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މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
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ނަން ަ

ވަގުތީ އަމުރަށް އެދުނު މައްސަލައިގައި ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމި ގޮތް
ބރު:
މައްސަލަ ނަން ަ

215/VTR/2020

އަމުރު ނެރުމަށް އެދުނު ފަރާތް:

ބނަ  /މާލެ)
ބ ު
މުނާ މުޙައްމަދު (މަ .
ބރު)A044378 :
(ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަން ަ

އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތް:

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ދައުލަތް)

ބރު
މުނާ މުޙައްމަދުގެ ފަރާތުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ދައުލަތް) އަށް ރައްދުވާގޮތަށް  13އޮކްޓޫ ަ
ބރު  215/VTR/2020މައްސަލާގައި،
ބއުނަލުގެ ނަން ަ
ބހޭ ޓްރައި ި
 2020ގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ،ވަޒީފާއާ ެ
މުނާ މުޙައްމަދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އަދާކުރަމުންދިޔަ 'ސީނިއަރ ކޯޓު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ' މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހިމެނޭ
ބރު
މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް  10އޮގަސްޓު  2020ގައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ކޮށްފައިވާ ނަން ަ
ބއުނަލުން މި މައްސަލައަށް
ބހޭ ޓްރައި ި
 198-A/2020/103އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު  19އޮގަސްޓު  2020ގައި ހަމަވާތީ ،ވަޒީފާއާ ެ
ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ކުރިން އެ ވަޒީފާއަށް އެހެން ފަރާތެއް ނަގައިފިނަމަ ،މުނާ މުޙައްމަދު އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާ ގެއްލި ،އަލުން
ބދާނެކަމަށް ފެންނާތީއާއި ،މުނާ މުޙައްމަދު އަދާކުރަމުންދިޔަ މަޤާމަކީ އެ
ބރާ އެ ވަޒީފާއަށް ރުޖޫޢަކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ނުލި ި
އަނ ު
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ބހޭ
ކޯޓުގައި އެ ފެންވަރުގެ ހަމައެކަނި މަޤާމުކަމުގައިވުމުން ،މުނާ މުޙައްމަދު އަދާކުރަމުންދާ މަޤާމުގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ވަޒީފާއާ ެ
ބރާ
ބއުނަލުން އަންގާ ޙާލަތެއްގައި ،އެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ނަގާފައިވާނަމަ ،މުނާ މުޙައްމަދަށް އެ މަޤާމު އަލުން އަނ ު
ޓްރައި ި
ބއުނަލުން މި މައްސަލަ ނިމުމުގެ ކުރިން ،ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ
ބހޭ ޓްރައި ި
ބނެތީ ،ވަޒީފާއާ ެ
ނުލި ޭ
ބރު  198-A/2020/103އިޢުލާނުގެ ދަށުން މުވައްޒަފަކު ނުނެގުމަށާއި ،އަދި އެ މަޤާމަށް މީހަކު ނެގުމަށް މިހާތަނަށް
ނަން ަ
ކޮށްފައިވާ އެންމެހައި ކަންކަން ހުއްޓާލުމަށް މި މައްސަލަ ރައްދުވާ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ މައްޗަށް
އަމުރުކޮށްދިނުމަށް މުނާ މުޙައްމަދުގެ ފަރާތުން އެދިފައިވާ މޭރުމުން ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދިނުމާމެދު ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީގޮތުން
ނަޒަރުކުރާއިރު،
ބލަންޖެހޭ ޝަރުޠުތަކުގެ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ
ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދިނުމުގައި ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީގޮތުން ަ
ބޔާންކުރައްވާފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި ،އެ ޝަރުޠުތަކަކީ:
ބރު  2012/SC-A/21ޤަޟިއްޔާގައި ( 3ތިނެއް) ޝަރުޠު ަ
ނަން ަ
