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    ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު 
  ދިވެހިރާއްޖެ    

  
  

  
  ޚުލާޞާ ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ 

  
  

 :2016 ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ/HC-A/19   

 :  އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތް

  ވެލާނާ ބިލްިޑންގދާއިމީ އެޑްރެސް: *   )ކޮމިަޝން ދިވެހި ދަުއލަތް (ސިވިްލ ސަރިވްސ  : ނަން    *
         :ނަންބަރު  އައިޑީ ކާޑު*     
  
 :ްއިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތ              

/: ދާއިމީ އެޑްރެސް *                                    ޢަލީ ފިރާޤް:ނަން *      ތ.ހިިރަލންދޫ  ޗަމަން
/ދާއިމީ އެޑްރެސް: *                    A084814 :އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު *        ތ.ހިިރލަންދޫ  ޗަމަން
    
   
  ީ2016ޖަނަވަރީ  19 ކުރެވުނު ތާރީޚް: ރަޖިސްޓްރ           :ް2017މާރިޗް  13 ނިމުނު ތާރީޚ           

  
  ުނަންބަރު  މައްސަލަ  އިސްތިއުނާފުކުރެވުނ :/VTR/201553  
  ިޓަްރއިިބއަުނލްވަޒީފާއާބެޭހ  :ތަން ނިންމެވ 
 :ްވީަޒފާއާެބހޭ  މައްސަލައިގެ ބާވަތ 
  
  ިނޑިޔާރުން  މައްސަލަ ބެލ  :ގެ މަޖްލިސް ފަ

ނޑިޔާރު ޢަބްދު ނޑިޔާރު ޢަބްދުއްރައޫފު އިބްރާހީމް،      އިސްފަ ނޑިޔާރު ޢަބްދުهللاފަ    ޙަމީދު،  هللا ދީދީ،       ފަ
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 :ާދަޢުވާގެ ޚުލާޞ 

  

 ނިމިފަިއވާ  މަްއސަލަ VTR/201553/ަނންބަރު  ވަޒީާފއާބެހޭ ޓްަރިއބިއުނަލްގެމިީއ، 

 އިސްތިުއނާފު  މަްއސަލަ  ބުނެ އެ މަށްއެއްގޮްތ ނުވާކަ ގޮތް ޝަުރޢީ އަދި ާޤނޫނީ ހަމަަތކާ

ފަރާތުްނ ދިެވހިރާްއޖޭގެ ަހއިކޯޓަްށ  ގެދަުއލަްތ (ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން) ކޮށްދިނުން އިެދ 

.    ހުށަހެޅުމުން ބެލެވިފައިވާ ޤަިޟްއޔާއެކެވެ

  

/ޗަަމން، ޢަީލ  ަފާރތަކީރައްދުވާ  ިއްސތިއުނާފުޤަޟިއާްޔގައި  މި ތ.ިހިރލަންދޫ

.ރާޤް ފި   އެވެ

  

  ަކުރެވުނު ނުކުތާތައް:  ފާހަގ 

  

ނިުމުނ  މައްަސލަ VTR/201553/ނަްނަބުރ  ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަްލގެ -01

/ޗަމަން، ޢަލީ ިފާރޤް  ،އަކީ އެމަްއަސލަ ރިޕޯަޓށް ބެިލިއރު،  ގޮތުގެ (ދިވެިހަރއްޔިތްެއަކްނ ތ.ިހިރލަންދޫ

 : ގައި ޕޮލިހުގެ ބެުލމުގެ ދަށަށް ގެންދިއުާމިއ  2014ޖޫން  A300670 (19އަންގައިދޭ ާކޑު ންަނަބރު

ގުޅިގެން އަދާކުަރުމން ދިޔަ ޓްރެިއންޑް ޓީަޗރގެ ވަޒީފާއިން ަސްސޕެންްޑކޮށްފަިއވާކަން ިމިނސްޓްރީ ޮއްފ 

ްނ ސިވިްލ ަސރވިސް ކޮމިަޝނަށް ހުށަހެުޅމުން ސިވިްލ އެޑިޔުކޭޝަުނން ޢަލީ ިފާރޤަށް ައންގަވާފައިވާކަ

ސަރވިސް ޮކމިޝަނުން ަޢލީ ފިރާޤް ަވޒީފާއިން ަވިކކޮށްފައިވާތީ ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ވަޒީފާއަށް ނިކުމެވޭެނ 

 ވަނަ ދުވަހު 2015މެއި 17ސިވިލް ަސރވިސް ކޮިމަޝނަށް ރައްދުާވގޮތަށް ގޮތް ހަދާދިުނމަށް އެދި 

 ަކމާއި، އުނަލަްށ ހުށަހެޅުމުްނ ބެލެވިފައިވާ މައްސަލަެއއް ވަޒީފާއާެބހޭ ޓަްރއިބި 
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މި މްައސަލާގައި، މޯލްޑިވްްސ ޮޕލިސް ސަރިވްސެގ  ،މަްއަސލާގިައ ިނންމަވާފައިވަނީ އެ

ތ.ިހރިލަންދޫ ްސކޫލުގެ އެެހން ޓީޗަަރާކއި މަްއސަަލ ހުށަހެިޅ  ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދެވުނު

/ޗަމަން، ޢަލީ ފިރާްޤއާ ެދެމދު ތަފާތު ކުުރން ގެންގުޅެފައިވާކަމަށް މައްސަލަ ހުަށެހޅި ފަރާތުން   ތ.ހިރިަލންދޫ

ުކުރްނ ބުާނިއރު، ަމްއަސލަ ހުަށހެޅި ޢަލީ ފާިރްޤ އާ ތ.ިހރިަލންދޫ ްސކޫލުގެ އެެހްނ ޓީޗަަރކާ ދެެމދު ތަފާތު

ގެންގުޅެފައިުނވާކަން ާސބިުތވާ މިންވަރަްށ މައްަސލަ ަރއްދުވިފަރާުތްނ ދަލީލު ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ، މައްސަލަ 

ހުށަހެޅި ފާަރތާއި އެެހން މުވައްޒަފަކާ ދެމެދު ތަފާތުުކުރން ގެންގުޅެފައިނުވާަކްނ މައްަސލަ ަރއްދުވި ސިވިްލ 

ކަމަށް ަކނަޑއަޅައި، އަދި މައްސަލަ ހުށަހެިޅ ޢަލީ ފިރާްޤ ސަރވިސް ޮކމިޝަނަށް ސާބިުތކޮށްދެވިފައިނުވާ 

ގިައ މޯލްޑިްވްސ  2014ޖޫްނ  19ވަޒީފާއިން ވަިކުކރެވިަފއިވަނީ ަމްސތުވާތަކެީތގެ މައްަސލައެއްަގިއ 

 2010ޕޮިލސް ސަރވިްސއިން ހަްއޔަރުޮކށްފައިވާތީ، އެ ޢަމަލަީކ ދިވެހި ިސވިލް ަސރވިސްގެ ޤަވާޢިުދގެ 

ވަަނ ނަްނަބުރގެ ދަށުން ވަޒީފާއިން ވަިކކުރެވިާދެނ  11ާދގެ (ނ) ގެ ވަނަ މާއް 215ގެ 

ަސަބބެްއކަމުަގއިވާތީކަމަްށ މައްސަލަ ރަްއދުވި ފަރާުތްނ ުބނާިއރު، މުވަްއޒަފަކު ވަޒީފާއިން ަވިކކުރަންވާނީ، 

އިްޖރާއީ  އެމުވައްޒަަފުކ ވަޒީފާއްިނ ވަކުިކރުމުެގ ުކރިން ާޤއިމްުކަރންެޖޭހ މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެިރަކމާއި

ޢަދުލުވެިރކަްނ ޤާއިްމުކުރމަށް ފަހުގައިކަމަށް ިދވެހާިރްއޖޭގެ ހަިއކޯޓްުނ މިހާތަަންށ ިނންމަވާފައިާވ 

ވަޒީފާއާެބހޭ މައްސަލަަތުކްނ އެނގެން ޮއންނައިރު، ޢަލީ ފިރާޤްއާެމދު ތުުހމަތު ުކެރވުނު ަކްނކަން ަމދަނީ 

ނަޑކުްނ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް މްައސަލަ ރަ  ްއދުވާ ފަރާތުން ަބލާފަިއނުވަާކމާއި، ޭއާނ ވަޒީާފިއްނ މިންގަ

ލުވިެރަކން ުފިރހަމަ ކޮށްފައިވާަކން ާސބިތުާވ ވަކިކުރުމުގަިއ މައުޟޫީޢ ޢަދުލުވެިރަކމާއި ިއޖުާރީއ ޢަދު

މިންވަރަށް ަމްއސަލަ ަރްއދުވި ފަރާުތްނ ދަީލލު ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ، އޭާނ ވަީޒފާއިން ވަކިޮކށްފައިވަނީ 

ނޑައަޅައި، އަިދ ސިވިލް ަސރވިްސ ކޮިމަޝނުން ަމްއސަލަ ހުަށހެޅި ވަޒީފާއާ ެބހޭ ޤާނޫނާ ޚިލާަފށްކަަމށް ކަ

ވަނަ  29ފަރާތާމެދު ަތފާުތކުުރން ގެންގުޅެފައިނުާވކަން ާސިބުތޮކށްދެވިފައިނުާވތީ، ވަޒީފާއާެބހޭ ޤާނޫނުގެ 

ާފިއން ވަކިުކރުުމގެ ުކިރްނ ) ވަނަ ަންނަބރަށް ރިާޢޔަްތކޮށް ޢަލީ ފިާރޤް ވަޒ2ީމާއްދާގެ (ހ) ގެ (
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އަދާުކަރމުންިދޔަ ބާވަތުގެ ވަޒީފާއެއްގައި ނުވަތަ އެކަށީެގންވާ އެހެން ަވޒީފާއެއްގައި ބެެހއްޓުމަާށިއ، 

އޭނާއަކީ އެްއވެސް ޙާލެްއގައި ވަޒީފާއިން ވަކިވެފަިއވާ މީހެއްކަމުގައި ނުބެލުަމށާއި، އޭނާ ވަޒީފާިއްނ 

ވަީޒފާގެ ކަންތަްއ ހަމަޖެހޭ ުދވަހާ ހަމައަްށ ލިބެންވާ މުާސރަާއިއ  ވަކިކުރި ތާީރޚުން ފެށިގެްނ އޭނާގެ

) ދުވަހުެގ ތެރޭގަިއ  3ޢިނާޔަތްަތކުގެ ގޮތުގައި ދޭންޖެހޭ ފަިއާސ ދިނުމަށްަފުހ، އެކަން ހަަމޖެހޭތާ  (ތިނެއް

ޮކްށ ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއަުނަލށް ލިޔުމުން އެންގުމަށް ސިވިލް ަސރވިސް ކޮިމަޝނަށް އަންގަިއ އަމުރު 

.   ކަން ެއނގެްނ އޮްނަނކަމެވެ

  

 މައަްސލަ  VTR/201553/ަނންަބުރ ވަޒީފާއާެބޭހ ޓަްރއިިބުއނަލްގެ  -02

ވާގޮތް ޝަރުޢީ ައދި ޤާނޫނީ ަހމަތަކާ ެއއްގޮތް ނުވާކަމަްށބުެނ އެޤަިޟއްޔާ ިއްސތިުއނާފުކޮށްިދުންނ އިނިމިފަ

) ހަތަރެ( 04 ފަރާުތން ގެއެޓަރނީ ޖެނެރަްލގެ އޮީފހުއެދި  އެނުކުތާތަކާމެދު  ނުކުތާއެއް ހުށަހަޅާއް

:ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވާ . މިގޮތުން ހުށަހެޅި  ހަކަދައްކާފައިވެއެވެ

 

އިޖުރާޢީ އަދި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ޢަލީ ފިރާޤް  (ހ) ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ:

 ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤަވާއިދު ނީ، ދިވެހިމަޢުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކުރުމެއް ނެތި ކަމަށް ބުނެފައިވަ

. 216ގެ  2010   ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމެއް ނެތިކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާ

  

ޢަލީ ފިރާޤް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އިދާރީ ތަޙްޤީޤެއް  (ށ) ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ:

ސިވިލް ސަރވިސްގެ  މަޖިލީހުން ނިންމަވާފައިވަނީ، ދިވެހިހިންގުމަކާ ނުލައި ކަމަށް މައްސަލަ ބެއްލެވި 

ވަނަ ނަންބަރަށްް ރިޢާޔަތް ކުރުމެއް ނެތިކަމަށް  11ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ  215ގެ  2010 ޤަވާއިދު

.  ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާ
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ސިވިލް  ޢަލީ ފިރާޤް ސަސްޕެންޑް ކުރެވިފައިވަނީ ދިވެހި (ނ) ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ:

ވަނަ މާއްދާގިައވާ ޙާލަތެއް މެދުވެރިގެން ކަމަށާއި ނަމަވެސް، އެ  225ގެ  2010 އިދުސަރވިސްގެ ޤަވާ

ބަދަލު ޢަލީ  ވެ އޭގެމާއްދާގައި ބުނާ އިޖްރާޢަތްތަކުގެ ތެރެއިން އިޖްރާޢަތެއް ފުރިހަމަ ވެފައި ނެތަތީ

ވެސް، ޢަލީ ފިރާޤް ފިރާޤަށް ދީފައިވާ ކަމުގެ ދަލީލު މައްސަލަ ބެއްލެވި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވީނަމަ

ވަނަ މާއްާދއާ ޚިލާފަށް  225 ގެ 2010 ގަވާއިދު ދިވެހި ސިވިްލ ަސރިވސްގެ ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައިވަނީ 

  .ބުނެ ުހށަހެޅި ުނކުތާ ަކމަށްކަމަށް ަކނަޑއަޅުއްވާފައިވާ 

  

 : ވަނަ  35ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ(ރ) ހަތަރުވަނަ ނުކުތާއަކީ

މާއްދާގެ ދަށުން ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ކުޑަކުދިންނާއި ހަވާލުވެ އެކުދިންނަށް ޚިދުމަތް 

ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ މަސައްކަތެއް ކުރަންޖެހޭ ފަރާތަކުން ވީހިނދު، ޢަލީ ފިރާޤްއަކީ ބުނެވިދިޔަ ރައްކާތެރިކަން 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް ނުފެންނަ ކަމަށް އެމިނިސްޓްރީގެ ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ފަރާތެއް ކަމަށް 

ސިޓީން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ) 2014ޖޫން  D/188/2014/126 )26-22ނަންބަރު 

އަންގާފައިވާ ކަމުގެ ހެކި އަދި ޢަލީ ފިރާޤްގެ މައްޗަށް އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ދަޢުވާކުރުމަށް 

 އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ގެ ނަންބަރުޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ 

171-G5/188/2015/9 )10  ްސިޓީ ހުށަހަޅާފައިވަނިކޮށް، ވަޒީފާ އަލުން އަނބުރާ  )2015ޖޫނ

ވަނަ މާއްދާގެ  215ގެ  2010ކުރައްވާފައިވަނީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ަޤވާއިދު  ދިނުމަށް އަމުރު

 3 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ 47ގެ ޤާނޫނުނަންބަރު އަދި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަނަ  11(ނ) ގެ 

.   ވަނަ ނަންބަރަށް ރިޢާޔަތް ކުރެއްވުމަކާ ނުލައިކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާ
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 ވާ އިނިމިފަ މައްަސލަ VTR/201553/ނަްނބަރު  ވަޒީފާއާެބހޭ ޓަްރއިިބއުނަްލގެ -03

 ރުމަށް ޔާ ިއްސތިއުނާފުކު ޤަޟިއް ުބނެ އެ އެއްގޮތް ނުވާކަމަށްގޮތް ޝަރުީޢ އަދި ޤާޫނނީ ހަމަަތާކ 

ގުޅިގެން ދިވެިހރާއްޖޭެގ ހައިކޯޓުގެ ަތާކ އެުނކުތާ، ތަަކށާއިނުކުތާުހށަހަޅާފައިވާ ފަރާުތން  ގެދަުއލަތު

ލިޔެިކޔުންަތކަްށ ުހރި  ުގޅުން ވާ ވާހަކަަތކަާށއި، މައްސަލައާަދއްކާފައިދެފަރާުތން ޝަރީަޢތުގެ މަޖިލީހުގައި 

. ބަލާިއރު ައްނނަނިިވ ަކންަތއްތައް ފާހަގަ  ުކރެވެއެވެ

  

ޗަމަން، ޢަީލ ފިރާޤް، ތ.ހިރިލަންދޫ ްސކޫލުގަިއ / ތ.ިހރިަލންދޫ ކަމަކީ: (ހ) ފުރަތަމަ 

ޢަީލ ކަމާއި،  ގައި ވަކިޮކށްފައިވާ 2015 ފެުބރުވަރީ 17ވަޒީފާއިން އަދާުކަރމުންިދޔަ ޓެްރއިންްޑ ޓީޗަރ 

ވަނަ  215ގެ  2010ވާއިދު ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަޒީފާއިން ވަިކކުިރ ަސބަބަކީ، ފިރާޤް ވަ

ދިވެހި ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް،  214 އެގަވާއިދުގެ ވަނަ ނަންބަރު އަދި 11މާއްދާގެ (ނ) ގެ 

