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  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން އަށާއި، ށާއި،މޯލްޑިވްސް ކޮލެޖް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނަ
  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހުށަހަޅާ 

  ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 2007 ގެމޯލްޑިވްސް ކޮލެޖް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން
  AR28/2008:  ރިޕޯޓް ނަންބަރު

 
 
 

ވަނަ  2007 ކޭޝަންގެއެޑިޔުގެދަށުން ކުރެވުނު މޯލްޑިވްސް ކޮލެޖް އޮފް ހަޔަރ  )2007/4( މިރިޕޯޓްގެ ބޭނުމަކީ އޮޑިޓް ޤާނޫނު
ކުރެވުނު ކަންތައްތަކާމެދު އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް ކޮލެޖް އޮފް ހަޔަރ ހަރު އަހަރީ އޮޑިޓް އިން ފާހަގައަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހަޅައި، އަދި މިކަންކަން ރައްޔިތުންގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން އަށާއި، ، އަށާއި ކޭޝަންއެޑިޔު
  .  މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމެވެ

ށާއި އަދި ބައެއް އަހަރުގެ ކަންތައްތަކަ ރަކާތްތަކަށް ނަމަވެސް އޭގެ ކުރީގެވަނަ އަހަަރުގެ ހަ 2007މި އޮޑިޓްގައި ބަލާލެވިފައިވަނީ 
ކަމުގައި ދަންނަވައި، މިއޮޑިޓްގައި ކޮލެޖްގެ އެކިއެކި މުވައްޒަފުން ވެދެއްވި  ނެއޭގެ ފަހުގެ ބައެއް ހަރަކާތްތަކަށްވެސް ބަލާލެވިފައިވާ

  . އެހީތެރިކަމަށްޓަކައި އެހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ހެޔޮހިތުން ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ

   .ކުރެވޭނެއެވެޢުގައި ޝާއި www.audit.gov.mv އި މި އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓްހަށް ހުށަހަޅަމި ރިޕޯޓު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ

 

އިން ފެށިގެން  1999އަދި ޖެނުއަރީ . ގައެވެ 1998މޯލްޑިވްސް ކޮލެޖް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން އުފެދިފައިވަނީ އޮކްޓޯބަރ 
އެއްގެ ގޮތުގައި ފެކަލްޓީ ވަނަ ފެކަލްޓީ 8ގައި  1999ގަމުންދާ ގޮތަށް ހަމަޖެހި، ޖުލައި ނދަށުން ހިފެކަލްޓީ މިތަނުގެ  7ތަފާތު 

ޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ނކޮލެޖުގެ މައިގަ. ގަމުންދާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިގެން ދިޔައެވެނލޯ މިތަނުގެ ދަށުން ހިޑް އޮފް ޝަރީޢާ އެން
ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ތަޢުލީމީ  ،ފައުންޑޭޝަން ކޯސްތައް ތަޢާރަފްކުރުމާއި މުންގައި ހިންގާ އާތެރޭގައި ހިމެނެނީ ފެކަލްޓީތަކު

ތަފާތު ކޯސްތައް ހިންގުމާއި ސަނަދުތައް ދިނުމާއި މިފަދަ ޢިލްމީ  ރުލުމުގެ ގުޅުންތައް ޤާއިމްކުރުމާއި، އަދިމަރުކަޒުތަކާއި އެއްބާ
ޔުނިވަރސިޓީއިން ލިބޭ މަތީ ތަޢުލީމު ޙާޞިލްކުރުމުގެ ފުރުޞަތާއި ހިންގެވުމަށާއި، ރާއްޖޭން ބޭރަށް ގޮސްގެން ޙަރަކާތްތައް 

  .މުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުމެވެބައިވަރު ކުދިންނަށް ރާއްޖޭގައި ތިބެގެން މިކަންކަން ޙާޞިލުކުރު ފޯރުންތެރިކަން ނުލިބޭ އެތައް

މިހުރިހާ . މްޕަސް އެކުލެވިގެންވެއެވެކެ 3ސެންޓަރާއި،  2އާއި، ފެކަލްޓީ 6މުނުއިރު ކޮލެޖުުގައި ވަނަ އަހަރު ނި 2008
ޓް ކޯސްތަކާއި ސެޓްފިކެޓްއާއި ސެޓްފިކެތަންތަނުން ފުރަތަމަ ޑިގްރީއާއި، އެޑްވާންސް ޑިޕްލޮމާއާއި، ޑިޕްލޮމާއާއި، އެޑްވާންސް 

  .ކުރުކޯސްތައް ތަޢާރަފްކޮށްފައިވެއެވެ
  

 ތަޢާރަފު.1
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  އަހަރު ހާސިލުކުރެވުނު މައިގަނޑު ކަންތައްތައް  4ވޭތުވެދިޔަ   )2.1

ވަނަ އަހަރު ކޮލެޖުން ދޫކުރެވުނު ސަނަދުތަކުގެ  2007ގައި އެވަނީ  1ތާވަލު  : ގައި ކޮލެޖުން ދޫކުރެއްވި ސަނަދުތައް 2007
ކޮލަމްތަކުގެ . ފޮޅުވަތެވެ 12ކޮލަމް އާއި  9ގައި އެވަނީ  1ތާވަލު . ޓީތަކުގެ ޚުލާސާއެކެވެލްއަދަދާއި، ސަނަދުތައް ދޫކުރި ފެކަ

އާ ) އ(އިން ފެށިގެން ) ހ(ފޮޅުވަތް . މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ދައްކުވައިދެނީ ކޮލެޖުން ދޫކުރެވުނު އެކި ފެންވަރުގެ ސަނަދުތަކެވެ
  . އިދެނީ ސަނަދުތަކަށް ކިޔަވާދިން ފެކަލްޓީތަކެވެހަމައަށް ދައްކުވަ

  ދޫކުރެވުނު ސަނަދުތައް ވަނަ އަހަރު ކޮލެޖުގެ އެކި ފެކަލްޓީތަކުން 2007:  1ލު ތާވަ

  9  8  7  6  5  4  3  2  1  

  ފެކަލްޓީ  #
އެހެނިހެން
  ސެޓްފިކެޓް

ސެޓްފިކެޓް
  3 ލެވެލް

އެޑްވާންސް
  ސެޓްފިކެޓް

  ޑިޕްލޮމާ
އެޑްވާންސް 
  ޑިޕްލޮމާ

ފުރަތަމަ 
  ޑިގްރީ

  %  ޖުމުލަ

  %13  424  90  12  262 60 0 0 ކޭޝަންޔުފެކަލްޓީ އޮފް އެޑި ހ
  %8  267  0  0 25 100 19 123 ފެކަލްޓީ އޮފް އިންޖިނިއަރިން ށ
  %21  678  13  0 64 107 16 478  ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްްތ ނ
  %10  311  0  0 38 0 58 215  ފެކަލްޓީ އޮފް ޓުއަރިޒަމް ރ
  %4  110  0  2 34 34 40 0 މެނޭޖްމަންޓް ފެކަލްޓީ އޮފް ބ
  %2  75  9  0 0 0 0 66 ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ ޅ
  %35  1108  0  0 0 3 0 1105 ސެންޓަރ ފޯ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީޒް ކ
  %7  210  0  0 0 210 0 0 ސެންޓަރ ފޯ އޯޕެން ލާރނިންގ އ
    3183  112  14  432 514 133 1987  ޖުމުލަ ވ
    %100  %4  %0  %14 %16 %4 %62  % މ
      %100  %96  %96 %82 %66 %62  %ޖުމުލަ  ފ

 

ސެޓްފިކެޓް  އަދި ފިކެޓްސެޓް އެހެނިހެންކޭޝަންއިން ޔުވަނަ އަހަރު ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑި 2007އިން ދައްކުވައިދެނީ ) ހ(ފޮޅުވަތް 
 262ދެއްވާފައިވާކަމާއި، އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް  60 އް ދެއްވާފައިނުވާކަމާއި،ސަނަދެއެއްވެސް ފެންވަރުގެ ގެ  3ލެވެލް 
ސަނަދު  424 ޖުމުލަފުރަތަމަ ޑިގްރީއާއެކު  90އަދި ، ދެއްވާފައިވާކަމާއި އެޑްވާންސް ޑިޕްލޮމާ 12، ދެއްވާފައިވާކަމާއި ޑިޕްލޮމާ

  .ދެއްވާފައިވާކަމަވެ

އެހެނިހެން  123ވަނަ އަހަރު ފެކަލްޓީ އޮފް އިންޖިނޭރިންގ ޓެކްނޮލޮޖީން  2007އިން ދައްކުވައިދެނީ ) ށ(ފޮޅުވަތް 
އެޑްވާންސް  100ދެއްވާފައިވާކަމާއި، ސެޓްފިކެޓް  19ގެ  3ލެވެލް ދެއްވާފައިވާކަމާއި، ފެންވަރުގެ ސަނަދު ސެޓްފިކެޓްގެ 

 ކަންތައްތައް ފާހަގަ ކުރެވުނު ގައިކުރުމުއޮޑިޓް.2
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އެޑްވާންސް ޑިޕްލޮމާ އަދި ފުރަތަމަ ޑިގްރީގެ އެއްވެސް ސަނަދެއް ، ދެއްވާފައިވާކަމާއި ޑިޕްލޮމާ 25، ދެއްވާފައިވާކަމާއި ސެޓްފިކެޓް
  .ސަނަދު ދެއްވާފައިވާކަމަވެ 267ޖުމުލަ  ،ދެއްވާފައި ނުވާކަމާއި

   478ގެ ޓްއެހެނިހެން ސެޓްފިކެވަނަ އަހަރު ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައިންސަސްއިން  2007އިން ދައްކުވައިދެނީ ) ނ(ފޮޅުވަތް 
 އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް 107 ،ސަނަދު ދެއްވާފައިވާކަމާއި 16ގެ  3ސަނަދުދެއްވާފައިވާާކަމާއި، ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް 

 ،އެޑްވާންސް ޑިޕްލޮމާ ފެންވަރުގެ އެއްވެސް ސަނަދެއް ދެއްވާފައިނުވާކަމާއި، ދެއްވާފައިވާކަމާއި ޑިޕްލޮމާ 64، ދެއްވާފައިވާކަމާއި
  .ސަނަދު ދެއްވާފައިވާކަމަވެ 678ޑިގްރީއާއެކު ޖުމުލަ  ފުރަތަމަ 13އަދި 

 ވަނަ އަހަރު ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓަލިޓީސް އެންޑް ޓޫރިޒަމް ސްޓަޑީސްއިން  2007އިން ދައްކުވައިދެނީ ) ރ(ފޮޅުވަތް 
  ،ސެޓްފިކެޓް ދެއްވާފައިވާކަމާއި 58ގެ  3ސަނަދުދެއްވާފައިވާާކަމާއި، ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް  215ފެންވަރުގެ  އެހެނިހެން ސެޓްފިކެޓް

އެޑްވާންސް ޑިޕްލޮމާ، ،  ދެއްވާފައިވާކަމާއި ޑިޕްލޮމާ 38އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓްގެ އެއްވެސް ސަނަދެއް ދެއްވާފައި ނުވާކަމާއި، 
  .ސަނަދު ދެއްވާފައިވާކަމަވެ 311ޖުމުލަ  ،ފައިނުވާކަމާއިދެއްވާ އަދި ފުރަތަމަ ޑިގްރީގެ އެއްވެސް ސަނަދެއް

އެހެނިހެން  ކޮމްޕިއުޓިންގ އިންވަނަ އަހަރު ފެކަލްޓީ އޮފް މެނޭޖްމެންޓް އެންޑް  2007 އިން ދައްކުވައިދެނީ) ބ(ފޮޅުވަތް 
 އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް 34 ،ދެއްވާފައިވާކަމާއި ސެޓްފިކެޓް 40، ދެއްވާފައިނުވާކަމާއިސަނަދެއް ގެ އެއްވެސް ސެޓްފިކެޓް 

އަދި ފުރަތަމަ ޑިގްރީގެ އެއްވެސް ، ދެއްވާފައިވާކަމާއި އެޑްވާންސް ޑިޕްލޮމާ 2، ދެެއްވާފައިވާކަމާއި ލޮމާޑިޕް 34 ދެއްވާފައިވާކަމާއި،
  .ސަނަދު ދެއްވާފައިވާކަމަވެ 110ޖުމުލަ  ،ފައިނުވާކަމާއިދެއްވާ ސަނަދެއް

އެހެނިހެން ސެޓްފިކެޓް  66ވަނަ އަހަރު ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯއިން  2007 ނީއިން ދައްކުވައިދެ) ޅ(ފޮޅުވަތް 
އަދި އެޑްވާންސް ޑިޕްލޮމާގެ  އެއްޑިޕްލޮމާ، ފެންވަރު އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓެއް ފެންވަރުގެ ސަނަދުދެއްވާފައިވާކަމާއި، ސެޓްފިކެޓް

  .ސަނަދު ދެއްވާފައިވާކަމަވެ 75ޖުމުލަ  އާއެކުފުރަތަމަ ޑިގްރީ 9ސަނަދެއް ދެއްވާފައި ނުވާކަމާއި އަދި 

އެހެނިހެން  1105ވަނަ އަހަރު ސެންޓަރ ފޮރ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީސްއިން  2007 ނީއިން ދައްކުވައިދެ) ކ(ފޮޅުވަތް 
ކަމާއި، އެޑްވާންސް ދެއްވާފައިނުވާގެ އެއްވެސް ސަނަދެއް  3ފެންވަރުގެ ސަނަދުދެއްވާފައިވާާކަމާއި، ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް ސެޓްފިކެޓް 

  .ސަނަދު ދެއްވާފައިވާކަމަވެ 1108ޖުމުލަ  ،ވާފައިނުވާކަމާއިދެއް ދެއްޑިޕްލޮމާ އަދި ފުރަތަމަ ޑިގްރީގެ އެއްވެސް ސަނަ

ވަނަ އަހަރު ސެންޓަރ ފޯ އޯޕަން ލާނިންގއިން އެހެނިހެން ސެޓްފިކެޓް އަދި  2007 އިން ދައްކުވައިދެނީ) އ(ފޮޅުވަތް 
ޑިޕްލޮމާ އަދި ، ވާފައިވާކަމާއިދެއް އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް 210، ދެއްވާފައިނުވާކަމާއި ސެޓްފިކެޓް ފެންވަރުގެ ސަނަދެއް

  .ސަނަދު ދެއްވާފައިވާކަމަވެ 210ޖުމުލަ  ،ނުވާކަމާއިގެ އެއްވެސް ސަނަދެއް ދެއްވާފައިއެޑްވާންސް ޑިޕްލޮމާ އަދި ފުރަތަމަ ޑިގްރީ

 "ސެޓްފިކެޓް އެހެނިހެން"އިން ދައްކުވައިދެނީ ކޮލެޖްގެ ފެކަލްޓީ ތަކުން އެންމެ ގިނައިން ސަނަދު ދެވިފައިވަނީ ) މ(ފޮޅުވަތް 
  . މިއީ އާންމު ގޮތެއްގައި ކުރު ކޯސްތަކެއް ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ފެންވަރުގެ ސަނަދުތައް ކަމެވެ

އެހެނިހެން ސެޓްފިކެޓާއި، އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް، އަދި ޑިޕްލޮމާ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ވަނަ އަހަރު ހިންގަވާފައިވަނީ  2007
އެހެންކަމުން ކޮލެޖްގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި  .ފާހަގަކުރެވެއެވެ ކަމުގައިފެންވަރުގެ ކޯސްތައް 
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ތަޢުލީމު ފެތުރުންކަމާއި ރާއްޖޭން ބޭރުން ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ނުލިބޭ ކުދިންނަށް ކޮލެޖުން ފުރުޞަތު ދިނުން 
  . ކަމުގައި މިތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ ކަމުގައިވާނަމަ މި މަޤްޞަދާ ދިމާއަށް ދަތުރުކުރެވޭ

 : އަށް ކޮލެޖުން ދޫކުރެވުނު ސަނަދުތައް 2008އިން  2005

  ވަނަ އަހަރު ކޮލެޖުގެ ހުރިހާ ފެކަލްޓީތަކުން ދޫކުރެވުނު ސަނަދުތަކުގެ ޖުމުލަ 2005:  2ތާވަލު 

 
8  7 6  5  4  3  2  1  

#    
އެހެނިހެން
  ސެޓްފިކެޓް

ސެޓްފިކެޓް
  3ލެވެލް 

އެޑްވާންސް
  ސެޓްފިކެޓް

  ޑިޕްލޮމާ
އެޑްވާންސް 
  ޑިޕްލޮމާ

ފުރަތަމަ 
  ޖުމުލަ  ޑިގްރީ

  2,772  70  8  400  489 88 1717  ޖުމުލަ ހ
  %100  %3  %0  %14  %18  %3 %62  ޖުމުލައިގެ އިންސައްތަ ށ
    %100  %97  %97  %83  %70 %62  ޖުމުލަ ޕަސެންޓޭޖް  ނ

 

އެއީ ފޮޅުވަތް . ވަނަ އަހަރު ދޫކޮށްފައިވާ ސަނަދުތަކެވެ 2005ދައްކުވައިދެނީ ކޮލެޖްގެ ހުރިހާ ފެކަލްޓީ އިން އިން  2ތާވަލު 
އެޑްވާންސް  489، ސަނަދު 88ގެ  3ލެވެލް  ސެޓްފިކެޓް ،ސަނަދު 1,717ގެ  އެހެނިހެން ސެޓްފިކެޓް ގައިވާ ގޮތުން) ހ(

) ށ(ވަތް ފޮޅު. ސަނަދެވެ 2,772ފުރަތަމަ ޑިގްރީއާއެކު ޖުމުލަ  70ައދި ، އެޑްވާންސް ޑިޕްލޮމާ 8ޑިޕްލޮމާ،  400ސެޓްފިކެޓް، 
އެހެނިހެން  ،ސަނަދުގެ ތެރެއިން 2,772ވަނަ އަހަރުގެ ޖުމުލަ  2005އެއީ . އިންސައްތައެވެ ގައި އެވަނީ ޖުމުލަ ސަނަދުތަކުގެ

އެޑްވާންސް ، %14 ޑިޕްލޮމާގެ، %18 އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓްގެ ،%3ގެ  3ލް ލެވެ، ސެޓްފިކެޓް %62 ގެސެޓްފިކެޓް
  .އެވެ %3 ގެއަދި ފުރަތަމަ ޑިގްރީ، %0 ޑިޕްލޮމާގެ
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  ށް ފެކަލްޓީތަކުން ދޫކުރެވުނު ސަނަދުތަކުގެ މުޅި ޖުމުލަ 2008ން  2005:  3ތާވަލު 
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އެހެނިހެން    #
  ސެޓްފިކެޓް

ސެޓްފިކެޓް
 3ލެވެލް 

އެޑްވާންސް
 ސެޓްފިކެޓް

އެޑްވާންސް  ޑިޕްލޮމާ
  ޑިޕްލޮމާ

ފުރަތަމަ 
  ޑިގްރީ

  ޖުމުލަ

  10,718  431  47 1833 1836 463 5928  ޖުމަުލ ހ
  %100  %4  %1 %17 %17 %6 %55  ޕަސެންޓޭޖް ށ
    %100  %96 %95 %78 %61 %55  ޖުމުލަ ޕަސެންޓޭޖް ނ
  

އަހަރު ދޫކޮށްފައިވާ ސަނަދުތަކުގެ  ވަނަ 2008އިން   2005އިން ދައްކުވައިދެނީ ކޮލެޖުގެ ހުރިހާ ފެކަލްޓީން  3ތާވަލު 
އެޑްވާންސް  ،ސަނަދު 463ގެ  3ލެވެލް  ސެޓްފިކެޓް އެހެނިހެން ސެޓްފިކެޓް، 5,982 އިން) ހ(އެއީ ފޮޅުވަތް  .ޖުމުލައެވެ
ގެ އަދި ފުރަތަމަ ޑިގްރީ، ސަނަދު 47ގެ އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް، ސަނަދު 1,833ގެ ޑިޕްލޮމާ، ސަނަދު 1,836ގެ ސެޓްފިކެޓް

އިން  2005އެއީ . ތަކުގެ އިންސައްތައެވެއަދަދުމިގައިއެވަނީ ) ށ(ފޮޅުވަތް . ސަނަދެވެ 10,718ޖުމުލަ  ސަނަދާއެކު 431
 3 ލެވެލް ކަމަށާއި، ސެޓްފިކެޓްއެހެނިހެން ސެޓްފިކެޓް އަކީ  55%ސަނަދުގެ ތެރެއިން  10,718އަހަރުގެ ޖުމުލަ ވަނަ  2008
 1% ކަމަށާއި، އެޑްވާންސް ޑިޕްލޮމާއަކީ 17%ކަމަށާއި، ޑިޕްލޮމާއަކީ  17%ގެ ކަމަށާއި، އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް 6%އަކީ 

  . ކަމުގައެވެ %4ކަމަށާއި، އަދި ޑިގްރީއަކީ 

އާ ދެމެދު ދެއްވާފައިވާ ސަނަދުތަކުގެ ޖުމުލައިންވެސް ދޭހަވަނީ ކޮލެޖުން ރާވައި  2008އިން  2005 ގައި ދައްކައިދޭ 3ތާވަލު 
  . ހިންގަވަމުން އައިސްފައިވަނީ ދަށުގެ ފަންތީގެ ކޯސްތައް ކަމުގައެވެ

  :އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް  ،ވީމާ

ރާވައި ހިންގަވަމުން އައިސްފައިވަނީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ކުރު ކޯސްތަކާއި އަހަރު ކޮލެޖުން  10ވޭތުވެދިޔަ ކޮލެޖްގެ ފުރަތަމަ 
އެއީ . ކޮށްލެއްވުން މުހިންމު ކަމުގައި ދެކެމެވެ މިސްރާބު މުޠޯލިޢާ ކުރިމަގުގައި ކޮލެޖް ދުއްވަންދަށު ފަންތީގެ ކޯސްތައްކަމުން 

ކޫލުން ވަކިވާ ކުދިންނާއި، މުޖުތަމަޢަށް އެންމެ އީ އޯލެވެލްގެ ނަތީޖާއާއި، އޯލެވެލް އާ ހިސާބަށް ނުގޮސް ސް.ސީ.ޖީ
 . މުހިންމުކަމާއި އިސްކަންދޭ ކަންކަމުގެ އަލީގައެވެ

 

  

  

  



7 
 
 

  ނުލިބޭގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ ފައިސާ އަދިވެސް  ކޮލެޖްގެ އާމްދަނީގެ  )2.2

ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން ނުދައްކާ ހުރިކަން ފާހަގަ ކޮލެޖްގެ ކޯސްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފީގެ 
ލިބެންޖެހޭ  ޖޫންގެ ނިޔަލަށް 2008 މަހުން އަހަރުގެ ޖޫންވަނަ  2005ކޮލެޖްގެ ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުން  ކުރެވޭކަމަށާއި،

  . ރުފިޔާ ނުލިބިވެއެވެ 877,574 ފައިސާގެ ތެރެއިން

. ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުއެވެ 2005ކޮލެޖްގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންގެ ރެކޯޑްތައް ކޮމްޕިއުޓަރުން ބަލަހައްޓަވަން ފައްޓަވާފައިވަނީ، 
ލިބެންހުރި ފައިސާގެ ހިސާބުތައް އޭގެ ފުރިހަމަކަމާއި  އެހެންކަމުން އެމަޢުލޫމާތު ކޮމްޕިއުޓަރަށް އަޅަންފެށިއިރު މިގޮތުން

ޖޫންގެ ކުރިން ސަރުކާރަށް ލިބެންޖެހޭ  2005 މްޕިއުޓަރަށް އަޅާފައިވާކަން ޔަޤީންކަމާއެކު އެނގެންނެތްކަމުންޞައްޙަކަމާއެކު ކޮ
ނަމަވެސް . ނެތްކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ އެނގެންކިހާފައިސާއެއްކަން ކޮލެޖްގެ ހިސާބުތަކުން  ހުރީީފައިސާގެ ތެރެއިން ނުލިބި

ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ސެމިސްޓަރގައި  2008ގެންނަވަން ފައްޓަވާފައިވާކަމާއި  ވަނަ އަހަރު މިކަމަށް ބަދަލުތަކެއް 2008
ލާސް ކުރުމުން ނުދައްކާ ހުރި ފީ ދައްދާ ޚައެހާތަނަށް ދެވަނަ ސެމިސްޓަރ އަކަށް ރަޖިސްޓަރ ކޮށްދެވޭނީ ކިޔަވާ ދަރިވަރަކު 

ސްޓަރ ގައި ބައެއް ދަރިވަރުން އަހަރުގެ ދެވަނަ ސެމެވަނަ  2008 ފީ ނުދައްކާވެސްކޮލެޖަށް ދައްކަންޖެހޭ  ވިއަސްކަމުގައި 
  .ކިޔަވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ

  
  :އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް  ،ވީމާ

ފައިސާ ނުދައްކާ ޖޫން މަހުގެ ކުރިން ވަނަ  2005އަދި  ،އިރާތްތަކުން އެފައިސާ ހޯއްދެވުމަށާހުރި ފަ ފައިސާ ނުދައްކަވާ. ހ
ހޯއްދެވުމަށް ފައިސާ  ހުރިނުލިބި އެފަރާތްތަކުން ކޮބައިކަން ބައްލަވައިގެން ފައިސާ ހޯއްދެވުމަށްފަހުހުރި ފަރާތްތަކަކީ 

އިތުރު ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި އެފައިސާ ދެއްކުމުން މެނުވީ ފަރާތްތަކަށް،  ވާފައިސާ ނުދައްކަ ށްމީގެއިތުރުން ކޮލެޖަ. ދަންނަވަމެވެ
  . ވެވުނަނުދިނުން ފަދަ ގޮތްގޮތުން މިކަން ރަނގަޅަށް ތަންފީޒުކުރެއްވުން ރަނގަޅުކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެރި ބައިވެ

ކޮލެޖަށް ލިބެންޖެހި، ނަމަވެސް އަދިވެސް ނުލިބި ހުރި ފައިސާ އަނބުރާ ހޯއްދެވުމަށް އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތް . ށ
ނުލިބޭނެ ރަނިތައް ކޮލެޖްގެ ބޯޑަށް ހުށަހަޅުއްވައިގެން އެއީ ދަނަ ކުރެއްވުމަށްފަހު، އަނބުރާ ހޯދޭނެކަމަށް ނުފެން

  . ކުރުމަށްފަހު މިފައިސާ ކޮލެޖްގެ ހިސާބުތަކުން އުނިކުރެއްވުން ރަނގަޅުކަމުގައި ދަންނަވަމެވެއެއްޗެއްކަމުގައި ޔަޤީން
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  ވުންފައިސާއާއި ހިސާބު ބެލެހެއްޓެ 2.3)

ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަންގެ ފަރާތުން ކުރުވާފައިވާ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ކުރުވާފައިވަނީ އިޢުލާންނުކޮށް މޯލްޑިވްސް ކޮލެޖް އޮފް  .ހ
މެންޓެއް ހެދިފައި އޮތް އަދި މީގެ އިތުރުން އެގްރީ. ކުރެވުނެވެމެންޓެއް ނެތިކަން ފާހަގައެސްޓިމޭޓް ނުހޯދާ އަދި އެގްރީ

 މެންޓްތައް އެއްކޮށް ގެންގުޅުމުގެ ސަބަބުން އެތަކެތި ހޯދުމަށްއެގްރީނަމަވެސް ހުރިހާ ފެކަލްޓީތަކުގެ އެސްޓިމޭޓްތަކާއި 
  . ކުރެވުނެވެދަތިތަކެއް ހުރިކަންވެސް ފާހަގަ

ވަނަ ދުވަހު ކޮލެޖްގެ ޚަރަދު ފައިސާ ތިޖޫރީ ޗެކްކުރިއިރު ތިޖޫރީގައި ހުންނަން ޖެހޭ ކަމަށް  2008އޭޕްރީލް  23 .ށ
އަދި ތިޖޫރީ ބާކީ ކުރާ ފޮތެއް . އެސް ޑޮލަރު އިތުރުކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ޔޫ 155ލިޔެކިޔުންތަކުން ދައްކާ އަދަދަށްވުރެ 

ފައިސާއަކީ އިތުރުވެފައިވާ ނެތްކަމަށާއި، ގެ ފަހުން ބާކީކޮށްފައި  2007ނޮވެމްބަރ  8ހެދިފައި އޮތް ނަމަވެސް 
  . އްކަން އެނގެންނެތް ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވުނެވެކޮންފައިސާއެ

އި ފެކަލްޓީތަކުގެ ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީ ޗެކްކުރިއިރު ހަރުމުދަލުގެ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން އާ މޯލްޑިވްސް ކޮލެޖް .ނ
މިގޮތުން ހަރުމުދަލުގެ ގޮތުގައި ހޯދާފައިވާ ބައެއް ތަކެތި . ނުވެއެވެފައިވާ ގޮތެއްގައި ބަލަހައްޓަވާރަޖިސްޓަރީއެއް އެކަށީގެން
އަދި ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ތަކެތި ރިކޯޑްކޮށްފައިވަނީ ހުރިހާ . ނުވެއެވެއިގައި ހިމަނުއްވާފަހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީ

އެސެޓް "އިތުރުން ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީ އާއި ތަކެތީގައި  މީގެ. ވައްތަރެއްގެ ތަކެއްޗެއް އެއް އައިޓަމެއްގެ ދަށުގައެވެ
  . ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެއެނގެންޔަގީންކޮށް  ތަކެތި އޮފީހުގައި ހުރިކަންއެޖަހާފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން " ކޯޑެއް

ތެއް މިފެކަލްޓީތަކުގައި ސްޓޮކް ފޮ. ކުރެވުނެވެފާހަގަފައި ނެތްކަން ގަޅަށް ބަލަހައްޓަވާނބައެއް ފެކަލްޓީ ތަކުގައި ސްޓޮކް ރަ .ރ
ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން . ފާހަގަކުރެވުނެވެނުވާކަންވެސް ތް ބާކީ ކުރަމުން ގެންގޮސްފައިހެދިފައި އޮތް ނަމަވެސް ގަވާއިދުން އެފޮ

ލޫމާތު ފުރިހަމައަށް ޢުގެންނެތްކަމާއި ސްޓޮކުން މުދާނަގާ މީހުންގެ މަނސްޓޮކްގައި ހުންނަންޖެހޭ މުދަލުގެ އަސްލު އަދަދު އެ
ފެކަލްޓީ ، ސަސްފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައިންކަކީ މިގޮތުން ފާހަގަ ކުރެވުނު ފެކަލްޓީތަ. ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ އެނގެން

 .އެވެ ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެން ލޯއަދި  ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންއޮފް ހޮސްޕިޓަލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް ސްޓަޑީސް، 

  :އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް  ،ވީމާ

އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ބެލެހެއްޓެވުން ރަނގަޅު މިމަސައްކަތްތައް ސަރުކާރުގެ މުދަލާއި ފައިސާ ބަލަހައްޓާ ޤަވާއިދުތަކާއި  .ހ
  .ކަމުގައި ފެނެއެވެ

 ވުމަށް ދަންނަވަައި،ނެތް ފައިސާ ޓްރެޜަރީ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެއްއެނގެންތިޖޫރީގައި ހުރި ފައިސާގެ ތެރެއިން ތަފްޞީލް  .ށ
  .ދެވުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެގެންއްވައި ބަލަހައްޓަވަމުން ބާކީކުރަބަރާބަރަށް އަދި ތިޖޫރީ ބާކީކުރާ ފޮތް 

އިދާއި ޤަވާ ފައިސާއާބެހޭ ގައި ހިމެނުއްވުމަށާއި،ރީކޮލެޖަށް ހޯއްދަވާ ހުރިހާ ހަރުމުދަލެއްވެސް ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަ .ނ
  .ރީ ބެލެހެއްޓެވުމަށް ދަންނަވަމެވެއެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަ

ދުން ބާކީ ކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށާއި ސްޓޮކް ހަމައަށް ހުރިތޯ ބެއްލެވުމުގެ ގޮތުން ގަވާއިދުން ސްޓޮކް ސްޓޮކްފޮތްތައް ޤަވާއި .ރ
  . ގުނުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިޔަށް ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ
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ކުރު މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަހަރު ރާވައި ހިންގަވާފައިވަނީ  10ތަފާސް ހިސާބުން ދައްކާގޮތުން ކޮލެޖް ފެށުނީއްސުރެން ވޭތުވެދިޔަ 
ބަދަލުވަމުންދާ ރާއްޖޭގެ މުޖުތަމަޢުގެ ބޭނުންތަކާއި އުއްމީދުތަކުގެ އަލީގައި އެހެންކަމުން . ކޯސްތަކާއި ދަށު ފަންތީގެ ކޯސްތަކެވެ

ކޮށްލެއްވުން ރަނގަޅުކަމުގައި  ކުރިމަގުގައި ކޮލެޖުން ހިންގަވަން ގަސްދުކުރައްވާ ފަންތީގެ ކޯސްތައް އަލުން ބައްލަވާ މުޠޯލިޢާ
  . ފާހަގަކޮށްލަމެވެ
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