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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 
 VTR/VA/2021/16-200 ނަންަބރު:

 
 ވަގުތީ އަމުރަށް އެދުނު މައްސަލައިގައި ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމި ގޮތް 

 
 VTR/2021/96 މައްސަލަ ނަންަބރު:

 ( މ. ކޮޅުފުށި/  ލިލީމާގެ)  ޢަްބދުލްޢަލީމް އަމުރު ނެރުމަށް އެދުނު ފަރާތް:

 (A147749)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންަބރު: 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން  އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތް: 

 

ވަޒީފާއާެބހޭ  ،  ޅާފައިވާހުށަހަ  ގައި  2021އެޕްރީލް    06  ރައްދުވާގޮތަށް  ތުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށްފަރާ  ގެ ޢަްބދުލްޢަލީމް

  އިދާރާގެ   ގެކޮޅުފުށީ ކައުންސިލް  ލަކަތޮޅުމުމައްސަލައަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް    VTR/2021/96ޓްރައިިބއުނަލުގެ ނަންަބރު  

ވަކިކޮށްފައިވާތީ  ގާމަ  އޮފިސަރ'  ޕްރޮޖެކްޓްއެސިސްޓެންޓް  ' އޭނާ  ވަޒީފާއިން  އަދާކުރަމުންއައި   ހުށަހަޅާފައިވާމުގައި 

ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގެ ކުރިން، މައްސަލަ  މައުޟޫޢީގޮތުން  ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލުން    މި މައްސަލައިގައި  ވެފައި،މައްސަލައަކަށް

ވަޒީފާއަށް އެހެ ހަމަޖައްސައިފިނަމަ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުންއައި  އަނުބރާ ން ފަރާތެއް  ގެ ވަޒީފާ 

ސަަބުބން  ލަތެއްހާންޖެހޭ  ކުރައިއާދަ އޮތުމުގެ  ިބރު  ކުރިމަތިވެދާނެކަމުގެ  ހުރަހެއް  އެކަމުގައި  މައްސަލައިގައި    އަތުވެއްޖެނަމަ  މި 

ގައި  އިދާރާލަކަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެމު ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލުން ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގެ ކުރިން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  
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  ރުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށް އްޔަން ނުކުއައްވެސް ފަރާތެއް  އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއަށް އެހެން އެ

 ނަޒަރުކުރާއިރު،ނޫނީގޮތުން ގާއަދި  ޝަރުޢީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާ އެދުމަށް ށްވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދިނުމަ

ތަކުގެ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ތުނޫނީގޮތުން ަބލަންޖެހޭ ޝަރުގާއަދި    ޝަރުޢީވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދިނުމުގައި  

 ތަކަކީ:ތުއެ ޝަރު، ފައި ވާކަމާއިރައްވާަބޔާންކު ތު )ތިނެއް( ޝަރު 3ޤަޟިއްޔާގައި  SC-A/21/2012ނަންަބރު 

ނޫނީ މަރުކަޒެއް އޮތުމުގެ  ގާއް ނުވަތަ  ގެއްހަމާޔަތް ލިބެންޖެހޭ މައުޟޫޢީ  ހިނޫނީގޮތުން  ގާ ވަގުތީ އަމުރަށް އެދޭ ފަރާތަށް،   .1

 އަދި  ؛އިމުވެގެންވުންގާތިމާލު ފާޅުކަން ޮބޑު ގޮތެއްގައި ހްއި

 ؛މަތިވެދާނޭ ނުރައްކަލެއް އޮތުންވާ ލަސްވެގެން ހިނގައްޖެނަމަ ކުރިއުލު މައުޟޫޢީ ދަސްވަގުތީ އަމުރު ނެރުމަކާނުލައި އަ  .2

 އަދި

އެދުމުގެ   .3 އަމުރަކަށް  އެފަދަ  ފަރާތަކީ  އެދޭ  އަމުރަށް  ނުވަތަ  ސިވަގުތީ  ލިިބގެންވާ  ގާއްޔަތު  ހައިސިފަތު  ނޫނީގޮތުން 

 ގެން އޮންނަކަމާއި، އެނފަރާތެއްކަމުގައިވުންކަން 

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

ޔަތްކުރުމުން، ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދެވެން ނެތްކަމަށް ކަނޑައެޅުމުގެ ސަަބުބން ވަގުތީ އާނޫނީ ހަމަތަކަށް ރިގާއިމުކުރެވިފައިވާ  ގާ

ތަށާއި، ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދިނުމުގެ ސަަބުބން ވަގުތީ އަމުރު  ހަލަ ސްށް ލިިބދާނޭ ގެއްލުމާއި ގެއްލިދާނޭ މައަމުރަށް އެދުނު ފަރާތަ 

 ،ޔަތްކުރަންޖެހޭކަން އެނގެން އޮންނައިރުއާށް ރިތަހަލަސްރައްދުވާ ފަރާތަށް ލިިބދާނޭ ގެއްލުމާއި ގެއްލިދާނޭ މަ

މި  ދަކޮށްދިނުމަށް  އާގައި އަދާކުރަމުންއައި ވަޒީފާ އަނުބރާ އިލަކަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާމުމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  

ނެތިކަމަށް   އެދިފައިވާތީއާއި،   މައްސަލައިގައި ސަަބެބއް  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކުރެވިފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

އެންމެ ފުރަތަމަ ބަލަންވާނީ  އަމުރެއް ނެރުމުގައި  ޓްރައިިބއުނަލަށް ފެނިއްޖެހިނދެއްގައި، ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލުން    ވަޒީފާއާެބހޭ

)ވަޒީފާއާެބހޭ ޤާނޫނު( ގެ    2008/2މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ކުރިން ހުރި ވަޒީފާގައި އަލުން ެބހެއްޓުމަށްކަން ޤާނޫނު ނަންަބރު  

އް ހައްގެމާޔަތް ލިބެންޖެހޭ މައުޟޫޢީ  ހިނޫނީގޮތުން  ގާމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  އެނގެން އޮތުމުން،  އިން    ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(  29

 އިމުވެގެންވާތީއާއި، ގާތިމާލު ފާޅުކަން ޮބޑު ގޮތެއްގައި ހްއޮތުމުގެ އި
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ވަކިކުރެވިފައިވަނީ   ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ގަވާއިދާ  ގާމައްސަލަ  ޓްރައިިބއުނަލުން  ހިނޫނާއި  ވަޒީފާއާެބހޭ  ލާފަށްކަމުގައި 

ފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލަށް ކުރެވިދާނެ އަމުރުތަކުގެ ތެރޭގައި ވަޒީ ގެ ގޮތުން އްލެއްހަނޫނީ ގާކަނޑައަޅައިފިނަމަ، މުވައްޒަފަށް ލިިބދެވޭ 

ަބދަލު ނަގައިދެވޭހިނދު، އެއީ އިނުމަށް ކުރާ އަމުރު ހިމެނޭކަމަށާއި،  ބަދަލުދި ދަނުކުރެވޭނެ ގެއްލުމެއް ނޫންކަމުގައި އާގެއްލުމުގެ 

ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ަބޔާންކޮށްފައި ދަކުރުމަށް އަމުރުކުރުމުގެ ަބދަލުގައި  އާވަޒީފާ އަނުބރާ އިވީނަމަވެސް،    ސިވިލް ސަރވިސް 

ދުމަތުގެ މުއްދަތަށާއި، އެ މުއްދަތަށް ަބލައި ކުރިމަގުގައި މުވައްޒަފަށް ހިލަތުގައި މުވައްޒަފުގެ  ހާގެއްލުމުގެ ަބދަލު ދިނުމަށް އަމުރުކުރާ  

ތީ، މުވައްޒަފަށް ގެއްލުމުގެ ަބދަލު ލިބިދިނުމަކީ ކުރާނެ ފައިދާތަކާއި ލިޭބނެ މަންފާތަކަށް އަސަރުކުރުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއްކަމުގައި ވާ

އެކަށީގެންވާ  ،  އްލެއްކަމުގައި ވެގެން ނުދާނެތީއާއިހައްފަދަ  ކުރެވިގެންދިއުމާ އެއައެ މުވައްޒަފު އަދާކުރަމުންއައި ވަޒީފާއަށް އަނުބރާ ރުޖޫ

ނެތް ނަމަ  ސަަބެބއް  ސްއަޅާފަދަ  ހުރަ  ކުރުމަށްއަޖޫފާއަށް އަނުބރާ ރުޒީވަ  ސަަބެބއް ނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވާ މުވައްޒަފަކު

އަމުރުކުރަންޖެހޭނީ ޓްރައިިބއުނަލުން  އަދާކުރަމުންދި  ވަޒީފާއާެބހޭ  ކުރިން  މުވައްޒަފު  ެބހެއްޓުމަށްކަމުގައި ވަޒީ  ޔައެ  އަލުން  ފާގައި 

ހުށަހެޅިފައި ކުރަ  މިވާުބރަވެވޭތީއާއި،  އަމުރެއް  އެފަދަ  ގޮތަކުން  ނިމިގެންދާ  ފަދަ  މައްސަލަ  މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ،  ހާންޖެހޭ  ލަތެއް 

 މަގާމުގެ 'އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ'  )އެކެއް(   1އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނެނީ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުލަކަތޮޅު ކޮޅުފުށީ

އެ ހުށަހެޅި  އްޔަންކުރެވިފައިވުމަކީއަ  ފަރާތެއްއެހެން    މަގާމަށް  ކަމަށްވާއިރު،  މައްސަލަ  އިރު  ،  ވަކިކުރެވުނު  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް 

އަމުރެއް ތަންފީޒުވުމަށް އޮތް ހުރަހަކަށް ވެގެން ދާނެތީ،    އެފަރާތުން އަދާކުރަމުން ގެންދިޔަ ވަޒީފާއަށް އަނުބރާ ރުޖޫއަކުރުމަށް ކުރާ

އަށް ގެންގޮސްފިނަމަ މައްސަލަ ކުރި   ވާއުލު މައުޟޫޢީ ދަސްކާނުލައި އަމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާ ވަގުތީ އަމުރު ނެރުމަ

އޮތްކަމުގައި ުބރަވެވޭތީއާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ އެފަރާތުން    ސަތުނެ ގެއްލުމެއް ލިުބމުގެ ފުރުދަނުކުރެވޭއާހުށަހެޅި ފަރާތަށް އި

 ނޫނީގޮތުން ލިިބގެންވާ ފަރާތެއްކަމުގައިވާތީއާއި،ގާއްޔަތު ހައިސިފަތު އަދި ސިއެދިފައިވާ ފަދަ ވަގުތީ އަމުރަކަށް އެދުމުގެ 

ދުމަތްތައް  ހިއެތައް  ުބން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭމުގައި މުވައްޒަފަކު ނެތުމުގެ ސަަބގާމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރި މަ

ލަހަތާ ސީދާގޮތުން  ސްރައްޔިތުންގެ މަ ވާނެކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އެއީއެންމެ އެދެވޭގޮތުގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތި

ގެ  ނާއި ދައުލަތުތަށްވުރެ ރައްޔިތުންހަލަސްވާ ފަރާތުގެ މަލަތުގައި ވަގުތީ އަމުރަށް އެދިފައިހާގުޅުންހުރި ކަމެއްކަމަށް ވުމާއެކު، މި  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ތު އިސްކުރަންޖެހޭކަމުގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ަބޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،  ހަލަސްމަ

މަށް ވަގުތީ މުވައްޒަފަކު  ގާވީނަމަވެސް، އެ މަ  އަމުރުކުރެވުނުކަމުގައިއްޔަން ނުކުރުމަށް  އަމަށް ދާއިމީ މުވައްޒަފަކު  ގާއަދާކުރަމުންދިޔަ މަ
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ފުރުއަ މައްސަލައިގައި،  އޮންނާނެތީއާއި  ސަތުއްޔަންކުރުމުގެ  މި  މަ  އެގޮތުގެމަތިން  ދެފަރާތުގެ  ތަށްވެސް ސްލަހަހިމެނޭ 

 ކަމުގައި ުބރަވެވޭތީ،  ޔަތްކުރެވިގެންދާނެއާރި

ކަން އެންމެހައި  ރިއިސްވެަބޔާންކުރެވުނު  ޓްރައިިބއުނަލުޔަތްކޮށް،  އާތައްތަކަށް  ނަންަބރު  ވަޒީފާއާެބހޭ   VTR/2021/96ގެ 

މައްސަލަ ،  ނުވަތަ ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލުން ވަކި ގޮތެއް އަންގަންދެން  މައްސަލައިގެ މައުޟޫގައި ވަކިގޮތެއް ކަނޑައަޅަންދެން

އި،  އްޔަން ނުކުރުމަށާއައްޒަފަކު މުވަ ދާއިމީ މަށް ގާމަ ގައި އަދާކުރަމުންއައިކައުންސިލްގެ އިދާރާލަކަތޮޅު ކޮޅުފުށީ މު ހުށަހެޅި ފަރާތް 

އްސަލަ ރައްދުވާ ސިވިލް ސަރވިސް  މި މަ  އެފަދަ މަސައްކަތެއް ހިނގަމުންދާނަމަ، އެ މަސައްކަތްތައް ވަގުތުން މަޑުޖައްސާލުމަށް

 އަމުރުކުރަމެވެ.މައްޗަށް އަންގައި  ކޮމިޝަންގެ
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 ފާޠިމަތު މަހީރާ މުޙައްމަދު 

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ މެންބަރު


