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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

 VTR/2020/54 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2020މާރިޗު  03 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2022ޖަނަވަރީ  27 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 ( ދ. މަޑަވެލި/ ގ އާގެ) ޢަފީފް ޙަސަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A075328)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

  
 : ޞާ މައްސަލައިގެ ޚުލާ 

 (A075328( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  ދ. މަޑަވެލިގ/    އާގެ)ޢަފީފް ޙަސަން     މައްސަލައަކީމި  

އެނގިފައިނުވާ    ދަނިކޮށް،ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން   ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގައިއިން ފެށިގެން މޯލްޑިވްސް  2004ޖުލައި    21

ތުހުމަތުކޮށް ނިންމުމަށްފަހު    ،ކަމެއް  މަރުޙަލާ  ތަޙްީޤުޤ  ނުދީ،  ފުރުަޞތު  ގުޅިގެން  ވަކީލެއްގެ  ވަކިގޮތަކަށް އެކަމާ 

ޖަވާބު ދިނުމެއް  ތު ދީ، އެ ފުރުަޞތުގައި އުފެއްދި ސުވާލުތަކަށް  ަޞކަނޑައެޅުމަށްފަހު ނަމެއްގައި ާޤނޫނީ ވަކީލުގެ ފުރު

ކަސްޓަމްސް މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދުގެ ކޯޑް އޮފް  ވަނަ މާއްދާއާއި،    13ކަސްޓަމްސްގެ ާޤނޫނުގެ    ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ނެތި،

ވަނަ މާއްދާގެ    124ވާކަމަށް ބުނެ ކަސްޓަމްސް މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދުގެ  އެތިކްސް އަދި ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓްއާ ޚިލާފުވެފައި

ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ޢަފީފް ޙަސަން  ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ،  ގައި    2020ފެބުރުވަރީ    10  ،)ށ( ގެ ދަށުން
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ާޤ ކަނޑައަޅައިވަޒީފާއާބެހޭ  ޚިލާފަށްކަމަށް  އި  ނޫނާ  އަނބުރާ  ޙަސަންއަކީ  ޢާދަކޮށްދިނުމަށާއި،  ވަޒީފާ  ވަޒީފާއިން  ޢަފީފް 

ދުވަހުން ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ނުބެލުމަށާއި،  ފަރާތެއްކަމުގައި  ލިބެންޖެހޭ    ވަކިވެފައިވާ  ހަމައަށް  ދިނުމާ  ވަޒީފާ  ފެށިގެން 

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ޢަފީފް  މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ލިބިދިނުމަށާއި،  

ހަމައަށް އެފަރާތް އަދާކުރަމު ފެށިގެން މައްސަލަ ނިންމާ ދުވަހާ  ވަކިކުރި ދުވަހުން  މަާޤމުގެ  ޙަސަން ވަޒީފާއިން  ންދިޔަ 

ނަގައިދިނުމަށް   )ދިވެހި  އެދި  މުސާރަ  ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްދައުލަތް  މާރިޗު   03ރައްދުވާގޮތަށް  އަށް  (  މޯލްޑިވްސް 

 .ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅެމުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ 2020

 ގެ ރައުޔު މެންބަރު 
 

 ރައުޔު   މިފްރާޒް ނިޒާރުގެ هللا ޢަބްދު 

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު  (  ގދ. މަޑަވެލި/    އާގެ)ޢަފީފް ޙަސަން  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްކަމުގައިވާ   .1

ވަޒީފާއާބެހޭ    ފަރާތް(ބުކުރެވޭ  ޠަ)މީގެ ފަހުން "މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް" ގެ ގޮތުގައި މުޚާ  (A075328ނަންބަރު:  

ނަޒަރުކުރުމުން ކަންކަމަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  ފޯމު'  ހުށަހަޅާ  'މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ    ، ޓްރައިބިއުނަލަށް 

)މީގެ    ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްމޯލްޑިވްސް    ސްފައިވަނީހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނުއިރު އަދާކުރަމުން ގޮ

' ގެ  2ގްރޭޑް    އޮފިސަރ  ކަސްޓަމްސް'  ގެ  ފަރާތް" ގެ ގޮތުގައި މުޚާޠަބުކުރެވޭ ފަރާތް(  ރައްދުވިފަހުން "މައްސަލަ  

  21ޢައްޔަނުކޮށްފައިވަނީ    ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަޒީފާއަށް  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ،ކަމަށާއިގައި  މަާޤމު 

ވަޒީފާ އަދާކުރަން ފެށިފަހުން އަޚުލާީޤ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ދިމާވެފައިނުވާކަމަށާއި،  ގައި ކަމަށާއި،    2004ޖުލައި  

)ދޭއް( އަހަރު ނަމޫނާ މުވައްޒަފުގެ ގޮތުގައިވެސް ކަނޑައެޅި    2މަސައްކަތަށް ފަރުވާތެރިވުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން  

ލިބިފައިވާކަމަށާއި ކަމެއް  ،  އެވޯޑް  މަރުޙަލާ  އެނގިފައިނުވާ  ތަޙްީޤުޤ  ނުދީ،  ފުރުަޞތު  ވަކީލެއްގެ  ތުހުމަތުކޮށް، 

އެ   ދީ،  ފުރުަޞތު  ވަކީލުގެ  ާޤނޫނީ  ނަމެއްގައި  ކަނޑައެޅުމަށްފަހު  ވަކިގޮތަކަށް  ގުޅިގެން  އެކަމާ  ނިންމުމަށްފަހު 
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ނެތި،   ދިނުމެއް  ޖަވާބު  ސުވާލުތަކަށް  އުފެއްދި  ާޤނޫނުގެ  ފުރުަޞތުގައި  މާއްދާ  13ކަސްޓަމްސްގެ  އާއި،  ވަނަ 

ކަސްޓަމްސް މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދުގެ ކޯޑް އޮފް އެތިކްސް އަދި ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓްއާ ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް ބުނެ 

ގައި މައްސަލަ    2020ފެބުރުވަރީ    10ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން،    124ކަސްޓަމްސް މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދުގެ  

އިވާކަމަށާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާ ހަމައަށް ދުވަހަކުވެސް އިދާރީ ފިޔަވަޅެއް  ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފަ

މުސާރައިގެ    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނުއިރު އަދާކުރަމުންދިޔަ މަާޤމުގެއަޅާފައިނުވާކަމަށާއި،  

 ރުފިޔާ( ލިބެމުންދިޔަކަމަށާއި،  ސަތޭކަހަތްހާސް ފަސްރ. )-/5,700ގޮތުގައި މަހަކު 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ަޝކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ އަސާސަކީ،  މައްސަލަ

  ކޮން ާޤނޫނެއް ނުވަތަ ގަވާއިދަކުން މަނާކުރާ ޢަމަލެއްކަން މައްސަލަ ރައްދުވި   ކުރި ޢަމަލަކީ ކޮބައިކަމާއި، އެ ޢަމަލަކީ

ާޤނޫނާއި މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދާ ާޤނޫނާއި، ކަސްޓަމްސްގެ  ޚިލާފަށް   ފަރާތުން ބުނެދީފައިނުވާތީއާއި، ވަޒީފާއާބެހޭ 

ވަކިކޮށްފައިވާތީކަމަށް   ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ފަރާތުމައްސަލަ  ހުށަހެޅި  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން    ން މައްސަލަ 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ    ބުނެފައިވަނީ،  ކަމުގައި  ގޮތް  އެދޭ   ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ .2

ރާތަކީ  ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާ ޚިލާފަށްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ވަޒީފާ އަނބުރާ އިޢާދަކޮށްދިނުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަ

ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައި ނުބެލުމަށާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން ވަޒީފާ ދިނުމާ ހަމައަށް 

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ  ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ލިބިދިނުމަށާއި،  

ހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން މައްސަލަ ނިންމާ ދުވަހާ ހަމައަށް އެފަރާތް  ގޮތުގައި މައްސަލަ ހުށަ

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  އަދާކުރަމުންދިޔަ މަާޤމުގެ މުސާރަ ނަގައިދިނުމަށްކަން

  ްޓަރއިިބުއނަަލްށ  ަވޒާީފާއބޭެހ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  މްައސަަލ  ޮގުތްނ   ިދުނުމެގ  ަރއުްދ  ަޝކާުވައްށ  ަފާރުތެގ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ .3

  ުހށެަހިޅ   ަމްއސަަލ  ުރުކުރުމން، ަޒޅަާފިއާވ 'ަމްއސަަލިއެގ ަޖާވުބ ުހށަަހޅާ ޯފުމ' ަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ ަކްނަކަމްށ ަނުހށަަހ

  ަކްސަޓްމްސެގ   ާވިޖބުތާަކިއ،   ަމްސއިޫލްއަޔުތަތާކ   އިޮފަސުރްނެގ ަކްސަޓްމްސ،  ަވިކކޮށަްފއަިވީނ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރްތ



 
 

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއަށް 
 VTR/2020/54މައްސަލަ ނަންބަރު:                                 މައްސަލަ   ހުށަހެޅި ޙަސަން  ޢަފީފް   ރައްދުވާގޮތަށް
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  ަމްއސަަލެއްއ  ތުުހަމތުުކެރޭވ  ވަެފިއާވަކަމްށޚިލުާފ  ާއއިެތްކްސ   އްޮފ ޯކްޑ   ޮކނަްޑްކާޓިއ،   އްޮފ   ޯކްޑ  ުމަވްއޒުަފްނެގ

  ެއިތްކްސ   އްޮފ  ޯކްޑ  ަކސަްޓްމްސެގ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަމށްފުަހ، ބުެލ  ޯބުޑްނ ިރޯސްސ  ިހުއަމްނ  ަކްސަޓްމްސެގ

  ެގ (  ށ )   ާމއާްދެގ  ަވަނ  124  ަގާވއުިދެގ  ުމަވްއޒުަފްނެގ  ަކްސަޓްމްސެގ   ޚިލުާފވަެފިއާވީތ،   ޮކްނަޑކާްޓ  އްޮފ  ޯކްޑ  އިަދ

 ަކަމާށއި،   ެއްއގަޮތްށ   ަގާވއާިދ  ާޤޫނާނިއ ަދުށްނ

( ެގ ަނުމަގިއ ާރްއެޖ ގެެނސަްފިއާވ  C15900ނާިޒުރ )ިއމޯްޕަޓރ/ ެއްކސޯްޕަޓރ ަންނަބރު    ައްސބްާހ ެމްޓޮރްކްސ / ޢަލީ  

ުގްޑްސ   މުދުަލެގ  ިޑކެްލައރކްޮށ،  ަކްސަޓްމްސައްށ  ގުޮތަގއި  ެގ  ިޓްމަބރ  އިަދ  ގާްލްސ  ޕަްލިއުވޑް،  މާުދަތެކްއ، 

ެނެރެގްނ ގެނިްދަޔ  ަސރަަހއުްދްނ ިޑކެްލޭރަޝްނ ްޕޮރެސްސުކުރަމށްފުަހ ކިްލައރޮކްށެގްނ މްޯލިޑްވސް ޕްޯޓްސ ިލިމެޓުޑގެ 

ިނާޒުރ، ިސްއުރްނ ާރްއެޖައްށ    ައްސބްާހ)ޭދްއ( ކްޮނެޓިއަނަރުކން ވިެހކްަލަތެކްއ ެނރަެފިއާވީތ، މްެޓރްޮކްސ/ ޢީަލ    2

-SOSމާުދ ެއެތެރުކަރްނ ުއޅަެފިއާވަކަމށް ތުުހަމުތކްޮށ ަކްސަޓްމްސ ްސޕެޝްަލ ޮއަޕޭރަޝްންސ ެސްކަޝްނެގ ަންނަބުރ  

( ަމްއސަަލ ހުށަަހާޅ ޯފުމްނ ެއ ަމްއސަަލ ުހށެަހުޅުމްނ، ަކްސަޓްމްސާއ މްޯލިޑްވސް  2019ޮއަގސުްޓ    25)   03-2019

 ޕިޮލްސ ަސރިވްސ ުގިޅެގްނ ތަޙީްޤެޤްއ ިހްނގަާފިއާވެނަކަމާށިއ،  

ަންނބުަރ   ަކްސަޓްމްސެގ  ަތޙީްޤުޤްނ،  ިއްސވެެދްނެނުވުނ    00MP (2019-06-13) R-25372/2019ެއޮގުތްނ 

ަންނަބުރ   ަންނަބުރ  R-25376/12019 00MP (13-06-2019)ިޑކެްލޭރަޝްނާއިއ  އިަދ       ިޑކެްލޭރަޝްނ 

(2019-06-27) R-27549/2019 00MP    ުހށެަހިޅ ަމްއސަަލ  ޫދޮކށަްފިއަވނީ  މާުދ  ިހެމޭނ  ިޑކެްލޭރަޝްނަގިއ 

އެ   ޫދކޮށަްފިއަވީނ  ަފރްާތ  ހުށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަދުށްނ  ިޑކެްލޭރަޝްނަތުކގެ  ެއ  ެއނގަިފިއާވަކާމިއ،  ަފާރްތަކްނ 

ަފާރުތެގ ަމްއަޗށް  ިޑކެްލޭރަޝްނަތުކަގިއ ިހެމޭނ މާުދ ޫންނަކްނ ެއ ތްަޙީޤަޤްށ ސިާބުތވަެފިއާވތީ، ަމްއސަަލ ުހށަހިެޅ  

ވަަނ ާމއާްދާއިއ ަކްސަޓްމްސެގ މަުވްއޒުަފްނެގ ަގާވއުިދެގ ޯކްޑ އޮފް ެއިތްކސް އިަދ ޯކޑް    13ަކްސަޓްމްސެގ ާޤޫނުނެގ  

އްޮފ ޮކްނަޑކާްޓިއ ޚިލްާފވަެފިއާވަކުމެގ ުކުށގެ ުތުޙމުަތޮކށް، ކްަސަޓްމްސ ިއްނެވްސިޓޭގަޝން ެއްންޑ ްޕޮރެސިކުއަޝްނ  

ްޙީޤަޤްށ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ަމްއަޗްށ ތުުހމުަތ ުކެރުވުނ ުކްށ އެ ަފާރުތްނ ުކިރަކަމށް  ެސްކަޝުންނ ިހްނިގ ަތ

 މަަދީނ ިމްނަގނުޑްނ ސިާބުތވީާތ،  



 
 

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއަށް 
 VTR/2020/54މައްސަލަ ނަންބަރު:                                 މައްސަލަ   ހުށަހެޅި ޙަސަން  ޢަފީފް   ރައްދުވާގޮތަށް
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  ބަޯޑްށ   ެމޭންޖެމްންޓ  ިރޯސްސ  ިހުއަމްނ  ަދުށްނ  ާމއާްދެގ  ަވަނ  47  ަގާވއުިދެގ  ުމަވްއޒުަފްނެގ  ަކްސަޓްމްސެގ  ިމ ަމްއސަަލ

  ޫދޮކށަްފިއަވީނ  މާުދ  ިޑކަްލޭރަޝްނަތުކަގިއާވ   ުގްޑްސ  ިހެމޭނ  ަމްއސަަލިއަގިއިމ    ިންނމާފިައަވީނ  ޯބުޑްނ   ެއ  ، ުހށެަހުޅުމްނ

  ީޤަޤްށ ތްަޙ  ހްިނގަާފިއާވ  ގިުޅެގްނ  ަމްއސަަލާއ  ިމ  ަކަމްށ   މާުދަތެކްއ   އެެހްނ   ންޫނ  މާުދ  ޮކށަްފިއާވ   ިޑކެްލައރ 

  13 ެގ( ާޤޫނުނ ަކްސަޓމްްސެގ ިދވިެހާރްއޭޖެގ)   8/ 11: ުރންަނަބ ާޤޫނުނ ަފާރްތ  ހުށެަހިޅ ަމްއސަަލ ާސިބުތވަެފިއާވތީ، 

(  ަގާވއުިދ  ުމަވްއޒުަފްނެގ  ަސރިވްސެގ  ަކްސަޓްމްސ  މްޯލިޑްވްސ)   R-35/2012  :ަނނަްބުރ  ަގާވއުިދ  ާމއާްދާއިއ،   ަވަނ

  ާއިއ (  ހ )   ާމއާްދެގ  ަވަނ   13  ަގާވއުިދެގ  ެއ   ,ަނނަްބާރިއ  ަވަނ   12  އިަދ  4  ާއިއ  3  ެގ(  ހ )   ާމއާްދެގ  ަވަނ   10  ެގ

  ެގ(  ށ )   ާމއާްދެގ  ވަަނ  124  ަގާވއުިދެގ  ިއްސވެެދްނެނުވުނ  ާސބުިތވަެފިއާވީތ،   ީޤަޤްށތްަޙ   ޚިލުާފވަެފިއާވަކްނ  ާއ (  ށ ) 

 ަވިކުކުރމްަށ ަކމަށިާއ،   ަވޒާީފިއްނަމްއސަަލ  ހުށެަހިޅ ަފރްާތ    ަދުށްނ

ޢަދުލުވެރިކަ މައުޟޫޢީ  ވަކިކުރެވިފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ޢަދުލުވެރިކަން  މައްސަލަ  އިޖުރާއީ  މާއި 

ށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ އަނބުރާ އިޢާދަކުރާނެ ާޤނޫނީ ހަމައެއް ނެތްކަމަށް ާޤއިމުކުރުމަށްފަހު ކަމަ

 މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

  ަގާވއާިދ   ާޤޫނާނިއ   ިއވީަނަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއން ަވިކޮކށަްފމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ،   .4

  ޢަދުުލެވިރަކާމއި   ަމުއޟީޫޢ  ަވިކުކުރުމަގިއ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަކނަޑއަަޅއިދުިނަމާށިއ،   ެއްއޮގަތްށަކުމަގިއ

  އިޢަާދކޮށޭްދެނ   ަވޒާީފ  ަފާރުތެގ   ުހށެަހިޅ   ަމްއސަަލ  ަކނަޑައަޅއިިދުނމާަށިއ،   ިއުމޮކށަްފިއާވަކަމްށ ާޤ  ޢަދުުލެވިރަކްނ  ިއުޖާރީއ

  ުމާސަރާއިއ  ަހަމައްށ  ުދވަހާ   އިޢަާދުކާރ  ަވޒާީފ  ފަަދިއްނ  އެދަިފިއާވ  ަފާރުތްނަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ    ންެތަކަމާށއި،   ަތެންއ

    ކަނަޑައަޅއިިދުނަމްށަކްނ   ެންތަކމްަށ  ައާސެސްއ  ޝަރީުޢ  އިަދ  ާޤޫނީނ  އުަމުރުކާރެނ  ަނަގއިިދުނަމްށ   ިޢާނަޔްތަތްއ 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ާވ ަމްއސަަލިއަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރަާތާށއި މްައސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރަތށް ޝަފީަހ ެހިކްނ ހުށެަހުޅަމށް  ިމަފިއުހށެަހިޅ .5

ެއޮގތްުނ  އެދަިފިއަވީނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރުާތްނ ެއަކްނެޏެވ.    ުހށެަހުޅަމްށ ުފުރަސތެުދުވުނ ަނަމެވްސ، ޝަފީަހ ެހިކ  

   ައނަްނިވ ަފާރތްތުަކެގ ެހިކަބްސ ެނުގުނެވ.   ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ެހކްިނެގ ޮގުތަގިއ
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)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު  (  މާލެ/    02-1-128ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް ނަންބަރު  )  ޙުސައިން ރަޝީދު.  5.1

 ؛ (A054954ނަންބަރު: 

)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: (  ބ. ތުޅާދޫ/    ގެޗާނދަނީ)ޙައްޔާން ރަީޝދު ޙުސައިން  .  5.2

A259271) ؛ 

އަޙްމަދު.  5.3 ނަންބަރު:  (  ނިލަންދޫގއ.  /    ރާނީގެނޫ )  ޔަޒުލާން  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި 

A304090) ؛ 

)ވަޒީފާއާބެހޭ   2008/2އޮވެގެންކަމަށް ާޤނޫނު ނަންބަރު  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ ވަކިކުރެވޭނީ  ވަޒީފާއިން މުވައްޒަފަކު .6

ާޤނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އެ ސަބަބަކީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްކަމަށް ނުފެންނަ ޙާލަތުގައި ަޝކުވާ އުފުލުމުގެ  

ށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެން  ވަނަ މާއްދާއިން އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބިދީފައިވާއިރު، އެކަ  28ޙައްުޤ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

  27މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތެއްގެ ޒިންމާއެއްގެ ގޮތުގައި އެ ާޤނޫނުގެ  

އޮތުމުން ކަނޑައަޅާފައި  މާއްދާއިން  ޙަސަން  ،ވަނަ  ވަޒީފާއިން    ޢަފީފް  އޭނާ  މައްސަލައިގައި  މި  ހުށަހަޅާފައިވާ 

ކަސްޓަމްސް  ނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ މި މައްސަލަ ރައްދުވި މޯލްޑިވްސް  ވަކިކޮށްފައިވަ

 ޒިންމާއެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ.  ސަރވިސްގެ

ޢަދުުލެވިރ   ، ަމްއސަަލެއްއަގިއ  ުހށެަހޭޅ  ަވިކޮކްށެގްނ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ .7 ަވިކޮކށަްފިއަވީނ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒުަފ 

ުފރަިހަމާވްނޖޭެހަކާމިއ ުއްނުސެރްއ  ެދ  ބެލުުމަގިއ  ޮއެވެގްނތޯ  ަސަބެބއް  އަެކީށގްެނާވ  ުނަވަތ  ެއީއ    ، ިންނުމަމުކްނޯތ 

ޢަދުުލެވިރަކްނ   ޢަދުުލެވިރަކްނ    (substantive fairness)ަމުއޟީޫޢ  ިއުޖާރީއ   (procedural fairness)އިަދ 

 HC-A/134/2011ާއިއ    HC-A/24/2010ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ަނނަްބުރ    ، ާޤިއުމުކެރވަިފިއޭވޯތ ބުެލްނަކްނ

ޢަދުުލެވިރަކަމީކ ަމުއޟީޫޢ  ިމޮގުތްނ  ެއނޭގަކާމިއ،  ޭދ    ، ަޤިޟްއާޔިއްނ  ަވޒާީފ  ަވިކުކުރަމްށ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒުަފްނ 

ފަަދ ޢަދުުލެވިރ ަސަބަބކްަށުވުމގެ   ުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ުހއަްދުކާރަފާރަތުކްނ ިޚާޔުރުކާރ ައާސެސއް ެއީއ ުމަވްއޒަަފ

ިއުތުރްނ އެ ިޚާޔުރުކާރ ައާސސްެއެގ ަދުށން ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ެއްނމަެހިއ ުއްނުސުރަތއް ުފރަިހަމވަެފިއޭވޯތ ބުެލްނަކން  

ާޤިއުމުކުރަމީކ  ، ެއނޭގަކާމިއ ޢަދުުލެވިރަކްނ  ަވީޒ  ، ިއުޖާރީއ  ިންނުމަމަކށް  ުމަވްއޒަަފުކ  ޢަދުުލެވިރ  ަވިކުކުރމްަށ  ާފިއްނ 
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 VTR/2020/54މައްސަލަ ނަންބަރު:                                 މައްސަލަ   ހުށަހެޅި ޙަސަން  ޢަފީފް   ރައްދުވާގޮތަށް

                                             

 

31 ގެ 7 ޞަފްޙާ       
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 

Phone: 3307701  :ްފޯނ | Fax: 3308774 ފެކްސް:   | Website: www.employmenttribunal.gov.mv    ވެބްސައިޓް:  
 

 

ިދވިެހާރްއޭޖެގ    ، ާވޞުިލުވަމްށަޓަކިއ ބަަލްނޖޭެހ ބުެލްނަތްއ ބުެލުމަގިއ ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ިއުޖާރައުތަތްއ ުފރަިހަމުކުރނަްކްނ

ެއ  ަޤިޟްއާޔަތުކނާްނިއ  ެދްނެނުވނު  ިއސެްވ  ިންނަމވަާފިއާވ  ިމާބ ަހިއޯކުޓްނ  ންިނަމވަާފިއާވ  އެެހން  ޯކުޓން  ވުަތެގ 

 ަމްއސަަލަތުކްނ ެއނެގްނ ޮއެވެއވެ. 

ިމ ަމްއސަަލިއަގިއ ޢަދުުލެވިރ   މައްސަލައެއްކަމުން،  ހުށަހެޅިފައިވާ   ގުޅިގެން  ވަކިކުރުމާ  ވަޒީފާއިން   މައްސަލައަކީ  މި .8

ފަރާތް    ، ަފިއޞާަލައަކްށ ާވޞުިލުވަމްށަޓކިައ ހުށަހެޅި  އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް  މައްސަލަ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން 

 procedural)އަދި ިއުޖާރީއ ޢަދުުލެވިރަކްނ    (substantive fairness)ަމުއޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރަކްނ  މެދުވެރިވެގެން 

fairness)    ންނާއި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުާޤިއުމުކުރަމށްފަހުތޯ ބަަލްނޖެެހެއެވ. ެއޮގތްުނ، ިމ ަމްއސަަލާއ ުގިޅެގްނ

މައްސަލަ ބެލި މަޖިލީހުގައި ދެފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް ،  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހެޅި ލިޔެކިޔުންތަކަށާއި

 ރާިޢަޔްތުކުރުމްނ ައްނަނިނވި ަކނަްކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

 MCS/2020/03(2)ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތން ހުށަަހޅަާފިއާވ، މްޯލިޑްވްސ ަކސަްޓްމްސ ަސރިވްސެގ ަނނަްބުރ   .9

ަގއި    2020ެފުބުރަވީރ    11ޢަފްީފ ަޙަސްނ    'ަވޒީފިާއްނ ަވިކުކެރްއިވ ިޗްޓ' ައްށ ބާަލިއުރ،   ( 2020ެފުބުރަވީރ    10) 

ަވޒާީފިއން  ޢަފްީފ ަޙަސން ިއާވކްަނ ެއނެގން ޮއނަްނަކާމިއ، މްޯލިޑްވްސ ަކްސަޓްމްސ ަސރވްިސެގ ަވޒާީފިއްނ ަވކޮިކށަްފ

އިަދ ަކްސަޓްމްސ ުމަވްއޒުަފްނެގ ަގާވއުިދެގ ޯކްޑ އްޮފ    ާމއާްދ  ަވަނ  13  ާޤޫނުނެގ  ަކްސަޓްމްސެގ  ަވިކުކެރވަިފިއަވީނ

  ަގާވއުިދގެ  ުމަވްއޒުަފްނެގ  ަސރިވްސެގ ަކްސަޓްމްސ މްޯލިޑވްްސ ، ެއިތްކްސާއިއ ޯކޑް އްޮފ ޮކނަްޑކާްޓިއ ޚިލުާފވަެފިއާވީތ

  ޯބުޑްނ ެމޭންޖަމްންޓ ިރޯސްސ  ިހުއަމްނ   ަވިކުކުރަމްށ،  ަވޒާީފިއްނ ޢަފްީފ ަޙަސްނ    ދުަށްނ  ެގ(  ށ )   ާމއާްދެގ  ަވަނ   124

 ، ލަފާދަީފިއާވީތަކަމްށ ިއްސެވ ެދނެްނުވުނ ިލުޔުމަގިއ ބާަޔްނުކެރވަިފިއާވަކްނ ފަާހަގުކެރޭވަކާމިއ

ަގިއ ަކްސަޓްމްސ އިޮފަސުރްނެގ  ަވަނ ާމއާްދ 13ާރްއޭޖެގ ަކްސަޓްމްސ ާޤޫނުނ( ެގ )ިދވިެހ  8/ 2011ާޤޫނުނ ަންނަބުރ  .10

ާވ ޮއެވެއެވ. ަމްސއިޫލްއަޔުތަތާކިއ  ެއނގްެނ  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ  އިޮފަސުރްނެގ    ެއޮގުތްނ   ޖުިބަތއް  ަކސަްޓްމްސ 

ެތޭރަގިއ،  ާވޖުިބަތުކގެ    އްޮފ   ޯކްޑ"   ާއިއ"  ެއތްިކްސ  އްޮފ  ޯކްޑ"   ުމވްައޒުަފްނެގ  ަކްސަޓްމްސެގ ަމްސއިޫލްއަޔުތަތާކިއ 

  ާރްއެޖއްަށދިެމިތުބާމިއ،    އާަދުކުރްނމީަތ  ާވިޖުބަތްއ  ުމަވްއޒަފްުނެގ  ަކްސަޓްމްސެގ  ޮގުތގަެމިތްނ  ެއްއގްޮތާވ  ާއ"  ޮކްނަޑްކްޓ

  ަތެކިތ   ލުާފިޚ  ަގާވއާިދ  ޫނާނިއ ާފްސުކުރާމިއ، ާޤ  ބަަލިއ   ަތެކިތ   މުދާަލިއ  އެެތެރުކާރ  ުއޅަނދުފަަހާރިއ،   މުީހްނާނިއ،   ައްނަނ



 
 

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއަށް 
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 މެަލއް ަޢ  ެއްއެވްސ  ްނެގމަަސްއަކްތަތްއުކުރާމިއ، ޮކރްަޕަޝ  ުކަރްނޖޭެހ  ުހްއުޓުވަމްށަޓަކިއ  ޭބުރުވްނ   ެއެތެރުވާމިއ،   ާރްއެޖައްށ

  ާވިޖބަުތްއ  ްއަޔުތތާަކިއަމްސއިޫލ  ަކްސަޓްމްސެގަހަރާކތެްތރުިވާމިއ،    ެދޮކަޅްށ  މުަލަތާކަޢ  ެއްނމަެހިއ  އެފަަދ  ުނުކުރާމިއ، 

 ެދމިިތބްުނ ހެިމެނެއެވ.   ވާަފެތިރުވްނަމީތ  ައާމާނތެްތިރުވާމިއ  އާަދުކުރުމަގިއ، 

  10( ެގ  2012)މްޯލިޑްވްސ ަކްސަޓްމސް ަސރިވްސެގ ުމަވްއޒުަފްނެގ ަގާވއުިދ    R-35/2012ަގާވއުިދ ަންނަބުރ   .11

، ަކްސަޓްމްސ އިޮފަސުރްނާނިއ އެެހނެިހްނ ުމަވްއޒުަފްނ ުޙުރަމތެްތިރޮކށް ިހުތމެާއުކ ަޢމުަލޮކްށ ިޒްނމާ  ަވަނ ާމއާްދަގިއ

  ަކްސަޓްމްސިއްނ ެއަކނަްތްއަތުކގެ ެތރަޭގިއ،    އުފަުލްނޖޭެހ ަކްނަތްއަތއް ބާަޔނޮްކށަްފިއާވަކްނ ެއނެގން ޮއެވެއެވ. ެއޮގުތްނ 

  ޚުިދަމުތެގ   ްމްސެގކްަސަޓ  އުަބުރެވިރަކާމެއުކ  ިއޚާްލސެްތިރަކާމިއ  މާުޢމާަލުތުކުރުމަގިއ  ަފރްާތަތާކއުެކ  ލިިބަގްނަނ  ޚުިދަމްތ

  ަކްސަޓްމްސަގިއ ިއ،  ަބަޔކްަށުވާމ  ޚުިދަމތޭްދ  ަފުރާވެތރަިކާމެއުކ  ެތޭރަގިއ،   ިމްނަގނުޑަތުކެގ  ިހެމިނެގްނާވ  ާދިއާރަގިއ

  ުއޞުޫލަތްއ  ަހަމަތާކިއ  ހިފަަހްއަޓްނޖޭެހ  ޮގުތްނ،   ެދމެެހްއުޓުމެގ  ޤަަދުރ  ައުބާރިއ  ަކްސަޓްމްސެގ  ުގިޅެގްނ  ަވޒާީފާއ  އާަދުކާރ

  ަރްސީމޮގުތްނ   ިކަޔަމނުްވާމިއ،   ަތކްަށުރައުމ  ުކާރ   ވިެރްނ  ެތެރިއްނ   ިއުމެގ   ަގާވއުިދެގ  ާޤޫނނިާއިއ،  ަބޔަަކްށުވާމ  ހިފަަހްއާޓ

 ަބޔަަކްށުވްނ ިހެމެނެއެވ.   ުފރަިހަމުކާރ  ފުަރާވެތިރަކާމެއުކ  ަމަސްއަކްތ،   ަޙވުާލުކެރވަިފިއާވ  ުނވަަތ  ިޑުއީޓ  ަޙވުާލުކެރވަިފިއާވ

)މްޯލިޑްވްސ ަކްސަޓްމސް ަސރިވްސެގ ުމަވްއޒުަފްނެގ ަގާވއުިދ    R-35/2012ަގާވއިދު ަންނަބރު  ިއްސެވ ަބޔްާނުކެރުވުނ   .12

 )ހ( އިަދ )ށ( ަގިއ، ަވިކ ަފާރަތަކްށ ަފއާިދެއްއ ހަޯދއިިދނުުމެގ ޮގުތްނ ެއްއެވސް  ަވަނ ާމއާްދެގ   13( ެގ  2012

ުރަމްށ ަމާޤުމެގ  ަޢމެަލްއ ުކުރާމިއ، ެއްއެވްސ ަފާރަތުކްނ ަފއާިދެއްއ ހުޯދަމްށ ނަުވަތ ައިމއަްލ ޭބުނނަްތެކްއ ޙާޞުިލުކ

(  ށ )   ާމއާްދެގ  ަވަނ   124  ަގާވއުިދެގެނަކަމށް ަބޔްާނޮކށަްފިއާވަކާމިއ އަދި ިއްސެވ ަބާޔްނުކެރުވނު  ޭބުންނކްޮށެގްނ ުނާވ

  ޚިލުާފ  ގާަވއާިދިއ އަަދާބ  ުނވަަތ  ާޤޫނާނިއ  ުމަވްއޒަަފުކ  ަތްޙީޤަޤުކްނ   ުކާރ  ާސރިވްސިއްނ  ަކްސަޓްމްސ  މްޯލިޑްވްސ  ، ަގިއ

  ަކްސަޓްމްސ  މްޯލިޑްވްސ  ަސަބބްުނ  ަޢމެަލްއެގ  ެއުކަޅ  ޙަާލެތްއަގއި،   ސިާބުތާވ  ަތްޙީޤަޤްށ  ަކްސަޓްމްސެގ  ްނޮކށިްފަކ  ަޢމެަލްއ

  އެެހްނ   ަސަބުބްނ  އެޭގ  ބެެހްއުޓަމީކ  ަވޒާީފަގިއ  ިއުތަރްށ  މަީހުކ  އެފަަދ  ުމައްއަސާސެއްއަގިއ،   ަތނީްފީޒ  ފަަދ  ާސރިވްސ

