
1 4 ޞަފްޙާ   ެގ     
 

` 
 
 

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 

 VTR/VA/2022/30-200ނަންަބރު: 
 ވަގުތީ އަމުރަށް އެދުނު މައްސަލައިގައި ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމި ގޮތް 

 
 VTR/2022/144 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 (ހދ. ކުޅުދުއްފުށި /ރިސާނާ އިސްމާޢީލް، )ގުލްަޝން  އަމުރު ނެރުމަށް އެދުނު ފަރާތް: 

 (A248225)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝން  އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތް: 

 

 

( ގެ  A248225)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  ހދ. ކުޅުދުއްފުށި، ގުލްަޝން، ރިސާނާ އިސްމާޢީލް  

ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ    2022މޭ    23ރައްދުވާގޮތަށް  ށް  ފަރާތުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނަ

ނަންބަރު   ޓްރައިބިއުނަލުގެ  އިސްމާޢީލް،  ލައިގައިމައްސަ  VTR/2022/144ވަޒީފާއާބެހޭ  ދިރިއުޅެމުން  ރިސާނާ  މިހާރު   

އިން    2022މޭ    01ވަޒީފާއެއް ނުލިބި ހުންނަންޖެހޭ މުއްދަތުގައިވެސް ރިސާނާ އިސްމާޢީލް    ށާއި،އަންނަނީ މާލޭގައި ކަމަ

ފެށިގެން ކޮންމެ މަހަކު ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ފައިސާ ދައްކަން ޖެހުމަކީ މާލީ ބުރައެއް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ދެން  

މެ އަވަހަކަށް އިންދިރާ ގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުން ނުވަތަ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުން ނަރުހުންގެ ވަޒީފާގެ ފުރުަޞތު އެން

ހުޅުވުމުން، ސިވިލް ސަރވިސްގެ ދަށުން ވަޒީފާ ހަމަޖެހިއްޖެނަމަ ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގައި  

 ކަމަށާއި، އަދި އެދެވިގެންވާ ވަޒީފާ ނުލިބި ހުންނަންޖެހޭ މުއްދަތުގައި ރިސާނާ އިސްމާޢީލްގެ  އެއްވެސް ބުރަކަމެއް ނުވާނެ
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ފަރާތުން ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ދައްކަމުން އަންނަ ފައިސާގެ ޖުމުލަ ޢަދަދު ދެއްކުން ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑާލަ  

)ދޭއް(   02ރާ ދައްކަން ފެށުމުގައި އެއްވެސް އިޢުތިރާޒެއް ނެތް ކަމަށާއި،  ދެއްވައިފިނަމަ ވަޒީފާ ލިބުމުން އެ ފައިސާ އަނބު

ނުދެވޭނެފަދަ  ވަޒީފާއަކަށް  އެހެން  ނުނެރި  ވަޒީފާއަށް  ނުދީ،  ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި  މުއްދަތަށް  ދުވަހުގެ  އަހަރު 

ރ. )އެއްލައްކަ ރުފިޔާ( އަށްވުރެ ވެސް މަތީ ޢަދަދެއްގެ -/1,00000އެއްބަސްވުމެއްގައި ބެހެއްޓުމަށްފަހު، ކުއްލި ގޮތަކަށް  

ވެގެންވާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ބަޔާންކޮށް، ރިސާނާ އިސްމާޢީލްއަށް ފައިސާ ދެއްކުން އެއީ މެދު ފަންތީގެ ރައްޔިތަކަށް ކުޅަދާނަ

 ނަރުހެއްގެ ވަޒީފާ އިންދިރާ  ވިލް ސަރވިސްގެ ދަށުން ބެޗްލަރސް އޮފް ނަރސިންގ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ނަރުހަކަށް އެކަށޭނަސި

ވަޒީފާ   ނަރުހުންގެ  ހުޅުވިގެންދާ  އަވަހަށް  އެންމެ  ހޮސްޕިޓަލުން  ދަރުމަވަންތަ  ނުވަތަ  ހޮސްޕިޓަލުން  މެމޯރިއަލް  ގާނދީ 

ފުށީ ، އެ ވަޒީފާއަށް ރުޖޫޢަވުމާ ހަމައަށް ފާއިތުވާ މުއްދަތުގައި ރިސާނާ އިސްމާޢީލްގެ ފަރާތުން ކުޅުދުއް ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވައި

ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ދައްކަމުން އަންނަ ފައިސާގެ ޢަދަދު ވަގުތީގޮތުން ދެއްކުން މެދުކަނޑާލުމަށާއި، އަދި އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  

ވަޒީފާއަށް ރުޖޫޢަވުމަށްފަހު ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ރިސާނާ އިސްމާޢީލް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ޢަދަދު ދައްކަން  

އަމުރުކޮށްދިނުމަށް  ފެއްޓުމަ މޭރުމުންއެދި  ށް  އެދިފައިވާ  ފަރާތުން  އިސްމާޢީލްގެ  ނެރެދިނު  ރިސާނާ  އަމުރެއް  މާމެދު  ވަގުތީ 

 ަޝރުޢީ އަދި ާޤނޫނީގޮތުން ނަޒަރުކުރާއިރު،

ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދިނުމުގައި ަޝރުޢީ އަދި ާޤނޫނީގޮތުން ބަލަންޖެހޭ ަޝރުތުތަކުގެ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ  

 އެނގޭކަމާއި، އެ ަޝރުތުތަކަކީ:  ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަން  )ތިނެއް( ަޝރުތެއް  3ަޤިޟއްޔާގައި    SC-A/21/2012ނަންބަރ  

ފަރާތަށް .1 އެދޭ  މަރުކަޒެއް  ،  ވަގުތީ އަމުރަށް  ާޤނޫނީ  ނުވަތަ  ޙައްެޤއް  ލިބެންޖެހޭ މައުޟޫޢީ  ޙިމާޔަތް  ާޤނޫނީގޮތުން 

 އަދި  ؛އޮތުމުގެ އިޙްތިމާލު ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ާޤއިމުވެގެންވުން

ނުރައްކަލެއް    ވަގުތީ އަމުރު ނެރުމަކާ ނުލައި އަޞްލު މައުޫޟޢީ ދަޢުވާ ލަސްވެގެން ހިނގައްޖެނަމަ ކުރިމަތިވެދާނެ .2

 އަދި  ؛އޮތުން

ވަގުތީ އަމުރަށް އެދޭ ފަރާތަކީ އެފަދަ އަމުރަކަށް އެދުމުގެ ިޞފަތު ނުވަތަ ހައިސިއްޔަތު ާޤނޫނީގޮތުން ލިބިގެންވާ   .3

 މާއި، ފަރާތެއްކަމުގައި ވުންކަން އެނގޭކަ
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ނަންބަރު    އަދި، ހައިކޯޓުގެ  ނަންބަ  HC-A/71/2015ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކޯޓުގެ  އެ   HC-A/11/2016ރު  ަޤިޟއްޔާއާއި 

ަޤިޟއްޔާގައި ާޤއިމުކުރެވިފައިވާ ާޤނޫނީ ހަމަތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމުން، ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދެވެން ނެތްކަމަށް ކަނޑައެޅުމުގެ 

ސަބަބުން ވަގުތީ އަމުރަށް އެދުނު ފަރާތަށް ލިބިދާނޭ ގެއްލުމާއި ގެއްލިދާނޭ މަްޞލަޙަތަށާއި، ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދިނުމުގެ  

ބަބުން ވަގުތީ އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތަށް ލިބިދާނޭ ގެއްލުމާއި ގެއްލިދާނޭ މަްޞލަޙަތަށް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭކަން އެނގެން  ސަ

 އޮންނަހިނދު، 

 2022މޭ    01  ފަރާތް  ގައި ކަމަށްވުމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅިމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މިހާރު ދިރިއުޅެމުން އަންނަނީ މާލޭ 

ކަމު ބުރައެއް  މާލީ  ޖެހުމަކީ  ދައްކަން  ފައިސާ  ހޮސްޕިޓަލަށް  ރީޖަނަލް  ކުޅުދުއްފުށީ  މަހަކު  ކޮންމެ  ފެށިގެން  ގައި އިން 

ޢީގޮތުން ބަލައި ގޮތެއް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   މައުޟޫ ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް، މި މައްސަލަ

ކަންކަމު ތެރޭގައި  އެދިފައިވާ  ކޮންޓްވެސް  ގެ  ހޮސްޕިޓަލުގައި  މެމޯރިއަލް  ގާނދީ  ދަށުން  އިންދިރާ  އެމްޕްލޮއިމަންޓްގެ  ރެކްޓް 

ސިވިލް ވަޒީފާ  އަދާކުރަމުންދާ  މިހާރު  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ވަޒީފާއަކަށް   މައްސަލަ  ދާއިމީ  ދަށުން  ކޮމިަޝނުގެ  ސަރވިސް 

އެދިފައިވާއިރު،   ބަބަދަލުކޮށްދިނުމަށް  އަމުރެއް މައުޟޫޢީގޮތުން  ވަގުތީ  މައްޗަށް  ކަމެއްގެ  ކަނޑައެޅިގެންދާނެ  ގޮތެއް  ލައި 

ބުރަނުވެވޭތީއާއި،   ހުންނަނެރެވިދާނެކަމަށް  މާލޭގައި  ވެސް  މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލަކީ  ހޮސްޕިޓަލެއްކަމުގައި   އިންދިރާ ގާނދީ 

މައްސަލަ ކަމުގައިވިޔަސް  ވި  ދާއިމީ  ވަޒީފާ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަންނާނީ   ވުމުން،  ދިރިއުޅެމުން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި 

  މާލޭގައި ކަމަށްވުމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެކަމަށް ނުބެލެވޭތީއާއި،

ލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް އެދިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، މައްސަމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  

އެފަދަ އަމުރަކަށް  ތަކީ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާއަދި  ހިމާޔަތްކޮށްދޭންޖެހޭ މައުޫޟޢީ ޙައްެޤއް ނުވަތަ ާޤނޫނީ މަރުކަޒެއް އޮތްކަމަށް  

  ނުލައި   ނެރުމަކާ  އަމުރު  ވަގުތީބުރަނުވެވޭތީއާއި،  ށް  އެދުމުގެ ިޞފަތު ނުވަތަ ހައިސިއްޔަތު ާޤނޫނީގޮތުން ލިބިގެންވާ ފަރާތެއްކަމަ

އިޢާދަނުކުރެވޭނެ ގެއްލުމެއް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާށް ކުރިމަތިވެދާނެ  ހިނގައްޖެނަމަ ލަސްވެގެން ދަޢުވާ މައުޫޟޢީ  އަޞްލު

 ،އޮތްކަމަށް ބުރަނުވެވޭތީ ނުވަތަ ނުރައްކަލެއް



4 4 ޞަފްޙާ   ެގ     
 

ފައިވާފަދަ ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދޭނެ ޙާލަތެއް މި މައްސަލައިގައި އޮތްކަމަށް  ފަރާތުން ނެރެދިނުމަށް އެދި  ރިސާނާ އިސްމާޢީލްގެ

ނެތަތީ، އިސްމާޢީލްގެ    ބުރަވެވެން  ވަޒީފާއާބެހޭ  ރިސާނާ  ރިޢާޔަތްކޮށް  މައްޗަށް  ސަބަބުތަކުގެ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން 

ފަރާތުން އެދިފައިވާ ފަދަ ވަގުތީ އަމުރެއް  ރިސާނާ އިސްމާޢީލްގެ  މައްސަލައިގައި    VTR/2022/144ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނަންބަރު  

   ނެރެދެވޭނެ ތަނެއް ނެތްކަމުގައި ކަނޑައަޅައިފީމެވެ.  
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   އިބްރާހީމް   މަރްޔަމް ޝަމްޢާ     

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ މެންބަރު  

 


