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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 VTR/IJ/2022/23-200ނަންބަރު: 
 

 

 އިޖުރާއީގޮތުން ނިންމި ގޮތް 
 

 VTR/2022/76 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 (މާލެ/  8345ނަންބަރު ރސ   .ދަފްތަރު، )އަހްމީމް ފާރިްޝ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A087738)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝން  މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް: 

 
ފާރިްޝ،  8345  ރސ  ނަންބަރު.  ދަފްތަރު  ،މާލެ :  ނަންބަރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ   ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި)  އަހްމީމް 

A087738  )ްކޮމިަޝނަށ ކޮމިަޝންގެ  ހުރައްދުވާގޮތަށް    ސިވިލް ސަރވިސް  އެ  މައްސަލައަށް  މި  ފަރާތުން  ށަހަޅާފައިވާ 

އެއްބަސްވުމެއް    ޖަވާބުދާރީވީއިރު، އެއްވެސް  ދެމެދު  ފަރާތާ  ރައްދުވާ  މައްސަލަ  ފަރާތާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ނަންބަރު  ހެދިފައިނުވާކަމަށާއި،   ގަވާ   R-20/2015ގަވާއިދު  ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ގެ  2015އިދު  )ވަޒީފާއާބެހޭ  ވަނަ   3( 

ހިމެނޭ   ތެރޭގައި  އިޚްތިާޞްޞގެ  ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،    11މާއްދާގައި  މައްސަލަ  ބާވަތެއްގެ  )އެގާރަ( 

މައްސަލަ  ގުޅޭ  މައްސަލަތަކާ  ދިމާވާ  ހަމަޖެއްސުމުގައި  ޓްރައިބިއުނަލަށް    ތައްވަޒީފާ  ވަޒީފާއާބެހޭ  އިޚްތިާޞްޞ  ބެލުމުގެ 

ނަންބަރު  އި،  ކަމަށާލިބިގެންނުވާ ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ނިންމުމަށް    VTR/2012/183އެގޮތުން  މައްސަލައިގެ 

ހޮވުމުގެ މަރުޙަލާގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކަކީ   ވަޒީފާއަށް މީހުން  )ވަޒީފާއާބެހޭ    R-20/2015ގަވާއިދު ނަންބަރު  ބަލާއިރު 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޓްރައިބިއުނަލުގެ އިޚްތިާޞްޞގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ   3ގެ  (  2015ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދު  

ނިންމާފައިވާކަމަށާއި،  މައްސަ  ޓްރައިބިއުނަލުން  ވަޒީފާއާބެހޭ  ކުރިންވެސް  މީގެ  ހުށަހެޅޭ ލައެއްކަމުގައި  ކޯޓުތަކަށް 

މައްސަލަތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަކީ ތަންފީޒު ކުރެވޭ ނިންމުންތަކަކަށް ނުވަތަ ޙުކުމްތަކަކަށް ވާންޖެހޭނެކަމަށް  
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)އެކެއް( ވަނަ   1( ރޫލިންގގެ  2010ނޮވެންބަރު    08)  SC-RU/01/2010ންބަރު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަ

ބަޔާންކުރައްވާފައިވާކަމަ ޓްރައިބިއުނަލަށާނަންބަރުގައި  ނުވަތަ  ކޯޓަކަށް  އިކައި،  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ބޭރުން ޚްށް  ތިާޞްޞގެ 

ޙުކުމަކީ  އެފަދަ  ނިންމުމާއި،  ނިންމާ  އެކަމާއިމެދު  ހުށަހަޅައިގެން  ބާރުލިބޭ މައްސަލައެއް  ާޤނޫނީ  އަދި  ަޝރުޢީ   

އޮންނަކަމަށާއި،   އެނގެން  ރޫލިންގއިން  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ނުބެލޭވެކަމަށް  ޙުކުމެއްކަމަށް  ނުވަތަ  ނިންމެވުމެއްކަމަށް 

އިޙްތިާޞްޞގެ ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ  މައްސަލައަކީ  މި  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ    އެހެންކަމުން 

