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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 

 
 VTR/VA/2022/49-200 ނަންަބރު:                                                         

 
 

 ތީ އަމުރަށް އެދުނު މައްސަލައިގައި ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމި ގޮތް ގު ވަ 
 

 
 VTR/2022/246 މައްސަލަ ނަންބަރު:

 ޢަލީ ވަޙީދު )ވެނީލާގެ / ފ. ނިލަންދޫ(  ފަރާތް:އަމުރު ނެރުމަށް އެދުނު  

 (A001162ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންަބރު: ) 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން  އަމުރު ރައްދުވާފަރާތް:

 

ގައި ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލަށް   2022ނޮވެންަބރު    24ޢަލީ ވަޙީދުގެ ފަރާތުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައްދުވާގޮތަށް  

ނަންަބރު   ޓްރައިިބއުނަލުގެ  ވަޒީފާއާެބހޭ  ފަރާތަ  VTR/2022/246ހުށާހަޅާފައިވާ،  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ށް މައްސަލައިގައި، 

ސަރވިސް ސިވިލް  ނަންަބރު    ފޮނުވާފައިވާ  ސިޓީގައި   ( 2022އޮކްޓޫަބރު    24)   CSRD-MIS/2022/461-188ކޮމިޝަނުގެ 

ށް ަބޔާންކޮށްފައިވާ، ހައްދުންމަތީ މާަބއިދޫ ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމުގެ ވަޒީފާ ނުދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު ބޭނުންކުރުމަ

މަށްއެދި ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމާމެދު  ދިނުސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ނިންމި ނިންމުން ާބޠިލުކޮށް

ފިނަމަ މާަބއިދޫ ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް އެހެން ފަރާތެއް ޢައްޔަނުކޮށްގޮތެއް ނިންމުމުގެ ކުރިން، ހައްދުންމަތީ  

ހަމަޖެހުމަކީ ނުވެދާނެކަމެއްކަމަށާއި،   މަޤާމު  އެ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  ވަކިގޮތެއް މައްސަލަ  ކޮމިޝަނުން  މައްސަލައިގައި  ހުށަހެޅިފައިވާ 

ރަށު މާަބއިދޫ  ހައްދުންމަތީ  ކުރިއަށް،  ފަރާތެއް ކައުންސިލު  ކަނޑައެޅުމުގެ  އެއްވެސް  އެހެން  މަޤާމަށް  ޖެނެރަލްގެ  ސެކްރެޓަރީ  ގެ 

ރުމާ ގުޅެ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުމަށާއި، އެއްވެސް މީހަކު ޢައްޔަނު ނުކުރުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މައްޗަށް ޢައްޔަނުކު

އެދި ވަޙީދުގެ  އަމުރުކޮށްދިނުމަށް  ޤާނޫނީގޮތުން   ފަރާތުން  ޢަލީ  އަދި  ނެރެދިނުމާމެދު ޝަރުޢީ  އަމުރެއް  ވަގުތީ  މޭރުމުން  އެދިފައިވާ 

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

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

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

 އަދި ؛ އިޙްތިމާލު ފާޅުކަން ޮބޑު ގޮތެއްގައި ޤާއިމުވެގެންވުން

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

 އަދި

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

 ފަރާތެއްކަމުގައިވުންކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، 

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

ޤަޟިއްޔާގައި   SC-A/101/2020ޤަޟިއްޔާގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ޤާނޫނީ ހަމަތަކަށާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންަބރު  

މަްބދަ  ގެ  ކޮންވީނިއަންސް'  އޮފް  'ެބލެންސް  ނެތްކަމަށް ޢު ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ނެރެދެވެން  އަމުރެއް  ވަގުތީ  ރިޢާޔަތްކުރުމުން،  އަށް 

އަމުރެއް ކަ ވަގުތީ  މަޞްލަޙަތަށާއި،  ގެއްލިދާނޭ  ގެއްލުމާއި  ލިިބދާނެ  ފަރާތަށް  އެދުނު  އަމުރަށް  ވަގުތީ  ސަަބުބން  ނޑައެޅުމުގެ 

ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭކަން  މަޞްލަޙަތަށް  ގެއްލިދާނެ  ގެއްލުމާއި  ލިިބދާނެ  ފަރާތަށް  ރައްދުވާ  އަމުރު  ވަގުތީ  ސަަބުބން  ނެރެދިނުމުގެ 

 އެނގޭކަމާއި،

ފަރާތް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޖެހޭނީ  ކަނޑައަޅަން  ގޮތެއް  ޓްރައިިބއުނަލުން  ވަޒީފާއާެބހޭ  މައްސަލައިގައި  މާަބއިދޫ މި  ހައްދުންމަތީ 

އިދާރާގެ މަޤާމަށް  ކައުންސިލް  ޖެނެރަލްގެ  ނިންމުމުގެ   ސެކްރެޓަރީ  ނިންމި  ކޮމިޝަނުން  ނުކުރުމަށް  ޢައްޔަނު 

މުން މި މައްސަލައިގެ ނަތީޖާއަކަށް ވާނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ނިންމުމަކީ ޤާނޫނާއި ލީގަލިޓީއާމެދުގައިކަމަށާއި، އެހެންކަ

ވާތީ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ނިންމި ނިންމުމެއްކަމަށް ނުވަތަ ޤާނޫނާ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ނިންމި ނިންމުމެއްކަމަށް ކަނޑައެޅިގެންދިޔުންކަމަށް

 ނުހިމެނޭކަމަށް ށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއަށް އަނުބރާ އިޢާދަކޮށްދިނުން ނުވަތަ ޢައްޔަނުކުރުން  މި މައްސަލައިގެ ނަތީޖާއަކަށް މައްސަލަ ހު

 ފައިވާއިރު، ުބނެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ޖަވާުބދާރީވެ

ނުައމުގެ  ަވނަ ިއްޞާލޙު ެގ  6)ިދވެހި ސިިވލް ސަރިވސްގެ ާޤޫނުނ( ައްށ    5/ 2007)ޤޫާނުނ ަންނަބރު    10/2021ާޤޫނުނ ަންނަބރު  

 ަވަނ މްާއާދެގ )ހ( ަގއި،   59ާޤޫނުނ(  ެގ ަދުށްނ ެގެނުވނު އްިޞާލުޙަތަކްށަފހު ެއ ާޤޫނުނގެ  
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 ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޢައްޔަނުކުރާނީ ސިވިލް ސަރވިސް ލޯކަލް ކައުންސިލުގެ އެންމެ އިސް މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި، ކައުންސިލްގެ ލަފަޔާއެކު، " 

 ".ކޮމިޝަނުންނެވެ 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި،  59މިފަދައިން ަބޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އެޤާނޫނުގެ 

 ".މުއްދަތަށެވެ  އަހަރުދުވަހުގެ   )ފަހެއް(   5ލޯކަލް ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އައްޔަނުކުރާނީ  " 

ަބޔާންކޮށްފައިވާއިރު،   އެދިފައިވާފަދައިން މިފަދައިން  އަމުރުގައި  ވަގުތީ  އެދިފައިވާ  ނެރެދިނުމަށް  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ޖެނެރަލްގެ   ސެކްރެޓަރީ  އިދާރާގެ  ކައުންސިލްގެ  މާަބއިދޫ  ޢައްޔަނުހައްދުންމަތީ  ފަރާތެއް  އެއްވެސް  އެއްވެސް    މަޤާމަށް  ކުރުމާގުޅޭ 

ދިނުމަށް އެދިފައިވާތީ، މި މައްސަލައިގައި ދާއިމީގޮތެއްގައި މުވައްޒަފަކު ނުނެގުމަށް އަމުރެއް ނެރެވަގުތީ   އަމުރުކޮށް  ށްކަމެއް ނުކުރުމަ

އިސްވެަބޔާންކުރެވުނު   މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މަޞްލަޙަތަށް ރިޢާޔަތްކުރެވިގެންދާނެތޯ ބަލާހިނދު،  ޙާލަތެއްގައި  އަމުރެއް ނެރެފި

ނެރެދީފި އަމުރެއް  ވަގުތީ  އެމަޤާމަކަށް މަ  ނަފަދައިން  ފަރުވާއަކީ  ވަގުތީ  ލިިބދެވޭނެ  ފަރާތަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ޢާންމުގޮތެއްގައި 

ނަމަވެސް   ޢައްޔަނުކުރުންކަމާއި،  މުވައްޒަފެއް  ޢައްޔަނުކުރެވޭނީ  ސެކްރެޓަރީ  ކައުންސިލްގެ  ލޯކަލް  ވަގުތީގޮތުން   05ޖެނެރަލްއެއް 

