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ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު200-VTR/VA/2020/43 :

ވަޤުތީ އަމުރަށް އެދުނު މައްސަލައިގައި ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމި ގޮތް

މައްސަލަ ނަންބަރު:

40/VTR/2020

އަމުރު ނެރުމަށް އެދުނު ފަރާތް:

މުޙައްމަދު ސަނާޙް (ލައިޓްކޯނަރ  /ނ.މާޅެންދޫ)
(ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު)A201653 :

އަމުރު ރައްދުވާފަރާތް:

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ނބަރު)C-0462/2012 :
(ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަ ް

މުޙައްމަދު ސަނާޙްގެ ފަރާތުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއަށް ރައްދުވާގޮތަށް
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ހށަހަޅާފައިވާ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނަންބަރު  40/VTR/2020މައްސަލާގައި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި
ޓްރައިބިއުނަލަށް ު
ތއް
ޗގައި އަދާކުރަމުންދިޔަ ޓެކްނީޝަން މަޤާމަށް އިތުރު ފަރާ ެ
ފަރާތުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ނ.މާޅެންދޫ ބްރާން ް
ތން
ނބަރު  40/VTR/2020މައްސަލާގައި މައުޟޫޢީގޮ ު
އނަލްގެ ނަ ް
އބެހޭ ޓްރައިބި ު
ޢައްޔަންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާތީ ،ވަޒީފާ ާ
ނ އަދާކުރަމުންދިޔަ މަޤާމަށް އެއްވެސް ފަރާތެއް ޢައްޔަން ނުކުރުމަށް
ނިންމުމަކަށް ވާޞިލުވުމުގެ ކުރިން ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތު ް
ހޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާ މޭރުމުން
އމުރުކޮށްދިނުމަށް މައްސަލަ ހުށަ ެ
މައްސަލަ ރައްދުވާ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ަ
ޒރުކުރާއިރު،
ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދިނުމާމެދު ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީގޮތުން ނަ ަ
ގ
ގއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު ެ
ނނީގޮތުން ބަލަންޖެހޭ ޝަރުޠުތަކުގެ ގޮތު ަ
އ ޝަރުޢީ އަދި ޤާ ޫ
ވަޤުތީ އަމުރެއް ނެރެދިނުމުގަ ި
ޠ ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި ،އެ ޝަރުޠުތަކަކީ:
ނަންބަރު  2012/SC-A/21ޤަޟިއްޔާގައި ( 3ތިނެއް) ޝަރު ު
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ޖހޭ މައުޟޫޢީ ޙައްޤެއް ނުވަތަ ޤާނޫނީ މަރްކަޒެއް އޮތުމުގެ
 .1ވަޤުތީ އަމުރަށް އެދޭ ފަރާތަށް ،ޤާނޫނީ ގޮތުން ޙިމާޔަތް ލިބެން ެ
އިޙްތިމާލު ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ޤާޢިމުވެގެންވުން؛
ނރައްކަލެއް އޮތުން؛
 .2ވަޤުތީ އަމުރު ނެރުމަކާނުލާ އަޞްލު މައުޟޫޢީ ދަޢުވާ ލަސްވެގެން ހިނގައްޖެނަމަ ކުރިމަތިވެދާނޭ ު
ވ
ނ ާ
 .3ވަޤުތީ އަމުރަށް އެދޭ ފަރާތަކީ އެފަދަ އަމުރަކަށް އެދުމުގެ ޞިފަތު ނުވަތަ ޙައިޘިއްޔަތު ޤާނޫނީގޮތުން ލިބިގެ ް
ފަރާތެއްކަމުގައި ވުންކަން އެނގޭކަމާއި،
އަދި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ހައިކޯޓުގެ

ނަންބަރު

2015/HC-A/71

ޤަޟިއްޔާ

އަދި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ހައިކޯޓުގެ

ނަންބަރު

ތ އަމުރެއް ނެރެދެވެން ނެތްކަމަށް
 2016/HC-A/11ޤަޟިއްޔާގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ޤާނޫނީ ހަމަތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމުން ،ވަޤު ީ
ލބިދާނޭ ގެއްލުމާއި ގެއްލިދާނޭ މަސްލަޙަތަށާއި ،ވަޤުތީ އަމުރެއް
ތ އަމުރަށް އެދުނު ފަރާތަށް ި
ކަނޑައެޅުމުގެ ސަބަބުން ވަޤު ީ
ނެރެދިނުމުގެ ސަބަބުން ވަޤުތީ އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތަށް ލިބިދާނޭ ގެއްލުމާއި ގެއްލިދޭނޭ މަސްލަޙަތަށް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭކަން
އެނގެން އޮންނައިރު،
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އަދާކޮށްފައިވަނީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ނ .މާޅެންދޫ ބްރާންޗްގެ ޓެކްނީޝަނެއްގެ
މަޤާމުކަމަށާއި ،ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ނ.މާޅެންދޫ ބްރާންޗްގައި ޖުމްލަ  05ޓެކްނީޝަންގެ މަޤާމު އޮންނަކަމަށާއި ،އެ 05
ޑން
އ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެ ު
ލބިފައިވާކަމުގަ ި
މށް މަޢުލޫމާތު ި
މަޤާމުގައިވެސް މުވައްޒަފުން މިވަގުތު ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާކަ ަ
ބުނެފައިވީނަމަވެސް،
ނންބަރު  40/VTR/2020މައްސަލާގައި ވަޤުތީ އަމުރު ނެރެދިނުމެއްނެތި މައުޟޫޢީ ދަޢުވާއާމެދު
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ަ
ނ ހިނގައްޖެނަމަ،
ނ ލަސްވެގެ ް
ގޮތެއް ނިންމު ް