  ަކެމްއ   ައރާާފެނ  ުބޫރ  ުނަވަތ   ކަުޑވާެދެނ  ިއުތާބުރ  ކާުރ  ަރްއޔުިތްނ  ާޢްނުމ  ަމްއަޗްށ  ުމައްއަސާސެގ  ުމަވްއޒުަފްނަނާށިއ

ުމަވްއޒަަފުކ  ިފަނަމންިނަމިއ  ޯބުޑްނ  ެމޭންޖަމްންޓ  ިހުއަމްނިރޯސްސ  ަކނަޑައާޅ  އަަދުބ   ުކްށަތކްަށ  އާިދީރ  ަކަމްށ   ެއ 

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ. ާވަކްނ  ަބާޔްނކޮށަްފިއ  ަކަމްށ   ަވިކުކެރޭވެނ  ަވޒާީފިއްނ
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 VTR/2020/54މައްސަލަ ނަންބަރު:                                 މައްސަލަ   ހުށަހެޅި ޙަސަން  ޢަފީފް   ރައްދުވާގޮތަށް

                                             

 

31 ގެ 9 ޞަފްޙާ       
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 

Phone: 3307701  :ްފޯނ | Fax: 3308774 ފެކްސް:   | Website: www.employmenttribunal.gov.mv    ވެބްސައިޓް:  
 

 

ވަނަ މާއްދާއާއި، ކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދުގެ    13މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ކަސްޓަމްސްގެ ާޤނޫނުގެ   .13

ޑިސެންބަރު   12ކޯޑް އޮފް އެތިކްސް އަދި ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާ ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައާ ގުޅިގެން  

ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  މައްސަލަގައި    2019 ފަރާތުން  ރައްދުވި  ރިޕޯޓް"   ފަރާތުން    "ތަޙްީޤްޤ  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

   ހުށަހަޅާފައިވާއިރު، އެ ރިޕޯޓަށް ބެލުމުން އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

( ގެ ނަމުގައި  C15900ނިޒާރު )އިމްޕޯޓަރ / އެކްސްޕޯޓަރ ނަންބަރު    އަސްބާހްމެޓްރޮކްސް / ޢަލީ   .13.1

ރާއްޖެ ގެނެސް، ޕްލައިވުޑް އަދި ޓިމްބަރގެ ގޮތުގައި ކަސްޓަމްސްއަށް ޑިކްލެއަރކޮށް، މުދަލުގެ ގުޑްސް  

 2ޑިކްލެރޭަޝން ޕްއޮސެސްކުރުމަށްފަހު ކްލިއަރކޮށްގެން އެމް.ޕީ.އެލްގެ ސަރަޙައްދުން ނެރެގެން ގެންދިޔަ  

ނިޒާރު، ސިއްރުން ރާއްޖެއަށް    އަސްބާހްކޮންޓެއިނަރަކުން ވެހިކަލްތަކެއް ނެރެފައިވާތީ، މެޓްރޮކްސް ޢަލީ  

ސެކްަޝނުގެ   އޮޕަރޭަޝންސް  ސްޕެަޝލް  ކަސްޓަމްސް  ތުޙުމަތުކޮށް  އުޅެފައިވާކަމަށް  އެތެރެކުރަން  މުދާ 

ފޯމުން  2019އޯގަސްޓު    SOS-03-2019  (25ނަންބަރު   ހުށަހަޅާ  މައްސަލަ  އެމައްސަލަ  ( 

ނަންބަރު    ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށާއި، އޮފީހުގެ  ކަސްޓަމްސް  އެދި  ތަޙްީޤުޤކޮށްދިނުމަށް  މައްސަލަ  -14އެ 

IS/171/2019/97  (03    ުސަރވިސްއަށް 2019ސެޕްޓެންބަރ ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް  ސިޓީއިން   )

ލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް  ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށާއި، މި މައްސަލައިގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަދި މޯ 

)ދޭއް( ފަރާތުން އެއްބަސްވުމަށްފަހު    2ސަރވިސް އިން ގުޅިގެން އިންވެސްޓިގޭަޝން ކުރިއަށްގެންދާ ގޮތަށް  

 މައްސަލައިގެ ތަޙްީޤްޤ އެގޮތުގެ މަތިން ކުރިއަށް ގެންދެވުނުކަމަށާއި،

ޖެއަށް އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާ ކުރީގެ  ނިޒާރުގެ ނަމުގައި ރާއް  އަސްބާހްމައްސަލަ ތަޙްީޤުޤ ކުރުމުގެތެރޭގައި ޢަލީ   .13.2

އެގޮތުން   ހޯދާފައިވާކަމަށާއި،  މަޢުލޫމާތު   2019ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީއިން    2018ިޝޕްމަންޓްތަކުގެ 

)ތޭވީސް( ިޝޕްމަންޓެއް ޑިކްލެއަރކޮށްފައިވާއިރު    23ވަނަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓު މަހުގެ ނިޔަލަށް ޖުމްލަ  

ޓަކީ އެއަރކާގޯއިން ކްލިއަރކޮށްފައިވާ ިޝޕްމަންޓްތަކެއްކަމާއި، އަދި  )އަށާރަ( ިޝޕްމަން  18  އޭގެ ތެރެއިން

)ފަހެއް( ިޝޕްމަންޓަކީ ސީކާގޯއިން ކްލިއަރކޮށްފައިވާ ިޝޕްމަންޓްތަކެއްކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި،   5ބާކީ  

ކަސްޓަމްސް  2019 އަހަރު  ނަންބަރު  ވަނަ  ނިންމާފައިވާ  ޕްރޮސެސްކޮށް  އާއި   R-25372/2019އިން 



 
 

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއަށް 
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ޑިކްލެރޭަޝންގައި    R-25749/2019 00MPއަދި    R-25376/2019 00MPބަރު  ނަން ގުޑްސް 

ގްރޭޑް   އޮފިސަރ  ކަސްޓަމްސް  ދޫކޮށްފައިވަނީ  މުދާ  ކަމާއި  ޢަފީފް  2ހިމެނޭ  ޢަލީ  ޙަސަން   އަސްބާހް، 

)ތިނެއް( ިޝޕްމަންޓާއި ދޭތެރޭ ަޝއްކު ކުރެވިގެން، އެ    3ނިޒާރުގެ ކަނޑުގެ މަގުން ގެނެސްފައިވާ ބާކީ  

އެހެނިހެން    3 ހުށަހަޅާފައިވާ  ޑިކްލެރޭަޝނާއެކު  ގުޑްސް  އެ  ޑިކްލެރޭަޝނާއި،  ގުޑްސް  )ތިނެއް( 

 ލިޔެކިޔުންތައް ހޯދައި ބެލުނުކަމަށާއި،

އިސްވެބަޔާން  .13.3 ގުޅުގެން  މައްސަލައާ  ގެނެސްފައިވާ މި  ރާއްޖެ  މުދަ  ހިމެނޭ  ިޝޕްމަންޓްގައި  ކުރެވުނު 

ޤައުމުތަކުން، އެ ިޝޕްމަންޓްތައް އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތައް ހޯދުމަށް ސީ.ސީ.ފީ ޔުނިޓްގައި 

ގުޑްސް   R-23576/2019ބީ.އެލް )ނަންބަރު    AFL/SHI/MLE/30އެދިފައިވާނެކަމަށާއި، ނަންބަރު  

ނަންބަރު  ޑިކްލެރޭޗަ އަދި  ހުށަހަޅާފައިވާ(  )  AGL-QIN-10405ނާއެކު   R-27549/2019ބީއެލް 

00MP)   ީދުބާއ ގެނެސްފައިވަނީ  ރާއްޖެ  މުދާ  ހިމެނޭ  ގައި  ހުށަހަޅާފައިވާ(  ޑިކްލަރޭަޝނާއެކު  ގުޑްސް 

ނަންބަރު ހޯދިފައިނުވާކަމަށާއި،  ލިޔެކިޔުންތައް  ގުޅޭ  އެިޝޕްމަންޓްތަކާއި             މަގުންކަމަށްވާތީ، 

AGL-SINMLE-05047    ުނަންބަރ( ްބީ.އެލR-25372/2019 ާގައި ހިމެނޭ މުދަލަކީ ސްރީލަންކ )

ސްރީލަންކާ   ގެނައުމަށް  ރާއްޖެ  އެިޝޕްމަންޓް  އެގޮތުން  މުދާކަމަށާއި،  ގެނެސްފައިވާ  ރާއްޖެ  މަގުން 

ޓްއާ ޙިއްސާކުރުމުން،  ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބީ.އެލް ސްރީލަންކާ ކަސްޓަމްސްއިން ސީ.ސީ.ޕީ ޔުނި

ސެކްަޝނަށް   ޕްރޮސެކިއުަޝން  އެންޑް  އިންވެސްޓިގޭަޝން  ބީ.އެލް  އެ  ޔުނިޓުން  ސީ.ސީ.ޕީ 

ޙިއްސާކޮށްފައިވާ  ފޮނުވާފައިވާކަމަށާއި،   ކަސްޓަމްސްއިން  ވޭބިލްގައި    AQZ0111400ސްރީލަންކާ 

ނިޒާރުގެ ފަރާތުން ކަސްޓަމްސްއަށް   އަސްބާހްބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮންޓެއިނަރ ނަންބަރާއި، މެޓްރޮކްސް / ޢަލީ  

ނަންބަރު   )ނަންބަރު    AGL-SINMLE-05047ހުށަހަޅާފައިވާ  ގުޑްސް   R-25372/2019ބީ.އެލް 

ދިމާވާއި  ނަންބަރު  ކޮންޓެއިނަރ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  ގޮތުގައި  ޑިކްލެރޭަޝން(  ތަފްސީލުގެ  މުދަލުގެ  ރު، 

“Used cars and auto parts”    ާބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި، ސްރީލަންކާ ކަސްޓަމްސްއިން ޙިއްސާކޮށްފައިވ

ގައި   ބީ.އެލް  މެދުވެރިކޮށް  އިންޓަރނެޓް  ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ،  ނަންބަރުތަކެއް  ޗެސިސް  ބީ.އެލްގައި 



 
 

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއަށް 
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ސަރ ނަންބަރު  ޗެސިސް   R-25372/2019 00MPނަންބަރު  ޗްކޮށްފައިވާކަމަށާއި،  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ނަންބަރު   ހުށަހަޅާފައިވާ  ޑިކްލެރޭަޝނާއެކު  ބީ.އެލްގައި،    AGL-SINMLE-05047ގުޑްސް 

ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ސްރީލަންކާ   ”Hardwood sawn timber“އެިޝޕްމަންޓްގައި ހިމެނެނީ  

އެިޝޕްމަ ޙިއްސާކޮށްފައިވާ  ނަންބަރު  ކަސްޓަމްސްއިން  އެމުދަލުގެ    AQZ0111400ންޓްގެ  ވޭބިލްގައި 

 Used cars and“ކޮންޓެއިނަރ ނަންބަރު / ސީލް ނަންބަރު ދިމާވާތީއާއި، އެިޝޕްމަންޓްގައި ހިމެނެނީ  

auto parts”    ްގްރޭޑ އޮފިސަރ  ކަސްޓަމްސް  ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ  )ސްޓާފް   ޢަފީފް  2ކަމަށް  ޙަސަން 

ނަންބަރު  598ނަންބަރު    )R-25372/2019 00MP    ީދޫކޮށްފައިވަނ ދަށުން  ޑިކްލެރޭަޝންގެ 

 މިޑިކްލެރޭަޝންގައި ޑިކްލެއަރކޮށްފައިވާ މުދާ ނޫންކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭކަމަށާއި، 

ނިޒާރުގެ ފަރާތުން ސިއްރުން ރާއްޖެއަށް މުދާ އެތެރެކުރަން އުޅެފައިވާކަމަށް    އަސްބާހް މެޓްރޮކްސް / ޢަލީ   .13.4

ހުށަހަޅާފައިވާ ގެނެސްފައިވަތުޙުމަތުކޮށް  ރާއްޖެއަށް  ިޝޕްމަންޓްތައް  އެ  މައްސަލައިގާ،  ފްރެއިޓް   ނީ  

ފޯވަރޑަރކަމަށްވާ އޭިޝއާ ފޯވަރޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްކަމަށްވާތީ، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން  

އޮފީސް   2019ސެޕްޓެންބަރު    18 ލިމިޓެޑުގެ  ޕްރައިވެޓް  ފޯވަރޑިންގ  އޭިޝއާ  ދުވަހު  ވަނަ 

ލިޔުންތައް އޭިޝއާ ފޯވަރޑިންގ ޕްރައިވެޓް ގުޅޭ  ށްފައިވާނެކަމަށާއި، އެގޮތުން މިމައްސަލައާ  ބަލައިފާސްކޮ

މެއިލްކޮށްފައިވާކަމަށާއި، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން އެ -ލިމިޓެޑުގެ އޮފީހުން ކަސްޓަމްސްއަށް އީ

ލިޔުންތައް އޭިޝއާ ފޯވަރޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ އޮފީހުން ހޯދުމާއި ގުޅިގެން، އޭިޝއާ ފޯވަރޑިންގ  

 ސް އެ ލިޔުންތައް ކަސްޓަމްސްއަށް އީމެއިލްކޮށްފައިވާކަމަށާއި،  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުންވެ 

ޭއިޝާއ ޯފަވރިޑްނގ ްޕަރިއވްެޓ ިލިމެޓްޑ އިަދ މްޯލިޑްވސް ޕިޮލސް ަސރިވްސިއްނ ޮފުނވަާފިއާވ ިލޔްުނަތުކަގއި   .13.5

ަންނަބރު   ަބޔްާނޮކށަްފިއވާ    0DF3NS1PLއިަދ ންަނަބރު    AGL-OSA-05070ިހެމޭނ  ީބ.އްެލަގިއ 

ިނާޒުރގެ ަފާރުތްނ ަކްސަޓްމްސއްަށ ުހށަަހޅަާފިއާވ    ައްސބްާހރ ަނނަްބާރިއ، މްެޓރްޮކްސ / ޢީަލ  ޮކްނެޓިއަނ

)ންަނަބރު    AGL-QIN-10405ަންނަބުރ   ގައި    R-27549/2019ީބ.އެލް  ިޑކަްލޭރަޝްނ(  ުގްޑްސ 

ޮގުތަގިއ    Used cars and auto“ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ ޮކނެްޓިއަނރ ދާިމާވިއުރ، މުދުަލެގ ތްަފސުީލެގ 



 
 

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއަށް 
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parts”    ،ިޕިޮލްސ  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވީތާއއ މްޯލިޑވްްސ  އިަދ  ިލިމެޓޑް  ްޕަރއެިވްޓ  ޯފަވރިޑްނގ  ޭއިޝާއ 

ަސރިވްސިއްނ ޮފުނވަާފިއާވ ީބ.އްެލަގިއ ެޗިސްސ ަންނަބުރަތެކްއ ބާަޔްނޮކށަްފިއާވތީ، ިއްނަޓރންެޓ މުެދެވިރޮކްށ  

 ިއވަާކަމާށިއ، ީބ.އްެލ ަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ ޗިެސްސ ޯކުޑަތްއ ަސރްޗކޮށަްފ

ޭއިޝާއ ޯފަވރިޑްނގ ްޕަރިއވްެޓ ިލިމެޓްޑ އިަދ މްޯލިޑްވސް ޕިޮލސް ަސރިވްސިއްނ ޮފުނވަާފިއާވ ިލޔްުނަތުކަގއި   .13.6

ަނނަްބުރ   ަނނަްބރު    AFL-DXB/MLE/30ިހެމޭނ  ބީ.އްެލަގިއ    MLJEAMLE024838އަދި 

ިނާޒުރެގ ަފާރުތްނ ަކސަްޓްމްސައށް    އްަސބްާހަބާޔްނކޮށަްފިއާވ ޮކްނެޓިއަނރ ންަނަބާރިއ، ެމްޓޮރްކްސ / ޢީަލ  

ަނނަްބުރ   )ަނނަްބުރ    AFL/SHI/MLE/30ުހށަަހޅަާފިއާވ  ުގްޑސް    R-23576/2019ީބ.އެލް 

ޮގުތަގއި   ތްަފސުީލެގ  މުދުަލެގ  ިދާމާވިއުރ،  ަނނަްބުރ  ޮކްނެޓިއަނރ  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ  ަގިއ  ިޑކަްލޭރަޝްނ( 

“Used car spareparts, car tools equipment, household items and perfumes” 

 ާވަކަމާށިއ، ަބާޔްނކޮށަްފިއ

ާއއި ަންނަބރު    R-25372/2019 00MPްނަބުރ  ިއްސެވަބާޔްނުކެރުވުނ ިލުޔނަްތއް ިލުބާމ ުގިޅެގްނ، ަނ .13.7

R-25376/2019 00MP    އިަދR-25749/2019 00MP    ުގްޑްސ ިޑކެްލޭރަޝްނަގިއ ިހެމޭނ މާުދ

ްގޭރްޑ   ަކްސަޓމްްސ އިޮފަސރ  ޫދކޮށަްފިއާވ  ަނނަްބުރ    ޢަފްީފ  2ެޗުކޮކްށ    28(  598ަޙަސްނ )ސްޓްާފ 

އިަދ    2019ެސްޕެޓނަްބުރ   ެއްންޑ  ަވ  2019ޮނެވްނަބުރ    26ުދވުަހ  ިއްނެވްސިޓޭގަޝްނ  ުދވުަހ  ަނ 

)ިތެންއ( ިޝްޕަމންްޓގިައ ިހެމޭނ    3ްޕޮރެސިކުއަޝްނ ެސްކަޝަންށ ާހިޒުރުކުރުމްނ ދަީފިއާވ ަބާޔުނަގިއ،  

މުދާ   ެއްއޮގަތްށ  ެއްޑަވިއްސާއ  ެއގެްޒިމޭނަޝްނ  ިޑކެްލޭރަޝްނަތުކެގ  ގްުޑްސ  ެއ  ޫދޮކށަްފިއަވީނ  މާުދެވްސ 

މާުދެވްސ  )   3ިއ،  ެޗްކުކުރަމށްފުަހ ަކަމާށ ަޙަސްނ ޫދޮކށަްފިއަވނީ    ޢަފްީފިތެންއ( ކްޮނެޓިއަނރަގިއ ިހެމނޭ 

)ކްޮނެޓިއަނރ( ެޗކުްކިރިއުރ ުހިރ މުދާަލިއ، ިޑކެްލައރޮކށަްފިއާވ    3ޭއާނ ެއ  ެޗްކުކުރަމށްފުަހ ަކަމްށާވީތާއއި،  

ޔީަޤްނާވަކ ނުުހްނާނެނަކން  މުދެަލްއ  އުިތުރ  ކްޮނެޓިއަނރަތުކަގއި  އެ  ިދާމާވީތ،  ަމށް  މުދާަލިއ 

 ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކަމާށިއ، 



 
 

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއަށް 
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އިާއ ަންނަބރު    R-25372/2019 00MPިމ ަމްއސަަލިއަގިއ ަކްނ ިހނގަާފިއާވ ޮގަތށް ބާަލިއުރ، ަންނަބރު   .13.8

R-25376/2019 00MP    އިަދR-25749/2019 00MP    ުގްޑްސ ިޑކަްލޭރަޝްނަގިއ ިހެމޭނ މާުދ

ެއ    1ެޗްކުކުރަމްށ،   ެއަސިއްނކޮށަްފިއާވީތ،  އޮފަިސަރަކްށ  ޑިކެްލޭރަޝްނ    3)ެއެކއް(  ުގްޑސް  )ިތެނއް( 

ަންނބުަރ   )ްސޓްާފ  ުސްޕިރްނޓްެނެޑްންޓ ުޙސިައްނ ަރޝުީދ  ަކަމްށާވ  ުސަޕަވިއަޒރ  (  366ެއަސިއްނުކިރ 

ާޙިޟުރ ެސްކަޝަންށ  ުގްޑސް  ިއްނެވްސިޓޭގަޝްނ  ެއޮގުތން  ުސވުާލުކެރވަިފިއާވެނަކަމާށިއ،  ކްޮށ 

ިޑކަްލޭރަޝްނަގިއ ަމްއސަަލެއްއ ުއޭޅަކން  ިޑކަްލޭރަޝަނަކްށ އިޮފަސަރުކ   ުގްޑސް  ެއަސިއްނުކުރަމށްފުަހ އެ 

އިޮފަސަރްށ ފަާހަގުކެރިވެގްނ ައިއްސ ިޙްއާސުކުރުމްނ ޫނީނ އެ ުގޑްްސ ިޑކެްލޭރަޝާނިއ ުގޭޅ ިއުތުރ ެއްއެވްސ  

ަބއެއް    ަކެމްއ ެޗްކުކުރމަށްފުަހ  މާުދ  ސްެކަޝުންނ  ެއްގަޒިމޭނަޝްނ  ީސާކޯގ  ުހުޅމެާލ  ުނބާަލަކމާަށިއ، 

ެގނާްދިއރު   ެއޮގތްަށ  ެގނާްދަކަމާށިއ،  ެނރެެގްނ  ަސަރަޙއުްދން   ޮގތްަށ  ުހިރ  ޮކްނެޓއަިނރ  ަފާރްތަތުކން 

ްސ ުގްޑސް ިޑކްލޭެރަޝްނެގ  އިޮފަސުރްނ ުބނަެފިއުނާވެނކަަމާށިއ، ަނަމެވ  ްނެސްކަޝުނެގ ެވިރްނަނށް ައްނަގ 

 ެއްގަޒިމޭނަޝްނ ެއްޑަވިއްސާއ އްެއޮގަތށް މާުދ ެޗްކުކަރްނާވެނަކމްަށ ައްނގަާފިއާވެނަކމާަށިއ، 

ިދވިެހ ަރއިްޔެތްއަކން  )ިތެނއް( ިޝްޕަމްންޓ ކިްލައރުކިރ ަފާރތްކަަމްށާވ ޫމާސ ޙީަލްމ )   3ިމ ަމްއސަަލާއ ުގޭޅ   .13.9

ުދވުަހ ިއްނެވސިްޓޭގަޝްނ ެއންޑް  ަވަނ    2019ެވނަްބުރ  ޮނ  A009873  )06  ައްނަގއޭިދ ާކުޑ ންަނަބރު:

ުރުކުރުމްނ ދަީފިއާވ ަބާޔންަށ ބުެލުމްނ، ޫމާސ ޙީަލމް ަމަސްއަކްތުކަރނީ  ިޟްޕޮރެސިކުއަޝްނ ެސްކަޝަނށް ާހ

ލީޑް   ަމަސްއަކަތީކ  ޭއާނގެ  ޮގތަުގިއަކަމާށިއ،  ޭލަބަރރެއްއެގ  ިލިމެޓުޑެގ  ްޕަރިއެވްޓ  ޯފަވރިޑްނގ  ީލްޑ 

)ތެިންއ(    3ްޕަރިއެވްޓ ިލިމޓުެޑެގ ަފާރުތްނ ަކްސަޓްމްސިއން މަުދ ކިްލައރުކުރްނަކަމާށިއ،  ޯފރަވރިޑްނގ  

ިޝްޕަމްންޓަގިއ ިހެމޭނ މާުދ ެޗްކުކިރ ަމރުހާަލ މާިހުރ ާމޮބަޑަކްށ ަހނާދެންއ ެންތަކަމާށއި، އެެހްނަނަމެވސް  

ުގްޑސް    R25372/2019 00MP (13/06/2019)ަވަނ ުދވުަހ ކިްލައރުކިރ ަންނަބުރ    2019ޭމ    31

ަންނަބުރ   ކިްލައރުކިރ  ެއިޝްޕަމްނާޓެއުކ  ަހަމ  ޯފާމިއ،   R25376/2019 00MPިޑކެްލޭރަޝްނ 

ެއ    (13/06/2019) ކިްލައރުކުރިއުރ،  މާުދ  ިހެމޭނ  ޯފްމަގިއ  ޑިކެްލޭރަޝްނ  )ޭދްއ(    2ުގްޑްސ 
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ިހެމޭނ   ުހިރ    2ިޝްޕަމްންޓަގިއ  ެއމާުދ  ިހެމޭނ މާުދ،  ޮކްނެޓއަިނުރަގިއ  ( ކްޮނެޓިއނަރު  )ޭދްއ  2)ޭދްއ( 

 ުހުޅަވިއެގްނ ެޗްކޮކށަްފިއުނާވެނކަަމްށ ބާަޔްނކޮށަްފިއާވަކަމާށިއ، 

)ޭދްއ( ީބ.އްެލެއްއަގިއ،    2)ތިންެއ( ިޝްޕަމންްޓގެ    3ޭއިޝާއ ޯފަވރިޑްނގ ްޕަރިއވްެޓ ިލިމެޓުޑްނ ޮފުނވަާފިއާވ   .13.10

ބާަޔްނޮކށަްފިއވީާތ، މްޯލޑްިވްސ ްޓާރްންސޯޕޓް ޮއޯތރީިޓ މުެދެވިރޮކށް  ވިެހކްަލަތެކްއެގ ެޗިސްސ ަންނބުަރަތްއ  

)ޭދްއ( ީބ.އްެލަގއި ަބޔްާނޮކށަްފިއވާ    2ޭވޯތ ެޗްކުކެރުވުނަކަމާށއި، ެއގޮތްުނ އެ  ަފިއެއވިެހކްަލަތްއ ަރިޖްސްޓީރކްޮށ

ާވަކްނ ފަާހަގުކެރޭވަކަމާށިއ،  )ފެަހްއ( ވިެހކްަލެއްއ ަރޖްިސްޓީރޮކށަްފިއ  5)ައެށއް( ވިެހކްަލެގ ެތރިެއްނ    8ުޖމަްލ  

ެތޭރަގިއ،   ިލުޔްނތުަކެގ  ހޯދަިފިއާވ  ޮއޯތރިޓިީއްނ  ްޓާރްންސޕޯޓް  މްޯލިޑްވްސ  ުގިޅެގން  ަމްއސަަލާއ  ިމ 

ުގްޑސް    5ިއްސެވަބާޔްނުކެރުވުނ   ުހށަަހޅަާފިއވާ  ެއއޯޮތިރީޓއަށް  ަރިޖްސަޓރުކުރމްަށ  ވިެހކްަލ  )ފެަހްއ( 

)ފެަހއް(    5)ފެަހްއ( ުގްޑްސ ިޑކަްލޭރަޝާނިއ، އެ    5ެއޮގުތން އެ  ިޑކަްލޭރަޝްނަތްއ ިލބަިފިއާވަކމާަށިއ،  

)ފެަހްއ( ިރިސްޕަޓކީ    5ުގްޑްސ ިޑކަްލޭރަޝަނށް ަފިއާސ ަދްއކަާފިއާވ ިރިސޕްްޓެގ ގުޮތގިައ ުހށަަހޅަާފިއވާ  

ން  )ފެަހްއ( ުގްޑސް ިޑކަްލޭރަޝްނެގ ެތެރިއ  5ަސްއަޙޫންނ ިލުޔނަްތެކްއަކން ފަާހަގުކެރވަިފިއާވަކަމާށިއ، ިމ  

ޮކްނެމ ުގްޑްސ ިޑކަްލޭރަޝަނާކިއ، ެއާއެއުކ ުހށަަހޅަާފިއާވ ަފިއސާ ެދްއިކ ިރިސްޕްޓަގިއ ިހެމޭނ މަޢޫުލާމުތަތއް  

 ތާަފުތަކމްަށ ފަާހަގުކެރުވުނަކަމށިާއ، 

( ެގ ަނުމގިައ ާރްއެޖ  C15900ެމްޓޮރްކްސ / ޢީަލ ައްސބްާހ ނާިޒުރ )ިއްމޕަޯޓރ/ ެއްކސޯްޕަޓރ ަންނަބުރ   .13.11

ްޑ އަދި ިޓމަްބރެގ ޮގުތަގއި ަކސަްޓްމްސައށް ިޑކެްލައރޮކްށ، މުދުަލގެ ުގްޑްސ ިޑކަްލޭރަޝްނ  ެގެންސ، ޕަްލިއުވ

ެގނިްދޔަ   ެނެރެގްނ  ަސަރަޙއުްދްނ  ެއްމ.ީޕ.އްެލެގ  ކިްލައރޮކްށެގްނ  )ޭދްއ(    2ްޕޮރެސްސުކުރަމށްފުަހ 

ްއެޖައށް މާުދ އެެތެރުކަރން  ޮކްނެޓިއަނަރުކން ވިެހކްަލަތެކއް ެނރަެފިއާވީތ، ޢަލީ ައްސބާހް ިނޒުާރ، ިސްއުރން ާރ

 IS/171/2019/97 (03-14ަންނަބުރ    މޯލިްޑްވްސ ަކްސަޓްމްސ އީޮފްސެގުއޅަެފިއާވަކަމްށ ތުުޙަމުތކްޮށ  

ތްަޙީޤްޤ  2019ެސްޕެޓނަްބުރ   ަމްއސަަލިއެގ  ހުށެަހުޅނު  ަސރވްިސައްށ  ޕިޮލްސ  މްޯލިޑްވްސ  ސީިޓއްިނ   )

 APHU6751833ްއޖެ ެގެނސަްފިއާވ މާުދ ުހިރ ންަނަބރު  ޢަލީ ައްސބްާހ ިނާޒުރެގ ަނުމަގިއ ާރިރޯޕުޓަގިއ  

ަނނަްބުރ   ަނނަްބރު    TTNU1514614ޮކްނެޓިއަނާރިއ،  އިަދ   TGBU5291774ޮކްނެޓއިނަރ 
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އެ   ފަާހަގުކެރވަިފިއާވަކަމާށިއ،  ްސެޕައރާޕްޓްސަކްނ  ޭއެގ  ާކާރިއ  ޭބުންނކޮށަްފިއާވ  ުހީރ  ޮކްނެޓިއަނރަގިއ 

ސްޢިޫލްއަޔުތ އާަދޮކށަްފިއަވީނ ަވިކ އިޮފަސެރްއަކްނ ފަާހަގުކެރޭވަކަމާށިއ،  ޮކްނެޓިއަނރަތްއ ކިްލައރުކުރުމގެ ަމ

ަވަރށް   ުމަވްއޒުަފން  ަކްސަޓްމްސެގ  ަބިއެވިރވަެފިއާވ  ޮގުތްނ  ަޢމީަލ  ކިްލައރުކުރުމަގިއ  ެއޮކްނެޓިއަނރަތއް 

 ޮބަޑށް އުިހމުާލވަެފިއާވަކްނ ފަާހަގުކެރޭވަކަމާށިއ، 

ިނާޒުރެގ  ރާިޢަޔްތކްޮށ،   ަކްނަކަމްށ  ަބާޔްނުކެރވަިފިއާވ  ިއްސެވީވާމ،   .13.12 ައްސބްާހ    ާރްއެޖ  ަނުމަގިއ  ޢީަލ 

 R-25376/2019 00MP ،R-25372/2019ނަންބަރު   ްޕޮރެސްސޮކށަްފިއާވ  މުދަަލްށ  ެގެނސަްފިއާވ

00MP    ިއަދR-25749/2019 00MP  ޫދުކުރަމްށ   ެޗްކޮކްށ   މާުދ  ިހެމޭނ  ިޑކަްލޭރަޝުނަގިއ  ުގްޑްސ  

  ަދުށްނ   ތުަކެގިޑކަްލޭރަޝްނ  ެއ   ަޙަސްނ   ޢަފްީފ   2  ްގޭރްޑ  އިޮފަސރ   ަކްސަޓްމްސ   ުކެރުވުނެއަސިއްނ

  ިމމްައސަަލިއގެ   މާުދަތެކްއކްަނ  އެެހްނ  ޫންނ  މާުދ  ިޑކެްލައރޮކށަްފިއާވ  ިޑކަްލޭރަޝނަްގިއ  ެއ  ޫދޮކށަްފިއަވީނ

  ާޤޫނުނެގ   ަކްސަޓްމްސެގ   ަޙަސްނ،   ޢަފްީފ  1  ްގޭރްޑ  އިޮފަސރ   ަކްސަޓްމްސ  ީސިނައރ   ސިާބުތވީާތ،   ަތްޙީޤަޤްށ

  04  ާއިއ  03  ެގ(  ހ )   ާމއާްދެގ  ަވަނ  10  އުިދެގަގާވ  ުމަވްއޒުަފްނެގ  ަކްސަޓމްްސެގ  ާމއާްދާއިއ،   ަވަނ  13

  ިމ  ވަެފިއާވަކްނ  ޚިލުާފ ާއ، (  ށ ) އިަދ  (  ހ )   ާމއާްދެގ  ަވަނ  13  އުިދެގަގާވ ެއ  ަންނަބާރިއ،   ަވަނ  12  އިަދ

 ަކަމްށ ބާަޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. ސިާބތާުވ  ަތްޙީޤަޤްށ  ަމްއސަަލިއެގ

ަމްއސަަލ ުހށަހެޅި    ަގިއ  2019ެސޕެްޓްނަބރު    23  ުގިޅެގްނ ތުުހަމތަުތކާ    ކެުރވަިފިއާވަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރާތމުެދ   .14

 ، ޮއނަްނަކާމިއ، ެއގުޮތްންނ  ަބާޔންދަީފިއާވކްަނ ެއނެގ  ަފާރުތްނ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ަތްޙީޤަޤްށ

  2019ސްެޕެޓނަްބުރ    23،   ަފާރުތްނ ދަީފިއާވ ަބާޔުނަގިއަމްއސަަލ ުހށެަހިޅަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ަތްޙީޤަޤްށ   .14.1

ާހިޟުރޮކްށ   ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ެސްކަޝަންށ  ްޕޮރެސިކުއަޝްނ  ެއްންޑ  ިއްނެވްސިޓޭގަޝްނ  ުދވުަހ 

މްެޓޮރ  ަބެއްއަކެމއް  ުސވުާލޮކށަްފިއާވަކަމާށިއ،  ކްޮނ  ުނވަަތ  ަކެމްއ  ާކުކ  ިނޒުާރައީކ  ައްސބްާހ  ޢީަލ   / ްކްސ 

ަނަމެވްސ   -Rއަދި    R-25376/2019 00MP ،R-25372/2019 00MPނަންބަރު  ޭނނޭގަކަމާށިއ، 

25749/2019 00MP  ޯފުމަގިއ ިހެމޭނ މުދަަލީކ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ެޗްކކްޮށ  ިޑކަްލޭރަޝްނ  ުގްޑްސ 

ްޕރެޮސިކުއަޝްނ ެއްންޑ  ިއްނެވްސިޓޭގަޝްނ  މާުދަތެކްއަކަމާށއި،  ުހށެަހިޅ    ޫދޮކށަްފިއާވ  ަމްއސަަލ  ެސްކަޝުންނ 



 
 

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއަށް 
 VTR/2020/54މައްސަލަ ނަންބަރު:                                 މައްސަލަ   ހުށަހެޅި ޙަސަން  ޢަފީފް   ރައްދުވާގޮތަށް
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)ިތެނއް( ޑިކަްލޭރަޝްނ ޯފަމީކެވްސ    3ެދްއިކ ިލޔްުނަތއް ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތްަށ ެއނޭގކަަމާށިއ، ިމ  ަފާރަތްށ  

  3ެޖ ެގެނސަްފއާިވ މުދަަލްށ ްޕޮރެސްސކްޮށ މާުދ ޫދޮކށަްފިއާވ ެމްޓޮރްކްސ/ ޢީަލ ައްސބާހް ިނޒުާރެގ ަނުމަގިއ ާރްއ

ަނނަްބުރ   ޯފްމކަަމާށިއ،  ިޑކަްލޭރަޝްނ  ުގްޑްސ    R-25372/2019 00MP (13/06/2019))ިތެނއް( 

ކަަމާށިއ، އިަދ ެއ    ”Hardwood sawn timber“ިޑކަްލޭރަޝްނިއްނ ަކްސަޓްމްސައްށ ިޑކެްލައރޮކށަްފިއާވ  

ޭގްޓ ފުާހަގިއ ޮސިއޮކށަްފިއަވީނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނަކަމާށިއ،    HML/GP/19/005113މުދުަލެގ ަންނަބުރ  

ުގްޑސް ިޑކަްލޭރަޝްނ ޯފުމަގިއ ިހެމޭނ މާުދ ެޗްކުކުރަމށް    R-25376/2019 00MP (13/06/2019)ަންނަބުރ  

ަނނަްބުރ    2019ޫޖްނ    14 ުހިރ  މާުދ  އެ  ެއަސިއްނުވުމން،  ަފރާތްަށ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ުދވުަހ  ަވަނ 

TTNU1514614   ' ކްޮނެޓިއަނރ ުހުޅަވިއެގން ެޗްކުކރިިއުރ، ެއ ކްޮނެޓިއަނރ ުހީރ އެމުދުަލެގ ުގްޑްސ    20ެގ

ިޑކެްލައރޮކށަްފިއާވ  ިޑކަްލޭރަޝްނިއްނ ަކްސަޓްމްސައްށ   “Glass”    ުަންނަބރ މުދުަލެގ  ެއ  ަކމާަށިއ، 

HML/GP/19/005112    ުަންނަބރ ަފާރުތްނކަަމާށިއ،  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ޮސިއކޮށަްފިއަވނީ  ފުާހަގިއ،  ގްޭޓ 

R27549/2019 00MP (27/06/2019)    ޫޖްނ    29ުގްޑްސ ިޑކަްލރަޭޝްނ ޯފުމަގިއ ިހެމޭނ މާުދ ެޗކުްކުރަމްށ

ެގ    TTNU1514514ަވނަ ުދވުަހ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް ެއަސިއްނުވުމްނ، ެއމާުދ ުހިރ ަނނަްބުރ    2019

ުގްޑްސ ިޑކަްލޭރަޝްނިއްނ    20'  ެޗްކުކިރިއުރ، ެއ ކްޮނެޓިއަނރަގިއ ުހީރ ެއމުދުަލެގ  ުހުޅަވިއެގން  ޮކްނެޓިއަނރ 

ގޭޓް    HML/GP/19/005112މުދުަލެގ ަންނަބުރ  ަކމާަށިއ، ެއ    ”Glass“ަކްސަޓްމައްށ ިޑކެްލައރކޮށަްފިއާވ  

ަނނަްބުރ   ަފާރުތްނަކމަށިާއ،  ުހށެަހިޅ  މްައސަަލ  ޮސިއޮކށަްފިއަވީނ   R-27549/2019 00MPފުާހަގިއ، 

ެޗްކުކުރަމށް    (27/06/2019) މާުދ  ިހެމޭނ  ޯފުމަގިއ  ޑިކަްލޭރަޝްނ  ުދވުަހ    2019ޫޖްނ    29ުގްޑްސ  ަވނަ 

ޮކްނެޓއަިނރ ުހުޅަވިއެގން ެޗްކުކިރިއުރ، އެ    40ެގ '   TGBU5291774ުރ  ެއަސިއްނުވުމްނ، ެއމާުދ ުހރި ންަނަބ

ިޑކެްލައރކޮށަްފިއާވ    ޮކްނެޓިއަނރ  ކްަސަޓްމްސައްށ  ިޑކަްލޭރަޝްނިއްނ  ުގްޑްސ  ެއމުދުަލެގ   ”Plywood“ުހީރ 

  ޭގޓް ފުާހަގިއ، ޮސިއޮކށަްފިއަވީނ މްައސަަލ ުހށެަހިޅ  HML/GP/19/005590ަކަމާށިއ، ެއމުދުަލެގ ަނނަްބުރ  

)ތެިނއް( ިޝްޕަމްންޓަގިއ ިހެމޭނ މާުދެވްސ ޫދޮކށަްފިއަވީނ ެއ ުގްޑްސ ިޑކަްލޭރަޝްނަތުކެގ    3ަފާރުތްނ ަކަމާށިއ، ިމ  

ެޗްކުކުރަމށްފުަހަކަމާށއި،   މާުދ  ެއްއޮގތަށް  ެއްޑަވިއްސާއ  ެއްގެޒިމނަޭޝްނ    ައްސބްާހޢީަލ  ެއްގަޒިމޭނަޝްނަތުކެގ 



 
 

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއަށް 
 VTR/2020/54މައްސަލަ ނަންބަރު:                                 މައްސަލަ   ހުށަހެޅި ޙަސަން  ޢަފީފް   ރައްދުވާގޮތަށް
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ބަލަާފިއ ާކުކޯތ  ާހިޒުރީވ  ަފާރުތްނ  ުހިރަކަމްށ    3ުނާވެނަކމާަށއި،  ިނާޒުރެގ  ޮކްނެޓިއަނރަގިއ  )ިތެންއ( 

ަނރަގިއ ިހެމނޭ  )ިތެނއް( ޮކްނޓިެއ  3ިއްނެވްސިޓޭގަޝުންނ ުބާނ މުދެަލްއ ެއ ޮކނެްޓިއަނރަގިއ ެންތކަަމާށިއ، ެއީއ  

  3ެޗްކުކުރަމށްފުަހަކަމްށާވީތ، ަމްއސަަލ ުހށަހިެޅ ަފާރްތ ެއ  މާުދެވްސ ޫދޮކށަްފިއާވީނ ަމްއަސަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ  

)ިތެނއް( ޮކްނެޓއަިނރ ެޗކުްކިރިއުރ ުހިރ މުދާަލިއ ިޑކެްލައރކޮށަްފިއާވ މުދާަލިއ ިދާމާވީތާއިއ، އެ ކްޮނެޓިއަނރަތުކަގއި  

 ަހަގުކެރެވެއެވ.ށަްފިއާވަކްނ ާފަބާޔްނޮކ   ިއުތުރ މުދެަލްއ ނުުހްނާނެނަކަމށް ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތްށ ަޔީޤްނާވީތަކަމްށ

ަގިއ މާޫސ ޙީަލްމ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ތްަޙީޤަޤްށ ދަީފިއާވ ަބާޔންަށ ބުެލުމްނ، އަެފާރަތކީ    2019ޮނެވްނަބރު    06 .15

ްށ  ީލްޑ ޯފަވރިޑްނގ ްޕަރިއެވޓް ލިިމެޓުޑެގ ޭލަބަރރެއްއެގ ގުޮތަގއި ަމަސްއަކްތުކާރ ަފރެާތްއަކަމާށއި، އަެފާރތް ތްަޙީޤަޤ

 R-25749/2019 00MPއަދި    R-25376/2019 00MP ،R-25372/2019 00MPާޙިޟުރުކެރުވީނ  

ުހށަހިެޅ  ިޑކަްލޭރަޝްނ  ުގްޑްސ ަމްއސަަލ  ްޕޮރެސިކުއަޝންުނ  ެއްނޑް  ިއްނެވސިްޓގަޭޝްނ  ުގިޅެގްނަކމްަށ  ޯފުމަތކިާއ   

ެއ ޯފމަުތުކަގިއ ިހެމޭނ މާުދ ކިްލައރޮކށަްފިއާވ ަފާރަތީކ ޫމާސ ޙީަލްމަކަމާށިއ،  ަފާރަތްށ މަޢޫުލާމުތ ދަީފިއާވެނކަަމާށިއ،  

ންަނަބރު    2019މޭ    31 ކިްލައރުކިރ  ުދވަހު  ުގްޑްސ    R-25372/2019 00MP (13/06/2019)ަވނަ 

  R-25376/2019 00MP (16/06/2019)ިޑކެްލޭރަޝްނ ޯފާމިއ، ަހަމ އިެޝްޕަމްނާޓެއުކ ކިްލައރުކިރ ންަނަބުރ  

ެއ   ކިްލައރުކިރިއުރ،  މުދާ  ިހެމޭނ  ޯފުމަގިއ  ިޑކެްލޭރަޝްނ  ިހެމޭނ    2ުގްޑްސ  ިޝްޕަމްންޓގިައ  )ޭދއް(    2)ޭދްއ( 

މާުދ،     ޢަފްީފ)ޭދްއ( ޮކނެްޓއަިނރ ުހުޅަވިއެގްނ ޗްެކޮކށަްފިއނާުވެނަކަމާށިއ،    2ެއމާުދ ުހިރ  ޮކްނެޓިއަނުރަގިއ ިހެމނޭ 

ޭބުނުމަގއަިކަމާށިއ،  މާުދ ކިްލައރުކުރުމެގ  ަހަމެއަކނި  ުގަޅނީ  ެއްއެވސް    ޢަފްީފޭއެގ އުިތުރން    ަޙަސްނައށް  ަޙަސްނއާ 

 ަބާޔނޮްކށަްފިއާވަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ.   ުގުޅެމްއ ޮނޮއްނާނެނަކމްަށ

ަގއި ޭބްއުވނު އެ ޯބުޑގެ    2020ެފުބުރަވރީ    10ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ިހއަުމްނ ިރޯސްސ ެމޭންޖަމންްޓ ޯބޑްުނ   .16

ަފާރްތ   5 ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ބުެލުމން،  ަޔުއިމއާްޔައށް    އެެހްނ   ޫންނ   މާުދ  ިޑކެްލައރކޮށަްފިއާވ  ޫދޮކށަްފިއަވީނ  ަވަނ 

ަދުށްނ    124ްޓަމްސ ުމަވްއޒުަފނެްގ ަގާވއުިދެގ  ަކްސ ،  ާސބިތާުވީތ  ަތްޙީޤަޤްށ   މާުދަތެކްއަކްނ ާމއާްދެގ )ށ( ގެ  ަވނަ 

ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ިހުއަމްނ    ލާަފެއުރުވަމްށ  ްށ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ިމިންސަޓަރ 

 ިރޯސްސ ެމޭންޖަމްންޓ ބުޯޑްނ ންިނމަާފިއާވަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 
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ުގ .17 ަމްއސަަލާއ  ަފާރުތްނ  ިމ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ްޓަރިއިބއުނަަލށް    2021ަޖަނަވީރ    03ިޅެގްނ  ަވޒާީފާއބޭެހ  ަގިއ 

ަމއްސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރތް ަވޒާީފިއން ަވިކކޮށަްފިއަވީނ މްެޓޮރްކްސ / ޢީަލ ައްސބާހް ިނާޒުރ  ުހށަަހޅަާފިއާވ ަބާޔުނަގިއ،  

ާރްއެޖއަށް   ޚިލާފްަށ  ަގާވއިދާ  އިަދ  އެެތެރކިުރިސްއުރްނ  ުގިޅެގްނަކމްަށ   ވިެހކްަލ    މާިބަވުތެގ  ުބާނިއުރ  ަމްއސަަލާއ 

  ުބާނިއުރ   ުކެށްއަކަމްށ   ާމއާްދިއްނ  ަވަނ   97  ޤޫާނުނެގ  ަކްސަޓްމްސެގ  8/ 2011  ަނނަްބރ   ާޤޫނުނ  ަމްއސަަލަތަކީކ

  ަތްޙީޤްޤ  ިމ  ، ނަެކަމާށިއުކަރްނޖޭެހ  ތްަޙީޤްޤ  ތްަޙީޤަޤުކްނ  ިޖނީާޢ   ަމްއސަަލ  ެއ  ިހނެދްއަގިއ  ޮކށިްފ   ަޢމެަލްއ  ިމާބަވުތެގ 

  ޮކށަްފިއާވަކްނ   ަތްޙީޤްޤ  ިމޮގަތްށ  ިމަމްއސަަލ  ާވއުިރ،   ަކްސަޓްމްސަކމްަށ  ަފރަާތީކ  ޮއްތ  ިޒްނާމ  ުކުރުމެގ

  ކޮށަްފިއާވ   ޮގުތްނ  ބަަހާނެއްއެގ  ަވިކޮކށުްލުމެގ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒުަފްނ   ޮކށަްފިއަވީނ  ަހަމެއަކިނ   ެއނެގްނެންތަކމާަށިއ، 

  ތްަޙީޤެޤްއޮކްށ ިޖާނީއ ުކެރެވްނާވީނ  މުަތެވްސތުުހ ެއ ޙާލުަތގިައ އެެތެރުކާރ ަތކިެތ ިސއުްރްނ ަތްޙީޤެޤްއަކަމާށިއ،  އާިދީރ

  ާސިބުތުނާވެނަކމާަށިއ،   ުކިރަކްނ  ެއަކްނ  ކިުރަނަމެވްސ  އާިދީރޮގުތްނ  ުތުޙމުަތ  ޖާިނީއ  ަކަމާށިއ،   ހިޯދެގްނ  ަކްނަކްނ

   މާުދ ަކަމާށއި،   ަބޔްާނުކާރ  ިޑކަްލޭރަޝްނަގިއ  ޫދކޮށަްފިއަވީނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ

  ާވިއުރ، ަކަމްށ  ަދްއކިައެގްނ  ިޑުއީޓ  ިއްމޯޕްޓ  ުކެރިވ  ްޕޮރެސްސ  ޮޑިކުއެމްނޓަްތްއ  ދީަނ  ަމުރޙާަލައްށ  ެއްގަޒިމޭނަޝްނ

  ަނިއްސ  ަމެތްއތުުހ  ެއްއވްެސ  އިޮފަސުރްނަންށ  ުއުޅުނ  ަމުރޙާަލަތުކަގިއ   ިމ  ުއޭޅަނަމ  ިލުޔންތެަކްއ  ތާަފުތ  ފަަދ  ަމުތުކާރތުުހ

  ަވިކ  ަކނަޑެއިޅެގްނ   ެއުޅަމީކ   ިފަޔަވުޅ   އިޮފަސަރްށ  ުއުޅުނ   ަމުރޙާަލަގިއ  ޫދުކުރުމެގ  މާުދ   ަދްއަކިއ  ިޑުއީޓ   ަހަމެއަކިނ

  ަޢމެަލްއަކަމާށިއ،   ިހްނގަާފިއާވ  ތާަފުތުކުރމްަށ  ުމަވްއޒުަފްނާނިއ  އެހްެނ  ަވިކުކުރަމާށިއ  ުމަވްއޒެަފްއ

ަވަނ ާމއާްދަގިއވާ ފަަދިއްނ ުފަރަތމަ    16ޤިަޟްއާޔެގ    SC-A/10/2013ިދވިެހާރްއޭޖެގ ުސްޕީރްމ ޯކުޓގެ ަންނަބުރ  

ެހްއެކއް   ެއަކޭށެނ  ުބަރުވްނިބާނވާ  ުބަރެވުވުނ  ޯބަޑށް  ންިނުމަމްށ  ާސިބުތާވަކމްަށ  ެއކްަނ  ެއބަޯޑްށ  ބަަލްނާވީނ  ޯކުޓްނ 

ަވިކުކެރުވުނ   ަވގުުތ އްޮތތޯ ުނަވތަ ޫނނޯްތަކަމާށއި، ެދވަަނ ަކަމަކށް ޯކޓްުނ ބަަލްނާވނީ ވަޒާީފިއްނ  ެއޯބުޑެގ ުކިރމީަތަގިއ ެއ

މާީހ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރުމަގިއ އަެކީށެގްނާވ ސަަބެބއް އްޮތަކަމށް އެ ޯބޑަށް ަޤބުޫލުކެރުވުނ ަޙީޤަޤްތ ެދެނަގުތަމށް ެއޯބޑުން  

ަފިއޭވޯތަކމްަށ ކަނަޑައޅްުއވަާފިއާވ ުއޞުޫލ ިމ ަމްއސަަލައްށ ަތތީުބުޤުކާރިއުރ،  ެއަކީށެގްނާވ ިމްނަވަރށް ތްަޙީޤެޤްއ ޮކްށ

ުހށެަހޅަިފިއާވ ިމ ަމްއސަަލިއަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ާކުރަތެކްއ ޫދުކިރަކަމްށ ކޮށަްފިއާވ ތުުޙަމުތަގިއ ަހަމެއަކނި  

ިއ، ެއާކުރަތއް ޫދުކރަިތްނ ފްެނަނ ުފޭޓެޖއް، ޫދުކިރ  ޅާ ބްިލއްޮފ ޭލޑްިނެއްއަކމާަށަދްއކަާފިއަވީނ ަކްސަޓްމްސައށް ުހަށާނ



 
 

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއަށް 
 VTR/2020/54މައްސަލަ ނަންބަރު:                                 މައްސަލަ   ހުށަހެޅި ޙަސަން  ޢަފީފް   ރައްދުވާގޮތަށް

                                             

 

31 ގެ  19 ޞަފްޙާ      
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 

Phone: 3307701  :ްފޯނ | Fax: 3308774 ފެކްސް:   | Website: www.employmenttribunal.gov.mv    ވެބްސައިޓް:  
 

 

ަތުނަގިއ ުހިރ އެެހްނ މެީހްއ ުނަވަތ ިމަކަމްށ ާބރޭުދ ެއްއެވްސ ެހްއެކްއ ެންތިއުރ ެއކޭަށެނ ެހްއެކްއ ޯބަޑްށ ހުށެަހުޅުނަކން  

ެއްޗއްާރ ޯބްޑިއްނ ެއްއެވްސ  ބެެލޭވެނ ެއްއެވްސ ަހަމެއްއ ެނތަްކަމާށިއ، ެދަވަނ ަކަމކްަށ ރާިޢަޔްތުކާރިއުރ ަކްސަޓްމްސެގ  

ިމްނަވެރްއެގ ަތްޙީޤެޤްއ ކޮށަްފިއުނާވަކަމާށިއ، ަހަމެއަކނި ޮކށަްފއާިވ ަކަމީކ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ެސްކަޝުނން  

މި  ުކިރ ަތްޙީޤަޤަކްށ ރާިޢޔްަތޮކްށ ގެޮތްއ ިންނުމްނަކމާަށިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވކުިކުރަމްށ ޯބުޑްނ ިންނ

ިންނުމްނ ިބާނާވ ސަަބބަުތްއ މިހަާތަނށް ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތަށް ނަުދްއާކޮއްތިއުރ ުހށެަހޅަިފިއިމވާ ަމްއސަަލިއަގިއެވްސ  

ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރތް ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރުމަގިއ ަމއުޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރަކާމިއ ެންތަކން ފަާހަގުކެރޭވަކަމާށިއ، ީވާމ،  

 . ްނ ާޤިއުމޮކށަްފިއުނާވަކަމްށ ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފާރުތްނ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކން ފަާހަގުކެރެވެއެވިއުޖާރީއ ޢަދުުލެވިރަކ

 ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ ހުށެަހިޅ ެހިކްނެގ ެހިކބުަހން ައްނނިަނިވ ަކްނަތއަްތްއ ފަާހަގުކެރެވއެެވ.  .18

(  ބ. ތުޅާދޫ/    ޗާނދަނީގެ)  ރަީޝދު ޙުސައިންޙައްޔާން  ތުގައި  ފަރާތުގެ ހެއްކެއްގެ ގޮ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި .18.1

ނަންބަރު:   ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ލިމިޓެޑުގެ    ؛(A259271)ދިވެހި  ޕޯޓްސް  މޯލްޑިވްސް 

  ޓްރައިބިއުނަލުގައި   ވަޒީފާއާބެހޭ ގައި  2021  ސެޕްޓެންބަރު   21  ން،ޙައިސިއްޔަތު  ކްލިއަރަންސް އޮފިސަރގެ

ޕޯރޓްސް 'ކަނޑާ'ކޮންޓެއިނަރ    އަދާކުރަމުން،ހެކިބަސް    އަޑުއެހުމުގައި  ބޭއްވުނު މޯލްޑިވްސް  އިރުގައި 

ލިމިޓެޑުގެ އޮފިސަރ އަދި ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ހުންނަންޖެހޭކަމަށާއި، ކާއެއްޗެހި ހުރިއްޔާ ޕޯޓްގެ ހެލްތް 

ހުންނާނެކަމަށާއި،   ކޮންޓެއިބޭފުޅަކު  ފުލް  އަންނަނީ  ޓަރމިނަލްއަށް  ކޮންޓެއިނަރ  ހުޅުމާލެ  ނަރކަމަށާއި، 

'ކަނޑާފައި' ޑެލިވަރީ އޯޑަރގައި ހުންނަ މަޢުލޫމާތުތަކާ ދިމާވާނަމަ ޕޯޓްސްގެ ފަރާތުން އެއްވެސް މައްސަލައެއް  

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ނެތްކަމަށް ނިންމާ އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭނީ ކަސްޓަމްސްއިންކަމަށް 

( )ދިވެހި  ގއ. ނިލަންދޫ/    ނޫރާނީގެ)ޔަޒްލާން އަޙްމަދު  ތުގައި  ފަރާތުގެ ހެއްކެއްގެ ގޮ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި .18.2

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑުގެ ކްލިއަރަންސް    ؛(A304090ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

  ވަޒީފާއާބެހޭ   އިގަ  2021  އޮކްޓޫބަރު  06  ން،ޙައިސިއްޔަތު  ޑިޕަރޓްމަންޓްގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތެއްގެ

އަދާކުރަމުން، މުދާތައް ކްލިއަރކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި  ހެކިބަސް    އަޑުއެހުމުގައި  ބޭއްވުނު  ޓްރައިބިއުނަލުގައި

، ކޮންޓެއިނަރ ނަންބަރު ޢަމަލުކުރާ ގޮތަކީ ޑެލިވަރީ އޯޑަރ ލިބުނީމަ ސިސްޓަމުން ދިމާވޭތޯ ބެލުމަށްފަހު



 
 

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއަށް 
 VTR/2020/54މައްސަލަ ނަންބަރު:                                 މައްސަލަ   ހުށަހެޅި ޙަސަން  ޢަފީފް   ރައްދުވާގޮތަށް

                                             

 

31 ގެ  20 ޞަފްޙާ      
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 

Phone: 3307701  :ްފޯނ | Fax: 3308774 ފެކްސް:   | Website: www.employmenttribunal.gov.mv    ވެބްސައިޓް:  
 

 

ތައްޔާރުކުރުންކަމަށާއި،   ފާސް  ގޭޓް  ބަލައި  މުދާތައް  ހުޅުވުމަށްފަހު  ކޮންޓެއިނަރ  ބަލައި،  ދިމާވޭތޯ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މަޢުލޫމާތުތައް ދިމާނުވެ ގޭޓް ފާހެއް ހަދާފައިނުވާނެކަމަށް 

-1-128ޅުމާލެ. ފްލެޓް ނަންބަރު  ހު)  ޙުސައިން ރަޝީދުތުގައި  ފަރާތުގެ ހެއްކެއްގެ ގޮ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި .18.3

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ    ؛(A054954( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  މާލެ/    02

 ބޭއްވުނު   ޓްރައިބިއުނަލުގައި  ވަޒީފާއާބެހޭ  ގައި  2021  ސެޕްޓެންބަރު  21  ން، ޙައިސިއްޔަތު  ސުޕަވައިޒަރގެ

މަސައްކަތްތައް އޮފިސަރުންނާ ޙަވާލުކުރަނީ އަންނަ ތަރުތީބުންކަމަށާއި،   އަދާކުރަމުން،ހެކިބަސް    އަޑުއެހުމުގައި

އެފަދައިންކަމަށް ޙަވާލުކުރެވުނީ  މަސައްކަތް  ޙަސަންއާވެސް  ޢަފީފް  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން    އެގޮތުން 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

  ވަޒީފާއިން   މުވައްޒަފަކު  ކުރިން  ވަކިކުރުމުގެ  ފަރާތް  ޅިހުށަހެ  މައްސަލަ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ .19

ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ    ( substantive fairness) ަމުއޟީޫޢ ޢުަދުލެވިރަކްނ    ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި

 ާޤިއުމޮކށަްފިއޭވޯތ ބާަލިއުރ، 

  ޢަދުލުވެރިކަން   މައުޫޟޢީ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ   ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފުން  ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ.  19.1

(substantive fairness)  ީ؛ޤާއިމުކުރެވިފައިވާކަމުގައި ބެލެވޭނ  

ުމަވއްޒަަފުކ   .1 ެއީއ  ައާސެސްއ  ޚިޔުާރުކާރ  ަވިކުކުރަމށް  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒުަފން  ަފާރުތްނ  ަވޒީފޭާދ 

 ؛ ުހއަްދކުރާފަަދ ޢަދުުލެވިރ ަސަބަބަކްށުވމެުގ ިއުތުރްނަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ  

ުއްނުސރަުތްއ   .2 ެއްނމަެހިއ  ުފރަިހަމުކަރންޖޭެހ  ަދުށން  ައާސެސއެްގ  ޚާިޔުރުކާރ  ެއ 

 އަދި ؛ ުފރަިހަމވަެފިއާވަނަމަކާމިއ

ަފާރުތން   .3 ަވޒީފޭާދ  ަވިކުކުރުމަގިއ  ަވޒާީފިއން  ުމަވްއޒުަފ  ަދުށްނ  ައާސެސްއެގ  ިޚާޔުރުކާރ  ެއ 

 ؛ޮކށަްފިއާވ ަހަމައީކ ެއކަށެީގްނާވ ަހަމައަކްށ ާވަނަމަކްނ ަތޠީްބުޤ



 
 

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއަށް 
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ނަންބަރު   ހައިކޯޓުގެ  އެ  HC-A/134/2011އާއި    HC-A/24/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޯކުޓްނ    ަޤިޟއްޔާއާއި 

 ިންނަމވަާފިއާވ ިމ ާބވުަތެގ އެހްެނ ަމްއސަަލަތުކްނ ެއނގްެނ އްޮނަނަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

ަވިކކޮށަްފިއަވީނ   ަފރްާތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ ަވޒާީފިއްނ ަފާރުތެގ  ަރއުްދިވ ަމްއސަަލ  ަމްއސާަލަގިއ ިމާވ  ުހށެަހޅަިފިއ .19.2

ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ  ޯނޓެިހްއ ިދުނެމްއ ނިެތަކްނ ެއނެގްނ ޮއްނަނަކާމިއ،  

ނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޙާލަތުތަކުގައެވެ.  ވަ  23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  

 އެގޮތުން، އެ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ، 

]ނޯޓީހެއް ދިނުމަކާނުލައި، ަވޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތެއް އޭާނެގ ަވޒީފާއިން ަވކިކުރެޭވނީ، އޭާނެގ މަސައްކަތުެގ އަޚްލާޤު އެކަށީެގްނ  

ަވޒީފާގައި  ،  ނުވުމާއެކު  ަވޒީފާދޭފަރާތަށް އޭނާ  ކުރެޭވނެކަމެއްކަމަށް  ބަލާއިރު،  ހަމަތަކަށް  އެކަށީެގްނާވ  ބެހެއްޓުމަކީ،  އިތުރަށް 

 ނުފެންނަ ޙާލަތުތަކުގައެެވ.[ 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ،  23އަދި ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ 

އަދާކުރާ ފަރާތެއްެގ މަސައްކަތުެގ އަޚްލާޤު އެކަށީެގންުނާވކަމަށް ބެލެޭވީނ ]މި މާއްދާެގ )ހ( ގައި ބުނެފައިާވ ޮގތުެގމަތިން ަވޒީފާ  

 އަންނަިނިވ ޙާލަތުތަކުަގއެެވ. 

ަވޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމުން ަވޒީފާދޭ ފަރާތަށް ނުަވތަ ަވޒީފާ އަދާކުރާ ތަނަށް ގެއްލުންތަކެއް ލިބިދާނެކަމަށް   (1)

 ؛ފެނުން

 ޚިޔާނާތެއް ެވފައިުވން.[   (2)

ކަމާއި، ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެކަމަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  މިފަދައިން  

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް ބެލެވޭނެ ޙާލަތްތައް 23

 SC-A/27/2014، އެ ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ތަފްޞީލުކޮށްދެމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ

މަސްޢޫދު  ލިމިޓެޑް(  )އިސްމާޢީލް  ކޯޕަރޭޝަން  ފައިނޭންސް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ހައުސިންގ  ަޤިޟއްޔާގެ    ވ. 

 ، ވަނަ ނުކުތާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ 33އަދި  32ަޝރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ 
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ަވނަ މާއްދާެގ )ހ( އާއި )ށ( ގައި    23ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫުނެގ  'ނޯޓިސްނުދީ މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާއިން ަވކިކުރެޭވީނ،  

ބުނެފައިާވ ފަދައިން އަދުލުވެރި ސަބަބެއް އޮެވެގންެނެވ. އަދުލުވެރި ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް ބެލެޭވނީ ދެ ހާލަތެއްަގއެެވ.  

 އެއީ: 

(i) .ްފާޅުކަންބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލެއް ކުރުނ 

(ii)  .ްޚިޔާނާތެއް ެވފައިުވނ 

ޢަމަލަކީ   ޣައިރުސުލޫކީ  ދިުނމެއްެނތި    (misconduct)ކޮންމެކޮންމެ  ނޯޓިސް  މުަވއްޒަފަކު  ޢަމަލެއްެގ ސަބަބުން  އެ 

ަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން ހުއްދަކުރާ ކަމަކަށް ނުެވ ހިނގައިދާެނއެެވ.    23ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުން ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާޫނނުެގ  

ން ނޯޓިސް ދިުނމެއްނެތި މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުން ހުއްދަާވީނ ަވނަ މާއްދާެގ ދަށު  23ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުެގ  

ކަމަށް ާވނަމައެެވ. އެ އަމަލީ   (gross misconduct)މުަވއްޒަފުކުރި އަމަލަކީ ފާޅުކަންބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލެއް  

ބޮ ފާޅުކަން  ހުއްދަާވފަދަ  ަވކިކުރުން  ަވޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ދިުނމެއްނެތި  އަލަމެއްކަމަށް ނޯޓިސް  ޣައިރުސުލޫކީ  ޑު 

ބެލެޭވީނ، މުަވއްޒަފުކުރި އަމަލަކީ ދެ ފަރާތުެގ ދެމެދުގައި އޮްނނަްނޖެހޭ ަވޒީފާެގ ގުޅުން އެއްކޮށް ކެނޑޭ މިންަވރުެގ  

ފަރާތުެގ ދެމެދުަގއިާވ ަވޒީފާެގ 1ސީރިއަސް އަމަލެއް ކަމަށް ާވނަމައެެވ. މުވައްޒަފުެގ ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލަކީ ) ( ދެ 

( އެ ކަމަކީ ަވޒީފާދޭ ފަރާތާއި މުަވއްޒަފާއި 2ބަސްވުމުެގ ޖައުހަރީ ޝަރުތަކާ ޚިލާފުކަމެއް ކަމަށް ާވަނމަ، ުނަވތަ )އެއް 

ދެމެދުަގއި އޮްނނަ ަވޒީފާެގ ުގޅުމުަގއި ހިމެނޭ އޮްނމެ މައިަގނޑު ސިފަކަމަށްާވ ދެ ފަރާތުެގ ދެމެދުަގއި އޮންަނންޖެހޭ  

( އެ ކަމަކީ އެ މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާދޭ ފަރާތަށް  3ލޭފަދަ ކަމެއްކަމަށް ާވނަމަ، ނުަވތަ )އިތުބާރު އަދި އަމާނާތްތެރިކަން ގެއް

އަދާކުރަންޖެހޭ ަވޒީފާެގ އިލްތިޒާމުތަކާ އަސާސީޮގތުން ުނަވތަ ސީދާޮގތެއްގައި ޚިލާފު ކަމެއް ކަމަށް ާވަނމަ، އެ ޢަމަލަކީ 

 'ޅުކަްނބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ ޢަމަލެއް ކަމަށް ބެލެވިދާނެއެެވ.ނޯޓިސް ދިުނމެއްެނތި ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުމަށް ހުއްދަވެދާނޭ ފާ

 ިމ ޢާިބާރުތްނެނެވ.       

'ަވޒާީފިއން    ( 2020ެފުބުރަވީރ    10)   MCS/2020/03(2)މްޯލިޑްވްސ ަކްސަޓްމސް ަސރިވްސެގ ަންނަބރު     .19.3

އިަދ ަކްސަޓްމްސ ުމަވްއޒުަފްނެގ ަގާވއުިދެގ    މާއާްދ  ވަަނ  13  ާޤޫނުނެގ  ަގިއ، ަކްސޓްަމްސެގަވިކުކެރްއިވ ިޗޓް'  

ޚިލުާފވަެފިއާވީތ ކްޮނަޑްކާޓއި  އްޮފ  ޯކޑް  ެއިތްކްސާއއި  އޮފް    ަސރިވްސެގ  ަކްސަޓމްްސ  މްޯލިޑްވްސ  ، ޯކްޑ 

  ިހުއަމްނ  ަވިކކުުރަމްށ،   ަވޒާީފިއްނޢަފްީފ ަޙަސްނ   ަދުށްނ   ެގ (  ށ )   ާމއާްދެގ  ަވަނ 124  ަގާވއުިދެގ  ުމަވްއޒުަފްނެގ



 
 

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއަށް 
 VTR/2020/54މައްސަލަ ނަންބަރު:                                 މައްސަލަ   ހުށަހެޅި ޙަސަން  ޢަފީފް   ރައްދުވާގޮތަށް
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 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 

Phone: 3307701  :ްފޯނ | Fax: 3308774 ފެކްސް:   | Website: www.employmenttribunal.gov.mv    ވެބްސައިޓް:  
 

 

ަގިއ މްޯލިޑްވްސ   2020ެފުބުރަވީރ  10ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރްތ  ެގ ލާަފެގ ަމިތްނ، ޯބުޑ ެމޭންޖަމްންޓ ިރޯސްސ

 މްަށ ބާަޔްނކޮށަްފިއާވިއުރ، ަކްސަޓްމްސ ަސރިވްސެގ ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއާވަކ

ޮގެތއް ިންނމްަނ ޖޭެހނީ ަހަމެއަކިނ    ަވޒާީފާއބޭެހ ްޓަރިއިބުއނުަލން ވަޒާީފިއްނ ަވިކކްޮށެގން ުހށެަހޅޭ ަމްއސަަލެއްއަގިއ .19.4

ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކިރަކން ައްނގާ ިލުޔުމަގިއ / ިޗުޓަގއި ބާަޔްނކޮށަްފިއާވ ަސަބބަުތކްަށ ރާިޢޔްަތކޮށަްކަމްށ ިދވިެހާރްއޭޖެގ  

ހުށަހެޅި  މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ  ،  ަޤިޟްއާޔިއްނ ަކނޑަައޅަާފިއާވީތ  HC-A/280/2012ަހިއޯކުޓެގ ަންނަބުރ  

ބެލުމަށް ޤާއިމުވެފައިވޭތޯ  ޢަދުލުވެރިކަން  މައުޫޟޢީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ    ،ފަރާތް 

ަންނަބރު   ަސރިވްސެގ  ަކްސަޓްމްސ  'ަވޒާީފިއން    ( 2020ެފުބުރަވީރ    10)   MCS/2020/03(2)މްޯލިޑްވްސ 

އް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބުނާފަދައިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަަގިއ ަވިކުކެރްއިވ ިޗްޓ' 

 ފަރާތް ކޮށްފައިވޭތޯ ބަލަންޖެހޭކަމަށް ދެކެމެވެ. 

ާޤޫނުނގެ   .19.5 ަވޒީފާދޭ    23ަވޒާީފާއބޭެހ  ާބުރަތެކއް  އްިޚިތާޔރީ  ަވިކުކުރަމށް  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ  ާމއާްދައީކ،  ަވނަ 

 ާމއާްދެގ ަދުށން ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރުމަގިއ ަކްނަކްނ ބަަލްނޖޭެހ  ަފާރަތަކްށ ލިބޭިދ ާމއާްދައަކްށުވމްުނ ެއ

ވަަނ ާމއާްދެގ ަދށުން    23ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤނުޫނެގ  ،  ިމްނަވަރްށ ބަަލިއ، ިފަޔަވޅު ައޅްަނޖޭެހެނ ަކުމަގިއ ެދެކެމެވ. އެެހީނ

ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކްށެގްނ ުހށެަހޭޅ ަމްއސަަލަތުކަގިއ، ވަޒާީފިއްނ ަވިކުކިރ ަމުރޙާަލަގިއ ަޢމުަލުކިރ ޮގްތ ެއީއ  

 ެރްއަކަމްށ ާވްނޖެެހެއެވ. ުޞުމ ުއްންއަވަޒްނުކަރްނޖޭެހ މިުހ

ާޤޫނުނެގ   .19.6 ާމއާްދ  23ަވޒާީފާއބޭެހ  ަޝުރެތއް  ަވަނ  ެދ  ަވިކުކެރވީޭނ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ  ަދށްުނ،  ެގ 

ުފރަިހަމެވެގްނަކާމިއ، ެއީއ ެއ ުމަވްއޒެަފްއެގ ަމަސްއަކުތެގ ައޚާުލުޤ ެއަކީށެގްނ ުނުވާމިއެއުކ ެއ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފަގިއ  

ެއ ބެެހއުްޓަމީކ،  ބާަލިއުރިއުތަރށް  ަހަމަތކަށް  ނެުފުނުމްނަކން    ުކރޭެވެނަކެމްއަކަމްށ  ، ަކީށގްެނާވ  ަފާރތްަށ  ަވޒީފާދޭ 

ެއނޭގަކާމިއ، ެއޮގުތްނ ުމަވްއޒަފްެއެގ ަމަސްއަކުތެގ ައޚާްލުޤ ެއަކީށެގްނުނާވަކަމްށ ބެެލޭވީނ ެއ މަުވްއޒެަފްއ ިއުތަރްށ  

ެފުނުމ ިލބިދެާނަކަމްށ  ަވޒާީފ އާަދކާުރ ަތންަށ ެގއުްލްނަތެކއް  ުނަވތަ  ަފާރަތށް  ްނ  ަވޒާީފަގިއ ބެެހްއުޓުމްނ ަވޒީފާދޭ 

 ެވެއެވ.  ބުެލުމން ެއނެގްނ ޮއުނަވަތ ިޚާޔނެާތްއވަެފިއުވުމްނަކން ިމ ާމއާްދެގ )ށ( ައްށ 



 
 

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއަށް 
 VTR/2020/54މައްސަލަ ނަންބަރު:                                 މައްސަލަ   ހުށަހެޅި ޙަސަން  ޢަފީފް   ރައްދުވާގޮތަށް
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  ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޔާނުގައި،   2021  ޖަނަވަރީ  03ހެޅި ފަރާތުން  މައްސަލަ ހުށަ .19.7

  ަތްޙީޤުޤ  ިމ  ، ުކަރްނޖޭެހނަެކަމާށިއ  ތްަޙީޤުޤ  ތްަޙީޤަޤުކްނ  ީއ ިޖާނަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރާތމެދު ކެުރވަިފިއާވ ތުުހަމތަުތްއ  

  ޮކށަްފިއާވަކްނ  ަތޙީްޤުޤ  ިމޮގަތްށ  ަމްއސަަލ  ިމ  ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރްތަކަމާށިއ،   ަފާރަތީކ  ޮއްތ  ިޒްނާމ  ުކުރުމެގ

  ކޮށަްފިއާވ  ޮގުތްނ  ބަަހާނެއްއެގ  ަވިކޮކށުްލުމެގ  ވަޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒުަފްނ   ޮކށަްފިއަވީނ  ިނަހަމެއަކ   ެއނެގްނ ެނތަްކަމާށިއ، 

  ތްަޙީޤެޤްއޮކްށ   ިޖާނީއ  ުކެރެވްނާވީނ  ަމުތެވްސތުުހ  ެއ  ޙަާލުތަގިއ   ެއެތެރުކާރ   ަތކިެތ   ިސއުްރްނ  ަތްޙީޤެޤްއަކަމާށއި،   އާިދީރ

 ަފާރުތން ބާަޔްނޮކށްފިައާވ ުނުކާތއްަށ ަނަޒުރުކާރިއުރ، ަކމްަށ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ    ހިޯދެގްނ  ަކްނަކްނ

ފިޔަވަޅެއް   އިދާރީ  މައްޗަށް  މީހެއްގެ  މިންގަނޑާއި،  އޮންނަ  ސާބިތުކުރުމަށް  ަޝރީޢަތަށް  މައްސަލަތައް  ޖިނާއީ 

އެޅުމަށްޓަކައި ކަމެއް ސާބިތުވީކަމަށް ކަނޑައަޅާ މިންގަނޑުގައި ތަފާތެއްވާކަމާއި، ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން  

އް ސާބިތުވިކަމަށް ބަލާ މިންގަނޑަކީ އެކަށީގެންވާ ަޝއްކެއް ނެތުން އްދުގެ މައްސަލަތައް ފިޔަވާ ަޝރީޢަތަށް ކުށެޙަ

(Beyond reasonable Doubt)    ްކަމަށްވާއިރު، މަދަނީ އަދި އިދާރީ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމުގައި ކަމެއް ސާބިތުވާކަމަށ

ނިންމަނީ ހުށަހެޅިފައިވާ ހެކިތަކާއި ަޤރީނާތަށް ވަޒަންކޮށް ބަލާއިރު، ބޮޑަށް ބުރަވެވޭގޮތެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެން 

(Balance of Probabilities)  ާޖިނ މީހަކު  އެނގޭކަމާއި،  އޭނާ    ކުށެއް  އީކަން  ތުހުމަތުގައި  ކުރިކަމުގެ 

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ ޙާލަތުގައި އޭނާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ކަމެއްގެ މައްޗަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން  

މިންގަނޑުންކަމަ އޮންނަ  ސާބިތުވާން  އެކަން  އެޅުމަށްޓަކައި  ފިޔަވަޅެއް  އިދާރީ  އަދި  މަދަނީ  ށް ބަލަންޖެހޭނީ 

 ންނާތީ،ގަިޟއްޔާގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަން އެނގެން އޮ  HC-A/26/2010ޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  ދިވެހިރާއް

 އީ ޖިނާ  މައްޗަށް  އެމީހެއްގެ  ވަކިކުރާއިރުވެސް  ވަޒީފާއިން  މީހަކު  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ  23  ާޤނޫނުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ

  ނުޖެހޭކަމަށް  ބަލަން  ނޫންތޯ  ނުވަތަ  ސާބިތުވެފައިވޭތޯ  ކުށެއް  މިންގަނޑަށް  އޮންނަ  ސާބިތުވުން  ކުށެއް  މައްސަލަތަކުގައި

 ބުރަވެވެއެވެ. 

 R-25749/2019 00MPއަދި    R-25372/2019 00MP  މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ ނަންބަރު  .19.8

ިޝްޕަމްންޓަގިއ  ިޑކަްލޭރަޝްނ  ުގްޑްސ ަފާރތުން  ެގ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ޫދުކުރމްަށ  ެޗްކޮކްށ  މާުދަތއް  ިހެމޭނ 
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ުހީރ އެ   ޮކނެްޓިއނުަރަތުކަގިއ  އެ  ެޗްކުކިރިއުރ،  ުހުޅަވިއގްެނ  ޮކްނެޓިއަނރަުތްއ  ުހިރ  މުދަާތްއ  ެއ  ެއަސިއްނުވުމްނ، 

އަދި    ”Glass“އިާއ    ”Hardwood sawn timber“ިޑކެްލޭރަޝްނަތުކްނ ަކްސަޓްމސަްއްށ ިޑކެްލައރޮކށަްފިއާވ  

“Plywood”    ަކްސަޓްމްސައްށ ިޑކަްލޭރަޝްނަތކްުނ  ެއ  ޫދކޮށަްފިއަވީނ  ަފާރުތްނ  ުހށެަހިޅ  ަމއްސަަލ  ަކަމާށިއ، 

ަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ ަތްޙީޤަޤްށ ދަީފިއވާ    2019ެސޕެްޓނަްބުރ    23ިޑކެްލައރޮކށަްފިއާވ މާުދަތްއަކމްަށ  

)ޭދްއ( ިޝްޕަމްންޓަގއި    2ެގ ެތެރިއން  ިޑކަްލޭރަޝްނ  ުގޑްްސްސެވަބޔްާނުކެރުވުނ  ަބާޔުނަގއި ފަާހަގޮކށަްފިއީވަނަމެވްސ، ިއ

)ދްޭއ( ޮކްނެޓއަިނުރ ުހުޅަވިއެގްނ ޗްެކޮކށަްފިއުނާވަކަމާށއި، ެމްޓޮރކްްސ / ޢީަލ ައްސބްާހ   2ިހެމޭނ މާުދަތްއ ެޗްކޮކްށ 

ުނަވަތ އަެފރުާތެގ ާހިޒުރަގިއ ެޗްކުކިރ  ޮކނެްޓިއަނެރްއ ކިްލައރުކރި ަހނާދެންއ    ”Glass“ިނާޒުރެގ ަނުމަގިއ ުހިރ  

  2019ޮނެވްނަބުރ    06)ތެިންއ( ިޝްމަޕްންޓ ކިްލައރުކިރ ަފާރްތަކުމަގިއާވ ޫމާސ ޙީަލްމ    3ަހނާދެންއ ެންތަކަމްށ ެއ  

 ުބނަެފިއާވިއުރ،  ަގިއ ަތްޙީޤަޤށް ދަީފިއާވ ަބޔުާނަގިއ  

ވަނަ މާއްދާއާއި، ކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދުގެ    13ހުށަހެޅި ފަރާތް ކަސްޓަމްސްގެ ާޤނޫނުގެ  މައްސަލަ   .19.9

ގުޅިގެން   މައްސަލައާ  ތުހުމަތުކުރެވޭ  ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް  ކޮންޑަކްޓާ  އޮފް  ކޯޑް  އަދި  އެތިކްސް  އޮފް    12ކޯޑް 

ތައްޔާރުގައި    2019ޑިސެންބަރު   ފަރާތުން  ރައްދުވި  ރިޕޯޓް" ކޮށްފައިވާ  މައްސަލަ  ގައި    "ތަޙްީޤްޤ 

ގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން،    2މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެނެކްސް  ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން،  

ސްރީލަންކާ މަގުން ރާއްޖެ ގެނެސްފައިވާ މުދަލާ ގުޅިގެން ސްރީލަންކާ ކަސްޓަމްސް އިން ތަޙްީޤަޤށް ޙިއްސާކޮށްފައިވާ  

0111400AQZ    ުވޭބިލްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮންޓެއިނަރ ނަންބަރ(APHU6751833)    / ްއާއި، މެޓްރޮކްސ

ނަންބަރު   ފަރާތުން  ނިޒާރުގެ  އަސްބާހް  ކަސްޓަމްސްއަށް    R-25372/2019ޢަލީ  ޑިކްލަރޭަޝންއާއެކު  ގުޑްސް 

ނަންބަރު   ކޮ  AGL-SINMLE-05047ހުށަހަޅާފައިވާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ނަންބަރު  ބީ.އެލްގައި  ންޓެއިނަރު 

(APHU6751833)    ިގޮތުގައ ތަފްސީލުގެ   ”used cars and auto parts“ދިމާވާތީއާއި، 

ނަންބަރުތަކެއް   ޗެސިސް  ބީ.އެލްގައި  ޙިއްސާކޮށްފައިވާ  ކަސްޓަމްސްއިން  ސްރީލަންކާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، 

ނަންބަރުކަން   ޗެސިސް  ކާރުތަކެއްގެ  ނަންބަރަކުތަކަކީ  ޗެސިސް  އެ  ބެލުމުން  ބެލި  އިތުރަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ 

މު ޑިކްލެރޭަޝންގައި  އިސްވެދެންނެވި  ކަމަށް    ”Hardwood sawn timber“ދަލަކީ  އެނގިފައިވާކަމާއި، 
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އެ   ދޫކޮށްފައިވަނީ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދަށުން  ޑިކްލެރޭަޝންގެ  އެ  ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، 

 ޑިކްލެރޭަޝންގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުދާ ނޫންކަން އެނގެން އޮންނާތީއާއި، 

އެނެކްސް   .19.10 ފަރާތުން  ރައްދުވި  ހު  3މައްސަލަ  ގޮތުގައި  ލިޔެކިޔުންތަކުން،  ގެ  ފޯވަރޑިންގ  ށަހަޅާފައިވާ  އޭިޝއާ 

ފަރާތުން ލިމިޓެޑުގެ  ޙިއްސާކޮށްފައިވާ    ޕްރައިވެޓް  ނަންބަރު    AFL-DXB/MLE/30ތަޙްީޤަޤށް  އަދި 

MLIEAMLE024838    ިނަންބަރު  ބީއެލްގައ ކޮންޓެއިނަރ  އާއި،   )TTNU1514614(ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ނިޒާރުގެ އަސްބާހް  ޢަލީ   / ނަންބަރު  މެޓްރޮކްސް  ފަރާތުން   R-25376/2019    ުޑިކްލަރޭަޝންއާއެކ ގުޑްސް 

ބީ.އެލްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮންޓެއިނަރު ނަންބަރު    AFL/SHI/ML/30ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ނަންބަރު  

(TTNU1514614)    ިގޮތުގައ ތަފްސީލުގެ   spare parts, car tools “used carsދިމާވާތީއާއި، 

equipment, household items and perfumes”   ިއިސްވެދެންނެވ ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، 

މުދަލަކީ   މައްސަލަ    ”Glass“ޑިކްލެރޭަޝންގައި  ދަށުން  ޑިކްލެރޭަޝންގެ  އެ  ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،  ކަމަށް 

 ނޫންކަން އެނގެން އޮންނާތީއާއި،ހުށަހެޅި ފަރާތުން ދޫކޮށްފައިވަނީ އެ ޑިކްލެރޭަޝންގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުދާ 

އެނެކްސް   .19.11 ފަރާތުން  ރައްދުވި  ފޯވަރޑިންގ    4މައްސަލަ  އޭިޝއާ  ލިޔެކިޔުންތަކުން،  ހުށަހަޅާފައިވާ  ގޮތުގައި  ގެ 

 0DF3NS1PLއަދި ނަންބަރު    AGL-OSA-05070ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން ތަޙްީޤަޤށް ޙިއްސާކޮށްފައިވާ  

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަންބަރު    ބީއެލްގައި  އަސްބާހް   GBU5291774(T(ކޮންޓެއިނަރ  ޢަލީ   / މެޓްރޮކްސް  އާއި، 

ނަންބަރު   ފަރާތުން  ހުށަހަޅާފައިވާ    R-27549/2019ނިޒާރުގެ  ކަސްޓަމްސްއަށް  ޑިކްލަރޭަޝންއާއެކު  ގުޑްސް 

ނަންބަރު    QIN-QLA-10405ނަންބަރު   ކޮންޓެއިނަރު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  (TGBU5291774) ބީ.އެލްގައި 

އެ ކުންފުނިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،    ”used cars and auto parts“ވާތީއާއި، ތަފްސީލުގެ ގޮތުގައި  ދިމާ

ޗެސިސް  ޙި އެ  ބެލުމުން  ބެލި  އިތުރަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ  ނަންބަރުތަކެއް  ޗެސިސް  ބީ.އެލްގައި  އްސާކޮށްފައިވާ 

އިވާކަމާއި، އިސްވެދެންނެވި ޑިކްލެރޭަޝންގައި މުދަލަކީ  ނަންބަރަކުތަކަކީ ކާރުތަކެއްގެ ޗެސިސް ނަންބަރުކަން އެނގިފަ



 
 

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއަށް 
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“Plywood”   ްފަރާތުނ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދަށުން  ޑިކްލެރޭަޝންގެ  އެ  ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،  ކަމަށް 

 ، ދޫކޮށްފައިވަނީ އެ ޑިކްލެރޭަޝންގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުދާ ނޫންކަން އެނގެން އޮންނާތީ

ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، .19.12 ކަންތައްތަކަށް  އެންމެހާ  ަންނަބރު    އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ޯކުޓެގ  ުސްޕީރްމ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ 

2019/SC-A/22   ަޤިޟްއާޔގިައ ުމަވްއޒަަފުކ އާަދުކާރ ަތުނން ުކާރ ަމަސްއަކުތެގ ާބވާަތިއ، އުެމަވްއޒުަފެގ ަމާޤާމިއ

ިކަބިއަގިއ   ުމަވްއޒުަފެގ  އިަދ  ަޣިއުރ ސޫުލކީ  ަމސްޢިޫލްއަޔާތިއ  ުގޅެިގްނ  ޒްިނާމާއ  ައާމާންތެތިރަކުމެގ  ުހްނަންނޖޭެހ 

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމް    ަޢމުަލެގ ީސިރައްސަކްނ ތާަފުތވެެގނިްދުޔަމީކ ެއަކީށެގްނވާ ަކެމއަްކަމްށ ަކނަޑައުޅްއވަާފިއާވިއުރ، 

 R-25749/2019އަދި    R-25376/2019 00MP ،R-25372/2019 00MPސަރވިސްގެ ނަންބަރު  

00MP  ިޑކަްލޭރަޝްނ ޯފްމެގ ަދުށްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ޫދޮކށަްފިއާވ މާުދ ބަަލިއ ޗްެކޮކށަްފިއުނާވަކާމިއ،   ުގްޑްސ  

ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރްތ އާަދުކަރްނޖޭެހ  ަވނަ ާމއާްދަގިއ ަބޔްާނޮކށަްފިއާވ    13ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަކްސަޓްމްސެގ ާޤޫނުނެގ  

  ުގްޑްސ ިއްސެވަބާޔްނުކެރުވުނ  މުާލވަެފިއާވަކާމިއ،  ުހިއ  އަެފާރުތްނ   ަމްސއިޫލްއަޔުތަތާކިއ ވިާޖުބަތްއ އާަދުކުރުމަގިއަވޒާީފެގ  

ޯފްމ އެެހ  ަތުކެގިޑކަްލޭރަޝްނ  ޫންނ  މާުދ  ިޑކެްލައރޮކށަްފިއވާ  މުދަާތެކްއަދށްުނ  ަފާރތް    ްނ  ުހށެަހިޅ  ަމއްސަަލ 

  ވަެފިއާވަކަމްށޚިލުާފ  ާއެއތްިކްސ  އްޮފ ކްޯޑ  ޮކްނޑްަކާޓިއ،   އްޮފ  ޯކްޑ  ެގުމަވްއޒުަފްނ  ަކްސަޓްމްސެގޫދޮކށަްފިއާވަކްނ  

  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ  23  ާޤނޫނުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ލަތުގައިޙާމިެއނެގްނ ޮއްނނީާތ،  ުހށެަހޅަިފިއާވ ިލެޔިކުޔނަްތުކްނ  

  ހަމައަކީ  ތަޠުބީޤުކުރި  ފަރާތުން   ވަޒީފާދޭ  ވާޞިލުވުމަށް  ނިންމުމަށް  އެ  ވަކިކުރުމުގައި،  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު

  ވަޒީފާއިން   ޙަސަންޢަފީފް    ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެނގެން އޮންނާތީ،  ކަންކަމުން  ހުށަހެޅިފައިވާ  ހަމައެއްކަމަށް  އެކަށީގެންވާ

ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތން    ( substantive fairness) ދުުލެވިރަކްނ  ަޢޟީޫޢ  ަމުއ  ފުރިހަމަވާންޖެހޭ   ވަކިކުރުމުގައި

 ެވެއެވ. ިއުމޮކށަްފިއާވަކަމްށ ުބަރެވާޤ

ޢަދުލުވެރިކަން  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ .20 އިޖުރާއީ   (procedural fairness)  ވަކިކުރުމުގައި 

 ާޤއިމުކުރެވިފައިވޭތޯ ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 
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ޢަދުލުވެރިކަން  މުވައްޒަފަ  ނެތި  ދިނުމެއް  ނޯޓިސް .20.1 އިޖުރާއީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ކު 

ާޤއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް، ޢާއްމު ޙާލަތުތަކުގައި ކަނޑައެޅޭނީ، ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އެންމެ ކުޑަމިނުން އަންނަނިވި 

ަޤިޟއްޔާއިން    HC-A/208/2010ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައި ވާނަމަކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  

 . އެނގެން އޮވެއެވެ

 ހުރިހާ  ދެވެންހުރި  އެއިރަކު  މަޢުލޫމާތު،   ކަމަކާބެހޭ  ތުހުމަތުކުރެވޭ  މައްޗަށް  މުވައްޒަފުގެ .1

 ؛ދިނުމަށްފަހު ފަރާތުން ދޭ ވަޒީފާ މުވައްޒަފަކަށް އެ ތަފުޞީލަކާއެކު،

އެފަދަ ދިނުމަށްފަ  މުވައްޒަފަށް  އެ  ފުރުަޞތު  ޖަވާބުދާރީވުމުގެ  ތުހުމަތަކާމެދު  އެ .2 އަދި  ހު 

އެ  އެދިއްޖެނަމަ  ހޯދުމަށް  އެހީތެރިކަން  މީހެއްގެ  ކަނޑައަޅާ  މުވައްޒަފަކު  އެ  ފުރުަޞތެއްގައި 

 ؛ފުރުަޞތު ދިނުމަށްފަހު

 ؛ތަޙްީޤުޤކުރުމަށްފަހު އިދާރީގޮތުން މައްސަލަ އެ .3

ކަމަށް، ފުރިހަމަވާ  ަޝރުޠު  ދެ  ހޭފުރިހަމަވާންޖެ   ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ   23  ާޤނޫނުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ .4

މުވައްޒަފަކު  އެ  ނިންމައިފިނަމަ،  ވަކިކުރަން  މުވައްޒަފަކު  އެ  ފެނި،  ތަޙްީޤަޤކަށް  ކުރެވޭ  އެ 

 . ވަކިކުރި ސަބަބުތަކާއެކު އެ މުވައްޒަފަކަށް އަންގާފައިވުން، ވަކިކޮށްފައިވާކަން

އިޖުރާއަތުތައް އަދި   އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ  ހާލަތުގައި،  ވަކިކުރެވޭ  ވަޒީފާއިން  ދިނުމަކާނުލައި  ނޯޓިހެއް 

ގާއިމުކުރެވިފައިނުވާކަމަށް    (procedural fairness)ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާނަމަ އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން  

ކުރުން   ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ހާލަތެއްގައި  އެފަދަ  ޑިސްމިސަލް  ބެލެވޭނެކަމާއި   unfair)އަންފެއަރ 

dismissal)    ްކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަނ ހައިކޯޓުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ބެލެވޭނެކަމަށް  ގޮތުގައި  އެއްގެ 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ދުލުވެރިކަން ާޤއިމްކޮށްފައިވޭތޯ ވަޒަންކުރުމަށް  ޢަ ހުށަހެޅިފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާއީ  މައްސަލަ   .20.2

  ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރުތގެ ަމްއަޗށް ތުުހަމުތުކެރވުުނ ަކްނަކާމމި މައްސަލައިގެ ވާިޤޢާތަކަށް ނަޒަރުކުރާއިރު،  
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  ަގިއ   2019ސްެޕެޓނަްބުރ    23އާިދީރ ތުަޙީޤެޤްއ ިހންގަާފިއާވަކާމިއ، ަމްއސަަލ ުހށަހިެޅ ަފާރތް  ުގިޅެގްނ  

ުފުރަޞުތ ަޖާވބާުދީރުވުމެގ  ހުޯދަމށް    ަބާޔެނއީްދ،  އީެހެތިރަކން  ަވކެީލްއގެ  ޤޫާނީނ  ދަީފިއާވަކާމިއ، 

ެއ  ުފުރަޞތުދަީފިއާވަކާމިއ،  ަވކެީލްއެގ  ަމުރޙާަލ  ާޤޫނީނ  ަތުޙޤުީޤ  ދަީފިއަވީނ  ުފުރަޞތު  ހުޯދމްަށ  ީހެތިރކްަނ 

ަގިއ    2019ެސްޕޓްެނަބުރ    23ިއީވަނަމެވްސ،  ިނުމަމށްފުަހަކަމްށ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަޝުކާވ ުހށަަހޅަާފ

ަވކެީލްއގެ   ދަީފިއާވިއުރ  ބާަޔެންއ  ަފާރުތން  ުހށެަހޅި  އީެހެތިރަކްނ  ަމްއސަަލ  ަފާރެތްއގެ  އެެހްނެވްސ  ުނަވތަ 

  ވަޒީފާއިން   ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ   ހުޯދަމްށ ަމްއސަަލ ހުށެަހޅި ަފާރތްުނ އެދަިފިއާވަކން ެއނެގން ނެތީަތާއިއ، 

އޮންނާތީ، ން އެނގެން  ޔާންކޮށްފައިވާކަބަ  ސަބަބު  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  އެ  ލިޔުމުގައި  ރިކަމުގެވަކިކު

ދުލުވެރިކަން  ޢަވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އިޖުރާއީ    ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ

(procedural fairness)  .ެާޤއިމުކޮށްފައިވާކަމުގައި ބުރަވެވެއެވ 

މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލައި އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ނުކުތާތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، މައްސަލަ    މި .21

ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް  

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް  ރާތުން އެދިފައިވާފަދަ އަމުރެއް މި މައްސަލަ ރައްދުވި  ބުރަވެވޭތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަ

 މައްޗަށް ކުރާނެ ހަމައެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމަން ފެނެއެވެ.  ސަރވިސްގެ

 

 ނިންމުން: އްސަލައިގެ މަ

މައްސަލައިގެ    ،ތަކަށާއިކިޔުންފައިވާ ލިޔެޅިފަރާތުން ހުށަހެ  ވިމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުންނާއި މައްސަލަ ރައްދު   ދެންފަހެ، 

ޢަފީފް ޙަސަން،    ، މައްސަލަ ހުށަހެޅިރިޢާޔަތްކޮށް ބެލިއިރު  އި ހެކިންގެ ހެކިބަހަށްވާހަކަތަކަށާ  ދެއްކިދެފަރާތުން  މަޖިލީހުގައި  

އެނގިފައިނުވާ    ދަނިކޮށް،ރަމުންވަޒީފާ އަދާކު   އިން ފެށިގެން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގައި  2004ޖުލައި    21

ތު ވަކިގޮތަކަށް   ޙުކަމެއް  ގުޅިގެން  އެކަމާ  ނިންމުމަށްފަހު  މަރުޙަލާ  ތަޙްީޤުޤ  ނުދީ،  ފުރުަޞތު  ވަކީލެއްގެ  މަތުކޮށް، 

ދިނުމެއް  ކަނޑައެޅުމަށްފަހު ނަމެއްގައި ާޤނޫނީ ވަކީލުގެ ފުރުަޞތު ދީ، އެ ފުރުަޞތުގައި އުފެއްދި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު  



 
 

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއަށް 
 VTR/2020/54މައްސަލަ ނަންބަރު:                                 މައްސަލަ   ހުށަހެޅި ޙަސަން  ޢަފީފް   ރައްދުވާގޮތަށް

                                             

 

31 ގެ  30 ޞަފްޙާ      
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 

Phone: 3307701  :ްފޯނ | Fax: 3308774 ފެކްސް:   | Website: www.employmenttribunal.gov.mv    ވެބްސައިޓް:  
 

 

ވަނަ މާއްދާއާއި، ކަސްޓަމްސް މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދުގެ ކޯޑް އޮފް އެތިކްސް އަދި   13ނެތި، ކަސްޓަމްސްގެ ާޤނޫނުގެ  

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ    124ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓްއާ ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް ބުނެ ކަސްޓަމްސް މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދުގެ  

ގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ، ޢަފީފް ޙަސަން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ    2020ފެބުރުވަރީ    10  ،ދަށުން

ވަކިވެފައިވާ   ވަޒީފާއިން  ޙަސަންއަކީ  ޢަފީފް  އިޢާދަކޮށްދިނުމަށާއި،  އަނބުރާ  ވަޒީފާ  ކަނޑައަޅައި  ޚިލާފަށްކަމަށް  ާޤނޫނާ 

ދުވަ  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ނުބެލުމަށާއި،  މުސާރައާއި  ފަރާތެއްކަމުގައި  ލިބެންޖެހޭ  ހަމައަށް  ދިނުމާ  ވަޒީފާ  ފެށިގެން  ހުން 

ޙަސަން   ޢަފީފް  ގޮތުގައި  ބަދަލުގެ  ގެއްލުމުގެ  ލިބުނު  ސަބަބުން  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  ލިބިދިނުމަށާއި،  ޢިނާޔަތްތައް 

ފެށިގެން މައްސަލަ ނިންމާ ދުވަހާ ހަމައަށް އެފަރާތް އަދާކު ވަކިކުރި ދުވަހުން  މަާޤމުގެ މުސާރަ  ވަޒީފާއިން  ރަމުންދިޔަ 

 ގައި، އިހުށަހެޅި މި މައްސަލަ   ރައްދުވާގޮތަށްއެދި ދިވެހި ދައުލަތް )މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް( އަށް  ނަގައިދިނުމަށް  

ސަރިވްސެގ ަކްސަޓްމްސ  ަންނަބުރ    R-25376/2019 00MPަންނަބުރ    މްޯލިޑްވްސ                 ިޑކެްލޭރަޝްނާއިއ 

R-25372/2019 00MP  ިޑކެްލޭރަޝްނ އިަދ ަންނަބުރ  R-25749/2019 00MP    ިޑކަްލޭރަޝްނަތުކަގިއާވ  ުގްޑްސ  

  ާޤޫނނު ޢަފީފް ޙަސަން  އި،  ަކާމ  މާުދަތެކްއ   އެެހްނ  ޫންނ   މާުދ   ކޮށަްފިއާވ  ިޑކެްލައރ   ޫދޮކށަްފިއަވީނޢަފީފް ޙަސަން    މާުދ

 R-35/2012  :ަންނަބުރ  ަގާވއުިދ  ާމއާްދާއިއ،   ަވަނ  13  ެގ(  ާޤޫނުނ  ަކްސަޓްމްސެގ  ިދވިެހާރްއޖެޭގ)   8/ 11:  ަންނަބުރ

  ަވަނ   12  އިަދ  4  ާއިއ  3  ެގ(  ހ )   ާމއާްދެގ  ަވަނ  10  ެގ(  ަގާވއުިދ  ުމަވްއޒުަފްނެގ  ަސރިވްސެގ  ަކްސަޓްމްސ  މްޯލިޑްވްސ) 

  ީޤަޤްށތްަޙ  ަމްއސަަލ ރައުްދިވ ަފާރުތެގ   ޚިލުާފވަެފިއާވަކްނ   ާއ (  ށ )   ާއިއ (  ހ )   ާމއާްދެގ  ަވަނ  13  ަގާވއުިދެގ  ެއ   ، ަންނަބާރިއ

ޙަސަން    ަދުށްނ   ެގ(  ށ )   ާމއާްދެގ  ަވަނ  124  ަގާވއުިދެގ  ިއްސވެެދްނނުެވުނ  ާސިބުތވަެފިއާވތީ،    ަވޒާީފިއން ޢަފީފް 

 ޖަވާބުދާރީވެފައި ވާއިރު، ދިވެހި ދައުލަތް )މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް(  މި މައްސަލަ ރައްދުވި  ަވިކޮކށަްފިއާވަކަމްށ  

ވަނަ މާއްދާގައި   23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ާޤނޫނު ނަންބަރު  ޢަފީފް ޙަސަން  

ދިވެހި ދައުލަތް )މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް  ން  ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެ، އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންކަ

ވަކިކުރުމުގައި  ޢަފީފް ޙަސަން  ސާބިތުކޮށްދީފައިވާތީއާއި، އަދި މި މައްސަލައިގައި  ސަރވިސް( ގެ ފަރާތުން   ވަޒީފާއިން 

ަމުއޫޟީޢ ޢުަދުލެވިރަކާމިއ ިއުޖާރީއ ޢުަދުލެވިރަކްނ ާޤިއުމޮކށަްފިއާވަކަމްށ ުބަރެވވީޭތ، ިމ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  



 
 

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއަށް 
 VTR/2020/54މައްސަލަ ނަންބަރު:                                 މައްސަލަ   ހުށަހެޅި ޙަސަން  ޢަފީފް   ރައްދުވާގޮތަށް
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