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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 VTR/IJ/2021/20-200 ނަންަބރު:
 

 

 ނިންމި ގޮތް   އިޖުރާއީގޮތުން 
 

 VTR/2020/205 މައްސަލަ ނަންަބރު:

 ، މާލެ 776މް ޝަހީމް، ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ ހީއިބްރާ :ތައްފަރާތްމައްސަލަ ހުށަހެޅި 

 (A007947)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:   

 ބިލްްޓ ސިޮލުއަޝްންސ ްޕަރިއެވްޓ ިލމެިޓްޑ   -  ިޑަޒިއްނ މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް: 

 (C-60/2003)ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭަޝން ނަންބަރު: 
 

 
 

ރައްދުވާގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މި  ބިލްޓް ސޮލިއުަޝންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް    -  ޑިޒައިން  ގެ ފަރާތުންއިބްރާހީމް ަޝހީމް 

  ޖުމްލަގޮތެއްގައި  ނަގައި  ނުކުތާއެއް  އިޖުރާއީ  2021  ފެބުރުވަރީ  16  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ،އިގައި މައްސަލަ

  ހިމެނޭގޮތުން  ކަންތައް  އެދިފައިވާ  ފަރަތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގައި'  ފޯމު  ހުށަހަޅާ  މައްސަލަ'  މައްސަލައިގެ  މި  ބުނެފައިވަނީ،

 ބިލްޓް  -  ޑިޒައިން  ގައި  2020  ޑިސެންބަރު   23  ފަރާތުން  ޅި ހުށަހެ  މައްސަލަ  ބިނާކޮށް،  މައްޗަށް  އެކަންކަމުގެ 

  މައްސަލަ  މި  ،ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށާއި  މައްސަލައެއް  ގޮތަށް  ރައްދުވާ  މައްޗަށް  ލިމިޓެޑްގެ  ޕްރައިވެޓް  ސޮލިއުަޝންސް

  އިވާކަމަށާއި، ގެންގޮސްފަ  ކުރިއަށް  ގޮތުގައި   މައްސަލައިގެ   VTR/2019/294  ނަންބަރު  ޓްރައިބިއުނަލްގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ 

  ދެއްކުމަށް  ފައިސާ  އެ  ބޭރުގައި  ޓްރައިބިއުނަލުން  ދެމެދު  ފަރާތާއި  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތައި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނަމަވެސް
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  11  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  ނެގުމަށް  އަނބުރާ   މައްސަލަ  އެ   އައިސްފައިވާތީ،  އެއްބަސްވުމަކަށް   ގޮތަކަށް  ވަކި

  އެ   ގައި  2020  ފެބުރުވަރީ  12  އެދިފައިވާތީ،  ސިޓީގައި  ފޮނުވާފައިވާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ގައި  2020  ފެބުރުވަރީ

  މި   ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  ނިންމާފައިވާކަމަށާއި،  ޓްރައިބިއުނަލުން  ނުގެންދިއުމަށް  ކުރިއަށް  މައްސަލަ

  ހުށަހެޅުމަށް   މައްސަލަ  ާޤނޫނުގައި  ވަޒީފާއާބެހޭ  މައްޗަށްކަމަށާއި،  ސަލައިގެމައް  ހުށަހެޅި  ކުރިން  ބިނާވާންޖެހޭނީ  މައްސަލަ

  ހުށަހަޅާފައިވާ  ދިއުމަށްފަހު  ފަހަނައަޅާ  މުއްދަތު  އެ  މައްސަލައަކީ   މި  ހުށަހެޅިފައިވާ   ،ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި  މުއްދަތެއް  ވަކި

 އެއްގޮތަށް  މައްސަލައާ   ހުށަހެޅި   ކުރިން  ފުރިހަމަވާނީ،  ގޮތުން  ާޤނޫނީ   މައްސަލަ   މި  މައްސަލައެއްކަމަށާއި،

ކަމަށް މައްސަލައެއް  ނުގެންދެވޭނެ  ކުރިއަށް  ބަލާއިރު  ގޮތުން  ާޤނޫނީ   މައްސަލައަކީ  މި  ނޫންނަމަ  އެހެން  ހުށަހެޅިގެންކަމަށާއި،

