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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 
 

 މައްސަލައިގެ ނިންމުން    

            VTR/2019/162         :މައްސަލަ ނަންބަރު 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން        :މައްސަލައިގެ ބާވަތް 

 2019 ޖުލައި 25   :މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚް 

  2020ސެޕްޓެންބަރު   30  މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚް:

 އިމްދާޙް ޝަފީްޤ، ގ. ގްރޭވިލާ، މާލެމުޙައްމަދު   :ފަރާތް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި 

 (A035071 :ނަންބަރު )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިޭދ ކާޑު

 އިންެވސްޓްމަްނޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ނައިޑް   ފަރާތް: މައްސަލަ ރައްދުވި 

 (C-0939/2007 ނަްނބަރު: ޖިސްޓްރޭޝަން)ކުންފުނި ރަ  

 ނިންމުން:

)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ާކޑު  މާލެ(/  ގ. ްގރޭވިލާދެންފަހެ، މަްއސަލަ ހުށަހެޅި ުމޙައްމަދު އިމްދާްޙ ޝަފީޤް )

ްޕރައިވެޓް ލިމިެޓޑް )ކުންުފނި ނައިޑް ިއންވްްސޓްމަންޓް ( ގެ ފަރާތުންނާއި މަްއސަލަ ރައްދުިވ A035071ނަންބަރު: 

( ގެ ފަރާތުން ހުށަހަާޅފައިވާ ލިޔެިކޔުންތަަކށާއި، މައްސަލައިގެ މަޖިލީހުގައި C-0939/2007ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަްނބަރު: 

 2018 ޖުލައި 21ރިޢާަޔތްކުރާއިރު، މުޙައްމަދު އިމްދާޙް ޝަފީޤް  ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ޝަރުީޢ އަދި ޤާނޫނީ ނަޒަރަުކން

ލިމިޓެޑްގެ ސޭލްްސ ޕްރައިވެޓް ނައިޑް އިންްވސްޓްަމންޓް އަަހރުދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަުށން )ދޭއް(  02އިން ފެށިގެން 

މެނޭޖަރގެ މަޤާމުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް،  އެއްވެސް އިސްލާޙީ ިފަޔވަޅެއް އެޅުމެއްނެިތ، މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި 

މި ގައި މުޙަްއމަދު އިމްދާޙް ޝަފީޤް ަވޒީފާއިްނވަކިކުރުމުން ހުށަހަާޅފައިވާ  2019 މޭ 07އިޖުރާއި އަދުލުވެރިކަން ޤާއިމްނުކޮށް 

 މައްސަލައިގައި، 
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 2019މެިއ  06އިޑް އިންެވސްޓްމަންޓް ޕްރައިެވޓް ލިމިެޓޑްގެ ަވޒީފާއިްނ މުޙައްމަދު އިމްދާޙް ަޝފީޤް  ވަކިކުރެިވފައިވަނީ، ނަ

ރަމަޟާން އެސޯސިއޭްޓ ރެސްޓޯެރންޓުަގއި އެހެން މުވައްޒަުފންނަްށ ފެްނނާނެހެން ާފުޅގައި  ގައި 12:45ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 

ގެ ސަބަުބން މައްަސަލ ރައްދުވި ފަރާތަށް ގެއްލުން ޢަމަލު މައްސަލަ ހުށަހެިޅ ފަރާތުގެ އެ ، މެންދުރު ކެއިކަމަށް ބުނެހު މަ

 ލިބިދާނެކަމަށް މަްއސަލަ ރައްދުިވ ފަރާތަށް ފެންނާތީކަަމށް  މައްސަލަ ރައްދުވިފަރާތުން ުބނިނަމަެވސް، 

ވަނަ  23)ވަޒީފާާއބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ  2008/2މުޙައްމަދު އިމްދާޙް ޝަފީޤް ވީަޒާފއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

މައްސަލަ ހުށަހެިޅ  ،މާއްދާގެ ދަށުން އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންކަން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާތީ

ނޑައަޅަިއ، 2008/2ްށފައިވަީނ ޤާނޫނު ނަްނބަރު ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮ  )ވަޒީފާއާެބހޭ ޤާނޫުނ( އާ ޚިލާފަށްަކމަށް ކަ

