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ުޝުކުރ

ާޞިލޙްގެ  ުމޙައްމުަދ  ިއބާްރިހމް  ަރީއުސލުްޖމްހިޫރއާްޔ  ިރޕަޯޓކީ  ިމ 

ިއްސެނންގުެވމަށް ުކިރއަށް ގެނިްދަޔ ތުަޢީލީމ ާދިއާރގެ ިދާރާސއެއްގެ 

ިގަނ  ވަަރށް  ުކެރުވީނ  ތައާްޔުރ  ިރޕޯޓް  ކޮށް  ިދާރާސ  ިމ  ިރޕެޯޓކެވެ. 

ިއްސެނންގުެވމެއް  ިމފަަދ  މަަދާދއުެކއެވެ.  އެހީތިެރކަމާ  ފާަރތްތަކެއްގެ 

ަރީއުސލުްޖމްހިޫރއާްޔއަށް  ުފަރތަމަ  އެންމެ  ެނންގިެވކަމަށަްޓކިައ 

ަލފާަޔިއ  ބެހޮޭގުތން  އާ  ިމިދާރާސ  ަދނަްނވަމެވެ.  ުޝުކެރއް  ޚާއަްޞ 

އާަށިއ  ަރީއުސލުްޖލްހިޫރއާްޔ  ކަމަށަްޓކިައ  ެދއިްވ  މްަޝވާަރ 

ުޝުކުރ  ަނީސމަށް   ފިައަޞލް  ަނިއުބ  ަރީއުސލުްޖހިޫރއާްޔގެ 

ިދާރާސއަށް  ިމ  ޮއީފުހން  ަރީއުސލުްޖމްހިޫރއާްޔ  ަދނަްނމަވެ. 

ީޓމްގިައ  އެޑްވިައޒީަރ  ހަމަޖެއެްސިވ  ގެނެްދުވމަށް  ަލފެާދއްވުަމން 

ޯސަޝލް  ޮއން  އެޑްވިައޒަރ  ްސޕަެޝލް  ިހމިެނވަޑިައގެނެްނިވ 

ޕިޮލީސ ޑރ. ުމްޞޠަފާ ުލުޠީފ އިާއ، ިމިންސަޓރ ޮއފް އިެޑުޔކަޭޝން 

ިއުރާޝަދށް  ަލފާާޔިއ  ގެނެްދިވ  ެދއްވުަމން  ޢީަލ  ޢިާއަޝުތ  ޑރ. 

ިއުތުރންވްެސ  ީމގެ  ަދނަްނވަމެވެ.  ުޝުކުރ  ބުޭފުޅނަްނށް  އެ 

ބުޭފުޅން  ފެންވުަރގެ  އިެކ  ޮއީފުހގެ  ަރީއުސލުްޖމްހިޫރއާްޔގެ 

ިއނަްޓރިވުއތައް  ެދއުްވމާަށިއ،  ހޯއަްދވާ  މުަޢލޫމުާތ  ިމިދާރާސއަށް 

ިއނިްތޒާމް  ބައަްދުލުވންތައް  ކޮށެްދއުްވމާަށިއ  ޓާްރންްސކަްރިއބް 

އުެހިރހާ  ކޮށެްދއްވާފިައވީާތ  ފިަހ  ކަންކަން  ިގަނ  ފަަދ  ުކުރން 

ބުޭފުޅނަްނށް ުޝުކުރ ަދނަްނވަމެވެ. 

ޕިްރނިްސޕުަލނާްނިއ،  ްސކުޫލތުަކގެ  ބިައވިެރިވ  ިމިދާރާސގިައ 

ޑިެޕުއީޓ ޕިްރނިްސޕުަލނާްނިއ، ީލިޑން ީޓޗުަރނާްނިއ، ީޓޗުަރނާްނިއ، 

ިމނޫންވްެސ  ީޓޗުަރނާްނިއ،  ެސން  ީޓޗުަރނާްނިއ،  ީސިނއަރ 

ުނާލ  އެއްބުާރުލމާ  ބެލިެނވިެރންގެ  ަދިރވުަރނާްނިއ  ުމވައްޒުަފނާްނިއ 

ުޝުކުރ  ފާަރތްތަކަށް  ިމުހިރހާ  ުނުކެރުވީނހެވެ.  ުފިރހަމަ  ިމިދާރާސ 

ަދނަްނވަމެވެ. އިަދވްެސ ިދާރާސގިައ ބިައވިެރވެޑިައގެނެްދއިްވ ފަނީްނ 

ތުަޖިރބާކުާރ ކީ ިއންފޯރމަނުްޓނާްނިއ، ފޯކްަސ ގްރޫޕް ިއނަްޓރިވުއގަ 

ބައެއް  އިެޑުޔކަޭޝންގެ  ޮއފް  ިމިންސޓީްރ  ބިައވިެރވެވަޑިައގެނެްނިވ 

ތުަޢީލުމދޭ  މީަތ  ބުޭފުޅނާްނިއ،  ިޑިވަޝންތުަކގެ  ިޑޕާޓްމަންޓްތަކިާއ 

ުމއައަްސާސތުަކގެ ފެކަލީްޓ ޮއފް އިެޑުޔކަޭޝންތުަކގެ ިއްސވިެރނާްނިއ 

ވްެސ  ަދިރވުަރނަްނށް  ބުޭފުޅނާްނިއ  ފަނީްނ  ބިައވިެރވެވަޑިައގެނެްނިވ 

ުޝުކުރ ަދނަްނވަމެވެ. 

އިަދ ިދާރާސއަށް ބުޭނނިްވ މުަޢލޫމުާތ ހޯއަްދވާ ެދއުްވުމގިައ އެހީތިެރވެ 

އިެޑުޔކަޭޝން،  ޮއފް  ިމިންސަޓރ  ކަމަށަްޓކިައ  ވަޑިައގެނެްދއިްވ 

ިމިންސަޓރ ޮއފް ިފޭނންްސ، ިމިންސަޓރ ޮއފް ހަަޔރ އިެޑުޔކަޭޝން، 

ިމިންސަޓރ  ިޑވޮެލޕްމަންޓް،  ިއކޮޮނިމކް  ޮއފް  ިމިންސަޓރ 

ކަމާބެހޭ  ތުަކގެ  އިެމިންސޓީްރ  އިާއ  އެފެއާރޒް  ިއްސާލީމ  ޮއފް 

ުމވައްޒުަފނަްނާށިއ، ިސިވލް ަސރިވްސ ކިޮމަޝންގެ މެންބުަރނާްނިއ 

ިއްސބުޭފުޅނަްނށް  ޕޭކިޮމަޝންގެ  ޭނަޝަނލް  ބުޭފުޅނަްނާށިއ  ިއްސ 

މުަޢލޫމުާތ  ޮއުޅނިްފުލުވމާަށިއ  ކަންކަން  އިެކ  ަދނަްނވަމެވެ.  ުޝުކުރ 

ަލފާ  ުކިރއަށްގެނިްދުއުމގިައ  ކަންތައްތައް  ާސރވޭގެ  ހުޯދމާަށިއ 

ިއްސވިެރނާްނ  ބައެއް  އިެޑުޔކަޭޝންގެ  ޮއފް  ިމިންސޓީްރ  ހުޯދމަށް، 

ތުަކާރުރކޮށް ބައަްދުލުކެރިވފިައވެއެވެ. ފިޫހކަމެއް ެނިތ ކެތްތިެރކަމާއުެކ 

ުހިރހާ  ިމ  އެހީތިެރވެެދއިްވ  ޮގުތގިައ  މަަސއްކަތެއްގެ  އަވްަސ 

ބުޭފުޅނަްނށްވްެސ ުޝުކުރ ަދނަްނވަމެވެ. ބައެއް ިއނަްޓރިވުއ ތަކިާއ 

ކޮލުެޖގެ  ިވާލ  ބޭއުްވމަށް  ބައަްދުލުވންތައް  ިގަނ  ީޓމްގެ  ިރަސރޗް 

ވީަސަލތްތައް ފިަހކޮށެްދއްވާފިައވީާތ އެކޮލުެޖގެ މޭެނޖްމަނަްޓށް ވްެސ 

ުޝުކުރ ަދނަްނވަމެވެ.

- އިެޑުޔކަޭޝން ިރަސރޗް ގްރޫޕް -



ގޮންޖެހުންަތކިާއ ހަުށހެޅުންަތއް ެއުދުރންގެ ފަންުނ:  4

ު ިދރާާސ ީޓމ
)އިެޑޔުކަޭޝން ިރަސރޗް ގްރޫޕް(

ިދރާާސގެ ިއދީާރ 
އީެހތިެރން

ިދރާާސގެ އެޑްވަިއޒަީރ 
ީޓމް

ޑރ. އަޙްމުަދ ޢީަލ މިަނުކ )ީޓމް ީލޑަރ(

ޑރ. ޢީަލ ަނީޖުބ

ޑރ. ޢިައަޝުތ ަޝިފާނ

ޢަބުްދهللا ަރީޝުދ

ޢަބުްދهللا ޒަކިަރއާްޔ

އިައިމަނުތ ުޒބިައުރ

ޙައްވާ ފީަސލް، ޕިޮލީސ އެެނިލްސޓް، 
ަރީއުސލުްޖމްހިޫރއާްޔގެ ޮއީފްސ

މިަރަޔމް ީޝީނޒް ާޝިކުރ، އިެސްސަޓންޓް 
ިޑެރކަްޓރ ޖެެނަރލް، ަރީއުސލުްޖމްހިޫރއާްޔގެ 

ޮއީފްސ

ަނީދމާ ިއބާްރިހމް، އިެސްސަޓންޓް 
ިޑެރކަްޓރ، ަރީއުސލުްޖމްހިޫރއާްޔގެ ޮއީފްސ

ޑރ. ުމްޞޠަފާ ުލުޠީފ، ްސޕަެޝލް 
އެޑްވިައޒަރ ޮއން ޯސަޝލް ޕިޮލީސ

ޑރ. ޢިާއަޝުތ ޢީަލ، ިމިންސަޓރ ޮއފް 
އިެޑުޔކަޭޝން



ް 5އިެޑޔުކަޭޝން ިރަސރޗް ގްރޫޕ

އެގެްޒކެިޓވް ުޚާލާޞ
ުމަދއިްރުސން  ިކަޔވިައދެޭނ  ްސކުޫލތުަކގިައ  ިދވިެހާރއްޖޭގެ  ިމީއ 

ިކަޔވިައިދުނުމގިައ  ުމަދއިްރުސން  ިލިބފިައވާ  ިލުބުމގައިާއ 

ޮގންޖުެހންތަކިާއ  ަދިތތަކިާއ  ިދމާވެފިައވާ  ެދިމިތުބމަށް 

ަރީއުސލުްޖމްހިޫރއާްޔގެ  ެދެނގުަތމަށް  ަސބުަބތައް  އޭގެ 

ވަަނ   2021 ިރޕެޯޓވެ.  ިދާރާސގެ  ުކިރ  އިެދވަޑިައގުަތމަކަށް 

ްސކުޫލގިައ   214 ިހންގާ  ަސުރކުާރން  ިނުމުނިއުރ  އަހުަރ 

 )79.2%( 6,490 ަންސުލގެ  ިދވިެހ  ިކަޔވިައިދުނމަށް 

ުމަދއިްރުސން    )20.8%(  1,708 ިބދީޭސ  ުމަދއިްރުސނާްނިއ 

 81.1% ބާަލިއުރ،  ިދވެހީނަްނށް  ހަމައެކިަނ  ހަަރކާތްތިެރިވއެވެ. 

ިލިބފިައުނވާ  ތަމީްރުނ  އަންހުެނނެްނވެ.  ުމަދއިްރުސނަްނކީ 

ިމހަާރކަށް  އަަދަދކަށް  ިގަނ  ްސކުޫލތުަކގިައ  ބައެއް  ީމުހންވްެސ 

އެނޫންވްެސ  ުމަދއިްރުސނާްނިއ  ގެނުްގޅެންޖެހެއެވެ.  އިައްސ 

ިލުބން  ވަަރށް  ބުޭނންވާ  ާދިއާރއަށް  ތުަޢީލީމ  ުމވައްޒުަފން  ފަނީްނ 

ާދ ުމަދއިްރުސނާްނިއ  ވިަކވެގެން  ަދިތވެފިައވިާއުރ، ިމ ާދިއާރިއން 

ޕިްރނިްސޕުަލނާްނިއ ކުައނެްސަލުރނާްނިއ ހެލްތް ޮއިފަސުރން ގެ 

ޢަަދުދތައް ފަހަކަށް އިައްސ ވިަކ މެަދއްނެޫނވެ.

ިސިވލް  ިދވިެހ  ޢަަދުދ  ުމވައްޒުަފންގެ  ފަނީްނ  ާދިއާރގެ  ތުަޢީލީމ 

ޤަަދުރ  ުމވައްޒުަފންގެ  އެ  ަސބުަބން،  ިގަނުވުމގެ  ަސރިވްސގިައ 

ވީަޒފާގިައ  ަޝުއުޤވިެރކަމާއުެކ  ުމވައްޒުަފން  އެ  ިހފެހެއުްޓމާަށިއ، 

އުައުމގެ  ވީަޒފާތަކަށް  އެ  ީމުހން  ަރނގުަޅ  ިތުބމާަށިއ،  ެދިމ 

ިޢާނަޔތްތައް  އިާއ  ުމާސަރ  ިއުތުރުކުރމަށަްޓކިައ  ަޝުއުޤވިެރކަން 

ިދުނމާަށިއ  ތަމީްރުނ  ިއުތުރ  ތާޒާކޮށް  ުމަދއިްރުސން  މިަތުކުރމިާއ 

ފަަދ  ަރނގުަޅުކުރން  މާހުައުލ  މަަސއްކުަތގެ  ުމަދއިްރުސންގެ 

އެހެން  ުނުކެރިވއެވެ.   ޮގުތގިައ  ުފިރހަމަ  އެންމެ  ވީަނ  ކަންކަން 

ކުަމން ިމ ިދާރާސގެ މިައގަނޑު މަޤަްޞަދކީ ިދވިެހާރއްޖޭގެ ތުަޢީލީމ 

ކޮބިައކަން  ަސބުަބތަކަކީ  ަޝުއުޤވިެރުނވާ  ީމުހން  ާދިއާރއަށް 

ކަންތައްތައް  ާދިއާރގެ  ތުަޢީލީމ  ުމަދއިްރުސނާްނިއ  ހުޯދމިާއ، 

ްސކުޫލތުަކގިައ  ަސުރކުާރ  ެދެނގެަނ  ހަާލުތ  ޮގުތގެ  ުހިރ  ިމހުާރ 

އިަދ  ެދިމިތބެ  ފަނުްނގިައ  ިމ  ުމަދއިްރުސން  ުކާރ  މަަސއްކަތް 

ުކިރއަށިްދުއމަށް ަދިތވެފިައވާ ަސބުަބތައް ެދެނގުަތމެވެ. ިދާރާސގެ 

އީަލގިައ ިމ ާދިއާރއަށް ހޮެޔ ބަަދުލތަކެއް ގެެނވެޭނ ުހަށހުެޅންތަކެއް 

ުހަށހުެޅމެވެ.

އެއްކޮށްގެން  ޑާާޓ  ކިޮލޓިޭޓވްކޮށް  އިަދ  ުކއަނިްޓޓިޭޓވް  ިމީއ 

ިދާރާސ  ުކިރ  އަށް   2022 ފެބުްރއީަރ  ިއން   2021 ޮނވެންބުަރ 

އިެކ  އަތޮޅުަކން  ުހިރހާ  ތެެރިއން  ްސކުޫލތުަކގެ  ަސުރކުާރ  އެކެވެ. 

ެނުގެނވެ. ުމަދއިްރުސންގެ  52 ްސކުޫލގެ ާސމްޕަލެއް  ަސިއުޒގެ 

މުެދގިައ ުކިރ ާސރވޭ ގިައ 1,107 ުމަދއިްރުސން ބިައވިެރިވއެވެ. 

ީޓޗުަރނާްނިއ،  އިަދ ަދިރވުަރނާްނިއ، ުމަދއިްރުސނާްނިއ، ީލިޑން 

ޕިްރނިްސޕުަލނާްނިއ  ޕިްރނިްސޕުަލނާްނިއ  ޑިެޕުއީޓ 

ތުަކގިައ  ިއނަްޓރިވުއ  ގްރޫޕް  ފޯކްަސ  ބެލިެނވިެރންވްެސ 

 251 ްސކުޫލތުަކން  ތުަކގިައ  ެސަޝން  ިމ  ބިައވިެރިވއެވެ. 

ިމިންސޓީްރ  އިަދ  ބިައވިެރިވއެވެ.  ިދާރާސގިައ  ބިައވިެރއުަކ 

މީަތ  ާދިއާރިއނާްނިއ  ިމިންސޓީްރގެ  އިެޑުޔކަޭޝާނިއ  ޮއފް 

ިއނަްޓރިވުއތުަކގިައ  ގްރުޫޕ  ފޯކްަސ  މުަރކުަޒތުަކން  ތުަޢީލުމދޭ 

ތުަޢީލީމ  ިއުތުރން  ީމގެ  ބިައވިެރިވއެވެ.  ފާަރތުަކން   101 ުޖުމަލ 

ުޖުމަލ 28 ކީ ިއންފޯމަނުްޓން  ާދިއާރ ތުަކން  ާދިއާރ އިާއ އެނޫން 

ުޖުމަލ  ިދާރާސގިައ  ުމިޅ  ެދއިްވއެވެ.  ިއނަްޓރިވުއ  ިމިދާރާސއަށް 

1,397 ފާަރުތން ބިައވިެރވެފިައވެއެވެ. ިލުބުނ ޑާާޓތައް ތަޙީްލުލކޮށް 

ތަފްާސިހާސުބނާްނިއ  ިހމާަނފިައވީާނ  ިރޕޯޓްގިައ  ިދާރާސ 

ިއނަްޓރިވުއތުަކން ިނުކތް ީތމް ތުަކގެ އީަލގައެވެ. އިަދ ަސުރކުާރގެ 

ިއާދާރތުަކން ިލުބުނ މުަޢލޫމުާތ ތަކާ ވްެސ އުެކގައެވެ. 



ގޮންޖެހުންަތކިާއ ހަުށހެޅުންަތއް ެއުދުރންގެ ފަންުނ:  6

ަދުށން  ގެ  ީތމް   8 މިައގަނޑު  ހުޯދުނ ކަންތައްތައް  ިމިދާރާސިއން 

ގެެންސފިައވެާނއެވެ. އީެއ:

ާދިއާރ . 1 އިަދ  ެދިމިތުބން،  ިޚުދމުަތގިައ  ަޝުއުޤވިެރުވމިާއ 

ދޫކޮށްފިައ ިދުޔން، 

ުމާސަރއިާއ ިޢާނަޔތްތައް،. 2

ވަރކްލޯޑިާއ ވަރކް-ަލިއފް ބަެލންްސ،. 3

ުމަދއިްރުސންގެ ޙައުްޤތައް، . 4

ުމަދއިްރުސނަްނށް ުކާރ ޤަަދާރިއ ިއޙިްތާރމް، . 5

މަަސއްކަތުްކާރތާަނިއ ވީަޞަލތްތައް،. 6

ުމަދއިްރުސން  . 7 ތަމީްރާނިއ  ުފަރތަމަ  ުމަދއިްރްސކުަމގެ 

ފަނީްނޮގުތން ތަަރއީްޤުވން، އިަދ  

ތުަޢީލީމ ާދިއާރއަށް ުކާރ އަަސުރ، ިމއެވެ.. 8

ުކޑަވާ  ަޝުއުޤވިެރކަން  ާދިއާރއަށް  ތުަޢީލީމ  ުމަދއިްރުސން 

މިައގަނޑު 4 ަސބުަބ ކުަމގިައ ިދާރާސިއން ފުެނީނ:

ުމާސަރ އިާއ ިޢާނަޔތްތައް ިންސބުަތން ުކޑުަވން )95%(، . 1

ވަރކްލޯޑް ޮބޑުުވމިާއ މަަސއްކުަތގިައ ހަޭދުކަރންޖެހޭ ވުަގުތ . 2

ިގަނުވން)70%( ، 

ޙައުްޤތައް ކަަށވުަރ ުނުވމިާއ ޙައުްޤ ތަކަށް ަރއްކާތިެރުނުވން . 3

)%48(، އިަދ 

ެނުތން . 4 އެކީަށގެންވާވަަރށް  ވީަސަލތްތައް  ބުޭނންވާ 

)%32(، ިމއެވެ.

 4 މިައގަނޑު  ދޫކޮށްފާަދ  ާދިއާރ  ތުަޢީލީމ  ުމަދއިްރުސން 

ޮބޑުުވމިާއ،  ވަރކްލޯޑް  ުމާސަރުކޑުަވމިާއ،  ޮގުތގިައވްެސ  ަސބުަބގެ 

މަަސއްކުަތ  އިަދ  ަރއްކާތިެރުނުވމިާއ  ޙައުްޤތައް  ުމަދއިްރުސންގެ 

މާހުައުލގެ ވީަސަލތްތައް ެނުތން ފާހަގަ ވެގެން ޮގްސފިައވެއެވެ. 

 )91%( ުމަދއިްރުސނަްނކީ  ިގަނ  ބިައވިެރިވ  ިދާރާސގިައ 

ުފަރތަމަ  އެންމެ  ުހެރގެން  ަޝުއުޤވިެރކަން  ިކަޔވިައިދުނމަށް 

ުމަދއިްރްސކުަމގިައ  ަނމަވްެސ،  ީމުހނެްނވެ.  ުކިރމިަތާލފިައވާ 

އެވްރޭޖްކޮށް ިދވިެހ ަންސުލގެ ުމަދއިްރުސން 14 ވަަރކަށް އަހުަރ 

ހަޭދުކާރިއުރ، ަޝުއުޤވިެރކަން ުހނަްނ  ުމަދއިްރުސންގެ ިންސބަތް 

ފަނުްނގިައ  ިކަޔވިައިދުނުމގެ  ގައެވެ.   74% ުހީރ  އެވެރޭޖްކޮށް 

ުކިދނެްދކެ  ތެރޭގިައ  ަސބުަބތުަކގެ  ަޝުއުޤވިެރވާ  ެދިމުހުރމަށް 

އިަމއަްލ  ިކަޔަވިދުނމްުނ  ިބާނުކުރން،  ީޖލެއް  ަރނގުަޅ  ލިޯބުވން، 

ިއންޓިްރނިްސކް  ިމީއ  ިހމެެނއެވެ.  ިހތްހަމަޖުެހން  ިލބޭ  ަނފަްސށް 

އިަދ އެލްޓުްރިއްސިޓކް ަޝުއުޤވިެރކަމެވެ.



ް 7އިެޑޔުކަޭޝން ިރަސރޗް ގްރޫޕ

ިގަނ  ަދުށންވްެސ  ީތމެއްގެ  ކޮންމެ  މިައގަނޑު  ިމިދާރާސގެ 

ުމިހނުްމ  ފާހަގުަކެރުވުނ  އޮެގުތން  ިހމޭެނެނއެވެ.  ީތމްތަކެއް  ަސބް 

ަސބީްތުމތައް ިތީރގިައ ިމވީަނއެވެ.  

ފާހަގުަކިރ  ުމަދއިްރުސން  ޮގުތން  ުގޅޭ  ިޢާނަޔތްތަކާ  ުމާސަރ އިާއ 

މިައގަނޑު 4 ކަމަކީ:

އެހެން ާދިއާރތަކާ އަޅާބާަލިއުރ ުމާސަރ އިާއ ިޢާނަޔތްތައް . 1

ަދށްވުަމން ިދުއން، 

ިއުތުރގަޑީގެ ފިައާސ %10 ގިައ ިހފެހެއިްޓފިައ ުހުރން، . 2

އިަމއަްލ ީޖުބން ުކަރންޖެހޭ ޚަަރުދ ޮބޑުުވން،. 3

ިޢާނަޔތްތުަކގެ . 4 ުމަދއިްރުސންގެ  ިބދީޭސ  ިދވިެހނާްނިއ 

ފަަރުޤ ުހުރން، ިމއެވެ. 

 48% ތެެރިއން  ބިައވިެރންގެ  ިދާރާސގިައ ބުޭނނުްކިރ ާސރވޭގެ 

ޙައުްޤތައް  ުމަދއިްރުސންގެ  ފާހަގުަކިރޮގުތގިައ  ުމަދއިްރުސން 

ިއޙިްތާރމުްނުކުރމަކީ  ޙައުްޤތަކަށް  އެ  އިަދ  ކަަށވުަރުނުވމަކީ 

ަސބަބެކެވެ.  ުކޑަވާ  ަޝުއުގވިެރކަން  ާދިއާރއަށް  ިމ  ުމަދއިްރުސން 

ުމަދއިްރުސނާްނ  ޚާއަްޞކޮށް  ވިަކން  އިަދ  ާދިއާރއަށް  ތުަޢީލީމ 

ޢަމުަލުކެރވޭ  ިއޙިްތާރމުްކޑަވެާނހެން  އިަދ  ޤަަދުރުކޑަވެާނހެން  މުެދ 

ތެެރިއނާްނ  މާޙުައުލގެ  ްސކުޫލގެ  ހަާލތްތައް  ުމޚާތުަބުކެރވޭ  އިަދ 

ުމުޖތަމުަޢިއން އިެކ ިމންވަަރށް އިެކ ހަާލތްތުަކގިައ ިދމާވުަމނާްދކަމަށް 

ވްެސ ުމަދއިްރުސން ފާހަގަކޮށްފިައވެއެވެ.

ަދުށން  ީތުމގެ  ވީަޞަލތްތުަކގެ  މަަސއްކަތުްކާރތާަނިއ 

ފާހަގުަކެރވޭ  އެންމެ  ުކިރމިަތވެފިައވާ  ފަނަްނށް  ިކަޔވިައިދުނުމގެ 

ޮގންޖުެހން ތަކަކީ:

ްސާޓފްރުޫމގެ ހަާލުތ ަދށުްވން، . 1

ިއނަްޓރެނުޓގެ ްސީޕޑް ަލްސުވން،  . 2

ިކަޔވިައިދުނމަށް ބުޭނންވާ ތަކިެތ ުނިލުބން، އިަދ. 3

އެެދވޭ . 4 އެންމެ  ބުޭނން  ަލިއބަްރީރތުަކގެ  ލެބޯޓީްރތަކިާއ 

ޮގތަށް ުނުކެރުވން، ިމއެވެ.

ިގަނ  ވަަރށް  ަސބުަބން  ިއުތުރވެފިައުވުމގެ  ވަރކްލޯޑު 

ުމަދއިްރުސނަްނށް ވަރކް-ަލިއފް ބަެލންްސ ުނުކެރިވ، އީެމުހންގެ 

ޢިާއާލއާަށިއ  އިަމއަްލ  އަަސުރކޮށް،  ޭނެދވޭ  ިދުރުއުޅމަށްވްެސ 

ިދާރާސގިައ  އަޅުާނލެވޭކަން  އަޅަާލންވާވަަރށް  ަދިރނަްނށް 

ފާހަގިަވއެވެ. ވަރކްލޯޑިާއ ވަރކް-ަލިއފް ބަެލންްސ ގެ ީތުމގެ ަދުށން 

ހުޯދުނ އެންމެ ުމިހނުްމ 4 ކަމަކީ: 

ވީަޒފާގިައ ހަޭދުކަރންޖެހޭ ވުަގުތ ވަަރށް ޮބޑުތަން ިއުތުރުވން،    . 1

ުކއިްލުކއިްލއަށް ިނންމަންޖެހޭ މަަސއްކަތް ިގަނުވން،  . 2

އަާދާޔިޚާލފަށް ިއުތުރ ޙަަރކާތްތައް ިގަނވެފިައުވން،. 3

އުައ ޕިޮލީސތުަކން ިޒންމާތަކެއް ިއުތުރުވން، ިމއެވެ.  . 4



ގޮންޖެހުންަތކިާއ ހަުށހެޅުންަތއް ެއުދުރންގެ ފަންުނ:  8

ުމަދއިްރްސކުަމގެ ފާަށ ތަމީްރުނގެ ަދުށން ފާހަގިަވ އެންމެ ުމިހނުްމ 

4 ކަމަކީ:

ޮއނަްނ . 1 ޕޮްރގާްރުމތަކަށް  ތަމީްރުނުކުރުމގެ  ުމަދއިްރުސން 

ިޑމާންޑް  ަދށުްވން،

ުމަދއިްރުސން . 2 ބުޭނންވާ  ްސކުޫލތަކަށް  ރިޭވގެން  ުދާރާލ 

ތަމީްރުނ ުނުކެރުވން،

ިނުކނަްނ . 3 ހަަދިއގެން  ތަމީްރުނ  ުމަދއިްރްސކުަމގެ 

ުމަދއިްރުސންގެ ފެންވުަރ ަދށުްވން، އިަދ

ަދށް އެންޓީްރ ކަްރިއިޓިރއާތުަކން ަދިރވުަރން ކްޯސތަކަށް . 4

ވެއުްދން، ިމއެވެ. 

ިއުތަރށް  ޮގުތން  ފަނީްނ  ުމަދއިްރުސން  ިތއްބަވާ  ިޚުދމުަތގިައ 

ތަމީްރުނވެ ތަަރއީްޤުވމިާއ ތާޒުާވމިާއ ުގޅޭ ީތމްތުަކގެ ަދުށން ފާހަގިަވ 

ކަންތައްތަކަކީ: 

ިސާޔަސުތ . 1 )ީޕ.ޑީ.(  ިޑވޮެލޕްމަންޓް  ޕޮްރފަެޝަނލް 

ުފިރހަމުަނުވން، 

އަނަްނުމނާްދ ބަަދުލތަކަށް ީޕ.ޑީ.ގެ ތެެރިއން ުމަދއިްރުސން . 2

އުަހުލވިެރުނުކެރުވން،

ވީަޒފާއާަދުކަރުމން ިކެޔުވމަށް ަދިތުވން، އިަދ . 3

ފަނީްނ . 4 ޮގތެއްގިައ  އެކީަށގެންވާ  ުމވައްޒުަފނަްނށް 

ެނުތން،  ެދވޭޭނޮގތެއް  ިއުރާޝުދ  ފަނީްނ  ގިައޑެނާްސިއ 

ިމއެވެ.  



ް 9އިެޑޔުކަޭޝން ިރަސރޗް ގްރޫޕ

ަރްސީމގަޑީގެ  ޮބޑުވެގެނާްދިއުރ،  ުމާސަރ  ުމަދއިްރުސންގެ 

ތަކެއްގިައ  މަަސއްކަތް  ިގަނ  ުގޅޭ  ިކަޔވިައިދުނމާ  ބުޭރން 

ުމަދއިްރުސން ްސކާޫލިއ ްސކުޫލން ބުޭރގިައ މްަސއުޫލވާން 

ިމންވެަރއްގެ  ަރނގުަޅ  އެކީަށގެންވާ  ބަަލިއ،  ކަމަށް  ޖެހެޭނ 

ހަމަޖެއެްސުވން.  އަެލވަނެްސއް”  “ީޓޗަރ  ިފކްްސޑް 

ުމާސަރތައް  ުމވައްޒުަފންގެ  ފަނީްނ  ްސކުޫލތުަކގެ  އިަދ 

ކިޮމަޝުނން  ޕޭ  ޭނަޝަނލް  ހަމަަޖއަްސވިާއުރ 

ިރޢަާޔތް  ތަކަށް  މެޓިްރކްްސ”  ‘ޮޖބް  އުެކަލވަާލއްވާފިައވާ 

ުކެރއުްވން.

މަަސއްކަތުްކާރ  ބުޭރގިައ  ަރުށން  ުމަދއިްރުސނާްނ  ިބދީޭސ 

ިޢާނަޔތްތައް  ިލބޭ  ުމަދއިްރުސނަްނށް  ަންސުލގެ  ިދވިެހ 

ތަފުާތ ުނުކެރއުްވން ުނވަތަ ތަފުާތ ުކޑަ ުކެރއުްވން. 

ިހނގުަމން  ިސާޔަސުތ  އިެޑުޔކަޭޝންގެ  ިއންކްލިޫސވް 

ިރްސކް  ބަަޔކަށް  ވިަކ  ތެެރިއން  ުމަދއިްރުސންގެ  ާދިއުރ 

އަެލވަންްސ ިލބޭ/ުނިލބޭ މައަްސަލ ުމާރަޖޢާ ުކެރއުްވން. 

ާދިއާރއަށް ުކާރ އަަސުރ މިައގަނޑު ިތން ަސބް ީތމަކަށް ބިެހގެން ެދއެވެ. އީެއ ިއޖިްތމީާޢ އަަސާރިއ، ިއޤިްތާޞީދ އަަސާރިއ ތުަޢީލީމ 

ިދަޔއެވެ. އީެއ، )ހ( ިބދީޭސ ުމަދއިްރުސން  ވެގެން  ކަމެއް ފާހަގަ  ޮގުތގިައ ިތން  ުކާރެނ އަަސެރވެ. ިއޖިްތމީާޢ އަަސުރ ގެ  ފެންވަަރށް 

ިގަނުވން، )ށ( ުކށްތައް ިގަނުވން، އިަދ )ނ( ިއޖިްތމީާޢ ފާޭރން ަދށުްވން، ިމއެވެ.

ިދާރާސގެ ހުޯދންތަކަށް ިރޢަާޔތްކޮށް 17 ުހަށހުެޅމެއް ުހަށހަޅާފިައވެާނއެވެ. އީެއ:

)ހ(

)ށ(

)ނ(

)ރ( 

)ބ(

މަޤުާމތަކަށް  ފަނީްނ  އެހިެނހެން  ާދިއާރގެ  ތުަޢީލީމ 

ޕިްރނިްސޕުަލނާްނިއ  ޑިެޕުއީޓ  ]ޕިްރނިްސޕުަލނާްނިއ 

އިެޑުޔކަޭޝން ޮއިފަސުރނާްނިއ ކިަރިކުއަލމް ިޑވޮެލޕުަރން ފަަދ 

މަގުާމތަކަށް[ ވްެސ ފެންވުަރ ަރނގުަޅ ީމުހން ަޝުއުޤވިެރވެ، 

ުމަދއިްރުސންގެ  ްސކުޫލތުަކގެ  ޮގތަކަށް  ިލބެޭނ  އިަދ 

ިމންގަޑުަކން  ފިަހ  ުވެރ  އަެލވަންްސތަކަށް  ުމާސަރއިާއ 

ުމާސަރއިާއ ިޢާނަޔތްތައް ހަމަޖެއެްސުވން. 

ތުަޢީލީމ ާދިއާރގިައ 2016 ވަަނ އަހުަރން ފިެށގެން ުކިރއަށް 

ުހއަްދ  ިފޭނނުްސން[  ޮއފް  ]ިމިންސޓީްރ  ގެނިްދުއމަށް 

ިހފެހެއިްޓފިައ  ިމހާތަަނށްވްެސ  ަނމަވްެސ  ެދއްވާފިައވާ، 

ޮއފް  ިމިންސޓީްރ  އަެލވަންްސ  “ޮނން-ޕެްރކިްޓްސ”  ޮއތް 

އިެޑުޔކަޭޝާނިއ ާދިއާރގެ ފަނީްނ ިއާދާރތުަކގެ ކަމުާގުޅން ުހިރ 

ުމވައްޒުަފނަްނށް ދުޫކަރއްވަން ފެއެްޓުވން.

ަރނގުަޅ  އެކަށެޭނ  މަަސއްކަތާ  ުކާރ  ފާަރތްތަކަށް،  މަަސއްކަތުްކާރ  ފަނީްނ  ާދިއާރގިައ  ތުަޢީލީމ  ުމަދއިްރުސނާްނިއ 

ުމާސަރއަކިާއ ިޢާނަޔތްތައް ހަމަޖެއެްސުވން. ިމޮގުތން:

ުހަށހުެޅން 1:

ް ުމާސަރ ާއިއ ިޢާނަޔތަްތއ
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ްސކުޫލަތުކަގިއ ިއުތަރށް ިތިބަކަމށް ާފަހަގ ުކެރވޭ ުމަދއިްރުސނާްނމުެދ ަޢަމުލ ުކާރެނޮގެތއް 
ަކނޑައެުޅން 

ުމަދއިްރުސންގެ ވަރކް-ަލިއފް ެބަލންްސ ާހިސލް ުކުރަމށް ަމުގަފިހ ުކުރން

ުމވައަްޒުފން ެރކްރޫޓް ުކުރަމށް ިދާމާވ ަމއަްސަލަތއް ަހއުްލ ުކުރން  

މާއާްދތައް  ްސކުޫލތަކިާއ  ުނިލބޭ  ުމަދއިްރުސން  ވަަރށް  ބުޭނންވާ  އިަދ  ިގަނ  ުމަދއިްރުސން  ޢަަދަދށުްވެރ  ބުޭނންވާ 

ެދެނގުަތމަށް ްސކުޫލ ިނޒުާމގެ ިހުއމަން ިރޯސްސ ޮއިޑެޓއް ހެއެްދުވން. ]ިމ ފަަދ މަަސއްކަތެއް ފައަްޓވާފިައވާ ކަމަށް ިމހުާރ 

އެނިގފިައވީާތ، ިމ މަަސއްކަތް އަވްަސ ުކެރއުްވން ުމިހންމެވެ.[ އިަދ، ިއުތުރވާ ުމަދއިްރުސނާްނމުެދ ޢަމުަލ ުކާރެނޮގުތގެ 

ަރނގުަޅ ުއޫސލެއް ކަނޑައުެޅއުްވން.)ިމާސަލކަށް ްސކުޫލގެ އެހެން ވީަޒފާ އަކަށް ބަަދުލ ުކެރއުްވން، އުަލން އެހެން ވީަޒފާ 

އަކަށް ތަމީްރުނ ުކެރއުްވން، އުަބުރވިެރ ކަމާއުެކ ިނޒުާމން ުނުކުތމަށް، ކަނޑައެޅޭ ވިަކ ަޝުރުތ ތަކަކާއުެކ މީާލ އެހީތިެރކަން 

ފުޯރކޮށިްދުނުމގެ ްސކީމެއް ހަމަޖެއެްސުވން.(

ުނާދެނ  ޮބޑުވެގެން  ްސކުޫލތުަކގިައ ިހންގޭ ޙަަރކާތްތުަކގެ ަސބުަބން، ުމަދއިްރުސންގެ މަަސއްކަތްތައް އަާދާޔ ިޚާލފަށް 

ޮގތާަށިއ، ަދިރވުަރންގެ ިކެޔުވމަށް އަަސުރ ުނުކާރެނ ޮގތަކަށް ރޭއްވުެވމާަށިއ، ުމަދއިްރުސންގެ ވީަޒފާގެ މްަސއިޫލއަްޔތަކީ 

ހުަފތާއަކަށް ކަނޑައަޅާފިައ ޮއނަްނ ވިަކ ގިަޑއެއްގެ ތެރޭގިައ ިނންމޭ، ޮގތަށް ރިޭވފިައ ޮއނަްނ މްަސއިޫލއަްޔތަކަށް ހެއެްދުވން. 

އިަދ ުމަދއިްރުސންގެ ަނުފާސީނ ުދޅަހޮެޔކަމަށް ިރޢަާޔތްކޮށް ‘ވަރކް-ަލިއފް ބެލެންްސ ިސާޔަސތެއް’ އުެކަލވުާލން.   

ިއާދީރ  އިަދ  ުއޫސީލ  ިދމާވާ  ހަމަޖެއުްސުމގިައ  ުމވައްޒުަފން  ބުޭނންވާ  ްސކުޫލތަކަށް  މުެދވިެރކޮށް  ިއާދާރތައް  ކަމާބެހޭ 

މައަްސަލތަކަށް އަވްަސ ހައްލެއް ހުޯދން. 

ުހަށހުެޅން 2:

ުހަށހުެޅން 3:

ުހަށހުެޅން 4:
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ުމަދއިްރުސން ގެ ަކނަްކން ަމީތ ފެންވަުރގެ ަފނީްނ ީޓަމުކން ެބެލހެއުްޓން 

ުމަދއިްރުސނަްނށް ވަީސަލތް ަހަމުކުރން

މީަތގިައ ެދނެްނިވ ފަަދ ކަންތައްތަކިާއ ުހަށހުެޅން 1، 2، 3، އިަދ 4 ގިައ ވާ ކަންތައްތައް ބަަލިއ، ިހންގަންޖެހޭ ކަންތައްތައް 

ިމހަާރށުްވެރ އިެފެޝންޓްކޮށް ިހނުްގމަށަްޓކިައ މީަތ ފެންވުަރގެ ފަނީްނ ޚާއަްޞ ކިޮމީޓ އެއް ުއފެއެްދުވން. ]ިމ ކިޮމީޓއަށް 

‘ީޓޗަރ އެންހޭންްސމަންޓް ކިޮމީޓ’ )ުނވަތަ އެކީަށގެންވާ ަނމެއް( ކަނޑައުެޅއުްވން.[ 

ުދުރ ުމްސތުަޤބަަލށް ިވްސަނިއގެން ުމަދއިްރުސންގެ މަަސއްކުަތގެ މާހުައުލގެ ވީަސަލތްތައް ަރނގުަޅ ުކުރުމގެ ޮގުތން 

ިލިބދޭންޖެހެޭނ ކަންތައްތުަކގެ ިމިނމަމް ްސޓޭންޑާޑްއެއް ކަނޑައަޅިައ ތަނީްފުޒުކުރން. ިމ ޮގުތން:

ުހަށހުެޅން 5:

ުހަށހުެޅން 6:

ުމަދއިްރުސން ބުޭނނުްކާރ ްސާޓފް ރޫމްތުަކގެ ިމހުާރގެ ޙަާލުތ 

ފަަދ  ުކެރވެޭނ  މަަސއްކަތް  ުމަދއިްރުސނަްނށް  ިދާރާސކޮށް 

ުމަދއިްރުސން  ތެރޭގިައ  އޭގެ  ކޮށިްދުނން.  ޤިާއުމ  މާހުައލެއް 

ޮލކާަރިއ،  ުކާރެނ  ަރއްކާ  ތަކިެތ  ޮގނިޑމޭޒިާއ،  ިއީށނާްނެނ 

އެކީަށގެންވާ ިމންވަަރށް ކޮމިްޕުޔަޓރ ފުޯރކޮށިްދުނން. 

ްސީޕޑް  ިއނަްޓެނޓްގެ  ދޫކޮށްފިައވާ  ްސކުޫލތަކަށް 

ިކަޔވިައިދުނމާ ުގޅޭ މަަސއްކަތް ތުަކގިައ ބުޭނނުްކާރ، ގުޫގލް 

ފޭަސހިައން  މަނަްސތަކަށް  ފަަދ  ީމިމްސ  ޔިޫޓުޔބް،  ީމޓް، 

ވެަދވޭ ފެންވަަރށް ަރނގުަޅުކުރން. 

ްސކުޫލތުަކގެ  ތަޙީްލުލތައް  އާަސީސ  ިހމޭެނ  ުމޤައަްރުރގިައ 

ަދިރވުަރނަްނށް  ުމަދއިްރުސނާްނިއ  ލެބަޯޓީރތުަކގިައ 

)ހ(

)ށ( 

)ނ( 

ުކެރވެޭނ ިމންވަަރށް ވީަސަލތް ފުޯރކޮށިްދުނން. )ރ(

ަދުއެރއް  ުމިހނުްމ  ިދުނުމގިައ  ުއނގަނަްނިއ  ުއނގުެނމިާއ 

ުގޅޭ  ިމޒަމާާނިއ  ތަކަށް  ަލިއބަްރީރ  ތުަކގެ  އާަދުކާރ، ްސކުޫލ 

ފޮތް ހޯދެޭނ ިއނިްތޒުާމ ހަމަޖެއުްސން ުނވަތަ، ްސކުޫލތަކަށް 

ޮއނަްލިއން ަލިއބަްރީރގެ ިޚުދމަތް ތަޢަާރުފ ުކުރން. 
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ުމަދއިްރުސނަްނށް ވަީސަލތް ަހަމުކުރން

ުމަދއިްރުސންގެ ަފާށ ަތމީްރުނ

ުދުރ ުމްސތުަޤބަަލށް ިވްސަނިއގެން ުމަދއިްރުސންގެ މަަސއްކުަތގެ މާހުައުލގެ ވީަސަލތްތައް ަރނގުަޅ ުކުރުމގެ ޮގުތން 

ިލިބދޭންޖެހެޭނ ކަންތައްތުަކގެ ިމިނމަމް ްސޓޭންޑާޑްއެއް ކަނޑައަޅިައ ތަނީްފުޒުކުރން. ިމ ޮގުތން:

ްސކުޫލތަކަށް ބުޭނންވާ ުމަދއިްރުސނާްނިއ އެހިެނހެން ުމވައްޒުަފން ހާޯދ ތަމީްރުނ ުކުރމަށް، މުެދ ާރްސތާގެ ‘ިހުޔމަން 

ކަނޑައަޅިައ  ްސޓޭންޑާޑްއެއް  ިމިނމަމް  އުެކަލވިައލެއުްވން.ކަންތައްތުަކގެ  އެއް  ޕްލޭން’  ިޑވޮެލޕްމަންޓް  ިރޯސްސ 

ތަނީްފުޒުކުރން. ިމ ޮގުތން:

ުކިދންގެ  ިނންމާ  އޭލެވެލް  ުކުރުވމަށަްޓކިައ،  ަޝުއުޤވިެރ  ިހތަްޖއަްސިއ،  ުމަދއިްރްސކަމަށް  ަދިރވުަރން  މޮޅިެތ 

ުކިދނަްނށް  ބުޭނންވާ  ިކަޔވަން  އާެދިއާރިއން  ިޚާޔުރކޮށް  ފަނުްނ  ުމަދއިްރްސކުަމގެ  ހާޯދ،  ަނީތާޖ  ަރނގުަޅ  ތެެރިއން 

ަރީއުސލުްޖމްހިޫރއާްޔގެ ޚާއަްޞ ްސކަޮލރިޝޕް ްސކީމެއް ތަޢަާރުފ ުކެރއުްވން. 

ފެންވުަރ ަރނގުަޅ ަދިރވުަރން ީޓިޗންގ ޕޮްރގާްރުމ ތަކާަށިއ، ިމފަނަްނށް ިހތަްޖއުްސވިައ، ަޝުއުޤވިެރ ުކުރުވމަށަްޓކިައ، 

ތުަޖިރބާއިާއ  މަަސއްކުަތގެ  ިދުނމިާއ،  ަދިރވުަރނަްނށް  ްސކުޫލތުަކގެ  ާދިއާރއެއްގިައ  ުފޅާ  ގިައޑެންްސ  ކިެރއަރ 

ުދވްަސވުަރ  ިކަޔވުަމނާްދ  ްސކުޫލތުަކގިައ  އުެކިދން  ަދިރވުަރން  ްސކުޫލ  ތެެރިއން  ކަންކުަމގެ  ފަަދ  ިއނަްޓރނިްޝޕް 

ީޓިޗންގ ގެ ާދިއާރއަށް ތަޢަާރުފ ުކުރވެޭނ ިއނިްތޒުާމ ހަމަޖެއެްސުވން. ]ިމކުަމގިައ ބެލިެނވިެރނާްނިއ ކުައނިްސލްތުަކނާްނިއ 

ުހަށހުެޅން 6:

ުހަށހުެޅން 7:

ުހަށހުެޅން 8:

ުހަށހުެޅން 9:

ުމަދއިްރުސން ބުޭނނުްކާރ ްސާޓފް ރޫމްތުަކގެ ިމހުާރގެ ޙަާލުތ 

ފަަދ  ުކެރވެޭނ  މަަސއްކަތް  ުމަދއިްރުސނަްނށް  ިދާރާސކޮށް 

ުމަދއިްރުސން  ތެރޭގިައ  އޭގެ  ކޮށިްދުނން.  ޤިާއުމ  މާހުައލެއް 

ޮލކާަރިއ،  ުކާރެނ  ަރއްކާ  ތަކިެތ  ޮގނިޑމޭޒިާއ،  ިއީށނާްނެނ 

އެކީަށގެންވާ ިމންވަަރށް ކޮމިްޕުޔަޓރ ފުޯރކޮށިްދުނން. 

ްސީޕޑް  ިއނަްޓެނޓްގެ  ދޫކޮށްފިައވާ  ްސކުޫލތަކަށް 

ިކަޔވިައިދުނމާ ުގޅޭ މަަސއްކަތް ތުަކގިައ ބުޭނނުްކާރ، ގުޫގލް 

ފޭަސހިައން  މަނަްސތަކަށް  ފަަދ  ީމިމްސ  ޔިޫޓުޔބް،  ީމޓް، 

)ހ(

)ށ(

)ނ(

)ރ(

ވެަދވޭ ފެންވަަރށް ަރނގުަޅުކުރން. 

ްސކުޫލތުަކގެ  ތަޙީްލުލތައް  އާަސީސ  ިހމޭެނ  ުމޤައަްރުރގިައ 

ަދިރވުަރނަްނށް  ުމަދއިްރުސނާްނިއ  ލެބަޯޓީރތުަކގިައ 

ުކެރވެޭނ ިމންވަަރށް ވީަސަލތް ފުޯރކޮށިްދުނން. 

ަދުއެރއް  ުމިހނުްމ  ިދުނުމގިައ  ުއނގަނަްނިއ  ުއނގުެނމިާއ 

ުގޅޭ  ިމޒަމާާނިއ  ތަކަށް  ަލިއބަްރީރ  ތުަކގެ  އާަދުކާރ، ްސކުޫލ 

ފޮތް ހޯދެޭނ ިއނިްތޒުާމ ހަމަޖެއުްސން ުނވަތަ، ްސކުޫލތަކަށް 

ޮއނަްލިއން ަލިއބަްރީރގެ ިޚުދމަތް ތަޢަާރުފ ުކުރން. 



ް 13އިެޑޔުކަޭޝން ިރަސރޗް ގްރޫޕ

ކްޯސަތުކގެ ފެންވަުރ ިހފެހެއުްޓާމިއ ަކަށވަުރ ުކުރން

ާދިއާރއާ  އެއްފެންވުަރގެ  އެއާ  ުނވަތަ  އޭލެވެލް  ވުަނުމގެ ަޝުރތަކީ  ފާަށ ތަމީްރުނ ޕޮްރގާްރުމތަކަށް  ުމަދއިްރްސކުަމގެ 

ުގުޅން ުހިރ ފުައންޑަޭޝން ކޯހެއްކަމަށް ކަނޑައަޅިައ، އޯލެވެލްގެ ިއނިގރިޭސން ފްާސުވން ުނވަތަ އެފެންވުަރ ުހިރކަން 

ާސިބުތ ކޮށިްދުނން ކުަމގިައ ހަމަޖެއެްސުވން.  

ުމަދއިްރުސންގެ “ޤުައީމ ކޮނިްޕެޓނީްސ ްސޓޭންޑަރޑްްސ” ވީހާ އަވަހަކަށް ިނންމުެވމިާއ ާޝިއުޢ ުކެރއުްވމިާއ ތަނީްފުޒ 

ުކެރއުްވން. ިމ ޮގުތން:

ުދވުަހގެ  އަހުަރ   3 ފުަހ،  ހުެދމަށް  ކޯހެއް  ުހިރ ފުައންޑަޭޝން  ުގުޅން  އާ  ާދިއާރ  އެއްފެންވުަރގެ  އެއާ  ުނވަތަ  އޭލެވެލް 

ުފަރތަމަ ިޑުގީރއަކާ އުެކ 1 އަހުަރ ުދވުަހގެ ުމަދއިްރްސކުަމގެ ޚާއަްޞ ތަމީްރުނ ިނންމިައ ަސަނުދ ހުޯދމަށް ފުަހ ުނވަތަ 

4 އަހުަރ ުދވުަހގެ ބެޗަްލރ ޮއފް އިެޑުޔކަޭޝން ޕޮްރގާްރމެއް ުފިރހަމުަކުރމަށް ފުަހ ްސކުޫލ ތުަކގިައ ިކަޔވިައިދުނމަށް 

ިނުކނަްނ ޮގތަށް ހަމަޖެއެްސުވން.

ުހަށއަޅާ  ުމަދއިްރުސން  ަދްސުކާރ  ިހފެހެއުްޓމަށަްޓކިައ،  ފެންވުަރ  ތުަކގެ  ޕޮްރގާްރުމ  ތަމީްރުނުކާރ  ުމަދއިްރުސން 

އަެސިއންމަންޓްތައް ޕްލަެޖިރޒަމްއަށް ެޓްސޓް ުކެރވެޭނ ިނޒާމެއް ުމަދއިްރުސން ތަމީްރުނުކާރ  މުަރކުަޒތުަކގިައ ޤިާއމް 

ކޮށްފިައވާކަން ކަމާބެހޭ ިއާދާރތުަކން ކަަށވުަރ ުކުރމާއުެކ، ޤަވިާޢުދން މިޮނަޓރ ުކަރުމން ިދުއން. 

ުހަށހުެޅން 10:

ުހަށހުެޅން 11:

ުހަށހުެޅން 12:

ުހަށހުެޅން 13:

ލެވެލް  އިެކ  ތުަކގެ  ޕޮްރގާްރުމ  ތުަޢީލުމގެ  ގެ  ުމަދއިްރުސން 

އެލެވަެލުކން  ދަޭނމަ،  ކިޮލިފކަޭޝެނއް  އެގިްޒޓް  ތުަކން 

ުކޑަ  އެންމެ  ުކަރންޖެހޭ  ޙިާޞުލ  ުނވަތަ  ުކަރންޖެހޭ  ުފިރހަމަ 

ޙިާޞުލ  ްސޓޭންޑަރޑްްސ(  )ކޮމީްޕެޓނީްސ  ިމންވެަރއް 

ިޑޒިައން  ޕޮްރގާްރުމތައް  ިމ  ޮގތަށް  ަޔީޤންވާ  ވެފިައވާކަން 

ުކުރމާަށިއ، ިހނުްގމަށް ާލިޒުމކޮށް، އިަދ އޮެގުތގެ މީަތންނީޫނ 

ޮއތިޯރީޓ  ކިޮލިފކަޭޝންްސ  މޯލިްޑވްްސ  ޕޮްރގާްރުމތައް  އެ 

ިއން ފްާސ ުނުކެރއުްވން. 

ގެނާްދ )ހ( ިކަޔވުަމން  ަދުށން  ްސކުީމގެ  ިޑުގީރ  ިހލޭ 

އަވްަސ ކިޮލީޓ  ޕޮްރގާްރުމތުަކގެ  ތުަޢީލުމގެ  ުމަދއިްރުސންގެ 

ޮއިޑެޓއް ހެއެްދުވން. 

)ށ(

އަންހުެނންގެ ތަަރއީްޤއަށް މަަސއްކަތް ުކާރ ކިޮމީޓތަކިާއ ޢާއުްމކޮށް ުމޖްތަމުަޢ ގެ ބިައވިެރުވން ިއުތުރ ުކެރއުްވން ުމިހނުްމ 

ކަމަށް ފެެނއެވެ.[



ގޮންޖެހުންަތކިާއ ހަުށހެޅުންަތއް ެއުދުރންގެ ފަންުނ:  14

ުމަދއިްރުސންގެ ަފނީްނ ަތަރއީްޤ

ިއނިްތޒުާމ ުކެރިވފިައވާ ަރނގުަޅ ޕޮްރފަެޝަނލް ިޑވޮެލޕްމަންޓް ިނޒާމެއް ޤިާއމްކޮށް ެދމެހެއެްޓިނިވ ޮގތެއްގިައ ުކިރއަށް 

ގެނެްދުވން. ިމޮގުތން: 

ިކަޔވިައިދުނމަށް އަަލށް ްސކުޫލތަކާ ުގޅޭ ުމަދއިްރުސނަްނށް މެނަްޓިރންގ ގެ ިސާޔަސތެއް އުެކަލވާލިެވ ަސުރކުާރގެ 

ުހިރހާ ްސކޫލެއްގިައ ވްެސ ިމކަން ޤިާއމް ުކެރއުްވން. 

އަވަހަކަށް  ވީހާ  ޤަވިާޢުދ  ކަޑައަޅާ  ޙައުްޤތައް  ުމަދއިްރުސންގެ  ވެފިައވާ،  ާލިޒމް  ހަަދން  ަދުށން  ޤާނުޫނގެ  ތުަޢީލުމގެ 

ިނންމަވިައ ޢާނުްމ  ުކެރއުްވމާއުެކ ުމަދއިްރުސން ިމ ޤަވިާޢުދތަކަށް އުަހުލވިެރ ުކުރުވން. 

ޤުައީމ ފެންވުަރގިައ އުެދުރންގެ ފަނުްނގެ ުމިހނުްމކުަމގެ މައްޗަށް ޢާނުްމން ހުޭލންތިެރ ުކުރުވުމގެ ޤުައީމ ކެމްޕިެއެނއް 

ިހންގަވަން ފެއެްޓުވން. ]ިމފަަދ ކަމަކަށް ަދުއަލުތގެ ިއްސ ފާަރތްތުަކގެ ަސމުާލކަން ިލިބފިައ ޮއުތން ުމިހނުްމ ވެާނއެވެ.[ 

ުމަދއިްރުސނާްނިއ ބެލިެނވިެރން އިަދ ަދިރވުަރން ުމޢާމާަލުތ ުކުރމަށް ހުަރަދާނ ކިޮމުއިނކަޭޝން ޕޮްރޮޓކޯލްްސ ހިެދ 

ތަނީްފުޒ ުކެރއުްވން.

ުހަށހުެޅން 14:

ުހަށހުެޅން 15:

ުހަށހުެޅން 16:

ުހަށހުެޅން 17:

ގިަޑިއަރށުްވެރ   15 ޮއނަްނ  ކަޑައަޅާފިައ  އަހަަރކަށް  ިމހުާރ 

ިއުތުރ ުކެރިވާދެނ ޮގތްތައް ބެއްލުެވން.

ފަނީްނ ތަަރއީްޤއަކީ ހަމައެކިަނ ްސކުޫލން ިއްސަނގިައގެން، 

ްސކުޫލތުަކން ާރވާ ިހންގޮާގތަށް ޮއނަްނ ކަމެއްގެ ބަަދުލގިައ 

ތަަރއީްޤ  ފަނީްނ  ިއނެްސނިްޓވިައޒްކޮށް،  ތަަރއީްޤ  ފަނީްނ 

ުކިރއުެރމާ އިަދވްެސ އެހިެނހެން  އިާއ ުމާސަރ އިާއ މަޤުާމގެ 

އިަމއަްލ  ުމަދއިްރުސންގެ  އީެއ  ުގުޅވިައ،  ިޢާނަޔތްތަކާ 

ިޒންމާއިާއ މްަސއިޫލއަްޔުތ ޮއނަްނ ކަމަކަށް ބަަދުލ ުކެރއުްވން. )ހ(

ުކާރ  މަަސއްކަތް  ތަަރއީްޤއަށް  ފަނީްނ  ޮގތެއްގިައ  މުަޢަނވީ 

ްސކުޫލ ތަކިާއ ުމަދއިްރުސންގެ އުަގ ވަޒަން ުކުރން. )ނ( )ށ(
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ިފުހިރްސުތ

އެގްޒެކިެޓވް ުޚާލާޞ

ިފުހިރްސުތ

ތާވުަލ އިަދ ޗުާޓތުަކގެ ިލްސޓް

ބުާބ 5 : ހުޯދންތަކިާއ މްަޝވާަރ

ް ބުާބ 6 : ުހަށހުެޅންތައ

ޙަވާާލ ިލްސޓް

އެެނކްްސ 2: ހޮވާލިެވފިައވާ ްސކުޫލ ީސިނއަރ 
މޭެނޖްމަނުްޓ މަޤުާމތަކިާއ ުމާސަރތައް ބަަދުލ ވެގެން 

ް ޮގްސފިައވާ ޮގތ

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5

15

16

16

17

18

27

27

27

35

37

38

38

27

39

39

39

41

41

47

47

48

48

55

67

75

79

85

111

132

139

148

158

228

134

205

229

ބުާބ 1 : ތަޢަާރުފ

ް ބުާބ 3 : ިދާރާސުކިރ ޮގތ

ބުާބ 4 : ުމަދއިްރުސންގެ ފަނުްނގެ 
ފްަސމަންޒާަރިއ ިމހުާރގެ ހަާލުތ

ތާވުަލތުަކގެ ިލްސޓް

ޗުާޓތުަކގެ ިލްސޓް 

ަޝުއުޤވިެރުވމިާއ ިޚުދމުަތގިައ ެދިމިތުބން، އިަދ 
ާދިއާރ ދޫކޮށްފިައ ިދުޔން

ް ުމާސަރަ އިާއ ިޢާނަޔތްތައ

ވަރކްލޯޑިާއ ވަރކް-ަލިއފް ބަެލންސް 

ް ުމަދއިްރުސންގެ ޙައުްޤތައ

 ް ުމަދއިްރުސނަްނށް ުކާރ ޤަަދާރިއ ިއުޙިތާރމ

 ް މަަސއްކަތް ުކާރތާަނިއ ވީަސަލތްތައ

ތުަޢީލީމ ާދިއާރއަށް ުކާރ އަަސުރ

ތަޢަާރފު 

ުމަދއިްރްސ ކުަމގެ ފަނަްނށް ީމުހން ުނިލުބން

ް ްސކުޫލތުަކން ުމަދއިްރުސން ވިަކވާ ަސބުަބތައ

ަޝުއުޤވިެރކަން

ުމަދއިްރްސކުަމގެ ުފަރތަމަ ތަމީްރާނިއ ފަނީްނ ޮގުތން 
ތަަރއީްޤުވން

ް މަަސއްކުަތގެ މާހުައާލިއ ުމާސަރއިާއ ިޢާނަޔތްތައ

ޤަަދާރިއ ިއޙިްތާރުމ

ުޚާލާސ

 ް ިދާރާސ ާރވާފިައވާ ޮގތ

 ް ާސމްޕަލ

ް ިދާރާސއަށް މުަޢުލމުާތ ހިޯދ ޮގތްތައ

މުަޢލޫމުާތ ތަޙީްލުލ ުކުރން

ިދާރާސގެ ވިެލިޑީޓ އިަދ ިރަލިއއިަބިލީޓ

ިދާރާސގެ ްސލޫކީ ިމންގަނޑު

ފްަސމަންޒުަރ

ިމހުާރގެ ހަާލުތ

ިދވިެހާރއްޖޭގިައ ުމަދއިްރުސން ތަމީްރުނުކުރން

ބުާބ  2 : ުގުޅނުްހިރ ބައެއް ިދާރާސތުަކގެ ުމާރާޖ

 Annex 1: Comparison of initial teacher
 education and entry into the profession in

 selected OECD countries, Sri Lanka and
 Maldives, lower secondary education, public

institution



ގޮންޖެހުންަތކިާއ ހަުށހެޅުންަތއް ެއުދުރންގެ ފަންުނ:  16

ް ާތވަުލ ައިދ ާޗުޓަތުކގެ ިލްސޓ
ާތވަުލަތުކގެ ިލްސޓް

ތާވުަލ 10  ތާވުަލ 1  

ތާވުަލ 11  

ތާވުަލ 12  

ތާވުަލ 13  

ތާވުަލ 14  

ތާވުަލ 15  

ތާވުަލ 16  

ތާވުަލ 2  

ތާވުަލ 3  

ތާވުަލ 4  

ތާވުަލ 5  

ތާވުަލ 6  

ތާވުަލ 7  

ތާވުަލ 8  

ތާވުަލ 9  

2060

61

62

64

65

72

73

21

40

42

43

50

57

57

58

ަސުރކުާރ ްސކުޫލތުަކގެ ަދިރވުަރންގެ ޢަަދުދ، 
ޮނވެންބުަރ  2021

ުމަދއިްރުސންގެ ުމާސަރ، ިޑެސމްބަރ 2021

ކުައނެްސަލުރންގެ ުމާސަރ

ހެލްތް ޮއިފަސުރންގެ ުމާސަރ، 
ިޑެސންބަރ، 2021

ުމަދއިްރުސންގެ އެވްރޭޖް ުމާސަރ - ަސުރކުާރ 
ް ްސކުޫލތަކިާއ އިަމއަްލ ްސކުޫލތައ

ަސުރކުާރ ްސކުޫލތަކިާއ އިަމއަްލ ްސކުޫލތުަކގެ 
ުމަދއިްރުސންގެ ުމާސަރ

 ަސުރކުާރ ްސކުޫލތަކިާއ އިަމއަްލ ްސކުޫލތުަކގެ 
ުމަދއިްރުސންގެ ުމާސަރ

 އެވްރޭޖްކޮށް ުމަދއިްރުސން ހަފްތާއުަކ 
މަަސއްކަތުްކާރ ވުަގތ

ަސުރކުާރ ްސކުޫލތުަކގިައ ިކަޔވިައދޭ 
ުމަދއިްރުސންގެ ޢަަދުދ،  ޮނވެމްބަރ 2021

ަސުރކުާރ ްސކުޫލތުަކގިައ ިކަޔވިައދޭ 
ުމަދއިްރުސންގެ ޢަަދުދ،  ޮނވެމްބަރ 2021

ް ފޯކްަސ ގްރުޫޕ ިއނަްޓރިވުއ ތުަކގެ ާސމްޕަލ

ފޯކްަސ ގްރުޫޕ ިއނަްޓރިވުއގިައ ބިައވިެރިވ 
ް އެހިެނހެން ފާަރތްތަކިާއ ޢަަދުދތައ

މާލޭގެ ަސުރކުާރ މުަދަރާސގިައ ަދިރވުަރނާްނިއ 
ުމަދއިްރުސން ިތިބ ޮގތް، 1971

 ަސުރކުާރ ްސކުޫލތުަކގިައ ިކަޔވިައދޭ ިދވިެހ 
ުމަދއިްރުސން ފެންވުަރގެ ޮގުތން ބިެހފިައވާ ޮގތް، 

2021

ަސުރކުާރ ްސކުޫލ ތުަކގިައ ިތިބ ޕިްރނިްސޕުަލން ގެ 
ޢަަދުދ، ޮނވެމްބަރ 2021

ިދވިެހ ާދިއީމ ޕިްރނިްސޕުަލން ފެންވުަރގެ ޮގުތން 
ބިެހފިައވޮާގތް، ޮނވެމްބަރ، 2021
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ް ާޗުޓަތުކގެ ިލްސޓ
ޗުާޓ 1  

ޗުާޓ 10  

ޗުާޓ 11  

ޗުާޓ 12  

ޗުާޓ 13  

ޗުާޓ 14  

ޗުާޓ 15  

ޗުާޓ 16  

ޗުާޓ 17  

ޗުާޓ 18  

ޗުާޓ 19  

ޗުާޓ 20  

ޗުާޓ 2  

ޗުާޓ 3  

ޗުާޓ 4  

ޗުާޓ 5  

ޗުާޓ 6  

ޗުާޓ 7  

ޗުާޓ 8  

ޗުާޓ 9  

22

69

76

77

87

88

89

90

140

162

167

189

23

24

29

31

55

56

63

67

ް  ިރީލފް ީޓޗުަރން، 2016 ިއން 2021 އަށ

ުމަދއިްރުސންގެ ތުަޢީލުމގެ ކްޯސތުަކން ަދްސވިެނިވ 
ޢަަދުދ، 2011 ިއން 2020 އަށް

ުމަދއިްރުސން ަޝުއުޤވިެރކަން ުކޑުަވމަށް ިދމާވާ 
މިައގަނޑު ަސބުަބތައ

ް ުމަދއިްރުސން ާދިއާރ ދޫކޮށް ާދ ަސބުަބތައ

ބަޖެޓް ުކެރިވފިައވާ އެވްރޭޖް މުަހ ުމާސަރއަށުްވެރ 
ް ަދށް ުމާސަރ ިލބޭ ުމއައަްސާސތައ

ބަޖެޓް ުކެރިވފިައވާ އެވްރޭޖް މުަހ ުމާސަރއަށުްވެރ 
ް ަދށް ުމާސަރ ިލބޭ ުމއައަްސާސތައ

ތުަޢީލީމ ާދިއާރ އިާއ ިޞއްޙީ ާދިއާރއަށް 
ް ކަނޑައަޅާފިައވާ ބަޖެޓްގެ ިންސބަތ

ތުަޢީލީމ ާދިއާރ އިާއ ިޞއްޙީ ާދިއާރގެ ުމާސަރއަށް 
ަދުއަލުތން ކޮށްފިައވާ ޚަަރުދ

ުމަދއިްރްސކުަމގެ ފަނުްނގެ ޤަަދަރށް ބަަދުލ އުައމަށް 
ް މުެދވިެރވާ ަސބުަބތައ

މީަތ ތުަޢީލުމދޭ މުަރކުަޒތުަކގެ ފެކަލީްޓ ޮއފް 
އިެޑުއކަޭޝންގެ އެންރޯލްމަންޓް

ުމަދއިްރުސން ޙިާޞުލ ކޮށްފިައވާ ަސަނުދތުަކގެ 
ިގނިްތ

ބުޭރ ުމަދއިްރުސން ގަެނުއމަށް ވަރކް ޕިާމޓް 
ދޫކޮށްފިައވާ ޢަަދުދ،2012 ިއން 2021 އަށް

ް  ިރީލފް ީޓޗުަރން ިތިބ ިންސބަތ

 ަސުރކުާރ ްސކުޫލތުަކން ވިަކިވ ީޓޗުަރނާްނިއ 
ީސިނއަރ ީޓޗުަރން، 2016 ިއން 2021 އަށް

ުމަދއިްރްސކުަމން ވިަކވާ ަސބުަބތަކިާއ އެ 
ް ަސބުަބތައް ބާަޔނުްކިރ ީމުހންގެ ިންސބަތ

ުމަދއިްރްސކުަމން ވިަކުވމަށްފުަހ އަނުބާރ އުައމާމުެދ 
ް ިވްސާނ ޮގތިާއ ަސބުަބތައ

ުމަދއިްރުސންގެ ޢަަދުދ އަންހެން ިފިރހެން ވިަކން، 
2021

ިދާރާސގެ ާސމްޕުަލ ްސކުޫލތުަކގިައ ިރީލފް 
ް ީޓޗުަރން ިތިބ ިންސބަތ

ަސުރކުާރ ްސކުޫލތުަކން ވިަކިވ ޑިެޕުއީޓ 
ޕިްރނިްސޕުަލނާްނިއ ޕިްރނިްސޕުަލން، 2015 ން 2021

ަސްސޕެންޑް ުކެރުވުނ ުމަދއިްރުސނާްނިއ 
ޕިްރނިްސޕުަލން، 2013 ިއން 2021 ިއށް
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ިދާރާސ ުކެރވޭ ަމއަްސަލ 

ަތާޢަރުފ
ިމީއ ިދވިެހާރއްޖޭގެ ްސކުޫލަތުކަގިއ ިކަޔވިައދެޭނ ުމަދއިްރުސން ިލުބުމަގާއިއ ިލިބަފިއާވ ުމަދއިްރުސން ިކަޔވިައިދުނުމަގިއ 

ުކޑަވުަމނާްދީތ  ަޝުއުޤވިެރަކން  ޮއތް  ުކިރން  ުކުރަމށް  ަމަސއަްކތް  ިމާދިއާރަގިއ  ަދިތަތާކިއ  ިދާމވަެފިއާވ  ެދިމިތުބަމށް 

ަގުއަމށް  ާދިއާރައާށިއ  ަތުޢީލމީ  ަމއަްސަލިއާގ  ަދިތވަެފިއާވ  ިލުބން  ުމަދއިްރުސން  ެދެނަގުތަމާށިއ،  ަސަބުބަތއް  އޭގެ 

އިެދވަޑިައަގުތަމަކށް،  ަރީއުސލުްޖމްހިޫރއާްޔގެ  ިމީއ  ިރޕެޯޓވެ.   ިދާރާސގެ  ުކިރ  ެދެނަގުތަމށް  ައަސުރަތއް  ނެޭދވޭ  ުކާރ 

ިމ ިދާރާސަގިއ  ުކިރ ިދާރާސއެކެވެ.  ެރަފެރނަްސަކށް  ަހާވުލުކެރއިްވ ާޓރމްްސ ޮއފް  ޮއީފުހން  ަރީއުސލުްޖމްހިޫރއާްޔގެ 

ކީއްވެގެންތާޯއިއ  ުނވީަނ  ަތމީްރުނ  މުީހން  ިގަނ  ުމަދއިްރްސަކަމށް  ައިއްސ  ިމާހަރަކށް  ަބާލަފިއާވީނ  ަމިއަގނުޑޮގެތއަްގިއ 

ެދިވަފިއ  ުކިރން  ުމަދއިްރުސނަްނށް  ކީއްވެގެންތާޯއިއ،  ދޮޫކށަްދީނ  ިމާދިއާރ  ުމަދއިްރުސން  ިނުކނަްނ  ަތމީްރުނވެގެން 

ެދިމުހުރަމށް  ިމާދިއާރަގިއ  ަހިއިސއަްޔުތން  ުމަދއިްރެސއްގެ  ިދުއާމިއ،  ާދ  ކެނިޑގެން  ިއޙިްތާރމް  ުކޑުަވާމިއ  ަޤަދުރ  ޮއތް 

ިލުބުމަގާއިއ  ުމަދއިްރުސން  ބުޭނނާްވ  ާދިއާރައށް  ަތުޢީލމީ  ކީއްވެގެންތާޯއިއ،  ުކޑަވީަނ  )މިޯޓވަޭޝން(  ަޝުއުޤވިެރަކން 

ިކަޔވިައިދުނުމގެ ިޚުދަމުތަގިއ ިދާމާވ ޮގނެްޖުހނަްތއް ެދެނަގުތަމެށވެ. ައިދ މީގެ ިއުތުރން ިމ ަކނަްކުމގެ ަސަބުބން ަތުޢީލމީ 

ާދިއާރައާށިއ ަޤުއަމށް ުކާރ ނެޭދވޭ ައަސުރަތއް ެދެނަގުތަމެށވެ. 

ިދާރާސގެ ހުޯދނަްތަކށް ިރާޢަޔތޮްކށް 17 ުހަށހުެޅމެއް ުހަށަހާޅަފިއާވެނއެވެ. އީެއ:

ބާބު 1

ބުޭނންވާ  ިދުއމަށް  ުކިރއާަރ  ޤުައމެއް  އެ  ޤުައމެއްގިައވްެސ  ކޮންމެ 

ަދުއެރއް  ުމިހނުްމ  އެންމެ  ުކުރުމގެ  ިބާނ  ވީަސަލތް  ިއނާްސީނ 

އާަދުކާރ އެއް ފާަރތަކީ އެ ޤުައމެއްގެ މަަދުރާސތުަކގިައ ިކަޔވިައދޭ 

ިތބޭ  ިހންގަން  ކަންކަން  ުމަދއިްރުސންގެ  އެ  ުމަދއިްރުސނެްނވެ. 

ުމިޅ  އެހީތިެރކަމާއުެކއެވެ.  ުމވައްޒުަފންގެ  އެހީތިެރވެދޭ  ވިެރނާްނިއ 

އެއްވްެސ  އެހެން  ުނާލ  ުމަދއިްރުސނާްނ  ިސްސަޓމެވެ.  ްސކުޫލ 

ވާރކްފްޯސ  ުމްސތަޤްބުަލގެ  ިބާނުނުކެރވެއެވެ.  ީމުހން  ފަނަްނކަށް 

ުއފައަްދީނ ުމަދއިްރުސނެްނވެ. 

މީަތ  ުވެރން  ިއނަްސއްތައަށް   50 ަސރިވްސގެ  ިސިވލް  ިދވިެހ 

ުމވައްޒުަފނެްނވެ.  ާދިއާރގެ  ތުަޢީލީމ  ިހއާްސުކަރީނ  ިންސބަތެއް 

ުމވައްޒުަފނެްނވެ.  ފަނީްނ  ިގަނީއ  އެންމެ  ތެރޭގިައ  ީމގެ 

ީޓޗުަރނާްނިއ،  ީޓޗުަރނެްނވެ. ެސން  ީލިޑން  ުމަދއިްރުސނާްނިއ، 

އިަދ  ޕިްރނިްސޕުަލނެްނވެ.  ޕިްރނިްސޕުަލނާްނިއ  ޑިެޕުއީޓ 

ިރިވުއ  ްސކުޫލތައް  ުމވައްޒުަފނާްނިއ،  ުއފައަްދވާ  ކިަރިކުއަލމް 

ިހންގަވާ  ކަންކަން  ިއމިްތޙުާނތުަކގެ  ބުޭފުޅނެްނވެ.  ުކަރއްވާ 

ބުޭފުޅނާްނިއ  ާރއްވަވާ  މްަޝރުޫޢތައް  ރުޭވންތަކާ  ބުޭފުޅނާްނިއ، 

ިދާރާސ ުކަރއްވާ ބުޭފުޅނެްނވެ. 
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ްސކުޫލ ިނާޒުމ

9,000 އަށުްވެރ ިގަނ  ިމ ުމިހނުްމ ަދުއުރ އިަދ ޤުައީމ ވިާޖުބ އާަދުކުރމަށް  ިބާނުކުރުމގެ  ިދވިެހާރއްޖޭގިައ ަދިރން 

ވުަމނެްނވެ  ޙަަރކާތްތިެރ  ިކަޔވިައިދުނުމގިައ  ުކިދނަްނށް  ިގަނ  ުވެރ  އަށް   91,000 އަނަްނީނ  ުމަދއިްރުސން 

ިގަނ  ުވެރ  އަށް   300 ިހންގާ  ފާަރތްތުަކން  އިަމއަްލ  އިަދ  ަރއިްޔުތން  ަސުރކާާރިއ  އީެއ   .)2021 )އެމް.އޯ.ީއ، 

މަަދުރާސތުަކގައެވެ. ީމގެ ތެެރިއން 8,000 އަށުްވެރ ިގަނ ުމަދއިްރުސނަްނކީ )ތާވުަލ 2( އިަދ 78,000 އަށުްވެރ 

ަދިރވުަރނެްނވެ.  ުމަދއިްރުސނާްނިއ  ިންސބަތްވާ  ްސކުޫލތަކަށް  ިހންގާ  ަސުރކުާރން  ަދިރވުަރނަްނކީ  ިގަނ 

ިމިންސޓީްރ ޮއފް އިެޑުޔކަޭޝންގެ ތަފްާސ ިހާސުބތުަކން ަދއްކާ ޮގުތގިައ ުމިޅ ިދވިެހާރއްޖޭގިައ 91,278 ަދިރވުަރން 

ިކަޔވުަމން ގެނެްދއެވެ )އެމް.އޯ.ީއ، 2021(. ީމގެ ތެެރިއން %87 ަދިރވުަރން ިކަޔވުަމނަްދީނ ަސުރކުާރން ިހންގާ 

އިެކ  ުކިދން  ގެނާްދ  ިކަޔވުަމން  ިމވުަގުތ  ިނޒުާމގިައ  ތުަޢީލީމ  ަދއްކިައެދީނ  ން   1 ތާވުަލ  ގައެވ¹ެ.  ްސކުޫލ   214

ިގނިްތތުަކގިައ ިތިބ ޮގތެވެ. 

ިސިވލް  ިދވިެހ  ޢަަދުދ  ުމވައްޒުަފންގެ  ފަނީްނ  ާދިއާރގެ  ތުަޢީލީމ 

ިމ  ަސބުަބން  ިގަނުވުމގެ  އެންމެ  ިންސބުަތން  ަސރިވްސގިައ 

ާދިއާރއަށް ިލބޭ ުއިނކަންތައްތަކެއް ވެއެވެ. އެ ުމވައްޒުަފންގެ ޤަަދުރ 

ިހފެހެއުްޓމާަށިއ، އެ ުމވައްޒުަފން ަޝުއުޤވިެރކަމާއުެކ ވީަޒފާގިައ ެދިމ 

ިތުބމާަށިއ، ަރނގުަޅ ީމުހން އެ ވީަޒފާތަކަށް އުައުމގެ ަޝުއުޤވިެރކަން 

ިޢާނަޔތްތައް  ުމާސަރއިާއ  ުކަރންޖެހޭ  ިއުތުރުކުރމަށަްޓކިައ 

ުމަދއިްރުސންގެ  ިތއްބިެވ  ިޚުދމުަތގިައ  މިަތުކުރމިާއ  ުމާރަޖޢާކޮށް 

ޕޮްރގާްރުމތައް  ތަމީްރުނ  ިހންގަންޖެހޭ  ަރނގުަޅުކުރމަށް  ފެންވުަރ 

އެކީަށގެންވޮާގތެއްގިައ ުނިހނުްގމިާއ ުމަދއިްރުސންގެ މަަސއްކުަތގެ 

ުފިރހަމަ  އެންމެ  ވީަނ  ކަންކަން  ފަަދ  ަރނގުަޅުކުރން  މާހުައުލ 

ިމާދިއާރއަށް  ވީަނ  ަނީތާޖ  ޭނެދވޭ  ިމކުަމގެ  ުނުކެރިވއެވެ.  ޮގުތގިައ 

ކޮށްފައެވެ. ފެންވުަރ ަރނގުަޅ ުމަދއިްރުސން އަަލށް ިމާދިއާރއަށް 

ުކިދންގެ  ަޝުއުޤވިެރވާ  ތަމީްރުނުވމަށް  މުަދވެއްޖެއެވެ.  ުގުޅން 

ޢަަދުދ ވަަރށް ޮބޑަށް ަދށްވެއްޖެ  ކަމަށް ިމިންސޓީްރ ޮއފް ހަަޔރ 

ފެކަލީްޓ  މުަރކުަޒތުަކގެ  ބައެއް  ދޭ  ތުަޢީލުމ  މީަތ  އިެޑުޔކަޭޝާނިއ 

ހާމަވެއެވެ.  މުަޢލޫމުާތން  ފުޯރކޮށްދޭ  ތުަކން  އިެޑުޔކަޭޝން  ޮއފް 

އެހެން  ފަނީްނ  ުމަދއިްރުސނާްނިއ  ތުަޖިރބާކުާރ  ިތިބ  ާދިއާރގިައ 

މަޤުާމތުަކގިައ ިތިބ ުމވައްޒުަފންވްެސ ާދިއާރ ދޫކޮށް އެހެންކަންކަން 

ތުަކގިައވްެސ  ީމިޑއާ  ންޫސ  ކަމަށް  ފަަށިއިފ  ުކަރން  ިއޚިްތާޔުރ 

ފަހަކަށް އިައްސ ިލެޔފިައ ުހެރއެވެ )ިނޒުާރ، 2020؛ ިޝފީްލން، 

ެދއިްވ  އިެޑުޔކަޭޝުނން  ޮއފް  ިމިންސޓީްރ  ިމކަން  އިަދ   .)2016

މުަޢލޫމުާތން ކަަށވުަރވެއެވެ )ިމިންސޓީްރ ޮއފް އިެޑުޔކަޭޝން ]އެމް.

އޯ.ީއ[، 2021(.
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ތާވުަލ1 : ަސުރކުާރ ްސކުޫލތުަކގެ ަދިރވުަރންގެ ޢަަދުދ، ޮނވެންބުަރ  2021

¹ ިރޕޯޓް ުހަށހަޅިާއުރ ަސުރކުާރން ިހންގާ 216 އެބުަހއެްޓވެ.

މްަސަދުރ: އެމް.އޯ.ީއ. )ޮނވެންބުަރ، 2021(. އިަދ ާޝިއުޢ ުނުކާރ ތަފްާސިހާސުބ.
އްދު
ރަހަ
ސަ
ލޭ 
މާ

ޖުމްލަ ޖިންސު

އަންހެން

ފިރިހެން

ޖުމުލަ
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20,350

10,019

10,875

20,894
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6,771

13,095

5,338
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10,872

1,195

873
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ހިރާ
ދިވެ
ޅި 
މު

ފައުންޑޭޝަން

 214 ިހންގާ  ަސުރކުާރން  ޮގުތގިައ  ަދއްކާ  ިއން   2 ތާވުަލ 

 6,490 ަންސުލގެ  ިދވިެހ  ިކަޔވިައިދުނމަށް  ްސކުޫލގިައ 

ުމަދއިްރުސން   1,708 ިބދީޭސ  ުމަދއިްރުސނާްނިއ  

ިންސބަތަކީ  ުމަދއިްރުސންގެ  ިބދީޭސ  ހަަރކާތްތިެރވެއެވެ. 

ތަފުާތ  ިމނީްތގެ  ތެރޭގިައ  ުމަދއިްރުސންގެ  އެވެ.   20.8%

ވެއްޖެއެވެ.  އަހުަރތަކެއް  ިގަނ  ޮއނަްނތާ  ޮބޑަށް  ވަަރށް 

ިންސބުަތން  ުމަދއިްރުސންގެ  ުހިރހާ  ްސކުޫލތުަކގެ  ަސުރކުާރ 

ުމަދއިްރުސނެްނވެ. ިބދީޭސން  ބާަލިއުރ %71.4  އަކީ އަންހެން 

އަަރއެވެ.  އަށް   81.1% ިމއަަދުދ  ބަަލިއިފަނމަ،  ުނިހމާަނ 

ކަމަށް  ުހިރ  ިމފަަރުޤ  ގާތްގަޑަކަށް  އަހުަރވްެސ   10 ިދަޔ  ވުޭތވެ 

ަދއްކައެވެ. އިަދ ޕީްރްސކުޫލ މުަރހާަލ ގިައ ުމިޅން ުއޅީެނ އަންހެން 

ުމަދއިްރުސނެްނވެ )އެމް.އޯ.ީއ، 2019(. 
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ތާވުަލ : 2 ަސުރކުާރ ްސކުޫލތުަކގިައ ިކަޔވިައދޭ ުމަދއިްރުސންގެ ޢަަދުދ،  ޮނވެމްބަރ 2021

މްަސަދުރ: އެމް.އޯ.ީއ.ގެ ިހުއމަން ިރޯސްސ )އެޗް.އުާރ( ިޑިވަޝން، ޮނވެމްބަރ 2021. )ިސިވލް ަސރިވްސ ކިޮމަޝުނން ަނގާ 

ޗެކްކޮށްފިައ(.

އަންހެންމުދައްރިސުން

ދިވެހި ދާއިމީ މުދައްރިސުން

ރިލީފް ޓީޗަރުން (ތަމްރީނު ނުވާ

ބިދޭސީ މުދައްރިސުން (ޮކންޓްރެކްޓް ކުރެވޭ

ޖުމްލަފިރިހެން

ޖުމުލަ
%

ޢަދަދު

4,664

597

596

5,857

71.4%

1,143

86

1,112

2341

28.6%

5,807

683

1,708

8,198

70.9%

8.3%

20.8%

100%

)

)



ގޮންޖެހުންަތކިާއ ހަުށހެޅުންަތއް ެއުދުރންގެ ފަންުނ:  22

ތަމީްރުނ ުނވާ “ިރީލފް” ީޓޗުަރން ިގަނ ޢަަދަދކަށް ގެނުްގޅެންޖެހޭ ކަމަށް ަސުރކުާރން ހާމަ ުކަރއްވައެވެ. އެކުަމގެ ކަނޮްބޑުުވން ިދވިެހާރއްޖޭގެ 

ަރީއުސލުްޖމްހިޫރއާްޔ ވްެސ ވީަނ ފުާޅުކަރއްވާފައެވެ )ަރީއުސލުްޖމްހިޫރއާްޔގެ ޮއީފްސ، 2021؛ ިނޒުާރ، 2021(. ވުޭތވިެދަޔ ހަ އަހަަރށް 

ބާަލިއުރ ިރީލފް ީޓޗުަރންގެ ޢަަދުދތައް )ޗުާޓ 1( ުމިޅ ްސކުޫލ ިނޒުާމގިައ ުހީރ އުެވެރޖްކޮށް %9.2 ގައެވެ.

ޗުާޓ 1: ިރީލފް ީޓޗުަރން، 2016 ިއން 2021 އަށް

މްަސަދުރ: އެމް.އޯ.ީއ. 2016ން 2019ށް ާޝިއުޢ ކޮށްފިައވާ މުަޢލޫމުާތ އިަދ 2020ށް 2021ށް އެވީަނ އިަދ ާޝިއުޢ ުނުކާރ 

މުަޢލޫމުާތ.

2016

2

6
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10.8%

8.6%

6.8%

12.7%

8.9%
8.3%
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ުމަދއިްރުސނާްނިއ އެނޫންވްެސ ފަނީްނ ުމވައްޒުަފން ބުޭނންވާ ވަަރށް ިލުބން ަދިތ ވެފިައވިާއުރ، ިމ ާދިއާރިއން ވިަކވެގެން 

ާދ ޢަަދުދތައް ވްެސ ިގަނއެވެ. ވުޭތވިެދަޔ ހަތް އަހުަރ )2015 ިއން 2021 އަށް( ތެރޭގިައ އިެކއިެކ ަސބުަބތަކަށަްޓކިައ  

18 ޑިެޕުއީޓ ޕިްރނިްސޕުަލނާްނިއ 46 ޕިްރނިްސޕުަލން )ުޖމަްލ 64( ަސުރކުާރ ްސކުޫލތުަކން ވިަކވެފިައވެއެވެ )ޗުާޓ 

2(. ވުޭތވިެދަޔ ހަތް އަހުަރ ަސުރކުާރ ްސކުޫލތުަކން އިެކ ިގނީްތގެ ުޖމަްލ 1,197 ުމަދއިްރުސން ވިަކވެފިައވެއެވެ. ވިަކިވ 

ުމަދއިްރުސންގެ ތެެރިއން 1,100 ުނވަތަ %92 ީމުހނަްނކީ “ީޓޗަރ” ިގނީްތގިައ ިތިބ ީމުހނެްނވެ. ވިަކިވ ުމަދއިްރުސންގެ 

ތެެރިއން 79 ީމުހން ުނވަތަ %7 އަކީ “ީސިނއަރ ީޓޗުަރން” ގެ ޮގުތގިައ ިތިބ ީމުހނެްނވެ. ޗުާޓ 2 ިއން ަދއްކިައެދީނ ިމ 

ުމއަްދުތގިައ ވިަކިވ “ީޓޗުަރން” ާނިއ “ީސިނއަރ ީޓޗުަރން” ެނވެ

ް ޗުާޓ 2: ިރީލފް ީޓޗުަރން ިތިބ ިންސބަތ

28.8%

71.2%

އެވަރޭޖަަށް ވުރެ ދަށުން ތިބި ސްކޫލްތައްއެވަރޭޖަަށް ވުރެ މަތިން ތިބި ސްކޫލްތައް

ވިަކވިަކ ްސކުޫލތަކަށް ބާަލިއުރ ިމ ޢަަދުދ ވަަރށް ޮބޑަށް ިއުތުރވެފިައ ވެއެވެ. ބައެއް ްސކުޫލތުަކގިައ %20 އިަދ ބައެއް 

ްސކުޫލތުަކގިައ %30 އަށުްވެރ ިގަނިއން ިރީލފް ީޓޗުަރން އެބިަތއްބެވެ.
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ް ޗުާޓ 3: ަސުރކުާރ ްސކުޫލތުަކން ވިަކިވ ީޓޗުަރނާްނިއ ީސިނއަރ ީޓޗުަރން، 2016 ިއން 2021 އަށ

މްަސަދުރ: އެމް.އޯ.ީއ. މުެދވިެރކޮށް ިސިވލަްސރިވްސ ކިޮމަޝން ]ީސ.އްެސ.ީސ[ ިއން ޮނވެމްބަރ 2021 ގިައ ިލުބުނ.

މުަދ  ޢަަދުދ  ަދިރވުަރންގެ  ްސކުޫލތުަކގިައ  ބައެއް  ިދވިެހާރއްޖޭގެ 

ަނމަވްެސ، ވަަރށް ިގަނ ްސކުޫލތުަކގިައހެން ާސަނވީ ފެންވުަރގިައ 

ވިަކވިަކ މާއާްދތަކަށް ޚާއަްޞ ުމަދއިްރުސން ިކަޔވިައދޭން ޖުެހުމގެ 

ަސބުަބން “ީޓޗަރ ިޕުއިޕލް ރިޭޝޔޯ” ވަަރށް ަދެށވެ. އުެވެރޖްކޮށް 

މުަދ  އާބީާދ  ުހެރއެވެ.  ުމަދއިްރެސއް  ަދިރވަަރކަށް   9 ކޮންމެ 

ަރށަްރުށގެ ްސކުޫލތުަކގިައ ިމ ިންސބަތް 4 އަށް ވްެސ ަދށްވެއެވެ. 

 13 ުނވަތަ   12 ުމަދއިްރަސކަށް  ްސކުޫލތުަކގިައ  ިގަނ  އާބީާދ 

ަދިރވުަރން ޖެހެއެވެ. ިމ ަސބަބާ ުހެރ ިދވިެހ ިސިވލް ަސރިވްސގެ 

ިހއާްސުކަރީނ  ިންސބަތެއް  މީަތ  ުވެރން  ިއނަްސއްތައަށް   50

ފަނީްނ  ިގަނީއ  ތެރޭގިައ  ީމގެ  ުމވައްޒުަފނެްނވެ.  ާދިއާރގެ  ތުަޢީލީމ 

ުމވައްޒުަފނެްނވެ.
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ޓީޗަރުން ސީނިއާ ޓީޗަރުން

ިސިވލް  ިދވިެހ  ޢަަދުދ  ުމވައްޒުަފންގެ  ފަނީްނ  ާދިއާރގެ  ތުަޢީލީމ 

ޤަަދުރ  ުމވައްޒުަފންގެ  އެ  ަސބުަބން،  ިގަނުވުމގެ  ަސރިވްސގިައ 

ވީަޒފާގިައ  ަޝުއުޤވިެރކަމާއުެކ  ުމވައްޒުަފން  އެ  ިހފެހެއުްޓމާަށިއ، 

އުައުމގެ  ވީަޒފާތަކަށް  އެ  ީމުހން  ަރނގުަޅ  ިތުބމާަށިއ،  ެދިމ 

ުމާސަރއިާއ  ުކަރންޖެހޭ  ިއުތުރުކުރމަށަްޓކިައ  ަޝުއުޤވިެރކަން 

ިޢާނަޔތްތައް މިަތުކުރމިާއ ުމަދއިްރުސން ތާޒާކޮށް ިއުތުރ ތަމީްރުނ 

ިދުނމާަށިއ ުމަދއިްރުސންގެ މަަސއްކުަތގެ މާހުައުލ ަރނގުަޅުކުރން 

ފަަދ ކަންކަން ވީަނ އެންމެ ުފިރހަމަ ޮގުތގިައ ުނުކެރިވއެވެ. ިމ ކުަމގެ 

ފާހަގަ  އެންމެ  ކޮށްފައެވެ.  ާދިއާރއަށް  ިމ  ވީަނ  އަަސުރ  ޭނެދވޭ 

ކޮށްލެވޭ ުނަރނގުަޅ އަަސުރތުަކގެ ތެރޭގިައ ިތީރގިައ ިމ ބާަޔނުްކާރ 

ކަންކަން ފާހަގަވެއެވެ.



ް 25އިެޑޔުކަޭޝން ިރަސރޗް ގްރޫޕ

އަނަްނުމނާްދ  ިޒންމާތަކަށް  ުމަދއިްރުސންގެ  ިއުތުރންވްެސ  ީމގެ 

ުމަދއިްރުސން  މަަސއްކަތްތައް  ިއުތުރވުަމނާްދ  ބަަދުލތަކިާއ 

އަހުަރ  ވަަނ   2020 ޮގތެއްގިައ  ޚާއަްޞ  ވިަކން  ުކެރއެވެ.  ފާހަގަ 

ިގަނ  ވީަނ  ުމަދއިްރުސން  ވަބާގިައ  ގެ  ކިޯވޑ19ް-  ުކިރމިަތިވ 

ިމފަަދ  ވެފައެވެ.  ުގުރބީާނތަކެއް  ޮބޑިެތ  ޮގންޖުެހންތަކާއުެކވްެސ، 

ުނުކާރކުަމގެ  ވަޒަން  ޮގުތގިައ  އެކީަށގެންވާ  އުަގ  ުގުރބީާނތުަކގެ 

ަޝުކވާ ުމަދއިްރުސން ުކެރއެވެ. ީމގެ ިއުތުރން ުމަދއިްރުސނަްނށް 

އަޅުާނލެވޭ  ޙައުްޤތަކަށް  އީެމުހންގެ  ވާހަކައިާއ،  ުނުކާރ  ިއޙިްތާރުމ 

ކުަމގެ ަޝުކވާތައް އީެމުހން ުކެރއެވެ.

މީަތގިައ ބާަޔނުްކިރ ޮގތަށް ކަންތައްތައް ުހުރމާއުެކ ިކަޔވިައިދުނމަކީ 

ވީަޒފާއެއްގެ ޮގުތގިައ ިއޚިްތާޔުރުކަރން ަރނގުަޅ ފަނެްނއް ކުަމގިައ 

ތުަޢީލީމ ާދިއާރއަށް ަރނގުަޅ ފެންވުަރގެ ުމަދއިްރުސން ބުޭނންވާ ިމންވަަރށް ުނިލުބން،	 

ްސކުޫލތުަކގިައ ިކަޔވިައ ިދުނމަށް ަޝުޢުޤވިެރކަން ަދށްވުަމން ިދުއން،	 

ޒަމުާނއުްސެރ ުމަދއިްރުސނަްނށް ެދިވފިައ ޮއނަްނ ޤަަދުރ ުކޑަވުަމން ިދުއމިާއ ުމަދއިްރުސނަްނށް ުކާރ ިއޙިްތާރުމ ކެނިޑގެން ިދުއން،	 

ުމަދއިްރުސންގެ ުމާސަރ އެހެން ފަނުްނތުަކގެ ުމާސަރިއގެ ިންސބުަތން ަދަށށް ިދުއން،	 

ްސކުޫލ ިސްސަޓުމގިައ ިތިބ ުމަދއިްރުސން ވްެސ ުމާސަރ ޮބޑު އެހެން ާދިއާރތައް ިއޚިްތާޔުރކޮށް ބަަދުލުވން،	 

ފަނީްނ ުކިރއުެރން ހަޯދިއިދުނމަށަްޓކިައ މަަސއްކަތް ުނުކެރުވން،	 

ތަމީްރުނވެފިައވާ ިދވިެހ ަންސުލގެ ުމަދއިްރުސން ުމިޅން ިތިބ ޕަްރިއމީަރ ފެންވުަރގިައ ިމހުާރ އެއްވްެސ ތަމީްރެނއް ެނތް ވުަގީތ 	 

ުމަދއިްރުސން ގެނުްގޅެން ޖުެހން، 

ުކިދނަްނށް ެދވޭ ތުަޢީލމިާއ ތުަރިބއަްޔުތގެ ފެންވުަރ ަދށުްވން، އިަދ	 

ތުަޢީލުމގެ ފެންވުަރ ަދށުްވުމން އެކުަމގެ ޭނެދވޭ އަަސުރ ުމިޅ ުމުޖތަމުަޢއަށް ުކުރން )އެމް.އޯ.ީއ، 2019؛ ިނޒުާރ، 2020؛ 	 

ަރީއުސލުްޖމްހިޫރއާްޔގެ ޮއީފްސ، 2021؛، ިމ ިދާރާސގެ ބުޭނމަށަްޓކިައ ބައަްދުލުކިރ ތުަޢީލީމ ާދިއާރގެ ިއްސބުޭފުޅން 

ިހއާްސުކެރއިްވ މުަޢލޫމުާތ(.

ުމަދއިްރްސކަމަށް  އެއާއުެކ  ބަަދުލވެއްޖެއެވެ.  ހުީކުރން  ހުީކިރ 

ވަނަްނން ބުޭނންވާ ުޒވުާނންގެ ޢަަދުދ މުަދވުަމނާްދން ފަަށިއިފއެވެ. 

ަދިރވުަރން  ފެންވުަރގެ  ަރނގުަޅ  ިނންމާ  ތުަޢީލުމ  ާސަނވީ 

ުމަދއިްރުސންގެ ތަމީްރަނށް ވުަނން ވަަރށް ޮބޑަށް މުަދވެއްޖެއެވެ. 

ިދވިެހާރއްޖެ  ހަާލތަކަށް  ާނުޒުކ  ވަަރށް  އަަސުރތައް  ިމކަންކުަމގެ 

ގެނޮްގްސފެާނއެވެ.

ް -19ކިޮވޑ
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ިދާރާސގެ ބުޭނން

ިދާރާސގެ ަމޤަްޞދު

ާސުފކޮށް  ަސބުަބތައް  ިދމާވާ  ކަންކަން  ބާަޔނުްކިރ  ިއްސވެ 

ެދެނގުަތމަކީ ުމިހނުްމ ކަމެއްކަމަށް ިދވިެހ ަސުރކުާރން ވީަނ ފާހަގަ 

ކޮށްފައެވެ. ިމ ކަމާ ުގޅޭ ިޢލީްމ ިދާރާސއެއް ުކުރމަށް ިނންމަވާފިައވާ 

 17 ހާމުަކެރއްވީ  ުފަރތަމަ  އެންމެ  ފާަރުތން  ަސުރކުާރގެ  ކަން 

ޮއކްޓޯބަރ 2021 ގިައ ަރީއުސލުްޖމްހިޫރއާްޔ ިއބާްރިހމް ުމޙައްމުަދ 

ުކެރއްވީ  ިއުޢާލުނ  ިމކަން  ަރީއުސލުްޖމްހިޫރއާްޔ  އެވެ.  ާޞިލުޙ 

2019 ވަަނ އަހުަރގެ މީަތ ާސަނވީ ތުަޢީލުމ ިނންމާ ިއމިްތޙުާނތުަކން 

ިދުނމަށް  ިޢާނުމ  ަދިރވުަރނަްނށް  ހިޯދ  ަނީތާޖ  ަރނގުަޅ  އެންމެ 

ބޭއިްވ ަޖލާްސގިައ ވާހަކުަފުޅ ަދއްކަވުަމނެްނވެ. 

ޮގުތގިައ،  ފާހަގުަކެރއިްވ  ވާހަކުަފުޅގިައ  ަރީއުސލުްޖމްހިޫރއާްޔގެ 

މަަސއްކަތުްކާރ  ާދިއާރގިައ  ތުަޢީލީމ  ިދވިެހާރއްޖޭގެ  ިމއުަދ 

ިއުތުރވުަމން  ުމަދއިްރުސން  ވުަގީތ  ުމަދއިްރުސނާްނިއ  ިބދީޭސ 

)ަރީއުސލުްޖމްހިޫރއާްޔގެ  ިމންވަަރކެަށވެ  ކަނޮްބޑުވާންޖެހޭ  ަދީނ 

ޮއީފްސ، 2021(. “ިމކަމަށް އަވްަސ ހައްލެއް ހަޯދން މަަސއްކަތް 

ުމަދއިްރުސނާްނިއ  ބުޭނންވާ  ާދިއާރއަށް  ތުަޢީލީމ  ުނކޮށިްފަނމަ 

ޕިްރނިްސޕުަލން  އިަދ  ީމުހން  ތަަރއީްޤުކާރެނ  މަންހުަޖ  ތުަޢީލީމ 

ހުޯދމިާއ،  ކޮބިައކަން  ަސބުަބތަކަކީ  ަޝުއުޤވިެރުނވާ  ީމުހން  ާދިއާރއަށް  ތުަޢީލީމ  ިދވިެހާރއްޖޭގެ  މަޤަްޞަދކީ  މިައގަނޑު  ިދާރާސގެ  ިމ 

ުކާރ  މަަސއްކަތް  ްސކުޫލތުަކގިައ  ަސުރކުާރ  ެދެނގެަނ  ހަާލުތ  ޮގުތގެ  ުހިރ  ިމހުާރ  ކަންތައް  ާދިއާރގެ  ތުަޢީލީމ  ުމަދއިްރުސނާްނިއ 

ިމ  އީަލގިައ  ިދާރާސގެ  ެދެނގުަތމެވެ.  ަސބުަބތައް  ަދިތވެފިައވާ  ުކިރއަށިްދުއމަށް  އިަދ  ެދިމިތބެ  ފަނުްނގިައ  ިމ  ުމަދއިްރުސނަްނށް 

ާދިއާރއަށް ހޮެޔ ބަަދުލތަކެއް ގެެނވެޭނ ިވްސުނން ތަކެއް ެނުރމެވެ. ްސކުޫލތުަކގިައ ިކަޔވިައދޭ ުމަދއިްރުސނަްނކީ ފެންވުަރ ަރނގުަޅ، 

ހޮެޔ ބަަދުލތަކެއް ގެެނިވާދެނ ޮގތްތަކެއް  ުހަށހުެޅމިާއ ިމ ާދިއާރއަށް  ހިެދާދެނކަމަށް ފެނަްނ ޮގތްތަކެއް  ކަމަށް ަޝުއުޤުހިރ ބައެއްކަމަށް 

ިދާރާސގެ އީަލގިައ ހާޯދ ުހަށހުެޅމެވެ. އިަދ ިމހުާރން ިމހަާރށް ުކެރވެޭނ ކަންތައްތަކިާއ ވުަގުތ ިލިބގެން ތަނީްފުޒ ުކެރވެޭނ ކަންތައްވްެސ 

ެދެނގުަތމެވެ. 

ިދވިެހާރއްޖިެއން ުނިލުބުމގެ ިބުރ ވަަރށް ޮބޑު” ކަމަށް ވްެސ ަރީއްސ 

ިމޮގތަށް  ިވާދުޅިވޮގުތގިައ، “ިމކަން  ިވާދުޅިވއެވެ. ަރީއްސ ިއުތަރށް 

ިޢލީްމ  ީޖަލކީ  ުކިރމުަގގެ  އުަޅގަނޑުމެންގެ  ދޫކޮށްލިެވއްޖަެނމަ 

އުަޅގަނޑުމެން  ފަނީްނޮގުތން  ޮގުތނާްނިއ  ިވްސުނުމގެ  ޮގުތނާްނިއ 

ުނުވމަކީ  އުަހުލވިެރ ބަަޔކަށް  ިވްސުނުމގެ  ީއާޖީދ  ފަަދ  ިމބުޭނންވާ 

ޮއީފްސ،  )ަރީއުސލުްޖމްހިޫރއާްޔގެ  ކަމެކެވެ  ވަަރށްއެކީަށގެންވާ” 

ިޙއާްސ  ިދވިެހންގެ  ިނޒުާމގިައ  ތުަޢީލީމ  ިދވިެހާރއްޖޭގެ   .)2021

ަދިރން  މީަތގިައ  ޢީަޤާދގެ  ަޞއްޙަ  “ިއްސާލީމ  ިއުތުރުކުރމަކީ، 

އޯގާތިެރކަމިާއ  އަޅިައާލ  އެަނކަކަށް  އެކުަކ  ތުަރިބއަްޔުތކޮށް، 

ވަަރށް  ިބާނުކުރމަށަްޓކިައ”  ަރއިްޔތެއް  ިދިރުއޅޭ  އުެކވިެރކަމާއުެކ 

ިދާރާސ  ިމ  ފާހަގުަކަރއްވާފިައވެއެވެ.  ވްެސ  ކަމެއްކަން”  ުމިހނުްމ 

ިއްސެނންގުެވމަށް  ަރީއުސލުްޖމްހިޫރއާްޔގެ  ުކެރުވީނ  ިމ 

ިދވިެހާރއްޖޭގެ ތުަޢީލީމ ާދިއާރއަށް ިދމާވުަމނާްދ ިމ ޮބޑު މައަްސަލ 

ިއުތަރށް ެދެނގުަތމެަށވެ.
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ުމަދއިްރްސ ަކުމގެ ަފނަްނށް މީުހން ުނިލުބން
ިކަޔވިައދެޭނ  ްސކުޫލތުަކގިައ  ޤުައުމތުަކގެ  ވަަރށިްގަނ  ުދިނޔޭގެ 

)ީޓޗަރ  މައަްސަލ  ުނިލުބުމގެ  ބުޭނންވާވަަރށް  ުމަދއިްރުސން 

ުކަރއްވާ  ިދާރާސ  ޮއނަްނކަމަށް  މުެދވިެރވެފިައ  ޯޝޓޭޖް( 

ްސކޮޓް- އިާއ  )އީަޝޑޫ  ުކަރއްވައެވެ  ފާހަގަ  ފާަރތްތުަކން 

ޑާރިލންގް-ހެމަންޑް،  އިާއ  ކާވަރ-ތޮމްަސ  2012؛  ލެޑް، 

އެންޑް  ކޯޕަރަޭޝން  ިއކޮޮނިމކް  ފޮރ  އޯގަަނިއޒަޭޝން   .)2017

ވްެސ  ޤުައުމތުަކގިައ  ިގަނ  ގެ  ]އޯ.ީއ.ީސ.ޑީ[  ިޑވޮެލޕްމަންޓް 

ޮއނަްނ  މައަްސަލ  ުނިލުބުމގެ  ުމަދއިްރުސން  ވަަރށް  ބުޭނންވާ 

ުކިރ  ާޝިއުޢ  ަޖމިްޢއާްޔިއން  އެ  އަހުަރ  ވަަނ   2011 ކަމަށް 

 .)2011 )ްސަލިއޗަރ،  ފާހަގަކޮށްފިައވެއެވެ  ިރޕެޯޓއްގިައ 

ަނމަވްެސ،  ހުޯދުނ  ުމަދއިްރުސން  މުޮޅ  ުޒވާން  ްސކުޫލތަކަށް 

ވެފިައވެއެވެ  ކަމަކަށް  ަދިތ  ބިޭތއުްބމަކީ  ުދވުަހ  ިގަނ  އީެމުހން 

ުމަދއިްރުސން  ވްެސ  2017(.  ޮއްސޓްރިޭލއާއަށް  )ުރންހުާރ، 

މުަދވެފިައވާ މައަްސަލ ޮއްސޓްރިޭލއާ ަސުރކުާރގެ ިދާރާސތުަކން 

ޤުައމަށް  ިދުގުމއަްދތެއްގިައ  އަަސުރ  ޭނެދވޭ  ިމކުަމގެ  ފާހަގަކޮށް 

އިާއ ްސކޮޓް-ލެޑް  އީަޝޑޫ  ކަމަށް  ަލފާކޮށްފިައވާ  ކޮށްފެާނ ކަމަށް 

ަތާޢަރުފ
ިމ ާބުބަގިއ ަބަލިއާލީނ ުމަދއިްރްސަކުމގެ ަފނަްނށް ުކިރަމިތުލާމިއ އަެކުމަގިއ ެދިމިތުބަމށް ައަސުރުކުރާވ ަކނަްތއަްތުކގެ 

ަބާލަފިއ ާމ ަތފީްޞުލ ިލޓްރަޭޗރ  ިދާރާސަތަކެށވެ. ިމ ިދާރާސގެ ބުޭނާމިއ ަމޤަްޞަދށް  ަހާދަފިއާވ ަބއެއް  ަމއަްޗށް 

ުމާރާޖއެއްގެ ަބަދުލަގިއ ިހަމާނަފިއާވީނ ުޚާލާޞޮކށް ޮހާވާލަފިއާވ ަބއެއް ިދާރާސަތުކން ާފަހަގ ުކެރވޭ ަކނަްކމެވެ. ިމ ޮގުތން 

ުމަދއިްރުސން ުނިލުބުމގެ ަމއަްސަލ ޮއތް ޮގާތިއ، ުމަދއިްރްސަކުމން ވިަކވެގެން ާދ ަސަބުބަތާކިއ، ުމަދއިްރްސަކަމށް 

ިއޙިްތާރަމށް  ަޤަދާރިއ  ުކާރ  ުމަދއިްރުސނަްނށް  ުކާރަކނަްތއަްތާކިއ،  ައަސުރ  ަޝުޢުޤވިެރަކަމށް  ަޝުއުޤވިެރުވާމިއ، 

ަފަހަކށް ައިއްސ ަބއެއް ަޤުއުމ ަތުކަގިއ ވެގެން ޮގްސަފިއާވ ޮގތް ަދއަްކިއދޭ ަބއެއް ިދާރާސަތަކށް  ައިލައުޅާވެލިވަފިއ 

ާވެނއެވެ.

ބާބު 2

ވަަރށް  ބުޭނންވާ  ްސކުޫލތަކަށް  ުކަރއްވައެވެ.  ފާހަގަ   )2012(

ުހިރހާ  އެމިެރކާގެ  އަކީ  މައަްސަލ  ުނިލުބުމގެ  ުމަދއިްރުސން 

ކަމަށް   މައަްސަލއެއް  ޮބޑު  ިދމާވެފިައވާ  ްސޓެޭޓއްގިައވްެސ 

ިރޑްލްްސ  ޓޭލް،  )ގޯލްޑިްރންގް،  ުކަރއްވައެވެ  ފާހަގަ  ާދިރުސން 

ޑާރިލންގ- ިކީނ،  ޕޮޑޮލްްސކީ،  2014؛  ޮއވެންްސ،  އިާއ 

ުމަދއިްރުސންގެ  2019(.  އެމިެރކާގިައ  ިބޮޝޕް  ހެމަންޑް، އިާއ 

ަދީނ  ޮބޑުކަމިާއ،  އެމައަްސަލ  ކަމިާއ  ޙީަޤޤަތެއް  ޯޝޓަޭޖކީ 

އެތާގެ  ކަމަށް  ގްޯސ  ހުީކިރވަަރށުްވެރ  އިަދ  ކަމިާއ  ޮބޑުވުަމން 

)ގިާސއާ  ފާހަގުަކެރއެވެ  ިއންްސިޓިޓުއުޓން  ޕިޮލީސ  ިއކޮޮނިމކް 

އިާއ ވިެއްސ، 2019(. އެމިެރކާގެ ަރށުްފުށ ަސަރހައުްދ ތުަކގިައ 

ަސބުަބން  ގެ  ކިޯވޑ19ް-  މައަްސަލ  ުނިލުބުމގެ  ުމަދއިްރުސން 

ަދ ހިެޗންގަރ ިރޕުޯޓ ގިައ ފާހަގަ  ކަމަށް  ިއުތަރށް ގްޯސވެފިައވާ 

އިެކ  ިއނިގރިޭސިވާލުތގިައ   .)2021 )ނޯރަޓން،  ުކެރއެވެ 

ާދިއާރތަކަށް ުމވައްޒުަފން ހާޯދިދުނުމގެ ިދުގ ުމއަްދތެއްގެ ތުަޖިރބާ 

ިއނިގރިޭސިވާލުތގިައ  ުކާރޮގުތގިައ،  ހާމަ  ުކނުްފނަްޏުކން  ުހިރ 

މައަްސަލ  ުނިލބޭ  ވަަރށް  ބުޭނންވާ  ުމަދއިްރުސން  ވްެސ 

: ުގުޅނުްހިރ ަބއެއް ިދާރާސަތުކގެ ުމާރާޖ 



ގޮންޖެހުންަތކިާއ ހަުށހެޅުންަތއް ެއުދުރންގެ ފަންުނ:  28

ޤުައުމން  އިައްސ  ފަހަކަށް  ަސުރކުާރން  އެތާގެ  ހައުްލުކުރމަށް 

 .)2022 )ީރޑް،  ފާަށފިައވެއެވެ  ހަޯދން  ުމަދއިްރުސން  ބުޭރން 

އިާއ،  ކިެމްސޓީްރ  ގިައ   2020 އިާއ   2019 ޚާއަްޞކޮށް  ވިަކން 

ިފިޒކްްސ  ބްަސބަހިާއ  ބުޭރގެ  ިހާސބިާއ،  ކޮމިްޕުއިޓންއިާއ، 

ުމަދއިްރުސން ިލުބން ޮއީތ ވަަރށް ަދިތވެފައެވެ. ިމކަން ހައުްލވޭތޯ 

ބުެލމަށް ިމިދަޔ އަހުަރ ިއންގަްލންޑްގިައ ަސުރކުާރ ްސކުޫލތަކަށް 

ަސުރކުާރ  ޮބޑުކޮށް،  ުމާސަރ  ުމަދއިްރުސންގެ  ވަނަްނ  އަަލށް 

ްސކުޫލތަކަށް ދޭ މީާލ އެހީ ޮބޑުކޮށްފިައވާ ކަމަށް ވްެސ ީރޑް ފާހަގަ 

ުކެރއެވެ. 

ތަަރއީްޤވެފިައވާ ޤުައުމތަކެކޭ އެއްފަަދިއން، އެފިްރކާ އިާއ އިޭޝއާ 

ޤުައުމތުަކގިައ  އަނަްނ  ވުަމން  ތަަރއީްޤ  އެމިެރކާގެ  ލިެޓން  އިާއ 

ވްެސ ުކާލްސރޫމްތަކަށް ާލެނ ފެންވުަރ ަރނގުަޅ ުމަދއިްރުސން 

2018؛  )ވޮޓް،  ުކިރމިަތވެފައެވެ  ޮއނަްނީނ  ަދިތތައް  ހުޯދުމގެ 

ޮއފް ްސެޓިޓްސިޓކްްސ، ގްލޯބަލް  ިއންްސިޓިޓުއޓް  ުޔެންސކޯ 

ިއނަްޓރޭނަޝަނލް  އިަދ  ިރޕޯޓް  މިޮނަޓިރން  އިެޑުޔކަޭޝން 

 ،2030 އިެޑުޔކަޭޝން  ފޮރ  ީޓޗަރްސ  ޮއން  ފްޯސ  ާޓްސކް 

ތޮމްޕަްސން،  އިަދ  2020؛  އަޙްމުަދ،  އިާއ  ިމީނ  ާޖ،  2019؛ 

މައަްސަލިއގެ  ިމ  ޤުައުމތުަކގިައ  އަނަްނ  ތަަރއީްޤވުަމން   .)2021

ުޔެންސކޯ،  2007؛  )ވޭގްަސ،  ޮބޑެވެ  ވިަކން  ޮގންޖުެހންތައް 

ޢަަދުދތައް  ަދިރވުަރންގެ  ުގިޅގެން  ޮބޑުުވމާ  އާބީާދ  އީެއ   .)2016

ވްެސ  ިދުއން  ދޫކޮށްފިައ  ާދިއާރ  ުމަދއިްރުސން  ިތިބ  ާދިއާރގިައ  ިދާރާސިއން،  ބިައވިެރންގެ  އިާއ  ޕޮޑޮލްްސކީ  ުކިރ  ބާަޔން  ުކިރން 

އެމިެރކާގިައ ިއުތުރ ވެފިައވާކަން ހާމަވެގެން ިދަޔއެވެ. އެހެން ބައެއް ާދިރުސނާްނ )ޮރންފެލް، ޮލއެބް، އިާއ ވިައކޮފް، 2013 އިާއ ކޮެރލް، 

2007( ހަވާާލެދއްވާ ޕޮޑޮލްްސކީ އިާއ ބިައވިެރން ބާަޔން ުކަރއްވޮާގުތގިައ ުމަދއިްރްސކުަމގެ ފަނުްނން މާއަވަހަށް   

މިަތވެ، ބުޭނންވާ ުމަދއިްރުސންގެ ޢަަދުދތައް ވްެސ ިގަނވީާތއެވެ. 

ތަަރއީްޤވުަމން އަނަްނ ޤުައުމތުަކގިައ ބަޖެޓްގެ ަދިތކަން ޮއނަްނލެއް 

ޮބޑުކަމަށް ިވއްަސ ތުަޢީލީމ ބަޖެޓްގެ ޮބޑު ބައެއް ުމަދއިްރުސންގެ 

ުމާސަރއަށް ހަޭދވެއެވެ. ބައެއް ޤުައުމތުަކގިައ )ޔޫގެންޑާ، ކެނާްޔ، 

ެޓންޒިޭނއާ( ތުަޢީލީމ ާދިއާރގެ ބަޖުެޓގެ %95 ުމަދއިްރުސންގެ 

އިަދ  ހަޭދކޮށްފިައވެއެވެ.  މީާޒގިައ  ވުޭތވިެދަޔ  ުމާސަރއަށް 

ގެނުްގުޅމިާއ  ުމަދއިްރުސން  ވުަގީތ  ހުޯދުމގިައ  ުމަދއިްރުސން 

އިެސްސަޓންޓް  ހުޯދމިާއ  ުމަދއިްރުސން  ކޮންޓެްރކަްޓށް 

ކޮށްފިައ  މަަސއްކަތް  ޤުައުމތުަކގިައ  ބައެއް  ހުޯދމަށް  ީޓޗުަރން 

ތަމީްރުނިލިބފިައވާ  ޤުައުމތުަކގިައ  ބައެއް  އިަދ  އެބުަހއެްޓވެ. 

ުއުޅެނވެ. އިަދ  ީދ  ިޢާނަޔތްތައް  ިއުތުރ  ހުޯދމަށް  ުމަދއިްރުސން 

އެަނއްބިައ ޤުައުމތުަކގިައ ިގަނ ުމަދއިްރުސން ހުޯދމާަށިއ ުކިދންގެ 

ވިަކ  ހުޯދމިާއ  ުމަދއިްރުސން  ިނަޔުތގިައ،  މިަތުކުރުމގެ  ފެންވުަރ 

ުކުރުމގެ ބުާރތައް ާލމުަރކުަޒކޮށް ްސކުޫލ ބްޭސޑް މޭެނޖްމަންޓްގެ 

ުއޫސުލތައް ވްެސ ތަޢަާރުފކޮށްފިައ ވެއެވެ.

ް ްސކުޫލަތުކން ުމަދއިްރުސން ވަިކާވ ަސަބުބަތއ



ް 29އިެޑޔުކަޭޝން ިރަސރޗް ގްރޫޕ

ުއނގުެނމާަށިއ  ަދިރވުަރންގެ  ގެއުްލން  ިދުއުމގެ  ވިަކވެގެން 

ެޓކްްސ ަދއްކާ ފާަރތްތަކަށް ވަަރށް ޮބޑަށް ުކެރއެވެ. ވިަކވެގެން ާދ 

ޮބޑިެތ  އުަގ  ލެއުްވުމގެ  ުމަދއިްރެސއް  ބަަދުލގިައ  ުމަދއިްރެސއްގެ 

ބާަލިއުރ(  އުަގން  )2019ގެ  ޑަޮލަރށް  ހްާސ   20 ތުަކގިައ  ިސީޓ 

އަަރއެވެ. ިމީއ ުމިޅ ޤުައުމގެ ިންސބުަތގިައ އަހަަރުކ 8.5 ިބިލއަން 

ޑަޮލުރގެ ޮބޑު އަގެކެވެ. އެމިެރކާގެ ަރށުްފުށގެ އިަދ ފީަގުރކަން ޮބޑު 

ޮބޑު ކަމަށްވެއެވެ. އީެއ ިމފަަދ  ިހާސުބ ތުަކގިައ ިމ މައަްސަލވިަކން 

ކަމަށްވީާތއެވެ.  ިގަނ  ވިަކުވން  ުމަދއިްރުސން  ަސަރހައުްދތުަކގިައ 

އަބުަދ  ުމަދއިްރުސން  ުނިލުބަންސ  ފިައާދ  ޙީަޤީޤ  ކުަމން  އެހެން 

ުމަދއިްރުސން  ޮގުތން  ފަނީްނ  ުކުރމާަށިއ  ތަމީްރުނ  ހުޯދމާަށިއ، 

ތަަރއީްޤ ުކުރުމގެ މަަސއްކަތް ުހއާްޓުނާލ ުކަރންޖެހެއެވެ.

ަސުރކުާރން ިހންގާ ްސކުޫލތުަކގެ ުމަދއިްރުސން ިމ ފަނުްނން ވިަކވާ 

ިކަޔވިައިދުނމާމުެދ  ުމަދއިްރުސން   55% ބާަލިއުރ  ަސބުަބތަކަށް 

ކޮށްފިައވެއެވެ  ފާހަގަ  ިހތްހަމުަނޖުެހމެއް  ކަހަަލ  ކޮންމެވްެސ 

)ޕޮޑޮލްްސކީ އިާއ ބިައވިެރން، 2019( )ޗުާޓ 3(.  ިމ ިދާރާސގިައ 

ޮގުތގިައ  ުބެނފިައވާ   )37%( ީމުހން  އެންމިެގަނ  ބިައވިެރިވ 

ަސބަބެއް  ުމިހނުްމ  އެންމެ  ވިަކގެނިްދުއމަށް  ުމަދއިްރްސކުަމން 

ީމގެ  ަސބުަބތަކެވެ.  ިދިރުއުޅުމގެ  އިަމއަްލ  ިނންމާފިައވީަނ  ކަމަށް 

ަސބުަބތައް  ފަަދ  ބަަލންޖުެހން  ަދިރން  މާބަނޑުުވން،  ތެރޭގިައ 

ިހމުެނެނވެ.

ފާހަގަ  ީމުހން   21% ިހތްހަމުަނޖުެހން  މުެދ  އާ  ިއާދާރ  ްސކުޫލގެ 

ުމިހނުްމ  އެންމެ  މައަްސަލތައް  ުސލޫކީ  ަދިރވުަރންގެ  ުކިރިއުރ، 

ަސބުަބގެ ޮގުތގިައ %17 ީމުހން ފާހަގަ ުކިރއެވެ. ޮބޑު ުމާސަރއެއް 

އިަދ  ީމުހނެްނވެ.   13% ފާހަގަކޮށްފިައވީަނ  ކަމަށް  ބުޭނންވެގެން 

ިދިރުއޅޭތަން ބަަދުލ ވާންޖުެހން އީެއ އެންމެ ުމިހނުްމ ަސބުަބކަމަށް 

ފާހަގަ ކޮށްފިައވީަނ %11  ީމުހނެްނވެ.

ް ޗުާޓ 4: ުމަދއިްރްސކުަމން ވިަކވާ ަސބުަބތަކިާއ އެ ަސބުަބތައް ބާަޔނުްކިރ ީމުހންގެ ިންސބަތ

މްަސަދުރ: ޕޮޑޮލްްސކީ އިާއ ބިައވިެރން، )2019( ގެ ަޞފްހާ 6 ިއން

Why do teachers leave?

Personal life (pregnancy child care, other)

Pursue a di	erent position

Dissatis�ed with student assesment and school accountability

Dissatis�ed with the administration

Dissatis�ed teacher as a career

Too many classroom intrusions

Student discipline problems

Dissatis�ed with the support preparing students for assesments

Lack of autonomy

Wanted or need a higher salary

Lack of in�uence over school policies and practices

Enrolled in course to improve eductional career opportunities

Dissatis�ed with my job assignment

Moved or geography issues 

28%

25%

21%

21%

18%

17%

17%

14%

13%

13%

13%

12%

11%

37%
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ގޮންޖެހުންަތކިާއ ހަުށހެޅުންަތއް ެއުދުރންގެ ފަންުނ:  30

ިއނިްޑއާގިައ އެ ޤުައުމގިައ ްސކުޫލ ުމަދއިްރުސން ވިަކވެގެން އެހެން ާދިއާރތަކަށް ާދ ިގަނ ަސބުަބތަކެއް ުހނަްނކަމަށް 

ީދޕަކް )2017( ފާހަގަ ުކަރއްވައެވެ. އޭގެ ތެރޭގިައ:

މަަދުރާސތުަކގެ  ަސުރކުާރގެ  ިދާރާސތުަކން  ުކިރ  އެމިެރކާގިައ 

ތުަޖިރބާ  އިަދ  ިލިބފިައވާ  ތަމީްރުނ  ވިަކވެފިައވާ  ުމަދއިްރްސކުަމން 

ޮގތްތަކާބެހޭ  ގެެނިވާދެނ  ިމފަނަްނށް  އުަލންއަނުބާރ  ުހިރީމުހން 

ޮގުތން ވްެސ ުމިހނުްމ މުަޢލޫމުާތތަކެއް ވީަނ ހާޯދފައެވެ. ިމ ޮގުތން 

ިވްސަނފެާނ  އުައމާމުެދ  ިމފަނަްނށް  އަނުބާރ  ީމުހން   53%

ުމިހނުްމ  ުކިރ  ފާހަގަ  ިމކުަމގިައ  ަނމަވްެސ  ުބެނފިައވެއެވެ.  ކަމަށް 

ކަންތައްތަކެއްވްެސ ވެއެވެ. 

އުައމާމުެދ  ިމފަނަްނށް  އަނުބާރ  ވިަކުވމަށްފުަހ  ުމަދއިްރްސކުަމން 

ީމުހން  ިގަނ  އެންމެ  ތެެރިއން  ީމުހންގެ  ުބިނ  ކަމަށް  ިވްސަނފެާނ 

)%69( ުބެނފިައވާ ަސބަބަކީ ުފލަްޓިއމް މަޤާމެއް ިލބެން ޮއުތމެވެ. 

އެންމެ  ޮގުތގިައ  ުބެނފިައވާ   )68%( ީމުހން  ިގަނ  އެންމެ  ެދން 

ުމިހނުްމ ކަމަކީ ޕެނަްޝުނގެ ިޢާނަޔތްތައް ެދމެހެއްޓެޭނ ޮގތުްވމެވެ. 

ތެެރިއން  ގެ  ަސބުަބ   10 ުކިރ  ފާހަގަ  ުމަދއިްރުސން  ވިަކވެފިައވާ 

ުމާސަރ  ުބެނފިައވީަނ   )67%( ީމުހން  ިގަނ  އެންމެ  ިތންވަަނއަށް 

ުމަދއިްރުސނަްނށް ތަމީްރުނ ިލިބފިައ ުނވާ ިކަޔވިައިދުނުމގެ އާ ޮގތްތައް ތަޢަާރުފުވން،

ުމާސަރ ުކޑުަވން،	 

ިނނުްމންތައް ިނނުްމުމގިައ ބިައވިެރ ުނުކުރން،	 

ތަމީްރުނ ުނިލުބން،	 

ިކަޔވިައިދުނުމގެ ބަަދުލގިައ “ކިޯޗންގ” ގެ ިސާނއަތެއް ުއފުެދން، އިަދ 	 

ަދިރވުަރންގެ އަޚާްލޤަށް އިައްސފިައވާ ބަަދާލިއ ުމަދއިްރުސނަްނށް ިއޙިްތާރުމ ުކުރން ުކޑުަވން، ިހމެެނއެވެ.	 

ޮބޑުކޮށިްފަނމަ އަނުބާރ އުައމާމުެދ ިވްސާނެނ ކަމެަށވެ. ިކެޔުވމަށް 

ިވްސާނެނ  އުައމަށް  އަނުބާރ  މަޢުާފކޮށިްދުނމަކީ  ލުޯނ  ަނގާފިައވާ 

ލޯޑު  ުބެނފިައވެއެވެ. މަަސއްކުަތގެ  ީމުހން  ކަމަށް 25%  ަސބަބެއް 

ޮބޑުުވމަކީ ުމަދއިްރްސކުަމން ވިަކިވ ަސބަބެއް ކަމަށް ދޭހަވީަނ، އުަލން 

އަނުބާރ އުައުމގިައ ުކޑަ ުކާލހެއް ުނވަތަ މުަދ ޢަަދެދއްގެ ުކިދނަްނށް 

ިކަޔވިައދޭން ިލުބން ކަމަށް %61 ީމުހން ުބެނފިައވީާތއެވެ.
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ޗުާޓ 5: ުމަދއިްރްސކުަމން ވިަކުވމަށްފުަހ އަނުބާރ އުައމާމުެދ ިވްސާނ ޮގތިާއ ަސބުަބތައް 

މްަސަދުރ: ޕޮޑޮލްްސކީ، ިކީނ، ޑާރިލންގ-ހެމަންޑް، އިާއ ިބޮޝޕް، )2019( ގެ ަޞފްހާ 7 ިއން

What would bring teachers back?

Availability of fultime teaching positions

Ability to maintain teaching retirement beni
ts

An increase in salary

Smaller class size or smaller student loan

Easier & less costly renewal of certi
cation

State certi
cation repiciprocity

Availability of part-time teaching positions

Availabitly of suitable child care options

Forgiveness of student loans

Housing incentives

69%

68%

67%

61%

61%

41%

41%

30%

25%

23%

10%0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%



ގޮންޖެހުންަތކިާއ ހަުށހެޅުންަތއް ެއުދުރންގެ ފަންުނ:  32

ުއފެެދން  ަޝުއުޤވިެރކަން  މަާނުކުރމިާއ،  ަޝުއުޤވިެރކަން 

ަޝުއުޤވިެރކަމަކީ  ކަންތައްތަކެއްތޯއިާއ،  ކޮން  މުެދވިެރވީަނ 

ކަމެއްތޯ  ުއފެދޭ  ބުޭރން  ުނވަތަ  ތޯ  ކަމެއް  ުއފެދޭ  އެތެެރުފުށން 

ަޝުއުޤވިެރކަން  ކީއްވެގެންކަމިާއ  ގެއްލީެނ  ަޝުއުޤވިެރކަން  އިާއ 

ިގަނ  ވަަރށް  ޮރނުގޮރނުގން  ިގަނ  ިމފަަދ  އިާއ  ުއފެއިްދާދެނތޯ 

2014؛  ޫސ،  އިާއ  )ީރވް  ިހނގައެވެ  ބުަހްސ  ުކެރިވ  ިދާރާސތައް 

ހޯމްްސ،  ގޯރ،  2015؛  އޯ.ީއ.ީސ.ޑީ،  2014؛  ިރޗަޑަްސން، 

ްސިމތް އިާއ ފްރޭ، 2015؛ ާޔކޫބް، ޒިައީދ އިާއ ުމޙައްމުަދ 2018؛ 

ކަގޭމާ، 2018؛ ޑެނުްކއާ، އިަސއާމާ އިާއ ުޓުވމަަސިއ 2019؛ ބެލް 

ިމ  “މިޯޓވަޭޝން”  ުނވަތަ  2020(. ަޝުއުޤވިެރކަން  އިާއ ހިޮރލް، 

ަލުފޒަކީ މަާނުކަރން އެހާ ފޭަސހަ ަލުފޒެއް ނޫންކަމަށް ވަަރށް ިގަނ 

ަލފުްޒ  އިަދ   .)2011 )ުގއާހާޑޯ،  ުކަރއްވައެވެ  ފާހަގަ  ާދިރުސން 

ުނވާކަމަށް  ކަމަކަށް  އެާދވޭ  އެއްބްަސުވމަކަށް  މަާނުކުރުމގިައ މޮާބޑު 

މަހްޒޫން  އިާއ  ހާން  ެދއްވާ  ހަވާާލ  އާ   )1998( ޑިޯނެޔިއ  ވްެސ 

)2018( ިވާދުޅވެއެވެ. ިދާރާސ ުކުރުމގެ ބުޭނމަށަްޓކިައ ިމ ަލުފުޒ 

މަާނކޮށްގެން ނީޫނ ުކިރއަށް ުނެދވެޭނީތ، ިގަނ ފާަރތްތުަކން ވްެސ 

ވީަނ ކޮންމެވްެސ ކަހަަލ “މަަސއްކުަތގެ” ުނވަތަ ވާރިކން ޑިެފިނަޝން 

ޑިެފިނަޝންތައް  އެފަަދ  އެހެންކުަމން  ިއޚިްތާޔުރކޮށްފައެވެ.  އެއް 

ާދިރުސންތަކަކާ  ިގަނ  އެބުަހއެްޓވެ.  ތަފުާތތައް  ަސަރޙުަކުރުމގިައ 

1999؛  ިކމް،  އިާއ  ޑިޮއލް  2008؛  ބުްރންޑެޓް،  އިާއ  )އިެޑަސން 

2008؛  ިސންކްލެއަރ،  2008؛  ޕާްރވަރ،  އިާއ  ޮއގާ-ބޯލްޑިްވން 

ހާން އިާއ ިޔން، 2016( ހަވާާލ ެދއްވާ ިމީއ ވިަކ ކަމެއް ވިަކ ޮގތަކަށް 

ުކުރުވމަށް ިއނާްސާނއަށް ިލިބގެނާްދ ހަކަތައެއް ކަމަށްވްެސ ހާން 

ޮގުތގިައ  ިވާދުޅވާ   )2003( ިވާދުޅވެއެވެ. ބާރންްސ  އިާއ މަހްޒޫން 

“މިޯޓވަޭޝން” އަކީ ކަމެއް ުކުރުމގިައ އީެމހެއްގެ ިކބިައގިައ ުހނަްނ 

ހަކަތައިާއ ކިޮމޓްމަނެްޓވެ. ުމަދއިްރަސކަށް އެންމެ ުފަރތަމަ ުވމާަށިއ 

ުއފިެދގެން  ަޝުއުޤވިެރކަން  ީމހެއްގެ  ިމ ފަނުްނ ގިައ ެދިމުހުރމަށް 

ުހނަްނ  އަަށގެންފިައ  ުފންކޮށް  ިކބިައގިައ  އީެމުހންގެ  އަނަްނީނ 

ވިެލުއްސ )ުނވަތަ ިސފަ( ތަކެއްގެ ަސބުަބނެްނވެ )ހާން އިާއ ިޔން، 

 .)2016

ަޝުއުޤވިެރަކން
ހިާސލުްކާރ  ުއނގުެނމިާއ  ަދިރވުަރންގެ  ާދިއާރގިައ  ތުަޢީލީމ 

ުމިހނުްމ  ވަަރށް  ަޝުއުޤވިެރކަމަކީ  ުމަދއިްރުސންގެ  ަނީތާޖއަށް 

ކަމެއް ކަމަށް ކީްރމަރްސ، 1994؛ ްސކެީރންްސ އިާއ ޮބްސކަރ، 

އިާއ   2011 ބިައވިެރން،  އިާއ  ތެޫނން  2011؛  ުގއާހާޑޯ،  1997؛ 

ހަވާާލ ެދއްވާ، ހާން އިާއ މަހްޒޫން )2018( ިވާދުޅވެފިައވެއެވެ. ބެެނލް 

އިާއ އިަކެޔމްޕޮންގ )2007( ހާމަ ުކަރއްވާ ޮގުތގިައ ަޝުއުޤވިެރކަން 

ިގަނުވމިާއ، ުކާލުހގެ  ުކޑަވެފިައވާ ަނމަ، ްސކަޫލށް ަސާލމް ުބުނން 

ވުަގުތ އެކީަށގެންވާ ޮގތެއްގިައ ުނިހުފމިާއ، އާމަްދީނ ިއުތުރ ުކުރުމގެ 

ޭނެދވޭ  ުކާރ  ުކުރުމން  ިއޚިްތާޔުރ  ވީަޒފާއެއް  އެހެން  ިނަޔުތގިައ 

ަދށް  ތުަޢީލީމ  ކުަމން  އެހެން  ެދއެވެ.  ިއުތުރވެގެން  އަަސުރތައް 

ުމަދއިްރުސންގެ ަޝުއުޤވިެރކަން  ަނީތާޖ ިލުބުމގެ އެއް ަސބަބަކީ 

ާޖގަ  ބެލިެވާދެނ  އީަލގިައ  ތުަކގެ  ިދާރާސ  ިމ  ކަމަށް  ެނުތން 

އެބޮައތެވެ. ަޝުއުޤވިެރކަން ުކޑުަވުމން ުމަދއިްރްސކުަމގެ ވީަޒފިާއން 

ވިަކުވން ިއުތުރ ވާކަމަށްވްެސ ވެއެވެ. ބައެއް ިދާރާސ ތުަކން ަދއްކާ 

ިދމާވީަނ  މައަްސަލ  ުނިލުބުމގެ  ހަމައަށް  ުމަދއިްރުސން  ޮގުތގިައ 

މިައގަނޑު ިތން ަސބަބާހިެދއެވެ )ބަޓަްނރ، 2021(. އީެއ،

ތަމީްރުނ ވެފިައވާ ުމަދއިްރުސން ުކިރމިަތ ުނާލީތ، 	 

ިޢާނަޔތްތައް 	  ުމާސަރއިާއ  ބާަލިއުރ  އަޅާ  ވީަޒފާތަކާ  އެހެން 

މުަދުވން، އިަދ 

އަަލށް ަދްސވިެނވާ ުމަދއިްރުސން މުަދުވމެވެ.	 

ިދވިެހާރއްޖޭގެ ުމަދއިްރުސންގެ ަޝުޢުޤވިެރކަމާ ބެހޮޭގުތން ޙަަސން 

އިާއ މެކްޑަޮނލްޑް )2015( ހާމަ ުކަރއްވާ ޮގުތގިައ، ުމަދއިްރްސކުަމގެ 

މިައގަނޑު  ަޝުއުޤވިެރކަން  ބުޭނންވާ  ެދިމިތުބމަށް  ފަނުްނގިައ 

ިދިރުއުޅމިާއ  ަރށަްރުށގެ  ިމުކިދ  ިބާނވެފިައވީަނ  ޮގތެއްގިައ 

ކަންކަން  ަޝުޢުޤވިެރުކުރވާ  އިަދ  މަށްޗެަށވެ.  ަސޤާފުަތގެ 

ާލމިެހފިައވެއެވެ. ފާހަގަ  ުގިޅ  ކަމަކާ  އެަނއް  ކަމެއް  ިގަނވެފިައ، އެއް 

ުކަރއްވާފިައވާ ކަންކުަމގެތެރޭގިައ )ހ( ަރށް ަރުށން ިލބެން ުހނަްނ 
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ިއންފާްރްސުޓަރކްޗަރ،  ުހނަްނ  ަރށަްރުށގަ  )ށ(  ިޚުދމަތްތައް، 

ުފުރަޞުތތައް،  ވީަޒފާގެ  )ރ(  ޚަަރުދތައް،  ިދިރުއުޅުމގެ  )ނ( 

ިއުތުރން  ިހމެެނއެވެ. ީމގެ  އިަދ )ބ( ްސކުޫލގެ ފިެސިލީޓްސތައް 

ުމާސަރއިާއ ޤަަދުރވްެސ އީެއ ަޝުއުޤވިެރުކުރުވުމގިައ ފާހަގަ ވާ ެދ 

ކަމެއްކަމަށް ވްެސ ޙަަސން އިާއ މެކްޑަޮނލްޑް ފާހަގަ ުކަރއްވައެވެ. 

މަަސއްކަތްތިެރކުަމގެ ބާޒުާރގިައ ިއުތުރ ުފުރަޞުތތައް ިގަނުވމާއުެކ، 

ުމަދއިްރުސން އީެމުހންގެ ުމަދއިްރްސކުަމގެ ވީަޒފާ ދޫކޮށް ަރނގުަޅ 

ުމާސަރއިާއ ިޢާނަޔތްތައް ިލބޭ ާދިއާރތަކަށް ބަަދުލވެއެވެ. ިމޮގތަށް 

އީެމހެއްގެ ފަނުްނ ދޫކޮށާްލފިައ އެހެން ާދިއާރތަކަށް ބަަދުލވާ ވަަރށް 

އީަޝޑޫ  ހަވާާލީދ  އާ  އަަނލީޫއ  ުހނަްނކަމަށް  ަސބުަބތައް  ިގަނ 

ުމަދއިްރްސކަމަށް  ިވާދުޅވެއެވެ.   )2012( ްސކޮޓް-ލެޑް  އިާއ 

ުގުޅނެްނތް،  އާ  ފިައާސ  ުކިރމިަތަލީނ  ުފަރތަމަ  އެންމެ  ީމުހން 

މަަސއްކަތް  ުކޑުަކިދނާްނިއއުެކ  ޖުެހމިާއ  ިހތްހަމަ  ަނުފުސގެ 

ިހތްހަމަޖުެހން  ޮގުތނިްލބޭ  ިފުކީރ  ިހތްހަމަޖުެހމިާއ،  ިލބޭ  ުކުރުމން 

ިހތްހަމަޖުެހމިާއ،  ިލބޭ  ވީަޒފާގިައ  ކަމަށްވެއެވެ.  ުކެރވީޭތ  ހިާސލް 

ިލުބމިާއ،  ިމންވެަރއް  އެކީަށގެންވާ  މަަސއްކުަތގިައ  މުަޢަނވީ 

ިލުބުމގިައ  ުއޖަޫރ  ިލުބމިާއ،  ަސިއޒެއް  ުކާލްސ  ވުަރގެ  ބެލެހެއްޓޭ 

ުމިހނުްމ  ެދިމުހުރމަށް  ުމަދއިްރްސުމގިައ  ފޭަސހަކަމަކީ  ުހިރ 

އިާއ  ްސިކލްބެކް  ހަންޓް،  ޕެްރްސަޓން،  ކަމަށް  ަސބުަބތަކެއް 

ކެޮނލް، ވެބްްސަޓރ، ުވޑުން އިާއ މާރކްްސ އަށް ހަވާާލީދ )އީަޝޑޫ 

ިކަޔވިައިދުނމަށް  ުކަރއްވައެވެ.  ފާހަގަ   )2012 ްސކޮޓް-ލެޑް،  އިާއ 

އެތެރޭގެ  ަނފުްސގެ  ަޝުއުޤވިެރވީަނ   ުފަރތަމަ  ިގަނބަަޔުކ 

ިލބީޭތ  ުއފަލެއް  ޒީާތ  ަޝުއުޤވިެރކަމުަކން  “ިއންޓިްރނިްސކް” 

އިާއ  )ބްރޫކްހާރޓް  އެބުަހއެްޓވެ  ިދާރާސތައް  ދޭ  ހާމަކޮށް  ކަމަށް 

ފީްރމަން، 1992 އިަދ މިާނ، 2002( އަށް ހަވާާލެދއްވާ ހާން އިާއ 

ިޔން )2016( ިވާދުޅވެއެވެ. ީމގެ ިއުތުރން ްސިކލްބެކް އިާއ ކެޮނލް 

ިދާރާސތަކަށް  ފަަދ  ިމ  ވްެސ   2021 އަލީްބީޝ،  އިަދ   )2003(

ިއާޝާރތުްކަރއްވައެވެ.

ުއފުެދުމގިައ  ަޝުއުޤވިެރކަން  ިކަޔވިައިދުނމަށް  ިމއާއުެކ  ހަމަ 

ުހިރކަމަށް  ަޝުއުޤވިެރކަން  “އެކްްސޓިްރނިްސކް”  ބުޭރުފުށގެ 

ަދީލުލކޮށްދޭ ިދާރާސތައްވްެސ ހިެދފިައ އެބުަހއެްޓވެ )އަލިްބީޝ، 

ެޓުނއަރިޝޕިާއ،  ވީަޒފާގެ  ުމާސަރއިާއ  ތެރޭގިައ  ީމގެ   .)2021

ކަންކަން  ފަަދ  ިކަޔވިައިދުނން  ުހެރގެން  ކިައީރގިައ  އާ  ޢިާއާލ 

ިއޚިްތާޔުރ  ުމަދއިްރްސކަން  ަދްސވިެނން  ުޒވާން  ބައެއް  ުހެރއެވެ. 

ކޯލްޓްހާރޑް   އިާއ  ިކިރއާކޯ  ކަމަށް  ިލބީޭތ  ިހމަާޔތް  ވީަޒފާގެ  ުކަރީނ 

އާ ހަވާާލީދ އީަޝޑޫ އިާއ ްސކޮޓް-ލެޑް )2012( ިވާދުޅވެއެވެ. ީމގެ 

ުފުރަޞުތތައް  ިދުއުމގެ  ުކިރއަށް  ުމއަްދތިާއ  ުޗއީްޓގެ  ިއުތުރން 

ވްެސ  ިޚާޔުލ  ިވްސުނމިާއ  އެހެނީްމުހންގެ  ެދކީޭތއިާއ  ުހިރކަމަށް 

އާަދކޮށްފިައވާ  ަދުއެރއް  ުކުރުމގިައ  ިއޚިްތާޔުރ  ުމަދއިްރްސކަން 

 .)1997 އިާއ ކޯލްޑްވެލް،  )ީރޑް  ވެއެވެ  ފާހަގަ  ިދާރާސތުަކން  ކަން 

ިހތްޖެހީެނ  ިކަޔވިައިދުނމަށް  ީމުހން   ބައެއް  ިއުތުރން  ީމގެ 

)ގޯރ،  ވެއެވެ  ކަމަށް  ަޝުއުޤވިެރކުަމން  “އެލްޓުްރިއްސިޓކް” 

ހޯމްްސ، ްސިމތް، އިާއ ފްރޭ، 2015(.

ިކަޔވިައިދުނުމން ވިަކވާ ުނވަތަ ދޫކޮށާްލ ަސބުަބތުަކގެ ތެރޭގިައ ިލބޭ 

ަސިއޒިާއ،  ކަންކަމިާއ، ްސކުޫލގެ  ޒީާތ  ިޢާނަޔތްތަކިާއ،  ފިައާސގެ 

ިކަޔވިައިދުނުމގިައ  އިަދ  އަވަށް  ުނވަތަ  ަރށް  ުހނަްނ  ްސކުޫލ 

ިދާރާސތަކާ  ބައެއް  ފާހަގުަކެރވެއެވެ.  ހަާލތްތައް  ފިަހވެފިައުހނަްނ 

ހާމުަކަރއްވާ  ްސކޮޓް-ލެޑް)2012(  އިާއ  އީަޝޑޫ  ހަވާާލެދއްވާ 

ތެރޭގިައ ިހމޭެނ  ޮގުތގިައ ުމަދއިްރްސކަން ދޫކޮށާްލ ަސބުަބތުަކގެ 

ިޖނުްސ،  ުޢުމުރ،  ބާަލިއުރ  ކަންކަމަށް  ޒީާތ  ުމަދއިްރުސންގެ 

ިކަޔވާފިައވާ  ިމންވުަރ،  ހިާސލްކޮށްފިައވާ  ތުަޢީލުމ  ހަާލުތ،  ޢިާއީލ 

ުޢުމުރން  ިހމެެނއެވެ.  ވިެށ  ިއުޖިތމީާޢ  އިަދ  ތުަޖިރބާތައް،  ޮރނުގ، 

ބާަލިއުރ ުޒވާން  ުމަދއިްރުސނާްނ އަޅާ  ުދވްަސވެފިައވާ  ތަންކޮޅެއް 

ވިަކވާލެއް  އިަދ  ިގަނއެވެ.  ވިަކވާލެއް  ާދިއާރިއން  ުމަދއިްރުސން 

މާއާްދތައް  ަސއެންްސގެ  ފެންވަަރށް  ާސަނވީ  ިގަނީއ  އެންމެ 

)ބޯ،  ުމަދއިްރުސނެްނވެ  )ކިެމްސޓީްރ އިާއ ިފިޒކްްސ( ިކަޔވިައދޭ 



ގޮންޖެހުންަތކިާއ ހަުށހެޅުންަތއް ެއުދުރންގެ ފަންުނ:  34

ޮބިބޓް އިާއ ުކކް، 1997(. ީމގެ ިއުތުރން ޚާއަްޞއެހީ އަށް ބުޭނންވާ 

ިކަޔވިައދޭ  ިހާސުބ  ުމަދއިްރުސނާްނިއ  ިކަޔވިައދޭ  ުކިދނަްނށް 

ުމަދއިްރުސން ވްެސ ވިަކވާލެއް އަވްަސކަމަށް ފާހަގަވެފިައ ވެއެވެ. 

އީަޝޑޫ އިާއ ްސކޮޓް-ލެޑް)2012( ގެ ިދާރާސިއން ަދއްކާ ޮގުތގިައ 

ިދުގ  ތެެރިއން،  ުމަދއިްރުސންގެ  ޮއްސޓްރިޭލއާގެ  ވްެސަޓރން 

ބާަޔންކޮށްފިައވާ  ުމަދއިްރުސން  ިކަޔވިައީދފިައވާ  ުމއަްދތެއްގިައ 

ާދިއާރގިައ  ަޝުއުޤވިެރުކުރުވމިާއ  ުމަދއިްރްސކަމަށް  ޮގުތގިައ 

ެދިމިތއުްބމަށް އެންމެ ުމިހނުްމ ކަންތައްތައް ިއްސކަންދޭ ތުަރީތުބން 

ިލްސޓް  ކަންކަން،  ިމވާ  ިތީރގިައ  ުކަރީނ  ފާހަގަ  ުކާރަނމަ،  ފާހަގަ 

ުކެރިވފިައވާ ތުަރީތުބނެްނވެ.

މަަސއްކުަތގެ މާހުައުލ )ވާރިކންގ ކޮނިްޑަޝންްސ(،. 1

ުމަދއިްރުސންގެ ޒީާތ ކަންތައް،. 2

ްސކުޫލގެ ހަާލުތ، . 3

ްސކުޫލ ުހނަްނ ިހާސުބގެ ިދިރުއުޅުމގެ ފެންވާަރިއ ހަާލުތ،. 4

އަނަްނން . 5 އެހާ  ީމުހން  އިަދ  ގާަޔވާ  އެހާ  ިކަޔވިައިދުނމަކީ 

ޮއނަްނ  ުކެރިވފިައ  ޤަބުޫލ  ކަމަށް  ވީަޒފާއެއް  ުނވާ  ބުޭނން 

ޮއުތން، އިަދ

އެހިެނހެން ވީަޒފާގެ ުފުރަޞުތތައް، ިމއެވެ.. 6

އިަދވްެސ ިމ ިދާރާސިއން ފާހަގަވާ ޮގުތގިައ ުމަދއިްރްސކަމަށް އެންމެ 

ަޝުއުޤވިެރ  ެދިމިތުބމަށް  ާދިއާރގިައ  ަޝުއުޤވިެރުވމިާއ  ުފަރތަމަ 

ބާަޔނުްކިރ  ުކިރން  ުކާރިއުރ،  ތުަރީތުބ  ވިަކން  ކަންކަން  ުކުރވާ 

އިައްސފިައވެއެވެ.  ބަަދުލ  ތުަރީތބަށް  ިއްސކަންދޭ  ިލްސޓްގެ 

ޮގުތގިައ  ިވާދުޅވާ  ިމާދިރުސން  ުބަރވެ،  މައްޗަށް  ިމކުަމގެ 

“ިއންޓިްރނިްސކް” އިަދ “އެކްްސޓިްރނިްސކް” ަޝުޢުޤވިެރކަމަކީ 

ވްެސ ުމިހނުްމ ެދކަމެކެވެ. އޭގެ މަާނއަކީ ުމާސަރިއގެ ިޢާނަޔތްތަކިާއ 

ުނުފދެޭނ  ުކުރމުަކން  އެކިަނ ަރނގުަޅ  ހަާލތްތައް  ިކަޔވިައިދުނުމގެ 

ކަމެވެ. ުމަދއިްރުސނަްނށެްދވޭ އިަމއަްލ ވަންތަކަމިާއ، އީެމުހން އުަގ 

ވަޒަނުްކުރމިާއ ުމަދއިްރުސނަްނށް ިލިބދޭ އެހީތިެރކަންވްެސ އެހާމެ 

ުމިހންމެވެ.

ަޝުއުޤވިެރކަން  “ިއންޓިްރނިްސކް”  ގެ  ުމަދއިްރުސން  ުޒވާން 

ުކޑަކަން ިރަޓަޔރ ކޮށްފިައވާ ުމަދއިްރުސން، އީަޝޑޫ އިާއ ްސކޮޓް-

ިދާރާސިއން  އެ  ިމކަން  ިވއްަސ،  ުބެނފިައ  ިދާރާސގިައ  ގެ  ލެޑް 

ާސިބތެއް ުނވެއެވެ. ިގަނ ުޒވާން އިަދ ޙަަރކާތްތިެރ ުމަދއިްރުސން 

ުމަދއިްރްސކަމަށް  އީެމުހން  ޮގުތގިައ  ފާހަގަކޮށްފިައވާ  ވްެސ 

ުފަރތަމަ ގާަޔވީ “ިއންޓިްރނިްސކް” ަޝުއުޤވިެރކަން ުހެރގެނެްނވެ. 

ގާަޔުވމިާއ،  ުކުރމަށް  މަަސއްކަތް  ުކޑުަކިދނާްނއުެކ  އޭގެތެރޭގިައ 

ކަމެއްކަމަށް  ިލބޭ  ުކިރއުެރން  ިފުކީރޮގުތން  ިކަޔވިައިދުނމަކީ 

ިޚުދމަތެއްކަމަށް  ކޮށެްދވޭ  ުމޖްތަމަޢަށް  ިކަޔވިައިދުނމަކީ  ުދުށމިާއ، 

ލިޯބުވމިާއ އިަދ ަރނގުަޅ  ެދކެ  މާއާްދ  ިކަޔވިައދޭ  ުކުރމިާއ،  ޤަބުޫލ 

ފައިްސ ރޯލް މޮޑެލްއެއްކަމަށް ބެލެޭނކަމަށް ޤަބުޫލުކުރން ިހމެެނއެވެ. 

ީމުހން  ާދިއާރއަށް  ިކަޔވިައިދުނުމގެ  ބާަލިއުރ  ކަންކަމަށް  ިމފަަދ 

ީމުހން  ުހނަްނ  ަޝުއުޤވިެރކަން  “ިއންޓިްރނިްސކް”  ހުޯދުމގިައ 

ިގަނ  ިމފަނުްނގިައ  ުމަދއިްރުސން  ިއްސކަނިްދުނމިާއ،  ހުޯދމަށް 

ަޝުއުޤވިެރކަން  “ިއންޓިްރނިްސކް”  ބިޭތއުްބމަށަްޓކިައ  ުދވުަހ 

ިހނުްގން  )ޙަަރކާތްތައް(  ްސޓެްރަޓީޖްސ  އެހީވެދޭ  ެދމެހެއުްޓމަށް 

އިާއ  )އީަޝޑޫ  ަދއްކައެވެ  ިދާރާސިއން  ކަމަށް  ުމިހނުްމ  ވަަރށް 

ްސކޮޓް-ލެޑް، 2012(.
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ަދިރވުަރން ަރނގުަޅ ަނީތާޖތައް ހިާސުލުކުރމާަށިއ ަދިރވުަރނަްނށް 

ުމަދއިްރުސނަްނކީ  ަރނގުަޅ  ިދުނމަށް  ތުަރިބއަްޔތެއް  ަރނގުަޅ 

ުވމަށް  ުމަދއިްރަސކަށް  މުޮޅ  އިަދ  ަރނގުަޅ  ބެަޔކެވެ.  ުމިހނުްމ 

ުކިރން  ވުަނުމގެ  ުކާލްސތަކަށް  ވާންޖެހެއެވެ.  ތަމީްރުނ  އެކަމަށް 

ުމަދއިްރަސކަށް ުވމަށް ހާޯދ ތުަޢީލމިާއ ހާަދ ތަމީްރުނ )ިއިނިޝއަލް 

ުމަދއިްރުސންގެ  އަކީ  ޓެްރިއިނންގ(  އެންޑް  އިެޑުޔކަޭޝން 

އާަދުކާރ  ަދުއެރއް  ުމިހނުްމ  ިދުއުމގިައ  ކަނޑައިެޅގެން  ފެންވުަރ 

ިކަޔވިައދޭންޖެހޭ  ުކިދނަްނށް    .)2021 )އޯ.ީއ.ީސ.ޑީ،  ކަމެކެވެ 

މުަޢލޫމާތިާއ ޤިާބިލއަްޔުތތަކިާއ ަރނގުަޅ ިސފަތައް އެންމެ ުފަރތަމަ 

ިކބިައގިައ  ުމަދއިްރުސންގެ  ެދެނގަނަްނންޖެއެވެ.  ުމަދއިްރުސން 

ިވްސުނމާަށިއ  ުމަދއިްރުސންގެ  އަަށގަނަްނންޖެހެވެ.  ިމކަންކަން 

ޚާއަްޞ  ުމިހނުްމވީާތ  ގަެނުއން  ބަަދުލތަކެއް  ުއުޅމަށް  ިފުކާރިއ 

ތަމީްރުނތައް ހަަދންޖެއެވެ. 

އިެކ ޤުައުމ ތުަކގިައ  ޚާއަްޞ ތަމީްރުނތައް  ދޭ  ުމަދއިްރުސނަްނށް 

ޤުައުމގެ  ތަކެަށވެ.  ުމއަްދުތ  އިެކ  ފެންވަަރށް  އިެކ  ިހންގީަނ 

ތަމީްރުނ  ުކުރ  ބާަލފިައ  ބުޭނންތަކަށް  ފެންވާަރިއ  ތުަޢީލީމ  ޢާއުްމ 

ވަަރށް  ުހެރއެވެ.  ޕޮްރގާްރުމތައް  ުމއަްދުތގެ  ިދުގ  ޕޮްރގާްރުމތަކިާއ 

ިގަނ ޤުައުމ ތުަކގިައ ުފަރތަމަ ިޑުގީރ އަކިާއ އުެކ ުމަދއިްރްސކުަމގެ 

ޖެއެވެ.  ހަޯދން  ަސަނެދއް  ުފިރހަމަކޮށް  ތަމީްރުނ  ޚާއަްޞ 

ިވާލތް،  ިއނިގރިޭސ  )ޮއްސޓްރިޭލއާ،  ޤުައުމ  ބައެއް  އެހެންކުަމން 

ިއނިްޑއާ، މެލިޭޝއާ( ތުަކގިައ ުމަދއިްރްސކުަމގެ ތަމީްރުނ ުފިރހަމަ 

ުކަރން ހަތުަރ އަހުަރ ުދވުަހގެ ުމއަްދތެއް ހަޭދ ުކަރން ޖެހެއެވެ.

ިދވިެހާރއްޖޭގިައ  ޤުައުމތަކާ  ބައެއް  އޯ.ީއ.ީސ.ޑީ  ހޮވާލިެވފިައވާ 

ޕީްރަސރިވްސ ުމަދއިްރުސން ތަމީްރުނުކާރ ކްޯސތުަކގިައ )ަދުށ 

ިސފަތައް  މިައގަނޑު  ުހނަްނ  ކްޯސތައް(  ފެންވުަރގެ  ާސަނވީ 

ުމަދއިްރްސަކުމގެ ުފަރަތަމ ަތމީްރާނިއ ަފނީްނ 
ޮގުތން ަތަރއީްޤުވން 

ިހމާަނފިައވެާނއެވެ.  ގިައ   1 އެެނކްްސ  ތާވަލެއް  އަންގިައދޭ 

ގެ  އޯ.ީއ.ީސ.ޑީ  ިގަނިސފަތައް  ުހނަްނ  ކްޯސތުަކގިައ  ިމފެންވުަރގެ 

އެއޮްގތްކަމަށް  ވަަރށް  ވްެސ  ިދވިެހާރއްޖޭގިައ  ތަކާ  ޤުައުމ  ބައެއް 

އަަލށް  ތުަކގިައ  ޤުައުމ  ބައެއް  ގެ  އޯ.ީއ.ީސ.ޑީ  ފާހަގަވެއެވެ. 

 12 ބިައވިެރުވމަށް  ކްޯސތުަކގިައ  ތަމީްރުނުކާރ  ުމަދއިްރުސން 

ތުަޢީލުމ  ޢާއުްމ  އަހުަރގެ   13 ތުަކގިައ  ޤުައުމ  އެަނއްބިައ  އިަދ 

ުފިރހަމަ  ާސަނވީ  މީަތ  ިމީއ  ޮއނަްނންޖެހެވެ.  ކޮށްފިައ  ުފިރހަމަ 

ޮއނަްނ ަޝުރތަކީ  ިދވިެހާރއްޖޭގިައ ވްެސ ކަނޑައަޅާފިައ  ުކުރމެވެ. 

ެދ  ލެވަލްގެ  އެޑްވާންްސޑް  ީޖ.ީސ.ީއ  ުފިރހަމަކޮށް  ާސަނވީ  މީަތ 

މާއާްދ ިއން ފްާސވެފިައ ޮއުތމެވެ. ަނމަވްެސ ިދވިެހާރއްޖޭގެ ޤުައީމ 

ިނންމާފިައ   10 ގްރޭޑް  ޮގުތން  ޮއނަްނ  ޮއިނގަނޑު  ަސަނުދތުަކގެ 

ިޑުގީރ  ހާަދފިައވްެސ  ކޯހެއް  ފުައންޑަޭޝން  ުދވުަހގެ  އަހުަރ  އެއް 

ުކިދން  ިގަނ  ވަަރށް  އިަދ  ބިައވިެރވެވެއެވެ.  ތުަކގިައ  ޕޮްރގާްރުމ 

ފަހަކަށް އިައްސ ިމ މުަގ ިއޚިްތާޔުރ ުކާރކަމަށް ވެއެވެ.

ޖެހޭ  ލުޯހުޅވެން  އަބުަދވްެސ  ކަންތައްތަކަށް  އާ  ުމަދއިްރްސކަމަކީ 

ޮގުތން  ފަނީްނ  ިތބިޭއުރ  ެދިމ  ުމަދއިްރްސކުަމގިައ  ވީާތ،  ކަމަކަށް 

ޕޮްރފަެޝަނލް  ކަމެކެވެ.  ުމިހނުްމ  ވްެސ  ިދުއމަކީ  ތަަރއީްޤވުަމން 

ުކިރއަށް  މުެދުނކެނިޑ  ުހނަްނިއުރ  ވީަޒފާގިައ  ިޑވޮެލޕްމަނަްޓކީ 

ުމަދއިްރުސނާްނ  އެހެން  އިަދ  ކަމެކެވެ.  ުމިހނުްމ  ގެނިްދުއން 

ުކުރމަށްވްެސ  ިފުކުރ  ިވްސާނ  ދޭތެރޭ  މަަސއްކަތާ  ުގިޅގެން، 

ވީަޒފާގިައ  ުމަދއިްރްސކުަމގެ  ުފުރަޞތެކެވެ.  ުމިހނުްމ  ިލިބެދވޭ 

ވީަޒފާ  ުމަދއިްރުސންގެ  ިދުނމަކީ  ިއުރ، ފަނީްނ ތަމީްރުނތައް  ިތބޭ 

ިބާނުކުރމަށް  އާަދުކުރމާަށިއ ާދިއާރގިައ ކިެރއަރއެއް  ުފިރހަމައަށް 

ުމިހނުްމ ކަމެކެވެ )ގިާސއާ އިާއ ވިެއްސ، 2019(. 



ގޮންޖެހުންަތކިާއ ހަުށހެޅުންަތއް ެއުދުރންގެ ފަންުނ:  36

ިދވިެހާރއްޖޭގިައ  ޤުައުމތުަކގައިާއ  ިގަނ  ވަަރށް  ގެ  އޯ.ީއ.ީސ.ޑީ 

ވްެސ  ުމަދއިްރުސނަްނށް  ުހިރހާ  ިޑވޮެލޕްމަނަްޓކީ  ޕޮްރފަެޝަނލް 

)ަސުރކުާރ ްސކުޫލތުަކގެ( ިމހުާރ މަޖްބުޫރ ކަމެކެވެ )އެެނކްްސ 2(. 

ބައެއް ޤުައުމ ތުަކގިައ އީެއ ުމާސަރ ިއުތުރ ުކުރމަށް ވްެސ މަޖްބުޫރ 

ފެނަްނީނ އިެކ ޤުައުމތުަކގިައ  ކަމަކަށް  ޮބޑު  ތަފުާތ  ކަމެކެވެ. އެންމެ 

ޮއނަްނ  ކަނޑައަޅާފިައ  ިހނުްގމަށް  ިޑވޮެލޕްމަންޓް  ޕޮްރފަެޝަނލް 

30 ގިަޑިއުރ )ިފނަްލންޑު(  ޤުައުމތުަކގިައ އަހަަރުކ  ވުަގތެވެ. ބައެއް 

 90 އަހަަރުކ  ިހންގިާއުރ،  ިއަރށް)ްސކޮޓަްލންޑު(  ގިަޑ   35 އިަދ 

ުހއެްޓވެ.  އެބަ  ކެޮރއާ(  )ެދުކުނ  ޤުައުމތައް  ިހންގާ  ިއަރށް  ގިަޑ 

އެކަމުަކ ިދވިެހާރއްޖޭގިައ ޕޮްރފަެޝަނލް ިޑވޮެލޕްމަންޓް ިހނުްގމަށް 

ކަނޑައަޅާފިައ ޮއނަްނީނ އަހަަރުކ 15 ގިަޑިއުރކަން ފާހަގަ ވެއެވެ.

ުކެރިވގެން  ިއނިްތޒުާމ  ފާަރތްތަކަށް  ުގޅޭ  ުމަދއިްރްސކަމާ  އަަލށް 

ިހންގޭ “ިއންޑަކަްޝން” ޕޮްރގާްރުމތުަކގެ ބުޭނންތިެރކަން ޮބޑުކަން 

ރިޭވގެން  ފާހަގަވެއެވެ. ަރނގަޅަށް  ިގަނ ިދާރާސތުަކން  އެމިެރކާގެ 

ާދިއާރގިައ  ަސބުަބން  ޕޮްރގާްރުމތުަކގެ  ިއންޑަކަްޝން  ިހންގާ 

ތަަރއީްޤވެގެން  ފަނީްނޮގުތން  ިއުތުރުވމިާއ  ޢަަދުދ  ީމުހންގެ  ިތބޭ 

ާދކަން،  ުކިރއާަރ  ުއނގުެނން  ަދިރވުަރންގެ  ހުަލިއުވމިާއ  ާދލެއް 

ބްެސިޓއަން އިާއ މާރކްްސ، 2017؛ ގްލޭޒަރމަން އިާއ ބިައވިެރން، 

ިއންގަރޮސލް  2004؛  ްސިމތް،  އިާއ  ިއންގަރޮސލް  2010؛ 

އިާއ ްސޓްރޯނުްގ، 2011؛ ިވާލރ އިާއ ްސޓްރޯންގ، 2007 ގެ 

ިދާރާސތަކާ ހަވާާލ ެދއްވާ ޕޮޑޮލްްސކީ، ިކީނ، ޑާރިލންގ-ހެމަންޑް، 

އިާއ ިބޮޝޕް، )2019( ފާހަގަ ުކަރއްވައެވެ.

ިހނުްގމަކީ  ިއންޑަކަްޝން  ޤުައުމތުަކގިައ  ބައެއް  ގެ  އޯ.ީއ.ީސ.ޑީ 

ކަމަކީ  ިމ  ތުަކގިައ  ޤުައުމ  އެަނއްބިައ  ވިާއުރ،  ކަމަކަށް  މަޖްބުޫރ 

ިބދީޭސ  ވްެސ  ިދވިެހާރއްޖޭގިައ  ުކީރގިައ  ނެޫނވެ.  ކަމެއް  ިހންގާ 

ިހންގާފިައ  ޕޮްރގާްރުމ  ިއންޑަކަްޝން  ުމަދއިްރުސނަްނށް 

އެބުަހއެްޓވެ. ބައެއް އޯ.ީއ.ީސ.ޑީ ޤުައުމ ތުަކގިައ ިމީއ ްސކުޫލތުަކގެ 

 1 )އެެނކްްސ  ކަމެކެވެ  ޮއނަްނ  ދޫކޮށާްލފިައ  ިއޚިްތާޔަރށް 

ިދާރާސގިައ  ގެ   )2019( ބިައވިެރން  އިާއ  ޕޮޑޮލްްސކީ  ބައަްލވާ(. 

ިސާޔަސުތ  ެދިމިތއުްބމަށް  ގަެނުއމިާއ  ުމަދއިްރްސކަމަށް 

ުކެރވެއެވެ.  ފާހަގަ  ވްެސ  ބަަދުލތަކެއް  ހޮެޔ  ގެެނިވާދެނ  ތަކަށް 

މިައގަނޑު  ުކުރމަށް  ަރނގުަޅ  ތައާްޔުރުކުރން  ުމަދއިްރްސކަމަށް 

ިތން ކަމެއް ފާހަގަ ުކަރއްވައެވެ. އީެއ؛

ަނމަ 	  ިކަޔވާފިައވާ  ަނގިައގެން  ލުޯނ  ިދުނމިާއ  ްސކަޮލރިޝޕް 

ލުޯނ މަޢުާފ ކޮށިްދުނން،

ުމިޅން 	  )ވީަޒފާއަށް  ުކުރން  ތަޢަާރުފ  ެރިސޑެނީްސ”  “ީޓޗަރ 

ިނުކުތުމގެ ުކިރން ތުަޖިރބާކުާރ ުމަދއިްރަސކާއުެކ ިކަޔވިައިދުނުމގެ 

ުފިރހަމަ  ޕޮްރގާްރމެއް  އެޕެްރނިްޓްސިޝޕް  ުދވުަހގެ  އަހުަރ  އެއް 

ުމއަްދތަކަށް  ެދމުެދގެ  އަހާަރ  ފްަސ  އަހާަރ  ިތން  އިަދ  ުކުރން. 

އެއްބްަސވަާނމަ  ިކަޔވިައދޭން  މަަދުރާސއެއްގިައ  ާދިއާރގެ 

ިދުނން(،  ްސަޓިއޕެންޑެއް  ިދުނމިާއ  ޚަަރުދތައް  ތަމީްރުނުވުމގެ 

އިަދ

)ިމާސަލކަށް 	  ުއފެއުްދން.  މުަގތައް  އާ  ވެަދވެޭނ  ފަނަްނށް  ިމ 

މިޮޑުއުލތަކަށް  ބައެއް  ިމފަނުްނގެ  ުއޅިޭއުރ  ާސަނވީގިައ  މީަތ 

ްސކަޫލކަށް  އެ  ުކއަްޖުކ  ްސކޫލެއްގެ  އެ  ުކުރން،  ތަޢަާރުފ 

ުމަދއިްރެސއްގޮެގުތގިައ އަނުބާރ އުައމަށް ަޝުޢުޤވިެރުކުރުވން(، 

ިމއެވެ. 



ް 37އިެޑޔުކަޭޝން ިރަސރޗް ގްރޫޕ

ިލުބުމގިައ  ުމަދއިްރުސން  ޤުައުމތުަކގިައ  އަނަްނ  ތަަރއީްޤވުަމން 

ފާހަގަ   )2007( ވޭގްާސ  ޮގުތގިައ  ކަންތައްތުަކގެ  ުމިހނުްމ  އެންމެ 

އިާއ  ުމާސަރ  މާހުައާލިއ،  ުކަރންޖެހޭ  ުކަރއްވާފިައވީަނ މަަސއްކަތް 

ވީަޒފާތުަކގެ  އެހިެނހެން  ިމފެންވުަރގެ  ުހިރ  ބާޒުާރގިައ  ވީަޒފާގެ 

ުމާސަރއެވެ. ވަަރށް ިގަނފަހުަރ ތަަރއީްޤ ވުަމންއަނަްނ ޤުައުމތުަކގިައ 

ުމަދއިްރުސން މަަސއްކަތް ުކަރން ޖެހީެނ ވަަރށް އަާދިއގެ ޮގތަކަށް 

ހިެދފިައުހނަްނ ްސކުޫލތުަކގައެވެ. އިަދ ިކަޔވިައިދުނމަށް ބުޭނންވާ 

ިމފަަދ ްސކުޫލތުަކގިައ  ެނިތއެވެ.  ާސމުާނވްެސ  ފޮތިާއ އެހިެނހެން 

ތަންކޮޅެއް  ފެންވުަރގެ  ިދިރުއުޅުމގެ  ުކުރމަށުްވެރ  މަަސއްކަތް 

ުކުރމަށް  މަަސއްކަތް  ތުަކގިައ(  )ިސީޓ  އާބީާދތުަކގިައ  ަރނގުަޅ  

ބައެއް  އިައްސފިައވާ  ތަަރއީްޤވުަމން  ޮބޑެވެ.  ަޝުޢުޤވިެރކަން 

ިވއަްސކަށް  ީމގެ  ޮބީލިވއާގިައ(  ިޗީލ،  )މެކިްސކޯ،  ޤުައުމތުަކގިައ 

ބާަލިއުރ  އަޅާ  ވީަޒފާތަކާ  ާދިއާރތުަކގެ  އެހިެނހެން  ުކީރގިައ  އަހުަރ 

ފާހަގަ  ނޫންކަމަށް  ުކޑަ  ިންސބުަތން  ުމާސަރ  ުމަދއިްރުސންގެ 

ުމަދއިްރުސންގެ  ިޗީލގިައ  ެދމުެދ  އާ   2002 އިާއ   1990 ވެއެވެ. 

ުމަދއިްރްސކަމަށް  ގެނިްދުއމާއުެކ،  މައްޗަށް   156% ުމާސަރ 

އަނާްނެނ ފެންވުަރ ަރނގުަޅ ީމުހން ިއުތުރވެގެން ިދަޔކަން ވޭގްާސގެ 

ިދާރާސިއން ަދއްކައެވެ. އިަދ އުެދވްަސ ކޮޅަކީ ުމަދއިްރުސނަްނށް 

ވާން ބުޭނނިްވ ފެންވުަރ ަރނގުަޅ ުކިދނަްނށް ްސކަޮލރިޝޕްތައް 

ުމަދއިްރުސންގެ  ުދވްަސކޮޅެކެވެ.  ިދަޔ  ތަޢަާރުފވެގެން  ވްެސ 

ފެންވުަރ  ްސކުޫލތުަކގެ  ަރނގުަޅުކުރމަށް  މާހުައުލ  މަަސއްކުަތ 

ިމފަަދ  ުކެރުވެނވެ.  ވްެސ  މަަސއްކަތް  ުކުރުމގެ  ަރނގުަޅ 

ތަމީްރުނުކާރ  ުމަދއިްރުސން  ިޗީލގިައ  ަސބުަބން  ކަންތައްތުަކގެ 

ވެފިައވެއެވެ.  ިއުތުރ   39% ޢަަދުދތައް  ބިައވިެރ  ކްޯސތުަކގިައ 

ުޔިނވަރިސީޓތުަކން  ބިައވިެރުވމަށް  ކްޯސތުަކގިައ  ިމފަަދ  އިަދ 

 16% ަނީތާޖތައް  ފާަރތްތުަކގެ  ބިައވިެރިވ  ިއމިްތހުާނތުަކގިައ  ިދން 

ބެްރީޒލް  އިާއ  ިޗީލ  ެދއިްކއެވެ.  ިޗީލގިައ  ކަމަށްވްެސ  މިަތވެފިައވާ 

ުމާސަރ  ުމަދއިްރުސންގެ  ިހންގާފިައުހިރ  ޤުައުމތުަކގިައ  ފަަދ 

ުމަދއިްރްސކަމަށް  ތުަކން،  މަަސއްކަތް  ިމފަަދ  މިަތުކުރުމގެ 

ުކެރިވާދެނކަމަށް  ިއުތުރ  ފާަރތްތައް  ަރނގުަޅ  ފެންވުަރ  ުކިރމިަތާލ 

ް ަމަސއަްކުތގެ ާމަހުއާލިއ ުމާސަރާއިއ ިޢާނަޔތަްތއ
ފުަހން  ވްެސ  ޤުައުމތުަކގިައ  ިމ  ަނމަވްެސ  ަދއްކާފިައވެއެވެ.  

ުމަދއިްރްސކުަމގެ ފަނަްނށް ފެންވުަރ ަރނގުަޅ ީމުހން ިލުބން ަދިތވެ 

އާ މަަސއްކަތްތަކެއް ުކަރންޖުެހުނކަން ވްެސ ފާހަގަ ުކެރވެއެވެ.  

ޕޮޑޮލްްސކީ އިާއ ބިައވިެރން )2019( ގެ ިދާރާސގިައ ުމާސަރއިާއ 

ިސާޔަސުތތަކަށް  ިއުތުރުކުރމަށް  ިޢާނަޔތްތައް  އެހިެނހެން 

ތެރޭގިައ  ީމގެ  ުކަރއްވާފިައވެއެވެ.  ފާހަގަ  ބަަދުލތަކެއް  ގެެނިވާދެނ 

ޚާއަްޞ ިޢާނަޔތްތައް  ަދިތ ިހާސުބ ތަކަށް  ިލުބން  ުމަދއިްރުސން 

ިހމެެނއެވެ.  ކަންކަން  ފަަދ  ިޢާނަޔތް  ބިޯހާޔވިަހކުަމގެ  ިދުނމިާއ 

ުކިރ ިދާރާސގިައ ުމަދއިްރުސންގެ މަަސއްކުަތގެ  ިއްސވެ ބާަޔން 

ަރނގުަޅ  ކޮނިްޑަޝންްސ(  )ވާރިކންގ  ހަާލުތ  މާހުައާލިއ 

ފާހަގަ  ގެެނިވާދެނ ބަަދުލތަކެއް  ވްެސ ިސާޔަސުތތަކަށް  ުކުރމަށް 

ފާހަގަ  ކަންކަން  ތަމީްރުނގެ  ތެރޭގިައ  ީމގެ  ުކަރއްވާފިައވެއެވެ. 

ކޮށްލެވެއެވެ.

ަދއްކާ  ިދާރާސތުަކން  ިޢލުްމގެ  މޭެނޖްމަންޓް  ިރޯސްސ  ިހުއމަން 

ޮގުތގިައ ތުަޢީލީމ ާދިއާރގިައވްެސ ިއނާްސީނ ވީަސަލުތގެ ަރނގުަޅ 

ކަންތައްތަކެއް )ޕެްރކިްޓްސތަކެއް( ގެނުްގޅިެވއްޖަެނމަ އޭގެ ފިައާދ 

ަރނގުަޅުވުމގިައ  ަނީތާޖތައް  ހާޯދ  ަދިރވުަރން  ާދިއާރއަށިްލިބ،  ިމ 

2009؛  އިާއ   2006 ޮއޕަްލޓްކާ،  އާަދުކާރކަމަށް  ރޯލެއް  ުމިހނުްމ 

ޮސމެޗް އިާއ ޑަްރކް-ޒަހާވީ، 2000؛ ިރވިްކން، ހަނެޫޝކް އިާއ ކިެއން 

2005 އާ ހަވާާލެދއްވާ ވެން ުބއޭރޑެން، ވެން ވެލްދޯވެން އިާއ ވެން 

ުކަރއްވައެވެ. ުބއޭރޑެން، ވެލްދޯވެން އިާއ  )2021( ހާމަ  ިޑ ވޫރދޭ 

ވޫރދޭ ެނަދރލެންޑްްސގިައ ހައަްދވާފިައވާ ިދާރާސއަށް ބާަލިއުރ، 

ތަމީްރުނގެ  ުމަދއިްރުސނަްނށް  މޭެނޖްމަންޓްތުަކން  ްސކުޫލ 

މުަޢލޫމުާތ  ުމވަާސާލތިާއ  ިއުތުރކޮށިްދުނމިާއ  ުފުރަޞުތތައް 

އީެމުހންގެ  ުމަދއިްރުސން  ިހނުްގމަކީ  ކަންތައް  ިދުނުމގެ  ިއުތަރށް 

ކަންތައްތައް  ކޮށްދެޭނ  މުަގފިަހ  އާަދުކުރމަށް  ަރނގަޅަށް  ވީަޒފާ 

ކަމަށް ބިެލާދެނއެވެ.
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ަޤަދާރިއ ިއޙިްތާރުމ

ުޚާލާޞ

ިއޙިްތާރުމ  ޤަަދާރިއ  ުކާރ  ުމަދއިްރުސނަްނށް  ޒަމުާނއުްސެރން 

ފެނަްނ  ތުަކގިައ  ޤުައުމ  ިގަނ  ާދކަން  ުކޑަވުަމން  އިައްސ  ފަހަކަށް 

ހާގީްރވްްސ،  2008؛  )ހެމެޓް،  ަދއްކައެވެ  ިދާރާސތުަކން  ކަމަށް 

2009(. ަސުއުތ އެފިްރކާގިައ ހެމެޓް ހައަްދވާފިައވާ ިދާރާސއުަކން 

ަސބުަބން  އެކުަމގެ  ަދށްވެ  ިއޙިްތާރމް  ުކާރ  ުމަދއިްރުސނަްނށް 

އިެކ  ވެފިައވެއެވެ.  ފާހަގަ  ާދކަން  ެނތުެމން  ިހތްހަމަޖުެހން  ފަނީްނ 

ޤުައުމ ތުަކގިައ ުމަދއިްރުސނަްނށް ުކާރ ޤަަދާރިއ ިއޙިްތާރުމ ތަފާތެވެ 

ޤުައމެއްގެ  އެ  ުގިޅފިައވީަނ  ކަން  ިމ   .)2015 )ީސިމއިޯނިޑްސ، 

ިއޖިްތމީާޢ އިަދ ިއޤިްތާޞީދ މާހުައާލިއ، ުމަދއިްރުސނަްނށް ޮއނަްނ 

މާހުައާލިއ،  މަަސއްކުަތގެ  ުމާސަރއިާއ  ަރއްކާތިެރކަމިާއ،  ވީަޒފާގެ 

ފަނީްނ ތަމީްރުނ ފަަދ ިގަނ ކަންތައްތަކަކާއެވެ.

ުދިނޔޭގެ އިެކ ޤުައުމތުަކގިައ ުމަދއިްރުސންގެ ަދަރަޖ )ްސޓަޭޓްސ( 

ބާަލ ަޖމާޢަތެއް ކަމަށްވާ ވާރކީ ފުައންޑަޭޝުނން 2018 ވަަނ އަހުަރ 

ހިެދ ގްލޯބަލް ީޓޗަރ ްސޓަޭޓްސ ިއންޑެކްްސ ިރޕޯޓްގިައވާ ޮގުތން 

އިެކ ޤުައުމ ތުަކގިައ ުމަދއިްރުސނަްނށް ދޭ ަދަރަޖ ވަަރށް ތަފާތެވެ 

ަޝުއުޤވިެރވާ  ުފަރތަމަ  އެންމެ  ީމުހން  ފަނަްނށް  ިކަޔވިައިދުނުމގެ 

ަޝުއުޤވިެރވާ  ެދިމިތުބމަށް  ގިައ  ިމާދިއާރ  ކަންތައްތަކިާއ،  ިގަނ 

ވެއެވެ.  ފާހަގަ  ިދާރާސތުަކން  ުކިރ  ުމާރަޖޢާ  ކަންތައްތަކެއް 

ުކުރުމގިައ ުމާސަރއިާއ މީާލ ިޢާނަޔތްތައް  ިއުތުރ  ަޝުއުޤވިެރކަން 

ކަމަށްވެއެވެ.  އާަދުކާރ  ަދުއެރއް  ުމިހނުްމ  ވަަރށް  ުކުރުމއަްދުތގިައ 

ިހފަހައަްޓން  ިދުގުމއަްދތަކަށް  އަަސުރ  ިމކުަމގެ  ަނމަވްެސ 

މާހުައާލިއ  މަަސއްކުަތ  ުމަދއިްރުސންގެ  ކަމިާއ،  ުއނުދވާެދެނ 

)ވާރކީ ފުައންޑަޭޝން، 2018(. އިަދ 2018 ވަަނ އަހުަރ ޔަޫރުޕގެ 

ިއޙިްތާރމް  ުމަދއިްރުސނަްނށް  ޮބޑަށް  ވްެސ  ޤުައމަށުްވެރ  ުހިރހާ 

ަޓިއވާން  އިާއ  މެލިޭޝއާ  އިާއ  ޗިައާނ  ތެރޭގިައ  ޤުައުމތުަކގެ  ުކިރ 

ުކިރ  ިއޙިްތާރުމ  ަދުށން  އެންމެ  ިހމެެނއެވެ.  ިއންޑީޮނިޝއާ  އިަދ 

ޤުައުމތުަކގެ ތެރޭގިައ ިހމެެނީނ ބެްރިޒލް އިާއ ިއޒްރޭލް އެވެ. 2013 

ވަަނ އަހުަރވްެސ ކޮށްފިައވާ ިމފަަދ ާސރވޭއަކާ އަޅާ ބާަލިއުރ ބައެއް 

ޤުައުމތުަކގެ ިއންޑެކްްސ 2018 ގިައ މައްޗަށް ިދަޔއެވެ. އިަދ އެަނއް 

ޮގުތގިައ  ދޭހަވާ  ިމ ިރޕުޯޓން  ިދަޔއެވެ.  ަދަށށް  ބިައ ޤުައުމތުަކގިައ 

ުކާރ  ހިާސލް  ަދިރވުަރންގެ  ަދަރަޖއިާއ  ދޭ  ުމަދއިްރުސނަްނށް 

ުމަދއިްރުސނަްނށް  ިއުތުރން  ުގުޅން އެބުަހއެްޓވެ. ީމގެ  ަނީތާޖ އާ 

އީެމުހންގެ  ބެލިެނވިެރން  ތުަކގިައ  ޤުައުމ  ިލބޭ  ިއޙިްތާރުމ  ޮބޑަށް 

ކަމަށްވްެސ  ިހތްވުަރދޭ  ޮބޑަށް  ުވމަށް  ުމަދއިްރުސނަްނށް  ަދިރން 

ަދއްކައެވެ. 

ޮގުތން  ފަނީްނ  ތަމީްރާނިއ  ުކުރމިާއ  ަރނގުަޅ  ވީަސަލތްތައް 

ިދުގ  ުކުރމަކީ  މަަސއްކަތް  ކޮށިްދުނމަށް  ިއުތުރ  ޤިާބުލކަން 

ކަން  ތަކެއް  ބުޭނންތިެރކަންތައް  ވަަރށް  ބާަލިއުރ  ުމއަްދތަކަށް 

ވްެސ ފާހަގަ ވެގެނެްދއެވެ. އިަދ ުމަދއިްރުސނަްނށް ުކާރ ޤަަދާރިއ 

ިއޙިްތާރމް ުކޑަވެގެން ާދކަމިާއ އެކުަމގެ ޭނެދވޭ އަަސުރ ިމ ާދިއާރއަށް 

ުކާރ ކަން ވްެސ ފާހަގަ ވެއެވެ.



ް 39އިެޑޔުކަޭޝން ިރަސރޗް ގްރޫޕ

އެކްްސޕޮްލރަޭޓީރ  ިމީއ  ބާަލިއުރ  މަޤަްޞަދށް  ިދާރާސގެ 

ތުަފީސުލ  ާރވާފިައވީަނ  ިމިދާރާސ  އެހެންކުަމން  ިދާރާސއެކެވެ. 

މުަޢލޫމާތިާއ ަސބުަބ ހުޯދމަށް ކަމަށްވީާތ ިމީއ މިައގަނޑު ޮގތެއްގިައ 

ިމެނވަޒަނުްކުރުމގެ  ަނމަވްެސ  އެހެން  ިދާރާސއެކެވެ.  ކިޮލޓިޭޓވް 

ާސރވޭ(  )ޮއނަްލިއން  ބައެއްވްެސ  ކޮނިްޓޓިޭޓވް  ބުޭނުމގިައ 

ިމިދާރާސގިައ ިހމާަނފިައވެާނއެވެ. 

ިދމާވުަމނާްދ  ްސކުޫލތަކަށް  ަސުރކުާރގެ  ބަަލީނ  ިމިދާރާސގިައ 

ިމވީަނ  ޕިޮޕުއލަޭޝން  ިމިދާރާސގެ  ކަމަށްވީާތ،  ކަމެއް 

 213 ކަނޑައިެޅފައެވެ. އީެއ ިދާރާސ ފިެށ ިއުރ ުހިރ ަސުރކުާރގެ 

ްސކޫލެވެ. ަނމަވްެސ ވުަގތިާއ ޚަަރަދށް ިރއަާޔތްކޮށް، ަސުރކުާރގެ 

ުހިރހާ ްސކުޫލތަކެއްގެ ުހިރހާ ފަނީްނ ުމވައްޒުަފން ބިައވިެރުކުރމަކީ 

ަދިތކަމަކަށް ވެާނީތ މުަދވެގެން %20 ްސކުޫލ ިހމޭެނ ާސމްޕަލެއް 

ަނގިައގެން ުކިރއަށް ގެނަްދން ިނނުްމެނވެ. 

ާސމްޕަލެކެވެ  ޕަރޕިަސވް”  “މަލިްޓ-ްސޓޭޖް  ާސމްޕަަލކީ 

ަތާޢަރުފ
ް :ިދާރާސުކިރ ޮގތ

ިމ ިދާރާސގެ ަމިއަގނުޑ ަމޤަްޞަދކީ ަސުރާކުރ ްސކުޫލަތުކަގިއ ަމަސއަްކތް ުކާރ ުމަދއިްރުސން ިމ ަފނުްނަގިއ ެދިމިތުބަމށް 

ަޝުއުޤވިެރަކން ުކޑުަވާމިއ، ާދިއާރިއން ުމަދއިްރުސން ވިަކވެގެން ާދ ާހަލާތިއ، އެާހަލުތ މުެދވިެރާވން ިދާމވަެފިއާވ ަސަބުބަތއް 

ެދެނަގުތމެވެ. ައިދމުެދވިެރވަެފިއާވ ާހަލުތުގ ަސަބުބން ާދިއާރައށް ުކާރ ައަސުރަތއް ެދެނަގުތމެވެ. ިމ ަބިއަގިއ ިހަމާނަފިއާވީނ 

ިމ ެދނެްނިވ ަމޤަްޞުދަތއް ާހިސލް ުކުރަމށް ިދާރާސުކިރ ޮގތް ުނވަަތ މަެތޑޮޮލީޖ އެވެ. އޮެގުތން ިދާރާސ ރިޭވަފިއާވ ޮގާތިއ، 

ަމުޢލާޫމުތ އެއުްކިރ ޮގެތވެ.  ުކިރައށް ގެނިްދަޔ ޮގާތިއ ާސމަްޕލް އަެކަށއިެޅ ޮގާތިއ، ިދާރާސައށް  ިދާރާސގެ ަމަސއަްކތް 

ަތުޙީލުލ ުކިރޮގާތިއ ފެންވުަރ  ަމުޢލާޫމުތަތއް  ުކިރައށް ގެނިްދަޔ ޮގެތވެ. ައިދ ިދާރާސގެ  ިއނަްޓިވުއުކިރ ޮގާތިއ، ާސރވޭ 

ިހފެހެއުްޓަމށް ަކނުްކިރޮގތް ިހމެނެޭނއެވެ.

ބާބު 3

ް ިދާރާސ ާރާވަފިއާވ ޮގތ

ާސމަްޕލް

)ުކވްެސޗަން ޕްރޯ 2021(. ާސމްޕަލް ްސކުޫލތައް ކަނޑައުެޅުމގިައ 

ބީެލ ިތީރގިައިމވާ ކަންތައްތަކެަށވެ. 

އަތޮޅުަކންވްެސ ްސކުޫލ 	  ުހިރހާ  ބާކުީނކޮށް  އެއްވްެސ އަތޮޅެއް 

ާޝިމލް ުކުރން،

މާލޭ ަސަރހައުްދގެ ްސކުޫލ ިހމުެނން، 	 

ިހމުެނން، 	  ްސކުޫލ  ިހންގާ  ަދންފިަޅއަށް  ެދ  އެއަްދންފިަޅއިާއ 

އިަދ

ްސކުޫލ 	  ަސިއުޒގެ  އިެކ  ބާަލފިައ  ޢަަދަދށް  ަދިރވުަރންގެ 

ިހމުެނން، ިމއެވެ. 

އެބުަހއެްޓވެ.  ްސކުޫލތައް  ަސިއުޒގެ  އިެކ  ިދވިެހާރއްޖޭގިައ 

ަދިރވުަރން ވަަރށް މުަދ ްސކުޫލތަކިާއ ވަަރށް ިގަނ ްސކުޫލ ތަކެވެ. 

ްސކުޫލތައް  ިތިބ  ަދިރވުަރން  އަަދަދށް  އިެކ  މުެދން  ދޭތެެރ  އިަދ 

ބާަލ  އަަދަދށް  ަދިރވުަރންގެ  ކުަމން  އެހެން  ިގަނއެވެ.  ވްެސ 

 52 ުޖމަްލ  އިަދ  ބަހާލުެވެނވެ.  ިގނިްތއަކަށް  ހަތުަރ  ްސކުޫލތައް 

އެވެ.   24% ްސކުޫލތުަކގެ  އީެއ  ެނުގެނވެ.  ާސމްޕަަލށް  ްސކުޫލ 

ިތީރގިައ އެވީަނ ާސމްޕުަލގެ ިއުތުރ ތަފީްސލެވެ.



ގޮންޖެހުންަތކިާއ ހަުށހެޅުންަތއް ެއުދުރންގެ ފަންުނ:  40

ތާވުަލ3 : ާސމްޕަލްގެ ޮގުތގިައ ކަނޑައިެޅ ްސކުޫލތުަކގެ ޢަަދުދތަކިާއ ިގނިްތތައް ވިަކން

މްަސަދުރ: ިމިންސޓީްރ ޮއފް އިެޑުޔކަޭޝން. ިމީއ ިދާރާސ ފިެށ މުަހގެ )ޮނވެމްބުަރ 2021( ތަފްާސ ިހާސބެވެ.

ސާމްޕަލުގެ ސިފަތައް #

ސަރުކާރު ސްކޫލުތަކުގެ ޖުމްލަ

ދަރިވަރުންގެ ޢަދަދު 100 އިން ދަށުގެ 33 ސްކޫލުގެ ތެރެއިން

ދަރިވަރުންގެ ޢަދަދު 101 އިން 500 އަށް ހުރި 139 ސްކޫލުގެ ތެރެއިން

ދަރިވަރުންގެ ޢަދަދު 501 އިން 1,000 އަށް ހުރި 27 ސްކޫލުގެ ތެރެއިން

ދަރިވަރުންގެ ޢަދަދު 1,000 އިން މަތީގައި ހުރި 14 ސްކޫލުގެ ތެރެއިން

އެއް ދަންފަޅީގެ ސްކޫލުތައް

ދެ ދަންފަޅީގެ ސްކޫލުތައް

ޕައިޮލޓް ޓެސްޓް ކުރާ ސްކޫލު

ސާމްޕަލް ސްކޫލުތަކުގެ ކުދިންގެ ޖުމްލަ

ސާމްޕަލް ސްކޫލުތަކުގެ ދިވެހި ނަސްލުގެ މުދައްރިސުންގެ ޖުމްލަ

213

8

26

13

5

29

23

1

25,338 (32%)

2099

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

%ޢަދަދު
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ް ިދާރާސައށް ަމުޢުލާމުތ ހިޯދ ޮގތަްތއ

ފަޯކްސ ގްރުޫޕ ިއނަްޓރިވުއ 

ިމ ިދާރާސއަށް މުަޢލޫމުާތ ހީޯދ ިތީރިމވާ ޮގތްތުަކގެ ތެެރިއނެްނވެ.

ފޯކްަސ ގްރޫޕް ިއނަްޓިރިވުއ، 	 

ިއނަްޓިރިވުއ ުކުރން، 	 

ާސރވޭ، އިަދ	 

ޑިޮކުއމަންޓް ތުަކގެ ތަޙީްލުލ ުކުރން، ިމއެވެ. 	 

ހޮވާ  ބިައވިެރން  އާަށިއ ާސރވޭއަށް  ިއނަްޓރިވުއ  ގްރުޫޕ  ފޯކްަސ 

ަދުޢވުަތ ީދފިައވީާނ ިމ ެދނެްނިވ ުޖމަްލ 52 ްސކުޫލގެ ާސމްޕުަލގެ 

ޢަަދުދތައް  ބިައވިެރ  ޢަަދުދތަކިާއ  ެދުވުނ  ަދުޢވުަތ  ތެެރިއނެްނވެ. 

ބައަްދުލުވންތުަކގިައ  ގްރުޫޕ  ފޯކްަސ  އެވީަނއެވެ.  ގިައ   2 ތާވުަލ 

ޕިްރނިްސޕުަލން  ްސކުޫލތުަކގެ  ހޮވީ  ބިައވިެރން  ބިައވިެރވެާނ 

އެ  ެނުތުމން  ޕިްރނިްސޕަލް  ްސކޫލެއްގިައ  މުަދ  މުެދވިެރކެޮށވެ. 

މުެދވިެރކެޮށވެ.  ވިެރާޔ  އައަްޔުނކޮށްފިައވާ  ިހންގަން  ްސކުޫލ 

ބިައވިެރ ުކަރން ޖެހޭ ޢަަދުދ ކަނޑައުެޅމަށް ފުަހން ޕިްރނިްސޕަަލށް 

ިރަސރޗް ީޓުމން އެނުްގެނވެ.

ިއނަްޓރިވުއތައް  ގްރުޫޕ  ފޯކްަސ  ބިައވިެރންގެ  ްސކުޫލތުަކގެ 

ޒީަރއިާއނެްނވެ.  ީމުޓގެ  ގުޫގލް  ުމިޅންވްެސ  ގެނެްދުވީނ  ުކިރއަށް 

ެދނެްނުވމަށް  ބިައވިެރނަްނށް  ވްެސ  ބައަްދުލުވންތައް  ުހިރހާ 

އަވްަސ  މަަސއްކަތް  ުކެރުވެނވެ.  ެރކޯޑު  ީމުޓން  ގުޫގލް  ފުަހ 

ގްރޫޕަކަށް  ެދ  ބިައވިެރން  ހަ  ީޓމްގެ  ިރަސރޗް  ޮގުތން  ުކުރުމގެ 

ުކިރއަށް  ބަހަާލިއގެން އެއްފަހާަރ ެދ ގުޫގލް ީމޓް ބައަްދުލުވންތައް 

ިއނަްޓރިވުއއެއްގިައ  ގްރޫޕް  ފޯކްަސ  ކޮންމެ  ގެނެްދިވފިައވެާނއެވެ. 

އަބުަދވްެސ  ބިައވިެރން  ެދ  ީޓުމގެ  ިރަސރޗް  މުަދވެގެން  ވްެސ 

ިރަސރޗް  އަޑުއުެހމަށް  ެރކިޯޑންތައް  ބިައވިެރވެފިައވެާނއެވެ. ުހިރހާ 

ީޓުމގެ ުހިރހާ ބިައވިެރނަްނށް ގުޫގލް ޑަްރިއވް ފޯލްޑެަރއްގިައ ިހއާްސ 

ުކެރވެއެވެ. ުހިރހާ ެރކިޯޑންތައް އަޑުއަހިައގެން ޓާްރންްސުކަރިއުބކޮށް 

ިދާރާސ ީޓމަށް ިހއާްސ ުކެރުވުމން ިދަޔއެވެ.



ގޮންޖެހުންަތކިާއ ހަުށހެޅުންަތއް ެއުދުރންގެ ފަންުނ:  42

ް ތާވުަލ 4: ފޯކްަސ ގްރުޫޕ ިއނަްޓރިވުއ ތުަކގެ ާސމްޕަލ

ޯފކަސް ގްރޫޕު އިންޓަރވިއުތަކުގައި ބައިވެރިވި ޢަދަދުތައް

ސްކޫލު ތަކުގެ ޢަދަދު

ޓީޗަރުން

ލީޑިން ޓީޗަރުން

ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލުން

ޕްރިންސިޕަލުން

ބެލެނިވެރިން

ދަރިވަރުން ގްރޭޑް

ދަރިވަރުން ގްރޭޑް

ޖުމްލަ

52

83

50

23

23

41

18

13

251

9 10,

,11 12

ްސކުޫލތުަކން  ތުަކގިައ  ިއނަްޓރިވުއ  ގްރުޫޕ  ފޯކްަސ 

ބިައވިެރިވ  ެދުވެނވެ.  ަދުއވުަތ  ފާަރތަކަށް   713 ބިައވިެރުވމަށް 

ްސކުޫލތައް  ާސމްޕަލް  އެވެ.   251 އަކީ  ުޖމަްލ  ފާަރތްތުަކގެ 

ތުަކން  ިގނިްތ  ިމ  ބިެހފިައވީާތ،  ިގނިްތއަށް  ހަތުަރ  ތަފުާތ 

ުމަދއިްރުސނާްނިއ، ީލިޑން ީޓޗުަރނާްނިއ އެހިެނހެން ފަނީްނ 

ިދާރާސގެ  ބިައވިެރުވމަކީ  ބެލިެނވިެރން  ުމވައްޒުަފނާްނިއ 

މަޤަްޞަދށް ބާަލިއުރ މުަޢލޫމުާތ ުމއަްސނިދވެާނ ކަމެއް ކަމަށް 

ބާަލ އެ ފާަރތްތައްވްެސ ިހމީެނއެވެ. ީމގެ ިއުތުރން ިމިންސޓީްރ 

ިހންގުެވުމގިައ  ިޑިވަޝންތައް  އިެކ  އިެކ  އިެޑުޔކަޭޝުނގެ  ޮއފް 

ބުޭފުޅނާްނިއ،  ތިެރވެވަޑިައގަނަްނވާ  ޙަަރކާތް  ިއްސކޮށް 

ިއްސބުޭފުޅނާްނިއ  ިޑޕާޓްމަނުްޓތުަކގެ  ބައެއް  ިމިންސޓީްރގެ 

ިއނަްޓިރިވުއ  ގްރުޫޕ  ފޯކްަސ  ވްެސ  ބުޭފުޅނަްނށް  ފަނީްނ 

ވެވަޑިައގުަތމަށް  ބިައވިެރ  ވިަކން  ވްެސ  ގްރޫޕެއް  ކޮންމެ  ތުަކގިައ، 

ަދުޢވުަތ ެދުވެނވެ. އިަދ ަސުރކުާރގެ ެދ ުޔިނވަރިސީޓ އިާއ އިަމއަްލ 

އިެޑުޔކަޭޝންތުަކގެ  ޮއފް  ފެކަލީްޓ  ކޮލުެޖތުަކގެ  މީަތތުަޢީލުމގެ 

ގެނާްދ  ިކަޔވުަމން  ުމަދއިްރްސކަން  ިއްސބުޭފުޅނަްނާށިއ 

ަދުޢވުަތ  ިއނަްޓރިވުއއަށް  ގްރުޫޕ  ފޯކްަސ  ވްެސ  ަދިރވުަރނަްނށް 

ެނވެ.  ވިަކން  ުކީރ  ބައަްދުލ  ގްރޫޕަކާ  ކޮންމެ  ިމިއން  ެދުވެނވެ. 

ިމޮގުތން ިމެދނެްނިވ ތަންތުަނން ބިައވިެރިވ ފާަރތްތުަކގެ ޢަަދުދތައް 

ތާވުަލ 5 ގިައ އެވީަނއެވެ.
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ތާވުަލ 5: ފޯކްަސ ގްރުޫޕ ިއނަްޓރިވުއގިައ ބިައވިެރިވ އެހިެނހެން ފާަރތްތަކިާއ ޢަަދުދތައް  

ޖުމްލަބައިވެރިންގެ ޢަދަދު
10

10

5

3

8

13

29

ފެކަލްޓީ ޮއފް
އެޑިޔުކޭޝަން ތައް

ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް ޮއފް އެޑިޔުކޭޝަން

ޮކލިޓީ އެޝުއަރަންސް ޑިޕާޓްމަންޓް

އެމް.ޯއ.އީ ގެ ޯޒން ޯކޑިނޭޓަރުން

އެމް.ޯއ.އީ ގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލުން

އެމް.ޯއ.އީ ގެ ޮޕލިސީ ލެވެލް ގެ ބޭފުޅުން

މުދައްރިސްކަން ކިޔަވާ ދަރިވަރުން

ފަންނީ މުވައްޒަފުން

ިމިންސޓީްރގެ  އިެޑުޔކަޭޝާނިއ  ޮއފް  ިމިންސޓީްރ 

ާދިއާރިއނާްނިއ މީަތ ތުަޢީލުމދޭ މުަރކުަޒތުަކން ފޯކްަސ ގްރުޫޕ 

ިއނަްޓރިވުއގިައ ބިައވިެރިވ ފާަރތްތުަކގެ ުޖމަްލއަކީ 88 އެވެ. ިމ 

ގެނެްދުވީނ އެންމެ  ުކިރއަށް  ފޯކްަސ ގްރުޫޕ ިއނަްޓރިވުއތައް 

ުޓ  )ފްޭސ  ީސާދ  ގްރޫޕަކާވްެސ  ުހިރހާ  ިފަޔވިައ  ގްރޫޕެއް 

ބައަްދުލުވންތުަކގެ  ުހިރހާ  ބައަްދުލކޮށްގެނެްނވެ.  ފްޭސކޮށް( 

ުކެރުވެނވެ.  ެރކޯޑް  އުެކ  އާ  ިއޒަްނ  ފާަރތްތުަކގެ  އެ  އިޯޑއޯ 

ބައަްދުލުވން  މުަރކުަޒގެ  ުކިރ  ބައަްދުލ  ޮއނަްލިއންކޮށް 

ެރކިޯޑންތައް  ުހިރހާ  ުކެރުވެނވެ.  ެރކޯޑު  ީމުޓން  ގުޫގލް  ވްެސ 

ގުޫގލް  ބިައވިެރނަްނށް  ުހިރހާ  ީޓުމގެ  ިރަސރޗް  އަޑުއުެހމަށް 

ެރކިޯޑންތައް  ުހިރހާ  ުކެރވެއެވެ.  ިހއާްސ  ފޯލްޑަރގިައ  ޑަްރިއވް 

ިހއާްސ  ީޓމަށް  ިދާރާސ  ކޮށް  ޓާްރންްސުކަރިއުބ  އަޑުއަހިައގެން 

ުކެރުވެނވެ.

ޮގތް  ިހނގުަމނާްދ  ކަންކަން  ިސާޔަސުތތަކިާއ  ބައެއް 

އިެޑުޔކަޭޝންގެ  ޮއފް  ިމިންސޓީްރ  ޮއުޅނިްފުލުވމަށަްޓކިައ، 

ބައަްދުލ  ފަހުަރ  ިގަނ  ުވެރ  އެއްފަހަަރށް  ބުޭފުޅނާްނިއ  ބައެއް 

ުކީރކުޮޅގިައ  ވަަރށް  ިދާރާސގެ  ިއުތުރން  ީމގެ  ުކެރިވފިައވެާނއެވެ. 

ކިޮމަޝުނން  ޕޭ  ޭނަޝަނލް  ކިޮމަޝާނިއ  ަސރިވްސ  ިސިވލް 

ުޖމަްލ 13 ބުޭފޅަކާ ބައަްދުލ ުކެރުވެނވެ. 
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ިއނަްޓރިވުއ ުކުރން
ވިަކވިަކ  ޮގުތން  މުައޫޟުޢއުާގޅޭ  ިދާރާސގެ  ިމިދާރާސއަށް 

ވްެސ  ހުޯދމަކީ  މުަޢލޫމުާތ  ިއނަްޓރިވުއކޮށްގެން  ފާަރތްތަކާ 

ިމޮގުތން  ިނނިްމއެވެ.  ީޓުމން  ިދާރާސ  ކަމަށް  ކަމެއް  ުމިހނުްމ 

ިދާރާސ  ކަމަށް  ެދއްވެޭނ  މުަޢލޫމުާތ  ތުަފީސުލ  ުގުޅނުްހިރ  ކަމާ 

އެޑްވިައޒުަރނަްނށްވްެސ  ިދާރާސގެ  އިަދ  ުކެރުވުނ  ޤަބުޫލ  ީޓމަށް 

ފާހަގުަކެރއުްވުނ ކީ ިއންފޯމަނުްޓންގެ ިލްސެޓއް ކަނޑައުެޅެނވެ. ިމ 

ިލްސޓް ކަނޑަ އުެޅުމގިައ ތުަޢީލީމ ާދިއާރގިައ ުކިރން މަަސއްކަތް 

ުކަރއްވާ  މަަސއްކަތް  ިމހުާރވްެސ  ބުޭފުޅނާްނިއ  ުކަރއްވާފިައވާ 

ިހމުެނމަށް  ބުޭފުޅންވްެސ  ާދިއާރތުަކގެ  އެހިެނހެން  ބުޭފުޅނާްނިއ، 

އިެޑުޔކަޭޝން  ުކީރގިައ  ތެރޭގިައ  ީމގެ  ީދފިައވެާނއެވެ.  ިއްސކަން 

ިމިންސޓީްރގެ  ބުޭފުޅނާްނިއ،  ުކަރއްވާފިައވާ  ިމިންސަޓުރކަން 

ބުޭފުޅނާްނިއ،  ުކަރއްވަފިައވާ  ެސކެްރަޓީރކަން  ޕަރމަަނންޓް 

ިމިންސޓީްރގެ ީސިނއަރ މޭެނޖްމަނުްޓގިައ ިއްސކޮށް ުއުޅއްވާފިައވާ 

ާދިއާރތުަކގިައ  އެހެން  ވިަކވެ  ާދިއާރިއން  ތުަޢީލީމ  ބުޭފުޅނާްނިއ، 

ިމހުާރވްެސ  ްސކުޫލތުަކގިައ  ބުޭފުޅނާްނިއ،  ުކަރއްވާ  މަަސއްކަތް 

ތުަޖިރބާކުާރ  ުމަދއިްރުސނާްނިއ  ފުަހގެ  މަަސއްކަތުްކަރއްވާ 

ތުަޖިރބާކުާރ  ީޓޗުަރނާްނިއ،  ީލިޑން  ުމަދއިްރުސނާްނިއ، 

އޯެސިސއަޭޝުނގެ  ުމަދއިްރުސންގެ  ޕިްރނިްސޕުަލނާްނިއ، 

ުކިރން  މަޤުާމތަކެއް  ިއްސ  ާދިއާރގިައ  ފިައޭނންްސ  ބުޭފޅަކިާއ، 

އާަދ ުކަރއްވާފިައވާ ބުޭފުޅނާްނިއ، ިސިވލް ަސރިވްސ ކިޮމަޝންގެ 

ާދިއާރގެ  ިޞއްޙީ  އިަދ  ިއޖިްތމީާޢ  ބުޭފުޅނާްނިއ،  ބައެއް  ިއްސ 

ާދިއާރގިައ  ުޔިނވަރިސީޓ  ބުޭފޅަކިާއ،  ފަނީްނ  ތުަޖިރބާކުާރ 

ިހމެެނއެވެ.  ބުޭފުޅން  ުހިރ  ތުަޖިރބާ  ިހނުްގުމގެ  ިކަޔވިައެދއުްވމިާއ 

ީމގިެއުތުރން ުމަދއިްރްސކުަމގެ ތަމީްރުނ އަަލށް ހަަދުމން ގެނިްދަޔ 

ަދިރވަަރކިާއ ިމިންސޓީްރ ޮއފް ިފޭނންްސގިައ މަަސއްކަތް ުކެރއިްވ 

ބައަްދުލކޮށް  ުމީޝަރކާވްެސ  ބުޭރގެ  ާދިއާރގެ  ފިައޭނންްސ 

ިއނަްޓރިވުއ ުކެރުވެނވެ. ިމ ިލްސޓްގިައ ިހމޭެނ ްސކުޫލ ާދިއާރގެ 

އިެޑުޔކަޭޝންގެ  ޮއފް  ިމިންސޓީްރ  ހުޯދމަށް  ިއންފޯރމަނުްޓން  ކީ 

ިހުއމަން ިރޯސްސ ިޑޕާޓްމަނުްޓގެ އެހީތިެރކަން ހިޯދފިައވެާނއެވެ.

ގިައޑެއް  ިއނަްޓރިވުއ  ގެނިްދަޔީއ  ުކިރއަށް  ިއނަްޓރިވުއތައް 

ުސވުާލ  ޢާއުްމ  ވްެސ  ބުޭފުޅނަްނށް  ުހިރހާ  ތައާްޔުރކޮށްގެން 

ތަކަކިާއ އިަދ ވިަކ ވިަކ ބުޭފުޅންގެ އެކްްސޕަރީޓްސ އިާއ ތުަޖިރބާ 

އަށް ބާަލ ުގުޅން ުހިރ ުސވުާލތަކެއްގެ އީަލގައެވެ. ިއނަްޓރިވުއތައް 

ހާޯދ ހަމަޖެއުްސމަށް ުހިރހާ ބުޭފުޅނާްނވްެސ ުގޅުަމން ގެނިްދަޔިއ 

ީޓމް  ިރަސރޗް  ިއންފޯމަނުްޓން  ކީ  ީޓުމނެްނވެ.  ިރަސރޗް 

މެންބުަރންގެ މުެދގިައ ބަހަާލިއގެނެްނވެ.

ުކާރިއުރ  ިއނަްޓރިވުއ  ިއންފޯރމަނަްޓކިާއވްެސ  ކީ  ކޮންމެ 

ބިައވިެރވުަމން  މެންބުަރން  ެދ  ީޓމްގެ  ިރަސރޗް  މުަދވެގެން 

އެހެން  ިފަޔވިައ  ިއންފޯމަނުްޓން  ކީ   6 ގެނޮްގްސފިައވެާނއެވެ. 

އެބުޭފޅަކަށް  ިއނިްތޒުާމުކީރ  ިއނަްޓރިވުއތައް  ބުޭފުޅންގެ  ުހިރހާ 

އޮެގުތން  ބައަްދުލކޮށްގެނެްނވެ.  ީސާދ  ތެަނއްގިައ  ފޭަސހުަފުޅ 

އެަނއްބިައ  ޮއީފުހގިައ،  އެބުޭފުޅންގެ  ިއނަްޓރިވުއ  ބައެއް 

ިރަސރޗް  ބުޭފުޅނަްނށް  އެަނއްބިައ  އިަދ  ގޭގޭގިައ،  ބުޭފުޅންގެ 

ިއނަްޓިރިވުއ  ބުޭފޅެއްގެ  ފްަސ  ތެަނއްގައެވެ.  ހަމަޖެއިްސ  ީޓުމން 

ެދއްވީ  ަޖވުާބތައް  ބުޭފޅުަކ  އެއް  މުެދވިެރކެޮށވެ.  ގުޫގލީްމޓް  ުކީރ 

ުސވުާލތައް ފުޮނުވުމން، ިލުޔުމން ީއ މިެއލް މުެދވިެރކެޮށވެ.

ބައަްދުލ ުކެރުވުނ ކީ ިއންފޯމަނުްޓންގެ ުޖމަްލއަކީ 28 އެވެ. އަންހެން 

9 ބުޭފުޅނާްނިއ 21 ިފިރހެން ބުޭފުޅނެްނވެ. ެދ ިއނަްޓރިވުއ ިފަޔވިައ 

ފާަރތްތުަކގެ  އެ  އިޯޑއޯ  ފްޭސ-ުޓ-ފްޭސ ިއނަްޓރިވުއ ތުަކގެ  ުހިރހާ 

ިއޒަްނ އާ އުެކ ެރކޯޑް ުކެރުވެނވެ. ެރކޯޑް ުނުކާރ ެދ ިއނަްޓރިވުއގެ 

ގުޫގލް  ިއނަްޓރިވުއ   5 ުކިރ  ޮއނަްލިއންކޮށް  ެނުގެނވެ.  ނޯޓްތައް 

ވްެސ  ބައަްދުލުވންތުަކގިައ  ެރކޯޑުްކެރވޭ  ުކެރުވެނވެ.  ެރކޯޑް  ީމުޓން 

ަނންގަވައެވެ.  ނޯޓް  ވުަގުތން  މެންބަަރުކ  އެއް  ީޓމްގެ  ިރަސރޗް 

ތެރޭގިައ  ިމެނޓް   5 ިގަނވެގެން  ިނމޭތާ  ބައަްދުލުވން  އިަދ 

ޯސަޝލް  ުނވަތަ  ީއމިެއުލން  މެންބުަރނަްނށް  ުހިރހާ  ިމނޯޓްތައް 

ިރަސރޗް  ގެނެްދުވެނވެ.  ިހއާްސުކަރުމން  ޕްލެޓްފޯމުަކން  ީމިޑއާ 

އަޑުއުެހމަށަްޓކިައ  ެރކިޯޑންތައް  ުހިރހާ  މެންބުަރން  ުހިރހާ  ީޓުމގެ 



ް 45އިެޑޔުކަޭޝން ިރަސރޗް ގްރޫޕ

ޭ ޮއނަްލިއން ާސރވ

ިހއާްސ  ފޯލްޑަރގިައ  ޑަްރިއވް  ގުޫގލް  މެންބުަރނަްނށް  ުހިރހާ 

ިރަސރޗް  ުކީރ  ޓާްރންްސުކަރިއުބ  ިއނަްޓރިވުއތައް  ުކެރވެއެވެ. 

ިއާދީރ  ޮއީފުހގެ  ަރީއުސލުްޖމްހިޫރއާްޔގެ  މެންބުަރނާްނިއ  ީޓުމގެ 

ވަަރކަށް  ުކެރވޭ  ޓާްރންްސުކަރިއުބ  ީޓމުަކނެްނވެ.  ުމވައްޒުަފންގެ 

ިދާރާސ ީޓުމގެ ުހިރހާ މެންބުަރނަްނށް ގުޫގލް ޑަްރިއވް ފޯލްޑަރގިައ 

ިހއާްސ ކޮށް އަންގުަމން ގެނެްދުވެނވެ.

ީސާދ  ިނނީްމ  ުކުރމަށް  ާސރވޭއެއް  ިދާރާސގިައ  ިމ 

ުގޅޭ  ބިައތަކާ  ުމިހނުްމ  ިދާރާސގެ  ފާަރުތން  ުމަދއިްރުސންގެ 

ިފުލުވމެަށވެ.  ޮއުޅން  މުަޢލޫމުާތ  ފާަރުތން  ބެަޔއްގެ  ިގަނ  ޮގުތން 

އީެއ ފުަރީދ ފެންވުަރގިައ ދޭ މުަޢލޫމުާތން ިމ ިދާރާސ ުމއަްސނިދ 

ުކެރވެޭނީތއިާއ، ފޯކްަސ ގްރުޫޕ ިއނަްޓރިވުއ ތުަކނާްނިއ ވިަކ ވިަކ 

ބިައވިެރންގެ ިދުގ ިއނަްޓރިވުއތުަކން ިލބޭ މުަޢލޫމާތައް ބުާރ ިލބޭ 

ުނވަތަ ުނިލބޭވުަރ ވަޒަން ުކަރންވްެސ ބުޭނން ުކެރވެޭނީތއެވެ. ުމިޅ 

ިދވިެހާރއްޖޭގެ ުހިރހާ އަތުޮޅތުަކގިައ ުހިރ ްސކުޫލތައް ާސމްޕުަލގިައ 

ބުޭނުމގިައ ާސރވޭ  ުކުރުމގެ  ިހމޭެނީތ، ފޭަސހުަކުރމާަށިއ އަވްަސ 

ފޯމެއް  ގުޫގުލ  ޮގުތން  ިމ  ޮއނަްލިއންކެޮށވެ.  ގެނިްދަޔީއ  ުކިރއަށް 

ިމިންސޓީްރ  ފުޮނވީ  ކުަރާދްސ  ުސވުާލ  ާސރވޭ  މުެދވިެރކޮށް 

ެނިގ  ިދާރާސއަށް  ުހއަްދއާއުެކ  ަލފާަޔިއ  އިެޑުޔކަޭޝންގެ  ޮއފް 

ކަމަށްވާ  ޕްލެޓްފޯމެއް  ީމިޑއާ  ޯސަޝލް  ްސކުޫލތަކަށް  ާސމްޕަލް 

ިއްސވިެރާޔ  ްސކޫލެއްގެ  ކޮންމެ  މުެދވިެރކޮށް  “ވިައބަރ” 

ިދވިެހ  ުހިރހާ  ްސކޫލެއްގެ  އެ  ެދުވީނ  ިއުރާޝުދ  އިަދ  އެަށވެ. 

ީމިޑއާ  ޯސަޝލް  ިލންކް  ާސރވޭ  ުމަދއިްރުސނަްނށް  ަންސުލގެ 

ފޯމް  ާސރވޭ  ަލއްވާ  ުމަދއިްރުސން  ިހއާްސކޮށް  ޕްލެޓްފޯމެއްގިައ 

ކޮންމެ ުމަދއިްރަސުކ އިަމއަްލއަށް ުފުރވާ ިދުނމެަށވެ. 

ިމ ާސރވޭގެ ބުޭނމަށް  ހޮވާފިައވާ 52 ްސކުޫލގެ ިދވިެހ ަންސުލގެ 

ވީަނ  ުމަދއިްރުސން   1,017 ތެެރިއން  ުމަދއިްރުސންގެ   2,099

ޮގުތގިައ  ާސމްޕަލްގެ  ިމީއ،  ުފިރހަމަކޮށްފައެވެ.  ފޯމް  ާސރވޭގެ  ިމ 

ކަނޑައިެޅ ްސކުޫލތުަކގެ ުމަދއިްރުސންގެ ގާތްގަނޑަކަށް 48.5% 

ުދވްަސވަަރކީ  އެ  ުކޑަކަމިާއ،  ަޓިއމަްލިއންގެ  ިދާރާސގެ  އެވެ. 

ިއުތުރ  ުވމިާއ،  ކުަމގިައ  ުދވްަސވުަރ  ިއމިްތޙުާނގެ  ްސކުޫލތުަކގެ 

ފޯކްަސކޮށްގެން  ުމަދއިްރުސނަްނށް  ިދާރާސއެއް  ެދ  އެހެން 

ވްެސ  ޮއުޅންއުެރން  ުމަދއިްރުސނަްނށް  ިދުއމުާގިޅގެން  ހެެދުމން 

ަސބުަބތަކެއް  ޢަަދުދ މުަދުވުމގެ  ިދާރާސ ގިައ ބިައވިެރވެފިައވާ  ިމ 

ކުަމގިައ ބެލެވެއެވެ. ަނމަވްެސ، ިމ ިދާރާސ ުކުރމަށް ކަނޑައަޅާފިައވާ 

ަސުރކުާރ ްސކުޫލތުަކގެ ިދވިެހ ަންސުލގެ ުމަދއިްރުސންގެ އާބީާދ 

އަކީ 7,709 އެވެ. ުވމާއުެކ، ާސރވޭގިައ ިމ އާބީާދގެ %15.7 ވީަނ 

އަކަށް  މިާޖން  އަެރރ   5% ިދާރާސއަށް،  ިމ  ބިައވިެރވެފައެވެ. 

ބަަލިއގެން ބުޭނންވާ އެންމެ މުަދ ާސމްޕަލްގެ ޢަަދަދކީ 366 އެވެ. 

 5% ޮގުތގިައ  މިާޖންގެ  އަެރރ  ިދާރާސތުަކގެ  ޮގތެއްގިައ  ޢާނުްމ 

ޢަަދާދ  ާސމްޕަލްގެ  ިދާރާސގެ  ިމ  ިވަޔްސ،  ކުަމގިައ  ބުޭނނުްކިރ 

އެންމެ  ބުޭނންވާ  އަކަށް  މިާޖން  އަެރރ   3% އީެއ  އަޅާބާަލިއުރ، 

ިއުތުރ   8% އަށުްވެރ   938 ކުަމގިައވާ  ޢަަދުދ  ާސމްޕަލްގެ  މުަދ 

ިމންވެަރކެވެ.

އަހާފިައވީާނ  ުސވުާލތައް  ޮގތެއްގިައ  މިައގަނޑު  ާސރވޭގިައ 

މުެދގިައ  ިޚުދމަތުްކާރ ފާަރތްތުަކގެ  ާދިއާރއަށް  ުމަދއިްރުސ ކުަމގެ 

ކަންތައްތަކިާއ،  މުެދވިެރވާ  ުކޑަވުަމނިްދުއމަށް  ަޝުއުގވިެރކަން 

ިޚުދމަތުްކުރުމގެ  ާދިއާރއަށް  ފިެށިއުރ  ިޚުދމަތުްކަރން 

ަޝުޢުޤވިެރކަން ުހިރ ިމންވާަރިއ، ިމހުާރ ާދިއާރއަށް ިޚުދމަތުްކުރުމގެ 

ހަފްތާއެއްގެ  މަަސއްކަތްތަކަށް  ިމންވާަރިއ،  ުހިރ  ަޝުއުގވިެރކަން 

ފާަރތްތައް  ިޚުދމަތުްކާރ  ާދިއާރއަށް  ވުަގތިާއ،  ހަޭދުކާރ  މައްޗަށް 

ާދިއާރިއން  ކަންތައްތަކިާއ  ުކެރވޭ  ފާހަގަ  ދޫކޮށިްދުއުމގިައ  ާދިއާރ 

ުކިރއަށިްދުއުމގިައ ބުޭނންވާ ފަނީްނ ތަމީްރުނ އިަދ މެނަްޓރިޝޕް 

ުފުރަޞުތތައް ިލބޭ ިމންވާަރިއ، ިސާޔަސުތތައް ބަަދުލވުަމނާްދިއުރ 

އެ ިސާޔަސުތތަކަށް އުަހުލވިެރވެފިައވާ ިމންވުަރ ފަަދ ކަންތައްތަކެވެ. 



ގޮންޖެހުންަތކިާއ ހަުށހެޅުންަތއް ެއުދުރންގެ ފަންުނ:  46

ަމުޢލާޫމުތ ަތޙީްލުލ ުކުރން

ިއނަްޓރވުިއ ތަޙީްލުލ ުކުރން

ޑިޮކުއމަންޓް ތުަކގެ ޑާާޓ ތަޙީްލުލ 
ުކުރން

ާސރވޭ ޑާާޓ ަތޙީްލުލ ުކުރން

ިދާރާސއަށް ކިޮލޓިޭޓވް ޑާާޓ އިާއ ކޮނިްޓޓިޭޓވް ޑާާޓ އެއުްކެރުވެނވެ. 

ިމ ެދބިައ ތަޙީްލުލ ުކީރ ވިަކނެްނވެ.

ޓާްރންްސކަްރިއުބކޮށް  ުކުރމަށަްޓކިައ  ތަޙީްލުލ  ިއނަްޓރިވުއތައް 

ިރަސރޗް  ފުޮނުވެނވެ.  މެންބުަރނަްނށް  ުހިރހާ  ީޓުމގެ  ިރަސރޗް 

ޮގތަށް  ބިައވިެރވެފިައވާ  ިއނަްޓިރިވުއތުަކގިައ  މެންބުަރން  ީޓމްގެ 

ތަޙީްލުލ  ޓާްރންްސކިްރޕްޓް  އިެކ  މެންބުަރނާްނ  އިެކ  އިެކ  ބާަލ، 

ޓާްރންްސކިްރޕެްޓއްވްެސ  ކޮންމެ  ުކެރުވެނވެ.  ހަވުާލ  ުކުރމަށް 

މުަދވެގެން ިރާސރޗީްޓމްގެ ެދ މެންބަަރުކ ިކާޔ ކޯޑް  ކޮށް ތުަޙީލުލ 

ޑާާޓތުަކން  ުކިރއެވެ. ިއނަްޓރިވުއތައް ތަޙީްލުލ ުކީރ ިމ ކިޮލޓިޭޓވް 

ފުާޅވުަމން އިައ މިައގަނޑު ީތމް ތަކިާއ ަސބް ީތމްތަކެއްގެ މަށްޗެަށވެ. 

އެއޮްގތްކަން  ުކުރމާަށިއ  ފޭަސހަ  ުކުރން  ތަޙީްލުލ  ޑާާޓ  ކިޮލޓިޭޓވް 

ުކާރެނ  ބުޭނން  ުކުރުމގިައ  ތަޙީްލުލ  ޮގުތން  ިހފެހެއުްޓުމގެ 

މެންބުަރންވްެސ  ުހިރހާ  އުެކަލވަާލިއ  )ެޓމްޕްލެޭޓއް(  ޮއިނގަނޑެއް 

ކޮމެންޓްކޮށް  ތަޙީްލުލުކުރމަށްފުަހ  ެޓމްޕްލެޭޓވެ.  ިމ  ުކީރ  ބުޭނން 

ުކަރުމން  ިހއާްސ  މެންބުަރނަްނށް  ުހިރހާ  ހުޯދމަށަްޓކިައ  ީފޑްބެކް 

މެންބުަރންގެ  ީޓުމގެ  ިނުމުމން  ތަޙީްލުލ  ީތުމތުަކގެ  ގެނެްދުވުނވެ. 

މެންބުަރނަްނށް  އިެކ  ބަަލިއ  އެކްްސޕަރީޓޒަށް  ަޝުޢޤިާއ 

އިަދ  ބުަހްސކޮށް  ިލެޔ،  ަނީތާޖތައް  ީތމްތުަކގެ  މިައގަނޑު  އިެކ 

ުޚާލާސުކުރމަށް ހަވުާލ ވުެވެނވެ. 

ތައް  މުަޢލޫމުާތ  ިގަނުގަނ  ިލުބުނ  ިއާދާރތުަކން  ަސުރކުާރގެ 

ތަކިާއ  ޢަަދުދ  ަދްސވިެނިވ  ުމަދއިްރުސން  )އެންރޯލްމަނާްޓިއ 

ބަޖެޓް ގެ ޚަަރުދ ތަކިާއ ޮއިނގަނޑުތަކިާއ ެނަޝަނލް ޕޭ ކިޮމަޝުނން 

ކޮށް  ތަޙީްލުލ  މުަޢލޫމުާތ(،  ފަަދ  ތައް  މެޓިްރކްްސ  ޮޖބް  ިލުބުނ 

ާސރވޭގިައ ބިައވިެރިވ 1,017 ބިައވިެރންގެ ާސރވޭ ފޯމްތުަކގިައ 

މުަޢލޫމުާތތުަކގެ  ފުަހ، ހިޯދފިައވާ  ުކުރމަށް  ކޯޑް  ުހިރ މުަޢލޫމުާތތައް 

ުކިރއަށް  ތަޙީްލުލ  މުަރޙާަލގެ  ފުަހގެ  އެންމެ  ާސރވޭގެ  އީަލގިައ، 

މުަޢލޫމުާތ  ފޯމްތުަކގެ  ާސރވޭ  ިހފެޭނ  ބުޭނން  ގެނިްދުއމަށް 

ބިައވިެރއުަކ  ކޮންމެ  ތުަފީސުލކޮށް  ާސރވޭއަށް  އެއުްކެރުވެނވެ. 

އެއުްކުރުމގެ  މުަޢލޫމުާތ  ފްާސތަކެއްގެ  ުހިރހާ  ތުަޢީލީމ  ހާޯދފިައވާ 

ފާަރތްތުަކން  ބައެއް  ިވަޔްސ،  ކުަމގިައ  ުކެރުވުނ  މަަސއްކަތް 

މީަތ  އެންމެ  ިލިބފިައވާ  ފާަރތަކަށް  އެ  ިހމާަނފިައވީަނ  ހަމައެކިަނ 

އެންމެ  ަނގާފިައވީަނ  ބުޭނމަށަްޓކިައ  ިދާރާސގެ  ފްާސކުަމން، 

ިލުއމަށް  ަޖވުާބ  ބިައވިެރން  އިަދ  މުަޢލޫމާތެވެ.  ުގޅޭ  ފާހާ  މީަތ 

އެނަްޓރުކުރުމގިައ  މުަޢލޫމުާތ  ިހމުެނެނ  ުސވުާލތުަކގިައ  ުހިރ 

ަޝއުްކ  މުަޢލޫމާތާމުެދ  ީދފިައވާ  މައަްސަލތަކިާއ،  ުކިދުކިދ  ުހިރ 

ުއިނުކުރުމން،  ފުޯމތައް  ބިައވިެރންގެ  ިހމޭެނ  މުަޢލޫމުާތތައް  ުއފެދޭ 

ިމިދާރާސގިައ ބުޭނންކޮށް ތަޙީްލުލ ުކުރމަށް ކަނޑައުެޅުނ ފޯމްތުަކގެ 

ުފިރހަމުަކިރ ބިައވިެރންގެ  ފޯމް  ިމީއ ާސރވޭ  އެވެ.   997 ޢަަދަދކީ 

%98.0 އެވެ.

ިއުތުރން،  މުަޢލޫމުާތގެ  ޢާނުްމ  ިހމޭެނ  ފޯމްގިައ  ާސރވޭ 

ަސބުަބތައް  މިައގަނޑު  ާދ   ދޫކޮށް  ާދިއާރ  ުމަދއިްރުސން 

ުމިހނުްމ  ެދމެހެއުްޓމަށް  ާދިއާރގިައ  ުމަދއިްރުސން  ހުޯދމާަށިއ، 

ކަންތައްތައް ެދެނގުަތމަށް ކޮށްފިައވާ ުސވުާލތަކިާއ ުމަދއިްރުސން 

ާދިއާރތުަކން  ިމ  ެދެނގެަނ،  ކްީސޓޭޖްތައް  ިކަޔވިައެދުމނާްދ 

ޓެްރންޑް  މުަޢލޫމުާތން  ުހިރ  ހެެދން  އަެނިލިސްސ  ޓެްރންޑް 

ަދއްކާ ޗުާޓ ތަކިާއ ތާވުަލތައް ތައާްޔުރ ުކެރުވެނވެ. އިަދ ޗުާޓތަކިާއ 

މުަޢލޫމުާތ ިމ ިރޕުޯޓގެ އެންމެ ުގޅޭ ބިައތުަކގިައ ިހމާަނފިައވެާނއެވެ. 

ޑާާޓ ިދާރާސ ގެ  އިަދ ޑިޮކުއމެންޓްތަކިާއ ކިޮލޓިޭޓވް އިަދ ާސރވޭ 

ފާހަގަ  ކޮށްފިައވީާނ  ބުޭނން  ގިައ  މްަޝވާަރ  އިާއ  އަެނިލިސްސ 

ަދީލލް  ފާަރުތން  ިގަނ  ފާަރތަށުްވެރ  އެއް  ީތމްތަކަށް  އިައ  ވެގެން 

ިލިބީދ ބުާރ ިދުނމެަށވެ. 
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ިދާރާސގެ ވިެލިޑީޓ ައިދ 
ިރަލިއައިބިލީޓ 

ިދާރާސގެ ްސލޫކީ 
ިމނަްގނުޑ 

ިމ ިދާރާސގެ ަނީތާޖގެ ވިެލިޑީޓ އިާއ ިރަލިއއިަބިލީޓ 

ިއުތުރުކުރމަށް ިތީރގިައވާ ކަންކަން ުކެރުވެނވެ.

)އިެތކްްސ(  ުސލޫކީ  ިހފަހައަްޓންޖެހޭ  ިދާރާސތުަކގިައ  ިޢލީްމ 

ޮބޑަށް  ވަަރށް  ިމިދާރާސގިައވްެސ  ިހފެއުްޓމަށް  ިމންގަނޑުތައް 

މަަސއްކަތް ުކެރިވފިައވެާނއެވެ. އޮެގުތން ުކެރުވުނ ކަންތައްތަކަކީ:

ކީ 	  އިާއ  ިއނަްޓރިވުއ  ގްރުޫޕ  ފޯކްަސ  ފުޯމގައިާއ  ާސރވޭ 

ުސވުާލތައް  ބައެއް  ތުަކގިައ  ިއނަްޓރިވުއ  ިއންފޯމަނުްޓންގެ 

ތުަކާރުރ ުކުރން.

ާސރވޭ ފޯމްގެ ޕިައޮލޓް ެޓްސޓް ުކުރން.	 

މުަދވެގެން ިދާރާސ ީޓުމގެ ެދ މެންބުަރން ިއނަްޓރިވުއ ތުަކގިައ 	 

ބިައވިެރުވން.

ިއނަްޓރިވުއ 	  މެންބުަރން  ެދ  ީޓުމގެ  ިދާރާސ  މުަދވެގެން 

ުހިރހާ  އިަދ  ުކުރން.  ތަޙީްލުލ  ކޯޑްކޮށް  ޓާްރންްސކިްރޕުްޓތައް 

މެންބުަރން ތަޙީްލުލތައް ބާަލ ކޮމެންޓުްކަރުމން ގެނިްދުއން.

އިަދ 	  ިހމުެނން.  ާސމްޕުަލގިައ  ްސކުޫލތައް   20% މުަދވެގެން 

މާލޭގެ  އަތޮޅުަކނާްނިއ  ުހިރހާ  ުނކޮށް  ބާކީ  އަތޮޅެއް  އެއްވްެސ 

ީމުހން  ފަނީްނ  ާދިއާރގެ  ިކަޔވިައިދުނުމގެ  ްސކުޫލތުަކނާްނިއ 

ބިައވިެރުކުރން.

މުެދ 	  ްސކުޫލތަކިާއ  ުކިދ  ވަަރށް  ބާަލ  އެންރޯލްމަނަްޓށް 

ިމންވެަރއްގެ ްސކުޫލތަކިާއ އެންމެ ޮބޑިެތ ްސކުޫލތައް ިހމުެނން.

މުަޢލޫމުާތ ޗެކް ުކުރުމގެ ޮގުތން ތަފުާތ ޯސްސތުަކން މުަޢލޫމުާތ 	 

ހާޯދ އަޅާ ބުެލން.

އެއްވްެސ ބިައވިެރއަކަށް ިމިދާރާސގިައ ބިައވިެރުވމަށް މުަޖބުޫރ 	 

ުނުކުރން.

އިަމއަްލ ިއޙިްތާޔުރ ގިައ ބިައވިެރުވމަށް ދޫކޮށުްލން.	 

މުަޢލޫމުާތ 	  ިދާރާސއާބެހޭ  ފާަރތްތަކަށް  ބައަްދުލުކިރ 

ިއނަްޓރިވުއގެ ުކިރން ޮއުޅނިްފުލވިައިދުނން.

ުސވުާލތައް 	  ބުޭނންވާ  ދޫކޮށަްލން  ތެެރިއން  ތުަކގެ  ުސވުާލ 

ދޫކޮށުްލުމގެ ުފުރަޞުތ ިދުނން.

ކުަމގެ 	  ުނުކާރެނ  ބުޭނން  ަނން  ބިައވިެރއެއްގެ  އެއްވްެސ 

ަޔީޤންކަން ިދުނން.

ވިަކވިަކ ބިައވިެރން ދޭ މުަޢލޫމުާތގެ ިސއުްރ ިހފަހައާްޓެނ ކުަމގެ 	 

ަޔީޤން ކަން ިދުނން.

ިއނަްޓރިވުއތައް 	  ގްރޫޕް  ފޯކްަސ  ގެ  ބިައވިެރން  ްސކުޫލތުަކގެ 

ވިެރނާްނ  ިތއްބިެވ  ިހންގަވަން  ްސކުޫލ  ހަމަޖެއުްސުމގިައ 

ުކެރއިްވ  ފާހަގަ  ކަމަށް  ފޭަސހަވެާނ  އެންމެ  މްަޝވާަރކޮށް 

ވުަގުތތަކަށް ހަމަޖެއުްސން.

ތަކަށް 	  އެފާަރތް  ވްެސ  ިއނަްޓރިވުއތައް  ފާަރތްތުަކގެ  އެހެން 

ުކިރއަށް  ވުަގތެއްގިައ  ފޭަސހަ  ގިައ  ތެަނއް  ފޭަސހަ  އެންމެ 

ގެނިްދުއން.

ވަަރކަށް 	  އެއްވްެސ  ެނުރމަށް  އެއް  ަނީތާޖ  ވިަކ  ިދާރާސިއން 

މަަސއްކަތް ުނުކުރން.

ފާހަގުަކެރވޭ ިސގިްނިފކަންޓް ކިޯރލަޭޝންްސ ބުެލުމގެ ިއުތުރން، 

ފޯކްަސ ގްރޫޕްތައް މުެދވިެރކޮށް ހާޯދފިައވާ މުަޢލޫމުާތތުަކގެ މައްޗަށް 

ފާހަގުަކެރިވފިައވާ  ތަޙީްލުލތުަކން  ކިޮލޓިޭޓވް  ހާަދފިައވާ  ިބާނކޮށް 

މުަޢލޫމުާތ ތަކިާއ އަޅާބާަލފިައވެާނއެވެ.



ގޮންޖެހުންަތކިާއ ހަުށހެޅުންަތއް ެއުދުރންގެ ފަންުނ:  48

ުމަދއިްރުސންގެ ަފނުްނގެ ަފްސަމނަްޒާރިއ ިމާހުރގެ ާހަލުތ 
ިމ ާބުބަގިއ ަބަލިއާލީނ ާމީޒގެ ެތެރިއން ިދވިެހާރއްޖޭގެ ުމަދއިްރުސންގެ ަފނުްނަގިއ ިމ ިދާރާސގެ ަމޤަްޞާދ ުގޅޮޭގުތން 

ޮހާވެލުވުނ ަކނަްކން ުހިރޮގާތިއ ިމާހުރގެ ާހަލުތ ޮއތް ޮގުތގެ ަމށަްޗެށވެ. މީގެ ެތރަޭގިއ ުމަދއިްރުސނާްނިއ އެހެން ަބއެއް 

ަފނުްނަތާކިއ ާދިއާރަތުކގެ ުމާސަރަތަކށް ައިއ ަބަދުލަތއް ިމ ވުަގަތށް ިލެބނުްހިރ ަމުޢލާޫމުތގެ ައީލަގިއ ެދެނަގެނވެޭނއެވެ. 

ްސކުޫލަތުކގެ ުމަދއިްރުސނަްނާށިއ ިމ ާދިއާރގެ ަބއެއް ަފނީްނ ަފާރތަްތަކށް ިމާހުރ ިލބޭ ިޢާނަޔތަްތއް ުހިރޮގާތިއ، ަފުހގެ 

ިއުތުރން  މީގެ  ަބަލިއެލވެޭނއެވެ.  ޮގަތށް  ޮގްސަފިއާވ  ވިަކވެގެން  ުމވައަްޒުފން  ަފނީްނ  ާދިއާރިއން  ަތުޢީލމީ  ާތީރުޚަގިއ 

ިދވިެހާރއްޖަޭގިއ ުމަދއިްރުސން ުއފެއުްދުމގެ ަމަސއަްކާތިއ ަފނީްނ ޮގުތން ަތަރއީްޤ ުކުރަމށް ުކެރިވަފިއ ުހިރ ަމިއަގނުޑ 

ަކނަްތއަްތަކށް ވްެސ ުޚާލާޞޮކށް ައިލައުޅާވެލވެޭނއެވެ. 

ބާބު 4

ަފްސަމނަްޒުރ
ލިޯބުކާރ  ތުަޢީލމަށް  ޒަމުާނއުްސެރންވްެސ  އަކީ  ިދވިެހާރއްޖެ 

ަރއިްޔތެއް ުއުޅުނ ގުައމެއްކަމަށް ިލެޔިވފިައވާ ތީާރުޚގެ އެންމެ ުކީރގެ 

އެނގޭ  އެކަކަށް   .)1985 )އެމް.އޯ.ީއ،  އެނގެއެވެ  ަޞފްޙާތުަކން 

ަޝުއުޤވިެރކަން  ަދްސުކަރން  ަދިރނަްނާށިއ  އީެމހެއްގެ  އެއްޗިެތ 

ގެތުަކން  އުެދުރންގެ  ުބެނީދފިައވެއެވެ.  ިވއާްޔ  ީމހަކަށް  ުހނަްނ 

ުޤުރއާން  އުަކުރތަކިާއ  ޢަަރިބ  ުއނގަނަްނިއީދފިައވީަނ  ޢާއުްމކޮށް 

ިކެޔުވމެވެ. އިަދ ަނމުާދ ުކާރެނ ޮގތް ަދްސކޮށީްދ ަޞަލވާތް ފިާތޙާ 

ފާަރުތން  ަސުރކުާރގެ  ިމީއ  ަދްސކޮށީްދފިައވެއެވެ.  ޮގތް  ިކަޔވެާނ 

ޮގތެއްގިައ  ުނަރްސީމ   .)2011 )ުލުޠީފ،  ނެޫނވެ  ކަމެއް  ިހނިްގ 

އިަމއަްލ ީމުހން އީެމުހންގެ އިަމއަްލ ކަމެއްގެ ޮގުތގިައ ުކިރ ކަމެކެވެ. 

ޮއތްލެއް  އެކަމަށް  ަޝުއުޤވިެރކަން  ީމުހންގެ  ުއނގަނަްނިއދޭ 

ޮބޑުކުަމން ިހނގާފިައވާ ކަމެކެވެ. 

ިދވިެހާރއްޖޭގިައ ިޢލީްމ ޮއިއވެަރއް ފިެށގެން ޮގްސފިައވީަނ ޢައާްލމާ 

ބައެއް  ކަމަށް  ިހާސުބން  އުެދުރކަލޭފާާނ  ަޖމުާލއީްދުނ  ުމޙައްމުަދ 

ީދީނ   .)1985 ީދީދ،  )ަޖީމލް  ުކަރއްވައެވެ  ފާހަގަ  ިލުޔންތިެރން 

ިދވިެހާރއްޖެ  އުަތން  ޕުޯޗީގުޒންގެ  ބެހެއެްޓުވމަށް  ިއމުާމކުަމގިައ 

ިޚާޔުރ  ުހަށހުެޅއުްވުމންވްެސ،  ޮބޑުތުަކުރފުާނ  ުކެރއިްވ  ިމިނވަން 

ުއނގަނަްނިއ  ިޢލުްމ  ީދީނ  ބަަޔކަށް  ިގަނ  ވީހާވްެސ  ުކެރއްވީ 

ެދއުްވމެަށވެ. ގދ. ވާދޫއަށް ަދުތުރުކަރއްވާ އެ ަރުށގިައ ވަޒަންވިެރ 

ވެޑިައގެން ުހނަްނވާ އެ މަަސއްކަތް ފައަްޓވާ، ވާދޫ ަދނަްނކަލޭފުާނގެ 

“ުދިނެޔ ދުޫކަރއްވަނެްދން  ކަލޭފުާނ  އުެދުރ  ިވ  މްަޝހުޫރ  ަނުމން 

ެދިމުހނެްނިވއެވެ  ެދއުްވުމގިައ”  ުއނގަނަްނިއ  ިޢލުްމ  ަދުރމައަށް 

ވާދޫ  ޮގުތގިައ  ުކަރއްވާ  ފާހަގަ  ަޝީފުޤ   .)1997 )ަޝީފުޤ، 

ަދނަްނކަލޭފުާނ ިހމެެނީނ ިދވިެހ ަންސުލން ުފަރތަމަ އެނގެނޮްއތް 

އެންމޮެބޑު ީދީނ އުެދުރީމހާ ކުަމގައެވެ. 

ޮގުތގިައ  އުެދުރންގެ  ޮބޑިެތ  ޤުައުމގިައ  ިމ  ިއުތުރންވްެސ  ީމގެ 

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ބުޭފުޅން ތީާރުޚން ފާހަގަވެއެވެ. ަނިއުބުތއުްތ، އައްޑޫ 

އައަްޝިއޚް  ީދީދ،  އަޙްމުަދ  ފީަޟަލުތއަްޝިއުޚ  ޮދންބެއާްޔ، 



ް 49އިެޑޔުކަޭޝން ިރަސރޗް ގްރޫޕ

ބުޭރން ުމަދއިްރުސން 
ގެަނުއން

ަޞާލުޙއީްދން،  ުޙަސިއން  އަޒްހީަރ،  އަލް  ުރްޝީދ  ިއބާްރިހމް 

ފަަދ  ީދީދ  ަޖީމުލ  ުމޙައްމުަދ  އިާއ  ަޖާލުލއީްދުނ  ޢަބުްދهللا 

މަަސއްކުަތގިައ  ުއނގަނަްނިއެދއުްވުމގެ  ބޭބުޭފުޅނަްނކީ 

އުަގުހިރ ިޚުދމަތްތަކެއް ުކަރއްވާފިައވާ ޤަަދުރވިެރ އުެދުރނެްނވެ. 

)ުޙަސިއން، 2007؛ ަޝީފުޤ، 1997؛ ަޞާލުޙއީްދން، އނ(. 

އުެދުރން  ިމފަަދ  ުމަދއިްރުސނެްނވެ.  ިލިބލެއިްވ  ިއޙިްތާރމް 

އަާދާޔ  އެވީަނ  ކޮށެްދއްވާފިައ  ާސިބުތ  ިކަޔވިައެދއުްވުމގިައ 

‘އަލްޓުްރިއްސިޓކް”  އިަދ  “ިއންޓިްރނިްސކް”  ޮބޑު  ިޚާލުފ 

ީދީދގެ  އީަމން  ުމޙައްމުަދ  ބެލެވެއެވެ.  ަޝުއުޤވިެރކަމެއްކަމަށް 

ަދުއުރގިައ މާލެ އިާއ އަތުޮޅ ތެރޭގެ ތުަޢީލުމ ުފޅުާކުރމަށް ުކެރުވުނ 

މަަސއްކަތްތުަކގެ ތެެރިއން )ޢީަލ، ޙީަމުދ، އިަދ ިވޑިޮވޗް، 2020( 

ރޯކަން  އާ  އަތުޮޅތެރޭގިައ،  ޚާއަްޞކޮށް  ފަނަްނށް،  އުެދުރންގެ 

ކަމަކަށް  ުހިރހާ  ިމ  ބެލެވެއެވެ.  ކަމަށް  ޮގްސފިައވެާނ  ިލިބގެން 

ބާަލިއުރ ިދވިެހާރއްޖޭގިައ ީމުހނަްނށް އަންގިައީދ ުބެނީދ ުނވަތަ 

ޮއތް  ަސޤާފަތެއް  ަޝުއުޤވިެރކަމަކާ  ވަަރށޮްބޑު  ިކަޔވިައިދުނުމގެ 

ކަމަށް ެދނެްނިވާދެނއެވެ.

ީމިޑއަމަށް  ިއނިގރިޭސ  ިކެޔުވން  މަަދުރާސތުަކގެ  ަސުރކުާރގެ 

ގެނިްދަޔީއ  ިކަޔވިައެދުމން  ްސކުޫލތުަކގިައ  ހަމައަށް  ުވމާ  ބަަދުލ 

އިަމއަްލއަށް  ަރއިްޔުތން  އަތުޮޅގެ  އަތުޮޅތުަކގިައ  ިދވިެހނެްނވެ. 

ިކަޔވިައ ިދުނން އިެކ  ިތިބ ބަަޔުކ މުެދވިެރކޮށް  އަެރަށުކން ިލބެން 

1960ގެ  ގެނިްދަޔއެވެ.  ުކިރއަށް  ިމންވަަރށް  އިެކ  ަރށަްރުށގިައ 

މާލޭގިައ  ުވމާއުެކ  ބަަދުލ  ީމިޑއަމަށް  ިއނިގރިޭސ  ފުަހކުޮޅގިައ 

ިސލުޯނން  އަވަށެްޓިރ  ިކަޔވިައިދުނމަށް  މަަދުރާސތުަކގިައ  ުހިރ 

ގެނަްނން  ުމަދއިްރުސން  ިބދީޭސ  ަލންކިާއން(  ްސީރ  )ިމހުާރގެ 

ތަކެއް  ިގަނ ިޢާނަޔތް  ފާަށފިައވެއެވެ. ިބދީޭސ ުމަދއިްރުސނަްނށް 

އުޭރ ެދުވެނވެ. 

މާލޭގިައ ިހނގުަމން ިދަޔ ަސުރކުާރގެ ިތން މަަދުރާސގިައ 1970ގެ 

ުމަދއިްރުސން  ިބދީޭސ  ިގަނ  ިންސބުަތން  ކުޮޅގިައވްެސ  ުކީރ 

ފަހަަރށް  ުފަރތަމަ  ަދުޢވަތަކަށް  ަސުރކުާރގެ  ިދވިެހ  ކަމަށް  ިތިބ 

ިއނިގރިޭސިވާލުތގެ  ވަޑިައގެނެްނިވ  ާރއްޖެ  އަހުަރ  ވަަނ   1971

އިެޑުޔކަޭޝަނލް އެޑްވިައޒަރ ފާހަގަ ުކަރއްވައެވެ )ބެޑީްލ، 1971(. 

ިމ ިތން މުަދާރާސގިައ ަދިރވުަރނާްނިއ ުމަދއިްރުސން ިތީބ ތާވުަލ 

6 ގިައ ބާަޔން ކޮށްފިައ އެވާ ޮގތެަށވެ.



ގޮންޖެހުންަތކިާއ ހަުށހެޅުންަތއް ެއުދުރންގެ ފަންުނ:  50

ތާވުަލ 6: މާލޭގެ ަސުރކުާރ މުަދަރާސގިައ ަދިރވުަރނާްނިއ ުމަދއިްރުސން ިތިބ ޮގތް، 1971

564ނާސިރިއްޔާ ޮމންޓެސޫރީ ސްކޫލު

މުދައްރިސުންޢުމުރު ފުރާދަރިވަރުންގެ ޢަދަދު ސްކޫލު

 ގިނައީ ސިޯލނު މުދައްރިސުން. ތަމްރީނު ނުލިބޭ

 މީހުންނާއި ޮކންމެވެސް ވަރެއްގެ ޮމންޓެސޫރީ

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ މީހުން

 އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ޮފނުވާފައިވާ 1 ޓީޗަރަކާއި

 ދެން މުޅިންވެސް ސިޯލނު މުދައްރިސުން.

 އިސްލާމާއި ދިވެހި ބަސް ކިޔަވައިދެއްވަނީ

ދިވެހިން

 އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ޮފނުވާފައިވާ 2

 މުދައްރިސުންނާއި ދެން މުޅިންވެސް ސިޯލނު

 މުދައްރިސުން. އިސްލާމާއި ދިވެހި ބަސް

ކިޔަވައިދެއްވަނީ ދިވެހިން

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލު

އަމީނިއްޔާ ސްކޫލު

(އަންހެން އަދި ފިރިހެން)

792
ފިރިހެން ކުދިން

725
އަންހެން ކުދިން

އަހަރު ބައިން 6 އަހަރަށ2ް

އަހަރުން 20 އަހަރަށް 5

އަހަރުން 19 އަހަރަށ5ް

ގެ   1970 އިާއ   1960 ުމަދއިްރުސނަްނށް  ަންސުލގެ  ިދވިެހ 

އަހުަރ ތުަކގިައ އާަސީސ ުމާސަރ ިފަޔވިައ ިއުތުރ މީާލ ިޢާނަޔތެއް 

އަތުޮޅ  އަތުޮޅތުަކގިައ  ެނތެވެ.  ިލިބފައެއް  ެރކޯޑެއް  ކުަމގެ  ެދިވފިައވާ 

ކަންކަން  ިކަޔވިައިދުނުމގެ  ތުަކން  ޮއީފްސ  ަރުށ  ޮއީފްސތަކިާއ 

ޮގުތން  ވުަގީތ  ުމަދއިްރުސނަްނކީ  ިގަނ  ވަަރށް  ިއުރ  ިހނިްގ 

ުނވަތަ  ޮއީފްސ  ަރުށ  އީެއ  ުމަދއިްރުސނެްނވެ.  ިކަޔވިައެދއިްވ 

ުކެރއިްވ ބޭކުަލނެްނވެ. ިމފަަދ  އަތުޮޅ ޮއީފްސ ތުަކގިައ މަަސއްކަތް 

ުމަދއިްރުސނަްނށް ބައެއް ަރށަްރުށގިައ މަހުަކ 10ރ. އެަނއްބިައ 

)ޔޫ. ަދއްކައެވެ  ތުަކން  ެރކޯޑް  ީދފިައވާކަން  20ރ.  ަރށަްރުށގިައ 

އެން.ޑީ.ީޕ، 1966(. 

ބައެއް ަރށަްރުށގިައ ިކަޔވިައދެޭނ ުމަދއިްރަސުކ ެނުތުމން، ްސކުޫލ 

ވެފިައވާކަން،  ުދވްަސ  ިގަނ  ުދވަހަށުްވެރ  ހަމްަސ  ުނިހންގާތާ 

ިދވިެހނަްނށް ިމިނވަންކަން ިލުބމަށްފުަހ ިދވިެހާރއްޖެއަށް ުފަރތަމަ 

އިައ އުެކވިެރ ަދުއަލތްތައް )އ.ދ( ގެ ވުަފުދން ފާހަގަ ކޮށްފިައވެއެވެ. 

އަތުޮޅތުަކގެ  ޮގުތގިައ  ކޮށްފިައވާ  ފާހަގަ  ިރޕޯޓްގިައ  ވުަފުދގެ  ިމ 

ތުަޢީލުމ  ާސަނވީ  ގެނިްދަޔީއ  ިކަޔވިައެދުމން  ތުަކގިައ  މަަދުރާސ 

ުނވާ  ިލިބފިައ  ތަމީްރެނއް  އެއްވްެސ  އިަދ  ިލިބފިައުނވާ  ވްެސ 

ުމަދއިްރުސނެްނވެ.

ިދވިެހ  ބަހިައަލިއގެން  އަކަށް  މުަރހާަލ  ިތން  ިރޕޯޓްގިައ  ބެޑީްލގެ 

ުކުރމަށް  މަަސއްކަތްވްެސ  ުކުރުމގެ  ތަމީްރުނ  ުމަދއިްރުސން 

ަސުރކަާރށް ަލފާ ެދއްވާފިައ ވެއެވެ. އީެއ؛

ިވާލުތގެ 	  އަވަހަށް( ިއނިގރިޭސ  މުަރޙާަލގިައ )އެންމެ  ުފަރތަމަ 

ުމަދއިްރުސން ތަކެއް )އީެމުހންގެ ުޗއީްޓ މްަސ ކަމަށްވާ އޯގްަސޓް 

ިކަޔވިައެދުމން  ިދވިެހާރއްޖޭގިައ  ގެެންސ  ިދވިެހާރއްޖެ  މުަހ( 

ތަމީްރުނތަކެއް  ިއނާްސރިވްސ  ުމަދއިްރުސނަްނށް  ގެނާްދ 

ިދުނމެވެ. 

ުދވުަހގެ 	  އަހުަރ  ޮދުޅ  މުަރޙާަލގިައ  ުމއަްދުތގެ(  )ުކުރ  ެދވަަނ 



ް 51އިެޑޔުކަޭޝން ިރަސރޗް ގްރޫޕ

އާޭނ  ގެެންސ  އެޑްވިައޒެަރއް  އިެޑުޔކަޭޝން  ބުޭރގެ  ުމއަްދތަށް 

ޒީަރއިާއން  ވާރކޮްޝޕްތަކެއްގެ  ުކުރުމއަްދުތގެ  މުެދވިެރކޮށް 

ުމަދއިްރުސނަްނށް ިއނަްސރިވްސ ތަމީްރުނ ިދުނމެވެ. 

 ިތންވަަނ އިަދ މުެދ ާރްސތާގިައ ުކިރން ެދނެްނިވ އެޑްވިައޒުަރގެ 	 

ަލފާގެ މިަތން ިދވިެހާރއްޖޭގެ ޕަްރިއމީަރ ްސކުޫލތަކަށް ބުޭނންވާ 

ުމަދއިްރުސން ތަމީްރުނ ުކުރުމގެ ޕޮްރގާްރމެއް ފެއުްޓމެވެ.

އުެކަލވިައ  މްަޝރުޫޢ  ުފަރތަމަ  ތަަރއީްޤގެ  ތުަޢީލީމ  ިދވިެހާރއްޖޭގެ 

އިެޑުޔކަޭޝން  ގެެނުވުނ  ފާަރުތން  ުޔެންސކޯގެ  ުލމަށަްޓިއ 

 1973 ޮގުތގިައ  ުކަރއްވާ  ފާހަގަ   )1973( ޮބޑާޓް  އެޑްވިައޒަރ 

ުމަދއިްރުސން  ިބދީޭސ   69 ުޖމަްލ  ިދވިެހާރއްޖޭގިައ  އަހުަރ  ވަަނ 

ިތން  ގެނިްދަޔ  ިހންގުަމން  ަސުރކުާރން  މާލޭގިައ  ިމީއ  ިތއްބެވެ. 

)އިަދ  އިަމއަްލ  ުހިރ  ތުަކގިައ  އަތުޮޅ  އިާއ  މާލެ  ްސކުޫލގައެވެ. 

ަރއިްޔުތންގެ( ްސކުޫލތުަކގިައ ިކަޔވިައެދީނ ިދވިެހނެްނވެ. 1972 

ވަަނ އަހުަރ ަސުރކުާރން ތުަޢީލމަށް ހަޭދކޮށްފިައވީަނ 1,058,020 

ިމިލއަން ުރިފާޔ )ުނވަތަ އުޭރގެ އުަގން 266,671 އެމިެރކާ ޑަޮލރ( 

އެވެ. ތުަޢީލީމ ާދިއާރގެ ބަޖުެޓގެ %80 އުޭރ ހަޭދވެފިައވީަނ ިބދީޭސ 

ުމަދއިްރުސންގެ ުމާސަރއަށް ކަމަށްވްެސ ޮބޑާޓް ފާހަގަ ުކަރއްވާފިައ 

ވެއެވެ. 

ބައަްލވިައ  ްސކުޫލ  ިހންމުަފީށ  އަތުޮޅ  މާލެ  ަދުތުރގިައ  ޮބޑާޓްގެ 

ަރއިްޔުތން  އީެއ  ޮގުތގިައ  ުކަރއްވިައފިައވާ  ފާހަގަ  ލެއުްވމަށްފުަހ 

ފުަރީނޗުަރގެ  ކަމިާއ  މަަދުރާސއެއް  ުހިރ  ހަޯލށް  އެއް  ިހންގާ، 

އަނަްނ  ްސކަޫލށް  އިަދ  ވެއެވެ.  ެދަރކަމަށް  ވަަރށް  ފެންވުަރވްެސ 

ެދމުެދގެ  ުރިފާޔއާ  ެދ  އިާއ  ުރިފާޔ  އެއް  މަހުަކ  އުަތން  ުކިދން 

ބުޭނމަކީ  ޮބޑު  އެންމެ  ެނުގުމގެ  ީފ  ަނގައެވެ.  ީފ  ޢަަދަދކަށް 

ުމަދއިްރަސކަށް  އުޭރ  ިދުނމެވެ.  ުމާސަރ  ުމަދއިްރުސނަްނށް 

ިމ ްސކުޫލން ދޭކަމަށް  ުމާސަރއެއް  50ރ. ގެ  މަހުަކ އެވެަރޖްކޮށް 

130ރ.  ިލބީެނ  އުޭރ  ކިާތބަކަށް  ޮއީފހެއްގެ  މާލޭގެ  އިަދ  ވެއެވެ. 

އެވެަރޖްކޮށް  މުޫސމެއްގިައ  މްަސވިެރ  މްަސވިެރއަކަށް  ކަމިާއ 

މަހުަކ 90ރ. ިލބޭ ކަމަށްވްެސ ޮބޑާޓް ފާހަގަ ުކަރއްވިައފިައ ވެއެވެ. 

ިކަޔވިައިދުނުމގެ  އުަތގިައ  ުމަދއިްރްސގެ  ބައަްދުލިވ  ްސކުޫލން 

ުހއަްދ ީދފިައވާ ެސޓިްފކެެޓއް ޮއތްކަމަށް ވެއެވެ. އީެއ ިމިންސޓީްރ 

ިދވިެހ  ިހާސބިާއ  ިއްސާލމިާއ،  ީދފިައވާ  އިެޑުޔކަޭޝުނން  ޮއފް 

ދޫކޮށްފިައވާ  ފްާސުވުމން  ިއމިްތހަާނުކން  ިލުޔުމގެ  ިކުޔމިާއ  ބުަހން 

ތުަޢީލުމގެ  ޕަްރިއމީަރ  މާލޭގިައ  ުމަދއިްރަސކީ  ިމ  ަސަނެދކެވެ. 

ފްަސ އަހުަރ ުފިރހަމަކޮށްފިައ އެހެނަްނމަވްެސ ުމަދއިްރްސ ކުަމގެ 

އެއްވްެސ ތަމީްރެނއް ހާަދފިައުނވާ ުމަދއިްރެސކެވެ. 

ިގަނ  ިކަޔވިައެދއިްވ  ތުަކގިައ  މަަދުރާސ  ަރށުްފުށގެ  އުޭރގެ  ިމީއ 

ުމަދއިްރުސންގެ ފެންވުަރ ކަމަށް ޤަބުޫލ ުކެރވެއެވެ. ިކަޔވިައިދުނމަށް 

ުމަދއިްރުސނަްނށް  އިަދ  ިވއްަސ  ެނތްކަމަށް  ެޓކްްސޓްފޮތް 

ތަމީްރުނ ިލިބފިައ ުނިވއްަސ، ިހންމުަފީށގެ ކީަތބިާއ އަތުޮޅ ޮއީފުހގެ 

ުރިފާޔ ިލިބލެއިްވ ަރުށ ްސކުޫލގެ  50 ހަކަށް  ވިެރނާްނިއ، އުޭރގެ 

ކަންކަން”  ކަމިޭހުތުމގެ  ކަމަށް  “ިޒންމާާދުރކަމިާއ  ުމަދއިްރުސންގެ 

ވަޑިައގެނެްނިވ  ުކިރން  އަހުަރ   48 ީމގެ  ކަމަށް  ަރނގުަޅ  ވަަރށް 

ުޔެންސކޯގެ ުފަރތަމަ އެޑްވިައޒުަރ ފާހަގަ ުކަރއްވާފިައ ވެއެވެ.



ގޮންޖެހުންަތކިާއ ހަުށހެޅުންަތއް ެއުދުރންގެ ފަންުނ:  52

އެހެން  ުމާސަރއަކީ  ިލިބފިައވާ  ުމަދއިްރުސނަްނށް  ިދވިެހާރއްޖޭގެ 

ބަަދުލ  ޮގތަށް  އިެކ  ވުަރ  ުދވްަސ  އިެކ  ބާަލިއުރ  އަޅާ  ތަކާ  ާދިއާރ 

ަރށަްރުށގެ  ތުަކގިައ  އަހުަރ  ގެ   1960 ުމާސަރއެކެވެ.  ވެފިައވާ 

ިލިބފިައވިާއުރ،  ޮގުތގިައ  ުމާސަރިއގެ  60ރ.  ކީަތުބނަްނށް 

ަރށަްރުށގިައ ިކަޔވިައިދން ުމަދއިްރުސނަްނށް 10ރ. އިަދ 20ރ. 

ިލިބފިައވެއެވެ. ހޮވިައ ލިެވފިައވާ މަޤުާމ ތަކެއްގެ ުމާސަރތައް ބުަދުލ 

ވެގެން ޮގްސފިައވާ ޮގތް އެެނކްްސ 2 ގިައ ިހމާަނފިައ ވެާނއެވެ.

ތުަކގިައ  މަަދުރާސ  ުހިރ  މާލޭގިައ  ވްެސ  ުދވްަސވުަރގިައ  ިމ 

ިކަޔވިައިދން  އަތުޮޅތުަކގިައ  ުމަދއިްރުސނަްނށް  ިކަޔވިައިދން 

ުމަދއިްރުސނަްނށް ުވެރ ޮބޑުުމާސަރ ިލުބެނވެ. ވިަކން ޚާއަްޞކޮށް 

ގެެނިވފިައވާ  މާލެއަށް  ިކަޔވިައިދުނމަށް  ީމިޑއަމަށް  ިއނިގރިޭސ 

ެދިވފިައ  ވްެސ  ިޢާނަޔތްތައް  ިގަނ  ުމަދއިްރުސނަްނށް  ިބދީޭސ 

ުމާސަރިއގެ  ަސުރކުާރން  ުމަދއިްރުސނަްނށް  ިބދީޭސ  ވެއެވެ. 

ިއުތުރން ީދފިައވާ ިޢާނަޔތްތުަކގެ ތެރޭގިައ ިތީރގިައ ިމ ބާަޔން ުކާރ 

ކަންކަން ިހމެެނއެވެ.

އެއް 	  )އިާއާލ  ުހނަްނ  ޮދުރމަށްޗަކާއުެކ  ގެއެއް،  ިދިރުއޅެޭނ 

ވަާނމަ(، ުނވަތަ އެޕާޓްމަނެްޓއް )ުމަދއިްރުސނަްނށް ޚާއަްޞކޮށް 

ހާަދފިައ ުހނަްނ ިޢމާާރތުަކން(

ކޮއުްތ	 

 	ް ކެއުްކމަށް ޚިާދމެއ

 	ް އެއްޗިެތ ޮދުވމިާއ އެހިެނހެން މަަސއްކަތަށް ޚިާދމެއ

 	ް ބިައްސކަލެއ

ޙީަމުދ، 	  )މްަސަދުރ:  ޚަަރުދ.  ބުޯޓ  ުނވަތަ  ިޓކެޓް  ެދކުޮޅ 

2021؛ ތުަޢީލީމ ާދިއާރގިައ 40 އަށް ުވެރ ިގަނ އަހުަރ ިޚުދމަތް 

ެދއިްވ  ފުޯނން  2022ގިައ  ޖުެނއީަރ  ބުޭފޅެއް  ުކަރއްވާފިައވާ 

މުަޢލޫމުާތ(.

ިދވިެހނާްނިއ  ިކަޔވިައިދން  މަަދުރާސތުަކގިައ  މާލޭގިައ ަސުރކުާރ 

ކަމަށް،  ނޯނަްނ  ފަަރގެއް  ުމާސަރިއގެ  ުމަދއިްރުސންގެ  ިބދީޭސ 

ުކެރއުްވމަށްފުަހ  ހިާސުލ  ތުަޢީލުމ  ބުޭރން  ިދވިެހާރއްޖިެއން 

ާދިއާރގެ  ތުަޢީލީމ  ފެއެްޓިވ،  ިކަޔވިައެދއްވަން  އަހުަރ  ވަަނ   1976

މުަޢލޫމުާތ(.  ެދއިްވ  )ފުޯނން  ިވާދުޅިވއެވެ  ބުޭފޅުަކ  ތުަޖިރބާކުާރ 

250ރ.  ުމާސަރއަކީ  ިލިބވަޑިައގެނެްނިވ  ުފަރތަމަ  އެންމެ  އިަދ 

ުމަދއިްރަސކަށް  ޕަްރިއމީަރ  އުޭރ  ިމީއ  ިވާދުޅިވއެވެ.  ކަމަށްވްެސ 

ުރިފާޔ  ހަކަށް   50 ުމަދއިްރަސކަށް  ެސކަންޑީްރ  ވެަރވެ.  ެދއްވާ 

ޮބޑުކަމަށް ވްެސ ހަނުދމުަފުޅ ުހނެްނިވ ކަމަށް ިވާދުޅިވއެވެ.

ުމާސަރިއގެ  ބާަލިއުރ  މުަޢލޫމާތަށް  ުހިރ  ިލބެން  ިމހިައތަަނށް 

)ިއުތުރ  ޮގތެަށވެ.  ބާަޔނުްކާރ  ިމ  ިތީރގިައ  ިލިބފިައވީަނ  ޮގުތގިައ 

 2 އެެނކްްސ  ބަަދުލތައް  އިައ  ތަކަށް  ުމާސަރ  މަޤުާމތަކިާއ  ބައެއް 

ގިައ ިހމާަނފިައ ވެާނއެވެ.(

1968 ގިައ ޑިޮމިސިލއީަރ ވަރކަަރކަށް 90ރ. ގެ ުމާސަރ.	 

1970 ގެ އަހުަރ ތުަކގިައ ކިޮމުޔިނީޓ ހެލްތް ވަރކުަރނަްނާށިއ 	 

ަނރްސ އިެއޑުނަްނށް 200ރ.

1975 ގިައ މުދައިްރުސނަްނށް 175ރ. )ެސޓިްފކެޓެއް އޮތް ަނމަ(	 

)ެސޓިްފކެެޓއް 	  200ރ.  ުމަދއިްރުސނަްނށް  ގިައ   1975

ުނވަތަ ިޑޕޮްލމާ ޮއތް ަނމަ(

1978 ގިައ ުމަދއިްރުސނަްނށް 335ރ. 	 

1980 ގިައ ުމަދއިްރުސނަްނށް 350ރ. 	 

1985 ގިައ ކީަތުބނަްނށް 325ރ. )އާަސީސ ުމާސަރ(	 

1985 ގިައ ހެޑްމްާސަޓުރނަްނށް 350ރ. )އާަސީސ މާުސަރ(	 

1995 ގިައ ޮބޑު ކީަތުބނަްނށް 1830ރ. )އާަސީސ ުމާސަރ(	 

1995 ގިައ ހެޑްމްާސޓުަރނަްނށް 1590ރ. )އާަސީސ މާުސރަ(	 

ުމަދއިްރުސންގެ ުމާސަރ



ް 53އިެޑޔުކަޭޝން ިރަސރޗް ގްރޫޕ

ިއްސ  އެންމެ  ްސކުޫލތުަކގިައ  ަސުރކުާރގެ  ުހިރ  މާލޭގިައ 

ޕިްރނިްސޕުަލނެްނވެ.  ާނިޒުރނާްނިއ  ިތއްބެވީ  ޮގުތގިައ  ވިެރންގެ 

ހެޑްމްާސަޓުރން  ްސކުޫލތުަކގިައ  ަސުރކުާރ  އަތުޮޅތުަކގެ  އިަދ 

ޤަަދުރ  ތެރޭގިައ  އަތުޮޅ  ހެޑްމްާސަޓުރނަްނކީ  ިތއްބިެވއެވެ. 

ގެއަކިާއ  ފެންވުަރގެ  ަރނގުަޅ  ުހނަްނވެާނ  ބެަޔކެވެ.  ުއުފިލގެނިްވ 

މަަސއްކުަތ ީމހެއްގެ އެހީތިެރކަން ހެޑްމްާސަޓުރނަްނށް 1985 ގިައ 

ވްެސ ިލުބެނވެ.

1970 ގެ އަހުަރތުަކގެ ުކީރކުޮޅގިައ ުމަދއިްރުސންގެ ުމާސަރއަށް 

ބުޭނންވާ  ަސަނުދ  ފެންވެަރއްގެ  އެއް  ާދިއާރގެ  ިޞއްޙީ  ުވެރ 

އުޭރގެ  ިމީއ  ުކެރވެއެވެ.  ފާހަގަ  ޮބޑުކަމަށް  ުމާސަރތައް  މަޤުާމތުަކގެ 

ޮބޑުކުަމގެ  ަސމުާލކަން  ީދފިައވާ  ާދިއާރއަށް  ިޞއްޙީ  ަސުރކުާރން 

ަދީލަލކަށް ވާެދެނއެވެ. 1970 ގެ އަހުަރތުަކގެ ފުަހކޮޅިާއ 1980 ގެ 

ުމާސަރތައް ިޞއްޙީ  ުކީރ ކުޮޅގިައ ުމަދއިްރުސންގެ  އަހުަރ ތުަކގެ 

ާދިއާރގެ އެއް ފެންވުަރގެ މަޤުާމތުަކގެ ުމާސަރތަކަށް ުވެރ ޮބޑުވާން 

ަސުރކުާރ  ގިައ   1978 ިމީއ  ުކެރވެއެވެ.  ފާހަގަ  ފާަށފިައވާކަން 

ެދއުްވުމގެ  ިއްސކަން  ުކެރއުްވމަށް  ުފޅާ  ތުަޢީލުމ  ބަަދުލުވމާއުެކ، 

ަސބުަބން ވެފިައވާ ޮގތެއް ކަމަށް ވާެދެނއެވެ.

ީމިޑއުަމން  ިއނިގރިޭސ  ިތބެގެން  ިދވިެހާރއްޖޭގިައ  ގިައ   1985

ިއުރ  ިލުބުނ  600ރ.  މަހުަކ  ުމަދއިްރުސނަްނށް  ތަމީްރުނިވ 

550ރ.  ިލުބީނ  އަކަށް(  )ާނރްސ  ަނުރހަކަށް  ވެފިައވާ  ތަމީްރުނ 

1990ގެ  އަހުަރ  އެވެ. ިމފަަރުޤ ތުަޢީލީމ ާދިއާރއަށް ފިަހވާ ޮގތަށް 

ޮއތް  އަނަްނނެްދން  ިހާސބަށް  ތަކާ  އަހުަރ  ުކީރކުޮޅގެ  ތުަކގެ 

ިލުބުނ  އިެޑުޔކަޭޝުނން  ޮއފް  ިމިންސޓީްރ  އިަދ  ފެެނއެވެ.  ކަމަށް 

މުަޢލޫމުާތން ވްެސ ިމކަން ފާހަގަ ުކެރވެއެވެ.

ވެފިައވާ  ތަމީްރުނ  ީމިޑއުަމން  ިއނިގރިޭސ  ގިައ   1995

ީމިޑއުަމން  ިއުރ، ިއނިގރިޭސ  ިލުބުނ  1440ރ.  ުމަދއިްރަސކަށް 

ފާަށފިައ  ިލބެން  1450ރ.  އަކަށް  ަނރްސ  ވެފިައވާ  ތަމީްރުނ 

ފިެށގެން  ިހާސުބން  ިމހިައ  ތަފާތެކެވެ.  ގެ  10ރ.  ިމީއ  ވެއެވެ. 

ފަަށިއފާ  ބަަދުލވާން  ޮގތަށް  ފިަހވާ  ާދިއާރއަށް  ިޞއްޙީ  ުމާސަރ 

ވެއެވެ. 1998 ގިައ ިމ ފަަރުޤ 10ރ. ގިައ ެދމެހެއިްޓފިައވާ ޮގތަށް 

ގެ  1630ރ.  ަނުރުހނަްނށް  ިއުރ،  ިލުބުނ  1620ރ.  ީޓޗަަރކަށް 

ުމާސަރ ޮއތެވެ. 

1998 ގިައ ަނރިސންގ ާދިއާރިއން ިޑުގީރ ހާަދފިައވާ ަނުރހަކަށް 

)ްސާޓފް ަނރްސ ގްރޭޑް 2( އަށް 1,930ރ. ގެ ުމާސަރ ިލުބުނ 

ފެންވުަރގެ  ިޑުގީރ  މްާސަޓރްސ  އިަދ  ިޑުގީރ  ުފަރތަމަ  ިއުރ، 

ިމީއ  ުމާސަރއެވެ.  ގެ  1,800ރ.  ޮއނަްނީނ  ުމަދއިްރަސކަށް 

130ރ. ގެ ފަަރގެކެވެ. 



ގޮންޖެހުންަތކިާއ ހަުށހެޅުންަތއް ެއުދުރންގެ ފަންުނ:  54

ުމާސަރ ޮބުޑުނުވުމގެ ަކނޮްބުޑުވން
ެދވޭ  ުމވައްޒުަފނަްނށް  ިތބޭ  މަޤުާމތުަކގިައ  އިެކ  ަދުއަލުތ 

ކަޑައިެޅގެނާްދ  މިަތން  ތަކެއްގެ  ުއޫސުލ  ވިަކ  ުމާސަރއަކީ 

އެއްޗެކެވެ. ޒަމުާނއުްސެރންވްެސ ަދުއަލުތގެ ުހިރހާ ުމާސަރތަކަކީ 

ޮގުތގިައ  ކަމެއްގެ  ކަނޑައަޅާ  ޮއީފުހން  ަރީއުސލުްޖމްހިޫރއާްޔގެ 

ވީަނ  ިމހުާރ  ބަަދުލތަކެއް  ވެަރއްގެ  ކޮންމެވްެސ  ޮއުތމަށް  ޮއތް 

އިައްސފައެވެ. ިމ ނޫން ޮގތޮްގތަށް ވްެސ ިމހުާރ ުމާސަރ ހަމަޖިެހގެން 

ބަަދުލވެފައެވެ.  ވީަނ  ިނޒުާމތައް  ިޑމޮކަްރިޓކް  ަދުއަލުތގެ  ިދުއމަށް 

ވީަޒފާތުަކގެ  ަސރިވްސ  ިސިވލް  ިނޒުާމތުަކގިައ  އެހިެނހެން 

ޮއނަްނކަން  މޮޑެލެއް  ެދ  މިައގަނޑު  ކަޑައުެޅމަށް  ުމާސަރތައް 

ާސރިވްސގިައ  ިސިވލް  ުކަރއްވައެވެ.  ފާހަގަ   )2013( ފިައޒަލް 

ިސިވލް  ހަމަޖިެހގެނަްދީނ  ުމާސަރތައް  ާދިއާރގެ  ތުަޢީލީމ  ިހމޭެނ 

ކަމާބެހޭ  ޮއީފހާ  ަރީއުސލުްޖމްހިޫރއާްޔގެ  ކިޮމަޝާނިއ  ަސރިވްސ 

ވަަނ   2015 ބިައވިެރުވމާއުެކގައެވެ.  ުވޒާާރގެ  މީާލ  ިއާދާރއިާއ 

އަހުަރ ުމަދއިްރުސންގެ ުމާސަރިއގެ ޮއިނގަނޑު އުެކަލވާާލފިައވީަނ 

“ަރީއުސލުްޖމްހިޫރއާްޔގެ ޮއީފހިާއ ިސިވލް ަސރިވްސ ކިޮމަޝާނިއ 

ޕިްރނިްސޕުަލނާްނއުެކ  ުމަދއިްރުސނާްނިއ  ަޝުއުޤވިެރިވ  ކަމަށް 

މްަޝވާަރގެ  ުކެރުވުނ  އިެޑުޔކަޭޝުނން  ޮއފް  ިމިންސޓީްރ 

އީަލގައެވެ” )އެމް.އޯ.ީއ، 2015، ޞ 5(. 

ަދީނ  ދޫކޮށާްލފިައ  ފަނުްނ  ިމ  ުމަދއިްރުސން  ިދވިެހާރއްޖޭގިައ 

ުމާސަރ ުކޑަ ވެގެން ކަމަށް ފަހަކަށް އިައްސ ީމުހން ުބަނުމނެްދއެވެ. 

ީމިޑއާގެ ިގަނ ިލުޔންތައް ވްެސ ފަހަކަށް އިައްސ ުމަދއިްރުސނާްނިއ 

ވާހަކަތަކަށް  ިޢާނަޔތްތުަކގެ  ުމާސަރއިާއ  ޕިްރނިްސޕުަލންގެ 

ަސމުާލކަން ީދފިައވާކަން ފާހަގަ ުކެރވެއެވެ. ުމަދއިްރުސންގެ ުމާސަރ 

އިާއ ިއުތުރގަޑީގެ އަެލވަންްސ އަށް ހޮެޔ ބަަދުލތަކެއް ގަެނުއމަށް، 

އުެކަލވަާލިއފިައ  އަހުަރ  ވަަނ   2019 ޮއިނގަނޑެއް  އާ  ުމާސަރިއގެ 

ިވއްަސ، ަދުއަލުތން ދޭ ުމާސަރ އިާއ އަެލވަންްސ ތުަކގިައ ޮބޑިެތ 

ފަަރުޤތައް ުހުރުމން ހާމަަނިއޒް ުކުރުމގެ މަަސއްކަތް ޕޭކިޮމަޝުނން 

ުނިނމީޭތ، ުމަދއިްރުސން ގެ އާ ޮއިނގަނޑު ތަނީްފުޒުކެރވޭ ޮގތް ވީަނ 

ަދިނކޮށް  ުކިރއަށް  މަަސއްކަތް  ިމ   .)2020 )ިނޒުާރ،  ުނވެފައެވެ 

ުގިޅގެން  އިާއ  )ކިޯވޑ19ް-(  ވަބާ  ޢަާލީމ  ިދމިާވ  ުދިނެޔއަށް  ުމިޅ 

ަސބުަބން  އިެޅިފަޔވުަޅތުަކގެ  ުކުރމަށް  ުކޑަ  ޚަަރުދތައް  ަދުއަލުތގެ 

އާ ޮއިނގަނޑަށް ޢަމުަލުކުރން ިމހާތަަނށްވްެސ ވީަނ ފްަސވެފައެވެ.

 )2016( ިޝފީްލުނ  ިލުޔއްވުަމން  ނުޫހގިައ  ޮއނަްލިއން  “ިމހުާރ” 

ުމަދއިްރުސންގެ  އަހުަރ  ވަަނ   2015 ޮގުތގިައ،  ުކަރއްވާ  ފާހަގަ 

ުމާސަރ  ުމަދއިްރުސންގެ  ަދުށން  ޮއިނގަނޑުގެ  އާ  ުމާސަރިއގެ 

ޑިެޕުއީޓ  ޕިްރނިްސޕުަލނާްނިއ  ްސކުޫލތުަކގެ  ިއުރ،  ޮބޑުވެފިައވާ 

އިައްސފިައުނވީާތ  ބަަދލެއް  ުމާސަރއަށް  ޕިްރނިްސޕުަލންގެ 

އެންމެ  ިމކުަމގިައ  ޮއތެވެ.  ާދިއާރގިައ  ކަނޮްބޑުުވން  އެކުަމގެ 

ުމާސަރިއގެ  ުމަދއިްރުސންގެ  ވެފިައވީަނ  ކަމަކަށް  ހައާްސްސ 

ިޑުގީރ  މްާސާޓްސ  ަދުށން،  ބަަދުލގެ  ގަެނިއ  ޮއިނގަނޑަށް 

އަށް  9،900ރ.  ުމާސަރ،  އާަސީސ  ުމަދއިްރެސއްގެ  ޮއނަްނ 

ުމާސަރ  އާަސީސ  ޕިްރނިްސޕަލެއްގެ  ފެންވުަރގެ  ިމ  މިަތިވިއުރ 

ީސިނއަރ  ޮއުތމެވެ.  ގިައ(  )8،800ރ.  ަދުށގިައ،  އެއަށުްވެރ 

“ވަަރށް  ާނނާްނީތ،  ބަަދލެއް  ހޮެޔ  ުމާސަރއަށް  މޭެނޖްމަނުްޓގެ 

ިމހުާރ  ޕިްރނިްސޕުަލން  ޑިެޕުއީޓ  ޕިްރނިްސޕުަލނާްނިއ  ިގަނ 

ބަަދުލވެފިައވާ” ކަމަށް ނުޫހގެ  ާދިއާރތަކަށް  މަޤުާމ ދޫކޮށް، އެހެން 

ިރޕަޯޓާރ ވާހަކަ ެދއްކިެވ ޕިްރނިްސޕަަލުކ ިވާދުޅވެފިައ ވާކަމަށްވްެސ 

އާަސީސ  ޕިްރނިްސޕުަލންގެ  ިރޕޯޓްކޮށްފިައވެއެވެ.  2015ގިައ 

ުމާސަރއަށް ބަަދުލ ަނިއ ކަމަށް ިވއްަސ، ިއުތުރ ގަޑީގެ ާލިރ ުނިލެޔ 

ުމާސަރިއގެ ިތންބިައުކޅަ އެއްބިައ ިލބޭ ޮގތަށް ފުަހން ހަމަޖިެހގެން 

ކޯ  ަސޕިޯޓންގް  ބާަލ  ރޭންކަށް  މަޤުާމގެ  ިއުތުރން  ީމގެ  ިދަޔއެވެ. 

ުނވަތަ ެޓކިްނކަލްކޯ އަެލވަންްސ ހަމަޖިެހގެން ިދަޔއެވެ. 
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ިމާހުރގެ ާހަލުތ 
ުފަރތަމަ ބުާބގިައވްެސ ފާހަގުަކިރޮގތަށް 2021 ގެ ތުަޢީލީމ އަހުަރ ިނުމުނ ިއުރ ުމިޅުޖމަްލ ިތީބ 8,198 ުމަދއިްރުސނެްނވެ. ީމގެ ތެރޭގިައ 

ުމަދއިްރުސންގެ  ިބދީޭސ  ުމަދއިްރުސނެްނވެ.  )%71.4(އަންހެން    5,857 ުމަދއިްރުސނާްނިއ  ިފިރހެން   )28.6%(  2,341 ިތީބ 

ތެރޭގިައ ިންސބުަތން ިގަނީއ ިފިރހުެނނެްނވެ. އީެއ %65.1  ިފިރހެން

ޗުާޓ 6: ުމަދއިްރުސންގެ ޢަަދުދ އަންހެން ިފިރހެން ވިަކން، 2021
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ބިދޭސީދިވެހި
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ުމަދއިްރުސނެްނވެ )ޗުާޓ 16(



ގޮންޖެހުންަތކިާއ ހަުށހެޅުންަތއް ެއުދުރންގެ ފަންުނ:  56

ް ޗުާޓ 7: ިދާރާސގެ ާސމްޕުަލ ްސކުޫލތުަކގިައ ިރީލފް ީޓޗުަރން ިތިބ ިންސބަތ

ތާވުަލ7 : ަސުރކުާރ ްސކުޫލތުަކގިައ ިކަޔވިައދޭ ިދވިެހ ުމަދއިްރުސން ފެންވުަރގެ ޮގުތން ބިެހފިައވާ ޮގތް، 2021

މްަސަދުރ: އެޗް. އާރ، އެމް.އޯ.ީއ، 2021. 

ިރީލފް  ީޓަޗުރން  

ގެނުްގޅޭ  ޮގުތން  ވުަގީތ  ުކިރޮގތަށް  ފާހަގަ  ބުާބގިައވްެސ  ުފަރތަމަ 

ިގަނ  ތުަކގިައ  ްސކުޫލ  ބައެއް  ީޓޗުަރން  “ިރީލފް”  ުނވާ  ތަމީްރުނ 

އަަދަދކަށް ގެނުްގޅެން ޖެހެއެވެ. ުމިޅިނޒުާމގިައ ވިޭތވިެދަޔ ހަ އަހުަރ 

ބައެއް  ިވއްަސ،  ކަމަށް  ގިައ   9.2% ިތީބ  ުމަދއިްރުސން  ިމފަަދ 

މިަތ  ވްެސ  ުގަނއަށުްވެރ  ެދ  ީމގެ  ިމިންސބަތް  ްސކުޫލތުަކގިައ 

ކަމަށް ަދއްކައެވެ.

ިދވިެހ  ިލިބފިައވާ  ތަމީްރުނ  ޮގުތގިައ  ަދއްކާ  ިއން   7 ތާވުަލ 

ުފަރތަމަ  ިތީބ  ޢަަދަދކަށް  ިގަނ  އެންމެ  ތެެރިއން  ުމަދއިްރުސންގެ 

ިޑުގީރ ހިާސުލ ކޮށްފިައވާ ުމަދއިްރުސނެްނވެ. އީެއ ުޖމަްލ 2,568 

ިޑޕޮްލމާ  ުމަދއިްރުސނެްނވެ.   44.2% ުނވަތަ  ުމަދއިްރުސން 

ިދވިެހނެްނވެ. އީެއ 26.1%   1,514 ުޖމަްލ  ިތީބ  ޙިާސުލކޮށްފިައ 

ިދވިެހ ުމަދއިްރުސނެްނވެ. 

ުނުކާރ(  ާޝިއުޢ  )އިަދ  އިެޑުޔކަޭޝުނގެ  ޮއފް  ިމިންސޓީްރ 

މާލޭ  ތެެރިއން  ްސކުޫލތުަކގެ  ަސުރކުާރ  ބާަލިއުރ  މުަޢލޫމާތަށް 

ުމަދއިްރުސންގެ  ުނިލބޭ  ތަމީްރުނ  ްސކުޫލތުަކގިައ  ަސަރޙައުްދގެ 

ިންސބަތަކީ %1 އެވެ. ަނމަވްެސ އަތުޮޅތުަކގިައ ިހންގާ ަސުރކުާރ 

ިންސބަތަކީ  ުމަދއިްރުސންގެ  ުނިލބޭ  ތަމީްރުނ  ްސކުޫލތުަކގިައ 

%7 އެވެ.

28.8%

71.2%

އެވަރޭޖަަށް ވުރެ ދަށުން ތިބި ސްކޫލްތައްއެވަރޭޖަަށް ވުރެ މަތިން ތިބި ސްކޫލްތައް

މްާސަޓރްސ  ތެރޭގިައ  ުމަދއިްރުސންގެ  ަންސުލގެ  ިދވިެހ 

ފެންވުަރގެ ިތީބ ުޖމަްލ 1,725 ުނވަތަ %29.7 ުމަދއިްރުސނެްނވެ. 

ގާތްގަޑަކަށް ިތންބިައުކޅައެއްބާަޔ ގާތުްކާރ ޢަަދަދކަށް ިމ ފެންވުަރގެ 

ުމަދއިްރުސން ިތިބކަން ފާހަގަ ވެއެވެ )ތާވުަލ 7(.
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ތާވުަލ 8 : ަސުރކުާރ ްސކުޫލ ތުަކގިައ ިތިބ ޕިްރނިްސޕުަލން ގެ ޢަަދުދ، ޮނވެމްބަރ 2021 

މްަސަދުރ: އެމް.އޯ.ީއ، 2021

ޕިްރނިްސަޕުލން
ަސުރކުާރގެ މުަދަރީސ ތުަޢީލީމ ިނޒުާމގިައ 2021 

ވަަނ އަހުަރގެ ިކެޔުވން ިނުމުނިއުރ ިތއްބެވީ ުޖމަްލ 182 

ޕިްރނިްސޕުަލނެްނވެ. އީެއ ިބދީޭސ 19 ޕިްރނިްސޕުަލނާްނިއ 

ިދވިެހ 163 ޕިްރނިްސޕުަލނެްނވެ )ތާވުަލ 8(. 31 ްސކޫލެއްގިައ 

ޕިްރނިްސޕުަލން ެނުތުމން ްސކުޫލ ިހންގެާނ ިއްސވިެރއެއް 

ހަމަަޖއާްސފިައވެއެވެ. ޕިްރނިްސޕުަލނާްނިއ ްސކުޫލ ިހންގާ 

ީމުހންގެ ތެެރިއން %22.5 އަކީ އަންހުެނނެްނވެ.

ޑިޕްޮލމާ އާއެކުފުރަތަމަ ޑިގުރީ އާއެކުމާސްޓަރސް އާއެކު ފެންވަރު

ދިވެހި (ދާއިމީ) މުދައްރިސުން

އަންހެން ފިރިހެން އަންހެން ފިރިހެން އަންހެން ފިރިހެން

1,3582,0261,280

1514

26.1% 44.2% 29.7%

2568 1725

367542 234

ޖުމްލަ

%

ޕްރިންސިޕަލުން/ހިންގާ އިސް މީހުން
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31

213 ޖުމްލަ

ޖުމްލަފިރިހެންއަންހެން

ބިދޭސީ ޕްރިންސިޕަލުން

(ދާއިމީ ޕްރިންސިޕަލުން (ދިވެހިން

(ޕްރިންސިޕަލްގެ މަޤާމެއް ނޫން)ސްކޫލު ހިންގާ އިސް ވެރިއެއް



ގޮންޖެހުންަތކިާއ ހަުށހެޅުންަތއް ެއުދުރންގެ ފަންުނ:  58

ަސުރކުާރ ްސކުޫލތުަކގިައ ިތއްބިެވ ިދވިެހ ޕިްރނިްސޕުަލންގެ ތެެރިއން %24.5 އަކީ ުފަރތަމަ ިޑުގީރ ފެންވުަރގެ ޕިްރނިްސޕުަލނެްނވެ. 

ފެންވުަރގެ ޕިްރނިްސޕަލެކެވެ  ޑޮކްޓަޯރލް  އަކީ މްާސަޓރްސ ފެންވުަރގެ ޕިްރނިްސޕުަލނެްނވެ. އެއް ޕިްރނިްސޕަަލކީ  75 ިއނަްސއްތަ 

)ތާވުަލ 9(. 

ވީަޒފާގެ  ުމަދއިްރުސންގެ  ްސކުޫލ  ުކެރވުެމނާްދ  ޢަމުަލ  ިމހުާރ 

ގުައީމ  ުމަދއިްރުސނަްނކީ  ްސކުޫލ  ޮގުތން،  ޮއިނގަނޑުގިައވާ 

ޮގތަށް  ހިާސުލވާ  ަލނޑަުދނިޑތައް  ކަނޑައަޅާފިައވާ  މަންހުަޖގިައ 

)އެމް. ުމަދއިްރުސނެްނވެ  ިކަޔވިައދޭ  އަށް   12 ިއން   1 ގްރޭޑް 

އޯ.ީއ، 2015(. ީމގެ ތެރޭގިައ ްސޕަެޝލް އިެޑުޔކަޭޝން ީނޑްްސ 

ފުައންޑަޭޝން  ުމަދއިްރުސނާްނިއ،  ިޚުދމަތްދޭ  ގެ  )ެސން( 

ިކަޔވިައިދުނުމގެ  ުމަދއިްރުސނާްނިއ،  ިކަޔވިައެދއްވާ  ްސޓަޭޖށް 

ފަނީްނ މަަސއްކަތް ފުަރމާކޮށް ުސޕަވިައޒްކޮށް ީލިޑންގ ީޓޗުަރންގެ 

މްަސއިޫލއަްޔުތ ުއުފާލ ުމަދއިްރުސން ިހމެެނއެވެ. 

ުމަދއިްރުސންގެ  ްސކުޫލ  ޮގުތން  ޮއިނގަނޑުގިައވާ  ެދނެްނިވ  ިމ 

ކޮށްފިައވީަނ  ބުޭނން  އުެކަލވިައުލުމގިައ  ޮއިނގަނޑު  ުމާސަރިއގެ 

ތާވުަލ 9: ިދވިެހ ާދިއީމ ޕިްރނިްސޕުަލން ފެންވުަރގެ ޮގުތން ބިެހފިައވޮާގތް، ޮނވެމްބަރ، 2021

މްަސަދުރ: އެމް.އޯ.ީއ، 2021

މާސްޓަރސް ޑިގުރީ އާއެކުފުރަތަމަ ޑިގުރީ އާއެކު ފެންވަރު

ދިވެހި (ދާއިމީ) މުދައްރިސުން

ފިރިހެންއަންހެންފިރިހެންއަންހެންފިރިހެންއަންހެން

36920

1 122 40

4301

ޖުމްލަ

ިމފަަދ އެހެން ާދިއާރތުަކގެ ފަނީްނ އިެކ ފަނީްތގެ ުމވައްޒުަފނަްނށް 

ިލިބެދވޭ އާަސީސ ުމަސަރއިާއ ިފކްްސޑް އަެލވަންްސ ތުަކގެ ުޖމަްލ 

އީެއ ބާޒުާރގިައ ތުަޢީލީމ ާދިއާރގެ ފަނީްނ މަޤުާމތަކަށް ިލބޭ ުމާސަރ 

ުމވައްޒުަފންގެ  ފަނީްނ  ާދިއާރގެ  ބަަލިއގެނެްނވެ. ްސކުޫލ  ކުަމގިައ 

ކަނޑައެޅޭ  މަޤާމަށް  ިހމޭެނީނ  ޮއިނގަނޑުގިައ  ުމާސަރިއގެ 

ުމާސަރއަކިާއ ިޢާނަޔތް ތަކާއުެކ ުޖމަްލ 4 ކޮމްޕަޮނނެްޓވެ. އީެއ:

އާަސީސ ުމާސަރ، 	 

ަސރިވްސ އަެލވަންްސ،	 

އިެޑުޔކަޭޝަނލް ކިޮލިފކަޭޝން )ީއ.ިކުއ( އަެލވަންްސ، އިަދ	 

ބައެއް މަޤުާމތަކަށް ެދވޭ ެޓުނއަރިޝޕް އަެލވަންްސ، އެވެ.	 



ް 59އިެޑޔުކަޭޝން ިރަސރޗް ގްރޫޕ

ީމގެ ިއުތުރން މަަސއްކަތުްކާރ ހަާލތަށް ިބާނކޮށް ުމވައްޒުަފނަްނށް 

ކަނޑައަޅާފިައވާ  ކިޮމަޝުނން  ަސރިވްސ  ިސިވލް  ެދވޭ، 

އަެލވަންްސ ތަކެވެ.

ުމަދއިްރެސއްގެ  ބަަދާލއުެކ  ގެެނުވުނ  ޮއިނގަޑަށް  ުމާސަރިއގެ 

އެއް  ިޑޕޮްލމާ  ަދށްވެގެން  އެންމެ  ިއުރ  ފަަށިއގަނަްނ  ޮގުތގިައ 

ިމީއ  ިދަޔއެވެ.  ވެގެން  ބަަދުލ  ގިައ   2015 ޮގތަށް  ޖެހޭ  ޮއނަްނން 

ފެންވުަރ  ިމީއ  އިަދ  ބަަދލެކެވެ.  ުމިހނުްމ  ގެެނުވުނ  ިސާޔަސތަށް 

ެނތް ުމަދއިްރުސނަްނށް އެ ފެންވުަރ ހިާސުލ ުކުރމަށް ުމުހަލތެއް 

ުދވްަސ  ފުެށުނވްެސ  ިހންގަން  ޕޮްރގާްރމެއް  ތަމީްރުނ  ެދިވ، 

ވެަރކެވެ. އިަދ ިޑޕޮްލމާއަށް ުވެރ ަދށް ުމަދއިްރުސނަްނށް ވީަޒފާގިައ 

ަސުރކުާރ  އުޭރ  ވެއެވެ.  ފިަހކޮށީްދފިައ  ޮގތް  ިކެޔވެޭނ  ިތބެގެން 

ުމަދއިްރުސން   1,236 ެނތް  ފެންވުަރ  ިޑޕޮްލމާ  ތުަކގިައ  ްސކުޫލ 

 2016 ފުަހން،  އަހުަރ  އެއް  ބަަދުލއިައތާ  ިތއްބެވެ. ިސާޔަސތަށް 

ވަަނ އަހުަރ ަޖަނވީަރގިައ، ިޑޕޮްލމާ ފެންވުަރ ެނތް ުމަދއިްރުސންގެ 

ތެެރިއން %80 އަށުްވެރ ިގަނ ުމަދއިްރުސން ިޑޕޮްލމާ ފެންވަަރށް 

އިެޑުޔކަޭޝންގެ  ޮއފް  ިމިންސޓީްރ  ކަމަށް  ތަމީްރުނވެފިައވާ 

 )2016( ިއާޔުދ  ހަވާާލީދ  އާ  ެސކެްރަޓީރ  ޕަރމަަނންޓް  އުޭރގެ 

ޕޭ  ުކަރއްވާފިައ ވެއެވެ. ެނަޝަނލް  ިނުއްސ ގިައ ހާމަ  ީޕއްެސއެމް 

ކިޮމަޝންގެ ފާަރުތން ިގަނ ިދާރާސތަކެއް ުކުރމަށްފުަހ، ިމާދިއާރގެ 

ިމިންސޓީްރ  ކޮށް  ތައާްޔުރ  ވީަނ  ިމހުާރ  ތަކެއް  މިެޓކްްސ  ޮޖބް 

ިމހުާރ  ފުޮނވާފައެވެ.  އެންޑްޯސމަނަްޓށް  ގެ  އިެޑުޔކަޭޝން  ޮއފް 

އަނަްނ  ކަޑައިެޅގެން  ުމާސަރތައް  ިނންމަވާފިައވާ  ޮބޑުުކަރއްވަން 

ިއުރ ިމ ެދނެްނިވ ޮޖބްމެޓިްރކްްސ ތަކަށް ިރޢަާޔތް ުކުރން ުމިހނުްމ 

ވެާނއެވެ.

ުމަދއިްރުސންގެ ަޝުއުޤވިެރކަން ުއފެއުްދމާަށިއ ުމަދއިްރުސންގެ 

ޤަަދާރިއ ިއުޙިތާރމިާއ ޙައުްޤތައް ުކިރއުެރުވމަށް ިނޒީާމ ޮގތެއްގިައ މާ 

ިގަނ ކަންތައްތަކެއް ުކެރިވފިައ ުހިރ ކުަމގެ ެރކޯޑް ތަކެއް ފެނާްނކަށް 

ުމަދއިްރުސންގެ  ވުަރ  ުދވްަސ  އިެކ  ަނމަވްެސ  އެހެން  ެނތެވެ. 

ިއުތުރ  ިޢާނަޔތްތައް  އަެލވަނާްސިއ  ުކުރމާަށިއ،  ޮބޑު  ުމާސަރ 

ުކެރިވ  މަަސއްކަތް  އިެކ  ުކުރމަށް  ތަޢަާރުފ  އަަލށް  ުކުރމާަށިއ 

ތެރޭގިައ  ީމގެ  ވެއެވެ.  ވެފިައ  ކިާމާޔުބ  ިމންވަަރކަށް  ކޮންމެވްެސ 

ުކަރން  ިޚުދމަތް  ަރަށކަށް  ނޫން  ުއފަނަްރށް  ފިައާސ”،  “ކޮއުްތ 

ވެފިައ  ތަޢަާރުފ  ތައް  އަެލވަންްސ  ފަަދ  އަެލވަންްސ  ދޭ  ާދަނމަ 

އެބުަހއެްޓވެ. އިަދ ގިަޑ ުފާރ ުމަދއިްރުސނަްނށް ެދވޭ ުއޖަޫރވްެސ 

އިެކ ފަހުަރމިަތން ޮބޑު ުކެރިވފިައ އެބުަހއެްޓވެ.

ޮބޑު  އެންމެ  ޮއތް  ގިައ  ފެންވުަރ  މުަރކީަޒ  ާދިއާރގިައ  ތުަޢީލީމ 

ކަނޮްބޑުުވމަކީ ިމިންސޓީްރ ގައިާއ، ިމ ާދިއާރގެ ފަނީްނ ިޑޕާޓްމަންޓް 

ތުަކގިައ ިތއްބިެވ ުމވައްޒުަފނަްނށް ‘ޮނން-ޕެްރކިްޓްސ އަެލވަންްސ’ 

ިއން  ިމިންސޓީްރ  ވަނެްދން  ތަކެއް  އަހުަރ  ިމީއވްެސ  ުނިލުބމެވެ. 

މަަސއްކަތް ުކަރއްވުަމން ގެނަްދވާ އިަދ ކިާމާޔުބ ވެފިައ ުނވާ ކަމެކެވެ.

ުކިރ  ުއއީްމުދ  ކަމާއުެކ  ަޝުއުޤވިެރ  އެންމެ  ުމަދއިްރުސން  ުކީރގެ 

އުެކގިައ  )ުބުރތައް(  ބެޗްތައް  ކްޯސތުަކގެ  ތަމީްރުނ  އެއްކަމަކީ 

ިއނަްސރިވްސ  ިދަޔ  ބާއްވުަމން  އަތުޮޅތެރޭގިައ  ުނވަތަ  މާލޭގިައ 

ޕޮްރގާްރުމ ތަކެވެ. އިަދ އަތުޮޅތެެރއަށް ބުޭރގެ ވަޮލނިްޓއުަރނާްނިއ 

ޮއން-ަސިއޓް  ިހނިްގ  ފުޮނވިައގެން  އިެޑުޔކަޭޓުރން  ީޓޗަރ  ިދވިެހ 

ޕޮްރގާްރުމތައް  ިމ  ަނމަވްެސ  ތަކެވެ.  ޕޮްރގާްރުމ  ިއނަްސރިވްސ 

އަހުަރ  ވަަނ   2010 އައެވެ.  ުހއުްޓމަކަށް  ިހާސބުަކން  ވިަކ  ވްެސ 

ތަޢަާރުފ ިވ، އެންމެ ކިާމާޔުބ ުމަދއިްރުސނާްނިއ ޕިްރނިްސޕުަލން 

ާދިއާރއަށް  ިމ  ވްެސ  ިދުނމަކީ  ިއާނމެއް  ފެންވުަރގެ  ޤުައީމ  ހޮވިައ، 

ިއުޙިތާރމިާއ ޤަަދުރ މިަތ ުކުރމަށް ފިަހިވ ުފުރަސތެކެވެ. ަނމަވްެސ 

ެދ އަހަަރށްފުަހ ިމ ޕޮްރގާްރުމ ވްެސ ވީަނ ުހއާްޓލިެވފައެވެ. 

ތާވުަލ 10 ިއން ަދއްކިައެދީނ އިެކ ިގނިްތ ތުަކގިައ ުމަދއިްރުސންގެ 

ިޑޕޮްލމާ  ުހިރޮގތެވެ.  ިއުރ  ިނުމުނ  އަހުަރ  ވަަނ   2021 ުމާސަރ 

ިޑުގީރއާއުެކ މްާސަޓރްސ  ުފަރތަމަ  ިޑުގީރއިާއ އިަދ  ުފަރތަމަ  އިާއ 

ިޑުގީރގެ ިތން ިގނިްތން ުކެރ ކޮންމެ ިގނިްތއެއްގިައ ވްެސ 4 ރޭނުްކ 

ގިަޑ  ިއުތުރ  ުއޫސުލން  ޮއނަްނ  ިމހުާރ  ާދިއާރގިައ  ތުަޢީލީމ  ވެއެވެ. 

ޮއނަްނީނ %10 އަށް ިހފެހެއިްޓފައެވެ. ިމީއ ހަމައެކިަނ ިމާދިއާރއަށް 

ޮއނަްނ ޮގތެއް ކަން ވީަނ ފާހަގަ ުކެރިވފައެވެ. ިއުތުރ ގަޑީގެ ިޢާނަޔތް 

ަޝުއުޤވިެރަކން ުއފެއުްދން



ގޮންޖެހުންަތކިާއ ހަުށހެޅުންަތއް ެއުދުރންގެ ފަންުނ:  60

ރޭންކްގިައ  ފާަށ  ުމަދއިްރަސުކ  ފެންވުަރގެ  ިޑޕޮްލމާ  ިލުބީނމާ  އެއްކޮށް 

ިލބީެނ 11,337.50ރ. އެވެ. ުފަރތަމަ ިޑުގީރ ިއން ފާަށ ުމަދއިްރަސކަށް 

ިޑުގީރއިާއ  އެވެ.  13,894ރ.  ުޖމަްލއަކީ  މަހުަކިލބޭ  ގެނަްދން  ގެއަށް 

މްާސަޓރްސ ޮއނަްނ ުމަދއިްރަސކަށް 16,374ރ. އެވެ.

ިއުތުރން،  ޕިްރނިްސޕުަލންގެ  ުމަދއިްރުސނާްނިއ  ްސކުޫލތުަކގެ 

ފަނީްނ މަަސއްކަތް ުކާރ ކުައނެްސަލުރނާްނިއ ހެލުްތ ޮއިފަސުރން 

ވްެސ ިގަނިއން ވިަކވެގެން ާދކަން ިމިންސޓީްރ ޮއފް އިެޑުޔކަޭޝުނން 

ފާހަގަ ުކެރއެވެ )ތާވުަލ 12 އިާއ 13(. އީެއ މަަސއްކުަތގެ ުބަރކަމިާއ 

ފެންވުަރގެ  އެއް  ިލބޭއެއްޗެއް،  ގެނަްދން  ގެއަށް  ިއުރ  މްަސިނމޭ 

އަޅިައ ބާަލިއުރ  ާދިއާރތަކާ  އެހެން  ުހނަްނ ަސުރކުާރގެ  މަޤުާމތައް 

ތާވުަލ 10: ުމަދއިްރުސންގެ ުމާސަރ، ިޑެސމްބަރ 2021

މްަސަދުރ: އެމް.އޯ.ީއ، 2021. 

ުކޑަކުަމން ކަމަށް ިމިންސޓީްރިއން ފާހަގަ ުކެރއެވެ. ުފަރތަމަ ިޑުގީރ 

ފެެށީނ  ިޢާނަޔތްތައް  ުމާސަރއިާއ  ޕިްރނިްސޕަަލކަށް  ޮއނަްނ 

17,500 ރ. ިއނެްނވެ. އިަދ މްާސަޓރްސ ފެންވުަރ ަނމަ ފެެށީނ 

20,500ރ. ިއނެްނވެ. 

 އ�ތ�ރ� ގ�ޑ�ގ�އ�
 މ�ސ�އ�ކ�ތ�ކ�ރ�

ގ�ޑ�އ�ރ�ކ�ށ� 45.46 ރ

 އ�ތ�ރ� ގ�ޑ�ގ�އ�
 މ�ސ�އ�ކ�ތ�ކ�ރ�

ގ�ޑ�އ�ރ�ކ�ށ� 53.03 ރ

 އ�ތ�ރ� ގ�ޑ�ގ�އ�
 މ�ސ�އ�ކ�ތ�ކ�ރ�

ގ�ޑ�އ�ރ�ކ�ށ� 65.08 ރ

ފުރަތަމަ ޑިގުރީ އާއި
މާސްޓަރސް ޑިގުރީ

(ރޭންކް 4)

ހަމައެކަނި ޑިގުރީ
(ރޭންކް 4)

ޑިޕްޮލމާ
(ރޭންކް 4)

ރިލީފް ޓީޗަރ
(ސާނަވީ ތަޢުލީމް)

ރިލީފް ޓީޗަރ
(މަތީ ސާނަވީ ތަޢުލީމް)

ރިލީފް ޓީޗަރ
(އެޑްވާންސް ލެވެލް)

ތާވަލު 11: މުދައްރިސުންގެ
މުސާރަ، ޑިސެމްބަރ 2021

އަސާސީ މުސާރަ (ފަށާ ރޭންކުގެ

ސާރވިސް އެލަވަންސް

އީ.ކިއު އެލަވަންސް

އިތުރު ގަޑި (މުސާރައިގެ  10

(ޖުމުލަ (އެންމެ ގިނަވެގެން
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ިމިންސޓީްރއިާއ  ޖެންޑަރ  ކުައނެްސަލުރނާްނިއ  ާދިއާރގެ  ުޢީލީމ 

ުމާސަރއިާއ  ކުައނެްސަލުރންގެ  ަސރިވްސގެ  ކެަރކަްޝަނލް 

ކޮންމެ  ިމީއ  އެވީަނއެވެ.  11ގިައ  ތާވުަލ  ުހިރޮގތް  ިއާނަނތްތައް 

ާދިއާރއަކަށްވްެސ އެއް ަޝުރުތތަކެއް ކަޑައިެޅފިައ ޮއނަްނ ިސިވލް 

މަހުަކ 8,310ރ. ތުަޢީލީމ ާދިއާރގެ ކުައނެްސަލަރށް ިލބިޭއުރ އެަނއް 

ެދ ާދިއާރގެ ކުައނެްސަލުރނަްނށް ިދހަ ހާހަށުްވެރ މިަތން ިލބެއެވެ. 

ތުަޢީލީމ  އަެލވަންްސ  ިރްސކް  އަެލވަނާްސިއ  ިޑުއީޓ  ްސޕަެޝލް 

ުނިލބެއެވެ. ިމހާ ފަަރުޤ ޮބޑުކޮށް  ާދިއާރގެ ކުައނެްސަލުރނަްނކަށް 

ޮއުތމަކީ ތުަޢީލީމ ާދިއާރގެ ކަނޮްބޑުުވމެކެވެ. އިަދ ކުައނެްސަލުރން 

ްސކުޫލން ވިަކވެގެން ޮބޑު ުމާސަރ ިލބޭ އެހެން ިއާދާރތަކަށް ބަަދުލ 

ވެފިައވާ މުަޢލޫމުާތ ިމިދާރާސއަށް ިލިބފިައވެއެވެ. 

ތާވުަލ 11: ކުައނެްސަލުރންގެ ުމާސަރ

މްަސަދުރ: އެމް.އޯ.ީއ، 2021

ޮގުތން  ުހިރ  ިޢާނަޔތްތައް  ަނމަވްެސ  މަޤާމެކެވެ.  ަސރިވްސގެ 

ިލބީެނ  ގެނަްދން  ގެއަށް  ޢަަދެދއް  ަދށް  އެންމެ  މްަސިނމުޭދވުަހ 

ތުަޢީލީމ ާދިއާރގެ ކުައނެްސަލުރނަްނެށވެ.

ިލބޭ  ާދިއާރގިައ  ތުަޢީލީމ  ޮއިފަސުރނަްނށް  ހެލުްތ  ިމޮގތަށް  ހަމަ 

12ިއން  ތާވުަލ  ފާހަގަވެއެވެ.  މުަދކަން  ވްެސ  އާމަްދީނ  ުޖމަްލ 

ަދއްކިައެދީނ ހެލުްތ ޮއިފަސުރންގެ ުމާސަރއިާއ ިޢާނަޔތްތައް ިތން 

ާދިއާރއެއްގިައ ުހިރ ޮގތެވެ. 

މުސާރަ އާއި ޢިނާޔަތްތައް

އ�ސ�ސ� މ�ސ�ރ�

ސ�ރވ�ސ� އ�ލ�ވ�ނ�ސ�

ސ�ޕ�ޓ�ނ�ގ ކ�ރ

ސ�ޕ�ޝ�ލ� ޑ�އ�ޓ� އ�ލ�ވ�ނ�ސ� (އ�ސ�ސ� މ�ސ�ރ�އ�ގ� 35%

�ރ�ސ�ކ� އ�ލ�ވ�ނ�ސ� (ވ�ޒ�ފ�އ�ށ� ނ�ކ�ނ�ނ� ކ�ނ�މ� ދ�ވ�ހ�ކ�ށ� 100 ރ�ފ�ޔ

ނ�ނ� - ޕ�ރ�ކ�ޓ�ސ� އ�ލ�ވ�ނ�ސ�

އ�ހ�ނ�ހ�ނ� އ�ލ�ވ�ނ�ސ�
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ތަޢުލީމީ
ދާއިރާ

ޖެންޑަރ
މިނިސްޓްރީ

ޯމލްޑިވްސް
ކަރެކްޝަނަލް
ސާރވިސް

)

)
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ތާވުަލ 12: ހެލްތް ޮއިފަސުރންގެ ުމާސަރ، ިޑެސންބަރ، 2021

މްަސަދުރ: އެމް.އޯ.ީއ، 2021

ތުަޢީލީމ ާދިއާރގެ ހެލުްތ ޮއިފަސަރކަށް މަހުަކ ުޖމަްލ 8,510ރ. ިލބޭ ިއުރ ކެަރކަްޝަނލް ަސރިވްސ ގިައ ިލބީެނ 15,373.50ރ. އެވެ. 

ުގުޅމަށް ްސކުޫލތުަކން ވިަކވާ ކަމަށް  ާދިއާރތަކާ  ޮއިފަސުރންވްެސ އެހެން  ިމީއ %55 ިއުތުރ ިމންވެަރކެވެ. ްސކުޫލތުަކގިައ ިތިބ ހެލްތް 

ވެއެވެ. ކުައނެްސަލުރނާްނިއ ހެލްތް ޮއިފަސުރން ްސކުޫލތުަކން، ޚާއަްޞކޮށް އަތުޮޅތެރޭގެ ްސކުޫލތުަކން، ވިަކުވުމން އެ މަޤުާމތަކަށް ީމހުަކ 

ހުޯދމަކީ ވަަރށް ޮބޑު ޮގންޖުެހމެއް ކަމަށް ިމިންސޓީްރ ޮއފް އިެޑުޔކަޭޝުނން ފާހަގަ ުކަރއްވައެވެ. 

މުސާރަ އާއި ޢިނާޔަތްތައް

އ�ސ�ސ� މ�ސ�ރ�

ސ�ރވ�ސ� އ�ލ�ވ�ނ�ސ�

ސ�ޕ�ޓ�ނ�ގ ކ�ރ

ސ�ޕ�ޝ�ލ� ޑ�އ�ޓ� އ�ލ�ވ�ނ�ސ� (އ�ސ�ސ� މ�ސ�ރ�އ�ގ� 35%
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ވުޭތވިެދަޔ ހަތް އަހަަރށް ބާަލިއުރ ްސކުޫލތުަކން ުޖމަްލ 2461 ީމހުަކ ވީަނ 2021 ވަަނ އަހުަރގެ ިނަޔަލށް ވިަކވެފައެވެ )ޗުާޓ 7(. އީެއ 

762 ިފިރހުެނނާްނިއ 1699 އަންހުެނނެްނވެވެ. ިމީއ ފަނީްނ ުމވައްޒުަފނާްނިއ ިއާދީރ ުމވައްޒުަފނެްނވެ. 

ވަަނ   2020 މުަދވެފިައވީަނ  ވިަކިވ ޢަަދުދ އެންމެ  ބާަލިއުރ  އަހަަރށް  ވުޭތވިެދަޔ ހަތް  ވިަކވެފިައވެއެވެ.  ީމުހން   614 ުޖމަްލ   ވަަނ އަހުަރ 

އަހުަރއެވެ. ކިޯވޑ19ް- ގެ އަާލީމ ވަބާ ފިެށގެން ިދަޔ އަހެަރވެ. އެ އަހުަރ ވިަކވެފިައވީަނ 266 ީމުހނެްނވެ. 2021 ގިައ ވިަކވެފިައވީަނ 191 

ީމުހނެްނވެ. 

މްަސަދުރ: އެމް.އޯ.ީއ، 2021
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ް ޗުާޓ 7: ަސުރކުާރ ްސކުޫލތުަކން ވިަކިވ ުމވައްޒުަފން، އަންހެން ިފިރހެން ވިަކން، 2015 ިއން 2021 އަށ



ގޮންޖެހުންަތކިާއ ހަުށހެޅުންަތއް ެއުދުރންގެ ފަންުނ:  64

ވުޭތވެ ިދަޔ 7 އަހުަރ ތެރޭގިައ ްސކުޫލތުަކން ުޖމަްލ 62 ކުައނެްސަލުރން ވިަކވެއްޖެއެވެ. އީެއ 42 ިފިރހުެނނާްނިއ 20 އަންހެން 

ކުައނެްސަލުރނެްނވެ )ތާވުަލ 13(.

ތާވުަލ 13: ަސުރކުާރ ްސކުޫލތުަކން ވިަކިވ ކުައނެްސަލުރން، 2015ން 2021ށް 

ވުޭތވެ ިދަޔ 7 އަހުަރ ތެރޭގިައ ްސކުޫލ ތުަކން ުޖމަްލ 28 ހެލުްތ ޮއިފަސުރން ވީަނ ވިަކވެފައެވެ. އީެއ 6 ިފިރހުެނނާްނިއ 22 އަންހެން 

ހެލުްތ ޮއިފަސުރނެްނވެ )ތާވުަލ 14(. 

މްަސަދުރ: އެމް.އޯ.ީއ، 2021

އަހަރު

ޖުމްލަ

ޖުމްލަފިރިހެންއަންހެން

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1

5

9

7

9

6

5

42

1

7

1

2

6

1

2

20

2

12

10

9

15

7

7

62
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ތާވުަލ 14: ަސުރކުާރ ްސކުޫލތުަކން ވިަކިވ ހެލުްތ ޮއިފަސުރން، 2015ން 2021ށް

ވުޭތވެ ިދަޔ 8 އަހުަރ ތެރޭގިައ އިެކ އިެކ ަސބުަބތަކަށަްޓކިައ ުޖމަްލ 64 ޕިްރނިްސަލުޕނާްނިއ ޑިެޕުއީޓ ޕިްރނިްސޕުަލން 

ަސުރކުާރ ްސކުޫލތުަކން ވިަކވެފަވެއެވެ )ޗުާޓ 17(. އީެއ 18 ޑިެޕުއީޓ ޕިްރނިްސޕުަލނާްނިއ 46 ޕިްރނިްސޕުަލނެްނވެ. 

އަހަރު

ޖުމްލަ

ޖުމްލަފިރިހެންއަންހެން

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

0

4

7

0

6

3

2

22

0

1

0

3

0

0

2

6

0

5

7

3

6

3

4

28
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ޗުާޓ 8: ަސުރކުާރ ްސކުޫލތުަކން ވިަކިވ ޑިެޕުއީޓ ޕިްރނިްސޕުަލނާްނިއ ޕިްރނިްސޕުަލން، 2015 ން 2021

 1,197 ުޖމަްލ  ިގނީްތގެ  އިެކ  ްސކުޫލތުަކން  ަސުރކުާރ  އަހުަރ   7 ިދަޔ  ވުޭތވެ  ޮގތަށް  ފާހަގުަކިރ  ގިައ  ބުާބ  ުފަރތަމަ 

ުމަދއިްރުސން ވިަކވެފިައވެވެ. އެންމެ ިގަނ ުމަދއިްރުސން ވިަކވެފިައވީަނ 2016 ވަަނ އަހުަރއެވެ.  

ވުޭތވިެދަޔ ހަތް އަހުަރ ިމ ާދިއާރގިައ އިެކއިެކ ަސބުަބތަކަށް ަޓކިައ 

ޕިްރނިްސޕުަލން  ާނިއ  ުމަދއިްރުސން  ުކެރުވުނ  ަސްސޕެންޑް 

މައަްސަލއެއް  ިމީއ  ގައެވެ.   18 ޗުާޓ  އެވީަނ  ތައް  ޢަަދުދ  ގެ 

ިނޒުާމތައް  ިމހުާރ  ބުެލމަށް  މައަްސަލއެއް  އެ  ިދމާވެއްޖަެނމަ، 

ހަމަޖިެހފިައވާ ޮގުތން ކަން ުކާރ ުއޫސުލގެ ަދުށން ުކެރވޭ ކަމެކެވެ. 

މްަސަދުރ: އެމް.އޯ.ީއ، 2021

ަސްސޕެނަްޝން
ވަަރށް  ުނަދމަހައާްޓ  ަސްސޕެނަްޝންތައް  ބައެއް  ތެެރިއން  ީމގެ 

ުކުރމަކީ  އަވަހަށް ުއވާލިެވފިައވާ ކަމަށް ވްެސ ވެއެވެ. ަސްސޕެންޑް 

ޤަަދަރށް  ބެަޔއްގެ  ިތބޭ  ްސކުޫލތުަކގިައ  މަޤުާމތުަކގިައ  ފަނީްނ 

ޭނެދވޭ އަަސުރ ކޮށްފެާނ ކަމަށް ާދިއާރގެ ބައެއް ފާަރތްތުަކން ފާހަގަ 

ުކެރއެވެ.
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މަަސއްކަތް  ތަމީްރުނުކުރުމގެ  ުމަދއިްރުސން  ިދވިެހާރއްޖޭގިައ 

ފުެށުނ  އަހުަރ  ވަަނ   1976 ިދަޔީއ  ފިެށގެން  ޮގތެއްގިައ  ިނޒީާމ 

މްަޝރުޫޢ  ުފަރތަމަ  އެންމެ  ތަަރއީްޤގެ  ތުަޢީލީމ  ިދވިެހާރއްޖޭގެ 

އާއުެކ 20 ފެބުްރއީަރ 1977 ގައެވެ. ިމީއ ުޔެންސކޯ އިާއ ޔޫ.އެން.

ފެއެްޓިވ މްަޝރުޫޢއިާއ  ިހންގަވަން  އެހީގިައ ަސުރކުާރން  ގެ  ޑީ.ީޕ 

ުޔިނެސފްގެ އެހީގިައ ފިެށގެން ިދަޔ ީމުހން ިބާނ ުކުރުމގެ ޚާއަްޞ 

ޕޮްރގާްރމެކެވެ.

ފުެށުނިއުރ  ތަމީްރުނުކަރން  ުމަދއިްރުސން  ިދވިެހާރއްޖޭގިައ 

ޕަްރިއމީަރ  މަަދުރާސތުަކގެ  ަސުރކުާރގެ  މާލޭގިައުހިރ 

ިކަޔވިައެދއްވާ  ިދވިެހބްަސ  ިއްސާލމިާއ  ިތއްބެވީ  ުކާލްސތުަކގިައ 

ޗުާޓ 9: ަސްސޕެންޑް ުކެރުވުނ ުމަދއިްރުސނާްނިއ ޕިްރނިްސޕުަލން، 2013 ިއން 2021 ިއށް
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ިދވިެހާރއްޖަޭގިއ ުމަދއިްރުސން ަތމީްރުނުކުރން

ިބދީޭސ  ުމިޅންވްެސ  ިފަޔވިައ  ުމަދއިްރުސން  ިދވިެހާރއްޖޭގެ 

މުަރޙާަލގިައ  ޕަްރިއމީަރ  އަތުޮޅތުަކގެ  އިަދ  ުމަދއިްރުސނެްނވެ. 

ކުަމގެ  ުމަދއިްރްސ  އީެއ  އެކަމުަކ  ިދވެހީނެްނވެ.  ުމިޅން  ިތއްބެވީ 

އެއްވްެސ ތަމީްރެނއް ިލިބަލއްވާފިައ ުނވާ އުެދުރނެްނވެ. 

މަަދުރާސތުަކގިައ  އަތުޮޅތުަކގެ  ތަމީްރުނ ިހންގެވީ  ުފަރތަމަ  އެންމެ 

ިކަޔވިައެދއްވުަމން ގެނެްދިވ ތަމީްރުނ ިލިބފިައ ުނވާ ުމަދއިްރުސން 

ުމއަްދތަށް  ުދވުަހގެ  އަހުަރ  އެއް  ގެނަްނވިައގެން  މާލެ  ކޮޅެއް 

ިހންގިެވ ިއން-ަސރިވްސ ކޯހެއްގެ ޮގުތގައެވެ. ިމީއ ފާަށ ތުަޢީލުމގެ 

ފެންވަަރށް ުމަދއިްރުސން ތަމީްރުނ ުކުރމަށް ިހނުްގުނ ުފލަްޓިއމް 

ކޯހެކެވެ. ޕާޓަްޓިއމް ކޯހެއްގެ ޮގުތގިައ ިހންގަން ފުެށުނ ިއނިގރިޭސ 



ގޮންޖެހުންަތކިާއ ހަުށހެޅުންަތއް ެއުދުރންގެ ފަންުނ:  68

ުނގެނެްދިވ  ުކިރއަށް  ަސބުަބތަކަކުާހެރ  ިދވިާމ  ކްޯސ  ީމިޑއަމް 

ިދވިެހބުަހން  ފުެށުނ  ގިައ   1977  .)2001 )ުޢމުަރ،  ުހއުްޓެނވެ 

ފަނާްސހަކަށް  މިަތން  “ެދފަހެަރއްގެ  ކޯހަށް  ިހނިްގ ފާަށތުަޢީލުމގެ 

 5 ގްރޭޑް  ުކިރމިަތާލެނ  ކޯހަށް  ެނުގުނިއުރ  އަތުޮޅތުަކން  ީމުހން 

ފާހަގަ   )2011( ުލުޠީފ  ކަމަށް  ެނތް”  ީމުހން  ުހިރ  ފެންވުަރ  ގެ 

ުކިދންވްެސ  ިނންމާ  މަަދުރާސތުަކން  ފުަހ  އެއަށް  ުކަރއްވައެވެ. 

ބިައވިެރންގެ  ކްޯސތުަކގެ  ފުެށުމން،  ބިައވިެރވާން  ކްޯސތުަކގިައ 

ުމަދއިްރުސން  ިދަޔކަން  ަދށްވެގެން  ޮބޑުތަން  ވަަރށް  ުޢުމުރވްެސ 

ުއުޅއިްވ  ުފަރތަމަ  އެންމެ  މަަސއްކުަތގިައ  ުކުރުމގެ  ތަމީްރުނ 

ުކަރއްވައެވެ.  ފާހަގަ  ުލުޠީފ  ކަމަށްވާ  ބުޭފޅެއް  ތެެރިއން  ބުޭފުޅންގެ 

ބަަދުލވެގެން  ފިެށގެން(  )1982ން  ފުަހން  ކްޯސ  ފިެށ  ުފަރތަމަ 

ިދަޔީއ ކުޯހގެ ބިައވިެރންގެ “ފެންވުަރ މިަތުކުރމާަށިއ” “ުޢުމުރ މިަތ 

ުކުރުމގެ” ބުޭނުމގިައ ެދއަހުަރ ުދވަހަށް ިހނުްގުނ ކޯހަކެަށވެ. 

މާލޭގެ ްސކުޫލތަކަށް ބުޭނންވާ ޕަްރިއމީަރ ުމަދއިްރުސން ުއފެއުްދމަށް 

އުަލން  ފުަހ  މުެދކެނޑުމަށް  ކްޯސ  ިހނިްގ  ިއނިގރިޭސބުަހން 

ފުެށީނ 1980 ގައެވެ. އީެއ ވްެސ އެއް އަހުަރ ުދވުަހގެ ުމއަްދތަށް 

މަަސއްކަތް  ުކުރުމގެ  ތަމީްރުނ  ުމަދއިްރުސން  ކޯހެކެވެ.  ިހނުްގުނ 

ތަޢަާރުފ  ިގަނކްޯސތައް  ފެންވުަރގެ  ތަފުާތ  ިދުއމާއުެކ  ުފޅާވެގެން 

ިދވިެހާރއްޖޭގިައ  ތަމީްރުނ ުކަރން  ުމަދއިްރުސން  ުކެރިވފިައވެއެވެ. 

ފިެށތާ 25 އަހުަރ 2011 ގިައ ވީ ިއުރ “ފާަށތުަޢީލމަށް އަމުާޒކޮށްގެން 

ތުަޢީލުމގެ  ާސަނވީ  މުެދމަަދުރީސއިާއ  ވީަނ  ތަމީްރުނތައް  ފުެށުނ 

ފެންވަަރށް ުފޅާވެފިައ” ކަމަށް ޙަކުީމ )2001( ފާހަގަ ުކަރއްވައެވެ. 

ިއުތުރން  ެސޓިްފކެޓްގެ  ވީަނ  ިމހުާރ  ފެންވުަރ  ތަމީްރުނިދުނުމގެ 

ޕްޯސޓްގްރުޭޖއޭޓް  އިަދ  ިޑުގީރ  ިޑޕޮްލމާ،  އެޑްވާންްސޑް  ިޑޕޮްލމާ، 

ުމަދއިްރުސން  ިދވިެހާރއްޖޭގިައ  މިަތުކެރިވފައެވެ.  ފެންވަަރށް 

ތަމީްރުނ ުކުރުމގެ މަަސއްކަތަށް 25 އަހުަރ ުފުރުނ ިއުރ ިލިބފިައވާ 

ބިައވިެރންގެ  ުޢުމުރުފާރގެ  ޅަ  އަކީ  ކިާމާޔީބ”  ޮބޑު  “އެންމެ 

ކުަމގެ  ުމަދއިްރްސ  ުކުރުމއަްދތެއްގިައ  އެހާ  މިަތކޮށްގެން  ފެންވުަރ 

ިކބިައގިައ  ީމުހންގެ  ިނމޭ  ކުޯހން  ިއުރ،  ދޭންޖުެހުނ  ތަމީްރުނ 

ިގަނުގަނ  ުކެރުވުނ  އަަށގެނެްނުވމަށް  ުމަދއިްރްސކުަމގެ ިސފަތައް 

ވުަގުތތަކިާއ  ހަޭދިވ  ރުޭވންތަކިާއ،  ިވްސުނންތަކިާއ  ުއފެއުްދންތިެރ 

ިހތްވުަރުލންތަކިާއ ބުާރގަަދ ަނމާޫނ ތަކެއް ެދއުްކުމގެ ަނީތާޖއެއްގެ 

މަަސއްކުަތގެ  އެ  ިދމާއުަކންވްެސ  ކޮންމެ  ިދވިެހާރއްޖޭގެ  ޮގުތން 

 )2011( ުލުޠީފ  ކަމަށް  ިދުއން  ފެނަްނުމން  އަަސުރތައް  ހޮެޔ 

ިސފުަކަރއްވައެވެ.

އިެކފެންވުަރގެ  ުމިޅންވްެސ  ިހމޭެނީނ  ޢަަދުދތުަކގިައ  ިމ  ނޯޓް: 

ޢަަދުދ  ަދްސވިެނިވ  ކްޯސތުަކން  ުކާރ  ތަމީްރުނ  ުމަދއިްރުސން 

ތަކެވެ. ފުައންޑަޭޝން ކްޯސތަކިާއ، ޕީްރ މްާސަޓރްސ ކްޯސތަކިާއ، 

ކްޯސތުަކގެ  ޑޮކްޓަޯރލް  ކްޯސތަކިާއ  މޭެނޖްމަންޓް  އިެޑުޔކަޭޝަނލް 

ތުަޢީލުމގެ  ުމަދއިްރުސންގެ  އިަދ  ުނިހމޭެނެނއެވެ.  ަދްސވިެނން 

މުަރކުަޒ  ުހިރހާ  އިަމއަްލ  ަސުރކާާރިއ  ިހންގާފިައވާ  ކްޯސތައް 

ަދިރވުަރންގެ  ިގަނ  ވަަރށް  ިހމޭެނެނއެވެ.  ަދްސވިެނން  ތުަކގެ 

ޢަަދުދތައް އިެކ ކްޯސތުަކގިައ ތުަކާރުރ ވެާނއެވެ. އެއްކްޯސ ުފިރހަމަ 

ުކުރމަށްފުަހ އެަނއް ކްޯސ ހާަދީތއެވެ. 

އެކަމަށް  ުފޅާވެ  މަަސއްތައް  ުކުރުމގެ  ތަމީްރުނ  ުމަދއިްރުސން 

ިމމަަސއްކަތް  ިމހުާރ  ބަަދުލވެ  ފެކަލީްޓއަކަށް  މުަރކުަޒ،  ުއފެއެްދިވ 

ފެކަލީްޓ  ުޔިނވަރިސީޓގެ  ޤުައީމ  ިދވިެހާރއްޖޭގެ  ަދީނ  ުކެރވުެމން 

ުހިރ  ެދން  ަސުރކުާރގެ  އިަދ  ތެެރިއނެްނވެ.  އިެޑުޔކަޭޝންގެ  ޮއފް 

ުޔިނވަރިސީޓ  ިއްސާލީމ  ިދވިެހާރއްޖޭގެ  ކަމަށްވާ  ުޔިނވަރިސީޓ 

ުމަދއިްރުސން  ިމހުާރ  ވްެސ  ކޮލެޖެއްގިައ  ފްަސ  އިަމއަްލ  އިާއ 

އިާއ  ިޑުގީރ  ުފަރތަމަ  ވީަނ  ކްޯސތައް  ުކެރވެއެވެ.  ތަމީްރުނ 

ޕްޯސޓްގްރުޭޖއޭޓް ފެންވަަރށް މިަތވެފައެވެ.
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މީަތ  ިދވިެހާރއްޖޭގިައުހިރ  އަހުަރގެތެރޭގިައ   10 ިދަޔ  ވުޭތވެ 

ތުަޢީލުމދޭ ުހިރހާ މުަރކަޒުަކން ިހންގާފިައ ުމަދއިްރުސން ތަމީްރުނ 

ުކުރުމގެ ތަފުާތ ފެންވުަރގެ ކްޯސތުަކން ުޖމަްލ 12,123 ަދިރވުަރން 

)ޗުާޓ 19(. އީެއ 7,875 އަންހުެނނާްނިއ  ަދްސވިެނ ވެފިައވެއެވެ 

އަންހެން  ަދްސވިެނިވ  ަދްސވީެނނެްނވެ.  ިފިރހެން   4,248

ކޮށްފިައވާ  ުފިރހަމަ  އެވެ.   65% ިންސބަތަކީ  ުމަދއިްރުސންގެ 

އެޑްވާންްސޑް  ކްޯސތަކިާއ،  ެސޓިްފކެޓް  ތެރޭގިައ  ކްޯސތުަކގެ 

ެސޓިްފކެޓް ކްޯސތަކިާއ، ިޑޕޮްލމާ، އެޑްވާންްސޑް ިޑޕޮްލމާ، ބެޗަަލރ، 

މްާސަޓރްސ  އިަދ  ިޑޕޮްލމާ  ެސޓިްފކާެޓިއ  ގްރުޭޖއޭޓް  ޕްޯސޓް 

ފެންވުަރގެ ކްޯސތައް ިހމެެނއެވެ.

ތަމީްރުނުކަރން  ުމަދއިްރުސން  ުފަރތަމަ  އެންމެ  ިދވިެހާރއްޖޭގިައ 

ޮއފް  ފެކަލީްޓ  ުޔިނވަރިސީޓގެ  ޤުައީމ  ިމހުާރގެ  ފާަށފިައވާ 
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އިެޑުޔކަޭޝުނން ވުޭތވެ ިދަޔ 44 އަހުަރ ުދވުަހ، 8,000 އަށުްވެރ 

ިހއާްސ  ިއން  ފެކަލީްޓ  ކަމަށް  ވާ  ެނެރފިައ  ަދްސވިެނން  ިގަނ 

އަންހެން  ަދްސވިެނވެފިައވާ  ަދއްކައެވެ.  ިހާސުބތުަކން  ުކިރ 

ެސޓިްފކެޓް  ިމީއ  އެވެ.   72% ިންސބަތަކީ  ުމަދއިްރުސންގެ 

ިޑޕޮްލމާ،  ކްޯސތަކިާއ،  ެސޓިްފކެޓް  އެޑްވާންްސޑް  ކްޯސތަކިާއ، 

އެޑްވާންްސޑް ިޑޕޮްލމާ، ބެޗަަލރ، ޕްޯސޓް ގްރުޭޖއޭޓް ެސޓިްފކާެޓިއ 

ކްޯސތައް  ިދުގުމއަްދުތގެ  ފެންވުަރގެ  މްާސަޓރްސ  އިަދ  ިޑޕޮްލމާ 

ިހންގާފިައވާ  އެވީަނ  ގިައ   11 ޗުާޓ  ފާަރތްތަކެވެ.  ިނނިްމ 

ުމަދއިްރްސކުަމގެ އިެކ ފެންވުަރގެ ކްޯސތުަކގެ ިންސބަތްތަކެވެ. ިމ 

ބައެއް  ކުޯހގިައ  ިގަނ  ުވެރ  ކޯހަށް  އެއް  ތެރޭގިައވްެސ  ފާަރތްތުަކގެ 

ަދްސވިެނން ުގިނގެން ޮގްސފިައވާކަން ފާހަގަވެއެވެ.

ޗުާޓ 10: ުމަދއިްރުސންގެ ތުަޢީލުމގެ ކްޯސތުަކން ަދްސވިެނިވ ޢަަދުދ، 2011 ިއން 2020 އަށް 



ގޮންޖެހުންަތކިާއ ހަުށހެޅުންަތއް ެއުދުރންގެ ފަންުނ:  70

ް ޗުާޓ 11: އެމް.އެން.ޔޫ ިއން އިެކ ފެންވުަރގެ ކްޯސތުަކން ތަމީްރުނކޮށްފިައވާ ުމަދއިްރުސންގެ ިންސބަތް، 1977 ިއން 2021 އަށ

ތުަކގެ  ކްޯސ  ތަމީްރުނ  ުމަދއިްރުސން  ފެންވެަރއްގެ  ުހިރހާ  ިހންގާފިައވާ  ފެކަލީްޓިއން  ިހމޭެނީނ  ޢަަދުދތުަކގިައ  ިމ  ނޯޓް: 

ަދްސވިެނނެްނވެ. އެއް ކްޯސ ުފިރހަމަ ުކުރމަށްފުަހ އެަނއް ކްޯސ ބައެއް ަދިރވުަރން ހާަދީތ، ަދިރވުަރން ޢަަދުދތައް ތުަކާރުރ 

ވެފިައވެާނ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.  

ޯޕސްޓްގްރޭޖުއޭޓް
ޑިޕްޮލމާ

36%

19%
މާސްޓަރ

25%
ޑިޕްޮލމާ

20%
ބެލްޗަލަރ

ަމްސަދުރ: ެއމް.ެއްނ.ޫޔ. ގެ ފެކްަލީޓ ޮއފް ެއިޑުޔކަޭޝްނ، 2021
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ީޓޗަރ  ޕަްރިއމީަރ  ކޮށްފިައވީަނ  ުފިރހަމަ   56% ުނވަތަ  ަދިރވުަރން  ިގަނ  އެންމެ  ިމހާތަަނށް  ުޔިނވަރިސީޓިއން  ޤުައީމ 

އިެޑުޔކަޭޝން ކްޯސތަކެވެ. ަނމަވްެސ ޕަްރިއމީަރ ގްރޭޑް ތަކަށް ތަމީްރުނ ވެފިައވާ ިދވިެހން ުނިލިބގެން، ިބދީޭސ ުމަދއިްރުސން 

ފަހަކަށް އިައްސ ގެެންސފިައވެއެވެ )ީޕ.އްެސ.އެމް، 2019(.

ވްެސ  ިއން  )އިައ.ޔޫ.އެމް(  ުޔިނވަރިސީޓ  ިއްސާލީމ  ިދވިެހާރއްޖޭގެ  ކަމަށްވާ  ުޔިނވަރިސީޓ  ެދވަަނ  ުހިރ  ާރއްޖޭގިައ 

ުމަދއިްރުސން ތަމީްރުނުކުރުމގެ މަަސއްކަތް 2007 ވަަނ އަހުަރން ފިެށގެން ުކިރއަށް ގެނެްދއެވެ. ޗުާޓ 12 ގިައ އެވީަނ އިައ.

ޔޫ.އެމް ިއން ތަމީްރުނ ކޮށްފިައވާ ކްޯސތުަކގެ ފެންވުަރގެ ިންސބަތް ތަކެވެ. އެންމެ ިގަނ )%35( ކްޯސތަކަކީ ޕްޯސޓްގްރުޭޖއޭޓް 

ީޓިޗން  ފެންވުަރގެ  ިޑޕޮްލމާ  ިހންގާފިައވީަނ   )25%( ިގަނިއން  އެންމެ  ެދން  ކްޯސތަކެވެ.  ިހންގާފިައވާ  ފެންވަަރށް  ިޑޕޮްލމާ 

ކްޯސތަކެވެ. ުމަދއިްރްސކުަމގެ ޮރުގން ިހންގާފިައވާ ބެޗަެލރ ފެންވުަރގެ ކްޯސތަކަކީ %23 އެވެ. އިަދ މްާސަޓރްސ ފެންވުަރގެ 

ީޓިޗން ކްޯސތަކަކީ %20 އެވެ.

ޗުާޓ 12: އިައ.ޔޫ.އެމް ިއން އިެކ ފެންވުަރގެ ކްޯސތުަކން ތަމީްރުނކޮށްފިައވާ ުމަދއިްރުސންގެ ިންސބަތް، 2007 ިއން 2021 އަށް

މްަސަދުރ: އިައ. ޔޫ. އެމް، 2021

50; 1%

 ސ�ޓ�ފ�ކ�ޓ�, ޑ�ޕ�ލ�މ�, އ�ޑ�ވ�ނ�ސ�ޑ�
ޑ�ޕ�ލ�މ�, ބ�ލ�ޗ�ރ އ�ދ� މ�ސ�ޓ�ރ

ސެކަންޑަރީ

4487; 56%

 ސ�ޓ�ފ�ކ�ޓ�, އ�ޑ�ވ�ނ�ސ�ޑ� ސ�ޓ�ފ�ކ�ޓ�,
 ޑ�ޕ�ލ�މ�, އ�ޑ�ވ�ނ�ސ�ޑ� ޑ�ޕ�ލ�މ�, ބ�ލ�ޗ�ރ

އ�ދ� މ�ސ�ޓ�ރ

ޑ�ޕ�ލ�މ�, އ�ދ� ބ�ލ�ޗ�ރ

ޕްރައިމަރީ

ސްޕެޝަލް އެޑިޔުކޭޝަން

474; 6%

ސ�ޓ�ފ�ކ�ޓ� އ�ދ� ޑ�ޕ�ލ�މ�
މިޑްލް ސްކޫލް

2856; 36%

 ޑ�ޕ�ލ�މ�, އ�ޑ�ވ�ނ�ސ�ޑ� ޑ�ޕ�ލ�މ�,
 ބ�ލ�ޗ�ރ އ�ދ� ބ�ލ�ޗ�ރ

އާރލީޗައިލްޑް އެޑިޔުކޭޝަން
168; 2%



ގޮންޖެހުންަތކިާއ ހަުށހެޅުންަތއް ެއުދުރންގެ ފަންުނ:  72

ތާވުަލ 15 ގިައ އެވީަނ  ިމހާތަަނށް އިެކއިެކ ޕޮްރގާްރމްތުަކން ތަމީްރުނކޮށްފިައވާ އަންހެން އިަދ ިފިރހެން ުމަދއިްރުސންގެ ޢަަދުދ ތަކެވެ. 

