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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
 މާލެ، ދިވެހިާރއްޖެ 

 24VTR/VA/2020/-200 ނަންބަުރ:                                                  
 

 ނިންމި ގޮތް  ވަގުތީ އަމުރަށް އެދުނު މައްސަލައިގައި ޓްރައިބިއުނަލުން
 

 

  VTR/2020/64 މައްސަލަ ނަންބަރު:

 އަޝޯކްކުާމރު ެޖގަނަަޔގަމް / ސްރީލަންކާ  :އަމުރު ނެރުމަށް އެދުނު ފަރާތް 

 (N8655738ނަންަބރު:  ޕާސްޕޯޓު)

 އައިލެންޑް އިންޖިިނއަރިްނގ ސަރވިސަްސ އެންޑް ސަޕްލައިްސ ޕްަރިއވެޓް ލިމިޓެޑް  ފަރާތް: އަމުރު ރައްދުވާ 
 (C-0170/1993)ކުންފުނި ރަޖިސްޓްޭރޝަްނ ނަންބަރު: 

 

ޖެގަނަޔަގަްމެގ ަފރާތުްނ އައިލެންްޑ އިންިޖނިައރިްނގ ަސރވިސަްސ އެންޑް ސަޕްލަިއސް ްޕރަިއވެްޓ ލިމިޓެޑްައްށ  އަޝޯކްކުާމރު 

 VTR/2020/64ވަޒީާފއާބެހޭ ްޓރައިިބއުނަލުެގ ނަްނބަރު ، ުހށަހަޅާަފިއވާ އިގަ 2020މާރިުޗ  30ރައްުދާވގޮތަްށ 

 މައްސަލަިއގަިއ، އައިލެންޑް އިންޖިިނައރިންގ ސަރވިަސސް އެންޑް ސަޕްަލއިސް ޕްަރިއވެޓް ލިިމޓެޑުގަިއ ައޝޯކްކުާމރު 

ަމެއއް ނެިތ ގަިއ އޭާނ ވަކިޮކށްަފއިވަީނ ެއކަށީގެްނވާ ހަ 2020މާރިުޗ  11ޖެގަނަަޔގަމް އަދާކުރަމުްނައއި ވަޒީާފއިން 

ނަޑއެޅެންދެްނ އަޝޯކްކުާމރު  ޖެގަނަަޔގަމް ވަޒީާފައްށ  ބޭއިންސާފުންކަަމށް ބަޔާންޮކށް، ވަީޒފާއާބެޭހ ޓްަރއިބިުއނަލުން ގޮެތއް ކަ

އަނބުރާ ރުޖޫޢަުކރުމަށް ައއިލެންޑް އިންޖިިނއަރިްނގ ަސރވިސަސް އެންޑް ސަޕްަލއިސް ްޕރަިއވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ަމއްަޗްށ 

ޖެގަނަަޔގަްމގެ ަފާރތުން އެދިަފއިާވ ޭމރުމުން ވަުގތީ އަުމރެްއ ނެރެދިނުމާމެުދ ޝަުރީޢ  އަޝޯކްކުާމރު  ،މަްށ އެދިއަމުރުޮކށްދިނު

 އަދި ޤާނޫީނގޮތުްނ ނަޒަރުުކރާިއރު،

ވަުގތީ އަމުެރއް ނެރެދިނުުމަގއި ޝަުރޢީ އަދި ޤާނޫީނޮގތުން ބަލަންޖެހޭ ަޝރުޠުތަކުެގ ޮގުތގަިއ ދިވެިހރާއްޭޖގެ ސުޕްރީްމ ކޯޓުެގ 

 )ތިެނއް( ަޝރުޠު ބަޔާންކޮްށފަިއވާކަން އެނގޭކަމާއި، އެ ަޝރުޠުތަކަކީ: 3ޤަިޟއްާޔަގއި  SC-A/21/2012ނަންބަރު 
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ނޫނީގޮތުން ޙިމާޔަތް ލިބެންޖެހޭ މައުޟޫޢީ ޙައްޤެއް ނުވަތަ ޤާނޫނީ މަރުކަޒެއް ވަގުތީ އަމުރަށް އެދޭ ފަރާތަށް، ޤާ  .1

 އޮތުމުގެ އިޙްތިމާލު ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ޤާއިމުވެގެންވުން؛

ވަގުތީ އަމުރު ނެރުމަކާނުލައި އަޞްލު މައުޟޫޢީ ދަޢުވާ ލަސްވެގެން ހިނގައްޖެނަމަ ކުރިމަތިވެދާނޭ ނުރައްކަލެއް  .2

 އޮތުން؛

އަމުރަށް އެދޭ ފަރާތަކީ އެފަދަ އަމުރަކަށް އެދުމުގެ ޞިފަތު ނުވަތަ ހައިސިއްޔަތު ޤާނޫނީގޮތުން ލިބިގެންވާ  ވަގުތީ  .3

 ؛ ފަރާތެއްކަމުގައި ވުން 

ަމއްސަލަިއގަިއ ަވގުީތ އަުމރާ ގުިޅގެން ދެ ަފރާުތން ހުށަަހޅާަފއިާވ ލިޔުންތަކަށް ރިޢާަޔތްކޮްށ މި ، ކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި 

އެދެީނ އެަކީށގެންާވ ހަަމއެްއ އަދި އިންާސފެްއ ެނތި އެަފރާްތ ވަޒީފާިއްނ އަޝޯކްކުމާުރ ެޖގަނަަޔގަމް  ،ބެލިއިރު

ވަީޒފާެއްއ ައޝޯކްކުާމރު ެޖގަނަަޔގަމް ބެހޭ ޓްަރއިބިއުނަލުން ޮގތެއް ނިންމަންދެން، ގަިއ ވަީޒފާއާމަްއސަލައި  މި ވަކިކޮށްަފިއވާތީ،

ރުކޮށްފާެނތީ އަިދ ދުވަުހްނ ނެީތާއއި މިކަުމގެ ސަބަބުން ޭއނާައށް ަނފްސާނީ ޮގތުން އަސަ ާރއްޭޖގަިއ ހުންނަްނ ޖެހޭިދވެހިނެތި 

ވަޒީާފ އަނުބާރ ައޝޯކްކުމާުރ ޖެަގނަޔަގަްމގެ ަޚރަދުަތއް ުކރުމަްށ އޭާނ ައތުަގިއ ަފއިާސ ނުހުންނާނެީތ،  ދުވަހަްށ ކުަރންޖެހޭ

ެގ މަްއޗަްށ ަސރވިަސސް އެންޑް ަސޕްލައިްސ ްޕަރއިވެްޓ ލިމިޓެޑް އައިލެންޑް އިންޖިިނައރިންގ އަްނަގއި އިޢާދަކޮށްިދނުމަށް

 ެރއް ެނރެދިނުމަްށ ކަމުަގިއވާިއރު،ވަުގތީ އަމު

ަލކީ، ހުށަހެޅޭ ަމއްސަަލއަާކ ތަކުެގ ެތރޭަގއި ހިމެޭނ ެއއް އަޞްވަުގތީ އަމުރު ނެރުުމގަިއ އިްސތިްޤރާުރވެަފިއވާ ޤާނޫނީ ުއޞޫލު

ަގއި ހިމެޭނ މަުއޟޫީޢ ޙައްަޤށް ނުވަތަ ާޤނޫނީ މަރުކަަޒްށ މައްސަަލއިައޞްލު އި، ގުިޅގެން ެނރެދެވޭ ަވގުތީ އަުމރުގަ 

އަސަރުުކުރވަނިިވ ފަަދ ގޮތަަކށް ުނވަަތ އެ ަޙއްޤު ޘާބިތުޮކށް ނުަވތަ ަނފީކުރުުމެގ ބާރު ލިބިެގން ުނވުންަކްނ 

ނޑަ SC-A/21/2012އިްސވެބަޔާންކޮށްަފިއވާ ދިވެިހާރއްޖޭގެ ސުްޕރީމް ކޯުޓގެ ނަންބަރު  ްނ ޤަޟިްއޔާަގއި ކަ އަުޅއްާވަފއިވާކަ

 ހިނދު،އެނގެްނ ޮއތް

ނޑައެޅެންދެން އިވަނީ، މި މައްސަލަ ަފރާތުން އެދިަފއިވާ ވަުގތީ އަުމުރގައި  އަޝޯކްކުާމރު ޖެގަަނޔަގަްމގެ  ގެ އޭނާ ަގއި ގޮެތްއ ކަ

ފަރާުތން ހުށަހަާޅފަިއާވ  ގަމްގެ ައޝޯކްކުމާރު ެޖގަނަޔަ ވަޒީފާ އަނބުރާ އިޢާދަޮކށްދިނުމަށްކަން އެނގެން އޮންނަ ހިނދު، 

 އިޢާދަކޮްށދިނުން ހިމެނޭީތއާއި،ވަޒީާފ އަނުބރާ  އޭާނގެއެދިަފއިާވ ކަންަތއްތަުކގެ ތެޭރގަިއ  މަުއޟޫީޢޮގތުން ގައި މައްސަލައި 
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 ވަނަ ާމއްާދގެ )ހ( ަގއި  22)ވަޒީާފއާބެހޭ ޤާނޫނު( ެގ  2002/2ޤާނޫނު ނަންބަރު 

މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ، އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތިކަމަށް ޓްރައިބިއުނަލަށް ފެނިއްޖެހިނދެއްގައި، ] 

 ތިރީގައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމެއް ނުވަތަ ކަންތައްތަކެއް ކުރުމަށް ޓްރައިބިއުނަލުން އަމުރު ނެރެންވާނެއެވެ. 

މުންދިޔަ ވަޒީފާގައި އަލުން ބެހެއްޓުމަށާއި އޭނާއަކީ އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ވަޒީފާއިން އެމުވައްޒަފަކު ކުރިން އަދާކުރަ  (1)

 މުގައި ނުބެލުމަށް އަމުރުކުރުން ... [ވަކިވެފައިވާ މީހެއްކަ 

 ،މިފަދައިން ބަާޔންކޮށްަފިއވާިއރު

ަފރާުތްނ ައޝޯކްކުމާުރ ޖެގަނަަޔގަމްެގ  ގައި އެދިަފިއވާޮގތާއި ފަާރތުން ުހށަހަޅާަފިއވާ މަްއސަލައި އަޝޯކްކުާމރު ެޖގަނަަޔގަމްގެ 

ވަުގތީ އަމުަރށް އެދި ުހށަހެޅި ލިޔުުމގަިއ ބަޔާންކުާރ ނުކުާތތަކާިއ ޤާނޫނީ އަސާްސތަކާިއ ވާިޤޢާތަަކށް އެކުަގއި ރިޢާަޔތްކުރުުމން، 

ސަބަބުން ުހށަހެޅިަފއިާވ ެގ ފަާރތުން އެދިަފިއވާ ޭމރުމުން ަވގުީތ އަުމެރއް ެނރެދީފިނަަމ އެކަމު އަޝޯކްކުާމރު ެޖގަނަަޔގަްމގެ 
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