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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 

 VTR/VA/2020/34-200ނަންަބރު: 
 

 ވަގުތީ އަމުރަށް އެދުނު މައްސަލައިގައި ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމި ގޮތް 
 

 VTR/2020/146 މައްސަލަ ނަންަބރު:

 (ސ. ހިތަދޫ/  ކެކުރިމާގެ) އާމިނަތު މުޙައްމަދު އަމުރު ނެރުމަށް އެދުނު ފަރާތް:

 (A303745)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންަބރު: 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން  އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތް: 

 

ގައި ވަޒީފާއާެބހޭ  2020 އޮގަްސޓު 16ށް ރައްދުވާގޮތަ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށްގެ ފަރާތުްނ އާމިނަތު މުޙައްމަދު

މައްސަލައިގެ  ގައި،އިަމއްސަލަ VTR/2020/146ޓްރައިިބއުނަލަްށ ހުށަހަޅާފައިވާ ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބުއނަލުގެ ަނންަބރު 

އްޔަނުކުރުމުގެ ފުރުޞަތުއޮވެފައި، ޢައާމިނަތު މުޙައްމަދު އަދާކުރަމުންދިޔަ މަޤާމަށް އިތުރު ފަރާތެއް  ނިންމުމަށް ވާޞިލުވުމުގެ ކުރިން  

އާެބހޭ އެފަދައިން އެ މަޤާމަށް އިތުރު ފަރާތެއް ޢައްޔަނުކޮށްފިނަމަ، މި މަްއސަލައިގައި އާމިނަތު މުޙައްމަދު ވަޒީފާ ރުޖޫޢަކުރުމަށް ވަޒީފާ

ފާޅުކަން ޮބޑު ގޮތެއްގައި  ތިމާލު ން ނިންމާ ނިންުމމެއްގެ ނުވަތަ ކުރާ އަމުރެއްގެ ޤާނޫނީ ާބރު ނެތިދިއުމުގެ އިޙްޓްރައިިބއުނަލު

ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލުން ިމ ، ނެތީއެކަމުގެ ސަަބުބން އާމިނަތު މުޙައްމަދުގެ މަސްލަޙަތަށް ގެއްލުން ލިޭބގެން އޮތްއިރު، ނއެ

ކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއަށް  މައްސަލައިގައި މަޢުޟޫޢީ ގޮތުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅައި، މައްސަލަ ނިންމުމާ ހަމައަށް، އާމިނަތު މުޙައްމަދު އަދާ

އްޔަނު ނުކުރުމަށާއި، އެ ފަދަ މަސައްކަތެއް ހިންގަމުންދާނަަމ، އެ މަސައްކަތެއް ވަގުތުން ޢަދާއިމީ ގޮތެއްގައި އެއްވެސް މީހަކު 

ނިންމާ ނިންމުމެްއ މަޑުޖައްސާލުމަށާއި، ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލްގެ ފަރާތުން އާމިަނތު މުޙައްމަދުގެ ވަޒީފާ އަލުން ރުޖޫޢަކުރުމަށް  

  ނުވަތަ ކުރާ އަމުރެއްގެ ޤާނޫނީ ބާރު ނެތިދާފަދަ ނުވަތަ ތަންފީޒުކުރުމަށް ހުރަސްއެޅިދާނެ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުމަށް މައްސަލަ 
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ރުމުން  ރައްދުވާ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި، އާމިނަތު މުޙައްމަދުގެ ފަރާތުން އެދިފައިވާ މޭ

 ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދިނުމާމެދު ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީގޮތުން ނަުޒރުކުރާއިރު،

ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދިނުމުގައި ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީގޮުތން ަބަލންޖެހޭ ޝަރުޠުތަކުގެ ޮގތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ  

 ، އެ ޝަރުޠުތަކަކީ:ކަމާއިވާނޑައަޅުއްވާފައިއް ކަ)ތިނެއް( ޝަރުޠެ  3ޤަޟިއްޔާގައި  SC-A/21/2012ނަންަބރު 

