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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

 VTR/2021/39 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 އިޞްލާޙީފިޔަވަޅު އެޅުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2021ޖަނަވަރީ  31 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2022ޖޫން  29 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 އަމީން ފައިަޞލް )ދޮންވެލި، ފ. ނިލަންދޫ(  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A099784 ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކަޑު ނަންބަރު:)

 ޖުޑީަޝލް ސަރވިސް ކޮމިަޝން  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

  
 

 : މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ 

ފައިޞަލް    މައްސަލައަކީމި   ނަންބަރު:  އަމީން  ކަޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި  ނިލަންދޫ(  ފ.  )ދޮންވެލި، 

A099784  )ޮސަރގެ މަާޤމު އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް އެފަރާތަށް ލިޔުމުން އިންޒާރު  ފި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ މީޑިއާ އ

ކުރެވިފައިނުވާތީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މު ދުލުވެރިކަން ާޤއިޢަ  ޢީއިންޒާރަށް ވާޞިލުވުމުގައި އިޖުރާ ވާއިރު، އެ ލިޔުމުންދޭ  އި ދިފަ

ނަންބަރު   ކޮމިޓީގެ  ރިސޯސް  ހިއުމަން  އިންޒާރަކީ    95-A/INDIV/2020/01(OTHERS)ހައިކޯޓުގެ  ލިޔުމުންދޭ 

ތަހު  ޚިލާފު  އިޖުރާޢީ އަ ީޤޤެ ާޤނޫނާ  އަދި  ބިނާކޮށް ނިންމާފައިވާ  މައްޗަށް  ނެތް ނިންމުމެއްކަމުން، އެ    ދަލުވެރިކަން އްގެ 

ނިންމުމެއް ކަމުގައި ކަނޑައަޅައި ދިނުމަށް އެދި ޖުޑީަޝލް ސަރވިސް ކޮމިަޝންއަށް ރައްދުވާގޮތަށް   ޠިލުބާ  މަކީނިންމު

 .ހުށަހަޅެމުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް   2021ޖަނަވަރީ  31
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 ގެ ރައުޔު މެންބަރު 
 

 ގެ ރަޢުޔު މަރްޔަމް ޝަމްޢާ އިބްރާހީމް 

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

)ދޮންވެލި، ފ. ނިލަންދޫ( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ އަމީން ފައިަޞލް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްކަމުގައިވާ   .1

ނަންބަރު:   ފަރާތް( (  A099784ކަޑު  މުޚާޠަބުކުރެވޭ  ގޮތުގައި  ގެ  ފަރާތް"  ހުށަހެޅި  "މައްސަލަ  ފަހުން  )މީގެ 

'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަ ޒަރުކުރުމުން  ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 

 އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ މީޑިއާ އޮފިސަރުގެ މަާޤމުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ގެންދާ   1.1

ކޯޓުގެ ހިއުމަން  ތެއްގެ މައްޗަށް ކުރެވުނު ތުހުމަތަކަށް ބިނާކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިޢަފަރާތެއްކަމާއި، ބާޠިލު އިޖުރާ

ރިސޯސް ކޮމެޓީން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުން، ަޝރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދުގައިވާ  

އިދާރީ އެންމެ އިސްވެރިޔާއަށް   ރު ބާޠިލުކޮށްދިނުމަށް އެދި ދިވެހިރާއްޖެގޭ ހައިކޯޓުގެގޮތުގެ މަތީން އެ އިންޒާ

ބާ  ނިންމުން  އެ  އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝނުގައި  ޠިލުކޮހުށަހެޅުމުން  ޖުޑީަޝލް  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  ނުވާތީ،  ށްފައި 

ތަހު ވާިޞލުވީ  އިންޒާރަށް  ދޭ  ލިޔުމުން  ކުރުމުން،  ނެތްކަމަށް ީޤުޤއިސްތިއުނާފު  މައްސަލައެއް  ގައި 

 ނިންމާފައިވާކަމަށާއި، 

ާޤނޫނަށް   1.2 ކޮމިަޝނުގެ  ސަރވިސް  އިޞްލާޙު    2ޖުޑީަޝލް  ާޤނޫވަނަ  ގެނެވުނު ގެނައުމުގެ  ދަށުން  ނުގެ 

ވަނަ ނަންބަރުގައި، ކޯޓުތަކަށް އިދާރީ   2ގެ )ރ( ގެ    1ވަނަ މާއްދާގެ    21އިޞްލާޙުތަކަށްފަހު އެ ާޤނޫނުގެ  

ވަކިކުރުމަކީ  ޢަމުވައްޒަފުން   އެޅުމާއި  ފިޔަވަޅު  އިދާރީ  ދިނުމާއި،  ކުރިއެރުން  މަާޤމުގެ  ކުރުމާއި،  އްޔަނު 

 ލިއްޔަތެއްކަމަށާއި،ޞްޢޫ ަޝލް އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝންގެ މަ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީ
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މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުނު މައްސަލައިގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި   1.3

  2019އޮކްޓޫބަރު    27ފެށިފަހުން    ސުވާލުކޮށްފައިވަނީ އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ާޤނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން  އިފަރާތާ

 ޑިޔާރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ތަހުގީގު ކޮމެޓީއަކުން ކަމަށާއި،ނގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ތިން ފަ

 ކޯޓުން ބޭރުގައި ފަނޑިޔާރުންގެ ޢަމަލުތައް  ގައި ކޯޓުގައާއި  2.2ގެ    2ރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑުގެ އުސޫލު  ފަޑިޔާ 1.4

ބަހައްޓަންވާނީ ާޤނޫނީ އަދި ަޝރުއީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކާއި، މައްސަލަތަކުގައި ހިމެނޭ  

އިންސާފު  ޢާންޙަސްމުންނާއި   ޢަދުލު  މެދުގައި  އިތުބާާޤމުންގެ  ދާއިރާގެ  ފަދަ  އިމުކުރުމުގެ  ދެމެހެއްޓޭ  ރު 

ކަމަށާއި، މި ގޮތުން އެއްވެސް ފަނޑިޔާރަކު ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ނުވަތަ ހުށަހެޅިދާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ގޮތަކަށް

އެއްވެސްކަހަލަ ފަރާތަކަށް  އެއްވެސް  މަްޝވަ   މައްސަލައެއްގައި  ނުވަތަ  ނުވާނެކަމަށް  ލަފައެއް  ދީގެން  ރާއެއް 

އެ   އަދި  ކޯ  2.3ލުގެ  ޢުޫޞބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި،  ހުށަހެޅިދާނެ  ގައި  ނުވަތަ  ހުށަހެޅިފައިވާ  ޓަށް 

މައްސަލައެއްގައި ޙުކުމަށް އެއްވެސް އަސަރެއްކޮށްފާނެ ނުވަތަ އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ބެލުމަށް ހުރަސް އެޅޭ ފަދަ  

ނުވާނެކަމަށް    ލަފައެއް ދީގެން  ފަރާތަކަށް  އެއްވެސް  ފަނޑިޔާރާއެކު  ވިޔަސް  މަްޝވަރާއެއް  ނުވަތަ 

 ށާއި، ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަ

ފަނޑިޔާރުންނަށް ތަހުީޤުޤ ކުރެވޭނެ މައްސަލައެއް ނޫންކަމަށާއި، ދިވެހިރާއްޖޭ  އެހެންކަމުން މި މައްސަލައަކީ   1.5

ާޤނޫނުއަސާސީގެ   އިޞްލާ  43ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދަށުން  )ނ(ގެ  މާއްދާގެ   ޙީވަނަ 

 ފިޔަވަޅު ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ ހައްުޤ ލިބިދީފައިވާކަމަށާއި، 

އިޖުރާ 1.6 ވާިޞލުވުމުގައި  އިންޒާރަށް  ލިޔުމުންދޭ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  ާޤއިމްކޮށްފައި   ޢީމައްސަލަ  ޢަދުލުވެރިކަން 

 އްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ނުވާކަމުގައި މަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ކޮމިޓީގެ    ޅި ފަރާތުން އެދޭ ގޮތް ކަމުގައި ބުނެފައިވަނީ، މައްސަލަ ހުށަހެ .2

ލިޔުމުންދޭ އިންޒާރަކީ ާޤނޫނާ ޚިލާފު ތަހުގީގެއްގެ މައްޗަށް   95-A/INDIV/2020/01(OTHERS)ނަންބަރު  
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ނިންމުމެއް ކަމުގައި    ބާޠިލު  މަކީނިންމުމެއްކަމުން، އެ ނިންމުނެތް    ބިނާކޮށް ނިންމާފައިވާ އަދި އިޖުރާޢީ އަދަލުވެރިކަން

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ކަނޑައަޅައި ދިނުމަށްކަން 

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ަޝކާުވައްށ ަރއްދިުދުނުމެގ ޮގުތން ަމއްސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ަވޒާީފާއބޭެހ ްޓަރއިިބުއނަަލށް   .3

ައްނަނިނިވ ަކްނަކން    ށަަހާޅ ޯފުމ' ަގއި ަބާޔނޮްކށަްފިއާވ ަކްނަކަމްށ ަނަޒުރުކުރުމްނ ުހށަަހޅަާފިއާވ 'ަމްއސަަލިއެގ ަޖާވުބ ުހ

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ.

ވެހިކަލަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުން    G5793ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު   3.1

މަށާއި، އެ ބަލައި ތަޙުީޤުޤ ކުރުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮމެޓީގައި ހިމެނެނީ ހަމައެކަނި ފަނޑިޔާރުން ނޫންކަ

އަދި   މުޙައްމަދު ސަލީމް  އަލްއުސްތާޛު  އޮފިސަރ  ލީގަލް  ހައިކޯޓުގެ އެސިސްޓެންޓް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކޮމިޓީގައި 

 އޮފިސަރ ނާހިދާވެސް ހިމެނޭކަމަށާއި،   އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް

ނަންބަރު   3.2 ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ  ނަމުގައި  ހައިކޯޓުގެ  ގެއްލުން    G5793ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ލިބިފައިވާ  ވެހިކަލަށް 

ބަލައި ތަޙުީޤުޤ ކުރުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮމިޓީގައި ފަނޑިޔާރުން ހިމެނުމަށް ނިންމާފައިވަނީ އޭރު އެ ކޯޓުގެ  

  އަކުން އިސް ފަނޑިޔާރުގެ ގޮތުގައި ހުންނެވި އަސްއުސްތާޛު ުޝޖާޢު އުޘްމާން ހިމެނޭ ފަނޑިޔާރުންގެ ބްރީފިންގް

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ދަޢުވާގައި ބަޔާންކުރާ ތަޙުީޤޤުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު  ކަމަށާއި،  

ހިމެނޭހެން ތަޙުީޤުޤ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލާފައިވަނީ އޭރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރާއި އެދުވަހުގެ  

  މަްޝވަރާގެ މަތިންކަމަށާއި، ގައި ބައިވެރިވި އެހެން ފަނޑިޔާރުންގެވެސްބްރީފިންގް

ާޤނޫނު( ގެ ދަށުންވެސް ކޯޓުގެ ކަންކަން ހިންގުމުގައި ޢަދުލު    2010/13ާޤނޫނު ނަންބަރު   3.3 )ފަނޑިޔާރުންގެ 

މު އިދާރީ ކަންކަން ރާވައި ހިންގާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ މަްޝވަރާއާއި  ންއިންޞާފު ާޤއިމުކުރުމުގެ ބާރުގެ ޢާ

އިސް   މަލަފާދިނުމަކީ  އިންޓަރވިއު ޞް ފަނޑިޔާރުގެ  ކަމެއްކަމަށާއި،  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  ޢޫލިއްޔަތުގެ 

ތަޙުީޤުޤ   ދެންނެވުނު  އެހެންކަމުން  އޮންނަކަމަށާއި،  ދައުރު  ބައިވެރިވުމާއި  ފަނޑިޔާރުންގެ  ޕެނަލްތަކުގައިވެސް 

ލުވެވުނު ނަތީޖާ  ޞި ން ވާ ީޤުޤކުރުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮމިޓީގައި ފަނޑިޔާރުން ހިމެނިގެން ދިޔުމަކީ ތަޙު

 ނޫންކަމަށާއި،  ފަދަ ސަބަބެއް  ބާޠިލުވެގެންދާނެ
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ަޝލް ސަރވިސް ކޮމިަޝންގެ ާޤނޫނުގައި ަޝރުޢީ ކޯޓުތަކުގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާމެދު އިދާރީ ފިޔަވަޅު  ޖުޑީ  3.4

   ޢަމަލު ކުރެވެމުންދާ އެޅުމަކީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީަޝލް އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝންގެ ޒިންމާއެއްކަން އޮންނަ އޮތުން

