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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

 VTR/2021/88 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2021 އެޕްރީލް 05 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2021 ޑިސެންބަރު 12 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 ޖޫދު ޙަސަން )ލަކީސަން / ގއ. ކޮނޑޭ( އުއިބްރާހީމް މަ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A305900)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

  
 : ޞާ މައްސަލައިގެ ޚުލާ 

ޙަސަން   މި މައްސަލައަކީ މައުޖޫދު  ކޮނޑޭ/    ލަކީސަން)  އިބްރާހީމް  ކާޑު  ގއ.  އަންގައިދޭ  )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން   )

މޯލްޑިވްސް  2008ފެބުރުވަރީ    A305900)  06ނަންބަރު:   ފެށިގެން  ސަރވިސްގައިއިން  ކަސްޓަމްސް  ވަޒީފާ     

ތަޙް  ދަނިކޮށް،އަދާކުރަމުން ރަނގަޅަށް  ތުހުމަތުގައި  ާޤނޫނުގެ  ނުކުރާކަމެއްގެ  ކަސްޓަމްސްގެ  ވަނަ   13ީޤުޤކުރުމެއްނެތި 

ވާކަމަށް  މާއްދާއާއި، ކަސްޓަމްސް މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދުގެ ކޯޑް އޮފް އެތިކްސް އަދި ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓްއާ ޚިލާފުވެފައި 

ވަޒީފާއިން  ގައި    2021ފެބުރުވަރީ    10  ،މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން  ވަނަ  124ބުނެ ކަސްޓަމްސް މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދުގެ  

  ނޫނާ ޚިލާފަށްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤ  އިބްރާހީމް މައުޖޫދު ޙަސަންވަކިކޮށްފައިވާތީ،  

އަކީ ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައި ނުބެލުމަށާއި،  އިބްރާހީމް މައުޖޫދު ޙަސަން ޢާދަކޮށްދިނުމަށާއި،  ވަޒީފާ އަނބުރާ އި

 



 

 

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއަށް 
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ލިބިދިނުމަށާއި،  ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި  ލިބެންޖެހޭ  ހަމައަށް  ދިނުމާ  ވަޒީފާ  ފެށިގެން  ދުވަހުން  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން 

ޖެހޭ ކުލަތަކާއި، ވަޒީފާއާ ގުޅިގެން  ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ލިބެންޖެހޭ މަާޤމުގެ ކުރިއެރުމާއި ލިބެން

ލިބެންޖެހޭ އެންމެހައި ޢިނާޔަތްތައް ވަޒީފާގައި ދެމިހުރި މުވައްޒަފަކޭ އެއްފަދައިން ލިބިދިނުމަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި  

)ދިވެހި   ސަރވިސްދައުލަތް  ކަސްޓަމްސް  ވަޒީފާއާބެހޭ   2021އެޕްރީލް    05ރައްދުވާގޮތަށް  އަށް  (  މޯލްޑިވްސް    ގައި 

 .ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅެމުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ

 ގެ ރައުޔު މެންބަރު 
 

 ގެ ރައުޔު ރިޝްފާ މަރްޔަމް  

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން  ގއ. ކޮނޑޭ/    ލަކީސަން) އިބްރާހީމް މައުޖޫދު ޙަސަންމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްކަމުގައިވާ   .1

ބުކުރެވޭ  ޠަ)މީގެ ފަހުން "މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް" ގެ ގޮތުގައި މުޚާ  (A305900އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

ކަންކަމަށް   ފަރާތް( ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  ފޯމު'  ހުށަހަޅާ  'މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ 

ގޮ  މައްސަލަ  ،ނަޒަރުކުރުމުން އަދާކުރަމުން  ވަކިކުރެވުނުއިރު  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  މޯލްޑިވްސް    ސްފައިވަނީހުށަހެޅި 

ސީނިއަރ '  ގެ  ފަރާތް" ގެ ގޮތުގައި މުޚާޠަބުކުރެވޭ ފަރާތް(  ރައްދުވި)މީގެ ފަހުން "މައްސަލަ    ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް

  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަޒީފާއަށް  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ،ކަމަށާއިގައި  މަާޤމު' ގެ  1ގްރޭޑް    އޮފިސަރ  ކަސްޓަމްސް

ވަޒީފާ އަދާކުރަން ފެށިފަހުން އަޚުލާީޤ އެއްވެސް  ގައި ކަމަށާއި،    2008ފެބުރުވަރީ    06ޢައްޔަނުކޮށްފައިވަނީ    ފަރާތް

ގެ ތުހުމަތުގައި ރަނގަޅަށް މައްސަލައެއް ދިމާވެފައިނުވާކަމަށާއި، މަާޤމުގެ ކުރިއެރުން ލިބެމުންދިޔަކަމަށާއި، ނުކުރާކަމެއް 

ވަނަ މާއްދާއާއި، ކަސްޓަމްސް މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދުގެ ކޯޑް އޮފް    13ީޤުޤކުރުމެއްނެތި ކަސްޓަމްސްގެ ާޤނޫނުގެ  ތަޙް

ވަނަ    124އެތިކްސް އަދި ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓްއާ ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް ބުނެ ކަސްޓަމްސް މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދުގެ 

ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށާއި،   2021ފެބުރުވަރީ    10( ގެ ދަށުން،  މާއްދާގެ )ށ



 

 

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއަށް 
 VTR/2021/88މައްސަލަ ނަންބަރު:                                 މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  ޖޫދު ޙަސަންއުއިބްރާހީމް މަ ރައްދުވާގޮތަށް
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އަޅާފައިނުވާކަމަށާއި،   ފިޔަވަޅެއް  އިދާރީ  ދުވަހަކުވެސް  ހަމައަށް  ވަކިކުރުމާ  ފަރާތް ވަޒީފާއިން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

މަާޤމު އަދާކުރަމުންދިޔަ  ވަކިކުރެވުނުއިރު  މަހަކު    ގެވަޒީފާއިން  ގޮތުގައި  )-/7,800މުސާރައިގެ  ހަތްހާސް  ރ. 

 ރުފިޔާ( ލިބެމުންދިޔަކަމަށާއި،  އަށްސަތޭކަ

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  ހުށަމައްސަލަ  ފަރާތުމައްސަލަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން    ން ހެޅި 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

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

އިޢާދަކޮށްދިނުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ  ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާ ޚިލާފަށްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ވަޒީފާ އަނބުރާ  

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

ގައި ލިބެންޖެހޭ މަާޤމުގެ  ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ލިބިދިނުމަށާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭ

ދެމިހުރި  ވަޒީފާގައި  ޢިނާޔަތްތައް  އެންމެހައި  ލިބެންޖެހޭ  ގުޅިގެން  ވަޒީފާއާ  ކުލަތަކާއި،  ލިބެންޖެހޭ  ކުރިއެރުމާއި 

 މުވައްޒަފަކޭ އެއްފަދައިން ލިބިދިނުމަށްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

  ްޓަރއިިބުއނަަލްށ   ަވޒާީފާއބޭެހ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމއްސަަލ  ޮގުތްނ   ަރއްދިުދުނުމެގ  ަ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

  ަމްއސަަލެއްއ  ތުުހަމތުުކެރޭވ  ވަެފިއާވަކަމްށޚިލުާފ  ާއއިެތްކްސ   އްޮފ ޯކްޑ   ޮކނަްޑްކާޓިއ،   އްޮފ   ޯކްޑ  ުމަވްއޒުަފްނެގ

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



 

 

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއަށް 
 VTR/2021/88މައްސަލަ ނަންބަރު:                                 މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  ޖޫދު ޙަސަންއުއިބްރާހީމް މަ ރައްދުވާގޮތަށް
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Phone: 3307701  :ްފޯނ | Fax: 3308774 ފެކްސް:   | Website: www.employmenttribunal.gov.mv    ވެބްސައިޓް:  
 

 

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

 ަކަމާށއި،   ެއްއގަޮތްށ   ަގާވއާިދ  ާޤޫނާނިއ ަދުށްނ

  ުގޭޅޮގުތްނ  މުދަަލާކ  ެގެނސަްފިއާވ  ަނުމަގިއ  ެގަފިއާޒްނ  ޢީަލ  ފަްލިއުޓްނ  UL  103  ުދވުަހ  ަވަނ  11  ުރަވީރެފުބ  2020

  ަސރިވްސެގ  ަކސަްޓްމްސ  މްޯލިޑްވްސ  ީޤުޤޮކށިްދުނަމްށ ތްަޙ  ަމްއސަަލ  ެއ  ފަާހގުަކެރިވެގްނ  ުއޭޅަކމްަށ  ަމްއސަަލަތެކްއ

  ުހށަަހާޅ   ަމްއސަަލ(  2020  ުރަވީރެފުބ  15)   MH-B1-05/2020:  ަންނަބުރ  ެސްކަޝުނެގ  ެއްގަޒިމޭނަޝްނ  ެއައރާކޯގ

  ަމްއސަަލއެ  ުހށަަހޅަާފިއވާ ކަަމާށިއ،    ެސްކަޝަންށ   ްޕޮރެސިކުއަޝްނ   ެއްންޑ   ިއްނެވްސޓޭިގަޝްނ  ަމްއސަަލ  ެއ   ޯފުމްނ

  ުގްޑްސ   R14377/2020  :ަންނަބުރ  ަސރިވްސެގ  ަކްސަޓމްްސ  މްޯލިޑްވްސ  ިހެމޭނ  ަމްއސަަލިއަގިއ  ެއ   ީޤުޤުކިރިއުރ، ަތްޙ

  ުހށެަހިޅ   ަމްއސަަލ  ޫދކޮށަްފިއަވީނ  މާުދ  ، ޮކްށެޗުކ  މާުދ  ެއެތެރކޮށަްފިއާވ  ިދވިެހާރްއެޖައްށ  ަދުށްނ  ޯފްމެގ  ިޑކަްލޭރަޝްނ

  ިޑކަްލޭރަޝްނަގިއ  ެއ  ޫދޮކށަްފިއަވީނ  ަދުށްނ   ިޑކަްލޭރަޝުނެގ  ެއ   ަފާރްތ  ހުށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ، ިއާށަފާރްތަކަމ

  200%   ފޭްލަވރ   ޝާީޝ)   މާުދ  އެެހްނޫންނ    ( ޭރްޓ   ިޑއީުޓ  0" % ޭޕްސްޓ  ޕޭްލަވރ   ބަާބކުިއ)   މާުދ  ިޑކެްލައރޮކށަްފިއާވ

  :ަންނަބުރ  ސަރިވްސެގ  ަކސަްޓްމްސ  މްޯލިޑްވްސ  ެއގޮތްުނ  ުކެރވަިފިއާވަކަމާށއި،   ތުހަުމުތ  ަކަމްށ   ަތެކްއ(  ރްޭޓ  ިޑުއީޓ

R14377/2020  ފޭްލަވރ  ބަާބިކުއ"  ކޮށަްފިއަވީނ ިޑކެްލައރ   ަކސަްޓްމްސައްށ ަދުށްނ  ެގ ޯފްމ ިޑކަްލޭރަޝްނ ުގްޑްސ  

  :ަނނަްބުރ  ، ަކާމިއ(  200%   ޭރްޓ   ިޑުއީޓ )   ެޕެކްޓ   ފޭުލަވރ   ީޝާޝ   ެއީއ   ންޫނަކާމިއ، (  0%   ޭރްޓ   ިޑުއީޓ " ) ޭޕްސްޓ

R14377/2020   އްޮފ  ިމިންސްޓީރ   ައީކ"  ޭޕސްްޓ  ފޭްލަވރ   ާބަބިކުއ "   ިޑކެްލައރޮކށަްފިއާވ  ިޑކަްލޭރަޝުނަގިއ  ުގްޑްސ  

  ީޤުޤަގިއތްަޙ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ެއނޭގަކަމްށ  މުދެަލްއކްަނ  ޭބުންނާވުހއަްދ    ެގ(  ޮއޯތރީިޓ  ްޑަރްގ  ެއްންޑ  ުފްޑ)   ހްެލްތ

  ުހއްދަ   ެއ  ޫދޮކށަްފިއަވީނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ުމާދ  ިހެމޭނ  ިޑކަްލރަޭލޭރަޝުނަގިއ  ުގްޑްސ  ެއ  ުބނަެފިއާވިއުރ، 

 ެއނޭގަކމާަށިއ،    ބުެލުމްނ   ިރޯޕޓްަށ  ީޤުޤތުަޙ  ާސިބުތވަެފިއާވަކްނ   ީޤަޤްށތްަޙ   ަމްއސަަލިއަގިއ  ިމ   ެނިތަކްނ

  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: ންަނަބުރ ާޤޫނުނ ަފާރްތ  ހުށެަހިޅ ަމްއސަަލ ާސިބުތވަެފިއާވތީ، 



 

 

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއަށް 
 VTR/2021/88މައްސަލަ ނަންބަރު:                                 މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  ޖޫދު ޙަސަންއުއިބްރާހީމް މަ ރައްދުވާގޮތަށް
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(  ަ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

ޢަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާއީ  ޢަދުލުވެރިކަމާއި  މައުޟޫޢީ  ވަކިކުރެވިފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

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

 މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

  ަގާވއާިދ  ާޤޫނާނިއ  ިއަވީނިކޮކށަްފަމްއސަަލ  ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ،   .4

  ޢަދުުލެވިރަކާމއި   ަމުއޟީޫޢ  ަވިކުކުރުމަގިއ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަކނަޑއަަޅއިދުިނަމާށިއ،   ެއްއޮގަތްށަކުމަގިއ

  އިޢަާދކޮށޭްދެނ   ަވޒާީފ  ަފާރުތެގ   ުހށެަހިޅ   ަމްއސަަލ  ަކނަޑައަޅއިިދުނމާަށިއ،   ާޤިއުމޮކށަްފިއާވަކަމްށ   ޢަދުުލެވިރަކްނ  ިއުޖާރީއ

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

    ކަނަޑައަޅއިިދުނަމްށަކްނ   ެންތަކމްަށ  ައާސެސްއ  ޝަރީުޢ  އިަދ  ާޤޫނީނ  އުަމުރުކާރެނ  ަނަގއިިދުނަމްށ   ިޢާނަޔްތަތްއ 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ސާބިތުކުރުމަށް  .5 ކަންތައްތައް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފޯމާއެކު  ހުށަހަޅާ  ޖަވާބު  މައްސަލައިގެ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

 އަންނަނިވި ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު  MH-B1-05/2020މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ ނަންބަރު  .1

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ ތަޙްީޤްޤ ރިޕޯޓު  .2

ގައި    2021ފެބުރުވަރީ    01މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ބޯޑުން   .3

 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  4ބޭއްވުނު ބޯޑުގެ 

 ރޭަޝން ފޯމް ޑްސް ޑިކްލެ ގު R14377/2020 ނަންބަރު މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ .4

 ގުޑްސް ޑިކްލެރޭަޝން ފޯމް  R15195/2020 ނަންބަރުމޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ  .5



 

 

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއަށް 
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6. UL 103 ( ް2020ފެބުރުވަރީ  11ފްލައިޓް މެނިފެސްޓ ) 

 ގުޑްސް ޑިކްލެރޭަޝން ފޯމް  R14399/2020 ނަންބަރުމޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ  .7

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލިބިދޭންޖެހޭ   .8

 ފުރުަޞތުތައް ދެވުނު ލިޔުމުގެ ކޮޕީ

ަފާރތްުނ   .9 ުހށެަހިޅ  ސަރވިސްއަށް  ަމްއސަަލ  ކަސްޓަމްސް  ދުވަހު  ވަނަ    2020އޮކްޓޫބަރު    27މޯލްޑިވްސް 

 ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ 

 (2020ނޮވެންބަރު  07މައްސަލަ ބެލުމަށް ފުރުަޞތު ދެވުނު ބައްދަލުވުމުގެ ޙާިޟރީ ) .10

 (2020ނޮވެންބަރު  17މައްސަލަ ބެލުމަށް ފުރުަޞތު ދެވުނު ބައްދަލުވުމުގެ ޙާިޟރީ ) .11

 ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ަބާޔްނ ަވަނ ުދވަހު ަނގަާފިއާވ    2020ާމިރުޗ    12 .12

 ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ަބާޔްނ ަވަނ ުދވަހު ަނގަާފިއާވ    2020ިރުޗ  ާމ  14 .13

 ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ަބާޔްނ ަވނަ ުދވުަހ ަނގަާފިއާވ    2020ެފުބުރަވީރ    17 .14

 ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ަބާޔްނ ަވަނ ުދވަހު ަނގަާފިއާވ    2020ާމިރުޗ    09 .15

 (2021ފެބުރުވަރީ  01އޮފީސް މެމޯ )މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް  .16

ފެބުރުވަރީ    09ވަޒީފާ ވަކިކުރެއްވި ޗިޓް )  MCS/2021/02(2)  ނަންބަރުމޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ   .17

2021). 

