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 ވަޒީފާއާބ ހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
 މާލ ، ދިވ ހިރާއްޖ 

 

 VTR/VA/2020/28-200ނަންބަރު: 
 

 ވަގުތީ އަމުރަށް އ ދުނު މައްސަލައިގައި ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމި ގޮތް 
 

 VTR/2020/152 މައްސަލަ ނަންބަރު:

 (ޏ. ފުވައްމުލައް/  މިސްކިތްމަގު. ސަނީލޮޖް) މުޙައްމަދު ފަރުޒާދު އަމުރު ނ ރުމަށް އ ދުނު ފަރާތް:

 (A005073)ދިވ ހި ރައްޔިތ އްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

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

 

 އޮގަސްޓު 23ޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އ ޑްމިނިސްޓްރޭޝަން )ދައުލަްތ( އަށް ރައްދުވާގޮތަށް ޑިޕާތުން ފަރާ ފަރުޒާދުގ މުޙައްމަދު 

 މައްސަލާގައި، VTR/2020/152ވަޒީފާއާބ ހޭ ޓްރައިބިއުަނލުގ  ނަްނަބރު ، ހުށަހަޅާފައިވާ ގައި 2020

ލިއްޔަުތ މަޤާމުގ  މަސްއޫ 'ކޯޓު އ ޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ' އަާދކުރަމުންދިޔަ މ ޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި ޏ. ފުވައްމުލަކު، މުޙައްމަދު ފަރުޒާދު

ގައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އ ޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ކޮށްފައިވާ  2020އޮގަސްޓު  10 މަށް ހިމ ނޭ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދު

ަވޒީފާއާބ ހޭ ޓްރައިބިއުަނލުން ިމ ގައި ހަމަވާތީ،  2020އޮގަސްޓު  19 މުއްދަތު އިޢުލާނުގ  A/2020/102-198ނަންބަރު 

ވަޒީފާ  އަދާކުރަމުންދިޔަ މުޙައްމަދު ަފރުޒާދުގައިފިނަމަ، ފާއަށް އ ހ ން ފަރާތ އް ނަގޮތ އް ނިންމުމުގ  ކުރިން އ  ވަޒީމައްސަލައަށް 

 އަދާކުރަމުންދިޔަ  މުޙައްމަދު ފަރުޒާދު، ނ ކަަމށާއިރުޞަތު ނުލިބިދާމުގ  ފުގ އްލި، އަލުން އަނބުރާ އ  ވަޒީފާއަށް ރުޖޫޢަކުރު

ރަމުންދާ މަޤާމުގައި ދ މ ހ އްޓުމަށް އަދާކު  މުޙައްމަދު ފަރުޒާދު، ހަމައ ކަނި މަޤާމުކަމަށާއި މަޤާމަކީ އ  ކޯޓުގައި އ  ފ ންވަރުގ 
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އ  މަޤާމު  މުޙައްމަދު ފަރުޒާދަށް، ފައިވާނަމަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ނަގާއ  މަައންގާ ޙާލަތ އްގައި، ރައިބިއުނަލުން ވަޒީފާއާބ ހޭ ޓް

މައްސަލަ ނިމުމުގ  ކުރިން،  ވަޒީފާއާބ ހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން މި ، އ  ސަބަބުތަކަްށޓަކައި އަލުން އަނބުރާ ނުލިޭބނ ކަމަށް ބަޔާންކޮށް

އިޢުލާނުގ  ދަުށން މުވައްޒަފަުކ  A/2020/102-198ޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަްލ އ ޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގ  ނަްނބަރު ޑިޕާ

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

ތުން އ ދިފައިވާ ފަރާ މުޙައްމަދު ަފރުޒާދުގ ކޮށްދިނުމަށް އަމުރު މައްޗަށް ޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އ ޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގ ޑިޕާ

 މޭރުމުން ވަގުތީ އަމުރ އް ނ ރ ދިނުމާމ ދު ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީގޮުތން 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؛

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

 އަދި  އޮތުން؛

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

 ްނ އޮންނަކަމާއި،ގ 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

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

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

 ހިނުދ،އޮންނަ

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަްލ ، އ ދިފައިވަނީ މައުޟޫޢީ ގޮތުން ފަރާތުން ޒާދުގ މުޙައްމަދު ފަރު ގައިމި މައްސަލާ

އިން ފ ށިގ ން ޢަމަލުކުރަން ފަށާފައިވާ  2019އޮކްޓޫބަރު  23 ،ގައި އ ކުލަވާލައި 2019އޮކްޓޫބަރު  20އ ޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން 
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'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 ބާިޠލު  ނުބ ލުަމށާއި  އްކަމުގައިވަޒީފާއިން ވަކިވ ފައިވާ މީހ  މުޙައްމަދު ފަރުޒާދަކީކޮށްދިނުމަށާއި، ކަ

ނޑައަޅައިދިނުމަށް މުހައްމަދު ފަރުޒާދަކީ  މުޙައްމަދު ފަރުޒާދު  ،ކަމުގައި ވާއިރުމިހާރު ވ ސް ވަޒީފާގައި ދ މިހުރި މީހ އްކަމަށް ކަ

'ޗީފް އ ޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ' މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ހޯދުމަށް  ޓުގ މ ޖިސްޓްރޭޓް ކޯ ޏ. ފުވައްމުލަކުއަދާކުރަމުން އަންނަ  ވަޒީފާ

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

ރޭޓް މ ޖިސްޓް ވައްމުލަކުޏ. ފު ޢުލާނުން އ ނގ ން އޮންާނތީއާއި،( އ2020ިއޮގަސްޓު  10) A/2020/102-198ނަންބަރު 

އަދާކުރަމުން  އ  ކޯޓުގައި މުޙައްމަދު ފަރުޒާދު، ވައްޒަފަކު ޢައްޔަންކުރ ވިއްޖ ނަމައ ޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ' މަޤާމަށް މު 'ޗީފްކޯޓުގ  

ޤާނޫނީގޮތުން  މުޙައްމަދު ފަރުޒާދަށްގައި ކަމަށް ބުރަވ ވޭތީ، މި މައްސަލާ'ކޯޓު އ ޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ' މަޤާމު އުވިގ ންދާނ އަންނަ 

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

ނޑައ ޅުމުގ  ކުރިންގައި ޓްރައިބިއުނަލުމި މައްސަލާ، ބުރަވ ވޭީތއާއި ގައިޤާއިމުވ ގ ންވާކަމު  ޏ. ފުވައްމުލަކު  ން ގޮތ އް ކަ

 ވަޒީފާއާބ ހޭ، އ ޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ' މަޤާމަށް ދާއިމީ މުވައްޒަފަކު ޢައްޔަންކުރ ވިގ ން ހިނގައްޖ ނަމަ 'ޗީފް ޓް ކޯޓުގ މ ޖިސްޓްރޭ

ޛުކުރުމަކީ ފަދަ އަމުރ އް ތަންފީއ  ،ވަޒީފާގައި ބ ހ އްޓުމަށް އަމުރު ކުރަންޖ ހިއްޖ  ޙާލަތ އްގައި މުޙައްމަދު ފަރުޒާދު ޓްރައިބިއުނަލުން

އާިއ، އުނިކަން ލިބުމުގ  އިޙްިތމާލު އޮތްކަމަށް ބުރަވ ވޭތީ މަޞްލަޙަތަށް މުޙައްމަދު ފަރުޒާދުގ  ކަމަަކށް ވ ،ޢަމަލީގޮތުން ދަތި 

އ ފަރާތުން އ ދިފައިވާފަދަ އަމުރަކަށް އ ދުމުގ  ޞިފަތު އަދި ޙައިޘިއްޔަތު ޤާނޫނީގޮތުން ިލބިގ ންާވ  މުޙައްމަދު ފަރުޒާދަކީ

 ފަރާތ އްކަމުގައި ބުރަވ ވޭތީއާއި،

މުޙައްމަދު  ޅި ޖަވާބުގައި،ފަރާތުން ހުށަހ ރައްދުވާ  ގުޅިގ ން މައްސަލަ ރާތުން އ ދިފައިވާ ވަގުތީ އަމުރާފަ ޙައްމަދު ފަރުޒާދުގ މު

މަޞްލަޙަތަށްވުރ ، އ ފަަދ  މުޙައްމަދު ފަރުޒާދުގ  ނ ރ ދިނުމުން ޙިމާޔަތްކޮށްދ ވޭ ފަރާތުން އ ދިފައިވާ ވަގުތީ އަމުރު ފަރުޒާދުގ 

އަދާކުރަމުންދިޔަ  މުޙަްއމަދު ފަރުޒާދު އަމުރ އް ނ ރ  ނުދީފިނަމަ ޙިމާޔަތްކޮށްދ ވޭ ދަޢުލަތުގ  ަމޞްލަޙަުތ ބޮޑުކަމަށާއި، އ ގޮތުން،

ޝަންގ  ނަްނބަރު ލިއްޔަތުތަްއ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަްލ އ ޑްމިނިސްޓްރޭޔަތުތަކުގ  ތ ރ އިން ބައ އް މަސްއޫލިއްޤާމުގ  މަސްއޫމަ

198-A/2020/102 ްއ އްގޮތް ނަމަވ ސް، ފަހުން އިޢުލާނުކޮށްފައިާވ  ލިއްޔަތުތަކާފައިވާ މަޤާމުގ  މަސްއޫއިޢުލާނުަގއި ބަޔާންކޮށ
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ލިއްޔަތުތައް އިތުރުވ ފައިވާކަމަށާއި، އ  މަސައްކަތްތަކަކީ ކޯޓުގ  ޝަރީޢަތްތަާކ ގުޅިފައިވާ މަސައްކަތްތަކ އް މަޤާމުގ  މަސްއޫ

އިޢުލާނުގައިވާ މަޤާަމށް އ ހ ން ފަރާތ އް ޢައްޔަްނ  ށް ނިމ ންދ ން އިސްވ ބަޔާންކުރ ވުނުމުގައިވާއިރު، މައްސަލަ ވަކި ގޮތަކަކަ

މަކީ، ކޯޓަށް މަތިކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ޒިންމާ އަދާކުރުމަށް ހުރަސްއ ޅޭނ  ދަ ގޮތަކަށް ވަގުތީ އަމުރ އް ނ ރ ދިނުނުކުރ ވޭފަ

ކަށް ފޫނުބ އްދޭވަރުގ  ގ އްލުންތަކ އް އ ތައް ބަޔަ ،ގ  ޙައްޤުތަކ އް ގ އްލިސަބަބުން އ ތައް ރައްޔިތުން ކަމ އްކަމަށާއި، އ ކަމުގ 

މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާތީ އ  ނުކުތާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބަލާއިރު،  ލިބިގ ން ހިނގައިދާނ ކަަމށް

މުވައްޒަފ އް ނ ގުމުގ  ބަދަލުގައި އ  މަޤާމަށް ވަގުތީ މުވައްޒަފ އް ނ ގުމުގ  ފުރުޞަތު އިސްވ ބަޔާންކުރ ވުނު މަޤާމަށް ދާއިމީ 

  މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަށް އޮތްކަމަށް ބުރަވ ވޭތީ،

 VTR/2020/152ގ  ނަންބަރު ވަޒީފާއާބ ހޭ ޓްރައިބިއުނަލުއިސްވ ބަޔާންކުރ ވުނު އ ންމ ހައި ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، 

ނޑައަޅަންދ ން ގ  މައުޟޫޢުގައި ވަކިގޮތ އްސަލައިމައް ، ނުވަތަ ވަޒީފާއާބ ހޭ ޓްރައިބިއުނަލުްނ ވަކި ގޮތ އް އަންގަންދ ން ކަ

 ( އިޢުލާނުގ  ދަށުން 2020އޮގަސްޓު  10) A/2020/102-198ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އ ޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގ  ނަންބަރު 

އ  މަޤާމަށް އްޒަފަކު ޢައްޔަން ނުކުރުމަށާއި، މުވަދާއިމީ މިނިސްޓްރޭޓަރ' މަޤާމަށް މ ޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގ  'ޗީފް އ ޑް ޏ. ފުވައްމުލަކު

އި، މި މައްސަލައިގައި ލުމަށާސައްކަތްތައް ވަގުތީގޮތުން ހުްއޓާމުވައްޒަފަކު ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކައި ކުރ ވ މުންދާ މަދާއިމީ 

ނިންމާ ނިންމުމ އް ތަންފީޛުުކރުމަށް ހުރަސްއ ޅި، އ  ނިންމުމުގ  ޤާނޫނީ ބާރުވ ރިކަްނ  ވަޒީފާއާބ ހޭ ޓްރައިބިއުަނލުން

މައްޗަށް މި މައްސަލަ ރައްދުވާ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އ ޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގ  ގ އްލިދާނ ފަދަ އ އްވ ސް ކަމ އް ނުކުރުމަށް 

 އަންގައި އަމުރުކުރަމ ވ .
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 މިފްރާޒް ނިޒާރު هللا ޢަބްދު 

 ވަޒީފާއާބ ހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގ  މ ްނބަރު


