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ެ

ޞާ ެ
ެޝަރީޢަތްެނިމުނުގޮތުގެެޚުލާ ެ

 ޤަޟިއްޔާެނަންބަރު2012/SC-A/14ެ:
 ދަޢުވާކުރާެފަރާތްެެ:ޝަހުރުޔާޛްެލަޠީފްެެ،ގއެ.ވިލިނގިލީެެ/ބީޗްހައުސްެ
 ދަޢުވާެލިބޭެފަރާތްެ:ޖީ.އެމް.އާރުެމާލެެއިންޓަރނޭޝަނަލްެއެއަރޕޯޓްެޕރޓެލޓޑެ
ތީ
 މައްސަލައިގެެބާވަތްެ:އެއްބަސްވުމާއިެޚިލާފުވެފައިވާ ެ
ން
 މައްސަލަެއައިގޮތްެ:އިސްތިއުނާފްކުރުމުގެެހުއްދައަށްއެދިެހުށަހަޅާފޯމު ެ
 ހުށަހެޅުނުެތާރީޚްެ3ެ:ޖުލައިެެ2012
 ރަޖިސްޓްރީެކުރެވުނުެތާރީޚުެ30ެ:ޖުލައިެ2012
 ނިމުނުެތާރީޚްެ24ެ:ޖޫންެެ 2013
 މައްސަލަެނިންމިެގަޑި11:25 :
ރު ެެ
 މައްސަލަެބެލިެފަނޑިޔާރުންގެ ެމަޖިލިސްެ :ފަނޑިޔާރު ެއާދަމް ެމުޙައްމަދު ެޢަބްދުﷲެ ،ފަނޑިޔާ ެ
ން
ޑރެ.އަޙުމަދުެޢަބްދުﷲެދީދީެ،ފަނޑިޔާރުެއަޙްމަދުެމުޢުތަޞިމްެޢަދުނާ ެ
ޔާ
ފުެކުރެވުނުެޤަޟިއް ެ
އިސްތިއުނާ ެ
 ނަންބަރު2012/HC-A/79ެ:
ގެެހައިކޯޓު
 ނިންމެވިެކޯޓުެ:ދިވެހިރާއްޖޭ ެ
 ހުށަހެޅުނުެތާރީޚްެ09ެ:ޖޫންެ2011
 ނިމުނުެތާރީޚްެ30ެ:ނޮވެމްބަރެެ 2011
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ޞާ
މައްސަލައިގެެޚުލާ ެ
މިއީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2012/HC-A/79ގެ ެޤަޟިއްޔާ ެއެކޯޓުންެ
ނިންމަވާފައިވަނީ

ެޝަރީޢަތާ

ެއަދި

ެޤާނޫނާ

ެޚިލާފުވާ

ެގޮތަށްކަމަށްބުނެ

ެއެޤަޟިއްޔާެ

އިލްތިމާސްކޮށްދެއްވުމށްއެދި ެގއެ .ވިލިނގިލި ެބީޗްހައުސް ެޝަހުރުޔާޛު ެލަޠީފްގެ ެފަރާތުންެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓަށްެހުށަހެޅުމުންެބެލެވިފައިވާެޤަޟިއްޔާއެކެވެެ ެ.
އްެެެ ެ
ހަގަެކުރެވުނުެނުކުތާތަ ެ
ފާ ެ
އ ެކޯޓުންެ
ެ -1މިއީެދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓުގެެނަންބަރުެެ 2012/HC-A/79ޤަޟިއްޔާ ެ ެެ
ންެ
ނިންމަވާފައިވަނީ ެޝަރީޢަތާ ެއަދި ެޤާނޫނާ ެޚިލާފުވާ ެގޮތަށްކަމަށްބުނެ ެއެ ެޤަޟިއްޔާ ެއިލްތިމާސްކޮށްދެއްވު ެ
ތުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓަށްެ
ފުގެ ެފަރާ ެ
ގިލި ެބީޗްހައުސް ެޝަހުރުޔާޛު ެލަޠީ ެ
އެދި ެގއެ .ވިލިނ ެ
ނީ
ހުށަހެޅުމުން ެބެލެވިފައިވާ ެޤަޟިއްޔާއެކެވެެ .މިމައްސަލައިގައި ެދަޢުވާލިބު ެ

