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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
 މާލެ، ދިވެހިާރއްޖެ 

 

 VTR/VA/2020/27-200ނަންބަރު: 
 

 ވަގުތީ އަމުރަށް އެދުނު މައްސަލައިގައި ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމި ގޮތް 
 

 VTR/2020/139 މައްސަލަ ނަންބަުރ:

 (ލ. ޮފނަދޫ/  އަޅިވިާލގެ) މުޙައްމަދު ޙަމީދު އަމުުރ ނެރުަމށް އެދުނު ަފރާްތ:

 (A044581)ދިވެހި ރަްއޔިެތއްކަން އަންަގއިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 )ަދއުލަތް( ޓްމަންޓް ޮއފް ޖުީޑޝަލް އެޑްމިނިސްްޓޭރޝަންޑިޕާ އަމުުރ ަރއްދުާވ ަފރާތް:

 

 ޮއގަސްޓު  16ޓްމަންްޓ އޮްފ ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްްޓޭރޝަން )ަދއުލަތް( ައށް ރައްުދާވގޮތަްށ ޑިޕާުތން ަފރާ މުޙައްމަދު ޙަމީުދގެ

 މަްއސަލާަގއި، VTR/2020/139ވަޒީާފއާބެހޭ ްޓރައިިބއުނަލުެގ ނަންބަުރ ، ހުށަހަާޅފަިއވާ ގައި 2020

ލިްއޔަތު ހިމެޭނ އޫަމޤާމުގެ މަސް  'ކޯުޓ އެޑްމިނިސްްޓރޭަޓރ' އަދާކުރަމުންިދޔަ މެޖިސްްޓރޭޓް ކޯުޓަގއި މުޙައްމަދު ޙަމީދު ލ. ފޮނަދޫ 

ގަިއ ޑިޕާޓްމަންްޓ އޮްފ ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްްޓޭރޝަނުްނ ކޮށްަފިއވާ ނަންަބުރ  2020ޮއގަސްުޓ  10 މަށް މަޤާމަށް މީހަުކ ހޯދު

198-A/2020/102 ެވަޒީާފއާބެހޭ ޓްަރއިބިއުނަލުން މި ަމއްސަލަައްށ ގައި ހަމަާވތީ،  2020ޮއގަސްޓު  11 މުއްަދތު އިޢުލާުނގ

އަދާުކރަުމންދިޔަ ވަޒީާފ ެގއްލި، އަލުްނ  މުަޙއްމަދު ޙަމީދު  ަގއިފިނަމަ،ާފައށް އެހެްނ ަފރާެތއް ނަ ގޮެތއް ިނންމުމުެގ ކުިރން ެއ ވަޒީ

އަދާކުރަމުންިދޔަ މަޤާމަކީ ެއ  ޙަމީދުމުޙައްމަުދ ުމގެ ފުުރަޞތު ނުލިބިދާނެކަމަށް ފެންނާީތ، އަނބުރާ އެ ވަޒީާފައށް ރުޫޖޢަކުރު

ރަމުންާދ މަޤާުމަގިއ ދެމެހެްއޓުމަްށ ވަީޒފާއާބެޭހ އަދާކު މުަޙއްމަދު ޙަމީދު ، ހަމައެކަިނ މަޤާމުކަަމށާއި ކޯޓުގަިއ ެއ ފެްނވަުރގެ 
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ެއ މަޤާމު އަލުން އަނބުާރ  އްމަދު ޙަމީދަށް މުޙަ ، ަފއިާވނަމައްޒަފަުކ ަނގާޤާމަްށ ުމވަެއ މަޙާލަެތއްަގއި،  އަްނގާރައިިބއުނަލުން ޓް

ޓްމަންްޓ ޮއފް ޖުީޑޝަލް އެޑްމިިނސްޓްޭރޝަްނެގ ަމއްސަލަ ނިމުުމގެ ކުިރން، ޑިޕާ ނުލިބޭނެތީ، ވަީޒފާއާބެހޭ ޓްަރއިބިއުނަލުްނ މި

