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 ހައިކޯޓު  ގެ ދިވެހިރާއްޖޭ 
 ދިވެހިރާއްޖެ 

 

 ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތް 

 :ު2021  ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ/HC-A/137 
 :ްސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން   އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތ 
 :ްއަޙްމަދު / ކޮއެލު، ރ.މީދ   ޤުސްޙާއި  އިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތ 
 :ްވަޒީފާއާބެހޭ  މައްސަލައިގެ ބާވަތ 

 

 

 

 

 މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލިސް:
 މުޙައްމަދު ނިޔާޒް  ފަނޑިޔާރު
 މުޙައްމަދު ފައިޞަލްފަނޑިޔާރު 
 ޙުސައިން ޝަހީދު ފަނޑިޔާރު

 

 

 

 :ނިމުނު ތާރީޚް 
 3111 ރަމަޟާން 20
 3232މާރިޗް    22
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  ޤަޟިއްޔާ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ތާރީޚް:ހައިކޯޓުގައި 
 3113ރަމަޟާން  32
   3233އޭޕްރީލް  35

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 :އިސްތިއުނާފުކުރެވުނު މައްސަލަ 

  :ު79ނަންބަރ/VTR/2020 
  :ްވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްނިންމި ތަނ  
 :ްވަޒީފާއާބެހޭ ބާވަތ 
 :ް3232މެއި  07 ހުށަހެޅުނު ތާރީޚ  :ް3233ފެބްރުވަރީ  30 ނިމުނު ތާރީޚ 

 

 

 އިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތް  އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތް 
 އަޙްމަދު / ކޮއެލު، ރ.މީދ  އިސްޙާޤު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 

ޙުސައިން هللا އެޓަރނީ އޒ.އާޔަތުޤާނ ނީ ވަކީލު: ސީނިއަރ 
 )ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން(

ޙައްވާ ޝަފީޢާ ރިޟާ / ހ.ނ ކުރިކީލަ، އޒ. :ޤާނ ނީ ވަކީލު
 މާލެ

އެސޯސިއޭޓް ލީގަލް ކައުންސެލް އޒ.ފާޠިމަތު މީނާ ނަޞީރު 

 )ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން(

 

 

ވަނަ މާއްާދއަކީ މުވައްޒަުފން ވަޒީފާިއން ވަކިކުރުާމިއުގޭޅ  13)ދިވެހި ސިވިލް ސަރިވސްގެ ޤާނ ނު( ގެ  3223/5ޤާނ ނު ނަންބަރު  -ވަޒީފާާއބެހޭ  –މަދަނީ 
 ވަނަ މާއްާދގެ 322ގެ  3231 ސިވިލް ސަރވިްސގެ ަގވާިއދު   R-311/2014ގަާވއިދު ނަްނބަރު  –( ވަނަ ނަންބަރު 1މާްއދާެއވެ. އެާމއްާދގެ )ނ( ގެ )

 ރުން ފަރާތުން ެމުދވެރިުކރުވި ސަަބބަކާނުަލއި، ަވޒީފާ ދިން ފަރާުތގެ ަސބަބަާކހެދި ވަޒީާފއިން ވަކިކު ގެ މުަވއްޒަފު  –ވަނަ ނަންަބރު  6ރ( ގެ )
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ޙުސައިން އާއި ފަނޑިޔާރު  މުޙައްމަދު ފައިޞަލް މި ރައުޔަށް ފަނޑިޔާރު، ފަނޑިޔާރު މުޙައްމަދު ނިޔާޒްގެ ރައުޔު

  .ތާޢީދު ކުރެއެވެ ޝަހީދު

 

 މައްސަލައިގެ ތަޢާރަފު:

ނިންމަވާފައިވަނީ  މައްސަލަ އެޓްރައިބިއުނަލުން  VTR/2020/79ނަންބަރު  ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މިއީ،   .3

 ގެ ފަރާތުން އެމައްސަލަ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ބުނެ، ނ ނީ ހަމަތަކާއި ޚިލާފަށްކަމަށް ޝަރުޢީ އަދި ޤާ

 އެކެވެ. މިޤަޟިއްޔާގައި އިސްތިއުނާފު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމުން ބަލާފައިވާ ޤަޟިއްޔާ

" ނުވަތަ އަޙްމަދު އިސްޙާޤުމީގެ ފަހުން ") 1އަޙްމަދު  އިސްޙާޤު/  ރ.މީދ ، ކޮއެލުރައްދުވާ ފަރާތަކީ 

   އެވެ.( ބަޔާންކުރާ"އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތް" ކަމަށް މިރިޕޯޓުގައި 

 
 

   މައްސަލައިގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތް 

އިން ފެށިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައެންސް އެންޑް  3233އެޕްރީލް  32 އަޙްމަދު އިސްޙާޤު .3

 33އަދި  2ޢައްޔަންކުރެވުނެވެ.ޓެކްނޮލޮޖީގެ ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް 

ގައި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި  3233އޭޕްރީލް 

އަޙްމަދު ޕްރޮބޭޝަން މުއްދަތު ފުރިހަމަކޮށް އޭނާއަކީ ވަޒީފާއަށް ޤާބިލު  އިސްޙާޤުއަދި  3ސޮއިކޮށްފައިވެއެވެ.

 4އިމީ ކޮށްފައިވެއެވެ.ގައި ވަޒީފާއަށް ދާ 3233ޖުލައި  23މުވައްޒަފަކަށްވާތީ، 

 

                                                           

 1 032800A 
 ( ވަޒީފާ ދެއްވި ޗިޓް 3233އޭޕްރީލް  32) CSC/2019/00586(1)ސިވިލް ސަރވިސް ކޮިމޝަްނގެ ނަްނބަރު  2 
 ދިވެހި ިސވިލް ސަރވިްސގެ ާދއިމީ މުަވއްޒަފުްނގެ ަވޒީފާގެ އެްއބަްސވުން  3 
 ވަޒީފާގެ ޕްޮރބޭޝަްނަގއި ުމވައްޒަުފެގ ޤާބިލުކަން އަްނގާ ލިޔުން  4 
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އަޙްމަދު ހޮވުނު މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފަރާތެއް، އެމަޤާމަށް ކޮށްފައިވާ  އިސްޙާޤު .2

 3233އޭޕްރީލް  32ފޯމުގައި މާކުސް ދީފައިވާ ގޮތް އަލުން ރިވިއު ކޮށްދިނުމަށް އެދި  3 އޭ އިންޓިވިއުއާއި 

ގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިއެވެ. އަދި މިސިޓީއާއި ގުޅިގެން، އެފަރާތުގެ ސެޓްފިކެޓްތަކަށް 

ޓްމަންޓް ސެކްޝަނަށް ޙަވާލު ޗެކުކުރުމަށް އެކޮމިޝަނުގެ ރެކްރ ބަލައި މާރކްސް ދީފައިވަނީ އެންމެ ރަނގަޅަށްތޯ 

 5ކުރެވުނުވެ.

 
މިޝަކުވާ އާއި ގުޅިގެން ބެލުނު ބެލުމުން، ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދީފައިވާ މާރކްސް ރަނގަޅު ނ ންކަން  .1

ނގަޅަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ރަސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކުރި ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކުރެވޭކަމަށް 

ވެސް ޤު އަޙްމަދަށްވުރެ މަތިން ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މާރކްސް ލިބޭކަމަށް ނުމުން އިސްޙާ މާރކްސް ދި 

އަޙްމަދަށް ވުރެ މަތީން އެހެން ފަރާތަކަށް މާރކްސް ލިބޭތީ،  އިސްޙާޤުފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި  މިރިޕޯޓުގައި

ނަށް ހުށަހެޅުމަށް އެޖެންޑާކޮށްފައިވެއެވެ. މިޝަގައި ކޮ  3233ޖުލައި  2 އަޙްމަދު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް  އިސްޙާޤު

ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހެޅި ޝަކުވާއާ  ،ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި 3602އަދި ކޮމިޝަންގެ ނަންނަބަރު 

ލިބިފައިވާ ޕޮއިންޓަށްވުރެ އެހެން ކެންޑިޑޭޓަކަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓްގެ  އަޙްމަދަށް އިސްޙާޤުގުޅިގެން ބެލިބެލުމުން، 

އަޙްމަދު ވަޒީފާއަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ  އިސްޙާޤުއަދަދު އިތުރުވާކަމަށް ފެންނާތީ، 

ފް މިނިސްޓްރީ އޮ ޤާނ ނާއި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދާއި އުސ ލުތަކާ ޚިލާފަށްކަމަށްވާތީ، 

، ހަމަޖައްސާ އެ ކެންޑިޑޭޓްކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް 

ޤު އަޙްމަދު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ނިންމާ، އެކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޙާ މިހާރު ހަމަޖައްސާފައިވާ އިސް އެމަޤާމަށް

 6ށް އެންގިއެވެ.ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީއަ

                                                           

ަވއްޒަފަކު ިސވިލް ސަރވިސް ކޮިމޝަްނގެ މިިނސްޓްރީ އޮފް ކޮިމއުނިކޭަޝން، ަސއިްނސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮީޖގެ ޑިރެކްަޓރ ޖެެނރަލްގެ ަމޤާމަށް މ5ު  
 ހަމަެޖއްުސމާ ުގޅޭ ރިޕޯޓް 

 ސިޓީ  (3233އޮގަސްޓް  35) POD/474/2019/26-188ސިވިލް ސަރިވސް ކޮމިޝަްނގެ ނަްނބަރު  6 
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ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެ ޝަކުވާ އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުން  .5

ގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގަ  3233ސެޕްޓެންބަރު  5ނުވާތީ މައްސަލަ ބާޠިލްކޮށްދިނުމަށް 

 7އެދިފައިވެއެވެ.

 

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ  322ގެ  3231ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގެ ގައި،  3232ޖަނަވަރީ  22 .6

ވަނަ ނަންބަރަށް  1އްދާގެ )ނ( ގެ މާވަނަ  13އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނ ނުގެ  6

 8އަޙްމަދު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިއެވެ. އިސްޙާޤުހަވާލާދީ 

 
އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ޤާނ ނާއި ގަވާއިދާއި އި ގުޅިގެން، އަޙްމަދު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާ އިސްޙާޤު .3

އިން ވަކިކުރުމުގައި މައުޟ ޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން އަޙްމަދު ވަޒީފާ އިސްޙާޤުޚިލާފަށްކަމަށާއި، 

ރުމަކީ ބާޠިލް ވަކިކުރުމެއްކަމުގައި އަޙްމަދު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ ވަކިކު އިސްޙާޤުޤާއިމްކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި، 

ކަނޑައަޅާދިނުމަށާއި، އެވަޒީފާ އަނބުރާ އިޔާދަކޮށްދިނުމަށާއި، ޚިދުމަތް މެދުކެނޑިފައިވާ ދުވަސްތައް ޚިދުމަތުގެ 

ލިބިދިނުމަށް އެދި  ރާމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ގުނުމަށާއި، މިމުއްދަތުގައި ލިބިފައިވާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު އެކީ އެއްފަހަ

ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ  3232އޭޕްރީލް  33އަޙްމަދު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައްދުވާގޮތަށް  އިސްޙާޤު

  9ޓްރައިބިއުނަލްއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅިއެވެ.

  
 

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައުޟ ޢީ ޢަދަލުވެރިކަމާއި، އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން  އަޙްމަދު އިސްޙާޤު .0

އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނ ނާއި ޚިލާފަށްކަމަށް ކަނޑައަޅައި،  ، ތީޤާއިމްކުރެވިފައިނުވާ

އަޙްމަދު ވަޒީފާއިން  އިސްޙާޤު( ވަނަ ނަންބަރަށް ރިޢާޔަތްކޮށް 3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 33 އެޤާނ ނުގެ

                                                           

 ގައި ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަަނށް ޝަކުވާ ހުަށހެޅު ފަރާތުން ފޮުނވި ީއމެއިލް  3233ސެޕްޓެންބަރު  25 7 

 ވަޒީފާއިން ވަކިުކެރއްވިަކމުގެ ޗިޓް  (3232ފެބްުރވަރީ  23) CSC/2020/00228(2)ސިވިލް ސަރިވސް ކޮމިޝަްނގެ ނަްނބަރު  8 

 (3232/3135)އެންޓްރީ ަނންަބރު  ވަޒީފާާއބެހޭ ޓްރަިއިބއުނަލަށް ަމއްސަަލ ހުށަހަޅާ ފޯމް 9 
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އަޙްމަދު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިއިރު އަދާކުރި މަޤާމުގެ  އިސްޙާޤުށާއި، ވަކިވެފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައި ނުބެލުމަ

 އަޙްމަދުއަށް ދިނުމަށްއަންގާ  އިސްޙާޤު )ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  31މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކަށްވާ ފައިސާ 

ގެ ފަރާތުން މިކޯޓުގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންމިމައްސަލަ ނިންމިއެވެ. ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން 

   އުނާފުކުރެވިމިވަނީ މިމައްސަލައެވެ.އިސްތި

 
 

 މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން 

ގެ ރިޕޯޓަށް ގޮތު  ނިމުނު މައްސަލައިގެ މައްސަލަ  VTR/2020/79ނަންބަރު  ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ  .3

 ނިންމާފައިވަނީ؛ މައްސަލަބެލިއިރު، އެ 

ހުށަހެޅި ފަރާތް އިސްޙާޤު ައޙްމަދު )ކޮއެލު / ރ.މީދ ( )ދިެވހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ  މައްސަލަ، "ދެންފަހެ         
ގެ ފަރާުތްނ ( ގެ ފަރާތުންނާއި މައްސަލަ ރައްުދވި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނA032800ްކާޑު ނަންބަރު:

ކަށާއި ދީފައިވާ ބަޔާންތަަކށް ރިޢާޔަތްކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކަށާއި މަްއސަލައިގެ މަޖިލީހުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަ
ބެލިއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި އިސްހާޤް އަޙްމަދު މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސަިއންސް އެންޑް 
ޓެކްނޮލޮޖީގައި ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމުގައި ވަޒީފާއަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް، އިސްޙާޤް އަޙްމަދު ވަޒީފައަށް 

