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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

   /VTR/VA/2020-43200 ނަންބަރު:                                                  
 

 ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމި ގޮތް ތީ އަމުރަށް އެދުނު މައްސަލައިގައި ޤުވަ
 
 

 VTR/2020/40 މައްސަލަ ނަންބަރު:

 (ނ.މާޅެންދޫ/  ލައިޓްކޯނަރ) މުޙައްމަދު ސަނާޙް ފަރާތް:އަމުރު ނެރުމަށް އެދުނު 

 (A201653)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އަމުރު ރައްދުވާފަރާތް:

  (C-0462/2012)ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަްނބަރު: 

 

ވަޒީފާއާބެހޭ  ގައި 2020 ރުވަރީފެބު 23  އަށް ރައްދުވާގޮތަށްފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ގެ ފަރާތުން މުޙައްމަދު ސަނާޙް

މައްސަލަ ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި،  VTR/2020/40 ނަންބަރުގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުޓްރައިބިއުނަލަށް ުހށަހަޅާފައިވާ 

މަޤާމަށް އިތުރު ފަރާެތއް  ޓެކްނީޝަން އި އަދާކުރަމުންދިޔަފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ނ.މާޅެންދޫ ބްރާންްޗގަން ފަރާތު

އުޟޫޢީގޮުތން މައްސަލާގައި މަ VTR/2020/40 ނަްނބަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާތީ، ވަޒީފާާއބެހޭ ޓްރައިބިުއނަލްގެ ޢައްޔަން

ނުކުރުމަށް  އެއްވެސް ފަރާތެއް ޢައްޔަން ށްއަދާކުރަމުންދިޔަ މަޤާމަ ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ކުރިން،  ނިންމުމަކަށް ވާޞިލުވުމުގެ

ގެ މައްޗަށް ައމުރުކޮށްދިނުމަށް މައްސަލަ ހުށަެހޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާ މޭރުމުން ޑްފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެމައްސަލަ ރައްދުވާ 

 ،ޤާނޫނީގޮތުން ނަަޒރުކުރާއިރުޝަރުޢީ އަދި މެދު މުރެއް ނެރެދިނުމާއަތީ ގުވަ

ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ ޤާޫނނީގޮތުން ބަލަންޖެހޭ ޝަރުޠުތަކުގެ ގޮތުަގއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ އަދި މުރެއް ނެރެދިނުމުގަިއ އަވަޤުތީ 

 ންކޮށްފައިވާކަން އެނގޭކަމާިއ، އެ ޝަރުޠުތަކަކީ:ބަޔާ )ތިނެއް( ޝަރުޠު  3ޤަޟިއްޔާގައި  SC-A/21/2012 ނަންބަރު
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މުރަށް އެދޭ ފަރާތަށް، ޤާނޫނީ ގޮތުން ޙިމާޔަތް ލިބެންެޖހޭ މައުޟޫޢީ ޙައްޤެއް ނުވަތަ ޤާނޫނީ މަރްކަޒެއް އޮތުމުގެ އަވަޤުތީ  .1

 ބޮޑު ގޮތެއްގައި ޤާޢިމުވެގެންވުން؛ އިޙްތިމާލު ފާޅުކަން

 މުރު ނެރުމަކާނުލާ އަޞްލު މައުޟޫޢީ ދަޢުވާ ލަސްވެގެން ހިނގައްޖެނަމަ ކުރިމަތިވެދާނޭ ުނރައްކަލެއް އޮތުން؛އަވަޤުތީ  .2

އެދުމުގެ ޞިފަތު ނުވަތަ ޙައިޘިއްޔަތު ޤާނޫނީގޮތުން ލިބިގެްނާވ މުރަށް އެދޭ ފަރާތަކީ އެފަދަ އަމުރަކަށް އަވަޤުތީ  .3

 ކަން އެނގޭކަމާއި،ވުން ރާތެއްކަމުގައިފަ

     ޤަޟިއްޔާ އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު HC-A/71/2015އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

2016/HC-A/11  ްޤަޟިއްޔާގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ޤާނޫނީ ހަމަތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމުން، ވަޤުީތ އަމުރެއް ނެރެދެވެން ނެތްކަމަށ 

ނޑައެޅުމުގެ ސަބަބުން ވަޤުީތ އަމުރަށް އެދުނު ފަރާތަށް ިލބިދާނޭ ގެއްލުމާއި ގެއްލިދާނޭ މަސްލަޙަތަށާއި، ވަޤުތީ އަމުރެއް  ކަ

ނެރެދިނުމުގެ ސަބަބުން ވަޤުތީ އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތަށް ލިބިދާނޭ ގެއްލުމާއި ގެއްލިދޭނޭ މަސްލަޙަތަށް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭކަން 

 ރު،ން އޮންނައިއެނގެ

ގެ އްމާޅެންދޫ ބްރާންޗްގެ ޓެކްނީޝަނެ އަދާކޮށްފައިވަނީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ނ.ފަރާތުން  ޅިމައްސަލަ ހުށަހެ

 05 އެޓެކްނީޝަންގެ މަޤާމު އޮންނަކަމަށާއި،  05ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ނ.މާޅެންދޫ ބްރާންޗްގައި ޖުމްލަ ށާއި، ކަމަމަޤާމު

 ން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑު  މުގައި އަދާކުރަމުންދާކަަމށް މަޢުލޫމާތު ިލބިފައިވާކަ ވަޒީފާމިވަގުތު މަޤާމުގައިވެސް މުވައްޒަފުން 

