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ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ބރު200-VTR/VA/2021/26 :
ނަން ަ

ވަގުތީ އަމުރަށް އެދުނު މައްސަލައިގައި ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމި ގޮތް
ބރު:
މައްސަލަ ނަން ަ

128/VTR/2021

އަމުރު ނެރުމަށް އެދުނު ފަރާތް:

އަޙްމަދު ފަޟީލް (އޯޝަންވިލާ  /ރ .އިންނަމާދޫ)
ބރު)A240846 :
(ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަން ަ

އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތް:

ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ބރު)C-0048/2009 :
(ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަން ަ

ބރު )A240846 :ގެ ފަރާތުން
އަޙްމަދު ފަޟީލް (އޯޝަންވިލާ  /ރ .އިންނަމާދޫ) (ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަން ަ
ބއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ
ބހޭ ޓްރައި ި
ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  03ޖޫން  2021ގައި ވަޒީފާއާ ެ
ބރު  128/VTR/2021މައްސަލައިގައި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަގުތީ އަމުރަކަށް އެދި
ބއުނަލްގެ ނަން ަ
ބހޭ ޓްރައި ި
ވަޒީފާއާ ެ
ހުށަހަޅާފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ނަޒަރުކުރާއިރު ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަގުތީ އަމުރަކަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ކަންތައްތަކަކީ؛

ބއުނަލުން ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގެ ކުރިން ،އަޙްމަދު ފަޟީލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް
ބހޭ ޓްރައި ި
 .1މައްސަލައިގެ މައުޟޫއަށް ވަޒީފާއާ ެ
ކޯޕަރޭޝަންގައި އަދާކުރަމުންދިޔަ ރ .ވަންދޫގެ 'ސުޕަވައިޒަރ  -އޮޕަރޭޝަންސް ޑިޕާޓްމަންޓް' ގެ މަޤާމަށް އެހެން މުވައްޒަފެއް
ނަގައިފިނަމަ ،މި މައްސަލަ މައުޟޫޢީ ގޮތުން އަޙްމަދު ފަޟީލް އެދިފައިވާ ގޮތަށް ނިމިއްޖެ ޙާލަތެއްގައިވެސް ،އަޙްމަދު ފަޟީލް
ބން ނުކުންނަ ނަތީޖާ ތަންފީޛުވުމުގައި ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވެދާނެތީއާއި ،އެފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެ އަޙްމަދު
ބ ު
އެދޭ ގޮތުގެ ސަ ަ
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ބ
ބމުގެ ފުރުޞަތު ނެތިގެންދިޔުމަކީ ،އަޙްމަދު ފަޟީލްއަށް ލި ޭ
ބރާ ލި ި
ފަޟީލް އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާ އޭނާއަށް އަނ ު
ބއުނަލުން ވަކި ގޮތެއް
ބހޭ ޓްރައި ި
އިޢާދަނުކުރެވޭ ގެއްލުމަކަށްވާތީ ،އަޙްމަދު ފަޟީލް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައާމެދު ވަޒީފާއާ ެ
އަންގަންދެން ،އަޙްމަދު ފަޟީލް އަދާކުރަމުންދިޔަ ރ .ވަންދޫގެ

