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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 /VTR/IJ/2022-17200ނަންބަރު:
 

 

 އިޖުރާއީގޮތުން ނިންމި ގޮތް 
 

 
 VTR/2022/29 މައްސަލަ ނަންބަރު:

 (ގދ.ވާދޫ / ވިއު) އަޙްމަދުކަލޯ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:

 (A009807)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންަބރު:  

 މްޕެނީކޮމިޓެޑް ލިްބލިކް ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަ މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް:

 (C-186/2001)ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންަބރު: 

 
އޯގަނައިޒޭޝަން  ފަރާތުން    ގެއަޙްމަދުކަލޯ ޓްރޭޑިންގ  ކޮމްޕެނީސްޓޭޓް  ލިމިޓެޑް  މި ރައްދުވާގޮތަށް  ށް  އަޕަްބލިކް  ހުށަހަޅާފައިވާ 

ސްޓޭޓް ،  އިން  އެންގުމުން އެ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ 'އިޖުރާއީ ނުކުތާ ހުށަހަޅާ ފޯމު'  ޖަވާބުދާރީވުމަށްމައްސަލައަށް

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ  ށް ަބލާއިރުސިޓީއަ  HRD/672/2017ގެ ނަންަބރު  ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީޕަްބލިކް  ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން  

މޭ   02އެފަރާތަށް އިސްވެަބޔާންކުރެވުނު ސިޓީ    ކަން އެނގެން އޮތްކަމަށާއި،ފަރާތެއް  ޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވާވަ  ގައި  2017މޭ    03

ހަވާލުކޮށްފައިވާ  2017 އެއްަބސްދެފަރާތުގެ  ކަމަށާއި،  ގައި  ވަޒީފާގެ  ވެފައިވާ  ގެނެވުނުވުދެމެދުގައި  ނިމުމަކަށް  ހިނގި  ން   ފަހުން 

މި މައްސަލަ ބެލުމުގެ އިހްތިސާސް އެދިފައިވާ    މަށް ވާ މުސާރައާއި އިނާޔަތް ހިމެނޭ ގޮތަށް އަދި ގެއްލުމުގެ ަބދަލު ލިބިދިނުމުއްދަތަށް

މައްސަލަބަޔާންކޮށް،    ގެންނުވާކަމަށްލިބި  ށްވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަ ޓްރައިިބއުނަލުގައި ކުރިއަށްގެންދާނެ ތަނެއް ނެތްކަމަށް   މި 

 ގާނޫނީ ގޮތުން ނަޒަރުކުރާއިރު،   އިޖުރާއީ ނުކުތާއަށްކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅި 

 ސަރކިއުލަރގައި SC/2014/01ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންަބރު 
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ގުޅިގެން ކަނޑައަޅާ ކަނޑައެޅުންތަކަކީ،    "... އިޖުރާއީ ނުކުތާތަކާ  އަދި ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ނެގޭ  ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅޭ މަދަނީ 

 ..."   ނޑައަޅާ ކަނޑައެޅުންތަކަކަށްވާތީ ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަށް މައުޟޫޢީގޮތުން ފައިޞަލާކުރުމަކާނުލާ ކަ 

ޤަޟިއްޔާގެ ތެރެއިން ނިންމަވާފައިވާ ސިވިލް   Cv-C/2013/181ފަދައިން ަބޔާންކުރެވިފައިވާކަމާއި، ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންަބރު    މި

 "އިޖުރާއީގޮތުން ނިންމިގޮތް" ގައި B-CR6/IN/2013/03ކޯޓުގެ ނަންަބރު 

އެކަމެއް  އިޖުރާޢީ ނުޤުޠާއެއް    "...  ކުރިން  ޙުކުމުގެ  މެދުގައި ނިޔާއެއް ކަނޑައެޅިގެން ނުދާ  އެކަމާއި  ޙުކުމުގައި  ބެލެވޭނީ  ކަމުގައި 

ފަސާދަވެގެންދާނެ  ފުރިހަމަކުރުމަށް ޝަ  ނުވަތަ  ބާޠިލްވެ  އެހުކުމެއް  ފުރިހަމަނުވުން  އެކަމެއް  ބަޔާންވެފައިވާ  ޤާނޫނުގައި  ނުވަތަ  ރުޢީ 

 .." .   ޝަރީޢަތުގެމަޖިލީހުގައި ފާހަގަކޮށް ނަގާ ނުޤުޠާއެއްކަމާއި، ގައި  ދު ކަމަކާއި މެ 

އިން ފެށިގެން ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި އިނާޔަތް   2017އަޙްމަދުކަލޯއަށް  ފަދައިން ަބޔާންކުރެވިފައިވާކަން އެނގެން އޮތަތީ، އަދި    މި

މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ   ށަހެޅުމާ ގުޅިގެންހުށަހެޅި ހުއަޙްމަދުކަލޯ ވަޒިފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލަށް    ލިިބދިނުމަށް އެދި

އް އެ ލުވާންޖެހޭފަދަ ނުކުތާސިމެދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅި ނިންމުމަކަށް ވާއާނުކުތާ   ގެ ތެރެއިން އެއުމައްސަލައިގެ މައުޟޫ  ކީއަނުކުތާއިޖުރާއީ  

 ވާ ރައްދު   ގޮތުން މައްސަލަ ދިރާސާކޮށް ެބލުމެއް ނެތި، މައްސަލައީޟޫަބޔާންކުރެވިފައިވާ ފަދައިން މައު ކަމުގައި ުބރަވެވޭތީ، އަދި އިސްވެ  

 މައްސަލަ އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދާނޭ ތަނެއް   VTR/2022/29ގެ ނަންަބރު  ފަރާތުން އެދިފައިވާ ފަދައިން ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލު

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މައްސަލަ   42ހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  މްހިރާއްޖޭގެ ޖުކޮށްފިނަމަ، ދިވެލުތިމައްސަލަ ާބނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި  

 ތު އޮތަތީ،  ސަކަށް އުނިކަން ލިިބގެންދިއުމުގެ ފުރުގައްހަހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ކަށަވަރުވެފައިވާ އަސާސީ 

މައްސަލައަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ   VTR/2022/29ގެ ނަންަބރު  ެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލުމައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން އެދިފައިވާ ފަދައިން ވަޒީފާއާ

މަޓްރައިިބއުނަލަ މައްސަލާގައި  ކަނޑައަޅައި،  ނެތްކަމަށް  ހަމައެއް  ނިންމާނެ  ކަމަށް  މައްސަލައެއް  ނެތް  ބެލެން  ޟޫއީގޮތުން އުށް 

 .ޖަވާުބދާރީވުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަށް އަންގައި އަމުރުކުރަމެވެ

 1443 ރަމަޟާން 06

 2022 އެޕްރީލް 07
 
 

 
        ފާތިމަތު މަހީރާ މުޙައްމަދު                                                                   

  ގެ މެންަބރުވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލު


