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ވަޒީފއބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް
މލެ ،ދިވެހިރއްޖެ
ބރު200-VTR/VA/2021/4 :
ނަން ަ

ވަގުތީ އަމުރަށް އެދުނު މައްސަލައިގައި ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމި ގޮތް

ބރު:
މައްސަލަ ނަން ަ

30/VTR/2020

އަމުރު ނެރުމަށް އެދުނު ފަރތް:

ބރު  ،36-1-04މލެ
އމިނަތު ޝެހެނޒް ،ހުޅުމލެ .ފްލެޓް ނަން ަ
ބރު)A027187 :
(ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކޑު ނަން ަ
އިބްރހީމް ޔސިރު  ،ވ .އެލަމް ،މލެ
ބރު)A062318 :
(ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކޑު ނަން ަ

އަމުރު ރައްދުވ ފަރތް:

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން

ބރުވަރީ  2020ގައި
އމިނަތު ޝެހެނޒް އއި އިތުރު ( 8އަށެއް) ފަރތުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައްދުވގޮތަށް  06ފެ ް
ބރު  30/VTR/2020މައްސަލައިގައި،
ބއުނަލުގެ ނަން ަ
ބހޭ ޓްރައި ި
ހުށަހަޅފައިވ ވަޒީފއ ެ

ޞަފްޙ  6ގެ 1

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރތްތަކުގެ ތެރެއިން އމިނަތު ޝެހެނޒއި އިބްރހީމް ޔސިރަކީ ސަރުކރުން ހިންގ "ހިޔ" މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން
ސިވިލް ސަރވިސްގެ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލފައިވ ފަރތްތަކެއްކަމަށއި ،ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަބަލ ކޮމެޓީން ނެރެފައިވ ވަގުތީ
ބ ފަރތްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ހިމެނިފައިވކަމަށއި ،އެހެންނަމަވެސް ދއިމީ ލިސްޓް ނެރުނުއިރު
ލިސްޓްތަކުގައި އެ ފަރތްތައް ފްލެޓް ލި ޭ
ބ ފަރތްތަކެއްގެ ގޮތުގައި
ބލައި ،ފްލެޓް ލި ޭ
އމިނަތު ޝެހެނޒއި އިބްރހީމް ޔސިރަކީ ވަޒީފއިން ވަކިވެފައިވ ފަރތްތަކެއްކަމުގައި ަ
ހިމަނފައިނުވކަމަށއި" ،ހިޔ" މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ސަރުކރުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކަނޑައެޅި ކެޓަގަރީއަށް ކުރިމަތިލުމުން އމިނަތު
ބނެކަމަށް ކަނޑައެޅުނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ
ޝެހެނޒއި އިބްރހީމް ޔސިރަށް މަތިން މރކްސް ލިބި ،ފްލެޓް ލި ޭ
ދަށުން ހިންގަމުންދިޔަ މޯލްޑިވްސް ޓްރންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންނަށްވެފައި ،އެކަމުގެ މައްޗަށް ބިނވެފައިވ ވަޒީފއ ސީދ
ބންކަމަށްވތީ ،މި މައްސަލައިގައި މައުޟޫޢީ ގޮތުން ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގައި ،އމިނަތު ޝެހެނޒއި
ބ ު
ގުޅުންހުރި ޝަރުތުތަކުގެ ސަ ަ
އިބްރހީމް ޔސިރުގެ ފަރތުން އެދިފައިވގޮތުގެ މަތިން މައްސަލައަށް ގޮތެއް ކަނޑައެޅޭ ޙލަތުގައި ،އމިނަތު ޝެހެނޒއި އިބްރހީމް
ބފައިވ ފްލެޓް އެހެން ފަރތަކަށް ދީފިނަމަ ،އމިނަތު ޝެހެނޒއި އިބްރހީމް ޔސިރަށް ކަށަވަރުކުރެވިފައިވ ފްލެޓް
ޔސިރަށް ލި ި
ބން
ބ ު
ބޑު ގޮތެއްގައި އޮތްކަމަށއި ،އަދި އެ ފްލެޓް އެހެން މުވައްޒަފަކަށް ދީފިނަމަ އެކަމުގެ ސަ ަ
ބމުގެ އިޙްތިމލު ފޅުކަން ޮ
ނުލި ު
ބނެކަމަށް ބަޔންކޮށް ،މި މައްސަލައިގައި މައުޟޫޢީ ގޮތުން
އމިނަތު ޝެހެނޒއި އިބްރހީމް ޔސިރަށް އިޢދަނުކުރެވޭފަދަ ގެއްލުން ލި ޭ
ބއުނަލުން ވަކިގޮތެއް އަންގަންދެން ،އމިނަތު ޝެހެނޒއި އިބްރހީމް ޔސިރަށް
ބހޭ ޓްރައި ި
ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންދެން ނުވަތަ ވަޒީފއ ެ
ބފައިވ ފްލެޓްތަކަކީ ވަޒީފއިން ވަކިކުރުމުން ގެއްލިފައިވ ފްލެޓްތަކެއް ނޫންކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށއި ،މި މައްސަލައިގައި
ލި ި
ބއުނަލުން ނިންމ ނިންމުމެއް ތަންފީޛުކުރުމަށް ހުރަސް އެޅިދނެ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް
ބހޭ ޓްރައި ި
ވަޒީފއ ެ
ބހޭ
ކޮމިޝަންއަށއި ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ،ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރސްޓްރަކްޗަރ އަދި ދައުލަތުގެ ކަމ ެ
އިދރތަކުގެ މައްޗަށް އަންގައި ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރތްތަކުގެ ތެރެއިން އމިނަތު ޝެހެނޒއި އިބްރހީމް
ޔސިރުގެ ފަރތުން އެދިފައިވ އެދުމަށް ޝަރުޢީ އަދި ޤނޫނީގޮތުން ނަޒަރުކުރއިރު،

