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ފަނޑިޔާރު ޢަލީ އަދި  ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު) ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް 

 ތާއީދު ކުރައްވާފައި( ރަޝީދު ޙުސައިން 

 

 ތަޢާރުފު 

ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު  HC-A/168/2021ނަންބަރު ހައިކޯޓުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިއީ،  .1

ނަންބަރު   ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުމާލެ، އިޙްސާން ޝަރީފް )ދިވެހި ހ. އޯކިޑް،ކުރުމަށްޓަކައި 

A046336 ) ްކޯޓުގެ ނަންބަރު  މި ހުށަހެޅުމުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށ 

2021/SC-A/97 .ެޤަޟިއްޔާ އިން ބެލި އިސްތިއުނާފީ މައްސަލައިގެ ނިޔާއެވ 

 ފަސްފަހަތް މައްސަލައިގައި 

ގެ ޑުރިއަލް އެސްޓޭޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެ ،އިޙްސާން ޝަރީފް .2

ފާއިން ގައި ވަޒީ  2020ޖޫން  18މު އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް މަޤާ ކަމުގެ ރެކްޓަރުމެނޭޖިންގ ޑި

 އިޙްސާން ޝަރީފް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ކަމުގެ ޝަކުވާ ވަކިކުރުމާގުޅިގެން އެ

 ބަލައިގަނެފައިނުވެއެވެ.މައްސަލަ  އެހެޅުމުން ށަހުގައި  2020ސެޕްޓެންބަރު  17

 ވާ ގައި ނިންމާފައި  2020 އޮކްޓޫބަރު 15ން ޓްރައިބިއުނަލު  މި މައްސަލަ ބަލައިނުގަތުމަށް އެ .3

މައްސަލަ  ގެ އިޚްތިސާސުން މިޓްރައިބިއުނަލް  އެ ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ،
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ތިބޭ  އި. ސަބަބެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ހިންގުމުގެ އިސްމަޤާމުތަކުގަކަމަށެވެބޭރުވެފައިވާ

 1.ނުވާތީއެވެ މައްސަލަތަށް ބެލުމުގެ އިޚްތިސާސް އެޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިފައި ގުޅޭފަރާތްތަކުގެ ވަޒީފާއާ

 ހުށަހެޅިއެވެ.  އެމައްސަލަ ރީފްސާން ޝަގައި ސިވިލް ކޯޓަށް އިޙް 2020ރު ޑިސެންބަ 16 އޭގެފަހުން، .4

 މި ސިވިލް ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރާ  ލަ ބަލައިގަނެފައިނުވެއެވެ.މައްސަ ވެސް މި ކޯޓުން އެނަމަވެސް 

 6ގެނެވުނު  ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނަށް ބުނެފައިވަނީ  ބަޔާންކޮށްދެމުންމައްސަލަ ބަލައި ނުގަތް ސަބަބު 

މައްސަލަތައް މުތަކުގައި ތިބޭފަރާތްތަކުގެ ވަނަ އިސްލާޙުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހިންގުމުގެ އިސްމަޤާ 

ށްފަހު އިޞްލާޙަ އެ ވިޔަސް ކުރިން ލިބިފައިވީކަމުގައި  މީގެ  އިޚްތިސާސް ސިވިލް ކޯޓަށް ބެލުމުގެ 

ކަމުގައި  ށްއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަ ވަޒީފާލިބިގެންވަނީ ބެލުމުގެ އިޚްތިސާސް  އްމައްސަލަތައެފަދަ 

  2ދެކޭކަމުގައެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގެ އިސްގާޟީއަށް  އަލުން ބަލައިދިނުމަށް އެދިމުން ގެ ނިން ސިވިލް ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރާ .5

ސިވިލް ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ އެކޯޓުގެ  3ފައެވެ.ހުށަހެޅުމުން ރަޖިސްޓްރާގެ ނިންމުމަށް ވަނީ ތާއީދުކޮށް 

 ވި ކަންކަމަށް އިޝާރަތްކޮށްފައި ވެއެވެ.ނި ދުކުރަމުން އަންނަ ރާގެ ނިންމުމަށް ތާއީރަޖިސްޓް

ވާ ވަނަ މާއްދާގައި އެހެން ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން އިސްތިސްނާކުރެވިފައި 2ގެ 4ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު    )ހ( 

ދާއިރާތަކާއި ފަރާތްތައް ފިޔަވައި ދައުލަތުގެ ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ވަޒީފާއާގުޅޭ 

މައްޗަށް އެޤާނޫނު ހިންގޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމާއި އަދި ޤާނޫނުގެ  މައްސަލަތަކުގެ

ވަކިކުިރ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފިނަމަ އެ ވަޒީފާއިން  28

ޓްރައިބިއުނަލަށް ވަޒީފާއާބެހޭ އެކަމުގެ ޝަކުވާ  މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި 3ށިގެން ތާރީޚުން ފެ

                                                           
( "ޓްރައިބިުއނަލުން ބެލެން ނެތް މައްސަަލއެއްަކން 2020ޓޯބަރު އޮކް 15) L/INDIV/2020/253-200 ގެ ނަްނަބރު ވަޒީފާާއބެހޭ ޓްަރއިިބއުނަލް  1

 އަްނގާ ލިޔުން".
 (.2021ނަވަރީ ޖަ 07ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިްނުމން ) D(RN)/2021/02-144ވިލް ކޯޓުގެ ނަންަބރު ސި  2
 ރގެ ިނންމުން  އަުލންަބލައި ނިންިމގޮތް"."ރަޖިސްޓްރާ  - (2021ފެބްރުއަރީ  08)  C(A)/2021-Cv/02ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންަބރު   3
 .)ވަޒީފާާއބެހޭ ޤާޫނނުގެ އިސްލާހުތަާކއެކު( 2/2008ޤާނޫނު ނަންަބރު   4
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އިޙްސާން ޝަރީފް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ބެލުމުގެ  ފުރުސަތު އޮންނާތީވެ،ހުށަހެޅުމުގެ 

 ދެކޭކަން.ކަން އް އިޚްތިސާސް ލިބިގެންވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަ

 ޢަމަލު ކުރަން ފަށާފައިވަނީ  5ށް ޙަ ވަނަ އިސްލާ 6ފާއާބެހޭ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު ވަޒީ )ށ( 

ވަޒީފާއާބެހޭ އިސްލާޙުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  ގައި ކަމާއި، މި 2020 ސެޕްޓެންބަރު 22

ވެފައިވަނީ އިސްތިސްނާ  ނިޤާނޫނުގެ ހަތަރުވަނަ ބާބުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މާއްދާތަކުން ހަމައެކަ

ކަމަށްވާތީވެ،  8ވަނަ މާއްދާ  38އާއި  7ވަނަ މާއްދާ  37އާއި  6ވަނަ މާއްދާ  32ޤާނޫނުގެ  އެ

ވަނަ  4ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ، މުތަށް ހިމެނޭގޮތަށްޤާކުރިން އިސްތިސްނާ ކުރެވިފައިވާ މަ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާ  28ބާބުގައި ހިމެނޭ 

ވަޒީފާއާބެހޭ  އޮންނަނީ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގައި  ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤުގުޅިގެން 

 އެނގޭކަން. ކަން އަށްނަލްއުޓްރައިބި

 ކޯޓެއްގެ އިޚްތިސާސްއިން  އެގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 9)ނ( ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު 

 ކަމެއްކަން ނިޔާއެއް ކުރުމަކީ ޤާނޫނާއި ޚިލާފު ،ބޭރުގައިވާ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ބަލާ

ހިސާބުން  ގެއްލޭމައްސަލައެއްގައި  ،އެނގި ބަޔާންވެގެންވާތީވެ، އެކޯޓެއްގެ އިޚްތިސާސް

 އެނގެން އޮންނަކަން. ކަންކަށް އަންނާނޭމައެމައްސަލައެއް އެކޯޓުގައި ބެލުން ނިމު 

އައިގޮތަށްބަލައި، މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާއިރު )ރ( އިޚްތިސާސް ބަދަލުވުމުގައި ޢަމަލު ކުރަމުން 

ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ އެއިރެއްގައި އެމައްސަލައެއް ބެލުމުގެ އިޚްތިސާސް  އެމައްސަލައެއް

 އެނގޭކަމާއި، އިޙްސާން ޝަރީފް  ށް ކަންލިބިގެންވާ ކޯޓަކަށް ނުވަތަ މުއައްސަސާއަކަ

                                                           
 ނު(.ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނަުއުމގެ ޤާނޫ 6)ވަޒީފާއާެބހޭ ޤާނޫުނ( އަށް  2008/2)ޤާނޫނު ނަންަބރު  2020/22ޤާނޫނު ނަްނބަރު  5

ތްުކެރވޭ ގަޑިަތއް ބަާޔންކުރާ ހަފުާތއެްއގެ ތެޭރގައި އާްނމުކޮށް އެްނމެ ގިަނެވގެން ަމސައްކަ )ވަޒީފާއާެބހޭ ޤާނޫނު(.، 8200/2ޤާނޫނު ނަްނބަރު  6
 މާްއދާ.

