
 ޞަފްޙާ: 4 ެގ 1
 

` 
 

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 VTR/VA/2022/45-200 ނަންަބރު:                                                         
 

 ތީ އަމުރަށް އެދުނު މައްސަލައިގައި ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމި ގޮތް ގު ވަ
 

 
 VTR/2022/224 މައްސަލަ ނަންބަރު:

 މުޙައްމަދު އަޝްރަފް، މިނިވަންއައްސޭރި / ވ. ކެޔޮދ   ފަރާތް:އަމުރު ނެރުމަށް އެދުނު  

 (A100998ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންަބރު: ) 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން  އަމުރު ރައްދުވާފަރާތް:

 

އަޝްރަފްގެ ސަރވިސް  ފަރާތުން    މުޙައްމަދު  ވަޒީފާއާެބހޭ   2022ނޮވެންަބރު    01ރައްދުވާގޮތަށް    ކޮމިޝަނަށްސިވިލް  ގައި 

ނަންަބރު  ޓްރައިިބއުނަލަށް   ޓްރައިިބއުނަލުގެ  ވަޒީފާއާެބހޭ  ހުށަހެޅި ،  އިގައިމައްސަލަ  VTR/2022/224ހުށަހަޅާފައިވާ،  މައްސަލަ 

ފެލިދެ ހޮވިފައިވާ  އިދާރާގެ  ފަރާތް  ކައުންސިލްގެ  ކެޔޮދ   މުވައްޒަފަކު އަތޮޅު  ދާއިމީ  މަޤާމަށް  ޖެނެރަލްގެ  ސެކްރެޓަރީ 

ފަރާތަ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލަ ނިމޭއިރު  ގޮތެއް ށް  ހަމަޖައްސައިފިނަމަ  ލިިބދެވޭނެ  ވަޒީފާ  ޙާލަތުގައި  ދިނުމަށް ނިންމާ  ވަޒީފާ 

ނުކުރުމަށްނޯންނާނެކަމަށާއި،   ޢައްޔަނު  މަޤާމަށް  ހޮވިފައިވާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ކޮމި  މައްސަލަ  ސަރވިސް  ނިންމި ސިވިލް  ޝަނުން 

ލި ސަަބަބކީ ޤާނ ނާ ޚިލާފު ސަަބެބއްކަމަށް ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލުން ނިންމައިފިނަމަ އެ މަޤާމުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ ޙައްޤު ގެއް

ުބން އެފަރާތުގެ މަޞްލަޙަތުތަކާއި އިޢާދަ ނުކުރެވޭ ވަރުގެ ޮބޑު ގެއްލުމާއި ކުރިމަތިވުމާއި، އެހެން ފަރާތަކަށް ވަޒީފާ ދިނުމުގެ ސަަބ

ގޮތެއް   ވަކި  މައްސަލައިގައި  މި  ދަތިވާނެތީ،  ޙައްލުކުރުމަށް  މައްސަލަ  އިތުރަށް  ވަދެ  ތެރެއަށް  މައްސަލައިގެ  މި  ޙައްޤުތައް 

ޖެނެރަލްގެ  ކްރެޓަރީއަތޮޅު ކެޔޮދ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސެފެލިދެކަނޑައަޅަންދެން ނުވަތަ ޓްރައިިބއުނަލުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންދެން 

މަޤާމަށް ދާއިމީ އެހެން މީހަކު ނުނެގުމަށް ނުވަތަ ޢައްޔަނު ނުކުރުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށާއި 

ނގައިދާނެފަދަ އަތޮޅު ކެޔޮދ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމު ގެއްލިގެން ހި ފެލިދެމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  

ހުރަސްއެޅިދާނެފަދަ  ކުރުމަށް  ތަންފީޛު  ނިންމުމެއް  ނިންމާ  ޓްރައިިބއުނަލުން  ވަޒީފާއާެބހޭ  ނިންމައިފިނަމަ  ނިންމުމެއް   އެއްވެސް 
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މައްޗަށް  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ނުނިންމުމަށް  ނިންމުމެއް  އެއްވެސް  އެފަދަ  އޮންނާތީ  ފުރުޞަތު  މެދުވެރިވުމުގެ  ޙާލަތެއް 

އެދިއަމު އަޝްރަފްގެ    ރުކޮށްދިނުމަށް  އަދި   ފަރާތުންމުޙައްމަދު  ޝަރުޢީ  ނެރެދިނުމާމެދު  އަމުރެއް  ވަގުތީ  މޭރުމުން  އެދިފައިވާ 

 ޤާނ ނީގޮތުން ނަޒަރުކުރާއިރު،

ކޯޓުގެ  ސުޕްރީމް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ގޮތުގައި  ޝަރުޠުތަކުގެ  ަބލަންޖެހޭ  ޤާނ ނީގޮތުން  އަދި  ޝަރުޢީ  ނެރެދިނުމުގައި  އަމުރެއް  ވަގުތީ 

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

ވަގުތީ އަމުރަށް އެދޭ ފަރާތަށް، ޤާނ ނީގޮތުން ޙިމާޔަތް ލިބެންޖެހޭ މައުޟ ޢީ ޙައްޤެއް ނުވަތަ ޤާނ ނީ މަރުކަޒެއް އޮތުމުގެ  .1

 އަދި ؛ އިޙްތިމާލު ފާޅުކަން ޮބޑު ގޮތެއްގައި ޤާއިމުވެގެންވުން

؛ ތީ އަމުރު ނެރުމަކާނުލައި އަޞްލު މައުޟ ޢީ ދަޢުވާ ލަސްވެގެން ހިނގައްޖެނަމަ ކުރިމަތިވެދާނޭ ނުރައްކަލެއް އޮތުންވަގު .2

 އަދި

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

 އޮންނަކަމާއި، ފަރާތެއްކަމުގައިވުންކަން އެނގެން 

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

ޤަޟިއްޔާގައި   SC-A/101/2020އި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންަބރު  ޤަޟިއްޔާގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ޤާނ ނީ ހަމަތަކަށާ

މަްބދައުއަށްަބޔާންކޮށްފަ ގެ  ކޮންވީނިއަންސް'  އޮފް  'ެބލެންސް  ނެތްކަމަށް   އިވާ  ނެރެދެވެން  އަމުރެއް  ވަގުތީ  ރިޢާޔަތްކުރުމުން، 

އަމުރެއް  ވަގުތީ  މަޞްލަޙަތަށާއި،  ގެއްލިދާނޭ  ގެއްލުމާއި  ލިިބދާނެ  ފަރާތަށް  އެދުނު  އަމުރަށް  ވަގުތީ  ސަަބުބން  ކަނޑައެޅުމުގެ 

އަ ވަގުތީ  ސަަބުބން  ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭކަން ނެރެދިނުމުގެ  މަޞްލަޙަތަށް  ގެއްލިދާނެ  ގެއްލުމާއި  ލިިބދާނެ  ފަރާތަށް  ރައްދުވާ  މުރު 

 އެނގޭކަމާއި،

ކެޔޮދ   ފެލިދެއަތޮޅު  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޖެހޭނީ  ކަނޑައަޅަން  ގޮތެއް  ޓްރައިިބއުނަލުން  ވަޒީފާއާެބހޭ  މައްސަލައިގައި  މި 

އިދާރާގެ   މަޤާމަށްކައުންސިލް  ޖެނެރަލްގެ  ނިންމުމުގެ   ސެކްރެޓަރީ  ނިންމި  ކޮމިޝަނުން  ނުކުރުމަށް  ޢައްޔަނު 

ލީގަލިޓީއާމެދުގައިކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މި މައްސަލައިގެ ނަތީޖާއަކަށް ވާނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ނިންމުމަކީ ޤާނ ނާއި 

ނާ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ނިންމި ނިންމުމެއްކަމަށް ކަނޑައެޅިގެންދިޔުންކަމަށްވާތީ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ނިންމި ނިންމުމެއްކަމަށް ނުވަތަ ޤާނ 

 ނުހިމެނޭކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ނަތީޖާއަކަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއަށް އަނުބރާ އިޢާދަކޮށްދިނުން ނުވަތަ ޢައްޔަނުކުރުން  
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ޖަވާުބދާރީވީނަ  ފަރާތުން  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  އަޝްރަފްމަވެސް،  ުބނެ  ކައުންސިލްގެ ފެލިދެ  މުޙައްމަދު  ކެޔޮދ   އަތޮޅު 

ޢައްޔަނު ނުކުރުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ނިންމި ނިންމުމަކީ ޤާނ ނު ނަންަބރު ރާގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް  އިދާ

ތަފާތުކުރުމެއްކަމަށްވާތީ އެ މަޤާމަށް މުޙައްމަދު ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ    4)ވަޒީފާއާެބހޭ ޤާނ ނު( ގެ    2008/2

އަމުރުކޮށްދިނުމަށް  އަޝްރަފް   މައްޗަށް  ކޮމިޝަންގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  މައްސަލައިގައި  ޢައްޔަނުކޮށްދިނުމަށް  މައުޟ ޢުގައި މި 

އަޝްރަފް  އިރު،އެދިފައިވާ މުޙައްމަދު  މަޤާމަށް  ސަރވިސް    އެ  ސިވިލް  ނެތްކަމަށް  ނިންމާފައިވާ ޢައްޔަނުކޮށްދެވެން  ކޮމިޝަނުން 

ނަންަބރު   ޤާނ ނު  ނަންަބރު    2007/5ނިންމުމަކީ  ގަވާއިދު  އާއި  ޤާނ ނު(  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  )ދިވެހި   R-11/2014)ދިވެހި 

ނަންަބރު   ޤާނ ނު  ނިންމުމަކީ  އެ  އަދި  ނިންމުމެއްކަމާއި  ނިންމާފައިވާ  ޚިލާފަށް  އާ  ގަވާއިދު(  ސަރވިސްގެ   2/ 2008ސިވިލް 

ތަފާތުކުރުމެއްކަމަށް    )ވަޒީފާއާެބހޭ ކޮށްފައިވާ  ޚިލާފަށް  އާ  ފެނިއްޖެހިނދެއްގައި،  ޤާނ ނު(  ޓްރައިިބއުނަލަށް  ކަމެއް ވަޒީފާއާެބހޭ  ވަކި 

ޤާނ ނު ނަންަބރު  އަ  ކުރުމަށް ނުވަތަ ނުކުރުމަށް )ނ( ވަނަ މާއްދާ  5)ވަޒީފާއާެބހޭ ޤާނ ނު( ގެ    2008/2މުރު ނެރުމުގެ ާބރު  ގެ 

ޢައްޔަނުކޮށްދެވެން ގައި   މަޤާމަށް  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ހޮވިފައިވާކަމަށް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޙާލަތުގައި  މި  ަބޔާންކޮށްފައިވާތީ، 

ނިންމުމަކީ   ނިންމި  ކޮމިޝަނުން  ސަރވިސް  ސިވިލް  ދަށުން  ނެތްކަމަށް  އުޞ ލުތަކުގެ  އަޝްރަފްއަސާސީ  ލިިބދޭ މުޙައްމަދު  އަށް 

ލި އުނިކަން  ގޮތުން  ޙައްޤަކަށް  ތަފާތުކުރުމުގެ  ހިނދެއްގައިޭބގޮތަށް  ސާިބތުވެއްޖެ  ޢަމަލެއްކަމަށް  އިސްވެފާހަގަކުރެވުނު   ،ކޮށްފައިވާ 

ށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މައްޗަށް މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މުޙައްމަދު އަޝްރަފް ހޮވިފައިވާ މަޤާމަށް އެފަރާތް ޢައްޔަނުކުރުމަ

ވަޒީފާއާ  އަމުރުކުރުމުގެ ލިިބދީފައިވާ ާބރު  ޓްރައިިބއުނަލަށް  އަޝްރަފްއަށްތީ،  ެބހޭ  ލިބެންޖެހޭ   މުޙައްމަދު  ޙިމާޔަތް  ޤާނ ނީގޮތުން 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ އަދި  އި  މާކަމަށް ުބރަވެވޭކަމައުޟ ޢީ ޙައްޤެއް އޮތުމުގެ އިޙްތިމާލު ފާޅުކަން ޮބޑު ގޮތެއްގައި ޤާއިމުވެގެންވާ

ފަރާތެއްކަމުގައި އެފަރާތުން   ލިިބގެންވާ  ޤާނ ނީގޮތުން  ޙައިޞިއްޔަތު  އަދި  ޞިފަތު  އެދުމުގެ  އަމުރަކަށް  ވަގުތީ  އެދިފައިވާފަދަ 

 ުބރަވެވޭތީއާއި، 

ފަރާތް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެދިފައިވަނީ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލައިގައި  ފަރާތެއް ހޮވިފައިވާ    މި  އެއްވެސް  މަޤާމަށް 

ސިފަ ނަންަބރު    އެއްގައި ދާއިމީ  ޓްރައިިބއުނަލްގެ  ވަޒީފާއާެބހޭ  ކަމުގައިވީހިނދު،  ނުކުރުމަށް   2022VTR//224ޢައްޔަނު 

މައްސަލަ  ހިނގައްޖެނަމަ،  ލަސްވެގެން  ނިންމުން  ގޮތެއް  ދަޢުވާއާމެދު  މައުޟ ޢީ  ނެރެދިނުމެއްނެތި  އަމުރު  ވަގުތީ  މައްސަލައިގައި 

ފަރާތް   އިހޮވިފައިވާ  ހުށަހެޅި  ފަރާތަށް މަޤާމަށް  ރައްދުވާ  މައްސަލަ  ފުރުޞަތު  ޢައްޔަނުކުރުމުގެ  ގޮތެއްގައި  ދާއިމީ  ފަރާތެއް  ތުރު 

މަޤާމަށް ދާއިމީ މުވައްޒަފަކު ޢައްޔަނުކުރެވިއްޖެނަމަ  ހޮވިފައިވާލިިބގެންވާތީއާއި، އަދި އެފަދައިން ޢަމަލުކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް 

ހު  ،އެކަމަކީ މައްސަލަ  ސަަބުބން  ުބރަވެވޭތީއާއި، އެކަމުގެ  ކަމެއްކަމުގައި  ލިިބދެވޭނޭ  އުނިކަމެއް  މަޞްލަޙަތަށް  ފަރާތުގެ  ށަހެޅި 

ފަރާތް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޓްރައިިބއުނަލުން  ވަޒީފާ ވަޒީފާއާެބހޭ  އެ  ޢައްޔަނުކޮށް  ވަޒީފާއަށް  ނުވަތަ  މަޤާމަށް  ހޮވިފައިވާ 



 ޞަފްޙާ: 4 ެގ 4
 

ނިންމާ ނިންމުމެއްގެ ނުވަތަ ކުރާ އަމުރެއްގެ ޤާނ ނީ ާބރު މުރުކޮށް  ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މައްޗަށް އަ 

 އާއި، ނެތިދިއުމުގެ އިޙްތިމާލު ފާޅުކަން ޮބޑު ގޮތެއްގައި އޮތްކަމުގައި ުބރަވެވޭތީ

ސަރވިސް  ސިވިލް  ހޯދުމަށް  މުވައްޒަފަކު  ދާއިމީ  މަޤާމަށް  ޖެނެރަލްގެ  ސެކްރެޓަރީ  އިދާރާއަށް  ކައުންސިލްގެ  ކެޔޮދ   ފެލިދެއަތޮޅު 

( "ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާތަކުގެ ސެކްރެޓަރީ 2022ނޮވެންަބރު    09)  CSRD-IUL/2022/88-188ކޮމިޝަނުގެ ނަންަބރު  

ހޯދުމަ މީހުން  މަޤާމަށް  މުވައްޒަފަކު ޖެނެރަލްގެ  ދާއިމީ  މަޤާމަށް  އެ  ހަމައަށް  އަދާ  އިޢުލާނުކޮށްފައިވީނަމަވެސް،  އެދި  ށް" 

ދާއިމީ މުވައްޒަފަކު ޢައްޔަން ނުކުރުމަށް   ޢައްޔަނުކުރެވިފައިވާކަން މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިނުވާތީއާއި، އެ މަޤާމަށް 

މަޤާ އެ  ވީނަމަވެސް،  ފުރުޞައަމުރުކުރެވުނުކަމުގައި  ޢައްޔަންކުރުމުގެ  މުވައްޒަފަކު  ވަގުތީ  ރައްދުވާ    ތުމަށް  ސިވިލް މައްސަލަ 

ކޮމިޝަނަށް މަޞްލަޙަތަށް، އޮންނާނެތީއާއި  ސަރވިސް  ދެފަރާތުގެ  ހިމެނޭ  މައްސަލައިގައި  މި  ވެސް    އެގޮތުގެމަތިން 

 ރިޢާޔަތްކުރެވިގެންދާނެ ކަމުގައި ުބރަވެވޭތީ، 

އެންމެހައި   ނަންަބރު  އިސްވެަބޔާންކުރެވުނު  ޓްރައިިބއުނަލުގެ  ވަޒީފާއާެބހޭ  ރިޢާޔަތްކޮށް،   VTR/2022/224ކަންތައްތަކަށް 

އަންގަންދެން ގޮތެއް  ވަކި  ޓްރައިިބއުނަލުން  ވަޒީފާއާެބހޭ  ނުވަތަ  ކަނޑައަޅަންދެން  ވަކިގޮތެއް  މައުޟ ޢުގައި  ފެލިދެ   ،މައްސަލައިގެ 

ޖެނެރަލްގެ ސެކްރެޓަރީ  އިދާރާގެ  ކައުންސިލްގެ  ކެޔޮދ   ވަޒީފާއާެބހޭ   އަތޮޅު  ނުކުރުމަށާއި،  ޢައްޔަން  މުވައްޒަފަކު  ދާއިމީ  މަޤާމަށް 

ކުރުމަށް ހުރަސްއެޅި، އެ ނިންމުމުގެ ާބރު ގެއްލިދާނެފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުމަށް ތަންފީޛުޓްރައިިބއުނަލުން ނިންމާ ނިންމުމެއް  

 މައްޗަށް އަންގައި އަމުރުކުރަމެވެ. ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މި މައްސަލަ ރައްދުވާ 
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 މިފްރާޒު ނިޒާރު هللا ޢަބްދު   

 ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލްގެ މެންަބރު  
 