މުއްދަތަކަށްކަން   އަހަރުގެ  ަންނަބުރ  )ފަހެއް(  ައްށ    5/ 2007)ާޤޫނުނ  ާޤޫނުނ(  ސަރވްިސެގ  ސިިވްލ  ިއޞްލާޙު    6)ިދެވިހ  ަވަނ 

ެއނެގްނ  ( ށ ަވަނ މްާއާދެގ )   59ެގަނުއުމެގ ާޤޫނުނ( ެގ ަދުށްނ ގެެނުވުނ ިއްޞލުާޙަތަކްށަފުހ ެއ ޤޫާނުނެގ    ޮއަތތީ،  ައްށ ެބުލުމން 

)ފަހެއް( އަހަރު ދުވަހަށްވުރެ  05މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް  ،ކަނޑައަޅާފަ އޮތްހާހިނދަކުވަކިކަމެއްކުރުމަށް ޤާނޫނުގައި ވަކިގޮތަކަށް 

 ޢައްޔަނު   އްމުވައްޒަފެހައްދުންމަތީ މާަބއިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް  ކުރު މުއްދަތަކަށް ވަގުތީ ގޮތުން  

އޮންނަކަމާއި،ކުރެވޭނެކަނު އެނގެން  ފަރާތަށް    ން  ރައްދުވި  އޮތްކަމަށް ވަގުމައްސަލަ  ފުރުޞަތު  ޢައްޔަނުކުރުމުގެ  މުވައްޒަފެއް  ތީ 

ނެރެދީފި އަމުރު  ވަގުތީ  އެދިފައިވާފަދަ  ނަމަވެސް  ަބޔާންކޮށް  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ތެރެއިން  މައްސަލަ  މައްސަލައިގެ  ޙައްލެއް  ވަގުތީ 

 ުބރަނުވެވޭކަމާއި،   ލިިބދާނެކަމަށް

ޖެނެރަލްގެ   ސެކްރެޓަރީ  މަޤާމަށް ކައުންސިލުގެ  އެ  ކަމަށްވެފައި  ފަރާތް  އިސް  އެންމެ  އިދާރީ  ހިންގުމުގެ  ކައުންސިލް  މަޤާމަކީ 

ރީ މުވައްޒަފުގެ ހައިޞިއްޔަތުން ދާއެންމެ އިސް އިއިދާރާގެ  ގެ  ތުތަކުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލުޢައްޔަނުކުރެވޭ ފަރާތެއްގެ މަޞްޢޫލިއްޔަ

އިންތިޒާ އެންމެހައި  ޭބނުންވާ  ހިންގުމަށް  ެބލެހެއްޓުމާއި ކައުންސިލް  ހިންގައި  މަސައްކަތްތައް  އިދާރާގެ  ހަމަޖައްސައި   ، މުތައް 

މޭޔަރަށް ރިޕޯޓުކޮށް ޖަވާުބދާރީވުމާއި، ކައުންސިލުން  ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލްގެ ރައީސް ނުވަތަ

ތަންފީޛުކުރު އުޞޫލުތައް  ކަނޑައަޅާ  ނިންމުންތަކާއި  ކައުންސިލްގެ   ،މާއިނިންމާ  ޚިދުމަތްތައް  މުނިސިޕަލް  ފޯރުކޮށްދޭ  ކައުންސިލުން 

ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް އެ  މުވައްޒަފުން މެދުވެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައި އިދާރާގެ

ކައުންސިލްގެ ޚިދުމަތްތައް ވަސީލަތްތަކާ  ފޯރުކޮށްދިނުމާއި،  އިންސާނީ  ޙަރަކާތްތަކާއި  ކައުންސިލްގެ  މަސައްކަތްތަކާއި  ގުޅޭގޮތުން 

ޙަރަކާތްތަކުގައި ޤާނޫނުތަކާއި  ކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި ހިންގާ   ރައީސް ނުވަތަ މޭޔަރަށާއި ކައުންސިލަށް ލަފާދިނުމާއި، ކައުންސިލުން 
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)ޤާނޫނު   24/2019ޤާނޫނު ނަންަބރު  އް ހިމެނޭކަން  ކެ އެތައް މަސައްކަތްތަޒިންމާދާރު  ގަވާއިދުތަކަށް ތަާބވާކަން ކަށަވަރުކުރުންފަދަ

ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ   8)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް    7/2010ނަންަބރު  

 އޮތަތީއާއި، މާއްދާގެ )ށ( އަށް ެބލުމުން އެނގެން  ވަނަ 126ެގ ަދުށްނ ެގެނުވުނ އްިޞާލުޙަތަކްށަފހު ެއ ާޤޫނުނގެ  ( ޤާނޫނު

 ؛ ވަނަ ނަންަބރުގައި 43ގަޟިއްޔާގެ  SC-A/101/2020ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންަބރު 

ނުރައްކަލާއި ގެއްލުން ވަޒަން  "ވަގުތީ އަމުރު ނެރުމަކާ ނުލައި އަސްލު މައުޟޫޢީ ދަޢުވާ ލަސްވެގެން ހިނގައްޖެނަމަ ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ  

ބެ  ނުވާނެއެވެ.  ކަމަކަށް  ހަމަޖެހޭ  ބެލުމަކީ  ގެއްލުމަށް  ނުރައްކަލާއި  ވެދާނެ  ކުރިމަތި  ފަރާތަށް  އެދޭ  އަމުރަށް  ހަމައެކަނި  އޮފް  ކުރާއިރު،  ލެންސް 

 ވަޒަން ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ." ކޮންވީނިއެންސް ޓެސްޓްގައި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުން  

ވަގުތީ އަމުރު ނެރުމުން ޙިމާޔަތް ކުރެވޭ މަޞްލަޙަތަށްވުރެ ވަގުތީ އަމުރު ނުނެރުމުން ރައްކާކުރެވި މިފަދައިން ަބޔާންކޮށްފައިއޮތުމުން،  

މި މައްސަލައިގައި ވަގުތީ އަމުރު ނެރެދީފިނަމަ    ކުރެވޭތީއާއި،ޖާތުއިސްތިންޙިމާޔަތްކުރެވޭ މަޞްލަޙަތު ޮބޑުކަމަށް މި މައްސަލައިގައި  

ޮބޑުކަމަށް   ފަރާތަށް ކުރިމަތިވާނެ ގެއްލުން  މަޢުޟޫއުގެ ތެރެއިން  މައްސަލަ ރައްދުވި   ޢަލީ ވަޙީދުުބރަވެވޭތީއާއި، މި މައްސަލައިގެ 

ފަދައިން   ވަޙީދުއެދިފައިވާ  ޢަލީ  މަޤާމަށް  ސަރވިސް  އެ  ސިވިލް  ނެތްކަމަށް  ނަންަބރު ޢައްޔަނުކޮށްދެވެން  ކޮމިޝަނުގެ           

188-CSRD-MIS/2022/461  (24    ުސިޓީނ2022ްއޮކްޓޫަބރ )    ުދިވެހި   2007/5ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ ޤާނޫނު ނަންަބރ(

ނަންަބރު   ގަވާއިދު  އާއި  ޤާނޫނު(  ސަރވިސްގެ  ޚިލާފަށް   R-11/2014ސިވިލް  އާ  ގަވާއިދު(  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  )ދިވެހި 

ނިންމުމެއްކަ ނުވަތަ  ނިންމާފައިވާ  ނަންަބރު  ން  ޤާނޫނު  ނިންމުމަކީ  އާ  2008/2އެ  ޤާނޫނު(  ކޮށްފައިވާ )ވަޒީފާއާެބހޭ  ޚިލާފަށް   

އެފަރާތަށް ޙައްޤުވާނޭ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތް ގެއްލުމުގެ ،  ވެސްވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލަށް ފެނިއްޖެހިނދެއްގައިތަފާތުކުރުމެއްކަމަށް  

ކަނޑައެޅިދާނެތީ، ނަގައިދިނުމަށް  ގޮތުގައި  ވަޙީދުގެ  ަބދަލެއްގެ  އި  ޢަލީ  ގެއްލުމަކީ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ޢާދަނުކުރެވޭނެ ފަރާތުން 

ސަަބަބށްޓަކައި،   ުބރަވެވެންނެތް  ވަޙީދުގެ  ގެއްލުމެއްކަމުގައި  މައްސަލައިގައި ޢަލީ  މި  އަމުރެއް  ވަގުތީ  އެދިފައިވާފަދަ  ފަރާތުން 
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