ވިލް ސަރިވސްގެ ޤާނ ނާއި، ގަވާއިދުގަިއ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއަށް ަޢއްޔަން ކުރުމަށް ހޮވިފައިވަނީ ސި
ހަމަޖެހިފައިވާގޮތާއި ޚިލާފަށްކަމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކުރި ތަޙްޤީޤަށް ސާބިތުވެފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް 

ވަނަ ނަންބަުރ  1އްދާގެ )ނ( ގެ ވަނަ މާ 13)ދިެވހި ސިވިލް ސަރވިސް ޤާނ ނު( ގެ  3223/5ޤާނ ނު ނަްނބަރު 
ވަނަ ނަންބަރަށް ޙަވާލާދީ  6ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ  322ގެ  3231އަދި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު 

ގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ، އިސްޙާޤް އަޙްމަދުއަކީ ވަޒީފާއިން  3232ޖަނަވަރީ  22އިސްޙާޤް އަޙްމަދު 
ނ ންކަމުގައި ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، އިސްޙާޤް އަޙްމަދު އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާ އަނބުރާ  ވަކިކުރެވިފައިވާ ފަރާތެއް

އިޢާދަކޮށްދިނުމަށާއި، ޚިދުމަތް މެދުކަނޑިފައިވާ ދުވަސްތައް ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ގުނުމަށާއި އަިދ 
ފައިވާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ެއކީ އެއްފަހަރާ ލިބިވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިހުރި މުްއދަތުގައި އިސްހާޤް އަޙްމަދަށް 

 ނަގައިދިނުމަށް އެިދ، އިސްހާޤް ައޙްމަދު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައްދުވާގޮތަށް ހުށަހެޅި މިަމއްސަލައިގައި،
މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީއަށް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް                

( ިއޢުލާނާ ގުޅިގެްނ 3233ފެބްރުއަރީ  32) 474/1/2019/2(IUL)މުވައްޒަފެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު 
ފޯމުަގއި މާރކްސް  3އެފަރާުތގެ އިންޓަވިއުއާއި އޭ  އެމަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ ދެވަނަައްށ ގޮސްފައިވާ ފަރާތުން

ދީފައިވާގޮތް އަލުން ރިވިއު ކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅި ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ެބިލ 



  HC-A/137/2021 ނިމުުނގޮތް  ޝަރީޢަތް 
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އްޔަނު އިސްހާޤް އަޙްމަދު ވަޒީފާއަށް އަބެލުމުން އެވަޒީފާއަށް ހޮވެންޖެހޭ ފަރާތަކީ އިސްޙާޤް އަޙްމަދު ނ ންކަމާއި، 
 3.3ކޮށްފައިވަނީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުސ ލުގެ 

ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށްކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާީތ، އިސްޙާޤް އަޙްމަދު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަީނ  3.1އަދި 
ވަނަ ނަންބަރަށް ރިޢާޔަތްކޮްށ  6ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ  322ގެ  3231ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު 

ވަނަ  1ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ  13)ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނ ނު( ގެ  3223/5ޤާނ ނު ނަްނބަރު 
  ނަންބަރުގެ ދަށުންކަމަށް ބުެނ މި މައްސަލަ ރައްދުވި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން

 މަވެސް،ޖަވާބުދާރީވެފައިވީނަ
އިސްޙާޤް އަޙްމަދު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފަިއވަނީ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަިކކުރުމުގައި ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ                

 (procedural fairness)އަދި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން  (substantive fairness)މައުޟ ޢީ ޢަދުލުވެރިކަން 
ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާތީ، އިސްހާޤް އަޙްމަދު ވަޒީފާއިްނ  ޤާއިމުކުރުމަށްފަހުގައިކަން ސިވިލް

)ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނ ނު( އާ ޚިލާފަށްކަމަށް  3220/3ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތި ޤާނ ނު ަނންބަރު 
 ކަނޑައަޅައި،
( ވަނަ ނަްނބަރަްށ 3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 33 )ވަޒީފާާއބެހޭ ާޤނ ނު( ގެ  3220/3ޤާނ ނު ނަންބަރު               

ރިޢާޔަތްކޮށް، މައްސަލަ ހުށަހެިޅ އިސްޙާޤް އަޙްމަދު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިއިރު އަދާކުރަމުންދިޔަ މަޤާމަށް އަނުބާރ 
ބެލުމަށާިއ، ރުޖ ޢަކުރުމަށާއި، އިސްހާޤް އަޙްމަދުއަކީ އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައި ނު

އިސްހާޤް އަޙްމަދު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން، އެފަރާތަށް އަލުން ވަޒީފާ ހަމަޖެހޭ ތާރީޚާހަމައަށް، 
 30އިސްހާޤް އަޙްމަދު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިއިރު އަދާކުރި މަޤާމުގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކަށްވާ ފައިސާ މިއަދު )

އަޙްމަދުއަށް އެކީ  )ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި އިސްހާޤް 31 ( އިން ެފށިެގނ3233ްފެބްރުވަރީ 
)ތިނެްއ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުަނލަށް ލިޔުުމްނ  2އެއްފަހަރާ ދިނުމަށްފަުހ އެކަން ހަމަޖެހޭތާ 

 ކޮށް މިމައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ."އެންގުމަށް، މައްސަލަ ރައްދުވި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންއަށް އަންގައި އަމުރު

 
 .ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓުން އެނގެން އޮވެއެވެ އެމައްސަލަމިފަދައިންކަން 

 
 

 :ށްފައިވާ މައިގަނޑު ސަބަބުތައް ރައިބިއުނަލުގެ ނިންމުން ބިނާކޮ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓް 
 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ނިންމުމަށް ވާސިލްވެފައިވަނީ އަންނަނިވި  އަޙްމަދު ޙާޤުސްއި .32

 ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބުރަވެކަން އެމައްސަލަ ބަލައި ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓުން އެނގެއެވެ. 

 އިސްޙާޤު ޝީޓުގައި  3މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައެންސް އެންޑް ެޓކްނޮލޮޖީއިން ތައްޔާރުކުރި އޭ -32.3

އިންސައްތަ މާރކްސް ލިބިގެން އެއްވަނައަށް ގޮސްފައިވީނަމަވެސް، އެމަޤާމަށް  30.12އަޙުމަދަށް ޖުމްލަ 
ދީފައިވާ ގޮތް އަލުން ބަލައިދިނުމަްށ  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް މާރކްސް ،އެހެން ފަރާތަުކން ކުރިމަތިލި



  HC-A/137/2021 ނިމުުނގޮތް  ޝަރީޢަތް 
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އެދި ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުން، އެޝަކުވާ ބެލިއިރު، ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް މާރކްސް 
އަޙްމަދު  ޙާޤުވާތީ، ެއބަޔަށް މާރކްސް ދިނުމުން އެއްވަނައަށް ގޮސްފައިަވނީ އެފަރާތުންކަްނ، އަދި އިސްނުދެވި

ނައަށްކަން. ނަމަވެސް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެމައްސަލަ އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދަން ގޮސްފައިވަނީ ތިންވަ
 10ބޭނުންނުާވތީ، މައްސަލަ ބާިޠލްކޮށްދިނުމަށް އެދިފައިވާކަން.