 އިޢުލާުނގެ ަދށުން ުމަވއްޒަފަކު ުނނެގުަމށާއި، އަދި އެ މަޤާަމްށ މީހަކު ެނގުމަްށ މިހާތަަނށް  A/2020/102-198ނަންބަރު 

 ަމއްޗަށް  ޓްމަންްޓ ޮއފް ޖުީޑޝަލް އެްޑމިނިސްޓްޭރޝަންގެ ޑިޕާުދވާ މަްއސަލަ ަރއްިމ ކޮށްފަިއާވ އެންމެަހއި ކަންކަްނ ުހއްޓާލުމަށް 

ްނ  މުަޙއްމަދު ޙަމީދުގެޮކށްދިނުމަށް އަމުރު ަފރާތުން އެދިަފިއވާ މޭރުމުން ވަުގތީ އަުމެރއް ނެރެދިނުމާމެުދ ޝަުރޢީ އަދި ޤާނޫީނގޮތު

 ނަޒަރުކުާރއިުރ،

ވަުގތީ އަުމރެްއ ެނރެދިނުމުަގިއ ޝަުރޢީ އަިދ ޤާނޫނީޮގތުްނ ބަލަންޖެހޭ ޝަރުުޠތަކުެގ ގޮުތގަިއ ިދެވހިރާއްޭޖެގ ސުްޕރީމް ކޯުޓެގ 

 ަފއިވާކަްނ އެނގޭކަާމއި، އެ ޝަރުޠުތަކަީކ:ަރްއވާ)ތިެނއް( ަޝރުޠު ބަޔާންކު 3ޤަިޟއްާޔަގއި  SC-A/21/2012ނަންބަރު 

ވަުގތީ އަމުަރށް އެޭދ ަފރާތަްށ، ޤާނޫީނގޮތުން ޙިމާަޔތް ލިބެންޖެހޭ މަުއޟޫީޢ ޙައްެޤއް ުނވަތަ ޤާނޫނީ މަރުކަެޒްއ  .1

 އޮތުުމގެ އިޙްތިމާލު ާފޅުކަން ބޮޑު ގޮެތއްަގއި ާޤއިމުެވގެްނވުން؛

ވަުގތީ އަމުުރ ނެރުމަކާނުަލއި އަޞްލު ަމުއޟޫޢީ ަދޢުާވ ލަސްެވގެން ހިނަގއްޖެނަމަ ުކރިމަިތެވދާނޭ ނުަރއްކަލެްއ  .2

 އޮތުން؛

އްަޔތު ޤާނޫީނގޮތުން ލިިބގެންާވ ަޙއިޘިވަުގތީ އަމުަރށް އެދޭ ަފރާތަކީ އެފަަދ އަުމރަކަްށ އެދުުމގެ ޞިަފތު ުނވަތަ  .3

 ންނަކަާމއި،ގެން އޮއެނފަރާެތއްކަުމގަިއވުންކަން 

ޤަިޟއްާޔަގިއ  HC-A/11/2016 ނަންަބރު އަދިޤަޟިްއޔާ  HC-A/71/2015އަދި ދިވެިހާރއްޖޭގެ ަހއިކޯުޓގެ ނަންބަރު 

ޤާއިމުކުެރވިަފިއވާ ޤާނޫނީ ހަމަތަަކށް ިރޢާޔަތްުކރުމުން، ވަުގތީ އަުމރެއް ެނރެެދވެން ނެތްކަަމށް ަކނޑައެޅުމުގެ ސަބަބުން ަވގުީތ 

ުމުރ އަމުަރށް އެދުނު ަފރާަތށް ލިބިދާނޭ ެގއްލުމާއި ެގއްލިދާނޭ މަޞްލަޙަަތށާިއ، ވަުގތީ އަމުެރއް ެނރެދިުނމުގެ ސަބަބުން ަވގުތީ އަ

