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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

 VTR/2022/88 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 އެހެނިހެން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2022އެޕްރީލް  05 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2022ޖޫން  20 ތާރީޚު: މައްސަލަ ނިމުނު  

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

 (A061107)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝން  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 
  

 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

މިނިސްޓްރީ އޮފް   (A061107:  ނަންބަރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި)އާމިނަތު ރިޝްމީ  މި މައްސަލައަކީ  

މަޤާ ޖެނެރަލްގެ  ޑިރެކްޓަރ  އޮތޯރިޓީގެ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ސްކިލްސް  ނޭޝަނަލް  މޯލްޑިވްސް  އެޑިއުކޭޝަނުން  މަށް ހަޔަރ 

ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އާމިނަތު ރިޝްމީ އެ ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅައި، ވަޒީފާއާ ގުޅިގެން   މުވައްޒަފަކު ހޯދުމަށް

ާބއްވާފައިވާ އިންޓަވިއު، ޕްރެޒެންޓޭޝަން އަދި އިމްތިޙާނުން އެންމެ މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވާކަން އާމިނަތު ރިޝްމީއަށް 

ރިޝްމީ އެ ހުށަހެޅުން ޤަބޫލުކޮށް އެދެމެދު އެއްަބސްވެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން    އަންގައި، ލިޔުމުން ވަޒީފާ ހުށަހެޅުމުން އާމިނަތު

އެ ވަގުތު ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދިޔަ އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްަބޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުގެ ޓްރޭނިންގ އެކްޒެކެޓިވްގެ މަޤާމުން  

ވަކިވެ، އެ ވަޒީފާއަށް ނިކުންނަންޖެހޭ ދުވަސް   ވަނަ ދުވަހު  2022މާރިޗު    10އެއް މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިސް ދިނުމަށްފަހު  
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އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނުން އާމިނަތު ރިޝްމީއަށް ދީފައިވާ ވަޒީފާއާ ގުޅިގެން އިތުރު   ފާއިތުވެދިޔައިރުވެސް މިނިސްޓްރީ 

އިޢު  އްމަޢުލޫމާތެ ހޯދުމަށް  މީހަކު  އަލުން  ވަޒީފާއަށް  އެ  ޢުޒުރެއްނެތި  މަޤުޫބލު  އެއްވެސް  ލާނުކޮށްފައިވާތީ، ދިނުމަކާނުލައި 

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ އިން ހޮވިފައިވާ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމު ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް 

އަމުރުކޮށްދިނުމަށާއި، އަދި އޭރު އާމިނަތު ރިޝްމީ އަދާކުރަމުން ދިޔަ އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްަބޑްސްޕާރސަންގެ އޮފީހުގެ  

ޒީފާއިން ވަކިކޮށް އަލަށް ހޮވިފައިވާ ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައި ނުދިނުމުގެ ސަަބުބން ލިޭބ ގެއްލުމުގެ ަބދަލުގެ ގޮތުގައި، ވަޒީފާއިން ވަ

ދުވަހާ ހަމަޖެހޭ  ވަޒީފާ  ފެށިގެން  ދުވަހުން  އިނާޔަތްތަކާ   ވަކިވި  މުސާރައާއި  ލިެބމުންދިޔަ  ރިޝްމީއަށް  އާމިނަތު  ހަމައަށް 

ގައި ވަޒީފާއާެބހޭ   2022އެޕްރީލް    05ދިނުމަށް އެދި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައްދުވާ ގޮތަށް  އެއްވަރުގެ ަބދަލެއް  

 މައްސަލައެކެވެ.  ޅުމުން ަބލާފައިވާ ޓްރައިިބއުނަލަށް ހުށަހެ

 މެންބަރުގެ ރައުޔު 

 މަރްޔަމް ޝަމްޢާ އިބްރާހީމްގެ ރަޢުޔު  

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

)ރިްޝމީ  އާމިނަތު  /ސިލްވަރއޯކް.  ހ )  ރިްޝމީ  އާމިނަތު  ފަރާތްކަމުގައިވާ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ .1   ދިވެހި ( 

 ގޮތުގައި   ގެ"  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ"  ފަހުން  މީގެ( )A061107:  ނަންބަރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން

 ހުށަހަޅާ   މައްސަލަ'  ހުށަހެޅި  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ގޮތުން  ހުށަހެޅުމުގެ  މައްސަލަ (  ފަރާތް  މުހާތަބުކުރެވޭ

 މޯލްޑިވްސް  އެޑިއުކޭޝަނުން  ހަޔަރ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ،ނަޒަރުކުރުމުން  ކަންކަމަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި'  ފޯމު

 ކޮށްފައިވާ   ހޯދުމަށް  މުވައްޒަފަކު  މަޤާމަށް  ޖެނެރަލްގެ  ޑިރެކްޓަރ  އޮތޯރިޓީގެ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ސްކިލްސް  ނޭޝަނަލް

  އިންޓަވިއު،   ާބއްވާފައިވާ  ގުޅިގެން  ވަޒީފާއާ  ހުށަހަޅައި،  އެދި  ވަޒީފާއަށް  އެ  ރިޝްމީ  އާމިނަތު  ގުޅިގެން  އިޢުލާނާ

 ލިޔުމުން  އަންގައި،  ރިޝްމީއަށް  އާމިނަތު  ހޯދާފައިވާކަން  މާކްސް  މަތިން  އެންމެ  އިމްތިޙާނުން  އަދި  ޕްރެޒެންޓޭޝަން

  ވަގުތު   އެ  މަތިން  ގޮތުގެ   އެއްަބސްވެފައިވާ  އެދެމެދު  ޤަބޫލުކޮށް  ހުށަހެޅުން  އެ  ރިޝްމީ  އާމިނަތު   ހުށަހެޅުމުން  ވަޒީފާ

  މަޤާމުން   އެކްޒެކެޓިވްގެ  ޓްރޭނިންގ  އޮފީހުގެ  އޮމްަބޑްސްޕަރސަންގެ  އިންސާފުގެ  އިންތިޤާލީ  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ވަޒީފާ
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 ނިކުންނަންޖެހޭ   ވަޒީފާއަށް   އެ  ވަކިވެ،  ދުވަހު  ވަނަ  2022  މާރިޗު  10  ދިނުމަށްފަހު  ނޯޓިސް  މަސްދުވަހުގެ  އެއް

 ވަޒީފާއާ  ދީފައިވާ  ރިޝްމީއަށް  އާމިނަތު  އެޑިއުކޭޝަނުން  ހަޔަރ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ފާއިތުވެދިޔައިރުވެސް  ދުވަސް

  ހޯދުމަށް   މީހަކު  އަލުން  ވަޒީފާއަށް  އެ  ޢުޒުރެއްނެތި  މަޤުޫބލު   އެއްވެސް  ދިނުމަކާނުލައި  މަޢުލޫމާތެއް  އިތުރު  ގުޅިގެން

  މައްސަލަ   ގުޅިގެން  އިޢުލާނާއި  ކޮށްފައިވާ  ހޯދުމަށް  މީހަކު  މަާޤމަށް  ޖެނެރަލްގެ  ޑިރެކްޓަރ  ، އިޢުލާނުކޮށްފައިވާކަމަށާއި

 23  އަންގާފައިވަނީ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ކުރެވިފައިވާކަން  ޯޝޓްލިސްޓު،  ކުރިމަތިލައި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި

  ފަރާތުންވަނީ   ރައްދުވި  މައްސަލަ   ދުވަހު  ވަނަ  2022  ޖަނަވަރީ  26،  ދުވަހުކަމަށާއި  ވަނަ  2022  ޖަނަވަރީ

  ޕްރެޒެންޓޭަޝން ، އިންޓަރވިއު ކުރާ ހޯދުމަށް މުވައްޒަފަކު މަާޤމަށް ޖެނެރަލްގެ ޑިރެކްޓަރ މެދުވެރިކޮށް އީމެއިލް

  ސިލެކްަޝން   އެގޮތުން،  ދީފައިކަމަށާއި  ދަޢުވަތު  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  އްސަލަމަ  ބައިވެރިވުމަށް  އިމްތިހާނުގައި  އަދި

 ވަނަ  2022  ޖަނަވަރީ  30  ވަނީ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޕްރެޒެންޓޭަޝން  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  އަށް  ޕްރޮސެސް

  ،ށާއިފޮނުވާފައިކަމަ ފަރާތަށް ރައްދުވ މައްސަލަ މެދުވެރިކޮށް އީމެއިލް ދުވަހު

  މުވައްޒަފަކު   މަާޤމަށް  ޖެނެރަލްގެ  ޑިރެކްޓަރ  ވަނީ  ދުވަހު  ވަނަ  2022  ފެބުރުވަރީ  7  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ

  ފަރާތުގެ   ރައްދުވި  މައްސަލަ  މާކްސް  އިމްތިޙާނުގެ  އަދި  ޕްރެޒެންޓޭަޝން،  އިންޓަވިއު  ކޮށްފައިވާ  ހޯދުމަށް

  އެންމެ   އިން  އިމްތިޙާން  އަދި  ޕްރެޒެންޓޭަޝން،  އިންޓަރވިއު،  ޢާންމުކޮށްފައިވާކަމަށާއި  ާޝއިޢުކޮށް  ވެބްސައިޓުގައި

 އީމެއިލް"  ހުށަހެޅުން  ވަޒީފާގެ"   ، އަންގައި  ކަން  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ   ނީލިބިފައިވަ  މާރކްސް   މަތިން

،  ހަމައެފަދައިން،  މަށާއިކަ  ގައި  12:47  ދުވަހު  ވަނަ  2022  ފެބުރުވަރީ  09  ވަނީ  ފޮނުވާފައި  މެދުވެރިކޮށް

 މެދުވެރިކޮށް   އީމެއިލް  ފުރިހަމަކޮށް"  ޖަވާބު   ބަޔާންކުރާ  ނިންމާގޮތް  މެދު  ވަޒީފާއާ"   ގައި  14:19  އެދުވަހުގެ

 ،  ށާއިކަމަ ފޮނުވާފައިވާނެ ފަރާތަށް ރައްދުވި މައްސަލަ

  އެއްގެ   ލެކްޗަރާރ"  ޓައިމް  ޕާޓް"   ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަނީ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އިތުރުން  މީގެ

  ތަފްީޞލް   މަސައްކަތުގެ  ކުރާ  ، ދުވަހު  ވީ  2022  މާރިޗު   09  ކޮލެޖަށް  މެޕްސް  އަދާކުރަމުންދާ  ވަޒީފާ  ގޮތުން

  މަސައްކަތުގެ   ކުރާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަނީ  ކޮލެޖުން  މެޕްސް  އަދި،  ކަމަށާއި  ފޮނުވާފައި  ސިޓީއެއް  ހޯދުމަށް

 ،  ށާއިފޮނުވާފައިކަމަ ފަރާތަށް  ރައްދުވި މައްސަލަ ދުވަހު ވަނަ 2022 މާރިޗު 12 ޖަވާބު ނޭހިމެ  ތަފްޞީލް
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  މައްސަލަ   އެވަގުތު  ދުވަހު  ވީ  2022  ފެބުރުވަރީ  13  ވަނީ  އިން  އޮތޯރިޓީ  ސްކިލްސް  ނެަޝނަލް  މޯލްޑިވްސް

  ޓްރޭނިންގެ   އިދާރާގައި  އޮމްބަޑްސްޕާރސަންގެ  އިންސާފުގެ  އިންތިާޤލީ  ދިޔަ   އަދާކުރަމުން  ވަޒީފާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި

  އެ ،  ލައްވައި  މަާޤމަށް  ޖެނެރަލްގެ  ޑިރެކްޓަރ  ރިްޝމީ   އާމިނަތު  ގެންދަވާ  އަދާކުރަމުން  މަާޤމު  އެގްޒެކްޓިވްގެ

  މަާޤމުގެ   ހުރި  އެވަގުތު   ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަވަހަކަށް  އެންމެ  ވީ،  އަންގައި  ހޮވިފައިވާކަން  މަާޤމަށް

  ހަމަޖެހުނުހާ   މަާޤމު  ޖެނެރަލް  ޑިރެކްޓަރ  އަދި،  ށާއިކަމަ  ހަވާލުކުރެވިފައިވާ  މީހަކަށް   އެހެން  ތްތައްމަސައްކަ

 ކޮމިަޝނުން   ސާރވިސް  ސިވިލް  ލިޔުމެއް  ނެތްކަމުގެ  އިޢުތިރާޒެއް  އެއްވެސް  ނިކުތުމަށް  އަށް  އޮތޯރިޓީ  އެ  އަވަހަށް

