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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

  ދިވެހިރާއްޖެ، މާލެ
 

 މައްސަލައިގެ ނިންމުން  
 

 

 VTR/2022/122 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2022މޭ  10 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2022ޖުލައި  24 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 މުޙައްމަދު ނިޡާމް ޙަސަން )ފުސްފަރު، ކ. ހުރާ( މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

  (A128636)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންަބރު: 

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަލިޭބ މޯލްޑިވްސް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (C-0098/2015)ކުންފުނި ރެޖިސްޓްރޭޝަން ނަންަބރު: 

 

:  ނަންބަރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި)  (ހުރާ .  ކ  ފުސްފަރު،)  ޙަސަން  ނިޡާމް  މުޙައްމަދު  ،ދެންފަހެ 

A128636  )ޭއެންޑް ލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް  އަލިބ ފުޑް  އޮފް  ޑައިރެކްޓަރ  ބޮޑުފުށީގެ  ބީންގ  ޖޯލި  ގައި 

މޭ   10ގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަތީ،    2022ފެބުރުވަރީ    10ބެވަރޭޖްގެ މަޤާމުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް،  

ގޮތަށްލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް   އަލިބޭގައި    2022 ޓްރައިބިއުނަލްގެ  ވަޒީފާ   ހުށަހަޅާފައިވާ  އަށް ރައްދުވާ  އާބެހޭ 

 ، މައްސަލައިގައި VTR/2022/122ނަންބަރު 

ރައްދުވި ފަރާތުން    މައްސަލަ  އެލް.އެލް.ޕީގެ  ޗެމްބަރސް  ޕްރިމިއަރ  ތަމްޞީލުކުރާ  ގައި    2022ޖުލައި    03ފަރާތް 

ސިޓީގައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި    HMS-ABM115-003-9181ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ފޮނުވާފައިވާ ނަންބަރު  
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ތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ހަ އެމެރިކާ  )ދިހަ ހާސް ހަތްސަ  USD 10,766.08ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހު    2022ފަރާތަށް  

އަދި   ސެންޓު(  އަށް  މަހު    2022ޑޮލަރު  އޮގަސްޓު  އަހަރުގެ  ހަތްސަތޭކަ    USD 10,766.08ވަނަ  ހާސް  )ދިހަ 

 ފަސްދޮޅަސް ހަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު އަށް ސެންޓު( މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދިނުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާއިރު، 

ފަރާތް   ހުށަހެޅި  ފަރަތުން  މައްސަލަ  އެލް.އެލް.ޕީގެ  ޗެމްބަރސް  ސަލްޓަން  ގައި    2022ޖުލައި    07ތަމްޞީލުކުރާ 

އިސްވެބަޔާން ސިޓީގައި،  ފޮނުވާފައިވާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ހުށަހެޅި  ކުރެވުނު  ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއަކީ    ސިޓީގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ފަދައިން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ

USD 21,532.15  ްފަނަރަ ސެންޓ ޑޮލަރު  އެމެރިކާ  ދޭއް  ތިރީސް  ފަސް ސަތޭކަ  ހާސް  އެ    ()އެކާވީސް  ކަމާއި، 

އެއްބަސްވާކަމަށާއި،   ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ހުށަހަޅާފައިވާގޮތަށް މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  ދެއްކުމަށް މައްސަލަ  ފައިސާ 

 ގެ މަތިން މައްސަލަ ނިންމައި ދިނުމަށް އެދިފައިވާތީ،މިގޮތު

ކުރިން    2022ފަދައިން  އެއްބަސްވެފައިވާ  ދެފަރާތުން   ނިމުމުގެ  މަސް  ޖުލައި  އަހަރުގެ    USD 10,766.08ވަނަ 

ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓު މަސް   2022)ދިހަ ހާސް ހަތްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ހަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު އަށް ސެންޓު( އަދި  

ކުރިން  ނިމު ސެންޓު(    USD 10,766.08މުގެ  އަށް  ޑޮލަރު  އެމެރިކާ  ހަ  ފަސްދޮޅަސް  ހަތްސަތޭކަ  ހާސް  )ދިހަ 

ދައްކައި  މުޙައްމަދު ނިޡާމް ޙަސަންއަށް    ހުށަހެޅި  މައްސަލައިން  ލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް  އަލިބޭ  ރައްދުވި  މައްސަލަ

ހަމަޖެހޭތާ އެކަން  ބަންދުނޫން   ޚަލާްޞކުރުމަށްފަހު،  ވަޒީފާއާބެހޭ  އް(  ތިނެ)   03ރަސްމީ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ 

އަންގައި އަމުރުކޮށް ޑަށް  ލިމިޓެ   ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް   އަލިބޭމައްސަލަ ރައްދުވި  ، ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިޔުމުން އެންގުމަށް

 މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ. 

 1443ޛުލްޙިއްޖާ                                 25
 2022ޖުލައި  24

 

 

 ޒުހައިރު هللا އާމިނަތު ޢަބްދު
 ރައީސް  އާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެވަޒީފާ


