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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

  
 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

މައްސަލައަކީ ސަޢީދު    މި  ޙަސަން  ވިންޓަރހައުސް،   / ފޭދޫ  ނަންބަރު: ސ.  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި 

A016238  )25    ީއަދާކުރަމުން    2005ޖަނަވަރ ވަޒީފާ  ސަރވިސްގައި  ކަސްޓަމްސް  މޯލްޑިވްސް  ފެށިގެން  އިން 

ގެ ތުހުމަތުގައި ރަނގަޅަށް ތަހުީޤުޤ ކުރުމެއްނެތި އަދި ޙަސަން ސަޢީދު ކުރި  ދަނިކޮށް، ޙަސަން ސަޢީދު ނުކުރާ ކަމެއް 

އަމަލެއްކަން މަނާކުރާ  ގަވައިދަކުން  ނުވަތަ  ާޤނޫނެއް  ކޮން  ޢަމަލަކީ  އެ  ކޮބައިކަމާއި  ބުނެދިނުމެއްނެތި،    ޢަމަލަކީ 

ާޤނޫނު( ގެ    2011/08 ސް މުވައްޒަފުންގެ ކޯޑް އޮފް  ވަނަ މާއްދާއާއި، ކަސްޓަމް  13)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަސްޓަމްސްގެ 

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

 

 VTR/2021/199 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2021ސެޕްޓެންބަރު  01 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2022މާރިޗު  22 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 ޙަސަން ސަޢީދު، ވިންޓަރހައުސް / ސ. ފޭދޫ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A016238)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 )ދައުލަތް(

 



 

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް )ދައުލަތް( އަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު ޙަސަން ސަޢީދު  VTR/2021/199މައްސަލަ 
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މައްސަލަ ހުށަހެޅި ހަަޞން ސަޢީދު ވަޒީފާއިން  ، ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ  2021ޖޫން    08މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން  

ާޤނޫނާއި ޚިލާފަށްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ އިޢާދަކޮށްދިނުމަށާއި،   ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ 

އެފަރާތަކީ ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައި ނުބެލުމަށާއި، އެފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިވި ދުވަހުން ފެށިގެން ވަޒީފާ  

ސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  ންޖެހޭ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ލިބިދިނުމަށާއި، މައްދިނުމާ ހަމައަށް ލިބެ

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

ދިނުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ވަޒީފާގައި ދެމިހުރި މުވައްޒަފެކޭ އެއްފަދައިން ލިބި

ގައި   2021ސެޕްޓެންބަރު    01)ދައުލަތް( އަށް ރައްދުވާގޮތަށް    ޙަސަން ސަޢީދު މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. 

 ޔު ގެ ރައު މެންބަރު 
 

 ރައުޔު   މަރްޔަމް ރިޝްފާގެ 

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

ފަރާތްކަމުގައިވާ   .1 ހުށަހެޅި  ސަޢީދު  މައްސަލަ  ޙަސަން  ވިންޓަރހައުސް،   / ފޭދޫ  ރައްޔިތެއްކަން  ސ.  )ދިވެހި 

ކާޑު ނަންބަރު:   ގެ    (A016238އަންގައިދޭ  ހުށަހެޅި ފަރާތް"  "މައްސަލަ  ފަހުން  މުޚާޠަބުކުރެވޭ  )މީގެ  ގޮތުގައި 

ފޯމުގައި   ހުށަހަޅާ  'މައްސަލަ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ގޮތުން  ހުށަހެޅުމުގެ  މައްސަލަ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަރާތް( 

 .ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ގޮސްފައިވަނީ   1.1 އަދާކުރަމުން  ވަޒީފާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ސަރވިސްމައްސަލަ  ކަސްޓަމްސް  )ދައުލަތް(   މޯލްޑިވްސް 

ގައި އެސިސްޓަންޓް ކަސްޓަމްސް )މީގެ ފަހުން "މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް" ގެ ގޮތުގައި މުޚާޠަބުކުރެވޭ ފަރާތް(  

ވަޒީފާއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ޢައްޔަނުކޮށްފައިވަނީ  އޮފިސަރގެ މަާޤމުކަމަށާއި، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ  

އަދާކުރަމުންދިޔަ    2005ޖަނަވަރީ    25 ވަކިކުރެވުނުއިރު  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަމަށާއި،  ގައި 



 

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް )ދައުލަތް( އަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު ޙަސަން ސަޢީދު  VTR/2021/199މައްސަލަ 
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  )ފަސްހާސް ރުފިޔާ( އާއި، ސަރވިސް އެލަވަންސްގެ   ރ. 5،000/-މަާޤމުގެ އަސާސީ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި މަހަކު  

ދުވަހަކަށް   ކޮންމެ  ހާިޟރުވާ  ގޮތުގައި 200/-ގޮތުގައި  ފައިސާގެ  ކޮއްތު  އާއި،  ރުފިޔާ(  )ދުވިސައްތަ  ރ. 

ރ. )ފަސްދޮޅަސް ރުފިޔާ( އާއި، އެހެން ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުން މަނާކުރާތީ ދޭ  60/-ހާިޟރުވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް  

% މުސާރައިގެ  ގޮތުގައި  އިންސަ  35އެލަވަންސްގެ  ފަހެއް  އެލަވަންސްގެ  )ތިރީސް  ކޯ  ޓެކްނިކަލް  އާއި،  އްތަ( 

ގޮތުގައި  500/-ގޮތުގައި   އެލަވަންސްގެ  ދިގުމުއްދަތުގެ  އާއި،  ރުފިޔާ(  )ފަސްސަތޭކަ  ރ. 1،900/-ރ. 

 )ނަވާރަހާސް ރުފިޔާ( ލިބެމުންދިޔަކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

ފަރާތް 1.2 ހުށަހެޅި  ޓް  މައްސަލަ  އަސާސަކީ،  ވަޒީފާއާބެހޭ  ހުށަހެޅުމުގެ  ަޝކުވާ  ހުށަހެޅި  ރައިބިއުނަލަށް  މައްސަލަ 

އިދާރީ   އެއްވެސް  ދިމާނުވެ،  މައްސަލައެއް  އެއްވެސް  އަޚުލާީޤ  ފަހުން  ފެށި  އަދާކުރަން  ވަޒީފާ  ފަރާތް 

ތެރެ އުޞޫލުގެ  އޮންނަ  ގޮތުން  ނަތީޖާއެއްގެ  ފަރުވާތެރިވުމުގެ  މަސައްކަތަށް  އެޅުމެއްނެތި،  އިން ފިޔަވަޅެއްވެސް 

ރަނގަޅަށް   ތުހުމަތުގައި  ކަމެއްގެ  ނުކުރާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަންނަނިކޮށް،  ކުރިއެރުންލިބެމުން  މަާޤމުގެ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ކުރި ޢަމަލަކީ ކޮބައިކަމާއި އެ ޢަމަލަކީ ކޮން ާޤނޫނެއް ނުވަތަ ތަހުީޤުޤ ކުރުމެއްނެތި  

ާޤނޫނާއި،  ކަސްޓަމްސްގެ  ާޤނޫނާއި،  ވަޒީފާއާބެހޭ  ބުނެދިނުމެއްނެތި،  އަމަލެއްކަން  މަނާކުރާ  ގަވައިދަކުން 

ވަކިކުރުންކަމަށް ވަޒީފާއިން  ޚިލާފަށް  ގަވާއިދާ  މުވައްޒަފުންގެ  ފަރާތް  ކަސްޓަމްސްގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ   

 ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  

ނަންބަރު   1.3 ާޤނޫނު  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ    2011/08އެގޮތުން 

ާޤނޫނު( ގެ   އި ކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ކޯޑް އޮފް އެތިކްސް އަދި ކޯޑް ވަނަ މާއްދާއާ  13ކަސްޓަމްސްގެ 

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

 ގައި ކަމަށް އެފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.   2021ޖޫން  08ދަށުން 

އެދިފައިވަނީ، .2 ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ވަކިކޮށްފައިވަ  މައްސަލަ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ވަޒީފާއާބެހޭ  މައްސަލަ  ނީ 

ވަޒީފާއިން   އެފަރާތަކީ  އިޢާދަކޮށްދިނުމަށާއި،  އަނބުރާ  ވަޒީފާއަށް  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ޚިލާފަށްކަމަށް  ާޤނޫނާއި 



 

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް )ދައުލަތް( އަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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ވަކިވެފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައި ނުބެލުމަށާއި، އެފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިވި ދުވަހުން ފެށިގެން ވަޒީފާ ދިނުމާ ހަމައަށް 

އާއި ޢިނާޔަތްތައް ލިބިދިނުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ލިބެންޖެހޭ ލިބެންޖެހޭ މުސާރަ

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

މައް  ލިބިދިނުމަށް  އެއްފަދައިން  މުވައްޒަފެކޭ  އަމުރުކޮށްދިނުމަށްކަން ދެމިހުރި  މައްޗަށް  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  ސަލަ 

 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' އަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮވެއެވެ.  

  މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ަޝކުވާއަށް ރައްދު ދިނުމުގެ ގޮތުން   .3

ކަންކަމަށް   ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  ފޯމު'  ހުށަހަޅާ  ޖަވާބު  'މައްސަލައިގެ  ހުށަހެޅި  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ 

 ނަޒަރުކުރުމުން އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ވަކިކޮ 3.1 ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގޮތުގައި  ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  ށްފައިވަނީ  މައްސަލަ 

ސަރވިސްގެ    މައްޗަށްއެފަރާތުގެ   ކަސްޓަމްސް  މޯލްޑިވްސް  މައްސަލަތައް  ޑިސިޕްލިނަރީ  ކުރެވުނު  ތުހުމަތު 

ފަރާތް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކުރުމަށްފަހު،  ތަޙުީޤުޤ  ސެކްަޝނުން  ޕްރޮސެކިއުަޝން  އެންޑް  އިންވެސްޓިގޭަޝން 

ނަންބަރު   ކަސްޓަމްސް  2011/08ާޤނޫނު  ގެ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ާޤނޫނު(  ކަސްޓަމްސްގެ    13ގެ  މާއްދާއާ  ވަނަ 

ކަސްޓަމްސްގެ   ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް  ކޮންޑަކްޓާ  އޮފް  ކޯޑް  އަދި  އެތިކްސް  އޮފް  ކޯޑް  ގަވާއިދުގެ  މުވައްޒަފުންގެ 

ގަވާއިދުގެ   މުވައްޒަފުންގެ  ކަސްޓަމްސްގެ  ސާބިތުވާތީ،  ބޯޑަށް  މެނޭޖްމަންޓް  ރިސޯސަސް  ވަނަ    124ހިއުމަން 

 )ށ( ގެ ދަށުން ާޤނޫނާ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންކަމަށެވެ. މައްދާގެ 

އެގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ އެފަރާތް މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ   3.2

ނެއް( މައްސަލައެއް  )ތި  03ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް އަދި ކޯޑް އޮފް އެތިކްސްއާ ޚިލާފުވިކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވުނު  

ތުހުމަތު  މައްޗަށް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކުރުމަށްފަހު  ތަހުީޤުޤ  ސަރވިސްއިން  ކަސްޓަމްސް  މޯލްޑިވްސް 

 ކުރެވުނު ކަންކަން އެގޮތުގެ މަތިން ހުރިކަން ތަހުީޤަޤށް ސާބިތުވުމުންކަމަށާއި،  



 

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް )ދައުލަތް( އަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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އިންޓެގްރިޓީ ފުރަތަމަ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ހިންގާފައިވާ މޯލްޑިއެގޮތުން   3.2.1 ވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ 

ނަންބަރު   ސެކްަޝނުގެ  ސްޓޭންޑަރޑަސް  ޕްރޮފެަޝނަލް  ތަޙުީޤަޤށް   MCS-IPS/2020/06އެންޑް 

 2018އޮގަސްޓް    23ބުގެ ނަމުގައި  ސް، އިބްރާހީމް ޝުޢައިބަލާއިރު، އެ ތަޙުީޤަޤކީ ސ. ހިތަދޫ، ތްރީރޯ

ގުޑްސް ޑިކްލެރޭަޝން އާއި   R-560/2018ކަސްޓަމްސްއިން ޕްރޮސެސްކޮށްފައިވާ  ވަނަ ދުވަހު ސ. ހިތަދޫ  

ގައި ސ. ހިތަދޫ ކަސްޓަމްސްއިން    2018އޮގަސްޓު    08ސ. ހިތަދޫ ހިކަރި، އަޙްމަދު ަޝރީފްގެ ނަމުގައި  

ޑްސް ޑިކްލެރޭަޝންގައި ހިމެނޭ މުދާ ޗެކުކޮށް ދޫކުރުމަށް ގު   R-575/2018ޕްރޮސެސްކޮށްފައިވާ ނަންބަރު  

މުދާ   ޑިކްލެއަރކޮށްފައިވާ  ޑިކްލެރޭަޝނުން  ދެ  އެ  ކުރެވިފައިވާއިރު،  އެސައިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ތުހުމަތުކުރެވިގެން   ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް  މުދާތަކެއް  އެހެން  ކުރެވުނުކަމަށާއި،  ނޫން  ތަޙުީޤުޤ  މައްސަލަ  އެ 

ގުޑްސް ޑިކްލެރޭަޝން    R-560/2018ތުން އިބްރާހީމް ުޝއައިބުގެ ނަމުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ނަންބަރު  އެގޮ

ކޮށްފައިވަނީ   ޑިކްލެއަރ  ކަސްޓަމްސްއަށް  ލިޔެކިޔުންތަކުގައި  އެންމެހައި  ހުށަހަޅާފައިވާ  އެއާއެކު  ފޯމާއި 

USED HONDA CIVIC 2008/01, FDI-1201686  ިބަޔާންކޮށްފައ ވީނަމަވެސް،  ކާރެއްކަމަށް 

BMOU6111615    ިނަންބަރު ކޮންޓެއިނަރުން އަސްލު ދިވެހިރާއްޖެ ގެނެސްފައިވަނUSED AND 

DAMAGED HONDA CIVIC 2017, FCI-1201686   ެނަންބަރުގ ޗެސިސް  އަދި  މޮޑެލް 

ލް އޮފް ލޭޑިންގ )މީގެ ފަހުން ބީ.އެލްގެ ގޮތުގައި  ނަންބަރު މާސްޓަރ ބި  MEDUJP015335ކާރެއްކަން  

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި،  ކުރެވިފައި( ބަޔާން

ނަންބަރު   ސަރވިސްގެ  ކަސްޓަމްސް  މޯލްޑިވްސް  ފޯމުން    R-575/2018އަދި  ޑިކްލެރޭަޝން  ގުޑްސް 

ކޮށްފައިވަނީ    :TOYOTA WISH DBA-ANE10G USED CAR CHNOޑިކްލެއަރ 

ANE10-0031918    ީގެނެސްފައިވަނ ރާއްޖެ  -TOYOTA WISH DBAކަމަށްވީނަމަވެސް، 

ZGE20G USED DAMAGED CAR CHNO: ZGE20-0031918    ްކާރެއްކަނ

MEDUJP015335   ެދ މި  އޮންނަކަމަށާއި،  އެނގެން  ބެލުމުން  އަށް  ބީ.އެލް  މާސްޓަރ  ނަންބަރު 

އުޅަނދުވެސް   ދެ  ޑިކްލެއަރކޮށްފައިވާ  ފޯމުގެ ދަށުން  އުޅަނދު ދޫކުރުމަށް ޑިކްލެރޭަޝން  ކުރުމަށްފަހު  ޗެކް 



 

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް )ދައުލަތް( އަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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ގުޑްސް    R-560/2018މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށްކަމަށާއި، އެގޮތުން ނަންބަރު  އެސައިން ކުރެވިފައިވަނީ  

އިން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ   ޕޯޓްސް  ހިތަދޫ  މުދާ ދޫކުރުމަށް ސ.  ކޮށްފައިވާ  ޑިކްލެއަރ  ފޯމުން  ޑިކްލެރޭަޝން 

ން މުދާ ދޫކުރާ ޗިޓުގައި ސޮއިކޮށް އެ ޑިކްލެރޭަޝންގެ އެގްޒިމިނޭަޝން  ބަނދަރު  2018/1380ނަންބަރު  

ކަސްޓަމްސްގެ    2018ސެޕްޓެންބަރު    08ރިޕޯޓު   ފުރިހަމަކޮށްފައިވާއިރު،  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގައި 

ޑިކްލެއަރކޮށްފައިވާ    R-575/2018ނަންބަރު   ދަށުން  ފޯމުގެ  ޑިކްލެރޭަޝން  ޗެކުކޮށް  ގުޑްސް  ވެހިކަލް 

ނަންބަރު  ނި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  އިން  ޕޯޓްސް  ހިތަދޫ  ދޫކުރުމަށް ސ.  ވެހިކަލް    2018/1388ންމުމަށްފަހު 

ޑިކްލެރޭަޝންތަކުން  އެ  ސޮއިކޮށްފައިވާއިރު،  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޗިޓުގައި  ދޫކުރާ  މުދާ 

ނޫންކަ މުދާތަކެއް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޑިކްލެރޭަޝންތަކުގައި  އެ  ސާބިތުވާތީ، ދޫކޮށްފައިވަނީ  ތަޙުީޤަޤށް  ން 

ާޤނޫނުގެ   ކަސްޓަމްސްގެ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މުވައްޒަފުންގެ    13މައްސަލަ  ކަސްޓަމްސްގެ  މާއްދާއާއި،  ވަނަ 

ގެ    10ގަވާއިދުގެ   )ހ(  މާއްދާގެ  ގަވާއިދުގެ    12އަދި    04،  03ވަނަ  އެ  ވަނަ    13ވަނަ ނަންބަރާއި 

 ށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  މާއްދާގެ )ހ( )ށ( އަދި )ނ( އާ ޚިލާފުވެފައިވާކަމަ

ެއްނޑް   3.3 ިއްނެޓްގިރީޓ  ަސރިވްސެގ  ަކްސަޓްމްސ  މްޯލިޑްވްސ  ިހްނގަާފިއާވ  ުގޭޅޮގުތްނ  ަމްއސަަލާއ  ެދަވަނ 

ބުެލުނ ަމްއސަަލައީކ  ަތުޙީޤުޤްނ    MCS-IPS/2021/01ެސްކަޝުނެގ ަންނަބުރ  ްޕރެޮފަޝންަލ ްސޭޓްނަޑރްޑްސ  

ަކްސަޓްމްސ    2019ަޖަނަވީރ    20 ަނުމަގިއ ސ. ހިތޫަދ  ިއްބރީާހްމެގ  ަމިރަޔމް  ޫތަރްނ،  ުފަވްއމަުލްއ  ޏ.  ަގއި 

ަންނަބުރ   ިންނމަާފިއާވ  ްޕޮރެސްސޮކްށ  މާުދ    R-115/2019ަސރިވްސިއްނ  ިހެމޭނ  ިޑކެްލޭރަޝްނަގިއ  ުގްޑްސ 

ަފާރާތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ޫދުކުރަމްށ  ުގްޑްސ    ެޗުކޮކށް  މި  އަެފަރްތ  ިޑކެްލޭރަޝްނަގިއ  ަހވުާލުކެރވަިފިއާވިއުރ 

 ަބާޔްނުކާރ މާުދ ޫންނ އެެހްނ މާުދަތެކްއ ޫދޮކށަްފިއާވަކމްަށ ތުުހަމުތުކެރޭވީތ ތުަޙީޤުޤ ުކެރުވުނ ަމއްސަަލެއްއަކަމާށިއ،  

ަނނަްބުރ   3.3.1 ަކސަްޓްމްސެގ  ިންނމަާފިއާވ  ަނުމަގއި  އްިބރީާހްމެގ  ަމިރަޔމް  ުގްޑސް    R-115/2019ެއޮގުތްނ 

-USED DAMAGED TRUCK CHASIS NO: TT2ިޑކެްލޭރަޝްނިއްނ ިޑކެްލައރޮކށަްފިއަވީނ 

541511 (SUBARU EBD-TT2)    ުުއަޅނެދްއަކަމާށއި، ިމ ުއަޅނުދ ިހެމެނީނ ަންނަބރECMU 

963 3840/40 MCS-4253    ުަންނަބރ ިހެމޭނ  ޮކްނެޓިއަނރ  ެއ  ޮކްނެޓިއަނުރަގިއަކމްަށވިާއުރ 



 

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް )ދައުލަތް( އަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު ޙަސަން ސަޢީދު  VTR/2021/199މައްސަލަ 
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AZC0103991  ީބ.އްެލ މަޢޫުލާމާތިއާމްސަޓރ  ުއަޅނުދެގ  ަނުމަގިއާވ  ، ަގިއާވ  ިއްބރީާހްމެގ  ަމިރަޔްމ 

ަނނަްބުރ   ަމއޫުލާމުތ    R-115/2019ަކްސަޓްމެގ  ުއަޅނދެުގ  ުހށަަހޅަާފިއވާ  ިޑކެްލޭރޝްަނިއްނ  ުގްޑްސ 

ޮކްނެޓިއަނުރްނ އެެތެރކޮށަްފިއަވީނ     BMWއިަދ    MAZDA, NISSANިދާމުނާވަކަމާށިއ، ެއގުޮތްނ އެ 

ޮއްނަނަކމާަށިއ،   އެނެގްނ  ާކރަުތެކްއަކން  ަކްސަޓްމްސައްށ  ްބޭރްނުޑެގ  ަނުމަގއި  ިއްބރީާހްމެގ  ަމިރަޔްމ 

ަނނަްބުރ   ާރްއޭޖަގިއ    R-115/2019ުހށަަހޅަާފިއާވ  ކެާރްއ  ިހެމޭނ  މަޢޫުލާމުތ  ިޑކެްލޭރަޝްނަގިއާވ  ުގްޑްސ 

ިޑކެްލޭރަޝ ެއ  އިަދ  ޮކށަްފިއުނާވަކަމާށއި،  ެޗުކޮކށް  ަރިޖްސްޓީރ  އުޅަނުދ  ިޑކެްލައރޮކށަްފިއާވ  ަދުށްނ  ްނެގ 

ަނންބުަރ   ަތްއާޔުރޮކށަްފިއވާ  ޯޕްޓސިްއްނ  ިހތަދޫ  ސ.  މުދާ    123/ 2019ޫދުކުރަމްށ  ޗްިޓަގިއ  ޫދުކާރ  މުދާ 

ޫދުކިރ ަކްސަޓްމްސ އިޮފަސުރެގ ޮގުތަގިއ ަހަސްނ ަހންީފެގ ަންނ ޖަހަާފިއީވަނަމެވްސ، ެއ ަނުމެގ ަކިއީރަގިއ  

ިޗުޓަގއި ސިޮއޮކށަްފިއަވީނ  ަމްއސަަލ ުހަށ ެހިޅ ަފާރުތްނ ސިޮއޮކްށ، "ބަދުަލަގިއ" ިލޔަެފިއާވަކަމާށިއ، އިަދ އެ 

ިރޯޕުޓން   ެއްގިޒިމނަޭޝްނ  ޮޑިކުއެމްންޓ  ަސރިވްސެގ  ޕިޮލްސ  މްޯލިޑްވްސ  ަފާރްތަކްނ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

ޮކްނެޓިއަނުރން    ECMU 963 3840/40 MCS-4253ެއނެގްނ ޮއްނަނަކަމާށއި، އެެހނަްކުމްނ ަންނަބުރ  

ޕޮްރެސްސޮކށަްފިއާވ   ުކުރަމްށ  ިޑކެްލައރ  ަކްސަޓްމްސައްށ  މާުދ  ެގެނުވުނ    R-115/2019ަންނަބުރ  ާރްއެޖ 

ޑިކެްލޭރަޝްނެގ   އެ  ަފާރްތަކުމަގިއާވިއުރ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ޫދުކރީ  ެޗުކޮކްށ  މާުދ  ިޑކެްލޭރަޝްނެގ  ުގްޑްސ 

ތުަހީޤަޤްށ   ަކްސަޓްމސެްގ  ޫންނަކްނ  މާުދ  ަބާޔްނޮކށަްފިއވާ  ޑިކެްލޭރަޝްނަގިއ  ެއ  ޫދޮކށަްފިއަވީނ  ަދުށްނ 

 ެއެވ.  ާސިބުތާވަކމްަށ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ަބާޔްނކޮށަްފިއެވ

އްެންޑ   3.4 ިއްނެޓްގިރީޓ  ަސރިވްސެގ  ަކްސަޓްމްސ  މްޯލިޑްވްސ  ިހްނގަާފިއަވ  ުގޭޅގޮތްުނ  ަމްއސަަލާއ  ިތްނަވަނ 

ތުަޙީޤުޤްނ ބަލަާފިއާވ ަމްއސަަލައީކ    MCS-IPS/2021/02ްސޭޓްނަޑރްސ ެސްކަޝްނެގ ަންނަބރު    ްޕރެޮފަޝންަލ

ުގްޑސް ިޑކެްލޭރަޝްނަގިއ  )ދަިހެއްއ(    10 ކޮށަްފިއާވ  މާުދ ެޗުކޮކްށ ޫދުކުރަމްށ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރާތ ެއަސިއްނ

ށަްފިއާވ މާުދޫންނ އެެހްނ މާުދަތެކްއ އެ ިޑކެްލޭރަޝްނަތުކެގ ދުަށްނ ޫދކޮށަްފިއާވަކމްަށ ތުުހަމުތުކެރިވެގން  ިޑކެްލައރޮކ

 ެގެނސަްފިއަވީނ  ބުެލުނ ަމްއސަަލެއްއަކަމާށިއ، އޮެގުތްނ ެއ ަމްއސަަލިއަގިއ ިހެމނޭ މާުދަތްއ ސ. ހިތޫަދ ޕްޯޓްސއްަށ

ަންނބުަރ    03 ެއީއ  ޮކނެްޓިއަނރްެއަގިއަކަމާށިއ،  ާއިއ،    CRSU9036968/K5508595)ިތެނއް( 



 

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް )ދައުލަތް( އަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު ޙަސަން ސަޢީދު  VTR/2021/199މައްސަލަ 
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PCIU9286718/W0775244    ިާއއTCLU861130/K5508040    ްޮކނެްޓިއަނުރނ ތްިނ  އެ  ަކމާަށިއ، 

ޖުމަުލ   ިޑކެްލައރުކުރަމށް  ަކްސަޓމްްސައްށ  މާުދަތއް  ިޑްކ  13ެގެނުވުނ  ުގްޑްސ  ޯފުމ  )ޭތރަ(  ެލޭރަޝްނ 

)ދަިހެއްއ( ުގްޑްސ ިޑކެްލޭރަޝްނަގިއާވ މާުދ ެޗުކކޮށް    10ަކްސަޓްމްސިއްނ ްޕޮރެސްސކޮށަްފިއާވިއުރ ޭއެގ ެތެރިއން  

ަފާރްތަކަމާށއި،  ުހށަހިެޅ  ަމްއސަަލ  ޑިކެްލޭރަޝްނަތަކީކ    ޫދޮކށަްފިއަވީނ  -R-39/2019 ،R-55/2019 ،Rެއ 

56/2019 ،R-830/2018 ،R-79/2019 ،R-80/2019 ،R-119/2019 ،R-123/2019 ،R-

މާުދ    R-137/2019އިަދ  ، 124/2019 ގެެނސަްފިއާވ  ޮކްނެޓިއަނރަުތުކްނ  ިއްސވެެދްނެނުވުނ  ަކަމާށއި، 

ުއަޅނުދތުަކެގ   ިޑކެްލައރޮކށްފިައާވ  ިޑކްލޭެރަޝްނަތުކަގިއ  ގްުޑްސ  ުހށަަހޅަާފިއާވ  ަކްސަޓްމްސއަށް  ކިްލައރުކުރަމްށ 

ކްޮނެޓިއ ެއ  ެގަނިއތްަފޞާީލިއ  ަރްއެޖއަށް  ީބ.އްެލަގިއ    ަނރަުތްއ  މްާސަޓރ  ޯފުރކޮށްދަީފިއާވ  ަފރްާތަތުކން 

ދާިމުނާވަކަމާށިއ،   މަޢޫުލާމާތ  ިޑކެްލައރޮކށަްފިއވާ  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ  ޯފުމަތުކން  ިޑކެްލޭރަޝްނ  ިއްސވެެދްނެނވުުނ 

ިޑކެްލޭރ އެ  އަދި  ުކެރވަިފިއަވީނ  ެއަސިއން  ޫދުކުރަމށް  ެޗުކކޮށް  ިރޕުޯޓ  ުއަޅނުދަތއް  ެއްގޒިެމޭނަޝްނ  ަޝްނަތުކގެ 

އިަދ   ަފާރްތަކްނ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ޫދުކުރަމްށ ސ.  ުފރަިހަމޮކށަްފިއަވީނ  މާުދ  ިހެމޭނ  ޑިކެްލޭރަޝްނަތުކަގިއ  ެއ 

،  56/ 2019،  55/ 2019،  27/ 2019،  28/ 2019،  96/ 2019ިހތޫަދ ޕްޯޓްސ ިއްނ ަތްއާޔުރކޮށަްފިއާވ ަންނަބުރ  

"ަބނަދުރްނ މާުދ ޫދކާުރ ިޗްޓ" ަތުކަގިއާވ    93/ 2019އިަދ    91/ 2019،  89/ 2019،  160/ 2019،  90/ 2019

ަކްސަޓްމްސ އިޮފަސުރެގ ގުޮތަގއި ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފރުާތން ޮސިއޮކށަްފިއާވަކަމާށިއ، އެ ިޑކަްލޭރަޝްނަތުކްނ މާުދ  

ަކސަްޓްމ ޫނނަްކން  މާުދަތެކއް  ަބާޔްނކޮށަްފިއވާ  ިޑކެްލރަޭޝްނަތުކަގިއ  އެ  ަތުޙީޤަޤްށ  ޫދޮކށަްފިއަވީނ  ްސެގ 

 ެށެވ. ާސިބުތާވަކަމ 

ިދވިެހާރްއެޖައްށ   3.5 އިަދ  ަތނީްފުޒޮކށް  ާޤޫނުނ  ަމީތަގއިިތބެ  ުހަވެއްއ  އިޮފަސުރްނަނީކ  ަކސަްޓްމްސ  ިއުތުރްނ  ީމެގ 

އަެފާރްތަތުކގެ  ެއެތެރާވ ެއްނމަެހިއ ަތކިެތ ބަަލިއ ާފްސުކާރ ަފާރްތަތެކްއަކުމަގިއވިާއުރ، ަކްސަޓްމްސ އިޮފަސުރްނެވްސ  

ާޢންމު   ަވޒާީފާއބޭެހ  ިމްނގަނޑު  ާސބުިތުކުރުމެގ  ރާިޢަޔތުްކާރ  ބުެލުމަގިއ  ޚިލުާފވަެފިއޭވޯތ  ޮކްނަޑކާްޓއި  އޮފް  ޯކްޑ 

ުލިއާވްނޖޭެހެނަކަމ ާސިބުތުކުރުމެގ ިމްނގަނަޑްށުވރެ  ރާިޢަޔްތުކރާ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރްާތ    ާށިއ، ާޤޫނުނެގ ަދުށން 

ާމއާްދާއިއ ކްަސަޓްމްސ ުމަވްއަޒ  13ާޤޫނުނެގ    މްޯލިޑްވްސ ަކްސަޓްމްސެގ އްޮފ ެއިތްކްސ އަދި  ަވނަ  ުފްނެގ ޯކޑް 



 

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް )ދައުލަތް( އަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު ޙަސަން ސަޢީދު  VTR/2021/199މައްސަލަ 
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އުޮތުމން   ާސިބުތާވްނ  ިމްނގަނުޑްނ  ޕޮްރަބބިިލީޓްޒެގ  އްޮފ  ބެެލްންސ  ޚިލާފުވަެފިއާވަކްނ  ޮކްނަޑކާްޓިއ  އްޮފ  ޯކްޑ 

ޢަދުުލެވިރަކ ަމުއޟީޫޢ  ަވިކުކުރުމަގިއ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ާޤިއުމުކެރވަިފިއާވަކަމަމްއސަަލ  ަމްއސަަލ  ްނ  ްށ 

 ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ފަާހަގޮކށަްފިއ ޮއެވެއެވ. 

އިަދ ިއުޖާރީއ ޢަދުުލެވިރަކްނ ާޤިއުމުކުރާމ ުގޭޅޮގުތްނ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ުބނަެފިއަވީނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ   3.6

ުކެރުވުނ   ތުުހމުަތ  ަމްއަޗށް  ުގިޅެގ  03ަފާރުތެގ  ަމއްސަަލާއ  ުފުރަޞތަުތްއ  )ިތެންއ(  ެއ  އަެފާރތަށް  ްނ 

ަޖާވބުދީާރވަެފިއާވަކަމާށިއ،   ުގިޅެގްނ  ަމްއސަަލަތާކ  ެއ  ަފާރުތްނ  ުހށެަހިޅ  ަމއްސަަލ  އިަދ  ެދވަިފިއާވެނަކަމާށިއ، 

ެއޮގުތްނ މްޯލިޑްވްސ ަކސަްޓްމްސ ަސރިވްސެގ ިއްނެޓްގިރީޓ ެއްންޑ ްޕރެޮފަޝންަލ ްސޭޓންޑަރްޑްސ ެސްކަޝުނެގ  

ުފުރަޞތު    MCS-IPS/2020/06ަންނަބުރ   ަފާރަތށް  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ަމްއސަަލިއަގިއ  ބުެލުނ  ަތުޙީޤުޤްނ 

ަފާރުތްނ    2021ަޖަނވީަރ    20އިަދ    2020ިޑެސްނބުަރ    08ިލބިދަީފިއާވަކްނ   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަގިއ 

"ަމްއަސ ޯބުޑެގ  ެމޭންޖަމްނޓު  ިރޯސަސްސ  ިހުއަމްނ  ަސރިވްސެގ  ކްަސަޓްމްސ  މްޯލިޑްވްސ  ަލ  ޮސިއޮކށަްފިއާވ 

ބުެލުމަގިއ ުފުރަޞުތ ިދްނ ަކުމެގ ިލުޔްނ" ިއްނ ެއނެގްނ ޮއނާްނެނަކަމާށިއ، މްޯލިޑްވްސ ަކސަްޓްމްސ ަސރިވްސެގ  

ިއ  ތުަޙީޤާޤ  MCS-IPS/2021/01ިއްނެޓްގިރީޓ ެއްންޑ ްޕރެޮފަޝންަލ ްސޭޓްނަޑރްޑްސ ެސްކަޝުނެގ ަންނަބުރ  

ެފަޝންަލ ްސޭޓްނަޑރްޑްސ ެސްކަޝުނެގ ަންނަބރު  މްޯލިޑްވްސ ަކްސަޓްމްސ ަސރިވްސެގ ިއްނެޓްގިރީޓ ެއންްޑ ްޕޮރ 

MCS-IPS/2021/02   ަގއި   2021ެމިއ  04ަތުޙޤުީޤްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތަށް ުފުރަޞުތ ިލބިދަީފިއާވަކްނ

ިރޯސަސްސ   ިހުއަމްނ  ަސރިވްސެގ  ަކްސަޓްމްސ  މްޯލިޑްވްސ  ޮސިއޮކށަްފިއާވ  ަފާރުތްނ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

  07ިއ،  ްއސަަލ ބުެލުމަގިއ ުފުރަޞުތ ިދްނ ަކުމެގ ިލުޔްނ" ިއްނ ެއނެގްނ ޮއްނާނެނަކަމާށެމޭންޖަމްނުޓ ޯބުޑެގ "ަމ

ަވޒާީފިއްނ    2021ޫޖްނ   ަފާރތް  ުހށެަހޅި  ަމްއސަލަ  ޯބުޑން  ެމޭންޖމްަނޓް  ިރޯސަސްސ  ިހުއަމްނ  ޭބްއުވނު  ަގއި 

މްޯލިޑްވްސ  ޮސއޮިކށަްފިއާވ  ިމިންސަޓރ  ަމިތން  އެލާަފެގ  ލަފިާދުނުމން  ަސރިވްސެގ    ަވިކުކުރަމްށ  ަކްސޓްަމްސ 

އަެފާރތްަށ    MCS/2021/12(2)ަންނަބުރ   ަވިކޮކށަްފއާިވަކްނ  ަވޒާީފިއން  ަފާރްތ  ހުށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ިއްނ  ިޗޓް 

ައްނގަާފިއާވީތ ަމްއސަަލ ހުށެަހޅި ަފާރތް ަވޒާީފިއން ަވިކުކުރުމަގިއ ިއުޖާރީއ ޢަދުުލެވިރަކްނ ާޤއުިމޮކށަްފިއާވެނަކަމށް  

 ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ފަާހަގޮކށަްފިއެވެއެވ.  



 

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް )ދައުލަތް( އަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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ަމްއސަަލ   3.7 ަފާރުތން  އިަދ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ުގޭޅޮގުތން  ުރޫޖައުކުރާމ  ައނުބރާ  ަވޒާީފއްަށ  ަފާރްތ  ުހށެަހޅި 

ިއުޖާރީއ   ޢަދުުލެވިރަކާމިއ  ަމުއޫޟީއ  ަވިކކުުރުމަގިއ  ަވޒާީފިއން  ަފާރްތ  ުހށަހިެޅ  ަމްއސަަލ  ުބނަެފިއަވީނ 

ުރޖަޫޢުކ ައނުބރާ  ަވޒާީފައށް  ާޤިއުމޮކށަްފިއާވތީ، އަެފާރތް  އަެފާރްތ  ޢަދުުލެވިރަކްނ  ަހަމެއްއންެތަކަމށިާއ، އަދި  ާރެނ 

ަމްއސަަލިއެގ   ހަާލުތަގއެިވްސ  ަކނަޑެއޅޭ  ާޤިއުމުނާވަކަމްށ  ޢަދުުލެވިރަކްނ  ަމުއޫޟީއ  ަވިކުކުރުމަގިއ  ަވޒަީފިއްނ 

ަހވުާލުކެރވަިފިއާވ   ަރްސީމޮގުތްނ  ަފާރަތށް  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ބަަލއި  ަކްނަކމްަށ  ުނވަަތ  ަވަށިއެގްނާވ  ިޑުއީޓ 

ޮއްނާނތީ،  ަމަސްއ އެނެގން  ުނުކާރަކްނ  ަފުރާވެތިރަކާމެއުކ އަެފާރުތްނ  ަމްއސަަލ  ަކްތ  ަފާރާތިއ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ 

ެގއްލަިފިއާވީތ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފއްަށ ައނުބާރ ުރޖަޫޢުކުރަމީކ  ަރއުްދިވ ަފާރާތ ެދމުެދ ޮއްތ އުިތާބުރ  

 ެއްނެމ ަމސްލަަހުތ ުހިރ ޮގތް ންޫނަކަމެށެވ.  

ަފާރުތްނ  ަމ 3.8 ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ގޭުޅޮގުތްނ  ީޢަނަޔްތަތާކ  ުމާސަރާއިއ  އެދަިފިއާވ  ަފާރުތްނ  ުހށެަހިޅ  ްއސަަލ 

ިއުޖރީާޢ   ޢަދުުލެވިރަކާމިއ  ަމުއޫޟީއ  ަވިކކުުރުމަގިއ  ަވޒާީފިއން  ަފާރްތ  ުހށަހިެޅ  ަމްއސަަލ  ުބނަެފިއަވީނ 

ުމ އެދޭފަަދިއން  އަެފާރތް  ާޤިއުމޮކށަްފިއާވތީ،  ަހަމެއްއ  ޢަދުުލެވިރަކްނ  ާޤޫނނީ  ަނަގއެިދވެޭނ  ިޢާނަޔތަްތއް  ާސަރާއިއ 

   ެވ. ެންތަކަމެށ

ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ިއުތަރްށ ފަާހަގކޮށަްފިއަވީނ ަކްސޓްަމްސ އިޮފަސުރްނަނީކ ަވިކ ާޚއަްޞ ަތްމީރުނަތެކއް   3.9

ތަްތުކެގ ަމަސއަްކުތެގ ެފްނަވާރއި  ހާަދ ަބެއްއަކުމަގިއާވިއުރ، އަެފާރްތަތކްަށ ލިބެިދޭވ ަމާޤުމެގ ުކިރެއުރްނަތަކީކ އަެފާރ

ެދޭވ ބަަލިއ  ނީަތާޖައށް  ަތްމީރުނަތުކެގ  ެއ  ުފރަިހަމޮކށް  ަތްމީރުނަތްއ  ިމ    އިަދ  ުކިރެއުރްނަތެކްއަކުމަގިއާވިއުރ، 

ައިދ   ަޝުރީއ  ަހަމަޖްއަސއެިދޭވެނ  ުކިރެއުރްނ  ަމާޤުމެގ  އެދޭފަަދިއްނ  ަފާރުތްނ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަމްއސަަލިއަގިއ 

 ަބެބއް ންެތަކަމެށެވ.  ާޤޫނީނ ަސ

ސަރވިސްގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ .4 ކަސްޓަމްސް  އެދިފައިވަނީ،    މޯލްޑިވްސް  ފަރާތް ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާއި، ކަސްޓަމްސްގެ ާޤނޫނާއި ކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދާއި  ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ  

ވަކިކުރުމުގައި   ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  މަތިންކަމަށް  ގޮތުގެ  އެއްގޮތްވާ 



 

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް )ދައުލަތް( އަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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ާޤއިމުކޮށްފައިވާ ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  ޢަދުލުވެރިކަމާއި،  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  މައުޫޟއީ  މައްސަލަ  ކަމަށް 

ހުށަހެޅި ފަރާތް އެދިފައިވާ ފަދައިން އެފަރާތުގެ ވަޒީފާ އަނބުރާ އިއާދަކޮށްދީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން  

މުސާރައާއި   ލިބެންޖެހޭ  ހަމައަށް  ދުވަހާ  ނިމޭ  ވަޒީފާއި ޢިމައްސަލަ  ގޮތުގައި  ބަދަލުގެ  ގެއްލުމުގެ  ން  ނާޔަތްތަކާއި 

ވަކިކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން ވަޒީފާ އިއާދަކުރާ ދުވަހާ ހަމައަށް ޖެހޭ މުސާރައާއި އެއްވަރުގެ އަދަދެއް ނަގައިދިނުމަށް 

ސާސެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށްކަން މައްސަލައިގެ  އަދައުލަތުގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރާނެ ާޤނޫނީ އަދި ަޝރުއީ  

   މުން އެނގެން އޮވެއެވެ. 'ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު' އަށް ބެލު 

ހެކިން   .5 ޝަފަހީ  ފަރާތަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތަށާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލައިގައި  ހުށަހެޅިފައިމިވާ 

ދެފަރާތުންވެސް   ހުށަހެޅުމަށް ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ  ދެވުނު  ހުށަހެޅުމަށް  ހެކި  ަޝފަހީ  ނަމަވެސް،  ފުރުސަތުދެވުނު 

 .ހުށަހަޅާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ ޝަފަހީ ހެކި

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

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

ާޤނޫނުގެ  އު ވަޒީފާއާބެހޭ  ޙައްުޤ  އެކަށީގެންވާ    28ފުލުމުގެ  ލިބިދީފައިވާއިރު،  މުވައްޒަފަކަށް  އެ  މާއްދާއިން  ވަނަ 

ޒިންމާއެއްގެ   ފަރާތެއްގެ  ވަޒީފާދޭ  ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ  ވަކިކުރިކަން  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  އޮވެގެން  ސަބަބެއް 

ާޤނޫނުގެ   އެ  ކަނ  27ގޮތުގައި  މާއްދާއިން  އޮތުމުންވަނަ  ސަޢީދު   ،ޑައަޅާފައި  މި   ޙަސަން  ހުށަހަޅާފައިވާ 

މި  ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ  އޮވެގެންކަން  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  އޭނާ  މައްސަލައިގައި 

  ޒިންމާއެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ.މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ މައްސަލަ ރައްދުވި 

ަވީޒ .7 ަވިކކޮށަްފިއަވީނ ޢަދުުލެވިރ  ުމަވްއޒަަފުކ  ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ  ަވިކޮކށެްގްނ ުހށެަހޭޅ ަމްއސަަލެއްއަގިއ،  ާފިއްނ 

ެއއީ   ުފރަިހަމާވްނޖޭެހަކާމިއ،  ުއްނުޞެރއް  ެދ  ބުެލުމަގިއ  ޮއެވެގްނތޯ  ަސބެަބއް  ެއކީަށގްެނާވ  ުނވަަތ  ިންނުމަމުކްނތޯ 

ޢަދުުލެވިރަކ ިއުޖާރީއ  ޢަދުުލެވިރަކާމިއ،  ަހިއޯކުޓގެ  ަމުއޟީޫޢ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ބުެލްނަކން  ާޤިއުމުކެރވަިފިއޭވޯތ  ްނ 

ަޤިޟްއާޔިއްނާނިއ،    HC-A/134/2011ަންނަބުރ   ެއނޭގަކާމިއ،    HC-A/24/2010ަވަނ  ަޤިޟއާްޔިއްނ  ަވަނ 



 

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް )ދައުލަތް( އަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު ޙަސަން ސަޢީދު  VTR/2021/199މައްސަލަ 
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ޢަދުލެުވިރ ަސބަަބަކްށުވުމެގ  ިމޮގުތްނ ަމުއޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރކަަމީކ ުމަވްއޒުަފްނ ަވޒާީފިއން ވިަކުކުރަމްށ ުހއަްދުކރާފަަދ  

ުފރަިހަމވަެފިއޭވޯތ   ުއްނުޞުރތްައ  ެއްނމަެހިއ  ުފރަިހަމުކރްަނޖޭެހ  ަދުށްނ  އާަސެސްއެގ  ޚާިޔުރުކާރ  އެ  ިއުތުރްނ 

ޢަދުުލެވިރ   ަވިކުކުރަމްށ  ަވޒާީފިއން  ުމަވްއޒަަފުކ  ާޤިއުމުކުރަމީކ  ޢަދުުލެވިރަކްނ  ިއޖާުރީއ  އެނޭގަކާމިއ،  ބުެލްނަކްނ 

ޞުިލުވަމށަްޓަކއި ބަަލްނޖޭެހ ބުެލްނަތއް ބުެލުމގިައ ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ިއުޖާރައތަުތްއ ުފރަިހަމުކުރްނަކްނ  ިންނުމަމަކްށ ާވ

ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓްނ ިންނމަާފިއާވ ިއްސެވ ެދްނެނުވުނ ަޤިޟްއާޔަތުކްނާނއި ެއ ޯކޓްުނ ިންނމަވަާފިއާވ ިމ ާބަވުތގެ  

  ފަާހަގުކެރެވެއެވ. އެެހްނ ަމްއސަަލަތުކްނ ެއނެގން ޮއްނަނަކްނ

 MCS/2021/12(2)ަންނަބުރ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ، މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ   .8

ިޗްޓ'  2021ޫޖްނ    08)  ަވިކުކެރްއިވ  'ަވޒާީފއްިނ  ބަލާއިރު،  (  ސަޢީދުއަށް  ގައި   2021ޖޫން    08  ޙަސަން 

ވަ  ވަޒީފާއިން  ސަރވިސްގެ  ކަސްޓަމްސް  އޮންނަކަމާއި،  މޯލްޑިވްސް  އެނގެން  ސަޢީދު  ކިކޮށްފައިވާކަން  ޙަސަން 

ސަރވިސްގެ   ވަނަ މާއްދާއާއި، މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް  13ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ ކަސްޓަމްސްގެ ާޤނޫނުގެ  

ތަޙުމުވައްޒަފުންގެ   ކަސްޓަމްސްގެ  ޚިލާފުވެފައިވާކަން  ކޮންޑަކްޓާއި  އޮފް  ކޯޑް  އަދި  އެތިކްސް  އޮފް  ީޤަޤށް  ކޯޑް 

  07ަވނަ ާމއާްދެގ )ށ( ގެ ަދުށން ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމށް  124ަކްސަޓްމްސ ުމަވއްޒުަފްނެގ ަގާވއުިދެގ ސާބިތުވާތީ،  

ުގިޅެގްނަކމްަށ   2021ޫޖްނ   ލަފިާދުނާމ  ޯބުޑން  ެމޭންޖަމްނޓް  ިރޯސަސްސ  ިހުއަމން  ޭބްއުވުނ  ުދވުަހ    ަވނަ 

 ަބާޔްނކޮށަްފިއ ޮއެވެއެވ. 

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

ކަސްޓަމްސް   އޮފިސަރުންގެ އެގޮތުން  އޮވެއެވެ.  އެނގެން  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  ވާޖިބުތައް  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި 

ގެ މުވައްޒަފުންގެ " ކޯޑް އޮފް އެތިކްސް"  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތަކުގެ ތެރޭގައި، ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރުންގެ

ކޮންޑަކްޓް" އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުންމަތީ   އާއި " ކޯޑް އޮފް 

،  ދެމިތިބުމާއި، ރާއްޖެއަށް އަންނަ މީހުންނާއި، އުޅަނދުފަހަރާއި، އެތެރެކުރާ މުދަލާއި ތަކެތި ބަލައި ފާސްކުރުމާއި

ތަކެތި  ޚިލާފު  ގަވާއިދާ  ކުރަންޖެހޭ   ާޤނޫނާއި  ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި  ބޭރުވުން  އެތެރެވުމާއި،  ރާއްޖެއަށް 

ޢަމަލެއް އެއްވެސް  ކޮރަޕްަޝންގެ  ދެކޮޅަށް   މަސައްކަތްތައްކުރުމާއި،  ޢަމަލުތަކާ  އެންމެހައި  އެފަދަ  ނުކުރުމާއި، 



 

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް )ދައުލަތް( އަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު ޙަސަން ސަޢީދު  VTR/2021/199މައްސަލަ 
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މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި  ކަސްޓަމްސްގެ  ވާޖިބުތައްހަރަކާތްތެރިވުމާއި،  އަމާނާތްތެރިވުމާއި     އަދާކުރުމުގައި، 

 .ވަފާތެރިވުންމަތީ ދެމިތިބުން ހިމެނެއެވެ

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

ޙުރު މުވައްޒަފުން  އެހެނިހެން  އޮފިސަރުންނާއި  ކަސްޓަމްސް  މާއްދާގައި،  ޢަމަލުކޮށް  ވަނަ  ހިތުމާއެކު  މަތްތެރިކޮށް 

ތެރޭގައި،  ޒިންމާ އެކަންތައްތަކުގެ  އެގޮތުން  އޮވެއެވެ.  އެނގެން  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  ކަންތައްތައް  އުފުލަންޖެހޭ 

އަބުރުވެރިކަމާއެކު  ކަސްޓަމްސްއިން އިޚްލާސްތެރިކަމާއި  މުޢާމަލާތުކުރުމުގައި  ފަރާތްތަކާއެކު  ލިބިގަންނަ  ޚިދުމަތް 

ޚިދުމަތުގެކަސް ޚިދުމަތްދޭ   ޓަމްސްގެ  ފަރުވާތެރިކަމާއެކު  ތެރޭގައި،  މިންގަނޑުތަކުގެ  ހިމެނިގެންވާ  ދާއިރާގައި 

އަދާކުރާ ވަޒީފާއާ ގުޅިގެން ކަސްޓަމްސްގެ އަބުރާއި ޤަދަރު ދެމެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން،  ބަޔަކަށްވުމާއި، ކަސްޓަމްސްގައި 

ޓާ ބަޔަކަށްވުމާއި، ާޤނޫނާއި ގަވާއިދުގެ އިމުގެ ތެރެއިން ވެރިން ކުރާ ހިފަހައް ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ހަމަތަކާއި އުޞޫލުތައް

ރަސްމީގޮތުން ކިޔަމަންވުމާއި،  މަސައްކަތް،   އަމުރުތަކަށް  ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ  ނުވަތަ  ޑިއުޓީ  ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ 

 . ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ފުރިހަމަކުރާ ބަޔަކަށްވުން ހިމެނެއެވެ

ނަންބަރު   .11 ގަވާއިދު  ބަޔާންކުރެވުނު  މުވައްޒަފުންގެ    R-35/2012އިސްވެ  ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ  )މޯލްޑިވްސް 

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

އް ހޯދުމަށް ނުވަތަ އަމިއްލަ ބޭނުންތަކެއް ޙާޞިލުކުރުމަށް  ޢަމަލެއް ކުރުމާއި، އެއްވެސް ފަރާތަކުން ފައިދާއެ  އެއްވެސް

ގަވާއިދުގެ   މަާޤމުގެ ބަޔާންކުރެވުނު  އިސްވެ  އަދި  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި  ނުވާނެކަމަށް  ވަނަ    124ބޭނުންކޮށްގެން 

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

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

ކަސްޓަމްސް މޯލްޑިވްސް  އިތުރަށް  ސަބަބުން  މީހަކު  އެފަދަ  މުއައްސަސާއެއްގައި،  ތަންފީޒީ  ފަދަ  ސާރވިސް 

މުވައްޒަފުންނަށާއި މުއައްސަސާގެ މައްޗަށް ޢާންމު ރައްޔިތުން ކުރާ  ންވަޒީފާގައި ބެހެއްޓުމަކީ އޭގެ ސަބަބުން އެހެ

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



 

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް )ދައުލަތް( އަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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މުވައްޒަފަކު އެ  ނިންމައިފިނަމަ  ބޯޑުން  ބަ މެނޭޖްމަންޓް  ކަމަށް  ވަކިކުރެވޭނެ  ޔާންކޮށްފައިވާކަން  ވަޒީފާއިން 

 .ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ަފާރތް   .12 ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަމްއސަަލިއަގިއ  ޮގުތްނިމ  ވިަކުކުރުމެގ  މްޯލިޑްވްސ    ަވޒާީފިއްނ  ދަީފިއާވ  އަެފރަާތށް 

( 'ަވޒާީފިއްނ ވިަކުކެރްއިވ ިޗޓް' ަގއި  2021ޫޖްނ    08)   MCS/2021/12(2)ަކްސަޓްމްސ ަސރިވްސެގ ަނނަްބުރ  

ަފާރތް   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ންަނަބުރ  ަބާޔްނކޮށަްފިއަވީނ  ާޤޫނުނ  ަވިކުކެރވަިފިއަވީނ    08/ 2011ަވޒާީފިއން 

  ަވަނ ާމއާްދއިާއ، ަކްސަޓްމްސެގ ުމަވްއޒުަފނެްގ ޯކްޑ އްޮފ ެއތްިކްސ  13)ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަކްސަޓްމްސެގ ާޤޫނުނ( ެގ  

އިަދ ޯކްޑ އްޮފ ޮކްނަޑްކްޓާއިއ ޚިލުާފވަެފިއާވަކްނ ަކްސަޓްމްސެގ ަތުޙީޤަޤްށ ސިާބުތވީާތ، ަކސަްޓްމްސ ުމަވްއޒުަފްނެގ  

ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ    124ަގާވއުިދެގ   ަދުށން  )ށ( ގެ  ަވަނ ުދވުަހ ޭބްއުވނު    2021ޖްޫނ    07ަވަނ ާމއާްދގެ 

ެމޭންޖަމްންޓ ޯބޑްުނ ލަފިާދ ަފާރުތްނ ުހށެަހޅި  ިހުއަމްނ ިރޯސަސްސ  ުގިޅެގްނަކަމެށެވ. އިަދ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ  ުނާމ 

އަެފާރތް   ަވކުިކެރވަިފިއަވީނ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރތް  ުހށަހިެޅ  ަމްއސަލަ  ަބޔްާނޮކށަްފިއަވީނ  އަެފާރުތން  ަޖާވބޯުފުމަގިއ 

ުފވަިކަމްށ ތުުހމުަތުކެރުވުނ  މްޯލިޑްވްސ ަކްސަޓްމްސ ަސރިވްސެގ ޯކްޑ އްޮފ ޮކްނަޑްކްޓ އަދި ޯކްޑ އްޮފ ެއިތްކްސާއ ޚާިލ

ުކުރަމށްފަހު    03 ތުަޙީޤުޤ  ަސރވްިސިއްނ  ަކްސަޓްމްސ  މްޯލިޑްވްސ  ަމްއސަަލެއްއ  ަމްއަޗށް  )ިތެނއް(  އަެފާރުތގެ 

އެެހްނަކުމްނ ިމ ަމއްސަަލިއަގިއ ޢަދުުލެވިރ  ތުުހަމުތުކެރުވުނ ަކްނަކްނ ެއގޮތެުގ ަމިތްނ ުހިރަކްނ ާސިބުތުވމްުނަކަމެށެވ.  

ކޮށަްފިއާވ  ިންނުމަމަކްށ އަެފާރުތްނ  ފަަދިއްނ  ަފާރުތްނ ފަާހަގޮކށަްފިއާވ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ    03 ާވޞުިލުވަމްށޓަަކއި 

)ިތެނއް( ތުަޙީޤުޤްނ ފަާހަގވަެފިއާވ ަކްނަކަމށް ބަަލިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް ަވޒާީފިއން ަވކުިކުރަމްށ ެއކީަށެގްނވާ  

ަސަބެބްއ ެއކީަށެގނާްވ  އޮތޯްތާއިއ،  ޢަދުުލެވިރަކާމ   ަސަބެބްއ  ަމއޫުޟީއ  ަވިކުކުރުމަގިއ  ަވޒާީފިއްނ  އަެފާރތް  ޮއްތަނމަ 

ަކްސަޓްމްސ   މްޯލޑްިވްސ  ެއޮގުތްނ  ެދެކެމެވ.  ަކުމަގިއ  ބަަލްނޖޭެހ  ާޤިއުމޮކށަްފިއޭވޯތ  އަދުުލެވިރަކްނ  ިއުޖާރީއ 

ަންނަބުރ   ާއިއ،  2020ޮނެވނަްބުރ    MCS-IPS/2020/06   (07ަސރިވްސެގ  ިރޕްޯޓ'  'ަތްޙީޤްޤ  ިޑްވސް  މްޯލ( 

ންަނަބުރ   ަސރިވްސެގ  އަދި  2021ާމިރޗު    MCS-IPS/2021/01   (01ަކްސަޓްމްސ  ރޯިޕޓް'  'ަތްޙީޤްޤ   )

( 'ތްަޙީޤްޤ ިރޕްޯޓ'  2021އްެޕރްީލ    28)   MCS-IPS/2021/02މްޯލިޑްވްސ ަކްސަޓްމްސ ަސރިވްސެގ ަންނަބރު  

 ައްށ ަވިކަވިކން ބުެލްނ މިުހްނުމ ަކުމަގިއ ެދެކެމެވ.  



 

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް )ދައުލަތް( އަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު ޙަސަން ސަޢީދު  VTR/2021/199މައްސަލަ 
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ަނންބަރު  :  1ަތޙީުޤޤު   .13 ަކސަްޓްމްސ ަސރިވްސެގ  (  2020ޮނެވންބަުރ    07)   IPS/2020/06-MCSމްޯލިޑްވްސ 

 -ިއްނ ފަާހަގުކެރުވުނ ަކްނަކްނ:   'ަތޙްޤްީޤ ިރޕްޯޓ' 

ަކސަްޓްމްސ   13.1 ެއިސްސަޓްންޓ  ަމްއސަަލައީކ  ފަާހަގޮކށަްފިއާވ  ިރޯޕުޓަގިއ  ިމ  ބާަލިއުރ  ިރޯޕޓްަށ  ިއްސވެެދްނެނުވުނ 

ަވަނ ާމއްދާާއިއ، ަކްސަޓްމްސެގ    13( ަކްސަޓމްްސެގ ާޤޫނުނެގ  634ސަޢުީދ )ސްޓްާފ ަންނަބރު  އިޮފަސރ ަޙަސްނ  

ުކެރޭވ   ތުުހަމތު  ޚިލުާފވަެފިއާވަކަމްށ  ޮކްނަޑކާްޓިއ  އޮފް  ޯކޑް  އިަދ  ެއިތްކސް  އްޮފ  ޯކްޑ  ަގާވއުިދެގ  ުމަވްއޒުަފްނެގ 

  07ަގިއ ަކމާަށިއ، އިަދ ތުަޙީޤުޤ ިނުމީނ    2019ސްެޕެޓނަްބރު    29ަމްއސަަލެއްއަކަމާށިއ، ިމ ަމްއސަަލ ުހށެަހުޅީނ  

 ެއނެގން އެޮވެއެވ.    ްށ ބުެލުމްނަގިއ ކްަނ މި ިރޯޕަޓ   2020ޮނެވްނަބުރ  

ަމްއސަަލައީކ ސ. ިހތޫަދ، ްތީރޯރްސ، ިއްބރީާހމް ޝަުޢިއުބެގ ަނުމަގިއ   13.2 ަވަނ    2018އަޮގްސުޓ    23ެއޮގުތްނ މި 

ުގްޑްސ ިޑކަްލޭރަޝްނ    R-560/2018ުދވުަހ ސ. ިހތޫަދ ަކްސަޓްމްސ ިއްނ ްޕޮރެސްސޮކްށ ިންނމަާފއާިވ ަންނަބުރ  

ަނުމަގިއ   ގެ  ަޝރްީފ  އްަޙމުަދ  ިހަކިރ،  ިހތޫަދ،  ސ.  ހިތޫަދ    2018ްސޓު  ޮއަގ  08ާއިއ  ސ.  ުދވުަހ  ަވނަ 

ަންނަބރު   ްޕޮރެސްސކޮށަްފިއާވ  ެއަސިއން    R-575/2018ަކްސަޓްމްސިއްނ  ދުޫކުރަމްށ  ެޗުކކްޮށ  މާުދ  ިހެމނޭ  ަގިއ 

ެއިސްސަޓްނ   ޯފުމަގިއ  ުކެރވަިފިއާވ  ޑިކަްލޭރަޝްނ  ެދ  ިއްސވެެދްނެނުވުނ  ަޙަސްނ ސަޢުީދ  އިޮފަސރ  ަކސަްޓްމްސ 

މާުދ ަތުޙީޤެޤްއަކން    ިޑކެްލައރޮކށަްފިއާވ  ކޮށަްފިއާވ  ތުުހމުަތުކެރުވުމްނ  ޫދކޮށަްފިއާވަކަމްށ  މާުދަތެކްއ  އެެހްނ  ޫނން 

ަވަނ ުދވުަހެގ    2019ެފުބުރަވީރ    17ެއނެގްނ ޮއްނަނަކާމިއ، ެއ ަމއްސަަލ ަކްސަޓްމްސައްށ ފަާހަގުކެރވަިފިއަވީނ  

ޮހޓަްލިއްނ    14:16 ަކސަްޓްމްސެގ  ުގ  1416ަގިއ  ަފާރަތުކްނ  ާއްނމު  ަކްސަޓްމްސަގިއ  އްަށ  ހިތޫަދ  ސ.  ަޅިއ 

އިޮފަސަރުކ   ަކްސަޓްމްސެގ  ޮމޑްެލެގ    2017ުނަވަތ    2016ަމަސްއަކްތުކާރ  ާކެރްއ    HONDA CIVICެގ 

ުބނެ  ްއާވަކަމާށިއ،  ުދ ެއެތެރކޮށަްފިއާވ ާކެރްއަކަމށް  ެއއީ އެުފއިްދ އަަހުރ ޮއުޅވަާލިއެގްނ ާޤޫނާނިއ ގާަވއާިދ ޚިލަާފށް 

 ާށިއ،  ަމްއސަަލ ުހށެަހުޅުމްނަކަމ

ތުަޙީޤުޤްނ ިންނމަާފިއަވީނ ިއްބރީާހްމ ޝަުޢިއުބ އިަދ ައްޙމަދު    ިމ ަމްއސަަލާއ ުގިޅެގްނ ުކެރުވުނ ތުަޙީޤަޤށްފުަހ ެއ 13.3

ަބާޔްނކޮށަްފިއވާ   ިލުޔްނަތުކގިައ  ުހށެަހޅި  ިޑކަްލޭރަޝްނަތާކެއުކ  ުހށަަހޅަާފިއާވ  ަކްސަޓްމްސައްށ  ަނުމަގިއ  ަޝރުީފެގ 
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ޝަުޢިއ  BMOU6111615ަންނަބުރ   އްިބރީާހމް  ަނުމގަ   ުބޮކްނެޓިއަނުރްނ  ަޝރްީފެގ  ައްޙމަދު  ިއ  އިަދ 

ަނނަްބުރ   ޕޮްރެސްސޮކށަްފިއާވ  ުކުރަމށް  ޑިކެްލައރ  ަކްސަޓމްްސައްށ  ާކުރަތއް  ާއިއ    R-560/2018ެގެނސަްފިއާވ 

R-575/2018    ީޑިކަްލޭރަޝްނަތުކެގ މާުދ ޫދޮކށަްފިއާވ ަޙަސްނ ސަޢުީދ ެއ ިޑކަްލޭރަޝްނަތުކެގ މާުދ ޫދޮކށަްފިއަވނ

ވިެހކްަލ ިޑކްލަެއރޮކށަްފިއާވ  ިޑކަްލޭރަޝްނަތުކްނ  އެ  ެއ  ާސބުިތާވތީ،  ަތުޙީޤަޤްށ  ަކްސަޓްމްސެގ  ންޫނަކްނ  ަތްއ 

ޚިލުާފ   ޮކްނަޑްކާޓިއ  އްޮފ  ޯކްޑ  އިަދ  ެއިތްކްސ  އޮފް  ޯކުޑ  ަގާވއުިދެގ  ުމަވްއޒުަފްނެގ  ަކްސަޓްމްސެގ  ަޢމަަލީކ 

ްސެގ  ަވަނ ާމއާްދާއިއ، ަކްސަޓްމ  13ަޢމެަލްއަކަމްށ ަކްސަޓްމްސެގ ތުަޙީޤަޤްށ ާސިބުތވީާތ، ަކސަްޓމްްސެގ ާޤޫނުނެގ  

  13ވަަނ ަނނަްބާރިއ، ެއ ަގާވއުިދެގ  12އިަދ  04ާއިއ   03ަވަނ ާމއާްދެގ )ހ( ެގ  10ުމަވްއޒުަފްނެގ ަގާވއުިދެގ 

ތުަޙީޤަޤްށ   ޚިލުާފވަެފިއާވަކްނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  އްަށ  )ނ(  އިަދ  )ށ(  ާއިއ  )ހ(  ާމއާްދެގ  ަވަނ 

 ާސިބުތާވަކމެަށެވ.  

ަތުޙީޤ 13.4 ިއްސވެެދްނެނުވނު  ްޓަރއިިބުއނަަލށް  ެއޮގުތްނ  ހަޯދއި  ތުަޙީޤަޤްށ  ކްަނަކަމާށިއ،  ފަާހަގުކެރުވުނ  ަޤށް 

ިދާރާސުކިރިއުރ   ބަަލއި  ބާަޔްނަތއް  ަފާރަތުކެގ  ދަީފިއވާ  ަބާޔްނ  ތުަޙީޤަޤްށ  ިލެޔިކުޔނަްތަކާށއި،  ުހށެަހޅަިފިއާވ 

 ައްނަނިނިވ ަކްނަކން ފަާހަގުކެރެވެއެވ.   

13.4.1 560/2018-R    :ަނންބަުރ ިޑކަްލޭރަޝްނ ޯފުމ- 

ގެ ޮގުތަގއި    01ތުަޙީޤުޤެގ ެއްގިޒބިޓް    MCS-IPS/2020/06ެއޮގުތްނ ަމްއސަލަ ަރއުްދިވ ަފރުާތެގ ންަނަބރު   13.4.1.1

ަނނަްބުރ   ައށް  2018ޮއަގްސޓު    B11-TD-225/18   (18ުހށަަހޅަާފިއާވ  ިޑކްލޭަރަޝްނ'  'ްޓާރްނިސޓް   )

ޮކްނެޓިއަނުރން    BMOU6111615ބާަލިއުރ،   ޑިކަްލޭރަޝ  04ަނނަްބުރ  ހަދަާފިއާވަކްނ  )ަހަތެރްއ(  ްނ 

ަހތުަރ ިޑކަްލޭރަޝްނ ހަދަާފިއަވީނ ީބ.އްެލ ަނނަްބުރ  ެއނެގްނ ޮއްނަނަކާމއި،     AGL-TYO-06793 Aއެ 

ައްނަގއޭިދ ާކޑު     ިއްނ މާުދ ަރއުްދުކެރޭވ ަފރާތެުގ ޮގުތަގިއ އްިބރީާހްމ ުމަޙްއމުަދ ދީީދ )ިދވިެހަރްއިޔެތްއަކން 

ަނމިާއ، ީބ.އްެލ ަނA16766ަންނަބރު:   އްިނ ެގނަްނ މާުދ ަރއްދު    AGL-TYO-06793 Bްނަބރު  ( ގެ 

ަނނަްބރު:   ައްނަގއޭިދ ާކޑު  )ިދވިެހަރްއިޔެތްއަކން  ަފާރުތެގ ގުޮތަގިއ އްަޙމުަދ ަޝރްީފ  ( ގެ  A123674ުކާރ 



 

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް )ދައުލަތް( އަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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އްިނ ގްެނަނ މާުދ ަރއްދު ުކާރ ަފރުާތގެ ޮގުތަގއި ުމރުާދ   AGL-TYO-06793 Cަނާމިއ، ީބ.އްެލ ންަނަބރު 

)ިދެވ ަންނަބރު:  ުމަޙްއމުަދ  ާކުޑ  ައްނަގއޭިދ  ަންނ، އިަދ(  A020516ިހަރްއިޔެތްއަކން  ަންނަބުރ   ެގ    ީބ.އްެލ 

AGL-TYO-06793 D    ޝަުޢިއުބ އްިބރީާހްމ  ޮގުތަގިއ  ަފާރުތެގ  ކާުރ  ަރއުްދ  މާުދ  ެގްނަނ  ިއްނ 

ަނނަްބރު:   ާކޑު  ައްނަގއިދޭ  ަހަތރު  A022386)ިދވިެހަރްއިޔެތްއަކން  މި  ިހަމނަާފިއާވިއރު،  ަނން  ގެ   )

ޝަުޢިއ އްިބރީާހްމ  ޮގުތަގއި  ަފާރުތގެ  ނޮޓަިފއުިކާރ  ުގިޅެގން  މުދާަލ  ިޑކެްލައރުކާރ  ބު  ިޑކަްލޭރަޝުންނެވްސ 

ަންނަބރު:   ާކުޑ  ައްނަގއޭިދ  ެއނގެން  A022386)ިދވިެހަރްއިޔެތްއަކން  ިހަމނަާފިއާވަކްނ  ަނން  ގެ   )

ަނންބުަރ   ޮކްނެޓިއަނަރީކ  ެގެނޭވ  މާުދަތްއ  ިމ  ކްޮނެޓިއަނުރަކން    BMOU6111615ޮއްނަނަކާމިއ، 

ުރަތކްަށ ބުެލުމްނ ެއނެގްނ  ިރައްނ ްޓާރްންސޕްޯޓްސ ސިޮލުއަޝްންސ ްޕަރިއެވްޓ ިލިމެޓުޑެގ ޑިެލަވީރ ޯއަޑޫޗެސްނ

ިއން    AGL-TYO-06793 Dެއގުޮތން އްިބާރޙްީމ ޝަުޢިއުބެގ ަނުމަގިއވާ ީބ.އްެލ ަންނަބރު    ޮއްނަނަކާމިއ، 

ަންނަބުރ   ިއްނ  R-560/2018ހަދަާފިއާވ   USED HONDAިޑކެްލައރޮކށަްފިއަވީނ    ިޑކަްލޭރަޝްނ 

CIVIC 2008/01, FDI-1201686    ަބާޔްނކޮށަްފއީިވަނަމެވްސ، ަނނަްބުރ   MEDUJP015335ަކަމށް 

ޮގތުން   ބީ.އްެލަގިއާވ  ެގެނސަްފިއަވީނ    BMOU6111615ާމްސަޓރ  ޮކނެްޓިއަނުރަގއި    04ަނނަްބުރ 

 ؛ )ަހަތެރްއ( ާކުރަކްނ އެނެގްނ އްޮނަނަކާމިއ، ެއީއ

CHASSIS NUMBER MODEL BRAND No. 

NHP10-2083161 AQUA TOYOTA 1 

ZGE20-0031918 WISH TOYOTA 2 

WBAGN82030DE78367 760LI BMW 3 

FCI-1000686 CIVIC HONDA 4 



 

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް )ދައުލަތް( އަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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ޮއްނަނަކމިާއ،   13.4.1.2 ާމްސަޓރ ީބ.އްެލިއްނ ެއނެގން  ެޗިސްސ ަންނަބުރެގ ާކުރަކން  ަނަމެވސް  ިމ ަހަތުރ ްބޭރްނާޑއި 

ޑިކެްލައރޮކށަްފިއަވީނ   ަފރުާތން  ުހށެަހިޅ  -USED HONDA CIVIC 2008/01. FDIަމްއސަަލ 

ދްައާކ ިޑކަްލޭރަޝްނ ޯފަމްށ ެބ  1201686 ުލުމްނ ެއނެގން  ަކްނ ަކސަްޓްމްސެގ ައިސުކާޑ ިސްސަޓްމ ިއން 

ިހތޫަދ ޕޯރްޓ ިލިމެޓްޑެގ ަނނަްބުރ     27) 1380/2018ޮއްނަނަކާމިއ، ިމ ާކުރ ޫދކޮށަްފިއާވަކަމްށ ބާަޔްނޮކށް 

'ަބނަދުރްނ މާުދ ޫދުކާރ ިޗޓް' ަގއި ަމްއސަލަ ުހށެަހޅި ަފާރތް ޮސިއޮކށަްފިއވަާކްނ އެ ިޗޓަށް  (  2018ޮއަގްސުޓ  

ޮއްނަނަކާމއި،   ެއނެގްނ    USED HONDA CIVIC 2008/01. FDI-1201686އިަދ  ބުެލުމްނ 

ޮގުތަގއި ުހށަަހޅަާފިއާވ    14ޫދޮކށަްފިއާވަކްނ ތުަޙީޤުޤ ިރޯޕޓެުގ ެއްގިޒިބޓް   ގައި    2018ެސްޕޓްެނބުަރ    08ގެ 

 އުިރ،  ްތައްށ ބުެލުމްނ ެއނެގން ޮއ  ’GOODS EXAMINATION REPORT‘ހަދަާފިއާވ  

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރްާތ ސ. ިހތޫަދ ަކްސަޓްމްސަގއި ަމަސްއކްަތުކިރިއުރ ުގްޑސް ިޑކަްލޭރަޝްނ ޯފަމށް މުދާ   13.4.1.3

 ެއްއަގުމަގިއ ުދްއާވ ާކރުފަދަ  ޫދުކުރަމްށ ެއަސިއްނ ުކުރުމްނ މާުދ ޫދުކުރުމެގ ަމަސްއަކްތުކިރަކަމާށިއ، ެއގުޮތްނ

މުދާަލިއ   ަބާޔްނކޮށްފިައާވ  ިއްނޮވިއްސަގިއ  އިަދ  ޯފުމ  ިޑކަްލޭރަޝްނ  ެއަސިއްނކުުރުމްނ  ޫދުކުރަމްށ  ުއަޅނުދ 

ިއްނ   ޯފުމަގިއ  ެޗކުުކާރިއުރ  ުއަޅނުްދަތްއ  އެފަަދއްިނ  އިަދ  ބާަލަކމާަށިއ،  ިދާމޭވޯތ  މުދާަލިއ  ބަަލއާިފްސުކާރ 

ވިެހ ަނނަްބާރިއ  ެއޮގތްުނ  ެޗިސްސ  ބާަލަކަމާށިއ،  ިދާމޭވތޯ  އަަހުރ  އެުފއިްދ  ުގްޑސް    R-560/2018ކަލް 

  USED HONDA CIVIC CAR 2008 FDI-1201686ިޑކަްލޭރަޝްނ ޯފުމަގިއ ަބޔްާނކޮށަްފިއާވ  

ާކުރ ބަަލިއ ާފްސުކީރ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތަކަމާށއި، ެއކުާރ ެއަސިއްނ ުކުރުމްނ ެއ ާކުރ ޫދޮކށަްފިއާވނީ  

ަންނަބާރއި  ިޑކަްލ ެޗސްިސ  ާކުރެގ  ަޔީޤްނުކުރަމށްފުަހ  ިދާމޭވތޯ  މުދާަލިއ  ަބާޔނޮްކށަްފިއާވ  ޯފުމަގިއ  ޭރަޝްނ 

އެުފއިްދ އަަހުރ ިޑކަްލޭރަޝްނ ޯފުމަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއވާ ެޗސްިސ ަނނަްބާރ އަަހރު ިދާމޭވތޯ ޔީަޤްނ ުކުރަމށްފަހު  

ެވރަިފާރުތްނ   ިޑކެްލައ  USEDމުދުަލެގ  ގުޮތަގއި  ޮގުތަގިއަކމަށް     USEDރކޮށަްފިއާވތީ  ާކެރްއެގ  ާކެރްއގެ 

   ަގއި ތުަޙީޤަޤްށ ދަީފިއާވ ަބާޔުނަގިއ ުބނަެފިއީވަނމެަވްސ،   2019މިާރުޗ    27ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ  

ިމ މާުދ ެގަނިއ ަފާރްތަކަމްށާވ ިއްބރީާހްމ ޝަުޢިއުބެގ ަނުމަގިއ ެއްއަގުމ ުއަޅނުދ ަރިޖްސަޓރަީއްށ އޭެދ ޯފުމން   13.4.1.4

-USED HONDA CIVIC 2008/01. FDIެގަނިއ  ަރިޖްސަޓީރުކުރަމްށ އެދަިފިއަވީނ ޮކްނެޓިއަނުރްނ  



 

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް )ދައުލަތް( އަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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ުހށަަހ  1201686 އިެދ  ުކުރަމްށ  ަރިޖްސަޓރީ  އަެފާރުތްނ  ޫނނަްކާމިއ،  ަންނަބރު  ޅާފިައަވީނ  ާކުރ 

MEDUJP015335    ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ    ީބ.އްެލަގިއާމްސޓަރHONDA CIVIC 2017 FCI-

ާކުރ  ްބޭރްނުޑ  1000686 ެއ  އިަދ  ޮއްނަނަކާމިއ،  ެއނެގްނ  ާކެރއަްކްނ  ަންނަބުރަގއި    B1B 1559ެގ 

ޮއަތ  ެއނގްެނ  ިޑކެްލައރޮކށް    ީތ، ަރިޖްސަޓީރޮކށަްފިއާވަކްނ  ަފާރތް  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަމްއސަަލިއަގިއ  މި 

 ިޑކަްލޭރަޝްނ ޯފުމަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ މާުދ ންޫނަކަމްށ ުބަރެވެވެއެވ. ޫދޮކށަްފިއަވީނ  

13.4.2 2018/575-R    :ަނންބަުރ ިޑކަްލޭރަޝްނ ޯފުމ- 

ިޑކަްލރަޭޝްނ ޯފުމ ހަދަާފިއާވަކްނ ެއނެގްނ ޮއްތިއުރ،    R-570/2018ައްޙމުަދ ަޝރްީފެގ ަނުމަގިއ ަންނަބުރ   13.4.2.1

 TOYOTA WISH DBA-ANE10G USED CARައްޙމުަދ ަޝރުީފެގ ަނުމަގިއ ެގެނޭވ މުދަަލީކ  

CHNO:ANE10-0031918    ަެފްނނ ިއްނ  ިސްސަޓްމ  ައސުިކާޑ  ަކްސަޓްމްސެގ  ިޑކަްލޭރަޝްނ  ަކަމްށ 

 TOYOTA WISH DBA-ANE10G  ާވެގ ަނުމަގިއޯފުމަގިއ ަބާޔްނޮކށަްފިއާވަކާމިއ، ައްޙމުަދ ަޝރުީފ

USED CAR CHNO:ANE10-0031918    ިހތޫަދ ޯޕރްޓ ިލމެިޓުޑެގ ަނނަްބރު  މާުދ ިޑކެްލައރުކެރިވ

މާުދ ެޗްކުކރި  2018ޮއަގސުްޓ    25)   1388/ 2018 ( 'ަބނަދުރްނ މާުދ ޫދކާުރ ިޗްޓ' ަގިއ ަކސަްޓްމްސިއން 

ތް ޮސިއޮކށަްފިއާވއުިރ، ިއްސވެެދްނެނުވުނ ޮކނެްޓއަިނރިއްނ ާރްއެޖ  ުމަވްއޒުަފެގ ޮގުތަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރ

އަށް    TOYOTA WISH CHNO:ZGE20-0031918  ަފިއަވީނެގެންސ ީބ.އްެލ  ާމްސަޓރ  ަކްނ 

އްޮތިއުރ،   ެއނެގްނ  ުފަވްއމަުލުކ    TOYOTA WISH CHNO:ZGE20-0031918ބުެލުމްނ  ކުާރ 

އާިދާރިއްނ   ަމްއސަަލ   2019ޮއްކޫޓަބުރ    07ަކުއްނސްިލެގ  ނަަމެވްސ  ޮކށަްފިއާވަކަމާށއި،  ަރިޖްސަޓީރ  ަގިއ 

  ޮސިއޮކށަްފިއާވ  ބާަޔްނކްޮށ ަބނަދުރްނ މާުދ ޫދުކިރ ޗުިޓަގިއ ޫދުކިރަކަމށް  ޗްެކޮކްށ  ުހށެަހިޅ ަފާރްތ އެ މުދެަލްއ  

  TOYOTA WISH DBA-ANE10G USED CAR CHNO:ANE10-0031918  ަންނަބުރ

-202ުއަޅނުދ މްޯލިޑްވްސ ްޓާރްންސޕްޯޓ ޮއޯތރީިޓަގިއ ަރިޖްސަޓީރ ކޮށަްފިއުނާވަކަމްށ ެއ ޮއޯތރީިޓެގ ންަނަބުރ  

L/14/2019/28  ިއރު،  ސީިޓައށް ބުެލުމްނ ެއނެގްނ ޮއްތ 



 

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް )ދައުލަތް( އަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު ޙަސަން ސަޢީދު  VTR/2021/199މައްސަލަ 
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ަކަމްށީވނަަމެވްސ، ެއ ާކުރ  ަވނަ އަަހުރެގ އެުފއުްދެމްއ  2010ާކަރީކ  ެގ ަނުމަގިއ ގެެނސަްފިއާވ  ައްޙމުަދ ަޝރްީފ 13.4.2.2

އެުފއްދެުމްއެގ  2007 އަަހުރެގ  އަެފާރަތށް    ަވނަ  ީކްއެވކެަމްއ  ިޑކެްލައރޮކށަްފިއަވނީ  ަކްސަޓްމްސައށް  ޮގުތަގއި 

 ަތުޙީޤަޤްށ ދަީފިއާވ ަބާޔުނަގއި ބުނަެފިއާވިއުރ،   އްަޙމުަދ ަޝރްީފޭނނޭގަކަމްށ  

ިހތޫަދ   13.4.2.3 ސ.  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ޫދުކުރުމެގ  ަކްސަޓްމްސަގިއ  ަމްއސަަލ  މާުދ  ާފްސުކުރަމށްފުަހ  ބަަލިއ  މާުދ 

ަމަސްއަކާތ ަހވުާލުވަމށްފުަހ އަެފާރްތ ޫދޮކށަްފިއާވ ުހރާިހ ާކރަުތކްެއެވްސ ޫދޮކށަްފިއ ުހްނާނނީ ކެާރްއ ޫދުކާރިއުރ  

ާރ މާުދ  ބަަލްނޖޭެހ ަކްނަތއަްތްއ ބުެލަމށްފުަހ، ިޑކެްލައރޮކށަްފިއާވ މުދާަލިއ، ެއްގިޒިމޭނަޝްނ ަމރުހާަލަގިއ ެޗްކުކ

  %100ިދާމޭވޯތ ަރނަގަޅްށ ބުެލމަށްފުަހ ާކުރެގ ްބޭރްންޑ، ޮމޑްެލ، ޗިެސްސ ަންނަބުރ އިަދ އަަހުރ ިދާމޭވޯތ  

މާުދަކަމާށ ިދާމާވ  ަބެއްއ  ަޔީޤްނުކުރަމށްފުަހ  ބްެލޓްުނކަަމާށިއ،  ާކުރެގ  ުހްނާނީނ  ެއނގްެނ  އަަހުރ  ާކުރެގ  ިއ، 

ަކނޑާލަާފިއ   ބްެލުޓ  ެއނެގްނ  ާކުރަތުކަގިއ  އަަހުރ  އެުފއިްދ  ާކުރަތުކަގިއ  ހްުނަނ  އެފަަދިއްނ  ުހްނަނަކަމާށިއ، 

ަފާރްތ  ނުުހްނަނަކަމްށ ުހށެަހިޅ  ަބާޔުނަގިއ   2020ާމިރުޗ    09  ަމްއސަަލ  ދަީފިއާވ  ތުަހީޤަޤްށ    ަގިއ 

ށަަހޅަާފިއވާ  ުބނަެފިއީވަނަމެވްސ، ިއްސެވބަޔްާނުކެރުވުނ ެއްނމަެހިއ ަކްނަކމަށިާއ، ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތން ުހ

ިޑކެްލައރޮކށް  ިމ ަމްއސަލިައަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރާތް    ެއްނމަެހިއ ިލެޔިކުޔްނަތއް ބަަލިއ ިދާރާސުކިރިއުރ، 

 ޫދޮކށަްފިއަވީނ ިޑކަްލޭރަޝްނ ޯފުމަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ މާުދ ންޫނަކަމްށ ުބަރެވެވެއެވ.  

ަނންބަުރ 2ަތޙީުޤޤު   .14 ަސރިވްސެގ  ަކސަްޓްމްސ  މްޯލިޑްވްސ   :  IPS/2021/01-MCS   (01    2021ާމިރުޗ  )

 -: ިއްނ ފަާހަގުކެރުވުނ ަކްނަކްނ   'ަތޙްޤްީޤ ިރޕްޯޓ' 

ާކުޑ ަންނަބރު:   14.1 )ިދވިެހަރްއިޔެތްއަކްނ އްަނަގއޭިދ  ިއްބރާހްީމ  ަމިރަޔްމ  ޫތަރން،  ުފަވްއމަުލްއ،  ިމ ަމްއސަަލައީކ ޏ. 

A005677  ަނުމަގިއ ެގ  ްޕޮރެސްސކްޮށ   2019ަޖަނަވީރ    20(  ިއްނ  ަކްސަޓްމސް  ިހތޫަދ  ސ.  ދުވުަހ    ަވަނ 

ިއ ިހެމޭނ މާުދ ެޗުކޮކްށ ޫދުކުރަމްށ ަމްއސަަލ  ުގްޑްސ ިޑކަްލޭރަޝްނ ޯފުމަގ  R-115/2019ިންނމަާފިއާވ ަންނަބުރ  

ުހށެަހިޅ ަޙަސްނ ސަޢުީދައްށ އަެސިއްނުކެރވަިފިއަވިނޮކްށ، ުގޑްްސ ިޑކަްލޭރަޝްނަގިއ ިޑކެްލއަރޮކށަްފިއާވ މާުދ ޫނން  

ަކްސަޓްމްސ  މޯލިްޑްވްސ  ަޢމަަލީކ  ިމ  ސަޢުީދެގ  ަޙަސން  ތުުހަމުތުކެރވީޭތ  ޫދޮކށަްފިއާވކަަމްށ  މާުދަތެކއް    އެެހްނ 



 

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް )ދައުލަތް( އަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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ަޢމެަލްއަކމަށް   ޚިލުާފ  ޮކްނަޑކާްޓ  އޮފް  ޯކޑް  އިަދ  ެއިތްކސް  އޮފް  ޯކްޑ  ަގާވއުިދެގ  ުމަވްއޒުަފްނެގ  ަސރިވްސެގ 

ޮއްނަނަކާމއި،   ެއނގްެނ  ަމްއސަަލެއްއަކްނ  ތުަޙީޤުޤޮކށްފިައާވ  ަކްސަޓްމްސައށް  ތުުހަމުތުކެރުވުމން  ަމްއސަަލ  މި 

 ަމްއސަަލެއްއ ތުަޙީޤުޤ ުކުރުމެގ ެތޭރަގިއަކަމާށއި،    ފަާހަގުކެރވަިފިއަވީނ ާއްނުމ ަފާރަތުކްނ ހުށެަހިޅ

ންިނމަާފިއަވީނ   14.2 ަތުޙީޤުޤކްޮށ  ަނނަްބުރ    2021ާމިރުޗ    01ެއޮގުތްނ  ިއްސވެެދްނެނުވނު  -MCSަގިއަކްނ 

IPS/2021/01    ،ޮއްތިއުރ ެއނެގްނ  ަކްސަޓްމްސިއން  ތުަޙީޤުޤްނ  ިހތޫަދ  ސ.  ަނުމަގިއ  އްިބރީާހްމެގ  ަމިރަޔްމ 

ަނނަްބުރ   ިޑކެްލައރޮކށަްފިއަވީނ    R-115/2019ްޕޮރެސްސޮކށަްފިއާވ  ަކްސަޓްމްސައށް  ިޑކްލޭަރަޝްނިއްނ  ުގްޑސް 

ަންނަބ ެގނެވަިފިއަވީނ  ާރްއޖެ  ާކރު  ިހެމޭނ  ިޑކަްލޭރަޝްނަގިއ  ުގްޑސް  އެ  ިޕކެަޕްއަކަމށިާއ،  ެޑޭމްޖސް  ރު  ޫޔްސްޑ 

B11-TD-225/18    ްޓާރްނސްިޓ ިޑކަްލޭރަޝްނެގ ަދުށްނ ސ. ިހތޫަދ ޯޕރަޓްށ ެގނެްދުވނު ންަނަބުރECMU 

ކްޮނެޓިއަނުރގިައ    3840/40 963 ެއ  ްސެޕައރ    4ކްޮނެޓިއަނރަުގިއަކަމާށިއ،  ވިެހކްަލ  ވިެހކްަލާއިއ  )ހަަތެރްއ( 

.އްެލ ިއްނ އެނގްެނ ޮއްނަނަކާމިއ، ިމ  ާމްސަޓރ ީބ  AZV0103991ާޕރްޓްސ ާރްއެޖ ެގެނސަްފިއާވކްަނ ަންނަބރު  

ަނުމަގއި   ިއްބރީާހްމގެ  މިަރަޔްމ  ެތެރިއން  ވިެހކްަލެގ  ާކެރްއ    2ގެ    NISSAN NOTEަހަތުރ  )ޭދއް( 

-Rާނިއ، ަންނަބުރ  ެގެނސަްފިއާވަކްނ ާމްސަޓރ ީބ.އްެލ ިއްނާނިއ ަމިރަޔްމ ިއްބރީާހްމ ަތުޙީޤަޤްށ ދަީފިއާވ ަބޔުާންނ 

ާއ  115/2019 ގުޮތަގއި  ިޑކަްލޭރަޝްނ  ޕީާޓެއްއެގ  ޮނޓަިފއި  ީބ.އްެލަގިއ  ުހށަހަޅަާފިއާވ  ަކްސަޓްމްސައށް  ެއުކ 

ިއްބރީާހްމެގ   ަމިރަޔްމ  ޮއްތިއރު،  ެއނގްެނ  ަބާޔުންނ  ދަީފިއާވ  ަކްސަޓްމްސައްށ  ުމަޙްއމުަދ ސަޢުީދ  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ 

ެތެރިއްނ   ާކުރެގ  ެގެނުވުނ  ޮކްނެޓިއަނުރްނ  ިއްސވެެދްނެނުވުނ  ިއްބރީާހްމގެ  )ެއ  01ަނުމަގިއ  ަމިރަޔްމ  ާކުރ  ެކްއ( 

ޯފުރޮކށްދަީފިއވާ    B1B2056ަނުމަގިއ   އޯޮތިރީޓއްިނ  ްޓރްާންސޯޕޓް  ަރިޖްސަޓީރކޮށަްފިއާވކްަނ  ަނނަްބުރަގިއ 

ާނިއ، ުގްޑްސ ިޑކަްލޭރަޝްނަގިއ ިހެމޭނ މާުދ ެޗުކުކުރަމށްފުަހ ެއމާުދ ޫދުކުރަމްށ  މަޢޫުލާމުތަތުކްނ ެއނެގްނ ޮއުތމްުނ

ަފިއަވީނ ަޙަސން ސަޢަީދްށަކްނ ެއނެގން އުޮތުމނާްނިއ، އެ ިޑކަްލޭރަޝްނަގިއ ިހމޭެނ މާުދ ޫދުކުރމްަށ  ެއަސިއްނުކެރިވ

ަންނަބރު   ަތްއާޔުރކޮށަްފިއާވ  ިލމެިޓްޑއްިނ  ޯޕރްޓ  ިހތޫަދ  ަގއި    123/ 2019ސ.  ިޗްޓ'  ޫދުކާރ  މާުދ  'ަބނަދުރްނ 

  ްނ ޭއާނ ދަީފިއާވ ަބާޔުނނާްނިއ، ިޗުޓެގ ެއްގެޒިމޭނަޝްނ ިރޯޕުޓްނ ހޯދަިފިއާވީތ،  ޮސިއޮކށަްފިއަވީނ ަޙަސްނ ސަޢުީދަކ

ިޑކަްލޭރަޝުންނ    R-115/2019ަންނަބުރ   ެއ  ޫދޮކށަްފިއަވީނ  ސަޢުީދ  ަޙަސްނ  ިޑކަްލޭރަޝްނިއްނ 
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ާޤުނުނެގ ަކސަްޓްމްސެގ  ާސިބުތވީާތ،  ަތުޙީޤަގށް  ަކްސަޓްމްސެގ  ޫންނަކްނ  ވިެހކްަލ  ަވނަ    13  ިޑކެްލައރޮކށަްފިއާވ 

ަގާވއުިދެގ   ުމަވްއޒުަފްނެގ  ަކްސަޓްމްސެގ  ެގ    10ާމއާްދާއިއ  )ހ(  ަވނަ    12އިަދ    04ާއއި    03ަވަނ ާމއާްދެގ 

ަވަނ ާމއާްދގެ )ހ( ާއއި )ށ( އިަދ )ނ( އާ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަޙަސން ސަޢީދު    13ަންނަބާރިއ، ެއ ަގާވއުިދގެ  

 ީޤުޤްނ ިންނމާފިައެވެއެވ.   ަތުޙޚިލުާފވަެފިއާވަކްނ ަތުޙީޤަޤށް ސިާބުތާވަކމްަށ

ުހށެަހޅަިފިއވާ  ްޓަރިއިބއުނަަލްށ  ިއްސވެެދްނެނުވނު ތަޙީުޤަޤްށ ފަާހަގުކެރުވުނ ަކްނަކަމށިާއ، ތުަޙީޤަޤްށ ހަޯދއި  ެއޮގުތްނ   14.3

ބަޔްާނަތްއިލެޔިކުޔްނަތ ަފާރތުަކެގ  ަބާޔްނ ދަީފިއާވ  ތުަޙީޤަޤްށ  ަކްނަކން    ކާަށިއ،  ައްނަނިނިވ  ިދާރާސުކިރިއުރ  ބަަލިއ 

   ަގުކެރެވެއެވ.  ފަާހ

14.3.1 575/2018-R    :ަނންބަުރ ިޑކަްލޭރަޝްނ ޯފުމ- 

ިޑކަްލޭރަޝްނ   R-115/2019  ެގ ަންނަބުރ   2019ަޖަނަވީރ    20  ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ުހށަަހޅަާފިއާވ 14.3.1.1

ިއްބރީާހްމ ަމިރަޔްމ  ުހށަަހޅަާފިއަވީނ  ިޑކަްލޭރަޝްނ  ބާަލިއުރ  ޮއްނަނަކާމިއ،  ޯފަމްށ  ެއނެގްނ  ަނުމަގިއަކްނ  ެގ 

 SUBARU EBD-TT2 USED DAMAGED TRUCKާކރީަކ  ެގ ަނުމަގިއ ެގެނވޭ  އަެފާރުތ

CHASIS NO:TT2-541511  ޮއްކޫޓަބރު    12ާމިއ،  ާކެރްއަކަމްށ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ ެއނެގްނ ޮއްނަނަކ

ަނނަްބުރ    2018 ަދުށްނ ިއްނޮވިއްސެގ  18-46057ަގިއ  މުދަަލީކ       SUBARUބްިލުކެރވަިފިއާވ 

SAMBAR TRUCK EBD-TT2 2012/12 CHASSIS NO: TT2-541511    ަކަމްށ

ަންނަބުރ    YOKADDMAT-19111Bަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ ެއނެގްނ އްޮނަނަކާމިއ، ަޓުއ ޯކަޕޭރަޝްނގެ 

ޮކްނެޓިއަނުރްނ    K5508608 /ECMU9633840ންަނަބުރ    ަގިއާވ ޮގުތްނ( ވޭބްިލ2018ޮނެވްނަބރު    20) 

މުދަަލީކ   ބާަޔްނކޮށަްފިއީވަނަމެވްސ،    USED DAMAGED VEHICLEެގެނޭވ  ރު  ަނނަްބަކަމށް 

AZV0103991  ބީ.އްެލަގިއ ަނނަްބުރ  ާމްސަޓރ    K5508608 /ECMU9633840ާވޮގުތްނ 

 ؛ެއީއ  )ަހަތެރްއ( ވިެހކްަލަކްނ އެނެގްނ ޮއްނަނަކާމިއ،   04ަގިއ ިހެމެނނީ  ޮކްނެޓިއަނުރ
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CHASSIS NUMBER MODEL BRAND No. 