  14  ވަނީ   އިދާރާއިން  އޮމްބަޑްސްޕާރސަން  އިންސާފުގެ  އިންތިާޤލީ  ،ކަމަށާއި  ފޮނުވާފައިވާ   ސިޓީ  ބޭނުންވާތީ

 ވަނަ  2022  މާރިޗު  10  ފޮނުވައި   ފަރާތަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ޖަވާބު  ސިޓީގެ  ދުވަހު   ވީ  2022  ފެބުރުވަރީ 

  ފެށިގެންއެ   ތާރީޚުން  އެ  ނިންމާފައިވާތީ  ވަކިވާގޮތަށް  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފެށިގެން  ދުވަހުން

 ވަޒީފާއިން   ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަންގަވައި  ކަމަށް  ނެތް  އިޢުތިރާޒެއް   އެއްވެސް   ނިކުތުމުގެ  އިދާރާއަށް

 ، ކަމަށާއި ވަކިކޮށްފައިވާ

  ސްކިލްސް   ނެަޝނަލް  މޯލްޑިވްސް  ނުލައި  ދިނުމަކާއި  ތަފްީޞލެއް  އެއްވެސް،  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ

  ވީ   2022  ޖަނަވަރީ  22  އަލުން  ހޯދުމަށް  މުވައްޒަފަކު  މަާޤމަށް  ޖެނެރަލްގެ  ޑިރެކްޓަރ  އޮތޯރިޓީ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް

  އީމެއިލް   ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ދުވަހު  ވީ  2022  މާރިޗު  23  އަދި  ކަމަށާއި  އިޢުލާންކޮށްފައިވާ  ދުވަހު

 އިތުރު   ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ،  ކަމަށާއި  އަންގާފައިވާ  ބާޠިލްކޮށްފައިވާކަމަށް  އިޢުލާން  ވަޒީފާ  މެދުވެރިކޮށް

  ދީފަ   ޖަވާބެއް  މިނިސްޓްރީން   އެ  ގުޅުމުންވެސް  ނަންބަރަށް  ދީފައިވާ  ގުޅުމަށްޓަކައި  ބޭނުންވާނަމަ  މަޢުލޫމާތު

 ،  ނުވާކަމަށާއި

 އިން   ވަޒީފާ  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ ،  ހޮވިފައިވާތީ  ވަޒީފާއަށް  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ

  ނުހަނު  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސަބަބުން  ނުދިނުމުގެ  ހަމަޖައްސާ  ވަޒީފާ  ހޮވިފައިވާ،  ވަކިކުރުމަށްފަހު

  ވަކިވިދުވަހުން   ވަޒީފާއިން  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެހެންކަމުން،  ކަމަށާއި  ގެއްލުންވަމުންދާ

  ރައްދުވި   މައްސަލަ  ފައިސާއަކީ  ލިބެމުންދިޔަ   ގޮތުގައި  އިނާޔަތުގެ   މުސާރައާއި  ހައަމަށް  ހަމަޖެހުމާއި  ވަޒީފާ  ހޮވިފައިވާ
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ކަން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މަށްފައިސާކަ  އަދާކޮށްދެންޖެހޭ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން

   ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 

މައްސަލަ  1.1 އަސާސަކީ،  ހުށަހެޅުމުގެ  ަޝކުވާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ފަރާތު ޖެނެރަލްގެ    ންހުށަހެޅި  ޑިރެކްޓަރ  އޮތޯރިޓީގެ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ސްކިލްސް  ނޭަޝނަލް  މޯލްޑިވްސް 

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ،  މަާޤމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ކޮށްފައިވާ  

ހޮވުނުކަން އަންގައި، މައްސަލަ ރައްދުވި  ހުށަހެޅި ފަރާތް    ވަޒީފާއަށް  ފަރާތުގެ އެދުމުގެމަތިން މައްސަލަ 

ޒެކްޓިވްގެ  އޭރު އަދާކުރަމުންދިޔަ އިންތިާޤލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުގެ ޓްރޭނިންގ އެގް

އިސްތިއުފާދީފައި ވަނިކޮށް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް   ފަރާތުގެ އެދުމުގެ މަތިން  މައްސަލަ ރައްދުވި މަާޤމުން 

ވަޒީފާއަށް ޢައްޔަނުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ޖަވާބެއް ދިނުމަކާނުލައި މިއަދާ ހަމައަށްވެސް ވަޒީފާއަށް  

 ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ނިކުތުމަށް އަންގާފައިނުވާތީ

  ހޮވިފައިވާ   އޮތޯރިޓީއިން  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ސްކިލްސް  ނޭަޝނަލް   ސްމޯލްޑިވް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ، . 2

މަށާއި،  އަމުރުކޮށްދިނު  މައްޗަށް  ފަރާތުގެ  މައްސަލަ ރައްދުވި  ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް  މަާޤމު  ޖެނެރަލްގެ  ޑިރެކްޓަރ

ވަޒީފާއިން    އޮފީހުގެ  އޮމްބަޑްސްޕާރސަންގެ  އިންސާފުގެ  އިންތިާޤލީ  ދިޔަ  އަދާކުރަމުންމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  

  ވަޒީފާއިން   ގޮތުގައި،  ބަދަލުގެ  ގެއްލުމުގެ  ލިބޭ  ސަބަބުން  ނުދިނުމުގެހަމަޖައްސައި    ވަޒީފާ   ވަކިކޮށް އަލަށް ހޮވިފައިވާ

  އާއި މުސާރަ  މުންދިޔަލިބެމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް    ހަމައަށް  ދުވަހާ   ހަމަޖެހޭ  ވަޒީފާ   ފެށިގެން  ދުވަހުން   ވަކިވި

އަމުރުކޮށްދިނުމަށްކަން  ދިނު  ބަދަލެއް  އެއްވަރުގެ  އިނާޔަތްތަކާ މައްޗަށް  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  މަށް 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ަގިއ    2022އްެޕރްީލ    28  ަފާރުތްނ   ަރއުްދިވ  ަމއްސަަލ  ުކިރްނ   ަޖާވބާުދީރުވުމެގ  ަމުއޫޟީއޮގތްުނ  ަމްއސަަލިއަގިއ  ިމ . 3

މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ، ުބނަެފިއަވީނ  ޮގެތްއަގިއ  ުޖމަްލަގިއ  ުނުކާތަފއާިވަކާމިއ، ެއ ިއުޖާރީއ  ުހށަަހަޅިއ  ްއުނުކާތެއ  ިއުޖާރީއ

