`

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ނަންބަރު200-VTR/IJ/2021/27 :

އިޖުރާއީގޮތުން ނިންމި ގޮތް

މައްސަލަ ނަންބަރު:

193/VTR/2021

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:

ޝދު (ދަފްތަރު .ނަންބަރު ރސ  ،14812މާލެ)
ޝޒާނާ ރަ ީ
ު
(ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު)A305731 :

މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް:

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް

ބއުނަލަށް
ބހޭ ޓްރައި ި
ޝުޒާނާ ރަޝީދުގެ ފަރާތުން ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް ރައްދުވާގޮތަށް  02އޮގަސްޓް  2021ގައި ވަޒީފާއާ ެ
ބރު  193/VTR/2021މައްސަލައިގައި ،ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފަރާތުން
ބއުނަލުގެ ނަން ަ
ބހޭ ޓްރައި ި
ހުށަހަޅާފައިވާ ވަޒީފާއާ ެ
ބހޭ ޤާނޫނު) ގެ  28ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ،ނޯޓިސް ދިނުމަށްފަހު ނުވަތަ
ބރު ( 2/2008ވަޒީފާއާ ެ
ބދާރީވީއިރު ،ޤާނޫނު ނަން ަ
ޖަވާ ު
ބއް
ބ ެ
ނޯޓިސް ދިނުމަކާ ނުލައި ނަމަވެސް މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފިނަމަ ،އެ ވަޒީފާއިން އޭނާ ވަކިކުރީ އެކަށީގެންވާ ސަ ަ
ބލުކުރެވޭނަމަ ،ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން ( 03ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި
ނެތިކަމުގައި ވަޒީފާއަދާކުރި ފަރާތަށް ޤަ ޫ
ބޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން
ބގެންވާކަމަށް ަ
ބއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު ލި ި
އެކަމުގެ ޝަކުވާ ޓްރައި ި
ބހޭ
ބނާކަމަށާއި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާއާ ެ
ބރުވަރީ  2021ގައި ކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ު
ވަކިކޮށްފައިވަނީ  15ފެ ު
ބއުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވަނީ  02އޮގަސްޓް  2021ގައި ކަމަށްވާއިރު ،ޝުޒާނާ ރަޝީދުގެ ފަރާތުން މި މައްސަލަ
ޓްރައި ި
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ބޔާންކޮށްފައިވާ ( 03ތިނެއް)
ބހޭ ޤާނޫނުގެ  28ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ަ
ބއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ވަޒީފާއާ ެ
ބހޭ ޓްރައި ި
ވަޒީފާއާ ެ
ބއުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު
ބހޭ ޓްރައި ި
މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތު ފާއިތުވިފަހުންކަމަށްވާތީ ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ ވަޒީފާއާ ެ
ބއުނަލަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިއަށްގެންދެވޭނެ
ބހޭ ޓްރައި ި
ބޔާންކޮށް ،މި މައްސަލައަކީ ވަޒީފާއާ ެ
ބގެންވާ ފަރާތެއް ނޫންކަމަށް ަ
ލި ި
ބރު  2021ގައި ހުށަހެޅި
މައްސަލައެއް ނޫންކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އެދި ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފަރާތުން  06ސެޕްޓެން ަ
އިޖުރާއީ ނުކުތާއަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން ނަޒަރުކުރާއިރު،
މި

