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ބރު  152/VTR/2020މައްސަލާގައި،
ނ ަ
ނލުގ ނަ ް
 2020ގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ،ވަޒީފާއާބހޭ ޓްރައިބިއު ަ
ތ
ދކުރަމުންދިޔަ 'ކޯޓު އޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ' މަޤާމުގ މަސްއޫލިއްޔަ ު
މުޙައްމަދު ފަރުޒާދު ،ޏ .ފުވައްމުލަކު މޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި އަ ާ
ށ  10އޮގަސްޓު  2020ގައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ކޮށްފައިވާ
ހިމނޭ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަ ް
މ
ނލުން ި
ވޒީފާއާބހޭ ޓްރައިބިއު ަ
ނަންބަރު  198-A/2020/102އިޢުލާނުގ މުއްދަތު  19އޮގަސްޓު  2020ގައި ހަމަވާތީަ ،
ފރުޒާދު އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާ
މައްސަލައަށް ގޮތއް ނިންމުމުގ ކުރިން އ ވަޒީފާއަށް އހން ފަރާތއް ނަގައިފިނަމަ ،މުޙައްމަދު ަ
މށާއި ،މުޙައްމަދު ފަރުޒާދު އަދާކުރަމުންދިޔަ
ގއްލި ،އަލުން އަނބުރާ އ ވަޒީފާއަށް ރުޖޫޢަކުރުމުގ ފުރުޞަތު ނުލިބިދާނކަ ަ
މަޤާމަކީ އ ކޯޓުގައި އ ފންވަރުގ ހަމައކަނި މަޤާމުކަމަށާއި ،މުޙައްމަދު ފަރުޒާދު އަދާކުރަމުންދާ މަޤާމުގައި ދމހއްޓުމަށް
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އންގާ ޙާލަތއްގައި ،އ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ނަގާފައިވާނަމަ ،މުޙައްމަދު ފަރުޒާދަށް އ މަޤާމު
ވަޒީފާއާބހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ަ
މ މައްސަލަ ނިމުމުގ ކުރިން،
ށޓަކައި ،ވަޒީފާއާބހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ި
އަލުން އަނބުރާ ނުލިބޭނކަމަށް ބަޔާންކޮށް އ ސަބަބުތަކަ ް
ކ
ށން މުވައްޒަފަ ު
ނބަރު  198-A/2020/102އިޢުލާނުގ ދަ ު
ލ އޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގ ނަ ް
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަ ް
ފއިވާ އންމހައި ކަންކަން ހުއްޓާލުމަށް މި މައްސަލަ ރައްދުވާ
ނުނގުމަށާއި ،އަދި އ މަޤާމަށް މީހަކު ނގުމަށް މިހާތަނަށް ކޮށް ަ
ފރުޒާދުގ ފަރާތުން އދިފައިވާ
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށް މުޙައްމަދު ަ
ތން ނަޒަރުކުރާއިރު،
މޭރުމުން ވަގުތީ އަމުރއް ނރދިނުމާމދު ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީގޮ ު
ގތުގައި ދިވހިރާއްޖޭގ ސުޕްރީމް ކޯޓުގ
ލންޖހޭ ޝަރުޠުތަކުގ ޮ
ބ ަ
ތން ަ
ވަގުތީ އަމުރއް ނރދިނުމުގައި ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީގޮ ު
ޠ ބަޔާންކުރައްވާފައި ވާކަމާއި ،އ ޝަރުޠުތަކަކީ:
ނަންބަރު  2012/SC-A/21ޤަޟިއްޔާގައި ( 3ތިނއް) ޝަރު ު
 .1ވަގުތީ އަމުރަށް އދޭ ފަރާތަށް ،ޤާނޫނީގޮތުން ޙިމާޔަތް ލިބންޖހޭ މައުޟޫޢީ ޙައްޤއް ނުވަތަ ޤާނޫނީ މަރުކަޒއް
އދި
އޮތުމުގ އިޙްތިމާލު ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތއްގައި ޤާއިމުވގންވުން؛ ަ
ލސްވގން ހިނގައްޖނަމަ ކުރިމަތިވދާނޭ ނުރައްކަލއް
 .2ވަގުތީ އަމުރު ނރުމަކާނުލައި އަޞްލު މައުޟޫޢީ ދަޢުވާ ަ
ދ
އޮތުން؛ އަ ި
ވ
ލބިގން ާ
 .3ވަގުތީ އަމުރަށް އދޭ ފަރާތަކީ އފަދަ އަމުރަކަށް އދުމުގ ޞިފަތު ނުވަތަ ޙައިޘިއްޔަތު ޤާނޫނީގޮތުން ި
ނ އޮންނަކަމާއި،
ފަރާތއްކަމުގައިވުންކަން އނގ ް
އަދި ދިވހިރާއްޖޭގ ހައިކޯޓުގ ނަންބަރު  2015/HC-A/71ޤަޟިއްޔާއާއި އ ކޯޓުގ ނަންބަރު 2016/HC-A/11
ކށް ރިޢާޔަތްކުރުމުން ،ވަގުތީ އަމުރއް ނރދވން ނތްކަމަށް ކަނޑައޅުމުގ
ޤަޟިއްޔާގައި ޤާއިމުކުރވިފައިވާ ޤާނޫނީ ހަމަތަ ަ
މއި ގއްލިދާނޭ މަޞްލަޙަތަށާއި ،ވަގުތީ އަމުރއް ނރދިނުމުގ
ސަބަބުން ވަގުތީ އަމުރަށް އދުނު ފަރާތަށް ލިބިދާނޭ ގއްލު ާ
މއި ގއްލިދާނޭ މަޞްލަޙަތަށް ރިޢާޔަތްކުރަންޖހޭކަން އނގން
ދނޭ ގއްލު ާ
ސަބަބުން ވަގުތީ އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތަށް ލިބި ާ
އޮންނަހިނދު،
މި

