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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 VTR/VA/2022/43-200 ނަންަބރު:                                                         
 

 ތީ އަމުރަށް އެދުނު މައްސަލައިގައި ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމި ގޮތް ގު ވަ
 

 
 VTR/2022/251 މައްސަލަ ނަންބަރު:

 މިޞްރު  / ގެޒަރީޑރ. ވައެލް އިްބރާހީމް އަވާދު އެލް ފަރާތް:އަމުރު ނެރުމަށް އެދުނު  

 (A16225047ޕާސްޕޯޓް ނަންަބރު: ( 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން  އަމުރު ރައްދުވާފަރާތް:
 

ސިވިލް ގެ ފަރާތުން    (A16225047ޕާސްޕޯޓް ނަންަބރު:  )  ރީގެޒައެލްމިޞްރުގެ ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ ޑރ. ވައެލް އިްބރާހީމް އަވާދު  

ކޮމިޝަނަށް ޓްރައިިބއުނަލަ  ގައި  2022  ނޮވެންަބރު  29 ރައްދުވާގޮތަށް  ސަރވިސް  ވަޒީފާއާެބހޭ ހުށަހަޅާފައިވާ  ށް  ވަޒީފާއާެބހޭ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ،  އިގައިމައްސަލަ  VTR/2022/251ޓްރައިިބއުނަލްގެ ނަންަބރު  

ވަރކް އެފަރާތަކީ    ތީއާއި،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަމަށް ނުވާސަަބެބއް ނެތިކަމަށް އެފަރާތަށް ޤަޫބލުކުރެވޭއިރު،  

ގޮތުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅައި މައްސަލަ ނިންމުމުގެ ކުރިން ޢީ، މި މައްސަލައިގައި މައުޟޫވީޒާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތެއްކަމަށްވެފައި

ވަޒީފާއާެބހޭ ،  ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަރކް ވީޒާ ކެންސަލްކޮށްފިނަމަ އެނުބރި ޤައުމަށް ދާންޖެހި   މައްސަލަ ރައްދުވާ

ޙައްޤު ހޯދުމަ އެއްގޮތަށް ގެއްލިފައިވާ  ިބރު އޮތުމުން، މި މައްސަލައިގައި ގޮތެއް ޤާނޫނާ  ގެއްލިގެން ދާނެކަމުގެ  ށް އޮތް ފުރުޞަތު 

ނިންމުމުގެ ކުރިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަރކް ވީޒާ ކެންސަލް ކުރުން މަޑުޖައްސާލުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މައްޗަށް 

އެދިފައިވާ މޭރުމުން ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދިނުމާމެދު   ފަރާތުން  ޒަރީގެގެ އެލްއަމުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ޑރ. ވައެލް އިްބރާހީމް އަވާދު

 ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީގޮތުން ނަޒަރުކުރާއިރު،

ނެރެދިނުމުގައި  އަ  ވަގުތީ އަދި  މުރެއް  ކޯޓުގެ ޝަރުޢީ  ސުޕްރީމް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ގޮތުގައި  ޝަރުޠުތަކުގެ  ަބލަންޖެހޭ  ޤާނޫނީގޮތުން 

 ަބޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި، އެ ޝަރުޠުތަކަކީ: )ތިނެއް( ޝަރުޠު  3ޤަޟިއްޔާގައި  SC-A/21/2012 ނަންަބރު
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ކަޒެއް އޮތުމުގެ މުރަށް އެދޭ ފަރާތަށް، ޤާނޫނީގޮތުން ޙިމާޔަތް ލިބެންޖެހޭ މައުޟޫޢީ ޙައްޤެއް ނުވަތަ ޤާނޫނީ މަރުއަ  ވަގުތީ .1