DJ3FS-318904 DEMIO MAZDA 1 

E12-410875 NOTE NISSAN 2 

E12-459387 NOTE NISSAN 3 

WBAWX320600B28277 X3 BMW 4 

ެއނެގްނ 14.3.1.2 ބުެލުމްނ  ީބ.އްެލައްށ  ާމްސަޓރ  ވިަހކްަލަތެކްއކްަނ  ަންނަބުރެގ  ެޗސްިސ  ްބޭރްނާޑިއ  ަހަތުރ    ިމ 

ަނަމެވްސ ަމިރޔްަމ ިއްބރީާހްމެގ ަނުމަގިއވާ ިޑކަްލޭރަޝްނ ޯފުމްނ ިޑކެްލައރުކެރޭވ ވިެހކްަލައީކ  ޮއްނަނަކާމިއ،  

SUBARU EBD-TT2 USED DAMAGED TRUCK CHASIS NO:TT2-541511  

 NISSAN DBA-E12 CHASSIS  ާމްސަޓރ ީބ.އްެލަގިއ ބާަޔްނުކާރ   ާކެރްއަކަމްށ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވިއުރ، 

NO: E12-410875   ުކުރަމްށަޓަކއި    ާކެރްއ ަރިޖްސަޓީރ  ަނުމަގިއ  ިއްބރީާހްމެގ  ަޖަނަވީރ    21ަމިރަޔްމ 

ަގއި ާރްއޖެ ެއެތެރކޮށްފިައާވަކްނ ަމްއސަަލ ަރއުްދވި ަފާރުތން ުހށަަހޅަާފިއވާ މްޯލިޑްވްސ ްޓާރްންސޯޕޓް    2019

ާކ ިމ  ޮއްނަނަކާމިއ،  އެނެގްނ  ބުެލުމްނ  ައށް  ަރިޖްސަޓީރ'  ުއަޅނދު  'ެއްއަގުމ  ަރިޖްސަޓީރ  ޮއޯތިރީޓެގ  ރު 

ޮއނަްނަކާމިއ،    B1B P2056ޮކށަްފިއަވީނ   ެއނގްެނ  -YOKADDMATަނނަްބުރ  ަންނަބުރަގިއަކްނ 

190111B    ވޭބްިލ ިއްނ ހަދަާފިއާވ ިޑކަްލޭރަޝްނ ޯފުމަގިއ ބާަޔްނޮކށަްފިއާވSUBARU EBD-TT2 

USED DAMAGED TRUCK CHASIS NO: TT2-541511    ާކެރއް ަމިރޔްަމ ިއާބރީާހްމެގ

އެެތެރޮކށަްފިއވަނީ   ަދުށްނ  ބްިލެގ  ޭވ  ންަނަބުރ  ެއ  ަބޔްާނޮކށަްފިއީވަނަމެވްސ،  ެއެތެރުކާރަކަމށް  ަނުމަގިއ 

NISSAN DBA-E12 CHASSIS NO: E12-410875    ިާކެރްއަކން ެއނެގން ޮއނަްނަކާމިއ، އަދ

ޫދުކުރުމަގިއ   ުމަވ މާުދ  ެޗްކުކރި  މާުދ  ަނން  ަކްސަޓމްްސިއްނ  ަޙންީފެގ  ަޙަސން  ޮގުތަގއި  ްއޒުަފެގ 

ޮސއޮިކށަްފިއާވަކްނ   ސަޢުީދ  ަޙަސްނ  ހުށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ބަދުަލަގިއ  ހަންީފެގ  ަޙަސްނ  ޖަހަާފިއީވަނަމެވްސ، 

'ަބނަދުރްނ މާުދ ޫދކާުރ ިޗޓް' އަށް    ( 2019ަޖަނަވރީ    21)  123/ 2019ިހތޫަދ ޯޕރްޓ ިލިމޓުެޑެގ ންަނބުަރ  



 

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް )ދައުލަތް( އަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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ޮއްނަނ ެއނެގން  ާރްއޭޖަގިއ  ަކާމއި،  ބުެލުމްނ  ާކރަުތއް  ަންނަބރަުތުކެގ  ޗިެސްސ  ިއްސވެެދްނެނުވނު  އިަދ 

އޯޮތިރީޓއްަށ   ްޓާރްންސޕްޯޓ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ބުެލަމށް  -ީއފުޮނވަާފިއާވ  ަރިޖްސަޓރޮކށަްފިއޭވޯތ 

ވިެހކްަލެއްއ ާރްއޭޖަގިއ ަރިޖްސަޓރ ޮކށަްފިއ    CHASIS NO: TT2-541511ެމއުިލެގ ަޖާވުބަގިއ،   ގެ 

ްޓާރްނސޯްޕޓް ޮއޯތރީިޓިއން   ަގއި ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރަތށް    2020ެފުބުރވީަރ    28ުނާވަކަމްށ މްޯލިޑްވސް 

 ީއެމއުިލަގިއ ުބނަެފިއާވަކްނ ެއނެގްނ ޮއނަްނަކާމިއ،   ޮފުނވަާފިއާވ

)ޭދްއ( ާކަރީކ ަމިރަޔްމ އްިބރީާހްމެގ ިފިރމާީހ    02ޭރނުްޑެގ  ަމިރަޔްމ ިއްބރީާހްމެގ ަނުމަގިއާވ ިނާސްނ ނުޯޓ ްބ 14.3.1.3

ަކަމށް   ާކރު  ދެ  ެގެނސަްފިއާވ  ުބެނެގން  ސަޢުީދ  ުއަޅނދަުތުކެގ  ުމަޙްއމުަދ  ިއްސވެެދްނެނުވނު 

ުމަޙްއމުަދ   ދަީފިއާވ  ަނން  ޮގުތަގއި  ޕާރީޓެއްއެގ  ނޮޓަިފިއ  ީބ.އެލަްތުކަގިއ  ުހށަަހޅަާފއަިވ  ިޑކަްލޭރަޝްނާއެއުކ 

ތުަޙީޤަޤްށ    2020ޖަުލިއ    16ސަޢުީދ   ަފާރުތެގ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަމިރަޔްމ  ަގިއ  ބާަޔންދަީފިއާވިއުރ، 

  R-105/2019ަގިއ ަތުޙީޤަޤްށ ދަީފިއާވ ަބާޔނަުގިއ އަެފާރުތްނ ުބނަެފިއަވީނ،    2020ޖަުލިއ    02ިއްބރީާހްމ  

ެދ ިޑކަްލޭރަޝްނ ަމިރަޔްމ ިއްބރީާހަމްށ ަދްއކަާފިއާވިއR-115/2019އިަދ   ުރ ެއ ެދ ޑިކަްލޭރަޝުންނ  ، މި 

ަނުމަގިއ   ިއްބރީާހްމެގ  ަމިރަޔމް  ަނަމެވްސ  ިޕަކޕަްތކްެއަކަމާށިއ،  އަަހުރ    2019ިޑކެްލައރޮކށަްފިއަވީނ  ަވަނ 

ަރިޖްސަޓީރ   ާކރު  ދެ  ޮކށަްފިއާވ  ަރިޖްސަޓީރ  ަނުމަގއި  އަެފރުާތެގ  ެއެތެރކޮށަްފިއުނާވެނަކމާަށިއ،  ިޕަކެޕއް 

އޯޮތިރީޓައ ްޓާރްންސޕްޯޓ  ާޑޓާ  ުކުރަމްށ  ަކްސަޓްމްސެގ  ިޑކަްލޭރަޝްނަތާކިއ  ަކްސަޓމްްސ  ހުށަަހޅަާފިއާވ  ްށ 

ަތުކން ަދްއކާ ިޑކަްލޭރަޝްނަތއް ިދާމުނާވަކން ެއނުގނީ ަކްސޓްަމްސިއްނ އެ ިލުޔްނަތއް ެދްއުކމްުނަކަމާށިއ، އެ  

ުހށަަހޅަާފިއާވ ެއްއަގުމ ުއަޅްނާކުރަތްއ ަރިޖްސަޓީރ ުކުރމްަށ   ޮއޯތރީިޓައށް  ުދެގ ަރިޖްސަޓީރައށް  ްޓާރްންސޯޕޓް 

ަމިރަޔްމ   ސަޮޔީކ  ެއ  ޮސިއޮކށަްފިއީވަނަމެވްސ  ޮގީޅަގިއ  ޮސިއުކަރްނޖޭެހ  ިއްބރީާހްމ  ަމިރަޔްމ  ޯފުމަގިއ  އޭެދ 

ިއްބރީާހްމ  ަމިރަޔްމ  ޮސެޔއޫްންނަކަމްށ  ޮކށަްފިއާވ  ެދުމްނ  ިއްބރީާހްމ  ަބާޔްނ  ުބނަެފިއާވަކްނ    ަތުޙީޤަޤްށ 

   ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

ިއްބރީާހމްދީީދ   14.3.1.4 ސަޢުީދ  ުމަޙްއމުަދ  ބާަލިއރު    2020ޖަުލިއ    02އިަދ  ބަޔަާންށ  ދަީފިއާވ  ަތުޙީޤަޤްށ  ަގިއ 

ޮކްނެޓިއަނުރެގ    ECMU 963 3840ާކުރަތއް ާރްއެޖައށް ެގެނސަްފިއާވ ނަނަްބުރ  އަެފާރުތްނ ުބނަެފިއަވނީ  



 

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް )ދައުލަތް( އަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު ޙަސަން ސަޢީދު  VTR/2021/199މައްސަލަ 
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ީޝ  AZV01039914ަންނަބުރ   ަންނަބުރ  އޭެޓްޗކޮށަްފިއާވ  ތުަޙީޤުޤަގިއ  ީބ.އްެލާއިއެއުކ  ެޓއް 

ާކުރ ެދ  ަރިޖްސަޓީރޮކށަްފިއވާ  ަނުމަގިއ  އްިބރީާހްމެގ  ަމިރަޔްމ  ީޝުޓގިައ  ެއ    ަދްއކަާފިއާވިއުރ، 

-NISSAN NOTE C/NO: E12ާއއި    NISSAN NOTE C/NO: 12-410875ަކަމްށާވ

ަނުމަގިއ   459387 ިއްބރީާހްމގެ  މިަރަޔްމ  ބާަޔްނކޮށަްފިއާވަކަމާށިއ،  މަޢޫުލާމުތތްައ  ްޕޮރެސްސޮކްށ    ާކުރގެ 

ަނނަްބުރ   ގްުޑްސ  2019ަޖަނަވީރ    R-115/2019   (20ާއއި    R-105/2019ިންނމަާފިއާވ   )

ެތެރިއން   ިޑކަްލރަޭޝްނެގ  ެދ  ެއ  ަދްއކަާފިއާވިއުރ،  ިއްބރީާހމްދީީދައްށ  ުމަޙްއމުަދ ސަޢުީދ  ިޑކަްލޭރަޝްނަތްއ 

ެއނިގެގްނ   ިއްބރީާހމްދީީދައްށ  ސަޢުީދ  ުމަޙްއމުަދ  ަނަމެވްސ  ިފަކޕަްތކްެއަކަމާށިއ،  ިޑކެްލައރޮކށަްފިއަވީނ 

ަނުމަގ ިއްބރީާހްމެގ  ަކްސަޓްމްސ    2019ިއ  ަމިރަޔްމ  ެއެތެރޮކށަްފިއުނާވެނަކމާަށިއ،  ިފަކޕްެއ  އަަހުރ  ަވަނ 

ިއްނނަ   ެފްނންަނ  ަނުމަގިއ    R-115/2019ާޑާޓިއްނ  ިއްބރާހްީމެގ  ަމިރަޔްމ  ިޑކްލޭަރަޝްނައީކ  ގްުޑްސ 

ަޓީރުކުރަމށް  ެއ ާކުރަތްއ ަރޖްިސާރްއެޖައްށ ިޕކެަޕްއ އެެތެރުކުރަމްށ ުފރަިހަމޮކށަްފިއާވ ިޑކަްލޭރަޝެންއަނަމެވްސ  

ޯފުޖޮކށަްފިއވާ   ިޑކަްލޭރަޝްނަތަކީކ  ަކްސޓްަމްސ  ުހށަަހޅަާފިއާވ  ޮއޯތރީިޓައށް  ްޓާރްންސޯޕޓް 

ިޑކަްލޭރަޝްނަތެކްއަކަމްށ ުމަޙއްމުަދ ސަޢުީދ ިއްބރީާހމްދީީދައްށ ެއނުގީނ ަކްސަޓްމްސ ާޑާޓއްިނ ެފްނަންނ ުހިރ  

ިއާވ ަކސްްޓްމްސ ިޑކަްލޭރަޝްނަތއް ެދްއކުުމްނަކަމާށިއ،  ޅަާފިޑކަްލޭރަޝްނާއިއ ްޓާރްންސޕްޯޓ ޮއޯތިރީޓއްަށ ހުށަަހ

ަބާޔން   އެފާަރުތްނ  ޫންނަކމްަށެވްސ  ަކެމްއ  ކޮށަްފއާިވ  ެއނިގެގްނ  އްިބރީާހމްދީީދައްށ  ުމަޙްއމުަދ ސަޢުީދ  ެއީއ 

 ެދުމްނ ުބނަެފިއެވެއެވ. 

-Rުމން ުބނަެފިއަވީނ  ަގއި ތުަޙީޤަޤށް ބާަޔްނ ެދ  2021ެފުބުރަވީރ    15ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަޙަސން ސަޢުީދ   14.3.1.5

ުކެރވަިފިއާވ    115/2019 ެއަސިއން  ަފާރަތށް  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ިޑކަްލޭރަޝަނީކ  ުގްޑްސ 

ަފާރތްަށ    ިޑކަްލޭރަޝެންއަކަމްށ ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ޑިކަްލޭރަޝްނ  މި  ިސްސަޓްމިއން  އިަސުކާޑ    21ުބނެ 

އެ    2019ަޖަނަވީރ   ުކެރވަިފިއާވަކަމާށިއ،  ެއަސިއްނ  ދުޫކުރަމްށ  ެޗްކުކުރަމށްފުަހ  މާުދ  ުދވުަހ  ވަަނ 

ަފ ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ުކެރވަިފިއީވަނަމެވްސ  ެއަސިއްނ  ަފާރަތށް  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ާރަތށް  ިޑކަްލޭރަޝްނ 

ިހެމޭނ   ިޑކަްލޭރަޝްނަގިއ  ެއ  ޫންނަކމާަށިއ،  ިޑކަްލޭރަޝެނއް  ކޮށަްފިއާވ  ެއަސއްިނ  އަެފާރތްަށ  ެއނިގެގްނ 



 

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް )ދައުލަތް( އަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު ޙަސަން ސަޢީދު  VTR/2021/199މައްސަލަ 
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ަނނަްބުރ   ިލިމޓުެޑެގ  ޯޕރޓް  ިހތޫަދ  މުދެަލްއޫނނަްކަމާށިއ،  ެޗްކކޮށަްފިއާވ  ފާަރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  މުދަަލީކ 

ޮސިއުކުރ  123/ 2019 ެޗްކުކުރަމށްފުަހ  މާުދ  ަކްސަޓްމްސގެ  ޗްިޓަގިއ  ަބިއަގއި  ާހްއަސުކެރވަިފިއާވ  ަމށް 

ަކްސަޓްމްސެގ   ޮގީޅަގިއ  ާހްއަސުކެރވަިފިއާވ  ިލުޔަމްށ  ަންނަބުރ  ަންނަބރު  ިޑކަްލޭރަޝްނ  ިޑކަްލޭރަޝްނ 

ުހށެަހޅި   ަމްއސަަލ  ޮސިއޮކށަްފިއަވނީ  ަފާރުތެގ  ހުށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ިލެޔ  ަންނ  ަހންީފެގ  ަހަސްނ  ިލުޔަމށްފުަހ 

ަހންީފ    ަފާރްތަކަމާށިއ،  ހަަސްނ  ޮސިއޮކށަްފިއަވީނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ބަދުަލަގިއ  ަހނީފެްގ  ަހަސްނ 

ަފިއާވ މާުދ ސ. ިހތޫަދ ޯޕރޓް  ްށެއަވުގުތ ެސްކަޝުނަގިއ ެނުތުމނަްކަމާށިއ، ެއގަޮތްށ އެެހން އީޮފްސަތުކްނ ޫދޮކ

ޮސިއޮކށަްފ ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ިޗްޓތުަކަގިއ  ޫދުކާރ  މާުދ  ެއޮގަތށް  ަބނަދުރްނ  ުހްނާނެނަކމަށިާއ،  ިއ 

ޮސިއުކަރީނ މާުދ ޫދުކާރ އިޮފސުަރްނެގ އުެދުމެގ ަމިތނަްކަމާށިއ، ެއޮގތްަށ ޮސިއުކާރަކން އިޮފސަރ ިއްނާޗަޖށް  

ުރ އިޮފަސރ ިއްނާޗަޖށް ޭނނިގެވސް ޮސިއޮކށަްފއި ުހރާެދެނަކަމާށިއ، ަބެއއްފަަހރު  ަހެއނޭގެނަކަމާށިއ، ބެައްއ ަފ

ަފ ުހށެަހިޅ  ިޗްޓތުަކަގިއ  ަމްއސަަލ  ޫދުކރާ  މާުދ  ަބނަދުރްނ  ޕޯރްޓެގ  ިހތޫަދ  ސ.  މާުދ  ެޗކޮުކށަްފިއާވ  ާރްތ 

ުހށެަހިޅ   ަމއްސަަލ  އިަދ  އިޮފަސެރްއ  ެއއެްވްސ  ުހރާެދެނަކަމާށއި،  ޮސއޮިކށަްފިއ  އިޮފަސުރްނެވްސ  އެެހްނ 

ޮސިއކޮށަްފިއުނާވނަެކަމާށިއ،   ޗުިޓަގިއ  މުދެަލްއ  ުނުކރާ  ެޗކް  ުގްޑސް    R-115/2019ަނނަްބުރ  ަފާރްތެވްސ 

ާރ ިޕކްަޕ  ިޑކެްލައރޮކށަްފިއާވ  ޯފުމްނ  ަތުޙީޤުޤްނ ިޑކަްލޭރަޝްނ  ެގެނސަްފިއުނާވަކްނ  ަދްއކަާފިއާވ    ްއެޖ 

މާުދ   ިހެމޭނ  ޯފުމަގިއ  ިޑކަްލޭރަޝްނ  ުގޑްްސ  ެއ  އެެހްނަކުމްނ،  ެއނުގުނަކމަށިާއ،  ިލެޔިކުޔްނަތުކން 

ެވްސ ޮގތްެއ ޯންނާނެނަކްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތށް  ެޗްކުކުރަމށްފުަހ ޫދުކެރޭވެނ ެއްއަކްސަޓްމްސިއްނ މާުދ  

  ެއނޭގަކަމްށ އަެފާރުތްނ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަތުޙީޤަޤށް ދަީފިއާވ ަބޔަާންށ ބުެލުމްނ 

 ެއނެގްނ ޮއެވެއެވ. 

ަންނަބރު   14.4 ަނަޒރުުކާރިއުރ،  ަބާޔނަްތަކށް  ދަީފިއާވ  ތުަޙީޤަޤށް  ިލެޔިކުޔްނަތކާަށިއ،  ެއްނމަެހއި  ިއްސެވަބާޔްނުކެރުވުނ 

AZV0103991    ަނނަްބުރ ީބ.އްެލަގިއާވޮގުތްނ  ޮކްނެޓިއަނުރގައި    K5508608 /ECMU9633840ާމްސަޓރ 

އެދަިފިއަވީނ   ެގަނުއަމްށ  ަނުމަގިއ  ިއްބރީާހްމެގ  -NISSAN NOTE CHASSIS NO: E12ަމިރަޔްމ 

ޮއްނަނަކާމއި،  NISSAN NOTE CHASSIS NO: E12-459387 ާއިއ،    410875 އެނެގްނ  ަކްނ 



 

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް )ދައުލަތް( އަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު ޙަސަން ސަޢީދު  VTR/2021/199މައްސަލަ 
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ަނުމަގިއާވ   ިއްބރީާހްމގެ  ަމިރަޔްމ  ވިެހކްަލައީކ    R-115/2019ަނަމެވްސ  ިޑކެްލއަރުކެރޭވ  ޯފުމްނ  ިޑކަްލޭރަޝްނ 

SUBARU EBD-TT2 USED DAMAGED TRUCK CHASSIS NO:TT2-541511  

ަބާޔްނކޮށަްފިއާވިއުރ،  އޯޮތިރީޓަގއި    ާކެރްއަކަމްށ  ްޓާރްނސޯްޕުޓ  މްޯލިޑްވްސ  ިޕަކެޕްއ  ަންނަބުރެގ  ެޗިސްސ  ެއ 

ީބ.އްެލަގއި   އްޮތިއުރ، މްާސަޓރ  ެއނެގްނ  ދީފިައާވަކްނ  މަޢޫުލާމުތ  ޮއޯތިރީޓއްިނ  ެއ  ޮކށަްފިއުނާވަކަމށް  ަރިޖްސަޓީރ 

ިއްބރީާހްމގެ    NISSAN DBA-E12 CHASSIS NO: E12-410875  ަބާޔްނުކާރ މިަރަޔްމ  ާކެރްއ 

ުކުރަމށްޓަަކިއ   ަރިޖްސަޓީރ  ަރއުްދިވ    2019ަޖަނަވީރ    21ަނުމަގިއ  ަމްއސަަލ  ެއެތެރކޮށަްފިއާވަކން  ާރްއެޖ  ަގިއ 

ަފާރުތްނ ުހށަަހޅަާފިއވާ މްޯލިޑްވްސ ްޓާރްންސޕްޯޓ އޯޮތިރީޓގެ 'އްެއަގުމ ުއަޅނުދ ަރިޖްސަޓރީ' އްަށ ބުެލުމްނ ެއނެގން  

ެޗްކުކ  R-115/2019ިއ،  ްނާނީތާއޮއ ަކްސަޓްމްސިއްނ  މާުދ  ިހެމޭނ  ޯފުމަގިއ  ޫދުކެރޭވެނ  ިޑކަްލޭރަޝްނ  ުރަމށްފުަހ 

ބެުނ ެއނޭގަކަމްށ  ަފާރަތްށ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ޯންނާނެނކަން  ޮގެތްއ  ަފާރތް    ެއްއެވްސ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ޚުުދ 

ަމްއސަަލިއަގ ިމ  ޮއަތތީ،  ެއނެގްނ  ދަީފިއާވަކން  ަބާޔްނ  ޫދޮކށަްފިއަވނީ  ތުަހީޤަޤްށ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ިއ 

 ޫންނަކން ެއނެގްނ ޮއެވެއެވ. ިޑކަްލޭރަޝުންނ ިޑކެްލައރޮކށަްފިއާވ ވިެހކްަލ  ުގޑްްސ    R-115/2019ަންނަބުރ  

ަނންބުަރ  03ަތޙީުޤުޤ   .15 ަސރިވްސެގ  ަކްސަޓްމްސ  މްޯލިޑްވްސ   :IPS/2021/02-MCS   (28    2021ެއްޕރްީލ  )

 -: ިއްނ ފަާހަގުކެރުވުނ ަކްނަކްނ   'ަތޙްޤްީޤ ިރޕްޯޓ' 

ުކެރވަިފިއާވ  ެއޮގ 15.1 ެއަސިއން  ޫދުކުރަމށް  މާުދ  ސަޢުީދ  ަޙަސން  ުހށެަހިޅ  ަމއްސަަލ  ަމްއސަަލައީކ  މި    10ުތްނ 

އެެހން   ޫންނ  މާުދ  ިޑކެްލައރޮކށަްފިއާވ  ިޑކަްލޭރަޝްނަގިއ  ުގްޑސް  ެއ  )ދަިހެއްއ(  )ދަިހެއއް(    10މާުދަތެކްއ 

  ިޑކަްލޭރަޝްނެގ ަދުށްނ ަޙަސން ސަޢުީދ ޫދޮކށަްފިއާވަކަމްށ ތުުހަމުތުކެރޭވީތ، ަޙަސން ސަޢުީދ ކްަސަޓްމްސެގ ާޤޫނުނ 

ޮކްނަޑކްޓާ   ކްޯޑ އޮފް  އަދި  ެއިތްކސް  އޮފް  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ ޯކޑް  ަގާވއުިދަގިއ  ުމަވްއޒުަފްނެގ  ަކްސަޓްމްސގެ  އިަދ 

ތުަޙޚިލުާފވަެފިއާވ ތުުހަމުތުކރިެވެގްނ  ފަާހަގުކެރވަިފިއަވީނ  ަކަމްށ  ަމްއސަަލ  މި  ަމއްސަަލެއްއަކަމާށިއ  ުކެރުވނު  ީޤުޤ 

ިލބަިފިއވާ   ތުަޙީޤަޤްށ  ެތޭރަގިއ  ުކުރުމެގ  ަތުޙީޤުޤ  ަމްއސަަލެއްއ  ުހށެަހޅުުނ  ަކސަްޓްމްސައްށ  ަފާރަތުކްނ  ާއްނުމ 

ބުެލުމްނަކމާަށ ބެލި  އުިތރްަށ  ުގިޅެގން  ަކްސަޓްމސް    ިއ، ިލެޔިކުޔްނަތކާ  މްޯލިޑްވްސ  ަމްއސަލަ  ިމ  އޮެގުތން 

ުހށެަހޅަިފިއވީަނ   ްޕރެޮފަޝންަލ ްސޭޓްނަޑރޑްްސ ެސްކަޝަންށ  ެއންްޑ  ިއްނެޓްގިރީޓ  ެފުބުރަވރީ    07ަސރިވްސެގ 



 

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް )ދައުލަތް( އަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު ޙަސަން ސަޢީދު  VTR/2021/199މައްސަލަ 
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ަގިއަކން ިއްސވެެދްނެނވުނު    2021ެއްޕރްީލ    28ަގިއ ަކމާަށިއ، މި ަމްއސަަލިއެގ ަތުޙީޤުޤ ިނމަިފިއަވީނ    2021

 ބުެލުމްނ އެނެގްނ ޮއްތިއުރ،  ިރޯޕޓްަށ  ތުަޙީޤުޤ  MCS-IPS/2021/02  ަންނަބުރ

ެއ   15.2 ިންނމަާފިއަވީނ  ތުަޙީޤުޤްނ  ަންނަބުރ    ެއ  ބަަލިއ،  ަކނަްކަމްށ  ހުށެަހުޅުނ  -Rިޑކްލޭެރަޝްނަތަކީކ  ަތުޙީޤަޤްށ 

39/2019 ،R-55/2019 ،R-56/2019 ،R-830/2018 ،R-79/2019 ،R-80/2019 ، R-84/2019 ،

R-85/2019 ، R-119/2019 ،R-123/2019 ،R-124/2019 ،R-137/2019 ،R-178/2019    ްުގްޑސ

ިޑކެްލައރޮކށަްފިއާވ   ެގެނސަްފިއަވނީ  )ޭތަރ(    13ިޑކަްލޭރަޝްނަތުކްނ  ާރްއެޖ  )ިތެނއް(    03ވިެހކްަލ 

އަދި    TCLU8611030/K5508040  ާއިއ    CRSU9036968/K5508595ެއއީ    ްއަގިއަކާމިއ، ޮކްނެޓިއަނެރ

PCIU9286718/W0775244    ްެގނެްދވަިފިއާވަކނ ޯޕރޓްަށ  ިހތޫަދ  ސ.  ޮކްނެޓއަިނުރަތްއ  މި  ަކަމާށއި، 

ްޓާރްނސިޓް    B11-TD-18/19އިަދ    B11-TD-15/19ާއިއ    B11-TD-04/19ަންނަބުރ  

ިހެމެނނީ   ޮކްނެޓިއަނރަުތުކަގއި  ެއ  ެއނޭގަކމާަށިއ،  ްސެޕައރ  ާކުރ  13ިޑކަްލޭރަޝްނަތުކްނ  ވިެހކްަލ  އަދި   

ޯފުރޮކށްދަީފިއވާ   ަކްސަޓްމްސިއްނ  ްސރަީލްނާކ  އިަދ  ިޝިޕްނގ  ލީިލ  ާއިއ  ޯފަވރޑްިނގ  ޭއިޝާއ  ާޕރްޓްސަކްނ 

މަޢޫުލާމުތަތުކްނ ެއނެގްނ ޮއނަްނަކަމާށިއ، ެއ ުގްޑްސ ިޑކަްލރަޭޝްނަތުކްނ ަކްސަޓްމްސައްށ ޑިކެްލައރޮކށަްފިއަވީނ  

ެގެނުވުނ  ޮކްނެޓިއަނުރތުަކްނ  ެގެނުވނު  ެއ  ާރްއެޖައްށ  ޮކނެްޓިއަނުރަތކްުނ  ިމ  ެއނޭގަކމާަށިއ،   ވިެހކްަލަތްއޫންނަކްނ 

ަންނަބ  08 ެޗިސްސ  ަބާޔްނުކރާ  ީބ.އްެލަތުކަގިއ  ާމްސޓަރ  ާކެރްއެގ  ްޓާރްންސޕޯޓް  )އެަށްއ(  ިދާމާވަކްނ  ުރަތާކއި 

ްނަނކަަމާށިއ، ެއ ުގްޑްސ ިޑކަްލޭރަޝްނަގިއ ިހެމޭނ މާުދ   ޯފުރޮކށްދަީފިއާވ މަޢޫުލާމުތަތުކްނ ެއނެގްނ ޮއޮއޯތިރީޓިއްނ

ޫދުކުރމްަށ މާުދ  ެއ  ެރޯކްޑްސ  ެޗުކުރަމށްފުަހ  ަކްސޓްަމްސެގ  ައްށަކްނ  ޙަަސްނ ސަޢުީދ  ުކެރވަިފިއަވީނ  ެއަސިއްނ   

ިއ ިހެމޭނ މާުދ ޫދުކުރަމްށ ސ. ިހތަދޫ ޕޯރްޓ ިލިމެޓޑް  ިޑކަްލޭރަޝްނަތުކަގއި  ޮއުތުމނާްނިއ މި  ން  ިއްނ ެއނެގން 

ަޙަސން   ސަޢުީދަކަމާށިއ،  ަޙަސްނ  ޮސިއޮކށަްފިއަވީނ  ަތުކަގިއ  ިޗްޓ'  ޫދުކާރ  މާުދ  'ަބނަދުރްނ  ަތްއާޔުރޮކށަްފިއާވ 

ބަލަާފިއަކަމށް   ވަަރްށ  ބަަލްނޖޭެހ  ޫދޮކށަްފިއަވީނ  މާުދ  ިމ  ަބާޔުނަގިއ  ދަީފިއާވ  ަކްސަޓްމްސައްށ  ސަޢުީދ 

ހިޯދ ަތުޙީޤަޤށް  ަމްއސަަލިއެގ  މި  ަވރަށް  ުބނަެފިއީވަނަމެވްސ،  ބަަލްނޖޭެހ  މާުދ  ިމ  ހުޯދްނަތުކން  ަފިއާވ 

ިޑކަްލޭރަޝްނަތުކްނ  ބަލަާފިއުނާވަކ ެއ  ޫދޮކށަްފިއަވީނ  ސަޢުީދ  ަޙަސްނ  ިޑކަްލޭރަޝްނަތުކްނ  ެއ  ާމިއ، 



 

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް )ދައުލަތް( އަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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ަވނަ    13ިޑކެްލައރޮކށަްފިއާވ ވިެހކްަލަތްއ ޫންނަކްނ ަކްސަޓްމްސެގ ތުަޙީޤަޤްށ ާސބުިތާވީތ، ަކސަްޓްމްސެގ ާޤޫނުނެގ  

ަވނަ    12އިަދ    04ާއިއ    03ަވަނ ާމއާްދެގ )ހ( ެގ    10ަކްސަޓްމްސެގ ުމަވްއޒުަފްނެގ ަގާވއުިދެގ    ާމއާްދާއިއ

ަމށް  ަވަނ ާމއާްދެގ )ހ( ާއިއ )ށ( އިަދ )ނ( ާއ ަޙަސްނ ސަޢުީދ ޚިލުާފވަެފިއާވަކ  13ަންނަބާރިއ ެއ ަގާވއުިދެގ  

 ެވ. ަތުޙީޤަޤްށ ސިާބުތާވަކމެަށ

ަތުޙީޤަޤްށ  15.3 ިއްސވެެދްނެނުވނު  ކްަނަކަމާށިއ،    ެއޮގުތްނ  ަވޒާީފާއބޭެހ ފަާހަގުކެރުވުނ  ުގިޅެގްނ  ތުަޙީޤާޤ    ެއ 

ބަލިައ  ަބާޔްނަތްއ  ަފާރަތުކެގ  ދަީފިއާވ  ަބާޔްނ  ަތުޙީޤަޤށް  ިލެޔިކުޔްނަތކާަށިއ،  ހުށެަހޅަިފިއާވ    ްޓަރިއިބުއނަަލްށ 

ުކެރވަިފިއާވ   އަެސިއްނ  ޫދުކުރަމށް  މާުދ  ސަޢުީދ  ަޙަސން  ުހށެަހޅި  ުގްޑސް    10ަމްއސަަލ  )ދަިހެއްއ( 

ެއ   ޫންނ އެެހްނ މުދަާތެކްއ  ިޑކެްލައރޮކށަްފިއާވ މާުދ  ަދުށން    10ިޑކަްލޭރަޝްނަގިއ  ިޑކަްލޭރަޝްނެގ  )ދަިހެއްއ( 

ިޑކަްލޭރަޝްނ ތުުހމުަތުކެރޭވ  ޫދޮކށަްފިއާވަކަމްށ  ަކުމަގިއ  ަތަކްށަޙަސްނ ސަޢުީދ  ބަަލްނޖޭެހެނ  ެދެކެމެވ.  ަވިކަވކްިނ   

ިއްސވެެދްނެނުވުނ ިލެޔިކުޔްނަތަކ ެއޮގުތްނ  ެއންމަެހިއ  ަތޙީުޤަޤްށ ދަީފިއާވ  ބަލިައ    ާށިއ،  ިދާރާސުކިރިއރު  ަބާޔނަްތްއ 

 ައްނަނިނިވ ަކްނަކން ފަާހަގުކެރެވެއެވ.   

 -: ޮކނެްޓިއްނަނުރން ެގެނުވުނ މާުދ   CRSU9036968/K5508595ަނންބަުރ   15.4

ަނނަްބުރ   ެގެނވަިފިއަވީނ    CRSU9036968/40ެއޮގުތްނ    YOKADDMAT-19079ޮކްނެޓިއނަްނުރަގިއ 

ާއިއ،   އަދި    YOKADDMAT-19081Aއިާއ    YOKADDMAT-19080ީބ.އްެލ 

YOKADDMAT-19081B    ެގެނސަްފިއާވ މާުދަކްނ މްޯލިޑްވްސ ަކްސޓްަމްސ ަސރިވްސެގ  ީބ.އްެލެގ ަދުށން 

ިޑކަްލ2019ަޖަނަވީރ    B11-TD-04/2019   (03ަންނަބުރ   'ޓާްރްނިސްޓ  ައ (  ެއނެގން  ބުެލުމްނ    ްށ ޭރަޝްނ' 

ެގެނެވނީ    ޮއްނަނަކާމިއ،  ޮގުތްނ  ީބ.އްެލތުަކަގިއާވ  ަކަމށް  ަތެކއް    USED DAMAGED VEHICLEެއ 

 ިއުރ، ާވަބާޔްނކޮށަްފިއ

ަބާޔނޮްކށްފިައާވޮގުތްނ    AQZ0100875  ަންނަބުރ ީބ.އްެލަގިއ  ޮކްނެޓިއަނުރަގއި    CRSU9036968މްާސަޓރ 

 ެއނގްެނ ޮއެވެއެވ.  ާމްސަޓރ ބީ.އްެލައްށ ބުެލުމްނ    ެކްއަކްނ ެގެނސަްފިއަވީނ ައްނަނިނިވ ޮމޑްެލަތުކެގ ވިެހކްަލަތ



 

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް )ދައުލަތް( އަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު ޙަސަން ސަޢީދު  VTR/2021/199މައްސަލަ 
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CHASSIS NUMBER MODEL BRAND No. 

ZVW30-5167915 PRIUS TOYOTA 1 

KE2AW-210597 CX-5 MAZDA 2 

NHP10-2263848 AQUA TOYOTA 3 

NHP10-6201581 AQUA TOYOTA 4 

 (YOKADDMAT-19080)ބީ.އްެލ    ުގްޑސް ިޑކަްލޭރަޝްނ   R-39/2019ަނންބަުރ   15.4.1

ަންނަބުރ   15.4.1.1 ަކްސްޓަމްސެގ  ިހތޫަދ  ިހތޫަދ،    R-39/2019ސ.  ސ.  ޯފަމީކ  ިޑކަްލޭރަޝްނ  ުގްޑސް 

ަންނަބރު:   ާކުޑ  ައްނަގއޭިދ  )ިދވިެހަރްއިޔެތްއަކން  ަވޙުީދ  ައޒަުހރު  ގެ  A308394ްސޯނަވިއްޓ،   )

ެގެނޭވ މުދަަލީކ   ޮއްނަނަކާމިއ، އަެފާރުތެގ ަނުމަގއި  ަނުމަގިއ ހަދަާފިއާވ ިޑކަްލޭރަޝެންއަކްނ ެއނެގން 

MAZDA EBD-DG16T, USED MAZDA SCRUM TRUCK    ެއްއަކަމްށ

ެއ   ޮއނަްނަކާމއި،  ެއނެގްނ  ބުެލުމްނ  ޯފަމްށ  ިޑކަްލޭރަޝްނ  ިއްސވެެދނެްނުވުނ  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ 

ަންނަބަރީކ    2013ވިެހކްަލައީކ   ެޗިސްސ  ވިެހކްަލެގ  އިަދ  އެުފއުްދެމްއަކާމިއ،  އަަހުރެގ  ަވަނ 

DG16T-182208    ަންނަބުރ ިއްނޮވއްިސ  ޯކަޕޭރަޝްނެގ  ަޓުއ    20)   18-31387ަކްނ 

ާކަރީކ  2018ެސްޕެޓނަްބުރ   އެ  ޮއްނަނަކާމިއ،  ެއނެގްނ  ބުެލމްުނ  ައްށ  ިއްނޮވިއްސ'  'ޮކަމރޝްަލ   )

ަނނަްބުރ   ވިެހކްަލެއްއަކަމްށ  ަބޔްާނޮކށަްފއާިވަކން    YOKADDMAT-19080ެޑޭމްޖްޑ  ބީ.އްެލަގިއ 

 ެއނެގްނ ޮއްނަނަކާމިއ،  

ބީ.އްެލަގިއ 15.4.1.2 ާމްސަޓރ  އެ  ިއްސވެެދްނެނުވުނ  ެތެރ ާވޮގުތްނ  ާކުރަތުކގެ  ިހެމޭނ  ިއްނ  ޮކްނެޓއިނުަރަގިއ 

MAZDA CX-5  ިހެމނީެނ  ޮމޑެލެްގ ޮގުތަގިއ  ެޗިސްސ    KE2AW-210597  ާކެރްއެގ 

ައޒަުހުރ   ަނަމެވްސ  ޮއްނަނަކާމއި،  އެނެގްނ  ާކެރްއަކްނ  ނުަމަގިއާވ  ަންނަބުރެގ  ވަޙުީދެގ 



 

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް )ދައުލަތް( އަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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ޮގުތަގއި  ިޑކަްލޭރަޝްނ މުދުަލެގ  ިޑކެްލައރުކެރޭވ  ޮމޑްެލގެ    MAZDA EBD-DG16Tަގިއ 

USED MAZDA SCRUM TRUCK  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ ޮކންޓިެއަނުރން  ެއްއަކމްަށ  ިއުރ، އެ 

ުގްޑްސ   ުހށަަހޅަާފިއވާ  ކްަސަޓްމްސައށް  ުކުރމަށް  ކިްލައރ  މާުދ  ެގެނސަްފިއވާ  ާރްއެޖައްށ 

ާރްއެޖ  ޮކްނެޓިއަނުރ  ތަފްޞާީލިއ  ވިެހކްަލަތުކެގ  ިޑކެްލައރޮކށަްފިއާވ  ެގަނިއ    ިޑކަްލޭރަޝްނަތުކަގިއ 

ތަފްޞުީލ   ވިެހކްަލަތުކގެ  ަބާޔްނުކރާ  ީބ.އްެލަގއި  ާމްސަޓރ  ިލބިފިައާވ  ަފރުާތން  ެއެޖްނުޓްނެގ 

ފަާހަގުކެރޭވ ަބާޔްނުކރާ  ިދާމުނާވަކްނ  ީބ.އްެލަގިއ  ާމސަްޓރ  ިއްސވެެދްނެނުވުނ   MAZDAަކާމިއ، 

LDA-KE2AW-210597    ަނުމަގިއ ާރިއްސެގ  މަުޙްއމުަދ  ާކެރްއ  ަންނަބުރެގ   B1Bެޗިސްސ 

ހުށަަހޅަާފިއވާ    2159 ަފާރުތން  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަރިޖްސަޓީރޮކށަްފިއާވަކން  ަންނަބުރަގއި 

ެއ ިޑކަްލޭރަޝްނަގިއ ބާަޔްނުކރާ    ެއްއަގުމުއަޅނުދެގ ަރިޖްސަޓީރައްށ ބުެލުމްނ ެއނެގްނ ޮއނަްނކާަމިއ، 

MAZDA    ަންނަބުރގެ    ްބޭރްނުޑެގ ަރިޖްސަޓރީ    DG16T-182208ެޗިސްސ  ުއަޅނެދއް 

ަފާރުތްނ   ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ބުެލަމށް  ީއ  2020ޮއކޫްޓަބުރ    06ުކެރވަިފިއޭވޯތ  ޮފުނވަާފިއާވ  -ަގއި 

ޮއޯތރީިޓއްިނ   ްޓާރްންސޕޯޓް  މްޯލިޑވްްސ  ަޖާވުބަގިއ  ަގިއ    2020ޮއްކޓަޫބުރ    11ެމއްިލެގ 

ބެލުުމ ިލްސޓަށް  ަނނަްބުރ  ިޙްއާސޮކށަްފިއާވ  ަބޔްާނުކރާ    R-39/2019ްނ  ިޑކަްލޭރަޝްނަގިއ  ުގްޑްސ 

MAZDA     ުަންނަބރ ޗިެސްސ  މްޯލިޑްވްސ    DG16T-182208ޮމޑްެލެގ  ވިެހކްަލެއްއ  ެގ 

ުބނަެފިއާވިއުރ،  ރިަޖްސަޓީރޮކށަްފިއުނާވަކަމށް  ޮއޯތރީިޓަގިއ    R-39/2019ަންނަބުރ    ްޓާރްންސޯޕޓު 

ޮގުތަގއި ޮސިއކޮށަްފިއަވީނ  ަކްސަޓްމ  ުގްޑްސ ިޑކަްލޭރަޝްނެގ ދުަށްނ  ަފާރެތްއގެ  ެޗްކުކރި  ްސިއން މުދާ 

(  2018ަޖަނަވރީ    08)   028/ 2018ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތކްަނ ހިތޫަދ ޯޕރްޓ ިލމެިޓްޑެގ ންަނަބރު  

ިއުތުރްނ ޮއުތުމެގ  ެއނެގން  ބުެލުމްނ  އްަށ  ިޗްޓ'  ޫދުކާރ  މާުދ  ޫދުކުރުމެގ    'ަބނަދުރްނ  މާުދ 

)ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ    634ހުެދަމށް ެއަސިއްނުކެރވަިފިއަވީނ އިޮފަސރ ަންނަބުރ  ެއްގެޒިމޭނަޝްނ ިރޯޕުޓ  

އަށް    ’GOODS EXAMINATION REPORT‘ެގ    2019ަޖަނަވީރ    28ަކްނ  ަފާރްތ( އްަށ

ޮއ  ެއނެގްނ  ެޗުކޮކށަްފިއަވީނ    R-39/2019ަންނަބުރ    ިއުރ، ްތބުެލުމްނ  ަދުށްނ  ޑިކަްލޭރަޝްނެގ 



 

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް )ދައުލަތް( އަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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USED MAZDA SCRUM TRUCK    ިއްސވެެދްނެނުވުނ  GOODS‘ެއްއަކަމށް 

EXAMINATION REPORT’   ،ަބާޔްނކޮށަްފިއާވީތ ުގްޑސް    R-39/2019ަންނަބރު    ަގިއ 

ިޑކަްލރަޭޝުންނ   ެއ  ޫދޮކށަްފިއަވީނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަދުށްނ  ިޑކަްލޭރަޝްނެގ 

 ޫންނކްަނ ެއނެގްނ ޮއެވެއެވ. ރޮކށަްފިއާވ މާުދ  ިޑކެްލައ

 (19081B-YOKADDMAT)ބީ.އްެލ    ުގްޑސް ިޑކަްލޭރަޝްނ   R-55/2019ަނންބަުރ   15.4.2

ޮގތްުނ    R-55/2019ަންނަބރު   15.4.2.1 ިޑކަްލޭރަޝްނަގިއާވ    YOKADDMAT-19081Bުގޑްްސ 

މުދަަލީކ ެގެނޭވ  ަދުށން  މެހެފްިލ،    ީބ.އްެލެގ   / ިހތޫަދ  އަާލްމ  ސ.  )ިދވިެހަރްއޔެިތްއަކން  ިއްބރީާހްމ 

 USEDެގ    SUZUKI EBD-DA16T  ަނުމަގިއ( ެގ  A309128ައްނަގއޭިދ ާކުޑ ަންނަބރު:  

SUZUKI CARRY TRUCK    ،ަބާޔްނކޮށަްފިއާވިއުރ ވިެހކްަލައީކ  ެއްއަކަމށް  ަވނަ    2013އެ 

ޯކަޕޭރަޝްނެގ އިނޮްވިއްސ    DA16T-523705އަަހުރެގ ެޗިސްސ   ންަނަބުރ ވިެހކްަލެއއަްކަމްށ ޓުައ 

ަބާޔ2018ޖަުލިއ    20)   18-31378ަންނަބުރ   ަގިއ  ިއްނޮވިއްސ'  'ޮކަމރޝްަލ  ިއުރ،  ްނކޮށަްފއާިވ( 

CRSU9036968/K5508595    ަނންބުަރ   YOKADDMAT-19081Bޮކނެްޓިއަނުރަގިއ 

މުދަަލީކ ެގެނޭވ  ަދުށްނ  އްެއަކަމްށ    USED DAMAGED VEHICLE  ީބ.އްެލެގ 

ެތޭރަގިއ   ވިެހކްަލަތުކެގ  ެގެނޭވ  ޮކްނެޓިއަނުރގިައ  އްިސވެެދްނެނުވުނ  ަބާޔްނކޮށަްފިއީވަނަމެވްސ، 

SUZUKI    ަނނަްބުރ ެންތަކން  ވިެހކްަލެއްއ  ބީ.އްެލައްށ    AQZ0100875ްބޭރްނުޑެގ  ާމސަްޓރ 

 USED SUZUKI CARRYްބޭރްނުޑގެ  SUZUKI ަނމެަވްސ ބުެލުމްނ ފަާހަގުކެރޭވަކާމިއ، 

TRUCK    ަންނބުަރ  ެއްއަކމްަށR-55/2019    ްަބާޔްނކޮށަްފިއާވިއުރ،  ުގްޑސ ޑިކަްލޭރަޝްނަގިއ 

ަކްސަޓްމެގ ަފާރުތން އެ މާުދ ޗްެކުކިރ ަފާރެތްއގެ ޮގުތަގއި ަޙސްަނ ސަޢުީދ ޮސިއކޮށަްފިއާވަކްނ ިހތަދޫ  

ަނނަްބުރ   ިލިމެޓުޑގެ  ބުެލުމ  056/ 2019ޯޕރޓް  ައށް  ިޗޓް'  ޫދުކާރ  މުދާ  އެނެގްނ  ްނ  'ަބނަދުރން 

ޮއުތުމެގ ިއުތުރްނ މާުދ ޫދުކުރމެުގ ެއްގެޒިމޭނަޝްނ ިރޯޕުޓ ހުެދަމްށ ެއަސިއްނުކެރވަިފިއަވީނ އިޮފަސރ  

އްަށަކްނ    634ަންނަބުރ   ަފާރތް(  ހުށެަހިޅ   GOODS‘ެގ    2019ަޖަނަވީރ    28)ަމްއސަަލ 



 

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް )ދައުލަތް( އަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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EXAMINATION REPORT’  އްޮތ އެނެގްނ  ބުެލުމްނ  ަނނަްބުރ  ައށް    R-55/2019ިއުރ، 

ަބާޔްނުކާރ   ެޗސްިސ    SUZUKIިޑކަްލޭރަޝްނަގިއ  ންަނަބުރގެ    DA16T-523705ްބޭރްނުޑެގ 

ަފާރުތްނ   ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ބުެލަމްށ  ުކެރވަިފިއޭވޯތ  ަރިޖްސަޓީރ     2021ެއްޕރްީލ    24ުއަޅނެދްއ 

އްަށ ޮފުނިވ ީއެމއުިލެގ ަޖާވުބަގއި  ަގިއ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ މްޯލިޑްވްސ ްޓާރްންސޯޕްޓ އޯޮތިރީޓ

ިއްސެވަބާޔްނުކެރުވުނ ެޗިސްސ ަންނަބުރެގ ވިެހކްަލެއްއ ެއ ޮއތިޯރީޓަގިއ ަރިޖްސަޓީރ ުކެރވަިފިއާވަކުމެގ  

ަގިއ ަޖާވބުދަީފިއާވަކްނ ެއނެގްނ    2021އްެޕރްީލ    27ެއްއެވްސ ެރޯކެޑްއ ެންތަކަމްށ އެ ޮއޯތިރީޓިއްނ  

ަފާރޮއަތތީ،   ުހށެަހިޅ  ަނނަްބުރ  ަމްއސަަލ  ޫދޮކށަްފިއަވީނ  ިޑކަްލޭރަޝުނން    R-55/2019ްތ  ުގްޑްސ 

 ންޫނަކްނ ެއނެގްނ ޮއެވެއެވ. ދެަލްއ  ުމިޑކެްލައރޮކށަްފިއާވ  

 (19081A-YOKADDMATުގްޑސް ިޑކަްލޭރަޝްނ )ބީ.އްެލ    R-56/2019ަނންބަުރ   15.4.3

ޮގުތްނ    R-56/2019ަންނަބުރ   15.4.3.1 ިޑކަްލޭރަޝްނަގިއާވ    YOKADDMAT-19081Aުގޑްްސ 

ސ. ިހތޫަދ / ިވަނ، ޫމާސ ުޝާޖުއ )ިދވިެހަރްއިޔެތްއަކްނ އްަނަގއޭިދ ާކުޑ ންަނަބރު:  ީބ.އްެލެގ ަދުށްނ  

A302503  ިަނުމަގއ ގެ  މުދަަލީކ  (   USEDްބޭރނުްޑެގ    NISSAN EBD-DR16Tެގެނޭވ 

NISSAN CLIPPER  ިޑކަްލޭރަޝްނ ެއ  ވިެހކްަލައީކ  އްެއަކަމްށ  ެއ  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވިއުރ،  ަގިއ 

ަނނަްބުރ    2013 ެޗިސްސ  އަުފއްދަާފިއާވ  އަަހުރ  ަޓއު    DR16T-141558ަވނަ  ާކެރްއަކމަށް  ެގ 

ަންނަބުރ   ިއްނޮވިއްސ  ިއްނޮވިއްސ'  2018ޖަުލިއ    20)   18-31375ޯކަޕޭރަޝްނެގ  'ޮކަމރޝްަލ   )

ަބާޔނޮްކށަްފިއާވިއުރ،   ަނނަްބރު    CRSU9036968/K5508595ަގިއ  ޮކްނެޓިއަނުރަގއި 

YOKADDMAT-19081A    މުދަަލީކ ެގެނޭވ  ަދުށން   USED DAMAGEDީބ.އްެލގެ 

VEHICLE    ެގެނޭވ ޮކނެްޓިއަނުރަގއި  ިއސްވެެދްނެނުވުނ  ބާަޔްނޮކށަްފިއީވަނަމެވްސ،  ެއްއަކމްަށ 

ެތޭރަގިއ   ަންނަބުރ    NISSANވިެހކްަލަތުކެގ  ެންތަކްނ  ވިެހކްަލެއްއ    AQZ0100875ްބޭރްނުޑެގ 

ަނނަްބުރ   ަނަމެވްސ   ފަާހަގުކެރޭވަކާމިއ،  ބުެލުމން  ީބ.އްެލއްަށ  -YOKADDMATާމްސަޓރ 

19081A    މުދަަލީކ ެގެނޭވ  ަދުށްނ   USED NISSANްބޭރްނުޑެގ    NISSANބީ.އްެލެގ 



 

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް )ދައުލަތް( އަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު ޙަސަން ސަޢީދު  VTR/2021/199މައްސަލަ 
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CLIPPER    ަނނަްބުރ ަބާޔްނޮކށަްފއާިވިއުރ،    R-56/2019ެއްއަކމްަށ  ިޑކަްލޭރަޝްނަގިއ  ުގްޑްސ 

އެ މާުދ ޗްެކުކިރ ަފާރެތްއގެ ޮގުތަގއި ަޙސްަނ ސަޢުީދ ޮސިއކޮށަްފިއާވަކްނ ިހތަދޫ  ަކްސަޓްމެގ ަފާރުތން  

ަނނަްބުރ   ިލިމެޓުޑގެ  އެނެގްނ    055/ 2019ޯޕރޓް  ބުެލުމްނ  ައށް  ިޗޓް'  ޫދުކާރ  މުދާ  'ަބނަދުރން 

ރ  ޮއުތުމެގ ިއުތުރްނ މާުދ ޫދުކުރމެުގ ެއްގެޒިމޭނަޝްނ ިރޯޕުޓ ހުެދަމްށ ެއަސިއްނުކެރވަިފިއަވީނ އިޮފަސ

އްަށަކން    634ަންނަބރު   ަފރްާތ(  ުހށެަހިޅ  'ުގްޑްސ    2019ަޖަނަވރީ    28)ަމްއސަލަ  ގެ 

އްޮތ ެއނެގްނ  ބުެލުމްނ  އްަށ  ިރޯޕޓް'  މްާސަޓރ    AQZ0100875ަންނަބުރ    ިއުރ، ެއްގެޒިމޭނަޝްނ 

ގެ ާކެރއް    NHP10-2263848ްބޭރްނުޑގެ ެޗިސްސ ނަނަްބުރ    TOYOTAީބ.އްެލަގިއ ަބާޔްނުކރާ  

ަނުމަގިއ    2019ަޖަނަވީރ    19 ުސޖުާޢެގ  ޫމާސ  ިވަނ،   / ިހތަދޫ  ސ.  ެއެތެރޮކްށ  ާރްއެޖ  ަގިއ 

B1B1841    ުހށަަހޅަާފިއާވ ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ރިަޖްސަޓީރޮކށަްފިއާވަކްނ  ަންނަބުރަގިއ 

ެއނެގްނ  ބުެލުމްނ  އްަށ  ަރިޖްސަޓީރ'  'ެއްއަގުމުއަޅނުދެގ  އޯޮތިރީޓެގ  ްޓާރްންސޯޕޓް    މްޯލިޑްވްސ 

ްބރްޭނުޑގެ    NISSANުގްޑްސ ިޑކަްލޭރަޝްނަގިއ ަބާޔްނުކާރ    R-56/2019ަނނަްބުރ  ޮއްނަނަކާމިއ،  

ަމްއސަަލ    DR16T-141558ެޗިސްސ   ބުެލަމްށ  ުކެރވަިފިއޭވޯތ  ަރިޖްސޓީަރ  ުއަޅނެދްއ  ަންނަބުރެގ 

ްސޯޕޓް  ަގއި ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ މްޯލިޑްވްސ ްޓރްާނ   2021އްެޕރްީލ    24ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ  

ވިެހކްަލެއްއ އެ   ެޗިސްސ ންަނަބުރގެ  ީއެމއުިލެގ ަޖާވުބަގިއ ިއްސެވބާަޔްނުކެރުވނު  ޮއޯތިރީޓއްަށ ޮފުނވި 

އްެޕރީލް    27ޮއޯތިރީޓަގިއ ަރިޖްސަޓީރ ުކެރވިފިައާވަކުމެގ ެއްއެވްސ ެރޯކެޑްއ ެންތަކަމްށ އެ ޮއޯތރީިޓިއްނ  

ަލ ހުށެަހިޅ ަފާރްތ ޫދކޮށަްފިއަވީނ ންަނަބުރ  ަމްއަސ    ީތ، ަގިއ ަޖާވބުދަީފިއާވަކްނ ެއނެގްނ ޮއަތ   2021

R-56/2019    ޫންނަކްނ ެއނެގން ޮއެވެއެވ. ުގްޑްސ ޑިކަްލޭރަޝުންނ ިޑކެްލައރޮކށަްފިއާވ މުދެަލްއ 

 (YOKADDMAT-19079ުގޑްްސ ިޑކަްލޭރަޝްނ )ބީ.އްެލ    R-830/2018ަނންބަުރ   15.4.4

ޮގުތްނ    R-830/2018ަންނަބުރ   15.4.4.1 ިޑކަްލޭރަޝްނަގިއާވ    YOKADDMAT-19079ގްުޑްސ 

ާކޑު   ައްނަގއިދޭ  )ިދވިެހަރްއިޔެތްއަކްނ  ަޝރްީފ  ަޙަސްނ  ިހަކިރ،   / ހިތޫަދ  ސ.  ަދުށން  ީބ.އްެލެގ 

  NISSAN CLIPPER EDB-DR16T( ގެ ނުަމަގިއ ެގެނޭވ މުދަަލކީ  A307635ަންނަބރު:  



 

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް )ދައުލަތް( އަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު ޙަސަން ސަޢީދު  VTR/2021/199މައްސަލަ 
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ެއ    USED TRUCKްބޭރްނުޑެގ   ަބާޔްނކޮށަްފިއާވިއުރ،  ިޑކަްލރަޭޝްނަގިއ  އެ  ަކމްަށ  ެއްއ 

ަންނަބުރ    2013ވިެހކްަލައީކ   ެޗިސްސ  އަުފއްދަާފިއާވ  އަަހުރ  ގެ    DR16T-108808ަވަނ 

ަންނަބުރ   ިއްނޮވިއްސ  ކަޯޕޭރަޝްނެގ  ަޓުއ  (  2018ެސޕެްޓްނަބުރ    22)   18/ 22580ާކެރްއަކަމްށ 

ަބާޔްނކްޮށ ަގިއ  ިއްނޮވިއްސ'    CRSU9036968/K5508595ަފިއާވއުިރ،  'ޮކަމރޝްަލ 

ަނނަްބުރ   މުދަަލީކ    YOKADDMAT-19081Aޮކްނެޓިއަނުރަގިއ  ެގެނޭވ  ަދުށން  ީބ.އްެލެގ 

USED DAMAGED VEHICLE    ުިއްސވެެދނެްނުވނ ަބާޔނޮްކށަްފިއީވަނަމެވްސ،  ެއްއަކމަށް 

ެތޭރަގިއ   ވިެހކްަލަތުކެގ  ެގެނޭވ  ވިެހަކ  NISSANޮކްނެޓިއަނުރަގިއ  ންެތަކން  ްބޭރްނުޑެގ  ްލެއްއ 

މްާސަޓރ ީބ.އްެލައްށ ބުެލުމްނ ފަާހަގުކެރޭވަކާމިއ، ަނަމެވްސ  ަންނަބުރ    AQZ0100875ަންނަބުރ  

YOKADDMAT-19079    މުދަަލީކ ެގެނވޭ  ަދުށން  ެޗިސްސ    ްބޭރްނުޑެގ   NISSANީބ.އްެލގެ 

ުގްޑްސ    R-55/2019ެއްއކަަމްށ ަންނަބުރ    USED TRUCKެގ    DR16T-108808ަންނަބުރ  

ޮގުތަގިއ  ިޑކަްލ ަފާރެތްއެގ  ެޗްކުކރި  މާުދ  ެއ  ަފާރުތން  ަކްސަޓްމގެ  ަބާޔްނކޮށަްފއާިވިއުރ،  ޭރަޝްނަގިއ 

'ަބނަދުރން މާުދ    027/ 2019ަޙަސްނ ސަޢުީދ ޮސިއޮކށަްފިއާވަކްނ ިހތޫަދ ޯޕރްޓ ިލިމެޓުޑެގ ންަނަބުރ  

އެނެގްނ   ބުެލުމން  ައށް  ިޗްޓ'  ެއްގެޒޫދުކާރ  ޫދުކުރުމެގ  މާުދ  ިއުތުރން  ިރޯޕޓު  ޮއުތުމގެ  ިމޭނަޝްނ 

  28)ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ( ައްށކްަނ    634ހުެދަމްށ ެއަސިއްނުކެރވަިފިއަވީނ އިޮފަސރ ަންނަބުރ  

ެއނެގްނ    ’GOODS EXAMINATION REPORT‘ެގ    2019ަޖަނަވީރ   ބުެލުމްނ  ައށް 

ަންނަބރު  ޮއްތ ބާަޔްނުކާރ    R-830/2018ިއުރ،  ިޑކަްލޭރަޝްނަގިއ  ްބރްޭނުޑގެ    NISSANުގްޑސް 

ަމްއސަަލ    DR16T-108808ެޗިސްސ   ބުެލަމްށ  ުކެރވަިފިއޭވޯތ  ަރިޖްސޓީަރ  ުއަޅނެދްއ  ަންނަބުރެގ 

ަގިއ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ މްޯލިޑްވްސ ްޓާރންްސޯޕޓް    2021ެއްޕރީލް    24ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ  

ީއެމިއ ވިެހކްަލެއްއ އެ  ޮއޯތިރީޓއްަށ ޮފުނވި  ެޗިސްސ ންަނަބުރގެ  ުލެގ ަޖާވުބަގިއ ިއްސެވބާަޔްނުކެރުވނު 

އްެޕރީލް    27ޮއޯތިރީޓަގިއ ަރިޖްސަޓީރ ުކެރވިފިައާވަކުމެގ ެއްއެވްސ ެރޯކެޑްއ ެންތަކަމްށ އެ ޮއޯތރީިޓިއްނ  



 

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް )ދައުލަތް( އަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު ޙަސަން ސަޢީދު  VTR/2021/199މައްސަލަ 
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ޮއތީަތ،   2021 ެއނެގން  ަޖާވބުދަީފިއާވަކން  ޫދކޮށަްފިއަވީނ    ަގއި  ަންނބަރު  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް 

R-830/2018    ޫންނަކްނ ެއނެގްނ ޮއވެެއެވ. ުގްޑްސ ިޑކަްލޭރަޝުންނ ިޑކެްލައރޮކށަްފިއާވ މުދެަލްއ 

 -ޮކނެްޓިއްނަނުރން ެގެނުވުނ މާުދ:   TCLU8611030/K5508040ަނންބަުރ   15.5

ަނނަްބުރ   ެގެނވަިފިއަވީނ    TCLU8611030/K5508040ެއޮގުތްނ  -YOKADDMATޮކްނެޓއްިނަނުރަގިއ 

ާއިއ،    19123 އަދި    YOKADDMAT-19120ާއިއ    YOKADDMAT-19122ީބ.އްެލ 

YOKADDMAT-19121    ަސރިވްސެގ ަކްސަޓްމްސ  މްޯލިޑްވްސ  މާުދަކްނ  ެގެނސަްފިއާވ  ަދުށން  ީބ.އްެލެގ 

ޑިކަްލޭރ2019ަޖަނަވީރ    B11-TD-15/2019 (07ަންނަބުރ   'ްޓާރްނިސްޓ  ެއނެގން  (  ބުެލުމްނ  އިާއ  ަޝްނ' 

ެގެނެވނީ   ޮގުތން  ީބ.އްެލަތކަުގިއާވ  ެއ  ަކމަށް    USED DAMAGED VEHICLEޮއްނަނަކާމިއ، 

  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވިއުރ، 

ަބާޔްނކޮށަްފިއާވޮގުތްނ    AZV0104135ަންނަބުރ   ީބ.އްެލަގިއ    TCLU8611030/K5508040ާމްސަޓރ 

 ޮކްނެޓިއަނުރަގިއ ެގެނސަްފިއަވނީ ައްނަނިނިވ ޮމޑެލަްތުކެގ ވިެހކްަލަތްއަކްނ ެއނެގން ޮއެވެއެވ.  

CHASSIS NUMBER MODEL BRAND No. 

NHP10-6732608 AQUA TOYOTA 1 

NHP130-2009144 VITZ TOYOTA 2 

ZGE20-0097420 WISH TOYOTA 3 

ZVW30-1804152 PRIUS TOYOTA 4 

 (YOKADDMAT-19123ުގްޑސް ިޑކަްލޭރަޝްނ )ބީ.އްެލ    R-79/2019ަނންބަުރ   15.5.1

ޮގުތްނ    R-79/2019ަންނަބުރ   ިޑކަްލޭރަޝްނަގިއާވ  ީބ.އްެލގެ    YOKADDMAT-19123ުގޑްްސ 

، ޫމާސ މަުޙއްމުަދ )ިދވިެހަރްއިޔެތްއަކން ައނަްގއޭިދ ާކުޑ  3393ަދުށްނ ކ. މެާލ / ދްަފަތުރ. ަންނަބުރ  



 

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް )ދައުލަތް( އަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު ޙަސަން ސަޢީދު  VTR/2021/199މައްސަލަ 
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 USEDޮމޑްެލެގ   MAZDA KG-SY56T( ގެ ނުަމަގިއ ެގެނޭވ މުދަަލީކ  A061240ަންނަބރު:  

PICKUP  ަވަނ އަަހުރ    2003ީކ  ެއްއ ަކަމްށ ެއ ޑިކަްލޭރަޝްނަގިއ ަބާޔްނޮކށަްފިއވިާއުރ، ެއ ވިެހކްަލައ

ަންނބުަރ   ެޗިސްސ  ިއްނޮވިއސް    SY56T200436އަުފއްދަާފިއާވ  ޯކަޕޭރަޝްނެގ  ަޓުއ  ކެާރްއަކަމްށ  ެގ 

'ޮކަމރޝްަލ ިއްނޮވިއްސ' ަގިއ ަބޔްާނޮކށަްފިއާވިއުރ،    ( 2018ޮނެވްނަބުރ    15)   17/ 44834ަންނަބުރ  

TCLU8611030/K5508040    ޮކްނެޓިއަނުރަގިއ ަންނަބުރYOKADDMAT-19123    ެީބ.އްެލގ

މުދަަލީކ   ެގެނވޭ  ިއްސވެެދްނެނުވުނ    USED PICKUPަދުށްނ  ބާަޔްނޮކށަްފިއީވަނަމެވްސ،  ެއްއަކމްަށ 

ެއްއ ިހެމނަިފިއުނާވަކްނ  ބޭްރްނުޑެގ ވިެހކްަލ  MAZDAޮކްނެޓިއަނުރަގިއ ެގެނޭވ ވިެހކަލަްތުކެގ ެތޭރަގިއ  

AZV0104135   ފަާހ ބުެލުމްނ  ީބ.އްެލައށް  ަންނަބރު  ާމްސަޓރ  ަނަމެވްސ   ަގުކެރޭވަކާމިއ، 

YOKADDMAT-19123    މުދަަލީކ ެގެނޭވ  ަދުށން  ެޗިސްސ    MAZDAީބ.އްެލގެ  ްބޭރްނުޑގެ 

ންަނަބރު    USED PICKUPެގ    SY56T200436ަންނަބުރ   ުގްޑސް    R-79/2019ެއއަްކަމްށ 

ޮގުތަގއި   ަފރެާތްއެގ  ޗްެކުކިރ  މާުދ  ެއ  ަފާރުތން  ަކްސަޓްމގެ  ަބާޔްނކޮށަްފއާިވިއުރ،  ިޑކަްލޭރަޝްނަގިއ 

ަނނަްބުރ   ިލިމެޓުޑގެ  ޯޕރްޓ  ިހތަދޫ  ޮސިއކޮށަްފިއާވަކްނ  ސަޢުީދ  މުދާ    93/ 2019ަޙަސްނ  'ަބނދުަރްނ 

ުރުމެގ ެއްގެޒިމޭނަޝްނ ިރޯޕުޓ ހުެދަމްށ  ޮއުތުމެގ ިއުތުރްނ މާުދ ޫދުކޫދުކާރ ިޗްޓ' ައްށ ބުެލުމްނ ެއނެގްނ  

ަނނަްބުރ   އިޮފަސރ  ައށަްކްނ    634ެއަސިއްނުކެރވަިފިއަވީނ  ަފރްާތ(  ހުށެަހިޅ  ަޖަނަވީރ    20)ަމްއސަަލ 

ްނަނަކާމިއ،  ައށް ބުެލުމްނ ެއނެގން ޮއ   ’GOODS EXAMINATION REPORT‘ގެ    2019

ބާަޔނުްކާރ    R-79/2019ަންނަބރު   ިޑކަްލޭރަޝްނަގިއ  ެޗިސސް    MAZDAުގޑްްސ  ްބޭރނުްޑެގ 

SY56T200436    ަރއުްދިވ ަމްއސަަލ  ބުެލަމްށ  ުކެރވަިފިއޭވޯތ  ަރިޖްސަޓީރ  ުއަޅނެދްއ  ންަނަބުރގެ 

ަގިއ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރތްުނ މްޯލިޑްވްސ ްޓާރްންސޯޕޓް އޯޮތިރީޓއަށް    2021އްެޕރްީލ    24ަފާރުތްނ  

ެޗ ިއްސެވަބާޔްނުކެރުވުނ  ަޖާވުބަގިއ  ީއެމއުިލެގ  ޮއޯތިރީޓަގއި  ޮފުނިވ  ެއ  ވިެހކްަލެއްއ  ަންނަބުރެގ  ިސްސ 

ަގިއ    2021ެއްޕރްީލ    27ަރިޖްސަޓީރ ުކެރވަިފިއާވަކުމެގ ެއްއެވްސ ެރޯކެޑްއ ެންތަކމްަށ ެއ ޮއޯތިރީޓިއްނ  



 

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް )ދައުލަތް( އަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު ޙަސަން ސަޢީދު  VTR/2021/199މައްސަލަ 
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ޮއތީަތ،   ެއނެގން  ަނނަްބރު  ަޖާވބުދަީފިއާވަކްނ  ޫދޮކށަްފިއަވީނ  ަފާރތް  ުހށެަހޅި    R-79/2019ަމްއސަަލ 

 ޫންނަކްނ ެއނެގްނ ޮއެވެއެވ.    ިޑކެްލައރޮކށަްފިއާވ މުދެަލްއުގްޑްސ ިޑކަްލޭރަޝުންނ

 (YOKADDMAT-19122ުގްޑސް ިޑކަްލޭރަޝްނ )ބީ.އްެލ    R-80/2019ަނންބަުރ   15.5.2

ޮގުތްނ    R-80/2019ަންނަބުރ   ިޑކަްލޭރަޝްނަގިއާވ  ީބ.އްެލގެ  YOKADDMAT-19122 ުގޑްްސ 

ަންނަބރު:   ާކުޑ  ައްނަގއޭިދ  )ިދވިެހަރްއިޔެތްއަކްނ  ޢީަލ  ަޙަސްނ  ިތައރާުމެގ،   / ިހތޫަދ  ސ.  ަދުށްނ 

A018544  މުދަަލީކ ެގެނޭވ  ަނުމަގިއ  ެގ   )MAZDA GE-SK82L  ޮމޑްެލެގ  USED 

PICKUP    ަވަނ އަަހުރ    2001ެއްއ ަކަމްށ ެއ ޑިކަްލޭރަޝްނަގިއ ަބާޔްނޮކށަްފިއވިާއުރ، ެއ ވިެހކްަލައީކ

ެގ ާކެރްއަކަމްށ ަޓުއ ކަޯޕޭރަޝްނެގ ިއްނޮވިއްސ    SK82L-200399އަުފއްދަާފިއާވ ެޗިސްސ ަންނަބުރ  

ަގިއ    ( 2018ިޑެސނަްބުރ    18)   18/ 2965612ަންނަބުރ   ިއްނޮވިއްސ'  'ޮކަމރޝްަލ 

ަންނަބރު    TCLU8611030/K5508040ަފިއާވިއުރ،  ަބާޔްނކްޮށ ޮކްނެޓިއަނުރަގއި 

YOKADDMAT-19122    މުދަަލީކ ެގެނވޭ  ދުަށްނ  ެއްއަކަމށް    USED PICKUPީބ.އްެލެގ 

ެތޭރަގއި   ވިެހކްަލަތުކގެ  ެގެނޭވ  ޮކްނެޓިއަނރަުގިއ  އްިސވެެދްނެނުވުނ  ަބާޔްނކޮށަްފިއީވަނަމެވްސ، 

MAZDA  ިހެމ ވެހިކްަލެއްއ  ީބ.އްެލައށް    AZV0104135ނަިފިއުނާވަކްނ  ްބޭރްނުޑެގ  ާމްސަޓރ 

ީބ.އްެލެގ ަދށްުނ ެގެނވޭ    YOKADDMAT-19122ބުެލުމްނ ފަާހަގުކެރޭވަކާމިއ، ަނމެަވްސ ަންނަބރު  

ަންނަބުރ    MAZDAމުދަަލީކ   ެޗިސްސ    USED PICKUPެގ    SK82L-200399ްބޭރްނޑެުގ 

ަބާޔްނކޮށަްފިއާވިއުރ، ަކްސަޓްމގެ ަފާރުތން    ުގްޑްސ ިޑކަްލޭރަޝްނަގިއ  R-80/2019ެއްއަކަމްށ ަނނަްބުރ  

ިލިމެޓުޑެގ   ޯޕރޓް  ހިތޫަދ  ޮސއޮިކށަްފިއާވަކްނ  ސަޢުީދ  ަޙަސްނ  ޮގުތަގިއ  ަފާރެތްއގެ  ެޗްކުކރި  މާުދ  ެއ 

ެއނެގްނ    96/ 2019ަންނަބުރ   ބުެލުމްނ  އްަށ  ިޗޓް'  ޫދުކާރ  މާުދ  މުދާ  'ަބނަދުރްނ  އިތުުރްނ  ޮއުތުމެގ 

)ަމްއސަަލ    634ޕުޯޓ ހުެދަމށް ެއަސިއްނުކެރވަިފިއވީަނ އިޮފަސރ ންަނަބރު  ޫދުކުރުމެގ ެއްގެޒިމޭނަޝްނ ިރ

  ’GOODS EXAMINATION REPORT‘ގެ  2019ަޖަނަވީރ   20ުހށެަހިޅ ަފރްާތ( އްަށަކން 

ޮއ ެއނެގން  ބުެލުމން  ަނނަްބރު  ައްށ  ަބާޔްނުކރާ    R-80/2019ްނނަަކާމިއ،  ިޑކަްލޭރަޝްނަގިއ  ުގްޑސް 



 

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް )ދައުލަތް( އަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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60 ގެ  39 ޞަފްޙާ      
 

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

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

 

MAZDA    ްބޭރނުްޑެގ ެޗސްިސSK82L-200399    ޯަންނބުަރެގ ުއަޅނެދްއ ަރިޖްސަޓީރ ކެުރވަިފިއޭވތ

ަގިއ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ މްޯލިޑްވްސ    2021ެއްޕރްީލ    24ބުެލަމްށ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފރުާތްނ  

ީއެމއުިލ ޮފުނިވ  ޮއޯތރީިޓައށް  ަންނަބުރގެ  ްޓާރްންސޯޕޓް  ެޗިސްސ  އްިސެވަބާޔްނުކެރުވުނ  ަޖާވުބަގިއ  ެގ 

ވިެހކްަލެއްއ ެއ ޮއޯތރީިޓަގިއ ަރޖްިސަޓީރ ުކެރވަިފިއާވަކުމެގ ެއްއވްެސ ެރޯކެޑްއ ންެތަކމްަށ އެ އޮތިޯރީޓިއްނ  

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ޫދކޮށަްފިއަވނީ    ަގިއ ަޖވާބުދަީފިއާވަކްނ ެއނެގްނ އަޮތތީ،   2021ެއްޕރްީލ    27

މުދެަލްއ    R-80/2019ަންނަބުރ   ިޑކެްލައރޮކށަްފިއާވ  ިޑކަްލޭރަޝުންނ  ެއނެގްނ  ގުޑްްސ  ޫންނަކްނ 

 ޮއެވެއެވ. 

 -ޮކނެްޓިއްނނުަރްނ ެގެނުވުނ މާުދ:   PCIU9286718/40 / W0775244ަނންބަުރ   15.6

ަނނަްބުރ   ެގެނވަިފިއަވީނ  PCIU9286718/40/W0775244ެއޮގުތްނ    ަންނަބުރ   ޮކްނެޓިއްނަނުރަގިއ 

HPJS18110055A    ަންނަބުރ  ާއިއ، ީބ.އްެލ  HPJS18110055C   ަންނބުަރ ާއިއީބ.އްެލ  ،  

HPJS18110055D  ަނނަްބުރާއިއީބ.އްެލ  ،  HPJS18110055E  ަނންބުަރ ާއިއބީ.އްެލ  ،  

HPJS18110055B    ަދުށްނ ެގެނސަްފިއާވ މާުދަކްނ މްޯލިޑްވްސ ަކްސަޓްމްސ ަސރިވްސެގ ަންނަބުރ ީބ.އްެލގެ 

B11-TD-18/2019   (10    2019ަޖަނަވީރ )   ައ ިޑކަްލޭރަޝްނ'  ެއނގެން    ްށ 'ްޓާރނިްސްޓ  ބުެލުމްނ 

ޑިެލަވރ  ެއ  ަތެކްއަކަމްށ    DAMAGED VEHICLE  ެއ ވިެހކްަލަތަކީކިއ، ޮއްނަނަކާމ ޯއަޑާރިއ  ވިެހކްަލެއްއގެ 

  ބްިލ އްޮފ ޭލިޑްނގ ަތުކަގިއ ަބޔްާނޮކށަްފިއާވިއުރ، 

  PCIU9286718/40/W0775244ާމްސަޓރ ބީ.އްެލަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވޮގުތްނ    JPN800177400ަންނަބރު  

 ޮކްނެޓިއަނުރަގިއ ެގެނސަްފިއަވނީ ައްނަނިނިވ ޮމޑެލަްތުކެގ ވިެހކްަލަތްއަކްނ ެއނެގން ޮއެވެއެވ.  

 



 

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް )ދައުލަތް( އަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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CHASSIS NUMBER MODEL BRAND No. 

E12-144488 NOTE NISSAN 1 

E12-072521 NOTE NISSAN 2 

ZC72S-376158 SWIFT SUZUKI 3 

ZVW30-1804152 CX-5 MAZDA 4 

DJ3FS-325350 DEMIO MAZDA 5 

 (HPJS18110055Aަނންބަުރ  ުގޑްްސ ިޑކަްލޭރަޝްނ )ބީ.އްެލ    R-2019/119ަނންބަުރ   15.6.1

ީބ.އްެލެގ ަދުށން    HPJS18110055Aުގޑްްސ ިޑކަްލޭރަޝްނަގިއާވ ޮގުތން    R-119/2019ަންނަބުރ  

ަންނަބރު:   ާކޑު  ައްނަގއޭިދ  )ިދވިެހަރްއިޔެތްއަކން  ޝާިފ  ާއިމަނތު  ހިތޫަދ،  ސ.   / ިއރޭުދާމެގ 

A015524  މުދަަލީކ ެގެނޭވ  ަނުމަގިއ  ެގ   )SUZUKI EBD-DA16T    ެޮމޑްެލގUSED 

DAMAGED PICKUP CHASSIS NO: DA16R-132513    ެއ ކަަމްށ  ެއއް 

ވިެހކްަލައީކ   ެއ  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވިއުރ،  ެޗިސްސ    2014ިޑކަްލޭރަޝްނަގިއ  އަުފއްދަާފިއވާ  އަަހުރ  ަވަނ 

  18-49222ެގ ާކެރްއަކަމްށ ަޓުއ ޯކަޕޭރޝްަނެގ ިއްނޮވިއްސ ަންނަބުރ    DA16T-132513ަންނަބުރ  

ިއްނޮވ2018ޮއކޫްޓަބރު    29)  'ޮކަމރޝްަލ  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވިއުރ،  (  ަގިއ  ިއްސ' 

PCIU9286718/40/W0775244    ަނނަްބުރ ީބ.އްެލގެ    HPJS18110055Aކްޮނެޓިއަނުރަގއި 

މުދަަލީކ   ެގެނޭވ  ަބާޔްނކޮށަްފިއީވނަަމެވްސ،    PICKUP DAMAGED USEDަދުށްނ  ެއްއަކަމްށ 

ެތޭރގިައ   ވިެހކްަލަތުކގެ  ވިެހކްަލެއްއ  ްބޭރްނުޑގެ    SUZUKIިއްސވެެދްނެނުވުނ ޮކނެްޓިއަނުރގިައ ެގެނވޭ 

ާމްސަޓރ    JPN800177400  ިހެމޭނަކްނ އެ  ފަާހަގުކެރުވުނަނަމެވްސ،  ބުެލުމން  ބީ.އްެލައށް  ާމްސަޓރ 

ެގެނޭވ   ކްޮނެޓިއަނުރގިައ  ަދުށްނ  ަންނަބާރވިެހކްަލެގ    SUZUKIީބ.އްެލެގ  -Rަނނަްބުރ    ިއެޗިސްސ 

ވިެހކްަލ  119/2019 ަބާޔްނުކާރ  ިޑކަްލޭރަޝްނަގިއ  ަންނަބުރުގްޑްސ  ެޗިސްސ  ެދ   ެގ  ކިޔިާއުރ  ައާޅ 



 

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް )ދައުލަތް( އަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު ޙަސަން ސަޢީދު  VTR/2021/199މައްސަލަ 
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ަނނަްބުރ  ެޗިސްސ  ފަާހަގުކެރޭވަކާމިއ،    ވިެހކްަލެގ  މާުދ  ިދާމުނާވަކން  އެ  ަފާރތުން  ަކސަްޓްމެގ 

ަންނަބރު  ެޗުކ ިލމެިޓުޑގެ  ޯޕރްޓ  ިހތޫަދ  ަފާރްތކްަނ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ޮސިއކޮށަްފިއަވނީ  ުކިރަކަމްށ 

'ަބނަދުރްނ މާުދ ޫދުކިރ ޗްިޓ' އްަށ ބުެލުމްނ ެއނެގްނ ޮއނަްނަކާމިއ،  ( 2019ަޖަނަވީރ  16)   89/ 2019

އިޮފަސރ  މާުދ   ަކްސަޓްމްސެގ  ުކެރވަިފިއަވީނ  ެއަސިއްނ  ހުެދަމްށ  ިރޯޕުޓ  ެއްގެޒިމޭނަޝްނ  ޫދުކިރަކުމެގ 

ުހށަަހޅަާފިއާވ    634ަންނަބުރ   ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމއްސަަލ  އްަށަކްނ  ަފާރްތ(  ުހށެަހިޅ  )ަމްއސަަލ 

ުގްޑްސ    R-119/2019ަނނަްބުރ  ާޑެގ ްސްކީރްނޮޝްޓ ކޮޕަީއްށ ބުެލުމްނ ެއނެގން ޮއްނަނކާަމިއ،  ައިސުކ

ަބާޔްނުކރާ   ެޗސްިސ    SUZUKIިޑކަްލޭރަޝްނަގިއ  ންަނަބުރެގ    DA16T-132513ްބޭރްނުޑެގ 

ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތން   ުކެރވަިފިއޭވޯތ ބުެލަމށް  ަގއި    2021ެއްޕރްީލ    24ުއަޅނެދްއ ަރިޖްސަޓރީ 

ަޖާވުބަގއި   ީއެމއުިލެގ  ޮފުނިވ  ޮއތިޯރީޓައްށ  ްޓާރްންސޯޕްޓ  މްޯލިޑްވްސ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ 

ުކެރވަިފިއާވަކުމެގ   ަރިޖްސަޓީރ  ޮއޯތިރީޓަގިއ  ެއ  ވިެހކްަލެއްއ  ަންނަބުރެގ  ެޗިސްސ  ިއްސެވަބާޔްނުކެރުވުނ 

ޮއޯތިރީޓިއްނ   ެންތަކމްަށ ެއ  ެރޯކެޑްއ  ެއނެގްނ  ަގިއ  2021ެއްޕރްީލ    27ެއްއެވްސ  ަޖާވބުދަީފިއާވަކން   

ންަނަބރު    ޮއަތތީ،  ޫދކޮށަްފިއަވީނ  ަފާރްތ  ހުށެަހޅި  ިޑކްލޭަރަޝުންނ    R-119/2019ަމްއސަަލ  ގްުޑްސ 

 ންޫނަކްނ ެއނެގްނ ޮއެވެއެވ. ިޑކެްލައރޮކށަްފިއާވ މުދެަލްއ  

 (HPJS18110055Cުގޑްްސ ިޑކަްލޭރަޝްނ )ބީ.އްެލ ަނންބަުރ    R-123/2019ަނންބަުރ   15.6.2

ީބ.އެލެްގ ަދުށން    HPJS18110055Cުގޑްްސ ިޑކަްލޭރަޝްނަގިއާވ ގުޮތން    R-123/2019ަންނަބރު  

( ގެ  A270559)ިދވިެހަރްއިޔެތްއަކްނ ައްނަގއޭިދ ާކުޑ ަންނަބރު:    ސ. ފޫޭދ / ނަަލ، ާޢިއަޝުތ ިނޝާްފ

 USED DAMAGED TRUCKޮމޑްެލެގ    SUBARU EBD-TT2ަނުމަގިއ ެގެނޭވ މުދަަލީކ  

CHASIS NO: TT2-494382    ެއ ަބާޔްނޮކށަްފިއާވއުިރ،  ިޑކަްލޭރަޝްނަގިއ  ެއ  ަކމްަށ  ެއްއ 

ެގ ާކެރްއކަަމްށ ަޓއު    TT2-494382ަވަނ އަަހރު އަުފއްދަާފިއާވ ެޗިސްސ ަންނބުަރ    2010ވިެހކްަލައީކ  

ިއްނޮވިއްސ ަނނަްބުރ   ިއްނޮވިއްސ'    )2018ޮއކްޓަޫބުރ    22)   18-46984ޯކަޕޭރަޝްނެގ  'ޮކަމރޝްަލ 

ަބާޔްނކޮށަްފިއާވިއުރ،   ަންނަބރު    PCIU9286718/40/W0775244ަގިއ  ޮކްނެޓއަިނުރަގިއ 



 

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް )ދައުލަތް( އަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު ޙަސަން ސަޢީދު  VTR/2021/199މައްސަލަ 
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HPJS18110055C    މުދަަލީކ ެގެނވޭ  ަދުށން  އްެއަކަމށް    DAMAGED VEHICLEީބ.އްެލގެ 

ެތޭރަގއި   ވިެހކްަލަތުކގެ  ެގެނޭވ  ޮކްނެޓިއަނރަުގިއ  އްިސވެެދްނެނުވުނ  ަބާޔްނކޮށަްފިއީވަނަމެވްސ، 

SUBARU    ަންނަބުރ   ނިުހެމޭނަކްންބޭރްނުޑގެ ވިެހކްަލެއްއ  JPN800177400    ްާމްސަޓރ ީބ.އްެލައށ

ަލޭރަޝްނަގިއާވ ފަަދިއްނ  ުގްޑްސ ިޑްކ  R-123/2019ަނަމެވްސ ަންނަބުރ  ަކާމިއ،  ބުެލުމްނ ފަާހަގުކެރޭވ

SUBARU EBD-TT2    ޮމޑްެލެގUSED DAMAGED TRUCK CHASIS NO: 

TT2-494382    ަމްއސަަލ  ިހެމޭނަކަމްށ ަކްސަޓްމެގ ަފާރުތްނ ެއ މާުދ ެޗުކުކިރަކަމްށ ޮސިއޮކށަްފިއަވނީ 

'ބަނަދުރްނ    ( 2019ަޖަނަވީރ    16)   90/ 2019ުހށެަހިޅ ަފާރްތަކްނ ހިތޫަދ ޯޕރްޓ ިލިމެޓުޑެގ ަނނަްބުރ  

ިރޯޕޓު   ެއްގެޒިމޭނަޝްނ  ޫދުކިރަކުމެގ  މާުދ  އްޮނަނަކާމިއ،  ެއނެގްނ  ބުެލުމްނ  އްަށ  ިޗްޓ'  ޫދުކިރ  މާުދ 

)ަމްއސަަލ ުހށަހިެޅ ަފާރްތ(    634ހުެދަމްށ ެއަސިއްނ ުކެރވަިފިއަވީނ ަކްސަޓްމްސެގ އިޮފަސރ ންަނަބުރ  

ައިސުކ  ހުށަަހޅަާފިއާވ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ބުެލުމން  ައްށަކން  ޮކީޕއަށް  ްސްކީރްނޮޝޓް  ާޑެގ 

ީމެގ އުިތުރްނ   ޮއްނަނަކާމިއ،  ަންނަބރު    2019ަޖަނަވީރ    21ެއނެގްނ  ުގްޑސް    R-123/2019ަގިއ 

ހަދަާފިއާވިއުރ،   ަބޔްާނކާުރ  ިޑކަްލޭރަޝްނ  ިޑކަްލޭރަޝްނަގިއ  ުއަޅނެދްއ    SUBARUެއ  ްބޭރނުްޑެގ 

ަގިއ ފުޮނވަާފިއވާ    2020ޮއްކޓަޫބުރ    06އުްދިވ ަފާރުތްނ  ަރިޖްސަޓީރ ުކެރވަިފިއޭވޯތ ބުެލަމްށ ަމްއސަަލ ަރ

ޮއޯތރިޓިީއްނ  -ީއ ްޓާރްންސޯޕޓް  މްޯލިޑްވްސ  ަޖާވުބަގިއ  ަގިއ    2020ޮއކޫްޓަބުރ    11ެމއްިލެގ 

ބުެލުމްނ   ިލްސަޓށް  ަބާޔްނުކރާ    R-123/2019ަނނަްބުރ    ިޙްއާސޮކށަްފިއވާ  ިޑކަްލޭރަޝްނަގިއ  ުގްޑސް 

SUBARU  ަންނަބ ެޗސްިސ  ްޓރްާންސޯޕޓު    TT2-494382ރު  ޮމޑްެލެގ  މްޯލިޑްވްސ  ާކެރއް 

ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރތް ޫދޮކށަްފިއަވނީ ަނނަްބރު  ޮއޯތިރީޓަގއި ަރިޖްސަޓީރޮކށަްފއުިނާވަކަމްށ ުބނަެފިއާވތީ، 

2019/123-R    ޫންނަކްނ ެއނެގްނ ޮއވެެއެވ. ުގްޑްސ ިޑކަްލޭރަޝުންނ ިޑކެްލައރޮކށަްފިއާވ މުދެަލްއ 

 (DHPJS18110055ުގޑްްސ ިޑކަްލޭރަޝްނ )ބީ.އްެލ ަނންބަުރ    R-2019/124ަނންބަުރ   15.6.3

ީބ.އްެލެގ ަދުށން    HPJS18110055Dުގޑްްސ ިޑކަްލޭރަޝްނަގިއާވ ޮގުތން    R-124/2019ަންނަބުރ  

ސަޢުީދ ިއްބރީާހްމ  ޯއިކްޑވާިލ،   / ަމރަދޫފޫޭދ  ަންނަބރު:    ސ.  ކުާޑ  ައްނަގއޭިދ  )ިދވިެހަރްއިޔެތްއަކްނ 



 

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް )ދައުލަތް( އަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު ޙަސަން ސަޢީދު  VTR/2021/199މައްސަލަ 
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A016907  މުދަަލީކ ގެެނޭވ  ަނުމަގިއ  ގެ   )SUZUKI EBD-DA16T    މޮޑްެލެގUSED 

DAMAGED TRUCK CHASSIS NO: DA16T-100075  އެ    ވިެހކްަލެއްއ ަކަމްށ 

ވިެހކްަލައީކ   ެއ  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވިއުރ،  ެޗިސްސ    2013ިޑކަްލޭރަޝްނަގިއ  އަުފއްދަާފިއވާ  އަަހުރ  ަވަނ 

  18-45567ެގ ާކެރްއަކަމްށ ަޓުއ ޯކަޕޭރޝްަނެގ ިއްނޮވިއްސ ަންނަބުރ    DA16T-100075ަންނަބުރ  

ަބާޔްނކޮށަްފިއާވިއ  ( 2018ޮއކޫްޓަބރު    10)  ަގިއ  ިއްނޮވިއްސ'  ުރ،  'ޮކަމރޝްަލ 

PCIU9286718/40/W0775244    ަނނަްބުރ ީބ.އްެލގެ    HPJS18110055Dކްޮނެޓިއަނުރަގއި 

މުދަަލީކ   ެގެނޭވ  ަބޔްާނޮކށަްފިއވަީނަމެވްސ،    DAMAGED VEHICLEަދުށްނ    ެއްއަކަމްށ 

ެގެނވޭ   ކްޮނެޓިއަނުރަގިއ  ަދުށން  ީބ.އްެލގެ  ަންނަބާރިއ    SUZUKIާމްސަޓރ  ެޗިސސް  ވިެހކްަލެގ 

ންަނބުަރ  R-124/2019ަންނަބުރ   ެޗިސްސ  ވިެހކްަލެގ  ބާަޔްނކާުރ  ިޑކަްލޭރަޝްނަގިއ  ައޅާ   ުގޑްްސ 

ިކާޔިއުރ ެދ ވިެހކްަލެގ ެޗިސްސ ަންނަބުރ ިދާމުނާވަކްނ ފަާހަގުކެރޭވަކާމިއ، ަކްސަޓްމެގ ަފާރުތން ެއ މާުދ  

ޯޕރްޓ  ެޗްކ ިހތޫަދ  ަފާރްތކްަނ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ޮސިއކޮށަްފިއަވނީ  ަންނަބރު  ުކިރަކަމްށ  ިލމެިޓުޑގެ 

'ަބނަދުރްނ މާުދ ޫދުކިރ ޗްިޓ' އްަށ ބުެލުމްނ ެއނެގްނ ޮއނަްނަކާމިއ،  ( 2019ަޖަނަވީރ  16)   91/ 2019

އިޮފަސރ   ަކްސަޓްމްސެގ  ުކެރވަިފިއަވީނ  ެއަސިއްނ  ހުެދަމްށ  ިރޯޕުޓ  ެއްގެޒިމޭނަޝްނ  ޫދުކިރަކުމެގ  މާުދ 

ަމ  634ަންނަބުރ   އްަށަކްނ  ަފާރްތ(  ުހށެަހިޅ  ުހށަަހޅަާފިއާވ  )ަމްއސަަލ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  އްސަަލ 

ޮއނަްނަކާމިއ،  ެއނެގްނ  ބުެލުމްނ  ޮކީޕައްށ  ްސްކީރްނޮޝްޓ  ިއުތުރްނ    ައިސުކާޑެގ  ަޖަނަވީރ    21ީމެގ 

ުގްޑްސ ިޑކަްލޭރަޝްނ ހަދަާފިއާވިއުރ، ެއ ިޑކަްލޭރަޝްނަގއި    R-124/2019ަގިއ  ަންނަބުރ    2019

ބުެލަމށް    ްބޭރްނުޑެގ  SUZUKI EBD-DA16Tަބާޔްނުކާރ   ުކެރވަިފިއޭވޯތ  ަރިޖްސަޓީރ  އަުޅނދްެއ 

ެމއްިލެގ ަޖާވުބަގިއ މްޯލިޑްވްސ  -ަގިއ ޮފުނވަާފިއާވ ީއ  2020ޮއްކޓަޫބުރ    06ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ  

ޮއޯތރީިޓިއްނ   ަންނަބރު    2020ޮއްކޓަޫބުރ    11ްޓާރްންސޯޕޓް  ބުެލުމން  ަގިއ ިޙއާްސޮކށަްފިއާވ ިލްސަޓށް 

R-124/2019    ޑިކަްލޭރަޝްނަގިއ ަބާޔްނުކާރ  ުގްޑްސSUZUKI EBD-DA16T    ޮމޑްެލގެ ެޗިސްސ

އޯޮތިރީޓަގިއ  ގެ    DA16T-100075ަންނަބުރ   ްޓާރްންސޕޯޓު  މޯލިްޑްވްސ  ާކެރްއ 



 

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް )ދައުލަތް( އަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު ޙަސަން ސަޢީދު  VTR/2021/199މައްސަލަ 
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ަނނަްބުރ   ޫދކޮށަްފިއަވީނ  ަފާރްތ  ުހށަހެޅި  ަމްއސަަލ  ބުނަެފިއާވީތ،  -Rަރިޖްސަޓީރޮކށަްފިއުނާވަކަމށް 

 ްނ ެއނެގން ޮއެވެއެވ. ުގްޑްސ ިޑކަްލރަޭޝުންނ ިޑކެްލައރޮކށަްފިއާވ މުދެަލްއ ޫންނަކ  124/2019

 (EHPJS18110055ުގޑްްސ ިޑކަްލޭރަޝްނ )ބީ.އްެލ ަނންބަުރ    R-2019/137ަނންބަުރ   15.6.4

ީބ.އެލެްގ ަދުށްނ    HPJS18110055Eުގޑްްސ ިޑކަްލޭރަޝްނަގިއާވ ޮގުތްނ    R-137/2019ަންނަބުރ  

ަޒީރުރ ިއްބރީާހްމ  ބޫްލެކިބްނ،   / ަމރަދޫފޫޭދ  ަންނަބރު:    ސ.  ާކޑު  ައްނަގއޭިދ  )ިދވިެހަރްއިޔެތްއަކްނ 

138841A  މުދަަލީކ ެގެނޭވ  ަނުމަގިއ  ެގ   )SUZUKI EBD-DA16T   ޮމޑްެލެގUSED 

DAMAGED PICKUP CHASSIS NO: DA16T-125112   އެ    ވިެހކްަލެއްއ ަކަމްށ 

ވިެހކްަލައީކ   ެއ  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވިއުރ،  ެޗިސްސ    2014ިޑކަްލޭރަޝްނަގިއ  އަުފއްދަާފިއވާ  އަަހުރ  ަވަނ 

  18-46733ުއ ޯކަޕޭރޝްަނެގ ިއްނޮވިއްސ ަންނަބުރ  ެގ ާކެރްއަކަމްށ ަޓ  DA16T-125112ަންނަބުރ  

ަބާޔްނކޮށަްފިއާވިއުރ،   ަގިއ  ިއްނޮވިއްސ'    PCIU9286718/40/W0775244'ޮކަމރޝްަލ 

 DAMAGEDބީ.އްެލެގ ަދށްުނ ެގެނވޭ މުދަަލީކ    HPJS18110055Eޮކްނެޓިއަނުރަގިއ ަންނަބރު  

VEHICLE  އްެލެގ ަދުށްނ ޮކނެްޓިއަނުރަގއި ެގެނޭވ  ެއްއަކމްަށ ަބާޔނޮްކށަްފިއީވަނަމެވްސ،  ާމްސަޓރ ީބ.

