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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 VTR/IJ/2022/40-200ނަންބަރު: 
 

 އިޖުރާއީގޮތުން ނިންމި ގޮތް 
 

 VTR/2022/89 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ( ހއ. ކެލާ / މުނިޔާގެ، )ޙްމަދު ޖިހާދުއަ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A268209)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑް  މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް: 

 
ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން  (  A268209:  ނަންބަރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި)ޙްމަދު ޖިހާދު  އަ  ،ހއ. ކެލާ، މުނިޔާގެ

މައްސަލައަށް  ހުރައްދުވާގޮތަށް  ލިމިޓެޑަށް   މި  ލިމިޓެޑުގެ  ށަހަޅާފައިވާ  ކޯޕަރޭަޝން  ޖަވާބުދާރީވީއިރު،ފެނަކަ   ފަރާތުން 

ވަނަ ނަންބަރުގައި މައްސަލައިގެ ބާވަތުގެ ގޮތުގައި   6މައްސަލައިގެ ބާވަތަށް ބަލާއިރު ދައުވާ ހުށަހެޅި ފޯމުގެ    ހުށަހެޅިފައިވާ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން   13ލިޔެފައިވަނީ "ވަޒީފާއަށް ނުނެރުން" މިހެން ކަމަށާއި، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދުގެ  

އަޙްމަދު ޖިހާދުއަށް  ވެސް "ވަޒީފާއަށް މީހަކު ނުނެރުން" ފެތޭ އަކުރެއް ނެތް ކަމަށާއި،    ނަންބަރުގައި  12ތަރުތީބުވެފައިވާ  

  18ގައި ވަޒީފާ ދެއްވިކަން އަންގައި ދެވުނު ޗިޓްގައި    2021ނޮވެންބަރު    17ފެނަކައިގެ ވަޒީފާ ހަމަޖެހުނުކަން އަންގައި  

ނި   2021ނޮވެންބަރު   އެއަކީ  ވާއިރު،  ތާރީޚުކަމުގައި  ވަޒީފާއަށް    ކުންނަންޖެހޭ  ފެނަކައިގެ  ޖިހާދު  އަޙްމަދު  ތާރީޚަށް 

ދެވުނު   އަންގައި  ވަޒީފާދެއްވިކަން  ޖިހާދަށް  އަޙްމަދު  ޗިޓު   FNK/A/EMP/2021/7450ނަންބަރު  ނިކުމެފައިނުވާތީ، 

ވަޒީފާއަށް ނިކުންނަ  ގައި    2021ނޮވެންބަރު    21ބާޠިލުކޮށް ހަމަ އެ ނަންބަރުގައި އަޙްމަދު ޖިހާދަށް ހަމަޖެއްސި ވަޒީފާވަނީ  

އެހެންކަމުން މިހާރު އަޙްމަދު    ގޮތަށް ހއ. ކެލާ، ފަރިމާ، އިސްމާޢީލް ނަޖާޙް އަށް ހަމަޖައްސައި ވަޒީފާއަށް ނެރިފައި ކަމަށާއި،

ވާއެއް މީހަކާއި ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ދައު  ޖިހާދާއި ދެމެދު ވަޒީފާގެ އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނެތްއިރު، ވަޒީފާގެ ގުޅުމެއް ނެތް

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ކަމަށާއި،    ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގައި އުފުލުމުގައި ާޤނޫނީ ގޮތުން ހުރަސްތަކެއް ހުރިކަމަށް ދެކޭ

 



  ޞަފްޙާ 4 ެގ 2

 

ކުމެފައި ނުވާ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އެ ފަރާތަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ  ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން އެންމެ ފަހަރަކުވެސް ވަޒީފާއަށް ނި

ވަނަ މާއްދާ ޕްރޮބޭަޝންގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިނުވާ ފަރާތެއް ނޫންކަމަށާއި، ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ    14ނުގެ  ާޤނޫ

އެކަމާގުޅޭ    14 ލިބިދޭއިރު،  ދެފަރާތަށް  އިޚްތިޔާރު  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  މުއްދަތުގައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި  ވަނަ 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ  )  R-14/2022ގަވާއިދު ނަންބަރު    ޓްރައިބިއުނަލުން ނުބެލޭނެކަމަށް  މައްސަލައެއް ވަޒީފާއާބެހޭ

ގެ   ކަމަށާއި،   14ގަވާއިދު(  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި  ގަވާއިދު   ވަނަ  ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ވަނަ   22ގެ  އަދި 

ކަމަށް   ޚުޫޞމަތެއް އުފެދިގެން ހުށަހެޅޭ މައްސަލައިގެ ދައުވާ ފޯމު ފުރިހަމަވާންޖެހޭނެމައްސަލައެއް ނުވަތަ ވަޒީފާގެ  މާއްދާގައި  

ވަނަ ނަންބަރުގައި އަޙްމަދު ޖިހާދު ފެނަކައިގައި އަދާކުރާ ނުވަތަ އަދާކުރި މަާޤމެއް    05ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ދައުވާ ފޯމުގެ  

ރައެއް، ވަޒީފާއަދާކުރަން ފެށި ތާރީޚެއް، ވަކިވި ނުވަތަ ވަކިކުރި  ލިޔެފައިނުވާއިރު، ވަޒީފާދިން ފަރާތުގެ ނަމެއް، ދިން މުސާ 

ތާރީޚެއް ލިޔެފައި ނުވާއިރު، މިއީ ފުރިހަމަ ފޯމެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެން މި މައްސަލަ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގައި ކުރިއަށް 

 އިޢުތިރާޒުކުރާ ކަމަށާއި، ގެންދިއުމަށް

ށް ހުށަހެޅި ކުރިއަށް  ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މި މައްސަލައަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަ  އެހެންކަމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި 

ނުވާތީގެންދެވޭނެ   ގެންދެވޭނެ މައްސަލައެއްކަމުގައި  ކުރިއަށް  ހުށަހަޅައިގެން  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  މައްސަލަ  މި   ،

މައްސަ  އެދި  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް  ނެތްކަމުގައި  ރައްދުވާތަނެއް  ާޤނޫނީގޮތުން    ލަ  ނުކުތާއަށް  އިޖުރާއީ  ހުށަހެޅި  ފަރާތުން 

 ނަޒަރުކުރާއިރު، 

ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަމަށާއި،  މައްސަލައެއް  ގެންދެވޭނެ  ކުރިއަށް  ޓްރައިބިއުނަލުން  ވަޒީފާއާބެހޭ  މައްސަލައަކީ  މި 

ފައި ށްފަރާތަށް އަންގާފައިނުވާ ކަމަށާއި، އެފަދަ އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް ކޮރިކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ދީފައިވާ ޗިޓު ބާޠިލުކު

 ފައިވާއިރު، ޖަވާބުދާރީވެ  ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލަނުވާ ކަމަށް ބުނެ 

މައްސަލައަކީ   ފަރާތްމި  ހުށަހެޅި  ޗިޓު    މައްސަލަ  އަންގާ  ދެއްވިކަން  ވަޒީފާ  އެފަރާތަށް  ހޮވި  މަާޤމަށް  ކުރިމަތިލާފައިވާ 

އެނގެން  'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' އަށް ބެލުމުން  ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއްކަން  ވިނަމަވެސް ވަޒީފާއަށް ނެރެފައިނުވާތީފޮނު

 އޮންނަކަމާއި، 

 ވަނަ މާއްދާގައި، 13 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދު( ގެ) R-14/2022ގަވާއިދު ނަންބަރު 
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)ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު( ނުވަތަ އެހެން ވެސް ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން ވަޒީފާއާބެހޭ    2/ 2008"ޤާނޫނު ނަންބަރު  

  ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތާ ދެމެދު އުފެދޭ ޚިލާފުތައް ބަލައި، ޓްރައިބިއުނަލުން ބެލުމަށް ކަނޑައަޅާ މައްސަލަތަކާއި، 

ބެހޭ ޤާނޫނު( އާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެ މަތީން، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ރަނގަޅުކަމަށް  )ވަޒީފާއާ   2/ 2008ނަންބަރު    ޤާނޫނު 

  ވަޒީފާއާބެހޭ  މިގޮތުން   ފެންނަގޮތަކަށް އެ މައްސަލަތައް ނިންމުގެ ފުރިހަމަ ބާރު، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

 ތިރީގައިވާ ބާވަތްތަކުގެ މައްސަލަތައް ހިމެނެއެވެ."   ގައި، ޓްރައިބިއުނަލުން ބެލިދާނެ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭ 

އޮ ބަޔާންކޮށްފައި  ޢިބާރާތުން  ލުމުގެ ބެ  ޚިލާފުތައް  އުފެދޭ  ދެމެދު   ފަރާތާ  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ފަރާތާއި  ވަޒީފާދޭތުމުން،  މި 

 R-14/2022ގަވާއިދު ނަންބަރު  އިޚްތިާޞްޞ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިގެންވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި އަދި  

