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ފަނޑިޔާރު އަދި  ފަނޑިޔާރު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު) ފަނޑިޔާރު ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދުގެ ރައުޔު 

 (ތާއީދު ކުރައްވާފައި ޙުސްނުއްސުޢޫދު

 ތަޢާރުފު 

އިސްތިއުނާފު  ޟިއްޔާޤަ HC-A/308/2018 ރުމިއީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަ .1

ފަހުން  )މީގެ (C-846/2008ނަންބަރު  ރަޖިސްޓްރީ) މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްކުރުމަށްޓަކައި 

އިބްރާހީމް  ސ.މަރަދޫ، އަލިތަރި، ފަރާތުން( ކުރާ ފަރާތް" އިސްތިއުނާފުނުވަތަ " "އެމް.ޕީ.އެލް"

"އިބްރާހީމް  )މީގެ ފަހުން (A017749ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު  ލް )ދިވެހިޞަފައި

ހިރާއްޖޭގެ ދިވެ ރައްދުވާގޮތަށްގެ މައްޗަށް ރައްދުވާ ފަރާތް"(  ނުވަތަ "އިސްތިއުނާފުފައިޞަލް" 

 މި ކޯޓުން ބެލި އިސްތިއުނާފީ މައްސަލައެކެވެ. ،ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން 

 ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތް މައްސަލައިގައި 

ހިތަދޫ ޕޯްޓ ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދިޔައީ އިބްރާހީމް ފައިޞަލް އިން ފެށިގެން  2011އެޕްރީލް  03 .2

އިބްރާހީމް ފައިޞަްލ ގެ މަޤާމުގައި  01ސީނިއަރ ޓެކްނީޝަން ގރ އެތަނުގެ  1އެވެ.ލިމިޓެޑުގަ

އިވާ މައްސަލައެއް އަށް ހުށަހަޅާފަ ގައި އެޗް.އާރް 2017އެޕްރީލް  11 ،ދަނިކޮށް ވަޒީފާއަދާކުރަމުން

                                                           
ފުނީގެ ދަށުން ކުަރމުން ދިޔަ އިބްާރހީމް ފައިޞަލް ވަޒީފާ ައށް ަވނީ ހިތަދޫ ޕޯޓް ލިމިޓެޑްއަށް ކަމުގަިއާވނަމަެވސް، އެ ކުންފުނި ުއވާލާ، އެ ކުން   1

ލިމިޓެޑްގެ މަަސއްކަތާިއ   ޕޯޓްމަަސއްކަތްތައް މޯލްިޑވްސް ޕޯްޓސް ލިިމޓެޑަށް ބަދަލު ުކރެްއވުަމށް ަރއީސުްލޖުްމހޫރިއްޔާ ނިންެމުވމާއި ގުިޅގެްނ، ހިަތދޫ 
ކިޔުން ވަޒީާފއާެބހޭ ވަނަ އަހަރުަގިއ މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަށް ަބަދލުވެފަިއވެެއވެ. މިކަާމއި ުގޅުންުހރި ަބއެއް ލިޔެ 2014މުަވއްޒަފުން 

 މައްސަލަ ނިމުުނގޮތުގެ ރިޕޯޓުަގިއ ހިމެނިފަިއވެެއވެ.  VTR/2017/86ޓްރައިިބއުނަްލގެ ނަްނބަރު 



2021/SC-A/37  [2022] SC 31 

2 
 

 އެ މައްސަލައަށް ވަކި ގޮތެއް ނިމެންދެން ގޭގައި މަޑުކުރުމަށް އެންގުމަށްފަހު  ،ބަލަމުންދާތީ

 ސަސްޕެންޑްއިބްރާހީމް ފައިޞަލް ކުރެވުނެވެ. ޑް ސަސްޕެންއޭނާ ގެ މުއްދަތަށް ދުވަހު )ސާދަ(  14

 އެ ސިޓީއަށް ޖަވާބުދާރީނުވެ  ،ސިޓީ ފޮނުވުމުންއޭނާ ހޯދުމަށް  ކުރި މައްސަލައިގެ ތަފްސީލު

 އެވެ.ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފަވަނީ އިބްރާހީމް ފައިޞަލް ގައި  2017އެޕްރީލް  23

 ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ އަދި މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް ޓްރައިބިއުނަލްއަށް 

ޒީފާއިން ވަކިކުރުމާއި ގުޅިގެން، އޭނާ ވައިބްރާހީމް ފައިޞަލް ވަޒީފާއިން ބުނެވުނު ފަދައިން  .3

 އަށްވަޒީފާ ދިޔަން އަދާކުރަމު އޭނާވަކިކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ދިނުމަށާއި، 

ތެއް ނިންމާ ން ފެށިގެން މައްސަލައިގައި ގޮއި  2017އެޕްރީލް  23އަނބުރާ އިއާދަކޮށް ދިނުމަށާއި، 

އިސާ ހޯދުމަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި އެންމެހައި ޢިނާޔަތްތަކަށްވާ ފައޭނާއަށް ދުވަހާއި ހަމައަށް 

ޒީފާއާބެހޭ އިޞަލް ވައިބްރާހީމް ފަ ގައި 2017ޖުލައި  03އަށް ރައްދުވާ ގޮތަށް އެދި އެމް.ޕީ.އެލް

 އެވެ.ޓްރައިބިއުނަލް )މީގެ ފަހުން "ޓްރައިބިއުނަލް"( އަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައިވެ

މައްސަލައިން ބަލައި ނިންމާފައިވަނީ  VTR/2017/86އެ މައްސަލަ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު  .4

މުގައި ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ ފައިވަނީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުވަކިކޮށް  އިބްރާހީމް ފައިޞަލް ވަޒީފާއިން

ވަޒީފާއިން އިބްރާހީމް ފައިޞަލް ނުވާތީ،  މަށްޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކުރުމަށްފަހުގައި ކަ  ޢީމައުޟޫ

ވަކިކޮށްފައިވަނީ  މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ހިނދު،ކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ކަމަށް ނުބެލެވޭ ވަކި

ބިއުނަލަށް ފެނިއްޖެނަމަ، އެ މުވައްޒަފަކު ކުރިން އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތި ކަމަށް ޓްރައި

އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާގައި އަލުން ބެހެއްޓުމަށް ނުވަތަ އެ މުވައްޒަފަކު ކުރިން އަދާކުރަމުންދިޔަ 

ބާވަތުގެ ވަޒީފާއެއްގައި ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ އެހެން ވަޒީފާއެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް ނުވަތަ ބަދަލެއް 

އްދާއަށް ވަނަ މާ 29ގެ ( ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު) 2008/2ޤާނޫނު ނަންބަރު ށް ނަގައިދެވިދާނެކަމަ

އިބްރާހީމް ފައިޞަލްގެ ފަރާތުން ވަޒީފާ އަނބުރާ އިޢާދަކޮށްދިނުމަށް  ތީ،ބެލުމުން އެނގެން އޮންނާ
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އެދިފައިވީ ނަމަވެސް، އެ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ޢަމަލަކީ މަސައްކަތަށް ފަރުވާ 

މާއި، ޖެއްސުންކުރުމާއި، އަޚްލާޤީ ފެންވަރު ދަށްވުމާއި، މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި މަޞްލަޙަތު ކުޑަކުރު

މުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތް ނުކުރުމަށް ތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ  ،ކަންތައްތައްކޮށްގެއްލޭފަދަ 

މިފަދަ އަދި ގެ ފަރާތުން ބުނާތީ، އެމް.ޕީ.އެލް ކަމުގައިކުރުން  ހިތްވަރުދިނުން ފަދަ ކަންކަން

ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތަށް ނުހަނު ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް  ފަރާތުން ފެނުމަކީ ގެމުވައްޒަފެއް އަމަލުތައް

ކުރިމަތިވެދާނެ ކަންކަންކަމުގައި ޤަބޫލުކުރެވޭތީ، މިފަދަ ޙާލަތެއް އޮވެގެން ކަމަށް ބުނެ ވަޒީފާއިން 

 މަޞްލަޙަތަށް ވެރި ބަދަލެއް ނަގައިދިނުމަކީ ދެ ފަރާތުގެވަކިކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފަކަށް ޢަދުލު

ވަނަ  29ބެހޭ ޤާނޫނޫގެ އާޢަދުލުވެރި ގޮތް ކަމުގައި ފެންނާތީ، ވަޒީފާއެންމެ  ރިޢާޔަތްކުރާއިރު

 މަސްދުވަހުގެ މުސާރައަށްވާ 06ބަދަލުގެ ގޮތުގައި  ،މާއްދާގެ )ރ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް

 ދުއިސައްތަ އަށްޑިހަ ރުފިޔާ( ނަގައިދިނުމަށެވެ.ހަތްހާސް )ސާޅީސްރ. -/47,280 

ކަން އެ ކޮށްކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާމިފަދައިން ނިންމާފައިވަނީ އަންނަނިވި ޓްރައިބިއުނަލުން  .5

 މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓަށް ބެލުމުން އެނގެއެވެ.

ރާތަށް އެ ފަ އިބްރާހީމް ފައިޞަލް އޮފީހަށް ނުކުތުން މަނާކުރެވުނީ ކޮން ސަބަބަކާ ހުރެކަން .5.1

 .އަންގާފައިނުވާކަން

ގެ ފައިޞަލް ގައި ނަގާފައިވާ އިބްރާހީމް  2017މާރިޗު  28ހިތަދޫ ޕޯޓް ލިމިޓެޑުން  .5.2

ގެ ކުންފުނީގައި ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނާއެކު  2017މާރިޗު  22ބަޔާނަށް ބަލާއިރު، 

އް( )ހައެ  6 ފައިޞަލްބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައި އިބްރާހީމް މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރ 

 ވެފައިވާކަން؛ ނުވަނީ ގަސްދުގައި ކަމަށް އިއުތިރާފު ދުވަސްވަންދެން އޮފީހަށް ހާޟިރުވެފައި

ކުންފުނީގެ  ،ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ޕޯސްޓް ލިޔެ ގޮތުން ގުޅޭ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނާ  .5.3

އި ކުރުމަކީ ކުންފުންޏަށް ނުވަތަ ކުންފުނީގެ އިސްވެރިންނާއި ގުޅުވަމުވައްޒަފުން ޓެގް
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ވާހަކަތައް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ޢާންމުކުރުން ކަމަށް ބެލިދާނެ ކަމެއް ކަމާއި، އަދި 

ޕޯސްޓުތަކަށް ބަލާއިރު، އެއީ ބައެއްގެ މެދުގައި )އިބްރާހީމް ފައިޞަލް ހިމެނޭ ގޮތަށް( 

ނުތަނަވަސް ކަމެއް އޮވެ ލިޔެފައިވާ ޕޯސްޓްތަކެއް ކަމަށް ބުރަވެވޭތީ، އެފަދަ ކަންކަން 

ޒީފާގެ މާހައުލުގައި މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އޮންނަންޖެހޭ ގުޅުމަށް ބުރޫއަރައި ކުރުމަކީ ވަ

 .ޞްލަޙަތު ގެއްލިދާނެ ކަމެއްކަންތަނުގެ މަ

ތަކުން ކޮށްފައިވާކަން ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔެކިޔުންވައްޒަފު ހާޟިރީއަށް ފަރުވާކުޑަމު .5.4

ން އެނގެން ޅެއް އެޅިކަ އިބްރާހީމް ފައިޞަލްއާ މެދު ފިޔަވަ ހިނދު، އެކަމާއި ގުޅިގެންއެނގޭ

 ނެތްކަން.

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން މައްސަލަ ނިންމާފައިވާ ގޮތް 

ގެ ލް މައްސަލައިގެ ނިންމުން، އިބްރާހީމް ފައިޞަ VTR/2017/86ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު  .6

ވަނީ ބަލާފައިއެ މައްސަލަ ސްތިއުނާފު ކުރުމުން، އި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި ފަރާތުން

  އިންނެވެ.އްޔާޤަޟި HC-A/308/2018ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

، ކޮށްފައިވަނީ  ޙުކުމްމައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން  އި އެހައިކޯޓުގަ .7

އަނބުރާ އިޢާދަކޮށްނުދީ،  ނިންމުމުގައި އިބްރާހީމް ފައިޞަލްއަށް ވަޒީފާ  ޓްރައިބިއުނަލްއިން މައްސަލަ 

 14އިން ފެށިގެން  2021ޖަނަވަރީ  25ކޮށް، ބާޠިލު  ބައި ބަދަލު ނަގައިދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ

ކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާ ޕޯޓް ލިމިޓެޑުގައި އަދާ )ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިބްރާހީމް ފައިޞަލް ހިތަދޫ

ފެންވަރެއްގެ ވަޒީފާދިނުމަށާއި، މުސަރާއާއި ޢިނާޔަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ވަޒީފާއާ ތަ އެނުވަ 

އުނިކުރަންޖެހޭ މިންވަރެއް އުނިކޮށް، ލިބެންޖެހޭ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތުގެ ފައިސާ އިބްރާހީމް 

 ރައިބިއުނަލަށްވަޒީފާއާބެހޭ ޓްހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ) 07ފައިޞަލްއަށް ލިބިދިނުމަށްފަހު، އެކަން 

  ވެ.ލިޔުމުން އެންގުމަށް އަމުރުކޮށެ
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ނިންމާފައިވަނީ އަންނަނިވި ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްކަން، ބުނެވުނު ފަދައިން ހައިކޯޓުން  .8

 ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުން އެނގެން އޮވެއެވެ. ޤަޟިއްޔާ HC-A/308/2018 ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު

ޝީރު އަދި މް ފައިޞަލްގެ ޢަމަލުތައް ހުރިގޮތުން އެޗް.އޯ.ޑީއަކަށް ހުންނެވި ބައިބްރާހީ .8.1

 ޑިވިޜަން ހެޑް އަޙްމަދު ޒުހައިުރ އެކިފަހަރު މަތިން އިބްރާހީމް ފައިޞަލްއަށް

ގެ ނޫޝާގެ އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ ފާޠިމަތު އައެޗް.އާރު ނަޞޭހަތްތެރި ވެފައިވާކަމަށް 

މް ނަމަވެސް، އިބްރާހީ ވާ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވާދީފައިޓްރައިބިއުލަށް  ފަރާތުން

ތުރު އިޔަވައި ފައިޞަލްއަށް މިފަދައިން ނަޞޭހަތްތެރި ވެފައިވާ ކަމަށް ބުނާބުނުން ފި

 .ހެއްކެއް ނެތްކަން

ތުރަށް އޭނާ ވަޒީފާދޭ ތަނުގައި އި  ކޮށްފައިވަނީއިބްރާހީމް ފައިޞަލް ވަޒީފާއިން ވަކި .8.2

 ،ށްވުރެ ބޮޑަށްވުމަ އޭނާގެ ފުށުން ފެނިގެން ކަމުގައި  އަޚްލާޤުނުވާ ބެހެއްޓުމަށް އެކަށީގެން

ގެން ކަމަށް ތަނުގައި ވެރިއަކާ ޖެހުނު ޒާތީ މައްސަލައަކާއި ގުޅި އިބްރާހީމް ފައިޞަލްއާއި 

 .ންޤަބޫލުކުރެވޭކަ 

ޞަލް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށްފަހު ވޭތުވެ ދިޔަ މުއްދަތުގައި ހިނގާފައިވާ އިބްރާހީމް ފައި .8.3

ށް ބެލުމެއްނެތި ބަދަލު ނަގައިދިނުމަކީ އެންމެ ޢަދުލުވެރި ގޮތް ނޫންކަމަށާއި، ކަންކަމަ 

ގައި  2މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. އަޝްފާޤު ވަޙީދު 

 މިންވަރު ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބަދަލުގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު 

 ނަގައިދެވެންޖެހޭކަން.

                                                           
 ޤަޟިއްޔާ  A/36-SC/2019ދިވެހިާރްއޖޭގެ ސުްޕރީމް ކޯުޓގެ ނަްނބަރު   2
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 އް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ ނުކުތާތަ 

ނިންމާފައިވަނީ ޝަރުޢީ އަިދ އްޔާ ޤަޟި HC-A/308/2018ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  .9

މަށް އެދި އިސްތިއުނާފުކުރު ގެ ނިންމުންއެ ޤަޟިއްޔާ، ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ

ޓަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯ)ދޭއް( ސަބަބެއް  2މައިގަނޑު  ގެ ފަރާތުންއެމް.ޕީ.އެލް

 އެއީ: ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  .9.1

ސަބަބެއް އޮވެގެން ނޫންކަމަށް ހައިކޯޓުން އިޖުރާއަތާއި ޚިލާފަށް އެކަށީގެންވާ 

ކަން ބަޔާންކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ވިނިންމާފައިވަނީ، އެފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރި 

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް އަދި ،  ރިޢާޔަތްކުރުމެއް ނެތިހެކިތަކަށް އެންމެ ފުރިހަމައަށް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް   ޤަޟިއްޔާގައި 3ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ވ. ޖާބިރު ޢަބްދުއްރަޙްމާން 

ށް ބޮޑަށް ބުރަވެވޭ މިންވަރަ  ވަޒަންކުރުމުގައި އްފަދައިން އެ ހެކިތަ ވާން ކަނޑައަޅާފައި ކޯޓު

ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ތަނުގެ ވެރިއަކާ ޖެހުނު ޒާތީ  ކަމަށާއި، ބެލުމެއް ނެތި

ޔަތުން ނިންމާފައިވަނީ އެކަން މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކަމަށް ހައިކޯޓުގެ އަޣްލަބިއް 

 ހުށަހެޅި ސަބަބު؛ އަދި  ނެތި ކަމަށް އްސާބިތުވާނެ ހަރުދަނާ ހެއްކެ 

ކުރިން ހުރި ވަޒީފާއަށް ރުޖޫއަކުރުމަށް އިބްރާހީމް ފައިޞަލް ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުގައި  .9.2

ވަޒީފާއަށް އަންގައި އަދާލަތުގެ ހައްލެއް ދީފައިވާއިރު، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިއިރު، ހުރި 

ވަނަ  29ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ނެކަން ވަޒީފާއާތްތަކެއް ހުރެދާލަރުޖޫއަކުރުމަށް ހުރަސް އަޅާ ހާ

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ވ.  ،މާއްދާގެ )ށ( އިން ދޭހަވާ ކަމާއި

ވަޒީފާއަށް ރުޖޫއަކުރުމަކީ ޢަމަލީގޮތުން ކުރެވެން  ގަޟިއްޔާގައި ޖާބިރު ޢަބްދުއްރަޙްމާން

                                                           
 ޤަޟިއްޔާ  49A/-SC/2019ދިވެހިާރްއޖޭގެ ސުްޕރީމް ކޯުޓގެ ނަްނބަރު   3
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ނެތް ކަމަށް ބެލެވިދާނެ ބައެއް ހާލަތްތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މި ކަންކަމަށް ފުރިހަމައަށް 

 ހެޅި ސަބަބު.ރިޢާޔަތްކޮށްފައިނުވާ ކަމަށް ބުނެ ހުށަ

އިބްރާހީމް ކުރިން،  ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާތަކާމެދު އަހުރެން ދެކޭގޮތް ބަޔާންކުރުމުގެ .10

 ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އިޖުރާއީ އިއުތިރާޒަށް ބަލާނަމެވެ.ގެ ފައިޞަލް

 ރާޒު އިޖުރާއީ އިއުތި 

ގެ ފަރާތުން .އެލް ފައިވަނީ، އެމް.ޕީގެ ފަރާތުން އިޖުރާއީ އިއުތިރާޒެއް ހުށަހަޅާފައިޞަލް އިބްރާހީމް  .11

 ގަނެ، އެއިސުޕްރީމް ކޯޓަށް ބަލަ އަކީ އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ފުރަތަމަ ނުކުތާ 

 ނުކުތާއާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅިދާނެ ނުކުތާއެއް ނޫންކަމުގައެވެ.

އިބްރާހީމް ހުށަހަޅާފައިވަނީ، އެ ނުކުތާ ބިނާވަނީ އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުން މި އިއުތިރާޒު  .12

 މައުޟޫޢީ އަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ފައިޞަލް

ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ނިންމި ނިންމުމުގެ މައްޗަށް ކަމުގައިވެފައި، އިލަކުރުމާ ނު ގާއިމު

ގެ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ، ހައިކޯޓުން އެފަދައިން ނިންމަވާފައިވަނީ އެ ނުކުތާގައި އެމް.ޕީ.އެލް

އިބްރާހީމް ހުށަހަޅާފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާއަށް ރިއާޔަތްކުރުމާނުލައި ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއެވެ. 

 އިޞަލް ފައިބްރާހީމް ބަޔާންކުރާ ގޮތުގައި، ޓްރައިބިއުނަލްއިން މައްސަލަ ނިންމުމުގައި،  ފައިޞަލް

ނަމަވެސް، އޭނާ  ހުރި ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ރުޖޫޢަ ކޮށްދޭނެ ތަނެއް ނެތްކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީ

 ނުކޮށް  މުމައުޟޫޢީ އަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން ގާއިވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ 

ގެ ފަރާތުން އެ ޙާލަތުގައި، އެމް.ޕީ.އެލް ދި އެ އިން ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ. އަކަމަށް އެޓްރައިބިއުނަލް

ނުކުތާ އަދި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުންވެސް ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރުމަކާއި ނުލައި، 

، ތުން އިސްތިއުނާފު ކުރި ކަންކަމަށް ގޮތް ކަނޑައެޅުމުންގެ ފަރާ ފައިޞަލްއިބްރާހީމް ހައިކޯޓަށް 
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ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ގޯސް ކަމުގައި ބުނެ 

 ދެވިގެން ނުވާނެއެވެ.

ގެ ފަރާތުން މި އިއުތިރާޒު ތަފްސީލު ކުރަމުން އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ، އިބްރާހީމް ފައިސަލް  .13

މައުޟޫޢީ އަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުމުގައި އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ 

ޤާއިމު ކުރުމެއް ނެތިކަން ފާހަގަކުރުމަށްފަހު، އޭނާ ހުރި ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ  ލުވެރިކަންއަދު

އިއާދަކުރެވެން ނެތްކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަނޑައެޅުމަކީ، ޓްރައިބިއުނަލްގެ އެ ނިންމުން 

ގެ ފަރާތުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ ގޮތުން ހުށަހެޅި މައިގަނޑު އިބްރާހީމް ފައިސަލް 

ގެ ފަރާތުން އެ ނުކުތާ އިސްތިއުނާފުކުރުމުން، ހައިކޯޓުގެ އިބްރާހީމް ފައިސަލްނުކުތާކަމުގައެވެ. 

ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުން ރަނގަޅު ކަމުގައިބުނެ، އެ އެމް.ޕީ.އެލްގެ ފަރާތުން ޝަރީޢަތުގައި 

މުން ދަމަހައްޓާދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށްފަހު، އަދި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުމުން އިސްތިއުނާފު ނިން 

ނުކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ އެ ނިންމުމުގައި ވަޒީފާ އަނބުރާ ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައި ނުވާތީ ކަމުގައި 

ހެޅި އެ އިސްތިއުނާފީ ގެ ފަރާތުން ހުށައިބްރާހީމް ފައިސަލް ބަޔާންކުރުމަށްފަހު، ހައިކޯޓުން 

ނުކުތާއާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުން، ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް އެމް.ޕީ.އެލްއިން 

ހުށަހަޅާފައި ނުވާ ކަމެއް މި މަރުޙަލާގައި އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެން ނުވާނެ ކަމުގައި 

 ބުނެއެވެ.  ބްރާހީމް ފައިސަލްއި

 ދު ދެކޭގޮތް އިޖުރާއީ އިއުތުރާޒާމެ 

 ގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން،)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކު  2010/22ރު ޤާނޫނު ނަންބަ .14

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ ގޮތުން  ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް

ލުކުރެވޭ ކަމަށް ޤަބޫ  ޚިލާފަށްފައިވަނީ ޤާނޫނާ ށް ބިނާކޮއެ ނިންމުން ހުށަހެޅޭނީ ހައިކޯޓުން 
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ގެ ކުށެއްހެދިފައިވާ ކުރުމުގައި ނުވަތަ ޤާނޫނު މާނަކުރުމުގައި ނުވަތަ ޤާނޫނު ތަޠުބީޤު ؛ ސަބަބުތަކެއް

  4ތު އޮތް ފަރާތަކަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމައެވެ.ހަމަސްލަމައްޗަށް ކަމުގައި 

ސަލަ ޓްރައިބިއުނަލްއަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައި، އެ މައް ގެ ފަރާތުންފައިޞަލްއިބްރާހީމް  .15

ކޮށްފައި ގެ ފަރާތުން އެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފުލްއިން ނިންމުމުން، އެމް.ޕީ.އެލްޓްރައިބިއުނަ

ރާއްޖޭގެ ގެ ފަރާތުން ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުން ދިވެހިފައިޞަލްނުވެއެވެ. އަދި އިބްރާހީމް 

ގެ ފަރާތުން ލްނގަމުން ދިޔައިރު، އެމް.ޕީ.އެރުމުން، އެ މައްސަލަ ހިހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކު

ކަމާއި، އިބްރާހީމް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުން ދަމަހައްޓާދިނުން އެދި ހައިކޯޓުގައި ވާހަކަދައްކާފައިވާ

އްގޮތަށް އެޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާއަތާއި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ފައިޞަލް

 ޤާއިމުކުރުމާއި ވެރިކަންމައުޟޫޢީ އަދި އިޖުރާއީ އަދުލުމަށް، އަދި އެހެން ގޮތަކަށް ބުނާނަމަ، ނޫންކަ 

ވަތަ ޤާނޫނު ޓްރައިބިއުނަލްއިން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޤާނޫނު ތަޠުބީޤުކުރުމުގައި ނު  ކަމަށް،ނުލައި

ށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަމަ މާނަކުރުމުގައި ހެދިފައިވާ ކުށެއްގެ މައްޗަށް ކަމުގައި ނުވަތަ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް

 ވެއެވެ.ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާކަން ފާހަގަ އިން އެމް.ޕީ.އެލްސަބަބުތަކެއް މައްޗަށް ކަމުގައި 

އެހެންކަމުން، އެ ނުކުތާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި ފާހަގަ ކުރުމަކާއި ނުލައި، އިބްރާހީމް   .16

ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާއަތާއި ޚިލާފަށް ޤާނޫނުގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ފައިޞަލް

ރުމަށް މައުޟޫޢީ އަދި އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކު ،ބަބެއް އޮވެގެންއެކަށީގެންވާ ސަ 

އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއެއް  ގެ ފަރާތުން މި މަރުޙަލާގައި އެމް.ޕީ.އެލް ،ބުނެ ފަހުގައިކަމަށް

 ، އެއާމެދު މި ކޯޓަށް ގޮތެއް ކަނޑައެޅޭނެ ނަމަވެސް، މި ހާލަތުގައި އެ ނުކުތާ ބަލައި ހުށަހެޅި

  5ކަމުގައި އަހުރެން ނުދެކެމެވެ.

                                                           
 ވަނަ ާމއްާދގެ )ހ(. 16އަދި   ަވނަ މާްއދާ 12)ދިވެިހރާްއޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު( ގެ  2010/22ޤާނޫނު ނަންަބރު   4
)ދިވެހިާރްއޖޭގެ ސުްޕރީމް ކޯޓުގެ ަނންަބުރ  ]SC 27] 2021 މޯލްިޑވެސް ްޕރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. މާހަލް ޓުައރސް ޕްަރިއވެޓް ލިމިޓެޑްކާސްޓްއަވޭ   5

2019/SC-A/16  )ާަކ ގައި އިސްިތއުނާފުކޮށްަފއިވާ ނުކުތާތަކަކީ ހަިއކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވާ، ައދި އެ ނުކުތާތަކާމެދު ހައިކޯުޓގައި ވާހަ ޤަޟިއްޔ
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 ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ގޮތް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ނުކުތާ 

ފުރަތަމަ  )ދޭއް( އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާގެ ތެރެއިން 2ގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އެމް.ޕީ.އެލް .17

( ސަބަބުތަކުގެ ވަނަ ޕެރެގްރާފްގައި 16އަދި  15އިސްވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ )މި ރައުޔުގެ ނުކުތާއަކީ، 

ތާއެއް ކަމުގައި މި ކޯޓުގައި ބަލައިގަނެ އެކަމާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅިދާނެ ނުކު  ،މައްޗަށް ބިނާކޮށް

ޓުގެ ގޮތެއް ކޯއަހުރެންނަށް ބުރަނުވެވޭކަމުން، މި އިސްތިއުނާފީ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ސުޕްރީމް 

ފާއަށް ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުގައި އިބްރާހީމް ފައިޞަލް ކުރިން ހުރި ވަޒީކަނޑައަޅަންޖެހެނީ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށާއި 29ރުޖޫއަކުރުމަށް އަންގާފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 

 މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ވ. ޖާބިރު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ 

ލިދާނެ ހާލަތްތަކަށް މައްސަލައިގައި، ވަޒީފާއަށް ރުޖޫއަކުރުމަށް ހުރަސްއަޅާކަމަށް ބެ ންޢަބްދުއްރަޙްމާ 

 ޅި ނުކުތާއަށެވެ.ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ފުރިހަމައަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައިނުވާ ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެ

ކަން ންއަންނަނިވި ކަގެ ފަރާތުން  ތަފްސީލުކުރަމުން އެމް.ޕީ.އެލްމި އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާ  .18

 ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

މައްސަލައިގައި،  މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ވ. ޖާބިރު ޢަބްދުއްރަޙްމާން .18.1

ވަޒީފާއަށް ރުޖޫއަކުރުމަށް ހުރަސްއަޅާކަމަށް ބެލިދާނެ ހާލަތްތައް ފާހަގަކޮށް، އެކަންކަމުގެ 

ތެރޭގައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި މުވައްޒަފާދެމެދު އޮންނަ އިތުބާރު ގެއްލިފައިވުން 

 ހިމަނާފައިވުމުން، އަދި ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން މުވައްޒަފަށް ކުރާ އިތުބާރަކީ ވިޔަފާރި 

ދެމެހެއްޓުމުގައި މުހިންމު އެއްޗެއްކަން ބަލަންޖެހޭ ހިނދު، އިބްރާހީމް ފައިޞަލްއަކީ 

އޭނާއަކީ ގަސްދުގައި މަސައްކަތަށް ނުނިކުމެ ހުރި މުވައްޒަފެއްކަން އެނގެން އޮތުމުން، 

                                                           

ންކަުމގަިއ، ެއ ދައްކާަފއިވާ ނުކުތާތަެކއް ކަމުަގއި ނުާވތީ، އެ އިސްިތއުނާފީ ނުކުތާތަކަކީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލައި ގޮތެއް ނިްނމޭނެ ނުކުތާތަކެއް ނޫ
 ފަިއެވއެވެ.އިާޔރުންގެ އިއްިތފާޤުން ކަނަޑއަޅަ މަްއސަލަ ބެއްެލވި ފަނޑި
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މަގުބޫލު ސަބަބެއްނެތި ހިދުމަތަށް ނުނިކުމެ ހުރި މުވައްޒަފެއްކަމުގައި ބެލެވޭތީ،  އިބްރާހީމް 

 އިން އިތުބާރު ނުކުރާކަން.އަށް އެމް.ޕީ.އެލްއިޞަލްފަ

 ވަޒީފާއިން ވަޒީފާއަށް ރުޖޫއަކުރުމަށް ހުރަސްއަޅާކަމަށް ބެލިދާނެ ހާލަތްތަކުގެ ތެރޭގައި .18.2

ށްވުރެ ދިގު ވަކިކުރި ތާރީޚާއި ވަޒީފާ ދިނުމަށް އަމުރުކުރާ ތާރީޚާމެދު އެކަށީގެންވާ ވަރަ

އިކަން ކޮބަ ހިމެނިގެންވާތީ، އެންމެ އިންސާފުވެރި ގޮތަކީ ދަތެއް ހޭދަވެފައިވުން މުއް

ށް ންޖެހޭ ކަންކަމަ ކަނޑައެޅުމުގައި ވަޒީފާގެ ބާވަތަށާއި ވަޒީފާއަށް ރުޖޫއަކުރުމަށްޓަކައި ކުރަ

 ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭކަން.

އިބްރާހީމް ފައިޞަލް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އޭނާ މަސައްކަތަށް ފަރުވާކުޑަކޮށް،  .18.3

އްސުންކޮށް، އަޚުލާޤީ ފެންވަރު ދަށްވުމުންކަން އެނގެން ޖެހަތު ނަގާލަން އުޅެ، މަސްލަ

ލާފުވާތީ، މަލުތައް އަޚްލާޤީ މިންގަނޑާއި ޚި އިބްރާހީމް ފައިޞަލްގެ އަ 6،އޮންނަކަމާއި

ތަދޫ ޕޯޓްސް ނަސޭހަތްތެރިވެފައިވާނެ ކަމަށް ހިއެކިފަހަރުމަތިން އޭނާއަށް އަނގަބަހުން 

އެޗް.އާރުގެ އެސިސްޓަންޓް މެނޭޖަރ ފާތިމަތު އަނޫޝާ ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ލިމިޓެޑްގެ 

ގެ ފަރާތުން މިފަދަ އަމަލުތައް ފެންނަކަން ބަޔާންދީފައިވާ ކަމަށާއި؛ އިބްރާހީމް ފައިޞަލް

ހިތަދޫ ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގެ އެޗް.އާރުގެ އެސިސްޓަންޓް މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު 

 ެއނގެން އޮންނަކަން. 7ރަޝީދުގެ ސިޓީއިންވެސް 

އިސްވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަކީ އިބްރާހީމް ފައިޞަލް އަލުން ވަޒީފާއަށް ރުޖޫއަކުރުމަށް  .19

ގޮތުން ކުރެވެން ނެތްކަމަށް ބެލެވޭނެ ސަބަބުތަކެއް ކަމުން، ރަސްއަޅާ، ނުވަތަ އެކަން އަމަލީހު

                                                           
 ކަުމގެ ޗިޓު""ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި R/VH-HPL/AD-2017/01ހިތަދޫ ޕޯޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަންަބރު   6
 ސިޓީ HPL/M/ 2017/02ހިތަދޫ ޕޯޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަންަބރު   7
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ރާތަށް އެންމެ މަސްލަހަތު ހުރިގޮތްކަމަށް އިބްރާހީމް ފައިޞަލް އަލުން ވަޒީފާއަށް ރުޖޫއަކުރުމަކީ ދެފަ

 ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ފާހަގަކުރެއެވެ.  އިން ނުދެކޭ އެމް.ޕީ.އެލް

 އިބްރާހީމް ފައިޞަލްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ރައްދު 

 ދުއްރަޙްމާން މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ވ. ޖާބިރު ޢަބްގެ ފަރާތުން އެމް.ޕީ.އެލް .20

ވެހިރާއްޖޭގެ މައްސަލައަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ކަންތައްތަކެއް ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު، އެ ކަންކަމަކީ ދި 

ގަކޮށްފައި ނުވާ ގެ ފަރާތުން ފާހަ ނާފުކުރެވުނު އިރު އެމް.ޕީ.އެލްހައިކޯޓުގައި މި މައްސަލަ އިސްތިއު

ން ހައިކޯޓުގައި އިލްއެމް.ޕީ.އެ ކަންތައްތަކެއް ކަމަށާއި، އެ ކަންކަމަކީ ވަޒީފާ ރުޖޫޢަކުރުމާގުޅޭ ގޮތުން

 ގައި ގެ ރައްދުކުތާ ނުއިސްތިއުނާފީ ކުރި ކަންކަމާ ޚިލާފަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާއެއް ކަމަށް މި ފާހަގަ

ރާހީމް ގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ. މި ނުކުތާ ތަފްސީލުކުރަމުން، އިބްއިބްރާހީމް ފައިޞަލް 

 ގަކޮށްފައިވެއެވެ.ފައިޞަލްގެ ފަރާތުން އަންނަވި ކަންކަން ފާހަ

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ވ. ޖާބިރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން  .20.1

ގައި ކަމުގައިވާހިނދު،  2020ގަސްޓް އޮ 9ނިންމާފައިވަނީ  މައްސަލަ ޢަބްދުއްރަޙްމާން

އަދި އިބްރާހީމް ފައިޞަލްގެ ފަރާތުން އިސްތިއުނާފު ކުރި މައްސަލަ ހައިކޯޓުގައި 

ހިނގަމުން ދިޔައިރު އެ މައްސަލައިގެ އެންމެ ފަހުގެ އަޑުއެހުން ބާއްވާފައިވަނީ ބުނެވުނު 

ގެ  ކަމުގައިވާހިނދު، އެމް.ޕީ.އެލް ގައި 2020ބަރު ސެޕްޓެން 13ހުން، ތާރީޚުގެ ފަ

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ފަރާތުން އެ ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ 

މައްސަލައިގެ ނިންމުމާއި ހަވާލާދީ އެއްވެސް  ޖާބިރު ޢަބްދުއްރަޙްމާން ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ވ.

ކުންފުންޏަށް އެކަން ކުރުމުގެ  ކަމެއް ފާހަގަކޮށްފައި ނުވާކަމަށާއި، އެ ހިނދުގައި އެ

 މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ވ. ޖާބިރު ޢަބްދުއްރަޙްމާން ފުރުސަތު ލިބިމެ، 

ގެ ފަރާތުން އްވެސް އުސޫލަކަށް އެމް.ޕީ.އެލްށްފައިވާ އެމައްސަލައިގައި ޤާއިމުކޮ
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ކާސްޓްއަވޭ ވަނަ މާއްދާއާއި  16ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ ހަވާލާދީފައިނުވާތީ، 

 ގައިމައްސަލައި  8ލިމިޓެޑް މޯލްޑިވެސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. މާހަލް ޓުއަރސް ޕްރައިވެޓް 

 ކުރާކަން.ރުނުކުތާއާ ގުޅިގެން ތަކުރާ  ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތައް މި

މުގައި އިބްރާހީމް ފައިޞަލްއަކީ ގަސްދުގައި މަސައްކަތަށް ނުނިކުމެ ހުރި ފަރާތެއް ކަ .20.2

 2016ށާއި، ބުނެފައިވާ ބުނުމަކީ ޙަޤީޤަތް އޮޅޭގޮތަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާއެއް ކަމަ

އްކަތު ނިޔަލަށް ހުރިހާ މަސަބަރު މަހުގެ ރުގެ ޖޫން މަހުން ފެށިގެން ޑިސެންވަނަ އަހަ

ނަ އަހަރު ވަ 2017ކަމަށާއި،  ދުވަހެއްގައި އިބްރާހީމް ފައިޞަލް ވަޒީފާއަށް ނިކުމެފައިވާ

ފައިވާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާ ހަމައަށް ހިނގި ދުވަސްތަކުގައި ޤާނޫނާއެއްގޮތަށް ނަގާ

ޞަލް ވަޒީފާއަށް މް ފައިޗުއްޓީގައި ފިޔަވައި އެހެން ުހރިހާ މަސައްކަތު ދުވަހެއްގައި އިބްރާހީ

އްޓީ ނިކުމެފައިވާކަމަށާއި، ހާޒިރީ ސިސްޓަމްއަށް ދިމާވި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ޗު 

އަދި  ބިއުނަލް.އެލްގެ ފަރާތުން ޓްރައި ވާކަމީ އެމް.ޕީސްތައް އެ ސިސްޓަމްއިން ފާހަގަނު ދުވަ

ޒީފާއަށް ލް ވަޢުތިރާފުވެފައިވާ ކަމެއް ކަމުން، އިބްރާހީމް ފައިޞަހައިކޯޓުގައިވެސް އި

 ކަން.ނުކުރާމުގައި ބުނެވިދާނެކަމަށް ގަބޫލުއިތުބާރު ނުކުރާކަނިކުންނާނެ ކަމާމެދު 

އިން އިބްރާހީމް ފައިޞަލްއަށް ކުރި އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާ ކަމުގައާއި، އޭނާ އެމް.ޕީ.އެލް .20.3

އިން ހައިކޯޓުގަިއ މެއް ނޫންކަމުގައި އެމް.ޕީ.އެލްހުރި ވަޒީފާއަށް އިއާދަކުރުމަކީ ކުރެވޭނެ ކަ

މައްސަލަ ހިނގަމުން ދިޔައިރު ބުނެފައި ނުވާކަމަށާއި، އެއާ ޚިލާފަށް، އެ މައްސަލައިގެ 

އިބްރާހީމް ފައިޞަލްއަށް ވަޒީފާ ގައި(  2020 ސެޕްޓެންބަރު 13)ފަހު އަޑުއެހުމުގައި 

ތަކަާކ ސުވާލު ކުރެއްވި އަނބުރާދިނުމާމެދު ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުއްރައޫފް އިބްރާހީމް 

އިބްރާހީމް ފައިޞަލްއަށް ވަޒީފާ އަނބުރާދިނުމަށް އިއުތިރާޒުކޮށްފިައ ، ގުޅިގެން

                                                           
 ޤަޟިއްޔާ  A/16-SC/2019ދިވެހިާރްއޖޭގެ ސުްޕރީމް ކޯުޓގެ ނަްނބަރު   8
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ނުވާކަމަށާއި، ކޯޓުގެ ހުކުމަށް އިޙްތިރާމުކޮށް ކުންފުނީގެ ފަރާތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

އް އަޅާނެކަމުގައި އަދި ޓެކްނިކަލް މީހުންނަކީ ކުންފުންޏަށް އަބަދުވެސް ބޭނުންވާ ބައެ

ފެންވަރުގެ މަޤާމެއް  ކޮށްފިނަމަ، އެފަދަ މަޤާމެއް ނުވަތަ އެކަމުގައާއި އެފަދައިން ހުކުމް 

 9އިން ބުނެފައިވާކަން.ރަހެއް ނެތްކަމަށް އެމް.ޕީއެލްދިނުމުގައި އެއްވެސް ހު

ބުރާ ދިނުމަށް ހުރަސް އެޅޭ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި، ނއިބްރާހީމް ފައިޞަލްއަށް ވަޒީފާ އަ .20.4

ކުރި ދުވަހާއި ވަޒީފާ އަނބުރާދޭން އަންގާ ދުވަހާމެދު ހިނގާފައިވާ ވަޒީފާއިން ވަކި

އިބްރާހީމް ފައިޞަލް ވަޒީފާއިން  މުއްދަތުގެ ވާހަކަ އެމް.ޕީ.އެލްއިން ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު،

ވަކިކުރުމާއެކު ލަސްނުވެ ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި، ހަމަ އެގޮތުގެ މަތިން 

 ނިންމުން އިބްރާހީމް ފައިޞަލްގެ ފަރާތުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުިރ ޓްރައިބިއުނަލްގެ

ކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށްފަހު ޝަރުއީ މަރުޙަލާގައި ފާއިތުވާ ދުވަސްތަކަކީ 

އިބްރާހީމް ފައިޞަލްގެ މަސްލަތު ގެއްލޭގޮތަށް އެކަން މާނަކުރުމަށް އޮތް ހުއްޖަތެއް 

 ،ގައި ބޭއްވުނު ހައިކޯޓުގެ އަޑުއެހުމުގައި 2020 ޓެންބަރުސެޕް 13އަދި، ، ނޫންކަމުގައި

އިސްވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، އިބްރާހީމް ފައިޞަލްއަށް ވަޒީފާ އަނބުރާ ދިނުމަށް 

އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތްކަމުގައި ބުނުމަށްފަހު، އެމައްސަލައިގެ ޙުކުމް ކޮށްފައިވަނީ އެއިގެ 

)ހަތަރެއް( މަސްދުވަސް ފަހުން ކަމުގައިވާތީ، އެ އިރު އެފަދައިން ބުނެފައި، މިހާރު  4

އިން ވަކިކުރި ދުވަހާއި ވަޒީފާ އަނބުރާދޭން އަންގާ ދުވަހާމެދު ހިނގާފައިވާ ވަޒީފާ

އިން ބުނާބުނުމަކީ އަސާސެއް ނެތް ބުނުމެއްކަމުގައާއި، އްދަތަށް ހަވާލާދީ އެމް.ޕީ.އެލްމު

 10ވަޒީފާ އަނބުރާ ދޭން ނުޖެހޭކަމަށް ބުނެ އެފަރާތުން ހަވާލާދީފައިވާ މައްސަލައަކީ

ސުޕްރީމް ކޯޓުން މީގެ ކުރިން ނިންމާފައިވާ އްސަލައެއް ކަމުގައާއި، ރިޑަންޑަންސީއާގުޅޭ މަ

                                                           
 ވަނަ ސަފުހާ. 48އަދި  47ޕޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާގެ ަޝރީޢަތް ނިމުުނގޮުތގެ ރި A/308-HC/2018ދިވެހިާރްއޖޭގެ ަހއިކޯޓުގެ ނަްނބަރު   9

 ޤަޟިއްޔާ(  A/44-SC/2017)ިދެވހިރާްއޖޭގެ ސުޕްީރމް ކޯޓުގެ ަނންަބރު  ސަންލޭންޑް ޓްެރވެލް ޕްަރއިވެޓް ިލިމޓެޑް ވ. އަްނޖަލީން ޭމރީ ނާިޒއު  10
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ބައެއް މައްސަލަތަކުގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށްފަހު ގިނަ ދުވަސްތަކެްއ 

 އަންގާފައިވާކަން.ފާއިތުވެފައިވާނަމަވެސް ވަޒީފާ އިއާދަކުރުމަށް 

 ވަޒީފާ އިއާދަކުރުމާގުޅޭ ގޮތުން ދެކޭ ގޮތް 

ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތެއް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއިން  .21

އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތިކަމަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، ލިބިދެވިދާނެ ތިން ބާވަތެއްގެ ހައްލެއް 

 އެއީ:  11ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

 ނުވަތަ  ؛ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ރުޖޫއަކުރުންމުވައްޒަފަކު ކުރިން ހުރި  ( އ1ެ)

އެއްގައި، ނުވަތަ ( މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން އަދާކުރަމުންދިޔަ ބާވަތުގެ ވަޒީފ2ާ)

  ނުވަތަ ؛ އެކަށީގެންވާ އެހެން ވަޒީފާއެއްގައި ބެހެއްޓުން

 ( ބަދަލު ދިނުން.3)

، މުވައްޒަފަކަށް ދެވިދާނެ އެންމެ އަސާސީ ހައްލަކީއެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ  .22

ނޫންވެސް  ނުވަތަ އެ މެވެ. ދިޔަ ވަޒީފާއަށް ރުޖޫއަކުރުއެ މުވައްޒަފަކު ވަކިކުރިއިރު އަދާކުރަމުން

 އޭނާއާ އެކަށީގެންވާ ވަޒީފާއެއްގައި ބެހެއްޓުމެވެ. އެހެންނަމަވެސް، މިފަދައިން އަމަލުކުރުމުގައި 

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު ޙާލަތުތަކަށާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ދިމާވީ މުވައްޒަފަކު އެ މުވައްޒަފަކު 

ކުރި ޢަމަލެއްގެ ސަބަބުންކަމަށްވާނަމަ އެކަމުގައި އޭނާ ބައިވެރިވާ މިންވަރަށް ރިޢާޔަތް 

މަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފަކަށް އަލުން ވަޒީފާ ދިނު ، އެހެންކަމުން 12ކުރަންޖެހެއެވެ.

 ހުރަސްއަޅާ އަދި ބާރުއަޅާ ކަންކަމަކީ ކޮބައިކަން ބެލުން މުހިންމެވެ. 

                                                           
 ވަނަ ާމްއދާގެ )ހ( 29ބެހޭ ގާޫނނުގެ ވަޒީފާއާ   11
 ވަނަ ާމްއދާގެ )ށ( 29ބެހޭ ގާޫނނުގެ އާ ވަޒީފާ  12
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 މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ވ. ޖާބިރު ޢަބްދުއްރަޙްމާން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ   .23

ފާއަށް ރުޖޫއަކުރުމަށް ހުރަސް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި އިރު ހުރި ވަޒީމުވައްޒަފަކު މައްސަލައިގައި، 

އަޅާފާނޭ ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ރުޖޫއަކުރުމަކީ އަމަލީ ގޮތުން ކުރެވެން ނެތް ކަމަށް ބެލެވިދާނެ ބައެއް 

 އެއީ: 13ފާހަގަކުރައްވާފައިވެއެވެ. ފަނޑިޔާރު ހުސްނުއްސުއޫދުގެ ރައުޔުގައި ހާލަތުތައް

  ދުގައިވާއަނބުރާ އިއާދަނުކުރެވޭނޭ މިންވަރަކަށް، ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި މުވައްޒަފާ ދެމެ  .23.1

 ؛އިތުބާރު ގެއްލިފައިވުން

ށީގެންވާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚާއި ވަޒީފާދިނުމަށް އަމުރުކުރާ ތާރީޚާދެމެދު އެކަ  .23.2

 ވަރަށްވުރެ ދިގުމުއްދަތެއް ފާއިތުވެފައިވުން؛ 

  ؛ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރީގެ ކުޑަބޮޑުމިން .23.3

ފާރިއަށް ބޮޑު ން ނުވަތަ ވިޔަ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރީގެ ހާލަތު ގޯސްވެފައިވުމުގެ ސަބަބު  .23.4

 ބުން މުވައްޒަފަކު ލެވެން ނެތުން، މިއެވެ.ބަދަލެއް އައުމުގެ ސަބަ

 މާން މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ވ. ޖާބިރު ޢަބްދުއްރަޙް ،ހަމަ އެގޮތަށް .24

ށް ބާރު އަޅާ މަ ކުރުވަޒީފާއިން ވަކިކުރި އިރު ހުރި ވަޒިފާއަށް ރުޖޫއަމައްސަލައިގައި، މުވައްޒަފަކު 

. އެފަދަ  ބައެއް ފަނޑިޔާރު ހުސްނުއްސުއޫދުގެ ރައުޔުގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވެއެވެވެސް ހާލަތުތަކެއް 

 ތަކަކީ:ހާލަތް

އެ ހާލަތުގައި ، ސުލޫކީ އަމަލަކީ އެފަދަ ފުރަތަމަ އަމަލުކަމަށްވެފައި  މުވައްޒަފުކުރި ޣައިރު .24.1

އެ  އްލަކީމައްސަލައިގެ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ހަވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އެ 

 ތައް؛ޒާރު ދިނުންކަމަށް ބެލެވޭ ހާލަތް މުވައްޒަފަށް އިން

                                                           
 އުސޫލުތަްއވަނީ އެިއެގ މިހަމަ އެމައްސަަލިއގަިއ، އެ ކަންކަމުގެ ތަފްސީލުެވސް ފަނޑިޔާރު ހުސްުންއސުޫއދުގެ ަރއުޔުަގއި ހިމަުނއްވާަފިއވެެއވެ.   13

 ެމވެ. ފަހުން ސުޕްީރމް ކޯޓުގައި ބެލުނު އެތަެކއް މަްއސަލަތަކެްއަގއި، މިްނގަނޑެްއގެ ގޮތުަގއި ޭބނުންކޮށްފައިަކން ފާހަގަުކރަ
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 މުވައްޒަފުގެ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ މުވައްޒަފު ރުޖޫއަ ނުކޮށްފިނަމަ، އެ އެ ވަޒީފާއަށް އެ .24.2

ހީލު ސްތައް ހޯދުމަކީ މުހުރި ޚާއްސަ ހާލަތެއްގެ ސަބަބުން އެހެން ތަނަކުން ވަޒީފާއެ

 ވުން؛ކަމަކަށް 

ފަރާތުގެ  ދޭފާއަށް ރުޖޫއަ ނުކޮށްފިނަމަ، އެއީ ވަޒީފާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި އިރު ހުރި ވަޒީ .24.3

 .ތައް، މިއެވެތުންކަމަށް ދޭހަވާނޭ ހާލަތްއެކަށީގެންނުވާ އަމަލުތައް ބަލައިގަ

ބުރާ ލިބިދޭން ވަޒީފާ އަނއަށް އިބްރާހީމް ފައިޞަލްގޮތެއްގައި  ގެ ފަރާތުން މައިގަނޑުއެމް.ޕީ.އެލް .25

ބާރު ގެއްލިފައިވާ އެފަރާތުން ކުރި އިތު އަށް އިބްރާހީމް ފައިޞަލް  ނުޖެހޭ ކަމުގައި ބުނެ ފާހަގަކުރަނީ

ޏަށް ބޮޑެތި އަށް ވަޒީފާ އަނބުރާދީފިނަމަ އޭނާގެ ފުށުން ކުންފުންއިބްރާހީމް ފައިޞަލްކަމަށާއި، 

 . ވެދޭކަމުގައެ ރުމަށް ނޭޖޫއަކުޒީފާ ރުއޭނާގެ ވަ ށްޓަކައި،ގެއްލުންތަކެއް ލިބިދާނެކަމަ

އަދި  14ން ލިމިޓެޑްއިސްމާޢީލް މަސްޢޫދު ވ. ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަ .26

ވަޒީފާގެ ގުޅުމުގެ  ،ގައި މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ވ. ޖާބިރު ޢަބްދުއްރަޙްމާން 

އި، ންކަމަށާސަތޭކަ ޕަސެންޓު އިތުބާރަކީ އޮންނާނެ އެއްޗެއް ނޫތެރެއިން ވަރަށް މަދު ފަހަރަކު މެނުވީ 

ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވަޒީފާގެ ގުޅުން ދެމެހެއްޓޭނެ މިންވަރުގެ އިތުބާރު އޮތްކަން ނުވަތަ ނެތްކަން 

ކަނޑައެޅޭނީ ކޮންމެ މައްސަލައެއްގައިވެސް އެ މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ އަދި އެ މައްސަލައިގެ 

  15ޚާއްޞަ ޙާލަތްތައް ވަޒަންކޮށްގެން ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ވަށައިގެންވާ

ޒީފާ ވައަށް އިބްރާހީމް ފައިޞަލް އަށް އިތުބާރު ނުކުރެވޭކަމުގައި އަދި އިބްރާހީމް ފައިޞަލް .27

ގެ  އެމް.ޕީ.އެލްއް ލިބިދާނެކަމަށްއަނބުރާދީފިނަމަ އޭނާގެ ފުށުން ކުންފުންޏަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެ

 ނީ:މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ފަރާތުން ބުނެ، 

                                                           
 ޤަޟިއްޔާ  A/27-SC/2014ދިވެހިާރްއޖޭގެ ސުްޕރީމް ކޯުޓގެ ނަްނބަރު   14
  ާރރުވެަފއިވާަކން ފާހަގަުކރަެމވެ.އަދި މި އުސޫލު ދިވެިހރާްއޭޖގެ ސުޕްީރމް ކޯޓުން ނިންމާަފއިވާ އެކި އެކި ަމްއސަލަތަކުަގއި ތަތުީބޤުކުެރވި، އިސްިތޤު  15
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 އި؛ މަސައްކަތް ކުރިއިރު ހާޒިރީއަށް ފަރުވާކުޑަކޮށްފައިވުމާ އިބްރާހީމް ފައިޞަލް .27.1

ންގަނޑު މި އަހުލާޤީ ހިފަހައްޓަންޖެހޭ  އިބްރާހީމް ފައިޞަލްމަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި  .27.2

 ޓުމާއި؛ ނުހިފެހެއް

ޒީފާދީފިނަމަ، އަލުން ވަ އަށްއޭނާއަކީ ޓެކްނިކަލް މުވައްޒަފެއް ކަމުން، އިބްރާހީމް ފައިޞަލް .27.3

 މުގެ ތެރެއިންއި ހިތްހަމަ ނުޖެހުވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުން އުފެދުނު ޖަޒުބާތާ އޭނާ ހުންނާނީ 

 .ކަމެވެކުންފުންޏަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ކުރިމަތި ކުރެވިދާނެ މަޤާމެއްގައި 

 މި ސަބަބުތަކުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ދެ ސަބަބަކީ އިބްރާހީމް ފައިޞަލް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް .28

، ނަމަވެސް އެހެން 16އިން ބުނާ ސަބަބުތަކުގެ ތެރެއިން ދެ ސަބަބެވެ.މެދުވެރިވިކަމަށް އެމް.ޕީ.އެލް 

ކަމާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއާބެހޭ ދި ތަކުރާރު ވަމުން ދިޔަނަމަ، އެއެކަން އެހެން މެދުވެރިވެފައިވާ ނަމަ އަ

އިން  އަޅާފައިވާކަމަށް އެމް.ޕީ.އެލްވަނަ މާއްދާއާ ހަވާލާދީ އިބްރާހީމް ފައިޞަލްއާމެދު  19ޤާނޫނުގެ 

 ހިނގާމިއީ ކަން 17،ބުނާ އެންމެ ފިޔަވަޅެއް ފިޔަވާ، އިތުރު އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ފެންނަން ނެތުމުން

މަތިވެއެވެ. އަދި އިބްރާހީމް ފައިޞަލްއަކީ އެކަށީގެންވާ ގޮސްފައިވާ ގޮތްކަމާމެދު ސުވާލުތަކެއް ކުރި

އްކަތްކުރި މީހުން ބުނެފައިވާތީ އޭނާއާއެކު މަސަ ގައިގޮތެއްގައި މަސައްކަތްކުރަމުން ދިޔަ މީހެއް ކަމު 

 ޙައްޤުވާ ޗުއްޓީއާއި ސަލާމުގެ އޭނާ ހާޟިރީއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުމުގައި ޤާނޫނީގޮތުން ، 18އާއި

                                                           
ވަޒީފާއިން  އިބްރާހީމް ފައިޞަލް"ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަމުގެ ޗިޓު" ގައި  HR/V-HPL/AD-017/012ހިތަދޫ ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގެ ނަންބަރު  16

ެއްސުން ކުރުން އަދި އަޚްލާޤީ ޖފައިވަނީ "މަސައްކަތަށް ފަރުވާ ކުޑަކުރުމާއި، މަސްލަހަތު ނަގާލަން އުޅުމާއި، ވަކިކުރި ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށް

 ފެންވަރު ދައްވުން" އެވެ.
އި އިބްާރހީމް ގަ 2017މާރިޗު  28މޯލްޑްވިސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑުގެ ފަާރތުން ޓްރައިބއުނަލަށް ހުށަހަޅާަފއވާ ޑޮކިއުަމންޓްތަކުގެ ތެޭރގައި  17

 އިކޮށްފައި ުނވެެއވެ.ން ފަރާތުން ސޮ މަންެޓއް ހުށަހަޅާަފއިެވެއވެ. އެެހންނަަމވެސް އެ ބަޔާުނގައި ބަާޔންދި ފައިޞަލްދީަފިއވާ ބަޔާންެންއގެ ގޮުތގަިއވާ ޑޮކިއު
ގައި ހެކިބަްސދެުމްނ  2017ނޮވެންަބރު  13 ،ޓްަރއިިބއުނަލަށް ހުށަަހޅާފަިއވާ ހެކިްނގެ ތެެރއިން ަޙސަން ާޤސިމް އިބްރާީހްމގެ ފައިޞަްލގެ ފަރާތުން  18

ަޙވާލުުކރާ މަަސއްކަތް ަވރަށް ަރނަގޅަށް އޭާނއާ ބުނެފަިއވަނީ އިްބރާހީމް ަފއިޞަްލއަކީ ަމއްަސއްކަތުގެ މާހައުުލަގއި ަވރަށް ރަނަގޅު ުމވައްޒަެފއްކަަމށާއި، 
 ގައި  2017ނޮވެންަބރު  13 ،ެތެރއިން ަމއުިޞމް ަރޝީދު  ހެކިންގެ ހުށަހަޅާަފިއވާ  ޓްަރއިިބއުނަލަށް ފަރާތުން ފަިއޞަލްގެ ކުރާ ކަމަެށވެ. ިއބްާރހީްމގެ

ކަތަްށ ހެކިބަްސދެުމން ބުނެަފިއވަނީ އިްބރާީހމް ފަިއޞަލްއަކީ ވަރަށް ކޮލިަފއިްޑ މަަސއްކަތަށް ވަރަށް ހިާވގި މުަވްއޒަފެއް ކަަމށާއި، ަމސައް
ފާހަގަކުެރވިފައި ުނވާކަަމށާިއ، އެަކހަލަ ހިންގަިއގެން ދުވަހަުކެވސް  ފަރުވާކުޑަކޮްށގެން ުނވަތަ ތަުނގެ ަމޞްލަޙަތު ނަގާަލން މަަސއްކަތް ކުރާަކން
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މިއީ ކަން ހިނގާދިޔަ ގޮތްކަމާމެދު އިތުރު ޝައްކުތަކެއް ، 19އެނގޭނެ ގޮތެއް ނެތުމުން ދުވަސްތައް 

 އުފެދެއެވެ. 

