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ާ

ާއިޖުރ އީގޮތުންާނިންމިާގޮތްާ
ާ

VTR/2022ާ/217ާމައްސަލަާނަންބަރުާ:

ާ(ާާމއ.ާބ ބުލްޢަވ ލީާ.ާމ ލެ)ާސ ޖިދ ާމުޙައްމަދުާމައްސަލަާހުށަހެޅިާފަރ ތްާ:

ާ(A096640)ދިވެހިާރައްޔިތެއްކަންާއަންގައިދޭާކ ޑުާނަންބަރު:ާ 

ާސިވިލްާސަރވިސްާކޮމިަޝންާާމައްސަލަާރައްދުވ ާފަރ ތްާ:
ާ

 
ާ
 

ރައްދުވ ގޮތަށްާހުށަހަޅ ފައިވ ާމިާމައްސަލައަށްާޖަވ ބުދ ރީވުމަށްާާާސިވިލްާސަރވިސްާކޮމިަޝނަށާްާފަރ ތުންާާސ ޖިދ ާމުޙައްމަދުގެ

ާާ ކޮމިަޝންގެއެންގުމުން ހުށަހެޅިާާސިވިލްާސަރވިސްާ ހުށަހެޅިާފަރ ތުންާ ގައި،ާމައްސަލަާ ހުށަހަޅ ާފޯމު'ާ 'އިޖުރ އީާނުކުތ ާ ާ

ހެދިފައިނުވ ކަމަށ  އެއްބަސްވުމެއްާ އެއްވެސްާ ދެމެދުާ ފަރ ތ ާ ރައްދުވިާ މައްސަލަާ ާާފަރ ތ އިާ ޓްރައިބިއުނަލުގެާާއި، ވަޒީފ އ ބެހޭާ

ާާ 2015ާާާާގަވ އިދު 3ާާާާގެ ހިމެނޭ ތެރޭގައިާ އިޙްތިޞ ްޞގެާ ޓްރައިބިއުނަލުގެާ މ އްދ އ އިާ މައްސަލ11ާާާާަވަނަާ ބ ވަތެއްގެާ

ާދިމ ވ  ާހަމަޖައްސައިދިނުމުގައި ާވަޒީފ  ާވަޒީފ އ ާާބަޔ ންކޮށްފައިވ އިރު، ާއިޙްތިޞ ްޞ ާބެލުމުގެ ާމައްސަލަތައް ާގުޅޭ ބެހޭާާމައްސަލަތަކ 

ބެލުމުންާއެނގެންާާާއިާޓްރައިބިއުނަލުންާނިންމ ފައިވ ާބައެއްާނިންމުންތަކަށްޓްރައިބިއުނަލަށްާލިބިގެންނުވ ކަންާއެާމ އްދ އަށ 

ާާ ާާއޮންނަކަމަށ އި، ނަންބަރު ޓްރައިބިއުނަލުގެާ ނިންމ ފައިވ ާ ޓްރައިބިއުނަލުންާ މައްސަލައިގVTR/2022ާާާާެ/88ވަޒީފ އ ބެހޭާ

ނަ ޤ ނޫނުާ ާާނިންމުމުގައިާ 91/4ާާާާންބަރު ގެ ޤ ނޫނު(ާ ގޮތަކ5ާާާީ)ކޮންޓްރެކްޓ ބެހޭާ ކުރެވޭާ ކޮންޓްރެކްޓެއްާ މ އްދ ގައިާ ވަނަާ

އެާާ ނަމަވެސްާ ޤ ބޫލުކުރުންކަމ އި،ާ ފަރ ތުންާ ރައްދުވިާ ހުށަހެޅުންާ އެާ ހުށަހެޅުމެއްާ ހުށަހަޅ ާ ފަރ ތަށްާ އަނެއްާ އެއްފަރ ތުންާ

ކެއްާއުފެއްދުމުގެާހަރުދަނ ާނިޔަތުގައިާހުށަހަޅ ާހުށަހެޅުމަކަށްކަމަށ އި،ާާހުށަހެޅުންާވ ންވ ނީާޤ ނޫނީގޮތުންާބަނދެވޭާބަނދެވުންތަ

އަކީާހުށަހެޅުމެއްކަމަށްާބަލައިގެންނުވ ނެކަމަށްާއިސްވެާާާާ(Treat to Invitation)އެގޮތުންާހުށަހެޅުމަށްޓަކައިާދެވޭާދައުވަތާުާ

ާާ ވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާގައިާބަޔ ންކޮށްފައިވ އިރު،ާއެާމ އްދ ގެާ)ނ(ާގައިާވަކިާމިވެނިާމީހަކަށ6ާާާްބަޔ ންކުރެވުނުާޤ ނޫނުގެ
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ާނުވަތާަާ ާބަޔަކަށް ާކުރެވިދ ނެކަމަށާްާނުވަތަ ާރައްދު ާހުށަހެޅުމެއް ާއެންމެންނަށްވެސް ާޤ ނޫނުގެާޢ ންމުކޮށް ާއެ ބަޔ ންކޮށްފައިވ ކަމަށ އި،

ާހުށަހެޅުނ7ާާާްާ ާއެ ާއެންގުމުން ާހުށަހެޅުން ާފަރ ތަށް ާރައްދުވ  ާހުށަހެޅުން ާގައި، ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ފުރިހަމަވ ނެކަމަށ އި،ާާާާ(Offer)ވަނަ

ތަާޢަމަލުކުރ ާާކަންާކަނޑައަޅައިާބުނުމުންާނުވަކުރިާާ(Acceptance)ވަނަާމ އްދ ގައިާއެާހުށަހެޅުންާަޤބޫލ8ާާާާުއެާޤ ނޫނުގެާާ

ާާާާގޮތަކުން ޤ ނޫނުގެ އެާ އަދިާ ބެލެވިދ ނެކަމަށ އި،ާ އެންގުނީކަމަށްާ ފަރ ތަށ9ާާާްަޤބޫލުކުރ ކަންާ ހުށަހަޅ ާ މ އްދ ގައި،ާ ވަނަާ

ާަޤބޫލުކުރ ކަންާއެންގުމުންާއެާަޤބޫލުކުރުންާފުރިހަމަވ ނެކަމަށްާބަޔ ންކޮށްފައިވ ކަމަށ އި،ާާ

ންާކޮށްފައިވ ާއިޢުލ ނަކީާހުށަހެޅުންާހުށަހެޅުމަށްޓަކައިާދިންާދަޢުވަތެއްކަމަށ އި،ާމިާމައްސަލައިގައިާމިނިސްޓްރީާއޮފްާހެލްތު

ާާއަދިާއެާހުށަހެޅުމަށްޓަކައިާދީފައިވ ާދަޢުވަތަށްާާނުވަތަާއިޢުލ ނުގައިވ ާވަޒީފ އަށްާމައްސަލަާހުށަހެޅިާފަރ ތުންާކުރިމަތިލުމަކީާ

ންާޢައްޔަންކުރ ާފަރ ތްތަކަށްާވަޒީފ ދޭާޢ ންމުާއުޫޞލަކީާކޮމިަޝނުންާކަމަށ އި،ާމައްސަލަާރައްދުވިާފަރ ތުާާ(Offer)ހުށަހެޅުނާްާ

ފަރުމ ކޮށްފައިވ ާސޮފްޓްވެއަރާނުވަތަާ'ވަޒީފ ާދެއްވުންާއެދިާދަންނަވ ާޗިޓު'ާއިންކަންާދިވެހިާސިވިލްާސަރވިސްގެާގަވ އިދުާ

ާމައްސަލަާހުށަހެޅިާފަރ ތަށްާއެފަރ ތްާގައިާބަޔ ންކޮށްފައިވ ކަމަށ އި،ާމިާމައްސަލައިގައިވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(77ާާާާގ2014ާާާާެ

ާާވަޒީފ އަށްާޢައްޔަންކުރެވުނުކަންާބަޔ ންކޮށްާއަންގ ފައިވީނަމަވެސް،ާއެފަރ ތަށްާވަޒީފ ދިންކަމުގެާޗިޓުާހަވ ލުކޮށްފައިނުވ ކަމަށ އިާ،

ހެޅިާފަރ ތުންާހުށަހެޅިާހުށަހެޅުންާާމައްސަލަާހުށައަދިާދެފަރ ތުގެާދެމެދުގައިާވަޒީފ ގެާއެއްބަސްވުމެއްާއެކުލަވ ލ ފައިނުވ ކަމަށ އި،ާާ

ާާ ަޤބޫލު ފަރ ތުންާ ރައްދުވިާ ބެލުމުގެާކޮށްފައިނުވ ާާ(Acceptance)މައްސަލަާ ޓްރައިބިއުނަލުންާ މައްސަލައަކީާ މިާ ކަމަށ އި،ާ

މައްސަލައެއްާނޫންކަމަށްާގައިާކުރިއަށްާގެންދެވޭނާެާއިޙްތިޞ ްޞާނެތްާމައްސަލައެއްކަމަށްވ ތީ،ާމިާމައްސަލައަކީާޓްރައިބިއުނަލުާ

 ބަލ ހިނދުގައިާ،ންާއެދިާސިވިލްާސަރވިސްާކޮމިަޝންގެާފަރ ތުންާހުށަހެޅިާއިޖުރ ޢީާނުކުތ އަށްާކަނޑައަޅުއްވައިދެއްވު

ނިންމުމުގެާ،ާއިޖުރ އީާނުކުތ އެއްާކަމުގައިާބެލެވޭނީާމައްސަލައިގެާނިންމުމުގައިާއެކަމަކ ާމެދުގައިާނިޔ އެއްާކަނޑައެޅިގެންާނުދ 

ކުރިންާއެކަމެއްާފުރިހަމަކުރުމަށްާަޝރުޢީގޮތުންާނުވަތަާޤ ނޫނުގައިާބަޔ ންވެފައިވ ،ާއެކަމެއްާފުރިހަމަނުވުމުންާއެާނިންމުމެއްާާ

ާާާބ ޠިލްވެާނުވަތަާފ ސިދުވެގެންދ ނެާކަމަކ ާމެދުގައިާމައްސަލަބަލ ާމަޖިލީހުގައިާފ ހަގަކޮށްާނަގ ާނުކުތ އެއްކަމ އި،

ާމައްސަލައިގައާިާ ާމި ާހުށަހަޅ ފައިވ  ާފަރ ތުން ާމުޙައްމަދުގެ ާހުށަހެޅާިާސ ޖިދ  ާފަރ ތުން ާހުށަހެޅި ާލިޔެކިޔުންތަކަށްާމައްސަލަ އެންމެހައި

ބެލުމުން،ާމިާމައްސަލައަކީާމައްސަލަާހުށަހެޅިާފަރ ތްާވަޒީފ ާހޯދުމުގެާމަރުޙަލ ގައިާދިމ ވިާޚިލ ފަކ ާގުޅިގެންާހުށަހަޅ ފައިވ ާާ

ާާއްކަންާއެނގެންާއޮންނަކަމ އި،ާާމައްސަލައެ ކަމަށްާބުނެފައިވަނީާމުވައްޒަފެއްާާާާ]މަސައްކަތްކުރ ާމީހ [ވަޒީފ އ ބެހޭާޤ ނޫނުގައި

ވަޒީފ އެއްާާާާއޮންނަކަމ އި،ވަނަާމ އްދ އިންާއެނގެނ97ާާާްާނުވަތަާވަޒީފ އެއްާހޯދުމަށްާމަސައްކަތްކުރ ާމީހަކަށްކަންާއެާޤ ނޫނުގާެާ

ށްާވަޒީފ އ ބެހޭާޓްރައިބިއުނަލަށްާަޝކުވ ާހުށަހެޅުމުގެާޙައްުޤާލިބިގެންވަނީާވަޒީފ އ ބެހޭާޤ ނޫނުާާހޯދުމަށްާމަސައްކަތްކުރ ާމީހަކަ



3 ގ3ާާާެާާޞަފްޙ ާ  

ާާ ވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާގައިާބަޔ ންކުރ ާތަފ ތުކުރުމެއްގެާސަބަބުންާއެާފަރ ތެއްގެާޙައްަޤށްާއުނިކަންާލިބޭކަމަށްާދެކ4ާާާާޭގެ

ާއޮންނަކަމ އި،ާާމ އްދ ގެާ)ހ(ާއިންާއެނގެންާވަނ5ާާަޙ ލަތުގައިާއެކަނިކަންާވަޒީފ އ ބެހޭާޤ ނޫނުގެާ

ާާާާާާާާާާާނަންބަރުާާހެލްތުގެާާއޮފްާާމިނިސްޓްރީ"ާާާ،ނަޛަރުކުރުމުންާާފޯމަށްާާހުށަހަޅ ާާމައްސަލަާާހުށަހަޅ ފައިވ ާާފަރ ތުންާާހުށަހެޅިާާމައްސަލަ

188-ER/INDIV/2021/8ާާްާާއޭގެާ.ޑީ.އެފް.އެމްާާނިންމ ފައިވަނީާާފަރ ތުންާާރައްދުވ ާާމައްސަލަާާބ ޠިލުކުރުމަށްާާއިޢުލ ނ

."ާާއެނގެއެވެާާސ ފުކޮށްާާވަރަށްާާނުދޭންކަންާާާވަޒީފ ާާއެފަރ ތަށްާާހޮވުމުންާާފަރ ތްާާހުށަހެޅިާާާމައްސަލަާާމަޤ މަށްާާޖެނެރަލްގެާާޑިރެކްޓަރ

ާމިފަދައިން ާމައްސަލަާ ާހުށަހެޅިާ ާފަރ ތުންާ ާ،ބަޔ ންކޮށްފައިވ ތީއ އިާ ާމިނިސްޓްރީާ"ާ ާއޮފްާ ާހެލްތުގެާ ާާނަންބަރުާ

(IUL)23/23/2020/110ާާާާްާާހުށަހަޅާ ާާމައްސަލަާާާނިންމ ފައިވަނީާާފަރ ތުންާާރައްދުވ ާާމައްސަލަާާއޭރުާާބ ޠިލުކުރުމަށްާާއިޢުލ ނ

ާ،ބަޔ ންކޮށްފައިވ ތީާާއިބ ރ ތުންާާމި."ާާގޮސްފައިވެއެވެާާހ މަވެގެންާާސ ފުކޮށްާާވަރަށްާާމަޙްރޫމްކުރުމަށްކަންާާލިބުމުންާާއެވަޒީފ ާާފަރ ތަށް

ާާއިބ ރ ތުންާާަޞރީޙަާާގެންގުޅެފައިވ ކަމަށްާާތަފ ތުކުރުމެއްާާބަޔ ންކުރ ފަދަާާގައި(ާާޤ ނޫނުާާވަޒީފ އ ބެހޭ)2008/2ާާާާނަންބަރުާާޤ ނޫނު

ާާހުށަހެޅިާާާމައްސަލަާ،ނަޛަރުކުރިއިރުާާވ ޤިޢ ތަކަށްާާކަންކަމަށ އިާހުށަހަޅ ފައިވ ާާމައްސަލައިގައިާާމިާާާ،ނުވިނަމަވެސްާާބަޔ ންކޮށްފައި

ާާގޮތެއްާާބަލައިގަނެާާޓްރައިބިއުނަލުންާާވަޒީފ އ ބެހޭާާމައްސަލައަކީާާމިާާ،ދޭހަވ ތީއ އިާާޟިމްނީގޮތުންާާތުކޮށްފައިވ ކަމަށްތަފ ާާފަރ ތ މެދު

،ާމިާމައްސަލައަކީާޓްރައިބިއުނަލަށްާބެލުމުގެާއިޙްތިޞ ްޞާއޮތްާާސަބަބަށްޓަކައިާާބުރަވެވޭާާމައްސަލައެއްކަމަށްާާކަނޑައަޅަންޖެހޭ

ާސިވިލްާސަރވިސްާކޮމިަޝންގެާމައްޗަށްާމިާމައްސަލައަށްާމައުޫޟޢީާގޮތުންާޖަވ ބުދ ރީވުމަށާްާާާއިާ،މައްސަލައެއްކަމަށްާކަނޑައަޅަ

ާއަންގަމެވެާ.

1444ާރ ބީޢުލްއ ޚިރ30ާާު
2022ާނޮވެންބަރ24ާާު
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ާޒުހައިރުާهللاާއ މިނަތުާޢަބްދު

 ވަޒީފ އ ބެހޭާޓްރައިބިއުނަލުގެާމެންބަރުާ


