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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

  
 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  ދޮންލުބޯގަސްދޮށުގެ، ސ. ފޭދޫ(  (ޙަސަން ޙަނީފް  މައްސަލައަކީ  މި  

A292294  )  މުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން  ޤާ ގެ މަ  2  ގްރޭޑްމޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ

ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާއި ކަސްޓަމްސްގެ ާޤނޫނާއި މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް  ގައި    2020އޮގަސްޓް    17ދަނިކޮށް،  

ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާ ޚިލާފަށްކަމަށް ކަނޑައަޅައި،   ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ، ޙަސަން ޙަނީފް ވަޒީފާއިން

  ޙަސަން ޙަނީފްއަކީ ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައި ނުބެލުމަށާއި، ،  ދިނުމަށާއިއެފަރާތުގެ ވަޒީފާ އަނބުރާ އިޢާދަކޮށް

ބެންޖެހޭ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ލިބިދިނުމަށާއި،  ލި  ވަޒީފާ އަނބުރާ ދިނުމާހަމައަށްވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން  

އެފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ލިބެންޖެހޭ މަާޤމުގެ ކުރިއެރުމާއި ލިބެންޖެހޭ ކުލަތަކާއި، ވަޒީފާއާ  

 

 VTR/2020/172 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2020ސެޕްޓެންބަރު  08 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2022 ޖުލައި 19 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 ޙަސަން ޙަނީފް )ދޮންލުބޯގަސްދޮށުގެ، ސ. ފޭދޫ(  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A292294)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް( މޯލްޑިވްސް ) ދައުލަތްދިވެހި   މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 



 
 އަށް ރައްދުވާގޮތަށް  (ސަރވިސް  ކަސްޓަމްސް މޯލްޑިވްސް ) ދައުލަތް  ދިވެހި
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އަމުރުކޮށްދިނުމަށް     ލިބިދިނުމަށްވަޒީފާގާއި ދެމިހުރި މުވައްޒަފެކޭ އެއްފަދައިން  ގުޅިގެން ލިބެންޖެހޭ ހުރިހާ ޢިނާޔަތްތަކެއް

ޓްރައިބިއުނަލަށް  ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ    2020ސެޕްޓެންބަރު    08ރައްދުވާގޮތަށް    މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސަ ސަރވިސްއަށް  އެދި

 ހުށަހަޅެމުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. 

 

 ގެ ރައުޔު މެންބަރު 
 

 ރައުޔު  ޝަމްޢާ އިބްރާހީމްގެ މަރްޔަމް  

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

( A292294)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:   ޙަސަން ޙަނީފް )ދޮންލުބޯގަސްދޮށުގެ، ސ. ފޭދޫ( .1

ަވޒާީފާއބެހޭ  ޮގުތން    ަމްއސަަލ ުހށެަހޅުުމެގ (ފަރާތް  މުޚާޠަބުކުރެވޭ  ގޮތުގައި  ގެ"  ފަރާތް  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ"   ފަހުން  މީގެ)

ްޓަރިއިބުއނަަލށް ުހށެަހޅި 'ަމްއސަަލ ުހށަަހާޅ ޯފުމ' ަގއި ަބޔްާނކޮށަްފިއާވ ަކްނަކމްަށ ަނަޒުރުކުރމްުނ ައްނަނިނިވ ކްަނަކްނ  

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ.

  ފަހުން   މީގެ)ަވީނ ޯމްލިޑްވްސ ަކްސަޓްމްސ ަސރިވްސ  ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފ އާަދުކަރުމްނ ޮގސަްފިއަމްއސަަލ   .1.1

ގެ ަމާޤުމ    2ަކްސަޓްމްސ އިޮފަސރ ްގޭރްޑ    (ފަރާތް  މުޚާޠަބުކުރެވޭ  ގޮތުގައި  ގެ "  ފަރާތް   ރައްދުވި  މައްސަލަ" 

،  ިއަކަމާށިއ، އަެފާރްތ ަވޒާީފ އާަދުކރްަނ ެފށިފުަހްނ ެއްއެވްސ ކަހަަލ ައޚާްލީޤ ަމްއސަަލެއްއ ުކިރަމިތވަެފިއ ުނާވަކަމާށ

ައަޅއަިފިއުނާވަކަމާށ ިފަޔަވެޅްއ  ެއްއެވްސ އާިދީރ  ަވީޒިއ އަެފާރާތމުެދ  ަމްއސަަލެއްއ  ެއްއެވްސ  ާފެގ  ، އިަދ އެފަަދ 

 ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތން ފަާހަގޮކށަްފިއެވެއެވ. މަާހއުުލަގިއ ޖެހަިފިއުނާވަކަމްށ  

ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ   .1.2 މްައސަަލ  ައާސަސީކ  ުހށެަހުޅުމެގ  ްޓަރިއިބއުނަަލްށ ޝުަކާވ  ވަޒާީފާއބޭެހ  ަފާރުތްނ  ުހށެަހިޅ 

ަވކެީލްއގެ ުފުރަޞުތ ނުދީ ތްަޙީޤުޤ  ަމުތކްޮށ،  ުނުކާރ ުނަވތަ ެއްއެވްސ ޮގަތކްަށ ެއނގަިފިއުނވާ ަކެމްއ ތުުހްނ  ަފާރުތ

ަކްސަޓްމްސގެ   ޮފުނވާ  ަމްއސަަލ  ޯބަޑށް  ަނެމްއަގިއ އްެޗ.ާއްރ  ަކނަޑެއުޅަމށްފަހު  ަވިކގެޮތއް  ިންނަމިއ،  ުމަރޙާަލ 



 
 އަށް ރައްދުވާގޮތަށް  (ސަރވިސް  ކަސްޓަމްސް މޯލްޑިވްސް ) ދައުލަތް  ދިވެހި

 VTR/2020/172މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަހު ޙަސަން ޙަނީފް 
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ަގާވއުިދެގ    13ާޤޫނުނެގ   ުމަވްއޒުަފްނެގ  ަކްސަޓްމްސ  ާމއާްދާއިއ،  އްޮފ  ަވަނ  ޯކްޑ  އިަދ  ެއިތްކސް  އްޮފ  ޯކްޑ 

ުމަވްއޒުަފްނެގ ަގާވއުިދެގ  ޮކްނަޑްކ ަވނަ ާމއާްދެގ )ށ( ގެ    124ްޓާއއި ޚިލުާފވަެފިއާވަކަމްށ ުބނެ ަކްސަޓްމްސގެ 

ާޤޫނާނއި،    2029ޮއަގްސޓް    17ަދުށްނ   ަވޒާީފާއބޭެހ  ަޢމުަލޮކށަްފިއަވނީ  ަވިކުކުރުމގިައ  ަވޒާީފިއްނ  ަގއި 

  މައްސަލަ   ލަާފްށ ަވޒާީފިއްނ ަވިކކޮށަްފިއާވތަީކަމްށަކްސަޓްމްސެގ ާޤޫނާނިއ ަކސަްޓމްްސެގ ުމަވްއޒުަފްނެގ ަގަވއާިދ ިޚ 

 ަބޔްާނޮކށަްފއާިވަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ.   ްނ ުހށެަހިޅ ަފާރުތ

ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާ ޚިލާފަށްކަމަށް    އެފަރާތް  އެދިފައިވަނީ،  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ .2

އަނބުރާ އިޢާދަކޮށްދިނުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާ ކަނޑައަޅައި، އެފަރާތުގެ ވަޒީފާ  

ލިބެންޖެހޭ   ދިނުމާހަމައަށް  އަނބުރާ  ވަޒީފާ  ފެށިގެން  ދުވަހުން  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ނުބެލުމަށާއި،  ފަރާތެއްކަމުގައި 

ށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ލިބެންޖެހޭ މަާޤމުގެ  މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ލިބިދިނުމަށާއި، އެފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮ

ކުރިއެރުމާއި ލިބެންޖެހޭ ކުލަތަކާއި، ވަޒީފާއާ ގުޅިގެން ލިބެންޖެހޭ ހުރިހާ ޢިނާޔަތްތަކެއް ވަޒީފާގާއި ދެމިހުރި މުވައްޒަފެކޭ  

 އެއްފަދައިން ލިބިދިނުމަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށްކަން  ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ފަރާތުން މައްސަލައަށް ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ގޮތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 'މައްސަލައިގެ  މައްސަލަ ރައްދުވި   .3

 ިއ ަބޔްާނޮކށަްފިއާވ ަކްނަކމްަށ ަނަޒުރކުުރުމްނ ައްނަނިނިވ ަކްނކްަނ ފާހަަގުކެރެވެއެވ. ަގޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު' 

ުކާރަކަމާށިއ،     .3.1 ިއްނާކުރ  ަމްއސަަލައށް  އަެފާރތް  ަމްއސަަލ  ިމ  ަވކޮިކށަްފިއަވީނ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރތް  ުހށަހިެޅ 

ަވަނ ާމއާްދާއިއ، ަކްސަޓްމްސ ެގ މަުވްއޒުަފްނެގ ޯކޑް    13ެގ    8/ 2011ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަކްސަޓްމްސ ާޤޫނުނެގ  

  ަކަމށް ަކްސަޓްމްސެގ ިހުއަމްނ ިރޯސްސ ެމޭންޖަމްންޓއްޮފ ޮކްނަޑްކްޓާއިއ ކްޯޑ އްޮފ ެއިތްކްސާއިއ ޚިލުާފވަެފިއާވ

ަވަނ ާމއާްދެގ )ށ( ެގ ދުަށްނ ޤޫާނާނިއ ަގާވއާިދ    124ޯބަޑށް ާސބުިތާވތީ، ަކސަްޓްމްސ ުމަވްއޒުަފްނެގ ަގާވއުިދެގ  

 ެއްއޮގަތށް ަކަމާށިއ، 

ާޤޫނުނެގ   .3.2 ަކްސަޓްމްސެގ  ާމއާްދަގިއ، ަކްސަޓްމްސ އިޮފަސުރްނެގ މްަސއިޫލްއަޔުތަތާކއި    13ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ަވނަ 

ބާަޔްނޮކށަްފިއ ަކްސަޓްމްސ  ަވިޖްބަތއް  ބުާބގިައ  ެދަވނަ  ަގާވއުިދެގ  ުމަވްއޒުަފނެްގ  ަކސަްޓްމްސ  ާވަކމަށިާއ، 
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ުމަވްއޒުަފްނެގ ޯކްޑ އްޮފ އިެތކްްސ އިަދ ޯކޑް އްޮފ ޮކްނަޑކްްޓ ބާަޔްނޮކށަްފިއާވަކަމާށއި، ިދވިެހާރއޭްޖެގ ަކްސަޓްމްސ  

ާފިއްނ ަވިކުކުރުމެގ ިއުޖާރއުަތ ަކސަްޓްމްސެގ  ާޤޫނާނިއ ެއ ާޤޫނުނގެ ަދުށން ހެދަިފިއާވ ަގާވއުިދަތާކ ޚިލުާފެވެގން ަވީޒ

ާޤޫނާނިއ، ަކްސަޓްމްސގެ ަމަވްއޒުަފްނެގ ަގާވއުިދަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފއާިވަކާމިއ، ާޤޫނާނިއ ަގާވއިދާ ޚިލުާފެވެގްނ ެދޭވެނ  

ުފެވެގްނ ެދޭވެނ  ާޤޫނާނިއ ަގާވއާިދ ޚާިލއަަދުބަތްއ ަކްސަޓްމްސެގ ުމަވްއޒުަފްނެގ ަގާވއުިދަގިއ ަބާޔްނޮކށަްފއާިވަކާމިއ،  

 އަަދުބަތްއ ަކސަްޓްމްސެގ ުމަވއްޒުަފްނެގ ަގާވއުިދަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކަމާށިއ، 

ަކްސަޓްމްސިއްނ    2019ޖަުލިއ    17 .3.3 ހިތަދޫ  ސ.  ަނުމަގިއ  ޙަުސިއްނެގ  ާނިޞުރ  މުެދެގ،  މޫީދ،  ސ.  ަގއި 

ިޑކަްލޭރަޝްނާއިއ،  ގްްޑްސ  ިންނމަާފިއާވ  ޫތާރން،    ަގިއ  2019ޖަުލިއ    17  ްޕޮރެސްސޮކްށ  ުފަވއްމަުލްށ،  ޏ. 

ިއްބރީާހްމ ްގްޑްސ  ަމިރަޔްމ  ިނންމަާފިއާވ  ްޕޮރެސްސޮކްށ  ަކްސަޓްމސިްއްނ   ިހތޫަދ  ސ.  ަނުމަގިއ  ެގ 

ިއސެްވަބާޔްނުކެރުވުނ   ޫދކޮށަްފިއަވީނ  ެޗްކޮކްށ  ަފާރުތން  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  މާުދ  ިހެމޭނ  ިޑކަްލޭރަޝްނަތުކަގިއ 

ަމްއސަަލިއަގިއ،  ިޑކަްލޭރަޝްނަތުކ ތުުހަމުތުކިރ  މާުދަތެކްއަކަމްށ  އެެހްނ  ޫންނ  މާުދ  ޮކށަްފިއާވ  ިޑކެްލައރ  ަގިއ 

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ިމ ޢަމަަލީކ މްޯލިޑްވްސ ަކްސަޓްމްސ ަސރިވްސެގ ުމަވްއޒުަފްނެގ ަގާވއުިދެގ ޯކްޑ އްޮފ  

ަކްސަޓްމްސ މްޯލިޑްވްސ  ާވތީ  ަޢމަަލަކްށ  ޚިލުާފ  ިއްނެވްސިޓޭގަޝްނ    ޮކްނަޑްކްޓާއިއ  ަސރިވްސެގ 

 ްޕޮރެސިކުޔަޝުންނ ަތްޙޤުީޤޮކށަްފިއާވަކަމާށިއ، ެއްންޑ

ެގ ުގްޑްސ ިޑކަްލޭރަޝްނަގިއ ިހެމޭނ މާުދ ޫދޮކށަްފިއަވީނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ    2019ަޖަނަވީރ    17ަކްސަޓްމްސެގ   .3.4

ަތުކަގިއ ިހެމޭނ މާުދ ޫންނަކާމިއ،  ަފާރްތަކްނ ތުަހީޤުޤްނ ާސބުިތވިާއުރ، އަެފާރްތ ޫދކޮށަްފިއަވީނ އެ ިޑކަްލޭރަޝްނ

ަކްސަޓްމްސ ިއްނެވްސިޓޭގަޝން ެއްންޑ ްޕޮރެސިކުއަޝްނ ެސްކށުަންނ ިހްނގި ތުަހީޤަޤށް ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތގެ  

 ިއ، ަމްއަޗްށ ުކެރުވުނ ތުުހަމތު މަަދީނ ިމްނަގނުޑްނ ސިާބުތާވަކމާަށ 

ަމްއ .3.5 ތުަހީޤަޤްށ  ިހްނިގ  ަކްސަޓްމސިްއްނ  މްއސަަލިއަގިއ  ަފާރުތިމ  ުހށެަހޅި  އެެހން  ސަަލ  ބާަޔާނިއ،  ިދްނ  ން 

ަފާރްތަތުކްނ ދަީފިއާވ ބާަޔާނިއ، ަމްއސަަލިއަގިއ ިލބަިފިއާވ ިލެޔިކުޔްނަތކްަށ ރާިޢަޔްތކްޮށ ަކސަްޓްމްސިއްނ ިޑކެްލައރ  

 ަކަމށިާއ، ޮކށަްފިއ ުނާވ މުދަާތެކްއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތން ޫދުކިރ
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ާވބާުދީރުވަމްށ ެދުވނު ުފުރަޞުތަގިއ ިމ ަމްއސަަލިއެގ ތްަހީޤަޤްށ ާސިބުތވާ ެއްއެވސް  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތަށް ަޖ .3.6

ަކެމްއ ނީަފުކެރޭވަވުރެގ ުހްއަޖެތްއ ުހށެަހޅަިފިއުނާވަކާމ، އަެފާރަތްށ ަމްއސަަލާއ ބޭެހގުޮތްނ އަނަގބުަހްނ ުނަވތަ  

ިރަކްނ ިލިބގުަތުމެގ ުފުރަޞުތ ިދުނުމްނެވްސ  ިލުޔުމްނ ަޖާވބާުދީރުވަމްށ ެއަކސެީގްނާވ ުފުރަޞާތިއ، ަވކެީލްއެގ އީެހެތ

ަގިއ އަެފާރުތްނ ޮފުނަވއަިފިއާވ ިސިޓާއިއ،    2020ޮއަގްސްޓ    12އަެފާރްތ ެއ ުފުރަޞުތެގ ޭބުންނ ހަިފއަިފިއުނާވަކްނ  

 ަމާށިއ، ތުުހަމތަުތާކ ުގިޅެގން އަެފާރުތން ިލުޔުމްނ ުހށަަހޅަާފިއާވ ަޖވުާބން ެއނޭގަކ

އްޮފ ެއ  .3.7 ިހްނގާ  ަކްސަޓްމްސެގ ޯކޑް  ޚިލަާފށް  ަކނަްތްއަތކާ  އްޮފ ޮކްނޑްަކްޓގިައ ަބޔްާނޮކށަްފިއވާ  ިތކްްސާއިއ ޯކޑް 

ަވަނ ާމއާްދެގ )ހ(    49ާވއުިދެގ  ަގޮކްނެމ ަކަމީކ ައޚާްލީޤ އިަދ އާިދީރ ުކެށްއަކަމްށ ަކްސަޓްމްސެގ މަުވްއޒުަފްނެގ  

ަގިއ ަބޔްާނޮކށަްފިއާވަކާމިއ، އެފަަދ ުމަވްއޒަަފުކ ުކރާ ައޚާްލީޤ އިަދ އާިދީރ ކެުށްއެގ ކަުޑޮބުޑިމންަށ ބަަލިއ އުިތރު  

ަކްސަޓްމްސެގ   ެންތަކަމށް  ުހރެަހްއ  ެއްއެވްސ  ަވިކުކުރަމްށ  ަވޒާީފިއްނ  ނާުލ  ެއުޅަމާކ  ިފަޔަވެޅްއ  ިއސާްލީޙ 

 ަގިއ ބާަޔްނކޮށަްފިއާވަކަމާށިއ،   ވަަނ ާމއާްދެގ )ށ(   56ުދެގ  ަގާވިއެގ  ުމަވްއޒުަފްނ

ާޤޫނާނ   .3.8 ަކްސަޓްމްސެގ  ަޢމަަލީކ  ކިުރ  ަފާރުތްނ  ުހށެަހިޅ  ުކަގާވއާިދ  ަމްއސަަލ  ަޢމަަލަކްށުވުމްނ،    ިރޚިލަާފްށ 

ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފަގިއ ެދމެެހ ުމައްއަސާސެއްއަގިއ އެފަަދ  ޭއެގ  ަކްސްޓްމްސ ަސރިވްސ ފަަދ ަތނީްފީޒ  ްއުޓަމީކ 

ާޢްނުމެގ އިތާުބުރ ކަުޑވާެދެނ ުނަވތަ   މަުޢްއަސާސެގ ަމްއަޗށް  އެެހްނ ުމަވްއޒުަފްނަނށާ  ަކްސަޓްމްސގެ  ަސަބުބން 

 ާށިއ، ުބޫރައރާާފެނ ަކެމްއ ަކަމ 

އަަދބު   .3.9 އާިދީރ  ަމްއސަަލތަަކށް  އާިދީރ  އިަދ  ައޅްލީާޤ  ުމަވްއޒުަފްނެގ  އެެހނެިހްނ  އިޮފަސުރްނާނ  ަކްސަޓްމްސެގ 

  46ުދެގ  ަގާވިއައާޅީނ ަކްސަޓްމްސެގ ިހއަުމްނ ިރޯސްސ ެމޭންޖަމްންޓ ޯބޑްުނަކްނ ަކްސަޓްމްސ ުމަވްއޒުަފނެްގ  ަކނަޑ

ަވަނ ާމއާްދެގ )ށ( ަގިއ ަބޔްާނޮކށާްފާވިއުރ، ަމްއސަަލިއެގ ތުަހީޤުގ ުކިރައްށ ެގްނޮގސަްފިއަވީނ ަކްސަޓްމްސެގ  

އަެފާރްތ   ޯބުޑނަްކާމ،  ެމޭންޖަމްނޓެްގ  ިރޯސްސ  ާޤޫނނާ  ިހުއަމްނ  ަވިކުކުރުމަގިއ  ަދުށން  ގާަވިއަވޒީފިާއްނ  ުދެގ 

ޢަދުުލެވިރަކްނ   ިއުޖރީާޢ  ަމްއސަަލިއެގ  ަޢމުަލޮކށަްފިއވަާކުމްނ  ެއްއޮގަތްށ  ިއުޖާރުތތާަކ  ުހރާިހ  ަތާބާވްނޖޭެހ 

 ަމާށިއ، ާޤިއްމޮކށަްފިއާވެނަކ
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ޢަދުުލެވިރަކ .3.10 މުަޢޟީޫޢ  ަވިކޮކށަްފިއަވނީ  ވަޒާީފިއްނ  ަފާރތް  ުހށެަހިޅ  ޢަދުުލެވިރަކްނ  ަމްއސަަލ  ިއުޖރީާޢ  ާމ 

، އަެފާރތެުގ ަމްއަޗށ ތުުހަމތު ުކެރުވުނ ކްުށ ުކިރަކމްަށ ާބރޭުދ ެހކަިތުކެގ ަމްއަޗްށ ުބަރެވ  ިއާޤިއްމުކުރަމށްފުަހަކާމ

،  ިއަކްސަޓްމްސެގ ިހުއަމްނ ިރޯސްށ ެމޭންޖަމްންޓ ބުޯޑްނ ެއކީަށެގްނވާ ިމްނަވެރްއެގ ތުަހީޤުޤޮކށަްފިއާވކްަނ ެއނޭގަކާމ

ސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތްށ ތުހަުމުތުކެރުވުނ ަޢމުަލ ' ބެެލްނސް އްޮފ ްޕޮރަބބިިލޓީ' ެގ ިމްނަގނުޑްނ ާސިބުތވާ  ަމްއ

ުމާސަރާއއި   އިަދ  އިޢަާދކޮށޭްދްނޖޭެހެނ  ައނުބާރ  ަވޒާީފ  އަެފާރުތގެ  ުހށަަހޅަާފިއުވުމްނ،  ެހކި  ޯބޑްަށ  ިމްނަވަރްށ 

 ިއ، ަބެބއް ެނތަްކަމާށިޢާނަޔްތަތއް ަނަގއޭިދްނޖޭެހ ާޤނީޫނ އިަދ ަޝރީުޢ ަސ

އިޮފަސުރްނެގ މަސްޢިޫލްއަޔުތަތާކ .3.11 ޮކނަްޑްކޓާ    ިއ ަކްސަޓްމްސ  އްޮފ  ކްޯސ  ުމަވްއޒުަފްނެގ  ކްަސަޓްމްސެގ  ާވިޖާބއި 

ެސްކަޝުންނ ިހްނިގ ތުަހީޤަޤްށ ާސބުިތުވަމީކ   ޚިލުާފވަެފިއާވަކަމްށ ިއްނެވްސިޓގަޭޝްނ ެއްންޑ ްޕޮރެސިކުއަޝން 

ަވިކުކެރިވ އިޢަާދކޮށިްފ ޙަާލެތްއަގިއ  އަެފާރްތ ަވޒާީފިއން  ައނުބރާ  ާދެނ ޙާލެަތްއަކާމިއ، އެފަަދ ަފރެާތްއެގ ަވޒީފާ 

ާނެއްއ ާޤިއުމެވ،  ާޢްނުމ ަރްއިޔުތްނގެ ަމޞްލަަހުތ ެގއިްލ، ާޤޫނާނިއ ަޤވާޢާިދ ޚިލާފާުވ ަފާރްތަތކަށް ުނަރނަގޅު ަނޫމ 

 ަރއުްދާވ ަފާރުތްނ ފަާހނަގކޮށަްފިއެވެއެވ.   ަމްއސަަލަމްށ  ަވޒާީފ ޭދ ަފާރުތެގ ަޙްއޤަުތްއ ގެއިްލެގނާްދެނ ަކެމްއަކ

ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާއި  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން   .4

 ގޮތުގެމަތިންކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، ކަސްޓަމްސްގެ ާޤނޫނާއި، ކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައުޫޟޢީ އަދި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމްކޮށްފައިވާކަމަށް 

ކޮށްދޭނެޖެހޭ އެ ފަރާތުގެ ވަޒީފާ އަނބުރާ އިޢާދަ ކަނޑައަޅާއިދިނުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާފަދައިން  

ތަނެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅާއިދިނުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން މައްސަލަ  

މުއްޗަށް  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ނަގައިދިނުމަށް  ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި  ލިބެންޖެހޭ  ހަމައަށް  ދުވަހާ  ނިމޭ 

  އަދި ަޝރުޢީ އަސާސެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަމުރުކުރަންޖެހޭ ަޤނޫނީ

ފަރާތު .5 ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލައިގައި  ފަރާތުންނާއި  ހުށަހެޅިފައިމިވާ  ރައްދުވި  ހެކި   ންމައްސަލަ   ޝަފަހީ 

 .ހުށަހަޅާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ
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)ވަޒީފާއާބެހޭ   2008/2ކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންކަމަށް ާޤނޫނު ނަންބަރު މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ އެ .6

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

ދީފައިވާއިރު، އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެން  ވަނަ މާއްދާއިން އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބި  28ޙައްުޤ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

  27މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތެއްގެ ޒިންމާއެއްގެ ގޮތުގައި އެ ާޤނޫނުގެ  

އޮތުމުން ކަނޑައަޅާފައި  މާއްދާއިން  ވަޒީފާއިން    ޙަނީފްޙަސަން    ،ވަނަ  އޭނާ  މައްސަލައިގައި  މި  ހުށަހަޅާފައިވާ 

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް  ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ މި މައްސަލަ ރައްދުވި  

  ޒިންމާއެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ.ސަރވިސްގެ 

ަވިކޮކށެްގްނ ުހށެަހޭޅ ަމްއަސ .7 ަވިކކޮށަްފިއަވީނ ޢަދުުލެވިރ  ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ  ަލެއްއަގިއ، 

ެއއީ   ުފރަިހަމާވްނޖޭެހަކާމިއ،  ުއްނުޞެރއް  ެދ  ބުެލުމަގިއ  ޮއެވެގްނތޯ  ަސބެަބއް  ެއކީަށގްެނާވ  ުނވަަތ  ިންނުމަމުކްނތޯ 

ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ންަނަބރު    ަމުއޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރަކާމިއ، ިއުޖާރީއ ޢަދުުލެވިރަކްނ ާޤިއުމުކެރވަިފިއޭވޯތ ބުެލްނަކްނ 

2011/HC-A/134    ،ަޤިޟްއާޔިއްނާނިއ ިމޮގުތން    HC-A/24/2010ަވނަ  އެނޭގަކާމިއ،  ަޤިޟްއާޔިއްނ  ަވަނ 

ަމުއޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރަކަމީކ ުމަވްއޒުަފްނ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމށް ުހއަްދުކރާފަަދ ޢަދުުލެވިރ ަސަބަބަކްށުވުމެގ ިއުތުރން އެ  

ާސެސްއެގ ަދުށން ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ެއްނމަެހިއ ުއްނުޞުރަތްއ ުފރަިހަމވަެފިއޭވޯތ ބުެލްނަކްނ ެއނޭގަކާމިއ،  ިޚާޔުރުކާރ ައ

ިއުޖާރީއ ޢަދުުލެވިރަކްނ ާޤިއުމުކުރަމީކ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ވިަކުކުރަމްށ ޢަދުުލެވިރ ިންނުމަމކްަށ ާވޞުިލުވަމްށަޓަކއި  

ުފ ބުެލުމަގިއ  ބުެލނަްތްއ  ަހިއޯކުޓން  ބަަލްނޖޭެހ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ުފރަިހަމުކުރްނަކްނ  ިއުޖާރައުތަތއް  ރަިހަމުކަރްނޖޭެހ 

ަޤިޟްއާޔަތުކްނާނއި އެ ކުޯޓން ިންނަމވަާފިއާވ މި ާބަވުތގެ އެެހްނ ަމްއސަަލަތުކން   ިންނމަާފިއާވ ިއްސެވ ެދްނެނުވނު 

 ެއނެގްނ ޮއްނަނަކން ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

 MCS/2020/14(2)ަންނަބުރ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ، މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ   .8

ގައި    2020އޮގަސްޓް    17ޙަނީފް  ޙަސަން  އަށް ބަލާއިރު،  ( 'ަވޒީފިާއްނ ަވިކުކެރްއިވ ިޗޓް'  2020ޮއަގްސޓް    17) 

ވަޒީފާއިން   ޙަނީފްޙަސަން  މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،  

ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ   ވަނަ މާއްދާއާއި، މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް  13ވަކިކުރެވިފައިވަނީ ކަސްޓަމްސްގެ ާޤނޫނުގެ  



 
 އަށް ރައްދުވާގޮތަށް  (ސަރވިސް  ކަސްޓަމްސް މޯލްޑިވްސް ) ދައުލަތް  ދިވެހި

 VTR/2020/172މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަހު ޙަސަން ޙަނީފް 
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ަކްސަޓްމސް  ކްޓާއި ޚިލާފުވެފައިވާކަން ކަސްޓަމްސްގެ ތަޙުީޤަޤށް ސާބިތުވާތީ،  ކޯޑް އޮފް އެތިކްސް އަދި ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަ

ަވަނ    2020އަޮގްސްޓ    17ަވަނ ާމއާްދެގ )ށ( ގެ ަދުށން ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމށް    124ުމަވްއޒުަފްނެގ ަގާވއުިދެގ  

  ަބާޔނޮްކށަްފިއ ޮއެވެއެވ. ުދވުަހ ޭބްއުވުނ ިހުއަމްނ ިރސަޯސްސ ެމޭންޖަމްންޓ ޯބުޑްނ ލަފިާދުނާމ ުގިޅެގްނަކަމްށ

 ވަނަ މާއްދާގައި ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރުންގެ   13)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަސްޓަމްސް ާޤނޫނު( ގެ    2011/08ާޤނޫނު ނަންބަރު   .9

އޮފިސަރުންގެ  ކަސްޓަމްސް  އެގޮތުން  އޮވެއެވެ.  އެނގެން  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  ވާޖިބުތައް   މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި 

 ވާޖިބުތަކުގެ ތެރޭގައި، ކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފުންގެ " ކޯޑް އޮފް އެތިކްސް" އާއި " ކޯޑް އޮފް  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި

ކޮންޑަކްޓް" އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުންމަތީ ދެމިތިބުމާއި، ރާއްޖެއަށް 

މުދަލާއި ތަކެތި ބަލައި ފާސްކުރުމާއި، ާޤނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފު  އަންނަ މީހުންނާއި، އުޅަނދުފަހަރާއި، އެތެރެކުރާ  

ކޮރަޕްަޝންގެ   ތަކެތި މަސައްކަތްތައްކުރުމާއި،  ކުރަންޖެހޭ  ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި  ބޭރުވުން  އެތެރެވުމާއި،  ރާއްޖެއަށް 

ޢަމަލެއް ހަރަކާތްތެރިވުމާއި އެއްވެސް  ދެކޮޅަށް  ޢަމަލުތަކާ  އެންމެހައި  އެފަދަ  ކަސްޓަމްސްގެ  ނުކުރުމާއި،   ،

 .އަދާކުރުމުގައި، އަމާނާތްތެރިވުމާއި ވަފާތެރިވުންމަތީ ދެމިތިބުން ހިމެނެއެވެ  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް

 10( ގެ  2012)މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު    R-35/2012ގަވާއިދު ނަންބަރު   .10

 ވަނަ މާއްދާގައި، ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރުންނާއި އެހެނިހެން މުވައްޒަފުން ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމާއެކު ޢަމަލުކޮށް ޒިންމާ 

 އެކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި، ކަސްޓަމްސްއިން   އުފުލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. އެގޮތުން

 ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކާއެކު މުޢާމަލާތުކުރުމުގައި އިޚްލާސްތެރިކަމާއި އަބުރުވެރިކަމާއެކު ކަސްޓަމްސްގެ ޚިދުމަތުގެ 

ބަޔަކަށްވުމާއި، ޚިދުމަތްދޭ  ފަރުވާތެރިކަމާއެކު  ތެރޭގައި،  ހިމެނިގެންވާ މިންގަނޑުތަކުގެ   ކަސްޓަމްސްގައި   ދާއިރާގައި 

ހަމަތަކާއި   ހިފަހައްޓަންޖެހޭ  ގޮތުން،  ދެމެހެއްޓުމުގެ  ޤަދަރު  އަބުރާއި  ކަސްޓަމްސްގެ  ގުޅިގެން  ވަޒީފާއާ  އަދާކުރާ 

ހިފަހައްޓާ ބަޔަކަށްވުމާއި، ާޤނޫނާއި ގަވާއިދުގެ އިމުގެ ތެރެއިން ވެރިން ކުރާ އަމުރުތަކަށް ކިޔަމަންވުމާއި،  އުޞޫލުތައް 

ފުރިހަމަކުރާ  ޙަވާލު ރަސްމީގޮތުން ފަރުވާތެރިކަމާއެކު  މަސައްކަތް،  ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ  ނުވަތަ  ޑިއުޓީ  ކުރެވިފައިވާ 

 . ބަޔަކަށްވުން ހިމެނެއެވެ



 
 އަށް ރައްދުވާގޮތަށް  (ސަރވިސް  ކަސްޓަމްސް މޯލްޑިވްސް ) ދައުލަތް  ދިވެހި
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ނަންބަރު   .11 ގަވާއިދު  ބަޔާންކުރެވުނު  މުވައްޒަފުންގެ    R-35/2012އިސްވެ  ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ  )މޯލްޑިވްސް 

ގައި، ވަކި ފަރާތަކަށް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން    )ށ( އަދި    )ހ(ވަނަ މާއްދާގެ    13  ( ގ2012ެ  ގަވާއިދު

ރުމަށް  ޢަމަލެއް ކުރުމާއި، އެއްވެސް ފަރާތަކުން ފައިދާއެއް ހޯދުމަށް ނުވަތަ އަމިއްލަ ބޭނުންތަކެއް ޙާޞިލުކު އެއްވެސް

ގަވާއިދުގެ   މަާޤމުގެ ބަޔާންކުރެވުނު  އިސްވެ  އަދި  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި  ނުވާނެކަމަށް  ވަނަ    124ބޭނުންކޮށްގެން 

ނުވަތަ  )ށ(    މާއްދާގެ ާޤނޫނާއި  މުވައްޒަފަކު  ތަޙްީޤަޤކުން  ކުރާ  ސާރވިސްއިން  ކަސްޓަމްސް  މޯލްޑިވްސް  ގައި، 

ތަޙްީޤަޤށް ސާބިތުވާ ޙާލަތެއްގައި، އެކުޅަ ޢަމަލެއްގެ  ޢަމަލެއް   ގަވާއިދާއި އަދަބާ ޚިލާފު  ކޮށްފިކަން ކަސްޓަމްސްގެ 

ސާރވިސް ފަދަ ތަންފީޒީ މުއައްސަސާއެއްގައި، އެފަދަ މީހަކު އިތުރަށް ވަޒީފާގައި  ސަބަބުން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް

އެހެން އޭގެ ސަބަބުން  މައްޗަށް ބެހެއްޓުމަކީ  މުއައްސަސާގެ  އިތުބާރު މުވައްޒަފުންނަށާއި  ކުރާ  ރައްޔިތުން  ޢާންމު   

ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް   ކުޑަވެދާނެ ނުވަތަ ބުރޫ އަރާފާނެ ކަމެއް ކަމަށް އިދާރީ ކުށްތަކަށް އަދަބު ކަނޑައަޅާ ހިއުމަން

 .ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ ބޯޑުން ނިންމައިފިނަމަ އެ މުވައްޒަފަކު

އަެފރަާތށް ދަީފިއާވ މްޯލިޑްވްސ ަކްސަޓްމސް    ަވޒާީފިއްނ ަވކުިކުރުމެގ ޮގުތްންއސަަލިއަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ  ިމ ަމ .12

ަންނަބުރ   ގައި  2020ޮއަގްސްޓ    MCS/2020/14   (17(2)ަސރިވްސެގ  ިޗްޓ'  ަވކުިކެރްއިވ  'ަވޒާީފިއްނ   )

)ިދވިެހާރްއޭޖެގ    08/ 2011ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކެރވަިފިއަވީނ ާޤޫނުނ ަންނަބުރ  ަބާޔްނކޮށަްފިއަވީނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ  

  ަވަނ ާމއާްދާއިއ، ަކްސަޓްމސެްގ ުމަވްއޒުަފްނެގ ޯކޑް އްޮފ އިެތްކްސ އަދި ޯކްޑ އްޮފ   13ަކްސަޓްމްސެގ ާޤޫނުނ( ެގ  

  124ޮކްނަޑްކްޓާއއި ޚިލުާފވަެފިއާވަކން ަކްސަޓްމްސެގ ތުަޙީޤަޤްށ ސާބުިތާވީތ، ަކސަްޓްމްސ ުމަވްއޒަފްުނެގ ަގާވއުިދެގ  

ަވނަ ުދވުަހ ޭބްއުވނު ިހުއަމްނ ިރޯސަސްސ    2020ޮއަގސްްޓ    17ަވަނ ާމއާްދެގ )ށ( ެގ ަދށްުނ ވަޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ  

ެގްނަކަމެށެވ. އިަދ ަމްއސަލަ ަރއުްދިވ ަފާރތުން ުހށެަހޅި ޖާަވބޯުފުމަގިއ އަެފާރުތން  ެމޭންޖަމްންޓ ޯބުޑން ލަފިާދުނާމ ުގިޅ

ަބާޔްނކޮށަްފިއަވީނ ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފާރތް ަވޒާީފިއްނ ަވކުިކެރވަިފިއަވީނ އަެފާރތް މްޯލިޑްވްސ ކްަސަޓްމްސ ަސރިވްސެގ  

 ތުުހަމުތުކެރުވުނ ަމްއސަަލެއްއ މްޯލިޑްވްސ ަކްސަޓްމްސ  ޯކްޑ އްޮފ ޮކްނޑްަކޓް އިަދ ޯކޑް އްޮފ ެއިތްކްސާއ ޚިލުާފިވަކަމްށ

ުކުރަމށްފުަހ   ަތުޙީޤޤު  ުހިރަކން  ަސރިވްސިއްނ  ަމިތން  ެއގޮތެުގ  ަކްނކްަނ  ތުުހަމުތުކެރުވުނ  ަމްއަޗށް  އަެފާރުތގެ 

ްއސަަލ ަރއުްދިވ  އެެހްނަކމްުނ ިމ ަމްއސަަލިއަގިއ ޢަދުުލެވިރ ިންނުމަމަކށް ާވޞުިލުވަމްށަޓކިައ ަމާސިބުތުވުމްނަކމެަށެވ.  



