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ރިޕޯޓް 

އާއި ނިންމުން  ޞާ ލާ ޚު 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ 'ޕްރަޔޯރިޓީ ލިސްޓް' ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. މި ލިސްޓް  މްރީުނކުރަނީތަހުން ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރު.1
ނުކުރުމާއި އެ ޖާގައަށް ދަރިވަރަކު ހޯދާ އަދި އިއުލާފޮނުވުމުން އަށް )ޑީ.އެޗް.އީ( ކޭޝަން ންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔު ޑިޕާރޓްމަ

އެ ދަރިވަރުންގެ އިދާރީ އަދި ފައިސާގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ ަމސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރަނީ ޑީ.އެޗް.އީ އިންނެވެ.

 ޞިއްހީ ދި ރަށު ހޮސްޕިޓަލް/އަ ތަކާއިއަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް ތަކާއި މާލެ ފިޔަވާ ރާއްޖޭގެ އެހެން ހުރިހާ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް.2
ންނެެވ.ހެލްތުމަރުކަޒުތައް ބަލަހައްޓަމުން ގެންަދނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ސަރުކާރުގެ ނީ ދެސްކީމްތައް  ނުބޭރުން އަދި ރާއްޖޭގައި ިކޔެވުމަށް ޑީ.އެޗް.އީގެ ލޯ ކަން އަދި ނަރުސްކަން ރާއްޖޭންޑޮކްޓަރު.3
މުން މި ބޭރުންކަ ޑޮކްޓަރުކަން ކިޔެވެނީ ރާއްޖޭންވެ. ލިބޭ ފައިސާއިންނެ ޑްގެ ގޮތުގައިބަޖެޓުންނާއި ބައިެލޓަރަލް އެއި

ނޑު ރޯލެއް ކުޅެނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުންނެވެ. އަދި ނަރުސް ކޯސް ފުރިހަމަ ފުރުޞަތުތައް ފަހިކޮށް ދިނުމުގައި މައިގަ
ުތ ލްދަށުން ހިންާގ ފެކަލްޓީ އޮފް ހެ ކުރެވެނީ އާންމު ގޮތެއްގައި މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ )އެމް.އެން.ޔޫ(ގެ

 50އިރު، ކޮންމެ ބެޗެއްގައި މްރީނުކުރާބެޗު ތަ 2ސައިންސަސް )އެފް.އެޗް.އެސް( އިންނެވެ. މި ފެކަލްޓީގައި އަަހރަކު 
ވެއެވެ.ދަސްވެނިގެ ތަމްރީނު ހެދުމަށްފަހު ސްކަމުވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން ނަރުއަށް  )ފަންސާސް(

 ގެ ފުރުސަތުތައް ތަމްރީނު އިއަށް ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން ތަމްރީނުކުރުމަށާ 2016އިން  2014 ،ފައިވާނީބަލާމި އޮޑިޓްގައި .4
ުކރުމުގެ މަޤްޞަދު އެދެވޭ  ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން ތަމްރީނުއާއި  ވޭތޯތްކޮށްފައިއި ަމސައްކަހޯދުމަށް ހަރުދަނާ ގޮތެއްގަ

ވެފައިވޭތޯއެވެ. ހާސިލުގޮތެއްގައި 

ޚުލާޞާ ފާހަގަކުރެވުނު މައިގަނޑު ކަންތައްތަކުގެ 

ހަރުދަނާގޮތެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައި ވޭތޯ  އި ބޭނުންވާ ތަމްރީނުގެ ފުރުސަތުތައް ދެނެގަތުމަށް ހޯދުމާ  ގެ ފުރުސަތުތައް ތަމްރީނު 
 ބެލުން 

 ޞިއްހީނިންގ ރިުކއަޔަރމަންޓްގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނަށް ފޮނުވާފައިވާ ޓްރޭ.5
ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާކަމަށް ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ތަމްރީނުތަކާއި މިނިސްޓްރީން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕްރަޔޯރިޓީ ލިސްޓާއި ގެޕް 

ޕްރަޔޯރިޓީ ލިސްޓު ހެދުމުގެ ކުރިން  ،އެނާލިސިސްގައި ހިމެނޭ ތަމްރީނު ބޭނުންވާ ދާއިރާތައް ތަފާތުވުން. މިހެން ދިމާވެފައިވަނީ

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ ތަްމރީނުތައް ދެނެގަތުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން އެކަށީގެންވާ ގޮެތއްގައި ދިރާސާއެއްކޮށްފައި  ޞިއްހީ
ށް މިނިސްޓްރީްނ އަށް ތައްޔާރުކޮށްަފއިވާ ހިއުމަން ރިސޯސް ޕްލޭންއާ އެއްގޮތަ 2018-2014ނުވާތީކަމަށްވުން.  މީގެ އިތުރުން 

 ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ގެޕް އެނާލިސިސްއަށް ބަދަލު ގެނެސްފައިނުވުން. 

ގުތު ސްޕެޝަލައިޒްޑް ދާއިރާގައި ރާއްޖެއަށް މިވަ ޞިއްހީސާވޭގައި  އާންމު ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލައިގެްނ ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ  .6
ބައިވެރިން ދެކެީނ   އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވާކަަމށް ސާވޭގެރާއްޖެއަށް ޑޮކްޓަރުން އިވާކަމާޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން ބޭނުން 

ޓަރުންނާއި ނަރުހުްނ އަދި ސާވޭގެ ގިނަ ބައިވެރިން ދެކޭ ގޮތުގައި ޑޮކްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވުން. ނިއުރޮލޮޖީގެ ދާއިރާއިން
ދުމަތް ދޭ ނަރުހަކީ ޚިވެރިްނަނށް ބަލިމީހުން ބަލަީނ އެކަމަށް އެކަީށގެންވާ ޓްރޭނިންގ ލިބިެގންނެއް ނޫންކަމާއި ސާވޭގެ ބައި

ްނޓްމަންޓް ހެއްދުަމށް ނަގާ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް އެޕޮއި ވުން. މީގެ ިއތުރުންދިވެއްސަކަށްވުން މުހިންމުކަމުގަިއ ބަޔާންކޮށްފައި
    ވުން. ހަގަކޮށްފައި ފާމުއްދަތާއި ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް ހޭދަވާ ވަގުތާ މެދު ގިނަ އަދަދެއްގެ ބައިވެރިން ހިތްހަމަނުޖެހޭަކން

އެކި ފަރާތްތަކުން ޑޮކްޓަރުްނނާއި ނަރުުހން ތަމްރީނުކުރުމަށްޓަކައި ބޭރުެގ އެކި ލުޤާބި ށް ދާއިރާގައި މަސައްކަތަ ޞިއްހީ .7
ގޮތުްނ މި ވުން.އިން އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފަސްކޮލަރޝިޕްގެ ފުރުޞަތުތައް ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު 

ރސިޓީތަކާއެކު ކުގެ ޔުނިވަދަރިވަރުންނަށް ޑޮކްޓަރުކަން ކިޔެވުމަށްޓަކައި ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން އެކި ޤައުމުތަ ދިވެހި
ށް ދެމުންއައި ބައެއް ޤައުމުތަކުްނ ރާއްޖެއަ އިއިކަމާން ަވނީ އެމް.އޯ.ޔޫތަކުގައި ސޮއިކޮށްފައޮފް ހެލްތު  މިނިސްޓްރީ

ން ރާއްޖެއަށް ނަމަވެސް އިތުރު ފުރުޞަތުތައް ހޯދުމަށްޓަކައި އެކި ޤައުމުތަކު ފައިވީސްކޮލަރޝިޕްތައް ދިނުން ހުއްޓާލާ
ނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރުންނާ މުޢާމަލާތްކޮށްފައި ރުންނަށްވެސް މީެގ އިތުރުން އަމިއްލަގޮތުން ކިޔަވާ ދަރިވަ ވުން.ކަ

 ުވން.ތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިއެހީ ންއޮފް ހެލްތު ރސިޓީތަކުން ފުރުޞަތު ޯހދުމުގައި މިނިސްޓްރީޔުނިވަ

ރޝިޕްގެ ފުރުޞަތުތައް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުން ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ލޯނު އަދި ސޮކޮލަ .8
ތުތަކަްށ އަށް ހުޅުވާލާފައިވާ ފުރުޞަ 2016ން  2014ނަރުހުން ތަމްރީނުކުރުމަށްޓަކައި  ،ނަމަވެސްއި ވީހުޅުވާލާފަ

ނު ކުރުމަށް ޑީ.އެޗް.އީން މީގެ އިތުރުން ނަރުހުން ތަމްރީ . ފައިވުންަދދު ވަރަށް ބޮޑަށް މަދުވެއަކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ 
 ލަކަށް: މާސްޓަރސް އަށް އިއުލާނު ކޮށްފައިވާ ފުރުޞަތުތަކަށް ބަލާިއރު ދިވެހިރާއްޖޭން ހެދެން ނެތް )ިމސާ 2016އިން  2014
ތަކަށް އެއްވެސް ދާއިރާ ޚާއްޞަ އިކަމާފުރުޞަތު ހުޅުވާލާފައިވަނީ ވަރަށް މަދުން އަށް 2016އިން  2014ކޯސްތަކަށް  (ލެވެލް

  ވަރަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައި ނުވުން. 

 ވެފައިވޭތޯ ބެލުން  ތަމްރީނުކުރުމުގެ މަޤުޞަދު ހާސިލު ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން 

ވާލާފައި  ވީނަމަވެސް، ފާއިތުވި އަހަރުަތކުގައި ގިނަ ފުރުޞަތުތަކެއް ހުޅު ޑޮކްޓަރުކަން ކިޔެވުމަށާއި ނަރުސްކަން ކިޔެވުމަށް  .9
 ޑޮކްޓަރުންނާއި ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ދިވެހި ހީައށް( ޞިއް 2016އިން  2014ފާއިތުވި ތިން ައހަރުދުވަސް ތެޭރގައި )

ވެހި ޑޮކްޓަރުންނާއި އަހަރު ތެރޭަގއި ދި 3ވި ނަރުހުންގެ އަދަދަށް މާބޮޑު ބަަދލުތަކެއް އައިސްފައި ނުވުން. މިގޮތުން ފާއިތު
 ނަރުހުންގެ ކަމާއި އަދި ދިވެހި %21ބިދޭސީ ޑޮކްޓަރުންނަށް ބަލާއިުރ ދިވެހި ޑޮކްޓަރުންގެ ނިސްަބަތކީ އެވްރެޖްކޮށް 

 ކަން.  %53ނިސްބަތަކީ އެވްރެޖްކޮށް 
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ލިނިކަލް ލާރނިންގ' ގެ ދަރިވަރުންގެ ތަމްރީނު ކޯހުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އަމަލީ ތަޖުރިބާގެ ބައި ނުވަތަ 'ކް ސްކަން ކިޔަވާނަރު.10
 ސްޕިޓަލްތަކާކޮށްދޭ ހޮޚިދުމަތް ފޯރު އިއެފް.އެޗް.އެސް އާ ،ބައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ެގންގުޅޭނެ އުސޫލުތަކާއި ހަމަތައް

ދެމެދު އެއްބަސްވެފައި ނުވުން.

ލިޔަން )އެއްމި 1,894,752ަލރސް އޮފް ނަރސިންގ އަށް އަށް ކްލިނިކަލް ލަރނިންގގެ ގޮތުގައި ބެޗެ 2016އިން  11.2014
 9,561,888 ނަރސިންގއަށް ންއަށްސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހަތަރު ހާސް ހަތްސަތޭކަ ފަންސާސް ދެއެއް( ރުފިޔާ އަދި ޑިޕްލަމާ އި

ވާކަމަށް  އަށްސަތޭކަ އަށްޑިހަ އަށެއް( ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައި)ނުވަ މިލިޔަން ފަސްސަތޭކަ ފަސް ދޮޅަސް އެއްހާސް 
ހާސް ފަސްދޮޅަސް  )ސާޅީސް ހަތަރު 44,064އަދި މިއީ ކުއްޖަކަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ވަރަށް ބަލާނަމަ،  ހިސާބުކުރެވޭކަމާއި،
 ބައެއް ފަރާތްތަކުްނ ކުރިނަަމވެސް އިދާރާތަކުން ޞިއްހީމިހާ ބޮޑު ޚަރަދެއް ކްލިނިކަލް ލަރނިންގއަށް  ކަން.ހަތަރެއް( ރުފިޔާ

 ލަރނިންގއަށް ާދ ކްލިިނކަލް ކަމަކަށްވެފައިާދއިރާގައި މަސައްކަތް ނުކުރުމަކީ އެކަށީގެންވާ  ޞިއްހީކޯސް ނިންމުމަށްފަހު 
 ޞިއްހީ ނުވުމަކީ މަޖެހިފައިހަފަރާތްތަކުން އެއިދާރާއަށް ޚިދުމަތް ކުރުމަށް އެއްވެސް ގޮތަކަށް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރާގޮތަށް 

ކެއް ލިބޭކަމަކަށްނުވުން. ސީދާ ފައިދާތަ ދާއިރާއަށް ޞިއްހީއިދާރާތަކުން އެކަމަށް ހޭދަކުރާ ވަގުތާއި ޚަރަދަށް ބަލާއިރު އޭގެން 

ނަރުސް ކޯސް  ޑޮކްޓަރުކަން ރާއްޖޭން ބޭރުްނ ކިޔެވުމަށް އަދި ލޯނު މެދުވެރިޮކށް ރާއްޖެއިން ނުަވތަ ރާއްޖޭްނ ބޭރުން.12
ރުގައި ސޮއިކޮށްފައިވީ ފުރިހަމަކުރުމަށް ނުވަތަ މުސާރަ ލިބޭ ޗުއްޓީ ނަގައިެގން ކިޔެވުްނ ފުރިހަމަކުރުމަށް ދަރިވަރުން ިއޤްރާ

ބޮންޑުެގ ފައި ނުވުމާއި މީގެ ތެރެއިން ބައެއް ދަރިވަރުން ޮބންޑު ކުރެވުނު ތަނަށް ޚިދުމަތްކޮށް  ނަމަވެސް އިޤްރާރާ އެއްގޮތަށް
ނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްުތްނ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން އަދި މިދަށުން ތަމްރީނުވާ ފަރާތްތައް ބޮްނޑަށް ޚިދުމަތްކުރޭތޯ 

 ޔަވަޅުއަޅާފައި ނުވުން.ފި ދަރިވަރުންނަށްމޮނިޓަރކޮށް ޚިދުމަތް ނުކުރާ 

ކަން ކިޔެވި އަދި ކިޔަވާ ޒީފާގެ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ނަރުހުން އަދި ނަރުސްއަދި ވަ  އިތަމްރީުނކުރުމާ އާއިންގކްލިނިކަލް ލާރނި.13
ލް ލާރނިްނގގެ ކްލިނިކަ ން،ފަރާްތތަކުގިނަ ގައި ބައިވެރިވި ސާވޭފަރާތްތަކުން ދެކޭގޮްތ ދެނެަގތުަމށް އޮޑިޓަރުން ކުރި 

ލިބޭ ކަމަށާއި އަދި ދާއިރާއިން ތަމްރީނުވުމަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ފުރުޞަތު ނު ޞިއްހީއި ނުވާކަމަށާސިލުމަޤްޞަދު ހާ
ނޑު ސަބަބަކީ ސަރުކާރުން އެދެވޭ މިންވަރަށް މަސައްކަތް ނުކުރާތީކަ ންޑަށް ޚިދުމަތް ބޮއަދި  މަށް ދެކުްނ.މިކަމުގެ މައިގަ

 ތަފާތުދޭސީ ނަރުހުންނާ މުސާރައާއި އިނާޔަތުގެ ގޮތުން ބި  ރުމުން އެއްވެސް އިދާރާއަކުން ފިޔަވަޅު އަޅާފައި ނުވާކަމަށާއިނުކު
ޢުޤުވެރިކުރުމަށް ނުވަތަ ކުރާކަމަށާއި މިކަމުގެ ސަބަބުން ވަޒީފާގައި ދެމިހުރުމާމެދު ސުވާލު އުފެދޭކަމަށާއި އަދި ވަޒީފާއަށް ޝަ

މުންދާ މަސައްކަތްތަކާމެދު ހިތްހަމަނުެޖހޭ ކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވުން.ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވެ

ދާއިރާއިން  ހީއްވޭަގއި ޞި ގޮތް ދެނެގަތުމަށް ކުރެވުނު ސާތަމްރީނުކުރުމުގެ އަދި ވަޒީފާގެ ކަންކަމާމެދު ޑޮކްޓަރުން ދެކޭ .14
ކާރުން އެދެވޭ މިންވަރަށް މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ސަރުިމކަމުގެ ށާއި ތަމްރީނުވުމަށް އެކަށީގެންވާ ިމންަވރަށް ފުރުޞަތު ނުިލބޭ ކަމަ

އަދި  އިޅާފައި ނުވާކަމަށާބޮންޑަށް ޚިދުމަތް ނުކުރުމުން އެއްވެސް އިދާރާއަކުން ފިޔަވަޅު އަ ާމއިކުމަސައްކަތް ނުކުރާތީކަމަށް ދެ
ނޑައެޅުމުގައިމުސާރައާއި އިނާޔަތް މާމެދު ތިބުޒީފާގައި ދެމިސަބަބުން ވަ މިކަމުގެ ،އިކުރާކަމަށާ ތަފާތު ބިދޭސީ ޑޮކްޓަރުންނާ    ކަ
މެދު  ންދާ މަސައްކަތްތަކާދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވެމުވަޒީފާގައި މަށް ނުވަތަ ވުވަޒީފާއަށް ޝަޢުޤުވެރިކުރު ،އިސުވާލު އުފެދޭކަމަށާ

ފާހަގަކޮށްަފއިވުން.ަބއިވެރިވި ފަރާތްތަކުން ސާވޭގައި ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކަމަށް 

އައިޖީއެމްއެޗު  އިހުޅުމާލެ ޮހސްޕިޓަލާޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން ވަޒީފާައށް ޝަޢުޤުވެރިކުރުމަށް އަދި ވަޒީފާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް .15
އަތޮޅު ތެރޭގައި ގިނަ ދިވެހި ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން  ،ނަމަވެސް .ވުންއަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން މަސައްކަތް ކޮށްފައި
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ކުރެވިފައި  ށް ބާރުއެޅުމަށް އެކަށީގެންވާ ަމސައްކަތްތަކެއް އުޒުރުވެރިވާއިރު، އަތޮޅުތެރޭގައި މަސައްކަތްކުރުމަމަސައްކަތްކުރުމަށް
ރުްނނާއި ނަރުހުން ވަޒީފާގައި ޑޮކްޓައިދާރާތަކުން އެއްބާރުން ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ބައެއް މީގެ އިތުރުން  ސަރުކާރުގެ  ނުވުން.

