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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 

 VTR/VA/2022/18-200ނަންަބރު: 
 

 ވަގުތީ އަމުރަށް އެދުނު މައްސަލައިގައި ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމި ގޮތް 
 

 VTR/2022/78 މައްސަލަ ނަންަބރު:

 (މަޑުއްވަރިރ. /   ސީޕިޔާގެ) މުޢީން ޙަސަން އަމުރު ނެރުމަށް އެދުނު ފަރާތް:

 (A161084)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންަބރު: 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން )ދައުލަތް(  އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތް: 

 

ގައި ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލަށް    2022މާރިޗު    23ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް    ފަރާތުން  މުޢީން ޙަސަންގެ

އިގައި ފައިސަލާކުރުވަނިވި ނިންމުމެއް ނިންމުމުގެ  މައްސަލަ  VTR/2022/78ހުށަހަޅާފައިވާ، ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލުގެ ނަންަބރު  

ހިފެހެއްޓުނީ އެފަރާތުގެ މައްޗަށް ތުޙުމަތު ކުރެވުނު މައްސަލައަކާއި   ންގ ޓީޗަރެއްގެ މަޤާމުޑިމުޢީން ޙަސަންއަށް ލިިބފައިވާ ލީ  ކުރިން،

ޓީޗަރެއްގެ މަޤާމަށް އަލުން އިޢުލާން ކުރާނީ ދިގު މުއްދަތެއް   ގުޅިގެންކަމަށާއި، މި މަޤާމަށް އިތުރު މީހަކު ހޮވައިފިނަމަ ލީޑިން 

އޮފް އެޑިއުކޭ ޙަސަންއާމެދު  ފާއިތުވުމަށްފަހުގައިކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މިނިސްޓްރީ  ޝަންގެ ފަރާތުން މި މައްސަލައިގައި މުޢީން 

ގެންގުޅިފައިވާ ތަފާތުކުރުމުގެ ސަަބުބން މުޢީން ޙަސަންއަށް ލިިބފައިވާ މާލީ ގެއްލުމާއި ނަފްސާނީ ގެއްލުމުގެ އިތުރަށް ވަޒީފާގެ 

ސްކޫލުގެ ލީޑިންގ ޓީޗަރެއް ހޯދުމަށް   މަޑުއްވަރި ކުރިއެރުން ނުލިުބމަކީ މުޢީން ޙަސަންއަށް ނުޙައްޤުން ލިޭބނެ ގެއްލުމެއްކަމުން، ރ.  
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ހުއްޓާލައި އެހެން ފަރާތަކަށް މަޤާމު ނުދީ މަޑުޖައްސާލުމަށް މައްސަލަ   ތައްގުޅިގެން ކުރެވުނު މަސައްކަތް  ކުރެވިފައިވާ އިޢުލާނާ

ކޮމިޝަނުގެ   ސަރވިސް  ސިވިލް  އަމުރުކޮށްދިނުމަށް  ރައްދުވާ  ފަރާތުންމައްޗަށް  ޙަސަންގެ  ވަގުތީ    މުޢީން  މޭރުމުން  އެދިފައިވާ 

 އަމުރެއް ނެރެދިނުމާމެދު ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީގޮތުން ނަޒަރުކުރާއިރު،

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

 އެ ޝަރުޠުތަކަކީ:، ( ޝަރުޠު ަބޔާންކުރައްވާފައި ވާކަމާއި)ތިނެއް 3ޤަޟިއްޔާގައި  SC-A/21/2012ނަންަބރު 

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

 އަދި ؛ އިޙްތިމާލު ފާޅުކަން ޮބޑު ގޮތެއްގައި ޤާއިމުވެގެންވުން

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

 އަދި

ލިިބގެންވާ   .3 ޤާނޫނީގޮތުން  ޙައިޘިއްޔަތު  ނުވަތަ  ޞިފަތު  އެދުމުގެ  އަމުރަކަށް  އެފަދަ  ފަރާތަކީ  އެދޭ  އަމުރަށް  ވަގުތީ 

