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1. ު ުސަރުކާރާއި ުދިވެހި ުއަކީ ު)އީ.އީ.ޑީ.ޕީ( ުޕްރޮޖެކްޓް ުޑިވެލޮޕްމަންޓް ުއެޑިއުކޭޝަން ުބެންކުގެުވާރލްޑްއެންހޭންސިންގ
ގައިުސޮއިކުރެވުނުުގްރާންޓްު)ިހލ2013ުުޭޖޫނ17ުުްއިންޓަރނޭޝަނަލްުޑިވަލޮޕްމަްންޓުއެސޯސިއޭޝަންުއާުދެމެދުު

ުތިންު ނޑު ުމައިގަ ުއެކުލަވާލެވިފައިވަނީ ުމަޝްރޫޢު ުމި ުމަޝްރޫޢުއެކެވެ. ުހިންގާ ުދަށުްނ ުއެއްބަސްވުމުގެ އެހީގެ(
އެުިތންުކޮމްޕޯނަންޓަކީއްކޮމްޕޯނަންޓެ ސްކޫލްުފެންވަރުގައިު ،އުމީުފެންވަުރގައިުތަޢުލީމްުތަރައްޤީކުރުމާއިޤަުގެުމައްޗަށެވެު.

އަދިުމަޝްރޫޢުގެުދަށުންުޒަމާނީުވަސީލަތްތައްުބޭނުންޮކށްގެްނުު،ތަޢުލީމްުތަރައްޤީކުރުމާއިުމަޝްރޫޢުުވިލަރެސްުކުރުމާއި
ނޑެއްުތައްޔާރުކުރުމާއިއެކުުމަޝްރޫޢުުހިނގަމުންދާުގޮތްު މިުމަޝްރޫޢުުުވަޒަންކޮށްުބެލުެމވެ.ތަޢުލީމުުދިނުާމބެހޭުޮއނިގަ

ުއުފައްދާފައިާވު ުގެންދިއުަމށް ުކުރިއަށް ުމަޝްރޫޢު ުިމ ުދަށުން ުއެޑިއުކޭޝަންގެ ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުގެންދަނީ ކުރިއަށް
 ކޯޑިނޭޝަންުސަޕޯޓްުޔުނިޓްު)ސީ.އެސް.ޔޫ(ުއިންނެވެ.ު

ރުފިޔާ(ުއެވެ.169,620,000ުުރުު))އެގާރަުމިލިއަން(ުޔޫ.އެސްުޑޮލ11,000,000ުަމިުމަޝްރޫޢުގެުޖުމުލަުއަގަކީު .2
ޔޫ.އެސްުޑޮލަރުު)1,000,000ުމީގެުތެރެއިންު ޚަރަދުުކުރުމަށްުހަމަޖެހިފައިވަނ15,420,000ުުީ)އެއްުމިލިއަންު( ރުފިޔާު(

ުފަރާތުންނެވެ.ު ުދައުލަތުގެ ުކުރެވުނ2016ުުުނަމަވެސް،ުދިވެހި ުއެއްބަސްވުންތަކުގައިުސޮއި ުއަހަރުުމަސައްކަތުގެ ވަނަ
ކަތުގެުއަގުުއަންދާޒާކުރިުވަރަށްވުރެުއިތުރުވެފައިވުމުގެުސަބަބުންުދިވެހިުދައުލަތުންުޚަރަދުކުރަންޖެހޭުއަދަދުުއިރުުމަސައް

ދުއިސައްތަުނުވަދިހަުހަތަރެއް(ުރުފިޔާުުހާސްު)ތިރީސްުއަށްުމިލިއަންުނުވަުސަތޭކަުފަންސަވީސ38,925,294ުްުވަނީ
 .އަށްުއިތުރުވެފައެވެ

ކަހަލަުޚަރަދުތައްުއެުމަސައްކަތުގެުބާވަތުންުބެލިފައިނުވާއިުރުުއްުކަމުންުބައެއްއެުމަޝްރޫޢުމިުމަޝްރޫޢުއަކީުހިނގަމުންދާ .3
ނޑައަޅާފައިވާުތާރީޚަކީު ކަމަށްުވުމާއެކުުމިުއޮޑިޓްގައ2018ުުިޖޫނ30ުުްމަޝްރޫޢުގެުއަމަލީުމަސައްކަތްުނިންމަންުކަ

އުމަށްުރާވާފައިވާުގެުނިޔަަލށްުމިުމަޝްރޫޢުގެުދަށުންުކުރިއަށްުގެްނދ2016ުިިއންުފެށިގެނ2013ުުްލެވިފައިވާނީުބަލައި
ުކަންކަންުހިންގާފައިވާުގޮތުގެުމަްއޗަށެވެ.

ނޑިތައްމަޝްރޫޢުގެު .4 ނޑުދަ ބައެއްުސްކޫލްތަކުގެުވެރިންނާއިުއަދިު މިުމަޝްރޫޢުގެުބޮޑުު،ހާސިލްވަމުންދާުމިންވަރާއިުލަ
ުއެކަށީގެންވާ ުއެންމެ ުކުރިއަށްދަނީ ުކަންކަން ުއެ ުރާވާފައިވާތީ، ުކުރުމަށް ުތަމްރީން ުުގޮތަށްތޯއާއި،މުދައްރިސުން

ނޑައަޅާފައިވާުމިންވަރަށްުތަމްރީންތަކަށް މިުމަޝްރޫޢުގެުދަށުންުރާއްޖޭގެުތަޢުލީމީުއައުުު،ޯތއާއިބައިވެރިންުހޮވާފައިވޭުުކަ
ޖުުކިޔަވައިދޭންުފަށާފައިވާތީުއެުމަންހަޖަށްުމުދަްއރިސުންުތަމްރީންުޙަމަންހަޖެއްުތައްޔާރުކޮށްުސްކޫލްތަކުގައިުއެުމަން

ުދަށުންުއިމާރާތްކުރަންުހަމަެޖހިަފއިވާުއިމާރާތްތަކާއިުު،މިންވަރުުބެލުނެވެ.ުމީގެުއިތުރުންުކުރެވިފައިވާ މިުމަޝްރޫޢުގެ
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ުގޮްތު ުދީފައިވާ ުަތކެތި ުސްކޫލްތަކަށް ުއިތުުރކުރުމަށްޓަކައި ުވަޞީލަތްތަްއ ުރޫމްތަކުގައި ުކްލާސް ުސްކޫލްތަކުގެ އަދި
ުބެލިފައިވެއެވެ.

ުބަލަ .5 ުއިން ުސީ.އެސް.ޔޫ ުއޮޑިޓްގައި ުނޭޝަނަްލުމި ުިއތުރުން ުމަޢުލޫމާތުގެ ުލިބިފައިވާ ުލިޔެކިޔުންަތކާއި ހައްޓަުމންދާ
ންުޜައިންސްޓިޓިއުޓްުއޮފްުއެޑިއުކޭޝަންު)އެން.އައި.އީ(ުއާއިުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއެޑިއުކޭޝަންގެުއެޑިއުކޭޝަންުސުޕަވި

ރަތްުކުރެވިފައިުވާނެއެވެ.ުމީގެުއިތުރުންުއެންޑްުކޮލިޓީުއިމްޕުރޫވްމަންޓްުޑިވިޜަނާއިުރާއްޖޭގެުބައެއްުސްކޫލްތަކަށްުޒިޔާ
ުކޮމްޕޯ ުއެއް ނޑު ުމައިގަ ުހިމެނޭުމަޝްރޫޢުގެ ުރާއްޖެ ުމުޅި ުގުޅޭގޮތުން ުތަމްރީނުކުރުމާއި ުމުދައްރިސުން ުކަމަށްވާ ނަންޓް

ުސްކޫލް ުސާވޭއެއްކުރުމާއި ުއަމާޒުކޮށް ުމުދައްރިސުންނަށް ުކުރިއަުތައްގޮތަށް ުމީހުންނަށް ުހަރަކާތްތެރިވާ ްށުހިންގުމުގައި
ުވެރިންނާއިު ުސްކޫލްަތކުގެ ުކިޔަވަމުންދާ ުޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ުއެފަދަ ުގުޅޭގޮތުން ުކޯސްތަާކ ުދިގުމުއްދަތުގެ ގެންދާ

 މުދައްރިސުންނަށްުއަމާޒުކޮށްުސާވޭއެއްުކުރިއަށްުގެންގޮސްފައިުވާނެއެވެ.ު

 

ުފާހަގަކުރެވުނުުމައިގަނޑުުކަންތައްތަކުގެުޚުލާސާު

ނޑައަޅާފައިވާުުހިންގުމަށްުުގައިުފެންވަރުުުޤައުމީުުދަށުންުުގެުއީ.އީ.ޑީ.ޕީު ުއާއިުުހިންގަމުންދޭތޯުުގޮތެއްގައިުުހަރުދަނާުުކަންކަންުުކަ
ުބެލުންުުމިންވަރުުުވަމުންދާުހާސިލުުުލަނޑުދަނޑިތައްު

6. ު ުގޮތުން ުއިތުރުކުރުމުގެ ުޖާގަ ުސްކޫލްތަކުގެ ުމެނުއަލްގައި ުއޮޕަރޭޝަންސް ުފެށިގެނ2013ުުްއީ.އީ.ޑީ.ޕީގެ އިން
ުމަސައްކަްތުއިމާރާތްކުރުމުގެ ުކޮންޓްރެކްޓަރުންނާ ުނަމަވެސް ނޑައަޅާފައިވީ ުކަ ުގެންދިއުމަށް ުކުރިއަށް ުމަސައްކަތްތައް

އަދިުމިުމަޝްރޫޢުގެުުވުން.ށްުލަސްވެފައިުހަމައަވަނަުައހަރ2016ުާހަވާލުނުކުރެވުމުގެުސަބަުބންުމަަސއްކަތްތައްުފެށުންު
ުހަ ުހިންގަން ުިއތުރުކުރުމަށް ުޖާގަ ުސްކޫލްތަކުގެ ުދަށުން ުސްކޯޕްުމަޖެއްސި ުސްޕެސިފިކޭޝަނާއި މަސައްކަތްތަކުގެ

ވަނަުއަހަރުުސޮއިުކުރެވުނުއިރުުކޮންޓްރެކްޓްތަކުގ2016ުުެވުމުގެުސަބަބުންުމަްޝރޫޢުގެުކޮންޓްރެކްޓްތަކުގައިުބަދަލުވެފައި
ު ުވަރަށްވުރެ ުއަންދާޒާކުރި ުއަގު ުފަންސަވީސ38,925,294ުްޖުމްލަ ުސަތޭކަ ުނުވަ ުމިލިއަން ުއަށް ުހާސްުު)ތިރީސް
 ވެފައިވުން.އިތުރުދުއިސައްތަުނުވަދިހަުހަތަރެއް(ުރުފިޔާު

7. ު ުމަޝްރޫޢުތަކުގެުދ.ުއަތޮޅު ު)ފ.ުނިލަންދޫ(ުގެ ުމަރުކަޒު ުތަުޢލީމީ ުކުޑަހުވަދޫ(ުފ.ުއަތޮޅު ު)ދ. ުމަރުކަޒާއި ތަޢުލީމީ
ުއީ.އީ.ޑީ.ޕީ ުކޮންޓްރެކްޓަރުންނާއެކު ުޓްރެޜަރީންުގެ ުއެންޑް ުފިނޭންސް ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުވަނިކޮށް ުސޮއިކޮށްފައި ދަށުން

މަޝްރޫޢުގެުބޭރުންުމިުމަސައްކަތްތައްުކުރިއަށްުގެްނދިއުމަށްުދައުލަތުެގުުންމުބާތިުލކޮށްފައިވުުއެއްބަސްވުންއަންގައިގެންު
ު ުހައެއްުއަށްޑިހަުތޭކަސަުހަތަރުުހާސްުދިހަުދުއިސައްތަުމިލިއަންުސަުއވީސް)24,210,486ުބަޖެޓުން ުރުފިޔާ(
ުޖެހުންުޚަރަދުކުރަން ުނ)ުސްކޫލްުމޭނާު،އިތުރުންުމީގެު. ުހޮޅުދޫ. ުއިތުރުުުބަޖެޓުންުދައުލަތުގެުއެއްބަސްވުމަށްުގެ(
ުޚަރަދުކުރަންުުރުފިޔާ(ުސައުވީސްުސަތޭކަުހަތްުހާސްުނުވަުފަންސާސްުސަތޭކަުފަސްުމިލިއަންުހަތަރު)4,559,724ު

ނޑައަޅާފައިވާުގެންދަންުކުރިއަށްުމަސައްކަތްުދަށުންުޕީގެ.ޑީ.އީ.އީުކުރިންުއެހެންކަމުްނ،ު.ޖެހުން ުމަޝްރޫޢަށްުުމިުތިންުކަ
(ުދިހައެއްުދުއިސައްތަުހާސްުުހަތްދިހަުސަތޭކަުހަތްުމިލިއަންުއަށާވީސް)28,770,210ުުއިތުރަށްުބަޖެޓުންުދައުލަތުގެ
 .ޖެހުންުޚަރަދުކުރަންުރުފިޔާ
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ުމުވަ .8 ުއެޑިއުކޭޝަންގެ ުއޮފް ުމިނިސްޓްީރ ުދަށުން ުޕްއްމަޝްރޫޢުގެ ުތަމްރީނު ނޑައެޅިފައިވާ ުކަ ުރޮގްރާމްގައިުޒަފުންނަށް
ދަނިކޮށްުމިިނސްޓްރީގެުވަޒީފާއިންުުކުރިއަށްބައިވެރިވެުތަމްރީންުފުރިހަމަުނުޮކށްުހުއްޓާލައިފައިވާުމުވައްޒަފަކާއިުތަމްރީންު

ުމުވައްޒަފެއްގެ ުުވަކިކުރެވިފައިވާ ުޖުމުލަ ުކުރެވުނު ުޚަރަދު ުޕްރޮގްރާމަށް ުތަމްރީން ުސަތޭކ153,994ުުައަތުން )އެއް
ުކޮށްފައިު ުމަސައްކަތެއް ުއެކަށީގެންވާ ުހޯދަން ުއަނބުރާ ުހަތަރު(ުރުފިޔާ ުނުވަދިހަ ުސަތޭކަ ުނުވަ ުހާސް ުތިން ފަންސާސް

 ނުވުން.

ުސާމާނު .9 ުއައި.ޓީ ުސްކޫލްތަކަށް ުބައެއް ުހިންގާ ުދައުލަތުން ުދަށުން ުސްކޫލްތައްުމަޝްރޫޢުގެ ުމި ުފޯރުކޮށްދީފައިވާއިރު
ގައިުއެުތަކެތިު އަދިުސާމާނުުހަވާުލކޮށްފައިވާުސްކޫލެއްގެު'ނީޑްުލިސްޓްު' ހޮވާފައިވާުގޮތްުލިޔެކިޔުމުންުއެނގެންުނެތުންު.

 ބޭނުންވާުކަމަށްުމިނިސްޓްރީއަށްުއަންގާފައިުނުވުން.

ުއާއިުުހިންގަމުންދޭތޯުުގޮތެއްގައިުުހަރުދަނާުުކަންކަންުުޑައަޅާފައިވާުކަނުހިންގުމަށްުުގައިުފެންވަރުުުސްކޫލްުުދަށުންުުގެުއީ.އީ.ޑީ.ޕީު
ުބެލުންުުމިންވަރުުުވަމުންދާުހާސިލުުުލަނޑުދަނޑިތައްު

ވަނަުއަހަުރުދައުލަތުންުިހންާގ2015ުުއަދ2014ުުިމަޝްރޫޢުގެުއޮޕަރޭޝަންސްުމެނުއަލްގައިުބަޔާންކޮށްފައިވާުޮގތަށްު .10
ު ުބޯޑުތަކުގެ ުސްކޫލް ުސްކޫލްސްކޫލްތަކުގެ ުމިގޮތުްނު-މެންބަރުންނަށް ުނުވުން. ުދެވިފަިއ ުތަމްރީން ުމެނޭޖްމަންޓް ބޭސްޑް

ވަނަުއަހަރުުބެލެނިވެރިްނގެުފަރާތުންުސްކޫލްުބޯޑުުމެންަބރުންގެުގޮތުގައިުއިންތިޚާބުުކުރެވިފައިވާުމެންބަރުންގ2014ުުެ
ވަަނ2015ުުރިންގެުމަންޫދބުންަނށްކަމާއިުއަދިުެބލެނިވ4ުެބޭސްޑްުމެނޭޖްަމންޓްގެުތަމްރީނުުީދފައިވަނީު-ތެރެއިންުސްކޫލް

 އަހަރުުޕްލޭންކުރެވިފައިވާުގޮތަށްުތަމްރީނުުކުރިއަށްުގެންގޮސްފައިުނުވުން.

ުސެލްފް .11 ު-ސްކޫލް ުޓްރެއިނިންގ ުބަޔާންކޮށްފައިީވ2013ުުއިވެލުއޭޝަން ުމެނުއަލްގައި ުއޮޕަރޭޝަންސް ުފެުށމަށް ގައި
ނަމަވެސް،ުނަމަވެސްުމިުތަމްރީނުުކުރިއަށްުގެންދެވިފަ ުގެންދިޔައީވަނަުއަހަރުުމިުތަމްރީނުުކުރިއަށ2014ުުްއިުނުވުންު.

ުކަމަށްވ2013ުު ުހިމަނައިގެން ުސްކޫލްތައް ުކުރެވިފައިވާ ުޕްލޭން ުހިންގުމަށް ުތަމްރީނު ުއަހަރު ުޖުމުވަނަ ުމުން 91ުލަ
ު ުއަދި ުދީފައިވުން. ުތަމްރީނު 2015ުުސްކޫލަށް ުޖުމްލަ ުނިޔަލަށް ުއަހަރުގެ ުސެލްފްސްކޫލަށ145ުްވަނަ -ުސްކޫލް

އިވެލުއޭޝަންުރިޕޯޓްުގިނަުސްކޫލްތަކުންު-އިވެލުއޭޝަންުތަމްރީނުުދީފައިވީުނަމަވެސްުއަހަރުުނިމުމުންުސްކޫލްުސެލްފް
 ހުށަހަޅާފައިުނުވުން.

ަވނަުއަހަރުގެުނިޔަލަށްުރާއްޖޭެގ2015ުުަގއިުވާގޮތަށ2.3ުުްމަޝްރޫޢުގެުއޮޕަރޭޝަންސްުމެނުއަލްގެުސަބްކޮމްޕޯނަންޓްު .12
 ބޭސްޑްުޕްރޮފެޝަނަލްުޑިވެލޮޕްމަންޓްުތަމްީރންުހިންގާފައިވުން.-އަތޮޅުތަކުގައިުހިމެނޭުސްކޫލްތަކުގައިުސްކޫލ55%ުް

13. 2014ުު ުއަހަރާއި ުސްކޫލ2015ުްވަނަ ުއަދި ުއެޝޫރެންސް ުކޮލިޓީ ުއަހަރު ުތަމްރީންތަްއު-ވަނަ ުމެނޭޖްމަންޓްގެ ބޭސްޑް
ނޑަ ުކަ ުސްކޫލްތަކުން ުއެންމެހާ ުގެންގޮސްފައިވާ ުޓީޗަރުކުރިއަށް ުއެންޑް ުއެޝޫރެންސް ުކޮލިޓީ ުގޮތަށް އަޅާފައިވާ
 ޑިވެލޮޕްމަންޓްުއެވޯޑުު)ކަޓްޑާ(ުރިޕޯޓްުހުށަހަޅާފައިުނުވުން.

އިވެލުއޭޝަންުޓްރެއިިންނގުދިނުމަށްފަުހުސްކޫލްތަކަށްުިޒޔާރަތްކޮށްުމޮނިޓަރު-މިުމަޝްރޫޢުގެުދަށުްނުސްކޫލްުސެލްފް .14
ުނުވާތީު ުކުރެވިފައި ުމޮނިޓަރ ުނަމަވެސް ުބަޔާންކޮށްފައިވީ ުމެނުއަލްގައި ުޮއޕަރޭޝަންސް ުމަޝްރޫޢުގެ ކުރަންވާނެކަމަށް
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ސެލްފްު-ސްކޫލްު،ގައިވާުސްކޫލްުއިމްޕްރޫވްމަންޓްުޕްލޭންު)އެސް.އައި.ޕީ(ސްކޫލްތަކުންުހުށަހަޅަންުޖެހޭުިރޕޯޓްތައްުކަމު
ުއިވެލުއޭޝަންު)އެސް.އެސް.އީ(ުއަދިުކަޓްޑާުމިނިސްޓްރީއަށްުހުށަަހޅާފައިުނުވުން.

 

ުނިންމުންުއަދިުކުރެވެމުންދާުޚަރަދާުއަޅާބަލައިއިރުުނެރެވުނުުނަތީޖާއާމެދުުދެކޭގޮތްު

ުފެުށން .15 ުތަންފީޛުކުރަން ނޑައަޅާފައިވާުމަޝްރޫޢު ުކަ ުމެނުއަލްގަިއ ުއޮޕަރޭޝަން ުސަބަބުން ުދިއުމުގެ ުލަސްވެގެން
ނޑިތަކާއިުނަތީޖާތައްުާހސިލްކުރުންުލަސްވެފައިވާކަންުފާހަގަކު ނޑުދަ މިގޮތުންުމަޝްރޫުޢގެުބެލަ ންކްުއެކައުންޓްުރެވުނެވެު.

ު ުގުޅިގެން ުލަސްވުމާ ުހަރަކ2013ުާހުޅުވުން ުބައެއް ުހުރި ުހިންގަން ުއަހަރު ުވަނަ ުފެށުން ުއަހަރަށ2014ުުްތްތައް ވަނަ
ުލަސްވެފައިވާއިރުު ުހަވާލުކުރުްނ ުކޮންޓްރެކްޓަރުންނާ ުއިތުރުކުރުމަށް ުޖާގަ ުސްކޫލްތަކުގެ ުއަދި ލަސްވެފައިވެއެވެ.
ުއިތުރުވެފައިވާކަންވެސްު ުތަން ުބޮޑު ުވަރަށް ުއަގު ުމަސައްކަތުގެ ުހަވާލުކުރެވުނުއިރު ުމަސައްކަތް ުހޮވާ ކޮންޓްރެކްޓަރުން

ނޑައަޅާފައިވާުރެވުނެވެ.ުފާހަގަކު އަދިުމިހެންުވުމުގެުސަބަބުންުކުރިންުމަޝްރޫުޢގައިުހިމަނައިގެންުކުރިއަށްުގެންަދންުކަ
ބައެއްުސްކޫލްތަކުގެުމަސައްކަތްތައްުސަރުކާރުންުކުރިއަށްުގެންދާުގޮތަށްުނިންމުމުންުދައުަލތުގެުބަެޖޓުންުޚަރަދުކުރަންު

ލްތަކުގެުކޮމްޕިއުޓަރުުއަދިުސައިންސްުލެބަށްުބޭނުންވާުސާމާނާއިުވަޞީލަތްތަްއުމީގެުއިތުރުންވެސްުސްކޫޖެހިފައިވެއެވެު.
 ފޯރުކޮށްދިނުންުލަސްވެފައިވާކަންެވސްުފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ނޑައަޅާފައިވާުދިގުމުއްދަތުގެުތަމްރީންުޕްރޮގްރާމްތައްުކުރިއަށްުގެންދަންުހުޅުވާލުމުންުބޭނުންާވު .16 މަޝްރޫޢުގެުތެރެއިންުކަ
ުބައި ުއަދަދަށް ުކުރިމަިތލާަފއި ުހިންގާުންަގންހިު،ންނުވުމުވެރިން ުޕްރޮގްރާމްތައް ުއަދަދަށް ނޑަައޅާފައިވާ ކަްނުފައިނުވާކަ
ުފާހަގަކުރެވުނެ ުއެވެ. ުއޮޕަރޭޝަންުނަމަވެސް، ުސްކޫލްުސްއަށްފަހު ުގުޅިެގން ުބަދަލާ ުގެނައި ބޭސްޑްު-މެނުއަލްއަށް

ުމާސްޓަރސްު ުއަދި ުބެޗެލަރސް ުކުރެވިގެން ުޚާއްޞަ ުވެރިންނަށް ުސްކޫލްތަކުގެ ުގޮތުން ުކުރުމުގެ ުހަރުދަނާ މެނޭޖްމަންޓް
 ހިންގާފައިވެއެވެ.ޕްރޮގްރާމްތަކެއްު

ނޑައަޅާފަ .17 މެނުއަލްއާުއެއްގޮތަށްުުސްގްރާމްތައްުއޮޕަރޭޝަންއިވާުބައެއްުތަމްރީނުުޕްރޮމިުމަޝްރޫޢުގެުދަށުންުހިންގަންުކަ
ުވެ.ުއަދިުކުރިއަށްުގެންދެވުނުުތަމްރީނުުޕްރޮގްރާމްތަކާއިުއެުޕްރޮގްރާމްތަކާުކަންުފާހަގަކުރެވުނެކުރިއަށްުގެންދެވިފައިނުވާ

އަދިުތަމްރީނުު، ތީާއއިގުޅުވައިގެންުސްކޫލްތަކުގައިުހިންގާުހަރަކާތްތަކުގެުރިޕޯޓުތައްުމިނިސްޓްރީއަށްުހުށަހަޅަމުންުނުދާ
ުކުރިއަށްު ުހަރަކާްތތައްވެސް ުމޮނިޓަރިންގ ުޖެހޭ ުގެންދަްނ ުކުރިއަށް ުމިނިސްޓްރީން ުގުޅުވައިގެން ޕްރޮގްރާމްތަކާ
ގެންދެވިފައިނުވާތީުމިުތަމްރީނުުޕްރޮގްރާމްތަކުންުހާޞިލްވަމުންދާުނަތީޖާުބެެލންުނެތްަކންުފާހަގަުކރަމެވެ.ުމިުކަންކަްނު

މެުބޮޑުުގޮންޖެހުމަކީުއަތޮޅުުތެރޭގައިުގިނަުސްކޫލްތައްުހުރުންުކަމަށްވެފައިުމިުކަމަށްުޚަރަދުުކުޑަުކުރުމަށްުއޮތްުއެން
ނޑައަޅާފައިވާު އަދިުލިބިފައިވާުަވޞީލަތްތައްުއެކަށީގެންވާުގޮަތށްުޭބނުންކުރެވޭނެުިއންތިޒާމުތަކެއްުހަމަޖެހިެގންުދިއުަމކީުކަ

ނޑިތައް ނޑުދަ ސްކޫލްތަކަށްުއަްނަނމުންދާުކުރިއެރުންުވަޒަންުކުރުަމށްުކުރުންުމުހިންުމުުވަމުންދާުމިންވަރާއިުހާސިލުުލަ
 ކަމެއްުކަމުގައިުމިުއޮފީހަށްުފާހަގަކުރެވުނެވެ.
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    ުު 5 ގ22ުުެުޙާފުޞަ  

ގޮތް ލަފާދޭ އިސްލާހުކުރުމަށް

18. ު ުއެންމެހާ ުގުޅުންހުރި ުކަމާ ުނިންމުމުގައި ުމަސައްކަތްތައް ނޑައަޅައި ުކަ ުކުރަން ުރޭވުމުގައި ފަރާތްތަކުެގުމަޝްރޫޢުތައް
މަޝްވަރާއާއެކުުކުރިއަށްުގެންދިއުމަށާއިުމަސައްކަތްތަކަށްުހިނގާެނުކަމަށްުލަފާކުރާުޚަރަދުތައްުއެުއިރެއްގެުބާޒާރުގައިު

 ހުރިުއަގުތަކާުއެންމެުއެކަށޭނެުއަގުތަކަށްުބިނާކޮށްުއަްނދާޒާުކުރުމަށްފަހުުބަޖެޓުގައިުހިެމނުމަށްުދަްނނަވަމެވެ.

