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  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު 
  ދިވެހިރާއްޖެ 

  
  ޚުލާޞާޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ 

  
  
 ު2015 :ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ/HC-A-02/02 

  ިތް ފަރާ  އިސްތިއުނާފުކުރ:  

:     ފަސްމީރު ިބލްޑިންގ / ކ.މާލެ* ދާއިމީ އެޑްރެސް:  ކްަރއުން ކޮްމޕެީނ ޕްރައިވެޓް ިލމިޓެޑް * ނަން
:    C-15/1983 : * ރެޖިސްޓްރީ ނަންބަރ  ފަސްމީރު ބިލްޑިންގް / ކ.މާލެ  * މިހާރުގެ އެޑްރެސް

  

 :    އިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތް
: هللا    އިސްާމއީލް ޢަްބދުނަން:  *.1 /ދިލްަޝންެގ /ޏ. ފުވައްުމލައް  * މިހާރުގެ އެޑްރެސް  ފުނާޑް

/ދިލްޝަންެގ/ ޏ. ފުވައްމުަލއް * ދާއިމީ އެޑްރެސް:A100978* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:  ފުނާޑް
  
:މުޙައްމަދު ިއރުޝާދު        ނަން:  *.2  ހީނާގެ / އދ. މަހިބަދޫ  * މިހާރުގެ އެޑްރެސް

 ހީނާގެ / އދ. މަިހބަދޫ  އެޑްރެސް:* ދާއިމA028669ީ* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:
 
: ަނވާޒު         هللاޢަބްދުނަން:  *.3  ޖަންބުމާގެ / އއ. އުކުަޅސް  * މިހާރުގެ އެޑްރެސް

 ޖަންބުމާގެ / އއ. އުކުަޅސް  * ދާއިމީ އެޑްރެސް:A152122* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:
  
:* މިހާރުގެ މުޙައްމަދު ައްނާސމް       ނަން:  *.4  ކިާނމާގެ / ބ. ތުޅާދޫ އެޑްރެސް

 ކާނިމާގެ / ބ. ތުޅާދޫ * ދާއިމީ އެޑްރެސް:A098465* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:
  
: ޞަލާޙު ުޙަސއިްނ        ނަން:  *.5  ކުޅިބަލާގެ / އދ. މަހިބަދޫ  * މިހާރުގެ އެޑްރެސް

 / އދ. މަހިބަދޫ  ކުޅިބަލާގެ * ދާއިމީ އެޑްރެސް:A028833* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:
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: އަްޙމަދު މަޝްހޫދު        ނަން:  *.6  ސީވިއު / ސ. ހުޅުދޫ * މިހާރުގެ އެޑްރެސް
 ސީވިއު / ސ. ހުޅުދޫ * ދާއިމީ އެޑްރެސް:A152039* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

  
: އަްޙމަދު އަސްލަްމ        ނަން:  *.7  ފިޔަނޫމާގެ / އދ. ހަްނޏާމީދޫ  * މިހާރުގެ އެޑްރެސް

 ފިޔަނޫމާގެ / އދ. ހަްނޏާމީދޫ  * ދާއިމީ އެޑްރެސް:A082363* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:
  
:މުޙައްމަދު އިމްތިޔާޒު ޢަބްދުއްރަޙްމާން  ނަން:  *.8  އަލިވާގެއާގެ / ނ. ފޮއްދޫ  * މިހާރުގެ އެޑްރެސް

 އަލިވާގެއާގެ / ނ. ފޮއްދޫ އެޑްރެސް:* ދާއިމA200051ީ* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:
  

: އިދީުރްސ ޢަލީ          ނަން:  *.9 ނޫޑދޫ  * މިހާރުގެ އެޑްރެސް  އެތުމާގެ / ތ. ކަ
 އެތުމާގެ / ތ. ކަނޫޑދޫ  * ދާއިމީ އެޑްރެސް:A101982* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

  

:* މިހާރުގެމުޙައްމަދު ޙާިރޝް        ނަން:  *.10  ޑެއިޒީވިލާ / އދ. މަންދޫ އެޑްރެސް
 ޑެއިޒީވިލާ / އދ. މަންދޫ  * ދާއިމީ އެޑްރެސް:A027179* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

  
:މުޙައްމަދު ާޤސިްމ        ނަން:  *.11 / އދ. ދިުގރަށް  * މިހާރުގެ އެޑްރެސް  އިުރމަތީގެ

/ އދ. ިދގުރަށް  * ދާއިމީ އެޑްރެސް:A284900* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:  އިރުމަތީގެ
  
  

 :ް2016ފެބުރުައރީ  18 ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ތާރީޚ    :              2017ޑިސެްނބަރު  06* ނިމުނު ތާރީޚް

 
 ު89   : އިސްތިއުނާފުކުރެވުނު މައްސަލަ ނަންބަރ/VTR/2011 
 :ްވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރަިއިބއުނަލް  ނިންމެވިތަނ 
 : :                   2014-08-13 ހުށަހެޅުނުތާރީޚް  2015- 07- 30* ނިމުނު ތާރީޚް

                                              

  ްނޑިޔާރުންގެ މަޖިލިސ  :މައްސަލަ ބެލި ފަ
ނޑިޔުާރ ޢްަބދު   ޢަބްުދއްރައޫފު އްިބާރހީމްަފނިޑޔާރު ، ދީދީهللا ަފނިޑޔާރު ޢަބްދުއިސްޙަމީުދ، هللا ފަ

 -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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 :ާދަޢުވާގެ ޚުލާޞ 

މައްސަލަ ެއ ޓްރަިއިބއުނަލުން   VTR/2011/89ވަޒީފާާއބެހޭ ްޓރައިިބއުނަލްގެ ަނންބަރު ، މިއީ

ނިންމަވާފައިަވނީ ަޝރުޢީ އަދި ޤޫާނނީ އުޞޫލުަތކާ ޚިލާފަށް ކަމަށްބުނެ، ކްރަުއން ކޮްމޕެނީ ްޕަރއިެވޓް 

-HC/2012ލިމިޓެޑްގެ ފާަރުތން ދިެވިހރާއްޖޭގެ ަހިއކޯޓުގައި ިއްސތިއުނާފުުކރުުމން ބެލި ހަިއކޯޓުގެ ނަްނަބުރ 

A/184 ި2013ުލޮކށް ދިވެހިރާްއޖޭގެ ުސްޕީރމް ކޯޓުގެ ނަްނބަރު ަޤޟިއްޔާެގ ުޙކުމް ާބޠ/SC-A/35 

.   ޤަޟިއްާޔިއން، އެ މަްއސަަލ ދިވެހިރާއްެގ ހަިއކޯޓަށް ތަޙްވީލުުކުރމުްނ މިކޯޓުން ބެލި ގަޟިއްޔާެއކެވެ

ކްރައުން ކޮްމޕެނީ ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިން ކުރި މި އިސްތިުއނާފީ ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތްތަަކކީ، ޏ. 

/ ފުނާޑު ިދލްޝަންގެ އިސްމާއީުލ ޢަބްދު ފު / ހީނާެގ ުމޙަްއމަދު هللا ވައްމުލައް އާއި، އދ. މަހިބަދޫ

/ ޖަންބުމާގެ ޢަބްދު  / ކާނިމާގެ މުޙައްމަދު هللا ިއރުޝާދުއާއި، އއ. ުއުކޅަސް ނަާވޒުާއއި، ބ. ުތޅާދޫ

/ ސީިވއު އަ / ކުޅިބަލާގެ ޞަލާހު ުޙަސިއްނއާއި، ސ. ހުޅުދޫ ްޙމަުދ އަްނާސމްއާިއ، އދ. މަހަިބދޫ

/ އަލިވާގެއާގެ މުޙައްަމުދ  / ފިަޔނޫމާގެ އަޙްަމދު އަސްަލްމއާއި، ނ. ފޮއްދޫ މަޝްހޫދުާއއި، އދ. ަހްނޏާމީދު

/ ޑެއިޒީވިާލ  / ެއތުމާގެ ިއދުީރްސ ަޢލީއާއި، އދ. ަމްނދޫ ނޑޫދޫ އިމްތިޔާުޒ ޢަްބދުްއރަޙްާމްނއާއި، ތ. ކަ

/ އިރުމަތީގެ މުޙައް .މުޙައްމަދު ާޙިރޘްއާއި، އދ. ދިގުރަށް  ަމދު ޤާޞިމްއެވެ

  

 :ްފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައ  

/   VTR/2011/89ވަޒީފާއާބެހޭ ްޓަރއިިބއުނަލްގެ ނަްނަބރު  - 01 މަްއސަލައަކީ، ޏ.ފުވައްމުަލއް

އާއި، އދ. މަހިބަޫދ/ ހީނާގެ ުމޙައްމަުދ ިއުރޝާދުއާއި، އއ. هللا ފުނާޑު ދިްލޝަންގެ ިއސްާމއީލު ަޢްބދު

/ ަޖންބުމާގެ ޢްަބދު / ކާނިމާގެ މުޙައްަމދު އަންާސްމއާއި، އދ. މަހިބަޫދ/ هللا އުކުަޅސް ނަވާޒުާއއި، ބ. ތުޅާދޫ

/ ފިޔަނޫމާެގ ކުޅިބަލާގެ ަޞލާހު ުޙސަިއްނއާއި، ސ / ސީވިުއ އަޙްމަުދ ަމޝްހޫދުާއއި، އދ. ހަްނޏާީމދޫ . ުހޅުދޫ

ނޫޑދޫ/  / އަލިވާގެއާގެ މުޙައްމަދު އިމްިތޔާޒު ޢްަބދުްއަރޙްާމންާއއި، ތ. ކަ އަޙްމަުދ ައްސލަމްއާއި، ނ. ފޮއްދޫ

/ ޑެއިީޒވިލާ މުޙައްަމދު ޙާރިޘްއާއި، އދ. ދިގުރަށް / ިއރުަމތީެގ އެތުމާގެ އިދުރީސް ޢަލީއާއި، އދ. މަންދޫ
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ޮކްނރަޑް މޯލްޑިވްސް ރަްނގަލި އައިލެންޑްގައި ވަޒީފާ އަދާުކރަުމން ދަިނޮކށް،  ،މުޙައްމަދު ޤާޞިމް

ގައި ަވޒީފާއިްނ ވަިކުކރުމާ ގުޅިގެްނ،  2011ޖޫން  04އެފަރާްތތަކުެގ މަޤާމު ިރަޑންޑަންޓްވިކަަމށް ުބނެ، 

ޭހ ޤާނޫނާ ޚިާލފަށްކަމަށް ެއފަރާތްަތުކން ދެކޭތީ، އެމަްއަސަލ އެފަރާްތތައް ވަޒީފާއިްނ ވަިކކޮށްފައިވީަނ ވަޒީފާއާބެ

ގިައ  2011ޖުލައި  10ބަލަިއދިނުމަްށ އެދި، ކްރައުން ކޮްމޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މަްއޗަށް ރައްދުވާގޮތަށް 

  ވަޒީފާއާެބހޭ ޓަްރއިިބުއނަލަްށ ހުށަހެޅުމުްނ ބައްލަވާފައިާވ މްައސަލަެއްއ ކަމާއި؛

ންމަފަިއވަނީ، [ެދްނފަހެ، ވަޒީފާއާެބހޭ ާޤޫނނާއި، އެ ޤާޫނނުގެ ަދށުން އެ މަްއސަަލ ނި 

' ގެ ޙާލަުތ މެދުވެރިވުމަކީ މުވަްއޒަފަުކ  އެކުލަވާަލއިފައިވާ އެއްެވްސ ގަވާއިެދއްގައިވެސް 'ިރޑަންަޑްނސީ

ފަކާއި ވަޒީާފ ދޭ ވަޒީފާއިން ވަިކުކުރމަށް ެއކަށީގެންވާ ަސބަބެއްކަމަްށ ބަާޔންޮކށްފައި ނެްތނަމަވެސް، މުވައްޒަ 

ޭބުންނތަކަށް ބިނާވެ ވުޖޫދަށް އަްނަނ ، ވަޒީފާ ދޭފަރާެތއްގެ ޙާަލތަށާއި ފަރާތާ ދެމެުދ އޮްނނަ ވަީޒފާގެ ގުޅުމަކީ

ގުޅުމެއްކަމުްނ ވަޒީފާ ދޭފަރާެތއްގެ ޙާަލތައް ައްނނަ ބަަދލުަތކެްއގެ ސަަބުބްނ މުވައްޒަފަުކ އަާދުކރަުމްނދިޔަ 

ެތއް މެުދވެރިވުމަކީ ެއކަީށގެންވާ ކަމެއްކަމަށް ބުރަވެވޭތީ، ެއފަދަ ޙާލަތެއް ވަޒީފާއެއް ނެތިދާފަދަ ޙާލަ

މެދުވެރިވެގެން އިްނސާފުެވރިގޮަތކަށް ުމވައްޒަފަކު ަވޒީފާއިން ަވިކކޮށްފައިވާނަަމ އެިނންމުަމކީ ަވޒީފާއާެބހޭ 

ކޮށްފަިއ އޮތް އޮތުމެްއަކމަްށ ޤާޫނނާ އެއްޮގތަށް އެަކށީގެންވާ ސަަބެބއް އޮވެގެން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ަވކި 

އެފަރާތްތަްއ ވަީޒފާ އަދާުކރަުމްނ  ،ދެކޭިހނދު، ިމމަްއސަލަިއގަިއ ހިމެނޭ ފަާރތްތައް ވަޒީފާއިން ވަިކކޮށްފައިވަނީ

