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 ވަޒީފާއާބ ހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
 މާލ ، ދިވ ހިރާއްޖ 

 

 VTR/VA/2020/29-200ނަންބަރު: 
 

 ވަގުތީ އަމުރަށް އ ދުނު މައްސަލައިގައި ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމި ގޮތް 
 

 VTR/2020/151 މައްސަލަ ނަންބަރު:

 (މއ. ރިހިވިލާގ  / މާލ ) އިބްރާހީމް ތައުފީޤް މޫނިސް އަމުރު ނ ރުމަށް އ ދުނު ފަރާތް:

 (A001118)ދިވ ހި ރައްޔިތ އްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 )ދައުލަްތ( ޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އ ޑްމިނިސްޓްރޭޝަންޑިޕާ އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތް:

 

 23ޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އ ޑްމިނިސްޓްރޭޝަން )ދައުލަތް( އަށް ރައްދުވާގޮތަށް ޑިޕާތުން ފަރާ ޤް މޫނިސްގ އިބްރާހީމް ތައުފީ

 މައްސަލާގައި، VTR/2020/151ވަޒީފާއާބ ހޭ ޓްރައިބިއުަނުލގ  ނަންބަރު ، ހުށަހަޅާފައިވާ ގައި 2020 އޮގަސްޓު

ލިއްޔަތު ހިމ ޭނ މަޤާމުގ  މަސްއޫ 'ކޯޓު އ ޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ' އަދާކުރަމުންދިޔަ ކޯޓުގައި ފ މިލީ ،އިބްރާހީމް ތައުފީޤް މޫނިސް

ގައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އ ޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ކޮށްފައިވާ ނަްނބަރު  2020އޮގަސްޓު  10 މަށްމަޤާމަށް މީހަކު ހޯދު

198-A/2020/102   ވަޒީފާއާބ ހޭ ްޓރައިބިއުނަލުން މި މައްސަލައަށް ގައި ހަމަވާތީ،  2020އޮގަސްޓު  19 މުއްދަތު އިޢުލާނުގ

ވަޒީފާ  އަދާކުރަމުންދިޔަ  އިބްރާހީމް ތައުފީޤް މޫނިސްގައިފިނަމަ، ފާއަށް އ ހ ން ފަރާތ އް ނަގޮތ އް ނިންމުމުގ  ކުރިން އ  ވަޒީ

 ތައުފީޤް މޫނިސް  އިބްރާހީމް، ރުޞަތު ނުލިބިދާނ ކަަމށާއިމުގ  ފުގ އްލި، އަލުން އަނބުރާ އ  ވަޒީފާއަށް ރުޖޫޢަކުރު

ރަމުންދާ އަދާކު އިބްރާހީމް ތައުފީޤް މޫނިސް، ހަމައ ކަނި މަޤާމުކަމަށާއި މަޤާމަކީ އ  ކޯޓުގައި އ  ފ ންވަރުގ  އަދާކުރަމުންދިޔަ

އިބްރާހީްމ ، ފައިވާނަމަޤާަމށް މުވައްަޒފަކު ނަގާއ  މަައންގާ ޙާލަތ އްގައި، ރައިބިުއނަލުން މަޤާމުގައި ދ މ ހ އްޓުމަށް ވަޒީފާާއބ ހޭ ޓް

މައްސަލަ ނިމުމުގ   ވަޒީފާއާބ ޭހ ޓްރައިބިުއނަލުން މި، ައލުން އަނބުާރ ނުިލބޭނ ކަމަށް ަބޔާންކޮށްއ  މަޤާމު  ތައުފީޤް މޫނިސަށް
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އިޢުލާނުގ  ދަުށން މުވައްޒަފަުކ  A/2020/102-198ޓްމަންޓް އޮފް ޖުީޑޝަލް އ ޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގ  ނަންބަރު ކުރިން، ޑިޕާ

ދުވާ މައްސަލަ ރައްމި އަދި އ  މަޤާމަށް މީހަކު ނ ގުމަށް މިހާތަނަށް ކޮށްަފއިވާ އ ންމ ހައި ކަންކަން ހުއްޓާލުމަށް ، ނުނ ގުމަށާއި

ފަރާުތްނ  ކޮށްދިނުމަށް އިބްރާހީްމ ތައުފީޤް މޫނިސްގ އަމުރު މައްޗަށް ޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އ ޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގ ޑިޕާ

 އ ދިފައިވާ މޭރުމުން ވަގުތީ އަމުރ އް ނ ރ ދިނުމާމ ދު ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީގޮތުން ނަޒަރުކުރާއިރު،

