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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 VTR/IJ/2022/32-200ނަންބަރު: 
 

 

 އިޖުރާއީގޮތުން ނިންމި ގޮތް 
 

 VTR/2022/134 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 (ގއ. ވިލިނގިލި  /ސިރިޔާޒުގެ ، )ސްމާޢީލް ނާިޝޢު ނާިޞރުއި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A341429)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

   ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝން މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް: 

 
( A341429:  ނަންބަރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ   ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި)   އިސްމާޢީލް ނާިޝޢު ނާިޞރު  ، ސިރިޔާޒުގެ،ވިލިނގިލި.  ގއ

  ފަރާތުން ޖަވާބުދާރީވީއިރު، ށަހަޅާފައިވާ މި މައްސަލައަށް އެ ކޮމިަޝންގެ  ހުރައްދުވާގޮތަށް    ކޮމިަޝނަށް ސިވިލް ސަރވިސް  

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

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

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

މައްސަލަ ގުޅޭ  ލިބިގެންނުވާކަމަށާ  ތައްމައްސަލަތަކާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  އިޚްތިާޞްޞ  އެގޮތުން އި،  ބެލުމުގެ 

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

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

 ކުރިންވެސް  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޓްރައިބިއުނަލުގެ އިޚްތިާޞްޞގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ މައްސަލައެއްކަމުގައި މީގެ  3

ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާފައިވާކަމަށާއި،  

ނަންބަރު   ކޯޓުގެ  ސުޕްރީމް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ވާންޖެހޭނެކަމަށް  ޙުކުމްތަކަކަށް  ނުވަތަ  ނިންމުންތަކަކަށް  ކުރެވޭ  ތަންފީޒު 

 



  ޞަފްޙާ 4 ެގ 2

 

2010/SC-RU/01  (08    ުރޫލިންގގެ  2010ނޮވެންބަރ )އި،  ށާ)އެކެއް( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވާކަމަ  1

ތިާޞްޞގެ ބޭރުން މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިގެން އެކަމާއިމެދު ނިންމާ ޚްށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އިކަކޯޓަކަށް ނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަލަ

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

 އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ރޫލިންގއިން އެނގެން އޮންނަކަމަށާއި،  

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

އި، ނަމަވެސް އެ ހުށަހެޅުން ވާންވާނީ ށާރާތަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް، އެ ހުށަހެޅުން ރައްދުވި ފަރާތުން ަޤބޫލުކުރުމުންކަމަފަ

ކަމަ ހުށަހެޅުމަކަށް  ހުށަހަޅާ  ނިޔަތުގައި  ހަރުދަނާ  އުފެއްދުމުގެ  ބަނދެވުންތަކެއް  ބަނދެވޭ  ގޮތުން  އެގޮތުން  ށާާޤނޫނީ  އި، 

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

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

އި، އެ ާޤނޫނުގެ  ށާނުވަތަ ބަޔަކަށް ނުވަތަ ޢާންމުކޮށް އެންމެންނަށްވެސް ހުށަހެޅުމެއް ރައްދުކުރެވިދާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަ

ފުރިހަމަވާނެކަމާއި،    (Offer)ން  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި، ހުށަހެޅުން ރައްދުވާ ފަރާތަށް ހުށަހެޅުން އެންގުމުން އެ ހުށަހެޅު  7

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

ާޤނޫނުގެ   އެ  އަދި  ބެލެވިދާނެކަމާއި،  އެންގުނީކަމަށް  ަޤބޫލުކުރާކަން  ފަރާތަށް   9ގޮތަކުން  ހުށަހަޅާ  މާއްދާގައި،  ވަނަ 

 ، ވާކަމަށާއިަޤބޫލުކުރާކަން އެންގުމުން އެ ަޤބޫލުކުރުން ފުރިހަމަވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި

އިޙްތިާޞްޞގެ   ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ  މައްސަލައަކީ  މި  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެހެންކަމުން 

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ  ، މި މައްސަލަތެރޭގައި ހިމެނޭ މައްސަލައެއްކަމުގައި ނުވާތީ

ރައްދުވާ މައްސަލަ  އެދި  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް  ނެތްކަމުގައި  ާޤނޫނީގޮތުން    ތަނެއް  ނުކުތާއަށް  އިޖުރާއީ  ހުށަހެޅި  ފަރާތުން 

   ނަޒަރުކުރާއިރު،

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން   1ވަނަ މާއްދާގެ    3ގެ    2015މި މައްސަލައަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދު  

