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ސަރުކ ރުން ހިންގ  "ހިޔ " މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ރަކީ  އިްބރ ހީމް ޔ ސި  އިމިނަތު ޝެހެނ ޒ އ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރ ތްތަކުގެ ތެރެއިން  

ފަރ ތްތަ ކުރިމަތިލ ފައިވ   ފްލެޓަށް  ސަރވިސްގެ  ވަގުތީ ކެސިވިލް  ނެރެފައިވ   ކޮމެޓީން  މައްސަލަަބލ   ފްލެޓްތަކުގެ  އްކަމަށ އި، 

 ނެރުނުއިރު ހިމެނިފައިވ ކަމަށ އި، އެހެންނަމަވެސް ދ އިމީ ލިސްޓް  ގޮތުގައި    ފަރ ތްތަކެއްގެލިސްޓްތަކުގައި އެ ފަރ ތްތައް ފްލެޓް ލިޭބ  

ވަކިވެފައިވ  ފަރ ތްތަކެއްކަމުގައި ަބލައި، ފްލެޓް ލިޭބ ފަރ ތްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ވަޒީފ އިން  ރަކީ  އިްބރ ހީމް ޔ ސިއި  އ މިނަތު ޝެހެނ ޒ 

އ މިނަތު ހިޔ " މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ސަރުކ ރުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކަނޑައެޅި ކެޓަގަރީއަށް ކުރިމަތިލުމުން  ހިމަނ ފައިނުވ ކަމަށ އި، "

މަތިން މ ރކްސް ލިބި، ފްލެޓް ލިޭބނެކަމަށް ކަނޑައެޅުނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ    ރަށްއިްބރ ހީމް ޔ ސިއި  ޝެހެނ ޒ 

މުގެ މައްޗަށް ިބނ ވެފައިވ  ވަޒީފ އ  ސީދ  އެކަ  ،ށްވެފައިނަންޓްރ ންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުމޯލްޑިވްސް  ދަށުން ހިންގަމުންދިޔަ  

 އިއ މިނަތު ޝެހެނ ޒ ގޮތުން ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގައި،    ޢީތީ، މި މައްސަލައިގައި މައުޟޫގުޅުންހުރި ޝަރުތުތަކުގެ ސަަބުބންކަމަށްވ 

އިްބރ ހީމް   އިއ މިނަތު ޝެހެނ ޒ ފަރ ތުން އެދިފައިވ ގޮތުގެ މަތިން މައްސަލައަށް ގޮތެއް ކަނޑައެޅޭ ޙ ލަތުގައި،    ގެ އިްބރ ހީމް ޔ ސިރު

ކަށަވަރުކުރެވިފައިވ  ފްލެޓް   ރަށްއިްބރ ހީމް ޔ ސި   ޒ އިއ މިނަތު ޝެހެނ   ނަމަ،ދީފިލިިބފައިވ  ފްލެޓް އެހެން ފަރ ތަކަށް  ށް  ޔ ސިރަ

ޮބޑު އެކަމުގެ ސަަބުބން   އަދި އެ ފްލެޓް އެހެން މުވައްޒަފަކަށް ދީފިނަމައޮތްކަމަށ އި،    ގޮތެއްގައި  ނުލިުބމުގެ އިޙްތިމ ލު ފ ޅުކަން 

ގޮތުން   ޢީމި މައްސަލައިގައި މައުޟޫ  އިޢ ދަނުކުރެވޭފަދަ ގެއްލުން ލިޭބނެކަމަށް ަބޔ ންކޮށް،ށް  އިްބރ ހީމް ޔ ސިރަ  އިޒ އ މިނަތު ޝެހެނ 

ށް އިްބރ ހީމް ޔ ސިރަ  އިއ މިނަތު ޝެހެނ ޒ   ،ވަކިގޮތެއް އަންގަންދެން  ންގޮތެއް ކަނޑައަޅަންދެން ނުވަތަ ވަޒީފ އ ެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލު

ފްލެޓް މައްސަލައިގައި ލިިބފައިވ   މި  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށ އި،  ނޫންކަމަށް  ފްލެޓްތަކެއް  ގެއްލިފައިވ   ވަކިކުރުމުން  ވަޒީފ އިން  ތަކަކީ 

 ސަރވިސް މަށް ސިވިލް  ވަޒީފ އ ެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލުން ނިންމ  ނިންމުމެއް ތަންފީޛުކުރުމަށް ހުރަސް އެޅިދ ނެ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރު

އިންފްރ ސްޓްރަކްޗަރ  ކޮމިޝަންއަށ އި،   އެންޑް  ހައުސިންގ  ޕްލޭނިންގ،  ނޭޝަނަލް  އޮފް  ކަމ ެބހޭ މިނިސްޓްރީ  ދައުލަތުގެ  އަދި 

އިްބރ ހީމް   އިއ މިނަތު ޝެހެނ ޒ ޅި ފަރ ތްތަކުގެ ތެރެއިން  މައްސަލަ ހުށަހެއަންގައި ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް  މައްޗަށް    އިދ ރ ތަކުގެ

 ގެ ފަރ ތުން އެދިފައިވ  އެދުމަށް ޝަރުޢީ އަދި ޤ ނޫނީގޮތުން ނަޒަރުކުރ އިރު،ޔ ސިރު

 

ދިވެހިރ އްޖޭގެ   ގޮތުގައި  ަބލަންޖެހޭ ޝަރުތުތަކުގެ  ޤ ނޫނީގޮތުން  އަދި  ޝަރުޢީ  ނެރެދިނުމުގައި  އަމުރެއް  ކޯޓުގެ  ވަގުތީ  ސުޕްރީމް 

 )ތިނެއް( ޝަރުތެއް ކަނޑައަޅުއްވ ފައިވ ކަން އެނގޭކަމ އި، އެ ޝަރުތުތަކަކީ: 3ޤަޟިއްޔ ގައި  SC-A/21/2012 ނަންަބރު
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ޤ ނޫނީގޮތުން ޙިމ ޔަތް ލިބެންޖެހޭ މައުޟޫޢީ ޙައްޤެއް ނުވަތަ ޤ ނޫނީ މަރުކަޒެއް އޮތުމުގެ ، ވަގުތީ އަމުރަށް އެދޭ ފަރ ތަށް .1

 އަދި ؛ ކަން ޮބޑު ގޮތެއްގައި ޤ އިމުވެގެންވުންއިޙްތިމ ލު ފ ޅު

 ؛ވަގުތީ އަމުރު ނެރުމަކ  ނުލައި އަޞްލު މައުޟޫޢީ ދަޢުވ  ލަސްވެގެން ހިނގައްޖެނަމަ ކުރިމަތިވެދ ނެ ނުރައްކަލެއް އޮތުން .2

 އަދި

ނުވަތަ   .3 ޞިފަތު  އެދުމުގެ  އަމުރަކަށް  އެފަދަ  ފަރ ތަކީ  އެދޭ  އަމުރަށް  ލިިބގެންވ   ވަގުތީ  ޤ ނޫނީގޮތުން  ހައިސިއްޔަތު 

 ފަރ ތެއްކަމުގައި ވުންކަން އެނގޭކަމ އި،

 

ޤަޟިއްޔ ގައި   HC-A/11/2016ޤަޟިއްޔ އ އި އެ ކޯޓުގެ ނަންަބރު    HC-A/71/2015އަދި، ދިވެހިރ އްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންަބރު  

އް ނެރެދެވެން ނެތްކަމަށް ކަނޑައެޅުމުގެ ސަަބުބން ވަގުތީ އަމުރަށް  ޤ އިމުކުރެވިފައިވ  ޤ ނޫނީ ހަމަތަކަށް ރިޢ ޔަތްކުރުމުން، ވަގުތީ އަމުރެ 

އެދުނު ފަރ ތަށް ލިބިދ ނޭ ގެއްލުމ އި ގެއްލިދ ނޭ މަޞްލަޙަތަށ އި، ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދިނުމުގެ ސަަބުބން ވަގުތީ އަމުރު ރައްދުވ  

 ޖެހޭކަން އެނގެން އޮންނަހިނދު،ފަރ ތަށް ލިިބދ ނޭ ގެއްލުމ އި ގެއްލިދ ނޭ މަޞްލަޙަތަށް ރިޢ ޔަތްކުރަން

ހިމެނޭ ވަގުތީ އަމުރަށް އެދުނު ފަރ ތްތަކުން ވަގުތީ އަމުރަށް އެދިފައިވ  ކަންތައްތަކަކީ މައްސަލަ ރައްދުވ  ފަރ ތުގެ މެންޑޭޓްގެ ތެރޭގައި  

 ަބޔ ންކޮށްފައިވ ކަމ އި،ކަމެއް ނޫންކަމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ފަރ ތުން 

 

