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  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު 

  ދިވެހިރާއްޖެ    

  

   ގޮތުގެ ޚުލާޞާ  ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު 
 

  ު2017 :ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ/HC-A/16  

  ުފަރާތް: ކުރި އިސްތިއުނާފ 
 ގ.އެރިއަދޫ / ކ.މާލެ ދާއިމީ އެޑްރެސް:*                      ޝަމާލްهللا ޢަބްދު * ނަން: 

  ގ.އެރިއަދޫ / ކ.މާލެ  :* މިހާރުގެ އެޑްރެސް                A046452 :އައިޑީކާޑު ނަންބަރު *  

  

 :ްއިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތ 
  ލަތް (މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ)އުދިވެހި ދަ * ނަން: 

 ހ.ވެލާނާގެ / ކ.މާލެ  އެޑްރެސް:ދާއިމީ  * 

  ހ.ވެލާނާގެ / ކ.މާލެ  :* މިހާރުގެ އެޑްރެސް  

 :ް1438ރަބީޢުލްއައްވަލް  15 ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނު ތާރީޚ 
 2016ޑިސެމްބަރ     14                 

  ް1440 ރަބީއުލްއާޚިރު  04:ނިމުނު ތާރީޚ  
 2018   ޑިސެމްބަރ 11            

  ު1753 :ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު އިސްތިއުނާފު ކުރެވުނ/Cv-C/2015 
  ސިވިލް ކޯޓުކޯޓު: ނިންމެވި  *

  ގެއްލުމުގެ ބަދަލުހޯދުން ޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތް: *

  2016ސެޕްޓެމްބަރ  28ނިންމެވި ތާރީޚް: *            2015އޮކްޓޯބަރ  15ހުށަހެޅި ތާރީޚް:  * 

  ިފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލިސް މައްސަލަ ބެލ : 

  ޙުސައިްނ ަޝހީދު  ަފނޑިާޔރު       ުޝޖާޢު ޢުްޘާމން ފަނޑިާޔރުިއސް              ަޙސަން ޢަލީ ަފނޑިާޔރު   

                                    (  (ިރޔާސަތު
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 :ާދަޢުވާގެ ޚުލާޞ  

ޝަުރީޢ  ނިމިފަިއާވ ގޮތް ޤަޟިއްޔާ Cv-C/2015/1753ގެ ަނންބަރު ސިވިލް ކޯޓުމިއީ،             

هللا ޢަބްދު / ގ.އެިރައދޫ އެދިކޮށްދެއްުވން  އިސްތިުއނާފު  އެމަްއސަލަ ބުނެ  ޚިލާފުކަމަށް އަދި ާޤނޫނީ އުޞޫލުތަކާ

  .ބަލާފަިއވާ ޤަިޟއްޔާެއކެވެގެ ފަރާތުން ިދވެިހރާއްޖޭގެ ހަިއކޯޓަށް ހުށަހެުޅމުން ޝަމާލް

ލަތް (މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އުދިވެހި ދަ ފަރާތަކީ  ރައްުދވާ ިއސްތިުއނާފް މިޤަޟިއްާޔގައި           

.އެންޑް ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ)   އެވެ

  

  ަކުރެވުނު ނުކުތާތައް  ފާހަގ:  

ނިމުުނގޮތުެގ ރިޕޯަޓްށ ޤަޟިއްޔާ  Cv-C/2015/1753ގެ ަނންބަރު ސިވިލް ކޯޓު .01

މިއީ، މިނިސްްޓރީ އޮފް ޑިފެންސް ެއންްޑ ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީެގ ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލްކަުމެގ  ބެލިއިރު،

މިތާރީޚުގައި އެަމާޤމުްނ  2013ނޮވެމްބަރ  30ޝަމާލް ހުްއޓައި هللا މަޤާމުގައި ގ.އެރިައދޫ / ޢަބްދު

ަވނަ ާމއްާދއާއި ިދެވހިާރއްޖޭގެ މަީތ މަރުހަލާެގ ޯކޓުތަކުން ިންނމާފައިާވ  68ވަކިކޮށްފައިަވނީ ާޤޫނނުައސާީސގެ 

ްޕރޮސެްސގެ އަސާސީ ަޙއްޤުތައް ލިބިނުީދ  ސް ާއއި ޑިއުނިންުމންތަކާިއ ޚިލާފަށް ނެުޗރަލް ަޖސްޓި

ވަނަ މާްއދާެގ  61ވާިއދަކީ ޤާޫނނު އަސާީސގެ ނިންމާަފއިވާ ނިންމުމަކަްށާވތީ އާއި ެއިނންމުން އުފަްނކުރެވި ޤަ 

ޝަމާލު އެ ަވޒީފާިއްނ هللا (ށ) ގަިއވާ ފަދައިން ާޢްއމުކޮށް ޝާިއޢުކުރެވިފައިާވ ުނވާ ޤަވާިޢދަކަށްވާތީ ަޢބްދު

ވަކިކުރަން ނިންމި ނިްނމުން ބާޠިލްކޮށް އެވަޒީާފ އަނބުރާ އިޢާދަކުރުމަށާއި އެދުަވްސތަކުގެ މުާސރަާއިއ 

ބިދިނުމަށް އެދި މިިނސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް ެއންްޑ ނޭޝަނަލް ެސކިއުރިޓީއަްށ ރައްދުވާ ޮގތަްށ އިާނޔަތްތައް ލި

ެއނެގްނ އްކަން މައްސަަލއެ ެބލުނު ވާކުރުމުންދައު ޝަމާލުهللا ދިވެހި ދަުއަލތުގެ މަށްޗަްށ ގ.އެިރއަދޫ / ޢަބްދު

 އޮްނނަކަމާއި،
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އިސްވެިދަޔ ބަޔާންތަކަށާއި، ދެންފަހެ، " ކުރައްވާަފއިވާ ޙުކުމުަގއިބައްަލަވއި  ޤަިޟއްޔާއެ            

ފާހަގަކުރި ުނކުތާތަކުގެ ަމއްޗަށް ބެލުަމށްފަހު، މިިނސްޓްރީ އޮްފ ޑިފެންްސ އެންްޑ ނޭަޝނަލް ސެިކުއރިޓީގެ 

ާޔީސ ވަނަ އަހުރގެ ރި 2013ޝަމާލު هللا ބްރިގޭޑިައރ ޖެނެރަލްކަމުެގ މަޤާމުގައި ހުރި ގ.އެިރައދޫ / ޢަބްދު

