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ކޮރަޕްޝަންިކޮމ ޝަންި-އެންޓި   

 މާލެ،
 ދ ވެހ ރާއްޖެ.

 ކޮމ ޝަނަށްިހުށަހެޅުނުިމައްސަލަތަކުގެިތެރެއ ންިކޮރަޕްޝަންިހުިއްޓުވުމުގެގޮތުންިފ ޔަވަޅުިއެޅުމުގެިގޮތުންިިސަރުކާރުިގެިއ ދާރާތަކަށްިއެންގުނުިއެންގުންތައް.
 02ިފެބްރުއަރ 1021ިިނ12ިްިފެބްރުއަރ 1021ިިށްި
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިނަންިިއޮފ ހުގެި

ިިހދ.މަކުނުދޫިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާި 1 ިވ ޔަފާރ ކުރުމަށް ިތެލުގެ 02ިިހދ.މަކުނުދޫގައ  1002ިސެޕްޓެމްބަރ ިރައްޔ ތަކަށްގައ  ިިއެރަށު ިމުއްދަތު ިބ މުގެ ިދ ފައ ވާ 02ިިކުއްޔަށް ިހަމަވ އ ރު،1002ިސެޕްޓެމްބަރ ގައ 
ި ިއ ތުރު ިކަވަރުނުވާތ  ިއ ންވެސްޓްމަންޓް ިކުރެވުނު ިއ ދާރާއަށ5ިިްއެމަސައްކަތްކުރުމަށް ިކައުންސ ލްގެ ިހދ.މަކުނުދޫ ިދ ނުމަށް ިކުއްޔަށް ިބ ން ިމުއްދަތަކަށް އަހަރުގެ

ދުވަހުގެިތެރޭގައ ިތަންހުސްކުރުމަށްިއަންގާފައ ވާކަމަށާއ ،22ިިމަސްފަހުންިކަމަށާއ ،ިދ ންޖަވާބުގައ 21ިިޖަވާބުިލ ބ ފައ ވަނ ިސ ޓ ލ ތާިރާތަށްިއެފަިސ ޓ ލާފައ ވާކަމަށާއ ،ިނަމަވެސްި
ިކާ ިމ ފަހަރުވެސް ިހުށަހެޅުމުން ިބ ޑް ިއ ޢުލާނާގުޅ ގެން ިކޮށްފައ ވާ ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލްގެ ިކުއްޔަށްދ ނުމަށް ިއެތަން ިފަހުން ިއަދ  ިއެފަރާތުންކަމަށާއ ،މ ޔާބުކުރ  ނަމަވެސްި ހަމަ

ންިއެސްޓ މޭޓްިބާޠ ލްކުރުމަށްިއަންގާފައ ވާކަމަށާއ ،ިއަކުިދުވަސްވ އ ރުވެސްިއެއްބަސްވުމުގައ ިސޮއ ކުރުމަށްިއަންގާފައ ނުވާކަމަށާއ ،ިއަދ ިއެއ ދާރާގެިސ ޓ 21ިމަހާއ 1ިިއޭގެފަހުންި
ންިއަކުމަސްދުވަސްިފަހުންިއަނެއްކާވެސްިކައުންސ ލްިއ ދާރާގެިސ ޓ 1ިބައްދަލުކުރުމުންިއެއްވެސްިޖަވާބެއްިނުދ ،ިއާިރުިއ ސްވެރ ޔާއަދ ިއެކަންވ ިގޮތެއްިސާފުކުރުމަށްިޒ ންމާދާ

ިއޮޅުންތަކެއްިވާކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ ގައި 4992ސެޕްޓެމްބަރ90ިިވ ޔަފާރ ކުރުމަށްިހދ.މަކުނުދޫގައ ިތެލުގެިއ ގައ ،ިއެތަންިހުސްކުރުމަށްިއަންގާފައ ވާތ ،ިމ ކަމުގައ ިވަރަށްބޮޑު
ި ިމުއްދަތު ިބ މުގެ ިދ ފައ ވާ ިކުއްޔަށް ިރައްޔ ތަކަށް ިކުރ ޔަށ4990ިްސެޕްޓެމްބަރ90ިިއެރަށު ިއ އުލާންކޮށްގެން ިއަލުން ިކަންތައް ިދ ނުމުގެ ިކުއްޔަށް ިހަމަވެފައ ވާތ ،ިއެޢ މާރާތް ގައ 
 .މަކުނުދޫިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްިއެންގ އެވެ.ގެންދ އުމަކ ިމ ކޮމ ޝަނަށްިފެންނަކަމެއްިކަމުގައ ިހދ

ި
ސްކޫލްި 2 ިިގދ.ފ ޔޯރި  ިޚ ދުމަތްވަނ  ިކޮމްޕ އުޓަރިލެބްގެ ިސްކޫލްގެ ިސްކޫލްގައި 4909ގދ.ފ ޔޯރ  ިކޮމްޕ އުޓަރިޓެކްނ ޝަން ިއެސްކޫލްގެ ިއެހެންކަމުން ިހުއްޓާލާފައ ކަމަށާއ ، ިކުރ ކޮޅުގައ  ިއަހަރުގެ ވަނަ

ކަމަށާއ ،ިލެބްިއުވުމުންވެސްިއޭނާިވަޒ ފާއ ންިވަކ ނުކޮށްިހުންނަނ ިއޭނާއާއި ކުރާނެިމަސައްކަތެއްިނެތ ިހުންނަިއ ރުވެސްިބަރާބަރަށްިކޮންމެިމަހަކުވެސްިބޮޑުިމުސާރަިދެމުންގެންދާި
ި ިމައްސަލައ ގައ ، ިބުނާ ިބެލެވޭކަމަށް ިސަބަބުންކަމަށް ިގުޅުމެއްގެ ިޢާއ ލ  ިއޮންނަ ިޓ ޗަރަކާއ ދެމެދު ިލ ޑ ންގ ިސްކޫލްގެ ިފ ޔޯރ  ިބޭނުންކުރ  ިލެބްގައ  ިކޮމްޕ އުޓަރ 22ިއެސްކޫލްގެ
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިނަންިިއޮފ ހުގެި

ިމ ކޮމ ޝަނަށްިއެންގުމަށާއި ކޮށްިބެލެހެއްޓޭވަރުިކޮމްޕ އުޓަރތަކަކަށްިނުވާނަމަިދައުލަތުގެިމާލ އްޔަތުިގަވާއ ދުގައ ވާިގޮތުގެިމަތ ންިނ ލަންިކ ޔުމަށްފަހުިއެކަންކޮމްޕ އުޓަރަކ ިމަރާމާތުި
އޮފްިއެޑ އުކޭޝަންގެިޓްރާންސ ޝަނަލްިޕްލޭނާިއެއްގޮތަށްިސްޓާފްިރ ކުއަމަންޓަށްވުރެިއ ތުރުވާ ިމުވައްޒަފުންިސްކޫލްގެިވަޒ ފާއ ންިދޫކޮށްލުމަށްިދެންނެވ އެވެ.ިއަދ ިމ ނ ސްޓްރި 

ި

،ިގަވާއ ދާިހުންނާނެިގެއެއްިކުއްޔަށްިހ ފުމަށްިކުރ ިއ ޢުލާނާިގުޅ ގެން،ިގެއެއްިކުއްޔަށްިހ ފުމުގެިމަސައްކަތްިކޮށްފައ ވަނ ިމާލ އްޔަތުިގާނޫނާއ ިޕްރ ންސ ޕަލްސްކޫލުގެިިހުޅުދެލ .ދިދ.ހުޅުދެލ ިސްކޫލް 3

ޭބނުންވެގެންިދ.ހުޅުދެލ ިސްކޫލުްނިހުންނާނެިގެއެއްިކުއްޔަށްިހ ފަންިިސްކޫލުގެިޕްރ ންސ ޕަލްިހުޅުދެލ .ދވަނަިއަހަރ4904ިިުޚ ލާފަށްިކަމަށްިބުނާިމައްސަލައ ގައ ،ި
ި ިއ ޢުލާނާ ިއެނ، ގުޅ ގެންކުރ  ނޑައަޅާފައ ވާކަން ިކަ ިއުސޫލެއް ިޕޮއ ންޓްދޭނެ ިއ ވެލުއޭޓްކުރުމުގައ  ިއަދ  ިކަމެއް ިދ ން ިމަޢުލޫާމތު ިލ ޔުމުން ިފަރާތްތަކަށް ގެންިހުށަހެޅ 

ކަމަށްވާތ ،ިއެއ އުލާންިބާޠ ލްކޮށް،ިދަޢުލަތުގެިމާލ އްޔަތުގެިފަރާތަކުންިިިހަމަވަނ ިއެންމެިގެިތެރެއ ންިޝަރުތުފަރާތ4ިުނެތްިކަމާއ ،ިއެއ ޢުލާނާިގުޅ ގެން،ިހުށަހެޅ ި
ިއެވެ.ދ.ހުޅުދެލ ިސްކޫލަށްިއެންގ ިގަވާއ ދުގައ ިބުނާިކަންތައްތައްިުފރ ހަމަކޮށްގެންިއަލުންިއ ޢުލާންޮކށްގެންިގެއެއްިކުޔަށްިހ ފުމުގެިކަންތައްިކުރ ޔަށްިގެންދ އުމަށް

 

ިއ ދާރާއ ން،ިިށ.ފޯކައ ދޫިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާ 4 ިކައުންސ ލްގެ ިފޯކައ ދޫ ިބެލުމަށްޓަކައ  ިތ ބ ތޯ ިފަރާތްތަކެއް ިޚ ދުމަތްދޭންިޝައުގުވެރ ވާ ިކޭބަލްޓ ވ ގެ 42ިިށ.ފޯކައ ދޫގައ  ިއ ޢުލާނެއްގައ ވަނ 4900ިިޖޫން ިކުރ  ، ގައ 

ި ިތ ބ ނަމަ، ިފަރާތްތަކެއް 40ިިއެފަދަ 4900ިިޖޫން ިނ ޔ02:99ިަގެ ިގެ ިކުރ ތާ ިއެއ ޢުލާން ިކަމަށާއ ، ިހުށަހެޅުމަށް ިއެއ ދާރާއަށް ިސ ޓ އަކުން 90ިިލަށް އަމ އްލަިދުވަސްތެރޭގައ 
ތަންިއ ންިރާގެިއެންޓްރ ިބަލަހައްސ ޓ ިލާފައ ވާނެިކަމަށާއ ،ިއަދ ިސ ޓ ލާންޖެހޭިސުންގަޑ ިހަމަވ އ ރުިއެފަރާތުންިނޫންިއެހެންިފަރާތަކުންިސ ޓ ލާފައ ނުވާިކަމަށްިއެއ ދާިިފަރާތަކުން

ގެިއެހެންިޖަމްޢ އްޔާއެއްސުންގަޑ ިހަމަވ ފަހުންިިފަރާތުންިބުނެފައ ވާިކަމަށާއ ިނަމަވެސް،ިއެހެންިފަރާތްތަކުންިސ ޓ ލަފައ ވާކަމަށްިމަޢުލޫމާތުިލ ބ ގެންިއެމުވައްޒަފާިސުވާލުކުރުމުން
ިބުނެފައ  ިކަމަށް ިއެންޓްރ ކޮށްފައ ވާ ިބަލައ ގަނެ ިމުވައްޒަފަކު ިއެހެން ިސ ޓ އެއް ިބެލ އ ރު، ިމ ކަންތައް ިކަމަށާއ ، ިވާ ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިސ ޓ  ިމ ހާރުިފަހުން ިރައ ސަކ  ޖަމްޢ އްޔާގެ

ިޕްރ ންޓަރު ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލް ިފަހުން ިއެސ ޓ  ިހުރެގެން ިލެޕްޓޮޕް ިއޭނާގެ ިސޮފްޓްކޮޕ  ިއެސ ޓ ގެ ިކަމަށްވެފައ  ިނާއ ބްރައ ސް ިއެޖަމްޢ އްޔާގެިއެއ ދާރާގެ ިޕްއ ންޓްކުރުމަށްފަހު، ން
ި ިޕްރޮޕޯސަލް ިއެމަސައްކަތުގެ ިކަމަށާއ ، ިކުރ  ިއެންޓްރ  ިސޮއ ކުރުވާފައ  ިސ ޓ ގައ  ިގެންގޮސްގެން ިއ ދާރާއަށް ިކައުންސ ލް ިރައ ސް ިޕްރޮޕޯސަލްމ ހާރުގެ ނޑާފައ ވަނ  ހުށަހެޅި ިކަ

ިއެއްހާޒ ރެ ިފަރާތްތަކުގެ ިކަމަށާއ ، ިނޫން ިފަރާތުިއްގައ  ިހުށަހެޅުނު ިސ ޓ  ނޑައ ގެކުރ ން ިކަ ިޕްރޮޕޯސަލް ިގެ ިކުޑައަގެއް ިއެކުންފުންޏަށްވުރެ ިބެލުމަށްފަހު، ިހުށަހެޅ ން ިސ ޓ  ިފަހުން
ިމަޢުލޫމާތުި ިނ ންމާފައ ވާކަމަށް ިޙަވާލުކުރުމަށް ިއެމަސައްކަތް ިއެޖަމްޢ އްޔާއަށް ިޖަހައ ގެން،ިމ ހާރު ިޕްރޮޕޯސަލްގައ  ިމައްސަލައ ގައ ،ިޖަމްޢ އްޔާގެ ިކަމަށްިބުނާ ފޯކައ ދޫގައި ލ ބ ފައ ވާ

ިޚ ި ިކޭބަލްޓ ވ ގެ ިބެލުމަށްޓަކައ  ިތ ބ ތޯ ިފަރާތްތަކެއް ިޝައުގުވެރ ވާ ިއެދުމަތްދޭން ިއެއ ދާރާއ ން ިއެމަސައްކަތް ިގުޅ ގެން، ިއ ޢުލާނާ ިބަލާއ ރު،ިިކޮށްފައ ވާިިއ ދާރާއ ންކޮށްފައ ވާ ގޮތަށް
ި ިފާހަގަކުރެވޭތ ،ިމ މަސައްކަތަށްކޮރަޕްޝަނަިމ ކަމުގައ  ިކޮށްފައ ވާކަން ިކަންތައްތައް ިގޮތަށް ިމަގުފަހ ވާ ިިށް ިގޮތުން،ިޝައުގުވެރ ވާ ިފުރުސަތުތަކެއްދ ނުމުގެ ިހަމަހަމަ އެންމެނަށްވެސް

ި ިއ ޢުލާން ިއަލުން ިއ ވެލުއޭޓްކުރުިކޮށްގެންިއެމަސައްކަތަށް ިޕްރޮޕޯސަލްތައް ިހުށަހަޅާ ިކަމުގައ  ިއުސޫލެއް ިސާފުކުރަންދާިިނޑައަޅައ ގެން،ޕޮއ ންޓްދޭނެ ިމަޢުލޫމާތު މަސައްކަތާގުޅޭ
ިގަވާއ ދުން ިިފަރާތްތަކަށް ިއ މަޢުލޫމާތުދ  ިޕްރޮޕޯސަލްތައް ިހުށަހަޅާ ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނާ ިވެލުއޭޓްކޮށް ިއެމަސައްކަތް ިފަރާތަކާ ިލ ބޭ ިޕޮއ ންޓް ިމަތ ން ޔަށްިކުރ ިޙަވާލުކޮށްގެންިއެންމެ

ިގެންދ އުމަށްިށ.ފޯކައ ދޫިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްިއެންގ އެވެ.
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިނަންިިއޮފ ހުގެި

5  2211ިި ިއެފެއަރޒަށް ިއ ސްލާމ ކް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރ  ިއެދ  ިހުއްދައަށް ިގެންދ އުމުގެ ިމ ހުން ިޙައްޖަށް ިއަހަރުގެ 01ިިވަނަ ިދ ޔ1021ިިަފެބްރުއަރ  ިހުށަހެޅުމަށް ިޕްރޮޕޯސަލް ގައ 
ި ިތެރެއ ން، ިފަރާތްތަކުގެ ި"ޖަމާޢަތުިއެއްފަރާތަކުން ިކަމަށްވާ، ިލ ޔުމެއް ިހުށަހަޅަންޖެހޭ ިބަރާބަރަށްިއެޕްރޮޕޯސަލްއާއެކު ިލ ޔުމެއް ިހުރ ހާ ިއެހެން ިފ ޔަވައ  ިކޮޕ އެއް ިލެޓަރހެޑް"ިގެ ގެ

ި ިހުށަހަޅަންޖެހޭ ިޕްރޮޕޯސަލްއާއެކު ިކަމަށާއ ، ިފޮނުވާލާފައ ވާ ިބަލައ ނުގަނެ ިޕްރޮޕޯސަލް ިއެ ިމ ނ ސްޓްރ ން ިއ ސްލާމ ކް ިދޭއ ރުިގެންދ ޔަނަމަވެސް ިމާކްސް ިލ ޔުންތަކަށް އެހެނ ހެން
ިއެ ިމާކްސްދޭ ިއެއްބަސްވެފައ ނުވާ"ލެޓަރހެޑަކ " ިއެކަމާ ިމ ނ ސްޓްރ ން ިއެ ިބުނުމުންވެސް ިގެނެސްދޭނެކަމަށް ިކޮޕ އެއް ިލެޓަރހެޑްގެ ިފަހުން ިނުވާތ އާއެކު، ިކަމަށާއ ،ިއްޗަކަށްވެސް
ި ިއަހަރު ިފާއ ތުވ  ިޖަމާޢަތަކުިނަމަވެސް، ިކުއެހެން ިކަމަށްވާ، ިލ ޔުމެއް ިހުށަހަޅަންޖެހޭ ިކޮންމެހެން ިހުށަހެޅ އ ރު، ިޕްރޮޕޯސަލް ިއ ންވެސްޓްމެންޓެއްގެިން ިލޯކަލް ިނުވަތަ ންފުންޏެއްގެ

ިސެޓްފ ކެޓަށްވާތ  ިޖަމާޢަތުގެ ިހުށަހަޅާފައ ވަނ  ިބަދަލުގައ  ިއ ސްލާމ ކްިއެ، ރަޖ ސްޓަރ ގެ ިހުށަހަޅާގޮތަށް ިރަޖ ސްޓަރ ކޮށްގެން ިއ ންވެސްޓްމެންޓެއް ިލޯކަލް ިފަހުން ޖަމާޢަތުން
ިއެފަހަި ިއެޖަމާޢަތުން ިއެއްބަސްވެގެން ިކަމަށާއ ،މ ނ ސްޓްރ ން ިދ ފައ ވާ ިހުއްދަވެސް ިއެމ ނ ސްޓްރ ން ިއެޖަމާޢަތަށް ިހުށަހެޅުމުން ިރަޖ ސްޓަރ  ިފަހުން ިއެގޮތަށް ިއަހަރުި ރު ފާއ ތުވ 

ިއެ ިލ ޔުމަކާހެދ  ިނުދޭ ިދ ންއ ރު،ިމާކްސްވެސް ިފުރުޞަތު ިއެގޮތަށް ިޖަމާޢަތުގެިޖަމްޢ އްޔާއަށް ިހުށަހެޅ  ިޕްރޮޕޯސަލް ިޕްރޮިމ ހާރު ިގްރޫޕުގެ ިޢުމްރާ ިބަލައ ގެންފައ ނުވާތ ،ިޙައްޖު ޕޯސަލް
ނޑައަޅާފައ ިއޮތ 2211ިި އެއ ިއ ސްލާމ ކްިމ ނ ސްޓްރ ންިކަނޑައެޅ ގެންިހ ންގާިކޮރަޕްޝަނެއްކަމަށްިދެކޭިކަމަށާއ ، 8ިވަނަިއަހަރުިޙައްޖަށްިމ ހުންިގެންދ އުމަށްިހުއްދަދޭންިކަ

ނޑައެޅ ގެނ8ިިްވަނައަށްިނުވަތ7ިިަމޭއ ރުިޖަމާޢަތުގެިތެރެއ ން،ިއެގްރޫޕުންިހުށަހެޅ ިލ ޔުންތަކަށްިމާކްސްދ ިނ  ވަނައަށްިހޮވޭނެިކަމަށާއ ،ިނަމަވެސްިއ ސްލާމ ކްިމ ނ ސްޓްރ ންިކަ
ި ިއުޅެނ ކަމަށް ިނުދޭންވެގެން ިއެފުރުޞަތު ިމައްސަލައެގްރޫޕަށް ިބުނާ ިކަމަށް ިއެފެއާޒުގެޤަބޫލުކުރާ ިއ ސްލާމ ކް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރ  ިިއ ގައ ، ިޝާއ ޢު ިކޮށްފައ ވާިވެބްސައ ޓުގައ 

ި ިގެ ިގަވާއ ދު" ިގެންދ އުމާބެހޭ ިމ ހުން ިޢުމްރާައށް ިޙައްޖާއ  1ިި"ދ ވެހ ރާއްޖެއ ން ިނަންބަރުގައ ، ިކަމަށ2210ިިްވަނަ ިއެގަވާއ ދަށް ި ިޢަމަލުކުރެވޭނ  ިފެށ ގެން ިއަހަރުން ވަނަ
ނޑު،ިއަދ ިމަސްއޫލުވެރ ޔާއާއ ިގޯއާއ ،ިތައްވަނަިނަންބަރުގެި)ބ(ިގައ ،ިޖަމާޢަތުގެިލެޓަރހެޑާއ ،ިލ1ިިޯބަޔާންކޮށްފައ ވާތ އާއ ،ިއަދ ިއެގަވާއ ދުގެި ިމ ހެއްގެިއ ސްވެިޙަރަކާތްތެރ ވާިިގަ

ިޙައްޖާއ  ިހުށަހަޅަންވާނ  ިއެފެއާޒަށްިހުށަހަޅަންވާނެކަމަށްިބަޔާންކޮށްފައ ވާއ ރު،ިއެލ ޔުންތައް ިއޮފްިއ ސްލާމ ކް ިމ ނ ސްޓްރ  ިހުއްދަިދެވޭތާިނަންތައް ިގެންދ އުމުގެ ިޢުމްރާއަށްިމ ހުން
ިދ25ިިު ިބަޔާންކޮށްފައ ވާތ ،ިވަސް ިތެރޭގައ ކަމަށް ިމ ގޮތަށް ނޑައެޅ ގެން ިކަ ިިބަޔާންކޮށްފައ ވާއ ރު،ޤަވާޢ ދުގައ  ިޕްރޮޕޯސަލްިިބަޔާންކޮށްފައ ވާމ ނަންބަރުގައ  ިހުށަނާޅައ ގެން ލ ޔުމެއް

ި ިބަލައ ނުގަތުމަކ  ިނުވަތަ ިއެބާޠ ލްކުރުމަކ  ިގެންދާމ ނ ސްޓްރ ން ިޢަމަލުކުރަމުން ިކަިނެރެ ިތަޢާރަޒުވާ ިމ ިމެއްކަމުން،ޤަވާޢ ދާއ  ިރ ޢާޔަތްކޮށް، ިމައްޗަށް ޖަމާޢަތުގެިކަންތައްތަކުގެ
ިޕްރޮޕޯސަލް ިނުލާ ިިހުށަހަޅާފައ ވާިލެޓަރހެޑް ިފަރާތުގެ ިިހ މަނައ ގެންޕްރޮޕޯސަލް ިއ ވެލުއޭޓް ިޕްރޮޕޯސަލްތައް ިހުށަހެޅ ފައ ވާ ިމާިކުރުމަށްފަހު،އެކަމަށް ިލ ބޭިއެންމެމަތ ން ރކްސް

ިކޮށްގެންިކުރ ޔަށްިގެންދ އުމަށްިމ ނ ސްޓްރ ިއޮފްިއ ސްލާމ ކްިއެފެއާޒުއަށްިދެންނެވ އެވެ.އަލުންިއ ޢުލާންިއެކަމަށްިއެހެންނޫނ ިދ އުމަށާއ ،ިކުރ ޔަށްިގެންިިތްތަކާއ ިޙަވާލުކޮށްގެންފަރާ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ި ސ.ފޭދޫިސްކޫލްި 6 ިއެގްރ ކަލްޗަރިމ ނ ސްޓްރ ން ިސްކޫލަށް ިއެސްކޫސ.ފޭދޫ ިކަމަށާއ ،ިއެސ ސްޓަމް ިނެތް ިއެސްކޫލުގައ  ިމ ހާރު ިސ ސްޓަމް ިޕޯނ ކްސް ިހައ ޑްރޯ ިއެސ ސްޓެންޓްިޙަވާލުކޮށްފައ ވާ ލުގެ
ކަންތައްތަކަށްިބޭނުންކުރަމުންދާިކަމުގެިއެސ ސްޓަމްިއަމ އްލަިބޭނުމަށްިގެއަށްިގެންގޮސްފައ ިކަމަށާއ ،ިމ ގެިބައ ތައްިއެފަރާތުންިބުރ ކޮށްިއެކ އެކ ިއެހެނ ހެންިޕްރ ންސ ޕަލްިވަނ ި
ިލ ބ ފައ  ިސ.ފޭދޫިމަޢުލޫމާތު ިމައްސަލައ ގައ ، ިބުނާ ިކަމަށް ިިވާ ިޤަވާއ ދުގައ  ިމާލ އްޔަތު ިދައުލަތުގެ ިބަލަހައްޓަން ިމުދާ ިލ ޔެކ ޔުންތަކާއ  ިއުޞޫލުތަކާިސްކޫލުގެ ނޑައަޅާފައ ވާ ިކަ
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިނަންިިއޮފ ހުގެި

ލަތުގެިމާލ އްޔަތުގެިކުރ މަގުގައ ިދައުލަތުގެިމުދަލާއ ިދައުލަތުގެިބެލުމުގެިދަށުގައ ިހުންނަިމުދަލާއ ިމެދު،ިދައުިިރެވ ފައ ވާތ ިފާހަގަކުިސްކޫލުންިޢަމަލުކޮށްފައ ނުވާކަންިިއެިއެއްގޮތަށްި
 ންިޢަމަލުކުރުމަށްިސ.ފޭދޫިސްކޫލަށްިއެންގ އެވެ.ގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާިފަދައ 90ިބާބުިިޤަވާއ ދުގެި

 
ހުވަދުއަތޮޅުިދެކުނުބުރ ިއަތޮޅުި 7

 ކައުންސ ލްގެިއ ދާރާ
ިމެމްބަރު ި، ގދ.އަތޮޅުިކައުންސ ލްގެ 5ިިއ ތުރު 44ިިމެމްބަރަކާއެކު ިރ ޕޯޓްގައ ިސޮއ ކޮށްފައ ވަނި 4900އޭޕްރ ލ42ިިްނ4900ިްއޭޕްރ ލް ށްިގދ.ގައްދޫއަށްިކުރ ިދަތުރުގެިދަތުރު

ި ިވަކ ކޮށްފައ ވާ ިމަޤާމުން ިއޮފ ސަރެއްގެ ިއެޑްމ ނ ސްޓްރޭޝަން ިއ ދާރާގެ ިބުނާިމައްސަލައ ގައ ،ިކައުންސ ލްގެ ިއެިމުވައްޒަފަކުކަމަށް ިމެމްބަރުންނާއ  ިބައެއް ގދ.އަތޮޅުިކައުންސ ލްގެ
ިހުށަހެޅ އ ދާރާގެިމުވައްޒަފުން،ިގދ.ގައްދޫގައ ިބޭއްވ ިއަތޮޅުިޤުރުއާންިމުބާރާތްިހުޅުވުމުގެިރަސްމ އްޔާތާއ ިނ ންމުމުގެިރަސްމ އްޔާތަށްިގައްި ިދޫއަށްިދ އުމަށްފަހުިދަތުރުިނ ންމައ 

ިމެމްބަރުިދަތުރުރ ޕޯޓްގައ  ިބައ ވެރ ވ  ިދަތުރުގައ  ިއަލުން ިނުވުމާއެކު ިހ މެނ ފައ  ިނަން ިމެމްބަރުގެ ިރ ޕޯޓްިއެ ިކުރ ގެ ިތައްޔާރުކުރ އ ރު، ިރ ޕޯޓް ިދަތުރު ިހ މަނައ ގެން ިނަން ގެ
ިރ  ިތައްޔާރުކުރ  ިފަހުން ިވަކ ވެފައ ވުމާއެކުވެސް، ިވަޒ ފާއ ން ިއެއ ދާރާގެ ިމުވައްޒަފު ިއެންމެިތައްޔާރުކުރ  ިކޮށްފައ ވަނ  ިއެކަން ިސޮއ ކުރުވާފާއ ވުމާއެކު ިލައްވައ  ިއޭނާ ޕޯޓްގައ 

ިއެ ިބައ ވެރ ވ  ިއެދަތުރުގައ  ިލ ޔުމުގައ  ިއ ޞްލާޙުކުރ  ިމެދުވެރ ވެއްޖެނަމަ ިޙާލަތެއް ިމ ފަދަ ިކަމަށާއ ، ިނުފެންނަ ިކަމަށް ިސޮއ ކުރުވުމަކި ރަނގަޅުގޮތަށް ިލައްވައ  ިމުވައްޒަފަކު ހެން
ިގ އެވެ.ގެިއ ދާރާއަށްިއަންތްިއެންމެިރަނގަޅުގޮތްކަމަށްިފެންނަިކަމަށްިހުވަދުއަތޮޅުިދެކުނުބުރ ިއަތޮޅުކައުންސ ލްިއެކަންކުރުމަށްިއޮ

ި
 


