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ޞާ ެ
ޝަރީޢަތްެނިމުނުގޮތުގެެޚުލާ ެ
 ޤަޟިއްޔާެނަންބަރުެ2013/SC-A/03ެ:
ސް
 ދަޢުވާކުރާެފަރާތްެެ:އެޓަރނީެޖެނެރަލްގެެއޮފީ ެ
ގެ
 ދަޢުވާެލިބޭެފަރާތްެ:އިސްމާޢީލްެރިމާޙްެ،ހ.ބަރަބޯމާ ެ
ން
 މައްސަލައިގެެބާވަތްެ:ވަޒީފާއިންެވަކިކުރު ެ
ން
 މައްސަލަެއައިގޮތްެ:އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެެހުއްދައަށްެއެދިެހުށަހަޅާެފޯމު ެ
 ހުށަހެޅުނުެތާރީޚްެ26ެ:ޑިސެންބަރެ2012
 ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނުެތާރީޚްެ17ެ:ޖަނަވަރީެ2013
 ނިމުނުެތާރީޚްެ01ެ:ސެޕްޓެންބަރެެ 2016
 މައްސަލަެނިންމިެގަޑި13:45 :
 މައްސަލަެބެލިެފަނޑިޔާރުންގެެމަޖިލިސްެ :ފަނޑިޔާރުެޢަލީެޙަމީދުެމުޙައްމަދުެ،ފަނޑިޔާރުެއާދަމްެ
ދީ ެ
ދުﷲެދީ ެ
ދުﷲެ،ފަނޑިޔާރުެޑރ.އަޙްމަދުެޢަބް ެ
މުޙައްމަދުެޢަބް ެ
ޔާ
އިސްތިއުނާފުެކުރެވުނުެޤަޟިއް ެ
 ނަންބަރު2012/HC-A/269ެ:
 ނިންމެވިެކޯޓުެ:ދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓު
 ހުށަހެޅުނުެތާރީޚްެ12ެ:ސެޕްޓެންބަރެ2012
 ނިމުނުެތާރީޚްެ19ެ:ނޮވެންބަރެެ 2012
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ޞާ ެ
މައްސަލައިގެެޚުލާ ެ
ގެެ
ން ެމަހު ެ
ލް ެރިމާޙް ެެ 2006ވަނަ ެއަހަރުގެ ެޖޫ ެ
މި ެމައްސަލައަކީ ެހ.ބަރަބޯމާގެ ެއިސްމާޢީ ެ
ށްެ
ން ދަނިކޮ ެ
ފާ ެއަދާކުރަމު ެ
އި ެވަޒީ ެ
ން ެފެށިގެން ެމޯލްޑިވްސް ެކަސްޓަމްސް ެސަރވިސްގަ ެ
ނަ ެދުވަހު ެ
ެ 14ވަ ެ
ސްެ
އި ެފަރުވާކުޑަކުރަމުންދާ ެކަމަށްބުނެެ ،ނަސޭހަތާއި ެއިންޒާރު ެދިނުމުންވެ ެ
އޮފީހަށް ެޙާޟިރުވުމުގަ ެ
ށްެ
ނަެމާއްދާއަށްެރިޢާޔަތްކޮ ެ
އިޞްލާޙްވެފައިނުވާެކަމަށްބުނެެ،ދިވެހިެސިވިލްެސަރވިސްގެެޤަވާޢިދުގެެެ217ވަ ެ
ންެ
އެ ެޤަވާޢިދުގެ ެެ 47ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ނ)ގެ ެެ 3ވަނަ ެނަންބަރުގެ ެދަށުން ެއިސްމާޢިލް ެރިމާޙް ެވަޒީފާއި ެ
ންެ
ން ެހޯދުމަށާއި ެވަޒީފާއިން ެވަކިކުރި ެތާރިޚު ެ
ފާ ެއަލު ެ
ނެ ެއެ ެވަޒީ ެ
ދާ ެޚިލާފަށް ެކަމަށްބު ެ
ވަކިކޮށްފައިވަނީ ެޤަވާޢި ެ
ށްެ
އާ ެބެހޭ ެޓްރައިބިއުނަލަ ެ
ށް ެއިސްމާޢިލް ެރިމާޙް ެވަޒީފާ ެ
ރަ ެއާއި ެޢިނާޔަތްތައް ެހޯދުމަ ެ
ވާ ެމުސާ ެ
ން ެނުލިބި ެ
ފެށިގެ ެ
ރުެ
ގެެނަންބަރުެެVTR/2011/81މައްސަލަެއިސްތިއުނާފުކުރިެހައިކޯޓުގެެނަންބަ ެ
ހުށަހެޅިެއެެޓްރައިބިއުނަލް ެ
ެ 2012/HC-A/269ޤަޟިއްޔާ ެނިމިފައިވާ ެގޮތް ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކާ ެއެއްގޮތްނުވާ ެކަމަށްބުނެެ،
އިެ
އެ ެޤަޟިއްޔާ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގަ ެ
ދިވެހި ެދައުލަތުގެ ެބަންޑާރަނައިބުގެ ެފަރާތުން ެ ެ
އިލްތިމާސްކުރުމުންެބެލެވިފައިވާެމައްސަލައެކެވެެ ެ.
ށްެ
ހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2012/HC-A/269ޤަޟިއްޔާގައި ެކުރައްވާފައިވާ ެޙުކުމަ ެ
ރުެ
ބެލިއިރުެ ،އެ ެޤަޟިއްޔާގައި ެޙުކުމް ެކުރައްވާފައިވަނީ ެވަޒީފާއާބެހޭ ެޓްރައިބިއުނަލްގެ ެނަންބަ ެ
ށްެ
ެ VTR/2011/81މައްސަލައިގައި ެއިސްމާޢީލް ެރިމާޙްއަށް ެވަޒީފާ ެދިނުމަށް ެނިންމާފައިވާ ެނިންމެވުމަ ެ
ންެ
ވާ ެލިޔުންތަކުން ެއެނގެ ެ
ތާއީދުކުރައްވާކަން ެމި ެމައްސަލައާ ެގުޅިގެން ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހަށް ެހުށަހެޅިފައި ެ
އޮވެއެވެެ .
ޢީ ެއަދިެ
ހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2012/HC-A/269ޤަޟިއްޔާ ެނިމިފައިވާގޮތް ެޝަރު ެ
ޅާެ
ންެެ6ސަބަބެއްެހުށަހަ ެ
ވާެކަމަށްބުނެެދިވެހިެދައުލަތުގެެބަންޑާރަނައިބުގެެފަރާތު ެ
ޤާނޫނީެހަމަތަކާެއެއްގޮތްނު ެ
އެކަންކަމާެބެހޭގޮތުންެދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުގެެޝަރީޢަތުގެެމަޖިލީހުގައިެވާހަކަެދައްކާފައިވެއެވެެ .