 އ.ބ.މ.، އިތުރު ގަޑީގެ ަހމަަތއް ބަާޔންކުރާ މާްއދާ. 7
 ހަމަެޖއްުސާމގުޅޭ ާމްއދާ.ރަްސމީ ބަްނދު ުދވަސްތަުކަގއި މަަސއްކަތްކުާރއިރު އޯަވރޓަިއމް ފަިއސާ  އ.ބ.މ.، 8
 .2010/22ޤާނޫނު ނަްނބަރު  9
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އެކޯޓަށް އޮތް  އިރުގައި ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި 2020ޑިސެންބަރު  16

 އިޚްތިސާސް ނެގެވި، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ބަދަލުވެފައިވާކަން އެނގޭކަން.

ވެހިރާއްޖޭގެ މައްސަލަ ދި އެއިޙްސާން ޝަރީފް މައްސަލަ ބަލައިނުގަނެފައިވާތީވެ،  ސިވިލް ކޯޓަށް މި .6

 ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފުކުރިއެވެ.

 މައްސަލަ ނިންމިގޮތް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން 

ހުށަހެޅި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް އިޙްސާން ޝަރީފް  އިސްތިއުނާފުކޮށް ސިވިލް ކޯޓުގެ ނިންމުން .7

ސިވިލް ކޯޓުން   އާއިބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްވަޒިފާއާ ،ބުނެފައިވަނީ ރީފްއިޙްސާން ޝަ މައްސަލައިގައި

ހަޅާނެ މުގެ ސަބަބުން، މިމައްސަލަ ހުށައިޙްސާން ޝަރީފް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބަލައި ނުގަތުމަށް ނިންމު

އިތުރު ތަނެއް މިހާރު ނެތްކަމާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ 

އިން އޭނާއަށް 12މާއްދާ ވަނަ  65ދި އާއި އަ 11ވަނަ މާއްދާ  37އާއި  10ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( 43

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  28އާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ޒީފާ އްލިފައިވާކަމަށެވެ. އަދި ވަކަށަވަރުކޮށްދޭ ޙައްޤުތަށް ގެ

 6ބެހޭ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު ކޭކަމަށާއި، ވަޒީފާއާ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤުވެސް ގެއްލިފައިވާކަމަށް ދެ

ލިބިގެންވަނީ  މިހާރު  މައްސަލަ ބެލުމުގެ އިޚްތިސާސް ތިން މިވަނަ އިސްލާޙުގައިވާ ގޮތުގެ މަ

އެޓްރައިބިއުނަލަށް  އަކީމައްސަލަ އެނގޭކަމާއި، އެހެންކަމުން މި  ނަލްއަށްކަން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއު

 ދިނުމަށާއި، އަދި ވަކިމުއްދަތެއްބެލުމުގެ އިޚްތިސާސް ލިބިގެންވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި 

ކުރަންޖެހޭ މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފިނަމަ، މަޢުޟޫއީ ގޮތުން ބަލައި ފައިސަލާ އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައިދެވި 

 ވެއެވެ. ކަނޑައަޅައި ދިނުމަށް އެދިފައިމައްސަލައެއްކަމަށް

                                                           
 ޢަދުލުވެރިަކމާއެކު ިއާދރީ ފިޔަވަޅުަތްއއެުޅމާ ުގޅޭ މާްއދާ. ،2008ދިވެހި ުޖމްހޫިރއްާޔގެ ޤާޫނނު އަާސީސ  10

 ަމަސއްކަތްކުުރމުގެ ޙަްއޤު ަބޔާންކުރާ މާްއދާ. އ.ބ.މ.، 11

 އްޤު ބަާޔންކުރާ ާމްއދާ.އ.ބ،މ.، ަޙއްލުހޯުދމަށްޓަކައި ދަުޢވާުކރުުމގެ ޙަ  12
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ށްފައިނުވެއެވެ. ކޮ ގެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފުގެ ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއިޙްސާން ޝަރީފް  .8

