`
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ނަންބަރު200-VTR/IJ/2021/43 :

އިޖުރާއީގޮތުން ނިންމި ގޮތް
މައްސަލަ ނަންބަރު:

227/VTR/2021

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:

މައުފޫޒާ މުޙައްމަދު( ،މެންދުރަށްފޮޅޭމާގެ  /ސ .ހިތަދޫ)
(ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު)A152080 :

މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް:

ޝން
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމި ަ

މައުފޫޒާ މުޙައްމަދު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައްދުވާގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މި މައްސަލައަށް އެ ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން
ބސްވުމެއް ހެދިފައިނުވާކަމަށާއި،
ބދާރީވީއިރު ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތާ ދެމެދު އެއްވެސް އެއް ަ
ޖަވާ ު
ބއުނަލުގެ
ބއުނަލުގެ ގަވާއިދު  )2015ގެ  3ވަނަ މާއްދާގައި ޓްރައި ި
ބހޭ ޓްރައި ި
ބރު ( 2015/R-20ވަޒީފާއާ ެ
ގަވާއިދު ނަން ަ
ބޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމުގައި ދިމާވާ
ބވަތެއްގެ މައްސަލަ ަ
އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ( 11އެގާރަ) ާ
ބގެންނުވާކަމަށާއި ،އެގޮތުން
ބއުނަލަށް ލި ި
ބހޭ ޓްރައި ި
ބލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ވަޒީފާއާ ެ
މައްސަލަތަކާއި ގުޅޭ މައްސަލަތައް ެ
ބލާއިރު ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޮވުމުގެ
ބރު  183/VTR/2012މައްސަލައިގެ ނިންމުމަށް ަ
ބއުނަލުގެ ނަން ަ
ބހޭ ޓްރައި ި
ވަޒީފާއާ ެ
ބއުނަލުގެ ގަވާއިދު  )2015ގެ 3
ބހޭ ޓްރައި ި
ބރު ( 2015/R-20ވަޒީފާއާ ެ
މަރުޙަލާގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކަކީ ގަވާއިދު ނަން ަ
ބއުނަލުގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ މައްސަލައެއްކަމުގައި މީގެ ކުރިންވެސް
ބޔާންކުރާ ޓްރައި ި
ވަނަ މާއްދާގައި ަ
ބއުނަލުން ނިންމާފައިވާކަމަށާއި ،ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަކީ
ބހޭ ޓްރައި ި
ވަޒީފާއާ ެ
ބރު 2010/SC-
ތަންފީޒު ކުރެވޭ ނިންމުންތަކަކަށް ނުވަތަ ޙުކުމްތަކަކަށް ވާންޖެހޭނެކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަން ަ
ބޔާންކުރައްވާފައިވާކަމަށާއި ،ކޯޓަކަށް ނުވަތަ
ބރުގައި ަ
ބރު  )2010ރޫލިންގގެ ( 1އެކެއް) ވަނަ ނަން ަ
 08( RU/01ނޮވެން ަ
ބރުން މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިގެން އެކަމާއިމެދު ނިންމާ ނިންމުމާއި ،އެފަދަ
ބއުނަލަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އިޚްތިޞާޞްގެ ޭ
ޓްރައި ި

ގ 1
ޞަފްޙާ ެ 5

ބޔާންކުރެވުނު
ބލޭވެކަމަށް އިސްވެ ަ
ބ ނިންމެވުމެއްކަމަށް ނުވަތަ ޙުކުމެއްކަމަށް ނު ެ
ބރުލި ޭ
ޙުކުމަކީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ާ
ބހޭ
ރޫލިންގއިން އެނގެން އޮންނަކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މި މައްސަލައަކީ ވަޒީފާއާ ެ
ބއުނަލަށް
ބހޭ ޓްރައި ި
ބއުނަލުގެ އިޙްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މައްސަލައެއްކަމުގައި ނުވާތި ،މި މައްސަލަ ވަޒީފާއާ ެ
ޓްރައި ި
ހުށަހަޅައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ތަނެއް ނެތްކަމުގައި ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އެދި މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން ހުށަހެޅި އިޖުރާއީ
ނުކުތާއަށް ޤާނޫނީގޮތުން ނަޒަރުކުރާއިރު،
ބއުނަލުގެ ގަވާއިދު  )2015ގެ  3ވަނަ މާއްދާގައި
ބހޭ ޓްރައި ި
ބރު ( 2015/R-20ވަޒީފާއާ ެ
ގަވާއިދު ނަން ަ

"މިގޮތުން ވަޒީފާއާބެހޭ

ބލިދާނެ
ބޔާންކޮށްފައިވާއިރުެ " ،
ބރާތުން ަ
ޓްރައިބިއުނަލުން ބެލިދާނެ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި ތިރީގައިވާ ބާވަތުގެ މައްސަލަތައް ހިމެނެއެވެ ".މި އި ާ
ބން ހުށަހެޅޭ
ބ ު
ބޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި ،މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ނުދިނުމުގެ ސަ ަ
މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި" ،މި ލަފްޒުތައް ހިމެނޭގޮތަށް ަ
ބއުނަލުން މައުޟޫޢީ
ބހޭ ޓްރައި ި
ބން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައްވެސް ވަޒީފާއާ ެ
ބ ު
ބޠިލުކުރުމުގެ ސަ ަ
މައްސަލަތަކާއި ވަޒީފާގެ ހުށަހެޅުން ާ
ބޔާންކޮށްފައިވާ ލިސްޓެއް ނޫންކަން
ބވަތްތައް ަ
ބލާ ނިންމާފައިވާތީ ،މިއީ އެއްވެސް ޙާލަތެއްގައި ފުރިހަމަ އަދި ހުރިހާ ާ
ގޮތުން ަ
ބރުގައި؛
ބޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގެ  11ވަނަ ނަން ަ
ސާފުވާކަމަށާއި ،އިސްވެ ަ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ކޮންމެ

މައްސަލައެއް"،

މި

ބރާތުން
އި ާ

" ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ބަލަންޖެހޭނެކަމަށް ޤާނޫނެއްގައި

ބޔާންކޮށްފައިވާއިރު،
ަ

މި

މާއްދާއަކީ

އެއްވެސް

ޙާލަތެއްގައި

ބރު
ބޤުކުރަންޖެހޭ މާއްދާއެއްނޫންކަން ސާފުވާކަމަށާއި ،ގަވާއިދު ނަން ަ
ޤައިދުކުރެވިގެންވާގޮތަށް ) (Restrictedމާނަކޮށް ތަޠު ީ
ބލޭނެ މައްސަލަތައް ޞަރީޙަ
ބއުނަލުގެ ގަވާއިދު  )2015ގެ  5ވަނަ މާއްދާގައި ނު ެ
ބހޭ ޓްރައި ި
( 2015/R-20ވަޒީފާއާ ެ
ބޔާންކުރެވުނު
ބރާތުން އެންގެން އޮތުމުން ،މިޙާލަތުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކީ އިސްވެ ަ
އި ާ
ބލައި
ބޑަށް ަ
ބދަލުގައިޮ ،
ބލުމުގެ ަ
ބވަތުގެ މައްސަލައެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ެ
ބޔާންކުރާ ާ
ގަވާއިދުގެ  3ވަނަ މާއްދާގައި ަ
ބޔާންކޮށްފައިވާފަދަ މައްސަލައެއްތޯ ނުވަތަ
ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނީ އެ މައްސަލައަކީ އެ ގަވާއިދުގެ  5ވަނަ މާއްދާގައި ަ
ނޫންތޯކަމަށާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ  42ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި؛
"ކޮންމެ މީހެއްގެމެ މަދަނީ ޙައްޤުތަކާއި ވާޖިބުތައް ކަނޑައެޅުމުގެ ނުވަތަ ޖިނާޢީ ކުށެއްގެ ދަޢުވާ މީހެއްގެ މައްޗަށް އުފުލުމުގައި ،ޤާނޫނަކުން
ޤާއިމުކޮށްފައިވާ މިނިވަން އަދި މުސްތަޤިއްލު ކޯޓެއްގައި ނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަލެއްގައި އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ،ޢާންމުކޮށް
ހުޅުވައިލެވިގެން ބާއްވާ ،އަޑުއެހުމުގެއްގައި އިންޞާފުން ޝަރީޢަތްކުރެވުމުގެ ޙައްޤު ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިބިގެންވެއެވެ".

ބޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައާ މެދު މައުޟޫޢީ ގޮތުން ފައިސަލާކުރުމެއްނެތި އިތުރަށް ކުރިއަށް
މިފަދައިން ަ
ބޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގެ ދަށުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް
ގެންދާނެ ތަނެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައެޅިގެން ގޮސްފިނަމަ ،އިސްވެ ަ
ކަށަވަރުވެގެންވާ އަސާސީ ޙައްޤަށް ހުރަސްއެޅިގެން ދިޔުމުގެ އިހުތިމާލު އޮތްކަމަށާއި،

ގ 2
ޞަފްޙާ ެ 5

ބލާފައިވާކަމަށާއި ،މައްސަލަ
ބއުނަލުން ަ
ބހޭ ޓްރައި ި
މީގެ އިތުރުން ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޮވުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް ވަޒީފާއާ ެ
ބހޭ
ބރު ( 2015/R-20ވަޒީފާއާ ެ
ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހަވާލާދީފައިވާ  183/VTR/2012ވަނަ މައްސަލައަކީ ގަވާއިދު ނަން ަ
ބއުނަލުގެ
ޓްރައި ި

ގަވާއިދު

)2015

ގެ

ކުރިން

ބހޭ
ވަޒީފާއާ ެ

ބއުނަލުން
ޓްރައި ި

ނިންމާފައިވާ

މައްސަލައެއްކަމަށާއި،

ބއުނަލް
ބހޭ ޓްރައި ި
ބޔާންކުރެވުނު މައްސަލައިގެ ނިންމުމުގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ އިޚްތިޞާޞީ ޤައިދުތަކުން ވަޒީފާއާ ެ
އިސްވެ ަ
ބއުނަލުގެ
ބހޭ ޓްރައި ި
ބއުނަލުގެ ފަހުގެ ނިންމުންތަކުން ސާފުވާކަމަށާއި ،އެގޮތުން ވަޒީފާއާ ެ
ބހޭ ޓްރައި ި
'ޙިޖުރަކޮށްފައިވާކަން' ވަޒީފާއާ ެ
ބނާކޮށްފައިވާ
ބރު  09/VTR/2019މައްސަލައަކީވެސް ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމުގައި އުފެދުނު ޚިލާފެއްގެ މައްޗަށް ި
ނަން ަ
ބލައި ނިންމާފައިވާކަމަށާއި ،މިޙާލަތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ
މައްސަލައެއްކަމަށާއި ،އެ މައްސަލަވެސް މައުޟޫއީގޮތުން ަ
ބޤުކުރެވެންޖެހޭނެކަމަށާއި،
ޤާނޫނު އަސާސީގެ  17ވަނަ މާއްދާ (ތަފާތުނުކުރުން) އަދި  20ވަނަ މާއްދާ (ހަމަހަމަކަން) ތަޠު ީ
ބން ،މި
ބ ު
ބވެފައިހުރުމުގެ ސަ ަ
ބތަކަށާއި ،ވާޤީޢާތަކާއި ،ޤާނޫނީ އަސާސްތައް އެފަދައިން ތަރުތީ ު
ބ ު
ބޔާންކުރެވުނު ސަ ަ
އިސްވެ ަ
ބގެންވާ މައްސަލައެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި ،މި
ބލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލި ި
ބއުނަލުން ެ
ބހޭ ޓްރައި ި
މައްސަލައަކީ ވަޒީފާއާ ެ
މައްސަލަ

މައުޟޫޢީ

ގޮތުން

ބލުމެއްނެތި
ެ

މައްސަލައިގެ

ނިންމުމެއް

ނިންމުމަކީ

ޣައިރު

އިންޞާފީ

ކަމެއްކަމުގައި

ބދާރީވީނަމަވެސް،
ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އެދި މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތުން ޖަވާ ު
ބހޭ ޤާނޫނު) ގެ  5ވަނަ މާއްދާގައި ކޮންޓްރެކްޓެއް ކުރެވޭ ގޮތަކީ އެއްފަރާތުން އަނެއް
ބރު ( 4/91ކޮންޓްރެކްޓާ ެ
ޤާނޫނު ނަން ަ
ބލުކުރުމުންކަމާއި ،ނަމަވެސް އެ ހުށަހެޅުން ވާންވާނީ ޤާނޫނީ
ފަރާތަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް ،އެ ހުށަހެޅުން ރައްދުވި ފަރާތުން ޤަ ޫ
ގޮތުން ބަނދެވޭ ބަނދެވުންތަކެއް އުފެއްދުމުގެ ހަރުދަނާ ނިޔަތުގައި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކަށް ކަމާއި ،އެގޮތުން ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި
ބޔާންކުރެވުނު ޤާނޫނުގެ 6
ބލައިގެންނުވާނެކަމަށް އިސްވެ ަ
ދެވޭ ދަޢުވަތު ) (Invitation to Treatއަކީ ހުށަހެޅުމެއްކަމަށް ަ
ބޔާންކޮށްފައިވާއިރު
ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ަ

ބޔަކަށް ނުވަތަ ޢާންމުކޮށް
އެ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ވަކި މިވެނި މީހަކަށް ނުވަތަ ަ

ބޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި ،އެ ޤާނޫނުގެ  7ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި،
އެންމެންނަށްވެސް ހުށަހެޅުމެއް ރައްދުކުރެވިދާނެކަމަށް ަ
ހުށަހެޅުން ރައްދުވާ ފަރާތަށް ހުށަހެޅުން އެންގުމުން އެ ހުށަހެޅުން ) (Offerފުރިހަމަވާނެކަމާއި ،އެ ޤާނޫނުގެ  8ވަނަ
ބލުކުރާކަން
ބނުމުން ނުވަތަ ޢަމަލުކުރާ ގޮތަކުން ޤަ ޫ
ބލު ) (Acceptanceކުރިކަން ކަނޑައަޅައި ު
މާއްދާގައި އެ ހުށަހެޅުމެއް ޤަ ޫ
ބލުކުރާކަން އެންގުމުން އެ
ބލެވިދާނެކަމާއި ،އަދި އެ ޤާނޫނުގެ  9ވަނަ މާއްދާގައި ،ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ޤަ ޫ
އެންގުނީކަމަށް ެ
ބޔާންކޮށްފައި އޮންނައިރު،
ބލުކުރުން ފުރިހަމަވާނެކަމަށް ަ
ޤަ ޫ
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މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނަކީ ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ދެވޭ ދަޢުވަތު (Invitation
ބރަވެވޭކަމާއި ،އަދި އެ ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ދީފައިވާ ދަޢުވަތަށް ނުވަތަ އިޢުލާނުގައިވާ
) to Treatއެއްކަމަށް ު
ބރަވެވޭކަމާއި ،މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން
ވަޒީފާއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ކުރިމަތިލުމަކީ ހުށުހެޅުން ) (Offerކަމަށް ު
ޢައްޔަނުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާ ދޭ ޢާންމު އުޞޫލަކީ ކޮމިޝަނުން ފަރުމާކޮށްފައިވާ ސޮފްޓްވެއަރ ނުވަތަ' ،ވަޒީފާ ދެއްވުން އެދި
ބދަލުކުރެއްވުމަށް އެދި ދަންނަވާ
ދަންނަވާ ޗިޓް' ނުވަތަ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެހެން ވަޒީފާއެއްގައި ހުރި މީހެއްނަމަ 'ވަޒީފާ ަ
ބރު ( R311-2014ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  )2014ގެ  77ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)
ޗިޓު' އިންކަން ގަވާއިދު ނަން ަ
ބލުމުން އެނގެން އޮންނާތީ ،މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ،އެފަރާތް ވަޒީފާއަށް ޢައްޔަނުކުރެވުނުކަން
އަށް ެ
ބސްވުމެއް އެކުލަވާލާފައިނުވާތީ،
ބޔާންކޮށް ވަޒީފާ ދިންކަމުގެ ޗިޓު ހަވާލުކޮށްފައިނުވާތީއާއި ،ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވަޒީފާގެ އެއް ަ
ަ
ބލު
މި ޙާލަތުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން މައްސަލަ ރައްދުވި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ޤަ ޫ
ބރަނުވެވޭކަމާއި،
) (Acceptanceކޮށްފައިވާކަމަށް ު
ބރު ( 5/2007ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު) ގެ  41ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި؛
ޤާނޫނު ނަން ަ
"ވަޒީފާއަށް

އައްޔަނުކުރެވޭ

ފަރާތްތަކަށް

ވަޒީފާ

ދިނުމުގެކުރިން

ތިރީގައިވާ

ކަންތައްތައް

ބެލުމަށްފަހު،

އެކަށީގެންވާ

ގޮތަކަށް

ވަޒީފާ

އަދާނުކުރެވޭނެކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި ،އެމީހަކަށް ވަޒީފާ ނުދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
( )1ވަޒީފާ އަދާކުރެވޭވަރުގެ ޞިއްޔަތެއްގައި ހުރި މީހެއްތޯ.
( )2އަޚްލާޤީ މިންގަނޑާއި ޤައުމީ ސަލާމަތާ ގުޅޭގޮތުން ބަލަންޖެހޭ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ މީހެއްތޯ".

ބޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ ،ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް ފަދަ ،އަންހެނުންނާއި،
މިފަދައިން ަ
ބނުންވާ
ކުޑަކުދިންނާއި ،އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ،ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ދުޅަހެޔޮކަމަށް ޭ
ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކޮށް އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މުހިންމު އިދާރާއެއްގެ ސީނިއަރ ލީގަލް
ބރު ކުރެވޭ ،އެ އިދާރާގެ ޤާނޫނީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ މުހިންމު
އޮފިސަރުގެ މަޤާމަކަށް ޢައްޔަނުކުރެވޭ ފަރާތަކީ އެފަރާތަކަށް އިތު ާ
ބރަވެވޭތީ ،އެފަދަ މަޤާމަކަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތުގެ އަޚްލާޤީ
މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކެއް އަދާކުރަންޖެހޭ ފަރާތެއްކަމުގައި ު
މިންގަނޑާއި ،އެފަރާތެއް މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ އެހެން ވަޒީފާއެއް ކުރިން އަދާކޮށްފައިވާނަމަ އެ ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށްފައިވާ
ބރު
ބރަވެވޭކަމާއި ،އަދި ޤާނޫނު ނަން ަ
ބލުމަކީ މައުޤޫލު ވަޒީފާދޭ ފަރާތަކުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތްކަމަށް ު
ގޮތުގެ ރިކޯޑު ހޯދައި ެ
ބޔާންކުރާ ފަދައިން ޢަމަލުކުރުމަކީ ޤާނޫނު
( 5/2007ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު) ގެ  41ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ަ

ގ 4
ޞަފްޙާ ެ 5

ބޔާންކުރާފަދައިން ވަޒީފާ ދިނުމުގައި އެފަރާތަކަމެދު
ބހޭ ޤާނޫނު) ގެ  4ވަނަ މާއްދާގައި ަ
ބރު ( 2/2008ވަޒީފާއާ ެ
ނަން ަ
ބރަނުވެވޭތީއާއި،
ތަފާތުކުރުންކަމަށް ު
މި މައްސަލައަކީ މައުފޫޒާ މުޙައްމަދު ވަޒީފާ ހޯދުމުގެ މަރުޙަލާގައި ދިމާވި ޚިލާފަކާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއްކަން
ބނެފައިވަނީ
ބހޭ ޤާނޫނު) ގައި [މަސައްކަތްކުރާ މީހާ] ކަމަށް ު
ބރު ( 2/2008ވަޒީފާއާ ެ
އެނގެންއޮތަތީ ،ޤާނޫނު ނަން ަ
މުވައްޒަފެއް ނުވަތަ ވަޒީފާއެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މީހަކަށްކަން އެ ޤާނޫނުގެ  97ވަނަ މާއްދާއިން އެނގެން އޮވެމެ،
ބގެންވަނީ ޤާނޫނު
ބއުނަލަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު ލި ި
ބހޭ ޓްރައި ި
ވަޒީފާއެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މީހަކަށް ވަޒީފާއާ ެ
ބން އެ
ބ ު
ބޔާންކުރާ ތަފާތުކުރުމެއްގެ ސަ ަ
ބހޭ ޤާނޫނު) ގެ  04ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ަ
ބރު ( 2/2008ވަޒީފާއާ ެ
ނަން ަ
ބހޭ ޤާނޫނު) ގެ 5
ބރު ( 2/2008ވަޒީފާއާ ެ
ބކަމަށް ދެކޭ ޙާލަތުގައި އެކަނިކަން ޤާނޫނު ނަން ަ
ފަރާތެއްގެ ޙައްޤަށް އުނިކަން ލި ޭ
ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އިން އެނގެން އޮތްއިރު،
ބހޭ ޤާނޫނު) ގެ  04ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި
ބރު ( 2/2008ވަޒީފާއާ ެ
އިސްވެފާހަގަކުރެވުނުފަދައިން ޤާނޫނު ނަން ަ
ބޔާންކޮށްފައިނެތަތީ،
ބޔާންކުރާފަދަ ތަފާތުކުރުމެއް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާމެދު ކޮށްފައިވާކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ަ
ަ
ބހޭ ޤާނޫނު) ގެ  04ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި
ބރު ( 2/2008ވަޒީފާއާ ެ
ހުށަހެޅިފައިވާ މި މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަން ަ
ބޔާންކުރާފަދަ ތަފާތުކުރުމެއް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާމެދު ކޮށްފައިވާތީ އެ ޤާނޫނުގެ  5ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން
ަ
ހުށަހެޅިފައިވާ

މައްސަލައެއްކަމަށް

ބލެވޭ
ނު ެ

ބށްޓަކައި،
ބ ަ
ސަ ަ

މި

މައްސަލައަކީ

ބހޭ
ވަޒީފާއާ ެ

ބއުނަލުން
ޓްރައި ި

ބލުމުގެ
ެ

ބގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ.
އިޚްތިޞާޞް ލި ި
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