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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު 
ދިވެހިރާއްޖެ 

ޚުލާޞާ ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ 

:2015ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ/HC-A/328

 ްއިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތ:

ޚައިރާތު/ ކ.ހުޅުމާލެ * ދާއިމީ އެޑްރެސް: ސަޢީދު هللا ޢަބްދު* ނަން: 
ތު/ ކ.ހުޅުމާލެ ޚައިރާއެޑްރެސް:މިހާރުގެ * A045529ދ.ރ.ކ. ނަންބަރު:* 

 ްތައް އިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތ:

(އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން)އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް* ނަން: 
-އެޑްރެސް:މިހާރުގެ * -ދ.ރ.ކ. ނަންބަރު:* 

 ި1436ޛުލްޙިއްޖާ 21ޚް:ސްޓްރީ ކުރެވުނު ތާރީ ރަޖ:ް1438ރަޖަބ27ްނިމުނު ތާރީޚ
2017އެޕްރީލ201524ްއޮކްޓޯބަރ04ު

 ު31: ނަންބަރު މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރެވުނ/VTR/2015

 ިވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް :ތަން ންމެވި ނ

 ެވަޒީފާއާބެހޭ ބާވަތް:މައްސަލައިގ

 :ް2015މާރިޗު 18ހުށަހެޅުނު ތާރީޚ :ް2015ޖޫން 14ނިމުނު ތާރީޚ

:ްނޑިޔާރުންގެ މަޖްލީސ މައްސަލަ ބެލި ފަ

ނޑިޔާރު އޒ.ޢަލީ ސަމީރު، އިސްފަނޑިޔާރު އޒ.ޢަބްދު ނޑިޔާރު އޒ.ޢަބްދުهللاފަ ޙަމީދު.هللا ދީދީ، ފަ
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:ާދަޢުވާގެ ޚުލާޞ

ނިމިފައިވާގޮތް މައްސަލVTR/2015ަ/31ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު މިއީ، 

ހުޅުމާލެ/ ކޮށްދިނުން އެދި އިސްތިއުނާފުމައްސަލަމަތަކާއެއްގޮތް ނުވާކަމަށްބުނެ އެ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަ

ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން ބެލެވިފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެކެވެ.ސަޢީދުގެ هللا ޚައިރާތު ޢަބްދު 

އެވެ.ފަރާތަކީ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސްރައްދުވާ އިސްތިއުނާފު މިޤަޟިއްޔާގައި 

 :ްފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައ

މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގެ VTR/2015/31ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު - 01

ސަޢީދު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ هللا ހުޅުމާލެ، ޚައިރާތު ޢަބްދު ،ރިޕޯޓަށް ބެލިއިރު، އެމައްސަލައަކީ

ވަޒީފާ އިޢާދަކުރުމުގައި ދޭންޖެހޭ ފައިސާއާއި، ލީގަލް އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމަށް އިޢާދަކޮށްފައިވަނިކޮށް،

އަށް 2015މެއި 4އިން 2015މާރިޗު 16ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރުމުގައި ދޭންޖެހޭ ފައިސާނުދީ 

ގައި ވަޒީފާއިން 2015މާރިޗު 16ޢާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީއާއި އަހަރީ ޗުއްޓީގައި ހުއްޓައި 

ކުރުމުގެ ސަބަބުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށްބުނެ، ވަޒީފާ އިޢާދަ

ނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  މުސްކުޅިކޮށް ވަކިކޮށްފައިވަނީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް ކަ

ނޑުކޮށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއާއި، މަހުންމަހަށް މުޅި އުމުރަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ  މުސްކުޅިކުރުމުން ގަ

ނޑައަޅައި، މައްސަލައާ ގުޅިގެން ލީގަލް ކޮންސަލްޓޭޝަން ފީގެ ގޮތުގައި ހިނގާދިޔަ ލިބިދޭ  ންޖެހޭކަމަށް ކަ

ސަޢީދުގެ ފަރާތުން هللا ޚަރަދު ހޯދުމަށް އެދި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މައްޗަށް ރައްދުވާގޮތަށް ޢަބްދު 

މައްސަލައެއްކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، ހުށަހެޅި

"ދެންފަހެ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމަވާފައިވަނީ މައްސަލާގައި ވައެ

ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވިފަރާތުން ހުށަހެޅި ލިޔުންތަކާއި، މައްސަލަ ބެލި މަޖިލީހުގައި ފާހަގަކުރި 

ގައި 2014އޭޕްރީލް 3ސަޢީދު، هللا ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކުރިއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ޢަބްދު 

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ލީގަލް އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމަށް ވަޒީފާ އިޢާދަކޮށްފައިވަނިކޮށް، ވަޒީފާ 

މާރިޗު 16އިޢާދަކުރުމުގައި ދޭންޖެހޭ ފައިސާއާއި، ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރުމުގައި ދޭންޖެހޭ ފައިސާނުދީ 

މާރިޗު 16ޗުއްޓީގައި ހުއްޓައި،  އަށް ޢާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީއާއި އަހަރ2015ީމެއި 4އިން 2015

ގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށްބުނެ، ވަޒީފާ އިޢާދަކުރުމުގެ ސަބަބުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ 2015
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ހޯދުމަށާއި، ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ވަކިކޮށްފައިވަނީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް 

ނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، މުސްކުޅި  ނޑުކޮށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއާއި، މަހުންމަހަށް މުޅި އުމުރަށް ކަ ކުރުމުން ގަ

ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ލިބިދޭންޖެހޭކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، މައްސަލައާ ގުޅިގެން ލީގަލް 

هللا ކޮންސަލްޓޭޝަން ފީގެ ގޮތުގައި ހިނގާދިޔަ ޚަރަދު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހެޅި މި މައްސަލާގައި، ޢަބްދު 

16ގެ ވަޒީފާ އިޢާދަކުރުމާއި ގުޅިގެން ދޭންޖެހޭ ފައިސާއެއް އޮތްނަމަ އޭނާއަށް ދީފައިވާނެކަމަށާއި، ސަޢީދު 

ގައި އޭނާ އަދާކުރަމުން ދިޔަ ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ވަކިކޮށްފައިވަނީ، ވަޒީފާއިން 2015މާރިޗު 

2015މާރިޗު 10ސަޢީދު هللا ބްދުމުސްކުޅިކޮށްދެއްވައި ލިބިދޭންޖެހޭ ޢިނާޔަތްތައް ލިބިދެއްވުމަށް އެދި ޢަ 

ގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާތީ، ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރުމަށް 

މާއްދާގެ (ށ) އާއި (އ) އަދި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ވަނަ 15އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ޤަވާޢިދުގެ 

ނޑައަޅާފައިވާ އިޖުރާޢާތުތަކާ ޢަމަލުކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ  ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުގައި ކަ

ސަޢީދު ހުރީ هللا ގައި ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ވަކިކުރިއިރު ޢަބްދ2015ުމާރިޗު 16އެއްގޮތަށްކަމަށާއި، 

އޭނާއަށް ޙައްޤުވާ ޗުއްޓީއެއްގައި ނޫންކަމަށް ބުނެ މައްސަލަ ރައްދުވިފަރާތުން އެކަންކަން 

ސަޢީދަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާއެއް هللا ވަޒީފާ އިޢާދަކުރުމުގެ ސަބަބުން ޢަބްދު ، ސާބިތުކޮށްދީފައިވާތީ

ޗުއްޓީއެއް ބޭނުންކުރަމުން ދަނިކޮށް އޮތްކަމަށާއި، ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ވަކިކޮށްފައިވަނީ ޙައްޤުވާ 

ފަށްކަމަށް ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ވަކިކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކާ ޚިލާ 

ނޑައަޅައި  ނޑައަޅާނެ ތަނެއް ނެތްކަމަށް މައްސަލަ ބެލި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ކަ ކަ

މިފަދައިންނެވެ.މިމައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ."

މައްސަލަ ނިމިފައިވާގޮތް VTR/2015/31ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު - 02

ގޮތް ނުވާކަމަށްބުނެ އެޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފުކޮށްދިނުން އެދި ހުޅުމާލެ/ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކާ އެއް

(ހަތަރެއް) ނުކުތާއެއް ހުށަހަޅާ  އެނުކުތާތަކާމެދު ހައިކޯޓުގެ 04ސަޢީދުގެ ފަރާތުން هللا ޚައިރާތު ޢަބްދު

ހަކަދައްކާފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ހުށަހެޅި:ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވާ 

 ީމިމައްސަލަ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ބަލާފައިވަނީ ޤާނޫނު ، ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކ

ދިވެހި ސިވިލިސް ސަރވިސް 5/2007ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު 2008/8ނަންބަރު 

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނާއި އަދި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ 2008/8ޤާނޫނާއި ޤާނޫނު 

ގައި ދެކޭކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފަށް ކަމު 
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 ،ީވަޒީފާއާ ދެއްވި ޗިޓްގެ ދަށުން ވަޒީފާ އިޔާދަ ކުރުމާއި ގުޅިގެން ދެވަނަ ނުކުތާއަކ

އަހަރު ދުވަހުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ޢިނާޔަތުގެ ފައިސާ 5އަހަރުގެ އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ފައިސާއާއި 5ދޭންޖެހޭ 

ކޮށްފައިވަނީ ރަނގަޅަށްކަމަށް ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ނުދީ ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ވަކި

ވަނަ މާއްދާއާއި 47ވަނަ މާއްދާާއއި 39ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 2008/8ބަލާފައިވަނީ  ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާއާއި ޚިލާފަށް ކަމުގައި 26ވަނަ މާއްދާއާއި 24އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ޤަވާޢިދުގެ 

މަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.ދެކޭކަ

 ،ީ2011ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު ތިންވަނަ ނުކުތާއަކ/HC-A/250

އަމުރުގެ ދަށުން VTR/2011/72ޤަޟިއްޔާގައި ތާއީދުކޮށްފައިވާ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ، ދޭންޖެހޭ ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިފައިނުވާތީއާއި

2013/SC-A/4 ު2011ޤަޟިއްޔާގައި ތާއީދުކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރ/HC-A/250

ޤަޟިއްޔާގައި ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމުގެ ދަށުން ދޭންޖެހޭ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެކޭޖް ލިބިފައިނުވާތީ، 

ތައް ހޯދުމަށް ޚަރަދުވެފައިވާ ފައިސާއަކީ، (ލީގަލް ކޮންސަލްޓޭޝަން މިމައްސަލާގައި ގެއްލިފައިވާ ޙައްޤު

ފީއަކީ) ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ސީދާ އިހުމާލުން ޚަރަދުވެފައިވާ ފައިސާއަކަށްވާއިރު، މިފައިސާއަކީ، ނަގައިދެވޭނެ 

މާއްދާއާއި، ވަނަ 8ފައިސާއެއް ނޫންކަމަށް ބަލާފައިވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމުހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އިައ 43ވަނަ މާއްދާއާއި، 42ވަނަ މާއްދާއާއި، 20ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި، 17

ވަނަ މާއްދާއާއި ޚިލާފަށް ކަމުގައި ދެކޭކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.65

 ،ީވަނީ ސަޢީދު އެދިފައި هللا އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންސްގައި ޢަބްދުހަތަރުވަނަ ނުކުތާއަކ

މައްސަލާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު VTR/2011/72ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނަންބަރު 

2011/HC-A/250 ު2013މައްސަލައާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ނަންބަރ/SC-A/4

ސަޢީދު هللا ތުގެމަތިން ޢަބްދު ސަޢީދު އެދިފައިވާ ގޮ هللا މައްސަލައަށް ޢަމަލުކޮށްދެއްވުމަށް ކަމަށްވާއިރު، ޢަބްދު

ރިޓަޔަރ ކުރުމަށް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ޚިޔާލުތަފާތުވުމެއް އުޅޭކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުމާއި 

12ގައި ސިވިލްކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށްފަހު 2015މާރޗް 11ގުޅިގެން ޙުކުމްތަންފީޒް ކުރުމުގެ މައްސަލަ 

2015މާރޗް 16ގެ ސިޓީ ބާޠިލްކޮށްފައިވާއިރު 2015މާރޗ10ްގެ ސިޓީގެ ދަށުން 2015މާރޗް 

ގެ ސިޓީގެ ދަށުން ކަމުގައި ބުނެފައިވަނީ 2015މާރޗް 10ޔަރ ކޮށްފައިވަނީ ސަޢީދު ރިޓަ هللا ގައި ޢަބްދު 

ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.އެއްވެސް ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމައެއްނެތި ކަމުގައި ދެކޭ
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ވާގޮތް އިނިމިފަމައްސަލަ VTR/2015/31ނަންބަރު ގެވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް - 03

ހުޅުމާލެ/ ޔާ އިސްތިއުނާފުކޮށްދިނުން އެދިޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކާ އެއްގޮތް ނުވާކަމަށްބުނެ އެޤަޟިއް

ތަކާއި އެނުކުތާ، ނުކުތާތަކަށާއިއިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުން ސަޢީދުގެ هللا ޚައިރާތު ޢަބްދު

ގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި، މައްސަލައާއި ގުޅި 

ގުޅުންހުރި ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ންބަރު ނަ އިސްތިއުނާފުކުރެވިފައިމިވާ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ (ހ) ފުރަތަމަކަމަކީ،

31/VTR/2015 ުސަޢީދުގެ ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ هللا މައްސަލައަށް ބަލާއިރު، އެމައްސަލައިގައި ޢަބްދ

ގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ލީގަލް 2014އޭޕްރީލް 3ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި ޝަކުވާއަކީ، 

ނިކޮށް، ވަޒީފާ އިޢާދަކުރުމުގައި ދޭންޖެހޭ ސަޢީދުގެ ވަޒީފާ އިޢާދަކޮށްފައިވަهللا އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމަށް ޢަބްދު 

މެއި 4އިން 2015މާރިޗު 16ފައިސާއާއި، ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރުމުގައި ދޭންޖެހޭ ފައިސާނުދީ 

ގައި ވަޒީފާއިން 2015މާރިޗު 16އަށް ޢާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީއާއި އަހަރީ ޗުއްޓީގައި ހުއްޓައި، 2015

ފާ އިޢާދަކުރުމުގެ ސަބަބުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށްބުނެ، ވަޒީ

ނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  މުސްކުޅިކޮށް ވަކިކޮށްފައިވަނީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް ކަ

ނޑުކޮށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއާއި، މަހުންމަހަށް މުޅި އުމުރަށް ލިބެންޖެހޭ ފައި  ސާ މުސްކުޅިކުރުމުން ގަ

ނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، މައްސަލައާ ގުޅިގެން ލީގަލް ކޮންސަލްޓޭޝަން ފީގެ ގޮތުގައި  ލިބިދޭންޖެހޭކަމަށް ކަ

ހިނގާދިޔަ ޚަރަދު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހެޅި މައްސަލައެއްކަން އެނގެން އޮންނަކަމެވެ.

ޅި ސަޢީދުގެ ފަރާތުން ހުށަހެ هللا މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން ޢަބްދު (ށ) ދެވަނަކަމަކީ، 

ސަޢީދުގެ ފަރާތުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ރައްދުވާގޮތަށް هللا ޝަކުވާއަށް ބަލާއިރު، ޢަބްދު

ނޑު ދެ ޝަކުވާކަމާއި އޭގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ޝަކުވާއަކީ ސަޢީދު هللا ޢަބްދު ހުށަހަޅާފައިވަނީ މައިގަ

ވަޒީފާ އިޢާދަކުރުމުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ވަޒީފާ އިޢާދަކުރި އިރު ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ދީފައިނުވާތީ 

ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ އާއި ރިޓަޔަރމަންޓް ފައިސާ ހޯދުންކަން އެނގެން އޮންނައިރު، މި ޝަކުވާ 

ބިނާކޮށްފައިވާ އަސާސްގެ މައްޗަށް މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން ދެފަރާތުންމެ ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް ބެލުމުން 

ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމުގައި، HC-A/250/2011ބަރު އެނގެން އޮންނަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަން

އަހަރުވުމުން ލިބޭ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެކޭޖް 55ސަޢީދު އެދިފައިވާ ފަދައިން هللا އެމައްސަލައިގައި ޢަބްދު

ސަޢީދަށް ނުލިބި هللا ދިނުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްފައިވާއިރު، އެޕެކޭޖް ޢަބްދު

ސަޢީދުއަށް ވަޒީފާ އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރިއިރު ލިބެންޖެހޭކަމަށް ބުނާ هللا ޢަބްދުއޮތް އޮތުމުގެ މައްޗަށާއި
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ފައިސާ ނުދޭކަމަށް ބުނެ އެސަބަބުގެ މައްޗަށްކަން އެނގެން އޮތްއިރު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ 

SC-A/04/2013ކޯޓުގެ ނަންބަރު އިޝާރާތްކުރެވުނު އެ ޙުކުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް

ސަޢީދު هللا ސަޢީދު އާއި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާއި ދެމެދު ވާހަކަ ދެކެވި ޢަބްދުهللا މުން ޢަބްދުތާއީދުކުރު

ގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ 2014އެޕްރީލް 03ސަޢީދަށް هللا ރިޓަޔަރ ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ޢަބްދު

އްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ލިބިގެންފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، މިހެންކަމުން ދިވެހިރާ

ސަޢީދަށް ލިބެން އޮތް هللا ޤަޟިއްޔާގައި ކޮށްފައިވާ ޙުކުމުގެ ދަށުން ޢަބްދHC-A/250ު/2011ނަންބަރު 

ސަޢީދު ދޫކޮށްލުމަށްފަހު އައު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އިލެކްޝަންސް هللا ރިޓަޔަރމެންޓްގެ މަންފާ ޢަބްދު

ނގެން އޮތުމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު ކަން އެއެކު ވަޒީފާގައި ކުރިއަށްދިޔައީކޮމިޝަނާއި

2011/HC-A/250 ުނޑައަޅައިފައިވާ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެކޭޖްގެ މަންފާ ޢަބްދ هللا ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމުގައި ކަ

،ސަޢީދަށް ލިބިދޭންޖެހޭނެކަމުގައި ބެލެވެން ނެތްކަމާއި

މިޝަންގެ ވަޒީފާއަށް ސަޢީދު އަނބުރާ އިލެކްޝަންސް ކޮهللا ގައި ޢަބްދ2014ުޕްރީލް އ03ޭ

އިޢާދަކުރެވުނުއިރު އެހާތަނަށް ދޭންޖެހޭ އެންމެހައި ފައިސާ ދީފައިވާނޭކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން 

2އިން ފެށިގެން 2012މެއި 25ބުނާކަމާއި އަދި މިގޮތުން ވަޒީފާ އިއާދަކުރި ދުވަސްތަކުގެ ތެރެއިން 

هللا ންސްތަކަށްވީ ފައިސާ ލިބިފައިވާކަމަށް ޢަބްދު އަށް ދޭންޖެހޭ މުސާރައާއި އެލަވަ 2014އޭޕްރީލް 

ސަޢީދުގެ ފަރާތުންވެސް އެއްބަސްވާކަމާއި އެހެންނަމަވެސް ވަޒީފާ އަނބުރާ އިޢާދަކުރިއިރު ނުލިބޭ 

މެއި 24އިން ފެށިގެން 2008ސެޕްޓެމްބަރ 25ސަޢީދުގެ ފަރާތުން ބުނަނީ هللا ފައިސާކަމަށް ޢަބްދު

ސަޢީދު އަމިއްލަ هللا ޢަބްދުމިދުވަސްތަކަކީ ، ކަން އެނގެން އޮންނައިރުއަށްވާ ދުވަސްތަކުގެ ފައިސ2012ާ

ގޮތުން ހޯދި ކޯހެއްގައި ކިޔެވުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ޕޭ ލީވް އެއްގެ ދަށުން ހުރި 

ސަޢީދުއާއި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންއާއި މެދު ވެފައިވާ هللا އެދުވަސްވަރު ޢަބްދު ދުވަސްވަރެއްކަމަށާއި،

ސަޢީދަށް މުސާރައާއި އެއްވަރުގެ އެލަވަންސެއް ލިބެމުންދިޔަކަމަށާއި هللا ށުން ޢަބްދު އިގުރާރުގެ ދަ

