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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 

 VTR/2019/209 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2019ސެޕްޓެންބަރު  16 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2022ޖަނަވަރީ  27 ތާރީޚު: މައްސަލަ ނިމުނު  

 ޢަލީ ސަޢީދު، ވެލިދޫގެ، ސ. ފޭދޫ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A164567)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ޖުޑީަޝލް ސަރވިސް ކޮމިަޝން  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

ލީ ކޯޓުގެ އެސިސްޓެންޓް އިން ފެށިގެން ފެމި  2013ސެޕްޓެންބަރު    13  ވެލިދޫގެ، ޢަލީ ސަޢީދުދޫ،  ފޭސ.  ،  މައްސަލައަކީ  މި

ގައި    2019ޖޫން    19ލީގަލް އޮފިސަރެއްގެ މަާޤމުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް، އެއްވެސް ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި  

ޢަލީ ސަޢީދު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ ާޤނޫނު ނަންބަރު  ފޯނުންގުޅައި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ،  

)ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ    16/ 2014)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( އާއި ާޤނޫނު ނަންބަރު    2008/2
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ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާ ނިންމުމެއްކަމުގައި  ނިންމާފައިވާ  ޚިލާފަށް  އާ  ާޤނޫނާ  ާޤނޫނު(  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  އި، 

އި، ކުރިން އަދާކުރަމުން ގެންދިޔަ ތީ، ޢަލީ ސަޢީދުއަކީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ނުބެލުމަށާޚިލާފަށްކަމުގައިވާ

ޚިލާފަ ާޤނޫނާ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  އިޢާދަކޮށްދިނުމަށާއި،  އަނބުރާ  ކަށްވަޒީފާއަށް  ނޑައެޅުމާހަމައަށް  ކަމަށް 

ޢަލީ   ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި  މުއްދަތައް  އެ  ބަލައި،  މުއްދަތެއްކަމުގައި  ދެމިހުރި  ވަޒީފާގައި  މުއްދަތަކީ  ހިނގާފައިވާ 

ކޯޓުގެ    ލީސަޢީދުއަށް ލިބެންޖެހޭކަމަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށާއި، ޢަލީ ސަޢީދު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް ފެމި 

ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،    ންމުކުރެވޭނެ ނޫސްބަޔާނެއް ނޫންކަމުގައިއިޓްގައިވާ ލިޔުމަކީ، އެ ފަރާތަށް އެފަދައިން ޢާވެބްސަ

ލީ ކޯޓުގެ ވެބްސައިޓްގައި މަޢާފަށް  އެކަމާ ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދިނުމަށާއި، އެކަމާ ގުޅިގެން ފެމި 

  ލީންމުކުރުމަށް ފެމި ޢާތް ހާމަކޮށް އާ ނޫސްބަޔާނެއް  އަމުރުކުރުމަށް ނުވަތަ ކަމުގެ ހަީޤަޤއެދުމަށް ފެމެލީކޯޓުގެ މައްޗަށް  

  16ފަރާތުން ޖުޑީަޝލް ސަރވިސް ކޮމިަޝންއަށް ރައްދުވާގޮތަށް    ޢަލީ ސަޢީދުގެއެދި،    ކޯޓުގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށް

 ހުށަހަޅެމުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް  2019ސެޕްޓެންބަރު 

 ގެ ރައުޔު މެންބަރު 

 ރައުޔު  ގެ ޒުހައިރު هللا ބްދުޢަ އާމިނަތު 

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

)މީގެ  (  A164567)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:    ޢަލީ ސަޢީދު )ވެލިދޫގެ / ސ. ފޭދޫ( .1

ގޮތުން ވަޒީފާއާބެހޭ    ފަހުން "މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް" ގެ ގޮތުގައި މުޚާތަބުކުރެވޭ ފަރާތް( މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ

'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި   މައްސަލަ    ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރުމުންޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 

ފަރާތް   ގޮސްފައިވަހުށަހެޅި  ކޯޓުގެމިފެ   ނީއަދާކުރަމުން  އޮފިސަރގެ    ލީ  ލީގަލް    މަާޤމުކަމަށާއި، އެސިސްޓެންޓް 

  ހުށަހެޅި މައްސަލަ    ރ. )ވިހި ހާސް ރުފިޔާ(20،000/-  މަހަކުމުސާރައިގެ ގޮތުގައި    އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ މަާޤމުގެ

 ކަމާއި،ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ ލިބެމުންދިޔަކަމަށްފަރާތަށް 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ކޮމިޝަންއަށް ސަރވިސް  ޖުޑީޝަލް 
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ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހުށަހެޅުމުގެ އަސާސަކީ،  ޓްރައިބިއުނަލަށް ަޝކުވާ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ހުށަހެޅި ފަރާތުން    މައްސަލަ 

ންޓް ލީގަލް އޮފިސަރެއްގެ މަާޤމުގައި  އިން ފެށިގެން ފެމިލީ ކޯޓުގެ އެސިސްޓެ  2013ސެޕްޓެންބަރު    13ފަރާތް  

ގައި ފޯނުންގުޅައި ވަޒީފާއިން    2019ޖޫން    19ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް، އެއްވެސް ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި  

ހޭދަވި  ވަޒީފާގައި  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެންގިކަމަށާއި،  ވަކިކޮށްފައިވާކަން 

، މައްސަލަ  އޫލިއްޔަތާ ގުޅިގެން ނަޭޞޙަތެއް ނުވަތަ އިންޒާރެއްވެސް ދީފައިނުވާކަމަށާއިްޞއި ވަޒީފާގެ މަ މުއްދަތުގަ

ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހަވާލާދީފައިވާ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާއި ޖިންސީ  

 ޢަދަލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ  ޢީޫޟހުއްޓުވުމުގެ ާޤނޫނުގެ ދަށުން ާޤއިމްކުރަންޖެހޭ މައު ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން  

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ޢަދަލުވެރިކަން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ާޤއިމްކޮށްފައިނުވާތީކަމުގައި 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ،   .2

ާޤނޫނާ  ނިންމާފައިވާ  ާޤނޫނާ    ހުއްޓުވުމުގެ  ގޯނާކުރުން  ފުރައްސާރަކުރުމާއި   ޖިންސީ އި  ވަޒީފާއާބެހޭ  ޚިލާފަށް 

ޚިލާފަށްކަމުގައިވަތީ،   ާޤނޫނާ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  މައްސަލަ  ނިންމުމެއްކަމުގައި 

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ނުބެލުމަށާއި، ކުރިން އަދާކުރަމުން ގެންދިޔަ ވަޒީފާއަށް    ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ

ކަމަށް ކަނޑައެޅުމާހަމައަށް ހިނގާފައިވާ  ށްދަކޮށްދިނުމަށާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ާޤނޫނާ ޚިލާފައަނބުރާ އިޢާ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި މުއްދަތަކީ ވަޒީފާގައި ދެމިހުރި މުއްދަތެއްކަމުގައި ބަލައި، އެ މުއްދަތައް މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް  

ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް   މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްށާއި،  ލިބެންޖެހޭކަމަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަ  ފަރާތަށް

ވެބްސައިޓްގައި ކޯޓުގެ  ޢާޢާންމުކޮށްފައިވާ    ފެމިލީ  އެފަދައިން  ފަރާތަށް  އެ  ންމުކުރެވޭނެ ނޫސްބަޔާނެއް ލިޔުމަކީ، 

ބަދަލު ނަގައިދިނުމަށާއި، އެކަމާ ގުޅިގެން  ނޫންކަމުގައި ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، އެކަމާ ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ ގެއްލުމުގެ  

ތް ހާމަކޮށް ފެމިލީ ކޯޓުގެ ވެބްސައިޓްގައި މަޢާފަށް އެދުމަށް ފެމެލީކޯޓުގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރުމަށް ނުވަތަ ކަމުގެ ހަީޤަޤ

'މައްސަލަ    ިއްސެވަބާޔްނކޮށަްފިއާވ  ކަންންމުކުރުމަށް ފެމިލީ ކޯޓުގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށްޢާއާ ނޫސްބަޔާނެއް  

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ.   ހުށަހަޅާ ފޯމު' އަށް ނަޒަރުކުރުމުން
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ަވޒާީފާއބެހޭ   .3 ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ޮގުތްނ  ަރއްދިުދުނުމެގ  ަޝުކާވައްށ  ަފާރުތެގ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

 ްނކަަމްށ ނަަޘުރުކާރިއުރ، ްޓަރިއިބުއނަަލށް ުހށަަހޅަާފިއާވ 'ަމްއސަަލިއެގ ަޖާވުބ ުހށަަހާޅ ފުޯމ' ަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ ަކ

ަފާރްތ    ިޅ ަމްއސަަލ ުހށެަހިމާވ ަމްއސަަލައްށ މްައސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ިއްނާކުރުކާރަކަމާށިއ،    ުހށެަހޅަިފިއ .3.1

ޯގާނ  ިއަވޒާީފ ޖްިނީސ  ުމަވްއޒަަފަކްށ  އެެހްނ  ާމަޙއުލަުގިއ  ަމަސްއަކުތގެ  ަފާރްތ  އެ  ަވިކޮކށަްފިއަވީނ  ްނ 

  213ެގ    2011ުކިރަކަމްށ މަަދީނ ިމްނަގުޑްނ ސިާބުތވަެފިއާވީތ ަޝރީުޢ ާދިއާރެގ ުމަވްއޒުަފްނެގ ަގާވއުިދ  

ަވނަ ާމއާްދެގ ަދުށނަްކަމާށިއ،    95ަވނަ ަންނަބަރށް ރާިޢަޔްތކްޮށ، ެއ ަގވާއުިދެގ    5ަވަނ ާމއާްދެގ )ހ( ގެ  

ަވަނ އަަހުރެގ ެތޭރަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ ެފމީިލ ޯކުޓެގ ެއްޑިމިންސްޓރިޭޓްވ އިޮފަސރ    2016

)މީގެ ފަހުން "މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް   ަވޖާީހ ަޒީރުޒ

ގެ   ފަރާތް"  ހުށަހެޅި  ޖިންސީ ަޝކުވާ  އެކިފަހަރުމަތިން  ތަފާތު  އަށް  ފަރާތް(  މުޚާތަބުކުރެވޭ  ގޮތުގައި 

ކުރިމަތިވިކަމަށާއި،   ގޯނާތަކެއް  ަޝކުވާ   2016ފުރައްސާރައާއި  އެކަމުގެ  ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  ވަނަ 

ކޮށްފައިނުވަނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އަންހެނުން ބަލިވެ އިނުމުގެ ސަބަބުން، އެފަދަ ަޝކުވާއެއް  

ސަބަބުން  ހު އެހެންނަމަވެސް  ށަހެޅުމުގެ  ބެލުމަށްފަގައިކަމަށާއި،  ނިކަމެތިކަމަށް  ލިބިދާނެ  ޢާއިލާއަށް  އެ 

މައްސަލަ އޮފީހުގައި ދައުރުވާން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން، އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ  

މައްސަލަ ކިބައިން  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފުރައްސާރަ    ފެށުމުން،  ޖިންސީ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި 

އާއި ގޯނާ ކުރިމަތިވާން ފެށުމުން، ކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް ަޝކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތައް ޖިންސީ ފުރައްސާރަ 

އިސްޤާ  ކުރަމުންގެންދާ  މަސައްކަތް  ފަރާތް  ަޝރީޢަީޟއެ  ބިއުރޯއިން  ސެކްަޝނަކަށް   ތް  ކުރާ 

ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޖިންސީ ފުރައްސާރަ    2019ޖަނަވަރީ    17ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް އެދި  

މި ސިޓީއާ ގުޅިގެން  ކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް ަޝކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ސިޓީއެއް ހުށަހެޅިކަމަށާއި،  

ބަޔާނެއް   ކަންކަން ގައި ނެގުނު  2019މާރިޗު    07އެ ފަރާތުގެ  ބަޔާނުގައި އަންނަނިވި  އެ  ކަމަށާއި، 

 ވާކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ފާހަގަ 
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ހުށަހެޅި  .3.1.1 ބަޔާންކޮށް ަޝކުވާ  ކޮށްފައިވާކަމަށް  ޖިންސީ ފުރައްސާރަ  ހުށަހެޅި ފަރާތުން  މައްސަލަ 

  އަޚާުލޤީ ަވނަ އަަހުރ ތޭެރަގިއ، ޭބއަދީަބ ެމެސުޖަތއް ތުަކާރުރޮކްށ ޮފުނުވާމިއ، ބުަދ  2016ފަރާތަށް  

ައމަލު  ބުަދައޚާުލީޤ  މުެދެވިރޮކްށ  ެމެސްނަޖރ  ޭފްސުބކް  ދުަޢަވތިުދނާުމިއ،  ިހްނުގަމްށ    ަޢމުަލ 

 . ަދްއުކަވއޭިދ ީވިޑޯއ ިލްނުކަތްއ މްައސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތން ޮފުނވަާފިއާވަކްނ

ަވުގުތަތުކަގިއ،    ީޟިއްސާޤ .3.1.2 ނުުހްނަނ  ުމަވްއޒަަފުކ  އެެހްނ  ިއުތުރ  ުހިބުއޯރަގިއ  ށެަހޅި  ަމްއސަަލ 

ަފރަާތށް ައނަގބުަހްނ  ަފާރުތްނ ިޖްނީސ ުފަރްއާސަރ ޮކށަްފިއާވަކަމްށ ަބާޔްނކޮށް ަޝުކާވ ުހށެަހިޅ  

ުމ ައުތެގ  ުހުރާމިއ،  ބަަލްނ  ިދމަާލްށ  ުގަނަވްނަތާކ  ލުަދެވިތ    ަލއަްދނިޑއާއި ުފަރްއާސަރުކުރާމިއ، 

ުނުކްނ ިބުއޯރިއން  އަތުްލާމިއ،  ަތކާުރުރޮކްށ  ިދމުާލަގިއ  ވީ  ުކުރމްުނުއަނަގނާޑ  ަމަސްއކްަތ    ަނން 

  ުހަރްސެއުޅާމިއ، ގަަދކުަމްނ ބުަދައޚާުލީޤ ައމުަލ ިހްނގެާނަކުމެގ ިއްނާޒުރ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ  ެއަކަމްށ

 . ިދުންނ  ަފާރުތްނ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް ަވނަ އަަހުރ    2016 .3.1.3

ހުށަހެޅި   ކުުރަމްށ    ްނަފާރުތަޝކުވާ  ަޝުކާވ  ޯގާނަތުކެގ  ުފަރްއާސަރާއިއ  ިޖްނީސ 

ކުޯޓެގ  ުއުޒުރެވިރ ެފމީިލ  ައކީ  އަނެްހުންނ  ަފާރުތެގ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ާވްނޖުެހީނ، 

ްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ައނެްހުންނ ބިަލެވ ިއުނުމެގ ަސބަބްުނ،  ޭއުރ ަމ   ުމަވްއޒެަފްއަކުމްނާނިއ، 

ހާިތަމައްށ  ލިބާިދެނ  އެެހްނަނމެަވްސ،  ިވްސާނ  އަެފާރަތްށ  މުވައްޒަފުންތަކެއްގެ ަފިއަކާމިއ،  ކޯޓުގެ 

މެދުވެރިކޮށް    (viber)ފަރާތުން ވައިބަރ މެދުގައި ދެކެވުނު ވާހަކަތަކަކާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި

ބަޔާނުގައި އެ  އިންޒާރުދީފައިވާކަން  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފާހަގަކޮށްފައިވާ ަޝކުވާ  ކަމަށް 

 ރައްދުވި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް ަޝކުވާ  އިސްވެ ދެންނެވުނު   .3.2

 ރިޢާޔަތްކޮށް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކޮށްފައިވާކަމަށް ށްފަރާތުގެ ބަޔާނަހުށަހެޅި  

ގޯނާކުރުން    ފަރާތަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ޙާލަތަކީ ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއިބަޔާންކޮށް ަޝކުވާ ހުށަހެޅި  

ާޤނޫނުގެ    ށް ބެލެވޭތީ، އެވިފައިވާފަދަ އަމަލެއްކަމަކުރެ  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މަނާ  3ހުއްޓުވުމުގެ ާޤނޫނުގެ  
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 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ޢަމަލުތަކެއް  6، އަދި  3،  2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    38

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  

ހުށަހެޅި   ކުރިމަތިވެފައިވާަޝކުވާ  ބެލެވޭތީ،  ފަރާތަށް  ކަމަކީ  ކަމަށް  ފުރައްސާރަކުރުމާއިމި   ޖިންސީ 

ާޤނޫނުގެ   ހުއްޓުވުމުގެ  ޖިންސީ    19ގޯނާކުރުން  ކޯޓުގެ  ފެމިލީ  ދަށުން،  ގެ  )ރ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ  ފުރައްސާރަކުރުމާއި ކޮމިޓީގެ  ހުއްޓުވުމުގެ  ހިމެނޭ    ގޯނާކުރުން  ތެރެއިން 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް ަޝކުވާ  ކަމެއްކަމުގައިވާތީ، 

ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިދިނުމަށް ފެމިލީ ކޯޓުގެ    ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ަޝކުވާ ބެލުމާއެކު، އަޅަންޖެހޭހުށަހެޅި  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ން، ފެމިލީ ކޯޓުގެ ކޮމިޓީގެ ތަޙްީޤަޤށް  އެގޮތު  އެންގުނުކަމަށާއި،ކޮމިޓީއަށް  

 2019މާރިޗު   17ބަޔާނެއް ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް ަޝކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ 

ީޟ  އިސްޤާ އޭރުގެ ފެމިލީ ކޯޓުގެ  ގޮތުގައި،    ގައި ނަގާފައިވާއިރު، ހުށަހެޅުނު ަޝކުވާއާ ގުޅިގެން ހެކިންގެ

ޑިރެކްޓަރ    ފާޢު އަދި އެސިސްޓެންޓްދުއާއި، އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ އަޙްމަދު ިޝޢީޙަސަން ސަ

  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވެސް  އެހެންނަމަމަށާއި،  ވާން މުޙައްމަދުގެ ބަޔާން ކޮމިޓީއިން ނަގާފައިވާކަރްސި

އަންނަނިވި   ކުރުމުން،  މަސައްކަތް  ނެގުމަށް  ހިނގުންބަޔާން  ކޮމިޓީގެ  ހުރެ  ހުއްޓުމަކަށް   ސަބަބުތަކާ 

ދިޔަކަން   އުފަންވެގެން  ޙާލަތެއް  ނުބެލޭނެ  ަޝކުވާ  ހުށަހެޅުނު  ފަރާތުން އައުމާއެކު  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

 ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޖިންސީ ޙުޒައިފާ މުޙައްމަދަކީ    ކޮމިޓީގެ މެންބަރު ާޤީޟ އަލްއުސްތާޛާ .3.2.1

ހުށަހެޅި   ަޝކުވާ  ބަޔާންކޮށް  ކޮށްފައިވާކަމަށް  ފުށުއަރާފުރައްސާރަ  މަސްލަޙަތު   ފަރާތާ 

ފަރާތެއްކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެ އިޖުރާއީގޮތުން ަޝކުވާ ކުރަން ފެށުމުން، އެއީ  

ހު  ޙަީޤަޤތެއް ވީނަމަވެސް،  ކަމުގައި  ވާހަކައެއް  ޖިންސީ ނެތް  ަޝކުވާއަކީ  ށަހެޅިފައިވާ 

މުން، މިފަދަ ަޝކުވާއެއްގެ މައުޫޟޢަށް އަކަށްވު ަޝކުވާ  ގުޅުންހުރި  ފުރައްސާރައާއި ގޯނާކުރުމާ



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ކޮމިޝަންއަށް ސަރވިސް  ޖުޑީޝަލް 
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 ޙުޒައިފާ   އަސަރު ކޮށްފާނެތީ، ާޤީޟ އަލްއުސްތާޛާ  ކޮމިޓީގެ މެންބަރެއްގެ ސަބަބުން ނުރަނގަޅު

 ގައި އިސްތިޢުފާދިނުން.  2019 އޭޕްރިލް 18މުޙައްމަދު އެ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުކަމުން 

އަންގައި،   .3.2.2 އިސްތިއުފާދެއްވިކަން  މެންބަރުކަމުން  ާޤޟީ   2019އޭޕްރިލް    18ކޮމިޓީގެ   ގައި 

ށް ފޮނުވި އޮފީސް ނޯޓުގައި، އެފަރާތް ކޮމިޓީގެ އަމުޙައްމަދު އިސްާޤީޟ  ޙުޒައިފާ  އަލްއުސްތާޛާ

ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ   2019އެޕްރީލް    16ގޮތުގައި ހުންނަވަނިކޮށް،    މެންބަރެއްގެ

ޢަމަލަކީ ކޮމިޓީގެ    މިމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ    މެސެޖެއް ފޮނުވިކަމާއި،ފޯނުން ާޤީޟއަށް  

ބައްލަވައިދެއްވުމަށް ާޤީޟ މަށްވާތީ އެކަން  ންކަބިރުދެއްކުމާއެކު ފުރައްސާރަކުރު  މެންބަރުންނަށް

 އެދިފައިވާކަން. ސް ނޯޓުން މުޙައްމަދު އިސްާޤީޟއަށް އެ އޮފީ   އިފާޒަޙު އަލްއުސްތާޛާ

މައްސަލަ ލީއަކީ  ޢަމީގެ އިތުރުން، ކޮމިޓީގެ އިދާރާ ބެލެހެއްޓުމާއި ޙަވާލުވެ ހުންނަވާ އާމިނަތު   .3.2.3

ހުށަހެޅި   ަޝކުވާ  ބަޔާންކޮށް  ކޮށްފައިވާކަމަށް  ފުރައްސާރަ  ޖިންސީ  ފަރާތުން  ފަރާތާ  ހުށަހެޅި 

ތު ފުށުއަރާ ފަރާތެއްކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެ ޝަކުވާކުރުމުން، ފެމިލީ ޙަމަސްލަ

 . ންހިންގެވުމުން އާމިނަތު ޢަލީ އެކަހެރިކުރަންޖެހު ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ކޯޓުގެ

ލް ަޝޙުޒައިފާ މުޙައްމަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާ ގުޅިގެން، ފެމިލީ ކޯޓުގެ ސޯ   ާޤީޟ އަލްއުސްތާޛާ .3.2.4

ވޯކަރ ރިސާލާ މުޙައްމަދު ފެމިލީ ކޯޓުގެ ކޮމިޓީއަށް އައްޔަނުކުރިކަމާއި، އެހެންނަމަވެސް، ރިސާލާ  

 ބަޔާންކޮށް ަޝކުވާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކޮށްފައިވާކަމަށް  މުޙައްމަދާއި 

މުހުށަހެޅި   ރިސާލާ  މައްސަލައިން  އެ  ފުށުއަރާތީ  މަސްލަޙަތު  ދެމެދުވެސް   އްމަދު ޙަފަރާތާ 

 ން. ތަނާޒުލްވެފައިވާކަ

އިސްވެ ދެންނެވުނު ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ފެމިލީ ކޯޓުގެ ވެރިންގެ ފެންވަރުގައި މަސައްކަތް  .3.2.5

ސަބަބުތަކާހުރެ )ތިނެއް(    3ކުރަމުންދާ   ބެލުމަށްއެކި  ަޝކުވާ  މުވައްޒަފުން   އަންހެން 

ޖިންސީ  ރުވެރިވާންއުޒު ގޯނާކުރުން    ޖެހުމުން،  ކުރުމާއި  ާޤނޫނުގެ ފުރައްސާރަ  ހުއްޓުވުމުގެ 

ކޯޓުގެ ކޮމިޓީގައި ހުށަހެޅުނު ަޝކުވާ ބަލަން  އަންހެން މެންބަރެއް ފެމެލީ    ދަށުން، ލާޒިމްކުރާ

އިދާރީ އެންމެ އިސްފަރާތްކަމުގައިވާ    ނެތުމުން، މިފަދަ އިސްތިސްނާ ހާލަތެއްގައި ަޝރުޢީ ދާއިރާގެ



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ކޮމިޝަންއަށް ސަރވިސް  ޖުޑީޝަލް 
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ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން    ސީއެޑްމިނިސްޓްރޭަޝންގެ "ޖިން   ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީަޝލް

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ކޮމިޓީއިން ނިންމަވައި، ފެމިލީ   ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމިޓީ" އިން އެ ަޝކުވާ ބެލުމަށް

އަލްއުސްތާޛް ާޤީޟ  ހުންނެވި  ޙަވާލުވެ  ހިންގުމާއި  މާހިރުއަށް    ކޯޓުގެ  އިބްރާހީމް 

 ފައިވެއެވެ. މަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްދަންނަވާފައިވާކަ 

ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ފެމިލީ ކޯޓުގެ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުނު ަޝކުވާ   ބަޔާންކުރެވުނުއިސްވެ   .3.2.6

ކޮމިޓީއިން  ބެލުމަށް ޑިޕާޓްމެންޓްގެ  ހުރުމާއި،  އެންމެ    ހުރަސްތަކެއް  ބެލުމަކީ  މައްސަލަ 

ކޮމިޓީއަށް    ގޮތްކަމަށްއެދެވިގެންވާ ކޯޓުގެ  ފެމިލީ ފެމިލީ  ަޝކުވާ  ހުށަހެޅިފައިވާ  ފެންނާތީއާއި، 

ނުފޫޒުތަކެއް އައުމުގެ ފުރުަޞތު އޮތުމުން، ަޝކުވާއާ    ކޯޓުގެ ކޮމިޓީއިން ބެލުމުގައި ނުރަނގަޅު

އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝނަށް  ޖުޑީަޝލް  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  ލިޔެކިޔުންތައް  އެންމެހާ   ގުޅޭ 

 ވެއެވެ. ފައި ފާހަގަކޮށް ފޮނުވާފައިވާކަމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން

 އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ސަބަބުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި، ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ  .3.3

އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝންގައި    17ާޤނޫނުގެ   ޖުޑީަޝލް  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  ދަށުން،  މާއްދާގެ  ވަނަ 

އިސްވެ ދެންނެވުނު ަޝކުވާ ބަލަން ފެށިކަމަށާއި، އެގޮތުން، އިން    އެކުލަވާލާފައިވާ ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ކޮމިޓީ

އެކޯޓުގެ އިސްާޤީޟގެ ބަޔާން ނަގާފައިވާތީ،   ފެއްގެ ބަޔާނާއި ޒަ )ތިނެއް( މުއްވަ  3ފެމިލީ ކޯޓުން ފޮނުވާފައިވާ  

ގައި    2019  މޭ  27ނިންމަވައި،    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ބަޔާން ނެގުމަށް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ކޮމިޓީއިން

ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ކޮމިޓީއިން އެކުލަވާލާފައިވާ "ފެމިލީ    މަށާއި،އެފަރާތުގެ ބަޔާނެއް އެ ކޮމިޓީއިން ނަގާފައިވާކަ

ގުޅޭ ގޮތުން އެކޯޓުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ   ދުއާޢަލީ ސަޢީ ކޯޓުގެ އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ  

ޒަރީރުޖީވަ މައްސަލައާއި    ހާ  ކޯޓަށް   ގުޅޭގޮތުންހުށަހަޅާފައިވާ  ފެމިލީ  ރިޕޯޓް"  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 

 މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.ފޮނުވާފައިވާކަން 

 އެ ރިޕޯޓުން އަންނަނަވި ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވޭކަމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފަވެއެވެ.  .3.4



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ކޮމިޝަންއަށް ސަރވިސް  ޖުޑީޝަލް 
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ގައި ފެމިލީ ކޯޓުގެ ކޮމިޓީއަށް   2019މާރިޗު    17  ޒަރީރު  ހާޖީވައެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ   .3.4.1

ކަމަ  ދީފައިވާ އަޑުތައް ލައްވާ  ފަރާތުން ލަދުވެތި  ހުށަހެޅި  ަޝކުވާ ށާބަޔާނުގައި، މައްސަލަ  އި، 

ލަދުވެތި ފަރާތުގެ  އިންނަކަމަ   ހުށަހެޅި  ބަލަން  އަޚްލާީޤ  ށާގުނަވަންތަކަށް  ބަދު  މަލުތައް ޢައި، 

އި، ބިއުރޯއިން ނިކުންނަން ދަމުން އޭނާގެ ގައިގައި ށާތަނަށް ދާން ބުނާކަމަހިންގުމަށް އެކިއެކި ތަން

 ފޮނުވާކަމަށާއި، ވައިބަރއޮރިޔާންކާޑު   ބޭނުންކޮށްގެން ރއި، ފޭސްބުކް މެސެންޖަށާކޮއްޓާ ކަމަ

މަލުތައް ޢަ އަޚްލާީޤ    އި، ބަދުށާފަދަ ތަކެތި ފޮނުވާކަމަ ކަރމެސެޖާއި، ސްޓި  މެދުވެރިކޮށް ލޯބީގެ

އިންކާރުކުރުމުން، ދެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެކަންތައް   ތަންތަނަށް ދާން  ހިންގުމަށް އެކަހެރި

އި، ޅާކަމަށާމަސައްކަތްކުރާ ސަރަހައްދުން ނުނުކުމެވޭ ގޮތަށް ހުރަސްއަ  އި،ށާކުރާނީ ގަދަކަމުންކަމަ

މައްސަލަ ކައިވެނިކުރުމަށް  އަންބަށް  ފަރާތުން    ދެ  ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އި،  މަށާއެދިފައިވާކަހުށަހެޅި 

ފަށާފައިވަނިކޮށް، ަޝކުވާ ބެލުމަށް މައްސަލަ    ތަޙްީޤުޤ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް  ކޮމިޓީއިން މައްސަލަ

އެކި ފަރާތުން  މުވައްޒަހުރަސްއެ  ހުށަހެޅި  ކޯޓުގެ  ފެމިލީ  މައްސަލަ ޅުމާއެކު،  މެދުވެރިކޮށް  ފުން 

އި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ކިބައިން ކުރިމަތިވާ އުނދަގޫތަކާ ގުޅިގެން މަށާކަނެގުމަށް ބާރުއަޅާ

ހުށަހެޅި  ބަޔާންކޮށް ަޝކުވާ  ކޮށްފައިވާކަމަށް  ޖިންސީ ފުރައްސާރަ  ހުށަހެޅި ފަރާތުން  މައްސަލަ 

 މަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާކަން. ފަރާތަށް ނަފްސާނީ ގޮތުން އަސަރުކުރުކޮށްފައިވާކަ

 ގައި ފެމިލީ ކޯޓުގެ ކޮމިޓީއަން  2019އެޕްރީލް    15އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ިޝރުވާން މުޙައްމަދު   .3.4.2

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޖިންސީ ފުރައްސާރަ    ،ބަޔާނުގައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  ދީފައިވާ

ހުށަހެޅި   ަޝކުވާ  ބަޔާންކޮށް  މެދުވެރިކޮށްކޮށްފައިވާކަމަށް  ވައިބަރ  ފޮނުވާފައިވާ   ފަރާތަށް 

ބޭއަދަބީ ފޮޓޯ   ،ލޯބީގެ ސްޓިކަރތަކާއި އި، އެ މެސެޖްތަކުގައި ށާމެސެޖްތަކެއް ހިއްސާކޮށްފައިވާކަމަ

ފެނިފައިވާކަމަ ހުރިތަން  ފުރައްސާރަ އި،  ށާފޮނުވާފައި  ޖިންސީ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ހުށަހެޅި   ަޝކުވާ  ބަޔާންކޮށް  ހިއްސާކޮށްފައިވާ ކޮށްފައިވާކަމަށް  ކޮލިޓީއަށް    ފަރާތުން 

 ފާހާގަކޮށްފައިވާކަން.  ކަމުގައިތަކުގައި ހިމެނޭ މެސެޖްތައް ކުރިން ފެނިފައިވާސްކްރީންޮޝޓް
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ގައި ފެމިލީ ކޯޓުގެ ކޮމިޓީއަށް   2019މާރިޗު    24  އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ އަޙްމަދު ޝިފާޢު .3.4.3

 ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި ަޝކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ދެމެދު ލޯބީގެ ގުޅުމެއް 

ނެތްކަމަ އެނގެން  ސެކްސީ'އި،  ށާއޮތްކަން  އަރ  ލިޔެފައިވާ  'ޔޫ  މައްސަލަ   މިފަދައިން  ނޯޓެއް 

ހުށަހެޅި  ބަޔާންކޮށް ަޝކުވާ  ކޮށްފައިވާކަމަށް  ޖިންސީ ފުރައްސާރަ  ހުށަހެޅި ފަރާތުން  މައްސަލަ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ިޝފާއުއަށް ފެނުނީ،    އި، އެ ނޯޓު އަޙްމަދު ށާފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވާކަމަ

ޓުގައި ބުނެފައިވާ ނޯ  ފަރާތުން އެޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް ަޝކުވާ ހުށަހެޅި  

އެ ލަދުގަންނާތީ،  ބުނަން  ހިއްސާކުރުމުންކަ   ވާހަކަ  އެފަރާތަށް  ނޯޓު  ލިޔެފައިވާ   މުގައި މެސެޖް 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން. 

ގައި ފެމިލީ ކޯޓުގެ ކޮމިޓީއަށް    2019މާރިޗު    25ފެމިލީ ކޯޓުގެ އޭރުގެ އިސްާޤީޟ ޙަސަން ސަޢީދު   .3.4.4

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް   ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި،

ހުށަހެޅި   އެ ަޝކުވާ  ކުރުމުން،  މެސެޖްތަކެއް  ނޭދެވޭ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ   ފަރާތަށް 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް ަޝކުވާ މެސެޖްތައް  

ފޮނުވާފައިވާކަމަޅި  ހުށަހެ ސައީދުއަށް  ޙަސަން  އިސްާޤީޟ  އޭރުގެ  ހުރިހާ ށާފަރާތުން  އެ    އި، 

ފޮނުވާފައި  ސިޓިކަރއެއް  ވައިބަރ  'ކިސް'  ނެތްނަމަވެސް،  ހަދާން  ފަރާތުން  އެ   މެސެޖްތައް 

ގޮތަށް  އަދިއި،  ށާއިންކަމަ ހިމެނޭ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މުވައްޒަ  3،  ފުންނަށް  )ތިނެއް( 

 މުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން. ތްތެރި ވެފައިވާކަޭޞޙަނަ

އޮފިސަރ   .3.4.5 ލީގަލް  އެސިސްޓެންޓް  ކޯޓުގެ  ފެމިލީ  ސަޢަ އޭރުގެ  ގައި   2019  މޭ  27ދު  ޢީލީ 

ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ކޮމިޓީއަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި، އިޖުރާއީ ގޮތުން ހުށަހެޅިފައިވާ ަޝކުވާ ނުބެލުމަށް  

 . މައުޫޟޢީ ގޮތުން ަޝކުވާއަށް ޖަވާބުދާރީވެފައިނުވާކަންއެކު،  ތައް ދެއްކުމާތްހުއްޖަ އެކި
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ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ކޮމިޓީއިން ކުރި ތަޙްީޤަޤށް ފެމިލީ ކޯޓުގެ ކޮމިޓީގެ އޭރުގެ މެންބަރަކަށް މައްސަލަ  .3.4.6

  ހުށަހެޅި ފަރާތުން މެސެޖް ކޮށްފައިވާކަމާއި، އެފަރާތުން މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ ކޯޓުގެ ކޮމިޓީއަށް

 .ނުފޫޒު ފޯރުވައި، ތަޙްީޤުޤގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުވުމަށްކަންއްކައި، ބިރުދަ

ާޤނޫނުގެ   .3.4.7 ހުއްޓުވުމުގެ  ގޯނާކުރުން  ފުރައްސާރަކުރުމާއި  ވަޒީފާދޭ   3ޖިންސީ  މާއްދާގައި،  ވަނަ 

 ފަރާތުން ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ އެހެން ފަރާތަކުން ނަމަވެސް، އެފަރާތެއްގެ 

އެ ނުވަތަ  ޖިންސީ   ފަރާތާދަށުން  ދެކޮޅަށް  ފަރާތަކާ  އެހެން  މަސައްކަތްކުރާ  އެކުގައި 

ހިންގައިގެން ނުވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އަދި،   ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގެ ޢަމަލެއް

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަނަ ނަންބަރުގައި،    6  އަދި  3،  2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    38އެ ާޤނޫނުގެ  

 2ދީފައިއެވަނީ، އެ ާޤނޫނުގެ    "ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގެ ޢަމަލު" އެ އިބާރާތަށް

ގޯނާކުރުމުގެ ޢަމަލުގެ    ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ މާނަކަމާއި، އެއީ ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި

ޖި ގޮތަށް  އުނދަގޫވާ  ނުރުހުމުގައި،  ފަރާތުގެ  ގުނަވަނަކަށްިޝކާރައަކަށްވާ  ބެލުމާއި،   ންސީ 

ޢަމަލު  ބަދުއަޚްލާީޤ  ނުވަތަ  ކާޑު  އޮރިޔާން  އަދި  ބީހުން  ތަނެއްގައި  އެއްވެސް   ހަށިގަނޑުގެ 

ހިންގަމުންދާ މަންޒަރު ދައްކުވައިދޭ ފޮޓޯ ނުވަތަ ކުރެހުން ނުވަތަ ވީޑިއޯ ދައްކާ ހެދުން ހިމެނޭކަން 

މަސްއޫލިއްޔަތުގެ   ވާ ކޮމިޓީގެ ޒިންމާއާއިވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި، ަޝކު  19އަދި، އެ ާޤނޫނުގެ  

ފުރައްސާރަކުރުމާއި ޖިންސީ  ހިނގާ  މަރުކަޒެއްގައި  ނުވަތަ  ތަނެއް  އެ    ގޯނާކުރުމުގެ   ތެރޭގައި، 

ޢަމަލަކާ ބެހޭގޮތުން ަޝކުވާއެއް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ ނުވަތަ އެފަދަ ޢަމަލެއް ހިނގާ ކަމަށް މަްޤބޫލު 

އެ ަޝކުވާ ނުވަތަ ތުހުމަތަކާ ގުޅިގެން ހާޒިރުކުރަންޖެހޭ ބަޔަކު ަޤބޫލުކުރެވިއްޖެނަމަ،    ސަބަބަކާހުރެ

 . ނަގައި، ހެކިބަސް ހޯދުން ހިމެނޭކަން ހާޒިރުކޮށް، ބަޔާން

 ވަނަ ބާބު )މުވައްޒިފުންނަށް ގޯނާކުރުން(   22ގެ    2011ަޝރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒިފުންގެ ގަވާއިދު   .3.4.8

ގޯނާކުރުންކަމުގައި ބެލެވޭނީ އެ މާއްދާގެ )ހ( ގައި، ޖިންސީ ވަނަ މާއްދާގައި، ޖިންސީ  217 ގެ

ނުވަތަ ޖިންސީ އެދުމެއް އޮވެގެން މަސައްކަތުގެ މާޙައުލުގައި ނުވަތަ ރަސްމީދަތުރެއްގައި   ބޭނުމަކު
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(  ށއަނގަބަހުން، ލިޔުމަކުން ނުވަތަ އިާޝރާތަކުން ބެހުމުންކަމާއި، އެ މާއްދާގެ )   މުވައްޒަފަކާ،

އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ޒަރިއްޔާއަކުން އޮރިޔާން ކާޑު ދެއްކުމާއި، ޖިންސީ   އްޒަފަކަށްގައި، އެހެން މުވަ

ކުރުން ނުވަތަ ހިނގުން ކަމާއި، އަދި އެ މާއްދާގެ )ނ(   ަޝއުުޤވެރިކަން ދޭހަކޮށްދޭ ޙަރަކާތެއް

އް ވަޒީފާގެ ހައިސިއްޔަތުން ކޮށްދޭން ނުޖެހޭކަމެ  ގައި، ޖިންސީ މަުޤޞަދެއް ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި

ދޭންޖެހޭ ޙައްެޤއް ނުދީ ހިފެހެއްޓުމާއި   ކޮށްދިނުމާއި ނުވަތަ ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަމެއް ކޮށްނުދިނުމާއި،

 .ނުވަތަ ދޭންޖެހޭ ކަމެއްކޮށްދީ ބިރުދެއްކުންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން

ފަރާތުން   .3.4.9 ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޖިންސީ  އެހެންކަމުން  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ފުރައްސާރަ މައްސަލަ 

ފަރާތަށް ހުށަހެޅި  ަޝކުވާ  ބަޔާންކޮށް  މެސެޖްތަކާއި،  ކޮށްފައިވާކަމަށް   ފޭސްބުކް   ފޮނުވާފައިވާ 

ފޮނުވާފައިވާ މެސެޖްތަކަށް ބަލާއިރު، ބޭއަދަބީ ފޮޓޯތަކާއި، ޕޯނޯގްރަފީ ވީޑިއޯތަކުގެ   މެސެންޖަރައިން  

އަދި ފޮނު  ލިންކްތަކާއި،  ސްޓިކަރސްތައް  ރޮމޭންޓިކް  ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އެކިކަހަލަ  ވާފައިވާކަން 

ލޮގްތަކުން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، ފެމިލީ ކޯޓުގެ އެސިސްޓެންޓް   ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޗެޓް

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ިޝރުވާން މުޙައްމަދަށް މިކަންތައް   ލީގަލް އޮފިސަރ އަޙްމަދު ޝިފާއުއާއި

ަޝކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ފޯނުން ފެނިފައިވާކަމަށް    ހިނގަމުން ދިޔަ ދުވަސްވަރު އެ މެސެޖްތައް

ތަކަށް    (conversation)ންޒޭަޝތަކުގައި ހުރި ކޮންވަރ  ހެކިބަސް ދީފައިވާތީ، އަދި، ޗެޓް ލޮގް

ހު ޢަމަލަކީ ބަލާއިރު، މައްސަލަ  އެ  ފަރާތުގެ  ކުރުން   ށަހެޅި  ގޯނާ  ފުރައްސާރަކުރުމާއި،  ޖިންސީ 

ާޤނޫ މާއް  2ނުގެ  ހުއްޓުވުމުގެ  ގައި ވަނަ  )ނ(  އަދި  )ށ(   ދާގެ 

 2011ފުންގެ ގަވާއިދު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ޢަމަލުތަކެއްކަމަށާއި، އަދި ަޝރުއީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާފަދަ   217ވަނަ ބާބު )މުވައްޒިފުންނަށް ގޯނާކުރުން( ގެ    22ގެ  

މިންގަނޑުން ގޯނާކުރުމުގެ    ޖިންސީ މަދަނީ  ތަޙްީޤަޤށް  ކޮމިޓީގެ  ޑިޕާޓްމަންޓްގެ  ޢަމަލެއްކަމަށް 

 ސާބިތުވެފައިވާކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 
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، ( ވަނަ ނަންބަރުގައި 5ވަނަ މައްދާގެ )  213ގެ    2011ަޝރުޢީދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދުގެ   .3.5

  ޓިހެއް ދިނުމަކާ ނުލައި ނޯސީ ގޯނާ ކުރުމަކީ އިތުރު  ފަކަށް ޖިން މަސައްކަތުގެ މާޙައުލުގައި އެހެން މުވައްޒަ 

ގޯނާކުރުން    އެ ފުރައްސާރަކުރުމާއި،  ޖިންސީ  ޙާލަތެއްކަމާއި،  ވަކިކުރެވޭނެ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު 

ވަނަ ނަންބަރުގައި، ަޝކުވާ ކޮމިޓީން މައްސަލަ   6ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    22  ހުއްޓުވުމުގެ ާޤނުނުގެ

ކޮމިޓީން ޖިންސީ    އަޅާ  ބެލުމަށްފަހު  ބަލައި  މިނަށް  ކުޑަބޮޑު  މައްސަލައިގެ  ތެރޭގައި  ފިޔަވަޅުތަކުގެ 

އެހެންކަމުން،  މާއި،  ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ހިމެނޭކަ  ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގެ ޢަމަލު ހިންގި

ފަރާތަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް ަޝކުވާ ހުށަހެޅި  

ފުރައްސާރަކުރިކަމަށް ޖިންސީ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ހެއްކާއި    މަދަނީ  މައްސަލަ  ލިބިފައިވާ  މިންގަނޑުން 

ހުށަހެޅި މައްސަލަ  އޮންނާތީ،  އެނގެން  ވަޒަންކުރުމަށްފަހު  އެގަރީނާއަށް  ފަރާތުގެ  ޢަމަލަކީ ޝަރުއީ     

 ވަނަ މައްދާގެ ދަށުން އިތުރު ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާ   213ގެ    2011ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދުގެ  

ވާތީ ކުށަކަށް  ފަދަ  ވަކިކުރެވޭނެ  ވަޒީފާއިން  ވަގުތުން  ފުރައްސާރަކުރުމާއި،   ،ނުލައި    އެކަމަކީ   ޖިންސީ 

ހުއްޓުވުމުގެ އަޅަންޖެހޭފަދަ  ވަ  22ާޤނުނުގެ    ގޯނާކުރުން  ފިޔަވަޅު  ދަށުން  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  ނަ 

ވަނަ    5ވަނަ މާއްދާގެ    213ގެ    2011ގަވާއިދުގެ    ޙާލަތަކަށްވާތީ، ަޝރުއީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ

އިތުރު ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާއި ނުލައި މައްސަލަ   ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  93ނަންބަރަށް ޙަވާލާދީ އެގަވާއިދުގެ  

ން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ނިންމާފައިވާކަ  ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ކޮމިޓީއިން

 ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  

ކޮމިޓީއަށް   ބަޔާންކުރެވުނުއިސްވެ   .3.6 ތަރައްޤީކުރުމާބެހޭ  ވަސީލަތްތައް  އިންސާނީ  ކޯޓުގެ  ފެމިލީ  ރިޕޯޓް 

އެ ވަޒީފާއިން    ރިޕޯޓުގައި  ހުށަހެޅުމުން،  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މަތިން  ގޮތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ނިންމާފައިވާކަ ކޮށްފައިވާކަމަށް  އި،  ށާ މަވަކިކުރުމަށް  ފުރައްސާރަ  ޖިންސީ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ފުރައްސާރަކުރިކަމަށް ސާބިތުވާ ފަރާތަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޖިންސީ  ބަޔާންކޮށް ަޝކުވާ ހުށަހެޅި  

މަލަކީ ަޝރުއީ  ޢަ ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އެ ހިނދުއިދާރީ މިންގަނޑުން ހެކި ލިބިފައިވާ  މިންވަރަށް
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ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިތުރު ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާ ނުލައި   213ގެ    2010ގަވާއިދު    ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ

ވަކިކުރެވޭ  ވަޒީފާއިން  ގޯނާކުރުން    ނެވަގުތުން  ފުރައްސާރަކުރުމާއި  ޖިންސީ  ކުށަކަށްވާތީއާއި،  ފަދަ 

ާޤނޫނުގެ   ގެ  22ހުއްޓުވުމުގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  ޙާލަތަކަށްވާތީ    ވަނަ  އަޅަންޖެހޭފަދަ  ފިޔަވަޅު  ދަށުން 

ވަނަ ނަންބަރަށް ޙަވާލާދީ    5މާއްދާގެ    ވަނަ   213ގެ    2011ަޝރުޢީދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު  

ގަވާއި ފަރާތް   93ދުގެ  އެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދިނުމަކާނުލައި  ނޯޓިހެއް  އިތުރު  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ކޮމިޓީއިން  ތަރައްޤީކުރުމާބެހޭ  ވަސީލަތްތައް  އިންސާނީ  ކޯޓުގެ  ފެމިލީ  ވަކިކުރުމަށް   ވަޒީފާއިން 

ދަންނަވާ ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  ކޯޓުގެ  ފެމިލީ  ސިޓީ   ނިންމަވާފައިވާތީ،  ކޯޓުގެ  ފެމިލީ  ޗިޓްއާއެކު 

އޮފް ފަރާތުން   ޑިޕާޓްމަންޓް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފޮނުވާފައިވާކަމަށް  އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝނަށް  ޖުޑީަޝލް 

 ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

މިގޮތުން، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީަޝލް އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝންގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަށް  .3.7

އެކޮމިޓީއަށް އަންނަނިވި ކަންކަން އިތުރަށް   ހުށަހެޅުމުން، އެ  ވުނު ފެމިލީ ކޯޓުގެ ސިޓީދެންނެ  އިސްވެ

އެގޮތުން،   ކޮށްފައިވާކަމަށް  ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.  ފުރައްސާރަ  ޖިންސީ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ހުށަހެޅި   ަޝކުވާ  މައްސަލަބަޔާންކޮށް  ދެމެދު  ފަރާތާއި  ފަރާތާ                    ހުށަހެޅި 

consensual relationship’‘   ާގުޅިގެން އެއް އޮތްކަން އެނގެން ނެތްކަމާއި، ހުށަހެޅުނު ަޝކުވާއ  

  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މައުޟޫޢީ ގޮތުން ޖަވާބުދާރީނުވެ ހަނު ހުރިކަމާއި، ަޝކުވާ ބެލުމުގެ އެކި 

ދެއްކުމާއި ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްފައިވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި މަރުޙަލާތަކުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބިރު  

 ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ރައްދުވި  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަމުގައި މައްސަލަ   ފަރަތް

ޖޫން   DJA/2018/51  (18(2)އަދި، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީަޝލް އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝންގެ ނަންބަރު   .3.8

މަށް މައްސަލަ ރައްދުވި  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ޗިޓުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ހިއްސާކުރެވުނުކަ  (2019

 ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 
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ން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކީ، އެފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް  ފަރާތު  މީގެ އިތުރުން، މައްސަލަ ހުށަހަޅި .3.9

ހުއްޓުވުމުގެ   ގޯނާކުރުން  ފުރައްސާރަކުރުމާއި  ޖިންސީ  ާޤނޫނާއި  ވަޒީފާއާބެހޭ  ނިންމުމަކީ  ނިންމާފައިވާ 

މިއީ  ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއް ކަމުގައިވާއިރު،    ާޤނޫނާ ޚިލާފަށް

އުސޫލުން ރިވިއުގެ  މައްސަލައެއްކަ  ޖުޑީަޝލް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް    މަށާއި،ބެލިގެންދާނެ  އެގޮތުން، 

ފާހަގަކުރެވުނު    އިަޤިޟއްޔާގެ ަޝރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާާޞގަ   C/35-2012/SC  ކޯޓުގެ ނަންބަރު

ގައި، )ނ(  ކަށަވަރުކުރަންޖެހޭ    ނުކުތާތަކުގެ  ބެލުމުގައި  މައްސަލަ  އުޞޫލުން  ރިވިއުގެ  ޖުޑީަޝލް 

 ކަންތައްތަކަކީ، 

 ؛ނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ ާޤނޫނީ ގޮތުން އިޚްތިސާސް އޮތް ފަރާތަކުންތޯ .1

 އެ ނިންމުމެއް ނިންމުމުގެ ނުވަތަ އެ އިޖުރާއަތެއް ހިންގުމުގައި ާޤނޫނުއަސާސީން ނުވަތަ ާޤނޫނަކުން  .2

އަސް ކުރެން  އަސްލުން  ދެ  މި  ބާލަނުވަތަ  ލާޒިމުކޮށްފައިވާ ކުން  ތަބާވުން  ގަވާއިދަކުން  ދޭ   ރު 

  :ސް( އާއި އިޖުރާއާތުތަކަށް ތަބާވެފައިވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން)ފޯރމަލިޓީ ަޝކުލިއްޔަތު

 ؛އެ ނިންމުމެއް ނިންމިއިރު އެއްވެސް ާޤނޫނަކާ ޚިލާފުވެފައިވޭތޯ .3

 ޖާއިޒު ގޮތުގައި ނިންމިއިރު އިޚްތިޔާރީ ބާރުގެ ބޭނުން ނުރަނގަޅު ގޮތުގައި ނުވަތަ ނާއެ ނިންމުމެއް   .4

އިންތަކުން  އޮންނަންޖެހޭ  ނިންމުން  އެ  މަްޤަޞދަކަށްޓަކައި  އެ  ގޮތުން  ާޤނޫނީ  ބޭނުންކޮށް 

 އަދި ؛ ބޭރުވެފައިވޭތޯ

ޙަ .5 އެ  ކަމަށްވާނަމަ  މައްޗަށް  ޙަީޤަޤތްތަކެއްގެ  މާއްދީ  ބިނާކުރީ  ނިންމުން  ޤަީޤތް އެ 

 އެގޮތަށްހުރިތޯކަމަށާއި، 

 ގޮތުން، ފުރަތަމަ ކަމަކަށް، ނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ ާޤނޫނީ ގޮތުން އިޚްތިސާސް އޮތް ފަރާތަކުންތޯއެ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކޮށްފައިވާކަމަށް  ބަލާއިރު، ފެމިލީ ކޯޓަށް ސިޓީއަކުން  
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ހުށަހެޅި   ަޝކުވާ  ަޝކުވާއެއްބަޔާންކޮށް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ   ފަރާތުން 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް ަޝކުވާ ކުރުމުން، އެ ކޯޓުން  

ހުށަހެޅިފައިވާ ަޝކުވާއަކީ ޖިންސީ   ޔާނެއް ނަގާފައިވާކަމާއި، އެ ބަޔާނުގެ އަލީގައިފަރާތުގެ ބަހުށަހެޅި  

ާޤނޫނުގެ   ހުއްޓުވުމުގެ  ގޯނާކުރުން  މާއްދާގެ  3ފުރައްސާރަކުމާއި  މަނާކުރެވިފައިވާ    ވަނަ  ދަށުން 

ހުއްޓުވުމުގެ ގޯނާކުރުން  ފުރައްސާރަކުރުމާއި  ޖިންސީ  ކޯޓުގެ  އެ  މައްސަލަ ކޮމިޓީއަށް    ޢަމަލެއްކަމުން، 

މަޢުލޫމާތު އެ ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންނަށް   ހުށަހެޅުނުކަމާއި، އަދި، މައްސަލައިގެ ބާވަތުން އެ މައްސަލައިގެ

  އެޅުމާއެކު ފަހަރުމަތިން ަޝކުވާ ބެލުމަށް ހުރަސް   އާންމުކޮށް އެނގޭކަމާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެކި

ކޯޓުގެ ކޮމިޓީއިން ގޮތެއް ނިންމުމަށްވުރެން    ނުފޫޒު ފޯރުވަމުންދާތީ، ހުށަހެޅުނު މައްސަލައިގައި، ފެމިލީ

ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ    ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީަޝލް އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝންގެ ޖިންސީ

ފަނޑިޔާރުންދެކޭތީ، އެ ަޝކުވާ ބެލުން   ކޮމިޓީއިން މައްސަލަ ބެލުން ރަނގަޅުވާނެކަމަށް ފެމިލީ ކޯޓުގެ

ބަލާފައިވަނީ، ާޤނޫނީ ގޮތުން އިޚްތިާޞްޞ    ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމުން، އެ ަޝކުވާ ތަޙްީޤުޤކޮށް

ނިންމުން ނިމުނުގައި އިޖުރާއީ ގޮތުން ތަބާވުން ލާޒިމު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،    ކަމަށާއި،އޮތް ފަރާތުން

ފަރާތުގެ ހުށަހެޅި    ރާތުން ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް ަޝކުވާމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަ

އެކުލެވިފައިވާ    ަޝކުވާ ބަލާފައިވަނީ ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ާޤނޫނުގެ ދަށުން

ތުޙުމަތުކުރެވުނު ފުރައްސާރަކުރިކަމަށް  ޖިންސީ  ކޮމިޓީއިންކަމާއި،  މައްސަލަޑިޕާޓްމަންޓްގެ  ހުށަހެޅި    

ފުރުަޞތު ޖަވާބުދާރީވުމަށް  މައުޫޟއަށް  ަޝކުވާގެ  ހިއްސާކުރުމާއެކު،  މަޢުލޫމަތު  ަޝކުވާގެ   ފަރާތަށް 

ރިއާޔަތްކުރުމާއެކު،   ގަރީނާއަށް  ހެއްކާއި  ވަޒަންކުރަންޖެހޭ  ސާބިތުކުރުމަށް  ަޝކުވާ  ދެވިފައިވާކަމާއި، 

ޑިޕާޓްމަންޓްގެ   އޭގެ އިތުރުން،  ނިންމިކަމަށާއި،ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ކޮމިޓީއިން    އެފަރާތަށް

ވަސީލަތްތައް  ކޮމިޓީގެ ނިންމުން ފެމިލީ ކޯޓަށް ހިއްސާކުރުމުން، އެ ނިންމުމަށް ފެމިލީ ކޯޓުގެ އިންސާނީ

ޑިޕާޓްމަންޓް   ޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށްތަރައްޤީކުރުމާބެހޭ ކޮމިޓީއިން ތާއީދުކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަ

ކޮމިޓީއިން އެ   ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ހިއުމަން ރިސޯސް  އޮފް ޖުޑީަޝލް އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝންގައި އެދުމުން، އެ

ންސީ  ޖި  ނިންމުމަށް ތާޢީދުކޮށް އެފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ، ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާއި،
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 2011  ރުން ހުއްޓުވުމުގެ ާޤނޫނު އަދި ަޝރުޢީދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދުފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކު

މަށާއި، ނިންމުމުގައި އެއްވެސް ާޤނޫނަކާ ޚިލާފުވެފައިނުވާކަ   އެ ނިންމުން ކަމަށާއި،  އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން

ގޮތުގައި   ނުރަނގަޅު  ބޭނުން  ބާރުގެ  އިޚްތިޔާރީ  ނިންމިއިރު  ނިންމުމެއް  ގޮތުގައި އެ  ނާޖާއިޒު  ނުވަތަ 

ބޭރުވެފައިވޭތޯ    ބޭނުންކޮށް ާޤނޫނީ ގޮތުން އެ މަްޤޞަދަކަށްޓަކައި އެ ނިންމުން އޮންނަންޖެހޭ އިންތަކުން

ނުފޫޒެއް ފޯރުވަން އުޅުނު   ޒުއިޖާނިންމުން ނިންމުމުގައި ޙަީޤަޤތުގައި ނުރަނގަޅު ނުވަތަ ނާއެ    ބަލާއިރު،

ރާތްކަމާއި، އެފަދަ ނުރަނގަޅު ނާޖާއިޒު ނުފޫޒަކުން އެއްކިބައިވެގެންވާ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަ  ފަރާތަކީ ހުދު

ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ކޮމިޓީއަށް ަޝކުވާ ބެލުން   މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުންވާސިލުވުމަށްޓަކައި،    ނިންމުމަކަށް

ވީ ފަރާތުގެ  މައްސަލައިގައި ޖިންސީ ގޯނާގެ ިޝކާރައަކަށް  މި  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުންބަދަލުކުރިކަމާއި،  

އެ   ތުޙުމަތުކުރެވުޢަޙައްުޤތަކާއި  ހިންގިކަމަށް  ޙައްުޤތައް ނު  މަލު  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ބިނާކުރީ މާއްދީ ޙަީޤަޤތްތަކެއްގެ މައްޗަށް   އެ ނިންމުންނެކަމަށާއި،  ރައްކާތެރިކުރުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެގޮތަށް ހުރިތޯބަލާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް    ކަމަށްވާނަމަ އެ ޙަީޤަޤތް

ހުށަހެޅި   ަޝކުވާ  ބަޔާންކޮށް  ކޮށްފައިވާކަމަށް  ފުރައްސާރަ  ފުރައްސާރައާއި    ފަރާތަށްޖިންސީ  ޖިންސީ 

ސާބިތުވާކަ  ގޯނާކުރިކަން މިންގަނޑުން  ޖުޑީ  މަށާއި،މަދަނީ  ދެންނެވުނު  އިސްވެ  ަޝލް އެހެންކަމުން، 

މަލުކޮށްފައިވަނީ އެ  ޢަ  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުންރިވިއުގެ އުޫޞލުން މައްސަލައަށް ތަޠުބީުޤކުރުމުން،  

އެހެންކަމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން  ކަމަށާއި،  އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންކަން

ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގެ ަޝކުވާ އިދާރީ ތަޙްީޤަޤކަށް  ވަކިކޮށްފައިވަނީ، ތުޙުމަތުކުރެވުނު ޖިންސީ  

ވަނަ    213ގެ    2011ގަވާއިދު    ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ  މަދަނީ މިންގަނޑުން ސާބިތުވެފައިވާތީ، ަޝރުއީ

މަށް މައްސަލަ ރައްދުވި  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުންކަ  93ވަނަ ނަންބަރަށް ޙަވާލާދީ އެ ގަވާއިދުގެ    5މާއްދާގެ  

 ން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ފަރާތު

ާޤނޫނާއި .3.10 ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  އެނގެން    މައްސަލަ  ކަން  އެއްގޮތަށް  ޤަވާއިދާ 

ވަޒީފާއާ  އެ  ،އޮންނާތީ އަދާކުރަމުންދިޔަ  ފަރާތުން  އެ  ފަދައިން  އެދިފައިވާ  އަނބުރާ   ފަރާތުން 
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މައްސަލަ   މަށާއި،ނަގާދިނުމުގެ އަމުރެއް ނެރޭދެވޭނެ ތަނެއް ނެތްކަރައާއި ޢިނާޔަތް  ރުޖޫއަކުރުމާއެކު މުސާ 

އެކަމުގައި   އެދިފައިވާއިރު،  ރުޖޫޢަކޮށްދިނުމަށް  އަނބުރާ  ވަޒީފާ  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ފަރާތުން  ހުށަހަޅާ 

ވަޒީފާއިން   ބަލާއިރު،  އުސޫލަށް  ޢަމަލުކުރާ  މުޖްތަމަޢުތަކުގައި  ދީމިްޤރާތީ  މިނިވަން  އެހެނިހެން 

އިންސާފުވެރިގޮތަކަށް ނޫންގޮތަކަށް ކަމަށް ކަނޑައަޅޭ ހާލަތުގައިވެސް، ވަޒީފާ އަނބުރާ   ށްފައިވަނީވަކިކޮ

އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ވަޒީފާ   ރުޖޫއަކުރުމަކީ  އެފަދައިން  ނަމަވެސް،  އެހެން  ނޫންކަމާއި،  ހައްެޤއް  ފަރާތުގެ 

އި ކަންތައްތަކަށާއި، ވަޒީފާ އަނބުރާ ވަށައިގެންވާ އެންމެހަ  އަނބުރާ ރުޖޫއަކޮށްދޭން އެދެފިނަމަ މައްސަލައިގެ

އަނބުރާ ރުޖޫޢަކޮށް ދިނުމަކީ ކޯޓުތަކަށް ނުވަތަ    ރުޖޫޢަކޮށްދިނުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ކަންކަމަށް ބަލައި ވަޒީފާ

އިޚްތިޔާރެ ލިބިގެންވާ  ބަލައި،  އްކަމަށާއި،ޓްރައިބިއުނަލަށް  މިގޮތުން  ވަކިކޮށްފައިވަނީ   އަދި    ވަޒީފާއިން 

ނަމަވެސް، އެ    އިންޞާފުވެރި ހަމައެއް ނެތިކަމުގައި ކޯޓުން ނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަލުން ކަނޑައެޅި ކަމުގައިވީ

ފެނިއްޖެނަމަ،  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ނުވަތަ  ކޯޓަށް  ގެއްލިފައިވާކަމަށް  އިތުބާރު  އޮތް  ދެމެދުގައި    ދެފަރާތުގެ 

މިގޮތުން ވަޒީފާ އަނބުރާ ރުޖޫއަކުރުމަކީ  އި،  ކަމަށާވަޒީފާ އަނބުރާ ރުޖޫޢަކޮށްދިނުމުގެ އަމުރެއް ނެރެނުދޭ

 A/208-2010/HC  ނަންބަރު  ހައްގެއް ނޫންކަން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ  ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތުގެ

ވަޒީފާއިން މުވައްޒަފަކު  މިގޮތުން  ކަނޑައަޅާފައިވާކަމާއި،  ާޤނޫނާ   ަޤިޟއްޔާއިން  ވަކިކޮށްފައިވަނީ 

ކުރުމަކީ    ޚިލާފަށްކަމަށް ކަނޑައެޅޭ ޙާލަތުގައިވެސް، އެފަދަ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާގައި ބެހެއްޓުމަށް އަމުރު

ކަމަށް ނުވެ ހިނގައިދާނެކަމާއި އެފަދަ  ގޮތް  އިންާޞފުވެރި  އެންމެ  އަދި    އެންމެ މަސްލަޙަތު ރަނގަޅު 

   ގޮތުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތް ކުރަންޖެހޭނެކަން ޙާލަތުގައި އަމުރެއް ނެރުމުގައި ދެފަރާތަށް އެންމެ މަސްލަޙަތުހުރި

ނަންބަރު   ކަނޑައަޅާފައިވާކަމާއި،  ަޤިޟއްޔާގައި    A/128-2011/HCދިވެހިރާއްޖޭގެހައިކޯޓުގެ 

ޖިންސީ ބަޔާންކުރެވުނު  ސްވެއި ދިމާވާ  ތަންތަނުގައި  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،  ކަންކަމަށް 

ލުތައް ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި، ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމަކީ  ގޯނާކުރުމުގެ ޢަމަ  ފުރައްސާރަކުރުމާއި

ކަންކަން ހުއްޓުވުމުގައި އެކި ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާ ބަޔާންކުރުމާއި، އެފަދަ   ކޮބައިކަން ކަނޑައެޅުމާއި، އެފަދަ 

ފިޔަވަޅުތައް  ކަންކަމާ އަޅާނެ  ޖިންސުގެ    ގުޅިގެން  ދެ  އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ  ާޤނޫނެއް  ކަނޑައެޅުމުގެ 

ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގެ ިޝކާރައަކަށްވާ    އުހައުލުގައި ދިމާވާ ޖިންސީފަރާތްތަކަށް މަސައްކަތުގެ މާ



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ކޮމިޝަންއަށް ސަރވިސް  ޖުޑީޝަލް 
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ގެ ދަށުން ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި   އި، ޢާންމު ސިޔާސަތުށްކަމަށާފަރާތަށް ރައްކާތެރިކަން ދިނުކަމަ

ގެ ސިޔާސަތަކުން ފިޔަވަޅު   ‘zero tolerance’  މަލުތަކަކީ އެފަދަ ކުށްކުރާ ފަރާތަކާމެދުޢަނާކުރުމުގެ  ގޯ

މައްޗަށް ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކުށެއްކަމާއި،  ލާޒިމު  އެހެން    އެޅުން  މާޙައުލުގައި  މަސައްކަތުގެ 

ކުށް މަދަނީ   ގޯނާކުރިކަމުގެ  އެފަރާތަކީ މިހާރު    މިންގަނޑުން ސާބިތުވެފައިވާތީ،މުވައްޒަފަކަށް ޖިންސީ 

 މަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާ ފަރާތެއްކަ 

ކަނޑައެޅުއްވި    ޒީފާއިންވަމުވައްޒަފަކު   .3.11 ނޫންކަމުގައި  މަތިން  ހަމަތަކުގެ  ާޤނޫނީ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ 

ވަޒީފާ އަދާކުރާ ވަޒީފާގެ ބާވަތާއި ޙާލަތައި، ތަނަށް ބަލައި ދެވޭ    ނާޔަތްތަކަކީ އޭނާޢިކަމުގައިވިޔަސް ދެވޭ  

ހައިކޯޓުގެ ޢި ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އެނގެ ަޤ  A/288-2011/HC  ނަންބަރު  ނާޔަތްތައްކަން  ން  ިޟއްޔާއިން 

ޚިލާފަށް  އި،ށާއޮންނަކަމަ ާޤނޫނާ  ަޤިޟއްޔާގައި  އެ  ހާލަތުގައިވެސް،    އަދި  ވަކިކޮށްފައިވާ  ވަޒީފާއިން 

ބާވަތާ ވަޒީފާގެ  ކުރާ  އެ  ހާލަތުގައި  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ނިކުމެ  ޢިނާޔަތްތަކާއި   ވަޒީފާއަށް  ލިބޭ  ގުޅިގެން 

ޚިލާފަށް   ަޤނޫނާ  ތަފާތުކޮށް،  ޢިނާޔަތްތައް  ސަބަބުންއެހެނިހެން  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާ    ވަޒީފާ  ވިޔަސް 

މައްސަލާގައި މައްސަލަ   އެހެންކަމުން، މިކޮށްފައިވާކަމާއި،  ނާޔަތްތައް ތަފާތުޢިއަދާނުކުރާ މީހަކަށް ދެވޭ  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   ޙާލަތެއްގައިވެސް،  ނިންމާހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ އަނބުރާ ރުޖޫޢަކޮށްދިނުމަށް  

މަށް ތަނެއް ނެތްކަ  ނާޔަތްތައް ނަގައިދޭނެޢި އިން އެއްވެސް އިސްތިސްނާއެއް ނެތި އެންމެހައި  އެދޭ ފަދަ

 މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

ކޯޓުގެ އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރގެ   މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ފެމިލީ .3.12

ގޯނާކުރިކަން މަދަނީ މިންގަނޑުން   މަާޤމުގައިހުރެ، މަސައްކަތުގެ މާޙައުލުގައި އެހެން މުވައްޒަފަކަށް ޖިންސީ

އެއްގޮތަށްކަމަ ގަވާއިދާ  ާޤނޫނާއި  އެދޭށާސާބިތުވެ،  އެފަރާތުން  އެހެންކަމުން  އެފަރާތް   އި،  ފަދައިން 

އަނބުރާ   ވަޒީފާ  ނެތްޢިއަދާކުރަމުންދިޔަ  ތަނެއް  ވަކިކޮށްފައިވާ ށާކަމަޔާދަކޮށްދޭނެ  ވަޒީފާއިން    އި، 

އެލަވަންސްތަކެއް  ހުރިހާ  މުވައްޒަފަކަށް  އެ  ޙާލަތުގައިވެސް  ރުޖޫއަކޮށްދެވޭ  ވަޒީފާ  މުވައްޒަފެއްގެ 

އާއްމު   ނަގައިނުދެވޭކަން އޮންނާތީ،  އެނގެން  ނިންމުންތަކުން  ނިންމާފައިވާ  ކޯޓުތަކުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
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މައްސަލަ ޖެހޭނެކަމަށް  ނު  ފަރާތަށް ދޭން  ސްގެ ފައިސާ މައްސަލަ ހުށަހަޅި އެލަވަން   ޙާލަތުގައި ލިބޭ ހުރިހާ

 ރައްދުވި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން ޢާންމު އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން ނޫސް ބަޔާން ނެރޭ އެއް ސަބަބަކީ، އެ އިދާރާއަކާ  .3.13

ތަފާތު ވާހަކަތަކެއް ދެކެވޭ ޙާލަތުގައި، ޢާންމު ރައްޔިތުންނަށް  ގުޅޭ ގޮތުން އާންމު ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި  

އެގޮތުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ    ކަމަށާއި،ގޮތުން  ޙަީޤަޤތް ހާމަކޮށްދިނުމުގެ

އި، ގައި އެ ކޯޓުން ނެރުނު ނޫސް ބަޔާނުގަ  2019ޖޫން    20ގުޅިގެން    ސަބަބާމެދު ދެކެވެމުންދާ ވާހަކަތަކާ

މައްސަލަ   އަދި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،މަލުކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްީޞލު ޢަ  އެފަރާތް ވަކިކުރުވުނު ސަބަބާއި

އެފަރާތް އެއްވެސް އިދާރާއަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ަޝކުވާއެއް    ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ

ކަން މިހެން އޮތްއިރު، ދައުލަތުގެ ތިން   ކަމަށާއި،ފައިވާބަޔާންކޮށް  ނުވަތަ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ނޫންކަމަށް

ބާރުގެބާރުންކުރެ   ާޤއިމުކުރުމުގެ  އިންާޞފު  ޢަދުލު  ކަމުގައިވާ  ބާރު  ކޯޓަކާ   އެއް  އުފެދިފައިވާ  ދަށުން 

އެ ޙާލަތުގައި،  ފެތުރިގެންދާ  ވާހަކަތަކެއް  ތަފާތު  މެދުގައި  ރައްޔިތުންގެ  ކަން   ގުޅޭގޮތުން،  ކޯޓަކުން 

ރައްޔިތުންނަށް   ގޮތް  އެންމެހާ ހާހިނގާފައިވާ  ދައުލަތުގެ  ގޮތުން  އުޞޫލެއް  ޢާންމު   މަކުރުމަކީ 

އުޫޞލެއްކަ ޢާންމު  ޢަމަލުކުރަމުންދާ  އިދާރާތަކުންވެސް  އަދި  މުވައްސަސާތަކާއި  މަށާއި، ވުޒާރާތަކާއި، 

ސީ ފުރައްސާރައިގެ އަމަލެއްކަމުން، އެފަދަ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މައްޗަށް ކުރެވުނު ތުހުމަތަކީ ޖިން 

ދެވިފައިވާ ކަމެއްކަމުން،  ’zero tolerance‘ޢަމަލުތަކަކީ ދައުލަތުގެ ޢާންމު ސިޔާސަތެއްގެ ދަށުން  

އިޙުސާސްތަކާ ގުޅުންހުރި ޙައްސާސީ މައްސަލައަކާ ގުޅޭގޮތުން ރަށުތެރޭގައި އެކިވާހަކަ    ޔިތުންގެއްމިފަދަ ރަ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޖިންސީ ފުރައްސާރަ  އިތުބާރު ކުޑަވެ އަދި،    ދެކެވުމަކީ، ަޝރުއީ ނިޒާމަށް

ހުށަހެޅި   ަޝކުވާ  ބަޔާންކޮށް  ކުރިމަތިވެގެންދާނެ ކޮށްފައިވާކަމަށް  ދުއްތުރާ  ބޮޑެތި  ނުހަނު    ފަރާތަށް 

ދޭތެ އެފަރާތާ  ބަޔާންއަކީ  ނޫސް  ނެރޭ  ޙާލަތުގައި  މިފަދަ  ނެރުނު ކަމެއްކަމުން،  ގޮތެއްގައި  ޒާތީ  ރޭ 

ފަރާތުގެ ޢަމަލެއްގެ ސަބަބުން  ބުނެވޭނެ ާޤނޫނީ ހަމައެއް ނެތްކަމަށާއި، މައްސަލަ ރައްދުވި ބަޔާނެއްކަމަށް

ގެއްލުމެއްކަމަށް ސާބިތުވާވަރުގެ  ލިބުނު  ފަރާތުން   ަޝރީއަތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ަޤރީނާ  ހެއްކާއި 
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ބަދަލު ގެއްލުމުގެ  މެނުވީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެހުށަހެޅުމުން  ނަގައިނުދެވޭނެކަން  ނަންބަރު         ހައިކޯޓުގެ 

A/201-2009/HC  ްގެއްލުން    ަޤިޟއްޔާއިން ކަނޑައަޅުއްވާފައި އޮތްހިނދު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށ

ޤަވާއިދާ ރައްދުވި ފަރާތުން ާޤނޫނާ    ލިބިފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، ގެއްލުން ލިބުނީ މައްސަލަ

އަމަލެއްގެ  ކޮން  ކުރި  ފަރާތަށް  ޚިލާފަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާތީ،    ސަބަބަކުންކަން 

އެއްވެސް ގޮތުން  ބަދަލެއްގެ  ގެއްލުމުގެ  ފަދައިން  އެދިފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މިންވަރެއް    މައްސަލަ 

އް އޮތްކަމަށް ނުދެކޭކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި  މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ކިބައިން ނަގައިދެވޭނެ ތަނެ

 ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

ލީގަލް އޮފިސަރގެ   މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ފެމިލީ ކޯޓުގެ އެސިސްޓެންޓްމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ،   .4

މަދަނީ   މާހައުލުގައި އެހެން މުވައްޒަފަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމަށްމަާޤމުން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެފަރާތް މަސައްކަތުގެ 

ވަނަ    5ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    213މިންގަނޑުން ސާބިތުވެފައިވާތީ، ަޝރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދުގެ  

ގަވާއިދުގެ   އެ  ރިޢާޔަތްކޮށް،  ގޮތުގެމަތިންކަމުގައި  93ނަންބަރަށް  އެއްގޮތްވާ  މާއްދާއާ  މައްސަލަ    ވަނަ  ވުމުން، 

ކަމަށާއި،  ހަމައެއްނެތް  ާޤނޫނީ  ޢިއާދަކޮށްދެއްވަންޖެހޭ  އަނބުރާ  ވަޒީފާ  ފަދައިން  އެދިފައިވާ  ފަރާތުން   ހުށަހެޅި 

ފަރާތުގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރާނެ ާޤނޫނީ    އެފަރާތުން އެދޭގޮތަށް ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދިނުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި

ނެތްކަމަށް މިކަ  ހަމައެއް  ވަޒީފާއާބެހޭ    މޭރުމުން  ނޑައަޅައި،  ނިންމުމެއް  ފައިސަލާކުރަނިވި  މައްސަލާގައި 

  .ނިންމަވައިދިނުމަށެވެ ޓްރައިބިއުނަލުން

  ސަޢީދު   ޢަލީ  މެދުވެރިކޮށް،  އިޢުލާނު(  2019  ސެޕްޓެންބަރު  05)  A1/2019/164-146  ނަންބަރު  ކޯޓުގެ  ފެމިލީ .5

  މުވައްޒަފަކު   އިތުރު  މަާޤމަށް  އޮފިސަރގެ  ލީގަލް  އެސިސްޓެންޓް   ކޯޓުގެ  ފެމިލީ   މަާޤމުކަމުގައިވާ،  އަދާކުރަމުންދިޔަ

 VTR/2019/209  ނަންބަރު   ޓްރައިބިއުނަލްގެ  ހޭ ވަޒީފާއާބެ  ކުރިއަށްދާތީ،  މަސައްކަތް   ޢައްޔަނުކުރުމުގެ

  އެއްވެސް   މަާޤމަށް  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ދުސަޢީ  ޢަލީ  ވާޞިލުވުމުގެކުރިން،  ނިންމުމަކަށް  މައުޟޫޢީގޮތުން  މައްސަލައިގައި

  ދިވެހި )  އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝން  ޖުޑީަޝލް  އޮފް  ޑިޕާރޓްމަންޓް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ޢައްޔަނުނުކުރުމަށް  ފަރާތެއް

  ނެރެދިނުމާމެދު   އަމުރެއް  ވަގުތީ  މޭރުމުން  އެދިފައިވާ  ފަރާތުން   ސަޢީދުގެ  ޢަލީ  އަމުރުކޮށްދިނުމަށް  މައްޗަށް  ގެ(  ދައުލަތް
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މައްސަލައިގައި    VTR/2019/209ނަޒަރުކޮށް، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު    ާޤނޫނީގޮތުން  އަދި  ަޝރުޢީ

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއިން ވަކިގޮތެއް ކަނޑައަޅައި މައުޫޟޢީގޮތުން މައްސަލަ ނިންމުމުގެ ނިޔަލަށް، ފެމިލީ  

( އިޢުލާނަށް ޢަމަލުކުރުން މަޑުޖައްސާލުމަށާއި،  2019ސެޕްޓެންބަރު    05)  A1/2019/164-146ކޯޓުގެ ނަންބަރު  

ޢައްޔަންނުކުރުމަށާއި،   މުވައްޒަފަކު  އެއްވެސް  ދާއިމީގޮތެއްގައި  މަާޤމަށް  ވަޒީފާގެ  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ސަޢީދު  ޢަލީ 

ގަމުންދާނަމަ، އެ މަސައްކަތްތައް އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ މަާޤމަށް މުވައްޒަފަކު ނެގުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ހިނ

ޓްރައިބިއުނަލު ވަޒީފާއާބެހޭ  މަޑުޖައްސާލުމަށާއި،  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ވަގުތުން  ސަޢީދު  ޢަލީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ން 