 ؛މުވެގެންވުންއިއިޙްތިމާލު ފާޅުކަން ޮބޑު ގޮތެއްގައި ޤާ

 ؛އަޞްލު މައުޟޫޢީ ދަޢުވާ ލަސްވެގެން ހިނގައްޖެނަމަ ކުރިމަތިވެދާނޭ ނުރައްކަލެއް އޮތުން އިމުރު ނެރުމަކާނުލައަ ވަގުތީ .2

އަމުރަކަށް  އަ  ވަގުތީ .3 އެފަދަ  ފަރާތަކީ  އެދޭ  ނުވަތަ  މުރަށް  ޞިފަތު  ލިިބގެންވާ  ޙައިޞިއްޔަތު  އެދުމުގެ  ޤާނޫނީގޮތުން 

  ކަން އެނގޭކަމާއި،ވުން ފަރާތެއްކަމުގައި

ނަންަބރު   ހައިކޯޓުގެ  ނަންަބރު  ދިއަޤަޟިއްޔާ    HC-A/71/2015ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ހައިކޯޓުގެ   HC-A/11/2016  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ޔާގައި ޤަޟިއް  SC-A/101/2020ވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންަބރު  ދި،  އިޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ޤާނޫނީ ހަމަތަކަށާ  އިގަޤަޟިއްޔާ

ކޮންވީނިއަންސް' އޮފް  'ެބލެންސް  ނެތްކަމަށް   ވަގުތީ ރިޢާޔަތްކުރުމުން،    މަްބދައުއަށްގެ    ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ނެރެދެވެން  އަމުރެއް 

ސަަބުބން   ލިބިދާނެ  ވަގުތީކަނޑައެޅުމުގެ  ފަރާތަށް  އެދުނު  މަ  އަމުރަށް  ގެއްލިދާނޭ  އަމުރެއް   ވަގުތީލަޙަތަށާއި،  ޞްގެއްލުމާއި 

ސަަބުބން   ލިިބދާނެއަ  ވަގުތީނެރެދިނުމުގެ  ފަރާތަށް  ރައްދުވާ  ގެއްލިދާ  މުރު  ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭކަން ޞްމަ   ނެގެއްލުމާއި  ލަޙަތަށް 

 އެނގޭކަމާއި،

 މި މައްސަލައަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ހުރި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަަބުބން އެ ވަޒީފާއަށް އަލުން އަނުބރާ ރުޖޫޢަކޮށްދިނުމަށް 

އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއްކަމާއި، މި މައްސަލައިގައި ވަގުތީ އަމުރަކަށް އެދިފައިވަނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަރކް ވީޒާ 

އަމުރަކަށް  ވަގުތީއެދިފައިވާފަދަ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ އެފަރާތުން ނެރެދިނުމަށް އެދި ކަމަށްވާތީ، ސަލް ނުކުރުމުގެ އަމުރެއް ކެން

 ފަރާތެއްކަމުގައި ުބރަވެވުނުނަމަވެސް،ޔަތު ޤާނޫނީގޮތުން ލިިބގެންވާ އްޞިއިޙައެދުމުގެ ޞިފަތު އަދި 

 ؛ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި 30)ދިވެހިރާއްޖޭގައި ިބދޭސީން ވަޒީފާ އަދާކުރުމާެބހޭ ގަވާއިދު( ގެ  R-16/2021ގަވާއިދު ނަންަބރު 

ބިދޭސީއެއްގެ ނިދުމާއި  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުގެ މަތިން    6 "ބިދޭސީއަކު ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާގައި ހުންނަ މުއްދަތުގައި، މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

 ".އިންތިޒާމު )އެކަމަޑޭޝަން( ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ  ހުރުމުގެ 

 ؛ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި 31މިފަދައިން ަބޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އަދި އެ ގަވާއިދުގެ 

ފާ ނިމުމުން ނުވަތަ ވަރކް ޕަރމިޓުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން،  ވަޒީ  "މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ވަޒީފާއަށް ރާއްޖެ ގެނެސްފައިވާ އެއްވެސް ބިދޭސީއަކު، 

 ".ޤައުމަށް ފުރުވައިލުމުގެ ކަންތައްތައް، ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ  އަނބުރާ 
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ަބޔާންކޮށްފައިވާއިރު،   ނަންަބރު  މިފަދައިން  ވާ   R-7/2010ގަވާއިދު  ިބދޭސީންގެ  އަންނަ  އަދާކުރުމަށް  ވަޒީފާ  ރކް )ރާއްޖޭގައި 

 ؛ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި 16ގެ  އިދު(ވީޒާއާެބހޭ ގަވާ

އިވާ ވާރކް ވީޒާ ކެންސަލް  "ވާރކް ވީޒާ ލިބިގެން ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީއަކު ވަޒީފާއިން ވަކިވެގެން ފުރައިގެން ދިޔުމުން އޭނާއަށް ދީފަ 

ފަރާތުން އިމިގްރޭޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި ބިދޭސީ މީހާ ރާއްޖެއިން ފުރައިގެން  ކުރުމަށް ތިރީގައި އެވާ ތަކެއްޗާއެކު އެމީހާއަށް ވަޒީފާ ދިން 

 " . ދަންދެން ބިދޭސީ މީހާގެ އެންމެހައި ޒިންމާތަކާ ހަވާލުވާންޖެހޭނީ، ވަޒީފާ ދިން ފަރާތުންނެވެ 

ަބޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،   ހުށަހެޅިމިފަދައިން  އެދިފައިވާގޮތަށް  މައްސަލަ  ޓްރައިިބއުނަފަރާތުން  ވަޒީފާއާެބހޭ  އަމުރެއް ލުން    ވަގުތީ 

ގަވާއިދު ނަންަބރު  ނެރެދީފިނަމަ   ގަވާއިދު(   R-16/2021އިސްވެަބޔާންކުރެވުނު  ވަޒީފާ އަދާކުރުމާެބހޭ  ިބދޭސީން  )ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

ނަންަބރު   ގަވާއިދު  ގަވާ  R-7/2010އާއި  ވީޒާއާެބހޭ  ވާރކް  ިބދޭސީންގެ  އަންނަ  އަދާކުރުމަށް  ވަޒީފާ  އަށް )ރާއްޖޭގައި  އިދު( 

ފަރާތުން ޚަރަދުތަކެއް ކުރަންޖެހި އެކަމުގެ    ފަރާތް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ެބހެއްޓުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވާ   މައްސަލަ ހުށަހެޅި ރިޢާޔަތްކޮށް  

 ފަރާތަށް ގެއްލުންތަކެއްވެ، އެފަރާތުގެ މަޞްލަޙަތަށް އުނިކަމެއް ލިިބދާނެކަމަށް ުބރަވެވޭކަމާއި،  ސަަބުބން މައްސަލަ ރައްދުވާ

ހުށަހެޅި ަބދަލުގަ  މައްސަލަ  ވަޒީފާއާެބހޭ  ފަރާތުގެ  ޢައްޔަނުޓްއި  ފަރާތެއް  ހާޒިރުވާނެ  ހުށަހެޅި ރައިިބއުނަލަށް  މައްސަލަ   ކޮށްފައިވާތީ، 

ހުށަހެޅި މައްސަލަ  ގުޅިގެން  މިމައްސަލައާ  ދިޔަނަމަވެސް،  ފުރައިގެން  ދިވެހިރާއްޖެއިން  އެ   ފަރާތް  ލިިބ،  ގެއްލުންތަކެއް  ފަރާތަށް 

އުނިކަމެއްފަރާތު މަޞްލަޙަތަށް  އޮތްކަމަށް ގެ  ސަަބެބއް  ލިޭބނެ  ފަރާތަށް އެހެންކަމުން    ުބރަނުވެވޭކަމާއި،    ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ގޮތެއްގައި  ޮބޑު  ފާޅުކަން  އިޙްތިމާލު  އޮތްކަމުގެ  މަރުކަޒެއް  ޤާނޫނީ  އަދި  ޙައްޤެއް  މައުޟޫޢީ  ލިބެންޖެހޭ  ޙިމާޔަތް  ޤާނޫނީގޮތުން 