ޖީ.އެމް.އާރު ެމާލޭެ

އިންޓަރނޭޝަނަލްެއެއަރޕޯޓްެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑްއަށެވެެ .
ރޢަތްެ
ެ -2ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2012/HC-A/79ޤަޟިއްޔާގެ ެޝަ ީ
ނިމުނުގޮތުގެ ެރިޕޯޓަށް ެބަލާއިރުެ ،އެ ެޤަޟިއްޔާއަކީ ެވަޒީފާއާބެހޭ ެޓްރައިބިއުނަލްގެ ެނަންބަރުެ
ެ 78/VTR/2011މައްސަލަ ެއެ ެޓްރައިބިއުނަލުން ެނިންމަވާފައިވާ ެގޮތް ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކާެ
އެއްގޮތްނުވާކަމަށްބުނެ ެއެ ެނިންމުން ެއިސްތިއުނާފްކޮށްދިނުމަށް ެއެދި ެޖީ.އެމް.އާރު ެމާލޭ ެއިންޓަރނޭޝަނަލްެ
އެއަރޕޯޓް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑުގެ ެފަރާތުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓަށް ެހުށަހެޅުމުން ެއެ ެކޯޓުން ެބައްލަވައިެ
ނިންމަވާފައިވާެޤަޟިއްޔާއެއްކަންެއެނގެއެވެެ ެ.
ެ -3ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2012/HC-A/79ޤަޟިއްޔާގެ ެދަށުންެ
އިސްތިއުނާފް ެކުރެވުނުެވަޒީފާއާބެހޭެޓްރައިބިއުނަލްގެެނަންބަރުެެ 78/VTR/2011މައްސަލަެނިމުނުގޮތުގެެ
ރިޕޯޓަށް ެބަލާއިރުެ ،އެ ެމައްސަލައަކީެ ،ގއެ .ވިލިނގިލި ެބީޗްހައުސްެ ،ޝަހުރުޔާޛު ެލަޠީފް ެ(ދިވެހިެ
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ރައްޔިތެއްކަން ެއަންގައިދޭ ެކާޑު ެނަންބަރު ެ ،)A113668މޯލްޑިވްސް ެއެއަރޕޯޓްސް ެކޮމްޕެނީ ެލިމިޓެޑްގައިެ
ވަޒީފާއަދާކުރަމުން ެދަނިކޮށްެ 8ެ ،ޖުލައި ެެ 2010ގައި ެއޭނާއާ ެއެ ެކުންފުންޏާ ެދެމެދުވެފައިވާ ެޓްރެއިނިންގެ
ވިލްއޭވިއޭޝަން ެޓްރެއިނިންގެ
އެއްބަސްވުމެއްގެ ެދަށުން ެތައިލޭންޑްގެ ެބޭންގކޮކުގައި ެހުންނަ ެސި ެ
އިެެ2010ޖޫންެއިންެެ2012
ސެންޓަރުގައިެ"ކޮމިއުނިކޭޝަންެމެއިންޓަނަންސް"ެކޯހެއްެފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކަ ެ
ޑިސެމްބަރުގެ ެނިޔަލަށް ެފޮނުވާފައިވާ ެމުއްދަތުގައިެ ،އެއިރު ެމާލޭ ެއިންޓަރނޭޝަނަލް ެއެއަރޕޯޓްގެ ެހިންގުންެ
ޖީ.އެމް.އާރު ެމާލޭ ެއިންޓަރނޭޝަނަލް ެއެއަރޕޯޓް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑަށް ެބަދަލުވެެ ،ޝަހުރުޔާޛު ެލަޠީފުގެެ
ވަޒީފާ ެއެކުންފުނިން ެހަމަޖެހިގެން ެދިޔުމަށްފަހުެ ،އޭނާ ެފުރިހަމަކުރަމުން ެގެންދިޔަ ެކޯސް ެހުއްޓާލުމަށްފަހުެ
ރާއްޖެ ެއެނބުރި ެއައުމަށާއިެ ،ވަޒީފާއަށް ެޙާޟިރުވުމަށް ެޖީ.އެމް.އާރު ެމާލޭ ެއިންޓަރނޭޝަނަލް ެއެއަރޕޯޓްެ
ޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑުންެެ2މާރޗްެެ2011ގައިެއަންގާފައިވާތީެ،އެެއެންގުމަކީެ،އެއާއެއްގޮތަށްެޢަމަލުކުރެވޭނެެ
އެންގުމެއް ެނޫންކަމަށާއިެ،އޭނާެފުރިހަމަކުރަމުންެގެންދާެކޯހަށްެހުރަސްއެޅޭފަދަެއެއްވެސްކަމެއްެނުކުރުމަށްެ
ޖީ.އެމް.އާރު ެމާލޭ ެއިންޓަރނޭޝަނަލް ެއެއަރޕޯޓް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑްގެ ެމައްޗަށް ެއަމުރުކޮށްދިނުމަށްއެދި ެެ9
ޖޫންެެ 2011ގައިެޖީ.އެމް.އާރުެމާލޭެއިންޓަރނޭޝަނަލްެއެއަރޕޯޓްެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑަށްެރައްދުވާެގޮތަށްެ
ފުގެެފަރާތުންެހުށަހެޅުމުންެ
ވަޒީފާއާބެހޭެޓްރައިބިއުނަލްއަށްެގއެ.ވިލިނގިލިެ ،ބީޗްހައުސްެޝަހުރްޔާޛުެލަޠީ ެ
ބެލެވިފައިވާެމައްސަލައެއްކަމާއިެ ެ،
ެވަޒީފާއާބެހޭ ެޓްރައިބިއުނަލްގެ ެއިސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނު ެނަންބަރު ެެ78/VTR/2011
މައްސަލަެނިންމަވާފައިވަނީެޤާނޫނުެނަންބަރުެ(ެ2/2008ވަޒީފާއާބެހޭެޤާނޫނު)ެގެެެ17ވަނަެމާއްދާގެެބާރުެ
ކަނޑުވާލާފަދަ ެގޮތަކަށް ެއެއްބަސްވުމެއްގައި ެއިޚްތިޔާރުތަކެއް ެލިބިދެވޭނޭކަމަށް ެނުފެންނާތީއާއިެ ،މޯލްޑިވްސްެ
އެއަރޕޯޓްސް ެކޮމްޕެނީ ެލިމިޓެޑްއިން ެއެ ެއެއްބަސްވުމުގައި ެއެފަދައިން ެބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ެއެ ެކުންފުނީގެެ
ވާތީއާއިެ ،މައްސަލަ ެހުށަހެޅި ެޝަހުރުޔާޛުެ
ޒިންމާ ެނިމޭ ެހިސާބު ެކަނޑައެޅުމުގެ ެބޭނުމުގައިކަން ެދޭހަ ެ
ލަޠީފުއާއިެމޯލްޑިވްސްެއެއަރޕޯޓްސްެކޮމްޕެނީެލިމިޓެޑާއިެދެމެދުެވެފައިވާެމުޅިެޓްރެއިނިންގެއެއްބަސްވުމަށްެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ރިޢާޔަތްކުރާއިރުެ ،އޭނާއަށް ެދީފައިވާ ެކޯހަކީ ެ(ެ 6ހައެއް) ެމަސްދުވަހުގެ ެކޯހެއް ެނޫންކަން ެސާބިތުވާތީެ،
ޝަހުރުޔާޛު ެލަޠީފް ެއެކޯސް ެހުއްޓާލުމަށްފަހު ެއެނބުރި ެވަޒީފާއާ ެގުޅުމަށް ެމައްސަލަ ެރައްދުވި ެފަރާތަށްެ
ވަތަ ެމައްސަލަ ެރައްދުވި ެފަރާތުގެ ެބާރު ެނުފޯރާފަދަެ
އެންގޭނީ ެއެ ެއެއްބަސްވުމުގައިވާ ެގޮތެއްގެމަތިންެ ،ނު ެ
ޚާއްސަެޙާލަތެއްެމެދުވެރިވެގެންކަމަށްެމައްސަލަބެލިެމަޖިލީހުގެެއިއްތިފާޤުންެކަނޑައަޅުއްވައިެ،ޝަހުރުޔާޛުެ
ފުއާެ
ލަޠީފް ެފުރިހަމަކުރަމުންގެންދާ ެކޯހަށް ެހުރަސްއެޅޭނޭ ެއެއްވެސްކަމެއް ެނުކުރުމަށާއިެ ،ޝަހުރުޔާޛު ެލަޠީ ެ
މޯލްޑިވްސް ެއެއަރޕޯޓްސް ެކޮމްޕެނީ ެލިމިޓެޑްއާއެކު ެވެފައިވާ ެޓްރެއިނިންގ ެއެއްބަސްވުމުގައި ެއޭނާއަށްެ
ދޭނެކަމަށް ެކަނޑައަޅާފައިވާ ެއެންމެހާ ެފައިސާ ެދެމުން ެގެންދިއުމަށް ެމައްސަލަ ެރައްދުވި ެޖީ.އެމް.އާރު ެމާލޭެ
ލިމިޓެޑް ެ(ރެޖިސްޓްރޭޝަން ެނަންބަރު ެެ )0490/2010Cއަށްެ
އިންޓަރނޭޝަނަލް ެއެއަރޕޯޓް ެޕްރައިވެޓް ެ ެ
އަންގާެއަމުރުކުރާެކަމަށްެވިދާޅުވެެކަމާއިެ ެ،
މިކަންކަން ެއިސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނު ެވަޒީފާއާބެހޭ ެޓްރައިބިއުނަލްގެ ެނަންބަރުެ
ެ78/VTR/2011ގެެމައްސަލަެނިމުނުގޮތުގެެރިޕޯޓުންެއެނގެއެވެެ ެ.
ެ -4ވަޒީފާއާބެހޭެޓްރައިބިއުނަލްގެެއިސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނުެނަންބަރުެެ78/VTR/2011
މައްސަލަެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުން ެއިސްތިއުނާފުކޮށް ެބެލިެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރުެ
ެ 2012/HC-A/79ގޤަޟިއްޔާ ެއެކޯޓުން ެނިންމަވާފައިވަނީ ެޝަހުރުޔާޛު ެލަޠީފު ެއާއި ެމޯލްޑިވްސްެ
އެއަރޕޯޓްސްެކޮމްޕެނީެލިމިޓެޑާެދެމެދުެވެވިފައިވާެޓްރެއިނިންގެއެއްބަސްވުމުގެެދަށުންެޝަހުރުޔާޛުެލަޠީފުެ
ފުރިހަމަކުރަމުންދާ ެކޯހުގެ ެފުރަތަމަ ެ(ެ 06ހައެއް) ެމަސްދުވަހަށްފަހުެ ،ކޯހުގެ ެބާކީ ެއޮތް ެމުއްދަތުގައިެ
ޚަރަދުކުރުމާމެދު ެގޮތެއް ެނިންމުމުގެ ެފުރިހަމަ ެއިޚްތިޔާރު ެކުންފުނީގެ ެއައު ެމެނޭޖެމަންޓަށް ެލިބިގެންވާކަންެ
ހަށްފަހު ެއިތުރު ެފައިސާއެއް ެޝަހުރުޔާޛުެ
އެނގެންއޮންނާތީެ ،ކޯހުގެ ެފުރަތަމަ ެ(ެ 06ހައެއް) ެމަސް ެދުވަ ެ
ންގާނެތަނެއް ެނެތްކަމަށާއިެ ،ޝަހުރުޔާޛު ެލަޠީފު ެފުރިހަމަކުރަމުންދިޔަ ެކޯސްެ
ލަޠީފަށް ެލިބިދިނުމަށް ެއަ ެ
ޓު ެ(ޖީ.އެމް.އާރު ެމާލެެ
މަށް ެކުންފުނީގެ ެއައު ެމެނޭޖްމަން ެ
ހުއްޓާލުމަށްފަހު ެއެނބުރި ެވަޒީފާއާގުޅު ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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އިންޓަރނޭޝަނަލް ެއެއަރޕޯޓް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑް) ެއިން ެޝަހުރުޔާޛު ެލަޠީފަށް ެއަންގާފައިވާ ެއެއްގުންެ
މަށް ެކަނޑައަޅުއްވައި ެވަޒީފާއާބެހޭ ެޓްރައިބިއުނަލްގެެ
ބާޠިލުކުރާނެ ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެހަމައެއް ެނެތްކަ ެ
ނަންބަރު ެެ 78/VTR/2011މައްސަލައިގައި ެއެ ެޓްރައިބިއުނަލުން ެނިންމާފައިވާ ެނިންމެވުންެ ،އެމައްސަލަެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓުންެބެލިެފަނޑިޔާރުންގެެއިއްތިފާޤުންެބާޠިލުެކުރައްވާފައެވެެ ެ.
ެ -5ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2012/HC-A/79ޤަޟިއްޔާގައި ެއެކޯޓުންެ
ކުރައްވާފައިވާެޙުކުމްެބިނާވެގެންވަނީެޝަރީޢަތާެނުވަތަެޤާނޫނާެޚިލާފުވާގޮތަށްކަމަށްބުނެެގއެ.ވިލިނގިލިެެ،
ރ ާ
ޝ ުހ ު
ލެ)ަ ،
ފުގެެފަރާތުންެދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓަށްެ
ޔޛުު ެލަޠީ ެ
ގެ ެެ/މާ ެ
ބީޗްހައުސްެ(މެ.ސަންމާމު ެ
(ހަތަރު)ެސަބަބެއްެހުށަހަޅައިެވާހަކަދައްކާފައިވެއެވެެ.އޭގެތެރެއިންެ ެ:
ެ



ފުރަތަމަ ެސަބަބަކީެ ،މޯލްޑިވްސް ެއެއަރޕޯޓްސް ެކޮމްޕެނީ ެލިމިޓެޑާއި ،ޝަހުރުޔާޛްެ

ލަޠީފްއާ ެދެމެދު ެެ 8ޖުލައި ެެ 2010ދުވަހު ެވެފައިވާ ެ"އެގްރީމެންޓް ެފޮރ ެކޮމިއުނިކޭޝަން ެއެންޑްެ
މެއިންޓަނަންސްެކޯސް"ެއެއްބަސްވުމުގައިެބަޔާންވެގެންވާެއަސާސީެއުޞޫލުތަކާއިެސިފަތަކަށްެނުބައްލަވައިެ
މައްސަލަެނިންމަވާފައިވާެކަމާއިެ،މިގޮތުންެކޯހުގެެމުއްދަތަކީެެ2އަހަރާއިެެ6މަސްެދުވަސްކަމާއިެ،އެކޯހަކީެ
ފުގެ ެެ 2ވަނަ ެޕެރެގްރާފުންެ
ސީދާ ެޚުދު ެކުންފުނިން ެހަމަޖެއްސި ެކޯހެއްކަން ެއެ ެއެއްބަސްވުމުގެ ެތަޢާރަ ެ
ޑުގެ ެވާހަކަ ެއާއިެ،
އެނގެން ެއޮތްއިރުެ ،އަދި ެއެ ެއެއްބަސްވުމުގެ ެެ 1ވަނަ ެނަންބަރުގައި ެޚިދުމަތުގެ ެބޮން ެ
ކަނޑައެޅިފައިވާ ެމުއްދަތުގައި ެ(ެ 2އަހަރާއި ެެ 6މަސްދުވަހުގެ ެތެރޭގައި) ެކޯސް ެފުރިހަމަކޮށްެ
ނިންމަންވާނެކަމަށް ެބުނެފައިވާކަމާއި ،އެ ެއެއްބަސްވުމުގެ ެެ 3ވަނަ ެނަންބަރުގައި ެކުންފުނިން ެމުޅި ެކޯހަށްެ
ރުެ،އަދިެއެެއެއްބަސްވުމުގެެއެއްވެސްެމާއްދާއެއްގައިެ
ޚަރަދުކުރާނެެމިންވަރުެކަނޑައަޅައިެބަޔާންކޮށްފައިވާއި ެ
އެ ެއެއްބަސްވުމުގައި ެސޮއިކުރުމަށްފަހު ެކުންފުނިން ެއެދިއްޖެނަމަ ެކޯސް ެހުއްޓާލާެ ،އެނބުރި ެވާޒީފާއަށްެ
ނުކުންނަންޖެހޭނެކަމަށް ެބަޔާންކޮށްފައި ެނުވާއިރުެ ،އަދި ެއެއީ ެއެކުންފުންޏަށް ެލިބިގެންވާ ެއިޚްތިޔާރެއްކަމަށްެ
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ކަނޑައެޅިެބަޔާންވެގެންެނުވާއިރުެ،ދެފަރާތުގެެދެމެދުެވެފައިވާެއެއްބަސްވުމުގެެތަރަހައިގެެބޭރުންެމައްސަލަެެ
ނިންމަވާފައިވުންެކަމަށްެބުނެެހުށަހަޅާފައިވާެސަބަބެވެ.
ެ