ބލަންޖެހޭ ޝަރުތުތަކުގެ ގޮތުގައި ދިވެހިރއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ
ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދިނުމުގައި ޝަރުޢީ އަދި ޤނޫނީގޮތުން ަ
ބރު  2012/SC-A/21ޤަޟިއްޔގައި ( 3ތިނެއް) ޝަރުތެއް ކަނޑައަޅުއްވފައިވކަން އެނގޭކަމއި ،އެ ޝަރުތުތަކަކީ:
ނަން ަ
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ބންޖެހޭ މައުޟޫޢީ ޙައްޤެއް ނުވަތަ ޤނޫނީ މަރުކަޒެއް އޮތުމުގެ
 .1ވަގުތީ އަމުރަށް އެދޭ ފަރތަށް ،ޤނޫނީގޮތުން ޙިމޔަތް ލި ެ
ބޑު ގޮތެއްގައި ޤއިމުވެގެންވުން؛ އަދި
އިޙްތިމލު ފޅުކަން ޮ
 .2ވަގުތީ އަމުރު ނެރުމަކ ނުލައި އަޞްލު މައުޟޫޢީ ދަޢުވ ލަސްވެގެން ހިނގައްޖެނަމަ ކުރިމަތިވެދނެ ނުރައްކަލެއް އޮތުން؛
އަދި
ބގެންވ
 .3ވަގުތީ އަމުރަށް އެދޭ ފަރތަކީ އެފަދަ އަމުރަކަށް އެދުމުގެ ޞިފަތު ނުވަތަ ހައިސިއްޔަތު ޤނޫނީގޮތުން ލި ި
ފަރތެއްކަމުގައި ވުންކަން އެނގޭކަމއި،

ބރު  2016/HC-A/11ޤަޟިއްޔގައި
ބރު  2015/HC-A/71ޤަޟިއްޔއއި އެ ކޯޓުގެ ނަން ަ
އަދި ،ދިވެހިރއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަން ަ
ބން ވަގުތީ އަމުރަށް
ބ ު
ޤއިމުކުރެވިފައިވ ޤނޫނީ ހަމަތަކަށް ރިޢޔަތްކުރުމުން ،ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދެވެން ނެތްކަމަށް ކަނޑައެޅުމުގެ ސަ ަ
ބން ވަގުތީ އަމުރު ރައްދުވ
ބ ު
އެދުނު ފަރތަށް ލިބިދނޭ ގެއްލުމއި ގެއްލިދނޭ މަޞްލަޙަތަށއި ،ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދިނުމުގެ ސަ ަ
ފަރތަށް ލިބިދނޭ ގެއްލުމއި ގެއްލިދނޭ މަޞްލަޙަތަށް ރިޢޔަތްކުރަންޖެހޭކަން އެނގެން އޮންނަހިނދު،
ވަގުތީ އަމުރަށް އެދުނު ފަރތްތަކުން ވަގުތީ އަމުރަށް އެދިފައިވ ކަންތައްތަކަކީ މައްސަލަ ރައްދުވ ފަރތުގެ މެންޑޭޓްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ
ކަމެއް ނޫންކަމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ފަރތުން ބަޔންކޮށްފައިވކަމއި،