 
 އަށް ރައްދުވާގޮތަށް  (ސަރވިސް  ކަސްޓަމްސް މޯލްޑިވްސް ) ދައުލަތް  ދިވެހި

 VTR/2020/172މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަހު ޙަސަން ޙަނީފް 

                                             

 

37 ގެ  10 ޞަފްޙާ      
 

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

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

 

ަފާރުތްނ ފަާހަގޮކށަްފިއވާ ފަަދިއްނ އަެފާރުތން ކޮށަްފިއާވ ަތުޙީޤޤްުނ ފަާހަގވަެފިއާވ ަކްނަކމްަށ ބަލިައ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި  

ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރމްަށ ެއަކީށެގްނާވ ސަަބެބއް ޮއތޯްތާއއި، ެއކީަށެގްނާވ ސަަބެބއް ޮއތްނަަމ އަެފާރްތ ަވޒާީފިއން  

 ުކުރުމަގިއ ަމުއޫޟީއ ޢަދުުލެވިރަކާމ ިއުޖާރީއ އަދުުލެވިރަކްނ ާޤިއުމޮކށަްފިއޭވޯތ ބަަލްނޖޭެހ ަކުމަގިއ ެދެކެމެވ.  ަވިކ

 ރާިޢަޔްތކްޮށ އްަނަނިނިވ ަކްނަކން ފަާހަގުކަރެމެވ.    ްނތަަކްށ ިމ ަމްއސަަލިއަގިއ ުހށަަހޅަާފިއާވ ިލެޔިކުޔ .13

ްލިޑްވްސ ަކްސަޓްމސް ަސރިވްސެގ  ގެ ގުޮތަގިއ ހުށަަހޅަާފިއާވ ޯމ  ' 2ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތން 'ެއގިްޒިބޓް   13.1

ިރޕްޯޓ'   MCS-INV/2019/318ަންނަބުރ   ފަާހގޮަކށަްފިއާވ    ، ބާަލިއުރައށް    'ަތްޙީޤްޤ  ިރޕުޯޓަގިއ  ިމ 

ަވނަ ުދވުަހ ސ. ހިތޫަދ ކްަސަޓްމްސިއްނ ްޕޮރެސްސޮކށް ންިނމަާފިއާވ    2019ަޖަނަވރީ    17  ، ަމްއސަަލައީކ

ަވަނ ދުވުަހ ސ.    2019ަޖަނަވީރ    17ުގްޑްސ ިޑކަްލޭރަޝްނާއިއ،    R-101/2019 00SHަންނަބރު:  

ިންނމަާފިއާވ ްޕރެޮސްސޮކްށ  ަކްސަޓްމްސިއްނ  ުގްޑްސ    R-105/2019 00SH  ަންނބަރު:  ިހތޫަދ 

ަންނަބރ:   ިޑކަްލޭރަޝްނ  R-115/2019 00SHިޑކަްލޭރަޝްނާއިއ،  މާުދ  ުގޑްްސ  ިހެމޭނ  ަތުކަގިއ   ،

އިޮފަސރ  ަކްސޓްަމްސ  ޫދޮކށަްފިއވާ  މި  ަޙަޙަސން    2ްގޭރޑް    ެޗްކޮކށް  ޫދޮކށްފިައަވީނ  ންީފ، 

ެހްނ މާުދަތެކްއ ަކަމްށ ތުުހމުަތުކެރޭވތީ، ަޙަސން  ިޑކަްލޭރަޝްނަތުކަގިއ ިޑކެްލައރ ޮކށަްފިއާވ މާުދ ޫންނ ެއ

ަހންީފ ެގ ިމ ަޢމަަލީކ މްޯލިޑްވްސ ަކްސަޓްމްސ ަސރިވްސެގ ުމަވްއޒުަފްނެގ ަގާވއުިދެގ ޯކްޑ އްޮފ ޮކްނަޑްކޓާއި  

 ަކްނ ެއނެގްނ ޮއެވެއެވ.  ޚިލުާފ ަޢމެަލްއ ަކުމަގިއާވީތ ަތޙީްޤުޤުކެރުވުނ ަމްއސަަލެއްއ  

ަޙީސާނ ޢަލިދީީދެގ ،  14033ިމ ަމްއސަަލ ަކްސަޓްމްސައްށ ފަާހަގުކެރވަިފިއަވީނ ދްަފަތުރ ަންނަބުރ ރސ   13.2

ޯޒަނށް   ައްއޑޫ  ންަނަބރ:  ަރަނުމަގިއ  ކޮށަްފިއާވ  ރިަޖްސްޓީރ    BIB2054ިޖސްްޓީރ  ޯޒނަށް  މެާލ  ާކރު 

ަކްސަޓްމ މްޯލިޑވްްސ  ުހށެަހުޅުމްނ  އޯޮތިރީޓއްަށ  ްޓާރްންސޕްޯޓ  ޯޕޓްަލިއން  ުކުރަމްށަޓަކިއ  ަސރިވްސެގ  ްސ 

އަެފާރަތްށ ިމ ާކރު ާރްއެޖައްށ އެެތެރުކުރަމްށ ުފރަިހަމޮކށަްފިއާވ ގްުޑްސ ިޑކަްލޭރަޝްނ ެފްނަންނ ެންތަކަމށް  

،  ްޓާރްންސޯޕޓް އޯޮތިރީޓިއން ަހސާީނ ޢަލިދީީދައްށ ައްނގަާފިއާވަކމްަށުބނެ ަކސަްޓްމްސައށް ިމަކްނ ިހްއާސޮކްށ

 R-101/2019ްޓާރްންސޕްޯޓ ޮއޯތރީިޓއްަށ ުހށަަހޅަާފިއާވ ަނނަްބުރ  ްޓީރ ުކުރަމްށ  ިމ ާކުރ ައްއޫޑަގިއ ަރިޖްސ



 
 އަށް ރައްދުވާގޮތަށް  (ސަރވިސް  ކަސްޓަމްސް މޯލްޑިވްސް ) ދައުލަތް  ދިވެހި
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ުގްޑްސ ިޑކަްލޭރަޝްނާއިއ، ިމ ިޑކަްލޭރަޝްނައްށ ަކްސަޓްމްސައށް ަފިއސަާދްއކަާފިއާވ ަފިއާސ ަރސުީދެގ ޮކީޕ  

ބީޮނޓޯ ްގޫރޕް ްޕަރިއެވްޓ  ާއިއ އަެފާރުތން ިޑކަްލޭރަޝްނ ުހށެަހުޅަމށް ައްއަޔުނކޮށަްފިއާވ ބޯުރަކރ ަކުމަގިއާވ 

ހޯދަާފިއާވ ުގްޑްސ ިޑކަްލޭރަޝްނެއްއަކަމްށ ބެުނ، ިމ ުގްޑްސ ޑިކަްލޭރަޝްނ  ަޙީސާނ ޢަލިދީީދ  ިލިމަޓްޑިއްނ  

މި  ަކްސަޓްމްސައްށ ހުށެަހުޅުމްނ، ކްަސަޓްމްސިއްނ މި ަމްއސަަލ ިހނގަާފިއާވ ޮގތް ިއުތރްަށ ބިެލ ބުެލުމްނ  

ާކުރ އިަދ  )ހަަތެރްއ(    4ެޓިއަނރަގިއ ިހެމޭނ  ާކުރ ާރްއެޖައްށ ެގެނސަްފިއާވ ޮކްނ ވިެހކްަލެގ ެތެރިއްނ މި 

ަކްސަޓްމްސިއން  ވިެހކަަލަކށް  )ޭދއް(   2ިއުތުރ   ަދުށްނ  ިޑކަްލޭރަޝްނެގ  ުގްޑްސ  ުފރަިހަމޮކށަްފިއާވ 

އެެހްނ   ޫންނ  ވިެހކްަލ  ިހެމޭނ  ިޑކަްލރަޭޝްނަތުކަގިއ  ެއ  ވިެހކްަލަތެކްއަކަމށް  ޫދޮކށަްފިއަވީނ 

   ، ަތުޙޤުީޤ ިރޯޕުޓަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއެވެއެވ. ފަާހަގުކެރވަިފިއުވުމްނަކްނ

ަނަޒުރުކާރިއުރ،  ަތްޙީޤުޤ 13.3 ަކްނަކަމްށ  ފަާހަގޮކށްފިައާވ  ިރޕުޯޓަގިއ   R-101/2019    ިޑކަްލޭރަޝްނ ުގްޑސް 

.އްެލެގ ދަށްުނ ެގެނވޭ  ީބ.އްެލަގިއ ިމ ީބ  YOKADDMAT-19111A  ޯފާމިއެއުކ ުހށަަހޅަާފިއާވ ަނނަްބުރ

ންަނަބރ:   ިހެމެނީނ  މި    ECMU 963 3840 /40 (MCS-4253)މާުދ  ކްޮނެޓިއަނރގިައަކާމިއ، 

ަންނަބރ:   ަކްސަޓަމސެްގ  ޑިކަްލޭރަޝްނ    B11-TD-02/19ޮކްނެޓިއަނރައކީ  ްޓާރްނސްިޓ 

ެގނެްދވަިފިއާވ ޮކްނެޓިއަނރ  ިހތޫަދ ޯޕރޓްަށ    ަވަނ ުދވުަހ ސ.   2019ަޖަނަވީރ    07ުފރަިހަމުކުރަމށްފުަހ  

ިމ ިޑކަްލޭރަޝްނާއއި     ެއްއަކާމިއ، މި ްޓާރްނސްިޓ ިޑކަްލޭރަޝްނަގިއ ިތްނ ަފރެާތްއެގ މާުދ ިހެމޭނަކާމިއ، 

ުހށަަހޅަާފިއާވ  ECMU 963 3840 /40 (MCS-4253)ަނނަްބުރ    ެމނެިފްސްޓިއްނ  ެއުކ 

ޭމްޖ ވިެހކްަލތެަކްއަކަމށް  ެޑކްަލަތަކީކ ޫޔްސޑް  ވިެހކްަލ ިހެމޭނަކާމިއ، ިމ ވިެހ)ިތެންއ(    3ޮކްނެޓިއަނރަގިއ  

ސ. ޮކްނެޓ  ECMU 963 3840 /40ަނނަްބރ:  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކާމިއ،   ޯޕރޓަށް    އަިނރ  ިހތަދޫ 

ްޓާރްނިސޓް ޑިކަްލޭރަޝްނާއިއ ެއކު    B11-TD-02/19ެގނިްދުޔަމްށ ަކސަްޓްމްސައށް ހުށެަހިޅ ަންނަބރ:  

ުޙަސިއްނ ާނިސާރ  ެތެރިއްނ  ަފާރްތަތުކެގ  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ  ެމނެިފްސުޓަގިއ  ަމުހށަަހޅަާފިއާވ  ަޔމް  ިރ، 

ަނުމަގިއ ިޕަކޕަްތެކއް ިޑކެްލައރ ުކުރަމްށަޓަކިއ ިޑކަްލޭރަޝްނަތެކްއ ުފރަިހަމޮކށަްފިއާވިއުރ، ިމ  ެގ  ިއްބރީާހްމ

ޭއިޝާއ  ިލިމޓްެޑ  ޮކްނެޓިއަނރައީކ  ްޕަރިއެވޓް  ޯފރަވިޑްނގ  ގެެނސަްފިއާވ    ާރްއޖެ  މުެދެވިރޮކްށ 



 
 އަށް ރައްދުވާގޮތަށް  (ސަރވިސް  ކަސްޓަމްސް މޯލްޑިވްސް ) ދައުލަތް  ދިވެހި
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ީބ.އްެލާއިއ ިމ ީބ.އްެލެގ ާކޯގ    AZV0103991ޮކްނެޓިއަނރެއްއަކުމްނ، ިމ ކޮނެްޓިއްނަނރެގ ަނނަްބރ:  

ެނނީ  ެމނެިފްސްޓ އަެފާރްތ މުެދެވިރޮކށް ަތުޙީޤަޤށް ިލބަިފިއާވިއުރ، މި ީބ.އްެލ ިއްނ މި ޮކްނެޓއަިނރަގިއ ިހެމ

ާކާރއި ާކުރ ސްޕަެއރަކާމިއ، ާކގޯ ެމނެިފްސުޓަގއި ިއްސވެެދްނެނުވުނ ަފރްާތަތުކގެ ަނުމަގއި  )ހަަތެރްއ(    4

ްޓރްާންސޕޯޓް   ަނުމަގއި  އަެފާރތަްތުކެގ  ާކުރަތއް  ިމ  ިއނޭގިއުރ،  ިހެމޭނަކްނ  ާކުރަތެކއް  ެގެނސަްފިއާވ 

ޮއޯތިރ  ްޓާރްނސޯްޕޓް  ަރިޖސްްޓީރޮކށަްފއާިވަކްނ  ޯފުރޮކށަްފިއާވ  ޮއޯތިރީޓަގިއ  ެއނެގން    މަޢޫުލާމުތްނ ީޓއްިނ 

 ޮއްނަނަކާމިއ،  

ާކަރކީ ާނިސާރ ުޙަސިއން ަނުމަގިއ  (BIB2054) ީސާނ ޢަލިދީީދެގ ަނުމަގިއ ރިަޖްސްޓީރ ުކެރވަިފިއާވ  ަޙ 13.4

ެއެތެރކޮށްފަަވީނ   ާރްއެޖައްށ  ާކުރ  ިމ  ާކެރްއަކާމިއ،  ުގްޑްސ    R-101/2019ަންނަބުރ  ެގެނސަްފިއާވ 

ެޑިމޯއ   ޮހްނާޑ  ާކަރީކ  ިމ  ަދުށްނަކާމިއ،  ަންނަބރ:    MAZDA DBA-DJ3FSިޑކަްލޭރަޝްނެގ  ގެ 

DJ3FS-318904    ްއޮތިޯރީޓިއްނެޗިސސ ްޓާރްނސޯްޕްޓ  ޯފުރޮކށްދަީފިއވާ  ާކުރަކްނ  ަކްސަޓްމްސއްަށ   

 ECMU 963 3840/40  މަޢޫުލާމުތަތުކްނ ެއނޭގ ިއރު، ިމ ާކަރީކ ާނިސާރ ުޙަސިއްނެގ ަނމަުގިއ ަންނަބުރ

ެއނެގން ޮއނަްނަކާމިއ، މި ާކާރިއ ގިުޅެގްނ ޓާްރްންސޯޕޓް  ޮކްނެޓިއަނރިއން ާރްއެޖައށް ެގނެސަްފިއާވ ާކުރަކްނ  

ުހށަަހޅަާފިއާވ ުގްޑްސ    ޮއޯތިރީޓއްަށ  ެފްނނަ  ާޑާޓިއްނ  ަކްސަޓްމްސެގ  ިޑކަްލޭރަޝްނާއިއ  ގްުޑްސ 

ޓާްރްންސޯޕޓް   ުކުރމްަށ  ަރިޖްސްޓީރ  ާކުރ  ިމ  ެތޭރަގިއ،  ަކްނަކުމގެ  ފަާހަގުކެރުވުނ  ިޑކަްލޭރަޝްނިއްނ 

ުގްޑްސ ިޑކަްލޭރަޝްނައީކ ާނިސާރ ުޙަސިއން ަނުމަގއި    R-101/2019ޮއޯތިރީޓއްަށ ުހށަަހޅަާފިއވާ ަންނބަރު:  

MAZDA DBA-DJ3FS    :ަންނަބރ ަބޔްާނޮކށަްފިއވާ    DJ3FS-318904ެގ  ާކެރްއ  ެޗިސްސ 

ަކްސަޓްމްސެގ ިޑކަްލޭރަޝްނައަކްށ ީވަނަމެވްސ، ަކްސަޓްމްސެގ ައިސުކާޑ ިސްސަޓްމިއްނ ެފްނަނ ަންނަބރ:  

R-101/2019    ުގްޑްސ ިޑކަްލރަޭޝްނައީކUsed Damaged pick up (C/N: DA16T-220454) 

ެއ ައިސުކާޑ  ާރްއެޖައްށ  ަކްސަޓްމސެްގ  ިޑކަްލރަޭޝްނެއްއަކާމިއ،  ޮކށަްފިއާވ  ފުރަިހަމ  ެތެރުކުރމްަށ 

ުގްޑްސ ޑިކަްލޭރަޝްނެގ ަދުށްނ ިޑކެްލައރ ޮކށަްފިއާވ    R-101/2019ިސްސަޓްމިއްނ ެފްނަނ ަންނަބރ:  

ްފައްށ ަކާމިއ،  ަސްނ ަހީނަޙވިެހކްަލ ޫދުކުރަމްށ ެއަސިއްނ ުކެރވަިފިއަވީނ  ިންނުމަމށްފަހު  ވިެހކްަލ ެޗްކޮކްށ  



 
 އަށް ރައްދުވާގޮތަށް  (ސަރވިސް  ކަސްޓަމްސް މޯލްޑިވްސް ) ދައުލަތް  ދިވެހި
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ިހތޫަދ ޯޕރްޓިއްނ ުފރަިހަމޮކށަްފިއވާ    ިމ މާުދ ޫދުކުރަމްށ ސ. ިމ ިޑކަްލޭރަޝްނަގިއ ިހެމޭނ ުމާދ ެޗްކޮކްށ  

ަބނދުަރްނ މާުދ ޫދުކާރ ިޗުޓަގއި ސިޮއޮކްށ ިމ ިޑކަްލޭރަޝްނެގ ެއަގަޒިމޭނަޝްނ    105/2019ަންނަބރު:  

ންީފ ުފރަިހަމޮކށަްފިއާވަކާމިއ، ްޓާރްނސޯްޕޓް އޯޮތިރީޓިއްނ ަކްސަޓްމްސައްށ ޯފރޮުކށްދަީފިއާވ  ަޙ ަސްނ  ަޙިރޯޕްޓ  

ާއިއ    ުރ )ޮމޑެލް ަންނަބރ، ޗިެސްސ ަންނަބރ، އްިނީޖްނ ަނނަްބރ( ަރިޖސްޓީްރެގ ާކ  BIB2054ަންނަބރ:  

ަންނަބރ:   ސ.ިހތޫަދ  B11-TD-02/19ަކްސަޓްމްސެގ  ަދުށްނ  ޑިކަްލޭރަޝްނެގ  ޯޕރަޓށް    ްޓާރްނސްިޓ 

ޮކްނެޓިއަނރަގއި ާނިސާރ ހަުސިއްނެގ    ECMU 963 3840 /40 (MCS-4253)ެގނެްދުވުނ ަންނަބރ:  

)ޮމޑްެލ   ާކުރެގ  ެޗިސްސ  ަންނަބުރަނުމަގިއ  ިއްނީޖްނ  ަންނބުަރ،  ެއްއޮގްތަކން  ަނނަްބުރ،   )

ަހޅަާފިއާވ ކްަސަޓްމްސެގ  ފަާހަގުކެރވަިފިއާވިއުރ، ިމ ާކުރ ަރިޖްސްޓީރ ުކުރަމްށ ްޓާރްނސްޕްޯޓ ޮއޯތރީިޓައްށ ހަުށ

ިޑކަްލޭރަޝްނައީކ    R-101/2019  ަންނަބުރ ަތުޙީޤަޤށް  ުގޑްްސ  ިޑކަްލޭރަޝްނެއްއަކަމްށ،  ޯފުޖޮކށަްފިއާވ 

 ަކާމިއ،  ފަާހަގުކެރުވުނަކްނ ަބާޔްނކޮށަްފއާިވ

ާކަރީކ ަމިރަޔްމ ިއްބރީާހްމެގ    BIB2055  ަންނަބުރ ަމިރަޔްމ ިއްބރީާހްމެގ ަނުމަގިއ ަރިޖްސްޓީރުކެރވަިފިއާވ   13.5

ެއތެެރޮކށަްފިއަވީނ   ާރްއެޖައށް  ާކުރ  ިމ  ާކެރްއަކާމިއ،  ެގެނސަްފިއާވ   R-105/2019  ަނނަްބުރަނުމަގިއ 

 E12-459387:  ަނނަްބުރ،  ެގ  NISSAN DBA-E12ުގްޑްސ ިޑކަްލޭރަޝްނެގ ަދުށްނަކާމިއ، ިމާކަރީކ  

ެޗިސްސ ާކުރަކްނ ްޓާރްނސޯްޕރޓް ޮއޯތިރީޓއްިނ ަކްސަޓްމްސއްަށ ފުޯރޮކށްދަީފިއާވ މަޢޫުލާމްތަތުކން އެނޭގިއުރ،  

ޮކނެްޓިއނަރ ިއްނ ާރްއެޖައްށ ެގެނސަްފިއާވ ާކުރަކްނ    ECMU 963 3840/40  ަންނަބުރިމ ާކަރީކ  

ޮއްނަނަކާމިއ، ިމ ާކރު  ބީ.އްެލާއިއ ެއުކ އޭެޓްޗޮކ  AZV0103991  ަންނަބުރ ށަްފިއވާ ީޝުޓްނ ެއނެގން 

ުގްޑސް    R-119/2019  ަންނަބުރ ްންސޯޕރްޓ އޯޮތިރީޓއްަށ ހުށަހަޅަާފިއާވ  ަރިޖްސްޓީރ ުކުރަމްށަޓކިައ ްޓާރ 

ަނުމަގިއ   ިއްބރީާހްމ  ަމިރަޔްމ  ެޗިސސް    NISSAN DBA-E12ިޑކަްލޭރަޝްނައީކ           ަންނަބުރ ެގ 

E12-459387    ގެ ާކެރއް ަބޔްާނޮކށަްފިއާވ ަކސަްޓްމްސެގ ޑިކަްލޭރަޝްނައަކްށ ީވަނަމެވްސ، ކްަސަޓްމްސެގ

ގްުޑްސ ިޑކަްލޭރަޝްނައީކ ާއިމަނތު ޝާިފެގ     R-119/2019  ަންނަބުރައިސުކާޑ ިސްސަޓްމިއްނ ެފްނނަ  

ިޑކަްލޭރަޝްނެއއް   2019ަޖަނަވީރ    20ަނުމަގިއ   ުގްޑްސ  ޮކށަްފިއާވ  ުފރަިހަމ  ުދވުަހ  މި  ަވަނ  ަކާމިއ، 



 
 އަށް ރައްދުވާގޮތަށް  (ސަރވިސް  ކަސްޓަމްސް މޯލްޑިވްސް ) ދައުލަތް  ދިވެހި
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ކްަސަޓްމްސެގ  ާރްއެޖައްށ އެެތެރޮކށަްފިއާވަކާމިއ،    Used Damaged Pickupިޑކަްލޭރަޝްނެގ ަދުށްނ  

ެގ ަދުށން ަމިރަޔްމ އްިބރީާހްމ ިޑކެްލައރ  ުގްޑްސ ިޑކަްލޭރަޝްނ R-105/2019 ންަނަބުރ ާޑާޓިއން ެފްނަނ 

ވިެހކްަލ   ވިެހކްަލ  ެޗްކކްޮށ   (used damaged truck-DA16T-10775)ޮކށަްފިއާވ  ިންނުމަމށްފަހު   

ންީފއްަށަކާމިއ، މި ިޑކަްލޭރަޝްނަގިއ ިހެމޭނ މުދާ ޫދުކުރަމްށ  ަޙަސން  ަޙޫދުކުރަމްށ ެއަސިއްނ ކޮށަްފިއވީަނ  

ަބނަދުރްނ މާުދ ޫދުކާރ ޗުިޓަގިއ ޮސިއޮކްށ،    106/2019  ަނނަްބުރިހތޫަދ ޯޕރްޓިއްނ ަތްއާޔުރކޮށަްފިއާވ    ސ. 

ިރޕްޯޓ   ެއްގަޒިމނަޭޝްނ  ިޑކަްލޭރަޝްނެގ  ަޙންީފ  ަގއި    2019ަޖަނަވީރ    20ިމ  ުފރަިހމަ  ަޙަސން 

ޯފުރޮކށްދަީފިއާވ   ަކްސަޓްމްސއަށް  ޮއޯތިރީޓއްިނ  ްޓާރްންސޕޯޓް   BIB2055  ަންނަބުރ ޮކށަްފިއާވަކާމިއ، 

  ަންނބުަރ ( ާއިއ ަކސަްޓްމްސެގ  ަންނަބުރ ، ިއްނޖްީނ  ަނނަްބުރެޗިސްސ  ،  ަނނަްބުރަރިޖްސްޓީރެގ ާކުރ )ޮމޑްެލ  

B11-TD-02/19   .ސ ަދުށްނ  ިޑކަްލޭރަޝްނެގ  ެގނެްދުވުނ    ްޓާރްނސިޓް  ޯޕރޓްަށ    ަންނަބުރ ިހތޫަދ 

ECMU 963 3840 /40 (MCS-4253)    ަނުމަގިއ ިއްބރީާހްމގެ  ަމިރަޔްމ  ޮކނެްޓއަިނރަގިއ 

)ޮމޑްެލ   ާކުރެގ  ެޗިސްސ  ުރަނނަްބެގެނސަްފިއާވ  ިއްނީޖން  ަނނަްބުރ،  ެއްއޮގްތަކން  ަނނަްބުރ،   )

ފަާހަގުކެރވަިފިއާވިއުރ، ިމ ާކުރ ަރިޖްސްޓީރ ުކުރަމްށ ްޓާރްނސްޕްޯޓ ޮއޯތރީިޓައްށ ހުށަަހޅަާފިއާވ ކްަސަޓްމްސެގ  

ަތުޙީޤަޤށް    R-119/2019  ަންނަބުރ ިޑކަްލޭރަޝްނެއްއަކަމްށ،  ޯފުޖޮކށަްފިއާވ  ިޑކަްލޭރަޝްނައީކ  ުގޑްްސ 

 ަހަގުކެރުވުނަކްނ ަބާޔްނކޮށަްފއާިވަކާމިއ،  ާފ

ާކަރކީ ަމިރަޔމް ިއްބރީާހމް    BIB2056  ަނންބުަރަމިރަޔްމ ިއްބރީާހްމ ގެ ަނުމަގއި ަރިޖްސްޓީރުކެރވަިފިއާވ   13.6

 R-115/2019  ަންނަބުރެގ ަނުމަގިއ ެގެނސަްފިއާވ ާކެރްއަކާމިއ، ިމ ާކުރ ާރްއެޖއްަށ އެެތެރޮކށަްފިއަވީނ  

 E12-410875:  ަނނަްބުރެގ،    NISSAN DBA-E12ުގްޑްސ ިޑކަްލޭރަޝްނެގ ަދުށްނަކާމިއ، ިމާކަރީކ  

ަޓްމްސއްަށ ފުޯރޮކށްދަީފިއާވ މަޢޫުލާމްތަތުކން އެނޭގިއުރ،  ެޗިސްސ ާކުރަކްނ ްޓާރްނސޯްޕރޓް ޮއޯތިރީޓއްިނ ަކްސ

ޮކނެްޓިއނަރ ިއްނ ާރްއެޖައްށ ެގެނސަްފިއާވ ާކުރަކްނ    ECMU 963 3840/40  ަންނަބުރިމ ާކަރީކ  

ޮއްނަނަކާމިއ، ިމ ާކރު    AZV0103991  ަންނަބުރ ބީ.އްެލާއިއ ެއުކ އޭެޓްޗޮކށަްފިއވާ ީޝުޓްނ ެއނެގން 

ުގްޑސް    R-115/2019  ަންނަބުރ ިއ ްޓރްާންސޯޕރްޓ އޯޮތިރީޓއްަށ ހުށަހަޅަާފިއާވ  ަރިޖްސްޓީރ ުކުރަމްށަޓަކ 
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ަނުމަގިއ   ިއްބރީާހްމ  ަމިރަޔްމ  ެޗިސސް    NISSAN DBA-E12ިޑކަްލޭރަޝްނައީކ          ަންނަބުރ ެގ 

E12-410875    ގެ ާކެރއް ަބޔްާނޮކށަްފިއާވ ަކސަްޓްމްސެގ ޑިކަްލޭރަޝްނައަކްށ ީވަނަމެވްސ، ކްަސަޓްމްސެގ

ެފނަްނައިސ ިސްސަޓްމިއްނ  ުފރަިހަމޮކށަްފިއާވ   ުކާޑ  ަނުމަގިއ  ިއްބރާހްީމެގ  ަމިރަޔްމ          ަންނަބުރ   ޮގުތން 

R-115/2019     ޑިކަްލޭރަޝްނައީކ އެެތެރުކުރަމށް    Used Damaged Pickupުގްޑްސ  ާރްއެޖ 

ިޑކަްލޭރަޝްނެއްއަކާމިއ ެފްނަނ   ، ުފރަިހަމޮކށަްފިއާވ  ާޑޓިާއްނ   R-115/2019  ަންނަބުރަކްސަޓްމްސެގ 

ަދުށން ިޑކެްލައރ ޮކށަްފިއވާ ވިެހކްަލ ޗްެކޮކށް ިންނުމަމށްފަހު ޫދުކުރަމށް ެއަސިއްނ   ުގްޑްސ ިޑކަްލޭރަޝްނެގ

ޑާާޓިއން   ަކްސަޓްމްސގެ  ަސއަީދްށަކމަށް  ަޙަސން  އިޮފަސރ  ަކްސަޓްމްސ  ެއިސްސަޓްނޓް  ުކެރވަިފިއަވީނ 

ިމ  ސ. ެފްނަނިއުރ،  ޫދުކުރަމށް  މާުދ  މި  ެޗްކކޮށް  މާުދ  ިހެމނޭ  ިޑކަްލޭރަޝްނަގިއ  ޯޕރްޓިއން      ިހތަދޫ 

ިޗުޓަގއި    123/2019  ންަނަބުރަތްއާޔުރޮކށަްފިއާވ   ޫދުކާރ  ަޙންީފ  މާުދ  ޮސިއ  ޮސިއުކުރމަށްފުަހ  ަޙަސްނ 

ންީފެގ ޮސިއަކން ާސބުިތުނކެުރޭވިއުރ،  ަޙަސން  ަޙަކިއީރަގިއ 'ބަދުަލަގިއ' ިލޔަެފިއީވަނަމެވްސ، ިމ ޮސިއައީކ  

ިޑކަްލޭރަޝްނައީކ   ެއނެގން  ަޙންީފ  ަޙަސްނިމ  ޫންނަކން  ިޑކަްލޭރަޝްނެއްއ  ުކެރވަިފިއާވ  ެއަސިއން  ައްށ 

ަރިޖްސްޓީރ   ޯފުރޮކށްދަީފިއާވ  ަކްސަޓްމްސައށް  ޮއޯތިރީޓިއން  ްޓާރްންސޯޕޓް    ަންނބުަރ ޮއްނަނަކާމިއ، 

BIB2056    ްޮމޑެލ( ެޗންަނަބުރާކުރގެ  އްިނީޖްނ  ަނނަްބުރިސްސ  ،  ެގ  ަނނަްބުރ،  ަކސްޓްަމްސ  ާއިއ   )

  ަނނަްބުރިހތޫަދ ޯޕރޓަށް ެގނެްދުވނު    ޓާްރްނިސްޓ ިޑކަްލޭރަޝްނެގ ދުަށން ސ.   B11-TD-02/19  ަންނަބުރ

ECMU 963 3840 /40 (MCS-4253)    ިއްބރީާހްމެގ ޮކނެްޓއަިނރަގިއ ަނުމަގިއ    ަމިރަޔްމ 

)ޮމޑްެލ   ާކުރެގ  ެޗިސްސ  ަނނަްބުރެގެނސަްފިއާވ  ިއްނީޖން  ަނނަްބުރ،  ެއްއޮގްތަކން  ަނނަްބުރ،   )

ފަާހަގުކެރވަިފިއާވިއުރ، ިމ ާކުރ ަރިޖްސްޓީރ ުކުރަމްށ ްޓާރްނސްޕްޯޓ ޮއޯތރީިޓައްށ ހުށަަހޅަާފިއާވ ކްަސަޓްމްސެގ  

ަތުޙީޤަޤ  R-115/2019  ަންނަބުރ ިޑކަްލޭރަޝްނެއްއަކަމްށ،  ޯފުޖޮކށަްފިއާވ  ިޑކަްލޭރަޝްނައީކ  ށް  ުގޑްްސ 

 ަތްޙީޤުޤ ިރޕުޯޓަގިއ ބާަޔްނޮކށަްފިއާވަކން ފަާހަގުކެރެވެއެވ. ފަާހަގުކެރުވުނަކްނ  
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ަސރިވްސެގ   13.7 ަކްސަޓްމސް  މްޯލިޑްވްސ  ުހށަަހޅަާފިއާވ،  ަފާރުތން  ަރއުްދިވ               ަނނަްބުރ ަމްއސަަލ 

B11-TD-02/19    ިޑކަްލޭރަޝްނަގިއ ިޑކަްލޭރަޝްނައްށ ބުެލުމްނ، ިމ  ެގ މާުދ  ަފރާތްެއ  3ްޓާރްނިސޓް 

ަކްނ ެއނެގން  ާއިއ ަމިރަޔްމ ިއްބރީާހްމެގ ަނުމަގިއ މާުދ ިހެމޭނަސިއްނުޙިހެމޭނަކާމިއ، ޭއެގ ެތޭރަގިއ ާނިސާރ  

ުހށަަހޅާފިައާވ   ެއުކ  ިޑކަްލޭރަޝްނާއިއ  މި                                           ަންނަބުރޮއްނަނަކާމިއ، 

ECMU 963 3840 /40 (MCS-4253)    ެމނެިފްސުޓގެ ޮކީޕަކަމށް ުބނެ ަމްއސަަލ ަރއްދިުވ ަފާރުތްނ

ވިެހކްަލ ިހެމޭނަކާމިއ، ިމ ވިެހކްަލަތަކީކ ޫޔްސޑް    3ުހށަަހޅަާފިއާވ ިލުޔަމްށ ބުެލުމްނ، ިމ ޮކްނެޓިއަނރަގިއ  

ަނުމަގިއ ިއްބރީާހްމެގ  ަމިރަޔްމ  ުހަސިއްނާއިއ  ާނިސާރ  ެތޭރަގިއ  ޭއެގ  ވިެހކްަލަތެކްއަކާމިއ،             ެޑޭމްޖ 

Used Damaged Vehicle    ،ޮއްނަނަކާމިއ ެއނެގްނ  ްޕަރިއވެޓް  ިހެމޭނަކްނ  ޯފރަވިޑްނގ  ޭއިޝާއ 

ުހށަހަޅަާފިއާވ   ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ބެުނ  ޯފުރޮކށްދަީފިއާވކަަމްށ  :  ަންނަބުރިލިމެޓްޑިއްނ 

AZV0103991  ެއޭޓޗުްކެރވަިފިއާވ ީޝަޓާމްސަޓރ ބީ.އްެލައ ބީ.އްެލާއިއ ެއކު  ބުެލުމްނ، މި    ްށ ާށިއ މި 

ޮކންޓިެއަނރަގިއ،    ECMU9633840:  ަނންބުަރިހެމެނީނ،  ީބ.އްެލަގިއ   ިމ  ކްޮނެޓިއަނރަކާމިއ، 

MAZDA DEMIO (C/NO: DJ3FS-318904)   ،ާކަރާކިއ                         

NISSAN NOTE (C/NO: E12-410675)   ،ާކަރާކިއ                             

NISSAN NOTE (C/NO: E12-459387)    ިއަދ                            ާކަރާކިއ، 

BMW X 3 (C/NO: WBAWX320600B28277)    ްާކުރ ިހެމޭނަކްނ، ިމ ިލުޔމްަށ ބުެލުމނ

   ަކން ފަާހަގުކެރެވެއެވ.  ެއނެގްނ ޮއްނަނ

 ުގޑްްސ ިޑކަްލޭރަޝްނާއިއ ުގިޅެގްނ ައްނަނިނިވ ަކްނަކން ފަާހަގުކަރެމެވ.   R-101/2019:  ަންނަބުރ 13.8

މްޯލިޑްވސް  (،  A063973:  ަނނަްބުރ)ދ.ރ.އ.ާކުޑ    ަހޅަާފިއާވ، ާނިސާރ ުހަސިއްނަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ުހަށ  13.8.1

ޮފުނވަާފިއާވ    2020ަޖަނަވީރ    28ަކްސަޓްމްސ ަސރިވްސައްށ   ުދވަހު  ުހަވަނ  ާނސާިރ  ަސިއްނެގ  ިސީޓަގިއ، 

ެޗސްިސ    MAZDA DBA-DJ3FSަނުމަގިއ   ާކެރްއ    DJ3FS-318904:  ަންނަބުރޮމޑްެލެގ، 

ގެ އުެދުމެގ ަމިތްނ    ( A153983:  ަންނަބުރ )ދ.ރ.އ.ކާޑު    ެއެތެރޮކށަްފިއާވެނަކާމިއ، ެއާކަރކީ ަހީސާނ ޢަލިދީީދ
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ެގެނސަްފިއާވ ާކެރްއަކާމިއ، ިމ ކުާރ ަހީސާނ ޢަލިދީީދެގ ަނުމަގއި ަރިޖްސްޓީރުކުރަމްށ ާނިސރާ ުހސިައްނ ިމިންސްޓރީ  

  2019ިއން ެފިށެގްނ  2018އިަދ ާނިސރާ ުހަސިއްނެގ ަނުމަގިއ، އްޮފ ްޓާރްނޕަޯޓށް ިސީޓެއްއ ހުށެަހިޅ ަކާމިއ، 

 ާވެނަކމްަށ ަބާޔނޮްކށަްފިއާވަކްނ ެއނެގން ޮއްނަނކާަމިއ،  ެގ ިނޔަަލްށ ިޕަކެޕއް ާރްއެޖައށް ެއެތެރޮކށަްފިއުނ

(، މްޯލިޑްވްސ  A153983:  ަންނަބުރަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތން ުހށަަހޅަާފިއާވ، ަޙީސނާ ޢަލިދީީދ )ދ.ރ.އ.ާކުޑ   13.8.2

ްޕޮރެސކުިއަޝްނ ެސްކަޝްނައށް   ެއްނޑް    2019އަޮގްސްޓ    24ަކްސަޓްމްސ ަސރިވްސެގ ިއނެްވްސިޓޭގަޝްނ 

ްބޭރްނޑު    MAZDA DBA-DJ3FSުހ ދަީފިއާވ ަބާޔނަށް ބުެލުމްނ، ަޙީސނާ ޢަލިދީީދ ގެ ނުަމަގިއ  ަވަނ ުދަވ

ާކެރްއ ަރިޖްސްޓީރކޮށްފިައާވަކްނ ެއނެގން ޮއްނަނަކާމއި، ިމ ާކުރ ަޙީސާނ    DJ3FS-318904:  ަންނަބުރ ެޗިސްސ  

ްނ  ( ެގ ަނުމަގިއަކA063973:  ުރަނނަްބޢަލިދީީދ ާރްއެޖައްށ ެއެތެރޮކށަްފއަިވީނ ާނިސާރ ުހަސިއްނ )ދ.ރ.އ.ާކުޑ  

 ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ ެއނެގން އްޮނަނަކާމިއ،  

ަކްސަޓ 13.8.3 ުހށަަހޅަާފިއާވ،  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ  ްމްސެގ  ަމްއސަަލ  ެފްނަނަކަމްށ         :ަންނަބުރޑާާޓިއްނ 

R-101/2019   ަނުމަގިއ ެގ  ުޙަސިއން  ާނިސާރ  ބެލުުމްނ،  ިޑކަްލޭރަޝްނައްށ                        ުގްޑސް 

Used Damaged Pick up  ެއނގެން ޮއްނަނަކާމިއ، އަދި ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ  ްނ  ެއއް ެގެނވަިފިއާވަކ

ުގްޑސް    R-101/2019:  ަންނަބުރ ާވ  ުހށަަހޅަާފިއާވ، ްޓާރްންސޕްޯޓ އޯޮތިރީޓއްަށ ހުށަަހޅަާފިއާވަކަމށް ބާަޔްނޮކށަްފިއ

ްނ  ާކެރްއ ެގެނވަިފިއާވަކ  MAZDA DBA-DJ3FSިޑކަްލޭރަޝްނައްށ ބުެލުމްނ، ނިާސާރ ުޙަސިއްނ ެގ ަނުމަގިއ  

 ެއނެގްނ ޮއްނަނަކާމިއ،  

ަބނަދުރން މާުދ ޫދުކާރ ިޗޓް ައށް ބުެލުމްނ،    105/2019:  ަންނަބުރަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ހުށަަހޅަާފިއާވ   13.8.4

ަފިއާވ ިޗެޓްއަކްނ  ިދ ގްުޑްސ ިޑކަްލޭރަޝްނގިައ ިހެމޭނ މުދާ ޫދުކުރަމށް ެހ  R-101/2019:  ަންނަބުރ ިމ ިޗަޓކީ،  

ެޗުކުކރި ަފާރތްެއަކުމަގިއ   މްައސަަލ ުހށެަހޅި  ،  ޮސިއޮކށަްފިއަވީނ ެއނެގްނ ޮއްނނަަކާމިއ، ިމ ިޗޓެުގ ަދުށން މުދާ 

ުހށަަހޅަާފިއާވ   ަފާރުތން  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ބާަޔްނޮކށަްފިއާވަކާމިއ،  ިލުޔުމަގިއ  މި               :ަންނަބުރަފާރްތަކްނ 



 
 އަށް ރައްދުވާގޮތަށް  (ސަރވިސް  ކަސްޓަމްސް މޯލްޑިވްސް ) ދައުލަތް  ދިވެހި

 VTR/2020/172މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަހު ޙަސަން ޙަނީފް 
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R-101/2019    ުގްޑްސ ިޑކަްލރަޭޝްނެގGOODS EXAMINATION REPORT    ،މުދާ  ައށް ބުެލުމްނ

 ުހށެަހިޅ ަފާރތަްކްނ ެއނެގްނ ޮއނަްނަކާމިއ،   ޫދުކިރަކމްަށ ަބާޔްނކޮށަްފިއަވީނ ަމްއސަަލ  ެޗްކޮކްށ

  :ަންނަބުރަރިޖްސްޓީރ    ެގާރްންސޯޕޓް ޮއޯތރީިޓމްޯލިޑްވްސ ްޓަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ުހށަަހޅަާފިއާވ  ެއޮގުތްނ،   13.8.5

BIB2054  ިމީއ ބުެލުމްނ،  އްަށ  ަރިޖްސްޓީރ'  ަރިޖްސްޓީރ    'ެއްއަގުމުއަޅނުދެގ  ަނުމަގިއ  ޢަލިދީީދެގ  ަހީސާނ 

ާކުރެގ ޗިެސްސ    MAZDA DBA-DJ3FS  ުކެރވަިފިއާވ   ަންނަބުރ ޮމޑްެލ ާކެރްއެގ ަރިޖްސްޓީރަކާމިއ، މި 

ެޗިސްސ    ާއިއ  ަންނަބުރ ޮމޑްެލ  ްޓީރަގިއާވ  ، ިމ ރިަޖްސަކާމިއަކން ެއނެގްނ ޮއްނަނ  DJ3FS-318904ައކީ:  

ަފާރުތ،  ަންނަބުރ ަރއުްދިވ  ުހށަހަޅަާފިއާވ  ަމްއސަަލ  ީބ.އްެލަގިއ  AZV0103991:  ަނންބުަރްނ  ،  ާވާމްސޓަރ 

ިހެމޭނ    ECMU9633840:  ަންނަބުރ   ަންނަބުރ ޗިެސްސ  ާއިއ    ަންނަބުރޮމޑްެލ  ާކރްެއެގ  ޮކްނެޓިއަނރަގިއ 

 ، ާއިއީތ ެއްއޮގްތަކްނ ފަާހަގުކެރވަިފިއާވ

ެފްނަނ   13.8.6 ިސސަްޓްމިއްނ  ައިސުކާޑ  ަދުށްނ    R-101/2019:  ަންނަބުރަކްސަޓްމްސެގ  ިޑކަްލޭރަޝްނެގ  ުގްޑސް 

ަހަސްނ   ުކެރވިފިައަވީނ  ެއަސިއްނ  ޫދުކުރަމްށ  ވިެހކްަލ  ންިނުމަމށްފުަހ  ެޗްކޮކްށ  ވިެހކްަލ  ޮކށަްފިއާވ  ިޑކެްލައރ 

ެޗްކކްޮށ މާުދ  ިހެމޭނ  ިޑކަްލރަޭޝްނަގިއ  ިމ  ަކާމިއ،  ޯޕރްޓިއން    ަހންީފައްށ  ސ.ހިތޫަދ  ޫދުކުރަމްށ  މާުދ  މި 

ިޑކަްލޭރަޝްނެގ    105/2019:  ަންނަބުރ ުފރަިހަމޮކށަްފިއާވ   މި  ޮސިއކްޮށ  ިޗުޓަގއި  ޫދުކާރ  މުދާ  ަބނަދުރްނ 

ުފރަިހަމޮކށަްފިއާވަކަމށް ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ުބނަެފިއާވ ުބުނަމށް  ަޙަސން ަޙންީފ  ެއަގަޒިމޭނަޝްނ ިރޯޕްޓ  

 ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ އިނާްކުރޮކށަްފިއުނާވީތ،  

ަނުމގިައ   13.8.7 ުހަސިއްނ  ެގެނސަްފިއަވީނ  ECMU9633840:  ަންނަބުރާނިސާރ                ކްޮނެޓިއަނރިއން 

Used Damaged Pickup  ެގ ޭއނާ  ޫންނަކާމިއ،  ަމތްިނ  ެއްއ  އުެދުމެގ  ޢަލިދީީދެގ  ަހީސާނ  ނެސަްފިއަވީނ 

MAZDA DBA-DJ3FS    ަނނަްބުރޮމޑްެލެގ، ެޗިސްސ  :DJ3FS-318904    ާކެރްއަކާމިއ، ަހީސާނ ޢަލިދީީދ

ހުށަަހޅަާފިއަވީނ   އިެދ  ުކުރމަށް  ަރިޖްސަޓރީ  ާކުރ  ީބ.އްެލަގއި    AZV0103991  ަންނބުަރިމ  ާމްސޓަރ 



 
 އަށް ރައްދުވާގޮތަށް  (ސަރވިސް  ކަސްޓަމްސް މޯލްޑިވްސް ) ދައުލަތް  ދިވެހި

 VTR/2020/172މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަހު ޙަސަން ޙަނީފް 
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ެގ ާކުރަކަމްށ    DJ3FS-318904:  ަންނަބުރްބޭރނުްޑ ެޗިސްސ    MAZDA DBA-DJ3FSަބާޔްނކޮށަްފިއާވ  

 ުބަރެވޭވަކާމިއ،   

ހުށަަހޅަާފިއާވ    BIB2054:  ަންނަބުރ ަރިޖްސްޓީރ   13.8.8 އޯޮތިރީޓއްަށ  ްޓާރްންސޯޕޓް  ުކރަުމްށ  ަރިޖސްްޓީރ  ާކުރ 

ިޑކަްލޭރަޝްނެއްއަކަމްށ    R-101/2019:  ަންނަބުރަކްސަޓްމްސެގ   ޯފުޖޮކށަްފިއާވ  ިޑކަްލރަޭޝްނައީކ  ުގްޑްސ 

ުށން  ިޑކަްލރަޭޝްނެގ ަދ  ުގްޑްސ   R-101/2019  :ަނނަްބުރމްޯލިޑްވްސ ަކސަްޓްމްސ ަސރިވްސެގ  ުބަރެވޭވަކާމިއ،  

ަމްއސަލަ   ުކެރވަިފިއަވީނ  ެއަސިއން  ޫދުކުރަމށް  ވިެހކްަލ  ިންނުމަމށްފަހު  ެޗްކޮކށް  ވިެހކްަލ  ޮކށަްފިއވާ  ިޑކެްލައރ 

، މި ިޑކަްލޭރަޝްނަގިއ ހެިމޭނ މާުދ ެޗްކޮކށް މި މާުދ ޫދކުުރަމްށ ސ.ހިތޫަދ  ްށ ުބަރެވވަޭކާމިއުހށެަހިޅ ަފރަާތށް ަކަމ 

ަބނަދުރން މާުދ ޫދުކާރ ިޗުޓަގިއ ޮސިއކްޮށ ިމ ިޑކަްލޭރަޝްނެގ    105/2019:  ުރންަނަބޯޕރްޓިއްނ ުފރަިހަމޮކށަްފިއާވ  

 ުފރަިހަމޮކށަްފިއާވަކަމްށ ބަުރެވޭވަކާމިއ، ަޙަސްނ ަޙންީފ  ެއްގަޒިމޭނަޝްނ ިރޯޕްޓ  

ުކެރވަިފިއވ   13.8.9 ުގްޑްސ ޑިކަްލޭރަޝްނަގިއ    R-101/2019:  ންަނބުަރއިަދ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފރަާތށް ެއަސިއން 

ިމ   ެޗްކކުުރަމށްފުަހ  ެޗްކުކަރްނޖޭެހަވަރްށ  މާުދ  ިމ  ަކްސަޓްމްސިއްނ  ޫދޮކށަްފއަިވީނ  ވިެހކްަލަތްއ  ިހެމޭނ 

ަވަނ ުދވުަހ    2019ޮނެވނަްބުރ    7ަމްއސަަލ ުހށަހިެޅ ަފާރުތްނ    ، ިޑކަްލޭރަޝްނަގިއ ިހެމޭނ މާުދ ިދާމާވީތަކަމްށ

ަސރިވްސެގ ަކްސަޓްމްސ  ދަީފިއާވ  މްޯލިޑްވްސ  ެސކަްޝްނައްށ  ްޕޮރެސިކުއަޝްނ  ެއްންޑ  ިއްނެވްސިޓޭގަޝްނ   

ެއަސިއްނޮކށަްފިއާވ   ަބާޔްނކޮށަްފިއީވަނަމެވްސ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތްަށ  ުގްޑސް    R-101/2019ަބާޔުނަގިއ 

ަތުކްނ ޑިކެްލައރ  ޫދޮކށަްފިއަވީނ ެއ ިޑކަްލޭރަޝްނ  ޑިކެްލައރޮކްށ   މާުދަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ  ިޑކަްލޭރަޝްނިއްނ  

 ވިެހކްަލަތްއޫންނަކން ާސިބުތާވަކމްަށ ުބަރެވެވެއެވ. ޮކށަްފިއާވ  

 ުގޑްްސ ިޑކަްލޭރަޝްނާއިއ ުގިޅެގްނ ައްނަނިނިވ ަކްނަކން ފަާހަގުކަރެމެވ.   R-105/2019:  ަންނަބުރ 13.9

(، މްޯލިޑްވްސ  A005677:  ންަނަބުރ)ދ.ރ.އ.ާކުޑ    ަމިރަޔމް ިއްބރީާހްމ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތން ުހށަހަޅަާފިއާވ،   13.9.1

ަވނަ    2020ޖުލިައ    02ަކްސަޓްމްސ ަސރިވްސެގ ިއްނެވްސިޓޭގަޝްނ ެއްންޑ ްޕޮރެސިކުއަޝްނ ެސްކަޝްނައްށ  

ާކަރީކ ަމިރޔްަމ ިއްބރީާހްމެގ ަނުމަގިއ ިރޖްިސްޓީރުކެރވަިފިއާވ    B1B2055ުދވުަހ ދަީފިއާވ ަބާޔަނށް ބުެލުމްނ،  



 
 އަށް ރައްދުވާގޮތަށް  (ސަރވިސް  ކަސްޓަމްސް މޯލްޑިވްސް ) ދައުލަތް  ދިވެހި
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ިމ ަކެމްއަގިއ  ާކެރްއަކާމިއ،  ުހރާިހ  ަރިޖްސްޓީރުކުރުމގެ  އޯޮތިރީޓަގިއ  ްޓާރްނސޯްޕޓް  ާރްއެޖައްށ އެެތެރޮކށް  ާކރު   

ަމިރަޔްމ ިއބްރީާހްމެގ ަނުމަގިއ  ( ަކާމއި،  A005677ުއުޅީނ ޭއާނެގ ިފިރމާީހ ުމަޙްއމުަދ ސަޢުީދ )ދ.ރ.އ.ާކޑު:  

ުދވުަހ ަކްސަޓްމްސިއްނ ްޕޮރެސްސޮކްށ ިންނާމ  2019ަޖަނަވީރ    17  R-105/2019:  ަނނަްބުރަފިއާވ  ަވނަ 

00SH    ޮކށަްފިއަވީނ ިޑކެްލއަރ  ިޑކަްލޭރަޝްނިއްނ  ިމ  ަދްއކަާފިއާވިއުރ،  ޭއާނައށް  ިޑކަްލޭރަޝން  ުގްޑސް 

ަވަނ އަަހރު ިޕކެަޕްއ ެއެތެރޮކށަްފިއުނާވެނަކާމއި، ަމރަިޔްމ ިއްބރީާހްމެގ    2019، ޭއާނގެ ަނުމަގއި  ެއްއަކާމިއިޕަކްޕ

ަނުމަގިއ ިމ ާކުރ ަރިޖްސްޓީރުކުރަމްށ ްޓާރްންސޕްޯޓ އޯޮތިރީޓއްަށ ުހށަަހޅަާފިއާވ ަކްސަޓްމްސެގ ިޑކަްލޭރަޝްނާއިއ،  

ނުގނީ ަކްސަޓްމްސއްިނ މި ިލެޔިކުޔން  އާޭނައށް ެއން  ިދާމުނާވަކަކްސަޓްމްސެގ ޑާާޓަތކްުނ ަދްއކާ ިޑކަްލޭރަޝްނ  

 ަމިރަޔްމ ިއްބރީާހްމައްށ ެދްއުކމްުނަކަމްށ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ އެނެގްނ ޮއްނަނަކާމިއ،  

ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ   13.9.2 ެފްނަނަކަމްށ  ޑާާޓިއްނ  ަކްސަޓްމްސެގ  ުހށަަހޅަާފިއާވ،  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ         :ަންނަބުރަމްއސަަލ 

R-105/2019  ަނުމަގިއުގ އްިބރީާހްމެގ  ަމިރަޔްމ  ބުެލުމްނ،  ިޑކަްލޭރަޝްނައށް                         ްޑސް 

used damaged truck-DA16T-10775    ،ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ  ެއއް ެގެނވަިފިއާވަކްނ ެއނެގން ޮއްނަނަކާމިއ

ަބާޔނޮްކށަްފިއާވ   ުހށަަހޅަާފިއާވަކަމްށ  އޯޮތިރީޓއަށް  ޓާްރްންސޯޕރްޓ  ހުށަަހޅަާފިއާވ،                :ަންނަބުރަފާރުތްނ 

R-119/2019    ުގްޑްސ ޑިކަްލޭރަޝްނައްށ ބުެލުމްނ، ަމިރަޔމް ިއްބރީާހްމެގ ަނުމަގިއNISSAN DBA-E12 

ެޗިސްސ   ާކ  E12-459387:  ަނނަްބުރެގ  ަމްއސަަލ  ގެ  އިަދ  އްޮނަނަކާމިއ،  ެއނެގްނ  ެގެނވިފިައާވަކްނ  ެރްއ 

:  ަންނަބުރައިސުކާޑ ިސސަްޓްމިއްނ ެފްނަނަކމްަށ ބާަޔްނކޮށަްފިއާވ  ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ުހށަަހޅަާފިއވާ ަކްސަޓްމްސެގ

R-119/2019    ،ަނުމަގިއ ުފރަިހމަ  ިމަނތު ޝާިފެގ  ިމ ިޑކަްލޭރަޝްނައީކ ާއުގްޑްސ ިޑކަްލޭރަޝްނައްށ ބުެލުމްނ

އިާމަނުތ ޝާިފެގ    ިމ ިޑކަްލޭރަޝްނެގ ަދުށްންނ ެއނެގްނ ޮއްނަނަކާމއި،  ޮކށަްފިއާވ ުގްޑްސ ިޑކަްލޭރަޝްނެއްއަކ

 ްނ ެއނެގްނ ޮއނަްނަކާމިއ،  ާރްއެޖއްަށ އެެތެރޮކށްފިައާވަކ  Used Damaged Pickup  ަނުމަގިއ

ަބނަދުރން މާުދ ޫދުކާރ ިޗޓް ައށް ބުެލުމްނ،    106/2019:  ަންނަބުރަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ހުށަަހޅަާފިއާވ   13.9.3

ގްުޑްސ ިޑކަްލޭރަޝްނގިައ ިހެމޭނ މުދާ ޫދުކުރަމށް ހެދަިފިއާވ ިޗެޓްއަކްނ    R-105/2019:  ަންނަބުރ ިމ ިޗަޓކީ،  

ެޗުކުކރި ަފާރތްެއަކުމަގިއ ޮސިއޮކށަްފިއަވނީ، މްައސަަލ ުހށެަހިޅ    ެއނެގްނ ޮއްނނަަކާމިއ، ިމ ިޗޓެުގ ަދުށން މުދާ 



 
 އަށް ރައްދުވާގޮތަށް  (ސަރވިސް  ކަސްޓަމްސް މޯލްޑިވްސް ) ދައުލަތް  ދިވެހި
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ުހށަަހޅަާފިއވާ   ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަބޔްާނޮކށަްފިއާވަކާމިއ،  ިލުޔުމަގިއ  ިމ  -R:  ަންނަބުރަފާރްތަކްނ 

އްަށ ބުެލުމްނ، މުދާ    GOODS EXAMINATION REPORTުގްޑްސ ިޑކަްލޭރަޝްނެގ    105/2019

 ެޗްކޮކްށ ޫދުކިރަކމްަށ ަބާޔްނކޮށަްފިއަވީނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތަްކްނ ެއނެގްނ ޮއނަްނަކާމިއ، 

މްޯލިޑްވސް   13.9.4 ަފާރތްުނ،  ަސރިވްސެގ  ކްަސަޓްމްސ  މްޯލިޑްވސް  ުހށަަހޅަާފިއާވ،  ަފާރުތން  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ 

އޯޮތިރީޓއްަށ   ބުެލުމްނ، ަވ  2020ެފުބުރަވީރ    27ްޓާރްންސޯޕްޓ  ީއެމިއްލައްށ  ޮފުނވަާފިއާވ  ުދވުަހ          ނަ 

NISSAN Note- E12-459387   ިއެގ ވިެހކްަލާއ  used damaged vehicle-DA16T-10775 

ަރިޖްސްޓީރ ިދވިެހާރްއޭޖަގިއ  ިމ  ވިެހކްަލ  ައްނަގއިިދުނަމްށ  ެއަކްނ  ވަެފިއާވަނަމ  ަރިޖްސޓީްރ  ވަެފިއޭވޯތާއިއ، 

އިަދ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ުހށަަހޅާފިައާވ މްޯލިޑްވްސ  ެއނެގްނ ޮއްނަނަކާމިއ،  ީއެމއްިލަގިއ އެދަިފިއާވަކްނ  

ަވނަ ުދވުަހ    2020ރީ  ަވުރެފުބ  27ްޓާރްންސޯޕޓް އޯޮތިރީޓގެ ަފާރތްުނ މްޯލިޑްވްސ ަކސަްޓްމްސ ސަރިވްސައްށ  

ބެލުުމްނ،  ީއެމއްިލައްށ   VIN No (B1B2055)  NISSAN Note- E12-459387ޮފުނވަާފިއާވ 

އެެހްނަނަމެވްސ    used damaged vehicle-DA16T-10775ަރިޖްސްޓީރވަެފިއާވަކާމިއ، 

 ިމ އެީމއްިލަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ ެއނެގްނ ޮއްނަނަކާމިއ،  ަރިޖްސްޓީރވަެފިއުނާވަކަމްށ  

:  ަންނަބުރެގ ަރިޖްސްޓީރ  ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ުހށަަހޅަާފިއާވ މްޯލިޑްވްސ ްޓާރްންސޯޕޓް ޮއޯތރީިޓެއޮގުތްނ،   13.9.5

BIB2055    ބުެލުމްނ، ިމީއ ަނުމަގިއ ަރިޖްސްޓރީ  ަމިރަޔްމ ިއްބރީާހްމެގ  'ެއްއަގުމުއޅަނުދެގ ަރިޖްސްޓީރ' ައށް 

ައކީ:    ަންނަބުރޮމޑްެލ ާކެރްއެގ ަރިޖްސްޓީރަކާމިއ، ިމ ާކުރެގ ެޗިސްސ    NISSAN DBA-E12ުކެރވަިފިއާވ  

E12-459387   ،ަންނަބުރ ާއިއ ޗިެސްސ    ންަނަބުރ މި ަރިޖްސްޓީރގިައާވ ޮމޑްެލ    ަކން ެއނެގން ޮއްނަނަކާމިއ  ،

ހުށަަހޅަާފިއާވ   ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ީބ.އްެލަގިއާވ،    AZV0103991:  ަނނަްބުރަމްއސަަލ  :  ަނނަްބުރާމސަްޓރ 

ECMU9633840    ްޮމޑެލ ެއްއޮގްތކްަނ    ަނންބުަރާއިއ ެޗިސްސ    ަންނަބުރ ޮކނެްޓިއނަރަގިއ ިހެމޭނ ާކެރްއގެ 

 ފަާހަގުކެރވަިފިއާވީތާއިއ، 



 
 އަށް ރައްދުވާގޮތަށް  (ސަރވިސް  ކަސްޓަމްސް މޯލްޑިވްސް ) ދައުލަތް  ދިވެހި
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ެފްނަނ   13.9.6 ިސސަްޓްމިއްނ  ައިސުކާޑ  ަދުށްނ    R-105/2019:  ަންނަބުރަކްސަޓްމްސެގ  ިޑކަްލޭރަޝްނެގ  ުގްޑސް 

ަހަސްނ   ުކެރވިފިައަވީނ  ެއަސިއްނ  ޫދުކުރަމްށ  ވިެހކްަލ  ންިނުމަމށްފުަހ  ެޗްކޮކްށ  ވިެހކްަލ  ޮކށަްފިއާވ  ިޑކެްލައރ 

ަކާމިއ،   ޯޕރްޓިއން  ަހންީފައްށ  ސ.ހިތޫަދ  ޫދުކުރަމްށ  މާުދ  މި  ެޗްކކްޮށ  މާުދ  ިހެމޭނ  ިޑކަްލރަޭޝްނަގިއ  ިމ 

ިޑކަްލޭރަޝްނެގ    106/2019:  ަންނަބުރ ުފރަިހަމޮކށަްފިއާވ   މި  ޮސިއކްޮށ  ިޗުޓަގއި  ޫދުކާރ  މުދާ  ަބނަދުރްނ 

ާރުތްނ ުބނަެފިއާވ ުބުނަމށް  ުފރަިހަމޮކށަްފިއާވަކަމށް ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފަޙަސން ަޙންީފ  ެއަގަޒިމޭނަޝްނ ިރޯޕްޓ  

 ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ އިނާްކުރޮކށަްފިއުނާވީތ،  

ަނމަުގިއ   13.9.7 ިއްބރީާހްމެގ  ެގެނސަްފިއަވީނ  ECMU9633840:  ަނނަްބުރަމިރަޔްމ              ޮކނެްޓިއަނރިއން 

Used Damaged Pickup    ެއްއ ޫންނަކާމިއ، ޭއނާ ެގެނސްފިައަވީނNISSAN DBA-E12    ،ގެ ޮމޑްެލެގ

ގެ ާކެރއް ާކެރްއަކާމިއ، ަމިރަޔްމ ިއްބރީާހްމ މި ާކރު ރިަޖްސަޓީރ ުކުރަމށް    E12-459387:  ަންނަބުރ ެޗިސްސ  

ުހށަަހޅަާފިއަވީނ   ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ  AZV0103991  ންަނަބުރއިެދ  ީބ.އްެލަގއި                 ާމްސަޓރ 

NISSAN DBA-E12    ންަނަބުރްބރްޭނުޑެގ، ެޗިސްސ  :E12-459387    ،ެގ ާކުރަކމްަށ ުބރެަވޭވަކާމިއ 

ހުށަަހޅަާފިއާވ    BIB2055:  ަންނަބުރ ަރިޖްސްޓީރ   13.9.8 އޯޮތިރީޓއްަށ  ްޓާރްންސޯޕޓް  ުކރަުމްށ  ަރިޖސްްޓީރ  ާކުރ 

ިޑ  R-119/2019:  ަންނަބުރަކްސަޓްމްސެގ   ޯފުޖޮކށަްފިއާވ  ިޑކަްލރަޭޝްނައީކ  ކަްލޭރަޝްނެއްއަކަމްށ  ުގްޑްސ 

ުގްޑސް ިޑކަްލރަޭޝްނެގ ަދުށން    R-105/2019:  ަނނަްބުރުބަރެވޭވަކާމިއ، މްޯލިޑްވްސ ަކސަްޓްމްސ ަސރިވްސެގ  

ަމްއސަލަ   ުކެރވަިފިއަވީނ  ެއަސިއން  ޫދުކުރަމށް  ވިެހކްަލ  ިންނުމަމށްފަހު  ެޗްކޮކށް  ވިެހކްަލ  ޮކށަްފިއވާ  ިޑކެްލައރ 

ުހށެަހިޅ ަފރަާތށް ަކމްަށ ުބަރެވވަޭކާމިއ، މި ިޑކަްލޭރަޝްނަގިއ ހެިމޭނ މާުދ ެޗްކޮކށް މި މާުދ ޫދކުުރަމްށ ސ.ހިތޫަދ  

ަބނަދުރން މާުދ ޫދުކާރ ިޗުޓަގިއ ޮސިއކްޮށ ިމ ިޑކަްލޭރަޝްނެގ    106/2019:  ންަނަބުރުފރަިހަމޮކށަްފިއާވ    ޯޕރްޓިއްނ

 ުފރަިހަމޮކށަްފިއާވަކަމްށ ބަުރެވޭވަކާމިއ، ަޙަސްނ ަޙންީފ  ެއްގަޒިމޭނަޝްނ ިރޯޕްޓ  

ުކެރވަިފިއވ   13.9.9 ުގްޑްސ ޑިކަްލޭރަޝްނަގިއ    R-105/2019:  ންަނބުަރއިަދ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފރަާތށް ެއަސިއން 

ިމ   ެޗްކކުުރަމށްފުަހ  ެޗްކުކަރްނޖޭެހަވަރްށ  މާުދ  ިމ  ަކްސަޓްމްސިއްނ  ޫދޮކށަްފއަިވީނ  ވިެހކްަލަތްއ  ިހެމޭނ 



 
 އަށް ރައްދުވާގޮތަށް  (ސަރވިސް  ކަސްޓަމްސް މޯލްޑިވްސް ) ދައުލަތް  ދިވެހި

 VTR/2020/172މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަހު ޙަސަން ޙަނީފް 
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ަވަނ ުދވުަހ    2019ޮނެވނަްބުރ    7ިޅ ަފާރުތްނ  ިޑކަްލޭރަޝްނަގިއ ިހެމޭނ މާުދ ިދާމާވީތަކަމްށ، ަމްއސަަލ ުހށެަހ 

ދަީފިއާވ   ެސކަްޝްނައްށ  ްޕޮރެސިކުއަޝްނ  ެއްންޑ  ިއްނެވްސިޓޭގަޝްނ  ަސރިވްސެގ  ަކްސަޓްމްސ  މްޯލިޑްވްސ 

ެއަސިއްނޮކށަްފިއާވ   ަބާޔްނކޮށަްފިއީވަނަމެވްސ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތްަށ  ުގްޑސް    R-105/2019ަބާޔުނަގިއ 

މާުދ ޑިކެްލައރޮކށް ޫދޮކށަްފިއަވީނ ެއ ިޑކަްލޭރަޝްނަތުކްނ ޑިކެްލައރ  ްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ  ަމ ިޑކަްލޭރަޝްނިއްނ

 ޮކށަްފިއާވ ވިެހކްަލަތްއޫންނަކން ާސިބުތާވަކމްަށ ުބަރެވެވެއެވ. 