 

 އިސްޙާޤު ގައި  3233ޖުލައި  23އަޙްމަދަކީ މަސައްކަތަށް ޤާބިލު ފަރާތެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅައި،  އިސްޙާޤު  -32.3

އަޙްމަދަކީ އެމަޤާމުގެ މަސްއ ލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް  އިސްޙާޤުގެ ވަޒީފާ ދާއިމީކޮށްފައި އޮތުމުން، އަޙްމަދު
 11އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ ުހނަރާއި ސިފަތައް ހުރި މަޤާމަށް ޤާބިލުަފރާތެއްކަން އެނގެން އޮތުން.

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް ގައި ހުށަހެޅި ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެން  3233އޭޕްރީލް  32 -32.2
އަޙްމަދު އައްޔަނު ކުރުމުގައި  އިސްޙާޤުމަޤާމަށް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ކޯޕަރޭޓް އެފެއާރސް ޑިރެކްޓަރު 

ޝަކުވާ ހުށަހެިޅ ފަރާތުން ، ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ތަހްޤީޤުކޮށް
ގައި އަނބުރާގެންޮގސްފައިވަނިކޮށް، ކޮމިޝަނުން ކުރި ތަޙްޤީޤުގެ  3233ސެޕްޓެންބަރު  5ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާ 

ގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް  3232ޖަނަވަރީ  22އަޙްމަދު  އިސްޙާޤުމައްޗަށް ބިނާކޮށް އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން 
އަޙްމަދު ވަޒީފާއިން  އިސްޙާޤުށް ބުރެވެވޭތީ، ނަގާފައިވާ މުއްދަތަކީ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްކަމަ

 12ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ރ ހާ ޚިލާފަށްކަމަށް ދެކޭކަން. 12އަސާސީގެ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ ޤާނ ނު
 

އަޚްލާޤު އެކަށީގެންނުވެގެން ނ ންކަން އަދި  ގެއަޙްމަދު އިސްޙާޤު އަޙްމަދު ވަޒިފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ  އިސްޙާޤު  -32.1
އަޙްމަދުގެ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ވެސް އޮވެގެން ނ ންކަން އެނގެން އޮތުމުން،  އިސްޙާޤުދާކުރުމުގައި ވަޒީފާ އަ
)ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނ ނު( ހުްއދަކުރާފަދަ  3220/3އަޙްމަދު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ޤާނ ނު ަނންބަރު  އިސްޙާޤު

އަޙްމަދު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި  އިސްޙާޤުން، އެކަށީގެންވާ ސަބަބެްއ އޮވެގެންަކމަށް  ބުރަވެެވން ެނތުމު
 13ވެވެން ނެުތން.ޤާއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް ބުރަ (substantive fairness)މައުޟ ޢީ ޢަދުލުވެރިކަން 

 

 (procedural fairness)ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން  -32.5
އަޙްމަދު ވަޒީފާއިން  އިސްޙާޤުހުށަހަާޅފައިނެތުމުން،  ތުކޮށްިދނުމަށް އެއްވެސް ހެއްކެއްޤާއިމުކޮށްފައިވާކަން ސާބި

އެއްވެސް މިންވަރަކަށް  (procedural fairness)ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން 
 14ޤާއިމުކޮށްފައިނުވާކަން.

                                                           

 ވަނަ ނުކުތާ. 5.5މަްއސަލަ ނިމުުނ ގޮތުގެ ރިޕޯުޓގެ  VTR/2020/79ވަޒީފާާއބެހޭ ޓްރަިއބިުއނަލްގެ ނަްނަބރު  10 
 ވަނަ ނުކުތާ 5.6ބުނުވެނު ރިޕޯުޓގެ  11 
 ވަނަ ނުކުތާ 6.3ބުނެވުނު ރިޕޯުޓގެ  12 
 ވަނަ ނުކުތާ 3.3ބުނެވުނު ރިޕޯުޓގެ  13 

 ވަނަ ނުކުތާ  33ބުނެވުނު ރިޕޯޓުގެ  14 



  HC-A/137/2021 ނިމުުނގޮތް  ޝަރީޢަތް 
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 އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާ:  

ނ ނީ ނިންމަވާފައިވަނީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާ  މައްސަލަ VTR/2020/79ނަންބަރު  ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ  .33

 އިއާގައިވާ ނުކުތާ ހުށަހަޅާ އެނުކުތާތިރީގެ ފަރާތުން ސިވިލް ސާރވިސް ކޮމިޝަން، ބުނެހަމަތަކާއި ޚިލާފަށްކަމަށް 

ގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ގައި ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ. މި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ބެހޭގޮތުން

 : އަކީ ނުކުތާ

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ދާއިމީ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެ ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި ދިވެހި  – 33.3

ވަނަ ނަންބަރުގައ، "އެ މުވައްޒަފަކަށް  1ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ  13ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނ ނުގެ 

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނ ނާއި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާ ލިބިފައިވަނީ ވަޒީފާ ދިނުމުގައި 

މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއަށް އައްޔަނުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށްކަން ސިވިލް ގަވާއިދުގައި 

ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކުރި ތަހްޤީޤަށް ސާބިތުވުން" މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އެ 

ގެ އެއްވެސް ކޯޓަކުން ބާޠިލްކޮށްފައިވާ މާއްދާއެއް ކަމުގައިނުވާއިރު، މާއްދާއަކީ މިހާތަނަށް ދިވެހިރާއްޖޭ

 ގެ އަދި އެމާއްދާގައިވާ ޙާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މުވައްޒަފެއް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ އެމުވައްޒަފު 

އަމަލެއް ހިނގާފައި ވޭތޯ  މުކޮށް އަމަލުކުރާ ގޮތާއި ޚިލާފުފަރާތުން އެއްވެސް ނުފ ޒެއް ނުވަތަ އާން 

ޤު އަޙްމަދު ވަޒީފާއިން ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާއިރު، އިސްޙާ  ފަހު ކަމަށްނުވަތަ ނ ންތޯ ކަށަވަރު ކުރުމަށް 

ވަކިކޮށްފައިވަނީ މައުޟ ޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމްނުކޮށްކަމުގައި، 

މައްސަލައިގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ،  VTR/2020/79ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު 

ވަނަ ނަންބަރާއި ޚިލާފަށް،  1ގެ )ނ( ގެ ވަނަ މާއްދާ  13ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނ ނުގެ 

މިމައްސަލައިގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކާއި ފާހަގަކޮށްފައިވާ 

ށް ފުރިހަމައަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަކާނުލައިކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަ 

 ނުކުތާއެވެ.



  HC-A/137/2021 ނިމުުނގޮތް  ޝަރީޢަތް 
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 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކަތައް 

އިސްތިއުނާފުކުރާ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާގެ ތަފްސީލްގައި   .33

ނީ މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން އައްޔަނުކުރުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަ

ން ޢާންމުކޮށްފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ނު ވަނީ ޤާނ ނާއި ގަވާއިދާއި ކޮމިޝަމުވައްޒަފުން އައްޔަނުކޮށްފައި 

ފަށްކަމަށް ކޮމިޝަނަށް އާ ޚިލާ  3230ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞ ލުތައް 

ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ އެމައްސަލައެއް ހިނގާދިޔަ ގޮތް ތަހުޤީޤު ކުރުމުގެ މަސްއ ލު އޮފީހުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނަށް 

މުވައްޒަފެއް ނެގުމަށް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މަރުހަލާތައް އެކޮމިޝަނުން އަލުން ބަލައި، އެކަމަކީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ 

އާއި އެއްގޮތަށް  3230ން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞ ލުތައް ވަޒީފާތަކަށް މީހު

 ކޮށްފައިވާކަމެއްކަން ކަށަވަރުކުރާކަމަށެވެ. 

