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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 
 VTR/VA/2022/37-200ނަންަބރު: 

 
 ވަގުތީ އަމުރަށް އެދުނު މައްސަލައިގައި ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމި ގޮތް 

 
 VTR/2022/212 މައްސަލަ ނަންަބރު:

 (ވީނަސްވިލާ / ތ. ދިޔަމިގިލި) އިސްމާޢީލްޢާމިރާ  އަމުރު ނެރުމަށް އެދުނު ފަރާތް:

 (A096202)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންަބރު: 

 މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް  އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތް: 

 (C-846/2008)ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންަބރު: 

 
( ގެ ފަރާތުން A096202)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންަބރު:  ޢާމިރާ އިސްމާޢީލް )ވީނަސްވިލާ / ތ. ދިޔަމިގިލި(  

 2022އޮކްޓޫަބރު    06ރައްދުވާގޮތަށް  އަށް  (  C-846/2008)ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންަބރު:    މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް

ނަންަބރު   ޓްރައިިބއުނަލުގެ  ވަޒީފާއާެބހޭ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ޓްރައިިބއުނަލަށް  ވަޒީފާއާެބހޭ   މައްސަލާގައި،   VTR/2022/212ގައި 

، އެފަރާތުގެ ވަޒީފާ އަނުބރާ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށްކަމަށް ސާިބތުވާ ޙާލަތެއްގައި

ކުރިން  ލިިބދޭންޖެހިދާނެ އޭގެ  އަދި  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ކަމަށްޓަކައި،  ލިމިޓެޑުގައި  ޕޯޓްސް  މޯލްޑިވްސް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

އެހެން ފަރާތެއް ޢައްޔަންކުރެވިއްޖެނަމަ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއަށް އިއާދަކުރުމުގައި    އޮޕަރޭޝަންސް އެގްޒެކެޓިވްގެ މަޤާމަށް

އެހެން ފަރާތެއް ނުނެގުމަށާއި، އަދި އެ ވަޒީފާއަށް އެހެން    ކަމުގެ އިޙްތިމާލު އޮތުމާއެކު، ުބނެވުނު ވަޒީފާއަށްހުރަހެއް ކުރިމަތިވެދާނެ

މޯލްޑި ރައްދުވި  މައްސަލަ  މަޑުޖައްސާލުމަށް  އެކަން  ކުރެވެމުންދާނަމަ،  މަސައްކަތް  ނެގުމުގެ  ލިމިޓެޑުގެ  ފަރާތެއް  ޕޯޓްސް  ވްސް 
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ވަގުތީ އަމުރެއް  ފަރާތުގެ މައްޗަށް    މައްސަލަ ރައްދުވިފަރާތުން އެދިފައިވާ މޭރުމުން    މާޢީލްގެއަމުރުކޮށް، ޢާމިރާ އިސްމައްޗަށް  

 ނެރެދިނުމާމެދު ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީގޮތުން ނަޒަރުކުރާއިރު، 

ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދިނުމުގައި ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީގޮތުން ަބލަންޖެހޭ ޝަރުޠުތަކުގެ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ  

 ވާކަން އެނގޭކަމާއި، އެ ޝަރުޠުތަކަކީ:އް ކަނޑައަޅުއްވާފައި)ތިނެއް( ޝަރުޠެ  3ޤަޟިއްޔާގައި  SC-A/21/2012ނަންަބރު 

ށް، ޤާނޫނީގޮތުން ޙިމާޔަތް ލިބެންޖެހޭ މައުޟޫޢީ ޙައްޤެއް ނުވަތަ ޤާނޫނީ މަރުކަޒެއް އޮތުމުގެ  ވަގުތީ އަމުރަށް އެދޭ ފަރާތަ .1

 ؛އިޙްތިމާލު ފާޅުކަން ޮބޑު ގޮތެއްގައި ޤާއިމުވެގެންވުން

 ؛ވަގުތީ އަމުރު ނެރުމަކާނުލައި އަޞްލު މައުޟޫޢީ ދަޢުވާ ލަސްވެގެން ހިނގައްޖެނަމަ ކުރިމަތިވެދާނޭ ނުރައްކަލެއް އޮތުން .2

ނުވަތަ   .3 ޞިފަތު  އެދުމުގެ  އަމުރަކަށް  އެފަދަ  ފަރާތަކީ  އެދޭ  އަމުރަށް  ލިިބގެންވާ  ޙައިޘިވަގުތީ  ޤާނޫނީގޮތުން  އްޔަތު 

 ގެން އޮންނަކަމާއި، އެނފަރާތެއްކަމުގައިވުންކަން 

ނަންަބރު   ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ހަމަތަކަށް  ޤާއިމުކޮށްފައިވާ    ކަނޑައަޅައި  ޤަޟިއްޔާގައި  HC-A/71/2015އަދި  ޤާނޫނީ 