އްސަ ކެޓަގަރީއަށް ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ  ފޯމްތައް 'ފްލެޓްތަކުގެ ޚ ގެ ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް    "2018ހިޔ  މަޝްރޫޢު  "

ކޮމިޓީ' އިން ދިރ ސ ކުރެއްވުމަށްފަހު ނެރުއްވ  ވަގުތީ ލިސްޓް   މެނޭ  -މައްސަލަަބލ   އޮފް ގެ މިނިސްރިއަލް"  ޖިފަންނީ އަދި  ޓްރީ 

އިްބރ ހީމް ޔ ސިރު ވަނައިގައި    3އެ ލިސްޓްގެ  ، )އަށްޑިހަ ފަހެއް( ޕޮއިންޓް ލިބިގެން   85ލިސްޓްގައި  އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ  

ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ  ފޯމްތައް އްސަ ކެޓަގަރީއަށް  ޚ ' ގެ ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް  2018"ހިޔ  މަޝްރޫޢު  ، ކަމ އިހިމެނިފައިވ 

އިދ ރީ" ގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް  -'ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަަބލ  ކޮމިޓީ' އިން ދިރ ސ ކުރެއްވުމަށްފަހު ނެރުއްވ  ވަގުތީ ލިސްޓް 

ލިސްޓްގައި   ލިސްޓްގެ    75ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ  އެ  ލިބިގެން،  ޕޮއިންޓް  ފަހެއް(   ޝެހެނ ޒް އ މިނަތު  ވަނައިގައި    5)ހަތްދިހަ 
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ޕްލޭނިންގ، ހިމެނިފައިވ ކަމ އި ނޭޝަނަލް  އޮފް  ނަންަބރު   ،މިނިސްޓްރީ  އިންފްރ ސްޓްރަކްޗަރގެ  އެންޑް           ހައުސިންގ 

HDS1/471/2020/55-(IUL)471  ުމުވައްޒަފުންނަށް  އެކު އ ންމުކޮށްފައިވ ،  ލ ނ އިޢ އްސަ ކެޓަގަރީއަށް  ޚ 'ސިވިލް ސަރވިސް 

ން އިއަލް ކެޓަގަރީރިލެޓް އެކި އިދ ރ ތަކަށް މިހ ރު އެލޮކޭޓް ކުރެވިފައިވ ގޮތް' ތ ވަލުގައި ފަންނީ އަދި މެނޭޖިފް  1000ކަނޑައަޅ ފައިވ   

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް ހަމަޖެހިފައިވ ކަމަށް )ބ ރަ( ފްލެޓް  12ން އި)އެގ ރަ( ފްލެޓް އަދި އިދ ރީ ކެޓަގަރީ 11

ނަންަބރު  ަބޔ ން އޮފީހުގެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ  އެކު  ލ ނ އިޢު  POL(RA)/1/2021/14-(IUL)1ކޮށްފައިވ ކަމ އި، 

އްސަ ކެޓަގަރީއަށް ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ  ފޯމުތައް ޚ ' ގެ ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް  2019'ހިޔ  މަޝްރޫޢު    ންމުކޮށްފައިވ ،އ 

އިން ދިރ ސ ކުރެއްވުމަށްފަހު ނެރުއްވ ، އެ ކެޓަގަރީގެ ފްލެޓް ލިިބފައިނުވ  ފަރ ތްތަކުގެ ދ އިމީ    'ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަަބލ  ކޮމިޓީ'

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ލިސްޓްގައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފ އިން ފަންނީ އަދި މެނޭޖިރިއަލް' ގެ    -ލިސްޓް  

' 2019އަދި އެ ޢިއުލ ނ އެކު އ ންމުކޮށްފައިވ " 'ހިޔ  މަޝްރޫޢު    އިްބރ ހީމް ޔ ސިރު ހިމަނ ފައިވ ކަމ އި،ވަކިވެފައިވ ކަމަށް ބ ޔަންކޮށް  

ޓަގަރީއަށް ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ  ފޯމުތައް 'ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަަބލ  ކޮމިޓީ' އިން އްސަ ކެޚ ގެ ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް  

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިދ ރީ' ގެ    -  ދިރ ސ ކުރެއްވުމަށްފަހު ނެރުއްވ ، އެ ކެޓަގަރީގެ ފްލެޓް ލިިބފައިނުވ  ފަރ ތްތަކުގެ ދ އިމީ ލިސްޓް

ސަރވިސް ސިވިލް  ލިސްޓްގައި  ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ  ބ ޔަންކޮށް  އިކޮނޮމިކް  ވަކިވެފައިވ ކަމަށް  ވަޒީފ އިން  ޝެހެނ ޒް ގެ  އ މިނަތު 