ތއް
ނދިޔަ މަޤާމަށް އިތުރު ފަރާ ެ
ނ އަދާކުރަމު ް
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތު ް

ތން
ބނުން މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާ ު
ނވާތީއާއި ،އެފަދަ ފުރުސަތެއްގެ ޭ
ގ ް
ޢައްޔަން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަށް ލިބި ެ
ނންބަރު  05( FNK/A/IUL/2020/23އޮކްޓޫބަރު )2020
ނކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ަ
ނ ފެ ަ
ހިފުމުގެ ނިޔަތް އޮތްކަ ް
ށ
ފރާތުން އަދާކުރަމުންދިޔަ މަޤާމަ ް
ދ އެފަދައިން ޢަމަލުކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ަ
އިޢުލާނަށް ރިޢާޔަތްކުރުމުން އެނގެން އޮތަތީ ،އަ ި
ނ
ލބިގެ ް
މޞްލަޙަތަށް އުނިކަމެއް ި
ބން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ަ
އިތުރު ފަރާތެއް ޢައްޔަންކުރެވިއްޖެނަމަ ،އެކަމުގެ ސަބަ ު
އސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއަށް
ލން މަ ް
ވޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަ ު
ހިނގައިދާނެކަމުގައި ބުރަވެވޭތީއާއި ،އެފަދަ ޢަމަލެއްގެ ސަބަބުން ަ

2

އަލުން އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރުމަށް ނިންމާ ނިންމުމެއްގެ ނުވަތަ ކުރާ އަމުރެއް ތަންފީޒުކުރުމަށް ހުރަސްއެޅިގެންދިއުމުގެ އިޙްތިމާލު
ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި އޮތްކަމުގައި ބުރަވެވޭތީއާއި،
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ އެފަރާތުން އަދާކުރަމުންދިޔަ މަޤާމަށް އިތުރު ފަރާތެއް ޢައްޔަންކުރުން މަޑުޖައްސާލުމުގެ
ހ މައުޟޫޢީ ޙައްޤެއް އަދި ޤާނޫނީ
ޖ ޭ
ނނީ ގޮތުން ޙިމާޔަތް ލިބެން ެ
މއްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޤާ ޫ
އަމުރަކަށް ކަމުގައިވީހިނދުަ ،
މަރްކަޒެއް އޮތުމުގެ އިޙްތިމާލު ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ޤާއިމުވެގެންވާކަމުގައި ބުރަވެވޭތީއާއި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް
އ
އމުރުކުރަންޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި ،އެ މަޤާމަށް އެހެން ފަރާތެ ް
އަދާކުރަމުންދިޔަ މަޤާމަށް އަލުން އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރުމަށް ަ
ޢައްޔަންކުރެވިފައިވުމުގެ ސަބަބުން އެފަދަ އަމުރެއް ތަންފީޒުކުރުމަށް ހުރަސްއެޅި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އިޢާދަނުކުރެވޭފަދަ
ޤތީ
ކ އެފަރާތުން އެދިފައިވާފަދަ ވަ ު
އއި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަ ީ
ގެއްލުމެއް ލިބިގެންދިއުމުގެ އިޙްތިމާލު އޮތްކަމުގައި ބުރަވެވޭތީ ާ
ގންވާ ފަރާތެއްކަމުގައި ބުރަވެވޭތީ،
އަމުރަކަށް އެދުމުގެ ޞިފަތު އަދި ޙައިޘިއްޔަތު ޤާނޫނީގޮތުން ލިބި ެ
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނަންބަރު  40/VTR/2020މައްސަލާގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ވަކިގޮތެއް ކަނޑައަޅާ
ށހެޅި
ލން ވަކިގޮތެއް އަންގަންދެން ،މައްސަލަ ހު ަ
ބހޭ ޓްރައިބިއުނަ ު
ނމުމުގެ ކުރިން ނުވަތަ ވަޒީފާއާ ެ
މައުޟޫޢީގޮތުން މައްސަލަ ނި ް
ލމިޓެޑުގެ ނ .މާޅެންދޫ ބްރާންޗްގައި އަދާކުރަމުން ދިޔަ ޓެކްނީޝަންގެ މަޤާމަށް ދާއިމީ މުވައްޒަފެއްގެ
ފަރާތުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ި
ގޮތުގައި އެހެން ފަރާތެއް ޢައްޔަން ނުކުރުމަށާއި ،އެފަދަ މަސައްކަތެއް ހިނގަމުންދާނަމަ ،އެ މަސައްކަތްތައް ވަގުތުން
ނންމާ
ނ އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރުމަށް ި
ލ ް
ހށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއަށް އަ ު
ނ މައްސަލަ ު
ހ ޓްރައިބިއުނަލު ް
މަޑުޖައްސާލުމަށާއި ،ވަޒީފާއާބެ ޭ
މށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ
ރއް ތަންފީޒުކުރުމަށް ހުރަސްއެޅިދާނެފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރު ަ
ތ ކުރާ ޢަމު ެ
ނިންމުމެއްގެ ނުވަ ަ
މައްޗަށް އަންގައި އަމުރުކުރަމެވެ.

 24ރަބީޢުލްއައްވަލް 1442
 10ނޮވެންބަރު 2020

ޢަބްދުﷲ މިފްރާޒު ނިޒާރު
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު

3