 ، ފަރާތެއްކަމުގައިވުންކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި

ޤަޟިއްޔާގައި   HC-A/11/2016ޤަޟިއްޔާއާއި އެ ކޯޓުގެ ނަންަބރު    HC-A/71/2015އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންަބރު  

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

ތަށް ލިިބދާނޭ ގެއްލުމާއި ގެއްލިދާނޭ މަޞްލަޙަތަށާއި، ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދިނުމުގެ ސަަބުބން ވަގުތީ އަމުރު  އަމުރަށް އެދުނު ފަރާ

 ، ރައްދުވާ ފަރާތަށް ލިިބދާނޭ ގެއްލުމާއި ގެއްލިދާނޭ މަޞްލަޙަތަށް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭކަން އެނގެން އޮންނައިރު

ތީ ޙިމާޔަތެއް ހޯދުމަށް އެދިފައިވަނީ ރ. މަޑުއްވަރި ސްކޫލުގެ ލީޑިން ޓީޗަރެއްގެ ވަގު   ގެ ފަރާތުންސަންޙަމި މައްސަލައިގައި މުޢީން  

ނުދީ މަޑުޖައްސާލުމަށާއި، މަޤާމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުރެވުނު ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް ހުއްޓާލައި އެހެން ފަރާތަކަށް މަޤާމު

އަހަރު ދުވަހުގެ ޓެނުއަރ އަކަށް ހަވާލުކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތެއްކަމަށާއި،    )ދޭއް(  02ލީޑިންގ ޓީޗަރެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ޓީޗަރަކަށް  
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ގެ   އިޞްލާޙް(  )ދެވަނަ  އޮނިގަނޑު  ވަޒީފާގެ  ޓީޗަރުންގެ  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް   3ސްކޫލް  ޓީޗަރުންގެ  ލީޑިންގ  މާއްދާގައި  ވަނަ 

ރުމުގެ ކަންކަން ހުއްޓުވައި މަޑުޖައްސާލުމަށް މުޢީން ޙަސަންގެ  ަބޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި، މިފަދަ މުހިންމު މަސްއޫލިއްޔަތެއް ޙަވާލުކު

ފަރާތުން އެދިފައިވާ ފަދައިން ވަގުތީ އަމުރު ނުނެރެދީފިނަމަ މިކަމުގެ ސަަބުބން އިދާރާ ހިންގުމަށް އިތުރު ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވެ،  

އިގެ ތެރެއިން މަޑުއްވަރި ސްކޫލުގެ ލީޑިންގ ޓީޗަރުގެ  ދައުލަތަށް މިކަމުގެ ސަަބުބން ލިޭބ ގެއްލުން މާޮބޑުވާނެކަމަށާއި، މި މައްސަލަ

އެދުމުގެ ޞިފަތު އޮތްކަމަށް ނުދެކޭކަމަށާއި،    މުޢީން ޙަސަންއަށްމަޤާމް ހިފެހެއްޓުމަށް   އެކަމަށް  ޙައިޞިއްޔަތު ނުވަތަ  އެދުމުގެ 

-SC/2012ގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންަބރު  އެހެންކަމުން މައްސަލައިގެ ޒާތަށާއި ވަށައިގެންވާ ކަންތައްތަކަށް ަބލާއިރު ދިވެހިރާއްޖޭ

A/21    ްޤަޟިއްޔާގައި ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދިނުމުގައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭކަމަށް ަބޔާންކުރާ ޢާއްމު ޝަރުތު ފުރިހަމަނުވާތީ، މުޢީނ

ތަނެއް  ޙަ ނެރެދެވޭނެ  މައްޗަށް  ސިވިލް ސަރވިސްގެ  އަމުރެއް  އެދިފައިވާފަދަ  ފަރާތުން  ކަނޑައަޅަސަންގެ  ދިނުމަށް އިނެތްކަމަށް 

 ، ވާއިރުއެދިފައި

ލަސްވެގެން ހިނގައްޖެނަމަ  'ވަގުތީ އަމުރު ނެރުމަކާނުލައި އަޞްލު މައުޟޫއީ ދަޢުވާ  އިސްވެަބޔާންކުރެވުނު ޝަރުތުތަކުގެތެރެއިން،  