 
 

ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ޑިރެކްޓަރު ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް އެ .32

ޤާނ ނާއި ގަވާއިދާއި މުވައްޒަފުން އައްޔަންކުރުމުގެ އުޞ ލާއި ޚިލާފަށް  މުވައްޒަފެއް އައްޔަން ކުރުމުގައި

މުވައްޒަފަކު އައްޔަންކޮށްފައިވާކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެން އެމިނިސްޓްރީން އެމަޤާމަށް 

ލައާ ގުޅޭ ރިޕޯޓެއް މުވައްޒަފެއް އައްޔަނުކުރުމުގައި ކަންހިނގާފައިވާގޮތް ކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް މައްސަ

ގެ  3231އަދި މިރިޕޯޓުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދު  އެކުލަވާލަފައިވާކަމަށެވެ.

އަޙްމަދަށް ވުރެ މަތިން އެހެން ފަރާތަކަށް  އިސްޙާޤުވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން،  6ވަނަ މައްދާގެ )ރ( ގެ  322

އަޙްމަދަށް ވަޒީފާ ދެވިފައިވަނީ ޤާނ ނާ  އިސްޙާޤު މުން މާރކްސް ލިބޭތީ، ޝީޓް ރިވިއުކުރު 3ދެވަނަ ފަހަރަށް އޭ 

 އަޙްމަދު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވާކަމަށެވެ. އިސްޙާޤުގަވާއިދާއި، އުސ ލުތަކާއި ޚިލާފަށްކަމުގައި ވާތީ، 

 
 



  HC-A/137/2021 ނިމުުނގޮތް  ޝަރީޢަތް 
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ދާއިމީ  ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ ވަނަ މާއްދާގައި ސިވިލް 13ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ޤާނ ނުގެ  .31

ވަނަ ނަންބަރުގައި  1މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނޭ ސަބަބުތަކެއް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު އެމާއްދާގެ )ނ( ގެ 

ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އެ މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާލިބިފައިވަނީ ވަޒީފާދިނުމުގައި ޤާނ ނާއި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް 

ޝަނުން ކޮމިސަރވިސް  ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތާއި ޚިލާފަށް ކަމަށް ސިވިލް ޤާވާއިދުގައި މުވައްޒަފުން އައްޔަން 

ސަރވިސްގައި  މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސިވިލް މިފަދައިންކަމަށެވެ. ކުރި ތަޙްޤީގަށް ސާބިތުވުން

މުވައްޒަފަކު ދިވެހި ސިވިލް މަސައްކަތްކުރާ ދާއިމީ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެ ސަބަބަށް ބަލާއިރު އެ 

ސަރވިސްގެ ވަޒީފާދެވިފައިވަނީ ނުވަތަ ލިބިފައިވަނީ ވަޒީފާދިނުމުގައި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ޤާނ ނާ 

އި ޚިލާފަށް ނަމަ މަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތާމުވައްޒަފުން އައްޔަންކުރު ދަށުން ހެދިފައިވާ ޤަވާއިދުގައި އެޤާނ ނުގެ

  ވާކަމަށެވެ.ންމިޝަނަށް ލިބިގެ ސަރވިސް ކޮ ވަކިކުރުމުގެ ބާރު ސިވިލްއެމުވައްޒަފެއް ވަޒީފާއިން 

 
 

މުއްދަތަށް ނުވަތަ އެފަރާތަށް  ގައި އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާގައި ހޭދަކޮށްފައިވާ މި މާއްދާއަށް ޢަމަލުކުރުމުއަދި   .35

ފަށް ލިބިފައިވަނީ ސަރވިސްގެ ޤަނ ނާއި އެ ޤާނ ނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ޤަވާއިދާ ޚިލާ  އެވަޒީފާއެއް ސިވިލް

ކޮންފަރާތެއްގެ އިހްމާލުންތޯ ނުވަތަ އެ ވަޒީފާ އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބުމުގައި އެ މުވައްޒަފެއްގެ ފަރާތުން 

އޮޅުވާލުންތަކެއް ނުވަތަ މަކަރާއި ހީލަތް ހަދާފައިވޭތޯ އެކަހަލަ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވޭތޯ ސިވިލް 

ށް ސިވިލް ސަރވިސް ޤާނ ނުގަވެސް އަދި އެ ޤާނ ނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ކަމަ ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ބަލަންޖެހޭނެ

މި މާއްދާގެ ދަށުން މުވައްޒަފަކު  ކަނޑައެޅިބަޔާންވެގެން ނުވާކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން، ޤާވާއިދެއްގައިވެސް

  ކަންތައްތަކައް ރިއާޔަތްކުރަން ނުޖެހޭނެކަމަށެވެ.ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ ހާލަތުގައި މި

 
ނިންމެވުމުގެ  މައްސަލައިގެ VTR/2020/79 ގެ ނަންބަރުއިބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަޒީފާއާސް ނަމަވެ .36

 ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެއް މަޤާމަކަށް ދެ ފަރާތެއް އައްޔަންކުރުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ނަތީއްޖާއަކަށްވަނީ 



  HC-A/137/2021 ނިމުުނގޮތް  ޝަރީޢަތް 
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 1ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ  13ސިވިލް ސަރވިސް ޤާނ ނުގެ އަދި  ކޮމިޝަނުގެ މައްޗަށް މަޖުބ ރުވުންކަމަށެވެ.

ވަނަ ނަންބަރުގަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢިބާރާތެއް އެ ނ ން ގޮތެއްގައި މާނަކުރުމަކީ މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް 

 މާނަކުރުންކަމުގައި ބެލެވޭނެކަމަށެވެ،ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނ ނާ ޚިލާފަށް 

 

 

 

 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އެދޭ ގޮތް 

 VTR/2020/79އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު  .33

މައްސަލައިގައި މައުޟ އީ ގޮތުން ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާފައިވާ ނިންމެވުމަކީ ބާތިލް ނިންމުމެއްކަމަށް 

ކުރެވިފައިމިވަނީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ކަނޑައަޅުއްވައި ދެއްވައި އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކި

ޤާނ ނާއި ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށްކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވައި ދެއްވައި އެ މޭރުމުން ފައިސަލާކުރަނިވި ނިންމުމެއް ނިންމަވައި 

 ދެއްވުމަށެވެ.

