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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 

 VTR/VA/2020/44-200ންަބރު: ނަ
 

 ވަގުތީ އަމުރަށް އެދުނު މައްސަލައިގައި ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމި ގޮތް 
 

 VTR/2020/215 މައްސަލަ ނަންަބރު:

 ( މާލެ/  މ. ަބުބނަ) މުޙައްމަދުމުނާ  އަމުރު ނެރުމަށް އެދުނު ފަރާތް:

 (A044378)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންަބރު: 

 )ދައުލަތް(  ޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންޑިޕާ އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތް: 

 

މުޙައްމަދުގެ ޖުޑީޝަލް  ޑިޕާ ތުން  ފަރާ  މުނާ  އޮފް  ރައްދުވާގޮތަށް  ޓްމަންޓް  އަށް  )ދައުލަތް(   ކްޓޫަބރު އޮ  13އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

 މައްސަލާގައި،  VTR/2020/215ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލުގެ ނަންަބރު ، ހުށަހަޅާފައިވާ ގައި 2020

ލިއްޔަތު ހިމެނޭ މަޤާމުގެ މަސްއޫ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ' ކޯޓު  ސީނިއަރ  '  އަދާކުރަމުންދިޔަ   ކޯޓުގައިމުނާ މުޙައްމަދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައި

ކޮށްފައިވާ ނަންަބރު    2020އޮގަސްޓު    10  މަށްމަޤާމަށް މީހަކު ހޯދު އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން  ޑިޕާޓްމަންޓް  ގައި 

198-A/2020/103   ެލުން މި މައްސަލައަށް ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަގައި ހަމަވާތީ،    2020އޮގަސްޓު    19  މުއްދަތު  އިޢުލާނުގ

އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާ ގެއްލި، އަލުން   މުނާ މުޙައްމަދުގައިފިނަމަ،  ފާއަށް އެހެން ފަރާތެއް ނަގޮތެއް ނިންމުމުގެ ކުރިން އެ ވަޒީ

ރުޖޫޢަކުރު ވަޒީފާއަށް  އެ  ފެންނާތީއަނުބރާ  ނުލިބިދާނެކަމަށް  ފުރުޞަތު  މުޙައްމަދު،  އާއިމުގެ  އެ   މުނާ  މަޤާމަކީ  އަދާކުރަމުންދިޔަ 
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ފެންވަރުގެ އެ  މަޤާމުކަކޯޓުގައި  ހަމައެކަނި  މުޙައްމަދު މުގައިވުމުން،  ވަޒީފާއާެބހޭ  އަދާކު  މުނާ  ދެމެހެއްޓުމަށް  މަޤާމުގައި  ރަމުންދާ 

ޙާލަތެއްގައި،  ރައިިބއުނަލުން  ޓް މައަންގާ  ނަގާއެ  މުވައްޒަފަކު  އަނުބރާ   މުޙައްމަދަށްމުނާ  ، ފައިވާނަމަޤާމަށް  އަލުން  މަޤާމު  އެ 

މި ޓްރައިިބއުނަލުން  ވަޒީފާއާެބހޭ  ޑިޕާ  ނުލިޭބނެތީ،  ކުރިން،  ނިމުމުގެ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ މައްސަލަ  ޖުޑީޝަލް  އޮފް  ޓްމަންޓް 

ނެގުމަ  A/2020/103-198ނަންަބރު   މީހަކު  މަޤާމަށް  އެ  އަދި  ނުނެގުމަށާއި،  މުވައްޒަފަކު  ދަށުން  މިހާތަނަށް  އިޢުލާނުގެ  ށް 

 މައްޗަށް  ޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެޑިޕާދުވާ  މައްސަލަ ރައްމި  ކޮށްފައިވާ އެންމެހައި ކަންކަން ހުއްޓާލުމަށް  

މުޙައްމަދުގެކޮށްދިނުމަށް  އަމުރު ޤާނޫނީގޮތުން   މުނާ  އަދި  ނެރެދިނުމާމެދު ޝަރުޢީ  އަމުރެއް  ވަގުތީ  މޭރުމުން  އެދިފައިވާ   ފަރާތުން 

 ނަޒަރުކުރާއިރު،

ކޯޓުގެ   ސުޕްރީމް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ގޮތުގައި  ަބލަންޖެހޭ ޝަރުޠުތަކުގެ  ޤާނޫނީގޮތުން  އަދި  ޝަރުޢީ  ނެރެދިނުމުގައި  އަމުރެއް  ވަގުތީ 

