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ާއިޖުރ އީގޮތުންާނިންމިާގޮތްާ
 
 

VTR/2022ާ/146ާމައްސަލަާނަންބަރުާ:

ާމއ.ާރިހިވިލ ގެާ/ާމ ލެާ(ޢ އިަޝތުާވިލްނީާ)ާމައްސަލަާހުށަހެޅިާފަރ ތްާ:

ާ( A080248ނަންބަރު:ާއަންގައިދޭާކ ޑުދިވެހިާރައްޔިތެއްކަންާ) 

ާކަސްޓަމްސްާސަރވިސްާމޯލްޑިވްސްާމައްސަލަާރައްދުވ ާފަރ ތްާ:
 

 

ާާ A080248ޢ އިަޝތުާވިލްނީާ)މއ.ާރިހިވިލ ގެާ/ާމ ލެ(ާ)ދިވެހިާރައްޔިތެއްކަންާއަންގައިދޭާކ ޑުާނަންބަރު: ފަރ ތުންާ(ާގެ

ސަރވިސްއަށް ކަސްޓަމްސްާ ާާާާމޯލްޑިވްސްާ ހުށަހަޅ ފައިވ ،2022ާާާާާާޖޫނ21ާާްރައްދުވ ގޮތަށް ޓްރައިިބއުނަލަށްާ ވަޒީފ އ ެބހޭާ ގައިާ

ާާ ނަންަބރު ޓްރައިިބއުނަލުގެާ VTR/2022ާާާާ/146ވަޒީފ އ ެބހޭާ ާާމައްސަލައިގައި، ސަރވިސްގެ ކަސްޓަމްސްާ ފަރ ތުންާމޯލްޑިވްސްާ

ޖަވ ުބދ ރީވީއިރު ާާދައުލަތުންާ ނަނަްބރު ގަވ އިދުާ މައްސަލައަކީާ މިާ ާ،2012/R-35ާާާެާސަރވިސްގ ކަސްޓަމްސްާ )މޯލްޑިވްސްާ

ފިޔަވަޅެއްާބ ޠިލްކޮށްދިނުމަށ އި،ާއެާފިޔަވަޅ ާވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާގެާދަށުންާއަޅ ފައިވ 48ާާާާ(ާގ2012ާާެމުވައްޒަފުންގެާގަވ އިދުާާ

ާާ ނަމ އި،ާޢަުބރަށްާލިުބނުާމަޢުނަވީާގެއްލުމުގެާަބދަލުާހޯދުމަށްާއެދިާާާފަރ ތުގެާާކޮށްފައިވ ގޮތުންާމައްސަލަާހުށަހަޅިޢަމަލުގުޅިގެން

ާާާާމައްސަލައެއްކަމަށ އި،ާާހުށަހެޅިފައިވ  ނަންަބރު މުވައްޒަފުންގR-35ާާާެ/2012ގަވ އިދުާ ސަރވިސްގެާ ކަސްޓަމްސްާ )މޯލްޑިވްސްާ

ނިންމުމަކ މެދުާމުވައްޒަފަކުާހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަާއެާނިންމުމެއ7ާާާް(ާގ2012ާާެގަވ އިދުާާ ވަނަާމ އްދ ގައި،ާކަސްޓަމްސްއިންާނިންމާ 

ފުރިހަމަނުކޮށްާވަޒީފ އ ެބހޭާާާާއެާމަރުޙަލ ތައްވަނިކޮށް،ާާަބޔ ންކޮށްފައިާާގޮތްާވަރަށްާތަފްޞީލުކޮށްއިލްތިމ ސްކުރުމުގައިާޢަމަލުކުރަންޖެހާޭާ
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ާ'ޑޮކްޓަރިންާއޮފްާއެގްޒޯސްޝަންާއޮފްާރެމެޑީސް'ާާާާޓްރައިިބއުނަލަށްާމައްސަލަާހުށަހެޅިާފަރ ތުންާމައްސަލަާހުށަހަޅ ފައިވ ތީ، މިކަމަކީ

(Doctrine of Exhaustion of Remedies)ާާ،ިންާދިވެހިރ އްޖޭގެާހައިކޯޓުގެާއެގޮތުާާގެާއުޞޫލ ާޚިލ ފަށްާކޮށްފައިވ ކަމެއްކަމަށ އ