ާޤނޫނުގެ   ކޮމިަޝނުން   2ވަޒީފާއާބެހޭ  ޚިލާފަށް ސިވިލް ސަރވިސް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަސާސީ އުސޫލުތަކާ  ބާބުގައި  ވަނަ 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ބެލޭނެ މައްސަލައެއް  މި މައްސަލައަކީ  ޢަމަލުކޮށްފައިވާތީ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއް ކަމަށްވާތީ،  

 ފައިވާއިރު، ޖަވާބުދާރީވެ  ފަރާތުން ހުށަހެޅި  މައްސަލައެދި  ކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް
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 ވަޒީފާ ހޯދުމުގެ މަރުޙަލާގައި ކުރިމަތިލި ވަޒީފާއަށް ހޮވުމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވާ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްމި މައްސަލައަކީ 

ާޤނޫނު  ފަރާތުގެ ސިޔާސީ ވިސްނުމަށް ބަލައި ތަފާތުކޮށްގެން ކަމުގައިވާތީއާއި،    މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތުން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ  

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނާ ފަދަ އަސާސީ ޙައްަޤކުން މަޙްރޫމްކޮށްފައިވާތީ    5)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ނަންބަރު  

 އެނގެން އޮންނަކަމާއި،  'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' އަށް ބެލުމުން ފައިވާ މައްސަލައެއްކަން ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ

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

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

ކަންކަމުގައި،   އެހެނިހެން  ދިމާވާ  އަދާކުރުމުގައި  ވަޒީފާ  ވަކިކުރުމުގަޔާއި،  ވަޒީފާއިން  ކަނޑައެޅުމުގަޔާއި،  އަދާކުރާނެގޮތް  ވަޒީފާ 

ގޮތުން ގެންގުޅޭ ޚިޔާލުތަކަށް، ނުވަތަ ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ  މީހުންގެ ނަސްލަށް، ކުލަޔަށް، އިޖްތިމާޢީ ނިސްބަތަށް، ދީނަށް، ސިޔާސީ 

ޕާޓީއަށް، ޖިންސަށް، ކައިވެނީގެ ނިސްބަތަށް، އާއިލާގައި އަދާކުރާ ޒިންމާތަކަށް، މި ޤާނޫނާއި ޚިލާފުނުވާ ގޮތުން އުމުރަށް، ނުވަތަ  

 " އްވެސް ގޮތަކުން ތަފާތުކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.ހުރި ނުކުޅެދުންތެރިކަމަށް ބަލައި، މަސައްކަތްކުރާ ހަމަހަމަ މީހުންގެ މެދުގައި އެ 

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

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

 އެ  ،ހިންގައިފިނަމަ  ޢަމަލެއް  ލިބޭ  އުނިކަމެއް  ޙައްަޤކަށް  ލިބިދޭ   މީހަކަށް  ދަށުން  އުޫޞލުތަކުގެ  އަސާސީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ

  ހެޅޭ ހުށަ  ފަދައިން  އެ  ،ހުށަހެޅިދާނެކަމާއި  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ަޝކުވާ  އެކަމުގެ  ފަރާތުން  ދެކޭ  ލިބޭކަމަށް  އުނިކަން

  ގައި (  ނ)  މާއްދާގެ   ވަނަ  5  ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  ފެނިއްޖެނަމަ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ކުވާއެއްކަމަށްަޝ  ަޞއްޙަ  ަޝކުވާއަކީ

އޮންނަ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ޢަމުރެއް  ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ އެނގެން   2008/2  ނަންބަރު  ާޤނޫނުއަދި  ،  ކަމާއިނެރެވިދާނެކަން 

ބަޔާންކޮށް ވަޒީފާއާބެހޭ   ބާބުގައި  ވަނަ  2  ގެ(  ާޤނޫނު  ވަޒީފާއާބެހޭ) ޚިލާފުވާކަމަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަސާސީ އުސޫލުތަކާ 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދު( ގެ )  R-14/2022ގަވާއިދު ނަންބަރު  ރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅިދާނެކަމަށް  ޓް

 އެނގެން އޮންނަކަމާއި،  ވަނަ މާއްދާއިން 13

ކަންކަމަށް  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު   ގޮތެއް  ބަލައި  ޓްރައިބިއުނަލުން  ވަޒީފާއާބެހޭ  މައްސަލައަކީ  މި  ،ރިޢާޔަތްކޮށް  އެންމެހައި 

  ރައްދުވާ  މައްސަލަ  މި  މައްސަލައަށް މައުޫޟޢީ ގޮތުން ޖަވާބުދާރީވުމަށް  ކަނޑައަޅައި، މި  މައްސަލައެއްކަމަށް  ކަނޑައަޅަންޖެހޭ

 . ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުގެ މައްޗަށް އަންގަމެވެ 
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