ދެވަނަ ެސަބަބަކީެ ،ޤާނޫނު ެނަންބަރު(ެ 2/2008ެ :ވަޒީފާއާބެހޭ ެޤާނޫނު) ެގެ ެެ17

ވަނަެމާއްދާގެެ(ށ)ެނިޔާކުރާެގޮތުންެމޯލްޑިވްސްެއެއަރޕޯޓްސްެކޮމްޕެނީެލިމިޓެޑާއިެޝަހުރުޔާޛު ެލަޠީފުއާެ
ދެމެދު ެއެއްވެސް ެޙައްޤެއް ެއުފެދިފައިވާނަމަ ެއަދި ެއެއްވެސް ެމުޢާމަލާތެއް ެކުރެވިފައިވާނަމަެ ،އެފަދަ ެކަމެއްެ
ބަދަލުވެގެންދާނީެމިހާރުގެެޖީ.އެމް.އާރުެމާލޭެއިންޓަރނޭޝަނަލްެއެއަރޕޯޓްެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑްގެެމައްޗަށްެ
ޛު ެލަޠީފަށް ެެ 2އަހަރާއި ެެ6
ކަމަށް ެވީހިނދު ،މޯލްޑިވްސް ެއެއަރޕޯޓްސް ެކޮމްޕެނީ ެލިމިޓެޑުން ެޝަހުރުޔާ ެ
މަސްދުވަހުގެ ެކޯހެއް ެކުންފުނިން ެޚަރަދުކުރާގޮތަށް ެހަމަޖައްސައިދީފައިވާއިރުެ ،މޯލްޑިވްސް ެއެއަރޕޯޓްސްެ
ކޮމްޕެނީ ެލިމިޓެޑުން ެއެ ެނިންމާފައިވާ ެނިންމުމަށް ެބަދަލު ެގެނައުމުގެ ެއެއްވެސް ެބާރެއްެ ،އިޚްތިޔާރެއްެ
ރއިވެޓް ެލިމިޓެޑަށް ެއެއްވެސް ެޤާނޫނަކުން ެލިބިގެންެ
ޖީ.އެމް.އާރު ެމާލޭ ެއިންޓަރނޭޝަނަލް ެއެއަރޕޯޓް ެޕް ަ
ނުވާއިރުެ،ވާޒީފާގެެޙައްޤަކާެގުޅިގެންެއުފެދިފައިވާެމައްސަލައެއްެޤާނޫނުެނަންބަރުެ(ެ 2/2008ވަޒީފާއާބެހޭެ
ޤާނޫނު) ެގެ ެެ 17ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެއާ ެޚިލާފަށް ެއަދި ެއެ ެމާއްދާއަށް ެއެއްވެސް ެވަރަކަށް ެރިޢާޔަތްެ
ކުރުމެއްނެތިެނިންމަވާފައިވާކަމަށްެބުނެެހުށަހަޅާފައިވާެސަބަބެވެ.
ެ



ތިންވަނަ ެސަބަބަކީެ ،މޯލްޑިވްސް ެއެއަރޕޯޓްސް ެކޮމްޕެނީ ެލިމިޓެޑުން ެެ2010

އޮކްޓޯބަރެެ19ވަނަެދުވަހުެޝަހުރުޔާޛުެލަޠީފަށްެފޮނުވާފައިވާެސިޓީގައިެއެެއެއަރޕޯޓުގެެހިންގުންެއެހެންެ
ފުގެ ެވަޒީފާވެސް ެއެއަރޕޯޓާ ެޙަވާލުވާެ
ފަރާތަކަށް ެބަދަލުވެގެންދާ ެވާހަކައާއިެ ،އެހެންކަމުން ެޝަހުރުޔާޛު ެލަޠީ ެ
ކުންފުންޏަށް ެބަދަލުވާނެ ެވާހަކައާއިެ ،އެހެން ެއެކަން ެއޮތްކަމުގައި ެވީނަމަވެސް ެމޯލްޑިވްސް ެއެއަރޕޯޓްސްެ
ދެމުންދިޔަ ެމުސާރައާއި ެއިނާޔަތްތައް ެނުވަތަ ެއެއާ ެއެއްވަރުގެެ
ފަށް ެ ެ
ކޮމްޕެނީ ެލިމިޓެޑުން ެޝަހުރުޔާޛު ެލަޠީ ެ
ނިން ެއިތުރު ެެ 02އަހަރުގެ ެމުއްދަތަށް ެދޭނެކަމަށްެ
އިނާޔަތްތައްެ ،އެއަރޕޯޓުގެ ެހިންގުން ެޙަވާލުވާ ެކުންފު ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ފު ެފުރިހަމަ ެކުރަމުންދާ ެކޯހަކީ ެެ 2އަހަރާއި ެެ6
ބުނެފައިވާ ެބުނުމަށް ެބަލާއިރުެ ،ޝަހުރުޔާޛް ެލަޠީ ެ
ސްެއެއަރޕޯޓްސްެކޮމްޕެނީެލިމިޓެޑުންެޚަރަދުކޮށްފައިވާެ
މަސްދުވަހުގެެކޯހެއްކަމާއިެ6ެ،މަސްދުވަހަށްެމޯލްޑިވް ެ
ވެފައިެވަނީެބާކީެއޮތްެެ2އަހަރުެދުވަހުގެެވާހަކަކަމަށްެޤަބޫލުކުރެވޭއިރުެ،އެއިންެ
ކަމާއިެ،އެސިޓީގައިެބަޔާން ެ
ންކަމަށްެބުނެެހުށަހަޅާފައިވާެސަބަބެވެެ.
ވާެމައްސަލަެނިންމަވާފައިވު ެ
އެއްވެސްެކަމަކަށްެނުބައްލަ ެ
ެ



ހަތަރުވަނަ ެސަބަބަކީެ ،ހުށަހެޅިފައިވާ ެމައްސަލައަކީ ެވަޒީފާގެ ެޙައްޤަކާ ެގުޅުންހުރިެ

މައްސަލައަކަށްވާއިރުެ ،ޖީ.އެމް.އާރު ެމާލޭ ެއިންޓަރނޭޝަނަލް ެއެއަރޕޯޓް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑުން ެހުޅުލޭެ
އިންޓަރނޭޝަނަލް ެއެއަރޕޯޓުގެ ެހިންގުމާ ެޙަވާލުވެފައިވަނީ ެޝަހުރުޔާޛު ެލަޠީފް ެކޯސް ެފުރިހަމަ ެކުރަމުންެ
ފް ެކޯސް ެހުއްޓާލުމަށްފަހު ެވަޒީފާއަށް ެހާޟިރުކުރުމަށް ެއަނގަވާފައިވާެ
ދަނިކޮށްކަމާއިެ ،ޝަހުރުޔާޛު ެލަޠީ ެ
ރއިވެޓް ެލިމިޓެޑަށް ެއެންގިދާނެެ
އެންގުމަކީ ެޖީ.އެމް.އާރު ެމާލޭ ެއިންޓަރނޭޝަނަލް ެއެއަރޕޯޓް ެޕް ަ
އެންގުމެއްކަމަށްެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުންެކަނޑައެޅުއްވިއިރުެ ،އެފަދަ ެއެނގުމެއް ެއަންގާފައިވާ ެސަބަބާއިެ،
އެކުންފުނީގެ ެމުވައްޒަފުން ެތަމްރީނު ެކުރުމުގެ ެސިޔާސަތެއްނެތި ެއަދި ެއެސިޔާސަތު ެމުރާޖަޢާ ެކުރަމުންދާެ
ވާފައިެ
ދަނޑިވަޅެއްގައި ެއެފަދަ ެއެންގުމެއް ެއެންގިދާނެތޯ ެއާއިެ ،އެއީ ެޤާނޫނީ ެބުރަދަން ެހުރިކަމެއްތޯ ެބައްލަ ެ
ނުވާކަމަށްެބުނެެހުށަހަޅާފައިވާެސަބަބެވެެ .
ެ -6ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2012/HC-A/79ޤަޟިއްޔާގެ ެޙުކުމްެ
ޠީފުގެ ެފަރާތުންެ
ބިނާވެގެންވަނީ ެޝަރީޢަތާ ެނުވަތަ ެޤާނޫނާ ެޚިލާފުވާގޮތަށް ެކަމަށްބުނެ ެޝަހުރުޔާޛު ެލަ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓަށް ެހުށަހަޅާފައިވާ ެސަބަބުތަކަށާއިެ ،މި ެމައްސަލައާ ެގުޅިގެން ެޝަރީޢަތުގެެ
މަޖިލީހުގައި ެދެފަރާތުން ެދައްކާފައިވާ ެވާހަކަތަކަށާއިެ ،މި ެމައްސަލައާ ެގުޅިގެން ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހަށްެ
ހުށަހެޅިފައިވާެ ،މިމައްސަލައާގުޅޭ ެއެންމެހައި ެލިޔެކިޔުންތަކަށާއި ެބަޔާންތަކަށާއިެ ،ޝަހުރުޔާޛު ެލަޠީފުގެެ
ކޮށްފައިވާ ެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ޓުގެ ެމި ެޤަޟިއްޔާގެ ެދަށުން ެއިލްތިމާސް ެ
ފަރާތުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯ ެ
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ޔާގެ ެޝަރީޢަތް ެނިމުނުގޮތުގެ ެރިޕޯޓުގެ ެމައްޗަށާއިެ،
ހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2012/HC-A/79ގެ ެޤަޟިއް ެ
އަދި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެމިބުނެވުނު ެޤަޟިއްޔާގެ ެދަށުން ެއިސްތިއުނާފްކުރެވުނު ެވަޒިފާއާބެހޭެ
ޓްރައިބިއުނަލްގެ ެނަންބަރު ެެ 78/VTR/2011މައްސަލަ ެނިމުނުގޮތުގެ ެރިޕޯޓުގެ ެމައްޗަށް ެޝަރުޢީ ެއަދިެ
ޤާނޫނީެނަޒަރަކުންެބެލިއިރުެ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުންެމިެމައްސަލަެބެލިެފަނޑިޔާރުންގެެމަޖިލީހަށްެ
އަންނަނިވިެކަންތައްތައްެފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެެ ެ.
ލޭންޑްގެެބޭންގކޮކްގައިެހުންނަެސިވިލްއޭވިއޭޝަންެޓްރެއިނިންގެ
(ހ)ެފުރަތަމަކަމަކީެ ،ތައި ެ
ން ެއިން ެެ 2012ޑިސެމްބަރުގެ ެނިޔަލަށް ެ"ކޮމިއުނިކޭޝަން ެމެއިންޓަނަންސް"ެ
ސެންޓަރުގައި ެެ 2010ޖޫ ެ
ކޯހެއް ެފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި ެޝަހުރުޔާޛު ެލަޠީފް ެއާއި ެމޯލްޑިވްސް ެއެއަރޕޯޓް ެކޮމްޕެނީ ެލިމިޓެޑާދެމެދުެެ8
އާެ
ޖުލައި ެެ 2010ގައި ެނަންބަރު ެެ TA-APD/2010.147އެއްބަސްވުން ެވެވިފައިވާކަން ެމި ެމައްސަލަ ެ
ފް ެއާއިެޖީ.އެމް.އާރު ެމާލެ ެއިންޓަރނޭޝަނަލް ެއެއަރޕޯޓްެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑާއިެ
ގުޅިގެން ެޝަހުރުޔާޛުެލަޠީ ެ
މިދެފަރާތުންެޝަރީޢަތުގައިެދައްކާފައިވާެވާހަކަތަކުންނާއިެ،ޝަރީޢަތަށްެހުށަހެޅިފައިވާެމިެއިޝާރާތްކުރެވުނުެ
އެއްބަސްވުމުގެެލިޔުމުންެއެނގެންެއޮންނައިރުެ،ވަޒީފާއާބެހޭެޓްރައިބިއުނަލްގެެނަންބަރުެެ78/VTR/2011
މައްސަލައިގައިެޝަހުރްޔާޛުެލަޠީފްެކޮށްފައިވާެދަޢުވާގެެޞީޣާއަށާއިެއެދަޢުވާއާެގުޅިގެންެއޭނާެދައްކާފައިވާެ
ވާހަކަތަކަށާއިެ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓުގެެނަންބަރުެެ 2012/HC-A/79ޤަޟިއްޔާގެެޙުކުމްެބިނާވެފައިވަނީެ
ޝަރީޢަތާެނުވަތަ ެޤާނޫނާެޚިލާފުވާގޮތަށްކަމަށްބުނެެހުށަހަޅާފައިވާެއިސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނުެސަބަބުތަކުގައިެ
ށް ެބާލާއިރުެ ،ވަޒީފާއާބެހޭ ެޓްރައިބިއުނަލްގެ ެނަންބަރު ެެ78/VTR/2011
ދައްކާފައިވާ ެވާހަކަތަކަ ެ
އި ެޖީ.އެމް.އާރު ެމާލޭ ެއިންޓަރނޭޝަނަލް ެއެއަރޕޯޓްެ
ވާގަ ެ
ޛު ެލަޠީފްކޮށްފައިވާ ެދަޢު ެ
މައްސަލައިގައި ެޝަހުރުޔާ ެ
ށްެ
ޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑްގެ ެމައްޗަށް ެކޮށްދިނުމަށް ެޝަހުރްޔާޛު ެލަޠީފް ެއެދިފައިވާ ެއަމުރުތައް ެކޮށްދިނުމަ ެ
އެދިފައިވާ ެމައިގަނޑު ެއަސާސަކީެ ،އިސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނުެ ،ޝަހުރުޔާޛު ެލަޠީފުއާއި ެމޯލްޑިވްސްެ
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އެއަރޕޯޓްސް ެކޮމްޕެނީ ެލިމިޓެޑާ ެދެމެދު ެވެވިފައިވާ ެނަންބަރު ެެ TA-APD/2010/147ޓްރެއިނިންގެ
ގެންއޮންނަކަމެވެެ ެ.
އެއްބަސްވުމުގެެލިޔުންކަންެއެނ ެ
ވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނު ެވަޒީފާއާބެހޭ ެޓްރައިބިއުނަލްގެ ެނަންބަރުެ
(ށ) ެދެވަނަކަމަކީެ ،އިސް ެ
ެ 78/VTR/2011މައްސަލައިގައި ެޝަހުރުޔާޛު ެލަޠީފުކޮށްފައިވާ ެދަޢުވާ ެޖަވާބުގައި ެއެމައްސަލައިގެެ
ދަޢުވާލިބޭ ެޖީ.އެމް.އާރު ެމާލޭ ެއިންޓަރނޭޝަނަލް ެއެއަރޕޯޓް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑްގެ ެފަރާތުން ެދައްކާފައިވާެ
ވާހަކަތަކަށްބަލާއިރުެ ،ޝަހުރްޔާޛު ެލަޠީފްެ ،ޖީ.އެމް.އާރު ެމާލޭ ެއިންޓަރނޭޝަނަލް ެއެއަރޕޯޓް ެޕްރައިވެޓްެ
ލިމިޓެޑްގެ ެމައްޗަށް ެހުށަހަޅާފައިވާ ެމި ެދަޢުވާގައި ެެ 02މާރޗް ެެ 2011މި ެތާރީޚުގައި ެޖީ.އެމް.އާރު ެމާލޭެ
އިންޓަރނޭޝަނަލް ެއެއަރޕޯޓް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑުން ެނިންމާފައިވާ ެނިންމުން ެބާޠިލުކުރަންޖެހޭ ެޤާނޫނީެ
ތާ ެއެކުންފުންޏާ ެދެމެދު ެވެފައިވާ ެވަޒީފާގެެ
ރާ ެފަރާ ެ
ސަބަބެއް ެހުށަހަޅާފައި ެނުވާކަމަށާއިެ ،އަދި ެދަޢުވާކު ެ
އެއްބަސްވުމުގައި ެކުންފުނީގެ ެފަރާތުން ެދަޢުވާކުރާ ެފަރާތަށް ެކިޔަވައިދޭން ެއެއްބަސްވެފައިނުވާތީ ެއާއިެ
ދަޢުވާކުރާ ެފަރާތަށް ެލިބޭ ެކޮންމެ ެގެއްލުމެއްގެ ެޒިންމާ ެކުންފުނިން ެއުފުލަންޖެހޭނެކަމަށް ެއެއްބަސްވުމުގައިެ
އިނުވާތީެ ،ދަޢުވާކުރާ ެފަރާތުގެ ެކިޔެވުމަށް ެހުރަސްއެޅިެ ،އެފަރާތަށް ެގެއްލުންވުމަކީވެސްެ
ބަޔާންކޮށްފަ ެ
ކުންފުނީގެ ެނިންމުން ެބާޠިލުކުރަންޖެހޭ ެސަބަބެއް ެނޫންކަމަށާއި ެޖީ.އެމް.އާރު ެމާލޭ ެއިންޓަރނޭޝަނަލްެ
މަށް ެއެދިފައިވާެ
އެއަރޕޯޓް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑްގެ ެފަރާތުން ެއެދެނީެ ،ދަޢުވާކުރާ ެފަރާތުން ެބާޠިލުކުރު ެ
ށްނުވާތީ ެއެނިންމުން ެބާޠިލުކޮށްދޭނެ ެތަނެއް ެނެތްކަމަށްެ
ނިންމުމަކީެ ،ޤާނޫނާ ެޚިލާފު ެނިންމުމަކަ ެ
ކަނޑައަޅުއްވައި ެމައްސަލަ ެނިންމައިދެއްވުން ެކަމަށްބުނެ ެޝަހުރުޔާޛު ެލަޠީފުގެ ެމިދަޢުވާއަށް ެޖީ.އެމް.އާރުެ
ންެ
މާލޭ ެއިންޓަރނޭޝަނަލް ެއެއަރޕޯޓް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑްގެ ެފަރާތުން ެއިންކާރުކޮށްފައިވާކަން ެއެނގެ ެ
އޮންނަކަމެވެެ ެ.
(ނ) ެތިންވަނަކަމަކީެ ،ވަޒީފާއާބެހޭ ެޓްރައިބިއުނަލްގެ ެނަންބަރު ެެ78/VTR/2011
މައްސަލައިގައިެޝަހުރުޔާޛުެލަޠީފުގެެފަރާތުންެކޮށްފައިވާެދަޢުވާގައިެއިޝާރާތްކޮށްފައިވާެޖީ.އެމް.އާރުެމާލޭެ
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އިންޓަރނޭޝަނަލް ެއެއަރޕޯޓް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑުން ެެ 02މާރޗް ެެ 2011ގައި ެޝަހުރުޔާޛު ެލަޠީފަށްެ
އަންގާފައިވާކަމަށްބުނާ ެއެންގުމަށްެބަލާއިރުެ،އެއީެއީ.މެއިލްގެެޛަރީއާއިންެޝަހުރުޔާޛުެލަޠީފަށްެއިނގިރޭސިެ
ބަހުން ެފޮނުވާފައިވާ ެއީ.މެއިލްއެއްކަމާއި ެއެ ެއީ.މެއިލްގައި ެމޯލްޑިވްސް ެއެއަރޕޯޓްސް ެކޮމްޕެނީ ެލިމިޓެޑްގައިެ
ރއިވެޓްެ
ޝަހުރުޔާޛު ެލަޠީފް ެއަދާކުރަމުންދިޔަ ެވަޒީފާެ ،ޖީ.އެމް.އާރު ެމާލޭ ެއިންޓަރނޭޝަނަލް ެއެއަރޕޯޓް ެޕް ަ
ލިމިޓެޑަށް ެނަޤުލުވެއްޖެކަމަށާއި ،މިގޮތުން ެޝަހުރުޔާޛު ެލަޠީފުގެ ެވަޒީފާ ެއެކުންފުނީގައި ެމެދުނުކެނޑިެ
ކުރިއަށްދާނެކަމަށާއި ެއަދި ެޝަހުރުޔާޛު ެލަޠީފަށް ެވަޒީފާދިން ެކުރީގެ ެމެނޭޖްމަންޓުން ެއެޕްރޫވްކޮށްދީގެންެ
ލިބިދެވުނު ެެ 2އަހަރާއި ެެ 6މަހުގެ ެމުއްދަތުގެ ެޓްރެއިނިންގ ެކޯހެއް ެތައިލޭންޑްގެ ެބޭންކޮކްގައި ެޝަހުރުޔާޛުެ
ލަޠީފު ެފުރިހަމަކުރަމުންދާކަން ެޖީ.އެމް.އާރު ެމާލޭ ެއިންޓަރނޭޝަނަލް ެއެއަރޕޯޓް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑަށްެ
އެނގިފައިވާކަމަށާއިެ ،އެހެންނަމަވެސް ެޝަހުރުޔާޛު ެލަޠީފް ެހަދަމުންދާ ެޓްރެއިނިންގ ެކޯހަކީ ެމިވަގުތުެ
އެކުންފުންޏަށް ެބޭނުންތެރި ެއަދި ެމުނާސިބު ެކޯހެއްކަމަށް ެނުފެންނަކަމަށާއި ެއެހެންކަމުން ެއެ ެކޯސްެ
ކިެ
މަށް ެއަންގާކަމަށާއިެ ،މިވަގުތު ެއެކުންފުނީގެ ެއެކިއެ ެ
ހުއްޓާލުމަށްފަހު ެކުންފުނީގެ ެވަޒީފާއަށް ެއެނބުރިއައު ެ
ޑިޕާޓްމަންޓްތަކަށް