ނޑައަޅައިގުޅިގެންުކުރިއަށްުގެންދަުހެންުމުއައްސަސާތަކާއެތެރެއިންުގެުމަޝްރޫޢު .19 ކަންކަންުރަނގަޅަށްުމޮނިޓަރުުންުކަ
ުމައްސަލަތައްު ުއެ ުއަވަހަކަށް ުވީއެންމެ ުލަސްވާނަމަ ުމަސައްކަތް ުކުރަންޖެހޭ ުމުއައްސަސާތަކުން ުއެ ުއަދި ކުރުމަށާއި

ުމަސައްކަ ުތާރީޚުތަކަށް ުއޮންނަ ނޑައެޅިފައި ުކަ ުކުރިއަށްހައްލުކޮށް ުއެއާުގެންދެުތް ުަހމަޖައްސައި ުއިންތިޒާމުތައް ވޭނެ
 ދަްނނަވަމެވެ.ުއެއްގޮތަށްުއަމަލުކުރަމުންުދޭތޯުަބލަމުންުގެންދިއުމަށް

މަޝްރޫޢުގެުދަށުންުފޯރުކޮށްދޭުަތމްރީނުުޕްރޮގްރާމްތައްުކުރިއަށްުނުގެންދެވޭުފަރާތްތަަކށްުނުވަތަުުހއްޓާލާުފަރާތްތަކަށްު .20
ުހޯދުމަށްޓަކައިުއަޅަންޖެހޭުފިޔަވަޅުތައްުއެޅުމަށާއިުވީއެންމެުއަވަސްުފުރުޞަތެއްގައިުޚަރަދުުކުރެވުނުުފައިސާުއަނބުރާު

ުއެުފައިސާުއަނބުރާުހޯދުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

ުލަފާކުރެވޭު .21 ުދާނެކަމަށް ުމަސައްކަތްތަކަށް ުއެ ުރާވާއިރު ުމަސައްކަތްތައް ުބޮޑެތި ުއިމާރާތްކުރުންފަދަ ުދަށުން މަޝްރޫޢުގެ
ރުމުގައިުބަލަންޖެހޭުއެންމެހާުަކންކަންުރަނގަޅަށްުބެލުމަށްަފހުުބަެޖޓްުތައްާޔރުކުރުމަށާއިުއެފަދަުޚަރަދުތައްުއަންދާޒާުކު

އަންދާޒާުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ުޚަރަދުތައްުށްުކަމަސައްކަތްތަކަށްުބަޖެޓުކުރިުއަދަދަށްވުރެުއިތުރަށްުޚަރަދުނުވާނެުފަދަުގޮތަ
އަލްއާުއެއްގޮތަށްުފަށައިގެންުކުރިއަށްުގެންދިއުމަށްުއަޅަންޖެހޭުފިޔަވަޅުތައްުއަދިުރާވާފައިވާުކަންކަންުއޮޕަރޭޝަންސްުމެނު

 ލަސްނުކޮށްުއަޅަމުންުގެންދިއުމަްށވެސްުދަންނަވަމެވެ.

ކުރިއަށްު .22 މަޝްރޫޢުގެުއޮޕަރޭޝަންސްުމެނުއަލްގައިުބަޔާންުކޮށްފައިވާުގޮތަށްުސްކޫލްުބޭސްޑްުމެނޭޖްމަންޓްގެުޓްރެއިނިންުގ
ުސްކޫ ުމެންބަރުންެގުގެންދިއުމަށާއި ުކުރެވިފައިވާ ުތަމްރީނު ުތެރެއިން ުއޭގެ ުއަދި ުމެންބަރުންނާއި ުހިމެނޭ ުބޯޑްތަކުގައި ލް

ުތަފާސްހިސާބުުސައްޚަުކަމާއެކުުބެލެހެއްޓޭނެުއިންތިޒާމްުހަމަޖެއްުސމަށްުދަންނަވަމެވެ.ު

ުރިޕޯޓްތައް .23 ުއިވޭލުއޭޝަން ުސެލްފް ުސްކޫލް ުހުށަހަޅަންޖެހޭ ުއަހަރަކު ުކޮންމެ ުމޮނިޓަރުސްކޫލްތަކުން ުހުށަހަޅަމުންދޭތޯ
ކުރުމަށާއިުއަދިުދެންނެވުނުުރިޕޯޓްުހުށަނާޅާުސްކޫލްތަކުންުއެުރިޕޯޓްތައްުހުށަނާޅާުސަބަބުުެބލުމަށްފަހުުއެުސްކޫލްތަކަށްު

 ރިޕޯޓްުހުށަހެޅުމަށްުއެންގުމަށްުަދންނަވަމެވެ.

ުއެޝޫޢުމަޝްރޫ .24 ުކޮލިޓީ ުތަމްރީނާއި ުމެނޭޖްމަންޓްގެ ުބޭސްޑް ުސްކޫލް ުދަށުން ުޓީޗަރުޑިވެލޮޕްމަންޓްުގެ ުއެންޑް ރެންސް
ރިޕޯޓްުސްކޫލްތަކުންުހުށަހަަޅމުންދޭތޯުއެކަށީގެންވާުގޮތެއްގައިުމޮނިޓަރުކުރުމަށާިއުު"ކަްޓޑާ"އެވޯޑްުތަމްރީންުލިބުަމށްފަހުު

އަދިުސްކޫލްތަކުންުމިުރިޕޯޓްުހުށަހެޅުމަށްުހިތްވަުރުުތަމްރީންުލިބުމަށްަފހުުރިޕޯޓްުހުަށނާޅާ ސަބަބުުހޯދުމަށްުދަންނަވަމެެވު.
ނޑައަޅައިުއާންމުކު  ރުމަށްވެސްުދަންނަވަމެވެ.ދިނުމުގެުގޮތުންުއަމަލުކުރާނެުުއޞޫލެއްުކަ

ުއަްށު .25 ުލިސްޓް' ު'ނީޑް ުސްކޫލްތަކުގެ ނޑައެޅުމުގައި ުކަ ުސްކޫލްތައް ުފޯރުކޮށްދޭނެ ުސާމާނު ުއައި.ީޓ ުދަށުން މަޝްރޫޢުގެ
ނޑައަޅައިުތަކެތިުފޯރުކޮށްދިނުމަްށު ބިނާކޮށްުއެުތަކެތިުއެންމެުބޭނުންުޖެހިފައިވާުސްކޫލްތަކަށްުލިބޭނޭުގޮތަށްުއުޞޫލުުކަ

 .ުއަދިުއުޞޫލުުލިޔެކިޔުމުންުފެންނާނެުގޮތަށްުބެލެހެްއޓުމަށްވެސްުދަންނަވަމެވެ.ދަންނަވެމެވެ

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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މިުމަޝްރޫޢުގެުދަށުްނުސްކޫލްުސެލްފްުއިވެލުއޭޝަންުޓްރެއިިންނގުދިނުމަށްފަުހުސްކޫލްތަކަށްުިޒޔާރަތްކޮށްުމޮނިޓަރު .26
ުބަޔާންކޮށްފައިވީނަ ުމެނުއަލްގައި ުއޮޕަރޭޝަންސް ުމަޝްރޫޢުގެ ުއޮޕަރޭޝަންސްުކުރަންވާނެކަމަށް ުމަޝްރޫޢުގެ މަވެސް

ު ުތާވަލް 2.12ުުމެނުއަލްގެ ުބަޔާންކޮށްފައިވާ ުނުގައި ުމޮނިޓަރުކުރެވިފައި ުޖެޭހުުވުމުންގޮތަށް ުހުށަހަޅަން ސްކޫލްތަކުން
ުމިނިސްޓްރީއަށްު ުސްކޫލްތަުކން ުހުރިހާ ުދެވުނު ުޓްރެއިނިންގ ުކަޓްޑާ( ުއަދި ުއެސް.އެސް.އީ ު)އެސް.އައި.ޕީ، ރިޕޯޓްތައް

ލްތަކަށްުހުުރިޕޯޓްތައްުހުށަހެޅުމަށްުސްކޫމޮނިޓަރުކުރުމަށްފަުސްކޫލްތައްގޮތަށްުޕްލޭންކުރެވިފައިވާުު،އިުނުވާތީހުށަހަޅާފަ
ު އެންގުމަށްުދަންނަވަމެވެ.
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ތަޢާރަފް ބައި: ފުރަތަމަ

ނޑުުތިންުކޮމްޕޯނަންޓެއްގެުމައްޗަށެވެ.ުއެގޮތުންު 1.1 ދަށުްނުގެުފުރަތަމަުކޮމްޕޯނަންޓްއީ.އީ.ޑީ.ޕީުއެކުލަވާލެވިފައިވަނީުމައިގަ
މަށްޓަކައިުންދާުދަރިވަރުންގެުފެންވަރުުބެލުމުކުރުމުގެުގޮތުންުސްކޫލްތަކުގައިުކިޔަވަުތަރައްޤީުގައިުތަޢުލީމްފެންވަރުއުމީުޤަ
ުޤަ ުމާއްފެންވަރުއުމީ ުމިުތިން ުހިސާބު ުއަދި ުދިވެހި،ުއިނގިރޭސި ުގައި ުފަރުމާކޮށް ުނިާޒމެއް ުފެންވަރުބެލުމުގެ ުއެުދާއިން

ު ުޤާއިމުނިޒާމް ުކުރުމާއެކު ުހަރުދަާނުއޭގެ ުހިންގުން ުދާއިރާގެ ުތަޢުލީމީ ުވެއްދުމާއި ުތެރެއަްށ ުނިޒާމުގެ ުތަޢުލީމީ ނަތީޖާ
ު ުއަލަށް ުކުރުމާއި ުތަމްރީން ުވެރިން ުސްކޫލްތަކުގެ ުުޘާނަވީކުރުމަށްޓަކައި ުތަޢުލީމް ުކިޔަވައިދޭން ފަށަންުސްކޫލްތަކުގައި

ުތަކުގެުކުރުމާއިުސްކޫލްޤާއިމުރުތައްުޓަކުރުމާއިުއިންފޮމޭޝަންުޓެކްނޮލޮޖީުސެންޤާއިމުުބޭނުންވާުއިމާރާތާއިުވަސީލަތްތައްު
ރޫމްގެުުތަޢުލީމުދޭުސްކޫލްތަކެއްގައިުކްލާސްުޘާނަވީލެބޯޓަރީތަކަށްުބޭނުންވާުވަސީލަްތތައްުހޯދައިދިނުމާއިުއަދިުހޮވާލެވޭު

ނޑައަޅާފައިުވެއެވެ.އިމުޤާވަސީލަތްތައްު ުކުރުމަށްުކަ

ކުރުމެވެ.ުމިގޮތުންުސްކޫލްތަކުގެުުތަރައްޤީގައިުތަޢުލީމުުފެންވަރުންޓްަގއިުހިމެނެނީުސްކޫލްުދެވަނަުކޮމްޕޯނަުގެމަޝްރޫޢު 1.2
ުސްކޫލް ުެމންބަރުންަނށް ުސްކޫލްބޯޑުތަކުގެ ުސެލްފް-ވެރިންނާއި ުސްކޫލް ުދިނުމާިއ ުތަމްީރން ުެމނޭޖްމަންޓްގެ -ބޭސްޑް

ދޭެނުުސްކޫލްތަކުގެުމުދައްރިސުންނަށްުޕްރޮފެޝަނަލްުޑިވެލޮޕްަމންޓްުތަމްރީންު،ކުރުމާއިޤާއިމުލުއޭޝަންުނިޒާމެއްުއިވެ
ުހަދައިސޫއު ުު،ލުތައް ުއެ ުވަސީލަްތތައް ުބޭނުންވާނެ ުޓީޗަރުޤާއިމުުކަމަށް ުއެންޑް ުއެޝޫރެންސް ުކޮލިޓީ ުއަދި ކުރުމާއި

ުނެއެވެ.މެޑިވެލޮޕްމަންޓްުއެވޯޑެއްުސްކޫލްތަކަށްުދިނުންުހި

ުކޮމްޢުމަޝްރޫ 1.3 ުތިންވަނަ ުކުރުމާއިުޕޯނަގެ ުވިަލރެސް ުމަޝްރޫޢު ުހިމެނެނީ ުބަލައިުޢުމަޝްރޫުްނޓްގައި ުހިނގަމުންދާގޮތް
ުދިުަތއްޔާރުކުރުމާއިުކުުސިޔާސަތުތައްވަޒަންކުރުމެވެ.ުމީގެުދަށުްނުތަުޢލީމީުގޮތުންުެއންމެުއިސްކަންުޭދުކަންތައްތަކަްށު

ާވުމުދައްރިސުންުތަމްރީންކުރުމާއިުތަޢުލީމީުފެންވަުރުއާއިުތަމްރީނުުލިބިފައިުނުގްރޭޑްުޓީޗިންގ-ސްކޫލްތަކުގައިުމަލްޓި
ުަމތީ ުހިންގާ ުފަރާތްތަކުްނ ުއަމިއްލަ ުދައުަލތާއި ުެބލުމާިއުުހިފެހެއްޓުމާއި ުފެންވަރު ުއިންސްޓިޓިުއޓްތަކުެގ ުދޭ ަތޢުލީމު

ުކުރުމާ ުހަރުދަނާ ުއޮތޯރިޓީ ުކޮލިފިކޭޝަން ުތައްޔާރުކުރުމާއިުމަޝްރޫުރގުޅޭުމާސްޓަުމޯލްޑިވްސް ުހިންގުމާއިުޕްލޭނެއް ޢު
މަހުެގުުގެުޖޫންވަނަުއަަހރ2018ުުުނިންމުމަށްުއެއްބަސްވެފައިވަނީުޢުމަޝްރޫުމޮނިޓަރކޮށްުބެެލހެއްޓުންުހިމެނެެއވެ.ުމި

ުނިޔަލަށެވެ.

