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ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ބރު200-VTR/VA/2021/38 :
ނަން ަ

ވަގުތީ އަމުރަށް އެދުނު މައްސަލައިގައި ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމި ގޮތް
ބރު:
މައްސަލަ ނަން ަ

65/VTR/2021

އަމުރު ނެރުމަށް އެދުނު ފަރާތް:

ފާޠިމަތު ސިތުރާ (ވ .މައިކްރޯން  /މާލެ)
ބރު)A148570 :
(ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަން ަ

އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތް:

ކޮކޯ ޗިކް އިންވެސްޓްމެންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޝން ނަންބަރު)C-0884/2017 :
(ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭ ަ

ބހޭ
ފާޠިމަތު ސިތުރާގެ ފަރާތުން ކޮކޯ ޗިކް އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ،ވަޒީފާއާ ެ
ބރު  65/VTR/2021މައްސަލައަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ކޮކޯ ޗިކް އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް
ބއުނަލުގެ ނަން ަ
ޓްރައި ި
ލިމިޓެޑްގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް މެނޭޖަރގެ މަޤާމުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް ،އެފަރާތަށް އެއްވެސް ނޯޓިސްއެއް ދިނުމެއްނެތި
ބހޭ
ބރުވަރީ  2021ގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކަށްވެފައި ،މި މައްސަލައިގައި ވަޒީފާއާ ެ
 18ފެ ު
ބއުނަލުން ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގެ ކުރިން ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުންއައި ވަޒީފާއަށް އެހެން ފަރާތެއް
ޓްރައި ި
ބއުނަލުން ނިންމާ ނިންމުމެއް ތަންފީޒުކުރުން މުސްތަޙީލުކަމަކަށް ވެގެންދާނެކަމަށާއި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި
ހަމަޖައްސައިފިނަމަ ،ޓްރައި ި
ފަރާތުން އެދިފައިވާފަދަ ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދިނުމެއްނެތި ،މި މައްސަލައިގެ މައުޟޫޢީ ދައުވާ ލަސްވެގެން ހިނގައްޖެނަމަ ،އަދި
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އަދާކުރަމުންދިޔަ މަޤާމަށް ދާއިމީ ގޮތެއްގައި މުވައްޒަފަކު އައްޔަނުކުރެވިއްޖެނަމަ ،މައުޟޫޢީ ދައުވާގައި
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ބރާ
ބއުނަލުން ނެރޭ އަމުރެއްގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އަދާކުރަމުންދިޔަ މަޤާމަށް އެފަރާތް އަލުން އަނ ު
ބހެ ޓްރައި ި
ވަޒީފާއާ ޭ
ރުޖޫޢަކުރުމަށް އަމުރުކުރުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުގައި މައުސޫމް ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ ޙައްޤުތަކެއް އަދި މަސްލަޙަތުތަކެއް ނަފީވެގެން
ބޔާންކޮށް ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އަދާކުރަމުން ދިޔަ މަޤާމަށް ނުވަތަ އެއާ އެއްފަދަ އެހެން
ދިއުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަމަށް ަ
އެއްވެސް މަޤާމަކަށް ދާއިމީގޮތެއްގައި ޢައްޔަނުކުރުރުމަށާއި ،އެ ފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރިއަށްދާނަމަ ،އެމަސައްކަތެއް ވަގުތުން ވަގުތައް
ހުއްޓާލުމަށާއި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުން ދިޔަ މަޤާމަށް އެފަރާތް އައްޔަނުކޮށް ރުޖޫޢަކުރުމަށް ނިންމާ އެއްވެސް
ބރު ނަފީވާފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ނުކުރުމަށް އަމުރުކޮށް ،ކޮކޯ ޗިކް
ނިންމުމެއް ތަންފީޒުކުރުމަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ ނުވަތަ ޤާނޫނީ ާ
އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް ފާޠިމަތު ސިތުރާގެ ފަރާތުން އެދިފައިވާ އެދުމަށް
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 އޮތުމުގެ
 .1ވަގުތީ އަމުރަށް އެދޭ ފަރާތަށް ،ޤާނޫނީގޮތުން ޙިމާޔަތް ލި ެ
ބޑު ގޮތެއްގައި ޤާއިމުވެގެންވުން؛ އަދި
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/11ޤަޟިއްޔާގައި
ބރު  2015/HC-A/71ޤަޟިއްޔާއާއި އެ ކޯޓުގެ ނަން ަ
އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަން ަ
ބން ވަގުތީ
ބ ު
ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ޤާނޫނީ ހަމަތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމުން ،ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދެވެން ނެތްކަމަށް ކަނޑައެޅުމުގެ ސަ ަ
ބން ވަގުތީ އަމުރު
ބ ު
ބދާނޭ ގެއްލުމާއި ގެއްލިދާނޭ މަޞްލަޙަތަށާއި ،ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދިނުމުގެ ސަ ަ
އަމުރަށް އެދުނު ފަރާތަށް ލި ި
ބދާނޭ ގެއްލުމާއި ގެއްލިދާނޭ މަޞްލަޙަތަށް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،
ރައްދުވާ ފަރާތަށް ލި ި
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ބހޭ
ވަޒީފާއާ ެ

ބއުނަލްގެ
ޓްރައި ި

ބރު
ނަން ަ

65/VTR/2021

މައްސަލާގައި،

ފާޠިމަތު

ސިތުރާ

އަދާކުރަމުންދިޔަ

ވަޒީފާ

ބއް ނެތިކަމަށް
ބ ެ
ރުޖޫޢަކޮށްދިނުމަށް އެދިފައިވާކަން އެނގެން އޮންނައިރު ،މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަ ަ
ބލަންވާނީ އެ މުވައްޒަފަކު
ބއުނަލުން އެންމެ ފުރަތަމަ ަ
ބއުނަލަށް ފެނިއްޖެނަމަ ،އަމުރެއް ނެރުމުގައި ޓްރައި ި
ބހޭ ޓްރައި ި
ވަޒީފާއާ ެ
ބހޭ ޤާނޫނު) ގެ  29ވަނަ މާއްދާގެ
ބރު ( 2/2008ވަޒީފާއާ ެ
ބހެއްޓުމަށްކަން ޤާނޫނު ނަން ަ
ވަކިކުރިއިރު ހުރި ވަޒީފާގައި އަލުން ެ
ބންޖެހޭ މައުޟޫޢީ ޙައްޤެއް އޮތުމުގެ
(ރ) އިން އެނގެން އޮތުމުން ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން ޙިމާޔަތް ލި ެ
ބޑު ގޮތެއްގައި ޤާއިމުވެގެންވާތީއާއި ،ފާޠިމަތު ސިތުރާގެ ފަރާތުން އެދިފައިވާފަދަ ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދިނުމެއް
އިޙްތިމާލު ފާޅުކަން ޮ
ނެތި މައުޟޫޢީ ދަޢުވާއާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން ލަސްވެގެން ހިނގައްޖެނަމަ ،ފާޠިމަތު ސިތުރާ އަދާކުރަމުންދިޔަ މަޤާމަށް ނުވަތަ
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