 ރަނުވެވޭތީއާއި،ުބ ޤާއިމުވެގެންވާކަމަށް

ަބޔާންކޮށް   ކަމަށްރާއްޖޭގައި ހުރި ިބދޭސީއަކަށް، އެ ފަރާތެއް ރާއްޖޭގައި މަޑުކުރަން ޭބނުންވާދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ނުވަތަ  ދިވެހި

ރާއްޖޭގައި މުއްދަތަކަށް  ވަކި  ކަނޑައެޅޭ  އެންގުމުން  އިދާރާއަކުން  ވީ  ކަމާެބހޭ  ސްޕެޝަލް  އެފަރާތަކަށް  ހުއްހުރުމަށް  އަށް ދަޒާގެ 

ވަނަ މާއްދާގައި ކަނޑައެޅިގެން އެނގެން   17ގެ  (  ޤާނޫނު   ގެ)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަން  2007/1 ނަންަބރު  ޤާނޫނު  އެދެވޭނެކަން

ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މި  އޮންނަކަމާއި،  އެދިފައިވަނީ،  ޓްރައިިބއުނަލު  ފަރާތުން  ކުރި  ންމައްސަލަ  ހުށަހެޅި ނިންމުމުގެ  މައްސަލަ   ން 

ވީފަރާތުގެ   ބާޠިލްނުކުރުމަށްވާރކް  މަކަމަޒާ  ކޮށްށާއި،  ކެންސަލް  ވީޒާ  ވަރކް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  އައްސަލަ  އެފަރާތް  ނުބރާ ފިނަމަ 

ދާންޖެހިއްޖެނަމަ   ޤާނޫނުވަޒީޤައުމަށް  ޙައްޤުފާއާެބހޭ  ހުރަސް  ގައިވާ  އެފަރާތަށް  ކުރިމަތިވެދާނެހޯދުމަށް  ެބލެވޭތީކަން ތަކެއް  ކަމަށް 

 ؛ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި 17ނުގެ އިސްވެަބޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫންނައިރު، އެނގެން އޮ

 ސައްކަތެއްގެ ނަތީޖާ ފެންނަންދެން ރާއްޖޭގައި ކުރަމުންދާއިރު، އެ މަ "ތިމާއަށް ލިބިދޭ ޙައްޤެއް ހޯދުމަށް، ޤާނޫނީ ނުވަތަ ޝަރްޢީ މަސައްކަތެއް 

 ހުރުން މުހިންމު ޙާލަތެއްގައި، އެ ޙައްޤެއް ހޯދުމަށްޓަކައި." 
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ަބޔާންކޮށްފައިވާތީ   އެދެވީޒާސްޕެޝަލް  މިފަދައިން  އެނގެންއަށް  މި  ވިދާނެކަން  ވަޒީފާއެާބހޭ    މައްސަލައިގައި  އޮންނަކަމާއި، 

ކުރިން   ގޮތެއް ނިންމުމުގެ  ހުށަހެޅިޓްރައިިބއުނަލުން  އިސްވެަބޔާންކު  މައްސަލަ  ހިނދެއްގައި  ބޭނުންވެއްޖެ  މާއްދާގެ  ރެވުނު  ފަރާތުން 

 VTR/2022/251ވިދާނެކަން އެނގެން އޮތަތީ، ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލްގެ ނަންަބރު  ޒާއަށް އެދެސްޕެޝަލް ވީ އެފަރާތަށް  ދަށުން  

