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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 VTR/VA/2022/39-200ނަންަބރު:                                                         
 

 ތީ އަމުރަށް އެދުނު މައްސަލައިގައި ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމި ގޮތް ގު ވަ
 

 
 VTR/2022/228 މައްސަލަ ނަންބަރު:

 މުޙައްމަދު ޝުޖާޢު ޢަްބދުއްރަޙީމް، އޭނާޒް / ބ. ދަރަވަންދޫ ފަރާތް:އަމުރު ނެރުމަށް އެދުނު  

 (A058147)ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންަބރު:  

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން  އަމުރު ރައްދުވާފަރާތް:
 

ޝުޖާޢު   ކޮމިޝަނަށް    ފަރާތުން  ޢަްބދުއްރަޙީމްގެމުޙައްމަދު  ސަރވިސް  ގައި   2022ނޮވެންަބރު    09ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް 

ޓްރައިިބއުނަލަށް   ނަންަބރު  ވަޒީފާއާެބހޭ  ޓްރައިިބއުނަލުގެ  ވަޒީފާއާެބހޭ  ވަގުތީ އިގަމައްސަލަ  VTR/2022/228ހުށަހަޅާފައިވާ،  އި 

ގައި ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަނަށް   2022ނޮވެންަބރު    07ތް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާއަމުރެއް ނުނެރެފިނަމަ،  

ަބދަލުކުރުމަށް ޭބނުންވާ މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކޮށްދިނުމަށް މައްސަލަ   2022ނޮވެންަބރު    08ބަދަލުކުރުމަށްފަހު،   ގައި ވަޒީފާ ަބޔާން 

މު ަބދަލުކުރެވޭ  ވަގުތީގޮތުން  އެދިފައިވާތީއާއި،  ފަރާތުން  ކުރުމަށް ރައްދުވި  މަސައްކަތް  އެތަނެއްގައި  ގޮތެއްގައި  ދާއިމީ  ވައްޒަފަކު 

މިގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ދާއިމީ   ގައިވާތީއާއި،ޞަތު އޮތް ކަމެއްކަމުނިންމުމަކީ މި ޙާލަތުގައި ކޮމިޝަނަށް ކުރުމުގެ ފުރު

ވަޒީފާއާެބހޭ   އެކަމަކީ  ަބދަލުކޮށްފިނަމަ  ތަންފީޒުކުރުމަށް ހުރަސްއެޅި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ  ޓްރައިިބއުނަލުގެ ނިންމުން 

އިޢާ ގެއްލި،  ޙައްޤު  އަދާކުރުމުގެ  ގެއްލުމަކާއިވަޒީފާ  ޮބޑު  ޙާކުރިމަތިލާން  ދަނުކުރެވޭވަރުގެ  މަދްރަސަތުލް   ލަތެއްޖެހޭނެ  ކަމަށްވާތީ، 

 ޕްރިންސިޕަލްގެ މަޤާމު    ފަރާތަކާ ޙަވާލު ނުކުރުމަށާއި،މު ދާއިމީ ގޮތެއްގައި އެހެންޢަރަިބއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާގެ ޕްރިންސިޕަލްގެ މަޤާ

ރައްދުވާ މައްސަލަ  އަދާކުރަމުންދާ   އުވާނުލުމަށް  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަމުރުކޮށްދިނުމަށާއި،  އަންގައި  މައްޗަށް  ފަރާތުގެ 

ދަލު އަތުވެދާނެ އެއްވެސް ކަމެއް ވަޒީފާ ަބޔާނުގައި ހިމަނައި ވަޒީފާ ަބޔާން ޕްރިންސިޕަލްގެ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ަބ

ފަރާތުގެ މައްޗަށް އަންގައި އަމުރުކޮށްދިނުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި   އް ނުކުރުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވާަބދަލުކުރުންފަދަ އެއްވެސް ކަމެ
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ވާއިދުގެ މުއްދަތުގައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަގުތީގޮތުން ަބދަލުކުރެވިފައިވާ  ފަރާތް ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް ވަ

ގެ    86 )ޅ(  މާއްދާގެ  ކުރަންޖެހޭ   4ވަނަ  ވަޒީފާގައި  ދާއިމީ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މަތިން  ގޮތުގެ  ނަންަބރުގައިވާ  ވަނަ 

ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް   އިންތިޒާމު  ކުރެވޭނެ  ރައްދުމަސައްކަތްތައް  ކޮމިޝަނުގެވާ  މައްސަލަ  ސަރވިސް  މައްޗަށް   ސިވިލް 

އެދިފައިވާ މޭރުމުން ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދިނުމާމެދު ޝަރުޢީ އަދި   ފަރާތުން  މުޙައްމަދު ޝުޖާޢު ޢަްބދުއްރަޙީމްގެއަމުރުކޮށްދިނުމަށް  

 ޤާނޫނީގޮތުން ނަޒަރުކުރާއިރު،

ަބލަންޖެ ޤާނޫނީގޮތުން  އަދި  ޝަރުޢީ  ނެރެދިނުމުގައި  އަމުރެއް  ކޯޓުގެ ވަގުތީ  ސުޕްރީމް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ގޮތުގައި  ޝަރުޠުތަކުގެ  ހޭ 

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

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

 އަދި ؛ އިޙްތިމާލު ފާޅުކަން ޮބޑު ގޮތެއްގައި ޤާއިމުވެގެންވުން

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

 އަދި

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

 ފަރާތެއްކަމުގައިވުންކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، 

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

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

މުރު އަމުރަށް އެދުނު ފަރާތަށް ލިިބދާނޭ ގެއްލުމާއި ގެއްލިދާނޭ މަޞްލަޙަތަށާއި، ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދިނުމުގެ ސަަބުބން ވަގުތީ އަ

 އެނގެން އޮންނަކަމާއި، ރައްދުވާ ފަރާތަށް ލިިބދާނޭ ގެއްލުމާއި ގެއްލިދާނޭ މަޞްލަޙަތަށް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭކަން 

އަދާކުރަމުންދިޔަމައްސަލަ  އެގޮތުން   ފަރާތުން  އަދާކުރުމަށް  ޕްރިންސިޕަލްގެ  ހުށަހެޅި  މަސްއޫލިއްޔަތު  އަތުވެދާނެ   ވަޒީފާގެ  ަބދަލު 

ނު ކަމެއް  އެއްވެސް  ަބދަލުކުރުންފަދަ  ަބޔާން  ވަޒީފާ  ހިމަނައި،  ަބޔާނުގައި  ވަޒީފާ  ކަމެއް  ރައްދުވާ އެއްވެސް  މައްސަލަ   ކުރުމަށް 

ށް ވަގުތީ ފަރާތުގެ މައްޗަށް އަންގައި އަމުރުކޮށްދެއްވުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަނަ

ވަނަ ނަންަބރުގައިވާ ގޮތުގެ   4ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގެ    86ގޮތުން ަބދަލުކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގެ  

މައްސަލަ ންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް  މަތިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ދާއިމީ ވަޒީފާގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރެވޭނެ އި
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ނަޒަރުކުރާއިރު، ދިވެހި    ނުކުތާތަކަށްރައްދުވާ ފަރާތުގެ މައްޗަށް އަންގައި އަމުރުކޮށްދިނުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާ

 ؛ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި 76ގެ   2014ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު 

ބަދަލެއް އަތުވެއްޖެނަމަ އެ އައި ބަދަލަކާ ގުޅޭގޮތުން    "މުވައްޒަފެއްގެ މަޤާމުގެ މަސައްކަތަށް ބަދަލެއް ގެނެސްފިނަމަ ނުވަތަ

 އެ މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާ ބަޔާނަށް ބަދަލު ގެންނަންވާނެއެވެ." 

ގަވާއިދު   ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދިވެހި  ަބޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި،  ގެ    86ގެ    2014މިފަދައިން  )ޅ(  މާއްދާގެ  ވަނަ   4ވަނަ 

 ؛ނަންަބރުގައި

ގޮތުގެ   އަކުރުގައިވާ  މުވައްޒަ "މި  ބަދަލުކުރެވޭ  ވަގުތީގޮތުން  ކުރަންޖެހޭ މަތިން  ވަޒީފާގައި  ދާއިމީ  މަސައްކަތްތައް    ފުގެ 

 ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު އެ އިދާރާއަކުން ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ."  

އެދިފައިވަ މައުޟޫޢީގޮތުން  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލައިގައި  މި  އޮތްއިރު،  ަބޔާންކޮށްފައި  އެފަރާތް މިފަދައިން  ނީ 

ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަނަށް ަބދަލުކުރުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ 

ގަވާއިދު   ސަރވިސްގެ  ކަނޑައަޅައި،   86ގެ    2014ސިވިލް  ަބދަލުކުރުމެއްކަމަށް  ަބދަލުކުރި  ޚިލާފަށް  އާ  )ޅ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ހުށަހެ ރުޖޫޢަކުރުމަށް މައްސަލަ  އަނުބރާ  މަޤާމަށް  އަދާކުރަމުންދިޔަ  އިސްލާމިއްޔާގައި  ޢަރަިބއްޔަތުލް  އަލްމަދަރުސަތުލް  ފަރާތް  ޅި 

ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލައިގައި  މި  އަމުރުކޮށްދިނުމަށްކަމަށްވާއިރު،  އަންގައި  މައްޗަށް  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް 

ހުށަހެޅި ލިޔުމުގައި ަބޔާންކުރާ ނުކުތާތަކާއި ޤާނޫނީ އަސާސްތަކާއި ވާޤިޢާތަކަށް   އެދިފައިވާ ގޮތާއި އެފަރާތުން ވަގުތީ އަމުރަށް އެދި 

ރިޢާ ސަަބުބން ޔައެކުގައި  އެކަމުގެ  ނެރެދީފިނަމަ  އަމުރެއް  ވަގުތީ  މޭރުމުން  އެދިފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ތްކުރުމުން، 

އަސަރުކުރާނެތީއާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   އްޤަށް ނުވަތަ ޤާނޫނީ މަރުކަޒަށްމައުޟޫއީ ޙަ  ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ

   އެދިފައިވާ ވަގުތީ އަމުރުގެ މި ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ގޮތެއް ކަނޑައެޅޭނީ މި މައްސަލަ މައުޟޫޢީގޮތުން ެބލުމަށްފަހުގައިކަމަށްވާތީއާއި،

ފަ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލައިގައި  އެޑިއުކޭޝަނަށް މި  އޮފް  އިންސްޓިޓިއުޓް  ނޭޝަނަލް  ވަގުތީގޮތުން  ވަޒީފާ  ރާތުގެ 

އުނގަންނައިދިނުމާއި  އުނގެނުމާއި  ހަރުދަނާކޮށް،  ހިންގުން  އިސްލާމިއްޔާގެ  ޢަރަިބއްޔަތުލް  މަދަރުސަތުލް  ަބދަލުކުރެވިފައިވަނީ 

ަބދަލެއްގެ   އިދާރީ  ގެނެވޭ  ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި  ކަންކަން  ނަންަބރު އެހެނިހެން  އެޑިޔުކޭޝަންގެ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ        ގޮތުންކަން 

22-PS/INDIV/2022/640  (06    ުއަދި  2022ނޮވެންަބރ ބެލުމުން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،  އިސްވެފާހަގަކުރެވުނު ( ސިޓީއަށް 

ފެށިގެން     2022ނޮވެންަބރު    07ބޭނުމަށް   ޢަރަިބއްޔަތުލް   03އިން  މަދަރުސަތުލް  މުއްދަތަށް  މަސްދުވަހުގެ  )ތިނެއް( 

އިސްލާމިއްޔާގެ ހިންގުން އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލްއާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ނަންަބރު 



 ޞަފްޙާ: 5 ެގ 4
 

22-PS/INDIV/2022/641   (06    ުސިޓީއަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮތްއިރު، މި ނުކުތާއާ ގުޅިގެން މައްސަލަ 2022ނޮވެންަބރ )

ޢަރަިބއްޔަތުލް  މަދަރުސަތުލް  އަދި  ނުގެނައުމަށާއި  ަބދަލު  ަބޔާނަށް  ވަޒީފާ  އެފަރާތުގެ  މޭރުމުން  އެދިފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި 

ކުރެވޭ ވަޒީފާވެސް  އަމުރު  އިސްލާމިއްޔާގެ  ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް  އިންތިޒާމު  މައްސަލަ ނެ  ސަަބުބން  އެކަމުގެ  ދިޔުމަކީ  ނެރެވިގެން 

ފަރާތް   އެއްގޮތަށް    ހުށަހެޅި  ކުރިއެކޭ  އަދާކުރުމުގައި  ވަޒީފާ  އިސްލާމިއްޔާގެ  ޢަރަިބއްޔަތުލް  މުއްދަތުގައިވެސް  މަދަރުސަތުލް  މި 

ސަަބުބން  ދެމިހުރުންކަމަށްވެފައި،   ފަރާތުމައްއެކަމުގެ  ރައްދުވާ  ހިންގުމަށް  ސަލަ  އިދާރީ  ފާހަގަކުރާ  މައްސަލަތައް ން  ދިމާވެފައިވާ 

ރައް މައްސަލަ  ުބރަވެވޭތީއާއި،ޙައްލުކުރުމަށް  ކުރިމަތިވާނެކަމަށް  ގޮންޖެހުންތަކަކާ  ފަރާތަށް  ޢަރަިބއްޔަތުލް   ދުވާ  މަދަރުސަތުލް 

ދަރިވަރުންތަކަކަ އެތައް  ކިޔަވައިދޭ ސްއިސްލާމިއްޔާއަކީ  ހުށަހެޅި   ،ކަމަށްވާއިރު  ކޫލެއްށް  މައްސަލަ  އެކަމުގެ ސަަބުބން  މިޙާލަތުގައި 

އިސްވެފާހަގަކުރެވުނު އެންމެހައި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ފަރާތަށްވުރެ މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ މަޞްލަޙަތު ޮބޑުކަމަށް ުބރަވެވޭތީ،  

ަބދަލުނުކުރުމަ ަބޔާން  ވަޒީފާ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  ޢަރަިބއްޔަތުލް މައްސަލަ  މަދަރުސަތުލް  ގޮތުގައި  ވަޒީފާގެ  ދާއިމީ  އެފަރާތުގެ  ށާއި، 

 ނެރެދެވޭނެ ހަމައެއް އެދިފައިވާ މޭރުމުން ވަގުތީ އަމުރު    އިދިނުމަށްއިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިސްލާމިއްޔާގެ ވަޒީފާގެ މަސައްކަތްކުރެވޭނެ  

 އެހެންނަމަވެސް، ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި،

މި އަލްމަދަރުސަތުލް ޢަރަިބއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާގައި އަދާކުރަމުންދިޔަ މަޤާމަށް އަނުބރާ ރުޖޫޢަކުރުމަށް    ހުށަހެޅި ފަރާތްމައްސަލަ  

ވަޒީފާ ޢަލްމަދަރުސަތުލް ޢަރަިބއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާއިން   މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެއެދިފައިވާތީއާއި،  ގެ މައުޟޫއުގައި  މައްސަލައި

އާ   2014ސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް ަބދަލުކުރުމަށް ނިންމި ނިންމުމަކީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  ނޭޝަނަލް އިން

ހިނދެއްގައި،   ފެނިއްޖެ  ޓްރައިިބއުނަލަށް  ވަޒީފާއާެބހޭ  ނިންމުމެއްކަމަށް  ނިންމި  އަމުރެއް ޚިލާފަށް  ޓްރައިިބއުނަލުން  ވަޒީފާއާެބހޭ 

ވަޒީފާގައި އަލުން ެބހެއްޓުމަށްކަން ޕްރިންސިޕަލްގެ  ކުރިން ހުރި    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްަބލަންވާނީ    ނެރުމުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ

އޮތުމުން ފަރާތަށް ، އެނގެން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނުކުތާގައި  އޮތުމުގެ   މި  ޙައްޤެއް  މައުޟޫޢީ  ލިެބންޖެހޭ  ޙިމާޔަތް  ޤާނޫނީގޮތުން 

ކަމަށް ުބރަވެވޭތީއާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ އެފަރާތުން އެދިފައިވާފަދަ ވަގުތީ އިމުވެގެންވާއިޙްތިމާލު ފާޅުކަން ޮބޑު ގޮތެއްގައި ޤާ

 ތީއާއި،އަމުރަކަށް އެދުމުގެ ޞިފަތު އަދި ޙައިޞިއްޔަތު ޤާނޫނީގޮތުން ލިިބގެންވާ ފަރާތެއްކަމުގައި ުބރަވެވޭ

އަނުބރާ ރުޖޫޢަކުރުމަށް   ކުރިން އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއަށްމުވައްޒަފަކު  ވަޒީފާ ަބދަލުކުރެވޭ  އެކަށީގެންވާ ސަަބެބއް ނެތި  އެފަދައިން  

އަދާކުރަމުންދިޔަ  ކުރިން  މުވައްޒަފު  އެ  އަމުރުކުރަންޖެހޭނީ  ޓްރައިިބއުނަލުން  ވަޒީފާއާެބހޭ  ނަމަ  ނެތް  ސަަބެބއް  ހުރަސްއަޅާފަދަ 

ހުށަހެޅިފަ  ުބރަވެވޭތީއާއި،  ެބހެއްޓުމަށްކަމުގައި  އަލުން  ކުރަންޖެހޭ ވަޒީފާގައި  އަމުރެއް  އެފަދަ  ގޮތަކުން  ނިމިގެންދާ  މައްސަލަ  އިމިވާ 

މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ،   ޙާލަތެއް  ފަރާތްފަދަ  ހުށަހެޅި  އިސްލާމިއްޔާގެ އަލްއަދާކުރަމުންދިޔަ    މައްސަލަ  ޢަރަިބއްޔަތުލް  މަދަރުސަތުލް 

ޢައްޔަންކުރެވިފައިވުމަކީ  ޕްރިންސިޕަލްގެ މުވައްޒަފަކު  އެހެން  ވެގެން ވަޒީފާއަށް  ހުރަހަކަށް  އޮތް  ތަންފީޒުވުމަށް  އަމުރެއް  އެފަދަ   
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ފަރާތުން އެދިފައިވާ ވަގުތީ އަމުރު ނެރުމަކާނުލައި އަޞްލު މައުޟޫޢީ ދަޢުވާ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިނަމަ   މައްސަލަ ހުށަހެޅި، އާއިދާނެތީ

 ، ރުޞަޠު އޮތްކަމުގައި ުބރަވެވޭތީއިޢާދަނުކުރެވޭނެ ގެއްލުމެއް ލިުބމުގެ ފުމުޙައްމަދު ޝުޖާޢު ޢަްބދުއްރަޙީމަށް 

ގޮސްފައިވާ   އަދާކުރަމުން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  އިސްލާމިއްޔާގެ  މައްސަލަ  ޢަރަިބއްޔަތުލް  މަޤާމުއަލްމަދަރުސަތުލް   03  ،ޕްރިންސިޕަލްގެ 

މުއްދަތަކަށް  )ތިނެއް(   ޕްރިންސިޕަލްއަކާ  މަސްދުވަހުގެ  ސްކޫލެއްގެ  ދާއިމީ އެހެން  މަޤާމަށް  އެ  އަދި  ޙަވާލުކުރެވިފައިވާކަމަށާއި 

މައްސަލަ މުވައްޒަފަކު ނެގުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އިޢުލާނުކޮށްފައިނުވާނެކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު،  

މުވައްޒަފަކު ޢައްޔަން ނުކުރުމަށް އަމުރުކުރެވުނުކަމުގައި ވީނަމަވެސް، އެ މަޤާމަށް   އަދާކުރަމުންދިޔަ މަޤާމަށް ދާއިމީ  ހުށަހެޅި ފަރާތް

އެގޮތުގެމަތިން ، އޮންނާނެތީއާއިމައްސަލަ ރައްދުވާ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް    ތުވަގުތީ މުވައްޒަފަކު ޢައްޔަންކުރުމުގެ ފުރުޞަ

 ރިޢާޔަތްކުރެވިގެންދާނެ ކަމުގައި ުބރަވެވޭތީ،މި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ދެފަރާތުގެ މަޞްލަޙަތަށް ވެސް 

މައްސަލައިގައި ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލުން ވަކި ގޮތެއް ކަނޑައަޅައި   VTR/2022/228ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލުގެ ނަންަބރު  

ޔަ ޕްރިންސިޕަލްގެ ވަޒީފާގެ މަޤާމަށް އީގޮތުން މައްސަލަ ނިންމުމުގެ ނިޔަލަށް މުޙައްމަދު ޝުޖާޢު ޢަްބދުއްރަޙީމް އަދާކުރަމުންދިމައުޟޫ

ނެގުމަށް  މުވައްޒަފަކު  ދާއިމީ  މަޤާމަށް  އިސްވެަބޔާންކޮށްފައިވާ  ނުކުރުމަށާއި،  ޢައްޔަނު  މުވައްޒަފަކު  އެއްވެސް  ދާއިމީގޮތެއްގައި 

ނުން އެއްަބސްވެފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝައެއްވެސް މަސައްކަތެއް ހިނގަމުންދާނަމަ އެ މަސައްކަތްތައް މަޑުޖައްސާލުމަށާއި،  

ވަޒީފާ ފަދައިން   ޢަްބދުއްރަޙީމްގެ  ޝުޖާޢު  މުޙައްމަދު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޓްރައިިބއުނަލުން  ވަޒީފާއާެބހޭ  އުވާނުލުމަށާއި،  މަޤާމު  އެ 

ނެތިދާފަފަ  ާބރު  ޤާނޫނީ  އަމުރެއްގެ  ކުރާ  ނުވަތަ  ނިންމުމެއްގެ  ނިންމާ  ރުޖޫޢަކުރުމަށް  އަނުބރާ  އަލުން  މަޤާމަށް  އަދާކުރަމުންދިޔަ 

ތަންފީޛުކުރު ނުކުރުމަށް  ނުވަތަ  ކަމެއް  އެއްވެސް  ހުރަސްއެޅިދާނެފަދަ  ރައްދުވާ  މަށް  މައްސަލަ  ކޮމިޝަންގެމި   ސިވިލް ސަރވިސް 

 މައްޗަށް އަންގައި އަމުރުކުރަމެވެ. 
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 މިފްރާޒު ނިޒާރު هللا ޢަބްދު 

  
 ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލްގެ މެންަބރު

 