ނުގެންދެވޭނެ  ކުރިއަށް  މައްސަލައިގައި  މި  ބައިތަކަކީ  ނުހިމެނޭ  މައްސަލައިގައި  ހުށަހެޅި  ކުރިން  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، 

  ލިމިޓެޑްގެ   ޕްރައިވެޓް  ސްސޮލިއުަޝން  ބިލްޓް  -  ޑިޒައިން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށްބައިތަކެއްކަމުގައި  

  ނަޒަރުކުރާއިރު، ާޤނޫނީގޮތުން ނުކުތާއަށް އިޖުރާއީ ހުށަހެޅި ފަރާތުން

މި މައްސަލައަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރަތުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތުގައި އެ ފަރާތަށް ލިބެންޖެހޭ 

އެ ފަރާތަށް އަންގާފައިވާތީ ހުށަހަޅާފައިވާ ހެން ތަނަކުން ވަޒީފާއެއް ހޯދުމަށް  އެމުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ދީފައިނުވާތީއާއި،  

 މައްސަލައަކަށް ވެފައި، 

  ދިނުމަކާ   ނޯޓިސް  ނުވަތަ  ދިނުމަށްފަހު  ޓިސްވަނަ މާއްދާގައި، ނޯ  28)ވަޒިފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  

 ކަމުގައި   ސަބަބެއްނެތި  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކުރީ  އޭނާ  އެވަޒީފާއިން  ކޮށްފިނަމަ،ވަކި ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ނުލައިނަމަވެސް،

 އެކަމުގެ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  ތިންމަސް   ފެށިގެން  ތާރީޚުން  ވަކިކުރި   ވަޒީފާއިން  ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ،  މީހާއަށް  އަދާކުރި  ވަޒީފާ

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި،  ލިބިގެންވާ އޭނާއަށް ޙައްުޤ ހުށަހެޅުމުގެ ޓްރައިބިއުނަލަށް ަޝކުވާ،

ގައި،    8ގެ    2015ގަވާއިދު   )ހ(  މާއްދާގެ    ބަޔާންކޮށްފައި  ކަނޑައެޅިގެން  އެހެންގޮތަކަށް  ާޤނޫނުގައި  ވަޒީފާއާބެހޭވަނަ 

  6  ފެށިގެން  ތާރީޚުން  އުފެދުނު  ޚިލާފެއް   ނުވަތަ  މައްސަލައެއް  އެ   ޚިލާފެއް،  ނުވަތަ  މައްސަލައެއް  ވަޒީފާއާގުޅޭ ނުވާނަމަ،

  އެހެންނަމަވެސް ކަމާއި،  ހުށަހަޅަންވާނެ  ޓްރައިބިއުނަލަށް ވަޒީފާއާބެހޭ  މައްސަލަ  އެ  ތެރޭގައި  މަސްދުވަހުގެ  (ހައެއް)
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ބަޔާންކޮށްފަހުރަހެއްނާޅާ  މާއްދާ  މި  ހުށަހެޅުމަށް މައްސަލަތައް   އުޖޫރައާގުޅުންހުރި  އޮތުމުން، މައްސަލަ ރައްދުވި  ކަމުގައި  އި 

  ނުހިމެނޭ   މައްސަލައިގައި  VTR/2019/294ފަރާތުން ފާހަގަ ކޮށްފައިވާ ފަދައިން، ވަޒީފާއަބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު  

ހަމެއެއް  ކަނޑައަޅާ  ބައިތަކެއްކަމުގައި  ނުގެންދެވޭނެ  ކުރިއަށް  މައްސަލައިގައި   މި  ބައިތަކަކީ ާޤނޫނީ  ނެތްކަމުގައި  ނެ 

 ކަނޑައަޅަމެވެ. 

 1442 ޙިއްޖާޛުލް 03

 2021 ޖުލައި 13

 

 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 

 

 ޒުހައިރު  هللاޢަބްދު  އާމިނަތު 
 ރައީސާ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ                                                   

 


