
  ޞަފްޙާ 4 ެގ 1

 

` 

 

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 VTR/IJ/2022/27-200ނަންބަރު: 
 

 

 އިޖުރާއީގޮތުން ނިންމި ގޮތް 
 

 VTR/2022/88 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 (މާލެ /ހ. ސިލްވަރއޯކް، )އާމިނަތު ރިްޝމީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A061107)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

   ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝން މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް: 

 
ރިްޝމީ   ،މާލެ އާމިނަތު  ސިލްވަރއޯކް،  ސިވިލް  (  A061107:  ނަންބަރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ   ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި)  ހ. 

ކޮމިަޝނަށް ކޮމިަޝންގެ  ހުރައްދުވާގޮތަށް    ސަރވިސް  އެ  މައްސަލައަށް  މި  ޖަވާބުދާރީވީއިރު، ށަހަޅާފައިވާ    ފަރާތުން 

ހެދިފައިނުވާކަމަށާއި،   އެއްބަސްވުމެއް  އެއްވެސް  ދެމެދު  ފަރާތާ  ރައްދުވާ  މައްސަލަ  ފަރާތާއި  ހުށަހެޅި  ގަވާއިދު  މައްސަލަ 

ގަވާ   R-20/2015ނަންބަރު   ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ގެ  2015އިދު  )ވަޒީފާއާބެހޭ  ޓްރައިބިއުނަލުގެ    3(  މާއްދާގައި  ވަނަ 

)އެގާރަ( ބާވަތެއްގެ މައްސަލަ ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމުގައި ދިމާވާ    11އިޚްތިާޞްޞގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ  

މައްސަލަ ގުޅޭ  ލިބިގެންނުވާ  ތައްމައްސަލަތަކާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  އިޚްތިާޞްޞ  އެގޮތުން އި،  ކަމަށާބެލުމުގެ 

މައްސަލައިގެ ނިންމުމަށް ބަލާއިރު ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޮވުމުގެ    VTR/2012/183ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނަންބަރު  

ގެ  (  2015)ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދު    R-20/2015ގަވާއިދު ނަންބަރު  މަރުޙަލާގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކަކީ  

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޓްރައިބިއުނަލުގެ އިޚްތިާޞްޞގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ މައްސަލައެއްކަމުގައި މީގެ ކުރިންވެސް    3

ތުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަކީ ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާއި ގުޅޭގޮވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާފައިވާކަމަށާއި،  

ނަންބަރު   ކޯޓުގެ  ސުޕްރީމް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ވާންޖެހޭނެކަމަށް  ޙުކުމްތަކަކަށް  ނުވަތަ  ނިންމުންތަކަކަށް  ކުރެވޭ  ތަންފީޒު 
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2010/SC-RU/01  (08    ުރޫލިންގގެ  2010ނޮވެންބަރ )އި،  ށާ)އެކެއް( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވާކަމަ  1

ތިާޞްޞގެ ބޭރުން މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިގެން އެކަމާއިމެދު ނިންމާ ޚްށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އިކަތަ ޓްރައިބިއުނަލަކޯޓަކަށް ނުވަ

ނުބެލޭވެކަމަށް   ޙުކުމެއްކަމަށް  ނުވަތަ  ނިންމެވުމެއްކަމަށް  ބާރުލިބޭ  ާޤނޫނީ  އަދި  ަޝރުޢީ  ޙުކުމަކީ  އެފަދަ  ނިންމުމާއި، 

 ން އޮންނަކަމަށާއި،  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ރޫލިންގއިން އެނގެ

ާޤނޫނު( ގެ    91/4ާޤނޫނު ނަންބަރު   ފަރާތުން   ވަނަ މާއްދާގައި ކޮންޓްރެކްޓެއް ކުރެވޭ ގޮތަކީ އެއް  5)ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ 

ހުށަހެޅުން އި، ނަމަވެސް އެ  ށާއަނެއް ފަރާތަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް، އެ ހުށަހެޅުން ރައްދުވި ފަރާތުން ަޤބޫލުކުރުމުންކަމަ

ކަމަ ހުށަހެޅުމަކަށް  ހުށަހަޅާ  ނިޔަތުގައި  ހަރުދަނާ  އުފެއްދުމުގެ  ބަނދެވުންތަކެއް  ބަނދެވޭ  ގޮތުން  ާޤނޫނީ  އި، ށާވާންވާނީ 

ދަޢުވަތު   ދެވޭ  ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި  ބަލައިގެންނުވާނެކަމަށް   (Invitation to Treat)އެގޮތުން  ހުށަހެޅުމެއްކަމަށް  އަކީ 

އެ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ވަކި މިވެނި    ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު  6 ާޤނޫނުގެ  އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު

އި، ށާމީހަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް ނުވަތަ ޢާންމުކޮށް އެންމެންނަށްވެސް ހުށަހެޅުމެއް ރައްދުކުރެވިދާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަ

  (Offer)ޅުން ރައްދުވާ ފަރާތަށް ހުށަހެޅުން އެންގުމުން އެ ހުށަހެޅުން  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި، ހުށަހެ  7އެ ާޤނޫނުގެ  

ާޤނޫނުގެ   އެ  ަޤބޫލު    8ފުރިހަމަވާނެކަމާއި،  ހުށަހެޅުމެއް  އެ  މާއްދާގައި  ކަނޑައަޅައި    (Acceptance)ވަނަ  ކުރިކަން 

ބެލެވިދާނެކަމާއި އެންގުނީކަމަށް  ަޤބޫލުކުރާކަން  ގޮތަކުން  ޢަމަލުކުރާ  ނުވަތަ  ާޤނޫނުގެ  ބުނުމުން  އެ  އަދި  ވަނަ    9، 

 ، ވާކަމަށާއިމާއްދާގައި، ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ަޤބޫލުކުރާކަން އެންގުމުން އެ ަޤބޫލުކުރުން ފުރިހަމަވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި

އިޙްތިާޞްޞގެ ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ  މައްސަލައަކީ  މި  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ    އެހެންކަމުން 

ނުވާތީ މައްސަލައެއްކަމުގައި  ހިމެނޭ  ކުރިއަށް  ތެރޭގައި  ހުށަހަޅައިގެން  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  މައްސަލަ  މި   ،

ރައްދުވާ މައްސަލަ  އެދި  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް  ނެތްކަމުގައި  ތަނެއް  ނުކުތާއަށް   ގެންދެވޭނެ  އިޖުރާއީ  ހުށަހެޅި  ފަރާތުން 

   ާޤނޫނީގޮތުން ނަޒަރުކުރާއިރު،

ނޭ  ޑިވެ މޯލްޑިވްސް  ސްކިލްސް  ކޮށްފައިވާ  ަޝނަލް  ހޮވުމަށް  މީހަކު  މަާޤމަށް  ޖެނެރަލްގެ  ޑިރެކްޓަރ  އޮތޯރިޓީގެ  ލޮޕްމަންޓް 

 އެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ، ވަޒީފާއަށް ހޮވުނުކަން އަންގައި، މައްސަލަ ރައްދުވާ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްއިޢުލާނާ ގުޅިގެން  

އްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  އޭރު އަދާކުރަމުންދިޔަ އިންތިާޤލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ  ފަރާތުގެ އެދުމުގެމަތިން މަ 

ވަޒީފާއަށް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަނިކޮށް،  އިސްތިއުފާދީފައި  މަާޤމުން  އެގްޒެކްޓިވްގެ  ޓްރޭނިންގ  އޮފީހުގެ 

އަދާ ހަމައަށްވެސް ވަޒީފާއަށް ނިކުތުމަށް އަންގާފައިނުވާތީ، މި ޢައްޔަނުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ޖަވާބެއް ދިނުމަކާނުލައި  
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  ހުށަހެޅި   މައްސަލައެދި    މި މައްސަލައަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ބެލޭނެ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް

 ، ޖަވާބުދާރީވީނަމަވެސް ފަރާތުން

ނަންބަރު   ގެ    91/4ާޤނޫނު  ާޤނޫނު(  އެއްފަރާތުން    5)ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ  ގޮތަކީ  ކުރެވޭ  ކޮންޓްރެކްޓެއް  މާއްދާގައި  ވަނަ 

ހުށަހެޅުން   އެ  ނަމަވެސް  ަޤބޫލުކުރުމުންކަމާއި،  ފަރާތުން  ރައްދުވި  ހުށަހެޅުން  އެ  ހުށަހެޅުމެއް،  ހުށަހަޅާ  ފަރާތަށް  އަނެއް 

ބަނދެވޭ ގޮތުން  ާޤނޫނީ  ކަމާއި،   ވާންވާނީ  ހުށަހެޅުމަކަށް  ހުށަހަޅާ  ނިޔަތުގައި  ހަރުދަނާ  އުފެއްދުމުގެ  ބަނދެވުންތަކެއް 

ދަޢުވަތު   ދެވޭ  ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި  ބަލައިގެންނުވާނެކަމަށް   (Invitation to Treat)އެގޮތުން  ހުށަހެޅުމެއްކަމަށް  އަކީ 

އެ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ވަކި މިވެނި    ށްފައިވާއިރުވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮ  6އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ާޤނޫނުގެ  

މީހަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް ނުވަތަ ޢާންމުކޮށް އެންމެންނަށްވެސް ހުށަހެޅުމެއް ރައްދުކުރެވިދާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އެ  

އެންގުމުން  7ާޤނޫނުގެ   ހުށަހެޅުން  ފަރާތަށް  ރައްދުވާ  ހުށަހެޅުން  ގައި،  )ހ(  މާއްދާގެ  ހުށަހެޅުން    ވަނަ    (Offer)އެ 

ާޤނޫނުގެ   އެ  ަޤބޫލު    8ފުރިހަމަވާނެކަމާއި،  ހުށަހެޅުމެއް  އެ  މާއްދާގައި  ކަނޑައަޅައި    (Acceptance)ވަނަ  ކުރިކަން 

ާޤނޫނުގެ   އެ  އަދި  ބެލެވިދާނެކަމާއި،  އެންގުނީކަމަށް  ަޤބޫލުކުރާކަން  ގޮތަކުން  ޢަމަލުކުރާ  ނުވަތަ  ވަނަ    9ބުނުމުން 

 ޅާ ފަރާތަށް ަޤބޫލުކުރާކަން އެންގުމުން އެ ަޤބޫލުކުރުން ފުރިހަމަވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނައިރު، މާއްދާގައި، ހުށަހަ

ދަޢުވަތު  ދެވޭ  ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި  ހުށަހެޅުން  އިޢުލާނަކީ  ކޮށްފައިވާ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  މައްސަލައިގައި  މި 

(Invitation to Treat)   ާއި، އަދި އެ ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ދީފައިވާ ދަޢުވަތަށް ނުވަތަ އެއްކަމަށް ބުރަވެވޭކަމ

ކަމަށް ބުރަވެވޭކަމާއި، މައްސަލަ   (Offer)ހެޅުން  އިޢުލާނުގައިވާ ވަޒީފާއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ކުރިމަތިލުމަކީ ހުށަ

އުޞޫލަކީ ޢާންމު  ދޭ  ވަޒީފާ  ފަރާތްތަކަށް  ޢައްޔަނުކުރާ  ފަރާތުން  ސޮފްޓްވެއަރ ރައްދުވި  ފަރުމާކޮށްފައިވާ  ކޮމިަޝނުން   

ނުވަތަ، 'ވަޒީފާ ދެއްވުން އެދި ދަންނަވާ ޗިޓް' ނުވަތަ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެހެން ވަޒީފާއެއްގައި ހުރި މީހެއްނަމަ 'ވަޒީފާ  

 ގަވާއިދު  )ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ  R311-2014ބަދަލުކުރެއްވުމަށް އެދި ދަންނަވާ ޗިޓު' އިންކަން ގަވާއިދު ނަންބަރު  

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮންނާތީ، މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް،   77( ގެ  2014

އެފަރާތް ވަޒީފާއަށް ޢައްޔަނުކުރެވުނުކަން ބަޔާންކޮށް ވަޒީފާ ދިންކަމުގެ ޗިޓު ހަވާލުކޮށްފައިނުވާތީއާއި، ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި 

އެއްބަ މައްސަލަ  ވަޒީފާގެ  ހުށަހެޅުން  ހުށަހެޅި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޙާލަތުގައި  މި  އެކުލަވާލާފައިނުވާތީ،  ސްވުމެއް 

 ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުރަނުވެވޭކަމާއި،   (Acceptance)ރައްދުވި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުން ަޤބޫލު 
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މާވި ޚިލާފަކާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއްކަން  ވަޒީފާ ހޯދުމުގެ މަރުޙަލާގައި ދި  އާމިނަތު ރިްޝމީމި މައްސަލައަކީ  

ނަންބަރު  އެނގެންއޮތަތީ،   ގައި    2008/2ާޤނޫނު  ާޤނޫނު(  މީހާ[)ވަޒީފާއާބެހޭ  ބުނެފައިވަނީ    ]މަސައްކަތްކުރާ  ކަމަށް 

އިން އެނގެން އޮވެމެ،  ވަނަ މާއްދާ  97މުވައްޒަފެއް ނުވަތަ ވަޒީފާއެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މީހަކަށްކަން އެ ާޤނޫނުގެ  

ވަޒީފާއެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މީހަކަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ަޝކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްުޤ ލިބިގެންވަނީ ާޤނޫނު  

ގެ    2008/2ނަންބަރު   ާޤނޫނު(  ތަފާތުކުރުމެއްގެ ސަބަބުން އެ    04)ވަޒީފާއާބެހޭ  ބަޔާންކުރާ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2/ 2008އްގެ ޙައްަޤށް އުނިކަން ލިބޭކަމަށް ދެކޭ ޙާލަތުގައި އެކަނިކަން ާޤނޫނު ނަންބަރު  ފަރާތެ

   ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އިން އެނގެން އޮތްއިރު، 5

ނަންބަރު    ާޤނޫނު  ގެ    2008/2އިސްވެފާހަގަކުރެވުނުފަދައިން  ާޤނޫނު(  ގައި  04)ވަޒީފާއާބެހޭ  )ހ(  މާއްދާގެ   ވަނަ 

ފޯމުގައި   ހުށަހަޅާ  މައްސަލަ  ކޮށްފައިވާކަމަށް  ފަރާތާމެދު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ތަފާތުކުރުމެއް  ބަޔާންކުރާފަދަ 

ނަންބަރު   ާޤނޫނު  މައްސަލައަކީ  މި  ހުށަހެޅިފައިވާ  ގެ    2008/2ބަޔާންކޮށްފައިނެތަތީ،  ާޤނޫނު(  ވަނަ   04)ވަޒީފާއާބެހޭ 

ވަނަ މާއްދާގެ    5މެއް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާމެދު ކޮށްފައިވާތީ އެ ާޤނޫނުގެ  މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާފަދަ ތަފާތުކުރު

)ހ( ގެ ދަށުން ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ނުބެލެވޭ ސަބަބަށްޓަކައި، މި މައްސަލައަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން  

 އި މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ. ބެލުމުގެ އިޚްތިާޞްޞ ލިބިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅަ
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 މަރްޔަމް ޝަމްޢާ އިބްރާހީމް 

ގެ މެންބަރުލް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަ  