ނޑައަޅާފައިވާ ބައެއް ކަންތައްތައް ނުކުރެވިހުރުން.   ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކުރުމަށް ކަ

ނިންމުން އަދި ކުރެވުނު ޚަރަދާ އަޅާބަލާއިރު ނެރެވުނު ނަތީޖާއާމެދު ދެކޭގޮތް 

ނާގޮތެއްގައި ރުދަނުތައް ހޯދުަމްށޓަކައި ހަޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން އުފެއްދުމަށް އަދި ބިނާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީ.16
ރު، ގިނަ އަދަދެއްގެ ޑޮކްޓަރުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ކޮލެޖުަތކުން ޖާގަ ހޯދުމަކީ ދަތިކަމަކަށްވާއި ފައިވެއެވެ.މަސައްކަތްކޮށް

ތުތައް ހޯދުމުގައި ފުރުޞަ، ނަމަވެސް  ވެއެވެ.ފައިމަސައްކަތްކޮށް އޮފް ހެލްތުން  ހޯދުމަްށ މިނިސްޓްރީޤައުމުތަކުން ފުރުޞަތު
އްގެ ދަށުން ތަމްރީނުތަްއ ޤައުމަށް އެ ވަގުތަކަށް އެންމެ ބޭނުންވާ ފަންނު ދެނެގަނެ އެކި އަހަރުތަކަށް ބަހާލެވިގެން ވަކި ރޭވުމެ

ގެ ޒަރީއާއިން އިޚުތިޔާރުކުރެވިގެން ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އެގޮތުން، ަޤއުމުގެ ބޭނުން 'ގެޕް އެނާލިިސސް' އެއް
ނަރުހުން  ލިސްޓްޕެޝަދެނެގަނެވިފައިވީ ނަމަވެސް މި ދިރާސާގެ ބޭނުން އެދެވޭގޮތެއްގައި ނުހިފޭކަމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ސް

ހުންނަށް ހުޅުވާެލޭވ ބޭނުންވާ ދާއިރާތަކުން ތަމްީރނުކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް މަސައްކަތްކުރެވިފައި ނުވުމާއި ނަރު
ކުރެވި ޕްރަޔޯރިޓީ އެއް ތައްޔާރު "ގެޕް އެނާލިސިސް"، އޭގެ އިުތރުން ހިފާފަިއ ނުވުން ހިމެނެއެވެ.ފުރުޞަތުތަކުގެ ޭބނުން 
 ހޯދޭ މަޢުލޫމާތު އެކުލަވާލެވުނު ނަމަވެސް، މި ތިން މަރުހަލާގައި ސް"ޓްރޭނިންގ ރިކުއަޔަރމަންޓް"ލިސްޓެއް އެކުލަވާލެވި 

އްކަތްތަކެއް ކުރިނަމަވެސް ތަމްރީނުތައް ހޯުދމުގައި ސަރުކާރުން ގިނަގުނަ މަސަ ނުވާކަން ާފހަގަކުރެވުނެވެ.ދިމާކައްޗާ އެކަތި އަނެ
އި މަސައްކަތް އްގަދާއިރާއިން ތަމްރީނުވުަމށް އެކަށީގެންވާ މިންވަަރށް ފުުރޞަތު ނުިލބެނީ ސަރުކާރުން ެއދެވޭގޮތެ ހީޞިއް

މެދު ފުންކޮށް ވިސްނައި ހަގަކުރުމަކީ ސަރުކާރުން މިކަމާވޭގައި ބައިވެރިވި ގިނަ ޑޮކްޓަރުން އަދި ނަރުހުން ފާނުކުރާތީކަމަށް ސާ
މެއްކަމުގައި މިއޮފީހުން ދެކެމެވެ.ސަބަބުތައް ދެނެގަުތން މުހިންމުކަ 

ނޑު ބޭނުމަކީ ޞިއް.17 ިބދޭސީ  ދީފޯރުކޮށް  ޚިދުމަތްތައް ދިވެހިންދާއިރާގެ ހީޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން ތަމްީރުނކުރުމުގެ މައިގަ
ރުންނާއި ނަރުހުން ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންަނށް ަބރޯސާވާ މިންވަރު ކުޑަ ކުރުމާއި އަތޮޅު ތެރޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ޑޮކްޓަ

މުގައިވާ ގޮތަށް ޤައުމަށް އެއްބަސްވު ޚިދުމަތްކުރުމުގެނަ އަދަދެއްގެ ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން ތަމްރީަނށްފަހު އިތުރުކުރުމެވެ. ގި
އަތޮޅުތެރޭގައި ކޮށް  ނަމަވެސް މި ޚިދުމަތް ނުލިބުމާއި ޚާއްޞަލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް، މަދުންނުވަތަ ދައު

ގައި މޮނިޓަރކޮްށ މިކަން ހަރުދަނާ ގޮތެއްޚިދުމަތްނުކުރަނީ،  އަތޮޅުތެރޭގައިފަރާތްތަކުން  އެއްބަސްވާ ޚިދުމަތްކުރުމަށް
 3ފާއިތުިވ  ދަދަށްއަގެ ތަފާސްހިސާބުްނ ދަީލލުކުރާފަދައިން ދިވެހި ޑޮކްޓަރުން  ،މުންފިޔަވަޅުއެޅެމުން ނުދާތީއެވެ. އެެހންކަ

ތުރުވާ މިންވަރަށް އެހެނެއްކަަމކު، ބިދޭސީން ވެސް ދަނީ ދިެވހިން އި ނާދެއެވެ.ތެރޭ މާ ބޮޑު ަބދަލުތަކެއް  ގެއަހަރުދުވަހު
ސް އެކަށީގެންވާ ސީންނަށް ވުރެ އިތުރު ނަމަވެސް އަދިވެއަދި ދިވެހި ނަރުހުން އިތުރުވާ މިންވަރު ބިދޭ އިތުރުވަމުންނެވެ. 

ކަން ޞިލްވެގެންނުދާޙާއެންމެ އެދެވޭ ގޮތެއްގައި މި ތަމްރީނުތަކުގެ މަޤުޞަދު  ،އެހެންކަމުންމިންވަރަކަށް އިތުރު ނުވެއެވެ. 
ކުރުމަށް އްކަތްމަސަ ތަންތަނުގައިސަރުކާރުން ހިންގާ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ނަރުހުން  ނާއިޑޮކްޓަރުން އަދި ފާހަގަކުރަމެވެ. 

ޖެޓު ތަންނުދިނުމުެގ މަސައްކަތްކުރިނަމަވެސް ބަ އޮފް ހެލްތުން ސްޕިޓަލްތަކާއި މިނިސްޓްރީހޮ ސަރުކާރުގެ ޝަޢުޤުވެރިކުރުމަށް
 ސަބަބުން މި މައްސަލައަށް ހައްެލއް އައިސްފައިނުވެއެވެ.

 ބޭނުންވާއެންމެ ސިލުކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގެ ޞިއްހީ ދާއިރާއަށް ކުރުމުގެ މަޤްސަދު ހާޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން ތަމްރީނު.18
ދާއިރާތަކުން  ޚާއްޞަދާއިރާތައް ދެނެގަތުމަށް ކުރިމަގުގައި ދިރާސާއެއް ހެދަންޖެހެއެވެ. އަދި ނަރުހުން ތަމްރީނު ކުރުމުގައި 
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ވަޒީފާތަކުގައި  ސިއްޙީ ދާއިރާގެ ނަރުހުންނަރުހުން ތަމްރީންކުރުމަށް ސާމާލުކަން ދޭންޖެހެއެވެ. އަދި ޑޮކްޓާރުންނާއި 
 ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި މިހާރުން މިާހރަށްވެސް ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހެއެވެ.  

ގޮތް އިސްލާހުކުރުމަށް ލަފާދޭ 

ތުން ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަާކ އެންމެ ބޭުނންވާ ދާއިރާތައް ދެނެގަތުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ެހލްޤައުމަށް  ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ހީޞިއް.19
ޓްރީ އޮފް ހެލްތުން ކުރުމަށް މިނިސް ނުދާއިރާއިން މީހުން ތަމްރީ ހީހެދުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި ޞިއް ދިރާސާއެއްގުޅިގެން 

މެ ޭބނުންތެރި ގައުމަށް އެން ގައިްނޓާއި ގެޕް އެނާލިސިސްއާއި ޓްރޭނިންގ ރިކުއަރމަޔާރުކުރާ ޕްރަޔޯރިޓީ ލިސްޓުގަތައް
ތުން ތައްޔާރުކުރާ އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްދައްކާ ދާއިރާތައް ހިމެނުމަށް ދަންނަވަމެވެ.  ދިރާސާއިން ދާއިރަތައް ކަމަށް 

ވުންތެރި ގޮތެއްގަިއ ންނީ މީހުން ރޭޕްރަޔޯރިޓީ ލިސްޓާއި ޓްރޭނިންގ ރިކުއަރމަންޓާއި ގެޕް އެނާލިސިސް އެއްގޮތް ކުރުމާއި ފަ
ލަފާދެމެވެ. ތަށްމިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލް  ބެެލހެއްޓުމަށްއަދާހަމަކޮށް ގަވާއިދުން  ލިޔެކިޔުންތައްއުފެއްދުމަށްޓަކައި، މި 

ގައި ނުއޮތް ތަ ކުރިޔަށް އި ބަލަ ިޚދުމަތްތަކާ މެދު ދެކޭގޮތް ނަށް ދޭޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ަތންތަނުން ރައްޔިތުން  ހީޞިއް.20
ސަމާލުކަން  މުކުރުމަށްާގއިވަސީލަތްތައް  ފަސޭހަވެގެންދާނެހެން ޚިދުމަތް ހޯދުމަށްކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމުގައި ތަޚިދުމަތް
ރުހުން ނަދާއިރާއަށް އާންމުން ބޭނުންވާ ދާއިރާތަކުން ޑޮކްޓަރުންނާއި  ހީޞިއްދަންނަވަމެވެ. މިގޮުތން  ދިނުމަށް

ންނާއި ނަރުހުންނަށްވުެރ ބޭރު ޑޮކްޓަރު  ގެ އަދަދުދިވެހި ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންޚިދުމަތުގައި ތިބޭ  ހީއްޞި އިތަމްރީނުކުރުމަށާ
ަދާތއި ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް އާންމު ފަރާތްތަކުން ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހެއްދުމަށް ނަގާ މުއް، އިއިތުރުކުރުމަށާ

ތަކުން ސަމާލުކަން ދިނުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ރާއިދާ ހީޞިއް ވެސް ކުޑަކުރުމަށްހޭދަވާ ވަގުތު ވީހާ

ޅުވާލުމުގައި އާންމު ފުރުސަތުތައް ހުޑީ.އެޗް.އީއިން  ޓަކައިދާއިރާއިން ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން ތަމްރީން ކުރުމަށް ހީޞިއް.21
 ނު މީހުން ތަމްރީ ކުންދާއިރާތައެފަދަ ބަލައި  އްފަރާތްތަކުން ފުރުސަތުތަކުގެ ބޭުނން އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހިފޭނޭ ގޮތްތަ

ފުރުސަތުތައް ހުޅުވާލުމުގައި  މީގެ އިތުރުން ޑީ.އެޗް.އީ އިން ތަމްރީން ކުރުމުގެމަށް ދަންނަވަމެވެ. ލުހުޅުވާ ތައްކުރުމަށް ފުރުސަތު
އްޖޭން ހެދެން ނުހުްނނަ ރާ އާންމުކޮށް ކުޑަ އަގެއްގައި ރާއްޖެއިން ހެދޭ ތަމްރީންތަކަށް ފުރުަސތުތައް ހުޅުވާލުމުގެ ބަދަލުގައި 

ގެ ދާއިރާތަކަށް ބޮަޑްށ ފުރުސަތުތައް ހުޅުވާލުމަށް ދަްނނަވަމެވެ.  ތީމަތީ ފަން

ނަރުހުންނަށްވުެރ  ޞިއްހީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ދިވެހި ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންގެ ނިސްބަތް ބިދޭސީ ޑޮކްޓަރުންނާއި.22
ތަކުން ދިވެިހ އަދި އެހެނިހެން ޞިްއހީ އިދާރާ އި،އައި.ޖީ.އެމް.އެޗާ އިތާއިތުރު ކުރުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލް

ދި ދިވެހި ޑޮކްޓަރުންނާއި ޑޮކްޓާރުންނާއި ނަރުހުން ދާއިރާަގއި އިތުރުކުރެވޭނޭ ގޮތްތަކާ މެދު މަޝްވަރާކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަ
ތިތައް ދެނެގަނެ އެ ކުރުމުގައި ދިމާވާ ދައް ތަންފީޒުނަރުހުން ޞިއްހީ ދާއިރާގައި އިތުރުކުރުމަށް މަޝްވަރާކުރާ ކަންތައްތަ

ދަންނަވަމެވެ.  ފިޔަޅުތައް އެޅުމަށް ކުރުމަށްކަންކަން ހައްލު

ސަސްއާއި ންފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައި ކްލިނިކަލް ލާރނިންގގެ ކަންތަްއތައް ޚަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި.23
 އަދި ގައި ސޮއިކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.އެއްމެދު އެމް.އޯ.ޔޫދެ  ގެންދާ ޞިއްހީ އިދާރާތަކާ ކްލިނިކަލް ލާރނިންގ ކުރިޔަށް

ކުރިޔަށް ގެންދާ ޞިއްހީ އިދާރާތަކުން ަދރިވަރުން ކްލިނިކަލް ލާރނިންގެގ ކަންތައްތައް ކުރިޔަށް  ލާރނިންގ ކްލިނިކަލް
ގެންދިޔަގޮތުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ަހރުދަނާ ގޮތެއްގައި ބެެލހެއްޓުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި ކްިލނިކަލް ަލރނިންގ ހަދާ ދަރިވަރުްނ 
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ޚިދުމަތް މިހާރަށްވުރެ ޚަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ލިބޭނޭ ގޮތްތަކެއް  އެ މީހުންގެ އަށްކޯސް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ޞިއްހީ ދާއިރާ
ނޑައެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ.  )މިސާލަކަށް: ބޮންޑުކުރުން( ކަާމބެހޭ އިދާރާތަކުން ކަ

 ހޯދުމަށްޓަކައިތުގެ މަތިން ގޮބޮންޑު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ތަމްރީނުކުރެވޭ ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންގެ ޚިދުމަތް ބޮންޑުގައިވާ .24
މިކަމުގެ ރިކޯޑު  ބޮންޑަްށ ޚިދުމަތްކުރޭތޯ ގާތުން ަބލާ މޮނިޓަރކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދިބޮންޑުކުރާ އިދާރާއަކުން 

އެއްބަސްވުމާ  ދުމަތްކުރުމުގެޚިއެއްބަސްވުން ވަރުގަދަކޮށް  ޚިދުމަތްކުރުމުގެ  ހަރުދަނާުކރުމުގެ އިތުރުން ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންކަން
ޝަނުން ހަދާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތާއި ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޚިލާފުވެއްޖެނަމަ އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތައް 

ކުރާ ފަރާތްތައް ނުސް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތް އަދި ކޯއެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނުމަށް ަދންނަވަމެވެ. 
ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ކުން ކަމާގުޅޭ އިދާރާއަދެނެގަތުމަށްފަުހ އެފަދަ ފަރާްތަތކާ މެދު ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުަތކާ އެއްގޮތަށް 

ޔަވަޅު އެޅުމަށް އެފަދަ ފަރާތްތަކާ މެދު ފި ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކުންއަދި މިހާރު ހަމަޖެހިފައިވާ  ދަންނަވަމެވެ.
ގެނައުމަށް  ހުސްލާއިކުރުމާ ބެހޭ ޤާޫނނަށް ގެްނނަންޖެޭހ ޚިދުމަތް ،ކަމާބެހޭ އިދާރާތައް ގުޅިގެން ،ހުރަސްތަކެއްހުރިނަމަ

މަޝްވަރާކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

ނޑައަޅާފައިވާ  ްށޓަކައިދި ވަޒީފާގައި ދެމެހެއްޓުމަޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން ދައުަލުތގެ ވަޒީފާތަކަށް ޝަޢުޤުވެރިކުރުަމށް އަ.25 ކަ
 ޞިއްހީ ނިހެން އަިދ އެހެ އިހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލާ އިއައި.ޖީ.އެމް.އެޗްއާ  އިިމނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތާ މެދު ކަންތައްތަކާ

ނޑް ޓްރެޜަރީ  ހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް(ރައީސުލްޖުމް، އިދާރާތަކުން ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ އިދާރާ )މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެ
ނޑަ ތަްނފީޒުކުރާނޭކަންތައްތައް  ކު މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު މި އެތަކާ ތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް އަޅައި، މިކަންތައް ޮގތްތަކެއް ކަ

ކޮށް ންވަރުގައި ފޯރުޚިދުމަތް ރައްޔިތުން އެންމެ ބޭނުންވާ ފެ ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންގެ   މީގެ އިތުރުން ދަންނަވަމެވެ.
ޮޑކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން  ދިނުމަށްޓަކައި އެ ފަރާްތތަކުގެ ުމސާރައާއި އިނާޔަތްތަކަށް ހެޔޮ ބަަދލެއް ގެންނަން އެދޭކަަމށް ގިނަ

ދެވޭ މުސާރައިގެ ތަފާތު  އި ދިެވހި ޑަކްޓަރުންނާއި ނަރުހުްނނަށްފާހަގަކޮށްފައިވުމާއި، ިބދޭސީންނަށް ދެވޭ މުސާރައާ ސާވޭގައި
ދަންނަވަމެވެ. ކުރުމަށްމަސައްކަތްކުން އިސްނަގައިގެން ތައްލެއް ހޯދުމަށް ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާ ކަންކަމަށް ހަ  ތީ، މިބޮޑުވެފައިވާ
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 ރަފު ޢާ ފުރަތަމަ ބައި: ތަ 

ނޑު ރޯލެއް އަދާކުރަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ެހްލތުން 1.1 ނާއި ޑިޕާރޓްމަންޓް ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުްނ ތަމްރީުނ ކުރުމުގައި މައިގަ
ޞަތު ހޯދުމުގަިއ ކޭޝަން އަދި ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައިންަސސް އިންނެވެ. އެގޮތުން ޤައުމުަތކުން ފުރުއެޑިޔުއޮފް ހަޔަރ 

ނޑައަޅަނީ ތަމްރީނުކުރާނެ ދާއިރާ މީގެ އިތުރުންނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުންނެވެ. އެންމެ އިސް ދައުރެއް އަދާކުރަ ތައް ކަ
ކުރުމުގެ ކަންކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުްނނެވެ. އެއަށްފަހު ދާއިރާތަކުން ތަމްރީނުކުރާނެ ފަރާތްތައް ހޯދުމާިއ ަތމްރީނު

 ކޭޝަނުންނެވެ.އެޑިޔުޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ ޑިޕާއިންތިޒާމްކުރަނީ 

 
ވުމަށް ފުރުޞަތުތަްއ ން ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކިޔެކޭޝަނުއެޑިޔުމަންޓް އޮފް ހަޔަރ ލޯނު ސްކީމްގެ ދަށުން ޑިޕާރޓް 1.2

ފައިސާއިންނެވެ. އުސޫލެއްގެ  ހުޅުވާލައެވެ. މި ލޯނުތައް ދޫކުރެވެނީ ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުންނާއި ބައިލެޓަރަލް އެއިޑްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ
ހުޅުވާލަނީ ރާއްޖޭގައި  ނަރުސްކަން ކިޔެވުމަށް އާންމުކޮށްގޮތުން ޑޮކްޓަރުކަން ކިޔަވަން ޮފނުވެނީ ރާއްޖެއިން ބޭރަށެވެ. އަިދ 

 ހުޅުވާލާފައިވެއެވެ. ފުރުސަުތތައްމަދުން ނަމަވެސް ރާއްޖެއިން ބޭރުން ނަރުހުންގެ ތަމްރީނުތަކަށް  ،. ނަމަވެސްކިޔަވާގޮތަށެވެ

 
ޓީ އޮފް ހެލްތު ފެކަލް ރާއްޖޭގައި ނަރުހުން ތަމްރީނުކުރާ މަރުކަޒަކީ މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަށުން ހިންގާ 1.3

 އަމިއްލަގޮތުްނނެވެ. ސައިންސަސް އެވެ. ނަރުހުންގެ ަތމްރީނަށް ލޯނު އެހީ ދޫކުރެވުނު ަނމަވެސް ގިނަ ދަރިވަރުން ތަމްރީުނވަނީ
)ފަންސާސް(  50ގައި ބެޗު ތަމްރީނުކުރެވޭއިރު، ކޮންމެ ެބޗެއް 2ގައި އަހަރަކު ނަރުހުންގެ އޮފް ހެލްތު ސައިންަސސް  ފެކަލްޓީ

 އެވެ. ތަމްރީނު ހެދުމަށްަފހު ަދސްވެނިވެ ށް ވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން ނަރުހުންގެއަ

 އޮޑިޓް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ މިންވަރާއި އޮޑިޓްކުރުމުގައި ގެންގުޅެފައިވާ ހަމަތައް 

( އިން INTOSAIކޮށްފައިވަނީ އިންޓަރޭނޝަލް އޮގަނައިޒޭޝަން އޮފް ސުޕްރީމް އޮޑިޓް އިންސްޓިޓިއުޝަންސް )މި އޮޑިޓް 1.4
( ފޯރ ISSAIނެރެ ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ "އިންަޓނޭޝަނަލް ސްޓޭންޑަޑްސް އޮފް ސުޕްރީމް އޮޑިޓް އިންސްޓިޓިއުޝަންސް )

ގޮތް ދެ ކުރެވޭމިގޮތުން މި އޮޑިޓަކީ ޕަރފޯމަންސް އޮޑިޓް ޕަރފޯމަންސް އޮޑިޓް"  ގައިވާ އަސާސްތަކަށް ބަލައިގެންނެވެ.
ލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު އެއްކޮށް 'ރިޒަލްޓް އޮރިއެންޓެޑް' އެޕްރޯޗު އެޕްރޯޗާއިރިއެންޓެޑް' ކަމަށްވާ 'ޕްރޮބްލަމް އޮ )އެޕްރޯޗު(

 ތަމްރީނުވުމަށް ނަރުހުން އަށް ޑޮކްޓަރުންނާއި 2016އިން  2014 ބެލީއޮޑިޓެކެވެ. މި ދެ އެޕްރޯޗްގެ ދަށުން މި އޮޑިޓްގައި 
ވާ  ހޯދުމަށް ކޮށްފައިފުރުޞަތުތައް ގެނުތަމްރީފުރުޞަތު ދީފައިވަނީ ރާއްޖެއަށް އެންމެ ބޭނުންވާ ދާއިރާތަކުންތޯ ދެނެގަތުމާއި 

 މަޤްޞަދު އެދެވޭ  މާއި ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެލުވި މިންވަރު ދެނެގަތުމަސައްކަތްތަކުގެ ނަތީޖާ ހާސި
 ގޮތެއްގައި ހާސިލުވެފައިވޭތޯއެވެ. 
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8              ގެ 39 ޙާފުޞަ

 ތައް ހޯދުމަށް ހަރުދަނާގޮތެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައި ވޭތޯ ބެލުން މްރީނު ތަ  ދެވަނަބައި:

ންޖެހެއެވެ. އެހެންކަމުން ލިބިފައިވާ ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން ބިނާ ުކރަ ރުވައި ތަރައްޤީކުރުމަށް ތަމްރީނުދާއިރާ ކުރިއަ ޞިއްހީ 2.1
ރުން ފުރުޞަތުތައް ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން ތަމްީރނުކުރުމަށްޓަކައި ކަމާބެހޭ މުއަްއސަސާތަކުން ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭ

ޞަތުތައް ޤައުމުތަކުން ކުރުމުގެ ފުރު ން ތަމްރީނުހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަކީ މުހިންމުކަމެކެވެ. އަދި ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހު
 ށް މީހުން ތަމްރީނުާދއިރާއަ ޞިއްހީހޯދުމުގައި އެންމެ އިސް ދައުރެއް އަދާކުރަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުންނެވެ. މިގޮުތން 

  .ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދުމުގެ ގޮތުން ބައެއް ޤައުމުތަކާއި އެކުވަނީ އެމް.އޯ.ޔޫ ގައި ސޮއިކޮށްފައެވެ

 
ޓީ ންގެ 'ޕްރަޔޯރިޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން ތަމްރީނުުކރަން ބޭނުންވާ ދާއިރާ ނުވަތަ ކޮލިފިކޭޝަ ރީ އޮފް ހެލްތުންމިނިސްޓް 2.2

މާއި އެ ޖާގައަށް ނުކުރުއިއުލާ ކޭޝަަނށް ފޮނުވައެވެ. އެއަްށފަހު އެޑިޔުޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ ލިސްޓެއް" ތައްޔާރުކޮށް ޑިޕާ
 ދަރިވަރުންގެ ތަމްރީނު އެފަރާތްތަުކގެ ތެރެއިން އެ ފުރުޞަތު ހައްޤުވާ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތާއި )ސްލޮޓަށް( ކުރިމަތިލާ 

ޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ ޕާޑި އިސް ދައުރެއް އަދާކުރަނީ ފުރިހަމަކުރުމުގެ އިދާރީ އަދި ފައިސާގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމުގައި އެންމެ
 ކޭޝަނުންނެވެ.އެޑިޔު

 
ން ހަރުދަނާގޮތެއްގައި ނޑު ގޮތެއްގައި ބަލާފައިވާނީ ތަމްރީްނތައް ހޯދުަމށްޓަކައި ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުމިބައިގައި މައިގަ 2.3

 މަސައްކަތްކޮށްފައިވޭތޯއެވެ. އެގޮތުން ތިރީގައި މިވާ ކަންތައްތައް އޮޑިޓްގައި ބަލާފައިވާނެއެވެ.

 ބެލުން. އިވޭތޯ ދިރާސާއެއް ކޮށްފަހ. ތަމްރީނު ބޭނުންވާ ދާއިރާތަްއ ދެނެގަތުމަށް 

 ުއސޫލެއްގެ މަތިން ހަމަހަމަ ށ. ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން ތަްމރީނު ކުރުމަށް ތަމްރީނުގެ ފުރުސަތުތައް ހޯދާފައިވަނީ
 ރާއްޖެއަށް އެންމެ ބޭނުންވާ ދާިއރާތަކުންތޯ ބެުލން. 

  ގެ ފުރުޞަތު ހޯދުަމށް ޚަރުދަނާ ގޮތްތަކެއް ބޭނުންކޮްށފައިވޭތޯ ބެލުން. ތަމްރީނުނ. 

 ލިބިފައިވާ ފުރުޞަތުގެ ބޭުނން އެންމެ އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ކޮށްފައިވޭތޯ ބެލުން.  ރ.

ން މިނިސްޓްރީ އި ށް ފޮނުވާފައިވާ ޓްރޭނިންގ ރިކުއަޔަރމަންޓާ ކޭޝަނަ އެޑިޔު މަންޓް އޮފް ހަޔަރ ޓް ޕާ ން ޑި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު 
 ތަފާތުވުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕްރަޔޯރިޓީ ލިސްޓާއި ގެޕް އެނާލިސިސްއާ 

ސްޓް އެންމެ ފައިދާވާޭނ ލިން ތައްޔާރުކުރާ ޕްރަޔޯރިޓީ ޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ެހލްތުޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން ތަމްރީުނކުރުމަށް 2.4
ޓަރުންނާއި ވެ. އަދި ޑޮކްގޮތަކަށްތައްޔާރު ކުރުމަށް ތަމްރީނު ބޭނުންވާ ދާއިާރތައް ދެނެގަތުަމށް ރަނގަޅަށް ދިރާސާ ކުރަންޖެހެއެ

ތަކަށް ޓްރޭިނންގ މްރީނުތަ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބޭނުންވާ  ޕްރަޔޯރިޓީ ލިސްޓްގައި ތަމްރީނުދިނުމުގައި  ރުހުންނަށް ތަމްރީނުނަ
ށް ކޭޝަނައެޑިޔު ޔަރ މަންޓް އޮފް ހަޓްން ޑިޕާމަވެސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުރމަންޓުގައި އިސްކަން ދޭންވާނެއެވެ. ނަޔަރިކުއަ

ން ރީނުތަކާއި މިނިސްޓްރީކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަމް ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ ޞިއްހީގ ރިކުއަޔަރމަންޓްގައި ފޮނުވާފައިވާ ޓްރޭނިން
  ފާތެވެ.ތަ ބޭުނންވާ ދާއިރާތައް  އެނާލިސިސްގައި ހިމެނޭ ތަމްރީނުތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕްރަޔޯރިޓީ ލިސްޓާއި ގެޕް
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 މިނިސްޓްރީ ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނުތައް ދެނެގަތުމަށް  ޞިއްހީހެދުމުގެ ކުރިން  ޕްރަޔޯރިޓީ ލިސްޓު ،މިހެން ދިމާވެފައިވަނީ 2.5
އިވާ އަށް ތައްޔާރުކޮށްފަ 2018-2014އެކަށީގެންވާ ގޮެތއްގައި ދިރާސާކޮށްފައި ނުވާތީއެވެ. މީގެ އިތުރުން  އޮފް ހެލްތުން

ވެއެވެ. ވާ ގެޕް އެނާލިސިސްއަށް ބަދަލު ގެނެސްފައެއްނުން ތައްޔާރުކޮށްަފއިއެއްގޮތަށް މިނިސްޓްރީ ހިއުމަން ރިސޯސް ޕްލޭނާ
ން ދިާރސާކުރުމެއްނެތި ޕްރަޔޯރިޓީ ލިސްޓް ތައްޔާރުކުރާނަމަ ޑޮކްޓާރުންނާއި ނަރުހުންނަށް ދެވޭ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު

ދާއިރާއަށް މީހުން  ޞިއްހީިއ، ތަކަކަށް ނުވުމާނުތަމްރީންތަކަކީ އެވަގުތަށް ޤައުމަށް އެންމެ ބޭނުންވާ ދާއިރާތަކުން ެދވޭ ތަމްރީ
 ނުވުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ.   ާހސިލުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުތައް ތަމްރީނު

 ކުރެވުނު ސާވޭގެ ނަތީޖާ  ދެނެގަތުމަށް ދެކޭގޮތް  ޚިދުމަތްހޯދާ ފަރާތްތަކުން މެދު  ދާއިރާއާ  ހީ ޞިއް  ރާއްޖޭގެ 

ޕޭޖްގައި ރައްޔިތުންނަށް ދާއިރާއާ މެދު ރައްޔިތުން ދެކޭ ގޮތް ދެނެގަތުމަށްަޓކައި މި އޮފީހުގެ ރަސްމީ ފޭސްބުކް  ޞިއްހީރާއްޖޭގެ  2.6
 ތަކުން ބައިެވރިވެފައިވެއެވެ. ސާވޭގައި ފަރާ 101ލައިގެންވަނީ ސާވޭއެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައެވެ. މި ސާވޭގައި ހުޅުވާ

 ޚީއްސި ކޮން ޚިދުމަތް ހޯދަނީ އެންމެ ގިނައިން  ޚީއްސި އިކުންކަމާދާއިރާއަނީ ޮކން ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން އެންމެ ބޭނުންވަ
ނަރުހުން ބަލިމީހުން ބަލަނީ އެކަަމްށ  ޑޮކްޓަރުންނާއި ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކުގެ ނަޒަރުގައި ،އިއޭގެ ސަބަބާ އިއިދާރާއަކުންކަމާ

ކޭގޮތް ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. މެދު ރައްޔިތުން ދެ ދެއްކުަމށް ނަގާ ވަގުތާ ޑޮކްޓަރަށް އިލިބިގެންތޯއާ ތަމްރީނާއި ތަޖުރިބާގެންވާ އެކަށީ
  ވަނީއެވެ. މަނާފައިހި ގައި 12 ޗާޓު އިން  4 ޗާޓު  ގެ 2ޖަދުވަލު މި ރިޕޯޓުގެ  ވޭގެ ނަތީޖާސާ

 
ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުްނ  ސްޓް ދާއިރާގައި ރާއްޖެއަށް މިވަގުތު ސްޕެޝަލި ޞިއްހީ ންއްކާ ގޮތުގެ ނަތީޖާ ދަސާވޭ މިޖުމްލަކޮށް  2.7

ބޭނުންވެއެވެ. އަދި ރާއްޖެއަށް ޑޮކްޓަރުން އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވާކަަމށް ސާވޭގެ ބައިވެރިން ދެކެނީ ނިއުރޮލޮޖީގެ ދާއިރާއިންނެވެ. 
. އަދި ސާވޭގެ ބޭުނންތަކަށް އެންމެ ގިނައިން ޚިދުމަތް ހޯދަނީ އޭ.ޑީ.ކޭ އިން ކަމަށް ބުެނފައިވެއެވެ ހީއާންމު ފަރާތްތަކުން ޞިއް

ނެްއ ންނާއި ނަރުހުން ބަލިމީުހން ބަލަނީ އެކަމަށް އެކަށީގެންާވ ޓްރޭނިންގ ލިބިގެން ޓަރުގިނަ ބައިވެރިން ދެކޭ ގޮތުގައި ޑޮކް
އިވެއެވެ. އަދި ބަޔާންކޮށްފަނޫންކަމާއި ސާވޭގެ ބައިވެރިންނަށް ޚިދުމަތް ދޭ ނަރުހަކީ ދިވެއްސަކަށްވުން މުހިންމުކަމުގައި 

ގިނަ އަދަދެއްގެ ދެއްކުމަށް އެޕޮއިންޓްަމންޓް ހެއްދުމަށް ނަގާ މުއްދަތާއި ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް ހޭދަވާ ވަުގތާ މެދު  ޑޮކްޓަރަށް
   ހިތްހަމަނުެޖހޭކަން ފާަހގަކޮށްފައިވެއެވެ. ބައިވެރިން 

ހޯދުމުގައި އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށްޓަކައި އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން ސްކޮލަރޝިޕް މްރީނު ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން ތަ 
 ކޮށްފައިވުން 

ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުްނ ދާއިރާގަިއ ބިނާކޮށް ދެމެހެްއޓުމަށްޓަކައި  ޞިއްހީޑޮކްޓަރުންާނއި ނަރުހުން  ލުޤާބި ށްމަސައްކަތަ 2.8
ފުރުޞަތުތައް ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާތަކުން  ކުރުމުގެ ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން ތަމްރީނުކުރުމާއި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭން ބޭރުން ތަމްރީނު

ގުޅޭ އިދާރާތަކުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްަތއް އޮޑިޓަރުން ބެލުމުން ދަ ފުރުަޞތުތައް ހޯދުމަށް ކަމާހޯދަންޖެހެއެވެ. މިފަ
އެކިއެކި ޑޮކްޓަުރންނާއި ނަރުހުން ތަމްރީނުކުރުަމށްޓަކައި ބޭރުގެ  ލުޤާބި ށްދާއިރާަގއި މަސައްކަތަ ޞިއްހީ އެނގިފައިވަނީ

ން އެކަީށގެންވާ މަސައްކަތްތަކެއް ދުމަށް ިމިނސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުފަރާތްތަކުން ސްކޮލަރޝިޕްގެ ފުރުޞަތުތައް ހޯ
ގޮތުން އެކި  ކޮށްފައިވާކަމެވެ. އެގޮތުން ދިވެހި ދަރިވަރުންނަށް ޑޮކްޓަރުކަން ކިޔެވުމަށްޓަކައި ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމުގެ

ން ވަނީ ެއމް.އޯ.ޔޫ ތަކުގައި ސޮއިކޮށްފައެވެ. އަދި ބައެއް ޤައުމުތަކުްނ އޮފް ހެލްތު  އެކު މިނިސްޓްރީރސިޓީތަކާޤައުމުތަކުގެ ޔުނިވަ
ނަމަވެސް އިތުރު ފުރުަޞތުަތއް ހޯދުމަށްޓަކައި އެިކ  ރާއްޖެއަށް ދެމުންއައި ސްކޮލަރޝިޕްތައް ދިނުން ހުއްޓާލާފައިވީ 
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ނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރުންނާ މުޢާމަލާތްކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުްނ އަމިއްލަގޮތުން  ކިޔަވާ ޤައުމުތަކުން ރާއްޖެއަށް ކަ
ގެ އެހީތެރިަކން ފޯރުކޮށްދީފައިވެއެވެ. އޮފް ހެލްތު ރސިޓީތަކުން ފުރުޞަތު ހޯދުމުގައި ިމިނސްޓްރީދަރިވަރުންނަށްވެސް ޔުނިވަ

އެކަށީގެންާވ  ޮއފް ހެލްތުން ކުރުމަށްޓަކައި ފުުރޞަތުތައް ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީން ތަމްރީނުންނާއި ަނރުހުއެހެންކަމުން، ޑޮކްޓަރު
ސްޕެޝަލައިޒްޑް ނަރުހުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ފުރުސަތުަތއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް  ،ނަމަވެސް މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވެއެވެ.

ހޯދުމަށް ޑޮކްޓަރުްނނާއި ނަރުހުން ތަމްރީނު ކުރުަމށް ފުރުޞަތުތަްއ  ން ެނތެވެ.ކޮށްފައިވާކަމެއް ލިޔެކިޔުންތަކުްނ އެނގޭކަ
 ތަމްރީނު  ލުއިރާގައި ކަމަށް ޤާބިދާ ޞިއްހީމަސައްކަތް ކޮށްފައިވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި  އޮފް ހެލްތުން މިނިސްޓްރީ

 ލިބިފައިވާ ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުުހން އިތުރުވެގެންދާނޭ ކަމެކެވެ.  

ކުރުމަށް ހުޅުވާލާފައިވާ ލޯނު އަދި ސްކޮލަރޝިޕްގެ ފުރުޞަތުތަކަށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަްއ  ނަރުހުން ތަމްރީނު 
 މަދުވުމުން ގިނަ ފުރުޞަތުތަކުގެ ބޭނުން ހިފިފައި ނުވުން 

ދާއިރާއަށް ޭބުނންވާ ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުުހންގެ މިންވަރު ދުވަހަކަށް ވުރެ ދުވަހެްއ އިތުރުވަމުން ދިއުމާއި  ޞިއްހީރާއްޖޭގެ  2.9
ލިބިފައިާވ  ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް ތަމްރީނު ޞިއްހީޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންގެ މަސައްކަތަކީ ފަންނީ މަސައްކަތަކަށްވާއިރު 

ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން ން އެޑިޔުކޭޝަނުޖެހެއެވެ. މިގޮތުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ ދާއިރާއަށް ނެރެން ގިނަ ފަރާތްތަކެއް އެ
ކުރުމަށްޓަކައި ނަރުހުން ތަމްރީނު ،ކުރުމަށްވަނީ ލޯނު އަދި ސޮކޮލަރޝިޕްގެ ފުރުޞަތުތައް ހުޅުވާލާފައެވެ. ނަމަވެސްތަމްރީނު
ށް ބޮޑަށް މަދުވެފައެވެ. ފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޢަދަދުަވނީ ަވރައަށް ހުޅުވާާލފައިވާ ފުރުޞަތުތަކަްށ ކުރިމަތިލާ  2016ން  2014
ހުޅުވާލާފައިވާ ޯލނު އަދި ސްކޮލަރޝިޕްގެ ފުރުޞަތުތައް ޭބނުންކޮށްފައިވާ  އަށް 2015އިން  2014ގައި އެވަނީ  1 ތާވަލު 

ތަމްީރނު ކުރުމަށް ހުޅުވާލާފައިވާ ލޫމާތު ދެއްވި ގޮތުގައި ނަރުހުން ޢުން މަކޭޝަނުއެޑިޔުމަންޓް އޮފް ހަޔަރ ޓްޑިޕާމިންވަރެވެ. 
ތަކުގެ ތެރޭގައި ލޯނު ނުވަތަ ބަބުތަކާ ހެދިއެވެ. މި ސަބަބުފުރުޞަތުތަކަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތައް މަދުވެފައިވަނީ އެތައް ސަ

ރުމުގެ ކުރުމާއި ދަރިވަރުން ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުފިނަމަ ޚިދުމަތްކުރުމަށް ބޮްނޑުސްކޮލަރޝިޕްގެ ބޭނުން ހިަފއި
ތަކަކަށް ވުުމން ޖޭގައި ފުރިހަމަ ކުރެވޭ ތަމްރީނުތަކަކީ ކުޑަ ޚަރަދަކުން ރާއްން ކުޑަވުމާއި ނާރސިންގެ ތަމްރީނުޝަޢުޤުވެރިކަ

މި ދާއިރާއަށް ޝަޢުޤުވެރިވާ ބައެއް ދަރިވަރުން އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ކިޔަވަމުންދާތީ ލޯނު އަދި ސްކޮލަރޝިޕް ފުރުޞަތުތަކަށް 
 ލޫމާތު ދެއްވިއެވެ. ޢުން މަމަދުވަނީކަަމށް އެ ޑިޕާޓްމަންޓުތްތައް ކުރިމަތިލާ ފަރާ

 މިންވަރު  ބޭނުންކޮށްފައިވާ  ފުރުޞަތުތައް  ސްކޮލަރޝިޕްގެ  އަދި  ލޯނު  ހުޅުވާލާފައިވާ  އަށް  2015 އިން  : 12014 ތާވަލު 

 ބޭނުން 
ނުކުރެވިވާ 
  ފުރުޞަތު 

 ބޭނުންކޮށްފައިވާ 
  ފުރުޞަތު 

 ހުޅުވާލާފައިވާ 
  ސްކީމް  އަހަރު   ބާވަތް   ލެވެލް   ޤައުމު  ފުރުޞަތު 

 އޮކްޓޫބަރު  -ހެލްސް 2016  ލޯނު ޑިގްރީ   ދިވެހިރާއްޖެ 20 0 20

30 0 30 

ސާކު/ޗައިނާ/ޕިލިޕީން 
 /ސް

 ކްޓޫބަރު އޮ  -ހެލްސް 2016  ލޯނު ޑިގްރީ   ތައިލޭންޑް/މެލޭޝިޔާ 
 މާރިޗު  -ހެލްސް 2016  ލޯނު ޑިޕްލޮމާ  ދިވެހިރާއްޖެ 30 5 25
 ރިޗު މާ  -ހެލްސް 2016  ލޯނު ޑިގްރީ   ދިވެހިރާއްޖެ 30 3 27
   ސެޕްޓެންބަރު -ހެލްސް 2015  ލޯނު ޑިޕްލޮމާ  ދިވެހިރާއްޖެ 10 9 1
   ޕްޓެންބަރުސެ -ހެލްސް 2015  ލޯނު ޑިގްރީ   ދިވެހިރާއްޖެ 15 0 15

