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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 

 

 VTR/2021/217 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ، ތަފާތުކުރުން ފިޔަވަޅުއެޅުން  އިޞްލާޙީ މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2021ސެޕްޓެންބަރު  23 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2022 ޖޫން 05 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 ޙުސައިން ސަޢީދު )މއ. މަދޮށިގެ / މާލެ(  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

  (A277172ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: )

 މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (C-239/2009)ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭަޝން ނަންބަރު 
  

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ 
 

  (A277172  )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:ޙުސައިން ސަޢީދު    މއ. މަދޮށިގެ،  ،  މާލެ ސަލައަކީ   މައްމި

  2019އޮކްޓޫބަރު  01( ގެ މަޤާމުގައި 1)ލެވެލް  1ސުޕަވައިޒަރ ގްރޭޑް މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ 

ގައި މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ    2020އޮކްޓޫބަރު    19އިން ފެށިގެން ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް  

 ސަޢީދަށް ރައްދުވާގޮތަށް ހުށަހެޅުނު ޖިންސީ  އްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް ޙުސައިންޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ދެކޮޅަށް މަސަ

ހިތްހަމަނުޖެހޭތީ ގޮތާމެދު  ހިންގާފައިވާ  ތަޙްީޤުޤ  އިދާރީ  މައްސަލައިގެ  ގޯނާކުރުމުގެ  އިްޞލާޙީ  ފުރައްސާރަކުރުމާއި  އާއި 

 



 

 

 އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑަށް މޯލްޑިވްސް 
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 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ާޤނޫނުއަސާސީގެ ދަށް އަޅާފައިވާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅަކީފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާތީ، ޙުސައިން ސަޢީ

ވަނަ   37ވަނަ މާއްދާ އާއި   43ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި،  10ވަނަ މާއްދާއާއި،  142ވަނަ މާއްދާގެ )އ( އާއި،   51

  4ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާއި    19)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2/2008)ހ( އަދި )ށ( އާއި ާޤނޫނު ނަންބަރު  މާއްދާގެ  

ޅައިދީ ޙުސައިން ސަޢީދާމެދު އަޅާފައިވާ އިްޞލާޙީ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާ ޚިލާފަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅެއްކަމުގައި ކަނޑައަ

ޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް  މޯލް  ފިޔަވަޅު އެޅިކަމުގެ ލިޔުން ޙުސައިން ސަޢީދުގެ ޕަރސަނަލް ފައިލުން ނަގައިދިނުމަށްއެދި،  

ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުން ބަލާފައިވާ    2021ސެޕްޓެންބަރު    23ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާ ގޮތަށް  

 މައްސަލައެކެވެ. 

 

 މެންބަރުގެ ރައުޔު 
 ރައުޔު   މަރްޔަމް ރިޝްފާގެ 

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

މއ. މަދޮށިގެ، ޙުސައިން ސަޢީދު )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ   ، މާލެމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ކަމުގައިވާ   .1

)މީގެ ފަހުން "މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް" ގެ ގޮތުގައި މުޚާޠަބުކުރެވޭ ފަރާތް(   ، (A277172ކާޑު ނަންބަރު:  

އުނަލަށް ހުށަހެޅި 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެގޮތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބި

 އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އިރުކަންކަމަށް ނަޡަރުކުރާ

ސުޕަރވައިޒަރ  'މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑުގެ    ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދަނީމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް    1.1

ފަރާތް ،  މަާޤމުކަމަށާއި'  (1)ލެވެލް    1ގްރޭޑް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަޒީފާއަށް  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ރައިގެ  ށް މަާޤމުގެ މުސާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަ  ،ކަމަށާއި  2019އޮކްޓޫބަރު    01ޢައްޔަނުކުރެވިފައިވާ ތާރީޚަކީ  



 

 

 އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑަށް މޯލްޑިވްސް 
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ރ.  -/7,800ރ. )ހަތްހާސް ހަތްސަތޭކަ ރުފިޔާ( އާއި މަާޤމުގެ ޢިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި  -/7,700ގޮތުގައި މަހަކު  

 ބޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. )ހަތްހާސް އަށްސަތޭކަ ރުފިޔާ( ލި

ެފިށގްެނ    2019ޮއްކޫޓަބރު    01ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރްާތ   1.2 މްޯލިޑވްްސ ެއައރޯޕްޓސް  ަމްއސަަލ ަރއުްދާވ  ިއން 

ަގިއ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ިޖްނީސ    2019ޮއްކޓަޫބުރ    19ަގިއ ަވޒާީފއާަދުކަރުމނަްދިނޮކްށ  ިލިމެޓުޑ  ޮކްމެޕީނ

ޮކިމީޓައ  ަމަސްއަކްތުކާރ  ެދޮކަޅްށ  ިޖްނސީ  ުފަރްއާސަރުކުރާމިއ  ަރއުްދާވޮގަތްށ  ަފާރަތށް  ުހށެަހިޅ  ަމއްސަަލ  ްށ 

ުހށެަހުޅުނަކަމާށއި،   ަމްއސަަލެއްއ  ބަަލިއ  ުފަރްއާސަރުކިރަކުމެގ  ަމްއސަަލ  ޮކިމީޓިއްނ  އްިސވެެދްނެނުވުނ 

ެހޅި  ަތްޙީޤުޤުކުރަމށްފުަހ ަމްއސަލަ ުހށެަހޅި ަފާރތް ިޖްނީސ ުފަރްއސަާރުކިރަކަމްށ ސިާބުތާވަކމާަށިއ، ަމްއސަަލ ުހަށ

މްޯލޑްިވްސ ެއައރޯޕްޓސް ޮކްމެޕނީ ިލިމެޓްޑެގ ންަނަބރު  ަފާރަތްށ އަނަގބުަހން ަނޭޞޙްަތ ިދުނަމްށ ިންނމަާފިއާވަކން  

116-K5/OTH/2021/254   ،ިއްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތަށް ައްނގަާފިއާވަކަމާށިއ 

ުކުރާމިއ ޯގާނުކުރުމެގ ަމްއސަަލ ބަަލިއ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތްށ ަރއުްދާވޮގަތްށ ުހށެަހޅުުނ ިޖްނީސ ުފަރްއާސަރ 1.3

ިއުޖާރ ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ާޤޫނީނޮގުތން  ަމްއސަަލ  ައަތްޙީޤްޤުކުރުމަގިއ  ިމ  ޮކށަްފިއުނާވަކަމާށއި،  ުފރަިހަމ  ުތަތްއ 

ަގާވއުިދަތާކިއ  ަތްޙީޤުޤޮކށަްފިއަވީނ   ާޤޫނުނަތާކިއ  ހެދަިފިއާވ  ުއޞުޫލަތާކިއ  ިދވިެހާރްއޭޖަގިއ  ަޢމުަލުކެރެވުމނާްދ 

ައޅާފިައާވ ިފަޔަވަޅކީ   ިބާނކޮށް  ަޤބުޫލުކެރޭވތީ، ތަޙީްޤުޤެގ ަމްއަޗށް  ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފާރތަށް  ޚިލަާފްށ ަކަމށް 

 ިފަޔަވެޅއަްކަމާށިއ،   ާބޠުިލ

މްެއަކަމްށ ަޝުކާވ  ަވނަ އަަހުރެގ ޮއްކޫޓަބރު މާަހިއ ޮނވްެނަބުރ މުަހަގިއ ިހނގަާފިއާވ ަކ  2019ިމ ަމްއސަަލައީކ     1.4

ޮއކްޓަޫބުރ    01ުހށެަހިޅ ަފާރުތން ުބނަާކަމާށިއ، ުކނުްފީނެގ ަވޒާީފައށް ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތން ުގޅަިފިއވީަނ  

ަގއި ަކމާަށިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރުތން ިޖްނސީ ުފރްައާސަރ ިހްނިގ ަކމްަށ ުބނާ ުމއަްދުތަގިއ ަމްއސަަލ    2019

ުހީރ   ަފާރުތްނ  ުހަށޭނީޅ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ުފަރްއާސަރިއެގ  ިޖްނީސ  ޭއުރ  ވިީހނުދ  ްޕރޮބަޭޝްނަގިއަކަމްށ 

ިމ ަމްއސަަލައީކ ަޝުކާވ ުހށެަހިޅ ަފާރތްުނ ޒާތޮީގުތްނ ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފރާާތޮއތް ނުަފަރާތއި  ީކްއެވޯތާއިއ،  
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ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް  ްނެވެގން  ޭބުނ   ަވޒާީފިއން ަވިކުކަރްނުރިޅެވިރަކެމްއެގ ަސަބުބްނ ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ

ޮގުތން   ްފޭރްމުކުރުމެގ  ާރަވިއެގން  އިަދ  ރިޭވެގްނ  ަމްޤޞުަދަގިއ  ަކނަޑެއުޅުމެގ  ުފަރްއާސަރުކިރަކަމްށ  ިޖްނީސ 

 ިހްނގަާފިއާވ ާޤޫނާނިއ ޚިލުާފ ަޢމެަލްއަކަމާށިއ،  

ުހްނނަ   1.5 ެއަކނި  ޭއނާ  ކޮށަްފިއަވީނ  ުފަރްއާސަރ  ިޖްނސީ  ަފާރތް  ުހށެަހޅި  ަމއްސަަލ  ަފާރތްަށ  ުހށެަހޅި  ަޝުކާވ 

ަޢމުަލ ެދޭކެނ  ަޝުކވާ ުހށެަހޅި ަފާރުތން ެއ ުތުޙމުަތކާުރ  ެއއީ  ަވުގުތަތުކަގިއަކމްަށ ަބާޔްނުކާރަކމާަށިއ، އެެހްނަކުމްނ  

ުހ ަޝުކާވ  ކަަމްށ  ނުުހްނާނެނ  ަފާރެތްއ  ުތުޙަމތަުތއް  ިއުތުރ  ިމ  އުިޢިތރެާފްއަކަމާށިއ،  ވަެފިއާވ  ަފާރުތން  ށެަހިޅ 

ަވނަ އަަހުރ ޮއްކޫޓަބރު    2019ާސިބުތުކުރަމށަްޓަކއި ުހށެަހޭޅނެ ެހްއެކްއ ުހރާެދެނަކާމމުެދ ަޝްއުކ އުފޭެދަކަމާށިއ،  

ެއްމ.ޭއ ިނުކްތިއުރ  ަވޒާީފައްށ  ެގ  ެއްމ.ޭއ.ީސ.އްެލ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަގިއ  ެގ  މުަހ  .ީސ.އްެލ 

ެރްސްޓ ޫރްމ ުހްނާނީނ ިފއްުލ ޭއިރާއަގިއ ަކަމާށިއ، އިަދ ައުއ ެރްސްޓ  ިއްންސެޕްކަޓުރްނާނިއ ސަްޕަވިއޒުަރްނެގ  

ބަދުަލވަެފިއަވީނ   ޮގުތަގއި    2020ޖަަނަވީރ    25ޫރަމްށ  ުތޙަުމުތުކާރ  ަފާރުތްނ  ުހށެަހިޅ  ަޝުކާވ  ަގިއަކމާަށިއ، 

ިޖ ފާަރުތްނ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ުފަރްއާސަރޮކށަްފިއަވީނ  ޭއާނައށް  އަދި    2019ްނސީ  ޮއްކޓަޫބުރ  އަަހުރެގ  ަވނަ 

ަކަމާށިއ އެެހްނަކުމން ިމިއްނެވްސ ެއނެގީނ ަޝުކާވ ުހށެަހިޅ ަފާރުތން  ޮނެވްނަބުރ މުަހަގިއ ިމ ެދ ެރސްްޓ ޫރްމަގިއ

 ަކަމާށިއ ާވުހށަަހޅަާފިއާވ ަޝުކާވައީކ ެއްއވްެސ ައސެްލްއެންތ ބުުހާތުނ ޮދގްެއަކަމްށ ަބާޔްނކޮށަްފިއ

ަޝުކާވ ުހށެަހިޅ ަފާރުތން ެއބުނާފަަދ ިޖްނީސ ުފަރްއާސަރިއެގ ަޢމެަލްއ ޭއާނާއމުެދ ިހްނޭގިއުރ އަެކަމްށ ުނރިުހެގްނ   1.6

ެއ ަމްއސަަލ ެއކީަށެގްނވާ ުމއަްދެތްއެގ ެތޭރަގއި ުހަށޭނުޅުމގެ އިތުުރްނ ަޝުކާވ ހުށެަހޅި ަފާރަތކީ ައޙިުލްއަޔތު ުހިރ  

ެއްއެވްސ  ާވ ިފރެިހެންއަކަމްށވިީހނުދ ެއަކަމްށ ުނރިުހެގްނ ައިމއަްލ ނުަފުސެގ ދިފުާޢަގިއ  ޮބުޑެވ ަތަޞްއރުަފ ފުދަިފިއ

ުތުޙމުަތަތުކގެ   ަފާރުތެގ  ުހށެަހިޅ  ަޝުކާވ  އިަދ  ޚިލުާފ  ަޠބަީޢާތިއ  މެީހްއެގ  މުަޢޫޟުމ  ޮކށަްފިއުނުވަމީކ  ަކެމްއ 

 ިއ ތުެދަކާމމުެދ ުސވުާލ އުފޭެދަކެމްއަކަމާށ
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ިމ ަމްއސަަލިއަގިއ ަޝުކާވ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ ދަީފިއާވ ަބާޔްނތުަކްނ ޭއާނާއ ެދޮކަޅްށ ެހިކ ިލބިޭއުރ ިމަކްނަކަމށް   1.7

  33ރާިޢަޔްތ ުނުކެރވި ަމުއޫޞުމ ަފާރަތަކށް އަަދބިުދުނން ެވެގނާްދނީ ިދވިެހ ުޖމޫްހިރްއާޔެގ ާޤޫނުނ ައާސީސެގ  

ިއާވ ައާސސީ ޙްައެޤްއަކުމަގިއާވ 'ަނާމއި ައުބރު ަރްއާކެތިރުކުރުމެގ  ަވަނ ާމއާްދަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފއ ަކަށަވުރޮކށްދަީފ

ާއިއ   ަކަށަވުރޮކށްދަީފިއާވ    37ަޙްއުޤ'  ާމއާްދގިައ  ާއިއ  ަވަނ  ަޙްއުޤ'  ާމއާްދަގިއ    42'ަމަސއަްކްތުކުރުމެގ  ަވަނ 

ާއއި   ަޙްއުޤ'  ަޝރަީޢތުްކުރުމެގ  ާހަމަކާމެއުކ  'ޢަދުުލެވިރަކާމިއ  ާމއާްދަގިއ    47ަކަށަވުރޮކށްދަީފިއާވ  ަވަނ 

' ޢަދުުލ ިއްނޞުާފ ާޤއްިމުކުރުމެގ ާބުރެގ  ަކަށަވުރޮކށްދަީފިއާވ 'ޢަދުުލެވިރަކާމެއުކ އާިދީރ ިފަޔަވޅު ެއުޅުމގެ ަޙްއުޤ

   ެތެރިއްނ ިނުގަޅިއގުަތްނ ަކަމްށ ަބާޔްނކޮށަްފިއެވެއެވ. 

އަޅާފައިވާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ އެދަިފިއަވީނ، އަެފާރާތމުެދ   .2

ވަނަ   43ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި،    10ވަނަ މާއްދާއާއި،    142ވަނަ މާއްދާގެ )އ( އާއި،    51ާޤނޫނުއަސާސީގެ  

  19)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2/2008އި ާޤނޫނު ނަންބަރު  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( އާ  37މާއްދާ އާއި  

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާ ޚިލާފަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅައިދީ ޙުސައިން    4ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާއި  

ފައިލުން  ޕަރސަނަލް  ސަޢީދުގެ  ޙުސައިން  ލިޔުން  އެޅިކަމުގެ  ފިޔަވަޅު  އިްޞލާޙީ  އަޅާފައިވާ    ސަޢީދާމެދު 

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ.   'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' އަށް ނަޒަރުކުރުމުންިއްސެވަބާޔްނޮކށަްފިއާވ  ނަގައިދިނުމަށްކަން 
 

ވަޒީފާއާބެހޭ  .  3 ގޮތުން  ދިނުމުގު  ރައްދު  ަޝކުވާއަށް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

   'މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރުމުން،ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 

 ކޮމްޕެނީ   އެއަރޕޯޓްސް  ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މޯލްޑިވްސް  2019އޮކްޓޫބަރު    01  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ  3.1  

އަންނަ މުވައްޒަފެއްކަމަށާއި،    މަސައްކަތްކުރަމުން  މަގާމުގައި  ގެ(  1  ލެވެލް)  1  ގްރޭޑް  ގައި ސުޕަރވައިޒަރ  ލިމިޓެޑް

  ، ލައެއްއްސަ މަ  ރުމުގެގޯނާކު  ފުރައްސާރަކުރުމާއި  ޖިންސީ   ހުށަހަޅާފައިވާ  ވާގޮތަށްރައްދު  ފަރާތަށް  ހެޅިހުށަ  ލައްސަ މަ

  19 އަށް ކޮމިޓީ މަސައްކަތްކުރާ ހުއްޓުވުމަށް ރުންގޯނާކު ރުމާއިފުރައްސާރަކު  ސިޖިން ފަރާތުގެ ރައްދުވި މައްސަލަ
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 ، ފަށައި  ތަހުގީގު  ގުޅިގެން   މައްސަލައާއި  ހުށަހެޅުނު  ޓީއަށްވަނަ ދުވަހު ލިބިފައިވާކަމަށާއި، ކޮމި  2020  އޮކްޓުބަރު

ށާއި،  އަންގާފައިވާނެކަމަ  ށްތަރާފަ  ހެޅިހުށަ  މައްސަލަ  ހާޒިރުވުމަށް  އަށްވަނަ ދުވަހު ކޮމިޓީއަށް  2020ޑިސެންބަރު    27

ސާފުކޮށްދީފައިވާކަމަށާއި،   އެފަރާތަށް  ކޮބައިކަން  ތުހުމަތުތަކަކީ  ކުރެވޭމައްޗަށް    ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެގޮތުން

  ޑިސެމްބަރ   27  ފަރާތުން  ހުށަހެޅިމައްސަލަ    ލިޔުމުގައި  ބަޔާންކުރާ  ތުހުމަތުތައް  ކުރެވޭ   މައްޗަށް  އެފަރާތުގެ  އަދި

  ތަކަށް ޔާންއެބަ ،ނެގުމަށްފަހު ބަޔާންތައް ހެކިންގެ ހުށަހެޅި  ދެފަރާތުންއިވާކަމަށާއި، ސޮއިކޮށްފަ  ދުވަހު ވަނަ 2020

  ނު ވު ރެކު  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  އްސަލަމަކަމަށާއި،  ނިންމާފައިވާ  މައްސަލަ  ކޮމިޓީއިން  ގައި  2021  ންޖޫ  6  ރިއާޔަތްކޮށް

  މީހެއްގެ   އާންމު  ންޑު މިންގަނ  ދަނީމަ  ށްމަމައްޗަށްކަ  ކަންތައްތަކެއްގެ  ހނގާފައިވާ ބިނާވެފައިވަނީ    ތުހުމަތުތައް

  ލިބިފައިވާކަމަށް   ހެކި  ދެކޮޅަށް  ފަރާތާއި  ށަހެޅިހު  މައްސަލަ   މިންވަރަށް  ބުރަވެވޭ  އަދި  ގަބޫލުކުރެވޭ  ބުއްދިއަށް

  ކޮމިޓީގެ   ދިނުމަށް  ސޭހަތްނަ  ނގަބަހުން އަ  ފަރާތަށް  ށަހެޅިހު  މައްސަލަ   ،އެގޮތުންވާކަމަށާއި،  ނިންމާފައި  ކޮމިޓީއިން

 އަނގަބަހުން  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދުވަހު  ވަނަ 2020ޖޫން    27މާފައިވާކަމަށާއި،  ނިން  އަގުލަބިއްޔތުން

 ވާކަމަށާއި، ކުރެވިފައިޑު ރިކޯ ދިއުމުން  ނަސޭހަތް ދެވުނު ހުންބަ ނގައަ ދިނުމަށްފަހު ސޭހަތްނަ

  ނޫނު ާޤ  ނީވަނިންމާފައި  މައްސަލަ   ޓީއިންކޮމި  ކީނުކުތާއަ  އެއް   މައިގަނޑު  ކޮށްފައިވާގަހަފާ  ފަރާތުން   ހުށަހެޅި  އްސަލަމަ  3.2

  ނަންބަރު   ގަވާއިދު  އަދި (  ނޫނުޤާ   ހުއްޓުވުމުގެ  ރުންގޯނާކު  ފުރައްސާރަކުރުމާއި  ޖިންސީ )  16/2014  ނަންބަރު

2014/R-377  (ްވާއިދުގަ  ހުއްޓުވުމުގެ  ގޯނާކުރުން  ކުރުމާއި  ފުރައްސާރަ  ސީޖިނ)  ިޖިންސީ މަށާއި،  ކަ  ލާފަށްޚި  އާއ 

 ކޮމިޓީ  ފަށްޚިލާ  އާއި(  ށ)  މާއްދާގެ  ވަނަ  18  ނޫނުގެޤާ   ހުއްޓުވުމުގެ  ރުން ގޯނާކު   ރުމާއިފުރައްސާރަކު

  18 ނޫނުގެޤާ  ހުއްޓުވުމުގެ ގޯނާކުރުން ފުރައްސާރަކުރުމާއި ންސީފައިވާކަމަށާއި، ޖިބަޔާންކޮށް  އެކުލަވާލާފައިވާކަމަށް

 މަސައްކަތްކުރާ   ހުއްޓުވުމަށް  ގޯނާކުރުން  ފުރައްސާރަކުރުމާއި  ޖިންސީ  ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ،  ގައި  (ށ)  މާއްދާގެ  ވަނަ

  2  އެކުލެވިގެންވަނީ   ކޮމިޓީ   ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  އްސަލަމަށާއި،  މައްޗަށްކަމަ  ގެމެންބަރުން  3  ކުލަވާލާނީއެ  ކޮމިޓީ

  ރިސޯސް   ހިއުމަން  ނީހިމެނެ  ކޮމިޓީގައި  އެގޮތުން  ށްކަމަށާއި،މައްޗަ  މެންބަރުންގެ  5  ހިމެނޭގޮތަށް  ންމެންބަރު  އަންހެން

  3  ހަރަކާތްތެރިވާ  އިސްކޮށް   ހިންގުމުގެ  ކުންފުނީގައި  ދިއަ  ޑްހެ  ގެޑިޕާޓްމަންޓް  ގަލް ލީ   އާއި  ޕާޓްމަންޓްގެ ހެޑްޑި

  ކޮމިޓީގެ   ށްވުރެޢަދަދަ  ބުނާ  ގައިނުނޫޤާ   ހުއްޓުވުމުގެ  ގޯނާކުރުން  އްސާރަކުރުމާއިރަ ފު  ސީން ޖިއްކަމަށާއި،  ފަރާތެ
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  ކަމެއް ނެވާފީނަ  ދުްޤޞަ މަ  ބޭނުވާ  ލްކުރުމަށްިޞހާއެކުލަވާލެވިފައިވުމަކީ ާޤނޫނުން    ކޮމިޓީ  ތަށްއިތުރުވާގޮ  މެންބަރުން

  ނޫނުާޤއެ   ،ބަލާއިރު  ގޮތަށް  އެކުލެވިގެންވާ  ނުނޫާޤ  ހުއްޓުވުމުގެ  ގޯނާކުރުން  ފުރައްސާރަކުރުމާއި  ޖިންސީމަށާއި،  ނޫންކަ

  މެނޭ ހި  މެންބަރުން  5  އެގޮތުން  ކަމަށާއި،ތްކުރުމަށްޔަ ޙިމާ  ތައްުޤއްޙަ  ފަރާތުގެ  ހަޅާހުށަ  ަޝކުވާ  ،އިވަނީރުމާކުރެވިފަފަ

  މެއް ކަ އުނި  އެއްވެސް  ކަށްޙައްޤަ   ފަރާތުގެ  ޅިހުށަހެ  ކުވާަޝ  ބުންބަސަ  ކުރުމުގެޙުީޤޤު ތަ  މައްސަލަ  ންމިޓީއަކުކޮ

  އެކުލަވާލުމުގައި   ކޮމިޓީ   ނުގައިނޫާޤހުއްޓުވުމުގެ    ގޯނާކުރުން   ސާރަކުރުމާއިއްރަފު  ންސީ ޖިވާކަމަށާއި،  ނުއައިސްފައި

  ޖިންސީ   ފަރާތުގެ  ވިރައްދު   މައްސަލަ  ކަންތައްތައް  އެންމެހައި   ކޮށްފައިވާބަޔާން  ރަންޖެހޭކަމަށްމަކުރިހަ ފު

  ކޮމިޓީ   އެހެންކަމުން  ވާކަމަށާއި،ފުރިހަމަވެފައި  ކޮމިޓީގައި  މަސައްކަތްކުރާ  ހުއްޓުވުމަށް  ގޯނާކުރުން  ރައްސާރަކުރުމާއިފު

  ހުށަހެޅި   އްސަލަމަ  ޚިލާފަށްކަމަށް  ނާއިނޫާޤ  ހުއްޓުވުމުގެ  ގޯނާކުރުން  ފުރައްސާރަކުރުމާއި  ޖިންސީ  އެކުލެވިގެންވަނި