އިންތިޚާުބގެ ދެަވނަ ބުރެްއ ބޭއްވުމާ ުގޅޭގޮުތން ިދެވހިރާއްޭޖގެ ުސޕްރީމް ކޯޓުްނ ކޮށްަފއިވާ ޙުކުމާއި ގުިޅެގްނ 

) އާިއ އަމުުރެވރިކަްނ ނަފީކޮށް ސިފަިއންެގ ތެޭރގަިއ ފިތުަނވެރިަކމާއި ޚިލާފުުވްނ  އެޙުކުމްގެ ުޤއްވަުތ (ބާރު

ޝަްލ މީޑިއާަގިއ ޢާއްމުކޮށް ސިފައިްނެގ އެކި ރޭްނކްތަކުގެ ތަކެއް އުފެދޭގޮތަށް ޕެިޓޝަނެއް ަހަދއި ސޯ

ޝަމާުލ އެމަޤާުމން هللا މީހުްނނާިއ ބައްދަލުކޮށް މިކަމާއި މެުދގައި ާވހަކަަދއްކައި ަހދާފައިވާީތ ޢަބްދު

(ސިފައިންެގ  2008/1ވަކިކޮށްަފއިަވނީ ދިެވހިރާްއޖޭގެ ޖުމްހޫިރއްާޔގެ ޤާޫނުނއަސާސީ ާއިއ ޤާނޫނު ނަްނބަރޔު 

) އާިއ އެޤާޫނުނެގ ދަށުން ބާުރލިބިގެން ހަާދފައިވާ ސިފަިއންގެ ޢާއްމު ޤަވާޢިދުތަކާިއ އެއްޮގތަށްަކްނ ޤާނޫ  ނު

 އެމަޤާމުްނ ވަކިކުރިކުުރްނ ޝަމާލުهللا ހުށަެހޅިފައިާވ ލިޔުންތަުކން ޝަރީަޢތަށް ޘާބިތުވާތީ ޢަބްދު

ވަޒީފާާއިއ  ގެއެމަޤާމު  ފަިއވާޮގތަށްޝަމާުލ އެދިهللا ވާކުރާ ޢަބްދުޢުބާޠިލުކުރާނެަތނެއް ނެތްކަާމއި، އަދި ދަ 

އެދުަވސްތަކުެގ މުސާރަާއިއ ޢިނާޔަތްަތއް ިދނުމަްށ މިނިސްޓްީރ އޮފް ޑިެފންްސ ެއްނޑް ނޭަޝަންލ 

 " މިފަދަިއްނ ސެކިއުރިޓީއަްށ ޝަރީޢަތުެގ ފަރާތުން ައންާގނެ ަތެންއ ނެތްކަމަށް ކަނޑަައޅައި ޙުކުމްކޮށްފީމެވެ

  .ެއނެގން އޮެވއެވެ ާޔގެ ަޝރީޢަތް ނިމުުނ ގޮތުގެ ރިޕޯުޓން އެަޤޟިއްބަޔާންކޮށްފަިއވާކަން 

 

ޤަޟިއްާޔގައި ޙުކުމްުކރެއްވުާމއި  Cv-C/2015/1753ގެ ަނންބަރު ސިވިލް ކޯޓު -02

ގެ ފަރާުތްނ އެމައްސަލަ ދިވެިހރާއްޭޖެގ ހައިކޯޓުަގިއ އިސްތިުއނާފު ޝަމާލުهللا ގ.އެރިއަދޫ / ަޢބްދުގުިޅެގން، 

އެނުކުތާތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން ދިވެިހރާްއޖޭގެ ހައިކޯުޓގެ ޝަރީޢަުތެގ ިއ ހުށަހަޅަ ުނކުތާ )ަހތަރެއް( 04 ކުރުމަށް

: .މަޖިލީހުަގއި ވާހަކަ ދައްކާަފއިެވއެވެ   މިޮގތުން ހުަށހެޅި
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: :     info@highcourt.gov.mvއީމެއިލް ވެބް ސައިޓް www.highcourt.gov.mv 

  ީ2012ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސުްޕރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަުރ : ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކ/SC-A/35 

ޤަޟިއްާޔގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ެނޗުަރލް ޖަސްޓިްސ" އަދި "ިޑުއ  HC-A/168/2010ޤަޟިއްާޔއާިއ 

" ގެ އު . ހުަށހެޅި ުބނެލަށް ރިޢާޔަތްކުރުމެއްނެތި ަމއްަސލަ ނިންަމވާަފއިވާކަމަށް ޞޫޕްރޮެސސް  ނުކުތާެއވެ

 

  ީވަަނ މާއްދާގެ (ށ)  61ދިވެހިރާއްޭޖގެ ާޤނޫުނއަާސސީެގ  :ދެވަނަ ނުކުތާއަކ

ދެްއގެ ަދށުން ފިަޔަވުޅ ޢިކޮށްފައިުނވާ ަޤވާޢުާލިއ އެްއގޮތްާވޮގތުގެ މަތިްނ ޝާއިޞޫބަޔާންކޮށްފަިއވާ އު

 ހުށަެހޅި ނުކުާތއެެވ.ބުނެ އަޅާފަިއވާކަަމށް

  ީވަނަ އަހަުރގެ ރިާޔީސ  2013ޝަމާލް هللا "... ޢަބްދު :ތިންވަނަ ނުކުތާއަކ

ޭޖގެ ުސޕްރީމް ކޯޓުްނ ކޮށްފައިވާ ޙުކުމާއި ގުިޅެގްނ ިދެވހިރާއްުބގެ ދެަވނަ ބުރެްއ ބޭއްވުމާ ުގޅޭގޮުތން ޚާއިންތި

) އާއި އަމުރުެވރިކަްނ ނަފީޮކްށ ސިފަިއންެގ ތެރޭަގިއ ފިތުނަެވިރކަމާިއ  އެޙުކުމުގެ ޤުްއވަތު (ބާރު

 ".. ފައިވާކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުްނ ވިދާުޅވެ ޙުކުމްކޮށްފައިެއަވީނ ޚިލާފުވުންތަެކއް އުފެދޭގޮަތށް ޕެޓިޝަނެއް ހަދައި