ނަންބަރު   ގަވާއިދު  ހެދިފައިނުވާކަމަށާއި،  އެއްބަސްވުމެއް  އެއްވެސް  ދެމެދު  ފަރާތާ  ރައްދުވާ  މައްސަލަ  ފަރާތާއި 
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2015/R-20   ަގ ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ގެ  2015ވާއިދު  )ވަޒީފާއާބެހޭ  ޓްރައިބިއުނަލުގެ    3(  މާއްދާގައި  ވަނަ 

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

ވާކަމަށާއި، ދިމާވާ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އިޚްތިާޞްޞ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިގެންނު

މައްސަލައިގެ ނިންމުމަށް ބަލާއިރު ވަޒީފާއަށް    VTR/2012/183އެގޮތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނަންބަރު  

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

ގެ  2015ގަވާއިދު   މާއް  3(  ނުހިމެނޭ  ވަނަ  ތެރޭގައި  އިޚްތިާޞްޞގެ  ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ބަޔާންކުރާ  ދާގައި 

ހުށަހެޅޭ  ކޯޓުތަކަށް  ނިންމާފައިވާކަމަށާއި،  ޓްރައިބިއުނަލުން  ވަޒީފާއާބެހޭ  ކުރިންވެސް  މީގެ  މައްސަލައެއްކަމުގައި 

ނިންމުންތަކަކަށް   ކުރެވޭ  ތަންފީޒު  ނިންމުންތަކަކީ  ނިންމާ  ގުޅޭގޮތުން  ޙުކުމްތަކަކަށް މައްސަލަތަކާއި  ނުވަތަ 

ނަންބަރު   ކޯޓުގެ  ސުޕްރީމް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ( 2010ނޮވެންބަރު    08)  SC-RU/01/2010ވާންޖެހޭނެކަމަށް 

ޓްރައިބިއުނަލަކަށް   1ރޫލިންގގެ   ނުވަތަ  ކޯޓަކަށް  ބަޔާންކުރައްވާފައިވާކަމަށާއި،  ނަންބަރުގައި  ވަނަ  )އެކެއް( 

މަ ބޭރުން  އިޚްތިާޞްޞގެ  އެފަދަ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ނިންމުމާއި،  ނިންމާ  އެކަމާއިމެދު  ހުށަހަޅައިގެން  އްސަލައެއް 

ނުބެލޭވެކަމަށް   ޙުކުމެއްކަމަށް  ނުވަތަ  ނިންމެވުމެއްކަމަށް  ބާރުލިބޭ  ާޤނޫނީ  އަދި  ަޝރުޢީ  ޙުކުމަކީ 

 އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ރޫލިންގއިން އެނގެން އޮންނަކަމަށާއި،  

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

އި، ނަމަވެސް  ށާފަރާތުން އަނެއް ފަރާތަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް، އެ ހުށަހެޅުން ރައްދުވި ފަރާތުން ަޤބޫލުކުރުމުންކަމަ

ބަނދެވުންތަކެއް   ބަނދެވޭ  ގޮތުން  ާޤނޫނީ  ވާންވާނީ  ހުށަހެޅުން  ހުށަހަޅާ އެ  ނިޔަތުގައި  ހަރުދަނާ  އުފެއްދުމުގެ 

ކަމަ ދަޢުވަތު  ށާހުށަހެޅުމަކަށް  ދެވޭ  ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި  އެގޮތުން  އަކީ   (Invitation to Treat)އި، 

ާޤނޫނުގެ   ބަޔާންކުރެވުނު  އިސްވެ  ބަލައިގެންނުވާނެކަމަށް  ގައި   6ހުށަހެޅުމެއްކަމަށް  )ށ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ޢާންމުކޮށް    ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ނުވަތަ  ބަޔަކަށް  ނުވަތަ  މީހަކަށް  މިވެނި  ވަކި  ގައި  )ނ(  މާއްދާގެ  އެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(   7އި، އެ ާޤނޫނުގެ  ށާއެންމެންނަށްވެސް ހުށަހެޅުމެއް ރައްދުކުރެވިދާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަ

ފުރިހަމަވާނެކަމާއި، އެ ާޤނޫނުގެ    (Offer)  ގައި، ހުށަހެޅުން ރައްދުވާ ފަރާތަށް ހުށަހެޅުން އެންގުމުން އެ ހުށަހެޅުން

ކުރިކަން ކަނޑައަޅައި ބުނުމުން ނުވަތަ ޢަމަލުކުރާ   (Acceptance)ވަނަ މާއްދާގައި އެ ހުށަހެޅުމެއް ަޤބޫލު    8



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
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ވަނަ މާއްދާގައި، ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް   9ގޮތަކުން ަޤބޫލުކުރާކަން އެންގުނީކަމަށް ބެލެވިދާނެކަމާއި، އަދި އެ ާޤނޫނުގެ  

 ، ވާކަމަށާއިބޫލުކުރާކަން އެންގުމުން އެ ަޤބޫލުކުރުން ފުރިހަމަވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިަޤ

ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ  މައްސަލައަކީ  މި  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ    އެހެންކަމުން 

ނުވާތީޚްއި މައްސަލައެއްކަމުގައި  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  މައްސަލަތިާޞްޞގެ  މި  ޓްރައިބިއުނަލަށް   ،  ވަޒީފާއާބެހޭ 

ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް ނެތްކަމުގައި  ތަނެއް  ގެންދެވޭނެ  ކުރިއަށް  ފަރާތުން   ހުށަހަޅައިގެން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

 އެދިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

  ތިާޞޞް ޚްއި ބެލުމުގެ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މި މައްސަލައަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން . 4

ގެންދެވިދާނެ   ކުރިއަށް  އަދި  ރައްދުވި  ާޤނެތް،  މައްސަލަ  ބުނެ،  ނޫންކަމަށް  މައްސަލައެއް  އޮތް  ހަމައެއް  ނޫނީ 

ގޮތުން މި މައްސަލަ ބަލައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި މި ޢީފަރާތުން އިޖުރާއީ ނުކުތާއެއް ނަގާފައިވާތީ، މައުޟޫ 

ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމުގައި  މައްސަލައަކީ   ނޫންކަން  ނުވަތަ  މައްސަލަކަން  ބެލިދާނެ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ 

   ގޮތުން ނަޒަރުކުރިއިރު، ނޫނީާޤފަރާތުން ހުށަހެޅި އިޖުރާއީ ނުކުތާއަށް  ރައްދުވިއެގޮތުން މައްސަލަ  ވެ.މެދެކެ

އްދާގެ )ހ( އެހެން ާޤނޫނެއްގެ ދަށުން އިސްތިސްނާ  ވަނަ މާ  2)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު(    2/ 2008ާޤނޫނު ނަންބަރު  .  4.1

ވަޒީފާދޭ   ދާއިރާގައި  ފަރާތްތަކުގެ  އަމިއްލަ  ނުވަތަ  ދައުލަތުގެ  ފިޔަވައި  ފަރާތްތައް  ދާއިރާތަކާއި  ކުރެވިފައިވާ 

ވަޒީފާއާއި    ފަރާތްތަކަށާއި ވަޒީފާއަދާކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް ާޤނޫނު ހިނގާނެކަން ބަޔާންކޮށްފަވާއިރު، މި ފަދައިން

ވަނަ    87ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ އެ ާޤނޫނުގެ  

)ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ    R/2022-14މާއްދާއަށް ބެލުމުން އެނގޭކަމަށާއި، އެގޮތުން ޤަވާއިދު ނަންބަރު  

މާއްދާގެ )ޅ( ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ހުށަހެޅުމުގެ އިޙްތިާޞްޞ ލިބޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގަ  ވަނަ    13ޤަވާއިދު( ގެ  

)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( އާއި ޙިލާފުވާކަމަށް ބުނާ އެހެނިހެން މައްސަލަތައް ހިމެނޭއިރު، މި މައްސަލައަކީ    2008/02

 ރައިބިއުނަލަށް ލިބިގެންވާކަމަށާއި، އެފަދަ މައްސަލައެއް ކަމުގަވާއިރު، އެމައްސަލަ ބެލުމުގެ އިހްތިާޞްޞ ޓް

ނަންބަރު   މައްސަލައަކީ  ހުށަހެޅި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ   475/HR/475/2022/06 (IUL)އެގޮތުން 

އިޢުލާނުން، މޯލްޑިވްސް ނެަޝނަލް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަާޤމަށް މީހަކު 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް

ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު އާމިނަތު ރިޝްމީ  VTR/2022/88މައްސަލަ 
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ލާނާއި ގުޅިގެން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ކުރިމަތިލާ، ވަޒީފާއަށް ހޮވުނުކަން އަންގާ، ހޮވުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢު 

މައްސަލައ ރައްދުވި ފަރާތުގެ އެދުމުގެ މަތިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އޭރު އަދާކުރަމުން ދިޔަ އިންތިާޤލީ  

ސްތިއުފާދީފައި ވަނިކޮށް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕާރސަންގެ އޮފީހުގެ އެގްޒެކެޓިވްގެ މަާޤމުން އި

ހަމައަށްވެސް   މިއަދާއި  ނުލައި  ދިނުމަކާއި  ޖަވާބެއް  އެއްވެސް  ގުޅޭގޮތުން  ޢައްޔަނުކުރުމާއި  ވަޒީފާއަށް  ފަރާތުން 

ގާ  ވަޒީފާއަށް ނިކުތުމަށް އަންގާފައި ނުވާތީ، ހުށަހެޅި މައްސަލައެއްކަން އެނގޭއިރު، މިއީ ވަޒީފާގެ ދާއިރާގައި ހިނ 

 އަސާސީ ބާވަތެއްގެ މައްސަލައެއްކަމަށާއި، 

އަލަށް މީހަކު ވަޒީފާއަށް ލެއްވުމާއި، އެހެން ވަޒީފާއަކަށް ހޮވިފައިވާކަމަށް ބުނެ، އެހެން ވަޒީފާއެއް އަދާކުރަމުން 

ތު ދެ  ދިޔަ މީހަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް، ލިބުނު ކަމަށް ބުނާ ވަޒީފާ ހަމަޖައްސާ ނުދިނުމުގެ ހާލަތަކީ ވަރަށް ތަފާ

ހާލަތުކަމާއި، އެފަދައިން ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ ފަރާތްތައް ވަޒީފާއަށް ހޮވިފައިވާކަމަށް ބުނެ، ކުރިން އަދާކުރަމުން  

ދިޔަ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް، ވަޒީފާ ހަމަ ޖައްސައި ނުދިނުމަކީ އެމީހެއްގެ އަސާސީ ހައްަޤކުން މަޙުރޫމުކުރުން ކަމަށާއި  

ރެވޭ ފަދަ ގެއްލުންތަކާއި ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމަށާއި، މިފަދަ މައްސަލަތައް ބަލާ އިންސާފު  އެކަމުގެ އޭނާއަށް އިޢާދަނުކު 

 ހޯދާދިނުމަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނެއް އޮތުމުގެ މައިގަނޑު މަްޤަޞދު ކަމަށާއި، 

މުގެ އެންމެހައި  މި ޒަމާނުގައި ވަޒީފާއެއް ހޯދުމަކީ އެހާ ފަސޭހަކަމަކަށް ނުވެފައި، އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއަކީ ދިރިއުޅު

ބުނެ،  ހޮވިފައިވާކަމަށް  ވަޒީފާއަށް  ކަމުގައިވާއިރު،  ކަންތައް  ބިނާވެފައިވާ  މައްޗަށް  ވަޒީފާގެ  ކަންކަން  ޒަރޫރީ 

ާޤނޫނު  ގޮތެއް ނެތުމަކީ  އިންސާފު ލިބޭނެ އެއްވެސް  ވަކިކޮށް މަގުމަތިކޮށްލުމުން  ވަޒީފާއިން  އަދާކުރަމުން ދިޔަ 

ށާއި، އެގޮތަށް ކަންތައްތައް ވާނަމަ ވަޒީފާގައި ތިނި އެތައް ބައެއްގެ ވަޒީފާތައް ގެއްލި،  ަޤބޫލުކުރާ ހަމައެއް ނޫންކަމަ

ވަޒީފާއާބެހޭ   މައްސަލަތައް  މިފަދަ  އޮތަތީކަމަށާއި،  ޙާލަތު  ދިޔުމުގެ  ބިކަވެގެން  ނެތި،  ގޮތެއް  ލިބޭނެ  އިންސާފު 

 ށަހެޅި ފަރާތަށް ަޤބޫލުކުރޭކަމަށާއި، ޓްރައިބިއުނަލިން ބަލައި އިންސާފު ހޯދައިދޭންޖެހޭ ކަމަށް މައްސަލަ ހު