ގަވާއިދު   މުވައްޒަފުންގެ  އިޖު  2011ަޝރުޢީދާއިރާގެ  ބަޔާންކުރާ  ތިލަކުރުމުން  ގައި  ދޭހަވަނީ  ރާޢަތްތަކަށް 

ޑިޕާޓްމަން ގޮތެއްގައި  އިޖުމާލީ  ބަޔާންކުރަނީ  އެ  އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝންގެ  ާޤނޫނުގައި  ޖުޑީަޝލް  އޮފް  ޓް 

  އި ތަކާޅުފައި އެވަނީ ކޯޓުތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާމެދު އަޅާ އިދާރީ ފިޔަވަލިއްޔަތެއްކަމާއި، އެހެން ބަޔާންކޮށްޞްޢޫ މަ

 ކަމަށްވާތީ ކަމަށާއި،  ގުޅިގެން ނިހާއީ ނިންމުން ނިންމާނީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީަޝލް އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝނުން

ޮކމެޓީ ެއކަުލވާލަާފިއަވީނ ުޖީޑޝްަލ  ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރުތެގ ަމއަްޗށް ތުުހަމތުުކެރުވުނ ކްަނަތއްތްައ ބުެލމްަށ   3.5

ޮއަގްސޓު    29ެގަނުއމެުގ ަޢމުަލުކަރްނ ެފުށުމެގ ުކިރްނ    ުޙާލަވަނ ިއްޞ  2ަސރިވްސ ޮކިމަޝްނެގ ާޤޫނަންށ  

 ަގިއ ަކމާަށިއ،   2019

ަގިއ ަބާޔްނުކާރ، ަފނިޑާޔުރްނެގ ަބއެިވިރުވްނ ޮއުތްނ    2.2ެގ    2ަފނިޑާޔުރްނެގ ސޫުލީކ ިމްނަގނުޑެގ ުއޞުޫލ   3.6

ބަޔްާނުކާރަމާނ   ަމްއސަަލިއަގިއ  ިމ  ުހށެަހޅަިފިއާވ  ަކނަްކަމީކ،  ޫންނަކމާަށިއ،    ުކާރ  ަކމްެއ  ުގޅުނުްހިރ  ޙާލާަތ 

ަތްޙީޤ   ުހށެަހޅަިފިއާވ ިހެމޭނ  ަފނިޑާޔުރްނ  ަމްއސަަލިއަގިއ  ޯކުޓގެ  ިމ  ަމަސްއކްަތޮކށަްފިއަވީނ  ޮކެމީޓައުކްނ  ުޤ 

ުބުނ ގެއުްލެމްއ ަވަޒްނުކުރަމްށ ަކަމްށވިާއުރ، ެއީއ ޯކުޓގެ  ަމސަްލަޙުތ ިހެމޭނ ަކެމްއަގިއ، ާމއީްދ ޮގުތްނ ޯކޓްަށ ިލ

 ބުޫލުކެރޭވަކަމާށއި، ާލަބާއިއ ަމނާްފައށަްޓަކިއ ުކިރ ކެަމްއަކަމްށ ަޤ

ަބްސ   3.7 ަފާރުތެގ  ހުށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ތްަޙީޤަޤްށ  ަމްއސަަލިއގެ  ައޅަާފިއާވ  ިފަޔަވުޅ  ަފާރާތމުެދ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

ަތްޙީޤުޤުކިރ ޮކމީެޓްނ ހޯދަާފިއާވަކަމާށިއ، ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފާރާތމެދު   މްައސަަލ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓްނ ިމ

ިލުޔުމަގިއ މްައސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތން ޮސިއ ޮކށަްފިއާވަކަމާށިއ،    ިފަޔަވުޅ ަޤބުޫލކްޮށ އެ ިފަޔަވުޅ ެއިޅަކުމެގ  ައޅަާފިއާވ

ިއ ެއްއެވްސ  ަފާރތްުނ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ޮސިއުކުރުމަގިއ  ޮކށަްފިއުނާވުޢިއްނާޒުރަގިއ  ަކަމްށ  ިތާރެޒއް 

 ަގޮކށަްފިއެވެއެވ. ަހާފ



 

 

 ރައްދުވަގޮތަށް  ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންއަށް
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އެދިފައިވަނީ،   .4 ފަރާތުން  ރައްދުވި  ނަންބަރު މައްސަލަ  ހައިކޯޓުގެ                        ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

(OTHER)95-A/INDIV/2020/01    ިނެތްކަމުގައ ތަނެއް  ބާޠިލުކުރާނެ  އިންޒާރު  ލިޔުމުންދޭ 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ކަނޑައަޅުއްވާދިނުމަށްކަން 

ހު .5 ބުނެ  ތުޙުމަތުކުރެވޭކަމަށް  ފައިޞަލްއާމެދު  އަމީން  ހިނގަމުންދަނިކޮށް  ޓްރައިބިއުނަލްގައި  ވަޒީފާއާބެހޭ  މައްސަލަ  ށަހަޅާފައިވާ  މި 

ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ   ޖުޑީޝަލް  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  ފިޔަވަޅު އަޅާ  އެފަރާތާމެދު  ބެލުމަށްފަހު  ނަގައި  އަލުން  މައްސަލަތައް 

ކުރަމުންދާކަމަށާއި އަދި އެފަރާތާމެދު އަޅާފައިވާ އިދާރީ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ބާޠިލް އިޖްރާޢަތްތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް    ފަރާތުން މަސައްކަތް

މުގެ  އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކެއްކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީ، މި ހިނގަމުންދާ މައްސަލާގައި، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ވަކި ގޮތެއް ނިންމު

އަމީ ފައިޞަލަށް  ކުރިން،  ނަންބަރު                     2020ޖަނަވަރީ    12ން  ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދީފައިވާ  ގައި 

(OTHR)95-A/INDIV/2020/01  (12    ީލިޔުމުން ދޭ އިންޒާރު' އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އަމީން ފައިޞަލްއާމެދު  2020ޖަނަވަރ' )

ގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށް އަމީން ފައިޞަލްގެ ފަރާތުން އެދިފައިވާ  އިތުރު ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 

 ، ބަލާއިރު މޭރުމުން ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދިނުމާމެދު ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީގޮތުން ނަޒަރުކޮށް

ތީުބވެގެން  ގައި ދީފައިވާ އިންޒާރުގެ މައްޗަށް ތަރު  2020ޖަނަވަރީ    12ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން އަމީން ފައިޞަލްއަށް  

