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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 
 

 VTR/VA/2020/33-200ނަންަބރު: 
 

 ވަގުތީ އަމުރަށް އެދުނު މައްސަލައިގައި ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމި ގޮތް 
 

 VTR/2020/161 މައްސަލަ ނަންަބރު:

 ސީވީޑް / ކ. ގުރައިދޫ( ) އާދަމްޙުސައިން ރިޟާ  އަމުރު ނެރުމަށް އެދުނު ފަރާތް:

 (A125332)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންަބރު: 

 )ދައުލަްތ( ޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންޑިޕާ އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތް: 

 

 27ޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން )ދައުލަތް( އަށް ރައްދުވާގޮތަށް ޑިޕާތުން ފަރާ  ގެޙުސައިން ރިޟާގެ އާދަމް

ޙުސައިން  ގައި،އިމައްސަލަ VTR/2020/161ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަުލގެ ނަންަބރު ، ހުށަހަޅާފައިވާ ގައި 2020 އޮގަސްޓު

މުއްދަތުގައި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ެބލުމުގެ ނިޒާމަށް އެވްރެޖްކޮށް، ހަރަށްވުރެ ދިގު )ުނވައެއް( އަ 9ފާއިތުވި  ،ށްއާދަމަ ރިޟާ

)އަށްޑިހަ ފަހެއް ިއްނސައްތަ( އަށްވުރެ މަތިން ޕޮިއންޓް ލިިބފައިވާއިރު، ވަޒީފާއާެބހޭ ޤާނޫނާއި، 'ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ  85%

ގެ މަޤާމަށް ' ޗީފް އެްޑމިނިސްޓްރޭޓަރ'، ތީއާއިވާ' އާ ޚިލާފަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ނިންމާފައ2011ިމުވައްޒަފުންގެ ޤާވާޢިދު 

ޓްމަންޓް މި މައްސަލަ ވަކިގޮތަކަށް ނިމުމުގެ ކުރިން މިހާރު އިޢުލާނު ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޑިޕާރަކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮވެމެ،  ހިޖު

ކޯޓު 'ކަމުގެ މަޤާމަށް ނުވަތަ  ' ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ'ޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ފަރާތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އޮފް ޖުޑީޝަލް އެ

ކަމުގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ހަމަޖައްސައިފިނަމަ، މި މައްސަލާގައި ވަކިގޮތެއް ކަނޑައެޅިގެންދާއިރު، ވަޒީފާއާެބހޭ   'އެޑްމިނިސްޓެރޭޓަރ

ުމން ތަންފީޛުކުރުމަށް ހުރަސް އެޅި، އިޢާދަނުކުރެވޭނެ ފަދަ ގެއްލުންތަކެއް ލިބިގެންާދނެކަމަށް ޓްރައިިބއުނަލުން ިނންމާ ނިން

ގެ  ' ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ'ގޮތެއް ނިންމަންދެން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ  ގައި މައްސަލާ ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލުން މިަބޔާންކޮށް، 

ކަމުގެ މަޤާމަށް ުމވައްޒަފަކު އައްޔަނުކުރުން މަޑުޖައްސާލުމަށާއި، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮްފ  'ކޯޓު އެޑްމިިނސްޓްރޭޓަރ'މަޤާމަށް ނުވަަތ 
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 A/2020/34-198( ސިޓީއާއި ނަންަބރު  2020އޮގަސްޓު    03)  A/2020/64/198ލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ނަންަބރު  ޖުޑީޝަ

ނޯޓިސް މި މައްސަލަ ވަކިގޮތަކަށް ނިމެންދެން ަތންފީުޒ   ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ދީފައިވާ( ސިޓީއާ އެއްގޮތަށް  2020ޖުލައި    23)

 ކޮށްދިނުމަށްއަމުރު މައްޗަށް ގެޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންދުވާ މައްސަލަ ރައްމި ކުރުން މަޑުޖައްސާލުމަށް 

 ނެރެދިނުމާމެދު ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީގޮތުން ނަޒަރުކުރާއިރު،ފަރާތުން އެދިފައިވާ މޭރުމުން ވަގުތީ އަމުރެއް  ޙުސައިން ރިޟާ އާދަމްގެ  

ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދިނުމުގައި ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީގޮުތން ަބަލންޖެހޭ ޝަރުޠުތަކުގެ ޮގތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ  

 އެ ޝަރުޠުތަކަކީ:، ފައި ވާކަމާއިރައްވާ)ތިނެއް( ޝަރުުޠ ަބޔާންކު 3ޤަޟިއްޔާގައި  SC-A/21/2012ނަންަބރު 

ވަގުތީ އަމުރަށް އެދޭ ފަރާތަށް، ާޤނޫނީގޮތުން ޙިމާޔަތް ލިެބންޖެހޭ ަމއުޟޫޢީ ޙައްޤެއް ނުވަތަ ޤާނޫނީ މަރުކަޒެއް އޮތުމުގެ   .1

 އަދި  ؛އިޙްތިމާލު ފާޅުކަން ޮބޑު ގޮތެއްގައި ޤާއިމުވެގެންވުން

 ؛ލަސްވެގެން ހިނގައްޖެނަމަ ކުރިމަތިވެދާޭނ ނުރައްކަލެއް އޮތުންވަގުތީ އަމުރު ނެރުމަކާނުލައި އަޞްލު މައުޟޫޢީ ދަޢުވާ   .2

 އަދި

އްޔަތު ޤާނޫނީގޮތުން ިލބިގެންާވ ޙައިޘިވަގުތީ އަމުރަށް އެދޭ ފަރާތަކީ އެފަދަ އަމުރަކަށް އެދުމުގެ ޞިފަތު ނުވަތަ  .3

 ގެްނ އޮންނަކަމާއި،އެނފަރާތެއްކަމުގައިވުންކަން 

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

ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ޤާނޫނީ ހަމަަތކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމުން، ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދެވެން ނެތްކަމަށް ކަނޑައެޅުމުގެ ސަަބުބން ވަގުތީ 

މަޞްަލޙަތަށާއި، ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެިދނުމުގެ ސަަބުބން ވަގުތީ އަމުރު އަމުރަށް އެދުނު ފަރާތަށް ިލިބާދނޭ ގެއްލުމާއި ގެއްލިދާނޭ 

 ހިނުދ،ށް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭކަން އެނގެން ޮއންނަރައްދުވާ ފަރާތަށް ލިބިދާނޭ ގެއްުލމާއި ގެއްލިދާނޭ މަޞްލަޙަތަ

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝިލް ، އެދިފައިަވނީގެ ފަރާތުން މަުއޟޫޢީ ގޮތުން ޙުސައިން ރިޟާ އާދަމްމި މައްސަލާގައި 

 A/2020/64 (03-198( ސިޓީއާއި ނަންަބރު 2020ޖުލައި  23) A/2020/34-198އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ނަންަބުރ 

)ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިހެްއދީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން އެންިގ އެންގުމަކީ، ޤާޫނނު ނަްނަބުރ  03( ސީޓީން، 2020އޮގަސްޓު 

ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ޤާވައިދާއި ޚިލާފު އެންގުމެއްކަމަށްވަތީ، އެ އެންގުން  )ވަޒީފާއާެބހޭ ޤާނޫނު( އާއި، ޝަރުޢީ 2008/2

ބާޠިލުކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަާށއި، އެ އެންގުމުގެ ސަަބުބން ޙުސައިން ރިޟާ އާދަމްގެ ވަޒީފާއަދާކުރުމުގެ ޙައްޤަށް އެއްވެސް  



ެގ 4 ޞަފްޙާ  3        
 

 އެޙައްޤެއް އިޢާދަކޮށްދިނުމަށާއި، އެކަށީެގންވާ ސަަބެބއްނެިތ، އިސްވެަބޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނާ ޚިލާފަްށ، އުނިކަމެއް ލިިބއްޖެނަމަ

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ނިްނމާފައިވާ ނިންމުމަކީ ބާޠިްލ ނިންމުމެއްކަމަށް ަކނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، ވަޒީާފ އަނުބާރ 

 ،ވާއިރު ވަހާހަމައަށް ލިެބންެޖހޭ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތް ލިިބދިނުމަށްކަމަށްވާއިރުއިޢާދަކޮށްދިނުމަށާއި، ވަޒީފާ އަނދުރާ ލިޭބ ދު

          ގެ ނަންަބރު ިޑޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންފަރާތުން އެދިފައިވާ ފަދައިން  ޙުސައިން ރިޟާ އާދަމްގެ

198-A/2020/34 (23  ިސިޓީއާއި ނަންަބރު 2020ޖުލައ )198-A/2020/64 (03  ުސީޓީއާ އެއްގޮތަށް 2020އޮގަސްޓ )

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ދީފައިވާ ޯނޓިސް މި މައްސަލަ ވަކިގޮތަކަށް ނިމެންދެން ަތންފީޒު ކުރުން  ޙުސައިން ރިޟާ އާދަމް

މައުޟޫއީ ޙައްޤަށް ނުވަތަ ޤާނޫނީ  ނެރެދީފިނަމަ އެކަމުގެ ސަަބުބން ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ  މަޑުޖައްސާލުމުގެ އަމުރެއް  

ލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ޙުސައިން ރިޟާ އާދަމް އެދިފައިވާ ފަދައިން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަ، މަރުކަޒަށް އަސަރުކުރާނެތީ

( ސީޓީއާ  2020އޮގަސްޓު  03) A/2020/64-198( ސިޓީއާއި ނަންަބރު 2020ޖުލައި  23) A/2020/34-198ނަންަބރު 

ޙުސައިން ރިޟާ އާދަމް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ދީފައިވާ ނޯޓިސް މި މައްސަލަ ވަކިގޮތަކަށް ނިމެންދެން ތަންފީޒު ކުރުްނ   އެއްގޮތަށް

  މަޑުޖައްސާލުމުގެ ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދެވޭނެ ހަމައެއްނެތްކަމުގައި ކަނޑައަޅައި،

