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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

 VTR/IJ/2021/57-200ނަންބަރު:         މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
 
 

 

 އިޖުރާއީގޮތުން ނިންމި ގޮތް 
 

 VTR/2021/92 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި  
 ފަރާތް: 

 ބަށިގެ، ގދ. ފިޔޯރީ هللا، އާމިނަތު އަބްދު

 (A302976)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ދެއްވަދޫ . ގއ ،ވައިޓްރޯސް ،ޢަބްދުލްަޤއްޔޫމް ާޝޙު

 (A305199)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

 ސަމްޙަތު ޙަސަން ފާއިޒު، ރަންތަރި، ސ. ހުޅުދޫ 

 (A279557)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 މަސްޢޫދާ ސާޢުދު، ވަޑިގެ، ރ. ހުޅުދުއްފާރު 

 (A163461)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 މަރްޔަމް ސަމާ، ފީރޯޒުގެ، ހއ. ތަކަންދޫ

 (A296266)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 މަރްޔަމް ލީވިޔާ، ދިލާސާގެ، ކ. ކާށިދޫ

 (A290198)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 
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 މަރްޔަމް އަޙްމަދުދީދީ، ސުވެނިއަރ، ސ. ހިތަދޫ 

 (A019446)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 އިފާޒަތު އިބްރާހީމް ރަީޝދު، ރަންދޯދި، ގދ. ތިނަދޫ 

 (A317705)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ، މަލަ، ގދ. ތިނަދޫ ފާޠިމަތު އަޙްމަދު ވަޙީދު

 (A096157 )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:

 އާމިނަތު ޒުނައިރާ، ދިލްކަްޝގެ، ށ. ފީވައް

 (A263841)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 އާމިނަތު ރޫޒާ، މޫނިމާގެ، ލ. މާމެންދޫ 

 (A226221)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ކުޅުދުއްފުށި އާމިނަތު އިބްރާހީމް، ދިއްތުޑި، ހދ. 

 (A115087)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ޢާއިަޝތު ޝަހުލާ، އައިލްހެވަން، މާލެ 

 (A144260)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ޢާއިަޝތު ނަީޞރު، ގުލްދަމުގެ، ހއ. ހޯރަފުށި

 (A163259)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 

މައްސަލަ ރައްދުވާ  
 ފަރާތް: 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ާޤއުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
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 ، ލީވިޔާ  މަރްޔަމް  ،ސަމާ  މަރްޔަމް  ،ސާޢުދު  މަސްޢޫދާ  ،ފާއިޒު  ޙަސަން  ސަމްޙަތު  ،ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް  ާޝޙު ،هللاއަބްދު  އާމިނަތު

  އާމިނަތު  ،ރޫޒާ  އާމިނަތު  ،ޒުނައިރާ  އާމިނަތު  ،ވަޙީދު  އަޙްމަދު  ފާޠިމަތު  ،ރަީޝދު  އިބްރާހީމް  އިފާޒަތު  ،އަޙްމަދުދީދީ  މަރްޔަމް

ރައްދުވާގޮތަށް  ޔުނިވަރސިޓީއަށް    ާޤއުމީ   ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރާތުން    ގެ ަޝހުލާ  ޢާއިަޝތުއަދި    ހުލާ ޝަ   ޢާއިަޝތު  ،އިބްރާހީމް

މި މައްސަލައަކީ ާޤނޫނަކުން   ،ފަރާތުން ޖަވާބުދާރީވިއިރުޔުނިވަރސިޓީގެ    ޤާއުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެހުށަހަޅާފައިވާ މި މައްސަލައަށް  

ކައުންސިލު ޔުނިވަރސިޓީ  އުނިޔަވަރސިޓީގެ  ަޤއުމީ  ދިވެހިރާއްޖެގެ  ނިންމާފައިވާ އުފައްދާފައިވާ  ލިބިގެން  ބާރު  ާޤނޫނަކުން  ން، 

ޖުރާޢަތުތަކުގެ އިތުރަށް ާޤނޫނު ނަންބަރު މުންތަކަކީ އެ ޔުނިވަރސިޓީގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި، އުޞޫލުތަކާއި، އިނިން

ަޤ  2011/3 ާޤނޫނު(  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ނިންމުންތަކެއްކަމަށް    8ގެ  އުމީ  ތަޢާރަުޟވާ  އާ  )ށ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

އެނިންމުންތައް   ާޤނޫނަކުން ކަނޑައަޅައި  އޮތްހިނދު،  އެނގެން  އޮޅުމެއްނެތި  މައްސަލައެއްކަން  ހުށަހަޅާފައިވާ  ބާޠިލުކުރަން 

ބާރުލިބިގެން މިނިވަން ާޤނޫނީ ަޝޚުސަކުން ނިންމާ ނިންމުމެއް ާޤނޫނަކާ ޚިލާފުވާތީ، އެ ނިންމުމެއް ބާޠިލުކުރަން ހުށަހަޅާ ާޤނޫނީ 

ޙްތިާޞްޞގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއްނޫންނަކަމަށްވާތީ، ހުށަހެޅިފައިވާ މި މައްސަލަ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ އިމައްސަލަތަކަކީ  

ދިވެހިރާއްޖެގެ އެދި،  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް  ނޫންކަމުގައި  މައްސަލައެއް  ގެންދެވެދާނެ  ކުރިއަށް   ަޤއުމީ   ހުށަހެޅިފައިވާގޮތަށް 

 ، ނަޒަރުކުރާއިރު ނުކުތާއަށް އިޖުރާއީ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ގެއުނިޔަވަރސިޓީ 

ބަދަލުކުރުމާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއްކަމާއި،    ހުށަހެޅިފައިވާ މި މައްސަލައަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް ވަޒީފާ

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން އެދިފައިވަނީ، މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ މެނޭޖްމަންޓްއަށް ާޤނޫނީ ގޮތުން ޙާވާލުކޮށްފައިވާ ޒިންމާ

މުންދާތީ، އެ ފަރާތްތަކަށް މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާ ފުރިހަމަ އަދާކުރުމުގައާއި އެ ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ ބާރު ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަ

 ގޮތުގައި އަދާކުރުމަށް އެންގުމަށާއި، މުވައްޒަފުންނާ ގުޅޭ ގޮތުން ނިންމާ ނިންމުންތަކުގައި ޒިންމާދަރުވުމަށް ބާރުއަޅައިދިނުމަށާއި،

 263ތަކެއް ބާޠިލްކޮށްދިނުމަށާއި، އެ ކައުންސިލްގެ  ދިވެހިރާއްޖެގޭ ަޤއުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކައުންސިލްއިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން

ނިންމުމުގައިވާ ގޮތަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް ޙައްުޤވާ މަާޤމުތަށް ރުޖޫޢަކޮށްދިނުމަށާއި، ވަނަ    561ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ  

އްލިފައިވާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް އެކީ އަށް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް ގެއަލުން އެ މަާޤމުތައް ރުޖޫޢަކޮށްދޭ ދުވަހާ ހަމަ 

ފުހޯދުމަށް ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ހުށަހަޅަންޖެހުމާއި ގުޅިގެން ާޤނޫނީ ވަކީލެއްގެ ާޞއެއްފަހަރާ ލިބިދިނުމަށާއި، މައްސަލައިގައި އިން 
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ރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ހޯދުމަށްކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަ   ފީގެ ގޮތުގައި ޚަރަދުވި ފައިސާ  އެހީ ހޯދަން ޖެހުމުން، ވަކީލު

 ވަނަ ނަންބަރަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،   9ހުށަހަޅާ ފޯމުގެ 

 ކުރެވިފައިވާ  އިސްތިސްނާ  ދަށުން  ާޤނޫނެއްގެ  ވަނަ މާއްދާގައި އެހެން  2)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  

ވަޒީފާއަދާކުރާ   ފަރާތްތަކަށާއި  ވަޒީފާދޭ  ދާއިރާގައި  ފަރާތްތަކުގެ  އަމިއްލަ  ނުވަތަ  ދައުލަތުގެ  ފިޔަވައި  ފަރާތްތައް  ދާއިރާތަކާއި

ޔުނިވަރސިޓީގެ  މައްޗަށް  މުވައްޒަފުންގެ ާޤއުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  ހިންގޭނަކަމަށް  ާޤނޫނު  ވަޒީފާއާބެހޭ 

ނުހި  ާޤނޫނު  ވަޒީފާއާބެހޭ  ހުށަހެޅި މުވައްޒަފުންނަށް  މައްސަލަ  ނެތްކަމާއި،  ކަނޑައެޅިފައި  ާޤނޫނެއްގައި  އެހެން  ންގޭނެކަމަށް 