. ،ހުށަަހޅާފައާިވ ހެކިން  ސާިބތުކޮށްދޭ ކަްނކަމާއި ޚިލާފަށްކަމަށްބުނެ ުހށަހެޅި ނުކުާތއެވެ

 

 : ވާާލދީފައިާވ ޙަމިމައްސަާލގަިއ ސިިވލް ޯކޓުގެ ޙުކުމުަގއި  ހަތަރުވަނަ ނުކުތާއަކީ

" ޢަބްދު ންމުުކރިކަން ސާިބތުކޮށްޭދ އެްއވެސް ެހއްކެްއ ޢާމީޑިާއގައި ޝަމާލް ސޯޝަލް هللا "ޕެޓިޝަން

ޝަމާލް "...ޕެޓިޝަެނއް ހަަދއި ޯސޝަލް މީޑިާއަގިއ هللا ދައުލަުތގެ ފަރާތުން ހުށަަހޅާފައިވާ ނެްތއިރު، ޢަބްދު

..." ފައިވާކަމަްށ ސިވިްލ ކޯޓަށް ސާބިތުާވކަަމށް ބަޔާްނކޮށް ޙުކުމްކޮށްފައިވާކަމަ ) އާންމުކޮށް ްށބުެނ (ޕެޓިޝަން

  ހުށަެހޅި ނުުކތާއެެވ.

 
ނިުމނު ޮގތުގެ ރިޕޯޓަާށއި، ޤަޟިއްޔާ  Cv-C/2015/1753ގެ ނަންބަރު ސިވިލް ކޯޓު . 03

ގެ ފަރާތުްނ ހުށަހަޅާފަިއާވ ޝަމާލުهللا ޢަބްދު  / ގ.ެއރިައދޫއިސްތިުއާނފުކުރުމަށް އެދި  ޤަޟިްއޔާ އެ 
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ުގޅިެގްނ ދެފަރާތުްނ ދިެވހިރާއްޭޖގެ ހައިކޯޓުެގ ޝަރީޢަތުެގ މަޖިލީުހގަިއ  ތަކާށާއި، އެ ނުކުތާ ތަކަނުކުތާ

ުޔންަތކަށް ޝަރުޢީ އަދި ާޤޫނނީ ދައްކާފައިާވ ވާހަކައަާށއި، މައްސަަލާއއި ގުުޅންުހިރ ެއންމެހަިއ ލިޔެކި

  .އެވެ ހަމަތަކުގެ މަިތން ރިޢާޔަތްޮކށް ބަލާއިރު ައންަނިނވި ކަްނތައްތައް ަޝރީޢަތަށް ފާހަގަކުރެވެ 
  

، މިނިސްޓްީރ އޮފް ޑިފެްނސް ެއްންޑ ޝަމާލު هللا ދޫ / ޢަބްދުގ.ެއރިއަ :ފުރަތަމަ ކަމަކީ  (ހ)        

ޗީްފ އޮފް ޑިެފްންސ  ނެޝަަނލް ސެކިއުރިޓީެގ ބްރިގޭިޑއަރ ޖެނެރަލްކަުމގެ މަޤާުމ ައދާކުރަމުން ަދނިކޮށް،

 ަތކުގެ ކުފޯސްއަށް ެއްއބާރުލުން ޭދްނކަމަށްބުނެ ލިޔުން ަތއްޔާުރކޮށް، ސީނިައރ އޮފިސަުރންާނއި ެއހެްނ ރޭން

ސިފައިން ލަްއވާ ޮސއި ކުުރވައި، އެީމުހްނގާތު ބުނެފަިއވާގޮާތއި ޚިާލފަށް، ސިފައިންގެ ތެރޭަގިއ ބައިބައިުވްނ 

ނުމުަގިއ، އެލިޔުން ސޯޝަލް މީިޑއާަގއި ޢާއްމުކޮށް، ސިފައިންގެ ތެޭރގަިއ އިވާަކން ހާމަކުރުުމގެ ބޭފައުފެދި

ުތ ޙަ ނުަތނަަވސްކަމާއި ފިތުނަ ފަސާދަ އުފެދޭގޮތަށް އެިކ ރޭންކްތަކުެގ މީހުްނނާ ވާހަކަ ދައްަކއި މަސްލަ

ވަނަ ބާބުގެ  2 ގެޤަވާޢިދު ނަާގލަން ަމސައްކަތްކޮށްފައިވާތީ، ސިަފއިންކުރާ ކުްށތަކަށް އިދާރީ އަދަބުދިނުާމބެހޭ 

ވަނަ ަންނބަރުގަިއވާޮގުތގެ  4ވަނަ މާއްާދގެ  34ވަނަ ބާބުގެ  03ވަަނ ނަންބަާރއި،  6ވަނަ މާްއދާގެ  2

ގައި ަވީޒފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެްންސ  2013ނޮެވމްބަރ  30މަތީންކަމަށްބުނެ 

"ވަޒީފާިއްނ  )2013ނޮެވމްބަރ  PM-1/2013/131 )30(2)އެންޑް ނެަޝނަލް ސެކިުއރިޓީގެ ަނންަބރ 

" އިން ެއނެގން ޮއްނނަކަމެވެ.    ވަކިކުރި ޗިޓް

  

އަދާކުރަމުންިދޔަ ވަޒީފާިއން ވަކިކުުރމުަގިއ  ޝަމާލުهللا ޢަބްދު ކަމަކީ: ދެވަނަ  (ށ)           

ލާއި އެްއގޮތްާވގޮުތެގ ޞޫބަޔާންކޮށްފަިއާވ އުވަނަ މާއްާދގެ (ށ) ގައި  61ދިވެިހރާއްޭޖެގ ޤާޫނނުއަާސސީގެ 

  ށްބުނެ ފާަހގަކުރި ނުކުާތއަށް ބަލާއިރު، ްއގެ ދަށުން ފިަޔަވޅު ައޅާފައިވާަކމަޤަވާޢިދެމަތިން ޝާިއޢުކޮށްފައިނުާވ 
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: :     info@highcourt.gov.mvއީމެއިލް ވެބް ސައިޓް www.highcourt.gov.mv 

ަވނަ މާއްާދެގ (ހ) ގަިއ ޤާޫނނުތަާކއި  61ުޖމްހޫރިްއޔާގެ ޤާޫނނުައސާީސގެ ރާއްޭޖގެ ދިވެހި      

ތަކާއި، ރައްޔިުތްނ އެމަްއޗަްށ ޢަމަލުކުުރމަށް ސަރުކާުރން ައްނގާ އެްނުގންތަކާިއ، ސަރުކާުރެގ ޤަވާޢިދު

ވާނެކަމަްށ ސިޔާސަތުަތްއ ޢާންމުންަނށް ލިބޭންހުްނނާނޭ ގޮތަކަްށ އިންތިޒާމުޮކށް، ޢާންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރާން 

ްއެގ ަޤވާޢިދެްނ ބާރުލިބިެގން ަހދާ ކުބަޔާންކުެރވިފައިާވއިރު، ެއމާއްދާެގ (ށ) ގައި، ާޤޫނނެްއ ުނވަތަ ޤާޫނނަ

ކީ ޢާންމުކޮްށ ަޤވާޢިދަ ދަށުން ވިަޔސް އެްއވެްސ މީހަކަށް އަދަބެއް ޭދްނވާނީ، އެާޤޫނނެއް ުނވަަތ އެ

  ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ އެްއޗަކަށް ވާނަމަކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވާކަމާއި، 

ދަކީ އޭަގއި ބަާޔންކުާރ ޞަންުމކޮށް ޝާިއޢުކުރުމުގެ މަޤު ޢާ ްއވެސް ޤަވާޢިދެ ޤާނޫެނއް ުނަވތަ        

 ޤާޫނުނގެ ދަުށން ެހޭދ ކަންކަން އެަމއްޗަްށ ޢަމަލުކުރަންޖެޭހ ފަރާތްތަކަށް ެއންުގން ކަމަްށވާއިރު، ސިަފއިްނގެ

ކުރެިވގެން ިސފައިްނގެ މަސްއޫލިްއޔަތުަތކާއި ވާޖިބުަތއް ޞައްޚާތަކަީކ ސިފައިްނަނށް ޤަވާޢިދުސިފައިްނގެ 

ަތކަކީ ޢާންމުންނާިއ ޤަވާޢިދުތަކެްއ ކަމަށްވާއިުރ އެޤަވާޢިދުތާިއ ގުޅުްނހުރި ޙަލަޞްބަޔާންކުެރވިފައިވާ ޤައުމީ މަ

ކޮށް ސިފައިްނނަށްކަމަށްާވިއރު، ޞައްޚާ ނިސްބަތްަވނީތަްއ ަޤވާޢިދުންކަާމއި އެތަކެްއނޫޤަވާޢިދުގުުޅންުހރި 

ތަކަކީ ޢާންމުކޮށް ުހރިހާ ސިފަިއްނަންށ ަޤވާޢިދުތަކަށް ޢަމަލުކުރުން ލާޒިުމަވީނ ސިފައިްނަނށްކަމާއި، އެަޤވާޢިދުއެ

ޑްތަކުގައި ެބހެއްޓިފައި ުހްނަނ ނޯޓިސް ބޯ ްނ ސިަފއިްނެގ މަރުކަޒުތަކުގައި ބެެހއްިޓފައި ހުްނަނ ހެ ފެންާނނެ

ފެންާނެނހެން ކޮމްޕިުއޓަރ ީކ ސިފައިްނެގ ކޮންމެ މުވަްއޒަފަކަށްެވސް ޤަވާޢިދަތަކެްއކަމާއި، އަދި އެޤަވާޢިދު

ޝަމާުލެގ هللا ޢަްބދު އްކަަމށް ދައުލަުތން ބުނެފަިއވާއިރު،ޤަވާޢިދެސިސްޓަމްތަކުންެވސް ފެްނނަްނުހނަްނ 

ތަކަކީ ސިފައިްނގެ ެތރޭގަިއ ަޤވާިޢދުއެެއެހންކަމުން،  ށް އިންކާރުކޮށްަފއިުނވާކަމާއި،މިކަމަފަރާތުންެވްސ 

ޝަމާލު ސިފައިްނޭގގަިއ هللا ޢަބްދު ތަކެއްކަމަށް ބަލަންޖެހޭަކމާއި،ަޤވާޢިދުޢާންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރެިވފައިވާ 

ަތކަީކ ަޤވާޢިދުފަިއވާ ރިޢާަޔތްކުރެވި ފިަޔވަުޅ ައޅާތަކަށް ޤަވާޢިދު އަދާކުރަމުންިދޔަ ަވޒީފާިއްނ ވަކިކުރުމުަގއި އެ 
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ވަަނ މާްއދާގެ (ށ) ަގއި ބަާޔންކުެރވިފަިއވާ ުއޞޫލާއި ޚިާލފަށް  61ދިވެހިޖުްމހޫިރއްާޔގެ ާޤޫނުނއަސާީސގެ 

.ަޤވާޢިދުއޮތް   ތަކެއްކަމަށް ބަލަންޖެހޭ ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް ނުފެްނނަކަެމވެ

ތިއުނާފު މިކުރެޭވ ޤަޟިއްާޔ އިސްތިުއާނފު ބިނާކޮށްފަިއާވ އިސްވަނަ ކަމަކީ، ތިން) ނ(          

ޤަޟިއްާޔާއއި  SC-C/35/2012  ަޙޤީޤަތަކީ، ިދވެހިާރއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ޯކޓުގެ ަނންަބރު މައިަގނޑު

ޤަޟިްއާޔގައި ބަާޔްނކޮށްފައިވާ "ނެުޗރަލް  HC-A/168/2010ދިވެިހރާއްޭޖެގ ހައިކޯޓުެގ ަނންބަުރ 

" ގެ އުޞޫަލްށ ރިޢާޔަތްކުުރމެއްނެިތ ަމްއސަލަ ިނންަމވާފަިއވާކަމަށްބުނެ  " އަދި "ިޑއު ޕްރޮެސސް ޖަސްޓިސް

  ފާހަގަކޮށްފަިއވާ ނުކުތާކަާމއި، މިގޮުތން މިނުކުތާއަށް ރިޢާޔަތްކުރާިއރު،

ވަޒީފާިއްނ ވަކިކޮށްފައިވަނީ، އެފަާރުތެގ  ލުޝަމާهللا ދުވަހު ޢަބްދު 2013ނޮވެމްބަރ  30          

ގަިއ ޘާ ދިޙާމައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ތުހުަމތު އެފަރާތަށް ސާފުކޮށްދިނުމެއްނެތި، ަވީޒފާ ގެއްލުނު ސަބަބު ކަމުގައިބުނާ 

މަްށ ކަންިހނގާަފިއވާ ޮގތް އެަކށީގެްނވާ ިމްނވަރަށް ތަޙްީޤޤުކުރުމެްއނެިތ، އަދި ކުރެިވފައިވާ ުތހުމަތުން ބަރީޢަވު 

ތު ދިނުމަކާިއނުަލއި، "ެނޗުަރލް ޖަސްޓިްސ" އާިއ "ިޑުއ ަޞޝަމާލަށް ފުރުهللا ނުވަަތ ދިފާޢުވުމަށް ޢަބްދު 

" ގެ ައސާސީ ޙައްޤުތައް ލިިބދިނުމެްއނެތިަކމަށް ޢަބްދު   ގެ ފަރާތުން ބުނެަފއިވާކަމާއި، ޝަމާލުهللا ޕްރޮެސސް

މީޑިާއއަށް ލީކުކޮްށ ހެދި ހެުދމުގަިއ ، ިމމައްސަލަިއަގިއ ބުނާ ޕެިޓޝަން ޯސޝަލް މިގޮތްުނ        

ކަމަށް ސިފަިއްނގެ ިއސް ަދރަޖަތަކުގެ ެވރިން ޮފނުވާަފއިާވ ޝަމާލުهللا އިސްަދއުރެްއ އަދާކޮށްފަިއވަީނ ޢަބްދު

ސިޓީތަކުންާނއި ދީފައިވާ ބަޔާންތަކުން އެނގޭކަމަށް ސިވިލް ކޯުޓގެ ޝަރީޢަްތ ނިމުނު ޮގތުގެ ރިޕޯުޓަގިއ 

   ފަހާގަކޮށްފަިއވާއިރު، 

 ށާއި ިސއްރު ބަޔާްނތަކަށް ދައުލަތުެގ ފަރާތުްނ ހުށަހަޅާަފއިވާ ލިުޔްނތަކަ ގައި މައްސަލާ ިމ        

ހުށަަހޅާފަިއވާ  ، ދައުަލތުގެ ފަރާުތން ރުއިދެިވިހރާއްޭޖެގ ހައިކޯޓުގެ މިމައްސަލަ ެބލި ފަނޑިާޔުރން ަނޒަރުކުރި 
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މިމައްސަަލިއގައި ުބނާ ެޕޓިޝަން ޯސޝަލް މީޑިާއގަިއ  ޝަމާލު هللا ިސއްރު ބަާޔނަކުން ސީާދ ޢަބްދު އެްއވެސް

އަިދ މިކަމާއި ުގިޅގެްނ ިދވެހިާރއްޖޭގެ ހައިޯކޓުގެ ޝަރީަޢތުގެ ަމޖިީލުހގަިއ  މުކުރިކަްނ ެއނެގން ެނތްކަމާއި،ޢާއް

މިމައްސަލަިއަގއި ބުނާ ޕެިޓޝަްނ  ޝަމާލުهللا ދައުލަުތގެ ފަރާތުން ަދއްކާފައިވާ ާވހަަކތަކުންެވސް ސީދާ ޢަބްދު

  މުކުރިކަމަށް ދަުއލަތަށް ބުނެެދވިފަިއނުވާކަާމއި،އްޢާސޯޝަލް މީިޑއާަގއި 

އާއި އެްއވެސް ަވަރކަށް ސުާވލުކޮށް ޝަމާލުهللا މިމައްސަަލއާއި ގުިޅެގްނ ޢަބްދު ،މީގެ އިތުުރން         

ައްށ ޝަމާލުهللا ، އަިދ މިމައްސަލަާއއި ުގޅިެގން ޢަބްދު ހުަށހަޅާަފއިވާަކން ެއނގެްނ ނެތްކަާމއިއޭާނގެ ބަާޔެނއް 

ތެއް ލިބިދީފައިވާކަން ުހށަހެޅިފަިއވާ ލިޔުންތަކަށް ބެލުމުން އެނެގްނ ޞަޖަވާބުދާރީވެ ދިފާޢުވުމަށް އެްއވެސް ފުރު 

  ނެތްކަމާއި، 

ބޭްއވުުނ މިމައްސަަލިއެގ  ޭޖގެ ަހއިކޯޓުަގއިދިެވހިރާއް ވަަނ ުދވަހު  2018ނޮވެމްަބރ  27        

ށް ޖަވާބުާދރީވުމަްށ ޝަމާލަهللا ވަޒީފާިއން ވަކިކުރެުވނުިއރު، ޢަބްދު ޝަމާލުهللا އަޑުެއހުމުަގިއ ޢަބްދު

ެގ ކުރިން ެއފަރާތުގެ ބަާޔނެްއ މުޝަމާލް ވަޒީފާިއްނ ވަކިކުރުهللا ތެއް ދެވިފަިއވާެނޯތ އާއި ޢަބްދުޞަފުރު

ނަލް ޑިފެްނސް ފޯސްެގ މަތީ މަޤާމުތަކުގައި ުއޅުްއވާ ފަރާްތތައް ަވޒީފާިއްނ ނަގާަފއިވޭތޯ އާއި، ނޭޝަ 

ލަތުެގ ފަާރތުން އުތުތައް ލިުޔމުން ސާފުޮކށްދެއްވުމަްށ އެދުމުން، ދަ އަވަކިކުރެްއވުުމގައި ޢަމަލުުކރައްާވ އިޖުރާ 

 ވަކިކުރި  ޝަމާލު هللاގައި މޯލްޑިްވްސ ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ޯފސެްގ ވަޒީފާިއން ޢަބްދު 2013ނޮވެމްބަރ  30

ގެ ަބޔާެންއ ަނގާަފއިުނާވނެކަމާިއ، މޯލްޑިްވްސ ނޭަޝނަލް ޑިފެންސް ޯފސްގެ ޝަމާލުهللا މައްސަލަިއަގިއ ޢަބްދު

ަފއިީވަނމަވެސް، މަީތ ތުތަކެއް ކަނޑައަޅާއަ ޢާއްމު އިޖުރާ  ޢަމަލުކުރާ އިމުގަމުވަްއޒަފުން ވަޒީފާިއން ަވކިކުރު

އްސަ އިޖުރާއަތުތަެކްއ ޚާވަިކ  މުގައި ޢަަމލުކުރާމުވަްއޒަފުން ވަީޒފާއިން ވަކިކުރު މަޤާމުތައް ައދާކުރާ