ގެ ހައިކޯޓުގައި ދިވެހިރާއްޖޭއިޙްސާން ޝަރީފް މުން އިސްތިއުނާފުނުކުރި ސަބަބެއްކަމަށް ނިންއެ  އަދި

އްސަލަ މަ އަވަސްކުރުމުގެ ގޮތުން ސިވިލް ކޯޓަށް ހޯދުމުގެ މަގުއިންސާފު ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، 

  ބޭނުންވެ، އެމައްސަލަ ބަލައިގަންނާނޭކަމަށް ދެކިގެނެވެ.ހުށަހަޅަން 

ސިވިލް މަށް މައްސަލަ ނުބެލޭނެކަ މައްސަލާގައި ނިންމާފައިވަނީ، މި ހައިކޯޓުން މި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ .9

 ށް ކަނޑައަޅައެވެ. ސަބަބެއް ނެތްކަމަ  ގެންނަންޖެހޭ ފަދައޮތް އޮތުމަށް ބަދަލެއް  ބަޔާންކޮށްފައިކޯޓުން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މަށްމައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިސާސް ލިބިގެންވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށްކަ މި .10

ބެހޭ އާއަކީ ވަޒީފާކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ އެ ވީނަމަވެސް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތްކަމުގައިހައިކޯޓުން 

ކޯޓުގެ  ސިވިލްއިސްތިއުނާފުކުރެވުނު މައްސަލައަކަށް ނުވާތީވެ،  ނިންމުމެއް  ގެޓްރައިބިއުނަލް 

ރީފް ޝައިޙްސާން  ކުރެވިގެން ބެލެމުންދާ މައްސަލައެއްގެ ތެރެއިން، ނިންމުމެއް އިސްތިއުނާފު 

އަށް އޭނާ ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު ޝަކުވާ ޓްރައިބިއުނަލަށްވަޒީފާއާބެހޭ  ފަރުވާ،އެދިފައިވާ 

ޓުގެ ނިންމުމުގައި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯލިބިގެންވާކަމަށް ކަނޑައެޅިދާނެ ޤާނޫނީ ހަމައެއް ނެތްކަމަށް

  ވެއެވެ.

 އިސްތިއުނާފު  ހުށަހެޅުނު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް 

( ނުކުތާއެއް ހެއް )ފަ 5ކުރުމަށްޓަކައި  މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މި .11

 ހުށަހެޅިއެވެ. އޭގެ ތަފްސީލު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. އިޙްސާން ޝަރީފް

ގޮތުގެ ޤަޟިއްޔާ ނިންމެވި  HC-A/168/2021ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު )ހ( 

 13ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( 43ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 އިން އިޙްސާން ޝަރީފްއަށް ކަށަވަރުކޮށްދޭ ޙައްޤު ގެއްލިގެން ގޮސްފައިވުން.

                                                           
 .ްއދާމާ  ފަިއވާދީލާ ވާޙަގައި  01 ޓްނޯޓްފު  13
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ގޮތުގެ  ޤަޟިއްޔާ ނިންމެވި HC-A/168/2021ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  )ށ(

އިން 14ވަނަ މާއްދާ  37ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 އިޙްސާން ޝަރީފްއަށް ކަށަވަރުކޮށްދޭ ޙައްޤު ގެއްލިގެން ގޮސްފައިވުން.

ޤަޟިއްޔާ ނިންމެވި ގޮތުގެ  HC-A/168/2021ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު )ނ( 

އިން 15ވަނަ މާއްދާ  65ރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫ

 އިޙްސާން ޝަރީފްއަށް ކަށަވަރުކޮށްދޭ ޙައްޤު ގެއްލިގެން ގޮސްފައިވުން.

ޤަޟިއްޔާ ނިންމެވި ގޮތުގެ  HC-A/168/2021ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު )ރ( 

ގެ 16އްދާ ވަނަ މާ 28)ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ  2008/02ސަބަބުން ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 )ހ( އިން އިޙްސާން ޝަރީފްއަށް ކަށަވަރުކޮށްދޭ ޙައްޤު ގެއްލިގެން ގޮސްފައިވުން.