ފިޔަވަޅެއް  އެ  އަޅައިފިނަމަ،  ފައިޞަލްއާމެދު  އަމީން  ކޮމިޝަނުން  ސަރވިސް  ޖުޑީޝަލް  ފިޔަވަޅެއް  އެއްވެސް  އިތުރު 

ޅުމުގެ ޙައްޤު އަމީން ފައިޞަލްއަށް ޤާނޫނު  ބާޠިލުކޮށްދިނުމަށް އެދި އެކަމުގެ ޝަކުވާ ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލަށް ހުށަހެ

އާެބހޭ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ލިިބގެންވާތީ، އަމީން ފައިޞަލްގެ ފަރާތުން އެދިފައިވާ ވަގުތީ އަމުރު )ވަޒީފާ  2008/2ނަންަބރު  

މަކާނުލައި މި މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދާނަމަ އަމީން ފައިޞަލްއަށް ލިުބމުގެ އިޙްތިމާލް އޮތްކަމަށް އަމީން ފައިޞަލްގެ ނެރު

ުބރަވެވެން ނެތަތީ، އަމީން ފައިޞަލްގެ ފަރާތުން    ވޭނެ ގެއްލުމެއްކަމުގައިފަރާތުން ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގެއްލުމަކީ އިޢާދަނުކުރެ

 އެދިފައިވާފަދަ ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދެވެން ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާނެއެވެ.

 

ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރަތްށ ިލުޔުމނޭްދ    ، ޢަދުުލެވިރ ަފިއޞާަލައަކްށ ާވިޞުލުވަމްށަޓަކިއ  ، ުހށެަހޅަިފިއާވ ިމ ަމްއސާަލަގިއ .6

ަތ  ޚިލުާފ  ާޤޫނާނ  ަފާރުތްނ  ޙީުޤެޤިއްނާޒަރީކ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ިއްނާޒެރްއޯތާއިއ،  ދަީފިއާވ  ިބާނޮކށް  ަމްއަޗްށ  ްއެގ 

ޠުީލ ިންނުމެމްއ ަކމަުގިއ ަކނަޑެއޅާިދނެތޯ  ިންނމި ންިނުމަމީކ ާބ އެދަިފިއާވ ފަަދިއްނ އެ ިއޞާްލީޙ ިފަޔަވޅު އުެޅަމށް  

 ޖޭެހަކުމަގިއ ެދެކެމެވ. ްނބަަލ



 

 

 ރައްދުވަގޮތަށް  ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންއަށް
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ްއެގ ަމްއަޗްށ ިބާނޮކްށ ދަީފިއާވ ިއްނާޒެރްއޯތ  ުޙީޤެޤަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތްށ ިލޔުުމނޭްދ ިއްނާޒަރީކ ާޤޫނާނ ޚިލުާފ ަތ .7

 ؛ުރުކާރިއުރަނަޒ

 ަތޙީްޤުޤކްޮށ ަމްއސަަލ ުހށަހެޅި ަފާރަތށް ިފަޔވަޅު އެޅުްނ   ިދެވިހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓްނ ަމްއސަަލ 

( 'ިލުޔުމން  2021ަޖނަަވީރ    12)   95-A/INDIV/2020/01(OTHER). ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ަންނަބުރ  7.1

ިއްނާޒުރ'   ެއަކން  ޭދ  ޮކށްފިައަވީނ  ތުަހީޤުޤ  ަމްއސަަލ  ުކރުެވުނ  ތުުހަމތު  ަފާރތަށް  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ިއްނ، 

  21ގެ  2011ިއާރެގ ުމަވްއޒުަފްނެގ ަގާވއުިދ ުލަމްށ އެުފއްދި ަފނިޑާޔުރްނގެ ޮކެމީޓައުކނަްކާމިއ، ަޝރީުޢ ާދ ެބ

ާޑ ޚިލުާފ ަޢމެަލްއ  ނ ުބަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ ުމަވްއޒުަފްނެގ ަމަސްއަކުތެގ ައޚާްލުޤ ބަަހްއަޓްނޖޭެހ ިމްނަގަވަނ ާބ

ެއުޅމްަށ   ފަިޔަވުޅ  ަފާރަތށް  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ފަާހަގުކެރޭވތީ،  ކޮށަްފިއާވަކަމްށ  ަފާރުތްނ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

ުއަމން  ަހިއޯކުޓެގ ިހުއަމްނ ިރޯސްސ ޮކެމީޓައްށ ޮފުނަވްނ ިންނުމން، ެއ ަމްއސަަލ ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ިހ

ުލުކުރުމްނ ަމްއސަަލ  ިއަގިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރތް ޮކެމީޓއްަށ ާހިޒުރޮކށް ުސާވިރޯސްސ ޮކެމީޓްނ ބިެލ ަމްއސަަލ

ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ    ުހށެަހިޅ ަފާރުތން އެ ަފާރުތން ކޮށަްފިއާވަކަމްށ ތުުހަމތު ުކެރުވުނކަަމްށ ެއއަްބްސވަެފިއާވަކާމިއ، 

މަާފިއވީާތ، ަމްއސަަލ  ޯސްސ ޮކެމީޓްނ ިންނިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ިހުއަމްނ ިރ  ިދުނމްަށަތްށ ިއްނާޒުރ  ަފާރ

 އިނާްޒުރ ދަީފިއާވަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. ުހށެަހިޅ ަފާރތްަށ ިލުޔުމްނ  

ވަނަ     2 )ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( އަށް  2008/10ނޫނު ނަންބަރު  )ާޤ  11/ 2019ާޤޫނނު ަނނަްބުރ  .  7.2

  1- 21  އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ގެނެވުނު އިޞްލާޙުތަކަށްފަހު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ

  ިލްއަޔްތޞޫްޢަވނަ ންަނަބުރަގިއ ޑާިޕްޓަމންޓް އްޮފ ުޖޑީޝްަލ ެއްޑިމިންސްޓޭރަޝްނެގ ަމ   2ަވަނ ާމއާްދެގ )ރ( ެގ  

ޒުަފްނ ަޢްއަޔުނުކުރާމިއ، ަމާޤުމެގ ުކިރެއުރްނ ިދުނާމިއ، އާިދީރ ިފަޔަވުޅ  ަތުކެގ ެތޭރަގިއ ޯކޓަުތކްަށ އާިދރީ ުމަވްއ

ފަާހަގުކެރޭވިއުރ،   ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ  ިހެމޭނަކމަުގިއ  ަވިކުކުރްނ  ުމަވްއޒުަފްނެގ  ެއުޅާމިއ،  ަޝރުޢާީދިއާރެގ 