"ހިޔ މަޝްރޫޢު  "2018ގެ ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް ޚއްސަ ކެޓަގަރީއަށް ހުށަހަޅުއްވފައިވ ފޯމްތައް 'ފްލެޓްތަކުގެ
މައްސަލަބަލ ކޮމިޓީ' އިން ދިރސކުރެއްވުމަށްފަހު ނެރުއްވ ވަގުތީ ލިސްޓް  -ފަންނީ އަދި މެނޭޖިރިއަލް" ގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް
ބގެން ،އެ ލިސްޓްގެ  3ވަނައިގައި އިބްރހީމް ޔސިރު
އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ލިސްޓްގައި ( 85އަށްޑިހަ ފަހެއް) ޕޮއިންޓް ލި ި
ހިމެނިފައިވކަމއި" ،ހިޔ މަޝްރޫޢު  '2018ގެ ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް ޚއްސަ ކެޓަގަރީއަށް ހުށަހަޅުއްވފައިވ ފޯމްތައް
'ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަބަލ ކޮމިޓީ' އިން ދިރސކުރެއްވުމަށްފަހު ނެރުއްވ ވަގުތީ ލިސްޓް  -އިދރީ" ގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް
ބގެން ،އެ ލިސްޓްގެ  5ވަނައިގައި އމިނަތު ޝެހެނޒް
ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ލިސްޓްގައި ( 75ހަތްދިހަ ފަހެއް) ޕޮއިންޓް ލި ި
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ހިމެނިފައިވކަމއި،

މިނިސްޓްރީ

އޮފް

ނޭޝަނަލް

ޕްލޭނިންގ،

ހައުސިންގ

އެންޑް

އިންފްރސްޓްރަކްޗަރގެ

ބރު
ނަން ަ

 (IUL)471-HDS1/471/2020/55އިޢުލނއެކު އންމުކޮށްފައިވ' ،ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް ޚއްސަ ކެޓަގަރީއަށް
ކަނޑައަޅފައިވ  1000ފްލެޓް އެކި އިދރތަކަށް މިހރު އެލޮކޭޓް ކުރެވިފައިވގޮތް' ތވަލުގައި ފަންނީ އަދި މެނޭޖިރިއަލް ކެޓަގަރީއިން
( 11އެގރަ) ފްލެޓް އަދި އިދރީ ކެޓަގަރީއިން ( 12ބރަ) ފްލެޓް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް ހަމަޖެހިފައިވކަމަށް
ބަޔންކޮށްފައިވކަމއި،

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔގެ

އޮފީހުގެ

ބރު
ނަން ަ

(IUL)1-POL(RA)/1/2021/14

އިޢުލނއެކު

އންމުކޮށްފައިވ' ،ހިޔ މަޝްރޫޢު  '2019ގެ ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް ޚއްސަ ކެޓަގަރީއަށް ހުށަހަޅުއްވފައިވ ފޯމުތައް
ބފައިނުވ ފަރތްތަކުގެ ދއިމީ
'ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަބަލ ކޮމިޓީ' އިން ދިރސކުރެއްވުމަށްފަހު ނެރުއްވ ،އެ ކެޓަގަރީގެ ފްލެޓް ލި ި
ލިސްޓް  -ފަންނީ އަދި މެނޭޖިރިއަލް' ގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ލިސްޓްގައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފއިން
ވަކިވެފައިވކަމަށް ބޔަންކޮށް އިބްރހީމް ޔސިރު ހިމަނފައިވކަމއި ،އަދި އެ ޢިއުލނއެކު އންމުކޮށްފައިވ" 'ހިޔ މަޝްރޫޢު '2019
ގެ ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް ޚއްސަ ކެޓަގަރީއަށް ހުށަހަޅުއްވފައިވ ފޯމުތައް 'ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަބަލ ކޮމިޓީ' އިން
ބފައިނުވ ފަރތްތަކުގެ ދއިމީ ލިސްޓް  -އިދރީ' ގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް
ދިރސކުރެއްވުމަށްފަހު ނެރުއްވ ،އެ ކެޓަގަރީގެ ފްލެޓް ލި ި
އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ލިސްޓްގައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފއިން ވަކިވެފައިވކަމަށް ބޔަންކޮށް އމިނަތު ޝެހެނޒް
ހިމަނފައިވކަން ފހަކުރެވޭކަމއި،

ބފައިވ ފްލެޓްތަކަކީ ވަޒީފއިން ވަކިކުރުމުން ގެއްލިފައިވ ފްލެޓްތަކެއް ނޫންކަމަށް
އމިނަތު ޝެހެނޒއި އިބްރހީމް ޔސިރަށް ލި ި
ބރު  (IUL)1-POL(RA)/1/2020/55އިޢުލނުގައި،
ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އެދިފައިވއިރު ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔގެ އޮފީހުގެ ނަން ަ
ގ ފޯމު
ވފައިވނަމަ އެ ފަރތެއް ެ
ވކި ެ
ވޒީފއިން ަ
ގ ކުރިންަ ،
ގ ތަޅުދަނޑި ލިބުމު ެ
ގރީއަށް ފޯމު ހުށަހެޅުމަށްފަހު ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރތް ،ފްލެޓް ެ
'މި ކެޓަ ަ
ނސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް
ގ މި ި
ގއި އޭރު ެ
ވނީ  1ފްލެޓް ކަމު ަ
ނމަ ،ހަވލުކުރެ ޭ
ވއްޖެ ަ
ބޠިލްވނެކަމަށއި ،ފްލެޓް ލިބުމަށް ދެމަފިރިން ހޮ ި
ވ'.
ވނީ ކަނޑައަޅުއްވފައެ ެ
އިންފްރސްޓްރަކްޗަރ އިން ަ

މި ޢިބރތުން ބަޔންކޮށްފައި އޮތުމުން" ،ހިޔ" މަޝްރޫޢުގެ ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް ޚއްސަ ކެޓަގަރީގެ ފްލެޓްތަކަށް
ބމުގެ ކުރިން ،ވަޒީފއިން ވަކިވެފައިވނަމަ އެ ފަރތެއްގެ ފޯމު
ފޯމު ހުށަހެޅުމަށްފަހު ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރތް ،ފްލެޓްގެ ތަޅުދަނޑި ލި ު
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ބޠިލްވނެކަން އެނގެންއޮންނތީ ،ވަގުތީ އަމުރަށް އެދުނު ފަރތްތަކުން އެދިފައިވ ފަދައިން އމިނަތު ޝެހެނޒއި އިބްރހީމް ޔސިރަށް
ބފައިވ ފްލެޓްތަކަކީ ވަޒީފއިން ވަކިކުރުމުން ގެއްލިފައިވ ފްލެޓްތަކެއް ނޫންކަމަށް ކަނޑައަޅައި ވަގުތީއަމުރެއް ނެރެވިދނެކަމަށް
ލި ި
ބރަނުވެވޭކަމއި،
ު