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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9 1 10 ޤައުމުތައްސާކު ޑިގްރީ  ލޯނު 2015 ސެޕްޓެންބަރު-ހެލްސް
   ޕްޓެންބަރުސެ -ހެލްސް 2015  ލޯނު ޑިޕްލޮމާ  ދިވެހިރާއްޖެ 20 10 10
   ސެޕްޓެންބަރު -ހެލްސް 2015  ލޯނު ޑިގްރީ   ދިވެހިރާއްޖެ 20 2 18
   ޕްޓެންބަރުސެ -ހެލްސް 2015  ލޯނު ޑިގްރީ   ސްރީލަންކާ 50 2 48
   ޕްރީލް އެ-ހެލްސް 2015  ލޯނު ޑިގްރީ   ޤައުމުތައް ސާކު 30 2 28
   ޕްރީލް އެ-ހެލްސް 2015  ލޯނު ޑިޕްލޮމާ  ދިވެހިރާއްޖެ 10 0 10
   ޕްރީލް އެ-ހެލްސް 2015  ލޯނު ޑިގްރީ   ދިވެހިރާއްޖެ 10 2 8
   ޕްރީލް އެ-ހެލްސް 2015  ލޯނު ޑިޕްލޮމާ  ދިވެހިރާއްޖެ 20 12 8
   ޕްރީލް އެ-ހެލްސް 2015  ލޯނު ޑިގްރީ   ދިވެހިރާއްޖެ 15 2 13
   ޕްރީލް އެ-ހެލްސް 2015  ލޯނު ޑިގްރީ   ސްރީލަންކާ 10 0 10
   ރު ޑިސެންބަ-ޓީއެސްއެލް 2014  ލޯނު ޑިޕްލޮމާ  ދިވެހިރާއްޖެ 25 5 20
   ރު ޑިސެންބަ-ޓީއެސްއެލް 2014  ލޯނު ޑިގްރީ   ދިވެހިރާއްޖެ 25 3 22
   ރު ޑިސެންބަ-ޓީއެސްއެލް 2014  ލޯނު ޑިގްރީ   ސްރީލަންކާ 10 1 9
   ރު ޑިސެންބަ-ޓީއެސްއެލް 2014  ލޯނު ޑިގްރީ   ސްރީލަންކާ 25 2 23

 ޑިގްރީ   ދިވެހިރާއްޖެ 50 10 40
ސޮކޮލަރ

 2014 ޝިޕް
 ގޓީޗިން ނަރސިން
  ސްކޮލަރޝިޕް

 ކޭަޝން ލޯނު ސްކީމް ލްސް: ހަޔަރ އެޑިޔުހެ* 
 ޓީއެސްއެލް: ޓާރަޝރީ ސްޓޫޑެންްޓސް ލޯނު ސްކީމް   

 ރުޞަތުތަކަށް ފުކޮށްފައިވާ ލޯނު އަދި ސްކޮލަރޝިޕްގެ ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުން އިއުލާނު މަންޓް އޮފްމީގެ އިތުރުން ޑިޕާޓް 2.10
ވެފައިވަނީ ނަރުހުން ހަގަވެފައިވާ ސަބަބުތައް ދެނެގަތުަމްށ އޮޑިޓަރުން ކުރި ޓެސްޓުތަކުން ފާޝަޢުޤުވެރިކަން ފާޅުކުރުން ކުޑަ

ތަކަށްކަމާއި މި ލެވެލްގެ ކޮށްފައިވަނީ ޑިޕްލޮމާ އަދި ޑިގްރީ ކޯސް  ތަމްރީނު ކުރުމަށް ޑީ.އެޗް.އީން އާންމު ގޮތެއްގައި އިއުލާނު
ރުޞަތުތަކަށް މު ފަރާތްތަކުން މިފަދަ ފުން ހެދޭ ކޯސްތަކަކަށްވުމުން އާންކޯސްތަކަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުޑަ ޚަރަދަކު

އަށް  2016ން އި 2014ން ޗް.އީމީގެ އިތުރުން ނަރުހުން ަތމްރީނު ކުރުމަށް ޑީ.އެ ޝަޢުޤުވެރިކަން ފާޅުކުރުން ކުޑައީއެވެ.
ކޯސްތަކަށް  (ވެލްން ހެެދން ނެތް )މިސާލަކަށް: މާސްޓަރސް ލެތުތަަކށް ބަލާއިރު ދިވެހިރާއްޖޭކޮށްފައިވާ ފުރުޞަ ލާނުއިއު

ވެސް ވަރަކަށް ދާއިރާތަކަށް އެއް ސްޓްކަމާއި ސްޕެޝަލިއަށް،ފުުރޞަތު ހުޅުވާލާފައިވަނީ ވަރަށް ަމދުން 2016އިން  2014
ން އެންމެ އެދެވޭ ލޯނު އަދި ސްކޮލަރޝިޕްގެ ފުރުޞަތުތައް ހުޅުވާލާއިރު ފުރުޞަުތގެ ބޭނު ޞަތު ހުޅުވާލާފައިނުވެއެވެ.ފުރު

ލިބޭ ފުރުަޞތުތަކުގެ  ކުުރމަށް ދާއިރާއަށް މީހުން ތަމްރީނު ޞިއްހީގޮތެއްގައި ބޭނުން ނުކުރެވޭގޮތަްށ ހުޅުވާލާނަމަ ރާއްޖޭގެ 
 އެންމެ އެދެވޭ ބޭނުން ނުކުރެވުަމކީ އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ.
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 ވެފައިވޭތޯ ބެލުން ލު މްރީނުކުރުމުގެ މަޤުޞަދު ހާސި ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން ތަ ތިންވަނަ ބައި: 

ފަންނީ  އަދި ރާ ބިދޭސީން މަދުކޮށް އިލްމީޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ މި ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކު 3.1
ށް ޚިދުމަތްކުރުމަކީ އަތަމްރީނުކުރެވޭ ޑޮކްޓަރުްނވެސް އަދި ނަރުހުންވެސް މުުޖތަމަ ،ދިވެހިން ިބނާކުރުމެވެ. އެހެންަކމުން

ވެހިން އިތުރުވެ ބިދޭސީން މި ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ދި  ވެހާސިލުތަމްރީނުކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދުގެ ނަތީޖާ ހެޔޮގޮތުގައި 
މަދުވާނެކަމެކެވެ. ތަމްރީނުވުމަށްަފހު މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޮންޑުކުރެވެނީވެސް މި ބޭނުމުގައެވެ. އަދި ހަމަ މިއާއެކު ވަޒީފާގައި 

 މެކެވެ.ކުރުމަށް ކޮންމެހެން މުހިންމު ކަހާސިލު ދެމެހެއްޓުމަށްވެސް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަކީ ތަމްރީނުކުރުމުގެ މަޤުޞަދު 

 
ފައި ވޭތޯއެވެ. އެގޮތުން ވެެގ ނަތީޖާ އެދެވޭގޮތެއްގައި ހާސިލުމިބައިގައި ބަލާފައިވާނީ ޑޮކްޓަުރންނާއި ނަރުހުން ތަމްރީނުކުރުމު 3.2

 ތިރީގައި މިވާ ކަންތައްތައް އޮޑިޓްގައި ބަލާފައިވާނެއެވެ.

 ބިދޭސީން މަދުކުރެވިފައިވޭތޯ ބެލުން  .ހ

 ންތަމްރީނު ހޯދާ ނަރުހުްނނަށް ތަމްރީނުގެ ތެރެއިން އަމަލީ ތަުޖރިބާ ލިބިފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތު  .ށ

 ތަމްރީނުވުމަށް ޮބންޑުކުރެވިފައިވޭތޯ އާއި ބޮންޑަށް ޚިދުމަތްކޮްށފައިވޭތޯ ދެނެގަތުން  .ނ

 މުންދާ ކަންކަން ދެނެގަތުންޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން ވަޒީފާއަށް ޝަޢުޤުވެރިކުރުމަށް އަދި ވަޒީފާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވެ .ރ

 ދިވެހި ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންނާ އަޅާބަލާއިރު ނިސްބަތުން ބިދޭސީ ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން މަދުކުރެވިފައި ނުވުން 

މަތިވާނެ ކަމެކެވެ. ގުޅުމަކީ ކޮންމެ އިޤްތިޞާދަކަށްވެސް އޭގެ ފައިދާ އަދި ގެއްލުންވެސް ކުރިބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން ގެން 3.3
ކީ ކޮންމެހެން އިޤްތިޞާދަށް ެއންމެ އެކަށޭނެ ރަނގަޅު މިންވަރަށް ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން ގެންގުޅުމަ ،އެހެންކަމުން

ގެ އިތުރުން ބައެއް އިންފްލޭޝަނާއި ތަކެތީގެ އަގު އަދި އޭން އެހެނީ ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ސަބަބުމުހިންމުކަމެކެވެ. 
ރި ފުރުޞަތުތަްއ ވަޒީފާތަކުގެ އުޖޫރައަށްވެސް އަސަރުކުރާނެއެވެ. އަދި ވަޒީފާގެ މައިދާނުގައި އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ހު

ންނާއި ނަރުހުން ވެހި ޑޮކްޓަރުދާއިރާއަށް ދި ޞިއްހީހަނިވެގެންދާނެއެވެ. ކަން މިހެްނ ހުރުމާއެކު ދިވެހި ސަރުކާރުންވެސް 
ަގކުރައްވާފައެވެ. މިގޮތުން، އުފެއްދުމަށާއި ވަޒީފާގެ މައިދާނުަގއި ފުރުޞަތުތައް ފަހިކޮްށދިނުމުަގއި އިސްކަންދެއްވާކަން ވަނީ ފާހަ
ލާފައެވެ. ނަމަވެސް، ުހޅުވާ ޑޮކްޓަރުކަން ކިޔެވުމަށާއި ނަރުސްކަން ކިޔެވުމަށް ފާއިތުވި އަހަުރތަކުގައި ގިނަ ފުރުޞަުތތަކެއް ވަނީ

ރާ ދިވެހި ކުރާގައި މަސައްކަތްދާއި ޞިއްހީއަށް(  2016އިން  2014ތިން އަހަރުދުވަސް ތެރޭގައި ) އޮޑިޓުގައި ބެލިމި 
ރޭގައި ދިވެހި ތެއަހަރު  3 އެނަރުހުންގެ އަަދދަށް މާބޮޑު ބަދަުލތަކެއް އައިސްފައި ނުވެއެވެ. މިގޮތުން  ޑޮކްޓަރުންނާއި

. އަދި ދިވެހި އެވެ %21ޑޮކްޓަރުންނާއި ބިދޭސީ ޑޮކްޓަރުންނަށް ބަލާއިރު ދިވެހި ޑޮކްޓަރުންގެ ނިސްބަތަކީ އެވްރެޖްކޮށް 
 އެވެ. %53ނަރުހުންގެ ނިސްބަތަކީ އެވްރެޖްޮކށް 

 
އަށް  2016އިން 2014  ތަފާސްހިސާުބންއި ހުޅުާމލެ ހޮސްޕިޓަލް އަދި އައިޖީއެމްއެޗުން ހޯދުނުސްޓްރީ އޮފް ހެލްތާމިނި 3.4

ރޑް ނަރުހުންނާއި މެޑިކަލް  ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންގެ އަދަދަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު ދެނެގަނެވިފައިވާނެއެވެ. އަދި ރެޖިސްޓަ
ފައިވާ އަދި ކޮށްހި ގިނަ ދަރިވަރުން ތަޢުލީމު ހާސިލުއޮފިސަރުންގެ މަޤާމަކީ ރާއްޖޭގެ އިލްމީ ޤާބިލުކަމަށް ބަލާއިރު ދިވެ

މި ދެ މަޤާމު  އަހަރު 3ކަމުން، ފާއިތުވެ ދިަޔ ކުރަމުންދާ ރޮނގަކަށްވެފައި ގިަނ ފަރުދުންތަކަކަށް ކުރިމަތިލެވިާދނެ މަޤާމެއް
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 2016ވަނަ އަހަރުން  2014ދަދުގެ ތަފާސްހިސާބަށް އިތުރަށް ބަލާފައިވާނެއެވެ. މިގޮތުން ރާތްތަކުގެ އަފުރާފައިވާ ބިދޭސީ ފަ
އައުކޮށްފައިވާ  އެއްބަސްވުންފަރާތްތަކާއި މި ދެ މަޤާމުގެ  ނަގާފައިވާ ބިދޭސީތެރޭގައި މި ދެ މަޤާމަށް އަލަށް  ވަނަ އަހަރު

 ބިދޭސީ ފަރާތްތަކުގެ ތަފާސްހިސާބަށް ބަލާފައިާވނެއެވެ. 

 
ނެހެން އަދި މެޑިކަލް އަހަރު ތެރޭގައި ތިިބ ޑޮކްޓަރުންގެ އަދަދު އަހަރުން އަހަރަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު އެނގޭ 3ފާއިތުވި  3.5

 ގައި އެވަނީއެވެ. 1 ޗާޓު  އަހަރު ހަމަޖައްސާފައިވާ އަދަދު 3އޮފިސަރުންގެ ގޮތުގައި ބިދޭސީން ފާއިތުވި 

 ހަމަޖައްސާފައިވާ  ބިދޭސީން  މަޤާމަށް  އޮފިސަރުގެ  މެޑިކަލް  އަދި  އަދަދު  ޑޮކްޓަރުންގެ  ބިދޭސީ  ޑޮކްޓަރުންނާއި  ދިވެހި  :1 ޗާޓު 
 އަދަދު 

 

އާ  2014ބިދޭސީ ޑޮކްޓަރުން ވަނީ  ،ޑޮކްޓަރުންގެ އަދަދު އިތުރުވެފައި ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް ދިވެހި އަހަރު  3ފާއިތުވި  3.6
އަލަށް މެޑިކަލް އޮފިސަރުންނަށް އެކަނި ބެލި ނަމަވެސް އިތުރުވެފައެވެ.  %16 (538-465/465) ގައި 2016އަޅާބަލާއިރު 

 ވަނީ އަހަރުން އަހަރަށް އިތުރުވެފައެވެ.އޮފިސަރުން  މެޑިކަލްބިދޭސީ ހޮވާފައިވާ އަދި ކޮންޓްރެކްޓް އައު ކުރެވިފައިފާ 

 

އައިސްފައިވާ އަހަރުން އަހަރަށް  އަހަރު ތިބި ނަރުހުންގެ އަދަދު 3މިދެންނެވި ތަންަތނުން ހޯދުނު ަތާފސްހިސާބުގައިވާ، ފާއިތުވި  3.7
ރޑް ނަރުހުންގެ ގޮތުގައި ިބޭދސީން ފާއިތުވި   2 ޓު ޗާ ހަމަޖަްއސާފައިވާ އަދަދު އަހަރު  3ބަދަލު އެނގޭެނހެން އަދި ރެޖިްސޓަ

 ގައި ވަނީއެވެ.
  

70 97 121
51

96
130

0

100

200

300

2014 2015 2016

ަށް ބިދޭސީން މެޑިކަލް އޮފިސަރުގެ މަޤާމ

ހަމަޖައްސާފައިވާ އަދަދު

ސީ މެޑިކަލް އޮފިސަރުންވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން އައުކޮށްފައިވާ ބިދޭ

ިކަލް އޮފިސަރުންވަޒީފާއަށް އަލަށް ވައްދާފައިވާ ބިދޭސީ މެޑ

2014 2015 2016
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ރޑް  އަދި  އަދަދު  ނަރުހުންގެ  ބިދޭސީ  ނަރުހުންނާއި  : ދިވެހި 2 ޗާޓު   އަދަދު  ހަމަޖައްސާފައިވާ  ބިދޭސީން  މަޤާމަށް  ގެ ނަރުހުން  ރެޖިސްޓަ

  

ރޑް  3.8 ގައި މަދު ނަމަވެސް ކޮންޓްރެކްޓް އައުކުރެވިފައިވާ މިންވަރު  2016ނަރުހުން އަލަށް ވައްދާ މިންވަރު ބިދޭސީ ރެޖިސްޓަ
 2014އަދި  ގައި ވަނީ މަދުވެފައެވެ. 2016އާ އަޅާބަލާއިރު  2015ބިދޭސީ ނަރުހުން  ،ވެ. ނަމަވެސްވަނީ އިތުރުވެފައެ

ބިދޭސީ ނަރުުހްނ އާ އަޅާަބލާއިރު،  2014 ،އިތުރުވެފައެވެ. ނަމަވެސްގައި ބިޭދސީ ނަރުހުންވަނީ  2016އަޅާބަލާއިރު 
ބިޭދސީ ނަރުހުން މަދުކުރުމަށް  ،އެހެންކަމުން މަދެވެ.އިތުރުވި މިންވަރު ދިވެހި ނަރުހުންނަށްވުރެ ނިސްަބތުން ގައި  2016

 ކުރެވޭ މަސައްކަތް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ކާމިޔާބެވެ.

 
 މި މަޢުލޫމާތަށް ބަލާއިރު ޑޮކްޓަރުން އުފެއްދުމަށް ކުރަމުންދާ މަސަްއކަތުގެ ނަތީޖާ މި މުއްދަތުގެ ތެރޭަގއި އަދި ފެންނާކަށްެނތެވެ. 3.9

ޑޮކްޓަރުކަމަކީ ދިގު މުއްދަތެއް ނަގާ ތަމްރީނެއްކަމުން މި ނަތީޖާ މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ނުފެނުަމކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ. 
ފާއިތުވި ިތން އަަހރަށް ބަލާއިރު ދިވެހިންގެ ނަރުސްކަމަކީ ނިސްބަތުން ކުރު މުއްދަތެއް ނަގާ ތަމްީރނަކަށް ވެފައި ނަމަވެސް، 
ތަމްރީނުކުރުމަށް ކުރެވޭ ދޭހަކޮށްދެީނ  ނުދާކަމުންއިުތރުވަމުން  ނަރުހުން އެދެވޭގޮތެއްގައި ދިެވހި ،ކަމުން %53ނިސްބަތަކީ 
 ލްވެފައި ނުވާކަމެވެ.އެދެވޭ ނަތީޖާ ޙާޞި މަސައްކަތުން

ދަރިވަރުން ތަމްރީނުކުރުމުގައި އަމަލީ ތަޖުރިބާ ހޮސްޕިޓަލްތަކުން ހޯދުމަށް ދެފަރާތުގެ މެދުގައި ލިޔެކިޔުމުން  ގނަރސިން 
 އެއްބަސްވެފައި ނުވުން  

މުޢާމަލާތްކޮށް އެކުގައި ގެ ތެރެިއން ދަރިވަރުންނަށް ދާއިރާގެ ފަންނުވެރިން އަދި ބަލިމީހުންނާެއކު ގކްލިނިކަލް ލާރނިން 3.10
މަސައްކަތްކުރުމަށް ފުރުޞަތުލިެބއެވެ. އަދި މިކަމުގެ ތެރެއިން ހޮސްޕިޓަލްގެ މާހައުލަށް ހޭނި، ޮހސްޕިޓަލުގެ ދަންފަޅިތަކަށާއި 

ގެ ތަމްރީނު ގދެއެވެ. މި މަރުހަލާއަކީ ނަރސިންވަގުތުތަކާ ރައްޓަހިވެ އަދި ބަލި މީހުން ބެލުމުގެ ތަޖުރިބާ ިލބުމަްށ އެހީވެ
ދާއިރާއިން ކުރިއަށް ދިއުމުގައިވެސް ނުހަނު މުހިންމު ބައެކެވެ. އެެހންކަމުން، އަމަލީ ތަޖުރިބާ ޯހދުމުގެ  ޞިއްހީވެސް އަދި 

މި މަރުހަލާ ވަކި ހަމައަކުން ރޭވިގެންކުރިއަށް ގެންދިއުމަކީ ކޮންމެހެން މުހިންމު ކަމެކެވެ. ކްލިނިކަލް ާލރނިންގ ދަރިވަރުންނަްށ 
ގެ ކަންކަން ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައިންސަސް އަދި ހޮސްޕިޓަލްތަކާ ދެމެދު ކުރިއަށް ެގންދަމުންދަނީ ެދފަރާތުގެ ހޯދައި ދިނުމު

ދެފަރާތުގެ ދައުރާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ބަޔާންކޮްށ  ،ދެމެދުގައި ޒަމާނުއްސުރެ އެއްބަސްވެވިފަވާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ. ނަަމވެސް
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2014 2015 2016
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ޕޯޝަރގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ ސްަކްނ ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އަދި ކްލިނިަކލް އެކްލިއުމުން އެއްބަސްވެފައި ނެތް
ންތައް ބަލަހަްއޓާފައި ނުވާަކންވެސް ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ޔުކިޔެކްިލނިކަލް އެކްޕޯޝަރއާގުޅޭ ލި ތެރެއިން އައިޖީއެމްއެޗުން

ގައި ތައްޔާރުކުރެވިފައިވީ  2016ރީ ވަފެބުރު 3ރާފްޓް އެމްއޯޔޫ އެއް  ޑްދަރިވަރުންނަށް ކްލިނިކަލް ތަޖުިރބާ ހޯދައިދިނުމާ ގުޅޭ
ނަމަވެސް، މި އެމްއޯޔޫގައި މިއަދާ ހަމައަށް ސޮއިކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ. މިފަދަ އެއްބަސްވުމެއް ލިޔެކިޔުމުން ތައްޔާރުކޮށްފައި 

ބޭނުންތަކާއި،  ، ފަރާތްތަކުގެ ޤާބިލިއްޔަތާއިނެތުމުން އެންމެން އެއްބަސްާވ މަޤްޞަދުތަކެއް އެކުލަވާލައި ބައިވެރިވާ
ނޑައެޅުމަށް ހުރަސްއެޅި ކޮންމެ ޕްލޭސްމަންޓެއްގެ ކަންކަން ރާވަިއ ހިންގުމުގައި ދަިތތަކާއި  ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ކަންތަްއތައް ކަ

 ކުރިމަތިވުން އެކަށީގެންވެއެވެ.

ޚަރަދުތަކެއް ކޮށްފައިވާއިރު، ކޯސް ނިމުމަށްފަހު ދަރިވަރުންގެ ގެ ކްލިނިކަލް ލާރނިންގއަށް ދައުލަތުން ގިނަ ދަރިވަރުން  ގނަރސިން 
 ޚިދުމަތް ހޯދާނޭ ގޮތްތަކެއް އެއްބަސްވެފައި ނުވުން 

ނަރސިންގ ދާއިރާއިން ކިޔަވާ ފަރާތްތަކުން ނަރސިންގ ކޯހުގެ މޮޑިއުލްއެއްގެ ގޮތުގައި ކްލިނިކަލް ލަރނިންގގެ ގޮތުގައި  3.11
ކި މުއްދަތަކަށް ހޯދަން ޖެެހއެވެ. މިގޮތުން ރާއްޖޭގައި ހިނގަމުންގެންދާ ދައުލަތުެގ މަލީ ތަޖުރިާބ ވަޢަހޮސްޕިޓަލްތަކުން 

ހޮސްޕިޓަލްތަކުންނާއި ޕްރައިވެޓް ހޮސްޕިޓަލްތަކުން ދަރިވަރުންނަށް ކްލިނިކަލް ލާރނިންގގެ ތަޖުރިާބ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތުތައް 
ކްލިނިކަލް ލަރނިންގގެ ތަޖުރިބާ ދެްނނެވިފައިާވ ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައިްނސަސްއިން ހޯދާދީފައިވެއެވެ. އަދި 

ހޮސްޕިޓަލްތަކުން ދަރިވަރުންނަށް ދީފައިވަނީ އެކަމަށް އެއްވެސް ފީއެއް އަދި ދަރިވަރުންގެ ޚިދުމަތް ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު 
ޔުނިވާސިޓީން ހިންާގ ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ލިޭބ ގޮތަްށ އެއްބަސްވެފައެއް ނޫނެވެ. މީެގ އިތުރުން މޯލްޑިވްސް ނެޝަަނލް 

)ސޯޅަ ހާސް ފަސްސަތޭކަ  16,550ނަރސިންގ ކޯސްތަކަކީ ކުޑަ ފީއެއް )ޑިޕްލޮމާ އިން ނަރސިންއަށް ނަގާ ފީ އަކީ 
)އެކާވީސް ޙާސް ހަތަރު ސަތޭކަ އަށްޑިހަ(  21,480ފަންސާސް( ރުފިޔާ އަދި ބެޗިލާރސް އޮފް ނަރސިންގ އަށް ނަގާ ފީއަކީ 

ހޮސްޕިޓަލްތަކުން ކްލިނިކަލް ލަރނިންގއަށް ދާ ދަިރވަރުންނަށް ހޮސްޕިޓަލްގެ  ،ކޯސްތަކަކަށް ވާއިރުރުފިޔާ( ނަގައިގެން ހިންގާ 
މުވައްޒަފުންގެ ވަރަށް ގިނަ ވަގުާތއި އަދި ދަރިވަރުން ބޭނުންކުރާ ަތކެއްޗަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ޚަރަދުތައް ކުރަންޖެހެއެވެ. މިގޮތުްނ 

ކްލިނިކަލް ަލރނިންގގެ ތަޖުރިބާ ހޯދުމަށް ޮގސްފައިވާ ދަރިވަރުންނަށް  ތަކަށްހޮސްޕިޓަލްވަނަ އަހަރަށް  2016އިން  2014
 ގައި ވަނީއެވެ.  2 ތާވަލު ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކުގެ އެސްޓިމޭޓްއެއް 

 އެސްޓިމޭޓް  ޚަރަދުގެ  ކޮށްފައިވާ  އައިޖީއެމްއެޗުން  ހޯދައިދިނުމަށް  ދަރިވަރުންނަށް  ތަޖުރިބާ  ލަރނިންގގެ  ކްލިނިކަލް  :2 ތާވަލު 
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ދު އަށް ކްލިނިކަލް ލަރނިްނގ ހަދާަފއިވާ ދަިރަވރުްނގެ ައދަ  2016އިން  2014

ޓް ކުިރ އޮޑި ކްލިނިކަލް ލަރނިންގ ނިންމާފަިއވާ ކުދިްނގެ ގޮތުަގއި ބަލާފަިއވާނީ)
 ކޯސް ނިންމާފަިއވާ ކުިދން(    (އަށް 2016އިން  2014މުްއދަތައް )
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ދި )ޑިޕްލޮމާ އޮފް ަނރިސންގ އަ ކްލިނިކަލް ލަރނިންގގެ ުމއްދަތު ހަްފތާއިން 
ފް އޮބެޗިލަރސް އޮފް ނަރސިްނގއަށް ކްިލނިކަލް ލަރނިްނގެ ގޮތުަގއި ފެކަލްޓީ 

ނޑަައޅާފަިއވާ ުމއްދަތު(  ހެލްތު ސައިަސްސއިން ފުރިަހމަ ކުރުމަްށ ކަ

36 36  

 ައދަެދއް( )އެސްޓިމޭޓް ކޮށްފަިއވާހަފްތާއަކު ކްލިނިކަލް ލަރނިްނގއަށް ާދ ދުވަސް 
6 6  

 )ރުފިޔާއިން(ޖުމުލަ 
1,894,752 9,561,888 11,456,640 

 ބޮލަކަށް ޖެހޭވަރަށް ބަލާނަމަ )ރުފިޔާއިން(ދަރިވަރުންގެ ނިސްބަތުން 
  44,064 

)އެއްމިލިޔަން  1,894,752އަށް ކްލިނިކަލް ލަރނިންގގެ ގޮތުގައި ބެޗިަލރސް އޮފް ނަރސިންގ އަށް  2016އިން  2014 3.12
 9,561,888އަށްސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހަތަރު ހާސް ހަތްސަތޭކަ ފަންސާސް ދެއެއް( ރުފިޔާ އަދި ޑިޕްލަމާ އޮފް ނަރސިންގއަށް 

ސް އަށްސަތޭކަ އަށްޑިހަ އަށެއް( ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައި ވާކަމަށް )ނުވަ މިލިޔަން ފަސްސަތޭކަ ފަސް ދޮޅަސް އެއްހާ
)ސާޅީސް ހަތަރު ހާސް  44,064އެސްޓިމޭޓްކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި މިއީ ކުއްޖަކަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ވަރަށް ބަލާނަމަ، 
ތަުކން ކުރިނަމަވެސް ބައެއް ލްހޮސްޕިޓަފަސްދޮޅަސް ހަތަރެއް( ރުފިޔާއެވެ. މިހާ ބޮޑު ޚަރަދެއް ކްލިނިކަލް ލަރނިންގއަށް 

ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ނުކުރުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ. އަދި ކްލިނިކަލް  ޞިއްހީފަރާތްތަކުން ކޯސް ނިންމުމަށްަފހު 
ލަރނިންގއަށް ދާ ފަރާްތތަކުްނ އެއިދާރާއަށް ޚިދުމަތް ކުރުމަށް އެއްވެސް ގޮތަކަށް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރާގޮތަށް 

ސީދާ ފައިދާތަކެއް  ހޮސްޕިޓަލްތަކަށްއެކަމަށް ހޭދަކުރާ ވަގުތާއި ޚަރަދަށް ބަލާއިރު އޭގެން  ހޮސްޕިޓަލްަތކުންމަޖެހިފައިނުވުމަކީ ހަ
  ލިބޭކަމަކަށް ނުާވތީ، ކްލިނިކަލް ާލރނިނގްގެ ކަންތައްތައް އެންމެ ޚަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ކުރިޔަށް ނުދިުއމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ. 

 އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތަށް ޚިދުމަތްކޮށްފައި ނުވުން  ތްކުރުމުގެ ޚިދުމަ 

 ކުރުމަށް ދެވޭ ލޯނާއި ސްކޮލަރޝިޕްގެ  ނުދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ތަމްރީ ޞިއްހީޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން  3.13
ދާއިރާއަށް ލިބޭނޭ ފަދަ  ޞިއްހީ ރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަކުގެ ޚިދުމަތް  ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު އެ  ފުރުޞަތުތައް ދޭންވާނީ ތަމްރީނު 

ން ބޭރުްނ  ނުވަތަ ރާއްޖޭން ބޭރުން ކިޔެވުމަށް އަދި ލޯނު މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެއިން. މިގޮތުން ޑޮކްޓަރުކަްނ ރާއްޖޭގޮތަކަށެވެ
ގައި ރުނަރުސް ކޯސް ފުރިހަމަކުރުމަށް ނުވަތަ މުސާރަ ލިބޭ ޗުއްޓީ ނަގައިގެން ކިޔެވުން ފުރިހަމަކުރުމަށް ދަރިވަރުން އިޤްރާ

ރާރުގައި ޤްގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައި ނުވާ ދަރިވަރުންނަށް އަޅާނޭ ފިޔަވަޅެއް އިސޮއިކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް އިޤްރާރާ އެއް
ބަޔާންކޮށްފައެއްނުވެއެވެ. މިގޮުތްނ ޑޮކްޓަރުކަން އަދި ނަރުސްކަން ކިޔެވުމަށް ބޮންޑުކުރެވިފައިވާ މުއްދަތާއި ބޮންޑުކުރެވުނު 

 ވަނީއެވެ.  ގައި 3 ތާވަލު ޢުލޫާމތު ތަނާއި ބެހޭ މަ

 ތަން  މުއްދަތާއި  ބޮންޑުކުރެވިފައިވާ  ކިޔެވުމަށް  ނަރުސްކަން  އަދި  :ޑޮކްޓަރުކަން  3 ތާވަލު 

 ބޮންޑު ކުރެވިފައިވާ ތަން  މުއްދަތު  ގެ ބޮންޑު  ކޯސް 

 އަހަރު  7 އެމް.ބީ.ބީ.އެސް 

 އަހަރު 3.5މުސާރަ ލިބޭ ޗުއްޓީ ނަގާނަމަ އިތުރު 

 ދައުލަތަށް/ސިވިލް ސަރވިސްއަށް 

 އަހަރު އަތޮޅުތެރެއަށް( 2)ބައެއް ފަރާތުން 

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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ނޑައަޅާ ތަނަކަށް މިނިސްޓްރީއަހަރު 5ޕޯސްޓް ގްރެޖުއޭޓް މެޑިސިން  ން ކަ

: ހަދާ ފަރާތްތައްގައި ކޯސް މުސާރަ ލިބޭ ޗުއްޓީ  އަހަރު  3-އަހަރު 1 ނަރުސް ކޯސް 
 ވަޒީފާއަދާކުރަމުންދާ ރަށަށް 

: ޤައުމަށް ނުވަތަ ގައި ކޯސް ހަދާ ފަރާތްތައްލޯނު
ނޑައަޅާ  ކަށް ނަތަ ސަރުކާރުން ކަ

މަތީގައިވާ ގޮތަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް އެއްބަސްވެފައިވީ ނަމަވެސް މީގެ  ންނެވި ކޯސްތަކުގައި ކިޔަވަންދާ ދަރިވަރުންނަށްމި ދެ 3.14
ބޮންޑު ކުރެވުނު ތަނަށް ޚިދުމަތްކޮށްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.  އެއްގޮތަށްރާރާ ފަރާތްތަކުން ިމ އިޤްއިން ބައެއް ތެރެ

 ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ން ތަމްރީނު ފުރިހަމަކުުރމަށްފަހު ަފރާތަކު( )ދިހައެއް 10ޕަލްގައި ހިމެނިފައިވާ އެގޮތުން އޮޑިޓް ސާމް
ގައި  3 ޗާޓު ފަރާތާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ( )ދިހައެއް 10އި ނުވެއެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައިވާ ތަނަށް ޚިދުމަތްކޮށްފަ

 ވަނީއެވެ.އެ

 ފަރާތްތައް  ނުވާ  ޚިދުމަތްކޮށްފައި  ތަނަށް  އެއްބަސްވުމުގައިވާ  ބޮންޑު  :3 ޗާޓު 

 

( މިހާރުގެންދަނީ އިތުރު ތަމްރީނު ނަރުސް 1ޑޮކްަޓރުން އަދި  7ފަރާތަކުން ) 8ރާތުގެ އިތުރުން ފަ( )ދިހައެއް 10މި  3.15
ޑޮކްޓަރެއް ހިމެނޭއިރު، މީގެ ތެރޭގަިއ  7ރާރުވެފައިވާ އަހަރު ޚިދުމަތް ކުރުމަށް އިޤް 2ހޯދަމުންނެވެ. އަތޮޅު ތެރޭގައި ުފރަތަމަ 

ޑޮކްޓަރެއް ހިމެނެއެވެ.  4ލުކުރާ ސިތުރަށް ތަޢުލީމު ހާ އިޑޮކްޓަރާއި  1  ރާއްޖެ އެނބުރި އައިސްފައިނުވާ އިސްވެ ދެންނެވުނު
ގެ ކުރީކޮޅު ރާއްޖެ އެނބުރި އައިސް އައި.ޖީ.އެމް.އެޗުގައި ޚިދުމަތްކުރަމުންދިޔަ 2015ޑޮކްޓަރުންވެސް  2އަދި ބާކީ ތިބި 

ޓަރެއްގެ ޚިދުމަތް އަތޮޅުތެރެއަށް އެހެންކަމުން މި ދެންނެވުނު އެއްވެސް ޑޮކް ވެއެވެ.ރާއްޖެތެރެއަށް ޚިދުމަތްކޮށްފައި ނު ،ނަމަވެސް
ތަމްރީުނ ފުިރހަމަކޮށްފައި އަންަނ ފަރާތްތަކުްނ ޚިދުމަތްކުރޭތޯ ހަރުދަނާ  ،ލިބިފައި ނުވެއެވެ. މިހެން މިަކްނ ދިމާވެފައިވަނީ

ދަރިވަރުންނާއި ރާރެއް ކުރެވިފައި ވީނަމަވެސް އިޤުރާރާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ނުކުރާ އި ބަލަމުން ނުެގންދާތީ އާއި އިޤްގޮތެއްގަ
ރާރާ ޚިލާފުވާ ާހލަތުގައި ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ  ނުާވތީއެވެ. އެެހންކަމުން، އިޤްމެދު އަޅާނޭ ފިޔަވަޅެއް އިޤްރާރުގައި ހިމަނާފައި

 ގޮތެއް ނެތެވެ.

 

 ފަރާތުން 10ތަނަށް ޚިދުމަތްކޮށްފައިނުވާ:  ބޮންޑު އެއްބަސްވުމުގައިވާ

 6ބޮންޑު ކުރެވުނު ތަނަށް ޚިދުމަތްކޮށްފައިނުވާ ނަރުހުން:  4ރާއްޖެ އެނބުރި އައިސްފައި ނުވާ ޑޮކްޓަރުން: 

ހީ ަތް ކުރަނީ މާލޭގެ ޞިއްތޮޅުތެރެއަށް، މަސައްކބޮންޑު ކުރެވުނީ އ

 5: އިދާރާއެއްގައި

 1 ވަޒީފާ އަދާނުކުރާ:
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 މުމުންނާއިގައި ކޯސް ނިލޯނު އެއްބަސްވުމު ސޮއިކުރާދަރިވަރުންނާއެކު  ންޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުމީގެ އިތުރުން ޑިޕާ 3.16
ންގަންވާނެކަަމށް ޓްމަންޓަށް އަގެ މަޢުލޫމާތު ލިއުމުން އެ ޑިޕާރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ ހަމަޖެހޭ ތަނާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ގޮތު

އިން ވެސް މި މަޢުލޫމާތު އެއްގޮތަށް ދަރިވަރުން ޢަަމލުކޮްށފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި ޑީ.އެޗް.އީ އެ ޝަުރތާ  ވާއިރު،ޔާންކޮށްފައިބަ
ރީ އޮފް ހެލްތު މެދުވެރިކޮށް ސައްކަތްކޮށްފައި ވާކަމެއް ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭކަން ނެތެވެ. ހަމަ މިފަދައިން މިނިސްޓްހޯދުމަށް މަ 

ތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ބަލާ މުސާރަ ލިބޭ ޗުއްޓީގައި ކޯސް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް ބޮންުޑ ކުރެވިފައިވާ ތަނަށް ޚިދުމަތްކުރޭ 
ތީޖާއަކީ މިކަމުގައި ނަމި ަކންކަން ކައިރިން ބަލަުމން ނުދިުއމުގެ  ،ފައެއް ނުވެއެވެ. އެހެންކަމުންމޮނިޓަރކުރަމުން ގެންގޮސް

 ދޫދެވި ކިޔަވަންދާ ފަރާތްތަކުންެވސް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ މުހިންމުކަން ނުދެކުމެވެ.