 ވަނަ  5)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު( ގެ  2010/13ނަންބަރު ޤާނޫނު )ބ( 

ދި ދަށު ވަނަ ނަންބަރާއި އެއްގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން އަ 2މާއްދާގެ )ށ( ގެ 

 އިބިއުނަލްއިން ޢަމަލުކޮށްފައި ނެތުން.ކޯޓުންނާއި ޓްރަ

އްޖޭގެ ސުޕްރީމް ދިވެހިރާ މި އިސްތިއުނާފުގައި މައްޗަށް ބިނާކޮށް ގެ ނުކުތާ އް()ފަހެ 5 ބަޔާންވެ ދިޔަ  .12

 HC-A/168/2021ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  އިޙްސާން ޝަރީފް އެދިފައިވަނީ،ކޯޓުގައި 

ން ވަޒީފާއި އޭނާ ގައި  2020ޖޫން  18 ގަޟިއްޔާގެ ނިންމުން ބާޠިލުކަމަށް ކަނޑައަޅައި އަދި

 އެ އި ދެއްވައި، މައްސަލަ ބެލުމުގެ އިޚްތިސާސް ލިބިގެންވާ ތަނެއް ކަނޑައަޅަ  ވަކިކޮށްފައިވާތީވެ، އެ

ގެންވާކަމަށް ލިބިކޯޓަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ނުވަތަ ސިވިލް  ހައްޤު  ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ

 ކަނޑައަޅައި ދިނުމަށެވެ.

                                                           
 .ްއދާމާ  ފަިއވާދީލާ ވާޙަގައި  11 ޓްނޯޓްފު  14
 .ްއދާމާ  ފަިއވާދީލާ ވާޙަގައި  12 ޓްނޯޓްފު  15
 .)ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާޫނނު(.، ވަޒީާފއިން ވަކިުކރުމާ ިވދިެގން ޝަކުވާ އުފުުލމާ ުގޅޭ މާްއދާ 2008/2ޤާނޫނު ނަންަބރު   16
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 މުން މި އިސްތިއުނާފު ތަފްސީލުކޮށްދެ އިޙްސާން ޝަރީފް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި .13

އާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ކުން ދޭހަވަނީ، އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން ވަޒީފާ ވާ ވާހަކަތަ ދައްކާފައި

ކަމަށް ވެފައިވާށަހެޅުމުގެ ދޮރު ބަންދު ކުރެވިފައިވާ ޝަކުވާ ހުވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އިން ކަށަވަރު  28

  މާއްދާގެ ވަނަ 43 އަސާސީގެ ދެކޭތީވެ، އެކަމުގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު 

އް ޖެހޭ ޙައްޤުތަވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ލިބިދެވެން  65 ވަނަ މާއްދާ އާއި އަދި 37( އާއި )ނ

 ތަކުގައި އަންނަ ފޮޅުވަތްއަންނަނިވި ކަންކަން ވިދިގެން އެހެންކަމުން،  ކަމަށެވެ.ގެއްލިފައިވާ

 ކުރަމެވެ.ފާހަގަ

 ވަޒީފާއާގުޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އިޚްތިސާސް 

ތަކަށް ވަޒިފާއާގުޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އިޚްތިސާސް ލިބިގެންވަނީ ޤާނޫނުގައި އެހެންގޮ  .14

ވަނަ މާއްދާ  28ގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު  އަށްކަންލްޓްރައިބިއުނަބެހޭ އާބަޔާންކޮށްފައި ނުވާނަމަ، ވަޒީފާ

 ވި ފަދައިންނެވެ.ނި އެމާއްދާގައިވަނީ އަންނަ ބެލުމުން އެނގެއެވެ.

ފަކު މުވައްޒަ ނަމަވެސް،ނުވަތަ ޯނޓިސް ދިނުމަކާ ނުލައި "ނޯޓިސް ދިނުމަށްފަހު

ބަބެއްނެިތ ސައެކަށީގެންވާ ރީ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފިނަމަ، އެވަީޒފާއިން އޭނާ ވަކިކު

ތާރީޚުން  ކުރިކަމުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރި މީހާއަށް ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ، ވަޒީފާއިން ވަކި 

ްށ ްޓރައިބިއުނަލަ ،ފެށިގެން ިތންމަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކަމުގެ ޝަކުވާ