ޑާިޕްޓަމްނ  ބެލެެހްއުޓމްަށ  ިހްނާގ  ެއްޑިމިންސޭޓަޝްނިއ  ްޓަކްނަތއަްތްއ  ުޖީޑޝްަލ  ާދިއާރެގ  އްޮފ  'ަޝރީުޢ  ްނ 

ަގވާޢުިދ   ުޖީޑޝްަލ  2011ުމަވްއޒުަފްނެގ  އްޮފ  ޑާިޕްޓަމންޓް  ަދުށން  ޤާަވއުިދެގ  މި  ެއކަުލވާލަާފިއާވަކާމިއ،   '
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ާދ ެއަކެމްއ ިދާމވާ ޯކަޓުކން ުކެރޭވޮގތަށް  ީސތުަކެގ ެތޭރަގިއ ިހެމޭނ ަކެމްއ  ްއަޔުތިލޞޫްޢެއްޑިމިންސްޓޭރަޝްނެގ ަމ

  ޞްޢިޫލްއަޔުތުލޮކށަްފިއވާ ަމ ަޓުކން ެއަކެމއް ުކުރުމން ިޑޕްާޓަމްންޓއްިނ އެ ަފާރތާ ަހާވަކނަޑައޅަާފިއާވަނަމ، އެ ޯކ

 އާަދުކެރުވީނ ަކުމަގިއ ބަަލްނޖެހަޭކުމަގިއ ެދެކެމެވ. 

 ާޤިޟްއާޔަގިއ،   HC-A/108/2021ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ަންނަބުރ  .  7.3

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ދައުރު  މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނާ ގުޅޭ އިދާރީ  " 

އިސް.  28  ކޯޓުގެ  ފެމިލީ  ގޮތަކީ  ކަންހިނގާފައިވާ  މައްސަލައިގައި  ކުރެވިފައިމިވާ  އިސްތިއުނާފު  އިސްތިއުނާފު  ރައްދުވާ   ޤާޟީ 

އެދި   ބަލައިދިނުމަށް  މައްސަލައެއް  އިދާރީ  ޖުޑީޝަލް ފަރާތުގެ  އޮފް  ޑާިޕޓްމަންޓް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް   ސިޓީއަކުން 

މައްސަލަ ގޮތެއް ނިންމައި   ހުށަހެޅުމުން އެ އިދާރާއިން އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުގެ އިދާރީ  ތަޙްޤީޤުކޮށް އެ ފަރާތުން 

ވަނަ    227ވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދުގެ  ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މު އެވެ. އަދި އެފަދައިން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީފެމިލީ ކޯޓާއި ޙިއްސާކުރި

ގޮތެއް ކަނޑައަޅާނީ ޑިާޕޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް   މާއްދާގައި މުވައްޒަފުންނާ ގުޅޭ އިދާރީ މައްސަލަތައް ބަލައި އެކަމުގައި 

 . އޮންނަކަމަށް އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުން ބުނެއެވެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

ބަލައި އެކަމުގައި   ވަނަ މާއްދާގައި މުވައްޒަފުންނާ ގުޅޭ އިދާރީ މައްސަލަތައް  227ގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދުގެ  ޝަރުޢީ ދާއިރާ . 29

އޮތްނަމަވެސް އެއާއި ވިދިގެން   ގޮތެއް ކަނޑައަޅާނީ ޑިާޕޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި

ކުރަންޖެހޭ ވަކި ގޮތެއްވެސް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.    މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ޢަމަލުއަންނަ ނަންބަރުގައި ޑިާޕޓްމަންޓަށް

 ؛އެގޮތުން އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ

  )ހ( މި ހުށަހެޅުން  ( ޑިޕާޓްމަންޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން، މުވައްޒަފުންނާބެހޭ އިސްވެރިޔާއަށް އެ މައްސަލައެއް 228) 

ޤަވާއިދާ   227ޤަވާއިދުގެ   މި  މުވައްޒަފަކު  ދާއިރާގެ  ޝަރުޢީ  މަތިން،  ގޮތުގެ  މާއްދާގައިވާ  ނުވަތަ   ވަނަ  ޚިލާފުވުމުން، 

، މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރާ ކޯޓުގެ ނުވަތަ  ވަޒީފާއާގުޅޭގޮތުން މުވައްޒަފުންކުރާ ޝަކުވާ މައްސަލަތައް އެންމެ ފުރަތަމަ ބަލާނީ

   .ފަރާތެކެވެ ރިޔާއެވެ. ނުވަތަ އޭނާ ކަނޑައަޅާމުވައްޒަފުންނާބެހޭ އިސްވެ
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އެއްގެ ކުޑަ  ލައެމައްސަ މުވައްޒަފަކު ހުށަހަޅާ ނުވަތަ މުވައްޒަފަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާއަކާގުޅޭ މައްސަލައެއް ބެލުމަށްފަހު)ށ(  

ގޮތުގެމަތިން   އެއްގޮތްވާ  ޤަވާއިދާ  މި  ރިޢާޔަތްކޮށް،  މިނަށް  އިސްލާޙީބޮޑު  މުވައްޒަފަކު   އަޅަންޖެހޭ  އެ  އަޅާނީ  ފިޔަވަޅު 

 އޭނާ އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތަކުންނެވެ.  ވަޒީފާއަދާކުރާ ކޯޓު ނުވަތަ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނާބެހޭ އިސްވެރިޔާ ނުވަތަ

ވާނަމަ އެކަން އެގޮތަށް   ޔަވަޅެއްކަމުގައިވައްޒަފަކާމެދު އަޅާފައިވާ އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅަކީ، އެ މުވައްޒަފު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ ފި)ނ( މު 

ޑިާޕޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް   )ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކަމެއް  30ނިންމައި، މުވައްޒަފަށް އަންގާތާ  

 .އިލްތިމާސް ކުރުމުގެ ޙައްޤު މުވައްޒަފަށް ލިބިގެންވެއެވެ

ކިޔާލުމުން މުވައްޒަފަކާ   ވަނަ މާއްދާ( އެކުއެކީގައި  228އަދި    227އްޒަފުންގެ ގަވާއިދުގެ  ބުނެވިދިޔަ ދެ މާއްދާ )ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުވަ

މަސައްކަތްކުރާ  މުވައްޒަފު  އެ  ބަލަންޖެހޭނީ  ފުރަތަމަ  އެންމެ  މައްސަލައެއް  އިދާރީ  އެ   ގުޅޭ  އެނގެއެވެ.  އިދާރާއިންކަން 