ބާރު   ާޤނޫނީ  އަމުރެއްގެ  ކުރާ  ނުވަތަ  ނިންމުމެއްގެ  ނިންމާ  ރުޖޫޢަކުރުމަށް  އަނބުރާ  އަލުން  މަާޤމަށް  ވަޒީފާގެ 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ  ތަ ތަންފީޛުކުރުމަށް ހުރަސްއެޅިދާނެފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުމަށް  ނެތިދާފަދަ ނުވަ

'ވަގުތީ އަމުރަށް އެދުނު މައްސަލައިގައި ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމި ގޮތް'   VTR/VA/2019/32-200ނަންބަރު  

 އަންގައި އަމުރުކޮށްފައިވާނެއެވެ. ފަރާތަށް އިން މައްސަލަ ރައްދުވި

ހުށަހެޅުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި  ގެ ކުރިން    2021އޮގަސްޓު    25މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޝަފަޙީ ހެކި   .6

 ރާތަށް ފުރުަޞތު ދެވުމުން،  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަ 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރަތުން ަޝފަހީ ހެކިންގެ ގޮތުގައި،  .6.1

 ފެމިލީ ކޯޓުގެ އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ާޝނާ، .1

 ާޤީޟ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުްޞޠަފާ  .2

 އަދީބްهللا ާޤީޟ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދު .3

 ރާހީމް މާހިރު ފެމިލީ ކޯޓުގެ ާޤީޟ އަލްއުސްތާޛު އިބް .4

 ފެމިލީ ކޯޓުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ވަސީމާ މުޙައްމަދު  .5

 ފެމިލީ ކޯޓުގެ އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ވަޙީދާ   .6

 ފެމިލީ ކޯޓުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އޮފިސަރ މަރްޔަމް ަޝއުފާ  .7

 ފެމިލީ ކޯޓުގެ ކޯޓުއޮފިސަރ ޙައްވާ ޝާހިރާ  .8
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 ފެމިލީ ކޯޓުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ސަމާޙަތު ލަޠީފް  .9

 އަލްއުސްތާޛު އާޠިފް ޖަލީލު ފެމިލީ ކޯޓުގެ އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ  .10

 ފެމިލީ ކޯޓުގެ އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ އަލްއުސްތާޛާ ަޝރުމާ ޢަލީ  .11

 ފެމިލީ ކޯޓުގެ ކޯޓު އޮފިސަރ މުޙައްމަދު މުނައްވަރު ޢަލީ  .12

 ތުޙީ )ޝާދީވިލާ / ގއ. ވިލިނގިލި( ފަهللا ނަްޞރު .13

 މުޢީދު ޢާމިރު )ހިޔާވަހި / ބ. އޭދަފުށި(هللا ޢަބްދު .14

 އިބްރާހީމް ޢާއިދު މުޙައްމަދު )ރެޑްހައުސް / ގދ. ތިނަދޫ( .15

 މުޙައްމަދު ަޝރަމް ޢަލީ )ބޮންތި / ސ. މަރަދޫ(  .16

އެދި  ހާ ފަރާތަހުށަހެޅިކަމާއި،    ގައި  2021  އޮގަސްޓު  26ޒިރުކޮށްދިނުމަށް  ހުށަހެޅި   ށް މައްސަލަ 

ހެކިންގެ ގޮތުގައި ހާޒިރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް ހުށަހެޅުމަށް އެންމެ ފަހު  ބިއުނަލުން ޓްރައި

ހެކިން ހުށަހެޅިފައިނުވަނީ    ނިޔަލަށްކަމަށްވާއިރު، އެ މުއްދަތުގައި  2021އޮގަސްޓު    25ފުރުަޞތު ދީފައިވަނީ  

ފަރާތު ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި،އެ  ހުރިގޮތުންކަމަށް  ހާލަތު  ބަލި  އިންސާފުވެރި   ގެ  މައްސަލައިގައި  މި 

ފަރާތުން ހާޒިރުކޮށްދިނުމަށް އެދުނު ހެކިވެރިންގެ ހެކިބަސް    ނިންމުމަކަށް ވާސިލުވެވޭނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި

ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް،   39  ގެ  2015ނަގައިގެންކަމަށްވާތީ، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބުއުނަލްގެ ގަވާއިދު  

ހާ ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ބަލައިގަތުމަށް  މައްސަލަ  ލިސްޓް  ހެކިވެރިންގެ  އެދުނު  ޒިރުކޮށްދިނުމަށް 

ކަންތައްތަކެއް ސާބިތުކޮށްދިނުމަށްކަމަށް ބަޔާންކޮށް އެއް ފަރާތަށްވުރެ ގިނަ ނިންމާފައިވާނެއެވެ. އަދި އެއް  

ހުށަހެޅި ފަރާތުން  މައްފަރާތް ހާޒިރުކޮށްދިނުމަށް   ފަރާތްތަތައް ސަލަ  އެދިފައިވާތީ، އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު 

 އެ ފަރާތްކަގެ ތެރެއިން  ރިޢާޔަތްކޮށް، ހާޒިރުކޮށްދިނުމަށް އެދިފައިވަ ސަބަބުތަކަށް

 ފެމިލީ ކޯޓުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ވަސީމާ މުޙައްމަދު  .1

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ސަމާޙަތު ލަޠީފް ފެމިލީ ކޯޓުގެ   .2

 ފެމިލީ ކޯޓުގެ އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ އަލްއުސްތާޛާ ަޝރުމާ ޢަލީ  .3
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 އިބްރާހީމް ޢާއިދު މުޙައްމަދު )ރެޑްހައުސް / ގދ. ތިނަދޫ( .4

ހެކިންގެ ގޮތުގައި ހެކިބަސް ނެގުމަށް ނިންމާފައިވާކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެންގުމަށްފަހު،  ގެ  

  ވަސީމާ   އޮފިސަރ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  ކޯޓުގެ   ހާޒިރުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ގުޅުމުން، ފެމިލީ

ޒީރުވުމަށް ގިކަމާއި، ހެކިންގެ ގޮތުގައި ހާމުޙައްމަދު ހެކިބަސް ދޭން ބޭނުންނުވާކަން ޓްރައިބިއުނަލަށް އެން

ލަޠީފް   ސަމާޙަތު   އޮފިސަރ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  ކޯޓުގެ  އަމުރު ފޮނުވުނު ފަރާތް ތަކުގެ ތެރެއިން ފެމިލީ

ޢަލީ އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުވެފައި   ޝަރުމާ   އަލްއުސްތާޛާ  އޮފިސަރ  ލީގަލް   އެސިސްޓެންޓް  ކޯޓުގެ  އަދި ފެމިލީ 

  މުޙައްމަދު   ޢާއިދު  ކޮށް ބޭއްވި ހެކި ބަސްނެގުމުގެ އަޑުއެހުމުގައި ބައިވެރިވި އިބްރާހީމްނުވާތީއާއި، އޮންލައިން

ހެކިބަސް ނަގަން ފެށުމުގެ ކުރިން އަޑުއެހުމުން ވަކިވުމުން، ތަކުރާކޮށް އެ   (ތިނަދޫ.  ގދ/    ރެޑްހައުސް)

ނަގާފައިނުވާތީ ފޯނު  ވެސް  ގުޅުމުން  ފަރާތްތަފަރާތަށް  އިސްވެބަޔާންކުރުވުނު  މި ،  ހެކިބަސް  ކުގެ 

މައްސަލައިގައި ނެގިފައިނުވެއެވެ. މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހެކިންގެ ގޮތުގައި ހާޒިރުކުރުމަށް އެދުނު  

ނެގިފައިނުވާތީ،   ހެކިބަސް  ފަރާތުން    މިފަރާތްތަކުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގުޅިގެން   22މައްސަލައާ 

ބައެއް   ތެރެއިން  ހެކިންގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ  ވީގައި، އެ ފަރާތުން ޝަފަ   2021  ޑިސެންބަރު

ބަޔާންތައް ނޮޓަރައިޒްކޮށް ހުށަހެޅުމަށް އެންގުމުން،  އެ    ހަޅާފައިވެއެވެ.ހުށަ  ނަގައި  ބާޔާންތަކެއްފަރާތްތަކުގެ  

ނަންބަރު:  هللا ްޞރުނަ ކަޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި  ސަމާޙަތު A303799ފަޠުޙި   ،)

(، ަޝރުމާ ޢަލީ )ދިވެހި  A306255ޢަބްދުއްލަޠީފް )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކަޑު ނަންބަރު:  

(، ޢާތިފް ޖަލީލު )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ  A099408ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

 ބަޔާންތައް  ގައި ހުށަހެޅުމުން އެ 2021ޑިސެންބަރު  27ނޮޓްރައިޒްކޮށް ( A061286ކާޑު ނަންބަރު: 

ގައި މައްސަލަ    2021ޑިސެންބަރު    27  ބަލަގައިގެނެ، މަސައްލަ ނިންމުމުގައި ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާނެއެވެ. 

ގައި ހުށަހެޅި   2021ޑިސެންބަރު   22ޓަރައިޒްކޮށް ހުށަހެޅި ބަޔާންތަކުގެ ތޭރޭގައި،  ހުށަހެޅި ފަރާތުން ނޮ

( A373122ރާ )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  ހި ބަޔާންތަކުގެ އިތުރަށް ޙައްވާ ާޝ

  ނުވާނެއެވެ. ގެ ބަޔާނެއް ހުށަހަޅާފައި ވުމުން، އެ ބަޔާންނައް މައްސަލަ ނިންމުމުގައި ރިޢާޔަތްކޮށްފައި
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ފަރާތުން   .6.2 ރައްދުވި  ހުށަހަޅަމައްސަލަ  ހެކި  ނުވާކަން  ޝަފަހީ  ޭބނުން  ގައި   2021ޖަނަވަރީ    25ން 

އެންގުމަށްފަހު،   ހުށަހެޅުމުވީ  ޝަފަޓްރައިިބއުނަލަށް  ފުރުޞަތަކަށްހެކި  ގައި    2021ޑިސެންަބރު    01  ގެ 

ޝަފަހީ  އެދި ފަރާތަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  މުއްދަތު ފައިވީނަމަވެސް،  އެކަށީގެންވާ  ހުށަހެޅުމަށް  ހެކި 

ހީ ހެކި ހުށަހަޅަން ޭބނުންނުވާކަން އެންގުމަށްފަހު، ހެކި ހުށަހެޅުމަށް ދެވިފައިވާތީއާއި، ދެވުނު މުއްދަތުގައި ޝަފަ

ދީފައިވާ މުއްދަތު ފާއިތުވިފަހުން ޝަފަހީ ހެކި ހުށަހެޅުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ފުރުޞަތު ދިނުމަކީ 

ުބރަވެވޭތީ،  މައް ލިިބދާނެކަމެއްކަމަށް  އުނިކަމެއް  މަޞްލަޙަތައް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  ވަޒީފާއާބެހޭ  ސަލަ 

ގަވާއިދު  ޓްރައިބި ރިޢާޔަތްކޮށް    39ގެ    2015އުނަލްގެ  މާއްދާއަށް  ފަރާތަށް ވަނަ  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

 ވެ.އިތުރު ފުރުޞަތެއް ނުދިނުމަށް ނިންމާފައިވާނެއެ ޝަފަހީ ހެކި ހުށަހެޅުމަށް

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅިފައި މިވާ މައްސަލާގައި، ޢަދުލުވެރި ނިންމުމަކަށް ވާިޞލުވުމަށްޓަކައި،   .7

  2014/16ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގެ މައްސަލަ ބަލާފައިވަނީ ާޤނޫނު ނަންބަރު  ތުހުމަތު ކުރެވުނު  

)ޖިންސީ    R-377/2014)ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ާޤނޫނު( އާއި ގަވާއިދު ނަންބަރު  

އި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މައްޗަށް ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ގަވާއިދު( އާ އެއްގޮތަށް ތޯއާ

މައްސަލަ  ތުހުމަތު ކުރެވުނުފަދަ ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގެ ޢަމަލެއް އެ ފަރާތުން ހިންގާފައިވެތޯއާއި،  

މައު  ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ޟޫޢީ  ހުށަހެޅި 

ާޤއިމްކުރުމަށްފަހުގައިތޯ ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރައީ  އެދިފައިވާ  ޢަދަލުވެރިކަމާއި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އާއި، 

އިޢާދަކޮށް، އަނބުރާ  ވަޒީފާ  ގެންދިޔަ  އަދާކުރަމުން  ފަރާތުން  އެ  ާޤނޫނާ   ފަދައިން  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން 

ހި ކަނޑައެޅުމާހަމައަށް  އެ  ޚިލާފަށްކަމަށް  ބަލައި،  މުއްދަތެއްކަމުގައި  ދެމިހުރި  ވަޒީފާގައި  މުއްދަތަކީ  ނގާފައިވާ 

މުއްދަތައް މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ނަގައިދެވިދާނެތޯއާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށް  

ންމުކުރެވޭނެ ނޫސްބަޔާނެއްތޯއާއި، ން ޢާބަޔާންކޮށް ފެމިލީ ކޯޓުގެ ވެބްސައިޓްގައިވާ ލިޔުމަކީ، އެ ފަރާތަށް އެފަދައި

އެކަމާ ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދެވިދާނެތޯއާއި، އެކަމާ ގުޅިގެން ފެމިލީ ކޯޓުގެ ވެބްސައިޓްގައި  

ހަީޤަޤ ކަމުގެ  ނުވަތަ  އެދުމަށް  ނޫސްބަޔާނެއް  މަޢާފަށް  އާ  ހާމަކޮށް  ކޯޓުގެ  ޢާތް  ފެމިލީ  މައްޗަށް  ންމުކުރުމަށް 

 ބަލަންޖެހޭކަމަށް ދެކެމެވެ.  ކުރެވިދާނެތޯއަމުރު
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މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ަޝކުވާތަކުގެ ތެރޭގައި އެ ފަރާތް ވަޒީފާއިން   .8

ވަޒީފާއި މުވައްޒަފަކު  އޮންނައިރު،  އެނގެން  ހުށަހަޅާފައިވާކަން  ަޝކުވާ  ގުޅިގެން  ވަކިކުރެވޭނީ  ވަކިކުރުމާ  ން 

ާޤނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،  )ވަޒީފާއާބެހޭ  2008/2އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންކަމަށް ާޤނޫނު ނަންބަރު  

އެ ސަބަބަކީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްކަމަށް ނުފެންނަ ޙާލަތުގައި ަޝކުވާ އުފުލުމުގެ ޙައްުޤ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

މުވައްޒަފަކަށް ލިބިދީފައިވާއިރު، އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން    ވަނަ މާއްދާއިން އެ  28

ާޤނޫނުގެ   އެ  ގޮތުގައި  ޒިންމާއެއްގެ  ފަރާތެއްގެ  ވަޒީފާދޭ  މާއްދާއިން    27ވަކިކުރިކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ  ވަނަ 

އޮތުމުން ސަޢީދު  ،ކަނޑައަޅާފައި  މައްސަލަ  ޢަލީ  މި  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ވަޒީފާއިން  އޭނާ  އިގައި 

 އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ މި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ޒިންމާއެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ. 

އެޑްމިނިސްޓެރޭަޝންގެމަންޑިޕާޓް .9 ޖުޑީަޝލް  އޮފް  ( 2019ޖޫން    18)  DJA/2019/51(2)ނަންބަރު    ޓް 

 ލިޔުމުގައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ

ަވނަ މާއްދާެގ   93ަވނަ ނަންބަރަށް ރިޢާޔަތްކޮށް،    5ަވނަ މާއްދާެގ    213ެގ    2011'ޝަރުޢީ ދާއިރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ޤަާވޢިދު  

 ދަށުން' 

ރުކޮށްފައިވާ ތާރީޚުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަމުގެ ޗިޓު ތައްޔާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަ

ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައި އޮތުމުންނާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާ  

ބަޔާންކޮށްފައި  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ނަންބަރުދިވެހިރާއްޖޭގެ  ވާކަމާއި،  ނުލައިކަމަށް         ހައިކޯޓުގެ 

2013/HC-A/77 ،ިަޤިޟއްޔާގައ 

ހިމެނޭ މުވައްޒަފަކު، ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާ ނުލައި   ]... ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނަށް ބަލާއިރު، އެޤާނޫނުގެ ތަރަހައިގެ ތެރޭގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތުގައި އެމާއްދާގައި  ވަނަ މާއްދާގައި    23ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  

 އެނގޭކަމާއި، ...[  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިންކަން

ވަނަ    23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ނޫނު ނަންބަރު  މިފަަދިއްނ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ ެއނެގްނޮއްނަކާމިއ، ާޤ

ދަށުން  ގެ  ވަކިކުރުން"  ނުލައި  ދިނުމަކާއި  "ނޯޓިހެއް  ވަޒީފާއިން  މާއްދާ  މުވައްޒަފަކު  ނެތި  ދިނުމެއް  ނޯޓިސް   
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ނަންބަރު   ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ފުރިހަމަވެގެންކަމަށް  ަޝރުޠެއް  ދެ  އަދި    HC-A/24/2010ވަކިކުރެވޭނީ 

2010/HC-A/208    ްހައިކޯޓުނ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މައްސަލަތަކުގައި  ވަޒީފާއާބެހޭ  ވެސް  އެނޫން  އަދި  ަޤިޟއްޔާ 

( ވަޒީފާގައި  2( މަސައްކަތުގެ އަޚްލާުޤ އެކަށީގެންނުވުން އަދި )1ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަމާއި، އެ ދެ ަޝރުޠަކީ )

އްކަމަށް ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތަށް ނުފެނުންކަން އިތުރަށް ބެހެއްޓުމަކީ އެކަށީގެންވާ ހަމަތަކަށް ބަލާއިރު، ކުރެވޭނެ ކަމެ

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ަމްއސަަލެއްއަގިއ .10 ުމަވްއޒުަފ ަވޒާީފިއްނ ަވިކކޮށަްފިއަވީނ ޢަދުުލެވިރ    ، ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކކޮށެްގްނ ުހށެަހޅޭ 

ުފ ބުެލުމަގިއ ެދ ުއްނުޞެރއް  ޮއެވެގްނތޯ  ުނވަަތ ެއކީަށގްެނާވ ަސބެަބއް  ެއއީ    ، ރަިހަމާވްނޖޭެހަކާމިއިންނުމަމުކްނތޯ 

 (procedural fairness)އިަދ އުިޖރީާޢ ޢަދުުލެވިރަކްނ    (substantive fairness)ަމުއޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރަކްނ  

 HC-A/134/2011ާއއި    HC-A/24/2010ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ަނންބުަރ    ، ާޤިއުމުކެރވަިފިއޭވޯތ ބުެލްނަކްނ

ުމަވްއޒުަފްނ ަވޒާީފިއން ވިަކުކުރަމްށ ަވޒާީފ ދޭ    ، ްނ ަމުއޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރަކަމީކަޤިޟްއާޔިއްނ ެއނޭގަކާމިއ، މޮިގުތ

ފަަދ ޢަދުުލެވިރ ަސަބަބކްަށުވުމެގ   ަފާރަތުކްނ ޚާިޔުރުކާރ ައާސެސްއ ެއީއ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވކުިކުރަމްށ ުހއަްދުކާރ

ންމަެހިއ ުއްނުޞުރަތްއ ުފރަިހަމވަެފިއޭވޯތ ބުެލްނަކްނ  ިއުތުރްނ އެ ޚާިޔުރުކާރ ައާސެސއެްގ ަދުށން ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ެއ

ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރމަށް ޢަދުުލެވިރ ިންނުމަމަކށް    ، ިއުޖރާޢީ ޢަދުުލެވިރަކްނ ާޤިއުމުކުރަމީކ  ، ެއނޭގަކާމިއ

ުފިރ ިއުޖރަާޢުތަތްއ  ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ބުެލުމަގިއ  ބުެލނަްތްއ  ބަަލްނޖެހޭ   ، ަހަމުކުރްނަކްނާވޞުިލުވަމްށަޓަކިއ 

ޯކުޓން ންިނަމވަާފިއާވ ިމާބަވުތގެ   ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓްނ ިންނމަވަާފިއާވ ިއްސެވ ެދްނެނުވނު ޤިަޟްއާޔަތުކްނާނއި ެއ 

 އެެހްނ ަމްއސަަލަތުކްނ ެއނެގން ޮއެވެއެވ. 

ގުޅޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ    (substantive fairness)އިސްވެބަޔާކޮށްފައިވާ މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާ   .11

 ަޤިޟއްޔާގައި،   HC-A/88/2014ނަންބަރު 

ވަޒީފާ ނުވަތަ  ފަރާތަށް  ވަޒީފާދޭ  ބެހެއްޓުމުން  އިތުރަށް  ވަޒީފާގައި  މުވައްޒަފަކު   ... ތަނަށް   ]  ގެއްލުންތަކެއް  އަދާކުރާ 

މަސައްކަތުގެ  އެމުވައްޒަފެއްގެ  ބަލާ،  ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ  ފަރާތުން   ލިބިދާނެކަމަށް  ވަޒީފާދޭ  ނޫންކަމަށް  ރަނގަޅު  އަޚްލާޤު 

ވަޒީފާދޭ  ވާސިލުވުމަށް  އެނިންމުމަށް  ހަމައެއްކަމަށް  ނިންމުމުގައި،  އެކަށީގެންވާ  ހަމައަކީ  ތަޠްބީޤުކުރި  ފަރާތުން 
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ފެންނަ ފެނުމެއްގެ މައްޗަށް އެކަނި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިނުކުރެވޭނެކަމަށް،   ، ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ހަމަވާންޖެހޭނެކަމަށާއި

ނަންބަރު   ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެނގެން  HC-A/24/2010ހައިކޯޓުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  ކަނޑައަޅައި   ޤަޟިއްޔާގައި 

 އޮންނަކަމާއި، 

ދެވަނަ ޝަރުތުކަމަށްވާ، "އެމުވައްޒަފަކު   މާއްދާ ގެ )ހ( ގެ ދަށުން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ވަނަ 23އަދި، ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 

ބަލާއިރު، ކުރެވޭނޭކަމެއްކަމަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ނުފެނުން" ވެސް   ވަޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމަކީ، އެކަށީގެންވާ ހަމަތަކަށް

ޓުމަކީ ކުރެވޭނެކަމެއްކަމަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ނުފެނުނު ހަމައަކީވެސް  އިތުރަށް ބެހެއް ފުރިހަމަވާނީ އެމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާގައި

 ހަމައަކަށް ވެގެންކަން އެމާއްދާއަށް ބެލުމުން އެނގޭކަމާއި، ...  އެކަށީގެންވާ

 މި ފަދައިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެފަރާތުން މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި އެހެން މުވައްޒަފަކަށް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއި .12

  213މަދަނީ މިންގަނޑުން ސާބިތުވެފައިވާތީ، ަޝރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދުގެ   ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމަށް

ގެ   )ހ(  މާއްދާގެ  ގަވާއިދުގެ    5ވަނަ  އެ  ރިޢާޔަތްކޮށް،  ނަންބަރަށް  އެއްގޮތްވާ    93ވަނަ  މާއްދާއާ  ވަނަ 

  2011އިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު  ަޝރުޢީދާގޮތުގެމަތިންކަމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  

 ވަނަ މާއްދާގައި  213ގެ 

ުނބެހެއްޓުމުެގ  ' މިްނވަރަކަށް  އެކަށީެގްނާވ  އަޙުލާޤު  މަސައްކަތުެގ  ނުަވތަ  ސަބަބުން  ުނއުފުލުމުެގ  ޒިންމާ  ަވޒީފާެގ  މުަވއްޒފަކު 

ަވޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމަކީ ކޯޓުެގ ުނަވތަ އިދާރަެގ މަސައްކަތަށާއި މަޞްލަޙަތައް އެކަށީެގްނާވކަމެއް ނޫންކަމަށް   ސަބަބުން 

 ަވޒީފާއިން ަވކިކުރެޭވެނއެެވ. ނޯޓިހެއް ދިުނމަކާ ނުލައި އެ މުަވއްޒަފަކު  ފެނިއްޖެނަމަ،

 )ހ( މުވައްޒަފެއްެގ ޢަމަލު އެކަށީެގންުނާވކަމަށް ބެލެޭވނީ އަންނަިނިވ ޙާލަތްތަކުެގ ތެރެއިން ޙާލަތެއްްް މެދުެވރިެވއްޖެ ނަމައެެވ. 

... 

 ޯގނާކުރުން.'  މަސައްކަތުެގ މާހައުލުަގއި އެހެން މުވައްޒަފަކަށް ޖިްނސީ .5

ވަނަ މާއްދާގެ    1މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ާޤނޫނުގެ  

 )ހ( ގައި،



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ކޮމިޝަންއަށް ސަރވިސް  ޖުޑީޝަލް 
 VTR/2019/209މައްސަލަ ނަންބަރު:                                    ހުށަހެޅި މައްސަލަ ޢަލީ ސަޢީދު

                                             
 

58 ގެ  29 ޞަފްޙާ      
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޓްރައިބިއުނަލް ޒީފާއާބެހޭ  ވަ 
Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 

Phone: 3307701  :ްފޯނ | Fax: 3308774 ފެކްސް:   | Website: www.employmenttribunal.gov.mv    ވެބްސައިޓް:  
 

 

މިއީ، ަވޒީފާ އަދާކުރާ ތަންތަާނއި ތައުލީމު ދޭ ތަންތަނާއި ސިއްހީ ހިދުމަތްދޭ ތަންތަނާއި، މިނޫްނެވސް އިޖްތިމާއީ ހިދުމަތްދޭ  ‘

ޯގނާކުރުމުެގ   ފުރައްސާރަކުރުމާއި  ޖިންސީ  ދިމާާވ  ތަްނތަުނގައި  ޖިންސީ  ޢައެހެނިހެން  ހުއްޓުުވމަށްޓަކައި،  މަލުތައް 

ޯގނާކުރުމަ ޒިންމާ ފުރައްސާރަކުރުމާއި  ފަރާތްތަކުެގ  އެކި  ހުއްޓުުވމުަގއި  ކަންކަން  އެފަދަ  ކަނޑައެޅުމާއި،  ކޮބައިކަން  ކީ 

 ެވ. ބަޔާންކުރުމާއި، އެފަދަ ކަންކަމާ ުގޅިެގްނ އަޅާނެ ފިޔަަވޅުތައް ކަނޑައެޅުމުެގ ާގނޫނެ

ރައިގެ މައްސަލަތައް  މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން، ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަންތަނުގައި ހިންގާ ޖިންސީ ފުރައްސާ

ބުރަވެވޭ އެއްގޮތައްކަމަށް  ާޤނޫނާ  މި  ޢަމަކުރަންވާނީ  ވަޒީފާއިން  ބެލުމުގައި  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހިނދު، 

ހުށަހެޅިވަކިކޮށްފައިވަނީ   އެހެން  ފަރާތުން    މައްސަލަ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ތަނުގައި  ވަޒީފާއަދާކުރާ 

ޖިންސީ ކޮށްފައިވާކަމަށް  މުވައްޒަފަކަށް  ގުޅިގެންކަމަށްވާތީ،  ފުރައްސާރަ  ަޝކުވާއަކާ  ހުށަހެޅުނު  އެ   ބަޔާންކޮށް 

  އެއްގޮތަށް ކަމުގައިދެކެމެވެ.   ގެ ާޤނޫނާމައްސަލަ ބަލަންޖެހޭނީ ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމު

ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގައި،    19މުގެ ާޤނޫނުގެ  އަދި ހަމައެހެންމެ، ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވު

ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުގެ ކޮމެޓީގެ ޒިންމާއާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި، ަޝކުވާއަކާ  

މަލެއް  ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ތަޙްީޤުޤތައްކޮށް، ަޝކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުން ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގެ ޢަ

ފިޔަވަޅުން    ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، އެކަށީގެންވާ  އޭނާއާމެދު  ގޮތެއްގެމަތިން  ނުވާނެ  ޚިލާފު  ާޤނޫނާ  ވަޒީފާއާބެހޭ 

ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭނީ   ހުށަހެޅި ފަރާތާމެދު  ހިމެނޭކަމުގައި ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމުން، ކޮމެޓީން މައްސަލަ 

 އްގެމަތިންކަން އެނގެއެވެ. ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާ ޚިލާފުނުވާނޭ ގޮތެ

ފުރައްސާރައާއި ގޯނާކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް އެ މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް   މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޖިންސީ .13

  17މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް ަޝކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  އެދި،  

ފަރާތުން    2019ފެބުރުވަރީ   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފެމިލީކޯޓަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި  ވަނަ އަހަރުގެ    2016ގައި 

ފައި ވީނަމަވެސް އެ ސިޓީގައި ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރުމާއި  ތެރޭގައި ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް

ގޯނަކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮށްފައިވަނީ ކޮން ކަމެއްކަން ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާކަމާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޖިންސީ  

ކޯ ފެމިލީ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ަޝކުވާ  ބަޔާންކޮށް  ކޮށްފައިވާކަމަށް  ޖިންސީ ޓުފުރައްސާރަ  ސާރަކުރުމާއި  ފުރައް  ގެ 
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ވަނަ އަހަރު މައްސަލަ    2016ގައި ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި،    2019މާރިޗު    07ގޯނަކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމެޓީއަށް  

 ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޖިންސީ ފުރައްސާރައާއި ގޯނާ ކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް، ފާހަގަކޮށްފައިވާނީ،

މެސ1ެ ބޭއަދަބީ  މެދުވެރިކޮށް(  )ވައިބަރ  ފޯނުން  ހިންގުމަށް .  ޢަމަލު  ބަދުއަޚުލަީޤ  ފޮނުވުމާއި،  ތަކުރާރުކޮށް  ޖްތައް 

 ދަޢުވަތުދިނުން 

 . ފޭސްބުކް މެސެންޖަރ މެދުވެރިކޮށް ބަދުޢަޙްލާީޤ ޢަމަލުދައްކުވައިދޭކަމަށް ބެލެވޭ ވީޑިއޯ ލިންކުތައް ފޮނުވުން، 2

އިތުރު މުވައްޒަފަކު ނުހުންނަ ވަގުތުތަކުގައި ކައިރީގައި  . އޮފީހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑީގައި އިސްާޤީޟ ބިޔުރޯގައި  3

 އިނދެގެން ވަރބަލީ އެބިއުސްކުރުން،

 . އިސްާޤީޟ ބިޔުރޯގައި އިތުރު މުވައްޒަފަކު ނުހުންނަ ވަގުތުތަކުގައި ލަދުވެތި ގުނަވަންތަކާ ދިމާލަށް ބަލަން އިނުން. 4

ގައި އިތުރު މުވައްޒަފަކު ނުހުންނަ ވަގުތުތަކުގައި އަތުގެ  . އޮފީހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑީގައި އިސްާޤީޟ ބިޔުރ5ޯ

އުޅުމުން  ނުކުންނަން  ބިޔުރޯއިން  އިސްާޤީޟ  އަދި  އަތްލުން،  ދިމާލުގައި  އުނަގަނޑާވީ  ބަނޑުގެ  މުލައްދަނޑި، 

ދޮރުގައި   ނުނިކުމެވޭގޮތައް  ހުރުމާއި  ކުރިމަތީގައި  ނުދައްކައި  ޖާގަ  ނުކުންނަން  ހިފެހެއްޓުމާއި  އަތުގައި 

 ފަހައްޓައިގެން ހުރުން. ހި

އެކަމަށް 6 ބުނުމުން  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދިއުމަށް  ތަންތަނަށް  އެކަހެރި  ހިންގުމަށް  ޢަމަލު  ބަދުއަޚުލަގީ   .

 އިންކާރުކުރުމުން ދެން އެކަން ކުރުވާނީ ގަދަކަމުން ކަމަށްބުނެ އިންޒާރުދިނުމެވެ. 

ގެ  ވަނަ މާއްދާ  2އި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ާޤނޫނު( ގެ  )ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާ  2014/16ާޤނޫނޫ ނަންބަރު   .14

 ގައި،)ރ( 

 )ރ( މި މާއްދާެގ ބޭުނމަށްޓަކައި މީހާކާ ދެކޮޅަށް ޖިްނސީ ފުރައްސާރަކުރުމުެގ ޢަމަލެއް މި މާއްދާގައިާވ ޮގތުެގމަތިްނ ހިްނިގކަމުަގއި '

 '.ކަނޑައަޅާނީ، މަދަނީ މިންަގނޑުންެނެވ
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ފާހަގަކުރެވޭއިރުބަޔާންކޮށްފައިވާމިޢިބާރާތުން   މަ  ،ކަން  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  ކުރެވުނު މައްސަލަ  ތުހުމަތު  އްޗަށް 

 ރު،ބަލާއި ތޯޢަމަލުތައް އެ ފަރާތުން ހިންގަފައިވާކަން މަދަނީ މިންގަނޑުން ސާބިތުވޭ

ތަކުރާރުކޮށް  .  14.1 މެސެޖްތައް  ބޭއަދަބީ  މެދުވެރިކޮށް(  )ވައިބަރ  ޢަމަލު  ފޯނުން  ބަދުއަޚުލަޤީ  ފޮނުވުމާއި، 

އަދި ފޭސްބުކް މެސެންޖަރ މެދުވެރިކޮށް ބަދުޢަޙްލާޤީ ޢަމަލުދައްކުވައިދޭކަމަށް   ހިންގުމަށް ދަޢުވަތުދިނުން 

 : ބެލެވޭ ވީޑިއޯ ލިންކުތައް ފޮނުވުން 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި    މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ.  14.1.1

ފަރާތުން ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް ަޝކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި ދެމެދު  

 19ވައިބަރ މެސެޖްތަކުގެ ސްކްރީންޮޝޓްތަކުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  ދެކެވިފައިވާ

ގައި ފޮނުވާފައިވާ    2016ފެބުރުވަރީ    22  އަދި  2016ފެބުރުވަރީ    21،  2016ފެބުރުވަރީ  

އަހާފައިވާކަން  މެސެޖްތަކުގައި އިންނަން  ހަނދާންވާކަމާއި،  ކަމަށާއި،  ލޯބިވާ   ،

  00:27ގެ ދަންވަރު    2016ފެބުރުވަރީ    21ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  

 ގައި ފޮނުވާފައިވާ މެސެޖްގައި،  

‘Dude you are sexy inge 

Aadhey mirey magey kairiah’ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  

ފޭސްބުކް   ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  ަޝކުވާ  ބަޔާންކޮށް  ކޮށްފައިވާކަމަށް  ފުރައްސާރަ  ޖިންސީ 

ވީޑިއޯލިންކެއްގަ ފެނުވާފައިވާ  މެދުވެރިކޮށް  ' …when you miss babe'  އިމެސެންޖަރ 

 އެވެ. މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވެ

ރައްޔިތެއްކަން .  14.1.2 )ދިވެހި  މުޙައްމަދު  ސިރުވާން  ޑިރެކްޓަރ  އެސިސްޓެންޓް  ކޯޓުގެ  ފެމިލީ 

ނަންބަރު:   ކާޑު  ފުރައްސާރަކުރުމާއި  A113716އަންގައިދޭ  ޖިންސީ  ކޯޓުގެ  ފެމިލީ   )
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ބަޔާނުގައި،  ގޯ ދީފައިވާ  ކޮމިޓީއަށް  ހުއްޓުވުމުގެ  ފަރާތުން  ނަކުރުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް ަޝކުވާ ހުށަހެޅި  

ބޭއަދަބީ   ސްޓިކާތަކާއި  ލޯބީގެ  އާއި  ސްޓިކަރ'  'ކިސް  އާއި  ސްޓިކަރ'  'ހަރޓް  ފަރާތަށް 

އްކަމަށް ބެލެވޭ ފޮޓޯތައް ފޮނުވާފައި ހުއްޓައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޖިންސީ  ފޮޓޯތަކެ

ފެނުނުކަމާއި،  ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ފޯނުން  ބަޔާންކޮށް ަޝކުވާ  ކޮށްފައިވާކަމަށް  ފުރައްސާރަ 

ކޮމެޓީން ދައްކާފައިވާ ސްކްރީންޮޝޓްތަކަކީ ވެސް ކުރިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޖިންސީ  

ފެނުނު  ފުރަ ފޯނުން  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  ަޝކުވާ  ބަޔާންކޮށް  ކޮށްފައިވާކަމަށް  އްސާރަ 

 މަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. މެސެޖްތައްކަ 

ރައްޔިތެއްކަން .  14.1.3 )ދިވެހި  ިޝފާޢު  އަޙްމަދު  އޮފިސަރ  ލީގަލް  އެސިސްޓެންޓް  ކޯޓުގެ  ފެމިލި 

ނަންބަރު:   ކާޑު  ޖިންސA075315ީއަންގައިދޭ  ކޯޓުގެ  ފެމިލީ  ފުރައްސާރަކުރުމާއި  (   

ގޯނަކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމިޓީއަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޖިންސީ  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   ށް ފުރައްސާރަ ކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް ަޝކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަ

ސަލަ ހުށަހެޅި ފާރަތުން ކޮށްފައިވާ  މައް ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރާކަން ހިއްސާކޮށްފައިވާކަމާއި،  

ބަޔާންކޮށް  ކޮށްފައިވާކަމަށް  ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޖިންސީ ފުރައްސާރަ  މެސެޖްތައް މައްސަލަ 

ދައްކަފައިވަނީ އެ   ަޝކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އަޙްމަދު ޝިފާޢުއަށް ދެއްކިކަމަށާއި، ކޮމެޓީން

 މެސެޖްތައްކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

ވައިބަރ އަދި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް،  .  14.1.4

މެސެންޖަރ ފުރައްސާރަ    ފޭސްބުކް  ޖިންސީ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މެދުވެރިކޮށް 

ތަކުރާރުކޮށް  މެސެޖް  ބޭއަދަބީ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  ަޝކުވާ  ބަޔާންކޮށް  ކޮށްފައިވާކަމަށް 

 އިވާކަމަށް ބުރަވެއެވެ. ފޮނުވާފަ 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ކޮމިޝަންއަށް ސަރވިސް  ޖުޑީޝަލް 
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އޮފީހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑީގައި އިސްޤާޟީ ބިޔުރޯގައި އިތުރު މުވައްޒަފަކު ނުހުންނަ ވަގުތުތަކުގައި  .  .214

ކައިރީގައި އިނދެގެން ވަރބަލީ އެބިއުސްކުރުން، އިސްޤާޟީ ބިޔުރޯގައި އިތުރު މުވައްޒަފަކު ނުހުންނަ  

ތަކާ ދިމާލަށް ބަލަން އިނުން، އޮފީހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑީގައި  ވަގުތުތަކުގައި ލަދުވެތި ގުނަވަން 

ބަނޑުގެ   މުލައްދަނޑި،  އަތުގެ  ވަގުތުތަކުގައި  ނުހުންނަ  މުވައްޒަފަކު  އިތުރު  ބިޔުރޯގައި  އިސްޤާޟީ 

ހިފެހެއްޓުމާއި  އިސްޤާޟީ ބިޔުރޯއިން ނުކުންނަން އުޅުމުން އަތުގައި    އުނަގަނޑާވީ ދިމާލުގައި އަތްލުން، 

،  ނުކުންނަން ޖާގަ ނުދައްކައި ކުރިމަތީގައި ހުރުމާއި ނުނިކުމެވޭގޮތައް ދޮރުގައި ހިފަހައްޓައިގެން ހުރުން 

ބަދުއަޚުލަގީ ޢަމަލު ހިންގުމަށް އެކަހެރި ތަންތަނަށް ދިއުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނުމުން  އަދި  

 ރުވާނީ ގަދަކަމުން ކަމަށްބުނެ އިންޒާރުދިނުން. އެކަމަށް އިންކާރުކުރުމުން ދެން އެކަން ކު 

އޮފީހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑީގައި އިސްާޤީޟ ބިޔުރޯގައި އިތުރު މުވައްޒަފަކު ނުހުންނަ  .  14.2.1

ވަރބަލީ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އިނދެގެން  ކައިރީގައި  ވަގުތުތަކުގައި 

އިތު ބިޔުރޯގައި  އިސްާޤީޟ  ވަގުތުތަކުގައި އެބިއުސްކުރާކަމަށާއި،  ނުހުންނަ  މުވައްޒަފަކު  ރު 

ލަދުވެތި ގުނަވަންތަކާ ދިމާލަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަލަން އިންނަކަމަށާއި، އޮފީހުގެ  

ނުހުންނަ   މުވައްޒަފަކު  އިތުރު  ބިޔުރޯގައި  އިސްާޤީޟ  ގަޑީގައި  މަސައްކަތު  ރަސްމީ 

އުނަގަނ ބަނޑުގެ  މުލައްދަނޑި،  އަތުގެ  ހުށަހެޅި  ވަގުތުތަކުގައި  މައްސަލަ  ދިމާލުގައި  ޑާވީ 

އަތުގައި   އުޅުމުން  ނުކުންނަން  ބިޔުރޯއިން  އިސްާޤީޟ  އަދި  އަތްލާކަމަށާއި،  ފަރާތުން 

ނުނިކުމެވޭގޮތައް   ހުރުމާއި  ކުރިމަތީގައި  ނުދައްކައި  ޖާގަ  ނުކުންނަން  ހިފަހައްޓާކަމަށާއި، 

ނަކަމަށާއި، ބަދުއަޚުލަގީ ޢަމަލު  ދޮރުގައި ހިފަހައްޓައިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުން

އެކަމަށް   ބުނުމުން  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދިއުމަށް  ތަންތަނަށް  އެކަހެރި  ހިންގުމަށް 

އިންކާރުކުރުމުން ދެން އެކަން ކުރުވާނީ ގަދަކަމުން ކަމަށްބުނެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  

ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކޮށްފައިވާކަމަށް   އިންޒާރުދީފައިވާކަމުގައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން

ބަޔާންކޮށް ަޝކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާންކުރިނަމަވެސް، އެ ފަރާތުން ބުނާ ބުނުން ފިޔަވާ  
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ހުށަހެ މިކަންތައްތަޅި މައްސަލަ  ފަރާތުން  ހެއްކެއް    އެއްވެސް  ސާބިތުވާނެ  ކޮށްފައިވާކަން  އް 

ފަރާތާ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޖިންސީ ހުށަހަޅާފައިނުވާތީއާއި،  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އި 

ފަރާތާ ހުށަހެޅި  ަޝކުވާ  ބަޔާންކޮށް  ކޮށްފައިވާކަމަށް  ސެކްަޝ  އެކުފުރައްސާރަ  ންގައި  އެއް 

)ދިވެހި   އަޙްމަދު ޝިފާޢު  އޮފިސަރ  ލީގަލް  އެސިސްޓެންޓް  ކޯޓުގެ  ފެމިލި  މަސައްކަތްކުރި 

ނަންބަރު:   ކާޑު  އަންގައިދޭ  ޖިންސީ (  A075315ރައްޔިތެއްކަން  ކޯޓުގެ  ފެމިލީ 

ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނަކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމިޓީއަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް ަޝކުވާ  

ޒަރެއް އެ ފަރާތަށް ފެނިފައިނުވާކަމަށް  ހުށަހެޅި ފަރާތައް ފުރައްސާރަކުރާކަމަށް ހީވާކަހަލަ މަން 

ކޮށްފައިވާކަމަށް  ފުރައްސާރަ  ޖިންސީ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، 

ބަޔާންކޮށް ަޝކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން، އޮފީހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު  

މުވައްޒަފަ އިތުރު  ބިޔުރޯގައި  އިސްާޤީޟ  ކައިރީގައި ގަޑީގައި  ވަގުތުތަކުގައި  ނުހުންނަ  ކު 

އިނދެގެން ވަރބަލީ އެބިއުސްކުރުން، އިސްާޤީޟ ބިޔުރޯގައި އިތުރު މުވައްޒަފަކު ނުހުންނަ  

ވަގުތުތަކުގައި ލަދުވެތި ގުނަވަންތަކާ ދިމާލަށް ބަލަން އިނުން، އޮފީހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު  

މުވައްޒަފަކު އިތުރު  ބިޔުރޯގައި  އިސްާޤީޟ  އަތުގެ ގަޑީގައި  ވަގުތުތަކުގައި  ނުހުންނަ   

ބިޔުރޯއިން   އިސްާޤީޟ  އަދި  އަތްލުން،  ދިމާލުގައި  އުނަގަނޑާވީ  ބަނޑުގެ  މުލައްދަނޑި، 

ނުކުންނަން އުޅުމުން އަތުގައި ހިފެހެއްޓުމާއި ނުކުންނަން ޖާގަ ނުދައްކައި ކުރިމަތީގައި ހުރުމާއި  

ބަދުއަޚުލަގީ ޢަމަލު ހިންގުމަށް އެކަހެރި   ދިއަ   ނުނިކުމެވޭގޮތައް ދޮރުގައި ހިފަހައްޓައިގެން ހުރުން

ތަންތަނަށް ދިއުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނުމުން އެކަމަށް އިންކާރުކުރުމުން ދެން  

އެކަން ކުރުވާނީ ގަދަކަމުން ކަމަށްބުނެ އިންޒާރުދިނުން ފަދަ ޢަމަލުތަކެއް މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

 ގަނޑުން ސާބިތުވާކަމުގައި ބުރަނުވެއެވެ. ފަރާތުން ކޮށްފައިވާކަމަށް މަދަނީ މިން

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  38ޖިންސީ ފުރައްސާރާ ކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ާޤނޫނުގެ   .15
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ަވނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ   2"ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ޯގނާކުރުމުެގ އަމަލު" މި އިބާރާތަށް ދީފައިއެަވނީ، މި ާގނޫނުެގ  

އަމަލުެގ   ޯގނާކުރުމުެގ  ފުރައްސާރަކުރުމާއި  ޖިްނސީ  އޭެގތެރޭަގއި،  ކުރާ ޝިމާނަކުރުމެެވ.  ނުރުހުމުގައި  ފަރާތުެގ  ކާރައަކަށްާވ 

 ؛މެނެއެެވއަންނަިނިވ ކަންކަން ހި

 .ފޮށުމުެގ ޮގތުން ތުނބުން ފުމުން .1

 .އުނދަޫގާވ ޮގތަށް ޖިންސީ ުގަނަވނަކަށް ބެލުން .2

 .ހަށިަގނޑުެގ އެއްެވސް ތަެނއްގައި ބީހުން  .3

 .ބެއްދުން .4

 .ސަލާމްކުރުމުެގ ޮގތުން އަތުަގއި ހިފުމަށްފަހު، ދޫނުކޮށް އަތަށް ފިއްތުން ުނަވތަ ކޮއްޓުން .5

ބަދުއަހްލާީގ އަމަލު ހިންގަމުްނދާ މަްނޒަރު ދައްކުވައިދޭ ފޮޓޯ ނުަވތަ ކުރެހުން ނުަވތަ ީވޑިއޯ  އޮރިޔާން ކާޑު ުނަވތަ   .6

 .ދައްކާ ހެދުން

 .ފޮށުމުެގ ޮގތުން ހަށިަގނޑުެގ ުގަނަވންތަކަށް ނިސްބަތްކޮށް ޖިންސީ ޮގތުން ނޭދެޭވ ާވހަކަ ދައްކާ ސަމާސާކުރުން .7

ަވތަ ަވޒީފާގައި ކުރިއެރުމުެގ ފުރުސަތު ލިބޭނީ ނުަވތަ ަވޒީފާ އަދާކުރާ ަވޒީފާ ދެޭވނީ ނުަވތަ ަވޒީފާަގއި ދެމިހުރެޭވނީ ނު  .8

ފަރާތްތަކަށް ލިބިދޭްނޖެހޭ އެނޫްނެވސް ކުރިއެރުމެއް ލިބިދެޭވނީ، ބަދަލުަގއި ޖިންސީ އެދުމެއް ފުއްދައިދިުނމުން ނުަވތަ 

ކަމަ  ބަލައިަގތުމުން  އަމަލެއް  ޯގނާކުރުމުެގ  ނުަވތަ  ފުރައްސާރަކުރުމުެގ  ުނަވތަ ޖިންސީ  ޮގތަށް ސީދާޮގތުން  ދޭހަާވ  ށް 

 ނުސީދާޮގތުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް.' 

ފުރައްސާރަކުރުމާއި   ޖިންސީ  ކަންތައްތަކީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި  އެ  ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން،  ޢިބާރާތުން  މި 

އިވާ ކަންތައްތަކުގެ އިތުރުން އެހެން  ގޯނާކުރުމުގެ ޢަމަލުތައް ކަމުގައި ބެލެވިދާނެކާމާއި، އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފަ

އަދި ހަމަ    ކަމެއްވެސް ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގެ ޢަމަލެއްކަމުގައި ބެލެވިދާނެކަން އެނގެންއޮވެއެވެ.

 ވަނަ މާއްދާގައި،  2އެހެންމެ ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ާޤނޫނުގެ 

ށްޓަކައި ޖިްނސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ޯގނާކުރުން ކަމަށް ބުނެފައިއެަވީނ، މީހެއްެގ ނުަގބޫލުަގއި އެހެން ')ހ( މި ާގނޫނުެގ ބޭނުމަ

 .މީހަކު އޭާނއާ ދެކޮޅަށް ނުަވތަ އޭނާއަށް ނިސްބަތްކޮށް ޖިންސީ އަމަލެއް ހިންުގމަށެެވ

މީހަކަށް ިނސްބަތްކޮށް ޖިްނސީ އަމަލެއް ހިްނުގން ކަމުަގއި ށ( މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ބޭނުމަށްޓަކައި މީހަކާ ދެކޮޅަށް ުނަވތަ  )

ބެލޭނީ، އެ އަމަލު ހިްނާގ މީހާ ދައްކާ ާވހަކައަކުން، ުނަވތަ ބުނާ ބަސްތަކަކުްނ، ނުަވތަ ލިޔާ ލިޔުމަކުން، ުނަވތަ ދައްކާ 

ތަ ކުރާ ހަރަކާތަކުން ނުަވތަ ރާތަކުން ނުަވޝާ ކުރެހުމަކުން ުނަވތަ ތަސްީވރަކުން ުނަވތަ އިއްާވ އަޑަކުން، ުނަވތަ ކުރާ އި
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ބަލާ ބެލުމަކުން ކުރާ އެނޫްނެވސް އަމަލެއްެގ ސަބަބުން އެ އަމަލު އެމީހަކާ ދެކޮޅަށް ހިންޭގ މީހާއަށް ޖިންސީ ނިޔަތެއް 

 .ސިފަކުރެިވެގން ނުަވތަ ިވސްިނެގން ުނަވތަ ދޭހަެވެގން ުނަވތަ އެނިގެގން ދިއުމަށެެވ

ޖިްނސީ  ) ދެކޮޅަށް  މީހަކާ  ބޭުނމަށްޓަކައި ނ(  މާއްދާެގ  މި  ކަމަށް  ހިންަގއިފި  އަމަލެއް  ޯގނާކުރުމުެގ  ފުރައްސާރަކުރުމާއި 

ހާލަތްތަކަށް  އެްނމެހައި  ަވށައިެގްނާވ  ހިްނުގމުަގއި  އަމަލު  އެ  ާވނީ،  ކަމުަގއި  މިްނަގނޑު  ބަލާނެ  ކަނޑައެޅުމުގައި 

ފަ ރައްދުާވ  އަމަލު  އެ  ސަބަބުން،  އަމަލުެގ  އެ  ނުަވތަ ރިއާޔަތްކުރުމާއެކު،  ސިފަކުރެިވެގން  ނިޔަތެއް  ޖިންސީ  ރާތަށް 

ިވސްިނެގން ނުަވތަ ދޭހަެވެގން ުނަވތަ އެނިގެގން ހިނަގއިދާނެ ކަމަށް މުޖުތަމައުގައި އުޅޭ ސަލާމަތް ބުއްދި ހުރި މީހަކަށް 

 ގަބޫލުކުރެޭވ މިންަގނޑެެވ...' 