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އް ެނުވަތަ ެޓްރައިބިއުނަލެއްގައި ެނަމަވެސްެ
ހެ -ފުރަތަމަ ެސަބަބަކީެ ،ޝަރުޢީ ެކޯޓެ ެ
ހުށަހެޅިފައިވާެދަޢުވާެނުވަތަެމައްސަލައާ ެގުޅިގެންެޙުކުމެއްެނުވަތަެނިންމުމެއްެނިންމަންވާނީެއެ ެދަޢުވާއެއްެ
އިެ
ޚަޞްމުން ެވާހަކަ ެދައްކައި ެރިޢާޔަތް ެކުރުމަށްފަހުގަ ެ
ނުވަތަ ެމައްސަލައެއް ެހުށަހެޅިފައިވާ ެމިންވަރަށް ެދެ ެ ެ
ކަމަށްވެފައި ެޓްރައިބިއުނަލްގެ ެނިންމުމަކީ ެއެފަދައިން ެހުށަހެޅިފައިވާ ެމައްސަލައަކަށް ެދެ ެފަރާތުންެ
ވުމެއް ެނެތި ެއަދި ެމައްސަލައިގެ ެމައުޟޫޢަށް ެފައިސަލާެ
ދައްކަވާފައިވާ ެވާހަކަތަކަށް ެރިޢާޔަތް ެކުރެއް ެ
ކުރުމެއްނެތި ެނިންމަވާފައިވާ ެނިންމުމެއް ެކަމަށް ެދައުލަތުގެ ެފަރާތުން ެފާހަގަކޮށްފައިވާ ެއިރުެ ،އެކަމަށްެ
ރިޢާޔަތްެނުކުރައްވައިެމައްސަލަެނިންމަވާފައިވުންެ ެ.
މާޙުގެެފަރާތުންެޓްރައިބިއުނަލްއަށްެ
ޢީލްެރި ެ
ބޯމާގެެ ،އިސްމާ ެ
ށެ -ދެވަނަެސަބަބަކީެ،ހެ.ބަރަ ެ
ކީ ެދިވެހި ެސިވިލް ެސަރވިސް ެކޮމިޝަންކަމަށްެ
ންޖެހޭ ެފަރާތަ ެ
ހުށަހެޅި ެމައްސަލައިގައިެ ،ޖަވާބުދާރީވާ ެ
ށް ެސިވިލް ެސާރވިސްެ
ވަޒީފާއާބެހޭ ެޓްރައިބިއުނަލްއިން ެނިންމުމާއި ެގުޅިގެންެ ،ހުށަހެޅިފައިވާ ެމައްސަލައަ ެ
ކޮމިޝަނުން ެޖަވާބުދާރީ ެވެފައިވާކަމަށް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ2012/HC-A/269
ލްެ
ގެ ެމައުޟޫޢަށް ެސިވި ެ
މެވުމުގައި ެފާހަގަ ެކުރައްވާފައިވާކަމާއި ެއަދި ެހުށަހެޅިފައިވާ ެދަޢުވާ ެ
ޤަޟިއްޔާގެ ެނިން ެ
ރީވެފައިެވާކަމަށްެއެެކޮމިޝަނުންެ،އެެކޮމިޝަންެތަމްސީލުެކުރުމުގެގޮތުންެ
ސާރވިސްެކޮމިޝަނުންެޖަވާބުދާ ެ
އްނާޞިރު ެޝަފީޤްެ 5ެ ،ޑިސެމްބަރުެެ 2011ވަނަެދުވަހުެ
ލަށް ެޙާޟިރުވިެޢަބުދު ެ
ވަޒީފާއާއިބެހޭެޓްރައިބިއުނަ ެ
ދެއްވާފައިވާ ެބަޔާނުގެ ެެ 7ވަނަ ެޞަފްޙާގެ ެެ 2ވަނަ ެޕެރެގްރާފުން ެއެނގެން ެއޮތްއިރުެ ،ހުށަހެޅިފައިވާެ
ލައަށް ެސިވިލް ެސަރވިސް ެކޮމިޝަނުން ެދެއްވާފައިވާ ެޖަވާބާ ެގުޅިގެން ެފައިސަލާެ
މައްސަލައާއިެ ،އެ ެމައްސަ ެ
ށީގެންވާެސަބަބެއްެނެތިކަމަށްެ
ކުރެއްވުމެއްނެތިެ ،މައްސަލަެހުށަހެޅިެފަރާތްެވަޒީފާއިންެވަކިކޮށްފައިވަނީެއެކަ ެ
ލުންެކަނޑައަޅުއްވާފައިވުންެ .
ޓްރައިބިއުނަ ެ
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ޢީެ
ނެ-ތިންވަނަެސަބަބަކީެ،އެގޮތުންެ،ޓްރައިބިއުނަލްގެެނިންމުމަކީެ،މައްސަލައިގެެމައުޟޫ ެ
ޢީ ެގޮތުންެމައްސަލަެއަލުންެކުރިއަށްެ
ވާ ެނިންމުމެއްެކަމަށްެނުވާތީެ ،މައުޟޫ ެ
ލާ ެކުރެވިފައި ެ
ކަންކަމަށްެފައިސަ ެ
ވުންެ .
ގެންދިޔުމުގެެއަމުރެއްެނެރެދެއްވުމަށްެދައުލަތުގެެފަރާތުންެހައިކޯޓުގައިެއެދިފައި ެ
ރެ -ހަތަރުވަނަ ެސަބަބަކީެ ،އެހެންނަމަވެސްެ ،ދައުލަތުން ެހައްލު ެހޯދައިދިނުމަށްެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގައި ެއެދިފައިވާ ެއެދުމަށް ެއެއްވެސް ެގޮތެއް ެކަނޑައެޅުއްވުމެއް ެނެތިެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ހައިކޯޓުގެެނަންބަރުެެ 2012/HC-A/269ޤަޟިއްޔާއިންެބައްލަވާފައިވަނީެ،ވަޒީފާއާއިބެހޭެޓްރައިބިއުނަލްގެެ
މާޙަކީ ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެެ8/2011
ޢީލް ެރި ެ
ނަންބަރު ެެ 81/VTR/2011ނިންމެވުމުގެ ެސަބަބުން ެއިސްމާ ެ
(ދިވެހިރާއްޖޭގެެކަސްޓަމްސްެޤާނޫނު)ެގެެެ 3ވަނަެމާއްދާގެެ(ރ) ެގެެދަށުންެކަސްޓަމްސްއަށްެބަދަލުވެގެންެ
ރުެެ
ދާނެ ެމުވައްޒަފެއްކަން ެނުވަތަ ެނޫންކަމަށްވެފައި ެއަދި ެއިސްވެ ެދެންނެވުނު ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަ ެ
ެ 2012/HC-A/269ޤަޟިއްޔާގައި ެގޮތެއް ެކަނޑައަޅުއްވާފައި ެވަނީވެސް ެޓްރައިބިއުނަލްގެ ެނިންމެވުމުގެެ
ނޫނުގެ ެެ 3ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ރ) ެގެެ
ޢީލް ެރިމާޙަކީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކަސްޓަމްސް ެޤާ ެ
ސަބަބުން ެމިހާރު ެއިސްމާ ެ
ދަށުން ެކަސްޓަމްސްއަށް ެބަދަލުވެގެން ެދާނެ ެމުވައްޒަފެއްގެ ެގޮތުގައި ެބަލަންޖެހޭނެ ެކަމަށް ެކަނޑައަޅުއްވައިެ
ޓްރައިބިއުނަލްގެެނިންމުމަށްެތާއީދުކޮށްކަންެފާހަގަކުރެވެއެވެެ .
ރުެެ
ޙަވާލާދީފައިވާ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަ ެ
ބެ -ފަސްވަނަ ެސަބަބަކީެ ،އެހެންކަމުންެ ެ ،
ެ 2012/HC-A/269ޤަޟިއްޔާގައި ެމައްސަލަ ެރައްދުވާ ެފަރާތެއްގެ ެގޮތުން ެޙާޟިރުވި ެދިވެހި ެސިވިލްެ
ލްެ
ސާރވިސްެކޮމިޝަންގެެފަރާތުންެމައްސަލައިގައިެޖަވާބުދާރީެވެފައިވާކަމަށްެކަނޑައެޅުއްވުމަށްފަހުެ ،ސިވި ެ
ޖަވާބުދާރީެ
ޢީ ެގޮތުން ެ ެ
ސާރވިސް ެކޮމިޝަނުން ެވަޒީފާއާބެހޭ ެޓްރައިބިއުނަލުގައި ެމައްސަލައިގައި ެމައުޟޫ ެ
ޙަވާލާދީފައިވާެ ،މައްސަލައިގެ ެފުރަތަމަ ެއަޑުއެހުމުގައި ެދައުލަތުން ެހުށަހަޅާފައިވާ ެޖަވާބުގައިެ
ވުމުގެގޮތުން ެ ެ
ޢީގޮތުންެ
ބުތަކާއިެ ،ވަޒީފާއިން ެވަކިކުރުމުގައި ެއިޖުރާ ެ
މާޙު ެވަޒީފާއިން ެވަކިކޮށްފައިވާ ެސަބަ ެ
ޢީލް ެރި ެ
އިސްމާ ެ
ލުގެެނިންމުމުގައިެ،
ފުރިހަމަެކޮށްފައިވާެކަންކަންެސާފުކޮށްެބަޔާންެކޮށްފައިވާއިރުެ ،ވަޒީފާއާބެހޭެޓްރައިބިއުނަ ެ
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ޟޫޢާއިެގުޅިގެންެއެއްވެސްެމިންވަރަކަށްެގޮތެއްެކަނޑައެޅުއްވުމެއްެނެތިެނިންމަވާފައިވާެ
މައްސަލައިގެެމައު ެ
ނިންމުމަށް ެތާއީދުކުރައްވާ ެކުރައްވާފައިވާ ެޙުކުމަކީެ ،އިންޞާފުގެ ެހަމަތަކާއި ެޚިލާފަށް ެކޮށްފައިވާެ
ޙުކުމެއްކަމަށްެދައުލަތުންެދެކުމެވެެ ެ.
ތިންެ ،ވަޒީފާއާބެހޭެޓްރައިބިއުނަލްއަށްެ
ޅެ -ހަވަނަ ެސަބަބަކީެ ،އިސްވެ ެދެންނެވުނުެގޮތުގެމަ ެ
ޟޫޢަށް ެފައިސަލާނުކޮށްެ ،ޓްރައިބިއުނަލްގެ ެނިންމުން ެމޯލްޑިވްސްެ
ހުށަހެޅިފައިވާ ެމައްސަލައެއްގެ ެމައު ެ
ކަސްޓަމްސް ެސާރވިސްއިންެތަންފީޒުކުރަން ެވެއްޖެނަމަެ ،އެކަމަކީ ެމޯލްޑިވްސްެކަސްޓަމްސްެސާރވިސްގައިެ
ށްވާތީެ ،މައްސަލައިގައިެ
ޞްލަޙަތު ެގެއްލިގެންދާނެ ެކަމަކަ ެ
މަސައްކަތްކުރާ ެމުވައްޒަފުންގެ ެމެދުގައިވެސް ެމަ ެ
ކޮށް ެގޮތެއްެ
ޞާފުވެރި ެގޮތަކަށްވާނީ ެމައްސަލައިގެ ެމައުޟޫޢީ ެކަންކަމާމެދު ެފައިސަލާ ެ
އެންމެ ެއިން ެ
އިން ެމައްސަލައިގެ ެމައުޟޫޢީ ެކަންކަމާމެދު ެފައިސަލާކޮށް ެގޮތެއްެ
ކަނޑައެޅިގެން ެދިޔުންކަމަށްވާތީެ ،އެފަދަ ެ
ނިންމެވުމަށްޓަކައި ެމައްސަލަ ެއަލުން ެބައްލަވައި ެދިނުމުގެ ެއަމުރަކަށް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރުެ
ނަމަވެސް ެހައިކޯޓުންެ
އި ެވީ ެ
ެ 2012/HC-A/269ޤަޟިއްޔާގައި ެދައުލަތުން ެއެދޭ ެގޮތުގައި ެފާހަގަކޮށްފަ ެ
ވާ ެގޮތުގެ ެމައްޗަށް ެރިޢާޔަތް ެކުރައްވައި ެގޮތެއްެ
މައްސަލަ ެނިންމެވުމުގައި ެދައުލަތުން ެއެދިފައި ެ
އންެކޮށްފައިވާެޙުކުމަކީެ
ކަނޑައަޅުއްވާފައިެނުވާތީެހައިކޯޓުގެެނަންބަރުެެެެ2012/HC-A/269ޤަޟިއްޔާ ި
ށްެދައުލަތުންެފާހަގަކުރަމެވެ.
ކަމަކަ ެ
އިންސާފުވެރިެގޮތެއްގައިެކޮށްފައިވާެޙުކުމެއްެނޫން ެ
އްެެ ެ
ނުެނުކުތާތަ ެ
ފާހަގަކުރެވު ެ
ވާެ
ން ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގައި ެދައްކާފައި ެ
ދެ ެފަރާތު ެ
ން ެ ެ
އާ ެގުޅިގެ ެ
ެ -1މި ެމައްސަލަ ެ
ގެެ
ވާ ެލިޔުންތަކަށާއި ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކު ެ
ގެ ެމަޖިލީހަށް ެހުށަހެޅިފައި ެ
ވާހަކަތަކަށާއިެ ،ޝަރީޢަތު ެ
މައްޗަށްެވިސްނާެބަލާއިރުެ،އަންނަނިވިެކަންތައްތައްެފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެެ .
ސްެ
ހެ -ފުރަތަމަކަމަކީެ ،ހ.ބަރަބޯމާގެެ ،އިސްމާޢިލް ެރިމާޙް ެމޯލްޑިވްސް ެކަސްޓަމް ެ
ޙްެ
ސް ެއޮފިސަރ ެެ 2ގެ ެމަޤާމްގައި ެހުއްޓާ ެއެ ެމަޤާމުން ެއިސްމާޢިލް ެރިމާ ެ
ސަރވިސްގެ ެކަސްޓަމް ެ
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ގެެ
ނަ ެމާއްދާއާ ެޚިލާފަށްކަމަށް ެބުނެެ ،އިސްމާޢިލް ެރިމާޙް ެ
ހޭ ެޤާނޫނުގެ ެެ 21ވަ ެ
ވަކިކޮށްފައިވަނީ ެވަޒީފާއާބެ ެ
ޙްެ
ގެ ެފަރާތުން ެއިންކާރުކުރުމާއެކުެ ،އިސްމާޢިލް ެރިމާ ެ
ތުން ެދައްކާފައިވާ ެވާހަކަތަކާ ެމެދު ެދިވެހި ެދައުލަތު ެ
ފަރާ ެ
ތީއާ ެއަދި ެތަކުރާރުކޮށްެ
އެ ެވަޒީފާއިން ެވަކިކޮށްފައިވަނީ ެވަޒީފާއަށް ެޙާޟިރުވުމުގައި ެފަރުވާކުޑަކޮށްފައިވާ ެ
ތީ ެއެފަދަ ެޙާލަތެއްގައިެެެ
ން ެއިޞްލާޙްކޮށްފައިނުވާ ެ
ނަޞޭހަތްތެރިވެެ ،އިންޒާރުދިނުމުންވެސް ެއެކަންކަ ެ
ސްެ
އިސްމާޢިލް ެރިމާޙް ެމޯލްޑިވްސް ެކަސްޓަމްސް ެސަރވިސަސްގެ ެވަޒީފާގައި ެބެހެއްޓުމަކީ ެމޯލްޑިވް ެ
ދިެެެެ
ކަސްޓަމްސް ެސަރވިސަސްއަށް ެލިބިދާނެ ެބޮޑު ެގެއްލުމެއްގެ ެމައްޗަށް ެރިޢާޔަތްކޮށްކަމަށާއިެ ،އަ ެ
ންެ
ގެ ެޖޫ ެ
ނަ ެއަހަރު ެ
ދު ެެ 2006ވަ ެ
ސް ެކަސްޓަމްސް ެސަރވިސަސްއާއި ެދެމެ ެ
ޙް ެއާއި ެމޯލްޑިވް ެ
އިސްމާޢިލް ެރިމާ ެ
ށްެ
މަހުގެެެ15ވަނަެދުވަހުެސޮއިކޮށްފައިވާެއެއްބަސްވުމާއިެޚިލާފުވުމުގެެސަބަބުންެއެކަންކަންެރަނގަޅުކުރުމަ ެ
ގެެ
އް ެއެގޮތަށް ެބެހެއްޓުމު ެ
ން ެހިފުމަކާނުލައިެ ،އިސްމާޢިލް ެރިމާޙްގެ ެޢަމަލުތަ ެ
ދެވިފައިވާ ެފުރުޞަތުގެ ެބޭނު ެ
ގެެ
ން ެމުވައްޒަފުންނަށް ެފޯރަމުންދިއުމާ ެގުޅިގެން ެކުންފުނީ ެ
ސަބަބުން ެއޭގެ ެނޭދެވޭ ެއަސަރު ެކުންފުނީގެ ެއެހެ ެ
ހޭެ
މަޞްލަޙަތުތައް ެޙިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައިެ ،އިސްމާޢިލް ެރިމާޙް ެވަޒީފާއިން ެވަކިކޮށްފައިވަނީެ ،ވަޒީފާއާ ެބެ ެ
ދުެ
ވާ ެހުށަހެޅުމާއިމެ ެ
ޅާފައި ެ
ޙް ެހުށަހަ ެ
ން ެކަމަށްބުނެެ ،އިސްމާޢިލް ެރިމާ ެ
ވާ ެގޮތުގެމަތި ެ
ޤާނޫނާއި ެއެއްގޮތް ެ
ށް ެދިވެހި ެދައުލަތުގެ ެބަންޑާރަނައިބުގެ ެފަރާތުން ެތަކުރާރުކޮށް ެބުނަމުން ެއައިސްފައިވާކަންެ
އިންކާރުކުރާކަމަ ެ
ފާހަގަކުރެވިފައިެއޮންނަެއޮތުމެވެެ .
އާ ެބެހޭ ެޓްރައިބިއުނަލާއި ެހައިކޯޓުގެެ
ށެ -ދެވަނަ ެކަމަކީެ ،މި ެމައްސަލައާ ެގުޅިގެން ެވަޒީފާ ެ
ރީެ
ށް ެބެލިއިރުެ ،އިސްމާޢިލް ެރިމާޙްގެ ެޙާޟި ެ
ވާ ެލިޔުންތަކުގެ ެމައްޗަ ެ
ށް ެހުށަހެޅިފައި ެ
ޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހަ ެ
ށްެ
ރިޕޯޓާއި ެއިސްމާޢިލް ެރިމާޙްއަށް ެދިވެހި ެސިވިލް ެސަރވިސްގެ ެޤާނޫނާއި ެޤަވާޢިދާއި ެކޯޑް ެއޮފް ެކޮންޑަކްޓަ ެ
އްެ
ށް ެއަންގާ ެލިއުމާއި ެއަދި ެއޭގެ ެފަހުން ެއިސްމާޢިލް ެރިމާޙްގެ ެޢަމަލުތަ ެ
ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ެހިތުމަ ެ
ންެ
އިޞްލާޙްވެފައިނުވާތީެ،އިންޒާރުދީފައިވާކަންެއެނގޭެލިޔުންެހިމެނިފައިވާއިރުެ،އިސްމާޢިލްެރިމާޙްެވަޒީފާއި ެ
ވަކިކުރުމުގެ ެކުރިން ެއިސްމާޢިލް ެރިމާޙްގެ ެޢަމަލުތައް ެއިޞްލާޙް ެކުރުމަށް ެނަސޭހަތްތެރިވެފައިވާކަން ެއެނގޭެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ހުެ
ލިޔުމުގައިވާ ެގޮތުން ެެ 2009ވަނަ ެއަހަރާ ެހަމަޔަށް ެެ 62ދުވަހު ެއޮފީހަށް ެނާންނަކަމާއިެ 23ެ ،ދުވަ ެ
ން ެއެނގެންއޮންނައިރުެ،
ދި ެެ 34ދުވަހު ެސަލާމް ެބުނެފައިވާކަން ެފާހަގަކޮށްފައިވާކަ ެ
ގަޑިޖެހިފައިވާ ެކަމަށާއިެ ،އަ ެ
ށްެ
ށް ެެ 27ދުވަހު ެއޮފީހަ ެ
ެ 15އޮކްޓޯބަރ ެެ 2009އަކުން ެފެށިގެން ެެ 15ޖޫން ެެ 2010ގެ ެނިޔަލަ ެ
ވާެ
ޙާޟިރުނުވާއިރުެ 24ެ ،ދުވަހު ެސަލާމް ެބުނެފައިވާކަމާއި ެެ 15އޮކްޓޯބަރ ެެ 2009ގައި ެދީފައި ެ
ންެ
ނުވާކަ ެ
ށް ެއެކަށީގެންވާ ެހެޔޮ ެބަދަލެއް ެއައިސްފައި ެ
ސް ެއިސްމާޢިލް ެރިމާޙްގެ ެޢަމަލުތަކަ ެ
ނަޞޭޙަތަށްފަހުވެ ެ
ފާހަގަކޮށްފައިވާކަންެއެނގެންއޮވެއެވެެ .
ނެ-ތިންވަނަެކަމަކީ ،މިެމައްސަލައާ ެގުޅިގެންެވަޒީފާއާބެހޭ ެޓްރައިބިއުނަލުންެނިންމާފައިވާެ
ންެ
ވާ ެސަބަބެއް ެއޮވެގެ ެ
ނިންމުމަށް ެބަލާއިރުެ ،އިސްމާޢިލް ެރިމާޙް ެވަޒީފާއިން ެވަކިކުރިކުރުމަކީ ެއެކަށީގެން ެ
ންެ
ވަކިކުރި ެކުރުމެއްކަން ެޘާބިތުކޮށްދިނުމަކީ ެމައްސަލަ ެރައްދުވާ ެފަރާތުގެ ެޒިންމާއެއްކަމަށާއި ެއަދި ެއެކަ ެ
ޘާބިތުކޮށްދިނުމަށްޓަކައިެ ،މައްސަލަ ެރައްދުވާ ެސިވިލް ެސަރވިސް ެކޮމިޝަނުން ެއެއްވެސް ެހެއްކެއް ެއަދިެ
ނު ެނަންބަރު ެެ02/2008
ޤަރީނާއެއްވިޔަސްެ ،ހުށަހަޅާފައިނުވާ ެކަމަށާއިެ ،އަދި ެއެ ެސަބަބަށްޓަކައިެ ،ޤާނޫ ެ
ންެ
ލް ެރިމާޙް ެވަޒީފާއި ެ
ށް ެރިޢާޔަތްކޮށް ެއިސްމާޢި ެ
ގެ ެެ 27ވަނަ ެމާއްދާއަ ެ
(ވަޒީފާއާ ެބެހޭ ެޤާނޫނު) ެ
ށްެ
ނަ ެމާއްދާއާ ެޚިލާފަ ެ
ގެ ެެ 21ވަ ެ
ނު ެނަންބަރު ެ(ެ 02/2008ވަޒީފާއާ ެބެހޭ ެޤާނޫނު) ެ ެ
ވަކިކޮށްފައިވަނީެ ،ޤާނޫ ެ
ންެ
ލި ެވަޒީފާއާ ެބެހޭ ެޓްރައިބިއުނަލްގެ ެމަޖިލިސްގެ ެއިއްތިފާޤުން ެކަނޑައަޅާެ ،ކަ ެ
ކަމަށް ެއެ ެމައްސަލަ ެބެ ެ
ންެ
އި ެމައްސަލަ ެރައްދުވާ ެފަރާތަކަށް ެޤާނޫނީ ެގޮތު ެ
މި ެބާވަތުގެ ެމައްސަލަތަކުގަ ެ
ފާހަގަކުރެވިފައިވާއިރުެ ެ ،
އާެ
ވާންޖެހޭނީ ެދިވެހި ެދައުލަތުގެ ެބަންޑާރަނައިބު ެނުވަތަ ެއޭނާ ެތަމްޘީލުކުރާ ެފަރާތެއްކަމާއިެ ،މި ެމައްސަލަ ެ
ންެ
ތުން ެވަޒީފާއާ ެބެހޭ ެޓްރައިބިއުނަލަށް ެޙާޟިރުވެ ެޖަވާބުދާރީވެ ެވަޒީފާއި ެ
ގުޅިގެން ެބަންޑާރަނައިބުގެ ެފަރާ ެ
ކޭެ
ވަކިކޮށްފައިވަނީެޤާނޫނާެއެއްގޮތްވާެގޮތުގެމަތިންކަންެޘާބިތުކުރުމަށްޓަކައިެ،ކާފީެހެކިކަމަށްެއެެފަރާތުންެދެ ެ
ންެ
ރަސްމީ ެލިޔުންތައް ެހުށަހަޅާފައި ެއޮތުމާއެކުވެސް ެއެކަން ެޘާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ެސިވިލް ެސަރވިސްއި ެ
ށްެ
ހެއްކާއި ެޤަރީނާ ެހުށަހަޅާފައިނުވާ ެކަމަށްބުނެެ ،އެ ެމައްސަލަ ެނިންމާފައިވުމުން ެއެކަންކަމުގެ ެމައްޗަ ެ
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އިެ
ގެ ެފުރުޞަތުފަހިވެފަ ެ
މި ެމައްސަލައާ ެމެދު ެޝަރުޢީ ެގޮތުން ެގޮތެއް ެކަނޑައެޅުމު ެ
ށް ެ ެ
ބަހުސްކޮ ެ
ސްެ
ގެެމައްޗަށް ެރިޢާޔަތްކުރެއްވުމަކާނުލައިެ ،މޯލްޑިވް ެ
އޮތްއޮތުމާއިއެކުވެސް ެޝަރީޢަތަށް ެހުށަހެޅިފައިވާ ެހެކިތަކު ެ
ށްެ
ލް ެރިމާޙް ެވަޒީފާއިން ެވަކިކޮށްފައިވަނީ ެޤާނޫނާ ެޚިލާފަށްކަމަ ެ
ސް ެސަރވިސަސްއިން ެއިސްމާޢި ެ
ކަސްޓަމް ެ
ކަނޑައަޅާފައިވާކަންެފާހަގަކުރެވިފައިެއޮންނަެއޮތުމެވެެ ެ.