ނޑާލެވުނީ ޢަބްދު  ސަޢީދުގެ ކުޅަ އަމަލެއްގެ ސަބަބުން ޕޭލީވް އިޤުރާރާއި هللا އެލަވަންސް މެދުކަ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ފައިސާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ބުނާއިރު،ޚިލާފުވުމުން 

ފައިސާއެއް ދޭންޖެހޭ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ސަޢީދަށްهللا ނުދޭކަމަށް އެބުނާ މުއްދަތުގައި ޢަބްދު

ސަޢީދަށް ބުނެދެވިފައިނުވާކަން އެނގެން هللا ޢަބްދުސަބަބެއް އޮތްކަމަށް ބެލެވޭފަދަ ޙުއްޖަތްތަކެއް 

އޮންނަކަމެވެ.
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ސަޢީދުގެ هللا ރައްދުވާގޮތަށް ޢަބްދުއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މައްޗަށް (ނ) ތިންވަނަކަމަކީ، 

ސަޢީދު ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށްފައިވަނީ ޝަރުޢީ އަދި هللا ފަރާތުން ހުށަހެޅި ދެވަނަ ޝަކުވާއަކީ، ޢަބްދު 

ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ނޫންކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ޝަކުވާކަން އެނގެން އޮންނައިރު، 

ސަޢީދު އަދާކުރަމުންދިޔަ هللا ތަކުގެ މައްޗަށް ބެލުމުން، ޢަބްދުމިމައްސަލައިގައި ފެންނަން ހުރި ލިޔެކިޔުން

ސަޢީދުގެ ފަރާތުން هللا ގައި ޢަބްދ2015ުމާރިޗް 10ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށްދެއްވުން އެދި 

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވާފައިވާކަން އެނގެން އޮތް އިރު، އެސިޓީ ބާތިލުކުރުމަށް އެދި 

ދުގެ ފަރާތުން ސިޓީ ފޮނުވިކަމަށް ބުނިނަމަވެސް އެކަން ސާބިތުވާ މިންވަރުގެ ސަޢީهللا ފަހުން ޢަބްދު 

ސަޢީދުގެ ފަރާތުން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރުމަށް އެދި هللا ޙުއްޖަތްތަކެއް ފެންނަންނެތްކަމާއި، ޢަބްދު

މާރިޗް 16ވަނަ ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާކުރެވި 248ހުށަހެޅުމުން އެކަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ 

هللا ސަޢީދު ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ޢަބްދު هللا އިން ފެށިގެން ޢަބްދ2016ު

ސަޢީދު މުސްކުޅިކުރުމުގެ ޢިނާޔަތް ހިސާބުކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ދިވެހި ސިވިލް 

ބޭނުންވަނީ އޭނާއަށް މިހާރު ސަޢީދުهللا ސަރވިސްގެ ޤަވާޢިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޢަބްދު 

ލިބިފައިވާ ޕެންޝަން ދަމަހައްޓައްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ކޮމިޝަނަށް އަންގައިިދނުމަށް އެދިފައިވާއިރު 

ސަޢީދުގެ ފަރާތުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ޖަވާބެއް ދީފައިނުވާކަން هللا އެކަން ސާފުވާގޮތަށް ޢަބްދު 

ސަޢީދުގެ ފަރާތުން ސާފު ޖަވާބެއް ދީފައިނެތުމުން هللا އެނގެން އޮންނަކަމާއި، މިކަމުގައި ޢަބްދު

ސަޢީދަށް ޕެންޝަންގެ ގޮތުގައި ލިބެމުންދާ ފައިސާއަށް އުނިކަމެއް هللا ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވަނީ ޢަބްދު

ނާންނާނެ ގޮތުގެ މައްޗަށް ބަލައިގެންކަން އެނގެންއޮތުމުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ 

މުގައި ޢަމަލުކުރަން އޮންނަ އިޖުރާއާތުތަކާއި މުސްކުޅިކުރުމުގެ ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި މުސްކުޅިކުރު 

ސަޢީދު މުސްކުޅިކޮށް ވަޒީފާއިން هللا ޢަބްދު ، ޢަމަލުކުރަން އޮންނަ ގޮތިާއ ޚިލާފަށްކަމުގައި ނުބެލެވޭކަމާއި