ަޝކުވާ ރައްދުވި ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ ޢަމަލީ ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރުމާއި    ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން،  މި

ޢަމަލެއްތޯ   ގޯނާކުރުމުގެ  ކުރުމާއި  ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ޖިންސީ ފުރައްސާރަ  ާޤނޫނުގައި  ހުއްޓުވުމުގެ  ގޯނާކުރުން 

ވަނަ    38ވެބާޔާންކުރެވުނު ާޤނޫނުގެ  އިސްކަނޑައެޅޭނީ ވަށާއިގެންވަ ކަންތަތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހުގައިކަމާއި،  

ކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮންމެ ކަމަކީ ކަމަކީ ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެކަމާއި، ަޝކުވާ  މާއްދާގައި ބަޔާން

ރައްދުވި ފަރާތުން ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ާޤނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ، ޖިންސީ  

 ރަ ކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމުގައި ބެލެވޭނީ،ފުރައްސާ

އެ ޢަމަލަކީ ަޝކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ދެކޮޅަށް ނުވަތަ އެ ފަރާތަށް ނިސްބަތްކޮށް އެ ފަރާތުގެ ނުަޤބޫލުގައި   .1

 ހިންގާފައިވާ ޢަމަލެއްކަމުގައިވާނަމަ، އަދި 

ޢަމަލު އެމީހަކާ ދެކޮޅަ .2 ށް ހިންގޭ މީހާއަށް ޖިންސީ ނިޔަތެއް ސިފަކުރެވިގެން  އެ ޢަމަލެއްގެ ސަބަބުން އެ 

 ނުވަތަ ވިސްނިގެން ނުވަތަ ދޭހަވެގެން ނުވަތަ އެނގިގެންދާނަމަ، އަދި 

އެ އަމަލު ހިންގުމުގައި ވަށައިގެންވާ އެންމެހައި ހާލަތްތަކަށް ރިއާޔަތްކުރުމާއެކު، އެ އަމަލުގެ ސަބަބުން، އެ  .3

ޔަތެއް ސިފަކުރެވިގެން ނުވަތަ ވިސްނިގެން ނުވަތަ ދޭހަވެގެން ނުވަތަ  އަމަލު ރައްދުވާ ފަރާތަށް ޖިންސީ ނި

ނެމަ ކަން  އެނގިގެން ހިނގައިދާނެ ކަމަށް މުޖުތަމައުގައި އުޅޭ ސަލާމަތް ބުއްދި ހުރި މީހަކަށް ގަބޫލުކުރެވޭ

 އެނގެއެވެ. 
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ވަނަ އަހަރު ވައިބަރ އަދި ފޭސްބުކް މެސެންޖަރ    2016މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  އިސްވެބާންކުރެވުނު ފަދައިން   .16

މެދުވެރިކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް ަޝކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް 

ފޮނުވާފައިވާކަމަށް   ތަކުރާރުކޮށް  މެސެޖް  މައްސަ ބޭއަދަބީ  އެ  ބުރަވެވޭހިނދު،  ފޮނުވާފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ލަ 

ގޯމެސެޖްތަކަކީ   ކުރުމާއި  ފުރައްސާރަ  ޖިންސީ  ޖިންސީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ،  ާޤނޫނުގައި  ހުއްޓުވުމުގެ  ނާކުރުން 

 ފުރައްސާރަ ކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގެ ޢަމަލެއްތޯ ނަޒަރުކުރާއިރު، 

ފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް ަޝކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކޮށް.  16.1

ކޯ ބަޔާނުގައި، ފެމިލީ  ދީފައިވާ  ކޮމެޓީއަށް  ހުއްޓުވުމުގެ  ގޯނާކުރުން  ފުރައްސާރަކުރުމާއި  ޖިންސީ  ޓުގެ 

ގުޅޭ މައްސަލަ ބަލަން    ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހިންގާފައިވާ ޢަމަލުތަކާ  2016މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  

ފަރާތުން ބޭނުންވަނީ  އެ  ދެކެވުނު   2019  މެދުގައި  މުވައްޒަފުންގެ  އޮފީހުގެ  ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  ވަނަ 

ކަނޑާލާނެކަމުގެ   އެ ފަރާތަށް މެސެޖުކޮށް އޮފީހުން  ހުށަހެޅި ފަރާތުން  މައްސަލަ  ގުޅިގެން  ވާހަކަތަކަކާ 

މިހާރު އެ   އެ ފަރާތް  ވަރަށް ގިނަވާނޭކަމަށް ބުނެ   ދަންނަ މީހުންއިންޒާރުދީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް

ފަރާތް ހުރި ތަނުގައި ނުހުރެވޭނެކަމަށް ބުނެ އިންޒާރުދީފައިވާތީ، ކުރިން ހިނގާފައިވާ އެއްވެސް ކަމެއް  

ޖިންސީ ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  ނޭދޭތީކަމަށް  ކުރިމަތިވުމަށް   ދެން 

ހުށަހެޅި ފުރައްސާރައާއި   އެދި، މައްސަލަ  ބަލައިދިނުމަށް  އެ މައްސަލަ  ބަޔާންކޮށް  ގޯނާކޮށްފައިވާކަމަށް 

ފަރާތުން   ހުށަހެޅި  ބަޔާންކޮށް ަޝކުވާ  ކޮށްފައިވާކަމަށް  ފެބުރުވަރީ    17ފަރާތުން ޖިންސީ ފުރައްސާރަ 

ފުރައްސާރަ   ންސީގައި ފެމިލީކޯޓަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި ވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޖި  2019

ތަފްސީލު ޢަމަލުގެ  ކޮށްފައިވާ  ގޮތުން  ގޯނަކުރުމުގެ  ސިޓީގައި  ބަޔާންކޮ  ކުރުމާއި  އެ  ނެތްކަމާއި،  ށްފައި 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަންމުން ވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކޮށްފައިވާކަމަށް  

ހު ސިޓީ  އެ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ަޝކުވާ  ދެކެވެމުންދާ  ބަޔާންކޮށް  ތެރޭގައި  އޮފީސް  ށަހަޅާފައިވަނީ 

ކުރުމާއި   ފުރައްސާރަ  ޖިންސީ  އަލުން  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގުޅިގެންކަމާއި،  ވަހަކާތަކަކާއި، 

 ންއޮވެއެވެ.ގޯނާކުރުމުގެ ޢަމަލުތަކެއް ހިންގައިގެން ނޫންކަން އެނގެ 
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ފުރަ.  16.2 ޖިންސީ  ކޯޓުގެ  ފެމިލީ  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ  ކޮމެޓީން  މި  ހުއްޓުވުމުގެ  ގޯނާކުރުން  އްސާރަކުރުމާއި 

ނަގާފައިވާ ފެމިލީކޯޓުގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ސިރުވާން މުޙައްމަދުގެ ބަޔާނުގައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި 

މަޢުލޫމާތު   ކުރާކަމުގެ  ފުރައްސާރަ  ޖިންސީ  ތެރޭގައި   2016ފަރާތުން  މަހުގެ  މާރިޗު  އަހަރުގެ  ވަނަ 

ފަރާތުން ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް ަޝކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

ފެމިލީ ކޯޓުގެ އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ އަޙްމަދު   ހިއްސާކޮށްފައިވާކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،

ބަޔާނުގައި   ދީފައިވާ  ތެރޭގައި    2016ޝިފާޢު  އަހަރުގެ  ފަރާމަވަނަ  ހުށަހެޅި  ޖިންސީ  އްސަލަ  ތުން 

ހިއްސާކޮށްފައިވާކަމުގައި   ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ަޝކުވާ  ބަޔާންކޮށް  ކޮށްފައިވާކަމަށް  ފުރައްސާރަ 

 ން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ބަޔާންކޮށްފައިވާކަ

ނަްޞރު.  16.3 ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ  )ދިވެހި   ފަޠުޙީهللا މި 

ނަންބަރު:   ކަޑު  އަންގައިދޭ  ދީފައިވާ   2021ޑިސެންބަރު    A303799  )26ރައްޔިތެއްކަން  ގައި 

ފެށިގެން    2016ބަޔާނުގައި،   އަހަރުން  ފުރައްސާރަ  ވަނަ  ޖިންސީ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ  މައްސަލަ ހުށަހެކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް ަޝކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެނގޭކަމާއި،  

ގާތް  ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  ަޝކުވާ  ބަޔާންކޮށް  ކޮށްފައިވާކަމަށް  ފުރައްސާރަ  ޖިންސީ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި 

ދަންވަރު    2017ޖޫން    25  ރައްޓެހިންކަމާއި، ފަހުން    12:00ގެ  ފަރާތުން ގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ށަހެޅި ފަރާތް ދިރިއުޅޭ ގެ ކައިރީގައި މައްސަލަ ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް ަޝކުވާ ހު

ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް ަޝކުވާ  

ނޫން  ރަސްމީ  އާއި  ގަޑި  ރަސްމީ  ފެނިފައިވާކަމަށާއި،  ތިބިތަން  ވާހަކަދައްކަން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި 

މައްސަ ފުރައްސާރަ  ގަޑިތަކުގައިވެސް  ޖިންސީ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތާއި  ހުށަހެޅި  ލަ 

ކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް ަޝކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފޯނުން ގުޅައިގެން ވާހަކަ ދައްކާ ހަދާކަމާއި، އެ 

ފެނިފައިވާކަމަށް   ދެ ފަހަރު  ގިނަ  ވުރެ  އެއްފަހަރަށް  ރެސްޓޯރެންޓްތަކުން  އެކީގައި  ފަރާތް 

 ކޮށްފައިވެއެވެ. ބަޔާން
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)ދިވެހި  .  16.4 ޢަބްދުއްލަޠީފް  ހުށަހަޅާފައިވާ ސަމާޙަތު  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ  މި 

ނަންބަރު:   ކަޑު  އަންގައިދޭ  ދީފައިވާ    2021ޑިސެންބަރު    A306255  )21ރައްޔިތެއްކަން  ގައި 

ލް މަހުގެ ނިޔަލަށް ރުގެ އޭޕްރީ ވަނަ އަހަ  2020ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން    2016ބަޔާނުގައި،އެ ފަރާތަކީ  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޖިންސީ  އެ ފަރާތަކީ  ފެމިލީ ކޯޓުގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްކަމަށާއި،  

ފުރައްސާރަ ކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް ަޝކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަރަށް ގާތް އެކިވެރިއެއްކަމާއި، އެ 

ފަރާތާއެކު ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތާއި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި،   

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް ަޝކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން 

ވަނަ އަހަރުގެ އެކި ދުވަސްތަކުގައި 'ސްނެޕްޗެޓް'   2018އަދި    2017،  2016ސަމާޙަތު ޢަބްދުލްލަޠީފްއަށް  

ދެ ފަރާތުން އުޅެފައިހުރި އެ  ފީސްތެރޭގައި  ދުވެރިކޮށް ސްނެޕް ފޮނުވާފައިވާކަމާއި، އެ ސްނެޕްތަކާއި އޮ މެ

ގޮތަށް ބަލާއިރު، ދެ ފަރާތަކީ ވަރަށް ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަ ދެ ރަޙްމަތްތެރިންކަމުގައި ަޤބޫލުކުރެވޭކަމާއި،  

ކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް ަޝކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޖިންސީ ފުރައްސާރަ  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް، އެ ފަދަ ކަމެއް މައްސަލަ 

ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް ަޝކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ސަމާޙަތު 

 ށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ލަޠީފްއާ ޙިއްސާކޮށްފައިނުވާކަމަޢަބްދުލް 

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ަޝރުމާ ޢަލީ )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން .  16.5

ގައި ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި، އެ ފަރާތަކީ    2021ޑިސެންބަރު    A099408  )26އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ފެމިލީ ކޯޓުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ގެންދާ ފަރާތެއްކަމަށާއި، މައްސަލަ    2014

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް ަޝކުވާ  ހުށަހެޅި ފަރާތާއި  

އުޅޭ އުޅުމުންނާއި     ދެ ފަރާތް އޮފީހުގައިހުށަހެޅި ފަރާތާ ދެމެދު އޮންނަނީ ގާތް އެކުވެރި ގުޅުމެއްކަން އެ

އާ ހަމައަށްވެސް   2019އިން ފެށިގެން    2016ބޭރު ތެރެއިން ފެނިފައިވާ މަންޒަރުތަކުން އެނގޭކަމާއި،  

އެ ފަރާތް އޮންނަކަމާއި،  ގުޅުމެއް  ދިއުމާއި،    ތައްއެ ދެ ފަރާތުގެ  ބޭރަށް ސައިބޯން  އެކުގައި އޮފީހުން 

ބޭރުގައި އެކުގައި އުޅޭތަނާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް 
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ދެ  އެ  މޭޒުގައި  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  ފެނިފައިވާކަމަށް  ފަަޝކުވާ  މަންޒަރު  ތިބޭ  ކާން  އެކުގައި  ރާތް 

 ވެ. ންކޮށްފައިވެއެޔާބަ

  2019ނޮވެންބަރު   11ހުށަހަޅާފައިވާ އެ ފަރާތުން  ރާތުން މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަ.  16.6

ފަރާތުގެ އަތުގައި ހުރި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ޅި  ގައި ފެމިލީ ކޯޓަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި، މައްސަލަ ހުށަހެ

ންކޮށް ަޝކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހަވާލުކޮށްފައިވާ، ފަރާތުން ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަޤއުމީ ޔުނިވަރސިޓީން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކޮށްފައިވާކަމަށް  

ސެޓްފިކެޓްގެ  ކޯހުގެ  ޖަރނަލިޒަމް'  އިން  'ޑިޕްލޮމާ  ދޫކޮށްފައިވާ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  ަޝކުވާ  ބަޔާންކޮށް 

އްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް ަޝކުވާ ހުށަހެޅި އަޞްލާއި، މަ

އަންގައިދޭ ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި  ކޮޕީއާއި،    ފަރާތުގެ  ޔުނިވަރސިކާޑުގެ  އިސްލަމީ  ގެ  ޓީދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޑިޕްލޮމާ އިން ަޝރިޢާ އެންޑް ލޯ ކޯހުގެ ތާރީޙުއް ތަްޝރީޢު މާއްދާއިން މައް

ޗެކު ރީޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް ަޝކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް ފާސްނުވެގެން އެ މާއްދާ  

ކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅި ފޯމުގެ ކޮޕީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކޮށްފައިވާކަމަށް  

 ވާލުކުރުމަށް އެ ސިޓީއާއެކު ފޮނުވިކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ބަޔާންކޮށް ަޝކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި ހަ

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ 'ސްނެޕްޗެޓް' ގެ 'ސްނެޕް' ތަކުގެ  .  16.7

ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޖިންސީ   ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ  ފުރައްސާރަ  ސްކްރީން ޮޝޓްތަކުން މައްސަލަ 

ކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް ަޝކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް ކައިރީގައި ތިބެ ނަގާފައިހުރި ނަފްސީތައް ފެންނަކަމާއި،  

ފުރައްސާރަ   ޖިންސީ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނަގާފައިވަނީ  ނަފްސީތައް  ބައެއް  ތަނުން  މި 

ޓްތަކުން އެނގޭކަމާއި،  ޮޝ  ން ވެސް މި ސްކްރީންކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް ަޝކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުންކަ

 ން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައިކަ  2017މި ނަފްސީތައް ނަގާފައިވަނީ 

. މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތާއި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޖިންސީ  16.10

ކޮށްފައިވާކަމަ މެދުވެރިކޮށް  ފުރައްސާރަ  ވައިބަރ  ފަރާތާދެމެދު،  ހުށަހެޅި  ަޝކުވާ  ބަޔާންކޮށް  ށް 
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  ކުން ފެންނަ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފޯނުވާފައިވާ ތަޓްޮޝ  ންބަދަލުކުރެވިފައިވާ މެސެޖްތަކުގެ ސްކްރީ

މެސެޖްތަކަކީ ޢާންމު ޙާލަތުގައި ޖިންސީ ފުރައްސާރައާއި ގޯނާކުރުމުގެ ޢަމަލުތަކެއްކަމައް މުޖުތަމައުގައި އުޅޭ  

 މެވެ. ސަލާމަތް ބުއްދި ހުރި މީހަކަށް ގަބޫލުކުރެވިދާނެކަމުގައި ދެކެ

ށަހެޅި ފަރާތުން ޖިންސީ  މައްސަލަ ހުމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެ ޢަމަލު ހިންގާފައިވަނީ    ،އެހެންނަމަވެސް  16.11

ފަރާތުން  އެ  ނުަޤބޫލުގައިކަމަށް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  ަޝކުވާ  ބަޔާންކޮށް  ކޮށްފައިވާކަމަށް  ފުރައްސާރަ 

ހުށަހަޅާފައިވާ،   ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ  މި  هللا ނަްޞރު ބަޔާންކުރިނަމަވެސް، 

(، ސަމާޙަތު ޢަބްދުއްލަޠީފް )ދިވެހި  A303799 ނަންބަރު:  ފަޠުޙި )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކަޑު

ނަންބަރު:   ކަޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން A306255ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި  ޢަލީ  ަޝރުމާ  އަދި   )

ނަންބަރު:   ކާޑު  ފަރާތުން A099408އަންގައިދޭ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަދި  ބަޔާނުން،  ދީފައިވާ   )

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޖިންސީ ފުރައްސާރަ  ކުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި  ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަ

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ގާތްގުޅުމެއް    2016ދެމެދު    ކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް ަޝކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތާ

ކޮށްފައިވާކަމަ ފުރައްސާރަ  ޖިންސީ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެނގޭހިނދު،  ބަޔާންކޮށް  އޮތްކަން  ށް 

ަޝކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ކޮށްފައިވާކަމަށް ތުހުމަތު ކޮށްފައިވާ ޢަމަލުތަކުގެތޭގައި  

އިންޒާރު    ގަދަކަމުން ބަދުއަޙްލާީޤ ޢަމަލު ހިންގާނެކަމަށް ބުނެ ގައިގައި އަތްލުމާއި، ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން  

އް ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޖިންސީ ފުރައްސާރަ  ލެދިނުން ހިމެނޭއިރު، މި ފަދަ ޢަމަ

އުޅޭ  މުޖުތަމަޢުގައި    މަށްކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް ަޝކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ގާތް ގުޅުމެއް ބާއްވަފާނެކަ 

 ދާނެކަމަށް ނުދެކޭތީއާއި،ސަލާމަތް ބުއްދި ހުރި މީހަކަށް ަޤބޫލުކުރެވި

ހުއް ވަކި މުއްދަތެއް  ޓުޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން  ހުށަހެޅުމަށް  ކޮމެޓީއަށް މައްސަލަ  ވުމުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި، ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި   28ދީފައިނެތްކަމުގައި ވީނާމަވެސް، އެ ާޤނޫނުގެ  

)ބާރަ( މަސްދުވަސް ފާއިތުވެފައިވާ ަޝކުވާއެއް    12 ހިނގާދިޔަތާ  ގޯނާކުރުމުގެ ޢަމަލެއް ނުވަތަ ކަމެއް

ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރުމާއި ގޯނަކުރުމުގެ  ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަނޭޅޭނެކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމުން،  
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ތަ  ޢަމަލު އެމީހަކާ ދެކޮޅަށް ހިންގޭ މީހާއަށް ޖިންސީ ނިޔަތެއް ސިފަކުރެވިގެން ނުވަތަ ވިސްނިގެން ނުވަ

ޢަމަލު   ބެލުމުގައި،  އެނގިފައިވޭތޯ  ނުވަތަ  ތާރީޙަށް  ދޭހަވެގެން  ހުށަހެޅި  ަޝކުވާ  ތާރީޚާއި  ހިނގި 

ފެމިލީ  ކޭތީއާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ަޝކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ގޮތުން ރިޢާޔަތްކުރަން ޖެހޭނެކަމުގައި ދެ 

ސް ތެރޭގައި ދެކެވެމުންދާ ވަހަކާތަކަކާއި، ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ސިޓީގައި އެ ސިޓީ ހުށަހަޅާފައިވަނީ އޮފީ 

ގުޅިގެންކަމާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އަލުން ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގެ ޢަމަލުތަކެއް  

 ހިންގައިގެން ނޫންކަން އެނގެންއޮންނާތީއާއި،

މަށް ރިޢާޔަތްކުރުމުން، މައްސަލަ  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ވަށައިގެންވާ އެންމެހައި ކަންކަ

ރައްދުވި ޢަމަލު  އެ  ސަބަބުން،  ޢަމަލުގެ  ކޮށްފައިވާ  ފަރާތުން  ނިޔަތެއް   ހުށަހެޅި  ޖިންސީ  ފަރާތަށް 

މުޖުތަމައުގައި އުޅޭ   ދިޔަކަންސިފަކުރެވިގެން ނުވަތަ ވިސްނިގެން ނުވަތަ ދޭހަވެގެން ނުވަތަ އެނގިގެން  

ގަބޫލުކުރެވި  މީހަކަށް  ހުރި  ބުއްދި  ފަރާތުން  ސަލާމަތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނުފެންނާތީ،  ދާނެކަމަށް 

ޢަމަލަ  ބުރަވެވޭ  ޤާ   ޖިންސީ  ކީކޮށްފައިވާކަމަށް  ހުއްޓުވުމުގެ  ގޯނަކުރުން  ކުރުމާއި  ގައި  ނޫނުފުރައްސާރަ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގެ ޢަމަލެއްކަމުގައި ބުރަނުވެއެވެ. 

ވަޒީފާއިން   .17 ކުރިން މުވައްޒަފަކު  ފަރާތް ވަކިކުރުމުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން މައްސަލަ 

ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ    ( substantive fairness) ަމުއޟީޫޢ ޢުަދުލެވިރަކްނ  ކިކުރުމުގައި ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ ވަ

ބާަލިއުރ،  ުމަވްއޒަަފަކްށ    ާޤިއުމޮކށަްފިއޭވޯތ  އެހްެނ  މަާހއުުލަގިއ  ަމަސްއަކުތެގ  ފަަދިއން  އްިސެވަބާޔްނުކެރުވުނ 

ުމެގ ާޤޫނުނަގއި ަބާޔްނކޮށަްފިއވާފަަދިއްނ ިޖްނީސ ުފަރްއާސަރިކުރާމިއ  ިޖްނސުީފަރްއާސަރ ުކުރާމިއ ޯގާނުކުރްނ ުހްއުޓުވ

ުބަރުނެވޭވީތ  ޯގ ިހްނގަަފިއާވަކުމަގިއ  ަޢމެަލްއ  ޭބުރަގިއ  ާނުކުރުމެގ  ުގުޅުމްނ  ަވޒާީފެގ  މުެދަގިއ  މަުވްއޒުަފްނެގ  އިާއ 

ވަޒީފާދަޭފަރަތްށ   ިފަޔަވިހނާގ ަކްނަތއަްތާކ ުގިޅެގން  މައްސަލަ ެއޅާިދެނަކމްަށ ުބަރނެުވޭވީތ،    ުޅުމަވްއޒުަފްނާނމެދު 

ނުވާކަމުގައި   ޤާއިމުކޮށްފައި  ޢަދަލުވެރިކަން  މައުޫޟޢީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި 

  ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމުގައި ދެކެމެވެ.

 ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުކޮށްފައިވޭތޯ ނަޒަރުކުރާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާޢީ  .18
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މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގެ ޢަމަލެއް  .18.1

ހުއްޓުވުމުގެ ގަވާއިދުގެ  ވާއިރު، ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން  އެ ފަރާތުން ކުރުމާ ގުޅިގެންކަމަށް

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ާޤނޫނުގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ   6

 ބަލަންވާނީ އެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކުގެ ދަށުން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ،  މައްސަލަތައް

ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާއަތުތައް ާޤނޫނާއި  ނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ  ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯ

 ދެކެމެވެ.   ޖެހޭނެކަމުގައި  ފުރިހަމަކުރަން

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި،  6ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ގަވާއިދުގެ  .18.2

ޯގނާކުރުްނ   ފުރައްސާރަކުރުމާއި  މައްސަލަތައް'ޖިންސީ  ހުށަހެޅޭ  ދަށުން  ޤާޫނނުެގ  ބާބުަގއި  ހުއްޓުވުމުެގ  މި  ބަލަްނާވނީ 

ޯގނާކުރުން ހުއްޓުުވމުެގ ޤާނޫުނެގ ދަށުން އުފެއްދުމަށް  ބަޔާންކޮށްފައިާވ އުސޫލުތަކުެގ ދަށުން ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި

 '.ެގ ކޮމިޓީ" އިންނެެވފުރައްސާރަ ކުރުމާއި ޯގނާކުރުން ހުއްޓުވުމު  ލާޒިމުކޮށްފައިާވ، "ޖިންސީ

މައްސަލަތައް   ހުއްޓުވުމުގެ  ގޯނާކުރުން  ފުރައްސާރަކުރުމާއި  ޖިންސީ  ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން،  މިޢިބާރާތުން 

ޤާއިމްކުރަންޖެހޭ  ބަލަންޖެހޭނީ،   ދަށުން  ާޤނޫނުގެ  ހުއްޓުވުމުގެ  ގޯނާކުރުން  ފުރައްސާރަކުރުމާއި  ޖިންސީ 

ގޯނާކުރުން   ފުރައްސާރަކުރުމާއި  އެނގެންއޮންނައިރު،ޖިންސީ  ކޮމެޓީންކަން  ކޯޓުގެ    ހުއްޓުވުމުގެ  ފެމިލީ 

)ތިނެއް( އަންހެން މުވައްޒަފުން ަޝކުވާ ބެލުމަށްއެކި    3ވެރިންގެ ފެންވަރުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ  

ހުއްޓުވުމުގެ ާޤނޫނުގެ  ފުރައްސާރަ ކުރުމާއި ގޯނާކުރުން    ސަބަބުތަކާހުރެ އުޒުރުވެރިވާންޖެހުމުން، ޖިންސީ

އަންހެން މެންބަރެއް ފެމެލީ ކޯޓުގެ ކޮމިޓީގައި ހުށަހެޅުނު ަޝކުވާ ބަލަން ނެތުމުން،   ދަށުން، ލާޒިމްކުރާ

އިދާރީ އެންމެ އިސްފަރާތްކަމުގައިވާ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް   މިފަދަ އިސްތިސްނާ ހާލަތެއްގައި ަޝރުޢީ ދާއިރާގެ

ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމިޓީ" އިން   ސީޖުޑީަޝލް އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝންގެ "ޖިން

ހުށަހެޅިފައިވާ ަޝކުވާ ފެމިލީ ކޯޓުގެ   އެ ަޝކުވާ ބެލުމަށް ފެމިލީ ކޯޓުގެ ކޮމިޓީއިން ނިންމާފައިވާތީއާއި،

  ނުފޫޒުތަކެއް އައުމުގެ ފުރުަޞތު އޮތުމުން، އެ މައްސަލަ ބަލާފައިވަނީ   ކޮމިޓީއިން ބެލުމުގައި ނުރަނގަޅު 

އެޑްމިނިސް ޖުޑީަޝލް  އޮފް  ކުރުމާއި  ޓްރޭަޝންޑިޕާޓްމަންޓް  ފުރައްސާރަ  ޖިންސީ  ާޤއިމްކޮށްފައިވާ  ގައި 
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ކޮމެޓީންކަމުގައި ހުއްޓުވުމުގެ  ފަރާތުން  ގޯނަކުރުން  ރައްދުވި  ޖިންސީ   ،ވާއިރު ބަޔާންކޮށްފައި  މައްސަލަ 

 މާއްދާގައި،ވަނަ   17ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ާޤނޫނުގެ 

ކުާވތައް ބަލައި ތަހްީގުގކޮށް ފިޔަަވޅު އެޅުމަށްޓަކައި،  ޝަ)ހ( ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ޯގާނކުރުމާ ބެހޭޮގތުން ހުށަހެޅޭ  '

)ތިރީސް( މުވައްޒަފުންނަށްވުރެ ިގަނ މުވައްޒަފުން ަވޒީފާ އަދާކުރާ ކޮންމެ ތަނެއްގައި އަދި، ކޮންމެ މަރުކަޒެއްގައި    30

 ."ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ޯގނާކުރުްނ ހުއްޓުވުމުެގ ކޮމިޓީ" ެގ ަނމުަގއި ކޮމިޓީއެއް އުފައްދަންާވނެއެެވ

ށ( މި މާއްދާެގ )ހ( ގައި އެފަދައިްނ ބަޔާންކޮށްފައި ީވނަމަެވސް، ކޮމިޓީއެއް އުފެއްދޭ މިްނަވރަށްވުރެ މަދު އަދަދެއްެގ )

، އެ ތަެނއްެގ މައި އިދާރާަގއި ުނަވތަ މައި ކުންފުީނގައި ުނަވތަ އެ ތަނަކީ  މުަވއްޒަފުން މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަނުަގއި

 .ޑިޕާޓްމަންޓެއްަނމަ، ކަމާބެހޭ މިިނސްޓްރީގައި އެފަދަ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަާވލާފައި އޮތުމަކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއްނާޅައެެވ

މާއްދާެގ )ހ( އަދި )ށ( އެހެންއޮތް ނަމަެވސް، ސަރުކާރުެގ ކޮންމެ ުވޒާރާއަކާއި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ އޮފީހާއި،     މި ނ(  )

މިނިަވން މުއައްސަސާތަކާއި، ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހާއި، ާގނޫުނން އުފައްދާފައިާވ ކޮންމެ ކޯޓެއްަގއި މި މާއްދާެގ )ހ( 

 .ުނ ލާޒިމުކުރެއެެވގައި ބުނާ ކޮމިޓީ އުފެއްދުމަށް މި ާގނޫ

މުަވއްޒަފުން ހަމަުނާވ ކޯޓުތަކުގައި ހިނާގ   30ރ( މި މާއްދާެގ )ނ( ގައި އެހެްނއޮތް ނަމަވެސް، ކޯޓުތަކުެގ ތެރެއިން  )

ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ޯގނާކުރުމުެގ އަމަލުތައް ބެލުމަށްޓަކައި މި މާއްދާެގ )ހ( ގައިާވ ކޮމިޓީ ޑިޕާރޓްމަންޓް  

 .މިިނސްޓްރޭށަްނަގއި އުފައްދަްނާވެނއެެވއޮފް ޖުޑީށަލް އެޑް 

ކުާވ ޝަބ( މި މާއްދާެގ )ހ(، )ށ( އަދި )ނ( ެގ ދަށުން ަވޒީފާ އަދާކުރާ ތަންތަުނގައާއި މަރުކަޒުތަކުަގއި އެކުލަާވލަންޖެހޭ  )

 .)ހައެއް( މަސްދުަވހުެގ ތެރޭގައި އެކުލަާވލައި ނިްނމަްނާވނެއެެވ 6ކޮމިޓީ، މި ާގޫނނަށް އަމަލުކުރަން ފަށާތާ 

ކުާވ ކޮމިޓީއެއް އުފައްދާފައިުނާވ ތަންތާނގައި  ޝަޅ( މި މާއްދާެގ )ހ( ނުަވތަ )ށ( ނުަވތަ )ނ( ަގއިާވ ޮގތުެގމަތިން  )

 ހިނާގ ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ޯގާނކުރުމުެގ އަމަލުތަކާބެހޭ މައްސަލަތައް ހުށަހަޅާނީ، ސީދާ ޓްރައިބިއުނަލަށެެވ.' 