 އްކަމަށާއި، ކަތަކެވާހަ ސާސެއްނެތް އަބުނުމަކީ  ފަރާތުން

  އްޓުވުމުގެ ހު ގޯނާކުރުން  ފުރައްސާރަކުރުމާއި  ސީޖިން  ކީކުތާއަނު  ނެއްއަ ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ފަރާތުން ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  3.3

  ދުވަސް   60  ވެގެންނަގި  ހުށަހެޅޭތާ  މައްސަލަ  ޓީއަށްކޮމި  ފަދައިން  ކޮށްފައިވާބަޔާން  މާއްދާގައި  ވަނަ  23  ގެނުނޫާޤ

  ކޮށްފައިވާކޮށް  ގޯސް  އިން  ޓީމިކޮއެ  އެއީ  ންމު ނުވު ނިންމާފައި  ލަމައްސަ   ކޮމިޓީއިން   ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ

  ޖިންސީ ފިޔަވަޅެއްކަމަށާއި،    ލުޠިބާ  ދަށުން އަޅާ ފިޔަވަޅަކީ  އްގެޙުީޤެޤތަ  ދައެފަ  ސަބަބުން  އެކަމުގެ  ،ށާއިކަމަޙުީޤެޤއްތަ

މާވަނަ  23  ނޫނުގެާޤ  ހުއްޓުވުމުގެ  ގޯނާކުރުން   ރުމާއިފުރައްސާރަކު   ކޮމިޓީއަށް   ތެރޭގައި  ވަހުގެ ދު  60  ގައިދާއް  

  ހުށަހެޅުމުގެ   ލަށްޓްރައިބިއުނަ  ފާއާބެހޭޒީވަސީދާ    އެމައްސަލައެއް  ،ނިމިފައިނުވާނަމަ  ބަލައި  އްސަލައެއްމަ  ހުޅަހެޅޭ

 ގައި (  ރ)  މާއްދާގެ  ވަނަ  26  ގާނޫނުގެ  ލިބިގެންވާކަމަށް  ފަރާތަށް  ހުށަހަޅާ   ަޝކުވާ  ރުޔާތިޚްއި

  ނޫނުގައި ާޤ  ،ގެންދަނީވެދޭހަ   ކިޔާލުމުން   ގައިއެކީއެކު  މާއްދާ   ދެ  ހަވާލާދެވުނު  ނޫނުގެާޤވާކަމަށާއި،  ކޮށްފައިބަޔާން

  ޙައްޤު   ރުމުގެކު  ރާޒުތިޢުއި   ގުޅިގެން  އެކަމާއި  ،ނިންމާފައިވާނަމަ  ބަލައި  މައްސަލަ  ކޮމިޓީއިން  ގައިއްދަތުމު  ރާބަޔާންކު

  މައްސަލަ   ޓީއިންކޮމި   މުއްދަތުގައި  ކުރާބަޔާން  އިގަނޫނު ާޤ  ކަމަށާއި،ފަރާތަށް  ހަޅާހުށަ  ަޝކުވާ  ކޮމިޓީއަށް  ގެންވަނީބިލި

  ހަވާލާދެވުނު   ކަންޙައްޤު   ރާތުގެފަ ހަޅާށަހު  ަޝކުވާ ރައްކާތެރިކޮށްދެނީ  ދަށުން  ނޫނުގެޤާ   ،ނަމަނިންމާފައިނުވާ  ބަލައި

 ށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ހާމަވެގެންދާކަމަ ން ުޞއް ނަ ަޞރީޙަ  މާއްދާތަކުގެ
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ަބ  .4 ޮގްތަކަމްށ  ެއޭދ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަފާރުތގެ    ާޔްނކޮށަްފިއަވީނ، ަމްއސަަލ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަލަ  ަފާރުތްނ  ޮކިމީޓެގ 

ާނުކުރްނ ުހްއުޓވުުމެގ ާޤޫނުނ އަދި  ަމްއަޗްށ ުކެރުވނު ުތުޙމުަތަތއް ތުަޙީޤުޤޮކށަްފިއަވީނ ިޖްނސީ ުފަރްއާސަރުކުރާމިއ ޯގ

ޯގާނުކުރްނ   ުފަރްއާސުކުރާމިއ  ަކނަޑައަޅއިިދުނަމާށިއ،  ިޖްނީސ  މިަތްނަކަމށް  އްެއޮގްތާވޮގުތެގ  ަގާވއާިދ  ުހްއުޓުވުމެގ 

ޯގާނުކުރްނ   ުފަރްއާސަރުކުރާމިއ  ޖްިނީސ  ިފަޔަވަޅކީ  އަޅަާފިއާވ  މްައަޗްށ  ަފާރުތގެ  ުހށެަހިޅ  ުހްއުޓުވުމެގ  ަމްއސަަލ 

ާނިއ ެއްއޮގްތާވޮގުތގެ  ާޤޫނާނިއ ިޖްނީސ ުފަރްއާސަރުކުރާމިއ ޯގާނުކުރްނ ުހްއުޓުވުމެގ ަގާވއުިދ އިަދ ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނ

ަމިތްނ ައޅަާފިއާވ ިފަޔަވެޅްއަކމަށް ަކނަޑައަޅއިިދުނަމާށއި، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ަމްއަޗށް އަޅަާފިއާވ ިފަޔަވުޅެގ  

ެގ ާޕރަސންަލ ފައުިލްނ ަނަގއިިދުނަމްށ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރަތްށ ައްނާގނެ އާަސެސްއ ެންތަކަމށް  ިލުޔްނ އަެފާރުތ

 ވިާދުނަމްށަކން ފަާހަގުކެރެވެއެވ. ަކނަޑައަޅއިިދުނަމާށއި ަމްއސަަލ ީވެއްނެމ ައަވްސ ުފުރަޞެތްއަގިއ ިންނަމ
 

 ހުށަހެޅުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ޝަފަހީ ހެކިން  އިމައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށާ  ހުށަހެޅިފައިވާ މި .5

 02)ފަހެއް( ހެކިވެރިންނާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން    05  ދެވުނު ފުރުަޞތުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން

 ؛ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކިވެރިންނަކީ)ދޭއް( ހެކިވެރިން  
 

 (A088117ޙަސަން ޒަރީރު )އަތަމާވިލާ / ތ. ގާދިއްފުށި( )ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު  5.1

 (A164156އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު ޢަބްދުލްބާސިތު ރަީޝދު )ގާދޫ / ރ. މީދޫ( )ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން  5.2

 (A144079މުޙައްމަދު ޢަޒީޒު )ކަރަންކާގެ / ގދ. މަޑަވެލި( )ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު    5.3

މުޙައްމަދު ހައިަޝމް )ދޫޑިގަން. އަދުންގެ / ޏ. ފުވައްމުލައް( )ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު   5.4

A159940) 

 (A079953މުޙައްމަދު ނިޡާމް އަޙްމަދު )ހ. ފްލޭްޝ / މާލެ( )ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު    5.5

ހެކިވެރިންގެ   ސާބިތުއިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ފަރާތުން  ހައިަޝމްގެ  މުޙައްމަދު  އާއި  ޢަޒީޒު  މުޙައްމަދު  ކުރުމަށް ތެރެއިން 

ހުށަހަޅާފައިވާ ކަންކަމަކީ މި މައްސަލައިގެ ތެރެއިން ސާބިތުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއްކަމުގައިނުވާތީ، މިދެފަރާތުގެ ހެކިބަސް  

ޢަބްދުނަގާފައެއްނުވާނެއެވެ.   ޒަރީރުއާއި  ޙަސަން  ހެކިބަސް ހަމައެހެންމެ  ޢަޒީޒުގެ  މުޙައްމަދު  ރަީޝދުއާއި           ލްބާސިތު 
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މައްސަލަ ރައްދުވި ނަގާފައިވާނެއެވެ.  އި ބޭއްވުނު އަޑުއެހުމުގައި  ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގަގައި    2022އެޕްރީލް    07

 ؛ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކިވެރިންނަކީ

 (A024537އިބްރާހީމް ޢަލީ )ލިލީމާގެ / ޅ. ހިންނަވަރު( )ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު  5.6 

 (A241835( )ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު  ހދ. ކުޅުދުއްފުށި/    ކިބިމާގެއަޙްމަދު އަބޫބަކުރު )  5.7

ހެކިބަސް   އަޑުއެހުމުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ  ގައި    2022އެޕްރީލް    07މިދެފަރާތުގެ  ބޭއްވުނު   ޓްރައިބިއުނަލުގައި 

 ނަގާފައިވާނެއެވެ. 

ާޤޫނުނގެ    މުވައްޒަފުން .6 ަވޒާީފާއބެހޭ  ތާަބުނވަާނަމ،  ިމްނަގނުޑަތކަށް  ައޚާްލީޤ  ާމއާްދަގިއ    19ަތާބާވްނޖެހޭ  ަވނަ 

ުދ އަަޅްނ ެފްނނަ ެއކީަށެގްނވާ ިއޞާްލީޙ ިފަޔަވޅު ެއުޅުމގެ  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ ިފަޔަވޅަުތުކގެ ެތެރިއްނ އެ ުމަވްއޒަަފާކެމ

ަވަނ ާމއާްދެގ )ހ(    19)ަވޒާީފާއބެހޭ ާޤޫނުނ( ެގ    2/ 2008ާބުރ ަވޒީފާދަޭފާރަތށް ިލިބެގްނވަާކްނ ާޤޫނުނ ންަނަބރު  

ިފަޔަވެޅްއަކމްަށ  ެއަކީށެގްނުނާވ  ިފަޔަވަޅީކ  ެއިޅ  މިފަަދިއްނ  އިަދ  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކާމިއ،  ެއުޅނު    ެއ  ަގިއ  ިފަޔަވުޅ 

ެއ  ެފިންއެޖަނަމ،  ްޓަރިއިބުއނަަލ ުމަވްއޒަަފަކްށ  ަޝުކާވ،  ާޤޫނުނެގ  ަކުމެގ  ަވޒާީފއާބޭެހ  ުހށެަހޅާިދެނަކްނ  ަވަނ    19ްށ 

ފަާހަގުކެރެވެއެވ.  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ  ަގިއ  )ރ(  ޢަދުލުވެރި  އޮެގުތްނ    ާމއާްދެގ  މައްސަލައިގައި،  ހުށަހެޅިފައިމިވާ 

ނިންމުމަކަށް ވާޞިލުވުމަށްޓަކައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މައްޗަށް ތުޙުމަތުކުރެވުނު ޖިންސީ ފުރައްސާކުރުމާއި  

ވުމުގެ  )ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓު  16/2014ގޯނާކުރުމުގެ މައްސަލަ ބަލާފައިވަނީ ާޤނޫނު ނަންބަރު  

އި  )ޖިންސީ ފުރައްސާކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ގަވާއިދު( އާ  R-377/2014ާޤނޫނު( އާއި ގަވާއިދު ނަންބަރު  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މައްޗަށް ތުޙުމަތު ކުރެވުނުފަދަ  އެއްގޮތަށްތޯއާއި،    ވަނަ މާއްދާއާ  19ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

ގޯ  ފުރައްސާރަކުރުމާއި  ފަރާތަށް ޖިންސީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހިންގާފައިވޭތޯއާއި،  އެފަރާތުން  ޢަމަލެއް  ނާކުރުމުގެ 

 ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ހަމައަކުންތޯ
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ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 'މުވައްޒަފަށް   2021އޮކްޓޫބަރު    28މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން    6.1

( ފޯމް'  ރިކޯޑްކުރާ  ނަޭޞޙަތް  ބެލުމުން،  2021ޖޫން    27އަނގަބަހުންދެވޭ  އަށް  ދެވޭ  (  ނަޭޞހަތް  އަނގަބަހުން 

 ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި، 

ބަރު މަހުގައި ޖެޓީ އެްނޑް ޯވޓަރ ފްރަންޓް މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓްގައި ޙުސައިން ސަޢީދުެގ  ން ަވނަ އަހަރުެގ އޮކްޓޫބަރު އަދި ނޮެވ  2019'

ޖިންސީ މުަވއްޒަފަކަށް  ފިރިހެން  މަސައްކަތްކުރާ  ޯގނާކުރުްނ    ދަށުން  ފުރައްސާރަކުރުމާއި  ޖިްނސީ  ބުނެ  ކޮށްފައިާވކަމަށް  ފުރައްސާރަ 

ކުރެ  ތަޙްޤީޤް  ހުށަހެޅިެގން  ކޮމެޓީއަށް  އެއްކުރެުވނު  ހުއްޓުުވމުެގ  ތަޙުޤީޤުގައި  މައްސަލައިެގ  ތުުވނު  މި  ބިނާކޮށް  މަތުތަށް  ޙުހެކިތަކަށް 

ޭވތީ،  ބިނާެވފައިަވނީ ހިްނާގފައިާވ ކަންތައްތަކެއްެގ މައްޗަށް ކަމަށް އާއްމު މީހެއްެގ ބުއްދިއަށް ޤަބޫލުކުރެޭވ މަދަނީ މިްނަގނޑުން ބުރަެވ

ހުއްޓުވުމުެގ ޤާނޫުނެގ   ޯގނާކުރުްނ  )  22ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި  )ހ(،  ެގ  1ަވނަ މާއްދާެގ  ފިޔަަވޅު އެޅުމަށް  (  ްނސީ ޖިދަށުން 

 ފުރައްސާކުރުމާއި ޯގނާކުރުން ހުއްޓުުވމުެގ ކޮމެޓީއިން ިނންމާފައިެވއެެވ. 

ތުމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އިްޞލާހީ ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވަނީ  ކަން އެނގެން އޮމިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ވަނަ މާއްދާގެ    22ގެ  (  ހުއްޓުވުމުގެ ާޤނޫނުޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން  )   16/2014ާޤނޫނު ނަންބަރު  

  ( ގެ ދަށުންކަން އެނގެން އޮވެއެވެ.1)ހ(، )

'ތަޙްީޤީޤ ބޭނުމަށް ހާޟިރުވާން    SN/2021/08-ERމޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑުގެ ނަންބަރު    6.2

ޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ ޖިންސީ  މައްސަލަ ރައްދުވާ މޯލްޑިވްސް އެއަރ  އަންގާ އެންގުން' މި ލިޔުމަށް ބެލުމުން،

ކޮމިޓީއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ަޝކުވާއެއް ހުށަހެޅިފައިވާކަން    ކުރާފުރައްސާރަކުރުމާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް

ވާ ބުރާސްފަތި    2021މާރިޗު    04ށް  އަތަޙްީޤަޤށް ހިއުމަން ރިސޯސް  މި މައްސަލައިގެއެނގެން އޮންނަކަމާއި،  

  ވާ ކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، އިސްވެ ދެންނެވުނު އެންގުމުގައިއަށް ހާޟިރުވުމަށް އަންގާފައިވާ  14:00ދުވަހުގެ  

ގެ ކުރިން ާޤނޫނީ ވަކީލެއްގެ    15:00މާރިޗު ގެ    03ބައްދަލުވުމަށް ާޤނޫނީ ވަކީލެއް ގެންނަން ބޭނުންވާނަމަ  

 އެނގެން އޮވެއެވެ.  އަންގާފައިވާކަންށް ހުށަހެޅުމަށް އައިޑީ ކާޑު ކޮޕީއާއެކު ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓަ



 

 

 އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑަށް މޯލްޑިވްސް 
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މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް  މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ޙުސައިން ސަޢީދަށް ދީފައިވާ    6.3

ވަނަ   2021މާރިޗު    04  ގައި،( ލިޔުމ2021ުމާރިޗު    09)  K-NT/2021/297ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ ނަންބަރު  

ޙުސައިން ސަޢީދުގެ ާޤނޫނީ ވަކީލުގެ ހާިޟރުގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގައި ޙުސައިން ސަޢީދުގެ މައްޗަށް  ދުވަހު  

ތުޙުމަތު މަޢުލޫމާތު  ތަފްޞީލީ  ގެކުރެވިފައިވާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ލިބިފައިނުވާކަމަށް  ލިޔުމުން  މަޢުލޫމާތު   

އެގޮތުން   ޖިންސީ    2020އޮކްޓޫބަރު    19ޙިއްސާކުރާކަމަށާއި،  ދެކޮޅަށް  ސަޢީދާ  ޙުސައިން  ދުވަހު  ވަނަ 

ވައްޒަފެއް  ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގެ މައްސަލައެއް ކުންފުނީގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން އަންނަ ފިރިހެން މު

ވަނަ އަހަރު އޮކްޓޫބަރު އަދި   2019ކަންތައްތަކަކީ  ވަނީ ހުށަހަޅާފައިކަމަށާއި، މި މައްސަލައިގައި ތުޙުމަތުކުރެވޭ  

ހަވާފަދަ ޒާތުގެ ވާހަކަ  ނޮވެންބަރު މަހުގައި ޙުސައިން ސަޢީދު ޖިންސީ އެދުންވެރިކަން ނޫނީ އެފަދަ ނިޔަތެއް ދޭ

އްކާ، އެގޮތުން އެ މުވައްޒަފާއި ދިމާލަށް 'ބުރިއަށް ހާދަ ޖަހާ ހިތްވޭ، ވަރަށް މުވައްޒަފާއި މުޙާތަބުކޮށް ދަ  އްއެ

' އަދި 'އޭނަ އެއީ މިކަހަލަ ކުއްޖެކޭ، ފޫކޮޅު ރަނގަޅޭ' އަދި 'ހާދަ ފައްކާވާނެ، ވަރަށް ތުންފަތްވެސް ބޯލާހިތްވޭ

ދަތުގެ ތެރޭގައި ހާބަރ އެންޑް ޖެޓީ  މި މުއްރީތި ސޮރެކޭ އެއީ، ރަނގަޅު ފޫކޮޅެކޭ' މިފަދައިން ބުނެފައިވާކަމަށާއި،  

އިންސްޕެކްޓަރުންގެ ސްޓާފް ރެސްޓްރޫމްގައި އެމުވައްޒަފު އެކަނި ހުންނަ ވަގުތުތަކުގައި ޙުސައިން ސަޢީދު އައިސް  

މި މައްސަލައާ ގުޅޭ  ނުރުހުމުގައި ބައްދާ އޮޅުލާ ހަދާފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއް ކަމަށާއި،  

މަޢު  އެދޭއިތުރު  ހުށަހަޅަން  ސަޢީދަށް  މަޢުލޫމާތު  ކަމުގައިވާނަމަ  ލޫމާތެއް  ޙުސައިން  ފުރުަޞތު  ހުށަހެޅުމުގެ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. ދީފައިވާކަން 

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ ނަންބަރު  ގައި    2021މޭ    17ޙުސައިން ސަޢީދުގެ ފަރާތުން      6.4

K-NT/2021/297  (09    ުސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތުޙުމަތުތަކާއި ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ ދިފާޢުގެ  2021މާރިޗ )

 ވާ ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރުމުން އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައި

ޓެޑްގެ ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގައި މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމި  2020އޮކްޓޫބަރު    19  6.4.1 

ޖިންސީ   ހުށަހަޅާފައިވާ  ރައްދުވާގޮތަށް  ސަޢީދަށް  ޙުސައިން  ކޮމިޓީއަށް  މަސައްކަތްކުރާ  ދެކޮޅަށް 



 

 

 އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑަށް މޯލްޑިވްސް 
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ތުޙުމަތުތަކަށް   އެންމެހާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މައްސަލައިގައި  ގޯނާކުރުމުގެ  ފުރައްސާރަކުރުމާއި 

 އެނގެން އޮވެއެވެ.  އިންކާރުކޮށްފައިވާކަން

މާރިޗު   K-NT/2021/297  (09މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްއިން ފޮނުވާފައޮވާ ނަންބަރު    6.4.2

ސަޢީދު  2021 ޙުސައިން  ގޮތުން  ފުރައްސާރަކުރުމުގެ  ޖިންސީ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  ަޝކުވާ  ސިޓީގައި   )

ބުނެފައިވާ ހިންގާފައިވާކަމަށް  ވާހަކަތަކާއި،  ބުނެފައިވާ  އެއްވެސް    ދައްކާފައިވާކަމަށް  އޭގައި  ޢަމަލުތަކަކީ 

 އެވެ. އަޞްލެއް އަސާސެއްނެތް ޙަީޤަޤތާ ޚިލާފު ދޮގުވާހަކަތަކެއް ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެ

ގައި މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާ ދެކޮޅަށް   2020އޮކްޓޫބަރު    19  6.4.3

ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުނު  ސަޢީދަށް ރައްދުވާގޮތަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ    މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް ޙުސައިން

މި   ބަލާއިރު،  ތާރީޚަށް  ބުނާ  ހިންގިކަމަށް  ޢަމަލު  ފުރައްސާރައިގެ  ޖިންސީ  ބަޔާންކުރާ  އޭގައި  ތާރީޚަށާއި، 

ޖިންސީ   2020އޮކްޓޫބަރު    19މައްސަލައަކީ   ލިމިޓެޑްގެ  ކޮމްޕެނީ  އެއަރޕޯޓްސް  މޯލްޑިވްސް    ގައި 

ަޝކުވާ ހުށަހެޅި އަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައެއްކަމަށާއި،  ފުރައްސާރަކުރުމާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ

ފަރާތުން ތުޙުމަތުކުރާފަދަ ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ޙުސައިން ސަޢީދު ހިންގާފައިވާނަމަ އެ  

އެންމެހާ އިދާރާތަކަށާއި، ަޝކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކުރާ  މައްސަލަ އެހިނދުން އެހިނދަށް ކަމާބެހޭ  

ހައްުޤ    ޓެޑްގެ ކަމާބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރާއިމޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމި

ާޤނޫނިގޮތުން ލިބިފައިއޮވެމެ، އެފަދަ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ކަމާބެހޭ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ހުށަހެޅުމެއްނެތި  

ފާއިތުވީފަހުން    1ގާތްގަނޑަކަށް   ދުވަހެއް  އެތައް  ސަ އަހަރާއި  ޙުސައިން  ޖިންސީ  އެއްއަހަރުކުރިން  ޢީދު 

މަްޤޞަދާއި   ހުށަހެޅު  މައްސަލަ  މި  ބުނާބުނުމާއި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ަޝކުވާ  ފުރައްސާރަކޮށްފިކަމަށްބުނެ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ނިޔަތާމެދު ސުވާލު އުފެދޭކަމަށް  



 

 

 އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑަށް މޯލްޑިވްސް 
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މުއްދަތުގައި ޙުސައިން ސަޢީދު  ބުނެވިދިޔަ މުއްދަތުގައި ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ ޢަމަލު ހިންގިކަމަށް ބުނާ    6.4.4

ގައި ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ހުންނާނީ ޕްރޮބޭަޝންގައިކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މައްޗަށް ބާރު ހިން 

ފުރައްސާރައިގެ ޢަމަލެއް ޙުސައިން ސަޢީދަށް ހިންހިދާނެކަމަށް ސުވާލު    )މެނިޕިއުލޭޓް( ކޮށް ގަދަކަމުން ޖިންސީ

 ކޮށްފައިވެއެވެ. ބަޔާންއުފެދޭކަމަށް 

މެދު އޮތް ނަފްރަތާއި ރުޅިވެރިކަމެއްގެ މި މައްސަލައަކީ ަޝކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޒާތީގޮތުން ޙުސައިން ސަޢީދާ  6.4.5

ސަބަބުން، ޙުސައިން ސަޢީދު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ބޭނުންވެގެން، ޙުސައިން ސަޢީދު ފުރައްސާރަކުރިކަމަށް 

ރޭ މަްޤަޞދުގައި  ޢަމަލެއްކަމަށް  ކަނޑައެޅުމުގެ  ޚިލާފު  ާޤނޫނާއި  ހިންގާފައިވާ  ރާވައިގެން  އަދި  ވިގެން 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން. 

ޙުސައިން ސަޢީދާމެދު ނަފުރަތާއި ރުޅިވެރިކަން އޮތްކަމުގެ ހެއްކަކީ،   6.4.6 ަޝކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޒާތީގޮތުން 

މަސައްކަތްކުރުންކަން  ހަދައިގެން  ޕެޓިަޝންތައް  އެކިއެކި  ވަކިކުރުމަށްޓަކައި  ވަޒީފާއިން  ސަޢީދު  ޙުސައިން 

 ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

ޙު  6.4.7 ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  ހުންނަ  ަޝކުވާ  އެކަނީ  އޭނާ  ފުރައްސާރަކޮށްފައިވަނީ  ޖިންސީ  ސަޢީދު  ސައިން 

ފަރާތުން  ވަގުތުތަކުގައިކަމަށް   ހުށަހެޅި  ހުށަހެޅި  ަޝކުވާ  ަޝކުވާ  އެހެންކަމުން  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި، 

 އިތުރު  ފަރާތުން ތުޙުމަތުކުރާ ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ ޢަމަލު ޙުސައިން ސަޢީދު ހިންގިތަން ދެކޭނެ އެއްވެސް

ނުހުންނާނެކަ  އިޢުތިރާފެއްކަމަށާއި،  މަށް  ފަރާތެއް  ވެފައިވާ  އެފަރާތުން  އެއީ  ތުޙުމަތުތައް  ބަޔާންކުރުން  އެ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ހުށަހެޅޭނެ ހެއްކެއް ހުރުމަކީ މުސްތަޙީލުކަމެއްކަމަށް 

އޮކްޓޫބަރު    2019  6.4.8 އަހަރުގެ  ޙުސައިމަހުވަނަ  ސަޢީދު  ގައި  ވަންއިރު  ން  ވަޒީފާއަށް  އެމް.އޭ.ސީ.އެލް 

އެމް.އޭ.ސީ.އެލް ގެ އިންސްޕެކްޓަރުންނާއި ސްޕަވައިޒަރުންގެ ރެސްޓް ރޫމް ހުންނަނީ ފިއުލް އޭރިއާގައިކަމަށާއި،  

ގައިކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި    2020ޖަނަވަރީ    25އައު ރެސްޓްރޫމްއަށް ބަދަލުވެފައިވަނީ  
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ވަނަ    2019ތުޙުމަތުކުރާގޮތުގައި އެފަރާތަށް ޙުސައިން ސަޢީދު ޖިންސީ ފުރައްސާރަކޮށްފައިވަނީ  ފަރާތުން  

މީގެންވެސް   އެހެންކަމުން  ރެސްޓްރޫމްގައިކަމަށާއި،  ދެ  މި  މަހުގައި  ނޮވެންބަރު  އަދި  އޮކްޓޫބަރު  އަހަރުގެ 

ކަމަށް ތާނު ދޮގެއްހުއެއްވެސް އަްޞލެއްނެތް ބު  އެނގެނީ ަޝކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކީ

 ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

ަޝކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގައި އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާގެ ބާވަތަށާއި  6.4.9

އޭ ބަލާއިރު  މިންވަރަށް  އަޙުލުވެރިވެފައިވާ  ާޤނޫނަށް  ޠަބީޢަތަށާއި  ޢުމުރާއި  ޖިންސީ  އޭނާގެ  ނާއާމެދު 

ހިން  ޢަމަލެއް  އަޅައިފިކަފުރައްސާރައިގެން  ފިޔަވަޅެއް  އެކަށީގެންވާ  ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި  އެކަން  ހިނދު    ންގޭ 

ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްވެސް ކަމެއް ހިނގާފައިނުވުމަކީ އެކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދޭކަމެއްކަމަށާއި އަދި އެ މުއްދަތުގެ  

އެއް ދިފާޢުގައި  ނަފްސުގެ  ނެތްކަން  ތެރޭގައި  ސާބިތުވާން  ކުރިކަން  ކަމެއް  ފާހަގަކުރާކަން  ވެސް 

 ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

( 2021މޭ    17)  A-L/MACL/2021/04ނަންބަރު    ލީގަލިއާ ލޯ އޮފީސްގެ/ސިސް ލޯ ޗެމްބަރސްގެސްއެ  6.5

ޙުސައިން ސަޢީދަށް ރައްދުވާގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން، ާޤނޫނު ނަންބަރު ،  ސިޓީއަށް ބެލުމުން

( 2ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ )  21)ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ާޤނޫނު( ގެ    16/2014

ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ  )ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި    R-377/2014ވަނަ ނަންބަރާއި، ގަވާއިދު ނަންބަރު  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހެކިންގެ ގޮތުގައި  ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން    17ގަވާއިދު( ގެ  

ބޭނުންވާ  މިހާތަނަށް ރަސްމީ    ހާިޟރުކުރަން  އެކަމަށް އެދިފައިވިނަމަވެސް  ބޭނުންވެ  ފަރާތްތައް ހާިޟރުކުރަން 

ބަޔާ ހެކިންގެ  ކޮމިޓީސިފައެއްގައި  މަޢުލޫމާތެއް  އެއްވެސް  ހިއްސާކޮށްފައިނުވާންނެގުމާގުޅޭ  ހެކިންގެ  އިން  ތީ، 

ބަޔާންތައް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ނަގައިދިނުމަށާއި، ހެކިންގެ ބަޔާންތައް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަކީލުންގެ 

ސާފުވާނޭފަދައިން އެކަންކުރުމަށް އަންގާފައިވާކަން މި ސިޓީއަށް  ނީނަމަ މަޢުލޫމާތު  ޙާިޟރުގައި ނަގަމުންދަ  ޢައިރު

   ބެލުމުން އެނގެން އޮވެއެވެ.
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ނަންބަރު    6.6 ޕޮލިސީ  ލިމިޓެޑްގެ  ކޮމްޕެނީ  އެއަރޕޯޓްސް          MACL-HR/PLC/2019/020މޯލްޑިވްސް 

 ގައި،  1.2މި ޕޮލިސީގެ  އަށް ބެލުމުން، ’ANTI-HARASSMENT POLICY‘ (2019މޭ  01)

1.2 The Company shall abide by Act 8/2010 (Protecting the Rights and Provision of Financial 

Assistance to the Disabled Act), Act 16/2014 (Sexual Harassment Act) and Act 18/2016 

(Gender Equality Act) in enforcing this policy. 

 ގައި  4.4އަދި  4.3، 4.2، 4.1ވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، އިސްވެ ދެންނެވުނު ޕޮލިސީގެ މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި

4.1 An Anti-Harassment Committee shall be formed by the Managing Director. 

4.2 The committee shall be mandated to take appropriate actions to foster an organizational 

       culture against harassment and investigate cases that are submitted regarding the breach 

       of this policy. 

4.3 The committee shall not include, as a member, any individual who has been previously 

       accused or proven to have committed any misconduct stated in this Policy. 

4.4 The committee consists of the following members ensuring that at any given point of 

        time two female members are included and present in the committee: 

4.4.1 Head of Human Resources Department 

4.4.2 Head of Legal 

4.4.3 Three Senior Management Staff 

 އަށް ބެލުމުން، 5.4، އަދި 5.3، 5.2، 5.1ޕޮލިސީގެ މިމިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، 

5.1 Harassment at workplace may include but is not limited to sexual harassment, 

discriminatory harassment, unwelcome sexual advances, requests for sexual favour or 

coerced sexual acts, derogatory comments on an employee's origin/beliefs, and the 

display of objects/images which are degrading to an employee or members of a 

particular group 

5.2 All employees are required to refrain from all forms of harassment. If an employee 

experiences or witnesses harassment by any other employee or customer, they are 

obliged to report the incident as soon as possible to the Anti-Harassment Committee. The 
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 VTR/2021/217ނަންބަރު:  މައްސަލަ                              ހުށަހެޅި މައްސަލަ ޙުސައިން ސަޢީދުރައްދުވާގޮތަށް  

                                             

 

54 ގެ  16   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:  
 

 

committee shall discreetly and confidentially investigate all reports to determine 

whether harassment has occurred or not. 

5.3 All Managers are responsible for ensuring that policies designed to prohibit harassment 

in the workplace are applied at all times and that all procedures and processes are free 

of discrimination. They are expected to treat complaints seriously and guide 

complainants towards the appropriate complaint lodging mechanisms. The managers 

should also ensure that complainants are not victimized due to their complaints.  

5.4 Any act of harassment, when determined, will bring prompt disciplinary action against 

the offending individual or group in accordance with the disciplinary policy of the 

company. 

 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. މިފަދައިން 

އަންނަނިވި   މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޔައުމިއްޔާތަކަށް ބެލުމުން .76

 ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެގޮތުން،

ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ"    22"   0022ގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން ނަންބަރު    2020ޑިސެންބަރު    01  .176. 

ބެލުމުން އިރުާޝދާއެކު    ،އަށް  ރިލޭަޝންސްގެ  އެމްޕްލޯއީ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ަޝކުވާ ަޝކުވާ  ކޮމެޓީއަށް 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ހުށަހަޅާ ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށާއި، ަޝކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޖުމްލަގޮތެއްގައި 

ކޮށްފައި އަނގަ  2ވަނީ  މައްޗަށް  އެއީ  ފުރައްސާރަކުތުޙުމަތެއްކަމަށާއި،  ޖިންސީ  ނުރުހުމުގައި  ރު ބަހުން  މާއި 

ަޝކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ދެ ހެކިވެރިންގެ  ގައިގައި އަތްލުންކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި،  

ނަގާފައިވާކަމަށް   ދިފާޢު  ބަޔާންތައް  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މީގެއިތުރުން  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި، 

ފުރުަޞތާއި   ކަންކަމުގެ  ހުށަހެޅުމުގެ  އެހެނިހެން  ސާފުކުރުމަވަށައިގެންވާ  ކޮމިޓީއަށް މަޢުލޫމާތު  ށްޓަކައި 

 ޙާިޟރުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. 
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" އަށް  ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ   01"   01ގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން ނަންބަރު    2021ނަވަރީ  ޖަ  13  .2.76

ފުރުަޞތު ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާކަން  ކުރުމުގެ ބެލުމުން، ަޝކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ާޤނޫނީ ވަކީލެއް ޢައްޔަނު

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ކޮމިޓީއަށް ހާިޟރުވެފައިވަނީ ާޤނޫނީ ވަކީލުންނާއެކުކަން  އެނގެން އޮންނަކަމާއި،  

 އެނގެން އޮވެއެވެ. 

ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ" އަށް    03"   03ގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން ނަންބަރު    2021ޖަނަވަރީ    28  .376.

މައްސަލައިގެ ބަދުއަޚްލާީޤ ޢަމަލުތަކެއް ހިންގާކަމަށް    ،އިސްވެދެންވުނު ތާރީޙުގައި ނެގުނު ބަޔާނުގައިބެލުމުން،  

މައްސަލަ  އިސްވެ ދެންނެވުނު ކަންކަން  ނަމަވެސް  އަޑުން ލަފާކުރެވޭ ވީޑިއޯއެއްގެ ވާހަކަ ދައްކާފައިވާކަމަށާއި،  

ހުށަހެޅުނު ހުށަހެ ަޝކުވާ  ކުރިން  އަދި  ނުހިމެނޭކަމަށާއި  ތެރޭގައި  މަޢުލޫމާތުތަކުގެ  ދީފައިވާ  ޅުނުއިރު 

ހާދިސާ ހިނގި ދުވަސްވަރު އެކި ގޮތަށް ބަޔާންތައް ހުރުމުން  މި    އި،މައްސަލައިގައިވެސް އެވާހަކަ ނުދެކެވޭކަމަށާ

ފަރާތުގެ   ހުށަހެޅި  ަޝކުވާ  އުފެދޭކަމަށާއި،  އެންމެން  ޙަރަކާތްތައްސުވާލު  ދިމާކުރުމުގެ  ވެހުންނަގޮތުން  ސް 

 ގޮތުން ކިޔާފާނެ ބަސްތަކެއްކަމަށް ސިފަކުރެވޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

ވަނަ ނަންބަރު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ"   07"   07ގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން ނަންބަރު    2021މާރިޗު    04  .476.

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ާޤނޫނީ ވަކީލެއްގެ ފުރުަޞތު ދެވުނުކަމަށާއި ނަމަވެސް މައްސަލަ  އަށް ބެލުމުން،  

ހާިޟރުވެފައިވަނީ   ބައްދަލުވުމަށް  ފަރާތުން  ބައްދަލުވުމުގައި ާޤނޫނީހުށަހެޅި  އެ  ކަމަށާއި،  ވަކީލަކާނުލާ   

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ތުޙުމަތުކުރެވުނު ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ ޢަމަލުތަކަށް އިންކާރުކޮށްފައިވާކަމަށާއި،  

މައްޗަށް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބައްދަލުވުމުގައި  ފުރަތަމަ  މަތިން  އުޫޞލުގެ  ޢަމަލުކުރާ  ކޮމެޓީގައި 

ކިޔައިދީފައިވާނޭކަމަށާއި،  ކުރެ ތުޙުމަތުތައް  ކިޔުމަށްފަހު  ވުނު  ލިޔުން  އެ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ސަބަބަށްޓަކައި   ޙިއްސާކޮށްފައިނުވާ  ލިޔުމުން  ތަފްީޞލު  މައްސަލައިގެ  ދިފާޢު ސޮއިކޮށްފައިވާކަމަށާއި، 

، ފުރަތަމަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަކީލު އެދުނުކަމަށާއިތައްޔާރުކުރުމަށް ލިޔުމުން ތަފްޞީލުތައް ދިނުމަށް މައްސަލަ  

ތުޙުމަތުތައް ކިޔައިދިންއިރު ޢަމަލު ހިނގާފައިވާ މާޙައުލު މައްސަލަ    ބައްދަލުވުމުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް
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ރުގައި  ކިޔައިދީފައިނުވާކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނުމުން ާޤނޫނީ ވަކީލުގެ ހާޟި ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  

ފުރުަޞތުދެވުނުކަމަށާއި، ރީވިޒިޓްކުރުމުގެ  ތިބެންޖެހޭނީ    މީގެއިތުރުން  އެވާހަކަތަކަށް    03ކޮމިޓީގައި 

ބޭފުޅުންނަށްވުރެ ގިނައިން    3މެންބަރުންކަމަށް ާޤނޫނުގައި ލިޔެފައިވާކަމަށާއި ނަމަވެސް މި ބައްދަލުވުމުގައި  

ބި ފަރާތްތަކެއްކަމަށްވާނަމަ މިހާ ސިއްރު ވާހަކަތަކެއް  ހާިޟރުވެތިބި ކަމަށާއި އެއީ އަޑުއަހަން ހާިޟރުވެ ތި

ފާހަގަކޮށްފައިވާކަމަށާއި،   ވަކީލް  ާޤނޫނީ  ކަމަށް  މައްސަލައެއް  އެއީ  ތަނެއްގައި  ތިބޭ ދެކެވޭ  ކޮމެޓީގައި 

ބައްދަލުވުމަކީ މައްސަލަ   މި  ކަމަށާއި،  މެނޭޖްމަންޓުން  ކުންފުނީގެ  ކަނޑައަޅާފައިވަނީ  ޢަދަދު  މެންބަރުންގެ 

 ކޮމެޓީގައި ތިބޭ މެންބަރުންގެ ޢަދަދާމެދު  ހެޅި ފަރާތުގެ ދިފާޢު އަޑުއެހުމަށް ބޭއްވޭ ބައްދަލުވުމެއްކަމަށާއިހުށަ

ދެ  އަންގާފައިވާކަމަށާއި،  ކޮމެޓީއިން  ނުދެއްކުމަށް  އެވާހަކަ  ބައްދަލުވުމުގައި  މި  ވާނަމަ  މައްސަލައެއް 

ޖިންސީ މުޢާމަލާތެއްގެ މައްސަލައެއްގަ ފިރިހެން ބޭފުޅަކުނެތި ބައްދަލުވުން ހިނގި  ތެރޭގައި  ފިރިހެނެއްގެ ދޭ

ސުވާލުކޮށްފައިވާކަމަށާއި،   ވަކީލު  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކީއްވެތޯ  ބޮޑަށް  ބޭއްވީ  މައްސަލައަކީ  މި 

ގުޅިގެން އެފަރާ ތުގެ ކެރެކްޓަރ  ލަފާކުރެވޭގޮތުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާމެދު އޮންނަ ޒާތީ ހަސަދައަކާ 

ޅި ފަރާތުގެ ވަކީލު ބުނެފައިވާކަމަށް  ހެދުއްވާލުމުގެ ގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މައްސަލައެއްކަމަށް މައްސަލަ ހުށަ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

" އަށް ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  08"   08ގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން ނަންބަރު    2021އެޕްރީލް    14  .576.

އަޙްމަދު އަބޫބަކުރާއި، ޢިބްރާހީމް ޢަލީ އާއި  ޙަސަން ޒަރީރުއާއި  ބެލުމުން، އިސްވެ ދެންނެވުނު ބައްދަލުވުމަށް  

ޙާޟިރުކުރެވުނުކަމަށާއި، ޒިރާރު  ތުޙުމަތުތަކަށް    މޫސާ  ކުރެވިފައިވާ  މައްޗަށް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ފެ ޒަރީރުއަށް  ޙަސަން  ކަމެއް  އެއްވެސް  އެއީ  ނިފައިނުވާކަމަށާއި،  ބާރުދޭނެ  ަޤބޫލުކުރަނީ  ޒަރީރު  ޙަސަން 

މައްސަލައެއްކަމަށާއި،   އުޅޭ  ލައިގެން  ހިތްހަމަނުޖެހުގެން  ކަމަށާއި  ޒާތީ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ަޝކުވާ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޢަމަލުތައް ޖެއްސުން ކުރުން، ނޫނީ ޚަރީފްމެންނާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގައި  

ނިޔަތެއް ދޭހަވާފަދަގޮތަކަށް ހުރިކަމަށް ަޝކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާކަމަށް ޙަސަން ޒަރީރު    ޖިންސީ



 

 

 އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑަށް މޯލްޑިވްސް 
 VTR/2021/217ނަންބަރު:  މައްސަލަ                              ހުށަހެޅި މައްސަލަ ޙުސައިން ސަޢީދުރައްދުވާގޮތަށް  

                                             

 

54 ގެ  19   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:  
 

 

އަހްމަދު ޢަބޫބަކުރު ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ަޝކުވާ ހުށަހެޅި    ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި،

ހިއްވެޔޭ" ރެސްޓްރޫމްތެރޭ މިހެން ބުނި އަޑު އިވުނުކަމަށް  ފަރާތަށް ނިސްބަތްކޮށް "ހާދަ ރީއްޗޭ، ބުރިއަށް ޖަހާލާ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާމެދު ކުރެވިފައިވާ ތުޙުމަތުތަކަކީ  ބުނެފައިވާކަމަށާއި، ޢިބްރާހީމް ޢަލީގެ ބަޔާނުގައި  

 ހުށަހެޅި  ހިންގާފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ަޤބޫލުކުރާކަމަށް ބުނެފައިވާކަމަށާއި، މޫސާ ޒިރާރުގެ ބަޔާނުގައި މައްސަލަ

ރެސްޓްރޫމް  އަޑު  މުޚާތަބުކުރި  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  ަޝކުވާ  ޢިބާރާތަކުން  ދޭހަވާ  ނިޔަތް  ޖިންސީ  ފަރާތުން 

ބުނެފައިވާކަމަށާއި،   އިވިފައިވާކަމަށް  ފަރާތުން ތެރެއިން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބައްދަލުވުމުގައި  ބާއްވާ  ދެން 

އިރިޔާއާއި، މުޙައްމަދު ނިޒާމް އަޙްމަދު އާއި ޢަލީ ރަީޝދު  ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކިންގެ ލިސްޓުން މަރިޔަމް ޖުވަ

 އާއި އިބްރާހީމް ޚަރީފް ޙާިޟރުކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ" އަށް   09"   09ގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން ނަންބަރު    2021އެޕްރީލް    18  .676.

ކުރިން ަޝކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މި މައްސަލަ ސެކްަޝން ލެވެލްގައި ބަލަން މަސައްކަތްކުރިއިރު  ބެލުމުން،  

ދެއްކިފައިނުވާކަމަށާއި، ަޝކުވާ ހުށަހެޅި   ހެއްކެއް  ަޝކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ތުޙުމަތުތަކަށް ބާރުދޭނެ އެއްވެސް

ފަރާތުގެ ވާހަކަ ަޤބޫލުކުރަން ވަރަށް އުނދަގޫކަމަށް މަރިޔަމް ޖުވައިރިޔާ ބުނެފައިވާކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

މަލާތްކުރާ ފަރާތަކީ އަޚްލާްޤ ރަގަޅު މުވައްޒަފެއްކަމަށާއި ޖިންސީ ނިޔަތެއް ދޭހަވާ ނުވަތަ ހަޑި ހުތުރުބަހުން މުޢާ

މުހައްމަދު ނިޒާމް އަޙްމަދު    ދޮގު ހަދާ މުވައްޒަފެއްކަމަށް  ށްމަށާއި، ަޝކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ ވަރައަޑު ނީވޭކަ 

ރަީޝދު ބުނެފައިވާކަމަށާއި،   ޢަލީ  ބައްދަލުވުމުގައި  ބޭއްވި  ބެލުމަށް  ލެވެލްގައި  ޑިޕާޓްމަންޓް  މައްސަލަ  މި 

ބައިވެރިވިކަމަށާއި، މިބައްދަލުވުމުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ަޝކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ރެސްޓްރޫމްގައި  

ސީ ނިޔަތް ދޭހަވާ ނުވަތަ އެފަދަ  ޖިންފުރައްސާރަކުރިކަމަށް ބުނި ކަމަށް އަލީ ރަީޝދު ބުނެފައިވާކަމަށާއި،  

ހުންނަކަމަށް ަޝކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ދެއްކި ކަމަށާއި  ގޮތަ ކަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޢަމަލުތައް 

 ނަމަވެސް އިތުރަށް އެކަމަށް ހެއްކެއް ނުދައްކާކަމަށް އިބްރާހީމް ޚަރީފް ބުނެފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 



 

 

 އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑަށް މޯލްޑިވްސް 
 VTR/2021/217ނަންބަރު:  މައްސަލަ                              ހުށަހެޅި މައްސަލަ ޙުސައިން ސަޢީދުރައްދުވާގޮތަށް  

                                             

 

54 ގެ  20   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:  
 

 

ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ" އަށް   10"   10ގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން ނަންބަރު    2021އެޕްރީލް    29  .776.

ބުރަވެފައިނުވާކަމަށް  ބެލުމުން   ވަކިކޮޅަކަށް  ިޝމާލް  ޝަހުރީން  ޢާއިަޝތު  އަދި  ލަތީފް  ޢިނާޔަތު 

 ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ" އަށް   12"   12ނަންބަރު    ގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން   2021ޖޫން    06  .876.

މުވައްޒަފުންގެ ލިސްޓެއް ހިމަނާފައިވާކަމަށާއި، މި    11މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހެކިބަސްދޭން  ބެލުމުން  

ސާބިތުކުރަންވީ   ނުވަތަ  ކަމެއް  ސުވާލުތަކެއް  ކޮންކަހަލަ  ކުރަންވީ  މުވައްޒަފުންނަށް  ހިމެނޭ  ލިސްޓުގައި 

މުގެ ތަފްީޞލު ހިމަނާފައިނުވާކަމަށާއި، މި ސިޓީ ލިބުމަށްފަހު ކޮމެޓީއިން މި މުވައްޒަފުންގެ ބަޔާން ކަމެއްކަ ކޮން

ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ބަޔާންތައް ނަގާފައިކަމަށާއި،    2021އެޕްރީލް    29ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސް  

ޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް މައްސަލަ ނިންމާނެ ގޮތަކާމެދު  މިބަޔާންތަކާއި ތަޙްީޤަޤށް އެއްކުރެވުނު އެންމެހައި މަ

އާދެވުނުކަމަށާއި، މައްސަލައިގައި  ވަނަ ދުވަހު ނިންމުމަކާއި ހަމައަށް    2021އެޕްރީލް    29މަްޝވަރާކޮށް  

ނަޭޞހަތްދިނުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް އެއްކުރެވުނު ހެކިތަކުގެ އަލީގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަނގަބަހުން  

 ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި،  1ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ާޤނޫނުގެ   .7

އިޖްތިމާއީ ހިދުމަތްދޭ  މިއީ، ަވޒީފާ އަދާކުރާ ތަންތަާނއި ތައުލީމު ދޭ ތަންތަނާއި ސިއްހީ ހިދުމަތްދޭ ތަންތަނާއި، މިނޫްނެވސް  ‘

ޖިންސީ   ހުއްޓުުވމަށްޓަކައި،  ޢަމަލުތައް  ޯގނާކުރުމުެގ  ފުރައްސާރަކުރުމާއި  ޖިންސީ  ދިމާާވ  ތަްނތަުނގައި  އެހެނިހެން 

ޒިންމާ  ފަރާތްތަކުެގ  އެކި  ހުއްޓުުވމުަގއި  ކަންކަން  އެފަދަ  ކަނޑައެޅުމާއި،  ކޮބައިކަން  ޯގނާކުރުމަކީ  ފުރައްސާރަކުރުމާއި 

 އި، އެފަދަ ކަންކަމާ ުގޅިެގްނ އަޅާނެ ފިޔަަވޅުތައް ކަނޑައެޅުމުެގ ާގނޫނެެވ. ބަޔާންކުރުމާ

މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން، ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަންތަނުގައި ހިންގާ ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ މައްސަލަތައް  

ޢަމަ އެއްގޮތައްކަމަށް  ލު ބެލުމުގައި  ާޤނޫނާ  މި  ހުށަހެޅި ފަރާތަކުރަންވާނީ  ށް އިޞްލާޙީ  ބުރަވެވޭހިނދު، މައްސަލަ 



 

 

 އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑަށް މޯލްޑިވްސް 
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މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާއަދާކުރާ ތަނުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ އެހެން    ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވަނީ

ގުޅިގެންކަމަށްވާ ަޝކުވާއަކާ  ހުށަހެޅުނު  ބަޔާންކޮށް  ކޮށްފައިވާކަމަށް  ފުރައްސާރަ  ޖިންސީ  އެ މުވައްޒަފަކަށް  ތީ، 

މައްސަލަ ބަލަންޖެހޭނީ ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ާޤނޫނާ އެއްގޮތަށް ކަމުގައިދެކެމެވެ.  

ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގައި،    19އަދި ހަމައެހެންމެ، ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ާޤނޫނުގެ  

ގޯނާކުރު ކުރުމާއި  ފުރައްސާރަ  ހުއްޓުވު ޖިންސީ  ތެރޭގައި، މުން  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ  ޒިންމާއާއި  ކޮމެޓީގެ  ގެ 

ފުރައްސާރަކުރުމާއި   ޖިންސީ  ފަރާތުން  ރައްދުވާ  ަޝކުވާ  ތަޙްީޤުޤތައްކޮށް،  ކުރަންޖެހޭ  ގުޅިގެން  ަޝކުވާއަކާ 

އޭނާއާމެދު އެކަށީގެންވާ    ގޯނާކުރުމުގެ ޢަމަލެއް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާ ޚިލާފު ނުވާނެ ގޮތެއްގެމަތިން

ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމުން، ކޮމެޓީން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭނީ     އެޅިދާނެކަމަށްއްފިޔަވަޅެ

  ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާ ޚިލާފުނުވާނޭ ގޮތެއްގެމަތިންކަން އެނގެއެވެ. 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޖިންސީ ފުރައްސާރައާއި ގޯނާކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް އެ މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް  7.1

ގައި މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ    2020އޮކްޓޫބަރު    19  ަޝކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުންއެދި،  

 2021ޑިސެންބަރު    08މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  ވާކަން  ޓް ކޮމިޓީއަށް ަޝކުވާ ހުށަހަޅާފައިއެންޓި ހެރޭސްމަން

'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯރމް' އަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮންނައިރު،  ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  

ފަރާތުން ހުށަހެޅި  އެއަރޕޯޓްސް  މައްސަލަ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ަޝކުވާ  މޯލްޑިވްސް  ކޮމްޕެނީ ތަޙްީޤުޤކޮށްފައިވާކަން   

ންސީ ފުރައްސާކުރުމާއި ގޯނާކުރުން  ޖި( ގެ '2021ޖޫން    06)  ER-AHC/2020/008  ލިމިޓެޑްގެ ނަންބަރު

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް   ހިނދު،އަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮންނަ   'ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ނިންމުން

ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި   އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ނިންމާފައިވަނީ

ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމެޓީއަށް ހުށަހެޅިގެން ތަޙްީޤްޤ ކުރެވުނު މައްސަލައިގެ ތަޙުީޤުޤގައި އެއްކުރެވުނު ހެކިތަކަށް 

ކޮށް މި ތުހުމަތުތަށް ބިނާވެފައިވަނީ ހިންގާފައިވާ ކަންތައްތަކެއްގެ މައްޗަށް ކަމަށް އާއްމު މީހެއްގެ ބުއްދިއަށް ބިނާ

ގައި   2021އޮކްޓޫބަރު    28މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން    ކަމަށް  ަޤބޫލުކުރެވޭ މަދަނީ މިންގަނޑުން ބުރަވެވޭތީ،
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ޖޫން    27'މުވައްޒަފަށް އަނގަބަހުންދެވޭ ނަޭޞޙަތް ރިކޯޑްކުރާ ފޯމް' )ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  

ޢަދުލުވެރި ނިންމުމަކަށް ވާިޞލުވުމަށްޓަކައި މައްސަލަ  މި މައްސަލައިގައި  ތަތީ،  އެނގެން އޮ  ( އަށް ބެލުމުނ2021ް

ހުށަހަޅާފައިވާ   ފަރާތުން  ނަންބަރުއިސްވެދެންނެވުނު  ރައްދުވި  ލިމިޓެޑްގެ  ކޮމްޕެނީ  އެއަރޕޯޓްސް     މޯލްޑިވްސް 

ER-AHC/2020/008  (06    ް2021ޖޫނ' ގެ  ހުއްޓުވުމަށް  ޖި(  ގޯނާކުރުން  ފުރައްސާކުރުމާއި  ންސީ 

ށް އިޞްލާޙީ އިން ފާހަގަވެފައިވާ ކަންކަމަށް ބަލައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަ  މިޓީގެ ނިންމުން'މަސައްކަތްކުރާ ކޮ 

އެޅުމަށް   އޮތްނަމަ    ފަދައެކަށީގެންވާފިޔަވަޅު  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  އޮތްތޯއާއި،  ހުށަހެޅި  ސަބަބެއް  މައްސަލަ 

އެޅުމުގައި  ފަރާތަށް ފިޔަވަޅު  ކަންކަން   ގޮތުންއިޖުރާޢީ ގޮތުންނާއި  މައުޫޟއީ  އިޞްލާޙި    ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ 

     ބަލަންޖެހޭނެކަމުގައި ދެކެމެވެ. ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯ

 

މޯލްޑިވްސް  ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ    2021އޮކްޓޫބަރު    28މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން   .8

ނަންބަރު   ލިމިޓެޑްގެ  ކޮމްޕެނީ  'ޖިންސީ  2021ޖޫން    AHC/2020/008-ER   (06އެއަރޕޯޓްސް   )

ނިންމުން'  ކޮމިޓީގެ  މަސައްކަތްކުރާ  ހުއްޓުވުމަށް  ގޯނާކުރުން  ޓަރމިނަލް    ފުރައްސާކުރުމާއި    )މައްސަލަ: 

އެ ސެކްޝަންގެ ޙުސައިން ސަޢީދާ ދެކޮޅަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ    ................... ސަރވިސަސްގެ  

 ؛ން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން އި   މައްސަލަ( 

އޮކްޓޫބަރު   01  ހިނގާދިޔައީ  މި ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ މައްސަލައިސްވެދެންނެވުނު ރިޕޯޓަށް ބަލާއިރު    8.1

ވަނަ ދުވަހާއި ދޭތެރޭ ވޭތުވެދިޔަ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި، ފިއުލް    2019ނޮވެންބަރު    30އިން ފެށިގެން    2019

ޙުސައިން ސަޢީދަށް      ަޝކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުންރެސްޓްރޯމްގައިކަމަށާއި،  ޖެޓީގައި އިންނަ ލޯންޗު ސެކްަޝނުގެ  

ނޫނީ ނިޔަތް ދޭހަވާ ޒާތުގެ ވާހަކަ ދެއްކުން ނުވަތަ ކޮމެންޓްކުރުމާއި،    ކުރާ ތުޙުމަތުތަކަކީ ޖިންސީ އެދުންވެރިކަން

    ނުރުހުމުގައި ގައިގަ އަތްލުން ނުވަތަ ބެއްދުން ކަމަށް އިސްވެ ދެންނެވުނު ރިޕޯޓަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮވެއެވެ. 

ކޮމެންޓްކުރާކަ  8.2 ނުވަތަ  ވާހަކަ  ޒާތުގެ  ދޭހަވާ  ނިޔަތް  ނޫނީ  އެދުންވެރިކަން  ބަޔާންކޮށް ޖިންސީ  މަށް 

 ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ، 



 

 

 އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑަށް މޯލްޑިވްސް 
 VTR/2021/217ނަންބަރު:  މައްސަލަ                              ހުށަހެޅި މައްސަލަ ޙުސައިން ސަޢީދުރައްދުވާގޮތަށް  
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 ބުރިޔަށް ހާދަ ޖަހާ ހިތްޭވ'  .......'ސުޕަވައިޒަރ ޙުސައިން ސަޢީދު އަޅުަގނޑާއި ދިމާލަށް ބުނީ . 1   

 'ހާދަ ފައްކާާވނޭ'  .2

 'ަވރަށް ތުންފަތްެވސް ބޯލާހިތްޭވ'  .3

 ަޝކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުންދިމާލަށް ބުނެފައިވާ ބަސްތަކެއްކަމަށް  ަޝކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތާ  އީ ޙުސައިން ސަޢީދު  މި

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން މި ރިޕޯޓަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮވެއެވެ. 

 އްދާކަމަށް ބަޔާންކޮށް ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ، ނުރުހުމުގައި ގައިގަ އަތްލުން / ބަ 8.3

ގައި، ބައްދާލާ ހަދަނީ. މިހެން މިކަްނ  ހުންނައިރުގައި ބައްދާލާ ހަދާ، އަޅުަގނޑު ނުރުހުމު 'އަދި ބައެއް ފަހަރު އަޅުަގނޑު އެކަނި . 1       

 ިގނަފަހަރަށް ދިމާާވތީ އުދަޫގޭވ' 

ނަ އަސްލު ބައްދާލީ އިްނސްޕެކްޓަރުން ނެތް ދުަވހެއްަގ އަޅުަގނޑު ަގއިަގ އެހެން ދެތިންފަހަރު މަތިން، އެކިފަހަރު މަތިްނ  . 'އ2ޭ

 . މިހެްނެވސް ކުރިމަތިންެވސް އޮޅުލައިަގންނާެނ، ދެން މިހެްނެވސް އަެނއްހެން ފަހަތުްނެވސް' އޮޅުލައިަގްނނަނީދެން އައިސް  
 

 ނެވެ. ފަދައިންމި  

ޙުސައިން ސަޢީދުގެ މައްޗަށް ކުރެވިފައިވާ ތުޙުމަތުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޖިންސީ އެދުންވެރިކަން ނޫނީ ނިޔަތް ދޭހަވާ    8.4

އެއީ ދޮގު މުވައްޒަފުންގެ ހެކިބަސް ލިބިފައިވާކަމަށާއި،    03ޒާތުގެ ވާހަކަ ދައްކާކަމަށް ނުވަތަ ކޮމެންޓްކުރާކަމަށް  

މުވައްޒަފުން ވަކިކޮޅަކަށް ނުޖެހި ބަޔާން   04ންދީފައިވާކަމަށާއި، އަދި  މުވައްޒަފަކު ބަޔާ  03ތުޙުމަތުތަކެއްކަމަށް  

ގައިގަ އަތްލުން ނުވަތަ   އިއަދި ނުރުހުމުގަ ދީފައިވާކަމަށް އިސްވެ ދެންނެވުނު ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ބުނާ ބަހުގެ އިތުރުން އެހެން އެއްވެ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  ސް ހެއްކެއް ލިބިފައި ބެއްދުމާއި ބެހޭގޮތުން ަޝކުވާ 

 ނުވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

 

 ކަމަށް ބަޔާންކޮށް ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ، ކޮމިޓީއިން ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތް 8.5

 ަވނަ ދުަވހު ޙުސައިން ސަޢީދުެގ ބަޔާން ެނުގން  2021ނޮެވންބަރު  2 .1

ެގ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިާވ ދެ ހެކިން ކަމުަގއިާވ އިބްރާޙީމް ޢަލީ އާއި އަޙްމަދު    ................ަވނަ ދުަވހު    2021ނޮެވންބަރު    23 .2

 ެގ އިތުރު ބަޔާެނއް ނަާގފައިާވކަން.  ................   ާގފައިާވކަމަށާއިއަބޫބަކުރުެގ ބަޔާން ނަ 



 

 

 އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑަށް މޯލްޑިވްސް 
 VTR/2021/217ނަންބަރު:  މައްސަލަ                              ހުށަހެޅި މައްސަލަ ޙުސައިން ސަޢީދުރައްދުވާގޮތަށް  
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ކީލުެގ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް ފުރުޞަތުދިނުމަށްފަހު، ޙުސައިން ސަޢީދު ކޮމެޓީއަށް ަވނަ ދުަވހު ޤާނޫނީ ަވ  2021ޑިސެންބަރު    27 .3

ަވޑައިެގންެނީވ ޤާޫނނީ ަވކީލެއްެގ އެހީތެރިކަމާ ނުލާކަމަށާއި، އަދި  މި ބައްދަލުުވމުަގއި ޙުސައިން ސަޢީދު    މަށާއި،ހާޟިރުކުރެުވނުކަ 

 ނީ ޤާނޫނީ ަވކީލަކާއެކުކަމަށް ދެންެނުވމުން ކޮމެޓީއިން ފުރުޞަތުދީފައިާވކަން. ބައްދަލުުވމުަގއި ބަޔާން ދީ ދެން ކުރިއަށް ދާން ބޭނުްނަވ

 ން. ޤާނޫނީ ަވކީލަކާއެކު ކޮމިޓީއަށް ޙާޒިރުެވ ބަޔާން ެނިގފައިާވކަ ................ަވނަ ދުަވހު  2021ޖަނަވަރީ  28 .4

 އަދި އަޙްމަދު އަބޫބަކުރާއި ބައްދަލުކޮށް އިތުރު ބަޔާެނއް ނަާގފައިާވކަން. ަވނަ ދުަވހު ކޮމެޓީއިން އިބްރާޙީމް ޢަލީ    2021ފެބުރުވަރީ    11 .5

ަވނަ ދުަވހު ޙުސައިން ސަޢީދު އޭާނެގ ަވކީލުންާނއެކު ކޮމެޓީއަށް ހާޒިރުކުރެިވ ދިފާޢު ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތުދެިވ    2021މާރިޗު    04 .6

ލިޔުމުްނ  ބަޔާ އެއްޗެއް  އެްނމެހާ  ބޭނުްނާވ  ހުށަހަޅަން  ދިފާޢުަގއި  ސަޢީދުެގ  ޙުސައިން  ބައްދަލުވުމުގައި  މި  ނަާގފައިާވކަމަށާއި،  ން 

 ހުށަހެޅުމަށް ކޮމެޓީއިން އަްނާގފައިާވކަން. 

 11ހެކިްނެގ ޮގތުަގއި  ަވނަ ދުަވހު ޙުސައިން ސަޢީދުެގ ޤާނޫނީ ަވކީލުން ފޮުނިވ ސިޓީަގއި ޙުސައިން ސަޢީދުެގ    2021މާރިޗު    30 .7

 މުަވއްޒަފުްނެގ ލިސްޓެއް ހުށަހަޅާފައިާވކަން.

  10ވަނަ ދުަވހު ކޮމެޓީއިން މި ލިސްޓުަގއި ހިމެނޭ ކުންފުނީެގ މިހާރު ަވޒީފާ އަދާކުރަމުްނދާ    2021އެޕްރީލް    29އަދި    18،14 .8

 ނަާގފައިާވކަން. މުަވއްޒަފުްނނާއި ބައްދަލުކޮށް އެ މުވައްޒަފުންެގ ބަޔާން 

  2021މޭ    17އަށް ޙަާވލާދީ    K/OTH/2021/85-116ގައި ފޮުނާވފައިާވ ސިޓީ ނަްނބަރު    2021މާރިޗު    09ކުންފުނީެގ ފަރާތުން   .9

ގައި ޙުސައިން ސަޢީދުެގ ދިފާޢު    A-L/MACL/2021/04ަވނަ ދުަވހު ޙުސައިން ސަޢީދުެގ ފަރާތުން ލިބުނު ސިޓީ ނަްނބަރު  

ރިޢާޔަތްކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިާވތީއާއި   ކަންކަމަށް  މި  އެދިފައިާވތީ،  ޙިއްޞާކުރުމަށް  ލިޔެކިޔުން  ބައެއް  ކުންފުނީެގ  ގުޅޭ  މައްސަލައާ 

 ކޮމެޓީއިން މަޝްަވރާކުރިކަން. 

  ަވނަ ދުަވހު ބޭއްުވނު   2021ޖޫން    06އެއްކުރެުވނު މަޢުލޫމާތަށް ބިނާކޮށް މައްސަލައާ މެދު ަވކި ފިޔަވަޅެއް ކޮމިޓީއިން ނިންމާފައިަވނީ   .10

 ބައްދަލުުވމުަގއިކަން.  

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކޮމިޓީއިން ނިންމާފައިވަނީ ކޮމިޓީއިން ކުރި ތަޙުީޤުޤން އެ ޢަމަލުތައް މައްސަލަ ހުށަހެޅި   8.6

ާޤނޫނުގައި   ކަނޑައެޅިފައިނުވިނަމަވެސް  ސީދާ  މަޢުލޫމާތުތަކުން  އެއްކުރެވިފައިވާ  ހިންގާފައިވާކަމަށް  ފަރާތް 

މިފަދަ  ތުގެ މަތިން ވަށައިގެންވާ އެހެނިހެން ކަންކަމަށް ބެލުމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮ

ޢަމަލެއް ހިންގުން އެއީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ބެލުމުގެ ގޮތުން އެއްކުރެވުނު މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި 

އިންކާރުކުރިނަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ތުޙުމަތުތަކަށް  ބިނާވެގެންމި  ތުޙުމަތުތައް  ހިނގާފައިވާ  މަވެސް،  ވަނީ 

ބުރަވެވޭ   އަދި  ަޤބޫލުކުރެވޭ  ބުއްދިއަށް  މީހެއްގެ  އާއްމު  މިންގަނޑުން  މަދަނީ  ކަމަށް  މައްޗަށް  ކަންތައްތަކެއްގެ 
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މިކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މިންވަރަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ދެކޮޅަށް ހެކި ލިބިފައިވާކަން ފާހަގަކުރާކަމަށާއި،  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މިފަދަ ޢަމަލެއް ތަކުރާރު ނުކުރުމަށް އަންގާ، އަނގަބަހުން ދޭ ނަޭޞޙަތް ދިނުމަށް 

 މަށެވެ. ކޮމެޓީގެ އަުޤލަބިއްޔަތުން ނިންމާފައިވާކަ 

ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް   ތަޙްީޤޤު )ފަހެއް( މެންބަރުން ސޮއިކޮށްފައިވާކަން    5އިސްވެދެންނެވުނު ކޮމިޓީގެ ނިންމުމުގައި    8.7

 ބެލުމުން އެނގެން އޮވެއެވެ. 

 

މާއްދާގެ  ވަނަ    2)ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ާޤނޫނު( ގެ    2014/16ާޤނޫނޫ ނަންބަރު   .9

 )ރ( ގައި،

 ކަނޑައަޅާނީ،  ')ރ( މި މާއްދާެގ ބޭނުމަށްޓަކައި މީހާކާ ދެކޮޅަށް ޖިްނސީ ފުރައްސާރަކުރުމުެގ ޢަމަލެއް މި މާއްދާަގއިާވ ޮގތުެގމަތިން ހިްނިގކަމުގައި

 '.މަދަނީ މިންަގނޑުންެނެވ

ފާހަގަކުރެވޭއިރު،   ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  ތުޙުމަތެއް މިޢިބާރާތުން  ދެ  މައިގަނޑު  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ކޮމެންޓްކުރުމާއި،  ށްފައިވާކަމާ ކޮ ނުވަތަ  ވާހަކަ  ޒާތުގެ  ދޭހަވާ  ނިޔަތް  ނުވަތަ  އެދުންވެރިކަން  ޖިންސީ  އެއީ  އި، 

ބެއްދުންކަން ނުވަތަ  އަތްލުން  ގައިގަ  އެނގެން   ނުރުހުމުގައި  ބެލުމުން  ރިޕޯޓަށް  ތަޙްީޤްޤ  ފާހަގަކޮށްފައިވާ  އިސްވެ 

ތުއެގޮތުން  އޮވެއެވެ.   މައްޗަށް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  ޢަމަލުތައް    ޙުމަތުކުރެވުނުމައްސަލަ  ދެންނެވުނު  އިސްވެ 

މިންގަނޑުންހިންގާ މަދަނީ  ބަޔާންތަކާއި،  ބަޔާންދިން  ތަޙްީޤަޤށް  ބަލާއިރު  ސާބިތުވޭތޯ    ކަންފައިވާކަން  ފަރާތްތަކުގެ 

 އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ންވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހެކިބަސް ދިން ފަރާތްތަކުގެ ބަޔާންތަކު
 

 ޖިންސީ އެދުންވެރިކަން ނުވަތަ ނިޔަތް ދޭހަވާ ޒާތުގެ ވާހަކަ / ކޮމެންޓްކުރުން  9.1

ޢަލީ  9.1.1        ނަންބަރު   ޢިބްރާހީމް  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި  ހިންނަވަރު(  ޅ.   / )ލިލީމާގެ 

A024537)    ްމޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުނ

ދެން އާދެ ބުނާނެ ދެން ބޮޑު 'މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން      ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމިޓީއަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި،
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އެކަމަކުވެސް އަހަރެމެން  އެއްޗެހި ކިޔާނެ ވަރަށް.    ލަބުރިގަނޑެއް އޮންނަ މީހެކޭ، ބުރިއަށް ޖަހާ އެކަހަ

ނުހުންނާތީ އެހެން ނުނެގެނީ އެހާބޮޑަކަށް އަސްލު ސީރިއަށްކޮށް ނުނަގަނީ. އަހަރެމެން އެހެން އުޅެފަ  

އަސްލު. ދެން ކުޅޭއިރު ފިރިހެންވެރިންދޯ. ދެން މަޖަލަށް ބައެއް ފަހަރު ކިޔާ އަޑު އިވިފަ ހުންނާތީވެ. 

ދުވަސްދުވަހު ދާންވެސް ދާނެ. ދެން ދިޔަސް އަހަރެމެން އަޅާ ފަހަތުން ބައެއް    .............ދެން އެކަމަކު  

ނުލަމޭ، އަހަރެމެން ހުރިހާ އެންމެންވެސް ކުޅެން ދާ މީހުން. ދެން އަހަރެމެން ދާނީތާ ދާ ގޮތަކަށް. ދެން 

ޗެހި އޭނާއާ  އްކާތާގަ އުޅޭއިރުވެސް ހަމަ ކިޔާ އަޑު އިވޭނެ އެކަހަލަ އެއްއެހެން އަސްލު ގިނަ ފަހަރު ކަ 

އޮންނަކަމާއި،    '.ދިމާލަށް އެނގެން  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  ކޮން މިފަދައިން  ކިޔަނީ  ބަސްބަސް  މިފަދަ 

އޭނާއާ ދިމާލަށް  ޙުސައިން ސަޢީދު ކިޔާނެ ހަމަ  'ފަރާތަކުންތޯ ތަޙްީޤުޤން ކުރި ސުވާލަށް ޖަވާބުދެމުން  

މިފަދައިން    'އަޑު އަޅުގަނޑަށް އިވިއްޖެ ހަމަ  ދެން މިކޮޅަށް އައިފަހުންވެސް އެކަހަލަ އެއްޗެއް ކީ  އެހެން.

'ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން   އޮންނަކަމާއި،  އަޅުގަނޑު ހުންނައިރުގަވެސް  އެނގެން  އެހެން  ތެރޭގަ  ކައްކާތަން 

ން  މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަ  ބައެއް ފަހަރު ނެރެލަމުން އެކަހަލަ އެއްޗެހި ކިޔާ އަޑު އިވޭނެ ހަމަ'

ކުރި    ޢަމަލުކުރަނީއެނގެން އޮންނަކަމާއި، އެފަދަ ވަގުތުތަކުގައި ަޝކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ކިހިނެތްތޯ  

މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން    މިތާ އެޑްމިންގަވެސް ބުނި އެވާހަކަ'  ................'ސުވާލަށް ޖަވާބުދެމުން  

. އެކަހަލަ  'އޭނަ ދެން ބައެއް ފަހަރު އެހެން ބުނީމަ ރުޅިވެސް އަންނާނެ ދެންއެނގެން އޮންނަކަމާއި  

ކީ އެކަހަލަ ފާޑަށް  ................ގޮތަކަށް ހުންނާނީ. އޭނާއަކީ އެކަހަލަ މީހެއް ނޫން. އެއްވެސް އިރެއްގަ 

ގަނޑު ޔަީޤންކޮށްދޭނަން. އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނާއި އެއްކޮށް މިހުރިހާ ދުވަސް  އުޅޭ މީހެއް ނޫން، އަމަ އަޅު

މައްސަލައެއް   އެކަހަލަ  ފިރިހެނެއްގެ  ނުޖައްސާ'  ވީއިރުވެސް  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  އެނަ  މިފަދައިން 

   ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު  ހދ. ކުޅުދުއްފުށި/    ކިބިމާގެ)  އަޙްމަދު އަބޫބަކުރު  9.1.2    

A241835  ްމޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުނ )
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ދެން '  ،ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު މަސް ތެރޭގައި   2019  ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމިޓީއަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި

އެއްކޮށް   ............... އަޅުގަނޑުމެން ރެސްޓްރޫމަށް ދިނީ އެތަން. ދިނީމަ ދެން އެތާ ތެރޭގަ އުޅުންއިރު  

ހަމަ އެހެން އުޅޭއިރު ހަމަ އަބަދުވެސް އެތާގަ އެހެން އުޅޭއިރު ހަމަ އެގޮތަށް ހާދަ ރީއްޗޭދޯ. އަނެއްހެން  

އަންނަނީ.'  ކިޔަމުން  ބަޔާންކޮށްފައި  މިހެން  އޮންނަކަމާއި،  މިފަދައިން  އެނގެން  އިތުރަށް  ވާކަން 

ހާދަ ފައްކާ ފޫކޮޅެކޭ ދޯ، ބުރިއަށް އަޑުއިވިފައިވަނީ ކޯޗެއްތޯ ތަޙްީޤުޤން ކުރި ސުވާލަށް ޖަވާބުދެމުން '

ބައްދާހަދާ   ދެން  ކިޔާފަ  ދަނީ.ޖަހާލާހިތްވެއޭ  އުޅެމުން  އެހެން  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން    ދެން  މިފަދައިން 

ޝިފްޓުގަ އެމީހުން އުޅެފަ ހުރީ. ދެން ދެިޝފްޓު   .  .............ދެން ބޮޑަށް  '  އެނގެން އޮންނަކަމާއި،

ރެސްޓްރޫމްގަތާ  ދިމާވާއިރު އަޅުގަނޑުމެން ރެސްޓްރޫމްގަތާ އުޅޭނީ ވާހަކައަކީ، އެތަނުގަ އަޅުގަނޑުމެން  

އުޅޭއިރުގަ   އެހެން  އެންމެން.  އުޅޭނީ  އެއްކޮށް  އޭރު  އަޅުގަނޑުމެން  އެތަނުގަ  ވާހަކައަކީ.  އުޅޭނީ 

މިފަދައިން    ފައޭ ހުރީ. ހަމަ އިވިފައޭ ހުރީ އެހެން ކިޔަމުން އެހެން ދާތަންވެސް ދޯ' އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިވި

އެފަދައިން ކިޔަނީ ކޮންތާކު ހުރެތޯ ތަޙްީޤުޤން ކުރި ސުވާލަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،  

ޖަހާ ބައްދާފަ، ދެން   އެހެން ބުނަނީ އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ރެސްޓްރޫމް ހުންނަނީ ޕާޓިަޝންޖަވާބުދެމުން '

ރޫމްގަވެސް   ޗޭންޖިންގ  އެތަނުގެ  ދެން  އެތަނުގަ.  ބަހައްޓާފަ  މޭޒެއް  ވަކިން  ތިބެނީ  ސްޕަވައިޒަރުން 

މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، ކޮންގޮތަކަށްތޯ އުޅެނީ   އެގޮތަށް އުޅޭ'އެމީހުން  

' ޖަވާބުދެމުން  ކުރި ސުވާލަށް  ޗެންޖިންގ    ހަމަތަޙްީޤުޤން  ކިޔާ  ރީއްޗޭ  ހާދަ  ގޮސް  އެހެން  ފަހަތުން 

ށް ބަދަލުވިފަހުންވެސް ފުޓުބޯޅަކުޅެމުން އައި ދުވަހެއްގަވެސް އެގޮތަށް ހަމަ މިތާގަ ކޮޅަ. ދެން މިރޫމްގަވެސް

ހަމަ  'ދިމާލަށްތޯ ކުރި ސުވާލަށް ޖަވާބުދެމުން    ..............މިފަދައިން ބުނަނީ    'އެހެން ހިނގާފަ އެބަހުރި.

ހަމަ   ތެރޭގަ  ހަމަ    ..............ދިމާލަށް.    ...............އެންމެން   ހަމަ.'  ...............ނިސްބަތްކޮށް 

 މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. 
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ކާޑު ނަންބަރު     9.1.3     އަންގައިދޭ  )ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން  ކެލާ(  / ހއ.  )ކެޔޮގެ   (A050734މޫސާ ޒިރާރު 

ހުއްޓުވުމުގެ   ގޯނާކުރުން  ފުރައްސާރަކުރުމާއި  ޖިންސީ  ލިމިޓެޑްގެ  ކޮމްޕެނީ  އެއަރޕޯޓްސް  މޯލްޑިވްސް 

ކައިރީގަ ވަރަށް ގިނައިން    .................ދެން އަޅުގަނޑުމެން ތަނުގަ  '  ކޮމިޓީއަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި،

ހަމަ ވަރަށް  ؟ ފައްކާ ބުނަންވީތޯ ހަމަ ބުނި ގޮތަށްކިޔާ އަޑު އަހަން އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ ވަރަށް ހަމަ  

ފައްކާ ބުރިގަނޑެކޭ ހަމަ އަތްލަން ވީ އޭ، އެކަހަލަ އެކަހަލަ ގޮތްގޮތަށް ވަރަށް ގިނައިން ވާހަކަ ދައްކާ  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަރަށް ގިނައިން މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،    'ދެން.

' ޖަވާބުދެމުން  ސުވާލަށް  ކުރި  އިވޭތޯ  އަޑު  ދައްކާ  ވާހަކަ  ހަމަ.  އެކަހަލަ  އިވޭ  އަޑު  ދައްކާ   . އާދެ 

އަޑުއިވޭ.' އެނގެން    އަޅުގަނޑަށްވެސް  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  ވާހަކަ  އޮންނަކަމާއި،  މިފަދައިން  މިފަދަ 

ދައްކަނީ   ރައްދުވާގޮތަށްގިނައިން  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  ޖަވާބުދެމުންަޝކުވާ  ސުވާލަށް  ކުރި  ހަމަ '  ތޯ 

މިފަދަ ބަސްބަސް   މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،  ހަމަ'  .................ބޮޑަށް  

ފެންނަނީ ކޮންކަންތަކެއްތޯ ނުވަތަ އެހެން ނަހަދާށޭ ބުނާ އަޑު އިވޭތޯ ފަރާތުން    ަޝކުވާ ހުށަހެޅިބުމުން  

އެހެން. މިސާލަކަށް އެނަ ބުނޭ ތިހެން ނުކިޔާށޭ އެގޮތަށް   'އޭނަ ހަމަ ބުނޭ  ކުރި ސުވާލަށް ޖަވާބުދެމުން

ދިޔަ   ންބޯޅަ ކުޅެ އެނގެން އޮންކަމާއި، ފުޅުމިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން    ބުނޭ ހަމަ ވަރަށް ގިނައިން.'

ސީދާ އެދުވަހު މިހާރު ހަނދާނެއް  ކަމެއްވީތޯ ކުރި ސުވާލަށް ޖަވާބުދެމުން '  އި ރެސްޓްރޫމްގައިދުވަހެއްގައާ

އުޅޭނެ.' އެކީގަ  ވަރަށް  މަޖާކޮށް  އެންމެން  ހުރިހާ  ގޮއްސަ  ކުޅެން  ބޯޅަ  މިފަދައިން   ނެތް. 

އަޅުގަނޑުމެން އެއްކަލަ ރެސްޓްރޫމަކަށް ނުދަން.    ގިނަފަހަރު'ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،  

މިދަނީ އުޅެލާފަ  އެހެން  ފަހަރަކު  މަދު  އަޑުއިވެނީ.  ދެން  ގަޑީގަ  ދާ  އެހެން  ދެން  އަނެއްގޮތަށް ވެސް. 

އަޅުގަނޑަށް  ދިމާވާނީ.  ކަންތައްތައް  އެކަހަލަ  ބޮޑަށް  އުޅޭނަމަތާ  އެތާ  ގިނަވަގުތު  އެއްކަލަ  ގޮސްގެން 

އެއްފަހަރަށްވުރެ ގިނަ ފަހަރު  ދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،  މިފަ  ފެންނާނީ ނޫނީ.'

  އާދެ. ކިތަންމެ ފަހަރަކު ބުނެފަ އެބަހުރި.'ބުނި އަޑު އިވުނުތޯ ތަޙްީޤުޤން ކުރި ސުވާލަށް ޖަވާބުދެމުން '

 އޮވެއެވެ.  މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އިސްވެ ދެންނެވުނު ބަޔާނަށް ބެލުމުން އެނގެން
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ނަންބަރު    9.1.4 ކާޑު  އަންގައިދޭ  )ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން  ގާދިއްފުށި(  ތ.   / )އަތަމާވިލާ  ޒަރީރު  ޙަސަން 

A088117  ްމޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުނ )

ދެން އަޅުގަނޑު ބުނެލަން އޮތް ވާހަކައަކީ އެއްބޭފުޅަކީ 'ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމިޓީއަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި،  

އަކީ. އަނެއް ބޭފުޅަކީ   ...............އެމް.އޭ.ސީ.އެލް ޚިދުމަތްކޮށްދީފަ ހުރި ބޭފުޅެއް  ވަރަށް ދުވަސްވީ  

 ވަރަށް ފަހުން އެމް.އޭ.ސީ.އެލްއާ ޖޮއިންވެ ވަޒީފާއަށް ނިކުތް ބޭފުޅެއް. ދެން ވަޒީފާގެ ގޮތުން އެއް ބޭފުޅަކީ 

ހާބަރ   ބޭފުޅަކީ  އަނެއް  އަޅުގަނޑު ސްޕަވައިޒަރެއް،  އެހެންވީމަ  އިންސްޕެކްޓަރެއް.  ޖެޓީ  އެންޑް 

ނުގެއްލޭގޮތަށް   މަސްލަޙަތު  ތަނުގަ  ހަމަ  މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނީ  ދެބޭފުޅުންވެސް  ަޤބޫލުކުރަނީ 

އަށާއި މުވައްޒަފުންނަށް   ދެބޭފުޅުންގެވެސް ހަމަ ޢަމަލުތައް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް، އެމް.އޭ.ސީ.އެލް

ދެން އެގޮތުން އަޅުގަނޑު މި މައްސަލައިގައި ބުނެލަން އެންމެ ރަނގަޅަށް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ަޤބޫލުކުރަނީ.  

މިތާ  މިވަނީ  ކަންނޭންގެ  ބައި  ދެއަހަރާ  އަޅުގަނޑުވެސް  މިހާތަނަށް  އަޅުގަނޑު  ވާހަކައަކީ  އޮތް 

ރިއިރުގަ އަޅުގަނޑަކަށް ފާހަގައެއް ނުވޭ ސުޕަވައިޒަރުގެ  މަސައްކަތްކުރާތާ. އަޅުގަނޑު މިތާ މަސައްކަތްކު

ތިކަހަލަ   ދެން  ފަރާތުން  ކަމަކަށް.  ހުންނަ  ކަމެއް  ކަހަލަ  ފާހަގަކުރެވޭ  އެއްވެސް  އަޅުގަނޑަށް 

އިންސްޕެކްޓަރ   ޖެޓީ  އެންޑް  ހާބަރ  ވަނީއްސުރެވެސް  ވަޒީފާއަށް   ..............އެމް.އޭ.ސީ.އެލްގެ 

ކަހަލަ މައްސަލައެއް، ކޮންމެވެސް މީހެއްގެ  އަބަދުވެސް ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ަޝކުވާއެއް، ކޮންމެވެސް  

މިފަދައިން    ވާހަކައެއް ދައްކައިގެން ކޮންމެވެސް ކަހަލަ މައްސަލަތަކެއްގަ އަބަދުވެސް އުޅޭކަން ފާހަގަކުރެވޭ'

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ނި  9.1.5 ނަންބަރު މުޙައްމަދު  ކާޑު  އަންގައިދޭ  )ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން  މާލެ(   / ފްލޭްޝ  )ހ.  އަޙްމަދު  ޒާމް 

A079953  ްމޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުނ )

 ދިގުލާފަވެސް  މީ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލައެއް އަސްލު. ވަރަށްހުއްޓުވުމުގެ ކޮމިޓީއަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި، '

އެ ހަދަނީ ހަމަ ހުސް ދޮގު، ކަނޑައެޅިގެން   ..............އޮތް މައްސަލައެއް މީ. ދެން މި މައްސަލައިގަ 
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ފަހަރު މަތިން އެހަދަނީ. އެއީ އަޅުގަނޑަށް މީގެ ކުރިންވެސް ވަރަށް ގިނަ ފަހަރު    ..............ހަމަ ދޮގު  

ތެރޭގަ   ..............އެބަހުރި   މިސްކިތް  ހަދާފަ.  ދޮގު  ކަންކަމުގަ  އެކި  މަތީގަ،  ކަންކަން  އެކި 

ކީ   ..............ަޤބޫލުކުރީ  އިނދެގެންވެސް އަޅުގަނޑަށް އެބަހުރި ދޮގު ހަދާފަ. އެހިސާބުން އަޅުގަނޑު  

ދެން ތީގަ މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، '  'ހަމަ ވަރަށް ދޮގުހަދާ މީހެއްކަމަށް.

އަސްލު.   ކަމެއް  ޕަރސަނަލް  ވާހަކަ  ..............އުޅެނީ  ދޮގު  ބައިބައިވުމާ،  ވަރަށް  ޔުނިޓުތެރޭގަ  ކީ 

ދި ތަނުގެ ވެރިންނާވެސް ހަމަ ވަރަށް ހުންނާވެސް އަފެތުރުމާ، އަދި އޭގެ އިތުރުން އެހެން ޔުނިޓުތަކުގެ މީ

އުނދަގޫވާގޮތަށް އަބަދު ގުޅާ، އެ އެކްސްޕީރިއަންސް ކޮށްފަކަންނޭނގެ ހުންނާނީ މިތާ ތިބި މީހުންވެސް.  

މީހެއް   އެކަހަލަ  އޮންނަކަމާއި،    '..............އެހެންވީމަ  އެނގެން  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  މިފަދައިން 

ފުރައިގެން  ' އެޕްރައިސަލް  ފުރަތަމަ  އެންމެ  އަހަރުވެސް  ދެ  މިދިޔަ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ސަޢީދުއަކީ 

ލިބިފަހުރި  ދިޔައިރުވެސް މާރކްސް  ރަނގަޅަށް  އެންމެ  ތެރެއިންވެސް  ސުޕަވައިޒަރުންގެ  ހުރިހާ   ،

ދެން ތި މައްސަލައިގަ އަޅުގަނޑު 'ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،  މިފަދައިން    ސުޕަވައިޒަރ.'

އަހަރު އުޅޭތާ. އެހެންވީމަ އެކި    25މިތާގަ އެމް.އޭ.ސީ.އެލް ގަ މިއަހަރުވާނެ  މިބުނަނީ އަޅުގަނޑަކީވެސް  

ށްފަ މިހިރީ. ޒާތްޒާތުގެ މީހުންނާ، އެކި ލެވެލްގެ މީހުންނާ އެކި މަާޤމްތަކުގަ އަޅުގަނޑު މަސައްކަތްކޮ

މިފަދައިން    ހާ ދޮގުހަދާ މީހެއް އަސްލު'..............މިހާތަނަށް އައިއިރު އަޅުގަނޑު ނުދެކެން އެއަރޕޯޓުގަ  

ނިޒާމްއާ   ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ަޝކުވާ  މައްސަލައިގަ  މި  އޮންނަކަމާއި،  އެނގެން  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން 

 ..............'އަޅުގަނޑު ކައިރިއަކަށް  ލަށް ޖަވާބުދެމުން  އެއްވެސް ވަރަކަށް ވާހަކަ ދައްކާފަވޭތޯ ކުރި ސުވާ

ހެދި  ސަޢީދާއި  ނުވަތަ  ވާހަކައެއް  ގޯސް  އެއްވެސް  ސަޢީދުގެ  މައްސަލައެއްގަ.  އެއްވެސް  ނާދޭ 

ކައިރިއަށް  އަޅުގަނޑު  ނެތް  ކަމެއްގަ  އެކަހަލަ  އެއްވެސް  ނުވަތަ  އުނދަގޫވެގެން 

ވާކަން މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި މިފަދައިން    އެއް. އެއްވެސް މައްސަލައެއްގަ'..............  އައިއްސަކާއެއް  

 އެނގެން އޮވެއެވެ. 
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ނަންބަރު    9.1.6 ކާޑު  އަންގައިދޭ  )ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން  މާލެ(   / އާގެ  ފިނިމާގެ  )ހ.  ޖުވައިރިޔާ  މަރިޔަމް 

A071892  ްމޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުނ )

ބަޔާނުގައި،   ދީފައިވާ  ކޮމިޓީއަށް  ހެއްކެއް  'ހުއްޓުވުމުގެ  އެއްވެސް  އޭގެ  ބަލާއިރުގަ  އަނެއްހެން  އެކަމު 

އަ އެވާހަކައެއް  އިތުރަށް  އެހެންވެ  ދެން  ދެއްކުނު.  މިބުނުވެއް  ނުވޭ،  އެމައްސަލައެއް  ނެކައްޗެއް  ނީ 

އެކޮޅަކުންނެއް.' ހިނގައޭ  ނުވެއް  އޮންނަކަމާއި،  އިތުރަކަށް  އެނގެން  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން    މިފަދައިން 

ދޯ.   ..............' ވާހަކަދެއްކިން  ގެނެސްގެންވެސް  ސަޢީދު  ޙުސައިން  ޖެއްސީމަ  މައްސަލަ 

އެއްޗެއް.ނުދެއްކުން އެކަމާގުޅޭ އަނެއްހެ  ..............ދެއްކިއިރުގަ   ހެއްކެއް އެއްވެސް  މިފަދައިން   'ން 

އޮންނަކަމާއި،   އެނގެން  ޖިންސީ    .............. ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  ކޮށްފައިވަނީ  ކޮމްޕްލެއިން 

ޖަވާބުދެމުން ސުވާލަށް  ކުރި  ފުރައްސާރަކޮށްގެންތޯ  ނުވަތަ  ބައިވަރު  '  ފުރައްސާރައަށްތޯ  ބައިވަރު 

އަބަދުވެސް ކޮންމެވެސް    ..............ަޝކުވާއާއި އެއްކޮށް އައީ ދޯ، އޭގެ ތެރެއިން އައި އެއްޗެއް އެވެސް.  

ހިފައިގެން   މައްސަލަ  އެހެންވީމަ.'މީހެއްގެ  މީހެއް،  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން    އަންނަ  މިފަދައިން 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ަޝކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި    9.1.7

ަޝކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ރައްދުވާގޮތަށް ޖިންސީ    ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމިޓީއަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި

ގައި ކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި   2020އޮކްޓޫބަރު    19މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވަނީ  ފުރައްސާރަކުރިކަމުގެ  

ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު ފަހުކޮޅާަައި    2019ކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ  ފަރާތުން ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރަންފެށި

ަޝކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ރައްދުވާ ގޮތަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި  މަހާ ދޭތެރޭގައި ކަމަށާއި،    ނޮވެންބަރު

' ހިތްވެއޭ.............. ފަރާތުން  ސަކަރާތްޖަހާ  ވަރަށް  އާއި  އާ  ޖަހާހިތްވެއޭ  ..............'  ' ބުރިއަށް 

ކިޔާކަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  މަށާއި،މިފަދައިން  '  ަޝކުވާ   ..............ރެސްޓްރޫމަށް ވަންނަ ވަގުތުތަކުގައި 

ަޝކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން  މިފަދައިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ކިޔާކަމަށާއި،    ލޯބީ'
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ަޝކުވާ ހުށަހެޅި އިސްވެ ދެންނެވުނު ކަންކަން  ރުޅިއަންނަ ކަމުގެ ކުލަވަރު މޫނުމަތިން ދެއްކިން ކަމަށާއި،  

ރާތުން ނިޒާމު ކައިރީވެސް ބުނަން އުޅުނިން ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެކި ފަ

ފަރާތު ހުށަހެޅި  ަޝކުވާ  ކައިރީގައާއި  'ކުދިން  ނިޒާމްބެއޭގައި  ވެއްދީ  މިތާ   ތިމަންނައަށް  ،ތިމަންނަ 

ކައރީ    ބާރުފޯރުވޭނެއޭ. ދެން އެހެންވެސް އަސްލު އެހާ ނުފޫޒު ފޯރުވާފަ އޮތީމަ ދެން ހިތަށްއެރީ ނިޒާމު

ޙައްލުވާނެހެނެއް' ނުވެއޭ  ހިއެއް  އެނގެން    ބުންޏަސް  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން    އޮންނަކަމާއި، މިފަދައިން 

އަބޫބަކުރާއި   އަޙުމަދުތުރުބަސް ކިޔާ އަޑު  ަޝކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ރައްދުވާގޮތަށް ހަޑިހު  މީގެއިތުރުން

އެދެފަރާތުން ަޝކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރާކަން    އިވޭނެކަމަށާއި،އިބްރާޙިމް ޢަލީއަށް  

  އްގެ އަޑު ބަރަހަނާ މަންޒަރެ   މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ރެސްޓްރޫމްގައި   އެނގޭކަމަށް ބުނެފައިވާކަމަށާއި،

ނަމަވެސް ަޝކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެ މަންޒަރު    ޖެއްސިކަމަށާއި،އެފަރާތުގެ ފޯނުން  އިވޭ ވީޑިއޯއެއް  

ނެތްކަމަށް  ބައެއް  އެއްވެސް  އެތަނުގައި  އެވަގުތު  ގޮސްފައިނުވާނޭކަމަށާއި،  ކައިރިއަށް  ބެލުމަށްޓަކައި 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ.  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި   9.1.8

'މީގަ ދައްކާފަ މިހިރަ ހުރިހާ ވާހަކައަކީ ހަމަ  ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމިޓީއަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި،  

ވާ ނީދޮގު  އޭނަޔާ  ކަމަކަށް  އެއްވެސް  ތިހަލަ  އަޅުގަނޑަކީ  ވާހަކައެއް  ހަކަ.  އެގޮތަކަށް  ންނާނެ 

މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން   އްކާފައެއްވެސް، އެކަހަލަ އެއްވެސް ގުޅުމެއްވެސް ނޯންނާނެ'ދަ

ކުރަނީ. '  އޮންނަކަމާއި، ޖެއްސުން  ހަމަ  ގޮތަކަށް  އެކަހަލަ  ބަލާތީވެ  އުޅޭނޫޅޭގޮތް  މިމީހުން  އަޅުގަނޑު 

ޖުވޭ ލައްވާ  އަޅުގަނޑު އިންނާނެ ކުރިންސުރެވެސް މި މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން އިންނާނެ އަޅުގަނޑު  

އީ ކޮން މައްސަލައެއްތޯ  އެމިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،    'މައްސަލަ ހުށަހަޅާފަ.

' ޖަވާބުދެމުން  ސުވާލަށް  ކުރި  އަޅުގަނޑު ތަޙްީޤުޤން  އެބެހެނީ.  ދެއްތޯ  އަބުރާ  އަޅުގަނޑުގެ  އެއީ 

ބޭނުމެއްނޫން އަޅުގަނޑުގެ އަބުރާއި ބެހޭކަށެއް. އަޅުގަނޑު ނުކުރާ ކަމަކާ ކީއްކުރަންތޯއޭ އަޅުގަނޑުގެ  
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އަޅުގަނޑު  ޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، 'މިފަދައިން ބަ  އަބުރު މުޅި އެއަރޕޯޓުގަ މޮޑެލަނީ'

އޭނަގެ ފަހަތަކުންނެއް ނުދުވަން. މި މައްސަލަ މިޖެހެނީ ވަޒީފާ ރަނގަޅަށް އަދާނުކުރާތީ އެކަންތައްތައް 

މިދޭތެރެއިން އަޅުގަނޑަށް މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، '  އަޅުގަނޑުމެން ބަލާތީ'

ލުއު ގުޅުމުގެ ކުރިން މިތަނުން އިންސްޕެކްޓަރެއް އަޅުގަނޑަށް ގުޅާބަހައްޓާފަ ބުނީ މިހާރު ލޯންޖު ލުއު

އަޅުގަނޑަށް ސެކްަޝންގެ ކޮންމެވެސް މީހަކު ކޮންމެވެސް މީހަކު އަދި އެހެން ސުޕަވައިޒަރެއް ހުއްޓާ  

ތީ ފަރާތުގަ ހިފައިފިއޭ. ހިފައިގެން  ގެ ކުރިމަ................ފޯން ކޯލަކުން ގުޅާބަހައްޓާފަ ބުނީ އަޅުގަނޑު  

އަޅުގަނޑު ނީންނާނެ އެކަހަލަ  '  ' މިފަދައިން ބަޔާންކޮށް އެނގެން އޮންނަކަމާއި،އަޅުގަނޑު ކަނޑާލައިފިއޭ

އެއްވެސް   ނޫން، މޭރުމަކުން  މީހެއްވެސް  އެކަހަލަ  މީ  އަޅުގަނޑު  އަނެއްކާ  ދައްކާފަކާއެއް.  ވާހަކައެއް 

އަޅުގަނޑަކަށް ނުވެސް ދެކެވޭ އެކަހަލަ މީހަކާއެއް. މިސާލަކަށް އަންހެނަކާ ވެއްޖެނަމަ  އެކަހަލަ ގޮތަކަށް  

އެގޮތަށް ބުނިނަމަ އަޅުގަނޑު މައްސަލައެއް ނެތް، އަޅުގަނޑަށް ބުނެވިފަ އެބަހުރި. އަޅުގަނޑަށް ބުނެވޭ 

  ޕެކްޓަރުން ކައިރީގަވެސް.' މިހެން ދާއިރުވެސް އޭ ވަރަށް ރީތި ކުއްޖެކޭ. ހަމަ އެބަހުރި ބުނެވިފަ މިތާ އިންސް

ދެން ފުޓުބޯޅަ ކުރޭއިރު މީ އާއްމުކޮށް އަނެކަތީ މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، '

ކުރާތީ. ފުޓުބޯޅަ ކުޅެން ދިޔަ ދުވަހެއްގަ އެގޮތަށް ވީއޭ އެހެން ކިޔައިގެން. އެހެންވެއްޖިއްޔާ އެތާ ހުންނާނެ  

 ތިހެން ބުނަންޏާ ތިއޮތީ އެންމެނަށް އަޑުއިވިފަ. ވަރަށް ބާރަށް ބުނެވިފަ ތިބުނާ އެންމެން. އަޅުގަނޑު

ދެއްތޯ. އެ އަޑު އިވެންޏާ ވަރަށް ބާރަށް ބުނާނީ. އެކަހަލަ މޭރުމަކުން ކަމެއް ކުރަން ބޭނުންވެއްޖިއްޔާ  

ކަމެއް ކުރަން    'އެކަހަލަމިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،    ސިއްރުން ދެއްތޯ ކުރާނީ'

 ' މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. ހިތުގަ ނިޔަތެއްވެސް ނެތޭ އަޅުގަނޑުގެ

(، A035510ޢަލީ ރަީޝދު )ހަނދުވަރީގެ / ސ. ފޭދޫ( )ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު    9.1.9

ބުނަނީ މިވެނި ގޮތަކަށް ފުރައްސާރަކޮށްފިއޭ    ................'  ބަޔާނުގައި،ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމިޓީއަށް ދީފައިވާ  

ނުކުރަމޭ' ބުނަނީ  ސަޢީދު  ޙަސަން  އޮންނަކަމާއި،    ދެން  އެނގެން  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  މިފަދައިން 
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މެވެސް  ބުނީ ހަމަ ތިމަންނައަށް ކުރިއޭ މިކަހަލަ ކަންތައްތައް. ދެން އޭރު ދެން ކޮން  ................ދެން  '

އެއްކޮށް މަސައްކަތްކުރާ ދެ    ................އިވޭނެއޭ ދެން ތިބޭ ކޮންމެވެސް    ވަރަކަށް އޭގެ އަޑުވެސް  

ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  މިފަދައިން  އަޑުއިވޭނެއޭ'  އިންސްޕެކްޓަރަކަށް  ހާބަރ  ދެ  މިބުނީ  އޮފިސަރަކަށް، 

ދެން   ................ނގެން އޮންނަކަމާއި، 'މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެއެނގެން އޮންނަކަމާއި،  

އާއްމުކޮށް ނިޒާމާއި ދެމީހުންގެ މައްސަލަ އުޅޭނީ. އަނެއްހެން ނޫޅޭނޭ. ދެން ނިޒާމްގެ އެއްކަލަ އެހެން 

 މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ.  ސްޓާފުންނާ ތަފާތުކުރަނީ' 

ންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު / މާލެ( )ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަ   ހ. ފްލޭްޝ  މުޙައްމަދު ނިޡާމް އަޙްމަދު )  9.1.10

A079953)  ،07    ްގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ދީފައިވާ ހެކިބަހަށް ބެލުމުން،    2022އެޕްރީލ

ޔުނިޓުގެ އެހެން އެމް.އޭ.ސީ.އެލް އިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ މައްސަލައެއް  

އެނގެން އިންސްޕެކަޓަރަކު   ގެންގޮސްފައިވާކަން  ކުރިއަސް  ހުށަހަޅި  އެޗްއާރަށް  ގެ  އެމް.އޭ.ސީ.އެލް 

ނަގާފައިވާކަމަށާއި،    އޮންނަކަމަށާއި، ބަޔާނެއް  ހެކިވެރިޔާގެ  މައްސަލައިގައި  އިން މި  އެމް.އޭ.ސީ.އެލް 

އެޗް ގެ  އެމް.އޭ.ސީ.އެލް  ނުބަލާކަމަށާއި،  މައްސަލަތައް  ރަނގަޅަށް  ބަލާއިރު  ގައި  މައްސަލަތައް  .އާރު 

ނެތްކަމަށާއި، ަޝކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދި ޔުނިޓުގައި   މައްސަލަ ތަޙްީޤޤުކުރެވޭނެ އެލިޖިބަލް ފަރާތެއް

އެއްވެސް   ފުރައްސާރައިގެ  ފަރާތުގެ ޖިންސީ  ހުށަހެޅި  ފަރާތަކުން މައްސަލަ  މަސައްކަތްކުރި އެއްވެސް 

ހުށަހަޅާފައިނުވާކަ   އެއްމައްސަލަ ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  އި  ށާމަހެކިވެރިޔާއަށް  މެނޭޖަރުކަމަށް  ހެކިވެރިޔާގެ 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ރަޝީދު  9.1.11 މީދޫ/    ގާދޫ)  ޢަބްދުލްބާސިތު  ނަންބަރު ރ.  ކާޑު  އަންގައިދޭ  )ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން   )

A164156  ،)07    ްބެލުމުން، ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ދީފައިވާ ހެކިބަހަށް    2022އެޕްރީލ  

ވަނަ އަހަރުގެ ފެބުރުވަރީއާ    2021ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހުން ފެށިގެން    2019ހެކިވެރިޔާއަކީ  

ހެކިވެރިޔާގެ  ޖެޓީ އެންޑް ވޯޓަރ ފްރޮންޓް މެނޭޖްމަންޓް  ޔުނިޓުގެ ސުޕަވައިޒަރެއްކަމަށާއި،  ހަމައަށް  



 

 

 އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑަށް މޯލްޑިވްސް 
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މައްސަލައިގައި ހުށަހެޅުނު  މައްޗަށް  ސަޢީދުގެ  ޙުސައިން  ޙާިޟރުކުރުމަށް   ނަން  ގޮތުގައި  ހެއްކެއް 

ންނަން ނެތުމުން ހެކިވެރިޔާ  ފެ  އެދިފައިވާނޭކަމަށާއި، ނަމަވެސް ޙާޟިރުކޮށްފައިވާކަން އެއްވެސް ލިޔުމަކުން

ހެކިވެރިޔާ  ޙާޟިރުކޮށްފައިވޭތީ   ޖަވާބުދެމުން  ސުވާލަށް  ކުރި  ވަކީލު  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

އްސަލައެއްގައި ޙާިޟރުކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި، ގުޅާފަވެސް ނުވާކަމަށާއި، އެމް.އޭ.ސީ.އެލް ގެ އެއްވެސް މަ

ކުރިކަ  2019 ގޯނާ  ޖިންސީ  ސަޢީދު  ޙުސައިން  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  ަޝކުވާ  އަހަރު  އެއީ ވަނަ  ން 

ކޮށްފައިވާކަމެއްކަމަށް  އެއީ ޕަރސަނަލީ ޖައްސާލަންވެގެން  ހީވާގޮތުގައި  ކަނޑައެޅިގެން ދޮގެއްކަމަށާއި، 

އޭނަގެ ރެވޭކަމަށާއި،  ލަފާކު  ޖައްސާލައިގެން  އެގޮތަށް  މީހުންނާ  އެހެން  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ަޝކުވާ 

ކުރިކަމެއްކަމަށް މައްސަލައެއް ނޫނީ އޭނަގެ ކަމެއް ފެންމަތި ވެއްޖިއްޔާ އެކަންތައްތައް ފޮރުވަންވެގެން  

ހިންގި  ލަފާކުރެވޭކަމަށާއި،   އިން  ހެކިވެރިޔާ  އެމް.އޭ.ސީ.އެލް  ހެކިވެރިޔަކަށް  ތަޙްީޤުޤގައި 

ގެންގޮސްފައިނުވާކަމަށާއި، އެމް.އޭ.ސީ.އެލް އިން ޙުސައިން ސަޢީދުގެ މައްޗަށް ކުރި ތަޙްީޤަޤކީ ރަނގަޅު  

 ތަޙްީޤެޤއްނޫންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. 

ޒަރީރު  9.1.12 ގާދިއްފުށި/    އަތަމާވިލާ)  ޙަސަން  )ދިވެހިރަތ.  ނަންބަރު  (  ކާޑު  އަންގައިދޭ  އްޔިތެއްކަން 

A088117  ،)07    ްގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ދީފައިވާ ހެކިބަހަށް ބެލުމުން،  2022އެޕްރީލ 

ޙުސައިން ސަޢީދާ ދެކޮޅަށް ަޝކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ މައްސަލައެއް ލާފައިވާކަން  

އޮންނަކަމަށާއި،   މައެނގެން  މައްސަލައެއް  އެ  ލާފައޮތް  ޒާތީގޮތުން  ސަޢީދުއާ  ޙުސައިން  އްސަލައަކީ 

ސުޕަވައިޒަރަށް ފުރަތަމަކަމަކީ ވަޒީފާގަ ވަޒީފާ އަދާކުރާއިރުގަ ކަމަށާއި، އޭގެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ަޤބޫލުކުރަނީ  

ރުކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ޒިންމާތަކެއް ހަވާލުކުރެވި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެއް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތަކީ ސުޕަވައިޒަ 

ވަރަށް   ސުޕަވައިޒަރު  ވާތީވެ  ސުޕަވައިޒަރުންކަމުގައި  ބަލަހައްޓަންޖެހެނީ  މި  ކަމެއް  ހުރިހާ  މުވައްޒިފުންގެ 

ޤަޫބލުކުރާ އަދާކުރަމުންދާކަމަށް  މަސައްކަތްތައް  އެ  މަޤާމުގެ   ކަމަށާއި،ރަނގަޅަށް  އެ  އެހެންވީމަ، 

ޝަކުވާ މަސްއޫލިއްޔަތަށް ހުރަސް އަޅާ އެ މަޤާމަށް ަބއެއް ފަހަރު ދަތިކޮށް ޖެއްސުން ކުރާ ކަހަލަ މޭރުމަކުން  



 

 

 އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑަށް މޯލްޑިވްސް 
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ފަރާތުގެ ފާހަގަކުރެވޭ  ހުށަހެޅި  ހުންނަކަމަށް  އެކަހަލަ   ކަމަށާއި، ޢަމަލުތައް  ފަރާތުން  ސަޢީދުގެ  ޙުސައިން 

 ކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާކަމަށް ަބޔާންކޮށްފައިވާ އެނގެން އޮވެއެވެ.އެއްވެސް ޢަމަލެއް ކޮށްފައިވާ

(، A024537( )ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު  ޅ. ހިންނަވަރު/    ލިލީމާގެ)  އިބްރާހީމް ޢަލީ  9.1.13

 ަޝކުވާ ހުށަހެޅި ،ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ދީފައިވާ ހެކިބަހަށް ބެލުމުން  2022އެޕްރީލް    07

އާއި ގުޅުންހުރި  ގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައަކީ ޖިންސީ ފުރައްސާރަމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުފަރާތުން  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި އެ މައްސަލައިގައި ހެކިބަސްދީފައިވާނެކަމަށާއި،  ކޮމިޓީއަށް  މައްސަލައެއްކަން އެނގިގެން  

ބުނަން ނުވާ ޒާތުގެ ނުވަތަ ވަޒީފާގެ    އިނިސްބަތްކޮށް ވަޒީފާގެ މާހައުލުގަ  ފަރާތަށް ަޝކުވާ ހުށަހެޅި  ފަރާތް  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެގޮތުން  މާހައުލާއި އެކަށީގެންނުވާ ވާހަކައެއް ބުނާއަޑު އިވިފައިވާކަމަށާއި،  

ފަރާތަށް ހުށަހެޅި  ފޫކޮޅެކޭ  ަޝކުވާ  ރީތި  ހާދަ  ޖަހާލަން  ،ނިސްބަތްކޮށް  ވައްދާލަންވީހޭ  ބުރިޔަށް  ވީހޭ. 

 ަޝކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުންނަމަވެސް  ކަމަށާއި،  އިވިފައިވާ  އަޑު  ބުނެފައިވާ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ނިސްބަތްކޮށް މިފަދަ ބަސްތަކުން މުޚާތަބުކޮށްފައިވާ ޢަދަދު ބުނަން ނޭނގޭކަމަށާއި،  

ަޝކުވާ ހުށަހެޅި   ދުށިންކަމަށާއި،އެއްދުވަހު   ބައްދާލަނިކޮށް  ފަރާތުގެ ގައިގައިފަރާތުން ަޝކުވާ ހުށަހެޅި  

ފަރާތުގެ  ފަރާތުން   ބުނާކަމަށް ރައްދުވާ  ނަހަދާށޭ  ތިހެން  ފާޅުކުރާކަމަށާއި  ނުރުހުން  އަމަލުތަކަށް   މި 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. 
 

ތަޙްީޤަޤށް  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު   ބަޔާން  ހެކިވެރިންމައްސަލައިގެ  ޓްރައިބިއުނަލަށް ށާތަކަދީފައިވާ  ވަޒީފާއާބެހޭ  އި 

 ަޝކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ރައްދުވާގޮތަށް  ،ބެލުމުން  ރިޢާޔަތްކޮށްދީފައިވާ ހެކި ބަޔާންތަކަށް  ހެކިވެރިން  ހާިޟރުވެ  

މައްސަލަ ފައިވާ ކަންކަމަށް  ށްށް ބަޔާންކޮށް ތުޙުމަތުކޮމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޖިންސީ ފުރައްސާރަކޮށްފައިވާކަމަ 

ބަރު މަހާއި ނޮވެންބަރު މަހާ ދޭތެރޭ މައްސަލަ  ޓޫވަނަ އަހަރުގެ އޮކް  2019  އިންކާރުކުރިނަމަވެސް،  ހުށަހެޅި ފަރާތުން

ބުރިޔަށް   ...............ރުމުގެގޮތުން 'ހުށަހެޅި ފަރާތުން ަޝކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ރައްދުވާގޮތަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކު

ވަށައިގެންވާ ކަންކަމަށް   ކިޔާފައިވާކަމަށްމިފަދައިން    ހާދަ ޖަހާ ހިތްވޭ' 'ހާދަ ފައްކާވާނޭ' 'ވަރަށް ތުންފަތްވެސް ބޯލާހިތްވޭ'



 

 

 އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑަށް މޯލްޑިވްސް 
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މައްސަލަ    ތުޙުމަތުތަކެއްކަމަށްއިސްވެ ދެންނެވުނު ތުޙުމަތުތަކަކީ ދޮގު    ބުރަވެވޭކަމާއި،  މަދަނީ މިންގަނޑުން ރިޢާޔަތްކޮށް  

 ހަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެއީ ދޮގު ތުޙުތަކެއްކަމަށް ހުށަހެޅިފަވާ ހެކިންގެ ހެކިބަހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާންކުރި ނަމަވެސް،  

މިންގަނޑުން  މި ތުޙުމަތުތައް ބިނާވެފައިވަނީ ހިނގާފައިވާ ކަންތައްތަކެއްގެ މައްޗަށް ކަމަށް މަދަނީ  ބުރަވެވެންނެތަތީ،  

 އެވެ. ވެބުރަވެ

 

 ގައިގަ ބެއްދުން / އޮޅުލުން  9.2

ނަންބަރު   9.2.1 ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި  ހިންނަވަރު(  ޅ.   / )ލިލީމާގެ  ޢަލީ  ޢިބްރާހީމް 

A024537  ްމޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުނ )

އުނދަގޫ ނުކުރާށޭ ކިޔާ އަޑުވެސް އިވޭނެދޯ. ގައިގަ އަތްލާ  '  ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމިޓީއަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި،

ކަންތައް ނުކުރާން ބުނޭ ބައެއް ފަހަރަށް. އެއީ ބައްދާލާ ކަންތައްތައް ކުރެއޭ. އެއީ އަޅުގަނޑަށްވެސް 

ހަދައޭ' ބާއްދާވެސް  ފަހަތުން  އޭނަ  ބަޔާންކޮ  އިނގެއޭ  އޮންނަކަމާއި،  މިފަދައިން  އެނގެން  ށްފައިވާކަން 

އާނ އެއްދުވަހު އަޅުގަނޑަށް ފެނުން ހަމަ. ޢިބްރާހީމަށް ބައްދާތަން ފެނޭތޯ ކުރި ސުވާލަށް ޖަވާބުދެމުން '

މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،    ފަހަތުން ގޮއްސަ މިހެން ހަމަ ބައްދާލިތަން.'

އެއީ މިކޮޅުގަ، މި ޗޭންޖިންގ ރޫމަށް އައި ފަހުންވެސް  ސުވާލަށް ޖަވާބުދެމުން '  ބައްދާލީ ކޮންތާކުތޯ ކުރި

  ވަހު' އެއްދުވަހު ބައްދާލި ހަމަ. މި ޗޭންޖިންރޫމްގަ މިކޮޅު، ދޮރުކައިރީގަ މިހެން ބައްދާލަން ދިޔައީ އެދު

 މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. 

އަޙްމަދު އަބޫބަކުރު )ކިބިމާގެ / ހދ. ކުޅުދުއްފުށި( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު    9.2.2    

A241835  ްމޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުނ )

ބަޔާނުގައިހުއްޓުވު ދީފައިވާ  ކޮމިޓީއަށް  ފަރާތުގެ  މައްސަލަ    މުގެ  ހުށަހެޅި  ަޝކުވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި 



 

 

 އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑަށް މޯލްޑިވްސް 
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 ................ 'ބައްދާތަނެއް ނުފެނޭ. ދެން  ގައިގައި ބައްދާ ހެދިތަން ފެނުނުތޯ ކުރި ސުވާލަށް ޖަވާބުދެމުން  

   މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. 'ބުނީ ބައްދާވެސް ހަދައޭ ނެތް ތަންތާ

( A050734މޫސާ ޒިރާރު )ކެޔޮގެ / ހއ. ކެލާ( )ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު     9.2.3    

ޖިންސީ   ލިމިޓެޑްގެ  ކޮމްޕެނީ  އެއަރޕޯޓްސް  ހުއްޓުވުމުގެ  މޯލްޑިވްސް  ގޯނާކުރުން  ފުރައްސާރަކުރުމާއި 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ަޝކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ގައިގައި އަތްލާ  ކޮމިޓީއަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި

ކުރި ސުވާލަށް ޖަވާބުދެމުން   ބުނާވާހަކަ  'ނޫން ނުދެކެންހެދިތަން ފެނުނުތޯ  އެހެން  އެކަމަކު މީހުން   .

 މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ.  ރަކަށްވެސް' ޑުއިވޭ ކިތަންމެ ވަ އަ

ަޝކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި    9.2.4

އަސްލު    'މިހާރު އައިސް ބައްދައިގަންނާނެ. ދެންގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމިޓީއަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި،  

ފާހަގަވީ ފަހުން  އޮންނަކަމާއި،ބޮޑަށް  އެނގެން  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  މިފަދައިން  ކޮންތާކުތޯ    '  އެއީ 

ފިއުލް ޖެޓީގަ އިންނާނެ ލޯންޗު ސެކްަޝނުގެ އެތާގެ ރެސްޓްރޫމެއް  ތަޙްީޤުޤން ކުރި ސުވާލަށް ޖަވާބުދެމުން '

ރިފާޢު   ޢަލީ  ދީފަ.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދީފަ  އިންނާނެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެތަން  އެއީ.  އުޅުއްވިތަން 

  އިންނާނީ. އަޅުގަނޑު ދެން އާއްމުކޮށް ފެންވަރައިގެން ދޯ ޔުނީފޯމް ލަނީ. ދެން އެކަހަލަ ވަގުތުތަކުގަ' 

ކިހާއިރަކުތޯ ގަޑިން  އެއީ  އޮންނަކަމާއި،  އެނގެން  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  ކުރި  މިފަދައިން  ތަޙްީޤުޤން   

މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން    'އެއްދުވަހު ހެނދުނު ދިމާވި، އަނެއްދުވަހު ހަވީރު'ދެމުން  ސުވާލަށް ޖަވާބު

 އެނގެން އޮވެއެވެ. 

ބަޔާނަށް  ދީފައިވާ  ތަޙްީޤަޤށް  މައްސަލައިގެ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ަޝކުވާ  ހެކިބަހަށާއި  ހެކިންގެ  ބަޔާންކުރެވުނު  އިސްވެ 

  މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑުގެ އެންޓި ހެރޭސްމަންޓްފަރާތުން  ަޝކުވާ ހުށަހެޅި  ،  ބެލުމުން  ރިޢާޔަތްކޮށް

ހުށަހަޅާފައިވާ 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ަޝކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ގައިގައި    ކޮމިޓީއަށް
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ަޝކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ތަޙްީޤަޤށް ދީފައިވާ  ކަމަށް ބަޔާންކުރިނަމަވެސް،    ގައިފައިވަނީ އެކަނި ހުންނަ ވަގުތުލާބައްދާ

މަލެއް ަޝކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ  ޢަމިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން ނެތަތީއާއި، މިފަދަ    ބަޔާނުގައި

ފެނިދާނެ   ފަރާތަކަށް  އިތުރު  ނޭނގި  ފަރާތަށް  ބުއްދިކަން  ހުށަހެޅި  ގަބޫލުކުރެވިދާނެކަމުގައި ސަލާމަތް  މީހަކަށް  ހުރި     

ފެނިފައިވާކަމަށް   ކިބައިން  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޢަމަލެއް  ފަދަ  ދެންނެވުނު  އިސްވެ  ކިވެރިޔާ  ހެބުރަވެވޭތީއާއި، 

 ފަރާތުން  މައްސަލަ ހުށަހެޅިއިސްވެ ދެންނެވުނު ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް    ގެން އޮތަތީ،ހުން އެނހެކިބައިބްރާހީމް ޢަލީގެ  

ހިންގުމުގެ ނިޔަތުގައި   ޢަމަލެއް  ހުށަހެޅި  ޖިންސީ  ބައްދާ ފަރާތުަޝކުވާ    ފުރައްސާރަކޮށްފައިވާކަން ޖިންސީ    ގެ ގައިގައި 

 . ވެއެވެވެ މަދަނީ މިންގަނޑުން ސާބިތުވާކަމުގައި ބުރަ

 އިްޞލާޙީ   އެކަށީގެންވާ  އެމުވައްޒަފަކާމެދު  ތަބާނުވާނަމަ  މިންގަނޑުތަކަށް  އަޚްލާީޤ  މަސައްކަތުގެ  ތަބާވާންޖެހޭ  މުވައްޒަފަކު .10

 ފަރާތަށް   ވަޒީފާދޭ  ދަށުން  މާއްދާގެ ވަނަ  19  ގެ(  ާޤނޫނު  ވަޒީފާއާބެހޭ)  2008/2  ނަންބަރު ާޤނޫނު  ބާރު  އެޅުމުގެ  ފިޔަވަޅު

 ؛ތެރޭގައި ވަޅުތަކުގެފިޔަ  އެޅިދާނޭ ގޮތުން އެޅުމުގެ ފިޔަވަޅު އިޞްލާޙީ އިސްވެބަޔާންކުރެވިފައިވާ ،ލިބިގެންވާކަމާއި

 އަދި   ؛ ނަޞަޭޙްތތިެރވުން .1

 އިަދ  ؛ ިލޔުމުން އިންޒުާރ ދިނުން .2

 އަދި   ؛ )ސަާދ( ުދަވަހްށވެުރ ިދގުނޫން މުއަްދަތަކްށ ހްުއުޓވުން  14ަވީޒާފެގ ަމސްައަކަތްށ ނުުކތުން   .3

 ؛ ހިުރ މަޤަާމްށވެުރ ަދްށ މަޤަާމަކްށ ުމވްައަޒުފ ބަަދުލކުރުން .4

 ކަމާއި، ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް ރިޢާޔަތްކުރުމުން އެނގެން އޮންނަ  19އިސްވެބަޔާންކުރެވިފައިވާ ާޤނޫނުގެ    ހިމެނޭކަން

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  22ކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ާޤނޫނުގެ   ންސީ ފުރައްސާރަޖި

 ؛ތްތެރިުވން ދަ ޢަމަލެއް ތަކުރާރު ނުކުރުމަށް ލިޔުމުން ނަޞޭޙަފަރާތަށް އެފަ)ހ( ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ޯގނާކުރުމުެގ ޢަމަލު ހިންިގ    

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  38ާޤނޫނުގެ  އިސްވެ ދެންނެވުނު މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނައިރު،

އިބާރާތަށް   މި  އަމަލު"  ޯގނާކުރުމުެގ  ފުރައްސާރަކުރުމާއި  ާގނޫުނެގ  "ޖިންސީ  މި  މާނަކުރުމެެވ.    2ދީފައިއެަވނީ،  ބަޔާންކުރާ  މާއްދާގައި  ަވނަ 

 ؛މެނެއެެވއޭެގތެރޭގައި، ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ޯގނާކުރުމުެގ އަމަލުެގ ޝިކާރައަކަށްާވ ފަރާތުެގ ނުރުހުމުގައި ކުރާ އަންަނނިިވ ކަންކަން ހި
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 .ފޮށުމުެގ ޮގތުން ތުނބުން ފުމުން .1

 .ޮގތަށް ޖިންސީ ުގަނަވނަކަށް ބެލުންއުނދަޫގާވ  .2

 .ހަށިަގނޑުެގ އެއްެވސް ތަެނއްގައި ބީހުން  .3

 .ބެއްދުން .4

 .ސަލާމްކުރުމުެގ ޮގތުން އަތުަގއި ހިފުމަށްފަހު، ދޫނުކޮށް އަތަށް ފިއްތުން ުނަވތަ ކޮއްޓުން .5

 .ތަ ކުރެހުން ުނަވތަ ީވޑިއޯ ދައްކާ ހެދުންއޮރިޔާން ކާޑު ުނަވތަ ބަދުއަހްލާީގ އަމަލު ހިންގަމުންދާ މަންޒަރު ދައްކުވައިދޭ ފޮޓޯ ނުަވ .6

 .ފޮށުމުެގ ޮގތުން ހަށިަގނޑުެގ ުގަނަވންތަކަށް ނިސްބަތްކޮށް ޖިންސީ ޮގތުން ނޭދެޭވ ާވހަކަ ދައްކާ ސަމާސާކުރުން .7

ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިދޭންޖެހޭ  ަވޒީފާ ދެޭވނީ ނުަވތަ ަވޒީފާގައި ދެމިހުރެޭވނީ ނުަވތަ ަވޒީފާަގއި ކުރިއެރުމުެގ ފުރުސަތު ލިބޭނީ ނުަވތަ ަވޒީފާ އަދާ .8