ފިޔަވަޅެއް މެދު  އެ މުވައްޒަފާ  ބަލައި  އެ  އިދާރާއަކުން މައްސަލަ  އެ   އެޅުމުން  ދެން  ހިތްހަމަ ނުޖެހޭނަމަ  މެދު  ފިޔަވަޅާ 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ހުށަހަޅޭނެކަން އެނގެންއޮވެއެވެ. އެހެންކަމުން   މައްސަލައެއް ބެލުމަށް އެދި ޑިާޕޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް

 ބެލުމުގެ އިޙްތިޞާޞްއެއް ޑިާޕޓްމަންޓް  އިދާރީ މައްސަލައެއް އެންމެ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގައި މުވައްޒަފަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ހުށަހެޅޭ

ޖުޑީޝަލް  އެނގެންއޮވެއެވެ އޮފް  ކިޔާލުމުން  މާއްދާތައް  އެ  ލިބިގެންނުވާކަންވެސް    .އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް 

ޢަބްދު އަޙްމަދު  މައްސަލައިގައިވެސް  މައްސަލައެއް للاهއިސްތިއުނާފުކުރެވިފައިމިވާ  އިދާރީ  ގުޅޭގޮތުން  އެ   އާ  ބަލާފައިވާއިރު 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގައެވެ. ފެމިލީ   މައްސަލައެއް ބެލުމަށް އެންމެ ފުރަތަމަވެސް އެދިފައިވަނީ ޑިާޕޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް

 ".ކޯޓުން އެއްވެސް ގޮތަކަށް އެ މައްސަލައެއް ބަލައި ތަޙްޤީޤުކޮށްފައިނުވެއެވެ 

ހުމަތު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ބަލައި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާމެދު ކުރެވުނު ތުގަކުރެވޭތީ، ހަމި ޢިބާރަތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު އަދި ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ  

 ދާނެކަމުގައި ނުދެކެމެވެ. އާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމުގައި ކަނޑައެޅި 2011ވާއިދު ޤަ

 ރުން ބައިވެރިވުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވުނު މައްސަލަ ތަޙްޤީޤު ކުރުމުގައި ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާ 
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ަންނބުަރ  7.4 ަހިއޯކުޓެގ  ދިވިެހާރްއޭޖެގ  ިއްސެވބާަޔްނުކެރުވުނ   .(OTHER)95-A/INDIV/2020/01 (12 

ުކރުެވުނ ަމްއސަަލ  2021ަޖަނަވީރ   ަފާރާތމުެދ ތުުހަމތު  ިއްނާޒުރ' އްިނ، ަމްއސަަލ ހުށެަހޅި  ދޭ  ( 'ިލުޔުމން 

 ްނ ިހެމޭނ ޮކޭމީޓައުކން ަކްނ އެނެގްނ ޮއެވެއެވ.ުފަރަތަމ ތްަޙީޤުޤޮކށަްފިއަވީނ ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ަފނިޑާޔުރ 

ގިައ ިދވިެހަސުރާކުރެގ ެގެޒްޓަގިއ ާޝއުިޢޮކށަްފިއާވ 'ަފނިޑާޔުރްނެގ ސޫުލީކ ިމްނަގނުޑ'    2010ެފުބުރަވީރ    02.  7.5

 . ަގއި  2.2: ަވކަިފާރަތކްަށުނޖުެހްނެގ  2ެގ ުއސުޫލ  

  ފަނިޑާޔުރްނެގ ަޢމުަލަތއް ބަަހްއޓްަނާވީނ، ާޤޫނނީ އަދި ަޝރީުޢ ާދިއާރަގިއ ަމަސްއަކްތުކާރ ޯކުޓަގާއިއ، ކުޯޓން ޭބުރަގިއ،  ' 

، ަމްއސަަލަތުކަގިއ ިހެމނޭ ަޚްސުމްނާނއި ޢްާނުމްނެގ މުެދަގިއ، ޢަދުަލިއންޞުާފ ާޤިއުމުކާރ  ެއްނމާެހ ަފާރްތަތާކިއ 

ަރުކ، ޯކަޓކްަށ ުހށަހެޅަިފިއާވ ުނަވަތ  ަފނިޑާޔ  ާދިއާރެގ ިއުތާބުރ ެދމެެހްއޓޭފަަދ ޮގަތަކެށެވ. ިމގުޮތްނ، ެއްއެވްސ 

ަމްއސަަލ ލާަފުކެރޭވ  ުނަވތަ  ެއްއުހށެަހޅާިދެނަކަމށް  ލަަފެއްއ  ކަހަަލ  ެއްއެވްސ  ަފާރަތަކށް  ެއްއެވްސ  ަގިއ، 

 ަމްޝަވާރެއްއ ީދެގްނުނާވެނެއެވ.' 

 ަވނަ ާމއާްދެގ )ނ( ަގިއ،   43  ިދވިެހާރްއޭޖެގ ުޖމޫްހިރްއާޔެގ ާޤޫނުނައާސީސެގޔްާނޮކށަްފިއާވއުިރ،  ަބިމ ިޢާބާރުތން  

ަސބުަބްނ ެއްއެވސް މެީހްއެގ ޙްައަޤަކްށ ުނވަަތ ެއްއެވސް ަބެއއެްގ ަޙްއަޤަކށް، ުނވަތަ    ްއެގ ިފަޔަވެޅ'އާިދީރ ޮގުތން ައޅާ  

  ުމްޖަތމުަޢެގ ަޙްއަޤކްަށ އިުނަކެމއް ިލިބްއެޖަކމްަށ ެފިންއެޖަނމަ، އެ ަކެމއް ޯކޓަށް ުހށެަހުޅުމގެ ަހއުްޤ ެއ މަީހކްަށ

 ޮކްނެމ މަީހަކްށެމ ލިބެިގްނެވެއެވ.'   ުނަވަތ ެއ ަބަޔކްަށ ުނަވަތ އެ ކުަމްނ ސާީދޮގެތްއަގިއ ައަސުރ ފަޯރއާިފެނ

 ަވަނ ާމއާްދެގ )ރ( ަގިއ   19ިމ ިޢާބާރުތން ަބޔްާނޮކށަްފިއާވކާަމިއ، ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނެގ  

އެފިޔަވަޅު އެޅުނު މުވައްޒަފަކަށް   ކަށީގެންނުވާ ފިޔަވަޅެއް ކަމަށް'މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤީ މިންގަނޑަށް ތަބާނުވުމުން އެޅިފިޔަވަޅަކީ އެ 

 '.ފެނިއްޖެނަމަ، އެކަމުގެ ޝަކުވާ، ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި،   88ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، ހަމަ އެޤާނޫނުގެ 
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ވާއިދާ ޚިލާފުވާ ގޮތަކަށްނަމަ، ޤަ ލުތަކާއި، ނުވަތަ ޤާނޫނާއިޢުޞޫ 'ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާ މައްސަލައެއް ނިންމާފައިވަނީ، ޝަރްޢީ  

ބޭނުންކޮށްގެ ބާރެއް  ލިބިގެންނުވާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  އެ  ނިންމާތާ   ންނަމަ، ނުވަތަ  ތެރޭގައި    60އެމައްސަލައެއް  ދުވަހުގެ 

 '.ކުރުމަށްޓަކައި ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ  ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފު

އެކަށީގެންނުވާ ފިޔަވަޅެއް ކަމަށް އެފިޔަވަޅު  މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން، ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން މުވައްޒަފަކާމެދު އެޅިފިޔަވަޅަކީ  

ހުށަހެޅޭ   ފަދައިން  އެ  އަދި  ހުށަހެޅިދާނެކަމާއި،  ޓްރައިބިއުނަލަށް  އެކަމުގެ ޝަކުވާ،  ފެނިއްޖެނަމަ،  މުވައްޒަފަކަށް  އެޅުނު 

ޚިލާފުވާ ގޮތަކަށްނަމަ،  ވާއިދާ  ޤަ  މައްސަލައެއްގައި ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާފައިވަނީ، ޝަރްޢީ އުސޫލުތަކާއި، ނުވަތަ ޤާނޫނާއި 

 އެމައްސަލައެއް ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފު ނުވަތަ އެ ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިގެންނުވާ ބާރެއް ބޭނުންކޮށްގެންނަމަ، 

ޙައްޤު   ހުށަހެޅުމުގެ  ހައިކޯޓަށް  އިސްވެބަޔާންކުރެވުކުރުމަށްޓަކައި  ބުރަވެވޭތީ،  ލިބިގެންވާކަމުގައި  މުވައްޒަފަކަށް  ނު  އެ 

. އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ  2.2: ވަކިފަރާތަކަށްނުޖެހުންގެ  2'ފަނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު' ގެ އުސޫލު  

ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ މައްސަލައެއްގެ ތަޙްޤީޤުގައި ދިވެހިއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަކަށް ބައިވެރި    މުވައްޒަފުންނަށް ޢިޞްލާޙީ

 މުގައި ނުދެކެމެވެ. ވެވިދާނެކަ

( 'ިލުޔުމން  2021ަޖނަަވީރ    12)   95-A/INDIV/2020/01(OTHER). ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ަންނަބުރ  7.6

ުބަގއި ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ  ަވނަ ާބ   21ގެ    2011ޭދ ިއްނާޒުރ' ިއްނ، ަޝރީުޢ ދިާއާރެގ ުމަވްއޒުަފްނެގ ަގާވއުިދ  

ޚިލުާފ ަޢމެަލްއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތން  ނ ައޚާްލުޤ ބަަހްއަޓްނޖޭެހ ިމްނަގުމަވްއޒުަފްނެގ ަމަސްއަކުތެގ   ޑާ 

ިރޯސްސ   ިހއަުމްނ  ަހިއކުޯޓެގ  ެއުޅމްަށ  ިފަޔަވުޅ  ަފާރތަށް  ުހށެަހިޅ  ފަާހަގުކެރޭވީތ، ަމްއސަަލ  ޮކށަްފިއާވަކަމށް 

ިހުއަމްނ ިރޯސްސ ޮކެމ ީޓއްަށ ާހިޒުރކްޮށ ަމްއސަލަ  ޮކެމީޓައށް ޮފުނަވން ިންނުމން، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރތް 

ިރޯސްސ   ިހުއމްަނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  މްައސަަލ  ބަލަާފިއާވަކާމިއ،  ަމްއސަަލ  އެ  ުސވުާލކްޮށ،  ަފާރާތ  ުހށެަހިޅ 

ުސާވ ާހިޒުރޮކށް  ތުުހަމތު  ޮކެމީޓައށް  ޮކށަްފިއާވކަަމްށ  ަފާރުތން  އެ  ަފރުާތްނ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ުލުކުރުމްނ 

ެއްއަބްސވަެފ ަކަމްށ  ުކެރުވުނަކަމްށ  ިމ  ަފާރުތްނ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަބާޔނޮްކށަްފިއާވިއުރ،  ިއވަާކަމްށ 

 ިއްނާކުރޮކށަްފިއ ުނާވަކން ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 



 

 

 ރައްދުވަގޮތަށް  ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންއަށް
 VTR/2021/39ނަންބަރު: މައްސަލަ                               މައްސަލަ  ށަހެޅިހު އަމީން ފައިޞަލް

                                             

 

14 ގެ  12 ޞަފްޙާ      
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ިއްސެވ  7.7 ިޢޞާްލީޙ   7.5.  ުމަވްއޒުަފްނަންށ  ަހިއޯކޓެުގ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ނުުކާތަގިއ  ައަޅްނޖޭެހ    ަވަނ  ިފަޔަވުޅ 

ިއާވިއުރ،  ަފާޅެގ ަހިއޯކުޓެގ ަފނިޑާޔަރކަށް ަބިއެވިރ ެވވާިދެނަކމްަށ ކަނަޑައ ަމްއސަަލެއްއެގ ަތްޙީޤުޤަގިއ ިދވިެހްއޭޖ

ަފނިޑާޔ ަހިއޯކުޓެގ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ތްަޙީޤުޤަގިއ  ިހްނުގނު  ޮގުތްނ  ަފާރާތުގޅޭ  ުހށެަހިޅ  ުރން  ަމްއސަަލ 

  ހުށެަހިޅ ަފާރާތ   ަވނަ ުނކާުތަގިއ ފަާހގޮަކށަްފިއާވ ފަަދިއްނ ަމްއސަަލ  7.6ަބިއެވިރވަެފިއީވަނަމެވްސ، ިއްސެވ  

ަފނިޑާޔުރން ިހެމޭނ ޮކެމީޓައުކން ތްަޙީޤުކުރަމށްފުަހ ިހުއަމްނ ިރޯސްސ ޮކެމީޓއަށް ުހށެަހުޅުމްނ    ެއްއަމްއސަަލ  ޭޅުގ