)ވަޒީފާއާބެޭހ  2008/2ޤަޟިއްޔާއަށް ރިޢާޔަތްކޮްށ، ޤާނޫނު ަނންބަރު  HC-A/555/2016ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ހ( ގެ ދަށުން، މުޙަްއމަދު އިމްދާޙް ޝަފީްޤ އަދާކުރަމުންދިޔަ މަޤާަމށް އަނބުާރ  ވަނަ މާއްާދގެ ) 29ޤާނޫނު( ގެ 

އިްޑ ނަރުޖޫޢަކުރުމަށާއި، ހަމަމިއާއެކު، މުޙައްމަދު އިމްދާޙް ޝަފީޤް އަާދކުރަމުންދިޔަ މަޤާމަށް އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރުމާ ހަމައަށް، 

ކޮންެމ އޭނާއަށް ޒީފާގައި މުަޙއްމަދު އިމްދާޙް ޝަފީޤް ހުރިނަމަ ޭސލްސް މެނޭޖަރ ގެ ވައިންވެސްޓްމަްނޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ 

އިޑް ރ. )ވިހިހާްސ ރުފިޔާ( އިްނ އެއްވެސް ބައެއް އުނިކުރުމެއްނެިތ ނަ-/20000މަހަކު އުޖޫރައިގެ ގޮތުގައި ޙައްޤުވާ 

 ތަ،އިންވެސްޓްމަްނޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިން ުމޙައްމަދު އިމްދާޙް ަޝފީޤްއަށް ދިނުމަށް ނުވަ 

އެކަށީގެންާވ ސަބަބެއްެނތި ަވޒީާފއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަަބބުން ިލުބނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލެއްގެ ޮގތުގަިއ، މުޙައްމަދު އިމްދާޙް ޝަފީޤް 

އިޑް އިންެވސްޓްމަންްޓ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ދެމެދު މުޙައްމަދު އިމްާދޙް ަޝފީޤްއާ ނަ ން ެފށިގެން،ޚު ޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީވަ

ނާޔަތްތަކުގެ އަދަދަށްވާ ފަިއާސ ޢިލިޭބންޖެހޭ މުސާރައާއި އޭނާއަށް ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުެގ މުއްދަތު ހަމަވުމާ ހަމައަށް  ވެފައިވާ

 މުޙައްމަދު އިމްދާޙް ޝަފީޤްއަށް އެއްފަހަރާ ދިނުމަށާއި، 

މައްސަލަ ުހށަެހޅި ފަރާތް ވަޒީފާއަދާ ކުރި ިރސޯޓުން ައނުބރާ މާލެ އައުމަށް، ެއކްސެސް ެބގޭޖް ގޮތުގައި ޚަރަދުވި ކަމަްށ  އަދި

ނޑައަަޅިއ  ސަތޭކަރ )ބާރ1200ަ/-ހުށަހަާޅފައިވާ  ރުިފޔާ( އަކީ މައްަސަލ ހުށަެހޅި ފަރާތަްށ ލިެބންޖެހޭ ފައިސާއެއްކަމަށް ކަ

އިޑް އިންެވސްޓްމަްނޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްަޗށް އްަސލަ ރައްދުވި ނަމަ ަފރާތަށް ދިނުަމށް މިފައިސާ މައްސަލަ ުހށަެހޅި

  ،އަންގައި އަމުރުކޮށް
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)ސާަދ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  14( އިްނ ފެށިެގން 2020ސެޕްޓެްމބަރު  30ކަންކަން މިއަދު )ެއންމެހާ އިސްވެަބޔާންކުރެވުނު 

)ތިނެްއ( ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ވަޒީފާއާބެޭހ ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ލިޔުުމްނ  3ހު، އެކަން ހަަމޖެހޭތާ ފުރިހަމައަށް ތަންީފޛުކުރުމަށްފަ

އިޑް އިންވެސްޓްަމންޓް ޕްރަިއވެޓް ލިމިެޓޑްގެ މަްއޗަށް ައންަގއި އަމުރުކޮށް މި މައްަސލަ ނައެންގުމަށް، މަްއސަލަ ރައްދުވި 

                  .ނިންމައިފީމެވެ މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ޣައިރު ޙާޟިރުގައި 

 

 1442  ޞަފަރު    13
 2020ސެޕްޓެންބަރު  30                                

 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 
 

 
 މިފްރާޒް ނިޒާރު هللا ޢަބްދު 

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ މެންބަރު

 