ރެ -ހަތަރުވަނަ ެކަމަކީެ ،ވަޒީފާއާ ެބެހޭ ެޓްރައިބިއުނަލްގެ ެނަންބަރު ެެVTR/2011/81
ގެެ
ން ެހައިކޯޓު ެ
ރު ެެ HCA/269/2012ޤަޟިއްޔާއާ ެގުޅިގެ ެ
ރި ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަ ެ
މައްސަލަ ެއިސްތިއުނާފުކު ެ
ންެ
ޙްެވަޒީފާއި ެ
ލްެރިމާ ެ
ށްެބަލާއިރުެއިސްމާޢި ެ
ގެެއެއްވަނަެނަންބަރަ ެ
ންެފާހަގަކުރައްވާފައިވާެނުކުތާތަކު ެ
ފަނޑިޔާރު ެ
އިެ
މާެގުޅިގެން ެނަސޭހަތާ ެ
ށްފައިވަނީ ެއިސްމާޢިލްެރިމާޙް ެއޮފީހަށް ެޙާޟިރުވުމުގައި ެފަރުވާކުޑަކުރަމުންދިއު ެ
ވަކިކޮ ެ
އިންޒާރުދިނުމުންވެސް ެއިޞްލާޙްވެފައިނުވާތީެ ،ސިވިލް ެސަރވިސްގެ ެޤާނޫނުގެ ެެ 217ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ)ެ
ންެ
އަށް ެރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހުެ ،އެ ެޤާނޫނުގެ ެެ 47ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ނ) ެގެ ެެ 3ވަނަ ެނަންބަރުގެ ެދަށުންކަ ެ
އެެ
ގެ ެވަކި ެހިސާބަކުން ެ ެ
އެނގެން ެއޮންނަކަމަށް ެހައިކޯޓުން ެފާހަގަކުރައްވާފައިވާއިރުެ ،މައްސަލައި ެ
އާެ
މައްސަލައިގައި ެޖަވާބުދާރީވުމަށް ެދައުލަތުގެ ެފަރާތުން ެއިސްމާޢިލް ެރިމާޙް ެހުށަހަޅާފައިވާއިރުެ ،މި ެމައްސަލަ ެ
ސްެ
ރަނައިބުގެ ެފަރާތުންވެ ެ
އި ެއަދި ެދިވެހި ެދައުލަތުގެ ެބަންޑާ ެ
ގުޅިގެން ެސިވިލް ެސަރވިސްގެ ެފަރާތުންނާ ެ
ންެ
ލް ެރިމާޙް ެވަޒީފާއި ެ
ވަޒީފާއާބެހޭ ެޓްރައިބިއުނަލަށް ެޙާޟިރުވެ ެޖަވާބުދާރީވެފައިވާކަމާއި ެއިސްމާޢި ެ
ކީެ
އް ެއަޅަންޖެހޭ ެފަރާތަ ެ
ވަކިކޮށްފައިވާ ެސަބަބުތަކުގެ ެމައްޗަށް ެބަލާއިރުެ ،އިސްމާޢިލް ެރިމާޙްއާ ެމެދު ެފިޔަވަޅެ ެ
ސްެ
ލް ެސަރވިސް ެކޮމިޝަން ެކަމުގައިވިޔަސްެ ،ނުވަތަ ެމޯލްޑިވްސް ެކަސްޓަމްސް ެސަރވިސަ ެ
ސިވި ެ
ންެ
ކަމުގައިވިޔަސްެ ،އަދި ެއެ ެމައްސަލައިގައި ެޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ ެފަރާތަކީ ެސިވިލް ެސަރވިސް ެކޮމިޝަ ެ
ޙްެ
ބުގެ ެފަރާތުން ެކަމުގައިވިޔަސް ެއެކަމަކީ ެއިސްމާޢިލް ެރިމާެ
ކަމުގައިވިޔަސް ެނުވަތަ ެދައުލަތުގެ ެބަންޑާރަނައި ެ
ސްެ
ގެ ެސަބަބުން ެނަސޭހަތާއި ެއިންޒާރު ެދިނުމާއެކުވެ ެ
ވަޒީފާއިން ެވަކިކޮށްފައިވަނީ ެވަޒީފާއަށް ެފަރުވާކުޑަކުރުމު ެ
ންެ
ފަރުވާކުޑަކުރާ ެކުރުމަށާއި ެވަޒީފާއަށް ެނުކުތުމުގައި ެއެއްވެސް ެކުރިއެރުމެއް ެލިބިފައިނެތުމުގެ ެސަބަބު ެ
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އިެ
މޯލްޑިވްސް ެކަސްޓަމްސް ެސަރވިސްގެެވަޒީފާއަށް ެބުރޫއަރަމުން ެދިއުމާ ެގުޅިގެންކަންެޘާބިތުކޮށްދިނުމަށްޓަކަ ެ
ށްެ
ވަޒީފާއާ ެބެހޭ ެޓްރައިބިއުނަލް ެއަށާއި ެހައިކޯޓުގެ ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހަށް ެހުށަހެޅިފައިވާ ެސަބަބުތަކަ ެ
އެއްވެސްެބަދަލެއްއަންނަެކަމެއްނޫންކަންެފާހަގަކުރެވިފައިެއޮންނަެއޮތުމެވެެ ެ.
ގެެ
ބެ-ފަސްވަނަެކަމަކީެ ،ޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 8/2011ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކަސްޓަމްސް ެ
ބިެ
ން ެމޯލްޑިވްސް ެކަސްޓަމްސް ެސަރވިސްގެ ެވަޒީފާގައި ެތި ެ
ގެ ެކުރި ެ
ޤާނޫނު)އަށް ެޢަމަލުކުރަން ެފެށުމު ެ
ގެެ
ހި ެސިވިލް ެސަރވިސް ެ
ކީ ެދިވެހި ެސިވިލް ެސަރވިސްގެ ެމުވައްޒަފުންކަމާއި ެދިވެ ެ
އެންމެހައި ެމުވައްޒަފުންނަ ެ
ލްެ
ފާ ެދިނުމާއި ެވަޒީފާއިން ެވަކިކުރުމުގެ ެއެންމެހައި ެބާރުތައް ެލިބިގެންވަނީ ެސިވި ެ
މުވައްޒަފުންނަށް ެވަޒީ ެ
ނަެ
ސަރވިސް ެކޮމިޝަނަށް ެކަމަށް ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 5/2007ސިވިލް ެސަރވިސްގެ ެޤާނޫނު)ގެ ެެ 37ވަ ެ
ގެ ެޤާނޫނު)ގެ ެެ3
މާއްދާގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާއިރުެ ،ޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 8/2011ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކަސްޓަމްސް ެ
އިެ
ން ެމޯލްޑިވްސް ެކަސްޓަމްސް ެސަރވިސަސްގެ ެމުވައްޒަފުންގެ ެގޮތުގަ ެ
ދާގެ ެ(ރ)ގެ ެދަށު ެ
ވަނަ ެމާއް ެ
ންެ
ނީ ެމީލާދީ ެގޮތުން ެެ 2011ވަނަ ެއަހަރުގެ ެމެއި ެމަހުގެ ެެ 11ވަނަ ެދުވަހު ެ
ބަދަލުވެގެންދާ ެ
ނީެ
ގެެވަޒީފާއިންެވަކިކޮށްފައިވަ ެ
ސްެސަރވިސް ެ
ސްެކަސްޓަމް ެ
ޙްެމޯލްޑިވް ެ
ފެށިގެންކަމަށްވާއިރުެ ،އިސްމާޢިލް ެރިމާ ެ
ޙްެ
ނަ ެދުވަހުކަން ެއެނގެންއޮތުމުން ެއިސްމާޢިލް ެރިމާ ެ
ެ 2011ވަނަ ެއަހަރުގެ ެއޭޕްރީލް ެމަހުގެ ެެ 21ވަ ެ
ލްެ
ވަޒީފާއިންެވަކިކުރިއިރުެއިސްމާޢިލްެރިމާޙްއަކީެދިވެހިެސިވިލްެސަރވިސްގެެމުވައްޒަފެއްކަމާއިެއަދިެސިވި ެ
ނު ެނަންބަރު ެެ5/2007
ސަރވިސްގެ ެމުވައްޒަފުންނަށް ެވަޒީފާ ެދިނުމާއި ެވަޒީފާއިން ެވަކިކުރުމަކީ ެޤާނޫ ެ
ލްެ
ން ެސިވި ެ
ގެ ެެ 37ވަނަ ެމާއްދާގައި ެކަނޑައެޅި ެބަޔާންވެފައިވާ ެފަދައި ެ
ގެ ެޤާނޫނު) ެ
ލް ެސަރވިސް ެ
(ސިވި ެ
ސްެ
ވީ ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެގޮތުން ެބެލެވޭނެ ެއެއްވެ ެ
ސަރވިސް ެކޮމިޝަނަށް ެލިބިގެންވާ ެޙައްޤެއްކަމަށް ެމެނު ެ
ހަމައެއްނެތްކަންެއެނގެންެއޮންނަެއޮތުމެވެެ ެ.
ސްެ
ޅެ -ހަވަނަ ެކަމަކީެ ،ހ.ބަރަބޯމާގޭ ެއިސްމާޢިލް ެރިމާޙް ެމޯލްޑިވްސް ެކަސްޓަމް ެ
އިެ
ށް ެނުކުތުމުގަ ެ
ގެ ެމަސްއޫލިއްޔަތު ެއަދާކުރުމާއި ެވަޒީފާއަ ެ
ނީ ެވަޒީފާ ެ
ން ެވަކިކޮށްފައިވަ ެ
ސަރވިސްގެ ެވަޒީފާއި ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ސްެ
ގެ ެސަބަބުން ެމޯލްޑިވް ެ
ފަރުވާކުޑަކޮށް ެއިޙުމާލުވުމާ ެގުޅިގެން ެނަސޭހަތާއި ެއިންޒާރުދީވެސް ެއިޞްލާޙްނުވުމު ެ
ނެެ
ވޭ ެއަސަރުކޮށްފާ ެ
ގެ ެނޭދެ ެ
ގެ ެމަޞްލަހަތަށް ެބުރޫއަރާ ެމުވައްޒަފުންނަށް ެއެކަމު ެ
ސް ެސަރވިސް ެ
ކަސްޓަމް ެ
އާެ
ން ެނިންމި ެނިންމުމެއްގެ ެމައްޗަށްކަން ެމި ެމައްސަލަ ެ
ކަމަށްފެނިގެން ެމޯލްޑިވްސް ެކަސްޓަމްސް ެސަރވިސްއި ެ
ށްެ
ގުޅިގެން ެވަޒީފާއާ ެބެހޭ ެޓްރައިބިއުނަލަށް ެހުށަހެޅިފައިވާ ެލިޔުންތަކުންނާއި ެހައިކޯޓުގެ ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހަ ެ
ށްެ
ގެ ެއެޕްރައިޒަލް ެފޯރމަ ެ
ލް ެރިމާޙް ެ
ށް ެއެނގެންއޮންނާތީެ ،އިސްމާޢި ެ
ހުށަހެޅިފައިވާ ެލިޔުންތަކުންވެސް ެރަނގަޅަ ެ
ން ެއެކަންކަމުގެ ެމައްޗަށް ެނުބަލާ ެއިސްމާޢިލް ެރިމާޙްއަށް ެމާކްސްދީފައިވުމާއި ެއަދިެ
މާކްސް ެދީފައިވާ ެފަރާތަކު ެ
ލްެ
ޤަވާޢިދާ ެޚިލާފަށް ެއިސްމާޢިލް ެރިމާޙްއަށް ެޙައްޤުނުވާ ެޕްރޮމޯޝަނެއް ެދީފައި ެއޮންނައޮތުމަކީ ެއިސްމާޢި ެ
ންެ
ށް ެއިޙްމާލުވެފައިވާކަ ެ
ށް ެނުކުތުމުގައި ެފަރުވާކުޑަކޮ ެ
ގެ ެވަޒީފާއަ ެ
ރިމާޙް ެމޯލްޑިވްސް ެކަސްޓަމްސް ެސަރވިސް ެ
ދިެ
ދަ ެޙުއްޖަތެއް ެކަމަށް ެޝަރުޢީ ެއަ ެ
ކަނޑައެޅިގެން ެއެނގެން ެއޮންނައޮތުން ެޤާނޫނީ ެގޮތުން ެނަފީކުރެވިދާފަ ެ