ކުރިއަށް   ހުށަހަޅައިގެން  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  މައްސަލަ  މި  ނުވާތި،  މައްސަލައެއްކަމުގައި  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި 

ރައްދުވާ މައްސަލަ  އެދި  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް  ނެތްކަމުގައި  ތަނެއް  ނުކުތާއަށް   ގެންދެވޭނެ  އިޖުރާއީ  ހުށަހެޅި  ފަރާތުން 

   ނަޒަރުކުރާއިރު،ާޤނޫނީގޮތުން 

ހެލްތް ޕްރޮޓެކްަޝން އެޖެންސީގެ އިންޓަރނޭަޝނަލް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލައަކީ އިޢުލާނުކުރެވުނު  

ހެލްތުގެ   މަރުޙަލާގައި  ގެ    MS3ބޯޑަރ  ހޯދުމުގެ  ހޮވުމާއި  ވަޒީފާ  މީހުން  ވަޒީފާތަކަށް  ސަރވިސްގެ  'ސިވިލް 

މިންގަނޑުތަ އުޫޞލުތައް  އައްޔަންކުރުމުގެ  ގެ    2021ކާއި  އިްޞލާޙް('  ަޞއްޙަ )ދެވަނަ  ގެންދިޔަ  ކުރިއަށް  ތެރެއިން 

ތެރެއިން އުޞޫލުގެ  މަރުޙަލާތަކުގެ  ލިބިފައިވަނީ    ގައި(  ބ)  މާއްދާގެ  ވަނަ  15  އެ  މާކްސް  މަތިން  އެންމެ  ބުނާގޮތަށް 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނާ    16މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ކަމަށާއި، އެކަން އެނގޭނެ ލިޔުން ޢާންމުކުރުމަށްފަހު އަދި  

ރައް މައްސަލަ  އެގޮތަށް  އެކަން  ބުނެފައިވީނަމަވެސް  ކަމަށް"  "އަންގަންވާނެ  ލިޔުމުން  ބޭނުންވޭތޯ  ފަރާތުން   ދުވާވަޒީފާ 

ނުވުމާއި، އަދި މަތިން މާކްސް ލިބިފައިވަނިކޮށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުގެ "ަޝކުވާ ބަލައި ނިންމިގޮތް"   އަންގާފައި

ކޮމިަޝނުން ފޮނުވި    2022ފެބުރުވަރީ    15އަދި    09 ވަޒީފާއާ   02ތާރީޚުގައި  ކުރެވުނު  އިޢުލާނު  ލިޔުމަކުން،  )ދޭއް( 

ފަރާތުން    ަޞއްޙަ އިމްތިޙާން އަދި އޭގެފަހުން އިންޓަރވިއު މަރުޙަލާވެސް މައްސަލަ ރައްދުވާ  ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނާ ފަދަ   04ބާޠިލުކޮށްފައިވާތީ، އެފަރާތުގެ މިދެންނެވި ނިންމެވުންތަކަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

ފަރާތުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އިދާރީ     ކަމުގައި ބުނެ، މައްސަލަ ރައްދުވާ ތަފާތުކުރުމެއްގެ ތެރެއިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތަކެއް 

މަރުޙަލާއިން   ަޝރުޢީ  ހުށަހަޅާފައިވަނީ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ހޯދުމަށްޓަކައި  ޙައްުޤ  ލިބިގަތުމުގެ  ވަޒީފާ  ތެރެއިން  އުޞޫލުގެ 

މަތި ތެރެއިން  އުސޫލުގެ  އިދާރީ  ކަނޑައަޅަންދެން،  މައްސަލައިގައި  މި  ކެނޑިޑޭޓް ވަކިގޮތެއް  ލިބިފައިވާ  މާކްސް  ން 

(CN001)  ުލިބިގަތ ވަޒީފާ  އެހެން  މުއަށް  އަދި  ޢަމަލުނުކުރުމަށާއި  ނިންމެވުމަކަށް  އެއްވެސް  ގެއްލޭނެފަދަ  ޙައްުޤ  ގެ 
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ފަރާތުގެ މައްޗަށް    އުފަންވެދާނެފަދަ ކަމެއް ނުކުރުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވާ  ފަރާތެއްގެ ޙައްެޤއް އިޢުލާނުކުރެވުނު ވަޒީފާގައި

 އި، ށާއަމުރުކޮށްދެއްވުން އެދި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއްކަމަ

ވަނަ    04މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މި މައްސަލަ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

"ވަޒީފާ   ޢިބާރާތުން  ަޞރީޙަ  )ހ(  މާއްދާގެ  އެ  އަދި  ކަމަށާއި  އޮވެގެން  ތަފާތުކުރުމެއް  ބުނާފަދަ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ 

އަސާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މައްސަލަތައް  ދިނުމުގައި"  ޚިލާފުވާ  އުސޫލަކާ  ނަންބަރު  ސީ  ވަޒީފާއާބެހޭ  )  R-14/2022ގަވާއިދު 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ދަށުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ އިޚްތިާޞްޞއާއި ބާރުތަކުގެ    13ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދު( ގެ  

ޓްރައިބިއުނަލުގެ   ވަޒީފާއާބެހޭ  އަދި  ކަމަށާއި  ހިމަނާފައިވާ  މައްސަލައިގެ    VTR/2022/35ނަންބަރު  ތެރޭގައި 

ަޝކުވާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  މީހަކަށް  މަސައްކަތްކުރާ  ހޯދުމަށް  ވަޒީފާ  ވެސް  ގައި  ނިންމުން"  "ރަޖިސްޓްރާރގެ 

ބެހޭ  ގައި ވަޒީފާއާވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ޙާލަތު  04ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްުޤ ލިބިގެންވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އިން އެނގެން އޮންނަކަން ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ކަމަށާއި،  05ާޤނޫނުގެ 

ރައްދުވާ ހެދިފައި   މައްސަލަ  އެއްބަސްވުމެއް  ނުވަތަ  ކޮންޓްރެކްޓެއް  ރައްދުވާފަރާތާމެދު  މައްސަލަ  ފަރާތުން   ނުވާކަމުގައި 

ނިމި، ސްކްރީންކޮށް  ަޝރުޠުތައް  އަސާސީ  ކެނޑިޑޭޓުންގެ  ކުރިމަތިލި  ވަޒީފާއަށް  ވަޒީފާއަށް    ފާހަގަކުރިކަމުގައިވިޔަސް 

ހަމަވާ   ަޝރުޠު  އަސާސީ  ފުރުސަތުދެވޭ  ގޮތަށް  ބައިވެރިވެވޭ  އަދި  ގޮތަށް  ވާސިލްވެވޭ  މަރުޙަލާތަކަށް  ހަމަހަމަ  ހޮވުމުގެ 

އިމްތިޙާނު، "ނޮން    ކެނޑިޑޭޓުންނަށް  ދެމެދު  ފަރާތާ  ލިބޭ  މާކްސް  މަތިން  ދިނުމަށްފަހު  ޕްރެސެންޓޭަޝން  އިންޓަރވިއު، 

ހިމެނޭހެން،   އުސޫލުތައް  އަދި  ގަވައިދުތަކާއި  ާޤނޫނުތަކާއި  އެއީ  އުފަންވާނެކަން  އެއް  ކޮންޓްރެކްޓް"  ވަރބަލް 

ރާ ގޮތް ކަމަށްވާތީ، މަތިން މާކްސް ލިބޭ ފަރާތަށް  ކޮންޓްރެކްޓްތަކުގެ ާޤނޫނާއި އަދި އިދާރީ އުސޫލުތައް ހިންގުމުގައި ޢަމަލުކު

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މަތިން މާކްސް ލިބުނުކަމަށާއި، އަދި ވަޒީފާ ބޭނުންވޭތޯ ލިޔުމުން    16އިދާރީ އުސޫލުގެ  

ނޫންކަމަށް  އަންގަންވާނެކަމުގައި ބާރެއް  އިޚްތިޔާރީ  އޮންނަ  ފަރާތަށް  ވަޒީފާދޭ  އެއީ  ބުނުން  މައްސަލަ  ބު  ބުނެފައިވާ  ނެ 

 ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޖަވާބުދާރީވެފައިވާއިރު، 

މައްސަލައަކީ   ފާރިްޝމި  މަރުޙަލާގައި    އަހްމީމް  ހޯދުމުގެ  ރައްދުވާ ވަޒީފާ  މައްސަލަ  ހޮވުމުގައި  ވަޒީފާއަށް    ކުރިމަތިލި 

ޢަމަލުކޮފަރާ ބަލައި  ށްފައިވަނީ  ތުން  ވިސްނުމަށް  ސިޔާސީ  ފަރާތުގެ    ނަންބަރު   ާޤނޫނު   މުގައިވާތީއާއި،ކަ  ތަފާތުކޮށްގެންއެ 

ބަދަލު  ވަނަ މާއްދާގެ )ފ( ގައި ބުނާ ފަދަ    10  ގެ(  ާޤނޫނު  ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ)  16/2019
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ޢަމަލެއް  ރައްދުވާ  ހިފުމުގެ  ކޮށްފައިވާ  މައްސަލަ  ބުނެ  ފަރާތުން  މައްސަލައެއްކަން  ކަމަށް    އެނގެން ހުށަހަޅާފައިވާ 

   ންނަކަމާއި،އޮ

 ގައި ( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 4 ބާބުގައި ހިމެނޭ އެ ާޤނޫނުގެ  ވަނަ 2 ގެ( ާޤނޫނު ވަޒީފާއާބެހޭ) 2008/2 ނަންބަރު ާޤނޫނު

ތަމްރީން  " ކުރުމުގަޔާއި،  އިތުރު  އުޖޫރަ  އެޅުމުގަޔާއި،  ކަނޑަ  އުޖޫރަ  ދިނުމުގަޔާއި،  ވަޒީފާގެ  ވަޒީފާ  ދިނުމުގަޔާއި، 

ދިމާވާ   އަދާކުރުމުގައި  ވަޒީފާ  ވަކިކުރުމުގަޔާއި،  ވަޒީފާއިން  ކަނޑައެޅުމުގަޔާއި،  އަދާކުރާނެގޮތް  ވަޒީފާ  ޝަރްޠުތަކާއި 

ގެންގުޅޭ   ސިޔާސީގޮތުން  ދީނަށް،  ނިސްބަތަށް،  އިޖްތިމާޢީ  ކުލަޔަށް،  ނަސްލަށް،  މީހުންގެ  ކަންކަމުގައި،  އެހެނިހެން 

ނުވަތަ ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީއަށް، ޖިންސަށް، ކައިވެނީގެ ނިސްބަތަށް، އާއިލާގައި އަދާކުރާ ޒިންމާތަކަށް،  ޚިޔާލުތަކަށް،  

މީހުންގެ   ހަމަހަމަ  މަސައްކަތްކުރާ  ބަލައި،  ނުކުޅެދުންތެރިކަމަށް  ހުރި  ނުވަތަ  އުމުރަށް،  ގޮތުން  ޚިލާފުނުވާ  ޤާނޫނާއި  މި 

 "  މަނާކަމެކެވެ.މެދުގައި އެއްވެސް ގޮތަކުން ތަފާތުކުރުމަކީ 

  ވަނަ   2  ގެ(  ާޤނޫނު  ވަޒީފާއާބެހޭ)   2008/2  ނަންބަރު  ާޤނޫނު   ކަންތައްތަކަކީ  އެ  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު  ފަދައިން  މި

  ވަނަ   2  ާޤނޫނުގެ  އެ  ގައި،(  ހ)  މާއްދާގެ  ވަނަ  5  ާޤނޫނުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ،އުޫޞލުތަކެއްކަމާއި  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ބާބުގައި

  ޢަމަލެއް   ލިބޭ  އުނިކަމެއް  ޙައްަޤކަށް   ލިބިދޭ  މީހަކަށް  ދަށުން   އުޫޞލުތަކުގެ  އަސާސީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ބާބުގައި

