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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 

 VTR/VA/2021/21-200ނަންަބރު: 
 
 

 ވަގުތީ އަމުރަށް އެދުނު މައްސަލައިގައި ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމި ގޮތް 
 

 VTR/2021/108 މައްސަލަ ނަންަބރު:

 ( / މާލެ 13632ދަފްތަރު. ނަންަބރު ރސ )އާދަމް هللا ޢަްބދު އަމުރު ނެރުމަށް އެދުނު ފަރާތް:

 (A152889)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންަބރު: 

 މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮންޕެނީ ލިމިޓެޑް އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތް: 

 (C-173/93)ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންަބރު: 

 

 

 (A152889)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންަބރު:    ( / މާލެ  13632ދަފްތަރު. ނަންަބރު ރސ  ) އާދަމް  هللا ޢަްބދު

( C-173/93 )ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންަބރު:  މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮންޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން  

ގައި ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލުގެ ނަންަބރު  2021 އެޕްރީލް  26ރައްދުވާގޮތަށް އަށް 

108/VTR/2021  ،ިމޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް    އާދަމް،هللا ޢަްބދު،  ނިންމާ ހިނދު  މައުޟޫޢީގޮތުން މައްސަލަ  މައްސަލާގައ

އަދާކުރަމުންއައި ވަޒީފާއަށް   މަޤާމު  ފިޝަރީޒް ކޮންޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ ސޭލްސް އެންޑް މާކެޓިންގ ޑިޕަރޓްމަންޓްގައި ސުޕަވައިޒަރެއްގެ

 ،ރާތެއް ޢައްޔަނުކޮށްފައިވާނަމަމައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން އެ ވަޒީފާއަށް އެހެން ފަ   ،ޖެހިއްޖެ ޙާލަތުގައިއަޅަން  ރުޖޫޢަކުރުމަށް ކަނޑަ

ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލުން މި މައްސަލަ ނިމުމުގެ ކުރިން  ގެއްލިދާނެކަމަށާއި،    އާއި މަޤާމުފާމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެ ވަޒީ
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މޯލްޑިވްސް  މައްސަލަ ރައްދުވާ  އަންގައި  ނުކުރުމަށް    ފަރާތެއް ޢައްޔަން  އެހެންމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އަދާކުރަމުންދިޔަ މަޤާމަށް  

ތީ އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާ މައްޗަށް ވަގުއިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮންޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ  

  އެދުމަށް ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީގޮތުން ނަޒަރުކުރާއިރު،

ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދިނުމުގައި ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީގޮތުން ަބލަންޖެހޭ ޝަރުޠުތަކުގެ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ  

 ވާކަން އެނގޭކަމާއި، އެ ޝަރުޠުތަކަކީ:އް ކަނޑައަޅުއްވާފައި)ތިނެއް( ޝަރުޠެ  3ޤަޟިއްޔާގައި  SC-A/21/2012ނަންަބރު 

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

 ؛އިޙްތިމާލު ފާޅުކަން ޮބޑު ގޮތެއްގައި ޤާއިމުވެގެންވުން

 ؛ތުންވަގުތީ އަމުރު ނެރުމަކާނުލައި އަޞްލު މައުޟޫޢީ ދަޢުވާ ލަސްވެގެން ހިނގައްޖެނަމަ ކުރިމަތިވެދާނޭ ނުރައްކަލެއް އޮ .2

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

 ގެން އޮންނަކަމާއި، އެނފަރާތެއްކަމުގައިވުންކަން 

ނަންަބރު   ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ހަމަތަކަށް  ޤާއިމުކޮށްފައިވާ    ކަނޑައަޅައި  ޤަޟިއްޔާގައި  HC-A/71/2015އަދި  ޤާނޫނީ 

ލިބިދާނޭ   ފަރާތަށް  އެދުނު  އަމުރަށް  ވަގުތީ  ސަަބުބން  ކަނޑައެޅުމުގެ  ނެތްކަމަށް  ނެރެދެވެން  އަމުރެއް  ވަގުތީ  ރިޢާޔަތްކުރުމުން، 

ރާތަށް ލިިބދާނޭ ގެއްލުމާއި ގެއްލުމާއި ގެއްލިދާނޭ މަޞްލަޙަތަށާއި، ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދިނުމުގެ ސަަބުބން ވަގުތީ އަމުރު ރައްދުވާ ފަ

 ތީއާއި،ށް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭކަން އެނގެން އޮންނާ ގެއްލިދާނޭ މަޞްލަޙަތަ

އަދާކުރަމުންދިޔަ  އާދަމް  هللا ޢަބްދުގައި    2021އެޕްރީލް    04  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ވަގުތީ އަމުރަށް ޖަވާުބދާރީވީއިރުގައި،

އިން ފެށިގެން ސުޕަރވައިޒަރެއްގެ    2021އެޕްރީލް    04އެ މުވައްޒަފު    ،އްޔަނުކުރެވިފައިވާކަމާއިޢަ މީހަކު  އިންޓަރނަލީ  މަޤާމަށް  

އަށް ަބދަލުކުރިކަން މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް   2މަސްފިހާރަ   އިންންޓްޓްމަސޭލްސް އެންޑް މާކެޓިން ޑިޕާމަޤާމަށް 

މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ކުންފުނީގެ  މޯ' އިން އެނގެން އޮންނާތީއާއި،  'މެ  HR/2021/324-134ކޮންޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ ނަންަބރު  

މަޤާމުތަކެއް  އެކުލެވިފައިވާ ގޮތުން ސުޕައޮނިގަނޑު    ވަޒީފާއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ހިމެނޭތީ،ވައިޒަރ ފެންވަރުގެ އިތުރު 

ނިންމަ މުވައްޒަފެއް ވެސް،  ހިނދެއްގައި  ންޖެހިއްޖެ ރުޖޫޢަކުރުމަށް  އެހެން  މަޤާމަށް  ވަކިކުރެވުނު  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 ޢައްޔަންކުރެވިފައިވުމަކީ ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލުން މި މައްސަލައިގާ ނިންމާ ނިންމުން ތަންފީޒުކުރުމަށް އޮތް ހުރަހަކަށް ވެގެން
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އެދުނުއިރު  ވަފަރާތުން  އާދަމްގެ  هللا ޢަްބދު  ނުވެވޭތީ،ުބރަހިނގައިދާނެކަމުގައި   އަމުރަށް  މި  އޮތް ގުތީ  ޙާލަތެއް  ނޫން  ރު  ހާޙާލަތު 

ވަޒީފާއާެބހޭ    ،ރިޢާޔަތްކޮށް  ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ސަަބުބތަކުގެ މައްޗަށްއާދަމްގެ  هللا ޢަްބދު  ،ކަނޑައަޅައި މެދުވެރިވެފައިވާކަމަށް  

ނަންަބރު   އަމުރެއް   އާދަމްގެهللا ޢަްބދު  ،މައްސަލައިގައި  VTR/2021/108ޓްރައިިބއުނަލުގެ  ވަގުތީ  ފަދަ  އެދިފައިވާ  ފަރާތުން 

 ނެރެދެވޭނެ ތަނެއް ނެތްކަމުގައި ކަނޑައަޅައިފީމެވެ.   

 1442ޝައްވާލް  18

 2021 މޭ 30

 

 

 ޒުހައިރު هللا އާމިނަތު ޢަބްދު 

 ރައީސްވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލުގެ 