އައިސްަފއިވާ ޮކންރަޑް މޯލްޑިވްްސ ރަންގަލި އައިލެްނޑް ިހންގުމަށް ޭބނުންވާ މުަވއްޒަފުންގެ ައަދުދ 

ަޑންަޑންސީ ިއޢުލާން ުކރުާމ ގުޅިގެންކަަމށް މަްއސަަލ ަރއްދުވި ަފރާުތން ުބނާއިރު، ކުރިއަށްވުެރ މަދުކޮށް ރި 

މައްސަލަ ުހށަހެޅި ފަރާްތތައް ވަޒީފާއިން ވަިކުކިރ މުަރޙަލާގައި މުވައްޒަުފްނ މަދުުކަރންެޖޭހތޯ ވަޒަންޮކށް 

ސީ އިޢުލާންުކިރކަަމްށ މައްސަލަ ަރްއދުވި ކުންފުނިން ބަލާަފިއވާ ގޮތެއް އެނގެން ެނތުމާއި، ިރަޑންޑަން 

ބުާނއިރު އެާޙލަތުގައި މުވައްޒަފުްނނާމެުދ ޢަމަލުުކާރެނ ގޮތްތަކެއް ަކނަޑއަޅާފައިވާކަން އެނެގން ެނތުމާއި، 

މައްސަލަ ުހށަހެޅި ފާަރތްތައް 'ިޑުއ ްޕޮރެސްސ' އެްއގެ ތެެރއިްނ ިއންސާުފވެރިގޮަތކަށް ވަޒީފާއިން 
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މަްއސަލަ ހުށަހެޅި ަފާރތްތައް ވަޒީާފއިން ަވިކުކިރ ސަަބުބކަަމށް ވަކިކޮށްފައިާވކަްނ ެއނެގން ނެތުމުން، 

މައްސަލަ ަރްއދުވި ފަރާތުން ހުށަހެޅި ކަްނަކން ާސބިުތކޮށްދެވިފައިވާކަމަށް ުބަރވެވެން ނެަތތީ، ވަޒީފާއާެބޭހ 

ިއވަނީ ވަނަ މާްއދާއަށް ރިާޢަޔތްކޮށް މަްއަސލަ ހުށަެހޅި ފަރާތްތަްއ ވަޒީފާއްިނ ވަކިކޮށްފަ 27ޤާޫނނުގެ 

ވަޒީފައާެބހޭ ޤާނޫނާ ިޚލާފަށްކަަމށް މައްަސލަ ބެލި ަމޖިލީހުގެ އިއްތިފާޤުން ަކނޑައަޅައި، ވަީޒފާއާބެހޭ ޤޫާނނުެގ 

) ވަނަ ނަްނަބަރށް ރިޢާޔަްތޮކށް، އެފަރާްތތައް ކުރިްނ އަާދކުރަުމްނދިޔަ 1ވަނަ ާމއްދާގެ (ހ) ގެ ( 29

ީކ އެއްެވްސ ޙާލެއްގަިއ ވަޒީފާއިްނ ވަކިވެފައިވާ ވަޒީފާގައި އަލުން ބޭިތއްބުމަާށއި އެފަރާްތތަކަ 

އެަފާރތްތައް ވަޒީފާއިން ވަިކުކިރކަމަށް ުބނާ ތާރީޚުން ފެިށގެން މިމަްއަސަލ ، ފަރާތްަތކެްއަކމުގައި ނުބެުލމަށާއި

ނިމުުނ ދުވަާހ ހަމައަށް، މުާސަރާއއި އިާނޔަތުގެ ގޮތުގައި އެަފާރތްތަކަށް ިލބެންޖެހޭ ަފއިސާގެ ެތެރިއން 

ވަނަ އަހަރުެގ  2012ޒީފާއިން ވިަކުކިރިއރު ީދފައިވާ ފައިާސ އުިނކުުރމަްށފަހު ބާކީ ދޭންޖެހޭ މިންަވރު، ވަ

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކީ އެއްފަހަރާ ަމއްސަލަ ހުށަެހޅި  10ވަނަ ދުވަުހން ފެށިގެން  19ފްެބރުއަރީ ަމހުގެ 

) ދުަވހު 3ފަރާތްަތކަށް ދީ ޚަލާްޞުކރުމަށްފަހު، އެަކން  ގެ ތެރޭގަިއ ވަޒީފާއާބެޭހ ޓްރައިބިއުަނލްައްށ (ތިނެއް

.] މިަފދައްިނަކން އެ  ،ލިޔުމުން ެއްނގުމަށް ްކަރުއން ކޮްނޕެީނ ްޕރައިވެޓް ިލމިޓެޑަށް އަްނގައި އަުމުރުކރަެމވެ

.   މައްސަލައިގެ މައްސަލަ ނިުމނު ގޮތުގެ ިރޕޯޓުން އެނގެންއޮވެއެވެ

  

ފާއާެބހޭ ޓްރައިބިުއނަލްގެ އިސްވެ ަބޔާްނކުރެުވުނ ގޮތުގެމަތީން ވަޒީ - 02

މައްސަލަ ިނންމެވުުމން، އެ މައްސަަލ ނިންމަވާފިައވަނީ ޝަރުީޢ ނުވަތަ ޤާނޫނީ   VTR/2011/89ނަްނަބރު 

 4އުޞޫލުަތކާ ިޚލާފަށް ކަމަްށބުނެ، ްކަރއުން ކޮްމޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާުތން އިްސތިއުނާފު ކުރުމަްށ 

) ނުުކތާއެއް ފާހަަގކޮށް އެނުުކތާތަކާެމދު ދިެވހިރާްއޖޭގެ ހިައކޯުޓގެ ޝަރީޢަުތގެ މަޖިލީހުގަިއ  (ހަތަެރއް

:  ވާހަކަދައްކާަފއިވެއެވެ. އެއިގެ ތެރެިއން
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  :ީމައަްސލައާގުޅިގެްނ ހުށަހަޅާފަިއވާ ލިޔުންަތުކންާނއި، ަދްއކާފައިވާ ވާަހކަަތކްުނ ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކ

ވަނަ  25ވަަނ ނަްނަބާރއި  15ުނުކތާތަކުގެ ެތެރއިން މަްއސަލަ ބެއްލެވި މަޖިީލހަށް ފާހަގަ ކުރެވުުނ 

ނަންަބރުަގިއ ބަާޔްނކޮްށފައިވާ ވާހަަކތަކަށް ބާިނކޮށް މަްއަސލައިގައި ގޮތެއް ަކނޑައަޅުއްވާފައިާވއިރު، 

ވަނަ ުދވަހުގެ ޝީަރޢަތުގެ  2011ޑިސެމަްބރު  18އެުނކުތާަތކާ ގުޅިގެން އްިސތިުއނާފުކުރާ ަފރާުތްނ 

ހަކަ ަދއްކާފައިވާަކާމއި، އަދި ެއކަްނކަމަށް ިއްސތިއުނާފު ަރއްދުވާ ަފާރތުން އެއްވްެސ އަޑުއެުހމުގައި ވާ

މިންވަރަކަށް އިްނާކުރކޮށްަފއިނުވާއިރު، ެއކަްނކަމާ ގުޅިގެން މައްސަަލ ބެއްލެވި މަޖިލީހުގެ މެންަބުރން އެއްެވްސ 

.މިންވަރަކަށް ރިޢާޔަްތކުަރްއވާފައިނުާވކަމަށް ބުނެ ާފހަގަކުރި ނުކު    ތާެއވެ

 : މައްަސލަ ބެއްލެވި މަޖިލީހުން މަްއސަލަ ިންނމެވިއުިރ ިއްސތިއުނާުފކުރާ ފަރާތުން  ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ

"ޑިއު ްޕޮރެސްސ" ެއއް ނުވަަތ އިޖުރާޢާުތތަކެްއ ފިުރހަމަ ުނުކާރކަމަށް ަކނޑައަޅުއްވާފަިއވާއިރު، 

ޤާޫނނީ ަންއަސކުން ެއނގެން ނެްތަކމާއި، ފުރިހަަމުކަރްނޖެހޭ "ޑިުއ ްޕޮރެސްސ" އަކީ ޮކބަިއކަން ެއއްެވްސ 

މަްއސަލައިަގިއ ކަްނހިނާގފައިވާގޮތް ސާުފކުރުމުެގ ގޮތުން މައްސަލަ ެބްއލެވި މަޖިލީހުން ވަިކކަްނކްަނ 

ސާުފުކެރއްވުމުގެ ގޮތުން ސުވާުލުކެރއްވިއިރު، "ިޑުއ ޕްޮރެސްސ" އާ ގުޅިގެން އެއްެވްސ ސުވާލެްއ 

ގައި ނުވަތަ ޤަވާއިދެއްގައިެވްސ ަކނޑައެިޅގެން ބަާޔްނކޮށްފަިއނުވާަކމެއް ުކރައްވާފަިއުނވާކަމާއި، ާޤނެޫނއް

.   ުކރުމަށް ިއްސތިއުނާުފކުރާ ފަރާތަށް ލާިޒމުކޮށްފަިއވާކަމަށް ބުނެ ފާހަގަުކރި ުނުކތާއެވެ

 : މްައސަލަ ެބްއލެވި މަޖިލީުހން މަްއަސަލއިގައި ގޮތެްއ ަކނޑައެޅްުއވުމުގައި  ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ

މައްސަލައިަގިއ،  VTR/2009/109ކަުރްއވާފައިވާ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރަިއިބއުނަްލގެ ނަންަބުރ ރިޢާޔަތް 

އެކުންފުްނެޏްއގެ އޮނިގަޑުގައި ުނހިމެނޭ މަޤާމެއް ިދުނމަށް އެުކންުފންަޏކަށް އަުމރު ކުރުަމީކ ޙައްލެއް ކަމަށް 

 VTR/2011/89އިބިއުނަލްެގ ނަނަްބުރ ދެކެވަޑައިނުަގންނަާވކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވިާއރު، ަވޒީފާާއއިބެހޭ ްޓރަ 

މަްއސަލަިއްނ ހުށަހެޅި ބްައލަވާފައިވާ މަްއަސލައިަގިއ އިސްތިުއާނފުކުރާ ފަރާުތން ެއކުންުފނި ީރސްްޓަރްކޗަރ 



  HC-A-02/02/2015ޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ ޤަ
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ނޑުން އުިނކުރެވިފަިއވާ މަޤާމުތްައ އަނބުާރ ިދނުމަށް އަމުުރކޮްށފައިވާ ަކމަްށ  ުކރުމަށްފަހު އެކުންފުނީގެ އޮނިގަ

.ބުނެ ާފހަގަކު   ރި ުނކުތާއެވެ

 :ީމައްސަލަ ެބއްެލވި މަޖިލީހުްނ މަްއސަލަިއގައި ގޮތެއް ަކނޑައެޅުއްވުމުގައި  ހަތަރުވަނަ ނުކުތާއަކ

މައްސަަލއިގައި ގޮތެްއ  VTR/2009/249ރިޢާޔަްތކަުރްއވާފައިވާ ވަޒީފާއާބެޭހ ްޓަރއިިބއުނަލްގެ ނަްނަބުރ 

ަކނޑައަޅާިއުރ ވަކިކުިރ ަވޒީފާ ނޫން ެއހެން ވަޒީފާެއއްގައި އުޅޭަކމަށްވާތީ އަލުން އަނުބރާ ވަކިކުރެުވނު ވަޒީާފ 

ދޭން އެންުގމަކީ ޢަދުްލވެިރގޮތެއް ނޫްނކަމަށް ަކނޑައަުޅއްވާފައިވާ ުއޞޫލާ ޚިލާފަށް ވަޒީާފއާެބޭހ 

. VTR/2011/89ޓްރަިއިބއުނަްލގެ ނަންބަުރ    މަްއަސލަ ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށް ުބނެ ފާހަގަުކިރ ނުކުތާއެވެ

  

މައްސަލައިގެ ަމއްސަލަ ނިމުނު  VTR/2011/89 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރަިއިބއުނަލްގެ ަންނަބރު  - 03

ގޮތުގެ ރިޕޯަޓށާއި، އެ މަްއސަލަ ިއްސތިއުނާފު ުކުރމަށް ްކރަުއްނ ކޮމްެޕނީ ްޕަރއިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން 

އެުނކުތާަތކާ ގުޅިގެން މައަްސލައިގައި ިހމެނޭ ފަރާްތަތކުން ހައިޯކުޓގެ ޝަރީޢަުތގެ ، ޅާފައިވާ ނުުކތާތަަކށާއިހުށަހަ

މަްއސަަލާއ ގުޅުންުހިރ ލިޔެކިޔުންަތކަށް ަޝރުީޢ އަދި ޤާޫނީނ ، މަޖިލީހުގައި ދައްކާަފއިވާ ވާހަކަތަކަށާއި 

ނ ޑިާޔރުްނަނށް އަންަނނިވި ަކންތައްަތއް ާފހަަގ ނަަޒަރުކން ބެލިހިނދު، މިމަްއސަލަ ހަިއކޯޓުން ެބލި ފަ

 ކުރެވިފައިވެެއވެ.