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އިން )ދ( އާ ހަމައަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ   13  ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދު( ގެ)

ވަޒީފާއާމައްސަލަތަ އެއީ  ކަކީ  އޮތުމުން،  ބަޔާންކޮށްފައި  ކަމަށް  މައްސަލަތަކެއް  ބެލިދާނެ  ޓްރައިބިއުނަލުން  ވަޒީފާއާބެހޭ  ބެހޭ 

ވާ   ލިބިގެން  އިޚްތިާޞްޞ  ބެލުމަށް  ނޫންކަމާއި،  ހަމައެކަނި  ޓްރައިބިއުނަލުން  ވަޒީފާއާބެހޭ މައްސަލަތައް  އެއީ  އަދި 

 ންނަ ކަމާއި، އެނގެން އޮ ވެސްމަޙްދޫދު ކޮށްފައިވާ މާއްދާއެއް ނޫންކަން އުނަލުން ބެލޭނެ މައްސަލަތައް ޓްރައިބި

 ވަނަ މާއްދާގައި، 19 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދު( ގެ) R-14/2022ގަވާއިދު ނަންބަރު 

  6ނު ތާރީޚުން ފެށިގެން  "ވަޒީފާއާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް ނުވަތަ ޚިލާފެއް އުފެދިއްޖެނަމަ، އެ މައްސަލައެއް ނުވަތަ ޚިލާފެއް އުފެދު

 )ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ މައްސަލަ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ." 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ކުރިމަތިލާފައިވާ މަާޤމަށް  މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމާއި، ހުށަހެޅިފައިވާ މި މައްސަލައަކީ  

ހުށަހަޅާފައިވާ  ނެރެފައިނުވާތީ  ވަޒީފާއަށް  ފޮނުވިނަމަވެސް  ޗިޓު  އަންގާ  ދެއްވިކަން  ވަޒީފާ  އެފަރާތަށް  ހޮވި 

ވަ  ކަމަށްވުމުން،  މައްސަލައެއް ކަމާއި،  މިއީ  ޚިލާފެއް  ގުޅޭ  ޚިލާފު  ޒީފާއާ  ފެށިގެން  މި  ތާރީޚުން  )ހައެއް(    6އުފެދުނު 

   އޮންނަ ކަމާއި،އެނގެން  ހުށަހަޅާފައިވާކަން މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ 

ފަރާތަށް   ހުށަހެޅި  އެންގުމަށްފަހު،  ވަޒީފާ  މައްސަލަ  ފަރާތްހަމަޖެހުނުކަން  ހުށަހެޅި  ނުނެރިގެން    މައްސަލަ  ވަޒީފާއަށް  އެ 

ޓްރައިބިއުނަލަށް   ގެ    ގެ ލައި މައްސަ މި    ފައިވާހުށަހަޅާވަޒީފާއާބެހޭ  ފޯމު"  ހުށަހަޅާ  ނަންބަރުގައި   5"މައްސަލަ  ވަނަ 

ވަޒީފާ އަދާކުރި ތަނުގެ ނަމާއި، ވަޒީފާ ދިން ފަރާތުގެ ނަމާއި، އަދާކުރި މަޤާމުގެ ނަމާއި، ވަޒީފާ އަދާކުރަން    ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ވަނަ ނަންބަރުގައި   2ފަދަ މަޢުލޫމަތުތައް ހިމަނާފައި ނުވި ކަމުގައިވީނަމަވެސް، "މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު" ގެ    ފެށި ތާރީޚު



  ޞަފްޙާ 4 ެގ 4

 

ހުށަހަޅާ ފޯމު" ގެ    ،ތީއާއިބަޔާންކޮށްފައިވާ، މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތުތައް ހިމާނާފައިވާ ވަނަ    7"މައްސަލަ 

މި މައްސަލައަކީ  މައްސަލައިގެ ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް ތަފްޞީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްދީފައިވާތީ،    އިވާ،ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފަ

 މަށް ފެންނާތީ،"މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު" އިްޞލާޙުކުރުމަކާ ނުލައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ މައްސަލައެއްކަ

ކަންކަމަށް  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު   ގޮތެއް  ބަލައި  ޓްރައިބިއުނަލުން  ވަޒީފާއާބެހޭ  މައްސަލައަކީ  މި  ،ރިޢާޔަތްކޮށް  އެންމެހައި 

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

 . މައްޗަށް އަންގަމެވެފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑުގެ 
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 މަރްޔަމް ޝަމްޢާ އިބްރާހީމް 

ގެ މެންބަރުލް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަ  