 ބުނެފައިވީނަމަވެސް،

މައުޟޫޢީ ދަޢުވާއާމެދު ވަޤުތީ އަމުރު ނެރެދިނުމެއްނެތި މައްސަލާގައި  VTR/2020/40 ަނންބަރުގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލު

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުްނ އަދާކުރަމުްނދިޔަ މަޤާމަށް އިތުރު ފަރާެތއް ގޮތެއް ނިންމުްނ ލަސްވެގެްނ ހިނގައްޖެނަމަ، 

 ކުރުމުގެ ފުރުސަތު މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަށް ލިބިެގްނވާތީއާއި، އެފަދަ ފުރުސަތެއްގެ ޭބނުން މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާުތން ޢައްޔަން

( 2020އޮކްޓޫބަރު  05) FNK/A/IUL/2020/23ަނންބަރު  ފެަނކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެހިފުމުގެ ނިޔަތް އޮތްކަްނ 

 ށް އިޢުލާނަށް ރިޢާޔަތްކުރުމުން އެނގެން އޮތަތީ، އަިދ އެފަދައިން ޢަމަލުކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ަފރާތުން އަދާކުރަމުންދިޔަ މަޤާމަ

ގެްނ ވިއްޖެނަމަ، އެކަމުގެ ސަބަުބން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ަމޞްލަޙަތަށް އުނިކަމެއް ިލބިކުރެއިތުރު ފަރާތެއް ޢައްޔަން

ވަޒީފާއަށް  ން މަްއސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލު ބުރަވެވޭތީއާިއ، އެފަދަ ޢަމަލެއްގެ ސަބަބުން ަވޒީފާ ހިނގައިދާނެކަމުގައި
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 އިޙްތިމާލު  ތަންފީޒުކުރުމަށް ހުރަސްއެޅިގެންދިއުމުގެ މުރެއްއަންމާ ނިންމުމެއްގެ ނުވަތަ ކުރާ އަލުން އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރުމަށް ނި

 ، އާއިފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި އޮތްކަމުގައި ބުރަވެވޭތީ

ކުރުން މަޑުޖައްސާލުމުގެ ޢައްޔަން މަޤާމަށް އިތުރު ފަރާތެއް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ އެފަރާތުން އަދާކުރަމުންދިޔަ

ަމއްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޤާޫނނީ ގޮތުން ޙިމާޔަތް ލިބެންެޖޭހ މައުޟޫޢީ ޙައްޤެއް އަދި ޤާނޫނީ  އަމުރަކަށް ކަމުގައިވީހިނދު،

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ބުރަވެވޭތީއާއި، ޤާއިމުވެގެންވާކަމުގައިއިޙްތިމާލު ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި  އޮތުމުގެ މަރްކަޒެއް

އަދާކުރަމުންދިޔަ މަޤާމަށް އަލުން އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރުމަށް ައމުރުކުރަންޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި، އެ މަޤާމަށް އެހެން ފަރާތެްއ 

އިޢާދަނުކުރެވޭފަދަ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ،އެފަދަ އަމުރެއް ތަންފީޒުކުރުމަށް ހުރަސްއެޅިޢައްޔަންކުރެވިފައިވުމުގެ ސަބަބުން 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަީކ އެފަރާތުން އެދިފައިވާފަދަ ވަުޤތީ  ގެއްލުމެއް ލިބިގެންދިއުމުގެ އިޙްތިމާލު އޮތްކަމުގައި ބުރަވެވޭތީާއއި،

 ،ބުރަވެވޭތީ ގައިއަމުރަކަށް އެދުމުގެ ޞިފަތު އަދި ޙައިޘިއްޔަތު ޤާނޫނީގޮތުން ލިބިެގންވާ ފަރާތެއްކަމު

ނޑައަޅާ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުމައްސަލާގައި  VTR/2020/40ގެ ނަންބަރު ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލު ން ވަކިގޮތެއް ކަ

މައްސަލަ ހުަށހެޅި ، ނުވަތަ ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިބިއުނަުލން ވަކިގޮތެއް އަންގަންދެން ކުރިންމައްސަލަ ނިްނމުމުގެ މައުޟޫޢީގޮތުން 

އްގެ އިމީ މުވައްޒަފެމަޤާމަށް ދާ ގެޓެކްނީޝަން އަދާކުރަމުން ދިޔަ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ިލމިޓެޑުގެ ނ. މާޅެންދޫ ބްރާންޗްގައި ފަރާތުން

ވަގުތުން މަސައްކަތްތައް  ކުރުމަށާއި، އެފަދަ މަސައްކަތެއް ހިނގަމުންދާނަމަ، އެނު ޢައްޔަން ހެން ފަރާތެއްއެ ގޮތުގައި

ވަޒީފާއަށް އަުލްނ އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރުމަށް ިނންމާ  މައްސަލަ ުހށަހެޅި ފަރާތްްނ ޒީފާއާބެޭހ ޓްރައިބިއުނަލުށާއި، ވަމަޑުޖައްސާލުމަ

ގެ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ކުރުމަށް ހުރަސްއެޅިދާނެފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުަމށްޒުތަންފީ ނިންމުމެއްގެ ނުވަަތ ކުރާ ޢަމުެރއް

 އަމުރުކުރަމެވެ. އިމައްޗަށް އަންގަ
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 މިފްރާޒު ނިޒާރު هللا ޢަބްދު   
 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު  

 


