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  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު 
  ދިވެހިރާއްޖެ 

  
  ޚުލާޞާޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ 

  
  
 ު2015 :ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ/HC-A/131 

  ިތް ފަރާ  އިސްތިއުނާފުކުރ: (  ދިވެހި ދައުލަްތ (އެޓަރނީ ެޖނެރަލްގެ އޮީފސް

 

 :   އިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތް

* : :         އާމިނަތު ޢަރޫާޝ     ނަން / ފަތިހުގެއަލި * ދާއިމީ އެޑްރެސް  ނ. މިލަދޫ

:   A150907* އައިޑެންޓިޓީ ކާޑް ނަންބަރު: / ފަތިހުގެއަލި * މިހާރުގެ އެޑްރެސް   ނ. މިލަދޫ

  

 : :            2015އެްޕރީލު  05 ހުށަހެޅުނު ތާރީޚް   2017އޯގަސްޓް  09 * ނިމުނު ތާރީޚް

   

 ު101 :އިސްތިއުނާފުކުރެވުނު މައްސަލަ ނަންބަރ/VTR/2014  

 :   ވަޒީފާއާބެޭހ ޓްރަިއިބއުަނލް ނިންމެވި ތަން

  :ްވަޒީފާ އަނުބރާ ޯހދުން މައްސަލައިގެ ބާވަތ 

 : :             2014ޖުލައި  24 ހުށަހެޅުނުތާރީޚް  2015ފެބުރުއަރީ  18* ނިމުނު ތާރީޚް

           

  ިނޑިޔާރުންގެ މަޖިލިސް މައްސަލަ ބެލ  :ފަ
ނޑިޔުާރ ޢްަބދު  ނއިސް ޙަމީުދ، هللا ފަ   ަޢްބދުްއރައޫފު އިބްާރހީމް، ަފނޑިާޔުރ  ދީދީ،هللا ޢަްބދު  ިޑޔާރުފަ

 -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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 :ާދަޢުވާގެ ޚުލާޞ 

މައްސަލަ އެ ޓްރަިއިބއުނަލުން  VTR/2014/101: ވަޒީފާާއބެހޭ ޓްރައިިބއުނަލްގެ ަނންަބރު، މިއީ

ަޝރުޢީ އަދި ޤޫާނނީ އުޞޫލުަތކާ ޚިލާފަށް ކަަމށުްބނެ ދައުަލތުގެ ފަރާތްުނ ދިވެހިާރއްޭޖގެ ނިންމަވާފައިަވނީ 

.  ހަިއކޯޓުގައި ިއްސތިުއނާފުކުރުުމން ެބލި ޤަޟިއްާޔެއެކވެ

/ ފަތިހުގެއަލި އާިމނަތު ޢަރޫޝާ އަެށވެ.  މިޤަޟިއްޔާަގއި ިއސްިތުއާނފީދަޢުވާ ރަްއދުވަނީ ނ. މިލަދޫ

  

 ައް:ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތ  

މަްއސަލަައީކ، އާމިނަތު ަޢޫރާޝ  VTR/2014/101: ވަޒީފާއާބެހޭ ްޓަރއިިބއުނަލްގެ ނަްނބަރު - 01

 11މިލަދުންމަޑުުލ ދެުކނުުބިރ މިލަދޫ ކަުއްނސިލްގެ އިދާރާގެ ދަުށްނ ހިނގަމުްނާދ ްޕީރްސކޫްލގެ ވަޒީފާ 

ގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެޭވެނަކްނ  2014އޯގަސްްޓ  14އިން ފެށިެގން އަާދކުރަުމން ދަިނކޮށް  2012އެްޕރީލް 

އަންގާފައިވާތީ، އަދާކުރަުމްނދިޔަ ވަޒީފާ އަނބުރާ ޯހުދމަށާއި، ވަޒީފާއިން ވަިކޮކށްފައިވާ ތާީރޚުން ފެށިގެން 

މައްސަލަ ިނމޭ ތީާރޚާ ހަމައަށް ލިެބންޖެހޭ ުމސާރަާއއި ޢިާނަޔތްތައް ލިިބިދނުމަށް އެިދ މިލަދުންމަޑުލު 

ްނސިލްގެ ިއދާާރއަށް ަރއްދުވާގޮތަށް ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބުއނަަލށް ުހށަހެޅުމުން ދެުކނުުބިރ މިލަދޫ ަކއު 