ލަސްވެގެން  ނިންމުން  ގޮތެއް  ދަޢުވާއާމެދު  މައުޟޫޢީ  ނެރެދިނުމެއްނެތި  އަމުރު  ވަގުތީ  ފަދައިން  އެދިފައިވާ  މައްސަލައިގައި 

 ދިޔަނަމަވެސް އެކަމުގެ ސަަބުބން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މައުޟޫޢީ ޙައްޤަށް އަސަރުކުރާނެކަމަށް ނުވަތަ ނުރައްކަލެއް އޮތްކަމަށް

 ުބރަނުވެވޭތީ، 

ން، މައްސަލަ ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލުން ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ކުރިއިސްވެަބޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހައި ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް،  

ރާއްޖެއިން ޭބރަށް ފުރައިގެން ދިޔަނަމަވެސް މައްސަލަ   ފަރާތުގެ ވާރކް ވީޒާ ކެންސަލް ކުރެވި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ހުށަހެޅި

ފަރާތުން އެދިފައިވާ   މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތުގެ މަޞްލަޙަތަށް އުނިކަމެއް އަންނާނެ ސަަބެބއް އޮތްކަމަށް ުބރަނުވެވޭތީއާއި،    ޅިހުށަހެ

ހުށަހެޅި މައްސަލަ  ހުއްދަ  ފަދައިން  މަޑުކުރުމުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ހުށަހެޅި  ދެވި،  ފަރާތަށް  ވީ  މައްސަލަ  ގުޅިގެން ފަރާތުގެ  ޒާއާ 

މައްޗަށް އަންގައި ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދިނުމަކީ އަދި ކަމާެބހޭ ފަރާތްތަކުގެ    ވަޅެއް ނޭޅުމަށް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންއެއްވެސް ފިޔަ

ފަރާތުގެ މަޞްލަޙަތަށް އުނިކަމެއް ލިިބދާނެ   ފަރާތަށް އެކަމުގެ ސަަބުބން ގެއްލުންތަކެއް ލިިބ މައްސަލަ ރައްދުވާ  މައްސަލަ ރައްދުވާ

ފަރާތުން އެދިފައިވާފަދަ ވަގުތީ   މައްސަލަ ހުށަހެޅިވާރކް ވީޒާ ކެންސަލް ނުކުރުމަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި    ކަމެއްކަމަށް ުބރަވެވޭތީ،

 މައްޗަށް ނެރެދެވޭނެ ތަނެއްނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އިދާރާތަކުގެއަދި ކަމާެބހޭ  އަމުރެއް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން

ހުށަހެޅިއިސްވެަބޔާންކޮށްފަ މައްސަލަ  ކަނޑައެޅިނަމަވެސް،  ފަދައިން  ނަންަބރު  އިވާ  ޤާނޫނު  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ   2007/1  ފަރާތުން 

ގެ  ޤާނޫ  ގެއިމިގްރޭޝަން މާއްދާގެ  17ނު(  ސްޕެޝަލް  ވަނަ  ދަށުން  ގެ  މި ވީޒާ  )ނ(  ހިނދެއްގައި  ބޭނުންވެއްޖެ  އެދެން  އަކަށް 

އިސްވެަބޔާންކޮ ޤާނޫނުގެ  އަމުރަކީ  ަބޔާންކޮށްފައިވާފަދަ  17ށްފައިވާ  މާއްދާގައި  ދިވެހިރާއްޖޭގައި   އިންވަނަ   ހުރުމަށް  ިބދޭސީއަކު 

ދާއިރާއަކުންޭބނުންވާކަމަށް ކަމާެބހޭ  ސަރުކާރުގެ  އަންގައި     އިދާރާތަކަށް  އެންމެހައި  ކަމާެބހޭ  ެބލުމަށް،  އެންގުމެއްކަމަށް  އަންގާ 

 އަމުރުކުރަމެވެ. 
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 މިފްރާޒު ނިޒާރު هللا ޢަބްދު   

 ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލްގެ މެންަބރު  

 


