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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 VTR/IJ/2022/41-200ނަންބަރު: 
 

 

 އިޖުރާއީގޮތުން ނިންމި ގޮތް 
 

 VTR/2022/54 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ( ދ. ހަނިމާދޫހ / ހަތިފުށި، )އިބްރާހީމްޙްމަދު އަ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A088169)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ޖުޑީަޝލް ސަރވިސް ކޮމިަޝން  މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް: 

 
ޖުޑީަޝލް  (  A088169:  ނަންބަރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި)  އިބްރާހީމްޙްމަދު  އަ  ،ހަތިފުށި  ހދ. ހަނިމާދޫ،

ކޮމިަޝނުގެ    ފަރާތުން ޖަވާބުދާރީވީއިރު،  އެ ކޮމިަޝނުގެށަހަޅާފައިވާ މި މައްސަލައަށް  ހުރައްދުވާގޮތަށް    ސަރވިސް ކޮމިަޝނަށް

ޖަވާބަށްފަހު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހެޅި ފުރަތަމަ ބަޔާނުގައި ވަނީ އެތައް އައު ކަންތައްތަކެއް ހުށަހަޅާފައި ކަމަށާއި،  

ކަންތައްތަކަކީ   ކަމަށާއި، ގިނަ  ކަންތައްތައް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ދެއްކުމަށް  ނޫންކަމަށް  ރަނގަޅު  ގޮތް  ގެންދިޔަ  އިޖުރާއީގޮތުން 

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަންތައްތަކަކީ މި މައްސަލައިގެ   6ވަނަ ނަންބަރާއި    2ތުން ވަކިން ޚާއްަޞކޮށް  އެގޮ

ފުރަތަމަ ވެސް ހުށަހަޅާފައިވަނީ    އްއް ކަމުގައި ވެދާނެ ކަމަށާއި، އެ ނުކުތާތަމައުޫޟޢަށް ސީދާ އަސަރުކޮށްފާނެ ކަންތައްތަކެ

އިބްތިދާއީ މަރުޙަލާއަށްފަހު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ފުރަތަމަ ބަޔާނުގައި ކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ބަޔާނުގެ 

)މައްސަލަ ތަޙްީޤުޤ ކޮށްފައިވަނީ އެޗް.އާރު ކޮމިޓީން ނޫން   ނަންބަރުގެ ދަށުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ އައު ކަންތައްތަކަށްވަނަ    2

ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ތަޙްީޤަޤކީ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކޮށްފައިވާ ތަޙްީޤެޤއް ނޫންކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ކަންތައްތައް(  

" އެއީ ހުށަހަޅަން ޖެހިދާނެ  2"އެގްޒިބިޓް  ޖަވާބު ދިނުމަށް، ބަޔާނަށް ރައްދު ދިން މަރުޙަލާގައި ކޮމިަޝނުން ހުށަހެޅި ލިޔުން 

އިބްތިދާއީ މަރުޙަލާއަށްފަހު  ،   ކަމަށާއިކުރެވިފައި ނުވާ  (Foresee)ލިޔުމެއްކަން އިބްތިދާއީ މަރުޙަލާގައި ކޮމިަޝނަށް ފޯސީ  
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ޖުލައި    17މަށް  " ބަލައިނުގަތ2ު" ހުށަހެޅުމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނޫންކަމަށް ނިންމަވައި، "އެގްޒިބިޓް  2"އެގްޒިބިޓް  

ވަނަ ނަންބަރުގެ   2ފުރަތަމަ ބަޔާނުގެ    ވުމާއެކު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެގައި ވަނީ ކަނޑައަޅާފައި ކަމަށާއި،    2022

" އަށް ރިޢާޔްތަކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތުމުން،  2ދަށުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ޖަވާބުދިނުމަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ "އެގްޒިބިޓް  

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ކޮމިަޝނުން ދޭ    2ލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ފުރަތަމަ ބަޔާނުގެ  މައްސަ 

އިބްތިދާއީ މަރުޙަލާގެ ފަހުން މިފަދައިން އައު ކަންތައްތަކެއް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުަޞތު ރައްދު ސާބިތުކުރެވެން ނެތްކަމަށާއި،  

ތިދާއީ މަރުޙަލާގެ ކުރިން ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅައި ހެކި ހާމަކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައި އޮތް އޮތުމުގެ  ދިނުމަކީ މައްސަލައިގައި އިބް

ށަހެޅި ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މައްސަލަ ހު  2ރޫޙާ ޚިލާފުކަމެއް ކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ފުރަތަމަ ބަޔާނުގެ  

ބަޔާންކޮށްފައިވާ އައު ކަންތައްތައް ބަލައިގަނެ، މި މައްސަލައިގައި އެ ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަކީ ކޮމިަޝނުގެ    ފަރާތުން

ބަޔާނުގެ   ވަނަ    2ޙައްަޤށް އުނިކަމެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމެއް ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ފުރަތަމަ 

މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން ހުށަހެޅި އިޖުރާއީ ނުކުތާއަށް އިވާ ކަންތައްތައް ބަލައިނުގަތުމަށް އެދި  ނަންބަރުގެ ދަށުން ފާހަގަކޮށްފަ

 ާޤނޫނީގޮތުން ނަޒަރުކުރާއިރު، 

މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އިޖުރާއީ ނުކުތާއަކީ ަޞއްޙަ އިޖުރާއީ ނުކުތާއެއްކަމަށް އިފްތިރާްޟ ކުރިޔަސް، އެ  

ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަގުތު ފާއިތުވި   69ހަޅާފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދުގެ  ނުކުތާ ހުށަ

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަކީ މުޅިން    2މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ފުރަތަމަ ބަޔާނުގެ    ފަހުން ކަމަށާއި،

މަ ކަމަށް  ވާހަކަތަކެއް  ނަމަވެސް،އައު  ބަޔާންކޮށްފައިވީ  ފަރާތުން  ރައްދުވާ  ފުރަތަމަ    އްސަލަ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ާޤނޫނީ ނުކުތާއަކީ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުގައިވެސް ސާފު ތިލަ ޢިބާރާތުން    ވަނަ ނަންބަރުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ  2ބަޔާނުގެ  

އެގޮތު ކަމަށާއި،  ާޤނޫނީ ނުކުތާއެއް  ފޯމުގެފާހަގަކޮށްފައިވާ  ހުށަހަޅާ  ވަނަ   3.5ވަނަ ސުރުޚީގެ ދަށުން    7  ން މައްސަލަ 

ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ނުކުތާގައި ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހަޅާ  އެންމެހައި    "މައްސަލަ  ބެލުމުގެ  މައްސަލަ  ގައިވާ  "ގަވާއިދު"  އެ 

ކަ ބަޔާންކޮށްފައިވާނެ  ޢިބާރާތުން  މި  ޚިލާފަށެވެ."  އުޫޞލުތަކާވެސް  ގޮތުގައި   2އެގްޒިބިޓް    މަށާއި،އިޖުރާޢަތްތަކާއި،  ގެ 

ޚަސްމުން  ދެ  އޮތް،  އެއް  ގްރައުންޑް  ކޮމަން  ތެރެއިން  ވާިޤޢާތަކުގެ  ލިޔުމަކީ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން  ރައްދުވާ  މައްސަލަ 

މައްސަލަ ހުށަހަޅާ    ބަލައިގަނެފައިވާ ވާިޤޢާތަކާ އެއްވެސް ތަޢާރަުޟވުމެއް އޮތް މަޢުލޫމާތެއް ހިމެނޭ ލިޔުމެއް ނޫން ކަމަށާއި،

ވަނަ ނަންބަރުގައި ވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފިނަމަ، މައްސަލަ    2އާއި، މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ބަޔާނުގެ    3.5ފޯމުގެ  

ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ސަބަބު ސާބިތުކުރުމުގެ ބުރަ އަދާކުރުމުގައިވެސް ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވެގެންދާނެކަމަށް 
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އްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން ބުނި ނަމަވެސް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ސަބަބު ސާބިތުކުރުމުގެ ބުރަ މަ

ާޤނޫނުން   އެއީ  ކަމަށާއި،  ޒިންމާއެއް  އަދާކުރަންޖެހޭ  ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ  ހުށަހެޅުމާއެކު  މައްސަލައެއް  މިފަދަ  އަދާކުރުމަކީ 