މައްސަލާގައި

މުޙައްމަދު

ފަރުޒާދުގ

ފަރާތުން

މައުޟޫޢީ

ގޮތުން

އދިފައިވަނީ،

ޑިޕާޓްމަންޓް

އޮފް

ލ
ޖުޑީޝަ ް

އޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން  20އޮކްޓޫބަރު  2019ގައި އކުލަވާލައި 23 ،އޮކްޓޫބަރު  2019އިން ފށިގން ޢަމަލުކުރަން ފަށާފައިވާ
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މސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ،ކޯޓުތަކާއި
އސް މުވައްޒަފުންގ މަޤާމުގ ަ
ރޓަރުންނާއި އިދާރީ އންމ ި
'ކޯޓުތަކުގ ޗީފް އޑްމިނިސްޓް ޭ
ދާއިރާތައް ހިންގުމުގ އިދާރީ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖއްސުމުގ އުޞޫލު' ގ ދަށުން އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ނިންމި ނިންމުމަކީ
ލއަޤްވާމީ އުޞޫލުތަކާއި ،ޝަރުޢީދާއިރާގ މުވައްޒަފުންގ ގަވާއިދާ ޚިލާފު ނިންމުމއްކަމަށް
ވަޒީފާއާބހޭ ޤާނޫނާއި ،ބައިނަ ް
އ
މށާ ި
ޠލުކޮށްދިނުމަށާއި ،މުޙައްމަދު ފަރުޒާދަކީ ވަޒީފާއިން ވަކިވފައިވާ މީހއްކަމުގައި ނުބލު ަ
ކަނޑައަޅައި އ ނިންމުން ބާ ި
މުހައްމަދު ފަރުޒާދަކީ މިހާރު ވސް ވަޒީފާގައި ދމިހުރި މީހއްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށްކަމުގައި ވާއިރު ،މުޙައްމަދު ފަރުޒާދު
ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން އަންނަ ޏ .ފުވައްމުލަކު މޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގ 'ޗީފް އޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ' މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ހޯދުމަށް
އިޢުލާނުކޮށްފައިވާކަން ،ދިވހި ސަރުކާރުގ ގޒޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ،ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގ
ނތީއާއި ،ޏ .ފުވައްމުލަކު މޖިސްޓްރޭޓް
ނަންބަރު  10( 198-A/2020/102އޮގަސްޓު  )2020އިޢުލާނުން އނގން އޮން ާ
ކޯޓުގ 'ޗީފް އޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ' މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ޢައްޔަންކުރވިއްޖނަމަ ،މުޙައްމަދު ފަރުޒާދު އ ކޯޓުގައި އަދާކުރަމުން
އަންނަ 'ކޯޓު އޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ' މަޤާމު އުވިގންދާނކަމަށް ބުރަވވޭތީ ،މި މައްސަލާގައި މުޙައްމަދު ފަރުޒާދަށް ޤާނޫނީގޮތުން
ޙިމާޔަތް

ލިބންޖހޭ

މައުޟޫޢީ

ޙައްޤއް

އަދި

ޤާނޫނީ

މަރުކަޒއް

އޮތްކަމުގ

އިޙްތިމާލު

ފާޅުކަން

ބޮޑު

ގޮތއްގައި

ތއާއި ،މި މައްސަލާގައި ޓްރައިބިއުނަލުން ގޮތއް ކަނޑައޅުމުގ ކުރިން ޏ .ފުވައްމުލަކު
ޤާއިމުވގންވާކަމުގައި ބުރަވވޭ ީ
މޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގ 'ޗީފް އޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ' މަޤާމަށް ދާއިމީ މުވައްޒަފަކު ޢައްޔަންކުރވިގން ހިނގައްޖނަމަ ،ވަޒީފާއާބހޭ
ޓްރައިބިއުނަލުން މުޙައްމަދު ފަރުޒާދު ވަޒީފާގައި ބހއްޓުމަށް އަމުރު ކުރަންޖހިއްޖ ޙާލަތއްގައި ،އފަދަ އަމުރއް ތަންފީޛުކުރުމަކީ
ތމާލު އޮތްކަމަށް ބުރަވވޭތީއާއި،
ކށް ވ ،މުޙައްމަދު ފަރުޒާދުގ މަޞްލަޙަތަށް އުނިކަން ލިބުމުގ އިޙް ި
ޢަމަލީގޮތުން ދަތި ކަމަ ަ
ވ
ލބިގން ާ
މުޙައްމަދު ފަރުޒާދަކީ އފަރާތުން އދިފައިވާފަދަ އަމުރަކަށް އދުމުގ ޞިފަތު އަދި ޙައިޘިއްޔަތު ޤާނޫނީގޮތުން ި
ފަރާތއްކަމުގައި ބުރަވވޭތީއާއި،
މުޙައްމަދު ފަރުޒާދުގ ފަރާތުން އދިފައިވާ ވަގުތީ އަމުރާ ގުޅިގން މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން ހުށަހޅި ޖަވާބުގައި ،މުޙައްމަދު
ދ
ފަރުޒާދުގ ފަރާތުން އދިފައިވާ ވަގުތީ އަމުރު ނރދިނުމުން ޙިމާޔަތްކޮށްދވޭ މުޙައްމަދު ފަރުޒާދުގ މަޞްލަޙަތަށްވުރ ،އފަ ަ
އމަދު ފަރުޒާދު އަދާކުރަމުންދިޔަ
ތ ބޮޑުކަމަށާއި ،އގޮތުން ،މުޙަ ް
މޞްލަޙަ ު
އަމުރއް ނރ ނުދީފިނަމަ ޙިމާޔަތްކޮށްދވޭ ދަޢުލަތުގ ަ
ނބަރު
ލ އޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގ ނަ ް
އ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަ ް
މަޤާމުގ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގ ތރއިން ބައއް މަސްއޫލިއްޔަތުތަ ް
ވ
ގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޤާމުގ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ އއްގޮތް ނަމަވސް ،ފަހުން އިޢުލާނުކޮށްފައި ާ
 198-A/2020/102އިޢުލާނު ަ
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ކ ގުޅިފައިވާ މަސައްކަތްތަކއް
މަޤާމުގ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އިތުރުވފައިވާކަމަށާއި ،އ މަސައްކަތްތަކަކީ ކޯޓުގ ޝަރީޢަތްތަ ާ
ނ
މށް އހން ފަރާތއް ޢައްޔަ ް
ކަމުގައިވާއިރު ،މައްސަލަ ވަކި ގޮތަކަށް ނިމންދން އިސްވބަޔާންކުރވުނު އިޢުލާނުގައިވާ މަޤާ ަ
ނުކުރވޭފަދަ ގޮތަކަށް ވަގުތީ އަމުރއް ނރދިނުމަކީ ،ކޯޓަށް މަތިކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ޒިންމާ އަދާކުރުމަށް ހުރަސްއޅޭނ
ކަމއްކަމަށާއި ،އކަމުގ ސަބަބުން އތައް ރައްޔިތުންގ ޙައްޤުތަކއް ގއްލި ،ފޫނުބއްދޭވަރުގ ގއްލުންތަކއް އތައް ބަޔަކަށް
ލިބިގން

މށް
ހިނގައިދާނކަ ަ

މައްސަލަ

ރައްދުވާ

ފަރާތުން

ފާހަގަކޮށްފައިވާތީ

އ

ނުކުތާއަށް

ރިޢާޔަތްކޮށް

ބަލާއިރު،

އިސްވބަޔާންކުރވުނު މަޤާމަށް ދާއިމީ މުވައްޒަފއް ނގުމުގ ބަދަލުގައި އ މަޤާމަށް ވަގުތީ މުވައްޒަފއް ނގުމުގ ފުރުޞަތު
މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަށް އޮތްކަމަށް ބުރަވވޭތީ،
އިސްވބަޔާންކުރވުނު އންމހައި ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،ވަޒީފާއާބހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގ ނަންބަރު 152/VTR/2020
ނ ވަކި ގޮތއް އަންގަންދން،
މައްސަލައިގ މައުޟޫޢުގައި ވަކިގޮތއް ކަނޑައަޅަންދން ނުވަތަ ވަޒީފާއާބހޭ ޓްރައިބިއުނަލު ް
ނ
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގ ނަންބަރު  10( 198-A/2020/102އޮގަސްޓު  )2020އިޢުލާނުގ ދަށު ް
ޏ .ފުވައްމުލަކު މޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގ 'ޗީފް އޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ' މަޤާމަށް ދާއިމީ މުވައްޒަފަކު ޢައްޔަން ނުކުރުމަށާއި ،އ މަޤާމަށް
އޓާލުމަށާއި ،މި މައްސަލައިގައި
ދާއިމީ މުވައްޒަފަކު ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކައި ކުރވމުންދާ މަސައްކަތްތައް ވަގުތީގޮތުން ހު ް
ނލުން
ވަޒީފާއާބހޭ ޓްރައިބިއު ަ

ނ
ކރުމަށް ހުރަސްއޅި ،އ ނިންމުމުގ ޤާނޫނީ ބާރުވރިކަ ް
ނިންމާ ނިންމުމއް ތަންފީޛު ު

ގއްލިދާނފަދަ އއްވސް ކަމއް ނުކުރުމަށް މި މައްސަލަ ރައްދުވާ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގ މައްޗަށް
އަންގައި އަމުރުކުރަމވ.
 18މުޙައްރަމް 1442
 06ސޕްޓންބަރު 2020

ޢަބްދުﷲ މިފްރާޒް ނިޒާރު
ނބަރު
ވަޒީފާއާބހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގ މ ް
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