ނުންވާ
ެބޭ ެ

ެޓްރެއިނިންގ

ެރިކުއަރމެންޓްތައް

ެދެނެގަތުމުގެ

ެމަސައްކަތްެ

ގެެ
ންެ ،ކުރު ެމުއްދަތެއް ެ
ކުރަމުންގެންދާކަމަށާއިެ ،މެދުނުކެނޑި ެކުރިއަށްދިޔުން ެކަށަވަރު ެކުރުމުގެގޮތު ެ
ޓްރެއިނިންގެއަކަށްެޝަހުރުޔާޛުެލަޠީފްެފޮނުވުމާމެދުެވިސްނާނެކަމަށްެއެެއީ.މެއިލްގައިެބަޔާންކޮށްފައިވާކަންެ

ނކަމެވެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެ.
ނ ަ
ނއޮ ް
ގ ް
ބލުމުންެއެނ ެ
އށްެ ެ
އެއީ.މެއިލް ަ
އި ެހުންނަ ެސިވިލް ެއޭވިއޭޝަންެ
ެ(ރ) ެހަތަރުވަނަކަމަކީ ެތައިލެންޑްގެ ެބޭންގކޮކްގަ ެ
ޓްރެއިނިންގ ެސެންޓަރުގައި ެެ 2010ޖޫން ެއިން ެެ 2012ޑިސެމްބަރުގެ ެނިޔަލަށް ެ"ކޮމިއުނިކޭޝަންެ
މެއިންޓަނަންސް" ެކޯހެއް ެފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި ެޝަހުރުޔާޛް ެލަޠީފުއާ ެމޯލްޑިވްސް ެއެއަރޕޯޓްސް ެކޮމްޕެނީެ
ދުެެ8ޖުލައިެެ2010ގައިެނަންބަރުެެTA-TPD/2010/147ގެެއެއްބަސްވުންެވެވިފައިވާކަންެ
ލިމިޓެޑާދެމެ ެ
އެނގެންއޮންނައިރު ެޝަހުރުޔާޛް ެލަޠީފުގެ ެފަރާތުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގައި ެއިލްތިމާސްކުރިެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
ވެބްސައިޓް | URL: www.supremecourt.gov.mv :ފެކްސް | Fax: + 960 3008554 :ފޯންTel: + 960 3009990 :
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ދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓުގެެނަންބަރުެެ2012/HC-A/79ޤަޟިއްޔާގެެޙުކުމްެބިނާވެފައިވަނީެޝަރީޢަތާެއަދިެ
ސްެ
ޤާނޫނާ ެޚިލާފަށްކަމަށްބުނެ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓަށް ެހުށަހެޅި ެނުކުތާތަކުގެ ެމައިގަނޑު ެއަސާ ެ
ން ެއެނގެންެއޮންނައިރުެ،އެއެއްބަސްވުމުގެެެ 3ވަނަެ
ބިނާކޮށްފައިވަނީެމިބުނެވުނުެއެއްބަސްވުމުގެެމައްޗަށްކަ ެ
ގެެ
އެ އެއްބަސްވުމުގެެެ 6ވަނަެމާއްދާގެެ(ެ)aގައިެޓްރެއިނިންގެގެ ެފުރަތަމަެެ 6މަސްދުވަހު ެ
ޞަފްޙާގައިވާެ ެ
އަސާސީ ެމުސާރައާއި ެދޭންޖެހޭ ެއެހެން ެއެލަވަންސްތައް ެކުންފުނީގެ ެފަރާތުން ެދޭނެކަމަށާއިެ ،މާލެެ
އިންޓަރނޭޝަނަލް ެއެއަރޕޯޓް ެޕްރައިވެޓައިޒުވުމުން ެމިކޯހުގެ ެބާކީއޮތް ެމުއްދަތުގައި ެޚަރަދުކުރުމާބެހޭގޮތުންެ
އުެމެނޭޖްމަންޓުންެކަމަށްެބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއިެއަދިެހަމަެއެމާއްދާގެެ(ެ)bގައިެ
ވަކިގޮތެއްެކަނޑައަޅާނީެއަ ެ
ކޯހުގެެބާކީެެ 2އަހަރުެސްޕޮންސަރކުރާނެެކަމުގެެއެއްވެސްެޔަޤީންކަމެއްެކުންފުނީގެެފަރާތުންެނުދޭކަމަށާއިެ
އެކަމާބެހޭގޮތުން ެގޮތެއް ެނިންމާނީ ެމާލޭ ެއިންޓަރނޭޝަނަލް ެއެއަރޕޯޓާ ެެ 2010ނޮވެމްބަރުގެ ެތެރޭގައިެ
މިެ
ކޮށްފައިވާކަން ެއެނގެންއޮތުމުން ެ ެ
އައު ެމެނޭޖްމަންޓުންކަމަށް ެބަޔާން ެ
ޙަވާލުވާ ެކުންފުނީގެ ެ ެ
އެއްބަސްވުމުގައިބުނާ ެކޯހުގެ ެފުރަތަމަ ެެ 6މަސް ެދުވަހަށްފަހުެ ،ދެން ެމިކޯހުގެ ެބާކީއޮތް ެމުއްދަތުގައިެ
މޯލްޑިވްސްެއެއަރޕޯޓްސްެކޮމްޕެނީެލިމިޓެޑުންެޚަރަދުކުރުމަށްެއެއްބަސްވެފައިނުވާކަމާއިެއަދިެކޯހުގެެފުރަތަމަެ
ެ 6މަސްދުވަހަށްފަހުެދެންެކޯހުގެެބާކީެމުއްދަތުގައިެމޯލްޑިވްސްެއެއަރޕޯޓްސް ެކޮމްޕެނީެލިމިޓެޑުންެކޯހަށްެ
މާއި ެއެކަމާމެދު ެގޮތެއް ެނިންމުން ެދޫކޮށްލެވިފައިވަނީެ
ޚަރަދުކުރާނޭކަމުގެ ެއެއްވެސް ެގެރެންޓީއެއް ެދީފައިނުވާކަ ެ
ންފުނީގެ ެއައުެ
މާލޭ ެއިންޓަރނޭޝަނަލް ެއެއަރޕޯޓްއާ ެެ 2010ނޮވެމްބަރ ެމަހުގެ ެތެރޭގައި ެޙަވާލުވާ ެކު ެ
މިެ
މެނޭޖްމަންޓަށްކަމާއި ެމިކަންކަން ެމިއެއްބަސްވުމުގެ ެމިމާއްދާއަށް ެބެލުމުން ެއެނގެން ެއޮތުމުން ެ ެ
އެއްބަސްވުމުގައި ެބުނާ ެކޯހުގެ ެފުރަތަމަ ެެ 6މަސްދުވަހަށްފަހުެ ،ކޯހުގެ ެދެން ެބާކީ ެއޮންނަ ެމުއްދަތުގައިެ
މާއިެ
މޯލްޑިވްސް ެއެއަރޕޯޓްސް ެކޮމްޕެނީ ެލިމިޓެޑްއިން ެޚަރަދުކުރުމުގެ ެޒިންމާ ެއެކުންފުނިން ެނަގާފައިނުވާކަ ެ
ޛ ެލަޠީފުގެ ެހައްޤުޤައިެ،
އަދި ެއެމުއްދަތަށް ެކޯހަށް ެޚަރަދުކުރުމުގެ ެއެއްވެސް ެއިލްތިޒާމެއް ެޝަހުރުޔާ ް
ންެ
ކަ ެ
ކަމާއިެމިކަން ެ
އިވެސްެނުވާ ެ
މޯލްޑިވްސްެއެއަރޕޯޓްސް ެކޮމްޕެނީެލިމިޓެޑުގެެމައްޗަށްެއެކުންފުނިންެއުފުލާފަ ެ
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މިގޮތުގެމަތިން ެމިމާއްދާއިންެއެނގެން ެއޮތްއިރުެ،ޝަހުރުޔާޛްެލަޠީފުެމިއެއްބަސްވުމުގައިެސޮއިކޮށްފައިވަނީެ،
މިއެއްބަސްވުމުގައި ެބުނާ ެކޯހުގެ ެފުރަތަމަ ެެ 6މަސްދުވަހަށްފަހުެ ،ޝަހުރުޔާޛް ެލަޠީފަށްޓަކައި ެއެކޯހުގެެ
ބާކީއޮތްެމުއްދަތުގައި ެއެއްވެސް ެފަރާތަކުންެޚަރަދުކުރުމުގެ ެއިލްތިމާޒް ެއުފެދިފައިނުވަނީސްކަމާއި ެމިކަންކަންެ
މިއެއްބަސްވުމުގެެމިެމާއްދާއަށްެބެލުމުންެސާފުކޮށްެއެނގެންއޮންނަކަމެވެެ ެ.
ސްވަނަކަމަކީެ 2010ެ ،ވަނަ ެއަހަރުގެ ެނޮވެމްބަރ ެމަހުގެ ެތެރޭގައިެ ،އައު ެމެނޭޖްމަންޓުންެ
(ބ) ެފަ ެ
އެއަރޕޯޓާ ެޙަވާލުވާނެކަމާއިެ ،ކޯސް ެކުރިއަށް ެގެންދިއުމަށް ެއައު ެމެނޭޖްމަންޓުން ެއެއްބަސްވާނެކަމުގެެ
ދާނީތޯެ
ނު ެކުރިއަށް ެގެން ެ
ޔަޤީންކަން ެމޯލްޑިވްސް ެއެއަރޕޯޓްސް ެކޮމްޕެނީ ެލިމިޓެޑުން ެނުދޭކަމާއިެ ،ތަމްރީ ެ
ނުވަތަ ެހުއްޓާލާނީތޯ ެކަނޑައަޅާނީ ެއައު ެމެނޭޖްމަންޓުންކަމާއިެ ،ޑިސެމްބަރ ެެ 2010ގެ ެނިޔަލަށް ެއަސާސީެ
މުސާރައާއިެ ،ސްޓައިޕަންޑްެ ،މޯލްޑިވްސް ެއެއަރޕޯޓްސް ެކޮމްޕެނީ ެލިމިޓެޑުން ެދޭނެކަމާއިެ ،ތަމްރީނުެ
އުެ
ޕޮރޮގްރާމްގެ ެބާކީެ 2ެ ،އަހަރަށް ެހިނގާ ެޚަރަދުތައް ެކުރާނެތޯ ެނުވަތަ ެނުކުރާނެތޯ ެކަނޑައަޅާނީ ެއަ ެ
ންެެ01ޖުލައިެެ2010ގައިެ
ށްދީފައިވާކަ ެ
މެނޭޖްމަންޓުންކަންެޝަހުރުޔާޛްެލަޠީފަށްެއަންގާެއެކަންކަންެސާފުކޮ ެ
ފް ެސޮއިކޮށްފައިވާ ެކޮމިއުނިކޭޝަން ެމެއިންޓަނަންސްެ
ބޭއްވިެ 06ެ ،ޖުލައި ެެ 2010ގައި ެޝަހުރުޔާޛް ެލަޠީ ެ
ވެެ
ކޯހާ ެގުޅިގެން ެބޭއްވިފައިވާ ެބައްދަލުވުމުގެ ެޔައުމިއްޔާއަށް ެބެލުމުން ެސާފުކޮށް ެއެނގެން ެއޮތުމުން ެއިސް ެ
އިޝާތރާތްކުރެވުނުެނަންބަރުެ"ެTA-TPD/2010/147ކޮމިއުނިކޭޝަންެމެއިންޓަނަންސް"ެކޯހާބެހޭގޮތުންެ
ވެވިފައިވާ ެއެއްބަސްވުމުގައިެ
ޝަހުރްޔާޛު ެލަޠީފާއިެ ،މޯލްޑިވްސް ެއެއަރޕޯޓްސް ެކޮމްޕެނީ ެލިމިޓެޑާ ެދެމެދު ެ ެ
ޝަހުރްޔާޛު ެލަޠީފު ެސޮއިކޮށްފައިވަނީެ ،މިއެއްބަސްވުމުގައިބުނާ ެކޯހުގެ ެފުރަތަމަ ެެ 6މަސްދުވަހަށްފަހުެ،
އެކޯހުގެ ެބާކީ ެމުއްދަތަށް ެ(ެ 2އަހަރު ެދުވަހަށް) ެމޯލްޑިވްސް ެއެއަރޕޯޓްސް ެކޮމްޕެނީ ެލިމިޓެޑުން ެނުވަތަެ
އެއަރޕޯޓާ ެޙަވާލުވާ ެއައު ެމެނޭޖްމަންޓުން ެޚަރަދުކުރުމާމެދު ެއެއްވެސްެގޮތެއް ެނިންމައިެ ،އެކާމެދު ެއެއްވެސްެ
ފުވެެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެެ .
އިލްތިޒާމެއްެއުފެދިގެންނޫންކަންެމިެޔައުމިއްޔާއަށްެބެލުމުންެއިތުރަށްެސާ ެ