  ބައްލަވާފައިވާ މަްއސަލަެއްއަކން އެނގޭކަާމއި؛ 

އެމައްސަަލ ނިންމަވާފައިަވނީ، [ދެންަފހެ މަްއަސަލ ހުށަހެޅިަފާރތާއި މަްއަސލަ ރައްދުިވ ފަރާތުން 

 ،ކްަނކަމުގެ ަމއްޗަށް ރިޢާަޔތްުކާރއިރު، މަްއސަލަ ހުަށހެޅި ނ.މިލަދޫ ހުށަހެޅި ލިޔެކިުޔންަތކަށާއި، ފާހަގަުކރި

ފަތިހުގެއަލި އާމިނަތު ަޢޫރޝާ މިލަދްުނމަޑުލު ދެކުުނުބިރ މިލަދޫ ކަުއްނސިލްގެ އިާދރާގެ ދަށުން ިހނގަމްުނާދ 

 14ްށ ން ފެށިެގން އަދާުކަރުމން ަދިނކޮ 2012ެއްޕރީލް  11މިލަދޫ ްޕީރްސކޫލްގެ ީޓަޗރގެ ވަޒީާފއިްނ 

ގައި ވަޒީފާއިން ަވިކކޮށްފައިވަނީ އަެކށީގެންވާ ަސަބބެއް އޮވެގެންަކން ާސބިުތކޮށްިދނުަމީކ  2014އޯގަސްޓް 

ެއކަން ަމްއސަަލ ަރއްދުވި މިލަދުންމަޑުލު ދެުކނުބުިރ ިމލަދޫ ، މައްސަލަ ަރްއދުވާ ފަރާތުގެ ިޒންާމއަކަްށވީ ހިނދު

) ގެ  2008/2ނުވާތީ، ޤާނޫުނ ަންނަބުރ ކަުއްނިސލްގެ އިދާރާއަްށ ާސބިުތކޮށްދެވިފައި  27(ވަޒީފާއެާބހޭ ޤޫާނނު

ވަނަ މާއްާދައށް ރިޢާޔަްތޮކށް، މަްއސަަލ ހުށަހެޅި ަފރާްތ ވަޒީފާިއން ވަިކކޮށްަފއިވަނީ ވަޒީާފއާެބހޭ ޤާޫނާނ 

 2008/2ރު ޚިލާފަށް ކަމަްށ މަްއސަލަ ެބލި މަޖިލީހުގެ މެނަްބުރންގެ އިއްިތފާޤުން ަކނަޑއަޅައި، ާޤނޫުނ ނަްނބަ 
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 ( ) ވަނަ ނަްނަބރަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އާިމނަތު ޢަރޫޝާ، 1ވަނަ މާއްާދގެ (ހ) ގެ ( 29(ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާޫނނު

ވަޒީފާއިން ވިަކުކުރމުގެ ުކރިން އަދާުކަރމުން ދިޔަ ވަޒީފާގައި ބެެހއްޓުމަށާއި، އޭާނއަކީ ެއްއވެސް ާޙލެއްަގއި 

އިވާ މީހެްއކަމުގައި ުނބެުލމަށާއި، އޭނާ ަވޒީފާއިން ަވިކުކިރ މައްސަލަ ަރްއދުވި އިދާާރގެ ވަޒީފާިއްނ ވަކިވެފަ 

ތާީރޚުން ފެށިގެން މިމައްސަލަ ނިމުުނ ދުވަހާ ހަމަައށް މުާސަރއާއި ޢިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ާއމިނަތު ޢޫަރޝާައްށ 

) ދުވަުހގެ ތެރޭގަިއ އެކީ  30އިްނ ފެށިގެން  2015ފެުބުރއަރީ  18ލިެބންެޖހޭ ފަިއސާ، މިައުދ   (ތިރީސް

) ދުަވހުގެ ެތރޭގަިއ  3އެއްފަހަރާ ަމއްސަލަ ހުށަެހޅި އާމިނަތު ޢަރޫޝާައށް ދިނުަމށްފަހު، އެަކން  (ތިނެއް

ވަޒީފާއާެބހޭ ޓަްރއިިބއުނަަލށް ލިޔުމުން އެންގުމަށް ިމލަދުންމަޑުލު ދެުކނުުބިރ ިމލަދޫ ަކއްުނިސލްގެ އިާދާރައްށ 

.] މިފަދައިްނަކްނ އެމަްއސަ .އަންގައި އަމުުރކުރަމެވެ   ަލިއގެ މައްސަލަ ނިމުނުގޮުތގެ ިރޕޯޓުން ެއނގެން އޮވެއެވެ

  

މައްސަލަިއގައި ނިންމަާވފައިާވ   VTR/2014/101: ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރަިއިބއުނަލްގެ ަންނބަރު - 02

ނިންމެުވން ޝަރުޢީ ނުަވތަ ޤާނޫނީ އުޞޫލުަތކާ ިޚލާފުވާ ކަމަށްުބނެ، ދަުއލަތުގެ ފަރާުތން ެއޤަޟިްއާޔ 

) ުނކުާތ ފާހަގަކޮށް އެުނކުތާަތކާެމދު ދިވެހިރާްއޖޭގެ ހައިކޯުޓގެ ޝަރީޢަުތެގ  05މަްށ ިއސްތިއުނާުފުކރު (ފަހެއް

  :   މަޖިލީހުގައި ވާހަކަަދއްކާަފއިވެއެވެ. އެިއގެތެރެިއން

  :ީ101ވަޒީފާއާެބހޭ ޓަްރއިިބއުނަލުގެ ންަނަބރު ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކ/VTR/2014  ަމައްސަލ

ވި ފަާރތުން ހުށަހަާޅފައިވާ މިނިސްޓްރީ އޮްފ އެޑިުޔކޭަޝނުގެ ލިޔުންަތަކްށ ނިންމެވުމުގައި މައްަސލަ ަރއްދު

.   ބެއްލެވުމެްއެނތި ވަޒީފާއާެބޭހ ޓްރަިއިބއުަނލުން މަްއަސަލ ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށް ުބނެ ފާހަގަުކިރ ނުކުތާއެވެ

 : ވަޒީފާއާބެހޭ ްޓރައިިބއުނަލަށް ަމްއސަލަ ހުަށހެޅި އާމިނަތު ައރޫާޝައކީ ދާއިމީ  ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ

ވަޒީފާއެއް ައދާކުރަުމންިދަޔ މީހެއްކަމަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރަިއިބއުނަުލން ބައްލަވާފައިވާއިރު އާިމނަތު ައރޫާޝައްށ 

ސިލްެގ އިދާރާގައިެވސް ައދި މިލަޫދ ދާއިމީ ވަޒީފާ ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށް ުހށަހަޅާފައިވާ ޗިޓަކީ މިލަޫދ ކަުއން 

ްޕީރްސކޫލުެގ ލިޔެކިުޔންަތކުގައިެވްސ ފެންަންނނެތް ލިުޔމެއްކަމަްށ މައްސަލަ ރަްއދުވިފަރާުތްނ 

ބުނެަފއިވާިއުރވެސް އާިމނަތު ައޫރޝާއަކީ ަވޒީފާ ދާއިީމކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފެއްަކމަށް ވަޒީާފއާެބހޭ 

.ޓްރަިއިބއުނަލުން ަބއްލަވާފައިވާ ކަމަ   ށް ުބނެ ފާހަގަުކިރ ނުކުާތއެވެ
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 :ީމިލަދޫ ކައުްނިސުލން ހިްނގާ ޕްީރްސޫކލަށް ވަގުތީ ޓީޗަުރްނ ހޯދުމަށް ނ.މިލަދޫ  ތިންވަނަ ނުކުތާއަކ

ވަނަ ުދވަހު ކަމާއި، އަދި މި ަމޤާމަށް ުކިރަމތިާލ  2012މިާރޗް  17ކަުއްނިސލުން އިޢުލާުނކޮްށފައިވަނީ 

 04ތަޢުީލމީ ފެންވަަރީކ ޕްީރްސކޫލް ޓީޗިން ެއޑްވާންސް ސެޓްިފކެޓް ލެވެލް މީހުންގެ ިކަބއިގައި ހުްނަނންޖެހޭ 

ޙާޞިުލކޮށްފަިއވުންކަާމއި، އަދި މިމަޤާަމކީ ވަގުތީ ގޮތުން ދެވޭ މަޤާމެްއކަން ިމދެްނނެވި އިޢުލާުނން އެނޭގ 

ގުތީ މަޤާމެްއަކްނ އިރު އަދި ަމްއސަލަ ހުަށެހޅި ފަރާތަށް ވަޒީފާ ދިން ލިޔުމަށް ބެުލމުންވެްސ ެއ މަޤާމަކީ ވަ

.  އެނގޭިއރު ިމކަމަށް ވަޒީފާއެާބހޭ ްޓރައިބިއުނަުލން ަބއްލަވާފައި ުނވާކަމަށް ުބެނ ފާހަގަުކރި ނުުކތާއެވެ

  :ީ101ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަުލގެ ންަނަބުރ ހަތަރުވަނަ ނުކުތާއަކ/VTR/2014   މައްސަަލ

 : ) ގެ  2008/02ނިންމެވި ިއުރ ޤާޫނނު ނަްނަބރު ވަަނ މާއްދާގެ (ނ) (ރ) (ބ)  13(ވަޒީފާއެާބހޭ ޤާޫނނު

 (ޅ) (ކ) (އ) (ވ) މި މާއްދާތަކަށް ރިޢާޔަތް ުކަރްއވާފައި ނުވާަކމަށް ބުނެ ފާހަގަކުރި ުނުކތާއެވެ.  

  :ީނ. މިލަޫދ ކަުއްނސިުލން ިހންގާ ްޕީރްސކޫލަށް ވަގުީތ ޓީަޗުރން ހޯދުމަށް ފަސްވަނަ ނުކުތާއަކ

ދުވަހު ކަމާއި، މި އިޢުލާުނގަިއ  2012މާރިޗް  17ން އިޢުލްާނކޮށްަފއިވަނީ ނ.މިލަދޫ ަކއުްނިސލު

) ސެޓްފިކެޓުކަމާއި، އަދި އިޢުާލުނގައި  04ބަާޔްނކޮށްފަިއވާ ޝަރުޠަީކ ްޕރީްސޫކލް ޓީޗިން ލެވެްލ  (އެޑްވާންސް

މަްއސަލަ ހުށަހެިޅ ، ަކނޑައަޅާފައިވާ ުމާސރަައީކ ޝަރުޠުހަަމވާ ފަރާަތކަްށ ަކނޑައެޅިަފއިވާ މުސާަރެއއްކަާމއި 

އާމިނަުތ ޢޫަރޝާއަީކ ަޝުރުޠ ފުރިހަަމ ނުވާ ފަރާެތއް ކަމާއި، އަދި އެަފރާަތށް ވަޒީފާ ަހމަޖައްސާފައިަވީނ 

ކޮންގޮތަުކްނަކމާއި، އަިދ އިޢުލާނުގަިއ ބުާނ ުމާސަރ އާިމނަތު ޢަރޫޝާައްށ ދެމުންދަނީ ަކނޑައެޅިފައިވާ 

ްނކަމުގެ ަމއްޗަށް ވަޒީާފއާެބހޭ ްޓރަިއބިުއނަުލން ަބއްލަވާފައި ުނާވ އުޞޫލުަތކާ ޚިލާފަްށކަން އެނގޭިއރު ިމކަ

 ކަމަށް ުބނެ ފާހަގަކުރި ުނކުތާއެވެ.  

 

 VTR/2014/101: މިމްައަސލައާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއެާބހޭ ްޓަރއިިބއުނަލްެގ ނަްނބަރު - 03

ރުމަށް ދަުއލަތުގެ ފަރާތުްނ ެއމަްއސަލަ ިއްސތިުއނާފު ކު ، މައްސަލައިެގ މައަްސލަ ނިމުނުގޮތުގެ ިރޕޯޓަށާއި

ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާަތކަާށއި ެއުނކުތާަތކާ ގުޅިގެން މަްއސަލާގައި ހިމެނޭ ަފާރްތތަުކން ަހިއޯކޓުގެ ޝަރީަޢތުގެ 

މަްއަސލަާއިއ ގުޅުންުހިރ ލިެޔކިުޔންަތކަށް ަޝރުީޢ އަދި ާޤނޫނީ ، މަޖިލީހުގައި ދައްކާަފއިވާ ވާަހކަތަކަށާއި 
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ނޑިާޔުރްނނަށް އަންަނނިވި ަކންތައްަތއް ާފހަގަ ، ނަަޒަރުކން ބެލިހިނދު މިމަްއސަލަ ހައިކޯޓުން ެބލި ފަ

 ކުރެވިފައިވެެއވެ.

އާމިނަތު ޢަރޫޝާ ނ. މިލަދޫ ކަުއންސިލްގެ އިދާރާގެ ދަުށން ހިނގަުމންދާ މިލަދޫ ްޕީރްސކޫލްެގ  (ހ)

ގިައ  2014ގަސްްޓ އޯ 14ްނ ފެށިގެން އަާދކުރަުމން ަދިނކޮްށ  2012އެްޕރީލް  11ޓީަޗރގެ ވަޒީފާ 

ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިަވނީ ެއކަށީގެންވާ ސަބަެބއް އޮވެގެްނކަން ނ.މިަލދޫ ކަުއްނިސލްގެ އިދާާރައްށ 

ސާބިުތކޮށްދެިވފައިނުވާތީ، ވަޒީފާއިން ަވިކކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއެާބޭހ ޤާޫނނާ ިޚލާފަށް ކަމަްށ މައްސަލަ ބެލި 

ނަޑއަޅައި، އާމިނަތު ޢަޫރޝާ، ވަޒީފާއިން ަވިކުކރުމުގެ ުކިރން މަޖިލީހުގެ މެންަބުރންގެ އިއްތިފުާޤން ކަ 

އަދާުކަރމުން ދިޔަ ވަޒީފާގައި ބެެހއްޓުމަށާއި، އޭާނައކީ އެއްެވްސ ޙާލެއްގައި މަްއސަލަ ަރއްދުވި އިާދާރގެ 

މިމަްއަސލަ ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ނުެބލުމަށާއި، އޭނާ ވަޒީާފއިން ަވކިުކިރ ތާީރޚުން ެފށިގެން 

 18ނިމުުނ ދުވަާހ ހަމައަށް ުމާސރަާއިއ ޢިނާޔަތުގެ ގޮުތގައި އާމިނަުތ ޢަރޫާޝއަްށ ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ، 

) ދުވަހުގެ ތެޭރގައި އެކީ ެއއްފަހަރާ އާމިނަތު ޢަރޫާޝައްށ  30އިން ފެށިގެން  2015ފެުބރުއަރީ  (ތިރީސް

) ދުަވހުގެ ތެރޭގަިއ ވަޒީ 3ދިނުމަށްފަހު، އެަކން  ފާއާެބޭހ ޓަްރއިިބއުަނލަށް ލިޔުުމްނ އެންގުމަށް ނ. (ތިނެއް

: މިލަދޫ ކަުއންސިލްގެ އިާދރާއަށް އަންގައި ައމުުރުކަރއްާވ ވަޒީފާއާބެހޭ ްޓަރިއިބއުނަލްގެ ަނންަބރު 

101/VTR/2014 .   މައްަސލަ ިނންަމވާފައިވާކަން އެނެގންއޮވެެއވެ

 

ވެގެްނ މިލަދުންމަުޑލު ދެުނކުބުިރ މިލަޫދ  ނ. މިލަދޫ ުޕރްީސޫކލަށް ވަގުތީ މުވައްޒަފުްނ ބޭނުން(ށ) 

) 2012މާރޗް  292/2012/002 )17(I)ކަުއްނިސލުގެ އިދާރާގެ ފަރާުތން ެއަކއުްނިސލުގެ ނަްނބަރު 

ވަގުތީ މުވައްޒަފްުނ ޯހދުމަށް ޭބުންނވާ އިޢްލާުނން ާޢންމުޮކށް އިްޢލާްނކޮށްފައިާވކްަނ ެއނގެން ޮއންަނކަމާިއ، 

ކަމާއި ފެްނވަރު ނުވަތަ ޝަުރޠަކީ ުޕީރްސޫކލް ޓީޗިން އެޑްވާްނސް ސެޓްފިެކޓެއް  ރމަޤާމަކީ ުޕރީްސކޫލް ޓީޗަ 

ޙާޞިުލކޮށްފަިއވުން ކަމާއި، އެވަޒީފާއަްށ ޝައުޤުވެރިާވ ފަރާތްަތކުްނ ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްިފކެޓްތަކުގެ ކޮީޕ 

އާ ދެމެުދ  11:00 އާއި 10:00ވި ބުދަ ުދވަހުގެ  21މާރޗް  2012އާއި އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީާއއެކު 

  ސިީޓއަކުން ުހށަހަޅަންޖެހޭ ކަން އިާޝާރތްކުރެވުނު ިއޢްލާނަށް ބެުލމުން އެނގެްނ އޮވެއެވެ. 



  HC-A/131/2015ޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ ޤަ

  
  
  

:، މާލެ، ދިެވހިރާއްޖެނަންަބރު ދޮރާީށ،  3ތީމްގޭ ހިނގުްނ، އާބުރުޒު  ،ދިވެިހރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު   3316471 ފެކްސް:، 3325029 ޯފން
:   www.highcourt.gov.mvވެބް ސައިޓް:     info@highcourt.gov.mvއީމެއިލް
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ތެެރިއްނ ވަގުތީ މުދައިްރސުން ހޯދުމަްށ ކުރެވުުނ އިޢްލާނާގުޅިގެން ކުރިމަތިީލ ފަރާތްަތކުެގ  (ނ)

ވަގުތީ ނ.މިލަދޫ ފަިތހުގެއަލި އާިމނަތު ަޢރޫާޝއަށް ނ. މިަލދޫ ކަުއްނސިްލގެ ފަރާތުން ނ.މިލަދޫ ޕްީރްސކޫލުގެ 

  ވަނަ ދުވަހު ދީފައިާވކަން އެނެގން ޮއްނނަކަާމއި، 11އޭްޕރީލް  2012ގެ ވަޒީފާ މުދަްއިރސް

ޢަރޫޝާ ހުަށހެޅި ލިުޔން ތަކުެގ އިޝާރާތްުކރެވުނު އިޢްާލާނ ގުޅިގެން ެއމަޤާމަށް އެިދ އާިމނަތު 

ގެ ސެްޓފިކެޓް ހުށަަހޅާފައިނުވާކަާމއި އެސެޓްފިެކޓްގެ ކޮޕީ ހުަށހެޅީ އާމިަނތު  4ތެރޭގައި ސެްޓފިކެޓް ލެވެލް 

ޢަރޫޝާއަށް އެވަޒީފާ ހަަމޖެހުމަށްފަހުގައިަކްނ އާމިަނތު ޢަރޫޝާ ިމލަދުންމަޑުލު ދެނުކުބުރި ިމލަދޫ ކައުންިސލުގެ 

  ؛ވަނަ ދުވަހު ދީފައިވާ ބަާޔނުގައި ބުެނަފއިވާކަން ެއނގެން އޮްނަނިއރު  30ޖޫން  2014އިދާރާއަށް 

[އެޑްާވްންސ ސެޓްފިކެްޓ އިން ައރލީ ޗައިލްްޑުހޑް އެޑިޔުޭކޝަން] ކޯސް އާމަިނުތ ޢޫަރާޝ 

ގައިަކން މިލަދުންމަޑުލު ދެުނުކުބިރ މިލަޫދ  05ޖޫން  2012ފުރިހަަމކޮްށ ަސނަުދ ާޙޞިލްކޮށްފަިއވަނީ 

ޖްޫނ  MIC/103/MISC/2014/136 )24ްނިސލުގެ އިާދރާއަށް ޮފނުވާފައިވާ މައި ކޮލެޖްގެ ންަނބަރު ކައު 

.ނގެން އޮ) ސިޓީން އެ 2014    ވެއެވެ

  

ނ.މިލަދޫ ްޕީރްސކޫލުގެ ވަޒީފާއަށް މީހުން ޭބނުން ވެެގްނ މިލަދުންމަޑުލު ދެުނކުުބިރ މިލަޫދ  (ރ)

) 2012މާރޗް  292/2012/002 )17(I)ންިސލުގެ ނަްނަބރު ކަުއްނިސލުގެ އިދާރާގެ ފަރާުތން ކުރި ެއކައު 

އާމިނަތު ަޢޫރޝާގެ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުާމއި ވަޒީފާ ަބާޔނުންވެސް ާއމިނަތު ަޢޫރޝާއަށް ނ. މިލަދޫ ، އިޢްލާނާއި 