ބުނާއިރު، ދުގެ ފަރާތުންސަޢީ هللا ނީ އޭނާއަށް ޙައްޤުވާ ޗުއްޓީއެއްގައި ހުއްޓާކަމަށް ޢަބްދު ވަކިކޮށްފައިވަ 

ގައި ޗުއްޓީ ދިނުމަށް އެދި ޗުއްޓީ 2015މެއި 4އިން ފެށިގެން 2015މާރިޗު 16ސަޢީދު هللا ޢަބްދު

ކަމާއި ފޯމުން އެނގެން އޮންނަގައި ކަން ހުށަހެޅިފައިވާ ޗުއްޓ2015ީމާރިޗު 15ފޯމް ހުށަހަޅާފައިވަނީ 

މާރިޗު 10ސަޢީދު هللا ހުއްދަ ދީފައިނުވަނީ ޢަބްދު މުން އެދުޗުއްޓީ އަށް ސަޢީދުގެ ފަރާތުންهللا އަދި ޢަބްދު

ސަޢީދު ވަޒީފާއިން هللا ށް އެދި ސިޓީ ފޮނުވުމުން ކަން އެނގެން އޮތުމުން ޢަބްދު ގައި މުސްކުޅިވުމަ 2015

هللا ޢަބްދުމީގެ އިތުރުން،ސަޢީދު ހުރީ ޗުއްޓީގައި ނޫންކަން އެނގޭކަމާއި هللا މުސްކުޅިކުރެވުނުއިރު ޢަބްދު 

ރި ޗުއްޓީގެ ފައިސާ އިލެކްޝަންސް ން މުސްކުޅިކޮށް ވަކިކުރުމަށްފަހު އޭނާގެ ބާކީހުސަޢީދު ވަޒީފާއި

ސަޢީދު هللا ސަޢީދަށް ދީފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، މިހެންކަމުން ޢަބްދު هللا ކޮމިޝަނުން ޢަބްދު 



HC-A/328/2015ޟިއްޔާ ނިމުުނ ގޮތުގެ ޚުލާޞާ ޤަ

3316471ފެކްސް:، 3325029ފޯން:، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެނަންބަރު ދޮރާށީ، 3ީތމުގޭ ހިނގުން، އާބުރުޒު ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް
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ނޫނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޢަމަލުކުރި ގޮތުގައި ޝަރުޢީ އަދި ޤާ ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރުމުގައި 

އުސޫލުތަކާއި ޚިލާފުވެފައިވާކަމުގައި ނުބެލެވޭކަމެވެ.

ވީމާ، އިސްވެދިޔަ ސަބަބުތްައ އެފަދައިން ހުރުމުން މިމައްސަލަބެލި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ 

ނޑިޔާރުންދެކެނީ، މައްސަލައިގައި VTR/2015/31ނަންބަރު ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ފަ

ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭފަދަ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ވިޔަސް މާފައިވާ ނިންމުމަށް އެޓްރައިބިއުނަލުން ނިން 

ސަބަބެއް ފެންނަންނެތްކަމުގައެވެ.

 :ްޙުކުމ

ވަޒީފާއާބެހޭ ،ދެންފަހެ، އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ކަންތައްތައް އެގޮތުގެ މަތިން ހުރުމުން

އިބިއުނަލުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން މައްސަލައިގައި އެޓްރVTR/2015ަ/31ނަންބަރު ޓްރައިބިއުނަލްގެ 

ސަޢީދުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށް هللا އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ޚައިރާތު/ ހުޅުމާލެ ޢަބްދު

ބިނާކޮށް އެނިންމުމަށް ބަދަލުގެންނަންޖެހޭ ފަދަ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ސަބަބެއް ވިޔަސް ފެންނަން 

ނޑިޔާރުންނަށް ނެތްކަމަށް މިމައްސަލަ ބެލުމުގައި  ބައިވެރިވި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަ

މައްސަލައިގައި VTR/2015/31ނަންބަރު އިއްތިފާޤުވެވިފައިވާތީ، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ 

ނޑައަޅަިއ  އެޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަށް ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭނެ ތަނެއް ނެތްކަމަށް ކަ

ޙުކުމްކޮށްފީމެވެ.އެގޮތުގެ މަތިން 