ވަނަ  3 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ 47ގެ ) 2007/5(ޤާނޫނު ނަންބަރު  ޤާނޫނުސިވިލް ސަރވިސްގެ 

ޢަލީ ފިރާޤް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެއްވި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު ނަންބަރުގެ ދަށުންކަން 

(2)CSC/2015/244 )17  ީޗިޓަށް ބެލުުމން 2015ފެބުރުވަރ (.   އެނގެން އޮންނަކަމެވެ

  

/ޗަމަން، ޢަލީ ފިރާުޤެގ  :ކަމަކީ  (ށ) ދެވަނަ  ތ.ިހރިލަންދޫ ްސކޫުލގެ ޓީޗަރ، އެރަށު

ފުލުހުްނެގ  ފަިއވާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވުނު މަްއސަލާަގއިތުން މަްސުތވާތެަކތި ކަަމށް ބެލެވޭ ތަކެތި ފެނިއަ

ބެލުމުގެ ދަުށގައި އޭނާ ަބންުދުކރެވިފަިއވާތީ މިނިްސޓްރީ އޮފް އެިޑުޔކޭޝަނުން ވަކިއެްއޗެއް އަންގަން ދެްނ 

  22-SA/GS-64/2014/13(MSG)ނަްނަބރު ގެ ެއ މިނިސްްޓރީ ޢަލީ ފިރާޤް ވަޒީފާއަށް ނުނުުކތުމަށް 

މިިނސްްޓީރެގ  މެސެުޖން ތ.ިހރިަލންދޫ ްސކޫލަށް އަންާގފައިވާ ކަމާިއ އަދި އެ) 2014ޖޫން  24(

މެސެޖުްނ ޢަލީ ފާިރްޤ ) 2014ޑެިސމްަބރު  22-SA/GS-64/2014/31 )2(MSG) ނަްނބަރު



 HC-A/19/2016ޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ ޤަ

  
  

:، މާލެ، ދިެވިހރާއްޖެނަންބަރު ދޮރާށީ،  3ތީމުގޭ ހިނގުްނ، އާބުރުޒު  ،ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހައިކޯޓް   3316471 ފެކްސް:، 3325029 ޯފން
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 14ވާތަކެތި ކަމަށް ޝަްއުކކުރެވޭ މްަސތުން ަބަލއި ފާްސުކރި ކުރުމުން އޭާނގެ ބޫޓުން ހުގެ ފުލު ދިިރއުޅޭ

އާ ހަމައަށް ޭއާނ  2014ޖުލައި  5އިން  2014ޖޫން  19ަރަބރު ޕެކެްޓ ފެނުމާ ގުޅިގެން 

ހައްަޔުރުކރެިވފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެަތކެިތ ފެނިފައިވަީނ އޭނާ ިދިރުއޅޭ ގެއިްނ އޭނާގެ ބޫުޓްނ 

 11ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ  215ގެ  2010ސްގެ ގަވާއިދު ސިވިލް ަސރވި ކަމަށާއި އެަތެކއްަޗކީ ދިވެހި

 2010ވަނަ ަންނަބުރގައި ބަާޔންުކރާ ހަރުަދނާ ގަރީނާެއއް ަކމަށާއި ދިވެިހ ސިވިލް ަސރިވްސގެ ގަވާއިދު 

ދާރީވުމަށް  މަތިން ކަން ިހނގާފަިއވާ ގޮތާ ގުޅޭ ގޮތުން ޖަވާބު  ވަަނ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތުގެ 216ގެ 

ދިނުމަށްފަުހ އެމުއްދަތުެގ ތެރޭގައި ަޖވާބުދާރީ ވެފައިނުާވނަމަ، ޢަލީ ފިރާޤަްށ ުރަސތެއް ދުވަހުގެ ފު 7

މިނިސްްޓީރއަށް ހުަށހެޅުމަށާއި އަިދ ޖަވާބުދާރީ ެވފައިވާނަމަ ެއލިޔުމާެއުކ  ވަޒީފާއިން ވިަކުކުރމަށް އެ 

  ހުށަހެޅުމަށް ތ.ިހރިަލންދޫ ްސކޫލަށް ައްނގާފައިވާކަން އެނގޭއިރު،

 ޓްރީ އޮފް ެއޑިޔުޭކޝަންެގ މެސެަޖށް ަޖވާބުދާރީވުމުގެ ގޮތުންުބނެިވދިޔަ މިިނސް އިސްވެ 

 19ަބާލއިރު، ިލޔުމަށް ގައި ޢަލީ ިފާރޤް ތ.ހިރިަލްނދޫ ްސކޫލަށް ފޮނުވާފައިވާ  2014ޑިސެްމބަރު  18

ފަދަ ކަެމްއ ވީނަމަވެސް ހަްއަޔރުުކރެޭވނޭ  ގައި ކޯޓު އަުމެރއްގެ ދަުށން އޭާނ ަހއްަޔުރކޮށްފައި  2014ޖޫން 

އާމެދު ަތކުން ކޮށްފަިއވާ ރިޕޯޓަކީ އޭނާ އޭނާ ކޮށްަފިއނުވާނެ ކަަމާށއި، އޭނާއާ ބެހޭ ގޮތުން އާންމު ފަރާ

ރުޅިއަްނނަ ކޮންމެެވސް ފަރާަތުކން ކޮށްފައިވާ ިރޕޯޓެއް ކަމަާށއި، ކޯޓު އަުމރެއްގެ ަދށުން ޭއާނ 

އެގޮތުން ފާސްުކިރ ށްފަހުގައި ަކމަށާއި، ގެ ބަލައި ފާްސުކރުމަ  ވަނީ ޭއނާ ިދރިއުޅޭ  ހައްަޔުރކޮށްަފއި

ޮޕިލްސ އި، ނަމަެވސް، އޭނާ ހަްއަޔުރކޮށް ކަމަށާ  ން މަސްތުާވއެްއެޗއް ފެނިފައި ނުވާގޭ ތެެރއިކުރުމުގައި އެ 