ވަގުތީ އަމުރ އް ނ ރ ދިނުމުގައި ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީގޮުތން ަބަލންޖ ހޭ ޝަރުޠުތަކުގ  ޮގތުގައި ދިވ ހިރާއްޖޭގ  ސުޕްރީމް ކޯޓުގ  

 އ  ޝަރުޠުތަކަކީ:، ފައި ވާކަމާއިރައްވާ)ތިނ އް( ޝަރުުޠ ބަޔާންކު 3ޤަޟިއްޔާގައި  SC-A/21/2012ނަންބަރު 

ވަގުތީ އަމުރަށް އ ދޭ ފަރާތަށް، ޤާނޫނީގޮތުން ޙިމާޔަތް ލިބ ންޖ ހޭ މައުޟޫޢީ ޙައްޤ އް ނުވަތަ ޤާނޫނީ މަރުކަޒ އް  .1

 ައދި އޮތުމުގ  އިޙްތިމާލު ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތ އްގައި ޤާއިމުވ ގ ންވުން؛

ތީ އަމުރު ނ ރުމަކާނުލައި އަޞްލު މައުޟޫޢީ ދަޢުވާ ަލސްވ ގ ން ހިނގައްޖ ނަމަ ކުރިމަތިވ ދާނޭ ނުރައްކަލ އް ވަގު .2

 އަދި  އޮތުން؛

އްޔަތު ޤާނޫނީގޮތުން ިލބިގ ންާވ ޙައިޘިވަގުތީ އަމުރަށް އ ދޭ ފަރާތަކީ އ ފަދަ އަމުރަކަށް އ ދުމުގ  ޞިފަތު ނުވަތަ  .3

 އޮންނަކަމާއި،ގ ްނ އ ނފަރާތ އްކަމުގައިވުންކަން 

 HC-A/11/2016 ނަންބަރު ޤަޟިއްޔާއާއި އ  ކޯޓުގ   HC-A/71/2015އަދި ދިވ ހިރާއްޖޭގ  ހައިކޯޓުގ  ނަންބަރު 

ނޑައ ޅުމުގ   ޤަޟިއްޔާގައި ޤާއިމުކުރ ވިފައިވާ ޤާނޫނީ ހަމަތަަކށް ރިޢާޔަތްކުރުމުން، ވަގުތީ އަމުރ އް ނ ރ ދ ވ ން ނ ތްކަމަށް ކަ

އ ދުނު ފަރާތަށް ލިބިދާނޭ ގ އްލުާމއި ގ އްލިދާނޭ މަޞްލަޙަތަށާއި، ވަގުތީ އަމުރ އް ނ ރ ދިނުމުގ   ސަބަބުން ވަގުތީ އަމުރަށް

ށް ރިޢާޔަތްކުރަންޖ ހޭކަން އ ނގ ން ސަބަބުން ވަގުތީ އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތަށް ލިބިާދނޭ ގ އްލުާމއި ގ އްލިދާނޭ މަޞްލަޙަތަ

 ހިނުދ،އޮންނަ

ން ވަގުތީ އަމުރ އް ނ ރ ދިނުމަށް އ ދި ހުށަހަޅާފައިވާ، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އިބްރާހީމް ތައުފީޤް މޫނިސްގ  ފަރާތު

( އިޢުލާނުގ  ދަށުން، އިބްރާހީމް ތައުފީޤް 2020އޮގަސްޓު  10) A/2020/102-198އ ޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގ  ނަންބަުރ 

ށް އިޢުލާންކޮށްފައި ނުވާތީ، އ  އިޢުލާނަކީ އިބްރާހީމް މޫނިސް ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ ފ މިލީ ކޯޓުގ  މަޤާމަކަށް މުވައްޒަފަކު ނ ގުމަ

ތައުފީޤް މޫނިސްގ  މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދ ވޭނ  އިޢުލާނ އް ނޫންކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވ ސް، 
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ޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް ހުށަހަޅާފައިވަނީ، ޑި އިބްރާހީމް ތައުފީޤް މޫނިސްގ  ފަރާތުން ވަގުތީ އަމުރަށް އ ދި 

ކަމަށާއި،  އިޢުލާނުގ  ދަށުން މުވައްޒަފަކު ނުނ ގުމަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށް A/2020/104-198އ ޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގ  ނަންބަުރ 

ހަޅާ ފޯމު' ގައި އިބްރާހީމް ތައުފީޤް މޫނިސްގ  ފަރާތުން ވަޒީފާއާބ ހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހ ޅި 'މަްއސަލަ ހުށަ

ކުށަކުންކަމުގައި އިބްރާހީމް ބަޔާންކުރ ވިފައިވަނީ  ކަމަށް A/2020/102-198 އިސްވ ބަޔާންކުރ ވުނު އިޢުލާނުގ  ނަންބަރަކީ

 ތައުފީޤް މޫނިސްގ  ފަރާތުން ބަާޔންކޮށްފައިވާކަމާއި،

ންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް ޑިޕާޓްމަ، އ ދިފައިވަނީ މައުޟޫޢީ ގޮތުން ފަރާތުން އިބްރާހީމް ތައުފީޤް މޫނިސްގ  ގައިމި މައްސަލާ

އިން ފ ށިގ ން ޢަމަލުކުރަން ފަށާފައިވާ  2019އޮކްޓޫބަރު  23 ،ގައި އ ކުލަވާލައި 2019އޮކްޓޫބަރު  20އ ޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން 

'ކޯޓުތަކުގ  ޗީފް އ ޑްމިނިސްޓްޭރޓަރުންނާއި އިދާރީ އ ންމ  ިއސް މުވައްޒަފުންގ  މަޤާމުގ  ަމސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި، ކޯޓުތަކާއި 

އިން ވަކިކުރުމަށް ނިންމި ނިންމުމަކީ ވަޒީފާ ދަށުން އޭނާ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގ  އިދާރީ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖ އްސުމުގ  އުޞޫލު' ގ 

ވަޒީފާއާބ ހޭ ޤާނޫނާއި، ބައިނަްލއަޤްވާމީ އުޞޫލުތަކާއި، ޝަރުޢީދާއިރާގ  މުވައްޒަފުންގ  ގަވާއިދާ ޚިލާފު ނިންމުމ އްކަމަށް 

ނޑައަޅައި އ  ނިންމުން ާބޠިލު   ނުބ ލުަމށާއި ވާ މީހ އްކަމުގައިވަޒީފާއިން ވަކިވ ަފއި އިބްރާހީމް ތައުީފޤް މޫނިސަކީކޮށްދިނުމަށާއި، ކަ

ނޑައަޅައިދިނުމަށް އިބްރާހީމް ތައުފީޤް ޫމނިސަކީ އިބްރާހީްމ  ،ކަމުގައި ވާއިރުމިހާރު ވ ސް ވަޒީފާގައި ދ މިހުރި މީހ އްކަމަށް ކަ

ހޯދުމަށް  'ޗީފް އ ޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ' މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ޓުގ ކޯ އަދާކުރަމުން އަންނަ ފ މިލީ ވަޒީފާ ތައުފީޤް މޫނިސް

އިޢުލާނުކޮށްފައިވާކަްނ، ދިވ ހި ސަރުކާރުގ  ގ ޒ ޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އ ޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގ  

 'ޗީފްކޯޓުގ  ފ މިލީ  ޢުލާނުން އ ނގ ން އޮްނނާީތއާއި،( އ2020ިއޮގަސްޓު  10) A/2020/104-198ނަންބަރު 

އަދާކުރަމުން އަންނަ  އ  ކޯޓުގައި އިބްރާހީމް ތައުފީޤް މޫނިސް ،ވައްޒަފަކު ޢައްޔަންކުރ ވިއްޖ ނަމައ ޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ' މަޤާމަށް މު

ޤާނޫނީގޮތުން  އިބްރާހީމް ތައުފީޤް މޫނިސަށްގައި ކަމަށް ބުރަވ ވޭތީ، މި މައްސަލާ'ކޯޓު އ ޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ' މަޤާމު އުވިގ ންދާނ 

ޤާނޫނީ މަރުކަޒ އް އޮތްކަމުގ  އިޙްތިމާލު ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތ އްގައި  އަދި ބ ންޖ ހޭ މައުޟޫޢީ ޙައްޤ އް މާޔަތް ލިޙި

ނޑައ ޅުމުގ  ކުރިންގައި ޓްރައިބިއުނަލުމި މައްސަލާ، ބުރަވ ވޭީތއާއި ގައިޤާއިމުވ ގ ންވާކަމު  'ޗީފް  ކޯޓުގ  ފ މިލީ ން ގޮތ އް ކަ

ޓްރައިބިއުނަލުން އިބްރާހީްމ  ވަޒީފާއާބ ހޭ، ހިނގައްޖ ނަމަ އ ޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ' މަޤާމަށް ދާއިމީ މުވައްޒަފަކު ޢައްޔަންކުރ ވިގ ން

ޛުކުރުމަކީ ޢަމަލީގޮތުން ދަތި ފަދަ އަމުރ އް ތަންފީއ  ،ވަޒީފާގައި ބ ހ އްޓުމަށް އަމުރު ކުރަންޖ ހިއްޖ  ޙާލަތ އްގައި ތައުފީޤް މޫނިސް

ިއބްރާހީމް އާއި، އިޙްތިމާލު އޮތްކަަމށް ބުރަވ ވޭތީ އުނިަކން ލިބުމުގ  މަޞްލަޙަތަށް އިބްރާހީމް ތަުއފީްޤ މޫނިސްގ  ކަމަކަށް ވ ،
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އ ފަރާތުްނ އ ދިފައިވާފަދަ އަމުރަކަށް އ ދުމުގ  ޞިފަތު އަިދ ޙައިޘިއްޔަތު ޤާނޫނީގޮުތން ިލބިގ ންާވ  ތައުފީޤް މޫނިސަކީ

 ފަރާތ އްކަމުގައި ބުރަވ ވޭތީއާއި،

 ޅި ޖަވާބުގަިއ،ފަރާތުން ހުށަހ ރައްދުވާ  ގުޅިގ ން މައްސަލަ އަުމރާރާތުން އ ދިފައިވާ ވަގުތީ ފަ އިބްރާހީމް ތައުފީޤް މޫނިސްގ 

ޙިމާޔަތްކޮށްދ ވޭ  އިބްރާހީމް ތައުފީޤް މޫނިސްގ  ފަރާތުން މި މައްސަލާގައި ނ ރ ދިނުމަށް އ ދިފައިވާ ވަގުތީ އަމުރު ނ ރ  ނުދިނުމުން

ންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އ ޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގ  ނަންބަރު ލަތުގ  މަޞްލަޙަތު ބޮޑުކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވ ސް، ޑިޕާޓްމަދަޢު

198-A/2020/104 (10  ުއިޢުލާނުގައި ބަޔާންކުރ ވިފައިވާ، ފ މިލީ ޯކުޓގ  'ޗީފް އ ޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ' 2020ޮއގަސްޓ )

މުވައްޒަފަކު  މަޤާމަށް ދާއިމީ މުވައްޒަފަކު ޢައްޔަން ނުކުރުމަށް އަމުރުކުރ ވުނުކަމުގައި ވީނަމަވ ސް، އ  މަޤާމަށް ވަގުތީ

ޢައްޔަންކުރުމުގ  ފުރުޞަޠު މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަށް އޮންނާނ ތީއާއި، އ ގޮތުގ މަތިން މި ަމއްސަލާގައި ހިމ ނޭ ދ ފަރާތުގ  

 މަޞްލަޙަތު ވ ސް ޙިމާޔަތްކުރ ވިގ ންދާނ ކަމަށް ބުރަވ ވޭީތ،

 VTR/2020/151ގ  ނަންބަރު އާބ ހޭ ޓްރައިބިއުނަލުވަޒީފާއިސްވ ބަޔާންކުރ ވުނު އ ންމ ހައި ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، 

ނޑައަޅަންދ ން ސަލައިގ  މައުޟޫޢުގައި ވަކިގޮތ އްމައް ، ނުވަތަ ވަޒީފާއާބ ހޭ ޓްރައިބިއުނަލުްނ ވަކި ގޮތ އް އަންގަންދ ން ކަ

 އިޢުލާނުގ  ދަށުން ( 2020އޮގަސްޓު  10) A/2020/104-198ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އ ޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގ  ނަންބަރު 

މުވައްޒަފަކު ދާއިމީ އ  މަޤާމަށް ްއޒަފަކު ޢައްޔަން ނުކުރުމަށާއި، މުވަދާއިމީ މިނިްސޓްރޭޓަރ' މަޤާމަށް ކޯޓުގ  'ޗީފް އ ޑް ފ މިލީ

ގަިއ ވަޒީފާއާބ ހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން އި، މި މައްސަލާލުމަށާސައްކަތްތައް ވަގުތީގޮުތން ހުއްޓާޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކައި ކުރ ވ މުްނދާ މަ

ނިންމާ ނިންމުމ އް ތަންފީޛުކުރުަމށް ހުރަސްއ ޅި، އ  ނިންމުމުގ  ޤާނޫނީ ބާރުވ ރިކަން ގ އްލިާދނ ަފދަ އ އްވ ސް ކަމ އް ނުކުރުމަށް 

 ވ .މައްޗަށް އަންގައި އަމުރުކުރަމ މި މައްސަލަ ރައްދުވާ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އ ޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގ  
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 މިފްރާޒް ނިޒާރު هللا ޢަބްދު 

 ވަޒީފާއާބ ހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގ  މ ްނބަރު