ިއްސާލީމ ުޔިނވަރިސީޓިއން ވްެސ ިމހާތަަނށް ިގަނިއން ތަމީްރުނ ވެފިައވީަނ އަންހެން ުމަދއިްރުސނެްނވެ. އީެއ %78.8 އެވެ.

ތާވުަލ 15: އިައ.ޔޫ.އެމް.ގެ ުމަދއިްރުސން ތަމީްރުނ ުކާރ ކްޯސތުަކން ަދްސވިެނވެފިައވާ ޢަަދުދތައް، 2007 ިއން 2021 އަށް

ބައެއް  ުކެރިވފިައވެއެވެ.  ތަމީްރުނ  ުމަދއިްރުސން  ްސަޓޑީޒަށް  ިއްސާލީމ  ިއްސާލމިާއ  ުޤުރއާާނިއ،  ޢަަދަދކަށް  ިގަނ  ިދވިެހާރއްޖޭގިައ 

ކްޯސތައް ުޤުރއާން ިކަޔވިައ ިދުނމަށް ޚާއަްޞކޮށްފިައވާ ިއުރ، އެަނއް ބިައ ކްޯސތައް ިހންގާފިައވީަނ ުޤުރއާާނިއ ިއްސާލމް ުނވަތަ ިއްސާލީމ 

ްސަޓޑީޒް އާ އުެކގައެވެ. 2011 ިއން 2020 އަށް ިހންގާފިައ ިމ ާދިއާރގެ ަދްސވިެނންގެ އަަދުދތައް އެވީަނ ތާވުަލ 14 ގިައ ިހމާަނފައެވެ.

މްަސަދުރ: އިައ. ޔޫ. އެމް، 2021

ބެޗިލަރ ޮއފް ޓީޗިން އިސްލާމީ ސްޓަޑީޒް/ވިތު ޮއނާރސް

ބެޗިލަރ ޮއފް ޓީޗިން ޤުރުއާން/ވިތު ޮއނާރސް

ޯޕސްޓްގްރޭޖުއޭޓް ޑިޕްޮލމާ ޮއފް ޓީޗިން

ޑިޕްޮލމާ އިން ޓީޗިން ޤުރުއާން

ޑިޕްލޮމާ އިން ޓީޗިން އިސްލާމީ ސްޓަޑީޒް

ޑިޕްޮލމާ އިން އާރލީޗައިލްޑްހުޑް އެޑިޔުކޭޝަން

 މާސްޓަރ ޮއފް އާޓްސް އިން ޓީޗިން އިންގްލިޝް ޓޫ
ސްޕީކަރސް ޮއފް އަދަރ ލޭންގުއޭޖަސް (ޓީޯސލް

ބެޗިލަރ ޮއފް ޓީޗިން އެރަބިކް ލޭންގުއޭޖް/ވިތު ޮއނާރސް

ޑިޕްޮލމާ އިން ޓީޗިން އެރަބިކް ލޭންގުއޭޖް

މާސްޓަރ ޮއފް ޓީޗިން އެންޑް ލަރނިންގ(އިންގްލިޝް

މާސްޓަރ ޮއފް ޓީޗިން އެންޑް ލަރނިންގ(ދިވެހި

ޖުމްލަ

ޕަރސެންޓޭޖް

ފުރަތަމަ ބެޗްޕްޮރގްރާމްތައް
ފެށި އަހަރު

ތަމްރީނު ވި
ބެޗްތަކުގެ
ޢަދަދު

އަންހެން

4

18

120

30

14

-

-

58

139

295

129

56

12

9

13

18

15

23

9

2

2

2007

2008

2013

2015

2015

2015

2016

2016

2016

2018

2018

 -

 

5

7

6

8

 -

10

33

57

118

916

78.8%

62

157

415

159

70

12

ޖުމްލަފިރިހެން

9

17

51

59

151

1162

7

18

2

33

246

21.2%

)

)

)



ް 73އިެޑޔުކަޭޝން ިރަސރޗް ގްރޫޕ

ތާވުަލ 16: ާރއްޖޭގެ ުހިރހާ މުަރކުަޒތަކުަކން ަދްސވިެނިވ ުޤުރއާާނިއ ިއްސާލުމ ުމަދއިްރުސން ގެ އަަދުދ، 2011 ިއން 2020 އަ

ުއެދއެްދުވމަށްފުަހ،  ަސުރކުާރން  މުަރކަޒެއް  ުޤުރއާާނބެހޭ  ކިީރިތ 

ތަމީްރުނ  ުމަދއިްރުސން  ާދިއާރިއން  ިމ  މުަރކުަޒގިައވްެސ  އެ 

ުކަރން ވީަނ ފިެށފައެވެ. ތާވުަލ 17 ގިައ އެވީަނ ކިީރިތ ުޤުރއާާނބެހޭ 

މުަރކުަޒ 2000 ވަަނ އަހުަރ ުއފުެދީނއުްސެރން ފިެށގެން 2020ގެ 

ިނަޔަލށް ިހންގާފިައވާ ުމަދއިްރުސން ތަމީްރުނ ުކާރ ކްޯސތުަކން 

ިތން  ުމަދއިްރުސން   836 ުޖމަްލ  ޢަަދުދތަކެވެ.  ަދްސވިެނިވ 

ިގަނ  ކޮށްފިައވެއެވެ.  ތަމީްރުނ  ކްޯސތުަކން  ފެންވެަރއްގެ 

ތާވުަލ 17: ކިީރިތ ުޤުރއާާނބެހޭ ޤުައީމ މުަރކުަޒން ަދްސވިެނ ުމަދއިްރުސންގެ އަަދުދ، 2011ން 2020ށް

  މްަސަދުރ: ކިީރިތ ުޤރްއާާނ ބެހޭ ޤުައީމ މުަރކުަޒ، 2021

ޖުމްލަ

1,228 

947 

2,175 

އަންހެން

250 

349 

599

ފިރިހެން

978 

598 

1,576 ޖުމްލަ

ޤުރުއާން، ޤުރުއާނާއި އިސްލާމް/އިސްލާމީ ސްޓަޑީޒް

އިސްލާމް، އިސްލާމީ ސްޓަޑީޒް

މުދައްރިސުން ތަމްރީނު ކުރާ ޯކސް

ހިންގި ބުރުގެ
ޢަދަދު

15

13

3

ތަޢާރަފު
ކުރި އަހަރު

2009

2011

2017

ޕްޮރގްރާމުގެ ނަން

ޤުރުއާން މުދައްރިސްކަމުގެ އެޑްވާންސްޑްސެޓްފިކެޓް

ޤުރުއާން މުދައްރިސްކަމުގެ ޑިޕޮލމާ

ޤުރުއާން މުދައްރިސްކަމުގެ ޑިގްރީ

ޖުމްލަ

ތަމްރީނު ކުރެވުނު ޢަދަދު
ޖުމްލަ

262

283

291

836

ިއުރވްެސ  ތަމީްރުނކޮށްފިައވާ  ުމަދއިްރުސން  ުޤުރއާން  އަަދެދއްގެ 

ަދިތވެފިައވާ އެއް ބަަޔކީ  ިލުބން  އަތުޮޅތުަކގެ ްސކުޫލތަކަށް އެންމެ 

ުޤުރއާން ުމަދއިްރުސން ކަމަށް ިމިންސޓީްރ ޮއފް އިެޑުޔކަޭޝުނން 

ވަަނ   2021 ވްެސ  ިބދީޭސން  އިަދ  ިލިބފިައވެއެވެ.  މުަޢލޫމުާތ 

ިކަޔވިައދޭން މުަދ ްސކަޫލކަށް ގެެންސފިައވެއެވެ   އަހުަރ ުޤުރއާން 

)އީަބާރ، 2021(.



ގޮންޖެހުންަތކިާއ ހަުށހެޅުންަތއް ެއުދުރންގެ ފަންުނ:  74

ިނޒީާމ  ވްެސ  މަަސއްކަތް  ތަަރއީްޤގެ  ފަނީްނ  ުމަދއިްރުސންގެ 

ިހންގާފިައވީަނ  ުފަރތަމަ  އެންމެ  ިއނިްތޒުާމވެގެން  ޮގތެއްގިައ 

މާލޭގިައ  ުކުރމަށް  ތަމީްރުނ  ުމަދއިްރުސން  އީެއ  މުަރކީަޒކޮށެްނވެ. 

ފާަރތްތައް  ުކާރ  ުފިރހަމަ  ކްޯސތައް  ުމއަްދުތގެ  ިދުގ  ިހންގާ 

ތަމީްރަނށް ފުަހ ެދިތން އަހުަރ ފުަހން އެ ބެޗެއްގިައ ިހމޭެނ ުހިރހާ 

ުމަދއިްރުސން އެއްތާކަށް ަޖމާކޮށްގެނެްނވެ. ިމކަން ފުެށީނ 1980 

ގައެވެ. ިމ ފަަދ ިއނާްސރިވްސ ކްޯސތައް ޢާއުްމކޮށް ިހންގާފިައވީަނ 

ުފަރތަމަ  އެންމެ  ުމއަްދތެަށވެ.  ހަފްތާގެ  ިތން  އިާއ  ހަފްތާ  އެއް 

ކަމަށިްވ  މިައ ެދަރށް  ެދުކުނގެ  ުއުތާރ  ރުޭވީނ  ިހންގަން  ކްޯސތައް 

އަތުޮޅތުަކގެ  ުއުތުރ  ިތމަަރުފީށގައެވެ.  ތ.  ުކުޅުދއުްފއާްޓިއ  ހދ. 

ަނމަވްެސ،  ިހނުްގުނ  ކްޯސ  ުކުޅުދއުްފީށގިައ  ުމަދއިްރުސނަްނށް 

ުމވަާޞާލތިާއ ަދުތުރ ފުަތުރގިައ ުހިރ ަދިތތުަކގެ ަސބުަބން ެދުކުނ 

ޮގތް  ބޭއްވޭ  ިތމަަރުފީށގިައ  ކްޯސ  ުމަދއިްރުސންގެ  ތުަކގެ  އަތުޮޅ 

ބާއްވާ  މާލޭގިައ  ކްޯސތައް  ިމފަަދ  ބާަލ  ތުަޖިރބާއަށް  ިމ  ުނިވއެވެ. 

ޮގތަށް ހަމަޖެއުްސެނވެ )ުޢމުަރ، 2001(. ަނމަވްެސ ފުަހން ީޓޗަރ 

ުމަދއިްރުސން  ވުަގީތ  ފުޮނވިައގެން  އަތުޮޅތަކަށް  އިެޑުޔކަޭޓުރން 

ިއނާްސރިވްސ  ޮއން-ަސިއޓް  ޕޮްރގާްރމަކިާއ  ުކުރުމގެ  ތަމީްރުނ 

ޕޮްރގާްރމަކިާއ، ްސކޫލް ބްޭސޑް ިއނަްސރިވްސ ޕޮްރގާްރމް ފަަދ 

ުމަދއިްރުސންގެ  ތެރޭގިައ  ިމ ބުާބގިައ އިަލއުަޅވާލުެވުނ ކަންކުަމގެ 

ބާަލިއުރ ބަަދުލވެގެން  އަޅާ  ާދިއާރތަކާ  ބައެއް  އެހެން  ުމާސަރތައް 

ތަކިާއ،  ޢަަދުދ  ިތިބ  ުމަދއިްރުސން  ިމހުާރ  ޮގތިާއ،  ޮގްސފިައވާ 

ުމަދއިްރުސނާްނިއ ްސކުޫލތުަކގެ އެހިެނހެން ފަނީްނ ފާަރތް ތަކަށް 

ާދިއާރިއން  ތުަޢީލީމ  ތަކިާއ،  ިއާނަޔތް  ުމާސަރއިާއ  ިލބޭ  ިމހުާރ 

ީމގެ  ިހމެެނއެވެ.   ޮގތް  ވިަކވެފިައވާ  ުމވައްޒުަފން  ތީާރޚްގިައ  ފުަހގެ 

ުމަދއިްރުސންގެ ަފނީްނ ަތަރއީްޤ

ިނނުްމން

ިހންގާފިައވެއެވެ.  ާރވިައގެން  މުަރކީަޒކޮށް  ޙަަރކާތްތައް  ތަމީްރުނ 

މާއާްދ ތަކަށް ޚާއަްޞ ކޮށްގެން ިހނިްގ ިއނަްސރިވްސ ކްޯސތައް 

3 މްަސުދވުަހގެ ުމއަްދތަށް މާލޭގިައ ިހންގާފިައވެއެވެ. 

ތަަރއީްޤއަށް  ފަނީްނ  ުމަދއިްރުސންގެ  ާރވިައގެން  މުަރކީަޒކޮށް 

ކަމެއްގެ  ިހންގާ  ާރވިައގެން  ްސކުޫލން  ޕޮްރގާްރމްތައް  ިހނިްގ 

ޕޮްރފަެޝަނލް  ބްޭސޑް  ްސކޫލް  ިދަޔީއ،  ބަަދުލވެގެން  ޮގުތގިައ 

 2009 އީެއ   ުވމާއުެކއެވެ.  ތަޢަާރުފ  ިސާޔަސތެއް  ިޑވޮެލޕްމަންޓް 

ވަަނ އަހުަރއެވެ. އަަލށް ތަޢަާރުފިވ ިމިސާޔަސުތގެ ަދުށން ކޮންމެ 

ފަނީްނ ތަަރއީްޤގެ  ިއުރގެ  ގިަޑ   15 އަހަަރުކ  ުމަދއިްރަސުކ ވްެސ 

ވެގެނިްދަޔއެވެ.  ާލިޒމް  ބިައވިެރުވން  ތަކެއްގިައ  ޕޮްރގާްރމް 

ްސކުޫލގިައ ިކަޔވިައުނދޭ ިތން ުދވަހެއް އީެއ ފަނީްނ ތަަރއީްޤގެ ިތން 

ިދަޔއެވެ.  ކަނޑައިެޅގެން  ކަަލންޑުަރގިައ  ތުަޢީލީމ  ކަމަށް  ުދވްަސ 

ްސކަޫލުކންވްެސ  ކޮންމެ  ޮގތެަށވެ.  ިމ  ޮއީތ  ިމކަން  ިމހުާރވްެސ 

ކަމެއްގެ  ގެނާްދ  ުކިރއަށް  ާރވިައގެން  ފެންވުަރގިައ  ްސކުޫލ 

ވަަރށް  ިތއްބަވިާއުރ  ިޚުދމުަތގިައ  ުމަދއިްރުސން  ިމީއ  ޮގުތގައެވެ. 

ުމިހއުްމ އިަދ ބުޭނންތިެރ ކަމެއް ކަމަށް ފާހަގަ ުކެރވޭ ފަނީްނ ކަމެކެވެ. 

ިއުތުރން ުމަދއިްރުސނަްނށް ިލިބެދވޭ ުފަރތަމަ ތަމީްރާނިއ ފަނީްނ 

ތަމީްރުނގެ ކަންކަން ފިެށގެން އިައްސފިައވާ ޮގތް ބާަޔނުްކެރުވެނވެ. 

މުަޢލޫމުާތތަކަކީ  ހަާލުތގެ  ިމހުާރގެ  ފްަސމަންޒާަރިއ  ބުާބގިައވާ  ިމ 

ބުަހްސ  ުހަށހަޅާ  ހުޯދންތައް  ިމިދާރާސގެ  ބުާބގިައ  ޮއތް  ުކިރއަށް 

ުކާރިއުރ އެއަށް ބުާރ ިލިބދޭ ަދީލުލ ތަކަކަށް ވެާނ ކަމަށް ެދކެވެ. 
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ެދިމ  ވީަޒފާތުަކގިައ  ުވމިާއ  ަޝުއުޤވިެރ  ވީަޒފާއަށް  ުމވައްޒުަފން 

ުގޅޮޭގުތން  ަސބުަބތަކާ  ާދ  ދޫކޮށްފިައ  ވީަޒފާ  އިަދ  ުހުރމިާއ، 

ފިެށއެވެ.  ިދާރާސުކަރން  ުފޅާކޮށް  ވަަރށް  މުެދތެރޭގިައ  1900ގެ 

ބާަލިއުރ  ތަކަށް  ިތއީަރ  ުހިރ  ުގުޅން  ަޝުއުޤވިެރކަމާ  ވީަޒފާގެ 

ުމިހނުްމ  ވަަރށް  ިތއީަރއަކީ  ހަރޒްބާރގްގެ  އިަދ  ިތއީަރ  މްާސލޯގެ 

ިއނާްސާނގެ  ޮގުތން  ހިައާރކީގިައވާ  މްާސލޯ  ިތއީަރއެވެ.  ެދ 

އީެއ  ބުޭނންތަކާއެވެ.  އާޭނގެ  ުހނަްނީނ  ުގިޅފިައ  ަޝުއުޤވިެރކަން 

އާަސީސ ބުޭނންތަކިާއ، ަނފާްސީނ ބުޭނންތަކިާއ އިަދ ަނުފުސގެ 

 .)2018 )މެކިްލޮއޑް،  ތަކެވެ  ބުޭނން  ބުޭނންވާ  ކަމަށް  ުފިރހަމަ 

ްސކުޫލ ިނޒާމެއްގިައ އާަސީސ ބުޭނންތައް ުފިރހަމަ ުކުރމަށަްޓކިައ 

ަރއްކާތިެރކަން  ަސާލމަތިާއ  ިދުނމިާއ  ުމާސަރއެއް  ަރނގުަޅ 

ުފިރހަމަ  ބުޭނންތައް  ަނފާްސީނ  ުމިހންމެވެ.  ކޮށިްދުނން  ކަަށވުަރ 

ކަމިާއ،  ަރުޙމަތްތިެރ  ލޯތްބިާއ،  އަޅުާލމިާއ،  ކޮށިްދުނމަށަްޓކިައ 

ިއުޚިތާރމިާއ، އެހެނީްމުހން ބަަލިއގުަތން ުމިހންމެވެ. އިަދ ަނުފުސގެ 

ިއުތަރށް  ުހިރވަަރށުްވެރ  ުކުރުމގިައ  ހިާސުލ  ުފިރހަމަކަން 

ިމކަން  ެދިވާދެނއެވެ.  ުފުރަޞުތ  ިދުއމަށް  ުކިރއަށް  އަބުަދވްެސ 

ުކުރމަށަްޓކިައ އިެކކަހަަލ ތަމީްރުނތަކިާއ، ެސިމާނރ، ވާރކޮްޝޕް 

ުމިހންމެވެ.  ިދުނން  ުފުރަޞުތ  ތަކަށް  ކޮންފެަރންްސ  އިަދ 

ަސބުަބން  އޭގެ  ވަާނމަ  ކުަމގިައ  ވެއްޖެ  ުފިރހަމަ  ިމކަންތައްތައް 

ަޝުއުޤވިެރުވން  ާދިއާރއަށް  ތުަޢީލީމ  ިހތްހަމަޖިެހ  ުމަދއިްރުސން 

ގެ  ހަރޒްބާރގް  މުޭރުމން،  ިމ  ހަމަ  ވެއެވެ.  އެކީަށގެން  ިއުތުރުވން 

ިތއީަރއަކީ ވްެސ ިމ ާދިއާރިއން ުމިހނުްމ މުަޢލޫމުާތ ތަކެއް ގުެނވިައދޭ 

ުބާނޮގުތގިައ  ިތއީަރ  ހިައީޖން  މިޯޓވަޭޝަނލް  އެކެވެ.  ަނޒިަރއާްޔ 

ކަންތަކިާއ )މިޯޓވަޭޝަނލް  ވީަޒފާގިައ ުހނާްނީނ ަޝުއުޤވިެރުކުރވާ 

ފެކާްޓރްސ( ިހތްހަމަ ުނޖުެހުމން ުދުރުކާރ )ހިައީޖން ފެކާްޓރްސ( 

ކަންތައްތަކެވެ.

ބާަލިއުރ  ާސރވޭއަށް  ގެނެްދުވުނ  ުކިރއަށް  ިދާރާސގިައ  ިމ 

ުކޑަވާ  ަޝުއުޤވިެރކަން  ާދިއާރއަށް  ތުަޢީލީމ  ުމަދއިްރުސން 

ކޮށްފިައ  ފާހަގަ  ބިައވިެރން  ިދާރާސގެ  ަސބަބެއް   4 މިައގަނޑު 

ޮބޑުުވމިާއ،  ވަރކްލޯޑް  ުކޑުަވމިާއ،  ުމާސަރ  އީެއ   .)20 )ޗުާޓ  ވެއެވެ 

މަަސއްކުަތ  އިަދ  ުނުވން  ަރއްކާތިެރ  ޙައުްޤތައް  ުމަދއިްރުސންގެ 

މާހުައުލގެ ވީަސަލތް ތަކެވެ.  

:ހުޯދނަްތާކިއ ަމްޝވަާރ

ިމ ިދާރާސގެ ަމިއަގނުޑ ަމުޤަޞަދކީ ިދވިެހާރއްޖޭގެ ްސކުޫލ ަތަކށް ުމަދއިްރުސން ިލުބން ަދިތވަެފިއ ާވ ަސަބުބަތާކިއ، 

ަތުޢީލމީ  ަސަބުބން  ިމަކުމގެ  ަސަބުބަތާކިއ،  ާދ  ދޮޫކށަްފިއ  ާދިއާރ  ިމ  ުމަދއިްރުސން  ިތިބ  ަތުކަގިއ  ްސކުޫލ  ިމާހުރ 

ިދާރާސަގިއ  ާވީނ  ުހަށަހާޅަފިއ  ިމާބުބަގިއ  ެދެނަގުތމެވެ.  ޮކަބިއަކން  ައަސުރަތަކކީ  ުކާރ  ަޤުއަމށް  ިދވިެހ  ާދިއާރައާށިއ 

ަބިއވިެރިވ ުމަދއިްރުސނަްނށް ެދުވުނ ާސރވޭ ިއނާްނިއ، ފަޯކްސ ގްރޫޕް ިއނަްޓރިވުއ ަތުކނާްނިއ، ައިދ ކީ ިއންފޯރަމންޓް 

ަތުޙީލުލ  ަމުޢލާޫމުތަތއް  އެއުްކެރުވުނ  ިލުޔނަްތުކން  އިެކއިެކ  ުގުޅނުްހިރ  ުމަދއިްރުސނާްނ  ިއުތުރން  ަތުކގެ  ިއނަްޓރިވުއ 

ޮކށްގެން ިލުބުނ ހުޯދނަްތާކިއ އާެއ ުގޅޭ ަމްޝވާަރަތކެވެ. އެ ޮގުތން ިމިދާރާސގެ ަތުޙީލުލ ުކެރުވުނ ަމުޢލާޫމުތަތއް ަމިއަގނުޑ 

8 ީތަމަކށް ާބަހިއެލުވެނވެ. ައިދ މީގެ ިއުތުރން  ޮކންމެ ީތމެއްގެ ަދުށން ާފަހަގ ުކެރުވުނ ަސބް ީތުމަތއް ވްެސ ިހަމަނިއަފިއ 

ާވެނއެވެ. 

ބާބު 5
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ް ޗުާޓ 11: ުމަދއިްރުސން ަޝުއުޤވިެރކަން ުކޑުަވމަށް ިދމާވާ މިައގަނޑު ަސބުަބތައ

ަޝުއުޤވިެރކަން  ާދިއާރއަށް  ތުަޢީލީމ  ުމަދއިްރުސން  ިދާރާސގިައ 

ުސވަާލށް  ުކެރުވުނ  ބެހޮޭގުތން  ަސބަބާ   3 މިައގަނޑު  ުކޑަވާ 

ާސރވޭގެ ބިައވިެރންގެ ތެެރިއން %95 ުމަދއިްރުސން ހާމަކޮށްފިައ 

ިޚުދމަތް  ާދިއާރއަށް  ުނިލުބމަކީ  ުމާސަރއެއް  އެކަށަޭނ  ވޮާގުތގިައ 

ިމއާއުެކ، 70%  ަސބަބެކެވެ. ހަމަ  ުކޑަވާ  ަޝުއުޤވިެރކަން  ުކުރުމގެ 

ޮބޑު  ތުަކގިައ  ްސކުޫލ  ޮގުތގިައ  ކޮށްފިައވާ  ހާމަ  ުމަދއިްރުސން 

ުކޑަވާ  ަޝުއުޤވިެރކަން  ާދިއާރއާމުެދ  ޮއުތމަކީވްެސ  ވަރކްލޯޑެއް 

ކޮށްފިައވީަނ  ފާހަގަ  ޮގުތގިައ  ަސބަބެއްގެ  ވަަނ  ިތން  ަސބަބެކެވެ. 

ުމަދއިްރުސންގެ ޙައުްޤތައް ކަަށވުަރ ުނުވމިާއ ަރއްކާތިެރ ުނުވމެވެ. 

ުމަދއިްރުސންގެ  ިއުތުރން،  ީމގެ  ުމަދއިްރުސނެްނވެ.   48% އީެއ 

ޮގުތގިައ ބުޭނންވާ ވީަޞަލތް  ެދކޭ  ތެެރިއން %32 ުމަދއިްރުސން 

ާދިއާރއަށް  ިމ  ަޝުއުޤވިެރކަން   ުމަދއިްރުސންގެ  ެނުތުމން 

ުކޑަވާ  ަޝުއުޤވިެރކަން  ުމަދއިްރުސންގެ  ިއުތުރން  ީމގެ  ުކޑަވެއެވެ. 

ުމަދއިްރްސކުަމގެ  ޢާއުްމން  ތެރޭގިައ،  ަސބުަބތުަކގެ  އެހިެނހެން 

ފަނާްނމުެދ ެދކޮޭގތިާއ، ތުަޢީލީމ ިސާޔަސުތތަކަށް އަވްަސ އަވަހަށް 

ުނުކެރުވމިާއ،  ހުޭލންތިެރ  ބަަދުލތަކަށް  އެ  ބަަދުލތަކާ  އަނަްނ 

ތުަޢީލީމ ާދިއާރއަށް ިސާޔީސ ުނފުޫޒ ވުަނމިާއ ުމަދއިްރުސނަްނށް 

ބުޭނންވާ ުކިރއުެރން ުނިލުބމަކީ ވްެސ ުމަދއިްރުސން ިމާދިއާރއަށް 

ހިޯދފިައ  ިދާރާސިއން  ަސބުަބތައްކަން  ުކޑަވާ  ަޝުއުޤވިެރކަން 

ވެއެވެ. ބުޭރގެ ިދާރާސތުަކން ވްެސ ހާމަވާ ޮގުތގިައ ުމަދއިްރުސންގެ 

ަޝުއުޤވިެރކަން ުކޑުަވމަށް ިދމާވާ މިައގަނޑު ަސބުަބތުަކގެ ތެރޭގިައ 

ުސިމުތ،  )މުެކލިޯރން،  ުކޑުަވން  ަސޕޯޓް  ްސކުޫލގެ  ްސޓެްރްސ، 

އިާއ ްސިމީލ،2009(، ުމާސަރ ުކޑުަވން، ްސކުޫލގިައ ވީަޞަލތްތައް 

އެއްކޮށް  ޮބޑުުވން،  ވަރކްލޯޑު  ުކޑުަވން،  ޤަަދުރ  މުަދުވން، 

ހެެރްސ  މޭެނޖްމެނުްޓން  ުކޑުަވން،  ުގުޅން  ީމުހންގެ  މަަސތުްކާރ 

ުކުރން، ޕިޮލީސތައް ބަަދުލުވމިާއ، ބެލިެނވިެރންގެ ަސޕޯޓުްކޑުަވން 

އިާއ  (އަޕޯވާ  ެނުތން  ެދވެން  ުކިރއަށް  ިކމީާނ،2010(،  އިާއ  )ޑީާނ 

އުަރބޯފް،2018( ިހމެެނއެވެ. ިމކުަމން ހާމަވީަނ، ިމީއ މަަސއްކުަތގެ 

މާޙުައުލގިައ އާނުްމ މައަްސަލތައް ަނމަވްެސ ިމީއ އޭގެ ަސބުަބން 

ާދިއާރގިައ ެދިމިތުބުމގެ ަޝުއުޤ ުކޑުަކުރވާ ަސބުަބތައް ކަމެަށވެ.
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ިދާރާސގިައ ުމަދއިްރުސން ާދިއާރ ދޫކޮށާްދ މިައގަނޑު 3 ަސބަބާ 

ތެެރިއން  ބިައވިެރންގެ  ާސރވޭގެ  ުސވަާލށް  ުކެރުވުނ  ބެހޮޭގުތން 

ުކިރޮގުތގިައ ްސކުޫލ ުމަދއިްރުސން  ފާހަގަ  %97 ުމަދއިްރުސން 

ތަކާ  އެހެނާްދިއާރ  ަސބަބަކީ  ާދ  ާދިއާރތަކަށް  އެހެން  ވިަކވެގެން 

ުމާސަރ ުކޑުަވމެވެ. ހަމަ އެއިާއ އުެކ  އަޅިާކާޔިއުރ ުމަދއިްރުސންގެ 

މަަދުރާސތުަކގެ  ްސކުޫލ  އަޅާބާަލިއުރ   ާދިއާރތަކިާއ  އެހިެނހެން 

ާދ  ީމުހން  ދޫކޮށްފިައ  ާދިއާރ  ތުަޢީލީމ  ޮބޑުުވމަކީ،  ވަރކްލޯޑް 

ވީަނ  ުމަދއިްރުސން   73.9% ާސރވޭގެ  ޮގުތގިައ  ަސބަބެއްގެ 

ްސކުޫލތުަކން  ވަރކްލޯޑަށްފުަހ  ްސކުޫލތުަކގެ  ފާހަގަކޮށްފައެވެ. 

އިަދ  ުމަދއިްރުސން  ަސބަބެއޮްގތަށް  ވިަކވާ  ުމަދއިްރުސން 

ުމަދއިްރުސންގެ  ކޮށްފިައވީަނ  ފާހަގަ  ބިައވިެރން  ިދާރާސގެ 

ތެެރިއން  ބިައވިެރންގެ  ާސރވޭގެ  ުނުވމެވެ.  ަރއްކާތިެރ  ހައުްޤތައް 

ާދ  ދޫކޮށް،  ވީަޒފާ  ުމަދއިްރުސން  ވީަނ  ުމަދއިްރުސން   44.4%

ުނުވން  ަރއްކާތިެރ  ޙައުްޤތައް  ުމަދއިްރުސންގެ  ަސބަބަކީ  އެއް 

ތުަކގިައ  ްސކުޫލ  ިއުތުރން  ީމގެ  ކޮށްފައެވެ.  ފާހަގަ  ކުަމގިައ 

ިމާދިއާރ  ެނުތުމން  ވީަޞަލތް  ބުޭނންވާ  ުމަދއިްރުސނަްނށް 

ހާމަކޮށްފައެވެ.  ވީަނ  ުމަދއިްރުސން   21.6% ާދކަމަށް  ދޫކޮށްފިައ 

ފަނާްނމުެދ ެދކޮޭގތިާއ،  ުމަދއިްރުސންގެ  ިއުތުރން، ޢާއުްމން  ީމގެ 

ބަަދުލތަކާ  އަނަްނ  އަވަހަށް  އަވްަސ  ިސާޔަސުތތަކަށް  ތުަޢީލީމ 

ާދިއާރގިައ  ތުަޢީލީމ  ުނުކެރުވމިާއ،  ހުޭލންތިެރ  ބަަދުލތަކަށް  އެ 

ިސާޔީސ ުނފުޫޒ ޮއުތމާ ުމަދއިްރުސނަްނށް ބުޭނންވާ ުކިރއުެރން 

ިމާދިއާރ ދޫކޮށް ާދން މުެދވިެރވާ  ުނިލުބމަކީ ވްެސ ުމަދއިްރުސން 

ަސބުަބ ތަކެވެ. ިމ ަސބުަބ ތަކަކީ ުމަދއިްރުސންގެ ަޝުއުޤވިެރކަން 

ަޖވާބިާއ  ިލިބފިައވާ  ތަކަށް  ުސވުާލ  ކޮށްފިައވާ  ުގޅޮޭގުތން  ުކޑުަވމާ 

އެއޮްގތް ަޖވުާބތަކެއްކަން ފާހަގަ ުކެރވެއެވެ. 

 4 ާދ މިައގަނޑު  ާދިއާރ ދޫކޮށްފިައ  ތުަޢީލީމ  ުމަދއިްރުސން  ބާަލިއުރ  ގެނެްދުވުނ ާސރވޭއަށް  ުކިރއަށް  ިދާރާސގިައ  ިމ  ިމޮގތަށް  ހަމަ 

ަސބަބެއް ިދާރާސގެ ބިައވިެރން ފާހަގަ ކޮށްފިައވެއެވެ )ޗުާޓ 21(. އީެއ ުމާސަރުކޑުަވމިާއ، ވަރކްލޯޑް ޮބޑުުވމިާއ، ުމަދއިްރުސންގެ ޙައުްޤތައް 

ަރއްކާތިެރ ުނުވން އިަދ މަަސއްކުަތ މާހުައުލގެ ވީަސަލތް ތުަކގެ މައަްސަލއެވެ. 

ް ޗުާޓ 12: ުމަދއިްރުސން ާދިއާރ ދޫކޮށް ާދ ަސބުަބތައ



ގޮންޖެހުންަތކިާއ ހަުށހެޅުންަތއް ެއުދުރންގެ ފަންުނ:  78

ވުޭތވިެދަޔ ީތީރްސ އަހުަރ ުދވުަހގެ ތެރޭގިައ ުދިނޔޭގެ އިެކ ޤުައުމ 

ޢަަދުދ  ވިަކވާ  ާދިއާރިއން  ތުަޢީލީމ  ުމަދއިްރުސން  ތުަކގިައ، 

ޢަަދުދ  ވިަކވާ  ުމަދއިްރުސން  ވެފައެވެ.  ިއުތުރ  ޮބޑަށް  ވަަރށް  ވީަނ 

ިކަޔވާ  ުކަރީނ  ޮބޑަށް  އެންމެ  އަަސުރ  ޭނެދވޭ  އޭގެ  ުވުމން  ިއުތުރ 

ވިަކވާ  ުމަދއިްރުސން  ިއުތުރން  ީމގެ   .)2018 )ީލ،  ުކިދނަްނެށވެ 

ކަމަށް  ވެގެނާްދ  ިއުތުރ  ޚަަރެދއް  ޮބޑު  މީާލ  ުވުމން  ިއުތުރ  ޢަަދުދ 

ިމ ިދާރާސގިައ ުކިރއަށް ގެނެްދުވުނ ފޯކްަސ ުގރޫޕް ިއނަްޓިވުއ ތުަކނާްނިއ، ކީ ިއންފޯމަނުްޓގެ ިއނަްޓިވުއ ތުަކން  ިއުތުރން  ާސރވޭގެ 

ިލުބުނ މުަޢލޫމުާތތައް ބަހިައލިެވފިައވާ މިައގަނޑު 8 ީތމަކީ: 

ިމ ިދާރާސގިައ ުކިރއަށް ގެނެްދުވުނ ފޯކްަސ ުގރޫޕް ިއނަްޓިވުއ ތުަކނާްނިއ، ކީ ިއންފޯމަނުްޓގެ ިއނަްޓިވުއ ތުަކން  ިއުތުރން  ާސރވޭގެ 

ިލުބުނ މުަޢލޫމުާތތައް ބަހިައލިެވފިައވާ މިައގަނޑު 8 ީތމަކީ: 

      5.1. ަޝުއުޤވިެރ ުވމިާއ ިޚުދމުަތގިައ ެދިމިތުބން،         

      5.2. ުމާސަރއިާއ ިޢާނަޔތްތައް،

      5.3. ވަރކްލޯޑިާއ ވަރކް-ަލިއފް ބަެލންްސ،

      5.4. ުމަދއިްރުސންގެ ޙައުްޤތައް، 

      5.5. ުމަދއިްރުސނަްނށް ުކާރ ޤަަދާރިއ ިއޙިްތާރމް، 

      5.6. މަަސއްކަތް ުކާރތާަނިއ ވީަޞަލތްތައް،

      5.7. ުމަދއިްރްސކުަމގެ ުފަރތަމަ ތަމީްރާނިއ ުމަދއިްރުސން ފަނީްނޮގުތން ތަަރއީްޤ ުވން، އިަދ  

      5.8. ތުަޢީލީމ ާދިއާރއަށް ުކާރ އަަސުރ، ިމއެވެ. 

ތެރޭގިައ  ތުަކގެ  ޚަަރުދ  ިމ  ކޮށްފައެވެ.  ިރޕުޯޓ  ވީަނ  ާދިރުސން 

ވިަކުކުރމަށް ިހނގާ ޚަަރާދިއ، ވީަޒފާއަށް ީމުހން ވެއުްދމަށް ިހނގާ 

ިހމެެނއެވެ  ވްެސ  ޚަަރުދ  ިހނގާ  ުކުރމަށް  ތަމީްރުނ  އިަދ  ޚަަރާދިއ 

)ޮސެރން އިާއ ލެޑް، 2018(. 



ް 79އިެޑޔުކަޭޝން ިރަސރޗް ގްރޫޕ

ިމ ބިައގިައ ބަަލިއލިެވފިައ ވީާނ ިދވިެހާރއްޖޭގެ ުމަދއިްރުސން، ުމަދއިްރްސކަމަށް ަޝުއުޤވިެރކަން ުއފުެދުނ ަސބުަބތަކިާއ، ިމ ާދިއާރއަށް 

ުހުރުމގިައ  ެދިމ  ުމަދއިްރްސކުަމގިައ  ުވމިާއ  ަޝުއުޤވިެރ  ުމަދއިްރްސކަމަށް  މައްޗެަށވެ.  ަސބުަބތުަކގެ  ެދިމުހުރުމގެ  ުކުރުމގިައ  ިޚުދމަތް 

ިމ ިދާރާސގިައ ުކިރއަށް ގެނެްދުވުނ ާސރވޭގެ ަނީތާޖތަކަށް ބާަލިއުރ، %70 ުމަދއިްރުސން  ިގަނުގަނ ަސބުަބތަކެއް ވެއެވެ. ިމޮގުތން 

ިމާދިއާރއަށް އަަލށް ުގުޅުނިއުރ “ވަަރށް ޮބޑަށް ަޝުއުޤވިެރކަން ުހިރ” ކަމަށް ހާމަކޮށްފިައ ވިާއުރ، ިމހުާރ “ވަަރށް ޮބޑަށް ަޝުއުޤވިެރކަން 

އެއުްކެރުވުނ  ިއުތުރން،  ާސރވޭގެ  ގެނެްދުވުނ  ުކިރއަށް  ިދާރާސގިައ  ުމަދއިްރުސނެްނވެ.   36% ހާމަކޮށްފިައވީަނ  ކަމަށް  ުހިރ” 

މުަޢލޫމުާތތުަކގެ އީަލގިައ، ުމަދއިްރްސކުަމގެ ވީަޒފާއަށް ަޝުއުޤވިެރ ުވމިާއ، އިަދ އެ ަޝުއުޤވިެރކަންމީަތ ެދިމުހުރުމގެ ަސބުަބތަކަކީ: 

ުއގަނަްނިއ  ޮގުތގިައ  ުކިރ  ހާމަ  ބިައވިެރން  ިގަނ  ިދާރާސގެ  ިމ 

ިދުނުމގެ ާދިއާރިއން ުކިރއަށް ިދުއމަށް ަޝުއުޤވިެރކަން ުއފުެދުނ 

ިހތްހަމަ  ިލބޭ  އީެމުހނަްނށް  ިދުނުމން  ިކަޔވިައ  ަސބަބަކީ  އެއް 

ކަމަކަށް  ުއނަދގޫ  ިކތަންމެ  ިކަޔވިައިދުނމަކީ  ުއފަލެވެ.  ޖުެހމިާއ 

ވަީނމަވްެސ ިކަޔވިައ ިދުނުމން ިލބޭ ިހތްހަމަޖުެހމަކީ ިމ ާދިއާރިއން 

ުކިރއަށް ިދުއމަށް ުމިހނުްމ ކަމެއްގެ ޮގުތގިައ ބިައވިެރންގެ ފާަރުތން 

ހާމިަވއެވެ. “ިހެޔއް ުނވޭ އެ ިހތްހަމަޖުެހން ބާަޔންކޮށް ެދވެޭނހެެނއް. 

އުެކވްެސ  ޗެލެނަްޖކާ  ބިައވުަރ  ިކތަންމެ  އްަސުލ  އެހެންވީމަ 

ހަމަ   .)FGI-T1( ދުޫކާރކެަށއް”  ޕޮްރފަެޝން  ިމ  ުނވޭ  ބުޭނމެއް 

އަހުަރ   32 ވީަޒފާގިައ  ފާހަގަކޮށް  ިހނގާކަން  ކަން  ިމމުޭރުމން 

5.1.1 ިކަޔވިަދުނުމން އިަމއަްލ ަނފަްސށް ިލބޭ ުއފާވިެރކަމިާއ ިހތްހަމަޖުެހން، 

5.1.2 ުކިދނެްދކެ ލިޯބުވމިާއ އުެކިދނަްނށް ުމްސތުަޤބަލެއް ހާޯދިދުނން، 

5.1.3 ޢިާއާލއިާއ ުމުޖތަމުަޢން ލޯތްބިާއ ިއުޙިތާރމް ިލުބން، 

5.1.4 ްސކުޫލގެ ިއްސވިެރނާްނިއ، އުެކގިައ މަަސއްކަތުްކާރ ުމަދއިްރުސންގެ އެއްބުާރުލން ިލުބން، އިަދ

5.1.5 ަރުށގިައ ުހެރގެން، އަންހުެނން އާަދުކަރން ަރނގުަޅ ވީަޒފާއެއް ކަމަށް ޒަމުާނނުްސެރ ުމުޖތަމުަޢން ގަބުޫލ ކޮށްފިައ 

ޮއުތން، ިމއެވެ.  

5.1 ަޝުއުޤވިެރުވާމިއ ިޚުދަމުތަގިއ ެދިމިތުބން، ައިދ ާދިއާރ ދޮޫކށަްފިއ ިދުޔން  

5.1.1 ިކަޔވަިދުނުމން ައިމއަްލ ަނުފަސށް ިލބޭ ުއާފވިެރަކާމިއ ިހތަްހަމެޖުހން 

ބަަޔކަށް  “އެހެން  ކޮށްފިައވީަނ  ފާހަގަ  ުމަދއިްރަސުކ  ވެފިައވާ 

ުމަދއިްރަސކަށްވީ.  އްަސުލ  ބުޭނންވީާތ  ުއނގަނަްނިއދޭން 

ިލބޭ  ީމގެން  ޭނނގެ  އުަޅގަނޑަކަށް  ިދަޔިއުރވްެސ  ވީަޒފާއަށް 

ހަތުަރ  ިތން  އޭގެ  އެނުގީނ  ކޮބިައކަން  ުމާސަރއަކީ  ުމާސަރއެއް. 

މްަސ ފުަހން” )FGI-T7(. ީމގެ ިއުތުރން ބައެއް ުމަދއިްރުސން 

ފިެށގެން  ަދުއުރން  ްސކުޫލ  ުހީރ  ަޝުއުޤވިެރކަން  އަށް  ިމާދިއާރ 

ިވާދުޅވީ  ބިައވިެރއުަކ  ިދާރާސގެ  ިމޮގުތން  ުކެރުވެނވެ.  ފާހަގަ  ކަން 

ުކީރ  ިއުޚިތާޔުރ  ުމަދއިްރުސކަން  ޮގުތން  އެއްގެ  “ކިެރއަރ 

ވާން  ުމަދއިްރަސކަށް  ވަަރށް  ފިެށގެންވްެސ  ަދުއުރން  ްސކުޫލ 

ުމަދއިްރްސކުަމގިައ  ިމއާއުެކ  ހަމަ  އެވެ.   )FGI-T1(”ބުޭނންވީާތ



ގޮންޖެހުންަތކިާއ ހަުށހެޅުންަތއް ެއުދުރންގެ ފަންުނ:  80

ިގަނ ުދވުަހ ިޚުދމަތް ުކެރއިްވ ބައެއް ުމަދއިްރުސން ިމ ފަނުްނގިައ ެދިމިތބީެނ ުމަދއިްރްސކަން ުކުރުމގެ ަޝުއޤިާއ ޤިާބުލކަން ުހުރމާއުެކ 

23 އަހުަރ ިކަޔވިައ ިދުނުމގެ ވީަޒފާގިައ  ިވއެވެ. ިމޮގުތން  ުކުރުމގެ ބުޭނުމގިައކަން ބިައވިެރންގެ ވާހަކަތުަކން ހާމަ  ޤުައމަށަްޓކިައ، އެކަން 

މަަސއްކަތް ކޮށްފިައވާ ފާަރތެއް ހާމަ ކޮށްފިައވީަނ “ުމުޖތަމަޢަށް މަަސއްކަތް ކޮށިްދުނުމގެ ިނަޔތް ިމކަމަށް ލިޯބ ުއފިެދ ުކިދނާްނ ދޭތެރޭގިައ 

އިަދ ޤުައމާ ދޭތެރޭވްެސ އިެވްސުނން ުހެރގެން” FGI-T7( ެނވެ.  

ުއފާވިެރ  އުެކިދނަްނށް  ލިޯބުވމިާއ،  ެދކެ  ުތއުްތުކިދން 

ުމްސތުަޤބަލެއް ހާޯދިދުނުމގެ ޢުަޒމަކީ، ުމަދއިްރްސކުަމގެ ފަނަްނށް 

ބިައވިެރންގެ  ިގަނ  ިދާރާސގެ  ިމ  ކުަމގިައ  ކަމެއް   ަޝުއުޤވިެރވާ 

ިވ  ަޝުއުޤވިެރ  ާދިއާރއަށް  ިމ  އޮެގުތން  ހާމިަވއެވެ.  ވާހަކަތުަކން 

ވާ  ުކިދނެްދކެ  ުގުޅމާ  ޮއތް  “ުކިދނާްނިއ  ަސބަބަކީ  އެއް  ުމިހނުްމ 

ވެއެވެ.  ިވާދުޅވެފިައ  ބިައވިެރަޔުކ  ހިެދކަމަށް   )FGI-T3( ލޯތްބާ” 

ުކިދނަްނށް ިކަޔވިައިދުނުމން “އުެކިދނަްނށް ިލބޭ ކިާމާޔީބއަކީ ިލބޭ 

ވަަރށޮްބޑު ިހތްހަމަ ޖުެހމެއް.” )FGI-T6( ކުަމގިައ ުމަދއިްރަސުކ 

ތުަޢީލުމ  ުކުރމަށް  ިބާނ  ުމްސތުަޤބަލް  “]ުކިދންގެ[  ހާމުަކިރިއުރ، 

ިމާދިއާރއަށް  ުމަދއިްރުސން   )FGI-T3( ފުޯރކޮށިްދުނމަކީ” 

ހާމަ  ވީަނ  އެފާަރތްތުަކން   ކަމަށްވްެސ  ަސބަބެއް  ަޝުއުޤވިެރިވ 

ކޮށްފައެވެ. ިމ ިދާރާސގެ ާސރވޭގިައ ބިައވިެރިވ ުމަދއިްރުސންގެ 

ތެެރިއން %77.5 ުމަދއިްރުސން ފާހަގަ ުކިރޮގުތގިައ ިޚުދމުަތގިައ 

ޮއނަްނ  ުކިދނާްނ  ެދމެހެއުްޓމަށް  ަޝުއުޤވިެރކަން  ެދިމުހުރުމގެ 

ބެލިެނވިެރން،  ބިައވިެރިވ  ތުަކގިައ  މްަޝވާަރ  ުމިހންމެވެ.  ުގުޅން 

ުމަދއިްރުސން، ކީ ިއންފޯމަނުްޓން އިަދ އެހެން ބިައވިެރން ިހއާްސ 

ިމާދިއާރގިައ  ުމަދއިްރުސން  ވާހަކަތުަކން  ިގަނ  ވަަރށް  ުކެރއިްވ 

ެދިމިތބީެނ ުމަދއިްރުސންގެ ިހުތގިައ ުކިދނަްނށް ޮއނަްނ ލޯތްބިާއ 

5.1.2 ުކިދނެްދކެ ޯލިބުވާމިއ އެުކިދނަްނށް ުމްސަތުޤަބެލއް ހާޯދިދުނން 

ުމަދއިްރަސުކ  ިމޮގުތން  ހާމިަވއެވެ.  ަސބުަބންކަން  ުގުޅުމގެ 

ުބަރަޔްސ  ުކޑަވެފިައ  ުމާސަރ  ިމާދިއާރގިައ  ޮގުތގިައ  ިހއާްސުކިރ 

ިމާދިއާރގިައ ުހެރވޭ އެންމެ ޮބޑު ަސބަބަކީ “ުކިދންގެ ިދިރުއުޅމަށް 

ބަަދުލ  ިސިޓޒަަނކަށް  “ަރނގުަޅ  އުެކިދން  ގެެންސ  ބަަދުލ” 

)FGI-T2(. އެހެން ބިައވިެރަޔުކ  ުކެރިވާދެނ ކަން” ިއނގީޭތ އެވެ 

ހާމުަކިރ ޮގުތގިައ ިމާދިއާރގިައ ެދިމުހނަްނީނ” މަަސއްކަތަށް ިހުތގަ 

ޮބޑު ކުަމން”ެނވެ. އިަދ “ުކިދބަަޔކަށް ަރނގުަޅ  ޮއނަްނ ލޯތްބެއްގެ 

ޮއުޅނިްފުލވިައިދުނމަކީ ވްެސ އީެއ ިލބޭ  ުނވަތަ އެއްޗިެހތަކެއް  ޮގތް 

.)FGI-T3  ެވަަރށް ޮބޑު ިހތްހަމަޖުެހމެއް” ކަމެަށވ

ިދާރާސ  ގެ   )2017( ަޓްސިޓއަވީާތ  ިލބޮޭގތަށް  ބުާރ  ިމކަމަށް 

ވަަރށް  ަޝުއުޤވިެރވާ  ުމަދއިްރްސކަމަށް  ޮގުތގިައ  ފެނަްނ  ިއން 

ިގަނ ުމަދއިްރުސން ިމ ާދިއާރއާ ުގޅީެނ ުކިދން ެދކެ ލިޯބވީާތއެވެ. 

ިމފަަދ ުމަދއިްރުސންގެ އެންމެ ޮބޑު ަޝުއުޤވިެރ ކަމަކީ ުކިދނަްނށް 

ިކަޔވިައިދުނމިާއ އިަދ ަރނގުަޅ ީޖލެއް ިބާނުކުރމެވެ.

)



ް 81އިެޑޔުކަޭޝން ިރަސރޗް ގްރޫޕ

ިމިދާރާސ ގެ ހުޯދންތުަކން އެނގޮޭގުތގިައ، ުމަދއިްރުސން ތުަޢީލީމ 

ލޯތްބިާއ  ުމުޖތަމުަޢން  ޢިާއާލއިާއ  ވީ  ަޝުއުޤވިެރ  ާދިއާރއަށް 

ިއޙިްތާރމް ިލބޭ އިަދ ޤަަދުރވިެރ ާދިއާރއަކަށް ުއނގަނަްނިއ ިދުނުމގެ 

ުމަދއިްރަސުކ  ީދފިައވާ  ިކަޔވިައ  އަހުަރ   27 ުވުމނެްނވެ.  ާދިއާރ 

ޤަަދުރވިެރ  ވަަރށް  ުމަދއިްރުސނަްނކީ   “ ުކީރގިައ  ިވާދުޅވީ 

ބައެއް” ކަމެަށވެ. އިަދ “ުމުޖތަމުަޢގެ ތެރޭން ބަަލިއގަނަްނ” ބައެއް 

ޤަަދުރ  “އެ  ަޝުޢުޤވިެރވީ  ިމާދިއާރއަށް  އެހެންކުަމން  ކަމެަށވެ. 

ުކީރގިައ  ިއުތުރން،  ީމގެ  ކަމެަށވެ.   )FGI-T6 ިލުބމަށަްޓކިައ”) 

ިއުޙިތާރމެއް  ޤަަދަރކިާއ  ޮބޑު  ވަަރށް  ފަނަްނކީ  ުމަދއިްރުސކުަމގެ 

“އައިްޑހިައގެ  ުކަރއްވުަމން  ިސފަ  ޮގުތގިައ  ާދިއާރއެއްގެ  ިލުބުނ 

ވަަރށް  ބައެއް،  ވުަރގަަދ  ވަަރށް  އުަޅގަނޑުމެނަްނކީ  އަހުަރތުަކގިައ 

މާތް ބައެއް، ކޮންމެ ަރެށއްގިައ ވްެސ އުަޅގަނޑުމެން ފެނަްނިއަރށް 

ވަަރށް  ީމުހންވްެސ  ަދުށފަނީްތގެ  އެންމެ  ފިެށގެނޮްގްސ  ކީަތުބން 

ބިައވިެރިވ  ިދާރާސގިައ  ކަމަށް   )FGI-LT-4( ޤަަދުރުކިރ” 

ީލިޑންގް ީޓޗަަރުކ ިވާދުޅިވއެވެ. 

5.1.3 ާޢިއާލާއިއ ުމުޖަތަމުޢން ޯލތާްބިއ ިއުޙިތާރމް ިލުބން 

އާަދުކާރެނ  ވީަޒފާ  އުެކިދން  އަނަްނިއުރ،  ޮބޑިެތވުަމން  ުކިދން 

ވަަރށް  ުމުޖތަމުަޢ  ޢިާއާލއިާއ،  ކަނޑައުެޅުމގިައ  ާދިއާރތައް 

ިއްސަދުއެރއް އާަދުކާރކަން ިދާރާސގިައ އެއުްކެރުވުނ މުަޢލޫމުާތން 

ުމުޖތަމުަޢން،  ޢިާއާލއިާއ،  އޮެގުތން  ިދަޔއެވެ.  ވެގެން  ފާހަގަ 

އެކަންކަމަށް މުަގަދއްކާ، އެ ވީަޒފާތަކަކީ ީމުހންގެ ޤަަދުރިލބޭ ވީަޒފާ 

ިހތްޖިެހގެން  އެކަމަކަށް  ވަާނމަ،  ުކެރވޭކަމަށް  ޤަބުޫލ  ތަކެއްކަމަށް 

ުމަދއިްރްސކަން  ިނުމމަށްފުަހ  ްސކުޫލ  ީބަދިއން  ިމ  ެދއެވެ. 

ގެ  ިއްސބުޭފުޅން  ަރުށގެ  އިަދ  މިައންބަފިައން  ުކުރުމގިައ  ިޚާޔުރ 

ވަަރށް ޮބޑު ރޯލެއް ޮއތްކަން ބައެއް ބިައވިެރންގެ މްަޝވާަރ ތުަކން 

ހާމިަވއެވެ. ިކަޔވިައ ިދުނުމގިައ 15 ވަަރކަށް އަހުަރ ހަޭދ ކޮށްފިައވާ 

ބުޭނންވީ  “ުފަރތަމަ  ޮގުތގިައ  ކޮށްފިައވާ  ބާަޔން  ުމަދއިްރަސުކ 

ިޞއްޙީ ާދިއާރއަށް ވުަނމަށް” ކުަމގިައ ިވއްަސ، ތުަޢީލީމ ާދިއާރއާ 

ުގުޅީނ “ބައްޕަގެ އުެދުމގެ މީަތން” ެނވެ )FGI-T4(. ހަމަ ިމޮގުތން 

ާދިއާރއަށް  ވޮާގުތގިައ  ހާމަކޮށްފިައ  ބިައވިެރއެއް  އެހެން  ިދާރާސގެ 

ވެަދުވީނ މަންމަގެ ުއއީްމެދއް ުފިރހަމަ ކޮށިްދުނމެަށވެ.

މަންމަގެ އަބުަދވްެސ ުހވަފެެނއް އީެއ ަސުރކުާރ ވީަޒފާއެއް އާަދުކުރން. ެދން ިކަޔވިައދޭތަން 

ގޭތެެރިއން ފިެނފިައ މަންމަގެ ުއއީްމަދކީ ަސުރކުާރ ވީަޒފާއަކަށް ިދުއން ކަމަށްވީާތ ިމކަން 

ިއުޚިތާޔުރުކީރ. ވަަރށް ފީަޤުރކޮށް ަރުށގަ ުއުޅީނ. މަންމަގެ ވަަރށިްގަނ ުކިދންވްެސ ިތބެޭނ. 

)KI-22( .ްއުަޅގަނޑަކީ އެންމޮެބޑު. އެކަމުަކވްެސ މަންމަ ބުޭނންވީ ީޓޗަަރކަށް ހަަދނ



ގޮންޖެހުންަތކިާއ ހަުށހެޅުންަތއް ެއުދުރންގެ ފަންުނ:  82

ބުާރ  ިއްސވިެރންގެ  ަރށަްރުށގެ  ިއުތުރން  މިައންބަފިައންގެ 

ފާހަގަ  ބިައވިެރން  ުކިރ  ިއުޚިތާޔުރ  ާދިއާރ  ިމ  ވްެސ  އުެޅއުްވުމން 

ުކިރ  ހާމަ  ުމަދއިްރަސުކ  ބިައވިެރިވ  ުގރޫޕެއްގިައ  ފޯކްަސ  ިވއެވެ. 

ޮގުތގިައ “ިދހައެއް ިނނީްމމަ ްސކުޫލގެ ފާަރުތން ަދީނ ބަަލިއ، ެދން 

ބަަލިއ  ިއްސބުޭފުޅން  ަރުށގެ  ުނކިެރގެން.  ވީަނ  އްަސުލ  ަލުދން 

 .)FGI-T3( ”ުދުރވީަނ

ުމަދއިްރުސން  ވުަޤުތގިައ  ހަޭދުކާރ  ްސކުޫލގިައ  ިމއާއުެކ،  ހަމަ 

އެހެން  ބެލެހެއުްޓމިާއ  )ުކިދން  ިޒންމާ  އިެކއިެކ  ަނގަންޖެހޭ  ގޭގިައ 

ިލުބުމންވްެސ  ަސޕޯޓް  ފާަރުތން  ޢިާއާލގެ  ތުަކގިައ  ކަންތައްތައް( 

ބައެއް  ވާކަން  ބަާރކަށް  ިތުބމަށް  ިމާދިއާރގިައ  ުމަދއިްރުސނަްނށް 

ފޯކްަސ ގްރޫޕް  ިމޮގުތން  ދޭހިަވއެވެ.  ވާހަކަތުަކން  ުމަދއިްރުސންގެ 

ިމ  “އުަޅގަނޑު  ުކިރޮގުތގިައ  ފާހަގަ  ބިައވިެރއެއް  ިއނަްޓިވުއއެއްގެ 

ާދިއާރގިައ ގާތްގަނޑަކަށް 13 ވަަރކަށް އަހުަރ ިމވީަނ، ިމާދިއާރގިައ 

އުަޅގަނޑުގެ  ަސބަބަކީ  ބުޭނންވާ  އެންމެ  ުހނަްނން  އުަޅގަނޑު 

 .)FGI-T1 އެއްބުާރުލން”    ުފިރހަމަ  ިލބޭ  ފާަރުތން  ޢިާއާލގެ 

ހަމަ ިމ މުޭރުމން ވާހަކަ ަދއްކަވުަމން ިއުތުރ ބިައވިެރއުަކ ފާހަގުަކިރ 

ޮގުތގިައ “ްސކަޫލށް އުަޅގަނޑު ިކަޔވަދޭން އީައމަ ޢިާއާލގެ ފާަރުތން 

އެހީތިެރކަން  އެެދއްވާ  އެކަންތައްތުަކގިައ  ބެލެހެއުްޓމިާއ  ުކިދން 

 .)FGI-T1  ”ްވަަރށް ުއފާަލއުެކ ފާހަގުަކަރނ

ެދިމިތުބމަށް  ފަނުްނގިައ  ިމ  އެބިައީމުހން  ުމަދއިްރުސން 

ުމަދއިްރްސކަމަކީ،  ޮގުތގިައ،  ކަމެއްގެ  ުމިހނުްމ  ަޝުއުޤވިެރވާ 

ުވން  ކަމަކަށް  ބަަލިއގަނަްނ  ވްެސ  ަދިރވުަރން  ބެލިެނވިެރނާްނިއ 

ހާމުަކީރ  ުމަދއިްރަސުކ  ަދއްކަވުަމން  ވާހަކަ  މުޭރުމން  ިމ  ވެއެވެ. 

ަދިރވުަރން  ބެލިެނވިެރނާްނިއ  ިޚުދމަތް  ެދވޭ  “ަދިރވުަރނަްނށް 

“ވަަރށް  ެދިމުހނަްނން  ާދިއާރގަ  ިމ  އެނގީޭތވެ”  ބަަލިއގަނަްނކަން 

ތުަޖިރބާ  ގެ  އަހުަރ   FGI-T1((. 21 ވާކަމެވެ   ޮބޑު” ަސބަބަކަށް 

ުކީރ  ިހއާްސ  ެދުމން  ބުާރ  ިމކަމަށް  ުމަދއިްރަސުކ  ިލިބފިައވާ 

“އިަދވްެސ ިމ ާދިއާރ ދޫކޮށް ާދ ިހތް” ުނވީަނ “ުކިދންގެ ފާަރުތން 

ިލބީޭތއެވެ”  ަސޕޯޓް  ިލބޭ  ފާަރުތން  ބެލިެނވިެރންގެ  ލޯތްބާ  ިލބޭ 

 .)FGI-T3(

ބެލިެނވިެރނަްނށް އުަޅގަނޑު އެއްޗެއް ަދނަްނވަާލން، އުަޅގަނޑުމެނަްނށް ވަަރށް ޮބޑު 

ަސޕެޯޓއިްލބެޔޭ އެބުޭފުޅންގެ ފާަރުތން، ުދިނޔޭގެ ކަންތައްތައް އަބަަދުކ އެއޮްގތަކަށް 

ުނިހނގޭާނ ުބާނހެން އޭގެތެރޭގިައ ތަފުާތ ބުޭފުޅން ިތއްބިެވަޔްސ އުަޅގަނޑު ަދނަްނވީާނ 

އުަޅގަނޑުމެންގެ ބެލިެނވިެރން އުަޅގަނޑުމެން ެދއްވާ ކޮންމެ ަދުޢވަތެއް ޤަބުޫލކޮށް އެހީތިެރކަމާ 

އެއްބުާރުލން ިލބޭ ބެަޔކޭ ިމަރުށގިައ ިދިރުއޅޭ ބެލިެނވިެރނަްނކީ، އެހެންވީމައީެއ ިމ 

 .)FGI-T4( .ްމަަސއްކުަތގިައ ެދިމުހުރމަށް ިލބޭ ވަަރށޮްބޑު ބެާރއ

)

)



ް 83އިެޑޔުކަޭޝން ިރަސރޗް ގްރޫޕ

ިމާދިއާރިއން ުކިރން ުކެރިވފިައވާ ިދާރާސތުަކން ވްެސ ަދއްކޮާގުތގިައ ުކިދނަްނށް ބެލިެނވިެރންގެ ތީާޢާދިއ ލިޯބ 

)ކަެލރ،  ވެއެވެ  ަޝުއުޤވިެރ  ިދުއމަށް  ުކިރއަށް  އާެދިއާރއުަކން  ިއުޙާސްސުވުމން،  ޮއތްކަން  ާދިއާރއަކަށް  ވިަކ 

2004(. އޮެގުތން ުމަދއިްރްސކަމަކީ ޤަަދުރވިެރ އިަދ ީމުހންގެ ލޯތްބިާއ ިއުޙިތާރމް ިލބޭ ވީަޒފާއަކަށް ުވން ވްެސ 

ިމީއ ުމަދއިްރަސކަށް ުވމަށް ަޝުއުޤވިެރވާ ުމިހނުްމ ަސބަބެކެވެ )ހްޭސ، 1990(.  

ުކާރ  މަަސއްކަތް  އުެކގިައ  ިއްސވިެރނާްނިއ  ްސކުޫލގެ 

ިލުބމަކީ  އެއްބުާރުލން  އެހީތިެރކަމިާއ  ުމަދއިްރުސންގެ 

ފަނުްނގިައ  ިމ  ުވމިާއ،  ަޝުއުޤވިެރ  ާދިއާރއަށް  ުމަދއިްރްސކުަމގެ 

ެދިމ ުހުރމަށް މުެދވިެރވާ ަސބަބެއް ކުަމގިައ ިދާރާސގެ ބިައވިެރން 

ތެެރިއން  ބިައވިެރންގެ  ާސރވޭގެ  އޮެގުތން  ހާމަކޮށްފިައވެއެވެ.  

%73.9 ުމަދއިްރުސން ހާމަ ުކިރޮގުތގިައ އެއްކޮށް މަަސއްކަތުްކާރ 

ެދިމިތުބމަށް  ިމާދިއާރގިައ  ަސޕަޯޓކީ  ުމަދއިްރުސންގެ 

ބިައވިެރިވ  ިދާރާސގިައ  ިއުތުރން  ީމގެ  ކަމެކެވެ.  ަޝުއުޤވިެރުކުރވާ 

ުމަދއިްރަސުކ ިވާދުޅިވ ޮގުތގިައ “ ްސކުޫލތުަކގެ ިއްސވިެރން ހަމަ 

އެަނއްކާ  ެދން  މަަސއްކަތް.  އުަޅގަނޑުގެ  ހަމަ  އެޕިްރިޝއޭޓުްކރޭ 

އަނަްނީނ.  ގަެޔށް  ިމ  ިހތްހަމަޖިެހގެން  ުދވަހުަކވްެސ  ކޮންމެ 

ުކިދނާްނ އެއްކޮށް ވުަގުތތަކެއް ހަޭދކޮށާްލފަ ުކިދންގެ ލިޯބ ިލބޭކަން 

FGI-T5( ”ޭިއޙާްސްސުކެރވ

5.1.4 ްސކުޫލގެ ިއްސވިެރން ައިދ އެުކަގިއ ަމަސއަްކތުްކާރ ުމަދއިްރުސންގެ 
އެއާްބުރުލން ިލުބން

ުމަދއިްރަސުކ  ބިައވިެރިވ  ުގރޫޕްގިައ  ފޯކްަސ  އެއާއުެކ  ހަމަ 

“ވަަރށް  ިދުއމަށް  ުކިރއަށް  ިމާދިއާރގިައ  ޮގުތގިައ  ިހއާްސުކެރއިްވ 

ީލޑާރްސ  “މަަސއްކަތުްކާރ  އެއްކޮށް  އަކަށް”  މިޯޓވަޭޝން  ޮބޑު 

ވެއެވެ  ޕިްރނިްސޕުަލން”  ުކެރއިްވ  މަަސއްކަތް  ޚާއަްޞކޮށް 

16 އަހުަރ ިޚުދމުަތގިައ ހަޭދުކެރއިްވ  ިއުތުރން  )FGI-T2(. ީމގެ 

ުމަދއިްރަސުކ ިވާދުޅވީ “އުެކގިައ މަަސއްކަތުްކާރ ފާަރތްތަކާ މައްޗަށް 

ިތއްބަވާ ފާަރތްތައް ބަަލިއގުަތން” ވްެސ ީމ ާދިއާރގިައ ެދިމިތުބމަށް 

ބަަލިއގުަތުމން  ިމޮގުތން   .)FGI-T2( ކަމެއްކުަމގައެވެ  ުމިހނުްމ 

ބައެއް  ީމވްެސ  ިއހާްސްސުވން”  ]ުކެރވޭ[  މަަސއްކަތް  “އުެކގިައ 

ަޝުއުޤވިެރުކުރވާ  ެދިމިތުބމަށް  ގިައ  ިމާދިއާރ  ުމަދއިްރުސން 

ުކާރ  މަަސއްކަތް  އެއްކޮށް   .)FGI-T2(ެަސބަބެކެވ

ިއުތުރން  ިއްސވިެރންގެ ަސޕޯޓްގެ  ުމަދއިްރުސނާްނިއ ްސކުޫލގެ 

ްސކުޫލގެ ިއްސވިެރންގެ “ީފޑްބެކް” ވްެސ ީމ ުމަދއިްރްސކުަމގިައ 

ިޚުދމުަތގިައ  އަހުަރ   21 ަސބަބެއްކަން  ބުާރއަޅާ  ެދިމުހުރމަށް 

ެދިމުހނެްނިވ ުމަދއިްރެސއްގެ ވާހަކިައން ހާމިަވއެވެ. 

އުަޅގަނޑު ހަމަ ުއފާަލއެކީ ުބެނަލން ބުޭނންވީަނ، އުަޅގަނޑަށް ހަމަ އަބުަދވްެސ ިލބޭ 

ީފޑްބެކްއަކީ]ަރނގަޅޭ[، ިމހުާރ ގާތްގަނޑަކަށް ހަތުަރ ފްަސ ްސކޫލެއްގަ އުަޅގަނޑު މާލޭގައާ 

އެއްކޮށް ިކަޔވީަދިފން... ިމހުާރ ވަަރށް ޤަބުޫލުކެރވޭ ޙީަޤގުަތގަ އުަޅގަނޑު ުހނަްނން ޖެހީެނ ިމ 

)FGI-T4( .ްީފލްޑުގިައކަނ

(.



ގޮންޖެހުންަތކިާއ ހަުށހެޅުންަތއް ެއުދުރންގެ ފަންުނ:  84

މޮާބޑު ަޝުއުޤވިެރކަން ުހެރގެެނއް ނޫން އުޭރ، އީެއ 2000 ވަަނ އަހުަރ، އުޭރ ާރއްޖެތެރޭ 

އިަމއަްލ ަރުށގަ ުކަރން ަރނގުަޅ މަަސއްކަތެއް ޮގުތގަ ފާހަގަ ވެގެން ިމާދިއާރއަށް ިނުކީތ. 

ުއޅެން ޖުެހީނ ުކއަްޔށް އެހެންވެ ުފދޭވަަރކަށް ާލިރ ިލިބގެންތާ ުކއަްޔށް ުއޅެވީޭނ. ެދން 

ބީެލ ަރަށށް ބަަދުލ ވެގެން ކޮން ކަމެއްތޯ ުކެރވީޭނ އެހެންވީމަ ިވްސާނީލމަ އެންމެ ފޭަސހަ 

)FGI-T3( .ްޮއޕަްޝަނކަށް އުޭރ ޮއީތ ީޓިޗންގ ހާަދިއގެން ަރަށށް ބަަދުލުވނ

ވީަޒފާގިައ  ިލބަޭނމަ،  އެއްބުާރުލން  އެހީތިެރކަމިާއ  މާހުައުލން  ުކާރ  މަަސއްކަތް  ޮގތަށް  ިމ 

ެދިމުހުރމަށް ިއުތުރ ިހތްވެަރއް ިލިބގެން ެދއެވެ. “ުހިރހިައ ީމުހންގެ ފާަރުތންވްެސ ވަަރށް ޮބޑު 

ބުޭނން،  ުކަރން  ަޝުޢުޤވިެރ ކަމިާއއުެކ މަަސއްކަތް  ވަަރށް  ިލބުެމނަްދީނ، ވަަރށް  ަސޕެޯޓއް 

އިަދ ުކަރުމން ިމހުާރވްެސ ުކާރިހުތން ިމުކަރީނ.” )FGI-T1(  ިދާރާސގެ ބިައވިެރަޔުކ ފާހަގަ 

ކޮށްފިައ ވެއެވެ. 

ީމގެ ިއުތުރން ަރުށގިައ އެހެން ވީަޒފާ އެއް ެނުތމިާއ، ަރުށން އެންމެ 

ވްެސ   ުވމަކީ  ކަމަށް  ުމަދއިްރްސކަން  ވީަޒފާއަށް  ިލބޭ  ފޭަސހިައން 

ބިައވިެރން  ކަމަށް  ަސބަބެއް  މުެދވިެރިވ  ުވމަށް  ުމަދއިްރަސކަށް 

ފާހަގަ ުކެރއެވެ. “އުަޅގަނޑަކީ އާރޓް ބެކްގަްރުއންޑް ުހިރ ީމހަކަށްވީމާ 

ިމާސަލކަށް  ުފުރަޞތެއް،  އެހެން  އެއްވްެސ  ެނތް  އުަޅގަނޑަކަށް 

ބެންކަކަށް ވްެސ ެނތް ވެަދވޭކަށް، ިބޒަްންސ ނީޫނ އެކުައނިްޓންގ 

ހަަދިއގެން ނީޫނ. ިދާރުގވްެސ ހަމަ އެކަހަަލ ޮގތަކަށް، ަނރިސންގ 

ޮއޕަްޝން  ހަމައެކިަނ  ޮއތް  އުަޅގަޑަށް  ީޓިޗންގ  ެނތް.  ހެދޭކަށް 

)FGI-T3 ( ”.ީއަކ

އިަމއަްލ ަރުށގިައ ުހެރގެން އާަދުކެރވޭ ވީަޒފާއަކަށް ުމަދއިްރްސކަން 

ުވުމގެ ިއުތުރން، ިމާދިއާރއަކީ އަންހެން ުކިދނަްނށް ވަަރށް ޚާއަްޞ 

އޮެގުތން،  ބެލިެވފައެވެ.  ވީަނ  ިދވިެހާރއްޖޭގިައ  އެއްކަމަށް  ާދިއާރ 

ަދއްކާ  ިހާސުބތުަކން  ތަފްާސ  އިެޑުޔކަޭޝންގެ  ޮއފް  ިމިންސޓީްރ 

ބުޭފުޅނެްނވެ.  އަންހެން  ުމަދއިްރުސނަްނކީ   71.4% ޮގުތގިައ، 

ޮގުތގިައ  ުކިރ  ިހއާްސ  ބިައވިެރން  ބައެއް  ިދާރާސގެ  އާއުެކ  ިމ 

ޚާއަްޞ”  “ީމ އަންހުެނނަްނށް  ަޝުއުޤވިެރވީ  ާދިއާރއަށް  ތުަޢީލީމ 

ުގޅޭ  އެކީަށގެންވާ  އެންމެ  ކުަމާދ  އެންމެ  “އުޭރގަ   )FGI-P2(

ުމަދއިްރްސކަމަކީ   .)FGI-P2( ުވުމނެްނވެ”  އަކަށް  ާދިއާރ  ކަހަަލ 

އެއްކުަމގިައ  ވީަޒފާ  ަރނގުަޅ  ވަަރށް  އާަދުކަރން  އަންހުެނން 

 22 ެދކެއެވެ.  ވްެސ  ުމަދއިްރުސން  އިަދ  ބެލިެނވިެރން  ބައެއް 

ިމާދިއާރ  ިވާދުޅވީ  ުމަދއިްރަސުކ  ެދިމުހނެްނިވ  ިޚުދމުަތގިައ  އަހުަރ 

ބާަލފިައ”  ވީަޒފާތަކަށް  އާަދުކާރެނ  “އަންހެންވިެރން  ުގުޅީނ  އާ 

)FGI-T7( ކަމެަށވެ. އިަދ ިދވިެހާރއްޖޭގެ ިފިރހުެނން ިމ ާދިއާރއަށް 

ަޝުއުޤވިެރ ުވން ުކޑަކަން ހާމަ ުކުރުމގެ ޮގުތން ބިައވިެރއުަކ ފާހަގަ 

ކޮށްފިައވީަނ “ީޓޗުަރންގެ ޮގުތގަ ިގަނީއ ިމަރުށގަ އަންހެން ުކިދން. 

ިފިރހެން ުކިދން އެއްވްެސ ޮގތަކަށް ިމ ާދިއާރިއން ުކިރއަށް ާދކަށް 

)FGI-P2( ”.ޭހީަޤޤުަތގަ ބުޭނމެއް ުނވ



ް 85އިެޑޔުކަޭޝން ިރަސރޗް ގްރޫޕ

ތަކަށް  މުަޢލޫމުަތ  ިލުބުނ  ފާަރުތން  ބިައވިެރންގެ  ިދާރާސގެ 

ުމަދއިްރުސން ަޝުއުޤވިެރ ވާ އިަދ  ބާަލިއުރ ތުަޢީލީމ ަދިއާރއަށް 

އިަދ  އެކްްސޓިްރނިްސކް  ިއންޓިްރނިްސކް،  ުކުރވާ  ަޝުއުޤވިެރ 

ފާހަގަ  ވްެސ  ިދާރާސިއން  ިމ  ަސބުަބތައް  އަލްޓުްރިއްސިޓކް 

ުކިދނެްދކެ  ތެރޭގިައ  ަސބުަބތުަކގެ  ަޝުއުޤވިެރވާ  ިމޮގުތން  ވެއެވެ. 

ިދުނުމން  ިކަޔވިައ   ިބާނުކުރން،  ީޖލެއް  ަރނގުަޅ  ލިޯބުވން، 

ީމގެ  އިަދ  ިހމެެނއެވެ.  ިހތްހަމަޖުެހން  ިލބޭ  ަނފަްސށް  އިަމއަްލ 

ޢިާއާލިއން  ިލުބން،  ިއޙިްތާރމް  ލޯތްބިާއ  ީމުހންގެ  ިއުތުރން 

އަކަށުްވން،  ވީަޒފާ  އާަދުކެރވޭ  ުހެރގެން  ަރުށގިައ  ބުޭނނުްވން، 

ުމުޖތަމަޢަށް  ކަމަށް  ވީަޒފާއެއް  ަރނގުަޅ  އާަދުކަރން  އަންހުެނން 

އެހިެނހެން  ިލބޭ  ޮގުތގިައ  އުަގގެ  މަަސއްކުަތގެ  އިާއ  ުމާސަރ 

ވްެސ  ުމވައްޒަފަށް  މަަސއްކަތަކަށާްދ  ކޮންމެ  ިޢާނަޔތްތަކަކީ 

ވަީނމަވްެސ  ކަމަކަށް  ިހތްވާ  ުކާރ  ިކތަންމެ  އެއްޗެކެވެ.  ުމިހނުްމ 

ުނހުަނ ިގަނުގަނ  ހުޯދމަށް  ިދިރުއުޅމެއް  ހަމަޖެހޭ  ިތމާއަށް  އެކަމަކީ 

އަަސުރުކާރ  ުދޅަހޮެޔކަމަށް  ަނފާްސީނ  ިތމާގެ  ުއުފަލިއ،  ުބަރ 

ފިޫހވެ،  މިަތން  މަަސއްކަތް  އެ  ިދުއުމން،  ކަންކަން  ިމންވަަރށް 

މަަސއްކަތާ ުދަރށް ިދުއމަކީ ުނވުެނާދެނ ކަމެކެވެ. ިމ ިދާރާސގިައ 

ބިައވިެރިވ ިގަނ ުމަދއިްރުސނަްނކީ )%90.77( ިކަޔވިައިދުނމަށް 

ީމުހނެްނވެ.  ުކިރމިަތަލިއފިައވާ  ުހެރގެން  ަޝުއުޤވިެރކަން 

ަންސުލގެ  ިދވިެހ  އެވެރޭޖްކޮށް  ުމަދއިްރްސކުަމގިައ  ަނމަވްެސ، 

ުމަދއިްރުސން 14 ވަަރކަށް އަހުަރ ހަޭދުކާރިއުރ، ަޝުއުޤވިެރކަން 

ުހނަްނ  ުމަދއިްރުސންގެ ިންސބަތް އެވްރޭޖްކޮށް ުހީރ 73.57% 

ހުޯދނަްތުކގެ ުޚާލާޞ

ް 5.2 ުމާސަރ ާއިއ ިޢާނަޔތަްތއ

ބުޭރގެ  ިދވިެހާރއްޖިެއން  ިހމެެނއެވެ.  ޮއުތން  ުކެރިވފިައ  ގަބުޫލ 

ުކުރމަށް  ިޚުދމަތް  ާދިއާރގިައ  ިމ  ޮގުތގިައ  ަދއްކާ  ތުަކން  ިދާރާސ 

ަޝުއުޤވިެރވާ ވަަރށް ިގަނ ަސބުަބތައް ުހެރއެވެ. ިދވިެހާރއްޖޭގެ އިެކ 

ޮގުތން ޙަަސން  ުމަދއިްރުސންގެ ަޝުއުޤވިެރކަމާ ބެހޭ  ަރށްތުަކގެ 

)2016( ހެއެްދިވ ިދާރާސ ިއން ފެނަްނ ޮގުތގިައ ުމަދއިްރުސންގެ 

ިމ  ވެއެވެ.  ުގިޅފިައ  ކަންތައްތަކާ  ިގަނ  ވަަރށް  ަޝުއުޤވިެރކަން 

ކަންތައްތުަކގެ ތެރޭގިައ، ަރުށން ިލބެން ުހނަްނ ވީަޒފާގެ ުފުރަޞުތ، 

ިދިރުއުޅުމގެ ޚަަރުދތައް، ަރުށން ިލބެން ުހނަްނ ިޚުދމަތް، ްސކުޫލގެ 

ފިެސިލީޓްސތައް، ަރުށގެ ިއންފާްރްސުޓަރކްޗަރ، ުމާސަރ، އިަދ 

ވީަޒފާގެ ޤަަދުރ ިހމެެނއެވެ. 

ގައެވެ. ިޚުދމަތް ުކުރުމގެ ަޝުއުޤވިެރކަން ުކޑުަކުރވާ އެންމެ ޮބޑު ެދ 

ިޢާނަޔތްތައް  އިާއ  ުމާސަރ  ކޮށްފިައވީަނ  ފާހަގަ  ކުަމގިައ  ަސބުަބ 

ހަޭދުކަރންޖެހޭ  މަަސއްކުަތގިައ  ުނވަތަ  ވަރކްލޯޑް   ،)95.09%(

ވުަގުތ )%69.51( ިގަނުވމެވެ.

އެވްރޭޖްކޮށް  ިޢާނަޔތްތަކަށް  އިާއ  ުމާސަރ  ބަޖުެޓން  ަދުއަލުތގެ 

ީމގެ  ވެއެވެ.  ަސބުަބތަކެއް  އެތަކެއް  ިބާނވާ  ިންސބަތް  ޚަަރުދުކާރ 

އެ  ިދވިެހާރއްޖެއަށް  ުމިހނުްމކަމާ،  ާދިއާރއެއްގެ  އެ  ތެރޭގިައ، 

ީމުހން ތަމީްރުނ  ާދިއާރތަކަށް  ުކާރެނ ފިައާދއިާއ، އެ  ާދިއާރއުަކން 

ުވމަށް ހަޭދ ުކަރންޖެހޭ ޚަަރާދިއ އެ ާދިއާރ އަކަށް ފަނީްނ ީމުހން ިލބޭ 

އަހަަރށް  ވަަނ   2022 ިދވިެހާރއްޖޭގެ  ިހމެެނއެވެ.  ވްެސ  ިމންވުަރ 



ގޮންޖެހުންަތކިާއ ހަުށހެޅުންަތއް ެއުދުރންގެ ފަންުނ:  86

ަލފުާކާރ ބަޖެޓްގިައ 57 ިމިންސޓީްރ / ިއާދާރ / ުމއައަްސާސ 

އަކަށް ުމާސަރިއގެ ޮގުތގިައ އެވްރޭޖްކޮށް ޖެހޭ ޢަަދަދށް ބާަލިއުރ، 

ތުަޢީލީމ ާދިއާރގެ ުމާސަރތައް ުއޅީެނ އެންމެ ަދށް ާދިއާރތުަކގެ 

ާދިއާރއަށް  ިމ  ބާަލިއުރ،  ބަޭރށް  ިދވިެހާރއްޖިެއން  ތެރޭގައެވެ. 

އަމުާޒ ިހފާފިައ ވާކަން  ިގަނ ޤުައުމތުަކން  ުކުރމަށް  ހަޭދއެއް  ޮބޑު 

ުއޅޭ  )ަލންޑުަނގިައ  ިވާލުތގިައ  ިއނިގރިޭސ  ުކެރވެއެވެ.  ފާހަގަ 

ފިެށގެން  އަހުަރން  ވަަނ   2022 ިފަޔވިައ(  ުމަދއިްރުސން 

ުމާސަރއަށް  ުމަދއިްރުސންގެ  2 އަހުަރ ުދވަހަށް  ޮއތް  ުކިރއަށް 

ިމޮގުތން،  ިނންމާފައެވެ.  ވީަނ  ުކަރން  ިއުތުރ   5.33% އަހަަރުކ 

ޮގުތގިައ  ުމާސަރިއގެ  ފެށޭ  އެވްރޭޖްކޮށް  އަހުަރ  ވަަނ   2019

އަހާަރިއ  ވަަނ   2023 ިލުބުނިއުރ،  ޕުައންޑް   24,373 އަހަަރުކ 

ުކުރމަށް  ޮބޑު  އަށް   30,000 ުމާސަރ  ިމ  އަނަްނިއުރ  ހަމަަޔށް 

ިއނިގރިޭސ ިވާލުތގެ ަސުރކުާރން ވީަނ ިނންމާފައެވެ )ހުައްސ 

ޮއފް ކޮމަންްސ، ިއންގަްލންޑް، 24 ޮނވެންބުަރ 2021(.



ް 87އިެޑޔުކަޭޝން ިރަސރޗް ގްރޫޕ

ިތީރގިައ އެވީަނ ަދުއަލުތގެ ބަޖުެޓން 2022 ވަަނ އަހަަރށް ުމާސަރތައް ކަނޑައަޅާފިައ ވިާއުރ، ފާހަގަ 

ކޮށްފިައވާ 57

ޗުާޓ 13: ބަޖެޓް ުކެރިވފިައވާ އެވްރޭޖް މުަހ ުމާސަރއަށުްވެރ ަދށް ުމާސަރ ިލބޭ ުމއައަްސާސތައް 

މްަސަދުރ : ިމިންސޓީްރ ޮއފް ިފޭނންްސ

ިހމެެނީނ  ާދިއާރ  ތުަޢީލީމ  ިމޮގުތން  ުމާސަރއެވެ.  ޖެހޭ  އެވްރޭޖްކޮށް  ުމވައްޒުަފނަްނށް  އެއްގެ  ުމއައަްސާސ 

ަދށްކޮށް  އެންމެ  ވްެސ  ތެެރިއން  އޭގެ  އިަދ  ތެރޭގައެވެ.  ާދިއާރގެ   25 ިލބޭ  ުމާސަރ  ަދުށން  އެވެރަޭޖށުްވެރ 

ުމާސަރިލބޭ ުމވައްޒުަފން ިހމޭެނ 7 ތުަނގެ ތެރޭގިައ ވްެސ ތުަޢީލީމ ާދިއާރ ިހމެެނއެވެ.  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ

ޯމލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް

މިނިސްޓްރީ ޮއފް ޔޫތު، ސްޯޕޓްސް އެންޑް ޮކމިއުނިޓީ އެންޕަވަރމަންޓް

މިނިސްޓްރީ ޮއފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް

މިނިސްޓްރީ ޮއފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

މިނިސްޓްރީ ޮއފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން

މިނިސްޓްރީ ޮއފް އެޑިއުކޭޝަން

މިނިސްޓްރީ ޮއފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިޯސރސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

މިނިސްޓްރީ ޮއފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

ނޭޝަނަލް ޯސޝަލް ޕްޮރޓެކްޝަން އެޖެންސީ

މިނިސްޓްރީ ޮއފް ޯހމް އެފެއާޒް

މިނިސްޓްރީ ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ޯސޝަލް ސަރވިސަސް

މިނިސްޓްރީ ޮއފް އިޮކޮނމިކް ޑިވެޮލޕްމަންޓް

މިނިސްޓްރީ ޮއފް ޓްރާންސޯްޕޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ

ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ޮހސްޕިޓަލް

އިންޮފރމޭޝަން ޮކމިޝަނަރުގެ ޮއފީސް

ޑިޕާޓްމަންޓް ޮއފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ޯލކަލް ގަވަރމަންޓް ޮއޯތރިޓީ

މިނިސްޓްރީ ޮއފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްޯނޮލޖީ

މިނިސްޓްރީ ޮއފް ޑިފެންސް

ޯމލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން

މިނިސްޓްރީ ޮއފް ހެލްތް

އަބްދުއް ސަމަދު މެޯމރިއަލް ޮހސްޕިޓަލް

މިނިސްޓްރީ ޮއފް ފިނޭންސް

7,714.60

9,577.53

10,011.56

11,536.87

11,787.24

12,237.24

12,711.13

13,466.07

13,544.71

13,770.89

13,906.25

14,203.04

14,478.50

14,502.76

14,571.18

14,659.57

14,939.50

15,511.94

15,631.75

15,930.00

15,982.00

16,113.22

16,220.16

16,267.89

16,403.67

5,0000 10,000 15,000 20,000

އެވްރޭޖަށްވުރެ ދަށް މުސާރަ ލިބޭ މުއައްސަސާތައްބަޖެޓު ކުރެވިފައިވާ އެވްރޭޖް މަހު މުސާރަ )(
2022



ގޮންޖެހުންަތކިާއ ހަުށހެޅުންަތއް ެއުދުރންގެ ފަންުނ:  88

ޮގްސފައެވެ.  އިައ ޚަަރުދ ވީަނ ަދަށށް  ުކަރުމން  ުޖުމަލ ޮގތެއްގިައ، ިންސބުަތން، ތުަޢީލީމ ާދިއާރއަށް  2010 ވަަނ އަހުަރން ފިެށގެން 

2010 ވަަނ އަހުަރ ބަޖެޓްގެ ުޖުމަލ ޚަަރުދގެ %13 ތުަޢީލީމ ާދިއާރއަށް ހަޭދުކިރިއުރ، 2022 ވަަނ އަހާަރ ހަމަަޔށް އިައިއުރ ިމ ިންސބަތް 

އިލެކްޝަންސް ޮކމިޝަން

ގަން ރީޖަނަލް ޮހސްޕިޓަލް

މިނިސްޓްރީ ޮއފް ޓޫރިޒަމް

ޯމލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް

އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ޮހސްޕިޓަލް

ފެމިލީ ޕްޮރޓެކްޝަން ޮއޯތރިޓީ

އޭވިއޭޝަން ސެކުއުރިޓީ ޮކމާންޑް

އެމްޕްޯލއިމަންޓް ޓްރައިބިއުނަލް

ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓި ޮކމިޝަން

ޯމލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރ

ޗިލްޑްރަންސް ޮއމްބަޑްސްޕާރސަންސް ޮއފީސް

ހިއުމަން ރައިސޓްސް ޮކމިޝަން

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ ޮއފިސް

ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޮއފިސް

ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ޮއޯތރިޓީ

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް

ހުޅުމާލޭ ޮހސްޕިޓަލް

އައްޑޫ އިކުއަޯޓރިއަލް ޮހސްޕިޓަލް

އިންދިރާ ގާންދީ މެޯމރިއަލް ޮހސްޕިޓަލް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމި ދިފާއީ ބާރު

ޯމލްޑިވްސް ބްޯރޑްކާސްޓިންގ ޮކމިޝަން

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ޮކމިޝަން

ޯމލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު ޮއޯތރިޓީ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޮއފީސް

ޯމލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް

އެންޓި-ޮކރަޕްޝަން ޮކމިޝަން

ސިވިލް ސަރވިސް ޮކމިޝަން

ޕްޮރސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޮއފީސް

އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ ޮއމްބަޑްސްޕަރސަންގެ ޮއފީސް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ

މިނިސްޓްރީ ޮއފް ޮފރިން އެފެއާޒް

10,0000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000

17,024.92

17,117.24

17,235.45

17,286.59

17,298.00

17,309.58

17,529.68

17,776.81

18,515.31

18,822.23

18,900.38

19,102.29

19,106.25

19,706.06

19,774.72

19,776.04

19,809.04

20,142.85

20,178.08

20,651.43

20,746.81

20,785.08

20,858.38

21,245.21

21,496.44

21,514.59

21,542.66

22,073.93

23,293.89

24,088.38

38,142.31

54,605.57

އެވްރޭޖަށްވުރެ ދަށް މުސާރަ ލިބޭ މުއައްސަސާތައްބަޖެޓު ކުރެވިފައިވާ އެވްރޭޖް މަހު މުސާރަ )(
2022

ޗުާޓ 14: ބަޖުެޓ  ުކެރިވފިައވާ އެވްރޭޖް މުަހ ުމާސަރއަށުްވެރ މީަތ ުމާސަރ ިލބޭ ުމއައަްސާސތައް 

މްަސަދުރ : ިމިންސޓީްރ ޮއފް ިފޭނންްސ



ް 89އިެޑޔުކަޭޝން ިރަސރޗް ގްރޫޕ

ވީަނ %11 އަށް ަދަށށް ޮގްސފައެވެ. ިމއިާއ ިޚާލފަށް، 2010 ވަަނ އަހުަރ، ބަޖުެޓން %7 ހަޭދކޮށްފިައވާ ހެލުްތ ެސކަްޓރ އަށް 2022 ވަަނ 

އަހުަރ އިައިއުރ ބަޖުެޓން ޚަަރުދުކާރ ިންސބަތް ވީަނ %13 އަށް މައްޗަށް ޮގްސފައެވެ. ިމީއ ކިޯވޑ19ް- ގެ ަސބުަބން އިައ ބަަދަލކަށުްވެރ 

2022 ވަަނ އަހުަރގެ ބަޖެޓްގިައ  2010 ިއން ފިެށގެން ބަޖެޓްގެ ޚަަރުދތައް އެކަަށއުެޅުމގިައ ިމްސާރުބ ުކިރޮގތެވެ. ުމާސަރއަށް  ޮބޑަށް 

އެވްރޭޖްކޮށް ކަނޑައަޅާފިައވާ 12,711.13ރ. )ބަާރ ހްާސ ހަތަްސތޭކަ އެގަާރ ުރިފާޔ ތަޭރ ާލިރ( އަކީ ހެލްތް ިމިންސޓީްރގެ ުމއައްޒުަފންގެ 

ާލިރ( އިާއ އަޅާ ބާަލިއުރ %27.61 ަދށް  ިވިހ ުރިފާޔ ޯސޅަ  ުމާސަރ ކުަމގިައވާ 16,220.16ރ. )ޯސޅަ ހްާސ ުދިއަސއްތަ  އެވަރޭޖް 

ިމންވެަރކެވެ. އިަދ ހްޮސިޕަޓލްތުަކގެ ުމއައްޒުަފންގެ އެވްރޭޖް ުމާސަރއާ އަޅާބާަލަނމަ ިމ ފަަރުޤ %62.47 އާ ހަމައަށް މައްޗަށެްދއެވެ.

ޗުާޓ 15: ތުަޢީލީމ ާދިއާރ އިާއ ިޞއްޙީ ާދިއާރއަށް ކަނޑައަޅާފިައވާ ބަޖެޓްގެ ިންސބަތް 

ތަޢުލީމީ ދާއިރާ އާއި ސިއްޙީ ދާއިރާއަށް ޚަރަދުކުރި/އެކަށައެޅި ބަޖެޓްގެ ނިސްބަތް

20122010 2011
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

y = 0.0024 x + 4.8814

y = 0.0053 x 10.587

Linear (Education) Linear (Health)

  45 2010 ިއން ފިެށގެން އެވްރޭޖްކޮށް، ތުަޢީލީމ ާދިއާރއިާއ އަޅާބާަލިއުރ ިޞއްޙީ ާދިއާރގެ ުމާސަރތަކަށް އަހަަރުކ ިއުތަރށް  ިމޮގުތން 

ިމީއ  ބާަލިއުރ  ިހމޭެނޮގުތން  އަހުަރ  ވަަނ   2022 ަލފުާކާރ  ުކިރއަށް  އަހާަރިއ   12 ވުޭތވިެދަޔ  ވެއެވެ.  ކޮށްފިައ  ޚަަރުދ  ުރިފާޔ  ިމިލަޔން 

ގާތްގަނޑަކަށް  540  ިމިލަޔން ުރިފާޔ ިއުތުރ ޢަަދެދކެވެ.



ގޮންޖެހުންަތކިާއ ހަުށހެޅުންަތއް ެއުދުރންގެ ފަންުނ:  90

ަދިރވުަރންގެ  ޤުައުމތުަކގެ  ދޭ  ުމާސަރއެއް  ަރނގުަޅ  ިންސބުަތން 

ަނީތާޖ ަރނގުަޅ ކުަމގިައ ިދާރާސ ތުަކން ފާހަގަ ުކެރވެއެވެ. އޯ.ީއ.

ުމާސަރ  ުމަދއިްރުސންގެ  ާސަނވީ  ޤުައމެއްގެ   30 ގެ  ީސ.ޑީ 

ތުަޖިރބާކުާރ  އަޅާބުެލުމން،  ަނީތާޖ  ަދިރވުަރންގެ  ާސަނވީ  އިާއ 

ީދފިައވާ  ުމާސަރއެއް  ޮބޑު  ިންސބުަތން  ުމަދއިްރުސނަްނށް 

ޤުައުމތުަކގެ ަދިރވުަރންގެ ަނީތާޖ ަރނގުަޅކަމަށް ފާހަގަ ުކެރިވފިައ 

)ުގޮއޑޮންގ އެޓް. އަލް.، 2012(. ަނމަވްެސ، ތުަޖިރބާކުާރ  ވެއެވެ 

ިދުނމަކީ  ުމާސަރއެއް  ޮބޑު  ިންސބުަތން  ުމަދއިްރުސނަްނށް 

ަދިރވުަރންގެ ަނީތާޖ ަރނގުަޅ ުވމަށް ާލިޒުމ ުކާރކަމެއް ނޫންކަމަށް 

ިއުތުރން،  ުމާސަރިއގެ  ުވމާއުެކ،  ވެއެވެ.  ކޮށްފިައ  ފާހަގަ  ވްެސ 

ަދުއެރއް  ުކުރުމގިައ  ަނީތާޖ ބަަދުލ  ވްެސ  ަސބުަބތައް  އެހިެނހެން 

އާަދުކެރއެވެ.  

މުަޢލޫމުާތގެ  ިލިބފިައވާ  ފާަރުތން  ބިައވިެރންގެ  ިދާރާސގިައ  ިމ 

ުމއައަްސާސ  އިެކއިެކ  ާދިއާރގެ  ތުަޢީލީމ  ިއުތުރން، 

ިއުތުރން  ުމއައަްސާސތުަކގެ  އެހެން  ަދުއަލުތގެ  ތުަކނާްނިއ 

ވީަނ  ވްެސ  ފާަރތްތުަކން  ބައެއް  ެސކަްޓރގެ  ޕަްރިއވެޓް 

ގިައ  ެސކަްޓރ  ޕަްރިއވެޓް  ިމޮގުތން  އެއްކޮށްފައެވެ.  މުަޢލޫމުާތ 

ވީާނ  ވްެސ  ތަފީްޞުލ  ުމާސަރިއގެ  ދޭ  ުމަދއިްރުސނަްނށް 

ަސުރކުާރ  ބާަލިއުރ،  ތަކަށް  މުަޢލޫމުާތ  ިލިބފިައވާ  ހަޯދިއފައެވެ. 

ްސކުޫލ ތުަކގިައ ިކަޔވިައދޭ ުމަދއިްރުސނަްނށް ިލބޭ ުމާސަރ އަކީ 

ިލބޭ  ުމަދއިްރުސނަްނށް  ްސކުޫލތުަކގެ  ެސކަްޓރގެ  ޕަްރިއވެޓް 

ހަމިަމއާއުެކ،  ުމާސަރއެކެވެ.  ުކޑަ  ިންސބުަތން  ުމާސަރއަށުްވެރ 

ކޮށްގެން  ހިާސުލ  ަސަނުދތައް  މީަތ  ކަމަކީ  އެަނއް  ުކެރވޭ  ފާހަގަ 

ުމާސަރިއގެ  ެދވޭ  ުމަދއިްރުސނަްނށް  މަަސއްކަތުްކާރ  ާދިއާރގިައ 

ފަަރުޤ ުކޑައެވެ.

ުހިރ  ަސަރޙައުްދގިައ  މާލޭ  އަޅާބާަލިއުރ  ްސކުޫލތަކާ  ަސުރކުާރ 

ުމާސަރ  ުމަދއިްރުސންގެ  ިކަޔވިައދޭ  ްސކުޫލތުަކގިައ  ޕަްރިއވެޓް 

 1,565 ގާތްގަނޑަކަށް  ިމީއ،  ިއުތެރވެ.   19.5% އެވްރޭޖްކޮށް 

ިޑޕޮްލމާ  ފަަރޤެކެވެ.  ެދމުެދގެ  ުރިފާޔއާ   3,290 އިާއ  ުރިފާޔ 

ުކިރމިަތާލ  ުނވަތަ އެޑްވާންްސ ިޑޕޮްލމާ އަކާއުެކ ުމަދއިްރުސކަމަށް 

ުހެރއެވެ.    28.1% ފަަރުޤގިައ  ުމާސަރިއގެ  މުަހ  ފާަރތްތުަކގެ 

ުމާސަރިއގެ  ުމަދއިްރުސންގެ  ަނގާފިައވާ  ިޑުގީރ  ަނމަވްެސ 

ފަަރޤަކީ %20.4 އެވެ. އިަދ މްާސާޓރްސ ލެވެލްއަށް ިކަޔވާފިައވާ 

ގައެވެ.   9.9% ުހީރ  ފަަރުޤ  ުމާސަރިއގެ  ުމަދއިްރުސންގެ 

ްސކުޫލތުަކގެ  ަސުރކުާރ  އެވީަނ  ިހމާަނފިައ  ތާވުަލގިައ  ިތީރގިައވާ 

ުމަދއިްރުސންގެ  ްސކުޫލތުަކގެ  ޕަްރިއވެޓް  ުމަދއިްރުސނާްނިއ 

އެވްރޭޖް ުމާސަރިއގެ ތާވަލެކެވެ. 

 ތަޢުލީމީ ދާއިރާ އާއި ސިއްޙީ ދާއިރާގެ މުސާރަ އަށް ދައުލަތުން ޮކށްފައިވާ ޚަރަދު

y = 105.77 x 211546

20122010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Salary - E Linear (Salary - E) Linear (Salary - H)Salary - E
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ތާވުަލ 13: ުމަދއިްރުސންގެ އެވްރޭޖް ުމާސަރ - ަސުރކުާރ ްސކުޫލތަކިާއ އިަމއަްލ ްސކުޫލތައް 

މްަސަދުރ: ްސކުޫލ ުމަދއިްރުސންގެ ވީަޒފާގެ ޮއިނގަނޑު 2015 އިާއ ޕަްރިއވެޓް ްސކުޫލތުަކން ފުޯރކޮށީްދފިައވާ ޑާާޓ އަށް ިބާނކޮށް

 2015 ޮއިނގަނޑު  ވީަޒފާގެ  ުމަދއިްރުސންގެ  މްަސަދުރ: ްސކުޫލ 

އިާއ ޕަްރިއވެޓް ްސކުޫލތުަކން ފުޯރކޮށީްދފިައވާ ޑާާޓ އަށް ިބާނކޮށް

މިަތ  އެންމެ  ަދށް،  އެންމެ  ބަަލިއާލިއުރ،  ޮގތަކަށް  ތަފީްޞީލ 

ޕަްރިއވެޓް  ިވަޔްސ  ކުަމގިައ  ބިެލ  ުމާސަރތަކަށް  އެވްރޭޖް  އިަދ 

ިލބޭ  ޮގތެއްގިައ  ުޖުމަލ  ުމަދއިްރުސނަްނށް  ްސކުޫލތުަކގެ 

ުކޑަ،  އެންމެ  ކޮށްފިައވާ  ިހާސުބ  ޮބޑެވެ.  ިންސބުަތން  ުމާސަރތައް 

އެވްރޭޖް  ްސކުޫލތުަކގެ  އިެކ  ވްެސ  އެވްރަޭޖކީ  އިަދ  ޮބޑު  އެންމެ 

ޕްރައިވެޓް ސްކޫލުތަކުގެތަޢުލީމީ ފެންވަރު
މުދައްރިސުންގެ މުސާރަ

ސަރުކާރު ސްކޫލުތަކުގެ
މުދައްރިސުންގެ މުސާރަ

މުސާރައިގެ ފަރަޤު

ޑިޕްޮލމާ
އެޑްވާންސްޑް ޑިޕްޮލމާ

14,981.74

16,779.47

17,423.27

11,692.00

13,931.25

15,857.50

3,289.74

2,848.22

1,565.77

ޑިގުރީ
ޯޕސްޓް ގްރެޖްއޭޓް ސެޓްފިކެޓް/ޑިޕްޮލމާ

މަރސްޓާސް ޑިގުރީ
ޕީ.އެޗް.ޑީ

/

/

/

ުހިރހާ  ްސކޫލެއްގިައ  ޕަްރިއވެޓް  ުހިރހާ  އިަދ،  ޢަަދެދކެވެ. 

ަސުރކުާރ  އަކީ  ުމާސަރ  ިލބޭ  ުމަދއިްރުސނަްނށް  ފެންވެަރއްގެ 

ުކޑަ  ުވެރ  ުމާސަރއަށް  ިލބޭ  ުމަދއިްރުސނަްނށް  ްސކުޫލތުަކގެ 

ުކެރިވފިައ  ފާހަގަ  ވްެސ  ޙަާލތްތަކެއް  މުަދ  ުނވާ،  ުމާސަރއަކަށް 

ވެއެވެ. ިތީރގިައ ިމވީަނ ުޚާލާޞ ޮގތެއްގިައ ުމާސަރތައް ުހިރޮގތެވެ.



ގޮންޖެހުންަތކިާއ ހަުށހެޅުންަތއް ެއުދުރންގެ ފަންުނ:  92

ތާވުަލ14 : ަސުރކުާރ ްސކުޫލތަކިާއ އިަމއަްލ ްސކުޫލތުަކގެ ުމަދއިްރުސންގެ ުމާސަރ

ސަރުކާރު ސްކޫލުތަކުގެ މުދައްރިސުންގެ މުސާރަޕްރައިވެޓް ސްކޫލުތަކުގެ މުދައްރިސުންގެ މުސާރަތަޢުލީމީ ފެންވަރު

އެވްރޭޖްއެންމެ މަތިއެންމެ ދަށްއެވްރޭޖްއެންމެ މަތިއެންމެ ދަށް

ޑިޕްޮލމާ
އެޑްވާންސްޑް ޑިޕްޮލމާ

17,823.00

20,134.14

21,187.50

14,981.74

16,779.47

17,423.27

10,630.50

13,050.00

15,383.00

12,400.00

14,812.50

16,332.00

11,692.00

13,931.25

15,857.50

ޑިގުރީ
ޯޕސްޓް ގްރެޖްއޭޓް ސެޓްފިކެޓް/ޑިޕްޮލމާ

މަރސްޓާސް ޑިގުރީ
ޕީ.އެޗް.ޑީ

/

/

/

ުމާސަރ އިާއ ިޢާނަޔތްތަކާ ުގޅޭ ޮގުތން ފާހަގަ ުކެރިވފިައވާ މިައގަނޑު 7 ާދިއާރއަކަށް )ަސބް ީތމް ތަކަކަށް( ިމ ިދާރާސގެ ބިައވިެރން 

ވީަނ ވާހަކަ ަދއްކާފައެވެ. އީެއ: 

5.2.1 ުމަދއިްރުސންގެ ުމާސަރ އިާއ ިޢާނަޔތްތައް ިންސބުަތން ަދށްވުަމން ިދުއން، 

5.2.2 ިއުތުރގަޑީގެ ފިައާސ %10 ގިައ ިހފެހެއިްޓފިައުހުރން، 

5.2.3 އެހެން ާދިއާރތަކާ އަޅާބާަލިއުރ ުމާސަރ ުކޑުަވން، 

5.2.4 އިަމއަްލ ީޖުބން ުކަރންޖެހޭ ޚަަރުދ ޮބޑުުވން، 

5.2.5 ުކާރ މަަސއްކަތާ އަޅާބާަލިއުރ ުމާސަރ ުކޑުަވން، 

5.2.6 ިބދީޭސނާްނިއ ިދވިެހންގެ ުމާސަރިއގެ ފަަރުޤ، އިަދ 

5.2.7 ިރްސކް އަެލވަންްސ ުނިލުބން، ިމއެވެ. 
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އިެކ  ުމާސަރ  ުމަދއިްރުސންގެ  ބާަލިއުރ،  ޮގުތން  ތީާރޚީ 

ިމީއ  ވެއެވެ.  ުކޑަވެފިައ  ުނވަތަ  ޮބޑުވެ  ިންސބުަތން  ުދވްަސވުަރ 

އެންމެ  ަދުއަލުތގެ  ކަމެކެވެ.  ުގިޅފިައވާ  ިސާޔަސުތތަކާ  ަދުއަލުތގެ 

ަރއިްޔުތންގެ  މިަޖިލހިާއ،  ވީަޒުރންގެ  ފިެށގެން  ިއްސވިެރާޔިއން 

ިސާޔީސ  ުމއައަްސާސތަކިާއ  އެހިެނހެން  އިަދ  މިަޖިލްސ 

އުައމަކީ  ބަަދުލތައް  ުގިޅގެން  ިމކަމާ  ިވްސުނމަށްވްެސ  ޕީާޓތުަކގެ 

އެކީަށގެންވާ ކަމެކެވެ. ބައެއް ފަހުަރ ިޞއްޙީ ިޚުދމަތްތިެރނާްނ އަޅާ 

ބާަލިއުރ ުމަދއިްރުސންގެ ުމާސަރތައް ުކޑަ ަނމަވްެސ އެަނއް ބިައ 

ުދވްަސވުަރ ިމކަން ފުެނީނ އެއާ ިއިދކޮޅެަށވެ. 

ުމަދއިްރުސންގެ  ބާާލިއުރ  ޮއިނގަނޑަށް  ވީަޒފާތުަކގެ  ަސުރކުާރ 

ިލބޭ  ުމާސަރ  އެއް  ަރނގުަޅ  އެންމެ  ުކީރގިައ  ުމާސަރއަކީ 

އަހުަރތަކާ  ގެ   1970 އަޅާބާަލިއުރ  ާދިއާރތަކާ  އެހެން  ާދިއާރއެވެ. 

އިަދ  ޮބޑެވެ.  ުމާސަރ  ިލބޭ  ުމަދއިްރުސނަްނށް  ވްެސ  ިހާސުބން 

ުމަދއިްރުސނަްނށް  ވްެސ  ތުަކގިައ  ފަހުަރ  ޮބޑުވެފިައވާ  ުމާސަރ 

ޮއނަްނ މީަތ ުމާސަރ އޮެގުތގިައ ިހފެހެއިްޓފިައ ވެއެވެ. 1999 ގިައ 

ުމާސަރ ޮބޑިުވިއުރ ވްެސ ހަމަ ިމޮގތަށް ޮއތްކަމަށް ބައެއް ބުޭފުޅން 

ާދިއާރގެ  އެހެން  ފުަހން  އޭގެ  ަނމަވްެސ  އެބުަހއެްޓވެ.  ިވާދުޅވެފިައ 

ުމާސަރތައް  ުމަދއިްރުސންގެ  އިައްސ  ުކިރއުެރން  ުމާސަރތަކަށް 

ިންސބުަތން ަދަށށް ާދން ފާަށފިައ ވެއެވެ.

ފެންވަަރކަށް  މީަތ  ުވެރ  އަށް   8 ގްރޭޑް  އަހުަރ،  ވަަނ   1998

ިކަޔވިައގެން ތުަޢީލީމ ާދިއާރއަށް ުނުކނަްނ ވުަގީތ ުމަދއިްރަސކަށް 

ިވަޔްސ،  ކުަމގިައ  ިލުބުނ  1250ރ.    ި ޮގުތގައ  ުމާސަރިއގެ 

ުނުކނަްނ  ާދިއާރއަށް  އުެކ ިޞއްޙީ  ަނރްސ އިެއޑް ެސޓިްފކަެޓކާ 

ޮގުތގިައ  ުމާސަރިއގެ  ަނުރހަކަށް  އިެސްސަޓންޓް  ޖިޫނއަރ 

ާދިއާރގިައ  ތުަޢީލީމ  ިމއާއުެކ  ހަމަ  އެވެ.  1210ރ.  ިލބީެނ  

ާދިއާރގިައ  ިޞއްޙީ  އިާއ  ުމާސަރ  ިލބޭ  ުމަދއިްރުސނަްނށް 

5.2.1 ުމަދއިްރުސންގެ ުމާސަރ ާއިއ ިޢާނަޔތަްތއް ިންސަބުތން ަދށްވަުމން ިދުއން

ުހީރ  ވްެސ  ުމާސަރތައް  ިލބޭ  ޑޮކަްޓުރނަްނށް  އިަދ  ަނުރުހން 

ތުަޢީލީމ  މަޤުާމތަކަށް  މީަތ  ަނމަވްެސ،  ހަމައެއްގައެވެ.  އެއް  ާދިދ 

ިޞއްޙީ  އަޅާބާަލިއުރ،  ުމާސަރތަކިާއ  ިލބުެމނިްދަޔ  ާދިއާރގިައ 

ިލބެޭނ  ުކިރއުެރން  ވީަޒފާގެ  އިަދ  ޮބޑެވެ.  ުމާސަރތައް  ާދިއާރގިައ 

ިގަނުގަނ ލެވެލްތަކެއް ވީަޒފާގެ ޮއިނގަނޑުގިައ އުެކލިެވގެން ިވއެވެ. 

ްސކުޫލތުަކގެ ުސޕަވިައޒުަރނަްނށް    1440ރ. އިާއ   1800ރ. 

އާ ެދމުެދގެ ުމާސަރއެއް ިލބުެމން ިދަޔިއުރ، ުސޕަވިައޒީަރ ލެވެލްގެ 

ަނުރހެއްގެ ުމާސަރ އަކީ   2700ރ. އެވެ. ިމީއ، %50 އިާއ 88% 

އާ ެދމުެދގެ ުމާސަރިއގެ ފަަރޤެކެވެ.

ާދިއާރއާ  ތުަޢީލީމ  އެވްރޭޖްކޮށް،  ފިެށގެން  ިއން   2010 ިމޮގުތން 

އަޅާބާަލިއުރ ިޞއްޙީ ާދިއާރގެ ުމާސަރތަކަށް އަހަަރުކ ިއުތަރށް 45  

އަހާަރިއ   12 ވުޭތވިެދަޔ  ވެއެވެ.  ކޮށްފިައ  ޚަަރުދ  ުރިފާޔ  ިމިލަޔން 

ަލފުާކާރ 2022 ވަަނ އަހުަރ ިހމޭެނޮގުތން ބާަލިއުރ ިމީއ  ުކިރއަށް 

ގާތްގަނޑަކަށް 540 ިމިލަޔން ުރިފާޔ ިއުތުރ ޢަަދެދކެވެ.   

ކީ  ތުަކނާްނިއ،  ިއނަްޓިވުއ  ގްރޫޕް  ފޯކްަސ  ިދާރާސގެ  ިމ 

 1978 ޮގުތގިައ  ބުާރިލބޭ  ތުަކން  ިއނަްޓިވުއ  ިއންފޯރމަންޓް 

ުމާސަރ  ުމަދއިްރުސންގެ  ކީަތުބނަްނށުްވެރ  ަރށަްރުށގެ  ގިައ 

ހާމަ  ިއންފޯރމަނަްޓުކ  ކީ  ިދާރާސގެ  ިމ  ިމޮގުތން،  ޮބޑެވެ. 

ުމަދއިްރެސއްގެ  އަހުަރ  ވަަނ   1978“ ޮގުތގިައ  ުކަރއްވާފިައވާ 

ިމ  -/75ރ.  ުމާސަރއަކީ  ކީަތބެއްގެ  -/175ރ.  ުމާސަރއަކީ 

  KI-02( 1 އަނަްނީނ”  ިމ  ތަފުާތ  ގެ  -/100ރ.  ޮއތް  ާދިއާރގިައ 

.  އިަދ ހަމަ އެހެންމެ، ިމ ިދާރާސގިައ ބިައވިެރ ވެފިައވާ އެހިެނހެން 

ފާަރތްތުަކން ެދއިްވ މުަޢލޫމުާތން ވްެސ ިމކަންކަމަށް ބުާރިލބެއެވެ. 

ުއޅުެމނާްދ ފާަރތުަކން  ފިެށގެން  1990 ިއން  ުމަދއިްރްސކުަމގިައ 

އުޭރގިައ  ތާަނހެން  ފުެށުނ   90 “އުޭރގަ  ޮގުތގިައ،  ފާހަގުަކިރ 

ޤަަދުރވިެރ  ވަަރށް  ބަަލިއގަނަްނ،  ވަަރށް  ތެރޭގިައ  ުމޖްތަމުަޢ 

/- /-

/-

/-

(



ގޮންޖެހުންަތކިާއ ހަުށހެޅުންަތއް ެއުދުރންގެ ފަންުނ:  94

ުމާސަރވްެސ  ިލބޭ  ބާަލިއުރގަ  އުަގތަކާ  އުޭރގެ  ހަމަ  ވީަޒފާއެއް 

ުމާސަރތައް  ވްެސ  ިއުތުރން  ީމގެ   .)FGI-T6( ަރނގުަޅ”  

ގްރޫޕްތުަކގެ  ފޯކްަސ  ޮގތަށް  ބުާރިލބޭ  ޮގތަށް  ބަަދުލވެފިައވާ 

ބިައވިެރން ވްެސ ވާހަކަ ަދއްކާފިައ ވެއެވެ. “އުަޅގަނޑުމެން އިައ ިއުރ 

އޯ-ލެވެލް ިނންމާ ުކއަްޖކަށް ިލބީެނ ފްަސަސތޭކަ ނީޫނ ހަ ަސތޭކަ 

ިލބެޭނ  ުމަދއިްރުސނަްނށް  އުޭރވްެސ  ުރިފާޔ.  ފަނަްސވްީސ 

ހަތަްސތޭކަ ކޮންމްެސ އެއްޗެއް” )FGI-30(. އިަދ ހަމަ ިމއާއުެކ، 

ުކީރގިައ  ުމާސަރ  ުމަދއިްރުސންގެ  ވީަނ  ިއންފޯމަނުްޓން  ކީ  އިެކ 

ވާހަކަތަކެއް  ުކާރ  ަދީލުލ  ކަމަށް  ަރނގުަޅ  ުދވްަސވުަރގިައ(  )އިެކ 

 500 ުމާސަރއަކީ  ވިެރާޔގެ  އަތުޮޅ  “އުޭރގިައ  ިވާދުޅވެފައެވެ. 

440 ުރިފާޔ.  ުމާސަރއަކީ 480 ުނވަތަ  ުރިފާޔ. ުމަދއިްރުސންގެ 

ިލބީޭނ ުދވަާލކަށް ފްަސ ުރިފާޔ.  ކޮއްތަށް  އެކަމުަކ އަތުޮޅވިެރާޔގެ 

 180 ުރިފާޔ.   6 ުދވަާލކަށް  ިލބެޭނ  ކޮއްތަށް  އުަޅގަނޑުމެންގެ 

އުޭރ  އުަޅގަނޑުމެން  ކަންކަންވްެސ.  އެހިެނހެން  މަހަކަށް.  ުރިފާޔ 

ިތބީެނ ިދވިެހާރއްޖޭގެ ަނންބަރ ވަން ގޭ ގިައ” )KI-01(. ތުަޢީލީމ 

ާދިއާރގިައ ވަަރށް ިގަނުދވުަހ ިޚުދމަތް ުކަރއްވާފިައވާ ތުަޖިރބާކަާރުކ 

ިވާދުޅިވޮގުތގިައ   ކިީއންފޯރމަނަްޓުކ  އެހެން  ވެއެވެ.  ިވާދުޅވެފިައ 

ީޓިޗންގް  އިައްސ  ުކަރުމން  ުކަރުމން  ަރނގުަޅ  “ކަންތައްތައް 

ޕޮްރފަެޝން އަކީ އެޓެްރކިްޓވް ޕޮްރފަެޝަނކަށް ހީެދ، ުމާސަރއިާއ 

ިމިންސަޓުރގެ  އިެޑުޔކަޭޝން   ... ަރނގުަޅކޮށް  އަެލވަންްސތައް 

ިމިންސަޓުރނަްނާށިއ،  އެހެން  ކިެބެނޓްތެރޭގިައ  ވިާޖބަކަށްވޭ، 

ީޓިޗންގ  ކޮށިްދުނން،  ކޮނިްވންްސ  ިމިންސަޓަރށް  ިފޭނންްސ 

.)KI-23( ”]ްޕޮްރފަެޝންގިައ ުހނަްނ،]ޚާއަްޞ ކަންތައްތައ

ިންސބުަތން  އަކީ   ުމާސަރ  ިލބޭ  ުކީރގިައ  ުމަދއިްރުސނަްނށް 

ޮބޑު އެއްޗެއް ކުަމގިައ ހާމުަކަރއްވާ ިގަނ ފާަރތްތައް، ުމަދއިްރުސން 

ިދުނމަކީ  ިކަޔވިައ  ކޮށްފިައވީަނ  ފާހަގަ  ިހމޭެނޮގުތން،  ވްެސ 

ފިައާސއަށަްޓކިައ ުކާރ މަަސއްކަތެއް ނޫންކަމެަށވެ. އިަދ ިކަޔވިައ 

ިދުނމަކީ އެކުަމން ިލބޭ ުއފަަލށަްޓކިައ ުކާރ ކަމެއްކަމަށް ިދާރާސގެ 

ގިައ   5.1 ބުާބގެ  ިމ  ވާހަކަތައް  ިމ  ވެއެވެ.  ިވާދުޅވެފިައ  ބިައވިެރން 

ތުަފީސުލ ކޮށެްދިވފިައ ވެާނއެވެ. 

ުމަދއިްރުސނަްނށް ިލބޭ އާމަްދީނ ިމއުަދވީަނ ަދަށށް ޮގްސފައެވެ. 

ކީ  ެދއިްވ  ިއނަްޓރިވުއ  އިަދ  ވްެސ  ުމަދއިްރުސންގެ  ިމކަމަކީ 

ިއންފޯރމަނުްޓންވްެސ ބަަލިއގަނަްނ ކަމެއް ނެޫނވެ. ިމހުާރ ޮއތް ޮބޑު 

ފަަރުޤ ުކޑަކޮށް އީެމުހންގެ މަަސއްކަތާ އެކީަށގެންވާ ުމާސަރއަކިާއ 

ޖެހެއެވެ.  ޮބޑުވާން  އާމަްދީނ  ިލބޭ  ގެނަްދން  ގެއަށް  ުޖމަްލ 

ިދަޔިއުރ،  ވުަމން  ބަަދުލ  ުމާސަރ  ވީަޒފާތުަކގެ  އެހެން  އޮެގުތން، 

ުމަދއިްރުސންގެ ުމާސަރއަށް މޮާބޑު ބަަދލެއް ާނނަްނކަމަށް ބާަޔން 

ުކަރުމން ކީ ިއންފޯރމަނަްޓުކ ހާމުަކެރއިްވ ޮގުތގިައ “ ވިޭތވިެދަޔ 20 

ިގަނ ވީަޒފާތަކެއް  އެހެން  ޮބޑު  ުމާސަރ  ތެރޭގިައ  އަހުަރގެ  ވަަރކަށް 

]ވްެސ[  ިކެޔވެއެްޔއް  މީަތ  އެހާ  ވީަޒފާތަކަށް  އެ  ުއފިެދފިައ.  ވީަނ 

 .)KI-25(”ޭބުޭނމެއް ުނވ

ޕޭ  މަޤުާމތަކަށް  ފަނީްނ  ާދިއާރގެ  ތުަޢީލީމ  ުމަދއިްރުސނާްނިއ 

ުހިރހާ  ކަމާބެހޭ  މެޓިްރކްްސތައް  ޮޖބް  ުހަށހަޅާފިައވާ  ކިޮމަޝުނން 

އަވަހަކަށް  ވީހާ  އެއޮްގތްކޮށް  މަޤުާމތައް  ބައަްދުލވެ  ފާަރތްތައް 

ިމ  މަަސއްކަތެކެވެ.  ޖިެހފިައވާ  ުކަރން  ަލްސުނކޮށް  ކަނޑައުެޅމަކީ 

މަަސއްކުަތގިައ ކަމާބެހޭ ުހިރހާ ފާަރތެއްގެ ބިައވިެރުވން ިހމިެނގެން، 

ގެނިްދުއމަކީ  ިވްސަނިއގެން  ވްެސ  މިާލއާްޔއަށް  ަދުއަލުތގެ 

ިމކުަމގިައ ވަަރށް ުމިހނުްމ ކަމެކެވެ. ޒަމުާނއުްސެރ، ުމަދއިްރްސކަން 

ިނންމާ ކޮންމެ ފާަރތަކަށް އެފާަރތުަކން ބުޭނންވާ ަރެށއްގިައ ]ިމކަން 

އަަލށް  އިަދ  ިދަޔއެވެ.  ވްެސ  ުދވްަސވެަރއް  ޮއތް  ިހފެހެއިްޓފިައ 

ުނފުޮނއްވާ  ަރަށށް  އިަމއަްލ  ުމަދއިްރަސުކ  އެއްވްެސ  ތަމީްރުނވާ 

ފިެނފިައވެއެވެ[  ވްެސ  ުދވްަސވެަރއް  ގެނުްގުޅއިްވ  ިސާޔަސތެއް 

އާ  ތަމީްރުނވެ،  ިއުތަރށް  ޮއުތމިާއ،  ުފުރަޞުތ  އާަދުކާރެނ  ވީަޒފާ 

މަންހަަޖށް އުަހުލވިެރުވމަށް ުހިރ ުހަރްސތުަކގެ ަސބުަބން، އެތަކެއް 

ޮގުތގިައ  ުފިރހަމަ  އެންމެ  ބުޭނން  އީެމުހންގެ  ުމަދއިްރުސނަްނކީ 

ޖިެހފިައވާ  ުކަރން  ޚަަރުދތަކެއް  ޮބޑު  ަދުއަލުތން  އިަދ  ުނުކެރވޭ، 

ތަކަށް  މުަޢލޫމުާތ  އެއްކޮށްފިައވާ  ިއާދާރތުަކން  ކަމުާގޅޭ  ބައެކެވެ. 

ިއުތަރށް  ުވެރ  ވަަރށް  ބުޭނންވާ  ިނޒުާމގިައ  ތުަޢީލީމ  ބާަލިއުރ، 



ް 95އިެޑޔުކަޭޝން ިރަސރޗް ގްރޫޕ

ްސކުޫލ ތުަކގިައ ިތިބ ުމަދއިްރުސން، އެ ުމަދއިްރުސންގެ ބުޭނން 

ުފުރަޞުތ  ތަމީްރުނވާން  ުނވަތަ  ބަަދުލކޮށް  ތަންތަަނށް  ޮއތް 

ވިަކުވމަށް  ވީަޒފިާއން  ޕެކަޭޖކާއުެކ  އެކީަށގެންވާ  ިދުނމަށްފުަހ، 

ުފުރަޞުތ ިދުނމަކީ ިނޒުާމގިައ ިއުތުރ ވެފިައިތިބ ުމަދއިްރުސނަްނށް 

ިމހުާރ އަހަަރުކ ޚަަރުދ ުކާރކަމަށް ަލފުާކެރވޭ 40 ިމިލަޔން ުރިފާޔގެ 

ބާަލިއުރ،  ުދުރ ުމްސތަޤްބަަލކަށް  ޮގތެކެވެ.  ިހފެޭނ  ބުޭނން  ބައެއް 

އެފާަރތްތަކަށް  ތަމީްރުނކޮށް،  ުމަދއިްރުސން  ަރނގުަޅ  ފެންވުަރ 

އެކީަށގެންވާ ުމާސަރއެއް ދޭންޖެހެއެވެ. އިަދ ިމކަމަކީ މީާލ ާދިއާރގެ 

ތުަޖިރބާކުާރން އެކަމަށް ބުާރއަޅާ ކަމެކެވެ. 

ިދުނުމގިައ  ފިައާސ  މަަސއްކަތްތަކަށް  ުކާރ  ިއުތުރގަޑީގިައ 

އެއްކަހަަލ  އިަދ  ުއޫސުލ،  އިެކ  ުމއައަްސާސތުަކގިައ  އިެކ 

ތަފުާތކޮށް  ވްެސ  ުކގިައ  ުމއައަްސާސތަ  ުކާރ  މަަސއްކަތްތަކެއް 

ުވޒާާރ  ަދުއަލުތގެ  ކަމަކީ  ިމ  ޒަމުާނއުްސެރ،  ުކެރއެވެ.  ޢަމުަލ 

ތުަކގިައވްެސ  ުމއައަްސާސ  އެހިެނހެން  އިަދ  ތުަކގައާްޔިއ 

ގަޑީގިައ  ަރްސީމ  ފާަރތްތުަކން  ިތއްބަވާ  ޙަވުާލވެ  ިހނުްގމިާއ 

ގަޑީގިައ  ިއުތުރ  ުއޫސުލތަކިާއ  ގެނުްގޅޭ  ިނނުްމމަށް  މަަސއްކަތް 

މަަސއްކަތް ުކަރން ުފުރަޞުތ ިދުނުމގެ ިވްސުނމަކީ ވްެސ ިއުތުރ                                                                                                                                           

ގަޑީގެ ފިައާސ އެކަަށއުެޅުމގިައ ަދުއެރއް އާަދުކާރ ކަމެކެވެ.

ތެެރިއން  ަސބުަބތުަކގެ  ެދިމުނިތބޭ  މަޤުާމގިައ  ުމަދއިްރުސން 

މިައގަނޑު އެއް ަސބަބެއް ކުަމގިައ ިމ ިދާރާސގިައ ބިައވިެރ ވެފިައވާ 

ފާަރތްތުަކގެ %95 ފާހަގަކޮށްފިައވީަނ ުމާސަރ އިާއ ިޢާނަޔތްތަކެވެ. 

ިމޮގުތން، ިގަނ ފޯކްަސ ގްރޫޕް ިއނަްޓިވުއ ތަކެއްގިައ ފާހަގަ ުކެރުވުނ 

ިމީއ  ޮއުތމެވެ. އިަދ  ކެޕްކޮށްފިައ  އޯވަރަޓިއމް  އެއްކަމަކީ  މިައގަނޑު 

ހަމައެކިަނ ތުަޢީލީމ ާދިއާރއަށް ކަނޑައަޅާފިައވާ ކަނޑައުެޅމެއް ކަމެވެ. 

ިމީއ ތަފުާތ ުކުރމެއް ކުަމގިައ ުހިރހާ ފާަރތްތުަކން ިއއިްތފުާޤ ވެއެވެ. 

5.2.2 ިއުތުރަގޑީގެ ަފިއާސ %10 ަގިއ ިހފެހެއުްޓން

ިއުތުރގަޑީގެ  ިމޮގުތން ިތީރގިައ ިހމާަނފިައ އެވީަނ ުމަދއިްރުސންގެ 

ފިައާސ %10 އަށް ކެޕްކޮށްފިައވާ ކަމަށް ބުާރިލބޭ ުބުނންތަކެވެ.

ބިައވިެރއުަކ  ގްރޫޕެއްގެ  ފޯކްަސ  ުމަދއިްރުސންގެ  ިމޮގުތން، 

ިލބީެނ  އަކަށް  ެސލީެރ  ބިޭސކް  ގިައ   ،2004“ ހާމަކޮށްފިައވީަނ، 

ިލޔޭވަަރށް.  ިއުތުރގިަޑ ހަމަ  ޮގތަކީ  ޮއނަްނ  ... އުޭރގަ  1560ރ.  

އީޯޓ... ެސލީެރއާ އީޯޓއާ. ެދން އުެދވްަސވާަރ ބާަލފިައ ހަމަ ވަަރށް 

ވީަނ  ބިައވިެރން  ބައެއް  އިަދ   .)FGI-T5( ޮޖބެއް”  ޕިެއޑް  ހިައީލ 

ުކުރންތައް  ތަފުާތ  ިމފަަދ  ކަމާަށިއ،  ކަމެއް  ިޚާލުފ  ޤާނާޫނިއ  ިމީއ 

ަނއްތިައަލން ޖެހެޭނކަމަށް ވްެސ ުބެނފައެވެ. “ިއުތުރ ގަޑީގެ ުއޖަޫރ. 

ގަ  )ށ(  މާއާްދގެ  ވަަނ   163 ޤަވިާޢުދގެ  ަސރިވްސގެ  ިސިވލް 

އުަޅގަނޑު ހަނާދންވާ ޮގުތގަ ޮއނަްނީނ ުކާރ ކޮންމެ މަަސއްކަތަކަށް 

ިމިންސޓީްރގެ  އިެޑުޔކަޭޝން  އެކަމުަކ  ކަމަށް.  ދޭންޖެހޭ  ުއޖަޫރ 

ދޭން  އިަދ  އޯ.ީޓ.  އުަޅގަނޑުމެނަްނށް  ަސރިކުއަލރއުަކން، 

އެހެން  އިަދ   .)FGI-T3( ިއނަްސއްތައެއް”  ވިަކ  ިމޖެހީެނވްެސ 

ުނިހފެހެއުްޓމަކީ  ިމންގަނޑެއްގިައ  ވިަކ  ިއުތުރގިަޑ  ިއާދާރތުަކން 

ީޓޗުަރން  ެސން  މަަސއްކަތުްކާރ  ާދިއާރގިައ  ިކަޔވިައިދުނުމގެ 



ގޮންޖެހުންަތކިާއ ހަުށހެޅުންަތއް ެއުދުރންގެ ފަންުނ:  96

އާެނ  ުބީނ،  ީޓޗެަރއް  ކޮށްފައެވެ. “ެސން  ފާހަގަ   ކުަމގިައ  ކަމެއް  ާދ  ވްެސާދިއާރ ދޫކޮށް 

ިދަޔީއ ުމަދއިްރްސކަން ދޫކޮށާްލފިައ، ޖެންޑަރ ގިައ ުކިދން ބަަލން. ހަމަ ެސން ގެ ީޓޗެަރއް. 

-/12750ރ  ިލުބީނ  އެބޮައތޭ.  ިޑުގީރ  އުަތގިައ  ިތމަނާްނ  -/19000ރ.  ިލުބޭނ  އާޭނއަށް 

 )KI-02(.  .”ޭއީެއ %10 ިއުތުރ ގިަޑ ިލުބީނމައ

ހަމަ ިމއާއުެކ، އެހެން ުމއައަްސާސތަކާ އަޅިާކުއން ވްެސ ފެނަްނުމން 

ިތން  ުފލްކޮށް،  ިލބޭ  ]އޯވަރަޓިއމް[  ޮއީފުހގިައ  “އަތުޮޅ  ިދަޔއެވެ. 

ބިައުކޅަ އެއްބިައ އޯވަރ ަޓިއމް. ިސއްޙީ މުަރކުަޒގިައ ބުޭނން ވަަރކަށް 

]ިލިމެޓއް[.  ެނތް  ިމިންސޓީްރގިައ  ޖެންޑަރ  ެނތް[.  ]ިލިމެޓއް 

ިހގީާތވްެސ  މުަގމީަތގިައ  ]ިލިމެޓއް[.  ެނތް   ަޖްސިޓުހގިައ 

އެ  ޮގްސ  ިމހެން  އަެލވަންްސ.  ކުަމގެ  ަރއްކާތިެރ  އަެލވަންްސ. 

އަެލވަންްސ”  ވަަރށް  ެނތް  ުދިނޔޭގިައ  އެބުަހިރ  ބުޭފުޅނަްނށް 

ިލބެންވެާނ  ފިައާސ  ގަޑީގެ  ިއުތުރ  ިމެނއެްނިތ  އިަދ    .)KI-02(

ކަމަށް ވްެސ ހާމަކޮށްފިައ ވެއެވެ. “އުަޅގަނޑު ެދކީެނ ިޢާނަޔތްތުަކގެ 

ތެރޭގިައ ިއުތުރގިަޑ ފިައާސއަކީ އުަޅގަނޑުމެން ުމަދއިްރުސނަްނށް 

  .)FGI-T2( ”ްއަން ިލިމެޓޑްކޮށް ޮއނަްނން ޖެހެޭނ އެއްޗެއްކަމަށ

އީޯޓގެ އެންމެ ޮބޑުކަމަކީ ހަމަ ިފގްާސ ިއނގޭތޯ. ިމ 2021 ގިައ ިމ ިއނަްނީނ ެސލީެރ 

އެންޑް ވަޭޖްސ ިފގަރ އަކީ 1.1 ިބިލއަން އޭގެ %10 ބާަލިއުރގިައ 119 ިމިލއަން، 

ިމ އަނަްނ އަހަަރށް އުަޅގަނޑުމެނަްނށް ިލިބފިައ ޮއީތ އީޯޓއަށް 125 ިމިލަޔން. 

ުމާސަރއުަކން އުަޅގަނޑު މެނަްނކަށް ުނވޭ، 10 މްަސ ުދވުަހގެ ުމާސަރ ުހނަްނީނ ވްެސ. 

 )FGI-29( .ްއުަޅގަނޑުމެން ބުޭނންވާ ވަަރށުްވެރ ވްެސ ހީަޤޤުަތގިައ މުަދނ

ިމކުަމގިައ ިމިންސޓީްރ ޮއފް އިެޑުއކަޭޝަނށް ވްެސ ޮގންޖުެހންތައް 

ުކިރމިަތ ވެއެވެ. ިއުތުރ ގިަޑ %10 އަށް ުވެރ ިއުތުރ ަނމަ ފިައާސ 

“އަތް  ިމިންސޓީްރގެ  ިމކުަމގިައ  ުވމާއުެކ  ކަމާަށިއ،  ުނުކާރ  ިރީލޒް 

ކަމަށް  ނޯނަްނ  ކަމެއް  އެއްވްެސ  ުކެރވެޭނ  އިަދ  ކަމަށް  ބަނެދވޭ” 

ހާމަކޮށްފިައ ވެއެވެ. 



ް 97އިެޑޔުކަޭޝން ިރަސރޗް ގްރޫޕ

ާދިއާރތުަކގިައ  އިެކ  ވްެސ  ތުަޢީލމަކާއުެކ  ފެންވެަރއްގެ  އެއް 

ތީަބީޢ  ތަފާތަކީ  ުމާސަރިއގެ  ިލބޭ  ފާަރތްތަކަށް  މަަސއްކަތުްކާރ 

ފްާސތައް  އެކެްރިޑޓުްކާރ  ފެންވެަރއްގިައ  އެއް  ިމޮގުތން،  ކަމެކެވެ. 

އިަދ  ިރްސކިާއ  ަނގާ  މަަސއްކަތިާއ،  ުކާރ  ިވަޔްސ  ިލިބފިައ 

ވްެސ، އިެކކަހަަލ “ހާރޑިްޝޕް” ތުަކގެ ަސބުަބން އިަދ ޕަްރިއވެޓް 

ތަފުާތ  ތުަކގިައ  އަެލވަންްސ  ިލބޭ  ވްެސ  މާަނުކާރީތ  ޕެްރކިްޓްސ 

ުހުރމަކީ ުނވުެނާދެނ ކަމެކެވެ. 

ިމހެނެްނވެ.  ޮއީތ  ިމކަން  ވްެސ  ތުަކގިައ  ޤުައުމ  އެހެން  ުދިނޔޭގެ 

ވީަޒފާއަށް  ފްަސއަހުަރގެ  ިވާލުތގިައ  ިއނިގރިޭސ  ިމާސަލކަށް، 

މައްޗަށް  އަށް   70% ުމާސަރ  ގެްރުޖއެޭޓއްގެ  އެވްރޭޖް  ފުަހ 

ހަމަ  ުމާސަރ  ުމަދއިްރުސންގެ  ކިޮލފިައޑް  ވިާއުރ،  ޮގްސފިައ 

)އިަލްސަޓރ  އެަށވެ   52% ވެފިައވީަނ  ިއުތުރ  ިމުމއަްދުތގިައ 

އިަދ  މީެރން، 2003(. ިދވިެހާރއްޖޭގިައ ވްެސ އިެކ ާދިއާރތަކަށް 

ކަނޑައިެޅފިައ  ުމާސަރތައް  ތަފުާތ  މަޤުާމތަކަށް  ފެންވެަރއްގެ  އެއް 

ިސިވލް  ވްެސ  ވީަޒފާތުަކގިައ  ލެވެލް  އެންޓީްރ  ިމޮގުތން،  ވެއެވެ. 

ުމވައްޒުަފން ތަފާތެވެ.  ުމވައްޒުަފނާްނިއ  އެހިެނހެން  ަސރިވްސގެ 

އިަދ އިެކއިެކ ިމިނވަން ުމއައަްސާސތައް ވްެސ ތަފާތެވެ. ުވމާއުެކ، 

ިއްސކަން  ޮގުތގިައ  މަަސއްކަތެއްގެ  ޤުައީމ  ހާމަަނިއޒަޭޝަނކީ  ޕޭ 

ެދިވގެން ުކިރއަށާްދ މަަސއްކަތެކެވެ.

ާދިއާރ  ތުަޢީލީމ  ަސބުަބން  ފަަރުޤތުަކގެ  ިމފަަދ  ފަހުަރ،  ބައެއް 

ވެއެވެ.  ުކިރމިަތ  ޮގންޖުެހންތައް  ވްެސ  ިހނުްގމަށް  ުފިރހަމައަށް 

ްސކުޫލގިައ   73% ްސކުޫލތުަކގެ  ަސުރކުާރ  ބާަލިއުރ،  ިމޮގުތން 

ޮއފް  )ިމިންސޓީްރ  ުނުހެރއެވެ  އިެސްސެޓނަްޓުކ  ހެލުްތ 

ޮއވެމެ،  ުފުރަޞުތ  ވީަޒފާގެ  ިމީއ   .)2020 އިެޑުޔކަޭޝން، 

ުނުލުމގެ  ުކިރމިަތ  ވީަޒފާއަށް  ަސބުަބން  ފަަރުޤގެ  ުމާސަރިއގެ 

ޮގންޖުެހމެކެވެ.  އަނަްނ  ިހނުްގމަށް  ާދިއާރގެ  ތުަޢީލީމ  ަސބުަބން 

ަޝުރުތ  ަސަނަދކާއުެކ  ގެ   4 ލެވެލް  އަކަށް  ަނރްސ  އެންރޯލްޑް 

5.2.3 އެހެން ާދިއާރަތާކ ައާޅަބާލިއުރ ުމާސަރ ުކޑުަވން 

 8,130 ަދށްވެގެން  ޮގުތގިައ  ުމާސަރިއގެ  އާަސީސ  ހަމަވިާއުރ، 

 100 ުދވަހަކަށް  ކޮންމެ  ުނުކނަްނ  މަަސއްކަތަށް  އިަދ  ުރިފާޔ 

ުމާސަރއަށް  ުޖުމަލ  ުވމާއުެކ،  ިލބެއެވެ.  އަެލވަނެްސއް  ުރިފާޔގެ 

ުރިފާޔ   10,330 ުނިހމަަނިއ(  )ިއުތުރގިަޑ  ގާތްގަނޑަކަށް  މަހަކަށް 

ިލބެޭނއެވެ.¹  ުމާސަރއެއް  ެދމުެދގެ  އާ  ުރިފާޔ   10,530 އިާއ 

ޮއިފަސރ  ހެލުްތ  ުކާރ  މަަސއްކަތް  ތުަކގިައ  ްސކުޫލ  ަނމަވްެސ، 

7 ުނވަތަ ލެވެލް 8  އެއްގެ އާަސީސ ަޝުރޠަކީ ަދށްވެގެން ލެވެލް 

ކަނޑައަޅާފިައވީަނ  ޮގުތގިައ  ުމާސަރިއގެ  ވިާއުރ،  ަސަނަދކަށް  ގެ 

އަެލވަންްސ  ަސރިވްސ  ުރިފާޔ،    6,295 ުމާސަރ   އާަސީސ 

 1,762.70 އަެލވަންްސ  ކޯ  ެޓކިްނކަލް  އިަދ  ުރިފާޔ   2,000

އެއް  އެވެ.  ުރިފާޔ   10,057.60 ުޖުމަލ  އުެކ  ިމީއ،  އެވެ.  ުރިފާޔ 

4 ގެ ަސަނަދކާއުެކ  ުމއައަްސާސއެއްގިައ ލެވެލް  ަރެށއްގިައ އެއް 

ިލބޭ ުމާސަރއަށް ުވެރ ުކޑަ ުމާސަރއެއް ލެވެލް 7 ުނވަތަ ލެވެލް 8 

ގެ ަސަނަދކާއުެކ ިލުބމަކީ ަދށް ފާހަށް ޮބޑު ުމާސަރ ިލބޭ ވީަޒފާއަށް 

ިދުއމަށް ުފުރަޞުތ ޮބޑުވާ ކަމެކެވެ. 

ިޢާނަޔުތގެ  އިާއ  ުމާސަރ  ުމަދއިްރަސކަށް،  ފެންވުަރގެ  ިޑޕޮްލމާ 

އެވ²ެ.  ުރިފާޔ   10,630.50 ިލބީޭނ  ގާތްގަނޑަކަށް  ޮގުތގިައ 

ިޢާނަޔތްތުަކގެ  އިާއ  ުމާސަރ  ަނުރހެއްގެ  ފެންވުަރގެ  ިޑޕޮްލމާ 

ބަނުްދ  އިަދ  ިލބެޭނއެވެ.  ުރިފާޔ   14,530 މުަދވެގެން  ޮގުތގިައ 

ިސިވލް   “ ަނުރުހނަްނށް،  ުކާރަނމަ  މަަސއްކަތް  ުދވްަސތުަކގިައ 

ަސރިވްސގެ ޤަވިާޢުދގެ ަދުށން ަރްސީމ ބަނުްދ ުދވްަސތުަކގިައ 

ިއުތުރގިަޑއިާއ ބަނުްދ ުދވުަހގެ ފިައާސ  ެދވޭ  ުކުރުމން  މަަސއްކަތް 

ިލިބެދވެޭނއެވެ.” ުމާސަރިއގެ ފަަރޤަށް ބާަލިއުރ، ިޑޕޮްލމާ ފެންވުަރގެ 

ަދެށވެ.   37% ުމާސަރ  ިލބޭ  ުމަދއިްރަސކަށް  ޮއތް  ަސަނެދއް 

ުކާރ  ުނުކމެ  ުދވްަސތުަކގިައ  ބަނުްދ  އިާއ  ފިައާސ  ގަޑީގެ  ިއުތުރ 

ެދ ެސކަްޓުރގިައ  ވްެސ  ުއޫސުލތައް  ިލބޭ  ފިައާސ  މަަސއްކަތައް 

/-



ގޮންޖެހުންަތކިާއ ހަުށހެޅުންަތއް ެއުދުރންގެ ފަންުނ:  98

ބަަލީނ  ކުަމގިައ  ވުަގުތ  މަަސއްކުަތގެ  ުމަދއިްރުސންގެ  ތަފާތެވެ. 

ިކަޔވިައިދުނމިާއ ިއުތުރ ޙަަރކާތްތައް ިހނުްގމަށް އެ ުމަދއިްރަސކަށް 

ޙަވުާލުކެރވޭ ުހިރހިައ މަަސއްކަތަކަށް ހަޭދވާ ވުަގތެވެ. ހަމަ ިމއާއުެކ، 

ުނިކަޔވިައ ޮބޑިެތ ުމާސަރތައް ިލުބމިާއ ިސާޔީސ މަޤުާމ ތަކަށް ިލބޭ 

ުމާސަރތަކާ ުމަދއިްރުސންގެ ުމާސަރތުަކގެ ފަަރުޤ ޮބޑުކަން ވްެސ 

ފާހަގަ ުކެރވެއެވެ.

ިމފަަދ ތަފުާތތުަކގެ ވާހަކަތައް އިެކ ފޯކްަސ ގްރޫޕް ިއނަްޓިވުއތުަކގިައ 

އެއް  އިަދ  ަސަނަދށް  ފެންވެަރއްގެ  އެއް  ކޮށްފައެވެ.  ފާހަގަ  ވީަނ 

ުމާސަރިއގެ ފަަރުޤ ޮބޑުުވމިާއ އިަދ ަދށް  ަސަނަދކަށް ވްެސ ިލބޭ 

ިލުބމަކީ  ުމާސަރ  ޮބޑު  ުވެރ  ތަކަށް  ަސަނުދ  މީަތ  ަސަނުދތަކަށް 

ވްެސ ފާހަގަ ުކެރވޭ ކަމެކެވެ.

ިދާރާސގެ ބިައވިެރން އެހެން ާދިއާރތަކާ ިސާޔީސ މަޤުާމތަކަށް ިލބޭ 

ުމާސަރއާ ވްެސ އަޅިާކާޔފިައ ވެއެވެ. “އުަޅގަނޑުމަެނށް ފެނަްނީނ 

މާ  ޙަަރކާތްތުަކގިައ  ިސާޔީސ  ޮބޑަށް  އުަޅގަނޑުމެނަްނށުްވެރން 

ޮބޑު  ކޮޅުަކން  ވުަގުތ  ުކޑުަކޑަ  ިހތްހަމަޖިެހަލިއގެން  މާ  އާަރުމގިައ 

ިސންގާ ުމާސަރއެއް ހާޯދ ބުޭފުޅން ިގަނކަން” )FGI-T2(. އިަދ 

އެއް ފެންވެަރއްގެ ފާހަކަށް ަދުއަލުތގެ ުމއައަްސާސތުަކން ތަފުާތ 

“އެޑްވާންްސ  ވެއެވެ.  ވްެސ  ފާހަގަކޮށްފިައ  ކަމަށް  ިލބޭ  ުމާސަރ 

ވީަނމަ  މުަރކަޒަށް  ުހނަްނ  ކިައީރގިައ  ަނގިައގެން  ެސޓިްފކެޓް 

ަނގިައގެން  ިޑުގީރ  ުނވަތަ  ިޑޕޮްލމާ  އުަޅގަނޑުމެން  ިލބޭ  އެބަ 

ހެލްތް   “  .)FGI-T4( މިާގަނިއން”  ިލބޭވަަރށުްވެރ  އިައމާ 

މަަސއްކުަތ  ުބަނނާްޏުމން  ުމާސަރއަކީ،  އިެސްސެޓނުްޓގެ 

ީމހެއްގެ ުމާސަރ. އެކަމުަކ، އާޭނގެ ިޒންމާއަކީ ަނުރހެއްގެ ިޒންމާ. 

  )FGI-LT-3( .”ޭއެ ކިޮލިފކަޭޝން އާޭނގެ ުހނަްނންޖެހ

ުމާސަރިއގެ ފަަރުޤތަކިާއ އޭގެ ަސބުަބން ުކިރމިަތވާ ޮގންޖުެހންތައް 

ިޙއާްޞުކަރުމން ޑިެޕުއީޓ ޕިްރނިްސޕަަލުކ ހާމުަކިރޮގުތގިައ:

ުމވައްޒުަފން ިސްސަޓމް ތެރޭގަ ްސކުޫލގަ ގެނުްގޅެން ޮގންޖުެހންތަކާ ިދމާވޭ. އެ 

އެޑިްމން ުމވައްޒުަފން ިމާސަލކަށް ޖެންޑާ ނީޫނ އެހެންތަަނކަށް ުކިރމިަތާލިއުރ ވަަރށް 

ޮބޑު ުމާސަރއެއް އުެކިދނަްނށް އެބަ ިލބޭ، ިއުތުރ އަެލވަންްސތަކާ އެއްކޮށް. އެކަމުަކ 

ްސކުޫލގަ އުެކއާްޖ މަަސއްކަތް ުކާރ ކުަމގިައ ވަނާްޏ ިމ ިލބީެނ ުކޑަ ުމާސަރއެއްވީމަ، 

އެކަމުަކވްެސ އަނަްނ ުހިރހާ ކަމެއް ުކަރން ިމޖެހީެނ އުެކިދންގެވްެސ އެހީތިެރކަމާ 

އެއްކޮށްވީމަ އުެކިދނަްނށްވްެސ ޕެްރަޝާރ ުކިރމިަތާލންޖެހީޭތވެ އުެކިދންވްެސ ިމ 

 )FGI-PR-3( .ހާަދޮގތަކީ ކެނިޑގެން ފޭަސހަ ިދމަާލކަށް ަދީނ



ް 99އިެޑޔުކަޭޝން ިރަސރޗް ގްރޫޕ

އިަދ ބައެއް ޙަާލތްތުަކގިައ ުމާސަރިއގެ ފަަރުޤ ހާމުަކުރމަށް ުމަދއިްރުސންގެ އާަސީސ 

ުމާސަރ އިާއ އެހިެނހެން ާދިއާރތުަކގެ ުމވައްޒުަފނަްނށް ުމާސަރ އިާއ ިޢާނަޔތްތުަކގެ 

ވްެސ  އަޅިާކާޔފިައ  ޢަަދާދިއ  ޮބޑު  އެންމެ  ިލބޭ  ިހމަަނިއގެން  އޯވަރަޓިއމް  ިއުތުރން 

ުހެރއެވެ. ިމޮގުތން، އެއް ޕިްރނިްސޕަަލުކ ފާހަގަ ުކަރއްވާފިައވީަނ:

ިމާސަލކަށް ުކިރން ިމކުޮޅގަ މަަސއްކަތް ުކިރ ިރީލފް ީޓޗެަރއްގެ ޮގުތގިައ، އަޭނ ުހެރގެން 

ިޑޕޮްލމާ ހީެދ، ހާަދފިައ ިޑޕޮްލމާ ިނންމާފިައ އަޭނ އެަނއްކާ ިމކުޮޅގަ ވީަޒފާ ެނިތގެން ބަަދުލވީ 

ާދިއީމ ވީަޒފާއަކަށް ކަޯޓށް، ވޮޗަަރކަށް. ބަަދުލވެގެން ެދން އަޭނ އެތުަނގަ ުހެރގެން ިޑުގީރ 

ިނނީްމ ެދން އެތުަނގަ ުހެރގެން އަޭނއަށް އެބަ ިލބޭ 11، 12 ވަަރކަށް ހްާސ ުރިފާޔ. ިޑުގީރ 

.)FGI-PR-3(.ިނންމާފިައ ިމކޮޅަށް ޮޖިއން ުކިރަޔްސ ގާތްގަނޑަކަށް ިލބީޭނ 7,000 ވުަރ

ފަަރުޤތައް  ޮބޑިެތ  ވްެސ  ތުަކގިައ  ިޢާނަޔތް  ިލބޭ  ިމއާއުެކ،  ހަމަ 

އެބުަހއެްޓވެ. ުމަދއިްރަސުކ އިަމއަްލ ަރށް ނޫން އެހެން ަރެށއްގިައ 

ވީަޒފާ އާަދުކުރމިާއ އެހެން ބައެއް ާދިއާރތުަކގެ ޕޮްރފަެޝަނލް ވީަޒފާ 

އާަދުކުރުމން ިލބޭ ިޢާނަޔތް ތަފުާތކަން ހާމަކޮށް ކީ ިއންފޯރމަނަްޓުކ 

ަރެށއްގިައ މަަސއްކަތުްކާރ  ނޫން  ަރށް  “ުއފަން  ޮގުތގިައ  ހާމުަކިރ 

ިލިވންގ އަެލވަނެްސއް.  ިލބެޭނ 1500ރ ގެ  ުމަދއިްރުސނަްނށް 

ިއުރ.  ބާަލ  އަޅާ  ޑޮކަްޓުރނާްނ  ޢަަދެދއް  ުކޑަ  ވަަރށް  ިމީއ  އެކަމުަކ 

ކަހަަލ  ިމ  އަެލވަނެްސއް.  ގެ  8000ރ  ިލބެޭނ  ޑޮކަްޓުރނަްނށް 

ތަފުާތތައް ޮބޑުކަމުަކން ތުަޢީލީމ ާދިއާރއަށް ޮއނަްނ ަޝުއުޤ ަދަށށް 

ަދީނ. ީމުހން ުނިލބީެނ”  )KI-17(. ުމަދއިްރަސށް ިލބޭ ިޢާނަޔުތގެ 

ޕޮްރފަެޝެނއްގެ  އެހެން  ިޢާނަޔތެއް  އެއްވުަރގެ  އާ   533%

ވީަޒފާއަށް ިލުބމަކީ ުމަދއިްރުސނަްނށް ދޭންވާ އަހަނިްމއަްޔުތކަން 

ުނެދވޭކަމަށް ޤަބުޫލ ުކުރމަށް ބުާރިލބޭ ކަމެކެވެ. 

އެއް ފެންވެަރއްގެ ަސަނުދތަކަށް ތަފުާތކޮށް ިސިވލް ަސރިވްސގިައ 

ޙަާލތްތުަކގިައ  ބައެއް  ިލުބމަކީ  ިޢާނަޔތްތައް  އިާއ  ުމާސަރ 

ާދިއާރިއން  އެއް  ިވަޔްސ،  ކުަމގިައ  ކަމެއް  ބަަލިއގެަނވެޭނ 

އެއް  ުކާރަނމަ،  ތަކެއް  މަަސއްކަތް  އެއްކަހަަލ  ާދިއާރއަށް  އެަނއް 

ފެންވެަރއްގެ ަޝުރުތތަކެއް ބުޭނންވަާނމަ، ުމާސަރިއގެ ހަމަހަމަކަން 

ުމާސަރިއގެ  ުވުމން  ތަފުާތ  ާދިއާރތައް  ުމިހންމެވެ.  ގެނުްގުޅން 

ފަަރުޤ ބައެއް ފަހުަރ ުހެރއެވެ. ުދިނޔޭގެ އިެކ ޤުައުމތުަކގިައ ވްެސ 

ުކިރ  ިމޮގުތން،1940  ގިައ މަަސއްކަތް  ުކެރވެއެވެ.  ފާހަގަ  ިމކަން 

އާބީާދގެ ގާތްގަނޑަކަށް %63 ީމުހނަްނށް ިލުބުނ ުމާސަރއަށުްވެރ 

އަހާަރ  ވަަނ   1990 ަނމަވްެސ،  ޮބޑެވެ.  ުމާސަރ  ުމަދއިްރުސންގެ 

ހަމައަށް އިައިއުރ ިމ ިންސބަތްވީަނ %30 އަށް ަދަށށް ޮގްސފައެވެ 

 1990 ޤުައުމތައް  ވެފިައވާ  ތަަރއީްޤ  ިމހުާރ   .)1995 )ހުަނެޝކް، 

ކަންކަމަކީ  ބައެއް  ުކަރުމނިްދަޔ  ތުަޖިރބާ  ތެރޭ  އަހުަރތުަކގެ  ގެ 

ތަަރއީްޤ ވުަމނާްދ ޤުައުމތަކަށް ިމއުަދ ިދމާވުަމނާްދ ކަންތައްތަކެވެ. 

ުވމާއުެކ، އުޭރ، އެ ޤުައުމ  ތުަކގިައ ބުޭނނުްކިރ ކިާމާޔުބ ޕިޮލީސތައް 

ިއުތަރށް  ިބާނކޮށް  ޙަާލތަށް  ިދވިެހާރއްޖޭގެ  ިދާރާސކޮށް، 

ުފިރހަމަކޮށްގެން ތަނީްފުޒ ުކުރމަކީ ުމިހނުްމ ކަމެކެވެ.



ގޮންޖެހުންަތކިާއ ހަުށހެޅުންަތއް ެއުދުރންގެ ފަންުނ:  100

ފާަރތްތައް،  އިެކ  ުކާރ  މަަސއްކަތް  ެސކަްޓުރގިައ  ޯސަޝލް 

ޚާއަްޞކޮށް  އިަދ  ިހމޭެނޮގުތން،  ވްެސ  ުމަދއިްރުސން 

ިލިބދޭންޖެހޭ  އޯގާތިެރކަން  އަޅުާލމާ  ޮބޑަށް  އެންމެ  ުމުޖތަމަޢުަކން 

ަދުރމައަށް  ުކާރ މަަސއްކަތްތިެރނަްނކީ  ފާަރތްތަކާއުެކ މަަސއްކަތް 

އެތަކެއް ޚަަރެދއް އިަމއަްލ ީޖުބން ުކާރ ބައެކެވެ. ިމފަަދ ާދިއާރތުަކގެ 

ޚަަރުދ  ީޖުބން  އިަމއަްލ  އަކީ،  ާދިއާރ  ިކަޔވިައިދުނުމގެ  ތެެރިއން، 

ުކުރުމގިައ އެންމެ ުކޑަކޮށް ތަަރއީްޤ ވެފިައވާ ޤުައުމތުަކން ފިެށގެން 

ފެނަްނ  ވްެސ  ހަމައަށް  ޤުައުމތަކާ  ވެފިައވާ  ތަަރއީްޤ  ޮބޑަށް  އެންމެ 

އެންމެ  ިމންވުަރ  ޚަަރުދުކާރ  ީޖުބން  ުމަދއިްރުސންގެ  ކަމެކެވެ. 

ޮބޑަށް ިއުތުރ ވެފިައވީަނ ޕީްރްސކުޫލތަކިާއ، ޕަްރިއމީަރ ގްރޭޑްތުަކގެ 

ްސކުޫލތަކާަށިއ  ަސުރކުާރ  އިަދ  ފާަރުތނެްނވެ.  ުމަދއިްރުސންގެ 

އެއް  ލެވެލް  ވިަކ  ބާަލަލިއިފަނމަ،  ްސކުޫލތަކަށް  ކިޮމުއިނީޓ 

އިެކ  ީޖުބން  ުމަދއިްރުސންގެ  ުނވޭާނހެން،  ިއްސިތްސާނއެއް 

އެމިެރކާގެ  ިމޮގުތން،  ވެއެވެ.  ފާހަގަ  ުކާރކަން  ޚަަރުދ  ިމންވަަރށް 

ުމަދއިްރުސން  ކަޮލމިްބއާގެ  ޮއފް  ިޑްސޓިްރކްޓް  ްސޓާޭޓިއ   50

ިދާރީސ  ަދއްކޮާގުތން،  އުަކން  ިދާރާސ  ހާަދފިައވާ  ިހމޭެނޮގުތން 

 94% ްސކުޫލތުަކގެ  ޕަބިްލކް  ގިައ   2014-2015 އަހުަރ 

އެއްފަހުަރ،  މުަދވެގެން  ީޖުބން  އިަމއަްލ  ވީަނ  ުމަދއިްރުސން 

އެއްޗެއް  ކޮންމެވްެސ  ބުޭނންވެާނ  ުކާލްސރޫމަށް  ްސކުޫލތުަކގިައ 

ކޮށްފައެވެ  ޚަަރުދ  ުނިލބޮޭގތަށް(  ފިައާސ  އެ  )އަނުބާރ  ގުަތމަށް 

)ޭނަޝަނލް ެސނަްޓރ ފޮރ އިެޑުޔކަޭޝން ްސެޓިޓްސިޓކްްސ، 

2018(. އިަދ ިއނިގރިޭސިވާލުތގެ ޭނަޝަނލް އޯެސިސއަޭޝން 

ީޓޗަރްސ  ިވމެން  ޮއފް  ޔިޫނއަން  މްާސަޓރްސ  ްސކުޫލ  ޮއފް 

)NASUWT( ިއން 2019 ވަަނ އަހުަރ ހާަދފިައވާ ިދާރާސއުަކނ1ް 

ަދއްކޮާގުތން، ްސކުޫލ ުމަދއިްރުސންގެ ކޮންމެ 5 ުމަދއިްރަސުކން 

1 ުމަދއިްރަސުކ، ްސކުޫލތަކަށް ބުޭނންވާ ތަކިެތ ގުަތމަށް އިަމއަްލ 

ީޖުބން ޚަަރުދ ުކެރއެވެ. 

ފަހުަރ އިަމއަްލ  ބައެއް  ުމަދއިްރުސނަްނކީ  ިދވިެހާރއްޖޭގިައ ވްެސ 

5.2.4 ައިމއަްލ ީޖުބން ުކަރނެްޖހޭ ަޚަރުދ ޮބުޑުވން

ަދިރވުަރނަްނށަްޓކިައ  ްސކުޫލތުަކގެ  ކޮށްގެން  ޚަަރުދ  ީޖުބން 

ބިައވިެރވެފިައވާ  ިދާރާސގިައ  ބައެކެވެ.  ުކާރ  މަަސއްކަތެއް  އެތައް 

ުމަދއިްރުސނާްނިއ، ުމަދއިްރުސންގެ މީަތތުަޢީލުމ ދޭ މުަރކުަޒތުަކގެ 

ފެކަލީްޓ ޮއފް އިެޑުޔކަޭޝންތުަކގެ ިއްސވިެރނާްނ، ިމިންސޓީްރގެ 

ފާަރތްތުަކން  ުގުޅނުްހިރ  އެހިެނހެން  ިއުތުރން  ިއްސވިެރންގެ 

ވްެސ ިމކަން ހާމަކޮށްފިައ ވެއެވެ. ުމަދއިްރުސންގެ ބައެއް ފޯކްަސ 

“އެއްބިައފަހުަރ  ޮގުތގިައ  ހާމަކޮށްފިައވާ  ބިައވިެރން  ގްރޫޕްތުަކގެ 

ކޮންމެވްެސ  ނީޫނ  އެބަޖެހޭ،  ޚަަރުދުކަރން  އުަތން  އުަޅގަނޑުމެން 

އާދްޭސ  ޮގްސ  އިަމއަްލއަށް  އުަޅގަނޑުމެން  ކިައީރގިައ  ީމހުަކ 

     .)FGI-T1( ”ޭކޮށްގެން އެއިްޗިހ ހަޯދންޖެހޭ ފަހުަރވްެސ އާދ

ގްރޭޑްތުަކގެ  ަދށް  ުކަރންޖެހީެނ  ޚަަރުދ  ޮބޑަށް  ީޖުބން  އިަމއަްލ 

ުމަދއިްރުސނަްނށް ކަމަށް ވްެސ ފާހަގަ ުކެރވެއެވެ. “ ޚާއަްޞކޮށް 

އުަތން  އިަމއަްލ  ުމވައްޒުަފން  ުކާރ  މަަސއްކަތް  ގްރޭޑްތުަކގަ  ަދށް 

ވަަރށް ޮބޑު ޚަަރެދއް ުކަރން ޖެހޭ ބައެއް އީެއ” )FGI-P2(.  އިަދ 

“އިަމއަްލ ީޖުބން ހަޭދ ުކަރން އެބަޖެހޭ، އިަދ ހަޭދ ުކުރމާ އެއްވަަރކަށް 

ވްެސ އުަޅގަނޑުމަެނށް ުމާސަރއެއް ވްެސ ުނިލބޭ. އުެހިރހާ ކަމެއް 

ީމުހން  އެހެން  އާެދިއާރގިައ  ވަާނމަ  ުކެރވޭކުަމގިައ  ުއނަދުގުލން 

 .)FGI-T1( ”ަޝުއުޤވިެރ ުވމަކީ ުނވެާނ ކަމަކަށްވީަނ

އިެޑުޔކަޭޝންތުަކގެ  ޮއފް  ފެކަލީްޓ  މުަރކުަޒތުަކގެ  ތުަޢީލމްދޭ  މީަތ 

“އެހެން  ކޮށްފިައވޮާގުތން  ހާމަ  ފާަރތުަކން  ބިައވިެރިވ  ފާަރުތން 

ޙަަރކާތްތައް  ުނަނގެާނ  ްސކުޫލތުަކން  އަޅާބާަލފިައ  ިއާދާރތަކާ 

ުމަދއިްރުސން  ްސކުޫލގެ  ފާަރތްތަކެއް.  ޚާއަްޞ  ުކާރ  ިއނިްތޒުާމ 

ވީާނ ިއވެންޓް އޯގަަނިއޒުަރނަްނށް ވްެސ. އިަދ ބަޖެޓްވްެސ ުނުހރޭ. 

އުައޓޯްސްސ ުނުކރޭ. ެދން ިމކުަމގިައ ުމަދއިްރުސން އިަމއަްލއަށް 

.)FGI-HEI-04( ”ޚަަރުދ ުކަރީނ

އިަދ ކިޯވޑ19ް- ގެ ަސބުަބން ޮއނަްލިއންކޮށް ިކަޔވިައދޭން ޖުެހުމން، 

ުމަދއިްރުސން ިއނަްޓެނަޓށް ުކާރ ޚަަރުދ ިއނިްތހާއަށް ިއުތުރވެގެން 



ް 101އިެޑޔުކަޭޝން ިރަސރޗް ގްރޫޕ

ިއުތުރ ޙަަރކާތްތަކަށް ުކިދން ޮގވިައގެން ުއޅިޭއުރ ވްެސ ހަމަ ޚަަރުދުކރޭ. 

ުނިވތާކަށް ލަެސންއަށް އްަސުލގަ ިމ ީޓޗަރ ިމބުޭނންވާ ކިްރއިޭޓވް ޮގތަކަށް 

ލަެސންއެއް ގެނަްދން ބުޭނންވާ ިރޯސަސްސތައް ިގަނފަހުަރ ްސކުޫލތުަކން 

ބުޭނން ޮގތަކަށް ޕޮްރވިައޑެއް ުނކޮށެްދވޭ ބަޖުެޓގެ ަދިތކަން ޮއނަްނ ޮގުތން. 

އެހެންވީމަ، ަރނގުަޅ ީޓޗުަރން ބުޭނންވާ ލަެސން ުކިރއަށް ގެނަްދން ހަމަ 

ިގަނ ފަހުަރ ިރޯސަސްސ އިަމއަްލއަށް ގެަނގެންވްެސ އެބަ ބުޭނނުްކރޭ.          

 )FGI-HEI-03(

ިދަޔއެވެ. “ްސކުޫލތުަކގިައ ުހިރ ފިެސިލީޓްސތުަކގެ ަސބުަބނާްނ 

ީޖުބން  އެބަޖެހެޔޭ  ުމަދއިްރުސން  ޮގުތން  ުހިރ  ކަންތައްތައް 

ޮއނަްލިއންކޮށް  ިމހުާރ  ެދން  ުކަރން.  ކަންތައްތައް  ޚަަރުދުކަރން 

އޭގެ  ިދަޔިއމާ،  ކަންކަމަށް  ކަަރނީްޓާނ  އެބަޖެހޭ  ިކަޔވަދޭން 

ިއނަްޓެނޓް ކުާކހޭ ޚަަރުދ ުކަރީނ، ުމަދއިްރުސން ޚަަރުދ ުކަރީނ، 

.)FGI-MS-3( ”އޭގަ ލެޕޮްޓޕް ކުާކހޭ ޚަަރުދ ުކަރީނ

ޚަަރުދތައް  ުކަރންޖެހޭ  ީޖުބން  އިަމއަްލ  ުމަދއިްރުސންގެ 

ުކޑުަކުރމަކީ ޕިޮލީސ ލެވެލްގިައ ިވްސަނންޖެހޭ ކަމެކެވެ. މަަސއްކަތް 

ފުޯރކޮށިްދުނމަކީ  ވީަސަލތްތަކެއް  ުހިރހާ  ބުޭނންވެާނ  ުކަރން 

ވިީހނުދ،  ކަމެއްކުަމގިައ  ކޮށްދޭންޖެހޭ  ދޭފާަރުތން  ވީަޒފާ 

ކޮމިްޕުއަޓރ  ވާރކްްސޓަޭޝާނ،  ބުޭނންވާ  ުމަދއިްރުސނަްނށް 

ިލބެޭނފަަދ ޮގތަކަށް ްސކުޫލގެ  ލެޕޮްޓޕްފަަދ ވީަސަލތްތައް  ުނވަތަ 

ކޮށްގެން  ޕްލޭން  ާރްސތާއަށް  ުދުރ  ުކުރމަކީ  ބައަްޓން  މާޙުައުލ 

ަދުއަލުތން ުކަރންޖެހެޭނ ކަމެކެވެ.

ީމގެ ިއުތުރން ވްެސ ުމަދއިްރުސން ީޖުބން ުކާރ ޚަަރުދތުަކގެ ތެރޭގިައ 

ިހނުްގމަށް  ލަެސންތައް  ކިްރއިޭޓވް  ިހނުްގމާަށިއ  ޙަަރކާތްތައް  ިއުތުރ 

ބުޭނންވާ ތަކިެތ ގުަތމަށް ުކާރ ޚަަރުދ ވްެސ ިހމެެނއެވެ.



ގޮންޖެހުންަތކިާއ ހަުށހެޅުންަތއް ެއުދުރންގެ ފަންުނ:  102

5.2.5 ުކާރ ަމަސއަްކާތ ައާޅަބާލިއުރ ުމާސަރ ުކޑުަވން

ުކާރ މަަސއްކަތް ުނވަތަ ވާރކްލޯޑަކީ ވީަޒފާއެއްގެ ވިާޖުބ އާަދުކުރމަށް 

“ީޓިޗންގ  އިަދ  ވުަގތެވެ.  ުޖުމަލ  ހަޭދުކާރ  މަަސއްކުަތގިައ 

އަވަރްސ” ކުަމގިައ ބަަލީނ ިކަޔވިައ ިދުނމާަށިއ ިކަޔވިައ ިދުނމަށް 

ތައާްޔުރ ުވުމގެ ޮގުތން ހަޭދުކާރ ވުަގތެަށވެ. ަނމަވްެސ، “ީޓިޗންގ 

ިދުނމަށް  ިކަޔވިައ  ުކާލްސރޫމްގިައ  ބަަލީނ  ޮގުތގިައ  ގެ  ަޓިއމް” 

ުނވަތަ ގިަޑެނުގމަށް ހަޭދުކާރ ވުަގތެވެ. ުދިނޔޭގެ ިގަނ ޤުައުމތުަކގެ 

ެދމުެދ  ުދވަހާ   200 ުދވަހިާއ   160 އަހަަރުކ  ްސކުޫލތުަކގިައ 

ިކަޔވިައެދއެވެ  )އޯ.ީއ.ީސ.ޑީ، 2016(. އެންމެ ިގަނިއން ިކަޔވިައދޭ 

ަޖޕުާނގިައ، އަހަަރުކ 240 ުދވްަސ )ްސޓޭންފަރޑް ުޔިނވަރިސީޓ، 

ެ ިކަޔވިައެދއެވ ުދވުަހ   219 ިއޒްރޭލްގިައ  އިަދ   )1996

)އޯ.އީ.ީސ.ޑީ، 2016(. ިދވިެހާރއްޖޭގިައ، ިމިހނގާ ިދާރީސ އަހުަރ  

2022-2021 ގިައ ިކަޔވިައދޭން ކަނޑައަޅާފިައވީަނ ުޖުމަލ 200 

ުދވަހެވެ )ިމިންސޓީްރ ޮއފް އިެޑުޔކަޭޝން، 2022(.  

 185 ުދވަހިާއ   183 އެވްރޭޖްކޮށް  ޤުައުމތުަކގިައ  އޯ.ީއ.ީސ.ޑީ 

ިކަޔވިައެދއެވެ.  ތުަކގިައ  ްސކުޫލ  ުމއަްދތަކަށް  ެދމުެދގެ  ުދވަހިާއ 

ެސކަންޑީަރ  ްސކުޫލތަކިާއ  ޕަްރިއމީަރ  ޤުައުމތުަކގިައ  ބައެއް 

ޢަަދުދގިައ  ުޖުމަލ  ުދވްަސތުަކގެ  ިކަޔވިައދޭ  ތުަކގިައ  ްސކުޫލ 

ުކާލްސރުޫމގިައ  ުނވަތަ  ަޓިއމް  ީޓިޗންގ  ުއޅެއެވެ.  ފަަރޤެއް  ުކޑަ 

އޯ.ީއ.ީސ.ޑީ  ބާަލިއުރ،  ވުަގތަށް  ހަޭދުކާރ  ިކަޔވިައދޭން 

ހަޭދުކެރއެވެ.  ގިަޑިއުރ   4.5 ުދވަާލުކ  އެވްރޭޖްކޮށް  ޤުައުމތުަކގިައ 

ހަފްތާއުަކ  ގާތްގަނޑަކަށް  ބާަލިއުރ  ީޕިރއަޑަށް  ިމިނޓްގެ   35 ިމީއ، 

ބާަލިއުރ،  ވުަގތަށް  ހަޭދުކާރ  ިކަޔވިައިދުނމަށް  އެވެ.  ީޕިރއަޑް   39

ިދވިެހާރއްޖޭގިައ އެވްރޭޖްކޮށް 25 ީޕިރއަޑު ަނގިައިދުނމަށް ހަޭދުކާރ 

ޮގތެއްގިައ ކޮންމެ  ިމންވެަރކެވެ. ޢާނުްމ  ިއުތުރ  ވުަގތަށުްވެރ 56% 

ިކަޔވިައިދުނމަށް ތައާްޔުރ ުވމަށް އެވްރޭޖްކޮށް ހަޭދވާ  ގިަޑިއެރއްގެ 

ގިަޑއެއް  ގިަޑއަކަށް  ިމޮގތަށް  ގިަޑިއެރވެ.  އެއް  ބެލެވީެނ  ކަމަށް 

ގާތްގަނޑަކަށް  ުމަދއިްރަސކަށް  ަނގަންޖެހޭ  ގިަޑ   27 ބާަލަނމަ، 

ިކަޔވިައިދުނުމގައެވެ.  ޖެހީޭނ  ހަޭދުކަރން  ގިަޑއެއްހިާއުރ  ިތން 

މަަސއްކުަތގިައ  ުމަދއިްރުސން،  ްސކުޫލތުަކގެ  ިދވިެހާރއްޖޭގެ 

ގާތްގަނޑަކަށް 52%  ތެެރިއން  ގިަޑިއުރގެ  ހަ  ުޖުމަލ ހަޭދުކަރންޖޭ 

ވުަގތަކީ ިކަޔވިައިދުނުމގިައ ހަޭދުކާރ ވުަގތެވެ. އެހިެނހެން ޤުައުމތަކާ 

ނެޫނވެ.  ކަމެއް  ތަފާތެއުްހިރ  މޮާބޑު  ިމީއ  އަޅާބާަލިއުރ ިންސބުަތން 

ުމަދއިްރުސން  ހިާއުރ  ގިަޑއެއް   8 ޤުައުމތުަކގިައ،  ގެ  އޯ.ީއ.ީސ.ޑީ 

މަަސއްކަތުްކާރިއުރ، ިކަޔވިައިދުނމަށް 4.5 ގިަޑިއުރ ހަޭދުކެރއެވެ. 

މުަދވުަގުތ  ިންސބުަތން،  އެވެ.   56% ވުަގުތގެ  ުޖުމަލ  ިމީއ، 

ިކަޔވިައިދުނމަށް ހަޭދުކާރ ކުަމގިައ ވަާނމަ، ެދން ބަަލިއަލން ޖެހީޭނ 

އެހިެނހެން  ހަޭދުކަރީނ  ވުަގުތ  ހަޭދުކާރ  ުމަދއިްރުސން  ިއުތަރށް 

އެވްރޭޖްކޮށް  ގިައ  ެސކަންޑީަރ  ލޯވަރ  ކަމެަށވެ.  ޙަަރކާތްތަކަށް 

ުމަދއިްރުސން ހުަފތާއުަކ 48 ގިަޑ ިއާރިއ 49 ގިަޑިއާރ ެދމުެދ ވުަގުތ 

ހަޭދުކާރ ިއުރ، ޕަްރިއމީެރ ގްރޭޑް ތުަކގިައ އެވްރޭޖްކޮށް ިއނިގރިޭސ 

ިވާލުތގިައ ުމަދއިްރުސން ހަޭދުކަރީނ ހުަފތާއުަކ 52.1  ގިަޑިއެރވެ 

)ހުައްސ ޮއފް ކޮމަންްސ، ިއންގަްލންޑް، 24 ޮނވެންބުަރ 2021(. 

ަނމަވްެސ ިދވިެހާރއްޖޭގިައ އެވްރޭޖްކޮށް ހުަފތާއުަކ ުމަދއިްރުސން 

ހަޭދުކަރީނ ގާތްގަނޑަކަށް 40 ގިަޑިއެރވެ. 

ކޮށްފިައވީަނ  ފާހަގަ  ފާަރުތން  ބިައވިެރންގެ  ިދާރާސގެ 

ުމަދއިްރުސނަްނކީ ވަަރށް ިގަނ ވުަގުތ ިކަޔވިައ ިދުނމިާއުގޅޭ އިަދ 

ްސކުޫލތަކުާގޅޭ މަަސއްކުަތގިައ ހަޭދުކާރ ބައެއްކަމެަށވެ. ޕަްރިއމީަރ 

ަސބުަބން،  ޖުެހުމގެ  ިކަޔވިައދޭން  މާއާްދ  ފްަސ  ގްރޭޑްތަކަށް 

ުނިލބޭ  ވުަގުތ  ުވމަށް  ތައާްޔުރ  ުކާލހަށް  ވަަރށް  އެކީަށގެންވާ 

ބާަލިއުރ  އަޅާ  ުކާރ މަަސއްކަތާ  ފާހަގަކޮށްފިައވެއެވެ.  ވްެސ  ކަމަށް 

ކޮށްފިައވެއެވެ.  ފާހަގަ  ބިައވިެރން  ިދާރާސގެ  ުކޑަކަން  ުމާސަރ 

އެހެންނީޫނ  އެބަޖެހޭ  މުަދވާން  މަަސއްކަތްތައް  “އެންމުެކޑިަމުނން 

 .)FGI-T2( ”ޭިލބޭ އެއްޗެއް ިގަނވާން އެބަޖެހ
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ުމަދއިްރުސނަްނކީ  ިވަޔްސ،  ކުަމގިައ  ުކޑަ  ިންސބުަތން  ުމާސަރ 

ބައެއް  ޖެހޭ  ހަޭދުކަރން  މަަސއްކުަތގިައ  ވުަގުތ  ިގަނ  ވަަރށް 

ްސކުޫލތުަކގަ  ުކިދ  ުކިދ  “ެދން  ވެއެވެ.  ފާހަގަކޮށްފިައ  ކަމަށް 

އްަސުލ  އެހެންވެ  މުަދ  ީމުހންވްެސ  މުަދ،  ިރޯސަސްސ  ވަަރށް 

ފޯކްަސ  ިކަޔވިަދުނމަށް  ީސާދ  ދޭ  ިމޮގތަށް  ވުަގުތ  ިގަނ  ވަަރށް 

ުމަދއިްރުސން   .)FGI-LT-2(”ެވުަގުތގ ބުޭނންވާ  ުކަރން 

މީަތ  ެދއްވުަމން،  ތުަފީސުލ  ތަކެއްގެ  ިގަނ މަަސއްކަތް  ުކަރންޖެހޭ 

ުނިލބީެނ،  ފާަރތްތަށް  ުކިރމިަތާލެނ  ުމަދއިްރްސކަމަށް  އިަދ 

ޚާއަްޞކޮށް ުކިރއާ އަޅާބާަލިއުރ ޕަްރިއމީަރ ުމަދއިްރުސން ުނިލބޭ 

އެއް ަސބަބަކީ މަަސއްކަތާ އަޅާބާަލިއުރ ުމާސަރ ުކޑުަވުމން ކަމަށް 

ހާމަކޮށް ކީ ިއންފޯމަނުްޓން ވްެސ ވީަނ ކަނޮްބޑުުވން ފުާޅކޮށްފައެވެ. 

ުމަދއިްރުސން  މަަސއްކަތުްކާރ  ޮގުތގިައ  ީޓޗުަރންގެ  ިރީލފް  އިަދ 

ުނިވްސާނ  ާދިއާރއަށް އުައމަށް  ުމަދއިްރްސކުަމގެ  ތަމީްރުނވެގެން 

ުމާސަރ  އެކަށަޭނ  ވީަޒފާއަކަށް  ުބަރ  ިއނިްތހާއަށް  ަސބަބަކީ  އެއް 

ުނިލުބން ކަމެަށވެ.

ުމާސަރ އެ ިލބޭ ުއޖަޫރ ވަަރށް ުކޑަ. ީޓިޗންގއަކީ ހަމައެކިަނ ުކާލްސރޫމަކަށް ޮގްސ 

ފުޮތގަ ޮއނަްނ އެއްޗެއް ިކާޔަލ ިދުނމެއްނޫން، ހުަފތާއެއް ުކިރން ލަެސން ޕްލޭން އެބަ 

ތައާްޔުރ ުކރޭ، އިަދ އެންމެ މާއާްދއެއް ނޫން ެދއްތޯ ިކަޔވަދޭން ޖެހީޭނ ީޓޗުަރން، ބިައވުަރ 

މާއާްދތައް އެބަ ިކަޔވަދޭންޖެހޭ، ޚާއަްޞކޮށް ޕަްރިއމީަރ ީޓޗަަރކަށްވުެހެރ، ހަމަ ުހިރހާ 

މިެއން ަސބްޖެކެްޓއްހެން ީޓޗުަރ ިކަޔވިައ ެދއްވެާނ، އެހެންވީމާ އެންމެ މާއާްދއަކަށް ެރޑުީވމާ 

ބިައވުަރ މާއާްދތަކަކަށް ެރޑުީވމާ ލަެސން ޕްލޭން ހުެދމާ، ޕަޭރނުްޓނާްނ ޑީލް ުކުރމާ، 

ުކިދންގެ ިޑިސޕިްލންއާ ޑީލުްކުރމާ، ިމކަހަަލ ބިައވުަރ ކަންތައްތަކާ ުހެރ ީޓޗުަރންގެ ިމ 

 )FGI-HEI-06( .ފަްރްސޓްރަޭޝން ިމ އަނަްނީނ

ުމވައްޒަފުަކ  އިެޑުޔކަޭޝންގެ  ޮއފް  ފެކަލީްޓ  މުަރކަޒެއްގެ  ތުަޢީލމްދޭ 

ހާމަކޮށްފިައވީަނ



ގޮންޖެހުންަތކިާއ ހަުށހެޅުންަތއް ެއުދުރންގެ ފަންުނ:  104

ިމހަާރކަށް އިައްސ ިތ ިވާދުޅިވޮގތަށް އެއްވްެސ ވަަރކަށް ޕަްރިއމީެރ ީޓޗުަރން ުނިލބޭ. 

ުނިލުބީނމަ އުަޅގަނޑުމެން ިމ ަނގީަނ ިރީލފް ިޓޗުަރން. ިމ ީޓޗުަރން ވްެސ އުަޅގަނޑުމެން 

ވަަރށް ޮބޑަށް ބަަލން، ިމުކިދން ަލއްވާ ީޓިޗންގ ކްޯސ ހައަްދިއގެން ާދިއީމ ޮޖބެއްގިައ 

ިމުކިދން ގެނުްގޅެވޭތޯ. އެހެނަްނމަވްެސ އުެކިދން ވްެސ ިމ ޮޖބަށް އިައްސފަ ިމ ވަރކްލޯޑިާއ 

ކޮމްޕެއަރ ކޮށާްލފިައ ީޓޗުަރން ުއޅެންޖެހޭ ވުަގތިާއ އެ ިލބޭ ުމާސަރއިާއ އަޅިާކާޔފިައ ހަމަ 

)KI-05( ...ޯުހިރހާ ުކިދން ވްެސ ނެޫނކޭ ުބަނީނ ިއނގޭތ

ލަެސން ޕްލޭން ހުެދމިާއ އެަނއް ުދވުަހގެ ިފާލވަޅަށް ތައާްޔުރ ުވމިާއ ިމކަހަަލ ވަަރށް ިގަނ 

މަަސއްކަތެއް ގޭގަވްެސ ހަމަ ީޓޗުަރން ުކަރންޖެހޭ. ުނުކާރކަމަށް ވަނާްޏުމން ީޓޗުަރނަްނށް 

އެންމެ ަރނގަޅަށް ިފާލވަޅެއް ތައާްޔުރ ުނވިެވފަ ޮއނަްނީނ. ެދން އީެއ އެއްކަން. ެދން 

އެަނއްކަމަކީ ީޓޗުަރ ކުަމގެ ވީަޒފާގިައ ުއޅުެމން ީޓޗުަރނަްނށް އެހެން ވީަޒފާއެއް އާމަްދީނ 

 )FGI-PR-2( .ޭހުޯދމަށް އެހެން މަަސއްކަތެއް ުކާރެނ ވުަގުތ ުނިލބ

ތުަޢީލީމ ާދިއާރގެ ފާަރތްތުަކގެ ިއުތުރން، ްސކުޫލތުަކގެ ބެލިެނވިެރން ވްެސ ވީަނ ުމަދއިްރުސން ުއޅޭ ުބަރކަމިާއ، ިއުތުރ ވީަޒފާއަކަށް ވްެސ 

)އާމަްދީނ ިއުތުރުކުރމަށް( ެދވެޭނ ުފުރަޞުތ ެނތްކަން ހާމަކޮށްފައެވެ.
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ިމ ިދާރާސގިައ ބިައވިެރިވ ުމަދއިްރުސން ހާމަ ކޮށްފިައވާ މުަޢލޫމާތަށް 

ބާަލިއުރ، ހުަފތާއުަކ ުމަދއިްރުސން ާސީޅހަކަށް ގިަޑިއުރ މަަސއްކަތް 

30 ގިަޑިއުރ މަަސއްކަތް  ުމަދއިްރުސނަްނކީ، ހުަފތާއުަކ  ުކެރއެވެ. 

މަަސއްކުަތގިައ  ވިާއުރ،  ކަނޑައަޅިައފިައ  ކަމަށް  ބައެއް  ުކަރންޖެހޭ 

ިއުތަރށް ހަޭދވާކަމަށް ަލފުާކެރވީެނ %25 ވުަގތެވެ. ުވމާއުެކ، 25% 

ުއޖަޫރއެއް  އެކަށެޭނ  އެއާ  ުކަރންޖެހަޭނމަ  ހަޭދ  ިއުތަރށް  ވުަގުތ 

ިއުތުރވާ ވުަގުތ ވްެސ  ިލބެޭނ ިއނިްތޒާމެއް ހަމަޖެއުްސމަށް ުނވަތަ 

ޮގތަކަށް  ިހފެހެއްޓެޭނ  ިމންވެަރއްގިައ  ޮބޑުުނވާ  އަށުްވެރ   10%

ަދުއުރ ކަނޑައަޅަން ޖެހެއެވެ. ޚާއަްޞކޮށް، އިެކއިެކ  ްސކުޫލތުަކގެ 

ްސކުޫލ  ަޖުމިޢއާްޔތުަކން  އިަދ  ުކނުްފިނތުަކން  ުމއައަްސާސތަކާ 

މަޤާމަށް ުމާސަރ ކަނޑައަޅާފިައ ުހނަްނ ިއުރ ވްެސ، ިޢާނަޔތްތައް 

ުމާސަރ”  ިލބޭ  ގެނަްދން  “ގެއަށް  ަސބުަބން،  ތަފުާތުވުމގެ 

ިބދީޭސ  އަެލވަންްސތަކެއް  ވިަކ  ކަނޑައިެޅފިައވާ  ތަފުާތވެއެވެ. 

ިނޒުާމގިައ  ޕެނަްޝން  ިބދީޭސން  ިލުބމިާއ،  ުމަދއިްރުސނަްނށް 

ބިައވިެރުވމަކީ ިއޚިްތާޔީރ ކަމެއްކުަމގިައ ޮއުތން ިހމެެނއެވެ.  ިބދީޭސ 

އިަދ  އެކަމަޑަޭޝން  އިާއ  ފިައާސ  ކޮއުްތ  ުމަދއިްރުސނަްނށް 

ިދވިެހ  ަނމަވްެސ،  ެދއެވެ.  ވްެސ  އަބުަދ  ޚަަރުދ  ިޓކެޓްގެ  ެދކުޮޅ 

ަރަށކަށް  އެހެން  ދޫކޮށް  އިަމއަްލ ަރށް  ުމަދއިްރުސން  ަންސުލގެ 

އަެލވަންްސތައް  އެފަަދ  ިވަޔްސ،  ިދަޔކުަމގިައ  ުމަދއިްރަސކަށް 

ުމަދއިްރަސުކ  އެ  އިެދގެން  ިމިންސޓީްރިއން  ހަމައެކިަނ  ިލބީޭނ 

ފިައާސ،  ކޮއުްތ  ހަމަ  ީމުހނަްނށް  ބުޭރ  “އުޭރވްެސ  ާދަނމައެވެ. 

 )KI-01(  .”އެކަމަޑަޭޝން އިަދ ިޓކެޓް ުރިފާޔ ިލބެޭނ

ިޢާނަޔތްތައް  ިއުތުރ  ުމަދއިްރުސނަްނށް  ބުޭރ  ޒަމުާނނުްސެރ 

ިލުބުނ ކުަމގިައ ިވަޔްސ، އީެއ އެކަން ޮއނަްނންވެާނ ޮގތް ކަމަކަށް 

ުމަދއިްރުސނެްނއް ުނެދކެއެވެ. “ވަާދ ުކާރބަަޔކަށް ިމިތީބ ިބދީޭސ 

ކިޮލިފކަޭޝން އަކާއުެކ އެ ބުޭފުޅނަްނށް  ުމަދއިްރުސން. ހަމަ އެއް 

ުމަދއިްރުސންގެ  އީެއ  ޙަަރކާތްތައް  ިހންގާ  ަދިރވުަރނަްނށް 

ހަމަޖެހެޭނ  ކުަމގިައ  ކަންތައްތަކެއް  ިއުތުރުނވާ  ވަރކްލޯޑަށް 

ުމިހންމެވެ. ހަމައެހެންމެ، ބައެއް  ޙަަރކާތްތައް ރުޭވން  އެ  ޮގތަކަށް 

މަޤާމިާއ  އިެސްސަޓންޓްގެ  ހެލުްތ  ޚާއަްޞކޮށް  މަޤުާމތަކަށް، 

އެ  ަސބުަބން،  ުހުރުމގެ  ުހްސކޮށް  މަޤުާމތައް  ކުައނެްސަލުރގެ 

މްަސއިޫލއަްޔުތތައް ވްެސ ުމަދއިްރުސން ަނގަންޖިެހ، ވަރކްލޯޑް 

ިލުބމަށަްޓކިައ  ޙައްލެއް  ިމކަންކަމަށް  ވެގެނެްދއެވެ.  ިއުތުރ 

ަދުއަލުތން ދޭ ުމާސަރތަކަކީ އެއް ކިޮލިފކަޭޝަނކަށް، އެއްކަހަަލ 

ހުެދން  ތަކަކަށް  ުމާސަރ  ފަަރުޤުކޑަ  ެދވަޭނމަ،  މަަސއްކަތަކަށް 

ުމިހންމެވެ.

އެކަން  ިލބެޔޭ.   އެބަ  ުމާސަރއެއް  މީަތ  އުަޅގަނޑުމަެނށުްވެރ 

.)FGI-T2(”ިތބުޭފުޅން ަޖްސިޓފިައ ކޮށެްދއްވީާނ ިކިހެނއްތޯ؟

“ އެ ުމަދއިްރުސން ވްެސ އިެތއްބަވީަނ ުކއަްޔށް. ިދވިެހާރއްޖިެއން 

އެކަމުަކ  ުކއަްޔށް  ިތއްބަވީަނ  ވްެސ  ުމަދއިްރުސން  ބުޭރ 

ިދވިެހާރއްޖެތެރޭ ުމަދއިްރުސނަްނށް އެ އަެލވަންްސ އެއް ުނިލބޭ. 

އެހެން  އާ....  އަެލންވަންްސ  ުފޑް  ުމަދއިްރުސނަްނށް  ިބދީޭސ 

އަެލވަންްސ ތައް ިލބޭ.”)FGI-T2( އިަދ ބައެއް ުމަދއިްރުސން 

އިަލއުަޅވާާލފިައ  ިމކަމަށް  ވްެސ  ަނޒިަރއާްޔުތން  ޙައުްޤތުަކގެ 

ވެއެވެ. “ބައެއް ހަާލތްތައް ިދމާވާ  ޮގތޮްގުތން އިަމއަްލ ަރށްނޫން 

ުމަދއިްރުސން  ުކަރންޖެހޭ  އާަދ  ަރެށއްގިައ ވްެސ ވީަޒފާ  އެހެން 

އެ  ވްެސ  ބުޭފުޅނަްނށް  އެ  ވެއްޖެއާްޔ  އެހެން  ިތއްބަވާ  އެބަ 

 .)FGI-T2( ުކެރވޭ”  ގަބުޫލ  ޖެހޭކަމަށް  ޮއނަްނން  ޙައުްޤތައް 

ެދކޭ  ުމަދއިްރުސން  ިލބޭ  އިަދ އިަމއަްލ ަރުށގިައ ބިޯހާޔވިަހކަން 

ވްެސ  ުމަދއިްރުސނަްނށް  ުހިރހާ  އަެލވަންްސ  ުފޑް  ޮގުތގިައ، 

އެހެނަްނމަވްެސ  ުނިދަންސ  “އެކޮމޮޑަޭޝން  ޖެހެއެވެ.  ިލބެން 

ިވަޔްސ  ިބދީޭސ  އަެލވަނަްސކީ  ުފޑް  ފާހަގަކޮށަްލން  އުަޅގަނޑު 

5.2.6 ިބދީޭސނާްނިއ ިދވިެހންގެ ުމާސަރިއގެ ަފަރުޤ



ގޮންޖެހުންަތކިާއ ހަުށހެޅުންަތއް ެއުދުރންގެ ފަންުނ:  106

)FGI-T4( .”ްލޯކަލް ުމަދއިްރެސއް ިވަޔްސ ދޭން ޖެހޭ އެއްޗެއ

ީމގެ ިއުތުރން، އަާދކަާދ އިާއ ޘަޤާފަތް ުހނަްނޮގުތން ިބދީޭސ ުމަދއިްރުސނަްނށް ބިައވިެރ ުނވެވެޭނ 

ިންސބުަތން  ޖެހިޭއުރ  ާޝިމލްވާން  ުމަދއިްރުސން  ަންސުލގެ  ިދވިެހ  ގިައ  ޙަަރކާތްތަކެއް  އެތަކެއް 

ުބަރކޮށް މަަސއްކަތުްކާރ ިހނުދ ވްެސ، ިޢާނަޔތްތައް ުނިލބޭކަން ފާހަގަކޮށް ބިައވިެރަޔުކ ުބެނފިައވީަނ:

ިދވިެހ  ދިޭއުރ،  ިޢާނަޔތްތައް  ިއުތުރ  ުމަދއިްރުސނަްނށް  ިބދީޭސ 

ަންސުލގެ ުމަދއިްރުސން އިަމއަްލ ވަޒަން ދޫކޮށް އެހެން ަރށްތުަކގިައ 

އިަދ ުކިލޮބޑު މާލޭގިައ ުއޅިޭއުރ އެއްވްެސ ިޢާނަޔތެއް ުނިލބޭ ކަމަށް 

ފާހަގަ ުކެރވެއެވެ. އިަދ ިމީއ ތަފުާތ ުކުރމެއް ކަމަށް ވްެސ ިދާރާސގެ 

ބިައވިެރން ވީަނ ފާހަގަ ކޮށްފައެވެ. ހަމިަމއާއުެކ، ިދވިެހނަްނށް ވްެސ 

އެފަަދ ިޢާނަޔތްތައް ިލބަޭނމަ ުމަދއިްރުސން ުނިލިބ ޯޝޓޭޖް ުއޅޭ 

ަރށަްރަށށް ިދވިެހ ުމަދއިްރުސން ިދުއުމގެ ުފުރަޞުތ ޮބޑުވެާނއެވެ. 

ތުަކގިައ  ްސކުޫލ  ބައެއް  ިދުނމަކީ،  ިއނެްސނިްޓވްތައް  ިމފަަދ 

ތުަކގިައ  ްސކުޫލ  އެަނއްބިައ  ިތިބިއުރ  ުމަދއިްރުސން  އެކެްސްސ 

ަޓިއމް މުަދވެފަ، ވަރކްލޯޑާ ެދން އިަދ ވަަރށް ޮބޑު ޗެލެންޖެއީްމ ިދވިެހ ުމަދއިްރަސކަށް 

ވީމާ ބިައވިެރވެާނ ުހިރހާ އެކްްސޓާްރ ކިަރިކުއާލ އެކިްޓިވީޓްސތުަކގިައ، އެހެންތާވީާނ، 

ބުޭރ ބުޭފުޅނަްނށް ބާަލފަ އުަޅގަނޑުމެންގެ ވްެސ ކަލްޗަރއާ، އުަޅގަނޑުމެންގެ 

އެކިްޓިވީޓްސއާވީމަ. އެކުަމ އެ ބުޭފުޅނަްނށް އެބަދޭ ިލިވންގ އަެލވަނާްސ، އިަދ 

އެހެން ުހިރހާ އަެލވަންްސތަކެއް. އެކުަމ ިދވިެހ ަންސުލގެ ުމަދއިްރަސކަށް ުނިލބޭ 

އެކައްޗެއްވްެސ، އެކުަމ އެބުޭފުޅން ވީކެންޑްްސއާ ުހިރހާ ވުަގތެއްގިައ ްސކުޫލގެ 

 )FGI-HEI-05( .”އެކްްސޓާްރ ކިަރިކުއާލ އެކިްޓިވީޓްސގަ އެ ުއުޅއްވީަނ

ޯޝޓޭޖް ޮއނަްނ ހަާލތްތުަކގިައ ބައެއް މާއާްދތަކަށް ުމަދއިްރުސން 

ހަމަކޮށް ިއްސާރފް ުކޑުަކެރިވާދެނ ކަމެކެވެ. އިަމއަްލ ބިޯހާޔވިަހކަން 

ަންސުލގެ  ިދވިެހ  ބައެއް  ުއޅޭ  ގޮެދުރގިައ  އިަމއަްލ  ިލިބގެން 

ުމަދއިްރުސން ޤަބުޫލުކާރ ޮގުތގިައ، ިބދީޭސނެްނކޭ އެއްފަަދިއން، 

އެ ފާަރތްތަކަށް ވްެސ ުފޑް އަެލވަންްސ ިލބެންވެާނއެވެ. ުމާސަރިއގެ 

ިބދީޭސނަްނށް  އަެލވަންްސތައް  ިމެދނެްނިވ  ފެނަްނީނ  ފަަރުޤ 

ިލބީޭތއެވެ.



ް 107އިެޑޔުކަޭޝން ިރަސރޗް ގްރޫޕ

އެހިެނހެން  ުމަދއިްރުސނާްނިއ  ބައެއް  ބިައވިެރިވ  ާސރވޭގިައ  ިމ 

ިއންކްލިޫސވް  ޮގުތގިައ  ޤަބުޫލުކާރ  ފާަރތްތުަކން  ުގުޅނުްހިރ 

އިެޑުޔކަޭޝން އުައމާއުެކ، ޚާއަްޞ އެހީއަށް ބުޭނންވާ ަދިރވުަރނަްނށް 

ވްެސ  ުމަދއިްރަސުކ  ކޮންމެ  މްަސއިޫލއަްޔތަކީ  ިކަޔވިައިދުނުމގެ 

ުމަދއިްރުސންގެ  ުވމިާއ،  މްަސއިޫލއަްޔތަކަށް  ުއުފަލންޖެހޭ 

ވަަރށް  ބެލިެނވިެރނަްނށް  ަދިރވުަރނަްނާށ  ހިަނވެ،  ޙައުްޤތައް 

ވީަޒފާގެ  ަސބުަބން  ިލިބފިައުވުމގެ  ޙައުްޤތައް  ިމންވަަރކަށް  ުފޅާ 

އިަދ  ުކިރމިަތވެއެވެ.  ޮގންޖުެހންތަކެއް  ވްެސ  އާަދުކުރުމގިައ  ވިާޖުބ 

ިޢާނަޔތްތައް  އިާއ އެހިެނހެން  ިރްސުކ އެލެވަންްސ  އެހެންމެ  ހަމަ 

ހުޯދުމގެ ނީޫނ ިލބެން ޖެހެޭނކަމަށް ޤަބުޫލ ުކުރުމގިައ ުމާސަރ އިާއ 

ުކެރވެއެވެ. ިމޮގުތން،  ުހިރ ކަމަށް ވްެސ ފާހަގަ  ުގޅޭ ަސބުަބތަކެއް 

އެހެން ާދިއާރ ތުަކގިައ އެއްކަހަަލ މަަސއްކަތްތައް ުކާރ ފާަރތްތަކަށް 

ިރްސކް އަެލވަންްސ ިލުބމިާއ، ެސން ުމަދއިްރުސނަްނށް ިރްސކް 

އެލެވަންްސ ިލބިޭއުރ، ިއންކްލިޫސވް އިެޑުޔކަޭޝން ުކާލްސރޫމްގިައ 

ފާަރތްތަކަށް  ިކަޔވިައދޭ  ުކިދނަްނށް  ބުޭނންވާ  އެހީއަށް  ޚާއަްޞ 

ިރްސކް އަެލވަންްސ ުނިލބޭ މައަްސަލ ފާހަގަ ކޮށްފިައވެއެވެ. އިަދ، 

ިގަނ ފަހަަރށް ޚާއަްޞ އެހީއަށް ބުޭނންވާ ބައެއް ުކިދން ޑިައގްންޯސ 

ިދުނުމގިައ  ިކަޔވިައ  އުެކިދނަްނށް  ަސބުަބން،  ުހުރުމގެ  ުނކޮށް 

ބައެއް ފަހުަރ ޮބޑިެތ ިރްސކްތައް ަނގަން ޖިެހފިައ ުނވަތަ ޭނނިގ 

ޮބޑިެތ  ުމަދއިްރުސނަްނށް  ޙަަރކާތުަކން  ުކާރ  ަދިރވުަރ  ުހއާްޓ 

އިަނާޔ ިލިބފިައ ވްެސ އެބުަހއެްޓވެ. އެއްކަހަަލ މަަސއްކަތްތަކެއް 

ަސބުަބން(  )އަެލވަންްސގެ  އާމަްދީނއެއް  ތަފުާތ  ުކާރިއުރ، 

ިލބޭކަން ބިައވިެރން ވީަނ ތުަކާރުރކޮށް ހާމަކޮށްފައެވެ. “ްސކުޫލގަ 

ުނިލބޭ.  އަެލވަނެްސއް  ިރްސކް  ކުައނެްސަލުރނަްނށް  ުއޅޭ 

ުކުރުމން ިރްސކް އަެލވަންްސ  އެހެން ތަންތުަނގިައ މަަސއްކަތް 

.)KI-14(  ”ޭިލބ

ބުޭނން  “ުމާސަރ”  ޮގތެއްގިައ  މިައގަނޑު  ބިައވިެރން  ިދާރާސގެ 

ުމާސަރިއގެ”  ގެނާްދ  “ގެއަށް  ފެނަްނީނ  ކަމަށް  ކޮށްފިައވާ 

ޮގުތގައެވެ. ިރްސކް އަެލވަންްސ ިލުބުމގިައ ތަފުާތ ުކާރކަމަށް ުބާނ 

ަސބުަބން  އިެޑުޔކަޭޝންގެ  ިއންކްލިޫސވް  ަސބަބަކީ  މިައގަނޑު 

ުމަދއިްރުސން  ުހިރހާ  ުކިދނަްނށް  ބުޭނންވާ  އެހީއަށް  ޚާއަްޞ 

ބައެއް  ފުާޅކޮށްފިައވާ  ިމޮގުތން  ޖުެހމެވެ.  ިކަޔވިައދޭން  ވްެސ 

ުޝޢުޫރތައް ިތީރގިައ ިހމާަނފިައ އެވީަނއެވެ.

5.2.7 ިރްސކް އެަލވަންްސ



ގޮންޖެހުންަތކިާއ ހަުށހެޅުންަތއް ެއުދުރންގެ ފަންުނ:  108

ިރްސކް އަެލވަންްސ ިމިލބީެނ ހަމައެކިަނ ްސޕަެޝލް އިެޑުޔކަޭޝން ިކަޔވިައން ިތބޭ 

ީޓޗުަރނަްނށް. އެހެން ިވއާްޔ ކޮބިައތޯއޭ މިެއންްސޓީްރމް ހަަދިއން ިތބޭ ީޓޗުަރނަްނށް 

ިލބެންވާ ބަަޔކީ. އެވްެސ ހަމަ ޮގންޖުެހމެއް ެދއްތޯ؟ ހަމަ ވަަރށް ބިައވުަރ ކަންތައްތައް ުހރޭ 

ުކިދންގެ ފާަރުތން. އެކަހަަލ ިސުޓއަޭޝެނއްގަ ިމ ުކއާްޖގެ ފާަރުތން އުަޅގަނޑު މެނަްނށްވްެސ 

ހަމަ ހަމާަލ އެބައާދޭ. އެކަމުަކ އުަޅގަނޑުމެނަްނކަށް ީނނެދ އެަނއް ިރްސކް ]އަެލވަންްސ[ 

 )FGI-T7( .ްއެއ

ިމާސަލކަށް ުބާނކަމަށްވަނާްޏ ިއންކްލިޫސވް އިެޑުޔކަޭޝން ިމހުާރ ތަޢަާރުފ ވެފިައ ޮއތިްއުރ 

އެފަަދ ުކިދން އެބިަތބޭ ހަމަ ނޯމަލް ުކާލްސރޫމްގަ. ިމާސަލކަށް އުަޅގަނޑުވްެސ އޭގެ 

އެއް ުކއްޖެއް ގެނުްގޅެން. ިމ ުކއާްޖ ކޮންމެ ވީކެއްގެ ިތން ުދވުަހ ެނރެޭނ ތަރީޓ ފިައވް 

ިމިނޓްްސއަށް “ެސން” ކާްލހަށް ގެނާްދީނ. ެދން އެ ޮއނަްނ ުހިރހާ ގިަޑއެއްގަ ކޮންމެ 

ުދވަހުަކވްެސ ކޮންމެ ވީކެއްގަވްެސ އެ ުކއާްޖ ިއނާްނީނ ިމ ުބާނ ނޯމަލް ުކާލްސގަ. ކޮބާހޭ 

އެހެންވެއިްޖއާްޔ ނޯމަލް ުކާލްސގެ ީޓޗަރއަށް ޮއނަްނ ިރްސކަކީ. “ެސން” ީޓޗަރްސއަށް 

ިރްސކް އެލެވެންްސ އެބަ ިލބޭ ކޮންމެ ުދވަހުަކވްެސ. އެ ީޓޗުަރ ްސކަޫލށް ހިާޒުރވެ 

ޮސިއުކަރއްވިައިފ ކަމަށްވަނާްޏ. ިމާސަލކަށް ވީކެއްގެ ތެރޭގަ އެ ިލބޭ ުދވްަސތުަކގަ އެ 

ުކއާްޖއަށް ިދމާވާ ކޮންމެ ކަމެއްގަ ިޒންމާވާން ުހނަްނީނ ުކާލްސ ީޓޗަރ. އެހެންވެއިްޖއާްޔ 

 )FGI-T3( .ކީއްވެގެންތޯއޭ ުކާލްސ ީޓޗަރއަށް ިރްސުކ އެލެވެންްސ ުނިލބީެނ؟



ް 109އިެޑޔުކަޭޝން ިރަސރޗް ގްރޫޕ

ެދން އުަޅގަނޑަކީ އެންމެ ުފަރތަމަ ޕީްރ ްސކުޫލީޓޗެަރއްގެ ޮގުތގިައ މަަސއްކަތުްކަރުމން 

އިައ ީމހެއް އުަޅގަނޑަށް ޕީްރްސކުޫލީޓޗެަރއް ޮގުތގިައ މަަސއްކަތުްކީރ ވަަރށްވްެސ އެކަން 

ުކާރިހުތން އްަސުލ ޮބޑަށް ިކަޔވިައދޭ ިހތްވީަނ އެ ުތއުްތ ުތއުްތ ުކިދނަްނށް ވަަރށް ލިޯބ 

އުެކިދނާްނއެކީގިައ ުއޅިޭއުރ އެކަމުަކ އުަޅގަނޑަށް ިދވިާމކަމަކީ ޑިައގްންޯސ ުނކޮށް ުހިރ 

ުކއަްޖކާ، 2 އަހުަރ އުެކއާްޖއާ ފްޭސ ުކަރންޖުެހުނ އުެކއާްޖ އެލް.ކޭ.ީޖ އިަދ ޔޫ.ކޭ.ީޖ ގިައ 

ުއުޅުނިއުރ ިމ ުކއާްޖ ޮގވިައގެން އުަޅގަނޑު ުއުޅުނިއުރ އެއްފަހުަރ ޮބުލން ަޖހިައގެން 

އުަޅގަނޑުގެ ޭނފުަތން ލޭއިައ އެަނއް ފަހުަރ ުތންފަތް ފަޅިައގެން ިދަޔ. ިމކަހަަލ އިަނާޔތަކެއް 

އުަޅގަނޑަށް ިލުބުނ. އެކަމުަކ އުަޅގަނޑު އުޭރގިައ މަަސއްކަތް ުކަރުމނިްދަޔ ްސކުޫލން 

ހަމައަޭރުކ މޮާބޑުކަމަކަށްވްެސ ުނހާަދ، އެކުަމ އުަޅގަނޑަށް ވަަރށޮްބޑު ގެއުްލމެއް ެދއްތޯ 

އިެލުބީނ. ިމހުާރ ވްެސ ުދވްަސ ުދވްަސކުޮޅން ޭނފުަތން ލޭއާދޭ، އެކަމުަކ އުަޅގަނޑުމެނަްނށް 

 )FGI-T4(  .ކޮބާތޯއޭ ިރްސުކ އަެލވަންްސ

ުހިރހިައ  ޮގުތގިައ  ފާހަގުަކިރ  ފާަރތްތުަކން  ބިައވިެރ  ިދާރާސގިައ 

ޖެހެއެވެ.  ިލބެން  އަެލވަންްސ  ިރްސކް  ވްެސ  ުމަދއިްރުސނަްނށް 

ބައެއް  ުކިރމިަތާލިއުރ  ިކަޔވިައިދުނމަށް  ުމަދއިްރުސން  އީެއ 

ޙަާލތްތުަކގިައ ިރްސކް ަނގަން ޖެހީޭތއެވެ. އިަދ ތުަޢީލީމ ާދިއާރގިައ 

ހެލްތް  ޚާއަްޞކޮށް  ވިަކން  ފާަރތްތަށް،  އެހެން  މަަސއްކަތުްކާރ 

އެފަަދ  ފާަރތްތަކަކީ،  ފަަދ  ކުައނެްސަލުރ  އިަދ  އިެސްސަޓންޓް 

ފަަދ  ަނގާ  ވްެސ  ުމއައަްސާސތުަކގިައ  އެހެން  ތުަކގިައ  ވީަޒފާ 

ިރްސކް ަނގާ ފާަރތްތަކެކެވެ. ބައެއް ފަހުަރ، ިރްސކް އަެލވަނަްސށް 

ފުާޅުކާރ  ުކޑުަވުމން  ުމާސަރ  ޙީަޤޤުަތގިައ  އީެއ  ުކުރުމގިައ  ފޯކްަސ 

ުޝޢެޫރއްގެ ޮގުތގިައ ިސފަވެފިައ ވެއެވެ.



ގޮންޖެހުންަތކިާއ ހަުށހެޅުންަތއް ެއުދުރންގެ ފަންުނ:  110

ިދާރާސގެ ބިައވިެރން ޤަބުޫލ ުކާރޮގުތގިައ ުމާސަރ އިާއ ިޢާނަޔތް 

ތަކަކީ ުމަދއިްރުސން ާދިއާރ ދޫކޮށް ިދުއމަށް މުެދވިެރވާ މިައގަނޑު 

ުމިހނުްމކަން  ޢާަދަލުތގެ  ިއޖިްތމީާޢ  ހަމިަމއާއުެކ،  ަސބަބެވެ.  އެއް 

ހަމަހަމަކަމާއުެކ  ކޮށްފައެވެ.  ފާހަގަ  ވީަނ  ުމަދއިްރުސން  ވްެސ 

ޮއުތމިާއ،  ުއޫސލެއް  ިލބެޭނ  ަދުއަލުތން  ފިައާސ  ިއުތުރގަޑީގެ 

ިބދީޭސނާްނ ަރުށން ބުޭރގިައ މަަސއްކަތް ުކާރ ިދވިެހ ަންސުލގެ 

ވްެސ  ުނުކުރމަކީ  ތަފުާތ  ިޢާނަޔތްތައް  ިލބޭ  ުމަދއިްރުސނަްނށް 

ވާކްލޯޑަށް  ުމަދއިްރުސންގެ  ިއުތުރން،  ީމގެ  ކަމެކެވެ.  ުމިހނުްމ 

ބާަލިއުރ، އިަދ އަހަަރުކ މަަސއްކަތުްކާރ ުދވުަހގެ ޢަަދަދށް ބާަލިއުރ 

ީސާދ ިކަޔވިައ ިދުނމާަށިއ ކާްލހަށް ތައާްޔުރ ުވމަށް ހަޭދުކާރ ވުަގތަކީ 

ިމންވުަރގެ  ހަޭދުކާރ  ވްެސ  ތުަކގިައ  ޤުައުމ  އެހެން  ިންސބުަތން 

ިދވިެހާރއްޖޭގިައ  ިންސބުަތން  ބާަލިއުރ،  ވުަގތައް  ުޖުމަލ  ވުަގތެވެ. 

ިކަޔވިައިދުނމަށް ހަޭދުކާރ ވުަގުތ ުކޑަކޮށް މުަދކަން  ުމަދއިްރުސން 

ުހީރ އޯވަރ  ުކެރވެއެވެ. ަނމަވްެސ، ިއުތުރ ގަޑީގެ ވަރކްލޯޑް  ފާހަގަ 

 25% ގާތްގަނޑަކަށް  ިޚާލފަށް  އިާއ   10% ކެޕްކޮށްފިައވާ  ަޓިއމް 

ކިަރިކުއަލރ  އެކްްސޓާްރ  ުކޑުަކުރމަށް  ވަރކްލޯޑް  ުވމާއުެކ،  ގައެވެ. 

ހިަނުކަރން  ަދުއުރ  ުމަދއިްރުސންގެ  ިހނުްގުމގިައ  އެކިްޓިވީޓޒް 

ިހނުްގން  ިމފަަދ ޙަަރކާތްތައް  ުމއައަްސާސތުަކން  އެހެން  ުނވަތަ 

ުކެރިވ،  ބުަހްސ  ލެވެލްގިައ  ޕިޮލީސ  ފެެނއެވެ.  ކުަމގިައ  ުމިހނުްމ 

ިދާރާސތައް ކޮށްގެން، އެއް ަސަނަދކަށް، އެއްކަހަަލ މަަސއްކަތް 

ތަކެއް ުކުރމަށް އެއް ަސަރހައެްދއްގިައ ުއޅަޭނމަ ތަފުާތ ުކޑުަކުރން 

ަސުރކުާރ  ުމަދއިްރުސން  ަރނގުަޅ  ފެންވުަރ  އިަދ  ުމިހންމެވެ. 

ްސކުޫލތުަކގެ  ޕަްރިއވެޓް  ުކުރމަށް،  ިއުތުރ  ްސކުޫލތަކަށް 

ުމަދއިްރުސނަްނށް ިލބޭ ުމާސަރ އިާއ ތަފުާތ ަނމަވްެސ، ފަަރުޤ 

ުކޑަ ުމާސަރއެއް ިލުބމަކީ ުމިހނުްމ ކަމެކެވެ. 

ުޚާލާޞ



ް 111އިެޑޔުކަޭޝން ިރަސރޗް ގްރޫޕ

ީމުހން  ުގިޅގެން  ިގަނުގަނ ަސބުަބތަކަކާ  ތަފުާތ  ުމަދއިްރުސކަމަކީ 

ިއުޚިތާޔުރ ުކާރ ާދިއާރ އެކެވެ. އޭގެ ތެރޭގިައ މިައގަނޑު ޮގތެއްގިައ 

އުެކިދނާްނއުެކ  ލިޯބުވމިާއ،  ުކިދނެްދކެ  ުތއުްތ  ުކެރވީެނ  ފާހަގަ 

ީމގެ  ހަނާދންތަކެވެ.  އެކުަމގެ  ވުަގުތތަކިާއ  ުއފާވިެރ  ހަޭދުކާރ 

ިއުތުރން ިޢލުްމ ުއނގުެނމިާއ ިޢލުްމ ފުޯރކޮށިްދުނމަކީ މާތްކަމެއްގެ 

ިމންވެަރއް  ިޢލުްމގެ  އެަނކާއަށް  ފާަރުތން  ިތމާގެ  ޮގުތގިައުވމިާއ، 

ވިާސުލ ކޮށެްދުވުމން ިލބޭ ުއފާަލިއ ިހތްހަމަޖުެހމަކީވްެސ ިމ ފަނަްނށް 

ުވމާއުެކ،  އެހެންކަމަށް  ކަންކަމެވެ.  ުކުރވާ  ަޝުއުޤވިެރ  ީމުހން 

ިމންވަަރށް  ުނެދވޭ  ަސމުާލކަން  ދޭންވާ  ިދުނމަށް  ުއނގަނަްނިއ 

މަަސއްކަތް ުބަރވެ، ުއފެއުްދންތިެރ ޮގތެއްގިައ ކަންކަމާމުެދ ިވްސާނ 

ުނިލބަޭނމަ  ުމަދއިްރުސނަްނށް  ވުަގުތކޮޅެއް  ކޮށާްލެނ  ިފުކުރ 

ަޝުއުޤވިެރކަން  ޮއނަްނ  ާދިއާރއަށް  ިދުނުމގެ  ުއނގަނަްނިއ 

ގެއިްލެދއެވެ. އޮެގުތން މަަސއްކަތް ުބަރުވމިާއ، ުމާސަރ ުކޑުަވމިާއ، 

ިދުޔމަކީ  ުކޑަވެގެން  ޤަަދުރ  ިއުޙިތާރމިާއ  ެދވޭ  ުމަދއިްރުސނަްނށް 

ކުަމގިައ  ަސބުަބތައް  މިައގަނޑު  ާދ  ދޫކޮށާްލފަ  ުމަދއިްރްސކަން 

ކިައިރއަކޯ އިާއ ުކނުްކ )2007(، ިވާދުޅވެފިައ ވެއެވެ. އެހެންކުަމން 

ޮގތެއްގިައ،  ހުަރަދާނ  ާރވަންވީާނ  މަަސއްކަތްތައް  ްސކުޫލތުަކގެ 

ިހތްހަމަ ޖުެހމާއުެކ މަަސއްކަތް ުކެރވެޭނ ޮގތެަށވެ. ޢިާއީލ ކަންކަމަށް 

ވުަގުތެދިވ، އެ ިހތްހަމަޖުެހން ުމަދއިްރަސށް ިލބަޭނމަ ުއނގަނަްނިއ 

ިހތްހަމަޖުެހން  ކަމިާއ  ަޝުއުޤވިެރ  މަަސއްކުަތން  ުކާރ  ިދުނމަށް 

ިލބެއެވެ )ތަވައޮްސީލ އިާއ ަސނާްޔ، 2020(. އެހެންކުަމން ވަރކް-

ހުަރަދާނވެ،  މަަސއްކަތް  ުމަދއިްރުސންގެ  ބެލެންްސުވމަކީ  ަލިއފް 

ިހތްހަމަޖުެހން ިލއްބިައީދ، ުމަދއިްރްސގެ ުދޅަހޮެޔކަމާަށިއ ުކިދންގެ 

އަޚާްލުޤ ަރނގުަޅ ުކުރމަށް އެހީތިެރ ވެދޭ ކަންކަން ކުަމގިައ ކެމްބޯޖް 

)2013(، ިވާދުޅވެފިައ ވެއެވެ.   

ުމާސަރިއގެ  ުމވައްޒުަފންގެ  ވަރކްލޯޑަކީ  މާޙުައުލގެ  ްސކުޫލ 

ިއުތުރން ިދވިެހާރއްޖޭގެ ތުަޢީލީމ ާދިއާރއަށް ިދމާވެފިައވާ އެންމޮެބޑު 

5.3 ވަރކޯްލޑާިއ ވަރކް-ަލިއފް ެބަލންްސ

މުަޢލޫމުާތ  އެއުްކެރުވުނ  ިމިދާރާސއަށް  ކުަމގިައ  ޮގންޖުެހން 

ިދވިެހާރއްޖޭގެ  ުހަށހަޅަާލީނ،  ިމ  ިތީރގިައ  ފާހަގަވެއެވެ.  ތުަކން 

ުމަދއިްރުސނަްނށް  ުކާރ  މަަސއްކަތް  ާދިއާރގިައ  ތުަޢީލީމ 

ވަރކް- އިަދ  ވަރކްލޯޑް  ތެެރިއން  ތުަކގެ  ޮގންޖުެހން  ިދމާވެފިައވާ 

ަލިއފް ބެލެންްސއިާއ ުގޅޮޭގުތން ހުޯދުނ ހުޯދންތަކެވެ. އޮެގުތން ިމ 

މިައގަނޑު ީތުމގެ ަދުށން 8 ަސބީްތމް ގެެންސެދވެޭނއެވެ. އީެއ:   

5.3.1 ވީަޒފާގިައ ހަޭދުކަރންޖެހޭ ވުަގުތ ިއުތުރުވން،    

5.3.2 ުކއިްލުކއިްލއަށް ިނންމަންޖެހޭ މަަސއްކަތް ިގަނުވން، 

5.3.3 އަާދާޔިޚާލފަށް ިއުތުރ ޙަަރކާތްތައް ިގަނުވން،     

5.3.4 އުައ ޕިޮލީސތުަކން ިޒންމާތަކެއް ިއުތުރުވން، 

5.3.5 ީމްސީމިޑއާގިައ ްސކުޫލތުަކގެ ވަާދވިެރކަން ޮބޑުުވން، 

5.3.6 މަންހުަޖ ތަނީްފުޒ ުކުރމަށް ިގަނ ޮގންޖުެހންތަކެއް ުހުރން،  

5.3.7 ުމަދއިްރުސން ަސާލމުްބުނމިާއ ުޗއީްޓެނުގން، އިަދ    

5.3.8 ިއާދީރ ުމވައްޒުަފން މުަދުވން، ިމއެވެ. 



ގޮންޖެހުންަތކިާއ ހަުށހެޅުންަތއް ެއުދުރންގެ ފަންުނ:  112

ތުަޢީލީމ ާދިއާރއަށް ބުޭނންވާ ުމަދއިްރުސނަްނށް ިދމާވެފިައވާ އެންމޮެބޑު އެއް ޮގންޖުެހމަކީ ުމަދއިްރުސންގެ ވަރކްލޯޑް ކުަމގިައ ިދާރާސގެ 

ިގަނ ބިައވިެރން ފާހަގަ ކޮށްފިައވެއެވެ. ިސިވލް ަސރިވްސގެ ަރްސީމ ގިަޑަޔކީ ހަފްތާއުަކ 5 ުދވުަހ، ުދވަާލުކ 6 ގިަޑިއުރ ކުަމގިައ ވީ ަނމަވްެސ 

ުމަދއިްރުސން ހަފްތާއުަކ 65.10 ގިަޑިއުރގަ މަަސއްކަތް ުކާރކަން ިމ ިދާރާސިއން ިލުބުނ މުަޢލޫމުާތގެ އީަލގިައ ފާހަގަ ުކެރުވެނވެ)ތާވުަލ(. 

ީޕިރއަޑް   6 ުނވަތަ   5 ިމެނޓްގެ   35 ުދވަާލުކ  ތާވުަލުކެރިވގެން 

ުމަދއިްރުސން ަނގާފަ 6 ގިަޑިއުރގެ ތެރޭގިައ ިކަޔވިައ ިދުނމިާއުގޅޭ 

ުނިލބޭކަން  ތެެރިއން  ަރްސީމގަޑީގެ  ވުަގތެއް  ުކާރެނ  ިއުތުރކަމެއް 

ފާހަގަ ކޮށްފިައ ވެއެވެ. “ުދވާލެއްގެ މައްޗަށް ހަތުަރ ފްަސ ގިަޑ ަނގާފަ، 

ިނންމެޭނ  ގަޑީގަ  ެސަޝން  ހަމަ  މަަސއްކަތެއް  ުހިރހާ  ުހިރ  ެދން 

ޙީަޤގަތަކީ  އެކުަމ  އެެދވޭ،  އެބަ  ިކބިައން  އުަޅގަނޑުމެންގެ  ކަމަށް، 

ފާހަގަ  ބިައވިެރއުަކ  ިދާރާސގެ   )FGI-T3( ނޫން”.  އީެއއެއް 

ކޮށްފިައ ވެއެވެ. “ބައެއް ުދވްަސ ުދވުަހ އެވްރޭޖްކޮށް އުަޅގަނޑުމެން 

އެބަ ހަޭދުކަރން 9 ގިަޑިއުރ ުނވަތަ 10 ގިަޑިއުރ  ްސކުޫލ ތުަކގިައ. 

ގިަޑިއުރ”.   20 ގިަޑިއުރ   18 ޮއިތއާްޔ  އެއްޗެއް  ިއވެނެްޓއް  ެދން 

ވެއެވެ.  ުކަރއްވިައފިައ  ހާމަ  ބިައވިެރަޔުކ  ިދާރާސގެ   )FGI-T1(

ުކަރންޖުެހުމން،  ހަޭދ  ކަންކުަމގިައ  ްސކުޫލގެ  ިގަނވުަގުތ  ިމހިައ 

އޭގެ  ޙާަޔތަށްވްެސ  ޒަވީާޖ  ުނުކެރވީޭތ  ބެލެންްސ  ވަރކް-ަލިއފް 

ފާހަގަ  ބިައވިެރން  ިދާރާސގެ  ާދކަމަށް  ުކަރުމން  އަަސުރ  ޭނެދވޭ 

ކޮންމެވްެސ  ވްެސ  އުަޅގަނޑުމެނަްނކީ  “ޙީަޤގުަތގަ  ުކެރއިްވއެވެ. 

އުަޅގަނޑުމެނަްނކަށް  އެކަމުަކ  މިައންބަފިައން،  ުކިދބައެއްގެ 

އުަޅގަނޑުމެންގެ ަދިރނަްނށް ުނވަތަ ިފިރނަްނށް ދޭންޖެހޭ ޙައުްޤތައް 

ުނެދވޭ”. )FGI-T3( ިދާރާސއަށް މުަޢލޫމުާތ ެދއިްވ ބިައވިެރަޔުކ 

5.3.1 ވަީޒާފަގިއ ހަޭދުކަރނެްޖހޭ ވަުގުތ ިއުތުރުވން 

ކްލާހަށްގަޑި ނަގަން
ތައްޔާރުވުމަށް

ކިޔަވައިދިނުމާގުޅޭ
އެހެނިހެން

އިތުރު ޚަރަކާތްތަކާއިދާރީ
ގުޅުންހުރި

ޖުމުލަ

ހަފުތާގެ ވަގުތު ހޭދަކުރާ މިންވަރު (ގަޑިއިރުން

15.2022.7014.156.306.7565.10

(

ހައުްލ ުކަރންޖެހެޭނ  ިއުރ، ިމކަން  ޮއތް  ިމހެން  ިވާދުޅިވއެވެ.  ކަން 

ިމހުާރޮއތް  ިވްސެނީނ  ކަމަށް  ޮގތެއް  ަރނގުަޅ  “އެންމެ  ކަމާަށިއ، 

6 ގިަޑ  ިމޮއތް  6 ގިަޑިއުރ، އީެއ ިސިވލް ާސރިވްސގެ އާނުްމކޮށް 

ިއުރން ިއްސިތްސާނވެފަ، ްސކުޫލތުަކގިައ މަަސއްކަތް ުކަރންޖެހޭ 

ަރނގުަޅ  ގިަޑިއަރށް   8 ހަމަ  ހާަދފިައ،  ކަމަށް  ގިަޑިއުރ   8 ވުަގތަކީ 

އަށްގިަޑިއުރ  ުނކޮށް،  ިއުތުރގަޑީގިައ މަަސއްކަތް  ުމާސަރއެއީްދފަ، 

ިނުމީނމަ ިނުމީނ”. )KI-27( ކަމަށް ބުެލުމވެ. ިކަޔވިައިދުނުމގައިާއ، 

ްސކުޫލތައް ިހންގުެވުމގިައ ިގަނުދވްަސތަކެއް ވަނެްދން މަަސއްކަތް 

ފާހަގަ  ިއުތަރށް  ކިީއންފޯރމަންޓް  ިމ  ތުަޖިރބާކުާރ  ުކަރއްވާފިައވާ 

އާަދުކާރތާކަށް  ވީަޒފާ  އާަދުކަރީނ  ިމ  “ވީަޒފާ  ޮގުތގިައ  ުކެރއިްވ 

އާަދ  ވީަޒފާ  ިމހުާރ  އެކަމުަކ  ިދިރުއޅޭށޭ،  ިމަދީނ  ވީަޒފާއަށް  ނޭޫނ، 

ިޢާނަޔތް  ުމާސަރއިާއ  ނޫޅެވޭ...އެހެންވީމަ  ިދިރއެއް  ިމުކެރވީެނ، 

]މަަސއްކަތް  ގިަޑއަށް  ކަނޑައެޅޭ  އެ  އުެކގިައ،  ުވމިާއ  ަރނގުަޅ 

ިނނުްމން[، ިމާސަލކަށް ްސކުޫލގެ ޙަފާްލ ތަކިާއ އެއްޗިެހ ރޭގަނޑު 

ިއުތުރ  ިދާރާސގެ  އެވެ.   )KI-27( ުހއާްޓަލންވީ”.  ބޭއުްވންވްެސ 

ބިައވިެރއުަކ ފާހަގަ ުކެރއިްވ ޮގުތގިައ؛

ތާވުަލ 15: އެވްރޭޖްކޮށް ުމަދއިްރުސން ހަފްތާއުަކ މަަސއްކަތުްކާރ ވުަގުތ 



ް 113އިެޑޔުކަޭޝން ިރަސރޗް ގްރޫޕ

ިއނިގރިޭސިވާލުތގެ  ބެހޮޭގުތން  ވަރކްލޯޑިާއ  ުމަދއިްރުސންގެ 

އަހުަރގިައ  ވަަނ   2019 އިެޑުޔކަޭޝުނން  ޮއފް  ިޑޕާޓްމަންޓް 

ހަފްތާއުަކ  ުމަދއިްރުސން  ަދއްކޮާގުތގިައ  ާސރވޭއުަކން  ހާަދފިައވާ 

އެވްރޭޖްކޮށް 49.5 ގިަޑިއުރ ިކަޔވިައ ިދުނމިާއ އެކަމިާއ ުގުޅނުްހނަްނ 

 .)2019 މަަސއްކަތްތުަކގިައ ހަޭދުކެރއެވެ )ވޯކަރ އިާއ ބިައވިެރން 

ހާަދފިައވާ   )2019( ރޯޗް  ބެހޮޭގުތން  ވަރކްލޯޑާ  ުމަދއިްރުސންގެ 

ހަޭދ  ގިަޑިއުރ   51.3 ހަފްތާއުަކ  ުމަދއިްރުސން  ިދާރާސއެއްގިައ 

ުކާރކަމަށް ބާަޔން ކޮށްފިައވެއެވެ. ކަން ިމހެން ޮއތިްއުރ ުއނގަނަްނިއ 

ިގަނ  ުދިނޔޭގެ  ޮގުތގިައ  ބެންޗްމާކެއްގެ  ާދިއާރިއން  ިދުނުމގެ 

ުމަދއިްރުސން  އެވްރޭޖްކޮށް  ިފންލެންޑްގިައ  ބާަލ  ޤުައުމތުަކން 

ގެ   ،)2019( މޮޮޓުމާރ  ގިަޑިއުރކަމަށް   37 ހަފްތާއުަކ  ހަޭދުކަރީނ 

ހުޯދންތުަކން ފާހަގަ ކޮށްފިައ ވެއެވެ. 

ުހނަްނީނ  ހާަދފިައ  ިހާސުބތައް  ވަރކްލޯޑް  ުމަދއިްރުސންގެ 

ހަޭދ  ވުަގުތ  ގިަޑތަކަށްކަމިާއ،  ެނގޭ  ުކެރިވގެން  ތާވުަލ  ހަމައެކިަނ 

ުނބާަލކަން  ޮގުތގިައ  ވަރކްލޯޑްގެ  ކަންކަން  އެހިެނހެން  ުކަރންޖެހޭ 

ތެރޭގިައ،  ީމގެ  ވެއެވެ.  ކޮށްފިައ  ފާހަގަ  ބިައވިެރން  ިދާރާސގެ 

އެެސމްބީްލއަށް ހަޭދވާ 25-20 ިމެނާޓިއ، ަދިރވުަރންގެ ިއނަްޓވަލް 

ުކާލްސތައް  ިމެނާޓިއ،   30 ހަޭދވާ  ަދިރވުަރނާްނއުެކ  ގަޑީގިައ 

ބެލިެނވިެރާޔ  ގެެންސ  ަސުފހައަްދިއގެން  ަދިރވުަރން  ިނިމގެން 

20-15 ިމެނޓް، އިަދ ިމހުާރ  ަދިރވުަރ ބާަލ އަނަްނނެްދން ހަޭދވާ 

ާންސތާ ިދުނމަށް ހަޭދވާ 20-15 ިމެނޓް ވްެސ، ުމަދއިްރުސންގެ 

ުމަދއިްރްސ  އޮެގުތން  ުނުގަނއެވެ.  ިހާސުބުކާރިއުރ  ވަރކްލޯޑް 

ުދވަާލުކ ޮދުޅގިަޑިއުރ  ިއުތަރށް  ވުަގުތގެ  ިކަޔވިައ ެދއުްވމަށް ހަޭދވާ 

ޖެހޭކަން  ހަޭދުކަރން  ތެރޭގިައ  ިޒއްމާތުަކގެ  ާލިޒމް  ިމެދނެްނިވ 

“ިމާސަލކަށް  ވެއެވެ.  ކޮށްފިައ  ފާހަގަ  ބިައވިެރން  ިދާރާސގެ 

ކަމަށް  ބިައިތއްބާ  ިމތާގަ  ުނފުޮނވާ  )ގެއަށް(  ުކިދން  ިއނަްޓވަަލށް 

 )FGI-T2( ޖެހޭ”.  ބިައިތއްބަން  އެބަ  ުމަދއިްރުސން  ވަނާްޏ 

ބިައވިެރަޔުކ  އެއް  ެދއިްވ  މުަޢލޫމުާތ  ިދާރާސއަށް  ކަމަށް 

ިވާދުޅވިާއުރ “ެދން ިމވޮާގތަކީ ބާަލ ާނނަްނ ުކިދން، އުެކިދންވްެސ 

ުހނަްނންޖެހޭ  މަޑުކޮށްގެން  ީޓޗުަރ  ވަނެްދން  ެދގިަޑިއުރ  އެއްގިަޑ 

ބިައވިެރަޔުކ  އެހެން   )FGI-T7( ބެލިެނވިެރާޔ އަނަްނނެްދކަށް”. 

ިވާދުޅވެފިައ ވެއެވެ. އިަދ ީމގެ ތެރޭގިާއ ުމަދއިްރުސންގެ މިައގަނޑު 

މުާކ  ފޮތްތައް  ަދިރވުަރންގެ  ިހމޭެނ  ތެރޭގިައ  މްަސއިޫލއަްޔުތތުަކގެ 

ތައާްޔުރ  ޕޭޕަރ  ެޓްސޓް  ހުެދމިާއ،  ލަެސންޕްލޭން  ުކުރމިާއ، 

ފާހަގަ  ބިައވިެރން  ނޯނަްނކަން  ވުަގުތ  ކަންކަމަށް  ުކުރންފަަދ 

އުަޅގަނޑުވްެސ ިސންގަޕުޫރގެ ވަަރށް ިގަނ ްސކުޫލތަކާަށިއ ަސުއުތ ކެޮރއާގެ ވަަރށް ިގަނ 

ްސކުޫލތަކަށް ިޒާޔަރތުްކިރން. ުކިރިއުރ އުަޅގަނޑަށް ވަަރށް ޮބޑަށް ފާހަގަ ުކެރުވުނ އެ 

ބުޭފުޅންގެ ވްެސ އެ ވަރިކންގ އަވަރްސ ިދުގ، އެކަމުަކ ވަރިކންގް އަވަރްސގެ ތެރޭގިައ 

ުހިރހިައ ކަމެއްކޮށް ިނމޭ. ިނންމާާލފިައ ަރްސީމގިަޑ ިނުމީނމަ ެދން ިއުތުރ ކަމެއްނޯވޭ. 

އެހެންވީމާ އޮެގތަށް އުަޅގަނޑުމެންގެ ިއނިްތޒާމް ހަމަޖިެހއްޖެ ކުަމގިައ ވަނާްޏުމން ވަަރށް 

ޮބޑު ުލއެއް ިލިބގެނާްދެނ. ހަމަ ުމިޅ ިސްސަޓމަށް ވްެސ އުަޅގަނޑަށް ޤަބުޫލުކެރވޭ ޮގުތން 

)KI-05( .ހޮެޔބަަދލެއް އަނާްނެނ
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ުކެރއިްވއެވެ. އެކަމުަކ “އުަޅގަނޑުމެން ކިައީރ ުބަނީނ މާރކް ުކާރށޭ 

ކާްލުހގަ ވްެސ. އެކަމުަކ އުަޅގަނޑުމެން ކާްލުހގަ މާރކް ުކަރނަްޏކާ 

ިއނަްނ  ެދން  ުނުކެރވޭ  ކޮނެްސންޓްރޭޓްއެއް  އުަޅގަނޑަކަށް 

ޕިޮސބަލް  ޮނޓް  ިއޒް  ުބެނދޭކެަށއް...މާރިކންގ  ިފާލވުަޅ  ުކއާްޖގެ 

މުަޢލޫމުާތ  ިދާރާސއަށް   )KI-08( ރޫމް”  ުކާލްސ  ިއނަްސިއޑަްދ 

ެދއިްވ ުމަދއިްރަސުކ ފާހަގަ ުކެރއިްވއެވެ. 

ގެނަްނިއުރ،  ޙަަރކާތްތަކަށް  ިއުތުރ  ަދިރވުަރން  ިއުތުރން  ީމގެ 

ަދިރވުަރން  ގިަޑތުަކގިައ،  ބަނުްދ  ޮއީފްސ  ްސކުޫލގެ  ޚާއަްޞކޮށް 

ބަަލިއ ަނުއުމން، އެ ަދިރވުަރނާްނ އުެކ ުމަދއިްރުސން ިގަނ ވުަގުތ 

ތަކެއްގިައ މަޑުކޮށްގެން ިތބެން ޖުެހމިާއ، ުމަދއިްރުސންގެ އިަމއަްލ 

ކޮށްފިައ  ފާހަގަ  ކަމެއްކަމަށް  އާއުްމ  ވްެސ  ޖުެހމަކީ  ުގޅަން  ފުޯނން 

ިއުތުރ  ުކިދން  ގަޑީގަވްެސ  ބަނުްދ  “ޮއީފްސ  ިމާސަލކަށް  ވެއެވެ. 

ޙަަރކާތްތަކަށްވްެސ އެބަ އާދޭ. އިެތބޭ ގަޑީގަ ުކިދންބާަލ ަނިއްސގެން 

ުކިދނާްނއުެކ.  ހަޭދުކަރން  އެބަ  ވުަގުތ އުަޅގަނޑުމެން  ިގަނ  ވަަރށް 

ުގޅަން  ބެލިެނވިެރަޔކަށް  ފަހަަރުކ  ފުޯނން  އުަޅގަނޑުމެން  ެދން 

ހާމަ  ބިައވިެރަޔުކ  ިދާރާސގެ  ކަމަށް   )FGI-T7( އެބަޖެހޭ”. 

ުކެރއިްވއެވެ. 

ިދުޔުމން،  ވެގެން  ިއުތުރ  މަަސއްކަތްތައް  ްސކުޫލގެ 

ޢިާއާލއަށް  ަދިރނަްނާށިއ  އެބިައީމުހންގެ  ުމަދއިްރުސނަްނށް 

ބިައވިެރން  ޢަަދެދއްގެ  ިގަނ  ކަނޮްބޑުުވން  ުނެދވޭކުަމގެ  ވުަގުތ 

ވުަގުތ ތުަކގިައ  ުއޅޭ  ގޭގިައ  ކޮށްފިައ ވެއެވެ. ޢިާއާލއިާއ އެކީ  ފާހަގަ 

ދޭންވާ  އީެމުހަނށް  ުނާދކަމާަށިއ،  ވަރކް-ްސޓެްރްސ  ވްެސ، 

އެހެންކުަމން  ވެއެވެ.  ކޮށްފިައ  ފާހަގަ  ުނެދވޭކަން  ަސމުާލކަން 

ވަަރށް  ުކުރމަކީ  ބެލެންްސ  ވަރކް-ަލިއފް  ުމަދއިްރުސނަްނށް 

ުއނަދގޫ ކަމަކަށްވެ، ިގަނފަހަަރށް ޢިާއާލއިާއ ަދިރނަްނށް ިއުހމުާލ 

ަލިއފް  ކޮށްފިައ ވެއެވެ. އޮެގުތން “އުަޅގަނޑުމެންގެ  ވެވޭކަން ފާހަގަ 

ުނުކެރިވާދެނީތ              އެކަމޮޑޭޓް  އެކަން  ެދން  ޚަަރުދޮބޑު...  ވަަރށް 

ކަނޭްނނގެ އެންމެންވްެސ އެހެން ވީަޒފާތަކަށް އެ ަދީނ.. ޢިާއާލއަށް 

ުހރޭ...  ވްެސ  ޕޮްރބަްލމްްސ  ޕަާސަނލް  ބިައވުަރ  ުނެދވީޭތ  ވުަގުތ 

ާދން..  ދޫކޮށާްލފަ  ަދިރުފުޅ  ުކޑަ  ުކޑަ  ޖެހީެނ  ވްެސ  އުަޅގަނޑު 

ުނފިެނ  ަދިރުފުޅ  ުއޅެންޖެހޭ  ިއުރ  ގިަޑ   12 ުދވުަހ  ުދވްަސ  ބައެއް 

... އެކަމުަކ ެދން ަސޕިޯޓންގ ފެމީެލއެއް ފަހުަތގަ ޮއނާްނީތ އެކަން 

KI-( .”ިއޫޝއަކަށް ުނވޭ، އެކަމުަކ އެންމެނަްނކަށް އެހެން ުނވެާނ

08( ކަން ިދާރާސގެ އެއް ބިައވިެރަޔުކ ފާހަގަ ުކެރއިްވ ިއުރ، އެހެން 

ޮގވިައގެން  ަދިރން  ހަމަ  ވްެސ  “އުަޅގަނޑުމެނަްނކީ  ބިައވިެރއުަކ 

އެވުަގުތކުޮޅ  ަދިރނަްނށް  އިަމއަްލ  އުަޅގަނޑުމެން  ުއޅީޭމުހން، 

ކަމެއް، އްަސުލ ހީަޤޤުަތގިައ  ިހތަްދިތ  ުނެދވެނާްޏ އީެއ ވަަރށޮްބޑު 

ބެަޔއްގެ  އެހެން  އުަޅގަނޑުމެން  ޮގްސ  ދޫކޮށާްލފިައ  ަދިރން 

ަދިރނަްނށް ިކަޔވިައ ިދުނމަށް )ުއޅެންޖުެހން(”. )FGI-T4( ފާހަގަ 

ކޮށްފިައ ވެއެވެ. ިމފަަދ ޮގންޖުެހންތުަކގެ ަސބުަބން، ވަރކް-ަލިއފް 

ބެލެންްސ ުނުކެރވީޭތ، ތުަޢީލީމ ާދިއާރ އަށުްވެރ މަަސއްކަތް ުލިއ، 

ުމަދއިްރުސން  ވީަޒފާތަކަށް  އެހެން  ަރނގުަޅ  ޮގުތން  ުމާސަރިއގެ 

ބަަދުލ ވާކަން ބާަޔން ކޮށެްދުމން “ބަަދުލވާ ވީަޒފާގިައ، ުމަދއިްރްސ 

ުކޑަވެފިައ، ުމާސަރ  މަަސއްކަތް  ުވެރ ުކަރންޖެހޭ  ުއުޅމަށް  ކުަމގިައ 

އިާއީލ  ުވުމނާްނިއ  ުމްސުކިޅ  ީމުހން  ބައެއް  ކުަމނާްނިއ  ޮބޑު 

މުަޢލޫމުާތ  ިދާރާސއަށް   )KI-25( ވިަކވޭ”.  ަސބުަބތަކަށަްޓކިައ 

ިއުތުރން  ީމގެ  ކޮށެްދއިްވއެވެ.  ބާަޔން  ިއންފޯރމަނަްޓުކ  ކީ  ެދއިްވ 

ފޮތްތައް  ަދިރވުަރންގެ  ަނގުަމން  ުކާލްސގިަޑތައް  ބާަރބަަރށް 

ޮގުތން  ިމޮއނަްނ  ިމހުާރ  ތައާްޔުރުވން  ިފާލވަޅަށް  މުާކުކުރމިާއ، 

ަރްސީމ ގަޑީގިައ ުނުކެރވޭކަމަށް ބިައވިެރން ިވާދުޅިވއެވެ.
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ަސބަބަކީ  މިައގަނޑު  ބެލެންްސުނުކެރވޭ  ވަރކް-ަލިއފް 

އޮެގުތން  ހިޯދފިައވެއެވެ.  ިދާރާސތުަކން  ވަރކްލޯޑްކަމަށް 

ގިައ   2018 ިއން  އިެޑުޔކަޭޝން  ޮއފް  ިޑޕާޓްމަންޓް  ޔޫކޭގެ  

ވަރކްލޯޑްގެ  ޮގުތގިައ  ހާމަކޮށްފިައވާ  ިދާރާސއެއްގިައ  ހާަދފިައވާ 

ޭނެދވޭ  ވަަރށޮްބޑަށް  އަށް  ބެލެންްސ  ވަރކް-ަލިއފް  ަސބުަބން 

އަަސުރުކާރކަމަށް ުމަދއިްރުސން ފާހަގަކޮށްފިައވެއެވެ )ިޑޕާޓްމަންޓް 

ޮއފް އިެޑުޔކަޭޝން، 2018(. ހަމަ އެހެންމެ ކެޕޭޮނ އިާއ ބިައވިެރން 

)2019( ހާމުާކާރޮގުތގިައ މަަސއްކުަތ މާޙުައުލގިައ ކަނޮްބޑުވެ ހްާސވާ 

ކަންކުަމގެ ތެރޭގިައ ވަރކަްލިއފް ބެލެންްސ ުނުކެރވެއެވެ )ުމލަްޔީނ 

ިދުނުމގެ  ުއނގަނަްނިއ  ުއނގުެނމިާއ   .)2021 ބިައވިެރން،  އިާއ 

ވޮާގތަށް  ބެލެންްސ  ވަރކް-ަލިއފް  ތަންތުަނގިައ  މަަސއްކަތުްކާރ 

މަަސއްކަތް  ުމވައްޒުަފންގެ  ުކުރމަކީ  ބައަްޓން  މަަސއްކަތްތައް 

ހުަރަދާނ ުވމިާއ، މަަސއްކަތްތައް ަރނގަޅަށް ިނނުްމމަށް ިހއްވުަރދޭ 

ފާހަގަ  ިދާރާސއެއްގިައ  ހައަްދވާފިައވާ   )2019( ރޯޗް  ކަމެއްކަމަށް 

ުކަރއްވައެވެ. 

ބަަލމާތޯ ީޓޗެަރއް ހަޭދުކާރ ވުަގތަށް. ހަ ގިަޑިއުރގެ ުކާލހެއް ަނގަން ީޓޗުަރން ބުޭނންވެާނ 

މުަދވެގެން ިތން ގިަޑިއުރ. އެއް ގިަޑިއުރގެ ުކާލހަކަށް ތައާްޔުރ ވާން އެއް ގިަޑިއުރ. ެދން 

ބިައ ގިަޑިއަރށް ބަަލމާތޯ. ިމ ތައާްޔުރވާ ވުަގުތ ވްެސ ްސކުޫލގިައ ހަ ގިަޑިއުރ ަނގިައީދފިައ 

ްސކުޫލގެ ވުަގތަކަށް ުނފެއްތެޭނ. ެދން އެ މަަސއްކަތް ުކާރީނ ގޭގިައ. އީެއ ހަމަ ރޭގަނޑު 

އިާއާލއަށް ދޭވުަގުތ. ިފިރީމހާއަށް، އަނިބިމހާއަށް ުކިދނަްނށް ދެޭނ ވުަގތެއް ނޯނާްނެނ. ިމީއ 

 )KI-01( .ރޭގަނޑު އެކަންޏެއް ނޫން. ހަފްތާ ބަނާްދ، އާއުްމ ބަނުްދ ތުަކގިައ ވްެސ

އާނުްމ ުއޫސަލުކން ބާަލިއުރ އުަޅގަނޑުމަެނށް ފާހަގަ ުކެރވޭ ިމާދިއާރގަ ކިައވިެނތައް ވްެސ 

ރިޫޅގެން ާދކަންވްެސ.. އިަދ އުަމުދން އުަޅގަނޑުމެނަްނށް އިަމއަްލ ަދިރނަްނށް ވުަގުތ 

ުނެދވޭ..އުެކިދން ިތބީޭނ ބާަލިދުއންވްެސ ަލްސވެފަ ްސކުޫލގަ.. އީެއ މަންމަ ިމިހީރ ްސކުޫލގަ 

ެދން އެވުަގުތ ބާަލާދެނ ީމހުަކެނިތގެން، ވަަރށް ުއަދުގުލން ީމުހން ހަޯދިއގެން ވްެސ ފުޮނވަން. 

)FGI-T6(



ގޮންޖެހުންަތކިާއ ހަުށހެޅުންަތއް ެއުދުރންގެ ފަންުނ:  116

މަަސއްކަތްތައް  ވަަރށިްގަނ  ޮގތޮްގތަށް  ރިޭވގެންނޫން  ުދާރާލ 

ުކއިްލުކއިްލއަށް ުކަރންޖުެހުމން، ެސަޝންގެ ތެެރިއން ިލބޭ ުހްސ 

ުނުކެރވޭކަން  ބުޭނން  އެެދވޮޭގުތގިައ  އެންމެ  އޭގެ  ވްެސ  ވުަގުތތައް 

ފާހަގުަކަރުމން ބިައވިެރއުަކ ުބެނފިައވެއެވެ. “އުަޅގަނޑު ިމާސަލކަށް 

ީޕިރއަޑް  ިތން  ުހްސވުަގތެއެްނިތ  ހަމަ  ަނގުަމން،  ުކާލްސތައް 

ުބެނފެާނ  އެގަޑީގަ  ގިަޑއެއް،  ުހްސ  ިލިބާދެނ،  އެަނއްކާ  ިނންމާފަ 

ފުޯމތައް  އެހެންވިީއުރ  އެބޮައތޭ  ްސކީްރިނންގ  )ހެލްތް(  މަާދމާ 

ުފާރ، ބެލިެނވިެރނަްނށް ުގޅިައގެން ަދިރވުަރންގެ އިައ.ޑީ. ކާޑުތައް 

)FGI-T3( ްސކުޫލތުަކގެ  ުފާރެދއްވާށޭ.”  ފުޯމތައް  އެ  ހަޯދިއގެން 

ުކއިްލުކއިްލއަށް  ތެރޭގިައ  ުބަރވެގެނާްދ ަސބުަބތުަކގެ  މަަސއްކަތް 

ުކުރމަށް  ުމވަާސާލުތތައް  އިެކއިެކ  ޖުެހމިާއ  ުކަރން  ކަންކަން 

ކަނޯްސީއ،  އިާއ  )ުތުރކުޮގުލ  ހަޭދވެގެނެްދއެވެ  ވުަގުތތަކެއް  ިގަނ 

2020(. ހަމައެއާއުެކ، ަރްސީމ ގަޑީގިައ ުއނގުެނމިާއ ުއނގަނަްނިއ 

ވުަގުތ  ވްެސ  ތަކަށް  މަަސއްކަތް  ުހނަްނ  ުގުޅން  ީސާދ  ިދުނމިާއ 

5.3.2 ުކއިްލުކއިްލައށް ިނނަްމނެްޖހޭ ަމަސއަްކތް ިގަނުވން  

ބިައވިެރން  ިގަނ  ެދއިްވ  މުަޢލޫމުާތ  ިދާރާސއަށް  ުނިލބޭކަން 

ުނުހނަްނ  ުގުޅން  ީސާދ  ިކަޔވިައިދުނމިާއ  ފާހަގަކޮށްފިައވިާއުރ، 

އެތައް ކަމެއްގިައ ވުަގުތ ހަޭދުކަރން ޖެހެއެވެ. “ުކާލްސ ީޓޗެަރއްގެ 

މުަޢލޫމުާތ  އެ  ުކަރން،  ނުޯޓ  މެނޫ  ާންސތާގެ  ހިައިސއަްޔުތން 

ކޮމިްޕުއަޓަރށް އަޅަން، ުކާލްސ ީޓޗުަރގެ ހިައިސއަްޔުތން ުކިދން 

ކަންތައްތަކެއްގެ  ިމކަހަަލ ިކތަންމެ  ުކޅެނާްދން  ުފޓްބޯޅަ  ޮގވިައގެން 

ކަމަށް   )FGI-T6( ުނެދވޭ”.  ވުަގުތ  ިކަޔވިައިދުނމަށް  ަސބުަބން 

ިދާރާސގެ ބިައވިެރަޔުކ ފާހަގަ ކޮށްފިައ ވެއެވެ. ީމގެ ިއުތުރން “ފޮތް 

ިފާލވަޅަށް  ުކުރމާ،  ތައާްޔުރ  ިދުނުމގެއެހީ  ިކަޔވިައ  މުާކުކުރމިާއ، 

ތައާްޔުރ ވާން ވުަގތެއް ުނވޭ، އެ ވުަގުތ އުަޅގަނޑުމެން ހަމަ ަނގަން 

ިއުތުރ  ުނިލބެޭނ  ިމ މަަސއްކަތަށް  ބުޭރން،  ޖެހީެނ ަރްސީމގިަޑން 

ގިަޑ)ފިައާސ(އެއްވްެސ”. )FGI-T3( އެހެން ބިައވިެރަޔުކ ިޚާޔުލ 

ފުާޅކޮށްފިައ ވެއެވެ. 

ެދން އެަނއްކަމަކީ ުމިޅ ުދވުަހ ކަހަަލ ޮގތަކަށް ިމޖެހީެނ ިމކުަމގަ ުއޅެން. ގަެޔށް އިައްސފަ 

ވްެސ ިމ ުއޅެންޖެހީެނ ޕްލިޭނންގއާ އެހިެނހެން ކަންތައްތުަކގަ. ޚާއަްޞކޮށް މީަތ ގްރޭޑްތަކަށް 

ިކަޔވިައދޭ ީމހެއްވީމަ އުަޅގަނޑަށް ވަަރށް ފާހަގަވޭ ިމ ްސޓެްރްސ ހަމަ ވަަރށް ޮބޑަށް އާދޭ. 

ެދން އެަނއްކަމެއްގެ ޮގުތގަ އުަޅގަނޑު ވަަރށޮްބޑަށް ފާހަގަ ކޮށާްލަނން އިާއާލއަށް ެދވޭ ވުަގުތ 

 )FGI-T5( .ްހަމަ ވަަރށް ުކޑަ ިމާދިއާރގަ މަަސއްކަތުްކާރ ީމުހނަްނށ

ްސކުޫލގަ ިހންގަންޖެހޭ ިއުތުރ ހަަރކާތް ތަކަކީ ހަމަ ެސަޝންގެ ބުޭރން އެ މަަސއްކަތް 

ތަކަށް ުމަދއިްރުސން ުކަރންޖެހޭ ކަންކަން، ހަމައެއިާއއުެކ، ެޓްސޓް ޕޭޕާރްސ ިވަޔްސ، 

އެެސްސމެނަްޓށް މަަސއްކަތެއް ުކަރނިްވަޔްސ ިމ ުހިރހާ ކަމަކަށް )ވުަގތެއްނޯވޭ(، އެހެންވީމަ 

)FGI-LT-2( .ުީޓޗަރްސގެ ވަރކްލޯޑް ހަމަވަަރށް ޮބޑ



ް 117އިެޑޔުކަޭޝން ިރަސރޗް ގްރޫޕ

ިއުތުރވެގެން  ވަރކްލޯޑް  ުމަދއިްރުސންގެ  ޮގތެއްގިައ  މިައގަނޑު 

މަަސއްކަތްތުަކން  ނޯނަްނ  ުގުޅމެއް  ިދުނމިާއ  ިކަޔވިައ  އަނަްނީނ 

ވުަގުތގެ  ުމަދއިްރުސންގެ  ކަންތައްތަކަށް  ިމފަަދ  ކަމާަށިއ، 

ަސބުަބން،  ޖުެހުމގެ  ހަޭދުކަރން  ެދބިައ  ިތންބިައކޮށްފަ 

ަދިތވެއެވެ  ެދމެހެއުްޓމަށް  ވީަޒފާގިައ  ހުޯދމާަށިއ،  ުމަދއިްރުސން 

މަަސއްކަތް  މާޙުައުލގިައ  ްސކުޫލ  ހަމައެހެންމެ   .)2019 )ރޯޗް، 

ުޔީނފޯމް  ޮގުތގިައ  ަސބަބެއްގެ  ޮބޑުވާ  ވަރކްލޯޑް  ުމަދއިްރުސންގެ 

ފާހަގަ  ބިައވިެރން  ިދާރާސގެ  ޙަަރކާތްތައް  ިއުތުރ  ޙަަރކާތްތަކިާއ 

އިެކއިެކ  ިއުތުރން  ޙަަރކާތްތުަކގެ  ުޔީނފޯމް  ވެއެވެ.  ކޮށްފިައ 

ަދިރވުަރނާްނިއ  ޙަަރކާތްތުަކގިައ  ގެނާްދ  ުމއައަްސާސތުަކން 

އުަގުހިރ  ުމަދއިްރުސންގެ  ވާންޖުެހމަކީ  މްަޝޣުޫލ  ުމަދއިްރުސން 

ކަމެވެ.  ހަޭދުކަރންޖެހޭ  ިކަޔވިައ ިދުނން ނޫންކަންކަމަށް  ވުަގުތތައް 

5.3.3 ާއަދާޔިޚާލަފށް ިއުތުރ ަޙަރާކތަްތއް ިގަނުވން     

އިަދ  ިދުނމާަށިއ  ުއނގަނަްނިއ  ުއނގުެނމިާއ  ާދަނމަ،  ުބަރވެގެން 

ުތުރކުޮގުލ  ނޯނަްނކަމަށް  ވުަގތެއް  ބުޭނންވާ  ތަކަށް  ތަމީްރުނ 

ވްެސ  ިދާރާސއެއްގިައ  ުކެރއިްވ  ގިައ   )2020( ކަނޯްސީއ  އިާއ 

ފާހަގަކޮށްފިައ ވެއެވެ. 

ބަހާފިައ  ުމަދއިްރުސނަްނށް  ުހިރހިައ  ުހނަްނީނ  ޙަަރކާތްތައް  ިމ 

ކަމާަށިއ، އެ ޙަަރކާތްތައް ޮއނަްނުދވުަހ އެ ިޑުއީޓތަކަށް ިނުކނަްނށް 

ޖެހެޭނކަމިާއ، ިމކަންކަން ަރްސީމގަޑީގިައ ުނުކެރވެޭނކަން ިދާރާސގެ 

ބިައވިެރން ފާހަގަ ކޮށްފިައވެއެވެ. 

ިމހަާރކަށް އިައްސފަ ވަަރށް ޮބޑަށް ފާހަގުަކެރވޭ ކަމެއް ަޖމިްޢއާްޔތަކިާއ އޯެސިސއަޭޝން 

ތުަކގެ މަަސއްކަތްތަކަކީ ވްެސ ުމަދއިްރުސން ުކަރންވާ މަަސއްކަތް. އެބުޭފުޅންގެ ހަމައެކިަނ 

ިޒންމާއަކީ ުމބާާރތެއް ވެއިްޖއާްޔ ިއނިްތޒާމްކޮށްފިައ އިެހނގާ ވުަގުތގެ ިއނިްތޒާމްތައް 

ހަމަޖެއުްސން. އެކަމުަކ ަދިރވުަރން ތައާްޔުރ ުކުރމިާއ ަދިރވުަރންގެ ތަކިެތ ހުޯދމިާއ 

ބައަްދުލުވންތައް ބޭއުްވމިާއ އެ ޕެްރކިްޓްސ ތަކަށް ުކިދން ގެނިްދުއމިާއ، އުެކިދންގެ ޙިާޒީރ 

 )KI-05( ްބެލެހެއުްޓމިާއ ިމުހިރހިައ ކަމެއްވްެސ ުކަރއްވަން ިމޖެހީެނ ުމަދއިްރުސނ



ގޮންޖެހުންަތކިާއ ހަުށހެޅުންަތއް ެއުދުރންގެ ފަންުނ:  118

ިމހެނުްވުމން ުމަދއިްރުސންގެ ިގަނ މަަސއްކަތްތަކެއް ަރްސީމގިަޑން 

ބުޭރން، ގޭގައިާއ ހަފްތާ ބަނުްދގިައ ުކަރން މުަޖބުޫރ ވާކަން ފާހަގަ 

ކޮށްފިައ ވެއެވެ. “ކޮންމެ ުމަދއިްރަސުކ ިކަޔވިައ ިދުނުމގެ ިއުތުރން 

ޙަަރކާތެއްގިައ  ުކިޅވުަރގެ  ުހނަްނންޖެހޭ،  ޙަަރކާތެއްގިައ  އަަދީބ 

ޕެްރކިްޓްސއިާއ  އިާއ  ޕޫލް  ުކިދނާްނިއއުެކ  ުހނަްނންޖެހޭ...ެދން 

ގިަޑިއުރގެ   24 އެހެންވީމަ  ވާންޖެހޭ.  އެެޓންޑް  ުމބާާރތްތަކަށް 

ކަމަށް   )FGI-MS-1(.”ިމޮއނަްނީނ ޮގުތގިައ  މަަސއްތަކެއް 

ިވާދުޅވެފިައ  ބިައވިެރަޔުކ  އެއް  ެދއިްވ  މުަޢލޫމުާތ  ިދާރާސއަށް 

ވިާއުރ “ވަރކްލޯޑް ޮބޑުވެގެން ިމަދީނ އެކަޑިަމކިާއ އެކްްސޓާްރ، އިަދ 

ކޯކިަރިކުއާލ ޙަަރކާތްތުަކގަ ުއޅެންޖެހީޭތ، ުމަދއިްރުސން ްސކުޫލގަ 

ވާން،  ކޯޗަކަށް  ެނޓްބޯލް  އެބަޖެހޭ  ިއުތުރން  ވުަގުތގެ  ހަޭދުކާރ  ިމ 

އެބަ ޖެހޭ ުފޓްބޯލް ކޯޗަކަށް ވާން، އެބަ ޖެހޭ ބެޑިްމނަްޓަނށް ވްެސ، 

ީޓޗަރ”  އެއްކަަލ  ހަމަ  ިމޖެހީެނ[  ]ާދން  ވްެސ  ްސިވިމންގްއަށް 

)FGI-PR-3( އެހެން ބިައވިެރަޔުކ ިވާދުޅވެފިައ ވެއެވެ. 

އެކަޑިަމކް ފޯކްަސ އަށުްވެރ ޮބޑަށް ްސކުޫލތުަކގަ ިމހުާރ ުޔީނފޯމް އެކިްޓިވީޓްސ، ގާރލް ގިައޑް، 

ކަބްްސކުައޓް ިމުހިރހާ އެކިްޓިވީޓްސއެއް ކަހަަލ ޮގތަކަށް ފިެސިލޓޭޓްކޮށްދޭން ިމ ިތބެން 

ޖެހީެނ ]ުމަދއިްރުސން[، އެހެންވީމަ ިކަޔވިައިދުނުމގެ ލޯޑަށުްވެރ ޮބޑަށް ބޭންޑް ޕެްރކިްޓްސ، 

ކެޑޭޓް ޕެްރކިްޓްސ، ހަމަ ކޮންމެ ެރއުަކ ެދގިަޑިއުރ ވަނެްދން، ުޔީނފޯމް ޙަަރކާތްތަކަކީ 

ުމިޅއަހުަރ ތެރޭގިައ ިހންގާ ޙަަރކާތް ތަކެއް ވީމަ ފަނީްނ ީމުހނެްނިތ އެކަންތައްތައް ިހންގަން 

)FGI-LT-4( .ޭއުަޅގަނޑުމެނަްނށް ވަަރށް ޮބޑަށް ަދިތވ

ިމާސަލކަށް ަދނަްނވާކުަމގިައ ވަނާްޏ އުަޅގަނޑުމެންގެ ީޓޗުަރންގެ މްަސޢިޫލއަްޔުތ އީެއ އިަދ 

ުކާލްސރޫމާ ިހާސބުަކން ނިޫނއާްޔ އިަދ ަރްސީމ 6 ގިަޑ ިއުރގެ މަަސއްކަތުަކން ުނއެއް ިނމޭ. 

އެ ީޓޗުަރންގެ މަަސއްކަތް އެބަ އާދޭ ހަވުީރގެ އެކްްސޓާްރ ުކާލްސތައް، ިއުތުރ ޙަަރކާތްތައް، 

ބަނުްދ ުދވްަސތުަކގިައ ިމުހނަްނ ޙަަރކާތްތައް ިމހެން ޮގްސ ިއުތުރ ވުަގުތތަކެއް ދޭން އެބަޖެހޭ. 

އެހެން ަނމަވްެސ ިމ ިއުތުރ ގިަޑއިާއ އިަދ ބިޭސކް ެސލީެރގެ އުެހިރ ތަފުާތ ޮބޑުވެފަ އެ 

ވަރކްލޯޑްގެ ތަފުާތ ޮބޑުުވުމގެ ަސބުަބން އްަސުލ ާދިއާރ ދޫކޮށްފިައ ިގަނ ުމވައިްޒުފން ާދކަން 

 )KI-05(  .ިމފާހަގަ ުކެރވީެނ



ް 119އިެޑޔުކަޭޝން ިރަސރޗް ގްރޫޕ

ުމަދއިްރަސުކ ިކަޔވިައިދުނުމގެ ިއުތުރން އާަދުކާރ ިއުތުރ ިޒންމާތައް ތަފީްޞުލ ކޮށެްދއްވުަމން 

ބިައވިެރަޔުކ ިވާދުޅވެފިައ ވެއެވެ. 

ޙަަރކާތްތައް  ިއުތުރ  ވޮާގުތގިައ  ފާހަގަ  ިދާރާސއުަކން  ހާަދފިައވާ   ،)2012( ިރޗާޑް  އިާއ 

ިގަނވެގެން ުމަދއިްރުސނަްނށް އެކީަށގެންވާ ޮގުތގިައ ިކަޔވިައިދުނުމގެ ކަންތައްތައް ުކިރއަށް 

ިގަނ  ުވެރ  އަށް   70% ބިައވިެރިވ  ިދާރާސގިައ  އެ  ވެއެވެ.  ފާހަގަކޮށްފިައ  ުނގެނެްދވޭކަން 

ބިައވިެރނަްނށް މަަސއްކަތްތައް މޭެނޖް ުނުކެރވޭކަމިާއ، ިކަޔވިައިދުނމަށް ތައާްޔުރވެާނ ވުަގުތ 

ުނިލބޭކަން ފާހަގަ ކޮށްފިައވިާއުރ، %90 އަށުްވެރ ިގަނ ބިައވިެރން ިފާލވުަޅތަކަށް ތައާްޔުރ 

ވާން އެކީަށގެންވާ ވުަގުތ ބުޭނން ވާކަމަށް ފާހަގަ ކޮށްފިައ ވެއެވެ. 

އުަޅގަނޑަކީ ެސކަންޑީަރ މެތެމިެޓކްްސ ީޓޗެަރއް، އެކަމުަކ އޭގެ ިއުތަރށް އުަޅގަނޑު އެބަޖެހޭ 

މުެތ ިޑޕާރޓްމެންޓް ބަަލހައަްޓން، ުހިރހާ ިހާސުބ ުމަދއިްރުސނާްނއުެކ ކިޯޑޭނަޝން 

ީމިޓންތައް އުަޅގަނޑު ހެޑަކަށުްހެރ ބާއްވާ ބަަލހައަްޓން، ެދންހަމަ ޕޮްރފަެޝަނލް 

ިޑވޮެލޕްމެންޓް ކިޯޑޭނަޓަރކަށް ވްެސ އުަޅގަނޑު މަަސއްކަތުްކަރން، ެދން ހަމަ ީމިޑއާ 

ީޓމްގެ ކިޯޑޭނަޓރ އަކަށް ވްެސ އުަޅގަނޑު އެބަޖެހޭ ހަމަ މަަސއްކަތް ުކަރން، ެދން އޭގެ 

ިއުތަރށް ިމހުާރ ިމ ްސކުޫލިޑިޖަޓލް ޕޮްރގާްރުމ ވްެސ ބަަލހައަްޓން. އެހެންވީމަ ބައެއްފަހުަރ 

ްސކުޫލގެ ގިަޑތަކިާއ ވްެސ އެބަ ުފުށއާަރ، NIE ިއން ބާއްވަފެާނ ޚާއަްޞ ބައަްދުލ ުވމެއް 

ްސކުޫލެސަޝން ތެރޭގިައ، އެހެންވެއިްޖއާްޔ އުަޅގަނޑުމަެނށް އެބައަންގާ ކޮންމްެސ ޮގތަކަށް 

]ގިަޑ[ ހަމަަޖއާްސާލފިައ ަނމަވްެސ އެ ބައަްދުލުވުމގަ ބިައވިެރވާން. ިމހެންވީމަ އުަޅގަނޑަށް 

ހަމަ ްސކުޫލގެ ިމުހިރހާ ގިަޑއެއް ދޫކޮށާްލފަ އެބަޖެހޭ އެ ބައަްދުލުވުމގިައ ވްެސ ިއނަްނން. 

 )FGI-T1(



ގޮންޖެހުންަތކިާއ ހަުށހެޅުންަތއް ެއުދުރންގެ ފަންުނ:  120

އޭގެ ިއުތަރށް ިމކަމާ ބެހޭ ބިައވުަރ ޕިޮލީސްސތައް ޚާއަްޞކޮށް ަސުރކުާރ ބަަދުލުވުމން 

ވަަރށް ޮބޑަށް ޗޭންޖެއް އިައ. ިމާސަލކަށް އެއަްދންފިަޅ ްސކުޫލ ވިަކ ވަަރކަށް ގިަޑ ހަމަވީމާ 

ިނންމާާލީނ. އެކަމުަކ އެއަްދންފީަޅގެ ކޮނެްސޕްޓް ވިަކ އަހެަރއް ވީފުަހން، އެަނއްކާވްެސ 

ިމ ޗޭންޖް ވީަނ، ޕީްރްސކުޫލ ިއންކޯރޕަރޭޓްކޮށްގެން 2 ަދންފިަޅަޔށް ވްެސ ކޮންޓްރޯލް 

ުނިހފެހެއްޓޭވަަރށް. ލޯންގް ާޓރްމް ޕްލެޭނއް ނޯވޭ. ީޓޗުަރނަްނށް ިމޖެހީެނ 24 ގިަޑިއުރ 

 )KI-09(...ްެރޑީވެ ިތބެން ޑަްރިއވެަރއްހެނ

ަދިރވުަރނަްނށް ތުަޢީލމް ފުޯރކޮށެްދވޭކަން ކަަށވުަރ ުކުރމަށަްޓކިައ 

އިެޑުޔކަޭޝންގެ  ޮއފް  ިމިންސޓީްރގެ  ތުަކނާްނިއ،  ޤާނުޫނ 

ުހނަްނ  ކޮށްފިައ  ާލިޒުމ  ްސކުޫލތަކަށް  ަސރިކުއާލތުަކން 

ވަރކްލޯޑް  ުމަދއިްރުސންގެ  ވްެސ  ތެެރިއން  މަަސއްކަތްތުަކގެ 

ވަަރށޮްބޑަށް ިއުތުރ ވެގެން ިދަޔކަން ފާހަގަ ކޮށްފިައ ވެއެވެ. އޮެގުތން 

ުހިރހާ ަދިރވުަރން ާޝިމުލ ކޮށްގެން ތުަޢީލުމ ިދުނުމގެ ިސާޔަސުތ، 

ިމިންސޓީްރ ޮއފް އިެޑުޔކަޭޝން )2021(، އިާއ، ަދިރވުަރނަްނށް 

ަރއްކާތިެރކަން ިލއްބިައ ިދުނުމގިައ ޢަމުަލ ުކާރެނ ިސާޔަސުތތައް 

 )2017( އިެޑުޔކަޭޝން  ޮއފް  ިމިންސޓީްރ  ުއޫސުލ،  ބާަޔނުްކާރ 

ުކުރުމގެ  ކަަށވުަރ  ހިާޒުރިވކަން  ްސކަޫލށް  ަދިރވުަރން  އިަދ 

ފާހަގަ   )2016( އިެޑުޔކަޭޝން  ޮއފް  ިމިންސޓީްރ  ުއޫޞުލ، 

ކޮށްލެވެއެވެ. ީމގެ ތެރޭގިައ ަދިރވުަރން ްސކަޫލށް ހިާޒުރ ުނުވުމން 

ްސކަޫލށަްނިއ  ަދިރވުަރން  ުގޅިައގެން  ބެލިެނވިެރނަްނށް 

ިދާރާސގެ  ޖެހޭކަމަށް  ޮއުޅނިްފުލވަން  ުދވަހުަކ  ކޮންމެ  ަސބުަބ 

5.3.4 ައުއ ޮޕިލީސަތުކން ިޒނާްމަތކެއް ިއުތުރުވން 

ިމަދީނ  ފެށޮޭގތަށް  “ަދންފިަޅ  ފާހަގަކޮށްފިައވެއެވެ.  ބިައވިެރަޔުކ 

ިތން ގިަޑ ޖިެހޖިެހގެން ]ިކަޔވިައދޭން[، ާދިއުރ ުކިދން ]ްސކަޫލށް[

ާނންގިައިފއާްޔ،  ްސކަޫލށް  ބެލިެނވިެރން  ަސބުަބތައް  ާނނަްނ 

އުަޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ބެލިެނވިެރނަްނށް ުގޅިައގެން އެ ަސބުަބތައް 

ީމިމްސގިައ އާަދހަމުަކަރން. ެދން އުަޅގަނޑުމެންޖެހޭ ިތން ުދވަހަށް 

ުނވެއިްޖއާްޔުމން  ހިާޒުރ  ްސކަޫލށް  ުކިދން  ުދވަހަށް  ިގަނ  ުވެރން 

އެގޭގެއަށް ިޒާޔަރތުްކަރން ވްެސ. އީެއވްެސ ވަަރށް ުއނަދގޫ ކަމެއް 

 )FGI-T3( ”ްީޓޗަަރކަށް ވުެހެރ ެސަޝން ގަޑީގަ ުކަރނ



ް 121އިެޑޔުކަޭޝން ިރަސރޗް ގްރޫޕ

ިދުނުމގެ  ތުަޢީލުމ  ކޮށްގެން  ާޝިމުލ  ަދިރވުަރން  ުހިރހިައ 

ބުޭނންތިެރ  އެހިައމެ  އިަދ  ަރނގުަޅ،  ވަަރށް  ިސާޔަސތަކީ 

އެ  ޮގުތގިައ  ަރނގުަޅ  އެންމެ  ވަީނމަވްެސ،  ިސާޔަސތަކަށް 

ފާހަގަ  ބިައވިެރން  ިދާރާސގެ  ުނުކެރވޭކަން  ތަނީްފުޒ  ިސާޔަސުތ 

ޮބޑަށް ޚާއަްޞ އެހީއަށް ބުޭނންވާ ުކިދން  ކޮށްފިައ ވެއެވެ. “ވަަރށް 

ނިޫނއާްޔުމން ނޯމަލް ުކާލްސތުަކގިައ ިމ ގެނުްގޅީެނ. ެދން ީޓޗަަރުކ 

ބަޭރށް  ިމުކއާްޖ  ުބާނެނ،  ުގޅާާލފިައ  އުަޅގަނޑުމެނަްނށް  ހަމަ 

 28 ިހފެހެއެްޓޔޭ.  ުނއެއް  އުަޅގަނޑަކަށް  އެބެަދޔޭ  ުނުކމެގެން 

ުކިދން 29 ުކިދން ޮގވިައގެން އެންމެ ުމަދއިްރަސުކ ިކަޔވިައދީޭނ. 

ެދން ޮގްސ، އްަސުލ އުަޅގަނޑުމެންގެ މްަސޢިޫލއަްޔުތގެ ތެރޭގިައ 

ކަންތައްތުަކގިައ  ުކއާްޖގެ  އެ  ބަހައާްޓފިައ  ކަންތައްތައް  ޮއނަްނ 

ިދާރާސގެ   )FGI-LT3( ުއޅެންޖެހޭ”.  އެބަ  އުަޅގަނޑުމެން 

ބިައވިެރިވ ީލިޑންގް ީޓޗަަރުކ ކަނޮްބޑުުވން ފުާޅުކެރއިްވިއުރ “ވޮާގތަކީ 

ޮބޑީ،  ތަންކޮޅެއް  ުވެރން  ރިޭޝއޯއަށް  ]ުސޓޫޑެންޓް-ީޓޗަރ[ 

ިއނުްކލިޫސވް  ވްެސ  ުކަރީނ  އެޕްރޯޗް  ިމ  ިމހުާރ  އުަޅގަނޑުމެން 

ތަފުާތ  ވަަރށް  ުކާރިއުރގަ  ާޝިމުލ  އެހެން  ދޭން،  އިެޑުއކަޭޝެނއް 

 30 އެއްކަަލ  ުކަރން  އެކަމޮޑޭޓް  އެބަހެޖޭ  ުކިދން  ބިައވުަރ  ވަަރށް 

ުކިދންގެ ކާްލހަށް. 1 ީޓޗަރއަށް 35 ިމިނޓްްސގަ އިޯޓޒަމް ުހނަްނ 

ވަަރށް  ޮގވިައގެން...ހަމަ  ުކއަްޖުކ  ޑުައނިްސންޑަްރމް  ުކއަްޖކާ، 

މަަސއްކަތް  ުމަދއިްރުސންގެ  ކަމަށް   )KI-08( ޗެލެނިްޖންގ” 

ިސފަކޮށެްދއްވުަމން ބިައވިެރަޔުކ ިވާދުޅިވއެވެ.  

ުހިރހުާކިދން ާޝިމުލ ުކުރުމގެ ުއޫސުލ ތަނީްފުޒ ުކެރވޭ މާޙުައލެއް ްސކުޫލތުަކގަ ޤިާއމް 

ުކެރިވފައެއް ެނތް. ިމާސަލކަށް އެއް ުކާލްސރޫމެއްގަ ިބހިޭވއާ ިއޫޝއެއް ެނތަްނމަވްެސ، 

ުހއުްޓމެއެްނިތ މުޭޒމީަތގަ ތަޅާ ުކިދން އެބިަތބޭ ]ާޝިމުލ ުކުރުމގެ ުއޫސުލގެ ތެެރިއން[، ިމފަަދ 

ުކިދނަްނށް އެެޓންޑް ުކަރން ިމޖެހީެނ އެއް ީޓޗުަރ، ިއުތުރ ިތީރްސ ުކިދނާްނ އެކީ، ެދން 

ީޓޗުަރ ިމކަމާ ަޝުކވާ ުކީރމާ، އުަޅގަނޑުމެން ީލިޑން ީޓޗުަރން ުބެނވީެނ ހަމަ ތައާްޔުރ ވެގެން 

ާދންށޭވީާނ، އުެކިދނަްނށްވްެސ ކޮންމެވްެސ ކަހަަލ މަަސއްކަތެއް ޙަވުާލކޮށް ިއުތުރ ލަެސން 

ޕްލެޭނއް އުެކިދނަްނށް ތައާްޔުރ ކޮށްގެނޭްނ ]ުކާލހަށް[ ވަނަްނންވީާނ! އެކަމުަކ އްަސުލ 

 )FGI-LT4(.ްއުަޅގަނޑުމެނަްނށް ިއނގޭ ިމކަމެއް ިމޮގތަކަށް މަަސއްކަތެއް ުނުކާރެނކަނ
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ބައެއްކަހަަލ  ިއުތުރިވ  ުއޫސުލތުަކން  ިމފަަދ  ހަމައެހެންމެ 

ިދިރުއުޅުމގެ  ބައެއްގެ  އެހެން  ަސބުަބން،  މަަސއްކަތްތުަކގެ 

ުމވައްޒުަފންވެަދ،  އެހިެނހެންން  ުމަދއިްރުސނާްނިއ  ތެެރއަށް 

ފާހަގަ  ވްެސ  ުހަށހެޅޭކަން  ުނަރއްކަަލށް  ޙަާލތްތުަކގިައ  ބައެއް 

ަދިރވުަރން  ާނނަްނ  ްސކަޫލށް  ތެރޭގިައ،  އޭގެ  ވެއެވެ.  ުކެރިވފިައ 

ުކަރންޖެހޭ މަަސއްކަތް ތުަކގެ ތެެރިއން  ްސކުޫލތަކަށް ގަެނުއމަށް 

ަދިރވުަރނަްނށް  ތެެރިއން  ޢިާއާލގެ  ުކުރމިާއ  ިޒާޔަރތް  ގޭގެއަށް 

ުމވައްޒުަފނާްނިއ،  ްސކުޫލގެ  ތުަކގިައ  އިަނާޔ  ތަފުާތ  ިލބޭ 

ުމަދއިްރުސން ބިައވިެރވާން ޖުެހމިާއ، ޢިާއާލގެ ތެެރިއން ވީއިްލގެން 

ުކިދން  ުފާރގެ  ުއުމުރ  ްސކުޫލ  ުއޅުެމނާްދ  ތެރޭގިައ  ުމުޖތަމުަޢ 

ތުަކގިައ،  މަަސއްކަތް  ުކަރންޖެހޭ  ގަެނުއމަށް  ްސކަޫލށް  އަނުބާރ 

ިދުނުމގިައ  ބާަޔންތައް  ުކުރުމގައިާއ،  ިރޕުޯޓ  ފާަރތްތަކަށް  ކަމާބެހޭ 

ޙަާލތްތައް  ވާންޖެހޭ  ާޝިމުލ  ުމަދއިްރުސން  ްސކުޫލތުަކގެ 

އަނަްނކަމަށް ބިައވިެރން ފާހަގަ ކޮށްފިައ ވެއެވެ.

ުކިދންގެ ފިެމީލތެރޭގަ ޖެހޭ މައަްސަލތުަކގިައ ވްެސ އުަޅގަނޑުމެން ިމހުާރ އެބަޖެހޭ 

ވަނަްނން، އެވޮާގތަކީ އުެކިދނަްނށް ކުައނިްސިލންގ ިދުނމާ އެޕަޭރނުްޓން ގެެންސގެން 

އީެމުހންގެ މައަްސަލތައް ހައުްލ ުކުރމާ ިމޮގތަށް ިކާޔެނކަމެއް ެނތް، ުހިރހާ ކަމެއްގަވްެސ 

ުމަދއިްރުސން ިމޖެހީެނ އިަމއަްލ އިާއާލ ަސާލމަތް ުނުކެރިވގެން ުއޅިޭއުރ އެހެން އިާއާލއެއްގެ 

ެދމިަފިރން ކިައިރއަށް ޮގްސގެން ިތހެން  ަނހާަދށޭ ަދިރވުަރނަްނށޭ އަަސުރ ުކާރީނ 

)ުބެނ ަނޭސޙަތްދޭން( ޖެހިޭއުރ، ުމަދއިްރަސކަށް އެއްވްެސ ހައްގެއް ނޯވޭ ުކިދން ުބާނ 

މަަސއްކަތްތައް ުނިނނިްމއްަސ އެ ުނިނންމިައގެން ވްެސ އެއްޗެކޭ ުބެނވޭކަށް ނޯވެ. އެ 

ުނިނންމިައގެން އެއްޗެކޭ ުބެނގެން އެބުަހިރ ުމަދއިްރުސން ޮގވިައގެން ހަމަ ަޝީރޢަތަށް 

 )FGI-T6( ”ްޮގްސފަވްެސ..ީމހަމަ ިދމާވެފަ ުހިރ ކަންތައްތައ
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ުދވްަސތައް  ްސކުޫލތުަކގިައ  ބަަދުލތަކާއުެކ  ޒަމަާނށްއިައ 

ފާހަގަކޮށް، ީމްސީމިޑއާގިައ ްސކުޫލތުަކން ިހއާްސުކަރން ފުެށމިާއ، 

ބުާރއުެޅން  ވްެސ  އިެޑުޔކަޭޝުނން  ޮއފް  ިމިންސޓީްރ  ިމކަމަށް 

ުމަދއިްރުސނަްނާށިއ  ްސކުޫލތުަކގެ  ވެގެނިްދަޔީއ  ވްެސ 

ުބަރވެގެނިްދަޔ  ިއުތަރށް  މަަސއްކަތް  ުމވައްޒުަފންގެ  އެހިެނހެން 

ކަމެއްގެ ޮގުތގިައކަން ިދާރާސގެ ބިައވިެރން ފާހަގަ ކޮށްފިައ ވެއެވެ. 

އޭގެތެރޭގިައ ތަފުާތ ުދވްަސތައް ފާހަގަ  ުކުރމިާއ، އުެދވްަސތުަކގެ 

ީޒަނތްތިެރ  މާޙުައުލ  ްސކުޫލ  ީތުމތަކަށް  ތަފުާތ  ފޮޓެޯނުގމަށް 

އަާދާޔ  ޖުެހުމން  ުކަރން  މަަސއްކަތްތަކެއް  ިގަނުގަނ  ުކުރމަށް 

ބިައވިެރން  ިދާރާސގެ  ިދަޔކަން  ުބަރވެގެން  މަަސއްކަތް  ިޚާލފަށް 

ްސކުޫލތުަކގިައ  ޕޭޖްތައް  ފްޭސުބކް  “ިމ  ވެއެވެ.  ކޮށްފިައ  ފާހަގަ 

ހަަދިއގެން ުކިރަޔށް ގެނަްދން ފިެށފުަހން ިދމާވެގެން ުއޅޭކަމެއްހެން 

އުަޅގަނޑަށް ޮބޑަށް ަލފުާކެރވީެނ، އެއް ްސކަޫލށުްވެރ ިގަނ ހަަރކާތް 

5.3.5 މްީސމީޑިއާގިައ ްސކުޫލތުަކގެ ވަާދވިެރކަން ބޮޑުވުން   

އެަނއް ްސކުޫލން ިހންގަން ބުޭނންވީަނ، ެދން ވަަރށިްގަނ ިއުތުރ 

ިހންގަންޖުެހން”  ވްެސ  ހަަރކާތްތައް  ުގުޅނެްނތް  ިދުނމާ  ިކަޔވިައ 

)FGI-T4( ީމ މަަސއްކަތްތައް ިއުތުރވެގެން ިދަޔކަމެއްގެ ޮގުތގިައ 

ަދިރވުަރންގެ  ތެރޭގިައ،  ީމގެ  ވެއެވެ.  ކޮށްފިައ  ފާހަގަ  ބިައވިެރަޔުކ 

ވްެސ  ުދވްަސތައް  ުގުޅމެއެްނތް  މޮާބޑު  ތުަރިބއަްޔތިާއ  ިކެޔުވމިާއ 

ުކުރމިާއ،  ފާހަގަ  ފެންވުަރގިައ  ޤުައީމ  ފެންވުަރގައިާއ  ްސކުޫލ  

އެހިެނހެން  ުދވްަސތަކިާއ،  ުމބާާރތްތަކިާއ  ުނަރްސީމ  އިެކއިެކ 

ަދިރވުަރނާްނިއ  ތަކަށް  ޕޮްރުގާރުމ  ިހންގާ  ުމއައަްސާސތުަކން 

ވިަކ  ފޮޓޯތައް  ުގޅޭ  އެކަންކަމިާއ  ޖުެހމިާއ،  ފުޮނވަން  ުމވައްޒުަފން 

ވްެސ  ުކުރުވން  ަދުއުރ  ީމިޑއާގިައ  ޯސަސލް  ުކިރން  ވުަގތެއްގެ 

ިހމެެނއެވެ. 

އުަޅގަނޑުމެން ިމބަަލީނ އަބުަދވްެސ ކޮންމެވްެސކަމެއް ފާހަގަކޮށް ފޮޓޯ ެނުގމާ ުކަލގަަދުވމާ 

ިމކަންކަމޭ، އެހެންވީމާ ިކަޔވިައ ިދުނމަށް ޮއނަްނ ފޯކްަސ ވަަރށޮްބޑަށް ުކޑަވެފަ ޮއތްކަން 

އުަޅގަޑަށް ފާހަގަ ުކެރވޭ! ޮބޑަށް ފާހަގަ ުކެރވީެނ ުހިރހިައ ކަމެއް ފާހަގުަކާރ ްސކުޫލތަކޭ އެންމެ 

ަރނގީަޅ، އެންމެ މީޮޅ. އެހެންވީމަ އުަޅގަނޑުމެން ުމަދއިްރުސންގެ މުެދގިައވްެސ އެންމެ ޮބޑު 

ވަާދވިެރކަމެއް ޮއނަްނީނ އެ ްސކަޫލށުްވެރ ިމްސކުޫލގެ ކަންކަން ުކަލގަަދ ކޮށް ފާހަގަ ުކަރން، 

އެހެންވީމަ ިކަޔވިައިދުނމާ ފެންވުަރ ަރނގުަޅ ތުަޢީލމެއްގެ ތެެރއަށް ުކިދން ާޝިމލް ުކަރން ިމ 

)FGI-T2( .ަޮއނަްނ ވުަގުތ ޮއނަްނީނ މުަދވެފ



ގޮންޖެހުންަތކިާއ ހަުށހެޅުންަތއް ެއުދުރންގެ ފަންުނ:  124

ުކުރމިާއ،  ފާހަގަ  ްސކުޫލތުަކގިައ  ިމފެންވަަރށް  ުދވްަސތައް  ިމފަަދ 

ެޓުގކޮށް  ތަކަށް  ‘ހެންޑްލް’  އިެކ  އިެކ  ފޮޓޯތައް  ޙަަރކުާތގެ  އެ  އިަދ 

ޯސަޝލް ީމިޑއާގިައ ަދުއުރ ުކުރމަށް ިމިންސޓީްރިއން ިއުރާޝުދ 

ުއޅެން  އަބުަދ  ުމަދއިްރުސން  ްސކުޫލތުަކގެ  ެދުމންގެނާްދީތވެ، 

ިމޖެހީެނ ކޮންމެވްެސ ުދވަހެއް ފާހަގަ ުކުރުމގިައކަން ބިައވިެރން ފާހަގަ 

ުކިރއެވެ. އެކުަމގެ ތެރޭގިައ ަދިރވުަރންގެ ކްޮސިޓުއމް ހަމުަކުރމިާއ، 

ކަންކުަމގައެވެ.  ފަަދ  ުކުރން  ީޒަނތްތިެރ  ްސކުޫލ  ީތމަކަށް  ވިަކ 

ަރނގުަޅނޫން  މުެދގިައ  ްސކުޫލތުަކގެ  ތެރޭގިައ  ިމކަންކުަމގެ 

ވަާދވިެރކަން ުއފިެދ، ަދިރވުަރންގެ ިކެޔުވމަށް ހަޭދުކާރ ވުަގތައުްވެރ 

ިމފަަދ ކަންތައްތަކަށް ހަޭދުކާރ ވުަގތިާއ ވީަސަލތް ިއްސާރުފ ުވމިާއ، 

ކުަމގިައ  ިދަޔކަންކަން  ވެގެން  ިއުތުރ  ވަރކްލޯޑް  ުމަދއިްރުސންގެ 

ބިައވިެރން ފާހަގަ ުކެރއިްވއެވެ.  

ކަންކުަމގިައ  އިެކއިެކ  ބަަދާލއުެކ  އިައ  ޒަމަާނށް  ިއުތުރން  ީމގެ 

ބުޭނނުްކާރ ީމްސީމިޑއާ]ވިައބުަރ[ ުގރޫޕް ތަކަކީވްެސ ފަހަކަށްއިައްސ 

ިދާރާސގެ  ކަމަށް  ަސބަބެއް  ިއުތުރިވ  ވަރކްލޯޑް  ުމަދއިްރުސންގެ 

މަަސއްކަތިްނމޭ  ުދވުާލގެ  އޮެގުތން،  ުކިރއެވެ.  ފާހަގަ  ބިައވިެރން 

ުނވަތަ  ފާަރުތން،  އިެޑުޔކަޭޝންގެ  ޮއފް  ިމިންސޓީްރ  ފުަހން، 

ވުަގުތންވުަގތަށް  މުަޢލޫމާތެއް  ބުޭނންވާ  ކޮންމެހެން  ްސކުޫލން 

ުކަރންޖެހެއެވެ.  ުމވަާސާލުތ  މުެދވިެރކޮށް  ވިައބާ  ހުޯދމަށަްޓކިައ 

އޮެގުތން ރޭގަނޑު ވަަރށް ަލްސވާ ފުަހން ވްެސ، ބެލިެނވިެރން ވިައބާ 

ުގރޫޕްތުަކގިައ ިލާޔ ުސވުާލތަކަށް ަޖވުާބދޭން ޖުެހމިާއ، އެހިެނހެން 

ިލާޔިލުޔުމގެ  ުގރޫޕްތުަކގިައ  ުގިޅގެން  އެކަންކަމިާއ  ބެލިެނވިެރން 

ވްެސ  ިތބެންޖެހޭކަން  ވެފިައ  ‘އެންގޭޖް’  ގިަޑިއުރ   24 ަސބުަބން، 

ިދާރާސގެ ބިައވިެރން ފާހަގަކޮށްފިައވެއެވެ. “ީޓޗެަރކޭ ިކާޔފަ ޮގްސ 

ރޭގަނޑު އެގަާރ ބަާރ ަޖހަނެްދން ބެލިެނވީެރނަްނށް ްސކުޫލތުަކން 

ކަންކަން...އެކުަމގަވްެސ  މެެސުޖުކުރމާ  ވިައބުަރ  މެެސުޖުކުރމާ، 

ހައެްދއް...ކޮންމެވްެސ  ވިަކ  ޮއނަްނންޖެހެޭނ  ޮގުތގަ  އުަޅގަނޑެުދކޭ 

ެދކީެނ.  އުަޅގަނޑު  ޖެހެޭނކަމަށް  ޮއނަްނން  ުއޫސލެއް  ކަހަަލ 

ުހނަްނ  ‘ޮއންކޯލް’ގަ  ތެރޭ  ިއުރ  ގިަޑ   24 ުބަނީނަނމަ  ިމާސަލކަށް 

ީމހެއްހެން ުހނަްނން ]ިމޖެހީެނ[ “)FGI-T7( ކަމަށް ިދާރާސއަށް 

މުަޢލޫމުާތ ެދއްވުަމން ބިައވިެރަޔުކ ިވާދުޅިވއެވެ.  ީމގެ ިއުތުރން ިމހުާރ 

ބެލިެނވިެރންގެ  ބަަދުލގިައ،  ުކުރުމގެ  ުމވަާސާލުތ   ަދިރވުަރނާްނ 

ުކަރންޖެހީޭތ،  ުމޢާމާަލުތ   މުެދވިެރކޮށް  ވިައބުަރ  ފުޯނތުަކން 

ުނަނގާކަމިާއ، އެކުަމގެ ަސބުަބން  ކަންކުަމގިައ ިޒންމާ  ަދިރވުަރން 

ތުަކާރުރކޮށް ުމވަާސާލުތ ުކަރން ޖުެހމަކީ ވްެސ ވަރކްލޯޑް ިއުތުރވާ 

ކަމެކެވެ. 

ހަމަ ިމަދނިޑވުަޅގިައ ފާހަގަ ކޮށަްލން ބުޭނން ޙަަރކާތްތައް ިގަނކުަމނޮްގްސ ުކިދނަްނށް 

ިކަޔވިައދޭން ބުޭނން ވާވަަރށް ުކިދނަްނށް ިކަޔވިައުނެދވޭ ިއުތުރ ޙަަރކާތްތައް ިގަނކުަމން! 

ްސކުޫލން އެވަަރށް ޙަަރކާތްތައް ބާއްވަންޖެހޭ! އިަދ ިމިންސޓީްރން އެތައް ޙަަރކާތެއް 

ބާއްވަންޖެހޭ! ިމުހިރހާ ކަމެއްގިައ ވްެސ ިމ ުއޅެންޖެހީެނ ހަމަ ުމަދއިްރުސން. ިމާސަލކަށް 

ުބާނކަމަށް ވަނާްޏ ުކޑުަކިދންގެ ުދވްަސ ިއނަްޓރޭނަޝަނލް ފެންވަަރށް، ެދން ިމހެންވީމާ 

ިމޖެހީެނ...އެއް ްސކުޫލން ަދއްކާ ފޮޓޯ ނީޫނ ވިީޑއޯއަށުްވެރ އެަނއް ްސކުޫލން ަދއްކާ ފޮޓޯ 

ވިީޑއޯ ީރިތުކަރން، އެހެންވީމާ ވޮާގތަކީ އްަސުލ ުމަދއިްރުސންގެ ވަރކްލޯޑް ވަަރށް ވަަރށް 

     )FGI-T4( .ޭޮބޑަށް ިއުތުރވެގެން އެބަދ



ް 125އިެޑޔުކަޭޝން ިރަސރޗް ގްރޫޕ

ަދިރވުަރން ވަަރށް ިޒންމާ ުނުކެރވޭ، އުަޅގަނޑުމެން ީސާދ ބެލިެނވިެރނާްނ ވާހަކަ 

ަދއްކަންޖެހީޭތ ވްެސ. އެއްބިައ ފަހަަރށް ުހިރހާ ]ވިައބުަރ[ ގްރޫޕް ތަކެއްގެ ތެރޭގަ ހަމަ ވަަރށް 

ުއނަދގޫ ކަމެއް ިއނގޭތޯ؟...ަދިރވުަރންވްެސ ިޒންމާާދުރ ުކެރވީެނކީނޫން ... ެދން އެަނއްކާ 

ވިަކ ވުަގތެއް ެނިތ...ިމާސަލކަށް އުަޅގަނޑުމެނަްނށް ]ްސކުޫލން[ އަންގާފަ ޮއނާްނީނ 

)FGI-T6( .ްބެލިެނވިެރން ވިައބަރ ގްރޫޕްތުަކގަ ުކާރ ުސވުާލ ތަކަށް ަޖވުާބ ިދުނމަށ

ހާަދފިައ  ުކުރމަށް  ުމވަާސާލުތ  ަދިރވުަރން  ުމަދއިްރުސނާްނިއ 

ޮގންޖުެހންތަކިާއ  ިދމާވާ  ތުަކގިައ  ުގރުޫޕ  ީމްސީމިޑއާ  ުހނަްނ 

ބެހޮޭގުތން ްސކުައްސުތާރ )2016(، ހައަްދވާފިައވާ ިދާރާސއުަކން 

ހާމަވާ ޮގުތގިައ ިމފަަދ ުގރުޫޕ ތުަކގިައ ަދިރވުަރނާްނިއ ބެލިެނވިެރން 

ތެރޭގިައ  އޭގެ  ޮގންޖުެހމެކެވެ.  ޮބޑު  ވަަރށް  ުކުރމަކީ  ިޒންމާާދުރ 

ިމފަަދ  ުކުރމިާއ،  ުމޢާމާަލުތ  އިަމއަްލ  ގިަޑތުަކގިައ  ުނަރްސީމ 

މަނަްސތުަކގިައ ެދކެވޭ ވާހަކަތުަކގެ މައްޗަށް ބުާރ ުނފުޯރވޭކަން ހާމަ 

ކޮށްފިައ ވެއެވެ )ްސކުައްސުތާރ، 2016(. ީމްސީމިޑއާގެ ަސބުަބން 

ީމްސީމިޑއާގެ  އަބުަދ  އަބުަދ  ވަީނމަވްެސ،  ިލިބފިައ  ފިައާދތަކެއް 

ކަމާއުެކ،  ަޝުއުޤވިެރ  ޖުެހމަކީ  ުކަރން  ބުޭނން  މަނަްސތައް 

ޮގންޖުެހމެކެވެ  ވަަރށޮްބޑު  ުހިރ  ެދިމުހުރމަށް  މަަސއްކުަތގިައ 

)ުގިރމާ، 2018(. 

މަންހާަޖިއ  ުކީރގެ  އޭގެ  މަންހަަޖކީ  ޤުައީމ  އުައ  ިދވިެހާރއްޖޭގެ 

ިޚާލފަށް، ތަނީްފުޒުކަރން ވަަރށިްގަނ މަަސއްކަތްތަކެއް ުކަރންޖެހޭ 

ކޮށްފިައވެއެވެ.  ފާހަގަ  ބިައވިެރން  ިދާރާސގެ  މަންހަޖެއްކަން 

‘ކޮނެްޓންޓް’ ޮބޑުުވމިާއ ފެންވުަރ  ަސބަބަކަށްވީަނ އުައ މަންހުަޖގެ 

ވަޒަން ުކުރުމގެ ވައަްޓފިާޅއަށް ޮބޑިެތ ބަަދުލތަކެއް ގެެނިވފިައުވމިާއ، 

ގަޑީގެ  ަރްސީމ  ިމހުާރގެ  ވުަގުތ،  ކަނޑައަޅާފިައވާ  ކިަރިކުޔަލމްގިައ 

ތެެރިއން ުނިލބީޭތ، ވުަގުތތައް މުަދކޮށް، 45 ިމެނޓްގެ ީޕިރއަޑްްސގެ 

ިމކުަމގެ  ކޮށްފިައުވމެވެ.   ބަަދުލ   ިމިނޓްއަށް   35 ބަަދުލގިައ 

ަސބުަބން، ުއނގަނަްނިއ ިދުނމަށް އިެކއިެކ މޮޑެލްއަށް މާއާްދތައް 

ޕްލިޭނންގް  ުކުރުމގެ  ‘ކޮންޑެންްސ’  ިއނެްޓގްރޭޓުްކުރމިާއ، 

5.3.6 ަކިރިކުޔަލމް ަތނީްފުޒުކުރަމށް ިގަނ 

ޮގނެްޖުހނަްތކެއް ުހުރން  
ިދާރާސގެ  ޖެހޭކަން  ހަޭދުކަރން  ވުަގުތ  ވަަރށިްގަނ  މަަސއްކަތަށް 

ބިައވިެރން ފާހަގަކޮށްފިައ ވެއެވެ. އޮެގުތން ިދާރާސގެ ބިައވިެރަޔުކ 

ކިަރިކުއަލމްތައް  “އުަޅގަނޑުމެންގެ  ޮގުތގިައ،  ކޮށްފިައވާ  ފާހަގަ 

ިމހަަދީނ ުދިނޔޭގެ އެންމެ ުކިރއާަރފިައވާ ޤުައުމތުަކގެ ކިަރިކުޔަލމްތައް 

ިއނިގރިޭސިވާލތް،  ޮއްސޓްރިޭލއާ،  ިފންލޭންޑް،  ބަަލިއގެން. 

ަނމަވްެސ  ބަަލިއގެން،  ކިަރިކުޔަލމްތައް  ޤުައުމތުަކގެ  އެކަހަަލ 

ިހާސބަށާްދިއުރ  ގިާއުމުކާރ  ްސކުޫލތުަކގަ  ވީަސަލތްތައް  އެއްކަަލ 

ފާަރތުަކން  ހާަދ  ކިަރިކުޔަލމްތައް  ުހރޭތޯ  އްަސުލ  އޮެގތަށް  އެބިައ 

)FGI-T7( ”ޭުނބެލ



ގޮންޖެހުންަތކިާއ ހަުށހެޅުންަތއް ެއުދުރންގެ ފަންުނ:  126

ބައެއީްޓޗުަރން އެބަ ިކަޔވިައދޭ 9 ުކާލްސ. ުކާލހެއްގިައ 32 ުކިދން. ޕަްރިއމީަރ ގްރޭޑްތުަކގަ 

ކޮނިްޓިނުއއްަސ އެެސްސމަންޓް. ކޮންމެ ިފާލވަޅެއްގަ ެދިތން ކޮނިްޓިނުއއްަސ 

އެެސްސމަންޓް. އެހެންވީމަ އާެޓމެއް ިނމިޭއުރ ގާތްގަނޑަކަށް 45، 60 އެއްހާ ދޭތެރޭގަ 

އެެސްސމެންޓްތަކެއް އެބުަހިރ. ]ަދިރވުަރންގެ[ ަނީތާޖ އަޅަންޖެހީެނ ިމހުާރ ބުޭނނުްކާރ 

 )FGI-MS4( .ްތަފުާތ ޕޮްރގާްރުމތައް، ީމިމްސ ިމ ބުޭނންކޮށްގެނ

މުަދކުަމން،  ގިަޑތައް  މާއާްދތުަކގެ  ބައެއް  ިއުތުރން،  ީމގެ 

ުގުޅނުްހިރ  ހަމުަކުރމަށަްޓކިައ  ީޕިރއަޑް   25 ުމަދއިްރުސން 

މާއާްދތަކަށް  އެ  ޖުެހުމން،  ިކަޔވިައދޭން  މާއާްދތައް  އެހިެނހެން 

ިއުތަރށް  ޖުެހުމން  ހަޭދުކަރން  ިގަނވުަގުތ  ވަަރށް  ތައާްޔުރުވމަށް 

ޮގުތން  އެ  ވެއެވެ.  ކޮށްފިައ  ފާހަގަ  ާދކަން  ުބަރވެގެން  މަަސއްކަތް 

އާބީާދ  ަދިރވުަރންގެ  ތުަކގިައ  ްސކުޫލ  ިގަނ  ިދވިެހާރއްޖޭގެ 

ޮއނަްނޮގުތން، ުމަދއިްރުސން ތަފުާތ ދޭއް ުނވަތަ ިތން ުގރޭޑަކަށް 

އެއް މާއާްދއަށުްވެރ ިގަނ މާއާްދ ިކަޔވިައދޭން ޖެހެއެވެ. “ިއނިގރިޭސ 

ުމަދއިްރަސުކ ޯސަޝލް ިކަޔވަދޭން ޖުެހީނމަ ުމަދއިްރްސ އެބަޖެހޭ 

ހަތުަރ  ިތން  ޖެހޭ  ފަހުަރ އެބަ  ތައާްޔުރވާން. ބައެއް  ެދ މާއާްދއަށް 

ވީަސަލތްތައް  ބުޭނންވާ  ިކަޔވިައިދުނމަށް  ތައާްޔުރވާން.  ގްރޭޑަށް 

ބިައވުަރ  ުކުރމިާއ،  މުާކ  ފޮތް  ުކުރމާ،  ޕްލޭން  ލަެސން  ހުޯދމާ، 

މަަސއްކަތް ތަކެއް ުމަދއިްރްސ ުކަރންޖެހޭ”)FGI-PR-3( ކަމަށް 

ބިައވިެރަޔުކ ފާހަގަ ކޮށްފިައ ވެއެވެ.  

ެދން އުައ ކިަރިކުއަލމް އިާއ އެެސްސމަނަްޓށް އިައ ބަަދުލ، އެވާހަކައަށް އުަޅގަނޑު 

ިހތައް އަަރީނ...އުަޅގަނޑުގެ ތުަޖިރބާ ީމ ިއގޭތޯ...ިމތާ ިތއްބިެވ އެއްވްެސ ބުޭފޅަކަށް... 

ުމަދއިްރަސކަށް ުބާނ ގްޯސބަހެއް ނޫން...މާަލމާތެއް ވްެސ ނޫން ިއގޭތޯ... އްަސުލ ވަރކްލޯޑް 

އެބަ ިގަނވެގެން އެބަދޭ...ހަމަ ިގަނ ުމަދއިްރުސނަްނށް އެބަ ިއނގޭތޯ އްަސުލ ކިަރިކުއަލމްގަ 

ިމވޮާގތެއް... އެެސްސުކަރންޖެހޭ ޮގތެއް...ޭނިގ ިތބެ. ުމަދއިްރުސންގެ މަަސއްކަތައް ބާަލީނ 

)FGI-T2( .ޭީލިޑންގ ީޓޗުަރނަްނށް....ީލިޑންގ ީޓޗުަރނަްނށް ވްެސ ގިައޑް ކޮށުްނެދވ



ް 127އިެޑޔުކަޭޝން ިރަސރޗް ގްރޫޕ

ިދމުާވުމން، ަދިރވުަރނަްނށް އެންމެ ަރނގުަޅ ފެންވުަރގިައ  ިމހެން 

ަދިތތަކިާއ  ުކުރމަށް  ވަޒަން  ފުޯރކޮށިްދުނުމގައިާއ،  ިފާލވުަޅތައް 

ުއނގަނަްނިއ  ވެއެވެ.  ކޮށްފިައ  ފާހަގަ  ާލންޖެހޭކަން  ުކިރމިަތ 

އަނަްނ  މަންހަަޖށް  ޚާއަްޞކޮށް  ވައަްޓފިާޅއަށް،  ިދުނުމގެ 

ިއުތުރވާ  ވަރކްލޯޑު  ުމަދއިްރުސންގެ  ަސބުަބން  ބަަދުލތުަކގެ 

އެހީތިެރކަމިާއ  ުފިރހަމަ  ފާަރުތން  މޭެނޖްމަންޓްގެ  ތުަކގިައ  ޙަާލތް 

އެއްބުާރުލނީްދ، މަންހަަޖށް އުަހުލވިެރ ުކުރުވމަކީ ުމިހނުްމ ކަމެކެވެ 

ުމަދއިްރުސނަްނށް  އެހެންމެ  ހަމަ   .)2017 )އަލްކަހަތީާނ، 

ފުޯރކޮށިްދުނމިާއ،  މުަޢލޫމުާތ  ުފިރހަމަ  ބެހޮޭގުތން  މަންހާަޖިއ 

މަންހާަޖިއ ބެހޮޭގުތން ޕޮްރފަެޝަނލް ިޑވޮެލޕްމަންޓް ޕޮްރުގާރމްތައް 

ިހނުްގމިާއ، މަންހާަޖިއ ުގުޅނުްހިރ ވީަސަލތްތަކަކީ ކޮބިައކަން ހާޯދ 

ބުޭނންވާ  ތަނީްފުޒުކމަށް  މަންހަޖް  ުފިރހަމޮަގުތގިައ  ވަޒަނުްކުރމަކީ 

 ،)2019( ކޭލް  އިާއ  ެނވަންގޮްލްސކީ  ކަންކަންކަމަށް  ުމިހނުްމ 

ބާަޔން ުކަރއްވައެވެ. 

ުބުނމިާއ  ަސާލމް  ުމވައްޒުަފން  ުގިޅގެން  ަސބުަބތަކިާއ  އިެކއިެކ 

ުމަދއިްރުސންގެ  ަސބުަބން  ެނުގުމގެ  ުޗއީްޓތައް  އެހިެނހެން 

ވަރކްލޯޑް ޮބޑުވާކަމަށް ިދާރާސގެ ބިައވިެރން ފާހަގަ ކޮށްފިައވެއެވެ. 

ަސާލމް  ުމަދއިްރުސން   6 ުނވަތަ   5 މައްޗަށް  ުދވާލެއްގެ 

ެދން  ީޕިރއަޑް   30 ުނވަތަ   25 ުމަދއިްރުސންގެ  އެ  ުބާނިއުރ 

ގަޑީގެތެރޭގިައ  ަރްސީމ  ބަހުާލުމން،  ުމަދއިްރުސނަްނށް  ިތިބ 

ޮބޑަށް  ވަަރށް  މަަސއްކަތްތަކަށް  ުހނަްނ  ާރވާފިައ  ުމަދއިްރުސން 

ކޮށްފިައވެއެވެ.  ފާހަގަ  ބިައވިެރން  ިދާރާސގެ  ުބރޫއާަރކަން 

ުމަދއިްރުސން  ުބާނ  ަސާލމް  ަނމަވްެސ  ބިެލ  ުދވަހަކަށް  ކޮންމެ 

ވެޑިައގެނެްނިވ ފާަރތްތުަކން  ިމ ިދާރާސގިައ ބިައވިެރވެ  ިގަނކަމަށް 

ީމުހން   6 ީމުހން   5 ުދވަހަކީ  “ކޮންމެ  ވެއެވެ.  ުކާރއްވާފިައ  ފާހަގަ 

ނޫޅޭ  ިވހިައގެން  ީމހުަކ  ެދ  ކޮންމެވްެސ  ުދވަހެއް.  ުބާނ  ަސާލމް 

ބިަލވެގެން  ބިަލވެގެން، ބައްޕަ  މަންމަ  ާނނާްނެނ. މާލެއަށް  ިއެރއް 

ކަމެއް  ިމުހިރހާ  އެހެންވީމާ  ުނާދެނ.  ުދވަހެއް  ނޫޅޭ  ީމހުަކ  މާލޭގިައ 

5.3.7 ުމަދއިްރުސން ަސާލމް ުބުނާމިއ ުޗއީްޓެނުގން 

ކަމަށް   )KI-02( ުބަރކޮށް”  ވަަރށް  ުއޅީެނ  ުމަދއިްރުސން  ވީާތ 

ތުަޢީލީމ ާދިއާރގިައ 30 އަހަަރށުްވެރ ިގަނުދވުަހ ިޚުދމަތުްކަރއްވާ، 

ިޚުދމުަތގިައ ުހނެްނިވ ތުަޖިރބާކުާރ ބިައވިެރަޔުކ  ިމހުާރވްެސ  އިަދ 

ިވާދުޅވެފިައ ވެއެވެ. “ވަަރށޮްބޑަށް ިދމާވާ ޮގންޖުެހމެއީްމ ޤަވިާޢުދން 

ްސކުޫލން އަނަްނ ުމަދއިްރުސނަްނށް، ]އެބުޭފުޅން[ ިކަޔވާ ެދއްވާފަ 

ިމާދންޖެހީެނ  ިރީލފަށް  ިރީލފަށް. އެަނއްކާ  އެބާަދންޖެހޭ  އެަނއްކާ 

ުހްސގިަޑއެއް  ެދމްަސ އެންމެ  ނޫން، އެއްމްަސ  ުދވަހަކަށް  އެންމެ 

ުނިލިބ”)FGI-T7( ކަމަށް ިދާރާސގިައ ބިައވިެރިވ ުމަދއިްރަސުކ 

ުނވެއްޖެ  ޙިާޒުރ  ުމަދއިްރެސއް  “ިމާސަލކަށް  ހާމަކޮށްފިައވިާއުރ، 

ޮގތެއް  ކޮންމެ  ިތީބމަ  ުކިދން  އުަޅގަނޑުމެން  ވަނާްޏުމން  ކުަމގިައ 

ުމަދއިްރަސުކ  ިއުތުރ  ުކާލހަށް  އުަޅގަނޑުމެން  ިވަޔްސ  ހާަދފަ 

ަސބުަބންވްެސ  އޭގެ  އެހެންވީމަ  ެދއްތޯ؟...  ޖެހެޭނ  ފުޮނވަން 

KI-( ިމެދވީެނ”  ވޯރކްލޯޑެއް  ިއުތުރ  ުމަދއިްރުސނަްނށް  ޙިާޒުރވާ 

ިއންފޯރމަނަްޓުކ  ކީ  ެދއިްވ  މުަޢލޫމުާތ  ިދާރާސއަށް  ކަމަށް   )05

ިވާދުޅވެފިައ ވެއެވެ. 



ގޮންޖެހުންަތކިާއ ހަުށހެޅުންަތއް ެއުދުރންގެ ފަންުނ:  128

ވްެސ  ަސބުަބތައް  މުެދވިެރުކުރވާ  އުައމަށް  ުޝޢުޫރތައް  ިމފަަދ 

ުމަދއިްރަސުކ  ިމޮގުތން  ުކެރވެއެވެ.  ފާހަގަ  ތެެރިއން  ިނޒުާމގިައ 

ުމަދއިްރުސނަްނށް  އެހެން  ެނިގަޔްސ  ުޗއީްޓއެއް  ބިަލވެގެން 

ިއނެްސނިްޓވްއެއް  އެއްވްެސ  ިމީއ  އިަދ  ވެއެވެ.  ިއުތުރ  ވަރކްލޯޑު 

އެ  ުނވަތަ  ުކަރންޖުެހން  މަަސއްކަތްތަކެއް  ިއުތުރ  ެނިތ، 

ުވމެކެވެ.  ިއުތުރ  ިއުތުރވާ  މަަސއްކަތައް  ަރްސީމ  ުމަދއިްރެސއްގެ 

ހިާޒުރ  ޤަވިާޢުދން  ފާަރތްތަކާ  ހިާޒުރވާ  ޤަވިާޢުދން  މަަސއްކަތައް 

ެނުތުމން،  ތަފާތެއް  ިޢާނަޔތްތުަކގެ  ިލބޭ  ފާަރތްތަކާމުެދ  ުނވާ 

ުކާރ ފިައާދއެއް  އެކުަމން  ުމަދއިްރަސށް  މަަސއްކަތުްކާރ  ުބަރކޮށް 

ހާމަކޮށްފިައވީަނ  ބިައވިެރއުަކ  ިދާރާސގެ  ފާހަގަކޮށް  ނޯނަްނކަމަށް 

ހަމަ  ވްެސ  ިދވިެހާރއްޖޭގަ  ުމިޅ  އެބެްސނީްޓޒަމްއަކީ  “ީޓޗަރ 

ިންސބަތައް  ހިާޒީރގެ  ކަމަށްވަނާްޏ  އެހެންވެއްޖެ  ިއޫޝއެއް،  ޮބޑު 

އެެޓންޑެންްސ  ިމާސަލކަށް  ބަަދލެއް  އަނަްނ  ޕޭއަށް  ބައަްލވާފަ 

އަެލވަންްސ އެއްކަހަަލ އެއްޗެއް. ިލބޭކަހަަލ ޮގތެއް ވެއިްޖއާްޔ ވްެސ 

އަނާްނެނ”    ތަކެއް  ހައުްލ  މައަްސަލތަކަށް  ވަަރށިްގަނ  ިމިދމާވާ 

.)KI-05

އެ  ުބުނމަކީ  ަސާލމް  ްސކަޫލށް  ުމަދއިްރުސން  އަާދވެގެން 

ުކިރއަށް  އެއޮްގތަށް  ްސކީމިާއ  ިފާލވުަޅތައް  ުމަދއިްރެސއްގެ 

އެހެން  މަަސއްކަތުްކާރ  އުެކގިައ  ކަމެއްކަމާަށިއ،  ުނގެނެްދވޭ 

އިާއ  )ހަނެްސން  ކަމެކެވެ  ުއުފަލންޖެހޭ  ުބަރ  އެ  ުމަދއިްރުސން 

ުކިއނެްޓރޯ، 2020(. ހަމަ އެހެންމެ ވަޓަްސން )2018(، ިސފުަކާރ 

އާޭނއަށެްދވޭ  ުއުޅުމން  ަރނގަޅަށް  ުމަދއިްރަސުކ  އީެއ  ޮގުތގިައ 

ިހތްވުަރިދުނުމގެ  މަަސއްކަތަށް  ަރނގުަޅ  އާޭނގެ   – އަަދބެކެވެ 

ބަަދުލގިައ، އެަނކާގެ ިޒންމާތުަކން ބައެއް ޙަވުާލވާން ޖުެހމެކެވެ. 

އުޭރ އުަޅގަނޑުމެނަްނން ފާހަގަ ުކެރުވުނ ވަަރށް ިގަނ ުމަދއިްރުސން ބާަރބަަރށް ޮއީފހަށް 

ހިާޒުރވެާނ އެެޓންޑެންްސގިައ ވްެސ މައަްސަލއެއް ުނޖެހެޭނ ބަޯންސ ދީޭތ. އެހެނަްނމަވްެސ 

ިމހުާރ އެެޓންޑެނަްސކީ އުަޅގަނޑުމެނަްނށް ވަަރށް ޮބޑަށް ިދމާވާ މައަްސަލއެއް ިމހުާރ 

 )FGI-T4( ެުއނަދގޫވޭ އިޭތ މޭެނޖުްކަރން ޚާއަްޞކޮށް ީޓޗުަރންގެ އެެޓންޑެންްސ ަދއްވީާތވ



ް 129އިެޑޔުކަޭޝން ިރަސރޗް ގްރޫޕ

ުމވައްޒުަފނާްނިއ،  ިއާދީރ  ިމންވަަރށް  ބުޭނންވާ  ްސކުޫލތަކަށް 

ުނިތބީޭތވެ  ުމވައްޒުަފން  ފަނީްނ  ިހންގެާނ  ޙަަރކާތްތައް  ިއުތުރ 

ުމަދއިްރުސންގެ މަަސއްކަތަށް ވަަރށޮްބޑަށް ުބަރވާ ކަމަށް ިދާރާސގެ 

ިރުކއާމަންޓްގިައވާ  އޮެގުތން  ވެއެވެ.  ފާހަގަކޮށްފިައ  ބިައވިެރން 

ޢަަދަދށް ުމވައްޒުަފން ހަމަަޖއަްސން ުހއަްދ ުނިލބޭކަން ފާހަގަކޮށް، 

ޚާއަްޞކޮށް  ވިަކން  ކޮށްފިައވެއެވެ.  ވަަރށޮްބޑަށް  ަޝުކވާ  އެކުަމގެ 

އަބީާދ މުަދ ްސކުޫލތުަކގިައ ިމމައަްސަލ ވަަރށޮްބޑަށް ފާހަގަ ކޮށްފިައ 

ވެއެވެ. އޮެގުތން އެޑިްމިންސޓްރަޭޓރ ުނުހނަްނ ްސކުޫލތުަކގިައ އެ 

ަދުއުރ ިގަނފަހުަރ އާަދުކަރީނ ކޮންމެވްެސ ީލިޑންގް ީޓޗެަރއްކަމިާއ، 

ީޓޗެަރއްގެ  ީލިޑންގް  އާަދުކަރުމން  ަދުއުރ  އެޑިްމިންސޓްރަޭޓރގެ 

ވެއެވެ.  ކޮށްފިައ  ފާހަގަ  އާަދުނުކެރވޭކަން  ފަހުަރ  ިގަނ  ިޒންމާ 

ހެލްތް  ުނވަތަ  އުަކ  ކުައނެްސަލރ  ްސކުޫލތުަކގިައ  އެއާއުެކ،  ހަމަ 

ެނތަްނމަ،  ެޓކިްނަޝުނން  އިައ.ީޓ.  ުނވަތަ  އިެސްސެޓނަްޓުކ 

ުމަދއިްރުސންކަމިާއ،  ިމޖެހީެނ  އާަދުކަރން  ވްެސ  ަދުއުރ  އެ 

ުނިތބީޭތވެ،  ުމވައްޒުަފން  ްސކުޫލތުަކގިައ  ިމންވަަރށް  އެކީަށގެންވާ 

މިެއނެްޓަނންްސ  ފިެށގެން  ުކުރުމން  ީޒަނތްތިެރ  ްސކުޫލތައް 

ފާހަގަ  ުކަރންޖެހޭކަން  ުމަދއިްރުސން  ވްެސ  މަަސއްކަތްތައް 

5.3.8 ިއާދީރ ުމވައަްޒުފން ަމުދުވން

މަަސއްކުަތ  ުއޅެންޖެހީެނ  “އުަޅގަނޑުމެން  ވެއެވެ.  ކޮށްފިައ 

ވެގެން،  އެޑިްމިންސޓްރަޭޓަރކަށް  ބައެއްފަހުަރ   ީމހަކަށްވެގެން، 

ްސކުޫލގިައ  ވުަގުތ  ިގަނ  ވަަރށް  ަސބުަބން  ިމކަހަަލ  އެހެންވީމަ 

އެ  ހާަލުކިވަޔްސ  ޮބތްކެއް  ހިޮޅުބިރއެއް  ޖެހޭ. ތެަނއްގެ  ހަޭދުކަރން 

އެއްޗިެހ ހުެދުމގިައވްެސ ވުަގުތ އެބަ ހަޭދުކަރންޖެހޭ. އެ ިއނާްސީނ 

 .)FGI-T1(”ްވީަސަލތްތައް ުފދޭވަަރށް ްސކުޫލތަކަށް ިލިބފިައ ެނތ

ަދިރވުަރން  ތެެރިއން  ީމިމްސގެ  މަަސއްކަތްތަކިާއ،  ެޓބްލެޓްގެ 

ބެލިެނވިެރނަްނށް  ބަަދުލުކުރމިާއ،  ްސކުޫލ  އެންރޯލްކޮށް، 

ުކުރންފަަދ  އާަދހަމަ  ފެނަްނޮގތަށް  ިރޕޯޓްތައް  ަދިރވުަރންގެ 

ކަންކަން ފާހަގަ ުކެރިވފިައ ވެއެވެ. އޮެގުތން ިދާރާސގެ ބިައވިެރަޔުކ 

ްސާޓުފން، ޮނން- ުކެރއިްވޮގުތގިައ ” އެޑިްމިންސޓްރިޭޓވް  ފާހަގަ 

ުހިރހާ  އެބޮައތޭ  ވަަރށޮްބޑަށް  ޯޝޓޭޖް  ްސާޓުފންގެ  އެކަޑިަމކް 

ްސކޫލެއްގަ. އެކުަމގެ ަސބުަބން ެދނިްތިބ މުަދ ްސާޓުފންތަކަކަށް 

ުބރޫ  ޮބޑަށް  ވަަރށް  ިސްސަޓމަށް  ތުަނގެ  އިައްސގެން  ބާޑަން  އެ 

 )FGI-PR-3( ”އާަރ

ވަަރށް ިގަނ ްސކުޫލތުަކގިައ ޑިެޕުއީޓއެއް ެނތް. އެޑިްމިންސޓްރަޭޓެރއް ެނތް. ހަމައެއާއުެކ 

އެޑިްމން ޮއިފަސުރންގެ ޮގުތގިައ މަަސއްކަތް ިމުކަރީނ ވްެސ ވަަރށް ުކިރނުްސެރ 

ްސކުޫލތަކަށް ވެނެްނިވ ުމވައްޒުަފން. އެހެންވީމަ ‘ލެނުްގއޭޖް ބިެރއަރ’ ވަަރށޮްބޑަށް 

އެބަ ިދމާވޭ، ިސީޓއެއް ިލަޔން ުބިނކުަމގިައިވަޔްސ، ޕިްރނިްސޕަލް ުނވަތަ ޑިެޕުއީޓ 

]ޕިްރނިްސޕަލް[ އެ ފުަރމާކޮށްފަ ިދީނމަ ަޓިއޕް ަރިއާޓ އެއްގެ މަަސއްކަތް ިގަނ ިއާދީރ 

)FGI-PR-3(.ޯުމވައްޒުަފނަްނށް ިމުކެރވީެނ، ިއނގޭތ
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ުނިތބީޭތވެ،  ުމވައްޒުަފން  ބުޭނންވާ  ކޮންމެހެން  ްސކުޫލތަކަށް 

ޖުެހުމން  ުކަރން  މަަސއްކަތް  ިއާދީރ  ްސކުޫލގެ  ުމަދއިްރުސން 

ުހަރްސ  ޮބޑަށް  ވަަރށް  މަަސއްކަތަށް  އްަސުލ  ުމަދއިްރުސންގެ 

ިއާދީރ  ްސކުޫލތުަކގެ  ޮގތެއްގިައ  މިައގަނޑު  ެދއެވެ.  އިެޅގެން 

މަަސއްކަތްތަކަކީ ިއާދީރ ުމވައްޒުަފން ުކަރންޖެހޭ މަަސއްކަތް ތަކެއް 

ކަންކުަމގިައ  ިމފަަދ  ުމަދއިްރުސން  އިައްސ  ފަހަކަށް  ަނމަވްެސ، 

ްސކުޫލތުަކގެ   .)2019 )ރޯޗް،  ުކެރވެއެވެ  ފާހަގަ  ުއޅެންޖެހޭކަން 

ިދުނމަށް  ުއނގަނަްނިއ  ުއނގުެނމިާއ  ުމވައްޒުަފނަްނކީ  ިއާދީރ 

އެހީތިެރވީެދ، ތުަޢީލީމ ިނޒުާމގެ ުދވިެލ ިހފެހެއުްޓުމގައިާއ، ްސކަޫލކީ 

ތެަނއްކަން  ިލިބެދވޭ  ަރއްކާތިެރކަން  ަސާލމަތިާއ  ަދިރވުަރނަްނށް 

ބައެކެވެ  އާަދުކާރ  ަދުއެރއް  ުމިހނުްމ  ވަަރށް  ުކުރުމގިައ  ކަަށވުަރ 

)ބަޭސިއޑުްގރޫޕް، 2019(.  

ިއާދީރ ުމވައްޒަފެއް ކެނިޑއިްޖއާްޔ އީެމހުަކ ހަޯދން އެބަަނގާ ިއުތުރ ިތން މްަސުދވްަސ ނީޫނ 

ހަތުަރ މްަސުދވްަސ. ހަމަ އޮެގތަށް ިވހިައގެން އެބަ ަނންގަވާ ހަ މްަސ ުދވުަހގެ ުޗއީްޓ އިަދ 

އެއާ ުގިޅގެން ިއުތުރ ކޮށަްލއްވާފަ އެއް އަހުަރ ުދވުަހގެ ުޗއީްޓ. އެއަށް ީމހުަކ ހަޯދން ވަަރށް 

ިގަނ ވުަގުތ ަނގާ. ެދން އަނަްނ ީމހުަކ ތަމީްރުނކޮށްގެން، އެަނއްކާ މަަސއްކަތް ަދްސކޮށީްދ 

)FGI-PR-2( .ާއެކަންތައްތަކަށް ހަމަ ވަަރށް ިގަނ ވުަގުތ ަނގ



ް 131އިެޑޔުކަޭޝން ިރަސރޗް ގްރޫޕ

ުމަދއިްރުސންގެ  ޮގުތގިައ  ުކެރުވުނ  ފާހަގަ  ިދާރާސިއން  ިމ 

އޭގެ  ވެއެވެ.  ަސބަބެއް  އެތައް  ިދަޔ  ވެގެން  ިއުތުރ  ވަރކްލޯޑް 

ތެރޭގިައ ުމަދއިްރްސކުަމގެ ވީަޒފާގިައ ހަޭދ ުކަރންޖެހޭ ވުަގުތ އެހެން 

ވީަޒފާތަކިާއ އަޅާބާަލިއުރ ިގަނުވމިާއ، ްސކުޫލތުަކގިައ އަާދާޔ ިޚާލފަށް 

ިއުތުރ ޙަަރކާތްތައް ިގަނުވމިާއ، ިއނިްތޒާމެއް ެނިތ ުކއިްލުކއިްލއަށް 

ިނންމަންޖެހޭ މަަސއްކަތްތައް ިގަނުވން ިހމެެނއެވެ. ފަހަކަށްއިައްސ 

ްސކުޫލތަކަށް  ަސރިކުޔާލތުަކން  ތުަކނާްނިއ  ޤާނުޫނ  އިެކއިެކ 

ީމްސީމިޑއާގިައ  ުވމިާއ،  ިއުތުރ  ިޒންމާތައް  މިަތުކެރިވފިައވާ 

ްސކުޫލތުަކގެ  ޢާއުްމުކެރިވ،  ޙަަރކާތްތައް  ްސކުޫލތުަކގެ 

ުގރޫޕްތުަކގިައ  ވިައބުަރ   ްސކުޫލތުަކގެ  ޮބޑުުވމިާއ،  ވަާދވިެރކަން 

ދޭންޖުެހން  ަސމުާލކަން  އަބުަދ  އަބާަދ  ތަކަށް  ުމޢާމާަލތް  ިހނގާ 

ިހމެެނއެވެ. ީމގިެއުތުރން އުައ ކިަރިކުޔަލމް ތަނީްފުޒ ުކުރމަށް ިގަނ 

އަަލށް  ާދިއާރއަށް  ތުަޢީލީމ  ޖުެހމާއުެކ،  ުކަރން  މަަސއްކަތްތަކެއް 

ިނުކނަްނ ުމަދއިްރުސން ކިަރިކުޔަލމަށް އުަހުލވިެރ ވެފިައ ުނުވުމން، 

މަަސއްކަތްތަކެއް  ިގަނ  ުކުރމަށް  އެެސްސ  ރުޭވމިާއ  ިފާލވުަޅތައް 

ހުޯދނަްތުކގެ ުޚާލާޞ 

ތާވުަލ  ހިައިސއަްޔުތން  ުމަދއިްރެސއްގެ  ޖެހެއެވެ.  ުކަރން 

ުކެރިވގެން ަނގަންޖެހޭ ގިަޑތައް ބާަރބަަރށް ަނގުަމން، ަސާލމުްބާނ 

އެތައް  ިއާދީރ  ޖުެހމިާއ،  ަނގަން  ގިަޑތައް  ިރީލފް  ުމަދއިްރުސންގެ 

މަަސއްކަތެއް ުކަރން ޖުެހމަކީ ުމަދއިްރުސން ‘ބާންއުައޓް’ ވެގެނާްދ 

ތެރޭގިައ  ަރްސީމގަޑީގެ  ިޒންމާތަކެއް  ިމުހިރހާ  ަސބުަބތަކެވެ. 

ހަޭދުކަރން  ވުަގތެއް  އެތައް  ގިަޑންބުޭރން  ަރްސީމ  ުނިނންމީޭތވެ، 

ގެއިްލ،  ބެލެންްސ  ވަރކް-ަލިއފް  ުމަދއިްރުސންގެ  ޖުެހުމން، 

ަދިރނަްނށް  ޚާއަްޞކޮށް  ޢިާއާލއަށް،  އަަސުރ  ޭނެދވޭ  އެކުަމގެ 

އެކިަށގެންވާ  ހަމައެއާއުެކ  ފާހަގުަކެރވެއެވެ.  ާދކަން  ުކަރުމން 

މަަސއްކަތް  ތަކާއުެކ  ކަނޮްބޑުުވން  ހްާސކަމިާއ  ުނިލުބމިާއ،  ވުަގުތ 

ުގުޅނެްނތް  ީސާދ  ިކަޔވިައިދުނމިާއ  އިަދ  ުކަރންޖުެހމިާއ، 

ތަކަށް  ިފާލވުަޅ  ޖުެހުމން  ުއޅެން  މްަސޢުޫލވެގެން  އެތައްކަމެއްގިައ 

ދޭންވާ  މަަސއްކަތަށް  ިދުނުމގެ  ުއނގަނަްނިއ  ުނވެވީޭތ  ތައާްޔުރ 

ަސމުާލކަން ުނެދވޭކަން ފާހަގަ ުކެރވެއެވެ. 
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ިމ ބިައ ޚާއަްޞ ކޮށްފިައިމވީަނ ތުަޢީލީމ ާދިއާރގިައ މަަސއްކަތުްކާރ 

ޙައުްޤތަކިާއ  ުމަދއިްރުސންގެ  ޚާއަްޞކޮށް  ުމވައްޒުަފން، 

 48% ތެެރިއން   ބިައވިެރންގެ  ާސރވޭގެ  ުގޅޮޭގުތނެްނވެ. 

ޙައުްޤތައް  ުމަދއިްރުސންގެ  ުކިރޮގުތގިައ  ފާހަގަ  ުމަދއިްރުސން 

ުނުކުރމަކީ  ިއޚިްތާރމް  ޙައުްޤތަކަށް  އެ  އިަދ  ުނުވމަކީ  ކަަށވުަރ 

ިމ  ުކޑުަވމިާއ،  ަޝުއުޤވިެރކަން  ާދިއާރއަށް  ިމ  ުމަދއިްރުސން 

ުމަދއިްރުސންގެ  ަސބެބެކެވެ.  ާދންޖެހޭ  ދޫކޮށްފިައ  ާދިއާރ 

ަރއްކާތިެރ  ޙައުްޤތައް  އެ  މާހުައުލގިައ  މަަސއްކުަތގެ  ޙައުްޤތަކިާއ، 

ުވމިާއ، ުމަދއިްރުސންގެ މަަސއްކުަތ މާހުައަލކީ ަރއްކާތިެރ ތެަނއްގެ 

ފާހަގަ  ިދާރާސިއން  ިބާނކޮށް  މައްޗަށް  ެދިމޮއުތުމގެ  ޮގުތގިައ 

ިތން  ކޮށްފިައވީަނ  މަާނ  ތަފުާތުކުރން  ބިައވިެރން  ިދާރާސގެ 

މާޙުައުލގެ  ްސކުޫލ  އީެއ  ކޮށްލެވެއެވެ.  ފާހަގަ  ިމންގަނޑުަކންކަން 

ްސކާޫލ  އެަނއް  ްސކުޫލ  އެއް  ތަފުާތުކުރމާ،  ގެނުްގޅޭ  ތެރޭގިައ 

އެހެން  ާދިއާރއިާއ  ތުަޢީލީމ  ުކުރމިާއ،  ތަފުާތ  ގެނުްގޅޭ  އަޅިާކާޔ 

ާދިއާރތަކާ އަޅިާކޔޭ ތަފުާތ ުކުރންތަކެވެ. ިދވިެހާރއްޖެއަށް ބާަލިއުރ 

37 )ށ( ގިައ ބާަޔން  ތަފުާތ ުކުރން ެނުތމަކީ ޤާނުޫނ އާަސީސގެ 

ިމ  ުކެރވެއެވެ.  ފާހަގަ  ވްެސ  ޙައްޤެއްކަން  އާަސީސ  ކޮށްފިައވާ 

ަރއްކާތިެރ  ުކެރވޭ،  ުމޢާމާަލުތ  ކަމާއުެކ  ‘ހަމަހަމަ  މާއާްދގިައވީަނ 

މާޙުައލެއްގިައ މަަސއްކަތް ުކުރމިާއ، ުކާރ މަަސއްކަތާ އެކީަށގެންވާ 

ިމންގަނޑުަކން  އެއް  މަަސއްކަތް  ުކާރ  ިލުބމިާއ،  ުއޖަޫރއެއް 

ވަޒަނުްކެރިވ އެއް ިންސބަތުަކން ހަމަހަމަ ކަމާއުެކ ުއޖަޫރ ިލުބމިާއ، 

ކޮންމެ  ޙައުްޤ  ިލުބުމގެ  ުކިރއުެރން  ވީަޒފާގެ  ހަމައުަކން  އެއް 

ބާަލިއުރވްެސ  ޤުައުމތަކަށް  އެހެން  ވެއެވެ’.  ިލިބގެން  ީމހަކަށްމެ 

ވެއެވެ.  ފާހަގަ  ގެނުްގޅޭކަން  ުކުރން  ތަފުާތ  މާޙުައުލގިައ  ްސކުޫލ 

ް 5.4 ުމަދއިްރުސންގެ ަޙއުްޤަތއ

5.4.1 ަތާފުތުކުރން

ުކެރުވުނ ަސބީްތމް ތަކަކީ: 

5.4.1 ތަފުާތުކުރން،

5.4.2 ަނމިާއ އުަބުރ ަރއްކާތިެރުނުވން، އިަދ

ުނިލުބން،  ޙައުްޤތައް  ިލބެންޖެހޭ  ުގިޅގެން  މަަސއްކަތިާއ   5.4.3

ިމއެވެ.

ިލުޔމެއްގިައ  ކޮށްފިައވާ  ހާމަ  އަހުަރ  ވަަނ   2021 ގިާޑއަންގިައ  ަދ 

ވޮާގުތން ުމަދއިްރުސންގެ މުެދގިައ ޮއނަްނ ަންސީލ ތަފުާތ ުކުރމަކީ 

ޮބޑު  ުކުރން  ތަފުާތ  އެންމެ  ތުަކގިައ  ްސކުޫލ  ިއނިގރިޭސިވާލުތގެ 

އެއް ހަމައެވެ )ޕަރްވީން އިަދ މެކިްއނެްޓަޔރ، 2021(.  އިެކ ޤުައުމ 

ތުަކގިައ ތަފުާތ ުކުރން ފިެނފިައވީަނ އިެކޮގތަށް އިެކ ިމންވަަރެށވެ. 

ިމ ިދާރާސގިައ ްސކުޫލގެ މާޙުައުލގިައ ތަފުާތ ުކުރން ގެނުްގޅޮޭގތް 

ތެެރިއން  ިޑްސކަަޝެނއްގެ  ގްރޫޕް  ފޯކްަސ  އިަލއުަޅވާާލ  ތަކަށް 

އަނަްނ  ިސާޔަސތަށް  ކޮށްފިައވޮާގުތން  ފާހަގަ  ބިައވިެރއެއް 

ބަަދުލގެ ަސބުަބން ވްެސ ތަފުާތ ުކުރމަށް މުަގފިަހ ވެއެވެ “ިމހުާރ 

ތެެރއަށް  ޮއވެފިައ ަސުރކުާރގެ  ޕީްރ ްސކުޫލތައް  ވިަކން  ިމވޮާގތަކީ 

ތެަނއްގިައ ުހނަްނ  އެ  އިަދވްެސ އެބޮައވޭ  އިައމާ  ޕީްރ ްސކުޫލތައް 

ބަަލިއުނގުަތުމގެ  ޕިްރނިްސޕަލް  ްސކުޫލގެ  ޕިްރނިްސޕަލް، 

ޮބޑަށް  ވަަރށް  ުމަދއިްރުސން،  ްސކުޫލގެ  ޕީްރ  އެބޮައވޭ  ކަންތައް 

ުކުރމިާއ  ތަފުާތ  ިމ   .)FGI-MS-3( އެބޮައތް”  ުކުރންތައް  ތަފުާތ 



ް 133އިެޑޔުކަޭޝން ިރަސރޗް ގްރޫޕ

ުފުރަޞުތތައް  ިލބޭ  ުކިރއުެރމަށް  ަސބުަބން  ުކުރުމގެ  ތަފުާތ  ިމ 

ކޮށްފައެވެ.  ފާހަގަ  ބިައވިެރންވީަނ  ިދާރާސގެ  ާދކަން  ގެއިްލގެން 

ތުަޢީލީމ ާދިއާރގިައ މަަސއްކަތް ުކާރތާ 20 އަހުަރ ވެފިައވާ ީލިޑންގ 

ތަފުާތުކުރން  ވަަރށް  “ްސކުޫލތަކަކީ  ފާހަގަކޮށްފިައވީަނ  ީޓޗަަރުކ 

ވްެސ ޮބޑުތެަނއް. ިމާސަލކަށް ކަންތައްތައް ހަވުާލ ުކާރިއުރ ވްެސ، 

ކަހަަލ  ިލބޭ  ުކިރއުެރމެއް  ހީަޤީޤ  ީމހާއަށް  ކަމެއް،  ވާކަހަަލ  ކަމަކަށް 

ކަމެއް ވިަކ ީލިޑންގ ީޓޗަަރކަށް ޙަވުާލ ުކުރން ކަހަަލ. ހަމަ ިމކަން ޮއވޭ 

ޤިާބިލއަްޔުތ  ވްެސ.  ުމަދއިްރަސކަށްވީމަ  ިއްސާލމް  ުނވަތަ  ިދވިެހ 

ްސކުޫލގެ  މުޭރުމން،  ިމ  ހަމަ   .)KI-22( ުނބާަލ”  ކަމަކަށް 

ވްެސ  މައްޗަށް  ުކުރުމގެ  ތަފުާތ  ޮއނަްނ  މުެދގިައ  ުމަދއިްރުސންގެ 

ބިައވިެރންވީަނ ވާހަކަ ަދއްކާފައެވެ. ިމޮގުތން، ެސން ުމަދއިްރުސން 

ުނވަތަ ިބދީޭސ ުމަދއިްރުސނަްނށް ގެއަށް ގެނަްދން ިލބޭ އާމަްދީނ 

އެހެނަްނމަވްެސ  ޮބޑުކަމާ،  ުވެރ  ުމަދއިްރުސނަްނށް  އެހިެނހެން 

ުކަރީނ ާދިދ އެއް މަަސއްކަތެއް ކަމަށް ުމަދއިްރުސން ެދކެއެވެ. ީމގެ 

ގެއިްލގެން  ޙައުްޤތައް  އީެމުހންގެ  ުމަދއިްރުސނަްނށް  ަސބުަބން 

ިދާރާސިއން  ުކެރވޭކަން  ޮބޑަށް  ވަަރށް  ިއޙާްސްސ  ާދކުަމގެ 

ުކުރންތުަކގެ  ތަފުާތ  ގެނުްގޅޭ  މާޙުައުލގިައ  ްސކުޫލ  ހާމަވެއެވެ.  

ީމުހން  ވީަޒފިާއން  ހުޮވުމގައިާއ،  ީމުހން  ވީަޒފާއަށް  ތެރޭގިައ 

ވިަކުކުރމިާއ ިފަޔވުަޅ އުެޅމާ އިަދ ުކިރއުެރން ިދުނުމގިައ ިސާޔީސ 

ުނފުޫޒ ޮއނަްނ ކަމަށް ވްެސ ބިައވިެރން ހާމުަކިރއެވެ. އޮެގުތން “ެދން 

ފާހަގަ ކޮށްލެވީެނ ިމާދިއާރއަށް ޮއތް ިސާޔީސ ުނފުޫޒ. ިމކަންތައް 

ުކީރގިައވްެސ ޮއތް. ިމހުާރ ވިަކ ުކޑަވެއްޖެ ކަމަކަށް ުނެދނެްނވެޭނ. ިމ 

ުނފުޫޒ އެބަ ޮއވޭ ެރކްރޫޓްމަންޓްގިައ ވްެސ، ަސްސޕެނަްޝންގިައ 

ފެންވުަރ  ަސބުަބން  ކުަމގެ  ިމ  ވްެސ.  ުކުރުމގިައ  ވިަކ  އިަދ  ވްެސ 

ެދިމ  ާދިއާރގިައ  ިމ  ަޝުއުޤވިެރކަން  ުމަދއިްރުސންގެ  ަރނގުަޅ 

ިތުބމަށް އެބަ ަދށްވޭ” )KI-17( ިދާރާސއަށް މުަޢލޫމުާތ ެދއިްވ ކީ 

ިއންފޯރމަނެްޓއް ިވާދުޅވެފިައ ވެއެވެ.

ިމާސަލކަށް ބައެއް ފަހުަރ ްސކުޫލގިައ މަަސއްކަތުްކާރ ީމުހނަްނކީ ުކީރގިައ ިސިވލް ާސރިވްސގެ 

ޤަވިާޢުދ ޮއނަްނ ޮގުތންވްެސ ޙަަރކާތްތިެރވެ ުއޅެވޭކަމަށް އުަޅގަނޑުމަެނށް މުަޢލޫމުާތ ިލިބފިައ ޮއނަްނީނ، 

ިމޮގތަށް ބާަލިއުރ ަރށަްރަށށް ީމުހން ފުޮނވުާލމިާއ ެދން އެ ޕީާޓއަކަށް ނީޫނ އެ ޮއނަްނ، އެބަަޔކަށް 

ތީާއުދ ުނުކާރކަމަށް ޤަބުޫލުކެރވޭ ޮގތަށް ުއޅެވޭ ކުަމގަވަާނމަ، ނީޫނ އެބުޭފޅެއްގެ ޢިާއާލ ީމުހން އޮެގތަށް 

ުއޅަޭނމަ އެ ްސކުޫލގިައ މަަސއްކަތުްކާރ އުެމވައްޒަފުަކ އެހެން ަރަށކަށް ފުޮނވުާލމިާއ ިބުރެދއުްކމިާއ 

ިމފަަދ ކަންކަން ުކިރމިަތވުަމންދޭ، ބައެއް ކަންކަން ިނނުްމުމގިައ ވްެސ ިސާޔީސ ުނފުޫޒ... ިމާސަލކަށް 

ވީަޒފާ ކަހަަލ ކަންކަން، ވީަޒފާ ިދުނުމގާަޔިއ އެކަހަަލ ކަންކުަމގިައ ިސާޔީސ ބައެއް ބުޭފުޅންގެ ުނފުޫޒ 

ފަޯރުމނާްދކަން އީެއ ވްެސ އުަޅގަނޑުމެނަްނށް އްަސުލ ތުަޢީލީމ ާދިއާރއަށް ިނުކނަްނ ީމުހަނށް އެހާ 

ޮބޑު ިއުތބެާރއް ނޯވޭ، ިކަޔވިައގެން ުހއަްޓްސ ިތމަނަްނއަށް ިމމަޤުާމ ިލބޭޭނ ިމތާންގިައ ިމިނވަން 

ކަމިާއއެކީ މަަސއްކަތް ކޮށްގެން ުހެރވެޭނކަން ީމ ވްެސ އުަޅގަނޑު ޤަބުޫލ ުކާރ ޮގުތގިައ ޮގންޖުެހމެއް. 

)FGI-T1(
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ުކުރމިާއ  ތަފުާތ  ގެނުްގޅޭ  އަޅިާކާޔ  ްސކުޫލ  އެަނއް  ްސކާޫލ  އެއް 

ބޭއުްވުނ  މުެދގިައ  ުމވައްޒުަފންގެ  ިމިންސޓީްރގެ  ުގޅޮޭގުތން 

ބިައވިެރއުަކ  ިދާރާސގެ  އެއްގިައ  ިޑްސކަަޝން  ގްރޫޕް  ފޯކްަސ 

ްސކުޫލތުަކގެ  ބައެއް  ިއނގޭ  “އުަޅގަނޑަށް  ކޮށްފިައވީަނ  ހާމަ 

ވަަރށް  ބުޭފުޅނާްނިއ  ބައެއް  ިމިންސޓީްރގެ  ޕިްރނިްސޕުަލން 

ިހމަ ާނުރތުަކގިައ ުހނަްނ ވާހަކަ  ިހުތގެ  އިަރްސވެާނ، އެބުޭފުޅންގެ 

އެނިގވަޑިައގަނަްނވެާނ.  ޕިްރނިްސޕުަލނަްނށް  ބައެއް  ވްެސ 

ާދިއުރގަ  ވެގެން  އެކަމެއް  ޕިްރނިްސޕުަލން  އެަނއްބިައ  އެކަމުަކ 

ރޭކާވްެސ ުނާލެނ، ހަމަ އެއްވްެސ އެއްޗެއް ެނތް. އެހެންވީމަ ިމވްެސ 

ޮބޑިެތ  އިަދ  ުކިދ  ފާހަގަކޮށް  ިހނގާކަން  ކަން  ިމމުޭރުމން  ހަމަ 

ތަފުާތުކުރން  ޮބޑިެތ  ވަަރށް  ވްެސ  މުެދގިައ  ްސކުޫލތުަކގެ 

ިމ  އިަދ  ހާމުަކެރއެވެ.  ބިައވިެރން  ިދާރާސގެ  ގެނުްގޅޭކަމަށް 

ތަފުާތުކުރމަކީ އާބީާދގެ ިންސބުަތން ުކެރވޭ ތަފުާތ ުކުރމެއް ނޫންކަން 

ުމވައްޒުަފން  ފަނީްނ  ަނމަވްެސ  ުކެރވެއެވެ.  ޤަބުޫލ  އެފާަރތްތަކަށް 

ހަޯދން ަދިތ ްސކުޫލތަކަށް ިޢާނަޔތްތައް ަރނގުަޅ ުކަރން ޖެހޭކަމަށް 

ަދއްކަވުަމން،  ވާހަކަ  ިމ މުޭރުމން  ކޮށްފިައވެއެވެ.  ފާހަގަ  ބިައވިެރން 

ދޭންޖެހޭ.  ިއނެްސނިްޓވް  ީމުހނަްނށް  ާދ  “ިރމޯޓްތަންތަަނށް 

ތަފުާތ  ިމޮއނަްނ  މުެދގިައ  ޕިްރނިްސޕުަލންގެ  ޮބޑުކަމެކޭ  ވަަރށް 

ުކުރން ިމިންސޓީްރ ޮއފް އިެޑުޔކަޭޝންގެ ފާަރުތން ގެނުްގުޅއްވާ” 

)FGI-MS-1(. ިމ މުޭރުމން ޕިްރނިްސޕުަލންގެ މުެދގިައ ގެނުްގޅޭ 

ތަފުާތުކުރމިާއ ީމގެ ަސބުަބން ިލބޭ ވީަސަލތްތަކިާއ ުފުރަޞުތތުަކގެ 

ތަފުާތކުަމގެ މައްޗަށް މާލިެއން ބުޭރ އަތުޮޅ ތުަކގެ ުމަދއިްރުސންގެ 

ފޯކްަސ ގްރޫޕް ިޑްސކަަޝންގެ ބިައވިެރންވީަނ ވާހަކަ ަދއްކާފައެވެ.

ޮބޑު  މާލޭގިައ  ުގުރބާންކޮށްފަ.  އިާއާލވްެސ  ަދިރުފުޅވްެސ  އަެދީނ 

ްސކޫލެއްގިައ ުހނަްނ ީމހެއް ުހނާްނެނ ިއުތުރ އެއްޗެއް ުނިދަންސ. 

ާދ  އަޭނ ފުޮނވަބަަލ ބަާރަށށް. ުނުހނާްނެނ. އެހެންވީމަ، ބަާރަށށް 

ީމހާއަށް ދޯ ިއުތުރ އެއްޗެއް ދޭންވީ” )KI-15( ިމ ކީ ިއންފޯރމަންޓް 

ހާމަ ކޮށްފިައ ވެއެވެ. 

ޮބޑަށް  އެންމެ  އަޅިާކާޔ  ާދިއާރތަކާ  އެހެން  ާދިއާރއާ  ތުަޢީލީމ 

އަެލވަންްސ  ުމާސަރއިާއ  ކޮށްފިައވީަނ  ފާހަގަ  ބިައވިެރން 

އަޅާބާަލިއުރ  ާދިއާރތަކިާއ  އެހިެނހެން  އޮެގުތން  ފަަރޤެވެ.  ތުަކގެ 

ީޓިޗންގ މީެޓިރއަލްްސ ުނިލބޭ، ިމާސަލކަށް އުަޅގަނޑުމެނަްނށް ފޭެނ ހަމަ މާލޭ ްސކުޫލތުަކގަ 

ވަަރށް ހަމަޖިެހަލިއގެން ވަަރށް އެއްޗިެހ ިލބޭ، ްސޕޮނަްސރވްެސ ިލބޭ، ގަވަރމަނުްޓން 

ވްެސ ހަމަ އެއްޗިެހ ޕޮްރވިައޑް ކޮށްދޭ. ހަމަ ވަަރށް ަރނގަޅަށް ކޮށްދޭ ކަނޭްނނގެ. އެކަމުަކ 

އަތުޮޅތެރޭ ްސކުޫލތައް ހަމައެބިަތބޭ ވަަރށް ވަަރށް ބިޭސކް ކަންތައްތައްވްެސ ހަމަ ުނިލިބ ުހިރ 

ްސކުޫލތައް އެބުަހިރ ކަނޭްނނގެ. އުަޅގަނޑު ުބަނީނކީނޫން ތަފުާތ ުކަރީނއޭ އެކަމުަކ ކޮންމްެސ 

)FGI-T3( .ޭިހާސބުަކން ތަފުާތުކުރންތަކެއް އެބަ އާދ



ް 135އިެޑޔުކަޭޝން ިރަސރޗް ގްރޫޕ

ުމާސަރިއގެ ފަަރުޤ ވަަރށް ޮބޑުކަމާަށިއ، ިބދީޭސ ުމަދއިްރުސނާްނިއ، ިދވިެހ ަންސުލގެ 

ުމަދއިްރުސނާްނ މުެދ ވްެސ ތަފުާތތަކެއް ގެނުްގޅޭކަން ބިައވިެރން ފާހަގަ ކޮށްފިައ ވެއެވެ. 

“ ުމާސަރ އަޅާ ިކަޔނާްޏ ިމާސަލކަށް، ިޑުގީރ ނީޫނ މްާސަޓރްސ ހަަދިއގެން ިނުކީތމާ 

އީެއ ވަަރށިްގަނ ުދވްަސ، ިނުކީތމާ ިމ ޖެހީެނ ގާތްގަޑަކަށް 15 ުނވަތަ 16 ވަަރކަށް. އީެއ 

ކުައނަްޓރގިައ  ިނންމާފަ  އޯލެވެލް  ީއ.  ީސ.  ީޖ.  ުއުޅަންސ  ހްޮސިޕަޓލްގަ  މެކިްސމަމް. 

ުހނަްނ ުކއާްޖއަށް ވްެސ ގާތްގަޑަކަށް ިލބޭ އެވުަރ” )KI-09( ުމާސަރިއގެ ތަފުާތ ުހނަްނ 

ޮގތާމުެދ ބިައވިެރަޔުކ ކަނޮްބޑުުވން ފުާޅކޮށްފިައވެއެވެ. 

ިމހުާރގެ ިސްސަޓމް ިއން ވްެސ ޑޮކަްޓުރނަްނށް ިލބޭ 60،000ރ. އެކަމުަކ ުމަދއިްރަސކަށް 

ިމ ިލބީެނ 15،000ރ. އާ 18،000ރ. އާ ެދމުެދ. ަނުރުހންގެ ުމާސަރ އަޅާ ިކިޔާދެނ 

ީޓޗުަރންގެ ުމާސަރއާ. އެކަމުަކ ެދން އީެމުހނަްނށް ިލބެޭނ ިރްސކް އަެލވަންްސ ކަހަަލ 

ިއުތުރ އަެލވަންްސތައް. ެދން އިަދ ިމވޮާގތަކީ އެކްްސޕެޓިްރއުޭޓނަްނށް ވްެސ ިލބެޭނ ިއުތުރ 

 )KI-12( ްިޢާނަޔތްތައ

ީއިކުއ އަެލވަންްސވްެސ ހީެދ އާ ޮއިނގަނޑާއުެކ. އެކަނުްކީރ ިމިންސޓީްރ ޮއފް އިެޑުއކަޭޝާނ 

ަރީއްސ ޮއީފހާވްެސ ުގިޅގެން. ވަަރށް ިގަނ ިއންކޮނިްސްސެޓނީްސ ުހިރ. ިމިދަޔ އަހުަރ ިމ 

ހާމަޮނިއޒް ުކެރުވީނ. އެކަމުަކ ޗެލެނަްޖކީ ީއިކުއ އަެލވަންްސ ީދފަ ިތިބ ީމުހންގެ އުަތން އަތެއް 

)KI-12( ްުނލެވެޭނ އެ އަެލވަނެްސއް. އެހެންވެގެން އަނަްނ ޗެލެންޖެއ

ތަަރއީްޤ ވެފިައވާ ޤުައުމތައް ކަމަށްވާ ިއނިގރިޭސިވާލތް، ކެެނޑާ އިަދ ިނުއިޒލޭންޑަށް ބާަލިއުރ، 

ޙައުްޤތަކަކީ  ުމަދއިްރުސންގެ  ާސުފކޮށް  ވަަރށް  ގާނުޫނގިައ  ތުަޢީލުމގެ  ތުަކގެ  އެޤުައުމ 

ވަަނ   33( ޤާނުޫނގިައ   ތުަޢީލުމގެ  ިދވިެހާރއްޖޭގެ  ކޮށްފިައވިާއުރ،  ބާަޔން  ކޮބިައކަން 

މާއާްދގިައ( ވީަނ ހަމެކިަނ އިަރމިަތ ުސުރޚީ އުަކން ފާހަގަ ކޮށް ުމަދއިްރުސންގެ ޙައުްޤތައް 

ިމިންސޓީްރ ޮއފް އިެޑުޔކަޭޝުނން ހާަދ ޤަވިައެދއްގިައ ކަނޑައަޅަން ވެާނ ކަމަށް ުބެނފައެވެ. 

އެ ޤަވިައުދ އިަދ ިމހާތަަނށް އުެކަލވިައ ލިެވފައެއް ުނވެއެވެ.



ގޮންޖެހުންަތކިާއ ހަުށހެޅުންަތއް ެއުދުރންގެ ފަންުނ:  136

ބާަޔން  މާއާްދގިައ  ވަަނ   33 އާަސީސގެ  ޤާނުޫނ  ިދވިެހާރއްޖޭގެ 

ުކެރިވފިައ  ަރއްކާތިެރ  އުަބުރ  ަނމިާއ  އީެމހެއްގެ  ޮގުތން  ކޮށްފިައވާ 

ތުަހީޒުބ  ވެއެވެ.  ިލިބގެން  ީމހަކަށްމެ  ކޮންމެ  ޙައުްޤ  ޮއުތުމގެ 

ުނވަތަ  ތެެރިއން  ޤާނުޫނގެ  ތުަޢީލުމގެ  ބާަލިއުރ  ުމުޖތަމުަޢތަކަށް 

ަނމިާއ  މަަސއްކަތްތިެރންގެ  ވްެސ  ތެެރިއން  ޤާނުޫނގެ  އުަބުރގެ 

ކޮށްފިައ  ބާަޔން  ިމންތައް  ިއންތަކިާއ  ުކުރުމގެ  ަރއްކާތިެރ  އުަބުރ 

ވާކަން ފާހަގަ ުކެރވެއެވެ.

ފުާޅކޮށްފިައވާ  ބިައވިެރން  ިދާރާސގެ  ުގޅޮޭގުތން  ޙައުްޤތަކިާއ 

ާދިއާރގިައ  ތުަޢީލީމ  އިަދ  ުމަދއިްރުސން  ުޝޢުޫރތުަކގިައ 

ުނުވމަކީ،  ަރއްކާތިެރ  އުަބުރ  ަނމިާއ  ފާަރތްތުަކގެ  މަަސއްކަތުްކާރ 

އިަދ އެ ފާަރތްތުަކގެ ިދފުާޢގިައ ވަކާާލުތ ކޮށްދެޭނ ފާަރތެއް ެނތްކީަމ 

ަސބަބެއް  މުެދވިެރވާ  ިދުއމަށް  ުދަރށް  ިމާދިއާރއާ  ުމަދއިްރުސން 

“ލިޯބން  ކޮށްފައެވެ.  ފާހަގަ  ވީަނ  ފާަރތްތުަކން  އެ  ވްެސ  ކަމަށް 

ުކއަްޖކިާއ ިދމާއަށް ުބާނ އެއްޗަކަށް ވްެސ ނީޫނ ކޮނޑުގިައ ުނވަތަ 

ޮގުތން  ިދުނުމގެ  ަނޭސހަތެއް  އަތަްޖއާްސާލފިައ  ުބަރކީަށގިައ 

އެއްޗެއް ުބނަްޏްސ އެ މަާނ ެނިގާދެނ ގްޯސކޮށް. ެދން ނީޫނ ހަމަ 

ުބެނފެާނ  ިފަޔވަޅުަކން  އަޅާ  ަރނގުަޅުކަރން  ިބހިޭވަޔރ  ުކއާްޖގެ 

ުއޅެންޖެހީޭނ”  ަލއްގަނޑުގަ  އެ  ުއުމަރށް  ަޖއާްސީލއޭ...ެދން  އީެއ 

ިއނަްޓިވުއ  ިއންފޯރމަންޓް  ކީ  އިަދ  ގްރޫޕް  ފޯކްަސ   .)KI-22(

ތުަކންވްެސ ފާހަގިަވ ޮގުތގިައ ްސކޫލެއްގިައ މަަސއްކަތް ުކާރިއުރ، 

އެ ީމހެއްގެ ަނމިާއ އުަބުރ ކިަތުލމަކީ ވަަރށް ފޭަސހަ ކަމެކެވެ. އިަދ 

ހަމަ ިމއާއުެކ ޯސަޝލް ީމިޑއާގިައ ިކަޔވިައިދުނުމގެ ާދިއާރއާ ުގުޅވާ 

ަރއުްދ  ‘ބުަދބްަސ’  ވްެސ  ުގުޅވާ  ުމަދއިްރުސނާްނ  ވިަކ  ވިަކ  އިަދ 

ުކާރކަން ފާހަގަ ކޮށްފިައ ވެއެވެ.

5.4.2 ަނާމިއ ައުބުރ ަރއާްކެތިރުނުވން

ިދވިެހާރއްޖެއަށް  ަޝުކވާއަކީ  ުނުވުމގެ  ަރއްކާތިެރ  އުަބުރ  ަނމިާއ 

ާޝިއުޢކޮށްފިައވާ  އަހުަރ  ވަަނ   1993 ކަމެއްނެޫނވެ.  ޚާއަްޞ 

ތުަކގިައ  ްސކުޫލ  ަސުރކުާރ  ވޮާގުތން،  އިާޓކަލެއްގިައ  ަޖރަނލް 

ަނީތާޖ  ުމަދއިްރުސނަްނކީ  ިގަނ  ވަަރށް  މަަސއްކަތުްކާރ 

ުނެނެރުވުމގެ ަސބުަބން އުަބުރ ކިަތުލމަށް ުހަށހެޅޭ ފާަރތްތަކެއްކަމާ 

މުަދކަން  ިފަޔވުަޅތައް  އެޅޭ  ކަމަށް  ަރއްކާތިެރ  ފާަރތްތުަކގެ  އެ 

އަހުަރ  1900ގެ  ިމީއ   .)1993 )ޖޯކްލޫން،  ވެއެވެ  ކޮށްފިައ  ފާހަގަ 

ޤުައުމތުަކންވީަނ  ިގަނ  ވަަރށް  ަނމަވްެސ،  ކަމެއް  ޢާއުްމ  ތުަކގިައ 

ިމކަން ހައުްލ ުކުރމަށް ިގަނ ިފަޔވުަޅ ތަކެއް އަޅާފައެވެ. ިމާސަލކަށް 

އާޭނއާ  ވީަނ  ުމަދއިްރަސުކ  އަހުަރ  ވަަނ   2013 ކިެލފިޯނއާގިައ 

ެދ  ކުޯޓގިައ  ަސބުަބން  ިކުޔުމގެ  ‘ކީްރީޕ’  އިަދ  ‘ޕަރވް’  ިދމަާލށް 

އަށުްވެރ   300,000 ަދުއވާކޮށް  ެދކޮޅަށް  ަދިރވުަރނާްނ  އަންހެން 

މީާލ  އާޭނއަށް  އީެއ  ހާޯދފައެވެ.  ޮގުތގިައ  ބަަދުލގެ  ޑަޮލރ  ިގަނ 

ިހމޭެނހެނެްނވެ  ބަަދުލ  ގެއުްލުމގެ  ިލުބުނ  ަނފާްސީނޮގުތން  އިަދ 

)ުމކަރީްޖ، 2013(. 

ކަމާ  ޮގުތން  ުކުރުމގެ  ަރއްކާތިެރ  އުަބުރ  ަނމިާއ  ުމަދއިްރުސންގެ 

ހާމަކޮށީްދ  ކޮބިައކަން  ުކެރވެޭނ ކަންކަމަކީ  ުގުޅނުްހިރ ފާަރތްތަކަށް 

ކަމެކެވެ.  ުމިހނުްމ  ުކުރުވމަކީ  ހުޭލންތިެރ  ުމުޖތަމުަޢ  އެކަމަށް 

ިމާސަލކަށް ޮއނާްޓިރއޯގިައ ުމަދއިްރުސނާްނިއ ުގޅޮޭގުތން ުހަށހެޅޭ 

ަޝުކވާ ތަކަށް ަޖވުާބެދވެޭނ ިނޒާމެއްވީަނ ޤިާއުމ ކޮށްފައެވެ. އިަދ ިމ 

ިނޒުާމގެ ތެެރިއން ޙީަޤޤަތެއް ެނތް މުަޢލޫމުާތ އެއްވްެސ ފާަރތުަކން 

ުމަދއިްރަސކާމުެދ ހާމަ ކޮށިްފަނމަ، އެކަމަށް ަރއުްދީދ، އެ މައަްސަލ 

ބެލެޭނ ޮގތްތަކާ ޮދުގ މުަޢުލމުާތ ިދން ފާަރތަކާމުެދ އެޅެޭނ ިފަޔވުަޅތައް 
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ވްެސ ވީަނ ހާމަ ކޮށްފައެވެ. ީމގެ ަސބުަބން ޮދުގ މުަޢލޫމުާތ ފުަތާރ 

ފާަރތްތައް  މަަސއްކަތުްކާރ  ކިަތުލމަށް  އުަބުރ  ަނމިާއ  ީމުހނާްނިއ 

ިއޙާްސްސުނވެ  ިބުރވިެރކަމެއް  ުމަދއިްރުސނަްނށް  މުަދވެ، 

ކަަށވުަރވެ  ޙައުްޤތައް  މާޙުައުލގިައ  މަަސއްކުަތގެ  އީެމުހންގެ 

އިެޑުޔކަޭޝން  ިމއާއުެކ،  ހަމަ  މުަގފިަހވެއެވެ.  ުކުރމަށް  މަަސއްކަތް 

ޮއީފހެއް ގިާއުމކޮށް،  ެސކަްޓަރށް ޚާއަްޞ ޮއމްބަޑްްސޕަރަސންގެ 

އެ ުމއައަްސާސ މުެދވިެރކޮށް މައަްސަލ ބެލެޭނޮގތް ވްެސ ތަަރއީްޤ 

)ޮއމްބަޑްްސމަން  ގިާއުމކޮށްފައެވެ  ޤުައުމތުަކގިައވީަނ  ވެފިައވާ 

ިނުއ  ޮއްސޓްރިޭލއާގެ  ިނޒާމެއް  ފަަދ  ިމ   .)2022 ޮއނާްޓިރއޯ، 

ަސުއުތ ވޭލްްސގިައ ވްެސ ވީަނ ޤިާއުމ ކޮށްފައެވެ )ޮއމްބަޑްްސމަން 

ިނުއ ަސުއުތ ވޭލްްސ، 2022(.

ޮގުތގިައ  ޙައުްޤތުަކގެ  ިލބެންޖެހޭ  ުގިޅގެން  މަަސއްކަތިާއ 

ކަންތައްތަކަކީ  މިައގަނޑު  ކޮށްފިައވާ  ފާހަގަ  ުމަދއިްރުސން 

ވުަގުތ  ިގަނ  ުނިލބޭކަމާ  ުއޖަޫރއެއް  އެކަށަޭނ  މަަސއްކަތާ  ުކާރ 

ވުަގުތ  ޢިާއާލއަށް  ަސބުަބން  ޖުެހުމގެ  ުއޅެން  މަަސއްކުަތގިައ 

ުނެދުވުމގެ މައަްސަލތަކެވެ. އިަދ ހަމަ ިމއާއުެކ، ހުަފތާ ބަނުްދގައާްޔިއ 

ުއޅެން  މަަސއްކުަތގިައ  ވުަގުތ  ިގަނ  ވްެސ  ުދވްަސުދވުަހ  ުޗއީްޓ 

އިަދ  ުމާސަރ  ކޮށްފައެވެ.  ފާހަގަ  ފާަރތްތުަކންވީަނ  އެ  ޖެހޭކަމަށް 

ިޢާނަޔތް ތަކިާއ ުގޅޭ ތުަފީސުލ ިމ ިދާރާސގެ ުމާސަރއިާއ ިޢާނަޔތް 

ވަރކްލޯޑް  އިަދ  ވެާނއެވެ.  ބާަޔންކޮށްފިައ  ެސކަްޝން  ުގޅޭ  ތަކިާއ 

ިދާރާސގެ  ިމ  ވްެސ  ތުަފީސުލ  ބެލެންްސގެ  ވަރކް-ަލިއފް  އިާއ 

ކޮށެްދިވފިައ  ތުަފީސުލ  ތުަކގިައ  ެސކަްޝން  ުގުޅނުްހިރ  އެކަމާ 

ކަމަކީވްެސ  ެދ  ިމ  ބާަލިއުރ،  ަނޒިަރއާްޔުތން  ޙައުްޤގެ  ވެާނއެވެ. 

ޤާނުޫނ  އީެއ  ޙައުްޤތަކެވެ.  ވާންޖެހޭ  ކަަށވުަރ  އާަސީސން  ޤާނުޫނ 

އާަސީސގެ 37 )ނ( ވީަޒފާ އާަދުކާރ ކޮންމެ ީމހަކަށްމެ، މަަސއްކަތް 

ުމިނފިޫހ  ުކުރމިާއ  އާަރުމ  ުވމިާއ،  ކަނޑައިެޅފިައ  ވުަގުތ  ުކާރންޖެހޭ 

އޭގެތެރޭގިައ  ިލިބގެނުްވމިާއ  ޙައުްޤ  ިލުބުމގެ  ވުަގުތ  ިފުލުވމަށް 

ިލިބދޭން  ޙައުްޤ  ިލުބުމގެ  ުޗއީްޓ  ުމާސަރއާއުެކ  ުމއަްދތަކަށް  ވިަކ 

 37 ޖެހެޭނކަމަށް ބާަޔންކޮށްފިައ ވެއެވެ. އިަދ ޤާނުޫނ އާަސީސގެ 

ވުަގުތ  ިފުލުވމަށް  ުމިނފިޫހ  ުކުރމިާއ  އާަރުމ  ީމހަކަށްމެ  )ރ( ކޮންމެ 

ކޮންމެ  އާަދުކާރ  ވީަޒފާއެއް  ވެއެވެ.  ިލިބގެން  ޙައުްޤ  ހަޭދުކުރުމގެ 

މަަސއްކަތުްކާރންޖެހޭ  ިލިބިދުނމަށަްޓކިައ،  ޙައުްޤ  ިމ  ީމހަކަށްމެ 

އިަދ  ވެާނއެވެ.  ޮއނާްނން  ކަނޑައިެޅފިައ  ވުަގުތ  ިގަނ  އެންމެ 

ިމ  ވެާނކަން  ޮއނަްނން  ކަނޑައިެޅފައެއް  ުޗއީްޓ  ިލބޭ  ުއޖަޫރއާއިެކ 

ހިެދފަ  ޮއިނގަނޑުތައް  ވީަޒފާގެ  ބާަޔންކޮށްފިައވެއެވެ.  މާއާްދގިައ 

ބަަދުލތުަކގެ  އަނަްނ  ތަކަށް  ޮއިނގަނޑު  ުހނަްނޮގުތނާްނިއ، 

ުހަރްސ  ބައެއްފަހުަރ  ތަކަށް  ުކިރއުެރން  ވީަޒފާގެ  ަސބުަބން 

5.4.3 ަމަސއަްކާތިއ ުގިޅގެން ިލެބނެްޖހޭ ަޙއުްޤަތއް ުނިލުބން



ގޮންޖެހުންަތކިާއ ހަުށހެޅުންަތއް ެއުދުރންގެ ފަންުނ:  138

ުމަދއިްރުސންގެ  ަދއްކޮާގުތގިައ  ތުަޙީލުލތުަކން  ިދާރާސގެ 

ުޝއުޫރތަކަކީ  ފުާޅކޮށްފިައވާ  ުމަދއިްރުސން  ުގިޅގެން  ޙައުްޤތަކިާއ 

ކަަށވުަރ  ބުާބން  ޙައުްޤތުަކގެ  އާަސީސ  އާަސީސގެ  ޤާނޫނޫ 

ިމހަާރށް  ުކެރވެއެވެ. ވީމާ، ިމހުާރން  ވާންޖެހޭ ޙައުްޤތައްކަން ފާހަގަ 

ުކުރމަކީ  މަަސއްކަތް  މަގަށް  ުކެރވެޭނ  ކަަށވުަރ  ިމޙައުްޤތައް  ވްެސ 

މީަތގިައ  ޤާނަޫނށް  ތުަޢީލުމގެ  ތެރޭގިައ  ީމގެ  ކަމެކެވެ.  ުމިހނުްމ 

ޤާނުޫނގެ  ތުަޢީލުމގެ  ގެެންސ،  ިއްސާލުހތައް  ކޮށްފިައވާ  ބާަޔން 

ކަަށވުަރ  ޙައުްޤތައް  އާަސީސ  ވްެސ  ޤަވިާޢުދތަކަކީ  ހާަދ  ަދުށން 

ވެާނ ޮގތަށް ފުަރމާ ުކެރވޭ އިަދ ތަނީްފުޒ ުކެރވޭ ޤަވިާޢުދތަކަށް ުވމަކީ 

ކޮންމެހެން ުމިހނުްމ ކަމެކެވެ. ީމގެ ތެރޭގިައ ްސކުޫލ މާޙުައުލގައާްޔިއ 

ތަފުާތުކުރން  ޮއނަްނ  މުެދގިައ  ްސކުޫލގެ  އެަނއް  ްސކުޫލ  އެއް 

ަރއްކާތިެރކޮށް،  އުަބުރ  ަނމިާއ  ުމަދއިްރުސންގެ  ަނއްތުާލމިާއ، 

މަަސއްކުަތގެ މާޙުައުލގިައ ިލބެންޖެހޭ ޙައުްޤތައް ކަަށވުަރ ުކުރމަކީ 

ިސާޔީސ  ާދިއާރއަކީ  ތުަޢީލީމ  ހަމިަމއާއުެކ،  ކަމެކެވެ.  ބުޭނންތިެރ 

ުމިހނުްމ  ވްެސ  ހުެދމަކީ  ާދިއާރއަކަށް  އެއިްކބާވެފިައވާ  ުނފުޫޒން 

ބްެސޓް  ގަެނުއުމގިައ ިއނަްޓރޭނަޝަނލް  ިމ ބަަދުލތައް  ކަމެކެވެ. 

 2019 ުޔެންސކިޯއން  ފަަދ  ިމންގަނޑުތައް  ޕެްރކިްޓްސގެ 

ިޑވޮެލޕްމަންޓް  ޕިޮލީސ  ީޓޗަރ  ކޮށްފިައވާ  ާޝިއުޢ  އަހުަރ  ވަަނ 

ިރކޮމެންޑަޭޝން  އެންޑް  ކޮންވެނަްޝން  ުޔެންސކޯގެ  އިަދ  ގިައޑް 

ަދުށން  ިއން އިެޑުޔކަޭޝންގެ  ިޑްސކިްރިމޭނަޝން  އެގިެއންްސޓް 

ތައާްޔުރކޮށްފިައވާ  ޚާއަްޞކޮށްގެން  ާދިއާރއަށް  ިކަޔވިައިދުނުމގެ 

ިމންތަކިާއ ިއންތަކަށް ިރޢަާޔތުްކުރމަކީވްެސ ުމިހނުްމ ކަމެކެވެ. އިަދ 

ިމިންސޓީްރ ޮއފް އިެޑުއކަޭޝުނން ިމވުަގުތ ޤާނާޫނިއ ޤަވިާޢުދތަކަށް 

ިއުތަރށް  މަަސއްކަތްތައް  ގެނާްދ  ުކަރުމން  ުކުރުވމަށް  އުަހުލވިެރ 

ިލބެން  އެއްތަަނުކން  މުަޢލޫމުާތ  ިމ  ފޭަސހިައން  ުފޅާކޮށް، 

މައްޗަށް  މުަޢލޫމުާތގެ  ިމ  ފިަހކޮށީްދ،  މުަގ  ޮގތްތައް  ުހނާްނެނ 

ެސަޝންތައް  ުކުރުވުމގެ  ހުޭލންތިެރ  ުކުރުވމިާއ  އުަހުލވިެރ 

ާދިއާރގިައ މަަސއްކަތުްކާރ  ިމ  ގެނިްދުއމަކީ  ބާއްވުަމން  ޤަވިާޢުދން 

ފާަރތްތަކަށް އެ ފާަރތްތުަކގެ ޙައުްޤ ކަަށވުަރ ުކުރމަށަްޓކިައ ުކެރވޭ 

މަަސއްކަތްތަކަށް ިއުތބުާރ ުއފެއްދެޭނ ކަމެއްކުަމގިައ ވްެސވެާނއެވެ.

ހުޯދނަްތުކގެ ުޚާލާޞ

އެޅޭކަން ފާހަގަ ުކަރުމން “ިގަނުދވްަސވީ ތުަޖިރބާ ުހިރ ުމަދއިްރުސނަްނށް ިސްސަޓމްގިައ 

ެނތް...ޮއިނގަނޑަށް އިައ ބަަދުލ، އިައްސގެން އެބުޭފުޅން އެ  ެދވެޭނ ިއނިްތޒާމެއް  ުކިރއަށް 

ިތއްބިެވ ިހާސުބން ފްަސ ހަ އަހުަރ ވީމަ އެ ޕޮްރމަޯޝން ިއުތަރކަށް ުނއެއިްލބޭ. އެހެންވީމަ 

ުކިރއަށް  ވަީނމަވްެސ  ކުަމގިައ  ުކެރއިްވ  މަަސއްކަތް  ވަަރކަށް  ިކތަންމެ  ުމަދއިްރްސ  އެ 

ެދވެޭނ އެއްވްެސ ާރްސތާއެއް ުނފޭެނ. ެދން އެ ުމަދއިްރަސށް ުކިރއަށް ެދވެން ހަމައެކިަނ 

ިލިބގެނަްދީނ”  ުކިރއުެރމެއް  ިމިލބޭ  ެސިޓިފކުެޓން  ހަމައެކިަނ  ހީެދމަ.  ީޕއެޗްޑީ  ިމއަނަްނީނ 

ުކަރއްވާފިައވާ  މަަސއްކަތް  ވަނެްދން  ިގަނުދވްަސތަކެއް  ާދިއާރގިައ  ތުަޢީލީމ   )KI_05(

ބިައވިެރއުަކ މުަޢލޫމުާތ ެދއިްވއެވެ.  



ް 139އިެޑޔުކަޭޝން ިރަސރޗް ގްރޫޕ

ުކާރ  ުމުޖތަމިަޢން  ުމަދއިްރުސނަްނށް  ިބާނވެފިައވީާނ  ބިައ  ިމ 

ޤަަދާރިއ ިއުޙިތާރމްގެ މައްޗެަށވެ. ތުަޢީލީމ ާދިއާރގިައ ެދިމުހުރމަށް 

ާސރވޭގެ  ުކުރމަށް  ފާހަގަ  ަސބަބެއް  ިތން  ުކޑަވާ  ަޝުއުޤވިެރކަން 

  13% ތެެރިއން  އޭގެ  ުކުރުމން،  ުސވުާލ  ބިައވިެރނާްނިއ 

ާދިއާރއިާއ،  ިމ  އާއުްމން  ޮގުތގިައ  ޤަބުޫލުކާރ  ުމަދއިްރުސން 

ަޝުއުޤވިެރކަން  ަސބުަބން  ެދކޮޭގުތގެ  ުމަދއިްރުސނާްނމުެދ 

ިބާނކޮށް،  މައްޗަށް  މުަޢލޫމުާތތުަކގެ  އެއުްކެރުވުނ  ުކޑަވެއެވެ. 

ާދިއާރ  ތުަޢީލީމ  ވޮާގުތގިައ  ކޮށްފިައ  ފާހަގަ  ބިައވިެރން  ިދާރާސގެ 

ވަަރށް  ޒަމުާނގިައ  ުކީރ  މަަސއްކަތަކީ  ިކަޔވިައިދުނގެ  އިަދ 

ޤަަދުރވިެރ ިއުޙިތާރމް ިލިބގެންވީ މަަސއްކަތެކެވެ. އެހެނަްނމަވްެސ، 

ިމޤަަދާރިއ ިއުޙިތާރމް ވަަރށް ޮބޑަށް ުކޑަވެފިައވާކަން އެފާަރތްތުަކން 

ޤުައުމ  ބައެއް  ބުޭރގެ  ިދވިެހާރއްޖިެއން  ިމީއ  ުކެރއެވެ.  ފާހަގަ 

ވްެސމެއެވެ.  ުއޫސުލ  އަނަްނ  ިހނގުަމން  ިމކަން  ތުަކގިައވްެސ 

ަދއްކާ  ިދާރާސއުަކން  ކޮށްފިައވާ  ެސނަްޓުރން  ިރާސރޗް  ިޕުއ 

ހަ  ތެެރިއން  ޕިޮލީސ   10 ުމިހނުްމ  އެންމެ  އެމިެރކާގިައ  ޮގުތގިައ 

އެހެނަްނމަވްެސ،  ިސާޔަސތެވެ.  ތުަޢީލުމގެ  އަނަްނީނ  ވަަނއަށް 

ޢާއުްމންގެ މުެދގިައ ތުަޢީލީމ ާދިއާރއަށް ދޭ ަސމުާލކަން ަދށްވުަމން 

 .)2018 )ިލންޗް،  ަދއްކައެވެ  ިދާރާސިއން  ިމ  ވްެސ  ާދކަމަށް 

ާސރވޭއުަކން  ކޮށްފިައވާ  މުެދގިައ  ީމުހންގެ   2250 ިމޮގުތން، 

ިއުޙިތާރމް  ުކާރ  ުމަދއިްރުސނަްނށް  ބެލިެނވިެރން  ަދއްކޮާގުތގިައ 

ފާހަގަ  ުގޅޮޭގުތން  ިއުޙިތާރމިާއ  ޤަަދާރިއ  ުކާރ  ުމަދއިްރުސނަްނށް 

ުކެރުވުނ ީތމް ތަކެވެ. އީެއ: 

ޤަަދާރިއ  ެދިވފިައވާ  ުކީރގިައ  ުމަދއިްރުސނަްނށް   5.5.1

ިއުޙިތާރމަށް ބަަދުލއިައ ޮގތް، 

5.5.2 ޕޮްރފަެޝަނލް ަސބުަބތައް، އިަދ 

5.6.3 ޮނން-ޕޮްރފަެޝަނލް ަސބުަބތައް، ިމއެވެ. 

ަދަށށް  އަށް   49% ިއން  ވީަނ 91%  ިމހުާރ  އަޅާބާަލިއުރ  ުކިރއާ 

ުކާރ  ުމަދއިްރުސނަްނށް  ަދިރވުަރން  ިމޮގތަށް،  ހަމަ  ޮގްސފައެވެ. 

ިއުޙިތާރމް ވްެސ ވީަނ %79 ިއން %31 އަށް ަދަށށް ޮގްސފައެވެ 

)ޔޫއްެސއޭ ުޓޑޭ، 2014(. 

ވޮާގުތން  ބާަޔންކޮށްފިައ  ގިައ  ަސން’  ‘ޑިެއީލ  ބަންގަްލދްޭޝގެ 

ފާަރތުަކން  ފިެށ  ވީަޒފާ  1990ގިައ  ުޔިނވަރިސީޓގިައ  ާރޖާްޝހީ 

ީމހުަކ  ިވލަެޖުކން  ވީަޒފާއަށް  އެ  އުޭރގިައ  ޮގުތގިައ  ހާމަކޮށްފިައވާ 

ވެަދއްޖެ ކުަމގިައވަާނމަ، އީެމހުަކ ހަޯދިއގެން ބައަްދުލ ުކަރން ވްެސ 

ޢާއުްމން އަނާްނެނއެވެ. އެހާވްެސ އުޭރގިައ ިލބޭ ޤަަދާރިއ ިއުޙިތާރމް 

އެ  ނޫންކަން  ިމއެއް  ހަާލތަކީ  ިމހުާރގެ  އެހެނަްނމަވްެސ،  ޮބޑެވެ. 

ފާަރުތންވީަނ ހާމަކޮށްފައެވެ )ޑިެއީލ ަސން، 2021(.

ތުަޢީލީމ  ލްެސަޓރިއން  އިަދ  ކެމްބިްރޖް  ޮއފް  ުޔިނވަރިސީޓ 

ް 5.5 ުމަދއިްރުސނަްނށް ުކާރ ަޤަދާރިއ ިއުޙިތާރމ

ް 5.5.1 ުމަދއިްރުސނަްނށް ުކީރަގިއ ެދިވަފިއާވ ަޤަދާރިއ ިއުޙިތާރަމށް ަބަދުލައިއ ޮގތ



ގޮންޖެހުންަތކިާއ ހަުށހެޅުންަތއް ެއުދުރންގެ ފަންުނ:  140

ތަކެއްގެ  ުސވުާލ  ުކިރ  ފާަރތްތަކިާއ  ުގުޅނުްހިރ  ާދިއާރއާ 

އަނަްނ  ިސާޔަސުތތަކަށް  ާދިއާރގެ  ތުަޢީލީމ  ހާމަވީަނ  ަޖވުާބން 

ބަަދުލތަކިާއ، އެެސްސމަންޓް ުކިރއަށް ގެނެްދވޭ ޮގތިާއ، ްސކުޫލގެ 

މަަސއްކަތްތައް ރޭވޮޭގުތގެ ަސބުަބން ުމަދއިްރުސނަްނށް އީެމުހންގެ 

ގެއްލޭ  ިއޙިްތާރމް  ަސބުަބން  ީމގެ  އިަދ  ގެއްލޭކަމާަށިއ،  ޮއޮޓޮނީމ 

ކަމެަށވެ. ުތުރކީގިައ ކޮށްފިައވާ ިދާރާސތުަކން ަދއްކާ ޮގުތގިައވްެސ 

ުމަދއިްރުސން އިަދ ތުަޢީލީމ ާދިއާރއަށް އާނުްމން ުކާރ ިއޙިްތާރމް 

އިަދ ެދވޭ ޤަަދުރވްެސ ަދަށށް ާދކަން ފާހަގަ ވެއެވެ. ިތީރގިައ ިމވީަނ 

ުތުރކީގިައ  ުގޅޮޭގުތން  ްސޓަޭޓްސއާ  ޯސަޝލް  ުމަދއިްރުސން 

ޗުާޓ 17: ުމަދއިްރްސކުަމގެ ފަނުްނގެ ޤަަދަރށް ބަަދުލ އުައމަށް މުެދވިެރވާ ަސބުަބތައް 

މްަސަދުރ: ުމތުްލއަރ އިަދ ުޔކެްސލް، 2019
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ިމ  ފްރޭމްވަރކެކެވެ.  ުހަށއަޅިައފިައވާ  ިދާރާސއުަކން  ހާަދފިައވާ 

ުމަދއިްރުސންގެ ޤަަދަރށް އަަސުރުކާރ  ފްރޭމްވަރުކގިައ ވޮާގުތން 

އީެއ  ެދބަަޔކެަށވެ.  ބެހީެނ  ޮގތެއްގިައ  މިައގަނޑު  ކަންތައްތައް 

ަސބުަބތަކެވެ  ޮނން-ޕޮްރފަެޝަނލް  ަސބުަބތަކިާއ  ޕޮްރފަެޝަނލް 

)ުމތުްލއަރ އިަދ ުޔކެްސލް، 2019(.



ް 141އިެޑޔުކަޭޝން ިރަސރޗް ގްރޫޕ

ީސާދުގުޅނެްނތް  ަސބުަބތަކިާއ  ުގުޅނުްހިރ  ީސާދ  ުއނގަނަްނިއިދުނމިާއ  ޤަަދަރށްބާަލިއުރ  ިއޙިްތާރމިާއ  ުމަދއިްރުސނަްނށުްކާރ 

ަސބުަބތަކެއް ިދާރާސިއން ފާހަގުަކެރިވފިައވެއެވެ. ުއނގަނަްނިއިދުނމިާއ ީސާދ ުގުޅނުްހިރ ަސބުަބތަކަކީ، 

ތުަޢީލީމ ާދިއާރގެ ިސާޔަސުތތައް ބަަދުލވާ ިމންވުަރ އަވްަސކަމިާއ، 

ކަމަށް  ުކަރންޖެހޭ  ބަަދުލ  އަވަހަށް  އަވްަސ  އެނުްގންތައް  އަންގާ 

ހަމިަމއާއުެކ،  އިަދ  ވެއެވެ.  ކޮށްފިައ  ފާހަގަ  ބިައވިެރން  ިދާރާސގެ 

ކަންކަން  ބުެލމެއެްނިތ  ޮބޑު  މާ  މައްޗަށް  ތަފްާސިހާސުބގެ 

ިމ ިދާރާސގިައ ބިައވިެރިވ ުމަދއިްރުސން  ވްެސ  ާރވުަމނާްދކަމަށް 

ޮއނަްނ  މައްޗަށް  ާދިއާރގެ  ަސބުަބން  ީމގެ  ވެއެވެ.  ކޮށްފިައ  ފާހަގަ 

ިއޙިްތާރމް ުކޑަވެގެން ާދކަމަށް ބިައވިެރން ފާހަގަ ކޮށްފިައ ވެއެވެ.

މަަސއްކަތުްކާރ  ާދިއާރތުަކގިައ  އެހިެނހެން  ުމަދއިްރުސނާްނިއ 

މުެދގިައ  އާނުްމންގެ  ވްެސ،  ފަަރގަކީ  ުމާސަރިއގެ  ފާަރތްތުަކގެ 

ކަމެއްގެ  ަދށްވާ  ޤަަދުރ  ިއުޙިތާރމިާއ  ެދވޭ  ުމަދއިްރުސނަްނށް 

ޮގުތގިައ އެ ފާަރތްތުަކން ފާހަގަ ުކެރއެވެ. އޮެގުތން ތުަޢީލީމ ާދިއާރ 

މަޤުާމގެ  އެއްޗަކިާއ  ިލބޭ  މަޤުާމގިައ  ުހިރ  “ިމހުާރ  ަދީނ  ދޫކޮށްފިައ 

ހިައބަތިާއ އުެހިރހާ ކަންކަމަކަށް ބާަލިއުރގިައ ެދން ިމާދ މަޤުާމތުަކގެ 

ުމާސަރވްެސ ޮބޑީ. މަޤުާމގެ ހިައބުަތވްެސ މަޤުާމގެ ަޝަރުފވްެސ” 

ޮބޑުވީމަކަމަށް ިދާރާސއަށް މުަޢލޫމުާތ ެދއިްވ ކީ ިއންފޯރމަންޓް އުަކ 

)KI-27( ިވާދުޅވެފިައ ވެއެވެ. 

ް 5.5.2 ޕޮްރފެަޝަނލް ަސަބުބަތއ

ތުަޢީލީމ ާދިއާރގެ ިސާޔަސުތތައް، 	 

ުމަދއިްރުސންގެ ުމާސަރ،	 

އެޑިްމަޝން ިރުކއަމަންޓް،	 

ުމަދއިްރްސކުަމގެ ތަމީްރުނ،	 

ވީަޒފާ ިލުބުމގިައ ުހިރ މައަްސަލތައް،	 

ާދިއާރިއން ުކިރއަށް ިދުއމަށް ުހިރ ުފުރަޞުތތައް،	 

ޮއޮޓޮނީމ،	 

އަންހުެނން ިމާދިއާރގިައ މަަސއްކަތުްކާރ ިމންވުަރ، އިަދ 	 

ޮއނަްނ 	  ުމަދއިްރުސނާްނ  އިެޑުއކަޭޝާނިއ  ޮއފް  ިމިންސޓީްރ 

ުގުޅމެވެ. 

އެޑިްމަޝން  ުމަދއިްރްސކަމަށް  ތަމީްރާނ  ކުަމގެ  ުމަދއިްރްސ 

ިލބޮޭގުތގެ ތުަފީސުލ ވީާނ ިމ ިދާރާސގިައ އެއާ ުގުޅނުްހިރ ބިައގިައ 

ފާހަގުަކާރޮގުތގިައ  ބިައވިެރން  ިދާރާސގެ  ކޮށީްދފައެވެ.  ތުަފީސުލ 

ފެންވުަރ ަދށް ބައެއް ުމަދއިްރުސންގެ ަސބުަބން ުމިޅ ާދިއާރއަށް 

ުކިރއުެރން  ވުަނމިާއ  ވީަޒފާއަށް  އަނަްނކަމާަށ،  ބުަދާނުމ  އެކުަމގެ 

ެސޓިްފކަެޓށްވެ،  ބުޭނނުްކަރީނ  ިމެނިކުރމަށް  ިލުބުމގިައ 

އެހެނަްނމަވްެސ އެ ެސޓިްފކެޓްތުަކގެ އުަގ ވެއިްޓފިައ ވާކުަމގައެވެ. 

ުބެނފިައވީަނ  ބިައވިެރއުަކ  ިދާރާސގެ  ިއާޝާރތްކޮށް  ިމކަމަށް 

ވޮާގތަކީ  އީެއ  ީޓޗެަރއްގެ.  އެއްވްެސ  ިމހުާރ.  ެނތް  “ކިޮލީޓއެއް 

ެސޓިްފކެޓް  އެއްޗެއްނޫން.  ިލބޭ  ިކަޔވިައގެން  ެސޓިްފކަެޓކީ 

ިއުތުރން  ީމގެ   .)KI-02( އެއްޗެއް”  ގަނަްނ  ކޮލުެޖތުަކން  ތަކަކީ 

ުމަދއިްރުސން  ަރނގުަޅ  ފެންވުަރ  ބުޭނންވާ  ްސކުޫލތަކަށް 

މަަސއްކަތް  ުކިރން  ފެންވުަރގިައ  ިމިންސޓީްރ  ހުޯދމަށް 

ހާމުަކަރުމން  ުނުކާރކަން  އެކަން  މުަގން  އެ  ިމހުާރ  ުކިރަނމަވްެސ، 

“ްސކުޫލތަކަށް ުމަދއިްރުސން ހުޯދމަށް ުކީރގިައ ިމިންސޓީްރ ޮއފް 

އިެޑުޔކަޭޝުނން ވަަރށް ުމިހނުްމ ަދުއެރއް އާަދ ުކިރ. ިމިންސޓީްރ 



ގޮންޖެހުންަތކިާއ ހަުށހެޅުންަތއް ެއުދުރންގެ ފަންުނ:  142

ުކރޭ  މަަސއްކަތް  ހުޯދމަށް  ީޓޗުަރން  ިއްސަނގިައގެން  ިއން 

 )KI-17( ”ޭުކީރގިައ. ަނމަވްެސ ިމހުާރ އެކަން އޮެގތަކަށް ުނުކެރވ

ިވާދުޅވެފިައ ވެއެވެ. 

ުމަދއިްރުސންގެ ިއުޙިތާރމިާއ ޤަަދާރިއ ުގިޅފިައވާ އެަނއް ަސބަބަކީ 

ިލބޭ  ުނިލުބމާ،  ުފުރަޞުތތައް  ުކިރއުެރމަށް  ުމަދއިްރުސންގެ 

މުަދ  ުކުރުމން  ތަފުާތ  “އްަސުލ  ބެހޮޭގުތނެްނވެ.  ުފުރަޞުތތައް 

ީމހަކަށް ިލބޭ މުަދ ުފުރަޞތެއް ވްެސ ިލބެޭނ. އުަޅގަނޑުމެނަްނށް 

އެާދއޭ.  ުފުރަޞތެއް  ތަންތުަނން  އެހެން  ފަހުަރ  ބައެއް  އެނގެޭނ 

އެހެން ތަންތުަނގެ ތުަޖިރބާކޮށާްލ. ެޓކޮްނޮލީޖއަށް އުަހުލވިެރުވން. 

ިލބެޭނ  އެންމެނަްނށް  ބަހަާލިއގެން  ުކިރއުެރން.  ާދިއާރިއން 

ތަފުާތ   .)KI-22( ަރނގުަޅ”  ވަަރށް  ޮއނަްނަނމަ  ިއނިްތޒުާމ 

ތަފުާތުކުރން  ގެނުްގޅޭ  ހުެދުމގިައ  އެޕަްރިއޒަލް  ތެރޭގިައ  ުކުރުމގެ 

ވްެސ ާސރވޭގެ ބިައވިެރންވީަނ ފާހަގަ ކޮށްފައެވެ. ހަމިަމއާއުެކ، ިމ 

ާދިއާރއާ  ވްެސ  މުަދުވމަކީ  ިފެރހުެނން  ާދިއާރގިައ މަަސއްކަތުްކާރ 

ތަފުާތުކުރވާކަމެއްގެ  ިވްސުނން  ގެނުްގޅޭ  ުމުޖތަމިަޢން  ދޭތެރޭ 

ވަރކް-ަލިއފް  ުކެރއެވެ.  ފާހަގަ  ބިައވިެރން  ިދާރާސގެ  ޮގުތގިައ 

ބެލެނާްސ ުގުޅނުްހިރ ބިައތައް ިމ ިދާރާސގިައ ުގުޅނުްހިރ ބިައގިައ 

ތުަފީސުލ ކޮށީްދފިައ ވެާނއެވެ.

މުެދވިެރވާ  ުކޑުަވމަށް  ިއުޙިތާރމް  ޤަަދާރިއ  ުމަދއިްރުސންގެ 

އިެޑުއކަޭޝާނިއ  ޮއފް  ިމިންސޓީްރ  ޮގުތން  ަސބަބެއްގެ 

ބިައވިެރން  ިދާރާސގެ  ުކޑުަވން  ުގުޅން  ޮއނަްނ  ުމަދއިްރުސނާްނ 

ުނފުޫޒ  ުއޅޭ  ތެރޭގިައ  ުމުޖތަމުަޢ  ބަަދުލގިައ  އޭގެ  ުކެރއެވެ.  ފާހަގަ 

ގަަދ ީމުހނާްނ ުގުޅން ަރނގުަޅކަން ފާހަގަ ުކިރއެވެ. ީމގެ ަސބުަބން، 

ިއޙާްސްސ  ކުަމގެ  ުނވާ  ީމހަކަށް’  ުމިހނުްމ  ‘މާ  ުމަދއިްރަސކީ 

ުކުރވައެވެ.  ވްެސ   ުމުޖތަމުަޢއަށް   ުމިޅ  އިަދ  ުމަދއިްރުސނަްނށް 

ާދިއާރއަށް  ުދވުަހ  ިގަނ  30 އަހަަރށުްވެރ  ިއާޝާރތްކޮށް  ިމކަމަށް 

ިޚުދމަތް ކޮށްފިައވާ ފާަރތެއް ފާހަގަ ކޮށްފިައ ވޮާގުތން “ކިޯޑޭނަޓެރއް 

ުނާދެނ ްސކުޫލ ތަކަކަށް. ކިޯޑޭނަޓަރކަށް  ުހއަްޓްސ ކިޯޑޭނަޓެރއް 

ކިޯޑޭނަޓުރ  ިދަޔަޔްސ….ިމއުަދ  ފިެނފިައ  ީޓޗުަރ[  ]ުގޅާ  ޭނގެޭނ 

ވްެސ ުގޅާާލީނ ކަމެއް ޖިެހގެން ޕިްރނިްސޕާަލ. އެކަމުަކ ޖިެހގެން 

ުހނަްނ ީމހާ އާ ވްެސ ުނުގޅެާނ. އީެއ ކިޯޑޭނަޓރ އީެއ ވަަރށް ެދަރ 

)KI-02( ”ީމހަކަށް ވެާނ އަާދިއގެ ީމހަކާ ުގިޅއިްޖއާްޔ

ޮއޮޓޮނީމއާ ުގުޅވާ ުމަދއިްރުސނުްކާރ މަަސއްކަތްތަކަށް ުނަރނގުަޅ 

ުމަދއިްރުސން  ފުޯރުވމަކީ  ުނފުޫޒ  ކަހަަލ  އިެކ  ފާޑިުކުޔމިާއ، 

ުކޑަވާ  ޤަަދުރ  ާދިއާރގެ  ިދުނުމގެ  ިކަޔވިައ  ޮގުތގިައ  ޤަބުޫލުކާރ 

އެހެން  ވްެސ  މޭެނޖްމަނުްޓން  ްސކުޫލގެ  ިމޮގުތން،  ހަމަ  ކަމެކެވެ. 

ެދއުްކމާ  ވާހަކަ  ުމަދއިްރުސނާްނ އަޑުގަަދކޮށް  ުކިރމީަތގިައ  ީމުހން 

ވާހަކަ  އަޑުގަަދކޮށް  ިދމަާލށް  ުމަދއިްރުސނާްނ  ބެލިެނވިެރން 

ެދއުްކން ވްެސ ިހމެެނއެވެ.

ުމަދއިްރުސންގެ ުކިރމީަތގިައ ބެލިެނވިެރން ބެލިެނވިެރާޔ އިާއ ަދިރވުަރ ުހއާްޓ، ުބާނެނ 

އެއްޗެއް ުބެނފާ، އެަނއް ުދވުަހ އެއްކަަލ ަދިރވުަރ އެއްކަަލ ުމަދއިްރްސ ގާތަށް ފުޮނވީމާ، އެ 

ަދިރވުަރ ުމަދއިްރަސށް ުކާރެނ ިއޙިްތާރމެއް ނޯނާްނެނ. އިެހާސުބން ުމަދއިްރުސނަްނށް 

ވްެސ ގްޯސކޮށް ވްެސ ކަންތައް ުކެރވެޭނ. އޭގެ ބަަދުލގިައ ބެލިެނވިެރާޔ ވްެސ ުކއާްޖ ުނާލ 

އެންމެ ަރނގުަޅ ހަމަ ކޮންމެ އެއްޗެއް ވްެސ ިކަޔން. ހަމަ ިހތައް އިެރ އެއްޗެއް ިކަޔންވީ. އެ 

ޙައުްޤ އީެމހަކަށް ޮއނާްނެނ. އީެއ މައަްސަލއެއް ނޫން. އެކަމުަކ ުކއާްޖ ހާަލުކވީަނ ުކއާްޖ 

)KI-22(..ބަހައަްޓިއގެން ިކާޔީތ



ް 143އިެޑޔުކަޭޝން ިރަސރޗް ގްރޫޕ

ިމފަަދ ަސބުަބތަކިާއ ުގިޅގެން ުމަދއިްރުސންގެ ިއޙިްތާރމިާއ ޤަަދުރ 

ާދިއާރގިައ  ުމަދއިްރުސނާްނ  ާދކަމަށް  ަދަށށް  ުދވަހަކަށް  ުދވަހެއް 

މަަސއްކަތް ުކާރ ފާަރތްތުަކން ފާހަގަ ުކެރއެވެ.

ޮނން-ޕޮްރފަެޝަނލް ުނވަތަ ީސާދ ިކަޔވިައ ިދުނމިާއ ުގުޅން ެނތް ަސބުަބތުަކގެ ޮގުތގިައ ފާހަގަވީަނ 6 ަސބަބެކެވެ. އީެއ:

ުމަދއިްރުސންގެ ޤަަދާރިއ ިއުޙިތާރމް ަދށުްވުމގިައ ުމަދއިްރުސންގެ ިމޒާާޖިއ އުަޚާލޤަކީ ވަަރށް ުމިހނުްމ ަދުއެރއް އާަދުކާރ ކަމެއްގެ ޮގުތގިައ 

ިޚުދމަތް  ވަނެްދން  ުދވްަސތަކެއް  ިގަނ  ާދިއާރއަށް  ިމޮގުތން  ުކެރއެވެ.  ފާހަގަ  ފާަރތްތުަކން  ިގަނ  ުކާރ  މަަސއްކަތް  ާދިއާރގިައ  ތުަޢީލީމ 

ކޮށްފިައވާ ފާަރތެއް ފާހަގަ ކޮށްފިައވީަނ:

ް 5.5.3 ޮނން-ޕޮްރފެަޝަނލް ަސަބުބަތއ

ުމަދއިްރުސންގެ ިމޒާާޖިއ އުަޚާލޤް، 	 

ުމުޖތަމުަޢގެ ތުަޢީލީމ ފެންވުަރ،	 

ީމިޑއިާއން ުމަދއިްރުސން އިަދ 	 

ުމަދއިްރްސކުަމގެ ފަނުްނ ަދއްކިައދޮޭގތް،

 ުމުޖތަމުަޢގިައ ޮއނަްނ ޯސަޝލް ްސަޓރކްޗަރ ބަަދުލ ވުަމން 	 

ާދޮގތް،އިަދ 

ިއންފޮރމަޭޝން ެޓކޮްނޮލީޖގެ ަދުއުރ، އިަދ	 

ުމުޖތަމުަޢން ތުަޢީލުމގެ އުަގ ވަޒަނުްކާރ ިމންވުަރ، ިމއެވެ. 	 
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ިދަޔ  ުކޑަވެގެން  ޤަަދުރ  ިއުޙިތާރމިާއ  ުކާރ  ުމަދއިްރުސނަްނށް 

ުކިރއާބާަލިއުރ  ފެންވުަރ  ުމަދއިްރުސންގެ  ޮގުތގިައ  ަސބަބެއްގެ 

ިހމެެނއެވެ.  ުކުރން  ޤަބުޫލ  ުމުޖތަމުަޢ  ިހނގައްޖެކަމަށް  ަދަށށް 

އީެއ  ގެއިްލއްޖެ.  ިއުހިތާރމް  ދޭ  ުމަދއިްރުސނަްނށް  “އޮެގުތން 

ވްެސ.  ުމުޖތަމުައން  ުމިޅ  ހަމަ  ނޫން.  ިމާދިއާރއުަކން  ހަމައެކިަނ 

ީމުހން.  ިތބޭ  ހަަދިއގެން  ިޑުގީރއާ  އާ  މްާސަޓރްސ  ިގަނ،  ވަަރށް 

ިއުޙިތާރމިާއ  ޮއނަްނ  ެދިވފިައ  ޒަމުާނނުްސެރ  ުމަދއިްރުސނަްނށް 

ޤަަދަރކީ ުމުޖތަމުަޢގިައ އެ ާދިއާރއަށް ޮއތް ލޯތްބިާއ ޤަަދާރިއ ވްެސ 

ިގަނ ފާަރތްތުަކން ފާހަގަ  ެދުވުނ ޤަަދެރއް ކަމަށް ވަަރށް  ުގިޅގެން 

ބަަދުލވެ،  ްސޓަްރކްޗަރ  ޯސަޝލް  ޮއތް  ުމުޖތަމުަޢގިައ  ުކެރއެވެ. 

އެކަމުަކ ކޮމީްޕެޓނެްޓއް ނޫން. ޑަބަލް މްާސަޓރްސވްެސ އެބުަހިރ. 

ފާހަގަ  ބިައވިެރަޔުކ  ކަމަށް   )KI-12( ެނތް”  ފެންވެަރއް  އެކަމުަކ 

ކިޮލީޓއާ  ުމަދއިްރުސންގެ  މުޭރުމން  ިމ  ހަމަ  ވެއެވެ.  ކޮށްފިައ 

ިޚުދމަތް  ާދިއާރއަށް  ުދވުަހ  ިގަނ  އަހަަރށުްވެރ   20 ުގޅޮޭގުތން 

ކޮށްފިައވާ ޕިްރނިްސޕަަލުކ ވްެސ ވީަނ ފާހަގަ ކޮށްފައެވެ.

އިައ  ވަޒަނުްކުރމަށް  ިމންކޮށް  އުަގ  ތުަޢީލުމގެ  ުމުޖތަމުަޢން 

ބަަދުލތުަކގެ ަސބުަބން ިމ ޤަަދާރިއ ިއުޙިތާރމަށް ވްެސ ބަަދުލއީައ 

ކަމަށް ިދާރާސގެ ބިައވިެރން ފާހަގަ ުކެރއެވެ.

އެއް ަސބަބަކީ ީޓޗަރްސގެ ކިޮލީޓ ަދށުްވން. ޕަޭރންޓް އިައްސ އެއްޗެއް ުނުބެނވޭ ވުަރގެ ަރނގުަޅ 

ުމަދއިްރަސކާ އެހެން ކޮންފަްރންޓް ުކަރން ުނކެރޭ. އީެމުހނަްނށް އެނގޭ ީމާނ އަކީ އެއްޗިެހ 

އެނގޭ ީމހެއްކަން. ުކިދނަްނށްވްެސ ]އެނގޭ[ ުމަދއިްރަސކީ ުމަދއިްރްސގެ ަސބްޖެކްޓް ޮނލެޖް 

ުހނަްނ ]ީމހެއް[ ކަން. ކަމެއް ިދމާވީމާ ކަންތައް ުކާރެނޮގތް ިއގޭ ކަން، އުެގީނމާ ުކިދނަްނށްވްެސ 

ުމަދއިްރާސ ޗެލެންޖް ުކަރން ުއނަދގޫ. އެަނއް ަސބަބަކީ ޮސަސިއީޓ އަށް އިައ ޕިޮލިޓކަލް 

ޗޭނަްޖްސ. އުަޅގަނޑުމެނަްނށް ހަާދ ިއޙިްތާރމެއް ުކިރޔޭ. ިމހުާރ ވްެސ އުެކިދނާްނ އުެކިދންގެ 

ޕަޭރންޓްްސ ހާަދން ުހރޭ އުަޅގަނޑުމެން. އުަޅގަނޑުމެން ޕަްރިއމީަރ ީޓިޗން ެސުޓިފކެެޓއް 

ހަަދިއގެން ިކަޔވިަދީނ. ުބާނެނ ިމްސ ުބެނިފއާްޔ ުކާރަނމޭ ކޮންމެ ކަމެއްވްެސ. ފާރމަްންސ އާ 

)KI-06(.ާއެއްކޮށް ުކިދނަްނށް ަލވް އެންޑް ކެއަރ ިދީނމ



ް 145އިެޑޔުކަޭޝން ިރަސރޗް ގްރޫޕ

ުމުޖތަމިަޢން ިލބޭ ިއޙިްތާރމް އެންމެ ޮބޑުކަމަކަށް ފާހަގަވީަނ. ުކީރގަ ވެއްޖެއާްޔ ުހނާްނީނ 

ވަަރށް މުަދ ާދިއާރތައް. ަރެށއްގަ ބިެލަޔްސ ިތބީޭނ ުމަދއިްރަސކާ، ކީަތބަކާ ފުޫޅމަަޔކާ ކަހަަލ 

ެދިތން ީމުހން. ެދންވްެސ އުެދުރަދިއތަ. ހަމަ ވަަރށް ިއޙިްތާރމް ިލބެޭނ. ިމހުާރ އެހެެނއް 

ނޫން. ހެލްތް ެސނަްޓެރއް ުހނާްނެނ...ިއނީްޖުނގެ ުހނާްނެނ. އަންހުެނން ުކިރއުަރވާ 

ކިޮމީޓ ޮއނާްނެނ. ކުައނިްސަލުރން ިތބެޭނ. ވަަރށް ބިައވުަރ ާދިއާރތައް ިއުތުރވެއްޖެ. ކޮންމެ 

ީމހަކީވްެސ ީމހެއް. އްަސުލ ވަަރށް ީމުހން ހުޭލންތިެރ ވްެސ ވެއްޖެ. އެކަމުަކ ހުޭލންތިެރ 

ިވިއުރގާ ތުަހީޒބެއް ުނިވ. ތުަހީޒުބ ޮއީތ ޮއތްތުަނގަ. ތަަރއީްގވީަނ. އެހެންވީމަ، ިމވާ ޮގތަކީ 

ކޮންމެ ީމހަކީވްެސ ވަަރށް ުމއަްސނިދ، ވަަރށް އެނގޭ ީމހެއް. އެކަމުަކ ތުަހީޒުބ ިވްސުނމެއް 

ާނދޭ. ޤަަދުރ ުކަރންވީ ކާކަށް ކަމެއް، ުބަނންވީ ކޮންތުާކ ިކހާ  ިމންވަަރކަށް ކަމެއް ޭނންގޭ. 

)KI-22( .ްިމކަންކަން ިވްސާނފައެއް ެނތް. އިަދ ިވްސަނިއެދިވފައެއް ެނތ

ޒަމަާނށް  ތެރޭގިައ  މުެދވިެރިވ ަސބުަބތުަކގެ  ބަަދުލުވމަށް  ިއުޙިތާރމް  ޤާަދާރިއ  ެދިވފިައވާ  ުމަދއިްރުސނަްނށް 

ވަަރށް  ޮގތަކީ  ަދއުްކވިައދޭ  ފަނުްނ  ުމަދއިްރްސކުަމގެ  އިަދ  ުމަދއިްރުސން  ީމިޑއިާއން  ުކިރއުެރންތަކާ،  އިައ 

ފޯކްަސ  ިމޮގުތން  ކޮށްފައެވެ.  ބިައވިެރންވީަނ ފާހަގަ  ޮގުތގިައ ިދާރާސގެ  އާަދުކާރ ބައެއްގެ  ަދުއެރއް  ުމިހނުްމ 

ގްރޫޕް ިޑްސކަަޝންގެ ތެެރިއން އަތުޮޅތެރޭގެ ްސކުޫލތުަކގެ ބިައވިެރއުަކ ފާހަގަ ކޮށްފިައވީަނ:

ުމަދއިްރުސނަްނށް ުކާރ ޤަަދާރ ިއުޙިތާރމާ އްަސުލ ޙީަޤގުަތގަ ިމ ުމުޖތަމުަޢގަ ެނތެކޭ 

ުބނަްޏްސ ޮދގަކަށް ުނވެާނ. އީެއ ިމާސަލކަށް ކަމެއް ިދމާވިާއުރ، ުކޑުަކޑަ ކަމެއް ިދމާވިާއުރ 

ވްެސ އްަސުލ ޙީަޤގުަތގަ ވީކަމަކަށް ިވަޔްސ ުނވާކަމަކަށް ިވަޔްސ ޯސަޝލް ީމިޑއާ ުތރޫކޮށް 

ުމަދއިްރުސނަްނށް ުކާރ ުބީލއާ އެއްޗިެހ ަދީނ މިަތވުަމން. އެކަންތައްތައް ބާަލެނ ފާަރތެއް 

އްަސުލ ޙީަޤގަތުަކ ެނތް. އެ ުމަދއިްރުސން އިަމއަްލއަށް ިއމަޯޝަނީލ ުނވަތަ ިފިޒކީަލ 

)FGI-T3(.ްޑީލުްކަރން ިމޖެހީެނ، ީމގެ ވަަރށް ބިައވުަރ ކަންތައްތައް އެބުަހިރ ިމ ާދިއާރއަށ
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އިަދ  ިސާޔީސ  ުދިނޔޭގިައ،  ިމާދ  ވުަމން  ބަވަަނ  ިއުތުރން  ީމގެ 

ިއުޖިތމީާޢ ޮގުތން ުމުޖތަމުަޢ ތަކަށް އަނަްނ ބަަދުލތުަކގެ ަސބުަބން 

ބަަދުލ  ޤަަދަރށް  ިއުޙިތާރމިާއ  ުކާރ  ުމަދއިްރުސނަްނށް  ވްެސ 

“އެ  ފިައވެއެވެ.  ުކަރއްވިައ  ފާހަގަ  ބިައވިެރން  ވާކަމަށް  އިައްސފިައ 

ކޮޅެއް  ުމަދއިްރުސން  މުަދ  ވަަރށް  ުކީރގަ  ޤަަދަރށް  ިއުޙިތާރމިާއ 

ިތިބިއުރގަ އޮެގތަކަށް ނޫން، އުަޅގަނޑަށް ހީވީަނ އެކަން ބަަދުލވެގެން 

ތެެރިއން،  އެއްޗެއްގެ  ުހިރހާ  ިމ  މޫވްމަނާްޓިއ  ިޑމޮކަްރިޓކް  އީައ  ިމ 

ިމިނވަންކަމާއުެކ  ވަަރށް  ުކިދން  ުބެނވޭ،  ބްަސ  ުކިދނަްނށްވްެސ 

ުއޅެވޭކަހަަލ މާހުައަލކަށް ބަަދުލ ވެގެން އީައ ެދއްތޯ؟ އެހެންވީމަ އެއާ 

ުކުރުވމަށަްޓކިައ  ަޝުއުޤވިެރ  ިމހަާރށުްވެރ  ާދިއާރ  ތުަޢީލީމ  ބާަލިއުރ،  ހުޯދންތަކަށް  ިދާރާސގެ 

ުމަދއިްރުސނަްނށް ުކާރ ޤަަދާރިއ ިއޙިްތާރމް ިއުތުރ ުކުރމަށަްޓކިައ “ެދން ވާންޖެހެޭނ ޮގތަކީ ތުަޢީލީމ 

ާދިއާރއަކީ ުމާސަރ ަރނގުަޅ ުމުޖތަމުަޢގިައ ަޝަރުފވިެރ ޤަަދުރވިެރ މަޤާމަކަށް އެމަޤުާމ ހުެދމަށަްޓކިައ 

ިދާރާސގެ  ކަމަށް   )KI-27( ިތބީޭނ”  ީމުހން  ާދިއާރގިައ  ތުަޢީލީމ  އުޭރން  ުކަރންޖެހޭ]މަަސއްކަތް[، 

ބިައވިެރއުަކ ފާހަގުަކަރއްވައެވެ.

ުގިޅގެން ުކިދންގެ ފާަރުތންވްެސ ބަަދުލތަކެއް އަނާްނެނ ެދއްތޯ؟” 

ިއންފޯމަނެްޓއް  ކީ  ެދއިްވ  މުަޢލޫމުާތ  ިދާރާސއަށް   )KI-18(

ިވާދުޅވެފިައ ވެއެވެ. 

ެދކޮޭގތް  ުމަދއިްރުސނާްނމުެދ  ުމުޖތަމުައިއން  ިމއާއުެކ  ހަމަ 

ބަަދުލވެފިައވާ ިމންވުަރގެ މައްޗަށް ފޯކްަސ ގްރޫޕް ިޑްސކަަޝންގެ 

ތެެރިއން ީލިޑންގް ީޓޗުަރންވްެސވީަނ އިަލއުަޅވާާލފައެވެ.

އުަޅގަނޑު ިމހުާރ ިމ ާދިއާރގަ ުއޅޭތާ 14 އަހުަރ ިމ ވީ ގާތްގަޑަކަށް.. ހަމަ ވަަރށް ތަފުާތ 

ފޭެނ.. ުކީރގަ ުމުޖތަމުަޢން ުމަދއިްރުސނާްނ ދޭތެރޭ ެދކޮޭގތާ، ިމހުާރ އެ ުމުޖތަމުަޢތުަކން 

ުމަދއިްރުސނަްނށް، ....ުކީރގަ ވްެސ ިހތްހަމުަނޖެހޭ ބެލިެނވިެރން ހަމަ ުސކަޫލށް 

އެއްޗިެހިކާޔ... އެކުަމ ިމހުާރ ިމ ވޮާގތަކީ ުކީރގަ ވެއިްޖއާްޔ އެ ީމހާ ަދއްކާ ވާހަކަ ކިައީރގަ ުހނަްނ 

ީމހާއާ ހަމައަށް ިމ އަނަްނީނ، ިމހުާރގަ ޯސަޝލް ީމިޑއާގަ އެއްޗެއް ަޖހިާއަރށް ހަމަ އެންމެ 

ުދުރގަ ުހނަްނ ީމހަކަށް، ކީއުްކަރން ިދވިެހާރއްޖޭން ބުޭރގަ، ުމިޅ ުދިނެޔއަށް އެބަ ވުަގުތން 

ޚަބުަރ ފުެތރޭ.. ީމ ހަމަ އެއްކަަލ ީޓޗުަރންގެ ެރިޕުއޓަޭޝން ުދއްވަާލން އެއޮްގތް.. ެދން އޭގެ 

)FGI-LT-3( ..ޭަސބުަބން ހަމަ އެ އެފެކްޓް ޮބޑުވެގެން އެބަ އާދ



ް 147އިެޑޔުކަޭޝން ިރަސރޗް ގްރޫޕ

ުމަދއިްރުސނާްނ  ހާއަްޞކޮށް  ވިަކން  އިަދ  ާދިއާރއަށް  ތުަޢީލީމ 

މުެދ ޤަަދުރ ުކޑަވެާނހެން އިަދ ިއުޙިތާރުމ ުކޑަވެާނހެން ޢަމުަލުކެރވޭ 

ތެެރިއނާްނ  މާޙުައުލގެ  ްސކުޫލގެ  ހަާލތްތައް  ުކެރވޭ  ުމޚާތުަބ  އިަދ 

ުމުޖތަމުަޢން އިެކ ިމންވަަރށް އިެކ ހަާލތްތުަކގިައ ިދމާވުަމން ާދކަމަށް 

ބަަދލެއް  އެެދވޭ  ިމކަމަށް  ކޮށްފިައވެއެވެ.  ފާހަގަ  ުމަދއިްރުސން 

ފަނުްނގެ  ުމަދއިްރުސންގެ  ފެންވުަރގިައ  ޤުައީމ  ގަެނުއމަށަްޓކިައ 

ުމިހނުްމ  ުކުރުވމަކީ  ހުޭލންތިެރ  ޢާއުްމން  މައްޗަށް  ުމިހނުްމކުަމގެ 

އިަދ  ކަމެކެވެ. އިަދ ހަމިަމއާއުެކ، ުމަދއިްރުސނާްނިއ ބެލިެނވިެރން 

ޕޮްރޮޓކޯލްްސ  ކިޮމުއިނކަޭޝން  ުކުރމަށް  ުމޢާމާަލުތ  ަދިރވުަރން 

ހިެދ ތަނީްފުޒ ުކެރުވމަކީ ވްެސ ުމިހނުްމކަމެކެވެ. ިމކުަމގެ ަސބުަބން 

ަދިރވުަރނަްނށް އަަދުބ އަޚާްލުޤ ަދްސވެ، ިއޙިްތާރމުްކާރ، ިއުޙިތާރމް 

ިލިބގަނަްނ ުމުޖތަމަޢެއް ިބާނ ުކުރމަށް މުަގފިަހވެގެން ާދެނއެވެ. 

ހުޯދނަްތުކގެ ުޚާލާޞ 



ގޮންޖެހުންަތކިާއ ހަުށހެޅުންަތއް ެއުދުރންގެ ފަންުނ:  148

ުކަރން  މަަސއްކަތް  މާޙުައާލިއ،  ުކާރ  މަަސއްކަތް  ުމވައްޒުަފން 

ބުޭނންވާ އާާލތްތައް މަަސއްކަތަށް ިލބެން ުހުރމަކީ އެ މަަސއްކަތެއް 

ިހތްވެަރއް  ިއުތުރ  ެދިމިތުބމަށް  މަަސއްކަތެއްގިައ  އެ  ުކުރމާަށިއ، 

ިލިބގެނާްދ ކަމެކެވެ. ުމަދއިްރުސން ވީަޒފާގިައ ެދިމިތުބމިާއ، ވީަޒފާ 

ިހއާްސ  މާޙުައުލ  ވީަޒފާއާަދުކާރ  ބަހާއަކަށް  ިދުޔުމގެ  ދޫކޮށްފިައ 

ުކާރކަމަށް ލެޑް )2009(، ިވާދުޅވެފިައ ވެއެވެ. އެހެންކަމަށުްވމާއުެކ، 

ިކަޔވިައ  ުވމާަށިއ،  ތައާްޔުރ  ިފާލވުަޅތަކަށް  ުމަދއިްރުސން 

ިދުނމަށް ބުޭނނުްކާރ ްސާޓފްރޫމިާއ، ުކާލްސ ރުޫމތަކިާއ، ުކާލްސ 

ފެންވުަރގެ  ަރނގުަޅ  ވީަސަލތްތަކަކީ  ބުޭނނުްކާރ  ރުޫމތުަކގިައ 

ވީަސަލތް ތަކަށުްވން ާލިޒމެވެ. އޮެގުތން، ވީަޒފާ އާަދ ުކުރމަށަްޓކިައ 

ިގަނ ވުަގުތ ތަކެއް ްސކުޫލގިައ ހަޭދ ުކަރންޖެހިޭއުރ،  ުމވައްޒުަފން 

ުމވައްޒުަފނަްނށް ވީަޒފާގެ މާޙުައުލން ިލބެންޖެހޭ އެންމެ އާަސީސ 

ިއުތުރން  ިޚުދމުަތގެ  ފާޚާާނގެ  ބޯފާެނިއ،  ކަމަށްވާ،  ިޚުދމަތްތައް 

ކިެއނުްބިއުމގެ ިޚުދމަތިާއ، ިހތްހަމަަޖއަްސިއުލމަށް ިއީށނެދލެވެޭނ 

ިއނިްތޒުާމ ހަމަޖިެހފިައ ުހނަްނން ޖެހެއެވެ. ުމވައްޒުަފން މިޯޓވޭޓްވާ 

ިތއީަރގިައ  ބާަޔނުްކާރ  މްާސލޯ  ިރޢަާޔތްކޮށް  ކަންކަމަށް 

ބުޭނންތައް  އާަސީސ  ޮގުތގިައ  ކަމެއްގެ  ުފަރތަމަ  އެންމެ  ވްެސ، 

ީމގެ   .)2018 )މެކިްލޮއޑް،  ބާަޔންކޮށްފިައވެއެވެ  ުފިރހަމުަވން 

ުމަދއިްރުސން މަަސއްކަތުްކާރ ިފިޒކަލް މާޙުައާލިއ، ބުޭނނުްކަރން 

ިދާރާސގެ  ިމ  ަދިތކަން،  ވީަސަލތްތުަކގެ  ުހނަްނ  ިލިބފިައ 

އޮެގުތން  ވެއެވެ.  ކޮށްފިައ  ފާހަގަ  ބިައވިެރން  ިގަނޢަަދެދއްގެ 

މަަސއްކަތް  ުގުޅނުްހިރ  ިކަޔވިައިދުނމިާއ  ކަމަކަށް  ުފަރތަމަ  އެންމެ 

ތުަކގިައ ުމަދއިްރުސން ިގަނ ވުަގުތތަކެއް ހަޭދުކާރ ްސާޓފް ރޫމިާއ 

ިގަނ  ތެރޭގިައ  ުކެރވެއެވެ. އޭގެ  ފާހަގަ  ުގުޅނުްހިރ ކަނޮްބޑުުވންތައް 

ތެަނއް  ޚާއަްޞ  ވިަކ  ިއީށނާްނެނ  ުމަދއިްރުސން  ްސކުޫލތުަކގިައ 

ކޮންމެ ުމަދއިްރަސކަށް ުނުހނަްނކަމިާއ، ެދަދންފިަޅ ްސކުޫލތުަކގިައ 

ޖެހޭކަން  ހަމަަޖއަްސން  ތަން  ިއީށނާްނެނ  ބަހިައގެން  ަދންފިަޅ 

ތުަކާރުރކޮށް ފާހަގަ ކޮށްފިައ ވެއެވެ. އޮެގުތން ިދާރާސގެ ބިައވިެރއުަކ 

ް  5.6 ަމަސއަްކތް ުކާރަތާނިއ ވަީސަލތަްތއ

5.6.1 ްސާޓފްރުޫމގެ ާހަލުތ ަދށުްވން 

ިއުތުރން، ހަރޒްބާގްގެ ޓޫ-ފެކާްޓ ިތއީަރގިައ ވްެސ، މަަސއްކުަތގެ 

ުނޖުެހން  ިހތްހަމަ  ުމވައްޒުަފން  ވާވަަރކަށް،  ަރނގުަޅ  މާޙުައުލ 

 .)2018 )ުބާސޓިްލކް،  ވެއެވެ  ބާަޔންކޮށްފިައ  ކަމަށް  ުކޑަވެާނ 

ތުަޢީލީމާދިއާރގިައ  ިދވިެހާރއްޖޭގެ  ުހަށހަޅަާލީނ،  ިމ  ިތީރގިައ 

ޮގންޖުެހންތުަކގެ  ިދމާވެފިައވާ  ުމަދއިްރުސނަްނށް  މަަސއްކަތުްކާރ 

ތެެރިއން މަަސއްކަތުްކާރ ތާަނިއ ވީަސަލތްތަކިާއ ބެހޮޭގުތން ހުޯދުނ 

ަސބީްތމް   5 ަދުށން  ީތުމގެ  މިައގަނޑު  ިމ  އޮެގުތން  ހުޯދންތަކެވެ. 

ގެެންސެދވެޭނއެވެ. އީެއ:

5.6.1 ްސާޓފްރުޫމގެ ހަާލުތ ަދށުްވން، 

5.6.2 ިއނަްޓެނުޓގެ ްސީޕޑަްލްސުވން،  

5.6.3 ިކަޔވިައިދުނމަށް ބުޭނންވާ ތަކިެތ ުނިލުބން،    

5.6.4 ލެބޯޓީްރތަކިާއ ަލިއބަްރީރތުަކގެ ބުޭނން ުނުކެރުވން، އިަދ 

5.6.5 ޒަމާާނ އެއޮްގތަށް ްސކުޫލތައް ތަަރއީްޤުނުވން ިމއެވެ.  

ެދ  ވްެސ  ްސކުޫލގަ  “އުަޅގަނޑުމެންގެ  ޮގުތގިައ  ކޮށްފިައވާ  ފާހަގަ 

ތެަނއް  ިއީށނާްނެނ  ުމަދއިްރުސން  ޮއނަްނިއުރ  ެސަޝަނށް 

ުނުހރޭ. ެދ ެސަޝން އިައްސ ބައަްދުލވާ ގަޑީގަ ‘ިމުއިޒކަލް ޗެއަރ’ 

ުކޅޭ ުއޫސުލން އްަސުލ ިމހުާރ ިމ ުކިރއަށް ގެނަްދން ޖެހީެނ. ވަަރށް 

  .)FGI-PR-3(”ޭިފިޒކީަލ ހަމަ ުއނަދގޫތަކެއް ުކިރމިަތވ

ިމ ާދިއާރގިައ ިގަނުދވްަސ ތަކެއް ވަނެްދން ުމަދއިްރެސއްގެ ޮގުތގައިާއ 

ކީ  ވިަކވެޑިައގެންފާވާ  ިމހުާރ  ުކަރއްވާ  މަަސއްކަތް  ފަނީްތގިައ  މީަތ 

ިއންފޯރމަނަްޓުކ ިވާދުޅިވ ޮގުތގިައ މައަްސަލއަކީ: 



ް 149އިެޑޔުކަޭޝން ިރަސރޗް ގްރޫޕ

ީމގެ ިއުތުރން ުމަދއިްރުސން މަަސއްކަތް ުކަރން ުހނަްނީނ ވަަރށް 

މުަދ ޢަަދެދއްގެ ކޮމިްޕުޔަޓަރށް ވެފިައ، އޭގެ ތެެރިއން ވްެސ ބައެއް 

ިދާރާސގެ  ުނުކާރކަން  މަަސއްކަތް  ފަހުަރ  ިގަނ  ކޮމިްޕުޔަޓރ 

ުކުރމަށަްޓކިައ  މަަސއްކަތް  ވެއެވެ.  ކޮށްފިައ  ފާހަގަ  ބިައވިެރން 

އެތަކިެތ  ުކާރިއުރ،  ބުޭނން  ލެޕޮްޓޕް  އިަމއަްލ  ުމަދއިްރުސން 

ުނުހނަްނކަން  ތުަކގިައ  ްސކުޫލ  ތެަނއްވްެސ  ކޮށާްލެނ  ަރއްކާ 

މައަްސަލއެއް  ކޮމިްޕުޔަޓަރކަށް  ވެއެވެ.  ކޮށްފިައ  ފާހަގަ 

ވުަގުތ  ވަަރށިްގަނ  ިނނުްމމަށް  މަަސއްކަތްތައް  ިދމާވެއްޖަެނމަ 

ުކެރވެޭނ  ޙައުްލ  އެކަން  އެމައަްސަލއެއް  ޖެހޭކަމިާއ،  ހަޭދުކަރން 

ބިައވިެރންގެ  ިދާރާސގެ  ނޯނަްނކަން  ވްެސ  ޮގތެއް  ފޭަސހަ 

ފާަރުތން އެނިގގެން ިދަޔއެވެ. އޮެގުތން “ުމަދއިްރުސން ިކަޔވިައ 

ިމ  އީެމުހން  ޖެހިޭއުރ  ހަޯދން  މުަޢލޫމާތެއް  އެތައް  ިދުނމަށަްޓކިައ 

ިތން  ކުަމން،  ްސކޫލެއްގިައ  ެސަޝން  ެދ  ުކަރީނ  މަަސއްކަތް 

ީމުހން  ފަަނަރ  ޖެހޭ،  ެޝއަރުކަރން  މުޭޒ  އެއް  ހަތުަރީމުހން 

 )FGI-PR-3( ޖިެހާދެނ”  ެޝއާރުކަރން  ކޮމިްޕުއަޓރ  އެއް 

ިދާރާސގެ ބިައވިެރަޔުކ ފާހަގަ ުކެރއިްވއެވެ.  

ޮއީފްސތަކަށް  އެހިެނހެން  މަަސއްކަތުްކާރ  ަސރިވްސގެ  ިސިވލް 

ުކާރެނ  މަަސއްކަތް  ވްެސ  ުމވައްޒަފަކަށް  ކޮންމެ  ބާަލާލިއުރ، 

ިދާރާސގެ  ުހނަްނކަން  ަޖގަހައެއް  ާދިއީމ  ކޮމިްޕުޔަޓަރކިާއ 

ތުަކގިައ  ްސކުޫލ  ިމކަންކަމަކީ  ވިާއުރ،  ކޮށްފިައ  ފާހަގަ  ބިައވިެރން 

ިދާރާސގެ  ނޫންކަން  ކަންކަމެއް  ކަމެއްދޭ  އަހިަމއަްޔުތ  މޮާބޑު 

ޮއީފްސތުަކގަ  “އެހެން  ވެއެވެ.  ފުާޅކޮށްފިައ  ުޝޢުޫރ  ބިައވިެރން 

ީދފަ  ]ކޮމިްޕުޔަޓރ[ ިސްސަޓމް  ވްެސ ހަމަ  ުމވައްޒަފަކަށް  ކޮންމެ 

ުހރޭ  ކަންތައްތައް  ބާަރބަަރށް  ހަމަވަަރށް  ީދފަ  ވާރކްްސޓަޭޝން 

ުމަދއިްރުސނަްނށް  ްސކުޫލތުަކގަ  ިގަނ  އުަޅގަނޑުމެން  އެކަމުަކ 

ިއނަްނީނ ްސާޓފް ރޫމެކޭ ިކާޔފަ ޮބޑު ތަަނކަށް ުހިރހާ އެންމެނާްލފަ 

... އެއްކަަލ ‘ޮގިސޕް’ ުކާރ ކަހަަލ އެރޭންޖްމަނެްޓއް ިމިއނަްނީނ.” 

)FGI-T6( އެހެން ޮއީފްސތުަކގެ ތަފުާތ ފާހަގުަކަރުމން ިދާރާސގެ 

ުހިރހާ  ރުޫމގިައ  “ްސާޓުފ  ވެއެވެ.  ކޮށްފިައ  ފާހަގަ  ބިައވިެރަޔުކ 

ުހނަްނީނ.  ިސްސަޓމެއް  އެންމެ  ުކަރން  ބުޭނން  ުމަދއިްރުސން 

ުނުހނާްނީތ  ލެޕޮްޓޕްވްެސ  ީޓވީ،  ތުަކގިައވްެސ  ރޫމް  ުކާލްސ 

ިއނަްޓެނޓްވްެސ  އެކަމަށް،  ފަްރްސޓްރޭޓްވޭ  ހަމަ  ުމަދއިްރުސން 

ހަމައެކިަނ ުމާސަރއެއް ނޫން. ިމާސަލކަށް މަަސއްކުަތ މާހުައުލ. އަާދިއގެ އިެސްސަޓންޓް 

އެޑިްމން ޮއިފަސަރކަށް ވީަނމާ، އެބިަލބޭ ޑްެސކޮްޓޕް ކޮމިްޕުއަޓަރކާ، ިތން ފޫޓް ބިައ ެދ 

ފޫޓް ބިައ ޑްެސކަކިާއ، ލޯވަރ ބެކް ޮގނިޑއަކާ. ީޓޗަަރކަށް ުނިލބޭ. ީޓޗުަރ ފޮތް މުާކުކަރން 

ވްެސ ިމ ިލބީެނ އެހެން ުމަދއިްރެސއްގެ މުޭޒމީަތގިައ ުހނަްނ އެއްޗިެތ އެއްފާަރތް ކޮށާްލފިައ، 

އެތާ ިއީށނެްދާލފަ. ެދން އެަނއް ުމަދއިްރްސ އިައްސުބާނެނ ކޮބާހޭ އަހެަރން ިމތާ ބެހެއިްޓ 

އެއްޗިެހ. ެދން ިމިއނަްނީނ އެއް ފޫޓް ެދ ފޫޓްގެ ޮލކެަރއް ީދފިައ. ިއނަްޓވަަލށް ގެނަްނ 

ފެނުްފިޅ އެކިަނ ލެވީެނ. ުކިދންގެ ޕޭޕުަރ ބަހައަްޓން ޖެހީެނ ބުޭރގަ. އެހާ ުއނަދގޫ ހުާލގަ 

 )KI-13( .މަަސއްކަތް ުކަރީނ



ގޮންޖެހުންަތކިާއ ހަުށހެޅުންަތއް ެއުދުރންގެ ފަންުނ:  150

 ... ިލބޮޭގތަކަށް  އަކަށް  ިޑވިައްސ  އެންމެ  ަދިތޮގތަކަށް  ވަަރށް 

ވަަރށް  ިދުނމަކީ  ިކަޔވިައ  ކޮށްގެން  ބުޭނން  ިއނަްޓެނޓް  އޮެގތަށް 

ުމަދއިްރުސން  ުކިރމައްޗަށް  ޮބުލގިައ ިރުހމެއް ކަމަށް. ުކިދން  ޮބޑު 

ާދންޖެހީެނ ވަަރށް ޮބޑަށް ތައާްޔުރ ވެގެން ކަމަށް އެހެނަްނމަވްެސ 

މާޔްޫސވާ  ޮބޑަށް  ވަަރށް  ުމަދއިްރުސން  ުހުރުމން  ަދިތތައް  ިމ 

 .)FGI-T4( ”ްކަމަށ

ުމަދއިްރުސނަްނށް ުހިރ ޮގންޖުެހންތަކާ ުގޅޭ ޮގުތން، ިމ ިދާރާސގެ 

“ުމަދއިްރަސުކ  ޮގުތގިައ  ުކެރއިްވ  ފާހަގަ  ިއންފޯރމަނަްޓުކ  ކީ 

ިއުތަރށް،  ުވުމގެ  ަޖވުާބާދީރ  ުސޕަވިައޒަަރށް  ވެއްޖެއާްޔ 

ުކިދން.   150 އީެއ  ުކާލްސ،  ވަަރކަށް   5 ަނގެާނ  ުމަދއިްރުސން 

KI-( ުކިދންގެ މަންމަ ބައްޕަ ވިަކން ުސވުާލ ުކާރެނ” އެވެ  ބައެއް 

ޮބޑިެތ ްސކުޫލ ތުަކގިައ ުމަދއިްރުސން  13(. ީމގެ މަާނއަކީ ބައެއް 

ގާތްގަނޑަކަށް 250 އެއްހާ ީމުހނަްނށް ަޖވުާބ ދޭންޖެހޭ ކަމެވެ. އިަދ 

ިމ ަޖވުާބ ިދުނުމގިައ އެ ުމަދއިްރުސންގެ އިަމއަްލ ފުޯނން ބުޭނން 

ނޯނަްނކަން  އަެލވަނެްސއް  ފުޯނ  ީމުހނަްނށް  އެ  ުކަރންޖެހިޭއުރ 

ވްެސ ކީ ިއންފޯރމަންޓް KI-13 ފާހަގަ ުކެރއިްވއެވެ. 

ޢާއުްމކޮށް އަނަްނ ަޝުކވާ ތަކަކީ މަަސއްކުަތގެ މާޙުައުލ، ޮބޑުމުޭޒ ަޖހާފަ ުހުރމިާއ، 

ިއީށނާްނެނ ޮގނިޑއެއް ޚާއަްޞ ުކެރިވފިައ ެނުތން. އިަމއަްލ ލެޕޮްޓޕް ބަހައާްޓާލފަ 

މަަސއްކަތް ުކާރެނ ާޖގައެއް ުމަދއިްރުސނަްނށް ޚާއަްޞ ުކެރިވފިައެނުތން، ޚާއަްޞކޮށް ެދ 

ެސަޝން ްސކުޫލތުަކގަ ިމަޝުކވާ ޮބޑީ، އީެއ މެނުްދުރފުަހ ެސަޝންގެ ޓ ުމަދއިްރުސން 

އަނަްނގަޑީގަ ިއީށނާްނެނ ޮގތެއް ެނިތގެން ުއޅެންޖެހޭ، ތަކިެތ ަރއްކުާކާރެނ ޮގތެއް ެނިތގެން 

 )KI-10( !ޭުއޅެންޖެއ



ް 151އިެޑޔުކަޭޝން ިރަސރޗް ގްރޫޕ

ކޮނެްސންޓްރޭޓް  މަަސއްކުަތގިައ  ަސބުަބން،  ިމކަންކުަމގެ 

ާސމުާނ  ބުޭނނުްކާރ  ުކަރން  މަަސއްކަތް  ިތުބމާަށިއ،  ވެގެން 

އެއްތެަނއްގިައ ބަހައަްޓިއގެން މަަސއްކަތް ުކަރން ަދިތވާކަން ފާހަގަ 

ހައުްލ  މައަްސަލތައް  ިދުނމާމުާގޅޭ  ުއނގަނަްނިއ  ވެއެވެ.  ކޮށްފިައ 

ކުަމގިައވާ  މަަސއްކަތް  އްަސުލ  އާެނގެ  ުމަދއިްރަސށް  ުނވީަންސ 

ިކަޔވިައިދުނމަށް ަސމުާލކަން ުނެދވެޭނކަން ޮރެސންހޯލްޓްޒް އިާއ 

ިސމްޕޮްސން )2015(، ބާަޔން ުކަރއްވާފިައ ވެއެވެ. ހަމަ އެހެންމެ 

ުގުޅނުްހިރ  އިާއ  ެޓކޮްނޮލީޖ  ކިޮމުޔިނކަޭޝން  ިއންފޮމަޭޝން 

ވީަސަލތްތައް ކަމަށްވާ ކޮމިްޕުޔަޓާރިއ އެއިާއުގޅޭ ޮސފްޓްވެއަރތައް 

ިލބެން ެނުތމަކީ ުމަދއިްރުސނަްނށް ިދމާވާ މިައގަނޑު ޮގންޖުެހމެއް 

ީމގެ  ވެއެވެ.  ކޮށްފިައ  ބާަޔން   ،)2018( ހިައންޑްމަން  ކަމަށް 

ިދާރާސ  ުކިރ   ،)2014( ބިައވިެރން  އިާއ  ެޓިޑކް  ިއުތުރން 

ުކަރން ަރނގުަޅ  ޮގުތގިައ، މަަސއްކަތް  އުަކން ފާހަގަ ކޮށްފިައވާ 

ފެންވުަރގެ ވީަސަލތް ުހުރމަކީ، މަަސއްކުަތގެ މާޙުައުލގިައ ިދމާވާ 

ާޝިމުލ  މަަސއްކުަތގިައ  މުަދކޮށީްދ،  ކަންކަން  ުނޖެހޭ  ިހތްހަމަ 

ވިެތުބމަށް ވަަރށޮްބޑު ބެާރއް ގުެނވިައދޭ ކަމެކެވެ. 

ްސާޓފްރުޫމގިައ ުހިރހިައ ުމަދއިްރުސން ބުޭނނުްކަރން އެންމެ ]ކޮމިްޕުޔަޓރ[ ިސްސަޓމެއް 

ުހނަްނތަން ވްެސ]އާދޭ[. ުކާލްސ ރޫމް ތުަކގިައވްެސ ީޓވީ، ލެޕޮްޓޕް ވްެސ ުނުހނާްނީތ 

ުމަދއިްރުސން ހަމަ ފަްރްސޓްރޭޓްވޭ އެކަމަށް، ިއނަްޓެނޓްވްެސ ވަަރށް ަދިތޮގތަކަށް 

އެންމެ ިޑވިައްސ އަކަށް ިލބޮޭގތަކަށް... އިަމއަްލ ލެޕޮްޓޕްގަ އުަޅގަނޑުމެން ިމ ިކަޔވިައދޭން 

ބުޭނނުްކަރީނ. ުނިވތާކަށް އުަޅގަނޑުމެންގެ ިއނަްޓެނޓްވްެސ... ޕޮްރޖެކަްޓރިއން އަޑު 

)FGI-T3( “]ާނނާްނީތވެ ްސީޕކުަރ ވްެސ އިަމއަްލއަށް ގެަނގެން ާދންޖެހޭ ހަާލތެއްގަ]ިމިތީބ



ގޮންޖެހުންަތކިާއ ހަުށހެޅުންަތއް ެއުދުރންގެ ފަންުނ:  152

ުއނގަނަްނިއިދުނުމގެ ިގަނ މަަސއްކަތްތަކެއް ިއނަްޓެނޓްގެ އެހީގިައ 

ޮގންޖުެހންތަކާ  ތަފުާތ  ަސބުަބން  ަލްސުވުމގެ  ްސީޕޑް  ުކާރިއުރ، 

ފާހަގަ  ުމަދއިްރުސން  ޢަަދެދއްގެ  ިގަނ  ޖެހޭކަން  ުކިރމިަތާލން 

ކޮށްފިައވެއެވެ. ިމީއ ިމިދާރާސގެ ވަަރށިްގަނ ބިައވިެރންގެ ކަނޮްބޑު 

ލޯޑު  ަރނގަޅަށް  ފޮތްތައް  ެޓކްްސ  ެޓބްލުެޓން  އޮެގުތން  ުވމެކެވެ. 

ހަޭދުކަރން  ތަކެއް  ވުަގުތ  ިގަނ  ލޯޑުްވމަށް  ިފާލވުަޅތައް  ުނުވމިާއ 

ބުޭނން  ިއނަްޓެނޓް  އެއްފަހާަރ  ވްެސ  ުމަދއިްރުސން  ޖުެހމިާއ، 

ތަފުާތ  ލޯޑުްވުމގިައ  ޑިޮކުޔމަންޓްްސ  ޖިެހއްޖަެނމަ،  ުކަރން 

ީމގެ  ވެއެވެ.  ފާހަގަކޮށްފިައ  ބިައވިެރން  ިދމާވާކަމަށް  މައަްސަލތައް 

ވޮާގުތން  ޕްލޭންގިައ  ެސކަްޓރ  އިެޑުޔކަޭޝން  ިދވިެހާރއްޖޭގެ 

އަށުްވެރ   150 ތެެރިއން  ްސކުޫލގެ   213 ުހިރ  ިދވިެހާރއްޖޭގިައ 

އަށުްވެރ   10mbps ްސީޕޑް  ިއނަްޓެނޓް  ްސކުޫލތުަކގެ  ިގަނ 

ިއުތުރން  ީމގެ  އިެޑުޔކަޭޝން،2019(.  ޮއފް  )ިމިންސޓީްރ  ަދެށވެ 

ކެަނކަްޝން  ިއނަްޓެނޓް  ތުަކގެ  ްސކުޫލ  ޮގތެއްގިައ  މިައގަނޑު 

ކޮށްފިައ  ފާހަގަ  ޕްލޭންގިައ  ިމ  ަދށްކަމަށް  ވަަރށް  ްސީޕޑް  ތުަކގެ 

ވެއެވެ. ުމަދއިްރުސނަްނށް ބުޭނންވާ އިައީސީޓ ިއުކިއޕްމަނާްޓއުެކ، 

5.6.2 ިއނަްޓެނުޓގެ ްސީޕޑަްލްސުވން  

ިއުތުރން ްސކުޫލތަކަށް ިއނަްޓެނޓް ދޫކޮށްފިައ ުހނަްނ ްސީޕޑަކީ 

ޕްލެޓްފުޯމ  ފަަދ  ީމިމްސ  ުކާލްސ،  ގުޫގލް  ބުޭނނުްކާރ   ިމހުާރ 

ްސީޕޑްކަމަށް  އެކީަށގެންވާ  އެންމެ  ުކުރމަށް  ތުަކގިައ މަަސއްކަތް 

ޕެކޭޖްތައް  ޑާާޓ  ފުޯނގެ  އިަމއަްލ  ުމަދއިްރުސން  ިގަނ  ުނުވުމން 

ބުޭނން ުކާރކަން ފާހަގަކޮށްފިައ ވެއެވެ. އޮެގުތން “އުަޅގަނޑުމަެނށް 

ިތން  ީމހުަކ،  ެދ  ަދށްކުަމން،  ްސީޕޑް  ަދިތވޭ  ވަަރށް  ހަމަ  ވްެސ 

ީމހުަކ ވެަދ ުއޅޭ ކަމަށް ވަނާްޏުމން ެދން ޑިޮކުއމެނެްޓއް ވްެސ ލޯޑް 

ކޮށްފިައ  ފާހަގަ  ބިައވިެރަޔުކ  ިދާރާސގެ   )FGI-LT-2( ުނވޭ” 

ވެއެވެ. 

ުކުރުވމިާއ،  އުަހުލވިެރ  ކަންކަމަށް  އާަސީސ  އިައީސީޓގެ 

ކޮމިްޕުޔަޓުރތަކިާއ، ކެަނކަްޝންތައް ަރނގުަޅ ހަާލުތގިައ ުހުރމަކީ 

ުމަދއިްރުސންގެ މަަސއްކަތަށް ފޭަސހަ ވެގެނާްދެނ ކަމެއް ކަމަށް 

ިޗރްވާ )2018(، ގިައ ހިެދ ިދާރާސއެއްގިައ ބާަޔންކޮށްފިައވެއެވެ.   

ޢާއުްމކޮށް އަނަްނ ަޝުކވާ ތަކަކީ މަަސއްކުަތގެ މާޙުައުލ، ޮބޑުމުޭޒ ަޖހާފަ ުހުރމިާއ، 

ިއީށނާްނެނ ޮގނިޑއެއް ޚާއަްޞ ުކެރިވފިައ ެނުތން. އިަމއަްލ ލެޕޮްޓޕް ބަހައާްޓާލފަ 

މަަސއްކަތް ުކާރެނ ާޖގައެއް ުމަދއިްރުސނަްނށް ޚާއަްޞ ުކެރިވފިައެނުތން، ޚާއަްޞކޮށް ެދ 

ެސަޝން ްސކުޫލތުަކގަ ިމަޝުކވާ ޮބޑީ، އީެއ މެނުްދުރފުަހ ެސަޝންގެ ޓ ުމަދއިްރުސން 

އަނަްނގަޑީގަ ިއީށނާްނެނ ޮގތެއް ެނިތގެން ުއޅެންޖެހޭ، ތަކިެތ ަރއްކުާކާރެނ ޮގތެއް ެނިތގެން 

 )KI-10( !ޭުއޅެންޖެއ



ް 153އިެޑޔުކަޭޝން ިރަސރޗް ގްރޫޕ

‘ިކަޔވިައ  ބުޭނންވާ،  ރުޭވމަށް  ިފާލވުަޅތައް  ކަމާއުެކ  ަޝުއުޤވިެރ 

ިދުނުމގެއެހީ’ ފަަދ ތަކިެތ ްސކުޫލގިައ ުނުހނަްނ ކަމިާއ، މިާލއާްޔުތ 

ިދުގކުަމން  ާރްސތާ  ޮއނަްނ  ހަޯދން  އެތަކިެތ  އެއޮްގތަށް  ޤަވިާޢާދ 

ުނވަތަ، ްސކުޫލގެ ބަޖުެޓން އެކަންކަން ުކެރވެން ެނުތުމގެ ަސބުަބން 

ުމަދއިްރުސން އުަތން ކޮންމެ އަހަަރުކ ވްެސ ޮބޑު ހަޭދއެއް ުކަރުމން 

ާދކަން ިދާރާސގެ ބިައވިެރން ފާހަގަ ކޮށްފިައ ވެއެވެ. އޭގެތެރޭގިައ، 

ިއނަްޓެނަޓށް ުކާރ ޚަަރާދިއ އިެކއިެކ ުދވްަސތައް ފާހަގަ ުކުރމަށް ހާޯދ 

ތަކެއްޗިާއ، ުކަލ ޕިްރންޓް ެނުގންފަަދ ކަންކަމަށް ުމަދއިްރުސން ޮބޑު 

ހަޭދއެއް ުކަރުމނާްދކަން ފާހަގަ ކޮށްފިައ ވެއެވެ. ުމަދއިްރުސނަްނށް 

“ިއުތަރށް  ުކުރމަކީ  ޚަަރުދ  ކަންކަމަށް  ިމފަަދ  ުމާސަރިއން  ިލބޭ 

ުމާސަރ ުކޑަވާކަމެއް” ގެ ޮގުތގިައ ބިައވިެރން ިސފަކޮށްފިައ ވެއެވެ. 

“ޕިްރނުްޓ ުކުރމަށް މައަްސަލއެއް ިދމާވީމަ، ބައެއް ުމަދއިްރުސން 

އުަތނާްދ  އިަމއަްލ  ަނންގަވިައގެން...  ޕިްރނުްޓ  ގިެއން  އަނާްނެނ 

ޚަަރުދތަކެއް. ިއނަްޓެނުޓ ވްެސ، ިގަނ ފަހުަރ އުަޅގަނޑުމެން ގޭގަ 

ުކާރ މަަސއްކަތްތަކަށް، އީެއ ހަމަ، އުަޅގަނޑުމެންގެ އިަމއަްލ އުަތން 

 )FGI-T3( ”ާދ ިއނަްޓެނޓް ޚަަރުދކަމަށް އުަޅގަނޑު ޤަބުޫލުކަރީނ

ހަމަ  ވެއެވެ.  ފުާޅކޮށްފިައ  ކަނޮްބޑުުވން  ބިައވިެރއުަކ  ިދާރާސގެ 

އެއާއުެކ “އުަޅގަނޑުކިައީރ ވަަރށް ިގަނިއން ަޝުކވާކޮށްފަ އެބުަހިރ، 

ޕޯޓްފިޯލއޯ  ުކިދންގެ  ިތމަނަްނމެން  ީޓޗުަރން،  ްސކުޫލ  ޕީްރ 

ޚަަރުދުކާރކަމަށް.   5000-4000 ީޖުބން  އިަމއަްލ  ހުެދމަށަްޓކިައ 

ުކުރމަށް،  ޕިްރންޓް  ުކަލ   1500-100 ގާތްގަނޑަކަށް  މަހުަކ 

ުކަރުމން  ޚަަރުދ  ީޖުބން  އިަމއަްލ  ުކުރމަށް،  ަޝުއުޤވިެރ  ުކިދން 

ކަނޮްބޑުުވން  ޙަާލތާމުެދ  ުމަދއިްރުސންގެ   ،)KI-10( ާދކަމަށް”. 

ފުާޅ ުކަރއްވުަމން، ތުަޢީލީމ ާދިއާރގިައ ިގަނ ުދވްަސތަކެއް ވަނެްދން 

ިޚުދމަތް ުކަރއްވުަމން ގެނަްދވާ ފާަރތުަކން، ިމިދާރާސއަށް މުަޢލޫމުާތ 

ެދއިްވއެވެ.  ްސކުޫލތުަކގެ ބަޖެޓް ކަނޑައަޅާފިައ ުހނަްނީނ ްސކުޫލގެ 

5.6.3 ިކަޔވަިއިދުނަމށް ބުޭނނާްވ ަތކެިތ ުނިލުބން    

ުމިހނުްމ  ބައެއްކަހަަލ  ކަމަށްވެފިައ،  ބަަލިއގެން  އާބީާދއަށް 

ކޯޑްތަކަށް ިލިބފިައުހނަްނ ފިައާސިއން ިކަޔވިައިދުނމަށް ބުޭނންވާ 

އާަސީސ ކަންތައްތައް ވްެސ ުނުކެރވޭކަން ފާހަގަ ކޮށްފިައ ވެއެވެ. 

ޚާއަްޞކޮށް ަދިރވުަރންގެ އާބީާދ މުަދ ްސކުޫލތަކަށް ިމމައަްސަލ 

އޮެގުތން  ވެއެވެ.  ކޮށްފިައ  ފާހަގަ  ބިައވިެރން  ޮބޑުކަން  ވިަކން 

ިލުބުމގަ  ވީަސަލތްތަށް  ިކާޔފަ  މުަދވީމައޭ  ުކިދން  “ްސކުޫލތުަކގެ 

ވަަރށް ޮބޑަށް ަދިތއެބަވޭ. ުސކޫލެއްގަ  ކޮންމެހެން ުހނަްނންޖެހޭ 

 )FGI-PR-1( ުނިލިބގެން”  ުއޅީެނ  ިމ  ވްެސ  ވީަސަލތްތައް 

ބުޭނންވާ  ުކަރން  “ކަމެއް  ފުާޅުކިރިއުރ  ކަނޮްބޑުުވން  ބިައވިެރަޔުކ 

ބަޖެޓް  ފިަހވެފައެއް  މުަގ  ނޯވޭ  ުކުރމަށް  ކަމެއް  ުމަދއިްރަސކަށް 

ެސަލީރ  ްސކޫލެއްގަ.  ުކޑަ  މަަސއްކަތުްކީރ  އުަޅގަޑު  ތެެރިއން. 

ކޯޑިާއ ިއލެކްޓިްރިސީޓ ކަޑީާލމާ ެދން ނޯވޭ [އެއްޗެއް]. ުކއްޖެއްގެ 

ޮބަލށް ުނޖެހެޭނ ުރިފާޔއެއްވްެސ” )KI-09( އެހެން ބިައވިެރަޔުކ 

ިވާދުޅވެފިައވެއެވެ. 

ކޮށިްދުނުމގިައ  ޤިާއުމ  ވީަސަލތްތައް  ބުޭނންވާ  ްސކުޫލތަކަށް 

ިމިންސޓީްރ ޮއފް އިެޑުޔކަޭޝންގެ އެއްވްެސ ޕްލެޭނއް ނޯނަްނކަން 

ިދާރާސގެ ބިައވިެރން ފާހަގަ ކޮށްފިައ ވެއެވެ. 



ގޮންޖެހުންަތކިާއ ހަުށހެޅުންަތއް ެއުދުރންގެ ފަންުނ:  154

ކޯޑްތަކަކަށް އަޅާފަ ުހނަްނީނ، އެ ކޯޑްތުަކގަ ުހނަްނ ުހިރހާ ފިައާސިއން އެއްވްެސ ޚަަރެދއް 

ުނުކެރވޭހިައ މުަދން، ުހެރާދެނ ުކިޅވުަރ ކޯޑަށް އަހެަރއްގެ މައްޗަށް ހަމަ އެކިަނ ވީޮލ ބޯޅައެއް 

ގެަނވެޭނ ވަަރށް ާލިރީދފަ. ޮއީފްސ ީޒަނތްތިެރ ުކުރުމގެ ކޯޑަށް ިއނެދާދެނ 40 ުރިފާޔ ީދފަ. 