 ޝަރުޠުތަކަކީ:ފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި، އެ ރައްވާ)ތިނެއް( ޝަރުޠު ަބޔާންކު 3ޤަޟިއްޔާގައި  SC-A/21/2012ނަންަބރު 

ވަގުތީ އަމުރަށް އެދޭ ފަރާތަށް، ޤާނޫނީގޮތުން ޙިމާޔަތް ލިބެންޖެހޭ މައުޟޫޢީ ޙައްޤެއް ނުވަތަ ޤާނޫނީ މަރުކަޒެއް އޮތުމުގެ  .1

 ؛އިޙްތިމާލު ފާޅުކަން ޮބޑު ގޮތެއްގައި ޤާއިމުވެގެންވުން

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

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

 ގެން އޮންނަކަމާއި، އެނފަރާތެއްކަމުގައިވުންކަން 

ނަންަބރު   ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޤަޟިއްޔާގައި   HC-A/11/2016  ނަންަބރު  އަދިޤަޟިއްޔާ    HC-A/71/2015އަދި 

ވަގުތީ  ސަަބުބން  ކަނޑައެޅުމުގެ  ނެތްކަމަށް  ނެރެދެވެން  އަމުރެއް  ވަގުތީ  ރިޢާޔަތްކުރުމުން،  ހަމަތަކަށް  ޤާނޫނީ  ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ 

ރެއް ނެރެދިނުމުގެ ސަަބުބން ވަގުތީ އަމުރު އަމުރަށް އެދުނު ފަރާތަށް ލިިބދާނޭ ގެއްލުމާއި ގެއްލިދާނޭ މަޞްލަޙަތަށާއި، ވަގުތީ އަމު

 ހިނދު، ށް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭކަން އެނގެން އޮންނަރައްދުވާ ފަރާތަށް ލިިބދާނޭ ގެއްލުމާއި ގެއްލިދާނޭ މަޞްލަޙަތަ
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ނިންމުމަކީ ވަޒީފާއާެބހޭ ޤާނޫނާއި، އިން ވަކިކުރުމަށް ނިންމި  ވަޒީފާ  އޭނާ  ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ  މުނާ މުޙައްމަދުގެ  ގައިމި މައްސަލާ

ނިންމުން  އެ  ކަނޑައަޅައި  ނިންމުމެއްކަމަށް  ޚިލާފު  ގަވާއިދާ  މުވައްޒަފުންގެ  ޝަރުޢީދާއިރާގެ  އުޞޫލުތަކާއި،  ަބއިނަލްއަޤްވާމީ 

މުކޮށްދިނުމަށާއި،  ބާޠިލު މީހެއްކަމުގައި  އްމަދަކީޙަމުނާ  ވަކިވެފައިވާ  ނުެބލުމަށާއި،  ވަޒީފާއިން  މުޙައް  ވެސް   މަދަކީމުނާ  މިހާރު 

ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް މީހެއްކަމަށް  ދެމިހުރި  ވާއިރު،  ވަޒީފާގައި  މުޙައްމަދުކަމުގައި  އަދާކުރަމުންވަޒީފާ  މުނާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ   ދިޔަ 

ހޯދުމަށް  ޗީފް'  ގެހައިކޯޓު މުވައްޒަފަކު  މަޤާމަށް  ޖުޑީޝަލް   ގައި  2020އޮގަސްޓު    10  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ'  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް 

ނަންަބރު  ހޯ  A/2020/103-198  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ  މުވައްޒަފަކު  މަޤާމަށް  އެ  ހަމަ   14ދުމަށް  އިޢުލާނުކުރުމަށްފަހު، 

ނަންަބރު  2020ނޮވެންަބރު   އެނގެން    A/2020/143-198  ގައި  އިސްވެަބޔާންކުރެވުނު   އޮންނާތީއާއި،އިޢުލާނުކޮށްފައިވާކަން 

ހައިކޯޓުގެ  ތަކުގައިވާއިޢުލާނު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ'ދިވެހިރާއްޖޭގެ  'ޗީފް  މުޙައްމަދުމަޤާމަކީ      ކޯޓުގައި  މުނާ   ދިޔައަދާކުރަމުން  އެ 

ަބދަލުގައި އިޢުލާނުކުރެވިފައިވާ އެ ކޯޓުގެއެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ' މަޤާމު  ސީނިއަރ ކޯޓު'  ކަމުގައި ހަމައެކަނި މަޤާމު  ފެންވަރުގެ  އެ   ގެ 

މައްސަލާ މި  މުޙައްމަދަށްގައި  ުބރަވެވޭތީ،  ލިޙިޤާނޫނީގޮތުން    މުނާ  އަދިމާޔަތް  ޙައްޤެއް  މައުޟޫޢީ  މަރުކަޒެއް   ބެންޖެހޭ  ޤާނޫނީ 

ން ޓްރައިިބއުނަލު ވަޒީފާއާެބހޭ  ގައި  މި މައްސަލާ، ުބރަވެވޭތީއާއި  ގައިއޮތްކަމުގެ އިޙްތިމާލު ފާޅުކަން ޮބޑު ގޮތެއްގައި ޤާއިމުވެގެންވާކަމު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ' މަޤާމަށް ދާއިމީ މުވައްޒަފަކު ޢައްޔަންކުރެވިގެން   ޗީފް'  ކޯޓުގެހައި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގެ ކުރިން

ފަދަ އެ  ،ވަޒީފާގައި ެބހެއްޓުމަށް އަމުރު ކުރަންޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި  މުނާ މުޙައްމަދުޓްރައިިބއުނަލުން    ވަޒީފާއާެބހޭ، ހިނގައްޖެނަމަ

 އުނިކަން ލިުބމުގެ އިޙްތިމާލު އޮތްކަމަށް މަޞްލަޙަތަށް  މުނާ މުޙައްމަދުގެ  ޛުކުރުމަކީ ޢަމަލީގޮތުން ދަތި ކަމަކަށް ވެ،އަމުރެއް ތަންފީ

އަމުރަކަށް އެދުމުގެ ޞިފަތު އަދި ޙައިޘިއްޔަތު ޤާނޫނީގޮތުން ލިިބގެންވާ އެފަރާތުން އެދިފައިވާފަދަ    މުނާ މުޙައްމަދަކީއާއި،  ުބރަވެވޭތީ

 ފަރާތެއްކަމުގައި ުބރަވެވޭތީ، 

ރިޢާޔަތްކޮށް،   ކަންތައްތަކަށް  އެންމެހައި  ޓްރައިިބއުނަލުއިސްވެަބޔާންކުރެވުނު  ނަންަބރު  ވަޒީފާއާެބހޭ   VTR/2020/215ގެ 

ކަނޑައަޅަންދެން ވަކިގޮތެއް  މައުޟޫޢުގައި  އަންގަންދެން  މައްސަލައިގެ  ގޮތެއް  ވަކި  ޓްރައިިބއުނަލުން  ވަޒީފާއާެބހޭ  ، ނުވަތަ 

ނަންަބރު   އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ  ޖުޑީޝަލް  އޮފް  އިޢުލާނ2020ު  ނޮވެންަބރު  A/2020/143 (14-198ޑިޕާޓްމަންޓް  ގައި ( 

'ހައި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ   ަބޔާންކުރެވިފައިވާ މަޤާމަށް  އެޑް  ޗީފްކޯޓުގެ  ނުކުރުމަށާއި،  މުވަދާއިމީ  މިނިސްޓްރޭޓަރ'  ޢައްޔަން  އެ އްޒަފަކު 

މަދާއިމީ  މަޤާމަށް   ކުރެވެމުންދާ  ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކައި  ހުއްޓާމުވައްޒަފަކު  ވަގުތީގޮތުން  މައްސަލައިގައި ލުމަށާސައްކަތްތައް  މި  އި، 
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ފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލުން ނިންމާ ނިންމުމެއް ތަންފީޛުކުރުމަށް ހުރަސްއެޅި، އެ ނިންމުމުގެ ޤާނޫނީ ާބރުވެރިކަން ގެއްލިދާނެފަދަ ވަޒީ

ނުކުރުމަށް   ކަމެއް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ  އެއްވެސް  ޖުޑީޝަލް  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  ރައްދުވާ  މައްސަލަ  އަންގައި  މި  މައްޗަށް 

 އަމުރުކުރަމެވެ. 
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 މިފްރާޒް ނިޒާރު هللا ޢަބްދު 
 މެންބަރުވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ 

 މަރްޔަމް ރިޝްފާ 
 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު

 )ރިޔާސަތު( 

 ފާޠިމަތު މަހީރާ މުޙައްމަދު 
 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު

 


