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 M4/PRIV/2022/226-200ނަންބަރު:   

 ލިޔުން   އަންގާ   ގެންދިޔަކަން   އަނބުރާ   މައްސަލަ 

  VTR/2022/108 : މައްސަލަ ނަންބަރު 

 ނޯޓިސް މުއްދަތަށްވި ފައިސާ ހޯދުމަށް    : މައްސަލައިގެ ބާވަތް 

   ފެންޓަސީ ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑް : މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް 

  ( C-95/2005)ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު: 

އަތިރީގެ، ގދ.   ( A107008، )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: އާމިނަތު ޙަމީދު މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 ވާދޫ  

 2022އެްޕރީލް  28 : ޚު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީ 

  

ނަންބަރު:   ރަޖިސްޓްރީ  )ކުންފުނީގެ  ލިމިޓެޑް،  ްޕރައިވެޓް  ފަރާތު  ( C-95/2005ފެންޓަސީ  ހަމީދަށްގެ  އާމިނަތު  )ދިވެހި  ން   ،

  ށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަގައި    2022އެްޕރީލް    28ރައްދުވާގޮތަށް    ( A107008 ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

  17  ބަޔާންކޮށް  އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުންނުވާކަމަށް  މި މައްސަލަ،  މައްސަލައިގައި  VTR/2022/108ހުށަހެޅި ނަންބަރު  

މި ޓްރައިބިއުނަލަށް    ގައި  2022އޮގަސްޓް   ގަވާއިދު ނަންބަރު    އެއް ހުށަހަޅާފައިވާތީ، ސިޓީހުށަހެޅި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން 

2022/R-14    ުމި މައްސަލަ މިވަގުތު  ،  ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ހވަނަ މާއްދާގެ )  41( ގެ  2022)ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދ

 އިތުރަށް ކުރިއަށްގެންދާނެ ތަނެއް ނެތްކަމުގައި ކަނޑައަޅައި، އެކަން އެންގީމެވެ. 

  1444 މުޙައްރަމް 19 
   2022އޮގަސްޓް  17

 

އިބްރާހީމް މަރްޔަމް ޝަމްޢާ      
 ގެ މެންބަރުޓްރައިބިއުނަލު   ވަޒީފާއާބެހޭ
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   ނޯޓު:

ަގވާއިދު    R-14/2022ާވއިދު ނަްނބަރު  ަގ • އަނބުރާ ( ދަށުން  ހަވނަ މާއްދާެގ )  41( ެގ  2022)ަވޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްެގ 

 )ތިރީސް(    30ިގނަެވެގން  ަވޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގައި ކުރިޔަށް ުނެގްނދާނެކަން އެ މީހަކަށް އެްނިގ ތާރީޚުން  ،  އެއްމައްސަލަގެންދާ  

ޮގތުގައި   ފީެގ  އިދާރީ  ތެރޭަގއި  އިޙްތިޔާރު 500/-ދުަވހުެގ  ހުށަހެޅުމުެގ  މައްސަލަ  އަލުން  ދެއްކުމަށްފަހު  ރުފިޔާ(  )ފަސްސަތޭކަ  ރ. 

 ދަށުން ލިބިެގންެވއެެވ. ެގ  (ށަވނަ މާއްދާެގ ) 41)ަވޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުެގ ަގވާއިދު(   R-14/2022ަގާވއިދު ނަންބަރު 
 

 މުއްދަތު  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ(  ށަވނަ މާއްދާެގ )  41)ަވޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުެގ ަގވާއިދު(    R-14/2022  ނަންބަރު  ދުަގާވއި  •

  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ގައި(  މުއްދަތު ހުށަހެޅުމުެގ  މައްސަލަ  ޓްރައިބިއުނަލަށް)  މާއްދާ  ަވނަ  19  ަގވާއިދުގެ   އެ  ،ެވސް  ހަމަުވމަށްފަހުގައި

  ،ެވސް މައްސަލަތަކުގައި ހުށަހެޅޭ މިޮގތަށް. ހުށަހެޅިދާނެއެެވ އަލުން މައްސަލައެއް އެ ކުރިން ހަމަުވމުެގ މުއްދަތު ހުށަހެޅުމުެގ މައްސަލަ

 . ޖެހޭނެއެެވ ދައްކަން  ފީ އިދާރީ ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ގައި( ށ) މާއްދާެގަވނަ  41އެ ަގވާއިދުެގ 

 
 

 