'ސުޕަވައިޒަރ  -އޮޕަރޭޝަންސް ޑިޕާޓްމަންޓް' ގެ މަޤާމަށް

އެހެން ފަރާތެއް ޢައްޔަންނުކުރުމަށާއި ،މި މައްސަލަ މައުޞޫޢީ ގޮތުން އަޙްމަދު ފަޟީލް އެދިފައިވާ ގޮތަށް ނިމިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި،
ބއުނަލުން ނިންމާ ނިންމުމެއް ތަންފީޛުކުރުމަށް ހުރަސްއެޅިދާނެފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުމަށް ވޭސްޓް
ބހޭ ޓްރަ ި
ވަޒީފާއާ ެ
މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްދިނުންކަން އެނގެން އޮންނަކަމަށާއި،
ބދަލުކުރުމަކީ ޤާނޫނާ ޚިލާފު
 .2އަޙްމަދު ފަޟީލް ވަޒީފާއަދާކުރަމުން ގެންދާ ރ .ވަންދޫއިން ކ .ތިލަފުއްޓަށް ވަޒީފާ ަ
ބލުމަށްފަހުގައި
ބއުނަލުން މައްސަލަ ެ
ބހޭ ޓްރައި ި
ޢަމަލެއްކަމަށްދެކޭތީއާއި ،މިކަމާމެދު ފައިޞަލާކުރަނިވި ގޮތެއް ނިންމޭނީ ވަޒިފާއާ ެ
ބލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ އުފުލަމުންދާ ފަރާތަކަށްވެފައި ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ
ކަމަށްވާތީ ،އަޙްމަދު ފަޟީލަކީ ޢާއިލާއެއް ެ
ބގެ މި ދަނޑިވަޅުގައި ،އަޙްމަދު ފަޟީލް މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ ރ .ވަންދޫ އިން ކ .ތިލަފުއްޓަށް
ކޮވިޑުގެ އާލަމީ ވަ ާ
ބހޭ
ބދަލުކުރުމަށް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަށް ޢަމަލުކުރުން މަޑުޖައްސާލުމަށާއި ،ވަޒީފާއާ ެ
ަ
ބއުނަލުން މި މައްސަލައިގައި ފައިޞަލާ ކުރަނިވި ނިންމުމެއް ނިންމުމުގެ ކުރިން އަޙްމަދު ފަޟީލްގެ ވަޒީފާ ކ.
ޓްރައި ި
ބދަލުކުރަން ނިންމި ނިންމުން މިހިނދު ތަންފީޛު ނުކުރުމަށް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ލިމިޓެޑްގެ
ތިލަފުއްޓަށް ަ
މައްޗަށް އަމުރުކޮށްދިނުންކަމަށާއި،
ބލަންޖެހޭ ޝަރުޠުތަކުގެ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ
ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދިނުމުގައި ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީގޮތުން ަ
ބރު  2012/SC-A/21ޤަޟިއްޔާގައި ( 3ތިނެއް) ޝަރުޠެއް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި ،އެ ޝަރުޠުތަކަކީ:
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،
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ބރު  2015/HC-A/71ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ހަމަތަކަށް
އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަން ަ
ބދާނޭ
ބން ވަގުތީ އަމުރަށް އެދުނު ފަރާތަށް ލި ި
ބ ު
ރިޢާޔަތްކުރުމުން ،ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދެވެން ނެތްކަމަށް ކަނޑައެޅުމުގެ ސަ ަ
ބދާނޭ ގެއްލުމާއި
ބން ވަގުތީ އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތަށް ލި ި
ބ ު
ގެއްލުމާއި ގެއްލިދާނޭ މަޞްލަޙަތަށާއި ،ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދިނުމުގެ ސަ ަ
ގެއްލިދާނޭ މަޞްލަޙަތަށް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،
ބއުނަލަކަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ނެރެދެވޭ ވަގުތީ އަމުރަކުން ،އަޞްލު މައްސަލާގައި ހިމެނޭ
ކޯޓަކަށް ނުވަތަ ޓްރައި ި
ބތުކޮށް ނުވަތަ ނަފީކޮށް
މައުޞޫޢީ ޙައްޤަކަށް ނުވަތަ ޤާނޫނީ މަރުކަޒަކަށް އަސަރުކުރުވަނިވި ފަދަ ގޮތަކަށް ނުވަތަ އެ ޙައްޤު ޘާ ި
ބޔާންކޮށްފައިވާ މޭރުމުން
ބގެންނުވާކަމަށާއި ،އިސްވެ ަ
ބއުނަލްތަކަށް ލި ި
ބރު ކޯޓުތަކަށް ނުވަތަ ޓްރައި ި
ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދިނުމުގެ ާ
ބޔާންކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
މައުޞޫޢީ ޙައްޤަކަށް ނުވަތަ ޤާނޫނީ މަރުކަޒަކަށް ދާއިމީ ޙިމާޔަތް ކުރިއާލައި ދެވުންކަމުގައި އިސްވެ ަ
ބރު  2012/SC-A/21ޤާޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައި އޮތް ހިނދު،
ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ނަން ަ
ބއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މި މައްސަލައިގެ މައުޟޫގައި އެދޭގޮތުގެ ތެރޭގައި ،އަޙްމަދު ފަޟީލް
ބހޭ ޓްރައި ި
އަޙްމަދު ފަޟީލް ވަޒީފާއާ ެ
ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ރ .ވަންދޫގައި އަދާކުރި 'ސުޕަވައިޒަރ  -އޮޕަރޭޝަންސް ޑިޕާޓްމަންޓް' ގެ މަޤާމުން
އެފަރާތް ރުޖޫޢަކުރުން ހިމެނޭކަމާއި ،އަޙްމަދު ފަޟީލް އެދިފައިވާ ވަގުތީ އަމުރުގައި އަޙްމަދު ފަޟީލް މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ ރ.
ބދަލުކުރުމަށް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަށް ޢަމަލުކުރުން
ވަންދޫ އިން ކ .ތިލަފުއްޓަށް ަ
ބއުނަލުން މި މައްސަލައިގައި ފައިޞަލާ ކުރަނިވި ނިންމުމެއް ނިންމުމުގެ ކުރިން
ބހޭ ޓްރައި ި
މަޑުޖައްސާލުން ހިމެނޭކަމާއި ،ވަޒީފާއާ ެ
ބދަލުކުރަން ނިންމި ނިންމުން މިހިނދު ތަންފީޛު ނުކުރުމަށް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް
އަޙްމަދު ފަޟީލްގެ ވަޒީފާ ކ .ތިލަފުއްޓަށް ަ
ކޯޕަރޭޝަންގެ ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްދިނުން ހިނެމޭކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން މިއީ މައްސަލައިގެ މަޢުޟޫޢުގެ ތެރެއިން ފަރުވާ
ބޔާންކުރެވުނު މޭރުމުން ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ މައްޗަށް
ބރަވެވޭތީ ،އިސްވެ ަ
ބގެންދާނެ ކަމެއްކަމަށް ު
ލި ި
އަމުރެއް ނެރޭނެ ހަމައެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި،
އެހެންނަމަވެސް ،މި މައްސަލައިގެ މައުޟޫޢީގޮތުން ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގެ ކުރިން އަޙްމަދު ފަޟީލް އެދިފައިވާ ގޮތަށް މައްސަލަ
ބއުނަލުން ނިންމާ ނިންމުމެއް ތަންފީޛުކުރުމަށް ހުރަސްއެޅިދާނެފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް
ބހޭ ޓްރައި ި
ނިމިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ،ވަޒީފާއާ ެ
ނުކުރުމަށް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓޭޑުގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށް އަޙްމަދު ފަޟީލްގެ ފަރާތުން އެދިފައިވާ އެދުމަށް
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ބދޭންޖެހޭ މައުޟޫޢީ ޙައްޤެއް ނުވަތަ ޤާނޫނީ މަރުކަޒެއް އޮތުމުގެ
ނަޒަރުކުރާއިރު ،އަޙްމަދު ފަޟީލަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން ޙިމާޔަތް ލި ި
ބރަވެވޭތީއާއި ،އަޙްމަދު ފަޟީލްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މި
ބޑު ގޮތެއްގައި ޤާއިމުވެގެންވާކަމުގައި ު
އިޙްތިމާލު ފާޅުކަން ޮ
ބގެންވާކަމުގައި
ބޔާންކުރެވުނު ފަދަ ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދިނުމުގެ ޞިފަތު އަދި ޙައިޞިއްޔަތު އޭނާއަށް ލި ި
މައްސަލައިގައި އިސްވެ ަ
ބރަވެވޭތީއާއި ،މި މައްސަލައިގައި މައުޞޫޢީގޮތުން ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގެ ކުރިން އަޙްމަދު ފަޟީލް އަދާކުރަމުންދިޔަ ރ .ވަންދޫގެ
ު
'ސުޕަވައިޒަރ  -އޮޕަރޭޝަންސް ޑިޕާޓްމަންޓް' ގެ މަޤާމަށް އެހެން ފަރާތެއް ޢަންޔަންކުރެވިއްޖެނަމަ ،އަޙްމަދު ފަޟީލްގެ މަޞްލަޙަތަށް
ބރަވެވޭތީ،
ބދާނެކަމުގެ އިޙްތިމާލު އޮތްކަމުގައި ު
އުނިކަމެއް ލި ި
ބއުނަލުން ވަކި ގޮތެއް ކަނޑައަޅައި
ބހޭ ޓްރައި ި
ބރު  128/VTR/2021މައްސަލައިގައި ވަޒީފާއާ ެ
ބއުނަލްގެ ނަން ަ
ބހޭ ޓްރައި ި
ވަޒިފާއާ ެ
ބއުނަލުން ވަކިގޮތެއް އަންގަންދެން ،އަޙްމަދު ފަޟީލް
ބހޭ ޓްރައި ި
މައުޞޫޢީގޮތުން މައްސަލަ ނިމެންދެން ނުވަތަ ވަޒީފާއާ ެ
ވޭސްޓްމެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ވަޒީފާއަށް ޢައްޔަންކުރެވިފައިވާ ރ .ވަންދޫގެ 'ސުޕަވައިޒަރ  -އޮޕަރޭޝަންސް
ޑިޕާޓްމަންޓް' ގެ މަޤާމަށް ދާއިމީ ގޮތެއްގައި އެހެން މުވައްޒަފަކު ޢައްޔަންކުރުމަށާއި ،އެ މަޤާމަށް ދާއިމީ މުވައްޒަފަކު ނެގުމަށް
ބއުނަލުން ނިންމާ
ބހޭ ޓްރައި ި
އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރަމުންދާނަމަ ،އެ މަސައްކަތެއް ހުއްޓާލުމަށާއި ،މި މައްސަލައިގައި ވަޒީފާއާ ެ
ނިންމުމެއް ތަންފީޛުކުރުމަށް ހުރަސްއެޅިދާނެފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުމަށް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ މައްޗަށް
އަންގައި އަމުރުކުރަމެވެ.
 18ޛުލްޤައިދާ 1442
 28ޖޫން 2021

ޢަބްދުﷲ މިފްރާޒް ނިޒާރު
ބރު
ބއުނަލުގެ މެން ަ
ބހޭ ޓްރައި ި
ވަޒީފާއާ ެ
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