 ހިމަނ ފައިވ ކަން ފ ހަކުރެވޭކަމ އި، 

 

ޔ ސިރަ  އިއ މިނަތު ޝެހެނ ޒ  ނޫންކަމަށް   ށްއިްބރ ހީމް  ފްލެޓްތަކެއް  ގެއްލިފައިވ   ވަކިކުރުމުން  ވަޒީފ އިން  ފްލެޓްތަކަކީ  ލިިބފައިވ  

 އިޢުލ ނުގައި، POL(RA)/1/2020/55-(IUL)1ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ އޮފީހުގެ ނަންަބރު ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އެދިފައިވ އިރު، 

ހުށަހެޅި ފަރ ތް، ފްލެޓްެގ ތަޅުދަނޑި ލިބުމުެގ ކުރިްނ، ަވޒީފ އިން ަވކިެވފައިވ ނަމަ އެ ފަރ ތެއްެގ ފޯމު  މި ކެޓަގަރީއަށް ފޯމު ހުށަހެޅުމަށްފަހު ފޯމު  '

ހަވ ލުކުރެޭވނީ   ހޮިވއްޖެަނމަ،  ދެމަފިރިން  ލިބުމަށް  ފްލެޓް  އެންޑް    1ބ ޠިލްވ ނެކަމަށ އި،  ހައުސިްނގ  އޮފް  މިިނސްޓްރީ  އޭރުެގ  ކަމުގައި  ފްލެޓް 

 '.ން ަވނީ ކަނޑައަޅުއްވ ފައެެވއިންފްރ ސްޓްރަކްޗަރ އި

"ހިޔ " މަޝްރޫޢުގެ ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް ޚ އްސަ ކެޓަގަރީގެ ފްލެޓްތަކަށް ، ފައި އޮތުމުންމި ޢިބ ރ ތުން ަބޔ ންކޮށް

ވަޒީފ އިން ވަކިވެފައިވ ނަމަ އެ ފަރ ތެއްގެ ފޯމު    ،ފްލެޓްގެ ތަޅުދަނޑި ލިުބމުގެ ކުރިން  ،ފޯމު ހުށަހެޅުމަށްފަހު ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރ ތް
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ށް އިްބރ ހީމް ޔ ސިރަ  އިއ މިނަތު ޝެހެނ ޒ ފަރ ތްތަކުން އެދިފައިވ  ފަދައިން    ނުވަގުތީ އަމުރަށް އެދުބ ޠިލްވ ނެކަން އެނގެންއޮންނ ތީ،  

ވަކިކުރުމުން ގެއްލިފައިވ  ފްލެޓްތަކެއް ނޫންކަމަށް ކަނޑައަޅައި ވަގުތީއަމުރެއް ނެރެވިދ ނެކަމަށް ލިިބފައިވ  ފްލެޓްތަކަކީ ވަޒީފ އިން  

 ުބރަނުވެވޭކަމ އި، 

 

"ހިޔ " މަޝްރޫޢުގެ ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް ޚ އްޞަ ކެޓަގަރީއިން ފްލެޓް ލިޭބ މުވައްޒަފުންގެ ވަގުތީ  އެހެންނަމަވެސް،  

ޝެހެނ ޒ  ލިސްޓުގައި   ޔ   އިއ މިނަތު  އޮންނައިރު،   ސިރުއިްބރ ހީމް  އެނގެން  ޝެހެނ ޒ   ހިމެނިފައިވ ކަން  އިްބރ ހީމް   އިއ މިނަތު 

ލިުބނު ފުރުސަތެއްކަމުގައިވ ތީއ އި،    ތްތަކަށްރ އެ ފަމުވައްޒަފެއްގެ ޙައިސިއްޔަތުން    ސިވިލް ސަރވިސްލިުބނު މި ފުރުޞަތަކީ      ށްސިރަޔ 

 ށް ސިރަ އިްބރ ހީމް ޔ   އިއ މިނަތު ޝެހެނ ޒ ވަޒީފ އިން ވަކިކުރެވިފައިވުމުގެ ސަަބުބން މި ފުރުޞަތު    ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ

 އި އ މިނަތު ޝެހެނ ޒ   މުވައްޒަފެއްގެ ހައިސިއްޔަތުންސިވިލް ސަރވިސް    ގެއްލިގެން ދިޔުމުގެ އިޙްތިމ ލު އޮތްކަމުގައި ުބރަވެވޭތީއ އި،

ޔ  ޝަރުތުހަމަވެ  ށް  ސިރައިްބރ ހީމް  ލިުބމަށް  ފަރ ފްލެޓް  ވަޒީފ އިން    ތްތަކަށްއެ  ފުރުޞަތު،  ލިިބފައިވ   ކަށަވަރުވުމަށް  ފްލެޓް 

 ސިރުއިްބރ ހީމް ޔ   އިއ މިނަތު ޝެހެނ ޒ ގެއްލިގެން ދިޔުމަކީ، މި މައްސަލައިގައި    ފަރ ތްތަކަށް އެ  ވަކިކުރެވިފައިވުމުގެ ސަަބުބން  

ޓްރައިިބއުނަލު ވަޒީފ އ ެބހޭ  ނެތިކަމަށް  ސަަބެބއް  އެކަށީގެންވ   ވަކިކުރެވިފައިވަނީ  ހިނދެއްގައި   ންވަޒީފ އިން  ކަނޑައަޅަންޖެހިއްޖެ 

ޝެހެނ ޒ  ޔ   އިއ މިނަތު  ވީނަމަވެސް  ސިރުއިްބރ ހީމް  ރުޖޫޢަކުރެވުނުކަމުގައި  ވަޒީފ އަށް  ފަރ ތްތަކަށް    އަނުބރ   ލިިބގެންދ ނެ އެ 

އެފަރ ތުން އެދިފައިވ ފަދަ އަމުރަކަށް ކީ  ސިރައިްބރ ހީމް ޔ   އިއ މިނަތު ޝެހެނ ޒ އިޢ ދަނުކުރެވޭފަދަ ގެއްލުމެއްކަމުގައި ުބރަވެވޭކަމ އި،  

 ނީގޮތުން ލިިބގެންވ  ފަރ ތެއްކަމުގައި ުބރަވެވޭތީ،  އެދުމުގެ ޞިފަތު އަދި ޙައިޘިއްޔަތު ޤ ނޫ

 

މައްސަލައިގެ    VTR/2020/30އިސްވެަބޔ ންކުރެވުނު އެންމެހައި ކަންތައްތަކަށް ރިޢ ޔަތްކޮށް، ވަޒީފ އ ެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލްގެ ނަންަބރު  

ވަކި ޓްރައިިބއުނަލުން  ވަޒީފ އ ެބހޭ  ނުވަތަ  ކަނޑައަޅަންދެން  ވަކިގޮތެއް  އަންގަންދެން،  މައުޟޫޢުގައި  ގޮތެއް  ސަރވިސް   ސިވިލް 

ފްލެޓް   ތްތަކަށްއެ ފަރ   ހަމަވެ  ފްލެޓް ލިުބމަށް ޝަރުތުށް  ސިރައިްބރ ހީމް ޔ   އިއ މިނަތު ޝެހެނ ޒ މުވައްޒަފެއްގެ ޙައިސިއްޔަތުން  

އ މިނަތު   ވަޒީފ އިން ވަކިކުރެވިފައިވ  ސަަބުބގެ މައްޗަށް ބިނ ކޮށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެކަށަވަރުވުމަށް ލިިބފައިވ  ފުރުޞަތު،  

ހިނދަށް ނުނިންމުމަށ އި، މި މައްސަލައިގައި  މި  ގެއްލިގެން ހިނގައިދ ނެފަދަ އެއްވެސް ނިންމުމެއް ށް ސިރައިްބރ ހީމް ޔ  އިޝެހެނ ޒ 



 

 

6 ގެ 6    ޞަފްޙ      

 

ސިވިލް ސަރވިސް  ވަޒީފ އ ެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލުން ނިންމ  ނިންމުމެއް ތަންފީޛުކުރުމަށް ހުރަސްއެޅިދ ނެފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުމަށް  

 މައްޗަށް އަންގައި އަމުރުކުރަމެވެ.   އިދ ރ ތަކުގެެބހޭ ދައުލަތުގެ ކަމ  ކޮމިޝަންއަށ އި، 
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 މުޙައްމަދު   ފ ޠިމަތު މަހީރ   މިފްރ ޒް ނިޒ ރު هللا ޢަބްދު  ޒުހައިރު هللا އ މިނަތު ޢަބްދު 

 މެންަބރުވަޒީފ އ ެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލްގެ  ރައީސ  ވަޒީފ އ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ 
 )ރިޔ ސަތު(

 ވަޒީފ އ ެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލްގެ މެންަބރު

 
 

 

 


