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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 

 VTR/VA/2022/40-200ނަންަބރު: 
 

 ވަގުތީ އަމުރަށް އެދުނު މައްސަލައިގައި ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމި ގޮތް 
 

 VTR/2022/230 މައްސަލަ ނަންަބރު:

 ލަދުމާގެއާގެ / މާލެ(ހ. ) ޢަފީފްهللا ޢަްބދު އަމުރު ނެރުމަށް އެދުނު ފަރާތް:

 (A047045)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންަބރު: 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތް: 

 

ވަޒީފާއާެބހޭ   2022ނޮވެންަބރު    10ރައްދުވާގޮތަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް    ފަރާތުން  ޢަފީފްގެهللا ޢަްބދު ގައި 

އިގައި ފައިސަލާކުރުވަނިވި  މައްސަލަ  VTR/2022/230ހުށަހަޅާފައިވާ، ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލުގެ ނަންަބރު  ޓްރައިިބއުނަލަށް  

ކުރިން،  ނިންމުމުގެ  ޔުނިވަރސިޓީ  ނިންމުމެއް  ޤައުމީ  އެންޑް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ސައިންސް  އިންޖިނިއަރިންގ،  އޮފް  ފެކަލްޓީ  ގެ 

ވަނަ ދުވަހު ކޮށްފައިވާ އިޢުލާން    2022ނޮވެންަބރު    08މީހަކު ހޮވުމަށްޓަކާ  މަންޓުގެ މަޤާމަށް  ޓްލޮޖީގެ އާކިޓެކްޗަރ ޑިޕާޓެކްނޮ

ހުއްޓުވުމަށް   ޢަމަލުކުރުން  އެއަށް  ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ބާޠިލުކޮށް  އާކިޓެކްޗަރ  އެންގުމަށާއި،  ޔުނިވަރސިޓީއަށް  ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ަބލާ ވަކި ގޮތެއް ނިންމާ އެކަން އަންގަންދެން  އްސަލަ، ވަޒީފާއާެބހޭ  އެޗް.އޯ.ޑީ ހޮވުމުގައި ކުރިމަތިވެފައިވާ މަ ޓްރައިިބއުނަލުން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީގެ އާކިޓެކްޗަރ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ  
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ޔުއެޗް.އޯ.ޑީ ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ހުއްޓާލުމަށް  ހޮވުން  މީހަކު  މަޤާމަށް  އެންގުމަށްގެ  ޢަްބދު  ނިވަރސިޓީއަށް   ޢަފީފްގެهللا އެދި 

 އެދިފައިވާ މޭރުމުން ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދިނުމާމެދު ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީގޮތުން ނަޒަރުކުރާއިރު، ފަރާތުން

ރީމް ކޯޓުގެ  ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދިނުމުގައި ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީގޮތުން ަބލަންޖެހޭ ޝަރުޠުތަކުގެ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕް

 އެ ޝަރުޠުތަކަކީ:، )ތިނެއް( ޝަރުޠު ަބޔާންކުރައްވާފައި ވާކަމާއި 3ޤަޟިއްޔާގައި  SC-A/21/2012ނަންަބރު 

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

 އަދި ؛ ގޮތެއްގައި ޤާއިމުވެގެންވުންއިޙްތިމާލު ފާޅުކަން ޮބޑު 

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

 އަދި

ލިބިގެން .3 ޤާނޫނީގޮތުން  ޙައިޘިއްޔަތު  ނުވަތަ  ޞިފަތު  އެދުމުގެ  އަމުރަކަށް  އެފަދަ  ފަރާތަކީ  އެދޭ  އަމުރަށް  ވާ  ވަގުތީ 

 ފަރާތެއްކަމުގައިވުންކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، 

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

ނޑައެޅުމުގެ ސަަބުބން ވަގުތީ ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ޤާނޫނީ ހަމަތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމުން، ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދެވެން ނެތްކަމަށް ކަ

އަމުރަށް އެދުނު ފަރާތަށް ލިިބދާނޭ ގެއްލުމާއި ގެއްލިދާނޭ މަޞްލަޙަތަށާއި، ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދިނުމުގެ ސަަބުބން ވަގުތީ އަމުރު  

 ، ރައްދުވާ ފަރާތަށް ލިިބދާނޭ ގެއްލުމާއި ގެއްލިދާނޭ މަޞްލަޙަތަށް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭކަން އެނގެން އޮންނައިރު

މައްސަލައިގައި   އެދިފައިވަނީ    ފަރާތުން  ޢަފީފްގެهللا ޢަްބދުމި  ހޯދުމަށް  ޙިމާޔަތެއް  ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަގުތީ  ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

  08ފެކަލްޓީ އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީގެ އާކިޓެކްޗަރ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށްޓަކާ  

ވަނަ ދުވަހު ކޮށްފައިވާ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް އެމަޤާމަށް މީހަކު ނެގުން ހުއްޓުވުމަށްކަން އެނގެން އޮންނަހިނދު،   2022ނޮވެންަބރު  

ޑިޕާޓްމަންޓު އޮފް  މަހެޑް  ކޮންމެ  ސްކަމުގެ  މުވައްޒަފުންނަށް އެ)ދެ  02އޫލިއްޔަތުކަމަކީ  އެކަޑެމިކް  ޑިޕާޓްމަންޓުގެ  އަހަރަކުން  އް( 
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' ޑިޕާޓްމަންޓުތައް އުފެއްދުމާއި ހެޑް އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް ޢައްޔަންކުރާ އުޞޫލު'ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ  ވެފައި،  ހުޅުވާލާ ފުރުޞަތަކަށް

هللا  ކަމަށް ޢައްޔަނުވުމުގެ ފުރުޞަތު ޢަްބދުއި އެޗް.އޯ.ޑީމަތިން ދެން އަންނަ ދައުރެއްގަށްފައިވާގޮތުގެ  ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކޮ  3ގެ  

ފަ މަހިޢަފީފްއަށް  އެޗް.އޯ.ޑީގެ  ވަކިސްވެފައިވާކަމަށާއި،  މަ  އޫލިއްޔަތަކީ  ވަގުތީ  ޙަވާލުކުރެވޭ  އޫލިއްޔަތެއްކަމުން ސްދައުރަކަށް 

ވެފައިވާނަމަ އެ ގެއްލުމަކީ އިޢާދަކުރެވިދާނެ ގެއްލުމެއް ކަމަށާއި، މި  އެފަރާތަށް ގެއްލުމެއް  މައުޟޫޢީގޮތުން މައްސަލަ ެބލުމަށްފަހު  

ކޯހުގައި ކިޔަވަމުންދާ    2ފިނަމަ، އާކިޓެކްޗަރ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ދަށުން ހިންގާ  މައްސަލައިގައި އެދިފައިވާފަދައިން ވަގުތީ އަމުރު ނެރެދީ

ފަ  80 މަސައްކަތްކުރާނެ  މަޞްލަޙަތުގައި  ދަރިވަރުންގެ  ޤައުމީ )އަށްޑިހަ(  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޙައްޤު  ޢައްޔަނުކުރުމުގެ  ރާތެއް 

  ޔުނިވަރސިޓީއަށް ގެއްލިގެން ހިނގައިދާނެތީއާއި އޭގެ ސަަބުބން ދަރިވަރުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ހައްޤުތަކެއް ހަނިވެގެން ދިއުމުގެ ފުރުޞަތު 

ގޮތެއްގައި އޮތުމުން އަމުރު   ފާޅުކަންޮބޑުޙްތިމާލު  އޮތަތީއާއި ޑިޕާޓްމަންޓުގެ އީދާރީ ހިންގުމަށް ހުރަސްތަކެއް އެޅިގެން ދިއުމުގެ އި

هللا ޢަްބދުހޭނެކަމަށާއި، އެހެންކަމުން  ރައްދުވާ ފަރާތަށް ނުސީދާގޮތުން ލިޭބ ގެއްލުމާއި ގެއްލިދާނެ މަޞްލަޙަތަށް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއިން  ނުމަށް  ދިއިފަރާތުން އެދިފައިވާފަދަ އަމުރެއް ނެރެދެވޭނެ ތަނެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅަ  ޢަފީފްގެ

  ،ވާއިރުއެދިފައި

ލަސްވެގެން ހިނގައްޖެނަމަ  'ވަގުތީ އަމުރު ނެރުމަކާނުލައި އަޞްލު މައުޟޫއީ ދަޢުވާ  އިސްވެަބޔާންކުރެވުނު ޝަރުތުތަކުގެތެރެއިން،  

ދަށުން  އިޖުރާއަތުގެ  އާދައިގެ  ދަޢުވާ  މައުޟޫއީ  ބެލެވޭނީ  ފުރިހަމަވާކަމުގައި  ޝަރުތު  މި  އޮތުން'  ނުރައްކަލެއް  ކުރިމަތިވޭދާނޭ 

ގެއްލުމަ އިޢާދަނުކުރެވޭނެ  ނުވަތަ  ނުރައްކަލަކާއި  ނުކުރެވޭފަދަ  އިޢާދަ  އަދި  ތަދާރުކުނުރެވޭނެފަދަ  ކާ  ފުރިހަމަކޮށްފިނަމަ، 

ޤަޟިއްޔާއިން އެނގެން  SC-A/21/2012ކުރިމަތިލާންޖެހުންކަން އިސްވެަބޔާންކުރެވުނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ނަންަބރު 

ލިއްޔަތު ޙަވާލު ކުރެވޭނީ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ  ސްއޫޓްމަންޓް އަކީ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މުވައްޒަފެއްކަމާއި، މި މަހެޑް އޮފް ޑިޕާއޮންނައިރު،  

މެދުކެނޑުމެއްނެތި   ފަރާތަކަށް  ހަވާލުވާ  ޑިޕާޓްމަންޓުކަމާ  އޮފް  ހެޑް  މިގޮތުން  މަޓާމަކަށްކަމާއި،  އަދާކުރެވޭނީ  ސްއޫމި  ލިއްޔަތު 

އެޅިފައިވާ މުސާރައާއި އެލަވަންސް  އޭނާ ހުރި މަޤާމަށް ކަނޑަ)ދޭއް( ޓާމަކަށްކަމާއި، މި މަޤާމުގައި ހުންނަ މީހަކަށް    02ގިނަވެގެން  

ތައް އުފެއްދުމާއި ހެޑް  ޑިޕާޓްމަންޓު'އިން ފެށިގެން ޢަމަލުކުރަންފެށުނު    2020ޑިސެންަބރު    06ަބޔާންކޮށްފައިވާކަން  ލިބޭނެކަމަށް  

ޑިޕާޓްމަންޓު އުޞޫލު  އޮފް  އަޢައްޔަނުކުރާ  އެނގެން'  ެބލުމުން  ޑިޕާޓްމަންޓުއޮންނައިރު،    ށް  އޮފް   ލިއްޔަތަކީ ސްއޫމަގެ  ހެޑް 
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އިޢުލާނުކުރެވޭ  ދެއަހަރު އަލުން  ުބރަވެވޭތީއާއި،ކަމައްލިއްޔަތެސްއޫމަވަގުތީ  ވުމުން  ޑިޕާޓްމަންޓު  ށް  އޮފް  އެކެޑަމިކް    ހެޑް  އަކީ 

ފަރާތް އިސް  އެންމެ  ވިލަރެސްކުރާ  މަސައްކަތް  މަ  ކަންޑިޕާޓްމަންޓެއްގެ  މިފަދަ  އޮތުމުން،  އަދާކުރުމަށް ލިއްޔަތެއް  ސްއޫއެނގެން 

ނެރުމަކީ އަމުރެއް  ލިޭބނެ    ހުރަސްއެޅޭފަދަ  އުނިކަން  މަޞްލަޙަތަށް  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ރައްދުވާ  އަމުރު 

ހެޑް އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް އިން  އެދިފައިވާ ފަދަ  ޢަފީފްهللا ޢަްބދުމި މައްސަލައިގެ މަޢުޟޫއުގެ ތެރެއިން    ކަމުގައި ުބރަވެވޭތީއާއި،ކަމެއް

ޑިޕާޓްމަންޓުއެފަރާތަށް ޙައްޤުވާކަމަށް ކަނޑައެޅިއްޖެ ޙާލަތެއްގައިވެސް    ލިއްޔަތުސްއޫމަ އަދާކުރުމަށް  ލިއްޔަތު  ސްއޫމަ  ގެހެޑް އޮފް 

ަބދަލެއްގެ ގޮތުގައި   ޙައްޤުވާނޭ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތް ގެއްލުމުގެ  އެފަރާތަށް  ތީ، ނެކަނޑައެޅިދާ  ދިނުމަށްނަގައިއެފަރާތް ހުރިނަމަ 

هللا ޢަްބދު،  ޓަކައިށް ސަަބަބ  ނެތްފަރާތުން ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގެއްލުމަކީ އިޢާދަނުކުރެވޭނެ ގެއްލުމެއްކަމުގައި ުބރަވެވެން  ޢަފީފްގެهللا ޢަްބދު

 ނެރެދެވެން ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައިފީމެވެ.މި މައްސަލައިގައި ފަރާތުން އެދިފައިވާފަދަ ވަގުތީ އަމުރެއް ޢަފީފްގެ 
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