`
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ބރު200-VTR/VA/2022/8 :
ނަން ަ

ވަގުތީ އަމުރަށް އެދުނު މައްސަލައިގައި ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމި ގޮތް
މައްސަލަ ނަންބަރު:

9/VTR/2022

އަމުރު ނެރުމަށް އެދުނު ފަރާތް:

އެލްވިން އެސްކަންލަރ ސޮރިއްލާ
)ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު)P8827317A :

އަމުރު ރައްދުވާފަރާތް:

ޝން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
އެސް.ޖޭ ކޮންސްޓްރަކް ަ
ޝން ނަންބަރު)C-0357/1996 :
(ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭ ަ

ޝން ޕްރައިވެޓް
އެލްވިން އެސްކަންލަރ ސޮރިއްލާ )ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު )P8827317A :ގެ ފަރާތުން އެސް.ޖޭ ކޮންސްޓްރަކް ަ
ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  11ޖަނަވަރީ  2022ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ
ޞލުވުމުގެ ކުރިން ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް
ޟޢީގޮތުން ނިންމުމަކަށް ވާ ި
ނަންބަރު  9/VTR/2022މައްސަލައިގައި މައު ޫ
ބިޒްނަސް ވީޒާއެއްގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރަމުންގެންދާތީއާއި ،އެ ވީޒާ ( 3ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހަމަވާނެތީއާއި ،އެލްވިން
އެސްކަންލަރ ސޮރިއްލާ އަށް އިންސާފު ލިބެންއަންނަނީ މި މައްސަލަ ވަކި ގޮތަކަށް ނިމެންދެން ރާއްޖޭގައި ހުރެގެންކަމަށްވާތީއާއި،
އެފަރާތަށް މިހާރު ލިބިފައިވާ ބިޒްނަސް ވީޒާ ( 3ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހަމަވެ އިތުރު ވީޒާއެއް ނުލިބިއްޖެނަމަ އަނބުރާ
ދިވެހިރާއްޖެ ދޫކޮށް ދާންޖެހިދާނެކަމަށާއި ،އެފަދައިން ދާންޖެހިއްޖެނަމަ އެފަރާތަށް އިޢާދަ ނުކުރެވޭފަދަ ގެއްލުމެއް ލިބިގެން
ޞ
ހިނގައިދާނެތީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެފަރާތް ހުރުމުގެ މަގު ފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން މި މައްސަލައިގައި ވަކިގޮތެއް ނިމެންދެން ޚާއް ަ
ޞ ވީޒާ އޮތްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު އެލްވިން އެސްކަންލަރ ސޮރިއްލާ
ވީޒާއެއްގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރުމުގެ ހުއްދައާއި ،ޚާއް ަ
އަށް ހަވާލުކޮދިނުމަށާއި ،އެލްވިން އެސްކަންލަރ ސޮރިއްލާ އަށް ވަޒީފާއެއް ހަމަޖެހިފައިވާނަމަ ނުވަތަ އެފަރާތަށް ވަޒީފާދިން
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ފަރާތުން ވަރކް ވީޒާއަށް އެދިފައިވާނަމަ އެކަމެއް ( 1އެކެއް) ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި ނިންމުމަށް ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އެންމެހައި
އިދާރާތަކުގެ މައްޗަށް އަންގައި އަމުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި އެލްވިން އެސްކަންލަރ ސޮރިއްލާގެ ފަރާތުން އެދިފައިވާ ފަދަ ވަގުތީ
ޤނޫނީގޮތުން ނަޒަރުކުރާއިރު،
ޝރުޢީ އަދި ާ
ަ
އަމުރެއް ނެރެދިނުމާމެދު
ޝރުޠުތަކުގެ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ
ަ
ޤނޫނީގޮތުން ބަލަންޖެހޭ
ޝރުޢީ އަދި ާ
ަ
ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދިނުމުގައި
ޝރުޠުތަކަކީ:
ަ
ޝރުޠު ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި ،އެ
ަ
ޟއްޔާގައި ( 3ތިނެއް)
ޤ ި
ނަންބަރު ަ 2012/SC-A/21
ޤނޫނީ މަރުކަޒެއް އޮތުމުގެ
ޤއް ނުވަތަ ާ
ޟޢީ ޙައް ެ
ޤނޫނީގޮތުން ޙިމާޔަތް ލިބެންޖެހޭ މައު ޫ
 .1ވަގުތީ އަމުރަށް އެދޭ ފަރާތަށްާ ،
ޤއިމުވެގެންވުން؛
އިޙްތިމާލު ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ާ
ޟޢީ ދަޢުވާ ލަސްވެގެން ހިނގައްޖެނަމަ ކުރިމަތިވެދާނޭ ނުރައްކަލެއް އޮތުން؛
ޞލު މައު ޫ
 .2ވަގުތީ އަމުރު ނެރުމަކާނުލައި އަ ް
ޤނޫނީގޮތުން ލިބިގެންވާ
ޞއްޔަތު ާ
ޞފަތު ނުވަތަ ޙައި ި
ި
 .3ވަގުތީ އަމުރަށް އެދޭ ފަރާތަކީ އެފަދަ އަމުރަކަށް އެދުމުގެ
ފަރާތެއްކަމުގައި ވުންކަން އެނގޭކަމާއި،
ޟއްޔާ އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2016/HC-A/11
ޤ ި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު ަ 2015/HC-A/71
ޤނޫނީ ހަމަތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމުން ،ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދެވެން ނެތްކަމަށް ކަނޑައެޅުމުގެ
ޤއިމުކުރެވިފައިވާ ާ
ޟއްޔާގައި ާ
ޤ ި
ަ
ޞލަޙަތަށާއި ،ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދިނުމުގެ
ސަބަބުން ވަގުތީ އަމުރަށް އެދުނު ފަރާތަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުމާއި ގެއްލިދާނޭ މަ ް
ޞލަޙަތަށް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭކަން އެނގޭކަމާއި،
ސަބަބުން ވަގުތީ އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުމާއި ގެއްލިދާނެ މަ ް
ޤނޫނު) ގެ  17ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ؛
ޝންގެ ާ
ޤނޫނު ނަންބަރު ( 1/2007ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭ ަ
ާ
ޝލް ވީޒާއަކީ ،ރާއްޖެއަންނަ ނުވަތަ ރާއްޖޭގައި ހުރި ބިދޭސީއަކަށް ،އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ ތެރެއިން ސަބަބަކަށްޓަކައި،
ސްޕެ ަ
އެމީހަކު ރާއްޖޭގައި ހުރުމަށް ބޭނުންވާކަމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ދާއިރާއަކުން އެންގުމުން ކަނޑައެޅޭ މުއްދަތަކަށް އެމީހަކަށް ދެވޭ
ހުއްދައެވެ.
(ހ) އިންސާނިއްޔަތަށްޓަކައި .
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(ށ) ވީޒާ ހަމަވިއިރު ހުއްޓާލެވެންނެތް ބޭސްފަރުވާއެއް ކުރަމުންދާތީ ،އެ ބޭސްފަރުވާ ނިންމުމަށްޓަކައި.
ޝރްޢީ މަސައްކަތެއް ކުރަމުންދާއިރު ،އެ މަސައްކަތެއްގެ ނަތީޖާ
ަ
ޤނޫނީ ނުވަތަ
ޤއް ހޯދުމަށްާ ،
(ނ) ތިމާއަށް ލިބިދޭ ޙައް ެ
ޤއް ހޯދުމަށްޓަކައި.
ފެންނަންދެން ރާއްޖޭގައި ހުރުން މުހިންމު ޙާލަތެއްގައި ،އެ ޙައް ެ
(ރ) ވީޒާ ހަމަވެފައިވާ ބިދޭސީއަކު ،ކޮންމެހެން ރާއްޖޭގައި ހުންނަންޖެހޭކަމަށް ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކަށް ފެނިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި،
އެ ކަމަކަށްޓަކައި
ޤފީ
ޞދީ ،ޘަ ާ
ޤތި ާ
(ބ) ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ދިވެހިން ބާއްވާ ،ނުވަތަ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އިޖްތިމާޢީ ،އި ް
ޕްރޮގްރާމުތަކާއި ޙަރަކާތްތަކާއި ޙަފްލާތަކަށް ،ރާއްޖެއަންނަ ބިދޭސީއަކަށް އެ ޕްރޮގްރާމުތަކާއި ޙަރަކާތްތަކާއި ޙަފްލާތަކުގައި
ބައިވެރިވުމަށްޓަކައި.
ޤވާމީ އަދި ސަރަޙައްދީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ
ޝންތަކާއި ،ބައިނަލްއަ ް
ޤއުމުތަކުގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް މި ަ
(ޅ) ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ބޭރު ަ
އޮފީސްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ޑިޕްލޮމެޓިކް އިމިއުނިޓީ ލިބިފައިނުވާ މީހުން އެމީހުންގެ ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށްޓަކައި.
(ކ) ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ބިދޭސީ އަނބިން/ފިރިންގެ ،ދިވެހިރައްޔިތުން ކަމުގައިނުވާ އުމުރުން  18އަހަރު ނުފުރޭ ދަރިން ރާއްޖޭގައި
ތިބުމަށްޓަކައި.
މިފދައިން ބަޔާންކުރެވިފައިވާކަމާއި ،މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދީފައިވާ ވީޒާ ބާޠިލުކޮށްފައިވާކަން
ޝލް ވީޒާއަކަށް އެދެނީ އެފަރާތް
އެފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ސްޕެ ަ
މިހާރު ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާއަދާކުރަމުންދާތީއާއި ،އެފަރާތް މިވަގުތު ރާއްޖޭގައި ހުރީ ބިސްނަސް ވީޒާއެއްގެ ދަށުންކަމަށްވެފައި،

އެ

ޝލް ވީޒާ މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާއަދާކުރުމަށް ކަމަށް
ވީޒާ ( 3ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހަމަވާތީ ،ސްޕެ ަ
ބުރަވެވޭކަމާއި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިތުރު ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާނަމަ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް
ޤބޫލުކުރެވޭކަމާއި،
ހުށަހަޅައިގެން އެފަރާތަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ ފަރާތާއެކު އެފަދަ ވީޒާއެއް ހޯދުމުގެ އިޚްތިޔާރު އޮތްކަމަށް ަ
މީގެ އިތުރުން މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އިންސާފު ލިބެން އަންނަނީ އެފަރާތް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރެވޭނެ
ޤނޫނުގެ  17ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި "ތިމާއަށް ލިބިދޭ
މަގެއް ފަހިވެގެންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ާ
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ޝރްޢީ މަސައްކަތެއް ކުރަމުންދާއިރު ،އެ މަސައްކަތެއްގެ ނަތީޖާ ފެންނަންދެން ރާއްޖޭގައި
ަ
ޤނޫނީ ނުވަތަ
ޤއް ހޯދުމަށްާ ،
ޙައް ެ
ޝލް ވީޒާއަކަށް އެދެވިދާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،
ޤއް ހޯދުމަށްޓަކައި ".ސްޕެ ަ
ހުރުން މުހިންމު ޙާލަތެއްގައި ،އެ ޙައް ެ
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ބަދަލުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓަރައިބިއުނަލަށް ހާޒިރުވާނެ ފަރާތެއް ޢައްޔަނުކޮށްފައިވާތީ ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި
ފަރާތް ދިވެހިރާއްޖެއިން ފުރައިގެން ދިޔަނަމަވެސް ،މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ގެއްލުންތަކެއް ލިބި ،އެ
ޞލަޙަތަށް އުނިކަމެއް ލިބޭނެ ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް ބުރަނުވެވޭކަމާއި،
ފަރާތުގެ މަ ް
އަދި ،ގަވާއިދު ނަންބަރު ( 2022/R-14ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދު) ގެ  73ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ޖޯގުރަފީ
ގޮތުން ރަށްތަކާއި ސަރަޙައްދުތައް އެތުރިފައިވާ ގޮތުގެ ސަބަބުން ،ދަތުރުފަތުރު ކުރުމަށް މޫސުމީގޮތުން ނުވަތަ ޚަރަދުގެގޮތުން
ނުވަތަ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތެއް އުފުލަންޖެހޭ މާލީ ބުރައެއްގެ ސަބަބުން އެ ވަގުތަކު އޮތް ހުރަސްތަކާއި ގޮންޖެހުންތަކަށް
ޤއިމުކުރުމަށް ބުރޫއަރައިފާނެ
ޞފު ާ
ރިޢާޔަތް ކުރުމާއެކު ،ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއް ނިންމުން ލަސްވުމަށް މެދުވެރިވެ ،ޢަދުލު އިން ާ
ފަދަ ހާލަތެއް އޮތްނަމަ ،ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ އަޑުއެހުންތައް އޯޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގއާއި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ
މެދުވެރިކޮށް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގެ އިޚްތިޔާރު މައްސަލަ ބަލާ މަޖިލީހަށް ލިބިފައިވާތީ ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ދިވެހިރާއްޖޭގައި
ޞތު
ނެތްނަމަވެސް ،މި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތަކުގައި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރު ަ
ޞތު އޮތަތީއާއި ،އަދި އެފަދައިން
އޮތަތީއާއި ،އެފަރާތް ހުށަހަޅަން ބޭނުން ލިޔުކިޔުންތައް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރު ަ
ބައިވެރިވުމަށް އެދިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިގެންދާނެތީ،
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ކުރިން ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ބިސްނަސް ވީޒާ ކެންސަލް ކުރެވި ،މައްސަލަ
ޞލަޙަތަށް އުނިކަމެއް އަންނާނެ
ހުށަހެޅި ފަރާތް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރައިގެން ދިޔަނަމަވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މަ ް
ޝލް ވީސާއަކަށް އެދެނީ އެފަރާތް މިހާރު ރާއްޖޭގައި
ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް ބުރަނުވޭކަމާއި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ސްޕެ ަ
ވަޒީފާއަދާކުރަމުންދާތީއާއި ،އެފަރާތް މިވަގުތު ރާއްޖޭގައި ހުރީ ބިސްނަސް ވީޒާއެއްގެ ދަށުންކަމަށްވެފައި،

އެ ވީޒާ ( 3ތިނެއް)

ޝލް ވީޒާ މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާއަދާކުރުމަށް ކަމަށް ބުރަވެވޭތީއާއި ،ވަގުތީ އަމުރު
މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހަމަވާތީ ،ސްޕެ ަ
ޟޢީ ދަޢުވާ ލަސްވެގެން ހިނގައްޖެނަމަ ކުރިމަތިވެދާނޭ ނުރައްކަލެއް
ޞލު މައު ޫ
ނެރުމަކާނުލައި އަ ް

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމަށް ބުރެނުވެވޭތީ ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާފަދައިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި
ޞ ވީޒާއެއްގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި
އެފަރާތް ހުރުމުގެ މަގު ފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން މި މައްސަލައިގައި ވަކިގޮތެއް ނިމެންދެން ޚާއް ަ
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ޞ ވީޒާ އޮތްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު އެލްވިން އެސްކަންލަރ ސޮރިއްލާ އަށް ހަވާލުކޮދިނުމަށާއި ،އެލްވިން
ހުރުމުގެ ހުއްދައާއި ،ޚާއް ަ
އެސްކަންލަރ ސޮރިއްލާ އަށް ވަޒީފާއެއް ހަމަޖެހިފައިވާނަމަ ނުވަތަ އެފަރާތަށް ވަޒީފާދިން ފަރާތުން ވަރކް ވީޒާއަށް އެދިފައިވާނަމަ
އެކަމެއް ( 1އެކެއް) ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި ނިންމުމަށް ދަޢުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އެންމެހައި އިދާރާތަކުގެ މައްޗަށް އަންގައި
އަމުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދެވޭނެ ތަނެއްނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައިފީމެވެ.
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