 20އަކީ ޓެކްނިކަލް މީހެއް ކަމުގައިވާތީ ކަމުގައި ބުނެ،އިބްރާހީމް ފައިޞަލްކަން މިހެން އޮވެމެ،  .29

ކަމަށް  އޭނާއަށް ވަޒީފާ ދީފިނަމަ، އޭނާގެ ފުށުން ކުންފުންޏަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ކުރިމަތިވެދާނެ

ސަބަބެއްކަމުގައި އަހުރެން ނުދެކެމެވެ. އެހެނީ، ވަޒީފާ އަދާ ކުރުމުގައި  ބުނުމަކީ އެކަށީގެންވާ

 19ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ގެ ފަރާތުން އިސްލާހުކުރަންޖެހޭ ކަމެއް އޮތްނަމަ، އިބްރާހީމް ފައިޞަލް

ވަނަ މާއްދާއަށް  23ޤާނޫނުގެ  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު އެޅުމަކާއި ނުލައި، އެ

އިބްރާހީމް ގޮތަށް އަމަލުކުރުމަކާއި ނުލައި ވަކިކުރުމުގައި އަމަލުކުރަންޖެހޭ  އަދި ވަޒީފާއިން ހަވާލާދީ، 

މުގެ ނުތަނަވަސްކަމެއް ހުރުމަކީ އިންސާނަކަށް ވިޔަތީ ކުރުމުން، އެކަވަޒީފާއިން ވަކި ފައިޞަލް

އުފެދުން ގާތް ޖަޒުބާތަކަށް ވާހިނދު، އެކަމަށް ބާރުދޭ އެއްވެސް ކަމެއް ފާހަގަކުރުމެއް ނެތި، 

އަށް ވަޒީފާ އަނބުރާ ދީފިނަމަ އެކަމުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ ފުށުން އެމް.ޕީ.އެލް އިބްރާހީމް ފައިޞަލް

ގެ ފަރާތުން ކަމުގައި ބުނުމަކީ، އެމް.ޕީ.އެލްކަމުގެ ފުރުސަތު އޮވެދާނެ އަށް ގެއްލުން ލިބިދާނެ 

ވަކާލާތު ކުރި ކަންކަން އެފަރާތުން ބޭނުންވާގޮތަށް ނިންމުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން ބުނާބުނުމެއް 

 ކަމުގައި ބެލެވެއެވެ. 

                                                           

ނެޭޞހަތެއް ދީަފއި ނުާވނެކަމަާށއި، ސެކްޝަނުްނެވސް އަދި  ރުޝީސެކްޝަނަށް ޙާޟިރުކޮށް ަނޞޭހަެތއްެވސް ދީފައި ުނވާނެަކމާާށއި، ިއބްރާީހމް ބަ
 ކަމަެށވެ.އެހާެވސް ފުރިަހމަައށް މަަސއްކަތްކުރާ ުމވަްއޒަފެއް 

 27އިން  2016ޕްރީލް އެ 01ގެ ޙާިޟރީ ރިޕޯޓު )ަފއިޞަލް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ިލމިޓެޑުގެ ަފރަުތން ޓްރަިއބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާަފިއވާ ިއްބރާހިމް   19
ގެން ާޙޟިރުުނާވ ހުރެ( ގައި އިބްރާީހމް ފައިޞަލް ޙާޟިރުުނވާ ދުަވސްތަކެއް ހުިރނަމަެވސް އެއީ ޗުއްީޓގައި ނުަވތަ ސަލާމުަގއި 2017އެޕްރީލް 

ނަ ނުކުތާގައި މި ނުކުާތ ވަ 25ޔާރު މުަޙއްަމދު ނިޔާޒުގެ ަރއުުޔގެ  ަހއިކޯޓުގެ ރިޕޯޓުަގއި ފަނޑި ދުަވސްތަކެއްަކން އެނގެން ނެތެވެ. ިދެވހިރާްއޖޭގެ
 އިތުރަށް ތަްފސީލްކޮށްދީަފއިެވެއވެ.

މުގަެއވެ. އަދި ިއބްރާީހްމ ކަލް މީހެއްެގ ހައިިސއްޔަތުން ވެލްިޑންގ ކުރާ މީހެްއ އިބްރާީހމް ފައިޞަްލގެ ފަރާތުން ުބނެފަިއވަނީ އޭާނއަކީ ޓެކްނިކަ  20
އެމް.ޕީ.އެލްގެ ފަރާުތންެވސް  ފައިޞަލްގެ ަމާގމުގެ ަމސްޢޫލިއްޔަެތްއެގ ގޮތުން އާންމުކޮށް ކުަރންޖެހޭ ކަމަކީ ވެލްޑިްނގ ކުރުުމގެ މަަސއްކަތް ކަުމގައި 

ކުން ދައްކާަފިއވާ ވާހަކަަތްއ ވަނަ ުދވަހު ަމްއސަލަިއގެ ހިމެނޭ ަފރާްތތަ 2021އޮކްޓޯބަރ  30ަޢތުގެ ަމޖިލީހުަގއި ބުނެފަިއެވއެވެ )ުސޕްީރމް ކޯޓުގެ ޝަރީ
 ތް(. ވަނަ ފޮުޅވަ 18ވަނަ ޮފޅުވަާތއި،  6ވަނަ ސަފުހާގެ  11ވަނަ ފޮުޅވަާތއި،  12ވަނަ ސަފުހާގެ  10ހިމެނޭ ޓްރާްނސްކްރިޕްްޓގެ 
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ނީ އެންމެ އަޅާފައިވައިބްރާހީމް ފައިޞަލްއާމެދު ވަޒީފާއާގުޅިގެން ފިޔަވަޅެއް މީގެ އިތުރުން،  .30

ބަބުތައް ސަފަހަރަކުކަން ރެކޯޑުތަކުން ފެންނަން އޮތުމުންނާއި، އިބްރާހީމް ފައިޞަލް ވަކިކުރި 

ފަކު ވަޒީފާއިން ގެ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ މައިގަނޑު ކަންކަމަކީ މުވައްޒައެލް ކަމުގައި އެމް.ޕީ.

ވާއިރު، އެފަދައިން ނަ ފިޔަވަޅު އެޅުންކަމުގައި އެކަށޭ އެންމެ ވަކިކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އޭނާއާމެދު ކަމާ 

އަށް އެ އިޞަލްއިބްރާހީމް ފަ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުން  އިބްރާހީމް ފައިޞަލްކަން ކުރުމަކާއި ނުލައި 

މަށް ދޭހަވާނޭ ތުންކަ ގެ ފަރާތުން އަމަލުކުރި ގޮތް ބަލައިގަނބުރާ ނުދިނުމަކީ އެމް.ޕީ.އެލްވަޒީފާ އަ 

 ން ދެކެމެވެ. ހާލަތެއްކަމުގައި އަހުރެ

 ގޮތް  ނިންމަން ފެންނަ 

ފާހަގަކޮށްފައިހުރި ކަންކަން  ށްގެ ނިޔަލަޕެރެގްރާފްވަނަ  30ޕެރެގްރާފް އިން ވަނަ  26މި ރައުޔުގެ  .31

އޭނާ ހުރި ވަޒީފާއަށް ނުވަތަ  އިބްރާހީމް ފައިޞަލްއެފަދައިން ހުރުމުން، އަހުރެންނަށް ބުރަވެވެނީ 

  21އަކަށް ރުޖޫޢަކޮށްދޭންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.ވަޒީފާ ވަޒީފާއާ އެއް ފެންވަރެއްގެ އެ

 ފަނޑިޔާރު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރުގެ ރައުޔު 

 ކުރަމެވެ.ރައުޔަށް އަހުރެން ތާއީދު ފަނޑިޔާރު ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދުގެމި މައްސަލައިގައި  .32

 ފަނޑިޔާރު ޙުސްނުއްސުޢޫދުގެ ރައުޔު 

 ކުރަމެވެ.ރައުޔަށް އަހުރެން ތާއީދު މުޙައްމަދުގެފަނޑިޔާރު ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މި މައްސަލައިގައި  .33

                                                           
ުކރަްނވީ ކަންަކްނ ( ަގއި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ަފަދއިން ބަދަލު ަނާގދިނުުމަގއި ރިޢާޔަތ3ްނަ މާްއދާގެ )ހ( ގެ )ވަ 29ވަޒީފާއާެބހޭ ާގނޫުނގެ   21

ޢަީލ  ،ޔާާއއިޤަޟިއް( A/36-SC/2019)ނަންަބރު   އަސްާފޤު ަވޙީދު . މޯލްިޑްވސް އެައރޕޯޓްސް ކޮމްެޕނީ ލިމިޓެޑު ވދިވެިހާރއްޭޖގެ ސުްޕރީމް ކޯޓުގެ 
ޙުސައިން ނަޒީފް ވ. ސިވިލް  ،އްޔާއާއި ޤަޟި( A/27-SC/2019)ނަންަބރު  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިުއރިޓީވަީޙދު ވ. 

  ގަކުަރމެވެ.ބަޔާންކޮށްފަިއވާކަން ފާހަ  ގައި ޖުމްލަކޮށް( ޤަޟިއްޔA/22-SC/2019ާ)ނަންަބރު  ސަރވިސް ކޮިމޝަން
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 ޙުކުމް 

އިކޯޓުގެ ނަންބަރު އިސްވެ ބަޔާންވެދިޔަ ކަންކަން އެ ގޮތުގެމަތިން ހުރުމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހަ  ދެންފަހެ،

2018/HC-A/308   ުންނަންޖެހޭނެ ތަނެއް ނެތްކަމުގައި ގެ ޤަޟިއްޔާގައި ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަށް ބަދަލ

އި އަޅަންގެ އިއްތިފާޤުން ކަނޑަދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރު

 ޙުކުމްކޮށްފީމެވެ.

 މި ޤަޟިއްޔާ ބަލައި ޙުކުމް ކުރީ:

   

   

 ޙުސްނުއްސުޢޫދު  ޝުޖޫން މުޙައްމަދު ޢާއިޝާ  މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު

  )ރިޔާސަތު( 

 