 ޞައް ޚާވަކި  ުމގައި ޢަމަލުުކރާފަިއނުވާކަމަާށއި، ޗީފް އޮފް ިޑފެންސް ފޯްސއަށް ކަންކަްނ ޙިއްސާކުރުކަނޑަައޅާ
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ްނ މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފަިއވާަކމަްށ ުނާވކަމަށް މިނިްސޓްރީ އޮފް ިޑފެންސް އި ފައި ތުތަެކއްެވސް ކަނަޑއަޅާއާއިޖުރާ

 CLD-B1/2018/681 )29-32ދުވަހު އެޓަރީނ ޖެނެރަްލގެ އޮފީހުެގ ަންނބަރު  2018ޑިސެމްބަރ  02

   ) ސިޓީން މިކޯޓަށް އަްނގާފަިއވާިއރު،2018ނޮވެމްބަރ 

ޤާޫނުނގެ ކުރިމަތީގައި، އަދި އެމީެހްއގެ މައްޗަްށ ޤާޫނނު ިހންގުުމގައި ޮކންމެ މީހަކީެވްސ         

ހަމަހަަމވެެގްނވާ މީހެއްކަާމއި، އަދި ާޤނޫުނގެ ަރއްކާތެރިކަމާއި، ޤާޫނުނން ލިބިދޭ މަންފާތަްށ ހަމަހަމަކަމާއެުކ 

ަވަނ  20އްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ ޤާޫނނުައާސސީގެ ލިބުމަކީ ހަމަކޮންެމ މީހެްއގެެވސް ޙަްއޤެއްކަމަށް ިދވެހިރާ 

ަހއިިސްއޔަތުން ުނވަަތ އެމީހަކު ުއފުލާ  ގެމާއްދާަގއި ަބޔާންކޮށްފަިއާވކަމާއި، މިގޮުތން އެީމހަކު އަދާކުރާ މަާޤމު

ަހކު މަސްއޫލިްއޔަެތއްގެ ގޮުތން ޤާޫނނަކުން ުނވަތަ ަޤވާޢިަދކުން އެމީހަަކށް ލިބިފައިާވ ރައްކާތެރިަކމަކުން އެމީ

  މަޙްރޫމްކޮްށެގން ުނާވނެކަމާއި، 

ޮކންމެ  މާއި،ފައިވާ ފިަޔަވޅެއްކަިފަޔވަޅަކީ އިދާީރ ގޮުތން ައޅާ  އާއިެމދު އެޅިޝަމާލުهللا ޢަބްދު         

އިމްޕީޗްެމންްޓ ޕްރޮސީޖާރއަކީ ފަރުދެްއގެ އަާސީސ އަދި ފަރުދީ ޙައްޤުތަަކކަށް ސީދާ އަސަރުކުާރނޭ 

ތިރާމްކުރުމުގެ ެއންެމ ޙްދުްނގެ މިފަދަ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުާމއި އެޙަްއޤުަތކަށް އިއިޖުރާއާތަކަްށވާތީާއއި ފަރު 

އަސާސީ ެގރެންޓީއަކީ ނުވަތަ ަދއުަލތުގެ ޤާޫނުނތަކުގެ ބާރުތަކާއި ފަރުދުްނގެ ޙައްޤުތަްއ ހިމާޔަްތކުުރްނ 

ޕްޮރސެސްކަމާއި ދައުލަުތގެ ެއއްެވސް ބާރަކުން ުނވަތަ ަރސްމީ އެްއެވްސ  އުހަމަހަމަކޮށް ކިރޭ ތިލަފަތަކީ ޑި

) ވުމަކީ ޑި  އު ފަރާތަކުން ކުރާކަމަކުން ފަރުދެްއގެ ޙަްއޤަކަށް ގެއްުލމެއް ުނވަތަ އަިނޔާއެއް (އާރބިޓްރަރީެއއް

ޖުާރއާތެއް ރޫލް އޮފް ޕްރޮެސސްއާ ޚިލާފުވުންކަާމއި، އާރބިޓްަރރީ ނަފީުނވާ ކޮންމެ ިނންުމެމއް ުނވަތަ ކޮންމެ އި

ޕޮޮރސެްސގެ މާަނއަކީ ދައުލަުތގެ މިފަދަ ކޮންެމ  އުލޯ އާ ޚިލާފުވާނެަކން ެއނގެން އޮްނަނޮއތުމެވެ. ެއގޮުތން ޑި

ނިންމުެމއް ނުވަތަ އިޖުރާއާތެއް ަބރާބަރަށް ޤާނޫނާ ެއްއޮގތްވުމާ އެްއެވސް ފުށުއެުރންތަކެއް ެނތުމާިއ 
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ރައްާކތެރިކަން ކަަށވަުރވެފައިއޮުތންކަން ެއނެގން ޮއްނނަކަަމށް ދިެވހިރާްއޖޭެގ ރައްޔިުތްނގެ ޙައްޤުތަކަށް ދާއިމީ 

  ޤަޟިއްާޔގައި ފާަހގަކުރަްއވާފަިއވާކަމާއި، SC-C/35/2012ސުޕްރީމް ކޯުޓގެ ަނންބަރު 

ަވނަ ާމްއދާގަިއ ބަާޔންކޮށްފައިާވ ފަދަ  68މިފަދަ މަްއސަލަތަކުަގިއ ާޤނޫުނއަާސސީެގ          

ލުތަކަްށ ރިޢާޔަތް ުކރަންޖެޭހނެކަާމއި، މިގޮުތން ޑިއު ޞޫދިމިޤްރާޠީ ުމޖްތަމާއުތަކުްނ ޤަބޫލުކުރާ އު ހުުޅވިެގްނވާ

ޤާއިމުކުރެވިަފިއ  (procedural fairness)ނުވަތަ ްޕރޮސީޖަރަލް ފެއާނަސް  (due process)ޕްރޮެސސް 

ުނން ަކނޑަައޅާ އަަދބު އެފަރާތަކަށް ލެްއެގ ގޮުތން އެަމއްސަލަެއްއގަިއ ޤާނޫ ޞޫއޮްނަނންޖެޭހެނކަމާއި، ޢާންުމ އު

ނުވަަތ ޕްޮރސީޖަރަލް ެފއާަނސް  (due process)ގަިއ ޑިއު ޕްޮރެސސް މު ދެޭވނީ، އެަމއްސަލަެއއް ނިންމު

(procedural fairness)  ޤާއިމުކުރެިވފައި އޮެވގެްނކަމާއި، އެމީހެއްގެ މަްއޗަްށ އިދާރީ ފިޔަވަެޅއް އަާޅަނަމ

އް އެީމހަކަްށ ައނގަބަުހން ުނވަަތ ލިޔުުމން އެފިޔަަވެޅްއ އަަޅން ެޖުހނު އެމީހަކާމެދު އެޅި ިފޔަަވޅެ 

ޤަޟިއްާޔަގިއ  HC-A/168/2010ސަބަބުތަކާއެކު އަްނގަންެޖޭހނެކަމަށް ދިެވހިރާއްޭޖގެ ަހއިކޯޓުގެ ަންނބަރު 

ީނ އެމައްސަލަެއްއ އޮތުމުން، މައްސަލައެްއގައި ާޤޫނނުްނ ކަނޑައަޅާ އަދަބު އެފަރާތަކަށް ދެވޭ ކަނޑަައޅުްއާވފައި

ނަުވތަ ޕްޮރސީޖަރަްލ ފެއާަންސ           (due process)ނިންމުުމގަިއ ޑިުއ ޕްރޮެސސް 

(procedural fairness) ،ިޤާއިމުކުރެިވފައި އޮެވެގްނ ކަން ެއނޭގކަމާއ  

، މިިނސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް ެއންޑް ނެަޝަނލް ސެކިއުރިީޓެގ ޝަމާލުهللا ޢަބްދުމިގޮތުން،            

ވަނަ ުދވަހު ަވޒީފާިއްނ  2013ނޮވެމްބަރ  30ބްރިގޭޑިައރ ޖެނެރަލްކަމުެގ މަޤާމު އަާދުކރަމުން ަދިނކޮށް، 

ާފ ޝަމާލުގެ ަމއްޗަށް ކޮށްަފއާިވ ުތހުމަަތކީ ކޮބައިކަން ސާފުކޮށްދިނުމެްއނެތި، ވަޒީ هللا ވަކިކޮށްފައިަވނީ ޢަބްދު

ޝަމާލުއާއި އެްއވެސް ަވަރކަށް ސުވާލުުކރެމެއްނެތި ައދި هللا ަގއި ޢަބްދުޙާދިޘާގެއްުލނު ަސބަބު ކަމުގައިބުނާ 

" ޞު ޝަމާލަށް ފުރުهللا ކުރެވިފަިއވާ ތުހުމަުތްނ ބަރީޢަވުމަށް ަޢބްދު ތު ދިނުމަކާިއނުލައި، "ެނުޗރަލް ޖަސްިޓސް
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" ގެ އަާސސީ ޙައްޤުަތއް ލިބިދިުނމެ އްނެތިަކްނ މައްސަލަިއގައި ހުަށހެިޅފައިާވ އާއި "ިޑުއ ޕްރޮސެސް

ލިޔުންތަކަާށިއ ދެފަރާތުން ދިވެިހރާއްޭޖެގ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުަގއި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބެލުމުން 

.އެނެގން ޮއްނނަކަމެ   ވެ

، މިނިސްޓްރީ ޮއފް ޑިފެންްސ އެންޑް ެނޝަނަްލ ޝަމާލުهللا ޢަބްދު ވަނަ ކަމަކީ،ހަތަރު) ރ(          

ވަަނ ުދަވހު  2013ނޮވެމްބަރ  30ސެކިއުރިޓީެގ ބްރިގޭޑިައރ ޖެނެރަލްކަމުެގ މަޤާމު ައާދކުރަމުން ަދިނކޮށް، 

 ގެ މުއްދަތެްއގައި އަހަރު 25ކީ ޝަމާލަهللا ވަކިުކރުމުގެ ކުރިްނ ޢަބްދުއޭނާ އަދާކުަރމުންދިޔަ ަވީޒފާއިން 

هللا މުއްަދތުގައި ޢަބްދު ، މިކޮށްފައިާވ ފަރާތެއްކަމާއިލް ިޑފެންސް ފޯްސގައި މަަސއްަކތް މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަ 

އޭގެ އިތުުރްނ އިުނވާކަމާއި، މަްއސަލައެްއ ބެލިފަެއއްެވސް ިއރު އެފަރާތާެމދު ސުލޫކީ މަަސއްކަްތ ކުރި ޝަމާލު

ޝަމާލުގެ ފަރާުތްނ هللا ބްދުމަްށ ޢަޝަމާލަކީ އަޚްލާޤީ ކުލަ ލިބެމުން އަިއސްފައިވާ ަފރާތެއްކަهللا ޢަބްދު

.  ފާހަގަކޮށްފަިއވާއިރު، މިކަަމށް ދައުލަުތގެ ފަރާތުން ިއްނކާރުކޮށްފައިުނވާކަން އެނެގން ޮއްނނަކަމެވެ

هللا ގ.އެިރއަޫދ / ޢަބްދުމާ، އިްސވެ ބަާޔންކުރެިވދިޔަ ކަންކަން އެަފދައިން ހުރުުމން ވީ     

ިއސްިތއުނާފު ކުރަުމްނ  ޤަޟިއްޔާ Cv-C/2015/1753 ނަންބަރު ސިިވލް ކޯޓުގެގެ ަފރާތުން ޝަމާލު

ބަދަލު ގެްނނަންެޖޭހކަމަށް މި މައްަސަލ  ަޤޟިއްާޔގެ ޙުކުމަށްހުށަަހޅާފައިާވ ނުުކތާތަކުެގ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، އެ

        .ބެލުމުގައި ބަިއވެިރވި ފަނިޑޔާރުްނނަށް ިއއްތިފާޤްެވުވެނވެ
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  :ޙުކުމް 

ސިވިްލ ކޯޓުގެ ނަންަބުރ  އެކު،ފާހަގަުކރެުވނު ކަންަކން އެގޮތަްށ ހުރުމާިއސްެވ ދެންފަހެ، 

1753/Cv-C/2015  މިނިސްޓްީރ އޮފް ޑިފެންސް އެްންޑ ނޭަޝނަްލ ސެކިއުރިީޓެގ ޤަޟިއްާޔގަިއ

ވަަނ  2013ނޮވެމްަބރ  30 ޝަމާލްهللا ބްރިގޭޑިައރ ޖެނެރަލްކަމުެގ މަޤާމުަގއި ހުރި ގ.ެއރިައދޫ / ޢަބްދު

) އާއި އެާޤނޫުނގެ ަދށުްނ  2008/1ދުވަހު ަވޒީފާއިން ވަކިކޮްށފައިަވނީ ާޤޫނނު ނަންބަރު  (ސިފައިްނގެ ާޤނޫނު

ބާރުލިބިގެްނ ހަދާފައިާވ ސިފައިްނެގ ޢާއްމު ޤަވާޢިދުތަކާއި އެްއގޮތަށްކަްނ ހުށަހެޅިފަިއވާ ލިުޔންަތކުްނ 

އެމަޤާުމްނ ވަކިކުރިކުުރން ބާޠިލުކުާރނެަތނެއް ެނތްކަމާއި އަިދ  ލްމާޝަهللا ޝަރީޢަތަށް ޘާބިތުވާތީ ަޢބްދު

ވަޒީާފއާއި އެުދަވސްތަކުގެ ުމސާރަާއިއ ޢިނާޔަތްަތއް ިދނުމަށް  އެަމޤާމުގެ އެދިފަިއވާގޮަތށް ޝަމާލްهللا ޢަބްދު

ެންއ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެްނސް އެްނޑް ނޭޝަަނލް ސެކިއުރިޓީއަްށ ޝަރީޢަތުެގ ފަރާތުން އަްނާގނެ ތަ

ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަކީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާޫނނީ ހަމަތަކާ އެްއގޮތަށް ކޮށްަފިއާވ ، ނެތްކަމަށް ކަނޑަައޅައި

ުކމް ޙުއެޤަޟިއްާޔގައި ކުރަްއާވފައިވާ  Cv-C/2015/1753ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންަބރު  ޙުކުމަކަށްނުާވތީ

  ާބޠިލްކޮށް، 

، މިިނސްޓްީރ އޮފް ޑިެފންްސ ެއންްޑ ނެަޝނަްލ ޝަމާލްهللا ގ.ެއރިއަޫދ / ޢަބްދު

ވަަނ ުދަވހު  2013ނޮވެމްބަރ  30ސެކިއުރިޓީެގ ބްރިގޭޑިައރ ޖެނެރަލްކަމުެގ މަޤާމު ައާދކުރަމުން ަދިނކޮށް، 

ޝަމާލުގެ މަްއަޗށް ކޮށްފައިވާ ތުހުމަަތކީ ކޮބައިަކްނ هللا ވަޒީފާިއން ވަކިކޮށްފައިަވނީ ޢަބްދު 

އި އެްއެވްސ ޝަމާލާهللا ޢަބްދު ޙާދިޘާއާިއ ގުޅިެގންފާ ގެއްލުނު ަސބަުބ ކަމުގައިބުނާ ސާފުކޮށްދިނުެމއްނެތި، ަވޒީ

ޝަމާަލށް ފުރުސަތު هللا ވަރަކަށް ުސވާލުކުރެމެްއެނތި އަދި ކުރެވިފަިއވާ ތުހުމަތުން ބަީރޢަވުމަށް ޢަބްދު

" ެގ އަސާސީ ަޙއްޤުތައް ލި " އާއި "ިޑއު ްޕރޮސެސް ބިދިނުމެްއނެތިަކްނ ދިނުމަކާިއނުަލއި، "ެނޗުރަްލ ޖަސްޓިސް

  އެނެގން ޮއްނނާތީ،  
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މިނިސްްޓީރ  ޝަމާލްهللا ވަނަ ދުަވުހން ފެށިގެން ގ.ެއރިއަދޫ / ޢަބްދު 2013ނޮވެމްބަރ  30

އޮފް ޑިފެްނސް ެއންްޑ ނެަޝނަްލ ސެކިއުރިީޓގެ ބްިރގޭޑިައރ ޖެނެަރްލކަމުގެ މަޤާުމން ވަކިކޮށްފަިއާވ 

ވަނަ ދުވަުހން ފެށިެގްނ  2013ނޮެވމްބަރ  30ނޑައަަޅިއ، ވަކިކުރުމެއްކަމުގަިއ ކަ ޠިލުވަކިކުރުމަކީ ބާ

ވަނަ ދުަވުހްނ  2018ޑިސެމްބަރ  11ކީ ވަޒީފާއިން ވަިކވެަފއިވާ މީހެއްަކމަށް ނުބެލުމަށާއި، ޝަމާލަهللا ޢަބްދު

) ދުވަުހގެ ތެރޭގަިއ ޢަބްދު 15 ަލސްެވެގން ފެށިގެން އަދާކުަރމުންދިޔަ ަވީޒާފ  ޝަމާލްهللا (ފަނަރަ

ޝަމާލު ވަޒީފާ ައނުބރާ هللا ވަަނ ދުވަުހން ފެށިގެން ޢަބްދު  2013ނޮވެމްބަރ  30ދަކޮށްދިުނމަށާއި، ޢާއި

ަނ ވަ 2018ޑިސެމްބަރ  11ނާަޔތްތައް މިައުދ ޢިށް ިލބެންާވ މުާސރައާިއ ޝަމާލަهللا ދިނުމާ ހަމަައށް ޢަބްދު

) ދުވަުހގެ ތެރޭަގއި ޢަބްދު 30ދުވަުހން ފެށިގެން  ށް ރައްދުކުރުމަށާއި، ޚިދުމަްތ ޝަމާލަهللا (ތިރީސް

މެދުކެނޑިފަިއވާ ުދވަސްަތއް ޚިދުމަުތެގ މުއްދަތުެގ ތެރޭގަިއ ގުނުމަާށއި، މަޤާމުގެ ކުިރއެރުން ލިބުމުަގިއ 

ިމނިސްޓްީރ ޮއފް ނޭަޝނަްލ ޑިފެްނސް ފޯސް  ކަނޑަެއޅިފަިއވާ ގޮތަށް ެމދުކެނުޑނު ުމއްދަތު ގުުޅަވއިދިނުމަށް 

) ގެ މައްަޗށް އަްނގައި އަމުރުކޮށް، . (ދިވެހި ަދއުަލތް   ެއގޮތުގެމަިތން ޙުކުމް ކޮށްފީމެވެ

  


