`
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ބރު200-VTR/VA/2022/22 :
ނަން ަ

ވަގުތީ އަމުރަށް އެދުނު މައްސަލައިގައި ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމި ގޮތް
މައްސަލަ ނަންބަރު:

123/VTR/2022

އަމުރު ނެރުމަށް އެދުނު ފަރާތް:

ބރު .ރސ  / 12875މާލެ)
ބރާހީމް( ،ދަފްތަރު ނަން ަ
ޚުނައިސް އި ް
ބރު)A141614 :
(ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަން ަ

އަމުރު ރައްދުވާފަރާތް:

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް
ބރު) C-846/2008 :
(ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަން ަ

ބއުނަލަށް
ބހޭ ޓްރައި ި
ބރާހީމްގެ ފަރާތުން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  18މޭ  2022ގައި ވަޒީފާއާ ެ
ޚުނައިސް އި ް
ބރު  123/VTR/2022މައްސަލައިގައި ވަގުތީ އަމުރެއް ނުނެރެފިނަމަ މައްސަލަ
ބއުނަލުގެ ނަން ަ
ބހޭ ޓްރައި ި
ހުށަހަޅާފައިވާ ،ވަޒީފާއާ ެ
ބރާހީމް އަދާކުރަމުންދިޔަ އެސިސްޓަންޓް ކްލިއަރެންސް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ޢައްޔަނުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު
ހުށަހެޅި ޚުނައިސް އި ް
ބރާހީމް
ބރު އޮތަތީ ،ޚުނައިސް އި ް
ބދާނެކަމުގެ ި
ބރާ ނުލި ި
ބރާހީމަށް އެ ވަޒީފާ އަލުން އަނ ު
ބން ޚުނައިސް އި ް
ބ ު
އޮތުމުގެ ސަ ަ
އަދާކުރަމުންދިޔަ އެސިސްޓަންޓް ކްލިއަރެންސް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް އެހެން މީހަކު ޢައްޔަނު ނުކުރުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވާ
ބރާހީމްގެ ފަރާތުން އެދިފައިވާ މޭރުމުން ވަގުތީ އަމުރެއް
މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑުގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށް ޚުނައިސް އި ް
ނެރެދިނުމާމެދު ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީގޮތުން ނަޒަރުކުރާއިރު،
ބލަންޖެހޭ ޝަރުޠުތަކުގެ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ
ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދިނުމުގައި ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީގޮތުން ަ
ބޔާންކުރައްވާފައި ވާކަމާއި ،އެ ޝަރުޠުތަކަކީ:
ބރު  2012/SC-A/21ޤަޟިއްޔާގައި ( 3ތިނެއް) ޝަރުޠު ަ
ނަން ަ
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ބންޖެހޭ މައުޟޫޢީ ޙައްޤެއް ނުވަތަ ޤާނޫނީ މަރުކަޒެއް އޮތުމުގެ
 .1ވަގުތީ އަމުރަށް އެދޭ ފަރާތަށް ،ޤާނޫނީގޮތުން ޙިމާޔަތް ލި ެ
ބޑު ގޮތެއްގައި ޤާއިމުވެގެންވުން؛ އަދި
އިޙްތިމާލު ފާޅުކަން ޮ
 .2ވަގުތީ އަމުރު ނެރުމަކާނުލައި އަޞްލު މައުޟޫޢީ ދަޢުވާ ލަސްވެގެން ހިނގައްޖެނަމަ ކުރިމަތިވެދާނޭ ނުރައްކަލެއް އޮތުން؛
އަދި
ބގެންވާ
 .3ވަގުތީ އަމުރަށް އެދޭ ފަރާތަކީ އެފަދަ އަމުރަކަށް އެދުމުގެ ޞިފަތު ނުވަތަ ޙައިޘިއްޔަތު ޤާނޫނީގޮތުން ލި ި
ފަރާތެއްކަމުގައިވުންކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،
ބރު  2016/HC-A/11ޤަޟިއްޔާގައި
ބރު  2015/HC-A/71ޤަޟިއްޔާއާއި އެ ކޯޓުގެ ނަން ަ
އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަން ަ
ބން ވަގުތީ
ބ ު
ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ޤާނޫނީ ހަމަތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމުން ،ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދެވެން ނެތްކަމަށް ކަނޑައެޅުމުގެ ސަ ަ
ބން ވަގުތީ އަމުރު
ބ ު
ބދާނޭ ގެއްލުމާއި ގެއްލިދާނޭ މަޞްލަޙަތަށާއި ،ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދިނުމުގެ ސަ ަ
އަމުރަށް އެދުނު ފަރާތަށް ލި ި
ބދާނޭ ގެއްލުމާއި ގެއްލިދާނޭ މަޞްލަޙަތަށް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭކަން އެނގެން އޮންނައިރު،
ރައްދުވާ ފަރާތަށް ލި ި
ބރާހީމް އަދާކުރަމުންދިޔަ އެސިސްޓަންޓް ކްލިއަރަންސް އޮފިސަރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ޑިޕާޓްމަންޓުގެ
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ޚުނައިސް އި ް
އެހެނިހެން މުވައްޒަފުންނާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށާއި ،އަދި މިވަގުތު ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އެސިސްޓަންޓް ކްލިއަރަންސް
ބށްޓަކައި އެހެން މުވައްޒަފަކާއި
ބ ަ
އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ހޮވުމުގެ މަސައްކަތް އިންޓަރނަލީ ކުރަމުންދާކަމަށާއި ،އެ ސަ ަ
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އަދާކުރަމުން ގެންދިޔަ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ޙަވާލުކުރެވިފައިވާތީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ޚުނައިސް
ބންޖެހޭ މަޢުޟޫއީ ޙައްޤެއް ނުވަތަ ޤާނޫނީ މަރުކަޒެއް އޮތުމުގެ އިޙްތިމާލު ނެތްކަމަށާއި އަދި،
ބރާހީމަށް ޤާނޫނީގޮތުން ޙިމާޔަތް ލި ެ
އި ް
ބރާހީމް އަދާކުރި މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ނުނެގުމަށް ކުންފުނީގެ މައްޗަށް އަމުރެއް ނެރުމުގެ ނަތީޖާއަކީ ކުންފުނީގެ މެއިން
ޚުނައިސް އި ް
ބރޫއަރައި މުދާ ކްލިއަރކުރުމުގެ ޚިދުމަތްތައް މަޑުޖެހި ،ކުންފުނީގެ ގުދަނު ސަރަޙައްދު އަދި ބަނދަރުގެ އެހެނިހެން
އެޕަރޭޝަނަށް ު
ބއްކަމަށާއި ،އަދި އެފަދައިން ކުންފުނީގެ ގުދަންތަކުން އަދި
ބ ެ
ބރުނުވެ ފުނިޖެހެން މެދުވެރިވާނެ ސަ ަ
ސަރަޙައްދުތަކުގައި މުދާ ޭ
ބޓުފަހަރުތަކުން އަދި ސަރަޙައްދުން
ބރުން މުދާ ހިފައިގެން އަންނަ ކޮންޓެއިނަރ ޯ
ބރުނުވެ ލަސްވެގެން ދިޔުމަކީ ޭ
ސަރަޙައްދުން މުދާ ޭ
ބން އެމުދާ ގެނައި ފަރާތްތަކަށް މާލީގޮތުން
ބ ު
ބއްކަމަށާއި ،އަދި އެކަމުގެ ސަ ަ
ބ ެ
ބލި ގިނަދުވަސް ވުމަށް މެދުވެރިވާނެ ސަ ަ
މުދާ ނު ޭ
ގެއްލުންތަކެއް

ބގެންދާނެކަމަށާއި،
ލި ި

އެހެންކަމުން

މައްސަލަ

ހުށަހެޅި

ޚުނައިސް

ބރާހީމް
އި ް

ޙިމާޔަތް

ކުރަން

ބނުންވާ
ޭ

ބޔާންކޮށްފައިވާއިރު،
ބޑުކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ަ
މަޞްލަޙަތަށްވުރެ ކުންފުނީގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކުރުން ޮ
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ބރާ އިޢާދަކޮށްދިނުމަށް މި މައްސަލައިގައި
ބރާހީމް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑުގައި އަދާކުރަމުންއައި ވަޒީފާ އަނ ު
ޚުނައިސް އި ް
ބއުނަލަށް
ބހޭ ޓްރައި ި
ބއް ނެތިކަމަށް ވަޒީފާއާ ެ
ބ ެ
ބރާހީމް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަ ަ
އެދިފައިވާތީއާއި ،ޚުނައިސް އި ް
ބރާހީމް ކުރިން
ބލަންވާނީ ޚުނައިސް އި ް
ބއުނަލުން އަމުރެއް ނެރުމުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ަ
ބހޭ ޓްރައި ި
ފެނިއްޖެހިނދެއްގައި ،ވަޒީފާއާ ެ
ބހޭ ޤާނޫނު) ގެ  29ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އިން
ބރު ( 2/2008ވަޒީފާއާ ެ
ބހެއްޓުމަށްކަން ޤާނޫނު ނަން ަ
ހުރި ވަޒީފާގައި އަލުން ެ
ބޑު
ބންޖެހޭ މައުޟޫޢީ ޙައްޤެއް އޮތުމުގެ އިޙްތިމާލު ފާޅުކަން ޮ
ބރާހީމަށް ޤާނޫނީގޮތުން ޙިމާޔަތް ލި ެ
އެނގެން އޮތުމުން ،ޚުނައިސް އި ް
ގޮތެއްގައި ޤާއިމުވެގެންވާތީއާއި،
ބރާ ރުޖޫޢަކުރުމަށް ހުރަސްއަޅާފަދަ
ބއް ނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވާ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއަށް އަނ ު
ބ ެ
އެފަދައިން އެކަށީގެންވާ ސަ ަ
ބއުނަލުން އަމުރުކުރަންޖެހޭނީ އެ މުވައްޒަފު ކުރިން އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާގައި އަލުން
ބހޭ ޓްރައި ި
ބއް ނެތް ނަމަ ވަޒީފާއާ ެ
ބ ެ
ސަ ަ
ބރަވެވޭތީއާއި ،ހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލަ ނިމިގެންދާ ގޮތަކުން އެފަދަ އަމުރެއް ކުރަންޖެހޭ ފަދަ ޙާލަތެއް
ބހެއްޓުމަށްކަމުގައި ު
ެ
ބރާހީމް ވަކިކުރެވުނު ވަޒީފާއަށް އެހެން މުވައްޒަފަކު ޢައްޔަންކުރެވިފައިވުމަކީ އެފަދަ އަމުރެއް
މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ،ޚުނައިސް އި ް
ބރާހީމްގެ ފަރާތުން އެދިފައިވާ ވަގުތީ އަމުރު ނެރުމަކާނުލައި އަޞްލު
ތަންފީޒުވުމަށް އޮތް ހުރަހަކަށް ވެގެން ދާނެތީ ،ޚުނައިސް އި ް
ބމުގެ ފުރުޞަޠު އޮތްކަމުގައި
ބރާހީމަށް އިޢާދަނުކުރެވޭނެ ގެއްލުމެއް ލި ު
މައުޟޫޢީ ދަޢުވާ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިނަމަ ޚުނައިސް އި ް
ބރާހީމަކީ އެފަރާތުން އެދިފައިވާ ފަދަ ވަގުތީ އަމުރަކަށް އެދުމުގެ ޞިފަތު އަދި ޙައިޘިއްޔަތު
ބރަވެވޭތީއާއި ،ޚުނައިސް އި ް
ު
ބގެންވާ ފަރާތެއްކަމުގައިވާތީއާއި،
ޤާނޫނީގޮތުން ލި ި
ދެންވުނު

އެސިސްޓަންޓް

ކްލިއަރަންސް

އޮފިސަރގެ

މަޤާމަށް

މައްސަލަ

ރައްދުވާ

މޯލްޑިވްސް

ޕޯޓްސް

ލިމިޓެޑުން

އިޢުލާނުކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،އަދާހަމައަށް އެ މަޤާމަށް އެހެން މުވައްޒަފަކު ޢައްޔަނުކޮށްފައިނުވާކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން
ބރާހީމް އަދާކުރަމުންދިޔަ މަޤާމަށް ދާއިމީ މުވައްޒަފަކު ޢައްޔަން
ބއުނަލުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާތީއާއި ،ޚުނައިސް އި ް
ބހޭ ޓްރައި ި
ވަޒީފާއާ ެ
ނުކުރުމަށް އަމުރުކުރެވުނުކަމުގައި ވީނަމަވެސް ،އެ މަޤާމަށް ވަގުތީ މުވައްޒަފަކު ޢައްޔަންކުރުމުގެ ފުރުޞަތު މައްސަލަ ރައްދުވާ
މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަށް އޮންނާނެތީއާއި ،އެގޮތުގެމަތިން މި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ދެފަރާތުގެ މަޞްލަޙަތަށް ވެސް
ބރަވެވޭތީ،
ރިޢާޔަތްކުރެވިގެންދާނެ ކަމުގައި ު
ބރު 123/VTR/2022
ބއުނަލުގެ ނަން ަ
ބހޭ ޓްރައި ި
ބޔާންކުރެވުނު އެންމެހައި ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،ވަޒީފާއާ ެ
އިސްވެ ަ
ބއުނަލުން ވަކި ގޮތެއް އަންގަންދެން ،ޚުނައިސް
ބހޭ ޓްރައި ި
މައްސަލައިގެ މައުޟޫޢުގައި ވަކިގޮތެއް ކަނޑައަޅަންދެން ނުވަތަ ވަޒީފާއާ ެ
ބހޭ
ބރާހީމް ،މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑުގައި އަދާކުރަމުންއައި މަޤާމަށް ދާއިމީ މުވައްޒަފަކު ޢައްޔަން ނުކުރުމަށާއި ،ވަޒީފާއާ ެ
އި ް
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ޞަފްޙާެ 4 :

ބރު ގެއްލިދާނެފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުމަށް
ބއުނަލުން ނިންމާ ނިންމުމެއް ތަންފީޒުކުރުމަށް ހުރަސްއެޅި ،އެ ނިންމުމުގެ ާ
ޓްރައި ި
މި މައްސަލަ ރައްދުވާ މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑުގެ މައްޗަށް އަންގައި އަމުރުކުރަމެވެ.
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