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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
 މާލެ، ދިވެހިާރއްޖެ 

 

 VTR/VA/2020/25-200ންބަރު: ނަ
 

 ވަގުތީ އަމުރަށް އެދުނު މައްސަލައިގައި ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމި ގޮތް 
 

 VTR/2020/137 މައްސަލަ ނަންބަުރ:

 (ޝާކިރު )ހިޔާވަިހ / އއ. ރަސްދޫهللا ޢަބްދު އަމުުރ ނެރުަމށް އެދުނު ަފރާްތ:

 (A026697)ދިވެހި ރަްއޔިެތއްކަން އަންަގއިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 )ަދއުލަތް( ޓްމަންޓް ޮއފް ޖުީޑޝަލް އެޑްމިނިސްްޓޭރޝަންޑިޕާ އަމުުރ ަރއްދުާވ ަފރާތް:

 

 ޮއގަސްޓު  13ޮއފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިިނސްޓްޭރޝަން )ަދއުލަތް( ައށް ރައްުދާވގޮތަށް ޓްމަންޓް ޑިޕާތުން ގެ ފަރާ ޝާިކރުهللا ޢަބްދު

 މަްއސަލާަގއި، VTR/2020/137ވަޒީާފއާބެހޭ ްޓރައިިބއުނަލުެގ ނަންބަުރ ، ހުށަހަާޅފަިއވާ ގައި 2020

ލިްއޔަުތ އޫމަޤާުމގެ މަސް  ''ކޯޓު އެޑްމިނިސްްޓރޭަޓރ އަދާުކރަމުންދިޔަ  އއ. ަރސްދޫ މެޖިސްްޓރޭްޓ ކޯޓުަގއި ޝާކިރު هللا ޢަބްދު

ަގއި ޑިާޕޓްމަންޓް އޮްފ ޖުޑީޝަްލ އެޑްިމނިސްޓްޭރޝަނުން ޮކށްަފިއާވ  2020އޮަގސްޓު  10 ަމށްހިމެނޭ މަޤާމަްށ މީހަކު ހޯދު

ވަީޒފާއާބެޭހ ޓްަރއިބިުއނަލުން ިމ ގަިއ ހަަމވާތީ،  2020ޮއގަސްުޓ  11 މުއްަދތު އިޢުލާުނގެ  A/2020/102-198ނަންބަރު 

ާޝކިރު އަދާުކރަމުންދިަޔ ވަީޒާފ هللا ަގއިފިނަމަ، ޢަބްދުާފއަްށ އެހެްނ ަފރާެތއް ނަގޮެތްއ ނިންމުުމގެ ުކރިްނ އެ ވަޒީމައްސަލަައށް 

އަދާުކރަމުންދިަޔ  ޝާކިރު هللا ޢަބްދު ުމގެ ުފުރޞަުތ ނުލިބިދާނެކަމަްށ ފެންާނތީ، ގެއްލި، އަލުްނ އަނުބރާ ެއ ވަީޒފާައށް ރުޖޫޢަުކރު

ރަމުްނދާ މަޤާމުަގއި ދެމެެހއްޓުމަްށ ޝާިކރު އަދާކުهللا ޢަބްދު، ހަަމއެކަނި މަޤާމުކަމަާށއި މަޤާމަކީ އެ ކޯުޓަގއި އެ ފެންަވުރގެ
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ޝާިކރަށް އެ މަޤާުމ هللا ޢަްބދު، ަފއިވާނަމަ ޤާމަށް ުމަވއްޒަފަކު ަނގާއެ މަޙާލަތެްއަގއި،  އަްނގާަރއިބިއުނަލުން ވަޒީާފއާބެހޭ ޓް

ޓްމަންޓް އޮފް ޖުީޑޝަްލ މަްއސަލަ ނިމުުމގެ ުކރިން، ިޑޕާ އަލުން އަނބުރާ ނުލިބޭނެތީ، ވަޒީާފއާބެހޭ ްޓަރއިބިއުނަލުން މި 

ިއޢުލާނުެގ ދަުށން ުމަވއްޒަފަކު ނުނެގުަމާށއި، އަިދ ެއ މަޤާމަްށ މީހަުކ  A/2020/102-198އެޑްމިނިސްްޓރޭޝަްނެގ ނަންބަުރ 

ޓްމަންޓް އޮފް ޖުީޑޝަްލ ިޑޕާދުވާ ަމއްސަލަ ަރއްމި އެންމެހައި ކަންކަން ުހއްޓާލުމަށް  ނެގުމަށް މިާހތަނަށް ކޮްށފަިއވާ

ަފރާުތން އެދިަފއިާވ މޭރުމުން ަވގުީތ އަުމެރްއ  ޝާިކުރގެهللا ޢަބްދުޮކށްދިނުމަްށ އަމުރު ަމއްަޗށް އެޑްމިނިސްްޓރޭޝަްނގެ

 ނެރެދިނުމާމެދު ޝަުރޢީ އަދި ޤާނޫީނގޮތުްނ ނަޒަރުުކާރއިރު،

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 

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

 އޮތުުމގެ އިޙްތިމާލު ާފޅުކަން ބޮޑު ގޮެތއްަގއި ާޤއިމުެވގެްނވުން؛

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

 ތުން؛އޮ

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

 ގެން އޮންނަކަާމއި،އެނފަރާެތއްކަުމގަިއވުންކަން 

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

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

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

 ހިނދު،ށް ރިޢާަޔތްކުރަންޖެހޭކަްނ އެނގެްނ އޮްނނައްުދވާ ފަާރތަށް ލިބިދާނޭ ެގއްލުމާއި ެގއްލިދާނޭ މަޞްލަޙަތަ ރަ

 20ޑިާޕޓްމަންޓް އޮފް ޖުީޑޝަލް އެޑްމިނިސްްޓރޭޝަނުްނ ، ގެ ަފރާތުްނ އެިދފަިއވަނީޝާކިރު هللا ޢަބްދު ަގއިމި މައްސަލާ

އިން ެފށިގެން ޢަމަލުކުރަން ފަށާަފިއވާ 'ކޯޓުތަުކގެ ޗީްފ  2011އޮކްޓޫބަރު  23 ،ގައި އެކުލަވާަލއި 2011އޮކްޓޫބަރު 
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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

ޝާކިަރީކ هللا ުމގަިއ ނުބެލުމަށާއި، ޢަބްދުޝާިކރަކީ ވަޒީާފއިްނ ވަިކވެަފިއވާ މީެހއްކަهللا ނިންމުން ބާޠިލުކޮށްދިނުމަާށއި، ޢަބްދު

ނޑައަަޅއިދިނުަމށްކަމުަގއި ާވއިުރ، ޢަބްދު ޝާިކުރ ވަީޒފާ އަދާކުރަުމން އަންަނ هللا މިހާރު ވެްސ ވަީޒފާަގިއ ދެމިހުިރ މީެހއްކަމަްށ ކަ

ކޮށްަފއިވާކަްނ، ދިެވިހ 'ޗީފް އެޑްމިިނސްޓްރޭަޓރ' މަޤާމަށް ުމވައްަޒފަކު ހޯދުމަށް ިއޢުލާނު ުޓގެއއ. ރަސްދޫ މެޖިސްްޓރޭޓް ކޯ

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

އެޑްމިނިސްްޓރޭަޓރ'  'ޗީފްރޭޓް ކޯުޓެގ އއ. ރަސްޫދ މެޖިސްޓް ޢުލާނުން އެނގެން އޮންާނތީާއއި، ( އ2020ިއޮގަސްުޓ  10)

'ކޯޓު އެޑްމިނިްސޓްރޭަޓރ' އަދާކުރަުމން ައންަނ  ެއ ކޯޓުަގއި ޝާކިރު هللا ޢަބްދު، ަވއްޒަފަުކ ަޢއްޔަންުކރެިވއްޖެނަމަމަޤާމަށް މު

ބެންޖެހޭ މައުޫޟޢީ ޙައްެޤްއ މާޔަްތ ލިޙިޤާޫނނީޮގތުން ޝާިކރަށް هللا ަގއި ޢަބްދުކަަމށް ބުަރެވވޭތީ، ިމ މައްސަލާ މަޤާމު ުއވިގެންދާނެ

ަގިއ މި ަމއްސަލާ، ބުަރވެޭވތީާއއި ަގއިކަުމގެ އިްޙތިމާލު ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮެތއްަގއި ާޤއިމުެވގެްނވާކަމުޤާނޫނީ ަމރުކަޒެއް އޮތް އަދި

ނަޑއެޅުުމގެ ުކރިންޓްރައިިބއުނަލު އެޑްމިިނސްޓްރޭަޓރ' މަޤާަމށް ާދއިީމ  'ީޗފް ގެޓް ކޯޓު އއ. ރަސްޫދ މެޖިސްްޓރޭ ން ގޮެތއް ކަ

ޝާިކރު ަވޒީފާަގއި ބެހެއްޓުމަށް އަުމުރ هللا ވަޒީާފއާބެހޭ ޓްަރއިބިއުނަލުން ޢަބްދު، ހިނަގއްޖެނަމަމުވައްަޒފަކު ޢަްއޔަންކުެރިވގެން 

 ޝާކިުރގެ ަމޞްލަޙަަތށް هللا ޢަބްދު ޛުކުރުމަކީ ޢަމަީލގޮތުން ަދތި ކަމަކަށް ވެ،ފަދަ އަމުެރއް ތަްނފީއެ ،ކުރަންޖެހިއްޖެ ޙާލަެތއްަގއި

ޝާކިރަީކ ެއފަާރތުްނ އެިދަފއިާވފަދަ އަުމރަކަްށ އެދުުމެގ هللا ބްދުާއއި، ޢަަރވެޭވތީއުނިކަން ލިބުުމގެ އިޙްތިމާުލ ޮއތްކަމަްށ ބު

 ޞިަފތު އަިދ ޙައިިޘއްޔަުތ ޤާނޫނީޮގތުން ލިބިެގންާވ ަފރާެތއްކަމުަގއި ުބރަެވވޭީތާއއި،

هللا ަޖވާުބގައި، ޢަބްދު ޅި ަފރާތުްނ ުހށަހެރައްުދާވ  ގުިޅގެްނ މަްއސަލަ ރާތުްނ އެދިަފއިާވ ވަުގީތ އަުމރާ ޝާިކރުެގ ފަ هللا ޢަބްދު

ަދ  ޝާކިުރގެ هللا ޢަބްދު ނެރެދިނުމުން ޙިމާަޔތްކޮށްެދވޭ ަފރާތުން އެދިަފިއވާ ަވގުތީ އަމުރު ޝާކިުރގެ މަޞްލަޙަތަްށވުރެ، އެފަ

އަދާކުރަމުންދިަޔ  ޝާކިރު هللا ޢަބްދު  އަމުެރްއ ނެެރ ނުދީިފނަމަ ޙިމާަޔތްކޮށްެދވޭ ަދޢުލަުތގެ ަމޞްލަޙަުތ ބޮޑުކަމަށާިއ، ެއގޮތުން،

ލިއްަޔތުަތއް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުީޑޝަލް އެްޑމިނިސްޓްޭރޝަންެގ ނަންަބުރ އޫަޔތުތަުކގެ ެތރެިއން ބަެއއް މަސް ލިއްއޫޤާމުގެ މަސް މަ

198-A/2020/102  ްެއްއގޮްތ ނަމަެވސް، ފަހުްނ އިޢުލާނުކޮްށފަިއާވ  ލިއްަޔތުތަކާ އޫފަިއާވ މަޤާމުެގ މަސް އިޢުލާނުަގިއ ބަޔާންކޮށ
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އްޔަުތަތއް ިއތުުރވެަފއިވާކަަމާށއި، އެ މަަސއްކަްތތަކަކީ ކޯޓުގެ ަޝރީޢަްތތަާކ ގުޅިަފިއވާ މަސައްަކތްތަެކްއ ލި އޫމަޤާމުގެ މަސް

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

މަކީ، ކޯޓަށް ަމތިކޮށްަފިއވާ ޤާނޫނީ ޒިންމާ އަދާކުރުމަށް ުހރަްސއެޭޅެނ އް ެނރެދިނުދަ ޮގތަކަށް ވަުގތީ އަުމރެނުކުރެޭވފަ

ަކްށ ފޫނުެބއްޭދވަުރގެ ެގއްލުންތަެކއް ެއތައް ބަޔަ ،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 

  މައްސަލަ ަރއްުދވާ ަފރާަތށް އޮތްކަަމށް ބުަރެވވޭތީ،

 VTR/2020/137ގެ ަނންބަރު ވަީޒފާއާބެހޭ ްޓރައިިބއުނަލުްސވެބަޔާންކުެރވުނު ެއންމެހައި ކަްނތަްއތަކަށް ިރޢާޔަތްޮކށް، އި

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 އްޒަފަުކ ަޢއްަޔން ނުކުރުަމށާއި، މުވަ ާދއިީމ މިނިސްްޓރޭަޓރ' މަޤާަމށް އއ. ރަސްޫދ މެޖިސްޓްޭރޓް ކޯުޓގެ 'ޗީްފ އެޑް

އި، މި ަމއްސަލަިއަގިއ ުލމަށާސައްަކތްަތއް ަވގުީތގޮުތން ހުއްޓާުކރުމަްށޓަކައި ުކރެވެމުންދާ މަ މުަވއްޒަފަކު ަޢއްޔަންދާއިމީ 

ވަޒީާފއާބެހޭ ޓްަރއިބިއުނަލުން ނިންމާ ނިންމުމެއް ތަންފީޛުުކރުމަށް ުހރަްސއެޅި، އެ ނިންުމމުގެ ޤާނޫނީ ބާުރެވރިކަްނ 

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

 އަންަގއި އަުމރުކުރަެމވެ.
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