
 

ބޭިދސީ ޓީޗުަރްނ  ޭބުންނވާ  ްސޫކލްތަކަށް ަސުރކާުރގެ 
 ޓްރިޕޯ ޚާއަްޞ އޮިޑޓް ގެމަލުކުަރމްުނާދ ޮގތު ޢަ ހުޯދމުގައި 

 

2017ލް އެޕްރީ 30    

 

 

 

SPE-2017-1 (D) :ުރިޕޯޓް ނަންބަރ 



 
 ފިހުރިސްތު 
 
 

 1 ...................................................................................................................................  ތަޢާރަފުހ.

 1 .................................................................. ށ. ބިދޭސީ ޓީޗަރުންގެ ރެކްރޫޓްމަންޓް ޕްރޮސެސް ކުރިއަށްދާ ގޮތް 

 2 ......................................................................................................................... ނ. އޮޑިޓްގެ ސްކޯޕް 

 3 ............................................. ގެންގޮސްފައިވާގޮތްރ. އޮޑިޓް ކުރުމުގައި ގެންގުޅެފައިވާ ހަމަތަކާއި އޮޑިޓް ކުރިޔަށް 

 3 ................................................................................. ބ. އޮޑިޓްގައި ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ ޚުލާސާ

 6 ................................ ގުޅޭބިދޭސީ ޓީޗަރުން ހޯދުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވާގޮތާ  އެއްވަނަ ބައި: (1)

 14 ................................................... ޓީޗަރުން ރެކްރޫޓް ކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ ޚަރަދާގުޅޭބިދޭސީ  ދެވަނަ ބައި: (2)

 17................................... ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވއިދޭ ޓީޗަރުންގެ ތަފާސް ހިސާބުތައްސަރުކާރުގެ ތިންވަނަ ބައި: (3)

 22 .................................................................... ތައް ހަގަކުރެވުުނ އެހެނިހެން ކަންތައްފާ ހަތަރުވަނަ ބައި: (4)

 23 ........................................................................................................... . އިސްލާޙުކުރަން ލަފާދޭގޮތް ޅ

 

 
 



 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް، ޣާޒީ ބިލްޑިންގ، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
www.audit.gov.mv | info@audit.gov.mv :ްފޯން: 3939 332 އީމެއިލ 

 

 

 

 
1 ޞަފުޙާ  24 ގެ                          

c 
 

 

 
 ބިދޭސީ ޓީޗަރުން ހޯދުމުގައި  ބޭނުންވާ  ސްކޫލްތަކަށް ސަރުކާރުގެ 
 ރިޕޯޓް  ޚާއްޞަ އޮޑިޓް  ގެ މަލުކުރަމުންދާ ގޮތުޢަ  

 ތަޢާރަފު  ހ.
 

ކުރަމުންދާ ޢަމަލުސަރުކާރުގެ ސްކޫލްތަކަށް ބިދޭސީ ޓީޗަރުން ހޯދުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން  މި ރިޕޯޓުގެ ބޭނުމަކީ،
ދަުށން ބަލައި އިޞްލާޙު ކުރަންޖެހޭކަމަށް އޮޑިޓްގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަމާމެދު  ގެ(އޮޑިޓް ޤާނޫނު) 2007/4ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ،ގޮތް

ކަންކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ށް ހުށަހެޅުމެވެ. އަދި އެމިނިސްޓްރީ އޮްފ އެޑިއުކޭޝަނަކަންކަން  އެ އެޅުމަށްޓަކައި އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު 
 މަތީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީަހާށއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށްގޮުތގެ ވަނަ މާއްދާގައިވާ 213ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ 

 ހުށަހެޅުމެވެ. 

ރުކުރުމަށްޓަކައި މި ރިޕޯޓް ކަންކަމާއި އަދި ރިޕޯޓުގައި ހިމަާނފައިވާ އަދަދުތަކުގެ ސައްޙަކަން ކަށަވަފާހަގަކުރެވުނު މި ރިޕޯޓުގައި 
ޔަށް ދިޔައިރު، . މި އޮޑިޓްގެ މަސައްކަތް ކުރިވާނެއެވެހިއްސާ ކުރެވިފައި  ޝަނާމިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭމުކުރުމުގެ ކުރިން ންއާ

 މިފުރުޞަތުގައި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. އެއްބާރުލުމަށްމުވައްޒަފުން މި އޮޑިޓަށް ދެއްވި  ގެމިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނު

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މި ރިޕޯޓް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި  213ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
މިނިސްޓްރީ މި ރިޕޯޓް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެްނޑް ޓްރެޜަރީއަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭެނއެވެ. މީގެ އިތުރުން 

 www.audit.gov.mvމި އޮފީހުގެ ވެބްަސއިޓް ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅައި އޮފް އެޑިއުކޭޝަނަށާއި
 ގައި ޝާއިޢުކުރެވޭނެއެވެ.

  ގޮތް  ހޯދުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވާ  ބިދޭސީ ޓީޗަރުން ށ. 

ގެ ތެރޭގައި ވަނަ އަހަރު 2012 ގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ އުސޫލެއްހޯދުމުޗަރުން ޓީ ގެނެވޭ ބިދޭސީ ސަރުކާރުގެ ސްކޫލްތަކަށް
ގެ ކުރުމު ރެކްރޫޓްއުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ިބދޭސީ ޓީޗަރުން އެ  .ވެއެވެއިފަމިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން އެކުލަވާލާ

 މެމްބަރުންގެ 5އައްޔަންކޮށްފައިވާ ވިލަރެސްކުރުމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ކުރަމުންދަނީ މި މަސައްކަތް މަސައްކަތް 

ބިދޭސީ ޓީޗަރުން ރެކްރޫޓް ކުރުމުގެ  ،މި ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި .ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ އެއްގެކުލެވޭ ކޮމިޓީމައްޗަށް އެ
ނޑައެޅުމާއިސްކޫލްތަކަށް ޭބނުންވާ ިބދޭސީ ޓީޗަރުންގެ އަދަދާއި ،ސައްކަތް ހިނގާނުހިނގާޮގތް ެބލުމާއިމަ ސައްކަތް ހިނގާނުހިނގާޮގތް ެބލުމާއިމަ އިންޓަވިއު  ، ފެންަވރު ކަ
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ނޑައެޅުމާއި ޗަރުންއިންަޓވިއު ޕެނަލްތަކުގެ ނަތީޖާގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ރާއްޖެ ގެންނާނެ ޓީ އެކުލަވާލުމާއި،ޕެނަލްތައް  އަދި  ،ކަ
 ހިމެނެއެވެ.  ންއްލުކުރު ޙަކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ގެނެވޭ ޓީޗަރުންނާ ގުޅޭގޮތުން ިދމާވާ މައްސަލަތައް 

ނޑައެޅުމުން އެ ކަށް ޓީޗަރުން ބޭނުންވާ އެކިއެކި މާއްދާތަ  ،ނެ ފަރާތްތައް ހޯދައިވަޒީފާތަކަށް ކުރިމަތިލާ އަދަދު މިނިސްޓްރީން ކަ
ހޮވޭ ފަރާްތތައް އަށް ވަޒީފާވިުއ ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި، ފަރާތްތަކާ ިއންޓަ އެމިނިސްޓްރީން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން 

ވަޒީާފ  ނުމަށްފަހުދިމަސްދުވަހުގެ ވިސާ ޖަހައި 3އަދި  ހަދައިދީ މެޑިކަލް ، އެއާރޕޯޓުން ހަވާލުވެރާއްޖެ އައުމުން އެ ފަރާތްތަކާ
ޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދިނުމުގެ ސްކޫލްތަކުން ޓީޗަރުންނާ ހަވާލުވުމާ ހަމައަށް އެ ޓީޗަރުން މާލޭގައި ބައިތިއްބުމަށް އެކޮމަ ހަމަޖެހިފައިވާ

ހަވާލުކޮށްފައިވާ ރާއްޖޭގެ  ވުމެއްގެ ދަށުން މި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްމިނިސްޓްރީއާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސް މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ
 ތަކުންނެވެ.  އޭޖެންސީރެކްރޫޓިންގ 

ވިއު ކުރުމަށް ރާއްޖެއިން އިންޓަވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަާރތްތަކާ އިންޓަވިއު ކުރަމުްނދަނީ ރެކްރޫޓިންގ އޭޖެންސީތައް މެދުެވރިކޮށް 
މި އިންޓަވިއު ޕެނަްލތައް  މެމްބަރުން ހިމެނޭ 3ުކްނނެވެ. މަދުވެގެން ެއކުލަވަލާ އިންޓަވިއު ޕެނަލްތަންމެ ދަތުރަކަށް ބޭރަށް ކުރާ ކޮ

 ކަތް ވިލަރެސްކުރާ ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްގެންނެވެ.އެކުލަވާލަނީ ބިދޭސީ ޓީޗަރުން ރެކްރޫޓްކުރުމުގެ މަސައް

 ސްކޯޕް އޮޑިޓްގެ ނ. 

 ންކަމުގެ މައްޗަށެވެ.ައންނަނިވި ކަ ގެ ނިޔަލަށް، 2015 ފެށިގެން ޖޫން އިން 2012ވާނީ ސެޕްޓެންބަރު ބަލާލެވިފައިއޮޑިޓްގައި މި 

  ިކޮންޓްރޯލްްސ  އެންމެ އެކަށީގެންވާގޮތަށް އުސޫލުތަކުގައި ށްފައިވާކޮޢަމަލުބިދޭސީ ޓީޗަރުން ރެކްރޫޓް ކުރުމުގައ
 ،މާއިކޮށްފައިވޭތޯ ެބލުޢަމަލުއުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް މިނިސްޓްރީއިން  އެ ބަލައި،  ގާއިމުކުރެވިފައިވޭތޯ

 ްނޑައަޅާފައިވަނީ ސްކޫލަތަކުގެ ބައިވެރިވުމާތަކަށް ބޭުނންވާ ޓީޗަރުްނގެ އަދަސްކޫލ ސްކޫލްތަކަްށ  އެކު ދާ ފެންވަރު ކަ
 ،ބޭނުންވާވަރަްށތޯ ބެލުމާއި

  ވާފައިވާ އެންެމ ހޮތަަކކީ ޤާނޫނާ ގަވާއިދާ އެއްޮގތަށް އޭޖެންސީބިދޭސީ ޓީޗަރުން ރެކްރޫޓްކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިާވ
 ،ތައްތޯ ބެލުމާއިއޭޖެންސީއެކަށޭނަ 

  ާދާކޮށްފައިވޭތޯ ބެލުމާއިއަތަކުގެ ޒިންމާ އެންމެ ފުރިހަމައަށް އޭޖެންސީބިދޭސީ ޓީޗަރުން ރެކްރޫޓްކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވ، 
  ްއުސޫލެއް  ހަމަހަމަ ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ކުގައިއިންޓަވިއު ސެޝަންތަބާއްވާފައިވާ  ރެކްރޫޓްކުރުމަށްޓީޗަރުނ

 ގެންގުޅެފައިވޭތޯ ބެލުމާއި،
 ެވާއިދާ އެއްގޮތަށްތޯ ވުނު ޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަ ބިދޭސީ ޓީޗަރުން ރެކްރޫޓްކުރުމަށް ކުރ

 ބެލުމާއި،
  ީވާ ގޮތަށްތޯ ބެލުމާއިވަނީ އެންމެ އެކަށީގެންކޮށްފައިޢަމަލުދު މިނިސްޓްރީން ގުޅޭ ޝަކުވާތަކާ މެހޯދުމާ ޓީޗަރުންބިދޭސ، 

 އަދި
 ަމިންވަރާއި ބިދޭސީ ޓީޗަރުން މަސައްކަތްޮކށްފައިވާ ައށް  2015އިން ފެށިގެން ޫޖން  2012ކުގައި ސަރުކާރުގެ ސްކޫލްތ

އިތުރުން ޓީޗަރުންގެ މުސާރައާ އެލަވަންސް އަދި ވެފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ ނުޓީޗިންގ ދާއިރާއިން ދިވެހިން ތަމްރީ
ޗުއްޓީ ދަތުރު ޚަރަދަށްވެސް ބަލާލެވިފައިވާނެއެވެ. ތަކަށް ދަޢުލަތުގެ ަބޖެޓުން ކޮށްފައިވާޗުއްޓީ ދަތުރު

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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  ކުރުމުގައި ގެންގުޅެފައިވާ ހަމަތަކާއި އޮޑިޓް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވާގޮތް . އޮޑިޓް ރ
ނޑުޞައޮފީހުން ޚާއްންގޮސްފައިވަނީ މި މި އޮޑިޓް ކުރިއަށް ގެ ނޑައަޅާފައިވާ މިންގަ ތަކާއި، ހަމަތަކާއި،  އޮޑިޓްތައް ކުރުމަށް ކަ

އެޑިއުކޭޝަނާއި، ސަރުކާރުގެ  މިނިސްޓްރީ އޮފް އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ަމިތންނެވެ. މިގޮތުން މި އޮޑިޓް ކުރިަޔށް ގެންދިއުމުގައި 
އެ  ،ލައި ދިރާސާކުރެވިލިޔެކިއުްނަތއް ބަ ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ރާ މަރުކަޒުތަކުންސްކޫލްތަކާއި އަދި ރާއްޖޭގައި ީޓޗަރުން ތަމްރީނުކު

އި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަމާިއ ގައިވާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އޮިޑޓްތަންތަނުގެ ކަމާއި ގުޅުން ހުރި ަފރާތްތަކުން މަޢުލޫާމތު ސާފުކުރެވިފަ
މިނިސްޓްރީ އޮފް މުގެ ކުރިން ން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި، މި ރިޕޯޓް އާއްމުކުރުއަދި މި ރިޕޯޓުގައި ހިމަނާފައިވާ އަދަދުތަކުގެ ސައްޙަކަ

 ޙުތައް ގެނެވިފައި ވާނެއެވެ.ފާހަގަކުރި ކަންކަމާ ގުޅިގެން މި ރިޕޯޓަށް ގެންނަންޖެހޭ ިއސްލާ އެ ފަރާތުން ،އެޑިއުކޭޝަނާ ހިއްސާކުރެވި

 ޚުލާސާ  އޮޑިޓްގައި ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ . ބ

މު ކަންތައްތަކުގެ ޚުލާސާ އްޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ މުހިމި ރި އޮޑިޓްގައި ބަލާލެވުނު މުއްދަތުގަިއ، ކަން ހިނގާފައިވާގޮތާމެދު
 ތިރީގައި ގެނެސްދީފައި އެވަނީއެވެ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ވަޒީފާއަށް ގެނެވޭ ބިދޭސީ ޓީޗަރުންގެ  އޭޖެންސީތަކުންރެކްރޫޓްމަންޓް އޭޖެންސީތަކާ ގުޅިފައިވާ ރާއްޖޭގެ ބޭރުގެ އެފިލިއޭޓް  .1

 ޝަކުވާ ލިބިަފއިވާތީއާއި، ރާއްޖެ ގެނެވޭ ބިދޭސީ ޓީޗަރުންގެ އަތުން  ނަގަމުންދާކަމުގެނަހަމަގޮތުގައި ފައިސާ  އަތުން
ފައިސާ  ނެުގން ، މިނިސްޓްރީގެ ނަމުގައި ފައިސާ ނަގަމުންދާކަމަށް މި އޮީފހުން ޮކށްފައިވާ ސާރވޭއިން ފާހަގަވެފަިއވާތީ
 ހަނިކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން ގާއިުމކޮށްފައިވާ ކޮންޓްރޯލްތައް މިހާރަްށވުރެ ހަރުދަނާކުރަން ޖެހިފައިވުން،

އިންޓަވިއު ކުރަން އެންމެ އެކަށީގެންވާ  ،އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީ ފެްނވަރަށް ބަލައި .2
 ،ވުންފަރާތްތައް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުްނ ޝޯޓްލިސްޓް ނުކޮށް އިންޓަވިުއ ސެޝަންތައް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައި

ލޫމާުތގެ މައްޗަށް ބިނާކޮްށ، މަޢުނޯޓް: މި ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކޮްށފައިވާ ކަންތައްތަކަކީ މި އޮީފހަށް ިލިބފައިވާ ލިޔެކިއުންތަކާއި 
ޓް ޝާޢިޢު އަދި މި ރިޕޯ އޮޑިޓްގައި ބަލާލެވުނު މުއްދަތުގައި އެކަން ހިނގާފައިވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކެވެ.

ކޭޝަނުން  އޮފް އެޑިއުބިދޭސީ ޓީޗަރުން ހޯދުމާގުޅޭ އުސޫލަށް މިނިސްޓްރީ ، ކުރެވޭއިރު ބައެއް ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް
ފްސީލުބައިގައި އެކަން ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، އޮޑިޓްގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ ތަ 
ނު މުއްދަތުގެ ފަހުން ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ. އަދި އުސޫލަށް ގެނެސްފައިވާ ބައެއް އިޞްލާޙުތަކަކީ އޮޑިޓްގައި ބަލާލެވު

ތައް ކުރިޔަށް އެ މުއްދަުތގެ ފަހުން ޓީޗަރުން ހޯދުމުގެ ކަންތައް ތަކަކަށްވާތީ،ނެސްފައިވާ އިޞްލާޙުމިނިސްޓްރީން ގެ
 ގެންގޮސްފައިވަނީ އެ އިޞްލާޙްތަކާ އެއްގޮތައްތޯ ކަށަވަރުކުރެވިފައިނުވާނެއެވެ.
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ނޑައެޅުމާއި އިންޓަވިއު ކުރާ  ންޓަވިއުއަށް ގެންާނނެ ފަރާްތތަކުގެ އަދަދުއި .3 ނޑައެޅުމުގައި ތަރުތީބު ފަރާތްތަކުގެ ކަ ކަ
އެންމެ  ޓަވިއުއަށް ހާޒިރުކޮށްފައިވާތީ،ގިނަ ފަރާތްތަކެއް އިންޖެންސީތަކުން އޭ ސްޓްރީގެ އެއްވެސް ދައުރެއް ނެތުމުންމިނި

ލާފަށް އިންޓަވިއު ުއސޫލާ ޚިުތމުގެ އިތުރުން ރެކްރޫޓްމަންޓް އެކަށީގެންވާ ފަރާތްތަކާ އިންޓަވިއު ނުކުރެވި ދިއުމުގެ ފުރުސަތު އޮ
 ޖެހިފައިުވން،ންތައް ބާއްވަން ސެޝަ

ޓީޗަރުންގެ ނަމާއި މާއްދާ އެނޭގނެގޮަތށް، ވަޒީފާއަށް އައްޔަްނ އިންޓަވިއުގެ ނަތީޖާައށް ބަލައި ވަޒީފާއަށް އައްޔަންކުރާނެ  .4
ޓީޗަރުން ރެކްރޫޓް ނާއި، ކުރަންވީ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓެއް ތައްޔާރުކޮށް ވިލަރެސްކުރާ ކޮމިޓީގެ ސޮއި ހިމަނާފައި ނުވުމުން

އިންޓަވިއުއިްނ  ން ވަޒީާފތަކަށް ހަަމޖައްސަނީ،ޓީޗަރުން، ްށފައިވުމުއެންމެ މުވައްޒަފަކު ކޮމަސައްކަތް  ގިނަ އިދާރީކުރުމާގުޅޭ 
ްންޓރޯލް ގާއިމު ކުރެވިފައި ކޮ އިދާރީ ހަރުދަނާ ކަންދީގެންކަން ކަށަވަުރކުރެވޭނެފަރާްތަތކަށް އިސް ިލބިފައިވާ މަތީ ޕޮއިންޓް

 ވުން،ނު

ހުރިހާ ބިދޭސީ ޓީޗަރުންެގ މައުލޫމާތު އަޕްޑޭޓްކޮށް  ޓީޗަރުންގެ ދަފްތަރުގައިމިނިސްޓްރީން ބަަލހައްޓާފައިާވ  .5
ބަލަހައްޓާފަިއނުވުމުންނާއި،  ވަީޒފާއިން ވަކިވެފައިވާ ޓީޗަރުންނާިއ އެއް ސްކޫލުން އަނެއް ސްކޫލަްށ ޓްރާންސްފަރ ވެފައިވާ 

ސްކޫލްތަކަށް ބޭުނންވާ ޓީޗަރުންެގ އަދަދު ދެނެގަތުމާއި،   ،ހިމެނިފައިނުވުމުންތު އެ ލިްސޓުގައި ޓީޗަރުންގެ މަޢުލޫމާ
މުގައި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވުމުެގ މު ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުއި ތަޢުލީމީ ދާއިރާއާ ގުޅޭ މުހިއްސްކޫލްތަކަށް ޓީޗަރުން ހަމަކުރުމާ 

ވެސް މައްސަލައެއްގައި މިނިސްޓްރީން ވަކިކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްކަން އިންޓަވިއުކުރެވިގެން ަވޒީފާއަށް ހޮވޭ ފަރާތަކީ އެއް އިތުރުން
 ން،ކަފުރުސަތު ފަހިވެފައިވާދެވުމުގެ އެފަދަ ޓީޗަުރންނަށް ވަޒީފާ ދެވަނަ ފަހަރަށް  ދެނެގަތުމުގައި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިެވ،

 މިނިސްޓްރީގެ މުހިއްމު ސަރުކާރު ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވައިދޭ ބިދޭސީ ޓީޗަރުންގެ ފެންވަރު ކަށަވަރުކުރުމަކީ .6
ރު ޓީޗަރުންގެ ފެންވަ ކޫލްތަކުން ޓީޗަރުން ބަދަލުކުރުމުގައިޒިއްމާއެއްކަމުގައިވާއިރު، އެކި މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ސް

އުސޫލެއް މި އޮޑިޓްކުރެވުނު މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީން ކުރާނެ ފުރިހަމަ ޢަމަލުއިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި 
 ،ކަންގާއިމްކޮށްފައިނުވާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ގެ ނިޔަލަށް، ބިދޭސީ ޓީޗަރުން ރެކްރޫޓްކުރުމަށް  2015ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޖޫން  2012 .7
ގެ )އެގާރަ މިލިއަން ހަތަރު ލައްކަ ދެ ހާސް ދުއިސައްތަ ނަވާރަ( ރުފިޔާ  -/11,402,219ޚަރަދުކޮށްފައިވާ  އެޑިއުކޭޝަނުން

ވަގުތީގޮތުން ޓީޗަރުން މާލޭގައި ، އަށް ހާސް ނުވަ ސަތޭކަ ސާޅީސް ހަތެއް( ރުފިޔާ)ހަ މިލިއަން  -/6,008,947ތެރެއިން 
ބައިތިއްބުމަްށ ޚަރަދުކޮށްފައިވާއިރު، ގިނަ ދުވަސްތަކަކަްށ ޓީަޗރުން މާލޭގެ ގެސްޓްހައުސްތަުކގައި ބައިތިއްާބފައިވުމުން 

 ން ޖެހިފައިވުން،އް ޚަރަދުކުރަޓީޗަރުންގެ ހުރުމާއި ކެއުމުގެ ޚަރަދަށް ގިނަ ފައިސާތަކެ

ތަމްރީނުވެފައިވާ  ވަރަްށ ދިވެހީން ތަމްީރނުވެފައި ނުވުުމންނާއި، ބޭނުންވާ  އާންމުކޮށް ބިދޭސީ ޓީޗަރުްނ ގެްނނަ މާއްދާތަކަށް .8
ބޭނުންވާވަރަްށ  ،ސަރުކާރުގެ ސްކޫލްތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ ނިސްބަތް މަދުވެފައިވުމުންއި ޓީޗަރުންގެ ގޮތުގަ ،ދިވެހީން

އިތުރު  ޓީޗަރުންނަށް ދޭ ުމސާރައިގެ އިތުރުން އެ، ޓީޗަރުން ހޯދުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބިދޭސީ ޓީޗަރުން ގެްނނަންޖެހިަފއިވުމުން
  ޚަރަދު ދައުލަތުން ކުރަންޖެހިފައިވުން،

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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ހޮވަންވާނީ އާންމުކޮށް އިއުލާންކޮށްގެން ސައްކަތެއް ކުރުވުމަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ހޯދުމަށް އެންމެ އެކަށިގެންވާ ފަރާތެއް މަ .9
އަންދާސީ ހިސާބު ހޯދުމަށްަފހުގަިއ ކަމާއި އަދި މަދުވެގެން ިތން ަފރާތަކުން އަންދާސީ ހިސާބު ުހށަަހޅާފައި ނުވާނަމަ ދެވަނަ 

ގައި  )ބ( ވަނަ މާއްދާގެ 8.19އަދި  8.15ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ އޭރުގެ ކުރުމަށް ފަހަރަށް އިޢުލާނު
ވަނީ، އެއްވެސް ަވނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޓީޗަރުްނ ރެކްރޫޓްކޮށްދޭނެ އޭޖެންސީތަްއ ހޮވާފައި 2013ށްފައިވާއިރު، ބަޔާންކޮ

 ށްކަން.ލާފަ ޚި ރޫޙާ އެ މާއްދާތަކުގައި ބަޔާންކުރާވާދަވެރިކަމެއް ނެތްގޮތަށް 
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  ވަނަ ބައި:އެއް  (1)

 ހޯދުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވާގޮތާ ގުޅޭ ޓީޗަރުން ބިދޭސީ 

އުކޭޝަނުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިގެ ނިޔަލަށް  2015އިން ފެށިެގްނ ޖޫން  2012މި ބައިގައި ބަލާލާފައިވާނީ ސެޕްޓެންބަރު 
ނޑައަޅާފައިވާ އުސޫ  ހޯދާފައިވަނީ ިބދޭސީ ޓީޗަރުން ހޯދުމަށްބިދޭސީ ޓީޗަރުން  ގޮތަށްތޯއާއި، އަދި އެ ލުތަކާ އެއްއެ މިިނސްޓްރީން ކަ

 ރި މިންވަރަށެވެ. ހުއުސޫލުތަކުގައި ފެންވަރު ރަނގަޅު ޓީޗަރުން ވަޒީފާއަށް ހޮވުމަށް އެކަށޭނަ ކޮންޓްރޯލްސް ގާއިމުކުރެވިފައި 

ގާއިމްކޮށްފައިވާ މިނިސްޓްރީން ގުން ހަނިކުރުމަށް ޓީޗަރުން އަތުން ނަހަމަ ގޮތުގައި ފައިސާ ނެ ބިދޭސީ މިނިސްޓްރީގެ ނަމުގައި 1.1
 ންޓްރޯލްތަކަކީ އެންމެ އެކަށޭނަ ކޮންޓްރޯލްތަކަކަށްނުުވން ކޮ

ދި ނުސީދާކޮށްވިޔަސް އަސީދާކޮްށވިޔަސް  ވަޒީފާއަްށ އެދޭ މީހެއްގެ އަުތން ،ަވނަ މާއްދާގައިވާ ފަދައިން 67ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާޫނނުގެ 
 ންތަކުގައި ބަސްވުވެފައިވާ އެއް ނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުންރެކްރޫޓިންގ އޭޖެންސީތަކާއެކު މި، އެއްވެސް ފީއެއް ނުނެގުމަށް
ފާއަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަކުެގ ވަޒީފާގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ކަމަށްުބނެ އޮޅުވާލައިގެން ވަޒީ ،ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް

މުންދާކަމުގެ ޝަކުވާ ފައިސާ ނަގަ (އޭޖެންސީތައް އިންޑިއާގެ) ތައްއެފިލިއޭޓް އޭޖެންސީ ރާއްޖޭގެ އޭޖެންސީތަކާ ގުޅިފައިވާ، އަތުން
ހައިކޮމިޝަނަށް  އަންއިންޑިރާއްޖޭގައި ހުންނަ ށާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނަށާއި އަދި ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަ

ފް އެޑިއުކޭޝަނުން މިނިސްޓްރީ އޮއަށް ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް ތަހުގީގުމިފަދަ ބައެއް ަޝކުވާތައް މުން ލިބިފައިވު
ޖެހޭނެކަން އިޢުލާނުތަކުގަިއ ނުދައްކަން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން އެއްވެސް ފައިސާއެއް ސް، މަވެއެހެން ނަ ޅާފައިވެއެވެ.ހުށަހަ

އިސާ ނެގުން ފަ ނަމުގައި އޭޖެންސީތަކަށް އެންގުން ފިޔަވައި، މިނިސްޓްރީގެވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި  2014ބަޔާންކުރުމަށް 
 ނުވާކަން ާފހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ހަނިކުރެވޭނެގޮތަށް އިތުރު ކޮްންޓރޯލެއް ޤާއިމުކޮށްފައި

ޑިޓް އެންޑް ކޮމްޕްލަޔަންސް އިސްވެ ދެންނެވުނު އިދާރާތަކަށް ލިޔުމުން ލިބިފައިވާ ޝަކުވާތަަކާށއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ އޮ
މި އޮފީހުން  ދުވެރިކޮށްއް މެބިދޭސީ ޓީޗަރެ 144ގައި ވަޒީފާ އަދާ ކުރާ އަދި އެކިއެކި ސްކޫލްތަކު މަޢުލޫމާާތއިސެކްޝަނުން ދީފައިވާ 

 މާލެ އައުމުގެ ޓިކެޓަށާއި އެފިލިއޭޓް އޭޖެންސީތަކުން ޓީަޗރުން އަތުން ފައިސާ ނަގަމުންަދނީ ޓީޗަރު ،ބަލާއިރު ސާރވޭއަކަށްއިވާ ކޮށްފަ
ގުޅޭ އާ ސުމާއި އަދި ވަޒީފާއެކޮމަޑޭޝަން ަހމަޖެއް އަދި ޓީޗަރުންގެ ވަޒީފާ ހަމަޖެހޭ ސްކޫލްތަކުން ޓީޗަރާ ހަވާލުވުމާަހމައަށް މާލޭގައި

ދޭސީ ޓީޗަރުން ބި 144ސާރވޭގައި ބަިއވެރިވި އިްސވެ ދެންނެވުުނ   .ކަމަށް ުބނެއެވެއްތައް ހަމަޖެްއސުމަށް ން ކަްނތައެހެނިހެ
ވާކަން ޓީޗަރުން އަތުން ރިކްރޫޓްމަންޓް ޕްރޮސެސް ތެރެއިން ފައިސާ ނަގާފައި %56ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތައް ބަލާއިރު، 

ޑޮލަރު(  ޔޫއެސް ސަތޭކަ ތޭރަ) USD 1300ޖްކޮށް އެވްރެ ދެއްކި ކޮންމެ ޓީޗަރެއްގެ އަތުންފައިވެއެވެ. އެއީ ފައިސާ ގަކުރެވިފާހަ
 އެވެ. 

ނޑު ބައެއް ސަބަބުތަންސީތަކަށް މަގުފަހިވެފަިއވާ ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމަށް ޓީޗަރުން އަތުން ފައިސާ ނެގުމަށް އެފިލިޭއޓް އޭޖެ ްއ މައިގަ
 އެއީ: މި އޮފީުހން ދެކެމެވެ. އް މިނިސްޓްރީން ކޮށްފައިނުވާތީ ކަމުގައިކަންތައްތަތިރީގައި ބަޔާްނކުރާ  ކަމަށް ބެލެވެނީ،

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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ކުރާނެ ފަރާތްތަުކގެ ލިސްޓެއް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ޝޯޓްލިސްޓް ނުކޮްށ، އިްނޓަވިއު ކުރަންވީ ފަރާތްތައް  އުއިންޓަވި)ހ( 
ނޑައެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު އޭޖެންސީތަކަށް ދޫކޮށްލާފައިވުން،  ކަ

ވަޒީފާއާ ގުޅުންހުރި ށާއި އަދި މާލޭގައި ހުރުމާ ކެއުމަ ،ާމލެ އައުމަށާއިއިްނޓަވިއުގައި ބައިވެރިވުމަާށއި، ވަޒީފާއަށް ހޮވުމުން )ށ( 
 ވަޒީފާއަށް ހޮވޭ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާްތތަާކއި އަދި ފަިއސާއެއް ދައްކަން ނުޖެހޭނެކަން ކަމަކަށް އިތުރު އެއްވެސް 

 އެއްވެސް ފައިސާއެއް )އިންޓަވިއުގައި ބައިވެރިވުަމށް  ދިނުމަްށަޓކައި އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްތަކެއްއަންގައިފަރާތްތަކަށް 
ކެޓަށާއި އަދި އެހެންވެސް ޓިމާލެ އައުމުގެ ގުމާއި، ދައްކަން ނުޖެހޭނެކަން އިްނޓަވިުއއަށް ޝޯޓް ލިސްޓް ކުރެވޭ ފަރާްތތަކަށް އެން

ގައި  ނޯޓިސް" އެޕޮއިންޓްމަންޓް" ވަޒީފާއަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވާ ،ނެކަންފައިސާ ނުނަގާޓީޗަރު އަތުން ކަމަކަށް 
 އުކޭޝަނުން ކޮށްފައި ނުވުން،މިިނސްޓްރީ އޮފް އެޑި ބަޔާންކުރުން ފަދަ ކަންކަން(

 އެއްވެސް ފީ  ށްވިޔަސްސީދާކޮށްވިޔަސް އަދި ނުސީދާކޮ ރާތުންވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަ، އިންޓަވިއުއަށް އިޢުލާން ކުރާއިރު( )ނ
ށް އަންގާފައިވީ އޭޖެންސީތަކަބަޔާންކުރުމަށް  ށްސާފުކޮއިޢުާލނުތަކުަގއި ން ނުޖެހޭނެކަން އެއް ނުވަތަ ފައިސާއެއް ދައްކަ 

ނިޓަރ ކުރަމުން މޮރީން ކޮށްފައިވަނީ މިނިސްޓްރީްނ އަންގާފައިވާގޮތަށްކަން މިނިްސޓް އިޢުލާނުންސީތަކުން ނަމަވެސް، އޭޖެ
 ނުވުމުން،ގޮސްފައި 

 ކުރަމުންދާ ގޮތް ޢަމަލު  ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން މިކަންތައް އިޞްލާޙު 

ގާނެކަން ނުނަ ލާންތަކުގައި ޓީޗަރުން އަތުން އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދުމަށް އެޖެންސީތަކުން ކުރާ އިޢުބިދޭސީ ޓީޗަރުން ހޯ
 މުގެ އިތުރުން، ހުށަހަޅާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމިނިސްޓްރީއަށްލާންތަކުގެ ޮކޕީ އެ އޭޖެންސީތަކުން ކުރާ އިޢު ،ބަޔާންކުރުމާއެކު

 2015ނޮވެންބަރު  10އުސޫލަށް  ހޯދުމާގުޅޭ  ޓީޗަރުންއިންޓަވިއުކުރާނެ ފަރާތްތައް މިނިސްޓްރީން ޝޯޓް ލިސްޓްކުރާ ގޮތަށް ބިދޭސީ 
 ގެނެސްފައިވެއެވެ.އިސްލާޙް  ގައި

 ިއންޓަވިއުއަްށ ހާޒިރުކުރާނެ ފަރާތްތައްލިސްޓް ނުކޮށް، - ޯޝޓްތްތައް މިނިސްޓްރީންވިއުއަށް ހާޒިރުކުރާނެ ަފރާއިންޓަ 1.2
ނޑައެ  ންތިޔާރު ރެކްރޫޓްމަންޓް އޭޖެންސީއަށް ދޫކޮށްފަިއވުޅުމުގެ އިޚްކަ

ވަނަ  11ގެ އުސޫލު އެކުލަވާލާފައިވާ ގައި  2012 ސެޕްޓެންބަރު ،ކުރުމަށްޢަމަލުމިނިސްޓްރީން ހޯދުމުގައި ބިދޭސީ ޓީޗަރުން 
ކިޔަވައިދެވިދާނެ ތަޢުީލމީ ފެންވަރާއި ، ގޮތުން އޭޖެންސީތަްއ މެދުވެރިކޮށް ވަޒީފާއަށް ކުރިމަިތލާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫާމތު ވާމާއްދާގައި

މާއްދާތައް އެނގޭނެގޮަތށް މިނިްސޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ހިއުަމން ރިސޯސް ސެކްޝަނަށް ހުށަަހޅަންޖެހެއެވެ. އަދި އިންޓަވިއު 
ގެ ލިސްޓެއް، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަނުން ތައްޔާރުކޮށް ޓީޗަރުން ކުރަންވީ ފަރާތްތަކު

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  18އުސޫލުގެ  އެރެކްރޫޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވިލަރެސްކުރާ ކޮމިޓީން ފާސްކުރަންވާނެކަމަށް 
 ސޫލަށް ގެނެވުނު އިސްލާހުގައި، އިސްވެ ދެންނެވުނު މާއްދާތައް އުވާލާފައިވުމުން ގައި އު 2012 އޮކްޓޯބަރު ،އެހެން ނަމަވެސް

އިންޓަވިއު  ،އިންޓަވިއުތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީ ފެންވަރަށް ބަލައި
ކުރަން އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފަރާތްތައް މިނިސްޓްރީގެ  ފަރާތުން ޝޯޓްލިސްޓް ކޮށްގެން ޫނންކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. ކުރަން އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފަރާތްތައް މިނިސްޓްރީގެ
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ނީ ރެކްރޫޓިންގ ހަވާލުކޮށްފައިވަ މާއް އިންޓަވިއުއަށް ގެނައުމުގެ ޒިޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތްތައްބަދަލާއި ގުޅިގެން،  އަދި މި
ން ގިނަ ފަރާތްތަކެްއ އޭެޖންސީތަކު އެހެންކަމުން،. އެ އޭެޖންސީތަކާއެވެއޭޖެންސީތަކާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކުގެ ދަށުން 

ކޮށް ސެޝަން ނިންމާލަން ނުންޓަވިއު ސެޝަންގެ ވަގުތު ހަމަވާއިރު ގިނަ ފަރާތްތަކަކާ އިންޓަވިއު ންޓަވިއުއަށް ހާޒިރުކުރާކަމާއި، އިއި
 ޖެހޭކަން ލިޔެކިއުންތަކުން ފާހަގަުކރެވިފައިވެއެވެ.  

ފަރާތުން ޝޯޓްލިސްޓް  އިންަޓވިއު ކުރަންވީ ފަރާތްތައް މިނިސްޓްރީގެ ، ފެންވަރަށް ބަލައިގެންމިގޮތަށް، ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތަޢުީލމީ
ންދީގެން އިންޓަވިުއ އޭޖެންސީތަކުން ބޭުނންވާ ފަރާތްތަަކށް އިސްކަ، އިންޓަވިއު ސެޝަންތައް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވުމުން ނުކޮށް

ނުކުރެވުމުގެ  ކާ އިންޓަވިއު ވިއު ސެޝަން ިނންމާލާއިރު އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފަރާތްތަ ކުރުވުމުގެ ފުރުސަތު އޭޖެންސީތަކަށް ލިބި، އިންޓަ
އްދާގެ މަޢުލޫމާތު ގުމާއި އެއްވެސް ވަރަކަށް ކިޔަވައިދޭ މާނއިނގިރޭސި ބަސް ނޭފާހަގަކުރަމެެވ. މިގޮތުން،  ފުރުސަތު އޮތްކަން

ނޑުތަވަޒީފާއަށް ހޮވުަމށް ބަލާ އާއި ނޭނގޭތީ  ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުްނތަކެއް  ިނސްބަތުން ،ލިބިފައިނުވާތީއެއްވެސް މާކްސް އެއް  ށް ކަމިންގަ
 ނުކުރެވި، ބޭނުން މުން އިންޓަވިއު ސެޝަންގެ ވަގުތުތައް އެންމެ އެދޭޭވގޮތުގައިފެއިލްވެފައިވުޓަވިއު ސެޝަންތަކުން އިން

ފާހަގަކުރެވުނު ގައި އޮޑިޓްމިކަމާގުޅޭގޮތުން  ވެއެވެ.ކުރަންޖެހިފައިވާކަން ފާހަަގކުރެވިފައިޝެޑިއުލަށްވުރެ އިތުރަށް އިްނޓަވިއު
  ގައި ބަޔާންކުރެވިފައި ވާނެއެވެ. 1.3ތަފްސީލް މި ރިޕޯޓް ގެ އިތުރު ކަންތައްތަކުގެ 

ހެނިހެްނ ކަންތައްތަަކށް އިންޓަވިއު ޕެނަލްގެ މެްމަބރުން ރާއްޖެއިން ބޭރަްށ ކުރާ ަދތުރުތަކަށާއި އިންޓަވިއުާއ ގުޅުްނހުރި އެއަދި 
ނޑައަޅާފައިވީމިިނސްޓްރީން ހޭދަވާނެ ވަގުތާއި ޚަރަދު  އެ ވަގުތުތައް  ނަމަވެސް، އޮޑިޓްގައި ބަލާލެވުުނ އަހަރުތަކުގައި ކަ

ނޑައަޅާފައިވަނީ  ޑިޓަށް ލިބިފައިނުވާކަންއޮ ތައްލައިގެންކަން އެނޭގނެ ލިޔެކިއުންބަޓަވިއު ކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދަށް އިން ކަ
އު ކުރަންވީ ފަރާތްތަކަކީ ންޓަވިފާހަގަކުރަމެވެ. އަދި އިންޓަވިއު ޕެނަލްގެ މެމްބަރުން އިންޓަވިއު ސެޝަންތަކަށް ފޮނުވާފައިވާއިރު އި

 ގަކުރަމެވެ.ކަްނ ފާހަނުވާ ށް އެނގިފައިގެ މެމްބަރުންނަރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު ޕެނަލްކޮބައިކަމާއި އިންޓަވިއު ކު

 ކުރަމުންދާ ގޮތް ޢަމަލު  ލާޙްކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން އިޞް މިކަންތައް 

ޖެންސީތަކުން އެޓީޗަރުންގެ ވަޒީފާއަށް އެދި ރެކްރޫޓިންގ އެޖެންސީތަކަށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުެގ މައުލޫމާތު 
ޯޝޓް މިނިސްޓްރީން  ބަލައިގެން އިްނޓަވިއު ކުރާނެ ަފރާތްތައް ަތއުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖްރިބާއަށް  ،މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުމުން

 ވެ. ގެނެސްފައިވެއެއިސްލާޙްގައި  2015ނޮވެންބަރު  10ބިދޭސީ ޓީޗަރުން ހޯދުމާގުޅޭ އުސޫލަށް ލިސްޓްކުރާގޮތަށް 

 ވުމާއި ޝެޑިއުލަށްވުރެ އިތުރަށް އިންޓަވިއުކޮްށފައިވުންޕެަނލްއިން އިްނޓަިވއު ކޮށްފައިރެކްރޫޓްމަންޓް އުސޫލާ ޚިލާަފށް އިންޓަވިއު  1.3

ކޮންެމ  ،ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުާވ އިންޓަވިއު ޕެނަލްތަކުގައި ،ވަޒީފާއަށް ކުރިމަިތލާފައިާވ ފަރާތްތަކާ އިންޓަވިއުކުރުމަށް)ހ( 
 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 14ނުމަށް ރެކްރޫޓްމަންޓް އުސޫލުގެ މެމްބަރުން ހިމެ 3ދުވެގެން ވެސް މަ ޕެނަލެއްގައި

 ވަނަ އަހަރުގެ އިންޓަވިއު ސެޝަނެއް ކުރިޔަށް  2013މިނިސްޓްރީން ލިބިފައިވާ މާކްސް ޝީޓްތަކަށް ބަލާއިރު،  އެހެން ނަމަވެސް،
ސްފައިވަނީ 'ވަން އޮން ވަން' އިންޓަވިއު ސެޝަންތަކެއްގެ ގޮތުގައި ޕެނަލްގެ ވަކިވަކި މެމްބަރުންނަށް ކެންޑިޑޭޓުންތަްއ ގެންގޮ

 ވެސް ވަކިން އިންޓަވިއު ކޮށްެގންނެވެ. މިގޮތަްށ ކެންޑިޑޭޓުންާނ އެންމެ މެމްބަރަކު އިންޓަވިއު  ބަހާލައިގެން ކޮންެމ މެމްބަރެއް
ކޮށްފައިވުމުން  ލާފުވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.އުސޫލާ ޚި  މިނިސްްޓރީން އެކުލަވާލާފައިވާ ދެނެގަތުމަށް ރަނގަޅު ޓީޗަރުން ފެންވަރު ކޮށްފައިވުމުން
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ކުރާނެ ގޮތުގެ ޝެޑިއުލެއް  އިންޓަވިއުއަށް ދިއުމުގެ ކުރިން އިންޓަވިއު ޕެނަލްގެ މެމްބަރުން ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތަކާއި އިންޓަވިއު)ށ( 
ނޑަައޅާފައިވީ ނަމަވެސްމިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން  ސެޝަނެއްގަިއ،  ބަރު މަހު ބޭއްުވނު އިންޓަވިއުންވަަނ އަހަރު ޑިސެ 2012 ،ކަ

 ޕެނަލްގެ މެމްބަރުން ވަނީ އޭޖެންސީއެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އިންޓަވިއުއަށް ގެނައި އިތުރު ފަރާތްތަކާ އިންޓަވިއު ކުރުމަށް އިންޓަވިއު
ނޑައަ ފައެވެ. މި ޅާފައިވާ ޝެޑިއުލުން ބޭރުން އިތުރު އިްނޓަވިއު ސެޝަންތަކެއް ބާއްވާމިނިސްޓްރީގެ ހުއްދައެއް ނެިތ ކަ

ޮކށްފައި ވަީނ އެ ޢަމަލުތަށް މައްސަލައާގުޅިގެން އިންޓަވިއު ޕެނަލްގައި ބައިވެރިވި މެްމބަރުން ދީފައިވާ ބަޔާންތަކުގައިވާގޮުތން ިމ ގޮ
ގިނަ ފަރާތްތަކެްއ  މަވީއިރުހަ އިންޓަވިުއކުރުމަށް އެ ދުވަހު ދީފައިވާ ވަގުތު އޭޖެންސީގެ ފަރާތުން އިންޓަވިއުައށް ގެނައި ފަރާްތތަކާއި

ންސީއަށް ވަގުތު ރިޖެކްޓް ކުރަންޖެހުމުގެ ސަބަުބން، އެކަށީގެންވާ ރަގަޅު ޓީޗަރުން ހޯދުމުގެ މަގްސަދުގައެވެ. އަދި އެ އޭޖެ
ރުކޮށްދީފައިވާކަމަށް ން އެ އޭޖެންސީތަކަށްވެސް ވަގުތު އިތުއިތުރުކޮށްދިނުމުން އެހެން އެޭޖންސީތަކުން ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވުމު

 ބަޔާންދީފައިވެއެވެ. 
 

އެކު ވެފައިވާ ވަނަ ައހަރު ރެކްރޫޓިންގ އޭޖެންސީއެއްގެ ގޮތުގަިއ މަސައްކަތް ކުރި އޭޖެންސީއަކުން މިނިސްޓްރީ އާ 2012)ނ( 
ސެމްބަރު މަހުގައި ޑިވަނަ އަހަރުގެ  2012ވުނެވެ. އެ ގޮތުން އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެ

އެހެން ރެކްރޫޓިންގ  ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭ އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ހުއްދައެއްނެތި ވަނީބޭއްވުނު އިންޓަވިއުއެއްގައި އެ އޭޖެންސީއިން 
ވިއު ސެޝަންގައި ފައެވެ. އަދި މި އިންޓައިންޓަވިއު ސެޝަނެއް ބާއްވާ ގައިސަރަހައްދެއްއޭޖެންސީއަކަށް ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ 

ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ  ސަރަހައްދަށްއިންޓަވިއުކުރުމަށް ގެނައި ކެންޑިޑޭޓުންނަކީ އެ އޭޖެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓުން ނޫންކަމާއި، އެއީ އެ 
ށަހަޅާފައިވުމުްނ ހުރީއަށް މުގެ ޝަކުވާ މިިނސްޓްކަ ފަރާތްތައް އޭޖެންސީއަށް އެޕްލިކޭޝަން ހުަށހަޅައިގެން އިންޓަވިއުއަށް އައި

ންނަމަވެސް، އިންޓަވިއު އެެވ. އެހެއެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ އޭޖެންސީގެ އެ އިންޓަވިއު ސެޝަން ބާތިލުކޮށްފައިވެ
 ފާހަގަކުރަމެވެ.  ނެތްކަން ފައިވާކަން ލިޔެކިއުމުން އެނގެންއަޅާ އިތުރު ފިޔަވަޅެއްއޭޖެންސީއާމެދު ސެޝަން ބާތިލުކުރުން ފިޔަވައި އެ 

ދިއުމަށް އިންޓަވިއު މިގޮތަށް އެހެން އޭޖެންސީއަކަށް ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ ޑެސްޓިނޭޝަނެއްގައި އިންޓަވިއު ސެޝަން ކުރިޔަށް ގެން
ރުންނާމެުދ ގެ މެމްބައެއް ހޯދައިގެން ނޫންކަމަށްވާީތ، އިންަޓވިއު ޕެނަލްހުއްދައެއްވެސް ޕެނަލުން ނިންމާފައިވަނީ ިމނިސްޓްރީގެ 

އް އަޅާފައިވާކަން އެނގޭނެ ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް މިނިސްޓްރީގެ ވިލަރެސްކުރާ ކޮމިޓީގައި މަޝްވަރާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް، އެއްވެސް ފިޔަވަޅެ
 ލިޔެކިއުން އޮޑިޓަށް ލިބިފައިނުވެެއވެ.

 ކުރަމުންދާ ގޮތް ޢަމަލު  ލާޙްކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން މިކަންތައް އިޞް 
ބިދޭސީ  ރާގޮތަށްކުބްލެކް ލިސްޓް  ރޫޓިންގ އެޖެންސީތައް ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށްސޫލާ ޚިލާފްވާ ރިކްރިކްރޫޓްމަންޓް އު

  ގެނެސްފައިވެއެވެ.އިސްލާޙްގައި  2015ނޮވެންބަރު  10ޓީޗަރުން ހޯދުމާގުޅޭ އުސޫލަށް 

އިމުކޮށްފައިވާ ކޮންޓްރޯލްތަކަކީ އެންމެ ހަރުދަނާ ގާއޭރު  ރެކްރޫޓްމަންޓް ޕްރޮސެސްގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތަކުގައި 1.4
 ކޮންޓްރޯލްތަކަކަށްނުުވން 

ކުރުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، ޢަމަލުމިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން   ޓީޗަރުން ހޯދުމުގައިބިދޭސީ
ވަޒީފާއަށް އައްޔަންކުރާނެ ފަރާތްތައް ނިންމާނީ އިްނޓަވިއު އިްނ ލިބިފައިވާ މާކްސް އަށް ބަލަިއ ރެކްރޫޓްމަންޓްގެ މަސައްކަތް ވަޒީފާއަށް އައްޔަންކުރާނެ ފަރާތްތައް ނިންމާނީ އިްނޓަވިއު އިްނ ލިބިފައިވާ މާކްސް އަށް ބަލަިއ ރެކްރޫޓްމަންޓްގެ މަސައްކަތް 
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ިއންޓަވިއު ކުރުމަކާނުލާ ، ތަކުގެ ަސބަބުންތިރީގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ކަންތައްވިލަރެސްކުރާ ކޮމިޓީންނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، 
މަތީ މާކްސް ލިބިފައިވާ ޓީޗަރުންނަށް ވަޒީފާ ދިނުމުގައި އިންޓަވިއުއިން ޓީޗަރުންނަށް ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމުގެ މަގު ފަހިވެފައިވުމާއި އަދި 

 .ހަރުދަނާ ކޮންްޓރޯލްތަކެއް ޤާއިމުކުރެވިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެއިސްކަންދިނުމަށް 

 ށްފައިނުވުން ޓީޗަރުންގެ ނަމާއި މާއްދާ އެނގޭނެގޮތަށް، ވަޒީފާއަށް އައްޔަން ކުރަންވީ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓެއް ފާސްކޮ  )ހ(

ވިއު ޕެނަލްގެ ސޮއި އިންޓަ އިންޓަވިއު ކުރި ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ލިބުނު އެގްރިގޭޓް ނަތީާޖ އެނގޭނެހެން ޝީޓެއް ތައްޔާުރކޮށް،
 ގްރިގޭޓް ނަތީޖާ ޝީޓްތަކުގެ އެ އެ، ހުށަހެޅުމުންހޯދުމަށްފަހު، ބިދޭސީ ޓީޗަރުން ރެކްރޫޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވިލަރެސްކުރާ ކޮމިޓީއަށް 

ނޑައަލީގައި އިންޓަވިއުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ވަޒީފާ ދޭންވީ ފަރާތްތަކަކީ ކޮބައިކަން  ޅުމަށް ވިލަރެސްކުރާ އެކަ
ޓަގަރީ( އިން މާކްސް ކެ 'ބީ'ކެޓަގަރީ އަދި  'އޭ'ކޮމިޓީން ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތަުކގައި ނިންމާފައިވަނީ އެންމެ މަތީ ދެ ކެޓަގަރީ )

ޓަގަރީ އިން މާކްސް ކެ 'ސީ'ލިބިފައިވާ ޓީޗަރުން ވަޒީފާައށް ަހމަޖެއްސުމަށާއި އަދި އެ ދެ ކެަޓގަރީއިން ޓީޗަރުން ހަމަ ނުވާނަަމ 
ތަށް، ވަޒީފާއަށް އައްޔަން ޓީޗަރުންގެ ނަމާއި މާއްދާ އެނގޭނެގޮއެހެން ނަމަވެސް، ފާއަށް ަހމަޖެއްސުމަށެވެ. ލިބިފައިވާ ޓީޗަރުން ވަޒީ
ށް އައްޔަންކުރެވޭ ޒީފާއަވަ ،ކުރާގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިނުވުމުންރާ ކޮމިޓީން ފާސްިލސްޓެއް ވިލަރެސްކުތަރުީތބު ކުރަންވީ ފަރާތްތަކުގެ 

ޕޮއިންްޓ ވިއުއިން މަތީ އިންޓައަދި  ،ކުރެވިެގން ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފައިވާ ޓީަޗރުންކަން ޔަޤީންކުރުމަށާއި އިންޓަވިއުޓީޗަރުންނަކީ 
 ވެ.ފައިނުވާކަން ފާހަގަުކރަމެޤާއިމުކުރެވިހަރުދަނާ ކޮންޓްރޯލެއް ލިބިފައިވާ ޓީޗަރުންނަށް އިސްކަްނ ދިނުމަށް 

  ކޮށްފައިވުން މަސައްކަތްތައް އެންމެ މުވައްޒަފަކު އިދާރީ ސީ ޓީޗަރުން ރެކްރޫޓްކުރުމާގުޅޭ ބިދޭ  )ށ(
ޖެއްސުމާއި، ބިދޭސީ ބިދޭސީ ޓީޗަރުން ރެކްރޫޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ބޭނުންވާ އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަ
ސޯސް ރިގެ ހިއުމަން ޓީޗަރުން ހޯދުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

އެ ސެކްޝަނުގެ  އްމަސައްކަތްތަ މުހިއްމުއިދާރީ ޝަނުންނެވެ. މިގޮތުން ބިދޭސީ ޓީޗަރުން ރެކްރޫޓްކުރުމާގުޅޭ މެނޭޖްމަންޓް ސެކް
ނަލްގެ މާކްސް ޕެއިންޓަރވިއު  އަހަރުތަކުގައި، އޮޑިޓްގައި ބަލާލެވުނު، މިގޮތުންވުނެވެ. ކަން ފާހަގަކުރެށްފައިވާއެންމެ މުވައްޒަފަކު ކޮ

ނޑިޑޭޓުން ކޮމިޓީން ފާސްކުރާ ކެޓަގަރީތަކުން މާކްސް ލިރެްސކުރާ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމާއި، ޝީޓްތައް އެންޓްރީކޮށް ވިލަ ބިފައިވާ ކެ
ވާލުކޮށްފައިވާ އޭޖެންސީތަކާ ހަރެކްރޫޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ، ޑިޑޭޓުން( ގެ ލިސްޓް އެކުލަވާލުމާއި)ވަޒީފާ އަށް އައްޔަންކުރެވޭ ކެނ

ހިއުމަން ރިސޯސް  އްމަސައްކަތްތަ ގިނަ އަދި މިނޫންވެސް ޓީޗަރުން ރެކްރޫޓްކުރުމާ ގުޅޭ  ކުރުމާއިރަންޖެހޭ ހުރިހާ މުޢާމަލާތެއް ކު
ކުގެ މާކްސް ޝީޓްތައް ކުގެ ތެރެއިން، އިންޓަވިއު ޕެނަލްތަކަތްތަބަޔާންކުރެވުނު މަސައް ކޮށްފައިވެއެވެ.  ސެކްޝަންގެ މުވައްޒަފަކު

ކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓް އެވަޒީފާއަށް ައއްޔަންކުރެވޭ އެންޓްރީކޮށް ވިލަރެސް ކުރާ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމާއި، 
އުސޫލާ ޚިލާފަށް ޓީޗަރުން  ،އި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވެއެ މަސައްކަތްތައް ބަލާ ސްޕަވައިޒް ކުރުމުގަ ،ށްފައިވުމުން އެންމެ މުވައްޒަފަކު ކޮ

 ނެގުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްކަން ފާަހގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
 

މަސައްކަތްތައް އެންމެ މުވައްޒަފަކު ކުރަމުންދާތީ، އެ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން އައި  ޓީޗަރުން ރެކްރޫޓް ކުރުމުގެ ގިނަމިގޮތަށް، 
ހަވާލުކުރުމަށް  މަސައްކަތްތައްމުވައްޒަފު އެހެން ސެކްޝަނަކަށް ބަދަލުކޮށް އެ މުވައްޒަފުގެ ބަދަލުގައި އެހެން މުވައްޒަފަކާ އެ 

ގައި މިނިސްޓްރީއަށް ލަފާދީފައިވެއެވެ. އަދި  2014އޮކްޓޯބަރު  12މިނިސްޓްރީގެ އޮޑިޓް އެންޑް ކޮމްޕްލަޔަންސް ސެކްޝަނުން 
ުއ ބިދޭސީ ޓީޗަރުން ރެކްރޫޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ސީދާ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށައެޅޭ އެޕްލިކޭޝަން ބަލައިގަތުމާިއ، އިންޓަވި

ތައްޔާރުކުރުމާއި، މަޤާމު އޮތްކަން ކަށަވަރުކުރުމާއި  ގެ ލިސްޓް()ވަޒީފާއަށް ހޮވަން އެކަޭށނަ މީުހން ޕެނަލްތަކުގެ ރިކޮމެންޑެޑް ލިސްޓް ޕެނަލްތަކުގެ ރިކޮމެންޑެޑް ލިސްޓް
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ކުރެވުނު ހްލާޞްގައި އި 2014އޮކްޓޯބަރު  28ށް، މުވައްޒަފުންނަށް ބަާހލައިގެން ކުރުމަ 3އަދި ހުއްދަ ދިނުމުގެ މަސައްކަތްތައް ތަފާތު 
ޖުލައި ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް،   6ބިދޭސީ ޓީޗަރުން ރެކްރޫޓްކުރުމުަގއި ޢަމަލުކުރާނޭގޮތުގެ އުޫޞލުގެ 

 މަސައްކަތްތައް ތަފާތު މުވައްޒަފުން، ހުއްދަ ދިނުން ފިޔަވައި އިތުރު ސައްކަތް ނިންމާލުމާ ހަމައަށްއި މި އޮޑިޓްގެ އަމަލީ މަގަ 2015
ލްތަކަށް ރެކްރޫޓްކޮށް ސްކޫ ޗަރުންޓްކޮށްފައިވާ ބައެއް ޓީވަނަ އަހަރަށް ރެކްރޫ 2016ވެއެވެ. އަދި ހަމަޖައްސާފައި ނުކުރާގޮތަށް 

އެ މައްސަލަ ާފހަގަކުރެވިފައިވާތީ،  ފޮނުވާފައިވަނީ ރެކްރޫޓްމަްނޓް ުއސޫލާ ޚިލާފަށް އިންޓަވިއު ޕްރޮސެސްގެ ތެރެއިން ނޫންކަން
 ބަލައި ފިޔަވަޅު އަޅަން ލަފާދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. އޮޑިޓް އެންޑް ކޮމްޕްލަޔަންސް ސެކްޝަނުންމިނިސްޓްރީގެ 

 

 ކުރަމުންދާ ގޮތް ޢަމަލު  ލާޙްކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން މިކަންތައް އިޞް 
ދިނުަމށް   ޓިސްއެޕޮއިންމެންޓް ނޯ  ފޮނުވުމުގެ ކުރިން، އެ އެޕޮއިންމެންޓް ނޯޓިސް )ހ( ޓީޗަރުން ވަޒީފާައށް ހަމަެޖއްސުމަށް 

ން ކަށަވަރު ކުރާގޮތަށް ނިންމާފައިވާ ފަރާތަކީ އިންޓަވިުއއިން އެންމެ މަތީ ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތައްތޯ ވިލަރެސްކުރާ ކޮމިޓީ
ބަބު ރިކޯޑު އެކަމުގެ ސަ ،ފޮނުވާ ލިސްޓްގައި ނުހިމެނޭނަމަ އެޕޮއިންމެންޓް ނޯޓިސްލިބިފައިވާ ފަރާތެއް  ހަމަޖައްސައި، މަތީ ޕޮއިންޓް

 ފައިވެއެވެ.  ގައި އުސޫލަށް އިޞްލާޙް ގެނެސް 2015ނޮވެންަބރު  10ކުރެވިފައިވޭތޯ ވިލަރެސްކުރާ ކޮމިޓީން ޔަޤީންކުރުމަށް 
އް ތަސްޢޫލިއްޔަތުމަބިދޭސީ ޓީޗަރުން ރެކްރޫޓްމަންޓާގުޅޭ އުސޫލަށް ގެނެވުނު ބަދަލާ އެއްގޮތަށް، ގައި  2014އޮކްޓޯބަރު  28)ށ( 

 ގައި މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. 2017މާރިޗު  23ތަފާތު މުވައްޒަފުން ކުރާގޮތަށް ަހމަޖައްސާފައިވާކަމަށް 

އަޕްޑޭޓެޑް މަޢުލޫމާތު އެްއަތނަކުން ފެްނނާނެގޮަތށް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރުކާރު ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވަދޭ ބިޭދސީ ޓީޗަރުންގެ  1.5
 ބަލަހަްއޓާފައިނުވުން ސްޓްރީން ލިސްޓެއް މިނި

ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވާދެމުންދާ ބިދޭސީ ޓީޗަރުންގެ މައުލޫމާތު ވަކި ވަކި ސްކޫލްތަކުގައި ބަލަހައްޓަމުންގެންގޮސްފައިވީ 
ޗަރުން ނަމަވެސް ބިދޭސީ ޓީޗަރުންގެ ފުރިހަމަ ލިސްޓެއް މިނިސްޓްރީން ބަލަހައްޓާފަިއނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ބިދޭސީ ޓީ

މި ލިސްޓްތަކުގެ ސައްޚަކަން ޔަގީންކުރުމުގެ ، ލިސްޓްތައް މިނިސްޓްރީން މިއޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވީނަމަވެސް މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ތަފާތު
 ހުރިހާ ގައިގޮތުން ސްކޫލްތަކުން މި އޮީފހަްށ ފޯރުކޮށްދީފައިވާ މައުލޫމާތުތަކާ އަޅާކިޔާއިރު މިނިސްޓްރީން ހިއްސާކޮށްފައިވާ ލިސްޓް

އަދި ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާ ޓީޗަރުންނާއި އެއް  ބިދޭސީ ޓީޗަރުންގެ މައުލޫމާތު އަޕްޑޭޓްކޮށް ބަލަހައްޓާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 ސްކޫލުން އަނެއް ސްކޫލަށް ޓްރާންސްފަރ ވެފައިވާ ޓީޗަރުންގެ މަޢުލޫމާތު އެ ލިސްޓުގައި ހިމެނިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
 
ބިދޭސީ ޓީޗަރުންގެ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ފުރިހަމަ ލިސްޓެއް )ަވކިވާ/ވަކިކުރެވޭ ޓީޗަރުންނާއި އެއް ސްކޫލުން އަނެއް ސްކޫލަށް 

ސްކޫލްތަކަށް ކޮންމެ އަހަރަކު ، ޓްރާންސްފަރ ވެފައިވާ ޓީޗަރުން އެނގޭނެގޮތަްށ(، މިނިސްޓްރީން މަރުކަޒީކޮށް ބަލަހައްޓަމުްނނުދާަނމަ
އިތުރަށް ބޭނުންވާ ޓީޗަރުންގެ އަދަދު ދެނެގަތުމާއި، ދިރާސީ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށެންވާއިރަށް ސްކޫލްތަކަށް ޓީޗަރުން ހަމަކުރުމާއި 

އަދި ނެކަމުގައި ދެކެމެވެ. ތަޢުލީމީ ދާއިރާއާ ގުޅޭ މުހިންމު ސިޔާސަތުތައް އެކަށީގެންވާގޮތަށް ތަންފީޒުކުރުމުގައި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވާ
އިންޓަވިއުކުރެވިެގން ވަޒީފާއަށް ހޮވޭ ފަރާތަކީ އެްއވެސް މައްސަލައެއްގައި މިނިސްޓްރީން ވަކިކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްކަްނ މީގެ އިތުރުން، 

  ދެކެމެވެ. ނެކަމުގައިއޮންނާފުރުސަތު ދެވުމުގެ އެފަދަ ޓީޗަުރންނަށް ވަޒީފާ ދެވަނަ ފަހަރަށް  އި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިެވ،ދެނެގަތުމުގަ

http://www.audit.gov.mv/
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 ކުރަމުންދާ ގޮތް ޢަމަލު  ލާޙްކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން މިކަންތައް އިޞް 

 

 2017މާރިޗު  23ދާކަމަށް ބިދޭސީ ޓީޗަރުންގެ މަޢުލާމާތު ހިމެނޭ ލިސްޓެއް މަރުކަޒީ ފެންވަރުގައި އިލެކްޓްރޯނިކްކޮން ބަލަހައްަޓމުން
ނުވުމުން ނުވަތަ ކިޔަވައިދިނުމަްށ  ޗުއްޓީއަށް ދިއުމަށްފަހު އެނބުރި ވަޒީފާއަށް ނިކުމެފައިއަދި މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. މި އޮފީހަށް ގައި 

ންގެ ދަފްތަރެއް ަވކިކުރެވޭ ޓީޗަރުކަމުނުގޮސްގެން ނުވަތަ ބަދު ައޚުލާޤީ މައްސަލައެއްގައި ނުވަތަ އެނޫންވެސް ސަބަބަކާހުރެ 
ގައި  2015ންބަރު ނޮވެ 10ޢުލޫމާތު ވިލަރެސްކުރާ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާ ގޮތަށް އެކުލަވާލައި، އެ ދަފްތަރުގައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މަ

 އުސޫލަށް އިޞްލާޙް ގެނެސްފައިވެއެވެ.
 
 ުވން ކިޔަވައިދިނުމުގެ ފެންވަރު ދެނެގަނެފައިނު ސްކޫލަށް ބަދަލުކުރުމުގައިޓީޗަރުން އެއް ސްކޫލުން އަނެއް  1.6

ޒިއްމާއެއްކަމުގައިވާއިރު،  ޓީޗަރުންގެ ފެންވަރު ކަށަވަރުކުރުމަކީ މިނިސްޓްރީގެ މުހިއްމުސަރުކާރު ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވައިދޭ ބިދޭސީ 
ކުރާނެ ފުރިހަމަ ޢަމަލު މުގައިރު އިވެލުއޭޓްުކރުޓީޗަރުންގެ ފެންވަ މުގައިއެކި މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ސްކޫލްތަކުން ޓީޗަރުން ބަދަލުކުރު

އެވެ. އެހެންކަމުން ޓީޗަރުން ގައި މިނިސްޓްރީން ާގއިމްކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިަފއިވެއުސޫލެއް މި އޮޑިޓްކުރެވުނު މުއްދަތުގެ ތެރޭ
 އެ ޓީޗަރެއްގެ ، އިއެއް ސްކޫލުން އަނެއް ސްކޫލަށް ބަދަލުކުރާއިރު، އެޓީޗަރަކު ބަދަލުކުރެވޭ ސަބަބު ރިކޯޑް ކުރެވިފައިނުވުމާ

ސްކޫލަކުން  މި  79ކާރުގެ ލިޔެކިއުން ެބލެހެއްޓިފައި ނުވެއެވެ. މިގޮތުން ސަރުނެަގެނފައިވާކަން އެނގޭނެ ފެންވަރު ދެ ކިޔަވާދިނުމުގެ
ލުން އަނެއް ސްކޫލަށް ބައެްއ އޮފީހަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ މަޢުލޫާމތު ބެލިެބލުމުގައި، ކިޔަވައިދިނުުމގެ މައްސަލަތަކާގުޅިގެން އެއް ސްކޫ

ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލްގެ ، ވަނީމިގޮތަށް ސްކޫލްތަކުން ޓީޗަރުން ބަދަލުކުރެވިފައި ޓީޗަރުން ބަދަލުކޮށްފައިވާަކން ފާަހގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 
ސްޓްރީްނ ކިޔަވައިދެވިދާނެކަމަށް ބަލައިގެންކަމަށް މިނިނުވަތަ އެހެން މާއްދާއެއް އެހެން ގްރޭޑަކަށް  ލަފާގެ މަތިން

ވާކަން ވަރުކޮށްފައިކިޔަވައިދިނުމުގެ ފެންވަރު މިނިސްޓްރީން ކަށައެފަދަ ޓީޗަރުންގެ  ،މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ. އެހެންަނމަވެސް
 ލިޔެކިއުމުން ފެންނަން ނެތްަކން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

 

 ކުރަމުންދާ ގޮތް ޢަމަލު  ލާޙްކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން މިކަންތައް އިޞް 
 ގައި  2015ގަސްޓް އޯ 23 އުސޫލެއް ކުރާނެމަލުޢަ ޓަރމިނޭޓްކުރުމުގައި ރިޒައިންކުރުމާއި ކުރުމާއި ޓްރާންސްފަރ ޓީޗަރުން ބިދޭސީ

 ތައްޔާރުކޮށްފައިވެއެވެ.

 ންއެއްބަސްވުމުގައިވާ މުއްދަތު ތެރޭގައި ޓީޗަރުން މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލު ކުރެވިފައި ނުވު 1.7

ޖެންސީތަކާއެކު ވެފައިވާ އޭ ރެކްރޫޓިންގދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކަށް ބޭނުންވާ ބިދޭސީ ޓީޗަރުން ހޯދުމަށް އައްޔަންކޮށްފައިވާ 
ޓީޗަރުންގެ ، ދޫކޮށް އެޕޮއިންޓްމަްނޓް ނޯޓިސްއިންޓަވިއު ޕެނަލުން ފާސްވެގެން،  ،ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން 10އެއްބަސްވުމުގެ 

 މިނިސްޓްރީއާއިޗަރުން ބިޭދސީ ޓީ ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައިއަދަދާއި އެހެނިހެން ތަފްސީލްަތއް އޭޖެންސީތަކަށް ހުޅަހަޅާތާ 
 ޓީޗަރުންބައެއް ގެނެސްފައިވާ  މި އޮޑިޓުގައި ބަލާލެވުނު އަހަރުތަކުގައި ،ވެެއވެ. އެހެންނަމަވެސްހަވާލުކުރުމަށް ބަޔާންކޮށްފައި
 އެކި މިގޮތުން އެއްބަސްވުންތަކުގައި،  ފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ށްހަވާލުކޮ މިނިސްޓްރީއާ އެއްބަސްވެފައިވާ މުއްދަތުގައި

http://www.audit.gov.mv/
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 10ދުވަހާ  7 ދީަފއިވާ މުއްދަތަކީ ޓީޗަރުން މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލުކުރުމަށް އާންމުކޮށްއޭޖޭންސީއަށް އެކި މުއްދަތު ދީަފއިވާއިރު، 
 ،އިންސައްތަ ޓީޗަރުން 40 ތެރެއިން އޮޑިޓްގައި ބަލާލެވުނު ޓީޗަރުންގެސާމްޕަލްގެ އުސޫލުން ދުވަހާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއް ނަމަވެސް، 

އަިދ މަސް ދުވަސް ނަގާަފއިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.  1ގައިވާ ާތރީޚުން ފެށިގެން މާެލ ގެނައުމާ ހަމައަށް ޯނޓިސް އެޕޮއިންޓްމަންޓް
ރު ޓީޗަރުން ގެނައުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު ފަހަނައަޅާ ގޮސްފިނަމަ، އެ ޓީޗަރު ގެނައުމަށް އެހެން އޭޖެންސީއަކާ ހަވާލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާ

ފަހަރު ތަކުރާރުވެއްޖެނަމަ އެއްބަސްވުން ބާތިލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު  3ޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނަށް ލިބިގެންވާކަމާއި، އެ ގޮތަށް މިނިސް
ގައި  8.2އަދި  8.1މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނަށް ލިބިގެންވާކަަމށް، އޭޖެންީސތަކާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކުގެ 

ޓީޗަރުން  ޗަރުން ގެނައުން ލަސްވުމުން އެ ފަދަ ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިވާކަން އެނގެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ޓީ، ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު
ފައި ޓިކެޓް ިލބުމުގައި ދަިތތަކާ ޗުއްޓީ ދުވަސްވަރަށްވެ ވަރަކީޓީޗަރުން ގެންނަ ދުަވސް، މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލުކުރުން ަލސްވަނީ

އޭޖެންސީތަކުގެ ފުރިހަމަ  އެއީ ށާއި،މަވިސާއާއި އަދި އެހެނިހެން ހުއްދަތައް ހޯދުމުގަިއ ލަސްތަކެއް ހުރުމުންކަ ކުރިމަތިވުމާއި
ކަމަށް މިނިސްޓްރީން މަޢުލޫމާތު  ާކމެދު ފިޔަވަޅު އަޅާފައި ނުވާނެކުރެވޭތީ، އޭޖެންސީތަކުރާ ކަމެއްކަމަށް ޤަބޫލު ނުއިޚްތިޔާރުން 
 ދީފައިވެއެވެ. 

 ސަބަބުން ކިޔަވާ ދިނުމަށް ދިރާސީ އަހަރު ފެށޭއިރު ސްކޫލްތަކުގައި ޓީޗަރުން ހަމަނުވުމުގެ ރުން ހަވާލުކުރުން ލަސްވާނަމަޓީޗަ މިގޮތަށް
އާ ހަވާލުކުރާ މުއްދަތައް ޓީޗަރުން މާލެ ގެނެސް މިނިސްޓްރީ އޭޖެންސީތައް ހޮވާފައިވަނީ ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވާނެ ކަމަށްދެކެެމވެ. އަދި

ން، ބީަލން ކާމިޔާބު އެ އޭޖެންސީތަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅާފައިނުވުމުކަމަށްވާއިރު، ޓީޗަރުން ގެނައުން ލަސްވެގެން  ޕޮއިންޓް ދީގެން
 ތްކަމުގައި ދެކެމެވެ.ބީލަްނަތއް ހުށަހަޅާފައިވުމުގެ ފުރުސަތު އޮ ހިމަނައިގެންކުރު މުއްދަތެއް އެކަށީގެންނުވާ ކުރުމަށްޓަކައި 
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 ދެވަނަ ބައި: (2)

 ގުޅޭ ޚަރަދާ ރެކްރޫޓް ކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ  ޓީޗަރުން ބިދޭސީ 

ންވާ ބިދޭސީ ޓީޗަރުްނ މި ބައިގައި ބަލާލާފައިވާނީ ސަރުކާރުގެ ސްކޫލްތަކުގެ ސެކަންޑަރީ އަދި ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ ކްލާސްތަކަށް ބޭނު
ކޮށްފައިވާ ޚަރަދަށާއި  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިުއކޭޝަނުން ގެ ނިޔަލަށް 2015 ވަނަ ައހަރުން ފެށިގެން ޖޫން 2012 ،ރެކްރޫޓް ކުރުމަށް

   ކަންތައްތަކަށެވެ. ޚަރަދު ކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނުއެ 

 ބިދޭސީ ޓީޗަރުން ރެކްރޫޓް ކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ ޚަރަދު  2.1

 ގެ ނިޔަލަށް  2015 ފެށިގެން ޖޫންވަނަ އަހަރުން  2012  ބަލާއިރު،މަޢުލޫމާތައްއެޑިއުކޭޝަނުން ލިބިފައިވާ  އޮފް މިނިސްޓްރީ
ޓީޗަރުން ރެކްރޫޓް ކުރުމަށް ސީ ބިދޭ)އެގާރަ މިލިއަން ހަތަރު ލައްކަ ދެ ހާސް ދުއިސައްތަ ނަވާރަ( ރުފިޔާ  -/11,402,219ލަ ޖުމު

ޚަރަދާއި  ކޮށްފައިވާ ރުތަކަށް ޚަރަދުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ިއންޓަވިއު ެޕނަލްތައް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރާ ދަތު މިޚަރަދުކޮށްފައިވެއެވެ. 
 ދައްކާފައިވާ ފައިސާއެވެ.ޓީޗަރުން ހޯދުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިާވ ރެކްރޫޓިންގ އޭޖެންސީތަކަށް 

އަށް މިނިސްޓްރީ  2015ވަނަ އަހަރުން ފެށިެގން ޖޫން  2012ށް ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި އެވަނީ ބިޭދސީ ޓީޗަރުން ރެކްރޫޓް ކުރުމަ
 ވެ. ކޮށްފައިވާ ޚަރަދެއޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން

  ޚަރަދު  ޖުމުލަ : ބިދޭސީ ޓީޗަރުން ރެކްރޫޓް ކުރުމަށް ކުރެވުނު 1 ތާވަލް 

 ްް  ޔާ ރުފި  ރުފިޔާ 
 އިންޓަވިއު ސެޝަންތަކަށް ކޮށްފައިވާ ޚަރަދު ހ.    1,082,216

 އޭޖެންސީތަކަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާ ރެކްރޫޓިންގށ.    10,320,001 

 ޓީޗަރުން މާލޭަގއި ހުުރމާއި ެކއުުމގެ ަޚރަދު  6,008,947  

 އެހެނިހެން ަޚަރދު   4,311,054  

 ައދަދު  ޖުމުލަރެކްރޫޓިްނގ އޭެޖންސީތަކަށް ދައްކާަފއިާވ ފައިސާގެ  10,320,001 

 ޚަރަދު  ޖުމުލަޓީޗަރުން ރެކްރޫޓް ކުރުމަށް ހިނގާފައިވާ    11,402,219

 

ސްޓްރީގެ ފަރާތުން މިނި ޯހދުމަށްބިދޭސީ ޓީޗަރުން ސްކޫލްތަކަށް ބޭނުންވާ  : ފައިވާ ޚަރަދު ކޮށްއިންޓަވިއު ސެޝަންތަކަށް )ހ( 
މި އޮޑިޓްގައި ގޮތުން މިިއވެއެވެ. ބާއްވާފަވެސް ދެ ފަހަރެއްގެ މަތީން އިންޓަވިއު ސެޝަންތައް ކޮންމެ އަހަރަކުއާންމުގޮތެއްގައި 

އިންޓަވިއު  1ވަނަ އަހަރު  2014އިންޓަވިއު ސެޝަން އަދި  2ވަނަ އަހަރު  2013 އަދި 2012، ބަލާލެވުނު މުއްދަތުގައި
 31 ޖުުމލައި ހިމެނޭ ޕެނަލްތަކުގައެ  ،ކޮށްފައިވާއިރު ދަތުރު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް  އިްނޓަވިއު ޕެނަލް 10 ،ބޭއްވުމަށް ސެޝަން
)އެއް މިލިއަން އަށްޑިހަ ދެ ހާސް ދުއިސައްތަ  -/1,082,216 ޖުމުލަ  ށްދީފައިވާ އިނާޔަތްތަކަ ގެ ދަތުރު ޚަރަދުތަކާއި މެމްބަރުން
  ޚަރަދުކޮށްފައިވެއެވެ.މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން  ރުފިޔާސޯޅަ( 

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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ބޭުނންވާ ބިދޭސީ ޓީޗަރުންގެ އަދަދާއި  ސްކޫލްތަކަށް ކޮންމެ އަހަރަކަށް )ށ( ރެކްރޫޓިންގ އޭޖެންސީތަކަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާ :
ނޑައެޅުމުން އެ ވަޒީފާތަކަށް މިނިސްޓްރީން އަންގާ ، ކުރިމަތިލާނެ ފަރާތްތަްއ ހޯދައި ފެންވަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން ކަ

ގޮތެއްގެ މަތިން އެ ފަރާތްތަކާ އިންޓަރވިއު ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި، ވަޒީފާއަށް ހޮވޭ ފަރާތްތައް ރާއްޖެ އައުމުން އެ 
ނޑައެޅިފައިވާ ސްކޫލްތަކުން 3ފަރާތްތަކާ އެއާރޕޯޓުން ހަވާލުވެ މެޑިކަލް ހަދައިދީ  ޓީޗަރުންނާ  މަސްދުވަހުގެ ވިސާ ޖަހައިދިނުމާއި، ކަ

 ކޮށްފައިވަނީހަމަޖައްސައިިދނުމުގެ މަސައްކަތް  ހޭދަވީ ދުވަސްތަކުގަިއ ހުރުމާއި ކެއުންހަވާލުވުމާ ހަމައަށް ެއ ޓީޗަރުްނ މާލޭގައި 
ރެކްރޫޓިންގ މިނިސްޓްރީއާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން މި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ރާއްޖޭގެ 

ތަކުން ކަމަށްވާީތ، ިއސްވެދެންނެވުނު ކަންތަްއތަކަށް އެ ފަރާތްތަކުން ކޮްށފައިވާ ޚަރަދުތަކަށާއި އެ މަސައްކަތްތައް ސީއޭޖެން
 ފަިއސާގެ ގޮތުގައި އެ ފަރާތްތަކުންބިދޭސީ ޓީޗަރުްނ ރާއްޖެ ގެނެއުމުގެ ޓިކެޓް އަދި  އާއި ކޮށްދިނުމަށް ނަގާ ޕްރޮސެސިންގ ފީ

ރުފިޔާ  ދޭއް(ހާސް  ވިހިލައްކަ  ތިން)ދިހަ މިލިއަން  -/10,320,002 ޖުމުލަ، މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލްތަކަށް 
 ޚަރަދުކޮށްފައިވެއެވެ.

 ޚަރަދު ކޮްށފައިވާ އެކޮމަޑޭޝަނަށް ވަގުތީ ންގެ މާލެ ގެނެވޭ ބިދޭސީ ޓީޗަރު  2.2

ހުރުމާއި ކެއުމާއި އަދި ޓްރާންސްފަރގެ އެންމެހާ އިންތިޒާމްތައް ބިދޭސީ ޓީޗަރުން ރާއްޖެ އައުމުގެ ކުރިއަށް ޓީޗަރު މާލޭގައި 
ށާއި އަދި ހުރުމުގެ ކަންތައް ން ހަމަޖައްސަންވާނެކަމަހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަނު އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ  މިނިސްޓްރީ

ގައި  2012ހޯދާފައިވާ ތަނެއްގަިއކަމަށް، އޮކްޓޯބަރު  ހަމަޖައްސާނީ މިނިސްޓްރީގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޔުނިޓްގެ ފަރާތުން އިޢުލާނުކޮށްގެން
ގައި  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 20ބިދޭސީ ޓީޗަރުން ރެކްރޫޓްކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ އުސޫލުގެ ފެށުނު  ކުރަންޢަމަލު

ފައިނޭންސް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ލަފަޔާ ގައި، ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަނާއި  2013އޮކްޓޯބަރު ނަަމވެސް،  ވެއެވެ. އެހެންބަޔާންކޮށްފައި
ހުރުމާއި ކެއުމުގެ ހަރަދު ، ގޮތަށް އުސޫލަށް ބަދަުލ ެގނެސްއިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް ޓީޗަރު ާމލޭގައި ހުރުމުގެ ކަންތައް ހަމަަޖއްސާ

 ،ކޮށްފައިވުުމންއޭޖެންސީތަާކއި އެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުްނތަކުގައި ބަޔާން އެރެކްރޫޓިންގ އޭޖެންސީތަކުން ަހމަޖައްސާގޮތަށް 
، ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސައިދީފައިވަނީ ކެއުމުގެ ހުރުމާއި މާލޭގައި ހަމަޖެހިފައިވާ ސްކޫލްތަކަށް ޓީޗަރުން ފޮނުވާލުމާ ހަމައަށް އެ ޓީޗަރުން

ރުގެ ނަ އަހަވަ 2015ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2012ރެކްރޫޓިންގ އޭޖެންސީތަކުންނެވެ. މިގޮތުން  މިނިސްޓްރީއަށް ބިލް ކުރާގޮތަށް
)ހަ މިލިއަން އަށް  -/6,008,947 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން،  ޓީޗަރުންެގ ހުރުމާ ކެއުމުގެ ޚަރަދަށް، ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް

 ރެކްރޫޓިންގ އޭޖެންސީތަކަށް ދައްކާފައިވެއެވެ.ހާސް ނުވަ ސަތޭކަ ސާޅީސް ހަތެއް( ރުފިޔާ 

 މާލޭގެ ގެސްޓް ހައުސްތަކުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ޓީޗަރުން ބައިތިއްބާފައިވުން  2.2.1

ލު ސްއޫ ދައުލަތުގެ އެކިއެކި ވަޒީފާތަކަށް ބިދޭސީން ގެންނަންވާނީ އެމީހަުކ ގެނައުމާއެކު ލަސްނުކޮށް އެމީހެއްގެ މަސައްކަތުގައި މަ
އެ ފަރާތްތައް ރާއްޖެ  ،އަތޮޅުތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ބިދޭސީން ގެނައުމުގެ ކުރިންކުރެވޭނެ ގޮތެއް ހަމަޖެއްސުމަށްފަހުގައި ކަމާއި 

އޭރުގެ ފުރުވާލެވޭ ޮގތަށް ހަމަޖައްސާފައި ނޫނީ ބިދޭީސން ރާއްޖެ ނުގެނައުމަށް  މަސައްކަތް ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތަނަކަށްއައުމާއެކު 
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުގެ ނަމަވެސް   ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އެހެންވަނަ މާއްދާގައި 6.28ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

ރަށަށް ފޮނުވާލެވެންދެން ސްކޫލާ ހަވާލުކުރެވެންދެން ނުވަތަ ވަޒީފާ ހަމަޖެހިފައިވާ ވަޒީފާ ހަމަޖެހޭ ވޭ ޓީޗަރުން ނެމާލެ ގެބޭނުމަށް 
ބިދޭސީ  ރާއްޖެ ގެނެވޭ ،މިގޮތުންކުރެވުނެވެ.  ްއބާފައިވާކަން ފާހަގަބައިތި މާލޭގެ ގެސްޓްހައުސްތަކުގައި ގިނަދުވަސްތަކެއް ވަންދެން

ގެ އެކޮމަޑޭޝަން ބިުލތައް އޮޑިޓްޓީޗަރުން ދުވަހަށްވުރެ ކުރުނޫން  12ގޮތެްއގައި  ޖްރެއެވް ،ސާމްޕްލިންގ ގެ އުސޫލުން ބެިލބެލުމުގައި ގެ އެކޮމަޑޭޝަން ބިުލތައް އޮޑިޓްޓީޗަރުން

http://www.audit.gov.mv/
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މާލޭގެ މަސް ދުވަސް ވަންދެން  ޓީޗަރުންބައެއް ، ބައިތިއްބާފައިވާއިރުޓީޗަރުން މުއްދަތެއްގައި މާލޭގެ ގެސްޓް ހައުސްތަކުގައި 
 ފަތުރުގެ  ދަތުރު ދުވަސްވަނީ ގިނަ  މާލޭގައި ޓީޗަރުން ބިދޭސީ .ރެވުނެވެފާހަގަކުބައިތިއްބާފައިވާކަން ގެސްޓްހައުސް ތަކުގައި 

 މިނިސްޓްރީން  ބަދަލުކުރަްނޖެހިފައިވާތީކަމަށް ސްކޫލްތަކަށް އެހެން ސަަބބުތަކާހުރެ އެކި ތަފާތު ޓީަޗރުން ެގނެވޭ އަދި ދަތިކަމުންނާއި
މާލޭެގ  ،ން ލަސްވެމަސައްކަތް ކުރަން ހަމަޖެިހފައިވާ ސްކޫާލ ހަވާލުކުރު ޓީޗަރުން މާލެ ގެނެވޭ މިގޮަތށް، .ދީފައިވެއެވެ މައުލޫމާތު

ޖެހޭ ކުރަން  މިނިސްޓްރީން ޓީޗަރުންގެ ހުރުމާއި ކެއުމަށް،، ގެސްޓް ހައުސްތަކުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ބައިތިއްބާފަިއވުމުން
 ޚަރަދު އިތުރުވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

 ކުރަމުންދާ ގޮތް ޢަމަލު  ލާޙްކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން މިކަންތައް އިޞް 
އުމަން ރިސޯސް ގެ ހިވަހު ނުތިބޭ ގޮތަށް މިނިސްޓްރީދުވަހަށްވުރެ ގިނަ ދު 03ޓީޗަރުން މަޤްބޫލު އުޒުރެއް ނެތި މާލެ ގެނެވޭ 

 ސްފައިވެއެވެ.ގަިއ ބަދަލުގެނެ 2015ނޮވެންބަރު  10ށް ރެކްރޫޓްމަންޓް އުސޫލަށް ޑިވިޝަންއިން އިމްތިޒާމުތައް ހަަމޖެއްސުމަ
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  ތިންވަނަ ބައި:  (3)

 އި ކިޔަވައިދޭ ޓީޗަރުންގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ސަރުކާރުގެ ސްކޫލްތަކުގަ 

ޓީޗަރުންނަްށ ކޮށްފައިވާ އެ ިއ، ޓީޗަރުންގެ މިންވަރަށާބިދޭސީ  ކޮށްފައިވާގައި ވަޒީފާ އަދާސަރުކާރުގެ ސްކޫލްތަކު، މި ބައިގައި
 ނިކުމެފައިވާސަރުކާރުގެ ސްކޫލްތަކަށް ވަޒީފާއަްށ ދަރިވަރުން ދިވެިހ ފައިވާ ދަސްވެނިވެ އިންއަދި ޓީޗިންގ ދާިއރާ ށާއި،ޚަރަދަ

   ބަލާލައި، ާފހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް ހިމަނާފައިާވނެެއވެ.ށްމިންވަރަ

 

 
 
 
 
  

 
 
 
ދިވެހީންގެ ނިސްބަތް، އަދި އެ ގްރޭޑްތަކަށް ކިޔަވާދީފައިވާ ބިދޭސީންނާއި ސްކޫލްތަކުގެ ޘާނަވީ އަދި މަތީ ޘާނަވީ ކްލާސްތަކަށް  3.1

 ތަމްރީނުވެފައިވާ ދިވެހީން ސަރުކާރުގެ ސްކޫލްތަކަށް ވަޒީފާއަށް ނިކުމެފައިވާ މިންވަރުކިޔަވައިދިނުމަށް 

ޓީޗަރުން  ާޘނަވީ އަދި މަތީ ާޘނަވީ ކްލާސްތަަކށް އާންމުކޮށް ިބދޭސީ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ލިސްޓްގައި
ދިވެހިްނނާއި  775، ށްެގ ނިޔަލަ 2015ޖަނަވަރީ  41 ،ގެންނަ މާއްދާތަަކށް އައްޔަންކޮްށފައިވާ ޓީޗަރުންގެ ރެކޯޑްތަކަށް ަބލާއިރު

އެހެންކަމުން ޘާނަވީ އަދި ަމތީ . ގޮސްފައިވެއެވެ އެ ކްލާސްތަކަށް ކިޔަވައިދެމުންޓީޗަރުން  2392ޖުމުލަ  ނާއެކުބިދޭސީން 1617
 ނެވެ. އަކީ ބިދޭސީން %68ފަރާތްތަކުގެ  ކިޔަވައިދެމުންދާ އްކްލާސްތަކަށް އާންމުކޮށް ބިދޭސީ ޓީޗަރުން ގެންނަ މާއްދާތަ ޘާނަވީ 

ެގ  2015ޖަނަވަރީ  14 ،އް ކިޔަވައިދިނުމަށްސީ ޓީޗަރުން ގެންނަ މާއްާދތަޘާނަވީ އަދި މަތީ ޘާނަވީ ކްލާްސތަކަށް އާންމުކޮށް ބިދޭ
  ގައި ގެެނސްދެވިފައިވާނެއެވެ. 2ޗާޓް  ިބދޭސީން ތިބި ނިސްބަތްވެހީންނާއި ދި ނިޔަލަށް

ފައިނުވާީތޯތ ވަޒީފާތަކަށް އެކަށޭނަ ދިވެހިން ތައްޔާރުވެ އެ ވަޒީފާގައި ެގންގުޅެފައިވަނީ ޓީޗަރުންގބިދޭސީން މިގޮތަށް، ިގނަ އަދަދެއްގެ 
 2012 ޖަނަވަރީ ކޮލެޖްތަކުން ލިުބނު މަޢުލޫމާތުެގ މައްޗަށް ބިނާކޮްށ،އަމިއްލަ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވާސިޓީ އާއި ، ބެލުމަށް

ދަސްވެނިވެފައިވާ  ސެކެންޑަރީ ޓީޗިން ކޯސްތަކުން އާންމުކޮށް ބިދޭސީން ގެންނަ މާއްދާތަކާގުޅޭ ،ގެ ނިޔަލަށް 2015މާރިޗު  އިން

މާރިޗު  23ދުތަކަކީ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ީޓޗަރުންގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވާ އަދަ، ބައިގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުގައި( މި 1) ނޯޓް:
ޔަލަްށ ނިގެ  2015ޖަނަވަރީ  14ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން މި އޮފީހަށް ޯފރުކޮށްދީފައިވާ،  2017

 ދަދުަތކެކެވެ.  އަރުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހިަމނާފައިވާ ޓީޗަރުންގެ ގޮތުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ދަފްތަ
ރެވިފައި ވާތީއާއި، ގަިއ ފާަހގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަްއ އިސްވެ ދެންނެވުުނ ދަފްތަރުްނ ފާހަގަކު  1.5( މި ރިޕޯޓްގެ 2)

އެންމެ ފުރިހަމައަށް  މުބައެއް ޓީޗަރުން ކިޔަވާދޭ މާއްދާ ދަފްތަރުގައި އެންގެން ނެތުމުްނާނއި، ޓީޗަރު ނިސްބަތްވާ ގައު
 ވުން އެކަށީގެންވެއެވެ.އަދަދަށް ނު ފުރިހަމަދަފްތަރުގައި ހިމަނާފައިނުވުމުން ަތފާސް ހިސާބުގައިވާ އަދަދު ތަކަކީ އެންމެ 

ބަްތ އަށް ޓީޗިން ދާިއރާއިން ދަސްވެނިވިފައިވާ ދަރިަވރުންގެ ނިސް 2015ިއން ާމރިޗު  2012( ޖަނަވަރީ 3)
 ތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.ހަމައެކަނި ރާއްޖޭގެ އިންސްޓިޓިއުޝަންތަކުން މި އޮޑިޓަށް ލިބިފައިވާ މައުލޫމާދެނެގަނެފައިވަނީ 
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ޒީފާއަށް ސަރުކާރުގެ ސްކޫލްތަކުގެ ވަ ދަރިވަރުން
ނިކުމެފައިވާ މިންވަރު މި އޮޑިޓްގައި 

ެބލިެބލުމުގައި، އިސްވެ ބަލާފައިވާނެއެވެ. މިޮގތުން 
 މުކޮށް ބިދޭސީއާން އްދަތުގައި ދެންނެވުނު މު

ޓީޗަރުން ގެންނަ މާއްާދތަކާގުޅޭ ސެކަންޑަރީ ޓީޗިން 
 ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިންދަސްވެނިފައިވާ ކޯސްތަކުން 

ލަށް ސަރުކާރުގެ ގެ ނިޔަ  2017މާރިޗު  23
 59 ނީކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދަސްކޫލްތަ

 ދަސްވެނިންކަން ފާަހގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އިންސައްތަ

 

 ދިވެހި އަދި ބިދޭސީ ޓީޗަރުންގެ އަދަދު ފައިވާތީ ާޘނަވީ ްގރޭޑް ތަކަށް ކިޔަވާދީޘާނަވީ އަދި މަގައި  2015ޖަނަވަރީ  14 :2ޓް ޗާ 

 .އެވެ އާރޓް، ސްޓެޓިސްޓިކްސް، މެކޭނިކްސް، ޖިއޮގްރަފީ، ހިސްޓްރީ އެހެނިހެން މާއްދާތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ (1) :ނޯޓް 

ގޮތުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ރާއްޖޭގެ ކޮލެޖްތަކާއި ޔުނިވަރސިޓީތަކުން  ވަޒީފާއަށް ނިކުންނަ ދަސްވެނިންގެ އަދަދު އިތުރުކުރުމުގެ 
ދަސްވެނިވިފައިވާ ދަސްވެނިންާނ މިނިސްޓްރީން ބައްދަލުކޮށް ސްކޫލްތަކުގައި ހުރި ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް އޮޅުން ފިލުވައިދެމުން 

ކިޔަވައިދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތައް  ރަށެއްގައި އެ ޓީޗަރަކު ދިރިއުޅެން ބޭނުންވާ ރަށް ޫނން އެހެންނަމަވެސް،  ވީގޮސްފައި
ތިރީގައިވާ ޗާޓު  ވުމުން ރަށްރަށުގެ ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވައިދޭ ބިދޭސީންގެ ނިސްބަތް އިތުރުވެފައިވާކަން ފާހަަގކުރެވިފައިވެއެވެ.މަދު
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ގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ  ދަސްވެނިން ސަރުކާރުގެ ސްކޫލްތަކު: 1ޗާޓް 
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ވުމުން ރަށްރަށުގެ ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވައިދޭ ބިދޭސީންގެ ނިސްބަތް އިތުރުވެފައިވާކަން ފާހަަގކުރެވިފައިވެއެވެ.
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ސްތަކަށް އާންުމކޮށް ބިދޭސީ ޓީޗަރުން ގެންނަ ނަވީ އަދި މަތީ ޘާނަވީ ކްލާޡާ އަތޮޅުތަކުގައިގައި އެވަނީ މާލޭ ސްކޫލްތަކާއި  3
އަތޮޅުތަކުގައި ޓީޗަރުން ިތބި އަަދދަށް ބަލާއިރު ޏ.އަތޮޅު ފިޔަވައި އްކިޔަވައިދޭ ދިވެހި އަދި ބިދޭސީ ޓީޗަރުންގެ އަދަދުތަކެވެ. މާއްދާތަ

ޓީޗަރުން ވެއެވެ. މިގޮތުން ބިދޭސީން ވުރެ ބިދޭސީންގެ އަދަުދ ގިނަކަން ފާހަގަކުރެވިފައިހާ އަތޮޅެއްގައިވެސް ދިވެހިންނަށްހުރި
ކިޔަވައިދޭ ޓީޗަރުން ކޮންމެ އަތޮޅުތަކުގައި އަތޮޅުގައެވެ. ޅ، ކ، އއ، އދ، އަދި ތ ނީ ހދ، ގިނަވެފައިވަ  ނިސްބަތުން އެންމެ

  ގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. 1ޖަދުވަލު މި ރިޕޯޓްގެ އެނގޭނެ ޗާޓެއް އްގައި ތިބި އަދަދުތައް އަތޮޅެ

ނަވީ އަދި މަީތ ޘާނަވީ ކްލާސްތަކަށް އާންމުޮކށް ބިދޭސީ ޓީޗަރުން ގެންަނ މާލޭ ސްކޫލްތަކާއި އަތޮޅުތަކުގައި ޡާ :3ޗާޓު  
  ޗަރުންގެ އަދަދުއްކިޔަވައިދޭ ދިވެހި އަދި ބިދޭސީ ޓީމާއްދާތަ

 ޓީޗިންގ ދާއިރާއިން ދަސްވެނިވިފައިވާ ދަރިވަރުންނަށާއި، ޓީޗިންގ ދާއިރާއިން ކިޔަވަން ފަށަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ސްކޫލްތަކުގައި
ދިވެހި ޓީޗަރުން އިތުރު ކުރުމުގެ ގޮތުން، މިހާރު  އިތުރަށް އަންގައިދީ،ކުރިޔަށް ވުރެ ދިވެހިންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ހުރި މިންވަރު 

އް އާންމުކޮށް އަންގައި އެ މަޤާމުތަކަށް ޝައުގުވެރިވާ ދިވެހިން ހޯދުމަށް ލްތަކުގައި ބިދޭސީ ޓީޗަރުން ކިޔަވައިދޭ މަޤާމުތަސްކޫ
އަދި އަލަށް ބިދޭސީ ޓީޗަރަކަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސަނީ  ވެއެވެ.އިން ފެށިގެން އިޢުލާނު ކުރަން ފަށާފައި 2016ޑިސެންބަރު 

  އާންމުކޮށް އިޢުލާނުކުރުމަްށފަހު ދިވެހިން ނުިލބޭ މަޤާމުތަކަެށވެ.މަގާމުތައް  ސްކޫލްތަކުގައި ހުސްވެފައިވާ
 

 ނަށް ސަރުކާރުން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު ޗަރުންބިދޭސީ ޓީ ފިޔަވައި ރެކްރޫޓް ކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު 3.2
 ހަމަޖައްސަން ޖެހުމުގެ ސަބަބުން، ބިދޭސީ ޓީޗަރުން ނުމަށްމިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ދަށުން ހިންގާ ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވައިދި

 މުސާރައާ އެލަވަންސްގެ އިތުރަށް، 'ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބިދޭސީން ޓީޗަރުންގެ  އި އެކްރޫޓް ކުރުމަށް ދާ ޚަރަދާއެ ފަދަ ޓީޗަރުން ރެ
މުގެ ަގވާއިދު' އާ އެއްގޮތަށް، ބިދޭސީ ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ ގަވާއިދު' އަދި 'ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބިދޭސީން ގެނައު
އަދި ވަޒީފާގެ  ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތަކާއި މުވައްޒަފުން ބެލެހެއްޓުމަށް ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތައް އަދާކުރަމަށް

އިތުރު ޚަރަދުތަކެއް  ޖެހޭ ޚަރަދަށްވުރެއެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކުރާ ޚަރަދުތައް ކުރަންޖެހިފައިވުމުން އާންމުކޮށް ދިވެހި ޓީޗަރަކަށް ކުރަން
ހުރުމާއި ކެއުމަށް ދޭ  މިނިސްޓްރީން ކުރަންޖެހޭކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. މިގޮތުން ޓީޗަރުންގެ ވިސާ ހަމަޖެއްސުމުގެ ޚަރަދުތަކުގެ އިތުރުން
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ި: 3ޗާޓު  ަރުން ތިބ ި ޓީޗ ުތަކުގެ ސްކޫލްތަކުގައ  އަދަދުމާލޭ އަދި އަތޮޅ

ބިދޭސީ ޓީޗަރުންގެ އަދަދު ދިވެހިޓީޗަރުންގެ އަދަދު

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv


 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް، ޣާޒީ ބިލްޑިންގ، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
www.audit.gov.mv | info@audit.gov.mv :ްފޯން: 3939 332 އީމެއިލ 

 

 

 

 
20 ޞަފުޙާ  24 ގެ                          

ހޭދަތަކެއްކުރަންޖެހޭކަން  ށްޓިކެޓަ ގައުމަށް ދިއުމަށާއި އެނބުރި އައުމުގެން ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު ޓީޗަރު އެލަވަންސާއި އަދި
  ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ށް މިނިސްޓްރީ ގެ ނިޔަލަށް، ބިދޭސީ ޓީޗަރުންނަ 2015ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޖޫން  2012ގައި އެވަނީ  2ތިރީގައިވާ ތާވަލު 
ކޮށްފައިވާ  މަނައި()ވިސާ އާ ކުރުމުގެ ޚަރަދު ނުހި ކޮންމެ އަހަރަކު ސްކޫލަކުން 101ސަރުކާރުގެ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުންނާއި އަދި 

ޚަރަދުތައް ހޯދުމަށް  އަދި ޓިކެޓަށް ސްކޫލްތަކުން ކޮށްފައިވާ ތައްބިދޭސީ ީޓޗަރުންގެ މުސާރައާ އެލަވަންސްޚަރަދުގެ ތަފްސީލެވެ. 
އިވާ ޚަރަދުކަމުން، ލަކުން ކޮށްފަސްކޫ 101ސްކޫލްގެ ތެރެއިން  214އޮޑިޓަްށ ލިބިފައިވަނީ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީގައި އެދުމުން 

ސަރުކާރުން  ޓިކެޓަށްޗުއްޓީ ޗަރުންގެ މުސާރައާ އެލަވަންސް އަދި ޓީބިދޭސީ އަށް  2015ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޖޫން  2012
  މި ރިޕޯޓްގައި ހިމެނިފައިނުވާނެއެވެ.ކޮށްފައިވާ ޖުމުލަ ޚަރަދު 

 

ޝަނުންނާއި އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭ ދަތުރު ޚަރަދަށްބިދޭސީ ޓީޗަރުންގެ މުސާރައާ އެލަވަންސް އަދި ޗުއްޓީ  :2 ތާވަލު 
 ސްކޫލަކުން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދު 101

 
 އަހަރު

 
 މުސާރައާ އެލަވަންސް 

 
 )މިލިއަން ރުފިޔާ(

ލޯކަލް ދަތުރުތަކަށް 
ސްކޫލްތަކުން ކޮށްފައިވާ 

 ޚަރަދު 
 )މިލިއަން ރުފިޔާ(

އަހަރީ ޗުއްޓީ ޓިކެޓަށް 
މިނިސްޓްރީން ކޮށްފައިވާ 

 ޚަރަދު 
 )މިލިއަން ރުފިޔާ(

 
 ޖުމުލަ ޚަރަދު 
 

 )މިލިއަން ރުފިޔާ(
2012 156.25 1.20 12.62 170.07 

2013 166.91 3.00 13.60 183.51 

2014 175.30 1.44 4.80 181.53 

 109.24 - 3.45 105.79 )ޖޫން ގެ ނިޔަލަށް( 2015

 644.35 31.02 9.09 604.25 ޖުމުލަ 

 ނޯޓް: މުސާރައާ އެލަވަންސްގެ ތެރޭގައި ހުރުމާއި ކެއުމަށް ދޭ އެލަވަންސް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

 

ޗުއްޓީއަށް ފޮނުވުމަށް ންސާއި ހުރުމާއި ކެއުމަށް ދޭންޖެހޭ ެއލަވަކޮންމެ ބިދޭސީއަކަށްެވސް އޮޑިޓަށް ލިބިފައިވާ މަުޢލޫމާތަށް ބަލާއިރު، 
ބިދޭސީ ބޮޑު ޚަރަދެއް  ުމސާރައާ އެލަވަންސަށް ކުރާ ޚަރަދަށްވުރެ އެވްރެޖްކޮށް ލޯކަލް ޓީޗަރެއްގެޚަރަދުގެ ސަބަބުން،  ކުރަންޖެހޭ
 ސްކޫލުގައި  101ރުކޮށްދީފައިވާ އޮޑިޓަށް މަޢުލޫމާތު ފޯ ގައި އެވަނީ 4ޗާޓް ގޮތުން މިވެ. ކުރަންޖެހޭކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެ ޓީޗަރަކަށް

ކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ އާ މިނިސްޓްރީން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދާއި ވިސާ )ވައިގެ ޓިކެަޓށް  ޓީޗަރުންނަށްއަދި ލޯކަލް ކިޔަވައިދިން ބިދޭސީ 
 ހިނގާފައިވާ ޚަރަދެވެ. މަހެއްގެ މައްޗަށް އެވްރެޖްކޮށް ނުހިމަނައި( ޚަރަދު
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ނަށް މަހެއްގެ މައްޗަށް ސްކޫލުގައި ކިޔަވައިދިން ބިދޭސީ އަދި ލޯކަލް ޓީޗަރުން 101ށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީފައިވާ އޮޑިޓަ :4ޗާޓް 
 އެވްރެޖްކޮން ހިނގާފައިވާ ޚަރަދު

 
މުސާރައާ ބިދޭސީ ޓީޗަރުންގެ ދިވެހި އަދި ، ސްކޫލަކުން 101ސްކޫލްގެ ތެރެއިން  214ތައްޔާރު ކުރެވިފަިއވަނީ ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ސަރުކާރުގެ  ޗާޓުމަތީގައިވާ  :ނޯޓް 

މި ޚަރަދުގެ ތެރޭގައި ޓީޗަރުންގެ ވައިގެ ގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ. ކޮށްފައިވާ ޚަރަދު އެލަވަންސް އަދި ލޯކަލް ދަތުރު )ޗުއްޓީއަށް ރަށަށް ދިއުމަށް މާލެ ފޮނުވުމަށް/ގެނައުމަށް(
 ހިމެނިފައި ނުވާނެއެވެ.  މިނިސްޓްރީން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދާއި ވިސާފީއާ ގުޅޭ ޚަރަދުތައްޓިކެޓަށް
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 ހަތަރުވަނަ ބައި:  (4)
 ކަންތައްތައްއެހެނިހެން ފާހަގަކުރެވުނު 

 ންދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ރޫހާ ޚިލާފަށް ރެކްރޫޓިންގ އޭޖެންސީތައް ހޮވާފައިވު 4.1

ކުރަމުން ޢަމަލު ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް 2014ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2012ސްކޫލްތަކަށް ބިދޭސީ ޓީޗަރުން ރެކްރޫޓް ކުރުމަށް 
ވަނަ  2014. އަދި ރެކްރޫޓިންގ އޭޖެންސީއެއް މެދުވެރިކޮށް ޓީޗަރުން ހޯދުމަށެވެ 3އައި އުސޫލުގައި ވަނީ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް 

ޗަރުން ހޯދުމަށެވެ. ޓީރެކްރޫޓިންގ އޭޖެންސީއެއް މެދުވެރިކޮށް  2 ގެނެވިފައިވަނީ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އަހަރު އުސޫލަށް އިސްލާހު
 ކޮންމެ  ، އަހަރުވަނަ 2013ވަނަ އަހަރާއި  2012މިނިސްޓްރީގެ ބިދޭސީ ޓީޗަރުން ރެކްރޫޓްކުރާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް މިނިސްޓްރީން 

ފައިވަނީ ކޮންމެ މި އޭޖެންސީތައް ހޮވާ، އޭޖެންސީއެއް ހޮވާފައިވާއިރު 2ވަނަ އަހަރު  2014އޭޖެންސީއެއް އަދި  3އަހަރަކުވެސް 
ބިފައިވާ އޭޖެންސީތަކުގެ އަހަރަކުވެސް އެންމެ އިޢުލާނެއްގެ ދަށުން ކުރިމަތިލާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ މާކްސް ލި

ންސީއަކުން އޭޖެ 3ވާ އުސޫލުންނެވެ. އެހެންކަމުން ބައެއްފަހަރު ތެރެއިން އެ އަހަރަކަށް ހޮވަންޖެހޭ ވަރަށް އޭޖެންސީ ހޮ
 ފައިވެއެވެ.ކްރޫޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ހޮވާވެސް ބިދޭސީ ޓީޗަރުން ރެ އޭޖެންސީ 3ކުރިމަތިލާފައިވާއިރު އެ 

ވަތަ ޚިދުމަތެއް ހޯދުމަްށ )ބ( ގައި، މަސައްކަތެއް ކުރުވުމަށް ނުވަނަ މާއްދާގެ  8.19އަދި  8.15ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 
ކަމާއި އަދި މަދުވެގެން  އެންމެ އެކަށިގެންވާ ފަރާތެއް ޮހވަންވާނީ އާންމުކޮށް އިއުލާންޮކްށގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހޯދުމަްށފަހުގައި

ހިސާބުތަކަށް ބަލައިގެްނ  ޢުލާނުކޮށްެގން ލިބޭ އަްނދާސީތިން ފަރާތަކުން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ ދެވަނަ ަފހަރަށް އި
މިނިސްޓްރީގެ ، މަވެސްއެހެންނައެ މަސައްކަތަށް ނުވަތަ ޚިދުމަަތށް އެންމެ އެކަޭށނަ ފަރާތާ ހަާވލުކުރުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

 ހަމަޖެހިފައިވީނަމަވެސް، ސައްކަތެއް ކުރުވުމަށްމަ ބިދޭސީ ޓީޗަރުން ރެކްރޫޓްކުރާ އުސޫލުގައި ގިނަ އޭޖެންސީތަކެއް މެދުވެރިކޮށް އެއް
އެއްވަރަށް ބީަލން  އެ އޭޖެންސީތައް ހޮވަންޖެހެނީ ވާދަވެރި ބީލަމެއްގެ ތެރެއިން ަކމަށްވާއިރު، މިނިސްޓްރީން ޭބުނންވާ އަދަދާ

ވުމުން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ލުކޮށްފައިހުށަހަޅާފައިވަނިކޮށް، ދެަވނަ ފަަހރަށް އިޢުލާން ކުރުމެއްނެތި އެ އޭޖެންސީތަކާ މަސައްކަތް ހަވާ
މެވެ. އެހެންކަމުން ކަން ފާހަގަކުރަވާނުފައިމަޤްޞަދު ޙާސިލުވެ)ބ( ގައި ބަޔާންުކރާ  ވަނަ މާއްދާގެ 8.19އަދި  8.15ގަވާއިދުގެ 

ރާތަށްވެސް މަސައްކަތް ލިބޭ ފަރެކްރޫޓިންގ އޭޖެންސީތައް ހޮވުމަށް ހުށަހަޅާ  ބީލަމުގެ ވާދަވެރިަކން ގެއްލި އެންމެ ދަށުން މާކްްސ 
 ލިބިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
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23 ޞަފުޙާ  24 ގެ                          

 ލަފާދޭގްޮތ އިސްލާޙުކުރަން. ޅ

ވެސް ކަމަކަށް ވަޒީފާާއ ގުޅުންހުރި އެއް ގުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް،ީޓޗަރުން އަތުން ފައިސާ ނެމިނިސްޓްރީގެ ނަމުގައި ( ހ)
 ޓަކައި:ފައިސާއެއް ދައްކަން ނުޖެހޭނެކަން ޓީޗަރުންނަށް އަންގައި ދިނުމަށް 

ށް އަންގަންޖެހޭ ގޮަތްށ ވަސީލަތްތައް ިމނިސްޓްރީއައަދި އެހެނިހެން އޭޖެންސީތަކުން އިޢުާލނުކުރަން ބޭނުންކުރާ ނޫސްތަކާއި ( 1)
މިނިސްޓްރީން  ފައިވޭތޯގައި، އިޢުލާނުގައި ހިމަނަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ފުިރހަމެވެއޭޖެންސީތަކުން ކުރާ އިޢުލާނުހަމަޖެއްސުމާއި، 

 ދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ.ންކުރަމުން ގެމޮނިޓަރ 
ދައްކަން ފައިސާ  އިންޓަވިއުގައި ބައިވެރިުވމަށާއި، ވަޒީފާއާގުޅޭ އެއްވެސް ކަމަކަށް،  ޓީޗަުރންނަށްޝޯޓްލިސްޓްކުރެވޭ( 2)

 ދި އަށް ދަންނަވަމެވެ. ޙިއްސާކުރެއްވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަ ޒަރިއްޔާއިން އީމެއިލްގެއިންޓަވިއުގެ ކުރިްނ  ނުޖެހޭނެކަން
ކޮމޮޑޭޝަން އަދި ވަޒީފާ ގައި، މާލެ އައުމުގެ ޓިެކޓަށާއި އެ ނޯޓިސް  އެޕޮއިންޓްމަްނޓް( ވަޒީފާއަށް ހޮވޭ ޓީޗަރުންނަށް ފޮނުވާ 3)

 ވެ.ހަމަޖެއްސުމާގުޅޭ އެއްވެސް ކަމަކަށް ފައިސާ ދައްކަން ނުޖެހޭނެކަްނ ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރުމަށް ދަންަނވަމެ
 

މާއްދާގެ )ނ( އާ  ވަނަ 14ރެކްރޫޓްމަންޓް އުސޫލުގެ ގެ ބަދަލުގައި، މުރުކު އެންމެ މެމްބަރަކު އިންޓަވިއު ކެންޑިޑޭޓުންނާ (ނ)
 އުމަށް ދަންނަވަމެވެ.ކުރިއަށް ގެންދި ތައްއިންޓަވިއު ޕެނަލްގެ ހުރިހާ މެމްބަރުން ހިމެނޭގޮަތށް އިންޓަވިއު ސެޝަންއެއްގޮތަށް، 

ދާއަކަށް އިސްކަން ދޭންވީ ލިސްޓެއް، ކޮންމެ މާއްނުވަްނވީ ފަރާތްތަކުގެ ފޮ ނޯޓިސް އެޕޮއިންޓްމަންޓް ވަޒީފާއަށް އައްޔަންކުރުމަށް( ރ)
 ތައްޔާރުކޮށް ވިލަރެސް ކޮމިޓީން ފާސްކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ،އެނގޭނެޮގތަށް ފަރާތްތަށް ތަރުީތބުން

ޓީޗަރުން  ން ސްކޫލްތަކުގެދިރާސީ އާ އަހަރު ފެށުމުގެ ކުރި، ކޮންމެ އަހަރަކު ސްކޫލްތަކަށް އިތުރަށް ބޭުނންވާ ޓީޗަރުން ދެެނގަނެ (ބ)
 ންގެން ކަމުން، ޓީޗަރުސްކޫލްތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ޓީޗަރުންގެ ފުރިހަމަ ދަފްތަރެއް މިނިސްޓްރީގައި ބެލެހެއްޓި، ހަމަކުރެވޭނީ

 ރާ ހުރިހާ ޓީޗަރުން ކިޔަވައިދޭ މާއްދާއާއި އައްޔަންކޮށްފައިވާ ސްކޫލް އެނގޭނެގޮތަށް ސަރުކާރުގެ ސްކޫލްތަކުގައި މަސައްކަތްކު
 ދަްފތަރުނެގޮަތށް އެ އެނގޭ މަޢުލޫާމތުއެއް ސްކޫލުން އަނެއް ސްޫކލަށް ބަދަލުާވ ޓީޗަރުންގެ މިނިސްޓްރީގެ ދަފްތަރުގައި ހިމަަނއި، 

 ަދންނަވަމެވެ. ބެލެހެއްޓުމަށް

ފުރުސަތު ހަނިކުރުމުގެ  ގެސްކޫލްތަކުން ވަކިކޮށްފައިވާ ޓީަޗރުންނަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް ވަޒީާފ ދެވުމުއެކިއެކި މައްސަލަތަކުގައި އަދި 
ނަށް ވަޒީފާ ިދނުމުގެ ކުރިން ބެލެހެއްޓުަމށާއި އަދި ޓީޗަުރން އެނގޭނެގޮަތށް ޓީޗަރުންގެ ަދްފތަރު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ ޓީޗަރުން، ގޮތުން

 ތޯ ޔަޤީން ކުރުމަށް ދަންނަވަެމވެ.އެއީ އެއްވެސް މައްސަލައެއްގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވާ ޓީޗަރެއް

ންސީތަކާއެކު ވެފައިވާ ޖެއޭ ރެކްރޫޓިންގދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކަްށ ބޭނުންވާ ބިދޭސީ ޓީޗަރުން ހޯުދމަށް އައްޔަންކޮށްފައިވާ ( ޅ)
 އާ  8.2އަދި  8.1މުގެ އެްއބަސްވުނަަމ، މިނިސްޓްރީއަްށ ހަވާލުކުރެވިފައި ނުވާ ގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތުގައި ޓީޗަރުންއެއްބަސްވުމު

 މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ންސީތަކާއެއްގޮތަށް އެޖޭ

ދައުލަތުގެ އެކިއެކި ވަޒީފާަތކަށް ބިދޭސީން ގެންނަންާވނީ އެީމހަކު ގެނައުމާއެކު ލަސްނުކޮށް އެމީހެއްގެ މަސައްކަތުގައި މަޝްޢޫލު ( ކ)
ރާއްޖެ  އެ ފަރާތްތައް، އަތޮޅުތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ބިދޭސީން ގެނައުމުގެ ކުރިން ،ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ހަމަޖެއްސުމަށްފަހުގައި ކަމާއި

އައުމާއެކު މަސައްކަތް ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތަނަކަށް ފުރުވާލެވޭ ޮގތަށް ހަމަޖައްސާފައި ނޫނީ ބިދޭީސން ރާއްޖެ ނުގެނައުމަށް އޭރުގެ  އައުމާއެކު މަސައްކަތް ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތަނަކަށް ފުރުވާލެވޭ ޮގތަށް ހަމަޖައްސާފައި ނޫނީ ބިދޭީސން ރާއްޖެ ނުގެނައުމަށް
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