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މައްސަލަ ނަންބަރު:
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މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:

ޝނަލްހައުސް  /ގދ .ގައްދޫ)
މުޙައްމަދު އަސްލަމް (ނެ ަ
(ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު)A138480) :

މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް:

ގޯލޯ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޝން ނަންބަރު)C08812018) :
(ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭ ަ

މުޙައްމަދު އަސްލަމްގެ ފަރާތުން ގޯލޯ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މި މައްސަލައަށް މައްސަލަ
ބދާރީވީއިރު ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ކަނޑު އުޅަނދެއްކަމުގައިވާ 'އިންފިނިޓީ
ރައްދުވާ ފަރާތުން ޖަވާ ު
ބއުނަލަށް
ބހޭ ޓްރައި ި
ބޓުގެ ކެޕްޓަންގެ މަޤާމުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރި ފަރާތެއްކަމަށާއި ،މި މައްސަލަ ވަޒީފާއާ ެ
އެކްސް' ގައި އެ ޯ
ބޔާންކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތައް އެ
ބހޭ ޤާނޫނު)  34ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ަ
ބރު ( 2/2008ވަޒީފާއާ ެ
ހުށަހެޅުނުއިރު ،ޤާނޫނު ނަން ަ
ބޔާންކުރެވިފައިވާއިރު ،އިސްތިސްނާ ކުރެވިފައިވާ
ބގައިވާ އެންމެހައި މާއްދަތަކުން އިސްތިސްނާވާނެކަމަށް ަ
ބ ު
ޤާނޫނުގެ  4ވަނަ ާ
ބން ނުވަތަ ޚިލާފުވާ ޚިލާފުވުމަކާ ގުޅިގެން
ބ ު
ބގައި ހިމެނިފައިވާ ކަމެއްގައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ސަ ަ
ބ ު
ފަރާތަކާމެދު އެ ާ
ބރު 2/2008
ބއުނަލަށް ހުށަހަޅައި އެކަމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން ވެގެންދާނީ ޤާނޫނު ނަން ަ
ބހޭ ޓްރައި ި
އެފަދަ ޝަކުވާއެއް ވަޒީފާއާ ެ
ބހޭ ޤާނޫނު) ގެ  34ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ޚިލާފަށް ކުރެވިގެންދާނެ ކަމެއްކަމަށާއި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ ކަނޑުދަތުރުކުރާ
(ވަޒީފާއާ ެ
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ބހޭ ޤާނޫނުގެ  34ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  2ވަނަ
އުޅަނދެއްގައި މަސައްކަތްކުރި ފަރާތެއްކަމުގައިވާތީ ،މި މައްސަލައަކީ ވަޒީފާއާ ެ
ބވަތުގެ މައްސަލައެއް ނޫންކަމަށް
ބގެންވާ ާ
ބލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލި ި
ބއުނަލަށް ެ
ބހޭ ޓްރައި ި
ބރަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ވަޒީފާއާ ެ
ނަން ަ
ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އެދި މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން ހުށަހެޅި އިޖުރާއީ ނުކުތާއަށް ނަޒަރުކުރާއިރު،
ބހޭ ޢާއްމު އުޞޫލުތަކުން
ހުޅުވިފައިވާ ދިމިޤްރާތީ މުޖްތަމަޢުތަކުގައި ،ކަނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުން ވަޒީފާއާ ެ
ބޓުދަތުރުކުރާ މީހުންކަމާއި ،އެފަދަ މީހުންގެ ތެރޭގައި
ބލަނީ ޯ
އިސްތިސްނާކުރެވޭކަމާއި ،އެހެންނަމަވެސް އެފަދަ މީހުންކަމުގައި ޖުމްލަކޮށް ަ
ޤައުމުތަކުގެ އައްސޭރިފަށުގައާއި އަދި ޤައުމުތަކުގެ އެތެރެވަރީގައި އެ ޤައުމުތަކުގެ ބަނދަރުތަކުގެ ޤަވާއިދުތައް ހިންގޭ ސަރަޙައްދުގައި
ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުން ނުހިމެނޭކަމާއި ،ޖިއޮގްރަފިކަލް ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަކާއި ރަށްތައް
އެތުރިފައިވާ ގޮތުން ،ގިނަފަހަރު ކަނޑުމަގުން ދަތުރުކޮށްގެން ނޫނީ އެއް ރަށުން އަނެއް ރަށަށް ނުދެވޭއިރު ،އެފަދަ މަސައްކަތުގައި
ބހޭ ޤާނޫނު ހިނގާ އެހެން ދާއިރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ޙާލަތްތަކާ
މަސްއޫލުވެއުޅޭ މީހުންނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒީފާއާ ެ
ބލާއިރު ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް ވަކި ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކެއް
އަޅާ ަ
ބއް ނެތްކަމާއި ،އެހެންކަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއް ރަށުން އަނެއް ރަށަށް ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ
ބ ެ
ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ސަ ަ
ބނާފަދަ
ބރުގައި ު
ބހޭ ޤާނޫނު) ގެ  34ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )2ވަނަ ނަން ަ
ބރު ( 2/2008ވަޒީފާއާ ެ
މީހުންނަކީ ،ޤާނޫނު ނަން ަ
ބރު 2010/HC-A/62
ބލެވޭނެކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަން ަ
ކަނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންކަމުގައި ނު ެ
ބރުގެ (ނ) އިން އެނގެން އޮންނައިރު،
ޤަޟިއްޔާގެ ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ  3ވަނަ ނަން ަ
ބސްވުމުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ
މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާއި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ދެމެދު ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއް ަ
އަދާކުރަންޖެހޭނީ ކުންފުނީގެ މާލެ އޮފީހުގައާއި 'ވެސެލް އިންފިނިޓީ އެކްސް' އުޅަނދުގައިކަން އެނގެން އޮންނައިރު ،ވެސެލް އިންފިނިޓީ
ބނުމަށްފަހު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެ
އެކްސް އަކީ ޗައިނާގައި ބަނދެފައިވާ ސަފާރީއެއްކަމާއި ،ވެސެލް އިންފިނިޓީ އެކްސް ަ
ބރާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުމުގައި ކެޕްޓަނެއްގެ ގޮތުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން
ބލައި ދިޔަކަމާއި ،އެ އުޅަނދު އަނ ު
އުޅަނދު ަ
ބރަވެވެން އޮތްނަމަވެސް ،ވެސެލް އިންފިނިޓީ އެކްސް އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެތެރެވަރީގައި ދަތުރުކުރާ
މަސައްކަތްކުރިކަމަށް ު
ބރަށް
ބޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،އެ އުޅަނދަކީ ޢާއްމު އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެއިން ޭ
ސަފާރީއެއްކަމުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ަ
ބރަވެވޭނެފަދަ ހެއްކެއް މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ،
ދަތުރުކުރާ އުޅަނދެއްކަމަށް ު
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ބޔާންކުރެވުނު ނުކުތާތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު ،މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާއި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ދެމެދު ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ
އިސްވެ ަ
ބޔާންކޮށްފައިވާ 'ވެސެލް އިންފިނިޓީ އެކްސް' އަކީ
ބސްވުމުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ އުޅަނދުކަމަށް ަ
އެއް ަ
ބރަވެވެން ނެތުމުން ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ
ބރަށް ދަތުރުކުރާ އުޅަނދެއްކަމަށް ު
ޢާއްމު އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެއިން ޭ
ބނާފަދަ ކަނޑުދަތުރުކުރާ
ބރުގައި ު
ބހޭ ޤާނޫނު) ގެ  34ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )2ވަނަ ނަން ަ
ބރު ( 2/2008ވަޒީފާއާ ެ
ޤާނޫނު ނަން ަ
ބޔާންކުރެވުނު 'ވެސެލް އިންފިނިޓީ އެކްސް' އުޅަނދުގެ
ބރަވެވެން ނެތަތީއާއި ،އިސްވެ ަ
އުޅަނދެއްގައި މަސައްކަތްކުރި މީހެއްކަމަށް ު
އިތުރުން ،މައްސަލަ ރައްދުވާ ކުންފުނީގެ މާލޭގައި ހުންނަ އޮފީހެއްގައި ވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭކަން
ބއުނަލުން މައުޟޫޢީ ގޮތުން
ބހޭ ޓްރައި ި
ބސްވުމުން އެނގެން އޮތަތީ ،މި މައްސަލައަކީ ވަޒީފާއާ ެ
ދެފަރާތުގެ ދެމެދު ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއް ަ
ބދާރީވުމަށް ގޯލޯ މޯލްޑިވްސް
ބލައި ގޮތެއް ނިންމަންޖެހޭ މައްސަލައެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލައަށް މައުޟޫޢީ ގޮތުން ޖަވާ ު
ަ
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ މައްޗަށް އަންގައި އަމުރުކުރަމެވެ.
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