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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 
 

 VTR/VA/2022/48-200ނަންަބރު: 

 
 

 ވަގުތީ އަމުރަށް އެދުނު މައްސަލައިގައި ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމި ގޮތް 

 

 VTR/2022/250 މައްސަލަ ނަންަބރު:

  މ. ކަފިޔާވިލު / މާލެ() އިްބރާހީމް ޝިޔާމްޑރ.  އަމުރު ނެރުމަށް އެދުނު ފަރާތް:

 (A066074)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންަބރު: 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން  އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތް: 

 

 

ގައި ވަޒީފާއާެބހޭ   2022ނޮވެންަބރު    30ޑރ. އިްބރާހީމް ޝިޔާމްގެ ފަރާތުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައްދުވާގޮތަށް  

ނަންަބރު   ޓްރައިިބއުނަލުގެ  ވަޒީފާއާެބހޭ  ހުށަހަޅާފައިވާ  މައުޟޫޢުގައި މައްސަލައިގެ  VTR/2022/250ޓްރައިިބއުނަލަށް   

ޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލުން ވަކިގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގެ ކުރިން، އެ މަޤާމަށް އިތުރު މީހަކު ވަކިގޮތެއް ކަނޑައަޅަންދެން ނުވަތަ ވަ

ަބލައި މައްސަލަ  ޝިޔާމް  ޢައްޔަނުކޮށްފިނަމަ،  އިްބރާހީމް  ރަނގަޅަށް   ޑރ.  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  އަދާކުރަމުންދިޔަ 

ކަނޑައަޅައިފިނަ ޓްރައިިބއުނަލުން  ވަޒީފާއާެބހޭ  ޝިޔާމް   މަ،ނޫންކަމަށް  އިްބރާހީމް  ވަޒީފާގެ   ޑރ.  އަދާކުރަމުންދިޔަ 

ތަންފީޒުކުރުމުގައި ދަތިތަކެއް  ލިއްޔަތުތައް އަލުން އެފަރާތާ ހަވާލުކުރުމަށް ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލުން ނިންމާ ނިންމުން  އޫސްމަ
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ގެއްލި ވަޒީފާ  އެފަރާތުގެ  ސަަބުބން  އެކަމުގެ  ލިިބދާނެތީ،  ކުރިމަތިވެދާނެތީއާއި،  ގެއްލުމެއް  އިޢާދަނުކުރެވޭވަރުގެ  އާއިލާއަށް   ،

އަމުރެއް ނެރުމަކީ  ވަގުތީ  ނުކުރުމަށް    އަޞްލު މަޢުޟޫއީ ދަޢުވާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ކުރިން އެ މަޤާމަށް އިތުރު މީހަކު ޢައްޔަނު

ކަނޑައަޅަންދެން   ގޮތެއް  ވަކި  މަޢުޟޫޢުގައި  މައްސަލައިގެ  ދެކޭތީ،  ކަމުގައި  ކަމެއް  ޝިޔާމްމުހިއްމު  އިްބރާހީމް  އާއި  ޑރ. 

ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޯ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީއާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްަބސްވުން އުވާލައި ޕްރޮޖެކްޓް ޑައިރެކްޓަރގެ ވަޒީފާއިން  

ފޮނުވި  އެފަރާ ވަކިކުރުމަށް  ނަންަބރު  ތް  ސިޓީ  HR/INDIV/2022/90-164ރެފަރެންސް  ޢަމަލުނުކުރުމަށާއި، ނޯޓިސް  އަށް 

އެއްވެސް   ގެއްލިދާނެފަދަ  ާބރު  ނިންމުމުގެ  އެ  ހުރަސްއެޅި،  ތަންފީޒުކުރުމަށް  ނިންމުމެއް  ނިންމާ  ޓްރައިިބއުނަލުން  ވަޒީފާއާެބހޭ 

އިްބރާހީމް ޑރ.  މައްޗަށް ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް     ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެރައްދުވާމައްސަލަ    ކަމެއް ނުކުރުމަށް

 ،ރުކުރިއިރުޒަނޫނީގޮތުން ނަޤާއަދި  ޢީފަރާތުން އެދިފައިވާ އެދުމަށް ޝަރުޝިޔާމްގެ 

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

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

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

 އަދި؛ އޮތުމުގެ އިޙްތިމާލު ފާޅުކަން ޮބޑު ގޮތެއްގައި ޤާއިމުވެގެންވުން

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

 އަދި ؛ އޮތުން

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

 ފަރާތެއްކަމުގައިވުންކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، 

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

ކަނޑައެޅުމުގެ   ނެތްކަމަށް  ނެރެދެވެން  އަމުރެއް  ވަގުތީ  ރިޢާޔަތްކުރުމުން،  ހަމަތަކަށް  ޤާނޫނީ  ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ  ޤަޟިއްޔާގައި 

ގެ ލިިބދާނޭ  ފަރާތަށް  އެދުނު  އަމުރަށް  ވަގުތީ  ވަސަަބުބން  މަޞްލަޙަތަށާއި،  ގެއްލިދާނޭ  ނެރެދިނުމުގެ އްލުމާއި  އަމުރެއް  ގުތީ 
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އެނގެން   ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭކަން  މަޞްލަޙަތަށް  ގެއްލިދާނޭ  ގެއްލުމާއި  ލިިބދާނޭ  ފަރާތަށް  ރައްދުވާ  އަމުރު  ވަގުތީ  ސަަބުބން 

 ، އޮންނައިރު

ފަރާތުން  ޑރ. އިްބރާހީމް ޝިޔާމް ނިމެންދެން އަޅައި  ވަގުތީ ޙިމާޔަތެއް ހޯދުމަށް އެދިފައިވަނީ ޓްރައިިބއުނަލުން ގޮތެއް ކަނޑަގެ 

ފޮނުވާފައިވާ   އުވާލައި  ރެފަރެންސް  އެއްަބސްވުން  ޓެކްނޮލޮޖީގެ  އިންފޮމޭޝަން  ފޯ  ސެންޓަރ                    ނަންަބރުނޭޝަނަލް 

164-HR/INDIV/2022/90  (18    ު2022ސެޕްޓެންަބރ  )  ،ިޢަމަލުނުކުރުމަށްކަމަށާއ ޑރ. ސިޓީއަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ކޮށްފައިވާ އްޔަނުޢައް( އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ވަޒީފާއަށް  ދޭ )  02ވަގުތީ އެއްަބސްވުމެއްގެ ދަށުން    އިްބރާހީމް ޝިޔާމްއަކީ

ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ    ޑރ. އިްބރާހީމް ޝިޔާމްމި މައްސަލައަށް މައުޟޫޢީގޮތުން ޓްރައިިބއުނަލުން ަބލައި    ފަރާތެއްކަމަށާއި،

މައުޟޫޢު މައްސަލައިގެ  ނެރެފިނަމަ  އަމުރެއް  ވަގުތީ  މިފަދަ  ޙާލަތުގައި  ކަނޑައެޅޭ  ޚިލާފަށްކަމަށް  ގަވައިދާ  އަށް ޤާނޫނާއި 

ޙާލަތުގައި  އަސަރުކުރާނެކަމަށާއި،   ކަނޑައެޅޭ  ގޮތެއް  ޝިޔާމާޓްރައިިބއުނަލްއިން  އިްބރާހީމް  ވަޒީފާގެޑރ.  ހެދިފައިވާ   މެދު 

ހަމަވެފައިވާނަމަ   މުއްދަތު  ޝިޔާމްއެއްަބސްވުމުގެ  އިްބރާހީމް  ހައްޤެއް  އަށް  ޑރ.  މައުޟޫޢީ  ލިބެންޖެހޭ  ޙިމާޔަތް  ޤާނޫނީގޮތުން 

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ  ަބޔާންކޮށް މައްސަލަ ރައްދުވި    އޮތްކަމަށް   ޤާއިމުނުވާނެކަމުގެ އިހުތިމާލު  ގޮތެއްގައި  ފާޅުކަންޮބޑު

 ރީވެފައިވާއިރު، ފަރާތުން ޖަވާުބދާ

ޝިޔާމް އިްބރާހީމް  އި އާއި  ޑރ.  ފޯ  ސެންޓަރ  ވެފައިވާ  ނޭޝަނަލް  ދެމެދު  ޓެކްނޮލޮޖީއާ  އުވާލައި  ންފޮމޭޝަން  އެއްަބސްވުން 

ފޮނުވި   ވަކިކުރުމަށް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަޒީފާއިން  ޑައިރެކްޓަރގެ  އިންފޮމޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް  ފޯ  ސެންޓަރ  ނޭޝަނަލް 

ސިޓީ އަށް ޢަމަލުނުކުރުމަށް    ( 2022ސެޕްޓެންަބރު    18)  HR/INDIV/2022/90-164ޓެކްނޮލޮޖީގެ ރެފަރެންސް ނަންަބރު  

އަމު  އެދި ނެރެދިނުމަށް  ވަގުތީ  ޝިޔާމްރު  އިްބރާހީމް  އެދިޑރ.  ފަރާތުން  އޮންނަހިނދު ގެ  އެނގެން  އިސްވެ ،  ފައިވާކަން 

އިާބރާތު ޝިޔާމްަބޔާންކުރެވުނު  އިްބރާހީމް  ޑރ.  ބެލުމުން  ނައްޞަށް  ވަގުތީގޮތުން އެފަރާތް  މަޤާމަށް    ވިފައިވާވަކިކުރެ  ގެ 

އެދިފައިވާރުޖޫޢަކޮށްދިނު ފަރާތުން  ދޭހަވާކަމާއި،ކަން  މަށް  ޝިޔާމްގެ  އިްބރާހީމް  މައްސަލައިގައި   ޑރ.  ހުށަހަޅާފައިވާ 

   ކަން އެނގެން އޮންނަހިނދު،މައުޟޫޢީގޮތުން އެދިފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި އޭނާގެ ވަޒީފާ އަނުބރާ އިޢާދަކޮށްދިނުން ހިމެނޭ 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި،  29)ވަޒީފާއާެބހޭ ޤާނޫނު( ގެ  2/2008ޤާނޫނު ނަންަބރު 

ފެނިއްޖެހިނދެއްގައި، ތިރީގައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން   މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ، އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތިކަމަށް ޓްރައިބިއުނަލަށް "  

 .ވެ  އަމުރު ނެރެންވާނެއެ ޓްރައިބިއުނަލުން  ކަމެއް ނުވަތަ ކަންތައްތަކެއް ކުރުމަށް 
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އެއްވެސް  (1) އޭނާއަކީ  ބެހެއްޓުމަށާއި  އަލުން  ވަޒީފާގައި  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ކުރިން  މީހެއްކަމުގައި   އެމުވައްޒަފަކު  ވަކިވެފައިވާ  ވަޒީފާއިން  ޙާލެއްގައި 

 ... " ؛ނުބެލުމަށް އަމުރުކުރުން 

ަބޔާންކޮށްފައިވާ އޮތަތީ،މިފަދައިން  އެނގެން  މައްސަލައިގައި   ކަން  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން  ޝިޔާމްގެ  އިްބރާހީމް  ޑރ. 

ޤާނޫނީ އެދިފައިވާގޮތާއި   ަބޔާންކުރާ  ހުށަހެޅުމުގައި  ހުށަހެޅި  އެދި  އަމުރަށް  ވަގުތީ  ފަރާތުން  ޝިޔާމްގެ  އިްބރާހީމް  ޑރ. 

މޭރުމުން ވަގުތީ އަމުރެއް  ރާތުން އެދިފައިވާ  ޔާމްގެ ފައަސާސްތަކާއި ވާޤިޢާތަކަށް އެކުގައި ރިޢާޔަތްކުރުމުން، ޑރ. އިްބރާހީމް ޝި

މަރުކަޒަށް  ޤާނޫނީ  ނުވަތަ  ޙައްޤަށް  މައުޟޫޢީ  ހިމެނޭ  މައްސަލައިގައި  ހުށަހެޅިފައިވާ  ސަަބުބން  އެކަމުގެ  ނެރެދީފިނަމަ 

ފަރާތުން   ޝިޔާމްގެ  އިްބރާހީމް  ޑރ.  ަބއަސަރުކުރާނެތީއާއި،  އިސްވެ  އެދިފައިވާ  ނެރެދިނުމަށް  އަމުރެއް  ޔާންކުރެވުނު  ވަގުތީ 

 ކަންކަމާ ގުޅިގެން ގޮތެއް ކަނޑައެޅޭނީ މި މައްސަލަ މައުޟޫޢީގޮތުން ެބލުމަށްފަހުކަމަށްވާތީއާއި، 

ހައި ނަންަބރު    ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ނަންަބރުގައި،    15ގެ  ގަޟިއްޔާ  HC-A/156/2022ކޯޓުގެ  ގޮތުން  ޤާވަނަ  މާޔަތް  ޙިނޫނީ 

މައުޟޫ ގޮތެއްގައި  ޤާނުވަތަ    ޙައްޤެއް  ޢީލިބެންޖެހޭ  ޮބޑު  ފާޅުކަން  އިހްތިމާލް  އޮތުމުގެ  މަރުކަޒެއް  ވުމުގެ ންއިމުވެގެޤާނޫނީ 

ގޮތެއް  މާނައަކީ އޮތް ޝަރީއަތަކުން  ފުރުސަތު  ކާމިޔާުބވުމުގެ  ފަރާތަށް  އެދޭ  އަމުރަކަށް  ވަގުތީ  މައްސަލައިގައި  ހުށަހެޅިފައިވާ   ،

ަބޔާންކޮށްފައިވާޞޫޙުނުވަތަ  ޤިޢީ  ނޫނީ ނުވަތަ ވާޤާކަނޑައަޅަންޖެހޭ ފަދަ ހަރުދަނާ   ދިވެހިރާއްޖޭގެ    ކަމާއި،މާތެއް އޮތުންކަމުގައި 

 ؛ ވަނަ ނަންަބރުގައި  43ގަޟިއްޔާގެ  SC-A/101/2020ަބރު ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަން

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

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

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

 

ަބޔާ ޝިޔާމްންކޮށްފައިވާއިރު،  މިފަދައިން  އިްބރާހީމް  ހުށަހަޅާފައިވާ،  ޑރ.  ފަރާތުން  މައްސަލަ  ގެ  ފަރާތާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 Contract For Contract Staff Services between“ގައި ވެފައިވާ    2021އޮގަސްޓު    23ރައްދުވި ފަރާތާ ދެމެދު  

Government of the Republic of Maldives through National Centre For Information 

Technology and Dr. Ibrahim Shiyam’    ،ްޑރ. އިްބރާހީމް އެއްަބސްވުމުގެ 'ކޮންޓްރެކްޓް ޑާޓާ ޝީޓް' އަށް ެބލުމުނ

)ދޭއް( އަހަރުގެ ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް    02ގެ ނިޔަލަށް    2023އޮގަސްޓު    22އިން ފެށިގެން    2021އޮގަސްޓު    23  ޝިޔާމްއަކީ

ޢައްޔަނުކޮށްފައިވާ  މަޤާމަށް  ގެ  ޑައިރެކްޓަރ'  'ޕްރޮޖެކްޓް  ގެ  ޕްރޮޖެކްޓް'  ޑެވެލޮޕްމަންޓް  'ޑިޖިޓަލް  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ 
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އް ޙައްޤެ  ޢީމާޔަތް ލިބެންޖެހޭ މައުޟޫޙިގޮތުން  ނޫނީ  ޤާޑރ. އިްބރާހީމް ޝިޔާމްއަށް  ތަތީ،  ވަގުތީ މުވައްޒަފެއްކަން އެނގެން އޮ

ގޮތެއްގައި  ޤާނުވަތަ   ޮބޑު  ފާޅުކަން  އިހްތިމާލް  އޮތުމުގެ  މަރުކަޒެއް  އިތުރުން ނެ   ުބރަވެވެންފައިވާކަމަށް  އިމުވެޤާނޫނީ    ،ތުމުގެ 

ނުކުރުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މައްޗަށް   އްޔަނުޢަމަށް ދާއިމީ މުވައްޒަފު  ޤާއަދާކުރަމުން ދިޔަ މަޑރ. އިްބރާހީމް ޝިޔާމް  

ގެއްލުން   ކުރިމަތިވާނެ  ފަރާތަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  މައްސަލައިގައި  މި  ނެރެދީފިކަމުގައިވާނަމަ،  އަމުރެއް  ވަގުތީ  އަންގައި 

ތެރެއިން،  އާއިުބރަވެވޭތީޮބޑުކަމަށް   މަޢުޟޫއުގެ  މައްސަލައިގެ  ފަދައިން  މި  އެދިފައިވާ  ފަރާތުން  ޝިޔާމްގެ  އިްބރާހީމް  ޑރ.   

ޚިލާފަށް   ނިންމުންތަކާ  ނިންމާފައިވާ  ކޯޓުތަކުން  މަރުޙަލާގެ  މަތީ  ޤާނޫނާއި  ވަޒީފާއާެބހޭ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  އެފަރާތް 

ޙާލަތެއްގައިވެސް  ކަ ޑައިރެކްޓަރގެ  ނޑައެޅިއްޖެ  މުސާރައާއި ޕްރޮޖެކްޓް  ޙައްޤުވާނޭ  އެފަރާތަށް  ހުރިނަމަ  އެފަރާތް  މަޤާމުގައި 

ފަރާތުން ަބޔާންކޮށްފައިވާ   ޑރ. އިްބރާހީމް ޝިޔާމްގެޢިނާޔަތް ގެއްލުމުގެ ަބދަލެއްގެ ގޮތުގައި ނަގައިދިނުމަށް ކަނޑައެޅިދާނެތީ،  

ފަރާތުން އެދިފައިވާފަދަ ޑރ. އިްބރާހީމް ޝިޔާމްގެ  ުބރަވެވެންނެތް ސަަބަބށްޓަކައި،  ގެއްލުމަކީ އިޢާދަނުކުރެވޭނެ ގެއްލުމެއްކަމުގައި  

 ވަގުތީ އަމުރެއް މި މައްސަލައިގައި ނެރެދެވެން ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައިފީމެވެ.
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