ޤަޟިއްޔ ގައި،ާމިާއުޞޫލުގެާދަށުންާކޯޓަށްާމައްސަލައެއްާހުށަހެޅުމުގެާކުރިންާއެާމައްސަލައެއHC-A/260ާާާް/2013ނަންަބރުާާ

އެާާ ދަށުންާ ނިޒ މުގެާ އެާ ކުރިންާ ހުށަހެޅުމުގެާ މައްސަލައެއްާ އެާ ކޯޓަށްާ ކަނޑައެޅިފައިވ ނަމަާ ނިޒ މެއްާ ވަކިާ ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައިާ

ލ ޒިމުކަމެއްކަމަށ އި،ާއަދިާމައްސަލައެއްާޙައްލުކުރުމަށްާދީފައިވ ާފުރުސަތުގެާބޭނުންާާާމައްސަލައެއްާޙައްލުކުރުމަށްާމަސައްކަތްކުރުމަކީ

މައްސަލަާހުށަހެޅިާފަރ ތުންާމިާާާނުހިފައިާޝަރުޢީާމަރުހަލ އިންާއެާމައްސަލައެއްާަބލައިާގޮތެއްާކަނޑައެޅިގެންާނުދ ނެކަމަށ އި،ާާ

ާާާާމައްސަލަާޓްރައިިބއުނަލަށްާހުށަހަޅ ފައިވަނީާމޯލްޑިވްސް 2012ާާާާކަސްޓަމްސްާސަރވިސްގެާމުވައްޒަފުންގެާގަވ އިދު ވަނ7ާާާަގެ

އިޖުރ ޢަތުާ އެާ ކުރުމެއްނެތިކަމަށްވ ތީ،ާ ފުރިހަމަާ އިޖުރ ޢަތްތައްާ ކަނޑައަޅުއްވ ފައިވ ާ މިާާާާތައްމ އްދ ގައިާ މެނުވީާ ފުރިހަމަކޮށްގެންާ

އޮގަސްޓ11ާާާާުަބޔ ންކޮށްާާާާނެާޤ ނޫނީާހަމައެއްާނެތްކަމަށްޅައިގެންާކުރިޔަށްާގެންދެވޭމައްސަލަާވަޒީފ އ ެބހޭާޓްރައިިބއުނަލަށްާހުށަހަ

 ގައިާމޯލްޑިވްސްާކަސްޓަމްސްާސަރވިސްގެާފަރ ތުންާނެގިާއިޖުރ ޢީާނުކުތ އަށްާޤ ނޫނީގޮތުންާނަޒަރުކުރ އިރު،2022ާ

“Doctrine of Exhaustion of Remedies”ާާާާ ރެމެޑީސް( އޮފްާ އެގްޒޯސްޝަންާ އޮފްާ ޤ އިދ އަކީ،)ޑޮކްޓްރައިންާ ާގެާ

ާމައްސަލައެއްާޙައްލުކުރުމަށްާޤ ނޫނެއްގައިާނުވަތަާގަވ އިދެއްގައިާނުވަތަާއުޞޫލެއްގައިާވަކިާއިޖުރ ޢަތްތަކެއްާނުވަތަާވަކިާނިޒ މެއް

ޙައްލުކުރުމަށާްާ މައްސަލައެއްާ އެާ ތެރެއިންާ ނިޒ މުގެާ އެާ ކުރިންާ ހުށަހެޅުމުގެާ މައްސަލަާ ކޯޓަށްާ ަބޔ ންވެގެންވ ނަމަ،ާ ކަނޑައެޅިާ

ާއެދެވިދ ނެާާވުންކަމ އި،ލ ޒިމްވެގެން ާފަރުވ އަށް ާަބޔ ންވެގެންވީނަމަވެސް،ާޝަރުޢީ ާކަނޑައެޅި ާއިޖުރ ޢަތްތަކެއް ާނުވަތަ ާނިޒ މެއް  މިފަދަ

ާާއެކަށީގެންވ ާއަވަސްާފަރުވ އެއްާއޭގެާތެރޭގައި،ާާމިާޤ އިދ ގެާދަށުންާއޮންނަކަމ އި،ާާާާ(exceptions)ާާޙ ލަތްތަކެއްާާއިސްތިސްނ އީ

