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 ުޚލާސާ ިރޯޕުޓގެ ޮއިޑްޓ 

ުރަފުުއާުތަު

ުއޮޑިޓަ ުމި 25ުުކީ ުމިނިސްޓްރ2021ުީޖަނަވަރީ ުމޯުގައި، ުއިން، ުއޭވިއޭޝަން ުސިވިލް ުއެންޑް ުޓްާރންސްޕޯޓް ލްޑިވްސްުއޮފް
ންދާުމަސައްކަތްތަްއުސިވިލްުއޭވިއޭޝަންުއޮތޯރިޓީއިންުއޭޝިއަންުއެކަޑަމީުއޮފްުއެރޮނޮޓިކްސްުރެގިއުލޭޓްުކުރުމަށްުކުރަމުންގެ

ުތެރެއިންުއޮޑިޓެއްުކުރުމަށްު މިުު.ުކުރެވުނުުއޮޑިޓެކެވެއެދިވަޑައިގަތުމަކަށްއެިދވަޑައިގެންނެވިުބެލުމަށްުމިުއޮީފހުގެުމެންޑޭޓްގެ
ުއެ ުއޭޝިއަން ުއޮތޯރިޓީްނ ުއޭވިއޭޝަން ުސިވިލް ުމޯލްޑިވްސް ުބަލައިފައިވާނީ ުގޮތެއްގައި ުމައިގަނޑު ުއޮފްުއޮޑިޓުގައި ކަޑަމީ

ންުހުރިުފިޔަވަޅުތަކާއި،ުކުރުމަށްުކޮށްފައިވާުމަސައްކަތްތަކާއި،ުއޭވިއޭޝަންުގަވާއިދާުހިލާފުވުމުންުެއޅެރެގިއުލޭޓްއެރޮނޮޓިކްސްު
ުދުމަތުގެުޚިުފޯރުކޮށްދޭުދަރިވަރުންނަށްުކިޔަވާުުއިސްކޫލުގަުފްލައިންގު،މީގެުއިތުރުންުއެުފިޔަވަޅުތައްުއަޅައިފައިވާުމިންވަރެވެ.

ުކޮްށފާނެުހައްގުތަކަށްުއިކިޔެވުމަށާުދަރިވަރުންގެުަމއްސަލަތަކުންުދިމާވާުހިންގުމުގައިުއި،ކުރުމާުކަށަވަރުުރަނގަޅުކަންުފެންވަރު
ުނެއެވެ.ލައިފައިވާބަުއޮޑިޓުގައިުތޯުމިވޭރެވިފައިކުުޤާއިމުުނިޒާމެއްުހަރުދަނާުރައްކާތެރިކުރުމަށްުދަރިވަރުންުއަސަރުތަކުން،

ނަމަވެސް،ުއަށްުކުރެވުނުުމަސައްކަތްތަކުގެުޕަރފޯމަނ2020ުްއިނ2018ުުްމިުއޮޑިޓުގައިުބެލުމަށްުކަނޑައަޅައިފައިވަނީު ސަށެވެު.
ގެުފަހުންުހިނގާފައިާވުވަނަުއަހަރ2020ުުވަނަުއަހަރުގެުކުރިންުހިނގާފައިވާުކަންކަމަށާއިުއަދ2018ުުިބައެއްުބައިތަކުގެުޒާތުންު

ު.ބައެއްުކަންތައްތަކަށްުެބލިފައިވާެނއެވެ

ުކުރަންުލަފާދޭުގޮތްުއިސްލާހުުތައްތަކާއިުފާހަގަކުރެވުނުުމައިގަނޑުުކަންު

ުޕެކްޓަރއިންސްުލައިސެންސްުއަދިުޕްރޮސީޖަރުއޮޕަރޭޓިންގުސްޓޭންޑަރޑްުއޮތޯރިޓީގެުއޭވިއޭޝަންުުސިވިލްުމޯލްޑިވްސް .1
ގޮތުން،ުކޮންމެުއަހަރަކުުހޭންޑްބުކްގައިުބަޔާންކޮށްފައިވާގޮަތށް،ުއިންސްޕެކްޝަންުއަދިުއޮޑިޓްތައްުކުރަމުންގޮސްފައިވުން.ުމި

ު ުސްކޫލުގެ ުބައިކުފްލައިން ުތިން ުުއެއްުޅަމަތިންދާޯބޓުަތކުގެ ުއެއަރވޯދިނެސްުުމަތިންދާބޯުޓތަުއަދަދުގެުގިނަބަޔަށްވުރެ ުކުގެ
ުއަދިު ުކޮށްފައިވުން. ުކޮންޓިނިއުއިންުއަދިުމެއިންޓެނެންސް(ުމްއާއެ-ުއަހަރަކުުއެއްފަހަރު،ުއެމް.ސީ.އޭ.އާރުރިވިއު

ުބެލުމަުދިނެސްއެއަރވޯ ުމިންވަރު ުއަމަލުކޮށްފައިވާ ުގަވާއިދު(ުއެއްގޮތަށް ުއޭވިއޭޝަން ުގުޅުންހުރި ުއޮޑިޓާއިުއާއި ުކުރެވޭ ށް
ު ުއޮޑިުޓ ު)އޭ.ޓީ.އޯ( ުއޮގަނައިޒޭޝަން ުޓްރެއިނިންގ ުގުޅުންހުއެޕްރޫވްޑް ުަކންކަމާއި ުމި ުމައްސަލަތައްުއޮޯތރިޓީންކޮށް، ރި

 ފާހަގަކުރަމުންުގޮސްފައިވުން.

ކަންކަން،ުއަލުންުުވަނަުއަހަރުުކުރިުތިންުމަތިންދާބޯޓެއްގެުއެއަރވޯދިނެސްުރިވިއުގައިުފާހަގަކުރެވުނ2020ުުއޮތޯރިޓީންު .2
ުއިސްލާހުކުރުމަށްުު(ކޯސްުރޫޓްއަސްލުު)ުމައްސަލައެއްގެުއެުޓުވުމަށްޓަކައިއްހުުދިމާވުންުފަހަރަށްުދެވަނަުއެުމައްސަލަތައް

އިސްލާހުުކުރަންުދީފައިވާުމުއްދަތުު އަިދު، ފިޔަވަޅުުއެޅުމަށްުހަުދީފައިވާުމުއްދަތުގެުތެރޭގައިުއިސްލާހުުކޮށްފައިނުވުންު. މަވުެ،
 ދުވަސްުނަގައިފައިވުން.44ުުދުވަސްުއަދ43ުުިއިތުރުު

3. ު ުގުޅުންހުރި ުމެއިންޓެނެންސާ ުއިސ2018ުްކަްނކަމުގެ ުކަންކަން ުފާހަގަކުރެވުނު ުއޮޑިޓުގައި ުއަހަރުގެ ުކުރުމަށްުވަނަ ލާހު
ުފިޔަވަޅުތަކު ުއެސް.އޯ.ޕީއަޅާނެ ުއޮތޯރިޓީގެ ުޕްލޭން ުހުށަހަޅާފައިނުވުންގެ ުތެރޭގައި ުމުއްދަތުގެ ުއެކިުގައިވާ ުއަކީ ުޕްލޭން .ުމި

ހުަށހެޅުން ށްުިއތުރުުމުއްދަތުުނަގައިުލަސްވެފަިއވާތީުކަންކަންުއިސްލާހުކުރުމަުފަހަރުމަތިންުރިވިއުކުރެވޭުޕްލޭންައކަށްވެފައުި،
 އޮތޯރިޓީންުއެފަރާތަށްުއިތުރުުއިުރޝާދުުދިނުމަށްުހުރަސްއެޅުން.
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2018ުފައިނުވުން.ުބަލަމުންުގޮސްުއުސޫލަކުންުހަރުދަނާއޮތޯރިޓީންުފްލައިންގުސްކޫލުގެުމަތިންދާޯބޓުުފްލީޓްގެުކެޕޭސިޓީު .4  
އެގޮތަށްުު،ނަމަވެސްވީުބޯޓުުއޮތްކަމަށްުބަޔާންކޮށްފައިއެކަށީގެންވާުމަތިންދާއިުފްލައިންގުސްކޫލުގަގެުއޭ.ޓީ.އޯުއޮޑިޓުގައިު

ުބަލަ ުުފައިވާއިނިންމުމަށް ުެނތުން. ުއެނގެން ުލިޔެކިއުުމގައި ުފައިލްގައިވާ ުއޮޑިޓު 2018ުުކަންަކްނ ުއެހެންުއަވަނަ ހަރު
ުގި ުނިސްބަތުން ުސްކޫުއަހަރުތަކަށްވުރެ ުދަރިވަރުން ުއަދަދެއްގެ ުގުޅިނަ ުއަހަރުގެވީުފައިލާއި ުއެ ުއެުނަމަވެސް ުއޮޑިޓުގައި

ުކުރެވިފައިުނެތުން.ު ުޔަީގން ުއޮތްކަން ުފްީލޓެއް ުމަިތންދާބޯޓު ުއެކަށީގެންވާ ުކޮމާޝަލްުުވަނ2018ުަދަރިވަރުންނަށް އަހަރު
ުބޭނުންކު ުމަތިންދާބޯޓެއް ުއެންމެ ުހެދުމަށް ުޓެސްޓް ުލައިސެންސް ތިންދާބޯުޓުރަމުންުގޮސްފައިވާއިރު،ުއެުމަޕައިލެޓް

ުރިއާޔަތްުއޮޑިޓުގައިުުށްރަުްޓގެުކެޕޭސިޓީުއަށްުކުރާނޭުއަސަމެއިންޓެނެންސަށްުގްރައުންޑްުކުރަންޖެހިއްޖެނަމަުމަތިންދާޯބޓުުފްލީ
 ކުރެވިފައިނެތުން.

5. ު ުހިލާފަްށ، ުގަވާއިދުތަކާ ުއޭވިއޭޝަން ުދަރިވަރުންގެ ުސްކޫލުން ުބަލަފްލައިން ުމައްސަލައަށްުހައްޓާފައިާވއިރިކޯޑުތައް ުއެ ރު
ުފްލަ ުއިންއެކްޓިވްކަމަށް ުއަދި ުއެކްޓިވް ުދަރިވަރުން ުމިގޮތުން، ުހޯދާފައިނުވުން. ުހައްލެއް ުސްކޫލުންުއޮތޯރިޓީން އިންގ

ު ުއޮތޯރިޓީއަށް ުގޮސްފައިވާކަން ުކ2016ުަކަނޑައަޅަމުން ުއެގޮތަްށ ުފާހަގަކުރެވިފައިވާއިރު، ުއަހަުރ ުވަނަ ުވަކިުނޑައަޅުމަށް
ުނުުކުރެވުުުގައ2019ުިުއޮކްޓޯބަރ24ުުުފާހަގަކުރެވިފައިވަނީުއަށްއޮތޯރިޓީުނުވާކަންުގެންގުޅެފައިުސޫލެއްއު

ުމަ ުފުރަތަމަ ުފްލައިންގުސްކޫލާ ުކަނޑައެޅުމަށް ުއުސޫލެއް ުވަކި ުމިަކމަށް ޝްވަރާކޮށްފައިވަނީުތަހުގީގުންކަމުގައިވުން.ުއަދި
 ގައިކަމުގައިވުން.2020ުފެބްރުވަރ09ުުީ

ންުއަނެއްުއަހަރަށްުހިސާބުުކުރުމުގައިުއެއްުއަހަރުުއަދަދުުދަރިވަރުންގެުޖެހޭުިނސްބަތުންުއިންސްޓްރަކްޓަރަކަށްުފްލައިޓް .6
މިޮގތު 2020ުއަދ2016ުުިންު،އެއްުއުސޫލެއްުގެންގުޅެފައިނުވުމާއިުހިސާބުތަކާުގުޅޭުލިޔެކިއުންތައްުބަލަހައްޓާފައިުނުވުންު.

ުއަހަރު،ު ުއިންސްރުދަރިވަވަނަ ުރޭޝިއޯންކްޓަރުރަޓްންނާއި ުދަުގެ ުއެކްޓިވް ުހަމައެކަނި ުކުރުމަށް ުއަދަދުުހިސާބު ރިވަރުންގެ
ންކޮށްފައިވުން.ުވަނަުއަހަރުުމިުރޭޝިއޯުހިސާބުުކުރުމަށްުޖުމްލަުދަރިވަރުންގެުއަދަދުުބޭނ2019ުުބޭނުންކޮްށފައިވުމާއިު

ސިވިލްުއޭވިއޭޝަންު މޯލްޑިވްސްުބޭުނންވާކަމަށްުއިންސްޓްރަކްޓަރުނ2ުުްތުރުުވަނަުއަހަރުުއޭ.ޓީ.އޯުއޮޑިޓުގައިުއ2018ުިއަދިު
ު ުގޮތް ުހިސާބުކޮށްފައިވާ ުއަދަދު ުއެ ުވީނަަމވެސް، ުފާހަގަކޮށްފައި ުއޮތޯރިޓީން ުރިޕޯޓުއޮތޯރިޓީގެ ުގުޅޭުއޮޑިޓު ުއޮޑިޓާ ންނާއި

 ން.ނެތު އިތުރުުލިޔެކިއުންތަކުންވެސްުއެނގެން

ވަނަުއަހަރުގ2016ުުެުމައްސަލަުއިސްލާހުކުރުމަށްުގެއަދަދުުދަރިވަރުންގެުޖެހޭުިނސްބަތުންުއިންސްޓްރަކްޓަރަކަށްުފްލައިޓް .7
ުމޮނިޓަ ުއެކަން ުއުސޫލަކުން ުހަރުދަނާ ުއަމަލުކޮށްފައިނުވުމާއި ުލަފާދީފައިވާގޮތަށް ުއޮޑިޓުގައި ުކޮށްފައިނުވުން.ުއޭ.ޓީ.އޯ ރ

ު 2016ުުމިގޮތުން، ުލަފާދީފައިވާގޮަތްށ ުއޮޑިޓުގައި ުއަހަުރގެ ުއެއްވަނަ ުމަުހން ުއޮތޯުމަހުުތިން ުރޭޝިއޯ ރިޓީއަށްުިމ
އް"ުހުށަހަޅަމުންުޕޯޓެރިު"ތަމްރީނުުކުރިއަށްދާގޮތުގެމެދުކެނޑިއްޖެނަމަުއެކަމާގުޅޭުުހިއްސާކޮށްފައިުނުވުމާއިުއަދިުތަމްރީނު

ރަކުުއެއްފަހަރުުމިުއަހަު،ންުމައްސަލަުހައްލުކުރުމަށްޓަކައިއޮތޯރިޓީސިވިލްުއޭވިއޭޝަންު މޯލްޑިވްސްއަދިުގޮސްފައިނުވުން.ު
ގޮތަްށުުމަވެސް،ުމިބަލައިުއިސްލާހުކުރަްނުފުރުސަތުދީ،ުއިސްލާހުުކުރާނެޮގތުގެުޕްލޭންުރިވިއުކުރަމުންުދިޔަނަހިސާބުތައްު

 މައްސަލަުހަގީގަުތގައިުހައްލުުކުރެވިފައިނުވުން.ުއަމަލުކޮށްގެން
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ުކަނ .8   ުގަވާއިދުތަކާއޮތޯރިޓީން ުއޭވިއޭޝަން ުއެުޑައަޅާ ުއުސޫލެއް ުފަހުގެ ުއެޅުމަށް ުފިޔަވަޅު ކުލަވާނުލެވިުހިލާފުވުމުްނ
ުގަާވއިދު ުއޭވިއޭޝަްނ ުޤާނޫނުތަކުްނ، ުއޭވިއޭޝަން ުމިހާރުެގ ުިމގޮތުން، ުހޭދަވެފައިވުން. ުހިލާފުވުމުންުދިގުމުއްދަތެއް ތަކާ

ުގެނަ ުއިސްލާހު ުޤާނޫނަށް ުއޭވިއޭޝަން ުނެތްކަން ުފުރުސަތު ުފިޔަވަޅުއެޅުމުގެ ުމަސައްއެކަށީގެންވާ ކަތާގުޅޭގޮތުންުއުމުގެ
 އޮތޯރިޓީންުތައްޔާރުކޮށްފައިވާުލިޔުމުގައިުފާހަގަކޮށްފައިވުން.

ުމުއްދަތެ .9 ުދިގު ުކަނޑަނާޅައި ުުއސޫލެއް ުކުރުމަށްުސާފު ުޖޫރިމަނާ ުހިލާފުުވމުން ުގަވާއިދުތަކާ ުހޭދަވެފައިވުން.ުއޭވިއޭޝަން އް
ު 2001ުުމިގޮތުން، ުސ2020ުެއަހަރުން ުއަހަރުގެ ުގައިުގެުނިޔަލަށްުއަމަލުކުރަމުންުގޮސްފައިވާުމެޕްޓެންބަރުވަނަ ނުއަލް

ުއަަމލުތަކާއި ުހިލާުފ ުގަވާއިދާ 2018ުު، ބަޔާންކުރާ ުއ2020ުޭއިން ުއަމަލުޮކށްފައިވާ ުދެމެުދ ުއަހަރާ ވިއޭޝަންގެުވަނަ
ުޤާނޫނުންނާއިު ުދަތުރުފަތުރުގެ ުވައިގެ ުމަދަނީ ުއަދި ުނެތުން. ުގުޅުމެއް ުސީދާ ުމާއްދާތަކާ ސެޕްޓެންބަރ30ުުުުގަވާއިދުތަކުގެ

ންުރޫލް"ުއިންުޖޫރިމަނާުކުރެވޭުއެންމެުޓްރާންޒިޝ19ުަ-އިންުފެށިގެންުއަމަލުކުރަމުންުއައިސްފައިވާު"އެމްސީއާރ2020ުު
ު ުއަދަދަކީ 500,000ުުބޮޑު ުޕައިލެޓް ުކޮމާޝަލް ުފްލައިންގުސްކޫލޫން ުއަދަދަކީ ުމި ުކަމުގައިވާއިރު، އިސެންސްުލަރުފިޔާ

 ުނަގާުކޯސްުފީުއަށްވުރެުނިސްބަތުންުކުޑަުއަދަދެއްކަމުގައިވުން.ތަމްރީނަށްުދަރިވަރެއްގެުއަތުން

ު،އަސަރުތަކުންުނެޮކށްފާުދަރިވަރުންނަށްުަމއްސަލަތަކުންުދިމާވާުހިންގުމުގައިުމަުރކަޒުތައްުތަމްރީނުދޭުތައުލީމާއިުމަތީ .10
ުފޯރުކޮށްދޭުރައްކާތެރިކަންުކަށަވަރުކޮށްދީުގެންދިއުންުކުރިއަށްުކިޔެވުންު،ހައްގުތަކާއިުދަރިވަރުންގެ ުނިޒާމެއްުހަރުނެ ދަނާ

މިކަމާގުޅޭުމަސައްކަތްތައްުމިނިސްޓްރީުއޮފްުހަޔަރުއެޑިޔުކޭޝަންއިންުކުރަު ، މުންުގޮސްފައިވުމާއިުޤާއިމްުކުރެވިފައިުނެތުންު.

ލަމުންގޮސްފައިވުން.ުފްލައިންގުސްކޫލުގައިުކިޔަވާުދަރިވަރުންުހުށަހަޅާފައިވާުޝަކުވާތަކާއިުމައްސަލަތައްުމިނިސްޓްރީންުބަ
ުބަލައިު،ނަމަވެސް ުމައްސަލަތައް ުހުށަހެޅުމުން ުމައްސަލަ ުނުވަތަ ުޝަކުވާ ުތައުލީމާއިުުޕްރޯއެކްޓިވްކޮށްު،ހަމައެކަނި މަތީ

ުހައްގުތަކާ ުދަރިވަރުންގެ ުމޮނިޓަރުނުކުރާނަމަ ުކަންކަން ުގުޅޭ ުދަރިވަރުންނާ ުމަރުކަޒުތަކުގެ ުފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭުތަމްރީނުދޭ އި
ުކަންުއެންމެުމުހިންމުުވަގުތުގައިުފޯރުކޮށްދިނުމަށްުމިިނސްޓްރީއަށްުދަތިވުން.ރައްކާތެރި

 ދޭގޮތްުުއިސްލާހުކުރަންުލަފާު
ޑައަޅާފައިވާުމުއްދަތުގެުއެއަރވޯދިނެސްުރިވިއުގައިުފާހަގަކުރެވުނުުކަންކަންުއިސްލާހުކުރާނެުގޮތުގެުޕްލޭންުހުށަހެޅުމަށްުކަނ .1

ު ުހުށަނާޅާ ުޕްލޭން ުއެ ުހުށަހަތެރޭގައި ުޕްލޭންގައި ުއިސްލާހުކުރުމަށް ުއެޅުމަށާއި ުފިޔަވަޅު ުގޮތަށްފަރާތްތަކަށް ، ޅާފައިވާ

ޅުުއެޅުމަށްުއުސޫލެއްުއޮތޯރިޓީއާއެކުުއެއްބަސްވާުމުއްދަތުގެުތެރޭގައިުއޮޕަރޭޓަރުއިސްލާހުުނުކުރާނަމަުއެފަރާތަކަށްުފިޔަވަ
 ؛ކަނޑައަޅައި،ުއެުއުސޫލާުއެއްގޮތަށްުފިޔަވަޅުުއެޅުމަށާއި

ބަލައި،ުއެކަށީގެންވާު ތުރަށްުވާއިދުތަކާުތަކުރާރުކޮށްުހިލާފުވާުފަރާތްތައްުފާހަގަކޮށްުއެފަރާތްތަކުގެުކަންކަންުއިގަވިއޭޝަންުއޭ .2
ު؛ހާލަތްތަކުގައިުއެފަރާތްތަކާމެދުުައމަލުކުރާނެުހާއްސަުވަކިުސްޓްރެޓެޖީއެއްުއެކުލަވާލުމަށާއި

ލާނެުގޮތުގެުތަފްސީލުުބަުއެކަށީގެންވާުއަދަަދށްުދުއްވާުމަތިންދާބޯޓުުހުރިތޯުއެޕްރޫވްޑްުޓްރެއިނިންުއޮގަނައިޒޭޝަންތަކުގައިު .3
ންުބަލަހައްޓަމުންުއޮޑިޓްުޕްރޮސީޖަރުއެއްުކަނޑައަޅައި،ުކޮންމެުއަހަރަކުވެސްުއެއްުއުސޫލަކުންުއެކަންުބަލައިުލިޔެކިއުމު

 ؛ގެންދިއުމަށާއި
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ރެއިނިންުޓްއެޕްރޫވްޑްުުބަލާނެުޮގތުގެުއޮޑިޓްުޕްރޮސީޖަރުކަނޑައަޅާއިރު،ދުއްވާުމަތިންދާބޯޓުުއެކަށީެގންވާުއަދަދަށްުހުރިތޯު .4

ނުންވާުމަތިްނދާބޯުޓުކޯސްތަކަށްުބޭުއިގެުއަދަދަށާއިުއެދަރިވަރުންުހަދައޮގަނައިޒޭޝަނަށްުއެުއަހަރުުއަލަށްގުޅޭުދަރިވަރުން
 ؛ކަނޑައެޅުމަށާއިއޮގަނައިޒޭޝަންގައިުހުރިވަރަށްުރިއާޔަތްކުރެވޭނެުގޮތަކަށްުއޮޑިޓްުޕްރޮސީޖަރު

ުއސޫލުންުބަލަހައްޓާފައިވާުުއޮޑިޓުތަކުގައިުބަލަންޖެހޭުކަންކަންުބެލުމަށްުއޭވިޭއޝަންުގަވާއިދުތަކުންުތަންނުދޭުކުރާުއޮތޯރިޓީން .5
ުމައުލޫ ުބޭުނންކުރެވޭ ުބެލުމަްށ ުކަްނކަން ުބަލަންެޖހޭ ުއޮޑިޓުތަކުގައި ުނުވުމަށާިއ ުބަރޯސާ ުލިޔެކިއުމުގެުރިކޯޑުތަކަށް މާތާއި

 ؛ހަކަންުކަށަވަރުކުރުމަށާއިސައް

ުއައޮ .6 ުއަހަރުން ުއެއް ުހެދުމަށް ުޓެސްޓުތައް ުހަދާ ުބެލުމަށް ުކަންކަން ުވަކި ުއޮޑިޓުތަކުގައި ުކުރާ ުއެއްުތޯރިޓީން ުއަހަރަށް ުނެއް
ުނުވަ ތަުހަމައެއްުދައްކައިުއުސޫލެއްުގެންގުޅުމަށާއިުއެުއުސޫލަށްުބަދަލުުގެްނނަނަމަ،ުއަަކމަށްުބަލައިގަނެޭވނެުހުއްޖަތެއް

 ؛ލިޔެކިއުމުންުބެލެހެއްޓުމަށާއި

ުޑިޓްއޮުހެކިުއުމާއިލިޔެކިުގުޅޭުހިސާބުތަކާއިުއެުޓުަމށާއިއްުބެލެހެުރިކޯޑުތައްުތަފްސީލުުހިސާބުތަކުގެުހަދައިުއޮޑިޓުގައި .7
 ؛އިލްގައިުބަލަހައްޓަމުންުދިއުަމާށއިފަ