ކުރުމާ ގުޅިގެންކަމަށް ވާއިރު، ލުމައްސަލަ ހުށަހެޅާފައިވަނީ އެ ފަރާތްތަކުން އަދާކުރަމުން ގެންދިޔަ ވަޒީފާ ބަދަމި    ފަރާތްތަކުން  

އި މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތާ ދެމެދު ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާއި، އެ ފަރާތްތަކުގެ ވަޒީފާ ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ އެ ފަރާތްތަކާ

އެކުލަވާ  ފަރާތުން  ރައްދުވާ  ގަވާއި  ލާމައްސަލަ  ާޤނޫނާއި  އޮތްތޯ  އުޫޞލުތަކާއި،  ވަޒީފާއާބެހޭ ބެލުމުގެ  ދެއް  ޢިޙްތިާޞސް 

ވަނަ މާއްދާގެ   3ދިވެހިރާއްޖޭގެ ާޤއުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ާޤނޫނުގެ  އެހެންނަމަވެސް    ޓްރައިބުއުނަލަށް ލިބިގެންވާކަމުގައި ކަނޑައަޅައި،

ޖަވާބުދާރީވާނީ  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ  ކަންތައްތަކުގައި  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ގައި،  ރައީސް )ރ(  ކަމަށް ކައުންސިލްގެ 

ދާރީވާންޖެހޭނީ މިނިސްޓްރަށްކަމަށް  ބު ލުން ޖަވާވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި، ކައުންސި  15މުންނާއި، އެ ާޤނޫނުގެ  އޮތުބަޔާންކޮށްފައި

ދައު ތެރޭގައި  އިޙްތިާޞްޞގެ  ޓްރައިބިއުނަލްގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ  އޮފީސްތަބަޔާންކޮށްފައިއޮތުމުންނާއި،  އިދާރަތަކާއި  ކަށް  ލަތުގެ 

މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ވާތީ،  މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާތައް އަދާކުރަމުންގެންދޭތޯ ބެލުން ހިމެނިފައިނު   ާޤނޫނުތަކުން އެ ތަންތަނަށް 

ވެރިންނަށް ާޤނޫނާކުން މަތިކުރެވިފައިވާ ޒިންމާ އެ ފަރާތުން އަދާކުރަމުން ގެންދަނީ ާޤނޫނާ އެއްގޮތަށްތޯ ބަލައި އެ ފަރާތްތައް 

ޓްރައިބިއުނަ ވަޒީފާއާބެހޭ  ކުރުވުމަކީ  އިޙްތިޒިންމާދަރު  ބުރަނުލްގެ  ކަމެއްކަމުގައި  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  މައްސަލަާޞްޞގެ   ވެވޭތީ، 

 ނަހަމަ  ބާރު  ލިބިފައިވާ  ފަރާތަށް  އެ  އަދާކުރުމުގައާއި  ޒިންމާ  ޙާވާލުކޮށްފައިވާ  ގޮތުން  ާޤނޫނީށް  މެނޭޖްމަންޓަ   ފަރާތުގެ  ރައްދުވާ

ޢިހްތިާޞްޞ އަދާކުރުމަށް    ގޮތުގައި  ފުރިހަމަ  ޒިންމާ  މަތިކޮށްފައިވާ  ފަރާތްތަކަށް  އެ   ،ބޭނުންކުރަމުންދާތީ  ގޮތުގައި އެންގުމުގެ 

 ޅައި،ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިގެންނުވާ ކަމުގައި ކަނޑައަ

ކަންކަމުގެ   އެދިފާއިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ގޮތުން ތެރެއިން  މައްސަލަ  ާޤނޫނީ  މެނޭޖްމަންޓްއަށް  ފަރާތުގެ  ރައްދުވާ  މައްސަލަ 

ފަރާތަށް   އެ  އަދާކުރުމުގައާއި  ޒިންމާ  ފަރާތްތަކަށް ޙާވާލުކޮށްފައިވާ  އެ  ބޭނުންކުރަމުންދާތީ،  ގޮތުގައި  ނަހަމަ  ބާރު  ލިބިފައިވާ 



5 ގެ 5 ޞަފްޙާ      
  

ފިޔަވައި، ދެން ހުރި ކަންތަތައްކަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް  ބައި    މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަދާކުރުމަށް އެންގުމަށް އެދިފައިވާ

 އަންގަމެވެ. ޔުނިވަރސިޓީ  ޤާއުމީ މައްސަލަ ރައްދުވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
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