ގެ މާޤާމު  '  ކޯޓު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ'އަދާކުރަމުންދިޔަ    އާދަމް  ޙުސައިން ރިޟާތަކުގެ އޮނިގަނޑަށް ގެނެވުނު ަބދަލުގެ ތެރެއިން  ޓުކޯ

ގެ މަޤާމު އުފައްދާފައިވާކަމަށާއި، އެ މާޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށްކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުރާ އެއްވެސް  '  ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ'އުވި  

މެްއ ންޖެހޭ މައުޟޫީޢ ހައްޤެއް ނުަވތަ ޤާނުނީ މަރުކަޒެއް އޮތްކަކަމަކީ ވަގުތީ އަމުރަށް އެދިފައިވާ ފަރާތަށް ޤާުނނީގޮތުން ހިމާޔަތް ިލެބ

ީކ 'ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ' މަޤާމަނޫނުންކަމުގައި މައްސަލަ ރައްުދވާ ފަރާތުން ަބޔާންކޮށްފައިވީނަަމވެސް، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ 

އަދާކުރަމުންދިޔަ 'ކޯޓު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ' ގެ މާޤާމު އުވާލުމަށްފަހު އަލަށް އުފައްދާފައިވާ މަޤާމެއްކަމާއި،    ޙުސައިން ރިޟާ އާދަމް

ގައި  'ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ' މަޤާމުއަދާކުރަމުން ދިޔަ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރަމުން ގެންދާނީ    ޙުސައިން ރިޟާ އާދަމް

ކޯޓުގެ  ކްރިމިނަލްމި މައްސަލާގައި ޓްރައިިބއުނަލުން ގޮތެއް ކަނޑަެއޅުމުގެ ކުރިން އެނގެންއޮންނާީތ،  ހުންނަ ފަރާތަކުން ކަމުގައި

ޙުސައިްނ ވަޒީފާާއެބހޭ ޓްރައިިބުއނަލުން  ، 'ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ' މަޤާމަށް ދާއިމީ މުވައްޒަފަކު ޢައްޔަންކުރެވިގެން ހިނގައްޖެނަމަ

އެފަަދ އަމުރެއް ތަްނފީޛުކުރުމަކީ ޢަމަލީގޮތުްނ ދަިތ  ،ށް އަމުރު ކުރަންޖެހިއްޖެ ާޙލަތެއްގައިވަޒީފާގައި ެބހެްއޓުމަ ރިޟާ އާދަމް

މި މައްސަލާގައި  ގެ މަޞްލަޙަތަށް އުނިކަްނ ލިުބމުގެ އިޙްތިމާލު އޮތްކަމަްށ ުބރަވެވޭތީއާއި،ޙުސައިން ރިޟާ އާދަމްކަމަކަށްވެ، 

ލިބެންޖެހޭ ަމއުޟޫޢީ ޙައްޤެއް އަދި ޤާނޫނީ މަރުކަޒެއް އޮތްކަމުގެ އިޙްތިމާލު  ޤާނޫނީގޮތުން ޙިމާޔަތް ޙުސައިން ރިޟާ އާދަމަށް 
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ފަރާތުން އެދިފައިވާފަދަ އަމުރަކަށް  އެޙުސައިން ރިޟާ އާދަމްއަކީ  ،ފާޅުކަން ޮބޑު ގޮތެއްގައި ޤާއިމުވެގެންވާކަމުގައި ުބރަވެވޭތީއާއި

 ވާ ފަާރތެއްކަމުގައި ުބރަވެވޭތީ،އެދުމުގެ ޞިފަތު އަދި ޙައިޘިއްޔަތު ޤާނޫނީގޮުތން ލިބިގެން

 VTR/2020/161އިސްވެަބޔާންކުރެވުނު އެންމެހައި ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލުގެ ނަންަބރު 

 ކްރިމިަނލް ، މައްސަލައިގެ މައުޟޫޢުގައި ވަކިގޮތެއް ކަނޑައަޅަންދެން ނުވަތަ ވަީޒފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުަނލުން ވަކި ޮގތެއް އަންގަންދެން

ދާއިމީ މުަވއްޒަފަކު ޢައްޔަން ނުކުރުމަށާއި، ނުވަތަ 'ޯކޓު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ' ގެ މަޤާމަށް  ކޯޓުގެ 'ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ' މަޤާމަށް  

އި އެ މަޤާމަށް ދާއިމީ މުވައްޒަފަކު ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތައް ވަގުތީގޮތުން ހުއްޓާލުމަށާއި، މި މައްސަލާގަ

 ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަުލން ިނންމާ ނިންމުމެއް ތަންފީޛުކުރުމަްށ ހުރަސްއެޅި، އެ ނިންމުމުގެ ޤާނޫނީ ާބރުވެރިކަން ގެއްލިދާނެފަދަ 

އްވެސް ކަމެއް ނުކުރުމަށް މި މައްސަލަ ރައްދުވާ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ މައްޗަށް އަންގައި  އެ

 އަމުރުކުރަމެވެ. 
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 މިފްރާޒް ނިޒާރު هللا ޢަބްދު 

 ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލުގެ ެމްނަބރު