ުއޮޑިޓްުކުރިއަށްުގެންގޮސްފައިވާުމިންވަރާއިުއޮޑިޓްކުރުމުގައިުގެންގުޅެފައިވާުހަމަތައްު

 (INTOSAI) ންސްޓިޓިއުޝަންސްއިލްުއޮގަނައިޒޭޝަންުއޮފްުުސޕްރީމްުއޮޑިޓްުނަމިުއޮޑިޓްުކޮށްފައިވަނީުއިންޓަރޭނޝަ 1.4

 (ISSAI) ިއންޓަނޭޝަަނލްުސްޓޭންޑަޑްސްުއޮފްުސުޕްރީމްުއޮޑިޓްުއިންސްޓިޓިއުޝަންސް"އިންުނެރެުޝާއިޢުކޮށްފައިވާު

ނޑައަޅާފަު.ގައިވާުގޮތުގެުމަތިންނެވެ"ުފޯރުޕަރފޯމަންސްުއޮޑިޓް 2016ުއިނ2013ުުްއިވަނީުމިުއޮޑިޓުގައިުބެލުމަށްުކަ
މަޝްރޫޢުުހިންގުމަށްުއުފައްދާފައިވާުޕްރޮޖެކްޓްުުވަނަުއަހަރުގެުނިޔަލަށް،ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއެޑިއުކޭޝަންގެުދަށުންުމި

 .ުގޮތެވެުމަޝްރޫޢުުކުރިއަށްުގެންގޮސްފައިވާުއިންުމިކޯޑިނޭޝަންުއެންޑްުސަޕޯޓްުޔުނިޓްު)ސީ.އެސް.ޔޫ(ު

ުު
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ހަރުދަނާކަންކަންކަނޑައަޅާފައިވާހިންގުމަށްފެންވަރުގައިޤައުމީދަށުންއީ.އީ.ޑީ.ޕީގެ:ބައިދެވަނަ
ުބެލުންުުމިންވަރުުުހާސިލުވަމުންދާުުލަނޑުދަނޑިތައްުުއާއިުުހިންގަމުންދޭތޯުުގޮތެއްގައިު

ުދިވެހިރާއްޖޭގައީ.އީ.ޑީ.ޕީ 2.1 ުބޭނުމަކީ ުނިޒާްމުުއިގެ ުތަޢުލީމީ ުރާއްޭޖގެ ުކުރުމަށްފަހު ުވަޒަން ުާހލަތު ުތަޢުލީމީ ުއޮތް މިހާރު
އާުއެއްވަރަށްުމަސައްކަތުގެުދާއިރާގައިުމަސައްކަތްުކުރާނެުތަރައްޤީުގެުކުރުމާއެކުުރާއްޖޭުތަރައްޤީުއިތުރަށްުކުރިއަރުވައިު
ކައިުޘާނަވީުތަުޢލީމްުރާއްޖެއަށްުފުޅާުކުރުމާއި،ުތަޢުލީމީުމީުހންުބިނާުކުރުަމށްޓަުކަމަށްުއެކަށޭނެުމީހުންުބޭނުންާވތީުއެ

 މުދައްރިސުންނަށްުއެކަށީގެންވާުަތމްރީނުުދިނުމެވެ.ު

ނޑައަޅާފައިވާުކަންތައްތަކަކީފެންވަރުގޮތުންުޤައުމީުުމި 2.2 މިުމަޝްރޫޢުުހިންގުމަްށުުގައިުމިުމަޝްރޫޢުގެުދަށުންުކުރުމަށްުކަ
ުފެންވަރު ުސްކޫލްަތކުގެ ުބައެއް ުބައެއްުއަމާޒުކޮށްފައިވާ ުއިުތރުކުރުމާއެކު ުރޫމްތައް ުކްލާސް ުކުރުމަށްޓަކައި ުރަނގަޅު

ުކުރާނެު ުމަސައްކަތް ުއިސްކޮށް ުދާއިރާގައި ުތަޢުލީމީ ުއަިދ ުފޯރުކޮށްީދ ުވަސީލަތްތައް ުއެހެނިެހން ުބޭުނންވާ ސްކޫލްތަކަށް
 މެވެ.ބަލައިުވަޒަންކުރާނެުނިޒާމެއްުޤާއިމުކުރުޤައުމީުފެންވަރުގައިުދަރިވަރުންގެުފެންވަރުު އަދި އިމީހުންުތަމްރީނުުކުރުމާ

ުުމި 2.3 ުބަލައިލާފައިވާނީ ުގޮތެއްގައި ނޑު ުމައިގަ ުފެންވަރުގައިމަޝްރޫޢުުމިބައިގައި ުޤައުމީ ުދަށުން ހާސިލުކުރުމަށްުުގެ
ުމިންވަރެ ުހާސިލުވަމުންދާ ނޑިތައް ނޑުދަ ުލަ ނޑައަޅާފައިވާ ުހާސިލުވެފައިވޭތޯުވެކަ ުއޮޑިޓް .ުިމުކަންތައްތައް ގައިުބެލުމަށް

 ؛ތިރީގައިމިވާުކަންތައްތައްުބަލައިާލފައިވާނެއެވެ

ުގޮތެއްގައިތޯު)ހ(ު ުއެދެވޭ ުއެންމެ ުހިންގާފައިވަނީ ުތަމްރީނުތައް ނޑައަޅާފައިވާ ުކަ ުހިންގުމަށް ުދަށުން ުފެންވަރުގެ ޤައުމީ
 ބެލުން.

 ބެުލްނ.ުވޭތޯދަރިވަރުންގެުނަތީޖާައށްުއަންނަމުންދާުބަަދލުތައްުޤައުމީުެފންވަރެއްގައިުބަލައިފައި)ށ(ު

ު ުވަސީލަތްތަްއު)ނ( ުބޭނުންވާ ުސްކޫލްތަކަށް ުމަސައްކަތްތަކާއި ުއިމާރާތްކުރުމުގެ ުހިންގާފައިވާ ުދަށުން ުމަޝްރޫޢުގެ މި
ުފޯރުކޮށްދިނުމުގެުމަސައްކަތްުކޮށްފައިވަނީުއެންމެުއެދެވޭުގޮތެއްގައިތޯުބެލުން.

 ހަމަޖެހިފައިވާުއިމާރާތްތަކުގެުމަސައްކަތްުހަވާލުކުރުންުލަސްވެފައިވުންުމަޝްރޫޢުގެުދަށުންުއިމާރާތްކުރުމަށްު

ސްކޫލެއްގެުޖާގަުއިތުރުކުރުމުގެުގޮތުންުއިމާރާތްކުރުމުގެުމަސައްކަތްތައ13ުުްމަޝްރޫޢުގެުއޮޕަރޭޝަންސްުމެނުއަލްގައިު 2.4
ނޑައަޅާފައިުވެއެވެ.ުމިގޮތުންު 3ުވަނަުއަހަރ2014ުުުސްވުން،ުއެއްބ5ުަވަނަުއަހަރ2013ުުުކުރިއަށްުގެންދިއުމަށްުކަ

ު ުއަދި 2015ުުއެއްބަސްވުން ުއަހަރު ުރާވާފައ5ުުިވަނަ ުސޮއިކުރަން ު އެއްބަސްވުމުގައި ުމި 13ުވީނަމަވެސް
 ވަނަުއަހަރުއެވެ.2016ުސޮއިުކޮށްފައިވަނީުުކުއެއެއްބަސްވުމުގައިވެސްުކޮންޓްރެކްޓަރާު

ުވާ 2.5 ުއިން ުމަޢުލޫމާސީ.އެސް.ޔޫ ުހިއްސާކޮށްފައިވާ ުބެންކާ ުކޮންޓްރެކްޓަރުންާނުރލްޑް ުމަޝްރޫޢުތައް ުއެނގޭގޮތުގައި ތުން
ފައިވާުއޮފީސްުއޮފްުޕްރޮގްރާމްސްުއެންޑްުޕްރޮޖެކްޓްސްު)އޯ.ޕީ.ޕީ(ުކުރެވިހަވާލުުންތައްކަުހަވާލުކުރުންުލަސްވެފައިވަނީުއެ

ު ުފަހުން ުގުޅިގެންނެވެ.ުއޭގެ ުލަސްވުމާ ުމަސައްކަތްތައް ުމަޝްރޫޢުގެ 7ުުގައި ުއޯ.2014ުއޯގަސްޓް ުއުވާލުމާުަގއި ޕީ.ޕީ
ުސީ.އެސް.ޔޫު ުމަސައްކަތާ ުމަޝްރޫޢުގެ ުމި ުމިުުއިންގުޅިގެން ުމަސައްކަތްތަކުން ުކުރެވުނު ުޔުނިޓުން ުއެ ހަވާލުވުމަށްފަހު

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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ވަނަުއަހަރ2016ުުުމަޝްރޫޢުގެުދަށުންުއިމާރާތްުކުރުމަށްުހަމަޖެހިފައިވާުހުރިހާުއިމާރާތްތަކުގެުކޮންޓްރެކްޓްތަކުގައިު
 ރުންނާުމަސައްކަތްުހަވާލުކުރެވުނެވެ.ސޮއިކުރެވިުކޮންޓްރެކްޓަ

ނޑައަޅާފައިވާު 2.6 13ުއީ.އީ.ޑީ.ޕީގެުދަށުންުސްކޫލްތަކުގެުޖާގަުއިތުރުކުރުމުގެުމަސައްކަތްތައްުފެށުމުގެުކުރިންުއެުކަމަށްުކަ
ުމަރުކަޒުު)ގއ.ުވިލި ުތެރެއިންުގއ.ުއަތޮޅުުތަޢުލީމީ ުބަޖެޓުންު ގިލި(ނސްކޫލުގެ ުމަޝްރޫޢަކީުސަރުކާރުގެ ޚަރަދުުގެ

ނޑައަޅައި ުކަ ުކަމަށް ުމަޝްރޫޢެއް ުއަތޮޅުުުކުރާ ުދ. ުއިތުރުން، ުމީގެ ުހަވާލުވެފައެވެ. ުވަނީ ުސަރުކާރުން ުމަޝްރޫޢާ މި
ުމަޝްރޫޢުތަކުގެު ުގެ ުނިލަންދޫ( ު)ފ. ުމަރުކަޒު ުތަުޢލީީމ ުއަތޮޅު ުފ. ުކުޑަހުވަދޫ( ު)ދ. ުމަރުކަޒާއި ތަޢުލީމީ

ުއީ.އީ.ޑީ.ޕީ ުކޮންޓްރެކްޓަރުންނާއެކު ުސޮއިކޮގެ ުޓްރެޜަރީންުދަށުން ުއެންޑް ުފިނޭންސް ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުވަނިކޮށް ށްފައި
ުމުރާޖަޢާކުރުމަށްފަހ2017ުު ުމަޝްރޫޢުތައް ުޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ުއަހަރުގެ ުއަގުުު،ވަނަ ުމަޝްރޫޢުތަކުގެ މި

ުބޮޑުކަމަްށުފެންނާތީ 5ުުު،އެކަށީގެންވާވަރަށްވުރެ ުބާތިލުކުރ2017ުުަޖނަވަރީ ުއެއްބަސްވުްނތައް ުފެށިގެްނުމި މަްށުއިން
މިުދެުމަޝްރޫޢުވެސްުފަހުންުވަނީުއީ.އީ.ޑީ.ޕީގެުބޭރުންުދައުލަތުެގު މިނިސްޓްރީުއޮފްުއެޑިއުކޭޝަނަށްުވަނީުއަންގާފައެވެު.

 ބަޖެޓުންުޚަރަދުކޮށްގެންުކުރިއަށްުގެންދާުގޮތަށްުނިންާމފައެވެ.

ވަނ2018ުުަމަޝްރޫޢުގެުތެރެއިންުސްކޫލުގެުމަސައްކަތްުމ10ުުިގެުދަށުންުކުރިއަށްުގެންގޮސްފައިވާުބާކީުއީ.އީ.ޑީ.ޕީ 2.7
އެހެ ނޑައެޅިފައިވާުމުއްދަތުގައިުއަހަރުގެުޖޫންުމަހުގެުނިޔަލަށްުަވނީުނިންމާފައެވެު. މަޝްރޫޢުގައިުފުރަތަމަުކަ ްނނަމަވެސްު،

ނުއިރުުވަނަުއަހަރުގެުދިރާސީުއައުުއަހަރުުފެށ2016ުުމަސައްކަތްތައްުފެށުނުނަމަ،ުގިަނުސްކޫލްތަކެއްގެުއިމާރާތްތައްު
 .ވުނެވެނުންކުރެވޭުވަރުުވާނެކަންުފާަހގަކުރެބޭ

ުއިމާރާތްކުރުމުގެުމަސައްކަތްތަކުގެުއަގުުއަންދާޒާކުރިުވަރަށްވުރެުއިތުރުވުންު

ުޚަރަދުވާނެކަމަށްު 2.8 ުމަސައްކަތްތަކަށް ުހަމަޖެއްސި ުހިްނގަން ުއިތުރުކުރުމަށް ުޖާގަ ުސްކޫްލތަކުގެ ުދަށުން ުމަޝްރޫޢުގެ މި
ހަުސަތޭކަުނަވާރަ(ުުހާސްު ން)ފަންސާސްުދެުމިލިއަންުނުވަުސަތޭކަުތިރީސްުތ52,933,619ުިއަންދާޒާުކޮށްފައިވަނީު

ުުރުފިޔާއެވެ. ުސޮއ2016ުުިނަމަވެސް ުއެއްބަސްވުންތަކުގައި ުމަސައްކަތުގެ ުއިމާރާްތކުރުމުގެ ުދެންނެވި ުމި ުއަހަރު ވަނަ
)ތިރީސްުއަށްުމިލިއަންުނުވ38,925,294ުުަކުރެވުނުއިރުުކޮންޓްރެކްޓްތަކުގެުޖުމްލަުއަގުުއަންދާޒާކުރިުއަދަދަށްވުރެު

 އިތުރުވެފައިވާކަންުފާހަގަުކުރަމެވެ.ުރުފިޔާސަތޭކަުފަންސަވީސްުހާސްުދުއިސައްތަުނުވަދިހަުހަތަރެއް(ު

ގެުރޫޢުތަކުގެުއަގުުބޮޑުވީުއޯ.ޕީ.ޕީރލްޑްުބެންކާުހިއްސާކޮށްފައިވާުމަޢުލޫމާތުންުއެނގޭގޮތުގައިުމަޝްސީ.އެސް.ޔޫުއިންުވާ 2.9
ުގުޅިގެން ުލަސްވުމާ ުހަވާލުކުރުން ުމަޝްރޫޢުތައް ުކޮންޓްރެކްޓަރުންާނ ުކޮންޓްރެކްޓްުު،ނަމަވެސްުނެވެ.އިހުމާލުން

ުުހަވާލުކުރުމުގައި ުލަސްވުމަކާދުވަހުުއަހަރުދެ ުުގެ ުއަގު ުމަސައްކަތުގެ ުގުޅިގެން ުއުފުލިދާނެކަމަކަްށުދެ ުގާތަށް ގުނައާ
އަްނދާޒާކުރިުއަގުތަކަށްވުރެުމަސައްކަތްުހަވާލުކުރުމުގެުއަގުުބޮޑުވެގެންުދިޔައީުމަޝްރޫޢުުު،ނުބެލެވެއެވެ.ުއެހެންކަމުން

ގައިުހިމެނުމުެގުޕްލޭންކުރުމުގައިުދޭންވާުސަމާލުކަންުނުދެވިުމަސައްކަތަށްުިހނގާެނުއަގަށްވުރެުކުޑަުއަގުތަކެއްުޕްލޭނު
ުބެލެވެއެވެ. ުކަމަށް ުއަގުުސަބަބުން ުޖުމްލަ ުކުރުމަށްުޮކންޓްރެކްޓްތަކުގެ ުއިމާރާތް ުސަބަބަކީ ނޑު ުމައިގަ ުމަތިވެފައިވާ

ހަމަޖެހިފައިވާުސްކޫލްތަކުގެުސްޕެސިފިކޭޝަނާއިުސްކޯޕްުބަދަލުުވެފައިވުންުކަމަށްުސީ.އެސް.ޔޫުއިންުފަހުންުމަޢުލޫމާތުު
ުުދީފައިވެއެވެ. ުކޮންޓ1ުްތާވަލު ުކުރެވުނު ުސޮއި ުބަޖެޓާއި ުލަފާކުރި ުމަސައްކަތްތަކަށް ުމި ުވަނީ ުއެ ުއިވާރެކްޓްތަކުގަގައި

 އަގެވެ؛
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ު:ުމަސައްކަތްތަކަށްުލަާފކުރިުބަޖެޓާއިުސޮއިުކުރެވުނުުކޮންޓްރެކްޓްތަކުގެުއަގ1ުުުތާވަލު