ލިބިދާނޭ   ފަރާތަށް  އެދުނު  އަމުރަށް  ވަގުތީ  ސަަބުބން  ކަނޑައެޅުމުގެ  ނެތްކަމަށް  ނެރެދެވެން  އަމުރެއް  ވަގުތީ  ރިޢާޔަތްކުރުމުން، 

ރާތަށް ލިިބދާނޭ ގެއްލުމާއި ގެއްލުމާއި ގެއްލިދާނޭ މަޞްލަޙަތަށާއި، ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދިނުމުގެ ސަަބުބން ވަގުތީ އަމުރު ރައްދުވާ ފަ

 އޮންނައިރު، ށް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭކަން އެނގެން ގެއްލިދާނޭ މަޞްލަޙަތަ

ގައި ޓްރައިިބއުނަލުގައި ޭބއްވުނު އަޑުއެހުމުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި    2022އޮކްޓޫަބރު    31މި މައްސަލައިގެ ވަގުތީ އަމުރާ ގުޅިގެން  

ހެން ފަރާތެއް ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ަބޔާންކޮށްފައިވާތީ، އެކަމާ  ފަރާތް އަދާކުރަމުން ދިޔަ މަޤާމަށް އެ

ގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން   2022ނޮވެންަބރު    07ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް އެންގުމުން،  

އީމެއިލްގައި ފޮނުވާފައިވާ  ފަރާތެއް   ޓްރައިިބއުނަލަށް  އެހެން  މަޤާމަށް  އައި  އަދާކުރަމުން  ވަޒީފާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

އެހެން ހަމަޖައްސާފައިނުވާކަމަށާއި،   އަދާކުރުމަށް  މަޞްއޫލިއްޔަތުތައް  މަޤާމުގެ  އައި  އަދާކުރަމުން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

މިހާރު   އަދާކުރަމުން    ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށާއި،މުވައްޒަފަކު  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ގިނަ   ދިޔަމައްސަލަ  ފެންވަރުގެ  އެއް  މަޤާމާއި 

ލިމިޓެޑުގައި  މުވައްޒަފުން ޕޯޓްސް  އިޢުލާންކޮށްފައިނުވާ   މޯލްޑިވްސް  ހޯދުމަށް  މުވައްޒަފަކު  އިތުރު  ސަަބުބން  ކަމަށާއި،  ނެތިުބމުގެ 

އް އަދާކުރުމަށް އެހެން ފަރާތެއް ހަމަޖެއްސުމަކީ އެ މަޤާމަށް އެހެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  އަދާކުރަމުން އައި މަޞްއޫލިއްޔަތުތަ
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ަބޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭ    މުވައްޒަފަކު ނެގުންކަމަށް ދެކޭކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން 

ގައި އެ މުވައްޒަފަކު އަދާކުރަމުން ދިޔަ މަޤާމުގެ މަޞްއޫލިއްޔަތުތައް ޙާލަތުގައި ނުވަތަ އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަޒީފާއިން ވަކިވާ ޙާލަތު

  އަދާކުރުމަށް އެ މަޤާމާއި އެއް ފެންވަރުގެ މަޤާމެއްގައި ހުރި އެހެން މުވައްޒަފަކާ ހަވާލުކުރުމަކީ، އެ މަޤާމަށް އެހެން މުވައްޒަފަކު

ފަރާތުގެ މުވައްޒަފުންގެ އޮނިގަނޑު އިޞްލާޙުކޮށް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި މައްސަލަ ރައްދުވި  ޢައްޔަންކުރުންކަމަށް ޤަބޫލުނުކުރެވޭތީ އާއި،  

މަޤާމަށް އެހެން    އުވާލާފައިވާކަން އެނގެން ނެތަތީ އާއި، ޢާމިރާ އިސްމާޢީލް އަދާކުރަމުން އައި  އައި މަޤާމުފަރާތުން އަދާކުރަމުން  

 ކަމަށް ުބރަވެވޭތީ އާއި، މުވައްޒަފަކު ހަމަޖައްސާފައިނުވާ

ހު އެގްޒެކެޓިވްމައްސަލަ  އޮޕަރޭޝަންސް  އަދާކުރަމުންއައި  ލިމިޓެޑުގައި  ޕޯޓްސް  މޯލްޑިވްސް  ފަރާތް  އަނުބރާ ގެ  ށަހެޅި  މަޤާމަށް 

އެކަށީގެންވާ   ވަކިކުރެވިފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެދިފައިވާތީއާއި،  މައްސަލައިގައި  މި  އިޢާދަކޮށްދިނުމަށް 

އާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލަށް ފެނިއްޖެހިނދެއްގައި، ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލުން އަމުރެއް ނެރުމުގައި އެންމެ ސަަބެބއް ނެތިކަމަށް ވަޒީފާ

ނަންަބރު   ޤާނޫނު  ެބހެއްޓުމަށްކަން  އަލުން  ވަޒީފާގައި  ހުރި  ކުރިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ަބލަންވާނީ    2008/2ފުރަތަމަ 