ުބާވަތުުމައްސަލައިގެ .8 ުފަސޭހައިން ުތެރޭގައި ުއަހަރުގެ ުމައްސަލައަކީ ުމިންވަރުން،ުއެ ުތަކުރާރުވާ ުބަދަލުވާފަދަުހާންނާއި ލަތު
ޑިޓުތަކުގެުއިތުރުންުރީުއޮމައްސަލައެއްނަމަ،ުއޮތޯރިޓީންުއާންމުކޮށްުއޮޕަރޭޓަރުންގެުކަންކަންުރެގިއުލޭޓްކުރުމަށްުކުރެވޭުއަހަ

 ؛ވަކިންުއެުމައްސަލަތައްުމޮނިޓަރުކުރަމުންުގެންދިއުމަށާއި

ންގަނޑުތަކަށްުއަންަނުހިރާއްޖޭގެުއޭވިއޭޝަންުދާއިރާުއަށާއިުބައިނަލްއަޤުވާމީުސިވިލްުއޭވިއޭޝަންުއޮގަނައިޒޭޝަންގެުމިުދިވެ .9
ުމިންގަޑު ުއެ ުގަވާއިދުތައް ުޤާނޫނުތަކާއި ުމިހާރުގެ ުބަލައި ުހާލަތަށްުުތަކަށާއިުމިހާރުގެުއޭވިއޭޝަންބަދަލުތަކަށް ދާއިރާގެ

ފާހަގަކުރެވޭުއުނިކަންކަންުއިސްލާހުުކުރުމަށްުއޭވިއޭޝަންުޤާނޫުނތަކަށާއިުގަ ވާިއދުތަކަށްުގެްނނަންޖެހޭުއެކަށީގެންވޭތޯުބަލައުި،
ު ުމަސައްކަތް ުގެނައުމުގެ ުބަދަުލަތއް ުއެ ުފާހަގަޮކށް ުއިދާރާތަކާއެކުުމަޝްވަބަދަލުތައް ުކުރިއަށްުރާކޮށްގެކަމާގުޅޭ ުއަވަހަށް ން

 ؛ގެންދިއުމަށާއި

ުފްރޭމްވޯކްުއަިދުގަވާއިދުތަކާއިުހިލާުފވުމުންުޖޫރިމަނާުކުރާުއުސޫލުުކަނޑައެޅުމުގައިުއޭވިއޭޝަންގެުޤާނޫނީުއޭވިއޭޝަން .10
ތަކާއިުއުސޫލުތަކަށްުބަލައި،ުގަވާއިދުތައްުރަނގަޅަށްުއެކުލަވާލެވިފައިވާުގައުމުތަކުގައިުއަމަލުކުރަމުންދާުޤާނޫނުތަކާއިުގަވާއިދު

ުފެތޭޮގތަ ުހާލަތަށް ުދިވެހިރާއްޖޭގެ ުމަސައްކަތް ުކުރުމުގެ ުއިސްލާހު ުގަވާއިދު ުޤާޫނނާއި ުއިދާށް ރާތަކާއެކުުކަމާގުޅޭ
 ނަވަމެވެ.މޯލްޑިވްސްުސިވިލްުއޭވިއޭޝަންުއޮތޯރިޓީއަށްުދަންުމަޝްވަރާކޮށްގެންުއަވަހަށްުކުރިއަށްުގެންދިއުމަށްު

މިތަންއްުރެގިއުލޭޓްކުރާުއެހެންުބޮީޑތަކާއެކުުވިމަރުަކޒުތަުތަމްރީނުދޭުތައުލީމާއިުމަތީ .11 ަތަނކީުކިޔަވައިދޭުތަންތަންުލަރެސްކޮށުް،
ންުކަށަވަރުުކުރެވޭނެުރަޖިސްޓްރީކޮށްުހިންގުމުގެުގަވާއިދާުއެއްގޮތަށްުމިނިސްޓްރީގައިުރަޖިސްޓްރީވެގެންުހިންގާުތަްނތަންކަު

 އިންތިޒާމެއްުހަމަޖެއްސުމަށާއި؛

ރަނގަޅުކަންުކަށަވަރުުުފޯރުކޮށްދޭުހިދުމަތުެގުފެންވަރުމްރީނުދޭުމަުރކަޒުތަކުންުކިޔަވާުދަރިވަރުންނަްށުތަުތައުލީމާއިުމަތީ .12
ު،ުކޮށްފާނެުއަސަރުތަކުންކުރުމާއިުމަރުކަޒުތައްުހިންގުމުގައިުދިމާވާުމައްސަލަތަކުންުދަރިވަރުންގެުކިޔެވުމަށާއިުހައްގުތަކަށް

ު؛ދަރިވަރުންުރައްކާތެރިކުރުމަށްުއެފަދަުތަންތަންުޕްރޯއެކްޓިވްކޮށްުޮމނިޓަރުކުރުމަށާއި
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ުތަމްރީނުދޭުމަުރކަޒުތަކުންުކިޔަވާުދަރިވަރުންނަްށުފޯރުކޮށްދޭުހިދުމަތުެގުފެންވަރުމަތީު .12 ރަނގަޅުކަންުކަށަވަރުުުތައުލީމާއި
ު،ުކޮށްފާނެުއަސަރުތަކުންކުރުމާއިުމަރުކަޒުތައްުހިންގުމުގައިުދިމާވާުމައްސަލަތަކުންުދަރިވަރުންގެުކިޔެވުމަށާއިުހައްގުތަކަށް

 ؛ދަރިވަރުންުރައްކާތެރިކުރުމަށްުއެފަދަުތަންތަންުޕްރޯއެކްޓިވްކޮށްުޮމނިޓަރުކުރުމަށާއި

ު،އަންނަމަު)ހިންގާފަާރތްުކުރަންުއެކުލަވާލާުނިޒާމުގައިުމަތީުތައުލީމާއިުތަމްރީނުދޭުމަރުކަޒުގެުހިންގުމަށްުބަދަލެއްުމޮނިޓަރ .13
ނިސްޓްރީުއަށްުމިއެކަންު، ހިންގުމަށްުގެންނަުބޮޑުުބަދަލެއް(ުމަރުކަޒުގެުހިއްސާގެުއޮނިގަނޑުުނުވަތަުމިނޫންވެސްު،ތަން

 ؛އަންގަންޖެހޭުގޮތަށްުއިްނތިޒާމުުކުރުމަށާއި

ުއި .14 ުކުރާނޭ ުސިގްނަލް ުއައިސްފައިވާކަން ުބަދަލު ުޕަރފޯމަންސަށް ުނުވަތަ ުހާލަތަށް ުހިންގުމުގެ ންޑިކޭޓަރތަކެއްުމަރުކަޒުގެ
ު،ޔަވައިދޭުމަރުކަޒުތައްުކިުއްުތަންދޭުމިންވަރަކުންުއަދިުހާއްސަުދާއިރާތަކުންުކަނޑައަޅައިުއެކަންކަންުމިނިސްޓްރީގެުވަސީލަތްތަު

ުކަނޑައެޅުމު ުއިންޑިކޭޓަރތައް ުކުރުމަށާއި ުމޮނިޓަރ ުކޯޑިނޭޓްކޮށް ުޮބޑީއަކާ ުކުރާ ުރެގިއުލޭޓް ުތިރީގައިވާުއެތަންތަން ގައި
ު؛ކަންތައްތަކަށްުއިސްކަންުދިނުމަާށއި

ުދަރި • ުއަންނަ ުކިޔަވަމުން ުހިމަރުކަޒުގައި ު)މަރުކަޒުގެ ުބަދަލުތައް ުއަންނަ ުއަދަދުތަކަށް ުފުޅާކޮށްުވަރުންގެ ންގުން
ުނުވަތަުހަނިުކުރުމުގައިުހުރިުރޭވުންތެރިކަންުބެލުަމށް(

ުކު • ުފުރިހަމަ ުކޯސްތައް ުރޭޓްތަކާއި ުކުރާ ު"ކޮންޓިނިއު" ުކޯސްތައް ުކިޔަވާދަރިވަރުން ުރޭޓްތައްުމަރުކަޒުގައި ރާ
ު ޓެއިނަބިލިޓީންޓަށްުބިނާކޮށްުއެަތންތަނުެގުމާލީުފުދުންތެރިކަމާއިުސަސްމަރުކަޒުތަކުގެުފައިނޭޝަލްުސްޓޭޓްމަ

ުދަރިވަރުންުހުށަހަޅާުޝަކުވާތަކުގެުއަދަދުތަކާއިުބާވަތްތައްު •

ަކށްުބަލައިުދަރިވަރުންގެުހިންގުމުގައިުދިމާވެދާނެުމައްސަލަތަު،މަތީުތައުލީމާއިުތަމްރީނުދޭުމަރުކަޒުތައްުރަޖިސްޓްރީުކުރާއިރު .15
ޅާނޭުހަރުދަނާުނިޒާމެއްުރައްކާތެރިކަންުޔަގީންކޮށްދިނުމުަގއިުދިމާވެދާނެުމައްސަލަތަކުގެުުފރުސަތުުކުޑަކުރުމަށްުފިޔަވަޅުއަ

ުގާއިމުކުރުމަށްުމަރުކަޒުތަކަށްުއަންގައިުއެކަންުރޭވިފައިވާގޮތްުބެލުމަށާއި؛

ަފންޑުުކޮށްދޭނެުއުސޫލުުޒުގެުނުވަތަުޕްރޮގްރާމްގެުހިންގުންުކުރިއަށްުނުެގންދެވޭނެުާހލަތްތަކުގައިުދަރިވަރުންަނށްުރީމަރުކަ .16
ުބެލުމަށާއި ުރޭވިފައިވާގޮތް ުއެކަްނ ުއަންގައި ުދަރިވަރު، ކަނޑައެޅުމަށް ުރޭވިފައިވާގޮތް ުނިޒާމުތައް ުލިބޭނޭެހން،ުމި ންނަށް

އެއިރެއްގެުހާލަތަށްުބަލައިުމިުނިޒާމުތައްުރިޝާއިއުކުރަންޖެހޭުގޮތަށްުއުސޫލުތަ ވިއުކޮށްުމުރާޖައާކުރުމަށްުއްުކަނޑައެޅުމަށާއުި،
ުު؛މަތީުތައުލީމާއިުތަމްރީނުދޭުމަރުކަޒުތަކަށްުއެންގުމަށާއި

ުވަކި .17 ުފިޔަވައި ުތައުލީމާުރެގިއުލޭޓަރީުބޮޑީތަކުންުރެގިއުލޭޓްުުކރާ،ުހާއްސަުދާއިރާތަކުންުކިޔަވައިުމިނިސްޓްރީ ުމަތީ އިުދޭ
ދެުފަހަރުުއެުރެގިއުލޭޓަރީުުތަމްރީނުދޭުމަރުކަޒުތަކުގެުދަރިވަރުންނާގުޅޭުކަންކަމާއިމެދުުމަޝްވަރާކުރުމަށްުމަދުވެގެންުއަހަރަކު
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 ނިންމުންު

ުބަލާނެުންޤާބިލުކަުހިންުގމުގެުއެރޮނޮޓިކްސްގެުއޮފްުއެކަަޑމީުއޭޝިއަންުއޮތޯރިޓީގައިުއޭވިއޭޝަންުސިވިލްުލްޑިވްސްމޯ
ީތޖާުހާސިލުވަމުންުނުދާަކންުމިުއިންތިޒާމުތަކުގެުތެރެިއންުއަޅާފައިވާުފިޔަވަޅުތަކުގެުނަު،ވީނަަމވެސްުހަމަޖެހިފައިުުއިންތިޒާމުތައް

ނުވާކަމާއި،ުމިހެންުުވިފައިފްލައިްނުސްކޫލްުހިންގުމުގައިުމިހާރުުދިމާވެފައިވާުމައްސަލަތައްުހައްލުކުރެުފާހަގަކުރަމެވެ.ުއެގޮތުން،
ުުދިމާވާ ުތެރޭގައި ުއޮޑިޓްތަުކގައިސަބަބުތަކުގެ ުހަދާފައިާވ ުއޮތޯރިޓީން ުެބލުމުގައި ުޤާބިލުަކން ުމައްސަލަތައްުިހންގުމުގެ ުފާހަގަވި

ުއުސޫލު ުގެންގުޅެފައިވާ ުއޮޑިޓްކުރުމުގައި ުނުވުމާއި ުއަޅާފައި ުފިޔަވަޅު ުއެކަށީގެންވާ ުނުވުންުއިސްލާހުކުރުވުމަށް ުހަރުދަނާ ތައް
ިމހާރުގެުއޭވިއޭޝަންުދާއިރާގެ އަދުި، އިުގަވާއިދުތަކަށްުގެްނނަްނުހާަލތަށްުއެކަށީެގންވާުގޮތަށްުއޭވިޭއޝަންުގާޫނނުަތކާުހިމެނެއެވެު.

ުފަރާތެއް ުއިތުރު ުހިންގާ ުސްކޫލެއް ުފްލައިން ުދިވެހިރާއްޖޭގައި ުނުވުމުންނާއި ުގެނެސްފައި ުބަދަލުތައް ުފްލައިންުުޖެހޭ ނެތްއިރު،
ުސަސްޕެން ުއޮޕަރޭޝަންތައް ުގްރައުންޑްކޮށް، ުފްލައިޓްތައް ުލިބިދާސްކޫލުގެ ުދަރިވަރުންނަށް ުކޮށްފިނަމަ، ުގެއްލުްނުޑް ނެ

ްނވެސްުމިުމައްސަލަތަކަށްުބޮޑުވާނެކަމަށްުފެްނނާތީުްފލައިންުސްކޫލަށްުފިޔަވަޅުުއެޅުމަށްުއޮތޯރިޓީއަށްުދަތިވެފައިުވުމުގެުސަބަބު
ުހައްލުުލިބިފައިުނުވާކަންުާފހަގަކުރެވުނެވެ.

ުއިތުރުން ުހުށަހެޅުު،މީގެ ުމައްސަލަ ުއަދި ުމުންުދަރިވަރުންނާއިުގުޅޭކަންކަންުބަލަމުންުޮގސްފައިވާކަޝަކުވާ އޭޝިއަންުމާއި،
ރުކޮށްދިނުމަށްުމިނިސްޓްީރުފޯުުރައްކާތެރިކަންުފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭުހައްގުތަކާއި،ުދަރިވަރުންގެުކިޔަވާުއިއެކަޑަމީުއޮފްުއެރޮނޮޓިކްސްގަ

ު ުހަޔަރ ުއެޑިޔުއޮފް ުބަލަމުްނ ުޕްރޯއެކްޓިވްކޮށް ުއިން ުތެރެުހަރުދަނާ، ޮގސްފައިނުވުމުންކޭޝަން ުދަރިވަރުންގެނިޒާެމއްގެ ުއިން
ުނުވާކަންުވަގުތުގައިުމުހިންމުުއެންމެުރައްކާތެރިކަންުފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭުހައްގުތަކާއި، ުފާހަގަކުރެވުނެވެ.ުފޯރުކޮށްދެވިފައި

ުހައްގުތަކާއި ުމަސަު،ދަރިވަރުންގެ ުފޯރުޮކށްދިނުމުގެ ުރައްކާތެރިކަން ުބެލިފައިނުވަނީުއްކަތްުހަރުދަނާުއުފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ސޫލަކުން
ުކުރުމުގެުޒިންމާުސީދާުުއެކަންުމޮނިަޓރު،އެުދަރިވަރުންނަށްުރައްކާެތރިކަންުފޯރުކޮށްދީު،ދަރިވަރުންގެުހައްގުތައްުކަށަވަުރކޮށް

ުންުދެކެމެވެ.ުނުވާތީކަމުގައިުމިުއޮީފހުުަމތިކޮށްފައިުގަވާއިދަކުންވެސްުނުވަތަުގާނޫނުންުއިދާރާއަކާއިުސާފުކޮށްުވަކި
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 ަޕރޯފަމްންސ ޮއިޑްޓ ިރޯޕޓް  ޮކްށަފިއވާ ަމަސްއަކތްަތކާ ގުޅޭ 

ުތައާރަފުު .1

އޭވިއޭޝަންުއޮތޯރިޓީންުއޭޝިއަންުއެކަޑަމީުއޮފްުއެރޮނޮޓިކްސްުރެގިއުލޭޓްކުރުމަށްު މޯލްޑިވްސްުސިވިލްުބޭނުމަކީުރިޕޯޓުގެުމި
ުވަނަުމާއްދާގ4ުުެގެު )އޮޑިޓްުޤާނޫނު(4/2007ުުނަންބަރުުޤާޫނނުު،ގޮތުންުދެނެގަތުމުގެުޕަރފޯމަންސްުމަސައްކަތުގެުކޮށްފައިވާ

އިސްލާހުުކުރަންުޖެހޭކަމަށްުއޮޑިޓުގައިުފާހަގަކުރެވުނުުއޮޑިޓުންުފާހަގަކުރެވުނުުކަންތައްތަާކއި،ުުދަށުންުކުރެވުނުުޕަރފޯމަންސް
، ުފަރާތްތަކުގެުމެޭނޖްމަންޓަށްުހުަށހެޅުމާއެކުއޮޑިޓުގައިުޝާމިލުވާުފިޔަވަޅުުއެޅުމަށްޓަކައިުއެުކަންކަންުހީލާސްކަންކަމާމެދުުއި

ު ުޤާނޫނުއަސާސީގެ ުޖުމްހޫރިއްޔާގެ ުރައްޔިތުންގ213ުުެދިވެހިރާއްޖޭގެ ުކަންކަން ުމަތިްނުއެ ުގޮތުގެ ުބުނެފައިވާ ުމާއްދާގައި ވަނަ
ުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ުއޮުމަޖިލީހަށާއި ުމި ުފެންނާނެެހްނ ުރައްޔިތުންނަށް ުރިޕޯޓް ުމި ުވެބްސައިޓްުހުށަހެޅުމެވެ. ފީހުގެ

www.audit.gov.mvު.ެުގައިުޝާއިއުކުރެވޭނެއެވ

ުދިޔައިރު، ުކުރިޔަށް ުމަސައްކަތް ުއޮޑިޓްގެ ުުމި ުއޮތޯރިޓީ ުއޭވިއޭޝަން ުސިވިލް ުމޯލްޑިވްސް ުހަޔަރުއާއި ުއޮފް މިނިސްޓްރީ
ުތުގައިުޝުކުރުުދަންނަވަމެވެ.ސަފުރުުއެއްބާރުލުމަށްުމިއްޒަފުންުމިުއޮޑިޓަށްުދެއްވިުވަމުުއެޑިޔުކޭޝަންގެ

 އޮޑިޓުގެުބޭނުންު

ފާރަވެރިވުމަށްުުު،މޯލްޑިވްސްުސިވިލްުއޭވިއޭޝަންުއޮތޯރިޓީންުއޭޝިައންުއެކަޑަމީުއޮފްުއެރޮނޮޓިކްސްުރެގިއުލޭޓްކޮށްުއޮޑިޓަކީުމި
ުޕަރފޯމަންސްު ުކުރެވުނު ުދެނެގަތުމަށް ުސަމަކާރަކަން ުހަރުދަނާކަމާއި ުއުސޫލުތަކުގެ ުނިޒާމުތަކާއި ުހިންގުމުގެ އެކުލަވާލާފައިވާ

ުއިތުރުން،ުއޭޝިއަން ުފޯރުކޮށްދޭންެޖހޭުުހައްގުތަކާއި،ުދަރިވަރުންގެުކިޔަވާުއެރޮނޮިޓކްސްގައިުއޮފްުއެކަޑަމީުއޮޑިޓެކެވެ.ުމީގެ
އެގޮތުން،ުކުރެވިފައިވާުޤާއިމުުނިޒާމެއްުަހރުދަނާުފޯރުކޮށްދިނުމަށްުތެރިކަންރައްކާ ުމިންވަރުވެސްުމިުއޮޑިޓުގައިުބަލާފައިވާނެއެވެު.

ު ުދިޔައިރު، ުކުރިޔަށް ުމަސައްކަތް ުއޮޑިޓްގެ ުއޭވިއޭމޯލްޑިވްސްމި ުއޮތޯރިޓީުސިވިލް ުހަޔަރުުއިއާުޝަން ުއޮފް މިނިސްޓްރީ
ު.ވާނެއެވެުދިރާސާކޮށްފައިުުންތައްލިޔެކިޔުުހޯދައިުމައުލޫމާތުުއެޑިޔުކޭޝަންއިން

މޯލްޑިވްސްުސިވިލްުއޭވިއޭޝަންުއޮތޯރިޓީ އެޑިއުކޭޝަންުމިުއޮޑިޓްުމެދުވެރިކޮށުް، ުއްުތަތްގެުމަސައްކައާއިުމިނިސްޓްރީުއޮފްުހަޔުަރ
އިތުރަށްުހަރުދަނާކުރުމަށާއިުއިސްލާހުކުރަންުޖެހޭކަމަށްުއޮޑިޓުގައިުފާހަގަކުރެވޭުކަންކަމާމެދުުއިސްލާހީުފިޔަވަޅުުއެޅުމަށްޓަކައިު

ުއެުކަންކަންުއޮޑިޓުގައިުޝާމިލުވާުފަރާތްތަކުގެުމެނޭޖްމަންޓަށްުހުަށހެޅިގެންދާނެއެވެ.

ު
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2 ުގ25ުެުސަފުހާ        ުު 

ުޅިުބައިތައްުއޮޑިޓްގެުސްކޯޕްުއަދިުއޮޑިޓްގައިުބެލުމަށްުކަނޑައެު

2018ުުުކަނޑަައޅާފައިވަނީުބެލުމަށްުއޮޑިޓުގައިުމި ުނިޔަލަށެވެުއަހަރުގެުވަނ2020ުައިން ުބައިތަކުގެުުބައެއްުަނމަވެސް،.
ުުވަނ2018ުަުޒާތުން ުއަދި ުކަންކަމަށާިއ ުހިނގާފައިވާ ުކުރިން ުހިނގާފައިވާުވަނ2020ުައަހަރުގެ ުފަހުން ުބައެއްުއަހަރުގެ

 ބަލައިލެވިފައިވާނެއެވެ:ުބަޔަކަށ4ުްުމައިގަނޑުުއޮޑިޓުގައިުމިު.ަބލައިލެވިފައިވާނެެއވެުކަންތައްތަކަށް

ުު.ހ ުހިންގުމުގެ ުއެރޮނޮޓިކްސްގެ ުއޮފް ުއެކަޑަމީ ުއޭޝިއަން ުއޮތޯރިޓީން ުއޭވިއޭޝަން ުސިވިލް ބިލުކަްނުޤާމޯލްޑިވްސް
ުބަލަމުންގޮސްފައިވާުމިންވަރު،

ުު.ށ ުެއރޮނޮޓިކްސްގެ ުއޮފް ުއެކަޑަމީ ުއިންސްޓްުއޭޝިއަން ުަދރިވަރަރަކްޓަފްލައިޓް ުެޖހޭ ުނިސްބަތުން ުއަދަދު،ުކަށް ރުންގެ
ުމޯލްޑިވްސްުސިވިލްުއޭވިއޭޝަންުއޮތޯރިޓީންުރެގިއުލޭޓްކުރަމުންުޮގސްފައިވާުމިންވަރު،

ުއްރިުފިޔަވަޅުތަހުމޯލްޑިވްސްުސިވިލްުއޭވިއޭޝަންުއޮތޯރިޓީންުަކނޑައަޅާފައިވާުގަވާއިދުތަކާުހިލާފުވުމުންުއެެޅންުނ.ު
ުފައިވާުމިންވަރު،އިއަޅަުއްބަލައިުއެުފިޔަވަޅުތަ

ު ުއެރޮނޮޓިކްސްގަރ. ުއޮފް ުއެކަޑަމީ ުރައްކާތެރިކަންުފޯރުކޮށްޭދންޖެހޭުހައްގުތަކާއި،ުދަރިވަރުންގެުކިޔަވާުއިއޭޝިއަން
ުކުރެވިފައިވާުމިންވަރުުުގާއިމުުނިޒާެމއްުހަރުދަނާުފޯރުކޮށްދިނުމަށް

ުއޮޑިޓްުކްރައިޓީރިއާު

ު ުއޮޑިޓްގައި ުތިީރގައިމި ުބަލައިފައިވާނީ ުގޮތުގައި ުކްރައިޓީރިއާގެ ުބައިތަކުގެ ުކަނޑައެޅިފައިވާ ުޤާނޫނާއިުބެލުމަށް ުބަޔާންކުރާ
 :ގަވާއިދުތަކާއިުހަމަތަކަށެވެ

 ުުދިވެހިރާއްޖޭގެުމަދަނީުވައިގެުދަތުރުފަތުރުގެުޤާނޫނު(2001/2ުޤާނޫނުުނަްނބަރ( 
 ުޝަންުއޮތޯރިޓީގެުޤާނޫނު()މޯްލޑިވްސްުސިވިލްުއޭވިއ2012/2ުޭނަްނބަރުުުޤާނޫނ 
 ްމޯލްޑިވްސްުސިވިލްުއޭވިއޭޝަންުއޮތޯރިޓީގެުގަވާއިދުތައ 
 މޯލްޑިވްސްުސިވިލްުއޭވިއޭޝަންުއޮތޯރިޓީގެުސްޓޭންޑަރޑްުއޮޕަރޭޓިންގުޕްރޮސީޖަރ 
 ުްލައިސެންސިންގުއިންސްޕެކްޓަރުހޭންޑްބުކ 
 ްއިންސްޕެކްޓަރުމެނުއަލްއޮތޯރިޓީގެުފްލައިޓްުއޮޕަރޭޝަންުުއޭވިއޭޝަންުސިވިލްުމޯލްޑިވްސ 
 ުުކިޔަވައިދޭުތަންތަންުރަޖިސްޓަރކޮށްުހިންގުމުގެުގަވާއިދ 

ު
 އޮޑިޓްުކުރުމުގައިުގެންގުޅެފައިވާުހަމަތަކާއިުއޮޑިޓްުކުރިޔަށްުގެންގޮސްފައިވާގޮތްު

(ުއިްނINTOSAIުމިުއޮޑިޓްުކޮށްފައިވަނީުއިންޓަރނޭޝަލްުއޮގަނައިޒޭޝަންުއޮފްުސުޕްރީމްުއޮޑިޓްުއިންސްޓިޓިއުޝަންސްު)
ުޝާއި ު)އުނެރެ ުއިންސްޓިޓިއުޝަންސް ުއޮޑިޓް ުސުޕްރީމް ުއޮފް ުސްޓޭންޑަޑްސް ު"އިންަޓނޭޝަނަލް ުފޯރISSAIުކޮށްފައިވާ )

 ުޕަރފޯމަންސްުއޮޑިޓް"ުގައިވާުގޮތުގެުމަތިންނެވެ.

ުއެންގުމަށްުޝާމިލްވާުއޮޑިުޓގައިުފަށައިގަނެވުނީުއޮޑިޓްުމި ުލިޔުމުން ުސްކޯޕު ުއޮިޑޓުގެ ުއޮޑިޓްގައިުމިު.ފަހުއެވެފަރާތްތަކަށް
ުޝާމިލުވާުުއޮޑިޓުގައިުކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައިުސައްހަކަންުއަދަދުތަކުގެުހިމަނާފައިވާުރިޕޯޓުގައިުމިުކަމާއިކަންުފާހަގަކުރެވުނު
ުރިޕޯޓަށްުުއޮޑިޓުުބިނާކޮށް،ުކޮމެންޓަށްުއެވިޑެންސާއިުއޮޑިޓްުހުށަހަޅާފައިވާުއެފަރާތުންުހިއްސާކުރެވި،ުމެނޭޖްމަންޓާުފަރާތްތަކުގެ
ު.ގެނެވިަފއިވާނެއެވެުަބދަލުތައްުގެންނަންޖެހޭ

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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ުއޮޑިޓްުމައުޟޫއުު .2

ުމޯލްޑިވްސްުސިވިލްުއޭވިއޭޝަންުއޮތޯރިޓީު

ގެުޤާނޫނު(ުގެު)މޯލްޑިވްސްުއޭވިއޭޝަންުއޮތޯރިޓ2012/2ުީލްޑިވްސްުސިވިލްުއޭވިއޭޝަންުއޮތޯރިޓީއަކީުޤާނޫނުުނަންބަރުުމޯ
ތުރުފަތުރާުބެހޭުއެންމެހާުވަިއގެުދަތުރުފަތުރުގެުސިޔާސަތުތައްުއެކަށައެޅުމަށާއިުމަދަނީުވައިގެުދަދަށުންުދިވެހިރާއްޖޭގެުމަދަނީު

އެކަންުރާވައިުބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައިު ގައިުއުފައްދާފައިވާ،2012ުުުޖެނުއަރ11ުީގަވާއިދުތަކާއިުއުސޫލުތަކާއިުހަމަތައްުކަނޑައަޅައުި،
ރުފަތުރުގެުހިދުމަތްތަްއުއިދާރާއެކެވެ.ުއެގޮތުން،ުދިވެހިރާއްޖޭގެުމަދަނީުވައިގެުދަތުސިވިލްުސަރވިސްުގައިުނުހިމެނޭުދައުލަތުގެު

ުމިންގަޑުތައްުއެކަށައެޅުމަކީުސަލާމަތްތެރިކަމާއިުރައްކާތެރިކަމާއެކުުދިނުމަށްޓަކައިުއެކަށައަޅަންެޖހޭުގަވާއިދުތަކާއިުއުސޫލުތަކާއި
)ދިވެހިރާއްޖޭގ2001/2ުުެ ޤާނޫނުުނަންބަރު، ޔަތެކެވެ.ުމީގެުއިތުރުންމޯލްޑިވްސްުސިވިލްުއޭވިއޭޝަންުއޮތޯރިޓީގެުމައްސޫލިއް

ވިއޭޝަންުއޮތޯރިޓީގެުއޭމަދަނީުވައިގެުޤާނޫނު(ުގެުދަށުންުމިނިސްޓްރީންުކުރަންޖެހޭުކަންތައްތައްުކުރުމަކީުމޯލްޑިވްސްުސިވިލްު
ުމައްސޫލިއްޔަތެކެވެ.

ުންުމަސައްކަތްކުރާުގޮތްުސިވިލްުއޭވިއޭޝަންުއޮތޯރިޓީމޯލްޑިވްސްުުރެގިއުލޭޓްކުރުމުގައިުއެރޮނޮޓިކްސްުުއޮފްުުއެކަޑަމީުުއޭޝިއަންު

ު

 އަހަރީުޕްލޭންު

 އޮޑިޓްުޕްލޭން

 އޮޑިޓްު

ަބދަލުު/ުގެެނވުނުު
 އިސްލާހުުކރަންުެއޅުނުުފިޔަަވޅުު

 އޮޑިޓްުރިޕޯޓުުޑްރާފްޓްު

 ރަނަގޅުު

 ފައިނަލްުރިޕޯޓުު

ފައިންޑިްނގުެރޖިސްަޓރު
 އަދާަހމަކުުރންު

 މޮނިޓަރކުުރންު

 ނޫންު

 އާނ

 އޮޑިޓުކުެރވޭުފަރާތްު އިންސްޕެކްަޓރ/ޮއޑިޓަރ ޑައިރެކްަޓރ
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ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުހަޔަރުއެޑިޔުކޭޝަންު

ު ުއެޑިޔުޝަންއަކީ ުހަޔަރ ުއޮފް 18ުުމިނިސްޓްރީ ުއޮފީސ2018ުްނޮވެންބަރު ުސަރުކާރު ުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަކުގެުގައި
މިުމިނިސްޓްރީުއައޮނިގަނޑަށްުގެނެވުނުުބަަދލުގެު ުމަތީުުރާއްޖޭގެުކީުދިވެހިެތރެއިންުއަލަށްުއުފައްދަވާފައިވާުމިނިސްޓްރީއެކެވެު.

ުމައިުތަންފީޒުކުރާުއެކަށައެޅުމުންުސިޔާސަތުތައްުއެުދީުލަފާުއާއިުމަޝްވަރާުއެކަށައެޅުމަށްުސިޔާސަތުތައްުގުޅޭުތަޢުލީމާއި
ުމަސައްކަތްު.އިދާރާއެވެ ުކުރާ ުދަށުން ުމިނިސްޓްރީގެ ުއޮމި ުމިނިސްޓްރީ ުގޮސްފައިވަނީ ުކުރަމުން ުކުރިން ުއެޑިއުކޭޝަންުތައް ފް

ާޤނޫ އަދުި، 2021/7ުނުުނަްނބަރުުއިންނާއިުއެުމިނިސްޓްރީގެުދަށުންުހިންގާުޑިޕާޓްމަންޓްުއޮފްުހަޔަރުއެޑިއުކޭޝަންުއިންނެވެު.
ުވަ ުމިނިސްޓްރީއަށް ުަދށުން ުޤާނޫނު(ުގެ ުތަމްރީނުގެ ުތަޢުލީމާއި ުމަތީ ުތަޢުީލމުގެ)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ުމަތީ ުޤާނޫނީުުނީ ދާއިރާއާގުޅޭ

ުމައްސޫލިޔަތުތަކެއްުމަތިކޮށްފައެވެ.ު

ގެުދަށުންުމިނިސްޓްީރުއެރޮނޮިޓކްސްުއަކީުކިޔަވައިދޭުތަންތަންުރަޖިސްޓްރީުކޮށްުހިންގުމުގެުގަާވއިދުުއޮފްުއެކަޑަމީުއޭޝިއަން
ުޓިޓިއުޓެކެވެ.އޮފްުހަޔަރުއެޑިއުކޭޝަންގައިުރަޖިސްޓްރީވެގެންުހިންގަމުންދާުއިްނސް

ުއޭޝިއަންުއެކަޑަމީުއޮފްުއެރޮނޮޓިކްސްު

އިންުސ.ގަންުއެއަރޕޯޓުގައ1ުުިއޭޝިއަންުއެކަޑަމީުއޮފްުއެރޮނޮޓިކްސްު، ރާއްޖޭގައިުހިންގަންުފެށުނުުފުރަަތމަުފްލައިންގުސްކޫލް
މިުސްކޫލަކީުމިހާތަނަށްުރާއްޖޭގައިުހިނގަމުންުއަންނަުހަމައެކަނިުފްލައިންގުސްކޫލެވެ.2010ުުހުޅުވާފައިވަނީު ވަނަުއަހަރުއެވެު.

ވެޓްުމިުސްކޫލުންުހަުވައްތަރެއްގެުަތމްރީނުުކޯސްތަކެއްުހިންގައެވެ.ުެއގޮތުން،ުކޮމާަޝލްުޕައިލެޓްުލަިއސެންސްުކޯސް،ުޕްރައި
ޕައިލެޓްުލައިސެންސްުކޯސް،ުކޮމާޝަލްުޕައިލެޓްުލައިސެންސްު)ފްރޯޒެންުއެއަރލައިންުޓްރާންސްޕޯޓްުޕައިލެޓްުލައިސެންސް(ު

މަލްޓިުއިންޖީންުރޭޓިންގްުޕްރޮގްރާމް،ުފްލައިޓްުއިންސްޓްރަކްޓަރުރޭޓިންގުޕްރޮގްރާމްުއަދިުއެއަރލައިންުޓްރަންސްޕޯޓްުު،ކޯސް
2020ުުއެވެ.ރައުންޑްުސްކޫލްުއޭޝިއަންުއެކަޑަމީުއޮފްުއެރޮނޮޓިކްސްުއިންުހިންގަުމންުގޮސްފައިވެޕައިލެޓްުލައިސެންސްުގް

ގެުނިޔަލަށްުއުދުހެވ2021ުުޭޖެނުއަރ26ުުީމަތިންދާބޯޓުުއޮތްއިރު،ުމީގެުތެރެއިނ13ުުްވަނަުއަހަރުގެުނިޔަލަށްުކުންފުނީގައިު
ު ުއޮތީ ުއަހ2020ުަމަިތންދާޯބޓެެވ.ުއަދި،5ުުހާލަތުގައި ުވަނަ ުރަޖިސްޓްރީގައި ުސްކޫލުގެ ުމި ުނިޔަލަށް ދަރިވަރުނ173ުުްރުގެ

ަވނަުއަހަރުގެުނިޔަލަށްުމ2020ުުިދަރިވަރުންނަކީުދިވެހިުދަރިވަރުންނެވެ.ުމީގެުއިތުރުން،160ުުތިބިއިރު،ުއޭގެުތެރެއިންު
ރުންުފެށިގެންުމިުސްކޫލުންުވަނަުއަހ2014ުަދަރިވަރުންވަނީުދަސްވެނިވެފައެވެ.ުތިރީގައިވާުޗާޓުގައިުއެވަނ118ުުީސްކޫލުންު

 ދަރިވަރުންުދަސްވެނިވެފައިވާުގޮތުގެުތަފްސީލެވެ.ު

ު  

                                                           
ޝިއަންުއެކަޑަމީުއޮފްު"އޮޑިޓުގައިުފާހަގަކުރެވުނުުކަންތައްތަކާއިުއިސްލާހުކުރަންުލަފާުދޭގޮތް"ުބައިގައިުއޭުމިުރިޕޯޓުގައި 1

ުބޭނުންކޮށްފައިވާނެެއވެ.އެރޮނޮޓިކްސްގެުބަދަލުގައިުފްލަިއންގުސްކޫލްު
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ު

ުނަމަވެސް،ު ުދެއްކި ުހިސާުބތަކުން ުތަފާސް ުއިތުރުވަމުންދާކަމަށް ުއަހަރަށް ުއަހަރުން ުއަދަދު ުދަރިވަރުންގެ ުދިވެހި ދަސްވެނިވާ
ު ުމައްސަލަ ުދިގުލާ ުނުނިމި ުކިޔެވުން ުމޯލްޑިވްސ2019ުުްދަރިވަރުންގެ ުދަނީ ުަދރިވަރުން ުސްކޫލުގެ ުފެށިގެން ުއަހަރުން ވަނަ

 ސާކުރަމުންނެވެ.ުސިވިލްުއޭވިއޭޝަންުއޮތޯރިޓީއާުހިއް

ު

ު  

2014201520162017201820192020

ދިވެހި ދަރިވަރުން 2161216332

ބިދޭސީ ދަރިވަރުން 241313671

0

5

10

15

20

25

30

35

ަދަދު
އ

ރުންއޭޝިއަން އެކަޑަމީ އޮފް އެރޮނޮޓިކްސް އިން ދަސްވެނިވި ދަރިވަ
(ުއަށ2020ްއިން 2014)

ދިވެހި ދަރިވަރުން ބިދޭސީ ދަރިވަރުން

 އަށް(2020ުއިނ2014ުުްކަޑަމީުއޮފްުއެރޮނޮޓިކްސްުއިންުދަސްވެނިވިުދަރިވަރުންު)އޭޝިއަންުއެު-1ުޗާޓުު
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ުއޮޑިޓުގައިުފާހަގަކުރެވުނުުކަންތައްތަކާއިުއިސްލާހުކުރަންުލަފާުދޭގޮތްު .3

ުޤާބިލުކަންު 3.1 ުހިންގުމުގެ ުއެރޮނޮޓިކްސްގެ ުއޮފް ުއެކަޑަމީ ުއޭޝިއަން ުއޮތޯރިޓީން ުއޭވިއޭޝަން ުސިވިލް މޯލްޑިވްސް
ުބަލަމުންގޮސްފައިވާުމިންވަރުު

ުބަލައޮޑިޓު ުމިބައިގައި ުހިންގުމުގެސްކޫުގފްލައިންއިފައިވާީނ،ުގެ ުުލް ުބެުލމަށްޤާބިލުކަން ުމިންވަރު ުސިވިލްުުހުރި މޯލްޑިވްސް
ުތައްތަކަކީ؛ފައިވާުަކންލައިމިބައިގައިުބަު،ގޮސްފައިވާުމަސައްކަތްތަކެވެ.ުއެގޮތުންުމުންުއޭވިއޭޝަންުއޮތޯރިޓީންުކުރަ

 ްވަރުވާުމިންކުރަމުންުގޮސްފައިހިންގުމާުގުޅުންހުރިުމައްސަލަތައްުއޮތޯރިޓީންުފާހަގަުސްކޫލްުގފްލައިނ 
 ޭފައިވާުމިންވަރުމަސައްކަތްކޮށްއިސްލާހުކުރުވުމަށްުއޮތޯރިޓީންުުތައްތައްކަންުސްކޫލުުހިންގުމުގައިުފާހަގަކުރެވ 

ު
ުބެލުންުުގޮސްފައިވޭތޯުުފާހަގަކުރަމުންުުއޮތޯރިޓީންުުމައްސަލަތައްުުހިންގުމުގައިުހުންނަުުސްކޫލުުުފްލައިންގ 3.1.1

ު،ރިުއޮޑިޓުތައްކޮށްގުޅުންހުުުއާުމެއިންޓެނެންސްުއަދިުމަތިންދާބޯޓުތަކުގެުއެއަރވޯދިނެސްުުސްކޫލުގެުހިންގުމާއިުުގ)ހ(ުފްލައިންު
ުހުރިުމައްސަލަތައްުފާހަގަކުރަމުންުގޮސްފައިވުންު

ު 5.4.1ުއެކެއްގެވޮލިއުމްުގެު)އެސް.އޯ.ޕީު(ުރޖަޕްރޮސީުގންުއޮތޯރިޓީގެުސްޓޭންޑަރޑްުއޮޕަރޭޓިންމޯލްޑިވްސްުސިވިލްުއޭވިއޭޝަ
ފްލައިންގުޓީންުއޮތޯރިއެުގޮތުން،ުވަނަުމާއްދާގައިުވ13.2.3ުާލައިސެންސްުއިންސްޕެކްޓަރުހޭންޑްބުކްގެުއަދިުވަނަުމާއްދާު

ުކުރަންޖެހެއެވެ.ުުސްކޫލުގެ ުިއންސްޕެކްޝަން ުނުވަތަ ުއޮިޑޓު ުވައްތަރެއްގެ ުތިްނުމަތިުނީގެުކުންފު، މިގޮތުންތިން ންދާޯބޓުތަކުގެ
ުރައްކާތެުއެއްުޅަބައިކު ު)އުދުހުމަށް ުއެއަރވޯދިނެސް ުމަތިންދާބޯޓުތަކުގެ ުއަދަދުގެ ުމަދުނުވާ ުކޮންމެުބަޔަށްވުރެ ުމިންވަރު( ރި

ުއޭވިއޭޝަންުއޮތޯރިޓީންުމޯލްޑިވްސްުސިވިލްުޭހކަމަށްުމިުއެސް.އޯ.ޕީގައިުބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.ުޓީންުބަލަންޖެއޮތޯރިއެުއަހަރަކުު
ންސްޕެކްޝަންުއ17ުިގެުމަތިންދާބޯޓުތަކުގެުޖުމްލަުފްލައިންގުސްކޫލުގެުނިޔަލަށް،ުވަނަުއަހަރ2020ުުވަނަުއަހަރުނ2018ުުް

ުފާހަގަކުރެ ުފްލައިންު،އަދި ވުނެވެ.ކޮށްފައިވާކަން ުއަހަރަކުވެސް ުމަތިންދާބޯޓުުގކޮންމެ ުޖުމްލަ ުތިންސްކޫލުގެ ުގެ ުއެއްބައިކުޅަ
ުރިވިއުއެއްގައ11ުުިުއިންވާއިރުުމިުރިވިއުތަކުގެުތެރެކޮށްފައިނެސްުރިވިއުުދިއަރވޯުޔަށްވުރެުގިނަުއަދަދެއްގެުމަތިްނދާބޯޓުގެބަ

ުފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.ުމައްސަލައެއ22ުްުޖުމްލަ

ުތިން ުމި ުއޮތޯރިޓީން ުއޭވިއޭޝަން ުސިވިލް ުމޯލްޑިވްސް ުއެވަނީ ުތާވަލުގައި ުއެުތިރީގައިވާ ުޮކށްފައިވާ އަރވޯދިނެސްުއަހަރު
ުރިވިއުތަކުގެުތަފްސީލެވެ.

 އިންސައްތަު

އިންސްޕެކްޓުުކުރެވުނުު

ުމަތިންދާުބޯޓުގެުއަދަދުު

ތިންުުޖުމްލަުމަތިންދާބޯޓުގެު

ުބައިކުޅަުއެއްުބައިު

ޖުމްލަުމަތިންދާބޯޓުގެު

ުއަދަދުު ުއަހަރުު

46% 6 4 13 2018 
58% 7 4 12 2019 
40% 4 3 10 2020 

 މަތިްނާދބޯޓުތަކުގެުެއއަރޯވދިނެސްުރިިވއުތަުކގެުތަފްސީލްުފްލައިންގުސްކޫުލގެ:1ުތާވަލުު

ު

ުއިތުރުން ު"އެމް.ސީ.އޭ.އާރުު،މީގެ ުގަވާއިދުގެ ު"ކޮންޓިނިއުއިންު-އޭވިއޭޝަން ުއޮގަނައިޒޭޝަން"ުބަޔާއި ުމެއިންޓެނެންސް އެމްގެ
ުބެލުމަު ުއަމަލުކޮށްފައިވޭތޯ ުއެއްގޮތަށް ުއޮގަނައިޒޭޝަން"ުބަޔާ ުމެނޭޖްމަންޓު ުމޯލްޑިވްސްުއެއަރވާދިނެސް ުއެއްފަހަރު ުއަހަރަކު ށް
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7 ުގ25ުެުސަފުހާ        ުު 

ުއޮތޯރިޓީ ުއޭވިއޭޝަން ުސިވިލް ުކުރަންޖެހޭކަމަށް ުއޮޑިޓެއް ުއޮޕަރޭޓިންން ުބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.ުރޖަގުޕްރޮސީސްޓޭންޑަރޑް ގައި
-އާރު.އޭުއިންުއެމް.ސީ.ވަނަުއަހަރުގެުނިޔަލަށްުމިުއެސް.އޯ.ޕީގައިުވާގޮތަށްުއޭ.އ2020ުޭވަނަުއަހަރުނ2018ުުްއެގޮތުން،ު

ުއެއްގޮތަށްުއަމަލުކޮށްފައިވާުމިންވަރުުބެލުމަށްުއޮޑިޓުތައްުޮކށްފައިވާކަންުފާހަގަކުރެވުނެވެ.ުުއެމްއާ

ުލައިސެންސް ު ހޭންޑްބުކްގައިުއިންސްޕެކްޓަރުއަދި، ުއޮތޯރިމޯލްޑިވްސް ުއޭވިއޭޝަން ުޓްރެއިނިންގުސިވިލް ުއެޕްރޫވްޑް ޓީއިްނ
2018ުއޮގަނައިޒޭޝަންތަކުގެު)އޭ.ޓީ.އޯ(ުއޮޑިޓެއްުއަހަރަކުުއެއްފަހަރުުކުރަންވާނެކަމަށްވެސްުބަޔާންކޮށްފައިެވއެވެ.ުއެގޮތުން،ު

ވަނަުއަަހރުގެުނިޔަލަށްުއަހަރަކުުއެއްފަހަރުުއޭ.އޭ.އޭުގެުއޭ.ޓީ.އޯުއޮޑިޓުުކޮށްފައިވާއިރު،ުއޮތޯރިޓީެގ2020ުުވަނަުއަހަރުންު
ުމެނޭޖްމަންޓާއި ުއޮގަނައިޒޭޝަންަތކުގެ ުއެ ުތަކެއްޗާއި އޮޑިޓުގައި ުބޭނުންކުރާ ުމުވައްޒަފުންެގު ވަސީލަތްތަާކއި ުއަދި މެނުައލްތައް

ުކުރަމުން ުއޮޑިޓު ުގާބިލުކަން ުއިންސްޕެކްޝަންތަކާއިުއަދަދުތަކާއި ުކުރެވުުނ ުފަދައިން ުމި ުތިރީގައިއެވަނީ ުގޮސްފައިވެއެވެ.
ުވެ.އޮޑިޓުތަކުންުފާހަގަކުރެވުނުުމައްސަލަތަކުގެުއަދަދުތަކެ

ު

ުހިންގުމާއިުގފްލައިން، ންކަމުންއެހެ ުގުޅުންހުރިު ސްކޫލުގެ ުއެއަރވޯދިނެސްއާ ުމަތިންދާބޯޓުތަކުގެ ުއަދި މެއިންޓެނެންސް
ުމިުއޮފީހުންުދެކެމެވެ.ުުހުރިުމައްސަލަތައްުފާހަގަކުރަމުންުގޮސްފައިވާކަމަށްު،އޮޑިޓުތައްކޮށް

އޮތޯރިޓީންުުއޭވިއޭޝަންުުސިވިލްުުމޯލްޑިވްސްުުއިސްލާހުކުރުވުމަށްުުކަންކަންުުފާހަގަކުރެވުނުުުހިންގުމުގައިުުސްކޫލުު 3.1.2
 މަސައްކަތްުކޮށްފައިވާުމިންވަރުު

ުހ) ުއެއަރވޯދިނެސް ުމަތިންދާބޯޓުތަކުގެ ުފާހަގަކުރެވުނުު( ުހޭދަވުމާއިުުރިވިއުގައި ުމުއްދަތެއް ުދިގު ުއިސްލާހުނުކުރެވި ކަންކަން
ުފިޅަވަޅުއެޅުންުލަސްވުންު

ވާގޮތުގެުމަތިންުކޮންެމުވަނަުމާއްދާގައިުު 5.4.1ވޮލިއުމްުއެކެއްގެުގެއެސް.އޯ.ޕީމޯލްޑިވްސްުސިވިލްުއޭވިއޭޝަންުއޮތޯރިޓީގެު
ުުއަހަރަކު، ުޖުމްލަ ުސްކޫލުެގ ުބައިފްލައިންގ ުއެއް ުބައިކުޅަ ުތިން ުއޮތޯރިޓީްނުމަތިންާދބޯޓުގެ ުރިވިއު ުއެއަރވޯދިނެސް ގެ

ވަނަުމާއްދާގައިުބަޔާންކޮށްފައިަވނީުަމތިންދާޯބޓުގެުވެރިފަރާތުްނ4.3.5ުުއެސް.އޯ.ޕީގެުވޮލިއުމްުހަތަރެއްގެު، ވެ.ުއަދިކޮށްފައިވެއެ
އިސްލާހުޮކށްފައިވާކަންުއޮތޯރިޓީައްށުުުށްލޭނެއްުއެކުލަވާލައިުއެގޮތަރިވިއުގައިުފާހަގަކުރެވުނުުކަންކަންުއިސްލާހުުކުރާނެުގޮތުގެުޕް

ުކާޑު"ުހުށަހަަޅންވާނޭ ު"ވޯކް ުއިތުުރން،ުކަމަށެވެ.ުއެންގުމަށް ުއެމް.ސީ.އޭ.އާރުމީގެ ުގަވާއިދު ު-އޭވިއޭޝަން )ސީ(905ުުއެމް.އޭ

3:ުދުއޮޑިޓުގެ އަދަ

ފާހަގަކުރެވުނު  
20:ުުމައްސަލަ

3:ުދުއޮޑިޓުގެ އަދަ

ފާހަގަކުރެވުނު  
46:ުމައްސަލަ

17:ުދުރިވިއުގެ އަދަ

ފާހަގަކުރެވުނު  
22:ުމައްސަލަ

މްުއެު-އެމް.ސީ.އޭ.އާރުު އަރވޯދިނެސްުރިވިއުުއެ
 ޓްުއޮޑިު

 އޭ.ޓީ.އޯުއޮޑިޓްު

 އަދަދުުއިންސްޕެކްޝަން/އޮޑިޓްުތަކުެގުއަދަާދއިުފާަހގަކުެރވުނުުަމއްސަލަތަުކެގު:2ުޗާޓުު
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8 ުގ25ުެުސަފުހާ        ުު 

ު ުކަންކަން ުފާހަގަކުރެޭވ ުވެރިފަރާތުން ުމަތިންާދބޯޓުގެ ުބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ުހުށަހަޅައިުގައި ުޕްލޭން ުގޮތުގެ ުކުރާނެ އިސްލާހު
ުއޮތޯރިޓީއާއެކުުއެއްބަސްވާުމުއްދަތެއްގެުތެރޭގައިުއޭގައިުވާގޮތަށްުއަމަލުކުރަންވާނޭކަމަށެވެ.

2019ުއަދ2018ުުިު،ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށްުއެމް.އޭުގައި-އޮތޯރިޓީގެުއެސް.އޯ.ޕީުއަދިުއޭވިއޭޝަންުގަވާއިދުުއެމް.ސީ.އޭ.އާރުު
ު ުއެއްބަސްވާ ުދެފަރާތުން ުކަމެއް ުހުރިހާ ުފާހަގަކޮށްފައިވާ ުރިވިއުތަކުގައި ުއެއަރވޯދިނެސް ުއަހަރުގެ ުތެރޭގައިުމުވަނަ އްދަތުގެ

ުވީނަމަވެސް، ުމައްސަލ2020ުަުއިސްލާހުކުރުވާފައި ުފާހަގަކުރެވުނު ުއިންސްޕެކްޝަންތަކުގައި ުއަހަރުގެ ތައްުވަނަ
ފިޔަވަޅުތައްުއެޅުމަށްުުސިވިލްުއޭވިއޭޝަންުއޮތޯރިޓީންުއަަޅންޖެހޭ މޯލްޑިވްސްއެކަމާގުޅިގެންުު،ކަމާއިއިސްލާހުކުރުވާފައިުނުވާ

ުހަތަރުުމަތިންދާބޯޓެއްގެުވަނަުއަހަރުުކުރިއަށްުގެންދެވުނ2020ުުު،ދިގުުމުއްދަތެއްުހޭދަވެފައިވާކަންުފާހަގަކުރެވުނެވެ.ުއެގޮތުން
ު ުމައްސަލަތަކުގެ ުފާހަގަކުރެވުނު ުމަތިންދާއިންސްޕެކްޝަންގައި ުއެންމެ ުއިސްލާހުކުރެވިފައިވަނީ ޯބޓެއްގެުތެރެއިން

ުއިންސްޕެކްޝަންގަ ުމަތިންދާބޯޓުގެ ުމި ުނަމަވެސް، ުމައްސަލަތަކެވެ. ުފާހަގަކޮށްފައިވާ ުފާހަގަކުރެވުުނުއިންސްޕެކްޝަންގައި އި
ު ުއިސްލާހުކުރުމަށް ުއަހަރުގައ42ުިކަންކަން ުދެ ުކުރީ ުފާަހގަކުރަމެވެ. ުހޭދަވެފައިވާކަން ުއެއަރވާދިނެސްުުކޮށްފައިވާދުވަސް

ުއެން ުބަލައިއިުރ، ުމުއްދަތުތަކަށް ުނަާގފައިވާ ުކުރަން ުއިސްލާހު ުަކންކަން ުފާހަގަކުރެވުނު ުގިނައިންވެސްުރިވިއުތަކުގައި މެ
 ދުވަހެވެ.16ުނަގާފައިވަނީު

ު ުގުޅިގެން ުކަންކަމާ ުފާހަގަކުރެވޭ ުރިވިއުގައި ުއުސޫލުު މޯލްޑިވްސްއެއަރވޯދިނެސް ުއަމަލުކުރާ ުއޮތޯރިޓީން ުއޭވިއޭޝަން ސިވިލް
ުފާހަގަކުރެ ު)ކަރެކްޝަން(، ުކުރުމާއި ުއިސްލާހު ުމައްސަލަތައް ުފާހަގަކުރެވުނު ުއެއީ، ުމަރުހަލާއަކަެށވެ. ުިތން ޭވުބެހިފައިވަނީ

އިސްލާހުކުރުވުންު)ކަރެކްޓިވްުއެކްޝަން(ުމައްސަލަުދެވަނަފަހަރަށްުދިމާވުންުހުއްޓުވުމަށްޓަކައިުއެުމައްސަލައެއްގެު "ރޫޓްުކޯސްު"
ުއޮތޯރިޓީންު ުއަދި، ުއެކްޝަން(. ު)ޕްރިވެންޓިވް ުފިޔަވަޅުއެޅުމެވެ ުހުއްޓުވުމަށް ުމައްސަލައެއް ުއެހެން ުމިފަދަ ުދިމާވެދާނެ އަދި

ުރި ުމިގޮތުންއެއަރވޯދިނެސް ުކުރުމުންނެވެ. ުއިސްލާހު ުމައްސަލަތައް ުފާހަގަކުރެވުނު ުދޫކުރަނީ ުސެޓްފިކެޓް މަތީގައިުު،ވިއު
ުމަތިންާދބޯޓުގެ ުތިން ުބާކީ ުމަތިންދާޯބޓުގެތެރެއިން ުހަތަރު ު ފާހަގަކޮށްފައިވާ ުސްޓަޑީ (ުއިންސްޕެކްޝަންގައ2ުިއަދ1ުުި)ކޭސް

ުފިޔަވަ ުއިސްލާހުކުރުމަށް ުކަންކަން ޅުުފާހަގަކުރެވުނު
އިތުރަށްުއެމައްސަލަތައްުދިމާނުވާނޭހެންުކަންކަްނުު،އަޅައި

ުެއު ުއެކުލަވާލުމުން، ުޕްލޭނެއް އިސްލާހުކުރާނެގޮތުގެ
ުސެޓްފިކެޓްު ުރިވިއު ުއެއަރވޯދިެނސް މަތިންދާޯބޓުތަކަށް

ުވަނީުދީފައެވެ.

ުޕްލޭނާު ުއެކުލަވާލި ުސްކޫލުްނ ުފްލައިން ނަމަވެސް،
ު ުފަރާުތން ުދެ ުމުއްދަތުގެުއެއްަބސްވެފައިއެއްގޮތަށް ވާ

ުސަބަބަން ުނުުވމުގެ ުއިސްލާހުކޮށްފައި ިތންު، ތެރޭގައި
ުސެޓްފިކެޓްު ުރިވިއު ުއެއަރވޯދިނެސް މަތިންދާޯބޓުގެ
ުފިޔަވަޅުއެޅުންު ުމި ުކޮށްފައިވާއިރު، ސަސްޕެންޑް

ުލަސްވެފައިވާކަންުފާހަގަކުރަމެވެ.ު

1ުކޭސްުސްޓަޑީު
ު-ކިއ8ުު" ު"އަޖީ.އޭ.އެފް" ނޮވެންބަރ04ުުުުޖީ.އޭ.ޖީ"ުގެ-ކިއ8ުުުދި

މިުގައ2020ުުި ުދެުއެއަރވޯދިނެސްުއިންސްޕެކްޝަންުހަދާފައިވާއިރުު،
ުފަހަރަށްު ުދެވަނަ ުކަންކަން ުފާހަގަކުރެވުނު ުއިންސްޕެކްޝަންގައި
ުކޯސް"ު ު"ރޫޓް ުމައްސަލަތަކުގެ ުއެ ުހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ދިމާވުން

ވިލްުސިު މޯލްޑިވްސްދުވަސްުދިނުމަށ28ުުްއިސްލާހުކުރުމަށްުދެުމަހާއިު
ުއެއްބަސް ުވަނީ ުއޮތޯރިޓީން ުމިުއޭވިއޭޝަން ުނަމަވެސް، ވެފައެވެ.

ލައިންގުމުއްދަތުގެުތެރޭގައިުއިސްލާހުކުރުމަށްުރާވާފައިވާުކަންކަންުފްު
ުމި ުފާހަގަކުރެވެއެވެ. ުކޮށްފައިނުވާކަން ުއިސްލާހު ުއިން ދެުުސްކޫލް

ުސަސްޕެންޑްު ުސެޓްފިކެޓް ުރިވިއު ުއެއަރވޯދިނެސް މަތިންދާބޯޓުގެ
ހުންުފަުދުވަސ43ުުްުކޮށްފައިވަނީުއިސްލާހުކުރަންުއެއްބަސްވިުތާރީޚުގެ

 ގައެވެ.2021ުމާރިޗ16ުުް

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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9 ުގ25ުެުސަފުހާ        ުު 

ދާބޯުޓތަކުގެުއިންޕެކްޝަންގައިުފާހަގަކުރެވުނުުކަންކަންުެދވަނަުފަހަރަށްުދިމާވުންުހުއްޓުވުަމށްޓަކައިުއެުމައްސަލަތަކުގެުމިުމަތިން
ސިވިލްުއޭވިއޭޝަންުއޮތޯރިޓީންުއެކަމަށްުފިޔަވަޅުއެޅުންުލަސްވެފައިވަނީު މޯލްޑިވްސް"ރޫޓްުކޯސް"ުއިސްލާހުކޮށްފައިނުވާއިރު،ު

ވަޅުުއެޅުމުގެުކަންކަންުއެުއިދާރާގައިުރަނގަޅަށްުރާވާލެވިފައިުނުވާތީކަންުފާހަގަކުރަމެވެ.ުގަވާއިދާުހިލާފުވާުފަރާްތތަކަށްުިފޔަ
މީގެުއިތުރުން،ުއޭޝިއަންުއެކަޑަމީުއޮފްުއެރޮނޮޓިކްސްުއަކީުދިވެހިރާއްޖޭގައިުހިންގާުހަމައެކަނިުފްލައިންގުސްކޫލަށްވެފައި،ު

ކޮށްުނުވަތަުއޮޕަރޭޝަންތައްުސަސްޕެންޑުުކޮށްފިނަމަ،ުސްކޫލުގައިުކިޔަވާުއެުފަރާތަށްުފިޔަވަޅުުއަޅައިުފްލައިޓްތައްުގްރައުންޑް
އެުފަރާތަށްުފިޔަވަޅުުއެޅުމަށްުދަތިތަކެއްުހުރިކަންު ސިވިލްުއޭވިއޭޝަންު މޯލްޑިވްސްދަރިވަރުންނަށްުދަތިތަކެއްުކުރިމަތިވެދާނެތުީ،

ުމަތިން ުނަަމވެސް، ުފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ުރިޕޯޓުަތކުގައި ުއިންޓަރނަލް ުގުޅުންހުރިުއޮތޯރިޓީގެ ުރައްކާތެރިކަމާ ުއުުދހުމުގެ ދާބޯޓު
ުއިސްލާހުނުވެ ުތެރޭގައި ުމުއްަދތުެގ ުއެކަށީގެންވާ ުހިނގުމުގެުު،ކަންކަން ުހާދިސާއެއް ުނުރައްކާތެރި ުލަސްވާނަމަ ފިޔަަވޅުއެޅުން

ުފުރުސަތުުއޮންނާނޭކަންުފާހަގަކުަރމެވެ.ު

ު ުއެވަނީ ުޗާޓުގައި ުއޭ.އާރު.ސީު ޯމލްޑިވްސްތިރީގައިވާ ުފެށިގެން ުއިން ުއިންސްޕެކްޝަން ުއޮތޯރިޓީގެ ުއޭވިއޭޝަން ސިވިލް
ުުބަށްުކަންހިނގާފައިވާުގޮތުގެުތަފްސީލެވެ.ސަސްޕެންޑުުކުރުމާުހިސާ

2ުކޭސްުސްޓަޑީު
ުގެު-ކިއ8ުު" 10ުުުޖީ.އޭ.ޖޭ" 2020ުުނޮވެންބަރު ުދެވަނަުގައި ުކަންކަން ުފާހަގަކޮށްފައިވާ ުއިންސްޕެކްޝަންގައި ފަހަރަށްު ކުރެވުނު

ުތިންުމަ ުފްލައިންގުސްކޫލަށް ުކޯސް"ުއިސްލާހުކުރުމަށް ު"ރޫޓް ުމައްސަލައެއްގެ ުއެ ުހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ުދިނުމަށްުދިމާވުން ސްދުވަސް
އިންސް މޯލްޑިވްސް ނަމަވެސުް، ވުނުުކަންކަންުއިސްލާހުުޕެކްޝަންގައިުފާހަގަކުރެުސިވިލްުއޭވިއޭޝަންުއޮތޯރިޓީންުއެއްބަސްވެފައިވެއެވެު.

ުމަތިންދާބޯޓުގެ ުމި ުނުވެއެވެ. ުއިސްލާހުކޮށްފައި ުކަންތައްތައް ުވާގޮތަށް ުޕްލޭންގައި ުއެކުލަވާލެވުނު ުރިވިއުުކުރުމަށް ުއެއަރވޯދިނެސް
މިު ގައެވެ.2021ުއޭޕްރީލ01ުުްދުވަސްުފަހުނ44ުުްސެޓްފިކެޓްުސަސްޕެންޑްުކޮށްފައިވަނީުއިސްލާހުކުރަންުއެއްބަސްވިުތާރީޚުގެު

ު ުއަޅާފައިވަނީ 31ުުފިޔަވަޅު ުހުރ2021ުިމާރޗް ުދުއްވުމުގެ ުމަތިންދާބޯޓު ުމި ުޑައިރެކްޓަރ، ުއެއަރވޯދިނެސްގެ ުނުރައްކަލާުގައި
 .މަލާތުުކުރުމަށްފަހުއެވެއާއިލްގެުޒަރިއްޔާއިންުސިވިލްުއޭވިއޭޝަންގެުޗީފްުއެގްޒެކެޓިވްުއާުމުމެ-ގުޅޭގޮތުންުއީ

ދުވަސ28ުުްމަހާއ2ުުިފާހަގަކުރެވުނުުކަންކަންުއިސްލާހުުކުރުމަށްުއެއްބަސްވިު  

 މާރިޗ16ުުް
 

 އޭޕްރީލ01ުުް

 ފެބްރުވަރ01ުުީ
 

 ފެބްރުވަރ16ުުީ ޑިސެންބަރ22ުުު

ނޮވެންބަރ04ުުު  
 

ނޮވެންބަރ11ުުު  
 

 ނޮވެންބަރ17ުުު
 

 

ުއިސްލާހުކުރަންުއެއްބަސްވިުތާރީޚުންުއޭ.އާރު.ސީު 
ދުވަސ44ުުްސަސްޕެންޑްުކުރުމަށްު  

ދުވަސ6ުްމަހާއ3ުުިކަންކަންުއިސްލާހުުކުރުމަށްުއެއްބަސްވިުފާހަގަކުރެވުނުު  

 ދުވަސް(12ުމަހާއ4ުުިފެށިގެންުއެއަރވޯދިނެސްުރިވިއުުސެޓްފިކެޓްުސަސްޕެންޑްުކުރުމާުހަމައަށްު) އިންސްޕެކްޝަންުއިންު

 ދުވަސް(22ުމަހާއ4ުުި)އިންސްޕެކްޝަންުއިންފެށިގެންުއެއަރވޯދިނެސްުރިވިއުުސެޓްފިކެޓްުސަސްޕެންޑްުކުރުމާުހަމައަށްު

އިސްލާހުުކުރުމަށްު
 އެއްބަސްވިުތާރީޚުު

އެއަރވޯދިނެސްުސެޓްފިކެޓްު
 ދިނުންު

އެއަރވޯދިނެސްުރިވިއުުސެޓްފިކެޓްު
 ސަސްޕެންޑްުކުރުން

އިސްލާހުކުރަންުއެއްބަސްވިުތާރީޚުންުއޭ.އާރު.ސީު
 ދުވަސ43ުުްސަސްޕެންޑްުކުރުމަށްު

އެއަރވޯދިނެސްުސެޓްފިކެޓްު
 ދިނުންު

 އިންސްޕެކްޝަންު
އިސްލާހުުކުރުމަށްު
 އެއްބަސްވިުތާރީޚުު

އެއަރވޯދިނެސްުރިވިއުުސެޓްފިކެޓްު
 ސަސްޕެންޑްުކުރުން

 އިންސްޕެކްޝަންު

 2021މާރިޗްު 2021ފެބްރުވަރީު 2021ޖެނުއަރީު 2020ޑިސެންބަރުު 2020ނޮވެންބަރުު
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 ވާުގޮުތގެުތަފްސީލްުސިވިލްުއޭިވއޭަޝންުއޮތޯރިީޓގެުއިްނސްޕެކްޝަންުއިންުފެށިެގންުއޭ.އާރު.ސީުސަސްޕެްނޑުުކުރުމާުިހސާބަށްުކަންހިނގާަފއިުު-3ުޗާޓުު

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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10 ުގ25ުެުސަފުހާު        ުު 

ނެުފިޔަވަޅުތަކުގެުޕްލޭންުގުޅުންހުރިުކަންކަމުގެުއޮޑިޓުގައިުފާހަގަކުރެވުނުުކަންކަންުއިސްލާހުކުރުމަށްުއަޅާުު(ުމެއިންޓެނެންސާުށ)
ުނުވުންުފައިހޯދާު ޕީގައިވާުމުއްދަތުގައިު.އޯު.އެސްު

ު ުޕްލޭެނއް ުގޮތުގެ ުއިސްލާހުކުރާނެ ުކަންކަްނ ުފާހަގަކުރެވޭ ުޮއޑިޓުގައި ުގުޅުންހުރި ުޑިޓުކުއޮމެއިންޓެނެންސާ ފަރާތުންުރެވޭ
ެގުހަފްތ2ުާޕޯޓުުފޮނުވާތާުރިުއެުފަރާތައްުއޮޑިޓްހުށަހެޅުމަށްުުއަށްސިވިލްުއޭވިއޭޝަންުއޮތޯރިޓީމޯލްޑިވްސްުުު،މަށްފަހުއެކުލަވާލު
ފައިވެއެވެ.ުއެގޮތުން،ުވަނަުމާއްދާގައިުބަޔާންކޮށ5.5.3ުްއޮތޯރިޓީގެުސްޓެންޑަރޑްުއޮޕަރޭޓިންުޕްރޮސީޖަރގެުދިނުމަށްުމުއްދަތުު
ކުރާނެުންުއިސްލާހުވަނަުއަހަރުގެުމެއިންޓެނެންސާުގުޅުންހުރިުއޮޑިޓުގައިުފާހަގަކުރެވުނުުކަންކ2020ުަވަނަުއަހަރާއ2019ުުި

ވަނަުއަހަރުގ2018ުުެ،ުތެރޭގައިުފްލައިންގުސްކޫލްުއިންުހުށަހަޅާފައިުވީނަމަވެސްގައިވާުމުއްދަތުގެުގޮތުގެުޕްލޭންުއެސް.އޯ.ޕީ
ޕީގައިވާުމުއްދަތަށްވުރެު.އޯ.އޮތޯރިޓީގެުއޮޑިޓުގައިުފާހަގަކުރެވުނުުކަންކަންުއިސްލާހުކުރާނެުގޮތުގެުޕްލޭންުހުށަހަޅާފައިވަނީުއެސް

ުފަހުން ުކުރުމަށް ުއެކަން ުތެރޭގައި ުމުއްދަތުގެ ުއޮތޯރިޓީްނުބާރުސިވި މޯލްޑިވްސްކަމާއި،ުމި ުއޭވިއޭޝަން ުއަޅައިފައިވާކަމަށްުލް
2018ުއޯގަސްޓ13ުުްަވނަުއަހަރުުއިސްލާހުކުރާނެުގޮތުގެުޕްލޭނ2018ުުްމިގޮތުން،ުކަނޑައެޅެންުނެތްކަންުފާހަގަކުެރވުނެވެ.ު

ުއަންގާަފއިވާއިރު، ުއޮތޯރިޓީން ުއޭވިއޭޝަން ުސިވިލް ުމޯލްޑިވްސް ުސްކޫލަށް ުފްލައިންގް ުހުށަހެޅުމަށް ުޭދުއާުގައި ންމުކޮށް
ު ުޖުލައި ުއަހަރުގެ ުއެ ުީދފައިވަނީ ުމުއްދަތެއް ުދިގު ުބަންދުތަކަްށުބަލައިގެންކަަމށ26ުުްމުއްދަތަށްވުރެ ުމައުލޫމާުތުުގެ އޮތޯރިޓީން
ފްލައިންގުސްކޫލުންުޕްލޭންުހުށަހަޅާ ނަމަވެސުް، ހެޅުމަށްުޕްލޭންުހުށަުގައިުކަމުން،2018ުއޯގަސްޓ27ުުުފައިވަނީުދީފައިވެއެވެު.

ުދުވަސްުހޭދަވެފައިވާކަންުފާހަގަކުރަމެވެ.14ުުއިތުރު

ުއު ުގެންގުޅެފައިވާ ުކުރުމުގައި ުހިސާބު ުތާރީޚު ުދީފައިވާ ުއޮތޯރިޓީން ުުހށަހެުޅމަށް ުޕްލޭން ުއިތުރުން، ުމީގެ ވަނ2018ުުަސޫލު
ގުނާފައިވަީނުތާުހަފ2ުްވަނަުއަހަރުގައ2020ުުިވަނަުއަހަރާއިުތަފާތުކަންުވެސްުފާހަގަކުރަމެވެ.ުމިގޮތުނ2020ުުްއަހަރާއިު

ކުރުުއަދިުހޮނިހިުރުހަފްތާުގުނާފައިވަނީުހ2ުުގައ2018ުުިހުކުރުުއަދިުހޮނިހިރުުދުވަސްުހިމަނައިގެންުކަމުގައިުވީނަމަވެސް،ު
ހުކުރުުއަދިުފައިވަނީުއިސްލާހުކުރާނެުގޮތުގެުޕްލޭންުހުށަހަޅާވަނަުއަހަރ2019ުުުދުވަސްުނުހިމަނާކަންުފާހަގަކުރެެވއެވެ.ުއަދިު

ުދު ުހޮނިހިރު ުވަސް ުފާހަގަކުރެވުނެވެ.2ުހިމެނޭގޮތަށް ުުހަފްތާތެރޭގައިކަން ުއަހ2018ުައެހެންކަމުން، ުވަނަ އިސްލާހުކުރާނެުރު
ުގޮތުގެުޕްލޭންުހުށަހެޅުމަށްުދޭންެޖހޭުމުއްދަތަށްވުރެުއިތުރުުމުއްދަުތުދީފައިވާކަމަށްުބެލެވެއެވެ.ު

ފްލަިއންގުސްކޫލުަގއިުމިކަމާގުޅޭުމުވައްޒަފުންުު،ށަހެިޅފައިނުވަނީއިސްލާހުުކުރާނެުގޮތުގެުޕްލޭްނުހުށަހަޅަންޖެހޭުތާރީޚުގައިުހު
ު ުއިތުރުން ުކަމަށްު މޯލްޑިވްސްނެތުމުގެ ުއަޅައިފައިނުވާތީ ުފިޔަަވޅު ުލަސްވުންތަކަށް ުމިފަދަ ުއޮތޯރިޓީްނ ުއޭވިއޭޝަން ސިވިލް

2017ުުބެލެވެއެވެ.ުމިގޮތުްނ،ު ުކުރާނެ ުއިސްލާހު ުހުށަހަޅަންޖެހޭ ުގުޅިގެން ުއޮޑިޓަކާ ުއަހަރުގެ ުހުށަހެޅުްނުަވނަ ުޕްލޭން ގޮތުގެ
މިުޕްލޭނަކީުއެިކުވަަނުއަހަރުގެުއޭ.ޓީ.އޯުއޮޑިޓުގައިވެސްުވަނީުފާހަގަކޮށްފައެވެ.ުމީގެުއިތުރުން،2018ުުލަސްވުމުންުއެކަންު

ސިވިލްުއޭވިއޭޝަންުއޮތޯރިޓީންުރިވިއުކޮށް،ުއެުފަރާތުންުބަލައިގަންނަުފިޔަވަޅުުއަދިު"ރޫޓްުކޯސް"ު މޯލްޑިވްސްފަހަރުމަތިންު
ުއޮޕަރޭ ުޕްލޭން ުޕްލޭންއަކަށްވާތީ،ުއިސްލާުހުކުރާނެގޮތުގެ ުޕްރޮސެސްުނިންމާލެވޭ ުރިވިއު ސިވިލްު މޯލްޑިވްސްޓަރުހުށަހެޅުމުން

ުމިފަދައިންު ުނަމަވެސް، ުފާހަގަކުރެވުނެެވ. ުނަގާކަން ުުމއްދަތު ުިއތުރު ުބަލައިގަތުމަށްވެސް ުއެއްކޮްށ ުއޮތޯރިޓީްނ އޭވިއޭޝަން
ރާނެގޮތުގެުޕްލޭނެއްުހުށަހެޅުންުލަސްވާނަމަ،ުފާހަގަޮކްށފައިވާުކަންކަންުއިސްލާހުުއޮޑިޓުގައިުފާހަގަކުރެވޭުކަންކަންުއިސްލާހުުކު

މުއްދަތެއްުނަގައި،ުފްލައިންގުސްކޫލުގެުހިންގުމަށްުބުރޫއަރައިުއަދިުއޮތޯރިޓީންުއެފަރާތަށްުއިތުރުުއިރުޝާދުު ކުރުމަށްުދިގު
ުދިނުމަށްުހުރަސްއެޅިގެންުދާނޭކަްނުފާހަގަކުރަމެވެ.
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ުއިމްލައިންއެކެވެ.ހުށަހަޅާފައިވާގޮތުެގުޓަުއިސްލާހުކުރާނެުގޮތުގެުޕްލޭންވަނަުއަހަރ2018ުުުޗާޓުގައިުއެވަނީުތިރީގައިވާު

 ވަނަުއަހަރުުއިސްލާހުކުރާނެުގޮތުގެުޕްލޭންުހުށަހަޅާފައިވާގޮތ2018ުުް

 

ު(ުނ) ުބޭނުންކުރާ ުތަމްރީނަށް ުބަލަމުންގޮސްފައިުފްލައިންގުސްކޫލުގެ ުއުސޫލަކުން ުހަރުދަނާ ުކެޕޭސިޓީ ުފްލީޓުގެ މަތިންދާބޯޓު
 ނުވުންު

ު ުރެގިއުލޭޝަން ުއޭވިއޭޝަން ުސިވިލް ުޓްރެއިނިންގުއޮގަނައިޒޭޝަންތަކާގުޅޭުު–މޯލްޑިވްސް ުއެޕްރޫވްޑް ުގަވާއިދުގެ އެއަރކްރޫ
ު ުމާއްދާގައ135ުިބައިގެ ުމަތިންދާބޯޓުު، ވަނަ ުދުއްވާ ުއަދަދަށް ުއެކަށީގެންވާ ުދިނުމަށް ުތަމްރީނު ުތަންތަނުގައި އެފަދަ

ވެ.ުއެގޮތުން،ުފްލައިންގުސްކޫލުުހިންގަމުންދަނީުމިގަވާއިދާުއެއްގޮތަށްކަންުމޯލްޑިވްސްުހުންނަންވާނެކަަމށްުބަޔާންކޮށްފަިއވެއެ
 އޮގަނައިޒޭޝަންެގުއޮޑިޓުގައެވެ.ުުންުބަލަމުންުގޮސްފައިވަނީުއެޕްރޫވްޑްުޓްރެއިނިންގސިވިލްުއޭވިއޭޝަންުއޮތޯރިޓީ

އޮޑިޓުުގައިުފްލައިންގުސްކޫލުގައިުުއެޕްރޫވްޑްުޓްރެއިނިންގުއޮގަނައިޒޭޝަންތަކާގުޅޭުގައިުކުރެވުނ2018ުުނޮވެންބަރ04ުުު
ުބަލައި ުއޮތްތޯ ުފްލީެޓއް ުމަތިންާދބޯޓު ުފްލައިންު،އެކަށީގެންވާ ުލިސްޓުގައި ުޗެކް ުފްލީޓެްއުުގއޮޑިޓުގެ ުއެކަށީގެންވާ ސްކޫލުގައި

ިމގޮތަށްުއޮޑިޓުގައިުފާހަގަ )ސީ.ޕީ.އެލް(ުޓެސްޓަށްުުކޮމާޝަލްުޕައިލެޓްުލައިސެންސްުކޮށްފައިަވނީއޮތްކަމަށްުފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެު.
ޓެސްޓުުެހދުމަށްުޭބނުންކުރެޭވނެުމަލްޓިުއިންިޖންުމަތިންާދބޯޓެއްުއޮތުމުންކަމަށްުއޮތޯރިީޓންު ބޭނުންކުރާުމަިތންދާބޯޓުގެުއިތުުރނުް،

ނަމަވެސް ނުުއޮޑިޓާއިުކިޔަވާުދަރިވަރުންުހުށަހަޅާފައިވާުޝަކުވާތަކާުގައިުކުރެވ2019ުުއޮކްޓޯބަރ24ުުުު،މައުލޫމާތުުދީފައިވެއެވެު.
ުސިވިލްު ުމޯލްޑިވްސް ުނެތްަކމަށް ުފްލީޓެއް ުމަތިންދާބޯޓު ުއެކަށީގެންވާ ުތަހުގީގުގައި،ުފްލައިންގުސުކޫލުގައި ުކުރެވުނު ގުޅިގެން

ުފާަހގަކޮށްފައިވަނީ ުމިފަދައިން ުފާހަަގކޮށްފައިވެއެވެ. ުއޮތޯރިޓީން ުއެންެމުސީ.ޕީ.އެލްުއޭވިއޭޝަން ުބޭުނންކުރާ ުޓެސްޓަށް
ުކޮށްފައިު ުގްރައުންޑް ުަމތިްނދާބޯޓު ުމި ުމުއްދަތަކަށް ުދިގު ުގުޅިެގން ުމައްސަލަތަކާ ުމެިއންޓެނެންސް ުއޮތުމުންނާއި ުމަތިންދާޯބޓެއް

މާފައިަވީނުއޮތުމުންކަމަށްުމޯލްޑިވްސްުސިވިލްުއޭވިއޭޝަންުއޮތޯރިޓީގެުއޮޑިޓުގައިުބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.ުއަދި،ުމިފަދައިންުނިން
ފްލައިންގްުސްކޫލުގައިުސީ.ޕީ.އެލްުޓެސްޓުުހެދުމަށްުބޭުނންުކުރެޭވނެުމަލްޓިުއިންިޖންުމަިތންދާޯބޓެއްުއޮތްުނަމަވެސް،ުއެުބޯުޓު

ުޓެސްޓުުހެދުމަށްުބޭުނންކުރަންުަފށާފައިުނުވާތީކަމަށްވެސްުއެުއޮޯތރިޓީންުމައުލޫމާތުުދީފައިވެއެވެ.ު

ުބޭނުު ުހެދުމަށް ުޓެސްޓު ުމަިތންދާބޯުޓުފްަލއިންގުސުކޫލުގައިުސީ.ޕީ.އެލް ުދެ ުނަމަވެސް،2018ުުންކުރެވޭނެ ުއޮތް ވަަނުއަހަރު
ުމެއިންެޓނެންސްު ުަމތިްނދާބޯޓު ުބޭނުންކުރަމުންދާ ުޓެސްޓަށް ުސީ.ޕީ.އެލް ުކަމަށްވެފައި، ުމަތިންާދޯބޓު ުއެއް ުކުރަނީ ބޭނުން

ުޓެސްޓުުހެދުމަށްުބޭނުންކުާރނެުއިތުރުުމަތިންާދބޯޓެްއުވަނަުއަހަރުވެސްުދަރިވަރުނ2018ުްމަސައްކަތަށްުގްރައުންޑްކޮށްފިނަަމު
ު ުާފހަގަކުރަމެވެ. ުނޯންނާނެކަން ުއިތުރުން، ުގިނ2018ުުަމީގެ ުހިލާފަށް ުއަހަރުތަކާ ުއެހެން ުފްލައިންގުސްކޫލަށް ުއަހަރު ވަނަ

(ު ުދަރިވަރުން 59ުުއަދަދެއްގެ ުއޮތޯރިޓީން މޯލްޑިވްސްދަރިވަރުން(ުގުޅިފައިވާކަން ުއޭވިއޭޝަން ުއަހަރުުވަނ2020ުަ ސިވިލް

ުއިސްލާހުކުރާނެުގޮތުގެުޕްލޭން

 ހުށަހަޅަންުޖެހޭުތާރީޚް

–ޖުލައ22ުުި  
ޖުލައ28ުުި  

–ޖުލައ29ުުި  
އޯގަސްޓ04ުުް  

–އޯގަސްޓ05ުުް  
އޯގަސްޓ11ުުް  

–އޯގަސްޓ21ުުް  
އޯގަސްޓ81ުުް  

–އޯގަސްޓ19ުުް  
އޯގަސްޓ25ުުްު  

–އޯގަސްޓ26ުުް  
ސެޕްޓެންބަރ01ުުު  

 އޯގަސްޓ13ުުް ޖުލައ23ުުި

ރިޕޯޓްުހުށަހެޅިު
 ތާރީޚްު

އިސްލާހުކުރާނެުގޮތުގެު
 ހުށަހެޅިުތާރީޚްުޕްލޭން

 އޯގަސްޓ27ުުް
 ދުވަސ21ުުް ދުވަސ14ުުް

 ވަނަުއަހަރުުއިސްާލހުކުރާނެުގޮުތގެުޕްލޭންުހުށަަހޅާފަިއވާޮގތ2018ުުްު-4ުޗާޓުު
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ގުޅިފައިވަނީުއެުު%80ގައިުއަލަށްުގުޅުނުުދަރިވަރުންގ2018ުުެތައްޔާރުކޮށްފައިވާުރިޕޯޓުތަކުންުފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު،ުއަދިު
ު ުދަރިވަރުންގެ ުގުޅުނު ުއަލަށް ުކަމުން ުކުރިން ުއޮޑިޓުގެ ުކުރެވުނު ުމަތިންދާބޯުތަމްރީނަށްއަހަރު ުފްީލޓެއްުޓުއެކަށީގެންވާވަުރގެ

ުފްލައިންގުސުކޫ ުއޮތޯރިޓީ މޯލްޑިވްސްުއޮތްކަންލުގައި ުއޭވިއޭޝަން ުއޮޑިޓުގައިުސިވިލް ުކުރަންވާނެއެވެ.ުގެ ުނަމަވެސް،ޔަގީން
2018ުު ުއަހަރުގެ ުއޮޑިޓުވަނަ ުަގއި ުއޮތްކަމަށް ުްފލީޓެއް ުމަިތންދާބޯުޓ ުކަންތަްއތަކަކަށްުނިއެކަށީގެންވާ ުކޮން ންމާފައިަވީނ

ުބަލައިގެންކަންުއޮޑިޓުުފައިލްގައިާވުލިޔެކިއުމުންުއެނގެންުނެތްކަްނުފާހަގަކުރަމެވެ.ު

އުސޫލަކުންުުހަރުދަނާުޓީފްީލޓުގެުކެޕޭސިުކަމުގައިވާުމަތިންދާބޯޓުވަސީލަތްުށްުބޭނުންވާުެއންމެުމުހިންމުުއެއްުފްލައިންގުސްކޫލަ
އޭޝަންުއޮތޯރިޓީއަށްުސިވިލްުއޭވި މޯލްޑިވްސްގުަމށްުގާބިުލުފަރާތެއްކަންުހިންުތަމްރީނުތައްއެުފަާރތަކީުުންުނުާދނަމަ،ބަލަމު

ުނުކުރެވޭނޭުކަށަވަރު ުސްކޫކަމާއި ުކިޔަވާލުފްލައިންގ ުުގެ ުކުރުމުގަުއްތަތަމްރީނުދަރިވަރުންނަށް ުދަތިތަފުިރަހމަ ކާުއި
އޮޑިޓުތަކުގައިުބަލައި އަދުި، ުާބރުދޭުހެކިތައްުލިޔެކިޔުމުންުުކަންތަްއތަކާއިުނިންމާުނިންމުްނތަކަށްކުރިމަތިވާނޭކަންުފާހަގަކުރަމެވެު.

ުމަްށުދަތިވާނެއެވެ.ބަލަހައްޓަމުންުނުދާނަމަ،ުއޮޑިޓުަތކުގައިުފާހަގަކުރާުކަންތައްތައްުއެހެންުފަރާތްތަކަށްުކަށަވަރުކުރު
ު

ުގޮތްުުލަފާދޭުުއިސްލާހުކުރަންު
އެއަ ނޑައަޅާފައިވާުމުއްދަތުގެުއިސްލާުހކުރާނެުގޮތުގެުޕްލޭންުހުށަހެޅުމަށްުކަރވޯދިނެސްުރިވިއުގައިުފާހަގަކުރެވުނުުކަންކަންު)ހު(

ު ުއެޅުމަށާއި ުފިޔަވަޅު ުއޮޕަރޭޓަރުންނަށް ުހުށަނާޅާ ުޕްލޭން ުއެ ުހުށަތެރޭގައި ުޕްލޭންގައި ުގޮތަށްއިސްލާހުކުރުމަށް ު،ހަޅާފައިވާ
ު ުއެއްބަސްވާ ުއޮތޯރިޓީއާއެކު ުތެރޭގައި ުއެފަރާތައޮޕަރޭޓަރުމުއްދަތުގެ ުނުކުރާނަމަ ުއުސޫލެއްުއެޅުމަށްުފިޔަވަޅުުކަށްއިސްލާހު

 ު؛މަށާއިޅުފިޔަވަޅުުއެުކަނޑައަޅައި،ުއެުއުސޫލާުއެއްގޮތަށް

އެކަށީގެންވާުތުރަށްުއިހިލާފުވާުފަރާތްތައްުފާހަގަކޮށްުއެފަރާތްތަކުގެުކަންކަންުތަކުރާރުކޮށްުއޭވިއޭޝަންުގަވާއިދުތަކާު)ށު( ބަލައުި،
ު؛އެކުލަވާލުމަށާއިުުސްޓްރެޓެޖީއެއްހާލަތްތަކުގައިުއެފަރާތްތަކާމެދުުައމަލުކުރާނެުހާއްސަުވަކި

ުބަލާނެުގޮތުގެުަތފްސީުލު)ނ(ުއެޕްރޫވްޑްުޓްރެއިނިންުއޮަގނައިޒޭޝަންތަކުގައިުއެކަށީގެންވާުއަދަދަށްުދުއްވާުމަތިންާދބޯޓުުހުރިތޯ
ުކަ ުޕްރޮސީޖަރުއެއް ުލިޔެކިއުމުންއޮޑިޓް ުބަލައި ުއެކަން ުއުސޫލަކުން ުއެއް ުއަހަރަކުވެސް ުކޮންމެ ބަލަހައްޓަުމްނުުނޑައަޅައި،

ު؛ގެންދިއުމަށާއި

ދުއްވާުމަތިންދާބޯޓުުއެކަށީެގންވާުއަދަދަށްުހުރިތޯުބަލާނެުގޮުތގެުއޮޑިޓްުޕްރޮސީޖަރުކަނޑައަޅާއިރު އެޕްރޫވްޑްުޓްރެއިނިންު)ރު( ،ު
ުައލަ ުއަހަރު ުއެ ުދަރިވަރުންއޮގަނައިޒޭޝަނަށް ުހަދައިށްގުޅޭ ުއެދަރިވަރުން ުއަދަދަށާިއ ުބޭނުުގެ ުަމތިންާދބޯޓުުކޯސްތަކަށް ންވާ

ސިވިލްުއޭވިއޭޝަންުުމޯލްޑިވްސްރިއާޔަތްކުރެވޭނެުގޮތަކަށްުއޮޑިޓްުޕްރޮސީޖަރުކަނޑައެޅުމަށްުުހުރިވަރަށްއޮގަނައިޒޭޝަންގައިު
ުއަށްުދަންނަވަމެވެ.އޮތޯރިޓީ

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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ުއިންސްޓްު 3.2 ުއަދަދުުރަކްޓަކަށްުފްލައިޓް ުދަރިންވަރުންގެ ުޖެހޭ ުއޮތޯރިޓީންުު،ނިސްބަތުން ުއޭވިއޭޝަން ުސިވިލް މޯލްޑިވްސް
ުރެގިއުލޭޓްކުރަމުންުގޮސްފައިވާުމިންވަރުު

ލައިޓްުއިންސްޓްރަކްޓަރަކަށްުނިސްބަުތންުޖެހޭުދަރިވަރުންގެުއަދަދާުގެުފްފްލައިންގުސްކޫލުއިފައިވާީނ،ުގެުމިބައިގައިުަބލައޮޑިޓު
ުވެ.ހަރުދަނާކަމެފައިވާުފިޔަވަޅުތަކާއިުއެުފިޔަވަޅުތަކުގެުއިފާހަގަކޮށް،ުއެކަންުހައްލުކުރުމަށްުއަޅަގުޅޭުމައްސަލަު

ުއެކަމާު 3.2.1 ުފާހަގަކޮށް ުމައްސަލަ ުހުރި ުގުޅުން ުއަދަދާ ުދަރިވަރުންގެ ުޖެހޭ ުނިސްބަތުން ުއިންސްޓްރަކްޓަރަކަށް ފްލައިޓް
ު ފިޔަވަޅުތަކުގެުހަރުދަނާކަންުގުޅިގެންުފިޔަވަޅުުއަޅައިފައިވާުމިންވަރާއިުއެޅިު

ުފްލައިންގުސްކޫލުގެު ުދަރިވަރުން ުއިންއެކްޓިވް ުއަދި ުބަލަހަުރަު)ހ(ުއެކްޓިވް ުމައްސަލައަށްުއްުޖިސްޓްރީގައި ުޓަމުންުގޮސްފައިވާ
 ހައްލެއްުހޯދާފައިުނުވުންު

ސްކޫލުގެުއ2016ުޮމޯލްޑިވްސްުސިވިލްުއޭވިއޭޝަންުއޮތޯރިޓީންު ުންސްޓްރަކްޓަރަކަށްއިޑިޓުގައިުވަނަުއަހަރުކޮްށފައިވާުފްލައިންުގ
ުތެރެުދަރިވަރުންގެުޖެހޭުުނިސްބަތުން ުދަރިވަރުންގެ ުތިބި ުސްކޫލުގައި ުއޭރު ުބަލައިފައިވާއިރު، ުއަދަދު ުއަދަދެއްެގުވައިން ކި

ު ުސްކޫލުން ުފްލައިންގ ުގޮތުގައި ުދަރިވަރުންގެ ުއިންއެކްޓިވް ުދަރިވަރުންނެކަނޑައަޅާފައިދަރިވަރުންނަކީ ުއެގޮތުން،ުވާ ވެ.
ދައްކާުދަރިވަރުންނާއިުނުކޯހަށްުފައިސާު ންއެކްޓިވްުކަމަށްުކަނޑައަޅާފައިވާުދަރިވަރުންނަކީުޗުއްޓީގައިުތިބޭުދަރިވަރުންނާއިއި

ުނޮތިއޮރެ ުފްޓިކަލް ުދަރިވަރުންކަމަށް ުނަގާފައިވާ ުބްރޭކް ުކްލާސްތަކުން ުއުދުހުމުގެ ުހަދަން ުއެގްޒާމް ުސްކޫލުންުލެޖް ލައިންގ
ުމޯލްޑިވްސްުސިވިލްުއޭވިއޭޝަންުއޮތޯރިޓީއަށްުމައުލޫމާތުުދީފައިވެެއވެ.ު

ު ުކަމަށް ުއިންއެކްޓިވް ުއަދި ުއެކްޓިވް ުދަރިވަރުްނ ުސްކޫލުން ުފެށިގ2016ުެފްލައިންގ ުއަހަުރްނ ުަކނޑައަޅަމުންުވަނަ ން
ު ުބަލަިއ،ު މޯލްޑިވްސްގޮސްފައިވާކަން ުއިތުރަްށ ުމިކަން ުވީނަމަވެސް، ުފާހަގަކުރެވިފައި ުއޮތޯިރޓީއަްށ ުއޭވިއޭޝަން ސިވިލް

ު ުއިތުރުން، ުމީގެ ުފާހަަގކުރެވުނެވެ. ުނުވާކަން 2018ުުތަހުގީގުކޮށްފައި ުދަރިވަނުންނާއ2020ުުިއިން ުހަމަޔަށް ުއަހަރާ ވަނަ
ސްކޫލުންުދަރިވަރުންގެުސި މޯލްޑިވްސްގެުރޭޝިއޯުންރަކްޓަރުޓްއިންސް ފްލަިއންުގ ވިލްުއޭވިއޭޝަންުއޮތޯރިޓީންުބަލައިފައިވާއިރުު،

ުއައިސްފައިވާކަންު ުސަމާލުކަމަށް ުއޮތޯރިޓީގެ ުއަހަރަކުވެސް ުކޮންެމ ުބަލަހައްޓާފައިވާަކން ުލިސްޓެއް ުއިންއެކްޓިވް ުއަދި އެކްޓިވް
ުގެންގުޅު ުލިސްޓެއް ުދެ ުަދރިވަރުންގެ ުނަމަވެސް، ުނުވާއިރު،ުފާހަގަކުރެވުނެވެ. ުތަންދޭކަމަށް ުގަވާއިދުތަކުން ުއޭވިއޭޝަން މަކީ

ު ުހައްލެއް ުއެކަށީގެންވާ 2020ުުއެކަމަށް ުނިޔަލަށްެވސް ުއަހަރުގެ ުހޯދާފަިއު މޯލްޑިވްސްވަނަ ުއޮތޯރިޓީން ުއޭވިއޭޝަން ސިވިލް
ވަނަުއަހަރުުފްލައިންގުސްކޫލުެގ2020ުުއަދ2019ުުި، 2016ގައިުއެވަނީުތަކުޗާޓުުުވާއިރީގަުތިުނުވާކަންުފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ުސްކޫލުންު ުފްލައިން ުގޮތުގައި ުދަރިވަރުންގެ ުއިންއެކްޓިވް ުއަދި ުއެކްޓިވް ުތެރެއިން ުދަރިވަރުންގެ ުޖުމްލަ ުތިބި ރެޖިސްޓްރީގައި
ުފައިވާުދަރިވަރުންގެުނިސްބަތެވެ.ކަނޑައަޅާ

36%

64%

2019

ންއެކްޓިވް ދަރިވަރު

ވަރުންއިންއެކްޓިވް ދަރި

69%

31%

2016

ންއެކްޓިވް ދަރިވަރު
ވަރުންއިންއެކްޓިވް ދަރި

34%

66%

2020

ރުންއެކްޓިވް ދަރިވަ
ރިވަރުންއިންއެކްޓިވް ދަ

 ކްޓިވްުއަދިުިއންއެކްިޓވްުދަިރވަުރންގެުއިންަސއްތަުއެު-5ުޗާޓުު

 މައުޫލމާތުތަކަށްުބިނާކޮެށވެ.ުޓުތައްުހެދިަފއިަވނީުމޯލްިޑްވސްުސިވިލްުއޭިވއޭޝަންުއޮތޯރިޓީންުޮކށްފައިވާުއޮޑިޓުތަކުަގއިުހޯދާަފިއވާނޯޓު:ުމިުޗާ

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


 

      ުުު   
 

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

14 ުގ25ުެުސަފުހާު        ުު 

ުވަ ުކަނޑައެޅުމުގައި ުދަރިވަރުން ުއިންއެކްޓިވް ުދަރިވަރުންނާއި ުގެންއެކްޓިވް ުއުސޫލެއް ުނުވާކަގުޅެކި ުއޮތޯރިޓީއަްށުފައި ން
ނޑައެޅުމަށްުފްލައިންގުގައިުކުރެވުނުުތަހުގީގުންކަމާއިުމިކަމަށްުވަކިުއުސޫލެއްުކ2019ުައޮކްޓޯބަރ24ުުުފާހަގަކުރެވިފައިވަނީު

ު ުމަޝްވަރާކޮށްފައިވަނީވެސް ުފުރަތަމަ 09ުުސްކޫލާ ުލ2020ުިފެބްރުވަރީ ުލިބިފައިވާ ުއޮޑިޓަށް ންތަކުންުޔެކިޔުގައިކަން
ުފާހަގަކުރެވުނެވެ.

އިުތަންނުދޭުއުސޫލަކުްނުވަކިުއުސޫލެއްނެތިުދަރިވަރުންުއެކްޓިވްުއަދިުއިންއެކްޓިވްުކަމަށްުކަނޑައަޅައި،ުއޭވިއޭޝަންުގަވާއިދުގަ
ރަސްއެޅިގެންދާނޭުމަށްުހުރެގިއުލޭޓްކުރު ގެުރޭޝިއޯންދަރިވަރުންގެުރިކޯޑުތައްުބެލެހެއްޓުމަކީ،ުދަރިވަނުންނާއިުއިންސްޓަރަކްޓަރު

ުުފާހަގަކުރަމެވެ.ކަމެކެވެ.ުއަދި،ުއެކަމުގެުސަބަބުންުދަރިވަރުންގެުތަމްރީނުތަކަށްުއޭގެުނޭދެވޭުއަސަރުުކުރާނޭކަމެއްކަން

ުހިސާބުކޮށް،ުލަކުންުއެއްުއުސޫުުއޮތޯރިޓީންުުއްުދަރިވަރުންގެުއަދަދުތަުުރަކްޓަރުންގެުއަދަދުތަކާއިުކިޔަވާުލައިޓްުއިންސްޓްުފްުު)ށ(
ުލިޔެކިޔުންތައްުބަލަހައްޓާފައިުނުވުންު

ތުރުވެގެންުނުވާނޭކަަމށްުދަރިވަރުންަނށްވުރެުއ6ުިުޖެހޭުދަރިވަރުްނގެުއަދަދުކޮންމެުފްލައިޓްުިއންސްޓްރަކްޓަަރކަށްުނިސްބަުތންު
ު ުރެގިއުލޭޝަން ުއޭވިއޭޝަން ުސިވިލް ުު–މޯލްޑިވްސް ުއެޕްރޫވްޑް ުއެކެއްގެ ުއޭ.އެމް.ސީ ުގަވާއިދުގެ އިނިންގުރެޓްއެއަރކުރޫ

ރަކަށްުނިސްބަތުންޖެހޭުއިންސްޓްރަކްޓަވަނަުމާއްދާގައިުބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.ުއެގޮތުން،210ުުއޮގަނައިޒޭޝަންތަކާގުޅޭުބައިގެު
އެޕްރޫވްޑްުުހަރުުކުރާގޮސްފައިވަނީުއަހަރަކުުއެއްފަުސިވިލްުއޭވިއޭޝަންުއޮތޯރިޓީންުބަލަމުން މޯލްޑިވްސްުދަރިވަރުންގެުއަދަދުު

އޮގަނައިޒޭ އޮތޯރިޓީގެުއޮޑިޓުތަކުގައިުުގުޅޭުއޮޑިޓުގައެވެ.ުޝަްނތަާކގުޅޭޓްރެއިނިންުގ ރަކްޓަރަކަށްުނިސްބަުތންުިއންސްޓްނަމަވެސްު،
ުސަބަބުންުއޮތޯރިީޓންުމުގެޖެހޭުދަރިވަރުންގެުއަދަދުުހިސާުބުކުރުމުގައިުއޮތޯރިޓީންުއެކިުއަހަރުުއެކިުގޮތަށްުހިސާބުކޮށްފައިވުު

ު؛އްުތިރީގައިުއެވަނީއެވެުފާހަގަކުރެވުނުުކަންތަްއތަެއގޮތުންު.ފާހަގަކުރަމެވެުނެތްކަންުބަރޯސާެވވެންުހަދާފައިވާުހިސާބުތަކަށް

 ު2016ުުިނިސްބަުތންޖެޭހުުއިންސްޓަރަކްޓަރަކަށްުވަނަުއަަހރުުއެކްޓިވްުދަރިވަރުންގެުއަދަދާުއަޅާކިޔުމަށްފަހ2020ުުއަދ
ު.ހިސާބުކޮށްފައިވުންސިވިލްުއޭވިއޭޝަންުއޮތޯރިޓީންު މޯލްޑިވްސްދަރިވަރުންގެުއަދަދުު

 ުު ުގުޅިގެން ުޝަކުވާއާ ުދަރިވަރުނ2019ުްދަރިވަރުންގެ ުޖުމްލަ ުތަހުގީގުގަިއ ުކުރި ުއޮތޯރިޓީން ުއަހަުރ ނާއިުވަނަ
ުވުން.އެުހިސާބުުހަދާފައިުއިންސްޓަރަކްޓަރުންނާުއަޅާކިޔުމަށްފަހު

 ު15ުުުށަހަޅާފަިއާވުގައިުމިނިސްޓަރުއޮފްުޓްރާންޕޯޓަށްުޯމލްޑިވްސްުސިވިލްުއޭވިއޭޝަންުއޮތޯރިޓީންުހ2020ުުޑިސެންބަރ
ންގެުގަވާއިދުތަކުންުޓެކްނިކަލްުރިކޮމެންޑޭޝަންުރިޕޯޓުގައިުމިގޮތަށްުދަރިވަރުންގެުދެުލިސްޓެއްުގެންގުޅުމަކީުއޭވިއޭޝަު

ުފާހަގަކޮްށފައި ުނޫންަކން 2016ުުު،ވުން.ުނަމަވެސްތަންދޭކަމެއް 2020ުުައދި ުހިާސބުތައް ުއަހަރުގެ  ލްޑިވްސްމޯވަނަ
ުދަރިަވރުންގެ ުއެކްޓިްވ ުދީފައިވާ ުްސކޫލުން ުްފލައިންގ ުހަދައިފައިވަނީ ުއޮތޯރިޓީްނ ުއޭވިއޭޝަން ުއަދަދުތަކަށްުސިވިލް

 ބަލައިގެންކަމުގައިވުން.
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ުއެވަނީ ުތާވަލުގައި 2016ުުު،ތިރީގައިވާ ުފެށިގެން ުއަހަރުން ުފްލައިންގު މޯލްޑިވްސްވަނަ ުއޮތޯރިޓީން ުއޭވިއޭޝަން ސިވިލް
ުސްކޫލުގެުއިންސްޓްރަކްޓަރަކަށްުނިސްބަތުންޖެޭހުދަރިވަރުންގެުއަަދދާުގުޅޭުގޮތުންުބަލަހަްއޓާފައިވާުހިސާބުތަކުގެުތަފްސީލެވެ.

 
 މޯލްޑިވްސްކުރުމުގައިުއެކިުއަހަރުތަކުގައިުއެކިުއުސޫލުުމޮނިޓަރު އިންސްޓްރަކްޓަރަކަށްުނިސްބަތުންުޖެހޭުދަރިވަރުންގެުއަދަދުު

ުގެންގުޅެފައި މުގެުސަބަބުންުއެްއުއަހަރާއިުއަނެއްުއަހަރުުއަޅާކިޔަންުދަތިވެ،ުހިންގުމުގައިުވުސިވިލްުއޭވިއޭޝަންުއޮތޯރިޓީން
ު ުއަދި، ުދަތިވާނެއެވެ. ުފާހަގަކުރަން ުމައްސަލަތައް ުހިސާބުހުރި ުކަންތައްތަކާއި ުފާހަގަކުރެވޭ ުހެކިުުއޮޑިޓުގައި ހަދާފައިވާގޮތުގެ

ުފާހަގަ ުރިޕޯޓުގައި ުނުާދނަމަ، ުކަންބަލަހައްޓަމުން ުއޭވިއޭޝަންެގުކޮށްފައިވާ ުދަތިވެގެންދާނޭކަމާއި ުކަށަވަރުކުރުމަށް ުފަހުން ކަން
ުފަ ުނާޖާއިޒް ުއެކަމުގެ ުބޭނުންކުރަމުންދާނަމަ ުއޮޑިޓުކުރުމުގައި ުމައުލޫމާތުތައް ުަބލަހައްަޓއިފައިވާ ުހިލާފަށް އިދާުގަވާއިދުތަކާ

 ރެގިއުލޭޓުުކުރެވޭުފަރާތްތަކުންުެނގުމަށްުފުރުސަތުުހުޅުވިގެންދާނެކަންުފާހަގަކުރަމެވެ.ު
 
ުނ) )2016ުު ުއަދަދާ ުދަރިވަރުންގެ ުޖެހޭ ުނިސްބަތުން ުއިންސްޓްރަކްޓަރަކަށް ުފްލައިޓް ުއޮޑިޓުގައި ުއަހަރުގެ ގުޅިގެންުވަނަ

ވުމާއިުހަރުދަނާުއުސޫލަކުންުއެުކަންކަންުމޮނިޓަރުއަމަލުކޮށްފައިނުުކޫލުންުއިސްލާހުކުރުމަށްުލަފާދީފައިވާގޮތަށްުފްލައިންގުސްު
ުކޮށްފައިނުވުންު

ސްކޫލުުހިންުގމާއިުގުޅޭގޮތުގެުއޮޑިޓުގައ2016ުުިސިވިލްުއޭވިއޭޝަންުއޮތޯރިޓީންު މޯލްޑިވްސް ވަނަުއަހަރުުޮކށްފައިވާުފްލައިންުގ
ުސަބަުދަރިވަރުންގެުޖެހޭުނިސްބަތުންުުއިންސްޓްރަކްޓަރަކަށް ުގިނަވުމުގެ ުމައްސަލަުއަދަދު ުމި ުސްކޫލަށް ުފްލައިންގ ބުްނ،

އިސްލާހުކުރުމުގެުގޮތުންުބައެއްުިފޔަވަޅުތައްުއެޅުމަށްުމޯލްޑިވްސްުސިވިލްުއޭވިއޭޝަންުއޮތޯރިޓީންުލަފާދީފައިވެއެވެ.ުމިގޮތުްނ،ު
ުއޮތޯރިޓީންުލަފާދީފައިވާުކަންތަްއަތކަކީ؛

ޖެހޭުދަރިވަރުންގެުއަދަދުގެުހިާސބުތައްުފްލަިއންގުނިސްބަުތންުމަހުުިއންސްޓްރަކްޓަރަކަށްުުކޮންމެުތިންުަމހުންުއެއް .1
 ންސިވިލްުއޭވިއޭޝަންުއޮތޯރިޓީއަށްުހިއްސާކުރަމުންުދިއު މޯލްޑިވްސްސްކޫލުންު

 ންނުނެގުމަްށުދަރިވަރުންނަށްުއިރުޝާދުުދިނުުުޗުއްޓީދިގުުދެމިގެންދާުގޮތަށްުއުދުހުމުެގުކްލާސްތަކުންު .2
                                                           

ުއ2017ުެ 2 ުުނވާތީ ުހިސާބުކޮށްަފއި ުައަދދު ުދަިރވަުރންގެ ުޖެހޭ ުިނސްބަުތން ުިއންސްޓްރަކްޓަރަކަށް ުއޮޑިޓުަގއި ުއަހަރުގެ ުާތވަލުަގިއުުވަނަ ުމި ައދަދު
ު.އްަކންުފާހަގަުކރަެމވެމަހުެގުފަރަގ3ުެުވަނަުއަހަުރގެުއޮޑިޓާުެދމެދުުވަނ2017ުީވަނަުއަހަުރގެުއޮޑިާޓއ2016ުުިހިމަނާފައިުުނވާެނެއވެ.ުނަަމވެސް،ު

ިއތުރުުވަނަުއަހަރުގެުއޮޑިުޓަގއިުއިންސްޓްރަކްޓަރަކަށްުިނސ2018ުްުއަދި، ސްޓްރަކްޓަރުންުޭބނުންވާަކަމްށުއިނ2ުްބަތުންުޖެހޭުަދރިަވރުްނގެުއަަދދުުބަލައިު،
ުވީަނމަެވސް މޯލްޑިްވސް ުފާހަގަކޮށްފައި ުއޮޯތިރޓީން ުޭއވިޭއޝަން ުިހސާބު، ިސވިލް ުައދަދު ުރިޯޕޓުންއެ ުއޮޑިޓު ުގޮތް ުއިުތރުުކޮށްަފިއވާ ުުގޅޭ ުޮއޑިޓާ ނާއި

ު.ިހމަނާފައިުުނާވނެެއވެުގެުރޭޝިއ2018ުޯލިޔެކިއުންތަކުްނވެސްުެއނެގންުނެތުމުްނ،ު

3 2016ުު ުހިާސބުކޮށްަފއިވަނީ ުއަަދދު ުަދިރވަުރންގެ ުުޖމްލަ ުއަހަރު ުރި މޯލްިޑވްސްވަނަ ުއޮޑިޓު ުއޮޯތރިޓީގެ ުޭއވިއޭަޝން ުއެކްިޓްވުސިވިލް ޕޯުޓގަިއވާ
ުދަިރވަުރންނާއިުއިްނއެކްޓިވްުަދރިަވރުންުއެއްުކރުމަށްުފަުހއެވެ.
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16 ުގ25ުެުސަފުހާު        ުު 

މޯލްޑިވްސްުރިޕޯޓެއްުުތަމްރީނުުކުރިއަށްދާގޮތުގެކެނޑިއްޖެނަމަުއެކަމާގުޅޭުމެދުުތަމްރީނުއެއްވެސްުސަބަބަކާުގުޅިގެންު .3
 އަށްުހުށަހަޅައިުއެކަންުދަރިވަރުގެުސްޕޮންސަރުނުވަތަުބެލެނިވެރިޔާުއަށްުއެންގުން.ުއޮތޯރިޓީުސިވިލްުއޭވިއޭޝަން

ުމީގެއިވާއިރުުސްވެފަގައިުއެއްބަ"ުޕްލޭންުފާހަގަކުރެވުނުުކަންކަންުއިސްލާކުރާނެުގޮތުގެ"ގެުފްލައިންގުސްކޫލުމިުތިންުކަމަށްު
ުިލޔެކި ުއަމަލުކޮށްފައިވާކަން ުސާބިތުވަނީތެރެއިން ުދެމިގެންުހަމައެކަނިުޔުންތަކުން ުދިގު ުއުދުހުމުގެުދަރިވަރުންނަށް ުގޮތަށް ދާ

ުނުނެގުމަށްުއަންގާފައިވާކަމެވެ.ުޗުއްޓީކްލާސްތަކުންު

ު ުގޮތުން ުއެކަމާގުޅޭ ުމެދުކެނޑުމުން ުތަމްރީނު ުތަމްރީނުއަދި، ުރިޯޕޓުތަުހުށަހަޅާފައިާވ ުސްކޫލުްނުކުރިއަށްދާގޮތުގެ ުފްލައިން އް
އެގޮތުން،ުދަރިވަރުންގެުތަމްރީނުުކުރިއަށްދާު ގޮތާުގުޅިގެންުފްލައިންގުުހިއްސާކުރަމުންުގޮސްފައިނުވާކަންވެސްުފާހަގަކުރެވުނެވެު.

ުމެއިލްތަކާއިު-ފައިވާުއީުދަރިވަރުންުވަކިކުރުމަށްުފޮނުވާވަނަުއަހަރ2020ުުސްކޫލުންުހަމައެކަނިުހިއްސާކޮށްފައިވާުލިޔެކިއުމަކީު
ުދަރިވަރުންގެުތަމްރީނުުހިނގަމުްނދާގޮތްުހިމަނާފައިވާުއެކްސެލްުޝީޓެކެވެ.

ު 2016ުުއޮތޯރިޓީގެ ުސްކޫލުން ުފްލައިންގ ުފަހުން ުއޮޑިޓުގެ ުއަހަރުގެ ުއޮ މޯލްޑިވްސްުވަނަ ުއޭވިއޭޝަން ތޯރިޓީއަށްުސިވިލް
ުުހށަހަޅާުދަރިވަރުންގެުޖެހޭުނިސްބަުތންުުއިންސްޓްރަކްޓަރަކަށް ުގޮތަކަށް ުއެއްވެސް ުިހސާބުތައް ުއޮޑިޓަށްުއަދަދުގެ ފައިވާކަން

ުއިންސް ުދަރިވަނުންނާއި ުފާހަގަކުރަމެވެ. ުނެތްކަން ުއެނގެން ުލިޔެކިއުމުން ުރޭޝިންުރަކްޓަރުޓްލިބިފައިވާ ުގެ ގައ6:1ުުިއޯ
ދާކަމަށާއިުއެހެންކަމުްނުރީުއޮޑިޓުތަކުންުޔަގީންކުރަމުންހިފަހައްޓަމުންުދާކަންުމޯލްޑިވްސްުސިވިލްުއޭވިއޭޝަންުއޮތޯރިޓީގެުއަހަ

ންުމައުލޫމާތުުދީފައިވެއެވެ.ުކޮންމެުތިންުމަހުންުއެއްމަހުުއެކަމާުގުޅޭުހިސާބުތައްުހުށަހެޅުމަށްުއެންގިފައިުނުވާނޭކަމަށްުއޮތޯރިޓީު
ލާކުރާނެުގޮތުގެުޕްލޭންުވުނުުކަންކަްނުިއސްުކަށަވަރުުކުރުމަްށޓަކައިުފާހަގަކުރެނަމަވެސް،ުމިުމައްސަލަުހައްލުުކރަމުންުދާކަން

އްސަލަުހައްލުުކުރުމަްށުމަކުރުމުގެުމަސައްކަތްުކުރިއަށްުގެންދެވިފައިވާނޭކަމަށާއިުއަދިުމިުުސްކްލޯުފައިންޑިންގރިވިއުކުރުމާއިު
ު ުމައުލޫމާުތ ުއޮތޯރިޓީން ުކަމަށް ުކޮށްފައިވާ ުމަސައްކަތް ުގޮަތކަށް ުދެ ުސްކޫލުން ުފްލައިންގ ގޮތުްނ،ުމިދީފައިވެއެވެ.

ުޓްރއިންސް ުގޮތެއްަގއި ުއެކަށީގެންވާ ުކަމަށާއި ުކޮށްފައިވާ ުމަސައްކަތް ުކުރުމަށް ުއިުތރު ުއަދަދު ުނަމަވެސް،ުނުޓަރުންގެ ކުރެވުނު
ުއިންސްޓްރަކްޓަރުން ުބޭރުން ުރާއްޖެއިން ުސްކޫލުން ުގެނެ ފްލައިންގް ުކޮންވި، ުހައްލުކުރުމަށް ުމައްސަލަ ވަރަކަށްު މެވެސްމި

ުމަސަ ުައދި ުދީފައިވެއެވެ. ުމައުލޫމާތު ުއޮތޯރިޓީން 2018ުުއްކަތްކޮށްފައިވާކަމަށް ުއިތުރު ުއޮޑިޓުގައި ންސްޓްރަކްޓަރުްނުއ2ުިގެ
ްނސްޓަކްޓަރުންުފްލައިންގުކޮށްފައިވާނީުއިތުރުުދެުއިުސްކްލޯފައިވާނޭުކަމަށާއިުއެުމައްސަލަުބޭނުންވާކަންުޮއތޯރިޓީންުފާހަގަޮކށްު

ުކަމަށްވެސްުއޮތޯރިޓީންުމައުލޫމާތުުދީފައިވެއެވެ.ުސްކޫލުންުހަމަކުރުމުން

ު ުއިތުރުން، ުތިރުންދަރިވަމީގެ ުސްކޫލުގައި ުހައްލުކުރުމަށް ުމައްސަލަ ުރޭޝިއޯގެ ުއިންސްޓްރަކްޓަރުންގެ ުއެކަށީގެންާވުނާއި ބި،
ނުވަތަުޕަު ު،ށާއިލުންުކޮށްފައިވާކަމަކޫފޯމަންސްުދަށްުދަރިވަރުންުވަކިުކުރުމުގެުމަސައްކަތްުފްލައިންުސްރގޮތުގައިުކުރިއަށްުނުދާު،

ުސަބަބުން ުގެއްުލމެއްގެ ުލިބިދާނެ ުދަރިވަރުންނަށް ުބޮޑުވުމުންނާއި ުމައްސަލަތައް ުސްކޫލާގުޅޭ ުއެ މިކަންުުނަމަވެސް
ުއެވެ.ލޫމާތުުދީަފއިވެއުސިވިލްުއޭވިއޭޝަންުއޮތޯރިޓީންުމަ މޯލްޑިވްސްުެވސްުކުރިއަށްގެންދެވިފައިުނުވާކަމަށް

ުނިސްބަތުްނުޖެ ުދަރިވަރުންގެއިންސްޓްރަކްޓަރަކަށް ުވަކިުުހޭ ުތަމްރީނުތައް ުބޭނުމަކީ ުބެހެއްޓުމުގެ ުދަށުގައި ުވަކިވަރަކުން އަދަދު
ުކަމުަގއިވާއިރު،ު ުބެހެއްޓުން ުފްލައިންގ2016ުުފެންވަރެއްގައި ުވެސް ުފާހަގަކުރެވުނުއިރު ުފުރަތަމަ ުމައްސަލަ ުމި ުއަހަރު ވަނަ

ުއެކަނި ުއަދަދަށް ުބުނާ ުކަމަށް ުދަރިވަރުން ުއެކްޓިވް ުއިންސްޓްރަކްޓަރުންުުސްކޫލުން ުއަދަދަށް ުގަވާއިދުގައިވާ ބެލިނަމަވެސް،
ުތިބެ ުއިންސްޓްރަކްޓަރުން ުދެގުނަ ުއިންސްޓްރަކްޓަރުންގެ ުހުރި ުއިރުގައި ުއޮޑިޓުކުރި ުއަދިުގެންަކންހަމަވަނީ ު،ފާހަގަކުރަމެވެ.

، 15ގީންުކުެރވިފައިނުވާތީު)ސަފުހާުވަނަުއަހަރުގެުއޮޑިޓުގައިުއިންސްޓްރަކްޓަރުންގެުއަދަދުުިހސާބުކޮށްފައިވާުގޮތްުޔ2018ުަ
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ު ުދަރިވަރުންނާއިު، (2ނޯޓު ުއެ ުހަގީގަތުގަިއވެސް ުއެކު ުއިންސްްޓރަކްޓަރުންނާ ުދެ ުނެގި ުގުޅިގެން ުއޮޑިާޓ ުއަހަރުގެ އެ
ުއަދި ުނުވެއެވެ. ުޔަގީންކުރެވިފައި ުއޮޑިޓަށް ުއިސްލާހުކުރެވިފައިވާކަން ުރޭޝިއޯ ުއަހަރުގ2018ުުެު،އިންސްޓްރަކްޓަރުންގެ ވަނަ

ު ުކަމުގައިވާ ުތާރީޚު 6ުުއޮޑިޓުކުރެވުނު ުމައްސަލ2018ުަނޮވެންބަރު ުފެށިގެން ުފައިންޑިންގުކްުއިން ލޯްސުއިސްލާހުކުރުމުން
އާުހަމައަށްުތިންުމަސްުހިނގާފައިވާއިރު،ުދަރިވަރުންގެުރިކޯޑުތަކުންުމިުމުއްދަތުގެުތެރޭގައ2019ުުިއޭޕްރީލ10ުުްކޮށްފައިވާު
ުގުޅިފައިވ31ުާުމަދުވެގެން ުސްކޫލާ ުފްލައިންގ ުއިތުރަށް ުދަރިވަރުން ުއެހެންކަމުން، ުއެނގެއެވެ. ުސްކްލޯުފައިންޑިންގކަން

އިންސްޓްރަކްޓަރުންުފްލައިންގުސްކޫލަށ5ުުްކުރެވުނުއިރުުއަލަށްގުޅުނުުދެުއިންސްޓްރަކްޓަރުންގެުއިތުރުންުމަދުވެގެންުއިތުރުު
 ބޭނުންވެއެވެ.

ލައިުއިސްލާހުކުރަްނުމައުލޫމާތުުދީފައިާވުގޮތަްށުއަހަރަކުުއެއްފަހަރުުމިުހިސާބުަތއްުބަުސިވިލްުއޭވިއޭޝަންުއިން ލްޑިވްސްމޯ
ުހައްލެ ުހަގީގަތުގައި ުމައްސަލަ ުމި ުދިއުމުން ުރިވިއުކުރަމުން ުޕްލޭން ުކުރާނެގޮތުގެ ުއިސްލާހު ުހޯދިފައިނުވާކަންުފުރުސަތުދީ، އް

ު ުއަދި، ުގުޅިގެނ2016ުްފާހަގަކުރަމެވެ. ުއޮޑިޓާ ުއަހަރުގެ ުއިންސްޓްރަކްަޓރަކަށްުވަނަ ުޖެޭހުުލަފާދީފައިވާގޮތަށް ނިސްބަތުން
އެުހިސާބުތައްު ދަރިވަނުންނާިއުވާސިވިލްުއޭވިއޭޝަންުއޮތޯރިޓީންުަބލައިަފއި ލްޑިވްސްމޯދަރިވަރުންގެުއަދަދުުހިއްސާކޮށުް، ނަމުަ،

ުމެވެ.ގަކުރަކްޓަރުންގެުރޭޝިއޯުހަރުދަނާުއުސޫލަކުންުމޮނިޓަރުކުރުމުގެުފުރުސަތުުއޮންނާނޭކަންުފާހަުރައިންސްޓް

ުގޮތްުުލަފާދޭުުއިސްލާހުކުރަންު
ު ުކުރާ)ހ( ުުއޮތޯރިީޓން ުެބލުމަށް ުކަންަކން ުބަލަންޖެހޭ ުތަންނުއޮޑިޓުަތކުގައި ުގަވާއިދުތަުކން ުއުސޫލުްނުއޭވިއޭޝަން ދޭ

ު ުނުވުމަށާއި ުަބރޯސާ ުރިކޯޑުތަކަށް ުބޭނުބަލަހައްޓާފައިވާ ުެބލުމަްށ ުކަންކަން ުބަލަންޖެހޭ ުއޮޑިޓުތަކުގައި މައުލޫމާތާއިުންކުރެވޭ
ު؛ލިޔެކިއުމުގެުސައްހަކަންުކަށަވަރުކުރުމަށާއި

އަނެއްުއަހަރަށްުއެއްުުއޮތޯރިޓީންުކުރާުއޮޑިޓުތަކުގައިުވަކިުކަންކަންުބެލުމަށްުހަދާުޓެސްޓުތައްުހެދުމަށްުއެއްުއަހަރުން)ށ(ު
ު ުބަލައިގަނެޭވނެ ުއަކަމަށް ުގެްނނަނަމަ، ުބަދަލު ުއުސޫލަށް ުއެ ުގެންގުޅުމަށާއި ުނުވަތަހުއުސޫލެއް ުދައްކަިއުުއްޖަތެްއ ހަމައެއް

ު؛ލިޔެކިއުމުންުބެލެހެއްޓުމަށާއި

ުހަދައި ުގުޭޅުލިޔެު)ނ(ުއޮޑިޓުގައި ުހިސާބުތަކާއި ުއެ ުބެލެެހއްޓުމަށާއި ުރިކޯޑުތައް ުތަފްސީލު ުއޮޑިޓްުހިސާބުަތކުގެ ުހެކި ކިއުމާއި
ު؛ފައިލްގައިުބަލަހައްޓަމުންުދިއުަމާށއި

ުހާލަތުުބަދަލުވާފަަދުރުވާުމިންވަރުން،ުއެުމައްސަލައަކީުއަހަރުގެުތެރޭގައިުފަސޭހައިން)ރ(ުމައްސަލައިގެުބާވަތުްނނާއިުތަކުރާ
ުއަހަރީ ުކުރެވޭ ުރެގިއުލޭޓްކުރުމަށް ުކަންކަްނ ުއޮޕަރޭޓަރުންގެ ުާއންމުކޮށް ުއޮތޯރިޓީން ުއިތުރުންުުމައްސަލައެއްނަމަ، އޮޑިޓުތަކުގެ

 ންނަވަމެވެ.އަށްުދަލްޑިވްސްުސިވިލްުއޭވިއޭޝަންުއޮތޯރިޓީމޯވަކިންުއެުމައްސަލަތައްުމޮނިޓަރުކުރަމުންުގެންދިއުމަށްު
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މޯލްޑިވްސްުސިވިލްުއޭވިއޭޝަންުއޮތޯރިޓީންުކަނޑައަޅާފައިވާުގަވާއިދުތަކާުހިލާފުވުމުންުއެޅެންުހުރިުފިޔަވަޅުތައްުބަލައިު 3.3
ުއަޅާފައިވާުމިންވަރުުުއްުއެުފިޔަވަޅުތަު

ޅޭގޮތަށްުގާނޫނާއިުއުސޫލުތަްއުގަވާއިދުތަކާުހިލާފުވުމުންުއެކަށީގެންވާުފިޔަވަޅުުއެއޭވިއޭޝަންުުބަލައިފައިވާނީ،ުމިބައިގައިުގެޓުއޮޑި
ުކަނޑައެޅިފައިވޭތޯުއާއިުއެުއުސޫލުތަކާއިުއެއްގޮތަށްުފިޔަވަޅުއަޅަމުންުގޮސްފައިވޭތޯއެވެ.

ހާރުގެުއޭވިއޭޝަންުމިު ސަތުުސިވިލްުއޭވިއޭޝަންގެުގަވާއިދުތަކާުހިލާފުވުމުންުއެކަށީގެންވާުފިޔަވަޅުުއެޅުމުގެުފުރުު ލްޑިވްސްމޯު)ހު(
ުފިޔަވަޅުުއެޅުމަށްުފަހުގެުގަވާއިދެއްުއެކުލަވާނުލެވިުދިގުުމުއްދަތެއްުހޭދަވުންުނެތުމާއިުުޤާނޫނުތަކުންު

ރަންުފަށާފައިވާުޤާނޫުނުވަނަުއަހަރުުއަމަލުކ2001ުުދިވެހިރާއްޖޭގައިުއަމަލުކުރަމުންދާުއޭވިއޭޝަންުދާއިރާއާުގުޅޭުޤާނޫނުތަކަކީު
ކުރަންުފަށާފައިވާުވަނަުއަހަރުުއަމަލ2012ުުދަތުރުފަތުރުގެުޤާނޫނު(ުއާއިުުވައިގެުމަދަނީު)ދިވެހިރާއްޖޭގ2001/2ުެނަންބަރުު

ު ުަނންބަރު ުޤާނޫަނށ2012/2ުްޤާނޫނު ުޤާނޫުނ(ުއެވެ.ުއޭވިޭއޝަން ުއޮތޯރިޓީގެ ުއޭވިއޭޝަން ުސިވިލް ުއިސްލާުހު)ޯމލްޑިވްސް
ުއޭވިއޭޝަން ުސިވިލް ުމޯލްޑިވްސް ުމަސައްކަތް ުުގެނައުމުގެ ުއ2018ުޭއޮޯތރިޓީން ުފަށާފައިވާއިރު، ުއަހަރު ވިއޭޝަްނުވަނަ

ުމުއްދަ ުދިގު ުއެކުލަވާނުލެވި ުގަވާއިދެއް ުފަހުގެ ުއެޅުމަށް ުފިޔަވަޅު ުސަބަބުން ުހިލާފުވުމުގެ ުހޭދަވެފައިވާކަްނުގަވާއިދުތަކާ ތެއް
ުއެގޮތުން ުލިު،ފާހަގަކުރަމެވެ. ުަތއްޔާރުކޮށްފައިވާ ުއޮތޯރިޓީން ުމަސައްކަތާގުޅޭގޮތުން ުމިހާރުމި ުއޭވިއޭޝަންުޔުމުގައި ުސިވިލް ގެ

ށްފައިވާއިރު،ުމިހާރުގެުޤާނޫނުުބައިނަލްއަޤުވާމީުސިވިލްުއޭވިއޭޝަންުއޮގަނައިޒޭޝަންގެުމިންގަނޑުތަކަށްުނުފެތޭކަމަށްުފާހަަގކޮ
ުއެޅު ުފިޔަވަޅު ުއެކަށީގެންވާ ުހިލާފުވުމުން ުގަވާއިދުތަކާ ުއޭވިއޭޝަންގެ ުސިވިލް ުޤާނޫނުތަކުްނ،  ުފުރުސަތުމުގެުއޭވިއޭޝަން

ުއަދި ުާފހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ުލިޔުމުގައި ުމި ުެފށިގެންުވަނ2001ުަު،ނެތްކަމަށްވެސް ުގ2020ުެުރުސެޕްޓެންބ30ުަުއަހަރުން
ުޕްރޮސީޖަރުފޯސްމެންޓްއެންުއޭވިއޭޝަން"ުއަޅާފައިވަނީުފިޔަވަޅުުޖޫރިމަނާުފަރާތްތަކަށްުހިލާފުވާުގަވާއިދާުއޭވިއޭޝަންުނިޔަލަށް

ު ުއުސޫލުމެނުއަލް" ުއައު ުއެކުލަވާލެވުނު ުކުރުމަށް ުބޭނުން ުބަދަލުގައި ުގަވާއިދުގެ ުމި ުކަމާއި 19ު-ު"އެމްސީއާރުގައިވާގޮތުން
ުއަހަރުުފަހުންކަންުާފހަގަކުރެވުނެވެ.19ުޓްރާންޒިޝަންުރޫލް"ުއެކުލަވާލާަފއިވަނީު
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19 ުގ25ުެުސަފުހާު        ުު 

ރިމަނާކުރެވޭުއަދަދުުޖޫރިމަނާުކުރުމަށްުސާފުުއުސޫލެއްުކަނޑައެޅިފައިުނެތުމާއިުޖޫު )ށ(ުގަވާއިދާުހިލާފުުއަމަލުތަކާުގުޅިގެން
ުނިސްބަތުންުކުޑަވުންު

ުވައިެގު ުމަދަނީ ުދިެވހިރާއްޖޭގެ ުބަޔާންކޮްށފައިވަނީ ުގޮތް ުފިޔަވަޅުއަޅާނެ ުހިލާފުވުމުން ުގަވާއިދުތަކާ ުޤާނޫުނތަކާއި އޭވިއޭޝަންގެ
ުޤާ ުމި ުކަމާއި ުޤާނޫނުގައި ުދަތުރުފަތުރުގެ ުކަނޑައަޅާފައިވަނީ ުގޮތުގައި ުޖޫރިމަނާ ުހާސް(5,000ުނޫނުގައި ުއާއިުު)ފަސް ރުފިޔާ

ުރުފިޔާއާުދެމެދުގެުއަދަދުތަކެއްކަންުފާހަގަކުރެވުނެވެ.ު)ފަސްުލައްކަ(500,000ު

ު 2018ުުއަދި، ުއޭވިއޭޝ2020ުައާއި ުމާއްދާތަކާއި ުގަވާއިދުތަކުގެ ުއޭވިއޭޝަންގެ ުއަމަލުކޮށްފަިއވާ ުދެމެދު ުއަހަރާ ންުވަނަ
މެނުއަލްގައިުބަޔާންކުރާުގަވާއިދާުހިލާފުުއަމަލުތަކާުސީދާުގުޅުމެއްުނެތްކަންވެސްުފާހަގަކުރެވުނެވެ.ުުއެންފޯސްމެންޓްުޕްރޮސީޖަރ

ުއުސޫލެއްުު،އެހެންކަމުން ުސާފު ުކުރުމަށް ުޖޫރިމަނާ ުހިލާފުވުމުން ުގަވާއިދުތަކާ ުއޭވިއޭޝަން ުއަމަލުކޮށްފައިވާ ުއަހަރުތަކުގައި އެ
ުކަނޑައެޅިފައިުނުވާކަންުފާހަގަކުރަމެވެ.

ުު،އަދި ުޤާނޫނުގެ ުދަތުރުފަތުރުގެ ުވައިގެ ު"އެމްސީއާރ24ުުމަދަނީ ުހެދިފައިވާ ުފުޅާކުރުމަށް ު)ރ(ުއިތުރަށް ުމާއްދާގެ 19ު-ވަނަ
ު ުސަްބޕާޓް ުގެ ުރޫލް" ުޓްރެއިނިންގ18ުުޓްރާންޒިޝަން ުއެޕްރޫވްޑް ުމެނުއަލްގައިވެސް ުކުރީގެ ުއަދި ުއުސޫލުގައި ގައިވާ
ހިލާފުވުމުންުއަޅާނެުޖޫރިމަނާުފިޔަވަޅުތައްުމަދުކަންވެސްުުމާއްދާތަކާއިުއޭ.ޓީ.އޯ"ުގެު-އޮގަނައިޒޭޝަންތަކަށްުހާއްސަު"އޯ.އާރު.އޭ

ު"އޯ.އާރު.އ19ުޭ-ްމސީއާރުފާހަގަކުރެވުނެވެ.ުއެގޮތުން،ު"އެ ުވަނީ ުރޫލް"ުގައި ުކަނޑައަޅާފައިވާު-ޓްރާންޒިޝަން އޭ.ޓީ.އޯ"ުގައި
18ުގެުސަބްޕާޓްުއުސޫލުު،ވަނަުމާއްދާގައ8ުި.ބީ.19ގެުއުސޫލުހިލާފުވުމުންުޖޫރިމަނާކުރުމަށެވެ.ުއަދި،ުމިުުމާއްދާއަކާއިއެންމެު

ުމާއް ުގަވާއިދެއްގެ ުއޭވިޭއޝަންގެ ުނުވާ ުބަޔާންކޮށްފައި ުކުރެވޭނެކަމަށްުގައި ުޖޫރިމަނާ ުއިދާރީގޮތުްނ ުހިލާފުވެއްޖެނަމަ ދާއަކާ
ުވީުބަޔާންކޮށްފައި ުކުޑަ ުނިސްބަތުން ުއަކީ ުޖޫރިމަނާ ުއެ ުފާހަގަކުރެވެއެވެ.ނަމަވެސް، ުމާއްދާގެުު،މިގޮތުންުޖޫރިމަނާއެއްކަން މި

ު ުއަދަދު ުޖޫރިމަނާގެ ުކުރެވޭ 5,000ުުދަށުން ުބޮޑުވެގެން ުއަށްވުރެ ުރުފިޔާ ުހާސް( ުމާއްދާގައިު)ފަސް ުއެ ނުވާނެކަމަށް
ުބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

)ފަސްުލައްކަ(500,000ުުދަތުރުފަތުރުގެުޤާނޫނުގެުދަށުންުޖޫިރމަނާކުރެވެނީުއެންމެުގިނަވެގެންުުވައިގެުމަދަނީުދިވެހިރާއްޖޭގެ
ގައިވާުއުސޫލުގެުދަށުންުޖޫރިމަނާކުރެވެނީުއ19ުެ-ރުފިޔާުކަމާއިު"އެމްސީއާރު 100,000ުންމެުގިނަވެގެންުޓްރާންޒިޝަންުރޫލްު"

)އެއްުލައްކަ(ުރުފިޔާކަންުކަމުގައިވާއިރު،ުމިއީުފްލައިންގުސްކޫލޫންުކޮމާޝަލްުޕައިލެޓްުލައިސެންސްުތަމްރީނަށްުކުއްޖެއްގެު

ުތައްުށްުޖޫރިމަނާކުރެވޭުކުުމަދަނީުވައިގެުދަތުރުފަތުރުގެުޤާނޫނުގައިު
ު؛ވަނަުމާއްދާގެު)ހ(،ު)ށ(ުއަދިު)ނ(ުގައިުބަޔާންކުރާުޖޫރިމަނާކުރެވޭުވަކިުހާއްސަުކުށްތަކަކ24ުީމިުޤާނޫނުގެު

 ނުލައިުކުރުން.ު)ހ(ުމިުޤާނޫނުގެުދަށުންުސެޓްފިކެޓްުނުވަތަުހުއްދައެއްުހޯދައިގެންުކުރަންޖެހޭުކަމެއް،ުއެފަދަުއެއްޗަކާ

ށްުއަމިއްލައަށްުބަދަލުުދަށުންުދޫކޮށްފައިވާުސެޓްފިކެޓަކަށްުނުވަތަުހުއްދައަކަށްުނުވަތަުއެނޫންވެސްުލިޔުމަކަ)ށ(ުމިުޤާނޫނުގެު
ުގެނައުން.

 ދުއްވުން.ު)ނ(ުމީހެއްގެުހަށިގަނޑަށްުނުވަތަުފުރާނައަށްުގެއްލުމެއްުލިބިދާފަދަުގޮތަކަށްުމަދަނީުވައިގެުއުޅަނދެއް

މިުޤާނޫނާުހިލާފުވާުމެވެ.ުމިުކުށްތަކުގެުއަދަބަކީުޖޫރިމަނާކުރުންުނުވަތަުޖަލަށްލުން،ުނުވަތަުއަރުވާލުން،ުނުވަތަުގޭގައިުބަންދުކުރު
ުމާއްދާގެު)ރ(ުގެުދަށުންުވަނ24ުަފަރާތްތަކަށްުއަމަލުކުރުމަށްުވަކިުގޮތަކަށްުމަތީގައިވާުމާއްދާތަކުގައިުބުނެފައިނުވާނަމަުޤާނޫނުގެު

 ުވެ.ރުފިޔާުއަށްވުރެުބޮޑުނޫންުއަދަދަކުންުޖޫރިމަނާުކުރެވިދާނެުކަމަށްުޤާނޫނުގައިުބަޔާންކޮށްފައިވެއ100,000ުެ
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)ހަްތުސަތޭކަުަފސްދޮޅަސްުދެުހާސްުދުއިސައްތަުސައްބީސް(ުރުފިޔާުއަށްވާުު 762,226އަތުންުނަގާުކޯސްުީފުކަމުގައިވާ
އަދިޑޮލަރަށްވު ގެުނިޔަލަށްުއޭވިއޭޝަންުގަވާއިދާުހިލާފުވުމުންުފްލައިންގ2020ުުއިނ2018ުުްު،ރެުވެސްުކުޑަުއަދަދުތަކެކެވެު.

ުޖީ.އޭ.އެފް"-ކިއ8ުު"ގައިވ1ުުާސްކޫލަށްުޖޫރިމަނާުފިޔަވަޅުުއޮތޯރިޓީންުއަޅާފައިވަނީުއެއްުފަހަުރއެވެ.ުއެއީ،ުކޭސްުސްޓަޑީު
ު)ތިރީސްުފަސްުހާސް(ުރުފިޔާއިންނެވެ.35,000ުވާފައިވާތީުއެމްއާުހިލާފަށްުދުއް-އެމް.ސީ.އޭ.އާރު

ުނުވާނަމަ،ުގަ ުކަނޑައެޅިފައި ުއުސޫލެއް ުކުރުމަްށުސާފު ުހިާލފުުވމުން،ުޖޫރިމަނާ ުގަވާއިދުތަކާ ުިހލާފުވާުއޭވިއޭޝަން ވާއިދުތަކާ
ު ުޖޫރިމަނާގެ ުއަދި ުކުރިމަތިވާނެއެވެ. ުދަތިތަކާ ުއޮތޯރިޓީއަށް ުއެޅުމަށް ުފިޔަވަޅު ުނެފަރާތްތަކަށް ުއަދަދުުގޮތުގައި ުފައިސާގެ ގޭ

ުނުކުރާނަމަ ުރިއާޔަތް ުފައިދާއަށް ުލިބޭ ުމިނާއި، ުބޮޑު ުކުންފުނީގެ ުހިލާފުވުމުު،ކަނޑައެޅުމުގައި ުފިޔަވަޅުތައްުގަވާއިދާ ުއެޅޭ ން
ކުރިމަތިވާނޭކަްނުުއަށްުދަތިތަކާގަވާއިދާުއެއްގޮތަށްުއަމަލުކުރުމަށްުކުންުފިނތަކަށްުބާރުއެޅުމުގައިުއޮތޯރިޓީު،ހަރުދަނާުނުވާނޭކަމާއި

ުފާހަގަކުރަމެވެ.

ުއިސްލާހުކުރަންުލަފާދޭުގޮތްު
ު ު)ހ( ުދިވެހިރާއްޖޭގެ ުއޮގަނައިޒޭޝަންގެ ުއޭވިއޭޝަން ުސިވިލް ުބައިނަލްއަޤުވާީމ ުއަށާއި ުދާއިރާ ންގަނޑުތަަކްށުމިއޭވިއޭޝަްނ

ުމި ުމިންގަޑުތަކަށާއި ުގަވާއިދުތައްުއެ ުޤާނޫނުތަކާއި ުމިާހރުގެ ުބަލައި ުބަދަލުތަކަށް ުއޭވިއޭއަންނަ ުހާލަތަށްުހާރުގެ ުދާއިރާގެ ޝަން
އިދުތަކަށްުގެންނަންެޖހޭުއެކަށީގެންވޭތޯުބަލަިއ،ުފާހަގަކުެރވޭުއުނިކަންކަންުއިސްލާހުުކުރުމަށްުއޭވިއޭޝަންުޤާނޫނުތަަކށާއިުގަވާ

ު ުމަސައްކަތް ުގެނައުމުގެ ުބަދަުލތައް ުއެ ުާފހަގަކޮށް ުމަޝްވަރާކޮށްގެބަދަލުތައް ުއިދާރާތަކާއެކު ުކުރިއަްށުުންަކމާގުޅޭ އަވަހަށް
ު؛ގެންދިއުމަށާއި

ނީުފްރޭމްވޯކްުއަދިުއޭވިއޭޝަންުގަވާއިުދތަކާއިުހިލާފުވުމުންުޖޫރިމަނާުކުރާުއުޫސލުުކަނޑައެޅުމުގައިުއޭވިއޭޝަންގެުޤާނޫ)ށ(ު
ުގަވާއިދުތަ ުޤާނޫުނތަކާއި ުއަމަލުކުރަމުންދާ ުގައުމުތަކުގައި ުއެކުލަވާެލވިފައިވާ ުރަނގަޅަށް ުއުސޫގަވާއިދުތައް ުބަލައި،ުާކއި ލުތަކަށް

ތަކާއެކުުމަޝްވަރާކޮށްގެންުކަމާގުޅޭުއިދާރާުދިވެހިރާއްޖޭގެުހާލަތަށްުފެތޭގޮތަށްުޤާނޫނާއިުގަވާއިދުުއިސްލާހުުކުރުމުގެުމަސައްކަތްު

ުޯމލްޑިވްސްުސިވިލްުއޭވިއޭޝަންުއޮތޯރިޓީއަށްުދަންނަވަމެވެ.އަވަހަށްުކުރިއަށްުގެންދިއުމަށްު
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3.4 ު ުހައްގުތަކާއިުުކިޔަވާުފްލައިންގުސްކޫލުގައި ުހަރުދަނާުު،ދަރިވަރުންގެ ުފޯރުކޮށްދިނުމަށް ުރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ
 ޤާއިމުުކުރެވިފައިވާުމިންވަރުުނިޒާމެއްު

ގެުފެންވަރުުރަނގަޅުކަންުއޮޑިޓުގެުމިބައިގައިުބަލައިފައިވާީނ،ުފްލައިންގުސްކޫލުގަުކިޔަވާުަދރިވަރުންނަށްުފޯރުކޮށްދޭުހިދުަމތުު
ުކުރު ުކޮށްު،މާއިކަށަވަރު ުހައްގުތަކަްށ ުކިޔެވުމަށާއި ުދަރިަވރުންގެ ުމައްސަލަތަކުން ުދިމާވާ ުއަސަރުތަކުންހިންގުމުގައި ު،ފާނެ

ުދަރިވަރުންުރައްކާތެރިކުރުމަށްުހަރުދަނާުނިޒާމެއްުގާއިމުުކުރެވިފައިވޭތޯއެވެ.

 ނެތުންުުކުރެވިފައިުުގާއިމްުުނިޒާމެއްުުހަރުދަނާުުކަށަވަރުކޮށްދޭނެުުރައްކާތެރިކަންުު)ހ(ުދަރިވަރުންނަށްު

ުކުރު ުރަޖިސްޓަރީ ުއެޑިއުކޭޝަންގައި ުއޮފް ުިމނިސްޓްރީ ުހިންގަންވާނީ ުތަނެއް ުކިޔަވައިދޭ މަށްފަހުގައިކަމަްށުދިވެހިރާއްޖޭގައި
ޔާންކޮށްފައިވާއިރު،ުގައިުބ2.1ުަުވަނަުއަހަރުުހަދާފައިވާ(2000ުކިޔަވައިދޭުތަންތަންުރަޖިސްޓްރީކޮށްުހިންގުމުގެުގަވާއިދުގެު)

ުމަ ުކުރުމި ުކަށަވަރު ުރަނގަޅުކަން ުފެންވަރު ުހިދުމަތުެގ ުފޯރުކޮށްދޭ ުދަރިވަރުންނަށް ުކިޔަވާ ުމަރުކަޒުތައްުރުކަޒުތަކުން މާއި
ުައސަރުތަކުން ުކޮށްފާނެ ުހައްގުތަކަށް ުކިޔެވުމަާށއި ުދަރިވަރުންގެ ުމައްސަލަތަކުން ުދިމާވާ ރިވަރުންުދަު،ހިންގުމުގައި

ތައްުއެކްޓިވްކޮށްުމޮނިޓަރުޖިސްޓްރީވެގެންުހިންގާުމަތީުތައުލީމާއިުތަމްރީނުދޭުމަރުކަޒުުރަުއެުމިނިސްޓްރީގައިު،ރައްކާތެރިކުރުމަށް
ުކުރުމަކީުމުހިންމުުކަމެކެވެ.

އެކްރެޑިޓޭޝަންުު،ޕްރޫވަލްރާއްޖޭގައިުހިންގާުމަތީުތައުލީމާިއުތަމްރީނުުޕްރޮގްރާމްތަކުގެުފެންވަރުުހިފެހެއްޓުމުގެުނިޒާމެއްު)އެު
ގެުޒިންމާއެކެވެ.ުންއޮފްުހަޔަރުއެޑިއުކޭޝަުސިޔާސަތުުކަނޑައެޅުމަކީުމިނިސްޓްރީު،އް(ުއެކުލަވާލައިއެންޑްުއޮޑިޓިންގުނިޒާމެ

ުހުއްދަދީއެ ުޕްރޮގްރާމްތަކަށް ުމަރުކަުޒތަކުގެ ުއެ ުމަރުކަޒުތަކާއި، ުތަމްީރނުދޭ ުތައުލީމާިއ ުަމތީ ުއެކްރެޑިޓޭޝަނާއިުުގޮތުން، އަދި
ކޭޝަންުއޮތޯރިޓީންުނާއި،ުމިނިްސޓްރީގެުދަށުންުހިނގާުމޯލްޑިވްސްުކޮލިފިންމިނިސްޓްރީއޮޑިޓުުމަސައްކަތަކީުއާންމުުއުސޫލުންު

ުއަދި ުމަސައްކަތެކެވެ. ުހުށަެހޅުމުން، ކުރާ ުކުރަން ުރަޖިސްޓްރީ ުމަރުކަުޒތައް ުތަމްރީނުދޭ ުތައުލީމާއި ުއިންސްޕެކްޓްކޮށް،ުމަތީ ،
ުފުރިހަަމވޭ ުމިންގަނޑުތައް ުޝަުރތުތަކާއި ުހުންނަންޖެހޭ ުނަމައެތާނގައި ުބަލަމުންދެެއވެ. ުމިނިސްޓްރީން ުޚާއްސަުތޯ ވެސް،

ުޕްރޮްގރާމު ުހިންގާ ުއެތަންަތނުން ުމަރުކަޒުތަާކއި، ުތަމްރީނުދޭ ުަތއުލީމާއި ުމަތީ ުކިޔަވައިދޭ ުހުއްދަދެީނުވަކިުދާއިރާތަކުން ތަކަށް
ރަނީުމޯލްޑިވްސްުސިވިލްުގިއުލޭޓްކުރެގިއުލޭޓަރީުބޮޑީތަކުންކަމާއިުއޭިވއޭޝަންުދާއިރާގެުތައުލީމާއިުތަްމރީނުދޭުމަރުކަޒުތައްުރެ

ުފާހަގަކުރެވުނެވެ ުއޮތޯރިޓީންކަން ުޕްރޮގްރާމްތަު.އޭވިއޭޝަން ުކިޔަވައިދޭ ުސްކޫލުގައި ުފްލައިްނ ުދިނުމާއިުމިގޮތުން، ުހުއްދަ އް
ނޑައަޅައި،ުވެރިކޮށްުކަހިންގަންުބޭނުންވާުވަސީލަތްތައްުހުންނަންޖެހޭުމިންވަރުުއޭވިއޭޝަންުގަވާއިދުތައްުމެދުު،ގުޅޭކަންކަމާއި

ުު.ސިވިލްުއޭވިއޭޝަންުއޮތޯރިޓީންނެވެ މޯލްޑިވްސްފްލައިންގުސްކޫލުުރެގިއުލޭޓްުކުރަމުންދަނީު

ުހުޅުވައ2010ުި ުފްލައިންގުސްކޫލު ުއަހަރު ުހަޔަރުއެޑިއުކޭޝަންގެު، ވަނަ ުއޮފް ުފަށައިފައިވާއިރު،ުޑިޕާޓްމަންޓް ޚިދުމަތްދޭން
ގައިކަމަށާއިުމިނިސްޓްރީންުއިސްނަގައިގެްނ2014ުުފެބްރުވަރ13ުުީއިސްނެގުމުގެުމަތިންުއެުސްކޫލްުރަޖިސްޓްރީުކޮށްފައިވަނީު

އެުސްކޫލްުރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވަނީ،ުދަރިވަރުންގެުހައްގުުހިމާޔަތްކޮށްދީުރައްކާތެރިކޮށްދިނުމުގެުމަގުސަދުގައިކަމަށްުމިނިސްޓްރީު
ސްކޫ ފްލައިންުގ އަދުި، އެޑިޔުކޭޝަންުއިންުމައުލޫމާތުުދީފައިވެއެވެު. ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭުު،ލުގެުދަރިވަރުންގެުހައްގުތަކާއިއޮފްުހަޔަުރ

ުހަޔަރު ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުގޮސްފައިވަނީ ުކުރަމުން ުމަސައްކަތްތައް ުގުޅުންހުރި ުފޯރުކޮށްދިނުމާ ރައްކާތެރިކަން
ުމިނިސްު،އެޑިޔުކޭޝަނުންކަމާއި ުމައްސަލަތައް ުޝަކުވާތަކާއި ުހުށަހަޅާފައިވާ ުދަރިވަރުން ުކިޔަވާ ޓްރީންުފްލައިންގުސްކޫލުގައި

ުނަމަވެސް ުފާހަގަކުރެވުނެވެ. ުވެސް ުމަރުކަޒުތަކުގެުު،ބަލަމުންގޮސްފައިވާކަން ުތަމްރީނުދޭ ުތައުލީމާއި ުމަތީ ޕްރޯއެކްޓިވްކޮށް
ކަންކަންުބަލައިުއުސޫުލްނުު،ހަމައެކަނިުޝަކުާވުނުވަތަުމައްސަލަުހުށަހެޅުމުންު،ދަރިވަރުންނާުގުޅޭުކަންކަންުމޮިނޓަރުނުކޮށް

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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ުހައް ުއުސޫުލުު،ގުތަކާއިދަރިވަރުންގެ ުހަރުދަނާ ުއެންމެ ުކުރުމަކީ ުމޮނިޓަރ ުކަންކަން ުގުޅޭ ުރައްކާތެރިކަމާއި ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ
ނޫންކަމާއިުމިުއުސޫލުންުކަންކަްނުބަލައިުކަމުގައިވަނީނަމަުދަރިަވރުންގެުހައްގުތަކާއިުފޯރުކޮށްދޭްނޖެހޭުރައްކާތެރިކަންުއެންެމު

ު ުފޯރުކޮށްދިނުމަށް ުވަގުތުގައި ުފާހަގަކުރަމެވެމުހިންމު ުދަތިވާނޭކަން ުު.މިނިސްޓްރީއަށް ުއިތުރުން، ުދާއިރާތަކުންުމީގެ ހާއްސަ
ުއޮފްުކަށްުދަރިވަރުންުވައްދައި،ުހިދުމަތްުދޭންުފެށުމުެގުކުރިންުމިނިސްޓްރީކިޔަވައިދޭުމަތީުތައުލީމާއިުތަމްރީނުދޭުމަރުކަޒުތަ

ުކޮުހަޔަރ ުރަޖިސްޓްރީ ުއެއްގޮތަށް ުގަވާއިދުތަކާ ުމުހިންމުކަމެއްކަމާިއުއެޑިޔުކޭޝަންގެ ުކަށަވަރުކުރުމަކީ ށްފައިވާކަން
ުމިފަދަ ުއޮތްނަމަ، ުފުރުސަތު ުހިންގުމުގެ ުއިދާރާތަކަށްުރެގިއުލޭޓްކުރުމަށްުތަންަތންުރަޖިސްޓްރީނުކޮށް ުކަމާބެހޭ  ސަރުކާރުގެ

ުރަމެވެ.ދިނުމަށްުހުރަސްއެޅިގެންދާނޭކަންުވެސްުފާހަގަކުހިމާޔަތްކޮށްުތައްދަރިވަރުންގެުހައްގުދަތިވެ،ު

ތްުހަރުދަނާުއުސޫލަކުންުބެލިފައިނުވަނީުފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭުރައްކާތެރިކަންުފޯރުކޮށްދިނުމުގެުމަސައްކަު،ދަރިވަރުންގެުހައްގުތަކާއި
ުއެކަންުމޮނިޓަރުކުރުމުގެުޒިންމާުސީދާުު،އެުދަރިވަރުންނަށްުރައްކާތެރިކަންުފޯރުކޮށްދީު،ދަރިވަރުންގެުހައްގުތައްުކަށަވަރުކޮށް

ުާފހަގަކުރެވުނެވެ.ުނުވާތީކަންުަމތިކޮށްފައިުގަވާއިދަކުންވެސްުނުވަތަުގާނޫނުންުއިދާރާއަކާއިުސާފުކޮށްުވަކި

 

 
 

އިވާުކޮށްފަުރުމަށްުގެުދަރިވަރުންގެުކަންތައްތައްުމޮނިޓަރުކުުފްލައިންުސްކޫލުުކޭޝަނުންުއެޑިޔުުމިނިސްޓްރީުއޮފްުހަޔަރު
 މަސައްކަތްތައްު

ުހުށަހަޅާފައިވަީނުވަަނުއަހަރުގެުޖުލައިުމަހުގެުނިޔަލަްށުމައިަގޑުުގޮތެއްގައިުދަރިވަރުންުމިނިްސޓްރީއަށ2021ުްއިނ2017ުުް
ށްދިނުމަށެވެ.ުނަމަވެސް،ުދޫކޮށްފައިވާުއަދަދުުއިތުރުކޮށްދިނުމަށާއިުލޯނުުއަނބުރާދައްކަންޖެހޭުމުއްދަތުުލަސްކޮލޯނުގެުގޮތުގައިު

ގެުއަދަދުުއިތުރުކޮށްދިނުމަްށުލޯނުު،ކޯހުގެުމުއްދަތަށްުކޯހަށްުޚަރަދުވާނެުޖުމްލަުފައިސާގެުބަޖެޓެއްުކަނަޑއަޅައިުއިޤްރާރުވުމަށްފަހު
ުލޯނުގެ ުފާހަގަކުރެވުނެވެ.ުުގޮތުގައިުދޫކޮށްފައިވާުއަދަދުުއެއްވެސްުދަރިވަރަކަށްުއިތުރުކޮށްދީފައިުނުހަމަޖެހިފައިނުވާީތ، ވާކަން

ު ުގޮތުގައި ުޯލނުގެ ުތެރޭގައިއެގޮތުން، ުސަބަުބތަކުެގ ުއެދިފައިވާ ުއިތުރުކޮށްިދނުމަށް ުއަދަދު ުދަރިވަރުންުޫދކޮށްފައިވާ
ުދީފައި ުގޮތުގައި ުގެ ުސްޓައިޕެންޑް ުއިތުރުވުބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ުގަޑި ުއުދުހުމުގެ ުމަދުވުމާއި، ުއަދަދު ުމުއްދަތުުވާ ުކޯހުގެ މާއި

ުުއިތުރުވުމެވެ.
، މަވެސްުބަދަލުކޮށްުނުދޭނައިުކިޔެވުމަށްުގައިުކިޔެވިމަށްުދޫކުރެވޭުލޯނުުފުރުސަތުތައްުރާއްޖެއިންުބޭރުގަލޯނުުއެހީގެދަށުންުރާއްޖޭ

ގުސްކޫލުގައިުކިޔަވާުފްަލއިންުއިންުބޭރުންުފުރިހަމަކުރުމަށްުފުރުސަތުޕައިލެޓްުކޯސްުރާއްޖެލޯނަށްުދޫކޮށްފައިވާުފައިސާއިންު
އިސާުހަރަދުވާނަމަ،ުކިޔެވުންުފުރިހަމަުކުރުމަށްުއިތުރަށްުފަ، ނަމަވެސްވެ.ުގައިުދީފައ2019ުެޖުލައ16ުުިުދަރިވަރުންނަށްވަނީ

ންުފެށުމަށްުދެވިފައިވާުލޯނުުައނބުރާުަދއްކަުއަދިއެުފައިސާުހަމަޖައްސަންވާނީުދަިރވަރުންކަންުމިނިސްޓްރީންުައންާގފައިވެއެވެު.
ކޯސްުފުރިހަމަުކުރާުތާރީޚުންުފެށިގެންުހަުމަސްދުވަހަ އިވާކަންުނޫސްބަޔާނަކުންުތުރުކޮށްީދފައ2020ުިއޮކްޓޯބަރ22ުުުށްުމުއްދަތުު،

މީގެުއިތުރުން،ުދަރިވަރުންނަށްުދިމާވެފައިވާުދަތިތައްުހައްލު މުގެުގޮތުންުދަރިވަރުންގެުކޮށްދިނުުމިނިސްޓްރީންުވަނީުއަންގާފައެވެު.
ްށުސްޓްރީގެުދަށަނިަގއިުމ2021ުިުތެރެއިންުބޭންކްުޮއފްުމޯލްޑިވްސްުޕަބްލިކްުލިމިޓެޑްުއިންުނަގާފަިއވާު"ކިޔަވާ"ުލޯނުތައް

 ުވަނީުބަދަލުކޮށްފައެވެ.
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ުއިސްލާހުކުރަންުލަފާދޭުގޮތްު

ު ުމަރުކަޒުތަ)ހ( ުތަމްރީނުދޭ ުތައުލީމާއި ުމަތީ ުމިތަންތަނަކީ ުވިލަރެސްކޮށް، ުބޮޑީތަކާއެކު ުއެހެން ުރެގިއުލޭޓްކުރާ ކިޔަވައިދޭުއް
ުގަވާއިދާ ުހިންުގމުގެ ުރަޖިސްޓްރީކޮށް ުަކށަވަުރުތަންތަން ުތަންތަންކަން ުހިންގާ ުރަޖިސްޓްރީވެގެން ުމިނިސްޓްރީގައި ުއެއްގޮތަށް

ުކުރެވޭނެުއިންތިޒާމެއްުހަމަޖެއްސުމަށާއި؛

ރީނުދޭުމަރުކަޒުތަކުންުކިޔަވާުދަރިވަރުންނަށްުފޯރުކޮށްދޭުހިދުމަތުގެުެފންަވރުުރަނގަޅުކަންުކަށަވަރުު(ުމަީތުތައުލީމާއިުތަމްށ)
ުއަސަރުތަކުން ުކޮށްފާނެ ުހައްގުތަކަްށ ުކިޔެވުމަށާއި ުދަރިވަރުންގެ ުމައްސަލަތަކުން ުދިމާވާ ުހިންގުމުގައި ުމަރުކަޒުތައް ު،ކުރުމާއި

ު؛ތަންުޕްރޯއެކްޓިވްކޮށްުޮމނިޓަރުކުރުމަށާއިދަރިވަރުންުރައްކާތެރިކުރުމަށްުއެފަދަުތަން

ުއަންނ) ުބަދަލެއް ުހިންގުމަށް ުމަރުކަޒުގެ ުތަމްރީނުދޭ ުތައުލީމާއި ުމަތީ ުނިޒާމުގައި ުއެކުލަާވލާ ުކުރަން ުމޮނިޓަރ ނަަމުނަު(
ކަންުމިނިސްޓްރީުއެ، މަރުކަޒުގެުިހއްސާގެުއޮނިގަނޑުުނުވަތަުިމނޫްނވެސްުހިންގުމަށްުގެްނނަުބޮޑުުބަަދލެއް(ު،ތަންު،)ހިންގާފަރާތް

 ؛އަށްުއަންގަންޖެހޭުގޮތަށްުއިްނތިޒާމުުކުރުމަށާއި

ުދަރިވަރުންނަުދަރިވަރުން ުނަގައި ުދިގުމުއްދަތެއް ުވުރެ ުވަރަށް ުފުރިހަމަކުރުމަށްުއެކަށީގެންވާ ުހަމަޖައްސާފައިވާުްށުކުކޯސް ރިން
ުއިތުރުުލޯނު ުނުކުރެވި ުފުރިހަމަ ުކޯސް ުުފައިސާއިން ުމިނިސްޓްރީްނވަނީ ުއެދެމުންދާތީ ުހޯދުމަށް ސިވިލްު ވްސްމޯލްޑިފައިސާ

ުއޮތޯ ުއޭވިއޭޝަން 04ުުރިޓީއާއެކު ުތާރީޚުގ2019ުެއޭޕްރީލް ުމި ުމަޝްވަރާކޮށްފައިވެއެވެ. ުބައްދަލުކޮށް ުއެކިުުގައި ުފަހުން
ުުފަހަރުމަތިން، ުްސކޫލު ުުރެގިއުލޭޓްކުރުމަށްފްލައިންގ ުއަންގާފައިވާ ުކުރަްނ ުއިސްލާހު ންކަންުކަކުރެޭވކަންކަމާއި

ގުސްކޫލުގައިުދިމާވެފައިވާުއަދިުފްލައިންުށްފައިވާކަންުފާހަގަކުރަމެވެ.އިސްލާހުކޮށްފައިވޭތޯުބެލުމަށްުމިިނސްޓްރީންުމަސައްކަތްުކޮ
އޮކްޓޯބަރ22ުުުސްޓްރީންުކޭޝަންުޕްލޭންުހުށަހެޅުމަށްުިމނިއެޑިޔުމައްސަލަުހައްލުުކުރުމަށްޓަކައިުދަރިވަރުންގެުއިންޑިވިޑުއަލްު

ނަމަވެސް،ުމިުޕްލޭނ2020ުުް ކަމަށްުމިނިސްޓްރީްނުއެުސްކޫލުންުހުށަހަޅާފައިުނުވާގައިުފްލައިންގްުސްކޫލަްށވަނީުއަންގާފައެވެު.
ުދީފައިވެއެވެ.ުމައުލޫމާތު

ުޕައިލެޓްުކޯސްތައްުފުރިހަމަކުރުމަށްުފު ދިނުމުެގުހޯދައިރުސަތުުއަދިުފްލައިންގުސްކޫލުގެުދަރިވަރުންނަށްުރާއްޖެއިންުބޭރުގައި
ު ުއޮތޯރިގޮތުން، ުއޭވިޭއޝަން ުސިވިލް ުއީޓީބޭރުގެ ު-ތަކާ ުމުޒަރިއްމެއިލްގެ ުގަބޫލުކުާރުއާޔާއިން ުއޮތޯރިޓީތަކުން ުއެ މަލާތުކޮށް،

ުމަ ުސްކޫލުތަކުގެ ުއުޓްރެއިނިން ުޑިސެންަބރު ުފޯރުކޮށްދިނުމަށް ުބ2020ުަލޫމާތު ުއަދި ުއެދިފައިވެއެވެ. ުފަރާތްތަކާއިުގައި އެއް
ުލޫމާތުުދީފައިވެއެވެ.އުއޮނލައިންކޮށްުމަޝްވަރާކުރެވިަފއިވާކަމަށްުމިނިސްޓްރީންުމަ

ޝަކުވާުލިބިފައިވާތީުުއިތުރުން،ުދަރިވަރުންގެުއަުތންުކޯސްުފީގެުގޮތުގައިުޑޮލަރުންުފައިސާުނަގުމުންުގޮސްފައިވާުކަމުގެމީގެު
ުބަލަިއދިނުމަށް ުތަހުގީގުކޮށް ުމައްސަލަ ުއަހަރ2020ުުުއެ ުމޯލްުވަނަ ުއަށާއި ުއޮތޯރިޓީ ުމަނިޓަރީ ުޕޮލިސްުމޯލްޑިވްސް ޑިވްސް

ބޭރުފައިސާުއިންުުމިުމަްއސަލަުހުށަހެޅުމުން،ުދަރިވަރުންެގުއަތުންުށަހަޅާފައިވެއެވެ.ހުވެސްުމިނިސްޓްރީންުސަރވިސްުއަށްު
ލަށްުއަންގާފައިވާކަމަްށުކޯސްުފީުނެގުމަކީުމަނިޓަރީުގަވާއިދާުހިލާފުކަމެއްކަންުމޯލްޑިވްސްުމަނިޓަރީުއޮތޯރިޓީންުފްލައިންގުސްކޫ

ުދީފައިވެއެވެ.ު ުއޮތޯރިޓީްނުމައުލޫމާތު ުއެ ުއަށް ުމަމިނިސްޓްރީ ުމި ުއިން ުޕޮލިސްުސަރވިސް ުޯމލްޑިވްސް ުތަހުގީގުުއަދި އްސަލަ
ުކުރަމުންދާކަމަށްުއެުސަރވިސްުއިންުމިނިސްޓްރީުއަށްުމައުލޫމާތުުދީފައިވެއެވެ.
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ުރ) ުކުރާނޭ ުސިގްނަލް ުއައިސްފައިވާކަން ުބަދަލު ުޕަރފޯމަންސަށް ުނުވަތަ ުހާލަތަށް ުހިންގުމުގެ ންޑިކޭޓަރތަކެއްުއި(ުމަރުކަޒުގެ
ޔަވައިދޭުމަރުކަޒުތައް،ުސަުދާއިރާތަކުންުކިކަނޑައަޅައިުއެކަންކަންުމިނިސްޓްރީގެުވަސީލަތްތައްުތަންދޭުމިންަވރަކުންުއަދިުހާއް

ުކަނޑައެޅުމުގަ ުއިންޑިކޭޓަރތައް ުކުރުމަށާއި ުމޮނިޓަރ ުކޯޑިނޭޓްކޮށް ުޮބޑީއަކާ ުކުރާ ުރެގިއުލޭޓް ުތިރީގައިވާުއެތަންތަން އި
ު ؛ކަންތައްތަކަށްުއިސްކަންުދިނުމަާށއި

 ުަގެުހިންުގންުުފޅާކޮށްުަބދަލުތައްު)މަރުކަޒުމަރުކަޒުގައިުކިޔަވަމުންުއަންނަުދަރިވަރުންގެުއަދަދުތަކަށްުއަންނ
ުނުވަތަުހަނިުކުރުމުގައިުހުރިުރޭވުންތެރިކަންުބެލުަމށް(

 ަުުކުރާުރޭޓްތައްމަރުކަޒުގައިުކިޔަވާދަރިވަރުންުކޯސްތައްު"ކޮންޓިނިއު"ުކުރާުރޭްޓތަކާއިުކޯސްތައްުފުރިހަމ
ުއެތަންތަނުގެ ުިބނާކޮށް ުސްޓޭޓްމަންޓަށް ުފައިނޭޝަލް ުފުދުްނތެރިކަމާއިުމަރުކަޒުތަކުގެ ުމާލީ

ު ސަސްޓެއިނަބިލިޓީ
 ުްުދަރިވަރުންުހުށަހަޅާުޝަކުވާތަކުގެުއަދަދުތަކާއިުބާވަތްތައ

މަތީުތައުލީމާއިުތަމްރީނުދޭުަމރުކަޒުތައްުރަޖިސްޓްރީުކުރާއިރުބ) ތަކަށްުބަލައިުދަރިވަރުންގެުހިންގުމުގައިުދިމާވެދާނެުމައްސަލަުު،ު(
ުޔަގީންކޮށްދިނުމު ުފިޔަވަޅުއަޅާުގައިރައްކާތެރިކަން ުކުޑަކުރުމަށް ުފުރުސަތު ުމައްސަލަތަކުގެ ުނިޒާމެއްުދިމާވެދާނެ ުހަރުދަނާ ނޭ

ުއަންގައިުއެކަންުރޭވިފައިވާގޮތްުބެލުމަށާއި؛ުކަށްއިމުކުރުމަށްުމަރުކަޒުތަގާ

ުއުސޫލުުުކޮށްދޭނެުފަންޑުރީުދަރިވަރުންނަށްުހާލަްތތަކުގައިުނުގެންދެޭވނެުކުރިއަށްުހިންގުންުޕްރޮގްރާމްގެުނުވަތަުމަރުކަޒުގެ(ުޅ)
ު،ލިބޭޭނހެންުށްދަރިވަރުންނަުރޭވިފައިވާގޮތްުނިޒާމުތައްުމިުު،ބެލުމަށާއިުރޭވިފައިވާގޮތްުއެކަންުއަންގައިުކަނޑައެޅުމަށް

ުށްުމުރާޖައާކުރުމަުއުކޮށްރިވިުނިޒާމުތައްުމިުބަލައިުހާލަތަށްުއެއިރެއްގެުު،ކަނޑައެޅުމަށާއިުއުސޫލުތައްުގޮތަށްުޝާއިއުކުރަންޖެހޭ
ު؛އެންގުމަށާއިުމަރުކަޒުތަކަށްުތަމްރީނުދޭުތައުލީމާއިުމަތީ

ުރެގިއުލޭޓަރީުބޮޑީތަކުންުރެގިއުޭލޓްުކުރާ،ުހާއްސަުދާއިރާތަކުްނުކިޔަވައިދޭުމަތީުތައުލީމާިއުކ) (ުމިނިސްޓްރީުފިޔަވައިުވަކި
މަދުވެގެންުއަހަރަކުުދެުފަހަރުުއެުރެގިއުލޭޓަރީުތަމްރީނުދޭުމަރުކަޒުތަކުގެުދަރިވަރުންނާގުޅޭުކަންކަމާއިމެދުުމަޝްވަރާކުރުމަށްު

ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުހަޔަރުއެޑިޔުކޭޝަނަށްުދަންނަވަމެވެ.ުވެސްބޮޑީތަކާުބައްދަލުުކުރުމަށް

ު

3144ުރަބީޢުލްއައްވަލ13ުް  
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ުޙުސައިންުނިޔާޒީު
އޮޑިޓަރުޖެނެރަލް

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


 

      ުުު   
 

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

25 ުގ25ުެުސަފުހާު        ުު 

 :ުއޮޑިޓްުކުރުމުގައިުގެންގުޅެފައިވާުހަމަތައ1ުްއެޕެންޑިކްސްު

ލިއެކިޔުންތައްުރިވިއުު
 ކުރުންު

ރެވިފައިވާނެއެވެ.ުުމިުއޮޑިޓްގެުބޭނުމަށްުމައުޟޫއާުގުޅޭގޮތުންުލިބެންހުރިުލިޔެކިޔުންތައްުބަލައިުފާސްކުު

ު ުއޮތޯރިޓީން ުއޭވިއޭޝަން ުސިވިލް ުމޯލްޑިވްސް ުއެރޮނޮއޭޝިއެގޮތުން، ުއޮފް ުއެކަޑަމީ ޓިކްސްުއަން

ު.އިވާނެއެވެކޮށްފައިވާުމަސައްކަތަކާުގުޅޭުލިޔެކިޔުންތައްުބަލައިފަުރެގިއުލޭޓްކުރުމަށް
ުުު

އޭވިއޭޝަންުުލްުއއޮޑިޓުގައިުބަލައިލެވުނުުބައިތަކަށްުބޭނުންވާުމައުލޫމާތުުހޯދުމަށްުމޯލްޑިވްސްުސިވިުުއިންޓަވިއުުކުރުންު
ުމުވައްޒަފުންނާުބައްދަލުކޮށްުސުވާލާއިުޖަވާބުުބަދަލުކުރެވުނެވެ.ުުއޮތޯރިޓީގެު

 

 ފަންނީުބަސްތަކުގެުމާނަު :2އެޕެންޑިކްސްު

ު ުލައެހެން ުއެ ުދީފައިވަނީ، ުއިބާރާތްތަކުގައި ުލަފްޒުތަކާއި ުއަންނަނިވި ުނުވާހާހިނދަކު، ުބަޔާންކޮށްފައި ުއިބާރާތްތަކަށްުގޮތަކަށް ުތަކާއި ފްޒު
ު.ތިރީގައިުދީފައިވާުމާނަކުރުމެވެ

ދީފައިވާުޑިޒައިންއާުމަތިންދާބޯޓުގެުއިންޖީނު،ުޕްރޮޕެލަރުއަދިުބޯޓުގެުއެހެންުބައިތައްުހުރީުހުއްދަ
ުތޯުބަލައިުއުދުހުމަށްުރައްކާތެރިތޯުބެލުމަށްުކުރެވޭުރިވިއުއެއް.ށްތައެއްގޮ

ު  އެއަރވޯދިނެސްުރިވިއު 

 ު ު

ުއެމް.ސީ.އޭ.އާރުު   މޯލްޑިވްސްުއޭވިއޭޝަންުރެގިއުލޭޝަން
 ު ު

ުހިންގާުމޯލްޑިވްސްުސިވިލްުއޭވިއޭޝަންުއޮތޯރިޓީއިންުހުއްދަލިބިގެންުތަމްރީނުުދިނުމަށް
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ނެސްުމިންގަޑުތަކާއިުމަތިންދާބޯޓުުބޭނުންކުރާުމުއްދަތުގައި،ުއެުމަތިންދާބޯޓުުއެއިރެއްގެުއެއަރވޯދިު
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