 

 

 އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކަތައް 

 ބުނެފައިވަނީ އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުން، އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަގެ ރައްދުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި   .30

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  1ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ  13ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނ ނުގެ 

ސަބަބަކީ ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމުގައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެކަމާ ހަވާލުވެތިބި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ 

ފައިވާ މުވައްޒަފު ވަކިކުރުމަށް ތަޠުބީޤުކުރެވިދާނެ އިހުމާލެއް ހިނގާފައިވާ ޙާލަތުގައި އެވަޒީފާއަށް ދާއިމީ ކުރެވި

ޤަޟިއްޔާގައި ކުރައްވާފައިވާ  HC-A/255/2010ސަބަބެއް ނ ންކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

 13ކުމުގެ ނަތީޖާއަކީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނ ނުގެ ޙު ޙުކުމުން ކަނޑައެޅިގެން ގޮސްފައިވާކަމަށެވެ. އަދި އެ

އަދި ދިވެހި  ވަނަ ނަންބަރު ތަޠުބީޤުކުރެވޭ ހާލަތްތައް ގައިދުވެގެން ދިއުންކަމަށެވެ. 1)ނ( ގެ  ވަނަ މާއްދާގެ
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ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަކަށް މުވައްޒަފަކު ހޮވުމުގެ މަރުހަލާގައި އެކަން ކުރުމާ ޙަވާލުވެތިބި މުވައްޒަފުންގެ 

ސަބަބުންވާ އިހުމާލެއްގެ ސަބަބުން އެންމެ މަތިން ފަރުވާކުޑަކަމުން ނުވަތަ ބަލަންޖެހޭ މިންވަރަށް ނުބެލުމުގެ 

މާރކްސް ލިބެންޖެހޭ  ފަރާތްނ ން އެހެން ފަރާތެއް ހޮވި، އެފަރާތް ވަޒީފާއަށް ދާއިމީ ކުރާ ފަހުން، އެފަރާތުގެ 

އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތި، އެފަރާތް ހޮވާފައިވަނީ ސިވިލް ސަރވިސް ޤާނ ނާއި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ 

ޚިލާފަށްކަމަށް އޮތް ސަބަބުގެ މައްޗަށް ހަމައެކަނި ބިނާކޮށް އެފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށްޓަކައި ދިވެހި އުޞ ލާ 

 ވަނަ ނަންބަރު ބޭނުންކުރުން މަނާވުންކަމަށެވެ. 1ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ  13ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނ ނުގެ 

 
 

ލިބެންޖެހޭ ފަރާތުގެ ޙައްޤު އެންމެ މަތިން މާރކްސް  ބުނާ ގޮތުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން  މީގެ އިތުރުން، .33

ކަށަވަރުކުރެވޭނެ ހަމައެކަނި ގޮތަކީ އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުންކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިއީ 

ހެޅި ހަމަޖެހޭ ވާހަކައެއްނ ންކަމަށެވެ. ސަބަބަކީ މިމައްސަލައިގަ އެންމެ މަތިން މާރކްސް ލިބުނު ފަރާތް ހުށަ

ގައި އިތުރަށްކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުންނުވާތީ ބާޠިލްކޮށްދިނުމަށް  3233ސެޕްޓެންބަރު  25ޝަކުވާ 

އަޙްމަދު ވަނީ ވަޒީފާއަށް  އިސްޙާޤު ގައި  3233ޖުލައި  23އެދިފައިވާކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އޭގެކުރިން 

ފައި ވަނިކޮށް، ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މަސްދުވަސްވެ 3އޭނާ ވަޒީފާއަދާކުރަމުންދާތާ ދާއިމީކޮށްފައިކަމަށާއި، 

މަސްދުވަހަށް ވުރެ ގިނަދުވަސްވީފަހުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ  1ޝަކުވާ އަނބުރާ ގެންދިޔަތާ 

ގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ މަޖުބ ރީ ހާލަތެއްގައިކަމަށް  3232ޖަނަވަރީ  22ތަޙްޤީޤެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް 

މިގޮތުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އިހުމާލަކުން ނުވަތަ ފަރުވާކުޑަކަމުން  ންކުރާ ސަބަބު ހަމަނުޖެހޭ ކަމަށެވެ.ބަޔާ

އެންމެ މަތިން މާރކްސް ލިބެންޖެހޭ ފަރާތްނ ން ފަރާތެއް ވަޒީފާއަށް ހޮވާ، އެފަރާތުގެ ވަޒީފާ ދާއިމީކުރާ ފަހުން، 

ރކްސް ލިބެންޖެހޭ ފަރާތުގެ ޙައްޤު ހިމާޔަތްކުރަންޖެހޭނަމަ، އެފަދަ ހަގަކުރެވިގެން އެންމެ މަތިން މާއެކަން ފާ

 ޙައްޤެއް ހިމާޔަތްކޮށްދިނުމުގެ ޤާބިލްކަން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ލިބިގެންވާކަމަށް ދެކޭކަމަށެވެ.
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 އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުން އެދޭގޮތް 

 VTR/2020/79ހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު ވަޒީފާއާބެ އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ  .32

ނިންމުން ބަދަލުކުރަންޖެހޭނެ ޤާނ ނީ އެއްވެސް ސަބަބެއްނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާ އެނިންމުމަށް  މައްސަލައިގެ 

 މަށް ކަނޑައަޅައި ދެއްވުމަށެވެ.ޤާނ ނީ ތަނެއް ނެތްކަ  ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ޝަރުޢީ އަދި

 

 :ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވުނު ޝަރީޢަތަށް 

ނިމުނު ގޮތުގެ   މައްސަލަ VTR/2020/79ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު: ގުޅިގެން މިމައްސަލައާއި  .33

ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުން  ގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ކުރުމަށް އިސްތިއުނާފު  މައްސަލަރިޕޯޓަށާއި، އެ 

ޖިލީހުގައި ދައްކާފައިވާ ޝަރީޢަތުގެ މަ ހައިކޯޓުގެދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅިގެން ދެފަރާތުން  ތަކާއިށާއި، އެނުކުތާ ތަކަނުކުތާ 

ޝަރީޢަތަށް ށާއި، މައްސަލައާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ލިއުންތަކަށް ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ތަކަ ވާހަކަ

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 

 އަޙްމަދާމެދު ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތް  އިސްޙާޤު 

 މެދު ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު، އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަޙްމަދާ އިސްޙާޤު .33

މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ކޯޕަރޭޓް އެފެއަރސްގެ ޑިރެކްޓަރު  -33.3

( 3233ފެބްރުއަރީ  32) 474/1/2019/2(IUL)ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް ނަންބަރު 

އަޙްމަދު ކުރިމަތިލާ، އެވަޒީފާއަށް ހޮވި ވަޒީފާ  އިސްޙާޤު އިޢުލާނުން އިއުލާންކުރިއެވެ. އަދި އެމަޤާމަށް 

 ގައެވެ.  3233އޭޕްރީލް  32 ހަމަޖެއްސީ
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ކޯޕަރޭޓް އެފެއަރސްގެ ޑިރެކްޓަރު  -33.3

 ދެވަނައަށް ދިޔަ ފަރާތުން، އެފަރާތުގެ  ، ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިންޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް 

 3233އޭޕްރީލް  32ށްދިނުމަށް އެދި ގޮތް އަލުން ރިވިއު ކޮ ފޯމުގައި މާކުސް ދީފައިވާ 3ވިއުއާއި އޭއިންޓަ

 ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިއެވެ. ގައި ސިވިލް ސަރވިސް

 

އަޙްމަދުގެ ޕްރޮބޭޝަން މުއްދަތު ނިމި، ސިވިލް  އިސްޙާޤު މިޝަކުވާ ހުށަހެޅިފައިވަނިކޮށް،  -33.2 

 3233ޖުލައި  23އަޙްމަދު އަދާކުރާ ވަޒީފާއަށް ޤާބިލު މުވައްޒަފަކަށް ވާތީ،  އިސްޙާޤު  އިން ސަރވިސް

 ގައި އޭނާ މަޤާމަށް ދާއިމީ ކުރިއެވެ.