މައަްސލަ އެ ްޓަރއިިބއުނަުލްނ   VTR/2011/89ވަޒީފާއާބެހޭ ްޓރަިއިބއުނަލްގެ ަނނަްބރު  (ހ)

ނިންމަވާފައިަވނީ ަޝރުޢީ އަދި ޤޫާނނީ އުޞޫލުަތކާ ޚިލާފަށް ކަމަށްބުނެ، ކްރަުއން ކޮްމޕެނީ ްޕަރއިެވޓް 

ާރުތން ދިެވިހރާއްޖޭގެ ަހިއކޯޓުގައި ިއްސތިއުނާުފކުރުުމން ދިވެިހާރްއޖޭގެ ހަިއކޯުޓން ބައްލަވާަފއިވާ ލިމިޓެޑްގެ ފަ 

ޤަޟިއްޔާގެ ުޙކުްމ ބާޠިުލކުރަްއވައި، ދިވެހިާރއްޖޭގެ ސުޕްީރމް ކޯޓުެގ  HC-A/184/2012ނަްނަބރު 

ޓުްނ ައލުން ބެލުމަްށ ޤަޟިއްާޔއިން، އެ މަްއސަަލ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ހަިއކޯ SC-A/35/2013ނަްނބަުރ 

  ؛ ތަޙްވީުލުކރަްއވާފައިވާ ކަމާއި



  HC-A-02/02/2015ޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ ޤަ

  
  
  

:، ދިެވހިރާއްޖެމާލެ، ނަންަބރު ދޮރާީށ،  3ތީމްގޭ ހިނގުްނ، އާބުރުޒު  ،ދިވެިހރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު   3316471 ފެކްސް:، 3325029 ޯފން
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 ،ޤަޟިއްާޔގެ ޙުކުމަްށ ބަލާިއރު  HC-A/184/2012ދިވެިހރާއްޖޭެގ ހަިއކޯޓުގެ ނަްނަބުރ 

މްައސަލައިަގިއ އެޓްަރިއބަުނުލްނ   VTR/2011/89އެުޙކުމުގައި، ވަޒީފާއާބެޭހ ޓްރަިއިބއުަނލްގެ ނަްނަބރު 

ދަލުގެްނަންނޖެހޭކަމަށް ެއމަްއސަލަ ބެލުމުގައި ބައިވެރިވި ދިވެިހާރއްޖޭގެ ހައިޯކޓުެގ ނިންމަވާފައިާވ ނިންމުމަށް ބަ

ނޑިާޔުރްނނަށް ިއއްިތފާޤުވެވިފައިވާތީ، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓަްރިއބިުއނަލްގެ ނަންަބރު    VTR/2011/89ފަ

/ ދިްލޝަންގެ މައްސަލައިަގިއ  އެޓަްރިއބިުއނަުލން ނިންމާަފއިވާ ނިންުމްނ ބާޠިުލކޮްށ ޏ.ފުވައްުމލައް

/ ކުޅިބަލާގެ هللا ިއސްމާއީުލ ޢަބްދު  / ހީނާެގ މުޙައްމަދު ިއރުޝާދުާއއި، އދ. މަިހަބދޫ ާއިއ، އދ. މަިހބަދޫ

/ ޖަންބުމާގެ ޢަބްދު  ަނވާޒުއާއި، ބ.ތުޅާދޫ/ ކާިނމާގެ މުޙައްަމދު هللا ޞަލާހު ުޙަސއިންއާއި، އއ. ުއކުޅަސް

/ ީސވިއު އަޙްމަދު މަޝްހޫދުއާ  / ފިޔަޫނމާގެ އަޙްމަުދ އަްނާސމްއާިއ، ސ. ހުުޅދޫ އި، އދ.ަހްނޏާމީދޫ

/ އެުތމާގެ  / އަލިވާގެއާގެ މުޙައްމަދު އިމްިތޔާޒު ަޢބްދުްއރަްޙމާްނއާއި، ތ. ަކނޫޑދޫ ައސްލަމްާއއި، ނ. ފޮއްދޫ

/ ިއުރމަތީގެ މުޙަްއަމުދ  / ެޑއިޒީވިލާ ުމަޙއްމަދު ޙާރިްޘއާއި، އދ. ދިގުރަށް އިދުީރސް ޢަލީއާއި، އދ. މަންދޫ

 2011ޖޫން  4ޑް މޯލްިޑވްސް ަރްނަގލި އައިލެންްޑގައި އަދާުކަރމުން ގެންިދަޔ ވަޒީފާއިން ޤާޞިމް، ޮކްނރަ

ގައި ވަކިކޮްށފައިވަނީ، ިރޑަންޑަންސީެގ ޙާލަތުމެދުވެރިވެގެން ވަޒީފާއިން ވަިކުކރާ މުވައްޒަުފން ވަިކުކރުުމގަިއ 

މައަށް ޤާއިުމނުޮކށްކަމަށްުވމާއެކު، ްކަރއުން ވަޒީފާދޭ ފާަރތުން ޤާއިުމުކަރންޖެހޭ އިުޖާރއީ ޢަދުލުވެިރަކން ފުރިހަ 

ކޮމްޕެނީ ޕްަރއިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ކިބައިްނ ިއސްތިއުނާުފަރއްދުވާ ފަާރތްތަކަށް ނަަގއިދޭންެޖހޭ ަބދަލުގެ މިންަވރު، 

އެފަދަ މައަްސަލތަކުަގިއ ނަގައިދެޭވ މާލީ ބަދަލުގެ މިންވުަރ ަކނަޑއެޅުމަށާއި، ރިޑަްނޑަްނީސގެ ާޙލަތުގައި 

ކުރާ މުަވއްަޒފުންނަށް ޤާޫނނީ ގޮުތން ިލބިދޭންެޖހޭ އެެހިނހެްނ މާލީ އިާނޔަތްތައް ްކަރއުން ޮކމްެޕީނ ވަކި

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ކިަބއިން ިއސްިތއުނާފު ރައްުދވާ ފަރާތްތަަކށް ލިބިދީފަިއވޭތޯ ބަލައި، އޭގެ ތެރެިއްނ 

އް އެަފާރތަކަށް ލިބިިދނުމުގެ ގޮތުްނ، އެމައްސަަލ އިާނޔަތެއް ެއަފރާތްަތކަށް ލިބިދީފައިާވުނވާނަމަ އެއިާނޔަތެ

ވަޒީފާއާެބހޭ ޓަްރއިިބއުނަލުން ައލުްނ ބަލަިއ ފަިއޞަލާުކަރނިިވ ނިންމުމެްއ ނިންމުމަށް، ދިވެިހރާއްޭޖގެ 



  HC-A-02/02/2015ޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ ޤަ

  
  
  

:، ދިެވހިރާއްޖެމާލެ، ނަންަބރު ދޮރާީށ،  3ތީމްގޭ ހިނގުްނ، އާބުރުޒު  ،ދިވެިހރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު   3316471 ފެކްސް:، 3325029 ޯފން
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ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން، ވަީޒފާއާބެހޭ ްޓަރއިިބއުނަަލށް ތަޙްވީލުކުރުަމްށ  46ކޯޓުތަކުގެ ާޤނޫނުގެ 

  އްވާފައިވާކަން އެނގެން ޮއްނަނކަމާއި؛ަކނަޑއަޅު

ޤަޟިްއޔާގެ ުޙކުމް ބިނާވެފައިވީަނ  HC-A/184/2012ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހަިއކޯޓުގެ ަނންަބުރ 

ޝަރީަޢތާ ުނވަތަ ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާގޮތަށް ކަމަްށ ބުެނ އެޤަިޟއްާޔގައި ިއްސތިުއނާފު ަރްއދުވި ފަރާްތތަުކްނ 

-SC/2013ތިމާސްުކރުމުން، އެކޯޓުން ަބއްލަވާފައިވާ އެކޯޓުގެ ަންނބަރު ދިވެިހރާއްޖޭެގ ުސޕްރީމް ޯކޓުގައި އިލް

A/35 ުިއސްެވދިޔަ ަސަބުބތަކާިއ  ،ޤަޟިއްޔާެގ  ުޙކުަމށް ބަާލއިރ] : އެުޙުކމުގައި ބަާޔްނކުރައްވާފައިަވނީ

ޔަްތޮކްށ ފާހަގަކުރެވުުނ ނުކުތާތަުކަގއި ބަާޔްނުކެރވިދިޔަ ޝުަރޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުޞޫުލތަކުގެ މައްަޗށް ރިޢާ

ޤަޟިއްޔާަގއި ުކަރްއވާފައިވާ ުޙކުަމީކ  HC-A/184/2012ބެލުުމން ދިވެިހރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ަންނަބރު 

ިއސްވެ ަބާޔންކުރެިވދިޔަ ޝަރުޢީ ައިދ ޤާޫނނީ ުއޞޫލުތަކާ ެއއްގޮތަށް ުކަރއްވާފައިވާ ުޙކުމެއް ޫނންަކްނ 

 HC-A/184/2012ޖޭގެ ަހއިކޯޓުގެ ަންނަބރު އެނގެން އޮްނނާތީ، އިސްެވ މިއިޝާރާތްުކރެވުނު ދިވެިހރާއް

  ޤަޟިއްޔާގައި ުކރައްވާފައިާވ ުޙކުމް ާބޠިްލކަމަށާއި 

ޤަޟިއްާޔއަކީ، ޤާޫނނު ަންނަބުރ  HC-A/184/2012ދިވެިހރާއްޖޭެގ ހަިއކޯޓުގެ ނަްނަބުރ 

) ގެ  2010/22  ވަަނ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ަހއިކޯޓަށް 18(ދިވެހާިރއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ

އެޤަޟިްއޔާގެ މަްއސަލަ އަލުން ފޮނުވައި، ހަިއކޯުޓގެ މައްަސަލ ބެލުމުގެ ިއޖާުރއާތުގެ ތެެރއިން އެކޯުޓްނ 

އެޤަޟިްއޔާގެ މަްއސަލަ އަލުން ބަަލިއ ފައިޞަލާުކރަނިވި ުޙކުެމއް ުކރަންެޖޭހގޮތަށް އޮތް މައްސަލަައކަްށ 

ޤަޟިްއޔާގެ މަްއަސލަ، ދިވެހިރާއްޖޭެގ  HC-A/184/2012ވުމާއެކު، ިދވެހާިރއްޖޭގެ ހަިއކޯޓުގެ ަނންަބުރ 

ހަިއކޯޓުން ައލުން ބަަލއި، ފައިޞަލާުކަރނިވި ނިންމުމުަކން އެ ކޯޓުން އެމަްއަސަލ ނިންމުމަށްަޓކައި،  ޤާޫނުނ 

) ގެ  2010/22ނަްނަބރު  ވަަނ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަުށްނ  18(ދިވެހާިރއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ާޤނޫނުގެ

އެމަްއސަަލ ތަޙްވީލުުކުރމަށް ދިވެހިާރއްޖޭގެ ުސޕްރީމް ކޯޓުގެ މިމަްއސަަލ ބެިލ ދިވެިހރާއްޖޭެގ ހަިއކޯޓަށް 

ނޑައަޅަިއފީމެވެ.] މިފަަދއިންަކން ެއނގެން އޮްނަނަކމާއި؛ ނޑިާޔުރންެގ އިއްތިފާުޤން ކަ   ފަ
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މައްސަލަައކީ، އެމަްއަސލައިަގިއ   VTR/2011/89[ވަޒީފާާއެބޭހ ޓްރައިބިުއނަލްގެ ަންނަބރު  

(ދިވެހާިރއްޖޭގެ ކޯުޓތަކުގެ ާޤނޫުނ) ގެ  2010/22ކަންިހނގާފަިއވާގޮތް އަލްުނ ބެލުމަށްަޓަކއި ާޤނުޫނ ަނންަބުރ 

ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުްނ އެ ްޓރައިބިުއނަލްއަްށ ތަޙްވީުލކުރުުމގެ އެއްެވްސ ައސާެސްއނެްތ  46

 HC-A/184/2012ިއރުެވސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހަިއކޯޓުން، އެކޯޓުގެ ަނންަބުރ މައްސަލަެއްއަކން އެނގެްނ އޮތް

ގެ ޤަޟިއްާޔ ިނންމަވާފަިއވަނީ ފައިަޞލާުކަރނިވި ުޙކުމެްއ ުކރެްއވުމަކާ ނުަލިއ ކަމަށްވުމާއުެކ، ހަިއކޯުޓގެ 

ާރާއތުގެ ޤަިޟއްޔާެގ މައަްސލަައކީ، ަހއިކޯޓުގެ މައްަސލަތައް ބެުލމުގެ އިޖު HC-A/184/2012ނަްނބަރު 

ތެެރއިްނ ެއ ޤަޟިއްޔާގެ ދަށުން ިއސްިތއުނާުފކޮށްފަިއވާ ފަރާތުގެ އިސްތިުއނާފީ ނުުކތާތަކުގެ ޙުދޫދުގެ ެތެރިއްނ 

 2010/22ފައިޞަލާުކަރނިވި ނިންުމމެއް އެ ޯކޓުން ނިންަމންޖެހޭ މްައަސލައެްއަކްނ ޤާނޫނު ަނންބަރު 

) ގެ  ދާގެ (ށ) އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބެލުުމްނ އެނެގންއޮތުމްުނ ވަނަ ާމއް 18(ދިވެހިާރއްޖޭގެ ކޯޓުަތކުގެ ޤާޫނނު

މިމައްސަލަައީކ، މިމައްސަަލއިގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ވާޤިޢާތަކާއި މައްަސލައާގުޅޭ އެންމެަހއިަކްނަކމާއި އަދި ާޤޫނީނ 

 ުނކުތާތައް ދިވެިހރާއްޖޭެގ ހަިއކޯޓުްނ އަލުން ަބލައި ވަޒަްނކޮށް މަްއަސލައިގެ މަުއޟޫޢުގެ މައްޗަށް

ފައިޞަލާުކަރނިވި ުޙކުމެްއ ުކަރންޖެހޭޮގތަށް އޮތް މައްަސލަެއއްކަްނ ސާުފކޮށް އެނެގން ޮއނަްނކަމަްށ....] 