މައްސަލައާ

ގުޅިގެން

މައްސަލަ

ރައްދުވި

ފަރާތުން

ހުށަހަޅާފައިވާ

މޯލްޑިވްސް

ޕޮލިސް

ސަރވިސްގެ

ބރު
ނަން ަ

ބޑުން މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގެ ލިޔުން' ގައި ،ޑިސިޕްލިނަރީ
ބރު ' )2020ޑިސިޕްލިނަރީ ޯ
 17( C/MIS/DBMN/2020/ޑިސެން ަ
ބހޭ ގަވާއިދުގެ  20ވަނަ މާއްދާގެ (ކ) ގެ ދަށުން ޝުޒާނާ ރަޝީދު މޯލްޑިވްސް
ބދިނުމާ ެ
އަދި އިދާރީ ކުށްތަކާއި އެ ކުށްތަކަށް އަދަ ު
ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާކަމަށާއި ،އެ ގަވާއިދުގެ  23ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަދި (ށ) ގެ ދަށުން މި މައްސަލައިގެ
ބރު
ބޔާންކޮށްފައިއޮތުން ،ގަވާއިދު ނަން ަ
އިސްތިޢުނާފް މަރުޙަލާ ނިމެންދެން ވަޒީފާއިން ސަސްޕެންޑް ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް ަ
ބހޭ ގަވާއިދު) ގެ  22ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި
ބދިނުމާ ެ
( 2017/R-12ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީކުށްތަކާއި ،އެ ކުށްތަކަށް އަދަ ު
ބޔާންކޮށްފައިވާ ( 07ހަތެއް) ދުވަސްހުގެ އިސްތިޢުނާފު މުއްދަތަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ސަސްޕެންޑްކުރުމަށްފަހު،
ަ
ސަސްޕެންޝަންގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެކަން އެނގެންއޮންނަކަމާއި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި
ބޔާންކުރެވުނު ލިޔުމުން
ބރު  2020ގައިކަން އިސްވެ ަ
ބޑުން ފާސްކޮށްފައިވަނީ  16ޑިސެން ަ
ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ޑިސިޕްލިނަރީ ޯ
ބހޭ ގަވާއިދުގެ  22ވަނަ
ބދިނުމާ ެ
އެނގެންއޮންނަކަމާއި ،އެ ތާރީޚުން ފެށިގެން ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީކުށްތަކާއި އެ ކުށްތަކަށް އަދަ ު
ބރު  2020އަށް ހަމަވާނެތީ29 ،
ބޔާންކޮށްފައިވާ ( 07ހަތެއް) ދުވަހުގެ އިސްތިޢުނާފު މުއްދަތު 28 ،ޑިސެން ަ
މާއްދާގެ (ރ) ގައި ަ
ބރަވެވޭތީއާއި،
ބރު  2020ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވާކަމަށް ު
ޑިސެން ަ
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާކަން އެފަރާތަށް އަންގާފައިވަނީ  05ޖޫން  2021ގައިކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި
ބރު 17( C/MIS/DBMN/2020/
ބޔާންކުރެވުނު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ނަން ަ
ބޔާންކުރިނަމަވެސް ،އިސްވެ ަ
ފަރާތުން ަ
ބޔާންކޮށް މައްސަލަ
ބފައިވާކަމަށް ަ
ބޑުން މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގެ ލިޔުން' ގައި އެލިޔުން ލި ި
ބރު ' )2020ޑިސިޕްލިނަރީ ޯ
ޑިސެން ަ
ބރު  2020ގައި
ބޔާންކުރެވުނު ފަދައިން  28ޑިސެން ަ
ބރު  2020ގައި ސޮއިކޮށްފައިވާތީ ،އިސްވެ ަ
ހުށަހެޅި ފަރާތުން  22ޑިސެން ަ
ބރަވެވޭހިނދު،
ބރު  2020ގައި އެ ފަރާތަށް އަންގާފައިވާކަމަށް ު
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެކަން  22ޑިސެން ަ

ގ 2
ޞަފްޙާ ެ 3

ބލުކުރެވޭނަމަ އެކަމުގެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭނީ ވަޒީފާއިން
ބއް ނެތިކަމަށް އޭނާއަށް ޤަ ޫ
ބ ެ
މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރީ އެކަށީގެންވާ ސަ ަ
ބހޭ ޤާނޫނު) ގެ  28ވަނަ
ބރު ( 2/2008ވަޒީފާއާ ެ
ވަކިކުރެވޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން ( 3ތިނެއް) މަސްދުވަސްކުރިންކަން ޤާނޫނު ނަން ަ
ބޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި ،ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްގެން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި ( 3ތިނެއް) މަސްދުވަސް ގުނާނެ އުޞޫލެއް އެ
މާއްދާގައި ަ
ބޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ
ބރު ( 4/2011މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ަ
ބޔާންކޮށްފައިނުވާކަމާއި ،އެހެންނަމަވެސް ޤާނޫނު ނަން ަ
ޤާނޫނުގައި ަ
ބޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި ،ވަގުތު ނުވަތަ މުއްދަތު ވަކި ޤާނޫނެއްގެ
 35ވަނަ މާއްދާގައި މުއްދަތު ގުނުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުޞޫލު ަ
ބލަން ޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެ ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިނުވާނަމަ ދެ ކަމެއްގެ ދޭތެރޭގައި ހިނގާ
ބނުމަށްޓަކައި ަ
ޭ
މުއްދަތަށް އިޝާރާތްކޮށްފައިވާނަމަ ،އެ މުއްދަތު ގުނަންވާނީ އެ ދެ ކަމެއް ހިނގާ ދެ ދުވަސް ނުހިމަނައިކަމަށް އެ މާއްދާގައި
ބރު  2011/HC-A/19އާއި  2013/HC-A/236ޤަޟިއްޔާގައި މި އުޞޫލު
ބޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަން ަ
ަ
ބޔާންކުރެވުނު ފަދައިން ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް 29
ބޤުކުރާއިރު ،އިސްވެ ަ
ދަމަހައްޓާފައިވާތީ ،މި އުޞޫލު މި މައްސަލައަށް ތަޠު ީ
ބރު  2020ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގާފައިވާކަމަށް
ބރު  2020ގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނަކަން  22ޑިސެން ަ
ޑިސެން ަ
ބރަވެވޭތީ ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚާއި މައްސަލަ ހުށަހަޅަން އޮތް މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚު ނުހިމަނައި
ު
ބއުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚުކަމުގައިވާ  02އޮގަސްޓް 2021
ބހޭ ޓްރައި ި
މުއްދަތު ގުނުމުން ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއާ ެ
ބހޭ ޤާނޫނު) ގެ  28ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ
ބރު ( 2/2008ވަޒީފާއާ ެ
ބލުމުން ،މި މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަން ަ
އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ެ
ބއުނަލުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ މައްސަލައެއް
މުއްދަތު ފާއިތުވިފަހުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކަށްވާތީ ،މި މައްސަލައަކީ މި ޓްރައި ި
ނޫންކަމުގައި ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ.
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