 ޢަލީ ފައިޒާންގެ ބަޔާންވަނަ ދުވަހު ނަގާފައިވާ   2020ފެބުރުވަރީ  26 .18

 ( 2020ފެބުރުވަރީ  13)ކަސްޓަމްސް ބްރޯކަރުން އައްޔަން ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު  .19

 ގެ އީމެއިލްސްތައް   PROCURVE GLOBAL SDN. BHDގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ    28އެގްޒިބިޓް   .20

 ގައި ނަގާފައިވާ ަޝޒްބާން ފަހުމީގެ ބަޔާން 2020ފެބުރުވަރީ  29 .21

 ގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ އީމެއިލްސްތައް  30އެގްޒިބިޓް  .22

 ނަގާފައިވާ މުޙައްމަދު ފާރިސްގެ ބަޔާންގައި  2020ފެބުރުވަރީ  24 .23



 

 

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއަށް 
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 ގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ސެލަރީ ސްލިޕްތައް 2021އިން ފެބުރުވަރީ  2020ނޮވެންބަރު  .24

 ( ގެ ނޯޓ2020ުޑިސެންބަރު  03) E1-N-24/2020މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ ނަންބަރު:  .25

 ނޯޓު  (2020ޑިސެންބަރު  IPS/N/04/2020 10 (ނަންބަރު:މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ  .26

ާވ ަމްއސަަލިއަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރަާތާށއި މްައސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރަތށް ޝަފީަހ ެހިކްނ ހުށެަހުޅަމށް  ިމަފިއުހށެަހިޅ .6

ެހިކ   ޝަފީަހ  ަނަމެވްސ،  ެހިކ  ުފުރަސތެުދުވުނ  ޝަފީަހ  ދަެފާރތްުނެވްސ  ެތޭރަގިއ  ުމއަްދުތެގ  ެދުވުނ  ުހށެަހުޅަމށް 

 ުހށަަހޅަާފިއުނާވަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

)ވަޒީފާއާބެހޭ   2008/2އޮވެގެންކަމަށް ާޤނޫނު ނަންބަރު  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ ވަކިކުރެވޭނީ  ވަޒީފާއިން މުވައްޒަފަކު .7

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

އިން އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބިދީފައިވާއިރު، އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެން  ވަނަ މާއްދާ  28ޙައްުޤ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

  27މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތެއްގެ ޒިންމާއެއްގެ ގޮތުގައި އެ ާޤނޫނުގެ  

އޮތުމުން ކަނޑައަޅާފައި  މާއްދާއިން  ޙަސަން  އިބްރާހީމް  ،ވަނަ  އޭނާ    މައުޖޫދު  މައްސަލައިގައި  މި  ހުށަހަޅާފައިވާ 

ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ މި މައްސަލަ ރައްދުވި މޯލްޑިވްސް  

 ޒިންމާއެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ.  ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ

ޢަދުުލެވިރ   ، ަލެއްއަގިއަމްއަސ  ުހށެަހޭޅ  ަވިކޮކްށެގްނ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ .8 ަ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   ަފާރަތުކްނ ިޚާޔުރުކާރ ައާސެސއް ެއީއ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ުހއަްދުކާރ

ވަެފިއޭވޯތ ބުެލްނަކން  ިއުތުރްނ އެ ިޚާޔުރުކާރ ައާސސްެއެގ ަދުށން ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ެއްނމަެހިއ ުއްނުސުރަތއް ުފރަިހަމ

ާޤިއުމުކުރަމީކ  ، ެއނޭގަކާމިއ ޢަދުުލެވިރަކްނ  ިންނުމަމަކށް    ، ިއުޖާރީއ  ޢަދުުލެވިރ  ަވިކުކުރމްަށ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ 
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  ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ، ާވޞުިލުވަމްށަޓަކިއ ބަަލްނޖޭެހ ބުެލްނަތްއ ބުެލުމަގިއ ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ިއުޖާރައުތަތްއ ުފރަިހަމުކުރނަްކްނ

ެއ  ަޤިޟްއާޔަތުކނާްނިއ  ެދްނެނުވނު  ިއސެްވ  ިންނަމވަާފިއާވ  އެެހން   ަހިއޯކުޓްނ  ިމާބވުަތެގ  ންިނަމވަާފިއާވ  ޯކުޓން 

 ަމްއސަަލަތުކްނ ެއނެގްނ ޮއެވެއވެ. 

ިމ ަމްއސަަލިއަގިއ ޢަދުުލެވިރ   މައްސަލައެއްކަމުން،  ހުށަހެޅިފައިވާ   ގުޅިގެން  ވަކިކުރުމާ  ވަޒީފާއިން   މައްސަލައަކީ  މި .9

ފަރާތް    ، ޞާަލައަކްށ ާވޞުިލުވަމްށަޓކިައަފިއ ހުށަހެޅި  އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް  މައްސަލަ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން 

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

fairness)    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުންނާއި  ާޤިއުމުކުރަމށްފަހުތޯ ބަަލްނޖެެހެއެވ. ެއޮގތްުނ، ިމ ަމްއސަަލާއ ުގިޅެގްނ

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

 ަގުކެރެވެއެވ. ރާިޢަޔްތުކުރުމްނ ައްނަނިނވި ަކނަްކްނ ފަާހ

 MCS/2021/02(2)ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތން ހުށަަހޅަާފިއާވ، މްޯލިޑްވްސ ަކސަްޓްމްސ ަސރިވްސެގ ަނނަްބުރ   .10

ފުެބުރަވީރ    10  ިއްބރީާހްމ ަމުއޖުޫދ ޙަަސްނ  'ަވޒީފިާއްނ ަވިކުކެރްއިވ ޗްިޓ' އަށް ބާަލިއުރ،   ( 2021ފުެބުރަވީރ    09) 

އްިބރީާހްމ  ަގއި މްޯލިޑްވްސ ަކްސޓްަމްސ ަސރިވްސެގ ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއާވަކްނ ެއނެގން ޮއނަްނަކާމިއ،    2021

  ަކްސަޓްމްސ  މްޯލިޑްވްސ  ާމއާްދާއިއ،   ަވަނ   13  ޤޫާނުނެގ  ަކްސަޓްމްސެގ  ަވޒާީފިއން ަވކުިކެރވަިފިއަވީނ  ަމުއޖުޫދ ަޙަސްނ 

ާމ  10  ަގާވއުިދެގ  ުމަވްއޒުަފްނެގ  ަސރިވްސެގ   މްޯލިޑްވސް   ޚިލުާފވަެފިއާވީތ،   ާމއާްދާއ  ަވަނ  13  އިަދ  އާްދަވަނ 

  ަޙަސން  ޖުޫދަމުއ ިއްބރީާހްމ ަދށްުނ ެގ( ށ )  ާމއާްދެގ ަވަނ 124 ަގާވއުިދެގ ުމަވްއޒުަފްނެގ ަސރިވްސެގ ަކްސަޓްމްސ

ިލުޔުމަގިއ  ލަފާދަީފިއާވީތަކަމށް    ޯބޑްުނ  ެމޭންޖަމންްޓ   ިރޯސްސ  ިހުއމްަނ  ަވިކުކުރަމށް،   ަވޒާީފިއްނ ެދްނެނުވނު  ިއްސވެ 

 ، ަބާޔްނުކެރވަިފިއާވަކްނ ފަާހަގުކރޭެވަކާމިއ

ަގިއ ަކްސަޓްމްސ އިޮފަސުރްނެގ  ަވަނ ާމއާްދ 13)ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަކްސަޓްމްސ ާޤޫނުނ( ެގ   8/ 2011ާޤޫނުނ ަންނަބުރ  .11

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

 މެަލއް ަޢ  ެއްއެވްސ  ްނެގމަަސްއަކްތަތްއުކުރާމިއ، ޮކރްަޕަޝ  ުކަރްނޖޭެހ  ުހްއުޓުވަމްށަޓަކިއ  ޭބުރުވްނ   ެއެތެރުވާމިއ،   ާރްއެޖައްށ

  ާވިޖބަުތްއ  ަމްސއިޫލްއަޔުތތާަކިއ  ަކްސަޓްމްސެގަހަރާކތެްތރުިވާމިއ،    ެދޮކަޅްށ  މުަލަތާކަޢ  ެއްނމަެހިއ  އެފަަދ  ުނުކުރާމިއ، 

 ެދމިިތބްުނ ހެިމެނެއެވ.   ވާަފެތިރުވްނަމީތ  ައާމާނތެްތިރުވާމިއ  އާަދުކުރުމަގިއ، 

  10( ެގ  2012ޒުަފްނެގ ަގާވއުިދ  )މްޯލިޑްވްސ ަކްސަޓްމސް ަސރިވްސެގ ުމަވްއ  R-35/2012ަގާވއުިދ ަންނަބުރ   .12

، ަކްސަޓްމްސ އިޮފަސުރްނާނިއ އެެހނެިހްނ ުމަވްއޒުަފްނ ުޙުރަމތެްތިރޮކށް ިހުތމެާއުކ ަޢމުަލޮކްށ ިޒްނމާ  ަވަނ ާމއާްދަގިއ

  ަކްސަޓްމްސިއްނ އުފަުލްނޖޭެހ ަކްނަތްއަތއް ބާަޔނޮްކށަްފިއާވަކްނ ެއނެގން ޮއެވެއެވ. ެއޮގުތން ެއަކނަްތްއަތުކގެ ެތރަޭގިއ،  

  ޚުިދަމުތެގ   ްމްސެގކްަސަޓ  އުަބުރެވިރަކާމެއުކ  ިއޚާްލސެްތިރަކާމިއ  ާލުތުކުރުމަގިއމާުޢަމ  ަ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  ެއުކފުަރާވެތިރަކާމ  ަމަސްއަކްތ،   ަޙވުާލުކެރވަިފިއާވ  ުނވަަތ  ިޑުއީޓ  ަޙވުާލުކެރވަިފިއާވ

)މްޯލިޑްވްސ ަކްސަޓްމސް ަސރިވްސެގ ުމަވްއޒުަފްނެގ ަގާވއުިދ    R-35/2012ަގާވއިދު ަންނަބރު  ިއްސެވ ަބޔްާނުކެރުވުނ   .13

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

ަޢމެަލްއ ުކުރާމިއ، ެއްއެވްސ ަފާރަތުކްނ ަފއާިދެއްއ ހުޯދަމްށ ނަުވަތ ައިމއަްލ ޭބުނނަްތެކްއ ޙާޞުިލުކުރަމްށ ަމާޤުމެގ  

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

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

  ަކްސަޓްމްސ  މްޯލިޑްވްސ  ަސަބބްުނ  ަޢމެަލްއެގ  ެއުކަޅ  ޙަާލެތްއަގއި،   ސިާބުތާވ  ަތްޙީޤަޤްށ  ަކްސަޓްމްސެގ  ޮކށިްފަކްނ  ަ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
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ުމަވްއޒަަފުކ  ިފަނަމންިނަމިއ  ޯބުޑްނ  ެމޭންޖަމްންޓ  ިހުއަމްނިރޯސްސ  ަކނަޑައާޅ  އަަދުބ   ުކްށަތކްަށ  އާިދީރ  ަކަމްށ   ެއ 

 ާވަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. ަބާޔްނކޮށަްފިއ  ަކަމްށ   ަވިކުކެރޭވެނ  ަވޒާީފިއްނ

ވަނަ މާއްދާއާއި، ކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދުގެ    13މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ކަސްޓަމްސްގެ ާޤނޫނުގެ   .14

އޮކްޓޫބަރު   19އޮފް ކޮންޑަކްޓާ ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައާ ގުޅިގެން    ކޯޑް އޮފް އެތިކްސް އަދި ކޯޑް

ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  ގައި    2020 ފަރާތުން  ރައްދުވި  ރިޕޯޓް" މައްސަލަ  ފަރާތުން    "ތަޙްީޤްޤ  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

   ރެވެއެވެ.ހުށަހަޅާފައިވާއިރު، އެ ރިޕޯޓަށް ބެލުމުން އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކު 

 49225201 603ނަންބަރު    ގެ  ފްލައިޓް  UL  103  އައި  ރާއްޖެ  ވަނަ ދުވަހު  2020  ފެބުރުވަރީ  11 .14.1

  ނަންބަރު   ޕްރޮސެސްކޮށްފައިވާ  މުދަލަށް  ގެނެސްފައިވާ  ރާއްޖެ  ނަމުގައި  ފައިޒާންގެ  ޢަލީ  ދަށުން  ވޭބިލްގެ  އެއަރ

R14377/2020  ެކްލެސިފައިކޮށްފައިވަނީ " )ޕޭސްޓް  ފްލޭވަރ  ބާބަކިއު"   ދަށުން  ގުޑްސް ޑިކްލަރޭަޝންގ  

 ޑިއުޓީ  %200)  ފްލޭވަރ  ޑިކްލެއަރކުރުމަށްފަހު ީޝާޝ  (ރޭޓް  ޑިއުޓީ  0%  އަށް"  ސޯސަސް   އަދަރ" 

  ސިއްރުން   ފައިޒާން   ޢަލީ  ކްލިއަރކޮށްފައިވާތީ،  ގެނެސް  ރާއްޖެ  އެިޝޕްމަންޓްގައި  ޕެކެޓްތަކެއް(  ރޭޓް

މުދާ   ެސްކަޝުނެގ  ެއްގަޒިމޭނަޝްނ  އެއަރކާގޯ  ، ތުހުމަތުކޮށް  އުޅެފައިވާކަމަށް  އެތެރެކުރަން   ރާއްޖެއަށް 

  މައްސަލަ   އެޯފުމްނ    ުހށަަހާޅ   ަމްއސަަލ(  2020  ފުެބުރަވީރ  15)   MH-B1-05/2020ަންނަބރު:  

  މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ  މި  ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށާއި،  ސެކްަޝނަށް  ޕްރޮސެކިއުަޝން  އެންޑް  އިންވެސްޓިގޭަޝން

  މަޢުޖޫދު  އިބްރާހީމް   ދޫކޮށްފައިވަނީ  ޗެކްކޮށް  މުދާ  ޑިކްލަރޭަޝނުގެގުޑްސް    R14377/2020  ނަންބަރު

  ޑިކްލަރޭަޝންގައި   އެ  ދޫކޮށްފައިވަނީ  ޙަސަން  ޖޫދުމައު   އިބްރާހީމް   ،ފާހަގަކޮށްފައިވާތީކަން    ސަންޙަ

  ފޭްލަވރ  ޝާީޝ)   މާުދ   ޫނން އެެހްނ  ( ޭރްޓ  ިޑއީުޓ   0" % ޭޕސްްޓ  ޕޭްލަވރ   ާބަބކުިއ)   މާުދ  އަރކޮށްފައިވާޑިކްލެ

 ކުރެވުނު ކަމަށާއި، ތުހުމަތު ކަމަށް  ތަކެއް (  ރްޭޓ  ިޑުއީޓ  %200

 5201 4922-603  ނަންބަރު  ގެ  UL  103  ފްލައިޓް  އައި  ރާއްޖެ  ވަނަ ދުވަހު  2020  ފެބުރުވަރީ  11 .14.2

  ޑިކްލަރޭަޝން   ގުޑްސް   މުދަލުގެ   ގެނެސްފައިވާ  ރާއްޖެ  ފައިޒާންގެ ނަމުގައި  ޢަލީ  ދަށުން  ވޭބިލްގެ  އެއަރ

 މެލޭިޝއާގެ  ޑިކްލަރޭަޝނާއި،  ގުޑްސް  R14377/2020  ނަންބަރު  ޕްރޮސެސްކުރުމަށްޓަކައި
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PROCURVE GLOBAL SDN BHD  ުގެ ނަންބަރPG-INV/00341b/2020 (07-02-

  ފައިޒާންގެ   ޢަލީ   ލިސްޓް،  ޕެކިންގ  PG-PL/00341b (07-02-20)/2020)  އަދި   އިންވޮއިސް (  20

 މެދުވެރިކޮށް   (B5039  ނަންބަރު  ޑިކްލަރަންޓް)  ލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް  ސެމްސްއައި.ޑީ ކާޑާއި،  

  ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށާއި،   އޮންލައިންކޮށް  ކަސްޓަމްސްއަށް  ގައި  15:34  ދުވަހުގެވަނަ    2020  ރުވަރީފެބު  11

  ކިލޯގެ   1  ގެ "  ޕޭސްޓް   ލޭވަރފް  ބާބަކިއު  މޭޑްހޯމް  މެލޭިޝއަން"  އަރކޮށްފައިވަނީޑިކްލެ  ކްލަރޭަޝނުގައިޑި  އެ

  ޕެކެޓުކަމަށާއި، 70

ދުވަހުގެ  2020  ފެބުރުވަރީ  11 .14.3   ރަޝީދު   ޙުސައިން  އޮފިސަރ  ކަސްޓަމްސް  ޗީފް  ގައި  23:17  ވަނަ 

  ކަސްޓަމްސް   ދޫކުރުމަށް  ޗެކްކޮށް  މުދާ  ހިމެނޭ  ޑިކްލަރޭަޝންގައި  ގުޑްސް  R14377/2020 ނަންބަރު