 6ޤަޟިއްޔާގެ ފާހަގަުކރެުވނު ނުުކތާތަކުގެ  SC-A/35/2013ދިވެިހރާއްޖޭެގ ސުްޕީރމް ޯކޓުގެ ނަންބަރު 

.  ވަނަ ަނންަބުރގެ (ރ) ގައި ބަާޔްނުކރަްއވާފައިވާކަން އެނެގން އޮވެ    އެވެ

ޤަޟިްއޔާގެ ދަށުްނ ބެުލުނ  HC-A/184/2012ދިވެހާިރއްޖޭގެ ަހއިކޯޓުގެ ނަންަބުރ  (ށ)

ދިވެހިރާްއޖޭގެ ސުްޕރީްމ ކޯޓުގެ ނަްނަބުރ ، މައްަސލަ  VTR/2011/89ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަްލގެ ނަންަބރު 

2013/SC-A/35 ުމާ ގުޅިގްެނ، ދިވެިހާރއްޖޭގެ ޤަޟިއްޔާިއން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހަިއކޯޓަށް ތަޙްވީލުުކެރއްވ

ދިވެިހރާއްޖޭެގ  ޤަޟިއްޔާގައި ބެިލފައިމިވާ މައްސަލައާއި، HC-A-02/02/2015ހަިއކޯޓުގެ ަނނަްބރު 

ަޤޟިއްޔާގައި ިހެމޭނ  HC-A-02/03/2015އާއި ނަްނަބުރ   HC-A-02/01/2015ހަިއކޯޓުގެ ަންނަބރު 

) މަްއސަލަ ިއްސތިުއނާފުުކރުމަށް ދިވެިހާރއް 3 އްިސތިުއނާފުކުރުަމްށ [ޖޭގެ ހަިއކޯޓަށް ހުށަަހޅާފައިވާ (ތިނެއް



  HC-A-02/02/2015ޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ ޤަ

  
  
  

:، ދިެވހިރާއްޖެމާލެ، ނަންަބރު ދޮރާީށ،  3ތީމްގޭ ހިނގުްނ، އާބުރުޒު  ،ދިވެިހރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު   3316471 ފެކްސް:، 3325029 ޯފން
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އެދޭ މަްއަސލަ ނިމިފައިވަނީ ޝަރުޢީ ނުވަތަ ޤޫާނނީ އުޞޫަލާކ ޚިލާފަށްކަަމށް ފެންނަ ނުުކތާތަްއ] ާއިއ 

) ަމްއަސލަވްެސ ިބާނވެފައިވަނީ ެއްއ  3އެުނކުތާަތކުެގ ތަފްޞީލުތައް ެއއްގޮތްވުމުގެ އިުތރުްނ، މި  (ތިނެއް

ަތކެއްގެ މައްޗަްށަކމަށްވެފައި، މިތިން މަްއަސލައިގައި ިއްސތިއުނާުފުކރާ ަފރާތުެގ ބަދަލުގައި އަދި ޙަީޤޤަތް

ވަކީލުގެ ގޮތުގައިވެސް، ައދި އެމަްއސަަލތަކުގައި ިއސްތިއުނާފު ރަްއދުވާ ފަރާތްތަކުގެ ބަދަުލަގއި އަދި ވަކީލުގެ 

ނީ އެއްފާަރތްަތެކއްކަަމށްވުމާއެކު، މިތިން ަމްއަސލަާއ ގޮތުގައިވްެސ ދިވެިހރާއްޭޖގެ ހައިކޯޓަްށ ޙާޟިރުވެފައިވަ

 3ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ަހއިކޯޓުގައި ޭބއްވުނު ޝީަރޢަތްތައް ުކިރއަށް ގެންގޮސްަފއިވަނީ  ެއކުެއކީގަިއ 

.   މައްސަލަ ެއްއކޮްށނެވެ

/ ފުނާޑު ދިލްޝަންގެ އިސްާމއީލު ޢަބްދު  (ނ) / ހީهللا ޏ. ފުވައްމުލައް ނާެގ އާއި، އދ. މަހިބަދޫ

/ ަޖްނބުާމގެ ޢަބްދު / ކާނިމާގެ މުޙަްއމަުދ هللا މުޙައްމަދު އިރުޝާުދއާއި، އއ. އުކުަޅސް ނަވާޒުާއއި، ބ. ތުޅާދޫ

/ ސީިވއު އަްޙމަުދ  / ކުޅިބަލާގެ ޞަލާހު ުޙަސިއންއާއި، ސ. ހުޅުދޫ އަްނާސމްއާިއ، އދ. މަހަިބދޫ

/ ފިަޔނޫމާގެ ައޙްަމދު އަސްަލްމއާއި / އަލިވާގެއާގެ މުަޙއްަމދު ނ، މަޝްހޫދުާއއި، އދ. ަހްނޏާމީދޫ . ފޮއްދޫ

/ ޑެއިޒީވިާލ  / އެތުމާގެ އިދުރީސް ޢަލީއާއި، އދ. މަްނދޫ ނޑޫދޫ އިމްތިޔާޒު ަޢްބދުްއރަޙްާމްނއާއި، ތ. ކަ

/ ިއރުމަތީެގ މުޙައްމަދު ޤާޞިމް، ކޮންރަޑް މޯްލޑިވްްސ ަރްނގަލި  މުޙައްމަުދ ާޙިރޘްއާއި، އދ. ދިުގރަށް

ޖޫން  04ރަުމން ދަިނކޮށް، އެަފާރތްތަކުގެ މަާޤމު ރިަޑންަޑްނޓްވިކަމަށް ުބނެ، އައިެލންޑްގައި ވަޒީފާ އަާދކު 

ގައި ވަޒީފާއިން ވަކިުކރުމާ ުގޅިގެން، އެފަރާތްަތއް ވީަޒފާއިން ވަިކޮކށްފައިވަނީ ވަޒީފާއެާބހޭ ާޤނާޫނ  2011

ޮކމްޕެނީ ްޕަރިއވެޓް ލިމިޓެޑްެގ  ޚިލާފަްށކަމަށް އެފަރާްތތަުކްނ ދެކޭތީ، އެަމއްސަލަ ަބލަިއ ދިުނމަށްއެދި، ްކރަުއން

  ގައި ވަޒީާފއާެބހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ުހށަހެޅި މަްއަސލައިގައި؛ 2011ޖުލައި  10މައްޗަށް ަރްއދުވާގޮތަށް 

މަްއސަލަ ހުަށހެޅި ފަރާތްަތއް ވަޒީފާިއްނ ވަިކކުރި ަސބަބުކަމަްށ ަމްއސަލަ ަރއްުދވި ކްރަުއން ކޮމްެޕީނ 

ވަަނ  27ަވޒީފާއެާބހޭ ާޤނޫނުގެ ، ން ހުށަހެިޅ ކަްނަކން ސާިބުތކޮށްދެިވފައިނުވާތީޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތު

މާއްދާއަށް ިރޢާޔަތްކޮށް މައްސަލަ ހުށަެހޅި ފަރާތްަތއް ވަޒީފާިއްނ ވަކިޮކށްފަިއވަނީ ވަޒީފައާބެހޭ ާޤނާޫނ 



  HC-A-02/02/2015ޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ ޤަ
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ވަނަ މާްއދާގެ  29ޤާނޫނުގެ  ޚިލާފަްށކަމަްށ މައަްސލަ ެބލި މަޖިލީހުގެ އިއްތިފާޤުްނ ަކނޑައަޅައި، ވަޒީފާއާެބހޭ 

) ވަނަ ަންނަބރު ރިާޢޔަތްކޮށް، ެއފަރާތްަތއް ުކިރން ައދާކުރަުމންިދޔަ ވަޒީފާގައި އަލްުނ 1(ހ) ގެ (

ބެހެއްޓުމަާށިއ އެފަރާތްތަަކކީ ެއއްވެްސ ޙާެލއްގައި ވަޒީފާއިން ަވކިވެފައިވާ ފަރާތްަތެކްއކަމުގައި ުނބެލުަމށާއި، 

ިކުކިރކަމަށް ބުނާ ާތީރުޚްނ ފެށިގެން މައްސަލަ ނިުމނު ދުވަހާ ަހމައަށް، ުމާސަރއާިއ އެފަރާްތތައް ވަޒީފާއިްނ ވަ 

އިާނޔަތުގެ ގޮތުގައި އެފާަރތްތަަކށް ލިބެންޖެޭހ ފައިސާގެ ތެރެިއން ވަޒީފާއިްނ ވަކިުކރިިއުރ ދީފައިވާ ފައިާސ 

ވަނަ ދުވަހުން  19މަހުގެ ވަަނ އަހުަރެގ ފެބްރުައީރ  2012އުިނުކުރމަށްފަހު ާބކީ ދޭްނޖެޭހ މިންވަުރ، 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކީ އެއްފަހަރާ ަމއްސަލަ ހުަށެހޅި ފަރާތްތަަކށް ދީ ޚަާލޞްކުރުމަށްަފހު،  10ފެށިގެން 

) ދުވަހުެގ ތެރޭގައި ަވޒީފާއެަބހޭ ޓްރައިިބުއނަލްައށް ލިޔުމުން އެންގުމަށް 3އެަކން  ްކަރއުން ޮކންެޕީނ  ،(ތިނެއް

 VTR/2011/89ގައި އަުމުރޮކށް، ވަޒީފާާއބެޭހ ްޓރަިއިބއުނަލްގެ ނަންަބުރ ޕްރައިވެޓް ިލމިޓެޑަށް ައން 

.   މައްސަލަ ިނންމާފައިވާަކްނ އެމައްސަަލިއގެ މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުެގ ިރޕޯޓުން އެނގްެނއޮވެއެވެ

) ގެ  2008/2ޤާނޫުނ ނަންަބރު  (ރ) ވަނަ  28ވަނަ ާމއްދާއާއި،  21(ވަޒީފާއެާބހޭ ޤާޫނނު

ރު މުވަްއޒަފަކު ވަޒީާފއިން ަވިކުކެރވޭނީ ެއކަށީެގންވާ ަސަބެބއް އޮވެގެން، ވަޒީފާއާެބހޭ މާއްދާއަށް ބަލާއި 

ޤާޫނނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތްިނކަން އެނެގްނ އޮްނނަކަާމިއ، މުވައްޒަފަުކ ވަޒީފާިއން ވަކިކޮށްފައިަވނީ ެއކަށީގެްނވާ 

ވަނަ  27އެްއކަން ަވޒީފާއާެބހޭ ާޤނޫނުގެ ަސަބބެއް އޮެވގެންަކން ާސބިތުޮކށްދިނުަމކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ިޒްނމާ

މާއްދާިއން ެއނގެން ޮއންނަކަާމއި، މިމައްސަލައިަގިއ އިސްިތުއާނފު ރައްދުވާފަރާތްަތއް ވަީޒފާއިން ވަިކކުރި 

  ަސަބބު ވަޒީާފއިން ަވކިުކިރކަން ައންގާލިޔުމުން އެނެގން ޮއްނަނކަމާއި؛ 

ަވކިޮކށްފައިވަނީ ްކަރއުްނ ކޮމްެޕނީ ޕްރައިވެްޓ ލިމިޓެޑުގެ ކޮްނަރްޑ އެލިޔުމަށް ަބލާއިރު، ވަީޒފާއިން 

 31ން  2011މެއި  15ޑިލަްކްސ ވިާލ  08ވޯޓަރ ވިާލއާއި،  32މޯލްޑިވްްސ ަރންގަލި އަިއލެންޑްގެ 

ގެ ނިޔަލަށް ަބންުދކުރުމާގުޅިގެްނ، އެމުއްދަަތށް ިރޒޯޓުގެ ޮއިކއުެޕންސީ ަދށްވެާނކަމަްށ  2011އޮކްޯޓބަރު 

  ފާކޮށް، ެއަފރާތްތައް އަާދުކރަުމން ދިަޔ މަޤާމުތައް ުއވާލުމާ ގުޅިގެންަކން އެނެގން އޮްނަނކަާމއި؛ލަ
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ޮކްނރަްޑ މޯލްޑިވްސް ަރންގަލި އައިަލްނޑްގިައ ، މިމަްއސަލައިަގއި ިއސްިތުއނާފު ރައްދުާވ ފަރާތްަތއް

ެއކުންުފްނޏަށް ިރޑަންަޑްނީސގެ  ގައި ވަކިކޮށްފައިަވނީ 2011ޖޫން  4 އަދާުކަރމުން ގެންދިޔަ ވަީޒފާއިން،

ވަަނ  21(ވަޒީފާއާެބހޭ ޤާޫނުނ) ގެ  2008/2ޙާލަތު މެދުވެރިވެގެން، ިރޑަންަޑްނީސައކީ ާޤނޫނު ނަންަބރު 

ވަނަ މާްއދާގެ  21މާއްދާގައި ަބޔާްނކޮށްފައިާވފަދަ އެކަށީެގންވާ ސަބެަބްއކަމަށް ބަަލއި، ވަޒީފާއާބެޭހ ޤޫާނނުގެ 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ނޯޓިސް ދިނުމުގެ ބަަދލުގައި ަފިއާސ  25 ދަށުން އަިދ އެޤާޫނނުގެ 

  ދިނުމަށްފަހުަކމާއި؛

ވަޒީާފއެާބހޭ ާޤޫނނުގެ ދަުށްނ މުވައްޒަަފކު ވަޒީާފިއން ވަކިުކެރވިދާނެ  ،ިރޑަންަޑްނީސއަކީ 

" ަސަބބެއްޯތ ބަލާިއރު، ވިޔަފާރީެގ ނަފާ ހޯުދމުގެ ގޮތުން ހިްނގާ ކުންފު  ، ނި ތަުކގައި"އެަކށީގެންވާ

އެުކންފުނިަތްއ ހަރުަދނާކޮށް، ނަފާ އިތުުރވާނޭ ގޮތެއްގެމަތިން ހިންުގމަށްޓަކައި ުނވަތަ ކުންފުިނ ރީްސްޓަރްކަޗރ 

ުކުރންފަދަ ަކމަަކށްޓަަކއި މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ މުވަްއޒަފުންަތކެްއ އެކުންފުްނަޏކުން ޫދކޮށްަލްނޖެހޭފަދަ ޙާަލތެއް 

) މެ ދުވެރިވެދާނެ ކަމަށް ޤަބޫުލުކަރްނ ޖެހޭކަމަށާިއ، އަދި މިފަދަ ޙާލަތްެއަގިއ (ރިަޑންަޑްނސީގެ ޙާލަތު

، މުވައްޒަފުން މަދުުކރެެވން ނޯްނަނނަމަ އެކަަމކީ އެަފދަ ކުންފުނިަތކުގެ ވިޔަފިާރއަށް ުހަރްސަތކެއް މެދުވެިރވެ

ން ޖެޭހކަމަާށއި، ވަޒީފާއާެބޭހ ކުންފުނީގެ ވިޔަާފިރއަށް ީހަނުރކަމެއް ައތުވެދާނެފަދަ ަސބަބެއްކަމުަގއި ޤަބޫުލުކރަ 

ޤާޫނނުގައިވެސް އަދި ެއޤާޫނނުގެ ދަުށން ހެދިފައިާވ ޤަވާޢިދެއްގައިެވސް ރިޑަންަޑްނީސއާ ގުޅޭގޮތުން ވިަކ 

ުއސޫލެއް ާޤއިމުކޮށްފައި ނުވިނަމަެވސް، އަދި ރިޑަްނޑްަނސީގެ ާޙލަަތކީ މުވަްއޒަފަކު ވަޒީާފއިން ަވކިުކަރން 

ަގއި ބަާޔްނކޮްށފައި ނެތްަނަމވެސް، ވިޔަފާރީގެ ނަފާ ޯހދުމަށް ހިންގޭ ކުންފުނިަތްއ އެކަށީގެންވާ ަސބަބެްއކަމު

ރީސްްޓަރްކަޗރ ކުރުމަްށ ނުވަތަ ުކންފުނީގެ ާމީލ ޙާލަތު ދަށްވުންފަދަ ކަެމއް މެދުވެރިވެގެން ުކންުފީނެގ 

ތުގައި މުވައްޒަފަުކ ނުަވަތ އެފަދަ ާޙލަ، މުވައްޒަފަކު ދޫކޮށްަލންޖެހިއްޖަެނމަ ުނވަތަ މަދުުކަރންޖެިހއްޖެނަމަ 

މުވައްޒަފުންތެަކއް ވަޒީފާއިން ވަިކުކރާ ވަކިކުރުަމީކ، މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާިއްނ ވަކިކުރުމަްށއޮތް އެަކށީގެންާވ 

ަސަބބެއް ަކމުގައި ބެލެވިދާނެކަމަށާއި، ނަމަވްެސ މި ސަަބަބށްޓަކައި މުވައްޒަފަކު ވަީޒފާއިން ވަިކުކާރ 



  HC-A-02/02/2015ޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ ޤަ
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ެވްސ އެފަދަ ޙާލަެތއް މެދުވެރިެވފައިވޭތޯއާއި، އެކަން ޮކށްފައިވަނީ ހެޮޔިނޔަތުގައި ތޯާއއި، ކުރުމުގައި ަޙޤީޤަތުގައި

ނޑައެޅިގެން ޭބިއްނސާފުްނ ވަީޒފާއިން  އަދި އެީއ ވަކި މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފުންަތެކްއ ކަ

ކުރާެނ ުމވައްޒަުފްނ ވަކިކުރުަމށްޓަކައި ކޮށްަފއިވާކަމެއްޯތ ނުވަތަ ންޫނތޯއާއި، ައދި ވަޒީފާއިން ވަކި 

ަކނަޑއެޅުނުގޮތަާކއި، އެމުަވއްޒަފަކު ވަީޒފާއިން ވަިކކުރުމަށް ިނންިމ ނިންމުމުގަިއ މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވިެރކަާމއި 

(substantive fairness)  ްއިްޖާރީއ ޢަދުލުވެިރަކނ(procedural fairness)  ޤާިއމުކޮށްަފއިވޭތޯ ަބާލ

ޤަޟިއްާޔގަިއ  HC-A/89/2011ިދވެހިާރއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  އެަކްނކަން ަކށަވަރުވާން ެޖހޭެނކަމަށް

.   ބަާޔްނކޮށްފަިއވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ

އެމީހަކު ިއޚްތިޔުާރުކާރ ވަީޒފާއެއް އަާދުކރުމުގެ ުނަވތަ މަސައްަކތެއްުކރުމުެގ ޙައްަޤީކ  (ބ)

އިން ކޮންެމ ރަްއޔިތަަކްށމެ ވަނަ މާްއދާގެ (ހ)  37ދިވެިހރާއްޖޭެގ ޖުމްހިޫރއްާޔގެ ޤާނުޫނައާސީސގެ 

ކަށަަވުރކޮށްީދފައިވާ ޙައްެޤއްކަމާއި، ޤާނޫުނއަާސސީަގއި ަކނަޑެއޅި ަބޔާންވެަފއިވާ އަާސީސ ޙަްއޤުަތކާިއ 

މިނިވަްނަކްނ އިްސލާމްީދނުގެ ައސްަލކާ ޚިލާުފނުވާނޭ ގޮތުގެމަތިން، ކޮންެމ މީހަކަށްެމ ލިބިގެންވާކްަނ 

ނދު، އަދި އެފަަދ އެއްވެސް ަޙްއޤެއްގެ ނުވަަތ މިނިވަްނކަެމއްގެ އެއްެވްސ އެޤާނޫނުައާސސީން ކަށަަވުރކޮށްދޭ ހި

މިންަވރެއް ިހފެހެއްޓޭނީ، ޤާޫނނުައާސީސއާ ތަޢާުރްޟނުވާ ގޮތެއްގެމަތިން، ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުން ާފްސުކާރ 

ެޤއް ނުވަަތ ޤާޫނނަުކްނކަަމށާއި، ައިދ ރައްިޔތުްނގެ މަޖިލީހުްނ ފާސްުކާރ ޤާޫނަނުކްނވެސް އެިއްނ ަޙއް

މިނިވަްނކަމެްއގެ އެއްވެްސ މިންވަރެއް ހިފެހެއްޓޭނީ، މިނިވަން ދީމިޤްރާޠީ ުމޖްތަމަޢެއްގައި އެފަދަ ޙަްއެޤްއ 

ވަނަ މާއްދާެގ  16ނުވަތަ މިނިވަންކަެމއް ހިެފހެއްޓިާދނެކަަމށް ޤަބޫލުުކެރވޭ މިންވަަރަކށްކަމަށް ާޤޫނުނައާސސީގެ 

  (ހ) ގައި ަބޔާްނކޮށްފައިާވކަމާއި؛

ޤާނޫނުައާސީސގެ ދެވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ަޙއްޤުަތކާިއ މިނިވަްނަކން، ޯކޓުތަކްުނާނިއ 

ޓްރަިއިބއުނަްލތަުކން ާމނަުކރުމުގަްއޔާއި ލިބިިދނުމުގައި، އިްނާސީނ ޝަރަފިާއ ަހމަހަމަކަާމއި މިނިވްަނކަމަްށ 

ން ަޤބޫުލކުރާ ުއސޫުލަތކަށް ރިޢާަޔްތކޮށް ބިާނކޮށް އުެފދިފައިވާ، ހުޅުވިގެންވާ ދީމިޤްރާޠީ މުޖްތަމަޢުތަކު 
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:، ދިެވހިރާއްޖެމާލެ، ނަންަބރު ދޮރާީށ،  3ތީމްގޭ ހިނގުްނ، އާބުރުޒު  ،ދިވެިހރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު   3316471 ފެކްސް:، 3325029 ޯފން
:   www.highcourt.gov.mvވެބް ސައިޓް:     info@highcourt.gov.mvއީމެއިލް

15

އެއުސޫުލތަްއ ނަގަހައްަޓންވާެނކަމަށާިއ އަދި ދިވެހިރާއްޖެ ބަިއވެރިވެފައިވާ ބަިއނަލްައޤްާވމީ މުޢާހަދާތަކަްށ 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔްާނކޮށްފައިާވކަމާއި، ިމަކންކަމުގެ މަްއަޗްށ  68ރިޢާޔަްތކުރަްނވާނޭކަމަށް ާޤނޫުނައާސީސެގ 

ގޮތެއްގައި ބަާލިއރު، ދިވެހި ޮކންމެ ރަްއޔިަތކަށްމެ ިލބިފައިވާ ވަޒީފާއަދާުކރުާމއި މަަސްއކަްތކުރުުމގެ ޖުމްލަ

ޙަްއޤު، ކޯޓުތަުކންާނއި ޓްރަިއިބއުނަްލތަުކން މާނަކުރަންވާނީ އަދި ލިބިދޭްނވާނީ ހުޅުވިގެންވާ ދީމިްޤާރީޠ 

ލުތަކަށް ިރޢާޔަތްކުރެިވ އެއުޞޫުލތައް މުޖްތަމަޢުތަުކން އެޙަްއުޤ ލިބިިދނުުމގައި ޤަބޫުލކުރާ އުޞޫ 

  ނެގެހެއްޭޓނޭގޮތެއްގެ މަތިްނކަމާއި؛ 

ޤާނޫނުައާސީސން ަކށަވުަރކޮށްދީފައިވާ މަަސްއކަތްުކުރމާއި ވަޒީާފައދާކުރުމުގެ ޙައްޤުެގ ެއްއވްެސ 

މިނިވްަނ މިންަވރެއް ިހފެހެއްޓޭނީ ުނވަތަ ހަިނުކެރވޭނީ، ާޤނޫުނައާސީސއާ ަތޢާރުްޟނުވާ ގޮތެއްގެމަތިން، 

ދީމިްޤރާޠީ މުޖްތަމަޢެއްގައި އެަފަދ ޙައްޤެްއ ނުވަތަ މިނިވަްނކަމެްއ ހިފެހެއްިޓދާނެކަމަށް ނުވަަތ 

ހަނިުކރެވިާދެނކަމަށް ަޤބޫުލކުރެވޭ މިންަވަރކަށްުވރެ ިއތުުރނުވާނޭ ގޮތެއްގެމަތިން، ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުން 

ވަޒީފަާއދާުކާރ މުވައްޒަފުންގެ ޙަްއޤުަތއް  ފްާސކުރާ ޤާޫނަނކުްނަކަމށްވެފައި، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

) އަށް ބަާލިއރު،  2/2008 ާޤޫނނު ނަްނަބރު ، ހިމާޔަްތކުރުަމށްޓަކައި ހެިދފައިވާ (ވަޒީފާއާެބހޭ ާޤޫނނު

އެޤާނޫނުގަިއ ިރޑަންަޑްނީސއާ ބެހޭގޮތުްނ ވަކި ޚާއްަޞ އުޞޫލުަތކެްއ ަކނޑައެޅި ބަާޔންވެފައިުނވާ ހިނދު، ައދި 

ލަތު މެދުވެރިވެގެްނ މުވައްޒަފަުކ އަދާުކަރމްުނ ގެންާދ ވަޒީފާއިން އޭނާ ވަިކުކރުަމކީ، ިރޑަންަޑްނީސގެ ޙާ

ޤާޫނނުައާސީސން ދިވެިހ ޮކންމެ ަރްއޔިތަކަށްެމ ލިބިދޭ ވަޒީފާ ައާދކުރުމުގެ ަޙއްުޤން މްިނވަރެްއ 

ުތ މެދުވެރިވެެގްނ ހިފެހެއްޓިގެްނދާނެ ނުވަތަ ހަނިވެގެްނދާނެ ކަމެްއަކމަށްވީ ހިނދު، ރިޑަންަޑްނސީގެ ޙާލަ

ވަޒީފާއިން ވަިކކުރެވޭ މުަވއްޒަފުންގެ ަޙއްޤުތައް ާމަނުކރުމުގަްއޔާިއ ލިބިިދނުމުގައި، ހުޅުވިގެންވާ ދީމިްޤާރޠީ 

މުޖްތަމަޢުތަުކން އެޙަްއުޤ ލިބިިދނުމުަގއި ަޤބޫުލުކާރ އުޞޫލުަތކަށް، ކޯޓުަތުކންާނއި ްޓަރއިިބއުނަްލތަކުން، 

  ؛ ގަހައްޓަންވާނޭކަާމއިރިޢާޔަްތކޮށް އެއުޞޫލުަތއް ނަ
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މިގޮތުން ަބލާިއރު، ވިަޔފާރިއަްށ ުނވަތަ އިޤްިތޞާދަށް ުކރިމަތިވާ ާޚއްޞަ ޙާލަްތތަކުގައި، 

ކުންފުނިަތުކން މުވައްޒަފުްނ މަދުުކރުމުެގ ޭބނުމުގައި ނުވަތަ ުކންުފންަޏށް ނަފާ އިުތރުވާނެގޮެތއް ހޯދުމަށްަޓކަިއ 