ރުމުެގ  އެނޫްނެވސް ކުރިއެރުމެއް ލިބިދެޭވނީ، ބަދަލުަގއި ޖިންސީ އެދުމެއް ފުއްދައިދިނުމުން ނުަވތަ ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމުެގ ނުަވތަ ޯގނާކު 

 ޅުންތައް.' އަމަލެއް ބަލައިަގތުމުން ކަމަށް ދޭހަާވ ޮގތަށް ސީދާޮގތުން ުނަވތަ ނުސީދާޮގތުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެ 

މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން، އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކީ ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގެ 

މާއި، އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ އިތުރުން އެހެން ކަމެއްވެސް ޖިންސީ  ޢަމަލުތައް ކަމުގައި ބެލެވިދާނެކަ 

ޖިންސީ  ފުރައްސާ އެހެންމެ  ހަމަ  އަދި  އެނގެންއޮވެއެވެ.  ބެލެވިދާނެކަން  ޢަމަލެއްކަމުގައި  ގޯނާކުރުމުގެ  ރަކުރުމާއި 

 ވަނަ މާއްދާގައި،   2ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ާޤނޫނުގެ 

 

ބުނެފައިއެަވނީ، މީހެއްެގ ނުގަބޫލުގައި އެހެން މީހަކު އޭާނއާ ')ހ( މި ާގނޫނުެގ ބޭުނމަށްޓަކައި ޖިްނސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ޯގނާކުރުން ކަމަށް  

 .ދެކޮޅަށް ުނަވތަ އޭާނއަށް ިނސްބަތްކޮށް ޖިންސީ އަމަލެއް ހިންުގމަށެެވ

މަލު   އަށ( މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ބޭނުމަށްޓަކައި މީހަކާ ދެކޮޅަށް ނުަވތަ މީހަކަށް ިނސްބަތްކޮށް ޖިްނސީ އަމަލެއް ހިންުގން ކަމުަގއި ބެލޭނީ، އެ)

ކުްނ  ހިންާގ މީހާ ދައްކާ ާވހަކައަކުން، ުނަވތަ ބުނާ ބަސްތަކަކުްނ، ުނަވތަ ލިޔާ ލިޔުމަކުން، ުނަވތަ ދައްކާ ކުރެހުމަކުން ނުަވތަ ތަސްީވރަ

ެގ ސަބަބުްނ  ނުަވތަ އިއްާވ އަޑަކުން، ނުަވތަ ކުރާ އިޝާރާތަކުން ުނަވތަ ކުރާ ހަރަކާތަކުން ުނަވތަ ބަލާ ބެލުމަކުްނ ކުރާ އެނޫްނެވސް އަމަލެއް

ްނ  އެ އަމަލު އެމީހަކާ ދެކޮޅަށް ހިްނޭގ މީހާއަށް ޖިންސީ ނިޔަތެއް ސިފަކުރެިވެގްނ ނުަވތަ ިވސްިނެގން ނުަވތަ ދޭހަެވެގްނ ނުަވތަ އެނިގެގ

 .ދިއުމަށެެވ

ށްޓަކައި ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލާެނ  ނ( މީހަކާ ދެކޮޅަށް ޖިްނސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ޯގނާކުރުމުެގ އަމަލެއް ހިންަގއިފި ކަމަށް މި މާއްދާެގ ބޭނުމަ)

، އެ އަމަލު މިންަގނޑު ކަމުަގއި ާވނީ، އެ އަމަލު ހިންގުމުަގއި ަވށައިެގްނާވ އެްނމެހައި ހާލަތްތަކަށް ރިއާޔަތްކުރުމާއެކު، އެ އަމަލުެގ ސަބަބުން
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ނު ދޭހަެވެގން  ނުަވތަ  ިވސްިނެގން  ނުަވތަ  ސިފަކުރެިވެގން  ނިޔަތެއް  ޖިންސީ  ފަރާތަށް  ކަމަށް  ރައްދުާވ  ހިނގައިދާނެ  އެނިގެގްނ  ަވތަ 

 މުޖުތަމައުގައި އުޅޭ ސަލާމަތް ބުއްދި ހުރި މީހަކަށް ަގބޫލުކުރެޭވ މިްނަގނޑެެވ...' 

 

ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރުމާއި ގޯނާކުރުން    ކީމި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން، ަޝކުވާ ރައްދުވި ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ ޢަމަލަ

  ހުއްޓުވުމުގެ ާޤނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގެ ޢަމަލެއްތޯ ކަނޑައެޅޭނީ ވަށާއިގެންވާ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ  ވަނަ މާއްދާގައި  38ޔާންކުރެވުނު ާޤނޫނުގެ  ކަންތަތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހުގައިކަމާއި، އިސްވެބަ

ކޮންމެ ކަމަކީ ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެކަމާއި، ަޝކުވާ ރައްދުވި ފަރާތުން ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރުމާއި  

ޢަމަލެއް   ގޯނާކުރުމުގެ  ކުރުމާއި  ފުރައްސާރަ  ޖިންސީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ،  ާޤނޫނުގައި  ހުއްޓުވުމުގެ  ގޯނާކުރުން 

 ގައި ބެލެވޭނީ،ހިންގާފައިވާކަމު 

އެ ޢަމަލަކީ ަޝކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ދެކޮޅަށް ނުވަތަ އެ ފަރާތަށް ނިސްބަތްކޮށް އެ ފަރާތުގެ ނުަޤބޫލުގައި ހިންގާފައިވާ   .1

 ޢަމަލެއްކަމުގައިވާނަމަ، އަދި 

ނިޔަތެއް ސިފަކުރެވިގެން .2 ޖިންސީ  މީހާއަށް  ހިންގޭ  ދެކޮޅަށް  އެމީހަކާ  ޢަމަލު  އެ  ޢަމަލެއްގެ ސަބަބުން  ނުވަތަ   އެ 

 ވިސްނިގެން ނުވަތަ ދޭހަވެގެން ނުވަތަ އެނގިގެންދާނަމަ، އަދި 

އެ އަމަލު ހިންގުމުގައި ވަށައިގެންވާ އެންމެހައި ހާލަތްތަކަށް ރިއާޔަތްކުރުމާއެކު، އެ އަމަލުގެ ސަބަބުން، އެ އަމަލު   .3

ދޭހަ ނުވަތަ  ވިސްނިގެން  ނުވަތަ  ސިފަކުރެވިގެން  ނިޔަތެއް  ޖިންސީ  ފަރާތަށް  އެނގިގެން ރައްދުވާ  ނުވަތަ  ވެގެން 

 ހިނގައިދާނެ ކަމަށް މުޖުތަމައުގައި އުޅޭ ސަލާމަތް ބުއްދި ހުރި މީހަކަށް ގަބޫލުކުރެވޭނެމަ ކަން އެނގެއެވެ. 
 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް ަޝކުވާ ހުށަހެޅި  އިސްވެބާންކުރެވުނު ފަދައިން  

 ކޮށްފައިވާ ޢަމަލުތަކަކީބުރަވެވޭހިނދު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  ފަރާތަށް ބޭއަދަބީ ބަސްތައް ތަކުރާރުކޮށް ކިޔާފައިވާކަމަށް  

ހުއްޓު ގޯނާކުރުން  ކުރުމާއި  ފުރައްސާރަ  ކުރުމާއި ޖިންސީ  ފުރައްސާރަ  ޖިންސީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ،  ާޤނޫނުގައި  ވުމުގެ 

 ގޯނާކުރުމުގެ ޢަމަލެއްތޯ ނަޒަރުކުރާއިރު، 
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މޯލްޑިވްސް  ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް ަޝކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން    މައްސަލަ 10.1

ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމެޓީއަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި،    ލިމިޓެޑުގެ އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ  

ތެރޭގައި ހިންގާފައިވާ  އަދި ނޮވެންބަރު މަހުގެ ފަހުކޮޅު    އޮކްޓޫބަރު  ވަނަ އަހަރުގެ  2019މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ަޝކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް    ނީޢަމަލުތަކާ ގުޅޭ މައްސަލަ ބަލަން އެ ފަރާތުން ބޭނުންވަ

އަށް ޖަހާހިތްވެޔޭ' ބައެއް  ބުރި  ..............އާ ވަރަށް ސަކަރާތް ޖަހާ ހިތްވެޔޭ' އާއި، '  ..............'ރައްދުވާގޮތަށް  

ަޝކުވާ ހުށަހެޅި  ލޯބި' ފަދަ ބަސްތައް    ..............ފަހަރު ަޝކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް ރެސްޓްރޫމްއަށް ވަންނަ ވަގުތު '

ބެއްދުންފަދަރައްދުކޮށް  ފަރާތަށް   ގައިގައި  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  ގޯނާކުރުމުގެ    ަޝކުވާ  ކުރުމާއި  ފުރައްސާރަ  ޖިންސީ 

 އެނގެންއޮވެއެވެ. ކަން ޢަމަލުތަކެއް ހިންގައިގެން

ގުޅިގެން   10.2 މައްސަލައާ  ލިމިޓެޑްގެމި  ކޮމްޕެނީ  އެއަރޕޯޓްސް  ގޯނާކުރުން    މޯލްޑިވްސް  ފުރައްސާރަކުރުމާއި  ޖިންސީ 

ބަޔާނުގައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޖިންސީ ފުރައްސާރަ    އިބްރާހީމް ޢަލީގެހުއްޓުވުމުގެ ކޮމެޓީން ނަގާފައިވާ  

'ބޮޑު ބުރިގަނޑެއް އޮންނަ މީހެކޭ' އާއި 'ބުރިއަށް ޖަހާ' ރުމުގެ ގޮތުން ަޝކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ރައްދުވާގޮތަށް  ކު

ބަސްތައް   ކައްކާތަނުގައި  މިފަދަ  ތަކުގައާއި،  ވަގުތު  ހުންނަ  ގޮސްފައި  ކުޅެން  އިވިފައިވާކަފުޓްބޯޅަ  މަށް  ކިޔާއަޑު 

ަޝކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ރައްދުވާގޮތަށް މައްސަލަ    ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި   ކުރުއަޙްމަދު ޢަބޫބަބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،  

ކިޔާއަޑު  ބަސްތައް  މިފަދަ  ޖަހާލާހިތްވެއޭ'  ބުރިއަށް  ފޫކޮޅެކޭ،  ފައްކާ  'ހާދަ  އާއި  ރީއްޗޭ'  'ހާދަ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި 

ފައްކާ ބުރިގަނޑެކޭ ހަމަ އަތްލަން ވީ އޭ، 'ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި މޫސާ ޒިރާރު ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި    އިވިފައިވާކަމަށް

ހެކިވެރިންގެ ބަޔާންތަކަށް ބެލުމުން ަޝކުވާ ހުށަހެޅި  އިސްވެ ދެންނެވުނު  އި  މިފަދަ ބަސްތައް ކިޔާއަޑު އިވިފައިވާކަމަށާ

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ފަރާތުން މިކަންކަމަށް ނުރުހި އެފަދައިން ނުކިޔުމަށް ބުނެފައިވާކަމަށް

ކުރުމާއި ގޯނާކުރުން    ޖިންސީ ފުރައްސާރަޢަމަލުތަކަކީ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ  އިސްވެ ދެންނެވުނު    10.3

  މައްސަލަ ބަޔާންކުރާފަދަ ޢަމަލުތަކެއްކަމަށް ބުރަވެވޭހިނދު،    ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  38ހުއްޓުވުމުގެ ާޤނޫނުގެ  

ހުކޮ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފުރައްސާރަކުރުމުގެ    ހެޅިށަމިޓީއަކުން  ޖިންސީ  ރައްދުވި  މައްޗަށް  ފަރާތުގެ 



 

 

 އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑަށް މޯލްޑިވްސް 
 VTR/2021/217ނަންބަރު:  މައްސަލަ                              ހުށަހެޅި މައްސަލަ ޙުސައިން ސަޢީދުރައްދުވާގޮތަށް  
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ހެކިވެރި ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބެލިފައިވާކަން  ޓްރައިބިއުނަލަށް   ންގެމައްސަލައެއް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ގޮތުގައި 

އި، ކޮމިޓީއަށް ހެކިވެރިންގެ ހެކިބަހުންނާއި، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހެކިވެރިންގެ ހެކިބަހުންނާ  ޙާިޟރުކުރެވުނު

ހެކިވެރިންގެ   އޮންނަކަމާއި،  ބަޔާންތަކުން  ބަޔާންދީފައިވާ  ގޮތަށް އެނގެން  ރައްދުވާ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ގޮތެއް  މައްސަލައާމެދު  އެ  ބަލައި  ކޮމިޓީއަކުން  މައްސަލައެއް  ފުރައްސާރަކުރުމުގެ  ޖިންސީ  ހުށަހެޅުނު 

)ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން   2014/16ާޤނޫނު ނަންބަރު    ،އެނގެން އޮންނާތީ  ފައިވާކަމަށްކަނޑައެޅި

ގެ   ާޤނޫނު(  ބަޔާންކުރާފަދަ ޖިންސީ    2ހުއްޓުވުމުގެ  ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޢަމަލުތަކެއް  ވަނަ މާއްދާގައި  މައްސަލަ 

 22ގެ ާޤނޫނޫގެ  ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުމަދަނީ މިންގަނޑުން ސާބިތުވާތީ،  ކުރިކަމަށް  

' އެޅިދާނެފަދަ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަޅާފައިވާ 'އަނގަބަހުންދޭ އިްޞލާޙީ ފިޔަވަޅު(ގެ ދަށުން  1ވަނަ މާއްދާގެ )

 އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ.  

 

ށް އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރާޢަތްތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަ 11

 ނަޒަރުކުރާއިރު، 

ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގެ ޢަމަލެއް  ށް އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވަނީ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަ 11.1

 6ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ގަވާއިދުގެ    ގުޅިގެންކަމަށްވާއިރު،އެ ފަރާތުން ކުރުމާ  

ހުށަހެޅޭ  ދަށުން  ާޤނޫނުގެ  ހުއްޓުވުމުގެ  ގޯނާކުރުން  ފުރައްސާރަކުރުމާއި  ޖިންސީ  ގައި  )ށ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

އު  މައްސަލަތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގަވާއިދުގައި  އެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، ޫޞބަލަންވާނީ  ކަމަށް  ދަށުން  ލުތަކުގެ 

އިޖުރާއަތުތައް   ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގަވާއިދުގައި  ާޤނޫނާއި  ހުއްޓުވުމުގެ  ގޯނާކުރުން  ފުރައްސާރަކުރުމާއި  ޖިންސީ 

 އެގޮތުން،  ފުރިހަމަކުރަން ޖެހޭނެކަމުގައި ދެކެމެވެ.

 

 އްދާގެ )އ( ގައި، ވަނަ މާ 51ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ާޤނޫނު އަސާސީ ގެ  11.2

 )އ( އެ މީހަކު ކުށެއްކޮށްދިކަން، އެކަށީެގްނާވ މިްނވަރެއްެގ ޝައްކެއްނެތި ޝަރީޢަތުަގއި ސާބިތުނުކުރެޭވ ަނމަ އެ މީހަކީ ކުށެއް ނެތް

 މީހަކު ކަމުަގއި ބެލުމުެގ ޙައްޤު ލިބިެގްނވެއެެވ. 
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އެނގެން   ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  އަސާސީގެ  މިފަދައިން  ާޤނޫނު  ދެންނެވުނު  އިސްވެ  ވަނަ    43އޮންނަކަމާއި، 

 މާއްދާގެ )ހ(، )ށ( އަދި )ނ( ގައި،

ންާވ  )ހ( އިދާރީ ހިންގުމުެގ ދާއިރާއިން މީހަކާމެދުެވސް ޤާނޫނާ އެއްޮގތްާވ ޮގތުގެމަތީން، އަދުލު އިންޞާފުެގ ހަމަތަކާ އެއްޮގތަށް އެކަށީގެ  

 މީހަކަށް ލިބިެގްނާވ ޙައްޤެކެެވ. އަަވސް މިެނއްގައި ކަންކުރެުވމަކީ އެ

އް )ށ( އިދާރީ ޮގތުން އަޅާ ފިޔަަވޅެއްެގ ސަބަބުން އެއްެވސް މީހެއްެގ ޙައްޤަކަށް އުނިކަމެއް ލިބިއްޖެކަމަށް ފެިނއްޖެަނމަ، އެ ފިޔަވަޅެ 

 އެޅި ސަބަބު ލިޔުމުން ލިބުމުެގ ޙައްޤު އެ މީހަކަށް ލިބިެގްނވެއެެވ. 

ނުަވތަ މުޖްތަމަޢުެގ   ށްފިޔަވަޅެއްެގ ސަބަބުން އެއްެވސް މީހެއްެގ ހައްޤަކަށް ނުަވތަ އެއްެވސް ބައެއްެގ ޙައްޤަކަ)ނ( އިދާރީޮގތުން އަޅާ  

 ހައްޤަކަށް އުނިކަމެއް ލިބިއްޖެކަމަށް ފެނިއްޖެނަމަ، އެ ކަމެއް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުެގ ހައްޤު އެ މީހަކަށް ނުަވތަ އެ ބަޔަކަށް ނުަވތަ

  އަސަރު ފޯރައިފާނޭ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިބިެގްނވެއެެވ. އެ ކަމުން ސީދާޮގތެއްގައި

 މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި،  6ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ގަވާއިދުގެ  11.3

ބަލަންާވނީ މި ބާބުަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް'ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ޯގނާކުރުްނ ހުއްޓުވުމުެގ ޤާޫނނުެގ ދަށު 

ފުރައްސާރަކުރުމާއި ޖިްނސީ  ދަށުން  "ޖިންސީ  އުސޫލުތަކުެގ  ލާޒިމުކޮށްފައިާވ،  އުފެއްދުމަށް  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  ހުއްޓުވުމުެގ   ޯގނާކުރުން 

 '.އިްނނެެވފުރައްސާރަ ކުރުމާއި ޯގނާކުރުން ހުއްޓުވުމުެގ ކޮމިޓީ" 

މައްސަލަތައް   ހުއްޓުވުމުގެ  ގޯނާކުރުން  ފުރައްސާރަކުރުމާއި  ޖިންސީ  ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން،  މިޢިބާރާތުން 

ކުރަންޖެހޭ ޖިންސީ ބަލަންޖެހޭނީ، ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ާޤނޫނުގެ ދަށުން ާޤއިމު

ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި    ންކަން އެނގެންއޮންނައިރު،އިކޮމެޓީފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ  

 ވަނަ މާއްދާގައި،  17ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ާޤނޫނުގެ 

)ތިރީސް(   30')ހ( ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ޯގނާކުރުމާ ބެހޭޮގތުން ހުށަހެޅޭ ޝަކުާވތައް ބަލައި ތަހްީގުގކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި،  

ށްުވރެ ިގނަ މުަވއްޒަފުްނ ަވޒީފާ އަދާކުރާ ކޮންމެ ތަެނއްގައި އަދި، ކޮންމެ މަރުކަޒެއްގައި "ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި މުަވއްޒަފުްނނަ

 .ޯގނާކުރުން ހުއްޓުވުމުެގ ކޮމިޓީ" ެގ ނަމުގައި ކޮމިޓީއެއް އުފައްދަްނާވެނއެެވ
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ީވނަމަެވސް، ކޮމިޓީއެއް އުފެއްދޭ މިްނަވރަށްުވރެ މަދު އަދަދެއްެގ މުވައްޒަފުްނ ށ( މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި އެފަދައިްނ ބަޔާންކޮށްފައި  )

ހޭ  މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަުނގައި، އެ ތަނެއްެގ މައި އިދާރާގައި ނުަވތަ މައި ކުންފުނީަގއި ނުަވތަ އެ ތަނަކީ ޑިޕާޓްމަންޓެއްނަމަ، ކަމާބެ

 .މަކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއްާނޅައެެވމިނިސްޓްރީަގއި އެފަދަ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަާވލާފައި އޮތު 

މާއްދާެގ )ހ( އަދި )ށ( އެހެންއޮތް ަނމަެވސް، ސަރުކާރުެގ ކޮންމެ ުވޒާރާއަކާއި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ އޮފީހާއި، މިިނަވްނ    މި ނ( )

 )ހ( ގައި ބުނާ ކޮމިޓީ އުފެއްދުމަށް މުއައްސަސާތަކާއި، ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހާއި، ާގޫނނުން އުފައްދާފައިާވ ކޮންމެ ކޯޓެއްަގއި މި މާއްދާެގ

 .މި ާގނޫނު ލާޒިމުކުރެއެެވ

ތެރެއިން  ) ކޯޓުތަކުެގ  ނަމަވެސް،  އެހެްނއޮތް  ގައި  )ނ(  މާއްދާެގ  މި  ޖިްނސީ    30ރ(  ހިނާގ  ކޯޓުތަކުަގއި  ހަމަުނާވ  މުަވއްޒަފުން 

ގައި )ހ(  މާއްދާެގ  މި  ބެލުމަށްޓަކައި  އަމަލުތައް  ޯގނާކުރުމުެގ  ޖުޑީށަލް ފުރައްސާރަކުރުމާއި  އޮފް  ޑިޕާރޓްމަންޓް  ކޮމިޓީ  ާވ 

 .އެޑްމިނިސްޓްރޭށަންަގއި އުފައްދަންާވނެއެެވ

ބ( މި މާއްދާެގ )ހ(، )ށ( އަދި )ނ( ެގ ދަށުން ަވޒީފާ އަދާކުރާ ތަންތަުނގައާއި މަރުކަޒުތަކުަގއި އެކުލަާވލަްނޖެހޭ ޝަކުާވ ކޮމިޓީ، )

 .ހުެގ ތެރޭގައި އެކުލަާވލައި ނިންމަްނާވނެއެެވ)ހައެއް( މަސްދުަވ 6މި ާގނޫނަށް އަމަލުކުރަން ފަށާތާ 

ޅ( މި މާއްދާެގ )ހ( ނުަވތަ )ށ( ނަުވތަ )ނ( ގައިާވ ޮގތުެގމަތިން ޝަކުާވ ކޮމިޓީއެއް އުފައްދާފައިުނާވ ތަންތާނަގއި ހިނާގ ޖިންސީ  )

 ޓްރައިބިއުނަލަށެެވ.' ފުރައްސާރަކުރުމާއި ޯގނާކުރުމުެގ އަމަލުތަކާބެހޭ މައްސަލަތައް ހުށަހަޅާީނ، ސީދާ 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގައި،   18 އިސްދެންނެވުނު ާޤނޫނުގެ

 )ތިނެއް( މެބަރުންެގ މައްޗަށެެވ." 3"ކޮމިޓީ އެކުލަާވލާނީ 
 

މައްސަލަ ރައްދުވި   ،އިސްވެފާހަގަކުރި އެންމެހައި ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން،  

ފުރައްސާރަކުރުމާއި    2021އޮކްޓޫބަރު    28ފަރާތުން   'ޖިންސީ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ގައި 

)ފަހެއް(    05ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި  ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ނިންމުން' އަށް ބަލާއިރު  

ގައި   2021ޑިސެންބަރު    29މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  ފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،  މެންބަރުން ސޮއިކޮށް 

މައްސަލަ  'ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 'މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ފުރަތަމަ ބަޔާން' ގައި  

 2ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ޖަވާބު ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ  
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ހިމެނޭގޮތަށް   މެންބަރުން  ހިމެނެނީ    5އަންހެން  ކޮމެޓީގައި  އެގޮތުން  މައްޗަށެވެ.  ރިސޯސް  މެންބަރުންގެ  ހިއުމަން 

ލީގަ  ހެޑްއާއި،  ހަރަކާތްތެރިވާ  ޑިޕާޓްމަންޓްގެ  އިސްކޮށް  ހިންގުމުގެ  ކުންފުނީގައި  އަދި  ހެޑް  ޑިޕާޓްމަންޓްގެ   3ލް 

 05ކޮމިޓީ އެކުލަވާލާފައިވަނީ ޖުމްލަ  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ    މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމުން  ރާތެކެވެ'ފަ

ރައްސާރަކުރުމާއި  )ޖިންސީ ފު  2014/16ނަންބަރު    ާޤނޫނު  ،ތީއާއިއެނގެން އޮތަ  ކަން( މެންބަރުން ގެ މައްޗަށްފަހެއް)

މީހުންގެ މައްޗަށް ކަމަށް    03ވަނަ މާއްދާގައި ކޮމިޓި އެކުލެވިފައިވާންޖެހޭނީ    18ގެ  ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ާޤނޫނު(  

މުގެ ާޤނޫނު(  ރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވު)ޖިންސީ ފު  2014/16އެއީ ާޤނޫނު ނަންބަރު    ،ބަޔާންވެފައިވާތީ

  އެވެ. ގައި ބުނެފައިވާފަދަ ަޝކުވާ ކޮމިޓީއެއްނޫންކަމަށް ބުރަވެވެ

ވަނަ މާއްދާގައި ކޮމިޓީގެ ޒިންމާއާއި    19ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ާޤނޫނުގެ ާޤނޫނުގެ   12

ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގެ ޢަމަލަކާ  މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި އެ ތަނެއް ނުވަތަ މަރުކަޒެއްގައި ހިނގާ  

ސަބަބަކާހުރެ   މަްޤބޫލު  ހިނގާކަމަށް  ޢަމަލެއް  އެފަދަ  ނުވަތަ  ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ  ަޝކުވާއެއް  ބެހޭގޮތުން 