 
މަކީ ދައުލަތުން ކުރާ އުމަށް ނުލިބުބޮންޑު އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އެ ފަރާތްތަކުގެ ޚިދުމަތް ދައުލަތަށް ނުވަތަ ދިވެހި ޤަ 3.17

ގެން ދާނޭކަމެކެވެ. ވެން ބޭރުން ހޯދުމަށް ަމޖުބޫރުމީުހން ރާއްޖޭ ލު ފަްނނީ، ޤާބި ބޭނުންވާ ،ޚަރަދުގެ ފައިދާ ޤައުމަށް ނުލިބި
ްށ މުޢާމަލާތް ކުރުމަަތކާ ފަރާތް ލޫމާތުތައް ޚަރުދަނާ ގޮތެްއގައި ނުބަލަހައްާޓނަމަ އެޢުދީފައިވާ ފަރާތްތަުކގެ މަ އަދި ތަމްރީނު

 ލޫާމތުތައް ނެތުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެެކވެ.ޢުދަތިވެ ދަރިވަރުންނާ ބެހޭ މަ

 
 ވޭގެ ނަތީޖާ ނަރުހުންގެ މެދުގައި ކުރެވުނު ސާ 

 
ކުރުވުމަށް މަސައްކަތުގެ މައިދާނަށް ނަރުހުން އަހުލުވެރި ކުރުމަށްޓަކައި ތަމްީރނުގެ ތެރެއަށް ހިަމނާލައިގެން ިހްނގޭ އަހުލުވެރި  3.18

' އާމެދު ނަރުހުން އަދި ނަރުސްކަން ކިޔަވާ ދަރިވަރުން ދެކޭގޮތާއި، މަސައްކަތުގެ މައިދާނުގައި ގހިންގާ 'ކްލިނިކަލް ލާރނިން
ތަޖުރިބާކާރު ސުޕަވައިޒަރެއް ނުވަތަ އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ތަޖުރިބާހުރި އެކުވެރިއެއްގެ މުހިންމުކަމާމެދު އަދި މި ދާއިރާގައި 

ފުރުޞަތުތަކާއި ތަާފތުކުރުން އަދި ވަޒީފާއަށް ޝަޢުޤުވެރިކުުރމަށް ނުވަތަ ވަޒީފާގައި ިހފެހެއްުޓމަށް ބޭުނންވާ ކަންކަމާމެދު  ހުރި
ނަރުހުން އަދި ނަރުހުންގެ ގޮތުަގއި ކުރިން މަސައްކަތް ކުރި ނުވަތަ ނަރުސް ކޯސް ހަދާފައިވާ އަދި ހަދަމުންދާ ފަރާތްތަްއ 

 13 ޗާޓު  ގެ 3ޖަދުވަލު  ދެކޭގޮތް ތަކުންފަރާ )ހަތްދިހަ ހަތެއް( 77ވޭގައި ބައިވެރިވި ކުރެވުނު ސާދެކޭ ގޮތް ދެނެގަތުމަށް 
 ވަނީއެވެ.އެގައި  24 ޗާޓު  އިން

 
ރިއަށްދަނީ ފޯރުކޮށްދިނުމުެގ ކަންކަން ކުގ އްކާ ގޮތުން ކްލިނިކަލް ލާރނިންގެ ނަތީޖާ ދަސާވޭ ޖުމުލަ ގޮތެއްގައި މި 3.19

ހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ. ިއސްލާހުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ހުިރކަން ފާ ނަމަވެސް،ރަނގަޅަށްކަމަށް ގިނަ ބައިވެރިްނ ބަޔާންކޮށްފައިވާ
 އިދާރާތަކުން ކަމާގުޅޭދާއިރާިއން ތަމްރީނުވުމަްށ އެކަށީގެންާވ މިންވަރަށް ފުރުޞަުތ ނުިލެބނީ  ޞިއްހީމީގެ އިތުރުން 

ސައްކަތް ނުކުރުމުން އެއްގޮތަށް މަ އެއްބަސްވުމާޚިދުމަތްކުރުމުގެ  ކަމަށާއި އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް މަސައްކަތް ނުކުރާތީ
ރަގުކުރުމާއި އަދި އާއި އިނާޔަތްތައް ދިނުުމގައި ފަ ދެމެދު ުމސާރަދިވެހިންނާ ފިޔަވަޅު އަޅާފައިނުވާކަމާއި ބިދޭސީންނާއި 

ވޭގެ ރެވިފައި ނުވާކަމަށް ސާކުއްކަތްވަޒީފާއަށް ޝަޢުޤުވެރިކުރުމަށް އަދި ވަޒީފާގައި ހިފެހެއްޓުމަށް އެކަީށގެންވާ މިންވަރަށް މަސަ
ކީ އެދާއިރާއިން  ހުރުމަދާއިރާގައި ޞިއްހީގެ ބައިވެރިން ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މައްސަލަތައް ސާވޭބައިވެރިން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

 ކެވެ.ދެމެހެއްޓުމަށް ހުރި ގޮންޖެހުްނތަކެ  ޚިދުމަތުގައިދާއިރާގެ ސިއްޚީ ކުރުމާއި ދިވެހިްނ މީހުން ތަމްރީނު
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19              ގެ 39 ޙާފުޞަ

 ވޭގެ ނަތީޖާ ކްޓަރުންގެ މެދުގައި ކުރެވުނު ސާ ޑޮ 

ކުރުމަށްހުރި ފުރުޞަތުތަކާއި ބޮންޑު އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ނުކުރުމުގެ ދާއިރާގައި ތަޢުލީމު ހާސިލު ޞިއްހީ 3.20
 ގޮތް ޑޮކްޓަރުން ދެކޭ ސަބަބުތަކާއި ވަޒީފާއަށް ޝަޢުުޤވެރިކުރުމަށް ނުވަތަ ވަޒީފާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ބޭުނންވާ ކަންކަމާމެދު

ގައި  31 ޗާޓު އިން  25 ޗުާޓ ގެ 4ޖަދުވަލު  ފަރާެތއް ދެކޭގޮތް)ބާވީސް(  22ވޭގައި ބައިވެރިވި ދެނެގަތުމަށް ކުރެވުނު ސާ
 ވަނީއެވެ. އެ
 

ދާއިރާއިން ތަމްރީނުވުމަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ފުރުޞަތު  ޚީ އްސި ގެ ނަތީޖާ ދައްކާ ގޮތުން ސާވޭ ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި މި  3.21
އެއްގޮތަށް   ކަމަށާއި ބޮންޑު އެއްބަސްވުމާއެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް މަސަްއކަތް ނުކުރާތީ ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަުކންނުލިބެނީ 

ދެމެދު މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ދިނުމުގަިއ  ނާދިވެހިންވާކަމާއި ބިދޭސީންނާއި މަސައްކަތް ނުކުރުމުން ފިޔަވަޅު އަޅާފައިނު
އްކަތްކުރެވިފައި ވަޒީފާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަަރށް މަސަފަރަގުކުރުމާއި އަދި ވަޒީފާއަށް ޝަޢުޤުވެރިކުރުމަށް އަދި 

ދާއިރާގައި  ޞިއްހީގެ ބައިވެރިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލަަތއް ސާވޭވޭގެ ބައިވެރިން ަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ނުވާކަމަށް ސާ

 މެހެއްޓުމަށް ހުރި ގޮންޖެހުްނތަކެކެވެ.ދާއިރާއިން މީހުން ތަމްރީންކުރުމާއި ދިވެހިން ދާއިރާގައި ދެ ހުރުމަކީ އެ

 ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން ވަޒީފާއަށް ޝަޢުޤުވެރިކުރުމަށް އަދި ވަޒީފާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް މުއައްސަސާތަކުން އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތް 
  ވީ ނަމަވެސް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންތައްތައް ތަންފީޒުކޮށްފައި ނުވުން. ކޮށްފައި 

ުމހިންމު ދާއިރާއެކެވެ. އަދި  މިތިބުންދެ އެ ދާިއރާގެ ޚިދުމަތުގައި  ފަރާްތތައް ލުކީ ތަމްރީމް ލިިބފައިވާ ޤާބިދާއިރާއަ ޞިއްހީ 3.22
މުއައްސަސާތަކުން ހަރުދަނާ  ބެހޭދެމެހެއްޓުމަށް ކަމާ ޚިދުމަތުގައި މުވައްޒަފުން ލުމިގޮތުން ތަމްރީން ލިބިފައިވާ ަކމަށް ޤާބި

އެންމެ ބޮޑު ތިބުމަށް ޝައުގުވެރިވުމުގައި ގޮތެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަންޖެހެއެވެ. އަދި ގިނަ ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތުގައި ދެމި
ނޑު އަސާސަކީ ވަޒީފާގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތެވެ. މީގެ އިތުރުން ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީ ތައް ނުދައުރެއް އަދާކުރާ މައިގަ

ކަންތައްތަކެވެ. މިގޮުތން  ބާރުދޭނެ ތިބުމަށް ލިބުމާއި މަސައްކަތުގެ ވަގުތު ަފެހލިވުމަކީ ވެސް މުވައްޒަފުން މަސައްކަތުގައި ދެމި
ެދމެހެއްޓުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވޭތޯ ބެލުުމްނ ވަޒީފާގައި ގުޅޭ މުއައްސަސާތަކުން ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން ކަމާ

 ގައި ހިމެނިފައިވަނީއެވެ.   4 ތާވަލު ފައިވާ ކަންތައްތައް ފާހަގަވެ

 މަސައްކަތްތައް  ކޮށްފައިވާ  މުއައްސަސާތަކުން  ދެމެހެއްޓުމަށް  ނަރުހުން  ޑޮކްޓަރުންނާއި  :4 ތާވަލު 

 ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް  އިދާރާ  ޞިއްހީ 

ށް މަސައްކަތް ދިވެހި ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންގެ މުސާރައާއި އިނާޔާތްތައް އިތުރުކުރުމަ  އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް 
ވާކަމަށާއި އަދި ކޮށްފައިވެއެވެ. ޑޮކްޓަރުންނާއި ަނރުހުން ވަޒީފާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ދަތި

 މިހެން ދިމާވުމުގައި ދިވެހި ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންގެ ުމސާރައަކީ ބިދޭސީ 
ވެ. ކަމުގައިވުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެ ¼ރުހުންެގ މުސާރައިގެ ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަ

ލް އެހެންކަމުން، މުސާރައާއި އިނާޔަތަށް އެދެވޭ ބަދަލެއް ގެނައުމަށް ރައީސު
 ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށްވެސް ސިޓީ ފޮނުވާފައިވެއެވެ.
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 ްޔާވެހިކަން ބޯހި ނަރުހުްނނަށް ޑޮކްޓަރުންނާއި ކޮމްޕެނީސްގެ އޮފް ގުރޫޕްއައި.ޖީ.އެމް.އެޗ 
.ތައާރަފުކޮށްފައެވެ ވަނީ މަސައްކަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ

ްނަމަވެސް މި މުވައްޒަފުންގެ ކުރިއެރުމަށާއި ަތމްރީނަށް ބަޖެޓުޮކށްފައިވެއެވެ. އެހެނ
ޗުން ޓްރޭނިންގ ބަޖެުޓތަކަށް ފަިއސާ ލިބިފައި ނުވާކަމަށް އައި.ޖީ.އެމް.އެ

ލޫމާތުދިނެވެ. މަޢު

 ުސްކަންދޭކަމަށް ވަޒީފާތަކަށް ކުރިމަތިލާ ދިވެހިންަނށް އަބަދުވެސް އިއަދި ހަމަ މިއާއެކ
އައި.ޖީ.އެމް.އެޗުން މަޢުލޫމާތު ދިނެވެ.

ވެއެވެ. އަދި މަޤާމުތަކަށް މީހުްނ ހޮވުމުގައި ިދވެހިން ހޯދުމަްށ ގެޒެޓުގައި ޝާިއޢުކުރެ ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް 
ށް ހޮސްޕިޓަލަށް ވަޒީފާއަ ދިވެހި ގިނަ ނަރުހުންތަކަކަްށ އަބަދުވެސް ހުޅުމާލެ 

އްެގ ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ޯހދައިދިނުމުގެ ގޮތުްނ އަބަދުވެސް ދިގު މުއްދަތެ
ދޭސީން އިއުލާނުކުރެވިފައި ހުންނާނެކަަމާށއި ދަސްވެނިވި ދުވަސްވަރާ ދިމާކޮށް ބި

ވެ. ދިނެ ނެގުމުގެ ކަންކަން މަޑުޖައްސާލާކަމަށް ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުން މަޢުލޫމާތު

ްގ އޮން ކޯލް ޑިއުޓީގައި ތިބޭ ރާއްޖޭގެ ސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރުންނަށް ލިވިނ
އެލަވަންސެއްވަނީ ތައާރަފުކޮށްފަެއވެ.

ާބޭ ޗުއްޓީ ކުރުމަށް ުމސާރަ ލިއި ނަރުހުން ިއތުރު ތަޢުލީމު ހާސިލުއަދި ޑޮކްޓަރުންނ
ހަމަޖައްސައިދެއެވެ.

 ިލައިޒްޑް ހޮސްޕިޓަލްތަކަްށ ސްޕެޝަޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މައ
ކްޓަރުންނާއި ތަމްރީނާއި އަމަލީ ތަޖުރިބާ ހޯދުމުގެ ބޭނުމަށް ފޮނުވާފައިވެއެވެ. އަދި ޑޮ

 ނަރުހުންގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްތައްވެސް 
ހިންގާފައިވާކަމަށް ހޮސްޕިޓަލުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

ތައް އަތޮޅު ތެރޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ޑޮކްޓަރުންނަށް މަތީ ތައުލީުމގެ ފުރުޞަތު ފް ހެލްތް މިނިސްޓްރީ އޮ 
ހޯދާދީފައިވެއެވެ. 

ޮތުގައި އަތޮޅު ތެރޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ޑޮކްޓަރުންނަށް ސަރވިސް އެލަވަންސްގެ ގ
ރުފިާޔ  -/85 ރުފިޔާ އަދި ްސޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރުންނަށް ދުާވލަކަށް -/70ދުވާލަކަށް 

މި އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި އިތުރަށް ދެއެވެ. 
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: އޮޑިޓް ކުރުމުަގިއ ގެންގުޅެަފއިވާ ހަމަތައް 1ޖަދުވަލު 

ތަފްސީލް  އޮޑިޓް ޕްރޮސީޖަރސް 

ގެ ލިއެކިޔުންތައް ބަާލ  2016 އިން 2014މި އޮޑިޓްގެ ބޭނުމަށް 
އް ރާއްޖެއިން ބޭރުން ތަމްރީުނތަފާސްކުރެވިފައިވާނެއެވެ. މިގޮތުްނ 

ހެލްތުެގ  ހޯދުމަށް ބަދަލުކުރެވިފައިވާ ލިއެިކއުންތަކާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް
މާސްޓަރ ޕްލޭން، ގެޕް އެާނލިސިސް، ޕްރަޔޯރިޓީ ލިސްޓް ފަދަ 

ވޭ ލިޔެކިއުންތައް އަދި ކްލިނިކަލް ލާރނިންގ ހޯދުމުގައި ބޭނުންކުރެ
ުޤރާރު، އި ނެގުނު ފަރާތްތަކުގެ އިގައިޑްލައިންތަކާއި ސާމްޕަލްގެ ގޮތުގަ

 ާވނެއެވެ.ނާއި ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުންފަދަ ލިއުންތައް ބެލިފައިއިއުލާގުޅޭ 
 އަދި ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުްނ ވަޒީފާގައި ދެމެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން 
ނޑަށް އިސްލާހު ގެނައުމާ ގުޅޭގޮތުން ކުރެވުނު   މުސާރައިގެ އޮނިގަ

 ންތައް ބަލާފައިވާނެއެވެ.މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ ލިއެކިއު

ލިއެކިޔުންތައް ރިވިއުކުރުން

ވައްޒަފުން ން ކަމާ ގުޅޭ މުމިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު އަދި އައި.ޖީ.އެމް.އެޗު
 .ވެރިންނާ ބައްދަލުކޮށް ސުވާލާ ޖަވާބު ބަދަލުކުރެވުނެވެއިސް އަދި

ކަމާގުޅޭ މުވައްޒަފުންނާ އިންޓަރވިއުކޮށްގެން

ދި ނިޔަލަށް ބިދޭސީ އަދި ދިވެހި ޑޮކްޓަރުން އައަހަރުގެ  3ފާއިތުވި 
ުބ ނަރުހުން، ސްޕެޝަލައިޒްވެފައިވާ ދާއިރާ އެނގޭނެހެން ތަފާސްހިސާ

އިވާނެއެވެ.އެކި އިދާރާއިން ހޯދާ، މަޢުލޫމާުތ އެއްކޮށް އެނަލައިޒްކުރެވިފަ

އެނަލިޓިކަލް ރިވިޔު އަދި ސްޓެޓިސްޓިކް 
 އެނަލިސިސް 

ުހންާނ ދާއިރާއަށް އެންމެ ބޭނުްނވާ ފަންނީ ޑޮކްޓަރުން އަދި ނަރު ޞިއްހީ
ނެވެ. ލެވުޅުވާދުމަށް އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ސާވޭއެއް ހުބެހޭ ރައުޔު ހޯ

ސް އަދި ޑޮކްޓަރުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށ އަދި ނަރުހުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށވެ
 ވޭއެއް ކުރެވުނެވެ. ގޫގުލް ސާ

ވޭކުރުންސާ

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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 : ރާއްޖޭގެ ިޞއްހީ ދާއިރާއާ މެދު ރައްޔިތުން ެދކޭގޮތް ދެނެގަތުމަށް ކުެރވުނު ސާޭވގެ ނަތީޖ2ާޖަދުވަލު 

ޕޭޖްގައި ރައްޔިތުންނަށް ދާއިރާއާ މެދު ރައްޔިތުން ދެކޭ ގޮތް ދެނެގަތުމަށްަޓކައި މި އޮފީހުގެ ރަސްމީ ފޭސްބުކް  ޞިއްހީރާއްޖޭގެ 
 ތަކުން ބައިެވރިވެފައިވެއެވެ. ސާވޭގައި ފަރާ 101ސާވޭއެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައެވެ. މި ސާވޭގައި  ލައިގެންވަނީހުޅުވާ

 ކޮން ޞިއްހީ ބޭނުމަށް ޚިދުމަތް ހޯދަނީ އެންމެ ގިނައިން ،ދާއިރާއަކުންކަމާޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން އެންމެ ބޭނުންވަނީ ކޮން 
ގެންވާ ޓްރޭނިންގ ންނާއި ނަރުހުން ބަލިމީހުން ަބލަނީ އެކަމަްށ އެކަށީޑޮކްޓަރު އިދާރާއަކުންކަމާ، އޭގެ ސަބަބާ، ޞިއްހީ

އިން  4 ޗާޓު  ވޭގެ ނަތީޖާކޭގޮތް ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. ސާމެުދ ރައްޔިތުން ދެދެއްކުަމށް ނަގާ ވަގުތާ ޑޮކްޓަރަށް ލިބިގެންތޯާއ،
  މަނާފައިވާނެއެވެ.ހި ގައި 12 ޗާޓު 

 ؟ބައެއްތޯ ކޮން  ބޭނުންވަނީ  އެންމެ  މިވަގުތު  ރާއްޖެއަށް  ދާއިރާގައި  ޞިއްހީ :4 ޗާޓު 

 

 
 
 
 
 
 
 

ޑޮކްޓަރުން  ޝަލިސްޓްދާއިރާއަށް ސްޕެ ޞިއްހީ ރާއްޖޭގެ މީހުން ދެކޭގޮތުގައި %81ތެރެއިން  ސާވޭގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުގެ
 ލިސްޓް ދެކޭގޮތުގައި މިވަގުތު ރާއްޖެއަށް އެންމެ ބޭނުންވަނީ ސްޕެޝަ މީހުން  %18އަދި ނަރުހުން މިވަގުތު ބޭނުންވެއެވެ. އަދި 

 ޑޮކްޓަރުންނެވެ. 

  

18% 1%

81%

ީ  ތަށް އެންމެ ބޭނުންވަނޞިއްޚީ ދާއިރާގައި ރާއްޖެއަށް މިވަގު

ކޮން ބައެއްތޯ؟

ުން ސްޕެޝަލައިޒްޑް ޑޮކްޓަރ

ްސްޕެޝަލައިޒްޑް ނަރުހުނ

ުން އަދި  ސްޕެޝަލައިޒްޑް ޑޮކްޓަރ

ނަރުހުން

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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 ؟ދާއިރާއަކުންތޯ  ކޮން  ބޭނުންވަނީ  އެންމެ  ޑޮކްޓަރުން  ރާއްޖެއަށް  :5 ޗާޓު 

 

 ޚާއްޞަ  ނާރުގެ ދެކޭގޮތުގައި ރާއްޖެއަށް އެންމެ ބޭުނންވަނީ ފަރާތަކުން 65ތެރެއިން  ސާވޭގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުގެ
ފަރާތަކުން ކުޑަކުދިންެގ  54ޑޮކްޓަރުން ބޭނުންވާކަމާ،  ޚާއްޞަފަރާތަކުން ހިތުގެ ބަިލތަކަށް  55ޑޮކްޓަރުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން 

ފަރާތަުކން  52މަށް ކަޑޮކްޓަރުން ޭބނުންާވ  ޚާއްޞަޑޮކްޓަރުން ބޭނުންާވ ކަަމށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަންހެުނންގެ  ޚާއްޞަ
ތެރެ ހަށީގެ ަބލިތަކަްށ ޖަރީ އަދި އެފަރާތަކުން ބަޔާންޮކށްފައިވަނީ ރާއްޖެއަށް ޑޮކްޓަރުން އެންމެ ބޭނުންަވނީ ސާރ 44 ،ދެކޭއިރު

 ކަމަށެވެ. 

 ؟ކޮންތާކުންތޯ  ހޯދަނީ  ޚިދުމަތް  ގިނައިން  އެންމެ  ބޭނުމަށް  ޞިއްހީ : 6 ޗާޓު 
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ވަނީ ކޮން ރާއްޖެ އަށް ޑޮކްޓަރުން އެންމެ ބޭނުން

ދާއިރާއަކުންތޯ؟

17%

35%31%

4%

11%

1717
2%

ީ  ން ޚިދުމަތް ހޯދަނޞިއްޚީ ބޭނުމަށް އެންމެ ގިނައި

ކޮން ތާކުންތޯ؟

އެޗް.އެމް.ޖީ.އައި

އޭޑިކޭ

ކްލިނިކްތައް

ރާއްޖެއިން ބޭރުން

ީ މަރުކަރުޞިއްޙ/ ރަށު ހޮސްޕިޓަލް

އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް

އެހެނިހެން 

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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 އޭ.ޑީ.ކޭ ޭބނުމަށް އެންމެ ިގނައިން ޚިދުަމތް ހޯދާފައިވަނީ  ޞިއްހީ ފަރާތުން  %35ގައި ބައިވެރިންގެ ތެރެއިްނ ސާވޭ
ފައިވަނީ ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތުން %17ކްލިނިކްތަކުން ޚިދުމަތް ހޯދާފައިވާއިރު  ފަރާތުން %31ހޮސްޕިޓަލުންނެވެ. 

 ޞިއްހީ  ރާތުންފަ %4އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްތަކުން ޚިދުމަތް ހޯދާފައިވާއިރު  ފަރާތުން  %11ންނެވެ. އަދި އައި.ޖީ.އެމް.އެޗު
 ން ޭބރުންނެވެ. ޚިދުމަތް ހޯދާފައިވަނީ ރާއްޖޭ

 ސަބަބު  އިސްކަންދެވޭ  ބޮޑަށް  ތަނަށް  އިޚްތިޔާރުކުރެއްވި  ދެއްކުމުގައި  ޑޮކްޓަރަށް  : 7 ޗާޓު 

 

ތިޔާރު ކުރިތަނަށް ޚްއިދެއްކުަމށް  ވަނީ ޑޮކްޓަރަށްބަޔާންކޮށްފައި ފަރާތުން %41ތެރެއިން  ސާވޭގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުގެ
ތިޔާރު ކުން އިޚްފަރާތުން، ެއ ފަރާތްތަ %34ބޮޑަށް އިސްކަން ދީފައިވަނީ ަފސޭހައިން ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކޭތީކަަމށެވެ. އަދި 

ކުރިތަނަށް ތިޔާރު  އިޚްފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިަވނީ %11ކުރިތަނަށް އިސްކަންދެނީ ރަނގަޅު ޑޮކްޓަރުންނަށް ދެއްކުމަށް ކަަމށާ، 
 ރާތުންފަ %9އިސްކަން ދީފައިވަނީ އަގުހެޔޮ، އާސަންދަ ލިބޭ ތަނަކަށް ެދއްކުމަށްޓަކައި ކަށެވެ. މީގެ އިތުރުން 

 ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އިޚްތިޔާރު ކުރުމަށް މާގިނަ ތަންަތން ނުހުްނނަކަމަށެވެ.

 ؟ލިބިގެންތޯ ޓްރޭނިންގ އެކަށީގެންވާ  އެކަމަށް  ބަލަނީ  ބަލިމީހުން  ނަރުހުން  ޑޮކްޓަރުންނާއި  :8 ޗާޓު 
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41%34%
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ި ތަނަށް ބޮޑަށް ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުގައި އިޚްތިޔާރުކުރެއްވ

އިސްކަންދެވެނީ ކޮން ސަބަބަކާހުރެތޯ؟

ށް ދެއްކުމަށްއަގު ހެޔޮ، އާސަންދަ ލިބޭ ތާކަ

އްކުމަށް ފަސޭހައިން ދެއްކޭނެ ތާކަށް ދެ

ށްރަނގަޅު ޑޮކްޓަރަކަށް ދެއްކުމަ

މާގިނަ އޮޕްޝަންތަކެއް ނުހުރޭ

އެހެނިހެން

31%

69%

ބަލަނީ އެކަމަށް  ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން ބަލިމީހުން

އެކަށީގެންވާ ޓްރޭނިންގ ލިބިގެންތޯ؟

އާނއެކޭ ނޫނެކޭ

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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 ބަލިމީުހން ބަަލނީ ބަާޔންކޮށްފައިވަނީ ޑޮކްޓަރުންނާއި ަނރުހުން ފަރާުތން %69ތެރެއިން  ސާވޭގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުގެ
ބުަތއް ކަމުގައި ބުނެފައިވަީނ އެކަށީގެންވާ ތަމްރީން ލިބިގެންކަަމށް ޤަބޫުލނުކުރާކަމަށެވެ. މިގޮަތށް ޤަބޫލުކުރަން މެދުވެރިވާ ސަބަ 

ޖެހުމާއި މަސައްކަތުގެ ކުރާގޮތާ ދޭތެރޭ ހިްތހަމަ ނު ުމާޢމަލާތް ަގންނަން ނޭގުމާިއ، ބަލިމީހާއާރުންނަށް ބަލި ދެނެޓަގިނަ ޑޮކް
 ފަންނުވެރިކަން ނެތްކަަމށް ޤަބޫުލކުރެވުމެވެ.

 ؟މުހިންމުތޯ ހުރުން  ކޮންމެހެން  ނަރުހުން  ސްޕެޝަލައިޒްޑް  ދިނުމަށް  ޚިދުމަތް  ޞިއްހީ  ޚާއްޞަ : 9 ޗާޓު 

 

ދާއިރު ހޯޚިދުމަތެއް  ިޞއްހީ ޚާއްޞަޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި  ފަރާތުން %99ތެރެއިން  ސާވޭގައި ބައިވެރި ފަރާތްތަކުގެ
 ވެ. ން ުނހިންމެސްޕެޝަލައިޒްޑް ޑޮކްޓަރެއްގެ އިތުރުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭން ސްޕެޝަލައިޒްޑް ނަރުހުން ތިބު

 ؟ވާނެތޯ  ވަކި  ފަރަގު  ޚިދުމަތްދީފިނަމަ  ނަރުހެއް  ޖެނެރަލް  ބަދަލުގައި  ނަރުހެއްގެ  : ސްޕެޝަލައިޒްޑް 10 ޗާޓު 

 

 

ލުގައި ޖެނެރަލް ބުނެަފއިވަނީ ސްޕެޝަލައިޒްޑް ނަރުހެއްގެ ބަދަ ފަރާތުން %89ތެރެއިން  ސާވޭގައި ބައިވެރި ފަރާތްތަކުގެ
 ނަރުހެއް ޚިދުމަތް ދީފި ނަމަ ފަރަގު ވަކި ކުރަން އެނގޭނެކަމަށެވެ.

  

99%

1%

ަލައިޒްޑް ނަރުހެއް ސްޕެޝޚިދުމަތެއް ދިނުމަށް ޚާއްޞަ ޞިއްހީީ 

ކޮންމެހެން ހުރުން މުހިންމުތޯ؟

އާނއެކޭ ނޫނެކޭ

89%

11%

ުގައި ޖެނެރަލް ސްޕެޝަލައިޒްޑް ނަރުހެއްގެ ބަދަލ

ވަކިވާނެތޯ؟ނަރުހެއް ޚިދުމަތްދީފިނަމަ ފަރަގު

އާނއެކޭ ނޫނެކޭ

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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 ؟މުހިންމުތޯ ދިވެއްސަކަށްވުން  ނަރުސް  އަދި  ޑޮކްޓަރު  ދޭ  ޚިދުމަތް : 11 ޗާޓު 

 

ދިވެއްސަކަށްވުން  ސްބުނެަފއިވަނީ ޚިދުމަތްދޭ ޑޮކްޓަރު އަދި ނަރު ފަރާތުން %65ތެރެއިން  ސާވޭގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުގެ
 މުހިންމުކަމަށެވެ.

  ގޮތް  ދެކޭ  މެދު  ވަގުތާ  ނަގާ  ދެއްކުމަށް  : ޑޮކްޓަރަށް 12 ޗާޓު 

 

ޕޮއިންޓްމަންޓް ހެއްދުަމްށ ބަޔާންކޮްށފައިވަނީ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް އެ  ފަރާުތން 74ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުގެސާވޭގައި ބައިވެރިވި 
ށް ހިތްހަމަޖެހޭކަމަށް ކަނަގާ މުއްދަތާ )ވެއިޓް ލިސްޓް( ދޭތެރޭ ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކަމަށެވެ. މި މުއްދަތާ ދޭތެރޭ ކޮންމެވެސް ވަރަ

 ދެއްކުމަށް ހޭދަވާ ވަގުާތ . ޑޮކްޓަރަށްފަރާތުންނެވެ 3ބަޔާންކޮށްަފއިވަނީ  ބަޔާކޮށްފައިވާއިރު ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށް ފަރާތަކުން 24
ވެސް  މެދު ކޮންމެބަޔާންކޮށްފައިވަނީ މިކަމާ ފަރާތުން 34ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު  ފަރާތުން 65ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކަމަށް  މެދު

މެުދ  ގުތާރަށް ދެްއކުމަށް ހޭދަވާ ވަން ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ޑޮކްޓަފަރާތު 2ތްހަމަޖެހޭކަމަށެވެ. އަދި ވަރަކަށް ހި
 ހިތްހަމަޖެހޭކަމަށެވެ.

 

65%

35%

ވެއްސަކަށްވުން  ޚިދުމަތްދޭ ޑޮކްޓަރު އަދި ނަރުސް ދި

މުހިންމުތޯ؟

އާނއެކޭ ނޫނެކޭ
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ހިތް ހަމަޖެހޭ ަށް ހިތް ކޮންމެވެސް ވަރަކ

ހަމަޖެހޭ

ހޭހިތްހަމައެއް ނުޖެ

3

24

74

2

34

65

ދު ދެކޭ ގޮތް ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް ނަގާ ވަގުތާ މެ

(ވެއިޓް ލިސްޓް)ތާ ދޭތެރޭ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހެއްދުމަށް ނަގާ މުއްދަ

ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް ހޭދަވާ ވަގުތާއި މެދު
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 : ނަރުހުންގެ މެދުގައި ކުެރވުނު ސާޭވގެ ނަތީޖ3ާޖަދުވަލު 

މަށް ްނގޭ އަހުލުވެރި ކުރުވުއަހުލުވެރި ކުރުމަށްޓަކައި ތަމްީރނުގެ ތެރެއަށް ހިަމނާލައިގެން ހި މަސައްކަތުގެ މައިދާނަށް ނަރުހުން 
ކަތުގެ މައިދާނުގައި ' އާމެދު ނަރުހުން އަދި ނަރުސްކަން ކިޔަވާ ދަރިވަރުން ދެކޭގޮތާއި، މަސައްގހިންގާ 'ކްލިނިކަލް ލާރނިން

ކަމާމެދު އަދި މި ދާއިރާގައި ކަތް ކުރާ ތަޖުރިބާހުރި އެކުވެރިއެއްގެ މުހިންމުތަޖުރިބާކާރު ސުޕަވައިޒަރެއް ނުވަތަ އެކުގައި މަސައް
މަށް ބޭުނންވާ ކަންކަމާމެދު ހުރި ފުރުޞަތުތަކާއި ތަާފތުކުރުން އަދި ވަޒީފާއަށް ޝަޢުޤުވެރިކުުރމަށް ނުވަތަ ވަޒީފާގައި ިހފެހެއްޓު 

މުންދާ ފަރާތްތައް ވަތަ ނަރުސް ކޯސް ހަދާފައިވާ އަދި ހަދަނަރުހުން އަދި ނަރުހުންގެ ގޮތުަގއި ކުރިން މަސައްކަތް ކުރި ނު
 ވަނީއެވެ. އެ ގައި 24ޗާޓު  އިން 13 ޗާޓުފަރާތެއް ދެކޭގޮތް  77ވޭގައި ބައިވެރިވި  ގޮތް ދެނެގަތުމަށް ކުރެވުނު ސާދެކޭ

 މިންވަރު  ޙާޞިލްވި  މަޤްޞަދު  ،މުހިންމުކަމާއި ހޯދުމުގެ  ލާރނިންގ :ކްލިނިކަލް 13 ޗާޓު 

 

މުގެ ކުރިން ފަރާތަކުން ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ވަޒީފާގެ މައިދާނަށް ނުކުތު %94ގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ސާވޭ
ދު އެންމެ އެދެވޭ އެ ފަރާތްތަކަށް ދިނުމުގެ މަޤްޞަ އްމެވެ. އަދި ކްލިނިކަލް ލާރިނންގހޯުދން ުމހި ކްލިނިކަލް ލާރނިންގ

ދިނުމުެގ  ފަރާތުން ކްލިިނކަލް ލާރނިންގ 14ވެ. އަދި %ބަޔާންކޮށްފައިވެއެ  %86ވާކަމަށް މީގެ ެތރެއިން ގޮތެއްގައި ހާސިލު
ކޮށްފައިވަނީ ކްލިނިކަލް ނުވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިެވއެވެ. މީގެ ސަބަބެއްކަމުގައި ފާަހގަާހސިލު މަޤުޞަދު އެދެވޭ ގޮތެއްގައި 

ނަކަްށދާ ކުދިން ގިނަވުމުގެ ސަަބބުން ައމަލީ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އެދެވޭ މިންވަރަށް ފުރުޞަުތ ހޯދުމަށް އެއް ތަ ލާރނިންގ
ޓްމަންޓުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ފުރުޞަތު ނުލިބުމާއި ޮކންމެހެން ބޭުނންވާ ބައެއް ޑިޕާނުލިބުމާއި، އަމަލީ ތަޖުރިބާ 

ޓަރގެ ފަރާތުން މިކަމަށް އެންމެ އެދެވޭ ގޮތަށް ެއހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުްނ މަސައްކަތްކުރުމަށް ނަރުހުންގެ ަފރާތުން ނުވަތަ ެމން
ވަސީލަތްތަްއ . މިގޮތުން ނުލިބުމާއި، ބައެއް ސަރަހައްދުގައި ބަލި މީހުން މަދުކަމާއި ވަސީލަްތތައް ނެތްކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވެެއވެ

 ކެމްޕަސް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. މުގަލ.ތްތަަކކުން ވޭގައި ބައިވެރިވި ގިނަ ފަރާމަދު ސަރަހައްދެއްގެ ގޮތުގައި ސާ 

 ވޭ މެދުވެރިކޮށް ހޯދާފައިވާނެވެ.ހިތްހަމަެޖހޭ މިންވަރުވެސް މި ސާހޯދުމާގުޅޭ ކަންކަމާމެދު ބައިވެރިން   ލާރނިންގކްލިނިކަލް
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 މިންވަރު  ހިތްހަމަޖެހޭ  ކަންކަމާމެދު  ގުޅޭ  ލާރނިންގއާ  :ކްލިނިކަލް 14 ޗާޓު 

 

ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  ( ހިތްހަމަެޖހޭކަމަށް%60ހޯދާ އިދާރާއިން ދޭ އެއްބާރުލުމާ މެދު ގިނަ ބައިވެރިން ) ކްލިނިކަލް ލާރނިންގ
ޖެހޭކަމަްށ މެދު ހިތްހަމަ ހޯދުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެހިފައިވާ ޮގތާ  ބައިވެރިން ކްލިިނކަލް ލާރނިންގއަދި ގިނަ

ދު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބައިވެރިން މިކަމާމެ %52ބައިވެރިން މިކަމާމެދު ހިތްހަަމޖެހޭއިރު  %40ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. މިގޮތުން 
ނޑައަޅާފައިވާ އަށް ކަބައިވެރިން ކްލިނިކަލް ލާރނިންގ %53މިފަދައިން  ހިތްހަމަޖެހޭކަމަށް ފާހަގަކޮްށފައިެވއެވެ. ހަމަ

އިން ދަސްވާ ރނިންގމަޖެހެއެވެ. ކްލިނިަކލް ލާބައިވެރިން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ހިތްހަ %36މުއްދަތާމެދު ހިތްހަމަޖެހޭއިރު، 
ހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ފާަފރާތުން  %47ފަރާތުން އަދި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ހިތްހަމަޖެހޭކަމަށް  %47މިންވަރު ހިތްހަމަޖެހޭކަމަށް 

 ފަރާތުންނެވެ. %10މަނުޖެހޭ ަކމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ އެވްރެޖްޮކށް މެދު ހިތްހަ މިކަންކަމާ

  

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
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ު   ކްލިނިކަލް ލަރނިންގ ދަސްވާ މިންވަރާމެދ

ެއްބާރުލުމާ ދޭތެރޭކްލިނިކަލް ލަރނިންގ ހޯދާ އިދާރާއިން ދޭ އ

ެހޭ މިންވަރުކްލިނިކަލް ލާރނިންގއާ ގުޅޭ ކަންކަމާމެދު ހިތްހަމަޖ

ހިތްހަމައެއް ނުޖެހޭ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ހިތްހަމަ ޖެހޭ ހިތްހަމަ ޖެހޭ
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 މިންވަރު  ލިބޭ  ފުރުޞަތު  ތަމްރީނުވުމަށް  :ދާއިރާއިން 15 ޗާޓު 

 

ބައިވެރިން ދެކޭގޮތުގައި މި ދާއިރާއިން ތަމްރީނުވުމަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ފުރުޞަތު ނުލިބެއެވެ. އަދި  %47ގެ ސާވޭ
ދެކޭގޮތުގައި ފުރުޞަތު ނުލިބެނީ ސަރުކާރުން އެދެވޭ މިންވަރަށް ފުރުޞަތު  (%61)މި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަ ބައިވެރިން 

ބައިވެރިން ޤަބޫލުކުރަނީ މިހެން ދިމާވަނީ މި ދާއިރާއިން ކުރިއަށްދާން ބޭނުްނ  %22 ހޯދުމަށް މަސައްކަތްނުކުރާތީއެވެ. އަދި
 ކުދިން ގިނަވެފައި ފުރުޞަތުތައް މަދުވީމައެވެ.

 މިންވަރު  ޚިދުމަތްކުރި  ދަށުން  ބޮންޑުގެ  އަދި  :ބޮންޑުކުރެވުނު 16 ޗާޓު 
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އިވަނީ ބޮންޑު ބައިވެރިން ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އެ ފަރާތްތަކުން ތަމްރީނުވެފަ %69ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން  77ގެ ސާވޭމި 
ރީނު ހޯދާފައިވާއިރު، ބައިވެރިން ބޮންޑު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުްނ ތަމް %31އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ނޫން ަކމުގައެވެ. އަދި 

ބޮންޑަށް ޚިދުމަތް   ވަކި ޖަވާބެއް ދީފައިނުާވއިރުަބއިވެރިން %6ބަޔާންކޮށްފައިވަީނ ބޮންަޑށް ޚިދުމަތްކުރިކަމަށެވެ.  22%
 ބައިވެރިންނެވެ. %3ނުކުރާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ެއންމެ 

 މިންވަރު  އަޅާފައިވާ  ފިޔަވަޅު  ނުކުރުމުން  ޚިދުމަތް  ބޮންޑަށް  ތަނާއި  :ބޮންޑުކުރެވުނު 17 ޗާޓު 

 

ފަާރުތގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ  %31ގައި ބޮންޑު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ތަމްރީނުވި ކަަމށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ  16ޗާޓު 
ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް ބޮންޑުކުރެވިފައިވާއިރު  %33( ބޮންޑު ކުެރވިފައިވަނީ އަތޮޅުތެރެއަށެވެ. އަދި %42ފަރާތްތަކުން )

ފަރާތުެގ  %31 ޚިދުމަތްކުރުމަށެވެ. އަދި ޮބންޑު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ަތމްރީނުވި ބޮންޑުކުރެވިފައިވަނީ ޤައުމަށް 21%
ފަރާތުން ބަޔާްނކޮށްފައިވަނީ ބޮންޑަށް ޚިދުމަތް ުނކުރުމުން ކަމާގުޅޭ އެއްވެސް އިދާރާއަކުން ފިޔަވަޅު އަޅާފައި  %92ތެރެއިން 

 ނުވާކަމަށެވެ. 

 މިންވަރު  މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ  ގޮތުގައި  ނަރުހެއްގެ  ކުރުމަށްފަހު  ފުރިހަމަ  ކޯސް  :18 ޗާޓު 

 

 12ފަރާތުގެ ތެރެއިން  14ކޯސް ފުރިހަމަކުރުމަށް ފަހު ނަރުހެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ނުކުރާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
ފަރާތުން ކޯސް ހަދާފައިވަީނ  2ވެއެވެ. އަދި ބާކީ ފަރާތުން ކޯސް ހެދީ މި ދާއިރާިއން ކުރިއަށް ދިއުމަށްކަމަށް ބަޔާްނކޮށްފައި

ނޑައަޅަން ދަތިވުމުންނާއި ިމ ޚުމި ރޮނގުން ކުރިއަށްދާން ކޮންެމހެން ބޭުނންވެގެން ޫނންކަމާއި އި ތިޔާރުކުރާނެ ވަކި ކޯހެއް ކަ

ށް ފަހު ކޯސް ފުރިހަމަކުރުމަ
ނަރުހެއްގެ ގޮތުގައި  

މަސައްކަތްކުރި

63: ކުރި

2: މިހާރު ނުކުރާ

54: ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ

7: ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ

14: ނުކުރާ

އްކަތް  ވަޒީފާ ހޯދުމަށް މަސަ
7: ކުރި

އްކަތް  ވަޒީފާ ހޯދުމަށް މަސަ
7: ނުކުރާ

42%

33%

21%%%
4%

ބޮންޑުކުރެވުނު ތަން

/  ްޕިޓަލްރަށު ހޮސ/އަތޮޅު

ުހެލްތު ސެންޓަރ

ސަރުކާރަށް

ށްދިވެހިރާއްޖެއަ

ނުވޭއަދި ގްރެޑުއޭޓް

8%

92%

ފިޔަވަޅު  ބޮންޑަށް ޚިދުމަތް ނުކުރުމުން 
އަޅާފައިވޭތޯ؟

އާނއެކޭ 

ނޫނެކޭ
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ތުގެ ތެރެއިން ދެބައިކުޅަ ފަރާ  14ލެވަލްގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކޯސް ހެދީކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މި 
 އެއްބައި ފަރާތުން ވަޒީފާ ހޯދުމަްށ މަސައްކަތް ނުކުރާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

 
ނޑު  14މި  އްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ސިސަބަބަކީ އިތުރަށް ކިޔަވާތީއާއި ބޭނުންވާ  2ފަރާތުން ނަރުހެއްގެ ވަޒީފާ އަދާނުކުރާ މައިގަ

އެެހން  ،ފަހެލިނުވުމާއި ތުވަޒީފާ ހަމަނުޖެހުްނ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ިއތުރު ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި ވަގު  މަރުކަޒަކުން
ބަބުތައް ހިމެނޭކަމަްށ ސައަމިއްލަ ޒާތީ  ،ވަޒީފާގެ ސްޓްރެސް ބޮޑުވުމާއި ،ދާއިރާތަކުން އެއަށް ވުރެ ރަނގަޅު ފުރުޞަތު ލިބުމާއި

 ވެސް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

 
 ޒާތީ ސަބަބުތަކާއި  އި ެތރޭގަފަރާތުން މިހާރު ވަޒީފާއަދާނުކުރާ ސަބަބުތަކުގެ 2ފަރާތުގެ ތެރެއިން  63ކުރިން ނަރުސްކަންކުރި 

ނާއި މިހާރު މަސައްކަތް ތަފަރާތުން އެންމެ ފުރަތަމަ ވަޒީފާ އަދާކުރި  63 ދެންނެވި ފާހަގަކޮށްފައިެވއެވެ. މި ންއިތުރަށް ކިޔެވު
 ކުރާ ތަނުގެ ފަރަގު ތިރީގައިވާ ޗާޓުގައި އެވަނީއެވެ.

 ބަދަލު  އައިސްފައިވާ  ތަނަށް  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ނަރުހުން  :19 ޗާޓު 

 

ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ  މުންދާކުރަ ނަރުސްކަން މިހާރުވެސްއަދި ގައި ބައިވެރިވި ނަރުސްކަން އަދާކުރި ވޭސާ
އަތޮޅު ތެރޭގައެވެ. ސާވޭގެ ބައިވެރިން  ވެސް ވަޒީފާއަދާކުރަމުންދަނީ ވަޒީފާއަދާކޮށްފައިވަނީވެސް އަދި އަދަދެއްގެ ބައިވެރިން

ރު ކުރިން ކްލިނިކްތަކާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ބައެއް ތެރެއިން އައިޖީއެމްއެޗުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން މަދުވެަފއިވާއި
މަސައްކަތެއް ނުކުރެއެވެ. އަދި  ތަނުގައިތަން ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް، މިހާރު އެއްވެސް ބައިވެރިއެއް މި

މިހާރު ދަނީ ނެތް ނަމަވެސް ދިވެހި ނަރުހުން ކުރިން ދަމަނަވެށި އަދި ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ސާވޭގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން 
 މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.
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 ؟މުހިންމުތޯ  ހުރުން  ވެރިއެއް  އިރުޝާދުދޭނެ  ތަޖުރިބާކާރު  :20 ޗާޓު 

 

މުކަމަްށ ންތެރިންތަކަކާއެކު ނުކުތުން މުހިމަސައްކަތްކުންނަ އިރު ސީނިއަރ ތަޖުރިބާކާރު ސައްކަތުގެ މައިދާނަށް އަލަށް ނުމަ
ކަމުގެ ތަޖުރިބާހުރި ، ބައިވެރިންަނށް %10ނަރުހުންގެ  ،ނަމަވެސް ގައި ބައިވެރިވި ހުރިހާ ނަރުހުން އިއްތިފާޤުވެއެވެ.ސާވޭ

ލިބިފައިނުވާކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި  ގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރުމުގެވެރިއެއް ނުވަތަ މަސައްކަތު ބައިވެރިއެއް
 މިކަމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތަށް ދަތިވިކަމަށް ގިނަ ބައިވެރިން ފާަހގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

 ފަރަގު  ނަރުހުންގެ  ދިވެހި  ނަރުހުންނާއި  ބިދޭސީ  :21 ޗާޓު 

 

ބައިވެރިން ބިދޭސީ ނަރުހުންނާ ދިވެހި ނަރުހުންނާ ދެމެދު  %57ފަރާތުގެ ތެރެއިން  63ނަރުހެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ުކރި 
ނަުރހުން ދެކޭގޮތުގައި ފަރަގު  %87އަދި ފަރަގުކުރާކަމަށް ޤަބޫލުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ފަރަގުކުރާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިެވއެވެ. 

ކުރަނީ މުސާރައާއި އިނާޔަތުގެ ގޮތުންނެވެ. އިތުރަށް ފާހަގަކޮށްފަިއވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ޗުއްޓީ ދިނުމުގައާއި ތަމްރީނު 
ނާއި ދިވެހި ދިނުމުގައާއި ވަޒީފާ ކުރިއެރުން ދިނުމުގައާއި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމުގައި އަދި ބަލައިގަތުމުގައިެވސް ބިދޭސީން

އަދި މިގޮތަށް ފަރަގުކުރުމުގެ ސަބަބުން ވަޒީފާގައި ދެމިހުރުމާމެދު ސުވާލު  ނަރުހުން ފަރަގުކުރާކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.
 އުފެދޭކަމަށް ގިނަބޭފުޅުން ފާހަގަޮކށްފައިވެއެވެ.
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 ސަބަބު  ތަނާއި  އިސްކަންދޭ  އަދާކުރުމަށް  ވަޒީފާ  :22 ޗާޓު 

 

 ޞިއްހީ އިސްކަންދޭަކމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ސަރުކާރު ހޮސްޕިޓަލް/  (%87)ގައި ބައިވެރިވި ގިނަ ފަރާތްތަކުން ސާވޭ
މަރުކަޒުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށެވެ. އަދި މިކަމުގެ ސަބަުބތަކުގެ ެތރޭގައި އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަކޮްށފައިވަނީ ލިޭބ ތަޖުރިާބ، 

 އެހެނިހެން އިނާޔަތްތައް އަދި ިލޭބ ފުރުޞަތުތަކެވެ.

 ދެކޭގޮތް  މަސައްކަތާމެދު  ކުރާ  ދެމެހެއްޓުމަށް  ޝަޢުޤުވެރިކުރުމަށާއި  ވަޒީފާއަށް  ނަރުހުން  :23 ޗާޓު 

 

 %68ފަރާތުން ހިތްހަމަޖެހޭއިރު،  %32ނަރުހުން ވަޒީފާއަށް ޝަޢުޤުވެރިުކރުމަށް އަދި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރާ މަސައްކަތާމެދު 
 އަދި ދެމެހެއްޓުމަށް މީހުން ހިތްހަމަނުޖެހޭކަަމށް ފާަހގަކޮށްފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ނަުރހުން ވަޒިފާއަށް ޝަޢުޤުވެރިކުރުމަށް

 ގައި އެވަނީއެވެ. 22ާޗޓު  ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައް އެ ފަރާްތތަކުން އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން
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އާނއެކޭ 

ނޫނެކޭ

0

10

20

30

40

50

60

ްސްކަންދޭ ތަނވަޒީފާއަދާކުރުމަށް އި

5

15

18

13

6

2

2

2

0 5 10 15 20

މުސާރަ

…އެހެނިހެން މުސާރައިގެ އިތުރުން ދެވޭ

ތަޖުރިބާ

ލިބޭ ފުރުސަތުތައް

ފްލެކްސިބިލިޓީ

ހައުލަކަށްވުންމަސައްކަތް ބަލައިގަންނަ މާ

ަންވަޒީފާ ދެމިހުރުމުގެ ޔަޤީންކ

އްކަތް ކުރެވުންއާއިލާ ކައިރީ ރަށުގައި މަސަ

އިސްކަންދޭ ސަބަބު

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


 

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

35              ގެ 39 ޙާފުޞަ

 ކަންކަން  ބޭނުންވާ  ދެމެހެއްޓުމަށް  އަދި  ޝަޢުޤުވެރިކުރުމަށް  ވަޒީފާއަށް  ނަރުހުން  :24 ޗާޓު 

 

 ބައިވެރިން އެންމެ ވަޒީާފއަށް ޝަޢުޤުވެރިކުރުމަށް ނުަވަތ ދެމިހުރުމަށް އެންމެ ގިނަ އަަދދެއްގެމި ޗާޓުން ދައްކާގޮތުގައި 
ރު މަސައްކަތު ބައިވެރިން އިސްކަންދެނީ މުސާރައާއި އިނާޔަތަށެވެ. އަދި އެއަށް ފަހު ފަެހލި މަސައްކަތު ގަޑިއަށް ވުރެ ތަޖުރިބާކާ

އަށް ކުރިމަތިލުމުގައި އަދި ތަނަށް އިސްކަންދޭކަަމށް ފާހަގަކޮށްފައި ވެއެވެ. ވަޒީފާތިބޭ އަދި ގަވާއިދުން ތަމްރީނުތަްއ ލިބޭ ތަން
ކީ އެކުވެރި، އިޙުތިރާމް މަސައްކަތުގެ މާހައުލަ، ވަޒީފާގައި ދެމިހުރުމަށް އެޔަށް ިރޢާޔަތް ކުރާ އެހެން ސަބަުބތަކުެގ ތެރޭގައި

ފަހިވުމާއި، ވަސީލަތްތައް  އި، އަމިއްލަ ރަށުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ލިބިގެންވާ އަދި މަސައްކަތް ބަލައިގަންނަ މާހައުލަކަށްވުމާ

 ޗުއްޓީ އަދި ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ހިމެނެއެވެ.  ،ލިބެން ހުރުމާއި ލިބޭ ބަންދު ދުަވސް
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ްމަސައްކަތު ގަޑިއަކަށްވުނ( ފްލެކްސިބަލް)ފަހެލި 
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 : ޑޮކްޓަރުްނގެ މެދުގައި ކުރެވުނު ާސވޭގެ ނަތީޖާ 4ޖަދުވަލު 

ސައްކަތް ނުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް މަ ގެކުރުމަށްހުރި ފުރުޞަތުތަކާއި ބޮންޑުމު ހާސިލުދާއިރާގައި ތަޢުލީ ޞިއްހީ
 ގޮތް  ޑޮކްޓަރުން ދެކޭސަބަބުތަކާއި ވަޒީފާއަށް ޝަޢުުޤވެރިކުރުމަށް ނުވަތަ ވަޒީފާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ބޭުނންވާ ކަންކަމާމެދު

 ވެ. ވަނީއެއެގައި  31ޗާޓު  އިން 25 ޗާޓުފަރާތެއް ދެކޭގޮތް  22ވޭގައި ބައިވެރިވި ދެނެގަތުމަށް ކުރެވުނު ސާ

 ތަންތަން  ކުރާ  މަސައްކަތް  : ޑޮކްޓަރުން 25 ޗާޓު 

 

ވޭގައި ބައިވެރިވި ގިނަ ޑޮކްަޓރުންނަކީ އައި.ޖީ.އެމް.އެޗުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނެވެ. ދެވަނައަށް އެންމެ ިގނައީ ސާ
ޑޮކްޓަރުން އިތުރު ތަނެއްގައި މަސައްކަތް ނުކުރާކަމަށް  %64ޕްރައިވެޓް ކްލިނިކްގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޑޮކްޓަރުންނެވެ. އަދި 

 2ޑޮކްޓަރުން އިތުރު އެއް ތަނުގައި ަމސައްކަތް ކުރާކަމަށް ބަޔާންކޮށްަފއިވެއެވެ. އަދި އިތުރު  %18، ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު
 ގެ ބައިވެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.ވޭމި ސާ، މަސައްކަތް ކުރާ ޑޮކްޓަރުން ގިނަ ަތންތަނުގައިވެސްނުވަތަ އެއަށްވުރެ  ތަން

 މިންވަރު  ލިބޭ  ފުރުޞަތު  ތަމްރީނުވުމަށް  ދާއިރާއިން  : 26 ޗާޓު 

 

ބައިވެރިން ދެކޭގޮތުގައި މި ދާއިރާއިން ތަމްރީނުވުމަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ފުރުޞަތު ނުލިބެއެވެ. އަދި  %91ގެ ސާވޭ
ދެކޭގޮތުގައި ފުރުޞަތު ނުލިބެނީ ސަރުކާރުން އެދެވޭ މިންވަރަށް ފުރުޞަތު  (%48)މި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަ ބައިވެރިން 

13 ،52%

2 ،8%

6 ،24%

4 ،16%

މަސައްކަތްކުރާ ތަން
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2 ،9%
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ބައިވެރިން ޤަބޫލުކުރަނީ މިހެން ދިމާވަނީ މި ދާއިރާއިން ކުރިއަށްދާން ބޭނުންވާ  %28ހޯދުމަށް މަސައްކަތްނުކުރާތީއެވެ. އަދި 
 ފަރާތްތައް ގިނަވެފައި ފުރުޞަތުަތއް މަދުވީމައެވެ.

 މިންވަރު  ޚިދުމަތްކުރި  ދަށުން  ބޮންޑުގެ  އަދި  ޑޮކްޓަރުން  : ބޮންޑުކުރެވުނު 27 ޗާޓު 

 

ބައިވެރިން ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އެ ފަރާްތތަކުން ތަމްރީނުވެފައިވަީނ  %36ފަރާތުގެ ތެރެއިން  22ބައިވެރިވި  ސާވޭގައިމި 
އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ތަމްރީުނ  ޚިދުމަތްކުރުމުގެބަިއވެރިން  %64އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ނޫން ކަމުގައެވެ. އަދި  ގެބޮންޑު

ޚިދުމަތްުކރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައިވާ ބައިވެރިން ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  %59 ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން %64މި  ހޯދާފައިވާއިރު،
 ބައިެވރިންނެވެ. %5އެންމެ ޚިދުމަތްކުރިކަމަށެވެ. ބޮްނޑަށް ޚިދުމަތް ނުކުރާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  ގޮތަށް

 ތަން  : ބޮންޑުކުރެވުނު 28 ޗާޓު 

 

ފަރާތުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ  %64އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ތަމްރީނުވި ކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ގެގައި ބޮންޑު 27ޗާޓު 
ޤައުމަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް  %14( ބޮންޑު ކުރެވިފައިވަނީ ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތް ކުރުމަށެވެ. އަދި %79ފަރާތްތަކުން )

 އަތޮޅުތެރޭގައި މަސައްކަތްކުރުމަށެވެ. ބޮްނޑުކުރެވިފައިވަނީ %7ބޮންޑުކުރެވިފައިވާއިރު 

36%

59%

5%

64%
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1 ،7%
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11 ،79%
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 ފަރަގު  ޑޮކްޓަރުންގެ  ދިވެހި  ޑޮކްޓަރުންނާއި  : ބިދޭސީ 29 ޗާޓު 

 

ޑޮކްޓަރުން، ދޭސީ އަދި ބިދޭސީ ޑޮކްޓަރުންނާ ދެމެދު ފަރަގުކުރާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި  %77ގައި ބައިވެރިވި ސާވޭ
ހުރުމާއި  އިކަމަށާއިޑޮކްޓަރުން ޤަބޫލުކުރަނީ މި ތަފާތުކުރުން އޮތީ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ދިނުމުގަ %83މީގެ ތެރެއިން 

ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި މިގޮތްގޮތުން ފަރަގުކުރުމުގެ  ޑޮކްޓަރުން %11ކޮއްތު އެލަވަންސް ދިނުމުގެ ގޮތުން ތަފާތުކުރާކަމަށް 
 ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ތަކަކުންފަރާތް ގިނަ ގައި ބައިވެރިވި ސާވޭ ސުވާލު އުފެދޭކަމަށްވެސް ތިބުމާމެދު  ސަބަބުން ވަޒީފާގައި ދެމި

 

 ސަބަބު  ތަނާއި  އިސްކަންދޭ  : މަސައްކަތްކުރުމަށް 30 ޗާޓު 
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 ޞިއްހީ އިސްކަންދޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ސަރުކާރު ހޮސްޕިޓަލް/  (%73)ގައި ބައިވެރިވި ގިނަ ޑޮކްޓަރުން ސާވޭ
މަރުކަޒުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށެވެ. އަދި ސަރުކާރު ހޮސްޕިޓަލް ހިޔާރުކުރާ ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި ލިބޭ ތަޖުރިބާ، އެހެނިހެްނ 
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ފަރާތުން ހިތްހަމަނުޖެހޭކަމަްށ  %95ޑޮކްޓަރުން ވަޒީފާއަށް ޝަޢުޤުވެރިކުރުމަށް އަދި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރާ މަސައްކަތާމެދު 
ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. މިގޮތުން މި ޗާޓުގައި އެވަނީ ޑޮކްޓަރުން ވަޒީފާއަށް ޝަޢުޤުވެރިކުރުމަށް އަދި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނެ 

 އެ ފަރާތްތަކުން ިއސްކަންދޭ ތަރުތީބުންނެވެ. ،ކަންތައްތައް

 
ޝަޢުޤުވެރިކުރުމަށް ނުަވަތ ދެމިހުރުމަށް އެންމެ ގިނަ އަަދދެއްގެ ބައިވެރިން އެންމެ މި ޗާޓުން ދައްކާގޮތުގައި ވަޒީާފއަށް 

އިސްކަންދެނީ މުސާރައާއި އިނާޔަތަށެވެ. އަދި އެއަށް ފަހު ފަހެލި މަސައްކަތު ގަޑިއަށް ވުމާއި ތަޖުރިބާކާރު މަސައްކަތު 
ސްކަންދޭކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައި ވެއެވެ. ވަޒީފާއަށް ބައިވެރިން ތިބޭ އަދި ގަވާއިދުން ތަމްރީނުތައް ލިބޭ ތަްނތަަނށް އި

، ތެރޭގައި، މަސައްކަތުގެ މާހައުލަކީ އެކުވެރި  ސަބަބުތަކުގެ ށް ޝައުޤުވެރިކުރުވާ އެހެންވަޒީފާގައި ދެމިހުރުމު ށާއިކުރިމަތިލުމަ

ތައް އަދި އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް އިޙުތިރާމް ލިބިގެންވާ އަދި މަސައްކަތް ބަލައިގަންނަ މާހައުލަކަށްުވމާއި، ޒަމާނީ ވަސީލަތް
ވުމާއި އާންުމންނާ ޮއންނަ ގުޅުން ބަދަހި'ަހއުސިންގ ބެނެފިްޓ' ފަދަ ިއތުރު އިނާޔަތްތަކާއި އަދި މުވައްޒަފުން ލިެބން ހުރުމާއި، 

 ހިމެނެއެވެ. އަދާކުރުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިވެފައިވުން އާއިލީ ޒިންމާތައް
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