ކަމަ ކަމެއް  ހުށަހެޅުމުގެ  ލާޒިމުކޮށްފައިވާ  ހެކިތަކާއި، ވާހަކަތައް  ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކާއި،  އެކަން ސާބިތުކުރުމަށް  ށާއި، 

ފާހަގަކުރާ  ލަ ރައްދުވާ ފަރާތަށް ފުރިހަމައަށްވަނީ ލިބިދީފައި ކަމަށާއި، އެއީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  ފުރުަޞތު މައްސަ

 ޖަވާބުދާރީވެފައިވާއިރު،  ހުށަހެޅި ފަރާތުން މައްސަލަބުނެ  ށްމެއް ނޫންކަމަބިނާވާންޖެހޭ ކަ ކަމެއްގެ މައްޗަށް

ގައި މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވާ   2022ޖޫން  25ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން މި މައްސަލައިގައި 
 ގައި،ސިޓީ( 2022ޖޫން  25) M4/195/2022/3-200 ނަންބަރު ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ

ދަށުން ބޭއްވުމަށް    31)ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދު( ގެ    R-14/2022ނަންބަރު  "ގަވާއިދު   ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ 

ދަފްޢު   އަދި  ދަޢުވާ  އެފަރާތެއްގެ  ފަރާތުން  ޚަސްމުންގެ  ގުޅޭ  މައްސަލައާ  ކުރިން  ބޭއްވުމުގެ  ބައްދަލުވުން'  'އިބްތިދާއީ  ލާޒިމްކުރާ 

  ޖުޑީޝަލް   ، އިވާތީސާބިތުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތަކެއް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަ

މައްސަލައާ    VTR/2022/54ހުށަހެޅި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނަންބަރު    އަޙްމަދު އިބްރާހީމްގޮތަށް  ސަރވިސް ކޮމިޝަންއަށް ރައްދުވާ 

ވާ    2022މޭ  24ތު ހުށަހެޅުމަށް ގުޅިގެން ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތަކާއި ހާޒިރުކުރަންބޭނުންވާ ޝަފަހީ ހެކިންގެ މަޢުލޫމާ

ޔުން  ( 'ލިޔެކި 2022މޭ    16)  VTR-M4/S/2022/309ގެ ކުރިން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނަންބަރު    13:30އަންގާރަ ދުވަހުގެ  

 ހުށަހެޅުމުގެ އަމުރު' އިން ތިޔަ ފަރާތަށް އަންގާފައިވާއިރު،  

ގެ    3އަދި އެގްޒިބިޓް    2، އެގްޒިބިޓް  1ގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޔާނާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ އެގްޒިބިޓް    2022ޖޫން    20ތިޔަ ފަރާތުން  

މޭ   VTR-M4/S/2022 (16/309ހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނަންބަރު ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ވަޒީފާއާބެ

  2022ޖޫން    20( 'ލިޔެކިޔުން ހުށަހެޅުމުގެ އަމުރު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތާރީޚުގައި ހުށަހެޅިފައިނުވާ ސަބަބެއް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާތީ،  2022

ލިޔެކިޔުންތައް    3އަދި އެގްޒިބިޓް    2  ، އެގްޒިބިޓް 1ގައި ތިޔަ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޔާނާއެކު އެގްޒިބިޓް   ގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ 

 ބަލައިނުގަތުމަށް ނިންމާފައިވާތީ އެކަން ތިޔަ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ." 

، 1ގައި މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޔާނާއެކު އެގްޒިބިޓް    2022ޖޫން    20މިފަދައިން  ބަޔާންކޮށް  

އެގްޒިބިޓް    2އެގްޒިބިޓް   ނިންމާފައިވާ  3އަދި  ބަލައިނުގަތުމަށް  ލިޔެކިޔުންތައް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ގޮތުގައި  އެނގެން ގެ  ކަން 

 އޮންނަކަމާއި، 

ގެ ގޮތުގައި   3އަދި އެގްޒިބިޓް    2، އެގްޒިބިޓް  1ބަޔާނާއެކު އެގްޒިބިޓް    މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ފުރަތަމަ