ރިަޑންަޑންޓްވާ މުވަްއޒަފުން ވަޒީާފއިން ަވިކުކުރމުގެ ުކރިން، ، އިކުންފުނި ީރސްްޓަރްކަޗރ ުކާރކުރުމުގަ 

އެމުވައްޒަަފުކ ވަޒީފާއްިނ ވަކުިކާރުކުރން ޢަދުލުވެރިުކރުވުމަށްޓަަކއި ނުވަތަ ވަީޒފާދޭ ފަރާތުްނ ޤާއިުމކުަރްނޖެޭހ 

 (procedural fairness)އިޖްާރއީ ޢަދުލުވެިރކަްނ  (substantive fairness) މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވިެރކަމާއި 

، ޤާއިުމުކރުމަްށޓަކައި ެއުކންފުްނަޏކްުނ ޢަމަލުުކރަންޖެހޭ ގޮްތތަކެއް ނުަވތަ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކެއް 

އިނގިޭރސިިވލާތް، އްޮސޓްރޭިލއާ އަދި ނިއުޒިަލންޑް ފަދަ ހުޅުވިގެންވާ ދީމިޤާްރޠީ މުޖްތަމަޢުތަުކްނ 

.) ގެ ޓަރމިނޭަޝްނ ޢަމަލުުކރަމުްނދާ ޤާނޫުނތަުކގައާއި، އިންަޓނޭޝަަނލް ލޭ .އޯ .އެލް ބަރ އޮގަަނިއޒޭޝަން (އައި

) އާއި ޓަރމިޭނޝަްނ އޮފް އެމްޕްލޮއިަމްންޓ 158(ންަނބަރު  1982އޮފް އެމްޕްލޮއިމަންޓް ކޮްނވެންޝަން 

ނޑައަަޅިއ 166(ންަނަބރު  1982ެރކޮެމންޑޭޝަން  ) ފަދަ ކަމާގުޅޭ ބަިއނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކުަގއި ކަ

  ކަމާއި؛ބަާޔްނކޮށްފަިއވާ

ިރޑަންަޑްނީސގެ ޙާލަތު މެދުވެރިވެގެްނ ވަކިކުރާ މުވައްޒަފުްނާނމެދު ޢަމަލުކާުރނޭ ވަކި ޚާއްަޞ 

، އުޞޫލެއް ަވޒީފާއެާބހޭ ާޤނޫނުަގއި ަކނޑަެއޅިފައި ނުވިނަމަވެސް، މުވައްޒަފަުކ ވަޒީފާއިްނ ވަކިކުާރުކުރން 

ޖެޭހކަމަްށ، އިސްވެ ިއޝާރާްތުކރެވުނު ހުޅުވިގެްނވާ ޢަދުލުވެިރުކުރވުމަށްޓަކައި ވަޒީފާދޭ ފާަރތުން ޢަމަލުުކރަން

ދީމިްޤރާޠީ މުޖްތަމަޢުތައްކަމަށް ުދނިޔެ ޤަޫބލުކުރާ ަޤއުމުަތކުގައި ޤާިއމުކޮށްފައިވާފަދަ ުއޞޫލުތަކެއް، 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވަޒީފާއަާދުކރާ މުވައްަޒފުންގެ ަޙއްުޤތައް ޙިމާޔަްތ ުކރުމަށްަޓަކއި ހެދިފައިާވ، ވަޒީފާއާެބހޭ 

ޤާޫނނުގައިވެސް ެއކުލެވިފައިާވކަމާއި، އެހެްނކަމުްނ، އެ ޤާނޫުނ ހިންގޭނެ ާދިއރާގެ ެތރޭގައި ހިމެނޭ ކޮންެމ 

މުވައްޒަފަކުެވސް ވަޒީފާއިން ވަިކުކރެޭވނީ، އެމުވަްއޒަފަކު ވަޒީާފއިން ވަިކުކުރމަށް ނިންިމ ނިންމުމުަގއި 

.މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެިރކަމާއި އިްޖރާއީ ޢަުދލުވެިރކަން ާޤއި    މުކުރުމަށް ފަހުގައިަކން އެނގެއެވެ
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ޤަޟިއްޔާގައި ހިމެނޭ މަްއަސލަފަދަ،  HC-A/134/2011ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިޯކޓުގެ ނަނަްބުރ (ޅ) 

ވަޒީފާއާެބހޭ މައްސަލަަތކަށް ބަލާިއރު، ާޢންމު ުއސޫެލއްގެ  ދިވެިހރާއްޖޭެގ ހައިކޯުޓން މިހާތަނަށް ންިނމާފައިވާ

ވަީޒފާއިން ވަިކުކރުުމގައި ާޤިއމުކަުރންޖެހޭ މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވިެރކަަމކީ، މުވައްޒަފަުކ ގޮތުން، މުވައްޒަފަކު 

ވަޒީފާއިން ވިަކކުރެވުނު ަސަބަބކީ ޢަދުލުވެރި ނުަވތަ އެކަށީގެްނވާ ސަަބެބްއކަމަށް ވުންކަމާއި، އިޖާްރީއ 

ވަޒީފާއިން ަވކިކުުރމުގެ ުކިރްނ ޢަދުލުވެިރކަަމކީ، ުމވައްަޒފަކު ވަޒީފާިއން ަވކިކުރުުމގައި، އެމުވައްޒަފަުކ 

  ފުރިހަމަ ކޮްށފައިވާ އިޖްާރއާތަކީ ޢަދުުލެވރި އިޖްރާއާަތކަށް ވުްނަކްނ އެނގެން ޮއންަނކަާމއި؛

އިސްވެ ިއޝާރާްތކުރެިވފައިވާފަދަ ހުޅުވިގެންާވ ދީމިޤްރާީޠ މުޖްތަމަޢުތަުކން ޢަމަލުކުރަމުންާދ 

ނަޑއެޅި ަބޔާންޮކށްފައިާވ އުޞޫލުތަުކެގ ޤާޫނނުަތކުގަާއއި، ކަމާގުޅޭ ބައިނަލްައޤްވާމީ މު ޢާހަދާތަކުގައި ކަ

އަލީގައި، ދިވެހިރާއްޭޖގައި މިހާރު ޢަމަުލކުރަުމންދާ ަވޒީފާއާެބހޭ ާޤނޫަނށް ަނަޒުރުކރާިއރު، ޢާންމު ުއޫސެލއްގެ 

ކަން ގޮތުން، ރިަޑންަޑންޓްވެގެްނ މުވައްޒަަފުކ ވަޒީފާއިްނ ވަކިކުރާ ވަކިކުރުމުަގިއ މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރި

ޤާއިުމުކރެވިފައިވާކަމަށް ެބލެވޭނީ، ުކްނފުނި ީރސްްޓަރްކަޗރކޮށް މުވައްޒަފުން ިރޑަންަޑންްޓކުރުަމށް ނިްނިމ 

ަސަބބުތަަކށްޓަަކއި،  (economic)ނިންމުަމކީ ަޙޤީޤަތުގައިެވްސ ކުންުފންަޏްށ ކުރިމަތިވެފައިވާ އިޤްިތޞާދީ 

  ްއކަަމށް ވާނަމަކަާމއި؛ ކުންފުިނން ެހޔިޮނޔަތުގައި ނިންމާަފއިވާ ނިންމުމެ 

ިރޑަންަޑްނީސގެ ޙާލަތުގައި މުވައްޒަފަުކ ވަކިކުރުމުަގއި ޤާިއމުުކަރންޖެހޭ އިްޖާރއީ ަޢދުލުވެިރަކްނ 

ޤާއިުމުކރެވިފައިވާކަމަށް، ޢާންމު ާޙލަތްތަކުަގއި ަކނޑައެޭޅނީ، ުކްނފުންޏަްށ ދިމާވެފައިވާ ިއޤްތިޞާދީ ޙާަލތުގެ 

ތިބި މުވައްޒަފުންަތެކއް ރިަޑންަޑްނޓްކޮށް ވަޒީފާއިން ވަިކުކރަންޖެހިފައިާވކަން،  ަސަބުބން، ުކންފުނީގެ ވީަޒފާގައި

ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުްނަނށް ކުރިއާާލ އަންގާފައިވުމާއި، ކުްނފުނީގެ މުވްައޒަފުންގެ ތެެރއިން ަބަޔުކ 

ިއން ވަކިުކުރމުގައި ިރޑަންަޑންޓްުވމުގެ ސަަބުބން ުކންފުީނގެ ވަޒީފާއިން ވަކިުކރެޭވ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާ

ޢަމަލުުކާރނެ އިުޖރާއާާތއި އުޞޫލުަތކަީކ ޮކބަިއަކން ކުންުފނީގެ ުމވައްޒަފުންނަްށ ކުރިާއލާ ައންގާފައިވުމިާއ، 

ިރޑަންަޑންޓްުވމުގެ ަސބުަބން ވަިކކުރެޭވ މުވައްޒަފުްނ ވަކިުކރެޭވީނ، ރިޑަންަޑްނސީައކީ ަވޒީފާއެާބހޭ ޤާޫނުނގެ 
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:، ދިެވހިރާއްޖެމާލެ، ނަންަބރު ދޮރާީށ،  3ތީމްގޭ ހިނގުްނ، އާބުރުޒު  ،ދިވެިހރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު   3316471 ފެކްސް:، 3325029 ޯފން
:   www.highcourt.gov.mvވެބް ސައިޓް:     info@highcourt.gov.mvއީމެއިލް

18

އިން ވަިކކުރެވޭފަދަ ެއަކށީގެންވާ ސަަބެބްއކަމަްށ ބަލައިގެންކަަމށް ވުމާއެކު، ދަށުން މުަވއްޒަަފކު ވަީޒފާ

ވަަނ  21ިރޑަންަޑންޓްުވމުގެ ަސަބުބން ވަިކުކރެޭވ މުވައްޒަފު ވަކިުކރުމުގެ ކުރިން، ވަީޒފާއާބެޭހ ާޤޫނނުގެ 

ދޭންޖެހޭ ނޯިޓސް ނުަވަތ  ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން 22މާއްދާގެ ދަށުން ވަކިކުރެޭވ މުވައްޒަފުންނަށް، އެާޤޫނނުގެ 

  ވަނަ މާްއދާގެ ދަށުން ނޯިޓސްގެ ބަަދލުގައި ފައިާސ ދީފައިާވނަަމކަމާއި؛  25އެޤާނޫނުގެ 

އޭގެއިުތުރން، ރިޑަްނަޑްނޓްވެގެން ވަޒީފާއިން ވަިކކުރެވޭ މުވައްަޒފުންނަށް ޚާްއޞަ ޢާިނޔަްތތަކެްއ 

ނަޑއެޅިދިނުމަށް ުކްނފުނިން ަކނޑައަޅާފައިވާަނމަ، އެޢިނާަޔތް ލިބި ނޑުތައް ުކިރން ކަ ، ދެވޭނެގޮތާއި ިމންގަ

  ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުްނނަްށ އެންގިފައިާވނަމަަކން އެނގެއެވެ.

  VTR/2011/89އްިސތިއުނާފު ިމުކރެވޭ ވަީޒފާއާބެޭހ ޓްަރއިިބުއނަލްގެ ަނނަްބރު  (ކ)

/ ފުނާޑު ދި هللا ްލޝަންގެ ިއސްމާއީލު ޢަބްދު މައްސަލައިަގިއ ަކންހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު، ޏ. ފުވައްމުލައް

/ ަޖންބުާމގެ ޢަބްދު  / ީހާނގެ މުޙައްމަދު ިއރުޝާދުާއއި، އއ. ުއކުޅަސް ނަވާޒުާއއި، ބ. هللا އާއި، އދ. މަހިބަދޫ

 / / ކުޅިަބލާގެ ޞަލާުހ ުޙސަިއންާއއި، ސ. ުހޅުދޫ / ކާނިާމގެ މުޙައްމަުދ އަްނާސމްާއއި، އދ. ަމހިބަދޫ ތުޅާދޫ

/ ފިޔަނޫމާގެ އަޙްމަދު ައްސލަމްއާއި، ނ. ފޮްއދޫ/ . ހަްނޏާީމދޫއދ، ސީިވއު ައްޙމަދު މަޝްހޫދުއާއި

/ އެތުމާގެ އިދުރީްސ ޢަލީއާއި، އދ.  އަލިވާގެއާގެ މުޙައްމަުދ ިއމްތިޔާޒު ޢްަބދުްއރަޙްމާްނާއއި، ތ. ަކނޑޫދޫ

/ ިއރުމަތީގެ މުޙައްަމދު ޤާޞިމް، ކޮްނރަ  / ޑެިއޒީވިލާ މުޙަްއމަދު ޙާރިްޘާއއި، އދ. ދިގުރަށް ްޑ މަންދޫ

ގައި ވަކިކޮށްފައިަވީނ  2011ޖޫން  4މޯލްޑިވްސް ރަންގަލި އައިަލންޑްގައި އަާދކުރަުމން ގެްނދިޔަ ވަޒީފާިއން، 

 2008/2އެުކންފުްނޏަްށ ރިަޑންަޑންސީގެ ޙާލަުތ މެދުވެރިވެގެން، ރިަޑންަޑްނީސއަކީ ޤާނޫނު ނަންަބރު 

) ގެ  ވާފަދަ އެަކށީގްެނވާ ަސބަބެއްަކމަށް ބަލައި، ވަނަ ާމއްދާގައި ބަާޔންޮކށްފައި 21(ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު

ވަަނ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަިތން ޯނޓްިސ  25ވަނަ މާްއާދގެ ދަށުން ައދި އެޤާޫނނުގެ  21ވަޒީފާއާެބހޭ ޤާނޫނުގެ 

  ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި ފަިއާސ ދިނުމަށްފަުހގައިކަން ެއނގެން އޮްނަނކަމާއި؛



  HC-A-02/02/2015ޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ ޤަ

  
  
  

:، ދިެވހިރާއްޖެމާލެ، ނަންަބރު ދޮރާީށ،  3ތީމްގޭ ހިނގުްނ، އާބުރުޒު  ،ދިވެިހރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު   3316471 ފެކްސް:، 3325029 ޯފން
:   www.highcourt.gov.mvވެބް ސައިޓް:     info@highcourt.gov.mvއީމެއިލް
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ކު ވަޒީފާއިްނ ވަިކުކުރމަށް ނިްނމި ނިންމުމުގަިއ މައުޟޫީޢ އިސްވެ ބަާޔންވެދިޔަ ފަަދއިން، މުަވްއޒަފަ 

 (procedural fairness)އިްޖރާއީ ަޢދުލުވެިރަކން  (substantive fairness)ޢަދުލުވެިރކަާމއި 

-HC/2011ޤާއިުމކޮށްފަިއވޭތޯ ބަލާ ެއަކންކަން ކަށަަވރުާވން ޖެހޭެނަކމަށް ދިވެިހާރއްޖޭގެ ހަިއކޯޓުގެ ަންނބަރު 

A/89 ްޔާގައި ބަާޔްނކޮށްފައިވާކަން އެނގްެނ ޮއންއިރު، މިމްައސަަލއިގައި ިއްސތިއުނާުފ ަރްއދުވާ ޤަޟިއ

 2011ޖޫން  4ފަރާތްަތއް ޮކްނރަޑް މޯލްިޑވްސް ަރންގަލި އައިލަްންޑގައި އަދާުކަރމުން ގެންދިަޔ ވަޒީފިާއން، 

އިޖާްރއީ ޢަދުލުވިެރކްަނ  (substantive fairness)ގައި ވަކިކޮްށފައިވަނީ، މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި

(procedural fairness) ޤާއިމުކޮށްަފއިތޯ ނުވަތަ ނޫްނތޯ ބަާލިއރު؛  

މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަަމކީ، މުވައްޒަފަުކ ވަޒީފާިއްނ ވަކިުކރެވުުނ ަސަބބަކީ ޢަދުލުވެރި ނުވަތަ 

ޢީ ޢަދުލުވެިރކަން އެކަށީގެންވާ ސަަބބެްއަކމަށް ވުންަކމާއި، އެެހންކަުމން ިމމައްސަލައިަގިއ މައުޟޫ

(substantive fairness)  ާފުރިހަަމ ވެފައިވާކަަމށް ބެލެވޭނީ، މިމައްސަަލއިގައި ިއްސތިއުނާފު ަރްއދުވ

ފަރާތްަތއް ޮކންރަޑް މޯލްިޑވްސް ަރންގަލި އައިަލންްޑގައި އަދާުކަރމުން ގެންދިަޔ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްަފއިަވނީ، 

ހަޤީޤަތުަގިއވެސް އެފަަދ ޙާލަެތއް މެދުވެރިވެފަިއވޭތޯއާއި، ެއކަން ިރޑަންަޑްނީސގެ ދަށުން ކަމަށްވާއިރު، 

ނޑައެޅިގެން  ކޮށްފައިވަނީ ހެޮޔނިޔަތުގަިއ ތޯއާއި، ައދި އެއީ ވަިކ މުވައްޒަފަުކ ނުވަތަ މުވައްޒަފުންަތެކްއ ކަ

ިއސްތިުއާނފު  ބޭިއންސާުފްނ ވަޒީފާއިްނ ވަކިުކރުަމްށޓަކައި ކޮށްަފއިވާކަމެއްތޯ ނުވަަތ ޫންނތޯކަމަށްވާއިރު،

މިކުރެވޭ މަްއަސލައިގަިއ ްކަރއުްނ ޮކމްޕެނީ ްޕރައިވެްޓ ލިމިޓެޑްގެ ދަށުން ިހންގާ ޮކންރަްޑ ޯމލްޑިްވސް ަރްނގަލި 

އައިަލންޑް ިރޒޯޓަށް ހަަމ ޙަޤީޤަތުގަިއވްެސ ރިަޑްނޑަންސީގެ ާޙލަތު މެދުވިެރ ވެފައިވޭތޯ ނުވަތަ ޫނންޯތ 

  ބަލާިއރު؛

ފު ރަްއދުވާ ފަރާތްަތްއ ޮކްނރަޑް މޯލްޑިވްްސ ަރންގަލި އަިއލަންޑްެގ މިމަްއސަލައިަގއި ިއްސތިުއނާ

ވަޒީފާއިން ވިަކޮކށްފައިވަނީ، ްކރަުއން ޮކމްޕީެނ ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ދަށުން ިހންގާ ޮކްނރަްޑ މޯލްޑިްވްސ 

ްނ ވަނަ ދުވަހު  15މެއި  2011ޑިލަކްސް ވިލާ  08ވޯޓަރ ވިލާއާއި،  32ަރންގަލި އައިލަންޑް ރިޒޯުޓގެ 



  HC-A-02/02/2015ޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ ޤަ

  
  
  

:، ދިެވހިރާއްޖެމާލެ، ނަންަބރު ދޮރާީށ،  3ތީމްގޭ ހިނގުްނ، އާބުރުޒު  ،ދިވެިހރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު   3316471 ފެކްސް:، 3325029 ޯފން
:   www.highcourt.gov.mvވެބް ސައިޓް:     info@highcourt.gov.mvއީމެއިލް
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ގެ ނިޔަލަްށ ަބްނދުުކަރން ިނންމުމާ ގުޅިގެން، އެ ުމްއދަތުގައި ރިޯޒޓުގެ  31އޮކްޓަޯބރު  2011ފެށިގެން 

އޮިކއުަޕންސީ ދަށްވާނެކަމަށް ލަފާކޮށް، ެއފަރާތްަތއް ައދާކުރަުމންދިަޔ މަޤާމުތައް އުވާލުމާ ގުޅިގެންަކން ނުަވަތ 

  ތަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔެިކޔުްނތަުކން ެއނގެން އޮްނަނކަމާއި؛މަޤާމުތައް ިރޑަންަޑންޓްވުާމ ގުޅިގެންކަން، ޝަރީޢަ

[ރިޑަްނަޑްނީސ] ގެ ާޙލަުތތަަކކީ ުނވަތަ [ރިަޑްނޑަްނސީ] ިއޢުލާނުުކަރންެޖހޭ ފަދަ ާޙލަތުތަަކކީ 

ކޮބަިއކަން ާޤނޫީނ ނަްއުސން ެއނެގން ނެްތިއރު، ވަޒީފާއާބެޭހ ޓްރައިބިުއނަލްިއްނނާއި، ދިވެހިާރއްޭޖގެ 

ބައެއް މަސަްއލަތަކުގައި، [ރިޑަންަޑންީސ] އާއި ގުޭޅގޮތުން ނިންމުންަތކެއް ިނންމާފައިވާކަާމއި،  ހަިއކޯޓުގެ

ކޮންމެ މަްއަސލައަކީވެސް ތަފާުތ މައްަސަލއެްއކަމާއި، ިރޑަންަޑްނސީެގ ޙާލަތުަތކީ ކަޮބިއަކން ާޤނޫނީ ަންއުސްނ 

މަޢްލޫމާތުގެ އަލީގަިއ އެކަމެއް މެދުވިެރިވ  އެނގެން ނެތްިއރު، ކޮންެމ މަްއސަލަެއއްގައިވެސް ުހށަހެޅިފައިވާ

ގޮތަށް ބަލަިއ، ޙަޤީޤަތުަގއިވެސް މުވައްޒަފުންތަެކއް ިރޑަްނޑަްނޓް ުކަރންޖެޭހ ފަދަ ޙާލަެތއް މެދުެވރިިވޯތ 

  ބަަލންެޖހޭ ަކމާއި، ިއސްިތއުނާފު ިމުކެރވޭ މައަްސލަައށް ނަޒަުރކުާރިއރު؛

ކެްއުކަރން ނުވަތަ ެއޫނންެވސް ެއެހން ބޭނުަމކަށްޓަކައި، ހިނގަުމންދާ ވިޔަފިާރއެއްަގއި، މަރާމާުތތަ

އެތަަނުކން ދޭ ިޚދުމަތް ވަގުތީގޮތުން މަޑުޖަްއާސލާ ނުވަތަ ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލާ ކޮންމެ ޙާލަަތކީ، 

މުވައްޒަފުން ިރޑަންަޑންްޓުކަރންޖެހޭ ުނވަތަ ހުއްދަވާ ޙާލަތުަތކެްއކަމަށް ބުރަެވވެން ނެްތަކމާއި، ިރޒޯޓެއް 

ގުމުގެ ެތޭރގައި އެ ިރޒޯޓަުކން ޭދ ޚިދުމަތާ ުގޅިގެން، އެ ިރޒޯޓުގައި ުހންަނ ޢިމާާރްތތައް ަމރާމާުތ ހިން

ކުރުމަށްަޓކައި، ކޮޓަރިތައް ބަްނދުުކުރމާިއ، އެކަމާ ގުޅިގެން އެެހން އައުޓްލެޓްތަްއ ބަްނދުކުރުްނފަދަ ކަްނަކަމކީ 

ތަކެއްކަާމއި، ެއހެންަކމުން އެފަަދ ކޮންމެ ާޙލަަތީކ ވިޔަފިާރކުރުމުގެ ެތރޭގައި މެދުވެރިވާެނ ޢާންމު ާޙލަތު

  ؛ ިރޑަންަޑްނީސއެއް އިޢްާލުނުކރެިވދާނެ ާޙލަތެއްނޫްނކަާމއި

ްކރަުއން ކޮްމޕެނީ ްޕަރއިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ދަށުން ހިްނގާ ކޮްނރަޑް މޯލްޑިވްސް ަރންަގލި އައިލަންްޑ 

ކުރުމަށްަޓކަިއ ވަގުތީ ގޮތުން ބަންުދުކަރްނ ޑިލަކްސް ިވލާ މަރާމާތު  08ވޯޓަރ ވިާލއާއި،  32ިރޒޯޓުގެ 

) މަސްދުަވހާއި  05ނިންމާަފއިވަީނ،  ) ދުވަުހގެ މުއްދަތަްއ ކަމުގައި ވީހިނދު، އެަކާމ  15(ފަހެއް (ފަަނރަ
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ގުޅިގެން ރިޒޯޓުން ވަކިުކރި މުވަްއޒަފްުނ ވަިކުކުރމުގެ ބަދަލުގައި، އެ ުމވައްޒަފުްނާނ ވާހަކަ ެދކެިވ 

ތިވާްނއުޅޭ ޙާލަތު އެފަރާްތތަކަްށ އަންގައިީދ އެ ފަރާްތތައް ވަޒީފިާއން ވަިކކުރުުމގެ މަޝަވާަރކޮށް، ކުރިމަ

) މަޞްލަޙަުތ ޙިމާޔަްތުކެރވޭނެ ގޮތެއްގެ  ބަދަލުގައި، ެދފަރާުތގެވެސް (ވަޒީފާދޭ ަފާރތާއި ވަޒީފާ ައދާކުރާފަާރތް

  މަތިން، އެހެން ގޮތްތަކެްއވެސް ަކނޑަެއޅިދާނެަކްނ ެއނގޭކަާމއި؛

ން، މުަވއްޒަފުްނ ވަީޒފާއިން ަވކިުކރުމުގެ ބަދަުލގައި ުމާސރަ ނުިހނގާ ޗުްއޓީއެއް އެުމްއދަތުގަިއ އެގޮތު

ދިނުމާއި، ުނވަތަ މުާސަރިއގެ ދެބަިއކުަޅ އެްއބައި ޭދގޮތަށް ުޗއްޓީދިނުމާއި، ައދި މޫިނންވެްސ އެފަދަ ެއހްެނ 

ން ކޮމްެޕނީ ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ދަށްުނ ގޮތަކަށް، އެަކން ހަމަޖެއްިސދާެނކަން އެނެގން އޮްނނާތީ، ްކަރއު 

ޑިލަްކސް ވިާލ  08ވޯޓަރ ވިލާއާއި،  32ހިންގާ ޮކްނަރޑް މޯލްޑިވްސް ރަންގަިލ އައިލަްންޑ ރިޒޯުޓގެ 

ވަގުތީގޮތުން ަބންުދުކުރމާ ގުޅިގެން، މިމަްއަސލައިގައި ަވޒީފާއިން ވަިކކުރި ަފާރތްތައް ވަީޒފާއްިނ 

ފުން ވަީޒފާއިން ވަިކކުރުމުގެ ކުރިްނ ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން ޤާއިުމުކަރްނެޖޭހ ވަކިކޮށްފައިަވނީ، އެ މުވައްޒަ

ޤާއިމުކުރުމަށްފަހުަގއި ަކން ެބލެވެން ނެްތކްަނ  (substantive fairness)މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެިރަކްނ 

  އެނގެންޮއނަްނކަމާއި؛

އިޖްރާއީ ަޢދުލުވެިރކަަމކީ، މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާިއން ަވކިުކުރމުގައި، އެުމވައްޒަފަކު ވަޒީފާއްިނ 

ވަކިކުރުމުެގ ުކިރން ފުރިހަމަ ކޮްށފައިވާ އިޖްާރއާަތކީ ޢަދުލުވެރި ިއްޖރާއާތަަކްށ ވުންަކްނ އެނެގްނ 

މު ޙާލަތްަތކުގައި ަކނަޑއެޅޭނީ އޮްނަނކަމާއި، އިޖާްރީއ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިުމުކރެވިފައިވާަކމަށް، ޢާން

ިރޑަންަޑްނީސގެ ޙާލަތު މެދުވެރިވެފައިާވ ުކންފުިނން، ރިަޑންޑަްނސީގެ ސަަބުބްނ އެުކންފުނީގެ ވަޒީފާއްިނ 

  ވަކިކުރާ މުަވއްަޒފުން ަވިކކުރުމުގައި އަންަނނިވި ިއްޖރާއީ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައިވާނަމަކަާމއި، ެއއީ؛ 

ޤްތިާޞދީ ޙާލަތުެގ ސަަބބުން، ުކންފުނީެގ ވަޒީފާގައި ތިބި ކުންފުްނޏަްށ ދިމާވެފައިވާ އި .1

މުވައްޒަފުންތަކެއް ިރަޑންޑަންޓްކޮްށ ވަޒީފާއިން ވަިކުކަރންެޖހިފައިވާކަން، ުކްނފުނީގެ 

  އަދި  ؛މުވައްޒަފުްނަނށް ކުރިާއލާ ައންގާފައިވުން
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ފުން ވަޒީފާއްިނ ިރޑަންަޑންޓްުވމުގެ ަސބަުބން ުކންފުީނގެ ވަޒީފާއިން ވަިކުކެރވޭ މުވައްޒަ .2

ވަކިކުރުމުަގިއ ޢަމަލުކުާރެނ އިޖުާރއާތާިއ އުޞޫލުތަަކކީ ކޮބަިއަކްނ ކުންުފނީގެ މުއައްޒަފުްނނަްށ 

  ައދި ؛ުކރިާއލާ ައްނގާފައިވުން

ވަަނ  22ިރޑަންަޑންޓްުވމުގެ ަސބަބުން ވަިކކުރެޭވ މުވައްޒަފުްނނަށް ވަޒީފާާއބެހޭ ާޤޫނުނގެ  .3

ވަަނ މާއްދާގެ ަދށުން ނޯިޓްސެގ  25ުނވަތަ އާެޤނޫުނގެ  މާއްދާގެ ދަުށން ޭދންޖެޭހ ނޯިޓސް 

 އަދި  ؛ބަދަލުގައި ފަިއސާ ދީފައިވުން 

ިރޑަންަޑންޓްެވގެން ވަޒީފާއްިނ ވަިކުކރެޭވ މުވައްޒަފުްނނަށް ޚާއްަޞ ޢިނާޔަތްަތެކއް ދިނުމަށް  .4

ނޑުތައް ުކރިން ، ަކނޑަެއޅި ކުންފުިނން ަކނޑައަޅާފައިވާނަމަ، އެިޢާނޔަތް ލިިބދެވޭނެގޮތާއި ިމްނގަ

 ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުްނނަްށ އެންގިފައިވުން ކަާމއި؛

މިގޮތުން ިއްސތިުއނާފަށް ހުށަހެޅިފައިިމވާ މައްސަލަިއގައި ކަންިހނގާފައިވާ ގޮތަށް ބަާލިއރު، ކްރަުއްނ 

ވޯޓަރ  32ކޮމްޕެީނ ްޕަރއިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ދަށުން ހިންގާ ކޮްނަރޑް މޯލްޑިްވސް ރަންގަލި ައއިލަްނޑް ރިޯޒޓުގެ 

ގެ ނިޔަލަށް  31އޮކްޯޓބަރު  2011ވަނަ ދުވަހުން ފެިށގެން  15މެއި  2011ޑިލަކްސް ިވލާ  08ވިލާއާއި، 

ބަްނދުުކަރްނ ނިންމުމާ ގުޅިގެން، ިރޑަންަޑްނސީެގ ޙާލަތު ެއކުންުފްނޏަްށ ުކރިަމތިވެފައިވާ ކަމަްށަބލައި، 

ގެ ތެެރއިްނ ިރޑަންަޑންސީެގ ސަަބުބްނ އެުކންފުނީަގިއ ވަޒީފާއަާދކުރަުމން ގެންދިޔަ މުވްައޒަފުން

މުވައްޒަފުންތެަކއް ވަިކުކުރމަށް އެކްުނފުނިން ިންނމުމަށްފަހު އެކަން، ކޮްނަރޑް މޯލްޑިވްސް ަރންަގިލ 

އައިަލންޑްގައި ވަޒީފާ އަާދުކރަުމން ގެްނދިޔަ މުވައްަޒފުންނަށް ެއްނގުމަށްޓަކައި [ނޯިޓސް ޮއފް ޕްރޮޯޕްސޑް 

ުމގައި ނޯޓިެހްއ ެނރެފައިާވަކމާއި، ނަމަެވްސ މިމަްއަސލައާ ގުޅިގެން ިއސްިތއުނާުފުކާރ ިރޑަންަޑްނީސސް] ގެ ނަ

ފަރާުތން ދިެވިހރާއްޖޭގެ ަހއިކޯޓަށް ުހަށހެޅި މިދެްނެނވުނު ނޯޓިހުގެ ކޮީޕއަށް ަބލާިއރު، ެއ ނޯޓިސް ެނރެފައިވާ 

ފާިއްނ ވަކިކުރެވުނު ދުވަހުެގ ތާީރެޚއް ެއނގެން ނެްތަކމާއި، ެއނޯޓްިސ ެނރެަފިއވަނީ މުވައްަޒފުން ވަޒީ

ކުރީދުވަހުގެ މެންުދރުފަހުެގ ވަގުތެއްގައިކަމަށް ިއްސިތއުނާފު ރަްއުދވާ ފަރާތްތަުކން ދިވެިހާރްއޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ 
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:، ދިެވހިރާއްޖެމާލެ، ނަންަބރު ދޮރާީށ،  3ތީމްގޭ ހިނގުްނ، އާބުރުޒު  ،ދިވެިހރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު   3316471 ފެކްސް:، 3325029 ޯފން
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ޝަރީަޢތުގެ މަޖިލީހުގައި ބުނެފަިއވާކަމާއި، ިމކަމަށް ިއްސތިއުނާފުުކާރ ފަރާުތްނ އެއްެވްސ ވަަރަކްށ 

އި، އެެހންކަުމން ރިަޑންަޑންސީގެ ަސބަބުން ޮކްނަރޑް މޯލްިޑވްސް ަރްނގަލި އިްނާކުރކޮށްަފއިނުާވކަމާ

އައިަލންޑްގައި ަވޒީފާ ައދާކުރަުމން ގެންދިޔަ ުމވައްޒަފުންގެ ެތރެިއން ބަަޔކު ަވޒީފާއިްނ ވަިކުކަރްނ 

 ިއ؛ޖެހިފައިވާަކން، ކުންުފނީގެ މުވައްޒަފުްނަނށް ކުރިާއލާ ެއންގިފައިވާކަމަށް ބެލެވެން ނެްތކަމާ

ިރޑަންަޑންޓްުވމުގެ ސަބަުބްނ ކުންުފނީގެ ވަޒީފާއިން ަވކިުކރެވޭ މުވައްޒަފުން ވަީޒފާއިން ވަިކުކުރމުގައި 

ޢަމަލުުކާރނެ އިުޖރާއާާތއި އުޞޫލުަތކަކީ ކޮަބއިަކްނ ކުންުފނީގެ މުވައްޒަފުްނނަށް ކުރިާއާލ އަންގާފައިވޭޯތ 

ގެ ަސަބބުން ވަޒީފާިއްނ ވަކޮިކށްފަިއވާ މުވައްޒަފްުނ ބަލާިއރު، ިއްސތިުއނާފުކުރާ ަފާރތުން، ިރޑަްނޑަްނސީ

ވަޒީފާއިން ވިަކޮކށްފައިވާީނ އެކަމަށްޓަަކއި އެުކންފުިނން ަކނަޑއެިޅ އުޞޫލެއްގެ ދަށުންކަމަށާއި، އެ އުޞޫލެާބޭހ 

ގައި ދީފައިވާނޭ ކަމަށާއި، އަިދ  2011ޑިސެްމަބރު  18ތަފްސީލު ވަޒީފާއާެބހޭ ްޓަރއިިބުއނަލްައށް، 

ަޑްނީސގެ ަސަބުބްނ ވަޒީފާއިްނ ވަކިުކިރ މުވައްޒަފުން ަކނޑައެޅުމުގިައ ެއކުންފުނިްނ ޭބުންނުކިރ ިރޑަން

) ކަމެއް، އިސްތިުއނާުފކުރާ ަފރާުތން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހަިއކޯޓަށްވްެސ  8އުޞޫލުކަމަްށ ބަާޔްނކޮށް ަތފާތު  (އަށެއް

ެގ މުވައްޒަފުްނނަށް ުކރިއާާލ އަންގާފައިވާަކްނ ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި، ެއެހންނަމަެވސް، އެ އުޞޫލުަތއް ުކންފުނީ

  އެނގެން ނެތްކަމާއި؛

މިމަްއސަލަާއ ގުޅިގެން ހުަށހެޅިފައިވާ ލިޔެކިުޔންަތކަށް ަބލާިއުރ، މިމައްސަަލއިގައި ިއްސތިުއާނުފ 

) ގެ 2008/2ަރއްދުާވ ފާަރތްތައް ވަީޒާފއިން ވަިކކޮްށފައިވަނީ ާޤޫނނު ނަްނަބުރ   25 (ވަޒީފާއެާބހޭ ޤާޫނނު

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން، ިއްސތިއުނާުފ ރައްދުވާ ަފާރތްތަކަށް ދޭްނޖެޭހ ނޯިޓްސގެ ބަދަލުގަިއ ފަިއސާާއއި، 

) ަމްސދުވަހުގެ މާުސަރއާ އެއްަވުރެގ  3(ދޭްއ) އަދި  2ިރޑަންަޑްނީސ ޕޭމަންޓެއްެގ ގޮތުގައި އިތުރު  (ތިނެއް

ަކްނ އެނގޭކަމާއި، ެއހެްނނަމަވެްސ ރިަޑންަޑްނީސ ޢިނާޔަތެްއ އިސްިތުއނާފު ަރއްދުވާ ފަާރތްތަކަށް ދީފައިވާ

ޕޭމަންޓްެގ ގޮތުގައި ިއްސތިއުނާފު ަރއްދުާވ ފަރާްތތަކަށް ިލބިީދފައިވާ ޢިާނޔަތްތައް ލިިބދެވޭނެ ގޮާތއި 

  ިއްސިތއުނާފު ަރއްުދވާ ފަރާތްަތަކށް އެންގިފަިއވާކަން އެންެގން ނެްތކަާމިއ؛، މިންަގނޑުތަްއ ުކިރން ަކނޑައެޅި
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ޮކްނރަްޑ މޯލްޑިވްސް ، ކަމަށް ޖުމްލަގޮތެއްގައި ބަާލއިރު، އިސްތިުއާނފު ރައްދުވާ ަފރާތްތައް މިކަން 

ވަަނ ދުވަުހ ވަިކކުރެވިފައިވަނީ،  04ޖޫން  2011ރަންގަލި އަިއލަންޑްގަިއ ައދާކުަރމުން ެގންދިަޔ ވަޒީާފއިން، 

ތުން ާޤއިުމކުަރންޖެހޭ އިްޖާރީއ އެފަރާްތތަްއ ވަޒީފާއިން ވަިކުކރުުމގެ ކުރިްނ ިއސްތިުއާނފުުކރާ ަފރާ 

 .   ޢަދުލުވެިރކަްނ ޤާއިުމުކރުަމށްފަހުގައިަކްނ ބެލެވެން ެނތްަކން ެއނގެން އޮވެއެވެ

ވީމާ، އިސްވެފާހަގަ ކުރެވުނު ުނކުތާތަުކގައި ުބނެުވުނ ކަންަކން އެގޮތަށް ުހުރމާއެކު، ވަީޒފާއާބެހޭ 

ކުރައްވާފައިާވ ޙުކުމަށް ބަދަލު ގެންަންނެޖޭހ ، މައްސަަލއިގައި   VTR/2011/89ޓްރަިއިބއުނަްލގެ ނަންަބރު 

ޝަރުޢީ ާޤނޫނީ ސަބަެބްއ އޮތްކަމަްށ މިމަްއސަަލ ދިވެހިާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުްނ ބެލި މަޖިލީހުގެ އެއްވެސް 

. ނޑިާޔަރަކްށ ނުފުެނނެވެ   ފަ

  

 :ްޙުކުމ 

ންަކްނ އެގޮތަށް ހުރުާމއެުކ، ދެންފަހެ، ިއސްވެފާހަގަ ުކރެުވނު ނުުކާތތަކުގައި ަބާޔނުްކރެުވނު ކަ 

މަްއަސލަގައި، އެޓްރަިއިބއުނަުލން ނިންމާފަިއާވ   VTR/2011/89ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަްލގެ ނަންަބރު 

ނަޑއަޅައި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ހައިކޯޓުަގއި މިމަްއަސލަ  ،ނިންމުމަށް ަބދަލު ގެންަންނޖެހޭ ސަބަެބްއ ނެްތކަމަށް ކަ

.   ބެލި ަފނޑިޔުާރްނގެ މަޖިީލހުގެ އިއްތިފާޤުްނ ޙުކުްމކޮްށފީމެވެ

  