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ެ(ޅ) ެހަވަނަކަމަކީެ ،ޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 2/2008ވަޒީފާއާބެހޭ ެޤާނޫނު) ެގެ ެޤާނޫނު ެެ 17ވަނަެ
މާއްދާގެ ެ(ހ) ެގައި ެ"މިމާއްދާގެ ެ(ށ) ެގައި ެބާޔާންކޮށްފައިވާ ެގޮތުގެމަތިން ެމެނުވީެ ،ވަޒީފާގެ ެއެއްވެސްެ
އެއްބަސްވުމެއްެ ،މުވައްޒަފެއްގެެ ،ރުހުމާނުލައިެ ،ވަޒީފާދޭ ެފަރާތުން ެވަޒީފާލިބިދޭ ެފަރާތަށް ެފިޔަވައިެ
އެހެންފަރާތަކަށް ެބަދަލުކޮށްގެން ެނުވާނެއެވެެ ".މިގޮތަށް ެބަޔާންކުރުމަށްފަހުެ ،އެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެގައިެ
"ވިޔަފާރިއެއްެނުވަތަެވިޔަފާރީގެެއުޞޫލުންކުރާެމަސައްކަތެއްެ،ނުވަތަެއެވިޔަފާރީގެެނުވަތަެއެމަސައްކަތެއްގެެ
ބައެއްެ ،ވިއްކާލުމުންެ ،ނުވަތަ ެކުއްޔަށްދޫކުރުމުން ެނުވަތަ ެނަޤުލުކުރުމުންެ ،ނުވަތަ ެއެހެންވެސް ެގޮތަކުންެ
ދޫކޮށްލުމުންެ ،އެވިޔަފާރިއަކީ ެނުވަތަ ެއެމަސައްކަތަކާ ެގުޅޭގޮތުންެ ،އެވަޤުތު ެމުވައްޒަފުންގެ ެގޮތުގައި ެތިބިެ
މީހުންގެ ެވަޒީފާގެ ެއެއްބަސްވުންތައްެ ،އެވިޔަފާރިއެއް ެނުވަތަ ެއެމަސައްކަތެއް ެބަދަލުވެގެން ެދިޔަ ެފަރާތަށް،
ނަޤުލުވާނެއެވެެ .މިގޮތުންެ ،ވަޒީފާދޭ ެފަރާތާއި ެވަޒީފާ ެއަދާކުރާ ެކޮންމެ ެފަރާތަކާއި ެދެމެދު ެއުފެދިގެންވާެ
ހައްޤުތަކާއި ެވާޖިބުތައްެ ،އެވިޔަފާރިއެއް ެނުވަތަ ެމަސައްކަތެއް ެބަދަލުވެގެންދިޔަ ެފަރާތާއި ެވަޒީފާގައި ެތިބިެ
ފަރާތްތަކަށްެބަދަލުވެގެންދާނެއެވެެ.އަދި ެބަދަލުވުމުގެކުރިންެ،ވަޒީފާ ެއަދާކުރާ ެފަރާތްތަކާއި ެވިޔަފާރި ެނުވަތަެ
މަސައްކަތް ެބަދަލުކުރި ެފަރާތާއި ެދެމެދު ެހިނގާފައިވާ ެކޮންމެ ެމުޢާމަލާތެއްވެސް ެބެލެވޭނީ ެވަޒީފާގައި ެތިބިެ
ފަރާތްތަކާއިެވިޔަފާރިެނުވަތަެމަސައްކަތްެބަދަލުވެގެންެދިޔަެފަރާތާއިެދެމެދުެހިނގާފައިވާެކަމެއްެކަމަށެވެެ".
މިގޮތަށް ެބަޔާންވެފައިވުމުންެ ،މިމާއްދާގައި ެބަޔާންވެފައިވާ ެފަދަ ެސަބަބެއް ެމެދުވެރިވެގެން ެވަޒީފާދޭ ެފަރާތްެ
އެހެންެފަރާތަކަށްެނަޤުލުވެގެންދާ ެހިނދުެ،ވަޒީފާެއަދާކުރާެފަރާތުގެ ެހައްޤަށްޓަކައިެބަދަލުވެގެންދަނީެވަޒީފާެ
ދޭފަރާތާއިެވަޒީފާެއަދާކުރާެފަރާތްތަކާއި ެދެމެދުެކުރިންެއުފެދިފައިވާެހައްޤުތަކާއިެވާޖިބުތައްކަމާއިެވަޒީފާދޭެ
ނުވާެ
އި ެ
ފަރާތާއިެވަޒީފާެއަދާކުރާެފާރާތާެދެމެދުެވަޒީފާެއަދާކުރާެފަރާތުގެެމަޞްލަޙަތައްޓަކައިެކުރިންެއުފެދިފަ ެ
ޙައްޤެއް ެނުވަތަ ެވާޖިބެއްެ ،މި ެމާއްދާގައި ެބަޔާންވެގެންވާ ެފަދަ ެސަބަބެއް ެމެދުވެރިވެގެން ެވަޒީފާދޭ ެފަރާތްެ
މި ެއިޝާރާތުކުރިެ
އެހެން ެފަރާތަކަށް ެނަޤުލުވެގެންދާ ެޙާލަތުގައި ެބަދަލުވެގެން ެނުދާނެކަމާއި ެމިކަންކަން ެ ެ
ފެދިގެންވާ ެޙައްޤުތަކާއި ެވާޖިބުތައް" ެމިޢިބާރާތުން ެސާފުކޮށް ެއެނގެން ެއޮތްހިނދު ެއިސްވެެ
މާއްދާގައިވާ ެ"އު ެ
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ފާހަގަކުރި ެނުކުތާތަކުގެ ެެ 6ވަނަ ެނަންބަރުގެ ެ(ރ) ެގައި ެބަޔާންވެ ެދިޔަ ެކަންކަމަށް ެރިޢާޔަތްކޮށް ެބެލުމުންެ
ޝަހުރުޔާޛު ެލަޠީފުއާ ެމޯލްޑިވްސް ެއެއަރޕޯޓްސް ެކޮމްޕެނީ ެލިމިޓެޑާ ެދެމެދު ެެ 8ޖުލައި ެެ 2010ގައިެ
ވިފައިވާެނަންބަރުެެ TA-TPD/2010/147ގެެއެއްބަސްވުމުގައިެޝަހުރުޔާޛު ެލަޠީފް ެސޮއިކޮށްފައިވަނީެ
ވެ ެ
މިއެއްބަސްވުމުގައިެބުނާ ެކޯހުގެެފުރަތަމަެެ 6މަސްދުވަހަށްފަހުެ،ބާކީއޮތްެމުއްދަތުގައިެކޯހަށްެޚަރަދުެކުރުމާެ
ޛުެ
ސްނުވެ ެކަމާއި ެއަދި ެކޯހުގެ ެފުރަތަމަ ެެ 6މަސް ެދުވަހަށްފަހުެ ،ޝަހުރުޔާ ެ
މެދު ެވަކިގޮތަކަށް ެއެއްބަ ެ
ލަޠީފަށްޓަކައި ެއެކޯހުގެ ެމުއްދަތުގައި ެއެއްވެސް ެފަރާތަކުން ެޚަރަދުކުރުމުގެ ެއިލްޒާމެއް ެއުފެދިފައިެ
ނުވަނީސްކަން ެއެނގެން ެއޮތުމުންެ ،އިސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނު ެއެއްބަސް ެވުމުގައި ެބުނާ ެކޯހުގެ ެފުރަތަ ެެ6
މަސްެދުވަހަށްފަހުެ،އެެެ6މަސްެދުވަހުެމޯލްޑިވްސްެއެއަރޕޯޓްސްެކޮމްޕެނީެލިމިޓެޑުންެޝަހުރުޔާޛުެލަޠީފްެ
ޝަނަލްެ
ޚަރަދުކުރިެފަދައިންެއެކޯހުގެެބާކީެއޮތްމުއްދަތުގައިެޚަރަދުކުރުމަށްެެ،ޖީ.އެމް.އާރުެ.މާލޭެއިންޓަރނޭ ެ
އެއަރޕޯޓްެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑްގެެނުރުހުމުގައިެެޤާނޫނުެނަންބަރުެ(ެ2/2008ވަޒީފާއާބެހޭެޤާނޫނު)ެގެެެ17
ގެ ެދަށުން ެޖީ.އެމް.އާރު ެމާލެ ެއިންޓަރނޭޝަނަލް ެއެއަރޕޯޓު ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑުގެެ
ނަ ެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެ ެ
ވަ ެ
މައްޗަށްެލާޒިމްކުރެވޭނެެޝަރުޢީެއަދިެޤާނޫނީެހަމައެއްެނެތްކަންެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެެ .
ތްވަނަކަމަކީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2012/HC-A/79ގެ ެޤަޟިއްޔާެ
ެެ(ކ) ެހަ ެ
ން ެއެދި ެޝަހުރުޔާޛު ެލަޠީފުގެ ެފަރާތުން ެހުށެހެޅި ެސަބަބުތަކުގެ ެތެރެއިން ެފުރަތަމަެ
އިލްތިމާސްކޮށްދެއްވު ެ
ސަބަބުގައިެއިޝާރާތްކޮށްފައިވާެމޯލްޑިވްސްެއެއަރޕޯޓްސްެކޮމްޕެނީެލިމިޓެޑާއިެޝަހުރުޔާޛު ެލަޠީފާއިެދެމެދުެ
ދާގައި ެކުންފުނިން ެމުޅި ެކޯހަށް ެޚަރަދުކުރާނެ ެވަރުެ
ވެވިފައިވާ ެޓްރެނިންގ ެއެއްބަސްވުމުގެ ެެ 3ވަނަ ެމާއް ެ
ކަނޑައަޅާ ެބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ެދޭހަވާގޮތަށް ެޝަހުރުޔާޛު ެލަޠީފު ެވާހަކަ ެދައްކާފައިވާތީެ ،އެމާއްދާގައިވާެ
ން ެމި ެމާއްދާގައި ެބުނާެ
އިވަނީ ެޓްރެއިނިންގ ެކުރެވޭ ެފަރާތު ެ
އެއްޗަކަށްބެލިއިރު ެއެމާއްދާގައި ެވާހަކަދައްކާފަ ެ
ސަބަބަކާހެދި ެކޮމްޕެނީން ެވަކިކުރަންޖެހޭ ެޙާލަތުގައި ެކޮމްޕެނީން ެމުވައްޒަފު ެތަމްރީނުކުރުމަށް ެހިނގާެ
ޚަރަދުތައް ެކަވަރ ެކުރުމަށްޓަކައި ެއެފަދަ ެމުވައްޒަފަކު ެކޮމްޕެނީއަށް ެދައްކަންޖެހޭ ެފައިސާގެ ެމިންވަރާެ
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ގެ ެއިސްވެެ
ން ެއެ ެމާއްދާއަކީ ެމި ެއެއްބަސްވު ެ
ގެން ެއޮތުމު ެ
ބެހޭގޮތުންކަން ެއެ ެމާއްދާއަށް ެ ެބެލުމުން ެއެނ ެ
ޙަވާލާދެވުނުެެ 6ވަނަެމާއްދާގެެ)ެ (aއާއިެ)ެ (bއާެތަޢާރުޟުވާެމާއްދާއެއްެނޫންކަމާއިެއަދިެމިބުނެވުނުެެ3
ސްވުމުގައިެބުނާެކޯހުގެެފުރަތަމަެެ 6މަސްެދުވަހަށްފަހުެ،
ވަނަެމާއްދާގެެއެއްވެސްެހިސާބެއްގައިެމިެއެއްބަ ެ
ކޯހުގެ ެބާކީ ެއޮންނަ ެމުއްދަތުގައިެ ،މޯލްޑިވްސް ެއެއާރޕޯޓްސް ެކޮމްޕެނީ ެލިމިޓެޑްއިން ެޓްރެއިނިންގ ެއަށްެ
ޚަރަދުކުރުމަށްެއެއްބަސްވެެ ،އެކަމުގެެޒިންމާެނަގާފައިެނުވާކަންެއެެމާއްދާއަށްެބެލުމުންެއެނގެންެއޮތުމުންެ
ސް ެދުވަހަށްފަހު ެކޯހުގެެ
ރަތަމަ ެެ 6މަ ެ
އެ ެމާއްދާއަކީ ެވެސް ެމި ެއެއްބަސްވުމުގައި ެބުނާ ެކޯހުގެ ެފު ެ
ށުންެޓްރެއިނިންގ ެކުރެވޭެފަރާތަށް ެޚަރަދުކުރުމަށްެޖީ.އެމް.އާރުެމާލޭެ