ކޮންޓްރެކްޓްގެުުލަފާކުރިުބަޖެޓްުުމަޝްރޫޢުގެުތަފްޞީލްުު#
ުއަގުު

އިތުރުވިު
%ު

ު%4,991,448ު8,042,500ު61ުހއ.ުދިއްދޫު)މަލްޓިުޕާފަސްުހޯލް:ުއަތޮޅުުތަޢުލީމީުމަރުކަޒު(1ު

ު%2,032,800ު3,476,932ު71ުކްލާސްރޫމް:ުށ.ުއަތޮޅުުތަޢުލީމީުމަރުކަޒު(4ުށ.ުކޮމަންޑޫު)2ު

ު%3,150,840ު8,497,303ު170ުކްލާސްރޫމް،ުހޯލް:ުމޭނާުސްކޫލް(6ުނ.ުހޮޅުދޫުސްކޫލްު)3ު

ު%6,340,488ު9,341,712ު47ުކްލާސްުރޫމް:ުއަތޮޅުުތަޢުލީމީުމަރުކަޒު(13ުބ.ުއޭދަފުށިު)4ު

ު%3,651,155ު5,156,075ު41ުކްލާސްރޫމް:ުހިތަދޫުސްކޫލް(6ުބ.ުހިތަދޫު)5ު

ު%3,647,336ު4,460,088ު22ުކްލާސްރުމްު:ުޅ.ުއަތޮޅުުމަދަރުސ6ުުާޅ.ުކުރެންދޫު)6ު

ވިލިނގިލިު)7ު މުހިއްދީނ12ުުްސްޓާފްުރޫމުް،1ުލައިބްރަރުީ،1ުކު. ކްލާސްރޫމްު:
ުސްކޫލް(

6,352,500ު11,554,786ު82%ު

ނިލަންދޫު)8ު ހ2ުޯކްލާސްރޫމުް،8ުފު. ފ.އަތޮޅުުތަޢުލީމީުމަރުކަޒުލެބޯޓްރުީ، ު%6,352,500ު16,239,158ު156ު(ލުް:

ު%6,070,680ު7,971,328ު31ުކްލާސްރޫމް:ުއަތޮޅުުތަޢުލީމީުމަރުކަޒު(9ުދ.ުކުޑަހުވަދޫު)9ު

ު%3,647,336ު4,630,900ު27ުމަދަރުސާުކްލާސްރޫމް:ުދ.ުއަތޮޅ6ުުުދ.ުމީދޫު)10ު

ު%3,049,200ު7,883,784ު159ުކްލާސްރޫމް:ުމާމެންދޫުސްކޫލް(9ުގއ.ުމާމެންދޫު)11ު

ު%3,647,336ު4,604,347ު26ުކްލާސްރޫމް:ުހިތަދޫުސްކޫލ6ުުްހިތަދޫު)އައްޑޫުސިޓ12ުުީ

ު%52,933,619ު91,858,913ު74ުލަުޖުމުު

 

2.10 ު ުެގންދިޔަ ުކުރިއަށް ުދަށުން 10ުުއީ.އީ.ޑީ.ޕީގެ ުމަސަްއކަތް ުނިޔަލަށ2018ުުްމަޝްރޫޢުގެ ުމަހުގެ ުޫޖން ުއަހަރުެގ ވަނަ
ުމަޝްރޫުޢތަކަްށު ުމި ުގޮތުގައި ުެއހީގެ ުހިލޭ ުހަވާލުކުރިއިރު ުއަްށ58,874,203ުުނިންމައި ުމިލިއަން ުައށް )ފަންސާސް

ުތިނެއް(ުރު ުދުއިސައްތަ ުހާސް ުހަތަރު ުހަތްދިހަ ުސަތޭކަ ުސަރުކާރުން ުދިވެހި ުއަދި ުމިލިއަނ5,009,430ުުްފިޔާ )ފަސް
ުއޮޕަރޭޝަންސްު ުއީ.އީ.ޑީ.ޕީ ުއެހެންނަމަވެސް، ުޚަރަދުކޮށްފައެވެ. ުވަނީ ުރުފިޔާ ުިތރީސް( ުސަތޭކަ ުހަތަރު ުހާސް ނުވަ

ު ނޑައަޅާފައިވާ ުކަ ުއިތުރުކުރަން ުޖާގަ ުބ12ުަމެނުއަލްގައި ުއަގަށް ުއެއްބަސްވުމުގެ ުމަސައްކަތްތަކުގެ ލައިނަމަ،ުސްކޫލުގެ
ު)ފ.ު ުމަރުކަޒު ުތަޢުލީމީ ުއަތޮޅު ުކުޑަހުވަދޫ(ުފ. ު)ދ. ުމަރުކަޒާއި ުތަޢުލީމީ ުއަތޮޅު ުދ. ުބާތިލުކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުން
ނޑައަޅާފައިވާުބަޖެޓަށްވުރެުއިތުރަްށު ައށްުއީ.އީ.ޑީ.ޕީއިންުކަ ހޮޅުދޫު( ގެުމަސައްކަތާއިުއަދިުމޭނާުސްކޫލްު)ނު. ނިލަންދޫު(

އި.ޕީގައިުހިމަނައިގެންުކުރިއަށްުގެންދަންުނިންމާފައިވުމުންުމިުކަމަށްުހިނގާނެުޚަރަދުވެސްުހިނގާނެުޚަރަދުުޕީ.އެސް.އަު
ުމިު ުސަރުކާރުން ުދިެވހި ުވަީނ ުއެ ުތާވަލުގައި ުތިރީަގއިވާ ުފާހަގަކުރަމެވެ. ުެޖހޭނެކަން ުކުރަްނ ުބަެޖޓުން ދައުލަތުގެ

 މަޝްރޫޢުތަކަށްުކުރަންުޖެހޭުޚަރަދުގެުތަފްޞީލެވެ؛

ުު
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 މަޝްރޫޢުތަކަށްުކުރަންުޖެހޭުޚަރަދުއީ.އީ.ޑީ.ޕީގެުބޭރުންުކުރިއަށްގެންދާުހިުސަރުކާރުންު:ުދިވ2ެތާވަލުު

ުރުފިޔާުުމަޝްރޫޢުު

16,239,158ުުފ.ުއަތޮޅުުތަޢުލީމީުމަރުކަޒުު)ފ.ުނިލަންދޫ(ުގެުއެއްބަސްވުމުގެުއަގުު

7,971,328ުުދ.ުއަތޮޅުުތަޢުލީމީުމަރުކަޒާއިު)ދ.ުކުޑަހުވަދޫ(ުގެުއެއްބަސްވުމުގެުއަގުު

4,559,724ުުއަށްުއީ.އީ.ޑީ.ޕީގެުބޭރުންުސަރުކާރުންުޚަރަދުކުރަންުނިންމިުުމޭނާުސްކޫލްު)ނ.ުހޮޅުދޫ(

28,770,210ުުޖުމުލަު

 
ުއޮޕަރޭޝަންސްުމެނުއަލްއާުއެއްގޮތަށްުދިގުުމުއްދަތުގެުތަމްރީންުޕްރޮގްރާމްތައްުކުރިއަށްުގެންގޮސްފައިނުވުންު

2.11 ު ުދަށުން ުމަޝްރޫޢުގެ ުއިންސާނީުމި ުޭބނުންވާ ުކުރުމަށްޓަކައި ުހަރުދަނާ ުހިްނގުން ުމަރުކަޒުތަކުގެ ުފޯރުކޮށްދޭ ތަުޢލީުމ
ުމުވައްޒަފުންނާިއު ުހަރަކާްތތެރިވާ ުހިންގުމުގައި ުސްކޫލްތައް ުފޯރުކޮށްޭދ ުތަޢުލީމު ުކުރުމަށްޓަަކއި ުހަރުދަާނ ވަޞީލަތް

ޅޭުމުވައްޒަފުންނަށްުއަމާޒުކޮށްުޑިޕްލޮމާއިންުފެށިގެންުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއެޑިއުކޭޝަންގައިުމިުދެންނެވިުމަސައްކަތުގައިުއު
މާސްޓަރސްުޑިގްރީއާުހަމައަށްުމެނޭޖްމަންޓްުއެންޑްުލީޑަރޝިޕްގެުތަފާތުުތަމްރީނުުޕްރޮގްރާމްތައްުިހންގުމަށްުމަޝްރޫޢުގެު

27ުގެުތަމްރީންުއަށްުދިގުުމުއްދަތ2016ުުއިނ2014ުުްއޮޕަރޭޝަންސްުމެނުއަލްގައިުކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.ުމިގޮތުންު
މީގެުތެރެއިންު"މާސްޓަރސްުއިންުއެޑިއުކޭޝަންުމެނޭޖްމަްނޓްުއެންޑްުލީޑަރޝިޕް"ުވާފަރާތަކަށްުދިނުަމށްުރާ ފައިުވެެއވެު.

ނޑައެޅިު އިނ2014ުުްޖާގައަށްުއެއްވެސްުފަރާތެއްުހޮވާފައިުނުވެއެވެ.ުއަދ7ުުިޖާގައިގެުތެރެއިނ16ުުްޕްރޮގްރާމަށްުކަ
ުކ2017ުަ ުހިންގުަމށް ުލީޑަރޝިޕް"ުއަށް ުެއންޑް ުމެނޭޖްމަންޓް ުއެޑިއުކޭޝަން ުއިން ު"ބެޗެލަރސް ނަޑއަޅާފައިވާ

ު ުހޮވާފައިނުވާކަނ12ުުްޕްރޮގްރާމްގެ ުފަރާތެއް ުއެއްވެސް ުޖާގައަށް ުމަޝްރޫވެސް ުއަދި ުކުރެވިފައިވެއެވެ. ގެުޢުފާހަގަ
ު ުމެނުއަލްގައި 2014ުުއޮޕަރޭޝަންސް ނޑައަޅާފ2017ުައިން ުކަ ުހިންގުމަށް ުއިތުރަށް ުދިގުމުއްދަތުެގުއަށް އިވާ

ފާހަަގުުވެސްޖާގައަށްުބައިވެރިންުހޮާވފައިުުނވާކަނ28ުްޖާގަުއޮތްކަމުގައިުވިއަސްުއޭގެތެރެއިނ31ުުްޕްރޮގްރާމްތަކަށްު
 ކުރެވިފައިުވެއެވެ.

ރާމްތަކަށްުސީ.އެސް.ޔޫުއިންުމަޢުލޫމާތުުދިންގޮތުގައިުދިގުުމުއްދަތުގެުތަމްރީންުޕްރޮގްރާމްތައްުހަވާލުުނުކުރެވުނީުމިުޕްރޮގް 2.12
ގެުއޮޕަރޭޝަންސްުޢުުމަޝްރޫު،ިމހެންވުމުގެުސަބަުބންއެކަށީގެންވާުއަދަދަްށުބައިވެރިންުކުރިމަތިުނުލުމާުގުޅިގެްނނެވެ.ު

ތަަކްށުބޭސްޑްުމެނޭޖްމަންޓްުހަރުދަނާކުރުމަށްުކުރުުމުއްދަތާއިުދިގުުމުއްދަތުގެުތަމްރީނު-ސްކޫލްށްުބަދަލުުގެނެވިުމެނުއަލަ
ުބަޖެ ނޑައަޅާފައިވާ ުކަ ުފައިސާއިން ުބާކީވި ުޤާއިމުކުރުމަށ20ުުްޓުން ުވަޞީލަތް ުކޮންފަރެންސް ުވީޑިއޯ ސްކޫލެއްގައި
ު ުއަދި ުނިންމުނެވެ. ުތެރެއިން ުވެރިންގެ ުއެޑިއުކޭޝަނަލ82ުުްސްކޫލްތަކުގެ ުއިން ުޑިގްރީ ު"ބެޗެލަރސް ފަރާތަކަށް

ުއ20ުެުއިތުރު، ހަވާލުކޮށްުޕްރޮގްރާމްލީޑަރޝިޕް"ު ުއޮފް ު"ާމސްޓަރސް ުއެސެސްމެންްޓުފަރާތަކަށް ުއިން ޑިއުކޭޝަން
 އެންޑްުއިވެލުއޭޝަން"ުޕްރޮގްރާމްުހަވާލުކޮށްފައިވެއެވެ.

ުދިގުުމުއްދަތުގެުތަމްރީންުޕްރޮގްރާމުންުވަކިވިުފަރާތްތަކުންުފައިސާުއަނބުރާުހޯދުމަށްުއެކަށީގެންވާުމަސައްކަތްުކޮށްފައިުނުވުންު

ކުގެުބޭނުންުހިފޭނީުހަމައެކަނިުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއެޑިއުކޭޝަންގެުމިުމަޝްރޫޢުގެުދަށުންުފޯރުކޮށްދޭުތަޢުލީމީުފުރުސަތުތަ 2.13
މުވައްޒަފުންނަށްުކަމަށާއިުއަދިުމިުމަޝްރޫޢުގެުދަށުންުދިގުުމުއްދަތުގެުތަމްރީންތަކަށްުމީހުންުހޮވުމުގައިުއެުތަމްރީންތަކަށްު
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ުވަޒީފާ ުމީހަކު ުެއ ުގޮތުން ުވުމުގައިވާ ުއެއްބަސް ުވެފައިާވ ުމުވައްޒަފުންނާއެކު ުނުޮކްށުހޮވޭ ުފުރިހަމަ ުކޯސް ުނުަވތަ އިން
ވަކިވެއްޖެނަމަުއެުމީހަކުުވަކިވުމާުހަމަޔަށްުކޯހަށްުޚަރަދުކުރެވުނުުފައިސާުއެުމީހެއްގެުއަތުންުއަނބުރާުހޯދަންވާނެކަމަްށު

 ބަޔާންކޮށްފައިުވެއެވެ.

2.14 ު ުތެރެއިން ުފަރާތްތަކުގެ ުބައިވެރިވި ުޕްރޮގްރާމްގައި ުމާސްޓަރސް ުޚަރަދުގައި ުމަޝްރޫޢުގެ ުޕްރޮގްރާމުންުމި ުފަރާތެއް ދެ
)ފަންސާސްުހަތްުހާސްުނުވަުސަތޭކ57,919ުުަވަކިވެފައިވާކަމާއި،ުމީގެުތެރެއިްނުއެއްުފަރާތަށްުމަޝްރޫޢުގެުދަުށންު

ުފައިސާު ުއެ ުއަދި ުވަކިކޮށްފައިވެއެވެ. ުކޯުހން ުސަބަބުން ުހާޒިރުނުވުމުގެ ުކޯހަށް ުޚަރަދުކުރެވިފައިވާއިރު ުރުފިޔާ ނަވާރަ(
ުހޯދުމަށް ުއަނބުރާ 14ުުޓަކައި ުހަޔަރ2016ުުއެޕްރީލް ުއޮފް ުޑިޕާޓްމަންޓް ުއީމެއިލްއަކުން ުއިން ުސީ.އެސް.ޔޫ ގައި

ު ުއަންގާފައިވާއިރު ުއަށް ު)ޑީ.އެޗް.އީ( 16ުުއެޑިއުކޭޝަން ުއަށ2016ުުްއޮކްޓޫބަރު ުސީ.އެސް.ޔޫ ުއިން ުޑީ.އެޗް.އީ ގައި
ުހޯދުމަށް ުއަނުބރާ ުފައިސާ ުއެ ުއިން ުސީ.ެއސް.ޔޫ ުއީމެއިލްގައި ުފަރާތަުއިުއަންގާފަފޮނުވާފައިވާ ުދެވަނަ ުައދި ުށްވެއެވެ.

ވަނަުދުވަހ2015ުުުނޮވެންބަރ25ުުު)ނުވަދިހަުފަސްުހާސްުހަތްދިހަުހައެއް(ުރުފިޔާުޚަރަދުުކުރެވިފައިވާއިރ95,076ުުު
ުދެއްކުމަްށު ުއަނބުރާ ުފައިސާ ުޚަރަދުކުރެވިފައިވާ ުކޯހަށް ުގުޅިގެން ުވަކިކުރުމާ ުވަޒީފާއިން 15ުުމުވައްޒަފު 2016ުޖޫން

ުމު ުމި ުއިން ުސީ.އެސް.ޔޫ ުސިޓީއެގައި ުފޮނުވާފައިވައްޒަފަށް ުއް ުނަމަވެސް، ުވެއެވެ. ުނިޔަލަށ2016ުުްޑިސެންބަރު ގެ
މަތީގައިުދެންނެވުނުުމަސައްކަތްަތއްުފިޔަވައިުމިުފައިސާުހޯދުމަށްަޓކައިުއިތުރުުމަސައްކަތެއްުކޮށްފައިވާކަންުލިޔެކިޔުމުންު

ުފާހަގަކުރަމެެވ. ުނެތްކަން ުުފެންނަން ުއެއްއަދި، ުތެރެއިން ުފަރާތުގެ ުދެ ުދެންނެވުނު ުކޯހަށްުމި ުއަތުން ުފަރާތެއްގެ ވެސް
 .އަނބުރާުހޯދިފައިނުވެއެވެުވެސްގެުނިޔަލަށ2018ުްސެޕްޓެންބަރުުހިނގާފައިވާުޚަރަދުގެުއެއްވެސްުމިންވަރެއްު

ުއައި.ޓީުސާމާނުުދިނުމަށްޓަކައިުސްކޫލްތައްުހޮވާފައިވާުގޮތްުއެނގެންުނެތުންު

ުބައެއްުސްކޫލްތަކަށްުމިުމަޝްރޫޢުެގުދަ 2.15 ށުްނުައއި.ޓީުސާމާނުުފޯރުކޮށްުިދނުމަްށުނިންމާފައިވެއެވެ.ުދައުލަތުންުިހންގާ
ުލި ުމިންަގނޑު ުޭބނުންކޮށްފައިވާ ުހޮވުަމށް ުސްކޫލްތައް ުފޯުރކޮށްދިން ުސާމާނު ުއައި.ޓީ ުފެންނަްނުޔެނަމަވެސް ކިޔުމުން
ރލްޑްުބެންކުންުވާުނެތްކަންުފާހަގަކުރެވުނެވެ.ުސީ.ެއސް.ޔޫުއިންުމަޢުލޫމާތުދިންުގޮުތގައިުމިުސްކޫލްތައްުހޮވާފައިވަނީ

ނަމަވެސް މިުބުނެވުނުުިރޕޯޓުގައިުމިކަމާުގުޅޭުއެއްވެސްުމަޢުލޫމާތެއްުނެތްކަްނުު،ޝާއިޢުކުރިުރިޕޯޓަކަށްުބަލައިގެްނނެވެު.
ނޑައަޅާފައިވަނީުމިނިސްޓްީރުު،ފާހަގަކުރަމެވެ.ުމީގެުއިތުރުން ސީ.އެސް.ޔޫުއިންުމަޢުލޫމާތުުިދންގޮތުގައިުސްކޫލްތައްުކަ

 ފައިވަނީުސްކޫްލތަކުގެުކުދީންގެުއާބާދީއަށްކަމަށްުބުނެުސީ.އެސް.ޔޫބަލައިޝަނުންކަމަށާއި،ުެއުކަމުގައިުއޮފްުއެޑިއުކޭ

އިންުލިސްޓެއްުދީފައިުވެއެވެ.ުނަމަވެސް،ުމިުލިޔުމުންުއެުސްކޫލްތައްުހޮވާފައިވަނީުމިނިސްޓްރީއިންުއަންގައިގެންކަންު
 އެނގެންނެތްކަންުާފހަގަކުރެވުނެވެ.

ަތޢުލީމީުމަރުަކޒުގައިުއެކަށީގެންވާުފެންވަރެއްގެުކޮމްޕިއުޓަރުުލެބެއްުތަކެތިުފޯރުކޮށް 2.16 ދީފައިވާުސްކޫލްތަުކގެުތެރެއިންުއއު.
ުއިންުޤާއިމު ުސީ.އެސް.ޔޫ ުއަދި ުފާހަގަވިއެވެ. ުދަތުރުގައި ުކުރި ުރަސްދޫއަށް ުއއ. ުޓީމް ުއޮޑިޓް ކޮށްފައިހުރިކަން

ުސްކޫ ުއެ ުކިހިނެއްކަން ުލިބުނީ ުތަކެތި ުފޯރުކޮށްދީފައިވާ ުސްކޫލްގެ ުއެ ުނުވުމާއި ުއެނގިފައި ުއަހަރުގ2016ުުެލަށް ވަނަ
ގައިވެސްުކޮމްޕިއުޓަރުުލެބަށްުކޮމްޕިއުޓަރުުބޭނުންވާކަމަށްުމިނިސްޓްރީއަށްުއަންގާފައިުނުވާކަމަށްުސްކޫލުންު 'ނީޑްުލިސްޓްު'

ު ުފޯރުކޮށްދީފައިވާ ުސްކޫލަށް ުއެ ުދީފައިވެއެވެ. ުސިސްޓަމ30ުްމަޢުލޫމާތު 30ުު)ު،ކޮމްޕިއުޓަރު ނޑި، 30ުުގޮ 1ުމޭޒު،
ޕްރިންޓަރު(ުއެުސްކޫލުންުބޭނުންނުކޮށްުބަހައްޓާފައިވާުކަމާއި،ުމިުކަމުގެުސަބަބުންުއައި.ޓީުސާމާނުުފޯރުކޮށްދީފައިވަނީު
ުއެއްު ުއެނަލަސިސް' ު'ނީޑް ުއެކަށޭނަ ުކުރެވިފައިނުވާތީ ުޔަގީން ުސްކޫލްތަކަށްކަން ުބޭނުންވެފައިވާ ުއެންމެ ުތަކެތި އެފަދަ

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


 އޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުއޮފީސް،ުޣާޒީުބިލްޑިންގ،ުއަމީރުުއަޙްމަދުުމަގު،ުމާލެ،ުދިވެހިރާއްޖެު
www.audit.gov.mv | info@audit.gov.mv :ްފޯން: 3939 332ުއީމެއިލ 

    ުު 13 ގ22ުުެުޙާފުޞަ  

ުބޭުނންތައްޔާރުނުކޮ ުއެންމެ ުތަކެއްޗައް ުއެ ުފޯރުކޮށްޭދނަމަ ުތަކެތި ުއެހެންުސްކޫލްތަކަށްުުވެފައިވާށް ުނުިލބި ސްކޫލްތަކަށް
 ލިބުމުގެުފުރުސަތުުއޮތްކަންުފާަހގަުކުރަމެވެ.

 :ުއއ.ުއަތޮޅުުތަޢުލީމީުމަރުކަޒުގެުކޮމްޕިއުޓަރުުލެބ1ުްުފޮޓޯ
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ހަރުދަނާކަންކަންކަނޑައަޅާފައިވާހިންގުމަށްގައިފެންވަރުސްކޫލްދަށުންއީ.އީ.ޑީ.ޕީގެ:ބައިތިންވަނަ
ުބެލުންުުމިންވަރުުުހާސިލުވަމުންދާުުލަނޑުދަނޑިތައްުުއާއިުުހިންގަމުންދޭތޯުުގޮތެއްގައިު

އީ.އީ.ޑީ.ޕީުރާވާލާފައިވަނީުޤައުމީުފެންވަރެއްގައިުތަޢުލީމީުނިޒާމްުިއތުރަށްުތަރައްޤީކޮށްުކުރިއެރުވުމުގެުއިތުރުންުވަކިވަކިު 3.1
ުރަނގަޅުކުރުމަށްު ުފެންވަރު ުފަރާތްތަކުގެ ުފޯރުކޮށްދޭ ުތަޢުލީމު ުހަރުދަނާކޮށް ުނިޒާމު ުހިންގުމުގެ ުއެތެރޭގެ ސްކޫލްތަކުގެ

ކަތްތަކެއްުކުރާުގޮތަށެވެ.ުމިގޮތުންުސްކޫލްުފެންވަރުގައިުމިުމަޝްރޫޢުގެުދަށުންުކުަރްނުމަޝްރޫޢުގެުތެރެއިންުމަސައް
ު ުތެރޭގައި ުކަންކަމުގެ ުހުރި ުސްކޫލްރާވާފައި ުސްކޫލްތަކުގައި ުިހންގާ ުޚަރަދުކޮށްގެން ުމެނޭޖްމަންޓްު-ދައުލަތުން ޭބސްޑް

ސްކޫލްތަކުގެުެފންވަރުުރަނގަޅުުކުރުމަށްޓަކައިު މެއްުޤާއިމުކުރުމާއި،ުިނޒާއިވެލުއޭޝަންު-ސްކޫލްުސެލްފްތަޢާރަފްކުރުމާއުި،
މުދައްރިސުންގެުފެންވަރުުރަނގަޅުުކުރުމަށްޓަކައިުމުދައްރިސުންނަްށުޕްރޮފެޝަނަލްުޑިވެލޮޕްމަންޓްުަތމްރީންުހިންގުމާިއު

 ހިމެނެއެވެ.ުއަދިުސްކޫލްުކޮލިޓީުއެޝޫރެންސްުއެންޑްުޓީޗަރުޑިވެލޮޕްމަންޓްުއެވޯޑުުތަޢާރަފްކުރުން

ނޑުދަޑިތައްުހާސިލްވެފައިވޭތޯުބެލުމަްށު 3.2 ނޑައަޅާފައިވާުލަ މިުމަޝްރޫޢުގެުދަށުންުސްކޫލްުފެންވަރުގައިުހާސިލްކުރުމަށްުކަ
 ުމިުަބއިގައިުބަލައިފައިވާނެއެވެ؛ތިރީގައިުމިވާުކަންތައްތައް

ނޑައަޅާފައިވާުތަްމރީނުތައްުހިންގާފައިވަީނުއެ)ހ(ު ުހިންގުމަށްުކަ ުއެދެވޭުގޮތެއްގައިތޯުސްކޫލްުފެންވަރުގެުަދށުން ންމެ
ުބެލުން.

ު ުމިންވަރާއި ުގެންގޮސްފައިވާ ުކުިރއަށް ުކަންކަން ުގެންދަންޖެހޭ ުކުިރއަށް ުފަރާތުން ުއޮފްު)ށ(ުސްކޫލްތަކުގެ މިނިސްޓްރީ
ުކަންކަންުމޮނިޓަރުއަދިުމިނިސްޓްރީގެުފަރާތުންުމިުުއިހުށަހަޅަންުޖެހޭުރިޕޯޓްތައްުހުށަހަޅާފައިވާުމިންވަރާުުއެޑިއުކޭޝަނަށް

ުކޮށްފައިވާުމިންވަރުުބެލުން.

މެުދުުމަޝްރޫޢުގެުދަށުންުމުަދއްރިސުންނަށްުދެވުނުުތަމްރީންތަާކއިުސްކޫލްތަކުގައިުދަރިވަރުންުހޯދާުނަތީޖާތަކާުމި)ނ(ު
ުވޭއެއްުކުރުން.ުމުދައްރިސުންުދެކޭުގޮތްުދެނެގަތުމަށްުމުދައްރިސުންގެުމެދުގައިުސާު

ުސްކޫލްުބޯޑްުމެންބަރުންގެުތަމްރީންތައްުޕްލޭންުކުރެވިފައިވާުގޮތަށްުކުރިއަށްުގެންދެވިފައިުނުވުންުު

ސްކޫލްގ25ުުެުތެރެއިންު%ވަނަުއަހަރުުދައުަލތުންުހިންގާުސްކޫލްތަކުގ2015ުެއަދ2014ުުިމިުމަޝްރޫޢުގެުދަށުންު 3.3
ސްކޫލްތަކުގެުސްކޫލްުބޯޑުގެުެމންބަރުންުތަމްީރނ25ުުްސީނިއަރުމެނޭޖްމަންޓްގެުމުވައްަޒފުންުތަމްރީންުކުރުމަށާިއ،ު%

%ު ުއަދި ުކުރުމަށ25ުުްކުރުމަށާއި ުތަމްރީން ުކޯޑިނޭޓަރުން ުމަސައްކަތްކުރާ ުސެންޓަރުތަކުގައި ުރިސޯސް ޓީޗަރ
ުބަު ުމެނުއަލްގައި ުނަމަވެސްއޮޕަރޭޝަންސް ުދަރިވަރުންގ2014ުުެު،ޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ުސްކޫލްަތކުގެ ުއަހަރު ވަނަ

ު ުސަބްކޮމްޯޕނަންޓް ުމެނުއަލްގެ ުއޮޕަރޭޝަންސް ުތެރެއިން ުގޮތަްށ2.1ުުބެލެނިވެރިންގެ ުަބޔާންކޮށްފައިވާ ުގައި ު)ބީ( ގެ
ހިސާބުތައްުދައްާކުގޮތުންުއެުއަހަރުުންުކުރެވިފައިވާުމީހުންގެުތަފާސްސްކޫލްުބޯޑުތަކުގެުމެންބަރުންގެުތެރެއިންުތަމްރީ

ު-ސްކޫލް ުއެންމެ ުދީފައިވަނީ ުތަމްރީނު ުމެނޭޖްމަންޓްގެ 4ުުބޭސްޑް ުމަންދޫުބންނަށެވެ.ުއަދި ވަނ2015ުުަބެލެނިވެރިންގެ
ުނުވާކަމާއި ުގެންގޮސްފައި ުކުރިއަށް ުޕްރޮގްރާމް ުތަމްރީނު ުމި ުގޮތަށް ުކުރެވިފައިވާ ުޕްލޭން ުއަހަުރ2014ުުު،އަހަރު ވަނަ

