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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
 VTR/IJ/2022/33-200ނަންބަރު: 

 
 

 އިޖުރާއީގޮތުން ނިންމި ގޮތް 
 

 
 VTR/2021/125 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 އަސްރުމާގެ، ގއ. ގެމަނަފުށި() މުޙައްމަދު ޣައްސާނު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A307082)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް: 

 (C-358/2000)ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭަޝން ނަންބަރު: 

 
 ،އިގައިށަހަޅާފައިވާ މި މައްސަލަހު އަށް ރައްދުވާގޮތަށް  ލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް  ސަޕްލައިސް  ފިއުލްމުޙައްމަދު ޣައްސާނު  

އަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ޢަބްދުއްަޞމަދު  ޢަބްދުއްރަީޝދުމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަފަހީ ހެކިވެރިޔާ  

ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އެ ފަރާތަކީ މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ    ގެއެއް މައްސަލައެއްގައި ކުންފުނީ

 ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ަބއިވެރިއަކަށް ވުމާއެކު، އެކަކު އެނެކަކުގެ ހިމާޔަތުގައި ހެކިަބސް ދިނުމުގެ އިހްތިމާލު ފާޅުކަން ޮބޑުގޮތެއްގައި 

ހެކިވެރިޔާ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ، ކުންފުންޏާމެދު އަދާވާތްތެރިކަން އޮތުމުގެ އިހްތިމާލުވެސް    ފެންނަން އެަބއޮތް ކަމަށާއި، އަދި 

މެންަބރަކު  އެއް  އެކުއެކީގައި  މައްސަލައަކީ  ހެކިވެރިޔާގެ  ފަރާތާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެަބއޮތްކަމަށާއި،  ޮބޑުގޮތެއްގައި  ފާޅުކަން 

ވަނަ   68، އެ ހެކިވެރިޔާގެ ހެކިަބސް ނެގުމަކީ ވަޒީފާއަެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލުގެ ގަވާއިދުގެ  ަބލަމުންގެންދާ ދެ މައްސަލައަށްވާއިރު

 އަދާކުރާ ފަރާތުގެމާއްދާގައި ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލުން މައްސަލަތައް ނިންމުމުގައި އިންސާފުވެރިކަމާއެކު، ވަޒީފާދޭފަރާތާއި ވަޒީފާ  
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އްކާތެރިކޮށްދެވޭނެ ގޮތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެކަމަށް ަބޔާންކޮށްފައި އޮތްއޮތުމާއި ޚިލާފަށް  މަސްލަހަތާއި، ދެ ފަރާތުގެ ހައްޤުތައް ރަ

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މަސްލަހަތަށް އުނިކަން ލިިބގެންދާނެކަމެއްކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މި މައްސަލައިގައި ހުށަހަޅާފައިވާ 

ރާކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކިވެރިޔާގެ ހެކިަބހަކީ މި  ހެކިވެރިޔާގެ ހެކިަބސް ނެގުމަށް އިއުތިރާޟުކު

މައްސަލައިގައި ނެގިދާނެ ހެކިަބހެއް ނޫންކަމުގައި ނިންމައިދިނުމަށާއި، އެ ހެކިވެރިޔާގެ ހެކިަބސް ނެގުމަކާ ނުލައި މި މައްސަލަ  

އިޢުތިރާޟުގައި  އިޖުރާއީ  ހުށަހެޅި  ގެ ފަރާތުން  ލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް  ޑިވްސްމޯލް  ސަޕްލައިސް  ފިއުލްކުރިއަށް ގެންގޮސްދެއްވުން އެދި،  

 ނަޒަރުކުރާއިރު، ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް

ނިންމުމުގެ  ، ޔާއެއް ކަނޑައެޅިގެން ނުދާމެދުގައި ނި   ކާ އެކަމަ   މައްސަލައިގެ ނިންމުމުގައި ކަމުގައި ބެލެވޭނީ    ކުތާއެއްއިޖުރާއީ ނު

ނިންމުމެއް ކުރިން   އެ  ފުރިހަމަނުވުމުން  އެކަމެއް  ަބޔާންވެފައިވާ،  ޤާނޫނުގައި  ނުވަތަ  ޝަރުޢީގޮތުން  ފުރިހަމަކުރުމަށް  އެކަމެއް 

 ، ން އެނގެންއޮނައިރުކުތާއެއްކަބާޠިލްވެ ނުވަތަ ފާސިދުވެގެންދާނެ ކަމަކާ މެދުގައި މައްސަލަަބލާ މަޖިލީހުގައި ފާހަގަކޮށް ނަގާ ނު

ޝަފަހީ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅައި ސާިބތުކޮށްދިނުމަށް އެދޭކަމަށް  ޢަްބދުއްޞަމަދު  ޢަްބދުއްރަޝީދުރާތުން  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަ

ަބލަންޖެހޭ   ޓްރައިިބއުނަލުން  ވާޞިލުވުމަށްޓަކައި  ނިންމުމަކަށް  ޢަދުލުވެރި  މައްސަލައިގެ  މި  ކަންތައްތަތަކީ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ 

 ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުގެ ހެކިަބސް ކަންތައްތަކެއްކަމަށް ުބރަވެވޭތީއާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޝަފަހީ

ހެކިަބހަކީ   ފަރާތުގެ  އެ  ވީނަމަވެސް،  ދެވިދާނެ  ނެގުނުކަމުގައި  ުބރަދަނެއް  ވާޞިލުވުމަށްޓަކައި  ނިންމުމަށް  މައްސަލައިގެ  މި 

އެޅި، މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގައި ކަނޑައެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް  ނުވާނަމަ މި މައްސަލަ ނިމިގެންދާއިރު    ހެކިަބހެއްކަމުގައި

ފާހަގަކުރެވިގެންދާނެތީ ކަން،  އެކަން  ހުށަހެޅި  ށް،ރިޢާޔަތްކޮ  ތައްތަކަށްއިސްވެަބޔާންކުރެވުނު  ހުށަހަޅާފައިވާ    މައްސަލަ  ފަރާތުން 

 ޑައަޅައިފީމެވެ.ވެރިޔާގެ ހެކިަބސް ނުނެގުމަށް ނިންމާނެތަނެއް ނެތްކަމުގައި ކަނއިސްވެަބޔާންކުރެވުނު ޝަފަހީ ހެއްކި

 1443 ޛުލްޙިއްޖާ 22
 2022 ޖުލައި 21

 
 

 މަރިޔަމް ޝަމްޢާ އިބްރާހީމް  
 ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލްގެ މެންަބރު