  ޑިކްލޭަޝނުގައި   ގުޑްސް  އެ  އެސައިންކޮށްފައިވާކަމަށާއި، ނަމަވެސް،  ތައުފީުޤ  މުޙައްމަދު  2  ގްރޭޑް  އޮފިސަރ

 23:32  ވަނަ ދުވަހުގެ  2020  ފެބުރުވަރީ  11  ވެރިފަރާތުން ހާޒިރުވެފައިނުވާތީ،  ކްލިއަރކުރަން  މުދާ  ހިމެނޭ

 ސްޓޭޓަސް   ޑިކްލަރޭަޝން   ގުޑްސް  އެ  ކަމަށް"  Not Started" ވަނީ  ތަޢުފީޤު   މުޙައްމަދު  ގައި

  އަޕްޑޭޓްކޮށްފައިކަމަށާއި،

 ނުވަތަ  ސީއެއް. އައި. އޯ ޗެކްކުރަންވާނީ މުދާ ޑިކްލަރޭަޝންގައި ހިމެނޭ  ގުޑްސް R14377/2020ނަންބަރު  .14.4

 ގޮތުން  ގުޅޭ  ޑިކްލަރޭަޝނާ  ގުޑްސް  އެ  ކަނޑައަޅައި  ކަމަށް  ހާޒިރުގައި  ސީއެއްގެ .އައި.އޯ  އެސިސްޓަންޓް

  އެޕޮއިންޓީސްއާ   މަސައްކަތްކުރާސެކްަޝނުގައި    އެގްޒެމިނޭަޝން  އެއަރކާގޯ  ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު  އެލަރޓް

ކަމަށާއި،  ދުވަހު  2020  ރުއަރީފެބު  12  އެމަޢުލޫމާތު   ލާފައިވަނީ   އެލާރޓް  މި  އަދި  ހިއްސާކުރެވިފައިވާ 

  ލަތީފް   އާދަމް  އޮފިސަރ  ކަސްޓަމްސް  ޗީފް  މަސައްކަތްކުރަމުންދާ  ގޮތުގައި  ހެޑްގެ  ޑެޕިއުޓީ  ސެކްަޝނުގެ

CTS  ްނަންބަރު  ބެލުމުން،  ބެލި  މެދުވެރިކޮށ  RI4377/2020 00AP  ްދަށުން  ޑިކްލަރޭަޝންގެ  ގުޑްސ 

 ފްލޭވަރކަމަށް   ީޝާޝ(  ކިލޯ  1)  ޕެކެޓް  ފްލޭވަރ  ީޝާޝ  މޭޑް  ހޯމް)  މުދަލުކީ  އަރކޮށްފައިވާޑިކްލެ

 PROCURVE GLOBAL  ކަމަށްވާ  ސަޕްލަޔަރ  މުދަލުގެ  ހިމެނޭ  ިޝޕްމަންޓްގައި   އެ  ބެލެވޭތީއާއި،



 

 

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއަށް 
 VTR/2021/88މައްސަލަ ނަންބަރު:                                 މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  ޖޫދު ޙަސަންއުއިބްރާހީމް މަ ރައްދުވާގޮތަށް

                                             

 

34 ގެ  12 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:  
 

 

SDN BHD  ަފާހަގަކުރެވިފައިވާތީކަމަށް   ފަރާތެއްކަން  ސަޕްލައިކޮށްދޭ  ރާއްޖެއަށް  ފްލޭވަރ  ީޝާޝ  ކީއ 

  މަށާއި،ޢަލީ މަޢުލޫމާތުދީފައިވާ ކަ ޢަބްދުއްސައްތާރު ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް

ޙުސައިން   2ގައި ސީނިއަރ ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް    19:33ވަނަ ދުވަހުގެ    2020ފެބުރުވަރީ    13 .14.5

ގުޑްސް ޑިކްލަރޭަޝންގައި ހިމެނޭ މުދާ ޗެކްކޮށް ދޫކުރުމަށް   RI4377/2020 00APސިރާޖް ނަންބަރު  

ގައި އެ ގުޑްސް ޑިކްލަރޭަޝންގެ ސްޓޭޓަސް   19:44އިންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އެރޭގެ  އެސަ  މައުޖޫދު ޙަސަން

“Complete” ޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ކަމަށް އަޕްޓޭޑްކ 

  ެއްންޑ   ިއްނެވްސިޓޭގޝްަނ  ަޙަސްނ   މުައޖުޫދ  ިއްބރީާހްމ   ޫދޮކށަްފިއާވ   ޗްެކޮކްށ   މާުދ  ިހެމޭނ   ަގިއަމްއސާަލ  ިމ .14.6

  2020  މިާރުޗ  09  އިަދ  2020  ެފުބުރަވީރ  17  ، ަބޔެާންއ ދަީފިއާވިއުރ  04  ެސްކަޝަންށ  ްޕޮރެސިކުއަޝްނ

  އިަދ  2020  ާމިރުޗ  12 ަނގަާފިއވާ ަބާޔްނަކމާަށިއ،   ޮގުތްނ  ސުާފުކުރުމެގ  މަޢޫުލާމުތ   ަބާޔަނީކ  ދަީފިއާވ  ަގިއ

 ބާަޔނަްކަމާށިއ،   ަނގަާފިއާވ  ުގިޅެގްނ ތުުހމަތަުތާކ    ުކެރވަިފިއާވ  ަބާޔަނީކ   ދަީފއާިވ  ަގިއ  2020  ާމިރުޗ  14

 R14377/2020  ަންނަބުރ   ، ޖޫދު ދަީފިއާވ ބާަޔުނަގިއވަަނ ދުވުަހ ިއްބރީާހްމ ަމުއ  2020ެފުބުރަވރީ    17 .14.7

  ަދްނަނ  ަޙސްަނ  ަމުއޖުޫދ   އްިބރީާހްމ  ެއެސްސމްަންޓ  އިަދ   ޑިެލަވީރ  ޯފ  ޕްިކޯއޑަރ   ިޑކަްލޭރަޝްނެގ  ުގްޑްސ

ެގެންސ   މެީހްއަކަމްށާވ   ުހިރޮގުތްނ   ބަލިހަާލުތ  އާޭނެގ  ަހވުާލޮކްށ،   ަކުއނަްޓާރިއ  ެއްގަޒިމޭނަޝްނ  ާފިރްސ 

  ިޑކަްލޭރަޝުނެގ  އެެހްނ   ުހށަަހޅަާފއުިހިރ  ެޗްކކަުރްނ  ިލުޔާމިއ،   ެއ   އުެދުމްނ  ޮކށޭްދްނ  ކިްލައރ   ަތްނޮކެޅއް ައވަަހްށ 

  ުގްޑްސ  R14377/2020  ަންނަބުރ   ކުުރުމްނ  ުސަޕަވިއަޒރާ ަހވުާލ  ުހިރ  ެއަވގުުތ ެސްކަޝުނގިައ  ުޔްނަތްއިލ

ިއްބރީާހްމ  މާުދ  ިޑކަްލޭރަޝްނެގ ެއ  ަޙސްަނައްށ  ަމުއޖުޫދ  ޫދުކުރަމްށ  ުކެރުވުނަކމާަށިއ،    ެއަސިއްނ 

  ިއްބރީާހްމ  ަކނަޑިއެގން   ާދީގާނ  ިހެމޭނ  ުމދުަލެގެއ    ޮގްސ  ެޗްކުކަރްނ  މާުދ  ެގެނސަްފިއާވ  ަދުށްނ  ިޑކަްލޭރަޝްނެގ

  ިހެމޭނ  ާދީގނަާގިއ  މުދާަލިއ  ޑިކެްލައރޮކށަްފިއާވ  ޯފުމަގިއ  ިޑކަްލޭރަޝްނ   ބެލިިއުރ،   ާދީގާނ  ެއ   ަމުއޖުޫދ ަޙަސްނ 

  ުފިޅމަދު   ހިުރ  ެތޭރަގިއ  ޮފިށަގނެޑްއެގ  ަކރާުދްސ)   ުހީރ  ާދީގާނަގިއ  ެއ  ެއމާުދ ޫދުކިރަކަމާށިއ،   ިދާމާވީތ  މާުދ

  ބިެލިއުރ  ަނަގިއެގްނ  ުފިޅ  ެއްއ  ެތެރިއްނ  ޭއެގ  ުފިޅަތެކްއަކމާަށިއ،   ިބއޫްލިރ  ( ެޕްކކޮށްފިައ  ެތޭރަގިއ  ިށަގނެޑްއެގޮފ

  ެވްސ ުކިރްނ(  ޭޕސްްޓ ާބަބިކުއ )   ުފިޅ އެ ބަާވުތެގ ، ޕްޭސްޓަކްނ ެއނޭގަކމާަށިއ  ބަާބިކުއ ެއީއ  ޭލބްަލިއްނ ޭއެގ
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  މުދެަލްއެގ  ެއ   ްސޭޓމްްޕ  ެއްޕޫރވްަލ  ހްެލްތެގ  އްޮފ  ިމިންސްޓީރ   ުކިރްނ  ޫދުކރުުމެގ  ާކބަޯތކިެތ  ެއނޭގަކަމާށިއ، 

  ެއްޕޫރވްަލ  ހްެލްތެގ   އްޮފ  ިމިންސްޓީރ   ކިުރްނ  ޫދުކުރުމެގ   ޭޕސްްޓ  ާބަބިކުއ ،  ޖަަހްނޖޭެހަކާމިއ  އަޯޑރަގިއ  ިޕްކ

  ާކޯބަތކިެތ   ެވްސ  ުނޖަަހިއ  ްސޭޓްމްޕ  ެއ  ފަހުަރ  ަބެއްއ  ަނަމެވްސ  ިއ، ެއނގަޭކަމާށ  ޖަަހްނޖޭެހަކްނ  ްސޭޓްމްޕ

  ެއަވުގުތ   ޮއްނާނީތާއިއ   ދަީފިއ  އިޮފަސުރްނ  ހްެލްތެގ   އްޮފ  ިމިނސްްޓީރ(  ައނަގބުަހްނ )   ުހއުްދ  ޫދުކުރުމެގ

  ިމިންސްޓީރ   ނެުދިވ  ަސމުާލަކެމްއ   މޮާބުޑ  ެއކަަމްށ  ުހުރުމްނ  ޑިކަްލޭރަޝްނަތެކްއ  ުގްޑްސ  ިއުތުރ   ެޗްކުކަރްނޖޭެހ

  ރޓެްލވަިފިއާވއަެލ  ެއީއ  ުކިރްނ  ެޗްކުކުރުމެގ  ެއމާުދޫދުކިރަކަމާށިއ،    ެއމާުދ  ެނިތ  ުހއަްދ  ހްެލްތެގ  އްޮފ

  1  ްގޭރްޑ  އިޮފަސރ   ަކްސަޓްމްސ   ީސިނައރ   ފުަހްނ   ޫދުކިރ  ެއމާުދ  ނަަމެވްސ  ެއނގަިފިއުނިވ  މުދެަލްއަކްނ

ުބިނަކމްަށ    ާގުތ   ަޙަސްނ  ޖުޫދަމުއ  އްިބރީާހްމ  މުދެަލްއަކަމްށ  ިހެމޭނ  ރެޓްއއަެލ  މުދަަލީކެއ  ،  މުަދައްޙ  ޫމާސ

 ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކަމާށިއ، 

ުގްޑސް    R14399/2020ަންނަބުރ  ،  ަވނަ ުދވުަހ ިއްބރީާހްމ ަމުއޖުޫދ ދަީފިއާވ ަބޔުާނަގިއ  2020ާމިރުޗ    09 .14.8

ަވަނ    2020ެފުބުރަވީރ    12ިޑކަްލޭރަޝްނ )ިކްންގ އްެފ ެއންްޑ ީބ ްޕަރިއެވްޓ ިލިމެޓޑް( ަގއި ިހެމޭނ މާުދ  

ިޑކަްލޭރަޝުނަގިއ   ުގްޑްސ ުހީރ ުދވުަހ ެޗްކޮކްށ ޫދުކީރ ިއްބރީާހްމ ަމުއޖުޫދ ަޙަސްނ ަކަމާށިއ، ެއ ާދީގާނަގިއ

  ޭބުރަގިއ ިމިންސްޓީރ  ެޕކްެޓެގ  ެއ  ެކްޓަތެކއަްކަމާށިއ، ެޕ"  ްފޭލަވރ   ީޝާޝ  ޭމޑް   ޯހްމ"   ިޑކެްލައރޮކށަްފިއާވ

ެއމުދުަލެގ    ަކނަޑިއެގްނ  ެއެޕެކްޓ  ުހުރުމްނ،   ޭލބްަލކޮށަްފިއ ެއްއޮގތްަށ ިމްނަގނާޑ ޭލބްަލުކުރުމެގ ހްެލްތެގ އްޮފ

  ިއްސގެ އްިނޮވ  ެއމުދުަލެގ  ެޕކާެޓިއ  ެއ  ޯފުންނ  ޯމަބއްިލ  ަޙަސްނެގ  ަމުއޖުޫދ  ިއްބރާހްީމ  ބަަލިއ،   ެޕިކްނގ   ައސުްލ

ެނިގަކަމާށިއ، އްިބރީާހްމ   ެއްންޑ  ިއްނެވްސިޓގަޭޝްނ  ޮފޯޓަތްއ  ަނގަާފިއާވ  ޯފުންނ  ަޙަސްނެގ  ަމުއޖުޫދ  ޮފޯޓ 

ވަނަ    2020  ާމިރުޗ  09  މުެދެވިރޮކްށ  ަވއަިބރ   ަނނަްބަރްށ  މަޮބއްިލ  ެސްކަޝުނެގ ިޑުއީޓ  ްޕޮރެސިކުއަޝްނ

 ަބޔްާނޮކށަްފިއާވަކަމާށއި، ޮފުނވަާފިއާވޭނަކަމްށ    ުދވުަހ

ަމުއޖުޫދ ަޙަސން    ުދވުަހ  ަވަނ   2020  ާމިރުޗ   12 .14.9   ެފުބުރަވީރ   13  ަބާޔުނަގިއ،   ޮސިއޮކށަްފިއާވިއްބރީާހމް 

  ުގްޑްސ  RI4377/2020  ަންނަބުރ  ަޙަސްނައްށ ެއަސިއްނކެުރުވުނ  ަމުއޖުޫދ  ިއްބރީާހްމ  ަވަނ ުދވުަހ  2020

  ޮގްސ  ެޗްކކަުރްނ  ެއ މާުދ  ަކަމާށިއ،   ާއެއުކަގިއ  ާފިރްސ  ިދަޔީއ  ެޗްކުކަރްނ  މާުދ  ިހެމޭނ  ިޑކަްލޭރަޝްނަގިއ



 

 

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއަށް 
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  ާބަބިކުއ"   ހީުރ  ޮފީށަގިއ  ެއ  ެކނުޑުމްނ،   ފިާރްސ  ާދީގާނ  01  ެތެރިއްނ   ެގ(  ޮފިށަގނުޑ) ާދީގާނ    03  ެއމުދުަލެގ

  ބަަހްއަޓިއެގްނ   ެތޭރަގިއ  ޮފިށަގނުޑެގެއ    މާުދ،   ުހިރ  ެތޭރަގިއ  އެ ޮފިށަގނުޑެގ  ަކމްަށވީާތ، "  ޭޕްސްޓ  ޕޭްލަވރ 

  ިޝްޕަމްނެޓްއ   ިހެމޭނ  އަެލރެޓްއ  ިޝްޕަމްނަޓީކ  ެއ  ޫދުކިރަކަމާށިއ،   ެއމާުދ  ާހިއުރ  19:45  ެއޭރެގ  ބުެލަމށްފުަހ، 

  ޫމާސ  1  ްގޭރްޑ   އިޮފަސރ   ަކްސަޓްމްސ   ީސިނއަރ   ުރާހިއ  20:30  ެއޭރެގ  ަނަމެވްސ ޭނނޭގަކމާަށިއ،    ަކެމްއ

  ުޙަސިއްނ   ހުޯދމަށްފުަހ  ޮފޯޓ  ެއމުދުަލެގ  ަކަމށިާއ،   ިޝްޕމްަނެޓްއ   ިހެމޭނއަެލރެޓްއ    ިޝްޕަމނަްޓީކ  ެއ  ައްޙމުަދ

  ޮފުނަވްނ  ފޯޮޓ  ެއމުދުަލެގ  ުގަޅިއ،   ފިާރްސައްށ  ަޙަސްނ  ޖުޫދަމުއ  ިއްބރީާހްމ  ުބުނުމްނ   ޮފުނުވަމްށ  ައްށިސާރްޖ

  ޮފުނުވުމްނ،   މުެދެވިރޮކްށ   ަވއަިބރ   ޮފޯޓ   3  ުނވަަތ  2  ބެުނ  ޮފޓަޯތެކްއަކަމްށ   މުދަލެުގ  ެއ  ާފިރްސއުެދުނަކަމާށިއ،  

  ިއްނވްެސިޓޭގަޝްނ  ަވަނ ުދވުަހ  2020  ފުެބުރަވީރ  17  ޮފުނިވަކމާަށިއ،   އްަށިސާރްޖ  ުޙެސިއްނ   ޮފޯޓަތްއ   ެއ

  ާފިރްސ  ުސވުާލުކިރިއުރ،   ަޙަސްނ ާހިޒުރުކުރަމށްފުަހ  ަމުއޖުޫދ  އްިބރީާހްމ  ެސްކަޝަންށ  ްޕޮރެސިކުއަޝްނ   ެއްންޑ

  ިއްނވްެސިޓޭގަޝްނ  ުނބީުނ ެއމަޢޫުލާމަތީކ   ވަާހަކ  ހިޯދ  ޮފޯޓ   މުދުަލެގ  ިހެމޭނ  ެއޝްިޕަމްންޓަގިއ   ުބެނެގްނ  ާގުތ

  13މަޢޫުލާމެތްއަކެމްއ ބެެލވަިފިއުނާވތަީކަމާށިއ،    މިުހްނުމ  ިޙްއާސުކުރްނ   ެސކަްޝާނ  ްޕޮރެސިކުއަޝްނ ެއްންޑ

  ީވިޑޯއ   ާކޯގ ގަުދުނެގ ީސީޓީވެގ ެއމް.ޭއ.ީސ.އްެލެގ  19:44ިއްނ    19:40ަވަނ ުދވުަހެގ    2020ެފުބުރަވީރ  

ިއްނެވްސިޓޭގަޝްނ   ަޙަސްނައްށ   ަމުއޖުޫދ  ިއްބރީާހްމ  ެސްކަޝުންނ  ްޕޮރެސިކުއަޝްނ  ެއްންޑ  ުފޭޓްޖ 

  ަނަމެވްސ  ުނިވ   ަހނާދްނ   ެދްއިކ ަވގުުތ  ީވޑޯިއ  ަބެއްއަކްނ   ކްޮނ  ެފނަްންނ ުހީރ  ުފޭޓޖްުނ  ެއ  ެދްއިކަކަމާށިއ، 

  ާފިރްސަކްނ  ަޙަސްނާއިއ  ަމުއޖުޫދ  ިއްބރީާހްމ  ެފްނަންނ ުހީރ  ުފޭޓުޖްނ  ެއ  ިވްސނުާލުމްނ،   ަރނަގަޅްށ  ފުަހްނ

ައްއސަާފިއ)   ާފިރްސ  ުފޭޓްޖިއްނ  ީވިޑޯއ   ެއ  ަހނާދްނިވަކަމާށިއ،    ަގމެީހްއ  ހުުދކަުލިއެގ  ިއްސތިަށަގނުޑ 

ޮފިށަގނުޑ   ެފްނނަަކަމާށިއ،   ަމްނަޒުރ  ަކނާޑ  ޮފިށަގނެޑްއ (  ަލިއެގނުްހިރ   ފުަހ އެ ޮފިށަގނުޑެގެކނުޑމްަށ  އެ 

ެއްނޑް    ިއްނެވްސިޓގަޭޝްނ  ެފްނަނަކަމާށިއ،   ުނަނާގަކްނ  މަީހުކ  ެއްއެވްސ  މުދެަލްއ  ެއްއެވްސ  ެތެރިއްނ

 ުހރި   މާުދ  ެޗްކުކިރ  ުފޭޓްޖަގިއ  ީވިޑޯއ  ެދްއިކ  ަޙަސްނައްށ  ަމުއޖުޫދ  ިއްބރީާހްމ  ެސްކަޝުންނ  ްޕޮރެސިކުއަޝްނ

  ަނނަްބުރ   ޫދކިުރ  ެޗްކކްޮށ  ަޙަސްނ   ަމުއޖުޫދ  ިއްބރީާހްމ  ުދވުަހ ަވނަ    2020  ެފުބުރަވީރ   13ަސަރަޙއަްދީކ  



 

 

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއަށް 
 VTR/2021/88މައްސަލަ ނަންބަރު:                                 މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  ޖޫދު ޙަސަންއުއިބްރާހީމް މަ ރައްދުވާގޮތަށް
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R14377/2020   ނަްކަމާށިއ، އުެދވަހު ެއ މާުދ ިފަޔަވއި  ޑިކަްލޭރަޝްނަގިއ ިހެމޭނ މާުދ ހިުރ ަތ   ުގްޑްސ

 ިއުތުރ ެއްއެވްސ މުދެަލްއ ާފިރްސާއެއުކ ެޗްކޮކށަްފިއ ުނާވެނަކމްަށ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކަމާށިއ، 

ަޙަސްނ    ަގިއ  2020  ާމިރުޗ  14 .14.10  R14377/2020  ަނނަްބުރ  ަބާޔުނަގިއ،   ދަީފިއާވއިބްރީާހްމ ަމުއޖުޫދ 

ެޗްކުކަރްނ  ިހެމޭނ  ިޑކަްލޭރަޝްނަގިއ  ުގްޑްސ   3  ުޖމަްލ)   ޮފިށަގނުޑ  1ާދީގާނެގ    ެއމުދުަލެގ  ޮގްސ  މާުދ 

  ފިޮށަގނުޑަގިއ  ެއ   ަނަމެވްސ  ެކނިޑަކަމާށިއ،   ާފިރްސ  ާހިޒުރިވ  ެވރަިފާރުތްނ  މުދުަލެގ(  ެތެރިއްނ  ޮފިށަގނުޑެގ

  ަމުއޖުޫދ  އްިބރީާހްމ  ެއަވުގުތ  ނޭުދަކަމާށިއ، ެއީއ  ަސމުާލަކެމްއ  ަމުއޖުޫދ ަޙަސްނ  ިއްބރީާހްމ  މުދަަލަކްށ  ުހިރ

  ެއ  ިލުޔްނަތްއ ބަަލނަްކަމާށިއ،   ޑިކަްލޭރަޝްނެގ  ުގްޑްސ  R14377/2020  ަނނަްބުރ   ޓެބެްލުޓްނ   ަޙަސނުްހީރ

  ިޝްޕަމންްޓަގިއ ެޗކުްކަރްނޖޭެހީނ  ެއ  ިޑކަްލޭރަޝެންއަކުމްނ،   ުގްޑްސ  ެޗންަލެގ  ްގީރްނ  ިޑކަްލޭރަޝަނީކ  ުގްޑްސ

  ޭވބިލް ަންނަބާރިއ   ެއައރ   ެއމުދުަލެގ  ިދާމޭވޯތަކުމްނ  ޢަދުަދ  ާދީގާނ  މުދުަލެގ  ަނނަްބރިާއ  ޭވބްިލ  ެއައރ   ަހަމެއަކިނ

ެއ    ެއމާުދ  ިދާމާވީތ  ޢަދުަދ  ާދީގާނ  މުދުަލެގ   ފޭްލަވރ   "ާބބިުކުއ  ިހެމެނީނ  ިޝްޕަމްންޓަގިއޫދުކިރަކަމާށިއ، 

މުދުަލެގ  ަކަމްށ "  ޭޕްސްޓ   ިޑކަްލޭރަޝްނަގއި   ުގްޑްސ  R14377/2020 00AP  ަންނަބުރ  ެއ 

ެގ  (  ޮއޯތިރީޓ   ްޑަރްގ  ެއްންޑ  ުފްޑ)   ހްެލްތ  އްޮފ  ިމިންސްޓީރ  ުކިރްނ  ޫދުކުރުމެގ  މާުދ  ެއ  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވިއުރ

ެދވަިފިއނާުވީތަކަމާށިއ،    ަސމުާލަކެމްއ  ާމޮބުޑ   އެ މުދަަލްށ   ބެލަިފިއުނަވީނ  ްނެއަކ  ެއނޭގިއުރ   ޭބުންނާވަކްނ   އަްދުހ

  ެސްކަޝަންށ  ްޕޮރެސިކުއަޝްނ  ެއްންޑ  ިއްނެވްސިޓޭގަޝްނ   ަމިތްނ  ފަަހެރްއެގ  02  ުކިރްނ  ޭއެގ

  ެޗްކުކިރ  މާުދ   ުހިރ  ެއިޝްޕަމންްޓަގިއ  ުސވުާލުކުރުމން،   ގުޮތްނ  ުގޭޅ  ިމިޝްޕަމްނޓިާއ  ާހިޒުރުކުރަމށްފުަހ

  އުެފީޅެގ  ބިެލއުިރ  ަނަގިއެގްނ   ުފިޅ   ެއްއ  ެތރިެއްނ  ޭއެގ   ަކަމާށއި،   ހީުރ ުފިޅަތެކްއ   ިޝްޕަމންްޓަގިއ  ެއ  ަކަމާށިއ، 

  ެއޮގތްަށ  ުހީރ  ަހނާދްނ   ޭއުރ  ުބީނ   ޫދުކިރަކަމްށ  ެއމާުދ  ޖަހަާފއުިހުރުމްނ  " ޕްޭސްޓ  ފޭްލަވރ   ާބބިަކުއ"   ޭލބްަލަގިއ

  ަޙަސްނއްަށ   ަމުއޖުޫދ  އްިބރީާހްމ  ާފިރްސ،   މާުދަކަމށް ބެުނ  ުހިރ  ިޝްޕަމްންޓަގިއ މި    ެއީއ  ަކަމްށާވީތަކމާަށިއ، 

ަވނަ    2020  ާމިރުޗ   12  ަނަމެވްސ  ެއގަޮތށް ީހުކެރިވެގްނކަަމާށިއ،   ުހުރުމްނ  ުފިޅ   ިބއޫްލިރ  ޮފޓަޯތުކަގިއ  ޮފުނިވ

ެޗްކުކރި    މާުދ  ޭނ ިހެމ  ެސްކަޝުންނ ެއިޝްޕަމްންޓަގިއ   ްޕޮރެސިކުއަޝްނ   ެއންްޑ  ިއްނެވްސިޓޭގަޝްނ  ުދވުަހ

ަހނާދނިްވަކަމާށިއ،   ކްަނަތްއަތްއ   ުގޭޅ   ެއިޝްޕަމނާްޓިއ   ެދްއުކމްުނ،   ފޭުޓްޖ  ީވިޑޯއ  ިއުރެގ   ަރނަގޅަށް 
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  ަރނަގުޅ  މަޢޫުލމަާތީކ  ުބެނުވުނ  ުފިޅަކަމްށ  ިބއްލިޫރ  ިހެމެނީނ  ިޝްޕަމްންޓަގިއެއ   ުކިރްނ   ޭއެގ  އެެހްނަކުމްނ، 

  ަބެއްއ  ުހރުުމްނ،  ަދތަިތެކްއ ނުިދުމަގިއ ޭރގަނުޑ ަޙަސްނ ޖުޫދަމުއ ިއްބރީާހްމ  އިަދ ިއ ޫންނަކަމާށ މަޢޫުލާމެތްއ

  މަޢޫުލާމުތ  ަކުމެގ   ިހނަގއިިދަޔ  ިމަކްނ   އިަދ  ފަާހަގުކިރަކަމާށިއ   އުނަދޫގާވަކްނ  ަހނާދްނުކުރުމަގިއ   ަކްނަކްނ

  ެސްކަޝާނބޭެހ  ަޝްންޕޮރެސިކުއ  ެއްންޑ  ިއްނެވްސިޓގަޭޝްނ  ުނުވާމިއ،   ައންގަާފިއ  ެހޑްަށ  ެސްކަޝްނ  ެޑިޕުއީޓ

  ެއވަާހަކ  ުހެރ  ޖެހުިލްނެވ  ަސަބުބްނ   ތަަސްއުވުރެގ  ުނަރނގުަޅ  ިލބަިފިއާވ  ަޙސްަނައްށ   ޖުޫދ ަމުއ  އްިބރީާހްމ  ޮގުތްނ

 އުެދުނކަަމްށ ބާަޔްނކޮށަްފިއާވަކަމާށިއ،   މަޢަާފްށ  ެއަކަމްށ   އެެހނަްކުމްނ  ޮގްތަކމާަށިއ،   ިކަޔއެިދުވުނ

  ުގޭޅ  މި ަމއްސަަލާއ  ެމނެިފްސްޓަގިއ   UL  103  ފަްލިއްޓ   ައިއ   ާރްއެޖ  ދުވުަހަވނަ    2020  ެފުބުރަވީރ   11 .14.11

  "ާބަބިކުއ   ާދީގާނެގ  2  ަދުށްނ  ޭވބްިލެގ  ެއއަރ   2023 4924 603  ަނންބުަރ  ިއުތުރން،   ިޝްޕަމްންޓެގ

  603  4924  2023 ބިެލބުެލުމްނ، ަނނަްބުރ  ފަާހަގުކެރިވެގްނ  ަކްނ ެގނެސަްފިއާވ ާރްއެޖ  ޭޕްސްޓ"  ފޭްލަވރ 

  ިކްންގްސ   ަދށްުނ  ިޑކަްލޭރަޝްނ  ުގްޑްސ  R-14399/2020 00AP  ންަނަބުރ  މުދަަލީކ  ޭވބްިލަގިއާވ  ެއައރ 

ެއްންޑ ަނުމަގިއ  ްޕަރިއވްެޓ   ީބ  އްެފ    ުގްޑްސ  ިޑކެްލައރކޮށަްފިއާވ  ަކްސަޓްމްސައްށ  ިލިމެޓްޑެގ 

ިޑކަްލޭރަޝްނެގ  ެއ  ިޑކަްލޭރަޝެންއަކަމާށިއ،    ީޝޝާ   ޭމްޑ  ޯހްމ"   ިޑކެްލައރޮކށަްފއުިހީރ  ަދުށްނ  ގްުޑްސ 

 4924 603 ކޯިލ(" ކްަނ ފަާހަގުކެރުވުނަކަމާށިއ، ަނމެަވްސ ެއ މުދުަލެގ ަންނަބުރ  1ެކްޓ ) ެޕ  ފޭްލަވރ 

"ެޖނެރްަލ ާކޯގ )ބަާބިކއު ފޭްލަވރ ޕްޭސްޓ(" ަބާޔްނކޮށަްފިއާވިއުރ މި ިޝްޕަމްންޓެގ  ެއައރ ޭވބްިލަގއި    2023

ެވްސ   ގުޑްސް    PROCURVE GLOBAL SDN BHDަސޕަްލަޔަރީކ  މުދަލުގެ  އެ  ކަމާއި، 

ހުށަހަޅާފައިވަނީވެސް  ގެ   PROCURVE GLOBAL SDN BHD ޑިކްލަރޭަޝނާއެކު 

( ކަން ފާހަގަކުރެވުނު  2020ފެބުރުވަރީ    07ތާރީޚް:    PG-INV00034ICއިންވޮއިސްއެއް )ނަންބަރު  

 ކަމަށާއި، މި ިޝޕްމަންޓުގައި ހިމެނޭ މުދާ ޗެކްކޮށް ދޫކޮށްފައިވަނީ އިބްރާހީމް މައުޖޫދު ޙަސަން ކަމަށާއި،

ިއްނ . ީސ. ޭއ. ެއްމ .14.12   02  ބާަޔްނކޮށަްފިއާވ"  ޭޕސްްޓ  ފޭްލަވރ   ބަާބިކުއ "   ެމނެިފްސްޓަގިއ  ޯފުރޮކށްދަީފިއާވ  އްެލ 

  ަނުމަގިއ  ިލިމެޓޑެްގ  ްޕަރިއވްެޓ  ީބ   ެއްންޑ  އްެފ   ިކްންގްސ  އިަދ  ަފިއާޒްނ  އީަލ)   ިހެމޭނިއުރ  ެޓްއިޝްޕަމްނ

  ުހށަަހޅަާފިއާވ  ިލިމޓްެޑިއްނ  ްޕަރިއެވްޓ  ީބ  ެއްންޑ   އްެފ  ިކްންގްސ  ޭއގެެތެރިއްނ(  ިޝްޕަމްންޓ  ެގެނސަްފިއާވ
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ިޑކަްލޭރަޝުނަގިއ  R-14399/2020  ަންނަބުރ   ީޝޝާ   ިޑކެްލައރޮކށަްފއަިވީނ  ަކްސަޓްމްސައްށ  ުގްޑްސ 

  ުހީރ   ިމިޝްޕަމްންޓަގިއ  ެވްސ   ަސްނ ަޙ  މުައޖުޫދ  ްމއްިބރީާހ  ޫދުކިރ   ެޗްކކްޮށ  މާުދ  ެއ   ިއ، ަކމާަށ  ެޕެކްޓ   ޭލަވރ ްފ

  ަސްނ ަޙ  ަމުއޖުޫދ  ްމިއްބރީާހ  ުދވުަހަވަނ    2020  ާމިރުޗ  09  ިއ، ބާުނަކަމާށ  ެޕެކްޓަކަމްށ  ޭލަވރ ްފ  ީޝާޝ

  ެވރަިފާރްތ  ިލިމެޓްޑެގ   ްޕަރިއެވްޓ   ީބ   ެއްންޑ   ްފ ެއ  ިކްންގްސ  ުހީރ  ފޮޓަޯތުކަގިއެވްސ  ިޙްއާސކޮށަްފިއާވ  ީޤަޤްށ ަތްޙ