 

ށް ހުށަހެޅި ޝަކުވާއާއި ގުޅިގެން އެކޮމިޝަނުން ކުރި ތަޙްޤީޤުން އެނގުނު ގޮތުގައި އަސިވިލް ސަރވިސް -33.1

ރަނގަޅަކަށް ނ ނެވެ. އަދި ރަނގަޅަށް މާރކްސް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މާރކްސް ދެވިފައިވަނީ 

އަޙްމަދަށްވުރެ މަތިން ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މާރކްސް ލިބޭކަމަށް ތަޙްޤީޤްއިން  އިސްޙާޤުދިނުމުން 

ގެ ބައްދަލުވުމުން އަޙްމަދު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ކޮމިޝަނު  އިސްޙާޤުފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި 

 ނިންމިއެވެ. 

 

ގައި، އެޝަކުވާ  3233ސެޕްޓެންބަރު  25މިހެން ނިންމާފައިވަނިކޮށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  -33.5

 ގެންދިޔައެވެ.އަނބުރާ 

 

އަށް  6ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ  322ގެ  3231އޭގެފަހުން، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  -33.6

ވަނަ ނަންބަރުގެ  1ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ  13ރިޢާޔަތްކޮށް ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނ ނުގެ 

 އަޙްމަދު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިއެވެ. އިސްޙާޤުގައި  3232ޖަނަވަރީ  22ދަށުން 

 



  HC-A/137/2021 ނިމުުނގޮތް  ޝަރީޢަތް 
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 ވަނަ މާއްދާ  13ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނ ނުގެ 

ވަނަ މާއްދާއަކީ މުވައްޒަފުން  13)ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނ ނު( ގެ  3223/5ޤާނ ނު ނަންބަރު   .32

 ( ވަނަ ނަންބަރުގަ ބަޔާންކުރަނީ؛1ފާއިން ވަކިކުރުމާއިގުޅޭ މާއްދާއެވެ. އެމާއްދާގެ )ނ( ގެ )ވަޒީ

 

  ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ ދާއިމީ މުވައްޒަފުން  )ނ(  13   މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން
 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެ ސަބަުބތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 

( އެ މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާ ލިބިފައިވަނީ ވަޒީފާ ދިނުމުގައި 1) 
މިޤާނ ނާއި، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގައި 
މުވައްޒަފުން އައްޔަނުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތާ 
ޚިލާފަށްކަމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކުރި 

 ތަޙްޤީޤުން ސާބިތުވުން. 
 

 މިފަދައިންނެވެ. 

 

ޤު އަޙްމަދު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ޤާނ ނު ނުން ބަޔާންކުރާ ގޮތުގައި އިސްޙާސަރވިސް ކޮމިޝަ ސިވިލް  .31

( ވަނަ ނަންބަރުގެ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ) 13)ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނ ނު( ގެ  3223/5ނަންބަރު 

ވަނަ  6ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ  322ގެ  3231 15އަދި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު ދަށުންކަމަށެވެ. 

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނ ނާއި  ފާ ލިބިފައިވަނީ ވަޒީފާ ދިނުމުގައިގައިވެސް މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީ ނަންބަރު

އެގަވާއިދުގައި މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއަށް ޢައްޔަންކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށްކަމަށް ސިވިސް ސަރވިސް 

ކަމަށް ންގެ ތަޙްޤީޤަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެ ކޮމިޝަ

 ކަމަށެވެ. ބަޔާންކޮށްފައިވާ
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 ޤު އަޙްމަދު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ސަބަބު އިސްޙާ 

ން އަޙްމަދު އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ޖެހުނު ސަބަބެއްކަމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނު  އިސްޙާޤު .35

އަޙްމަދު ހޮވުނު މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  އިސްޙާޤު، ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ

ފޯމުގައި މާކުސް ދީފައިވާ ގޮތް އަލުން ރިވިއު ކޮށްދިނުމަށް  3ވިއުއާއި އޭފަރާތެއް، އެމަޤާމަށް ކޮށްފައިވާ އިންޓަ 

އެފަރާތުގެ ހުށަހެޅި ޝަކުވާއަކާއި ގުޅިގެން  ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށްގައި ސިވިލް  3233އޭޕްރީލް  32އެދި 

ޙްމަދަށް ލިބިފައިވާ އަ  އިސްޙާޤު، ބެލިބެލުމުން  ސެޓްފިކެޓްތަކަށް ބަލައި މާރކްސް ދީފައިވަނީ އެންމެ ރަނގަޅަށްތޯ

އަޙްމަދު  އިސްޙާޤުލިބޭ ޕޮއިންޓްގެ އަދަދު އިތުރުވާކަމަށް ފެންނާތީ،  ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށްޕޮއިންޓަށްވުރެ 

އި 17އި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދާ 16ވަޒީފާއަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނ ނާ 

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކުރި ތަޙްޤީޤަށް ސާބިތުވާތީކަމަށްބުނެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އުސ ލުތަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް

 ސަބަބުކަން އެނގެއެވެ.

 

 

މުގެ އަޙްމަދު މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލިޖީގެ ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާ  އިސްޙާޤު  .36

ވަޒީފާ ހޯދުމަށް އެއްވެސް ނުފ ޒެއް ނުވަތަ ޢާއްމުކޮށް އެކަމުގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތާއި ޚިލާފަށް އޭނާ 

ކަން އެނގެން ނެތްކަން ޤީޤަކަށް ސާބިތުވެފައިވާ ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކުރި ތަހް

 .އެތަޙްޤީޤް ރިޕޯޓަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮވެއެވެ

 
 

ޤު އަޙްމަދު ވަޒީފާއަށް ދާއިމީކުރުމުގެ ކުރިން ޝަކުވާ ޙާމީގެ އިތުރުން، ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އިސް  .33

އަޙްމަދު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުމުން  އިސްޙާޤުހުށަހަޅާފައިވާއިރު، އެޝަކުވާއާއި ގުޅިގެން 

                                                           

 3223/5ޤާނ ނު ނަްނބަރު 16 
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އަޙްމަދު އެމަޤާމަށް ދާއިމީ  އިސްޙާޤުގައެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ކުރިން  3233 ޖުލައި  22ނިންމާފައިވަނީ 

ގައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެޝަކުވާ އިތުރަށް ކުރިއަށް  3233ސެޕްޓެމްބަރ  25ކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި 

އަޙްމަދު ވަޒީފާއިން  އިސްޙާޤުމައްސަލަ އަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާއިރު،  ން ބޭނުންނުވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްގެންދަ

 ވަކިކޮށްފައިވަނީ އޭގެ އެތައް މަހެއް ފާއިތުވީފަހުންނެވެ. 

 
 

 ވަޒީފާއައިބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ތުން ބަޔާންކުރާ ގޮތުގައި މީގެ އިތުރުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާ  .30

މައްސަލައިގެ ނިންމެވުމުގެ ނަތީޖާއަކަށްވަނީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެއް މަޤާމަކަށް  VTR/2020/79ނަންބަރު 

 ދެ ފަރާތެއް އައްޔަންކުރުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މައްޗަށް މަޖުބ ރުވުންކަމަށެވެ.