އެ ބަޔާނާއެކު ހުށަހަޅަން ޖެހުނު ސަބަބު ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވަނީ އިދާރީ އޮޅުމެއްގެ ސަބަބުން   ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް
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ޖުޑީަޝލް   މުރާޖަޢާކޮށްދިނުމަށް  އަލުން  ނިންމުން  ނިންމާފައިވާ  ބަލައިނުގަތުމަށް  ލިޔެކިޔުންތައް  އެ  ބަޔާންކޮށް،  ކަމަށް 

 ( އިން އެދިފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، 2022ޖޫން    26)  D/200/2022/8-195ބަރު  ސަރވިސް ކޮމިަޝނުގެ ނަން

 ގައި،ވަނަ މާއްދާގެ )ރ(  31 ގެ( ގަވާއިދު ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ) R-14/2022 ނަންބަރު ގަވާއިދު

  ވަޒީފާއާބެހޭ   ނިމުމަށްފަހު  ބައްދަލުވުން  އެ  ، ހެކިތައް  ލިޔެކިޔުންތަކާއި  ހުށަހަޅާ  ނިމުމަށްފަހު  މަރުޙަލާ   ބައްދަލުވުމުގެ  "އިބްތިދާއީ

  އީ އިބްތިދާ  މަޢުލޫމާތެއް  ނުވަތަ  ހެއްކެއް  އެ  ، މިންވަރަށާއި  ގުޅުންހުރި  މައްސަލައާ  ، ބާވަތަށާއި  ހެކީގެ  އެ   ، ބަލައިގަނެވޭނީ  ޓްރައިބިއުނަލަށް

  ޖެހޭކަމަށް   ބަލައިގަންނަން  ކަމެއް  އެ   މަޖިލީހަށް  ބަލާ   މައްސަލަ  ، ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު   ސަބަބަށް   ހުށަހެޅިފައިނުވާ  މަރުޙަލާގައި  ބައްދަލުވުމުގެ 

 " . ފެންނަނަމައެވެ

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގައި    ގައި  2022ޖުލައި    03މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،  

ގެ   1ގައި މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޔާނާއެކު އެގްޒިބިޓް    2022ން  ޖޫ   20  އިބޭއްވުނު އަޑުއެހުމުގަ

ގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުން ބަލައި    3އަދި އެގްޒިބިޓް    2، އެގްޒިބިޓް  ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުން ބަލައިގަނެ

 ނިންމާފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، ނުގަންނަން

" ލިޔުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި  2މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ބަޔާނާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ "އެގްޒިބިޓް  

އެ ލިޔުމަކީ   ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ އައު ކަންތައްތަކެއް ހުށަހަޅާފައިވާތީ ކަމަށާއި،  2ފަރާތުގެ ބަޔާނުގެ  

ކުރެވިފައި ނުވާ    (Foresee)އިބްތިދާއީ މަރުޙަލާގައި ހުށަހަޅަން ޖެހިދާނެ ލިޔުމެއްކަން މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަށް ފޯސީ  

ފަރާތުން  ކަމަށް   ރައްދުވާ  ބަޔާނުގެ  ނަމަވެސް،  ބަޔާންކޮށްފައިވީމައްސަލަ  ފުރަތަމަ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  ވަނަ   2މައްސަލަ 

މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުގައިވެސް ޚުލާސާ ގޮތެއްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާއެއްކަން   ކަންކަމަކީގަކޮށްފައިވާ  ނަންބަރުގައި ފާހަ 

  އެނގެން އޮންނަ ކަމާއި،

މައްސަލަ ހުށަހެޅި މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން އެދިފައިވާ ފަދައިން    ،ރިޢާޔަތްކޮށް  އެންމެހައި ކަންކަމަށް  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ބަލައިނުގަތުމަށް ކަނޑައަޅާނެ ާޤނޫނީ   2ފަރާތުގެ ފުރަތަމަ ބަޔާނުގެ  

 ހަމައެއް ނެތްކަމަށް ނިންމައިފީމެވެ.
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 މަރްޔަމް ޝަމްޢާ އިބްރާހީމް 

ގެ މެންބަރުލް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަ  