 ".އޭނާއަށް ލިިބގެންވެއެވެ ޙައްޤުހުށަހެޅުމުގެ 

އްސަލަ ހުށަހެޅުމުގައި އިސްތިސްނާވާ ފަރާތްތަކެއް ޤާނޫނުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް މަ  .15

ގައި ބުނާ ހިންގުމުގެ  5ގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 34ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އެއީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ މުތަކުގައި ތިބޭފަރާތްތަކެވެ. އެފަރާތައް ޤާއިސްމަ

ވަޒިފާއާބެހޭ ޤާނޫނު އެކިއެކި ބާބުތަކަށް ބަހާލެވިފައި އޮންނައިރު،  ،ސަބަބަކީ ވާއިސްތިސްނާޤުން ޙައް

 34ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  ކަމުންވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންވެގެންވާ އެންމެހައި ކަން 4ޤާނޫނުގެ  އެ
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 ،ވާއިރުބަޔާންކޮށްފައި  ގެންވާކަމަށްއިސްތިސްނާވެ  އްފަރާތްތަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ފައި ޙައްޤު ބަޔާންކޮށް ޝަކުވާކުރުމުގެވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް  ،މައްސަލަތަކުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ 

 4 ޤާނޫނުގެ އެ ވެސް އޮންނަނީ ވަނަ މާއްދާ 28 ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ކަމުގައިވާ މާއްދާ އޮންނަ

ހިންގުމުގެ އިސް  ބާބުންވަނަ  4އެވެ. އެހެންކަމުން، ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ވަނަ ބާބުގައި ކަމަށްވާތީ

ވަޒީފާއާބެހޭ އެފަރާތްތައް  ދާ ޙާލަތުގައި،އެއްކޮށް އިސްތިސްނާވެގެން މުތަކުގައި ތިބޭ ފަރާތްތައްޤާމަ

 އްދަ މައްސަލަތައެފަ  އިން ބޭރުވެފައިވާތީވެ،އިޚްތިސާސްހުށަހެޅުމުގެ ޝަކުވާ ޓްރައިބިއުނަލަށް 

  ނެވެ. ފުރަތަމަ މަރުހަލާގައި ބަލަމުންދިޔައީ ސިވިލް ކޯޓުން

ށް ޢަމަލު ޞްލާޙަވަނަ އި 6 ނުގެވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫ ގައި  2020ސެޕްޓެންބަރު  22ނަމަވެސް،   .16

 ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ މުތަކުގައި ތިބޭފަރާތްތަކުގެ ޤާހިންގުމުގެ އިސްމަ ގުޅިގެން،އި ކުރަން ފެށުމާ

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ކުރިން ބުނެވުނު އިޞްލާޙު  މި ދަލުވިއެވެ.ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ބަޙައްޤު 

ބާބުން އެއްކޮށް  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެ  34ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 

)ތިނެއް(  3 ޖުމްލަ  އިސްތިސްނާވެފައިވަނީ އެބާބުން ކަށް އައިސް،މަން ނިމު އިސްތިސްނާވު 

 18ވަނަ މާއްދާ  37އާއި  17ވަނަ މާއްދާ  32 ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އެއީ ޤާނޫނުގެމާއްދާއަކުން

  އެވެ.  19ވަނަ މާއްދާ  38އާއި 

ހިންގުމުގެ  އް)ތިނެއް( މާއްދާ ފިޔަވައި ދެންހުރި މާއްދާތަ  3 އެހެންކަމުން، ބުނެވުނު .17

 4ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  ތީވެ،ހިނގާނެވެސް މިހާރު  މައްޗަށް މުތަކުގައި ތިބޭފަރާތްތަކުގެޤާއިސްމަ

ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު ބަޔާންކުރާ  ޝަކުވާވަނަ ބާބުގައި އޮންނަ، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް 

 ގައި ތިބޭ ފަރާތްތަކަށްމުތަކުޤާ މަންފާ ހިންގުމުގެ އިސްމަ ވަނަ މާއްދާގެ 28 ޤާނޫނުގެވަޒީފާއާބެހޭ 