ދަޢު މައުޟޫއީ  ބެލެވޭނީ  ފުރިހަމަވާކަމުގައި  ޝަރުތު  މި  އޮތުން'  ނުރައްކަލެއް  ދަށުން ކުރިމަތިވޭދާނޭ  އިޖުރާއަތުގެ  އާދައިގެ  ވާ 

ގެއްލުމަކާ   އިޢާދަނުކުރެވޭނެ  ނުވަތަ  ނުރައްކަލަކާއި  ނުކުރެވޭފަދަ  އިޢާދަ  އަދި  ތަދާރުކުނުރެވޭނެފަދަ  ފުރިހަމަކޮށްފިނަމަ، 

އެނގެން  ޤަޟިއްޔާއިން SC-A/21/2012ކުރިމަތިލާންޖެހުންކަން އިސްވެަބޔާންކުރެވުނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ނަންަބރު 

އަހަރުދުވަހުގެ ޓެނުއަރއަކަށް ސްކޫލެއްގެ   )ދޭއް(  02ކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ތަޢުލީމީ ކަލަންޑަރުގެ  ޗަރުއޮންނައިރު، ލީޑިންގ ޓީ

އޮތް ދިރާސީ އަހަރަށް އަލަށް    ށް ދިރާސީ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ކުރިއަޓީޗަރުންގެ ތެރެއިން ޓީޗަރަކަށް ޙަވާލުކުރާ ޒިންމާއެއްކަމާއި،  

ސިވިލް ސަރވިސް ކަމަށް   ކުރާނެއިޢުލާނު  ންމުކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައި ސްކޫލުން ޢާބޭނުންވާ ލީޑިންގ ޓީޗަރު

އަށް  (  2022ޖަނަވަރީ    10)  ކޫލް ޓީޗަރުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑު )ދެވަނަ އިޞްލާޙް(ސް  ހަޅާފައިވާކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ހުށަ

 އި،ތީއާށް ުބރަވެވޭމަމަޤާމެއްކަވުމުން އަލުން އިޢުލާނުކުރެވޭ  މަޤާމަކީ ދެއަހަރު  ގެޗަރެއްލީޑިންގ ޓީ،  ބެލުމުން އެނގެން އޮންނައިރު

އާއި،  ނެތަތީ  އެނގެންއްކަން  އެންމެ ފަރާތެކަނޑައެޅިގެން  ނީ   އަދާކުރުމަށް ޢައްޔަނުކުރެވެގެ މަސްއޫލިއްޔަތުމަޤާމު  އިސްވެދެންނެވުނު

އިން މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން އެފަރާތަށް ޙައްޤުވާކަމަށް ފަރާތުން އެދިފައިވާ ފަދަ  މި މައްސަލައިގެ މަޢުޟޫއުގެ ތެރެއިން މުޢީން ޙަސަންގެ



4 ގެ 4 ޞަފްޙާ      
      
 

ޙާލަތެއްގައިވެސް   ޢިނާޔަތް ކަނޑައެޅިއްޖެ  މުސާރައާއި  ޙައްޤުވާނޭ  އެފަރާތަށް  ހުރިނަމަ  އެފަރާތް  މަޤާމުގައި  ޓީޗަރެއްގެ  ލީޑިންގ 

ގޮތުގައި   ަބދަލެއްގެ  ގެއްލުމަކީ ތީ،  ނެކަނޑައެޅިދާ  ދިނުމަށްނަގައިގެއްލުމުގެ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ފަރާތުން  ޙަސަންގެ  މުޢީން 

މި  މުޢީން ޙަސަންގެ ފަރާތުން އެދިފައިވާފަދަ ވަގުތީ އަމުރެއް  ،  ޓަކައި ށްސަަބބަ   ނެތް އިޢާދަނުކުރެވޭނެ ގެއްލުމެއްކަމުގައި ުބރަވެވެން

 ނެރެދެވެން ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައިފީމެވެ.މައްސަލައިގައި 
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 މަރްޔަމް ރިޝްފާ 

 ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލުގެ މެންަބރު


