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ރާ ި ހދ.މަކުނުދޫގައ ިތެލުގެ ިވޔަފާރކުރުމަށް ިި 02ސެޕްޓެމްބަރ ި1002ގައ ިއެރަށު ިރައްޔތަކަށް ިކުއްޔަށް ިދފައވާ ިބމުގެ ިމުއްދަތު ިި 02ސެޕްޓެމްބަރ ި1002ގައ ިހަމަވއރުި،
ހދ.މަކުނުދޫިކައުންސލްގެިއދާ ި

1

އެމަސައްކަތްކުރުމަށް ިކުރެވުނު ިއންވެސްޓްމަންޓް ިކަވަރުނުވާތ ިއތުރު ިި 5އަހަރުގެ ިމުއްދަތަކަށް ިބން ިކުއްޔަށް ިދނުމަށް ިހދ.މަކުނުދޫ ިކައުންސލްގެ ިއދާރާއަށްި
ފަރާތަށްިޖަވާބުިލބފައވަނިސޓލތާިި21މަސްފަހުންިކަމަށާއި،ދންޖަވާބުގައިި22ދުވަހުގެިތެރޭގައިތަންހުސްކުރުމަށްިއަންގާފައވާކަމަށާއި،
ސޓލާފައވާކަމަށާއި،ނަމަވެސްިއެ ި
އަދ ިފަހުން ިއެތަން ިކުއްޔަށްދނުމަށް ިކައުންސލްގެ ިއދާރާއން ިކޮށްފައވާ ިއޢުލާނާގުޅގެން ިބޑް ިހުށަހެޅުމުން ިމފަހަރުވެސް ިކާމޔާބުކުރ ިހަމަ ިއެފަރާތުންކަމަށާއ ،ނަމަވެސްި
ކުންިއެސްޓމޭޓްިބާޠލްކުރުމަށްިއަންގާފައވާކަމަށާއި،
އޭގެފަހުންިި 1މަހާއ ިި 21ދުވަސްވއރުވެސްިއެއްބަސްވުމުގައ ިސޮއކުރުމަށްިއަންގާފައނުވާކަމަށާއި،އަދ ިއެއދާރާގެިސޓއަ ި
އަދ ިއެކަންވ ިގޮތެއްިސާފުކުރުމަށްިޒންމާދާރުިއސްވެރޔާއާިބައްދަލުކުރުމުންިއެއްވެސްިޖަވާބެއްިނުދި 1ި،މަސްދުވަސްިފަހުންިއަނެއްކާވެސްިކައުންސލްިއދާރާގެިސޓއަކުންި
އެތަންިހުސްކުރުމަށްިއަންގާފައވާތި،މކަމުގައ ިވަރަށްބޮޑުިއޮޅުންތަކެއްިވާކަމަށްިބުނާިމައްސަލައގައި،ހދ.މަކުނުދޫގައ ިތެލުގެިވޔަފާރކުރުމަށްިި 90ސެޕްޓެމްބަރި4992ގައި
އެރަށު ިރައްޔތަކަށް ިކުއްޔަށްިދފައވާ ިބމުގެ ިމުއްދަތު ިި 90ސެޕްޓެމްބަރ ި 4990ގައ ިހަމަވެފައވާތި ،އެޢމާރާތް ިކުއްޔަށްިދނުމުގެިކަންތައްިއަލުން ިއއުލާންކޮށްގެންިކުރޔަށްި
ގެންދއުމަކިމކޮމޝަނަށްިފެންނަކަމެއްިކަމުގައިހދ.މަކުނުދޫިކައުންސލްގެިއދާރާއަށްިއެންގއެވެ.

ި
ލް ި
ގދ.ފޔޯރިސްކޫ ި

2

ގދ.ފޔޯރ ިސްކޫލްގެ ިކޮމްޕއުޓަރ ިލެބްގެ ިޚދުމަތްވަނ ި 4909ވަނަ ިއަހަރުގެ ިކުރކޮޅުގައ ިހުއްޓާލާފައކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ިއެސްކޫލްގެ ިކޮމްޕއުޓަރ ިޓެކްނޝަން ިސްކޫލްގައި
ދާކަމަށާއި،ލެބްިއުވުމުންވެސްިއޭނާިވަޒފާއންިވަކނުކޮށްިހުންނަނިއޭނާއާއި
ކުރާނެިމަސައްކަތެއްިނެތިހުންނަިއރުވެސްިބަރާބަރަށްިކޮންމެިމަހަކުވެސްިބޮޑުިމުސާރަިދެމުންގެން ި
ފޔޯރ ިސްކޫލްގެ ިލޑންގ ިޓޗަރަކާއދެމެދު ިއޮންނަ ިޢާއލ ިގުޅުމެއްގެ ިސަބަބުންކަމަށް ިބެލެވޭކަމަށް ިބުނާ ިމައްސަލައގައި ،އެސްކޫލްގެ ިކޮމްޕއުޓަރ ިލެބްގައ ިބޭނުންކުރ ިި22

1

އް ި
އެޅުނުިފޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެ ި

ން ި
ގެިނަ ި
ސ.މ ިއޮފހު ި
ި

ތު ކޮށްިބެލެހެއްޓޭވަރުިކޮމްޕއުޓަރތަކަކަށްިނުވާނަމަިދައުލަތުގެިމާލއްޔަތުިގަވާއދުގައވާިގޮތުގެިމަތންިނލަންިކޔުމަށްފަހުިއެކަންިމކޮމޝަނަށްިއެންގުމަށާއި
ކޮމްޕއުޓަރަކިމަރާމާ ި

އަދިމނސްޓްރިއޮފްިއެޑއުކޭޝަންގެިޓްރާންސޝަނަލްިޕްލޭނާިއެއްގޮތަށްިސްޓާފްިރކުއަމަންޓަށްވުރެިއތުރުވާިމުވައްޒަފުންިސްކޫލްގެިވަޒފާއންިދޫކޮށްލުމަށްިދެންނެވއެވެި .
ި

ދ.ހުޅުދެލ ިސްކޫލުގެިޕްރންސޕަލްި ހުންނާނެިގެއެއްިކުއްޔަށްިހފުމަށްިކުރ ިއޢުލާނާިގުޅގެންި،ގެއެއްިކުއްޔަށްިހފުމުގެިމަސައްކަތްިކޮށްފައވަނ ިމާލއްޔަތުިގާނޫނާއި،ގަވާއދާި
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ދ.ހުޅުދެލިސްކޫލް ި
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ަނ،
ށ.ފޯކައދޫިކައުންސލްގެިއދާރާ ިށ.ފޯކައދޫގައ ިކޭބަލްޓވގެިޚދުމަތްދޭންިޝައުގުވެރވާިފަރާތްތަކެއްިތބތޯިބެލުމަށްޓަކައ ިފޯކައދޫިކައުންސލްގެިއދާރާއންި 42ި،ޖޫންިި 4900ގައ ިކުރ ިއޢުލާނެއްގައވ ި

ބނުންވެގެންިދ.ހުޅުދެލ ިސްކޫލުންި
ޚލާފަށްިކަމަށްިބުނާިމައްސަލައގައި 4904ި،ވަނަިއަހަރުިދ.ހުޅުދެލ ިސްކޫލުގެިޕްރންސޕަލް ިހުންނާނެިގެއެއްިކުއްޔަށްިހފަންި ޭ
މތު ިދން ިކަމެއް ިއަދ ިއވެލުއޭޓްކުރުމުގައ ިޕޮއންޓްދޭނެ ިއުސޫލެއް ިކަނޑައަޅާފައވާކަން ިއެނގެންި
ކުރ ިއޢުލާނާ ިގުޅގެން ،ހުށަހެޅ ިފަރާތްތަކަށް ިލޔުމުން ިމަޢުލޫ ާ
ނެތްިކަމާއި،އެއޢުލާނާިގުޅގެންި،ހުށަހެޅިި4ފަރާތުގެިތެރެއންިޝަރުތުިހަމަވަނިއެންމެިިފަރާތަކުންިކަމަށްވާތި،އެއއުލާންިބާޠލްކޮށްި،ދަޢުލަތުގެިމާލއްޔަތުގެި
ކށްގެންިގެއެއްިކުޔަށްިހފުމުގެިކަންތައްިކުރޔަށްިގެންދއުމަށްިދ.ހުޅުދެލިސްކޫލަށްިއެންގއެވެި .
ގަވާއދުގައިބުނާިކަންތައްތައްިފުރހަމަކޮށްގެންިއަލުންިއޢުލާން ޮ

އެފަދަ ިފަރާތްތަކެއް ިތބނަމަި 40ި ،ޖޫން ިި 4900ގެ ިި 02:99ގެ ިނޔަލަށް ިސޓއަކުން ިއެއދާރާއަށް ިހުށަހެޅުމަށް ިކަމަށާއި ،އެއޢުލާން ިކުރތާ ިި 90ދުވަސްތެރޭގައ ިއަމއްލަި
ދާރާގެިއެންޓްރިބަލަހައްތަންިއންި
ފަރާތަކުންިސޓިލާފައވާނެިކަމަށާއި،އަދިސޓލާންޖެހޭިސުންގަޑިހަމަވއރުިއެފަރާތުންިނޫންިއެހެންިފަރާތަކުންިސޓލާފައނުވާިކަމަށްިއެއ ި
ފަރާތުންިބުނެފައވާިކަމަށާއ ިނަމަވެސްި،އެހެންިފަރާތްތަކުންިސޓލަފައވާކަމަށްިމަޢުލޫމާތުިލބގެންިއެމުވައްޒަފާިސުވާލުކުރުމުން ިސުންގަޑިހަމަވފަހުންިއެހެންިޖަމްޢއްޔާއެއްގެި
ސޓއެއް ިއެހެން ިމުވައްޒަފަކު ިބަލައގަނެ ިއެންޓްރކޮށްފައވާ ިކަމަށް ިބުނެފައވާ ިކަމަށާއި ،މކަންތައް ިބެލއރުި ،ފަހުން ިސޓ ިހުށަހަޅާފައވާ ިޖަމްޢއްޔާގެ ިރައސަކ ިމހާރުި
އެއދާރާގެ ިނާއބްރައސް ިކަމަށްވެފައ ިއެސޓގެ ިސޮފްޓްކޮޕ ިއޭނާގެ ިލެޕްޓޮޕް ިހުރެގެން ިއެސޓ ިފަހުން ިކައުންސލް ިއދާރާގެ ިޕްރންޓަރުން ިޕްއންޓްކުރުމަށްފަހުި ،އެޖަމްޢއްޔާގެި
މހާރުގެ ިރައސް ިކައުންސލް ިއދާރާއަށް ިގެންގޮސްގެން ިސޓގައ ިސޮއކުރުވާފައ ިއެންޓްރ ިކުރ ިކަމަށާއި ،އެމަސައްކަތުގެ ިޕްރޮޕޯސަލް ިކަނޑާފައވަނ ިޕްރޮޕޯސަލް ިހުށަހެޅި
ތުގެ ިޕްރޮޕޯސަލް ިކަނޑައގެން ިބެލުމަށްފަހުި ،އެކުންފުންޏަށްވުރެ ިކުޑައަގެއް ިފަހުން ިސޓ ިހުށަހެޅި
ފަރާތްތަކުގެ ިއެއްހާޒރެއްގައ ިނޫން ިކަމަށާއި ،ކުރން ިސޓ ިހުށަހެޅުނު ިފަރާ ި
ޖަމްޢއްޔާގެިޕްރޮޕޯސަލްގައ ިޖަހައގެންި،މހާރުިއެޖަމްޢއްޔާއަށްިއެމަސައްކަތްިޙަވާލުކުރުމަށްިނންމާފައވާކަމަށްިމަޢުލޫމާތުިލބފައވާިކަމަށްިބުނާިމައްސަލައގައި،ފޯކައދޫގައި
ވާ ިގޮތަށް ިބަލާއރުި،
ިޚދުމަތްދޭން ިޝައުގުވެރވާ ިފަރާތްތަކެއް ިތބތޯ ިބެލުމަށްޓަކައ ިއެއދާރާއން ިކޮށްފައވާ ިއޢުލާނާ ިގުޅގެންި ،އެމަސައްކަތް ިއެއދާރާއން ިކޮށްފައ ި
ކޭބަލްޓވގެ ި
ނަށް ިމަގުފަހވާިގޮތަށް ިކަންތައްތައްިކޮށްފައވާކަންިފާހަގަކުރެވޭތި ،މމަސައްކަތަށް ިޝައުގުވެރވާ ިއެންމެނަށްވެސް ިހަމަހަމަ ިފުރުސަތުތަކެއްދނުމުގެިގޮތުންި،
މކަމުގައ ިކޮރަޕްޝަ ި
ން ިހުށަހަޅާ ިޕްރޮޕޯސަލްތައް ިއވެލުއޭޓްކުރުމުގައ ިޕޮއންޓްދޭނެ ިއުސޫލެއް ިކަ ނޑައަޅައގެންި ،މަސައްކަތާގުޅޭ ިމަޢުލޫމާތު ިސާފުކުރަންދާި
އެމަސައްކަތަށް ިއަލުން ިއޢުލާން ިކޮށްގެ ި
ން ިކުރޔަށްި
ފަރާތްތަކަށް ިގަވާއދުން ިމަޢުލޫމާތުދ ިއޢުލާނާ ިގުޅގެން ިހުށަހަޅާ ިޕްރޮޕޯސަލްތައް ިއވެލުއޭޓްކޮށް ިއެންމެ ިމަތން ިޕޮއންޓް ިލބޭ ިފަރާތަކާ ިއެމަސައްކަތް ިޙަވާލުކޮށްގެ ި
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އް ި
އެޅުނުިފޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެ ި
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ތުގެ ިލެޓަރހެޑް" ިގެ ިކޮޕއެއް ިފޔަވައ ިއެހެން ިހުރހާ ިލޔުމެއް ިބަރާބަރަށްި
ފަރާތްތަކުގެ ިތެރެއންި ،އެއްފަރާތަކުން ިއެޕްރޮޕޯސަލްއާއެކު ިހުށަހަޅަންޖެހޭ ިލޔުމެއް ިކަމަށްވާ"ި ،ޖަމާޢަ ި
ގެންދޔަނަމަވެސް ިއސްލާމކް ިމނސްޓްރން ިއެ ިޕްރޮޕޯސަލް ިބަލައނުގަނެ ިފޮނުވާލާފައވާ ިކަމަށާއި ،ޕްރޮޕޯސަލްއާއެކު ިހުށަހަޅަންޖެހޭ ިއެހެނހެން ިލޔުންތަކަށް ިމާކްސް ިދޭއރުި
"ލެޓަރހެޑަކ" ިމާކްސްދޭ ިއެ އްޗަކަށްވެސް ިނުވާތއާއެކުި ،ފަހުން ިލެޓަރހެޑްގެ ިކޮޕއެއް ިގެނެސްދޭނެކަމަށް ިބުނުމުންވެސް ިއެ ިމނސްޓްރން ިއެކަމާ ިއެއްބަސްވެފައނުވާ ިކަމަށާއި،
ކުން ިޕްރޮޕޯސަލް ިހުށަހެޅއރުި ،ކޮންމެހެން ިހުށަހަޅަންޖެހޭ ިލޔުމެއް ިކަމަށްވާި ،ކުންފުންޏެއްގެ ިނުވަތަ ިލޯކަލް ިއންވެސްޓްމެންޓެއްގެި
ނަމަވެސްި ،ފާއތުވ ިއަހަރު ިއެހެން ިޖަމާޢަތަ ި
ރަޖސްޓަރގެ ިބަދަލުގައ ިހުށަހަޅާފައވަނ ިޖަމާޢަތުގެ ިސެޓްފކެޓަށްވާތ ،އެޖަމާޢަތުން ިފަހުން ިލޯކަލް ިއންވެސްޓްމެންޓެއް ިރަޖސްޓަރކޮށްގެން ިހުށަހަޅާގޮތަށް ިއސްލާމކްި
ހަރު ިއެގޮތަށް ިފަހުން ިރަޖސްޓަރ ިހުށަހެޅުމުން ިއެޖަމާޢަތަށް ިއެމނސްޓްރން ިހުއްދަވެސް ިދފައވާ ިކަމަށާއ ،ފާއތުވ ިއަހަރުި
މނސްޓްރން ިއެއްބަސްވެގެން ިއެޖަމާޢަތުން ިއެފަ ި
ގެ ިޙައްޖުިޢުމްރާިގްރޫޕުގެިޕްރޮޕޯސަލްިބަލައގެންފައނުވާތި،
އެޖަމްޢއްޔާއަށްިއެގޮތަށްިފުރުޞަތުިދންއރުި،މާކްސްވެސްިނުދޭިލޔުމަކާހެދ ިމހާރުިޕްރޮޕޯސަލްިހުށަހެޅ ިޖަމާޢަތު ި
އެއ ިއސްލާމކްިމނސްޓްރންިކަނޑައެޅގެންިހންގާިކޮރަޕްޝަނެއްކަމަށްިދެކޭިކަމަށާއ ި 2211 ،ވަނަިއަހަރުިޙައްޖަށްިމހުންިގެންދއުމަށްިހުއްދަދޭންިކަނޑައަޅާފައ ިއޮތ ިި8
ޖަމާޢަތުގެިތެރެއންި،އެގްރޫޕުންިހުށަހެޅ ިލޔުންތަކަށްިމާކްސްދ ިނމޭއރުިި7ވަނައަށްިނުވަތަި ި8ވަނައަށްިހޮވޭނެިކަމަށާއި،ނަމަވެސްިއސްލާމކްިމނސްޓްރންިކަނޑައެޅގެންި
ވާި
އެގްރޫޕަށް ިއެފުރުޞަތު ިނުދޭންވެގެން ިއުޅެނކަމަށް ިޤަބޫލުކުރާ ިކަމަށް ިބުނާ ިމައްސަލައގައި ،މނސްޓްރ ިއޮފް ިއސްލާމކް ިއެފެއާޒުގެ ިވެބްސައޓުގައ ިޝާއޢު ިކޮށްފައ ި
އށް ިމހުން ިގެންދއުމާބެހޭ ިގަވާއދު" ިގެ ިި 1ވަނަ ިނަންބަރުގައި 2210ި ،ވަނަ ިއަހަރުން ިފެށގެން ިޢަމަލުކުރެވޭނ ި ިއެގަވާއދަށް ިކަމަށްި
"ދވެހރާއްޖެއން ިޙައްޖާއ ިޢުމްރާ ަ
ގެި
ާއިއސްވެިޙަރަކާތްތެރވާިމހެއް ި
ލޯގޯއާއި،ތައްގަނޑުި،އަދިމަސްއޫލުވެރޔާއ ި
ބަޔާންކޮށްފައވާތއާއި،އަދިއެގަވާއދުގެިި1ވަނަިނަންބަރުގެި(ބ)ިގައި،ޖަމާޢަތުގެިލެޓަރހެޑާއި ި،
ނަންތައްިމނސްޓްރ ިއޮފްިއސްލާމކްިއެފެއާޒަށްިހުށަހަޅަންވާނެކަމަށްިބަޔާންކޮށްފައވާއރުި،އެލޔުންތައްިހުށަހަޅަންވާނ ިޙައްޖާއ ިޢުމްރާއަށްިމހުންިގެންދއުމުގެިހުއްދަިދެވޭތާި
ދުވަސް ިތެރޭގައކަމަށް ިބަޔާންކޮށްފައވާތި ،ޤަވާޢދުގައ ިކަނޑައެޅގެން ިމގޮތަށް ިބަޔާންކޮށްފައވާއރުި ،މނަންބަރުގައ ިބަޔާންކޮށްފައވާ ިލޔުމެއް ިހުށަނާޅައގެން ިޕްރޮޕޯސަލްި
ި ި 25
ބާޠލްކުރުމަކ ިނުވަތަ ިބަލައނުގަތުމަކ ިއެމނސްޓްރން ިނެރެ ިޢަމަލުކުރަމުން ިގެންދާ ިޤަވާޢދާއ ިތަޢާރަޒުވާ ިކަމެއްކަމުންި ،މކަންތައްތަކުގެ ިމައްޗަށް ިރޢާޔަތްކޮށްި ،ޖަމާޢަތުގެި
ލެޓަރހެޑް ިނުލާ ިޕްރޮޕޯސަލް ިހުށަހަޅާފައވާ ިފަރާތުގެ ިޕްރޮޕޯސަލް ިހމަނައގެން ިއެކަމަށް ިހުށަހެޅފައވާ ިޕްރޮޕޯސަލްތައް ިއވެލުއޭޓް ިކުރުމަށްފަހުި ،އެންމެމަތން ިމާރކްސް ިލބޭި

ންދއުމަށާއި،އެހެންނޫނިއެކަމަށްިއަލުންިއޢުލާންިކޮށްގެންިކުރޔަށްިގެންދއުމަށްިމނސްޓްރިއޮފްިއސްލާމކްިއެފެއާޒުއަށްިދެންނެވއެވެި .
ފަރާތްތަކާއިޙަވާލުކޮށްގެންިކުރޔަށްިގެ ި
ލް
ސ.ފޭދޫިސްކޫ ި

6

ސ.ފޭދޫ ިސްކޫލަށް ިއެގްރކަލްޗަރ ިމނސްޓްރން ިޙަވާލުކޮށްފައވާ ިހައޑްރޯ ިޕޯނކްސް ިސސްޓަމް ިމހާރު ިއެސްކޫލުގައ ިނެތް ިކަމަށާއި ،އެސސްޓަމް ިއެސްކޫލުގެ ިއެސސްޓެންޓްި
ޕްރންސޕަލްިވަނ ިއެސސްޓަމްިއަމއްލަިބޭނުމަށްިގެއަށްިގެންގޮސްފައ ިކަމަށާއި،މގެިބައތައްިއެފަރާތުންިބުރކޮށްިއެކއެކ ިއެހެނހެންިކަންތައްތަކަށްިބޭނުންކުރަމުންދާިކަމުގެި
ކާި
ދޫ ިސްކޫލުގެ ިލޔެކޔުންތަކާއ ިމުދާ ިބަލަހައްޓަން ިދައުލަތުގެ ިމާލއްޔަތު ިޤަވާއދުގައ ިކަނޑައަޅާފައވާ ިއުޞޫލުތަ ި
މަޢުލޫމާތު ިލބފައވާ ިކަމަށް ިބުނާ ިމައްސަލައގައި ،ސ.ފޭ ި

3

އް ި
އެޅުނުިފޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެ ި

ން ި
ގެިނަ ި
ސ.މ ިއޮފހު ި
ި

އުލަތުގެިމާލއްޔަތުގެި
ާތ ި ކުރމަގުގައ ިދައުލަތުގެިމުދަލާއ ިދައުލަތުގެިބެލުމުގެިދަށުގައ ިހުންނަިމުދަލާއ ިމެދުި،ދަ ި
ން ިފާހަގަކުރެވފައވ ި
އެ ިސްކޫލުންިޢަމަލުކޮށްފައނުވާކަ ި
އެއްގޮތަށްި ި
ގެިބާބުިި90ގައިބަޔާންކޮށްފައވާިފަދައންިޢަމަލުކުރުމަށްިސ.ފޭދޫިސްކޫލަށްިއެންގއެވެ.
ޤަވާއދު ި
7

ހުވަދުއަތޮޅުިދެކުނުބުރިއަތޮޅުި

ގދ.އަތޮޅުިކައުންސލްގެިމެމްބަރު ،އތުރުިި 5މެމްބަރަކާއެކުިި 44އޭޕްރލްި4900ންިި 42އޭޕްރލްި 4900ށްިގދ.ގައްދޫއަށްިކުރ ިދަތުރުގެިދަތުރުިރޕޯޓްގައ ިސޮއކޮށްފައވަނި

ކައުންސލްގެިއދާރާ

ކައުންސލްގެިއދާރާގެިއެޑްމނސްޓްރޭޝަންިއޮފސަރެއްގެިމަޤާމުންިވަކކޮށްފައވާިމުވައްޒަފަކުކަމަށްިބުނާިމައްސަލައގައި،ގދ.އަތޮޅުިކައުންސލްގެިބައެއްިމެމްބަރުންނާއ ިއެި
އްދޫއަށްިދއުމަށްފަހުިދަތުރުިނންމައ ިހުށަހެޅި
އދާރާގެިމުވައްޒަފުންި،ގދ.ގައްދޫގައ ިބޭއްވ ިއަތޮޅުިޤުރުއާންިމުބާރާތްިހުޅުވުމުގެިރަސްމއްޔާތާއ ިނންމުމުގެިރަސްމއްޔާތަށްިގަ ި
ދަތުރުރޕޯޓްގައ ިދަތުރުގައ ިބައވެރވ ިމެމްބަރުގެ ިނަން ިހމެނފައ ިނުވުމާއެކު ިއަލުން ިއެ ިމެމްބަރުގެ ިނަން ިހމަނައގެން ިދަތުރު ިރޕޯޓް ިތައްޔާރުކުރއރުި ،ކުރގެ ިރޕޯޓްި
ތައްޔާރުކުރ ިމުވައްޒަފު ިއެއދާރާގެ ިވަޒފާއން ިވަކވެފައވުމާއެކުވެސްި ،ފަހުން ިތައްޔާރުކުރ ިރޕޯޓްގައ ިއޭނާ ިލައްވައ ިސޮއކުރުވާފާއވުމާއެކު ިއެކަން ިކޮށްފައވަނ ިއެންމެި
ރަނގަޅުގޮތަށް ިކަމަށް ިނުފެންނަ ިކަމަށާއި ،މފަދަ ިޙާލަތެއް ިމެދުވެރވެއްޖެނަމަ ިއޞްލާޙުކުރ ިލޔުމުގައ ިއެދަތުރުގައ ިބައވެރވ ިއެހެން ިމުވައްޒަފަކު ިލައްވައ ިސޮއކުރުވުމަކި

ލްގެިއދާރާއަށްިއަންގއެވެި .
އެކަންކުރުމަށްިއޮތްިއެންމެިރަނގަޅުގޮތްކަމަށްިފެންނަިކަމަށްިހުވަދުއަތޮޅުިދެކުނުބުރިއަތޮޅުކައުންސ ި
ި
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