ވަގުތީ އަމުރަށް އެދޭ ފަރާތަށް، ާޤނޫނީގޮތުން ޙިމާޔަތް ލިެބންޖެހޭ ަމއުޟޫޢީ ޙައްޤެއް ނުވަތަ ޤާނޫނީ މަރުކަޒެއް އޮތުމުގެ   .1

 ؛އިޙްތިމާލު ފާޅުކަން ޮބޑު ގޮތެއްގައި ޤާއިމުވެގެންވުން

 ؛މައުޟޫޢީ ދަޢުވާ ލަސްވެގެން ހިނގައްޖެނަމަ ކުރިމަތިވެދާޭނ ނުރައްކަލެއް އޮތުންވަގުތީ އަމުރު ނެރުމަކާނުލައި އަޞްލު   .2

އްޔަތު ޤާނޫނީގޮތުން ިލބިގެންާވ ޙައިޘިވަގުތީ އަމުރަށް އެދޭ ފަރާތަކީ އެފަދަ އަމުރަކަށް އެދުމުގެ ޞިފަތު ނުވަތަ  .3

 ގެްނ އޮންނަކަމާއި،އެނފަރާތެއްކަމުގައިވުންކަން 

ޤާނޫނީ ހަަމތަކަްށ ށްފައިވާ ޤާއިމުކޮ ކަނޑައަޅައި ޤަޟިއްޔާގައި HC-A/71/2015އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންަބރު 

ކަނޑައެޅުމުގެ ސަަބުބން ވަގުތީ އަމުރަށް އެދުނު ފަރާތަށް ލިިބދާޭނ ރިޢާޔަތްކުރުމުން، ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދެވެން ނެތްކަމަށް 

އި ގެއްލުމާއި ގެއްލިދާނޭ މަޞްލަޙަތަށާއި، ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދިނުމުގެ ސަަބުބން ވަގުތީ އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތަށް ލިިބދާނޭ ގެއްލުމާ

 އި،ީތއާށް ރިޢާޔަްތކުރަންޖެހޭކަން އެނގެން އޮންނާ ގެއްލިދާނޭ މަޞްލަޙަތަ

މައްސަލާގައި އާމިނަތު މުޙައްމަދުގެ ފަާރތުން އެދިފައިވަީނ، އެ ފަރާތް   VTR/2020/146ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުަނލްގެ ނަްނަބރު  

ވަޒީފައިން ވަކިކޮށްފައިވާ އެ ަފރާތަކީ ވަޒީފައިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަީޒފާއާެބހޭ ޤާޫނނާ ޚިލާފަށްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ދިނުމަށާއި، 

ނުބރާ އިޢާދަކޮށްިދނުމާ ހަމައަށް ވަޒީފާގައި ދެމިހުރިނަމަ ލިޭބނެ އެންެމހައި މުސާރައާއި އައް ކަމުގައި ނުެބލުަމށާއި، ވަޒީފާ ފަރާތެ

)ހަތަެރއް( ދުވަސް، އަހަރީ ޗުއްޓީގެ  04ޢިނާޔަތްތައް ނަގައިދިނުމަށާިއ، ަވޒީފާއިން ވަކިކުރި އިރު، އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ާބކީ އޮތް 

އި ހިމަނައިދިނުމަށާއި، އެަކށީގެންވާ ސަަބެބއް ނެތި ކުއްލިއަަކށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަަބުބން ލިުބނު ގެއްލުމުގެ ަބދަލުގެ ތެރޭގަ

ނަގައިދިނުމަށްކަމަށްވެފައި، ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދިނުމެއް ނެތި މައުޟޫޢީ ރ. )ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާ( -/50,000ގޮތުގައި 

ޙައްމަދު އަދާކުރަމުންދިޔަ މަޤާމަށް ދާއިމީގޮތެއްގައި އިތުރު ނިންމުން ލަސްވެގެން ހިނގައްޖެނަމަ، އާމިނަތު މު ދަޢުވާއާމެދު ގޮތެއް