ބުުކޮށްފައިވާުޖުމްލަުްސކޫލްުބޯޑުތަކުގެުމަޢުލޫމާތުުއޮޑިްޓުނިމުނުުއިރުވެސްުލިބިފައިނުވާީތުކުރިންުދެންނެިވުއިންތިޚާ
 ބެލެނިވެރިންގެުމަންޫދބުންގެުތެެރއިންުތަމްރީނުުލިބެންެޖހޭުއަދަދުުހޯދިފައިުނުވާކަންުފާހަގަުކުރަމެެވ.
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    ުު 15 ގ22ުުެުޙާފުޞަ  

އަށްުގެންދިއުމަށްުއޮޕަރޭޝަންސްުމެނުއަލްަގއިުބަޔާންކޮށްފައިާވުބޭސްޑްުމެނޭޖްމަންޓްގެުަތމްރީނުުޕްރޮގްރާމްުކުރި-ސްކޫލް 3.4
ވަނަުއަހަރުުކުރިއަށްުގެންދެވިފައިުނުވަނީުމަޝްރޫޢުގެުއެކައުންޓްުހުޅުވުމަށްުދިގުުމުއްދަތެއްުހޭދަވެގެނ2014ުުްގޮތަށްު

ުގުޅިގެންކަމަށް ުލަސްވުމާ ުލިބުން ުބަޖެޓް ުހިންގުމަށްަޓކައި ުތަމްރީން ުުނޭޝަނަލްުދިއުމާއި އޮފްުއިންސްޓިޓިއުޓް
ުުންއެޑިއުކޭޝަނު ުދީަފއިވެއެވެ. ުބޯޑުތަކަށްުމަޢުލޫމާތު ުގުޅިގެން ުބަދަލުވުމާ ުސިޔާސަތު ުބޯޑުތަކުގެ ުސްކޫލް ނަމަވެސް،

 ތަމްރީނުުދެވިފައިުނުވަނީުކަމަށްުސީ.އެސް.ޔޫުއިންުމަޢުލޫމާތުުދީފައިވެއެވެ.

ުންުއިވޭލުއޭޝަންުރިޕޯޓްތައްުހުށަހަޅާފައިުނުވު-ސްކޫލްުސެލްފްު

3.5 ު ުޓްރެއިނިންގ ުއިވެލުއޭޝަން ުސެލްފް ުބަޔާންކޮށްފައިވ2013ުުީސްކޫލް ުމެނުއަލްގައި ުއޮޕަރޭޝަންސް ުފެށުމަށް ގައި
ުވަނަުއަހަރުުމ2014ުިު،ވަނަުއަހަރުުމިުޓްރެއިނިންގުކުރިއަށްުގެންދެވިފައިުނުވެއެވެ.ުނަމަވެސ2013ުްނަމަވެސްު

ު ުގެންދިޔައީ ުކުރިއަށް ުސްކޫލްތައ2013ުުްޓްރެއިނިންގ ުކުރެވިަފއިވާ ުޕްލޭން ުހިންގުމަށް ުޓްރެއިނިންގ ުއަހަރު ވަނަ
އަދ91ުުިހިމަނައިގެންުކަމަށްވުމުންުޖުމުލަު ވަނަުއަހަރުގެުނިޔަލަށްުޖުމްލ2015ުުަސްކޫލަށްުޓްރެއިނިންގުދީފައިވެއެވެު.

ނިންމިުސްޫކލްތަކުގެުތެރެއިންުުތަމްރީނުރެއިނިންގުީދފައިވީުނަމަވެސްުއިވެލުއޭޝަންުޓް-ސްކޫލަށްުސްކޫލްުސެލްފ145ުް
ވަނަުއަހަރ2015ުުުސްކޫލުންުއަދ46ުުިވަނަުއަހަރ2014ުުުއިވެލުއޭޝަންުރިޕޯޓްުހުށަހަޅާފައިވަނީު-ސްކޫލްުސެލްފް

 ސްކޫލުންކަންުފާހަގަުކުރަމެވެ.72ު

ުރާ 2013 3.6 ާވފައިުވީނަމަވެސްުމޯލްޑިވްސްުމަނިޓަރީުއޮތޯރިޓީގައިުވަނަުއަހަރުުމަޝްރޫޢުެގުމަސައްކަތްތައްުފެއްޓުމަށް
ު ުއޮކްޓޫބަރު ުޖަމާކުރެވިފައިވަނީ ުފަންޑް ުގްރާންޓް ުއެއަށް ުހުޅުވައި ުއެކައުންޓް ުއަދ2013ުުިއީ.އީ.ޑީ.ޕީގެ ުކަމާއި ގައި

މަށްުޕްލޭންުވަނަުއަހަރުުހިންގ2013ުުގުޅިގެންުުމާނިމިުސްކޫލްތައްުބަންދުުކރުގައިުދިރާސީުއަހަރ2013ުުުނޮވެންބަރުު
ކަމަށްުސީ.އެސް.ޔޫުުފަސްކުރެވުނީވަނަުއަހަރުުހިންގުމަށ2014ުުްއިވެލުއޭޝަންުޓްރެއިނިންގު-ކުރެވުނުުސްކޫލްުސެލްފް
ުވެ.އިންުމަޢުލޫމާތުުދިނެ

ުތަމްރީނުތައްުއޮޕަރޭޝަންސްުމެނުއަލްއާުއެއްގޮތަށްުހިންގާފައިވުންުުޑިވެލޮޕްމަންޓްުުޕްރޮފެޝަނަލްުުބޭސްޑްު-ސްކޫލްު

ު%50ވަނަުއަހަރުގެުނިޔަލަށ2015ުުްގައިުވާގޮތުނ2.3ުުްގެުއޮޕަރޭޝަންސްުމެނުއަލްގެުސަބްކޮމްޕޯނަންޓްުމަޝްރޫޢު 3.7
ުސްކޫލް ުސްކޫލްތަުކގައި ުހިމެނޭ ުކަމަްށު-އަތޮޅުތަކުގައި ުވާނެ ުހިްނގަން ުތަމްރީން ުޑިވެލޮޕްމަންޓް ުޕްރޮފެޝަނަލް ބޭސްޑް

އަދިުމިުެދންނެވިުތަމްރީންތައްުފުރިހަމަުުކރުމަށްފަހުުއެުތަމްރީންތައްުިހނގާދިޔަުގޮތުގެުރިޕޯޓްުބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.ު
ުހު ުއެޑިއުކޭޝަނަށް ުއޮފް ުޖެހެއެވެ.ުމިނިސްޓްރީ ުށަހަޅަން ުކުރުމުގެުއެގޮތުން ުތަމްރީން ުކޯޑިނޭޓަރުން ުބޭނުންވާ މިކަމަށް

ު 2014ުުމަސައްކަތް ުގެންދެވިފައ2015ުިއަދި ުކުރިއަށް ުކުރެވިފައިވާގޮތަށް ުޕްލޭން ުއަހަރުވެސް ުމިުވަނަ ވާއިރު،
ނޑިުވަނީުރާއްޖޭގެު ނޑުދަ  އަތޮޅުންުހާސިލުކޮށްފައެވެ.ު%55ލަ

ުުޓީޗަރުޑިވެލޮޕްމަންޓްުއެވޯޑުުރިޕޯޓްުމިނިސްޓްރީއަށްުހުށަހަޅާފައިުނުވުންުކޮލިޓީުއެޝޫރެންސްުއެންޑްު

ުހިންާގ2014ުު 3.8 ު)ކަޓްޑާ(ުދައުލަތުން ުއެވޯޑު ުޓީޗަރުޑިވެލޮޕްމަންޓް ުއެންޑް ުއެޝޫރެންސް ުކޮލިޓީ ުއަހަރުުސްކޫލް ވަނަ
ުއަހަރުތަކު ުފަހުގެ ުފިޔަވައި ުއަހަރު ުފުރަތަމަ ުވެއެވެ. ުދީފައި ުސްކޫލްތަކަށްވެސް ުދިނުމަށްުހުރިހާ ުއެވޯޑް ުމި ގައި

ުސްކޫލް ުއަދި ުއެޝޫރެންސް ުކޮލިޓީ ުއަހަރުެގ ުފާއިތުވި ުކުރިއަށްު-ނިންމާފައިވަނީ ުހަަރކާތްތައް ުމެނޭޖްމަންޓްގެ ބޭސްޑް

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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ސްކޫލަކަށްުތަމްރީނ92ުުްވަަނުއަހަރ2014ުުުބެލުަމށްފަުހުކަމަށްުނިންމާފައިުވެއެވެ.ުއެޮގތުންުުގެންގޮސްފައިވާުގޮތް
ވަނަުއަހަރުގ2015ުުެސްކޫލުންނެވެ.ުއަދ35ުުިުއަހަރުުނިމުމުންު"ކަޓްޑާ"ުރިޕޯޓްުހުށަހަޅާފައިވަނީުދީފައިވީުނަމަވެސް

51ުސްކޫލުންުތަމްރީންތައްުނިންމާފައިުވީނަމަވެސްުއަހަރުުނިމުމުންު"ކަޓްޑާ"ުރިޕޯޓްުހުށަހަޅާފައިވަނ147ުުީނިޔަލަށްު
ުސްކޫ ުހުށަނާޅާ ުރިޕޯޓް ުސަބަބުން ުމިހެންވުމުގެ ުސްކޫލުންނެވެ. 2015ުުލްތަކަށް ުއަހަރު ުއެުވަނަ ުދީފައިވަނީ ފައިސާ

ނޑައަޅާފަިއވާުއަދަދުންުބައެއްުުއނިކުރުމަށްަފހުގައިުކަމާއިު ކޮލިޓީުއެޝޫެރންސްުހަރަކާތްތައްުއަދިުސްކޫލްތަކަށްުދޭންުކަ
ުގޮތުން ުދިނުމުގެ ުހިތްވަުރ ުސްކޫލްތަކަށް ުސްކޫލްުހިންގުމަށް ުހުށަހެޅި ުރިޕޯޓް ުއެއްގޮތަށް ުގައިޑްލައިނާ ބޯަނހެއްުތަކަށް

 .ދީފައިވާކަންުފާހަގަކުރަމެވެ

ދައުލަތުގެުޚަރަދުގައިުހިންގަމުންުއަންނަުސްކޫލްތަކުގައިުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުމުވައްޒަފުންުމަދުވުމުގެުސަބަބުންުމިފަަދު 3.9
ުފި ުމަޢުލޫާމތު ުލިބުނު ުސްކޫލްތަކުން ުބައެއް ުކަމަށް ުކުރިމަތިވާ ުދަތިތަކެއް ުތައްޔާރުކުރުމަށް ުރިޕޯޓްތައް އެހެްނުޔަވައި،

ނުވެއެވެ.ުދައުލަތުްނުުއޮޑިޓަރުންނާުހިއްސާކޮށްފައިނިންމާލިުއިރުވެސްުުއެއްވެސްުސަބަބެއްުއޮޑިޓްގެުފީލްޑްުމަސައްކަތް
"ކަޓްޑާ"ުއެއްގޮތަށްުރިޕޯޓްުހުށަހަޅާފަިއުނުވާތީުުދީފައިވާއިރުުގައިޑްލައިނާު"ކަޓްޑާ"ހިންގާުހުރިހާުސްކޫލްތަކަށްވެސްު

ުޚަރަދުުކުރެވުނީުކޮންުބޭނުމަކުުކިހިެނތްކަންުދެނެގަނެވިފައިުނުވާަކންުފާހަގަުކުރަމެވެ.ުގެުގޮތުގައިުލިބުނުުފައިސާ

ުތަމްރީނުތައްުޕްލޭންުބޭސްޑްުމެނޭޖްމަންޓްުޓްރެއިނިންގުފިޔަވައިުއެހެންު-ގެުޓްރެއިނިންގތަކުގެުތެރެއިންުސްކޫލްުފެންވަރުުސްކޫލްު
 ކުރެވިފައިވާުގޮތަށްުކުރިއަށްުގެންދެވިފައިުވީނަމަވެސްުމޮނިޓަރުނުކުރެވުންު

އިވެލުއޭޝަންުޓްރެއިިންނގުދިނުމަށްފަުހުސްކޫލްތަކަށްުިޒޔާރަތްކޮށްުމޮނިޓަރު-މިުމަޝްރޫޢުގެުދަށުްނުސްކޫލްުސެލްފް 3.10
ގައިުބަޔާންކޮށްފައިުވެއެވެ.ުނަމަވެސްުސްކޫލ2.12ުުްކުރަންވާނެކަމަށްުމަޝްރޫޢުގެުއޮޕަރޭޝަންސްުމެނުއަލްގެުތާވަލްު

ުސްކޫލްފެންވަރު ުތެރެއިން ުތަމްރީނުތަކުގެ ުޕްލޭންު-ގެ ުތަމްރީނުތައް ުއެހެން ުޓްރެއިނިންގުފިޔަވައި ުމެނޭޖްމަންޓް ބޭސްޑް
ކުރެވިފައިވާުގޮތަށްުކުރިއަށްުގެްނދެވިފައިުވީނަމަވެސްުސްކޫލްތަކުގެުހަރަކާތްތައްުމޮނިޓަރުކުރެވިފައިުނުވުމުގެުސަބަުބްނު

ުއަދި ުއެސް.އެސް.އީ ު)އެސް.އައި.ޕީ، ުރިޕޯޓްތައް ުޖެހޭ ުހުށަހަޅަން ުހުރިހާުސްކޫލްތަކުން ުދެވުނު ުތަމްރީނު ުކަޓްޑާ(
 ސްކޫލްތަކުންުމިނިސްޓްރީއަށްުހުށަހަޅާފައިުނުވާކަންުފާހަގަުކުރަމެވެ.ު

ސްކޫލްތަކުގެުހަރަކާތްތައްުމޮނިޓަރުކުރެވިފައިނުވަނީުރާއްޖޭގެުގިނަުސްކޫލްތަކެއްުހުންނަނީުއަތޮޅުތެރޭގައިުކަމަށްވެފައިު 3.11
ުސުޕަރ ުއެޑިއުކޭޝަން ުކުރުމާއި ުމަސައްކަތްކުރާުޜަވިދަތުރުފަތުރު ުޔުނިުޓގައި ުއިމްޕްރޫވްމަންޓް ުކޮލިޓީ ުއެންޑް ން

ސްކޫލްތަކުގެުހަރަކާތްތައްުއެކަށީގެންާވުުވެ.ީދފައިވެއެމުވައްޒަފުންގެުއަދަދުުމަދުވުމުންުކަމަށްުއެުޔުނިޓުންުމަޢުލޫމާތުު
ުވަޞީލަު ުލިބިފައިވާ ުަދށުން ުމަޝްރޫޢުގެ ުނުދާނަމަ ުމޮނިޓަރުކުރެވެމުްނ ުމިންވަރަކަށް ުތަމްީރންތަކުން ސިްލުހާތްތަކާއި

ނޑައަޅާފައިވާު ނޑިތައްކުރަންުކަ ނޑުދަ ސްކޫލްތަކަށްުއަންނަމުންދާުކުރިެއރުންުވަޒަންުކުރެވޭނެުުލަ ޙާޞިލްވާުމިންވަރާއުި،
 ގޮތެއްުނޯންނާނެަކންުފާހަގަުކުރަމެވެ.