ގެެ
ވާ ެވަޒީފާ ެ
ލް ެރިމާޙްއާ ެޙަވާލުވެފައި ެ
ނެ ެހަމައެއްނެތްކަމަށްޓަކައިެ ،އިސްމާޢި ެ
ސް ެބެލެވޭ ެ
ޤާނޫނީ ެގޮތުންވިޔަ ެ
ށްެ
އި ެވަޒީފާއަށް ެނުކުތުމުގައި ެއިޙުމާލުވެފައި ެއޮންނައޮތުމުގެ ެމައްޗަށް ެބިނާކޮ ެ
މަސްއޫލިއްޔަތު ެއަދާކުރުމާ ެ
ސްެ
ހަމަޖެހި ެޢަމަލުކުރަމުންދާ ެއުޞޫލާ ެއެއްގޮތްވާ ެގޮތުގެމަތިން ެނަސޭހަތާއި ެއިންޒާރު ެދިނުމަށްފަހުވެ ެ
ހިެ
ރަނގަޅުވެފައިނުވާތީެ ،ސިވިލް ެސަރވިސްގެ ެޤަވާޢިދުގެ ެެ 217ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ)އަށް ެރިޢާޔަތްކޮށް ެދިވެ ެ
ންެ
ގެ ެދަށުން ެމީލާދީ ެގޮތު ެ
ގެ ެެ 3ވަނަ ެނަންބަރު ެ
ސިވިލް ެސަރވިސްގެ ެޤާނޫނުގެ ެެ 47ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ނ) ެ
ލް ެސަރވިސްެ
ނަ ެދުވަހު ެއިސްމާޢިލް ެރިމާޙް ެސިވި ެ
ގެ ެެ 21ވަ ެ
ނަ ެއަހަރުގެ ެއޭޕްރީލް ެމަހު ެ
ެ 2011ވަ ެ
ދަެ
ކޮމިޝަނުގެ ެވަޒީފާއިން ެވަކިކުރިކުރުން ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކާ ެޚިލާފަށް ެކަމަށް ެބަލަންޖެހޭ ެފަ ެ
އަސާސެއް ެނެތަތީ ެމި ެމައްސަލައާ ެގުޅިގެން ެވަޒީފާއާ ެބެހޭ ެޓްރައިބިއުނަލްގެ ެނަންބަރު ެެ81/VTR/2011
ގެެ
ދި ެއެ ެނިންމުން ެއިސްތިއުނާފުކުރި ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެެ 2012/HC-A/269ޤަޟިއްޔާ ެ
ނިންމުމާއި ެއަ ެ
ދެެ
ކާ ެއެއްގޮތްނުވާތީެ ،އެ ެ ެ
ދި ެޤާނޫނީ ެހަމަތަ ެ
ވާ ެޙުކުމް ެޝަރުޢީ ެއަ ެ
ށް ެކުރައްވާފައި ެ
އެ ެނިންމުމަށް ެތާއީދުކޮ ެ
ގެެ
ދެ ެނިންމުންކަމަށް ެމި ެމައްސަލަ ެބެލި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓު ެ
ނިންމުމަކީވެސް ެބާޠިލް ެ ެ
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ގެެ
ފަނޑިޔާރުންނަށް ެއިއްތިފާޤުވެވިފައިވާތީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެފަނޑިޔާރުން ެދެކެނީ ެހައިކޯޓު ެ
ނަންބަރުެެ2012/HC-A/269ޤަޟިއްޔާގައިެކުރައްވާފައިވާެެޙުކުމަށްެބަދަލުެގެންނަންޖެހޭނެކަމަށެވެެ .
މްެ :
ޙުކު ެ
ދެންފަހެެ،އިސްވެދިޔަެބަޔާންތަކާއިެފާހަގަކުރެވިފައިވާެނުކުތާތަކާއިެޝަރުޢީެއަދިެޤާނޫނީެ
ޙް ެމޯލްޑިވްސް ެކަސްޓަމްސްެ
ހަމަތަކުގެ ެމައްޗަށް ެވިސްނާ ެބަލާއިރުެ ،ހ.ބަރަބޯމާގެެ ،އިސްމާޢީލް ެރިމާ ެ
ސަރވިސްގެ ެވަޒީފާއިން ެވަކިކޮށްފައިވަނީ ެވަޒީފާގެ ެމަސްއޫލިއްޔަތު ެއަދާކުރުމުގަ ެއާއި ެވަޒީފާއަށްެ
ނުކުތުމުގައި ެފަރުވާކުޑަކޮށް ެއިޙްމާލްވުމާ ެގުޅިގެން ެއެފަދަ ެމުވައްޒަފަކު ެއިޞްލާޙްކުރުމަށްޓަކައި ެއިދާރީެ
ގޮތުން ެއަޅަންޖެހޭ ެފިޔަވަޅުތައް ެކަމުގައިވާ ެނަޞޭހަތާއި ެއިންޒާރުދީ ެހެދުމުންވެސް ެއިޞްލާޙްނުވެ ެހުރުމުގެެ
ސަބަބުންެމޯލްޑިވްސްެކަސްޓަމްސްެސަރވިސްގެެމުވައްޒަފުންނަށްެއެކަމުގެެނޭދެވޭެއަސަރުފޯރާެއެެއިދާރާގެެ
ޑިސިޕްލިންެގެއްލިެމަޞްލަޙަތަށްެބުރޫއަރާނެެކަމަށްެމޯލްޑިވްސްެކަސްޓަމްސްެސަރވިސަސްއަށްެފެނިގެންެ
ތަނުގެ ެމަޞްލަޙަތު ެނެގެހެއްޓުމަށްޓަކައި ެއަޅާފައިވާ ެފިޔަވަޅެއްކަން ެއެނގެން ެއޮތުމާއެކުެ ،އެކަންކަމުގެެ
މައްޗަށް ެބެލުމެއްނެތި ެއިސްމާޢީލް ެރިމާޙްގެ ެއެޕްރައިޒަލް ެފޯރމަށް ެމާރކްސް ެލިބިފައި ެއޮންނައޮތުމަކީެ
އިސްމާޢީލް ެރިމާޙް ެމޯލްޑިވްސް ެކަސްޓަމަސް ެސަރވިސަސްގެ ެވަޒީފާއަށް ެނުކުތުމުގައި ެވަޒީފާގެެ
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ހައިކޯޓުގެެނަންބަރުެެ 2012/HC-A/269ޤަޟިއްޔާގައިެކޮށްފައިވާެޙުކުމްެޝަރުޢީެއަދިެޤާނޫނީެހަމަ ެ
އެއްގޮތްނުވާތީ ެއެ ެދެ ެނިންމުމަކީވެސް ެބާޠިލް ެދެ ެނިންމުންކަމަށް ެކަނޑައަޅައި ެމި ެމައްސަލަ ެބެލިެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުގެެފަނޑިޔާރުންގެެއިއްތިފާޤުންެޙުކުމްކޮށްފީމެވެެ ެ.
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