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ އިޖުރާޢީ ނުކުތާ ހުށަހާޅާ ފޯމުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި 

ނަންބަރު   ާޤނޫނު  ދެމެދުގައި  ކޮންޓްރެކްޓް    91/4ދެފަރާތުގެ  ބަޔާންކުރާފަދަ  ގައި  ާޤނޫނު(  )ކޮންޓްރެކްޓާއިބެހޭ 

ކަމަށް ބަޔާންކުރާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާއި ދެމެދު ކޮންޓްރެކްޓާއިބެހޭ  ނެތް

 ާޤނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ފަދަ ކޮންޓްރެކްޓެއް ޤާއިމުވެފައިވާ ކަމަށާއި، 
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ން، އެދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި  އެކަކު އަނެކަކަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް، އެހުށަހެޅުން ރައްދުވި ފަރާތުން ަޤބޫލުކުރުމު

)ކޮންޓްރެކްޓާއިބެހޭ ާޤނޫނު(  91/4ާޤނޫނީ ގޮތުން ބަނދެވިގެންވާ ކޮންޓްރެކްޓެއް ކުރެވުނީކަން، ާޤނޫނު ނަންބަރު 

 475/HR/475/2022/06(IUL)ވަނަ މާއްދާއަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮންނަކަމަށާއި، އެގޮތުން ނަންބަރު    5ގެ  

ނެޝަ  މޯލްޑިވްސް  މަާޤމަށް  އިޢުލާނުން  ޖެނެރަލްގެ  ޑިރެކްޓަރ  އޮތޯރިޓީގެ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ސްކިލްސް  ނަލް 

( މި އިންވިޓޭަޝނާއި ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި Invitation to treatކުރިމަތިލުމަށް އިޢުލާނުކޮށްފައިވުމުން، )

އެންމެ ވަޒީފާއަށް  ރިްޝމީއަކީ  ޢާމިނަތު  ހުށަހަޅާފައިވާކަމީ  އެދި  ވަޒީފާއަށް  ހޮވުމުގެ  ފަރާތުން  ފަރާތެއް  ާޤބިލް   

މަރުޙަލާތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބުނު ފަރާތްކަން ހާމަކޮށް މޯލްޑިވްސް ނެަޝނަލް ސްކިލްސް  

ވަނަ ދުވަހު   2022ފެބުރުވަރީ    9( ފޯމު ފޮނުވާފައިވަނީ  offerޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީއިން "ވަޒީފާ ހުށަހަޅާ" )

 އި، މަށާކަ

( މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމާއި މެދު އެއްވެސް  Acceptanceއެހުށަހެޅުން ަޤބޫލުކޮށް )އަދި  

ނެަޝނަލް   މޯލްޑިވްސް  ފޯމު  ޖަވާބު"  ބަޔާންކުރާ  މެދުނިންމާގޮތް  "ވަޒީފާއާ  ބަޔާންކޮށް  ނެތްކަން  އިޢުތިރާޒެއް 

 ވަނަ ދުވަހުކަމަށާއި،   2022ފެބުރުވަރީ   9ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ އަށް ފޮނުވިފައިވަނީ 

ފެބުރުވަރީ    13)  428/486/2022/1އެގޮތުން މޯލްޑިވްސް ނެަޝނަލް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ ނަންބަރު  

އިންތިާޤލީ  2022 ހޮވިފައިވާކަން  މަާޤމަށް  ޖެނެރަލްގެ  ޑިރެކްޓަރ  ރިްޝމީ  އާމިނަތު  އިން  ސިޓީ   )

( މިކަމުގެ  Intention to create legal relationއަންގާފައިވާކަމަށާއި، )  އޮމްބަޑްސްޕާރސަންގެ އޮފީހަށް

( އާޅާފައިވާކަމާއި  ފިޔަވަޅުތަކެއް  ގެއްލުންވާނެ  ރިްޝމީއަށް  އާމިނަތު  ބިނާކޮށް   Detrimentalމައްޗަށް 

Relianceިޔަ ވަޒީފާއިން  ( އެއް އެގޮތުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ އެދުމުގެ މަތިން އޭނާ އޭރު އަދާކުރަމުން ދ

( ގޮތުގައި ކޮންޓްރެކްޓާއި Considerationވަކިކޮށްފައިވާކަމަށާއި، މިއީ ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އޮތް މުާޤބިލްގެ )

 ާޤނޫނީ ހަމަތަކުން ބެލޭނެކަމެއްކަން ކަނޑައެޅިގެން ހާމަވާކަމަށާއި، 

ސަރީ އެސްޓޮޕަލްގެ ދަށުން މައްސަލަ  ( ޕްރޮމPromissory Estoppelިއެހެންކަމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް )

އަދި ކޮންޓްރެކްޓާއިބެހޭ ާޤނޫނީ ހަމަތަކަށް ބަލޢިރު މައްސަލަ ހުށަހެޅި   މަށާއިހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބިދެވެންޖެހޭނެކަ

ފަރާތާއި މޯލްޑިވްސް ނެަޝނަލް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީއާ ދެމެދު ާޤނޫނީ ގޮތުން ބަނދެވިފައިވާ ތަންފީޒު  
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ސާބިތުވާކަމަކުރެ އޮތްކަން  އެއްބަސްވުމެއް  އިޖުރާއީ  ށް  ވޭނެ  ހުށަހެޅި  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ބަޔާންކޮށް 

  ނުކުތާއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޖަވާބުދާރީވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

މާއްދާގައި ކޮންޓްރެކްޓެއް ކުރެވޭ ގޮތަކީ  ވަނަ    5)ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    91/4ާޤނޫނު ނަންބަރު  .  4.2

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

ނަމަވެސް އެ ހުށަހެޅުން ވާންވާނީ ާޤނޫނީ ގޮތުން ބަނދެވޭ ބަނދެވުންތަކެއް އުފެއްދުމުގެ ހަރުދަނާ ނިޔަތުގައި  

އަކީ    (Invitation to Treat) ހުށަހެޅުމަކަށް ކަމާއި، އެގޮތުން ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ދެވޭ ދަޢުވަތު  ހުށަހަޅާ

ާޤނޫނުގެ   ބަޔާންކުރެވުނު  އިސްވެ  ބަލައިގެންނުވާނެކަމަށް  ގައި    6ހުށަހެޅުމެއްކަމަށް  )ށ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

މީހަކަށް     ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު މިވެނި  ވަކި  ގައި  )ނ(  މާއްދާގެ  ޢާންމުކޮށް އެ  ނުވަތަ  ބަޔަކަށް  ނުވަތަ 

ވަނަ މާއްދާގެ    7އެންމެންނަށްވެސް ހުށަހެޅުމެއް ރައްދުކުރެވިދާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އެ ާޤނޫނުގެ 

ފުރިހަމަވާނެކަމާއި،   (Offer))ހ( ގައި، ހުށަހެޅުން ރައްދުވާ ފަރާތަށް ހުށަހެޅުން އެންގުމުން އެ ހުށަހެޅުން  

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

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

ހަމަވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި މާއްދާގައި، ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ަޤބޫލުކުރާކަން އެންގުމުން އެ ަޤބޫލުކުރުން ފުރި 

 އޮންނައިރު، 

ދެވޭ  .  4.3 ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި  ހުށަހެޅުން  އިޢުލާނަކީ  ކޮށްފައިވާ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  މައްސަލައިގައި  މި 

އެއްކަމަށް ބުރަވެވޭކަމާއި، އަދި އެ ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި   (Invitation to Treat)ދަޢުވަތު 

ހެޅުން ދަޢުވަތަށް ނުވަތަ އިޢުލާނުގައިވާ ވަޒީފާއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ކުރިމަތިލުމަކީ ހުށަދީފައިވާ  

(Offer)   ުކަމަށް ބުރަވެވޭކަމާއި، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ޢައްޔަނުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާ ދޭ ޢާންމ

ވަޒީފާ ދެއްވުން އެދި ދަންނަވާ ޗިޓް' ނުވަތަ  އުޞޫލަކީ ކޮމިަޝނުން ފަރުމާކޮށްފައިވާ ސޮފްޓްވެއަރ ނުވަތަ، '

ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެހެން ވަޒީފާއެއްގައި ހުރި މީހެއްނަމަ 'ވަޒީފާ ބަދަލުކުރެއްވުމަށް އެދި ދަންނަވާ ޗިޓު' 

ވަނަ    77( ގެ  2014)ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު    R311-2014އިންކަން ގަވާއިދު ނަންބަރު  
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ން އެނގެން އޮންނާތީ، މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް، އެފަރާތް މާއްދާގެ )ށ( އަށް ބެލުމު

ދެފަރާތުގެ   ހަވާލުކޮށްފައިނުވާތީއާއި،  ޗިޓު  ދިންކަމުގެ  ވަޒީފާ  ބަޔާންކޮށް  ޢައްޔަނުކުރެވުނުކަން  ވަޒީފާއަށް 

ލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހެޅި ދެމެދުގައި ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލާފައިނުވާތީ، މި ޙާލަތުގައި މައްސަ

ކޮށްފައިވާކަމަށް   (Acceptance)ހުށަހެޅުން މައްސަލަ ރައްދުވި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުން ަޤބޫލު  

   އެވެ.ބުރަނުވެވެ

މައްސަލައަކީ   . 6 ރިްޝމީމި  ހުށަހަޅާފައިވާ    އާމިނަތު  ގުޅިގެން  ޚިލާފަކާ  ދިމާވި  މަރުޙަލާގައި  ހޯދުމުގެ  ވަޒީފާ 

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

ވަނަ    97ކަން އެ ާޤނޫނުގެ  ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ މުވައްޒަފެއް ނުވަތަ ވަޒީފާއެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މީހަކަށް

މާއްދާއިން އެނގެން އޮވެމެ، ވަޒީފާއެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މީހަކަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ަޝކުވާ  

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(    04)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްުޤ ލިބިގެންވަނީ ާޤނޫނު ނަންބަރު  

ކުރުމެއްގެ ސަބަބުން އެ ފަރާތެއްގެ ޙައްަޤށް އުނިކަން ލިބޭކަމަށް ދެކޭ ޙާލަތުގައި އެކަނިކަން ގައި ބަޔާންކުރާ ތަފާތު

 ވެއެވެ. ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އިން އެނގެން އޮ  5)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު 

  04)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  ޔަތްކޮށް  ޢާސްވެބަޔާންކުރެވުނު ކަންކަމަށް ރިއި . 6.1

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާފަދަ ތަފާތުކުރުމެއް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާމެދު ކޮށްފައިވާކަމަށް މައްސަލަ  

ނަންބަރު   ާޤނޫނު  މައްސަލައަކީ  މި  ހުށަހެޅިފައިވާ  ބަޔާންކޮށްފައިނެތަތީ،  ފޯމުގައި   2008/2ހުށަހަޅާ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާފަދަ ތަފާތުކުރުމެއް މައްސަލަ ހުށަހެޅި    04( ގެ  )ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްކަމަށް   5ފަރާތާމެދު ކޮށްފައިވާތީ އެ ާޤނޫނުގެ  

ގެ އިޚްތިާޞްޞ ލިބިގެންނުވާ  ނުބެލެވޭ ސަބަބަށްޓަކައި، މި މައްސަލައަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ބެލުމު

 މި މައްސަލަ ނިންމަން ފެނެއެވެ.  ،މައްސަލައެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅައި
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 ނިންމުން: 
 

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނަށް ރައްދުވާގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މި މައްސަލައަށް އެ ކޮމިަޝންގެ  އާމިނަތު ރިްޝމީ،  

ފަރާތުން ޖަވާބުދާރީވީއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތާ ދެމެދު އެއްވެސް އެއްބަސްވުމެއް  

ވަނަ   3( ގެ  2015ހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދު  )ވަޒީފާއާބެ  R-20/2015ހެދިފައިނުވާކަމަށާއި، ގަވާއިދު ނަންބަރު  

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

އިބިއުނަލަށް ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އިޚްތިާޞްޞ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރަ

މައްސަލައިގެ ނިންމުމަށް    VTR/2012/183ލިބިގެންނުވާކަމަށާއި، އެގޮތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނަންބަރު  

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

ގަވާއި  ގެ  2015ދު  ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ތެރޭގައި    3(  އިޚްތިާޞްޞގެ  ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ބަޔާންކުރާ  މާއްދާގައި  ވަނަ 

ނުހިމެނޭ މައްސަލައެއްކަމުގައި މީގެ ކުރިންވެސް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާފައިވާކަމަށާއި، ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅޭ  

ކު ތަންފީޒު  ނިންމުންތަކަކީ  ނިންމާ  ގުޅޭގޮތުން  ޙުކުމްތަކަކަށް މައްސަލަތަކާއި  ނުވަތަ  ނިންމުންތަކަކަށް  ރެވޭ 

( ރޫލިންގގެ  2010ނޮވެންބަރު    08)  SC-RU/01/2010ވާންޖެހޭނެކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  

ކަނޑައަޅާފައިވާ   1 ޓްރައިބިއުނަލަކަށް  ނުވަތަ  ކޯޓަކަށް  ބަޔާންކުރައްވާފައިވާކަމަށާއި،  ނަންބަރުގައި  ވަނަ    )އެކެއް( 

އިޚްތިާޞްޞގެ ބޭރުން މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިގެން އެކަމާއިމެދު ނިންމާ ނިންމުމާއި، އެފަދަ ޙުކުމަކީ ޝަރުޢީ އަދި 

ާޤނޫނީ ބާރުލިބޭ ނިންމެވުމެއްކަމަށް ނުވަތަ ޙުކުމެއްކަމަށް ނުބެލޭވެކަމަށް އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ރޫލިންގއިން އެނގެން  

ވަނަ މާއްދާގައި ކޮންޓްރެކްޓެއް ކުރެވޭ    5)ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    91/4ާޤނޫނު ނަންބަރު  އޮންނަކަމަށާއި،  

އި،  ށާފަރާތުން އަނެއް ފަރާތަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް، އެ ހުށަހެޅުން ރައްދުވި ފަރާތުން ަޤބޫލުކުރުމުންކަމަ ގޮތަކީ އެއް

 އުފެއްދުމުގެ ހަރުދަނާ ނިޔަތުގައި ހުށަހަޅާ ނަމަވެސް އެ ހުށަހެޅުން ވާންވާނީ ާޤނޫނީ ގޮތުން ބަނދެވޭ ބަނދެވުންތަކެއް

އަކީ ހުށަހެޅުމެއްކަމަށް   (Invitation to Treat)އި، އެގޮތުން ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ދެވޭ ދަޢުވަތު  ށާހުށަހެޅުމަކަށް ކަމަ

އެ މާއްދާގެ     ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު  6ބަލައިގެންނުވާނެކަމަށް އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ާޤނޫނުގެ  

)ނ( ގައި ވަކި މިވެނި މީހަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް ނުވަތަ ޢާންމުކޮށް އެންމެންނަށްވެސް ހުށަހެޅުމެއް ރައްދުކުރެވިދާނެކަމަށް  
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ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި، ހުށަހެޅުން ރައްދުވާ ފަރާތަށް ހުށަހެޅުން އެންގުމުން   7އި، އެ ާޤނޫނުގެ  ށާބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަ

 (Acceptance)ވަނަ މާއްދާގައި އެ ހުށަހެޅުމެއް ަޤބޫލު    8ފުރިހަމަވާނެކަމާއި، އެ ާޤނޫނުގެ    (Offer)ން  އެ ހުށަހެޅު

ކުރިކަން ކަނޑައަޅައި ބުނުމުން ނުވަތަ ޢަމަލުކުރާ ގޮތަކުން ަޤބޫލުކުރާކަން އެންގުނީކަމަށް ބެލެވިދާނެކަމާއި، އަދި އެ 

ފަރާތަށް  9ާޤނޫނުގެ   ހުށަހަޅާ  މާއްދާގައި،  ފުރިހަމަވާނެކަމަށް    ވަނަ  ަޤބޫލުކުރުން  އެ  އެންގުމުން  ަޤބޫލުކުރާކަން 

ވަޒީފާއާބެހޭ   ،ވާކަމަށާއިބަޔާންކޮށްފައި މައްސަލައަކީ  މި  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެހެންކަމުން 

އި ނުވާތީޚްޓްރައިބިއުނަލުގެ  މައްސަލައެއްކަމުގައި  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  މައްސަ ތިާޞްޞގެ  މި  ވަޒީފާއާބެހޭ  ،  ލަ 

އެދި   ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް  ނެތްކަމުގައި  ތަނެއް  ގެންދެވޭނެ  ކުރިއަށް  ހުށަހަޅައިގެން  އެޕްރީލް    28ޓްރައިބިއުނަލަށް 

 ހުށަހެޅި އިޖުރާއީ ނުކުތާއަށް ާޤނޫނީގޮތުން ނަޒަރުކުރާއިރު،  ގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުން 2022

ގުޅިގެން   މައްސަލައާ  ބެލުމުން،މި  ރިއާޔަތްކޮށް  ވާހަކަތަކަށް  ދެއްކި  ލިޔެކިޔުންތަކަށާއި  ހުށަހެޅި  މި    ދެފަރާތުން 

ވަޒީފާ ހޯދުމުގެ މަރުޙަލާގައި ދިމާވި ޚިލާފަކާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއްކަން    އާމިނަތު ރިްޝމީ މައްސަލައަކީ  

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

ވަނަ މާއްދާއިން އެނގެން    97ކަން އެ ާޤނޫނުގެ  މުވައްޒަފެއް ނުވަތަ ވަޒީފާއެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މީހަކަށް

ޙައްުޤ   ހުށަހެޅުމުގެ  ަޝކުވާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  މީހަކަށް  މަސައްކަތްކުރާ  ހޯދުމަށް  ވަޒީފާއެއް  އޮވެމެ، 

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

ކުރުމެއްގެ ސަބަބުން އެ ފަރާތެއްގެ ޙައްަޤށް އުނިކަން ލިބޭކަމަށް ދެކޭ ޙާލަތުގައި އެކަނިކަން ާޤނޫނު ނަންބަރު  ތަފާތު

   ތްއިރު،ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އިން އެނގެން އޮ 5)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  2008/2

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

ފޯމުގައި  ހުށަހަޅާ  މައްސަލަ  ކޮށްފައިވާކަމަށް  ފަރާތާމެދު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ތަފާތުކުރުމެއް  ބަޔާންކުރާފަދަ 

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

ވަނަ    5އި ބަޔާންކުރާފަދަ ތަފާތުކުރުމެއް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާމެދު ކޮށްފައިވާތީ އެ ާޤނޫނުގެ  މާއްދާގެ )ހ( ގަ

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

 މައްސަލައެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ. ޓްރައިބިއުނަލުން ބެލުމުގެ އިޚްތިާޞްޞ ލިބިގެންނުވާ 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
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