ބާކީމުއްދަތުގައިެމިެއެއްބަސްވުމުގެެދަ ެ
ގެ ެނުރުހުމުގައިެޤާނޫނުެނަންބަރުެ(ެ 02/2008ވަޒީފާއާެ
އިންޓަރނޭޝަނަލް ެއެއަރޕޯޓްެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑު ެ
ބެހޭ ެޤާނޫނުގެ) ެެ 17ވަނަ ެމާއްދާގެ ެދަށުން ެޖީ.އެމް.އާރު ެމާލޭ ެއިންޓަރނޭޝަނަލް ެއެއަރޕޯޓް ެޕްރައިވެޓްެ
ލިމިޓެޑުގެެމައްޗަށްެއެެމާއްދާގެެދަށުންެލާޒިމްކުރެވޭނެެމާއްދާއެއްެނޫންކަންެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެެ .
(އ) ެއަށްވަނަކަމަކީ ،ޤާނޫނީެނަޒަރަކުންެބަލާއިރުެކޮންޓްރެކްޓްެއެމައްޗަށް ެޤާއިމުވެގެންވާެ
މައިގަނޑު ެދެރުކުނަކީ ެއެކޮންޓްރެކްޓްގެ ެބައިވެރިން ެއެކޮންޓްރެކްޓް ެކުރުމުގެ ެމައްޗަށް ެއޮންނަ ެރުހުމާއިެ
ޤަބޫލުވުމާއި ،އަދިެޤާނޫނުެމަނާނުކުރާެހުއްދަެސަބަބެއްގެެމައްޗަށްެއެކޮންޓްރެކްޓެއްގެެބައިވެރިންގެެރުހުމާއިެ
ޤަބޫލުވުން ެޤާއިމްވެފައިއޮތުމާއި ެމިދެރުކުން ެކަމަށްވީހިނދުެ ،މިދެރުކުނަކީ ެކޮންޓްރެކްޓް ެއެމައްޗަށްެ
ޤާއިމްވެގެންވާ ެމައިގަނޑު ެދެރުކުންކަން ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 4/91ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ެޤާނޫނު) ެގެ ެެ 2ވަނަެ
މާއްދާގެ ެނައްޞުން ެކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާކަން ެއެމާއްދާއަށް ެބެލުމުން ެއެނގެންއޮންނައިރުެ ،ކޮންޓްރެކްޓްެ
މެއްެ
ލުވުމުގެ ެރުކުން ެނެތިފިލައިދާފަދަ ެކަ ެ
އެމައްޗަށް ެޤާއިމްވެގެންދާ ެދެރުކުނުގެ ެތެރެއިން ެރުހުމާއި ެޤަބޫ ެ
ހިމެނޭގޮތަށް ެކުރެވޭ ެކޮންޓްރެކްޓެއް ެފިޔަވައިެ ،ޤާނޫނު ެމަނާނުކުރާ ެހުއްދަ ެސަބަބެއްގެ ެމައްޗަށްެ
އެކޮންޓްރެކްޓެއްގެެބައިވެރިންގެެފުރިހަމަެރުހުމާއިެޤަބޫލުވުމުގެެމައްޗަށްެކުރެވޭެކޮންޓްރެކްޓަކީެ،އެމައްޗަށްެ
ޢަމަލުކުރުންެއެކޮންޓްރެކްޓެއްގެެބައިވެރިންގެެމައްޗަށްެލާޒިމްވާެކޮންޓްރެޓެއްކަންެއިސްވެެއިޝާރާތްކުރެވުނުެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ޤާނޫނުެނަންބަރުެ(ެ 4/91ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭެޤާނޫނު)ެގެެެ 20ވަނަެމާއްދާގެެ(ހ)ެއިންެސާފުކޮށްެއެނގެންެ
އޮންނައިރުެ،އަދިެމިއާެޚިލާފުގޮތަކަށްެއަމަލުކުރެވޭނީެ،އެކޮންޓްރެކްޓެއްގެެއަނެއްބައިވެރިޔާެ،އޭނާގެެމައްޗަށްެ
މެވެސްެއެހެންގޮތަކަށްެޢަމަލުކުރަންެއެއްބަސްވެއްޖެނަމަކަންެ
ލާޒިމްވާކަމަކަށްެދުލެއްދީފައިވާނަމަެނުވަތަެކޮން ެ
އިސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނު ެޤާނޫނުގެ ެއިސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނު ެއެޤާނޫނުގެ ެެ 20ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގެެ
ފަހުގެ ެޢިބާރާތްތަކުން ެސާފުކޮށް ެއެނގެންއޮންނައިރު ެޝަހުރުޔާޛު ެލަޠީފުއާއި ެމޯލްޑިވްސް ެއެއަރޕޯޓްސްެ
ކޮމްޕެނީެލިމިޓެޑާދެމެދުެވެވިފައިވާެއިސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނުެޓްރެއިނިންގެއެއްބަސްވުމުގައިވާެކަންކަމުގެެ
މައްޗަށް ެޝަހުރުޔާޛު ެލަޠީފު ެއެއްބަސްވެ ެއެ ެއެއްބަސްވުމުގައި ެސޮއިކޮށްފައިވަނީެ ،ޝަހުރުޔާޛު ެލަޠީފުގެެ
ރުހުމާއި ެޤަބޫލުގައިކަން ެމިމައްސަލައާ ެގުޅިގެން ެޝަހުރުޔާޛު ެލަޠީފުގެ ެފަރާތުން ެދައްކާފައިވާ ެވާހަކަތަކުންެ
އެނެގެންއޮންނައިރުެ،އެއްބަސްވުމުގައިެބުނާެކޯހުގެެފުރަތަމަެެ06މަސްެދުވަހަށްފަހުެ،އެކޯހުގެެބާކީެއޮންނަެ
މުއްދަތުގައި ެކޯހަށް ެޚަރަދުކުރުމާމެދު ެގޮތެއް ެކަނޑައެޅުމުގެ ެބާރާއި ެއިޚްތިޔާރު ެލިބިދީފައިވަނީ ެމާލޭެ
އިންޓަރނޭޝަނަލް ެއެއަރޕޯޓާ ެެ 2010ނޮވެމްބަރ ެމަހުގެ ެތެރޭގައި ެޙަވާލުވާ ެއައު ެމެނޭޖެމަންޓަށްކަންެ
އެއްބަސްވުމުގެ ެެ 6ވަނަ ެމާއްދާއަށް ެބެލުމުން ެއެނގެންއޮންނައިރުެ 2010ެ ،ނޮވެމްބަރުގައި ެއެއަރޕޯޓާެ
ޙަވާލުވި ެއައު ެމެނޭޖްމަންޓުން ެ(ޖީ.އެމް.އާރު ެމާލޭ ެއިންޓަރނޭޝަނަލް ެއެއަރޕޯޓް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑުން)ެ
މިބުނެވުނު ެއެއްބަސްވުމުގެ ެދަށުން ެއައު ެމެނޭޖްމަންޓަށް ެމިކޯހަށް ެޚަރަދުކުރުމުގެ ެކަންތަކުގައި ެލިބިދީފައިވާެ
ބާރާއިެއިޚްތިޔާރުެދޫކޮށްެ،އެއްބަސްވުމުގައިެބުނާެެ 6މަސްެދުވަހަށްފަހުެ،ކޯހުގެެބާކީެމުއްދަތުގައިެކޯހަށްެ
ލްެ
ޚަރަދުކުރުމަށް ެރުހި ެޤަބޫލުވެވިފައި ެނުވާކަން ެމައްސަލައާގުޅިގެން ެޖީ.އެމް.އާރު ެމާލޭ ެއިންޓަރނޭޝަނަ ެ
ތަކަށާއި ެހުށަހަޅާފައިވާެ
އެއަރޕޯޓް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑްގެ ެފަރާތުން ެޝަރީޢަތުގައި ެދައްކާފައިވާ ެވާހަކަ ެ
ލިޔުންތަކަށްެބެލުމުންެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެެ ެ.
(ވ)ެނުވަވަނަކަމަކީެ،ޝަހުރުޔާޛުެލަޠީފުއާއިެމޯލްޑިވްސްެއެއަރޕޯޓްސްެކޮމްޕެނީެލިމިޓެޑާެ
ދެމެދު ެވެވިފައިވާ ެޓްރެއިނިންގ ެއެއްބަސްވުމުގެ ެދަށުން ެޝަހުރުޔާޛު ެލަޠީފު ެފުރިހަމަކުރަމުންދިޔަ ެކޯހުގެެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ދުވަހަށްފަހުެ،ކޯހުގެެބަކީއޮތްެމުއްދަތުގައިެޚަރަދުކުރުމާމެދުެގޮތެއްެނިންމުމުގެެފުރިހަމަެ
ފުރަތަމަެެ06މަސްެ ެ
އިޚްތިޔާރުެ،އެއެއްބަސްވުމުގެދަށުންެލިބިދީފައިވަނީެމާލޭެއިންޓަރނޭޝަނަލްެއެއަރޕޯޓާެެ2010ނޮވެމްބަރުގެެ
ތެރޭގައިެޙަވާލުވާެކުންފުނީގެެއައު ެމެނޭޖްމަންޓަށްެކަންެއެނގެންއޮންނައިރުެ،ޤާނޫނުެނަންބަރުެެ2/2008
ރިވެގެން ެވަޒީފާދޭ ެފަރާތް ެއެހެންެ
(ވަޒީފާއާބެހޭ ެޤާނޫނުގެ) ެެ 17ވަނަ ެމާއްދާގައިބުނާ ެޙާލަތެއް ެމެދުވެ ެ
ފަރާތަކަށް ެބަދަލުވާ ެޙާލަތުގައިެ ،ފުރަތަމަ ެވަޒީފާދިން ެފަރާތަށްެ ،އެފަދަ ެއިޚްތިޔާރެއް ެމިބާވަތުގެެ
ށްެ
ން ެއެމާއްދާގައި ެމަނާކޮށްފައިނުވާކަންެއެނގެންއޮންނާތީެއެއިޚްތިޔާރުގެެބޭނުންކޮ ެ
ވުންތަކުގައިެދިނު ެ
އެއްބަސް ެ
ށްފަހުެ ،އެނބުރި ެވަޒީފާއާ ެގުޅުމަށް ެޖީ.އެމް.އާރުެ
ޝަހުރުޔާޛު ެލަޠީފު ެފުރިހަމަކުރަމުންދިޔަ ެކޯސް ެހުއްޓާލުމަ ެ
މާލޭ ެއިންޓަރނޭޝަނަލް ެއެއަރޕޯޓް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑުން ެޝަހުރުޔާޛު ެލަޠީފަށް ެއަންގާފައިވަނީ ެޝަރުޢީެ
އަދިެޤާނޫނީެއުޞޫލުތަކުގެެބޭރުންކަމަށްެބެލެވެންެނެތްކަންެއެނގެންއޮންނަކަމެވެެ ެ.
ހަވަނަކަމަކީެ ،ވަޒީފާއާބެހޭ ެޓްރައިބިއުނަލްގެ ެނަންބަރު ެެ78/VTR/2011
(މ) ެދި ެ
މައްސަލައިގައި ެޝަހުރުޔާޛު ެލަޠީފް ެކޮށްފައިވާ ެމުޅި ެދަޢުވާގައިވާ ެކަންކަން ެބިނާކޮށްފައިވަނީ ެެ 8ޖުލައިެ
ނުެ
ެ 2010ގައިެއޭނާއާއިެމޯލްޑިވްސްެއެއަރޕޯޓްސްެކޮމްޕެނީެލިމިޓެޑާއެކުެވެފައިވާެއިސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވު ެ
ޓްރެއިނިންގ ެއެއްބަސްވުމުގެ ެމައްޗަށްކަން ެއެދަޢުވާގެ ެޞީޣާއިން ެއެނގެންއޮންނައިރުެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ހައިކޯޓުގެ