ލިޭބނެާގޮތެއްާނެތުމ އި،ާއެކަށީގެންވ ާވަރަށްވުރެާދައުވ ގެާމުއްދަތުާދިގުލައިގެންާދިޔުމުގެާސަަބުބންާމައްސަލަާހުށަހެޅިާފަރ ތަށްާ

 ކަމ އާި،އިއ ދަނުކުރެވޭާވަރުގެާގެއްލުންތައްވުންާހިމެނޭކަންާއެނގެންާއޮންނަ

ާވަނަާމ އްދ ގައ7ާާި(ާގ2012ާެާ)މޯލްޑިވްސްާކަސްޓަމްސްާސަރވިސްގެާމުވައްޒަފުންގެާގަވ އިދR-35ާާާުާ/2012ގަވ އިދުާނަންަބރާުާ

ާާ،ަބޔ ންކޮށްފައިވަނީ

ހިތްހަާ" މުވައްޒަފުާ ކަމަކ މެދުާ ދޫކޮށްލިާ ނުކޮށްާ ކަސްޓަމްސްއިންާ ނުވަތަާ ނިންމުމ މެދުާ ނިންމިާ ކަސްޓަމްސްއިންާ ދަށުންާ މިގަވ އިދުގެާ މަނުޖެހާޭާ)ހ(ާ

)ފަސްދޮޅަސް(ާދުވަހުގެާތެރޭގައިާކޮމިޝަނަށްާޖެނެރަލްާއޮފްާކަސްޓަމްސަށްާއިލްތިމ ސްކުރުމުގެާޙައްޤ60ާާާުާ،ާއެކަންާނިންމިތ ާާކަމުގައިވަނީނަމަާ

ާއެމުވައްޒަފަކަށްާލިބިގެންވެއެވެާ.
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ޖެނެރަލްާއޮފްާކަސްޓަމްސާްާާާޖެނެރަލްާއޮފްާކަސްޓަމްސްާނިންމިާނިންމުމަކ މެދުާނުވަތަާކޮމިޝަނާަރާާރކޮމިޝަނަމިާމ އްދ ގެާ)ހ(ާގައިވ ާގޮތަށްާ)ށ(ާ

)ފަސްދޮޅަސް(60ާާާާކަމަކ މެދުާހިތްހަމަނުޖެހޭާކަމުގައިވަނީނަމަ،ާއެކަންާކޮމިޝަނަރާޖެނެރަލްާއޮފްާކަސްޓަމްސްއިންާނިންމިތ ާާާާނުކޮށްާދޫކޮށްލިާ

ާދުވަހުގެާތެރޭގައިާމިނިސްޓަރަށްާއިލްތިމ ސްކުރުމުގެާޙައްޤުާއެމުވައްޒަފަކަށްާލިބިގެންވެއެވެާ.

ާާ ާާާާ)ނ( ހިތްހަމަނުޖެހޭކަމުާމި ނިންމުމަކ މެދުާ ނިންމ ާ މިނިސްޓަރާ ގޮތަށްާ ގައިވާ  )ށ(ާ ާާމ އްދ ގެާ ނިންމިތ  އެކަމެއްާ މިނިސްޓަރާ 60ާާގައިވަނީނަމަ،ާ

ާވެާ.)ފަސްދޮޅަސް(ާދުވަހުގެާތެރޭގައިާކަސްޓަމްސްގެާއިންޓެގްރިޓީާކޮމިޝަނަށްާއިލްތިމ ސްކުރުމުގެާޙައްޤުާއެމުވައްޒަފަކަށްމެާލިބިގެންވެއެާ

ވަޒީފ އ ބެހާޭާާމ އްދ ގެާ)ނ(ާގައިވ ގޮތަށްާކަސްޓަމްސްގެާއިންޓެގްރިޓީާކޮމިޝަނުންާނިންމ ާނިންމުމ މެދުާހިތްހަމަނުޖެހޭާކަމުގައިވަނީނަމަ،ާއެކަނާްާ)ރ(ާމިާ

ާޓްރައިބިއުނަލަށްާނުވަތަާޝަރުޢީާކޯޓަށްާހުށަހެޅުމުގެާޙައްޤުާއެމުވައްޒަފަކަށްާލިބިގެންވެއެވެާ.