                                                           
 އ.ބ.މ.، ހަފުާތއެްއގެ ތެޭރަގއި އާްނުމކޮށް އެންމެ ިގނަެވގެން ަމަސއްކަތްކުެރޭވ ގަޑިތައް ބަޔާންކުރާ ާމްއދާ. 17
 އިުތރު ަގޑީގެ ަހމަތައް ަބޔާންކުރާ މާްއދާ.   އ.ބ.މ.، 18
 ަރސްމީ ބަްނދު ުދވަސްތަުކގައި ަމަސއްކަތްކުާރއިރު ޯއަވރޓައިމް ަފއިސާ ހަަމެޖއްުސމާުގޅޭ ާމއްދާ.  އ.ބ.މ.، 19
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ވަޒީފާއާބެހޭ ލިބިގެންވާތީވެ، އެފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އިޚްތިސާސް މިހާރު ލިބިގެންވަނީ 

  ނަލަށް ކަން އެނގެއެވެ.ޓްރައިބިއު

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް އިޚްތިސާސް ލިބިގެންވާކަމަށް ކަނޑައެޅުން 

 ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅީ  ވަޒީފާއާބެހޭ ގެ ފަރާތުން އިޙްސާން ޝަރީފް   .18

ށް ޢަމަލު ވަނަ އިޞްލާޙަ 6 ށް ގެނެވުނުޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނަގައެވެ. އެއީ ވަ 2020ސެޕްޓެންބަރު  17

ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުނު  މައްސަލަ އެ  އެހެންކަމުން، މި .20ދުވަސް ކުރިންނެވެ  5ގެ މުކުރަން ފެށު 

  ބެލުމުގެ އިޚްތިސާސް ނެތްކަން އެނގެއެވެ. ނަމަވެސް، އެ މައްސަލަ ޓްަރއިބިއުނަލަށް މި  އިރު އެ

ވަޒީފާއާބެހޭ  ތެއް ނިންމާފައިވަނީގަތުމާމެދު ގޮގެ މައްސަލަ ބަލައި ން އިޙްސާން ޝަރީފްޓްރައިބިއުނަލު 

 ކުރަން ފެށުމަށްފަހުގައެވެ. އެއީށް ޢަމަލު ވަނަ އިޞްލާޙަ 6 ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު

މައްސަލަ ނުބެލޭނެކަމަށް  ން އެޓްރައިބިއުނަލު  ވަޒީފާއާބެހޭއަކީ، ގައެވެ. މާނަ 2020އޮކްޓޫބަރު  15

 .ވެމައްސަލަ ބެލުމުގެ އިޚްތިސާސް ލިބިގެންވާކަމެ  ޓްރައިބިއުނަލަށް އެ ނިންމިއިރު އެ

 އަށް އެ އިބިއުނަލްށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައެދިފައިވާ ގޮތަ ސާން ޝަރީފްއިޙް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި .19

އިސްތިއުނާފު  ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ފޯރުކޮށްދީފައި ނުވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް މައްސަލަ 

ންމުން ނި ސިވިލް ކޯޓުގެ  ގެ ނިންމުމެއް ކަމުގައިވާތީއެވެ.ކުރެވުނު މައްސަލައަކީ ސިވިލް ކޯޓު 

ތިސާސް  އިޚްއިޙްސާން ޝަރީފް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބެލުމުގެ އިސްތިއުނާފު ކުރެވުނު ކަމުގައިވިޔަސް،

 ވެ. ކޯޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެ  ކަމަށް އެއަށްލިބިގެންވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް

ލިބިފައިވަނީ، ތިސާސް ޚް އިހުށަހަޅާފައިވާ ވަޒީފާއާބެހޭ މައްސަލަ ބެލުމުގެ  އިޙްސާން ޝަރީފް .20

ފް ރީ ޝަ އިޙްސާން އޮވެ،ކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ބަޔާންކޮށްފައި އަށްވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް

އޭނާއަށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު  ޝަކުވާ މައްސަލައިގައި، އެދިފައިވާ ފަރުވާ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް

                                                           
ނޫނު( ތަޞްީދޤުކޮށް ވަނަ އިޞްލާޙު ގެަނއުުމެގ ޤާ 6)ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާޫނނު( އަށް  2008/2)ޤާނޫނު ނަންބަރު  2020/22ޤާނޫނު ނަންަބރު   20

 ގައެވެ. 2020ސެޕްޓެމްބަރ  22އެާޤނޫނަށް ޢަމަލުކުަރން ފެށީ 
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ނުވަނީ އެންމެ ހަރުދަނާ އަސާސްތަކެއްގެ މައްޗަށްކަމަކަށް  ކަނޑައަޅާފައިލިބިގެންވާކަމަށް 