ބ މުވައްޒަފުންގެ ވަގުތީ
އެހެންނަމަވެސް" ،ހިޔ" މަޝްރޫޢުގެ ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް ޚއްޞަ ކެޓަގަރީއިން ފްލެޓް ލި ޭ
ލިސްޓުގައި އމިނަތު ޝެހެނޒއި އިބްރހީމް ޔސިރު ހިމެނިފައިވކަން އެނގެން އޮންނައިރު ،އމިނަތު ޝެހެނޒއި އިބްރހީމް
ބނު ފުރުސަތެއްކަމުގައިވތީއއި،
ބނު މި ފުރުޞަތަކީ ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފެއްގެ ޙައިސިއްޔަތުން އެ ފަރތްތަކަށް ލި ު
ޔސިރަށް ލި ު
ބން މި ފުރުޞަތު އމިނަތު ޝެހެނޒއި އިބްރހީމް ޔސިރަށް
ބ ު
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ވަޒީފއިން ވަކިކުރެވިފައިވުމުގެ ސަ ަ
ބރަވެވޭތީއއި ،ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އމިނަތު ޝެހެނޒއި
ގެއްލިގެން ދިޔުމުގެ އިޙްތިމލު އޮތްކަމުގައި ު
ބފައިވ ފުރުޞަތު ،ވަޒީފއިން
ބމަށް ޝަރުތުހަމަވެ އެ ފަރތްތަކަށް ފްލެޓް ކަށަވަރުވުމަށް ލި ި
އިބްރހީމް ޔސިރަށް ފްލެޓް ލި ު
ބން އެ ފަރތްތަކަށް ގެއްލިގެން ދިޔުމަކީ ،މި މައްސަލައިގައި އމިނަތު ޝެހެނޒއި އިބްރހީމް ޔސިރު
ބ ު
ވަކިކުރެވިފައިވުމުގެ ސަ ަ
ބއުނަލުން ކަނޑައަޅަންޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި
ބހޭ ޓްރައި ި
ބއް ނެތިކަމަށް ވަޒީފއ ެ
ބ ެ
ވަޒީފއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ އެކަށީގެންވ ސަ ަ
ބގެންދނެ
އމިނަތު ޝެހެނޒއި އިބްރހީމް ޔސިރު އަނބުރ ވަޒީފއަށް ރުޖޫޢަކުރެވުނުކަމުގައި ވީނަމަވެސް އެ ފަރތްތަކަށް ލި ި
ބރަވެވޭކަމއި ،އމިނަތު ޝެހެނޒއި އިބްރހީމް ޔސިރަކީ އެފަރތުން އެދިފައިވފަދަ އަމުރަކަށް
އިޢދަނުކުރެވޭފަދަ ގެއްލުމެއްކަމުގައި ު
ބރަވެވޭތީ،
ބގެންވ ފަރތެއްކަމުގައި ު
އެދުމުގެ ޞިފަތު އަދި ޙައިޘިއްޔަތު ޤނޫނީގޮތުން ލި ި

ބރު  30/VTR/2020މައްސަލައިގެ
ބއުނަލްގެ ނަން ަ
ބހޭ ޓްރައި ި
އިސްވެބަޔންކުރެވުނު އެންމެހައި ކަންތައްތަކަށް ރިޢޔަތްކޮށް ،ވަޒީފއ ެ
ބއުނަލުން ވަކި ގޮތެއް އަންގަންދެން ،ސިވިލް ސަރވިސް
ބހޭ ޓްރައި ި
މައުޟޫޢުގައި ވަކިގޮތެއް ކަނޑައަޅަންދެން ނުވަތަ ވަޒީފއ ެ
ބމަށް ޝަރުތު ހަމަވެ އެ ފަރތްތަކަށް ފްލެޓް
މުވައްޒަފެއްގެ ޙައިސިއްޔަތުން އމިނަތު ޝެހެނޒއި އިބްރހީމް ޔސިރަށް ފްލެޓް ލި ު
ބގެ މައްޗަށް ބިނކޮށް އމިނަތު
ބ ު
ބފައިވ ފުރުޞަތު ،ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ވަޒީފއިން ވަކިކުރެވިފައިވ ސަ ަ
ކަށަވަރުވުމަށް ލި ި
ޝެހެނޒއި އިބްރހީމް ޔސިރަށް ގެއްލިގެން ހިނގައިދނެފަދަ އެއްވެސް ނިންމުމެއް މި ހިނދަށް ނުނިންމުމަށއި ،މި މައްސަލައިގައި

ޞަފްޙ  6ގެ 5

ބއުނަލުން ނިންމ ނިންމުމެއް ތަންފީޛުކުރުމަށް ހުރަސްއެޅިދނެފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް
ބހޭ ޓްރައި ި
ވަޒީފއ ެ
ބހޭ އިދރތަކުގެ މައްޗަށް އަންގައި އަމުރުކުރަމެވެ.
ކޮމިޝަންއަށއި ،ދައުލަތުގެ ކަމ ެ
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އމިނަތު ޢަބްދުﷲ ޒުހައިރު

ޢަބްދުﷲ މިފްރޒް ނިޒރު

ފޠިމަތު މަހީރ މުޙައްމަދު

ވަޒީފއބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސ

ބރު
ބއުނަލްގެ މެން ަ
ބހޭ ޓްރައި ި
ވަޒީފއ ެ

ބރު
ބއުނަލްގެ މެން ަ
ބހޭ ޓްރައި ި
ވަޒީފއ ެ

(ރިޔސަތު)
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