`

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ބރު200-VTR/VA/2022/26 :
ނަން ަ

ވަގުތީ އަމުރަށް އެދުނު މައްސަލައިގައި ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމި ގޮތް
މައްސަލަ ނަންބަރު:

114/VTR/2022

އަމުރު ނެރުމަށް އެދުނު ފަރާތް:

ބލިފަރު ،މާލެ(
ނިހާދު އަޙްމަދު )މއޮ .
ބރު(A309651 :
)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަން ަ

އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތް:

ސޭވް ދަ ޑްރީމް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ބރު(C-0426/2018 :
)ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަން ަ

ނިހާދު މުޙައްމަދުގެ ފަރާތުން ސޭވް ދަ ޑްރީމް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  08މޭ  2022ގައި ހުށަހަޅާފައިވާ،
ބއުނަލުން މައްސަލަ ނިންމާ،
ބހޭ ޓްރައި ި
ބރު  114/VTR/2022މައްސަލާގައި ،ވަޒީފާއާ ެ
ބއުނަލުގެ ނަން ަ
ބހޭ ޓްރައި ި
ވަޒީފާއާ ެ
މައްސަލައިގެ ނިންމުން ތަންފީޒުކުރުމުގެ ކުރިން މައްސަލަ ރައްދުވާ ކުންފުނި އުވައި ނުލުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަށާއި
ބހޭ ފަރާތްތަކަށް އަންގައި އަމުރެއް ނެރެ ނުދީފިނަމަ ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ) 16ސޯޅަ( މަހުގެ މުސާރަ
ދަޢުލަތުގެ ކަމާ ެ
ބލާއިރު މައްސަލަ ރައްދުވާ ކުންފުނި ވުޖޫދުގައި ނެތުމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޙައްޤުތައް
ނުލިބި ،މައްސަލަ ތަންފީޒުކުރުމަށް ަ
ބން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އިޢާދަނުކުރެވޭ ގެއްލުމަކަށް އެކަން ވެގެންދާނެތީ ،މި
ބ ު
ބންދުވެ ،އެކަމުގެ ސަ ަ
ބންއޮތްމަގު ަ
ލި ެ
ބއުނަލުން ނިންމާ ،މައްސަލައިގެ ނިންމުން ތަންފީޒުކުރުމާއި ހަމައަށް މައްސަލަ ރައްދުވާ ސޭވް ދަ
ބހޭ ޓްރައި ި
މައްސަލަ ވަޒީފާއާ ެ
ބހޭ އިދާރާތަކަށް އަންގާ
ބއްވުމަށް ،މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށާއި ދަޢުލަތުގެ ކަމާ ެ
ޑްރީމް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އުވާނުލާ ޭ
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އަމުރުކޮށް ،ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާ އެދުމަށް ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީގޮތުން
ނަޒަރުކުރާއިރު،
ބހޭ
ބދާރީ ވުމަށް  01ޖޫން  2022ގެ ނިޔަލަށް ވަޒީފައާ ެ
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރަތުން ނެރެދިނުމަށް އެދިފައިވާ ވަގުތީ އަމުރަށް ޖަވާ ު
ބރު  200-M3/PRIV/2022/126ސިޓީން މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަށް ފުރުޞަތު ދެވުނުކަމާއި ،މައްސަލަ
ބއުނަލް ނަން ަ
ޓްރައި ި
ބޑުގެ
ބއުނަލަށް ފޮނުވާފައިވާ އީމޭލުގައި ،ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯ
ބހޭ ޓްރައި ި
ރައްދުވާ ފަރާތުން  20ޖޫން  2022ގައި ވަޒީފާއާ ެ
ބއްދަލުވުމެއް
ަ

ބއްވުމަށް
ޭ

ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކެއްގެ

ބން
ބ ު
ސަ ަ

މި

މައްސަލައިގައި

ކުންފުނި ތަމްސީލުކުރާނެ ފަރާތެއް

ބ
ބޔާންކޮށް އިތުރު މުއްދަތަކަށް އެދުނުކަމާއި ،މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން ޖަވާ ު
ޢައްޔަނުކުރެވޭނެގޮތް ވެފައިނުވާކަމަށް ަ
ބއްވުނުކަމާއި ،ނަމަވެސް މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން އެ އަޑުއެހުމަށް
ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ 27 ،ޖޫން  2022ގައި އަޑުއެހުމެއް ޭ
ހާޒިރުވެފައިނުވާތީއާއި ،އަދި  29ޖޫން  2022ގައި އިތުރު އަޑުއެހުމެއް ތާވަލުކުރެވުނުކަމާއި ،ނަމަވެސް މައްސަލަ ރައްދުވާ
ބއުނަލުގެ ގަވާއިދުގެ  16ވަނަ މާއްދަގެ )ނ( އަށް
ބހޭ ޓްރައި ި
ފަރާތުން އެ އަޑުއެހުމަށް ވެސް ހާޒިރުވެފައިނުވާތީ ،ވަޒީފާއާ ެ
ބދަރީވުމަށް އިތުރު ފުރުޞަތެއް ނުދިނުމަށް ނިންމުނުކަމާއި،
ރިޢާޔަތްކޮށް ،މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ވަގުތީ އަމުރަށް ޖަވަ ު
ބލަންޖެހޭ ޝަރުޠުތަކުގެ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ
ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދިނުމުގައި ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީގޮތުން ަ
ބޔާންކުރައްވާފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި ،އެ ޝަރުޠުތަކަކީ:
ބރު  2012/SC-A/21ޤަޟިއްޔާގައި ) 3ތިނެއް( ޝަރުޠު ަ
ނަން ަ
ބންޖެހޭ މައުޟޫޢީ ޙައްޤެއް ނުވަތަ ޤާނޫނީ މަރުކަޒެއް އޮތުމުގެ
 .1ވަގުތީ އަމުރަށް އެދޭ ފަރާތަށް ،ޤާނޫނީގޮތުން ޙިމާޔަތް ލި ެ
ބޑު ގޮތެއްގައި ޤާއިމުވެގެންވުން؛
އިޙްތިމާލު ފާޅުކަން ޮ
 .2ވަގުތީ އަމުރު ނެރުމަކާނުލައި އަޞްލު މައުޟޫޢީ ދަޢުވާ ލަސްވެގެން ހިނގައްޖެނަމަ ކުރިމަތިވެދާނޭ ނުރައްކަލެއް އޮތުން؛
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/71ޤަޟިއްޔާ އަދި ނަން ަ
އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަން ަ
ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ޤާނޫނީ ހަމަތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމުން ،މައްސަލަ ރައްދުވި ކުންފުނި އުވާލުމުގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރިއަށް
ބދާނޭ ގެއްލުމާއި
ބން ވަގުތީ އަމުރަށް އެދުނު ފަރާތަށް ލި ި
ބ ު
ނުދާކަމަށް ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދެވެން ނެތްކަމަށް ކަނޑައެޅުމުގެ ސަ ަ
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ބދާނޭ ގެއްލުމާއި ގެއްލިދާނޭ
ބން ވަގުތީ އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތަށް ލި ި
ބ ު
ގެއްލިދާނޭ މަޞްލަޙަތަށާއި ،ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދިނުމުގެ ސަ ަ
މަޞްލަޙަތަށް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭކަން އެނގެން އޮންނަހިނދު،
ބހޭ ޤާނޫނުގެ  75ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ،އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކުންފުންޏެއް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާ ެ
އުވާލެވޭނީ ،ކުންފުންޏެއް އުވާލުމަށް އެ ކުންފުންޏަކުން ކަނޑައެޅުމުން ނުވަތަ ކުންފުންޏެއް އުވާލުމަށް ކޯޓުން އަމުރު ކުރުމުން
ބޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި ،އެ މާއްދާގެ )ށ(
ނުވަތަ ކުންފުންޏެއް އުވާލުމަށް ރަޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒް ކަނޑައެޅުމުން ކަމުގައި ަ
ބޔާންކުރެވުނު  75ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކުންފުންޏެއް އުވާލުމަށް ރަޖިސްޓްރާރ އޮފް
ބރުގައި އިސްވެ ާ
ގެ ) (2ވަނަ ނަން ަ
ކޮމްޕެނީޒް ކަނޑައަޅައިފިނަމަ ،އެކަން ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރަންވާނެކަމާއި ،އެ ގޮތުން ކުރާ އިޢުލާނުގައި އެ ކުންފުންޏެއްގެ މައްޗަށް
ބޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން
އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާ ދަޢުވާއެއް އޮތްކަމަށް އެ އިޢުލާނުގައި ަ
ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ ،އެ ކުންފުންޏެއް އުވާލުމުގެ މައްސަލަ ރަޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒް ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެކަމަށް
ބޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،
ަ
އެ ޤާނޫނުގެ  76ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ،ކުންފުންޏެއް އުވާލުމަށް އެ ކުންފުނިން ކަނޑައަޅާ ޙާލަތުގައި ،އެ މާއްދާގެ )ށ(
ބޔަކު އެކުންފުންޏެއް އުވާލުމުގެ މަސައްކަތާ
ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކުންފުންޏެއް އުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޙަވާލުވާމީހަކު ،ނުވަތަ ަ
ބޔަކު ޙަވާލުވެއްޖެކަން އެމަސައްކަތާ ޙަވާލުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ) 7ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރެޖިސްޓްރާރ
އެމީހަކު ނުވަތަ އެ ަ
ބޔަކު އެކަން އާންމުކޮށް އިޢުލާނު ކުރުމަށްފަހު ،އެ ޤާނޫނާއި އެ ޤާނޫނުގެ
އޮފް ކޮމްޕެނީޒަށް އަންގައި ،އަދި އެމީހަކު ނުވަތަ އެ ަ
ބޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،
ބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެކުންފުންޏެއް އުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަންވާނެކަމަށް ަ
ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ަ
ބޔަކު ޢައްޔަނުކުރާތާ ) 7ހަތެއް(
އެ ޤާނޫނުގެ  82ވަނަ މާއްދާގައި ކުންފުނި އުވާލުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ކޯޓުން މީހަކު ނުވަތަ ަ
ބހޭ މަޢުލޫމާތާއެކު އެކަން ،ކޯޓުން ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒަށް އަންގަންވާނެކަމަށް
ބޔަކާ ެ
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެމީހަކާ ނުވަތަ އެ ަ
ބޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،
ަ
އެ ޤާނޫނުގެ  85ވަނަ މާއްދާގައި ،ކުންފުންޏެއް އުވާލުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް އެ ޤާނޫނުގެ  76ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާއި 81
ބޔަކު ކުންފުނީގެ މައްޗަށް
ބޔަކު ޢައްޔަނު ކުރުމުން ،އެމީހާ ނުވަތަ އެ ަ
ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މީހަކު ނުވަތަ ަ
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އެކިފަރާތް ފަރާތުންކުރާ ދަޢުވާގައާއި ކުންފުނީގެ ފަރާތުން އެކިފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް ކުރާ ދަޢުވާގައި ،ކުންފުނި ތަމްސީލު ކުރުން
ބޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭހިނދު،
ނުވަތަ އެކަންކަމަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަނުކުރަންވާނެކަމަށް ަ
ބރު  26) 101-BR/200/2022/4ޖޫން  (2022ސިޓީން ،މައްސަލަ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ނަން ަ
ރައްދުވާ ސޭވް ދަ ޑްރީމް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އުވާލުމުގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރަމުންދާކަން މިނިސްޓްރީގެ
ބޔާންކޮށްފައިވާތީ ،މި ހިނދަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާފަދަ އަމުރެއް ނެރޭނެ ތަނެއް
ރިކޯޑުތަކުން އެނގެންނެތްކަމަށް ަ
ނެތްކަމުގައި ކަނޑައަޅަމެވެ.
 08ޛުލްޙިއްޖާ 1443
 07ޖުލައި 2022
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