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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 VTR/IJ/2022/55-200ނަންބަރު: 
 

 

 އިޖުރާއީގޮތުން ނިންމި ގޮތް 
 

 VTR/2022/224 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ( މިނިވަންއައްސޭރި / ވ. ކެޔޮދޫ) މުޙައްމަދު އަްޝރަފް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A100998)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝން  މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް: 

 
އަްޝރަފް މުޙައްމަދު  މިނިވަންއައްސޭރި،  ކެޔޮދޫ،  ( A100998:  ނަންބަރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި )  ވ. 

ފަރާތުން ކޮމިަޝންގެ  ސިވިލް ސަރވިސް  ށަހަޅާފައިވާ މި މައްސަލައަށް  ހުރައްދުވާގޮތަށް    ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނަށް 

ރައްދުވި  ޖަވާބުދާރީވީއިރު، މައްސަލަ  ފަރާތާއި  ހުށަހެޅި  އެއްބަސްވުމެއް    މައްސަލަ  އެއްވެސް  ދެމެދު  ފަރާތާ 

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

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

މައްސަލަ  ގުޅޭ  މައްސަލަތަކާ  ދިމާވާ  ހަމަޖެއްސުމުގައި  ވަޒީފާ  ތައްވަޒީފާ  އިޚްތިާޞްޞ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ބެލުމުގެ  އާބެހޭ 

ނަންބަރު  އި،  ލިބިގެންނުވާކަމަށާ ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ނިންމުމަށް    VTR/2012/183އެގޮތުން  މައްސަލައިގެ 

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

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޓްރައިބިއުނަލުގެ އިޚްތިާޞްޞގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ   3ގެ  (  2015ލުގެ ގަވާއިދު  ޓްރައިބިއުނަ

ނިންމާފައިވާކަމަށާއި،   ޓްރައިބިއުނަލުން  ވަޒީފާއާބެހޭ  ކުރިންވެސް  މީގެ  ޓްރައިބިއުނަލުގެ  މައްސަލައެއްކަމުގައި  ވަޒީފާއާބެހޭ 
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ވަނަ    5)ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    91/4މުމުގައި ާޤނޫނު ނަންބަރު  މައްސަލައިގެ ނިން  VTR/2022/88ނަންބަރު  

މާއްދާގައި ކޮންޓްރެކްޓެއް ކުރެވޭ ގޮތަކީ އެއްފަރާތުން އެނެއް ފަރާތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމެއް، އެ ހުށަހެޅުން ރައްދުވި  

ދަޢުވަތަކީ  ފަރާތުން   ދެވޭ  ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި  ބަލައިގަނެގެންނުވާނެކަމަށް ަޤބޫލުކުރުމުންކަމަށާއި،  ހުށަހެޅުމެއްކަމަށް 

ާޤނޫނުގެ   ާޤނޫނުގެ    6ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ  އިސްވެބަޔާކުރެވުނު  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި،  ގައި  )ށ(  މާއްދާގެ  ވަނަ   7ވަނަ 

ފުރިހަމަވާނެކަމަ ހުށަހެޅުން  އެ  އެންގުމުން  ހުށަހެޅުން  ފަރާތަށް  ރައްދުވާ  ހުށަހެޅުން  ގައި  )ހ(  ށް  މާއްދާގެ 

ާޤނޫނުގެ   ކަނޑައަޅައި    8ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ަޤބޫލުކުރިކަން  ހުށަހެޅުމެއް  އެ  ވަނަ މާއްދާގައި 

ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން   ބެލިދާނެކަމަށް  އެނގުނީކަމަށް  ަޤބޫލުކުރާކަން  ގޮތަކުން  ޢަމަލުކުރާ  ނުވަތަ  އެނގެން  ބުނުމުން 

އެހެންކަމު ޓްރައިބިއުނަލުގެ  އޮންނަކަމަށާއި،  ވަޒީފާއާބެހޭ  މައްސަލައަކީ  މި  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ން 

ނުވާތީ މައްސަލައެއްކަމުގައި  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  ހުށަހަޅައިގެން    ، އިޙްތިާޞްޞގެ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  މައްސަލަ  މި 

ކަނޑައަޅައި  ނެތްކަމުގައި  ތަނެއް  ގެންދެވޭނެ  ރައްދުވާކުރިއަށް  މައްސަލަ  އެދި  އިޖުރާއީ    ދިނުމަށް  ހުށަހެޅި  ފަރާތުން 

   ނުކުތާއަށް ާޤނޫނީގޮތުން ނަޒަރުކުރާއިރު،

މައްސަލައަކީ   ހުށަހަޅާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ސެކްކެޔޮދޫ  އަތޮޅު  ފެލިދެ މައްސަލަ  އިދާރާގެ  ޖެނެރަލްގެ  ރީ  ޓަރެކައުންސިލްގެ 

ކޮމިަޝނުން   ސަރވިސް  ސިވިލް  ހޯދުމަށް،  މީހަކު  ގުޅިގެން    2021ސެޕްޓެންބަރު    28މަާޤމަށް  އިޢުލާނާއި  ކުރި  ގައި 

އެ  ލިބިގެން  މާކްސް  މަތިން  އެންމެ  އެފަރާތަށް  ކުރިމަތިލައި  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މަާޤމަށް  ޖެނެރަލްގެ  ސެކްރެޓަރީ 

ނަމަވެސް   ހޮވިފައިވާކަމަށާއި،  އިދާރާގައި  ފެލިދެ މަާޤމަށް  ކައުންސިލް  ކެޔޮދޫ  އޮފިސަރގެ  އަތޮޅު  ކައުންސިލް  ސީނިއަރ 

ނަްޝވާ  މުގައި  މަާޤ އާމިނަތު  އަނބިމީހާ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  އަދާކުރަމުންދާ މައްސަލަ  ނަްޝވާއަކީ    އިރު،ވަޒީފާ  އާމިނަތު 

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ސީދާ ސުޕަވައިޒް ކުރަންޖެހޭ ފާރަތަކަށްވާތީ، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ާޤނޫނާއި ދިވެހި ސިވިލް  

ށަހެޅި ފަރާތް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަާޤމަށް ޢައްޔަނުކޮށްދެވެން ނެތްކަމަށް  ވާއިދުގެ ދަށުން މައްސަލަ ހުގަސަރވިސްގެ  

ނަންބަރު   ާޤނޫނު  ނިންމުމަކީ،  ނަންބަރު    2007/5ނިންމާފައިވާ  ގަވާއިދު  އާއި  ާޤނޫނު(  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  )ދިވެހި 

2014/R-11    ުޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( އާއި ކަމާ)ވަ   2008/2)ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު( އާއި ާޤނޫނު ނަންބަރ  

ފެލިދެއަތޮޅު   ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބުނެ،  ނިންމުމެއްކަމަށް  ނިންމާފައިވާ  ޚިލާފަށް  އުސޫލުތަކާއި  ާޤނޫނީ  ގުޅުންހުރި 

ކައުންސިލްގެ   ކޮމިަޝނުން  ކެޔޮދޫ  ސަރވިސް  ސިވިލް  ނެތްކަމަށް  ޢައްޔަނުކުރެވެން  މަާޤމަށް  ޖެނެރަލްގެ  ސެކްރެޓަރީ 

(  6ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )  41)ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ާޤނޫނު( ގެ    2007/5ވަނީ ާޤނޫނު ނަންބަރު  ނިންމާފައި 
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ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    78)ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދު( ގެ    R-11/2014ވަނަ ނަންބަރާއި ގަވާއިދު ނަންބަރު  

ތް ފެލިދެއަތޮޅު ކެޔޮދޫ ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާ   ( ވަނަ ނަންބަރާއި ޚިލާފަށްކަމަށާއި،6)