  ، ހުށަހެޅިދާނެކަމާއި  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ަޝކުވާ  އެކަމުގެ   ފަރާތުން  ދެކޭ  ލިބޭކަމަށް  އުނިކަން  އެ  ،ހިންގައިފިނަމަ

  ވަނަ   5  ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  ފެނިއްޖެނަމަ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ކުވާއެއްކަމަށްަޝ  ަޞއްޙަ  ަޝކުވާއަކީ  ހުށަހެޅޭ  ފަދައިން  އެ

 ނެރެވިދާނެކަން އެނގެން އޮންނާތީއާއި،  ޓްރައިބިއުނަލަށް ޢަމުރެއް ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ގައި( ނ) މާއްދާގެ

 ގައި ( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 11 ގެ( ާޤނޫނު  ރައްކާތެރިކުރުމުގެވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް )  16/2019 ނަންބަރު ާޤނޫނު

ޤާނޫނުގެ  "  ގޮތުން    10މި  ބަދަލުހިފުމުގެ  ފިޔަވަޅެއް  ތެރެއިން  ފިޔަވަޅުތަކުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި  ވަނަ 

މައްސަ  އެ  މައްސަލައެއްނަމަ  އިޚްތިޞާޞްގައިވާ  ޤާނޫނުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ފިޔަވަޅަކީ  އެ  ވަޒީފާއާބެހޭ  އަޅާފައިވާނަމަ،  ލައެއް 

ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމާއި، އެނޫން އެހެނިހެން މައްސަލަތައް ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު ބަދަލުހިފުމުގެ ސަބަބުން  

 " ގެއްލުން ލިބުނު ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 
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ވަޒީފާއާބެހޭ    ،ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު  ފަދައިން  މި ދަށުން  ާޤނޫނެއްގެ  އެހެންވެސް  ނުވަތަ  ދަށުން  ާޤނޫނުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ 

އެ   ގޮތަކަށް  ފެންނަ  ރަނގަޅުކަމަށް  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ބަލައި،  މައްސަލަތައް  ކަނޑައަޅާ  ބެލުމަށް  ޓްރައިބިއުނަލުން 

)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު(    2008/2ނޫނު ނަންބަރު  މައްސަލަތައް ނިންމުމުގެ ފުރިހަމަ ބާރު ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިގެންވާކަން ާޤ

ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅިދާނެކަމަށް   އަދި ވަޒީފާއާބެހޭ  އޮންނަކަމާއި،އެނގެން    ށް ބެލުމުންވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަ  87  ގެ

  ލިބިގެންވާކަމުގައި   ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  އިޚްތިާޞްޞ  ބެލުމުގެ  މައްސަލައެއް  ކޮންމެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ާޤނޫނެއްގައި

ނަންބަރު   ގެ  )  R-14/2022ގަވާއިދު  ގަވާއިދު(  ޓްރައިބިއުނަލުގެ  މާއްދާއިން    13ވަޒީފާއާބެހޭ  އެނގެން  ވަނަ 

 އޮންނަކަމާއި، 

ކަންކަމަށް  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު   ގޮތެއް  ބަލައި  ޓްރައިބިއުނަލުން  ވަޒީފާއާބެހޭ  މައްސަލައަކީ  މި  ،ރިޢާޔަތްކޮށް  އެންމެހައި 

މި  މައްސަލައެއްކަމަށް  ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ޖަވާބުދާރީވުމަށް  ކަނޑައަޅައި،  ގޮތުން  މައުޫޟޢީ    މައްސަލަ  މި  މައްސަލައަށް 

 . ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުގެ މައްޗަށް އަންގަމެވެ  ރައްދުވާ

 1443ޛުލްޤަޢިދާ  06
 2022ޖޫން  06

 
 
 
 
 

 މަރްޔަމް ޝަމްޢާ އިބްރާހީމް 

ގެ މެންބަރުލް ޓްރައިބިއުނަވަޒީފާއާބެހޭ   

 