ނަގައި   ބަޔާން  ހާޒިރުކޮށް،  ބަޔަކު  ހާޒިރުކުރަންޖެހޭ  ގުޅިގެން  ތުހުމަތަކާ  ނުވަތަ  އެަޝކުވާ  ގަބޫލުކުރެވިއްޖެނަމަ، 

ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ ަޝކުވާތަކާ ގުޅިގެން ހޯދަންޖެހޭ   ބަސް ހޯދުމާއި،ހެކި

 ވަނަ މާއްދާގައި،   21ލިޔެކިޔުންތައް ހޯދުން ހިމެނޭކަމުގައި ބަޔަންކޮށްފައިވާކަމާއި، އެ ާޤނޫނުގެ 

 .ކުާވ ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް އަންަނނިިވ ފުރުސަތުތައް ދޭންާވނެއެެވޝަމުގައި  ހ( ޝަކުާވ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުާވތައް އެ ކޮމިޓީން ބެލު)'

 ؛އޭނާ ހުށަހަޅާ މައްސަލަ ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްދިުނމަށް .1

 .އޭނާ ހާޒިރުކުރަން އެދޭ ހެކިން ހާޒިރުކުރުމަށް .2

ޝަކުާވ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުާވތަކުެގ ތެރެއިން ޝަކުާވއެއް ބެލުމުގައި އެ މައްސަލަ ރައްދުާވ ފަރާތަށް އަްނަނނިިވ މައުލޫމާތާއި      ށ()

 .ފުރުސަތު ދޭންާވނެއެެވ

 ؛ހުށަހެޅިފައިާވ މައްސަލައިެގ ތަފްސީލު .1

 '.މައްސަލައިގައި ދިފާއު ހުށަހެޅުމުެގ ފުރުސަތު .2
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  16ފައިވާކަމާއި، ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ގަވާއިދުގެ  މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށް

 ވަނަ މާއްދާގައި 

ފަދައިން ޝަކުާވ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ  ަވނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ  21'ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ޯގނާކުރުން ހުއްޓުުވމުެގ ޤާނޫުނެގ  

 .ފަރާތަށް އަންނަިނިވ ފުރުޞަތުތައް ދޭްނާވެނއެެވ ކޮމިޓީއިން ބެލުމުގައި ޝަކުާވ ހުށަހަޅާޝަކުާވތައް އެ 

  )ހ( ހުށަހަޅާ މައްސަލަ ތަފުސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްދިނުން

  )ށ( ހުށަހަޅަން ބޭނުްނާވ ހެއްކާއި ޤަރީނާ ހުށަހެޅުން

 )ނ( ހާޒިރުކުރަން އެދޭ ހެކިން ހާޒިރުކުރުން' 

 ވަނަ މާއްދާގައި،  17ފައިވާކަމާއި، އެ ގަވާއިދުގެ މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށް

ަވަނ    21ޯގނާކުރުން ހުއްޓުުވމުެގ ޤާނޫނުެގ   'ޝަކުާވ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުާވތައް އެކޮމިޓީއިން ބެލުމުަގއި ޖިްނސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި

 .މަޢުލޫމާތާއި ފުރުޞަތު ދޭްނާވެނއެެވ ރައްދުާވ ފަރާތަށް އަންނަިނިވ މާއްދާެގ )ށ( ަގއި ބުނެފައިާވފަދައިން އެ މައްސަލަ

 )ހ( ހުށަހެޅިފައިާވ މައްސަލައިެގ ތަފުސީލު

 )ށ( ހެއްކާއި ޤަރީނާ ހުށަހެޅުން 

 )ނ( ހެކިން ހާޒިރުކުރުން 

 '.)ރ( ޢައްޔަންކުރާ ފަރާތެއް ުނަވތަ ަވކީލެއް މެދުވެރިކޮށް ދިފާޢު ހުށަހެޅުން

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  25ގެ މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އެ ގަވައިދު

ަވކީލެއްެގ އެހީތެރިކަން ހޯދުމުެގ ޙައްޤު އޮތްކަްނ   'ކޮމިޓީއިން ބަލަމުންދާ މައްސަލައެއްެގ ތަޙުޤީޤަށް ހާޒިރުކުރެޭވ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ޤާނޫނީ

 '.އެ ފުރުޞަތު ކޮމިޓީއިން ދޭްނާވެނއެެވ ބަޔާންކުރުމާއެކު އެ މީހަކު އެދޭނަމަ

 ވަނަ މާއްދާގައި،  23ކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ާޤނޫނުގެ  ޖިންސީ ފުރައްސާރަ
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)ފަސްދޮޅަސް( ދުަވހުެގ    60'މި ާގނޫުނަގއި އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުާވހާހިނދަކު، ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ިގަނެވެގން  

 '.ތެރޭަގއި ބަލައި ނިންމަންާވެނއެެވ

ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން، ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމެޓީން މައްސަލަ  މި ޢިބާރާތުން  

 ބެލުމުގައި އަންނަނިވި އިޖުރާޢާތުތައް ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭނެކަން އެނގެންއޮވެއެވެ. 

 )ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމުން.  60ކޮމެޓީއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް  .1

 އްދުވާ ފަރާތަށް އެ ފަރާތާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައިގެ ތަފުސީލު ދިނުން. ޝަކުވާ ރަ  .2

ަޝކުވާ    .3 ފުރުަޞތު  ހުށަހެޅުމުގެ  ަޤރީނާ  ހެއްކާއި  ހާޒިރުކުރުކޮށް،  ހެކިން  ދިފާޢުވުމަށް  މައްސަލައިން 

 ރައްދުވާ ފަރާތަށް ދިނުން. 

 ހޯދުމުގެ ޙައްުޤ އޮތްކަން ބަޔާންކުރުމަށްފަހު،  ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ަޝކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތަށް ާޤނޫނީ .4

މެދުވެރިކޮށް   ވަކީލެއް  ނުވަތަ  ފަރާތެއް  ޢައްޔަންކުރާ  ބޭންވާކަމުގައިވާނަމަ،  ފަރާތުން  ރައްދުވާ  ަޝކުވާ 

 ދިފާޢު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުަޞތު ދިނުން.

ރުމާއި ގޯނާކުރުމުގެ ަޝކުވާ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ރައްދުވާ ގޮތަށް ހުށަހެޅުނު ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކު 12.1

ބެލުމުގައި ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމެޓީން އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން  

 ؛ޢަމަލުކޮށްފައިވޭތޯ ނަޒަރުކުރާއިރު 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޖިންސީފުރައްސާރައާއި ގޯނާކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް އެ މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް  12.1.1

ހުށަހަޅާފައިވަނީ   ގައިކަން ަޝކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މޯލްޑިވްސް    2020އޮކްޓުބަރު    19އެދި، ަޝކުވާ 

ޓީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމް' ހެރޭސްމަންޓް ކޮމި-އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ އެންޓި

އޮތްއިރު، އެނގެން  ބެލުމުން  ހުށަ  އަށް  ގޯނާކުރުން މައްސަލަ  ފުރައްސާރަކުރުމާއި  ޖިންސީ  ފަރާތަށް  ހެޅި 

ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ނިންމާފައިވާކަން މައްސަލަ  ގެ ދަށުން    1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    22ހުއްޓުވުމުގެ ާޤނޫނުގެ  



 

 

 އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑަށް މޯލްޑިވްސް 
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މައްސަލަ ހުށަހެޅި   ގައި ދީފައިވާ ލިޔުމަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮތުމުން، 2021ޖޫން  27ރާތަށް ހުށަހެޅި ފަ

)ފަސްދޮޅަސް(   60ފަރާތަށް ރައްދުވާ ގޮތަށް ހުށަހެޅު ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގެ މައްސަލަ  

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާފައިވާކަމުގައި ބުރަނުވެއެވެ. 
 

( ލިޔުމަށް 2021މާރިޗު    09)  NT/2021/297-Kމޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑުގެ ނަންބަރު   12.1.2

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑުގެ ޖިންސީ  ބެލުމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ރައްދުވާގޮތަށް  

ހުށަހަޅާ ކޮމިޓީއަށް  ހުއްޓުވުމުގެ  ގޯނާކުރުން  ތަފްީޞލު    ފައިވާފުރައްސާރަކުރުމާއި  މައްސަލަ ތުޙުމަތުތަކުގެ 

ފަރާތަށް   ބެލުމުންދީފައިވާކަން ހުށަހެޅި  ލިޔުމަށް  ދެންނެވުނު  އިސްވެ  ހުށަހެޅިފައިވާ    މައްސަލައިގައި  ނާއި 

 އެނގެން އޮވެއެވެ.   ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބެލުމުން

ގުޅިގެން   12.1.3 މައްސަލައާ  ހުށަހެޅުމުގެ  މި  ަޤރީނާ  ހެއްކާއި  ހާޒިރުކުރުކޮށް،  ހެކިން  ދިފާޢުވުމަށް  މައްސަލައިން 

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑުގެ ނަންބަރު  ފުރުަޞތު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދީފައިވާކަން  

K-NT/2021/297  (09    ުލިޔުމަށް ބެލުމުން އެނގެން  2021މާރިޗ )ްދިފާޢުވުމަށް މައްސަލައިން  އޮތުމުނ 

 އެވެ. ވެ ވެހެކިން ހާޒިރުކުރުކޮށް، ހެއްކާއި ަޤރީނާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުަޞތު ދީފައިވާކަމަށް ބުރަ

ާޤނޫނީ 12.1.4 ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  އޮތްކަން   މައްސަލަ  ޙައްުޤ  އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގެ  ހުށަހެޅި  ވަކީލެއްގެ  މައްސަލަ 

ނަންބަރު   ކޮމެޓީގެ  އެއަރޕޯޓްސް  މޯލްޑިވްސް  ދީފައިވާ  ބޭނުމަށް   ER-SN/2021/08ފަރާތަށް  'ތަޙްީޤީޤ 

އާއި މައްސަލައިގެ ތަޙްީޤުޤގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ޙާިޟރުވާން އަންގާ އެންގުން' އަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮތަތީ

އޮތަތީ، މި   ކަން ހުށަހެޅިފަވާ ޔައުމިއްޔާތަކަށް ބެލުމުން އެނގެން ގައިފަރާތުން ބައިވެރިވެފައިވަނީ ވަކީލަކާ އެކު 

ފަރާތަށް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފުރުަޞތު  މައްސަލައިގައި  ހުށަހެޅުމުގެ  ދިފާޢު  މެދުވެރިކޮށް  ވަކީލެއް 

 ވެއެވެ. ވެދިފައިވާކަމުގައި ބުރަ

 އެކަމަށް އެދިފައިވީނަމަވެސް މައްސަލަ  ހެކިންގެ ގޮތުގައި ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވެމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   12.1.5

މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،    އެފަރާތުންހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ހެކިންގެ ބަޔާންތައް ނަގާފައިނުވާކަމަށް  



 

 

 އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑަށް މޯލްޑިވްސް 
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ހެއްކެއް ތަޙްީޤަޤށް ހުށަހަޅާފައިވާކަން އެކްސިސް ލޯ ޗެމްބަރސް/ ލީގައިލާ ލޯ އޮފީސް ނަންބަރު   11ފަރާތުން  

A-L/MACL/2021/02  (09  ުލިމިޓެޑަށް 2021  މާރިޗ ކޮމްޕެނީ  އެއަރޕޯޓްސް  މޯލްޑިވްސް  ގައި   )

ތެރެއިން ހެކިންގެ    ހުށަހަޅާފައިވާއެނގެން އޮންނައިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން    ންފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ

މައްސަލައިގެ ތަޙްީޤަޤށް ނަގާފައިވާކަން  ބަޔާންތައް މި  ޢަބްދުލްބާިޞތު ރަީޝދު ފިޔަވައި ދެންތިބި ހެކިވެރިންގެ  

'ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމަށް  އި،  ށާޔައުމިއްޔާތަކަ  އި،ށާހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަ

ން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތު  ،މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ނިންމުން' އަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮތަތީ

 ނަގާފައިވާކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ. ކޮމިޓީން ބަޔާންތައް  ރިންގެވެހެކި

މްައސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތްށ ތުުޙމުަތ ުކެރުވުނ ަކްނަކުމެގ ތްަފޞުީލ ަމްއސަަލ ާޔްނުކެރުވނުފަަދިއްނ،  ިއްސެވަބ 12.1.6

ުތުޙަމތަުތުކްނ ދިފުާޢުވަމްށ ުފުރަޞތު    ުކރެވަިފިއާވުހށެަހިޅ ަފާރަތްށ ދަީފިއާވަކާމިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތްށ  

ަމްއސަލަ    ، ެދުވުނަކާމިއ، ާޤޫނނީ ަވކެީލްއެގ އީެހެތިރަކްނ ހުޯދުމގެ ަޙްއޤު ދަީފިއާވަކަމްށ ެއނގްެނ އްޮތަނަމެވްސ 

މްޯލިޑްވްސ ެއައރޯޕްޓްސ ޮކްމެޕީނ ިލިމެޓުޑެގ ިޖްނީސ ުފަރއާްސަރުކުރާމިއ   ުހށެަހިޅ ަފާރަތްށ ަރއުްދާވގަޮތށް 

ބަލަާފިއަވީނ  ޯގާނުކުރްނ ަމްއސަަލ  ހުށަަހޅަާފިއާވ  ޮކިމޓަީއްށ  ުހްއުޓުވުމގެ  ެމްނަބުރްނގެ    05  )ފެަހްއ( 

ހުށަހެޅުނު ޖިންސީ  ޮކިމީޓައުކްނަކްނ އެނެގްނ އުޮތމްުނާނިއ،   ގޮތަށް  ފަރާތަށް ރައްދުވާ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

މައްސަލަ  ،  ރޭގައި ނިންމާފައިނުވާތީ)ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުގެ ތެ  60ފުރައްސާރަ ކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގެ މައްސަލަ  

ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ރައްދުވާ ގޮތަށް ހުށަހެޅުނު ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގެ ަޝކުވާ މައްސަލަ  

ރައްދުވި ފަރާތުން ބަލާފައިވަނީ ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ާޤނޫނާ އެއްގޮތަށްކަމަށް 

 ބުރަނުވެއެވެ. 

މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައާއި، ވަޒީފާއާގުޅޭ އެހެނިހެން ކަންކަމުގައި، މުވައްޒަފުގެ އުމުރަށް   12.2

ާޤނޫނުގެ   ވަޒީފާއާބެހޭ  މަނާކަމެއްކަމުގައި  ތަފާތުކުރުމަކީ  ގައި    4ބަލައި  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ކުވާއެއްގައި، ތަފާތެއް ނުކުރެވޭކަމަށް  ބަޔާންކުރެވިފައިވާއިރު، އެފަދަ ތަފާތުކުރުމަކާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ ަޝ
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ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާ ޚިލާފުނުވާނޭހެން އެކަށީގެންވާ   4ނުވަތަ ތަފާތެއް ގެނައީ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

ސަބަބެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެންކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެއްކަމުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ  

   މާއްދާގެ )ރ( ގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.ވަނަ 4ާޤނޫނުގެ 

'މައްސަލަ  ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ    2202ފެބުރުވަރީ    07މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  

އެޅުނު އިްޞލާޙީ ފިޔަވަޅު ލިޔުމުން ދޭން  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  ގައި    ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ދެވަނަ ބަޔާން' 

ން ދިނުމަށް އިންކާރުކޮށް އެއީ ނުދެވޭނެ ލިޔުމެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އެގޮތުން މުއެދުމުން ލިޔު 

އެ ލިޔުމުގައި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްވާއިރު، ތަފާތުކުރުންކަމަށް    މިއީ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި

ހުށަހެޅިފަވާ   ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  އިންކާރުކޮށްފައިވާކަމަށް  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސޮއިކުރުމަށް 

ތަފާތުކޮށްފައިވަނީ މައްސަލަ  މެދު  ފަރާތާ  މައްސަލަ ހުށަހެޅިލިޔެކިޔުންތަކަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮންނައިރު،  

ތަށް، ދީނަށް، ސިޔާސީގޮތުން ގެންގުޅޭ ޚިޔާލުތަކަށް، ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ނަްޞލަށް، ކުލަޔަށް، އިޖްތިމާޢީ ނިސްބަ

ނުވަތަ ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީއަށް، ޖިންސަށް، ކައިވެނީގެ ނިސްބަތަށް، އާއިލާގައި އަދާކުރާ ޒިންމާތަކަށް، 

ކޮންކަމަކަށް  ތެރެއިން  ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ  ހުރި  ނުވަތަ  ޢުމުރަށް  ގޮތުން  ޚިލާފުނުވާ  މިާޤނޫނާއި 

ށްކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ސާފުކޮށްދެވިފައިނުވާތީ، މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ނިްޞބަތްކޮ

އެހެންނަމަވެސް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ފަރާތާއި އެހެން މުވައްޒަފުންނާމެދު ތަފާތުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުރަނުވެވެއެވެ.  

ލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ށް އިސްވެ ދެންނެވުނު ލިޔުން ދީފައިވާކަމަށް މައްސަ ފަރާތަ

އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް )ށ(  ވަނަ މާއްދާގެ    43ރިޢާޔަތްކޮށް އެނގެން ނެތަތީ، ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ާޤނޫނު އަސާސީގެ  

މެވެ. އެހެންނަމަވެސް މި މައްސަލައިގެ  ދެކެއެ ލިޔުމަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބެންޖެހޭ ލިޔުމެއްކަމަށް  

ހުށަހެޅި  އިތުރަށް މައްސަލަ    ،ން އޮތަތީލިޔުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބިފައިވާކަމަށް އެނގެ  މިތެރެއިން  

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މައްޗަށް އަމުރު ކުރަންޖެހޭނެ ހަމައެއް އޮތް ކަމަކަށް   ދިނުމަށްލިޔުން  މި  ފަރާތަށް  

 ނުދެކެމެވެ.  
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ރިޢާޔަތްކޮ 13 ނުކުތާތަކަށް  އެންމެހައި  ވާ، ށްއިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  މައްސަލައިގައި  އަންނަނިވި  މި  ިޞލުވެވިފައިވަނީ 

 ނިންމުމަށެވެ. 

ާޤނޫނުގެ   13.1 ނަންބަރު    19ވަޒީފާއާބެހޭ  ާޤނޫނު  މާއްދާއާއި،  ފުރައްސާރަކުރުމާއި    16/2014ވަނަ  )ޖިންސީ 

އާއި   ާޤނޫނު(  ހުއްޓުވުމުގެ  ނަންބަރު  ގޯނާކުރުން  ފުރައްސާރަކުރުމާއި    R-377/2014ގަވާއިދު  )ޖިންސީ 

ގަވާއިދު(   ހުއްޓުވުމުގެ  ފަރާތަމައްސަލަ    ރިޢާޔަތްކޮށް،ގޯނާކުރުން  އެޅިދާނެ  ހުށަހެޅި  ފިޔަވަޅު  އިްޞލާޙީ  ށް 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން    ،ސަބަބަށްޓަކައި  ބުރަވެވޭމަދަނީ މިންގަނޑުން  އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް  

މައްޗަށް ކުރާނެ    މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑުގެރައްދުވި  އެދިފައިވާފަދަ އަމުރެއް މި މައްސަލަ  

 ނިންމަން ފެނެއެވެ. ހަމައެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނީ ާޤނޫ

އެޅުމުގައި  13.2 ފިޔަވަޅު  އިޞްލާޙީ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އިޖުރާ  ނަމަވެސް  ތްތައް  އަފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ 

)ވަޒީފާއާބެހޭ    2008/2ނަންބަރު  ބަދަލެއް ގޮތުގައި، ާޤނޫނު  ޢަދުލުވެރި  ނުވާ ސަބަބަށްޓަކައި ނަގައިދޭ  ފުރިހަމަކޮށްފައި

ފާޅުކަންބޮޑު  ކީ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ ޢަމަލަ  ،ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް  87ާޤނޫނު( ގެ  

މަހެއްގެ މައްޗަށް ލިބެމުންދިޔަ  ށް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަހުތޫރަތްތެރި ޢަމަލެއްކަމަށް ބުރަވެވޭ ސަބަބަށްޓަކައި،  

ނިްޞބަތުންއުޖޫ މައްސަލަ  އެކެއް)  01  ،ރައިގެ  ދިނުމަށް  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އުޖޫރަ  މަސްދުވަހަށްވާ   )

 ރައްދުވި ފަރާތުގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރަންޖެހޭކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ.
 

 ނިންމުން:  މައްސަލައިގެ 

މަޖިލީހުގައި    ބެލި  މައްސަލަ  ،ލިޔުންތަކަށާއި  ޅިފަރާތުން ހުށަހެ  ވިމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުންނާއި މައްސަލަ ރައްދު  ދެންފަހެ، 

ހެކިބަހަށް  ،ވާހަކަތަކަށާއި  އްކިދެދެފަރާތުން   ބެލިއިރު  ހެކިންގެ  ހުށަހެޅިރިޢާޔަތްކޮށް  މައްސަލަ  ސަޢީދު   ،    ޙުސައިން 

  2019އޮކްޓޫބަރު  01( ގެ މަޤާމުގައި 1)ލެވެލް  1ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ ސުޕަވައިޒަރ ގްރޭޑް މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް 

ގައި މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ    2020އޮކްޓޫބަރު    19  ،އިން ފެށިގެން ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް
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ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް ޙުސައިން ސަޢީދަށް ރައްދުވާގޮތަށް ހުށަހެޅުނު ޖިންސީ  

އިްޞލާޙީ   ހިތްހަމަނުޖެހޭތީއާއި  ގޮތާމެދު  ހިންގާފައިވާ  ތަޙްީޤުޤ  އިދާރީ  މައްސަލައިގެ  ގޯނާކުރުމުގެ  ފުރައްސާރަކުރުމާއި 

ސަޢީދަށް އަޅާފައިވާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ާޤނޫނުއަސާސީގެ   ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާތީ، ޙުސައިން

ވަނަ   37ވަނަ މާއްދާ އާއި   43ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި،  10ވަނަ މާއްދާއާއި،  142ވަނަ މާއްދާގެ )އ( އާއި،   51

  4ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާއި    19ނު( ގެ  )ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫ  2/2008މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( އާއި ާޤނޫނު ނަންބަރު  

ޙުސައިން ސަޢީދާމެދު އަޅާފައިވާ އިްޞލާޙީ  ،ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާ ޚިލާފަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅައިދީ

ނަގައިދިނުމަށްއެދި،   ފައިލުން  ޕަރސަނަލް  ސަޢީދުގެ  ޙުސައިން  ލިޔުން  އެޅިކަމުގެ  އެއަރޕޯޓްސް ފިޔަވަޅު    މޯލްޑިވްސް 

 ގައި،އިހުށަހެޅި މި މައްސަލަ ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށްކޮމްޕެނީ 

ޙުސައިން ސަޢީދަ ހުށަހެޅި  ފިޔަވަޅު'  ށް  މައްސަލަ  އިްޞލާޙީ  ނަންބަރު  އަޅާފައިވަނީ  'އަނގަބަހުންދޭ   2/2008ާޤނޫނު 

)ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން    16/2014ވަނަ މާއްދާއާއި، ާޤނޫނު ނަންބަރު    19ގެ  (  ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު)

ނަންބަރު   ގަވާއިދު  އާއި  ާޤނޫނު(  ހުއްޓުވުމުގެ    R-377/2014ހުއްޓުވުމުގެ  ގޯނާކުރުން  ފުރައްސާރަކުރުމާއި  )ޖިންސީ 

މެދުވެރިވެ،    ގައިގަވާއިދު(   ޙާލަތެއް  ސަބަބެއް  ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ  މިންގަނޑުން   އޮވެގެންކަމަށްއެކަށީގެންވާ  މަދަނީ 

ފަރާތުންޙުސައިން ސަޢީދު   ،ބުރަވެވޭތީސާބިތުވާކަމަށް   މައްސަލަ    ގެ  މި  އަމުރެއް  މޯލްޑިވްސް  އެދިފައިވާފަދަ  ރައްދުވި 

މައްސަލަ  ނަމަވެސް  އެހެން  ، ހަމައެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައިާޤނޫނީ  މައްޗަށް ކުރާނެ    އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑުގެ

ސަޢީދަށް  ހުށަހެޅި   ފިޔަވަޅު'  ޙުސައިން  އިްޞލާޙީ  އިޖުރާ'އަނގަބަހުންދޭ  ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ  ތްތައް  އައެޅުމުގައި 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް   87)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2/ 2008ާޤނޫނު ނަންބަރު    ތީ،ކަމަށް ބުރަވެވޭފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި    ތައްމުސާރައާއި ޢިނާޔަތް( މަސްދުވަހަށްވާ  އެކެއް)  01  ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައިޢަދުލުވެރި    ،ރިޢާޔަތްކޮށް

 ކަނޑައަޅައި،ދިނުމަށް ޙުސައިން ސަޢީދަށް 

( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވިހި)  20( އިން ފެށިގެން  2022  ޖޫން  05)  މިއަދު  މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައްއިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  

)ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި    3  (ރަސްމީ ބަންދު ނޫންއެކަން ހަމަޖެހޭތާ )  އެއްފަހަރާ ދިނުމަށްފަހު،އެކީ  ޙުސައިން ސަޢީދަށް  
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