

ނެރަްލގެ އޮފީސް ވ ެއޓަރނީ ޖެމިސާލަކަށް: [ދިވެިހރާްއޭޖގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ަވޒީފާގެ މަްއސަލަތަކުަގއި ސިވިލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން ނިންމިފަުހން، 
)ނަންަބުރ  ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. އަްނޖަލީން މޭރީ ނާިޒއު ންލޭންްޑ ޓްރެވަލްސަ ޤަޟިއްޔާ( އަދި  A/38-SC/2017)ނަންަބރު  އަޒުަހރު ރަާޝދު

2017/SC-A/44 )ާއް ަނަގއިިިނުަމްށ ޢަދުުލވެރިަކން ޤާިއމު ނުވެ ުހންނަ ޙާލަތްތަުކގައި ައސާސީ ަބދަލެ ަމއުޟޫޢީރާއީ ައދި އިޖު ]ޤަޟިއްޔ
 ނިންމާަފއިުވމުންެނވެ. 
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  ފަނޑިޔާރު ޙުސްނުއްސުޢޫދުގެ ރައުޔު 

 ކުރަމެވެ.ތާއީދު އަހުރެން ރަޢުޔަށް މުޙައްމަދުގެ ޝުޖޫން ޢާއިޝާ ފަނޑިޔާރު މައްސަލައިގައި، މި .37

 ޙުކުމް 

ދެންފަހެ، އިސްވެ ބަޔާންވެދިޔަ ކަންކަން އެގޮތުގެ މަތިން ހުރުމާއެކު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ          

މޯލްޑިވްސް ، ކޮށްގަޟިއްޔާގައި ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް ބާޠިލު HC-A/519/2016ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

އާދަމް ޒަމީލް އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއިން އޭނާ ވަކިކޮށްފައިވަނީ ގައި އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

 ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މިއަދު  ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު( އާ ޚިލާފަށް) 2/2008ޤާނޫނު ނަންބަރު 

އަދާކުރަމުންދިޔަ ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އާދަމް ޒަމީލް )ސާދަ 14 އިން ފެށިގެން( 2021ޖަނަވަރީ  18)

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑުން ވަޒީފާއާ އެއް ފެންވަރެއްގެ ވަޒީފާއެއް  ވަޒީފާ ނުވަތަ އެ 

 ރ. )ތިރީސް ހަތްހާސް ދުއިސައްތަ ރުފިޔާ(-/37,200އާދަމް ޒަމީލް އަށް އޭނާއަށް ހަމަޖެއްސުމަށާއި، 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް  ދެއްކުމަށް މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑުގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށް،

 ކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ޙުކުމްކޮށްފީމެވެ. 

 

 މި ޤަޟިއްޔާ ބަލައި ޙުކުމް ކުރީ:

   

   

 ޙުސްނުއްސުޢޫދު  ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު  އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު

  )ރިޔާސަތު( 

 


