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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
                         މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 VTR/IJ/2022/62-200ނަންބަރު: 
 

 

 އިޖުރާއީގޮތުން ނިންމި ގޮތް 
 

 VTR/2022/246 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ( ފ. ނިލަންދޫ/  ވެނީލާގެ) ޢަލީ ވަޙީދު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A001162)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝން  މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް: 

 
ސިވިލް ސަރވިސް  (  A001162:  ނަންބަރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި)  ފ. ނިލަންދޫ، ވެނީލާގެ، ޢަލީ ވަޙީދު

މައްސަލައަށް  ހުރައްދުވާގޮތަށް    ކޮމިަޝނަށް މި  ސަރވިސް  ށަހަޅާފައިވާ  ޖަވާބުދާރީވީއިރު، ކޮމިަޝންގެ  ސިވިލް    ފަރާތުން 

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

ޓްރައިބިއުނަލުގެ އިޚްތިާޞްޞގެ  ވަނަ މާއްދާގައި    13ގެ    )ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދު(  R-14/2022ނަންބަރު  

ތެއްގެ މައްސަލަ ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ  ( ބާވަބާރަ)  12ތެރޭގައި ހިމެނޭ  

ލިބިގެންނުވާކަމަށާ  ތައްމައްސަލަ ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  އިޚްތިާޞްޞ  ވަޒީފާއާބެހޭ  އި،  ބެލުމުގެ  އެގޮތުން 

ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޮވުމުގެ މަރުޙަލާގައި    ،މައްސަލައިގެ ނިންމުމަށް ބަލާއިރު  VTR/2012/183ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނަންބަރު  

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

މައްސަ ނުހިމެނޭ  ތެރޭގައި  އިޚްތިާޞްޞގެ  ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ބަޔާންކުރާ  ކުރިންވެސް  މާއްދާގައި  މީގެ  ލައެއްކަމުގައި 

ނިންމާފައިވާކަމަށާއި،   ޓްރައިބިއުނަލުން  ނަންބަރު  ވަޒީފާއާބެހޭ  ޓްރައިބިއުނަލުގެ    VTR/2022/88ވަޒީފާއާބެހޭ 
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ނަންބަރު   ާޤނޫނު  ނިންމުމުގައި  ގެ    91/4މައްސަލައިގެ  ާޤނޫނު(  ކޮންޓްރެކްޓެއް    5)ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ  މާއްދާގައި  ވަނަ 

ގޮތަކީ އަކުރެވޭ  އެއްފަރާތުން  ފަރާތުން    ރައްދުވި  ހުށަހެޅުން  އެ  ހުށަހެޅުމެއް،  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތަށް  ނެއް 

ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ  ބަލައިގަނެގެންނުވާނެކަމަށް  ހުށަހެޅުމެއްކަމަށް  ދަޢުވަތަކީ  ދެވޭ  ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި  ަޤބޫލުކުރުމުންކަމަށާއި، 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި    7ށްފައިވާކަމަށާއި، އިސްވެބަޔާކުރެވުނު ާޤނޫނުގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮ  6ާޤނޫނުގެ  

ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި،  ފުރިހަމަވާނެކަމަށް  ހުށަހެޅުން  އެ  އެންގުމުން  ހުށަހެޅުން  ފަރާތަށް  ރައްދުވާ  ހުށަހެޅުން 

ން ކަނޑައަޅައި ބުނުމުން ނުވަތަ ޢަމަލުކުރާ  ވަނަ މާއްދާގައި އެ ހުށަހެޅުމެއް ަޤބޫލުކުރިކަ  8އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ާޤނޫނުގެ  

އެނގެން އޮންނަކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މައްސަލަ ގޮތަކުން ަޤބޫލުކުރާކަން އެނގުނީކަމަށް ބެލިދާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  

ވަޒީފާއާބެހޭ   މައްސަލައަކީ  މި  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން  ހިމެނޭ  ހުށަހެޅި  ތެރޭގައި  އިޙްތިާޞްޞގެ  ޓްރައިބިއުނަލުގެ 

ނުވާތީ ތަނެއް    ،މައްސަލައެއްކަމުގައި  ގެންދެވޭނެ  ކުރިއަށް  ހުށަހަޅައިގެން  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  މައްސަލަ  މި 

ރައްދުވާ  މައްސަލަ  އެދި  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް  ާޤނޫ  ނެތްކަމުގައި  ނުކުތާއަށް  އިޖުރާއީ  ހުށަހެޅި  ނީގޮތުން  ފަރާތުން 

   ނަޒަރުކުރާއިރު،

ނުދާ ކަނޑައެޅިގެން  ނިޔާއެއް  މެދުގައި  އެކަމަކާ  ނިންމުމުގައި  މައްސަލައިގެ  ބެލެވޭނީ  ކަމުގައި  ނުކުތާއެއް  ، އިޖުރާއީ 

