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ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ބރު200-VTR/VA/2022/14 :
ނަން ަ

ވަގުތީ އަމުރަށް އެދުނު މައްސަލައިގައި ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމި ގޮތް
ބރު:
މައްސަލަ ނަން ަ

63/VTR/2022

އަމުރު ނެރުމަށް އެދުނު ފަރާތް:

އަޙްމަދު ރަމީޒު (މީނާޒް  /ބ .ހިތާދޫ)
ބރު)A148643 :
(ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަން ަ

އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތް:

މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ބރު)C-226/99 :
(ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަން ަ

ބހޭ
އަޙްމަދު ރަމީޒުގެ ފަރާތުން މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  14މާރިޗު  2022ގައި ވަޒީފާއާ ެ
ބރު  63/VTR/2022މައްސަލައިގައި ފައިސަލާކުރުވަނިވި
ބއުނަލުގެ ނަން ަ
ބހޭ ޓްރައި ި
ބއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ،ވަޒީފާއާ ެ
ޓްރައި ި
ނިންމުމެއް ނިންމުމުގެ ކުރިން ،އަޙްމަދު ރަމީޒު މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގައި އަދާކުރަމުންގެންދިޔަ ޗީފް އޮޑިޓް
ބރާ ޢިޢާދަކޮށްދިނުމަށް ނިންމާ
އެގްޒެކެޓިވްގެ މަޤާމަށް އެހެން ފަރާތެއް ޢައްޔަނުކޮށްފިނަމަ ،އަޙްމަދު ރަމީޒުގެ ވަޒީފާ އަނ ު
ބޑު ގެއްލުމެއްކަމަށްވާތީ ،އަޙްމަދު ރަމީޒު
ނިންމުން ތަންފީޒުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ގެއްލުމަކީ އަޙްމަދު ރަމީޒަށް އިޢާދަ ނުކުރެވޭނެ ޮ
ބއުނަލުން ފައިސަލާކުރުވަނިވި ނިންމުމެއް ނިންމުމުގެ ކުރިން އަޙްމަދު
ބހޭ ޓްރައި ި
ހުށަހަޅާފައިވާ މި މައްސަލައިގައި ވަޒީފާއާ ެ
ރަމީޒު އަދާކުރަމުންދިޔަ ޗީފް އޮޑިޓް އެގްޒެކެޓިވްގެ މަޤާމަށް އެހެން ފަރާތެއް ޢައްޔަނު ނުކުރުމަށާއި ،ވަޒީފާއާގުޅޭ އެއްވެސް
ކަމެއް ތަންފީޒުކުރުމަށް ހުރަސް އެޅޭފަދަ ނިންމުމެއް ނުނިންމުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވާ މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ
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މައްޗަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށް އަޙްމަދު ރަމީޒުގެ ފަރާތުން އެދިފައިވާ މޭރުމުން ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދިނުމާމެދު ޝަރުޢީ އަދި
ޤާނޫނީގޮތުން ނަޒަރުކުރާއިރު،
ބލަންޖެހޭ ޝަރުޠުތަކުގެ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ
ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދިނުމުގައި ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީގޮތުން ަ
ބޔާންކުރައްވާފައި ވާކަމާއި ،އެ ޝަރުޠުތަކަކީ:
ބރު  2012/SC-A/21ޤަޟިއްޔާގައި ( 3ތިނެއް) ޝަރުޠު ަ
ނަން ަ
ބންޖެހޭ މައުޟޫޢީ ޙައްޤެއް ނުވަތަ ޤާނޫނީ މަރުކަޒެއް
 .1ވަގުތީ އަމުރަށް އެދޭ ފަރާތަށް ،ޤާނޫނީގޮތުން ޙިމާޔަތް ލި ެ
ބޑު ގޮތެއްގައި ޤާއިމުވެގެންވުން؛ އަދި
އޮތުމުގެ އިޙްތިމާލު ފާޅުކަން ޮ
 .2ވަގުތީ އަމުރު ނެރުމަކާނުލައި އަޞްލު މައުޟޫޢީ ދަޢުވާ ލަސްވެގެން ހިނގައްޖެނަމަ ކުރިމަތިވެދާނޭ ނުރައްކަލެއް
އޮތުން؛ އަދި
ބގެންވާ
 .3ވަގުތީ އަމުރަށް އެދޭ ފަރާތަކީ އެފަދަ އަމުރަކަށް އެދުމުގެ ޞިފަތު ނުވަތަ ޙައިޘިއްޔަތު ޤާނޫނީގޮތުން ލި ި
ފަރާތެއްކަމުގައިވުންކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،
ބރު 2016/HC-A/11
ބރު  2015/HC-A/71ޤަޟިއްޔާއާއި އެ ކޯޓުގެ ނަން ަ
އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަން ަ
ޤަޟިއްޔާގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ޤާނޫނީ ހަމަތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމުން ،ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދެވެން ނެތްކަމަށް ކަނޑައެޅުމުގެ
ބދާނޭ ގެއްލުމާއި ގެއްލިދާނޭ މަޞްލަޙަތަށާއި ،ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދިނުމުގެ
ބން ވަގުތީ އަމުރަށް އެދުނު ފަރާތަށް ލި ި
ބ ު
ސަ ަ
ބދާނޭ ގެއްލުމާއި ގެއްލިދާނޭ މަޞްލަޙަތަށް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭކަން އެނގެން
ބން ވަގުތީ އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތަށް ލި ި
ބ ު
ސަ ަ
އޮންނައިރު،
ބރާ އިޢާދަކޮށްދިނުމަށް މި މައްސަލައިގައި
އަޙްމަދު ރަމީޒު މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގައި އަދާކުރަމުންއައި ވަޒީފާ އަނ ު
ބއުނަލަށް
ބހޭ ޓްރައި ި
ބއް ނެތިކަމަށް ވަޒީފާއާ ެ
ބ ެ
އެދިފައިވާތީއާއި ،އަޙްމަދު ރަމީޒު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަ ަ
ބލަންވާނީ އަޙްމަދު ރަމީޒު ކުރިން ހުރި
ބއުނަލުން އަމުރެއް ނެރުމުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ަ
ބހޭ ޓްރައި ި
ފެނިއްޖެހިނދެއްގައި ،ވަޒީފާއާ ެ
ބހޭ ޤާނޫނު) ގެ  29ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އިން އެނގެން
ބރު ( 2/2008ވަޒީފާއާ ެ
ބހެއްޓުމަށްކަން ޤާނޫނު ނަން ަ
ވަޒީފާގައި އަލުން ެ
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ބޑު ގޮތެއްގައި
ބންޖެހޭ މައުޟޫޢީ ޙައްޤެއް އޮތުމުގެ އިޙްތިމާލު ފާޅުކަން ޮ
އޮތުމުން ،އަޙްމަދު ރަމީޒަށް ޤާނޫނީގޮތުން ޙިމާޔަތް ލި ެ
ޤާއިމުވެގެންވާތީއާއި،
ބއް
ބ ެ
ބރާ ރުޖޫޢަކުރުމަށް ހުރަސްއަޅާފަދަ ސަ ަ
ބއް ނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވާ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއަށް އަނ ު
ބ ެ
އެކަށީގެންވާ ސަ ަ
ބއުނަލުން އަމުރުކުރަންޖެހޭނީ އެ މުވައްޒަފު ކުރިން އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާގައި އަލުން
ބހޭ ޓްރައި ި
ނެތް ނަމަ ވަޒީފާއާ ެ
ބރަވެވޭތީއާއި ،ހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލަ ނިމިގެންދާ ގޮތަކުން އެފަދަ އަމުރެއް ކުރަންޖެހޭ ފަދަ ޙާލަތެއް
ބހެއްޓުމަށްކަމުގައި ު
ެ
މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ،އަޙްމަދު ރަމީޒު ވަކިކުރެވުނު ވަޒީފާއަށް އެހެން މުވައްޒަފަކު ޢައްޔަންކުރެވިފައިވުމަކީ އެފަދަ އަމުރެއް
ތަންފީޒުވުމަށް އޮތް ހުރަހަކަށް ވެގެން ދާނެތީ ،އަޙްމަދު ރަމީޒުގެ ފަރާތުން އެދިފައިވާ ވަގުތީ އަމުރު ނެރުމަކާނުލައި އަޞްލު
ބމުގެ ފުރުޞަޠު އޮތްކަމުގައި
މައުޟޫޢީ ދަޢުވާ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިނަމަ އަޙްމަދު ރަމީޒަށް އިޢާދަނުކުރެވޭނެ ގެއްލުމެއް ލި ު
ބރަވެވޭތީއާއި ،އަޙްމަދު ރަމީޒަކީ އެފަރާތުން އެދިފައިވާ ފަދަ ވަގުތީ އަމުރަކަށް އެދުމުގެ ޞިފަތު އަދި ޙައިޘިއްޔަތު ޤާނޫނީގޮތުން
ު
ބގެންވާ ފަރާތެއްކަމުގައިވާތީއާއި،
ލި ި
އަޙްމަދު ރަމީޒު އަދާކުރި މަޤާމުގައި މުވައްޒަފަކު ނެތި ފާއިތުވާ ކޮންމެ ދުވަހަކީ މައްސަލަ ރައްދުވާ މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑުގެ ޗީފް އޮޑިޓް އެގްޒެކްޓިވް މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާނެ ފަރާތެއްނެތި ކުންފުނީގެ މުހިއްމު މަސައްކަތްތަކަށް
ބމުންދާނެކަމަށާއި ،ޗީފް
ބން ކުންފުންޏަށް އިޢާދަނުކުރެވޭނެފަދަ ގެއްލުންތަކެއް ލި ެ
ބ ު
ހުއްޓުމެއް އަންނާނެ ޙާލަތެއްކަމަށާއި ،އޭގެ ސަ ަ
ބއުނަލުން ނެރެފިކަމަށްވާނަމަ އެ އެންގެނީ ކުންފުނި އުވާލަންކަމަށާއި
އޮޑިޓް އޮފިސަރެއް ނެތި ކުންފުނި ހިންގުމުގެ އަމުރެއް ޓްރައި ި
ކުންފުނީގެ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓާލަން ކަމަށާއި ،ޗީފް އޮޑިޓަރ އަކީ ކުންފުނީގެ އެތެރޭގެ ހިނގާ ހުރިހާ މައްސަލަތަކެއް
ބރު ދީފައި އޮންނަ ފަރާތްކަމަށާއި ،އެފަރާތް ނެތްނަމަ އެފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ކުންފުނީގެ ތެރެއިން ނުހިނގާނެ
ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ ާ
ކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ވަގުތީ އަމުރު ނެރުމުން ޙިމާޔަތް ކުރެވޭ މަޞްލަޙަތަށްވުރެ ވަގުތީ އަމުރު ނުނެރުމުން ރައްކާކުރެވި
ބޑުކަމަށް މި މައްސަލައިގައި އިސްތިންތާޖުކުރެވޭތީ ،މި އަމުރު ނުނެރުމަކީ މި ޙާލަތުގައި އެންމެ
ޙިމާޔަތްކުރެވޭ މަޞްލަޙަތު ޮ
ބޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،އަޙްމަދު ރަމީޒު އަދާކުރަމުންދިޔަ
އެދެވޭ ގޮތް ކަމުގައި މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ަ
މަޤާމަށް ދާއިމީ މުވައްޒަފަކު ޢައްޔަން ނުކުރުމަށް އަމުރުކުރެވުނުކަމުގައި ވީނަމަވެސް ،އެ މަޤާމަށް ވަގުތީ މުވައްޒަފަކު
ޢައްޔަންކުރުމުގެ ފުރުޞަޠު އޮންނާނެތީއާއި ،އެގޮތުގެމަތިން މި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ދެފަރާތުގެ މަޞްލަޙަތަށް ވެސް
ބރަވެވޭތީ،
ރިޢާޔަތްކުރެވިގެންދާނެ ކަމުގައި ު

ޞަފްޙާ  4ގެ 3

ބރު 63/VTR/2022
ބއުނަލުގެ ނަން ަ
ބހޭ ޓްރައި ި
ބޔާންކުރެވުނު އެންމެހައި ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،ވަޒީފާއާ ެ
އިސްވެ ަ
ބއުނަލުން ވަކި ގޮތެއް އަންގަންދެން ،އަޙްމަދު
ބހޭ ޓްރައި ި
މައްސަލައިގެ މައުޟޫޢުގައި ވަކިގޮތެއް ކަނޑައަޅަންދެން ނުވަތަ ވަޒީފާއާ ެ
ބހޭ
ރަމީޒު ،މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގައި އަދާކުރަމުންއައި މަޤާމަށް ދާއިމީ މުވައްޒަފަކު ޢައްޔަން ނުކުރުމަށާއި ،ވަޒީފާއާ ެ
ބރު ގެއްލިދާނެފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް
ބއުނަލުން ނިންމާ ނިންމުމެއް ތަންފީޒުކުރުމަށް ހުރަސްއެޅި ،އެ ނިންމުމުގެ ާ
ޓްރައި ި
ނުކުރުމަށް މި މައްސަލަ ރައްދުވާ މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ މައްޗަށް އަންގައި އަމުރުކުރަމެވެ.
 16ރަމަޟާން 1443
 17އެޕްރީލް 2022

މަރްޔަމް ރިޝްފާ
ބރު
ބއުނަލުގެ މެން ަ
ބހޭ ޓްރައި ި
ވަޒީފާއާ ެ
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