ހުރި ބޫެޓއްގެ ތެރެިއްނ  އެގެ ބަލައި ހެދިިއުރ، ގޭތެރޭގައިފަހުން ޕޮލިުހން  ސްޓޭަޝނަްށ ގެންދިޔަ

އެއެްއޗެްއ  ުކެރވޭ ތަކެތި ފެނުުނކަަމށް އެމީހުން ބުނެަފއިވާ ކަމަށާއި، ޝައްކު މަސްތުވާއެްއެޗއް ކަމަށް

ަކމެއް ނޭނޭގަކމަށާއި، ގޭގެ މީހުންގެ ގާުތގައި އެވާަހަކ ބުނީ ޕޮިލހުން ކަމަށާިއ  ރުގައި ނެގީ ާކކުގެ ހާޒި 

 ގީ ޭއާނގެ ހާިޒރުގައި ޒިުރގައި ޫނން ކަމަށާއި، އަދި ެއއެްއެޗއް ނެހާ އެތަކެތި ނެީގ ގޭގެ އެއްވެސް ީމހެއްގެ



 HC-A/19/2016ޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ ޤަ
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އެަކނި ދިިރއުޅޭ ގެެއއްޫނން ކަމަާށއި، އަދި ގޭގެ  އާޭނ ދިިރއުޅޭ ގެއަކީ ޢަލީ ިފާރޤް ވެސް ޫނންަކމަށާއި،

ގޯއްަޗީކ ވަށާ ފުާރޭރނި ދޮރާިށ ަހުރކޮްށފައިވާ ގެއެްއ ނޫންކަަމށާިއ، ގޭގެ ދެފަރާތުގެ ޮދަރީކ ދުވާލު އަދި 

ނޑުަގއި ަފއި ހުްނނަ ަތނެއް ނޫްނކަަމށާއި، އަދި ގޭތެރޭގައި ުހރި ބޫޓެއްެގ ވެސް ތަޅުާލ ބަންުދކޮށް ރޭގަ

އަިދ  ބޫޓެއް ޫންނަކމަށާއި، ެވްސ ޢަލީ ިފރާޤްގެ  ތެެރއިްނ ަމސްތުވާތަކެިތ ފެނިފައިވާކަމަށް ބުނާ ބޫަޓކީ

 މީހުން ުކެރވެސް އަހާަފއި ގޭގެ ޢަލީ ފިރާޤަށް ދައްކާަފއިނުާވކަމަށާއި އަިދ އެބޫޓާެބހޭ ގޮތުން އެބޫޓް

ްއޗެއް ލުމުގެ ފުރުޞަތު ވަރަށް ބޮޑަްށ ނުވާކަމަާށއި، އެބޫޓު ުހިރ ގެއަކީ ގޭގެ ތަނަަކށް އެހެްނ މީހަކަށް އެ

ގެ މައްޗަްށ ުކރެވިފައިވާ ތުހުމަތާމެދު އިންާކުރުކރާ ކަަމްށ ޢަލީ ފިރާޤްްނނަ ގެެއއް ކަމަށާިއ އޮ

.ބުނެ   ަފއިވާަކްނ އެނގެން ޮއންނަަކމެވެ

) ގެ  2008/02ޤާޫނނު ަންނަބރު  :ކަމަކީ  ވަނަ ނ) ތިން (  21( ވަޒީފާއާބެޭހ ޤާނޫނު

ވަނަ މާއްދާައށް ބަލާއިރު، މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ަވކިުކރެވޭނީ ެއކަށީގެންވާ ަސބަބެއް އޮވެެގން ކަމުަގިއ 

ހުށަައާޅ  މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާިއން ވަިކުކުރމާއި ގުޅިގެން، އެމުވައްޒަފަކު ިއުރ،ބަާޔންވެގެްނ އޮްނނަ

ވާއެއްގައި، އޭނާ ވަޒީފާިއން ވަިކކުިރ ސަބަަބކީ ެއކަށީގެންާވ ސަަބބެްއަކްނ ވާއެްއ ނުވަތަ ދަޢުޝަކު

ވަނަ މާއްދާގައި  27ސާބިުތކޮށް ދިނުަމކީ ވަީޒފާދޭ ފަރާތުގެ ޒިންމާެއްއަކން ވަޒީފާާއެބހޭ ޤާޫނނުެގ 

ފާިއން ވަިކކުރުުމގައި ނުވަަތ މުވަްއަޒފަކު ވަޒީމީގެ އިުތރުން އި ން ޮއްނަނކަމާ ބަާޔންވެގެން ވާކަން ެއނގެ

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުެގ ުކރިން، އެމުވައްަޒފަކު ވަޒީފާއިން ވަިކުކިރުކރުަމކީ ޢަދުލުވެރިކަމާއުެކ 

ުކަރންޖެހޭ ގޮތްތަކެއް ުނވަތަ އަޅަންޖެހޭ  ކުރުމަށްަޓކަިއ ވަޒީފާދޭ ފަރާުތްނ ޢަމަލު ކުރެވޭކަެމްއަކން ކަށަވަރު

ގޮތުން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ަވިކކުރެވޭނީ،  އި، ޢާންމު އުސޫެލއްގެ ފިޔަވަޅުތަކެްއ ހުންަނކަަމށާ

 substantive)ޢީ ޢަދުލުވިެރކަން ޟޫއެމުވައްޒަަފުކ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ނިންމި ިންނމުމުގައި މައު

fairness)  ްއާއި އިްޖާރީޢ ޢަދުލުވެރިަކނ(procedural fairness)  ޤާއިމުުކރުމަށް ަފހުގައިކަަމްށ

  މާއި،ފައިވާކަން ެއނގެން ޮއްނަނކަބަޔާްނކޮށް  ަކނަޑއަަޅއި ޤަޟިއްޔާތަކުގައިދިވެިހރާއްޖޭެގ ހަިއކޯޓުގެ 



 HC-A/19/2016ޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ ޤަ

  
  

:، މާލެ، ދިެވިހރާއްޖެނަންބަރު ދޮރާށީ،  3ތީމުގޭ ހިނގުްނ، އާބުރުޒު  ،ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހައިކޯޓް   3316471 ފެކްސް:، 3325029 ޯފން
:   www.highcourt.gov.mvވެބް ސައިޓް:     info@highcourt.gov.mvއީމެއިލް
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ޢަލީ ފިރާޤް ވަޒީފާއިްނ ވަކިުކުރމަްށ މިނިސްްޓީރ އޮފް އެިޑޔުކޭަޝުންނ ސިވިްލ 

 /D/188/2014-22  126 ގެ ންަނަބރު މިނިސްްޓރީސަރވިސް ޮކމިޝަނަށް އަންގައި ފޮނުވާފައިވާ އެ 

) ސިޓީއަށް ބަާލއިރު، ޢަލީ ފިރާޤް އާ މެދު ތުހުމަތު ކުރެވޭ މަްއަސލަައީކ، ޓީޗަެރއްެގ 2014ޖޫން  26(

ކިބަިއން ފެނިގެންވާނޭ ަކމެއް ނޫްނކަމަށާއި، އަދި ޭއނާ ިދރިއުޅޭ ގެއިން މަސްތުާވތަކެތި ކަމަްށ 

ސަލައިގެ ީސިރއަސްަކްނ އިންތިހާއަްށ ބޮޑުވާ ކަެމއް ކަމަށްވާތީ، ޝައުްކކުރެވޭ ެއއްެޗއް ފެނުމަކީ އެ މައް 

ގުޅިގެން ސިވިްލ  ޢަލީ ފިރާޤް ވަޒީފާއިން ަވިކކޮށްިދނުމަްށ އެނެގން އްޮނަނކަމާއި، އަދި އެ އެންގުމާ

ސަރވިސް ޮކމިޝަނުން ަޢލީ ފިރާޤް ވަޒީފާއިން ވަިކކޮށްފައިވާ ކަމާއި، އަިދ އެގޮތަށް ޢަލީ ފާިރްޤ 

 11ވަަނ މާއްދާގެ (ނ) ގެ  215ގެ  2010ން ވަިކޮކށްފައިވަީނ ސިވިްލ ަސރިވްސ ގަާވިއދު ވަޒީފާއި

 ދިވެހި ސިވިލް ަސރިވްސގެ ޤާނޫނުގެ  ވަނަ ާމއްދާއަްށ ރިޢާަޔތްކޮށް  214ގެ ގަވާއިދުވަނަ ނަްނަބާރއި އެ 

.ވަނަ ަނންބަރުގެ ަދުށން  3ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ  47   ަކން އެނގެން އްޮނަނަކމެވެ

  

ޓްެރިއްންޑ ޓީޗަރެއްެގ ވަޒީފާ ތ.ިހރިލަްނދޫ ްސކޫލުެގ  :ކަމަކީ  ވަނަ ހަތަރު  ރ)(

/ޢަލީ ފިާރޤް ަވޒީފާއިްނ ވަކިުކރުމުގައި ިދވެހި ިސވިްލ ަސރވިސް  އަދާުކަރމުްނ ދިޔަ އެރަުށ ޗަމަން

 11ވަަނ މާއްދާގެ (ނ) ގެ  215ގެ  2010ސިވިލް ސަރިވސް ަގވާއިދު ކޮމިަޝނުން ޙަވާލާދެއްވާަފއިވާ 

ަމސްތުވާަތކެްއާޗބެހޭ ާޤނޫނުގެ ދަށުން ހަރުަދާނ ަޤީރނާެއއްަކމުގައި ބަލާ ަންނބަރުގަިއ ވަނީ،  ވަނަ

ގަީރނާެއއް ިލބިފައިވާ ަމްސތުވާތަކެތި ބޭނުްނކުރުމުގެ ނުވަތަ ގެންގުޅުނުކަމަށް ާޤނޫނީ ގޮުތްނ އެ ފަަދ 

ކަށް ނުވަތަ ސިވިލް ަސރިވްސ މައްސަލަ ެބލުން ޙަވާލުުކރެިވފައިވާ އިރާާދައކަށް ނުވަތަ މުއައްސަސާއަ 

ެވްސ ސިވިްލ ަސރިވސްގަިއ މަަސްއކަތްުކާރ  ކޮމިަޝނަށް ާސބިތުވުަމީކ އެންމެ ފުރަތަަމ ފަަހުރން

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)  214ގެ ގަވާއިދުެއ ކަާމއި، އަދި ުކ ވަޒީފާއްިނ ވަކުިކރެވިާދެނ ކަމަްށ މުއްވައްޒަފަ 

ގައި ހިެމނޭ ުކށްތަކުގެ ތެރެއިން ކުެށއް ކުރުުމެގ  3ގެ ގައި،ވަޒީފާއިްނ ވަކިކުރުމަީކ ކުށުގެ ަދަރޖައި



 HC-A/19/2016ޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ ޤަ

  
  

:، މާލެ، ދިެވިހރާއްޖެނަންބަރު ދޮރާށީ،  3ތީމުގޭ ހިނގުްނ، އާބުރުޒު  ،ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހައިކޯޓް   3316471 ފެކްސް:، 3325029 ޯފން
:   www.highcourt.gov.mvވެބް ސައިޓް:     info@highcourt.gov.mvއީމެއިލް
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ަސަބުބން ެއުކށުގެ ކުޑަޮބުޑ މިނަށް ބަލައި އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީާފގައި ބެހެއްުޓމަކީ ެއކަށީގެންވާ ކަަމކަްށ 

ިހ ނުވާނަމަ އެުމވައްޒަފަކު ަވޒީފާއިްނ ވަިކުކާރުކުރްނކަމާއި، ޢަލީ ިފާރޤް ވަޒީފާިއން ަވކިކޮށްަފއިވަނީ،ދިވެ 

ވަނަ ަނނަްބރުެގ ދަށުންަކން އެނގޭިއުރ،  3ވަނަ ާމއްދާގެ (ނ) ގެ  47ސިވިލް ަސރވިސްގެ ޤާޫނނުގެ 

އެމާއްދާގައިަވނީ ދިވެހި ސިވިލް ަސރވިސްގެ ާޤޫނނާއި ދިެވހި ސިވިލް ަސރވިސްގެ ގަވާިއދާއި ދިވެިހ 

ަޝނަށް ާސބިުތވުން، ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކޯްޑ އޮފް ޮކންަޑކްޓާ ިޚލާފްވިކަްނ ސިވިްލ ަސރިވްސ ކޮމި

  ން އޮންަނއިރު، ެއނގެމިފަދައިން ަކން 

ބޯޅަ ކުޅޭިއރު ައާރ ކަހަލަ ބޫޓެްއގެ ކަނާުތ ޢަލީ ފިރާޤް ދިިރއުޅެމުންިދޔަ ގޭގައި ހުރި ފުޓް

ކިބަިއން ފެުނނު މަސްތުާވތަކެްއަޗކީ ަޢލީ ފިާރޤުގެ އެްއޗެއް ނޫްނކަމަށާއި، އޫެބޓަކީެވސް ޢަީލ ފިރާޤުެގ 

ނޫްނަކމަށާއި، އެގެައކީ އާންުމކޮްށ މީހުން ވަެދނުކުެމ އުޅެވޭ ގޮތަށް ުހިރ ގެއެއް ކަމަށާއި ައިދ ބޫޓެއް 

އެގޭގައި ދިިރއުޅެނީ ޢަލީ ފިރާްޤ ެއަކިނ ޫނންަކމަށާިއ، އެަތކެތި ފެނިފައިވަނީ ޢަލީ ފާިރޤުގެ ހާިޒރުަގިއ 

ޫނންކަަމށާިއ އަދި ަމްސތުވާތަކެިތ  އަދި އެގޭ ެއހެންީމހެްއގެ ހާޒިރުގަިއ ެއގެ ބަލަިއ ާފސްުކރިިއުރގައި 

ފެނުނު ބޫޓާ ބެހޭގޮުތން ޢަލީ ފިރާްޤާއ އެއްެވސް ުސވާެލއް ޮކށްފައިނުވާކަަމށް ޢަލީ ފިާރޤް ުބނެ ިމ 

މައްސަލައިެގ ައސްލަށް އިްނާކުރކޮށްފައިާވިއރު، ޢަލީ ިފާރޤް ދިިރއުޅޭ ގޭގެ ތެރޭގައި ހުިރ ބޫޓެއްެގ 

އޭނާާއ ގުޅްުނހުރިކަމަްށ ެބލެވޭނެ ެއކަީށގެންވާ ހެްއާކއި ަޤީރާނ  ތެެރއިްނ ފެނުުނ މަސްތުވާތަކެްއޗާއި

ލިބިފައިވޭތޯ ޢަލީ ފިރާޤް ސިވިލް ަސރވިސް ކޮމިަޝނުގެ ވަޒީފާއިން ވަިކކުރުުމގައި ބަލާފަިއވާކަން ިމ 

.   މައްސަލަާއެއުކ ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔެިކޔުންަތކަށް ބެލުމުްނ އެނގެން ނެތްކަމެވެ

  

ތ.ިހރިލަްނދޫ ްސކޫލުެގ ޓެްރިއްންޑ ޓީޗެަރއްގެ ވަޒީާފ  :ކަމަކީ  ވަނަ ބ) ފަސް ( 

/ޢަލީ ފިރާޤް ވަޒީފާ  ނިންުމން ބިާނކޮށްަފއިާވ  އިން ވަިކުކުރމަށް ނިންމި އަދާުކަރމުން ދިޔަ ެއރަށު ޗަމަން



 HC-A/19/2016ޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ ޤަ

  
  

:، މާލެ، ދިެވިހރާއްޖެނަންބަރު ދޮރާށީ،  3ތީމުގޭ ހިނގުްނ، އާބުރުޒު  ،ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހައިކޯޓް   3316471 ފެކްސް:، 3325029 ޯފން
:   www.highcourt.gov.mvވެބް ސައިޓް:     info@highcourt.gov.mvއީމެއިލް
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 ފުޓް ބޯޅަ ކުޅޭ ޫބޓުގެ ަކާނތު  ުކުރމުްނ އޭނާ އޭނާ ިދރިއުޭޅ ގެ ފުލުހުްނ ބަަލއި ާފްސ  މަްއސަލަައކީ

ގުޅިގެްނ  ަރބަރު ޕެކެްޓ ފެނިފައިވުމާއި އެ މައްަސލައާ 14ްސތުވާތަކެތި ަކމަށް ޝައްުކކުރެވޭ ިކބަިއން މަ 

އަށް ހައްޔަުރކޮށްފައިާވަކމަށް މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް  05ޖުލައި  2014އިން  19ޖޫން  2014ޢަލީ ފިރާޤް 

  ގޭިއރު،ަސރިވްސިއން މިނިސްްޓރީ އޮފް އެޑިުޔޭކޝަނަށް ައްނގާފައިވުމާ ގުޅިގެންކަން ެއނ

 މޯލްޑިވްސް ޕޮިލސް ސަރިވްސިއން އެ މައްސަަލ ތަޙްޤީޤު ުކރުމަށްފަހު، ދަޢުވާ

ވަަނ ދުވަހު މާެލ  06ޖޫން  2015ުކރުމަށްަޓކަިއ ްޕޮރިސިކއުޓަރ ެޖެނަރލްގެ އޮފީހަށް ުހށަހެޅުމަށްޓަަކއި 

 )2015ޖޫން  G5/188/2015/9 )10-171ފޮނުވިކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޮޕިލްސ ސަރިވސްގެ ަނންބަރު 

ައންގާަފއިވާއިރު، ެއ މައްސަަލިއގައި މޯލްޑިވްްސ ޕޮިލްސ  ސިޓީގަިއ ިސވިލް ސަރިވްސ ކޮމިަޝނަށް

ަސރވިސްގެ ތަޙްޤީޤު ބަާޔންަތކާއި އަދި ޕޮްރިސިކުއޓަރ ޖެެނރަްލގެ އޮފީހަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ނަމަ، ެއ 

ގެ ުކިރން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހަިއކޯޓަށް  12:00ދުވަހުގެ  2016ސެޕްޓެމްަބުރ  28އޮފީހުން ިންނމި ގޮތް 

، ވީނަމަވެސް  ފައި އަންގާދިވެހިރާއްޖޭެގ ހައިކޯޓުެގ ޝަރީޢަތުެގ މަޖްލީހުގައި ދައުލަތަްށ ހުށަހެޅުމަށް 

ދިވެިހރާްއޖޭގެ ހަިއޯކޓަްށ ދައުލަތުެގ ފަރާުތްނ  އެމުއްދަތު ފާއިތުވެ ިދޔައިރުެވްސ އެމަޢުލޫމާތު

ފިރާޤުެގ މައްޗަްށ ަދޢުވާކުރެވޭ ަމްއސަލަެއއް ްޕޮރިސިކއުަޓރ ޖެެނރަްލެގ ޢަލީ ހުށަހަޅާފައިުނވާ ކަމާއި، 

ބެލިބެލުމުްނ އެފަދަ މައްަސލައެއް ެއއޮފީހުގައި ެނތްކަމަށް ެއ ޝަރީަޢތުގެ ފަރާުތްނ އޮފީހުގައި ޮއތްތޯ 

ުނ ތީ، ޢަލީ ފިރާޤްެގ މައްޗަްށ ތުހުމަތު ުކެރވު އޮފީހުން ިދވެހިރާއްޖޭގެ ަހިއކޯޓަށް އަންގާފަިއވާ

މަސްތުވާަތކެްއޗާއި އޭާނާއ ގުޅުމެއް ނެްތކަމަށް ެބލުމުގެ ފުުރޞަތު ބޮުޑަކމަށް ބެލެވޭީތ، ޢަލީ ފިާރްޤ 

ވަޒީފާއިން ވިަކުކރެވިަފއިވަނީ ެއކަށީގްެނވާ ަސބަެބްއ އޮވެގެން ނޫްނކަމަށް ޝަރީޢަތަށް ބޮޑަށް ުބރަވެޭވ 

ރެވިފައިވަީނ މުވައްޒަފަުކ ވަޒީާފިއްނ ާރޤް ަވޒީފާއިްނ ވަިކކު ޢަލީ ފިކަމާިއ އަިދ މި މަްއަސލާގައި 

.ވަކިުކރުމުަގިއ ޢަމަލުކުރަްނޖެހޭ އުޞޫލުަތކާއި އިްޖރާަޢތާ އެއްގޮތަށް ންޫނަކން    ެއނގެން އޮންނަަކމެވެ

  



 HC-A/19/2016ޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ ޤަ

  
  

:، މާލެ، ދިެވިހރާއްޖެނަންބަރު ދޮރާށީ،  3ތީމުގޭ ހިނގުްނ، އާބުރުޒު  ،ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހައިކޯޓް   3316471 ފެކްސް:، 3325029 ޯފން
:   www.highcourt.gov.mvވެބް ސައިޓް:     info@highcourt.gov.mvއީމެއިލް

12

ނޑިޔާރުންއެެހންަކމުން، މި ޤަިޟއްޔާ  ެދެކީނ  ބެިލ ދިވެިހރާއްޖޭެގ ހަިއކޯޓުގެ ފަ

މަްއަސލައިގައި ެއޓްރަިއިބއުނަުލްނ  VTR/201553/ވަޒީފާއެާބޭހ ޓްަރިއބިުއނަލްގެ ަނނަްބުރ 

. ަސަބެބއް ނެތްޝަރުޢީ ައދި ޤާޫނނީ ަފދަ  ނިންމަވާފައިާވ ނިންމުމަށް ބަދަލު ގެްނނަންޖެހޭ        ކަަމށެވެ

 :ްޙުކުމ 

 

ުކރެވިދަިޔ ަސަބބުަތްއ އެފަދަިއްނ ުހރުމުން، ވަޒީފާއާެބޭހ  ދެންފަހެ، ިއސްވެ ބަާޔން 

 މްައސަލާގައި ނިންމަވާފައިާވ ިނންމެވުމަށް ަބަދލު  VTR/201553/ޓްރައިިބއުނަލުގެ ނަންބަުރ 

ބެލި ިދވެހިާރއްޖޭެގ  ޤަިޟއްޔާމި ނެްތަކމަށް ފަދަ ޝަރުީޢ އަދި ާޤޫނީނ ވިޔަސް ަސބަބެއް ގެންނަންޖެހޭ

ނޑިާޔުރްނނަށް ިއއްިތފާޤު ވެވުނު ހިނުދ ވަޒީފާއާެބޭހ ޓަްރއިިބއުނަލުގެ ަންނަބުރ  ހަިއކޯޓުގެ ފަ

/VTR/201553  ާޭޖެގ ބެިލ ދިވެިހރާއް ަޤިޟއްޔާ މި، ނިްނމުމަށް ތާއީުދކޮށްމައްަސލާގައި ިނންަމވާފައިވ

ނޑިޔުާރން  .  އިއްތިފާުޤން ުޙކުމް ގެހަިއކޯޓުގެ ފަ   ކޮށްފީމެވެ

  

  

 