  ަކަމްށާވީތ،   ެޕެކްޓަތްއ  ފޭްލަވރ   ީޝާޝ  ހިުރ  ޮފޓަޯތުކަގިއ  ޯފުރޮކށިްދްނ  ތްަޙޤަީޤްށ ފުަހީމ  ަޝްޒާބްނ  ަކަމްށާވ

  ީޝޝާ   ކިްލައރޮކށަްފިއަވީނ  ެގެންސ  ާރްއެޖ  ަދުށްނ  ިޑކަްލޭރަޝުނެގ  ގްުޑްސ  R-14399/2020  ަންނަބުރ

 ެޕެކްޓަކަމާށއި،   ފޭްލަވރ 

  ަފާރުތްނެގ  ިލިމޓްެޑ   ްޕަރިއވްެޓީބ    ެއްންޑ  ްފެއ   ިކްންގްސ  ެތެރިއްނ   ޝްިޕަމްންޓެގ  02  ަބާޔްނުކެރުވުނ   ިއްސެވ .14.13

  ބްިލޭވ  އަެއރ   603  4924  2023  ަންނަބުރ  ުހށަަހޅަާފިއާވ  ޑިކަްލޭރަޝާނެއުކ  R-14399/2020  ަންނަބުރ

  ަންނަބުރ   ުހށަަހޅާފިައާވ  ިޑކަްލޭރަޝާނެއުކ  ުގޑްްސ  R14377/2020  ަންނަބުރ  ަފރުާތްނ  ަފީއާޒްނެގ  ީލަޢ  ، ާއިއ

 PROCURVE GLOBAL SDN BHD  ޮގުތަގިއ  ިޝަޕރެގވޭބްިލަގިއ    ެއައރ   603  4922  5201

  ފޭްލަވރ   ާބަބިކުއ"   ޮގުތަގިއ  ތްަފޞްީލެގ  މަުދުލެގ  ެވްސ  ބްިލަގިއެއައރ ޭވ  02  ިމ  ިއ، ަކަމާށ  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ

  5201  ަންނބުަރ  ިޝްޕަމްންޓގ   ެގެނސަްފިއާވ  ާރްއެޖ  ަނުމަގިއ  ަފިއާޒްނެގ  ޢީަލ  ަބޔްާނޮކށަްފިއާވިއުރ، "  ޭޕްސްޓ

 PG-INV00341b  )07ަންނަބުރ  މުދުަލެގ  ިހެމޭނ   ެއިޝްޕަމްންޓަގިއ   އިަދ  ެއައރ ޭވބްިލ   603  4922

  ަކސަްޓްމްސައްށ  ިއްނ   PROCURVE GLOBAL SDN BHD  ިއްނޮވިއްސ، (  2020  ުރަވީރެފުބ

  ޯފިރޮކށްދަީފިއވާ   ިއްނ   PROCURVE GLOBAL SDN BHD  ިއ، ޯފުރޮކށްދަީފިއާވަކަމާށ

 ަބޔްާނޮކށަްފިއާވަކަމާށިއ، "  ެޕެކްޓ  ފޭްލަވރ   ީޝާޝ  ޭމްޑ  ްމޯހ"   ޮގުތަގިއ  ތްަފޞްީލެގ  މުދުަލެގ  ިއްނޮވިއްސަގިއ

  2020  ރަުވީރފުެބ  13  ަދުށްނ   ބްިލެގޭވ  ެއއަރ   603  4922  5201  ަނންބުަރ  ަނުމަގިއ  ަފިއާޒްނެގޢީަލ   .14.14

  ހުށަަހޅަާފިއާވ  ަކްސަޓްމްސައްށ  މުެދެވިރޮކްށ  ިލިމެޓްޑ  ްޕަރިއެވްޓ  ސަރިވަސްސ  ޯފަވރިޑްނގ   ުދވުަހަވަނ  

 PG-INV00341b  )07ަންނަބުރ  ުހށަަހޅަާފިއާވ  ިޑކަްލޭރަޝާނެއުކ  ްޑްސުގ   R-15195/2020  ަންނަބުރ

"ޯހްމ  (  2020  ެފުބުރަވީރ   ިޑކެްލައރޮކށަްފިއާވިއުރ  " ެޕެކްޓ  ފޭްލަވރ   ީޝޝާ   ޭމްޑިއްނޮވއްިސަގިއ 



 

 

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއަށް 
 VTR/2021/88މައްސަލަ ނަންބަރު:                                 މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  ޖޫދު ޙަސަންއުއިބްރާހީމް މަ ރައްދުވާގޮތަށް
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  ޯފުރޮކށްދަީފިއާވ  ަކްސަޓްމައްށ   ަފާރުތްނެގ    PROCURVE GLOBAL SDN BHD  ިމިއްނޮވިއްސ، 

 ެއްއޮގްތަކަމާށއި،   ިއްނޮވިއްސާއ

  ިޑކަްލޭރަޝްނގެ   ުގްޑްސ   R14377/2020  ަންނަބުރ   ަބާޔުނަގިއ،   ދަީފިއާވ  ަކްސަޓްމްސއްަށ  ާފިރްސ  ުމަޙްއމުަދ .14.15

  ބުނަެފިއާވިއުރ  ޮފުނުވަމށަްކަމްށ  ެވރަިފާރަތްށ  ަނަގީނ  ޮފޯޓ   ޭއާނ   ނިެގަކަމާށިއ،   ޮފޯޓ   ަގީޑަގިއ  ެޗްކުކިރ  މާުދ

  ިމ  އިަދ  ނެުފްނަނަކމާަށިއ،   ެނިގަކްނ  ޮފޯޓ  ާފރްިސ  މަުޙްއމުަދ  ފޭުޓުޖްނ  ީވ. ީޓ. ީސ. ީސ ަގީޑެގ   ެޗްކުކިރ  ެއމާުދ

  މާުދ  ެއީއ   ަކަމްށާވިއުރ   21:00  އިަދ  20:15  ެފނަްނީނ   ޮފޓޯތުަކެގ ތްަފޞްީލިއްނ  ަގިޑަކަމްށ   ަނގަާފިއާވ   ޮފޯޓ

  ޮފޯޓަތުކަގިއ   ޯފުރކޮށްދަީފިއާވ ައްށކްަސަޓްމްސ ާފިރްސ މަުޙްއމުަދ އި، ަކަމާށ ަގޑަިތެކްއ  ފުަހެގ ޫދުކިރ ެޗްކޮކްށ 

 (CIRIO PASTA SAUCE NAPOLETANA)" ޯސްސ  ޕްާސްޓ"   ްބޭރްންޑެގ "  ިސިރޯއ"   ުހީރ

  ްބޭރްންޑެގ   "ިސިރޯއ"   ެތޭރަގިއ  ަމސުްދވުަހެގ  24  ާފިއުތިވ   ބާަލިއުރ   ެރޯކރޑްތަަކްށ   ަކސަްޓްމްސެގަކާމިއ،  

  ުގްޑްސ  R14377/2020  ަންނަބުރ   ަކާމިއ،   ްސޯޓުރްނ  ޫޔޯރ  ުހީރ  ގެެނސަްފިއ  ާރްއެޖައްށ"  ޯސްސ  ާޕްސާޓ" 

  ުގަޅިއ  ޯފަންށ  ާފިރްސ  ުމަޙްއމުަދ  ިއްބރީާހްމ ަމުއޖުޫދ ަޙަސްނ،   ުއޭޅީތ  ަމްއސެަލްއ  މުދުަލެގ  ުގޭޅ  ިޑކަްލޭރަޝާނ

 R14377/2020  ންަނަބުރ  ެއީއ  ބުނަެފިއާވީތ  ާފިރްސ  މަުޙްއމުަދ  ބިުނަކަމްށ  ޮފުނަވްނ  ޮފޯޓ  މުދުަލެގ  ެއ

  މާުދަކްނ  ަބާޔްނޮކށަްފިއާވ   ިޑކަްލޭރަޝްނަގިއ  ުހިރ  ެގެނސަްފިއ  ާރްއެޖ  ަދުށްނ  ިޑކަްލޭރަޝްނެގ  ުގްޑްސ

  ްށ ަލމަުދ  ެއ  މުދާަލ  ުހިރ  ޮފޓަޯތުކަގިއ   ެއ  ިދައ   ިއ ަކެމްއަކަމާށ  ކޮށަްފިއާވ  ޮގތްުނ  ެދްއުކުމެގ   ަކްސަޓްމްސައްށ

  ިހެމޭނ  ިޑކަްލޭރަޝްނަގިއ  ުގްޑްސ  R14377/2020  ަނނަްބުރ  ާފުތަކަމާށިއ، ަތ   މާުދ   ުހިރ  ިޑކެްލައރޮކށަްފިއ

  ފޭްލަވރ   ީޝާޝ  ައީކ   PROCURVE GLOBAL SDN BHD  ަކަމްށާވ  ަސޕަްލަޔުރ  މުދުަލެގ

  ފޭްލަވރ  ޝާީޝ  ެއިޝްޕަމްންޓަގިއ   ިއ، ފަާހަގުކެރވަިފިއާވަކަމާށ  ކްަސަޓްމްސައްށ  ަފރެާތްއަކްނ   ަސޕަްލިއޮކށޭްދ

 ތުުހަމުތުކެރވަިފިއާވަކަމާށިއ،   ަކްސަޓްމްސައްށ   ުހރާެދެނަކަމްށ

  މުދަަލްށ  ެގެނސަްފިއާވ  ާރްއެޖ  ަނުމަގިއ  ަފިއާޒނެްގ  ޢީަލ  ރާިޢަޔްތކްޮށ،   ަކްނކަަމްށ  ަބާޔްނުކެރވަިފިއާވ  ިއްސެވ .14.16

  ެޗްކޮކްށ   މާުދ  ިހެމޭނ  ިޑކަްލޭރަޝުނަގިއ  ުގޑްްސ  R14377/2020 00AP  ަނނަްބުރ  ްޕޮރެސްސޮކށަްފިއާވ

  ެއ  ަޙަސްނ  ޖުޫދަމުއ  ިއްބރީާހްމ 1  ްގޭރްޑ އިޮފަސރ   ަކްސަޓްމްސ  ީސިނައރ   ެއަސިއްނުކެރުވުނ  ޫދުކުރަމްށ



 

 

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއަށް 
 VTR/2021/88މައްސަލަ ނަންބަރު:                                 މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  ޖޫދު ޙަސަންއުއިބްރާހީމް މަ ރައްދުވާގޮތަށް
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  އެެހްނ   ންޫނ  މާުދ  ިޑކެްލައރޮކށަްފިއާވ  ިޑކަްލޭރަޝްނަގިއ  ެއ  ޫދޮކށަްފިއަވީނ  ަދުށްނ  ިޑކަްލޭރަޝުނެގ

  ިއްބރީާހްމ  1  ްގޭރްޑ  އިޮފަސރ   ަކްސަޓްމްސ  ީސިނައރ   ާސބުިތާވތީ،   ތްަޙީޤަޤްށ  ިމަމްއސަަލިއެގ  މާުދަތެކްއަކްނ

  އުިދގެ ަގާވ  ުމަވްއޒުަފްނެގ   ަކްސަޓްމްސެގ   ާމއާްދާއއި،   ަވަނ   13  ޫނުނެގާޤ  ަކްސަޓްމްސެގ   ަޙަސްނ،   ޖުޫދަމުއ

  ާމއާްދެގ  ވަަނ  13  އުިދެގަގާވ  ެއ  ންަނަބާރިއ،   ަވަނ  12  އިަދ  04  ާއިއ  03  ެގ(  ހ )   ާމއާްދެގ  ަވަނ  10

ަކމަށް  ސިާބުތާވ  ަތްޙީޤަޤްށ  ަމްއސަަލިއެގ  ިމ   ވަެފިއާވަކްނ  ޚިލުާފ  ާއ، (  ނ )   އިަދ(  ށ )   ާއިއ (  ހ ) 

 ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

  ަގިއ   2020  ާމިރުޗ  14  އިަދ  2020  ާމިރުޗ  12  ުގިޅެގްނ ތުުހަމުތަތކާ    ކެުރވަިފިއާވަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރާތމުެދ   .15

 ްނ ޮއްނަނަކާމިއ، ެއޮގތްުނބާަޔންދަީފިއާވަކްނ ެއނެގ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ ަމއްސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ަތްޙީޤަޤްށ

ތްަޙޤަީޤްށ  ަގއި    2020  ާމިރުޗ   12 .15.1 ަފާރުތގެ  ަރއުްދިވ  ހުށެަހިޅ ަމއްސަަލ  ދަީފިއާވ  ަމްއސަަލ  ަފާރތްުނ   

  23:30  އްިނ  15:30  ިޑުއީޓއީަކ  ަމްއސަަލ ހުށެަހޅި ަފާރުތެގ   ުދވުަހ  ަވަނ   2020  ުރަވީރ ެފުބ  13ަބާޔުނަގިއ،  

ަފާރަތްށ    އުެދވުަހ  ައްށަކަމާށއި،  ުހށެަހިޅ   R14377/2020   ަންނަބުރ  ެއަސއްިނުކެރުވުނަމްއސަަލ 

00APެވރަިފާރުތްނ  މުދުަލެގ  ކިްލައރުކަރްނ  ެއމާުދ  ިދަޔީއ  ެޗްކުކަރްނ  މާުދ  ިހެމޭނ  ިޑކަްލޭރަޝްނަގިއ  ުގްޑްސ  

  ޮފިށަގނުޑ  1  ާދީގާނެގ  ެއމުދުަލެގ  ޮގްސ  ެޗްކުކރްަނ  މާުދ  ެއެއުކަކަމާށިއ،    ާއ  ާފިރްސ  ަކނަޑައޅަާފއުިހިރ

  ެއމުދަަލކީ   އިަދ   ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ެޗްކުކިރަކމާަށިއ  މާުދ  ެއ   ކެނުޑުމްނ،   ާފިރްސ(  ޮފިށަގނުޑ  3  ުޖމަްލ) 

” “bbq flavor paste ،ެތޭރަގިއ  ފިޮށަގނޑެުގ  ެއ   މާުދ  ުހިރ  ެތރަޭގިއ  ޮފިށަގނުޑެގ  ެއ   ކަަމްށާވީތ  

  ުހުރުމްނ،   ޖަހަާފިއ   ”bbq flavor paste“  ޭލބްަލަގިއ   މުދުަލެގ  ެއ  އިަދ  ބިެލްނަކމާަށިއ،   ބަަހްއަޓިއެގްނ 

  އަެލރެޓްއ  ިޝްޕަމްނަޓީކ   ެއ  ެއިއުރ  ޫދުކިރްނ ަކަމާށިއ،   ެއމާުދ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ  ާހިއުރ  19:45  ެއޭރެގ

  ކޭެފަގއި   ބުުރުޖ ެއައރޯޕްޓެގ  ާހިއުރ  20:30  ެއޭރެގ  ަނަމެވްސ  ނޭނޭގަކަމާށިއ،   ަކެމްއ  ިޝްޕަމްނެޓްއ  ިހެމޭނ

ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި    ައިއސް،   ައްޙމުަދ  ޫމާސ  1  ްގޭރްޑ   އިޮފަސރ   ކްަސަޓްމްސ  ީސިނައރ   ިއންދާ،   ަސިއޯބްނ

ަމްއސަަލ ުހށަހިެޅ ަފާރަތށް    މާުދ  ެއ  ކަަމާށިއ،   ިޝްޕަމްނެޓްއ  ިހެމޭނ  ރެޓްއއަެލ   ިޝްޕަމްނަޓީކ  ޫދުކިރ  ަފާރްތ

  ިހެމޭނ އަެލރެޓްއ ުކިރްނެވްސ ިސާރްޖ ުޙަސިއްނ 2 ްގޭރްޑ އިޮފަސރ  ަކްސަޓްމްސ ީސިނައރ  ެއަސިއްނުކިރ



 

 

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއަށް 
 VTR/2021/88މައްސަލަ ނަންބަރު:                                 މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  ޖޫދު ޙަސަންއުއިބްރާހީމް މަ ރައްދުވާގޮތަށް

                                             

 

34 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:  
 

 

  ްށ ިސާރަޖ  ުޙަސިއްނ   ހުޯދަމށްފުަހ   ޮފޯޓ  ެއމުދުަލެގ  ޖުެހުނަކަމާށިއ،   ަމްއސަަލެއްއ  ެއަސިއްނޮކްށެގްނ   ިޝްޕަމްނެޓްއ

ބިުންނަކަމާށިއ    ޮފުނަވްނ   ފޯޮޓ  މުދުަލެގ  ެއ   ުގަޅއި،   ާފިރްސައްށ   ެއަވގުުތ   އެެހްނކުަމްނ، ުބިނަކމާަށިއ،    ޮފުނުވަމްށ

  ެއ   ޮފނުުވުމްނ،   މުެދެވިރޮކްށ   ަވއަިބރ   ޮފޯޓ  3  ުނވަަތ  2  ުބެނ   ޮފޓޯތެަކްއަކަމްށ  މުދުަލެގ  ެއ   ާފިރްސ  އިަދ

ޯމ  މާިހުރ  ފޯޮޓަތްއ   ެއ  ފުޮނިވްނަކަމާށިއ،   ްށިސާރަޖ   ުޙެސިއްނ  ޮފޯޓަތްއ ަފާރތެުގ  ުހށެަހިޅ    ަބއްިލަމްއސަަލ 

ަނގަާފިއވީާތަކަމާށއި،    ަވގްަށ  ޯފުނ  ޮމަބއްިލ  ުދވުަހ ަވަނ    2020  ުރަވީރެފުބ  15  ެއީއ   ެންތަކމާަށިއ،   ޯފުނަގިއ

  ަސިއްނުޙ  ުކރްިނ  ިނުމުމެގ  ިޑުއީޓ  ެއޭރ  ެއނުގމްުނ،   ިޝްޕަމްނެޓްއަކްނ  ހެިމޭނ  ރެޓްއއަެލ  ިޝްޕަމްނަޓީކ  ެއ

ބިުންނަކަމާށިއ،   ިޙްއާސުކުރަމްށ ާޑިއެހ ެސކަްޝްނ ެޑިޕއީުޓ މަޢޫުލާމުތ ެއ ާގުތ ައްޙމުަދ ޫމާސ އިަދ ިސާރުޖ

ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ    ަވަނ ުދވުަހ  2020  ާމިރުޗ  11  ެސްކަޝުންނ  ްޕރެޮސިކުއަޝްނ  ެއްންޑ   ިއްނެވްސިޓޭގަޝްނ

  ިޑުއީޓ   ެސްކަޝުނެގ  ްޕޮރެސިކުއަޝްނ  ެއންްޑ  ިއްނެވްސިޓޭގަޝްނ  ުސވުާލުކުރމަށްފުަހ  ާހިޒުރޮކްށ  ަފާރްތ

  ޮފޓޯޯތ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރތަށް ޮފުނިވ ާފރްިސ ެއީއ ެދްއުކަމށްފުަހ  ޮފޯޓ  ުފިޅަތެކްއެގ ޯސސް  ޯމަބއްިލިއްނ

ަމްއސަަލ    ޮފޓޯތަަކީކ  ެދްއިކ   ެސްކަޝުންނ  ްޕޮރެސިކުއަޝްނ  ެއްންޑ  ިއްނެވްސޓޭިގަޝްނ  ުސވުާލުކިރަކަމާށިއ، 

ަފާރތަށް     ިބއޫްލިރުހރި    ޓަޯތުކަގިއޮފ  ޮފުނިވ  ފިާރްސންޫނަކަމާށިއ،    ޮފޯޓތެަކްއ  ޮފނިުވ  ާފިރްސުހށެަހިޅ 

  ެއްންޑ  އްިނެވްސިޓގަޭޝްނ  ަނަމެވްސަކމާަށިއ،    ”bbq flavor paste“  ުހްނާނީނ   ޖަހަާފިއ   ުފިޅަތުކަގިއ

  ލޭބްަލޮކށަްފިއާވ  ޮގުތަގިއ  ެގ ”pasta sauce“ ުހީރ  ޮފޯޓަތުކަގިއ  ެދްއިކ  ެސްކަޝުންނ  ްޕޮރެސިކުއަޝްނ

  ަވނަ ުދވުަހ   2020  ފުެބުރަވީރ  17  ސުާފުކުރަމްށ  މަޢޫުލާމުތ  ގޭުޅ   މިިޝްޕަމްނާޓ  ުފޅަިތެކްއަކަމާށއި،   ިބއޫްލިރ

ަފރްާތ  ެސްކަޝަންށ  ްޕރެޮސިކުއަޝްނ  ެއްންޑ   ިއްނެވްސިޓޭގަޝްނ ުހށެަހިޅ    ާހިޒރުުކުރަމށްފުަހ  މްައސަަލ 

ެއ   ވަާހަކ   ހިޯދ  ޮފޯޓ  މުދުަލެގ  ިހމޭެނ  ެއިޝްޕަމންްޓަގިއ  ުބެނެގްނ  ާގުތ  ާފިރްސ  ުސވުާލުކިރިއުރ،    ުނުބީނ 

  މަޢޫުލާމެތްއ  މިުހްނުމ  ިޙްއާސުކުރްނ  ެސކަްޝާނ  ްޕޮރެސިކުއަޝްނ  ެއްންޑ  ިއްނެވްސިޓޭގަޝްނ  މަޢޫުލާމަތީކ

ބެެލވަިފިއުނާވީތަކމާަށިއ،   ުދވުަހެގ    2020ފުެބުރަވީރ    13ަކެމްއ  ގެ    19:44ިއްނ    19:40ވަަނ 

  ުފޭޓުޖްނ  ެއ  ެދްއިކަކަމާށއި، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތްަށ  ުފޭޓްޖ    ީވިޑޯއ  ެއްމ.ޭއ.ީސ.އްެލެގ ާކޯގ ގަުދުނެގ ީސީޓީވ

  ވްިސނުާލުމްނ،   ަރނަގޅްަށ  ފުަހްނ  ަނަމެވްސ ުނިވ ސުާފ  ެދްއިކ ަވގުުތ  ީވިޑޯއ ަބެއްއަކްނ ޮކްނ   ެފްނަންނ ުހީރ



 

 

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއަށް 
 VTR/2021/88މައްސަލަ ނަންބަރު:                                 މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  ޖޫދު ޙަސަންއުއިބްރާހީމް މަ ރައްދުވާގޮތަށް

                                             

 

34 ގެ  21 ޞަފްޙާ      
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 
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  ުފޭޓްޖިއްނ  ީވިޑޯއ   ެއ   ަހނާދްނިވަކަމާށއި،   ާފިރްސކްަނަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރާތއި    ެފްނަނން ުހީރ  ުފޭޓުޖްނ   ެއ

ައއްސަާފިއ)   ާފިރްސ   ަމްނަޒުރ   ަކނާޑ  ޮފިށަގނެޑްއ (  ަލިއެގނުްހިރ  ަގމެީހްއ  ހުުދކަުލިއެގ  ިއްސތިަށަގނުޑ 

  މަީހުކ  ެއއެްވްސ  މުދެަލްއ  ެއްއެވްސ   ެތެރިއްނ  ެކނުޑަމށްފުަހ އެ ޮފިށަގނުޑެގ  ެއ ފިޮށަގނުޑ   ެފްނަނަކަމާށިއ، 

  ެދްއިކަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ފާަރަތށް    ސްެކަޝުންނ  ެއްނޑް ްޕޮރެސިކުއަޝްނ  ެވްސިޓޭގޝްަނިއްނ  ، ަކަމާށިއުނަނާގ

ަމްއަސަލ ުހށެަހިޅ    ަވަނ ުދވުަހ  2020  ެފުބުރަވީރ  13ަސަރަޙއަްދީކ    ުހިރ  މާުދ  ެޗްކުކިރ  ުފޭޓްޖަގިއ  ީވިޑޯއ

ިޑކަްލޭރަޝްނަގިއ ިހެމޭނ މާުދ ުހިރ     ގްުޑްސ  R14377/2020 00AP  ަނނަްބުރ   ޫދުކިރ  ެޗްކޮކްށަފާރްތ  

ްނަކަމާށއި، އުެދވުަހ ެއ މާުދ ިފަޔަވިއ ިއުތުރ ެއްއެވްސ މުދެަލްއ ާފިރްސާއެއުކ ެޗްކޮކށަްފިއ ނާުވެނަކަމށް  ަތ

 ަހަގުކެރެވެއެވ. ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ ާފ

  ައްށަކަމާށއި،   23:30  ިއްނ  15:30  ޑުިއީޓައީކ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ   ުދވުަހ  ވަަނ  2020ެފުބުރަވީރ    13 .15.2

ެއަސިއްނުކެރުވުނ  އުެދވުަހ ަފާރަތްށ  ުހށެަހިޅ    ުގްޑްސR14377/2020 00AP ަނނަްބުރ    ަމްއސަަލ 

ެވރަިފާރުތްނ   ކިްލައރުކަރްނ  ެއމާުދ  ިދަޔީއ  ެޗްކުކަރްނ  ުމާދ  ިހެމޭނ  ިޑކަްލޭރަޝްނަގިއ   މުދުަލެގ 

  ޮފިށަގނުޑ  1ާދީގާނެގ    ެއމުދުަލެގ  ޮގްސ   ެޗްކުކރްަނމާުދ  ާއ ެއުކަކަމާށިއ، ެއ  ާފިރްސ  ަކނަޑައޅަާފއުިހިރ

  ެއ   ަނަމެވްސ  ެކނިޑަކމާަށިއ،   ާފިރްސ  ާހޒުިރިވ  ެވރަިފާރުތްނ  މުދުަލެގ (  ެތެރިއްނ  ޮފިށަގނުޑެގ   3  ުޖމަްލ) 

ަމްއސަަލ    ެއަވުގުތ   ނޭުދަކަމާށިއ، ެއީއ  މްައސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަސމުާލކެަމްއ  މުދަަލަކްށ  ުހިރ  ޮފިށަގނުޑަގިއ

ިލުޔްނަތއް    ިޑކަްލޭރަޝްނެގ  ުގްޑްސ   R14377/2020  ަނނަްބުރ  އުަތަގއި ޮއތް ޓެބެްލުޓްނ   ުހީރ  ުހށެަހިޅ ަފާރްތ 

  ެއ   ިޑކަްލޭރަޝެންއަކުމްނ،   ުގްޑްސ  ެޗންަލެގ  ްގީރްނ  ިޑކަްލޭރަޝަނީކ  ގްުޑްސ  ެއ  ބަަލްނަކަމާށިއ، 

  ިދާމޭވޯތަކުމްނ  ޢަދުަދ  ާދީގާނ  މުދުަލެގ  ނަްބާރިއަނ  ޭވބްިލ  ެއައރ   ަހަމެއަކިނ  ިޝްޕަމްންޓަގިއ ެޗްކުކަރްނޖޭެހީނ 

  ޫދުކިރަކަމާށއި، އެ ިޝްޕަމްންޓަގިއ   ެއމާުދ  ިދާމާވީތ  ޢަދުަދ  ާދީގާނ  މުދުަލެގ  ޭވބްިލ ަންނަބރިާއ  ެއައރ   ެއމުދުަލެގ

މުދުަލެގ  ަކަމްށ   ”bbq flavor paste“  ިހެމެނީނ   ުގްޑްސ  R14377/2020 00AP  ންަނަބުރ  އެ 

  ެއްންޑ  ުފްޑ)   ހެލްްތ  އްޮފ  ިމިންސްޓީރ  ުކރްިނ  ޫދުކުރުމެގ  މާުދ  ެއ  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވިއުރ  ިޑކަްލޭރަޝްނަގިއ

  ީމެގެދވަިފިއުނާވީތަކަމާށިއ،    ަސމުާލަކެމްއ  ާމޮބުޑ  ެއ މުދަަލްށއަްދ ހޯދަާފިއުނަވީނ  ެގ ުހ(  ޮއޯތިރީޓ  ްޑަރްގ



 

 

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއަށް 
 VTR/2021/88މައްސަލަ ނަންބަރު:                                 މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  ޖޫދު ޙަސަންއުއިބްރާހީމް މަ ރައްދުވާގޮތަށް
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  ާހިޒުރުކުރަމށްފުަހ  ެސްކަޝަންށ   ްޕޮރެސިކުއަޝްނ  ެއްންޑ   ިއްނެވްސިޓޭގަޝްނ  މިަތްނ   ފަަހެރްއެގ  02  ުކިރްނ

  ެޗކުްކިރަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރްތ    މާުދ  ުހިރ  ެއިޝްޕަމްންޓަގިއ   ސުވުާލުކުރުމްނ،   ޮގތްުނ  ުގޭޅ   ިމިޝްޕަމްނާޓިއ

  އުެފީޅެގ  ބިެލއުިރ  ެގްނ ަނަގިއ  ުފިޅ   ެއްއ  ެތރިެއްނ  ޭއެގ   ަކަމާށއި،   ހީުރ ުފިޅަތެކްއ   ިޝްޕަމންްޓަގިއ  ެއ  ަކަމާށިއ، 

  ުހީރ  ހަނާދްނ  ޭއުރ  ުބީނ  ޫދުކިރަކަމްށ  މާުދ  ެއ  ޖަހަާފއުިހުރުމްނ  " ޭޕްސްޓ  ފޭްލަވރ   ާބަބިކުއ"   ޭލބްަލަގިއ

ުދވުަހ  2020  ާމިރުޗ  12  ނަަމެވްސ  ަކމްަށާވީތަކމާަށިއ،   ެއޮގަތްށ   ެއްންޑ  ިއްނެވްސިޓޭގަޝްނ  ަވަނ 

  ެދްއުކުމްނ،   ފޭުޓްޖ  ވިީޑޯއ  ެޗްކުކިރ ިއުރެގ  މާުދ  ިހެމޭނ   ެއިޝްޕަމްންޓަގިއެސްކަޝުންނ    ްޕޮރެސިކުއަޝްނ

  ެއިޝްޕަމްންޓަގިއ   ުކިރްނ  ެގީމ  ަރނަގަޅްށ ަހނާދްނިވަކަމާށއި، އެެހްނަކުމްނ،   ަކނަްތްއަތްއ   ުގޭޅ  ެއިޝްޕަމްނާޓިއ

ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި    އިަދ   މަޢޫުލާމެތްއ ޫންނަކމާަށިއ  ަރނަގުޅ   މަޢޫުލާމަތީކ  ުބނުެވުނ  ުފިޅަކމްަށ  ިބއޫްލިރ  ިހެމެނީނ

  އިަދުއނަދޫގާވކަަމާށިއ  ަހނާދްނުކުރުމަގިއ    ކްަނަކްނ   ަބެއްއ ުހުރުމްނ،   ދަތަިތެކްއ  ނުިދުމަގިއ  ޭރަގނުޑ ަފާރްތ  

  ުނުވާމިއ، އްިނެވްސިޓޭގަޝްނ  ައްނގަާފިއ  ެހޑްަށ  ެސްކަޝްނ  ެޑިޕއީުޓ  މަޢޫުލާމުތ  ަކުމެގ  ިހނަގއިިދަޔ  ިމަކްނ

  ުނަރނަގުޅ ތަަސްއުވުރގެ   ިލބަިފިއާވަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރަތްށ    ޮގުތްނ  ެސްކަޝާނބޭެހ  ްޕޮރެސިކުއަޝްނ  ްޑެއްނ

އޭެދަކަމްށ    މަޢަާފްށ   ެއަކަމްށ   އެެހްނަކުމްނ  ޮގްތަކމާަށިއ،   ިކަޔއެިދުވުނ  ެއވަާހަކ  ުހެރ  ޖެހުިލްނެވ  ަސަބުބްނ

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ. ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ  

ެއްގިޒިބޓް   .16 ަޖާވބޯުފާމެއުކ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަފާރުތެގ    3ަމްއސަަލ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ުހށަަހޅަާފިއާވ،  ޮގުތަގިއ  ެގ 

ބުޯޑން   ެމޭންޖަމންޓް  ިރޯސްސ  ޯބުޑގެ    2021ެފުބުރަވރީ    01ިހުއަމްނ  އެ  ޭބްއުވނު  ަޔުއިމްއާޔއްަށ    4ަގއި  ަވނަ 

  ަތްޙީޤަޤްށ   މާުދަތެކްއަކްނ  އެެހްނ   ޫންނ  މާުދ  ިޑކެްލައރޮކށަްފިއާވ  ޫދޮކށަްފިއަވީނ  ފާަރްތ  ބުެލުމްނ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ

  ުމަވްއޒުަފްނގެ   ަކސްޓްަމްސެގ  ާމއާްދާއިއ،   ަވަނ  13  ާޤޫނނެުގ  ަކްސަޓްމްސެގ   ަމްއސަަލ ުހށަހިެޅ ަފާރްތ   ާސިބުތވީާތާއިއ، 

  ާމއާްދެގ   ަވަނ   13  އިދެުގަގާވ  ެއ  ންަނަބާރިއ،   ަވަނ  12  އިަދ  04  ާއިއ   03  ެގ(  ހ )   ާމއާްދެގ  ަވަނ   10  އުިދެގަގާވ

ާސބުިތާވތީ، ަކސްްޓަމްސ ުމވްައޒުަފްނެގ ަގާވއުިދެގ    ަތްޙީޤަޤްށ   ވަެފިއާވަކްނ   ޚިލުާފ  އާ، (  ނ )   އިަދ(  ށ )   ާއިއ(  ހ ) 

  ުވަމށް ަވަނ ާމއާްދެގ )ށ( ެގ ދުަށްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ިމިންސޓަަރްސ ލާަފެއުރ  124

 ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ިހުއަމްނ ިރޯސްސ ެމޭންޖަމްންޓ ޯބޑްުނ ިންނމަާފިއާވަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 



 

 

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއަށް 
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ަފާރުތން   .17 ުހށެަހޅި  ަމއްސަަލ  ުގިޅެގން  ަމްއސަަލާއ  ްޓަރިއިބުއނަލަށް    2021ޮއަގްސުޓ    18ިމ  ަވޒީފާާއބޭެހ  ަގިއ 

"  ޭޕްސްޓ  ފޭްލާވރ   ީޝާޝ"   ިސްއުރްނ  ޭނނިގ   ަކްސަޓްމސަްއްށ"   ަމްއސަަލައީކ  ހުށަހުެޅުނުހށަަހޅަާފިއާވ ަބޔުާނަގިއ،  

  ކަޮބިއޯތ  ޭޕްސްޓ   ފްލަޭވރ   ީޝާޝ  އެެތެރުކިރ  ާރްއެޖ  ަފިއޒްާނ   ޢީަލ  ުބާނިއުރ ަމުތޮކްށ ތުުހ  ަކަމްށ   ެގެނސަްފިއާވ  ާރްއެޖ

  ަކސަްޓްމްސެގ  8/ 2011  ަނނަްބރ   ާޤޫނުނ  ަމްއސަަލަތަކީކ  ިމާބވުަތެގ  ބާުނިއުރ  ަކމްަށ  ެއެތެރުކިރ  ިސްއުރްނ  ާއިއ

  ިޖނީާޢ   ަމްއސަަލ  ެއ   ިހނެދްއަގިއ   ކޮށިްފ  ަޢމެަލްއ  ިމާބަވތެުގ  ުބާނިއުރ   ކެުށްއަކަމްށ   ާމއާްދިއްނ   ަވަނ   97  ާޤޫނުނެގ

  ާވިއުރ،   ަކސަްޓްމްސަކަމްށ   ަފާރަތީކ   ޮއްތ   ިޒްނާމ   ުކުރމެުގ  ތްަޙީޤްޤ  ިމ   ، ުކަރްނޖެހެޭނަކަމާށިއ  ތްަޙީޤްޤ  ަތްޙީޤަޤުކްނ 

  ަވޒާީފިއްނ  މަުވްއޒުަފްނ  ކޮށަްފިއަވީނ  ަހަމެއަކިނ  ެއނެގނެްންތަކމަށިާއ،   ޮކށަްފިއާވަކްނ  ަތްޙީޤްޤ  ިމޮގަތްށ  ިމަމްއސަަލ

  ެއ   ޙަާލުތަގިއ   ެއތެެރުކާރ  ަތކިެތ   ިސްއުރްނ  ތްަޙީޤެޤްއަކަމާށިއ،   އާިދީރ   ކޮށަްފިއާވ  ގޮތްުނ  ބަަހާނެއްއެގ  ަވިކޮކށުްލުމެގ

  ުކިރަނަމެވްސ  އާިދރޮީގުތްނ  ުތުޙމުަތ  ިޖާނީއ  ަކަމާށިއ،   ހިޯދެގްނ   ަކްނކްަނ  ތްަޙީޤެޤްއޮކްށ  ިޖާނީއ   ުކެރެވްނާވީނ   ަމުތެވްސތުުހ

މާުދ    ަބާޔްނުކާރ   ިޑކަްލޭރަޝްނަގިއ  ޫދކޮށަްފިއަވީނ  ަފރްާތ  ހުށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ސިާބތުުނާވެނކަަމާށިއ،   ުކިރަކްނ  ެއަކްނ

   ަކަމާށިއ، 

  ާ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

  ަދށްުނ  ާމއާްދެގ  ަވަނ   47  ަގާވއުިދެގ   ުމަވްއޒުަފްނެގ  ަކސަްޓްމސެްގ  ކޮށަްފިއަވީނަވިކ  ަވޒާީފިއްނ  ަފރްާތ   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ

  ިންނުމްނ   ިމޯބުޑެގ   ަޙވާލާދަީފިއާވިއުރ،   ިންނުމަމްށ   ެއބުޯޑެގ  ުހށެަހިޅ   ޯބަޑްށ   ެމޭންޖަމްންޓ  ިރޯސްސ  ިހުއަމްނ  ަމްއސަަލ  ެއ

  ަޓްމްސެގަކްސ  ފަާހަގުކީރ  ަހަމެއަކިނ ންެތަކަމާށއި،    އެނެގްނ  ޮކަބއަިކްނ  ސަަބބުތަަކީކ  ަމިއަގނުޑ   ިބާނުކާރ

ސިާބުތާވަކމަުގިއ ަކަމާށއި، ަމްއސަަލ ހުށަހިެޅ ަފާރތް ަވޒާީފިއްނ    ަތްޙީޤަޤކްަށ  ުކިރ  ެސްކަޝުންނ   ިއްނެވްސިޓޭގަޝްނ

ަވިކުކުރުމަގިއ ަމުއޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރަކާމިއ ިއުޖާރީއ ޢަދުުލެވިރަކްނ ާޤިއުމޮކށަްފިއުނާވަކމްަށ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރުތން  

 ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 



 

 

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއަށް 
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  ވަޒީފާއިން   މުވައްޒަފަކު  ކުރިން  ވަކިކުރުމުގެ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ .18

ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ    ( substantive fairness) ަމުއޟީޫޢ ޢުަދުލެވިރަކްނ    ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި

 ާޤިއުމޮކށަްފިއޭވޯތ ބާަލިއުރ، 

 substantive)  ޢަދުލުވެރިކަން  މައުޫޟޢީ  ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި   ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފުން  ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ.  18.1

fairness)  ީ؛ާޤއިމުކުރެވިފައިވާކަމުގައި ބެލެވޭނ  

ަފާރުތްނ   .1 ުމަވއްޒަަފުކ  ަވޒީފޭާދ  ެއީއ  ައާސެސްއ  ޚިޔުާރުކާރ  ަވިކުކުރަމށް  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒުަފން 

 ؛ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ުހއަްދކުރާފަަދ ޢަދުުލެވިރ ަސަބަބަކްށުވމެުގ ިއުތުރްނ

ުއްނުސރަުތްއ   .2 ެއްނމަެހިއ  ުފރަިހަމުކަރންޖޭެހ  ަދުށން  ައާސެސއެްގ  ޚާިޔުރުކާރ  ެއ 

 ދި ައ؛ ުފރަިހަމވަެފިއާވަނަމަކާމިއ

ަފާރުތން   .3 ަވޒީފޭާދ  ަވިކުކުރުމަގިއ  ަވޒާީފިއން  ުމަވްއޒުަފ  ަދުށްނ  ައާސެސްއެގ  ިޚާޔުރުކާރ  ެއ 

 ؛ަތޠީްބުޤޮކށަްފިއާވ ަހަމައީކ ެއކަށެީގްނާވ ަހަމައަކްށ ާވަނަމަކްނ 

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

 ާވ ިމ ާބވުަތެގ އެހްެނ ަމްއސަަލަތުކްނ ެއނގްެނ އްޮނަނަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. ިންނަމވަާފިއ

ަވިކޮކށަްފިއަވނީ    ަފާރްތ   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރުތެގ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަމްއސާަލަގިއ  ިމާވ  ުހށެަހޅަިފިއ .18.2

ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ  ޯނޓެިހްއ ިދުނެމްއ ެނިތަކން ެއނެގްނ ޮއްނަނަކާމިއ،  

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

 ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ،  އެގޮތުން، އެ މާއްދާގެ )ހ(



 

 

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

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

 ނުފެންނަ ޙާލަތުތަކުގައެެވ.[ 

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

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

 އަންނަިނިވ ޙާލަތުތަކުަގއެެވ. 

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

 ؛ފެނުން

 ޚިޔާނާތެއް ެވފައިުވން.[   (2)

ކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެކަމަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  މިފަދައިން ކަމާއި، ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި މުވައްޒަފަ

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

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

މަސްޢޫދު )އިސްމާޢީ ލިމިޓެޑް(  ލް  ކޯޕަރޭޝަން  ފައިނޭންސް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ހައުސިންގ  ަޤިޟއްޔާގެ    ވ. 

 ، ވަނަ ނުކުތާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ 33އަދި  32ަޝރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ 

އާއި )ށ( ގައި    ަވނަ މާއްދާެގ )ހ(  23'ނޯޓިސްނުދީ މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާއިން ަވކިކުރެޭވީނ، ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫުނެގ  

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  



 

 

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއަށް 
 VTR/2021/88މައްސަލަ ނަންބަރު:                                 މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  ޖޫދު ޙަސަންއުއިބްރާހީމް މަ ރައްދުވާގޮތަށް
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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.       

ަންނަބުރ     .18.3 ަސރިވްސެގ  ަކްސަޓްމްސ  'ަވޒާީފިއން    ( 2021ެފުބުރަވީރ    09)   MCS/2021/02(2)މްޯލިޑްވްސ 

ިޗޓް'   ަކސަްޓްމްސެގަވިކުކެރްއިވ    ަސރިވްސގެ   ަކްސޓްަމްސ  މްޯލިޑްވްސ  ާމއާްދާއިއ،   ަވަނ   13  ާޤޫނުނެގ  ަގިއ، 

ާމއާްދ  10  ަގާވއުިދެގ  ުމަވްއޒުަފްނެގ   ަކްސަޓްމސް   މްޯލިޑްވްސ  ޚިލުާފވަެފިއާވީތ،   ާމއާްދާއ  ަވަނ  13  އިަދ  ަވަނ 

ފުެބުރަވީރ    10ަމްއސަަލ ހުށެަހޅި ަފާރްތ    ަދުށްނ   ެގ (  ށ )   ާމއާްދެގ  ަވަނ   124  ަގވާއުިދެގ  ުމަވްއޒުަފްނެގ  ަސރިވްސެގ

 ަމްށ ަބާޔނޮްކށަްފިއވިާއުރ،  ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއާވަކިޑްވްސ ަކސްޓްަމްސ ަސރިވްސެގަގިއ މްޯލ  2021

ަވޒާީފާއބޭެހ ްޓަރިއިބުއނުަލން ވަޒާީފިއްނ ަވިކކްޮށެގން ުހށެަހޅޭ ަމްއސަަލެއްއަގިއ ޮގެތއް ިންނމްަނ ޖޭެހނީ ަހަމެއަކިނ   .18.4

ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކިރަކން ައްނގާ ިލުޔުމަގިއ / ިޗުޓަގއި ބާަޔްނކޮށަްފިއާވ ަސަބބަުތކްަށ ރާިޢޔްަތކޮށަްކަމްށ ިދވިެހާރްއޭޖެގ  

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

ބެލުމަށް ޤާއިމުވެފައިވޭތޯ  ޢަދުލުވެރިކަން  މައުޫޟޢީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ    ،ފަރާތް 

ަންނަބރު   ަސރިވްސެގ  ަކްސަޓްމްސ  'ަވޒާީފިއން    ( 2021ެފުބުރަވީރ    09)   MCS/2021/02(2)މްޯލިޑްވްސ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބުނާފަދައިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ަގިއ ަވިކުކެރްއިވ ިޗްޓ' 

 ފަރާތް ކޮށްފައިވޭތޯ ބަލަންޖެހޭކަމަށް ދެކެމެވެ. 
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ާޤޫނުނގެ   .18.5 ަވޒާީފިއ  23ަވޒާީފާއބޭެހ  ުމަވްއޒަަފުކ  ާމއާްދައީކ،  ަވޒީފާދޭ  ަވނަ  ާބުރަތެކއް  އްިޚިތާޔރީ  ަވިކުކުރަމށް  ްނ 

ަފާރަތަކްށ ލިބޭިދ ާމއާްދައަކްށުވމްުނ ެއ ާމއާްދެގ ަދުށން ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރުމަގިއ ަކްނަކްނ ބަަލްނޖޭެހ  

ަނ ާމއާްދެގ ަދށުން  ަވ   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   .18.6 ަދށްުނ،    23ަވޒާީފާއބޭެހ  ާމއާްދެގ  ަޝުރެތއް  ަވަނ  ެދ  ަވިކުކެރވީޭނ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ 

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

ެއ ބެެހއުްޓަމީކ،  ބާަލިއުރިއުތަރށް  ަހަމަތކަށް  ަފ  ، ަކީށގްެނާވ  ަވޒީފާދޭ  ނެުފުނުމްނަކން  ުކރޭެވެނަކެމްއަކަމްށ  ާރތްަށ 

ެއނޭގަކާމިއ، ެއޮގުތްނ ުމަވްއޒަފްެއެގ ަމަސްއަކުތެގ ައޚާްލުޤ ެއަކީށެގްނުނާވަކަމްށ ބެެލޭވީނ ެއ މަުވްއޒެަފްއ ިއުތަރްށ  

ެފުނުމްނ   ިލބިދެާނަކަމްށ  ަވޒާީފ އާަދކާުރ ަތންަށ ެގއުްލްނަތެކއް  ުނަވތަ  ަފާރަތށް  ަވޒާީފަގިއ ބެެހްއުޓުމްނ ަވޒީފާދޭ 

 ެވެއެވ.  ބުެލުމން ެއނެގްނ ޮއާޔނެާތްއވަެފިއުވުމްނަކން ިމ ާމއާްދެގ )ށ( ައްށ ުނަވަތ ިޚ

  ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޔާނުގައި،   2021އޮގަސްޓު    18ހެޅި ފަރާތުން  މައްސަލަ ހުށަ .18.7

  ަ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  ެއްއެގބަަހާނ  ަވިކޮކށުްލުމެގ  ވަޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒުަފްނ   ޮކށަްފިއަވީނ  ަހަމެއކިަނ  ެއނެގްނ ެނތަްކަމާށިއ، 

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

 ަކމްަށ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތން ބާަޔްނޮކށްފިައާވ ުނުކާތއްަށ ަނަޒުރުކާރިއުރ،   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



 

 

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

 މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެން ނިންމަނީ ހުށަހެޅިފައިވާ ހެކިތަކާއި ަޤރީނާތަށް ވަޒަންކޮށް ބަލާއިރު، ބޮޑަށް ބުރަވެވޭގޮތެއްގެ

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

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/26/2010ވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  ދި

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

  ނުޖެހޭކަމަށް  ބަލަން  ނޫންތޯ  ނުވަތަ  ސާބިތުވެފައިވޭތޯ  ކުށެއް  ނޑަށްމިންގަ  އޮންނަ  ސާބިތުވުން  ކުށެއް  މައްސަލަތަކުގައި

 ބުރަވެވެއެވެ. 

ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތގެ    ަގިއ  2020  ާމިރުޗ  14   މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާމެދު ކުރެވުނު ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެން .18.8

ަފާރްތ   ހުށެަހޅި  ަމްއސަަލ   ަސރިވްސެގ    ަބޔުާނަގިއ،   ދަީފިއާވަތްޙީޤަޤްށ  ަކްސަޓްމްސ    ަންނަބުރ މްޯލިޑްވްސ 

R14377/2020   ުޖމަްލ )   ޮފިށަގނުޑ  1ާދީގާނގެ    ެއމުދުަލެގ  ޮގްސ  މާުދ ެޗްކުކރްަނ  ިހެމޭނ  ިޑކްލޭަރަޝްނަގިއ  ުގްޑްސ  

  ުހިރ  ޮފިށަގނުޑަގިއ   ެއ  ަނަމެވްސ   ެކނިޑަކަމާށއި،   ާފރްިސ  ާހިޒުރިވ  ެވރަިފާރުތްނ  މުދުަލެގ(  ެތެރިއްނ   ޮފިށަގނުޑެގ   3

  ިއްނެވްސިޓޭގަޝްނ   މިަތްނ  ފަަހެރްއެގ  02  ުކިރްނ  ެގީމ   ނޭުދަކމާަށިއ،   ަސމުާލަކެމްއ  ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރްތ  މުދަަލަކްށ

  ެއ  ުސވުާލުކުރުމްނ،   ގުޮތްނ  ުގޭޅ  ިޝްޕަމްނާޓެއ  ާހިޒުރުކުރަމށްފުަހ  ެސކަްޝަންށ  ްޕޮރެސިކުއަޝްނ  ެއްންޑ

  ާބަބިކުއ "   ޭލބްަލަގިއ  އުެފީޅެގ  ބިެލިއުރ  ަނަގިއެގްނ  ފިުޅ  ެއްއ  ެތެރިއްނ  ޭއެގ  ަކަމާށިއ،   ުހީރ ުފިޅަތެކްއ   ިޝްޕަމްންޓަގިއ

ޫންނަކަމްށ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތުން  ޖަހަާފއުިހިރަކަމްށ ބެުނުވުނ މަޢޫުލާމަތީކ ަރނަގޅު މަޢޫުލާމެތްއ    " ޭޕްސްޓ  ފޭްލަވރ 

ިޑކަްލޭރަޝްނ ޯފްމެގ    ުގްޑްސ R14377/2020 ަންނބުަރަބާޔްނކޮށަްފިއާވީތ، މްޯލިޑްވްސ ަކްސަޓްމްސ ަސރިވްސެގ 

ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރާތް  ަދުށްނ ަމްއސަަލ ހުށެަހޅި ަފާރތް ޫދޮކށަްފިއވާ މާުދ ަރނަގޅަށް ބަަލިއ ެޗްކޮކށަްފިއުނާވަކާމއި،  

މްޯލިޑްވްސ ަކްސަޓްމސް  އާަދުކަރްނޖޭެހ ަވޒާީފެގ ަމްސއިޫލްއަޔުތތާަކިއ ާވިޖބަުތްއ އާަދުކުރމަުގިއ ިއުމމުާލވަެފިއާވަކާމިއ،  

ން  ިޑކަްލޭރަޝން ޯފްމެގ ަދުށްނ ިޑކެްލައރޮކށަްފއާިވ މާުދ ޫންނ އެެހ  ުގްޑްސ  R14377/2020  ަންނަބުރިވްސެގ  ަސރ 
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  އްޮފ  ޯކްޑ  ޮކްނަޑްކާޓިއ،   އްޮފ  ޯކްޑ  ުމަވްއޒުަފްނެގ  ަކސަްޓމްްސެގަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ޫދޮކށަްފިއާވަކްނ    މާުދަތެކްއ

 ާޤނޫނުގެ   ވަޒީފާއާބެހޭ   ލަތުގައިޙާމިއެނެގްނ ޮއްނާނތީ،  ހުށެަހޅަިފިއާވ ިލެޔިކުޔނަްތުކްނ  ވަެފިއާވަކަމްށޚިލުާފ  ާއެއިތްކްސ

  ފަރާތުން   ވަޒީފާދޭ  ވާޞިލުވުމަށް  ނިންމުމަށް  އެ  ވަކިކުރުމުގައި،  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ  23

  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  އެނގެން އޮންނާތީ،  ކަންކަމުން  ހުށަހެޅިފައިވާ   ހަމައެއްކަމަށް  އެކަށީގެންވާ  ހަމައަކީ  ތަޠުބީޤުކުރި

 substantive) ދުުލެވިރަކްނ  ަޢޟީޫޢ  ަމުއ  ފުރިހަމަވާންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  އިބްރާހީމް މައުޖޫދު ޙަސަން

fairness )    ެވެއެވ. ިއުމޮކށަްފިއާވަކަމށް ބަުރެވާޤަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ 

ޢަދުލުވެރިކަން  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ .19 އިޖުރާއީ   (procedural fairness)  ވަކިކުރުމުގައި 

 ާޤއިމުކުރެވިފައިވޭތޯ ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ޢަދުލުވެރިކަން  މުވައްޒަފަ  ނެތި  ދިނުމެއް  ނޯޓިސް .19.1 އިޖުރާއީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ކު 

ާޤއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް، ޢާއްމު ޙާލަތުތަކުގައި ކަނޑައެޅޭނީ، ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އެންމެ ކުޑަމިނުން އަންނަނިވި 

ން  ަޤިޟއްޔާއި  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 ހު  ދިނުމަށްފަ  މުވައްޒަފަށް  އެ  ފުރުަޞތު  ޖަވާބުދާރީވުމުގެ  ތުހުމަތަކާމެދު  އެ .2 އަދި 

އެ  އެދިއްޖެނަމަ  ހޯދުމަށް  އެހީތެރިކަން  މީހެއްގެ  ކަނޑައަޅާ  މުވައްޒަފަކު  އެ  ފުރުަޞތެއްގައި 

 ؛ފުރުަޞތު ދިނުމަށްފަހު

 ؛ތަޙްީޤުޤކުރުމަށްފަހު އިދާރީގޮތުން މައްސަލަ އެ .3
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ށް، ކަމަފުރިހަމަވާ  ަޝރުޠު  ދެ  ފުރިހަމަވާންޖެހޭ  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. 

ްއ ިހންގަާފިއާވަކާމިއ،  ުޙީޤެޤއާިދީރ ަތުގިޅެގްނ    ްށ ތުުހަމުތުކެރުވުނ ަކްނަކާމަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ަމްއަޗ .19.2

ަތ  ަފާރްތަޤުޙީޤެއ  ަބާޔެނއްދީ،    ަގިއ   2020  ާމިރުޗ   14  އިަދ  2020  ާމިރުޗ   12  ްށ ަމްއސަަލ ހުށެަހޅި 

   ދަީފިއާވަކާމިއ، ާޤޫނީނ ަވކެީލްއެގ އީެހެތިރަކްނ ހުޯދަމްށ ުފުރަޞތުދަީފިއާވަކާމިއ،  ަޖާވބާުދީރުވުމެގ ުފުރަޞުތ

 ސަބަބު  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  އެ  ލިޔުމުގައި  ވަކިކުރިކަމުގެ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ

 ތްނަމަވެސް، ން އެނގެން އޮ ޔާންކޮށްފައިވާކަބަ

ފަރާތް ހުށަހެޅި  ަންނަބުރ  މައްސަލަ  ަސރިވްސެގ  ަކްސަޓްމްސ    ުގްޑްސ  R14377/2020  މްޯލިޑްވްސ 

އެެހްނ   ޫންނ  މާުދ  ިޑކެްލައރޮކށަްފިއާވ  ަދުށްނ  ޯފްމެގ  ޫދކޮށަްފިއާވަކަމްށ  ިޑކަްލޭރަޝްނ  މާުދަތެކްއ 

ހިނގާފައިވާ ހާދިސާއެއްކަން އެނގެން   އިވަނަ އަހަރުގަ  2020  ފެބުރުވަރީ  13  ހާދިސާއަކީ  ތުުހަމުތުކެރވަިފިއާވ

ރިޕޯޓެއް އޮންނަކަމާއި،   ތަޙްީޤުޤ  ގުޅިގެން  ކަންކަމާ  ތުހުމަތުކުރެވުނު  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ބިނާކޮށް    2020އޮކްޓޫބަރު    19ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ   ތަޙްީޤުޤ ރިޕޯޓުގެ މައްޗަށް  އެ  އަދި  ކަމާއި،  ގައި 

ވަކިކޮށްފައިވަނީ   ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ކަ   2021ފެބުރުވަރީ    10މައްސަލަ  އެނގެން  ގައި  ން 

އެ ހާދިސާއަށްފަހު މައްސަލަ ހުށަހެޅި އިބްރާހީމް މައުޖޫދު ޙަސަން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ އޮންނަކަމާއި،  

 ގެންގުޅެފައިވާކަން އެނގެން އޮންނާތީއާއި، )އަށާވީސް( ދުވަހު  28)އެގާރަ( މަހާއި  11ވަޒީފާގައި 
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ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އިބްރާހީމް މައުޖޫދު ޙަސަން  އެހެންކަމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި   .19.3

އިދާރީ ހިންގުމުގެ ދާއިރާއިން ކޮންމެ މީހަކާމެދުވެސް    ،މާއްދާގެ )ހ( ގައި  43ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ާޤނޫނުއަސާސީގެ  

ހަމަތަކާ އެއްގޮތަށް އެކަށީގެންވާ އަވަސްމިނެއްގައި    ާޤނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން، ޢަދުލު އިންާޞފުގެ

ަޤބޫލުކުރެވޭކަމާއި،   ކަމަށް  ޚިލާފަށް  ބުނުމާ  ބުނެފައިވާ  ޙައްެޤއްކަމަށް  ލިބިގެންވާ  އެމީހަކަށް  ކަންކުރުމަކީ 

ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ   ާޤނޫނުއަސާސީއިން  ގޮތުން  ހުރި  ޢަމަލުތައް  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  އިބްރާހީމް  މައްސަލަ 

ޙައްަޤކަށް އުނިކަމެއް ލިބިފައިވާކަމަށް ބުރަވެވޭ ސަބަބަށްޓަކައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ގެ  އުޖޫދު ޙަސަންމަ

  (procedural fairness)ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން  

 ާޤއިމުކޮށްފައިނުވާކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ. 

އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ނުކުތާތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައްސަލަ   .19.4

ާޤއިމުކޮށްފައިނުވާ ސަބަބަށްޓަކައި    (procedural fairness)ފަރާތުން އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން    ރައްދުވި

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ގެއްލުމުގެ    87)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  

ކަނޑައަޅައި،   ނަގައިދިނުމަށް  ވަޒީފާއިބަދަލު  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  އިތުރުގަޑީގެ މައްސަލަ  ވަކިކުރެވުނުއިރު  ން 

އް( އެކެ)  01ފައިސާ ނުހިމަނައި މަހެއްގެ މައްޗަށް ލިބެމުންދިޔަ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކުގެ ނިްޞބަތުން،  

ބަދަ ގެއްލުމުގެ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޢިނާޔަތްތަކަކީ  މުސާރައާއި  ގޮތުގައި ލު މަސްދުވަހަށްވާ  ގެ 

 ވެ. ންވަރެއްކަމުގައި ބުރަވެވެއެނަގައިދިނުމަށް ޢަދުލުވެރި މި

އަންނަނިވި   .20 ވާިޞލުވެވިފައިވަނީ  މައްސަލައިގައި  މި  ރިޢާޔަތްކޮށް،  ނުކުތާތަކަށް  އެންމެހައި  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު 

 ނިންމުމަށެވެ. 

)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު(    2008/2މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ، ާޤނޫނު ނަންބަރު   .20.1

ސަބަބެއް   23ގެ   އެކަށީގެންވާ  ވަކިކުރެވިދާނެފަދަ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ވަކިކުރުމުގައި  އޮވެގެންކަމުގައި ބުރަވެވޭތީއާއި، މި ސަބަބަށްޓަކައި، މައްސަލަ ހު ށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން 
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ޤާއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް ބުރަވެވޭތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި    (substantive fairness)މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަން  

ފަރާތަކީ   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އިޢާދަކުރުމަށާއި،  އަނބުރާ  ވަޒީފާ  އެފަރާތުގެ  އެދިފައިވާފަދައިން  ފަރާތުން 

ވެފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައި ނުބެލުމަށާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން ވަޒީފާ ދިނުމާ  ވަޒީފާއިން ވަކި

ހަމައަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ލިބިދިނުމަށާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި 

ޒީފާއާ ގުޅިގެން ލިބެންޖެހޭ އެންމެހައި ޢިނާޔަތްތައް ލިބެންޖެހޭ މަާޤމުގެ ކުރިއެރުމާއި ލިބެންޖެހޭ ކުލަތަކާއި، ވަ

ވަޒީފާގައި ދެމިހުރި މުވައްޒަފަކޭ އެއްފަދައިން ލިބިދިނުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރާނެ  

 ހަމައެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމުގައި ދެކެމެވެ. 

ޢަދުލުވެ .20.2 އިޖުރާއީ  ވަކިކުރުމުގައި  ާޤއިމުކުރެވިފައިނުވާ    (procedural fairness)ރިކަން  ވަޒީފާއިން 

)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު(   2008/2ޓަކައި ނަގައިދޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލެއް ގޮތުގައި، ާޤނޫނު ނަންބަރު  ސަބަބަށް

ވަކިކުރެވުނުއިރު    87ގެ   ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ރިޢާޔަތްކޮށް،  އަށް  )ށ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

 ފައިސާ ނުހިމަނައި މަހެއްގެ މައްޗަށް ލިބެމުންދިޔަ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކުގެ ނިްޞބަތުން، އިތުރުގަޑީގެ

މައްސަލަ    )އެކެއް(  01 ދިނުމަށް  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި  މަސްދުވަހަށްވާ 

 ރައްދުވި ފަރާތުގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރަންޖެހޭކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ.
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 ނިންމުން: މައްސަލައިގެ 

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

  06  ޙަސަންއިބްރާހީމް މައުޖޫދު    ، މައްސަލަ ހުށަހެޅިވާހަކަތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބެލިއިރު  ދެއްކިދެފަރާތުން  މަޖިލީހުގައި  

ނުކުރާކަމެއްގެ    ދަނިކޮށް،ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން  އިން ފެށިގެން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގައި  2008ފެބުރުވަރީ  

ވަނަ މާއްދާއާއި، ކަސްޓަމްސް މުވައްޒަފުންގެ    13ތުހުމަތުގައި ރަނގަޅަށް ތަޙްީޤުޤކުރުމެއްނެތި ކަސްޓަމްސްގެ ާޤނޫނުގެ  

ސް އަދި ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓްއާ ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް ބުނެ ކަސްޓަމްސް މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދުގެ  ގަވާއިދުގެ ކޯޑް އޮފް އެތިކް

އިބްރާހީމް މައުޖޫދު  ގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ،    2021ފެބުރުވަރީ    10  ،ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން  124

ޚިލާފަށްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ވަޒީފާ އަނބުރާ އިޢާދަކޮށްދިނުމަށާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާ    ޙަސަން

ޙަސަން މައުޖޫދު  ދުވަހުން އިބްރާހީމް  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ނުބެލުމަށާއި،  ފަރާތެއްކަމުގައި  ވަކިވެފައިވާ  ވަޒީފާއިން  އަކީ 

ށާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ  ފެށިގެން ވަޒީފާ ދިނުމާ ހަމައަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ލިބިދިނުމަ

ތެރޭގައި ލިބެންޖެހޭ މަާޤމުގެ ކުރިއެރުމާއި ލިބެންޖެހޭ ކުލަތަކާއި، ވަޒީފާއާ ގުޅިގެން ލިބެންޖެހޭ އެންމެހައި ޢިނާޔަތްތައް  

ތް )މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް  ވަޒީފާގައި ދެމިހުރި މުވައްޒަފަކޭ އެއްފަދައިން ލިބިދިނުމަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ދިވެހި ދައުލަ

 ގައި، އި ހުށަހެޅި މި މައްސަލަ ރައްދުވާގޮތަށްސަރވިސް( އަށް 

ޙަސަން މައުޖޫދު  ސަރވިސްގައި    އިބްރާހީމް  ކަސްޓަމްސް  ވަކިކުރެވިފައިވަނީ،  މޯލްޑިވްސް  ވަޒީފާއިން  އަދާކުރަމުންދިޔަ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް   23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  

ން ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއި  އިބްރާހީމް މައުޖޫދު ޙަސަންއެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންކަމުގައި ބުރަވެވޭ ސަބަބަށްޓަކައި،  

 އިބްރާހީމް މައުޖޫދު ޙަސަން  ކަނޑައަޅައި،ފައިވާކަމަށް  ށްާޤއިމުކޮ  (substantive fairness)މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަން  

މައްޗަށް އަމުރުކުރާނެ ހަމައެއް  މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ  އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާ އަނބުރާ އިޢާދަކުރުމަށް  

  އިބްރާހީމް މައުޖޫދު ޙަސަން ފަރާތުން  މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ  ޅައި، އެހެންނަމަވެސް  ނެތްކަމަށް ކަނޑައަ

ވަކިކުރުމުގައި،   ާޤނޫނުއަސާސީއިން  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާ  143ާޤނޫނު އަސާސީގެ  ވަޒީފާއިން   ޚިލާފުވެފައިވާތީއާއި، 



 

 

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއަށް 
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ޙަސަންގެ  ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ   މައުޖޫދު  ސަބަބަށްޓަކައި، އިބްރާހީމް  ބުރަވެވޭ  ލިބިފައިވާކަމަށް  އުނިކަމެއް  ޙައްަޤކަށް 

ވަކިކުރުމުގައި  މުވައްޒަ  ވަޒީފާއިން  ޢަދުލުވެރިކަން  ފަކު  އިޖުރާއީ   (procedural fairness)ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ 

ޢަދުލުވެރިކަން    ނުވާކަމަށްާޤއިމުކޮށްފައި އިޖުރާއީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން   (procedural fairness)ކަނޑައަޅައި، 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް   87)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ާޤއިމުކުރެވިފައިނުވާ ސަބަބަށްޓަކައި ާޤނޫނު ނަންބަރު  

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނުއިރު އިތުރުގަޑީގެ    އިބްރާހީމް މައުޖޫދު ޙަސަންރިޢާޔަތްކޮށް ނަގައިދޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލެއް ގޮތުގައި،  

( މަސްދުވަހަށްވާ  އެކެއް)  01ނުހިމަނައި މަހެއްގެ މައްޗަށް ލިބެމުންދިޔަ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކުގެ ނިްޞބަތުން،    ފައިސާ

( ( އެކާވީސް)  21އިން ފެށިގެން )ރަސްމީ ބަންދު ނޫން(    (2021ންބަރު  ޑިސެ  12މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް މިއަދު 

  3އެކަން ހަމަޖެހޭތާ )ރަސްމީ ބަންދު ނޫން(  ، އެކީ އެއްފަހަރާ ދިނުމަށްފަހުއަށް  އިބްރާހީމް މައުޖޫދު ޙަސަންދުވަހުގެތެރޭ  

ދިވެހި ދައުލަތް )މޯލްޑިވްސް  )ތިނެއް( ދުވަހުގެތެރޭ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިޔުމުން އެންގުމަށް މި މައްސަލަ ރައްދުވި  

 ސަލަ ނިންމައިފީމެވެ. މައްޗަށް އަންގައި އަމުރުކޮށް މި މައްގެ  ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް( 

 1443 ޖުމާދަލްއޫލާ 08
 2021 ންބަރުޑިސެ 12

 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ                                             

 

                     

 ރިޝްފާ މަރްޔަމް                                                 

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު                                          

 

 

 

 