ާވައްޒަފުންާޢަމަލުކުރަންވ ނީާމިމ އްދ ގެާ)ހ(،ާ)ށ(،ާ)ނ(ާއަދިާ)ރ(ާގައިވ ާތަރުތީބުންނެވެާ.)ބ(ާއިލްތިމ ސްކުރުމުގައިާމުާ

މޯލްޑިވްސްާކަސްޓަމްސްާސަރވިސްާއިންާނިންމ ާނިންމުމަކ މެދުާހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ،ާާ،ާާަބލ އިރުއަށާްާމިާމ އްދ ާާމިފަދައިންކަމ އި،

ާާ ާާއިލްތިމ ސްކުރުއެާނިންމުމެއް ާާމުވައްޒަފަށްާލިިބގެންވ ާޙައްޤެއްކަންާއެނމަކީ މައްސަލާަާާާމިާމައްސަލައިގައިާާއޮންނަކަމ އި،ގެން

ފަރ ތަ ާާހުށަހެޅިާ 22ާާާާށް 2021ާާާާޑިސެންަބރު ކަސްޓަމްގައި ާާމޯލްޑިވްސްާ ނަންަބރު ސަރވިސްގެާ E1-LN-07/2021ާސްާ

ޖެނެރަލްާާާާރކޮމިޝަނަގައ2022ާާާިާޖަނަވަރ06ާާާީާއެދާިާާާނަޞޭޙަތްާބ ޠިލްކޮށްދެއްވުން"ލިޔުމުންާދޭާނަސޭޙަތް"ާދީފައިވ ތީ،ާއެާ

2022ާާފެުބރުވަރ12ާާާީާހުށަހަޅ ފައިވ ކަންާއެނގެންާއޮންނަކަމ އި،ާާާާސިޓީއެއްާާމައްސަލަާހުށަހެޅިާފަރ ތުންާާާއޮފްާކަސްޓަމްސްއަށް

ކަސްޓަމްސްއިންާާރކޮމިޝަނަާާގައި އޮފްާ ފަރ ތަށްާާޖެނެރަލްާ ހުށަހެޅިާ ާާމައްސަލަާ ޯބޑުންާާ، މެނޭޖްމަންޓްާ ރިސޯސްާ ހިޔުމަންާ

2022ާމ ރިޗ08ާާާުާާާ،އެންގުމ ާގުޅިގެންާާމަށްފ ހަގަކުރެވިފައިނުވ ކަނިންމ ފައިވ ާނިންމުންާަބދަލުކުރަންޖެހޭފަދަާޤ ނޫނީާސަަބެބއާްާ

ާާ ކަސްޓަމްސްގެާާާރކޮމިޝަނަގައި އޮފްާ އެދިާާނިންމުންާާޖެނެރަލްާ ފޯމް"ާާާާަބލައިދިނުމަށްާ ހުށަހަޅ ާ މައްސަލަާ "މިނިސްޓަރަށްާ

އީމެއިލްކަމަށްވާ މެދުވެރިކޮށްާއެދިފައިވ ނެކަމަށ އި،ާފޯމުާހުށަހަޅ ފައިވަނީާމޯލްޑިވްސްާކަސްޓަމްސްާސަރވިސް އެޗް.އ ރުގެާ ގެާ

hr@customs.gov.mvާާާެާާހުށަހެޅ2022ާާާިާޖޫނ21ާާާްާމަވެސާްާނަާާމެއިލްއަށްކަމަށ އި،ގ ޓްރައިިބއުނަލަށްާާާފަރ ތްގައިާމައްސަލަ

މިާމައްސަލަާޓްރައިިބއުނަލަށްާހުށަހަޅ ފައިވަނީާާާއި،ލިިބފައިނުވ ކަމަށ މިނިސްޓަރގެާޖަވ ެބއްާާމައްސަލަާހުށަހެޅުމ ާހަމައަށްވެސް

ވަޒީފ އ ގުޅޭާމައްސަލައެއްާނުވަތަާޚިލ ފެއްާއުފެދުނުާތ ރީޚުންާފެށިގެންާާާާއި)ވަޒީފ އ ެބހޭާޤ ނޫނު(ާގ2008/2ާާަޤ ނޫނުާނަންަބރާުާ

6ާާާާ ާާމައްސަ)ހައެއް(ާމަސްާދުވަހުގެާތެރޭގައިާވަޒީފ އ ެބހޭާޓްރައިިބއުނަލަށް ކަމަށްާަބޔ ންކޮށްފައިވ އިރު،ާއެާނެހުށަހަޅަންޖެހޭލަ

ާ،ާފ ހަގަކޮށްފައިވ އިރު"މައްސަލަާހުށަހަޅ ާފޯމު"ާގައާިާށަހެޅިާފަރ ތުނާްާތީކަމަށްާމައްސަލަާހުގައިާހަމަވ 2022ާާޖޫނ24ާާާްާމުއްދަތާުާ

mailto:hr@customs.gov.mv
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ާ 
 

ާާ ފަރ ތުން ހުށަހެޅިާ ާާމައްސަލަާ ފޮނުވ ފައިވ  އީމެއިލްއަށްާ މައްސަލާަާއެޗް.އ ރުާ އަށްާ ފޯމް"ާ ހުށަހަޅ ާ މައްސަލަާ "މިނިސްޓަރަށްާ

ާ"ޑައިރެކްޓަރޭޓާްާާާންތުޖަވ ުބާދެވިފައިނުވަނީާމައްސަލަާހުށަހެޅިާފަރ ށާްާރައްދުވިާފަރ ތަ ސެކްޝަންާާާ–ޑިވިޜަނާްާާާ–ކަސްޓަމްސްގެ

ާާޔުާާ– މެންޑޭޓް" އީމެއިލަނިޓްތަކުގެާ ސެކްޝަންގެާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންާ އެއްގޮތަށްާ ނުވ ތީކަމަށްާާއިލްކޮށްފައިއީމެާާފޯމުާާާށްއ ާ

ާާ ފ ހަގަކޮށްފައިވ އިރު، ފަރ ތުންާ ރައްދުވިާ ާާމައްސަލަާ ފުރަތަމަ ފަރ ތުންާ ހުށަހެޅިާ އޮފްާމައްސަލަާ ޖެނެރަލްާ ކޮމިޝަނަރާ

ާއަށްކަސްޓަމްސް އެދިާ ަބލައިދިނުމަށްާ ާމައްސަލަާ ާވެސްހުށަހަޅ ފައިވަނީާ ާoms.gov.mvhr@custާ އީމެއިލާްާާ ގެާ

ާާ އަންގ ފައިނުވ ކަމަށ ާާގެއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންމެދުވެރިކޮށްކަމަށ އި، އޭރުވެސްާ ފޮނުވުމަށްާ ސިޓީާ ާާއީމެއިލްއަށްާ ސިޓީގެާާއި، އެާ

ާާ މައްސަލަާހުށަހެޅިާފަރ ތުންާަބޔ ންކޮށްފައިވ އިރު،ާއެކަމަށްާމައްސަލަާާާދީފައިވ ކަމަށްޖަވ ުބވެސްާމައްސަލަާރައްދުވިާފަރ ތުން

ާާާރައްދުވިާފަރ ތުންާއިންކ ރުކޮށްފައިވ ކަންާއެނގެންާނެތަތީާއ އި،

ާވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާގައާި،43ާގ2008ާާެދިވެހިރ އްޖޭގެާޖުމްހޫރިއްޔ ގެާޤ ނޫނުއަސ ސީާ

މީހަކ މެދުާާ" ދ އިރ އިންާކޮންމެާ އެކަށީގެންވ ާާއިދ ރީާހިންގުމުގެާ އިންޞ ފުގެާހަމަތަކ ާއެއްގޮތަށްާ ގޮތުގެމަތީން،ާޢަދުލުާ އެއްގޮތްވާ  ވެސްާޤ ނޫނާ 

ާާ"އަވަސްާމިނެއްގައިާކަންކުރެވުމަކީާއެމީހަކަށްާލިބިގެންވ ާޙައްޤެކެވެާ.

މައްސަލަާހުށަހެޅިާމިާމައްސަލައިގައިާކަންާހިނގ ފައިވ ގޮތަށްާަބލ އިރު،ާާާާއޮންނައިރު،މިފަދައިންާަބޔ ންކޮށްފައިވ ކަންާއެނގެނާްާ

ާާ އިންާނިންމިާނިންމުންާކޮމިޝަނަރާޖެނެރަލްާއޮފްާކަސްޓަމްސްފަރ ތުންާމައްސަލަާރައްދުވިާފަރ ތުގެާއެޗް.އ ރުާއީމެއިލްއަށް

ާާ ވެސް،ާމައްސަލަާހުށަހެޅިާފަރ ތަށްާއެއްވެސްާ)ދޭއް(ާމަސްާފ އިތުވެގެންާދިޔައިރ2ާާުއަލުންާަބލައިދިނުމަށްާއެދިާހުށަހެޅިތ 

ާފަރ ތުނާްާ ާރައްދުވި ާމައްސަލަ ާގޮސްފައިވ ކަންާދީފައިނުވ އިރު،ާާޖަވ ެބއް ާހޭދަވެގެން ާމިކަމަށް ާމުއްދަތެއް ާދިގު ާވަރަށްވުރެ އެކަށީގެންވ 

ާއ އި،ާާާއެނގެންާއޮންނ ތީ

ާވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާގައާި،19ާޓްރައިިބއުނަލުގެާގަވ އިދު(ާގެާާ)ވަޒީފ އ ެބހR-14ާޭ/2022ވ އިދުާނަންަބރުާގަ

)ހައެއް(ާމަސްދުވަހުގ6ާާާެާ"ވަޒީފ އ ާގުޅޭާމައްސަލައެއްާނުވަތަާޚިލ ފެއްާއުފެދިއްޖެނަމަ،ާއެާމައްސަލައެއްާނުވަތަާޚިލ ފެއްާއުފެދުނުާތ ރީޚުންާފެށިގެންާާ

ާހުށަާ ާމައްސަލަާވަޒީފ އ ބެހޭާޓްރައިބިއުނަލަށް ާބަޔ ންކޮށްފައިވ ާާހަޅަންވ ނެއެވެ.ާާތެރޭގައިާއެ ާމ އްދ ގައި އެހެންނަމަވެސްާއުޖޫރައ ާގުޅުންހުރިާމައްސަލަތައް،ާމި

ާ)ހައެއް(ާމަސްދުވަހުގެާމުއްދަތުާފ އިތުވުމަށްފަހުގައިާވެސްާހުށަހެޅިދ ނެއެވެ.ާ"6ާާ

mailto:hr@customs.gov.mv


5 ގ5ާާާެާާޞަފްޙ ާ  
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ާާ ަބޔ ންކޮށްފައިވ ކަންާއެނގެން ާާންނާ އޮމިފަދައިންާ ާާތީ، )ހައެއް(ާމަސްދުވަހުގެާމުއްދަތ6ާާާާުާާއުފެދުނުތ ވަޒީފ އ ާގުޅޭާޚިލ ފެއް

ގެާޙައްޤަކާީާހަމަވުމުގެާކުރިންާމައްސަލަާހުށަހެޅިާފަރ ތަށްާމިާމައްސަލަާޓްރައިިބއުނަލަށްާހުށަހަޅައިގެންާކުރިއަށްާގެންދިޔުމު

ާާ،މަށްވ ތީމައްސަލަާހުށަހެޅިާފަރ ތަށްާލިިބގެންވ ާޙައްޤެއްކަ

އިސްވެާަބޔ ންކުރެވުނުާއެންމެހައިާކަންކަމަށްާރިޢ ޔަތްކޮށް،ާމިާމައްސަލަާބެލުމަށްާވަޒީފ އ ެބހޭާޓްރައިިބއުނަލަށްާއިޚްތިޞ ޞްާާ

މޯލްޑިވްސްާކަސްޓަމްސާްާލިިބގެންވ ކަމަށްާކަނޑައަޅައި،ާމިާމައްސަލައަށްާމައުޟޫޢީާގޮތުންާޖަވ ުބދ ރީވުމަށްާމައްސަލަާރައްދުވ ާާ

ާާއަންގައިާއަމުރުކުރަމެވެ.ސަރވިސްގެާމައްޗަށް

1444ާާޞަފަރ01ާު
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ާ
ާޒުހައިރުهللاާއ މިނަތުާޢަްބދުާާާާާ

 ވަޒީފ އ ބެހޭާޓްރައިބިއުނަލުގެާރައީސްާ
 