SUZUKI    ުަނނަްބރ ަނނަްބާރިއ  ެޗިސްސ  ިޑކަްލރަޭޝްނަގިއ    R-137/2019ވިެހކްަލެގ  ުގްޑސް 

ިދާމުނާވަކްނ   ަބާޔްނުކާރ ވިެހކްަލެގ ެޗިސްސ ަންނަބުރ ަންނަބުރ  ައާޅ ކާިޔިއުރ ެދ ވިެހކްަލެގ ެޗިސްސ 

ެއ ަފާރުތްނ  ަކްސަޓްމެގ  ުހށެަހޅި  ފަާހަގުކެރޭވަކާމިއ،  ަމްއސަަލ  ޮސިއކޮށަްފިއަވީނ  ެޗުކުކިރަކމްަށ  މުދާ   

ޯޕރްޓ ިލިމޓުެޑެގ ަނނަްބުރ   'ަބނދުަރްނ މުދާ  2019  ަޖަނަވީރ  27)   160/ 2019ަފާރްތަކްނ ިހތަދޫ   )

ހުެދަމށް   ޫދުކިރ ިޗްޓ' އްަށ ބުެލުމްނ އެނެގްނ ޮއްނަނަކާމއި، މާުދ ޫދކިުރަކުމެގ ެއްގެޒިމޭނަޝްނ ިރޕޯޓު 

)ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް( ައްށަކން    634ވަިފިއަވީނ ަކްސަޓްމްސެގ އިޮފަސރ ަންނަބުރ  ެއަސިއްނ ުކެރ

ެއނެގްނ   ބުެލުމން  ޮކީޕއްަށ  ސްްކީރްނޮޝްޓ  ައިސުކާޑެގ  ުހށަަހޅަާފިއާވ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ 

ަބާޔްނުކާރ    R-137/2019ަނނަްބުރ  ޮއްނަނަކާމިއ،   ިޑކަްލޭރަޝްނަގިއ  -SUZUKI EBDުގްޑްސ 

DA16T    ޮމޑްެލެގUSED DAMAGED PICKUP CHASSIS NO: DA16T-



 

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް )ދައުލަތް( އަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު ޙަސަން ސަޢީދު  VTR/2021/199މައްސަލަ 
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ެޗުކޮކްށ    125112 ވިެހކްަލ  ިރޯޕޓު    2019ަޖަނަވރީ    28ޫދުކުރމްަށަޓަކއި  ެއްގެޒިމޭނަޝްނ  ަގއި 

ުހށަަހޅަާފިއާވ   ަފާރުތްނ  ަރްއުދިވ  ަމްއސަަލ   GOODS EXAMINATION‘ހަދަާފިއާވަކްނ 

REPORT’    ،ޮއްނަނަކާމިއ ެއނެގްނ  ބުެލުމްނ  ިއުތުރްނ  އްަށ  ަގިއ     2019ަޖަނަވީރ    24ީމެގ 

ބާަޔްނުކރާ    R-137/2019ަންނަބުރ   ިޑކަްލޭރަޝްނަގިއ  ެއ  ހަދަާފިއާވިއުރ،  ިޑކަްލޭރަޝްނ  ުގޑްްސ 

SUZUKI EBD-DA16T    ަމްއސަަލ ބުެލަމށް  ުކެރވަިފިއޭވޯތ  ަރޖްިސަޓީރ  އަުޅނެދްއ  ްބޭރްނުޑެގ 

ަފާރުތްނ   ީއ  2020ޮއްކޓަޫބުރ    06ަރއުްދިވ  ޮފުނވަާފިއާވ  މްޯލިޑްވްސ  -ަގިއ  ަޖާވުބަގިއ  ެމއްިލެގ 

ޮއޯތރީިޓިއްނ   ަންނަބރު    2020ޮއްކޓަޫބުރ    11ްޓާރްންސޯޕޓް  ބުެލުމން  ަގިއ ިޙއާްސޮކށަްފިއާވ ިލްސަޓށް 

R-137/2019    ުގްޑްސ ޑިކަްލޭރަޝްނަގިއ ަބާޔްނުކާރSUZUKI EBD-DA16T  ިސްސ  ޮމޑްެލގެ ެޗ

އޯޮތިރީޓަގިއ    DA16T-125112ަންނަބުރ   ްޓާރްންސޕޯޓު  މޯލިްޑްވްސ  ާކެރްއ  ގެ 

ަނނަްބުރ   ޫދކޮށަްފިއަވީނ  ަފާރްތ  ުހށަހެޅި  ަމްއސަަލ  ބުނަެފިއާވީތ،  -Rަރިޖްސަޓީރޮކށަްފިއުނާވަކަމށް 

 ްނ ެއނެގން ޮއެވެއެވ. ުގްޑްސ ިޑކަްލރަޭޝުންނ ިޑކެްލައރޮކށަްފިއާވ މުދެަލްއ ޫންނަކ  137/2019

ަފާރތް    10ިއްސވެެދްނެނުވުނ   15.7 ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ުގޅެިގްނ  ިޑކަްލޭރަޝްނާއ  ުގްޑްސ  ެފުބުރަވީރ    25)ދަިހެއއް( 

ްސެޓްނަޑރްޑސް    2021 ްޕރެޮފަޝންަލ  ެއްނޑް  ިއްނަޓްގިރީޓ  ަސރިވްސެގ  ކްަސަޓްމްސ  މްޯލިޑްވްސ  ަގިއ 

ުބނަެފިއަވީނ،  ުޖމަުލޮގެތްއަގިއ  ެދުމްނ  ަބާޔން  ަތުޙީޤަޤްށ  ެއަސިއން    ެސްކަޝްނެގ  ަފާރަތްށ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

އްިނާކުރުކާރަކަމާށިއ،   ތުުހަމތަުތކްަށ  ޮކށަްފިއާވ  ބެުނ  ޫދޮކށަްފިއާވަކމްަށ  މާުދަތެކްއ  އެެހްނ  ޫނން  މާުދ  ޮކށަްފިއާވ 

ުގްޑސް   ކްަސަޓްމްސ  ގްެނަނ  ަފާރުތްނ  ައްނަނ  ެނެރްނ  މާުދ  ޫދުކަރީނ  މާުދ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

ެދްއިކ ަރސުީދ، ގްުޑްސ ިޑކަްލޭރަޝްނ  ިޑކަްލޭރަޝްނެގ ާހ ޯނޓް، ަފިއާސ  )ީޑޯއ، ެއެސްސަމްނޓް  ްޑ ޮކީޕ ސްެޓ 

ޯފްމ( ާއިއ ެއްއޮގތްަށ މާުދ ެޗކުްކުރަމށްފުަހަގިއަކަމާށިއ، ެއގުޮތން ެއ ިލުޔްނަތްއ ެގަނުއމްުނ ުގޑްްސ ިޑކަްލޭރަޝްނ  

ެޗ ިދާމޭވތޯ  ިލެޔިކުޔނަްތއް  އެ  ަދްއކަާފިއވޯޭތާއއި،  ަފިއާސ  ަކމާަށިއ،  ޯފަމްށ  ެގްނނަ  ްކުކާރ  ވެރަިފާރުތްނ  ެއޮގުތން 

ަކްސަޓްމްސގެ   ގީޮޅަގިއ  ިހެމނޭ  ިޑްސްކިރްޕަޝްނ  ވިެހކްަލގެ  ޯފުމަތުކަގިއ  ިޑކަްލޭރަޝްނ  ުގްޑްސ  ަކްސަޓްމްސ 

ޖުެހަމށްފުަހ ޮސިއކޮށަްފއި   ަކްސަޓްމްސެގ ްސޓްޭނޕު  ޮސިއޮކށަްފިއ ުހްނަނަކަމާށއި، ެއޮގތަށް  ޖުެހަމށްފަހު  ްސޭޓްނޕު 



 

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް )ދައުލަތް( އަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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ުހުރުމްނ ެއީއ ަސއަްހ ުގްޑްސ ިޑކަްލޭރަޝެންއަކަމްށ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ެދކޭ ަކަމާށއި، އެެހްނަކުމްނ ުގްޑސް  

ިޑކަްލޭރަޝްނ ޯފާމިއ ެއްއޮގތަށް މާުދ ިދާމޭވތޯ ބުެލމަށްފުަހ މާުދ ޫދުކުރަމށްފުަހ ެއެސްސަމްނޓް ޯންޓ ަނާގަކަމާށިއ،  

ޯޕރްޓ ިހތޫަދ  މުދަަލްށ ސ.  ޭއަގިއ    ެޗްކުކެރުވުނ  ެގަނުއުމްނ  ިޗޓް'  ޫދުކާރ  މާުދ  'ަބނަދުރްނ  ަތްއާޔުރުކާރ  ިއްނ 

ށް  ިހެމޭނ ަމއޫުލާމުތަތއް ިދާމޭވތޯ ބުެލަމށްފުަހ ެއ ޗުިޓަގއި ަކްސަޓމްްސ އިޮފަސުރ ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ަބއި ުފރަިހަމޮކ

ބަދުަލިވ ަކްސަޓްމްސއްަށ  ހިތޫަދ  ސ.  ަފރްާތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަލަ  ެއަތުނަގއި  ޮސިއުކަރީނަކަމާށިއ،  ިއުރ 

ަވިކްނ   ެސްކަޝެންއ  ިހތަދޫ  ެއްގެޒިމޭނަޝްނ  ސ.  ެވިރްނ  ެއަސިއްނުކރާ  ޯފުމ  ޯންނަނަކމާަށިއ،  ާޤިއުމވަެފިއ 

ޯފަނށް   ަފާރުތެގ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ިއްނާނނަެކަމްށުބެނ  ެއަސިއްނޮކށަްފިއ  ޯފުމ  ިއނދަެފިއ  ަކްސަޓްމްސަގިއ 

ޮފުނާވަކަމ ަނނަްބުރ  ިޑކަްލޭރަޝްނ  ެވިރްނ  ެމެސަޖުކްނ  ަފާރަތށް  ާށއި، އަދި  ުހށެަހޅި  ުގުޅަމށްފުަހ މުދާ  ަމްއސަަލ 

ެޗްކކޮށަްފިއަކަމާށިއ،   ޫދުކާރ  ުހްނާނީނ  މާުދ  ަބނަދރްުނ  ޯޕރްޓެގ  ިހތޫަދ  ސ.  ބުުނުމްނ  ިދާމާވެނަކަމްށ  މާުދ 

ުގުޅަމށަްފިޗްޓަތުކަގއި ޮސިއކޮށަްފިއ ުހނާްނެނަކަމާށިއ ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފރުާތެގ ޯފނަށް  ުހ ެއެސްސަމްނޓް  ، އަދި 

ޮފުނާވެނަކަމާށިއ،   ފުަހްނ  ޯފުމ  ިޑކަްލޭރަޝްނ  ޫދޮކށަްފިއ  ޯނާޓިއ  މާުދ  ުބުނުމން  ިދާމާވެނަކަމްށ  މާުދ 

ެއޮގތްަށ ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަޢމުަލޮކށަްފިއާވީނ ެވިރްނަނީކ ަނޫމާނ ަބއްެއަކުމަގިއ ަމްއސަަލ    ުހްނާނެނަކަމާށިއ، 

ަކމާަށ ެދކީޭތ  ަފާރތްުނ  ަޔީޤްނކަން  ުހށެަހިޅ  ަކުމެގ  ުނުކާރނެ  ޯގްސަކެމްއ  ަލްއަވިއ  ުމަވްއޒުަފން  ެވިރްނ  ިއ، 

ުގޑް  ޮއްނާނީތަކމާަށިއ،   ެއަސިއނުްކެރވަިފިއާވ  ެޗްކުކުރަމްށ  މާުދ  ަފާރަތށް  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ުދވަަހުކެވްސ 

މާުދ މުދެަލްއ ޫދކޮށަްފިއނާުވެނަކަމާށިއ، އަދި  ޫދުކރަުމށްފުަހ ެއްއެވްސ    ިޑކަްލޭރަޝްނަގިއ ުހިރ މާުދ ންޫނ އެެހން 

ހޯދަާފިއުނާވެނަކަމށިާއ މުދެަލްއަގިއ ަމނާްފެއްއ  ޫދޮކށަްފިއާވ  ުބެނެގން  ެވިރން  ަފާރުތެގ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަލަ   ،  

ިދުނަމށް   ެގއުްލްނ  ަގސުްތަގއި  ޮއުޅވަާލިއެގްނ  ަފރަާތށް  ހުށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ފާަރުތްނ  ެއ  ުއުޅަމކީ  ަމްއސަަލަތެކްއ 

 ަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތްުނ ަޤބުޫލުކާރަކމްަށ ުބނަެފިއެވެއެވ.  ޮކށަްފިއާވަކެމްއަކުމ

ރިޢާޔަތްކޮށް   .16 ކަންކަމަށް  އެންމެހައި  ހުށަހެޅި  އިސްވެދެންނެވުނު  މައްސަލަ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ކުރިން  ވަކިކުރުމުގެ  ޢަދުުލެވިރަކްނ    ފަރާތް  ަމުއޟީޫޢ 

(substantive fairness )   ،މްައސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ާޤިއުމޮކށަްފިއޭވޯތ ބާަލިއުރ 



 

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް )ދައުލަތް( އަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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ޢަދުލުވެރިކަން   16.1 މައުޫޟޢީ  ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފުން  ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ 

(substantive fairness)  ީ؛ޤާއިމުކުރެވިފައިވާކަމުގައި ބެލެވޭނ  

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

 ؛ަވިކުކުރަމްށ ުހއަްދުކރާފަަދ ޢަދުުލެވިރ ަސަބަބކްަށުވުމެގ ިއުތރްުނ

؛ ެއ ިޚާޔުރުކާރ ައާސެސްއެގ ަދށްުނ ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ެއްނމަެހިއ ުއްނުސުރަތްއ ުފރަިހަމވަެފިއާވަނަމަކާމިއ .2

 އިަދ

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

 ؛ަހަމައީކ ެއަކީށެގްނާވ ަހަމައކްަށ ާވަނަމަކްނ

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

 ިންނަމވަާފިއާވ ިމ ާބވުަތެގ އެހްެނ ަމްއސަަލަތުކްނ ެއނގްެނ އްޮނަނަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

ަވިކޮކށަްފިއަވީނ  ުހށެަހޅަިފިއ ިމާވ ަމްއސާަލަގިއ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ަވޒާީފިއްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް   16.2

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

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

 އެގޮތުން، އެ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ، 

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

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

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

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

 އަންނަނިވި ޙާލަތުތަކުގައެވެ. 



 

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް )ދައުލަތް( އަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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 ؛ބެހެއްޓުމުން ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނަށް ގެއްލުންތަކެއް ލިބިދާނެކަމަށް ފެނުން ވަޒީފާގައި އިތުރަށް   (1)

 ޚިޔާނާތެއް ވެފައިވުން.[   (2)

 23މިފަދައިން ކަމާއި، ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެކަމަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

އާއި )ހ(  މާއްދާގެ  ޙާލަތްތައްވަނަ  ބެލެވޭނެ  އޮތްކަމަށް  ސަބަބެއް  ފަދަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ށ(    

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

ޔާގެ ަޝރީޢަތް ޤިަޟއް  ވ. ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް( )އިސްމާޢީލް މަސްޢޫދު 

 ، ވަނަ ނުކުތާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ 33އަދި  32ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ 

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

 އޮވެގެންނެވެ. އަދުލުވެރި ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް ބެލެވޭނީ ދެ ހާލަތެއްގައެވެ. އެއީ: އަދުލުވެރި ސަބަބެއް  

(i)  .ްފާޅުކަންބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލެއް ކުރުނ 

(ii)  .ްޚިޔާނާތެއް ވެފައިވުނ 

ން ވަކިކުރުން  އެ ޢަމަލެއްގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފަކު ނޯޓިސް ދިނުމެއްނެތި ވަޒީފާއި   (misconduct)ކޮންމެކޮންމެ ޣައިރުސުލޫކީ ޢަމަލަކީ  

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

ރުސުލޫކީ އަމަލެއް  ދަށުން ނޯޓިސް ދިނުމެއްނެތި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ހުއްދަވާނީ މުވައްޒަފުކުރި އަމަލަކީ ފާޅުކަންބޮޑު ޣައި 

(gross misconduct)    ްކަމަށް ވާނަމައެވެ. އެ އަމަލީ ނޯޓިސް ދިނުމެއްނެތި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ހުއްދަވާފަދަ ފާޅުކަނ

ޅުން އެއްކޮށް ކެނޑޭ  ބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަލަމެއްކަމަށް ބެލެވޭނީ، މުވައްޒަފުކުރި އަމަލަކީ ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އޮންނަންޖެހޭ ވަޒީފާގެ ގު 

 ( އަމަލަކީ  ޣައިރުސުލޫކީ  މުވައްޒަފުގެ  ވާނަމައެވެ.  ކަމަށް  އަމަލެއް  ސީރިއަސް  ވަޒީފާގެ  1މިންވަރުގެ  ދެމެދުގައިވާ  ފަރާތުގެ  ދެ   )

މެދުގައި އޮންނަ  ( އެ ކަމަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި މުވައްޒަފާއި ދ2ެއެއްބަސްވުމުގެ ޖައުހަރީ ޝަރުތަކާ ޚިލާފުކަމެއް ކަމަށް ވާނަމަ، ނުވަތަ ) 

އްލޭފަދަ  ވަޒީފާގެ ގުޅުމުގައި ހިމެނޭ އޮންމެ މައިގަނޑު ސިފަކަމަށްވާ ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އޮންނަންޖެހޭ އިތުބާރު އަދި އަމާނާތްތެރިކަން ގެ 

 ( ނުވަތަ  ވާނަމަ،  އިލް 3ކަމެއްކަމަށް  ވަޒީފާގެ  އަދާކުރަންޖެހޭ  ފަރާތަށް  ވަޒީފާދޭ  މުވައްޒަފަކު  އެ  ކަމަކީ  އެ  އަސާސީގޮތުން  (  ތިޒާމުތަކާ 

ންބޮޑު  ނުވަތަ ސީދާގޮތެއްގައި ޚިލާފު ކަމެއް ކަމަށް ވާނަމަ، އެ ޢަމަލަކީ ނޯޓިސް ދިނުމެއްނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ހުއްދަވެދާނޭ ފާޅުކަ 

 ' ޣައިރުސުލޫކީ ޢަމަލެއް ކަމަށް ބެލެވިދާނެއެވެ. 



 

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް )ދައުލަތް( އަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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 ިމ ޢާިބާރުތްނެނެވ.       

ަންނަބުރ     16.3 ަސރިވްސެގ  ަކްސަޓްމްސ  'ަވޒާީފއިން    ( 2021ޫޖްނ    08)   MCS/2021/12(2)މްޯލިޑްވްސ 

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

ަތ ަކްސަޓްމްސެގ  ޚިލުާފވަެފިއާވަކްނ  ކްޮނަޑްކާޓިއ  އްޮފ  ޯކްޑ  އިަދ  ަކސަްޓްމސް  ެއިތްކްސ  ާސބިތާުވީތ،  ުޙީޤަޤށް 

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒީފިާއްނ ަވިކުކުރަމށް    ަވަނ ާމއާްދެގ )ށ( ގެ ަދުށްނ   124ުމަވްއޒުަފްނެގ ަގާވއުިދެގ  

ލަފާދަީފިއާވީތ    2021ޫޖްނ    07 ޯބުޑްނ  ެމޭންޖަމްންޓ  ިރޯސސް  ިހުއަމްނ  ޭބްއުވުނ  ުދވުަހ  މްޯލިޑްވސް  ަވަނ 

 ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއާވަކމްަށ ބާަޔްނކޮށަްފިއާވިއުރ،   ަކްސަޓްމްސ ަސރިވްސެގ

ަވޒާީފާއބޭެހ ްޓަރިއިބުއނުަލްނ ވަޒާީފިއްނ ަވިކޮކްށެގްނ ުހށެަހޭޅ ަމްއސަަލެއްއަގިއ ޮގެތްއ ިންނަމްނ ޖޭެހީނ ަހަމެއަކނި   16.4

ރާިޢ ަސބުަބަތކްަށ  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ  ިޗުޓަގއި   / ިލުޔުމަގިއ  ައނާްގ  ަވިކުކިރަކްނ  ަޔްތކްޮށަކމަށް  ަވޒާީފިއްނ 

ަންނަބުރ   ަހިއޯކުޓެގ  ަކނަޑައޅަާފިއާވީތ  HC-A/280/2012ިދވިެހާރްއޭޖެގ  މައްސަލައިގައި  ، ޤިަޟްއާޔިއްނ  މި 

ބެލުމަށް ާޤއިމުވެފައިވޭތޯ  ޢަދުލުވެރިކަން  މައުޫޟޢީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި    ،މައްސަލަ 

ަންނަބރު  އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ   ަސރިވްސގެ  ަކްސަޓްމްސ  ޫޖން    MCS/2021/12   (08(2)މްޯލިޑްވްސ 

ަގިއ  (  2021 ިޗްޓ'  ަވިކުކެރއިްވ  ފަރާތުން  'ަވޒާީފިއްނ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ކަންތައްތައް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 ދެކެމެވެ. ބުނާފަދައިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ކޮށްފައިވޭތޯ ބަލަންޖެހޭކަމަށް 

ާޤޫނުނެގ   16.5 ާބުރަތެކްއ ަވޒީފާދޭ    23ަވޒާީފާއބޭެހ  ަވިކުކުރަމްށ ިއޚިްތާޔީރ  ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ  ަވަނ ާމއާްދައީކ، 

ަފާރަތަކްށ ލިބޭިދ ާމއާްދައަކްށުވމްުނ ެއ ާމއާްދެގ ދުަށްނ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރުމަގިއ ަކްނަކްނ ބަަލްނޖެހޭ  

ިފ ބަަލިއ،  ެދެކެމެވ. އެެހީނިމްނަވަރްށ  ަކުމަގިއ  އަަޅްނޖޭެހެނ  ާޤޫނުނެގ  ، ަޔވުަޅ  ާމއާްދެގ    23ަވޒާީފާއބޭެހ  ަވަނ 

ަދުށްނ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކްށެގްނ ުހށަހޭެޅ ަމްއސަަލތުަކަގިއ، ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކިރ ަމރުޙާަލަގިއ ަޢމުަލުކިރ  

 ްނޖެހެެއެވ. ޮގްތ ެއީއ ަވަޒނުްކަރްނޖޭެހ މިުހްއުމ ުއްނުޞެރްއަކަމްށ ާވ



 

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް )ދައުލަތް( އަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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ާޤޫނުނގެ   16.6 ަޝުރެތއް    23ަވޒާީފާއބޭެހ  ދެ  ަވިކުކެރޭވީނ  ަވޒާީފިއން  ުމވްައޒަަފުކ  ދުަށްނ،  ާމއާްދެގ  ަވަނ 

ުމަވްއޒަަފކު   ެއ  ުނުވާމިއއުެކ  ެއަކީށެގން  ައޚާުލުޤ  ަމަސްއަކުތެގ  ުމަވްއޒެަފްއެގ  އެ  ެއީއ  ުފރަިހަމެވެގްނަކާމިއ، 

ެއަކީށެގ ބެެހއުްޓމީަކ،  ިއުތަރްށ  ބާަލިއުރަވޒާީފަގިއ  ަހމަަތަކްށ  ަފާރަތށް    ، ްނާވ  ަވޒީފޭާދ  ުކެރޭވެނަކެމްއަކަމށް 

އެ   ބެެލޭވީނ  ެއަކީށެގނުްނާވކަަމްށ  އަޚާްލުޤ  ަމަސއަްކުތެގ  ުމަވްއޒެަފްއެގ  ެއޮގުތްނ  ެއނޭގަކާމިއ،  ނެުފުނުމްނަކްނ 

އާަދުކ ަވޒާީފ  ުނވަަތ  ަފާރތްަށ  ަވޒީފޭާދ  ބެެހްއުޓުމން  ަވޒާީފަގއި  ިއުތަރްށ  ެގއުްލނަްތެކއް  ުމަވްއޒެަފްއ  ތަަންށ  ާރ 

 ިލބާިދެނަކަމްށ ެފުނުމން ުނަވތަ ިޚާޔނެާތްއވަެފިއުވުމްނަކްނ ިމ މާއާްދެގ )ށ( އްަށ ބުެލުމްނ ެއނެގްނ ޮއެވެއެވ. 

ަމްއސަަލަތަކކީ    16.7 ާބވަތެުގ  ެއ  ުބާނިއުރ  ެއެތެރުކިރަކަމްށ  ވިެހކްަލ  ާރްއެޖައްށ  ޚާިލަފްށ  ަގާވއާިދިއ  އިަދ  ިސްއުރްނ 

ަނނަްބުރ   ގެ    08/ 2011ާޤޫނުނ  ާޤޫނުނ(  ަކްސަޓްމްސެގ  ަކމަށް    97)ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ކެުށްއ  ާމއްދިާއްނ  ަވނަ 

ަމްއސަަލ ެއ  ިހނެދްއަގިއ  ޮކށްފި  ަޢމެަލްއ  ެއާބވުަތގެ  ތްަޙީޤޤު    ަބާޔްނކޮށަްފިއާވީތ،  ތްަޙީޤަޤުކްނ  ިޖާނއީ 

ުކަރްނޖޭެހެނަކަމާށިއ، ިމ ަތްޙޤުީޤ ުކުރުމެގ ިޒްނާމ ޮއްތ ަފާރތީަކ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރްތަކަމާށިއ، ިމ ަމްއސަލަ  

ަވޒާީފިއްނ   ުމަވއްޒުަފްނ  ޮކށަްފިއަވީނ  ަހަމެއަކިނ  ެނތަްކަމާށިއ،  ެއނެގްނ  ޮކށަްފިއާވކްަނ  ަތްޙީޤުޤ  ިމޮގަތްށ 

 ބަަހާނެއްއެގ ޮގތްުނ ޮކށަްފިއާވ އާިދީރ ތްަޙީޤެޤްއަކަމާށިއ، ިސްއުރްނ ަތެކތި ެއތެެރުކާރ ޙަާލުތަގިއ އެ  ަވިކޮކށުްލުމެގ

ަފާރުތން   ހުށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަކަމށް  ހިޯދެގްނ  ަކްނަކން  ތްަޙީޤެޤްއޮކށް  ިޖނީާއ  ުކެރެވްނާވީނ    21ތުުހަމުތެވްސ 

ހު   2021ޑިސެންބަރު   ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ބަޔާނުގެ  ގައި  ނުކުތާގައި،  1.8ށަހަޅާފައިވާ   ވަނަ 

 ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ ުނކާުތައށް ަނޒުަރުކާރިއުރ، 

ފިޔަވަޅެއް   އިދާރީ  މައްޗަށް  މީހެއްގެ  މިންގަނޑާއި،  އޮންނަ  ސާބިތުކުރުމަށް  ަޝރީޢަތަށް  މައްސަލަތައް  ޖިނާއީ 

އްވާކަމާއި، ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން  އެޅުމަށްޓަކައި ކަމެއް ސާބިތުވީކަމަށް ކަނޑައަޅާ މިންގަނޑުގައި ތަފާތެ

ަޝއްކެއް   އެކަށީގެންވާ  މިންގަނޑަކީ  ބަލާ  ސާބިތުވިކަމަށް  ކުށެއް  ަޝރީޢަތަށް  ފިޔަވާ  މައްސަލަތައް  ޙައްދުގެ 

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

ނި ބުރަވެވޭގޮތެއްގެ  ސާބިތުވާކަމަށް  ބޮޑަށް  ބަލާއިރު،  ވަޒަންކޮށް  ަޤރީނާތަށް  ހެކިތަކާއި  ހުށަހެޅިފައިވާ  ންމަނީ 

ކަން އެނގޭކަމާއި، މީހަކު ޖިނާއީ ކުށެއް ކުރިކަމުގެ    (Balance of Probabilities)މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެން  



 

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް )ދައުލަތް( އަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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ތު މައްޗަށް  އޭނާގެ  ޙާލަތުގައި  ވަކިކުރާ  ވަޒީފާއިން  އޭނާ  މައްޗަށް ތުހުމަތުގައި  ކަމެއްގެ  ހުމަތުކުރެވިފައިވާ 

ސާބިތުވާން  އެކަން  އެޅުމަށްޓަކައި  ފިޔަވަޅެއް  އިދާރީ  އަދި  މަދަނީ  ބަލަންޖެހޭނީ  ޓްރައިބިއުނަލުން  ވަޒީފާއާބެހޭ 

ނަންބަރު   ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މިންގަނޑުންކަމަށް  ގަިޟއްޔާގައި   HC-A/26/2010އޮންނަ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މީހަކު ވަޒީފާއިން    23ގެން އޮންނާތީ، ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަން އެނ

ކުށެއް  މިންގަނޑަށް  އޮންނަ  ކުށެއް ސާބިތުވުން  މައްސަލަތަކުގައި  ޖިނާއީ  މައްޗަށް  އެމީހެއްގެ  ވަކިކުރާއިރުވެސް 

 ސާބިތުވެފައިވޭތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ބަލަން ނުޖެހޭކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ.

ވާހަކަތަކަށް   އެގޮތުން 16.8 ދައްކާފައިވާ  ދެފަރާތުން  ލިޔެކިޔުންތަކާއި،  ކަންކަމަށާއި،  އެންމެހައި  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު 

ހަވާލުކުރެވުނު  ރިޢާޔަތް ދޫކޮށްފައިވަނީ  ޑިކްލަރޭަޝންތައް  ހަވާލުކުރެވުނު  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކުރާއިރު، 

އެންމެހައި ޑިކްލަރޭަޝންތަކުގައިވެސް ބަޔާންކުރާ ވެހިކަލްތައް އުފެއްދި އަހަރާއި، މޮޑެލް އަދި ޗެސިސް ނަންބަރު 

ބުނެފަ އެފަރާތުން  ބެލުމަށްފަހުގައިކަމަށް  ަފާރތްަށ(  އިވީނަމަވެސް،  ރަނގަޅަށް  ުހށެަހިޅ  )ަމްއސަަލ  ެވިރްނ 

ެޗކޮްކށަްފިއަކަމާށިއ،   ުހްނާނނީ  ސ. ހިތޫަދ ޕޯރްޓެގ ބަނަދުރން  ުގުޅަމށްފުަހ މާުދ  ުބުނުމން  ިދާމާވނަެކަމްށ  މާުދ 

ުހްނާނެނަކމާަށިއ ޮސއޮިކށަްފިއ  ިޗްޓަތުކަގިއ  ޫދުކާރ  ުގުޅަމ މާުދ  ޯފަންށ  ަފާރުތެގ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  އަދި  ށްފަހު  ، 

މާުދ ިދާމާވެނަކމްަށ ުބނުުމްނ މާުދ ޫދކޮށަްފއި  ެއެސްސަމްންޓ ނާޯޓއި ިޑކަްލޭރަޝްނ ޯފުމ ފުަހން ޮފުނާވެނަކމާަށިއ،  

މައްސަލަ ޚުުދ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް ތުަޙީޤަޤްށ ދަީފިއާވ ަބާޔުނން ެއނެގްނ އުޮތުމެގ އުިތުރްނ،   ުހްނާނެނަކަމްށ

ފަރާތަ ތުހުހުށަހެޅި  ކުރެވުނު  ކުރެވުނު  ށް  ގުޅިގެން  ގައި  ތަޙުީޤުޤ  MCS-IPS/2020/06ނަންބަރު  މަތާ 

ނަންބަރު   ފަދައިން  ދަށުން    R-575/2019އާއި    R-560/2019ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ޑިކްލަރޭަޝންގެ  ގުޑްސް 

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ިޑކްލަެއރޮކްށ ޫދޮކށަްފިއަވނީ ިޑކަްލޭރަޝްނ ޯފުމަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ މާުދ ޫންނ އެހެން  

ޮއްނާނތާީއިއ،   ެއނެގްނ  ފަދައިން    MCS-IPS/2021/01ނަންބަރު  މުދެަލްއަކްނ  ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ތަޙުީޤުޤގައި 

R-115/2019    ްދަށުނ ޑިކްލަރޭަޝންގެ  ޫދކޮށަްފިއވަނީ  ަމްއސަލަ ގުޑްސް  ިޑކެްލައރކްޮށ  ަފާރތް  ުހށެަހޅި   

ޮއނާްނީތާއިއ،  ެއނެގްނ  މުދެަލްއަކްނ  އެެހން  ޫންނ  މާުދ  ަބާޔނޮްކށަްފިއާވ  ޯފުމަގިއ  -MCS  ިޑކަްލޭރަޝްނ 

IPS/2021/02  ން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ފަދައިން  ތަޙުީޤުޤR-39/2019    ،ިއާއR-55/2019    ިއާއR-56/2019  



 

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް )ދައުލަތް( އަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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 R-123/2019އާއި    R-119/2019އާއި    R-80/2019އާއި    R-79/2019އާއި    R-830/2019އާއި  

ދަށުން    R-137/2019އާއި    R-124/2019އާއި   ޑިކްލަރޭަޝންގެ  ަފރްާތ  ގުޑްސް  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

މާުދ އެެހްނ  ޫނން  މާުދ  ަބޔްާނޮކށަްފިއާވ  ޯފުމަގިއ  ިޑކަްލޭރަޝްނ  ޫދޮކށަްފިއަވނީ    ަތެކްއަކްނ ިޑކެްލައރޮކްށ 

ަމއްސަަލ ުހށެަހޅި ަފރާތް  ަކާމއި،  މަަދީނ ިމނަްގނުޑްނ ސިާބުތާވ ެއްނމަެހއި ިލެޔކުިޔްނަތކަށް ބާަލިއރު  ުހށެަހޅަިފިއާވ

ިއުމމުާލވަެފިއާވަކާމިއ،   އާަދުކުރުމަގިއ  ާވިޖބަުތއް  ަމްސއިޫލްއަޔުތަތާކއި  ަވޒާީފެގ  ަކސަްޓްމްސގެ  އާަދުކަރްނޖޭެހ 

ޮކްނަޑްކާޓއި    13ާޤޫނުނެގ   އްޮފ  ޯކޑް  އިަދ  ެއިތްކްސ  އްޮފ  ޯކްޑ  ުމަވްއޒުަފްނެގ  ަކްސަޓްމްސ  ާމއާްދާއިއ،  ަވަނ 

ވަނަ    23މިޙާލަތުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  ުހށެަހޅަިފިއާވ ިލެޔިކުޔްނަތުކން ެއނެގްނ އްޮނނީާތ، ޚިލުާފވަެފިއާވަކްނ 

މުވައްޒަފަކު   ދަށުން  ފަރާތުން  މާއްދާގެ  ވަޒީފާދޭ  ވާޞިލުވުމަށް  ނިންމުމަށް  އެ  ވަކިކުރުމުގައި،  ވަޒީފާއިން 

ތަޠުބީުޤކުރި ހަމައަކީ އެކަށީގެންވާ ހަމައެއްކަމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކަންކަމުން އެނގެން އޮންނާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި 

  ( substantive fairness) ެވިރަކްނ ަމުއޟީޫޢ ޢަދުުލވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ    ޙަސަން ސަޢީދު

 ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ާޤިއުމޮކށަްފިއާވަކަމްށ ުބަރެވެވެއެވ. 

ޢަދުލުވެރިކަން   .17 އިޖުރާއީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި    (procedural fairness)މައްސަލަ 

 ާޤއިމުކުރެވިފައިވޭތޯ ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ާޤއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް،   17.1 ނޯޓިސް ދިނުމެއް ނެތި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން 

ނިވި ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައި  ޢާއްމު ޙާލަތުތަކުގައި ކަނޑައެޅޭނީ، ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އެންމެ ކުޑަމިނުން އަންނަ

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

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

 ؛ތުން ދިނުމަށްފަހުމުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާ ދޭ ފަރާ

އެ ތުހުމަތަކާމެދު ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުަޞތު އެ މުވައްޒަފަށް ދިނުމަށްފަހު އަދި އެފަދަ ފުރުަޞތެއްގައި އެ   .2

 ؛މުވައްޒަފަކު ކަނޑައަޅާ މީހެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް އެދިއްޖެނަމަ އެ ފުރުަޞތު ދިނުމަށްފަހު 



 

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް )ދައުލަތް( އަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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 ؛ފަހުއެ މައްސަލަ އިދާރީގޮތުން ތަޙްީޤުޤކުރުމަށް  .3

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

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

 އިވުން. ސަބަބުތަކާއެކު އެ މުވައްޒަފަކަށް އަންގާފަ

އިޖުރާއަތުތައް   17.2 އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ  ހާލަތުގައި،  ވަކިކުރެވޭ  ވަޒީފާއިން  ދިނުމަކާނުލައި  ނޯޓިހެއް  އަދި 

އަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާއީ  ގާއިމުކުރެވިފައިނުވާކަމަށް   (procedural fairness)ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާނަމަ 

  (unfair dismissal)ކުރި ކުރުން އަންފެއަރ ޑިސްމިސަލް  ބެލެވޭނެކަމާއި އެފަދަ ހާލަތެއްގައި ވަޒީފާއިން ވަކި

 އެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނެކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ަވިކުކުރުމަގއި   17.3 ަވޒާީފއްިނ  ަފާރތް  ުހށެަހިޅ  ަމއްސަަލ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަމްއސަަލިއަގިއ  މި  ެއޮގުތްނ 

ބަލާއިރު،   ާޤއިމުކޮށްފައިވޭތޯ  ޢަދުލުވެރިކަން  ތުުހަމުތުކެރުވނު  އިޖުރާއީ  ަމްއޗަށް  ަފާރުތެގ  ުހށެަހިޅ  ަމްއަސަލ 

ތަޙީުޤުޤ އާިދީރ  ުގިޅެގން  ޮނެވނަްބރު    MCS-IPS/2020/06   (07ންަނަބުރ  ަކްނ  ަފިއާވިހްނާގ  ަތެކްއަކްނަކާމ 

( 'ތްަޙީޤްޤ ިރޯޕޓު' އާއި  2021ާމިރުޗ    01)   MCS-IPS/2021/01( 'ަތްޙީޤްޤ ރޯިޕޓު' ާއއި ަނނަްބުރ  2020

 ެއނެގްނ ޮއެވެއެވ.  ( 'ަތޙީްޤްޤ ިރޯޕުޓ' އްަށ ބުެލުމްނ  2021ެއްޕރްީލ    28)   MCS-IPS/2021/02ަންނަބުރ  

ފުރުަޞތު  މީގެ   17.4 ޖަވާބުދާރީވުމަށް  މައްސަލަތަކަށް  ތުޙުމަތުކުރެވުނު  ފަރާތާމެދު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އިތުރުން 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޖަވާބުދާރީވުމުގެ އެކަށީގެންވާ ފުރުަޞތު ދީފައިނުވާކަމަށާއި،  ،ދެވިފައިވޭތޯ ބަލާއިރު

މަރުހަލާ   ތަޙުީޤުޤ  ދީފައިވަނީ  ފުރުަޞތު  ވަޒީފާއާބެހޭ  އެ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނިމުމަށްފަހުކަމަށް 

ފާހަގަކޮށްފައިވީނަމަވެސް، ބަޔާންތަކުގައި  ހުށަހެޅި  ގުޑްސް   R-560/2018ނަންބަރު    ޓްރައިބިއުނަލަށް 

ނަންބަރު   ދެ    R-575/2018ޑިކްލަރޭަޝންއާއި  އެ  ގުޅިގެން  ޑިކްލަރޭަޝންއާ  ކްލަރޭަޝންގައި ޑިގުޑްސް 

ފައިވާ މުދާ ނޫން އެހެން މުދާތަކެއް ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވުމުން އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން  ޑިކްލެއަރކޮށް

ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި  47ކަސްޓަމްސް މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދުގެ 



 

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް )ދައުލަތް( އަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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ބެ ލިޔެކިޔުންތައް  އެންމެހައި  މައްސަލައާބެހޭ  ގުޅޭގޮތުން  ފަރާތަށް  މައްސަލައާ  ހުށަހެޅުނު  ފުރުަޞތާއި،  ލުމުގެ 

ބޭނުންވާނަމަ އެހީތެރިކަން  ވަކީލެއްގެ  ާޤނޫނީ  ޖަވާބުދާރީވުމަށާއި،  ލިޔުމުން  ނުވަތަ  ފުރުަޞތު    އަނގަބަހުން  އެ 

ގެ ކުރިން ހިއުމަން ރިސޯސަސް ސެކްަޝނަށް ލިޔުމުން    10:00ގެ    2020ޑިސެންބަރު    14  ލިބިދީފައިވާކަން

ބޯޑުގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް   ށްއެންގުމަ އެދި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ ހިޔުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް 

'މައްސަލަ ބެލުމުގައި ފުރުސަތުދިން ކަމުގެ ލިޔުން' އަށް ބެލުމުން ގެ    2020ޑިސެންބަރު    08ސޮއިކޮށްފައިވާ  

ފަރާތް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ލިޔުމުގައި  މި  އޮންނަކަމާއި،  ގައި    2020ޑިސެންބަރު    08އެނގެން 

ސޮއިކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮތްއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މަންމަ ބަލިވެގެން ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށްޓަކައި 

މައްސަލަ   ކަންކަން  ތަޙުީޤުޤގެ  ޖަވާބުދާރީވުމާއި  ބޯޑަށް  އެޗް.އާރު  ހަމަޖެހިފައިވާތީ،  ފުރަން  ބޭރަށް  ރާއްޖެއިން 

އެނ ފަރާތް  އެދި  ހުށަހެޅި  ގެންދިޔުމަށް  ކުރިއަށް  އައުމުން  ރާއްޖެއަށް  ގައި    2020ޑިސެންބަރު    09ބުރި 

ނަކަމާއި، އެހެންކަމުން އެ ފުރުަޞތު ދިނުމުގެ  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ސިޓީ ފޮނުވާފައިވާކަން އެނގެން އޮން

ނަންބަރު   އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ނަން  R-560/2018ގޮތުން  ޑިކްލަރޭަޝންއާއި    R-575/2018ބަރު  ގުޑްސް 

މުދާތަކެއް  އެހެން  ނޫން  މުދާ  ޑިކްލެއަރކޮށްފައިވާ  ޑީކްލަރޭަޝންގައި  ދެ  އެ  ގުޅިގެން  ޑިކްލަރޭަޝންއާ  ގުޑްސް 

ވަނަ    47ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވުމުން އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކަސްޓަމްސް މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދުގެ  

ގޮ ބަޔާންކުރާ  ގައި  )ބ(  އެންމެހައި  މާއްދާގެ  މައްސަލައާބެހޭ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މަތިން  ތުގެ 

ލިޔުމުން   ނުވަތަ  އަނގަބަހުން  ގުޅޭގޮތުން  މައްސަލައާ  ހުށަހެޅުނު  ފުރުަޞތާއި،  ބެލުމުގެ  ލިޔެކިޔުންތައް 

ފުރުަޞތު ލިބިދީފައިވާކަން   އެ  ބޭނުންވާނަމަ  އެހީތެރިކަން  ވަކީލެއްގެ  ާޤނޫނީ  ޖަނަވަރީ    26ޖަވާބުދާރީވުމަށާއި، 

މޯލްޑިވްސް    10:00ގެ    2021 އެދި  އެންގުމަށް  ލިޔުމުން  ސެކްަޝނަށް  ރިސޯސަސް  ހިއުމަން  ކުރިން  ގެ 

ބޯޑުގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް   ހިޔުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް  ގައި    2021ޖަނަވަރީ    20ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ 

 ބެލުމުން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، މި ލިޔުމުގައި  ސޮއިކޮށް 'މައްސަލަ ބެލުމުގައި ފުރުސަތުދިން ކަމުގެ ލިޔުން' އަށް

ފަރާތް   ހުށަހެޅި  ފުރުަޞތު    2021ޖަނަވަރީ    20މައްސަލަ  އެ  އޮތްއިރު،  އެނގެން  ސޮއިކޮށްފައިވާކަން  ގައި 



 

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް )ދައުލަތް( އަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު ޙަސަން ސަޢީދު  VTR/2021/199މައްސަލަ 
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Phone: 3307701  :ްފޯނ | Fax: 3308774 ފެކްސް:   | Website: www.employmenttribunal.gov.mv    ވެބްސައިޓް:  
 

 

ބަޔާންކޮށް   ފަރާތަށް    2021ޖަނަވަރީ    25ބޭނުންވާކަމަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގައި 

 އިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،  ސިޓީ ފޮނުވާފަ 

ކްލަރޭަޝންގައި ޑިކްލެއަރކޮށްފައިވާ  ގުޑްސް ޑިކްލަރޭަޝންއާ ގުޅިގެން އެ ދެ ޑި  R-115/2019ނަންބަރު   17.4.1

މުދާ ނޫން އެހެން މުދާތަކެއް ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވުމުން އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކަސްޓަމްސް  

ހުށަހެޅި    47ގަވާއިދުގެ  މުވައްޒަފުންގެ   މައްސަލަ  މަތިން  ގޮތުގެ  ބަޔާންކުރާ  ގައި  )ބ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ފަރާތަށް މައްސަލައާބެހޭ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް ބެލުމުގެ ފުރުަޞތާއި، ހުށަހެޅުނު މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން 

ރިކަން ބޭނުންވާނަމަ އެ ފުރުަޞތު އަނގަބަހުން ނުވަތަ ލިޔުމުން ޖަވާބުދާރީވުމަށާއި، ާޤނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެ

ލިޔުމުން   12:00ގެ    2021މޭ    10ލިބިދީފައިވާކަން   ސެކްަޝނަށް  ރިސޯސަސް  ހިއުމަން  ކުރިން  ގެ 

ބޯޑުގެ  މެނޭޖްމަންޓް  ރިސޯސް  ހިޔުމަން  ސަރވިސްގެ  ކަސްޓަމްސް  މޯލްޑިވްސް  އެދި  އެންގުމަށް 

ބެލުމު  2021މޭ    04ސެކްރެޓޭރިއަޓް   'މައްސަލަ  އަށް ގައި ސޮއިކޮށް  ލިޔުން'  ކަމުގެ  ފުރުސަތުދިން  ގައި 

ފަރާތް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ލިޔުމުގައި  މި  އޮންނަކަމާއި،  އެނގެން  ގައި    2021މޭ    04ބެލުމުން 

އޮތްއިރު، އެނގެން  ޑޮކިއުމެންޓް  ސޮއިކޮށްފައިވާކަން  ޖަވާބުގައި،  ސިޓީގެ  ފުރުަޞތާއި،    ތައްމި  ބެލުމުގެ 

ފުރުަޞތު ޖަވާބުދާރީވުމުގެ  ބަޔާންކޮށް  ރަނގަޅަށް  ބޭނުންވާކަން  ހުށަހެޅި ގައި    2021މޭ    17  މައްސަލަ 

 މެއިލް ކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،  -ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް އީ

ގުޑްސް ޑިކްލަރޭަޝންގައި    10މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މުދާ ޗެކުކޮށް ދޫކުރުމަށް އެސައިން ކުރެވިފައިވާ   17.4.2

މައްސަލަތަކާ ޑިކްލެއަރކޮށްފަ އެ  ތުހުމަތުކުރެވޭތީ  ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް  މުދާތަކެއް  އެހެން  ނޫން  މުދާ  އިވާ 

ގަވާއިދުގެ   މުވައްޒަފުންގެ  ކަސްޓަމްސް  މަތިން    47ގުޅިގެން  ގޮތުގެ  ބަޔާންކުރާ  ގައި  )ބ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ބެލުމު ލިޔެކިޔުންތައް  އެންމެހައި  މައްސަލައާބެހޭ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  ހުށަހެޅުނު  މައްސަލަ  ފުރުަޞތާއި،  ގެ 

އެހީތެރިކަން   ވަކީލެއްގެ  ާޤނޫނީ  ޖަވާބުދާރީވުމަށާއި،  ލިޔުމުން  ނުވަތަ  އަނގަބަހުން  ގުޅޭގޮތުން  މައްސަލައާ 

ގެ ކުރިން ހިއުމަން ރިސޯސަސް    12:00ގެ    2021މޭ    10ބޭނުންވާނަމަ އެ ފުރުަޞތު ލިބިދީފައިވާކަން  

މޯލް އެދި  އެންގުމަށް  ލިޔުމުން  ރިސޯސް  ސެކްަޝނަށް  ހިޔުމަން  ސަރވިސްގެ  ކަސްޓަމްސް  ޑިވްސް 



 

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް )ދައުލަތް( އަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު ޙަސަން ސަޢީދު  VTR/2021/199މައްސަލަ 
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ސެކްރެޓޭރިއަޓް   ބޯޑުގެ  ފުރުސަތުދިން   2021މޭ    04މެނޭޖްމަންޓް  ބެލުމުގައި  'މައްސަލަ  ސޮއިކޮށް  ގައި 

ފަރާތް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ލިޔުމުގައި  މި  އޮންނަކަމާއި،  އެނގެން  ބެލުމުން  އަށް  ލިޔުން'  މޭ    04ކަމުގެ 

ސޮއިކޮށްފައި  2021 ބެލުމުގެ  ގައި  ޑޮކިއުމެންޓްސް  ޖަވާބުގައި،  ސިޓީގެ  މި  އޮތްއިރު،  އެނގެން  ވާކަން 

ގައި މައްސަލަ    2021މޭ    17ފުރުަޞތާއި، ރަނގަޅަށް ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުަޞތު ބޭނުންވާކަން ބަޔާންކޮށް  

އްސަލަ ރައްދުވި  މަ  ތީމެއިލް ކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނާ-ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް އީ

ކޮށްފައިވާ   ަންނަބރު  2020ޮނެވްނަބުރ    MCS-IPS/2020/06   (07ަންނަބުރ  ފަރާތުން  ތުަޙީޤާޤިއ،   )

MCS-IPS/2021/01   (01   ތުަޙީޤާޤިއ، ންަނަބުރ 2021ާމިރުޗ )MCS-IPS/2021/02   (28    ްެއްޕރީލ

އެއިރަކު ( ަތުޙީޤުޤަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތްށ ތުުހަމުތ ުކެރވުުނ ަމްއސަަލަތާކ ުގޭޅ މަޢޫުލާމުތަތްއ  2021

ދެވެންހުރި ހުރިހާ ތަފުީޞލަކާއެކު، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދީފައިވާކަމާއި،  

ޖަވާބުދާރީވު ތުހުމަތުތަކާމެދު  ދީފައިވާކަމަށް އެ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފުރުަޞތު  އެކަށީގެންވާ  މުގެ 

 ބުރަވެވެއެވެ. 

ސަބަބު   17.5 ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  އެ  ލިޔުމުގައި  ވަކިކުރިކަމުގެ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ތުުހމަތު    2019ުބުރަވީރ  ެފ   17ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތްަށ  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮތްނަމަވެސް،   ަގއި 

ގިައ ަކްނ ަނނަްބރު    2019ެސޕެްޓްނަބރު    29ުކެރުވުނ ަކަމާކ ުގިޅެގްނ އަެފރާާތމުެދ ތުަޙީޤެޤްއ ިހްނގަާފިއަވީނ  

MCS-IPS/2020/06   (07    ަތްޙީޤްޤ ރޯިޕުޓ' ިއން ެއނެގްނ ޮއ2020ޮނެވްނަބުރ' )  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ނަްނަކމިާއ

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

އަވަސްމިނެއްގައި   އެކަށީގެންވާ  އެއްގޮތަށް  ހަމަތަކާ  އިންޞާފުގެ  ޢަދުލު  މަތީން،  ގޮތުގެ  އެއްގޮތްވާ  ާޤނޫނާ 

 ކަންކުރުމަކީ އެމީހަކަށް ލިބިގެންވާ ޙައްެޤއްކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު،

ތުހުމަތު ކުރެވުނު މައްސަލައަށް    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  ގައި  2019ފެބުރުވަރީ    17  މައްސަލައިގައިމި   17.5.1

ގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާ ހަމައަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ޙަސަން ސަޢީދު މައްސަލަ    2021ޖޫން    08ފަހު  

ވަޒީފާގައި   ފަރާތުގެ  އަހަރާއި    02ރައްދުވި  މަހާ  03)ދޭއް(  ދުވަހު    23އި  )ތިނެއް(  )ތޭވީސް( 



 

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް )ދައުލަތް( އަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު ޙަސަން ސަޢީދު  VTR/2021/199މައްސަލަ 

                                             

 

60 ގެ  57 ޞަފްޙާ      
 

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

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

 

އޮތްނަމަވެސް، އެނގެން  ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ    ގެންގުޅެފައިވާކަން  ަނނަްބރު  މިފަދައިން  ުކރުެވުނ  ުފަރަތަމ 

MCS-IPS/2020/06   (07    ަތުޙީޤުޤެގ ެތެރިއްނ އުިތރު ަމްއސަަލަތެކއް ފަާހަގުކެރުވާމ  2020ޮނެވްނަބުރ )

ިހްނުގަމްށަޓ ތުަޙީޤުޤަތެކއް  ިއުތރު  ޮއްތިއުރ،  ުގިޅެގްނ  ެއނގްެނ  ިލެޔިކުޔްނަތުކން  ުހށަހެޅަިފިއާވ  ަކިއކްަނ 

( 'ތްަޙީޤޤް  2021ާމިރުޗ    01)   MCS-IPS/2021/01ަންނަބރު    ިއުތަރށް ުކެރުވުނ ަތުޙީޤުޤަތުކގެ ެތެރިއްނ 

ިނމަިފިއަވީނ   ަނނަްބުރ    2021ާމރުިޗ    01ިރޯޕުޓ'  ަކާމިއ،  އްެޕރީލް    MCS-IPS/2021/02   (28ަގިއ 

ެއ ަތުޙީޤުޤަތކުގެ    ގިައ ަކްނ ެއނެގްނ އްޮތިއުރ،   2021އްެޕރްީލ    28ިރޕުޯޓ' ިނމަިފިއަވީނ    ( 'ަތްޙީޤްޤ2021

ޯފުމަތުކގެ   ިޑކަްލޭރަޝްނ  ިހެމޭނ  ަމއްސަަލިއަގިއ  ާބަވތާަށިއ،  ަމްއސަަލިއެގ  މި  ަވުޤަތކީ  ިހނގަާފިއާވ  ެދމުެދ 

ަމްއަސ ުކެރުވުނ  ތުުހަމުތ  ަފާރާތމުެދ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ބަަލިއ  ަތުޙީޤޤެއް  ޢަދަަދްށ  ުފރަިހަމ  ަލިއެގ 

ޓާްރްންސޯޕޓް ޮއޯތރީިޓިއން ޮކްނމެެހްނ ޭބންުނާވ   މްޯލިޑްވްސ  ިހތަދޫ ޯޕރޓް ިލިމެޓުޑްނާނއި، ސ.  ުކުރަމްށަޓަކއި  

ަސބުަބވެރި   ހުޯދަމްށަޓަކއި  ބީ.އްެލަތއް  ާމސަްޓރ  ެއނޭގ  ތްަފޞުީލ  މުދުަލެގ  ިލެޔިކުޔްނަތާކިއ، 

(Reasonable)    ،ީުބަރެވޭވތ ުމއަްދެތްއަކމްަށ  ެއކީަށގްެނާވ  މި އިަދ  ބަލައި  ކަންކަމަށް  އިސްވެދެންނެވުނު 

މައްސަލަ ކޮށްފައިވާ   މައްސަލައިގައި  ތަޙްީޤެޤއް  އިދާރީ  އެކަށީގެންވާފަދަ  ފަރާތުން  ސަބަބަށްޓަކައި    ރައްދުވި 

އަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާއީ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

(procedural fairness) .ެާޤއިމުކޮށްފައިވާކަމުގައި ބުރަވެވެއެވ  

އަންނަނިވި  އިސްވެބަޔާން .18 ވާިޞލުވެވިފައިވަނީ  މައްސަލައިގައި  މި  ރިޢާޔަތްކޮށް،  ނުކުތާތަކަށް  އެންމެހައި  ކުރެވުނު 

 ނިންމުމަށެވެ. 

)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު(    2008/2މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ، ާޤނޫނު ނަންބަރު   18.1

ދަށުން    23ގެ   މާއްދާގެ  ސަބަބެއް  ވަނަ  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކުރެވިދާނެފަދަ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު 

ބުރަވެވޭ މައުޫޟޢީ   އޮވެގެންކަމުގައި  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސަބަބަށްޓަކައި، 

ޢަދުލުވެރިކަން    (substantive fairness)ޢަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާއީ    (procedural fairness)އާއި 

އިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް ބުރަވެވޭތީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާފަދައިން އެފަރާތުގެ ވަޒީފާ އަނބުރާ  ާޤ



 

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް )ދައުލަތް( އަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު ޙަސަން ސަޢީދު  VTR/2021/199މައްސަލަ 
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ނުބެލުމަށާއި،  ފަރާތެއްކަމުގައި  ވަކިވެފައިވާ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އިޢާދަކުރުމަށާއި، 

ދިނު ވަޒީފާ  ފެށިގެން  ދުވަހުން  ވަކިކުރި  ޢިނާޔަތްތައް ވަޒީފާއިން  މުސާރައާއި  ލިބެންޖެހޭ  ހަމައަށް  މާ 

ލިބެންޖެހޭ   ކުރިއެރުމާއި  މަާޤމުގެ  ލިބެންޖެހޭ  ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ  ވަކިކޮށްފައިވާ  ވަޒީފާއިން  ލިބިދިނުމަށާއި، 

މުވައްޒަފަކޭ   ދެމިހުރި  ވަޒީފާގައި  ޢިނާޔަތްތައް  އެންމެހައި  ލިބެންޖެހޭ  ގުޅިގެން  ވަޒީފާއާ  ކުލަތަކާއި، 

ނެތްކަމަށް  އެއް ހަމައެއް  އަމުރުކުރާނެ  މައްޗަށް  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ލިބިދިނުމަށް  ފަދައިން 

 ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމަން ފެނެއެވެ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް )ދައުލަތް( އަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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 ނިންމުން: މައްސަލައިގެ  

ބިެލ    ެދނަްފެހ،  ަމްއސަަލ  ިލެޔިކޔްުނަތަކށިާއ  ުހށެަހިޅ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަފާރުތްނާނިއ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

)ދިވެހި  ސ. ފޭދޫ / ވިންޓަރހައުސް، ޙަސަން ސަޢީދު  ަމޖިލުީހަގިއ ދަެފާރުތްނ ެދްއިކ ވަާހަކަތަކްށ ރާިޢޔްަތޮކްށ ބިެލިއުރ، 

އިން ފެށިގެން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް    2005ޖަނަވަރީ    A148368  )25ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

ތަހުީޤުޤ  ރަނގަޅަށް  ތުހުމަތުގައި  ކަމެއްގެ  ނުކުރާ  ސަޢީދު  ޙަސަން  ދަނިކޮށް،  އަދާކުރަމުން  ވަޒީފާ  ސަރވިސްގައި 

 ގަވައިދަކުން މަނާކުރާ  ކުރުމެއްނެތި އަދި ޙަސަން ސަޢީދު ކުރި ޢަމަލަކީ ކޮބައިކަމާއި އެ ޢަމަލަކީ ކޮން ާޤނޫނެއް ނުވަތަ

ބުނެދިނުމެއްނެތި،   ގެ    2011/08އަމަލެއްކަން  ާޤނޫނު(  ކަސްޓަމްސްގެ  މާއްދާއާއި،    13)ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ވަނަ 

ކަސްޓަމްސް   ބުނެ  ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް  ކޮންޑަކްޓާ  އޮފް  ކޯޑް  އަދި  އެތިކްސް  އޮފް  ކޯޑް  މުވައްޒަފުންގެ  ކަސްޓަމްސް 

، ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީގައި    2021ޖޫން    08ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން     124  މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދުގެ

ޚިލާފަށްކަމަށް  ާޤނޫނާއި  ވަޒީފާއާބެހޭ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ސަޢީދު  ހަަޞން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ވަޒީފާއި އެފަރާތަކީ  އިޢާދަކޮށްދިނުމަށާއި،  އަނބުރާ  ވަޒީފާއަށް  ފަރާތެއްކަމުގައި  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ވަކިވެފައިވާ  ން 

ނުބެލުމަށާއި، އެފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިވި ދުވަހުން ފެށިގެން ވަޒީފާ ދިނުމާ ހަމައަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް 

ލިބެން ކުރިއެރުމާއި،  މަާޤމުގެ  ލިބެންޖެހޭ  ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ  އެ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޖެހޭ  ލިބިދިނުމަށާއި، 

އެއްފަދައިން   މުވައްޒަފެކޭ  ދެމިހުރި  ވަޒީފާގައި  ޢިނާޔަތްތައް  އެންމެހައި  ލިބެންޖެހޭ  ގުޅިގެން  ވަޒީފާއާ  ކުލަތަކާއި، 

ކަސްޓަމްސް   މޯލްޑިވްސް  ޙަސަން ސަޢީދު  އެދި  އަމުރުކޮށްދިނުމަށް  މައްޗަށް  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ލިބިދިނުމަށް 

  މި މައްސަލައިގައި،ގޮތަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި ސަރވިސް )ދައުލަތް( އަށް ރައްދުވާ

ޙަސަން ސަޢީދު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ އެފަރާތް މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް އަދި  

ކުރެވުނު   ތުހުމަތު  ޚިލާފުވިކަމަށް  އެތިކްސްއާ  އޮފް  މައްސަލައެއް  03ކޯޑް  ކަސްޓަމްސް    )ތިނެއް(  މޯލްޑިވްސް 

ސަރވިސްއިން ތަހުީޤުޤ ކުރުމަށްފަހު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވުނު ކަންކަން އެގޮތުގެ މަތިން 

)ދައުލަތް( އިން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް    މި މައްސަލަ ރައްދުވިހުރިކަން ތަހުީޤަޤށް ސާބިތުވުމުންކަމަށްބުނެ  

 ވެފައިވާއިރު، ޖަވާބުދާރީ 



 

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް )ދައުލަތް( އަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު ޙަސަން ސަޢީދު  VTR/2021/199މައްސަލަ 

                                             

 

60 ގެ  60 ޞަފްޙާ      
 

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

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

 

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

އޮވެގެންކަން   ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  މެދުވެރިވެ،  ޙާލަތެއް  ސަރވިސް  ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ  ކަސްޓަމްސް  މޯލްޑިވްސް 

ވަކިކުރުމުގައި  ގެ ފަރާތުން ސާބިތުކޮށްދީފައިވާ)ދައުލަތް(   ވަޒީފާއިން  ޙަސަން ސަޢީދު  މި މައްސަލައިގައި  އަދި  ތީއާއި، 

ަމްއސަަލ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ   ިމ  ުބަރެވޭވތީ،  ާޤިއުމޮކށަްފިއާވަކަމށް  ޢަދުުލެވިރަކްނ  ިއުޖާރީއ  ަޢދުުލެވިރަކާމިއ  ަމުއޟީޫޢ 

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް  ަފާރުތްނ އެދަިފިއވާ ފަަދ ައުމެރްއ ިމ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ  ޙަސަން ސަޢީދުގެ  ުހށެަހިޅ  

 ަމްއަޗްށ ުކާރެނ ާޤޫނީނ ަހަމެއްއ ެންތަކމްަށ ކަނަޑައަޅިއ ިމ ަމްއސަަލ ިންނަމއިފެީމެވ. ގެ )ދައުލަތް( 

 1443 ޝަޢުބާން 19

 2022މާރިޗު  22

 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 

  

 

 މަރްޔަމް ރިޝްފާ                                                         

 ހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރުއާބެވަޒީފާ

 
 
 
 
 
 