ވަޒީފާ  އާމިނަތު މުޙައްމަދުއެފަދައިން ޢަމަލުކޮށް  ،އޮވެމެފަރާތެއް ޢައްޔަނުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 
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މަޞްލަޙަތަށް އުނިކަމެއް ގެ  އާމިނަުތ މުޙައްމަދުއެކަމުގެ ސަަބުބން    ،ކުރެވިއްޖެނަމަޢައްޔަނުއިތުރު ފަރާތެއް  އަދާކުރަމުންދިޔަ މަޤާމަށް  

އެފަދަ ޢަމަލެއްގެ ސަަބުބން އާމިނަތު މުޙައްމަދު އަދާކުރަންދިޔަ މަޤާމަށް އަލުން އަނުބރާ ުބރަވެޭވތީއާއި،  ކަމަށްލިިބދެވޭނޭ 

ކުރުމަށް ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރަިއިބއުނަލުން ނިންމާ ނިންމުމެއް ުނވަތަ ކުރާ އަމުރެއް ތަންފީޛުކުުރމަށް ހުރަސްއެޅުމުގެ އިޙްތިމާލު ރުޖޫޢަ

 ފާލުކަން ޮބޑު ގޮތެއްގައި އޮތްކަުމގައި ުބރަވެވޭތީއާއި،

ވަޒީފާއަށް ދާއިމީ ގޮތެއްގައި އެއްވެސް މީހަކު އައްޔަނު  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ އެ އާމިނަތު މުޙައްމަދުގެ ފަރާތުން

ވީހިނދު، ކަމުގައި އަމުރަކަށް ލުމުގެމަޑުޖައްސާނުކުރުމަށާއި، އެ ފަދަ މަސައްކަތެއް ހިންގަމުންދާނަަމ، އެ މަސައްކަތެއް ވަގުތުން 

ޤާނޫނީ މަރުކަޒެއް އޮތްކަމުގެ އިޙްތިމާލު ފާޅުކަން   ބެންޖެހޭ މައުޟޫޢީ ޙައްޤެއް އަދިމާޔަތް ލިހިޤާނޫނީގޮތުން    އާމިނަތު މުޙައްމަދުއަށް

އްޔަުތ ޙައިޘިވަގުތީ އަމުރަކަށް އެދުމުގެ ޞިފަތު އަދި  ކީއާމިަނތު ުމޙައްމަދަުބރަވެވޭތީއާއި،  ގައިޮބޑު ގޮތެއްގައި ޤާއިމުވެގެންވާކަމު 

 ޤާނޫނީގޮތުން ިލިބގެންވާ ފަރާތެްއކަމުގައި ުބރަވެވޭތީއާއި،

ލާގައި ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބުއނަލުން ވަކިގޮތެްއ ކަނޑައަޅައި މަްއސަ VTR/2020/146ގެ ަނންަބރު ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބުއނަލު

އަދާކުރަމުން ދިޔަ މަޤާމަށް ދާއިމީގޮތެއްގައި އެއްވެސް މީހަކު އާިމނަތު މުޙަްއމަދު  މައުޟޫޢީ ގޮތުން މައްސަަލ ނިްނމުމުގެ ނިޔަލަށް،  

ޢައްޔަނު ނުކުރުމަށާއި، އެފަދަ މަސައްކަތެއް ހިނގަމުންދާނަމަ، އެ މަސައްކަތްތައް ވަގުތުން ަމޑުޖައްސާލުމަށާއި، ވަޒީފާއާެބހޭ 

ވަޒީފާއަށް އަލުން އަނުބރާ ރުޖޫޢަކުރުމަށް ނިންމާ ނިންމުމެއްގެ ނުވަތަ ކުރާ ޢަމުރެއްގެ ޤާނޫނީ   އާމިނަތު މުޙައްމަދު  ޓްރައިިބއުނަލުން

މައްޗަށް   ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެދާފަަދ ނުވަތަ ތަންފީޛުުކރުމަށް ހުރަސްއެޅިދާނެފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުމަށް  ާބރު ނެތި

 އަންގާ އަމުރުކުރަމެވެ.   

 1442މުޙައްރަމް  22
 2020ސެޕްޓެންބަރު  10

 

 

 މިފްރާޒް ނިޒާރު هللا ޢަބްދު 

 ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލުގެ ެމްނަބރު