ެނަންބަރު

ެ2012/HC-A/79

ެޤަޟިއްޔާ،

ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް

ެކޯޓުގައިެ

ޙަވާލާދީފައިވާެ
އިލްތިމާސްކޮށްދިނުން ެއެދި ެޝަހުރުޔާޛު ެލަޠީފުގެ ެފަރާތުން ެހުށަހެޅި ެތިންވަނަ ެސަބަބުގައި ެ ެ
މޯލްޑިވްސްެއެއަރޕޯޓްސްެކޮމްޕެނީެލިމިޓެޑުންެެ 2010އޮކްޓޯބަރެެ 19ވަނަެދުވަހުެޝަހުރުޔާޛުެލަޠީފަށްެ
ފޮނުވާފައިވާކަމަށްބުނާެސިޓީއަށްެބަލާއިރުެ،އެސިޓީއަކީެ،އިސްވެެއިޝާރާތްކުރެވުނުެއެއްބަސްވުމުގެެބައެއްގެެ
ޔޛު ެލަޠީފުގެ ެފަރާތުންެ
ކަމަށްވާއިރު ެމިސިޓީއަށް ެއިޝާރާތްކޮށް ެޝަހުރު ާ
ގޮތުގައި ެބެލެވޭނެ ެސިޓީއެއްނޫން ެ
ލެ ެއިންޓަރނޭޝަނަލް ެއެއަރޕޯޓް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑްގެެ
ދައްކާފައިވާ ެވާހަކަތަކާ ެގުޅޭގޮތުން ެޖީ.އެމް.އާރު ެމާ ެ
ފަރާތުން ެޝަރީޢަތުގައި ެދައްކާފައިވާ ެވާހަކަތަކުގައިެ ،އިޝާރާތްކުރެވުނު ެސިޓިއަކީ،

ވެެ
އިސް ެ
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އިޝާރާތްކުރެވުނު

ެޓްރެއިނިންގ

ެއެއްބަސްވުމުގެ

ެބައެއްކަމަށް

ެއެކުންފުނިން

ެޤަބޫލުނުކުރާކަންެ

މިެ
އެނގެންއޮންނައިރުެ ،މިކަންކަމުގެ ެމައްޗަށް ެނަޒަރުކޮށް ެބެލުމުން ެމި ެއިޝާރާތްކުރެވުނު ެސިޓީއަކީވެސް ެ ެ
އިޝާރާތްކުރެވުނުެޓްރެއިނިންގެއެއްބަސްވުމުގައިބުނާެކޯހުގެެފުރަތަމަެެ 6މަސްދުވަހަށްފަހުެ،އެކޯހުގެެބާކީެ
މުއްދަތުގައި ެމި ެއެއްބަސްވުމުގެ ެދަށުން ެޓްރެއިނިންގ ެކުރެވޭ ެފަރާތަށް ެޚަރަދުކުރުމަށް ެޖީ.އެމް.އާރު ެމާލޭެ
އިންޓަރނޭޝަނަލް ެއެއަރޕޯޓް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑްގެ ެނުރުހުމުގައި ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެެ02/2008
ގެ ެމައްޗަށް ެލާޒިމުކުރެވޭނެ ެތަނެއްއޮތްެ
(ވަޒީފާއާބެހޭ ެޤާނޫނު) ެގެ ެެ 17ވަނަ ެމާއްދާގެ ެދަށުން ެއެކުންފުނީ ެ
ސިޓީއެއްނޫންކަންެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެެ ެ.
(ފ)ެއެގާރަވަނަކަމަކީެ،އިސްވެެބަޔާންކުރެވިދިޔަެކަންކަމުގެމައްޗަށްެޝަރުޢީެއަދިެޤާނޫނީެ
ނަޒަރަކުންެވިސްނާބެލިއިރުެ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓުގެެނަންބަރުެެ 2012/HC-A/79ޤަޟިއްޔާެއެކޯޓުންެ
ންމާފައިވަނީެޝަރުޢީެއަދިެޤާނޫނީެހަމަތަކާެޚިލާފަށްކަމަށްބުނެެމިމައްސަލައިގައިެދަޢުވާކުރާެޝަހުރުޔާޛުެ
ނި ެ
ލަޠީފުގެ ެ ފަރާތުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓަށް ެހުށަހަޅާފައިވާ ެސަބަބުތަކަކީެ ،ޤާނޫނީގޮތުން ެސައްޙަެ
ންެ
ޓު ެ
އަސާސުތަކެއްގެ ެމައްޗަށް ެބިނާވެފައިވާ ެސަބަބުތަކެއް ެނޫނަކަމަށް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯ ެ
މިމައްސަލަެބެލިެފަނޑިޔާރުންގެެމަޖިލީހަށްެފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމެވެެ .
ެ
ޙުކުމްެ :
އިސްވެދިޔަ ެސަބަބުތަކާއި ެފާހަގަކުރެވުނު ެނުކުތާތަކުގެ ެމައްޗަށް ެރިޢާޔަތްކޮށް ެބެލުމުންެ،
ޓުން ެބަލައި ެނިންމަވާފައިވަނީެ،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2012/HC-A/79ޤަޟިއްޔާެ ،އެކޯ ެ
ޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކާ ެއެއްގޮތްވާ ެގޮތުގެމަތިންކަން ެއެނގެންއޮންނާތީެ ،އެޤަޟިއްޔާގައިެ
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ކުރައްވާފައިވާ ެޙުކުމް ެރަނގަޅުކަމަށް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުން ެމިމައްސަލަބެލި ެފަނޑިޔާރުންގެެ
އިއްތިފާޤުންެކަނޑައަޅައިފީމެވެެ ެ.
ެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
ވެބްސައިޓް | URL: www.supremecourt.gov.mv :ފެކްސް | Fax: + 960 3008554 :ފޯންTel: + 960 3009990 :