 ހިނދު،ށް ރިޢާަޔތްކުރަންޖެހޭކަްނ އެނގެްނ އޮްނނަރައްުދވާ ފަާރތަށް ލިބިދާނޭ ެގއްލުމާއި ެގއްލިދާނޭ މަޞްލަޙަތަ 

އޮކްޓޫބަުރ  20ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިްސޓްރޭަޝނުން ، ަފާރތުން އެދިަފިއވަނީ މުޙައްމަދު ޙަމީދުގެ ަގއިމި މައްސަލާ

އިން ފެިށގެން ޢަމަލުކުރަން ަފށާފަިއވާ 'ކޯުޓތަކުގެ ޗީްފ  2011އޮކްޓޫބަރު  23 ،ގައި އެކުލަވާލައި  2011
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އެޑްމިނިސްްޓރޭޓަރުންާނއި އިާދރީ އެންެމ އިްސ މުަވއްޒަފުްނގެ މަޤާުމގެ މަްސއޫލިއްަޔތުތަާކއި، ކޯުޓތަކާއި ާދއިާރަތއް ހިްނގުުމެގ 

ިއން ވަކިުކރުމަށް ނިްނމި ނިންމުމަކީ ވަޒީާފއާބެޭހ ވަޒީފާ ަދށުން އޭނާ ގެއިދާރީ އިްނތިޒާމްަތއް ހަމަޖެްއސުމުގެ ުއޞޫލު' 

ނަޑއަަޅއި ެއ  ޤާނޫނާއި، ަބއިނަލްއަްޤވާމީ އުޞޫލުތަާކއި، ަޝރުޢީާދއިާރގެ ުމވައްަޒފުްނގެ ަގާވއިދާ ޚިލާފު ނިްނމުމެއްކަމަށް ކަ

 މުަޙއްމަދު ޙަމީދަކީ ނުބެުލމަށާއި،  ކަުމަގއިވަީޒފާއިްނ ވަިކވެަފިއވާ މީހެއް މުޙައްމަުދ ޙަމީދަކީކޮށްދިނުމަށާިއ، ނިންމުން ބާޠިލު

ނަޑއަޅައިިދނުމަށް  އަދާުކރަމުން އަންނަ  ވަޒީފާ  މުޙައްމަުދ ޙަމީދު ކަުމގަިއ ާވއިުރ، މިހާރު ވެސް ވަޒީާފގަިއ ދެމިހުިރ މީހެއްކަަމށް ކަ

ިއޢުލާނުކޮށްަފއިވާކަްނ، ިދވެިހ 'ީޗފް އެޑްމިނިސްްޓރޭަޓރ' މަޤާަމށް ުމަވއްޒަފަުކ ހޯދުމަްށ  ޓުގެ މެޖިސްްޓރޭްޓ ކޯ ލ. ފޮނަދޫ 

 A/2020/102-198ސަރުކާުރގެ ގެޒެޓުަގއި ޝާިއޢުކޮްށފަިއވާ، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުީޑޝަލް އެޑްމިނިްސޓްޭރޝަްނގެ ަނންބަރު 

މަޤާމަްށ އެޑްމިނިސްްޓރޭޓަރ'  'ޗީފް ރޭޓް ޯކޓުެގ މެޖިސްޓް  ލ. ފޮނަދޫ  ޢުލާނުން އެނގެްނ އޮންާނތީާއއި،( އި 2020އޮަގސްޓު  10)

'ކޯުޓ އެޑްމިނިސްޓްޭރޓަރ' މަޤާުމ އަދާުކރަމުން އަްނނަ  އެ ކޯުޓަގއި މުޙައްމަދު ޙަމީދު، ވައްަޒފަކު ޢަްއޔަންކުެރިވއްޖެނަމަމު

 ބެންެޖހޭ މަުއޟޫީޢ ަޙއްޤެްއ އަދި މާަޔތް ލިޙިޤާޫނނީޮގތުން  މުަޙއްމަދު ޙަމީަދށްަގއި ކަަމށް ުބރަެވވޭީތ، ިމ މަްއސަލާއުިވގެންދާނެ

