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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 

 

 VTR/2020/203 މައްސަލަ ނަންބަރު:

 އެހެނިހެން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް:

 2020އޮކްޓޫބަރު  12 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު:

 2021ޖޫން  07 ނިމުނު ތާރީޚު:މައްސަލަ 

 . ކޮޅުފުށިއިބްރާހީމް މުނައްވަރު، ރަންދުނި، މ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:

 (A224817އްކަން އަންގައިދޭ ކާޑް ނަންބަރު: ތެ)ދިވެހި ރައްޔި

 އު އޮތޯރިޓީނި ންޑް ރެވެއިންލަ މޯލްޑިވްސް  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް:
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 ޚުލާޞާ މައްސަލައިގެ  

މައްސަލައަކީ މުނައްވަރު  ،މި  ކޮޅުފުށި/    ރަންދުނި)  އިބްރާހީމް  ނަންބަރު: މ.  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި   )

A224817)  ިއޮތޯރިޓީއާ  އާއ ރެވެނިއު  އިންލަންޑް  ވެފައިވާ   2018ޖަނަވަރީ    23ދެމެދު     މޯލްޑިވްސް    ގައި 

“CONTRACT OF EMPLOYMENT”  (ުވަޒީފާގެ އެއްބަސްވ  )ް31ގެ  ނ (A)    ިއަދ“CONFIDENTIAL 

DECLARATION”    ެވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން އިބްރާހީމް މުނައްވަރު ވަޒީފާއިން    13)ސިއްރު ހިފެހެއްޓުމުގެ އިުޤރާރު( ގ

ފެށިގެން   ތާރީޚުން  ޓެ  02ވަކިވާ  ޙައިޘިއްޔަތުން  ވަކީލެއްގެ  ާޤނޫނީ  މުއްދަތަށް  ގުޅުންހުރި )ދޭއް( އަހަރު ދުވަހުގެ  ކްސްއާ 

މައްސަލަތަކުގައި، މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއާ ދެކޮޅަށް ވަކާލާތުކުރުމާއި ތަމްސީލުކުރުން އިބްރާހީމް މުނައްވަރުގެ  

ާޤނޫނު    އްދާތަކަކީއިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާއި ސިއްރު ހިފެހެއްޓުމުގެ އިުޤރާރުގެ މާ  ،ތީމައްޗަށް މަނާކޮށްފައިވާ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އިން އިބްރާހީމް މުނައްވަރުއަށް ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ޙައްަޤށް އުނިކަން ލިބޭގޮތަށް ާޤނޫނު   37އަސާސީގެ  

ާޤނޫނު ނަންބަރު    ނު( އާއިޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ާޤނޫ)  2010/3ާޤނޫނު ނަންބަރު  ވަނަ މާއްދާއާއި    274އަސާސީގެ  

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު   ،ބުނެ  ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފު މާއްދާތަކެއްކަމަށް  18ކްޓާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  )ކޮންޓްރެ  91/4

އަދި    (A) 31ގައި ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ    2018ޖަނަވަރީ    23ދެމެދު    އިއޮތޯރިޓީއާ އިބްރާހީމް މުނައްވަރުއާ

އިޤުރާރުގެ   ހިފެހެއްޓުމުގެ  ގުޅުންހުރި ވަނަ    13ސިއްރު  ޓެކްސްއާ  ޙައިޘިއްޔަތުން  ވަކީލެއްގެ  ާޤނޫނީ  ދަށުން  ނަންބަރުގެ 

ހުރަސްއަޅާފައިވަނީ    މައްސަލަތަކުގައި ނުވަތަ  މަނާކޮށް  މައްޗަށް  މުނައްވަރުގެ  އިބްރާހީމް  ތަމްސީލުކުރުން  ވަކާލާތުކުރުމާއި 

ޖޭގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ ާޤނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކާއި  ާޤނޫނު އަސާސީއާ ޓެކްސްގެ ާޤނޫނުތަކާއި އަދި ދިވެހިރާއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ  

ޚިލާފަށްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ނަންބަރުތަކަކީ އިބްރާހީމް މުނައްވަރު އެ މައްޗަށް ޢަމަލުކުރަން  

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު  ތުން  ގެ ފަރާއެދި، އިބްރާހީމް މުނައްވަރު   ނުޖެހޭ ނަންބަރުތަކެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް

 .ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅެމުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެގައި    2020  އޮކްޓޫބަރު  12ރައްދުވާގޮތަށް    އޮތޯރިޓީއަށް
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 ގެ ރައުޔު ން މެންބަރު 

 ރައުޔު   ގެ މިފްރާޒް ނިޒާރު هللا ޢަބްދު 

   ކަންކަން އިގައި ފާހަގަކުރެވުނު  މައްސަލަ 

އިބްރާހީމް މުނައްވަރު )ރަންދުނި / މ. ކޮޅުފުށި( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްކަމުގައިވާ   .1

 )މީގެ ފަހުން 'މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް' ގެ ގޮތުގައި މުޚާތަބު ކުރެވިފައިވާ ފަރާތް((  A224817ކާޑު ނަންބަރު:  

ނަޒަރުކުރުމުންވަޒީފާއާބެހޭ   ކަންކަމަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  ފޯމު'  ހުށަހަޅާ  'މައްސަލަ  ހުށަހެޅި   ، ޓްރައިބިއުނަލަށް 

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު ވަނީ  އަދާކުރަމުން ގޮސްފައި  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނުއިރު  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް

އޮފިސަރ'   ޓެކްސް  'ޕްރިންސިޕަލް  މައްސަލަ   ،ކަމަށާއިާޤމުމަ ގެ  އޮތޯރިޓީގެ  ވަޒީފާއަށް  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން  ކަމަށާއި،    2018ނަވަރީ  ޖަ  23ނުކުރެވިފައިވާ ތާރީޚަކީ  ހުށަހެޅި ފަރާތް ޢައްޔަ 

ލިބެމުން    (އަށްހާސް ރުފިޔާ)  ރ.-/8,000މަާޤމުގެ އަސާސީ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި މަހަކު    އަދާކުރަމުންދިޔަވިއިރު  ވަކި

ދިޔަކަމަށާއި، މީގެއިތުރުން ރަސްމީ މަސައްކަތަށް ނުކުންނަ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ނޮން ޕްރެކްޓިސް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި  

ގޮ  -/175 އެލަވަންސްގެ  އާއި، ސަރވިސް  ފަސްރުފިޔާ(  ހަތްދިހަ  ފަންސާސް  -/150ތުގައި  )ސަތޭކަ  )ސަތޭކަ  ރ. 

ރ. )ސަތޭކަ ފަންސަވީސް ރުފިޔާ( އާއި، އެޓެންޑެންސް ޓައިމް  -/125ލިވިންގް އެލަވަންސް ގެ ގޮތުގައި   ރުފިޔާ( އާއި

ގޮތުގައި   ގެ  ދިޔަކަމަށާއި،  -/125އެލަވަންސް  ލިބެމުން  ރުފިޔާ(  ފަންސަވީސް  )ސަތޭކަ  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ރ. 

  ވުމުގެކުރިންވަޒީފާއިން ވަކި ،ވެފައިވާކަމަށާއިގައި ވަކި  2020  ފެބުރުވަރީ  25ސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ވަޒީފާއިން މައް 

ދެމެދު  ކުރިން   މުނައްވަރުއާއި  އިބްރާހީމް  އޮތޯރިޓީއާ  ރެވެނިއު  އިންލަންޑް  ގައި    2018ޖަނަވަރީ    23މޯލްޑިވްސް 

ގެ    ”CONTRACT OF EMPLOYMENT“ވެފައިވާ   އެއްބަސްވުން(  އަދި    (A) 31)ވަޒީފާގެ 

“CONFIDENTIAL DECLARATION”    ެގ އިޤުރާރު(  ހިފެހެއްޓުމުގެ  ނަންބަރުގެ    13)ސިއްރު  ވަނަ 

)ދޭއް( އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ާޤނޫނީ    02ން އިބްރާހީމް މުނައްވަރު ވަޒީފާއިން ވަކިވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  ދަށު
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ވަކީލެއްގެ ޙައިޘިއްޔަތުން ޓެކްސްއާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކުގައި، މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއާ ދެކޮޅަށް  

 ރާހީމް މުނައްވަރުގެ މައްޗަށް މަނާކޮށްފައިވާކަމަށާއި،  ވަކާލާތުކުރުމާއި ތަމްސީލުކުރުން އިބް

އި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ   މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ަޝކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ އަސާސަކީ،

ވެފައިވާ ދެމެދު  ފަރާތާއި  ރައްދުވި  އެއްބަސްވުމު  މައްސަލަ  އަދި    (A) 31ގެ  ވަޒީފާގެ  ނަންބަރު  ސިއްރު  ވަނަ 

ކޮންމެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އިން    37ާޤނޫނު އަސާސީގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ    ވަނަ ނަންބަރަކީ  13  ހިފެހެއްޓުމުގެ އިުޤރާރުގެ

އުނިކަން   ރައްޔިތަކަށްމެ ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ޢާމްދަނީ ހޯދުމަށް އެމީހަކު އިޚްތިޔާރުކުރާ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުމުގެ ޙައްަޤށް

)ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ   2010/3ވަނަ މާއްދާއާއި ާޤނޫނު ނަންބަރު    274ާޤނޫނު އަސާސީގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ބޭގޮތަށް  ލި

ވަނަ މާއްދާއާ    18)ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    91/4އާއި ާޤނޫނު ނަންބަރު  ވަނަ މާއްދާ  15ގެ  އިދާރީ ާޤނޫނު(  

 ހުށަހަޅާފައިވާ ަޝކުވާއެއްކަން އެނގެއެވެ. މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  ފާހަގަކޮށް ގައިޚިލާފު މާއްދާތަކެއްކަމު 

ނިއު އޮތޯރިޓީއާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި  މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ  .2

ބަސްވުން( )ވަޒީފާގެ އެއް  ”CONTRACT OF EMPLOYMENT“ގައި ވެފައިވާ    2018ޖަނަވަރީ    23ދެމެދު  

 13)ސިއްރު ހިފެހެއްޓުމުގެ އިުޤރާރު( ގެ    ”CONFIDENTIAL DECLARATION“އަދި    (A) 31ގެ  

ވަކާލާތުކުރުމާއި   މައްސަލަތަކުގައި  ގުޅުންހުރި  ޓެކްސްއާ  ޙައިޘިއްޔަތުން  ވަކީލެއްގެ  ާޤނޫނީ  ދަށުން  ނަންބަރުގެ  ވަނަ 

ފަރާތުތަމްސީލުކުރުން   ހުށަހެޅި  މަނާމައްސަލަ  މައްޗަށް  ާޤނޫނު  ގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ހުރަސްއަޅާފައިވަނީ  ނުވަތަ  ކޮށް 

އަސާސީއާއި ޓެކްސްގެ ާޤނޫނުތަކާއި އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ ާޤނޫނުތަކާއި ަޤވާއިދުތަކާއި ޚިލާފަށްކަމަށް 

އޭގެ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނަންބަރުތަކަކީ  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ޢަމަލުކުރަން    ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  މައްޗަށް 

 ނުޖެހޭ ނަންބަރުތަކެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅައިދިނުމަށެވެ. 

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

މި   އިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރުމުން،ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 'މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފަ

ރައްދުވި މައްސަލަ  އިންކާރުކުރާކަމަށާއި،  މައްސަލައަށް  އޮތޯރިޓީގެ    ފަރާތުން  ރެވެނިއު  އިންލަންޑް  މޯލްޑިވްސް 

)ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ   2010/3ވަނަ މާއްދާއަކީ އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ާޤނޫނު ނަންބަރު    15މުވައްޒަފުންގެ ޤަވާއިދުގެ  
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  ވަނަ މާއްދާއިން ބާރު ލިބިގެން މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ   15އިދާރީ ާޤނޫނު( ގެ  

)ޓެކްސް    2010/3ޤަވާއިދުގައި ހިމަނާ ޢަމަލުކުރަމުންދާ މާއްދާއެއް ނޫންކަމަށާއި، އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ާޤނޫނު ނަންބަރު  

)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގައި    2008/2ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ާޤނޫނު( އާ ޚިލާފަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ނުވަތަ ާޤނޫނު ނަންބަރު  

 ؛ކާ ޚިލާފުވާގޮތަށް އެކުލަވާލާފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ޤަވާއިދެއް ނޫންކަމަށާއިކަނޑައަޅާފައިވާ އެއްވެސް އުޫޞލަ

ސިއްރު    2018ޖަނަވަރީ    25 ދެމެދު  އޮތޯރިޓީއާ  ރެވެނިއު  އިންލަންޑް  މޯލްޑިވްސް  ފަރާތާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގައި 

ހެދިފައިވާ އުޞޫލުތަކެއްގެ ދަށުން   ،ހިނދުވާވިފައިއެއް ވެ  (Confidentiality Declaration)ހިފެހެއްޓުމުގެ އިޤުރާރު  

 ގޮތުގެ މަތިން އެއްަބސްވި އެއްަބސްވުމަށް އިޙްތިރާމްކޮށް އެ އެއްަބސްވުމާ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުވެސް އެ އެއްަބސްވުމުގައިވާ

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެކަމަށާއި ފުރިހަމައަށް  އުޞޫލުތަކަށް  އޮންނަ  ހެދިފައި  ޢަމަލުކުރުމަށް  ނުވަތަ   ،ގުޅިގެން  އޮޑިޓް 

ޓެކްސް ލިޭބ  ތެރެއިން  އެނޫން  ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ  ނުވަތަ  ގުޅޭ  ފަރާތްތަކާ  މަޢުލޫމާތުވެދައްކާ  ސިއްރު  އެހެން  ތަކަކީ ސް 

ހިފެހެއްޓުމަކީ  ސިއްރިއްޔާތު  މަޢުލޫމާތުތަކުގެ  އެ  ޭބރުނުވެ  އޮތޯރިޓީއިން  ރެވެނިއު  އިންލަންޑް  މޯލްޑިވްސް 

 ؛ޭބނުންތެރިކަމެއްކަމަށާއި 

ނަންބަރު   ހައިކޯޓުގެ  ނިންމުމުގައި    HC-A/110/2017ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ނިންމަވާފައިވާ  މައްސަލައިގައި  ނަންބަރު 

ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައިވާ އެއްބަސްވުމަކުން ނުވަތަ އެކަށައަޅާފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ަޤވާއިދެއްވާނަމަ އެކަން އެފަދައިން  

ޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ  މޯލްޑިވްސް އިންލަން ކުރުމާމެދު ާޤނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްކަން ސާފުވާން އޮންނަކަމަށާއި، އެގޮތުން  

ަޤވާއިދުގެ   އެއްބަސްވުމުގެ    15މުވައްޒަފުންގެ  ވަޒީފާގެ  މާއްދާއާއި  ހިފެހެއްޓުމުގެ    (A) 31ވަނަ  ސިއްރު  އަދި 

ވަނަ   18)ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    91/4ާޤނޫނު ނަންބަރު    ،ވަނަ ނަންބަރު އެގޮތަށް އޮންނައިރު  13އިުޤރާރުގެ  

ކުރާ    ންކުރަނީ އެކަށީގެންވާ ކަމަކަށް އެކަންވާނަމަ އެކުލަވާލެވޭ ކޮންޓްރެކްޓެއް މެދުވެރިވެ މީހަކު މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާ

  ؛މަސައްކަތަށް މަނާކަމެއް ނުވަތަ ހިފެހެއްޓުމެއް މެދުވެރިކުރެވިދާނެކަމަށާއި

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފެއްގެ  ފައިވާ ގޮތާއި ޚިލާފަށް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށް

ޢާންމުކޮށް  ހަމައެކަނި  މަޢުލޫމާތަކީ  ބޭނުންކުރާ  ބޭނުމަށް  މަސައްކަތުގެ  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ފަރާތުން  އެ  ޙައިޘިއްޔަތުން 

 އެކަނި ނޫންކަމަށާއި، ފެންނާނެހެން ާޝއިޢުކޮށްފައި ހުންނަ ާޤނޫނުތަކާ ަޤވާއިދުތަކާ ޓެކްސް ރޫލިންގފަދަ މަޢުލޫމާތު 
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މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި އަދާކުރި  

ރެވެނިއު   އިންލަންޑް  މޯލްޑިވްސް  ޚުސޫމާތުތަކުގައި  އެންމެހައި  އުފެދޭ  ގުޅިގެން  ޓެކުހާ  މަސްޢޫލިއްޔަތަކީ  މައިގަނޑު 

މްސީލުކުރާ ފަރާތެއްގެ ޙައިޘިއްޔަތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތުކުރުމާއި އެފަދަ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ އޮތޯރިޓީ ތަ

އެންމެހައި ާޤނޫނީ މަސައްކަތްކުރުންކަމަށާއި، މިފަދައިން ހުށަހެޅޭ ޓެކުހުގެ ޚުސޫމާތަކާއި ގުޅިގެން ދަޢުވާއެއް ބިނާކުރުމަށް  

ނާކުރުމަށް ނުވަތަ ދޭ ާޤނޫނީ ލަފާ ބިނާކުރުމަށް ހަމައެކަނި ޓެކުހުގެ ާޤނޫނުތަކުން ޙައްލެއް  ނުވަތަ ދަޢުވާއެއްގެ ޖަވާބު ބި

ބިނާކޮށް ހެކި ހޯދުމަށް ދަޢުލަތުގެ އެތަކެއް    ނުކުތާ  ާޤނޫނީމޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ  ނުލިބޭނެކަމަށާއި،  

ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ޓެކުހުގެ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ކުރެވޭ ޖިނާޢީ  އިދާރާތަކެއް މެދުވެރިވެ މަޢުލޫމާތު ހޯދާނެކަމަށާއި، 

ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެން ޖިނާޢީ ދަޢުވާކުރުމަށް ހޯދޭ އެކިއެކި ހެއްކާއި ަޤރީނާފަދަ މަޢުލޫމާތުތައް އެނގޭނެކަމަށާއި، 

 އޮޑިޓްތަކާއި ގުޅިގެން ޓެކްސްދައްކާ  މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއިން ކުރާ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ

މުވައްޒަފަކާ  ޙިއްާޞފަރާތާއި   އެ  މަޢުލޫމާތަކީވެސް  ސިއްރު  އެންމެހާ  ހުންނާނެ  ޙިއްާޞނުކުރާ  ކުރެވިފައި 

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި  އެހެންކަމުން  މަޢުލޫމާތުތަކެއްކަމަށާއި،  

ގފަދަ  ވާއިދުތަކާ ޓެކްސް ރޫލިންގަ މައްސަލަ ބިނާކުރުމަށް ބޭނުންކޮށްފައި ހުންނާނީ ހަމައެކަނި ޓެކުހާ ގުޅޭ ާޤނޫނުތަކާ  

 ؛އެއްކަމަށާއިމަޢުލޫމާތުކަމަށް ބުނެފައިވާ ބުނުމަކީ ކަމުގެ ޙަީޤަޤތާ ޚިލާފް ވާހަކަ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ާޤނޫނީ އެހީގެ އިތުރުން ޓެކުހާ ގުޅޭ މައްސަލަތަކުގައި ޓެކްސް އެކައުންޓެންޓުންގެ ނުވަތަ 

ގެ ދައުރު ނުހަނު ބޭނުންތެރިކަމަށްވާތީ މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގައި    (experts)  އެކަމާ ގުޅޭ ޚަބީރުން

ވަޒީފާގެ ފަރާތްތަކަށް   އަދާކުރި  އެ  ގުޅިގެން  މައްސަލަތަކާ  ވަކި  މެދުވެރިކޮށް  ފަރާތްތައް  އެ  ތެރެއިން  މަސައްކަތުގެ 

ނުކުރާ އެ ފަރާތްތަކާގުޅޭ އެތަކެއް މަޢުލޫމާތުތަކުގެ އަލީގައި މައްސަލަ  ޙިއްާޞފާހަގަކުރެވޭ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކާ  

 ؛ދަފާނެކަމަށާއިހޯ ބިނާކޮށް ދިފާޢުކުރުމަށް އެހީ

ވަނަ މާއްދާގައި މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި    (A) 31ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ  

މުވައްޒަފުންނަށް ލިބޭ މަޢުލޫމާތު ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށްފަހު މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއާ ދެކޮޅަށް ނުވަތަ  

 professional ethicsނުކުރެވޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި، މިއީ ާޤނޫނީ ވަކީލުންގެ    އަމިއްލަ ފައިދާއަށް ބޭނުން
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ގެ އުޫޞލުތަކުގެ ދަށުންވެސް ޢަމަލުކުރެވޭ އުޞޫލެއްކަމަށާއި، އަދި ވަކީލަކަށް އެފަދަ މަޢުލޫމާތެއް އަމިއްލަ ފައިދާއަށް 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އާ   39ނޫނީ ފަންނުގެ ާޤނޫނު( ގެ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ާޤ 2019/5ބޭނުންކުރުމަކީ ާޤނޫނު ނަންބަރު 

ބާޔާންކޮށްފައިވާހިނދު،  ޚިލާފުކަމެއްކަމަށް މަޢުލޫމާތު    ގުޅިގެން  މައްސަލައަކާ  މައްސަލަތަކާއި  ޙިއްާޞއެ  ކޮށްފައިވާ 

 ؛ދާނެކަމަށާއިހިނގައިޙަވާލުވުމުގެ ފުރުަޞތު މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ލިބިގެން

އެއްބަސްވުމުގެ   މާއްދާ  (A) 31ވަޒީފާގެ  ގުޅޭ  ވަނަ  ޓެކްސްއާ  ކޯޓުތަކުގައި  ޓްރައިބިއުނަލްތަކާއި  ދަށުން  ގެ 

ވަކީލެއްގެ ާޤނޫނީ  ދެކޮޅަށް  އޮތޯރިޓީއާ  ރެވެނިއު  އިންލަންޑް  މޯލްޑިވްސް  ޙައިޘިއްޔަތުން    މައްސަލަތަކުގައި 

 ”IBA International Principles on Conduct for the Legal Profession“މަސައްކަތްނުކުރެވުމަކީ  

ސުލޫކީ    3ގެ   ގެންގުޅެންޖެހޭ  މަސައްކަތްކުރުމުގައި  ދާއިރާގައި  ފަންނުގެ  ާޤނޫނީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި  ވަނަ 

މާއްދާތަކެއްކަމަށާއި، އެއްގޮތްވާފަދަ  ބަޔާންކުރާފަދަ    އެއީ މިންގަނޑާ  ފަރާތުން  ހުށަހަޅާ    ސަބަބުވެރިނޫން މައްސަލަ 

(unreasonable)  ިޖާގަނެތްކަމަށާއ ބެލުމުގެ  ގޮތުގައި  މޯލްޑިވްސް    ،މާއްދާއެއްގެ  ދަށުން  އެއްބަސްވުމުގެ  ވަޒީފާގެ 

ލިބި ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަދާކުރަމުންދިޔައިރު  ވަޒީފާ  އޮތޯރިޓީގައި  ރެވެނިއު  ސިއްރު  އިންލަންޑް  ފައިވާ 

ބޭނުންނުކުރުމަކީ   ފައިދާއަށް  އަމިއްލަ  މަޢުލޫމާތުތައް  އެ  ހިފެހެއްޓުމާއި  ސިއްރު  ގުޅިގެން   IBAމަޢުލޫމާތުތަކާ 

International Principles    ްގައި ބަޔާންކުރާފަދަ ތަޢާުޤދީ އިލްތިޒާމ(Contractual Obligation)   ްއަކަށ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ   38)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ާޤނޫނީ ފަންނުގެ ާޤނޫނު( ގެ    2019/5ވުމުގެ އިތުރުން ާޤނޫނު ނަންބަރު  

 ؛ދަށުން މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ލިބިގެންވާ އިލްތިޒާމެއްކަމަށާއި

ާޤނޫނު( ގެ    91/4ާޤނޫނު ނަންބަރު   "ކޮންޓްރެކްޓެއްގައި އޮންނަ    ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  18)ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ 

އެއްވެސް މާއްދާއެއް، މީހަކު ދިރިއުޅުމަށް ނުވަތަ ޢާމްދަނީ ހޯދުމަށްކުރާ މަސައްކަތަކަށް ހިފެހެއްޓުމެއް ނުވަތަ މަނާކަމެއް  

އިން  " މިފަދަ.މެދުވެރިކުރާނަމަ، އެ މާއްދާއެއްގެ ބާރު ހިންގޭނީ، ހަމައެކަނި އެކަށީގެންވާ ކަމަކަށްވެއްޖެ ހިނދެއްގައެވެ

ގެ ދަށުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ާޤނޫނީ ވަކީލެއްގެ    (A) 31ގެ އެއްބަސްވުމުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ވަޒީފާ

ޙައިޘިއްޔަތުން މަސައްކަތް ނުކުރެވޭނެ ހަމައެކަނީ ޙާލަތަކީ މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅޭ 

އިކަން އެ މާއްދާގެ ނައްުޞން އެނގޭކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ާޤނޫނީ ވަކީލެއްގެ ޓެކްސްއާގުޅޭ މައްސަލަތަކުގަ
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އެއްބަސްވުމުގެ   ވަޒީފާގެ  މަސައްކަތްކުރުމަށް  މައްސަލައެއްގައި  އެއްވެސް  މާއްދާ    (A) 31ޙައިޘިއްޔަތުން  ވަނަ 

ވަކިވާތާ   ވަޒީފާއިން  އަދި  އަހަރު    02ހުރަހެއްނާޅާކަމަށާއި،  ރެވެނިއު )ދޭއް(  އިންލަންޑް  މޯލްޑިވްސް  ފާއިތުވުމުން 

އޮތޯރިޓީއާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅޭ ޓެކްސްގެ މައްސަލަތަކުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ހުރެހެއްނެތްކަމުން، ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ  

31 (A)    ުނަންބަރ ާޤނޫނު  މާއްދާއަކީ  ގެ    91/4ވަނަ  ާޤނޫނު(  ޚިލާ   18)ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ  މާއްދާއާ  ފު ވަނަ 

 ؛މާއްދާއެއްކަމުގައި ނުބެލެވޭނެކަމަށާއި

އޮތޯރިޓީގެ   ރެވެނިއު  އިންލަންޑް  މޯލްޑިވްސް  މައްސަލަތަކަކީ  އިސްތިއުނާފްކުރެވޭ  ޓްރައިބިއުނަލްގައި  އެޕީލް  ޓެކްސް 

އޮބްޖެކްަޝންއަށް ހުށަހެޅުމުން އެއާ ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ އޮބްޖެކްަޝންއިން ނިންމާ  

ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ އޮބްޖެކްަޝން    ނިންމުންތައް ކަމުގައިވީއިރު، މައްސަލަ

ކޮމިޓީގެ   އެކުލަވާލާފައިވާ  ފައިނަލްކުރުމަށް  ނިންމުންތައް  އޮބްޖެކްަޝން  ޚާއްސަކޮށް  ވަކިން  ވިލަރެސްކޮށް،  ޑިވިޜަން 

ދަތަކަށް މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު  )ދޭއް( އަހަރުގެ މުއް  02މެންބަރެއްކަމަށްވީއިރު، ޓެކުހުގެ މައްސަލަތަކުގައި  

 ؛އޮތޯރިޓީއާ ދެކޮޅަށް ވަކާލާތުކުރުން ނުވަތަ ތަމްސީލުކުރުމަށް ހުރަސްއަޅާފައި އޮތްއޮތުމަކީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްކަމަށާއި

އެއްބަސްވުމުގެ   އެއްބަސްވުންވެފައިވާ  (A) 31ވަޒީފާގެ  މާއްދައަކީ  އެ  ނަޒަރުކުރާއިރު،  މާއްދާއަށް  ފަރާތުގެ    ވަނަ 

މާއްދާއެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ބެލުން    (reasonable)މަްޞލަޙަތަށާއި އާންމު މަޞްލަޙަތަށް ބަލާއިރު ސަބަބުވެރި  

މުހިންމުކަމަށާއި، މިގޮތުން އިސްވެދެންނެވުނު މާއްދާގެ ދަށުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޙަވާލުނުވެވެނީ ހަމައެކަނި  

)ދޭއް( އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށްކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އެއީ ވަކި ޚާއްސަ މައްސަލަތަކަކާ   02ޓެކުހުގެ މައްސަލަތަކަށް  

ސަބަބުވެރި   އެއީ  މާއްދާއަކަށްވުމުން،  ތަންފީޒްކުރެވޭ  މުއްދަތެއްގައި  ވަކި  ކަނޑައެޅޭ   (reasonable)ގުޅިގެން 

ސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއަކީ ޓެކްސް  މާއްދާއެއްކަމުގައި ދެކޭކަމަށާއި، އާންމު މަްޞލަޙަތަށް ބަލާއިރު، މޯލްޑިވް 

ޙަވާލުވެހުރި ދަޢުލަތުގެ މުއައްސަސާކަމުން ޓެކްސްދައްކާ ގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ނެގުމާ ގުޅޭ ކަންކަމުގައި 

އަށް އެ މަޢުލޫމާތު  ފަރާތެއްގެ ޙައިޘިއްޔަތުން އެ މުއައްސަސާއިން ވަކިވާ މުވައްޒަފުން އެ މުވައްޒަފުންގެ އަމިއްލަ މަންފާ

އަދި   މަޞްލަޙަތުގައިވާކަމެއްކަމަށާއި،  އާންމު  ބޭނުންކުރުމަކީ  ދެކޮޅަށް  އޮތޯރިޓީއާ  ރެވެނިއު  އިންލަންޑް  މޯލްޑިވްސް 

 2010/3ާޤނޫނު ނަންބަރު  މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ލިބޭ އެންމެހައި މަޢުލޫމާތަކީ  
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ނެގުމާބެ ގެ  )ޓެކްސް  ާޤނޫނު(  އިދާރީ  އެ    15ހޭ  މަޢުލޫމާތުކަމަށްވުމުން،  ސިއްރު  ދަށުން  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

މަޢުލޫމާތުގެ ބޭނުން ނަހަމަގޮތުގައި ހިފުމުގެ ޖާގަ ނުދިނުމަކީވެސް އާންމު މަޞްލަޙަތުގައިވާކަމެއްކަމަށާއި އެހެންކަމުން  

މައްސަލަ ރައްދުވި އެއްކަމުގައި  މާއްދާ  (reasonable)ސަބަބުވެރި    ވަނަ މާއްދާއަކީ  (A) 31ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ  

   ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ހުށަހެޅި .4 މައްސަލަ  އެދިފައިވަނީ،  ފަރާތުން  ރައްދުވި  ވެފައިވާ    2018ޖަނަވަރީ    23އެކު  ފަރާތާ  މައްސަލަ  ގައި 

“CONTRACT OF EMPLOYMENT”    ެގ އެއްބަސްވުން(  އަދި   (A) 31)ވަޒީފާގެ 

“CONFIDENTIAL DECLARATION”    ެވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން   13)ސިއްރު ހިފެހެއްޓުމުގެ އިުޤރާރު( ގ

ވަކިވުމަށް ވަޒީފާއިން  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  އިންލަންޑް   02ފަހު  މައްސަލަ  މޯލްޑިވްސް  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  އަހަރު  )ދޭއް( 

ތުކުރުން  އާ ދެކޮޅަށް ޓެކުހާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކުގައި ޓްރައިބިއުނަލްގައި ނުވަތަ ކޯޓެއްގައި ވަކާލާރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި   ާޤނޫނުތަކާ  ޓެކްސްގެ  އަސާސީއާ  ާޤނޫނު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މަނާކޮށްފައިވަނީ  ތަމްސީލުކުރުން  ނުވަތަ 

ނޫންކަމަށް ޚިލާފަށް  ާޤނޫނުތަކާއި  އެދިފައިވާ  ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،   

ފަދައިން އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ނަންބަރުތަކަކީ އެ ފަރާތުން ޢަމަލުކުރަން ނުޖެހޭ ނަންބަރުތަކެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅާނެތަނެއް 

 ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށެވެ. 

 ، ސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއަށް ރައްދުވާގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މި މައްސަލާގައިއިްބރާހީމް މުނައްވަރުގެ ފަރާތުން މޯލްޑިވް .5

ޖަވާުބދާރީވީއިރު ފަރާތުން  ރައްދުވި  މުނައްވަރު    ،މައްސަލަ  މޯލްޑިވްސް   2018ޖަނަވަރީ    23އިްބރާހީމް  ފެށިގެން  އިން 

 2020ފެުބރުވަރީ    25މުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށްފަހު  އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ ޕްރިންސިޕަލް ޓެކްސް އޮފިސަރ މަޤާ

( ގެ 2015)ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލުގެ ގަވާއިދު    R-20/2015ގަވާއިދު ނަންަބރު    ،ގައި ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާކަމަށާއި

ޚިލާފެއް ޓްރައިިބއުނަލަށް    ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އިން އެނގެން އޮންނަ ގޮތުން ނަމަ ވަޒީފާއާގުޅޭ މައްސަލައެއް ނުވަތަ އުފުދޭ  8

)ހައެއް( މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައިކަން    6ހުށަހަޅާ ކުރިއަށް ގެންދެވެނީ އެ މައްސަލައެއް ނުވަތަ ޚިލާފެއް އުފެދޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން  

މަސްދުވަސް ހަމަވާ ތާރީޚަކީ  )ހައެއް(    6އިްބރާހީމް މުނައްވަރު ވަޒީފާއިން ވަކިވިފަހުން  ، އެ މާއްދާއަށް ބެލުމުން އެނގޭކަމަށާއި

މި މައްސަލަ ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލަށް ހުށަހެޅިފައިވަނީ ވަޒީފާއިން ވަކިވި ތާރީޚުން    ،ކަމުގައިވާއިރު  2020ޖުލައި    25

ފާއިތުވިފަހުން    6ފެށިގެން   މަސްދުވަސް  ހުށަހެޅުނު    2020އޮކްޓޫަބރު    12)ހައެއް(  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ  މި  ގައިކަން 



 

 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއަށް 
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ވަނަ މާއްދާގެ   8ގެ    2015މި މައްސަލައަކީ ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލުގެ ގަވާއިދު    ،ކިޔުންތަކުން އެނގެން އޮންނާތީލިޔެ

ފާއިތުވި ފަހުން ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްކަމުގައިވާތީ  6)ހ( ގައި ަބޔާންކުރާ   މި މައްސަލައަކީ    ،)ހައެއް( މަސްދުވަސް 

އިޖުރާއީ ނުކުތާއެއް    ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެ މައްސަލައެއް ނޫންކަމުގައި ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އެދި  ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލްގައި

ވަނަ މާއްދާގެ    8ގެ  (  2015  ގެ ގަވާއިދުރައިިބއުނަލުޓް  ވަޒީފާއާެބހޭ)  R-20/2015ނަގާފައިވީނަމަވެސް، ގަވާއިދު ނަންަބރު  

  ހުށަނޭޅިވަނީ ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލަށް  މައްސަލަ    މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މި  )ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ  6  ކަނޑައެޅިފައިވާ  އި( ގަހ)

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަށް   8ގެ    2015ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލުގެ ގަވާއިދު    ުބރަވެވޭތީ،ގައި  އޮވެގެންކަމުސަަބެބއް    މަޤުޫބލު

  ގައިނިންމަންޖެހޭ މައްސަލައެއްކަމުއުޟޫޢީގޮތުން ަބލައި ގޮތެއް  މަމައްސަލައަކީ ވަޒިފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލުން    މިރިޢާޔަތްކޮށް،  

މައްސަލައަށް މައުޟޫޢީގޮތުން ޖަވާުބދާރީވުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވާ މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއަށް    ކަނޑައަޅައި،

 އަންގާފައިވެއެވެ.

ވަޒީފާއާެބހޭ    ، ސާިބތުކޮށްދިނުމަށް ަބޔާންކުރާ މައްސަލަތައް ފިޔަވައިޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ގަވާއިދަކުން ކަނޑައެޅިގެން ވަކި ގޮތަކަށް .6

ޓްރައިިބއުނަލަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކަމެއް ސާިބތުކުރުމަކީ އެކަމެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތެއްގެ ޒިންމާއެއްކަމަށް ގަވާއިދު 

 ، ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންވެގެން އޮންނަކަމާއި  42( ގެ  2015)ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލުގެ ގަވާއިދު    R-20/2015ނަންަބރު  

 .ތުން މި މައްސަލައިގައި ހުށަހެޅުނު ކަންކަން ސާިބތުކުރުމުގެ ުބރަ އޮތީ އެކަމެއް ހުށަހެޅި ފަރާތަކަށްކަން އެނގެއެވެމިގޮ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ    37ޤާނޫނުއަސާސީގެ   ،މައްސަލައަކީ  ހުށަހަޅާފައިވާ މި .7

ޤާނުނުއަސާސީގެ  ، މަސައްކަތެއް ނުވަތަ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުމުގެ އަސާސީ ޙައްޤެއް އުނިކަން ލިޭބގޮތަށް އެމީހަކު އިޚްތިޔާރުކުރާ

ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް މީރާއިން   18ކޮންޓްރެކްޓާެބހޭ ޤާނޫނުގެ   ،ވަނަ މާއްދާއާއި ޓެކްސް ނެގުމާެބހޭ އިދާރީ ޤާނޫނާއި  274

މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތް  ،ވަނަ ނަންަބރުގެ ދަށުން  13މުގެ އިޤްރާރުގެ  ހެއްޓުއަދި ސިއްރު ހިފެ  31ވަޒީފާގެ އެއްަބސްވުމުގެ  

އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތައް ޓެކްސްއާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކުގައި މީރާއާ    2މީރާގެ ވަޒީފާއިން ވަކިވި ތާރީޙުން ފެށިގެން  

  31ވަޒީފާގެ އެއްަބސްވުމުގެ    ގެއާއި މީރާތިންތޯތަކުގެ މަމަނާކޮށްވަނީ ޤާނޫނީ އަސާސްދެކޮޅަށް ވަކާލާތުކުރުމާއި ތަމްސީލުކުރުން  

ވަނަ ނަންަބރަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތް އަމަލުކުރަންޖެހޭ ނަންަބރުތަކެއްތޯ ނުވަތަ    13އަދި ސިއްރު ހިފެހެއްޓުމުގެ އިޤްރާރުގެ  

 . ކަނޑައަޅަންޖެހެއެވެ ނޫންތޯ

 ؛  )ހ( ގައި ވަނަ މާއްދާގެ  15)ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ާޤނޫނު( ގެ  2010/3ާޤނޫނު ނަންބަރު  7.1
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ލިބޭ ނުވަތަ ހޯދާ ޓެކްސް ދައްކާ    "ޓެސްކް ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ އެއްވެސް ލިޔުމަކީ، ނުވަތަ ޓެކްސް ނެގުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ވެފައިވާ    1- 51ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ    51ފަރާތަކާބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތަކީ، ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ  

 "  ރާގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ހާމަކޮށްގެންނުވާނެއެވެ. އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ހޯދާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ، ސިއްރު މަޢުލޫމާތެވެ. އަދި އެފަދަ މަޢުލޫމާތު މީ 

)ށ( ގައި މީރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހާމަކުރެވިދާނެ  މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު މާއްދާގެ  

 ؛ މަޢުލޫމާތުގެ ތެރޭގައި

 ؛ )ހ( ޢާންމުކޮށް ލިބެން ހުންނަ މަޢުލޫމާތު  

 ؛ ކުރުމުގެ ހުއްދަ އޭގެ ވެރިފަރާތުން ލިޔުމުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު( އެ މަޢުލޫމާތއް ހާމަ 2) 

 ؛ ( ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހިންގޭ މަދަނީ ޝަރީޢަތެއްގައި ހާމަކުރެވޭ މަޢުލޫމާތ3ު)   

 ؛ ( ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ ޤާނޫނު ނުވަތަ އެނޫންވެސް ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ހިންގޭ ޖިނާއީ ޝަރީޢަތެއްގައި ހާމަކުރެވޭ މަޢުލޫމާތ4ު)   

ންވެގެން  ރުމަށް ބޭނު ( ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ ޤާނޫނުތައް ހިންގުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މުވައްޒަފަކު އެފަދަ އަނެއް މުވައްޒަފަކަށް އެމީހެއްގެ ވަޒީފާ އަދާކު 5)   

 ؛ ހާމަކުރާ މަޢުލޫމާތު

 ؛ ( ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ ޤާނޫނުތައް މާނަކުރުމުގައި ލަފާހޯދުމަށް ހާމަކުރާ މަޢުލޫމާތ6ު)   

ޤާނުނުގެ  7)    އިދާރީ  ނެގުމާބެހޭ  ޓެކްސް  އެފަދަ    35(  ނުވަތަ  ބޭނުމަށް  އެގްރީމެންޓެއްގެ  ޓެކްސް  ޑަބަލް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި  ވަނަ 

 ؛ ގެ ދަށުން ހާމަކުރެވޭ މަޢުލޫމާތުއެގްރީމަންޓެއް 

ރާއްޖޭއިން ބޭރުގެ އެއްވެސް ޤައުމެއްގެ ނުވަތަ އިދާރާއަކަށް    ،( ގައި ނުހިމެނޭ 7ވަނަ )ށ( ގެ )   15( ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  8)   

އްދަލިބިފައިވާ އޮފިޝަލުންނަށް ރާއްޖޭގައި  ނަގާ ޓެކްސްއަކާ ގުޅޭގޮތުން އެ ޤައުމެއްގައި ނުވަތަ އިދާރާއެއްގައި ޓެކްސް ޤާނޫނު ހިންގުމަށް ހު 

 ؛ ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތަކާބެހޭ ގޮތުން ދޭންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު

ކުށ9ެ)    އެފަދަ  ނުވަތަ  ހުއްޓުވުމަށް  ކުށެއް  ޖިނާއީ  ދަށުން  އެއްބަސްވުމެއްގެ  ވެފައިވާ  ދެމެދު  ސަރުކާރަކާއި  އެހެން  ސަރުކާރާއި  ދިވެހި  އްގެ  ( 

 ؛ ތަޙުޤީޤަށްޓަކައި ހާމަކުރެވޭ މަޢުލޫމާތު

 " މަށް ހާމަކުރާ މަޢުލޫމާތު ( މަޢުލޫމާތު ނިސްބަތްވާފަރާތް ނޭނގޭގޮތަށް ސަރުކާރުގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުގައި ހިމެނ10ު)   
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ރާގެ މުވައްޒަފުން މީ  މާއްދާގެ )ނ( ގައިއިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު  އަދި  މިފަދައިން ބަޔާންކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި،  

  މަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، ވަޒީފާ އަދާކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން އެވަޒީފާއާ ގުޅޭ ސިއްރު ހިފެހެއްޓުމުގެ އިުޤރާރެއްގައި ސޮއިކުރަ

މާއްދާގެ )ރ( ގައި މީރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ހަވާލަދެވުނު އިުޤރާރާއި ޚިލާފުވިކަމަށް މީރާގެ ބޯޑަށް މީގެއިތުރުން މި  

 ަޝރީޢަތަށް ހުށަހަޅާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ފެނިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އެކަމެއް  

 ، ސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މީރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދަށް ރިޢާޔަތްކުރާހިނދުއްސަލައާ ގުޅިގެން މައް މަމި   7.2

 ؛ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި 15އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ގަވާއިދުގެ 

މައުލޫމާތެއް، ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށްފަހު މީރާއާ ދެކޮޅަށް އަދި އަމިއްލަ  ދާއިމީ ވަޒީފާއެއްގައި ހުރި މުވައްޒަފަކު، މަސައްކަތުގެ ގޮތުން ލިބިފައިވާ އެއްވެސް  "

މިގޮތުން ނުވާނެއެވެ.  ބޭނުންކޮށްގެން  ނަމަވެސް  މަސައްކަތްތަކުގައި   ،ފައިދާއަށް  ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ  ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  ތިރީގައި 

 ހަރަކާތްތެރިވެގެން ނުވާނެއެވެ.  

ވަޒީ  (1) ފެށިގެން  މީރާގެ  ތާރީޚުން  ވަކިވާ  ވަކިވުމަށްފަހު،  ގުޅުންހުރި  އަހަރު  )ދޭއް(    2ފާއިން  ޓެކުހާ  ދެކޮޅަށް  މީރާއާ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ 

 މައްސަލައެއްގައި ޓްރައިބިއުނަލެއްގައި ނުވަތަ ކޯޓެއްގައި ވަކާލާތުކޮށް ތަމްސީލުކުރުން 

)ދޭއް( އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މީރާގެ ރަޖިސްޓަރޑް ޓެކްސް އޮޑިޓަރެއްގެ    2  މީރާގެ ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށްފަހު ވަކިވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  (2)

 ނުވަތަ މީރާގެ ޓެކްސް އޭޖެންޓެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތްކުރުން 

ތުން ލިބިފައިވާ  )އެކެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މީރާގެ މަސައްކަތުގެ ގޮ   1ވަކިވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  މީރާގެ ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށްފަހު   (3)

 " އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް އަމިއްލަ ފައިދާއަށް ބޭނުންކުރުން. މީގެތެރޭގައި އާންމުކޮށް ލިބެން ހުންނަ މަޢުލޫމާތު ނުހިމެނެއެވެ. 

ފަރާތާއިމީގެއިތުރުން،   ،މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި    23ދެމެދު    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި 

ހަވާލާދީފައިވާ    ،ސޮއިކޮށްފައިވާކަމާއި  ގައިސިއްރު ހިފެހެއްޓުމުގެ އިޤުރާރު  އިގައި ވަޒީފާގެ އެއްަބސްވުމާ  2018ޖެނުއަރީ  

 ؛ވަނަ ނަންބަރުގައި 13އަދި ސިއްރު ހިފެހެއްޓުމުގެ އިުޤރާރުގެ  ވަނަ މާއްދާ 31ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ 

“Employee must not use any information that obtain by virtue of his/her employment in the MIRA, 

against the MIRA or for personal benefit upon termination of the employment from the MIRA.As 

such, employee will not undertake the following work for the periods stipulated below. 



 

 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއަށް 
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(a) Becoming the legal representative in a tax related case against the MIRA in a tribunal or court 

within 2 years from the date of termination of employment from the MIRA 

(b) Working as a registered tax auditor or tax agent within 2 years from the date of termination of 

employment from the MIRA 

(c) To use any information obtained due to the nature of the work carried out in the MIRA for a 

personal gain, within 1 year from the date of termination of employment from the MIRA. This 

does not include any information in a public domain.” 

ޖަނަވަރީ    23މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާ ދެމެދު    ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި ،މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި

 ކީވަނަ ނަންބަރަ  13ސިއްރު ހިފެހެއްޓުމުގެ އިޤުރާރުގެ    ،ވަނަ މާއްދާއާއި  31ގައި ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ    2018

 2010/3ންގެ ގަވާއިދަކީ  މީރާގެ މުވައްޒަފުކަމާއި،  ވޭވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ކަން ފާހަގަކުރެ  15މީރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދުގެ  

ލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮޓޯރިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް )ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ާޤނޫނު( ގެ ދަށުން މޯ

ން  އަދާކުރުމުށާއި، އެާޤނޫނުގެ މަުޤސަދުތައް ހާސިލުކުރެވޭނެ އުޫޞލަކުން މީރާ ހިންގުމަށްޓަކައި މީރާއަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފު

  1ހޯދައި ބެލެހެއްޓުމަށާއި އަދި މީރާ އިދާރީގޮތުން ހިންގުމަށްޓަކައި ހަދާފައިވާ ގަވާއިދެއްކަން މީރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދުގެ  

 ވަނަ މާއްދާއަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮވެއެވެ. 

ގައި ބުނެފައިވަނީ، ރައްޔިތުންގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި "ާޤނޫނު" ކަމު  274ާޤނޫނުއަސާސީގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ   7.3

މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަސްދީުޤކޮށްފައިވާ ާޤނޫނުތަކާއި، އެ ާޤނޫނުތަކުން ބާރުލިބިގެން، އެ ާޤނޫނުތަކުގެ  

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމުގައި  ގަވާއިދުތަކަށް  ހަދާ  ތެރޭގައި  މީރާގެ    ،ކަމާއިއިމުގެ  ހަދާ  އެހެންކަމުން  ގުޅިގެން  މުވައްޒަފުންނާއި 

ގަވާއިދަކީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ާޤނޫނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ ާޤނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކުގެ އިމުގެ ތެރެއިން  

ވާންޖެހޭނެކަމަށް ގަވާއިދަކަށް  ފާހަގަކޮށްފައިވީނަމަވެސް  ހަދާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ    ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،މައްސަލަ 

 ؛ ވަނަ މާއްދާގައި  269ާޤނޫނުއަސާސީގެ 

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުން    "މިޤާނޫނުއަސާސީއަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު އެމައްޗަށް ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ، މިޤާނޫނުއަސާސީއާ ތައާރުޟްނުވާ އެންމެހާ ޤާނޫނުތަކަށް، 

 ނެއެވެ." ބަދަލެއް ނުގެންނަހައި ހިނދަކު، ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދަންވާ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން ފާސްކުރާ    143ޤާނޫނުއަސާސީގެ   ،މިފަދައިން ަބޔާންކުރެވިފައިވާކަމާއި

އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ާބރު   ،ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ޤާނޫނަކުން ަބއެއް ވިޔަސް ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޚިލާފުވޭތޯެބލުމާއި 



 

 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއަށް 
  VTR/2020/203ނަންބަރު: މައްސަލަ                             ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އިބްރާހީމް މުނައްވަރު ރައްދުވާގޮތަށް

                                            

 ޞަފްޙާ  19 ެގ 14
 

 | 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:  

 

ސްޕްރީމްކޯޓަށްކަންލިބިގެންވަނީ   ހައިކޯޓަށާއި  އޮންނަކަމާއި   ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކޮންމެ   ،އެނގެން  ގައި  )ށ(  އެމާއްދާގެ  ހަމަ  އަދި 

ޖެހިއްޖެނަމަ ،ކޯޓެއްގައިވިޔަސް މާނަކުރަން  ޤާނޫނުއަސާސީ  މައްސަލައެއްގައި  އެކޯޓަކުން އެމައް  ،ބަލަމުންދާ  ގުޅެގޮތުން  ސަލައަކާ 

ޤަނޫނު އަސާސީގެ  ،ުބނެފައި އޮންނަކަމާއި  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާ ތަޢާރުޟުވާކަމެއް ނޫންކަމަށް  143ޤާނޫނު އަސާސީ މާނަކުރުމަކީ  

ތިެބގެ  271 ފނަޑިޔާރުންތަކެއް  ނުވަތަ  އިނދެގެން  ފަނޑިޔާރަކު  ބުނެފައިވަނީ  ކަމަށް  "ކޯޓު"  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  ން ވަނަ 

ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ޤާނޫނަކުން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ކޮންމެތަނަކަށް ކަމަށްވީ   ،ޝަރީޔަތްކުރުމަށް ޤާނޫނުއަސާސީން

އެނގޭކަމާއި ،ހިނދު ތަނެއްނޫންކަން  އެފަދަ  ޓަރްއިިބއުނަލަކީ  ޓްރައިިބއުނަލްތަކަށް    ،ވަޒީފާއާެބހޭ  ޤާނޫނުއަސާސީގައި 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި "ޓްރައިިބއުނަލް" ކަމުގައި ުބނެފައިވަނީ ދެފަރާތެއްގެ މެދުގައި    274އިސްވެ ބުނެވުނު   ،ޙަވާލާދީފައިވާއިރު

އެކަމަކާމެދު ވަކިގޮތެއް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން، އެކަމަކާމެދު  ،ވަކިކަމަކާ ެބހޭގޮތުން ޚިލާފުއުފެދިފައިވާ ޙާލަތުގައި

މުގެ ާބރު ޤާނޫނީގޮތުން ލިިބފައިވާ، އަދި ކޯޓެއްކަމުގައި ނުހިމެނޭ ކޮންމެ މުއްސަސާއެއްކަމާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ވަކިގޮތެއް ކަނޑައެޅު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން  ،ވަނަ ނުކުތާގައި  4ޤަޟިއްޔާގެ ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ   A/19-2010/SCސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންަބރު  

 ،އް ނުވަތަ ޤާނޫނަކުން ަބއެއްވިޔަސް ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފު ޤާނޫނެއްކަމަށް ކަނޑަނާޅާހާ ހިނދަކުނުވަތަ ކަމާެބހޭ ކޯޓަކުން ޤާނޫނެ

ަބޔާންކޮށްފައިވާކަން   ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެއީ ބާޠިލު ޤާނޫނެއްކަމަށް އޮޓޮމެޓިކް ގޮތެއްގައި ެބލެވެން ނޯންނާނެކަމަށް

  ،ފާހަގަކުރެވޭ ކަމާއި

ބަޔާންކު އިންލެންޑް  ރެވުނު  އިސްވެ  މޯލްޑިވްސް  ދަށުން  ާޤނޫނުގެ  އިދާރީ  ޓެކްސްނެގުމުގެ  ބަޔާންކުރާފަދައިން  މާއްދާތަކުގައި 

ގަވާއިދުގެ   މުވައްޒަފުންގެ  މީރާގެ  ޝާއިއުކޮށްފައިވާ  ހަދައި  އޮތޯރިޓީއިން  ޚިލާފު    15ރެވެނިއު  ާޤނޫނާ  މާއްދާއަކީ  ވަނަ 

ވަނަ މާއްދާގެ   143ާޤނޫނުއަސާސީގެ    ބަޔާންކުރެވުނުފަރާތުން ވަކާލާތުކުރާއިރު، އިސްވެ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި  މާއްދާއެއްކަމަށް  

ގަވާއިދުގެ   މުވައްޒަފުންގެ  މީރާގެ  ސުޕްރީމްކޯޓުން  ނުވަތަ  ހައިކޯޓުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މާއްދާ    15ދަށުން  ވަނަ 

ޤާ  ބުނެވުނު  އިސްވެ  އެނގޭތީއާއި،  މީރާގެ    269ސާސީގެ  ނޫނުއަބާޠިލްކޮށްފައިނުވާކަން  ގޮތުގެމަތީން  މާއްދާގައިވާ  ވަނަ 

ވަނަ މާއްދާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބާޠިލް ނުވަތަ އިސްލާޙުކޮށްފައިނުވާތީ، މީރާގެ މުވައްޒަފުންގެ    15މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދުގެ  

   ވެވެއެވެ.  ބުރަމަލުކުރެވެމުންދާ މާއްދާއެއްކަމަށްޢަ ވަނަ މާއްދާއަކީ މިހާރުވެސް  15ގަވާއިދުގެ 

ވަނަ މާއްދާގައި ދުސްތޫރީ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން،   37)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު( ގެ    2010/22ޤާނޫނު ނަންަބރު   7.4

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ަބލައިގަންނަ މައްސަލަތައް  
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އާ  ފިޔަވައި، ޤާނޫނަކުން ާބރުލިބިގެން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދެއް ނުވަތަ އެ ގަވާއިދުގެ ަބއެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ލިިބގެންވަނީ  އިޚްތިޞާޞް  ެބލުމުގެ  މައްސަލަތައް  ހުށަހެޅޭ  ަބޔާންކޮށް  ތަޢާރުޟްވާކަމަށް  ޤާނޫނަކާ  ނުވަތަ 

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު   އެނގެން އޮންކަމާއި، އެހެންކަމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާފަދައިން  ހައިކޯޓަށްކަން

ދެމެދު   ފަރާތާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވެފައިވާ    2018ޖަނަވަރީ    23އޮތޯރިޓީއާ   CONTRACT OF“ގައި 

EMPLOYMENT”    ެ31)ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން( ގ (A)    ިއަދ“CONFIDENTIAL DECLARATION” 

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ާޤނޫނީ ވަކީލެއްގެ ޙައިޘިއްޔަތުން ޓެކްސްއާ ގުޅުންހުރި    13)ސިއްރު ހިފެހެއްޓުމުގެ އިުޤރާރު( ގެ  

މައްސަލަތަކުގައި ވަކާލާތުކުރުމާއި ތަމްސީލުކުރުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މައްޗަށް މަނާކޮށް ނުވަތަ ހުރަސްއަޅާފައިވަނީ  

 އަސާސީއާއި ޓެކްސްގެ ާޤނޫނުތަކާއި އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ ާޤނޫނުތަކާއި ަޤވާއިދުތަކާއި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ާޤނޫނު

 ޚިލާފަށްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ނަންބަރުތަކަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އޭގެ މައްޗަށް ޢަމަލުކުރަން

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ(   15މަށް އަމުރުކޮށްފިނަމަ މީރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދުގެ   ކަނޑައަޅައިދިނުނުޖެހޭ ނަންބަރުތަކެއްކަމުގައި

 މަށް ބުރަވެވެއެވެ. ގެ ބާޠިލުކަމާއިމެދު ނުސީދާގޮތުންނަމަވެސް ނިންމުމެއް ކަނޑައެޅޭނެކަ

ގަވާއި  7.5 މުވައްޒަފުންގެ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  މައްސަލައިގައި  އަކީ    15ދުގެ  ހުށަހެޅިފައިމިވާ  )ރ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

އަދި މައްސަލަ     ،ވަނަ މާއްދާއަށް ހުރަސް އެޅޭފަދަ މާއްދާއަކަށްވީނަމަވެސް  37ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ާޤނޫނުއަސާސީގެ  

ދެމެދު   ފަރާތާ  އެއްބަސްވުމުގެ    2018ޖަނަވަރީ    23ރައްދުވި  ވަޒީފާގެ  ވެފައިވާ  މާއްދާއާއި  31ގައި  ސިއްރު    ،ވަނަ 

ވަނަ މާއްދާއަށް   2)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ވަނަ ނަންބަރަކީ ާޤނޫނު ނަންބަރު    13ހިފެހެއްޓުމުގެ އިުޤރާރުގެ  

ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ    ،ރިޢާޔަތްކޮށް ބާޠިލުކަމަށް ކަނޑައެޅިދާނެ މާއްދާއަކަށްވީނަމަވެސް  ވަނަ    31އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު 

ގެ   ވަނަ މާއްދާ  15ވަނަ މާއްދާއަކީ މީރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދުގެ    13މުގެ އިގުރާރުގެ  ސިއްރު ހިފެހެއްޓު  ،މާއްދާއާއި

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާފަދައިން މި މާއްދާތަކަކީ މައްސަލަ    ،ކަން ފާޅުކަން ބޮޑުގޮތެއްގައި އިނގޭކަމާއި  )ރ(

މީރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ    ،މަށް ކަނޑައަޅައިފިނަމަހުށަހެޅި ފަރާތުން ޢަމަލުކުރަން ނުޖެހޭ މާއްދާތަކެއްކަ

މާއްދާ   15ގަވާއިދުގެ   އެންގެން  )ރ(    ވަނަ  ކަނޑައެޅޭނެކަން  ނިންމުމެއް  ނުސީދާގޮތުންނަމަވެސް  ބާޠިލުކަމާއިމެދު  ގެ 

ޢަމަލުކުނުކުރެވޭނެކަން    ،އޮންނަކަމާއި މިފަދައިން  ނަންަބރު  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ހައިކޯޓުގެ   A/187-2020/HCދިވެހިރާއްޖޭގެ 

އި އޮޤަޟިއްޔާއިން  ޤަޟިއްޔާގެ    ،ކަމާއިންނަނގެން  މި  ނުކުތާގައި  09އެގޮތުން  ހަދާ   ، ވަނަ  ާބރުލިިބގެން  ދަށުން  ޤާނޫނެއްގެ 
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ގޮތަކަށް ނޫން  އެ  ކޯޓުން  ަބލަންޖެހޭކަމާއި  ، ކަނޑައަޅަންދެން  ޤަވާޢިދަކާމެދު  ކަމަށް  ޤަވާއިދެއް  ޞައްޙަ  ޤަވާއިދަކީ  އަދި    ،އެ 

 ތަންފީޛުކުރަންވާނެކަމަށް  ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލުން އެ ޤަވާއިދުގެ މާއްދާތައް  ، މިޙާލަތުގައި އެ ޤަވާޢިދު އެގޮތުގައި ަބލައިގަނެ

މީރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދުގައި އެ މާއްދާ އެފަދައިން ކަނޑައެޅިގެން އޮންނަހާ ހިނދަކު އެހެންކަމުން    ،ަބޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި

މުވައްޒަފަށް ލިިބދޭ    ،ށްއްކަމަށް ޤަޫބލުކޮޚިލާފަށް އޮތް މާއްދާއެ  ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލަށް އެ މާއްދާއަކީ ވަޒީފާއާެބހޭ ޤާނޫނާ 

ފަރުވާ އެނގެ  ވެސްއެއްޤާނޫނީ  ބެލުމުން  ގަޟިއްޔާއަށް  ހައިކޯޓުގެ  ަބޔާންކުރެވުނު  އިސްވެ  މި ނަގައިނުދެވޭނެކަން  އޮތަތީ  ން 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާފަދަ އަމުރެއް ނެރެދެވެން ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅަން ފެނެއެވެ. މައްސަލައިގައި
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 ނިންމުން 

( އާއި A224817ބްރާހީމް މުނައްވަރު )ރަންދުނި / މ. ކޮޅުފުށި( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  އި

ދެމެދު   އޮތޯރިޓީއާ   ރެވެނިއު  އިންލަންޑް  ވެފައިވާ    2018ޖަނަވަރީ    23މޯލްޑިވްސް   CONTRACT OF“ގައި 

EMPLOYMENT”    ެ31)ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން( ގ (A)    ިއަދ“CONFIDENTIAL DECLARATION” 

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން އިބްރާހީމް މުނައްވަރު ވަޒީފާއިން ވަކިވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން   13)ސިއްރު ހިފެހެއްޓުމުގެ އިުޤރާރު( ގެ  

)ދޭއް( އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ާޤނޫނީ ވަކީލެއްގެ ޙައިޘިއްޔަތުން ޓެކްސްއާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކުގައި، މޯލްޑިވްސް   02

 ،އު އޮތޯރިޓީއާ ދެކޮޅަށް ވަކާލާތުކުރުމާއި ތަމްސީލުކުރުން އިބްރާހީމް މުނައްވަރުގެ މައްޗަށް މަނާކޮށްފައިވާތީއިންލަންޑް ރެވެނި

ވަނަ   37އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާއި ސިއްރު ހިފެހެއްޓުމުގެ އިުޤރާރުގެ މާއްދާތަކަކީ ާޤނޫނު އަސާސީގެ  

ވަނަ    274ވަރުއަށް ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ޙައްަޤށް އުނިކަން ލިބޭގޮތަށް ާޤނޫނު އަސާސީގެ  މާއްދާގެ )ހ( އިން އިބްރާހީމް މުނައް

)ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ    91/4)ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ާޤނޫނު( އާއި ާޤނޫނު ނަންބަރު    2010/3މާއްދާއާއި ާޤނޫނު ނަންބަރު  

ގެ   ބުނެ  18ާޤނޫނު(  މާއްދާތަކެއްކަމަށް  ޚިލާފު  މާއްދާއާ  އިބްރާހީމް   ،ވަނަ  އޮތޯރިޓީއާ  ރެވެނިއު  އިންލަންޑް  މޯލްޑިވްސް 

އަދި ސިއްރު ހިފެހެއްޓުމުގެ    (A) 31ގައި ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ    2018ޖަނަވަރީ    23މުނައްވަރުއާއި ދެމެދު  

އްސަލަތަކުގައި ވަކާލާތުކުރުމާއި  ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ާޤނޫނީ ވަކީލެއްގެ ޙައިޘިއްޔަތުން ޓެކްސްއާ ގުޅުންހުރި މަ   13އިުޤރާރުގެ  

އަސާސީއާ   ާޤނޫނު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ހުރަސްއަޅާފައިވަނީ  ނުވަތަ  މަނާކޮށް  މައްޗަށް  މުނައްވަރުގެ  އިބްރާހީމް  ތަމްސީލުކުރުން 

އަޅައިދިނުމަށާއި، ޓެކްސްގެ ާޤނޫނުތަކާއި އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ ާޤނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކާއި ޚިލާފަށްކަމަށް ކަނޑަ

ނަންބަރުތަކެއްކަމުގައި  ނުޖެހޭ  ޢަމަލުކުރަން  މައްޗަށް  އެ  މުނައްވަރު  އިބްރާހީމް  ނަންބަރުތަކަކީ  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު 

ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ    2020އޮކްޓޫބަރު    12މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއަށް ރައްދުވާގޮތަށް    ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އެދި

 ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގައި،  އިބިއުނަލަށް ޓްރަ

ފަރާތާއެކު   ހުށަހެޅި  ވެފައިވާ    2018ޖަނަވަރީ    23މައްސަލަ   ”CONTRACT OF EMPLOYMENT“ގައި 

)ސިއްރު ހިފެހެއްޓުމުގެ   ”CONFIDENTIAL DECLARATION“އަދި    (A) 31)ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން( ގެ  
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)ދޭއް( އަހަރު ދުވަހުގެ    02ން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށްފަހު  ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށު  13އިުޤރާރު( ގެ  

ތެރޭގައި މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއާ ދެކޮޅަށް ޓެކުހާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކުގައި ޓްރައިބިއުނަލްގައި ނުވަތަ 

ާޤނޫނުތަކާ ކޯޓެއްގައި ވަކާލާތުކުރުން ނުވަތަ ތަމްސީލުކުރުން މަނާކޮ ާޤނޫނު އަސާސީއާ ޓެކްސްގެ  ށްފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ާޤނޫނުތަކާއި  ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ  ފަރާތުން   ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ބަޔާންކޮށް  ކަމަށް  އެއްގޮތަށް 

 ޖަވާބުދާރީވެފައިވާއިރު،  

ވަނަ މާއްދާގައި ދުސްތޫރީ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން،    73)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ާޤނޫނު( ގެ    2010/22ާޤނޫނު ނަންބަރު  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ާޤނޫނުއަސާސީއާއި މި ާޤނޫނުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލައިގަންނަ މައްސަލަތައް  

ބައެ ގަވާއިދުގެ  އެ  ނުވަތަ  ގަވާއިދެއް  ހަދާފައިވާ  ބާރުލިބިގެން  ާޤނޫނަކުން  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ފިޔަވައި،  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އް 

ާޤނޫނުއަސާސީއާ ނުވަތަ ާޤނޫނަކާ ތަޢާރުްޟވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އިޚްތިާޞްޞ ލިބިގެންވަނީ  

 އޮންނާތީއާއި،  ނގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށްކަން އި 

ގަވާއިދުގެ   މުވައްޒަފުންގެ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  އަކީ    15މައްސަލަ  )ރ(  މާއްދާގެ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވަނަ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

މާއްދާއަކަށްވީނަމަވެސް،    37ާޤނޫނުއަސާސީގެ   އެޅޭފަދަ  ހުރަސް  މާއްދާއަށް  މައްސަލަ ވަނަ  ފަރާތާއި،  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

)ވަޒީފާގެ   ”CONTRACT OF EMPLOYMENT“ގައި ވެފައިވާ    2018ޖަނަވަރީ    23  ރައްދުވި ފަރާތާ ދެމެދު

)ސިއްރު ހިފެހެއްޓުމުގެ އިުޤރާރު(   ”CONFIDENTIAL DECLARATION“އަދި    (A) 31އެއްބަސްވުން( ގެ  

ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބާޠިލުކަމަށް    2ގެ    )ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު(  2008/2ކީ ާޤނޫނު ނަންބަރު  ނަންބަރަވަނަ    13ގެ  

އެއްބަސްވުމުގެ   ވަޒީފާގެ  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  މާއްދާއަކަށްވީނަމަވެސް،  ސިއްރު   31ކަނޑައެޅިދާނެ  މާއްދާއާއި،  ވަނަ 

ގެ )ރ( ކަން ފާޅުކަން   ވަނަ މާއްދާ  15މީރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދުގެ  ވަނަ މާއްދާއަކީ    13ހިފެހެއްޓުމުގެ އިގުރާރުގެ  

މައް އިނގޭކަމާއި،  ފަރާތުން  ބޮޑުގޮތެއްގައި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މާއްދާތަކަކީ  މި  އެދިފައިވާފަދައިން  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ސަލަ 

  ދާ ވަނަ މާއް  15ޢަމަލުކުރަން ނުޖެހޭ މާއްދާތަކެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައިފިނަމަ، ޓްރައިބިއުނަލަށް މީރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދުގެ  

  މިފަދަ ޙާލަތެއްގައި   ނުސީދާގޮތުންނަމަވެސް ނިންމުމެއް ކަނޑައެޅޭނެކަން އެންގެން އޮންނަކަމާއި،ގެ ބާޠިލުކަމާއިމެދު  )ރ(  

އަކީ ވަޒީފާއާެބހޭ ޤާނޫނާ ޚިލާފު މާއްދާއެއްކަމަށް ޤަބޫލުކޮށް، މުވައްޒަފަށް  )ރ(    ދާވަނަ މާއް  15މީރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދުގެ  
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