ބންޖެހޭ މައުޟޫޢީ ޙައްޤެއް ނުވަތަ ޤާނޫނީ މަރުކަޒެއް އޮތުމުގެ
 .1ވަގުތީ އަމުރަށް އެދޭ ފަރާތަށް ،ޤާނޫނީގޮތުން ޙިމާޔަތް ލި ެ
ބޑު ގޮތެއްގައި ޤާއިމުވެގެންވުން؛
އިޙްތިމާލު ފާޅުކަން ޮ
 .2ވަގުތީ އަމުރު ނެރުމަކާނުލައި އަޞްލު މައުޟޫޢީ ދަޢުވާ ލަސްވެގެން ހިނގައްޖެނަމަ ކުރިމަތިވެދާނޭ ނުރައްކަލެއް އޮތުން؛
ބގެންވާ
 .3ވަގުތީ އަމުރަށް އެދޭ ފަރާތަކީ އެފަދަ އަމުރަކަށް އެދުމުގެ ޞިފަތު ނުވަތަ ޙައިޘިއްޔަތު ޤާނޫނީގޮތުން ލި ި
ފަރާތެއްކަމުގައިވުންކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،
ބރު  2016/HC-A/11ޤަޟިއްޔާގައި
ބރު  2015/HC-A/71ޤަޟިއްޔާ އަދި ނަން ަ
އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަން ަ
ބން ވަގުތީ
ބ ު
ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ޤާނޫނީ ހަމަތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމުން ،ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދެވެން ނެތްކަމަށް ކަނޑައެޅުމުގެ ސަ ަ
ބން ވަގުތީ އަމުރު
ބ ު
ބދާނޭ ގެއްލުމާއި ގެއްލިދާނޭ މަޞްލަޙަތަށާއި ،ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދިނުމުގެ ސަ ަ
އަމުރަށް އެދުނު ފަރާތަށް ލި ި
ބދާނޭ ގެއްލުމާއި ގެއްލިދާނޭ މަޞްލަޙަތަށް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭކަން އެނގެން އޮންނަހިނދު،
ރައްދުވާ ފަރާތަށް ލި ި
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ބހޭ ޤާނޫނާއި،
މި މައްސަލާގައި މުނާ މުޙައްމަދުގެ ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ނިންމި ނިންމުމަކީ ވަޒީފާއާ ެ
ބއިނަލްއަޤްވާމީ އުޞޫލުތަކާއި ،ޝަރުޢީދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފު ނިންމުމެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި އެ ނިންމުން
ަ
ބލުމަށާއި ،މުނާ މުޙައްމަދަކީ މިހާރު ވެސް
ބޠިލުކޮށްދިނުމަށާއި ،މުނާ މުޙައްމަދަކީ ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ނު ެ
ާ
ވަޒީފާގައި ދެމިހުރި މީހެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށްކަމުގައި ވާއިރު ،މުނާ މުޙައްމަދު ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދިޔަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ހައިކޯޓުގެ 'ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ' މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ހޯދުމަށް  10އޮގަސްޓު  2020ގައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް
ބރު  198-A/2020/103އިޢުލާނުކުރުމަށްފަހު ،ހަމަ އެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ހޯދުމަށް 14
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ނަން ަ
ބޔާންކުރެވުނު
ބރު  198-A/2020/143އިޢުލާނުކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނާތީއާއި ،އިސްވެ ަ
ބރު  2020ގައި ނަން ަ
ނޮވެން ަ
އިޢުލާނުތަކުގައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ 'ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ' މަޤާމަކީ މުނާ މުޙައްމަދު އެ ކޯޓުގައި އަދާކުރަމުންދިޔަ
ބދަލުގައި އިޢުލާނުކުރެވިފައިވާ އެ ކޯޓުގެ އެ ފެންވަރުގެ ހަމައެކަނި މަޤާމުކަމުގައި
'ސީނިއަރ ކޯޓު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ' މަޤާމުގެ ަ
ބންޖެހޭ މައުޟޫޢީ ޙައްޤެއް އަދި ޤާނޫނީ މަރުކަޒެއް
ބރަވެވޭތީ ،މި މައްސަލާގައި މުނާ މުޙައްމަދަށް ޤާނޫނީގޮތުން ޙިމާޔަތް ލި ެ
ު
ބއުނަލުން
ބހޭ ޓްރައި ި
ބރަވެވޭތީއާއި ،މި މައްސަލާގައި ވަޒީފާއާ ެ
ބޑު ގޮތެއްގައި ޤާއިމުވެގެންވާކަމުގައި ު
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