ަގިއ މި ަމއްސަލާ، ބުަރެވވޭީތއާއި ަގއިޤާނޫނީ މަރުކަޒެއް އޮތްކަުމގެ އިޙްތިމާލު ފާޅުަކން ބޮޑު ގޮެތއްަގއި ޤާއިުމެވގެންވާކަމު 

ނޑައެޅުުމގެ ުކރިންޓްރައިިބއުނަލު އެޑްމިިނސްޓްރޭަޓރ' މަޤާމަށް ާދއިީމ  'ޗީފް ގެްޓ ކޯޓުމެިޖސްޓްރޭ ލ. ފޮނަދޫ ން ޮގެތއް ކަ

ަވޒީފާަގއި ބެެހއްޓުމަްށ އަުމުރ  މުަޙއްމަދު ޙަމީދު ޓްަރއިބިުއނަލުން  ވަީޒފާއާބެހޭ ، ޢައްަޔންކުެރވިެގން ހިނަގއްޖެނަމަމުވައްަޒފަކު 

 ަމޞްލަޙަތަށް  މުަޙއްމަދު ޙަމީުދގެ ޛުުކރުމަކީ ޢަމަލީޮގތުން ަދތި ކަމަަކށް ވެ،ފަަދ އަމުެރއް ތަންފީއެ ،ކުރަންޖެހިއްެޖ ޙާލަތެްއަގއި

އެަފރާތުްނ އެދިަފއިާވފަަދ އަުމރަކަްށ އެދުުމގެ ޞިަފުތ  އާިއ، މުޙައްަމދު ޙަމީދަކީއިޙްތިމާލު އޮތްކަަމށް ބުަރެވވޭތީ  އުނިކަން ލިބުމުގެ 

 އަދި ޙައިިޘއްޔަުތ ޤާނޫީނގޮތުން ލިިބގެންާވ ަފރާެތއްކަމުަގއި ުބރަެވވޭީތާއއި،

މުަޙއްމަުދ ަޖވާބުަގއި، ޅި ަފރާތުްނ ުހށަހެަރއްދުާވ  ަމއްސަލަގުިޅގެން  ރާތުްނ އެިދފަިއވާ ަވގުީތ އަުމރާފަ  މުޙައްމަދު ޙަމީދުގެ 

ލަޙަތަށްުވރެ، އެފަދަ އަމުެރްއ ޞް މަ  މުޙައްމަދު ޙަމީުދގެ ެނރެދިނުމުން ޙިމާޔަތްޮކށްެދވޭ ަފރާތުން އެދިަފިއވާ ަވގުީތ އަުމރު ޙަމީދުގެ

އަދާުކރަމުންދިަޔ މަޤާމުެގ  މުަޙއްމަދު ޙަީމދު ޮގތުން،ނެރެ ނުީދފިނަމަ ޙިމާަޔތްކޮށްެދވޭ ަދޢުލަުތގެ ަމޞްލަޙަތު ބޮޑުކަަމށާއި، އެ

   ލިްއޔަތުަތއް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުީޑޝަލް އެޑްިމނިސްޓްޭރޝަންގެ ަނންބަރު އޫތުތަުކގެ ެތރެއިން ަބއެއް މަސް ލިއްޔަ އޫމަސް

198-A/2020/102  ްެއްއގޮްތ ނަމަެވސް، ފަހުްނ އިޢުލާނުކޮްށފަިއާވ  ލިއްަޔތުތަކާ އޫފަިއާވ މަޤާމުެގ މަސް އިޢުލާނުަގިއ ބަޔާންކޮށ



ގެ  4 4         ޞަފްޙާ
 

ިލއްޔަުތަތއް ިއތުުރވެަފއިވާކަަމާށއި، އެ މަަސއްކަްތތަކަކީ ކޯޓުގެ ަޝރީޢަްތތަާކ ގުޅިަފިއވާ މަސައްަކތްތަެކްއ އޫމަޤާމުގެ މަސް

ްނ ކަމުގަިއާވއިރު، ަމއްސަލަ ވަކި ޮގތަކަށް ނިމެންދެން ިއޝާާރތްކޮްށފަިއވާ އިޢުލާނުަގިއވާ މަޤާމަ ްށ އެހެން ަފރާެތއް ަޢއްޔަ

މަކީ، ކޯޓަށް ަމތިކޮށްަފިއވާ ޤާނޫނީ ޒިންމާ އަދާކުރުމަށް ުހރަްސއެޭޅެނ ދަ ޮގތަކަށް ވަުގތީ އަުމރެއް ެނރެދިނުނުކުރެޭވފަ

ަކްށ ބަޔަފޫނުެބއްޭދވަުރގެ ެގއްލުންތަެކއް ެއތައް  ،ގެ ޙައްުޤތަެކއް ެގއްލިސަބަބުން އެަތއް ރަްއޔިތުން  ކަމެއްކަމަާށއި، އެކަމުގެ

ަމއްސަލަ ަރއްދުާވ ަފރާތުްނ ފާަހގަކޮްށފަިއވާީތ އެ ނުުކތާައށް ރިޢާަޔތްކޮށް ބަާލއިރު،  ލިބިގެން ހިނގައިދާނެކަަމށް

އިްސވެބަޔާންކުެރވުުނ މަޤާމަްށ ދާއިީމ މުަވއްޒަެފްއ ނެގުުމެގ ބަދަލުގަިއ އެ މަޤާަމށް ަވގުީތ މުަވއްޒަެފއް ެނގުުމގެ ފުުރޞަުތ 

  ަފރާަތށް އޮތްކަަމށް ބުަރެވވޭތީ، މައްސަލަ ަރއްުދވާ

 VTR/2020/139ގެ ަނންބަރު ވަީޒފާއާބެހޭ ްޓރައިިބއުނަލުއިްސވެބަޔާންކުެރވުނު ެއންމެހައި ކަްނތަްއތަކަށް ިރޢާޔަތްޮކށް، 

ނޑަައޅަންދެން ، ނުަވތަ ވަީޒފާއާބެހޭ ްޓރައިިބއުނަލުން ވަކި ޮގތެއް އަންަގންދެން މައްސަލަިއގެ މަުއޟޫުޢަގއި ވަިކގޮެތއް ކަ

( އިޢުލާނުެގ ަދށުްނ 2020ޮއގަސްުޓ  10) A/2020/102-198ޑިޕާޓްމަންޓް އޮްފ ޖުޑީޝަްލ އެޑްމިނިސްްޓޭރޝަްނގެ ނަންަބރު 

އެ މަޤާަމްށ އްޒަފަކު ޢަްއޔަްނ ނުކުރުމަާށއި، ުމވަާދއިމީ މިިނސްޓްރޭަޓރ' މަޤާމަށް މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯުޓގެ 'ީޗފް އެޑް ލ. ފޮނަދޫ

އި، މި ަމއްސަލަިއަގިއ ުލމަށާސައްަކތްަތއް ަވގުީތގޮުތން ހުއްޓާމުަވއްޒަފަކު ަޢއްޔަންުކރުމަްށޓަކައި ުކރެވެމުންދާ މަ ދާއިމީ 

ނީ ބާުރެވރިކަްނ ވަޒީާފއާބެހޭ ޓްަރއިބިއުނަލުން ނިންމާ ނިންމުމެއް ތަންފީޛުުކރުމަށް ުހރަްސއެޅި، އެ ނިންުމމުގެ ޤާނޫ

މަްއަޗްށ މި ަމއްސަލަ ރައްުދވާ ޑިޕާޓްމަްނޓް އޮފް ޖުީޑޝަލް އެޑްމިނިސްޓްޭރޝަންެގ ގެއްލިދާެނފަދަ އެްއވެސް ކަެމއް ނުުކރުމަްށ 

 އަންަގއި އަުމރުކުރަެމވެ.
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