ވްެސ ެއނެގްނ    ިޒުރޮކްށ ުސވުާލޮކށަްފިއާވަކްނ ެއ ޮކެމީޓްނ ަމްއސަަލ ބިެލަކާމިއ، ަމްއސަަލ ުހށަހެޅި ަފާރްތ ާހ 

ޮކ ިރޯސްސ  ިހުއަމްނ  ފާަރަތްށ  ޮއްނާނީތ،  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ެއ  ެމީޓްނ  ަމްއސަަލ  އެ  ައޅަާފިއަވނީ  ިފަޔވުަޅ 

ެދޭކތީ،  ތްަޙީޤުޤުކުރަމށްފުަހަގިއަކަމްށ  ެވސް  ިފަޔަވުޅ    ޮކެމީޓްނ  ިއޞާްލީޙ  ަފރާާތމުެދ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

 ނެުދެކެމެވ.   ަކނަޑެއޅާިދެނަކުމަގިއަކމްަށ  ްއެގ ަމްއަޗްށ ިބާނކްޮށޙީުޤެޤައޅަާފިއަވީނ ާޤޫނާނ ޚިލުާފ ަތ

ަވަނ ުނުކާތަގިއ ބާަޔްނޮކށަްފިއާވ ފަަދިއްނ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރާތމުެދ ިއޞާްލީޙ ިފަޔަވުޅ ައޅަާފިއަވީނ    7.7ިއްސެވ   .8

ޚިލުާފ   ެނަތީތްއެގ  ުޙީޤެޤަތާޤޫނާނ  ަކނަޑައާޅނަެތެނއް  ިބނޮާކްށ  ތުުހަމ ،  ާއިއ ަމްއަޗްށ  ަފާރަތްށ  ުހށެަހޅި  ުތ  ަމްއސަަލ 

ޮކުވުކެރ ިރޯސސް  ިހުއަމްނ  ަފާރުތްނ  އެ  ަކްނަތއަްތކްަށ  ާހެމުނ  ިއީޓއްަށ  ްފވަެފިއާވަކަމްށ  ިތާރުޢިޒުރުކުރުމްނ 

ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ންަނަބރު  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވިއުރ، އަެކަމށް މްައސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރުތން ިއްނކުާރޮކށަްފިއުނާވީތ،  

(OTHER)95-A/INDIV/2020/01   (12  ިލުޔުމްނ ޭދ ިއްނާޒުރ' އްިނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ  2021ަވީރ  ަޖަނ' )

އާ    2011ަފާރާތމުެދ ައޅަާފިއާވ ިއޞާްލީޙ ިފަޔަވަޅީކ ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނާނއި ަޝރީުޢ ާދިއާރެގ ުމަވްއޒުަފްނެގ ަގާވއުިދ  

  ަމްއސަަލ ިންނަމްނ ެފެނެއެވ. ެނތަްކުމަގިއ ަކނަޑައަޅިއ ިމ  ާޅެނ ަހަމެއްއޙިލަާފްށ ައޅަާފިއާވ ިފަޔަވެޅްއަކމަުގިއ ަކނަޑައ

 މައްސަލައިގެ ނިންމުން 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުންނާއި، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށާއި، މައްސަލަ ބެލި    ދެންފަހެ، 

ސަރގެ  ފިއަމީން ފައިަޞލް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ މީޑިއާ އޮ   ، މަޖިލީހުގައި ދެފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބެލިއިރު

  ޢީ އިވާއިރު، އެ ލިޔުމުންދޭ އިންޒާރަށް ވާޞިލުވުމުގައި އިޖުރާފަ ދީ  ނިކޮށް އެފަރާތަށް ލިޔުމުން އިންޒާރުމަާޤމު އަދާކުރަމުން ދަ



 

 

 ރައްދުވަގޮތަށް  ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންއަށް
 VTR/2021/39ނަންބަރު: މައްސަލަ                               މައްސަލަ  ށަހެޅިހު އަމީން ފައިޞަލް

                                             

 

14 ގެ  13 ޞަފްޙާ      
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ާޤއިކުރެވިފައިނުވާތީ،  ޢަ ނަންބަރު ދުލުވެރިކަން  ކޮމިޓީގެ  ރިސޯސް  ހިއުމަން  ހައިކޯޓުގެ                ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

(OTHERS)95-A/INDIV/2020/01    ުމައްޗަށް ބިނާކޮށް ނިންމާފައިވާ  ްއެގ  ުޙީޤެޤަތލިޔުމުންދޭ އިންޒާރަކީ ާޤނޫނާ ޚިލާފ

އެދި    ނިންމުމެއް ކަމުގައި ކަނޑައަޅައި ދިނުމަށް  ބާޠިލު  މަކީނެތް ނިންމުމެއްކަމުން، އެ ނިންމުލުވެރިކަންދުޢަ އަދި އިޖުރާޢީ  

ކޮމިަޝންއަށް މި   ގައި  2021ޖަނަވަރީ    31ރައްދުވާގޮތަށް    ޖުޑީަޝލް ސަރވިސް  ހުށަހެޅި  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ 

 މައްސަލައިގައި، 

ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރާތމުެދ އަޅަާފިއާވ ިއޞާްލީޙ ިފަޔވަަޅކީ ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނާނއި ަޝރީުޢ ދިާއާރެގ ުމަވްއޒުަފްނެގ ަގާވއިދު  

ައޅަާފިއާވ ިފަޔަވެޅްއަކިޙ  ާއ   2011 ަހަމެއްއ ޮއްތަކުމަގއި ނެުދޭކތީ،  ލަާފށް  ުތން  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރ ުމަގިއ ަކނަޑެއޅާިދނެ 

ާޤޫނނީ  ެގ ަމްއަޗށް ައުމުރުކާރނެ  ޑާިޕްޓަމންޓް އްޮފ ޖީުޑޝްަލ ެއްޑިމިންސްޓޭރަޝްނއެދަިފިއވާފަަދ ައުމެރްއ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ  

 .މެވެމި މައްސަލަ ނިންމައިފީެންތަކުމަގިއ ަކނަޑައޅިައ    ަހަމެއްއ

 1443ޛުލްަޤއިދާ  29

 2022ޖޫން  29

 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 

 

 

 ޝަމްޢާ އިބްރާހީމް މަރްޔަމް  

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު

 

 

 



 

 

 ރައްދުވަގޮތަށް  ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންއަށް
 VTR/2021/39ނަންބަރު: މައްސަލަ                               މައްސަލަ  ށަހެޅިހު އަމީން ފައިޞަލް

                                             

 

14 ގެ  14 ޞަފްޙާ      
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