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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
   މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   

 7/20/20L/CL-200: ނަންބަރު

 

 ޓްރައިބިއުނަލުން މައްސަލަ ބާޠިލުކުރިކަން އަންގާ ލިޔުން 

    VTR/2019/269:މައްސަލަ ނަްނބަރު

 ވަޒީފާއިްނ ވަކިކުރުން  :މައްސަލައިގެ ބާވަތް

 އިބްާރހީމް ސިރާޖް :މައްސަލަ ހުށަހެިޅ ފަރާތް

 2019 ޑިެސންބަރު 03 :މައްސަލަ ހުށަހެިޅ ތާރީޙު

 ޓްރައިބިއުނަލުން މައްސަލަ ބާޠިލުކުރި ސަބަބު:

ޗަންގް ހުއާ  ،(A032427 :ކާޑު ނަންބަރު )ދިވެހި ރަްއޔިތެއްަކން އަންގައިދޭ  އިބްރާހީމް ސިރާޖް ،ރޭއަލިވާގެ ،ސ. ހިތަދޫ

 15ޮކންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން  މަޤާމުގައިޭލންޑް ސްކޭޕިންްގ ސުޕަވައިޒަރުގެ   ގެކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 2019އޮގަސްޓް  31އަހަރު މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެއްބަސްެވ ވަޒީފާއަދާކުރަމުންިދޔަ ނަމަވެްސ  2އިން  2018 އެޕްރީލް

މައްސަލަ ހުށަހަޅާ  ،ގައި ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމަށް ިރޢާރަތްކުރުމެއްނެތި ނޯޓިސް ދިުނމަކާއި ނުލާ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްަފއިވާތީ

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން ަވޒީފާ އަނބުރާ މަށާއި، ފަރާތުން އަދާކުރަމުން ިދޔަ ަވިޒފާ އަނބުރާ އިޢާދަކޮށްދިނު

ޗަންްގ ހުއާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން  މަށް އެދިހަމައަށް މަްއަސލަ ހުށަހެޅި ފަރާަތށް ލިބެންެޖހޭ މުސާރަ ލިބު އިޢާދަކޮށްދިނުމާއި 

ށް އަވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ގައި 2019 ޑިެސންބަރު 03 އިބްރާހީމް ސިރާޖް ރައްދުވާގޮތަށް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް

އަށް ތާވަލުކުރެވިފައިވާ  10:00ގެ  2020ޖަނަވަރީ  19 ،ގައިއިމައްސަލަ VTR/2019/269ަނންބަރު  ހުށަހެޅި

( 2020 ޖަނަވަރީ 15) VTR-M7/HZR/2020/131 އާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ަނންބަރު ވަޒީފާ  މައްސަލައިގެ އަޑުެއހުމަށް

އެ  ނަަމވެސް،ރައްދުކުރެވިފައިވީ  އިބްރާހީމް ސިރާޖަށް  ން އަންގާ އެ އަމުރުޓްރައިބިއުނަލަްށ ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު

 އޮގަސްޓު  16މީގެއިތުރުން މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން  ،ފައިވާަކމާއިއެކަން އަންގާ އެފަރާތަށްހުމަށް ާޙޟިރުވެފައިނުވާީތ، އަޑުއެ
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            HZR/2020-M7/AV-VTR/76އަށް ތާވަލުކޮށް ަވޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ަނންބަރު  13:00ގެ  2020

މެއިލްކޮށް އެފަރާތަށް ގުޅުމުން ފޯަނށް ަޖވާބުާދރީވެފައިނުވާތީ އެފަރާތުގެ  ޙާިޟރުވުމުގެ އަމުރު (2020 އޮގަސްޓު 11)

 ޙާޟިރުވެފައިނުވާތީ، ިއބްރާހީމް ސިާރޖް އެއަުޑއެހުމަށްވެސްވަކީލަށް ގުޅާ އެަކން އަންާގފައިވާކަމާއި، ނަމަވެްސ 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ އަށް ތާވަލުކޮށް  10:00 ގެ  2020ސެޕްޓެންބަރު  03މައްސަލައިގެ އިތުރު އަޑުއެހުމެއް 

މެއިލްކޮށް ފަރާތަށް އެ  ޙާޟިރުވުމުގެ އަުމރު( 2020އޮގަްސޓު  25) HZR/2020-M7/AV-VTR/113 ނަންބަރު

އެފަރާތަށް ގުޅުމުން އަމުރު ރައްދުކުރެވިފައިވާކަން އަންގާފައިވީނަމަވެސް، އެައޑުއެހުމަށްެވސް އިބްރާހީމް ސިރާޖް 

ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(  23)ވަޒީފާއާެބޭހ ޓްރައިބިއުނަލްެގ ގަވާއިދު( ެގ  R-20/2015ގަވާއިދު ަނންބަރު ޙާޟިރުވެފައިނުވާީތ، 

ޙާޟިރުވެފައިނުވާތީ މި މައްސަލަ އިބްރަީހމް ސިރާޖް )ދޭއް( އަޑުއެހުމަށް  2މަުޤބޫލު އުުޒރެއްނެތި ޖުމުލަ  ތްކޮށް،އަށް ރިޢާޔަ

 އުނަުލން ބާިޠލުކުރިކަން އެންގީމެވެ.ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިބި
 

 1442މުޙައްރަމް  27 

 2020ސެޕްޓެންބަރު  15

 

 

 މިފްރާޒް ިނޒާރު هللا ޢަބްދު                                               

 މެްނބަރު ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ                                                    