 ުގޑްްސ ިޑކަްލޭރަޝްނާއިއ ުގިޅެގްނ ައްނަނިނިވ ަކްނަކން ފަާހަގުކަރެމެވ.   R-115/2019:  ަންނަބުރ 13.10

)ދ.ރ.އ.ާކުޑ   13.10.1 އްިބރީާހްމ  ަމިރަޔްމ  ުހށަަހޅަާފިއާވ،  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  (، A005677:  ަންނަބުރ ަމްއސަަލ 

  ޖަުލިއ   2މްޯލިޑްވްސ ަކްސަޓްމްސ ަސރިވްސެގ ިއްނެވްސިޓޭގަޝްނ ެއންްޑ ްޕޮރެސިކުއަޝްނ ެސްކަޝނަްއްށ  

ބުެލުމްނ،    2020 ަބޔަާނށް  ދަީފިއާވ  ުދވުަހ  ަނުމަގއި    B1B2056ަވނަ  އްިބރީާހްމެގ  ަމިރަޔްމ  ާކަރކީ 

ިރިޖްސްޓީރުކެރވަިފިއާވ ާކެރްއަކާމިއ، ިމ ާކުރ ާރްއެޖައްށ ެއެތެރކޮށް ްޓާރްންސޯޕޓް ޮއޯތރީިޓަގިއ ަރިޖްސްޓީރުކުރުމގެ  

( ކާަމިއ، ަމިރަޔމް  A005677ސަޢުީދ )ދ.ރ.އ.ާކޑު:    ުހރާިހ ަކެމްއަގިއ ުއުޅީނ ޭއާނެގ ިފިރމާީހ ުމަޙްއމުަދ

:  ަންނަބުރަވަނ ުދވުަހ ަކްސަޓމްްސިއްނ ްޕޮރެސްސޮކްށ ންިނމަާފިއާވ    2019ަޖަނވީަރ    17ިއްބރީާހްމެގ ަނުމަގިއ  

R-115/2019 00SH    ުގޑްްސ ިޑކަްލޭރަޝްނ ޭއާނައްށ ދްައކަާފިއާވިއުރ، ިމ ިޑކަްލޭރަޝްނިއްނ ިޑކެްލައރ

ަވަނ އަހުަރ ިޕަކެޕްއ އެެތެރޮކށަްފިއުނާވެނކާަމިއ، ަމިރަޔމް    2019ކްަޕެއްއ ަކާމިއ، އާޭނެގ ަނުމަގިއ  ޮކށަްފިއަވީނ ިޕ

ަކްސަޓްމްސގެ   ުހށަަހޅަާފިއވާ  ޮއޯތރީިޓައށް  ްޓާރްނސޯްޕޓް  ަރިޖްސްޓީރުކުރަމށް  ާކރު  މި  ަނުމަގިއ  ިއްބރީާހްމެގ 

ޑިކަްލޭރ ަދްއާކ  ާޑޓަާތުކން  ަކްސަޓމްްސެގ  އެނުގނީ  ިޑކަްލޭރަޝްނާއިއ،  އާޭނައްށ  ިދާމުނާވަކްނ  ަޝްނ 

ެއނެގްނ   ަބޔްާނޮކށަްފއާިވަކްނ  ެދްއުކުމްނަކަމްށ  ިއްބރީާހްމައްށ  ަމިރަޔްމ  ިލެޔިކޔްުނ  ިމ  ަކްސަޓްމްސިއްނ 

 ޮއްނަނަކާމިއ،  

  ަކމަށް ަބޔްާނޮކށަްފިއާވ ަކްސަޓްމްސގެ ައިސުކާޑ ިސްސަޓްމިއން ެފްނަނަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ހުށަަހޅަާފިއާވ،   13.10.2

ަނުމަގިއ  R-115/2019:  ަންނަބުރ ިއްބރާހްީމެގ  ަމިރަޔްމ  ބުެލުމްނ،  ިޑކަްލޭރަޝްނައްށ                ުގްޑްސ 



 
 އަށް ރައްދުވާގޮތަށް  (ސަރވިސް  ކަސްޓަމްސް މޯލްޑިވްސް ) ދައުލަތް  ދިވެހި
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Used Damaged Pickup TT2-541511    ަމްއސަަލ ޮއްނަނަކމިާއ،  ެއނެގްނ  ެގެނވަިފިއާވަކްނ  ެއްއ 

ަބޔްާނޮކށަްފިއާވ   ުހށަަހޅަާފިއާވަކަމށް  ޮއޯތރީިޓައށް  :  ަންނަބުރަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ުހށަަހޅަާފިއވާ، ްޓާރްނސޯްޕރޓް 

R-115/2019    ުގްޑްސ ިޑކަްލޭރަޝްނައްށ ބުެލުމްނ، ަމިރަޔްމ އްިބރީާހްމެގ ަނުމަގިއNISSAN DBA-E12 

 ެގ ާކެރއް ެގެނވަިފިއާވަކްނ ެއނެގްނ ޮއނަްނަކާމިއ،  E12-410875 :  ަންނަބުރ ެގ ެޗިސްސ  

ުލުމްނ،  ަބނަދުރްނ މުދާ ޫދުކާރ ިޗޓް ައްށ ެބ  123/2019:  ަންނަބުރަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ުހށަަހޅަާފިއާވ   13.10.3

ުގްޑްސ ިޑކަްލޭރަޝްނގިައ ިހެމޭނ މާުދ ޫދުކުރަމްށ ހެދަިފިއާވ ިޗެޓްއަކން    R-115/2019:  ަންނަބުރ ިމ ިޗަޓީކ،  

ަމްއސަަލ  ބަދަލަުގިއ  ެއނެގްނ ޮއްނަނަކާމިއ، ިމ ިޗުޓގެ ަދުށން މާުދ ެޗުކުކިރ ަފރެާތްއކުަމަގިއ ޮސިއޮކށަްފިއަވީނ،  

 ަކްނ އެނެގްނ ޮއްނަނަކާމިއ،  ްނކޮށަްފިއާވުހށެަހިޅ ަފާރްތަކން ިމ ިލުޔުމަގއި ަބާޔ

މްޯލިޑްވްސ   13.10.4 ަފާރުތްނ،  ަސރިވްސެގ  ަކސަްޓްމްސ  މްޯލިޑްވްސ  ުހށަަހޅަާފިއާވ،  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ 

އޯޮތިރީޓއަށް   ބުެލުމްނ،   2020ެފުބުރަވީރ    27ްޓާރްންސޯޕޓް  ީއެމއްިލައށް  ޮފުނވަާފިއާވ  ދުވުަހ    ަވނަ 

NISSAN Note - E12-410875    ެގ ވިެހކްަލާއިއused damaged vehicle:  TT2-541511 

ިމ   ައްނގައިިދުނަމްށ  ެއަކން  ވަެފިއާވަނަމ  ަރިޖސްޓީްރ  ަރިޖްސްޓީރވަެފިއޭވޯތާއިއ،  ިދވިެހާރްއޭޖަގިއ  ވިެހކްަލ 

އާިވ މްޯލިޑްވްސ  ީއެމއްިލަގިއ އެދަިފިއާވަކްނ ެއނެގްނ ޮއްނަނަކާމިއ، އިަދ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ހުށަަހޅަާފ

ަވަނ ުދވުަހ    2020ެފުބުރަވީރ    27ްޓާރްންސޯޕޓް ޮއޯތރީިޓެގ ަފާރތްުނ މްޯލިޑްވްސ ަކްސަޓްމްސ ަސރިވްސައްށ  

ބުެލުމްނ،  ީއެމއްިލައްށ   VIN No (B1B2056)  NISSAN Note- E12-410875ޮފުނވަާފިއާވ 

އެެހްނަނަމެވްސ     used damaged vehicle:  TT2-541511ަރިޖްސްޓީރވަެފިއާވަކާމިއ، 

 ަރިޖްސްޓީރވަެފިއުނާވަކަމްށ ިމ އެީމއްިލަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ ެއނެގްނ ޮއްނަނަކާމިއ،  

:  ަނނަްބުރެއޮގުތްނ، ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފރުާތްނ ހުށަަހޅަާފިއާވ މްޯލިޑްވްސ ްޓާރްންސޯޕޓް ޮއޯތރީިޓެގ ަރިޖސްްޓީރ   13.10.5

BIB2056    ީެއްއަގުމުއަޅނުދެގ ަރިޖްސްޓީރ' އްަށ ބުެލުމްނ، ިމއީ ަމިރަޔްމ ިއްބރީާހްމެގ ަނުމަގިއ ަރިޖްސްޓރ'

ައކީ:    ަންނަބުރޮމޑްެލ ާކެރްއގެ ަރިޖްސްޓީރަކާމިއ، ިމ ާކުރގެ ެޗސްިސ    NISSAN DBA-E12ުކެރވަިފިއާވ  



 
 އަށް ރައްދުވާގޮތަށް  (ސަރވިސް  ކަސްޓަމްސް މޯލްޑިވްސް ) ދައުލަތް  ދިވެހި
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E12-410875    ަންނަބުރާއިއ ެޗިސްސ    ަބުރަންނަކްނ ެއނެގން ޮއްނަނަކާމިއ، ިމ ަރިޖްސްޓީރގިައާވ ޮމޑްެލ  ،

:  ަނނަްބުރާމްސަޓރ ބީ.އްެލަގިއާވ،    AZV0103991:  ންަނަބުރަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތން ހުށަަހޅަާފިއާވ  

ECMU9633840    ެއްއޮގްތަކން    ަނންބުަރާއިއ ެޗިސްސ    ަންނަބުރކްޮނެޓިއނަރަގިއ ިހެމޭނ ާކެރްއެގ ޮމޑްެލ

 ަނަމެވްސ،  ފަާހަގުކެރވަިފިއީވ

ަދުށްނ ިޑކެްލައރ ޮކށަްފިއާވ   ުގޑްްސ ިޑކަްލޭރަޝްނެގ  R-115/2019:  ަންނަބުރްސެގ ޑާާޓިއްނ ެފްނނަ  ަކްސަޓްމ  13.10.6

އިޮފަސރ   ަކސަްޓމްްސ  ެއިސްސަޓންްޓ  ުކެރވިފިައަވީނ  ެއަސިއްނ  ޫދުކުރަމށް  ިންނުމމަށްފުަހ  ެޗްކޮކށް  ވިެހކްަލ 

ޭރަޝްނަގިއ ިހެމޭނ މާުދ ެޗްކޮކްށ ިމ މުދާ  ަޙަސްނ ަސއަީދްށަކމްަށ ަކްސަޓމްްސެގ ާޑާޓިއްނ ެފްނަނިއުރ، ިމ ިޑކަްލ

ަޙަސްނ ަޙންީފ  މާުދ ޫދުކރާ ިޗުޓަގއި    123/2019:  ަނނަްބުރޫދުކުރަމްށ ސ.ިހތަދޫ ޯޕރްޓިއން ަތްއާޔުރޮކށަްފިއވާ  

ަހަސްނ ހަންީފެގ ޮސިއަކްނ   ޮސިއުކުރަމށްފުަހ ޮސިއ ަކިއީރގިައ 'ބަދުަލަގިއ' ިލޔަެފިއީވަނަމވްެސ، ިމ ޮސިއައކީ 

މްަށ  ާސިބުތުނުކެރޭވިއުރ، މި ިޑކަްލރަޭޝްނައީކ ަހަސްނ ަހންީފއަށް އަެސިއްނ ުކެރވަިފިއާވ ިޑކަްލޭރޝްަނެއްއ ޫންނަކ

ަބ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ުފރަިހަމޮކށަްފިއާވ  ާޔްނޮކށަްފިއަމްއސަަލ  ަނުމަގިއ  ިއބްރީާހްމެގ  ަމިރަޔމް        :ަންނަބުރ ާވތީ، 

R-115/2019  ޭނ މާުދ ިޑކެްލައރޮކްށ އެ މާުދ ޫދކޮށަްފިއަވީނ ަމއްސަަލ ުހށެަހޅި  ގްުޑްސ ިޑކަްލރަޭޝްނަގިއ ިހެމ

 ަފާރްތ ޫންނަކމްަށ ުބަރެވެވެއެވ.   

ރިޢާޔަތްކޮށް   .14 ކަންކަމަށް  އެންމެހައި  ހުށަހެޅި  އިސްވެދެންނެވުނު  މައްސަލަ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ވަޒީފާއިން މުވައްޒަފަކު  ކުރިން  ވަކިކުރުމުގެ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ    ފަރާތް  ޢަދުުލެވިރަކްނ ވަކިކުރުމުގައި  ަމުއޟީޫޢ 

(substantive fairness )   ،މްައސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ާޤިއުމޮކށަްފިއޭވޯތ ބާަލިއުރ 

ޢަދުލުވެރިކަން   14.1 މައުޟޫޢީ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފުން  ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ 

(substantive fairness)  ީ؛ޤާއިމުކުރެވިފައިވާކަމުގައި ބެލެވޭނ  

ާފިއްނ  ަވޒީފޭާދ ަފާރުތން ުމަވްއޒުަފްނ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމށް ޚާިޔުރކާުރ ައާސެސްއ ެއއީ ުމަވްއޒަަފކު ަވީޒ .1

 ؛ަވިކުކުރަމްށ ުހއަްދުކރާފަަދ ޢަދުުލެވިރ ަސަބަބކްަށުވުމެގ ިއުތރްުނ
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؛ ެއ ިޚާޔުރުކާރ ައާސެސްއެގ ަދށްުނ ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ެއްނމަެހިއ ުއްނުސުރަތްއ ުފރަިހަމވަެފިއާވަނަމަކާމިއ .2

 އިަދ

ޭދ ަފާރުތްނ ތަޠީްބުޤޮކށަްފިއާވ  ެއ ިޚާޔުރުކރާ ައާސެސްއެގ ަދށްުނ ުމަވްއޒުަފ ަވޒާީފިއން ަވިކކުުރުމަގިއ ަވޒާީފ .3

 ؛ަހަމައީކ ެއަކީށެގްނާވ ަހަމައކްަށ ާވަނަމަކްނ

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

 ިންނަމވަާފިއާވ ިމ ާބވުަތެގ އެހްެނ ަމްއސަަލަތުކްނ ެއނގްެނ އްޮނަނަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

ަވިކޮކށަްފިއަވީނ  ުހށެަހޅަިފިއ ިމާވ ަމްއސާަލަގިއ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ަވޒާީފިއްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް   14.2

ޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ  ނޯ ޯނޓެިހްއ ިދުނެމއް ނިެތަކން ެއނެގްނ ޮއްނަނަކާމއި،  

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

 އެގޮތުން، އެ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ، 

، ރާ ފަރާތެއް އޭނާގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ، އޭނާގެ މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤު އެކަށީގެން ނުވުމާއެކު ]ނޯޓީހެއް ދިނުމަކާނުލައި، ވަޒީފާ އަދާކު 

 ތަކުގައެވެ.[ އޭނާ ވަޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމަކީ، އެކަށީގެންވާ ހަމަތަކަށް ބަލާއިރު، ކުރެވޭނެކަމެއްކަމަށް ވަޒީފާދޭފަރާތަށް ނުފެންނަ ޙާލަތު

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

އަންނަނިވި  ]މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތެއްގެ މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤު އެކަށީގެންނުވާކަމަށް ބެލެވޭނީ  

 ޙާލަތުތަކުގައެވެ. 

 ؛ބެހެއްޓުމުން ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނަށް ގެއްލުންތަކެއް ލިބިދާނެކަމަށް ފެނުން ވަޒީފާގައި އިތުރަށް   (1)

 ޚިޔާނާތެއް ވެފައިވުން.[   (2)

 23މިފަދައިން ކަމާއި، ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެކަމަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

ތަފްޞީލުކޮށްދެމުން    )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް ބެލެވޭނެ ޙާލަތްތައްވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި
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ވ.   )އިސްމާޢީލް މަސްޢޫދު  SC-A/27/2014 ނަންބަރުދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ، އެ ކޯޓުގެ 

 32ަޤިޟއްޔާގެ ަޝރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ    ލިމިޓެޑް( ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން  

 ، ވަނަ ނުކުތާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ 33އަދި 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި ބުނެފައިވާ ފަދައިން    23'ނޯޓިސްނުދީ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ، ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  

 ނެވެ. އަދުލުވެރި ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް ބެލެވޭނީ ދެ ހާލަތެއްގައެވެ. އެއީ: އަދުލުވެރި ސަބަބެއް އޮވެގެން 

(i)  .ްފާޅުކަންބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލެއް ކުރުނ 

(ii)  .ްޚިޔާނާތެއް ވެފައިވުނ 

ކުރުން  އެ ޢަމަލެއްގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފަކު ނޯޓިސް ދިނުމެއްނެތި ވަޒީފާއިން ވަކި   (misconduct)ކޮންމެކޮންމެ ޣައިރުސުލޫކީ ޢަމަލަކީ  

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން    23ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުއްދަކުރާ ކަމަކަށް ނުވެ ހިނގައިދާނެއެވެ. ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ    23ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  

 gross)އަމަލެއް   ނޯޓިސް ދިނުމެއްނެތި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ހުއްދަވާނީ މުވައްޒަފުކުރި އަމަލަކީ ފާޅުކަންބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ 

misconduct)    ުބޮޑ ފާޅުކަން  ހުއްދަވާފަދަ  ވަކިކުރުން  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ދިނުމެއްނެތި  ނޯޓިސް  އަމަލީ  އެ  ވާނަމައެވެ.  ކަމަށް 

ކެ  އެއްކޮށް  ގުޅުން  ވަޒީފާގެ  އޮންނަންޖެހޭ  ދެމެދުގައި  ފަރާތުގެ  ދެ  އަމަލަކީ  މުވައްޒަފުކުރި  ބެލެވޭނީ،  އަލަމެއްކަމަށް  ނޑޭ  ޣައިރުސުލޫކީ 

( ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ  1އަސް އަމަލެއް ކަމަށް ވާނަމައެވެ. މުވައްޒަފުގެ ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލަކީ ) މިންވަރުގެ ސީރި 

  ( އެ ކަމަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި މުވައްޒަފާއި ދެމެދުގައި އޮންނަ ވަޒީފާގެ ގުޅުމުގައި 2ޖައުހަރީ ޝަރުތަކާ ޚިލާފުކަމެއް ކަމަށް ވާނަމަ، ނުވަތަ ) 

ށް ވާނަމަ،  ހިމެނޭ އޮންމެ މައިގަނޑު ސިފަކަމަށްވާ ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އޮންނަންޖެހޭ އިތުބާރު އަދި އަމާނާތްތެރިކަން ގެއްލޭފަދަ ކަމެއްކަމަ 

ތެއްގައި ޚިލާފު  ( އެ ކަމަކީ އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް އަދާކުރަންޖެހޭ ވަޒީފާގެ އިލްތިޒާމުތަކާ އަސާސީގޮތުން ނުވަތަ ސީދާގޮ 3ނުވަތަ ) 

ކަމަށް    ކަމެއް ކަމަށް ވާނަމަ، އެ ޢަމަލަކީ ނޯޓިސް ދިނުމެއްނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ހުއްދަވެދާނޭ ފާޅުކަންބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ ޢަމަލެއް 

 ' ބެލެވިދާނެއެވެ. 

 ިމ ިޢާބރުާތްނެނެވ.      

ސަރިވްސެގ     14.3 ަކްސަޓްމްސ  'ަވޒާީފިއން    ( 2020ޮއަގްސޓް    17)   MCS/2020/14(2)  ަންނަބުރ މްޯލިޑްވްސ 

ާޤޫނުނެގ   ަކސަްޓްމްސެގ  ަގިއ،  ިޗްޓ'  ާމއާްދާއިއ،    13ަވިކުކެރްއިވ  އްޮފ  ަވނަ  ޯކްޑ  ުމަވއްޒުަފްނެގ  ަކްސަޓްމްސ 

ަކސަްޓްމސް   ާސބިތާުވީތ،  ަތުޙީޤަޤށް  ަކްސަޓްމްސެގ  ޚިލުާފވަެފިއާވަކްނ  ކްޮނަޑްކާޓިއ  އްޮފ  ޯކްޑ  އިަދ  ެއިތްކްސ 



 
 އަށް ރައްދުވާގޮތަށް  (ސަރވިސް  ކަސްޓަމްސް މޯލްޑިވްސް ) ދައުލަތް  ދިވެހި
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ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒީފިާއްނ ަވިކުކުރަމށް    ަވަނ ާމއާްދެގ )ށ( ގެ ަދުށްނ   124ެގ  ުމަވްއޒުަފްނެގ ަގާވއުިދ

ޯބުޑްނ ލަފާދަީފިއާވީތ    2020ޮއަގްސްޓ    17 ެމޭންޖަމްންޓ  ިހުއަމްނ ިރޯސްސ  ޭބްއުވުނ  މްޯލިޑްވްސ  ަވަނ ދުވުަހ 

 ، ަކްސަޓްމްސ ަސރިވްސެގ ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއާވަކމްަށ ބާަޔްނކޮށަްފިއާވިއުރ

ވަނަ މާއްދާއާއި ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި    13މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ކަސްޓަމްސްގެ ާޤނޫނުގެ   14.4

ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި  

އިން   )ހ(  މާއްދާގެ  މި  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ވާޖިބުތައްކަމާއި،  ކަންކަން  ވަކިވަކި  ނިޔަލަށް  ގެ  )ދ(  ފެށިގެން 

އެނގެން ނެތްކަމަށް މައްސަލަ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މި މާއްދާއާއި ޚިލާފުވާ ގޮތެއް މުޅި ތަޙުީޤަޤށް ބެލިޔަސް  

ގައި  ނަންބަރުވަނަ    27ފައިވީ ހިނދު، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހެޅި ތަޙުީޤްޤ ރިޕޯޓުގެ  ނެހުށަހެޅި ފަރާތުން ބު

ވަނަ މާއްދާއާއި ޚިލާފުވިގޮތް ތަފްޞީލުކޮށް    13މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަސްޓަމްސްގެ ާޤނޫނުގެ  

އިން ވަކިކުރި ޗިޓުގައި ހަވާލާދީފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ

ތަޙުީޤަޤށްކަ ކުރި  އިން  ސަރވިސް  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  ކަސްޓަމްސް  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  މަށް 

'ތަޙްީޤްޤ   MCS-INV/2019/318:  ނަންބަރުފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ  

 ގައި،ނަންބަރުވަނަ  27ރިޕޯޓް' ގެ 

، ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރުންގެ  ވަނަ މާއްދާގައި   13ކަސްޓަމްސްގެ ޤާނޫނުގެ  . އިސްވެ ދެންނެވިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބަލާއިރު،  27' 

ޙަސަން    02އޮފިސަރ ގްރޭޑް    މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތަކުގެ ތެރޭގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަންނަނިވި މާއްދާތަކާއި ކަސްޓަމްސް މައިގަނޑު  

 ( ޚިލާފުވެފައިވާކަން މައްސަލަ ތަޙުޤީޤަށް ސާބިތުވެއެވެ. 988  ނަންބަރު ޙަނީފް )ސްޓާފް  

 ދިވެހި ޤައުމުގެ އަބުރާއި ޢިއްޒަތާއި ޤަދަރާއި ޝަރަފު ދެމެހެއްޓުން.   27.1

 މުޖުތަމަޢުގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުން. ކަސްޓަމްގެ ދާއިރާގެ ތެރެއިން ދިވެހި ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއާއި    27.2

އޮފް   27.3 ކޯޑް   " އާއި  އެތިކްސް"  އޮފް  "ކޯޑް  މުވައްޒަފުންގެ  ކަސްޓަމްސްގެ   ކަސްޓަމްސްގެ  ގޮތުގެމަތިން  އެއްގޮތްވާ  އާ  ކޮންޑަކްޓް" 
 މުވައްޒަފުންގެ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުންމަތީ ދެމިތިބުން.  

 ޅަނދުފަހަރާއި، އެތެރެކުރާ މުދަލާއި ތަކެތި ބަލައި ފާސްކުރުން.  ރާއްޖެއަށް އަންނަ މީހުންނާއި، އު  27.4

 ރާއްޖެއަށް އެތެރެވުމާއި، ބޭރުވުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައްކުރުން.   ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފު ތަކެތި   27.5



 
 އަށް ރައްދުވާގޮތަށް  (ސަރވިސް  ކަސްޓަމްސް މޯލްޑިވްސް ) ދައުލަތް  ދިވެހި
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 ނުކުރުމާއި، އެފަދަ އެންމެހައި ޢަމަލުތަކާ ދެކޮޅަށް ހަރަކާތްތެރިވުން.   ކޮރަޕްޝަންގެ އެއްވެސް ޢަމަލެއް   27.6

 . ދެމިތިބުން  ވަފާތެރިވުންމަތީ   އަމާނާތްތެރިވުމާއި   އަދާކުރުމުގައި،   ވާޖިބުތައް   މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި   ކަސްޓަމްސްގެ   27.7

 .' އަދާކުރުން  އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު   ވާޖިބުތައް   މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި   ކަސްޓަމްސްގެ   27.8

 މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި،  

ަވޒާީފާއބޭެހ ްޓަރިއިބުއނުަލްނ ވަޒާީފިއްނ ަވިކޮކްށެގްނ ުހށެަހޭޅ ަމްއސަަލެއްއަގިއ ޮގެތްއ ިންނަމްނ ޖޭެހީނ ަހަމެއަކނި   14.5

ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކިރަކްނ ައްނާގ ިލުޔުމަގިއ / ިޗުޓަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ ަސަބުބަތކްަށ ރާިޢަޔްތކޮށަްކަމްށ ިދވިެހާރްއޭޖެގ  

މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ، ަޤިޟްއާޔިއްނ ކަނޑަައޅަާފިއާވީތ  HC-A/280/2012  ަނނަްބުރަހިއޯކުޓެގ  

ބެލުމަށް ޤާއިމުވެފައިވޭތޯ  ޢަދުލުވެރިކަން  މައުޟޫޢީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ    ،ފަރާތް 

ަސރިވްސެގ   ަކްސަޓްމްސ  'ަވޒާީފިއން  (  2020  ޮއަގްސްޓ   17)   MCS/2020/14(2)  ަންނަބުރމްޯލިޑްވްސ 

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

 ފަރާތް ކޮށްފައިވޭތޯ ބަލަންޖެހޭކަމަށް ދެކެމެވެ. 

ާޤޫނުނެގ   14.6 ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ    23ަވޒާީފާއބޭެހ  ާބުރަތެކްއ ަވޒީފާދޭ  ަވަނ ާމއާްދައީކ،  ަވިކުކުރަމްށ ިއޚިްތާޔީރ 

ަފާރަތަކްށ ލިބޭިދ ާމއާްދައަކްށުވމްުނ ެއ ާމއާްދެގ ދުަށްނ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރުމަގިއ ަކްނަކްނ ބަަލްނޖެހޭ  

ާމއާްދެގ ދަށުން    ަވަނ  23ަވޒާީފއާބޭެހ ާޤޫނުނގެ  ، ިމްނަވަރްށ ބަަލިއ، ިފަޔަވޅު ައޅްަނޖޭެހެނ ަކުމަގއި ެދެކެމެވ. އެހީެނ

ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކްށގްެނ ުހށެަހޭޅ ަމްއސަަލަތުކަގިއ، ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކިރ ަމުރޙާަލަގިއ ަޢމުަލުކިރ ޮގްތ ެއއީ  

 ަވަޒްނުކަރްނޖޭެހ މިުހްއުމ ުއްނުޞެރްއަކަމްށ ާވްނޖެެހެއެވ. 

ާޤޫނުނގެ   14.7 ަވީޒ  23ަވޒާީފާއބޭެހ  ުމވްައޒަަފުކ  ދުަށްނ،  ާމއާްދެގ  ަޝުރެތއް  ަވަނ  ދެ  ަވިކުކެރޭވީނ  ާފިއން 

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

ބާަލިއުރ ަހަމަތކްަށ  ެއކީަށގްެނާވ  ބެެހްއުޓަމކީ،  ނެުފުނުމްނ  ، ިއުތަރށް  ަފާރތްަށ  ަވޒީފޭާދ  ކަން  ުކރޭެވެނަކެމްއަކަމްށ 

ެއނޭގަކާމިއ، ެއޮގުތްނ ުމަވްއޒަފްެއެގ ަމަސްއަކުތެގ ައޚާްލުޤ ެއކީަށެގްނުނާވަކަމްށ ބެެލޭވީނ ެއ މަުވްއޒެަފްއ ިއުތަރށް  



 
 އަށް ރައްދުވާގޮތަށް  (ސަރވިސް  ކަސްޓަމްސް މޯލްޑިވްސް ) ދައުލަތް  ދިވެހި

 VTR/2020/172މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަހު ޙަސަން ޙަނީފް 

                                             

 

37 ގެ  30 ޞަފްޙާ      
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ަވޒާީފ އާަދކާުރ ަތންަށ ެގއުްލނަްތެކްއ ިލބިދެާނަކަމްށ ެފުނުމން   ުނަވތަ  ަފާރަތށް  ަވޒީފޭާދ  ަވޒާީފަގިއ ބެެހްއުޓުމން 

 ްނަކން ިމ ާމއާްދެގ )ށ( ައށް ބުެލުމން ެއނެގްނ ޮއެވެއެވ. ުނަވަތ ިޚާޔނެާތްއވަެފިއުވުމ

ިސްއުރްނ އިަދ ަގާވއާިދިއ ޚިލަާފްށ ާރްއެޖައްށ ވިެހކްަލ ެއެތެރުކރަިކަމްށ ުބާނިއުރ ެއ ާބވުަތެގ ަމްއސަަލަތަކީކ  ާޤނޫނު   14.8

ަވނަ ާމއާްދިއްނ ކެުށްއ ަކަމށް ަބާޔްނކޮށަްފިއާވީތ،    97)ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަކްސަޓްމްސެގ ާޤޫނނު( ގެ    08/ 2011  ަންނަބުރ

ިޖާނީއ ަތޙީްޤަޤުކްނ ަތްޙީޤުޤ ުކަރްނޖޭެހެނކަަމާށިއ، ިމ ތްަޙީޤުޤ    ްއަގިއ ެއ ަމްއސަަލެއާބަވުތެގ ަޢމެަލްއ ކޮށިްފ ިހނެދ 

ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރްތަކަމާށިއ، ިމ ަމްއސަަލ ިމޮގަތްށ ތަޙީްޤުޤ ޮކށަްފިއާވަކްނ   ުކުރުމެގ ިޒްނާމ ޮއްތ ަފާރަތކީ 

ިއްނ ަވިކޮކށުްލުމެގ ބަަހާނެއއެްގ ޮގުތން ޮކށަްފިއވާ  ެއނެގްނ ންެތަކަމާށއި، ަހަމެއކިަނ ޮކށަްފިއަވނީ ުމަވްއޒުަފްނ ވަޒާީފ

އާިދީރ ަތްޙީޤެޤްއަކަމާށއި، ިސްއުރްނ ަތކެތި ެއެތެރުކރާ ޙާލުަތަގއި ެއ ތުުހަމުތެވސް ުކެރެވްނާވނީ ިޖާނީއ ތްަޙީޤެޤްއޮކށް  

ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ޒީފާއާަވނަ ުދވުަހ ަވ  2021ޮއަގްސްޓ    26  ަކްނަކްނ ހިޯދެގްނ ަކމްަށ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ 

 ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ ުނކާުތައށް ަނަޒުރުކާރއުިރ،   ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޔާނުގެ،

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  ޙައްދުގެ މައްސަލަތައް ފިޔަވާ ަޝރީޢަތަށް ކުށެ

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

 މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެން ނިންމަނީ ހުށަހެޅިފައިވާ ހެކިތަކާއި ަޤރީނާތަށް ވަޒަންކޮށް ބަލާއިރު، ބޮޑަށް ބުރަވެވޭގޮތެއްގެ

(Balance of Probabilities)    ާއޭނ ތުހުމަތުގައި  ކުރިކަމުގެ  ކުށެއް  ޖިނާއީ  މީހަކު  އެނގޭކަމާއި،  ކަން 

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ ޙާލަތުގައި އޭނާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ކަމެއްގެ މައްޗަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން  

އަ މަދަނީ  މިންގަނޑުންކަމަށް ބަލަންޖެހޭނީ  އޮންނަ  ސާބިތުވާން  އެކަން  އެޅުމަށްޓަކައި  ފިޔަވަޅެއް  އިދާރީ  ދި 

ގަިޟއްޔާގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަން އެނގެން އޮންނާތީ،   HC-A/26/2010  ނަންބަރުދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ  

ރުވެސް އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މީހަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާއި   23ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  



 
 އަށް ރައްދުވާގޮތަށް  (ސަރވިސް  ކަސްޓަމްސް މޯލްޑިވްސް ) ދައުލަތް  ދިވެހި

 VTR/2020/172މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަހު ޙަސަން ޙަނީފް 

                                             

 

37 ގެ  31 ޞަފްޙާ      
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޓްރައިބިއުނަލް ޒީފާއާބެހޭ  ވަ 
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މައްސަލަތަކުގައި ކުށެއް ސާބިތުވުން އޮންނަ މިންގަނޑަށް ކުށެއް ސާބިތުވެފައިވޭތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ބަލަން ނުޖެހޭކަމަށް  

 ބުރަވެވެއެވެ. 

ދެފަރާތުން  ތުން  ގޮއެ 14.9 ލިޔެކިޔުންތަކާއި،  ކަންކަމަށާއި،  އެންމެހައި  ވާހަކަތަކަށް އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ދައްކާފައިވާ 

ުގްޑސް ިޑކަްލޭރަޝްނާއިއ    R-101/2019:  ަންނަބުރ  ވުނުކުރާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ހަވާލުކުރެރިޢާޔަތް

ުގްޑްސ ިޑކަްލޭރަޝްނަގިއ ަގިއ ިހެމޭނ ވިެހކްަލަތްއ ޫދކޮށަްފިއަވނީ ަކްސަޓްމްސިއން    R-105/2019:  ަންނަބުރ އިަދ  

ޭހަވަރްށ ޗްެކުކުރަމށްފުަހ ިމ ިޑކަްލޭރަޝްނަގިއ ިހެމޭނ މާުދ ިދާމާވީތަކަމްށ، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި  ިމ މާުދ ެޗްކުކަރްނެޖ

ގުޑްސް   R-105/2019:  ަނނަްބުރާއއި    R-101/2019  :ަނނަްބުރ  ަބާޔްނކޮށަްފިއީވަނަމވްެސ،  ަފާރުތްނ

ދަށުން   ިޑކެްލައރޮކްށ  ޑިކްލަރޭަޝންގެ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ޯފުމަގިއ  ަމްއސަަލ  ިޑކްލޭަރަޝްނ  ޫދޮކށަްފިއަވީނ 

މާުދ އެެހްނ  ޫންނ  މާުދ  ބާަލިއުރ    ަތެކްއަކްނަބާޔްނކޮށަްފިއާވ  ިލެޔިކުޔްނަތަކށް  ެއްނމަެހިއ  މަަދނީ  ުހށެަހޅަިފއާިވ 

 ަކާމިއ،  ިމްނަގނުޑްނ ާސބުިތާވ

ދިވެހި ަޤއުމުގެ    ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރުން،ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި،    13ގެ ާޤނޫނުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަސްޓަމްސް 

އަބުރާއި ޢިއްޒަތާއި ަޤދަރާއި ަޝރަފު ދެމެހައްޓަންވާނެކަމާއި، މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރުން،  

ންވާނެކަމާއި،  ކަސްޓަމްގެ ދާއިރާގެ ތެރެއިން ދިވެހި ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއާއި މުޖުތަމަޢުގެ ޙައްުޤތައް ރައްކާތެރިކުރަ

ކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފުންގެ " ކޯޑް އޮފް އެތިކްސް" އާއި "    މާއްދާގެ )ނ( ގައި، ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރުން،މި

އޮފް އަދާކުރުންމަތީ   ކޯޑް  ވާޖިބުތައް  މުވައްޒަފުންގެ  ކަސްޓަމްސްގެ  ގޮތުގެމަތިން  އެއްގޮތްވާ  އާ  ކޮންޑަކްޓް" 

ކަސްޓަމްދެމިތިބެ ގައި،  )ރ(  މާއްދާގެ  މި  އޮފިސަރުން،ންވާނެކަމާއި،  މީހުންނާއި،    ސް  އަންނަ  ރާއްޖެއަށް 

)ޅ( ގައި، ކަސްޓަމްސް  ންވާނެކަމާއި، މި މާއްދާގެ  އުޅަނދުފަހަރާއި، އެތެރެކުރާ މުދަލާއި ތަކެތި ބަލައި ފާސްކުރަ 

ތަކެތި  އޮފިސަރުން، ޚިލާފު  ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެ ާޤނޫނާއި ގަވާއިދާ  ބޭރުވުން  އެތެރެވުމާއި،  ހޭ  ރާއްޖެއަށް 

 ކޮރަޕްަޝންގެ އެއްވެސް ޢަމަލެއް   ންވާނެކަމާއި، މި މާއްދާގެ )ކ( ގައި، ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރުން،މަސައްކަތްތައްކުރަ

ންވާނެކަމާއި، މި މާއްދާގެ )އ( ގައި، ކަސްޓަމްސް  ނުކުރުމާއި، އެފަދަ އެންމެހައި ޢަމަލުތަކާ ދެކޮޅަށް ހަރަކާތްތެރިވާ 

 ވަފާތެރިވުންމަތީ   އަމާނާތްތެރިވުމާއި  އަދާކުރުމުގައި،  ވާޖިބުތައް  ޔަތުތަކާއިމަސްއޫލިއް  ކަސްޓަމްސްގެއޮފިސަރުން،  
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  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި   ކަސްޓަމްސްގެ   ންވާނެކަމާއި، އަދި މި މާއްދާގެ )ކ( ގައި، ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރުން،ދެމިތިބެ

 ވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީ ހިނދު،  ން އަދާކުރަ  އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ވާޖިބުތައް

 ަޤިޟްއާޔަގިއ،   HC-A/12/2020ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ަންނބުަރ  

ދައުރެއް އަދާކުރާ ތަނެކެވެ. އެ   'މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއަކީ ޤައުމަށް އެތެރެކުރުން މަނާތަކެތި އެތެރެވިޔަ ނުދިނުމުގައި މުހިންމު 

އެތެރެވިޔަނުދީ މަނާކުރުމުގެ މަސްއ ލިޔަތު އުފުލާ ބަޔަކަށް ވާއިރު،   ސާގެ މުވައްޒަފުން ނަކީ އެފަދަ މަނާތަކެތި މުއައްސަސާއާއި އެ މުއައްސަ

މުވައްޒަފުންގެ   ތަކެތި އެތެރެވާތަން ފެނުމަކީ ނުވަތަ އެތެރެކުރާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވުމަކީ، އެ ތަނާއި އެތަނުގެ  އެ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން އެފަދަ 

ސަބަބުން ޤައުމު ނުރައްކަލަށް ހުށަހެޅުމުގެ   އިތުބާރު ގެއްލި ނުވަތަ އިތުބާރު ކުޑަވެގެން ހިނގައިދާނެ ކަމެކެވެ. އަ ދި އެފަދަ ޢަމަލުތަކުގެ 

އެފަދަ  އެހެންކަމުން،  އޮވެދާނެކަމެކެވެ.  ތުވެސް  ޢަދުލުވެ  ފުރުޞަ  ވަކިކުރުމަށް  މުވައްޒަފަކު  އެ  އެއީ  އެކަށީގެންވާ  ޢަމަލުތަކަކީ  ނުވަތަ  ރި 

 '.ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އިން އެނގެއެވެ   124ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދުގެ   ސަބަބެއްކަން މޯލްޑިވްސް 

 ަކާމިއ، ިމ ިއާބާރުތން ބާަޔްނކޮށަްފިއާވ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ދެ ޑިކްލަރޭަޝންއެއްގައި  ،  ިހނުދަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތގެ މި ަޢމުަލަތަކށް ރާިޢަޔްތުކާރ

ިޑކަްލޭރަޝްނ ޯފުމަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ މާުދ ޫންނ އެހްެނ މާުދަތެކްއަކން  ހިމެނޭ މުދާ ޗެކްކޮށް ދޫކޮށްލާފައިވަނީ  

ާޤޫނުނެގ   ަކސަްޓމްްސެގ  ޮއުތުމން،  )ރ(    13ެއނެގްނ  ާމއާްދެގ  ަފާރުތން  ާއިއ  ަވަނ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަލަ 

ކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފުންގެ " ކޯޑް    ، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރުތެގ މި ަޢމަަލީކ  ަކާމއި، ުފވަެފިއާވަކަމްށ ުބަރެވޭވޚާިލ

ކޮންޑަކްޓް" އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވާޖިބު  އޮފް އެތިކްސް" އާއި " ކޯޑް އޮފް

އޭނާގެ    އޭނާގެއަދި  އަމާނާތްތެރިނުވުމާއި،    އަދާކުރުމުގައި،  ވާޖިބުތައް  ކާއިމަސްއޫލިއްޔަތުތައަދާނުކުރުންކަމާއި، 

އިޚްލާސްތެރިނުވު  ވާޖިބު ފަރާތުން    ،ަޤބޫލުކުރެވޭތީންކަމުގައި  އަދާކުރުމުގައި  ހުށަހެޅި  ަކްސަޓްމސްގެ  މައްސަލަ 

މައްސަލަ މީގެ އިތުރުން  ބުރަވެވޭކަމާއި،  )އ( އިަދ )ވ( ާއިއ ޚިލުާފވަެފިއާވަކަމްށ  )ނ(،  ަވނަ ާމއާްދެގ    13ާޤޫނުނެގ  

އޮތްކަމަށް  ފުރުސަތު  އޮތުމުގެ  ލިބެން  މަންފާއެއް  ފަރާތަކަށް  ވަކި  ސަބަބުން  ޢަމަލުގެ  މި  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި 

ާދެގ )ކ( ާއއި ޚިލުާފވަެފިއާވަކމަށް  ަވނަ ާމްއ  13ަކްސަޓްމްސެގ ާޤޫނުނެގ  ަޤބޫލުކުރެވޭތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  

މި ަމްއސާަލަގިއ ިހެމޭނ ާކރަުތުކެގ ަކސަްޓްމްސިއްނ ަޤބުޫލުކާރ ައުގން ިއްމޕޯޓް ިޑުއީޓގެ ޮގުތަގއި  ުބަރެވޭވަކާމިއ،  
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ިދވިެހ ަދއަުލތަށް  )ެދ ަލްއކަ ަސްއީބްސ ާހްސ ެއްއސޭަތކަ އްަށޑަިހ ަހެއއް ރިުފޔާ ޭތރަ ާލިރ(  ރ.    226,186.13

ަފާރތަށް   ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ިހނުދ،  ފާހަަގޮކށަްފިއީވ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމއްސަަލ  ނިުލިބާވަކމްަށ  ިލެބްނޖިެހ 

ގުޑްސް ޑިކްލަރޭަޝންތަކުގައި ހިމެނޭ    R-105/2019:  ަނނަްބުރާއއި    R-101/2019:  ންަނަބުރެއަސިއްނޮކށަްފިއާވ  

މުދާ ދޫކޮށްފައިވަނީ އެ ޑިކްލަރޭަޝންތަކުން ޑިކްލެއަރ ކޮށްފައިވާ ވެހިކަލްތައް ނޫންކަން އެނގެން އޮތުމުން، މި  

 ކަމަށް ބިވާނުލިލިބެންޖެހޭ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ދައުލަތަށް  ވެހިކަލްތަކަށް  އަސްލު  ގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ  ތަކުޑިކްލަރޭަޝން

ަވަނ ާމއާްދެގ )ށ( ާއއި ޚިލުާފވަެފިއާވަކަމްށ    13ަކްސަޓްމްސެގ ާޤޫނުނެގ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  ަޤބޫލުކުރެވޭތީ،  

ުބަރެވޭވަކާމިއ، އަދި ުޖމަްލޮކށް ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރުާތެގ މި ަޢމަަލީކ ިދވިެހ ަޤުއުމެގ ައުބާރއި ިޢްއަޒާތއި ޤަަދާރއި  

ަޤބުޫލުކެރޭވތީ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ ަކސަްޓްމްސެގ ާޤޫނުނގެ  ކަިލނުބަކެމްއ ައިއސާްދެނަކެމްއަކަމްށ  ަޝރަަފްށ  

 ަވަނ ާމއާްދެގ )ހ( ާއއި ޚިލުާފވަެފިއާވަކަމްށ ުބަރެވޭވަކާމިއ،   13

ާވޖުިބަތއެެހްނަކުމްނ،   ަމްސއިޫލްއަޔުތަތާކިއ  ަވޒާީފެގ  އާަދުކަރްނޖޭެހ  ަފާރްތ  ުހށަހިެޅ  އާަދުކުރުމަގއި  ަމްއސަަލ  ްއ 

ަކްސަޓްމްސ ުމަވްއޒުަފްނެގ ޯކްޑ އޮފް ެއތްިކްސ އިަދ ޯކޑް އްޮފ ޮކްނަޑކާްޓއި ޚިލުާފވަެފިއާވަކން    އުިހމުާލވަެފިއާވަކާމިއ، 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން    23މިޙާލަތުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  ުހށެަހޅަިފިއާވ ިލެޔިކުޔްނަތކްުނ ެއނެގްނ ޮއްނާނތީ،  

ހަމައަކީ    މުވައްޒަފަކު ތަޠުބީުޤކުރި  ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ  ވާޞިލުވުމަށް  ނިންމުމަށް  އެ  ވަކިކުރުމުގައި،  ވަޒީފާއިން 

ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  އޮންނާތީ،  އެނގެން  ކަންކަމުން  ހުށަހެޅިފައިވާ  ހަމައެއްކަމަށް    ޙަނީފް ޙަސަން  އެކަށީގެންވާ 

ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ    ( substantive fairness) ަމުއޟީޫޢ ޢުަދުލެވިރަކްނ  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ  

 ަފާރުތްނ ާޤިއުމޮކށަްފިއާވަކަމށް ބަުރެވެވެއެވ. 

ޢަދުލުވެރިކަން   .15 އިޖުރާއީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި   (procedural fairness)މައްސަލަ 

 މުކުރެވިފައިވޭތޯ ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ާޤއި
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ާޤއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް،   15.1 ނޯޓިސް ދިނުމެއް ނެތި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން 

ޢާއްމު ޙާލަތުތަކުގައި ކަނޑައެޅޭނީ، ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އެންމެ ކުޑަމިނުން އަންނަނިވި ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައި  

 ަޤިޟއްޔާއިން އެނގެން އޮވެއެވެ.  HC-A/208/2010 ންބަރުނަވާނަމަކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ 

މުވައްޒަފުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކަމަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު، އެއިރަކު ދެވެންހުރި ހުރިހާ ތަފުީޞލަކާއެކު، އެ   .1

 ؛މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން ދިނުމަށްފަހު

ވައްޒަފަށް ދިނުމަށްފަހު އަދި އެފަދަ ފުރުަޞތެއްގައި އެ  އެ ތުހުމަތަކާމެދު ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުަޞތު އެ މު .2

 ؛މުވައްޒަފަކު ކަނޑައަޅާ މީހެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް އެދިއްޖެނަމަ އެ ފުރުަޞތު ދިނުމަށްފަހު 

 ؛އެ މައްސަލަ އިދާރީގޮތުން ތަޙްީޤުޤކުރުމަށްފަހު .3

ދެ ަޝރުޠު ފުރިހަމަވާކަމަށް، އެ ކުރެވޭ   ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ  23ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ   .4

ވަކިކުރި  ، ތަޙްީޤަޤކަށް ފެނި، އެ މުވައްޒަފަކު ވަކިކުރަން ނިންމައިފިނަމަ، އެ މުވައްޒަފަކު ވަކިކޮށްފައިވާކަން

 ސަބަބުތަކާއެކު އެ މުވައްޒަފަކަށް އަންގާފައިވުން. 

އިޖުރާއަތުތައް   15.2 އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ  ހާލަތުގައި،  ވަކިކުރެވޭ  ވަޒީފާއިން  ދިނުމަކާނުލައި  ނޯޓިހެއް  އަދި 

އަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާއީ  ގާއިމުކުރެވިފައިނުވާކަމަށް   (procedural fairness)ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާނަމަ 

 (unfair dismissal)ރުން އަންފެއަރ ޑިސްމިސަލް  ބެލެވޭނެކަމާއި އެފަދަ ހާލަތެއްގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ކު 

 އެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނެކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

އިޖުރާއީ  ެއޮގުތްނ ިމ ަމްއސަަލިއަގިއ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ަމްއަސަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރުމަގިއ   15.3

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ަމްއަޗށް ތުުހަމުތުކެރުވނު ަކްނަކާމ ުގިޅެގން  ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކޮށްފައިވޭތޯ ބަލާއިރު، 

ެއނގެން  އްަށ ބުެލުމްނ  'ަތްޙީޤްޤ ިރޕްޯޓ'    MCS-INV/2019/318  ަންނަބުރ ަކްނ  ިހްނގަާފިއާވ  ަތެކްއ އާިދީރ ަތުޙީޤުޤ

 ޮއެވެއެވ.  
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އްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާމެދު ތުޙުމަތުކުރެވުނު މައްސަލަތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ފުރުަޞތު ދެވިފައިވޭތޯ މީގެ އިތުރުން މަ 15.4

ޑިކްލަރޭަޝންއާއި    R-101/2019  ނަންބަރު  ،ބަލާއިރު ގުޑްސް    R-105/2019  ނަންބަރުގުޑްސް 

  ތަކުގައިވާ ކްލަރޭަޝންޑި ގުޅިގެން އެގުޑްސް ޑިކްލަރޭަޝންއާއި    R-115/2019  ނަންބަރު އި އަދި  ޑިކްލަރޭަޝންއާ

ތުހުމަތު  މުދާ ދޫކޮށްފައިވަނީ އެ ޑިކްލަރޭަޝންތަކުގައި ޑިކްލެއަރ ކޮށްފައިވާ މުދާ ނޫން އެހެން މުދާތަކެއްކަމަށް  

މާއްދާގެ )ބ( ގައި ބަޔާންކުރާ ވަނަ    47ކުރެވުމުން އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކަސްޓަމްސް މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދުގެ  

ގޮތުގެ މަތިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މައްސަލައާބެހޭ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް ބެލުމުގެ ފުރުަޞތާއި، ހުށަހެޅުނު  

ާޤނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން  ގެ ފުރުސަތާއި،  މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން އަނގަބަހުން ނުވަތަ ލިޔުމުން ޖަވާބުދާރީވުމު

 ގެ ކުރިން ހިއުމަން ރިސޯސަސް ސެކްަޝނަށް ލިޔުމުން އެންގުމަށް  10:00ގެ    2020  އޮގަސްޓް  16  ،ންވާނަމަބޭނު

ސޮއިކޮށްފައިވާ  އެދި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ ހިޔުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ބޯޑުގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް  

އަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،  (  2020ޓް  އޮގަސް  9)'މައްސަލަ ބެލުމުގައި ފުރުސަތުދިން ކަމުގެ ލިޔުން'  

އޮތްއިރު،   އެނގެން  ސޮއިކޮށްފައިވާކަން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ލިޔުމުގައި  ފަރާތުން  މި  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

' ގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއަށް 28'އެގްޒިބިޓް  

މައްޗަށް   2020އޮގަސްޓް    12 ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސިޓީގައި،  ފޮނުވާފައިވާ  ސޮއިކޮށް  ދުވަހު  ވަނަ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގައި ވާ އެއްވެސް ފުރުސަތެއް    47ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައިގައި މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދުގެ  

މުންނާއި، މި ސިޓީއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބޭނުން ނޫންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮތުއޭނާ  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ތުހުމަތުކުރެވުނު މައްސަލައިގައި އޭނާއަށް ޖަވާބުދާރީވާން ދިން  އިންކާރުކޮށްފައިނުވާތީ، 

ބޭނުންކޮށްފައިނުވިނަމަވެސް،   އޭނާ  ަމްއސަަލފުރުސަތު  ުކެރުވނު  ތުުހމުަތ  ަފާރަތށް  ުހށެަހިޅ  ުގޅޭ  ަމްއސަަލ  ަތާކ 

އެއިރަކު ދެވެންހުރި ހުރިހާ ތަފުޞީލަކާއެކު، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މަޢޫުލާމުތަތްއ  

ފަރާތަށް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފުރުަޞތު  އެކަށީގެންވާ  ޖަވާބުދާރީވުމުގެ  ތުހުމަތުތަކާމެދު  އެ  ދީފައިވާކަމާއި، 

 ދީފައިވާކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ. 



 
 އަށް ރައްދުވާގޮތަށް  (ސަރވިސް  ކަސްޓަމްސް މޯލްޑިވްސް ) ދައުލަތް  ދިވެހި

 VTR/2020/172މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަހު ޙަސަން ޙަނީފް 

                                             

 

37 ގެ  36 ޞަފްޙާ      
 

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

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

 

އިދާރީ   15.5 އެކަށީގެންވާފަދަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  މައްސަލައިގައި  މި  ބަލައި  ކަންކަމަށް  އިސްވެދެންނެވުނު 

ފުރުަޞތު  ތަޙްީޤެޤއް ޖަވާބުދާރީވުމުގެ  ގުޅިގެން  ތުހުމަތުތަކާ  ކުރެވުނު  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކޮށް، 

ސަބަބަށްޓަކައި  ވަކިކުރި ސަބަބު އެ ފަރާތަށް އަންގާފައިވާ  ދީފައިވާތީއާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފައިން  

އަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާއީ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

(procedural fairness) .ެާޤއިމުކޮށްފައިވާކަމުގައި ބުރަވެވެއެވ  

ނުކު .16 އެންމެހައި  އަންނަނިވި  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ވާިޞލުވެވިފައިވަނީ  މައްސަލައިގައި  މި  ރިޢާޔަތްކޮށް،  ތާތަކަށް 

 ނިންމުމަށެވެ. 

)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2  ނަންބަރުމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ، ާޤނޫނު   16.1

އޮވެ، މުވައްޒަފަކު  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެފަދަ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް    23

އާއި އިޖުރާއީ    (substantive fairness)މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަން  ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި  

އިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް ބުރަވެވޭތީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ާޤ  (procedural fairness)ން  ޢަދުލުވެރިކަ

ވަޒީފާއިން   ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އިޢާދަކުރުމަށާއި،  އަނބުރާ  ވަޒީފާ  އެފަރާތުގެ  އެދިފައިވާފަދައިން 

ދު ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ނުބެލުމަށާއި،  ފަރާތެއްކަމުގައި  ހަމައަށް ވަކިވެފައިވާ  ދިނުމާ  ވަޒީފާ  ފެށިގެން  ވަހުން 

ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ލިބިދިނުމަށާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ލިބެންޖެހޭ  

މަާޤމުގެ ކުރިއެރުމާއި ލިބެންޖެހޭ ކުލަތަކާއި، ވަޒީފާއާ ގުޅިގެން ލިބެންޖެހޭ އެންމެހައި ޢިނާޔަތްތައް ވަޒީފާގައި  

ދެމިހުރި މުވައްޒަފަކޭ އެއްފަދައިން ލިބިދިނުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރާނެ ހަމައެއް 

 ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމަން ފެނެއެވެ.  

 ނިންމުން: މައްސަލައިގެ  

ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރުތްނާނިއ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފރުާތްނ ހުށެަހިޅ ިލެޔިކުޔނަްތކާަށިއ ަމްއސަަލ ބިެލ ަމޖިލުީހަގިއ    ެދނަްފެހ، 

ބިެލިއުރ،  ރާިޢަޔްތކްޮށ  ވަާހކަަތަކށް  ެދްއިކ  ހުށަހެޅި  ދަެފާރުތްނ  ކަސްޓަމްސް    މައްސަލަ  މޯލްޑިވްސް  ޙަނީފް  ޙަސަން 



 
 އަށް ރައްދުވާގޮތަށް  (ސަރވިސް  ކަސްޓަމްސް މޯލްޑިވްސް ) ދައުލަތް  ދިވެހި
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ގައި   2020އޮގަސްޓް    17ގެ މަާޤމުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް،    2  ސަރވިސްގެ ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް

ޙަސަން  ވަކިކޮށްފައިވާތީ،  ވަޒީފާއިން  ޚިލާފަށް  ގަވާއިދާ  މުވައްޒަފުންގެ  ާޤނޫނާއި  ކަސްޓަމްސްގެ  ާޤނޫނާއި  ވަޒީފާއާބެހޭ 

ކަނ ޚިލާފަށްކަމަށް  ާޤނޫނާ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  އަނބުރާ  ޙަނީފް  ވަޒީފާ  އެފަރާތުގެ  ޑައަޅައި، 

ވަކިކުރި   ވަޒީފާއިން  ނުބެލުމަށާއި،  ފަރާތެއްކަމުގައި  ވަކިވެފައިވާ  ވަޒީފާއިން  ޙަނީފްއަކީ  ޙަސަން  އިޢާދަކޮށްދިނުމަށާއި، 

ތް ވަޒީފާއިން  ދުވަހުން ފެށިގެން ވަޒީފާ އަނބުރާ ދިނުމާހަމައަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ލިބިދިނުމަށާއި، އެފަރާ

ވަކިކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ލިބެންޖެހޭ މަާޤމުގެ ކުރިއެރުމާއި ލިބެންޖެހޭ ކުލަތަކާއި، ވަޒީފާއާ ގުޅިގެން ލިބެންޖެހޭ  

މޯލްޑިވްސް   އެދި  އަމުރުކޮށްދިނުމަށް  ލިބިދިނުމަށް  އެއްފަދައިން  މުވައްޒަފެކޭ  ދެމިހުރި  ވަޒީފާގާއި  ޢިނާޔަތްތަކެއް  ހުރިހާ 

މި  ހުށަހެޅި  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ    2020ސެޕްޓެންބަރު    08ރައްދުވާގޮތަށް  މްސަ ސަރވިސްއަށް  ކަސްޓަ

   މައްސަލައިގައި،

ވަނަ މާއްދާގައި    23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2  ނަންބަރުވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ާޤނޫނު  ޙަސަން ޙަނީފް  

އޮވެގެންކަން   ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  މެދުވެރިވެ،  ޙާލަތެއް  ރައްދުވިބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ  ފަރާތުން    މައްސަލަ 

ިރަކާމިއ ިއުޖާރީއ  ަމުއޫޟީޢ ޢަދުުލެވވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ    ޙަނީފްސާބިތުކޮށްދީފައިވާތީއާއި، ޙަސަން  

ަފާރުތްނ  ގެ  ޙަސަން ޙަނީފްާޤިއުމކޮށަްފިއާވަކަމްށ ުބަރެވޭވީތ، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި    ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ  ޢަދުުލެވިރަކްނ

ަރއުްދިވ   ަމްއސަަލ  ައުމެރްއ  ފަަދ  ސަރވިސްއެދަިފިއާވ  ކަސްޓަމްސް  ަހަމެއއް  ގެ  މޯލްޑިވްސް  ާޤޫނނީ  ުކާރެނ  ަމްއަޗްށ 

 ެންތަކަމށް ަކނަޑއަަޅިއ ިމ ަމއްސަަލ ިންނަމއީިފެމެވ. 
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  މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ

 

 ޝަމްޢާ އިބްރާހީމް މަރްޔަމް                                                      

 ހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރުއާބެވަޒީފާ


