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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 

 VTR/VA/2022/29-200ނަންަބރު: 
 

 ވަގުތީ އަމުރަށް އެދުނު މައްސަލައިގައި ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމި ގޮތް 
 

 VTR/2022/134 މައްސަލަ ނަންބަރު:

 )ސީރިޔާޒުގެ، ގއ. ވިލިނގިލި(ނާޞިރު އިސްމާޢީލް ނާޝިޢު  އަމުރު ނެރުމަށް އެދުނު ފަރާތް:

 (A341429)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންަބރު: 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން  އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތް:

 

ނާޞިރުގެ   ނާޝިޢު  ވަޒީފާއާެބހޭ   2022މޭ    29  ރައްދުވާގޮތަށް  ކޮމިޝަނަށް  ސަރވިސް  ސިވިލް  ފަރާތުންއިސްމާޢީލް  ގައި 

ހުށަހަޅާފައިވާޓްރައިިބއުނަލަ ގޮތުން   މައްސަލާގައި، VTR/2022/134 ނަންަބރު  ށް  މައުޟޫޢީ  ޓްރައިިބއުނަލުން  ވަޒީފާއާެބހޭ 

ކުރިން،   ކުރުމުގެ  އޮފިސަރކަމުގެ    ގއ.ފައިސަލާއެއް  ފައިނޭންސް  އިދާރާގެ  ކައުންސިލް  އިޢުލާންކުރުއަތޮޅު  ން ވަޒީފާއަށް 

ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި   އަމުރުކޮށް  އަންގައި  ސް ކޮމިޝަންގެ މައްޗަށްސިވިލް ސަރވި ޖައްސާލަން  މަޑު

 ޤާނޫނީގޮތުން ނަޒަރުކުރާއިރު،ފަރާތުން އެދިފައިވާ އެދުމަށް ޝަރުޢީ އަދި 

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

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

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

 ؛އިޙްތިމާލު ފާޅުކަން ޮބޑު ގޮތެއްގައި ޤާއިމުވެގެންވުން

 ؛ވެދާނޭ ނުރައްކަލެއް އޮތުންވަގުތީ އަމުރު ނެރުމަކާނުލައި އަޞްލު މައުޟޫޢީ ދަޢުވާ ލަސްވެގެން ހިނގައްޖެނަމަ ކުރިމަތި .2
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ލިިބގެންވާ   .3 ޤާނޫނީގޮތުން  ޙައިޘިއްޔަތު  ނުވަތަ  ޞިފަތު  އެދުމުގެ  އަމުރަކަށް  އެފަދަ  ފަރާތަކީ  އެދޭ  އަމުރަށް  ވަގުތީ 

 ފަރާތެއްކަމުގައިވުންކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، 

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

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

ނޭ ގެއްލުމާއި ގެއްލިދާނޭ މަޞްލަޙަތަށާއި، ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދިނުމުގެ ސަަބުބން ވަގުތީ އަމުރު  އަމުރަށް އެދުނު ފަރާތަށް ލިިބދާ 

 އޮންކަމާއި، ރައްދުވާ ފަރާތަށް ލިިބދާނޭ ގެއްލުމާއި ގެއްލިދާނޭ މަޞްލަޙަތަށް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭކަން އެނގެން 

ހުށަހެޅިފައިވާ   ޓްރައިުބއުނަލަށް  އިދާރާގެ އަކީ  މައްސަލާ VTR/2022/134 ނަންަބރުވަޒީފާއާެބހޭ  ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު  ގއ. 

ފަރާތް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޕޮއިންޓްވަޒީފާއަށް  ކުރިމަތިލާ،  ވަޒީފާއަކަށް  މަތިން  އެންމެ  ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުގެ  ލިިބ    ކުރިމަތިލި 

)ދޭއް( މަސްދުވަސް ވޭތުވެގެން   2ވުމުން،  ފޮނުހަމަޖެއްސުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވަޒީފާ

ވަޒީފާނުދީ ލަސްވާ ސަަބުބވެސް އަންގާފައި ނުވާތީއާއި، ސިވިލް އަދި  ނުދީ،    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މި ވަޒީފާ    ދާއިރުވެސް

އެ ކޮމިޝަނުން ޢަމަލުކުރާ ގޮތުން  ނޫންކަން  ށްވާއިދާ އެއްގޮތަމަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ ޤާނޫނާއި ގަސަރވިސް ކޮމިޝަނުން 

މިކަމަކީ   ޤާނޫނުގެ  ފާހަގަކުރެވުމާއެކު،  މަހުރޫމް    5ވަޒީފާއާެބހޭ  ޙައްޤަކުން  އަސާސީ  ލިިބދޭ  ދަށުން  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ފައިނޭންސް  ކުރުންކަމަށްވާތީ،   އިދާރާގެ  ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު  ދިނުގއ.  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މަޤާމު  މަށް  އޮފިސަރގެ 

 މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއްކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، 

ވަގުތީ އަމުރު ނެރުމަކާނުލައި އަޞްލު މައުޟޫޢީ ދަޢުވާ ލަސްވެގެން ހިނގައްޖެނަމަ  ތެރެއިން، '  އިސްވެަބޔާންކުރެވުނު ޝަރުޠުތަކުގެ

އޮތުން  މަތިވެދާނޭކުރި ދަނުރައްކަލެއް  މައުޟޫޢީ  ބެލެވޭނީ  ފުރިހަމަވާކަމުގައި  ޝަރުޠު  މި  ދަށުން އިޖު  ޢާންމުވާ  އު'  ރާއާތުގެ 

ވާއާ ގުޅިގެން ވަގުތީ  އުއެ ދަ  ފުރިހަމަކޮށްފިނަމަ، ތަދާރުކުނުކުރެވޭފަދަ އަދި އިޢާދަ ނުކުރެވޭފަދަ ނުރައްކަލަކާ ނުވަތަ ގެއްލުމަކާ 

ކުރި ފަރާތަށް  އެދުނު  އިސްވެަބޔާންކުރެވުނު  އަމުރަށް  ޖެހުންކަން  ނަންަބރުމަތިލާން  ކޯޓުގެ  ސުޕްރީމް           ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

2012/SC-A/21  ،ުވަގުތީ އަމުރު ނެރުމަކާނުލައި ފަދަ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާ   ޤަޟިއްޔާއިން އެނގެން އޮންނައިރ

ފައިނޭންސް  އިދާރާގެ ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު. ގއތަށް ، މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާގެންގޮސްފިނަމަވާ ކުރިއަށް އުދަ މައުޟޫއީލު ސްއަ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި   މަޤާމަށް އެހެން ފަރާތެއް ހަމަޖެއްސުމުގެ ފުރުޞަތު އޮވެ، އެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ހަމަޖެއްސުމަކީއޮފިސަރުގެ 

  އިދާރާގެ   ކައުންސިލްގެ   އަތޮޅު.  ގއމުގައި ުބރަވެވޭތީއާއި،  ކަ  މެއްއޮތްކަ  ސަތުފުރު  ދަނުކުރެވޭނެ ގެއްލުމެއް ލިުބމުގެއިއާފަރާތަށް  

'ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ  ތީއާއި،  ރާތަކަށް ވާފަ  ކުރިމަތިލި  މަޤާމަށް  އޮފިސަރުގެ  ފައިނޭންސް
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ކުރިމަތިލި   މަޤާމަށް  އޮފިސަރުގެ  ފައިނޭންސް  އިދާރާގެ  ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު.  ގއ  ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިުބނުގޮތުގެ ޝީޓު' އިން

ަބޔާންކޮށްފައިވާތީ، ފަރާތްކަމަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތަކީ  ލިުބނު  މަރކްސް  މަތިން  އެންމެ  ތެރެއިން  މައްސަލަ   ފަރާތްތަކުގެ 

ޙަހުށަހެޅި ފަރާތަށް   ޙިމާޔަތް ލިބެންޖެހޭ މައުޟޫޢީ  ުބރަ  އްޤެއްޤާނޫނީގޮތުން  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ  ވެވޭތީއާއި،  އޮތްކަމަށް 

   އްޔަތު ޤާނޫނީގޮތުން ލިިބގެންވާ ފަރާތެއްކަމުގައިވާތީއާއި، ހައިސިފަތު އަދި  ސިއެފަރާތުން އެދިފައިވާ ފަދަ ވަގުތީ އަމުރަކަށް އެދުމުގެ  

ރި ކަންތައްތަކަށް  އެންމެހައި  ނަންަބރު  އާއިސްވެަބޔާންކުރެވުނު  ޓްރައިިބއުނަލުގެ  ވަޒީފާއާެބހޭ   VTR/2022/134ޔަތްކޮށް، 

. ގއ، އި ވަކިގޮތެއް ކަނޑައަޅަންދެން ނުވަތަ ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލުން ވަކި ގޮތެއް އަންގަންދެންގައުމައްސަލައިގެ މައުޟޫ

ސިވިލް މި މައްސަލަ ރައްދުވާ  މަޑުޖައްސާލަން އިޢުލާންކުރަން  ވަޒީފާއަށް އޮފިސަރކަމުގެ ފައިނޭންސް އިދާރާގެ ކައުންސިލް އަތޮޅު

 ގެ މައްޗަށް އަންގައި އަމުރުކުރަމެވެ. ސަރވިސް ކޮމިޝަން
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 އިބްރާހީމް   ޝަމްޢާ   މަރްޔަމް 

 މެންަބރުވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލުގެ 

 