ގެ )ށ( އިން އެނގެން އޮތުމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޤާނޫނީގޮތުން ޙިމާޔަތް ވަނަ މާއްދާ  29)ވަޒީފާއާެބހޭ ޤާނޫނު( ގެ  

 ލިބެންޖެހޭފަދަ މައުޟޫޢީ ޙައްޤެއް އޮތުމުގެ އިޙްތިމާލު ފާޅުކަން ޮބޑު ގޮތެއްގައި ޤާއިމުވެގެންވާތީއާއި، 

ރުޖޫޢަކުރުމަށް ހުރަސްއަޅާފަދަ ސަަބެބއް ނެތް ނަމަ  އެކަށީގެންވާ ސަަބެބއް ނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވާ މުވައްޒަފަކު އަނުބރާ  

ެބހެއްޓުމަށްކަމުގައި އަލުން  ވަޒީފާގައި  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ކުރިން  މުވައްޒަފު  އެ  އަމުރުކުރަންޖެހޭނީ  ޓްރައިިބއުނަލުން   ވަޒީފާއާެބހޭ 

ރަންޖެހޭ ފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، ުބރަވެވޭތީ އާއި، ހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލަ ނިމިގެންދާ ގޮތަކުން އެފަދަ އަމުރެއް ކު

އޮތް  ތަންފީޒުވުމަށް  އަމުރެއް  އެފަދަ  ޢައްޔަންކުރެވިފައިވުމަކީ  މުވައްޒަފަކު  އެހެން  ވަޒީފާއަށް  ވަކިކުރެވުނު  އިސްމާޢީލް  ޢާމިރާ 

އަމުރު ނެރުމަކާނު ވަގުތީ  އެދިފައިވާ  ފަރާތުން  އިސްމާޢީލްގެ  ޢާމިރާ  ދާނެތީ،  ވެގެން  ދަޢުވާ ހުރަހަކަށް  މައުޟޫޢީ  ލައި އަޞްލު 

 ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިނަމަ ޢާމިރާ އިސްމާޢީލަށް އިޢާދަނުކުރެވޭނެ ގެއްލުމެއް ލިުބމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަމުގައި ުބރަވެވޭތީ އާއި، ޢާމިރާ 

ން ލިބިގެންވާ ފަރާތެއް  އިސްމާޢީލަކީ އެފަރާތުން އެދިފައިވާ ފަދަ ވަގުތީ އަމުރަކަށް އެދުމުގެ ޞިފަތު އަދި ޙައިޞިއްޔަތު ޤާނޫނީގޮތު

އަމުރުކުރެވުނުކަމުގައި ކަމުގައިވާތީއާއި،   ނުކުރުމަށް  ޢައްޔަން  މުވައްޒަފަކު  ދާއިމީ  މަޤާމަށް  އަދާކުރަމުންދިޔަ  އިސްމާޢީލް  ޢާމިރާ 
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އެގޮތުގެ މަތިން މި މަ  ވީނަމަވެސް، މުވައްޒަފަކު ޢައްޔަންކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެތީއާއި،  އްސަލައިގައި  މި މަޤާމަށް ވަގުތީ 

 ތީ، ހިމެނޭ ދެފަރާތުގެ މަޞްލަޙަތަށް ވެސް ރިޢާޔަތްކުރެވިގެންދާނެ ކަމުގައި ުބރަވެވޭ

ނަންަބރު   ޓްރައިިބއުނަލުގެ  ވަޒީފާއާެބހޭ  ރިޢާޔަތްކޮށް،  ކަންތައްތަކަށް  އެންމެހައި   VTR/2022/212އިސްވެަބޔާންކުރެވުނު 

ޢާމިރާ  ، މައްސަލައިގެ މައުޟޫޢުގައި ވަކިގޮތެއް ކަނޑައަޅަންދެން ނުވަތަ ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލުން ވަކި ގޮތެއް އަންގަންދެން

އަދާކުރަމުންއައި މަޤާމަށް ދާއިމީ މުވައްޒަފަކު ޢައްޔަން ނުކުރުމަށާއި، އެ މަޤާމަށް އިސްމާޢީލް، މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑުގައި  

މު މައްސަލައިގައި  ދާއިމީ  މި  ހުއްޓައިލުމަށާއި،  މަސައްކަތެއް  އެ  ކުރަމުންދާނަމަ،  މަސައްކަތެއް  އެއްވެސް  ނެގުމަށް  ވައްޒަފަކު 

ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލުން ނިންމާ ނިންމުމެއް ތަންފީޒުކުރުމަށް ހުރަސްއެޅިދާނެފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުމަށް މި މައްސަލަ 

 މައްޗަށް އަންގައި އަމުރުކުރަމެވެ.  ޓްސް ލިމިޓެޑުގެމޯލްޑިވްސް ޕޯރައްދުވާ 
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 ޒުހައިރު هللا އާމިނަތު ޢަބްދު 

 ރައީސްވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލުގެ 

 