ކޮމިަޝނުން   ސަރވިސް  ސިވިލް  ނެތްކަމަށް  ޢައްޔަނުކުރެވެން  ނިންމުމަކީ މަާޤމަށް  ނަންބަރު    ނިންމި    2008/2ާޤނޫނު 

ގެ   ާޤނޫނު(  ާޤނޫނު އަސާސީގެ    4)ވަޒީފާއާބެހޭ  އަދި  )ހ(  މާއްދާގެ  އާއި  17ވަނަ  މާއްދާ  މާއްދާއާ    ވަނަ  20  ވަނަ 

ސެކްރެޓަރީ   ކައުންސިލްގެ  ކެޔޮދޫ  ފެލިދެއަތޮޅު  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ތަފާތުކުރުމެއްކަމަށާއި،  ކޮށްފައިވާ  ޚިލާފަށް 

ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާދެއްވުމަށާއި އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި    ޖެނެރަލްގެ މަާޤމަށް ޢައްޔަނުކުރުމަށް ާޤނޫނީ ގޮތުން ހުރަހެއް

ފެލިދެއަ ޢައްޔަނުކޮށްދެއްވުމަށް  ފަރާތް  މަާޤމަށް  ޖެނެރަލްގެ  ސެކްރެޓަރީ  ކައުންސިލްގެ  ކެޔޮދޫ  ރައްދުވިތޮޅު    މައްސަލަ 

 އި، ށާފަރާތުގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްދެއްވުން އެދި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއްކަމަ

ހުށަހަޅާފައިވަނީ   ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  މައްސަލަ  މި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ނަންބަރު  މައްސަލަ   2008/2ާޤނޫނު 

ސިވިލް ސަރވިސް ،  ތުކުރުމެއް އޮވެގެން ކަމަށާއިވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނާފަދަ ތަފާ  04ގެ  (  ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު)

ދަށުން  އުޞޫލުގެ  ގޮތުގެ  އެކުލަވާލާނެ  އޮނިގަނޑު  އިދާރީ  އިދާރާތަކުގެ  ކައުންސިލް  އެކުލަވާލާފައިވާ  ކޮމިަޝނުން 

ތުގެ އަނބިމީހާ  އެކުލަވާލެވިފައިވާ ފެލިދެއަތޮޅު ކެޔޮދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އޮނިގަނޑަށް ބެލުމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާ

ސުޕަވައިޒް ގޮތެއްގައި  ސީދާ  ނަްޝވާ  އާމިނަތު  އޮފިސަރގެ  ކައުންސިލް  ސީނިއަރ  ފަރާތަކީ   ކަމުގައިވާ  ކުރަންޖެހޭ 

ސެކްރަޓަރީ   ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތްކަމަށާއި،  ހުންނަ  މަާޤމުގައި  އެގްޒެކެޓިވް  ކައުންސިލް  އެސިސްޓެންޓް 

ޢައްޔަނުކުރެ މަާޤމަށް  ވީނަމަވެސް،  ޖެނެރަލްގެ  ފަރާތުވުނުކަމުގައި  ހުށަހެޅި  އޮފިސަރ    ންމައްސަލަ  ކައުންސިލް  ސީނިއަރ 

  ނުވާނެކަމަށް ބުނެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޖަވާބުދާރީވެފައިވާއިރު،ސީދާ ސުޕަވައިޒަރަކަށް  ގެއާމިނަތު ނަްޝވާ 

އާ މައްސަލަ ، އެ  އެފަރާތް ހޮވިކުރިމަތިލި ވަޒީފާއަށް  ވަޒީފާ ހޯދުމުގެ މަރުޙަލާގައި    ފްމުޙައްމަދު އަްޝރަ މި މައްސަލައަކީ  

  41)ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ާޤނޫނު( ގެ    2007/5ާޤނޫނު ނަންބަރު  ށްފައިވަނީ  ތުން ޢަމަލުކޮފަރާ  ރައްދުވާ ގުޅިގެން  

)ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދު( ގެ    R-11/2014( ވަނަ ނަންބަރާއި ގަވާއިދު ނަންބަރު  6ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

78  ( ގެ  )ހ(  ޚިލާފަށްކަމުގައިވާތ6ީވަނަ މާއްދާގެ  ވަނަ ނަންބަރާއި  )ވަޒީފާއާބެހޭ    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު    އަދި  ( 

ވަނަ މާއްދާއާއި ޚިލާފަށް މައްސަލަ    20ވަނަ މާއްދާއާއި    17ާޤނޫނު އަސާސީގެ  އާއި  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(    4ާޤނޫނު( ގެ  

 އިރު، ންނައޮ  އެނގެންހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއްކަން  ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މެދު ޢަމަލުކޮށްފައިވާ



  ޞަފްޙާ 4 ެގ 4

 

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

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

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

ނިސްބަތްވާ   ނުވަތަ  ޚިޔާލުތަކަށް،  ގެންގުޅޭ  ސިޔާސީގޮތުން  ދީނަށް،  ނިސްބަތަށް،  އިޖްތިމާޢީ  ކުލަޔަށް،  ނަސްލަށް،  މީހުންގެ 

ނި  ކައިވެނީގެ  ޖިންސަށް،  ޕާޓީއަށް،  ގޮތުން  ސިޔާސީ  ޚިލާފުނުވާ  ޤާނޫނާއި  މި  ޒިންމާތަކަށް،  އަދާކުރާ  އާއިލާގައި  ސްބަތަށް، 

ގޮތަކުން   އެއްވެސް  މެދުގައި  މީހުންގެ  ހަމަހަމަ  މަސައްކަތްކުރާ  ބަލައި،  ނުކުޅެދުންތެރިކަމަށް  ހުރި  ނުވަތަ  އުމުރަށް، 

 ތަފާތުކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ." 

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

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

  ޢަމަލެއް   ލިބޭ  އުނިކަމެއް  ޙައްަޤކަށް   ލިބިދޭ  މީހަކަށް  ދަށުން   އުޫޞލުތަކުގެ  އަސާސީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ބާބުގައި

  ، ހުށަހެޅިދާނެކަމާއި  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ަޝކުވާ  އެކަމުގެ   ފަރާތުން  ދެކޭ  ލިބޭކަމަށް  އުނިކަން  އެ  ،ހިންގައިފިނަމަ

  ވަނަ   5  ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  ޖެނަމަފެނިއް  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ކުވާއެއްކަމަށްަޝ  ަޞއްޙަ  ަޝކުވާއަކީ  ހުށަހެޅޭ  ފަދައިން  އެ

  މައްސަލައަކީ   މި،  ނެރެވިދާނެކަން އެނގެން އޮންނާތީ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  މުރެއްއަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ  ގައި(  ނ)  މާއްދާގެ 

އިގައި މައްސަލަ  މައްސަލަ   ކަނޑައަޅައި، މި  މައްސަލައެއްކަމަށް  ކަނޑައަޅަންޖެހޭ  ގޮތެއް  ބަލައި  ޓްރައިބިއުނަލުން  ވަޒީފާއާބެހޭ

ސިވިލް ސަރވިސް    ރައްދުވި   މައްސަލަ  މި   ޖަވާބުދާރީވުމަށްހުށަހެޅި ފަރާތުން ނެރެދެއްވުމަށް އެދިފައިވާ ވަގުތީ އަމުރަށް  

 އަންގައި އަމުރުކުރަމެވެ.  ކޮމިަޝނުގެ މައްޗަށް 
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މިފްރާޒު ނިޒާރު هللا ޢަބްދު   

ގެ މެންބަރުލް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަ  