ން، ފެމިލީ ކޯޓުގައި މި ާޤނޫނުގެ ދަށުން ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި  މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވުމު 

ޖެހޭކަމާއި،   އެކުލަވާލަން  ކޮމެޓީއެއް  ހުއްޓުވުމުގެ  ގޯނާކުރުން  ގޯނަކުރުން  ފުރައްސާރަކުރުމާއި  ޖިންސީ 

ހުއްޓުވުމުގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( ގައި ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން    18ހުއްޓުވުމުގެ ާޤނޫނުގެ  

މުވައްޒަފުން މުއައްސަސާގެ  ނިސްބަތްވާ  ކޮމެޓީ  އެ  އެކުލާވާލުމުގައި  ފަރާތެއް    ކޮމެޓީ  އެހެން  ފިޔަވައި 
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އެކުލަވާލުގައި އެހެން މުއައްސަސާގެ    ކޯޓުގެ ކޮމެޓީ  ނިދާނެކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމުން، ފެމީލީ ހިމެ

ލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ އިސްތިސްނާ ފުން ހިމެނިދާނެކަން އެނގެންއޮތަތީ މައްސަޒަ މުއްވަ

ފެމިލީ ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުން ހުށަހަޅާ ޖިންސީ  އެހެންކަމުން  ހާލަތެއް މެދުވެރިވެފައިވާކަމަށް ބުރަނުވޭނޭކަމާއި،  

ޖިންސީ  ޤާއިމުކޮށްފައިވާ  ކޯޓުގައި  ފެމިލީ  ބަލަންޖެހޭނީ  މައްސަލަތައް  ގޯނާކުރުމުގެ  ފުރައްސާރައާއި 

 ބުރަވެވެއެވެ. ރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނަކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމެޓީންކަމުގައި ފު

ވަނަ މާއްދާގައި ކޮމިޓީގެ    19ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ާޤނޫނުގެ ާޤނޫނުގެ   .18.3

ސާރަކުރުމާއި  ޒިންމާއާއި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި އެ ތަނެއް ނުވަތަ މަރުކަޒެއްގައި ހިނގާ ޖިންސީ ފުރައް 

ބޫލު  ްޤމަލެއް ހިނގާކަމަށް މަޢަ ކުވާއެއް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ ނުވަތަ އެފަދަ  ަޝމަލަކާ ބެހޭގޮތުން  ޢަގޯނާކުރުމުގެ  

ބަޔަކު  ހާޒިރުކުރަންޖެހޭ  ގުޅިގެން  ތުހުމަތަކާ  ނުވަތަ  އެަޝކުވާ  ގަބޫލުކުރެވިއްޖެނަމަ،  ސަބަބަކާހުރެ 

ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ  ހޯދުމާއި،ހާޒިރުކޮށް، ބަޔާން ނަގައި ހެކިބަސް  

ަޝކުވާތަކާ ގުޅިގެން ހޯދަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ހޯދުން ހިމެނޭކަމުގައި ބަޔަންކޮށްފައިވާކަމާއި، އެ ާޤނޫނުގެ  

 ވަނަ މާއްދާގައި،   21

ހުށަހެޅޭ  ޝަހ(  )' ކޮމިޓީއަށް  ބެލުމުަގއިޝަ ކުާވ  ކޮމިޓީން  އެ  ފުރުސަތުތައް ކުާވތައް  އަންނަިނިވ  ފަރާތަށް  ހުށަހަޅާ  ށަކުާވ   

 .ދޭްނާވނެއެެވ

 ؛އޭނާ ހުށަހަޅާ މައްސަލަ ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްދިުނމަށް .1

 .އޭނާ ހާޒިރުކުރަން އެދޭ ހެކިން ހާޒިރުކުރުމަށް .2

ކުާވއެއް ބެލުމުަގއި އެ މައްސަލަ ރައްދުާވ ފަރާތަށް އަްނނަިނިވ  ޝަޝަކުާވ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުާވތަކުެގ ތެރެއިން      ށ()

 .މައުލޫމާތާއި ފުރުސަތު ދޭްނާވެނއެެވ

 ؛ހުށަހެޅިފައިާވ މައްސަލައިެގ ތަފްސީލު .1

 '.މައްސަލައިގައި ދިފާއު ހުށަހެޅުމުެގ ފުރުސަތު .2

  16ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ގަވާއިދުގެ  މި  

 ވަނަ މާއްދާގައި 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ކޮމިޝަންއަށް ސަރވިސް  ޖުޑީޝަލް 
 VTR/2019/209މައްސަލަ ނަންބަރު:                                    ހުށަހެޅި މައްސަލަ ޢަލީ ސަޢީދު

                                             
 

58 ގެ  46 ޞަފްޙާ      
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޓްރައިބިއުނަލް ޒީފާއާބެހޭ  ވަ 
Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 

Phone: 3307701  :ްފޯނ | Fax: 3308774 ފެކްސް:   | Website: www.employmenttribunal.gov.mv    ވެބްސައިޓް:  
 

 

ފަދައިން ޝަކުާވ  ަވނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ  21'ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ޯގނާކުރުްނ ހުއްޓުުވމުެގ ޤާނޫުނެގ  

 .ފަރާތަށް އަންނަިނިވ ފުރުޞަތުތައް ދޭްނާވެނއެެވ  އެ ކޮމިޓީއިން ބެލުމުަގއި ޝަކުާވ ހުށަހަޅާކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުާވތައް

  )ހ( ހުށަހަޅާ މައްސަލަ ތަފުސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްދިނުން

  )ށ( ހުށަހަޅަން ބޭނުްނާވ ހެއްކާއި ޤަރީނާ ހުށަހެޅުން

 )ނ( ހާޒިރުކުރަން އެދޭ ހެކިން ހާޒިރުކުރުން' 

 ވަނަ މާއްދާގައި،  17ންކޮށްފައިވާކަމާއި، އެ ގަވާއިދުގެ މި ޢިބާރާތުން ބަޔާ

ޯގނާކުރުން ހުއްޓުުވމުެގ  'ޝަކުާވ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުާވތައް އެކޮމިޓީއިން ބެލުމުގައި ޖިްނސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި

މައްސަލަ  21ޤާނޫުނެގ   އެ  ބުނެފައިާވފަދައިން  ަގއި  )ށ(  މާއްދާެގ  އަންނަ ަވނަ  ފަރާތަށް  މަޢުލޫމާތާއި ރައްދުާވ  ިނިވ 

 .ފުރުޞަތު ދޭްނާވެނއެެވ

 )ހ( ހުށަހެޅިފައިާވ މައްސަލައިެގ ތަފުސީލު

 )ށ( ހެއްކާއި ޤަރީނާ ހުށަހެޅުން 

 )ނ( ހެކިން ހާޒިރުކުރުން 

 '.)ރ( ޢައްޔަންކުރާ ފަރާތެއް ުނަވތަ ަވކީލެއް މެދުވެރިކޮށް ދިފާޢު ހުށަހެޅުން

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  25ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އެ ގަވައިދުގެ މި ޢިބާރާތުން 

ަވކީލެއްެގ އެހީތެރިކަން ހޯދުމުެގ   'ކޮމިޓީއިން ބަލަމުްނދާ މައްސަލައެއްެގ ތަޙުޤީޤަށް ހާޒިރުކުރެޭވ ކޮްނމެ މީހަކަށްމެ ޤާނޫނީ

 '.ކޮމިޓީއިން ދޭންާވެނއެެވއެ ފުރުޞަތު  ޙައްޤު އޮތްކަން ބަޔާންކުރުމާއެކު އެ މީހަކު އެދޭަނމަ

 ވަނަ މާއްދާގައި،  23ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ާޤނޫނުގެ  

ިގނަެވެގން   މައްސަލަތައް  ހުށަހެޅޭ  ކޮމިޓީއަށް  ުނާވހާހިނދަކު،  ބަޔާންކޮށްފައި  ޮގތަކަށް  އެހެްނ  ާގނޫުނގައި    60'މި 

 '.މަްނާވެނއެެވ)ފަސްދޮޅަސް( ދުަވހުެގ ތެރޭަގއި ބަލައި ނިން
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ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމެޓީން މައްސަލަ    މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން،

 ބެލުމުގައި އަންނަނިވި އިޖުރާޢާތުތައް ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭނެކަން އެނގެންއޮވެއެވެ. 

 ނިންމުން. )ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  60ކޮމެޓީއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް  .1

 . ނުންޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތަށް އެ ފަރާތާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައިގެ ތަފުސީލު ދި  .2

ކުވާ  ަޝމައްސަލައިން ދިފާޢުވުމަށް ހެކިން ހާޒިރުކުރުކޮށް، ހެއްކާއި ަޤރީނާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުަޞތު    .3

 ރައްދުވާ ފަރާތަށް ދިނުން. 

ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގެ ޙައްުޤ އޮތްކަން ބަޔާންކުރުމަށްފަހު،   ަޝކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތަށް ާޤނޫނީ .4

ޢައްޔަންކުރާ ފަރާތެއް ނުވަތަ ވަކީލެއް މެދުވެރިކޮށް ަޝކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުން ބޭންވާކަމުގައިވާނަމަ،  

 ދިނުން.ތު ދިފާޢު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުަޞ

ފަރާތަށް ރައްދުވާ ގޮތަށް ހުށަހެޅުނު ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގެ ަޝކުވާ    މައްސަލަ ހުށަހެޅި .18.4

ބެލުމުގައި ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމެޓީން އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން  

 ؛ޢަމަލުކޮށްފައިވޭތޯ ނަޒަރުކުރާއިރު 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޖިންސީފުރައްސާރައާއި ގޯނާކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް އެ މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް  .18.4.1

ހުށަހަޅާފައިވަނީ   ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޖިންސީ ފުރައްސާރަ    2019ފެބުރުވަރީ    17އެދި، ަޝކުވާ  ގައި، މައްސަލަ 

ވާއިރު، މި ަޝކުވާ  ންކަމަށް ން ފެމިލީކޯޓަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް ަޝކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތު

ގުޅިގެން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝންގެ ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ  

އޮތުމުން، މައްސަލަ  ގައި ކަން އެނގެން   2019ޖޫން    13ކޮމެޓީން އެ ަޝކުވާ ބެލުމަށްފަހު ރިޕޯޓް އެކުލަވާލާފައިވަނީ  

)ފަސްދޮޅަސް(  60ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ރައްދުވާ ގޮތަށް ހުށަހެޅު ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގެ މައްސަލަ 

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާފައިވާކަމުގައި ބުރަނުވެއެވެ. 
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އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝންގެ ޖިންސީ  ޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީަޝލް  ޑިމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން   .18.4.2

މައްސަލަ   ބަޔާނުން،  ދީފައިވާ  ކޮމެޓީއަށް  ހުއްޓުވުމުގެ  ގޯނާކުރުން  ކުރުމާއި  ފުރައްސާރަ 

ަޝކުވާ ހުށަހެޅިފައިވާ  ގޮތުގެ  ރައްދުވާ  ފަރާތަށް  ފަރާތަތައް ކޮބައިކަން  އަކީ  ހުށަހެޅި  އެ 

ދީފައިނުއެނގެންއޮތް ތަފްީޞލް  ފުރިހަމަ  މައްސަލައިގެ  ގޮތުން ނަމަވެސް،  އެ  ވާކަމާއި، 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް ަޝކުވާ ހުށަހެޅި  

ފަރާތާއި   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސިޓީވެސް  ހުށަހެޅި  ގޮތުން  ހުށަހެޅުމުގެ  ަޝކުވާ  ފަރާތުން 

 ހިއްސާކޮށްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީަޝލް  އްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާނެއް މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މަ .18.4.3

ކޮމެޓީން  ހުއްޓުވުމުގެ  ގޯނާކުރުން  ކުރުމާއި  ފުރައްސާރަ  ޖިންސީ  އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝންގެ 

ަޤރީނާ   ހެއްކާއި  ހާޒިރުކުރުކޮށް،  ހެކިން  ދިފާޢުވުމަށް  މައްސަލައިން  ނަގާފައިވީނަމަވެސް، 

ލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދީފައިވާކަން މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން  ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުަޞތު މައްސަ 

މައްސަލައިން ދިފާޢުވުމަށް ހެކިން ހާޒިރުކުރުކޮށް،   ހުށަހެޅި ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެންނެތުމުން

 ހެއްކާއި ަޤރީނާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުަޞތު ދީފައިވާކަމަށް ބުރަނުވެއެވެ. 

ޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީަޝލް އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝންގެ ޖިންސީ  ޑިމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން   .18.4.4

ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި، އެ ފަރާތުން   ފުރައްސާރަ ކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމެޓީއަށް

މެދުވެރިކޮށްކަމަށް   ވަކީލެއް  ނުވަތަ  ފަރާތެއް  ޢައްޔަނުކުރާ  ބޭނުންވަނީ،  ޖަވާބުދާރީވާން 

ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން   ޔާންކޮށްފައި ނެތްނަމަވެސް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ާޤނޫނީބަ

ހޯދުމުގެ ޙައްުޤ އޮތްކަން ކޮމެޓީން އެ ފަރާތާށް އަންގާފާއިވާކަން އެނގެންނެތުމުން، މައްސަލަ  

ާޤނޫނީ  ފަރާތަށް  އޮތްކަން  ހުށަހެޅި  ޙައްުޤ  ހޯދުމުގެ  އެހީތެރިކަން  ވަކީލެއްގެ 

ރުމަށްފަހު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބޭންވާކަމުގައިވާނަމަ، ޢައްޔަންކުރާ ފަރާތެއް  ބަޔާންކު

 ނުވަތަ ވަކީލެއް މެދުވެރިކޮށް ދިފާޢު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުަޞތު ދިފައިވާކަމުގައި ބުރަނުވެއެވެ. 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ކޮމިޝަންއަށް ސަރވިސް  ޖުޑީޝަލް 
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ހުށަހެޅުިއްސެވާބާޔްނުކެރުވނުފަަދިއްނ،   .18.4.5 ގޮތަށް  ރައްދުވާ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  ނު  މައްސަލަ 

)ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި    60ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގެ މައްސަލަ  

ަޤރީނާ   ނިންމާފައިނުވާތީއާއި، މައްސަލައިން ދިފާޢުވުމަށް ހެކިން ހާޒިރުކުރުކޮށް، ހެއްކާއި 

ސަލަ  ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުަޞތު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދީފައިވާކަމަށް ބުރަނުވެވޭތީއާއި، މައް

ާޤނޫނީ  ފަރާތަށް  އޮތްކަން  ހުށަހެޅި  ޙައްުޤ  ހޯދުމުގެ  އެހީތެރިކަން  ވަކީލެއްގެ 

ބަޔާންކުރުމަށްފަހު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބޭންވާކަމުގައިވާނަމަ، ޢައްޔަންކުރާ ފަރާތެއް  

އާއި،  ވޭތީނުވަތަ ވަކީލެއް މެދުވެރިކޮށް ދިފާޢު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުަޞތު ދިފައިވާކަމުގައި ބުރަނުވެ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ރައްދުވާގޮތަށް ހުށަހެޅުނު ަޝކުވާގެ ފުރިހަމަ ތަފްީޞލް މައްސަލަ  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ރައްދުވާ ގޮތަށް ހުށަހެޅި ފަރާތާއި ހިއްސާކޮށްފައިނުވާތީއާއި،  

މިލީ ކޯޓުގައި  ހުށަހެޅުނު ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގެ ަޝކުވާ ބަލާފައިވަނީ ފެ

ާޤއިމުކޮށްފައިވާ ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނަކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމެޓީންކަމުގައިނުވާތީ، 

ކުރުމާއި   ފުރައްސާރަ  ޖިންސީ  ހުށަހެޅުނު  ގޮތަށް  ރައްދުވާ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

އްސާރަ ކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގެ ަޝކުވާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބަލާފައިވަނީ ޖިންސީ ފުރަ

 ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ާޤނޫނާ އެއްގޮތަށްކަމަށް ބުރަނުވެއެވެ. 

ދަށުން   .18.5 ާޤނޫނުގެ  ހުއްޓުވުމުގެ  ގޯނާކުރުން  ފުރައްސާރަކުރުމާއި  ޖިންސީ  ފަދައިން  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު 

ޚިލާފުނުވާނޭފަދައިންކަން   ާޤނޫނާ  ވަޒީފާއާބެހޭ  އަޅަންވާނީ  ފިޔަވަޅު  އެނގެންއޮންނައިރި، މުވައްޒަފަކަށް 

 2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު    ،ަޤިޟއްޔާގައި  HC-A/208/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  

މި މާއްދާގެ ދަށުން   ،ވަނަ މާއްދާ "ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާއި ނުލައި ވަކިކުރުން"   23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  

ޢަދުލުވެރިކަން          އިޖުރާޢީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ނެތި  ދިނުމެއް  ނޯޓިސް 

(procedural fairness)    ްޢަދުލުވެރިކަނ މައުޫޟޢީ   (substantive fairness)އަދި 

ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަމާއި ނެތި، ާޤއިމުކުރަންޖެހޭކަމުގައި  ދިނުމެއް  ވަކިކުރެވޭ  ނޯޓިސް  ވަޒީފާއިން   
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ޢަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާޢީ  ޢާންމު   (procedural fairness)ޙާލަތުގައި،  ާޤއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް، 

 ޙާލަތުތަކުގައި ކަނޑައެޅޭނީ، ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން އެންމެ ކުޑަމިނުން:

ދެވެންހު  .1 އެއިރަކު  މަޢުލޫމާތު،  ކަމާބެހޭ  ތުހުމަތުކުރެވޭ  މައްޗަށް  ހުރިހާ މުވައްޒަފުގެ  ރި 

 ؛ތަފުޞީލަކާއެކު، އެ މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން ދިނުމަށްފަހު

އެފަދަ   .2 އަދި  ދިނުމަށްފަހު  މުވައްޒަފަށް  އެ  ފުރުަޞތު  ޖަވާބުދާރީވުމުގެ  ތުހުމަތަކާމެދު  އެ 

އެ  އެދިއްޖެނަމަ  ހޯދުމަށް  އެހީތެރިކަން  މީހެއްގެ  ކަނޑައަޅާ  މުވައްޒަފަކު  އެ  ފުރުަޞތެއްގައި 

 ؛ތު ދިނުމަށްފަހުފުރުަޞ

 ؛އެ މައްސަލަ އިދާރީގޮތުން ތަޙްީޤުޤކުރުމަށްފަހު .3

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ދެ ަޝރުޠު ފުރިހަމަވާކަމަށް،   23ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ   .4

މުވައްޒަފަކު  އެ  ނިންމައިފިނަމަ،  ވަކިކުރަން  މުވައްޒަފަކު  އެ  ފެނި،  ތަޙްީޤަޤކަށް  ކުރެވޭ  އެ 

 ވަކިކުރި ސަބަބުތަކާއެކު އެ މުވައްޒަފަކަށް އަންގާފައިވާނަމަކަމާއި، ، ކަންވަކިކޮށްފައިވާ 

އިޖުރާޢަތުތައް  އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޙާލަތުގައި،  ވަކިކުރެވޭ  ވަޒީފާއިން  ދިނުމަކާނުލައި  ނޯޓިހެއް 

ނުވާކަމަށް ާޤއިމުކުރެވިފައި  (procedural fairness)ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާނަމަ އިޖުރާޢީ ޢަދުލުވެރިކަން  

ޑިސްމިސަލް               އަންފެއަރ  ކުރުން  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ޙާލަތެއްގައި  އެފަދަ  ބެލެވޭނެކަމާއި 

(unfair dismissal)    ްއެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނެކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަނ

ގެ ގޮތުން އެ ފަރާތުގެ  ބުދާރީވުމަށް ފުރުސަތުދިނުމުމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޖަވާހިނދު،  ފާހަގަކުރެވޭ 

ނަގައި އިދާރީގިތޮބަޔާނެއް  މައްސަލަ  އެ  ވަޒީފާއިން  ،  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ތަޙްީޤުޤކޮށް،  ން 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި    އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ފަދައިންވަކިކުރެވުނު ސަބަބު އެ ފަރާތަށް އަންގާފައިވީނަމަވެސް،  

ފަރާތަށް ރައްދުވާ ގޮތަށް ހުށަހެޅުނު ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގެ ަޝކުވާ މައްސަލަ ރައްދުވި  

އެއްގޮތަށްކަމަށް   ާޤނޫނާ  ހުއްޓުވުމުގެ  ގޯނާކުރުން  ކުރުމާއި  ފުރައްސާރަ  ޖިންސީ  ބަލާފައިވަނީ  ފަރާތުން 
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ޢަދުުލެވިރަކްނ  ބުރަނުވެވޭތީ،   ިއުޖާރީއ  ަވިކުކުރުމަގިއ  ަވޒާިފިއްނ  ަފާރްތ  ުހަށެހިޅ  ަމްއސަަލ 

 ނެުދެކެމެވ. ާޤިއްމޮކށަްފިއާވަކުމަގިއ  

ނުކުތާތަކަށް .19 ވަކިކުރެވިފައިވަނީ  ، ރިޢާޔަތްކުރާއިރު  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

އަދި   (substantive fairness)މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަން 

ާޤއިމުކުރުމެއްނެތިކަމުގައި ބުރަވެވޭތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް    (procedural fairness)އިޖުރާޢީ ޢަދުލުވެރިކަން  

ާޤނޫނު ނަންބަރު   ާޤނޫނު( އާ   2008/2މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ  )ވަޒީފާއާބެހޭ 

އަންފެ ކުރުމަކީ  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަނޑައަޅައި،  ޑިސްމިސަލް    ޚިލާފަށްކަމަށް  އަރ 

(unfair dismissal)  .ެއެއް ގޮތުގައި ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމުގައި ދެކެމެވ 

ވަޒީފާއިން    ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާ ފަދައިން އެފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ރުޖޫޢަކޮށް .20

ކުރާ ތާރީޚުގެ ނިޔަލަށް އެފަރާތަށް ޙައްުޤވާ މުސާރައާއި  ވަކިކުރެވުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ރުޖޫޢަ

ނަޒަރުކުރާއިރު ނަގައިދެވިދާނެތޯ  ނަންބަރު    ،ޢިނާޔަތްތައް  ގެ    2008/2ާޤނޫނު  ާޤނޫނު(  ވަނަ   29)ވަޒީފާއާބެހޭ 

 ާޤނޫނީ  އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފަށް ލިބޭ  ،މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން

 ަޤިޟއްޔާގައި  HC-A/555/2016ޙައްލުތަކަށާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 
 

 " ... އަމުރެއްނެރުމުަގއި ަވޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ފުރަތަމަ ބަލަްނާވނީ އެމުަވއްޒަފަކު ަވކިކުރިއިރު ހުރި ަވޒީފާަގއި އަލުން

 ... " ،އެަވޒީފާއާުގޅޭ ނުަވތަ އެނޫންެވސް އޭނާއާ އެކަށީެގްނާވ ަވޒީފާއެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް ކަމަށާއިބެހެއްޓުމަށް ނުަވތަ  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައުޟޫޢީ    ،މި ޢިބާރާތުން ކަނޑަޅާފައިވާކަން އެނގެންއޮތަތީއާއި