 
 

އަޙްމަދު ހޮވުނު މަޤާމަށް  އިސްޙާޤުއެހެންނަމަވެސް މިއީ ރަނގަޅު ބުނުމެއްކަމަށް ބުރައެއް ނުވެވެއެވެ. ސަބަބަކީ  .33

ފޯމުގައި މާކުސް  3ވިއުއާއި އޭކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފަރާތެއް، އެމަޤާމަށް ކޮށްފައިވާ އިންޓަ 

ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުންވަނީ އޭނާގެ ޝަކުވާ އަނބުރާ  ދިދީފައިވާ ގޮތް އަލުން ރިވިއު ކޮށްދިނުމަށް އެ

ކަން މިހިސާބަށް ގޮސްފައިވަނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގައި ގޮސްފައެވެ. އަދި މިމައްސަލައިގެ ކަންގެން 

ވަޒީފާދިނުމުގެ މަސްއ ލިއްޔަތާއި ޙަވާލުވެގެން ތިބި މުވައްޒަފުންގެ އިހުމާލުން އެމުވައްޒަފުންގެ 

މުންކަން ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔުންތަކުންނާއި ދެފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބެލުމުން އެނގެއެވެ. ފަރުވާކުޑަކަ 

އެހެންކަމުން، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އެމަސްއ ލިއްޔަތާއި ޙަވާލުވެ ތިބި މުވައްޒަފުންގެ އިހުމާލުން 

 ސް ސަބަބެއް އޮތްކަމަކަށް ޤަބ ލެއްނުކުރެވެއެވެ.ޢަޙްމަދު ލިބިގަންނަންޖެހޭ އެއްވެ އިސްޙާޤުވީކަމެއްގެ އަދަބު 
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އަޙްމަދުއަށް ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމުގައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެކަމާ ހަވާލުވެތިބި ސިވިލް  އިސްޙާޤު އަދި   .22

 އިސްޙާޤުސަރވިސްގެ އެހެން މުވައްޒަފުންގެ އިހުމާލުން ހިނގާފައިވާކަމެއް ހިނގާފައިވާނަމަ އެކަމުގައި 

 ފިޔަވަޅު އެޅޭނެކަމަށް ނުފެނެއެވެ.އަޙްމަދުއާމެދު 

 
ސިވިލް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ މުވައްޒަފަކު އޭނާގެ ފަރާތުން މެދުވެރިކުރުވި ސަބަބަކާނުލައި،   .23

ހާލަތެއްގައި، އެމުވައްޒަފަކަށް  ޖެއަދި އެއާ ޚިލާފަށް ވަޒީފާ ދިން ފަރާތުގެ ސަބަބަކާހެދި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަންޖެހިއް

ޤާނ ނުއަސާސީން ކަށަވަރު ކޮށްދީފައިވާ ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ ޙައްޤު ޙިމާޔަތްކޮށްދެވެން އޮތް އެންމެ 

އެހެންކަމުން  18ކުރަންޖެހޭކަމެކެވެ.ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭތޯ ބެލުމަކީ ކޮންމެހެން 

މައްސަލައިގަ އިސްޙާޤު  VTR/2020/79ހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު އިސްތިއުނާފުކުރެވިފައިމިވާ ވަޒީފާއާބެ

)ވަޒީފާއާބެހޭ  3220/3އަޙްމަދު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތި ޤާނ ނު ނަންބަރު 

 ޤާނ ނު( އާ ޚިލާފަށްކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ރަނގަޅަށްކަމަށް އަހުރެންނަށް ބުރަވެވެއެވެ.

 
މައްސަލަ  VTR/2020/79ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު ންވެދިޔަ ސަބަބުތައް އެހެން ހުރުމުން، ބަޔާ .23

އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް 

އެމައްސަލާގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭ ސަބަބެއް 

 އެވެ. އޮތްކަމަށް އަހުރެންނަށް ބުރައެއް ނުވެވެ

 

 

 

                                                           

 ޤަިޟއްޔާގެ ފާަހގަުކރެވުނު ނުކުާތތަކުގެ )ނ( A/01-2011/HCދިވެހިާރއްޭޖގެ ަހއިކޯޓުގެ ނަްނބަރު  18 



  HC-A/137/2021 ނިމުުނގޮތް  ޝަރީޢަތް 

 

 

 2236133ފެކްސް: ، 2235233ފޯން: ، ދިވެހިރާއްޖެ، މާލެ، ހިނގުން އާބުރުޒު ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް
 www.highcourt.gov.mvވެބްސައިޓް:     info@highcourt.gov.mvއީމެއިލް:

20 

 ގެ ރައުޔު މުޙައްމަދު ފައިޞަލް  ފަނޑިޔާރު 

 މިމައްސަލައިގައި ފަނޑިޔާރު މުޙައްމަދު ނިޔާޒްގެ ރައުޔަށް އަހުރެން ތާޢީދުކުރަމެވެ. .22

 
 

 ރައުޔު ގެ ޙުސައިން ޝަހީދު ފަނޑިޔާރު 

 މިމައްސަލައިގައި ފަނޑިޔާރު މުޙައްމަދު ނިޔާޒްގެ ރައުޔަށް އަހުރެން ތާޢީދުކުރަމެވެ. .21

 
 
 

 އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ އިޖުރާއަތު ބަޔާންކޮށްދިނުން 

ކޯޓުގައި މި ޤަޟިއްޔާ  ޤަޟިއްޔާގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ޙުކުމް ކުރުމުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް މި .25

ލިބިގެންވެއެވެ. އެގޮތުން  ޙައްޤު މައްސަލައިގެ ޚަސްމުންނަށް ށް ހުށަހެޅުމުގެއިސްތިއުނާފުކުރުމަ

ހައިކޯޓުން މި ޤަޟިއްޔާގައި ޙުކުމް ކުރާ ތާރީޚުން  މުއްދަތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ށް ހުށަހެޅުމުގެއިސްތިއުނާފުކުރުމަ

އަދި ެއ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޝަރީޢަތްނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓު ޚަސްމުންނަށް  19)ތިރީސް( ދުވަހެވެ. 22ފެށިގެން 

ރިޕޯޓު  އްދަތު ގުނަން ފަށާނެ ތާރީޚަކީ ޝަރީޢަތްނިމުނުގޮތުގެ އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ މު ،ޙަވާލުކޮށްފައިނުވާނަމަ

އެހެންނަމަވެސް ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ އަށް ބިނާކޮށްވެސް  20ޚަސްމުންނާ ޙަވާލުކުރާ ތާރީޚެވެ.

21ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. އިސްތިއުނާފަށް
  

 

 

 

 

                                                           

 ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(  301)މަދަނީ އިުޖރާއަުތގެ ާޤނ ނު( ގެ  3233/23. ޤާނ ނު ނަންަބރު 19 
 ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( 301ާޤނ ނު( ގެ )މަދަނީ އިުޖރާއަުތގެ  3233/23. ޤާނ ނު ނަންަބރު 20 

 ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( 301)މަދަނީ އިުޖރާއަުތގެ ާޤނ ނު( ގެ  3233/23. ޤާނ ނު ނަންަބރު 21 