 އަހުރެންނަށް ބުރަ ނުވެވެއެވެ.ބިނާކޮށްކަމަކަށް 

މުގެ އިޚްތިސާސް މައްސަލަ ހުށަހެޅު  މި  ޚުސޫމަތެކެވެ.ށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކީ އިޙްތިސާސްއާ ގުޅޭ ހު .21

 އުނާފު ކުރެވުނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް އިސްތި  ށްކަންވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަ ލިބިގެންވަނީ 

ފާހަގަކޮށްފައިވާ ން ހައިކޯޓުދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިވިލް ކޯޓުގެ ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމާއި، އަދި 

ބެހޭ ވަޒީފާއާ  ،އިޙްސާން ޝަރީފް  ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި އެކަން ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަހިނދު،

ނާފުކޮށްފައި އިސްތިއު ޓްރައިބިއުނަލުން މިމައްސަލަ ނުބެލޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަ އޮތުން

ށް ދިނުމަށް ސަބަބަށްޓަކައި އިޙްސާން ޝަރީފް އެދިފައިވާ ފަރުވާ ފޯރުކޮ ހަމަ އެކަނި އެނުވާތީވެ، 

 ން މި ރައިބިއުނަލު ވަޒީފާއާބެހޭ ޓް އަދި ހަމަ އެހެންމެ، ކަމަކަށް އަުހރެން ނުދެކެމެވެ.އޮތް  ހުރަހެއް

ސަލައެއްގެ ގައި މައްރައިބިއުނަލް ޓް މައްސަލަ ނުބެލޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް އޮތުމަކީ، އެ

މާފައިވާ ނިންމުމެއް އެމައްޗަށް ފައިސަލާ ކުރެވި، ގޮތެއް ނިން  އިޖުރާއާތުތައް ފުރިހަމަ ކުރެވި،ގޮތުގައި 

 ލަށްއުނަވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއަލުން  އިޙްސާން ޝަރީފް އަކީމައްސަލަ މި ނޫންކަން އެނގޭތީވެ،

އެއްކަމަށް ޖެހޭ މައްސަލަގޮތެއް ކަނޑައަޅަންބަލައިގަނެ ން އެ ޓްރަިއބިއުނަލު ، ހުށަހަޅައިފިނަމަ

  އަހުރެންނަށް ބުރަވެވެއެވެ.

ފައިވާ ޙުކުމަށް މައްސަލަގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ކޮށް  ބަޔާންވެދިޔަ ކަންކަމުގެ އަލީގައި، މި .22

 ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭކަމަށް ދެކެމެވެ.

 ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރުގެ ރައުޔު 
 .ތާއީދުކުރަމެވެ އަހުރެން ރައުޔަށް ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމްގެ މައްސަލައިގައި މި  .23

  ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިންގެ ރައުޔު 
 .ތާއީދުކުރަމެވެ އަހުރެން ރައުޔަށް ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމްގެ މައްސަލައިގައި މި  .24
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 ޙުކުމް 

ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު ދެންފަހެ، އިސްވެ ބަޔާންވެދިޔަ ސަބަބުތައް އެގޮތުގެމަތިން ހުރުމުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

2021/HC-A/168 ާޤަޟިއްޔާގައި  އެބައިތަކަށް އިޚްތިސާސްއާ މެދު ކަނޑައަޅާފައިވާ  ގައިޤަޟިއްޔ 

އްލެއް ޙަގޮތެއް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޝަރީޢަތުގެ ކުރިމައްޗަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައަށް  ންކޯޓުއެ 

)ދިހައެއް(  10މިއަދުން ފެށިގެން  ލުކޮށް،ބާޠި  ލިބޭގޮތުގައިކަމަށްނުވާތީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމް

 ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެ އިޙްސާން ޝަރީފް  ށް މައްސަލަ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަ މިދުވަހުގެ ތެރޭގައި 

މައްސަލަ ބަލައިގަނެ ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމަށް، މި މައްސަލަ ބެލި  މި  އަށްޓްރައިބިއުނަލް

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ކަނޑައަޅައިފީމެވެ.

 

 މި ޤަޟިއްޔާ ބަލައި ޙުކުމް ކުރީ:

 

 

 ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން  މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް  އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު 

  )ރިޔާސަތު( 

 