ވަނަ ދުަވހު ދީފައިވަނީ ވަގުތީ ވަޒީފާއެއްކަން އެނެގްނ  11އޭޕްރީލް  2012ކަުއްނިސލްގެ ފަރާތުން 

ެގ ވަޒީފާކަން އެނެގން ޮއްނނައިރު، އާިމނަުތ ވަގުތީ މުދަްއރިސްއި، އެއީ ނ.ިމލަދޫ ްޕީރްސކޫލުގެ އޮްނަނކަމާ

ގައި ދާއިީމ ކޮށްފައިވާަކން ެއނޭގެނ ޗިޓެއް އާިމނަތު ޢަރޫާޝގެ  15ޖުލައި  2012ޢަރޫޝާގެ ަވޒީފާ 

ްލގެ އިާދރާގަިއވެސް އަދި ިމލަދޫ ފަރާުތން ުހަށހަޅާފައިވާކަްނ އެނެގން ޮއންަނކަމާއި، އެޗިަޓކީ މިަލދޫ ަކއުްނސި 

ްޕީރްސކޫލުގެ ލިޔެކިޔްުނތަުކގައިވެސް ފްެނނަްނނެތް ލިުޔމެއްކަމަށް ަދއުލަތުގެ ފާަރތުން ބުނެފަިއވާކަން އެނެގްނ 

އޮްނަނކަމާއި، އެހެްނކަުމްނ އާމިނަތު ޢަރޫޝާގެ ވަީޒފާ ދާއިމީ ޮކށްފައިވަނީ ެއމަޤާމަށް މީުހން ހޯދުމަށް ކުރި 

ަކނޑައެޅި ބަޔާންކުރެވިފިައވާ ހަމަތަާކިއ ޝަރުުޠތަާކ އެއްގޮތަށް ކަމަށް ެބލެވެން ނެްތަކްނ އިޢްލާނުގައި 

  އެނގެން އޮެވއެވެ.



  HC-A/131/2015ޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ ޤަ

  
  
  

:، މާލެ، ދިެވހިރާއްޖެނަންަބރު ދޮރާީށ،  3ތީމްގޭ ހިނގުްނ، އާބުރުޒު  ،ދިވެިހރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު   3316471 ފެކްސް:، 3325029 ޯފން
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ވީމާ، އިސްވެފާހަގަ ުކރެވުނު ުނކުތާތަުކގައި ބުނެުވުނ ކަްނަކން އެގޮތަށް ުހުރމާއެކު، މިަމއްސަަލ 

ނޑިާޔުރންަނށް  ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިިބއުނަްލެގ ، އްެއބަސްވެވުނީދިވެިހރާއްޖޭެގ ހައިކޯުޓްނ ބެލި މަޖިލީހުގެ ފަ

. VTR/2014/101: ނަްނަބރު   މަްއސަލައިަގއި ނިންަމވާފައިވާ ނިްނމެވުމަށް ބަަދލު ގެނަްނންެޖހޭ ކަމަށެވެ

  

 :ްޙުކުމ  

 ،ދެންފަހެ، އިސްވެފާހަގަ ކުރެވުނު ުނކުތާަތކުގައި ބަޔާްނުކެރވުުނ ކަންކަން އެގޮތަށް ހުުރމުން 

މަްއސަލައިަގއި ނިންމަވާަފިއވާ ނިންމެވުމަްށ  VTR/2014/101: ރައިިބއުނަްލގެ ނަްނަބރުވަޒީފާއާެބހޭ ޓް

ނޑިާޔުރންަނށް  ނިޑާޔރުންގެ މަޖިލީހުގެ ުހރިާހ ފަ ބަދަލު ެގންނަންެޖހޭ ަކމަށް މިމައްަސލަ ެބިލ ފަ

މައްސަލަިއަގިއ  VTR/2014/101: ވަޒީފާއާެބޭހ ޓްރައިބިުއނަލްގެ ަންނަބރު، އިއްތިާފޤުވެވުނު ިހނދު

ނިޑާޔުރންގެ މަޖިލީހުގެ އިއްތިފާޤުްނ  ނިންމަވާފައިާވ ިނންމެވުން މިމައްސަލަ ިދވެހިާރއްޖޭގެ ހަިއކޯޓުގައި ެބލި ފަ

  ބާޠިްލކޮށްފީެމވެ.

  

  

  


