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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
 

 VTR/VA/2021/31-200ނަންަބރު: 
 

 ވަގުތީ އަމުރަށް އެދުނު މައްސަލައިގައި ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމި ގޮތް 
 

 VTR/2021/149 މައްސަލަ ނަންބަރު:

 ހ. ލަކީ، މާލެ( ) މުޙައްމަދު އިޔާޟް އަމުރު ނެރުމަށް އެދުނު ފަރާތް:

 (A049030އްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންަބރު: ތެ)ދިވެހި ރައްޔި

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތް:

 

 

ގައި ހުށަހަޅާފައިވާ،   2021ޖުލައި    06ރައްދުވާގޮތަށް  އަށް  ޔުނިވަރސިޓީ  ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެފަރާތުން  ގެ  އިޔާޟް  މުޙައްމަދު

ޓްރައިިބއުނަލު ނަންަބރުވަޒީފާއާެބހޭ  ޓްރައިިބއުނަލުން   މައްސަލާގައި،   VTR/2021/149ގެ  ފައިސަލާކުރަނިވި  ވަޒީފާއާެބހޭ 

މުވައްޒަފަކު    ދާއިމީއަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއަށް މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން   އިޔާޟް  މުޙައްމަދުކުރިން،    ނިންމުމެއް ނިންމުމުގެ

ކަމުގައިވިޔަސް ވަޒީފާ   ދަކުރުމަށް ނިންމިއާއަލުން އަނުބރާ އި  އަދާކުރަމުން ގެންދިޔަ ވަޒީފާ  އިޔާޟް  މުޙައްމަދުފިނަމަ،  އައްޔަނުކޮށް

ވެދާނެތީ،   ދަނުކުރެވޭނެ ގެއްލުންތަކެއްއާއަށް އިއިޔާޟް މުޙައްމަދުަބުބން ދަކުރުމަށް ހުރަސްއެޅިދާނެތީއާއި، އެކަމުގެ ސައާއިއަލުން 

އަދާކުރަމުން    އިޔާޟް  މުޙައްމަދުކުރިން،    ފައިސަލާކުރަނިވި ނިންމުމެއް ނިންމުމުގެވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލުން   ގައިއިމި މައްސަލަ

ޔުނިވަރސިޓީގެ  ގެންދިޔަ   ޤައުމީ  މަދިވެހިރާއްޖޭގެ  ލެކްޗަރަރގެ  މުވައްޒަފަކު  ގާސީނިއަރ  ދާއިމީ  އްޔަނުނުކުރުމަށާއި، އަމަށް 

އަދާކުރަމުން    އިޔާޟް  މުޙައްމަދުކުރުމަށް އަދި  ޒުވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގައި ނިންމާ ނިންމުން ތަންފީ

ވަޒީފާ   ނުކުރުމަށްއިއާގެންދިޔަ  އެއްވެސްކަމެއް  ހުރަސްއެޅިދާނެފަދަ  ރައްދުވާ    ދަކުރުމަށް   ޤައުމީ  ވެހިރާއްޖޭގެދިމައްސަލަ 
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އަދި   އީވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާ އެދުމަށް ޝަރުއަމުރުކޮށް  މައްޗަށް    ގެޔުނިވަރސިޓީ

 ކުރާއިރު، ޤާނޫނީގޮތުން ނަޒަރު

ތަކުގެ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ  ތުއަދި ޤާނޫނީގޮތުން ަބލަންޖެހޭ ޝަރު  އީވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދިނުމުގައި ޝަރު

 ަބޔާންކުރައްވާފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި، އެ ޝަރުޠުތަކަކީ: ތު )ތިނެއް( ޝަރު 3ޤަޟިއްޔާގައި  SC-A/21/2012ނަންަބރު 

ޙައްޤެއް ނުވަތަ ޤާނޫނީ މަރުކަޒެއް އޮތުމުގެ    މައުޟޫއީވަގުތީ އަމުރަށް އެދޭ ފަރާތަށް، ޤާނޫނީގޮތުން ޙިމާޔަތް ލިބެންޖެހޭ   .1

 ؛ތިމާލު ފާޅުކަން ޮބޑު ގޮތެއްގައި ޤާއިމުވެގެންވުންހްއި

 ؛ވާ ލަސްވެގެން ހިނގައްޖެނަމަ ކުރިމަތިވެދާނޭ ނުރައްކަލެއް އޮތުންއުދަ މައުޟޫއީލު ސްވަގުތީ އަމުރު ނެރުމަކާނުލައި އަ  .2

އެދުމުގެ   .3 އަމުރަކަށް  އެފަދަ  ފަރާތަކީ  އެދޭ  އަމުރަށް  ނުވަތަ  ސިވަގުތީ  ލިިބގެންވާ  ހައިސިފަތު  ޤާނޫނީގޮތުން  އްޔަތު 

 ފަރާތެއްކަމުގައިވުންކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނަންަބރު  އަދި  ހައިކޯޓުގެ   2015/HC-A/71    ުނަންަބރ އަދި  ޤަޟިއްޔާގައި   HC-A/11/2016ޤަޟިއްޔާ 

ޔަތްކުރުމުން، ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދެވެން ނެތްކަމަށް ކަނޑައެޅުމުގެ ސަަބުބން ވަގުތީ އާއިމުކުރެވިފައިވާ ޤާނޫނީ ހަމަތަކަށް ރިގާ

ތަށާއި، ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދިނުމުގެ ސަަބުބން ވަގުތީ އަމުރު  ހަލަ ސްލިދާނޭ މައަމުރަށް އެދުނު ފަރާތަށް ލިިބދާނޭ ގެއްލުމާއި ގެއް

 ޔަތްކުރަންޖެހޭކަން އެނގެން އޮންނަހިނދު، އާތަށް ރިސްލަހަރައްދުވާ ފަރާތަށް ލިިބދާނޭ ގެއްލުމާއި ގެއްލިދާނޭ މަ

  ވަޒީފާ  އަދާކުރަމުންދިޔަ  އިޔާޟް  މުޙައްމަދު  ،ގައިއިމައްސަލަ  VTR/2021/149  ނަންަބރު  ގެޓްރައިިބއުނަލު  ވަޒީފާއާެބހޭ

  ނެތިކަމަށް   ސަަބެބއް  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކުރެވިފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ، އޮންނައިރު  އެނގެން  އެދިފައިވާކަން  ކޮށްދިނުމަށްއަރުޖޫ

  މުވައްޒަފަކު   އެ  ބަލަންވާނީ  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ޓްރައިިބއުނަލުން  ނެރުމުގައި  އަމުރެއް  ،ފެނިއްޖެނަމަ  ޓްރައިިބއުނަލަށް  ވަޒީފާއާެބހޭ

  މާއްދާގެ   ވަނަ  29  ގެ(  ޤާނޫނު  ވަޒީފާއާެބހޭ)  2008/2  ނަންަބރު  ޤާނޫނު  ެބހެއްޓުމަށްކަން  އަލުން  ވަޒީފާގައި   ހުރި   ވަކިކުރިއިރު

ގޮތުން    އެނގެން  އިން(  ރ) ޤާނޫނީ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ލިބެންޖެހޭ  ހިއޮތުމުން،  އޮތުމުގެ ގެއްހަ  މައުޟޫއީމާޔަތް  އް 

 އިމުވެގެންވާތީއާއި، ގާތިމާލު ފާޅުކަންޮބޑު ގޮތެއްގައި ހްއި

ންގޮސްފިނަމަ މައްސަލަ ވާ ކުރިއަށް ގެއުދަ  މައުޟޫއީލު  ސްމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާ ވަގުތީ އަމުރު ނެރުމަކާނުލައި އަ

އޮތްކަމުގައި ުބރަވެވޭތީއާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ އެފަރާތުން    ތުސަދަނުކުރެވޭނެ ގެއްލުމެއް ލިުބމުގެ ފުރުއިއާހުށަހެޅި ފަރާތަށް  
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 މުޙައްމަދު   އްޔަތު ޤާނޫނީގޮތުން ލިިބގެންވާ ފަރާތެއްކަމުގައިވާތީއާއި،ހައިސިފަތު އަދި  ސިއެދިފައިވާ ފަދަ ވަގުތީ އަމުރަކަށް އެދުމުގެ  

މަށް ވަގުތީ  ގާން ނުކުރުމަށް އަމުރުކުރެވުނުކަމުގައި ވީނަމަވެސް، އެ މައްޔައަމަށް ދާއިމީ މުވައްޒަފަކު  ގާއަދާކުރަމުންދިޔަ މަ  އިޔާޟް

ފުރުއަމުވައްޒަފަކު   ދެފަރާތުގެ މަ، އޮންނާނެތީއާއި  ސަތުއްޔަންކުރުމުގެ  ތަށްވެސް ސްލަހައެގޮތުގެމަތިން މި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ 

 ޔަތްކުރެވިގެންދާނެ ކަމުގައި ުބރަވެވޭތީ، އާރި

ރިއިސްވެަބޔާންކުރެވުނު   ކަންތައްތަކަށް  ނަންަބރު  އާއެންމެހައި  ޓްރައިިބއުނަލުގެ  ވަޒީފާއާެބހޭ   VTR/2021/149ޔަތްކޮށް، 

  މުޙައްމަދު ، އި ވަކިގޮތެއް ކަނޑައަޅަންދެން ނުވަތަ ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލުން ވަކި ގޮތެއް އަންގަންދެންގަމައްސަލައިގެ މައުޟޫ
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