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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 /VTR/IJ/2020-49200ނަންބަރު: 
 

 

 އިޖުރާއީގޮތުން ނިންމި ގޮތް 
 

 
 VTR/2019/271 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ގދ. ގައްދޫ( /ނެަޝނަލްހައުސް ) އަސްލަމްމުޙައްމަދު  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 ((A138480)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

 މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގޯލޯ  މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް: 

 ((C08812018)ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭަޝން ނަންބަރު: 

 
މައްސަލަ ގޯލޯ  ފަރާތުން    އަސްލަމްގެޙައްމަދު  މު މައްސަލައަށް  މި  ހުށަހަޅާފައިވާ  ރައްދުވާގޮތަށް  ލިމިޓެޑަށް  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް 

މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ކަނޑު އުޅަނދެއްކަމުގައިވާ 'އިންފިނިޓީ   މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީރައްދުވާ ފަރާތުން ޖަވާުބދާރީވީއިރު،  

މަޤާމު ކެޕްޓަންގެ  ޯބޓުގެ  އެ  ގައި  ފަރާތެއްކަމަށާއި،  ގައިއެކްސް'  އަދާކުރި  ޓްރައިިބއުނަލަށް   ވަޒީފާ  ވަޒީފާއާެބހޭ  މައްސަލަ  މި 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތައް އެ   34)ވަޒީފާއާެބހޭ ޤާނޫނު(    2008/2ޤާނޫނު ނަންަބރު    ހުށަހެޅުނުއިރު،

އިސް  4ޤާނޫނުގެ   މާއްދަތަކުން  އެންމެހައި  ާބުބގައިވާ  ކުރެވިފައިވާ ވަނަ  އިސްތިސްނާ  ަބޔާންކުރެވިފައިވާއިރު،  ތިސްނާވާނެކަމަށް 

 ވުމަކާ ގުޅިގެން ވާ ޚިލާފުޚިލާފުއަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ސަަބުބން ނުވަތަ    ފަރާތަކާމެދު އެ ާބުބގައި ހިމެނިފައިވާ ކަމެއްގައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން 

ނަންަބރު    ޓްރައިިބއުނަލަށްވަޒީފާއާެބހޭ    އެއްޝަކުވާ  އެފަދަ ޤާނޫނު  ވެގެންދާނީ  ނިންމުން  ގޮތެއް  އެކަމާމެދު   2/2008ހުށަހަޅައި 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ ކަނޑުދަތުރުކުރާ   ،ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާ ޚިލާފަށް ކުރެވިގެންދާނެ ކަމެއްކަމަށާއި  34)ވަޒީފާއާެބހޭ ޤާނޫނު( ގެ  
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ވަނަ   2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    34ވަޒީފާއާެބހޭ ޤާނޫނުގެ  އްކަމުގައިވާތީ، މި މައްސަލައަކީ  ފަރާތެ  އުޅަނދެއްގައި މަސައްކަތްކުރި

ރިޢާޔަތްކޮށް   ނޫންކަމަށް ނަންަބރަށް  މައްސަލައެއް  ާބވަތުގެ  ލިިބގެންވާ  އިޚްތިޞާޞް  ެބލުމުގެ  ޓްރައިިބއުނަލަށް  ވަޒީފާއާެބހޭ 

 ށަހެޅި އިޖުރާއީ ނުކުތާއަށް ނަޒަރުކުރާއިރު،ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އެދި މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން ހު

ކުރާ އުޅަނދުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުން ވަޒީފާއާެބހޭ ޢާއްމު އުޞޫލުތަކުން ކަނޑުދަތުރުހުޅުވިފައިވާ ދިމިޤްރާތީ މުޖްތަމަޢުތަކުގައި، 

 އެފަދަ މީހުންގެ ތެރޭގައި ޖުމްލަކޮށް ބަލަނީ ބޯޓުދަތުރުކުރާ މީހުންކަމާއި،    ހެންނަމަވެސް އެފަދަ މީހުންކަމުގައި އިސްތިސްނާކުރެވޭކަމާއި، އެ

ގައި ޤައުމުތަކުގެ އައްސޭރިފަށުގައާއި އަދި ޤައުމުތަކުގެ އެތެރެވަރީގައި އެ ޤައުމުތަކުގެ ބަނދަރުތަކުގެ ޤަވާއިދުތައް ހިންގޭ ސަރަޙައްދު

ނުހި މީހުން  މަސައްކަތްކުރާ  އުޅަނދުތަކުގައި  ރަށްތައް   ،މެނޭކަމާއިދަތުރުކުރާ  އަތޮޅުތަކާއި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ގޮތުން  ޖިއޮގްރަފިކަލް 

އެތުރިފައިވާ ގޮތުން، ގިނަފަހަރު ކަނޑުމަގުން ދަތުރުކޮށްގެން ނޫނީ އެއް ރަށުން އަނެއް ރަށަށް ނުދެވޭއިރު، އެފަދަ މަސައްކަތުގައި 

ޤާނޫނު   ވަޒީފާއާެބހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މީހުންނާއި  ޙާލަތްތަކާ މަސްއޫލުވެއުޅޭ  މީހުންގެ  މަސައްކަތްކުރާ  ދާއިރާތަކުގައި  އެހެން  ހިނގާ 

ތަކެއް އަޅާަބލާއިރު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް ވަކި ޚާއްޞަ އުޞޫލު

ގެ އެއް ރަށުން އަނެއް ރަށަށް ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ދިވެހިރާއްޖޭ  އެހެންކަމުން  ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ސަަބެބއް ނެތްކަމާއި،

 ވަނަ ނަންަބރުގައި ުބނާފަދަ  (2)ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    34)ވަޒީފާއާެބހޭ ޤާނޫނު( ގެ    2008/2ޤާނޫނު ނަންަބރު  މީހުންނަކީ،  

 HC-A/62/2010ނެކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންަބރު  ތްކުރާ މީހުންކަމުގައި ނުެބލެވޭކަނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދުތަކުގައި މަސައްކަ

 އިރު، ވަނަ ނަންަބރުގެ )ނ( އިން އެނގެން އޮންނަ 3ޤަޟިއްޔާގެ ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ 

ވަޒީފާ   ފަރާތްމައްސަލަ ހުށަހެޅި    އި ޒީފާގެ އެއްަބސްވުމުގަމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާއި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ދެމެދު ވެފައިވާ ވަ

އިންފިނިޓީ ވެސެލް    ކަން އެނގެން އޮންނައިރު،ގައިދުނއުޅަ  'ވެސެލް އިންފިނިޓީ އެކްސް'  ހުގައާއިމާލެ އޮފީކުންފުނީގެ    ނީންޖެހޭކުރައަދާ

އެ އެކްސް ބަނުމަށްފަހު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  އިންފިނިޓީ  ވެސެލް    ،ސަފާރީއެއްކަމާއި  ބަނދެފައިވާއެކްސް އަކީ ޗައިނާގައި  

ނެއްގެ ގޮތުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ކެޕްޓަ  ގެނައުމުގައިރާއްޖެއަށް  ދިވެހިއަނުބރާ    އެ އުޅަނދު،  ަބލައި ދިޔަކަމާއި  އުޅަނދު

އެކްސް،  ތްނަމަވެސްއޮ  ުބރަވެވެންމަސައްކަތްކުރިކަމަށް   އިންފިނިޓީ  ދަތުރުކުރާދިވެހިއަކީ    ވެސެލް  އެތެރެވަރީގައި   ރާއްޖޭގެ 

ޢާއްމު އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެއިން ޭބރަށް   އުޅަނދަކީއެ    އްކަމުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ަބޔާންކޮށްފައިވާއިރު،އެސަފާރީ

 ،ނުވާތީ  ފައިހެއްކެއް މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާދަތުރުކުރާ އުޅަނދެއްކަމަށް ުބރަވެވޭނެފަދަ 
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މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ދެމެދު ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ   އިމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާ  ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،އިސްވެަބޔާންކުރެވުނު ނުކުތާތަކަށް  

 އުޅަނދުކަމަށް ަބޔާންކޮށްފައިވާ 'ވެސެލް އިންފިނިޓީ އެކްސް' އަކީ އެއްަބސްވުމުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ

އުޅަނދެއްކަމަ ޭބރަށް ދަތުރުކުރާ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ ވެވެން ނެތުމުން،  ުބރަ  ށްޢާއްމު އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެއިން 

( ވަނަ ނަންަބރުގައި ބުނާފަދަ ކަނޑުދަތުރުކުރާ 2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 34)ވަޒީފާއާެބހޭ ޤާނޫނު( ގެ  2008/2ޤާނޫނު ނަންަބރު 

މަސައްކަތްކުރި  ނެތަތީ  އުޅަނދެއްގައި  ުބރަވެވެން  އެކްސް'  އިސްވެަބޔާންކުރެވުނު    ،އާއި މީހެއްކަމަށް  އިންފިނިޓީ  އުޅަނދުގެ 'ވެސެލް 

ކުންފުނީ ރައްދުވާ  މައްސަލަ  މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭކަން އިތުރުން،  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވެސް  އޮފީހެއްގައި  ހުންނަ  މާލޭގައި  ގެ 

ޓްރައިިބއުނަލުން މައުޟޫޢީ ގޮތުން މި މައްސަލައަކީ ވަޒީފާއާެބހޭ    ދެފަރާތުގެ ދެމެދު ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްަބސްވުމުން އެނގެން އޮތަތީ،

ގޯލޯ މޯލްޑިވްސް  ަބލައި ގޮތެއް ނިންމަންޖެހޭ މައްސަލައެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލައަށް މައުޟޫޢީ ގޮތުން ޖަވާުބދާރީވުމަށް  

 މައްޗަށް އަންގައި އަމުރުކުރަމެވެ. ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ
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 މަރްޔަމް ރިޝްފާ 

ގެ މެންަބރުވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލު  