ރިހަމަުކުރިުމުވައްޒަފުންގެުމެދުގައިުކުރެވުނުުއެހެނިހެންުމުވައްޒަފުންގެުތެރެއިންުތަމްރީންުފުުުކޫލްތަކުގެުމުދައްރިސުންނާއިުސްު
 ސާވޭު

ސްކޫލްތަކުގެުމުދައްރިސުންނާއިުއަދިުއެހެނިހެންުމުވައްޒަފުންގެުތެރެއިންުތަމްރީންުފުރިހަމަުކުރިުމުަވއްޒަފުންގެުމެދުގައިު 3.12
ު ުމިގޮތުން ުކުރެވުނެވެ. ުކަސްކޫލ15ުަސާވޭއެއް ުުޖމުލަ ުނިސްބަތްވާ ުސާވޭގައ76ުިށް ުމި ބައިވެރިވެފަިއުުމުވައްޒަފުން

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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ނޑުުގޮތެއްގައިު ތަމްރީްނަތކާުމެދުުދެކޭގޮތާއިުުނަށްުދީފައިވާލައިފައިވާނީުމުަވއްޒަފުންބަލައިވެއެވެ.ުމިުސާވޭގައިުމައިގަ
ތިރީގައިުއެވަނީު އަދިުތަމްރީނުތަކުގެުސަބަބުންުަދރިވަރުންގެުނަތީޖާއަށްުއަންނަުުކރިއެރުމާުމެދުުދެކޭުގޮތުގެުމައްޗަށެވެު.

 ނަތީޖާއެވެ؛ުމިުސާވޭގެ

 ތަމްރީންުފުރިހަމަުކުރިުއަހަރުު

ތައްުފުރިހަމަުކުރިކަމަށްުބައިވެރިންުތަމްރީނ15ުުވަނަުއަހަރުު%2014ުސާވޭގައިުބައިވެރިވިުމުވައްޒަފުންގެުތެރެއިންު 3.13
ފުރިހަަމުުބައިވެރިންުތަމްރީނ63ުުވަނަުއަހަރުު%2016ުބައިވެރިންުއަދ22ުުިަވނަުއަަހރުު%2015ުބުނެފައިވާއިރުު

 ކޮށްފައިވާުކަމަށްުބުނެފައިުވެއެވެ.

ުފުރިހަމަކޮށްފައިވާުއަހަރުުގެުމުވައްޒަފުންުތަމްރީނުފެންވަރު:ުއީ.އީ.ޑީ.ޕީގެުސްކޫލ1ުްޗާޓްު

ު

 މަކުރިުތަމްރީނުގެުބާވަތްުފުރިހަު

ުތެރެއިންު% 3.14 ުމުވައްޒަފުންގެ ުބައިވެރިވި ުފުރިހަމަކުރިު-ސްކޫލްބައިވެރިނ11ުުްސާވޭގައި ުތަްމރީނު ުމެނޭޖްމަންޓް ބޭސްޑް
ުއިވޭލުއޭޝަންުތަމްރީނުުފުރިހަމަުކޮށްފަިއވާުކަމަށާއި،ުއަދި-ަބއިވެރިންުސްކޫލްުސެލްފ20ުްކަމަށްުބުނެފައިވާއިރު،ު%

 އިުވެއެވެ.ބޭސްޑްުޓީޗަރުޕްރޮފެޝަނަލްުޑިވެލޮޕްމަންޓްުތަމްރީނުުފުރިހަަމުކުރިކަމަށްުބުނެފަ-ބައިވެރިންުސްކޫލ69%ުް

ުު

15%
22%

63%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

201420152016

ތަމްރީނު ފުރިހަމަ ކުރި އަހަރު

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


 އޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުއޮފީސް،ުޣާޒީުބިލްޑިންގ،ުއަމީރުުއަޙްމަދުުމަގު،ުމާލެ،ުދިވެހިރާއްޖެު
www.audit.gov.mv | info@audit.gov.mv :ްފޯން: 3939 332ުއީމެއިލ 

    ުު 18 ގ22ުުެުޙާފުޞަ  

ުގެުބާވަތްުގެުމުވައްޒަފުންުފުރިހަމަކުރިުތަމްރީނުފެންވަރު:ުއީ.އީ.ޑީ.ޕީގެުސްކޫލ2ުްޗާޓްު

ު

 ތަކުގައިުކިޔަވައިދެވުނުުބައިތަކާުދޭތެރޭުދެކޭގޮތްުތަމްރީނުު

ބައިވެރިްނ83ުުގައިުދެވުނުުތަްމރީންތަކުގައިުކިޔަވައިދީފައިވާުބައިތަކާއިުއަދިުއޭގެުފެންވަރާުމެދުު%ފެންވަރުސްކޫލްު 3.15
ބައިވެރިންުކިޔަވައިދީފައިވ16ުުާބައިވެރިންުހިތްހަމަުނުޖެހޭުކަމާއިުއަދިު%ު%1ު،ހިތްހަމަޖެހޭުކަމަށްުބުނެފައިވާއިރުު

 ބައިތަކާއިުއަދިުއޭގެުފެންވަރާުމެދުުއެއްޗެއްުބުނަންުނޭނގޭުކަމަްށުބުނެފައިުވެއެވެ.

ުރޭުދެކޭޮގތް:ުތަމްރީންތަކުގައިުކިޔަވައިުދެވުނުުބައިތަކާުދޭތ3ެޗާޓްު

ު

 ބިލުކަންުއިތުރުވާުމިންވަރުުޤާުއެސްބީ.ފީ.ޑީގެުސަބަބުންުކިޔަވައިދިނުމުގެު

ބޭސްޑްުޓީޗަރުޕްރޮފެޝަނަލްުޑިވެލޮޕްމަންޓްުތަމްީރނުގެުސަބަބުންުމުދައްރިސުންގެުކިޔަަވއިުދިނުމަށްުއަްނނަު-ސްކޫލް 3.16
ބައިވެރިނ3ުުްބައިވެރިންުކުރިއެރުންުއަންނަުކަމަށްުބުނެފައިވާއިރު،ު%81ުކުރިއެރުންތަކާއިުބަދަލުތަކާުގުޅޭގޮތުންު%

ބައިވެިރންުކުރިއެރުންުއަންނަކަންުނޭނޭގުކަމަށްުބުނެފަިއުު%16މަށްުއަދިުބޫލުުނުކުރާކަޤަުކުރިއެރުންުއަންނަުކަމަށްު
 ވެއެވެ.
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    ުު 19 ގ22ުުެުޙާފުޞަ  

ުބިލުކަންުއިތުރުވާުމިންވަރާުެމދުުދެކޭގޮތްޤާ:ުއެސްބީ.ފީ.ޑީގެުސަބަބުންުމުދައްރިސުންގެުކިޔަވައިދިނުމުގ4ުެޗާޓްު

ު

ުކިޔަވައިދިނުމުގައިުޒަމާނީުވަޞީލަތްތައްުބޭނުންކުރާުމިންވަރުު

ު%92ކިޔަވައިުދިނުމަށްޓަކައިުޒަމާނީުވަޞީލަތްތައްުބޭނުންުކުރާުމިންވަރާުގުޅޭުގޮތުންުސާވޭގެުބައިވެރިންގެުތެރެއިންު 3.17
ު%5ބައިވެރިންުބޭނުންުނުކުރާުކަމަށްުއަދ3ުުިބައިވެރިންުއެފަދަުވަޞީލަތްތައްުބޭނުންުކުރާކަމަށްުބުނެފައިުވާއިރުު%

 ރާކަންުޭނނގޭުކަމަށްުުބނެފައިުވެއެވެ.ބައިވެރިންުޒަމާނީުވަޞީލަތްތައްުބޭނުންކު

ު:ުކިޔަވައިދިނުމުގައިުޒަމާނީުވަޞީލަތްތައްުޭބނުންކުރާުިމންވަރ5ުޗާޓްު

ު
 ކަޓްޑާގައިުބައިވެރިވިުމިންވަރުު

3.18 ު ުމުވައްޒަފުންނަށް ުބައިވެރިވެފައިވާ ުަބލައިކަޓްޑާގައި ުތެރެއިން ުބައިވެރިންގެ ުސާވޭގެ ުކަޓްޑާގައިުު%46އިރު ބަިއވެރިން
ބައިވެރިންުކަޓްޑާގައިުބަިއވެރިވިކަންުނޭނޭގ25ުުބައިވެރިުނުވާކަމަށްުއަދިު%29ުބައިވެރިވިުކަމަށްުބުނެފައިވާއިރުު%

 ކަމަށްުބުނެފައިވެއެވެ.
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    ުު 20 ގ22ުުެުޙާފުޞަ  

ު:ުމުދައްރިސުންުކަޓްޑާގައިުބައިވެރިވިުމިންވަރ6ުޗާޓްު

ު

 ބޭނުންކުރާުމިންވަރުުުޢިލްމުުކުގައިުކިޔަވައިުދެވުނުުތަމްރީނުތަު

3.19 ު ުޙާޞިލްވެފައިވާ ުތަމްރީނުތަކުން ުދެވުނު ުމުދައްރިސުންނަށް ުފެންވަރުގައި ުބޭނުންކުރާުުޢިލްމުސްކޫލް ކިޔަވައިދިނުމުގައި
ބޭުނންކުރާުކަމަށްުބުނެފައިުވާއިރު،ުުޢިލްމުބައިެވރިންުއ92ުުެމިންވަރާުގުޅޭގޮތުންުސާވޭގެުބަިއވެރިންގެުތެރެއިންު%

ބޭނުންކުރާކަންުއެނގިފައިުނުވާކަމަށްުުޢިލްމުބައިވެރިންުބޭނުންނުކުރާުކަމަށްުއަދިުތަމްރީނުތަކުންުޙާޞިލްވެފައިވ1%ުުާ
ުއިވެރިންުބުނެފައިުވެއެވެ.ބ7%ުަ

ުބޭނުންކުރާުިމންވަރުުޢިލްމު:ުތަމްރީނުތަކުގައިުކިޔަވައިުދެވުނ7ުުޗާޓްު

ު
ުމުދައްރިސުންނަށްުދެވޭުތަމްރީނުތަކާުގުޅިގެންުދަރިވަރުންގެުނަތީޖާުއަށްުއަންނަުކުރިއެރުންު

ުސާވޭގެު 3.20 ުގުޅޭގޮތުން ުކުރިއެރުމާ ުއަންނަ ުއަށް ުނަތީޖާ ުދަރިވަރުންގެ ުގުޅިގެން ުތަމްރީުނތަކާ ުދެވޭ މުދައްރިސުންނަށް
ބައިވެރިްނުކުރިއެރުންުނާންަނ3ުުަބއިވެރިންުކުރިއެރުންުއަންނަކަމަްށުބުނެފައިވާއިރުު%72ުބައިވެރިންގެުތެރެއިންު%
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    ުު 22 ގ22ުުެުޙާފުޞަ  

 :ުއޮޑިޓްުކުރުމުގައިުގެންގުޅެފައިވާުހަމަތައ1ުްއެޕެންޑިކްސްު

 ޕްރޮސީޖަރއޮޑިޓްު ތަފުސީލުު

ު ުބޭނުމަްށ ުއޮޑިޓްގެ 2013ުުމި 2015ުުއިން ގ2016ުުެއަދި
ުލި ުމިގޮތުންުޔެނިޔަލަށް ުފާސްކުރެވިފައިވާނެއެވެ. ުަބލައި ކިޔުންތައް

ުފައިނޭންސިން ުއޮޕަރޭޝަންސްުއެގްރީުގއީ.އީ.ޑީ.ޕީގެ މަންޓާއި
ުރިވިމެނުއަލާ ުރިޕޯޓްތަކާއި ުޕްރޮގްރެސް ުއަދިުއި ުރިޕޯޓްތަކާއި އު
ުކިޔުންތައްުބެލިފައިވާނެއެވެ.ޔެލިގުޅޭުުޢުއާމަޝްރޫ

 ކިޔުންތައްުރިވިއުކުރުންޔެލި

ުދެނެގަތުމަްށޓަކައިުޢުމަޝްރޫ ުފަސޭހައިން ުމަސައްކަތްތައް ގެ
ުހިންގާު ުމަޝްރޫޢު ުމި ުދަށުން ުއެޑިއުކޭޝަންގެ ުއޮފް މިނިސްޓްރީ

ުވެރިންނާ ުއިސް ުކަމާބެހޭ ުޔުނިޓްގެ ުސަޕޯޓް ބައެއްުުއިކޯޑިނޭޝަން
ުކުސްކޫލްތަ ުސުވާލާގެ ުބައްދަލުކޮށް ުމުދައްރިސުންނާ ުއިުވެރިންނާއި

 ޖަވާބުުބަދަލުކުރެވުނެވެ.

 ކަމާގުޅޭުމުވައްޒަފުންނާުއިންޓަރވިއުކޮށްގެން

ުބެލުމަްށު ުތަކެތި ުލިބިފައިާވ ުދަުށން ުމަޝްރޫޢުގެ ސްކޫލްތަކަށް
 އޮޑިޓަރުންުބައެއްުސްކޫލްތަކަށްުޒިޔާރަތްކޮށްފައިުވާނެއެވެ.

 އިންސްޕެކްޝަންު

ުފޯރުކޮށްދޭުޢުމަޝްރޫ ުތަޢުލީމު ުދައުލަތުން ުއަމާޒުކޮށްފައިވާ
%ު ުތެރެއިން ުތެރެއިނ20ުުްސްކޫލްތަކުގެ ުމުވައްޒަފުންގެ ސްކޫލްގެ

ގައިުތަމްރީންުިލބިަފއިވާުމުވައްޒަފުންނަށްުއަމާޒުކޮށްުޢުމިުމަޝްރޫ
 ސާވޭއެއްުކުރިއަށްުގެންދެވުނެވެ.

 ސާވޭކުރުން
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