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ޞާ ެ
ޝަރީޢަތްެނިމުނުގޮތުގެެޚުލާ ެ
 ޤަޟިއްޔާެނަންބަރު2013/SC-A/08ެ:
ޑް
 ދަޢުވާކުރާެފަރާތްެ:މޯލްޑިވްސްެއެއަރޕޯޓްސްެކޮމްޕެނީެލިމިޓެ ެ
ވާލިބޭެފަރާތްެ:އިސްމާޢީލްެނާފިޢުެ،ރޯޒްލީންެެ/ދެ.ކުޑަހުވަދޫެ
 ދަޢު ެ
 މައްސަލައިގެެބާވަތްެ:ވަޒީފާއާބެހޭ
ން
 މައްސަލަެއައިގޮތްެ:އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެެހުއްދައަށްެއެދިެހުށަހަޅާެފޯމު ެ
 ހުށަހެޅުނުެތާރީޚްެ10ެ:ފެބްރުވަރީެ2013
 ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނުެތާރީޚްެ03ެ:މާރިޗުެ2013
 ނިމުނުެތާރީޚްެ15ެ:މޭެެ 2017
 މައްސަލަެނިންމިެގަޑި14:39 :
 މައްސަލަ ެބެލި ެފަނޑިޔާރުންގެ ެމަޖިލިސްެ :އުއްތަމަ ެފަނޑިޔާރު ެޢަބްދުﷲ ެސަޢީދުެ ،ފަނޑިޔާރުެ
ދީ
ދުﷲެ،ފަނޑިޔާރުެޑރެ.އަޙްމަދުެޢަބްދުﷲެދީ ެ
އާދަމްެމުޙައްމަދުެޢަބް ެ

ެ

ެ
ޔާ ެ
ފުކުރެވުނުެޤަޟިއް ެ
އިސްތިއުނާ ެ
ެ

 ނަންބަރު2010/HC-A/223ެ:
 ނިންމެވިެކޯޓުެ:ދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓު
 ހުށަހެޅުނުެތާރީޚްެ24ެ:އޮކްޓޯބަރެ2010
 ނިމުނުެތާރީޚްެ24ެ:ސެޕްޓެމްބަރެ2012
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އްެެެ ެ
ނުެނުކުތާތަ ެ
ގަެކުރެވު ެ
ފާހަ ެ
ެ -1މިއީެ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓުގެެނަންބަރު ެ 2010/HC-A/223ޤަޟިއްޔާގެެޙުކުމްެ
ވާ ގޮތަށްކަމަށް ެބުނެެ ،އެެޤަޟިއްޔާެއިލްތިމާސްކޮށްދިނުންެ
ބިނާވެފައިވަނީެޝަރީޢަތާެނުވަތަެޤާނޫނާެޚިލާފު ެ
އެދިެމޯލްޑިވްސްެއެއަރޕޯޓްސްެކޮމްޕެނީެލިމިޓެޑުގެެފަރާތުންެދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓަށްެހުށަހެޅުމުންެ
ބުނީެ ،ދެ .ކުޑަހުވަދޫ ެެ /ރޯޒްލީންެ ،އިސްމާޢީލްެ
ބެލެވިފައިވާ ެޤަޟިއްޔާއެކެވެެ .މި ެޤަޟިއްޔާގައި ެދަޢުވާ ެލި ެ
ނާފިޢުއަށެވެެ .
ެ -2ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެ 2010/HC-A/223ޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީޢަތްެ
ނިމުނު ެގޮތުގެ ެރިޕޯޓަށް ެބެލިއިރުެ ،އެ ެޤަޟިއްޔާއަކީ ެވަޒީފާއާބެހޭ ެޓްރައިބިއުނަލްގެ ެނަންބަރުެ
ނީ ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެއުޞޫލުތަކާެ
ެ 89/VTR/2009މައްސަލަ ެއެ ެޓްރައިބިއުނަލްއިން ެނިންމާފައިވަ ެ
ޚިލާފަށްކަމަށް ެބުނެ ެއެ ެމައްސަލަ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގައި ެއިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ެދެ .ކުޑަހުވަދޫ ެެ/
ރޯޒްލީންެ،އިސްމާޢީލްެނާފިޢުގެެފަރާތުންެހުށަހެޅުމުންެބެލެވިފައިވާެޤަޟިއްޔާއެކެވެެ ެެ.
ދަށުންެ،
ެ -3ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2010/HC-A/223ޤަޟިއްޔާގެ ެ ެ
އިސްތިއުނާފުކުރެވުނުެވަޒީފާއާބެހޭެޓްރައިބިއުނަލްގެ ެނަންބަރުެެ 89/VTR/2009މައްސަލަ ެނިމުނު ެގޮތުގެެ
ރިޕޯޓަށް ެބެލިއިރު ،އެ ެމައްސަލައަކީެ ،އެ ެމައްސަލަ ެހުށަހެޅި ެފަރާތްކަމުގައިވާެދެ .ކުޑަހުވަދޫ ެެ/ރޯޒްލީންެ،
އިސްމާޢީލް ެނާފިޢު ެވަޒީފާއިން ެވަކިކޮށްފައިވަނީ ެމޯލްޑިވްސް ެއެއަރޕޯޓްސް ެކޮމްޕެނީ ެލިމިޓެޑުގެެ
މުވައްޒަފުންގެެމުސާރައިގެެއޮނިގަނޑަށްެގެނެވުނުެބަދަލާެގުޅިގެންެއެކަމާެއިޙްތިޖާޖުކުރުމުގެެގޮތުންެެ732
މުވައްޒަފުން ެސޮއިކޮށް ެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ެޕެޓިޝަނެއް ެހުށަހެޅުމުގައި ެއިސްކޮށް ެޙަރަކާތްތެރިވުމުންެ
ވަސްެވަންދެންެމަސައްކަތެއްެޙަވާލުނުކޮށްެބެހެއްޓުމަށްފަހުެ،އެއްވެސްެއިޞްލާޙީެފިޔަވަޅެއްެ
ެ 02މަސްެދު ެ
ލިގޮތަކަށް ެކަމުންެ ،އެ ެމައްސަލަ ެބަލައި ެކުރިން ެހުރި ެވަޒީފާއަށް ެރުޖޫޢަވާންެ
އެޅުމެއްނެތިެ ،ކުއް ެ
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ބޭނުންވާކަމަށް ެބުނެެ ،މޯލްޑިވްސް ެއެއަރޕޯޓްސް ެކޮމްޕެނީ ެލިމިޓެޑަށް ެރައްދުވާގޮތަށް ެެ 12ސެޕްޓެމްބަރެ
އިެ
ޒީފާއާބެހޭެޓްރައިބިއުނަލްއިންެބަލަ ެ
ެ 2009ގައިެއިސްމާޢީލްެނާފިޢުގެެފަރާތުންެމައްސަލަެހުށަހެޅުމުންެވަ ެ
ނިންމާފައިވާެމައްސަލައެއްކަމާއިެ ެ،
ވަޒީފާއާބެހޭ ެޓްރައިބިއުނަލްއިން ެއެ ެމައްސަލަ ެނިންމާފައިވަނީ ެމައްސަލަ ެހުށަހެޅި ެފަރާތްެ
މަނާ ެކުރުމެއްނެތި ެކުއްލިގޮތަކަށްކަމަށްެ
ވަޒީފާއިން ެވަކިކޮށްފައިވަނީ ެނަޞޭޙަތެއްެ ،އިންޒާރެއްެ ،އަދި ެޖޫރި ެ
ބުނެފައިވީެނަމަވެސްެ ،ޤާނޫނުެނަންބަރުެ(ެ 2/2008ވަޒީފާއާބެހޭ ެޤާނޫނު)ެގެެެ 19ވަނަ ެމާއްދާގައިެބުނާެ
ފަދައިން ެެ 15ޖުލައި ެެ 2009ގައި ެމައްސަލަ ެހުށަހަޅާ ެފަރާތާއި ެކުންފުނީގެ ެމެނޭޖިންގ ެޑިރެކްޓަރއާއެކުެ
ބޭއްވުނު ެބައްދަލުވުމުގައި ެއިސްމާޢީލް ެނާފިޢުއަށް ެނަޞޭޙަތެއް ެދެވިފައިވާކަން ެސާބިތުވާތީެ ،މައްސަލަެ
ހުށަހެޅިެފަރާތްެވަޒީފާއިންެވަކިކުރެވިފައިވަނީ ެޤާނޫނުެނަންބަރުެ(ެ 2/2008ވަޒީފާއާބެހޭެޤާނޫނު)ެގެެެ21
ވަނަ ެމާއްދާއާ ެޚިލާފުނުވާގޮތަށްކަމަށް ެމައްސަލަ ެބެލި ެމަޖިލީހުގެ ެއަޣުލަބިއްޔަތުން ެކަނޑައަޅައި ެމައްސަލަެ
ހުށަހެޅި ެފަރާތްކަމުގައިވާ ެއިސްމާޢީލް ެނާފިޢު ެއެދިފައިވާގޮތަށް ެކުރިން ެހުރި ެވަޒީފާ ެއަނބުރާ ެހަމަޖައްސައިެ
ނުމަށްެމައްސަލަެރައްދުވާެފަރާތްކަމުގައިވާެމޯލްޑިވްސްެއެއަރޕޯޓްސްެކޮމްޕެނީެލިމިޓެޑަށްެއަންގާނެތަނެއްެ
ދި ެ
ނެތްކަމަށްެކަނޑައަޅައިގެންކަމާއިެ ެ،
މި ެކަންކަން ެއިސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނު ެވަޒީފާއާބެހޭ ެޓްރައިބިއުނަލްގެ ެނަންބަރުެ
ެ89/VTR/2009މައްސަލަެނިމުނުެގޮތުގެެރިޕޯޓުެބެލުމުންެއެނގެއެވެެ ެ.
ެ .4ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުން ެއެ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2010/HC-A/223ޤަޟިއްޔާެ
ނިންމާފައިވަނީެ ،
ވަޒީފާއާބެހޭ ެޓްރައިބިއުނަލްގެ ެނަންބަރު ެެ 89/VTR/2009މައްސަލައިގައި ެއެެ
އިންެނިންމާފައިވާެނިންމުމަކީެޤާނޫނީެއުޞޫލުތަކާެޚިލާފަށްެނިންމާފައިވާެނިންމުމެއްކަމަށްެއެެ
ޓްރައިބިއުނަލް ެ
މައްސަލަ ެބެލުމުގައި ެބައިވެރިވި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެފަނޑިޔާރުންނަށް ެއިއްތިފާޤު ެވެވުނުހިނދުެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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އިންެ
ވަޒީފާއާބެހޭ ެޓްރައިބިއުނަލްގެ ެނަންބަރު ެެ 89/VTR/2009މައްސަލައިގައި ެއެ ެޓްރައިބިއުނަލް ެ
ނިންމާފައިވާ ެނިންމުން ެބާޠިލްކޮށް ެމޯލްޑިވްސް ެއެއަރޕޯޓްސް ެކޮމްޕެނީ ެލިމިޓެޑުގައިެ ،އިސްމާޢީލް ެނާފިޢުެ
އަދާކުރަމުންދިޔަެފެންވަރުގެެވަޒީފާއެއްެެ 24ސެޕްޓެމްބަރެެ 2012އިންެފެށިގެންެ(ެ 15ފަނަރަ)ެދުވަހުގެެ
ޢީލް ެނާފިޢުއަކީެ ،އެއްވެސް ެޙާލެއްގައި ެމޯލްޑިވްސްެ
ތެރޭގައި ެއިސްމާޢީލް ެނާފިޢުއަށް ެދިނުމަށާއިެ ،އިސްމާ ެ
އެއަރޕޯޓްސްެކޮމްޕެނީެލިމިޓެޑުގެެވަޒީފާއިންެވަކިވެފައިވާެމީހެއްކަމަށްެނުބެލުމަށާއިެެ 11އޮގަސްޓްެެ2009
ދުވަހުންެފެށިގެންެއިސްމާޢީލްެނާފިޢުއަށްެލިބެންވާެމުސާރަ ެއާއިެޢިނާޔަތްތައްެެ 24ސެޕްޓެމްބަރެެ2012
އިން ެފެށިގެން ެ(ެ 30ތިރީސް) ެދުވަހުގެ ެތެރޭގައި ެއިސްމާޢީލް ެނާފިޢުއަށް ެލިބިދިނުމަށް ެމޯލްޑިވްސްެ
އެއަރޕޯޓްސްެކޮމްޕެނީެލިމިޓެޑަށްެއަންގައިެ ،އެެމައްސަލަެބެލުމުގައިެބައިވެރިވިެދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓުގެެ
ފަނޑިޔާރުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެއިއްތިފާޤުން ެޙުކުމް ެކޮށްގެންކަން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރުެ
ެ2010/HC-A/223ޤަޟިއްޔާގެެޝަރީޢަތްެނިމުނުެގޮތުގެެރިޕޯޓަށްެބެލުމުންެއެނގެއެވެެ ެ.
.5

ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2010/HC-A/223ޤަޟިއްޔާގައި ެއެެ

ރީޢަތާެނުވަތަެޤާނޫނާެޚިލާފުވާެގޮތަށްކަމަށްެބުނެެ،މޯލްޑިވްސްެ
ކޯޓުންެކޮށްފައިވާެޙުކުމްެބިނާވެފައިވަނީެޝަ ެ
އެއަރޕޯޓްސްެކޮމްޕެނީެލިމިޓެޑުގެެފަރާތުންެދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުގެެމިެޤަޟިއްޔާއަށްެމައިގަނޑުެ
(ެ03ތިން)ެސަބަބެއްެހުށަހަޅައިެއެކަންކަމާެބެހޭގޮތުންެވާހަކަެދައްކާފައިވެއެވެެ.އޭގެތެރެއިން:


ފުރަތަމަ ެސަބަބަކީެ ،މޯލްޑިވްސް ެއެއަރޕޯޓްސް ެކޮމްޕެނީ ެލިމިޓެޑުގައިެ

އިވާ ެސަބަބުތަކަކީެއޭގެެޒާތުގައިެޤާނޫނުެ
އިސްމާޢީލްެނާފިޢު ،އަދާކުރަމުންެގެންދިޔަެވަޒީފާއިންެވަކިކުރެވިފަ ެ
ނަންބަރުެ(ެ 2/2008ވަޒީފާއާބެހޭެޤާނޫނު)ެގެެެ 23ވަނަެމާއްދާގެެ(ށ)ެގެެދަށުންެނޯޓިސްެދިނުމެއްނެތިެ
ވަޒީފާއިން ެވަކިކުރެވިދާނެ ެޙާލަތްތަކެއްކަން ެސާބިތު ެކުރެވޭވަރުގެ ެހުއްޖަތެއް ެމޯލްޑިވްސް ެއެއަރޕޯޓްސްެ
އިވަނީ ެކުންފުނީގެ ެފަރާތުންެ
ކޮމްޕެނީ ެލިމިޓެޑުގެ ެފަރާތުން ެހުށަހަޅާފައި ެނުވާކަމަށް ެހައިކޯޓުން ެނިންމާފަ ެ
ހުށަހަޅާފައިވާ ެހެކިތައް ެވަޒަންކުރުމުގައިެ ،މަދަނީ ެމައްސަލަތަކުގައި ެހުށަހެޅޭ ެހެއްކާއި ެޤަރީނާެ
ލަތަކުގައިެ
ޑު ެ"ބެލެންސް ެއޮފް ެޕްރޮބެބިލިޓީ" ެއަށް ެނުބަލައިެ ،ޖިނާއީ ެމައްސަ ެ
މިންގަނ ެ
ވަޒަންކުރަންޖެހޭ ެ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ބަލަންޖެހޭ ެމިންގަނޑު ެ"ބިޔޯންޑް ެއަ ެރީޒަނަބަލް ެޑައުޓް" އަށް ެބަލާގެންކަމުންެ ،ޢަދުލުވެރި ެނިންމުމަކަށްެ
ވާޞިލުވެވިފައިނުވާެކަމަށްބުނެެހުށަހެޅިފައިވާެސަބަބެވެ.


ދެވަނަ ެސަބަބަކީެ ،އިސްމާޢީލް ެނާފިޢު ެރީތި ެއަޚްލާޤީ ެމިންގަނޑުން ެބޭރުންެ

ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ެބުނެ ެެ 15ޖުލައި ެެ 2009ގައި ެކުންފުނީގެ ެމެނޭޖްމަންޓުން ެއިސްމާޢީލް ެނާފިޢު ެއާެ
މުގެ ެތަފްޞީލް ެއެ ެބައްދަލުވުމުގައި ެދެވިފައިވާކަމަށްެ
ބައްދަލުކޮށް ެނަޞޭޙަތް ެދެވިފައިވާކަމާއި ެއަދި ެމިކަ ެ
ޢީލް ެނާފިޢު ެއިންކާރު ެކުރާ ެކަމަށާއި ،އަދި ެއިސްމާޢީލް ެނާފިޢު ެބައްދަލުވުމުގެ ެޔައުމިއްޔާގައިެ
އިސްމާ ެ
ކަމަށާއި ،އަދި ެމި ެޔައުމިއްޔާއަށް ެބެލުމުންެ ،އިސްމާޢީލް ެނާފިޢުއަށް ެނަޞޭޙަތްެ
ސޮއިކޮށްފައި ެނުވާ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުންެ
ދެވިފައިވަނީ ެއޭނާގެ ެއަޚްލާޤު ެދަށްވުމުގެ ެސަބަބުން ެކަމެއް ެއެނގެން ެނެތްކަމަށް ެ ެ
ނިންމާފައިވާއިރުެ 15ެ ،ޖުލައި ެެ 2009ގައި ެބޭއްވުނު ެބައްދަލުވުމަކީ ެހެކިން ެތިބެގެން ެބޭއްވުނުެ
ބައްދަލުވުމެއް ެކަމާއިެ ،ކުންފުނީގެ ެމެނޭޖްމަންޓުން ެބާއްވާ ެބައްދަލުވުމެއްގައި ެއިސްމާޢީލް ެނާފިޢު ެސޮއިެ
ކަމާއި ެވަޒީފާއާބެހޭ ެޓްރައިބިއުނަލްއަށް ެމިކަމާެ
ނުކުރުމުން ެޔައުމިއްޔާގެ ެޞައްޙަކަން ެގެއްލިގެން ެނުދާނެ ެ
ބެހޭގޮތުން ެހުށަހެޅުނު ެހެކިތައް ެވަޒަންކުރުމުގައި ެޤާނޫނީ ެ"ސްޓޭންޑަރޑް ެއޮފް ެޕްރޫފް" ެއަށް ެނުވަތަެ
މިންގަނޑުތަކަށްެބެލިފައިނުވާކަމަށްެބުނެެހުށަހަޅާފައިވާެސަބަބެވެެ.


ތިންވަނަ ެސަބަބަކީެ ،ދަޢުވާ ެރައްދުވާ ެފަރާތް ެވަޒީފާއިން ެވަކިކުރެވިފައިވަނީެ

އެކަށީގެންވާެސަބަބެއްެނެތިކަމަށާއި ،މިގޮތުންެޤާނޫނުެނަންބަރުެ(ެ 02/2008ވަޒީފާއާބެހޭެޤާނޫނު)ެގެެެ23
ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެގެ ެދަށުން ެނޯޓިސް ެދިނުމެއްނެތި ެވަޒީފާއިން ެވަކިކުރެވިދާނެ ެޙާލަތްތަކެއްކަންެ
ޅިފައިވީ ެނަމަވެސް ެހުށަހެޅުނު ެހެކިތައް ެވަޒަންކުރުމުގައިެ
ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ެއެކަށީގެންވާ ެހެކި ެހުށަހެ ެ
ވާތީ،
ގެންގުޅެންޖެހޭ ެމިންގަނޑު ެއޮޅުވާލެވިފައި ެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެޙުކުމަކީ ެއިންޞާފުންެ

ވެފައިވާެނިންމުމެއްކަމަށްެބުނެެހުށަހަޅާފައިވާެސަބަބެވެެ.
އެއްކިބާ ެ
.6

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2010/HC-A/223ޤަޟިއްޔާގައިެ

ކޮށްފައިވާ ެޙުކުމް ެބިނާވެފައިވަނީ ެޝަރީޢަތާ ެނުވަތަ ެޤާނޫނާ ެޚިލާފުވާ ެގޮތަށްކަމަށް ެބުނެެ ،މޯލްޑިވްސްެ
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އެއަރޕޯޓްސް ެކޮމްޕެނީ ެލިމިޓެޑުގެ ެފަރާތުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެމި ެޤަޟިއްޔާގައިެ
ޗަށާއިެ ،މި ެމައްސަލައާ ެގުޅިގެން ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގައި ެދެފަރާތުންެ
ހުށަހަޅާފައިވާ ެސަބަބުތަކުގެ ެމައް ެ
ދައްކާފައިވާެވާހަކަތަކުގެ ެމައްޗަށާއިެ ،މިެމައްސަލައާ ެގުޅިގެން ެޝަރީޢަތަށްެހުށަހެޅިފައިވާ ެމިެމައްސަލައާެ
ގުޅޭ ެއެންމެހައި ެލިޔެކިޔުންތަކުގެ ެމައްޗަށާއިެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ2010/HC-A/223
ޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީޢަތް ެނިމުނު ެގޮތުގެ ެރިޕޯޓުގެ ެމައްޗަށާއިެ ،ވަޒީފާއާބެހޭ ެޓްރައިބިއުނަލްގެ ެނަންބަރުެ
ެ 89/VTR/2009މައްސަލަ ެނިމުނު ެގޮތުގެ ެރިޕޯޓުގެ ެމައްޗަށްެ ،ޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެނަޒަރަކުންެ
ބެލިއިރުެ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓަށްެއަންނަނިވިެކަންތައްތައްެފާހަގަކުރެވިފައިެވެއެވެ.
(ހ)ެފުރަތަމަެކަމަކީެ،އިސްމާޢީލްެނާފިޢުެމޯލްޑިވްސްެއެއަރޕޯޓްސްެކޮމްޕެނީެލިމިޓެޑުގެެ
އެސިސްޓެންޓް ެއޮފިސަރ ެހިއުމަން ެރިސޯސަސްގެ ެމަޤާމުގައި ެހުއްޓައިެ ،އެ ެވަޒީފާއިން ެެ 11އޯގަސްޓްެ
ވާކަމާއިެ ،އިސްމާޢީލް ެނާފިޢު ެވަޒީފާއިންެ
ެ 2009ވަނަ ެދުވަހުެ ،އިސްމާޢީލް ެނާފިޢު ެވަކިކޮށްފައި ެ
ކާެ
ވަކިކޮށްފައިވަނީެ،ޙަވާލުކުރާެމަސައްކަތްތައްެބަރާބަރަށްެނިންމަމުންެނުދާތީެއާއިެ،ޙަވާލުކުރާެމަސައްކަތްތަ ެ
ތީ ެއާއިެ،ކުންފުނީގައިެމަސައްކަތްކުރާެބައެއްެ
ބެހޭގޮތުންެރިޕޯޓުކުރަންޖެހޭެފަރާތްތަކަށްެރިޕޯޓުކުރަމުންެނުދާ ެ
ޚިލާފުެ
އެހެނިހެން ެމުވައްޒަފުންނާ ެކުންފުނީގެ ެމެނޭޖްމަންޓާ ެޖެހޭގޮތަށް ެމުވައްޒަފުންގެ ެމެދުގައި ެހަޤީޤަތާ ެ ެ
ރު ެ
ގެ ެނަންބަ ެ
ވާހަކަ ެދައްކަމުންދާތީކަމަށް ެމޯލްޑިވްސް ެއެއަރޕޯޓްސް ެކޮމްޕެނީ ެލިމިޓެޑު ެ

)(2

ެ 11(ެ ެ ެ 10A1/52/2009އޯގަސްޓް ެ"ެ )2009ޓާރމިނޭޝަން ެސްލިޕް"ގައި ެބަޔާންވެފައިވާކަންެ
ދެެ
އެނގެން ެއޮންނައިރު ،އިސްމާޢީލް ެނާފިޢުެ ،ވަޒީފާއިންެވަކިކޮށްފައިވަނީެ ،ނޯޓިސްެދިނުމުގެެބަދަލުގައިެ ެ،
މަސްެދުވަހުގެެމުސާރަ ެއާއިެއެހެނިގެންެޢިނާޔަތްތައްެއިސްމާޢީލްެނާފިޢުއަށްެލިބޭނެކަންެއަންގާފައިކަމާއިެ،
މިކަންކަން ެމޯލްޑިވްސް ެއެއަރޕޯޓްސް ެކޮމްޕެނީ ެލިމިޓެޑުން ެެ 10އޯގަސްޓް ެެ 2009ގެ ެތާރީޚުގައިެ،
ރު ެ ެ ެ ެެ NC-10A1/2009/04ސިޓީއިންެ
އިސްމާޢީލް ެނާފިޢުއަށް ެފޮނުވާފައިވާެ ،އެ ެކުންފުނީގެ ެނަންބަ ެ
އެނގެންެއޮންނަެއޮތުމެވެެ ެެ.
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(ށ)ެދެވަނަެކަމަކީެ،މޯލްޑިވްސްެއެއަރޕޯޓްސްެކޮމްޕެނީެލިމިޓެޑުގެެމައްޗަށްެ،ވަޒީފާއާބެހޭެ
ލްގެ ެނަންބަރު ެެ 89/VTR/2009މައްސަލައިގެ ެދަށުންެ ،އިސްމާޢީލް ެނާފިޢު ެހުށަހަޅާފައިވާެ
ޓްރައިބިއުނަ ެ
މައްސަލައިގެ ެޖަވާބުގައިެ ،މޯލްޑިވްސް ެއެއަރޕޯޓްސް ެކޮމްޕެނީ ެލިމިޓެޑުގެ ެފަރާތުން ެޝަރީޢަތުގައިެ
ދައްކާފައިވާ ެވާހަކަތަކަށް ެބަލާއިރުެ ،އިސްމާޢީލް ެނާފިޢު ެެ 11އޯގަސްޓް ެެ 2009ދުވަހު ެމޯލްޑިވްސްެ
އެއަރޕޯޓްސް ެކޮމްޕެނީ ެލިމިޓެޑުގެ ެނަންބަރު ެ10A1/52/2009

)ެ (2ޗިޓުން ެވަޒީފާއިންެ
ދި
ެއަ ެ

ވަކިކުރެވިފައިވާކަމަށާއި

ެ 10އޯގަސްޓްެެ 2009ގައިެމޯލްޑިވްސްެއެއަރޕޯޓްސްެކޮމްޕެނީެލިމިޓެޑުންެއިސްމާޢީލްެނާފިޢުެވަޒީފާއިންެ
ވަކިކުރިކަން ެއަންގައި ެއޭނާއަށް ެސިޓީ ެފޮނުވިފައިވާކަމަށާއިެ ،އިސްމާޢީލް ެނާފިޢު ެވަޒީފާއިން ެވަކިކުރުމުގެެ
ކުރިން ެއޭނާއަށް ެވަނީ ެއެކިފަހަރުމަތިން ެއަނގަބަހުން ެނަޞޭޙަތްތެރިވެ ެއިންޒާރު ެދެވިފައިކަމަށާއިެ،
އެގޮތުގެމަތިން ެއިސްމާޢީލް ެނާފިޢުއާއެކު ެބޭއްވުނު ެނަޞޭޙަތްތެރިވުމުގެ ެބައްދަލުވުމުގެ ެޔައުމިއްޔާ ެމިެ
މައްސަލައިގެ ެޖަވާބު ެފޯމާއެކު ެހުށަހަޅާފައިވާނެކަމަށާއިެ ،ވަޒީފާއާބެހޭ ެޤާނޫނުގެ ެެ 19ވަނަ ެމާއްދާގެ ެދަށުންެ
ޅުެ
އިޞްލާޙީ ެފިޔަވަޅު ެއެޅުމުންވެސް ެއިސްމާޢީލް ެނާފިޢުގެ ެއަޚްލާޤީ ެމިންގަނޑު ެރަނގަޅުކުރުމަށް ެފިޔަވަ ެ
ންނުދާތީ ެއާއި ،ޙަވާލުކުރާެ
އަޅާފައިނުވާތީ ެއާއިެ ،ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ެމަސައްކަތްތައް ެބަރާބަރަށް ެނިންމަމު ެ
ންނުދާތީ ެއާއިެ ،ކުންފުނީގައިެ
މަސައްކަތްތަކާ ެބެހޭގޮތުން ެރިޕޯޓުކުރަންޖެހޭ ެފަރާތްތަކަށް ެރިޕޯޓުކުރަމު ެ
މަސައްކަތްކުރާެބައެއްެއެހެންެމުވައްޒަފުންނާއިެކުންފުނީގެެމެނޭޖްމަންޓާެޖެހޭގޮތަށްެމުވައްޒަފުންގެެމެދުގައިެ
ޙަޤީޤަތާެޚިލާފުެވާހަކަތައްެދައްކަމުންދާތީެ ،މި ެސަބަބުތަކަށްެރިޢާޔަތްކޮށް ެވަޒީފާއާބެހޭެޤާނޫނުގެެެ 21ވަނަެ
މާއްދާގެ ެދަށުން ެއިސްމާޢީލް ެނާފިޢު ެވަޒީފާގައި ެބެހެއްޓުމަކީ ެކުންފުންޏަށް ެގެއްލުންތަކެއްެ
ލިބޭނެކަމެއްކަމަށްވާތީ ެއިސްމާޢީލް ެނާފިޢު ެވަޒީފާއިން ެވަކިކުރީކަމަށާއިެ ،ވަޒީފާއާބެހޭ ެޤާނޫނުގެ ެެ 25ވަނަެ
ބަދަލުގައިެ،އެެނޯޓިސްގެެ
މާއްދާގައިވާެފަދައިންެވަޒީފާއިންެވަކިކުރުމުގެެގޮތުންެދޭންޖެހޭެނޯޓިސްެދިނުމުގެެ ެ
މުއްދަތުކަމަށްވާ ެދެ ެމަސް ެދުވަހުގެ ެމުސާރަ ެއާއި ެއެހެނިހެން ެޢިނާޔަތްތައް ެވާނީ ެއިސްމާޢީލް ެނާފިޢުއަށްެ
ލިބިދީފައިކަމަށާއިެ،އެހެންކަމުންެއިސްމާޢީލްެނާފިޢުއަކީެވަޒީފާއާބެހޭެޤާނޫނުގެެެ21ވަނަެމާއްދާގެެ(ހ)ެގެެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
ވެބްސައިޓް | URL: www.supremecourt.gov.mv :ފެކްސް | Fax: + 960 3008554 :ފޯންTel: + 960 3009990 :
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ދަށުންެދިވެހިރާއްޖޭގެެޤާނޫނާއިެޤަވާޢިދާެއެއްގޮތްވާެގޮތުގެމަތިންެވަޒީފާއިންެވަކިކުރެވިފައިވާެފަރާތެއްކަމަށްެ
ބުނެެ ،މި ެކަންކަމުގެ ެމައްޗަށް ެމޯލްޑިވްސް ެއެއަރޕޯޓްސް ެކޮމްޕެނީ ެލިމިޓެޑުގެ ެފަރާތުން ެމައްސަލައިގެެ
ޝަރީޢަތަށްެބަޔާންެހުށަހަޅާެވާހަކަެދައްކާފައިވާކަންެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެެ .
(ނ) ެތިންވަނަ ެކަމަކީެ ،އިސްމާޢީލް ެނާފިޢު ެމޯލްޑިވްސް ެއެއަރޕޯޓްސް ެކޮމްޕެނީެ
ޢުގެ ެވަޒީފާގެ ެވާޖިބުތައް ެފަރުވާތެރިކަމާއިެ،
ޑުގައި ެދެމި ެހުރިހާ ެދުވަހަކު ެއިސްމާޢީލް ެނާފި ެ
ލިމިޓެ ެ
ތެދުވެރިކަމާއެކުެއަދާކުރަމުންެގެންދިއުމަށާއިެ،މޯލްޑިވްސްެއެއަރޕޯޓްސްެކޮމްޕެނީެލިމިޓެޑުންެމުވައްޒަފުންނާެ
ހޭެ
ބެހޭގޮތުން ެހަމަޖައްސާފައިވާ ެޤަވާޢިދުގައިވާ ެކަންތައްތައް ެޤަބޫލުކޮށްެ ،މުވައްޒަފުން ެޢަމަލުކުރަންޖެ ެ
ޤަވާޢިދުތަކާެއެއްގޮތަށްެޢަމަލުކުރަމުންެގެންދިއުމަށްެއިސްމާޢީލްެނާފިޢުެއެއްބަސްވެފައިވާކަމަށްެ،އިސްމާޢީލްެ
ނާފިޢުެސޮއިކޮށްފައިވާެ،މޯލްޑިވްސްެއެއަރޕޯޓްސްެކޮމްޕެނީެލިމިޓެޑުގެެލެޓަރހެޑުގައިވާެެ20މާރޗްެެ2006
ގެ ެލިޔުމުން ެއެނގެން ެއޮތުމުގެ ެއިތުރުންެ ،އެއަރޕޯޓުގައި ެމަސައްކަތްކުރާއިރުެ ،މުވައްޒަފުންނަށްެ
މާވާ ެދަތި ެމައްސަލަތައް ެބަލައިެ ،އެފަދަ ެމައްސަލަތައް ެކަމާބެހޭ ެއިސްވެރިންނާ ެހަމައަށްެ
އެއަރޕޯޓުގައި ެދި ެ
ގެނެސް ެއެކަމެއް ެޙައްލުކުރުމަށް ެމަސައްކަތްކުރުމާއިެ ،މަސައްކަތް ެނިންމަންވީ ެވަގުތަށް ެނިންމުމަށްެ
ންެ
ކަންތައްތަކެއްކަ ެ
މަސައްކަތްކުރުމަކީވެސް ެއިސްމާޢީލް ެނާފިޢުގެ ެމަޤާމުގެ ެވާޖިބުތަކުގެ ެތެރޭގައި ެހިމެނޭ ެ ެ
ޢުގެ ެވަޒީފާ ެބަޔާނުން ެއެނގެން ެއޮންނައިރުެ ،މޯލްޑިވްސް ެއެއަރޕޯޓްސް ެކޮމްޕެނީެ
އިސްމާޢީލް ެނާފި ެ
ޑުގައިެއަދާކުރަމުންދިޔަެވަޒީފާއިންެެެެެެެެ11އޯގަސްޓްެެ2009ގައިެ،އެެކުންފުނިންެއިސްމާޢީލްެ
ލިމިޓެ ެ
ނާފިޢުއާ ެޙަވާލުކުރާ ެމަސައްކަތްތައް ެބަރާބަރަށްެ
ނާފިޢު ެވަކިކުރަންޖެހުނު ެފުރަތަމަ ެސަބަބަކީެ ،އިސްމާޢީލް ެ ެ
ނިންމަމުން ެނުދިއުންކަމާއިެ ،ދެވަނަ ެސަބަބަކީެ ،ޙަވާލުކުރާ ެމަސައްކަތްތަކާ ެބެހޭގޮތުން ެރިޕޯޓުކުރަންޖެހޭެ
ފަރާތްތަކަށް ެރިޕޯޓުކުރަމުން ެނުދިއުންކަން ެއެ ެކުންފުނިން ެއިސްމާޢީލް ެނާފިޢު ެވަޒީފާއިން ެވަކިކުރިކަންެ
ޢީލް ެނާފިޢުއަށް ެފޮނުވާފައިވާ ެބަޔާންވެދިޔަ ެއެ ެކުންފުނީގެ ެލިޔުންތަކުން ެއެނގެންެ
އަންގައި ެއިސްމާ ެ
ޢުެ
އޮންނައިރުެ ،ކުންފުނީގެ ެއިސްވެރިންނަށް ެނޭނގިެ ،ކުންފުނީގެ ެބޭރު ެފަރާތްތަކަށް ެއިސްމާޢީލް ެނާފި ެ
އިސްވެހުރެ ެއިސްމާޢީލް ެނާފިޢު ެކުރިއަށް ެގެންދާ ެޕެޓިޝަނާބެހޭ ެއެއްވެސް ެމަޢުލޫމާތެއް ެކުންފުނީގެެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
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ޗެއަރމަންއަށް ެއިސްމާޢީލް ެނާފިޢު ެއަންގާފައިނުވާތީ ެއާއި ެއަދި ެއެ ެޕެޓިޝަނުގެ ެޚަބަރު ެޗެއަރމަންއަށްެ
ކަންެ
ލިބިފައިވަނީ ެއެހެންެފަރާތްތަކުންެކަމަށްވާތީެ ،އެފަދަ ެޙަރަކާތެއް ެހިންގުމުގެ ެކުރިންެޗެއަރމަންއަށް ެއެ ެ
އެންގުމުގެ ެމުހިއްމުކަން ެފާހަގަކުރުމާއެކުެ ،ހިއުމަން ެރިސޯސަސް ެމެނޭޖްމަންޓުގެ ެއެމްޕްލޯއީ ެރިލޭޝަންސްެ
އިެ
މުވައްޒަފެއްގެ ެގޮތުގައި ެހުރެެ ،ކުންފުނީގެ ެޗެއަރމަންއަށް ެއެއްވެސް ެމިންވަރަކަށް ެއެނގުމަކާ ެނުލަ ެ
އިސްމާޢީލް ެނާފިޢު ެކުރިއަށް ެގެންދާ ެޕެޓިޝަން ެތައްޔާރުކުރުމުގެ ެމަސައްކަތަކީެ ،ހިއުމަން ެރިސޯސަސްެ
ޔުނިޓުގެެމަޤުޞަދާެމުޅިންެޚިލާފުެކަމެއްކަމަށްެކުންފުނީގެެޗެއަރމަންެދެކި ،ކުންފުނީގެެޗެއަރމަންގެެސީދާެ
ންގެ ެމަސައްކަތްކުރުމަށް ެވަކިން ެމޭޒެއް ެއިސްމާޢީލް ެނާފިޢުއަށް ެހަމަޖައްސައިެ،
ބެލުމުގެ ެދަށުންެ ،ޕެޓިޝަ ެ
ހަމައެކަނި ެޕެޓިޝަންގެ ެމަސައްކަތްކުރުމަށް ެއިސްމާޢީލް ެނާފިޢުއަށް ެކުންފުނީގެ ެޗެއަރމަން ެއިސްމާޢީލްެ
ނާފިޢުއަށް ެއަންގައި ެއަދި ެކޮންމެ ެތިން ެދުވަހަކުން ެއެއްދުވަހަކު ެޕެޓިޝަނާބެހޭ ެޚުލާޞާއެއްެ ،އިސްމާޢީލްެ
ނާފިޢުެ ،ކުންފުނީގެ ެޗެއަރމަންއަށް ެއެންގުމަށް ެކުންފުނީގެ ެޗެއަރމަން ެހަމަޖައްސާފައިވާކަންެ ،އިސްމާޢީލްެ
ންެ،
ޢުގެެޙާޟިރުގައިެެ 28މެއިެެ 2009ދުވަހުެ،ކުންފުނީގެެޗެއަރމަ ެ
ނާފިޢު ެހިމެނޭގޮތުންެއިސްމާޢީލްެނާފި ެ
އިސްމާޢީލް ެނާފިޢުއާއެކު ެބޭއްވި ެބައްދަލުވުމުގެ ެޔައުމިއްޔާއިން ެއެނގެން ެއޮންނައިރުެ ،އެ ެބައްދަލުވުމުންެ
އިސްމާޢީލް ެނާފިޢުއާ ެޙަވާލުކުރެވުނު ެޕެޓިޝަން ެތައްޔާރުކޮށް ެޗެއަރމަންއަށް ެހުށަހެޅުމުގެ ެމަސައްކަތަކީެ
ކުންފުނީގެެމުވައްޒަފުންނަށްެދިމާވާެއެކިެމައްސަލަތައްެބަލައިެ،އެފަދަެމައްސަލަތައްެކަމާބެހޭެއިސްވެރިންނާެ
ހަމައަށް ެގެނެސްެއެފަދަެމައްސަލަތައް ެޙައްލުކުރުމަށްޓަކައިެކުންފުނީގެެޗެއަރމަންެ ،އިސްމާޢީލްެނާފިޢުއާެ،
ޙަވާލުކުރި ެމަސައްކަތެއްކަމަށްެބެލެވެންެއޮތްއިރުެ ،ކުންފުނީގެެޗެއަރމަން ެއިސްމާޢީލްެނާފިޢުއާ ެޙަވާލުކުރިެ
މި ެމަސައްކަތް ެއެއްވެސް ެމިންވަރަކަށް ެއިސްމާޢީލް ެނާފިޢު ެކޮށްފައިނުވާކަމާއިެ ،އަދި ެއެ ެޕެޓިޝަނާބެހޭެ
ޢުގެެފަރާތުންެޗެއަރމަންއަށްެރިޕޯޓުކޮށްފައިވެސްެނުވާކަންެ ،މައްސަލައާެ
އެއްވެސްެކަމެއްެއިސްމާޢީލްެނާފި ެ
ޢުގެ ެފަރާތުން ެޝަރީޢަތުގައި ެދައްކާފައިވާ ެވާހަކަތަކުގައި ެއިސްމާޢީލް ެނާފިޢުެ
ގުޅިގެން ެއިސްމާޢީލް ެނާފި ެ
ވެފައިވާެއިޢުތިރާފުތަކުންެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެެ .

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
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(ރ) ެހަތަރުވަނަ ެކަމަކީެ ،މޯލްޑިވްސް ެއެއަރޕޯޓްސް ެކޮމްޕެނީ ެލިމިޓެޑުގައި ެއިސްމާޢީލްެ
ނާފިޢު ެއަދާކުރަމުންދިޔަ ެވަޒީފާއިންެ 11ެ ،އޯގަސްޓް ެެ 2009ގައިެ ،އެ ެކުންފުނިން ެއިސްމާޢީލް ެނާފިޢުެ
ވަކިކުރަން ެޖެހުނު ެތިންވަނަ ެސަބަބަކީެ ،ކުންފުނީގައި ެމަސައްކަތްކުރާ ެބައެއް ެއެހެން ެމުވައްޒަފުންނާއިެ
ކުންފުނީގެ ެމެނޭޖްމަންޓާ ެޖެހޭގޮތަށް ެމުވައްޒަފުންގެ ެމެދުގައި ެޙަޤީޤަތާ ެޚިލާފު ެވާހަކަ ެދައްކަމުންދާކަމަށްެ
މޯލްޑިވްސް ެއެއަރޕޯޓްސް ެކޮމްޕެނީ ެލިމިޓެޑުގެ ެފަރާތުން ެބުނާ ެސަބަބުކަންެ ،އެ ެކުންފުނިން ެއިސްމާޢީލްެ
ނާފިޢުެވަޒީފާއިންެވަކިކުރިކަންެއަންގައިެ ،އިސްމާޢީލްެނާފިޢުއަށްެފޮނުވާފައިވާެބަޔާންވެދިޔަެއެ ެކުންފުނީގެެ
ލިޔުންތަކުންެއެނގެންެއޮންނައިރުެ 13ެ،ޖުލައިެެ 2009ދުވަހުެއިސްމާޢީލްެނާފިޢު ،އޭނާެމަސައްކަތްކުރާެ
ޔުނިޓުގެެއިސްވެރިޔާެރަޙްމަތުﷲެއަޝްރަފްއާެދިމާއަށްެވަރަށްެބޭއަދަބީެބަހުންެ ،ކަމުގެެޙަޤީޤަތްެނުބަލައިެ،
ތުﷲެ
ރަޙްމަ ެ
ންގެެތެރޭގައިެމުޚާތަބުެކޮށްފައިވާކަމަށް ެބުނެެ ެ ،
އަޚްލާޤީެމިންގަނޑުންެބޭރުންެއެހެންެމުވައްޒަފު ެ
އަޝްރަފް ެއެކަން ެހިއުމަން ެރިސޯސަސް ެޑިޕާޓްމަންޓްގެ ެޠާރިޤް ެޢަލީ ެލުޠުފީއަށްެ ،އެމްޕްލޯއީ ެރިލޭޝަންެ
ރު
ެނަންބަ ެ

ޔުނިޓްގެ

ެ 14(ެ 10A3-IM/2009/1102މެއި ެެ )2009އިންޓަރނަލް ެމެމޯއިން ެރަޙްމަތުﷲ ެއަޝްރަފްެ
އަންގާފައިވާކަމާއިެ ،މިކަމާ ެގުޅިގެން ެެ 15ޖުލައި ެެ 2009ދުވަހުެ ،މޯލްޑިވްސް ެއެއަރޕޯޓްސް ެކޮމްޕެނީެ
ލިމިޓެޑުގެ ެމެނޭޖިންގ ެޑިރެކްޓަރ ެއާއި ެއެ ެކުންފުނީގެ ެހިއުމަން ެރިސޯސަސް ެއެޑްވައިޒަރެ ،އިސްމާޢީލްެ
ނާފިޢުއާއެކު ެބައްދަލުވުމެއް ެބާއްވާފައިވާކަމާއިެ ،މި ެބައްދަލުވުމަކީ ެެ 14ޖުލައި ެެ 2009ދުވަހުެ ،ހިއުމަންެ
ރިސޯސަސްެޔުނިޓުންެފޮނުވާފައިވާ ެއިސްވެެއިޝާރާތްކުރެވުނުެއިންޓަރނަލްެމެމޯއާެގުޅިގެންެބާއްވާފައިވާެ
ޓުން ެނިންމާ ެނިންމުންތަކާމެދުެ
ބައްދަލުވުމެއްކަމާއިެ ،މި ެބައްދަލުވުމުގައި ެކުންފުނީގެ ެމެނޭޖްމަން ެ
މުވައްޒަފުންގެ ެމެދުގައި ެނަފްރަތުވާފަދަ ެގޮތަކަށް ެކަމުގެ ެޙަޤީޤަތް ެނުބަލައި ެއިސްމާޢީލް ެނާފިޢު ެވާހަކަެ
ދައްކަމުންދާކަމާއިެ ،މުވައްޒަފުންނާ ެމުޢާމަލާތްކުރުމުގައި ެބަސްމޮށުންތެރިކަން ެހުންނަގޮތުން ެމުވައްޒަފުންގެެ
މުޚާޠަބުކުރުމުގައިެ
ޝަކުވާ ެލިބެމުންދާކަމާއިެ ،އަދި ެކުންފުނީގެ ެސީނިއަރ ެފެންވަރުގެ ެމުވައްޒަފުންނާ ެ ެ
މަލާތްކުރާކަން ެއިސްމާޢީލްެ
މާހައުލަށް ެނުބަލައި ެއެ ެމުވައްޒަފުންގެ ެއަގު ެވެއްޓޭގޮތަށް ެއަޑު ެހަރުކޮށް ެމުޢާ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ސަފްޙާ  14ގެ 11

ޢުގެ ެކިބައިން ެފެންނަކަން ެފާހަގަކޮށްެ ،އެފަދަ ެކަންކަން ެކުރިއަށް ެއޮތްތާނގައި ެދިމާނުވާނެގޮތަށްެ
ނާފި ެ
އިސްމާޢީލްެނާފިޢުގެެޢަމަލުތައްެބެހެއްޓުމަށްެ ،އިސްމާޢީލްެނާފިޢުއަށްެނަޞޭޙަތްތެރިެވެފައިވާކަމާއިެ ،މިއީެ،
އިސްމާޢީލްެނާފިޢުއަށްެއަނގަބަހުންެދެވުނުެނަޞޭޙަތެއްކަމާއިެ،މިެބައްދަލުވުމުގެެޔައުމިއްޔާގައިެމެނޭޖިންގެ
ޑިރެކްޓަރ ެއާއި ެހިއުމަން ެރިސޯސަސް ެއެޑްވައިޒަރ ެސޮއިކޮށްފައިވާކަމާއި ެއަދި ެމި ެބައްދަލުވުމަކީެ
އިސްމާޢީލްެނާފިޢުގެެޙާޟިރުގައިެބޭއްވިފައިވާެބައްދަލުވުމެއްކަންެވެސްެ ،މިެބައްދަލުވުމުގެެޔައުމިއްޔާއިންެ
އޝާރާތްކުރެވުނު ެއިންޓަރނަލް ެމެމޯއިން ެއިސްމާޢީލްެ
އެނގެން ެއޮތުމުންެ ،މި ެޔައުމިއްޔާ ެއާއި ެއިސްވެ ެ ި
ންދިޔަެވަޒީފާއިންެެ11އޯގަސްޓްެެ2009
ނާފިޢު ،މޯލްޑިވްސްެއެއަރޕޯޓްސްެކޮމްޕެނީެލިމިޓެޑުގައިެއަދާކުރަމު ެ
ގައިެވަކިކުރިކަން ެއަންގައިެއިސްމާޢީލްެނާފިޢުއަށްެފޮނުވާފައިވާެއިސްވެެއިޝާރާތްކުރެވުނުެއެެކުންފުނީގެެ
ލިޔުންތަކުގައި ެއިސްމާޢީލް ެނާފިޢު ެވަޒީފާއިން ެވަކިކުރަން ެޖެހުނު ެތިންވަނަ ެސަބަބުގައި ެފާހަގަކޮށްފައިވާެ
ސަބަބުގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެކަންކަން ެހިނގާފައިވާކަމުގެ ެމައްޗަށް ެޤަރީނާލިބެން ެއޮންނަކަންެ
ފާހަގަކުރެވޭކަމެވެ.
(ބ)ެފަސްވަނަެކަމަކީެ،ޤާނޫނުެނަންބަރުެ(ެ 2/2008ވަޒީފާއާބެހޭެޤާނޫނު)ެގެެެ 19ވަނަެ
މާއްދާއަށް ެބަލާއިރުެ ،އެ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގައި ެމުވައްޒަފުން ެތަބާވާންޖެހޭ ެމަސައްކަތުގެ ެއަޚްލާޤީެ
މިންގަނޑުތަކަށްެތަބާނުވާނަމަެ،މިެމާއްދާގައިެބަޔާންކޮށްފައިވާެފިޔަވަޅުތަކުގެެތެރެއިންެއެެމުވައްޒަފަކާމެދުެ
އަޅަން ެފެންނަ ެއެކަށީގެންވާ ެއިޞްލާޙީ ެފިޔަވަޅު ެއެޅުމުގެ ެބާރުެ ،ވަޒީފާދޭ ެފަރާތަށް ެލިބިގެންވާކަމަށްެ
ބަޔާންކުރުމަށްފަހުެ،އެެމާއްދާގެެ(ށ)ެގައިެއެެމާއްދާގެެބޭނުމަށްޓަކައި ެ"އިޞްލާޙީެފިޔަވަޅު"ެގެެމާނައިގެެ
ތެރޭގައިެނަޞޭޙަތްދިނުމާއިެ،ލިޔުމުންެއިންޒާރުދިނުމާއިެ،ވަޒީފާގެެމަސައްކަތަށްެނިކުތުންެެ14ދުވަހަށްވުރެެ
ދިގުނޫން ެމުއްދަތަކަށް ެހުއްޓުވުމާއިެ ،ހުރި ެމަޤާމަކަށްވުރެ ެދަށް ެމަޤާމަކަށް ެބަދަލުކުރުމާއިެ ،މިކަންކަންެ
ހިމެނޭކަމަށްެބަޔާންކޮށްފައިވާއިރުެ،މިެފިޔަވަޅުތަކުގެެތެރެއިންެފިޔަވަޅެއްެމުވައްޒަފަކާމެދުެއެޅުމުގައިެވަކިެ
ޔަވަޅުެ
ތަރުތީބަކުން ެފިޔަވަޅު ެއެޅުމަށް ެވަޒީފާދޭ ެފަރާތަށް ެލާޒިމުކޮށްފައިނުވާކަމާއިެ ،އަދި ެއިޞްލާޙީ ެފި ެ
އެޅުމުގައި ެމުވައްޒަފަކު ެވަޒީފާއިން ެވަކިކުރަންޖެހޭނީ ެމިެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެގައި ެބުނެފައިވާ ެއިޞްލާޙީ ެހުރިހާެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
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ފިޔަވަޅުތަކެއް ެތަރުތީބުން ެނުވަތަ ެތަރުތީބުންނޫން ެގޮތަކަށް ެނަމަވެސް ެއެޅުމަށް ެފަހުގައި ެކަމަށްވެސް ެމިެ
މާއްދާއިން ެޝަރުޠުކޮށްފައި ެނުވާކަން ެއެނގެން ެއޮތުމުންެ ،އެ ެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެގައި ެބުނާ ެއިޞްލާޙީެ
ފިޔަވަޅުތަކުގެ ެތެރެއިން ެއެންމެ ެފިޔަވަޅެއް ެނަމަވެސް ެއެޅިފައިވާނަމަެ ،އެ ެފިޔަވަޅަކީެ ،އެ ެމާއްދާގެެ ،އެެ
އަކުރުގެ ެދަށުން ެއެޅިފައިވާ ެއިޞްލާޙީ ެފިޔަވަޅެއްކަމުގައި ެބެލެވޭނެކަން ެއެނގެން ެއޮންނައިރުެ 14ެ ،ޖުލައިެ
ެ 2009ދުވަހުެ ،ހިއުމަން ެރިސޯސަސް ެޔުނިޓުން ެފޮނުވާފައިވާ ެއިސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނު ެއިންޓަރނަލްެ
މެމޯއާ ެގުޅިގެން ެކުންފުނީގެ ެމެނޭޖިންގ ެޑިރެކްޓަރ ެއާއި ެހިއުމަން ެރިސޯސަސް ެއެޑްވައިޒަރެ ،އިސްމާޢީލްެ
ޓުން ެނިންމާ ެނިންމުންތަކާމެދު ެމުވައްޒަފުންގެެ
ނާފިޢުއާއެކު ެބޭއްވި ެބައްދަލުވުމުގައިެ ،ކުންފުނީގެ ެމެނޭޖްމަން ެ
މެދުގައި ެނަފްރަތުވާފަދަ ެގޮތަކަށްެ ،ކަމުގެެޙަޤީޤަތް ެނުބަލައިެއިސްމާޢީލް ެނާފިޢު ެވާހަކަ ެދައްކަމުންދާކަމުގެެ
ޝަކުވާެކުންފުނީގެެމެނޭޖްމަންޓަށްެލިބިފައިވާތީެއެފަދަެކަންކަންެކުރިއަށްެއޮތްެތާނގައިެދިމާނުވާނެގޮތަށްެ
ރިވެފައިވާކަންެެ 14ޖުލައިެ
ސްމާޢީލްެނާފިޢުއަށްެނަޞޭޙަތްތެ ެ
އިސްމާޢީލްެނާފިޢުގެެޢަމަލުތައްެބެހެއްޓުމަށްެއި ެ
އ ެހިއުމަން ެރިސޯސަސް ެއެޑްވައިޒަރެ ،އިސްމާޢީލްެ
ެ 2009ދުވަހު ެކުންފުނީގެ ެމެނޭޖިންގ ެޑިރެކްޓަރ ެއާ ި
ނާފިޢުއާއެކުެބޭއްވިެއިސްވެެއިޝާރާތްެކުރެވުނުެބައްދަލުވުމުގެެޔައުމިއްޔާއިންެއެނގެންެއޮންނަެއޮތުމެވެެ .
(ޅ) ެހަވަނަ ެކަމަކީެ ،ޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 2/2008ވަޒީފާއާބެހޭ ެޤާނޫނު) ެގެ ެެ 21ވަނަެ
މާއްދާއަށް ެބަލާއިރުެ ،އެ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގައި ެމުވައްޒަފެއްގެ ެމަސައްކަތުގެ ެޤާބިލުކަން ެނުވަތަ ެއަޚްލާޤީެ
ނާެ
މިންގަނޑު ެރަނގަޅުކުރުމަށް ެފިޔަވަޅު ެއެޅުމަށް ެފަހުވެސް ެއޭނާގެ ެމަސައްކަތުގެ ެއަޚްލާޤާއި ެނުވަތަ ެއޭ ެ
ންގުމާ ެގުޅިފައިވާ ެއޭނާގެ ެޒިންމާ ެއަދާނުކުރާކަމުގެ ެއެކަށީގެންވާެ
ވަޒީފާ ެއަދާކުރާތަން ެރަނގަޅު ެގޮތުގައި ެހި ެ
ސަބަބަކާ ެލައިގެން ެމެނުވީެ ،ވަޒީފާ ެއަދާކުރަމުންދާ ެމުވައްޒަފަކުެ ،އޭނާގެ ެވަޒީފާއިން ެވަކިކޮށްގެންެ
ނުވާނެކަމަށް

ެބަޔާންކޮށްފައިވުމުން،

ެމުވައްޒަފެއްގެ

ެމަސައްކަތުގެ

ެޤާބިލުކަން

ެއިތުރުކޮށްެ

ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައިެނުވަތަެމުވައްޒަފެއްގެެއަޚްލާޤީެމިންގަނޑުެރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައިެވަޒީފާދޭެފަރާތުންެ
މުވައްޒަފަކާމެދު ެއިޞްލާޙީ ެފިޔަވަޅެއް ެއެޅުމަށް ެފަހުވެސްެ ،އެ ެމުވައްޒަފުގެ ެމަސައްކަތުގެ ެއަޚްލާޤް ެނުވަތަެ
ތުގައިެއަދާކުރަމުންެ
ވިފައިވާެވަޒީފާގެެޒިންމާެއާއިެމަސްއޫލިއްޔަތުތައްެރަނގަޅުެގޮ ެ
އެެމުވައްޒަފަކާެޙަވާލުކުރެ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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މަޤުބޫލު ެސަބަބަކާ ެނުލައިެ ،ވަޒީފާގެ ެޒިންމާ ެއާއި ެމަސްއޫލިއްޔަތުތައް ެރަނގަޅު ެގޮތުގައިެ
ނުދާނަމަެ ެ ،
ނުލައިެވަޒީފާއިންެވަކިކުރުމަށްެ،
ކާ ެ ެ
އަދާކުރަމުންެނުދިއުމަކީެ،އެފަދަެމުވައްޒަފަކަށްެއިތުރުެނޯޓިހެއްެދިނުމަ ެ
ބުނެވުނު ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 2/2008ވަޒީފާއާބެހޭ ެޤާނޫނު) ެގެ ެެ 21ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގެ ެދަށުންެ
ވަޒީފާދޭ ެފަރާތަށް ެލިބިދީފައިވާ ެއެކަށީގެންވާ ެރަނގަޅު ެސަބަބެއްކަން ެއެނގެން ެއޮންނައިރުެ ،މޯލްޑިވްސްެ
ޢުެ
ޢު ެއަދާކުރަމުންދިޔަ ެވަޒީފާއިން ެއިސްމާޢީލް ެނާފި ެ
އެއަރޕޯޓްސް ެކޮމްޕެނީ ެލިމިޓެޑުގައި ެއިސްމާޢީލް ެނާފި ެ
ެ 11އޯގަސްޓް ެެ 2009ގައި ެވަކިކުރުމުގެ ެކުރިންެ 14ެ ،ޖުލައި ެެ 2009ވަނަ ެދުވަހުެ ،ޤާނޫނު ެނަންބަރުެ
ދާގެ ެ(ށ) ެގައި ެބުނެފައިވާ ެއިޞްލާޙީ ެފިޔަވަޅުތަކުގެެ
(ެ 2/2008ވަޒީފާއާބެހޭ ެޤާނޫނު) ެގެ ެެ 19ވަނަ ެމާއް ެ
ޢުއާމެދުެއެޅިފައިވާކަންެ
ތެރެއިންެފިޔަވަޅެއްެކަމުގައިެބެލެވޭެނަޞޭޙަތްދިނުމުގެެފިޔަވަޅުެ،އިސްމާޢީލްެނާފި ެ
އެނގެން ެއޮންނާތީ ެއާއި ެބުނެވުނު ެތާރީޚުގައި ެއިސްމާޢީލް ެނާފިޢުއާމެދު ެއެޅުނު ެއެ ެއިޞްލާޙީ ެފިޔަވަޅުެ
އެޅުމުގެެކުރީގެެތާރީޚެއްެކަމުގައިވާެ 28ެ ،މެއިެެ 2009ގެެތާރީޚުގައިެ ،މޯލްޑިވްސްެއެއަރޕޯޓްސްެކޮމްޕެނީެ
ޑުގެ ެމުވައްޒަފުންތަކެއް ެޕެޓިޝަނެއް ެލިޔަން ެއުޅުނުކަމަށް ެރިޕޯޓު ެލިބިފައިވާތީެ ،އެ ެކުންފުނީގެެ
ލިމިޓެ ެ
ށް ެއިސްމާޢީލް ެނާފިޢުއަށްެ
ޗެއަރމަންެ ،ކޮންމެ ެތިން ެދުވަހަކުން ެއެއްދުވަހު ެއެކަން ެހިނގާގޮތް ެރިޕޯޓުކުރުމަ ެ
އެންގި ެއެންގުމާ ެއެއްގޮތަށްެ ،އެ ެކުންފުނިންެ ،އިސްމާޢީލް ެނާފިޢު،