  ނިންމުމުގެ ކުރިން އެކަމެއް ފުރިހަމަކުރުމަށް ަޝރުޢީގޮތުން ނުވަތަ ާޤނޫނުގައި ބަޔާންވެފައިވާ، އެކަމެއް ފުރިހަމަނުވުމުން އެ 

   ނިންމުމެއް ބާޠިލްވެ ނުވަތަ ފާސިދުވެގެންދާނެ ކަމަކާ މެދުގައި މައްސަލަބަލާ މަޖިލީހުގައި ފާހަގަކޮށް ނަގާ ނުކުތާއެއްކަމާއި،

ހުށަހަޅާފައިވާ  ގުޅިގެން  ޚިލާފަކާ  ދިމާވި  މަރުޙަލާގައި  ހޯދުމުގެ  ވަޒީފާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލައަކީ  މި 

ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ މުވައްޒަފެއް    ]މަސައްކަތްކުރާ މީހާ[ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގައި   އޮންނަކަމާއި،  މައްސަލައެއްކަން އެނގެން

ާޤނޫނުގެ   އެ  މީހަކަށްކަން  މަސައްކަތްކުރާ  ހޯދުމަށް  ވަޒީފާއެއް  އެނގެން    97ނުވަތަ  މާއްދާއިން  އޮންނަކަމާއި،  ވަނަ 

ލިބިގެންވަނީ   ޙައްުޤ  ހުށަހެޅުމުގެ  ަޝކުވާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  މީހަކަށް  މަސައްކަތްކުރާ  ހޯދުމަށް  ވަޒީފާއެއް 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ތަފާތުކުރުމެއްގެ ސަބަބުން އެ ފަރާތެއްގެ ޙައްަޤށް އުނިކަން    4ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު ގެ  

 ؛އެގޮތުންވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އިން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،  5ދެކޭ ޙާލަތުގައި އެކަނިކަން ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ ލިބޭކަމަށް 

 ؛ގައި( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 4 ބާބުގައި ހިމެނޭ އެ ާޤނޫނުގެ  ވަނަ 2 ގެ( ާޤނޫނު ވަޒީފާއާބެހޭ) 2008/2 ނަންބަރު ާޤނޫނު
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އެޅުމު  ކަނޑަ  އުޖޫރަ  ދިނުމުގަޔާއި،  ވަޒީފާ  "ވަޒީފާ  ވަޒީފާގެ ޝަރްޠުތަކާއި  ދިނުމުގަޔާއި،  ތަމްރީން  ކުރުމުގަޔާއި،  އިތުރު  އުޖޫރަ  ގަޔާއި، 

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

ނިސްބަތަށް،  އިޖްތިމާޢީ  ޖިންސަށް،    ކުލަޔަށް،  ޕާޓީއަށް،  ސިޔާސީ  ނިސްބަތްވާ  ނުވަތަ  ޚިޔާލުތަކަށް،  ގެންގުޅޭ  ސިޔާސީގޮތުން  ދީނަށް، 

ނުކުޅެދުންތެރިކަ  ހުރި  ނުވަތަ  އުމުރަށް،  ގޮތުން  ޚިލާފުނުވާ  ޤާނޫނާއި  މި  ޒިންމާތަކަށް،  އަދާކުރާ  އާއިލާގައި  ނިސްބަތަށް،  މަށް  ކައިވެނީގެ 

 ންގެ މެދުގައި އެއްވެސް ގޮތަކުން ތަފާތުކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ." ބަލައި، މަސައްކަތްކުރާ ހަމަހަމަ މީހު 

  ،ނަޛަރުކުރުމުން  ފޯމަށް  ހުށަހަޅާ  މައްސަލަ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ، ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު  މިފަދައިން

ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލު އިދާރާގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަާޤމަށް ތިން ފަހަރު އިޢުލާނު ކުރުމުންވެސް ފުރަތަމަ  

އެޕްލިކޭަޝންއާ   ހުށަހެޅި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެކަނިކަމަށާއި،  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކުރިމަތިލީ  ދެފަހަރު 

(  2022އޮކްޓޫބަރު    24)  CSRD-MIS/2022/461-188 ފަރާތުން ފޮނުވާފައިވާ ނަންބަރު  ގުޅިގެން މައްސަލަ ރައްދުވި 

ސިޓީން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ގުޅޭގޮތުން ދަޢުވާ ލިބޭ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކެއް  

އެ ކޮމިަޝނުން ބެލުމަށްފަހު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އަޚްލާީޤ މިންގަނޑަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ  

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ވަޒީފާ ނުދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު ބޭނުންކުރުމަށް   2ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ    41ާޤނޫނުގެ  

  ކޮމިަޝނުން ނިންމާ ވަޒީފާދީފައި ނުވާކަމަށާއި،

ގައި ފޯމު"  ހުށަހަޅާ  "މައްސަލަ  ބަޔާންކުރެވުނު  އިސްވެ  އިތުރުން،  މިކުރަނީ  "   މީގެ  ފާހަގަ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ނިޔަތަކާއި   ނުބައި  އަދި  ދެކޭކަމަށެވެ.  ނޫންކަމަށް  ނުހޮވުނީ  ތެރެއިން  އުޫޞލުގެ  ވަޒީފާއަށް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

  "ވީކަމަށެވެ. ސިޔާސީ، ޒާތީ ތަޢައްުޞބެއްގެ ތެރެއިން މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަށް އޮތް އިޚްތިޔާރެއްގެ ބޭނުންކޮށްގެން ނުހޮ

އެހެނީ، މިކަން ހިނހާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު، މި ނިންމި ނިންމުމަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި  މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، " 

ފަރާތް މި މަާޤމަށް ނުހޮވުމަށް ނުބައި ނިޔަތުގައި، މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް ކަމުގައި ބެލުމުގެ  

އެބައޮތެވެ. އިހުތި މިފަދައިން  މާލު    ގައި (  ާޤނޫނު  ވަޒީފާއާބެހޭ)  2008/2  ނަންބަރު  ާޤނޫނު  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ" 

ފޯމު'    އިބާރާތުން  ަޞރީޙަ  ގެންގުޅެފައިވާކަމަށް  ތަފާތުކުރުމެއް  ބަޔާންކުރާފަދަ ހުށަހަޅާ  'މައްސަލަ  ބަޔާންކުރެވުނު  އިސްވެ 

  މައްސަލަ  ، ނަޛަރުކުރިއިރު  ވާިޤޢާތަކަށް  ކަންކަމަށާއި  ހުށަހަޅާފައިވާ  މައްސަލައިގައި  މި  ،ނުވިނަމަވެސް  ބަޔާންކޮށްފައި ގައި  

  ،ދޭހަވާތީއާއި ިޟމްނީގޮތުންއެފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން   ތަފާތުކޮށްފައިވާކަމަށް ފަރާތާމެދު ހުށަހެޅި



  ޞަފްޙާ 4 ެގ 4

 

'މައްސަލަ ރައްދުވާ  ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ    2022ޑިސެންބަރު    19މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  

ބަޔާން'   ރައްދު  ފުރަތަމަ  ދޭ  ބަޔާނަށް  އިޖްރާއީ  ބެލުމުން،  ފަރާތުގެ  ހުށައަށް  ހުށަހަޅާފައިމިވާ  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ހެޅި 

އެފަރާތަށް ތިންފަހަރެއްގެ މަތިން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލައި ވަޒީފާ ނުދިނުމުގެ ސަބަބުން  ތެރެއިން    ތަފާތުކުރުމުގެމައްސަލައަކީ  

)ވަޒީފާއާބެހޭ    2/2008ާޤނޫނު ނަންބަރު    ށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ،ހު

  ދަށުން   އުޫޞލުތަކުގެ  އަސާސީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ބާބުގައި  ވަނަ  2  ާޤނޫނުގެ  އެ  ގައި،(  ހ)  މާއްދާގެ  ވަނަ  5  ގެާޤނޫނު(  

 އެކަމުގެ  ފަރާތުން  ދެކޭ  ލިބޭކަމަށް  އުނިކަން  އެ  ،ހިންގައިފިނަމަ  ޢަމަލެއް  ލިބޭ  އުނިކަމެއް  ޙައްަޤކަށް  ލިބިދޭ  މީހަކަށް

  ކުވާއެއްކަމަށް ަޝ  ަޞއްޙަ  ަޝކުވާއަކީ  ހުށަހެޅޭ  ފަދައިން  އެ   ،ހުށަހެޅިދާނެކަމާއި  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ަޝކުވާ

ާޤނޫނުގެ  ފެނިއްޖެނަމަ   ޓްރައިބިއުނަލަށް  އަމުރެއް   ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ  ގައި(  ނ)  މާއްދާގެ  ވަނަ  5  ވަޒީފާއާބެހޭ 

އޮންނާތީ،  ނެ  ޓްރައިބިއުނަލަށް އެނގެން   ގޮތެއް   ބަލައިގަނެ  ޓްރައިބިއުނަލުން  ވަޒީފާއާބެހޭ  މައްސަލައަކީ   މިރެވިދާނެކަން 

  ގޮތެއް   ބަލައި  ޓްރައިބިއުނަލުން  ވަޒީފާއާބެހޭ  މައްސަލައަކީ  މި  ސަބަބަށްޓަކައި،  ބުރަވެވޭ  މައްސަލައެއްކަމަށް  ކަނޑައަޅަންޖެހޭ

މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ނެރެދެއްވުމަށް އެދިފައިވާ    ކަނޑައަޅައި، މި  މައްސަލައެއްކަމަށް  ކަނޑައަޅަންޖެހޭ 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުގެ މައްޗަށް އަންގައި އަމުރުކުރަމެވެ.  ރައްދުވި މައްސަލަ މި ވަގުތީ އަމުރަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް

 1444 ޚިރާޖުމާދަލްއާ 02

 2022 ޑިސެންބަރު 25

 
 
 
 
 

 މަރްޔަމް ރިޝްފާ 

ގެ މެންބަރުލް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަ  