އިޖު  (substantive fairness)ޢަދުލުވެރިކަން   ޢަދުލުވެރިކަން  އަދި   (procedural fairness)ރާއީ 

)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު(   2008/2މި މައްސަލައިގައި އެންމެ ޢަދުލުވެރިގޮތަކީ ާޤނޫނު ނަންބަރ  ، ާޤއިމުކޮށްފައިނުވާތީ

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުން ދިޔަ ވަޒީފާއަށް    1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    29ގެ  

ވަކިވެފައިވާ   ވަޒީފާއިން  ޙާލެއްގައި  އެއްވެސް  ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ރުޖޫޢަކުރުމަށާއި،  އަނބުރާ  އެފަރާތް 
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 15ަޤިޟއްޔާގެ    HC-A/111/2018ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު    ފަރާތެއްކަމުގައި ނުބެލުމަށްކަނޑައަޅައި،

 ވަނަ ނަންބަރުގައި، 

މުއްދަތަށް ބަދަލު ދިުނން ލާޒިމް  'މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާއިން ަވކި ކުރުމާއި ަވޒީފާއަށް އަލުން އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރުމާ ދެމެދު ހިނާގ މުޅި

ނެއް ފަރާތުެގ ެވސް މަސްއޫލިއްޔަތެއް  ޚިލާފުިވ ފަރާތްނޫން އަ ނޫން ކަމަށާއި، ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމުެގ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ކޮންޓްރެކްޓާ

ކަނޑައެޅުމުަގއި ބޭއިންޞާފު މުއްސަދި ކަމެއް ލިބޭ ޮގތަށް އަމުރު ކުރުމަކީ އިންޞާފުެވރި ޮގތެއް  ކަމަށާއި، މުަވއްޒަފަށް ދެޭވ ބަދަލު

ަވޒީފާއެއް އަދާކޮށްފައިާވ   ުނަވތަނޫންކަމަށާއި، މުސާރައާއި އިނާޔަތް ކަނޑައެޅުމުގައި އެހެން ތަނެއްަގއި  ޮގތަކަށް  ނަމަ  އެޫނން 

ކޯޓުެގ ސުޕްރީމް  ދިެވހިރާއްޖޭެގ  ކަމަށް  ރިޢާޔަތްކުރަްނާވނެ  އެކަމަށް  ހޯދާފައިާވނަމަ   SC-A/36/2019ަނންބަރު   އާމްދަީނއެއް 

އިސްތިއުނާފު ޤަޟިއްޔާަގއި ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،  ނުކުތާއަށް  ކަންހިާގފައި  ފާހަަގކޮށްފައިާވ  މައްސަލައިގައި،  ޮގތަށް  ކުރެިވފައިާވ  ާވ 

ަވޒީފާއިން ަވކިކުރި ދުަވހުން ފެށިެގން، އޭނާއަށް އަބުރާ ަވޒީފާ ދިން ދުަވހާއި   ބަލައި، ހަމައެކަނި އުނިކުރެޭވނީ، ޢާއިޝަތު ނިޝާނާ

ިނޝާނާއަށް ޢާއިޝަތު  އާމްދަނީއެއް   ހަމައަށް  ޮގތަކަށް  އެނޫްނެވސް  ުނަވތަ  އަދާކޮށްެގން  ފެނަކަ ަވޒީފާއެއް  ލިބިފައިާވކަން 

 ސާބިތުކޮށްދެޭވ މިްނަވރެއް އެކަންޏެެވ.'  ކޯޕަރޭޝަްނއަށް

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް އެ ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި  މި ޢިބާރާތުން ބާޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  

ށަހެޅި ފަރާތަށް ާޤނީނީ ދައިރާގެ އެހެން  ސަބަބު ފެމިލީ ކޯތުގެ ވެބްސައިޓްގައި ާޝއިޢުކޮށްފައިވުމުން، މައްސަލަ ހު

މައްސަލައިގައި މުވައްޒަފު   މިވަޒީފާއެއް ހޯދުމުގެ ފުރުަޞތު ވަރަށް ބޮޑަށް ހަނިވެގެން ދާނެކަމަށް ބުރަވެވޭތީއާއި،  

ކަން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ހިސާބުން ފެށިގެން މިއަދާހަމައަށް ވެސް އެއްވެސް ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށް މުސާރައެއް ލިބިފައިވާ

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް އެއްވެސް ކަމެއް ފާހަގަކޮށްފައިނުވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  

ހަމައަށް، މައްސަލަ   ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރެވޭ ދުވަހާ  ފެށިގެން، އެފަރާތް  ވަކިކުރި ދުވަހުން  ވަޒީފާއިން 

މަ، ލިބޭނެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކަށްވާ ފައިސާނަގައިދިނުމަށް ކަނޑައަޅައި، ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާގައި ހުރިނަ

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެކަށީގެންވާ ޢަދުލުވެރި ބަދަލެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ. 

ކީ، އެ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް ފެމިލީ ކޯޓުގެ ވެބްސައިޓްގައިވާ ލިޔުމަ .21

ފަރާތަށް އެފަދައިން ޢަންމުކުރެވޭނެ ނޫސްބަޔާނެއްތޯއާއި، އެކަމާ ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދެވިދާނެތޯ 

 ނަޒަރުކުރާއިރު، 
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 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި   24ވަޒީފާއަބެހޭ ާޤނޫނުގެ  .21.1

އޭނާ ަވޒީފާ އަދާކުރި ޮގތާމެދު   އެމުވައްޒަފަކު ަވޒީފާއިން ަވކިާވން ދިމާިވ ސަބަބު، ނުަވތަ'މުަވއްޒަފަކު އެދިއްޖެ ހިނދެއްަގއި މެުނީވ،  

 '.ހިމަނައިެގން ނުާވެނއެެވ ަވޒީފާދޭ ފަރާތުން ދެކޭޮގތް، ަވޒިފާ އަދާކުރި ޮގތުެގ ލިޔުމުަގއި ،

މުގައި ވެސް، އެމުވައްޒަފަކު  މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމުން، މުވައްޒަފަކަށް ދެވޭ ވަޒީފާ އަދާކުރި ލިޔު

ވަޒީފާއިން ވަކިވާން ދިމާވި ސަބަބު ހިމަނައިގެން ނުވާނެކަން އެނގެންއޮތްއިރު، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން 

އެންމެންނަށް    ގޮތަށްޢަމަލުކޮށްފައިވާ  ވަޒީފާއިން  ފެންނަ  އާންމުކޮށް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަދައިން 

 ވެ. މެ ކުރެވިދާނެކަމަށް ނުދެކެވަކިކުރެވުނު ސަބަބު ޢާންމު 

ވެބްސައިޓްގައި ޢާންމުކޮށްފައިވާ   ކޯޓުގެ  ފެމިލީ   ބަޔާންކޮށް  ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށް  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ

ގެއްލުމުގެ    އެދިފައިވާއިރު،ނަގައިދިނުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން    ބަދަލު  ގެއްލުމުގެ  ލިބިފައިވާ  ލިޔުމާ ގުޅިގެން

ބަދަލު ނަގައިދެވޭނީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ޢަމަލުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާނަމަ  

ގެއްލުމެއް   ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޢަމަލުން  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ބުރަވެވޭތީއާއި،  އެކަނިކަމުގައި 

ވަޒީފާއިން ލިބިފައިވާކަން   ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަދައިން  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ނެތްނަމަވެސް،  އެނގެން 

އޮތްއިރު،   މި ކަމަކީ ވަކިކޮށްފައިވާކަން ސަބާބާއެކު ފެމިލީ ކޯޓުގެ ވެބްސައިޓްގައި ޢާންމުކޮށްފައިވާކަން އެނގެން 

 ފަރާތް ހުށަހެޅި  ރަނުވެވޭތީއާއި، އެ ކަމަކީ މައްސަލައެގޮތަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ކުރެވިދާނެކަމެއްކަމަށް ބު

  ޢަމަލުކުރުން  މިފަދައިން ފަރާތްތަކުން  ދޭ ވަޒީފާ ދެކޭތީއާއި، ޢަމަލެއްކަމުގައި ކޮށްފައިވާ ގޮތުން ކޮށްލުމުގެ ނިކަމެތި

  މެދުވެރިވުންކަމަށް ދެކޭތީ،  ޙާލަތެއް  ފަދަ  ނުލިބޭ  ވަޒީފާއެއް  އިތުރު  ފަރާތްތަކަތަށް  ވަކިކުރެވޭ  ވަޒީފާއިން  ވެގެންދަނީ،

ަޝކުވާއެއް ނުވަތަ ދަޢުވާއެއް ރައްދުވާ ފަރާތަކުން ކޮށްފައިވާ އެކަށީގެންނުވާ ޢަމަލެއްގެ ސަބަބުން އަދަބެއް ދިނުމުގެ  

ބާރު  އިޞްލާޙުވުމަށް  ދުރުކޮށް  ތަކުރާރުކުރުމުން  ޢަމަލު  އެކަށީގެންނުވާ  ކޮށްފައިވާ  އެފަރާތުން  ނުވަތަ  ބޭނުމަށް 

ތަފާތު އެ ކުރިއަރާފައިވާ  ބަދަލެއްގެގޮތުގައި  ނަގައިދެވޭ  ފަރާތަށް  މަޢުޫޞމް  އަދަބެއްދީ  ޅުމުގެގޮތުން 

( ނުވަތަ "އެގްޒެމްޕްލަރީ  punitive damagesޖުރިސްޑިކްަޝންތަކުގައި ޤާއިމުވެފައިވާ "ޕިއުނިޓިވް ޑެމޭޖަސް" )

ދަށުން މި ޙާލަތުގައި މާއްދާގެ )ށ(    ވަނަ  87ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ    (exemplary damagesޑެމޭޖަސް" )

 ނަގައިދޭންޖެހޭކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ.
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( ޑެމޭޖަސް"  "ޕިއުނިޓިވް  ޑެމޭޖަސް"  punitive damagesއިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ  "އެގްޒެމްޕްލަރީ  ނުވަތަ   )

(exemplary damagesައަސާސްތ ާޤނޫނީ  އުންސުރުތަކާއި  ތަޠުބީުޤކުރަންޖެހޭ  ނަގައިދިނުމުގައި  ކަށް ( 

ކޯޓުގެ  ސުޕްރީމް  އެމެރިކާގެ                                                       ނަޒަރުކުރާއިރު، 

BMW of North America Inc. v. Gore, 517 U.S. 559  (1996  ާަޤިޟއްޔާގައި ކަނޑައަޅ )

State Farm Mutual Automobile Insurance Company v. Campbell, 538 U.S .(2003 )

( ނުވަތަ  punitive damagesަޤިޟއްޔާއިން ދަމަހައްޓާފައިވާ އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ "ޕިއުނިޓިވް ޑެމޭޖަސް" )

( ޑެމޭޖަސް"  ނަގައިދިނުމުގައި  exemplary damages"އެގްޒެމްޕްލަރީ  އުންސުރަކަށް    3(  )ތިނެއް( 

 )ތިނެއް( އުންސުރަކީ: 3ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭކަން ކަނޑައަޅާފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި، އެ 

 

ބިނާކުރެވިފައިވާ   .1 މައްޗަށް  ނިޔަތުގެ  ނުބައި  ނުވަތަ  ޚިލާފު  އުސޫލާއި  ޢާންމު  ފަރާތުގެ  ރައްދުވާ  މައްސަލަ 

 އަދި (؛ reprehensibility of the defendant’s misconductޢަމަލުތައް މަނާކުރަންޖެހޭ މިންވަރު )

ން ލިބުނު ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ އަސްލު ގެއްލުން ނުވަތަ ލިބުމުގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނުވަތަ ގެއްލު .2

( punitive damagesފުރުސަތު އޮތް ގެއްލުމާއި ނަގައިދެވޭ / ނަގައިދެވިފައިވާ "ޕިއުނިޓިވް ޑެމޭޖަސް" )

( މިންވަރު  އެކަށީގެންވާ  ޢަދަދު   disparity or proportionality between actual orގެ 

potential harm and punitive damages awardedިއަދ :) 

ޑެމޭޖަސް" .3 "ޕިއުނިޓިވް  އަރުވާފައިވާ  ޖޫރީން  ނުވަތަ  ފަރާތުން  އިއްވި  ނިޔާ              މައްސަލާގައި 

(punitive damages ިގެ ޢަދަދާއި އެފަދަ އެހެން ޙާލަތްތަކުގައި މަދަނީ އަދަބު ދީފައިވާ ޢަދަދުތަކާއި ހުރ )

 difference between punitive damage awarded and the civil penaltiesތަފާތު )

authorized or imposed in comparable cases) 
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ކޯޓުގެ  ސުޕްރީމް  ސްޓޭޓްގެ  ކެލިފޯނިއާ  އެމެރިކާގެ  އެނގޭކަމާއި،                                      ކަން 

Neal v Famers Insurance Exchange, 21 Cal. 3d 910, 928  (1978ަޤ ިޟއްޔާގައި  ( 

އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ އުންސުރުތަކުގެ އިތުރުން، ދަށު މަރުހަލާތަކުގައި އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ "ޕިއުނިޓިވް  

( )punitive damagesޑެމޭޖަސް"  ޑެމޭޖަސް"  "އެގްޒެމްޕްލަރީ  ނުވަތަ   )exemplary damages )

ރިޢާޔަތްކުރަ  3ނަގައިދިނުމުގައި   އުންސުރަކަށް  އެ  )ތިނެއް(  އެނގޭކަމާއި،  ކަނޑައަޅާފައިވާކަން    3ންޖެހޭކަން 

 )ތިނެއް( އުންސުރަކީ:

 

މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ އެންމެހާ ޢަމަލުތަކުގެ އަލީގައި ަޝކުވާ ހުށަހެޅިފައިވާ ޢަމަލުތައް ބަހައްޓާފައިވާ   .1

(؛ particular nature of the defendant’s acts in light of the whole recordގޮތް )

 އަދި 

2. ( ޢަދަދު  ނަގައިދީފައިވާ  ގޮތުގައި  ބަދަލުގެ   amount of compensatory damagesގެއްލުމުގެ 

awarded ިއަދ :) 

 (wealth of the particular defendantމައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ފުދުންތެރިކަން ހުރި މިންވަރު ) .3

 

ކޯޓުގެ   ސުޕްރީމް  އެމެރިކާގެ  އެނގޭކަމާއި،   TXO Production Corporation v. Allianceކަން 

Resources Corp. 509 U.S. 443  (1993  ާަޤިޟއްޔާއަށް ރިޢާޔަތްކުރުމުން، އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވ  )

( exemplary damages( ނުވަތަ "އެގްޒެމްޕްލަރީ ޑެމޭޖަސް" )punitive damages"ޕިއުނިޓިވް ޑެމޭޖަސް" )

މައްޗަށް  ނިޔަތުގެ  ނުބައި  ނުވަތަ  އެކަށީގެންނުވާ  ޢަމަލުތަކަކީ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވާ  މައްސަލަ  ނަގައިދިނުމުގައި، 

މިންވަރަށް   އިތުރުވެގެންދާނޭ  ގެއްލުންތައް  ޙާލަތުގައި  ލިބިފައިވާ  ގެއްލުމެއް  ޢަމަލުތަކެއްނަމަ،  ބިނާކުރެވިފައިވާ 

ގެއްލުމެއް  އަދި  ފުރިހަމަގޮތުގައި  ރިޢާޔަތްކުރުން،  ޢަމަލުތަށް  އެ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވާ  މައްސަލަ  ލިބިފައިނުވާނަމަ،   

ތަންފީޒުކުރެވުނުނަމަ، ލިބުން އެކަށީގެންވާ ގެއްލުންތަކަށް އަދި ރިޢާޔަތްކުރުން ހުއްދަވެގެންވާކަން ކަނޑައަޅާފައިވާކަން  

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 
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ދަށުން  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ދަށުން    87  ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  އި،އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ ަޤިޟއްޔާތަކުގެ އަލީގަ

( exemplary damages( ނުވަތަ "އެގްޒެމްޕްލަރީ ޑެމޭޖަސް" )punitive damages"ޕިއުނިޓިވް ޑެމޭޖަސް" )

ސާރައާއި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެ ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު އިރު އަދާކުރަމުން ގެންދިޔަ މުގެ ގޮތުގައި  

ށް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނަގައިދިނުމަ   )އެކެއް( މަސްދުވަހުގެ މުސާރައަށްވާ ފައިސާ   01ޢިނާޔަތުގެ ނިސްބަތުން  

 ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމަން ފެނެއެވެ. 

 ރައުޔު  ފާޠިމަތު މަހީރާ މުޙައްމަދުގެ 

މެންބަރު   ބެލެހެއްޓެވި  ރިޔާސަތު  މަޖިލީހުގެ  ބެލި  މައްސަލަ  ޢަބްދުމި  އަޅުގަނޑު  ޒުހައިރުهللا އާމިނަތު  ރައުޔަށް  ގެ 

ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ނުކުތާތަކަކީ އަޅުގަނޑުވެސް މި މައްސަލަ ޒުހައިރުގެ  هللا އާމިނަތު ޢަބްދުތާއީދުކުރަމެވެ. އަދި މެންބަރު  

 ތަކެވެ.ނިންމުމުގައި ބަލާފައިވާ ކަންތައް 

 

 ރައުޔު   މިފްރާޒް ނިޒާރުގެ هللا ޢަބްފު 

މެންބަރު   ބެލެހެއްޓެވި  ރިޔާސަތު  މަޖިލީހުގެ  ބެލި  މައްސަލަ  ޢަބްދުމި  އަޅުގަނޑު  ޒުހައިރުގެ  هللا އާމިނަތު  ރައުޔަށް 

އްސަލަ  ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ނުކުތާތަކަކީ އަޅުގަނޑުވެސް މި މަޒުހައިރު  هللا އާމިނަތު ޢަބްދުތާއީދުކުރަމެވެ. އަދި މެންބަރު  

  ނިންމުމުގައި ބަލާފައިވާ ކަންތައްތަކެވެ.

 

 މައްސަލައިގެ ނިންމުން: 

  މަޖިލީހުގައި   ބެލި  ލިޔުންތަކަށާއި، މައްސަލަ  ޅިމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުންނާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހެ  ދެންފަހެ، 

އިން    2013ސެޕްޓެންބަރު    13މައްސަލަ ހުށަހެޅި ޢަލީ ސަޢީދު  ޔަތްކޮށް ބެލިއިރު،  ޢާރި  ށްވާހަކަތަކަ  ދެފަރާތުން ދެއްކި

ފެށިގެން ފެމިލީ ކޯޓުގެ އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް، އެއްވެސް ނޯޓިހެއް  

އިވާތީ، ޢަލީ ސަޢީދު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ގައި ފޯނުންގުޅައި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފަ  2019ޖޫން    19ދިނުމަކާނުލައި  
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ޖިންސީ )  2014/16)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( އާއި ާޤނޫނު ނަންބަރު    2008/2ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ ާޤނޫނު ނަންބަރު  

ޤާނޫނު ހުއްޓުވުމުގެ  ގޯނާކުރުން  ކަނޑައަޅައިފުރައްސާރަކުރުމާއި  ނިންމުމެއްކަމުގައި  ނިންމާފައިވާ  ޚިލާފަށް  އާ  ދިނުމަށާއި، ( 

ސަޢީދު ޢަލީ  ޚިލާފަށްކަމުގައިވަތީ،  ޤާނޫނާ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  މީހެއްކަމުގައި  ވަޒީފާއިން  ވަކިކުރެވިފައިވާ  ވަޒީފާއިން  އަކީ 

ޤާނޫނާ   ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  އިޢާދަކޮށްދިނުމަށާއި،  އަނުބރާ  ވަޒީފާއަށް  ގެންދިޔަ  އަދާކުރަމުން  ކުރިން  ނުބެލުމަށާއި، 

މުއްދަތައް ޚިލާފަށް އެ  ބަލައި،  މުއްދަތެއްކަމުގައި  ދެމިހުރި  ވަޒީފާގައި  މުއްދަތަކީ  ހިނގާފައިވާ  ހަމައަށް  ކަނޑައެޅުމާ  ކަމަށް 

މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ޢަލީ ސަޢީދަށް ލިބެންޖެހޭކަމަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށާއި، ޢަލީ ސަޢީދު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށް 

ކޯޓު ފެމިލީ  ނޫންކަމުގައި ަބޔާންކޮށް  ނޫސްަބޔާނެއް  ޢާންމުކުރެވޭނެ  އެފަދައިން  ފަރާތަށް  އެ  ލިޔުމަކީ،  ވެްބސައިޓްގައިވާ  ގެ 

ކޯޓުގެ   ފެމެލީ  ގުޅިގެން  އެކަމާ  ނަގައިދިނުމަށާއި،  ަބދަލު  ގެއްލުމުގެ  ލިިބފައިވާ  ގުޅިގެން  އެކަމާ  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، 

މައްޗަށް އަމުރު ކުރުމަށް ނުވަތަ ކަމުގެ ހަޤީޤަތް ހާމަކޮށް އާ ނޫސްަބޔާނެއް   ވެްބސައިޓްގައި މަޢާފަށް އެދުމަށް ފެމެލީ ކޯޓުގެ

 ކޮމިަޝންއަށް  ސަރވިސް  ޖުޑީަޝލް   ފަރާތުން  ޢަލީ ސަޢީދުގެ  އެދި،  އާންމުކުރުމަށް ފެމިލީ ކޯޓުގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށް

 މައްސަލައިގައި، މި  ހުށަހެޅި ޓްރައިބިއުނަލަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ގައި 2019 ސެޕްޓެންބަރު 16 ރައްދުވާގޮތަށް

  އަދި(  substantive fairness)  ޢަދުލުވެރިކަން  މައުޟޫޢީ  ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ޢަލީ ސަޢީދު

ސަޢީދު މައްސަލަ  ޢަލީ    ،ބުރަވެވެންނެތަތީ  ާޤއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް(  procedural fairness)  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ

 ވަޒީފާއާބެހޭ)  2008/2  ނަންބަރު  ާޤނޫނު   ،ނެތި  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ   ވަކިކުރުމަކީ  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން   ރައްދުވި ފަރާތުގެ

 ކަމުގައި   އެއް(  unfair dismissal)  ޑިސްމިސަލް  އަންފެއަރ   ،ޚިލާފު  ހަމަތަކާ  ކަނޑައަޅާފައިވާ   ގައި(  ާޤނޫނު

   ،ކަނޑައަޅައި

ޢަލީ   ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    29)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ނަންބަރު  ާޤނޫނު  

ޢަލީ   ، ައނުބާރ ުރޖަޫޢުކުރަމާށިއއެފަރާތް    ނުވަތަ އެ މަާޤމާ އެއް ފެންވަރުގެ މަޤާމަކަށް  އަދާކުރަމުންދިޔަ މަާޤމަށް  ސަޢީދު

ަފާރެތއަްކުމަގިއ ުނބުެލމާަށިއ،  ެއްއެވްސ ޙެާލްއަގިއ ަވޒާީފިއްނ ަވިކސަޢީދަކީ   ަވިކުކިރ  ޢަލީ ސަޢީދު  ވަެފިއާވ  ަވޒާީފިއްނ 

ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކިރިއުރ  އެފަރާތް    ، ާތީރުޚްނ ެފިށގްެނ، ެއ ަފާރުތގެ ަވޒާީފެގ ަކްނަތްއަތްއ އުަލްނ ަހަމޖޭެހ ާތީރާޚ ަހަމައްށ

 ަނަގއިިދނަުމްށ ަކނަޑއަަޅިއ، އާަދުކިރ ަމާޤުމެގ ުމާސަރާއިއ ިޢާނަޔތަްތަކްށވާ ަފިއާސ  
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ލިޔުމެއް  މައް ވެބްސައިޓްގައިވާ  ކޯޓުގެ  ފެމިލީ  ބަޔާންކޮށް  ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށް  ވަޒީފާއިން  ސަޢީދު  ޢަލީ  ހުށަހެޅި  ސަލަ 

ގައި  އާންމުކޮށްފައިވާއިރު، އެފަދައިން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު ސަބަބު ވަޒީފާ ދޭފަރާތަށް ޢާންމު ނުކުރެވޭނެކަމު

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ނިކަމެތި ކޮށްލުމުގެ ގޮތުން ކޮށްފައިވާ ޢަމަލެއްކަމުގައި ބުރަވެވޭތީއާއި، ވަޒީފާ   އެއީކަނޑައަޅައި،  

ދޭ ފަރާތްތަކުން މިފަދައިން ޢަމަލުކުރުން ވެގެންދަނީ، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް އިތުރު ވަޒީފާއެއް ނުލިބޭ ފަދަ 

މެދު ދުރުކޮށް ޙާލަތެއް  ކުރުމުން  ތަކުރާރު  ޢަމަލު  މި  ކޮށްފައިވާ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ވެރިވުންކަމަށްވާތީއާއި، 

ޢިްޞލާޙުވުމަށް ބާރު އެޅުމުގޮތުން އަދަބެއްދީ މަޢުޫޞމު ފަރާތަކަށް ނަގައިދެވޭ ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަރާފައިވާ ތަފާތު  

ޕިއުނިޓިވް ޑެމޭޖެސް' ނުވަތަ 'އެގްޒެމްޕަލަރީ ޑެމޭޖަސް' ގެ ގޮތުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ  ޖުރިސްޑިކްަޝންތަކުގައި ޤާއިމުވެފައިވާ '

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ދަށުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެ ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު އިރު އަދާކުރަމުން    87ާޤނޫނުގެ  

ހުގެ މުސާރައަށްވާ ފައިސާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން )އެކެއް( މަސްދުވަ  01ގެންދިޔަ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތުގެ ނިސްބަތުން  

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭކަމަށް ކަނޑައަޅައި،

( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  ތިރީސް) 30( އިން ފެށިގެން 2022  ޖަނަވަރީ 27) އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު އެންމެހާ ކަންކަން މިއަދު

)ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިޔުމުން    3ބަންދު ނޫން    ރަސްމީ  ފުރިހަމައަށް ތަންފީޛުކުމަށްފަހު،

މައްސަލަ ރައްދުވި ޖުޑީަޝލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނަށް އަންގާ އަމަރުކޮށް މައްސަލަ ބެލި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުގެ   އެންގުމަށް

 .އިއްތިފާގުން ނިންމައިފީމެވެ

 1443ޖޫމާދަލްއާޚިރާ  24

 2022ޖަނަވަރީ  27

  

 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 
 

 

 

 ފާތިމަތު މަހީރާ މުޙައްމަދު  ޒުހައިރު هللا އާމިނަތު އަބްދު  މިފްރާޒް ނިޒާރު هللا ޢަބްދު 

 ަވޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުެގ މެްނބަރު  ަވޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުެގ ރައީސާ  ަވޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުެގ މެްނބަރު 

 