ެެ 11އޯގަސްޓް ެެ 2009ގައިެ

ވަކިކުރުމާެހަމައަށްެއެއްވެސްެމިންވަރަކަށްެއިސްމާޢީލްެނާފިޢު ެޢަމަލުެކޮށްފައިނުވާކަމާއިެއަދިެއިސްމާޢީލްެ
ންެ
ނާފިޢުއަށް ެޗެއަރމަންެއެންގިެއެންގުމާެއެއްގޮތަށްެއިސްމާޢީލްެނާފިޢު ެޤަޞްދުގައިެޢަމަލުކޮށްފައިެނުވާކަ ެ
ޢުއާ ެޙަވާލުކުރެވިފައިވާެ
ޢުގެ ެބަހުން ެއެނގެން ެއޮންނަކަމާއިެ ،މިގޮތުން ެއިސްމާޢީލް ެނާފި ެ
އިސްމާޢީލް ެނާފި ެ
ޤުބޫލު ެސަބަބެއް ެއިސްމާޢީލް ެނާފިޢުގެެ
ވާ ެމަ ެ
މަސްއޫލިއްޔަތު ެއަދާކުރުމަށް ެހުރަސްއެޅިފައިވާ ެއެކަށީގެން ެ
އިެ ،މޯލްޑިވްސްެއެއަރޕޯޓްސްެކޮމްޕެނީެލިމިޓެޑުގައިެ
ފަރާތުންެދެއްކިފައިނުވާތީެ 11ެ ،އޯގަސްޓްެެ 2009ގަ ެ
އިސްމާޢީލް ެނާފިޢު ެއަދާކުރަމުންދިޔަ ެވަޒީފާއިން ެއިސްމާޢީލް ެނާފިޢު ެވަކިކުރުމަށް ެއެ ެކުންފުނިންެ
ނިންމާފައިވަނީެ ،ދެ ެމަސް ެދުވަހުގެ ެމުސާރަ ެއާއި ެއެހެނިހެން ެޢިނާޔަތްތައް ެއިސްމާޢީލް ެނާފިޢުއަށްެ
ލިބޭނެކަން ެއިސްމާޢީލް ެނާފިޢުއަށް ެއަންގައިގެންކަން ެއެނގެން ެއޮންނައިރުެ ،އިސްމާޢީލް ެނާފިޢު ެއެެ
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ކުންފުނީގައި ެއަދާކުރަމުންދިޔަ ެވަޒީފާއިން ެވަކިކުރުމަށް ެނިންމިއިރުެ ،އިސްމާޢީލް ެނާފިޢުއަށް ެދިނުމަށް ެއެެ
ންމާފައިވާ ެދެ ެމަސް ެދުވަހުގެ ެމުސާރަ ެއާއި ެއެހެނިހެން ެޢިނާޔަތްތައް ެލިބިފައިވާކަންެ
ކުންފުނިން ެނި ެ
ޢުގެެއިޢުތިރާފުންެއެނގެންެއޮންނާތީ ،އިސްވެެބަޔާންވެދިޔަ ެއެންމެހައިެކަންކަމުގެެމައްޗަށްެ
އިސްމާޢީލްެނާފި ެ
ރިޢާޔަތްކުރާއިރުެ ،މޯލްޑިވްސް ެއެއަރޕޯޓްސް ެކޮމްޕެނީ ެލިމިޓެޑުގައި ެއިސްމާޢީލް ެނާފިޢު ެއަދާކުރަމުންދިޔަެ
ޢު ެވަކިކޮށްފައިވަނީެ ،ޤާނޫނުެނަންބަރުެެ2/2008
ވަޒީފާއިންެ 11ެ ،އޯގަސްޓްެެ 2009ގައިެއިސްމާޢީލްެނާފި ެ
ދާގެ ެ(ށ) ެއާއި ެެ 21ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެއާއި ެެ 25ވަނަެ
(ވަޒީފާއާބެހޭ ެޤާނޫނު) ެގެ ެެ 19ވަނަ ެމާއް ެ
ކާމްތަކާެއެއްގޮތްވާެގޮތުގެމަތިންކަންެއެނގެންެއޮންނަެއޮތުމެވެެ .
މާއްދާގައިެކަނޑައެޅިެބަޔާންވެފައިވާެއަޙް ެ
މް ެ
ޙުކު ެ
ވެދިޔަެސަބަބުތައްެއެގޮތުގެމަތިންެހުރުމާއެކުެ ،ދެ.ކުޑަހުވަދޫެ،ރޯޒްލިންެ،
ވެ ެބަޔާން ެ
އިސް ެ
އިސްމާޢީލް ެނާފިޢުެ ،މޯލްޑިވްސް ެއެއަރޕޯޓްސް ެކޮމްޕެނީ ެލިމިޓެޑުގައި ެއަދާކުރަމުންދިޔަ ެއެސިސްޓެންޓްެ
އޮފިސަރ ެހިއުމަން ެރިސޯސަސްގެ ެމަޤާމުންެ 11ެ ،އޯގަސްޓް ެެ 2009ދުވަހު ެވަކިކޮށްފައިވަނީެ ،ޤާނޫނުެ
ނަންބަރުެ(ެ 2/2008ވަޒީފާއާބެހޭ ެޤާނޫނު)ެގެެެ 19ވަނަެމާއްދާގެެ(ށ)ެގައިެބަޔާންކޮށްފައިވާެއިޞްލާޙީެ
ޅުތަކުގެ ެތެރެއިން ެފިޔަވަޅެއް ެއެޅުމަށް ެފަހުކަން ެއެނގެން ެއޮތުމުގެ ެއިތުރުންެ ،ޤާނޫނު ެނަންބަރުެ
ފިޔަވަ ެ
(ެ2/2008ވަޒީފާއާބެހޭެޤާނޫނު)ެގެެެ21ވަނަެމާއްދާެއާއިެެ25ވަނަެމާއްދާއާެއެއްގޮތްވާެގޮތުގެމަތިންކަންެ
އެނގެން ެއޮންނާތީެ ،ވަޒީފާއާބެހޭ ެޓްރައިބިއުނަލްގެ ެނަންބަރު ެެ 89/VTR/2009މައްސަލައިގައި ެއެެ
ޓްރައިބިއުނަލްއިންެކަނޑައެޅިެކަނޑައެޅުމަށްެތާއީދުކޮށްެ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓުގެެނަންބަރުެ2010/HC-
ވާތީެ ،ހައިކޯޓުގެެ
ެ A/223ޤަޟިއްޔާގައި ެކޮށްފައިވާ ެޙުކުމް ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކާ ެއެއްގޮތްނު ެ
ނަންބަރުެެ 2010/HC-A/223ޤަޟިއްޔާގައިެކޮށްފައިވާެޙުކުމްެބާޠިލްކަމަށްެކަނޑައަޅައިެ،މިެމައްސަލަެ
ޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުގެެފަނޑިޔާރުންގެެއިއްތިފާޤުންެޙުކުމްެކޮށްފީމެވެެ ެ.
ބެލިެދިވެހިރާއް ެ
ެ
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