ޮދުރ ފިޮތ ގަނަްނން ޮއނަްނ ކޯޑަށް ޮއވާެދެނ 30 ުރިފާޔ ީދފަ. ެދން އުަޅގަނޑަކަށް ޭނގެ 

އޭގެން މޭެނޖް ުކާރެނ ޮގތެއް ވްެސ. ެދން ީމގަ ުސވުާލުކީރމަ ުބަނީނ ުކިދންގެ ޮބަލށް ބާަލފައޭ 

  )FGI-PR-1( .ިމ ބަހީަނ

ިގަނ  ިބާނވެފިައވީަނ  ާނކިާމާޔުބ  ުނވަތަ  ކިާމާޔުބ  ްސކޫލެއްގެ 

ކުަމގިައ  ިބާނވެގެން  ޤިާބިލއަްޔތަށް  މީާލ  ްސކޫލެއްގެ  އެ  ފަހަަރށް 

ފާހަގަ  ިދާރާސއެއްގިައ  ގެ   )2013( ބިައވިެރން  އިާއ  ޕޮނޭްސ 

އެނުގުނ  ފާަރުތން  ބިައވިެރންގެ  ިދާރާސގެ  ިމ  ވިާއުރ،  ކޮށްފިައ 

ޮގުތގިައ ްސކުޫލތުަކގެ އާަސީސ ބައެއް ކަންކަމަށް ވްެސ ފިައާސ 

ުނުހނާްނީތވެ ުމަދއިްރުސންގެ ީޖުބން އެތައް ބިައވުަރ ޚަަރުދތަކެއް 

ުކަރން ޖެހެއެވެ. 

ްސކުޫލތުަކގެ ަސިއންްސ ލެބްތަކިާއ ަލިއބަްރީރ ތަކަކީ ަދިރވުަރންގެ 

ުމިހނުްމ  ުއނގުެނމާަށިއ ުމަދއިްރުސންގެ ުއނގަނަްނިއ ިދުނމަށް 

ިމޒަމާާނުގޅޭ  ަލިއބަްރީރތުަކގިައ  ވަީނމަވްެސ،  ކަމަށް  ވީަސަލތެއް 

ބުޭނންވާ  ހަަދން  އެކްްސޕިެރމެންޓް  ުނުހނަްނކަމިާއ،  ފޮތްތައް 

ވެއެވެ.  ކޮށްފިައ  ފާހަގަ  ުނުހނަްނކަށް  ލެބްތުަކގިައ  ވީަސަލތްތައް 

ުނުކެރވޭ  ްސކުޫލތުަކން  ހުޯދމަކީ  ތަކިެތ  ބުޭނންވާ  ލެބްތަކަށް  އިަދ 

“ަސިއންްސ  އޮެގުތން  ވެއެވެ.  ކޮށްފިައ  ފާހަގަ  ޮގުތގިައ  ކަމެއްގެ 

ުކިދނާްނއެކީ 24 އެކްްސޕިެރމެންޓް ހަަދން ޮއނަްނ ިއުރ ލެބްތުަކގަ 

5.6.4 ެލބޯޓީްރަތާކިއ ަލިއބަްރީރަތުކގެ ބުޭނން ުނުކެރުވން 

ފިެސިލީޓތައް ުހިރ ޮގުތން އުަޅގަނޑުމެނަްނށް ިމ ހަަދިއެދވީެނ އެންމެ 

7 އެކްްސޕިެރމެންޓް” )FGI-T2(  ކަމަށް ިދާރާސގެ ބިައވިެރަޔުކ 

އެއްޗިެހ  ކިެމކަލް  ބުޭނންވާ  ލެވަލްއަށް  “އޭ  ވިާއުރ  ކޮށްފިައ  ފާހަގަ 

އުަޅގަނޑުމަެނކަށް ުނއެއިްލބޭ...ެދން ކޮންމެ ކޮންމެ އެއްޗެއް ބުޭނން 

ކޮށްގެން އުަޅގަނޑުމަެނކަށް ޕެްރކިްޓކަލްްސ ވްެސ ުނހެދޭ... ެދން 

ފަްރްސޓްރޭޓް  ުނިލބެންފީެށމަ  އެއްޗިެހ  ބުޭނންވާ  ުމަދއިްރުސން 

ވްެސ” )FGI-T6( ވާކަމަށް ިދާރާސއަށް މުަޢލޫމުާތ ެދއިްވ އެހެން 

ބިައވިެރަޔުކ ފާހަގުަކެރއިްވއެވެ. 
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ހީަޤޤުަތގިައ ްސކުޫލގެ ިއންފާްރްސޓަްރކްޗަރއާަށިއ ވީަސަލތްތަކަށް ބާަލިއުރގިައ ިމިތބީެނ 

ޖެެނަރލް ޕަބިްލކަށުްވެރ، ފަހުަތގަ ަސުރކުާރގެ ވީަސަލތްތައް ިމިތބެވީެނ. އުަޅގަނޑުމެން 

އެންމެންގެ އުަތގިައ ޮބޑިެތ ްސމާޓްފުޯނތަކާ އެއްޗިެހ ުހނަްނިއުރ ްސކުޫލގިައ ުހނަްނީނ ވިައޓް 

ބޯޑެއް، ަދުއަލުތން ފުޯރކޮށީްދފިައ. ެދން ުކާލްސތުަކގިައ ޕޮްރޖެކަްޓުރ އުެޅުވމިާއ ޮބޑިެތ 

ީޓވީ އުެޅުވމިާއ ޙީަޤޤުަތގިައ ީޕީޓއޭފަަދ ތަންތުަނން ުކާރ ކަންތައްތައް ީމ. ެދން ިމާސަލކަށް 

ިޢމާާރތްތަކާ އެއްޗިެހ އުައޓްޑޭޓްވެގެން ާދިއުރގިައ ުނވަތަ ްސކުޫލގެ ޕިޮޕުއލަޭޝން އާބީާދ 

ިއުތުރވެގެން ާދިއުރގިައ އެކަހަަލ ބުޭނންވާ ިއންފާްރްސޓަްރކްޗަަރލް ޗޭނަްޖްސތައް 

ުނއެއް ގެެނވޭ. އުަޅގަނޑަކަށް ޭނނގޭ ިކތައް ްސކުޫލގިައކަމެއް ަރނގުަޅ ފެންވުަރގެ 

ަލިއބަްރީރ ުހީރކީ. އެކުަމ ިމއުަދ އުަޅގަނޑުމެން އެންމެނަްނށް އެނގޭ ޮބޑު ަލިއބަްރީރއެއް 

ވާހަކައަކީ ުކިދނަްނށް ިކަޔވަން ީރިޑންގއަށް ފިަހ މާޙުައލެއް ޮއނަްނ ަލިއބަްރީރއަކީވްެސ 

)FGI-PR-1( .ްުމިހނުްމތެަނއްކަނ

ވީަސަލތްތަކިާއ،  ބުޭނންވާ  ިކަޔވިައިދުނމަށް  ުމަދއިްރުސން 

ކިަރިކުޔަލމް  ޮގުތގިައ  ަރނގުަޅ  ުހުރމަކީ  ްސކުޫލގިައ  ާސމުާނ 

ވެއެވެ.  ބަާރކަށް  ވަަރށޮްބޑު  ިކަޔވިައިދުނމަށް  ުކުރމާަށިއ  ތަނީްފުޒ 

ަސިއންްސ  ެޓކްްސފޮތިާއ،  ބުޭނންވާ  ުމަދއިްރުސން  އޮެގުތން 

ކޮންމެހެން  ކިެމކަލްްސފަަދ ތަކެއްޗަކީ  ބުޭނންވާ  ެދއްވަން  ިކަޔވިައ 

ކަމަށް  ާސމުާނ  ޖެހެޭނ  ފުޯރކޮށްދޭން  ުމަދއިްރުސނަްނށް 

ވީަޒފާގެ  ިއުތުރން  ީމގެ  ވެއެވެ.  ިވާދުޅވެފިައ   ،)2006( ޖޯނަްސން 

ުނިލުބމަކީ  ވީަސަލތްތައް  ބުޭނންވާ  އާަދުކުރމަށް  މްަސއިޫލއަްޔުތ 

ވެގެނާްދ  ިއުތުރ  ުނޖުެހން  ިހތްހަމަ  ވީަޒފާއިާއމުެދ  ުމަދއިްރުސން 

ަސބަބެއް ކަމަށް ބަކްލޭ އިާއ ބިައވިެރން )2004(، ގެ ިރޕެޯޓއްގިައ 

ބާަޔންކޮށީްދފިައވެއެވެ. 



ގޮންޖެހުންަތކިާއ ހަުށހެޅުންަތއް ެއުދުރންގެ ފަންުނ:  156

ިސާޔަސުތތައް  ތުަޢީލީމ  އެއްވަަރށް  ބަަދުލތަކާ  އަނަްނ  ޒަމަާނށް 

ުނުކެރވީޭތ،  ޕްލޭން  ވަަރށް  އެކީަށގެންވާ  އެކަަށއުެޅުމގިައ 

ފާހަގަ  ުނުކެރވޭކަން  ޤިާއުމ  ވީަސަލތް  ޮގތެއްގިައ  ެދމެހެއެްޓިނިވ 

ުކެރވެއެވެ. އޮެގުތން، ެޓކޮްނޮލީޖ ބުޭނންކޮށްގެން ިކަޔވިައިދުނމަށް 

ުމަދއިްރުސނަްނާށިއ ަދިރވުަރނަްނށް ބުާރއަޅިާއުރ، ްސކުޫލތުަކގެ 

އިެކއިެކ  އަބުަދވްެސ  ުކުރމަކީ  ިޑިޖަޓަލިއޒް  ުކާލްސރުޫމތައް 

ފާހަގަ  ުދވްަސ  މަަސއްކުަތ  ުނވަތަ  ހަޯދިއގެން  އެހީ  ފާަރތްތުަކން 

މަަސއްކުަތން  ުބަރ  ިމފަަދ  ކަމަކަށުްވމިާއ،  ުކަރންޖެހޭ  ކޮށްގެން 

ހޯދޭތަކިެތ ްސކުޫލގެ ބަޖެޓްގެ ތެެރިއން މިެއނެްޓިއން ުނުކެރވޭކަން 

ފާހަގަ ކޮށްފިައ ވެއެވެ. “އުަޅގަނޑުމެން ހަމަ އިަމއަްލ ޮގުތން ފަންޑު 

ަރިއޒްކޮށްގެން ހަމަ ުހިރހާ ުކާލހުަކ ިމުހީރ މަލިްޓީމިޑއާ ޤިާއުމކޮށްފަ. 

އުަޅގަނޑުމެންގެ  އަނަްނިއުރ  ިމ  ުކުރމަށް  މާަރމުާތ  އޭގެ  އެކަމުަކ 

މާަރމުާތ  ވާހަކައަކީ  ނޯވޭ،  ުކެރވޭކަށް  އެކަން  ބަޖަެޓުކން  ްސކުޫލގެ 

5.6.5 ަޒާމާނ އެއޮްގަތށް ްސކުޫލަތއް ަތަރއީްޤުނުވން  

FGI-( ”ޭކޮށްގެން ބެލެހެއުްޓުމގެ އެ ވަަރށް ޮބޑު ޮގންޖުެހމަކަށް ވ

LT-1( ބިައވިެރަޔުކ ކަނޮްބޑުުވން ފުާޅކޮށްފިައ ވެއެވެ.  

ޮގުތގިައ  ޤިާބިލއަްޔުތގެ  އެއް  މިައގަނޑު  މަންހުަޖގެ  އުައ  ޤުައީމ 

ވިާއުރ،  ކަނޑައަޅާފިައ  ުކުރން  ބުޭނން  ީމިޑއާ  ެޓކޮްނޮލީޖއިާއ 

ްސކުޫލތުަކގެ ވީަސަލތްތައް ޤިާއުމ ުކުރުމގިައ ިމކަމަށް ަސމުާލކަން 

ީމގެ  ވެއެވެ.  ކޮށްފިައ  ފާހަގަ  ބިައވިެރން  ުކޑަކަން  ިމންވުަރ  ެދވޭ 

ގެ   1 ްސޓޭޖް  ކީ  ިމހުާރގެ  އެާދ  ފުަހން،  ގެ   2018 ިއުތުރން 

ަދިރވުަރނަްނށް ެޓބްލެޓް ުނިލބޭކަމިާއ، ިގަނ ޢަަދެދއްގެ ެޓބްލެޓް 

މިެއނެްޓިއން ުނުކެރވޭކަން ފާހަގަ ކޮށްފިައ ވެއެވެ.  

ެޓބްލުެޓގެ ހަާލތަށް ިވްސާނާލިއުރގިައ ެޓބްލެޓް ިދން ިހާސުބންފިެށގެން ަދަށށް ިމހުާރ 

ިމއަނަްނ ުކިދނަްނކަށް ެޓބްލެެޓއް ުނިލބޭ. އެކަމުަކ އުަޅގަނޑުމެން ކިޯވޑްއިާއ ިމކަހަަލ 

ޙަާލތްތައް މުެދވިެރވީމަ ޮއނަްލިއންކޮށް ިކަޔވިައދޭން އެބަޖެހޭ. އުެކިދން ގޭގަ ބިައިތއްބިައގެން 

ިކަޔވިައދީޭނ ިކިހެނއްތޯއޭ؟ ވަަރށް ަދިތ ުއނަދގޫ ކަމެއް ިއނގޭތޯ؟ ވަަރށް ތުަކީލުފ އެބަ ުއުފާލ 

ުމަދއިްރުސން ހަމަ އެކުަމގިައ. ުކޑުަކިދނަްނކަށް ިކަޔވިައެދވެޭނ ޮގތެއް ެނތް، މަންމަގެ ފުޯނ 

 )FGI-LT-1( .ްބައްޕަގެ ފުޯނ ެނިތއާްޔ ނޯނާްނެނ ުކާރެނ ކަމެއ
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ގިައ   )2023-2019( ޕްލޭން  ެސކަްޓރ  އިެޑުޔކަޭޝން 

ބުޭނންވާ  ްސކުޫލތަކަށް  ވްެސ،  ޮގުތގިައ  ފާހަގަކޮށްފިައވާ 

ބެލިެނވިެރންގެ  ތަކެއްޗަކީ،  ީޓވީފަަދ  ްސމާޓް  ކޮމިްޕުޔަޓާރިއ، 

ްސކަޫލށް  ހަޯދިއގެން  ފިައާސ  ަޖމާޢަތްތުަކން  ފަަދ  ަޖމިްޢއާްޔ 

ހިަދާޔުކާރ ތަކެއްޗެވެ. ހަމަ އެފަަދިއ، ިމތަކިެތ ހިަދާޔުކިރ ަނމަވްެސ، 

ިނޒާމެއް  ަރނގުަޅ  ބެލެހެއުްޓުމގެ  މިެއނެްޓިއންކޮށް  ިމތަކިެތ 

ްސކުޫލ ތުަކގިައ ނޯނަްނކަށް ފާހަގަކޮށްފިައ ވެއެވެ ) އިެޑުޔކަޭޝން 

ެސކަްޓރ ޕްލޭން 2019-2023(. 

ްސކުޫލތުަކން  ]ިމހުާރ[ ހާަދފަ ުހނަްނ ޮގތަކީ ީޕ.ީޓ.އޭއާ ުގިޅގެން ްސކުޫލތުަކގެ ުކާލްސތުަކގެ 

ޕޮްރޖެކަްޓރ ނިޫނއާްޔ ީޓވީ ިމުހނަްނީނ ހުަރކޮށްފަ. ީޓވީ ވްެސ އުަޅގަނޑުމެން ހުަރކޮށްފަ ިމ 

ުހނަްނީނ އުަޅގަނޑުމެން އިެކ ޮގތޮްގުތން. އެަނއްކުޮޅން ިމތަކިެތ ަސުރކުާރގެ ްސކުޫލތުަކގަ 

ިމ ުހނަްނންޖެހީެނ އެއް ހަމައެއްގަ ކަމަށް އެންމެންވްެސ ގަބުޫލ ުކާރީނ. އެކަމުަކ ވާ ޮގތަކީ، އެ 

ްސކޫލެއްގެ ިހއާްސވާ ފާަރތްތުަކގެ، ިއޖިްތމީާޢ-ިއޤިްތާޞީދ ޙަާލތަށް އެބަ ބަރާޯސވެގެން އެ 

 )FGI-PR-3( .ްސކަޫލކަށް ިލބޭ އެއްޗިެހ ިގަނވެ މުަދވެގެން ިމަދީނ



ގޮންޖެހުންަތކިާއ ހަުށހެޅުންަތއް ެއުދުރންގެ ފަންުނ:  158

ުމަދއިްރުސން  ތުަކގިައ  މަަސއްކަތް  ުއނގަނަްނިއިދުނުމގެ 

ކަނޮްބޑުުވން  ިގަނ  ުގޅޭ  ވީަސަލތްތަކިާއ  ތާަނިއ  ބުޭނނުްކާރ 

ިފާލވުަޅ  އޮެގުތން  ިދަޔއެވެ.  ވެގެން  ފާހަގަ  ިމިދާރާސިއން  ތަކެއް 

ުކުރުމގެ  ވަޒަން  ިދުނން  ުއނގަނަްނިއ  ުވމާަށިއ،  ތައާްޔުރ  ތަކަށް 

ހަޭދުކާރ  ވުަގުތތަކެއް  ިގަނ  ުމަދއިްރުސން  މަަސއްކަތްތަކަށް 

ޮގނިޑމުޭޒ  ޚާއަްޞ  ުމަދއިްރަސކަށް  ކޮންމެ  ްސާޓފްރުޫމގިައ 

ިޑުއީޓ  ތުަކގިައ  ްސކުޫލ  ަދންފިަޅ  ެދ  ޚާއަްޞކޮށް  ެނުތމިާއ،  

ވެފިައ  ފާހަގަ  ހަމަަޖއަްސންޖެހޭކަން  ިއީށނާްނެނތަން  ބަހިައގެން 

ުމަދއިްރުސނަްނށް  ްސާޓފްރުޫމތުަކގިައ  އެއާއުެކ،  ހަމަ  ވެއެވެ. 

ކޮމިްޕުޔަޓުރ  ުހނަްނ  ެނުތމިާއ،  ކޮމިްޕުޔަޓރ  ވަަރށް  އެކީަށގެންވާ 

ީމގެ  ިހމެެނއެވެ.  ުނުވން  އާަދހަމަ  ޮސފްޓްވެއާތައް  ތަކިާއ 

ިއނަްޓެނަޓށް  ޮބޑަށް  ުނހުަނ  ިދުނުމގިައ  ިކަޔވިައ  ިއުތުރން 

ަދށުްވމިާއ،  ްސީޕޑް  ިއނަްޓެނޓްގެ  ޖެހިޭއުރ،  ވާން  ބަރާޯސ 

ުމަދއިްރުސންގެ ތަމީްރުނ މިައގަނޑު ޮގތެއްގިައ ބެހީެނ ެދ ބަަޔކެަށވެ. އީެއ، ުމަދއިްރްސކުަމގެ ފާަށ ތަމީްރުނ )ޕީްރަސރިވްސ ޓެްރިއިނން( 

އިާއ ުމަދއިްރަސކަށް ުވމަށްފުަހ ިޚުދމުަތގިައ ިތއްބާ ފަނީްނ ޮގުތން ތާޒާވެ ތަަރއީްޤުވމަށް ެދވޭ )ިއނާްސރިވްސ( ތަމީްރެނވެ. ިމިދާރާސގެ 

މުަޢލޫމުާތން  އެއުްކެރުވުނ  ިއނަްޓރިވުއތުަކން  ިއންފޯރމަންޓް  ކީ  ިއނަްޓރިވުއތަކިާއ،  ގްރޫޕް  ފޯކްަސ  ުކެރުވުނ  މުެދގިައ  ބިައވިެރންގެ 

ުމަދއިްރްސކުަމގެ ފާަށ ތަމީްރާނިއ ުގޅޭ ޮގުތން ފާހަގުަކެރުވުނ ަސބް ީތމްތަކަކީ: 

5.7.1 ޕޮްރގާްރުމތަކަށް ޮއނަްނ ިޑމާންޑް  ަދށުްވން،

5.7.2 ުދާރާލ ރިޭވގެން ުމަދއިްރުސން ތަމީްރުނ ުނުކެރުވން،   

5.7.3 ތަމީްރުނ ހަަދިއގެން ިނުކނަްނ ުމަދއިްރުސންގެ ފެންވުަރ ަދށުްވން،

ހުޯދނަްތުކގެ ުޚާލާޞ 

5.7 ުމަދއިްރްސަކުމގެ ަފާށ ަތމީްރާނިއ ަފނީްނ ޮގުތން ަތަރއީްޤުވން

ުކެރުވެނވެ.  ފާހަގަ  ުނުހނަްނކަން  ިލބެން  ިއނަްޓެނޓް  ފޭަސހިައން 

ބަޖެޓްގެ  ތަކިެތ  ބުޭނންވާ  ުމަދއިްރުސން  ިކަޔވިައިދުނމަށް 

ތިާށކަމުާހެރ ފޭަސހިައން ިލބެން ެނުތމިާއ، ަލިއބަްރީރ ތަކަށް ފޮތް 

ުނިލބޭތާ އެތައް އަހެަރއް ވެފިައުވމިާއ، އިަދ ަސިއންްސ ލެބެޯރަޓީރ 

ކިެމކަލްްސ  އާާލތްތަކިާއ  ހާަދެނ  އެކްްސޕިެރމެންޓްތައް  ތުަކގިައ 

ެނތްކަން ފާހަގަ ވެފިައވެއެވެ. ީމގެ ިއުތުރން ޒަމަާނށް އަނަްނ ބަަދުލ 

ބަރާޯސވާން  ެޓކޮްނޮލީޖއަށް  ޒަމީާނ  ިކަޔވިައިދުނމަށް  ތަކާއުެކ، 

ުކާލްސރުޫމތުަކގިައ އެފަަދ ވީަސަލތްތައް  ޖެހިޭއުރ، ްސކުޫލތުަކގެ 

އެހީގިައ  ީދަލިތ  ފާަރތްތުަކގެ  އިެކއިެކ  ެނުތމިާއ،  ޤިާއުމުކެރިވފިައ 

ފިައާދ  އޭގެ  ުނބެލެހެއްޓިޭތވެ  ވީަސަލތްތައްވްެސ  ޤިާއުމުކެރވޭ 

ަދިރވުަރނަްނާށިއ ުމަދއިްރުސނަްނށް އެންމެ އެކީަށގެންވާ ޮގުތގިައ 

ުނުކާރކަން ފާހަގަ ުކެރިވފިައ ވެއެވެ. 
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ކޮލެޖް/ ިދވިެހާރއްޖޭގެ  ފަަދިއން،  ހާމަވާ  ިއން   10 ޗުާޓ 

ާދިއާރއިާއ  ތުަޢީލީމ  ިހންގާ  ުޔިނވަރިސީޓތުަކގިައ 

 2018 އެންރޯލްމެންޓް  ތުަކގެ  ޕޮްރގާްރުމ  ިކަޔވިައިދުނުމގެ 

ކޮލެޖް/ ވަީނމަވްެސ،  ޮގްސފިައ  މިަތވުަމން  ހަމައަށް  ވަަނ އަހާަރ 

ުމަދއިްރްސކުަމގެ ފާަށ ތަމީްރުނ  ުޔިނވަރިސީޓ ތުަކގިައ ިހންގާ 

ަދށްވެފިައ  ިޑމާންޑް  ޮއނަްނ  ޮގތެއްގިައ  ުޖުމަލ  ތަކަށް  ޕޮްރގާްރުމ 

ަދިރވުަރން  ުކެރއެވެ.  ފާހަގަ  ބިައވިެރން  ިމިދާރާސގެ  ވާކަމަށް 

ުޔިނވަރިސީޓތުަކގެ  ކޮލެޖް  އިެކ  ިލުބުމގިައ  ތަކަށް  ޕޮްރގާްރުމ 

މުެދގާަޔިއ، ޕޮްރގާްރުމ ތުަކގެ މުެދގިައ ތަފުާތ އެބުަހއެްޓވެ. ބައެއް 

ފެންވުަރގެ  ިޑުގީރ  ުފަރތަމަ  ުޔިނވަރިސީޓތަކަށް  ކޮލެޖްތަކިާއ 

5.7.1 ޕޮްރގާްރުމަތަކށް ޮއނަްނ ިޑާމންޑް  ަދށުްވން

ިލބޭ  ުކިދން  ަރނގުަޅ  ފެންވުަރ  ޚާއަްޞކޮށް  ތަކަށް،  ޕޮްރގާްރުމ 

ޢަަދުދ މުަދވުަމނާްދކަން ފާހަގަ ުކެރވެއެވެ. “ިމާދިއާރ އެޓެްރކިްޓވް 

ނޫން  އެޓެްރކިްޓވް  އެހެންވެއިްޖއާްޔ  އެނގޭ[.  ]އެބަ  ނޫންކަން 

 )KI-27( ާނނާްނެނ”  ުކއްޖެއް  ަރނގުަޅ  ފެންވުަރ  ާދިއާރއަށް 

ާދިއާރގިައ  ތުަޢީލީމ  ެދއްވުަމން  މުަޢލޫމުާތ  އަށް  ިދާރާސ  ކަމަށް 

ކީ  ުކަރއްވާފިައވާ  މަަސއްކަތް  ިގަނުދވުަހ  އަހަަރށުްވެރ   30

ިމ  ިރުކއަމަންޓް  “އެންޓީްރ  ިވާދުޅިވިއުރ  ިއންފޯރމަނަްޓުކ 

“އެންޓީްރ  ކަމާަށިއ،  ނޫން”  ބާަލފައެއް  ުކިދނަްނށް  މުޮޅ  ހަަދީނ 

ުނިލިބގެން، ެދން  ުކިދން  ަދށުްކުރުމން، ެދންވްެސ  ިރުކއަމަންޓް 

ިއުތުރން  ީމގެ  އިަދ   “ ިލބީެނ  ިމުކިދން  އޮެގތަށް  ަދށުްކަރުމން 

5.7.4 ަދށް އެންޓީްރ ކަްރިއީޓިރއިާއން ޕޮްރގާްރުމތަކަށް ަދިރވުަރން ވެއުްދން،

5.7.5 ތަމީްރުނ ޕޮްރގާްރުމތުަކގެ އިެކ ލެވެލްތުަކން ަދްސވިެނވެ ެސޓިްފކެޓް ިލބޮޭގތަށް ޮއުތން،

5.7.6 ުފަރތަމަ ިޑުގީރ ޕޮްރގާްރުމތުަކގެ ުމއަްދުތ ުކުރުވމިާއ، ޕޮްރގާްރުމތުަކގެ ޮއިނގަނޑުގިައ މައަްސަލތައް ުހުރން،އިަދ 

5.7.7 ިކަޔވިައދޭ ީމިޑއަމްގައިާއ މޯޑްގިައ މައަްސަލތައް ުހުރން، ިމއެވެ. 

5.7.8 ޕޮްރފަެޝަނލް ިޑވޮެލޕްމަންޓް ިސާޔަސުތ ުފިރހަމުަނުވން،  

5.7.9 އަނަްނުމނާްދ ބަަދުލތަކަށް ީޕ.ޑީ.ގެ ތެެރިއން ުމަދއިްރުސން އުަހުލވިެރުނުކެރުވން،

5.7.10 ވީަޒފާއާަދުކަރުމން ިކެޔުވމަށް ަދިތުވން، އިަދ 

5.7.11 ުމވައްޒުަފނަްނށް އެކީަށގެންވާ ޮގތެއްގިައ ފަނީްނ ަލފައިާއ ިއުރާޝުދ ެދވޭޭނޮގތެއް ެނުތން، ިމއެވެ.

ިޚުދމުަތގިައ ިތއްބަވާ ުމަދއިްރުސން ފަނީްނ ޮގުތން ިއުތަރށް ތަމީްރުނވެ ތަަރއީްޤުވމިާއ ތާޒުާވމިާއ ުގޅޭ ީތމްތުަކގެ ތެރޭގިައ ިހމެެނީނ: 



ގޮންޖެހުންަތކިާއ ހަުށހެޅުންަތއް ެއުދުރންގެ ފަންުނ:  160

ީޓިޗންގ ހާަދ ފޭަސހިައން ހެދޭ އެއްޗެއް  ުކިދން ހަމަ  “ބައެއް 

ވީމަ. އެންޓީްރ ިރުކއަމަންޓްވްެސ ަދށްވީމަ. ިޑުގީރ ހާަދފަވްެސ 

ޓެްރކެއްވްެސ  ކިެރއަރ  ީޓިޗންގްއަށް.  ުނާދެނ  ުކިދން  ބައެއް 

ނޯވޭ”)KI-15( ކަމަށް ިދވިެހާރއްޖޭގެ ްސކުޫލތައް ިހނުްގުމގިައ 

ިގަނ ުދވްަސތަކެއް ހަޭދުކެރއިްވ ކީ ިއންފޯރމަނަްޓުކ ިދާރާސ 

އަށް މުަޢލޫމުާތ ެދއްވުަމން ިވާދުޅވެފިައ ވެއެވެ. 

ުޔިނވަރިސީޓތުަކގެ  ކޮލެޖް  ިއނަްޓރިވުއުކެރުވުނ  ަނމަވްެސ، 

ތެެރިއން ބައެއް ުކިދ އިަމއަްލ ކޮލެޖްތުަކގެ ފެކަލީްޓ ޮއފް އިެޑުޔކަޭޝން 

ގިައ 400 އަށް ުވެރ ިގަނ ަދިރވުަރން ިކަޔވުަމން ގެނާްދ ކަން ފާހަގަ 

ުކެރުވެނވެ. ިމޮގުތން އެއް ކޮލަެޖުކން ުބެނފިައވީަނ:

ުޔިނވަރިސީޓގެ  ޤުައީމ  ިދވިެހާރއްޖޭގެ  ިމާސަލކަށް، 

ޮގތެއްގިައ  ުޖމަްލ  ތުަކގިައ  ޕޮްރގާްރުމ  ތަމީްރުނ  ުމަދއިްރްސކުަމގެ 

ޮބޑަށް  ވަަރށް  ޢަަދުދ  އަނަްނ  ބިައވިެރވުަމން  ަދިރވުަރން 

ުހިރހާ  ިފަޔވާ  ކޮލެޖެއް  ެދ  ުކެރވެއެވެ.  ފާހަގަ  ވާކަން  ަދށްވެފިައ 

ުމަދއިްރްސކުަމގެ  ުބެނފިައވީަނ  ުޔިނވަރިސީޓތުަކން  ކޮލެޖް 

ަދިރވުަރން  ޢަަދަދކަށް  އެކީަށގެންވާ  ތަކަށް  ޕޮްރގާްރުމ  ތަމީްރުނ 

ުނިލބޭކަމެަށވެ. ިމޮގުތން އެއްކޮލެޖުެކން ުބެނފިައވީަނ: 

ުކިރން ުނިލބޭ. ިމހުާރ ިމިދަޔ ެދ އަހުަރ ުކިދން ިލބޭ ކްޯސތަކަށް. އީެއ ިހލޭ ިޑުގީރ ޕޮްރގާްރމާ 

ުގިޅގެން    ކަމަށް ފެނަްނީނ. ީފތައް ވްެސ ުފަރތަމަ ިޑުގީރ ޕޮްރގާްރުމގެ ކްޯސތަކާ އެއްވަަރށް 

ަދށުްކީރމާ ވީ ޮގތެއްކަމަށްވްެސ ވާެދެނ. އީެއ ުކިދން ިއުތުރ އެއްޗެއް ަދއްކާކަށުްނޖެހޭ 

 )-HEI-4FGI(. ްިމކޮލަެޖށް އަނާްނކަށ



ް 161އިެޑޔުކަޭޝން ިރަސރޗް ގްރޫޕ

ވަަރށް  ބިައވިެރިވ  ިމިދާރާސގިައ  ުޔިނވަރިސީޓނާްނިއ،  ޤުައީމ 

ިހންގާ  ުޔިނވަރިސީޓގިައ  ޤުައީމ  ިއންފޯރމަނުްޓން  ކީ  ިގަނ 

ުމަދއިްރްސކުަމގެ ތަމީްރުނ ޕޮްރގާްރުމތަކަށް ަދިރވުަރން ުނިލުބން 

ވަަރށް ޮބޑު މައަްސަލއެއްގެ ޮގުތގިައ ފާހަގަ ކޮށްފިައވެއެވެ. 

އިެޑުޔކަޭޝން ފެކަލީްޓން އެކިަނވްެސ ިމކޮލުެޖން ގާތްގަނޑަކަށް ިމިދަޔ އަހުަރ ވްެސ 

400 އަށުްވެރ ިގަނ ުކިދން ގެްރުޖއޭޓިްވ. ުމަދއިްރުސން އިެކ ލެވެލްތުަކން ިމިދަޔ 

އަހުަރ ޓެްރިއންވެގެން ިނުކތް. ޚާއަްޞކޮށް، މްާސަޓރްސ ލެވެލް ުފދޭވަަރކަށް ިގަނ 

ުމަދއިްރުސން ގްރުޭޖއޭޓް ވެގެން ުނުކމޭ. ިމއަހުަރގެ ްސެޓިޓްސިޓކްްސއަށް ބާަލިއުރ، 

ިމއަހުަރ އެކިަނވްެސ ގާތްގަނޑަކަށް 200 ވަަރކަށް ުއޅެޭނ. އީެއ އަންޑަރގްރުޭޖއޭޓް 

ލެވެލްގިައ 170. ެދން ބާކީ ޮއތް ޢަަދުދ މްާސަޓރްސ ލެވެލްގިައ. ުމަދއިްރުސން 

 .)FGI-HEI-1( .ްގްރުޭޖއޭޓްވާލެއް މެަދއް ނޫނ

އެމް.އެން.ޔޫ. އަށް ުކިދން ުނިލބޭ އެއަްސބަބަކީ ވްެސ އީެއ. ވިަކވިަކ ކޮލެޖްތުަކން 

މާފޭަސހިައން ުކިދނަްނށް އުެފުރަޞުތ ޮއނާްނީތ. ފޭަސހައޭ ިމެދނެްނވީ ިމހުާރވްެސ އެމް.

އެން.ޔޫ.ގިައ އުެކިދން ިބުރގަނަްނީނ ވަަރށް ހުަރކިަށވޭާނ. ވަަރށް ހުަރކައްޓޭ އުަޅގަނޑު 

.)FGI-HEI-5( ްިމެދނެްނވީ ފާހެއް ުނވެާނޔޭ ކޮންމެކޮންމެ ޮގތަކަށް ިކަޔވިައގެެނއ

ުމަދއިްރްސކުަމގެ  ިހންގާ  ުޔިނވަރިސީޓތުަކގިައ  ކޮލެޖް 

ަސބުަބތުަކގެ  ުނިލުބުމގެ  ަދިރވުަރން  ތަކަށް  ޕޮްރގާްރުމ  ތަމީްރުނ 

ުމަދއިްރުސން  ާދިއާރއަށް  ތުަޢީލީމ  ޮގތެއްގިައ  ުޖމަްލ  ތެރޭގިައ 

ުޔިނވަރިސީޓ  ިއުތަރށް،  ުވުމގެ  ގެއިްލފިައ  ަޝުއުޤވިެރކަން 

ކަްރިއީޓިރއާ،  )އެންޓީްރ  ުއޫޞުލތަކިާއ  ގެނުްގޅޭ  ކޮލެޖްތުަކން 

ިމޕޮްރގާްރުމތަކިާއ،  ުމއަްދުތ(،  ޕޮްރގާްރުމގެ  މޯޑް،  ިކަޔވިައދޭ 

ޢާނުްމން  މުެދ  ިއންްސިޓިޓުއޓްތަކިާއ  ިހންގާ  ޕޮްރގާްރުމތައް 

ޤުައީމ  )ިމާސަލކަށް،  ހުީވންތަކިާއ  ޮއނަްނ  ހީވެފިައ  ެދކޮޭގތިާއ، 

ުޔިނވަރިސީޓ އިާއ ބައެއް ކޮލެޖްތުަކގެ ޕޮްރގާްރުމތައް ުއނަދގޫކަމަށް 

ހީވެފިައ ުނވަތަ ބެލިެވފިައ ޮއުތން(، ފެންވުަރ ަރނގުަޅ ަދިރވުަރން 



ގޮންޖެހުންަތކިާއ ހަުށހެޅުންަތއް ެއުދުރންގެ ފަންުނ:  162

ަމްސަދުރ: ިމިންސްޓީރ އޮފް ހަަޔރ އިެޑޔުކަޭޝްނ، )2022(

ާޗޓު 18: ަމީތ ތަޢީުލމުދޭ ަމުރަކޒުތަކުގެ ފަެކލީްޓ އޮފް އިެޑއުކަޭޝްނގެ އްެނރޯލަްމްންޓ
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ިމޕޮްރގާްރުމ ތަކަށް ަޝުއުޤވިެރ ުކުރުވމަށް ަސުރކާާރިއ، ކޮލެޖް 

ުޔިނވަރިސީޓތުަކން ގެނުްގޅޭ ިއްސިތާރީތީޖތައް ިހމެެނއެވެ. 

ކޮލެޖްތުަކގިައ  އިަމއަްލ  ބައެއް  އިަދ  އިާއ  ުޔިނވަރިސީޓ  ޤުައީމ 

ތެެރިއން  ތުަކގެ  ޕޮްރގާްރުމ  ތަމީްރުނ  ުމަދއިްރްސކުަމގެ  ިހންގާ 

ަދިރވުަރން ހުޯދމަށް އެންމެ ުއނަދގޫ ޕޮްރގާްރުމތުަކގެ ތެރޭގިައ 

ިހމެެނީނ ބައެއް ޕަްރިއމީަރ އިަދ ާސަނވީ ަސބްޖެކްޓް ީޓިޗންގ 

ލެންގްއޭޖް،  ިއންގިްލްޝ  މެތަމިެޓކްްސ،  ކުަމގިައވާ  ިޑުގީރތައް 

ިބިޒަންސ  އެކުައނިްޓންގ،  ިފިޒކްްސ،  ބޮައޮލީޖ،  ކިެމްސޓީްރ، 

އާރޓްްސ  އިެޑުޔކަޭޝން،  ިފިޒކަލް  ިއކޮޮނިމކްްސ،  ްސަޓޑީޒް، 

ިއްސާލމް  ިދވިެހބަހިާއ،  ަނމަވްެސ،  ތަކެވެ.  ޕޮްރގާްރުމ  ފަަދ 

ތުަރޙީބެއް  ޮބޑު  ވަަރށް  ިޑުގީރތަކަށް  ީޓިޗންގ  ުޤުރއާންގެ  އިަދ 

ވަަނ   2011 ުކިރއެވެ.  ފާހަގަ  ކޮލެޖްތުަކން  ާދކަމަށް  ިލބުެމން 

2020 ވަަނ އަހާަރިއ ެދމުެދ ިދވިެހާރއްޖޭގެ  ފިެށގެން  އަހުަރން 

ިއްސާލމް  ުޤުރއާާނިއ  ަދްސވިެނިވ  މުަރކުަޒތަކުަކން  ުހިރހާ 

ުމަދއިްރުސންގެ ޢަަދުދ ުއޅީެނ 2175 ގައެވެ. 
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ލެވެލްތަކަށް  ޕޮްރގާްރުމތުަކގެ  ތަމީްރުނ  ުމަދއިްރްސކުަމގެ 

ުފަރތަމަ  ބެލެވީެނ  ިގަނކަމަށް  ަދިރވުަރން  ިކަޔވާ  ބާަލިއުރ، 

ަދުއަލުތގެ  ގައެވެ.  ލެވެލް  ޕްޯސޓްގެްރުޖއޭޓް  ިޑުގީރއަށުްވެރ 

ިއްސާލީމ  ިދވިެހާރއްޖޭގެ  ކުަމގިައވާ  ުޔިނވަރިސީޓ  އެއް 

ުޔިނވަރިސީޓިއން 2007 ން 2021 އަށް ިކެޔިވ ަދިރވުަރންގެ 

ކްޯސތުަކގިައ  ފެންވުަރގެ  ޕްޯސޓްގެްރުޖއޭޓް  އަކީ   %55

ޕޮްރގާްރުމ  ފެންވުަރގެ  ޕްޯސޓްގެްރުޖއޭޓް  ުކިދނެްނވެ.  ިކެޔިވ 

ަސބަބަކީ،  މިައގަނޑު  ިއުތުރުވުމގެ  ަދިރވުަރން  ިކަޔވާ  ތުަކގިައ 

ކޮށްފިައވާ  ތަޢަާރުފ  އިެޑުޔކަޭޝުނން  ޮއފް  ިމިންސޓީްރ 

އިެޑުޔކަޭޝން  ޕޮްރމަޯޝާނިއ،  ިބާނކޮށެްދވޭ  ެސޓިްފކަެޓށް 

ިއނެްސނިްޓވް  ިމ  އަެލވަނެްސވެ.  )ީއިކުޔ(  ކިޮލިފކަޭޝން 

އިެޑުޔކަޭޝން  ޮއފް  މްާސަޓރޒް  ޖެެނަރލް  ޮއުތމިާއ،  ިމހެން 

ުހިރހިައ  ޕޮްރގާްރުމ  ީޓިޗންގ  ޮއފް  މްާސަޓރ  ޕޮްރގާްރމިާއ، 

ިގަނ  ުޔިނވަރިސީޓ ކޮލެޖްތުަކން ިހނުްގމިާއ، ިމ ޕޮްރގާްރުމތައް 

އުެކ  އާއުްމުވމިާއ  ތުަޢީލުމ  މުަދަރީސ  ިދވިެހާރއްޖޭގިައ 

ާނިޡުރން  ުމަދއިްރުސނާްނިއ  ބުޭނންވާ  ުސކުޫލތަކަށް 

ފާަރުތން  އިެޑުޔކަޭޝންގެ  ޮއފް  ިމިންސޓީްރ  ތަމީްރުނުކުރމަށް 

މުަޢލޫމުާތ  ިދާރާސއަށް  އާަދުކެރއިްވކަމަށް  ަދުއެރއް  ޮބޑު  ވަަރށް 

ޮއފް  ިމިންސޓީްރ  އޮެގުތން  ފާހަގުަކިރއެވެ.  ފާަރތްތުަކން  ެދއިްވ 

ާރއްޖިެއން  ާރއްޖެއިާއ  ިއްސެނންގުެވމާއުެކ،  އިެޑުޔކަޭޝންގެ 

ބުޭރން  ުމަދއިްރުސނާްނިއ ާނިޡުރން ތަމީްރުނުކުރުމގެ ކިާމާޔުބ 

ބިައވިެރން  ިދާރާސގިައ  ުކެރިވފިައވާކަން  މަަސއްކަތްތަކެއް 

ފާހަގުަކިރއެވެ. ހަމައެހެންމެ ަދުއަލުތގެ އެންމެ މިަތން ފިެށގެންވްެސ 

ިއްސކަނެްދުވުނކަން  ުކުރމަށް  ތަމީްރުނ  ުމަދއިްރުސން 

އެނގެއެވެ. “އުޭރ ަރީއްސ މުައމޫން ަދުއުރގަ ބުޭނންވީ ޕަްރިއމީަރ 

ިނންމެވީ  ުޔިނވަރަސަލިއޒުްކަރން...އުޭރގަ  އިެޑުޔކަޭޝން... 

ހަތުަރ  ުމަދއިްރުސން]ތަމީްރުނުކަރން[،  ްސކޭލްކޮށް  ާލޖް  ހަމަ 

ކޮލެޖް ުޔިނވަރިސީޓތުަކން ޮއނަްލިއންކޮށް ިހންގީާތ، ިޚުދމުަތގިައ 

ޮބޑަށަްދީނ  ވަަރށް  ބުޭނން  ިމުފުރަޞުތގެ  ުމަދއިްރުސން  ިތިބ 

ތަމީްރުނ  ުމަދއިްރްސކުަމގެ  މާއާްދތުަކގެ  ބައެއް  ިހފުަމނެްނވެ. 

ޕޮްރގާްރުމ ތަކަށް ަދިރވުަރން ުނިލުބުމގެ މިައގަނޑު އެއަްސބަބަކީ، 

ުފުރަޞުތ  ވީަޒފާގެ  ަދިރވުަރނަްނށް  ިނންމާ  ޕޮްރގާްރުމތައް  އެ 

ވެަދވޭ  ީސާދ  ތަކަށް  އެޕޮްރގާްރުމ  ަނމަވްެސ،  ވެފިައވީ  ތަަނވްަސ 

ަޝުއުޤވިެރ  ފަނަްނށް  ުމަދއިްރްސކުަމގެ  ަދިރވުަރން  ފެންވުަރގެ 

ުމަދއިްރްސކުަމގެ  ުޤުރއާން  އިަދ  ިއްސާލމް  ިދވިެހ،  ުނުވމެވެ. 

ތަމީްރުނ ޕޮްރގާްރުމ ތަކަށް އެހިައޮބޑު ތުަރޙީބެއް ިލުބުމގެ މިައގަނޑު 

ިތއްބިެވ  ިޚުދމުަތގިައ  ިގަނުދވުަހ  ްސކުޫލތުަކގިައ  ަސބަބަކީ، 

ުމަދއިްރުސން ިއުތަރށް ުކިރއަށް ިދުޔމަށް އެންމެ ފޭަސހަ މަގަކީ 

ިމާދިއާރތުަކގެ ުމަދއިްރްސކުަމގެ ތަމީްރުނ ޕޮްރގާްރުމތައް ުފިރހަމަ 

ުކުރން ކަމަށް ވީާތއެވެ. 

މްަޝވާަރުކީރ... ފެންވުަރގަ  ޤުައީމ  ތައާްޔުރކޮށް  ކުަރާދހެއް 

އެހެންވީމަ އޭގެތެެރިއން ުމަދއިްރުސން ތަމީްރުނުކީރ، އުޭރގަ ިދވިެހ 

ުފޅާާދިއާރއެއްގިައ  އެންމެ  އީެއ  ބުަހން.  ިއނިގރިޭސ  ބުަހނާްނިއ 

ިމ   )KI-18( ުދވްަސވުަރ”  ފިެށ  ތަމީްރުނުކަރން  ިދވިެހން 

ިހނުްގުމގެ  ްސކުޫލތައް  ެދއްވުަމން  މުަޢލޫމުާތ  ިދާރާސއަށް 

ިގަނުދވްަސތަކެއްވަނެްދން  ާދިއާރގިައ  ތުަޢީލީމ  ިއުތުރން 

މަަސއްކަތުްކަރއްވާފިައވާ ބުޭފޅުަކ ިވާދުޅިވއެވެ. 

ްސކުޫލ މަަދުރާސތަކަށް ބުޭނންވާ ުމަދއިްރުސން ތަމީްރުނުކުރމަށް 

ުމަދއިްރުސން  ުދާރާލ ްސކުޫލތަކިާއ،  ރުޭވންތިެރކަމާއުެކ،  ވަަރށް 

ިމިންސޓީްރން  ުގިޅގެން  މުަރކުަޒތަކިާއ  ތަމީްރުނުކާރ 

މަަސއްކަތްތަކެއް ުކެރުވުނ ކަމަށް ިދާރާސއަށް މުަޢލޫމުާތ ެދއިްވ ކީ 

ިއންފޯމަނުްޓން ފާހަގުަކެރއިްވއެވެ. “ްސކުޫލތަކަށް ުމަދއިްރުސން 

ވަަރށް  އިެޑުޔކަޭޝުނން  ޮއފް  ިމިންސޓީްރ  ުކީރގިައ  ހުޯދމަށް 

5.7.2 ުދާރާލ ރިޭވގެން ުމަދއިްރުސން ަތމީްރުނ ުނުކެރުވން
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ުކިދން ިނމެންވިާއަރށް...އޯގަަނިއޒުްކާރެނ ިމިންސޓީްރގެ ިރުކއްެސާޓއުެކ ެސަޝެނއް. 

އެ ފާަރުތން ުކިދނާްނ ވާހަކަ ަދއްކާ އޭގަ ުހިރ، ީޓިޗންގގަ ުހިރ ފިައާދތަކާ ުހިރހާ އެއްޗެހީގެ 

ވާހަކަަދއްކިައގެން އެ ީމުހން އެޓެްރކުްޓުކަރން. ެދން، އުަޅގަނޑު އަބުަދވްެސ އުޭރގަވްެސ 

އެޑްވޮކޭޓުްކަރީނ ުމަދއިްރްސކަމަކީ ަރނގުަޅ ފުެށމެކޭ...އުޭރން އަޭނއަށް އެތައް ބިައވުަރ 

ްސިކލްްސތަކެއް ަލިއފްގަ ިޑވޮެލޕްވެގެން ާދޭނ، އެހެން ޕޮްރފަެޝަނކަށް ިދަޔަޔްސ 

އަޭނގެ ްސޓެްރންގުްތ ވުަރގަަދވެގެން ާދޭނ. އެހެންވީމަ އެކަހަަލ ޮގތަކަށް ިމ ީމުހނަްނށް 

ިއްޝިތހުާރުކެރިވ، ިއނެްސނިްޓވްްސއާ އެކީގަ، އުޭރން ހަމަ ަޔންގްްސަޓރްސވްެސ 

)KI-18(.ިނުކނާްނޭނ އުަޅގަނޑަށް ހީވީަނ

އެންމެ ުފަރތަމަ ކަމަކަށް ުމަދއިްރްސކަމަށް ތަމީްރުނވެާނ ުކިދން ހުޯދުމގިައ ވްެސ 

ިމިންސޓީްރ ިއން މަަސއްކަތް ުކރޭ، އިެކ ަރށް ަރުށން ުކިދން ހުޯދުމގެ މަަސއްކަތްވްެސ 

ުކރޭ. އިަދ އިެކ ަރށް ަރުށން އަނަްނ ުކިދން މާލޭގިައ ިތބެގެން ކްޯސ ހާަދ ިނމެންވާ ިއަރށް 

ުކިދން އިެކ ްސކުޫލތަކަށް ހަމަޖެއުްސުމގެ މަަސއްކަތް ފާަށ. ުކިދނަްނށް ދެޭނ ފޯމެއް، އެ 

ފުޯމގިައ އުެކިދން ާދން ބުޭނންވާ ްސކުޫލ/ަރށް ިއްސކަން ދޭ ތުަރީތުބން ިތން ތެަނއް ަޖހަން 

ޖެހެޭނ. ެދން އެފުޯމތައް ބަަލިއގެން އެ ީމުހންގެ ޕްލްޭސމަންޓް ޮއނާްނީނ ގްރުޭޖއަޭޝން 

 .)KI-17( .ާިނމެންވާ ިއަރށް ިނިމފިައ. ިމހަާރކަ އެއޮްގތަކަށް ވްެސ ިމކަމެއް ުނިހގ

ިމިންސޓީްރ ޮއފް އިެޑުޔކަޭޝުނން ްސކުޫލތަކިާއ ަރުށ ޮއީފްސތައް މުެދވިެރކޮށް މުަޢލޫމުާތ ހުޯދމަށްފުަހ، ުމަދއިްރުސން 

ކްޯސ  އުެކިދން  އެހެންމެ،  ހަމަ  މަަސއްކަތުްކިރއެވެ.  ވަަރށޮްބޑަށް  ހުޯދމަށް  ުކިދން  ކްޯސތަކަށް  ތަމީްރުނުކާރ 

ުކަރއްވުަމން  ިމިންސޓީްރިއން  ހަމަޖެއުްސންފަަދ ކަންކަން  ވީަޒފާތަކަށް  ުފިރހަމުަކުރމަށްފުަހ، ަދްސވިެނވާންވިާއަރށް 

ގެނެްދިވއެވެ.

ުކރޭ  މަަސއްކަތް  ހުޯދމަށް  ުމަދއިްރުސން  ިއްސަނގިައގެން  ިއން  ިމިންސޓީްރ  ުކިރ.  އާަދ  ަދުއެރއް  ުމިހއުްމ 

މަޤުާމތަކެއް  ިއްސ  ާދިއާރގިައ  ތުަޢީލީމ   .)KI-17(”ޭުނުކެރވ އޮެގތަކަށް  އެކަން  ިމހުާރ  ަނމަވްެސ  ުކީރގިައ. 

އާަދުކަރއްވާފިައވާ ކީ ިއންފޯރމަނަްޓުކ ިވާދުޅިވއެވެ. 
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މިައޫސރް އާަށިއ ްސީރަލންކާގެ އެން.އިައ.ީއ. އަށް ވްެސ ފުޮނިވ. ީޓިޗންގ ޮރުގންވްެސ 

ީމުހން ތަމީްރުނ ުކަރން ފުޮނިވ. އިަދ މޭެނޖްމަންޓް ތަމީްރަނށް ވްެސ، އެން.އިައ.ީއ. 

އާަށިއ، މެލިޭޝއާ އަށް 2010 އިާއ 2011 ގިައ ެދ ބެޗް ފުޮނިވ. އީެއ ތުަޢީލީމ ފަންޑުގެ 

ލުޯނ ދޫކޮށްފިައ ފުޮނިވ ްސކީމެއް. އިަދ ިއނިްޑއާއަށް ވްެސ ފުޮނުވުނ. ބެންގަލޯރ ގިައ 

ުހނަްނ ގާރޑް ިސީޓ ކޮލަެޖށް ވްެސ %50 ްސކަޮލރިޝޕް ިލބގެން ުކިދން ފުޮނުވުނ އިެކ 

 .)KI-17( ”ޮރުގތުަކން ހުޯދުނ. ބާކީ ޚަަރުދ ހަޯދިއެދީނ ތުަޢީލީމ ފަންޑު ލުޯނ އެހީގިައ

ާރއްޖިެއން  ިއުތުރން  ުފުރަޞުތތުަކގެ  ުހިރ  ތަމީްރުނުކުރުމގިައ  ުމަދއިްރުސން  ިދވިެހާރއްޖޭގިައ 

ޕޮްރުގާރުމތައް  ތަމީްރުނުކުރުމގެ  ުމަދއިްރުސން  މާއާްދތަކަށް  ޚާއަްޞ  ބައެއް  ބުޭރންވްެސ 

ޕޮްރުގާރުމތަކަށް  ިމފަަދ  ގެނޮްގްސފިައވެއެވެ.  ުކިރއަށް  އިެޑުޔކަޭޝުނން  ޮއފް  ިމިންސޓީްރ 

ިދާރާސގެ  ިދަޔކަންވްެސ  ފުޯރކޮށެްދުމން  އެހީތިެރކަން  ފަންޑުން  ތުަޢީލީމ  ިމިންސޓީްރގެ 

ބިައވިެރަޔުކ ފާހަގަ ުކެރއިްވއެވެ.

މާއާްދތަކަށް  ިކަޔވެާދއްވާ  ްސކުޫލތުަކގަ  ިއުތުރން  ީމގެ 

ުމަދއިްރުސން ހުޯދުމގިައ ިމ ިދމާވާ މައަްސަލތުަކގިައ، ިމިންސޓީްރ 

ުއޫޞުލތައްވްެސ  ބައެއް  ތަނީްފުޒކޮށްފިައވާ  އިެޑުޔކަޭޝުނން  ޮއފް 

އަތުޮޅތެރޭގަ  ުކީރގަ  “ތަންކޮޅެއް  އޮެގުތން  ަސބަބަކަށްވެއެވެ. 

ްސޓީްރމަށްވްެސ  ކޮމްާސ  ުނހާަދ  ްސޓީްރމް  ަސިއންްސ 

ްސކޫލްތުަކގަ  ބައެއް  ަސބުަބން  އެކުަމގެ  އެބުަހިރ.  ބުާރއަޅާފަ 

 )KI-18(”ޙީަޤގުަތގަ ަސިއންްސ ްސޓީްރމް ުއިވގެން ވްެސ ިދަޔީއ

ކަމަށް އެއް ބިައވިެރަޔުކ ިވާދުޅިވިއުރ، ބައެއް މާއާްދތައް ާރއްޖޭގިައ 

އާޓްްސ  “ިމާސަލކަށް  ވެއެވެ.  ފާހަގަކޮށްފިައ  ިކަޔވުާނެދވޭކަން 

ްސޓީްރުމން...އީެއ ގްޯސކަމެއްތޯ ިހްސޓީްރ ިޖޮއގަްރީފ ިކެޔުވމަކީ. 

ކީއްވެގެންތޯ  ެނީތ؟  ީމުހން  ިކަޔވިައދެޭނ  ]މާއާްދ[  ިމ  ކީއްވެގެންތޯ 

 )KI-15(”އަޅީަނ؟ ބުާރ  ްސކުޫލން  ިކަޔވަން  މާއާްދ  ބައެއް 

ިދވިެހާރއްޖޭގެ ްސކުޫލތައް ިހނުްގުމގިައ ިގަނުދވްަސތަކެއް ވަނެްދން 

ިވާދުޅިވއެވެ.  ޕިްރނިްސޕަަލުކ  ތުަޖިރބާކުާރ  މަަސއްކަތުްކެރއިްވ 

މާއާްދތައް  އިަދ  ްސޓީްރމް  ިކަޔވިައދޭ  ްސކުޫލގިައ  ިމޮގތަށް 

‘ިލިމޓުްވުމން’ އެމާއާްދތައް ިކަޔވެާދއްވެާނ ުމަދއިްރުސން ތަމީްރުނ 

ުނުކެރވޭކަން ބިައވިެރން ފާހަގުަކިރއެވެ.  

ހަމަ ިމއާއުެކ ްސކުޫލތަކަށް ބުޭނންވާ ުމަދއިްރުސނާްނިއ އެހިެނހެން 

ުމވައްޒުަފން ހުޯދމަށް ިމިންސޓީްރ ޮއފް އިެޑުޔކަޭޝުނން އެއްވްެސ 

‘ިހުޔމަން ިރޯސްސ ޕްލޭން’ އެއް ހާަދ ތަނީްފުޒުކަރުމން  ވަަރކަށް 

ުމަދއިްރުސންގެ  ބުޭނންވާ  ާދިއާރއަށް  ތުަޢީލީމ  ުނގެނެްދއެވެ. 

ިބދީޭސ  ޢަަދާދިއ،  ުމވައްޒުަފންގެ  އެހިެނހެން  ޢަަދާދިއ، 

ުމަދއިްރުސން ‘ީރޕްލްޭސ’ ުކާރެނ ިސާޔަސތެއް އުެކަލވާލިެވފިައ 

ވަނެްދން  ިގަނުދވްަސތަކެއް  ާދިއާރގިައ  ތުަޢީލީމ  ެނތްކަން 

މުަޢލޫމުާތ  ިދާރާސއަށް  ިމ  ފާަރތްތުަކން  ިޚުދމަތުްކަރއްވާފިައވާ 

ިވާދުޅވެފިައވެއެވެ. “2009 ވަަނ އަހުަރ އިެޑުޔކަޭޝން  ެދއްވުަމން 

ބަޖެޓްގިައ  ެދނެްނިވން،  ބައަްދުލުވމެއްގިައ  ޮއތް  ިމިންސޓީްރގަ 

ިހުއމަން ިރޯސްސ ިރަސރޗް އަށް ޢަަދެދއް ކަނޑައަޅަން. އެކަމުަކ 

ލެވެލްގިައ  ެނެޝަނލް  ބްޭސޑްކޮށް،  އިެވޑަންްސ  ެނތޭ  އިަދވްެސ 

އެބުަހިރ  އެހެންތަންތާގިައ  ިދާރާސުކެރވޭކަށް.  ުކެރވޭކަށް.  ކަމެއް 

އެތައް ބިައވުަރ ިދާރާސއެއް. [ިދވިެހާރއްޖޭގިައ] ިމ ޖެހީޭނ ީމހެއްގެ 



ގޮންޖެހުންަތކިާއ ހަުށހެޅުންަތއް ެއުދުރންގެ ފަންުނ:  166

އީެއކީއެއްނޫން އުަޅގަނޑުމެން ކޮނަްސރންވާން ޖެހޭ ިހާސބަކީ. ]ިމިންސޓީްރިއން[ ހަމަ 

ުދާރާލ ޕްލޭންކޮށްގެން ިމހިާހާސބަށް އަނަްނ ިއުރ ިމތައް ުމަދއިްރުސން...ިރޕްލްޭސުކާރަނމޭ 

ބުޭރ ީމުހންގެ. ިމހުާރ އެބަ ިތއްބޭ ]ިމހާވަަރށް ިބދީޭސ[ ުމަދއިްރުސން. ބޮަޔޮލީޖ ީޓޗުަރން 

ިމތައް ީޓޗުަރން އެބަ ިތއްބޭ.]އެހެންވީމަ[ ބުޭނމޭ...ިރޕްލްޭސުކަރން، ނީޫނ މެތްްސގެ ނީޫނ 

 )KI-18(.ިއންގިްލްޝގެ. އެ ާޓގެޓްގަ ވަރކުްކަރން ފަަށންވީ. އުޭރން ުކެރވެޭނ

ާރއްޖޭގެ ތުަޢީލީމ ިނޒާމަށް ިގަނުދވްަސތަކެއް ވެފިައވިާއުރ، ިމިންސޓީްރ ޮއފް އިެޑުޔކަޭޝންގެ ފާަރުތން 

ަސމުާލކަން  ޮބޑަށް  “އިެޑުޔކަޭޝުނންތާ  ެނތެވެ.  ބިެލފައެއް  ޮގތެއްގިައ  ިޢލީްމ  ަސބުަބތައް  ިމކުަމގެ 

ދޭންޖެހީޭނ ުމަދއިްރުސން ުނިލބީެނ ކީއްވެގެންކަން ބަަލން. އެ ލެވެލްގަ އެފަަދ މަަސއްކަތްތައްވްެސ 

ަސބުަބން...ިމ  ެނުތުމގެ  ުކެރިވފަ  ިއނެްޓނިްސވްކޮށް  ޙީަޤގުަތގަ  ޤަބުޫލުކާރޮގުތގަ  އުަޅގަނޑުމެން 

ިކަޔވިައިދުނުމގެ  އެބިަތއްބިެވ  މަގުާމތުަކގަ  ަސބަބަކީ...ިމތާނގަ  ިމުއޅޭ  ޮބޑުވެގެން  ިމހާ  ކޮނަްސރން 

ާދިއާރގަ ުދވަހުަކ ުނވްެސ ުއުޅއްވާ ބުޭފުޅން، އެހެންވީމަ އޭގަ ުހިރ ޕެްރަޝާރ، ުކަރންޖެހޭ މަަސއްކަތާ، 

އޭގަ ުހިރ ުބަރަދން ކަންކަން އްަސުލ ބައެއް ފަހުަރ ީފލް ުނވާކަހަަލ” )FGD-MS4(  ިމ ިދާރާސގިައ 

ބޭއުްވުނ ފޯކްަސ ުގރޫޕް ބައަްދުލުވމެއްގިައ ބިައވިެރއުަކ ިވާދުޅިވއެވެ.  

ަރނގުަޅ އިަދ މުޮޅ ުމަދއިްރަސކަށް ުވމަށް އެކަމަށް ތަމީްރުނ ވާން ޖެހެއެވެ. ުކާލްސތަކަށް ވުަނުމގެ 

ުކިރން ުމަދއިްރަސކަށް ުވމަށް ހާޯދ ތުަޢީލމިާއ ހާަދ ތަމީްރުނ )ިއިނިޝއަލް އިެޑުޔކަޭޝން އެންޑް 

ޓެްރިއިނންގ( އަކީ ުމަދއިްރުސންގެ ފެންވުަރ ކަނޑައިެޅގެން ިދުއުމގިައ ުމިހނުްމ ަދުއެރއް އާަދުކާރ 

ުމަދއިްރުސންގެ  ިކަޔވިައދޭ  ތުަކގިައ  ްސކުޫލ  ިދވިެހާރއްޖޭގެ    .)2021 )އޯ.ީއ.ީސ.ޑ،  ކަމެކެވެ 

ފެންވުަރ ުދވުަހން ުދވަހަށް ަދށްވުަމން ާދކަމަށް ިމިދާރާސގެ ބިައވިެރން ފާހަގަ ުކިރއެވެ. 

5.7.3 ަތމީްރުނ ަހަދިއގެން ިނުކނަްނ ުމަދއިްރުސންގެ 

ފެންވަުރ ަދށުްވން

އަެސިއންމަންޓްގިައ އެބޮައތޭ ުބަނން” )KI-15( ކަމަށް ިދާރާސ އަށް މުަޢލޫމުާތ ެދއްވުަމން 

ިވާދުޅވެފިައވެއެވެ. 



ް 167އިެޑޔުކަޭޝން ިރަސރޗް ގްރޫޕ

އުަޅގަނޑުމެން ިމދޭތެެރއުަކން ިހނިްގ ޕޮްރޖެކެްޓއްގިައ ޙަވުާލުކީރ ގެރޭޑް 6-5-4-3-2-1 އާ 

ިހާސބަށް، ްސކުޫލތުަކގެ ބުޭފުޅން ުހަށހުެޅއިްވ ިލުޔންތުަކގެ ތެރޭގިައ ހަމަ ފާހަގަ ުކެރވޭ ގްރޭޑް 

1 ގިައ ިމ ޮއނަްނީނ 5 ުޖމަްލއެއް ިލަޔން، ެދން އެއުާގިޅގެން މަަސއްކަތެއް ތްަސވެީރއާްލފަ 

ވޮކިަބުއަލީރ އެކަްސަސިއޒެއް، އެންމެ ކާޑެއްވްެސ ުޖމަްލތައް ަރނގަޅަށް ުހިރ ކާޑެއަްނިއ. 

ވަަރށް ފެންވުަރަދށް. އީެއ އިަދ ްސކުޫލގިައ ިތއްބިެވ ަރނގުަޅ ުމަދއިްރުސން. އެހެންވީމާ ީމ 

އުަޅގަނޑުމެން ވަަރށް ިވްސަނންވެއްޖެ ކަމެކޭ، ްސކުޫލތުަކގިައ ިތއްބިެވ ަރނގުަޅ ބުޭފުޅން 

އެބުޭފުޅން މަަސއްކަތެއް ުކަރއްވާ ފުޮނިވ ިއުރގިައ ެނތޭ އުަޅގަނޑުމެނަްނށް އެ ޗާޕުްކަރން 

)FGI-MS1( .ްކުަމާދ އެއްޗެކޭ ުބަނން އެންމެ ކާޑެއްވްެސ ިދވިެހާރއްޖޭގެ ުހިރހާ ްސކުޫލތުަކނ

މަަސއްކަތުްކާރ  ްސކުޫލތުަކގިައ  ިމވުަގުތ  ިދވިެހާރއްޖޭގިައ  ފަަދިއން  ފެނަްނ  ިއން   19 ޗުާޓ 

ުމަދއިްރުސންގެ %85 އަކީ ިޑޕޮްލމާ ހާަދފިައ ިތިބ ުމަދއިްރުސނެްނވެ. އިަދ %76 ުމަދއިްރުސނަްނކީ 

ުމަދއިްރުސނަްނކީ   39% ުމަދއިްރުސނެްނވެ.   َް ޮއތ ެސޓިްފކެެޓއް  މީަތ  ިޑުގީރއަށުްވެރ  ުފަރތަމަ 

މްާސާޓްސ ފެންވުަރގެ ުމަދއިްރުސނެްނވެ. 
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ޗުާޓ 19: ުމަދއިްރުސން ޙިާޞުލ ކޮށްފިައވާ ަސަނުދތުަކގެ ިގނިްތ



ގޮންޖެހުންަތކިާއ ހަުށހެޅުންަތއް ެއުދުރންގެ ފަންުނ:  168

ވަަރކަށް  ިކތަންމެ  ެދކޮޭގުތގިައ  ބިައވިެރން  ިމިދާރާސގެ 

ުމަދއިްރުސން ިކެޔިވަޔްސ އިަދ ެސޓިްފކެޓް ހިޯދަޔްސ ިކަޔވިައދޭ 

ބަަދލެއް  ފެންވަަރކަށް  އީެމުހންގެ  ުނވަތަ  ުމަދއިްރުސނަްނކަށް 

ާނެދއެވެ. “ިމ ާދިއާރގެ ކްޯސތައް ިހންގާ ކޮލުެޖތުަކގިައ އެމް. އެޑް. 

އިަދ އެމް.އޭ. ިއން އިެޑުޔކަޭޝން ކްޯސތައް ތަޢަާރުފ ުކަރން ފިެށ. 

ިމކްޯސތަކަށް ޮއތް ިޑމާންޑް ވަަރށް ޮބޑަށް ިއުތުރ ވެގެން ިދަޔ. އިަދ 

ފިެށ.  ހަަދން  ކްޯސތައް  ިމ  ުމަދއިްރުސން  ިގަނ  ިތިބ  ާދިއާރގިައ 

ޮއތް  ުކިރއުެރމެއް  ިލުބުނ  ިކަޔވިައިދުނމަށް  ކޮންމެހެން  ިމކުަމން 

ހަމަ ިމމުޭރުމން އެހެން ބިައވިެރަޔުކ ުބެނފިައވީަނ: 

ާދިއާރގެ  ތުަޢީލީމ  ކަމަށް   )KI-17( ުނފޭެނ”  އުަޅގަޑަކަށް  ކަމަކަށް 

ކަނޮްބޑުުވން  ފާަރތުަކން  ުކެރއިްވ  ތުަޖިރބާ  ތުަކގިައ  މަޤުާމ  އިެކ 

ަދށުްވން  ފެންވުަރ  ުމަދއިްރުސންގެ  ވެއެވެ.  ުކަރއްވާފިައ  ފުާޅ 

ތަމީްރުނުކާރ  ުމަދއިްރުސން  ުގުޅވީަނ  ބިައވިެރން  ިމިދާރާސގެ 

އެތަންތާގިައ  ޮގތިާއ،  ޢަމުަލުކާރ  ތުަކން  ުޔިނވަރިސީޓ  ކޮލެޖް 

ޮގތާއެވެ.  ިހންގާ  ާރވާ  ިސފަތަކިާއ،  ޕޮްރގާްރުމތުަކގެ  ިކަޔވިައދޭ 

ިމޮގުތން ިމިދާރާސގެ އެއް ބިައވިެރަޔުކ ުބެނފިައވީަނ:

ެސޓިްފކެޓްތައްވްެސ ިމހުާރ ގަނަްނން ިލބޭ. އުަޅގަނޑު ިމެދނެްނިވ އުަޅގަނޑު ހަމަ 

ފިެއލްކޮށިްލ ުކއްޖެއް، ީމހަމަ ިރާސރޗިްއން ފިެއލް ކޮށިްލ ުކއްޖެއް ިއނގޭތޯ.. އީެއ ހަމަ 

އަޭނ ފިެއލްވީ ިއނގޭތޯ. އެހެން ަނމަވްެސ އުަޅގަނޑަށް އެނުގން ޮގުތގިައ ގެްރުޖއޭޓް 

ވެއްޖެ ހަމަ ިރާސރޗިްއން ފްާސވެގެން. އޭ ހަމަ ުކއިަލީޓގެ އެކްްސީޕިރއެންްސ އުަޅގަނޑު 

ިމިކާޔިދީނ. އެހެންވާ ކަމަށް ވަނާްޏުމން އުަޅގަނޑުމަެނށް ުކއިަލީޓ ީޓޗުަރނެްނއް ުނިލބެޭނ 

.)FGI-MS-2( !ޯެދއްތ

...އެކުަމގަ އުޭރ ުކިދން، ނީޫނ އެ ިކަޔވަން ުއޅޭ ުކިދން އިަމއަްލއަށް އެ ގްރޫޕް މަަސއްކަތް 

ތުަކން މަަސއްކަތްތައް ކޮށްގެން ުކިދން އެ ލެވެލް އަށް އަނަްނީނ. ިމހުާރ ވޮާގތަކީ، އެކިަނ ގޭގަ 

ިއނެދފަ، ެދން އުަޅގަނޑަށް އެ ީފލް ުކެރވޭ ޮގތް އީެއ. ނީޫނ ކޮންވްެސ ވަަރކަށް އެ ތުަޖިރބާ 

އެބަ ުހިރ ކަނޭްނނގެ. ުއނަދގޫ ވެއިްޖއާްޔ ކޮންމެވްެސ އެހެން ފާަރތެއްގެ އެހީތިެރކަމާއުެކ 

ކަން ިނންމާާލފަ އަެސިއންމަންޓް ުލުމގެ ކަންތައްތައް ިމހުާރ ޮއނާްނީނ. އެހެންވީމަ، އެ ކިޮލީޓ 

  )FGI-MS-3( .ކޮމްޕޮްރމިައޒް ވާ ިހާސބަކީ އެ ިހާސުބ



ް 169އިެޑޔުކަޭޝން ިރަސރޗް ގްރޫޕ

ުކުރމަށަްޓކިައ  ަރނގުަޅ  ފެންވުަރ  ުމަދއިްރުސންގެ 

ޮއފް  ިމިންސޓީްރ  ިއުތަރށް  ތުަކގެ  ުޔިނވަރިސީޓ  ކޮލެޖް 

އިެޑުޔކަޭޝުނނާްނިއ ްސކުޫލތުަކން ުކެރިވާދެނ ބައެއް ކަންތައްތައް 

ތެރޭގިައ  އޭގެ  ކޮށްފިައވެއެވެ.  ފާހަގަ  ބިައވިެރން  ިދާރާސގެ  ވްެސ 

ީޓޗަރ ަލިއަސންްސ ތަޢަާރުފ ުކުރމިާއ، ުމަދއިްރުސން ެރކްރުޫޓ 

ުކުރުމގައިާއ، ްސކީްރން ުކުރުމގިައ އިަދ ުރުހން ހުޯދުމގިައ ުކެރިވާދޭނ 

އިާއ  “]ީޓޗަރ[ ެރިޖްސޓްރަޭޝން  ިހމެެނއެވެ. ިމޮގުތން  ކަންކަން 

އިެކއިެކ  ުމަދއިްރުސނަްނށް  ިއުރ  އަނަްނ  ަލިއެސނިްސންގ 

ތަމީްރުނތައް ިއނިްތޒުާމ ވެގެން އުައމަކީ ވަަރށް ުމިހނުްމ ކަމެއް، އިަދ 

ިމހުާރޮއނަްނ  ވްެސ  ެސަޝންތައް  ީޕ.ޑީ  ގެނާްދ  ތުަކގިައ  ްސކުޫލ 

15 ގިަޑއަށް ުވެރ ިއުތުރވެ ިމހަާރށުްވެރ ަރނގަޅަށް ިއފެކިްޓވްކޮށް 

ާދިއާރގިައ  ތުަޢީލީމ  ކަމަށް   )KI-28( ިހނގަންޖެހޭ”  ިއނިްތޒުާމވެ 

 ީމގެ ިއުތުރން ިދާރާސގެ އެއްބިައވިެރަޔުކ ުބެނފިައވީަނ: 

ިމހުާރވްެސ  އިަދ  ިޚުދމަތުްކަރއްވާ،  ވަނެްދން  ުދވްަސތަކެއް  ިގަނ 

ުމަދއިްރުސން  ިވާދުޅިވިއުރ،  ބިައވިެރަޔުކ  ުހނެްނިވ  ިޚުދމުަތގިައ 

ވަނެްދން  ިގަނުދވްަސތަކެއް  ާދިއާރގިައ  ތަމީްރުނުކުރުމގެ 

“ިއނިގރިޭސިވާލތިާއ  ބިައވިެރއުަކ  އެހެން  ިޚުދމަތުްކެރއިްވ 

ޮއްސޓްރިޭލއާގިައ ުމަދއިްރްސކަން ުކުރުމގެ ަލިއަސންްސ ިލބީޭނ 

އާަދުނކޮށް  ވީަޒފާއެއް  )އެހެން  އަހުަރ  ހަތުަރ  ފުަހ  އަށް  އޭލެވެލް 

ބަަޔުކ  ިގަނ  ިދވިެހާރއްޖޭގެ  ިކަޔވިައގެނެްނވެ.  ުފލަްޓިއމްކޮށް( 

ބެޗަްލރ ޮއފް އިެޑުޔކަޭޝން ހިެދކުަމގިައ ިވއްަސ، އެ ހާަދފިައވީަނ 

ހިަނ ިބންގަލެއްގެ މައްޗެަށވެ. ިކތަންމެ ބަަޔުކ އެ ކުޯހގިައ ިކެޔވީ ިތން 

އަހުަރ. އިަދ ިކތަންމެ ބައެއްގެ އުަތގިައ އޭ ލެވެލް އެއް ނޯނާްނެނ” 

)KI-25( ކަމަށް ިވާދުޅވެ ިޚާޔުލ ފުާޅުކެރއިްވއެވެ. 

އުަޅގަނޑުމެންގެ ުމަދއިްރުސންގެ ހަމަ ވިަކ ޕޮްރފަެޝަނލް ިމންގަނޑުތަކެއް ުހނަްނން 

އެބަޖެހޭ ިއނގޭތޯ، އެހެންވީމާ އިައ ޕަާސަނީލ ިތންކް ހަމަ ީޓޗަރްސ ަލިއަސނިްސންގ 

އަނަްނން އެބަ ޖެހެޔޭ، އެކަމުަކެދން ީފޑުްކާރ ިސްސަޓމްްސ އެބުަހިރ، ިމހުާރ ިމާސަލކަށް 

ޕޮްރފަެޝަނލް ްސޓޭންޑަޑްގަ އުަޅގަނޑުމެން ީޓޗަރ ަލިއަސނުްސން ިމުބަނީނ ިމއޭ ިނުއ 

ެރކްރެޫޓއްގިައ ުހނަްނންޖެހެޭނ ޕޮްރފަެޝަނލް ްސޓޭންޑަޑްއަކީ، ެދން ަސބީްސުކއަންޓީްލ 

ްސޓޭންޑަޑްްސތައް ]ތަނީްފުޒ[ ުކެރވުެމން ާދެނޮގތަކަށް، އެހެންވެއީްޖާޔ އެ 

ްސޓޭންޑަޑްްސތައް ަނގިައގެން ެދއްތޯ ޕީްރ ަސރިވްސ ީމުހން އެކަންތައް ުކަރންޖެހީޭނ. ބަޓް 

)FGI-MS2 (.އިައ ޑޯންޓް ިތންކް ެދޓް ިލންކޭޖް ިއޒް ެދއަރ



ގޮންޖެހުންަތކިާއ ހަުށހެޅުންަތއް ެއުދުރންގެ ފަންުނ:  170

އެހެން ބިައވިެރަޔުކ ުބެނފިައވީަނ: 

ިމ ހުޯދންތުަކން އެނގީެނ ްސކުޫލތުަކގެ މޭެނޖްމަނުްޓން ުމަދއިްރުސންގެ ފެންވާަރިއ 

މުެދ ކަނޮްބޑުވާ ިމންވެަރވެ. އިަދ ުމަދއިްރުސންގެ ފެންވުަރ ކަަށވުަރުކުރމަށް ބުާރއެޅޭ 

ިމންވެަރވެ. 

ެދން އުަޅގަނޑުމެން ްސކުޫލގިައ ިމިންސޓީްރ ިއން ެރކްރޫޓް ކޮށްފިައ ފުޮނވާ ިބދީޭސ ީމހާ 

އުަޅގަނޑުމެން ބުޭނމެއް ުނުކަރން. އުަޅގަނޑުމެން ހާަދ ޮގތަކީ އާޭނއަށް ެދީނ ެދ މްަސ 

ުދވްަސ. އުަޅގަނޑުމެން ގްރޭޑް 10 އަށް ގެނަްނ ީމހާ ކިައީރގިައ ުބަނީނ ދަޭނމޭ 10ގެ 

ެޓްސޓް. އޭ ލެވަލް ީމުހނަްނށް އޭ ލެވަލް ޕޭޕެަރއް. ީދގެން އާޭނ އަށް މުަދވެގެން 65% 

K1-02( .ުނިލބެނާްޏ އަޭނ ޖެހީޭނ އެނުބިރާދން. ިމ ްސކަޫލުކ އާޭނއަކަށް ުނުހެރވެޭނ

ފާަށ  ުމަދއިްރްސކުަމގެ  ިހންގާ  ތުަކން  ުޔިނވަރިސީޓ  ކޮލެޖް 

އެންޓީްރ  ވައާްދ  ަދިރވުަރން  ތަކަށް  ޕޮްރގާްރުމ  ތަމީްރުނ 

ވާހަކަ  ބިައވިެރން  ިގަނ  ވަަރށް  ިމިދާރާސގެ  މުެދ  ކަްރިއީޓިރއާ 

ފްރޭމްވާރކްގެ  ކިޮލިފކަޭޝންްސ  ޭނަޝަނލް  ވެއެވެ.  ަދއްކާފިައ 

ީޓިޗންގ  ޮއތިޯރީޓން  ކިޮލިފކަޭޝންްސ  މޯލިްޑވްްސ  ަދުށން 

ަޝުރުތތުަކގެ  ކަނޑައަޅާފިައވާ  ވުަނމަށް  ިޑުގީރއަށް  ުފަރތަމަ  ގެ 

ތެރޭގިައ އޭލެވެލް ުނވަތަ މީަތ ާސަނވީ ިއމިްތޙުާނން 2 މާއާްދިއން 

އެޗް.އްެސ.ީސ.  މިަތ،  ފުާހން  ީއ  ަނމަ  )އޭލްވެލް  ފްާސވެފިައުވން 

ިއން  އެޑްވާންްސ ަސރިޓިފކެޓް  ުނވަތަ  މިަތ(،  ފުާހން  ީސ  ަނމަ 

ޮއުތން  ީޓިޗންގ  ިއން  ފުައންޑަޭޝން  ުނވަތަ،  ޮއުތން،  ީޓިޗންގް 

ވްެސ  ތުަކގިައ  ޤުައުމ  ިގަނ  ވެފިައވާ  ތަަރއީްޤ  ިމީއ  ިހމެެނއެވެ. 

ވުަނމަށް  ޕޮްރގާްރުމތަކަށް  ތަމީްރުނގެ  ުފަރތަމަ  ުމަދއިްރްސކުަމގެ 

5.7.4 ަދށް އެންޓީްރ ކަްރިއީޓިރާއިއން ޕޮްރގާްރުމަތަކށް ަދިރވަުރން ވެއުްދން

ަޝުރުތތަކެކެވެ  އެއޮްގތް  ަޝުރުތތަކާ  ބުޭނނުްކާރ  ޢާނުްމކޮށް 

ިއުތަރށް  ަޝުރުތތުަކގެ  ިމ  ަނމަވްެސ،   .)2019 )އޯ.ީއ.ީސ.ޑީ، 

ިދވިެހާރއްޖޭގިައ ިމފަަދ ޕޮްރގާްރުމ ތަކަށް ވުަނމަށް އޯލަްޓރޭނިޓވް 

ކަްރިއީޓިރއާ ތަކެއް ވްެސ ކަނޑައަޅާފިައ ވެއެވެ. އީެއ، ުމަދއިްރްސ 

ޙިާޞުލ   4 ެސޓިްފކެޓް  ާދިއާރއުަކން  ުނުގޅޭ  ފަނާްނ  ކުަމގެ 

ހަފްތާގެ   15 ުނވަތަ  ެސމްެސަޓރ  އެއް  ވަާނމަ،  ކޮށްފިައ 

ުނވަތަ  ކޮށްފިައުވން  ުފިރހަމަ  ޕޮްރގާްރމެއް  ޕީްރުޔިނވަރިސީޓ 

ުފިރހަމަ  ްސކުޫލ  ެސކަންޑީަރ  ވެފިައުވމިާއ،  އަހުަރ   20 ުއުމުރން 

ކޮށްފިައ  ުވމާއުެކ ުމަދއިްރްސކުަމގެ ފަނާްނ ުގޅޭ ެދ އަހުަރ ުދވުަހގެ 

 15 ުނވަތަ  ެސމްެސަޓރ  އެއް  ޮއުތމާއުެކ  ތުަޖިރބާ  މަަސއްކުަތގެ 

ެ ކޮށްފިައުވމެވ ުފިރހަމަ  ޕޮްރގާްރމެއް  ޕީްރުޔިނވަރިސީޓ  ހަފްތާގެ 

)އެމް.ިކުޔ.އޭ،2017(. ިމއޯލަްޓރޭނިޓވް ކަްރިއީޓިރއާގިައ ީމގެ 

 (



ް 171އިެޑޔުކަޭޝން ިރަސރޗް ގްރޫޕ

އުަޅގަނޑުވްެސ ގެނުްގޅެން އެބަ 3 ުކިދން އެކަހަަލ. ޮޓޕް ެޓން އަށްވްެސ އިެރ. އޯލެވަލްގަ 

ވްެސ އޭލެވަލްގަ ވްެސ. އީެމުހން ުއޑާ ިބމާހާ ވްެސ ތަފުާތ ފުައންޑަޭޝން ހަަދިއގެން 

އަނަްނ ީޓޗަރްސ އާ. އީެއ އްަސުލ ކިޮލީޓ ީޓޗަރްސ އަކީ. އާޭނގެ ލަެސންވްެސ ބަަލން 

އުަޅގަނޑުމެން. ުކިދނާްނ އެއްކޮށް ިރލަޭޝނިްޝޕް ިބލްޑް ުކުރމާ އިަދ ޕަޭރންޓްްސ 

)KI-06( .ެބަަލިއގުަތމާ ހާާދ ތަފާތޭ  އުެކިދންގ

ެދ އަހުަރ ުކިރން، ިމހުާރ ިމޮއނަްނ ޮގތަށް، ޕީްރުޔިނވަރިސީޓ 

ޕޮްރގާްރމެއް ުފިރހަމަ ުކުރމެއް ނޯވެއެވެ. ުވމާއުެކ، ގްރޭޑް 10 

އެއް ިނންމާފިައ ެދ އަހުަރ ުދވުަހގެ މަަސއްކުަތގެ ތުަޖިރބާއާއުެކ 

ކޮންމެ ީމހަކަށްވްެސ ުމަދއިްރްސކުަމގެ ތަމީްރުނ ޕޮްރގާްރުމތަކަށް 

ވުަނުމގެ ުފުރަޞުތ އުޭރ ޮއީތ ތަަންސ ވެފައެވެ. 

ުޔިނވަރިސީޓތުަކގެ  ކޮލެޖް  ބިައވިެރިވ  ިމިދާރާސގިައ 

ކޮށްފިައވީަނ  ހާމަ  ކޮލަެޖުކން  ުޔިނވަރިސީޓއަކިާއ  ތެެރިއން 

ުފަރތަމަ  ުމަދއިްރްސކުަމގެ  ިހންގާ  އިެއންްސިޓުއޓްތުަކން 

ުނވަތަ  އޭލެވެލް  ހަމައެކިަނ  ހޮވީަނ  ަދިރވުަރން  ިޑުގީރއަށް 

ެސޓިްފކެޓް  އެޑްވާންްސ  ުނވަތަ  ީޓިޗންގ  ިއން  ފުައންޑަޭޝން 

ިގަނ  ަނމަވްެސ،  ކަމެަށވެ.  ުކުރުމން  ުފިރހަމަ  ީޓިޗންގ  ިއން 

ކަްރިއިޓިރއިާއން  އޯލަްޓރޭނިޓވް  ިއންްސިޓިޓުއޓްތުަކން 

ުމަދއިްރްސކުަމގެ ތަމީްރުނ ޕޮްރގާްރުމ ތަކަށް ަދިރވުަރން ވައަްދއެވެ. 

ކޮލެޖް ުޔިނވަރިސީޓތުަކން ފާހަގަ ުކިރޮގުތގިައ އޭލެވެލް ހަަދިއގެން 

ަދިރވުަރނެްނވެ.  ޢަަދެދއްގެ  މުަދ  ވަަރށް  ވަނަްނީނ  ިޑުގީރތަކަށް 

ުމަދއިްރްސކުަމގެ ތަމީްރުނ ޕޮްރގާްރުމ  ިޑުގީރ ފެންވުަރގެ  ުފަރތަމަ 

ތަކަށް ވަނަްނ ިގަނ ަދިރވުަރނަްނކީ ީޓިޗންގ ާދިއާރގެ ެސޓިްފކްޓް 

4 )އެޑްވާންްސޑް ެސޓިްފކެޓް( ުނވަތަ އާެދިއާރިއން ފުައންޑަޭޝން 

ކޯހެއް ުފިރހަމަ ކޮށްފިައވާ ަދިރވުަރނެްނވެ.   

ކޮލެޖް  ުކާރޮގުތގިައ  ފާހަގަ  ބިައވިެރން  ިމިދާރާސގެ 

ޕޮްރގާްރުމތައް  ތަމީްރުނ  ުމަދއިްރްސކުަމގެ  ުޔިނވަރިސީޓތުަކން 

ިނންމާފިައ ިނުކނަްނ ަދިރވުަރންގެ ފެންވުަރަދށުްވުމގެ ފަހުަތގިައވާ 

ކަްރިއީޓިރއިާއން  އެންޓީްރ  އޯލަްޓރޭނިޓވް  ަސބަބަކީ  އެންމޮެބޑު 

ހާަދފިައވާ  އޭލެވެލް  އިަދ  ވެއުްދމެވެ.  ކްޯސތަކަށް  ަދިރވުަރން 

ުނިލުބމެވެ. ުވމާއުެކ، ޕަްރިއމީަރގިައ ިގަނ  ަދިރވުަރން ކްޯސތަކަށް 

ޢަަދެދއްގެ މާއާްދތައް އެކަކަށް ިކަޔވެާދވޭ ފަަދ މޮޅިެތ ުމަދއިްރުސން 

ތަމީްރުނކޮށް ވީަޒފާގެ ބާޒަާރށް ެނުރމާަށިއ، އޯލެވެލް އިަދ އޭލެވެލްގެ 

ުމަދއިްރުސން  ަރނގުަޅ  ފެންވުަރ  ފަަދ  ިކަޔވެާދވޭ  މާއާްދތައް 

ތަމީްރުނުކުރމަށް ޕީްރަސރިވްސ ީޓޗަރ ޓެްރިއިނންގ ޕޮްރގާްރުމ 

މިަތކޮށް،  ކަްރިއީޓިރއަރ  އެންޓީްރ  ވެއުްދުމގެ  ަދިރވުަރން  ތަކަށް 

އޭލެވެލްގިައ ަރނގުަޅ ަނީތާޖ ހާޯދ ަދިރވުަރން ިމޕޮްރގާްރުމ ތަކަށް 

ޮގުތގިައ  ކަމެއްގެ  ބުޭނންތިެރ  ުނހުަނ  ުކުރުވމަކީ  ަޝުއުޤވިެރ 

ަދިރވުަރން  ފުަހ  ހުެދމަށް  އޭލެވެލް  ހާމަވެއެވެ.  ިމިދާރާސިއން 

ުމަދއިްރްސކުަމގެ ތަމީްރުނ ޕޮްރގާްރުމ ތަކަށް ވެއުްދމަށް ބުާރއަޅާ 

އެއް ބިައވިެރަޔުކ ުބެނފިައވީަނ: 



ގޮންޖެހުންަތކިާއ ހަުށހެޅުންަތއް ެއުދުރންގެ ފަންުނ:  172

ހަމަ ިމމުޭރުމން އެހެން ބިައވިެރަޔުކ ުބެނފިައވީަނ: 

ހަމިަމފަަދިއން، ިދވިެހާރއްޖޭގެ ްސކުޫލތުަކގިައ ިކަޔވިައެދީނ ިއނިގރިޭސ ީމިޑއުަމން ކަމަށްވެފިައ، 

ެސކަންޑީަރ އިަދ ހަަޔރ ެސކަންޑީަރގެ މާއާްދތައް ިކަޔވިައ ިދުނމާަށިއ، އެފަަދ ކްޯސތައް ުފިރހަމަ 

ުކުރމަށް ިއނިގރިޭސ ބްަސ ަރނގަޅަށް އެނުގން ުމިހނުްމ ަދުއެރއް އާަދުކާރީތވެ، ިމފަަދ ކްޯސތުަކގެ 

ކޮމީްޕެޓނީްސ  ލެންގްއޭޖް  ިއންގިްލްޝ  އެކީަށގެންވާ  ޮގުތގިައ  އެއްގެ  ކަްރިއީޓިރއަރ  އެންޓީްރ 

ޮގުތން  ުގޅޭ  ިމކަމާ  ވެއެވެ.  ފާހަގަ  ިދާރާސިއން  ިމ  ވްެސ  ކަމަށް  ުމިހނުްމ  ުކުރން  ަޝުރުތ  ުހުރން 

ބިައވިެރަޔުކ ުބެނފިައވީަނ: 

އޯލެވަލް ޕްާސތަކަކާގެން ިމވަނަްނ ުކިދން އެ ުހިރހާ މައާްދތަކެއް ިކަޔވިައދޭން އްަސުލ އެ 

ިސްސަޓމް އޮެގތަށް ރިޭވފަ ޮއުތން އުެކިދނަްނށް އީެއ ވަަރށް ޮބޑު ޕެްރަޝރ އަކަށްވެގެންދޭ. 

.)FGI-P1( ޯއުެކިދނަްނކަށް އްަސުލ ހަމަ ިހފަހައާްޓ ުނލެވޭ ިއނގޭތ

އުަޅގަނޑު ުކިރން ިމ ެދނެްނވުީނ  އްަސުލ ތަމީްރުނތައް ިމެދުވީނ ވަަރށް ޮބޑަށް ެސޓިްފކެޓް 

އަށް ފޯކްަސކޮށްގެނޭްނ. އެހެންވީމާ ޙީަޤޤުަތގަ ަރނގަޅަކަށް ެނތޭ ީނޑް އަެނިލިސްސއެއް 

ހިެދފައެއް. އުަޅގަނޑު ިމ ެދނެްނވީ އުަޅގަނޑަށް ީނޑް ވަަރށް އެބޮައތޭ ިމ ލޭންގްއޭޖް، ިއނގޭތޯ. 

އުަޅގަނޑަށް ވަަރށް ުމިހންމޭ އްަސުލ ިޑޕޮްލމާ ިނުމީނމާ ިއހަށް މަޑުކޮށަްލން. މަޑުކޮށާްލފާ 

ިހގާށޭ ަދމާ ިމ ިދވިެހާރއްޖޭގެ ކީ ްސޓޭޖް ވަންގިައ ިކަޔވަދޭ ކޮންމެ ީމހަކީ ިއންގިްލުޝން އެޓް 

ީލްސޓް ފާހެއް ޮއތް ީމހަކަށް ހަަދން. ނިޫނއާްޔ ިހގާށޭ އޯލެވެލް ިއން ތަންކޮޅެއް ަދިށއާްޔ 

.)KI-04( ްީސ.ީޕ. ކަހަަލ އެއްޗެއް ހަަދނ



ް 173އިެޑޔުކަޭޝން ިރަސރޗް ގްރޫޕ

އުަޅގަނޑުމެން ެސކަންޑީަރ ީޓިޗންގ ޮއފަރކޮށީްފމޭ ފީްރ ޮއފް ޗާރޖް. އެކަމުަކ އަނާްނޭނ 

ުކއަްޖުކ ުނވޭ. މައަްސަލއަކީ އެގިްޒޓް ޕިޮއންޓް ެނުތން. “ކްޯސތައް ިޑޒިައން ކޮށްފިައ 

ިމވީަނވްެސ އުެކއާްޖއަށް 3 އަހުަރން އެއްޗެއް ޙިާޞލްވޮާގތަށް. އެކަމުަކ އްަސުލިމވޮާގތަކީ، 

އުަޅގަނޑުމެން އެގިްޒޓް ޕިޮއންޓާްލފިައ ޮއީތމަ، ބައެއް ުކިދން ިޑޕޮްލމާ ިނންމާފިައ އެބެަދވޭ 

)FGI-HIE-3( .ްސކުޫލތަކަށް ުމަދއިްރުސންގެ ޮގުތގިައ

ިމިދާރާސގިައ ބިައވިެރިވ ބައެއް ުމަދއިްރްސކުަމގެ ތަމީްރުނ ިހންގާ 

ތަމީްރުނ  ުމަދއިްރުސން  ެދކީެނ  ުޔިނވަރިސީޓތުަކން  ކޮލެޖް 

ޕޮްރގާްރުމ  ޕްޯސޓްގެްރުޖއޭޓް  ިޑުގީރއިާއ،  ުފަރތަމަ  ުކުރުމގެ 

ޕިޮއންޓްތުަކން  އެގިްޒޓް  )އެމްބެޑެޑް(  ުހނަްނ  ިހމިެނފިައ  ތުަކގިައ 

ކޮލެޖް  ިގަނ  ިޑުގީރ  ުފަރތަމަ  ާދިއާރގެ  ިކަޔވިައިދުނުމގެ  ިމހުާރ 

ިޑުގީރގެ  ޮއނަްނީނ  ކޮށްފިައ  ިޑޒިައން  ުޔިނވަރިސީޓތުަކގިައ 

ަދިރވުަރނަްނށް  ިނންމާ  އެއަހުަރ  ިނުމމާއުެކ  އަހެަރއް  ކޮންމެ 

ުފަރތަމަ  ިޑުގީރގެ  ިލބޮޭގތެަށވެ.  ކިޮލިފކަޭޝން/ެސޓިްފކެެޓއް 

އަހުަރ ިނުމމާއުެކ ިޑޕޮްލމާ، ެދވަަނ އަހުަރ ިނުމމާއުެކ އެޑްވާންްސޑް 

ިޑުގީރ  ބެޗާްލރްސ  ިނުމުމން  އަހުަރ  ފުަހ  އެންމެ  އިަދ  ިޑޕޮްލމާ 

ަދިރވުަރނަްނށް ިލބެއެވެ. ހަމިަމޮގތަށް މްާސާޓްސ ޕޮްރގާްރުމތައް 

ިޑޒިައން ުކެރިވފިައ ުހނަްނ ޮގުތން ުފަރތަމަ ެސިމްސަޓރ ިނމިޭއުރ 

ޕްޯސޓްގެްރުޖއޭޓް ެސޓިްފކެޓް، ެދވަަނ ެސމްެސަޓރ ިނުމމާއުެކ 

ެސމްެސަޓރ  ިތންވަަނ  އިަދ  ިޑޕޮްލމާ  ޕްޯސޓޮްގެރުޖއޭޓް 

ކްޯސތައް  ިމޮގތަށް  ިލބެއެވެ.  ިޑުގީރ  މްާސަޓރްސ  ިނުމމާއުެކ 

ިޑޒިައން ުކެރިވފިައވާ އެއް ަސބަބަކީ، ަދިރވުަރން ިއްސކަނެްދީނ 

އެމްބެޑެޑް ކިޮލިފކަޭޝން ުހނަްނ ޕޮްރގާްރުމ ތަކަށް ކަމަށް ވީާތއެވެ. 

5.7.5 ަތމީްރުނ ޕޮްރގާްރުމަތުކގެ އެިކ ެލވެލަްތުކން ަދްސވިެނވެ 

ެސޓިްފކެޓް ިލބޮޭގަތށް ޮއުތން

ކޮށްގެން  ބުޭނން  ެސިޓިފކެޓް  ިލބޭ  ލެވެލްއުަކން  ކޮންމެ  އީެއ، 

އަެލވަންްސ  ީއިކުޔ  ުނވަތަ  ޕޮްރމަޯޝން  ުމަދއިްރުސނަްނށް 

ިލބޮޭގތަށް ހަމަޖިެހފިައ ވީާތއެވެ. 

ިޑުގީރއިާއ  ުފަރތަމަ  ކިޮލިފކަޭޝން  އެމްބެޑެޑް  ިމޮގތަށް 

ުހުރމަކީ  ތުަކގިައ  ޕޮްރގާްރުމ  ީޓިޗންގ  ޕްޯސޓްގެްރުޖއޭޓް 

ުއޫޞލެއްގެ ޮގުތން މައަްސަލއެއް ނެޫނވެ. ަނމަވްެސ، ިމިދާރާސގެ 

ފާހަގުަކިރ މިައގަނޑު މައަްސަލއަކީ، ޢާނުްމ ޮގތެއްގިައ  ބިައވިެރން 

ކޮށްފިައ ޮއނަްނީނ  ިޑޒިައން  ިޑުގީރއެއް  ުފަރތަމަ  ިކަޔވިައ ިދުނުމގެ 

ިތން އަހުަރން ވިަކ ކަންކަމިާއ، ކޮނީްޕެޓނީްސ ތަކެއް ޙިާޞލްވޮާގތަށް 

ކޮމީްޕެޓނީްސތަކިާއ  ޙިާޞުލވޭާނ  އިެކލެވެލްތުަކން  ކަމަށްވެފިައ، 

ޮއުތުމން،  ކަނޑޭަނިޅ  ތުަކގިައ  ޕޮްރގާްރުމ  ްސޓޭންޑާރޑްތައް 

ިކަޔވިައދޭން  ޙިާޞލްކޮށްގެން  ެސޓިްފކެޓް  ތުަކން  ލެވެލް  އިެކ 

އެގިްޒޓް  ިމފަަދ  ަދށުްވމެވެ.  ފެންވުަރ  ުމަދއިްރުސންގެ  ިނުކނަްނ 

ުނވަތަ  ކިޮލިފކަޭޝެނއް  ަދިރވުަރނަްނށް  ުނިނންމާ  ިޑުގީރ  ުމިޅ 

ވްެސ  ޮއުތމަކީ  ޮއނަްނ  ަދްސވިެނވެވޮޭގތަށް  ެސޓިްފކަެޓކާއުެކ 

ިމކަމާ  ކަމެަށވެ.  އަަސުރުކާރކަމެއް  ފެންވަަރށް  ުމަދއިްރުސންގެ 

ުގޅޮޭގުތން ކޮލެޖެއްގެ ވިެރަޔުކ ުބެނފިައވީަނ:



ގޮންޖެހުންަތކިާއ ހަުށހެޅުންަތއް ެއުދުރންގެ ފަންުނ:  174

‘ިރފްލެކިްޓވް  ޕެްރކިްޓކަމްއިާއ  ިމންވަަރށް  ަރނގުަޅ  އެންމެ  ތެެރިއން  ތުަކގެ  ޕޮްރގާްރުމ  އެ  ަދިރވުަރނަްނށް  ިނުކނަްނ  ޕިޮއންޓްތުަކން 

ކޮންމެ  ޕޮްރގާްރމެއްގެ  ތަމީްރުނ  ުމަދއިްރްސކުަމގެ  ިމކަމަކީ،  ަނމަވްެސ،  އެކީަށގެންވެއެވެ.  ުކެރިވފިައެނުތން  ުފިރހަމަ  ޕެްރކިްޓްސ’ 

ލެވެލެއްގިައ ިހމަަނންޖެހޭ ިމިނމަމް ކޮމީްޕެޓނީްސ ްސޓޭންޑަރޑް ތަކިާއ ެނަޝަނލް ކިޮލިފކަޭޝން ފްރޭމްވަރުކގެ ލެވެލް ިޑްސކިްރޕަްޓރްސ 

ތަކިާއ ކަމުާގޅޭ ޕޮްރފަެޝަނލް ޮބޑީތުަކން ކަނޑައަޅިައ، އެއިާއ އެއޮްގތަށް ކޮލެޖް ުޔިނވަރިސީޓތުަކން ިމފަަދ ޕޮްރގާްރުމތައް ިޑޒިައންކޮށް 

ެ ިހންގާކަން ަޔީޤން ުކުރުމން ހައުްލވޭާނ ކަމެކެވ

ުމަދއިްރްސކުަމގެ  ުޔިނވަރިސީޓތުަކގިައ  ކޮލެޖް  ިދވިެހާރއްޖޭގެ 

ިތން  ުހީރ  ިގަނ ޕޮްރގާްރމެއްވްެސ  ިކަޔވިައދޭ  ިޑުގީރއަށް  ުފަރތަމަ 

ޮގތެއްގިައ  ޢާނުްމ  ުމއަްދުތ  ކުޯހގެ  ުމއަްދތެަށވެ.  ުދވުަހގެ  އަހުަރ 

ިކަޔވިައދޭން  އިާއ  ްސޓަްރކްޗަރ  ކުޯހގެ  ޮއނަްނީނ  ިބާނވެފިައ 

ަދިރވުަރންގިައ  ިކަޔވާ  ކުޯހގިައ  އިަދ  ކޮނެްޓންޓް  ބުޭނންވާ 

އަަށގެނުްނވަން ބުޭނންވާ ުހަނުރ ތުަކގެ މައްޗެަށވެ. ިދވިެހާރއްޖޭގެ 

ކޮލެޖް ުޔިނވަރިސީޓތުަކގިައ މިައގަނޑު ޮގތެއްގިައ ފާަށ ތަމީްރުނގެ 

ުފަރތަމަ ިޑުގީރގެ ޮގުތގިައ ުހީރ ިތން އަހުަރ  ުދވުަހގެ ބެޗަްލރ ޮއފް 

ީޓިޗންގ ޕޮްރގާްރުމ ތަކެވެ. ބެޗަްލރ ޮއފް ީޓިޗންގ ޕޮްރގާްރުމތައް 

އިަދ  އެބުަހއެްޓވެ.  ވްެސ  ުކެރިވފިައ  ޚާއަްޞ  މާއާްދތަކަށް  ވިަކވިަކ 

ެދ މާއާްދއަށް  ިމފަަދ ޕޮްރގާްރުމތައް އެއް ޕޮްރގާްރމެއްގެ ތެެރިއން 

ޚާއަްޞ ވެވޮޭގތަށް ވްެސ އެބުަހއެްޓވެ. ިމފަަދ ޕޮްރގާްރުމތަކިާއ މުެދ 

ޮއތް އެންމެ ޮބޑު ކަނޮްބޑުުވމަކީ ިތން އަހުަރ ުދވުަހން ެދ މާއާްދއަށް 

ޚާއަްޞވެވޭ ިމންވަަރށް މާއަްދތުަކގެ ކޮނެްޓނާްޓިއ، ިކަޔވިައިދުނމަށް 

ިކަޔވިައިދުނުމގެ  ިހމަަނިއގެން  ޚާއަްޞ ކޮނެްޓނާްޓިއ ޕެްރކިްޓކަމް 

ަރނގުަޅ ިޑުގީރއެއް ފުޯރކޮށް ުނެދިވާދޭނކުަމގެ ކަނޮްބޑުުވމެވެ.

ިދވިެހާރއްޖޭގިައ  ޤުައުމތަކާ  އޯ.ީއ.ީސ.ޑީގެ  ހޮވާލިެވފިައވާ 

ކްޯސތުަކގިައ  ތަމީްރުނުކާރ  ުމަދއިްރުސން  ޕީްރަސރިވްސ 

އެެނކްްސ  ތާވަލެއް  އަންގިައދޭ  ިސފަތައް  މިައގަނޑު  ުހނަްނ 

ުކިރއާަރފިައވާ  ބައެއް  ުދިނޔޭގެ  ވެާނއެވެ.  ިހމާަނފިައ  ގިައ   1

މެލިޭސއާ(  ިއނިގރިޭސިވާލތް،  )ޮއްސޓްރިޭލއާ،  ޤުައުމތުަކގިައ 

ެދ  ުނވަތަ  މާއާްދއަކަށް  ުވމަށަްޓކިައ  ުމަދއިްރަސކަށް  އަަލށް 

ިތން  ިޑުގީރއެއް  ޮއނަްނ ަސބްޖެކްޓް  ކޮށްފިައ  ޚާއަްޞ  މާއާްދއަށް 

5.7.6 ުފަރަތަމ ިޑުގީރ ޕޮްރގާްރުމަތުކގެ ުމއަްދުތ ުކުރުވާމިއ، ޕޮްރގާްރުމަތުކގެ 

ޮއިނަގނުޑަގިއ ަމއަްސަލަތއް ުހުރން
އެއް  ޚާއަްޞ  ުމަދއިްރުސކަމަށް  ހުެދމަށްފުަހ  ުދވުަހން  އަހުަރ 

ޕްޯސޓްގެްރުޖއޭޓް  ުނވަތަ  ީޓިޗންގ  ގެްރޖްއޭޓް  ުދވުަހގެ  އަހުަރ 

ުދވްަސ  އަހުަރ  ހަތުަރ  ުޖމަްލ  އުެކ  އަކިާއ  ިޑޕޮްލމާ  ީޓިޗންގ 

ިކެޔުވުމގިައ ހަޭދކޮށް ުމަދއިްރްސކުަމގެ ތަމީްރުނ ުފިރހަމަ ުކެރއެވެ 

ުމަދއިްރަސކަށް  ތުަކގިައ  ޤުައުމ  ިމފަަދ   .)2014 )އޯ.ީއ.ީސ.ޑީ، 

ުވމަށް ުނވަތަ ުމަދއިްރްސކުަމގެ ތަމީްރުނގިައ ޮއނަްނ އެަނއޮްގތަކީ 

ޕޮްރގާްރމެއް  އިެޑުޔކަޭޝން  ޮއފް  ބެޗަްލރ  އަހުަރުދވުަހގެ  ހަތުަރ 

ުފިރހަމުަކުރމެވެ. ުމަދއިްރުސންގެ ްސޓޭންޑަރޑްތައް ކަނޑައަޅިައ، 

މަަސއްކަތުްކާރ  ތުަކގިައ  ްސކުޫލ  ޮގުތގިައ  ުމަދއިްރުސންގެ 

ިދުނުމގެ  ަލިއަސންްސ  އިަދ  ެރިޖްސަޓރކޮށް  ުމަދއިްރުސން 

ިއްސ ބުޭފުޅނާްނިއ، އެން.އިައ.ީއ.ގެ  ބޯޑުގެ  ވެފިައވާ  ޙަވުާލ  ިޒންމާ 

ވްެސ  ިދވިެހާރއްޖޭގިައ  ުހީރ  ިވްސުނނުްފުޅ  ބުޭފުޅންގެ  ިއްސ 

ޕޮްރގާްރުމތައް  ޕީްރަސރިވްސ  ތަމީްރުނގެ  ުމަދއިްރްސކުަމގެ 

ހަތުަރ އަހުަރ ުދވަހަށް ިހނުްގމަށް ބުާރ އުެޅމެަށވެ. ިމިންސޓީްރ ޮއފް 

ެރިޖްސޓްރަޭޝާނ،  ީޓޗަރ  ކޮށްފިައވާ  ތައާްޔުރ  އިެޑުޔކަޭޝުނން 

ޑާްރފްޓްގިައވާ  ުއޫސުލގެ  ިދުނުމގެ  ަލިއަސންްސ  ީޓޗަރ 

ަލިއަސންްސ  ީޓޗަރ  ފިެށގެން  އަހުަރން  ވަަނ   2027 ޮގުތން، 

ިދުނުމގިައ ލެވެލް 7 ުނވަތަ 8 ގެ ިކަޔވިައިދުނުމގެ ިޑުގީރއެއްކަމަށް 

 7 ލެވެލް  ުކާރ  ުފިރހަމަ  ުދވުަހން  އަހުަރ  ހަތުަރ  ބަަލިއގަނާްނީނ 

ުނވަތަ 8 ގެ ކިޮލިފކަޭޝންއެވެ )ިމިންސޓީްރ ޮއފް އިެޑުޔކަޭޝން، 

 .)2022



ް 175އިެޑޔުކަޭޝން ިރަސރޗް ގްރޫޕ

ިކަޔވިައެދީނ  މަަދުރާސތުަކގިައ  ްސކުޫލ  ިގަނ  ިދވިެހާރއްޖޭގެ 

ިއނިގރިޭސ ީމިޑއުަމން ކަމަށްވީާތވެ، ިދވިެހބަހިާއ، ިއްސާލމް އިަދ 

ުޤުރއާންގެ ީޓިޗންގ ޕޮްރގާްރުމތައް ިފަޔވިައ އެހިެނހެން ީޓިޗންގ 

ބުަހންކީަމ  ިއނިގރިޭސ  ިހންގަންވީާނ  ފުަރމާކޮށް  ޕޮްރގާްރުމތައް 

އިަމއަްލ  ބައެއް  ަނމަވްެސ،  ނެޫނވެ.  ާޖގޮައތްކަމެއް  ެދބްަސުވުމގެ 

ޕޮްރގާްރުމތައް  ީޓިޗންގ  ފަަދ  ޗިައލްޑުްހޑް  އާރީލ  ކޮލެޖްތުަކން 

އެފަަދ  ފްާސކޮށް  ަނުމގިައ  ިކަޔވިައިދުނުމގެ  ިއނިގރިޭސބުަހން 

ުކެރވެއެވެ.  ފާހަގަ  ިހންގާކަން  ބުަހން  ިދވިެހ  ޕޮްރގާްރުމތައް 

ުފިރހަމަކޮށްގެން  ޕޮްރގާްރުމތައް  ިމފަަދ  ޮގުތން  ަނީތާޖއެއްގެ 

އިަދ ިމހުާރ އެންމެ ުފޅާ ާދިއާރއެއްގިައ ިމފަަދ ޕޮްރގާްރުމތައް ިހންގާ 

ޮއނަްލިއން މޯޑިާއ މުެދވްެސ ޢާނުްމންގެ ިއުތބުާރ ެނތްކަން ހާމަވެއެވެ. 

“ިމހުާރ  ުބެނފިައވީަނ  ބިައވިެރަޔުކ  ބާަޔންކޮށިްދުނމަށް  ިމކަން 

ހެދޭ.  ީޓިޗންގ  ޮއނަްލިއންކޮށް  ކޮލެޖްތުަކގެ  ބައެއް  ކްޯސތުަކން 

ިމ ޕެންޑިަމކް ތެރޭގިައ ީޓިޗންގ ޕެްރކިްޓކަމް  ކޮއްކޮއެއް  އުަޅގަނޑު 

ހަަދިއިފ ޮއނަްލިއންކޮށް. އުަޅގަނޑަށް ވްެސ ޤަބުޫލުކަރން ވަަރށް 

FGI-MS1( .”ީަދިތކަމަކަށްވ

އެއްބްަސވެވޭ  ުޖމަްލޮގތެއްގިައ  ބިައވިެރނަްނށް  ިމިދާރާސގެ 

ުކުރުމގެ  ތަމީްރުނ  ުމަދއިްރުސން  ފެނަްނީނ  ޮގުތގިައ  އެއްކަމެއްގެ 

ޕޮްރގާްރުމތައް ިހންގަންޖެހީޭނ ުފލަްޓިއމްކޮށް ފްޭސ-ުޓ-ފްޭސކޮށް 

5.7.7 ިކަޔވަިއދޭ މީިޑައމަްގާއިއ މޯޑަްގިއ ަމއަްސަލަތއް ުހުރން

ފެންވުަރ  ފާހަގުަކެރވީެނ  ުމަދއިްރުސން  ިނުކނަްނ  ްސކުޫލތަކަށް 

ަދށް ުމަދއިްރުސންގެ ޮގުތގައެވެ. 

ީޓިޗންގ ޕޮްރގާްރުމތުަކގިައ ިކަޔވިައިދުނުމގެ މޯޑިާއ ުގޅޮޭގުތންވްެސ 

ވެއެވެ.  ފުާޅކޮށްފިައ  ތަކެއް  ކަނޮްބޑުުވން  ބިައވިެރން  ިމިދާރާސގެ 

ގެނެްދުވުނ  ޕޮްރގާްރުމތައް  ީޓިޗން  ުކިރން  ޕެންޑިަމކްގެ  ކިޯވޑ19ް- 

ިހނުްގމަށް  ކްޯސތައް  ިމފަަދ  ވްެސ  އެއޮްގތަކަށް  މޯޑަކީ  ުބޮލކް 

ހާމަކޮށްފިައވެއެވެ.  ބިައވިެރން  ނޫންކަމަށް  މޯޑެއް  އެކީަށގެންވާ 

ިމކަމަށް ބުާރީދ ބިައވިެރަޔުކ ުބެނފިައވީަނ: 

ކަމެަށވެ. ިމޮގުތން އެއް ބިައވިެރަޔުކ ުބެނފިައވީަނ، “އުަޅގަނޑުމެން 

ަރނގުަޅ  ުނިކަޔވާ  ފްޭސ-ުޓ-ފްޭސކޮށް  ޤަބުޫލުކަރީނ 

ިމއަހުަރ   .)FGI-HEI-5( ކަމެަށވެ”  ުނވެވެޭނ  ުމަދއިްރަސކަށް 

އަަލށް ތަޢަާރުފ ުކުރމަށް މަަސއްކަތުްކާރ ީޓޗަރ ެރިޖްސޓްރަޭޝން 

ިކަޔވިައ  ވްެސ  ުއޫސުލގިައ  ިދުނުމގެ  ަލިއަސންްސ  ީޓޗަރ  އިާއ 

ަނމަވްެސ،  ިމރުޫޙގައެވެ.  ހަމަ  ވީަނ  ކަނޑައަޅާފިައ  މޯޑް  ިދުނުމގެ 

ބައެއް  ޮގުތނާްނިއ،  ބިެހފިައވާ  ޮގުތން  ިޖޮއގަްރީފ  ިދވިެހާރއްޖެ 

ްސކުޫލތަކަށް  ަރށަްރުށގެ  ބައެއް  އަތުޮޅތެރޭގެ  ާދިއާރތުަކން 

ޮބޑުވެފިައވީާތ  ުނހުަނ  ބުޭނން  ުކުރުމގެ  ތަމީްރުނ  ުމަދއިްރުސން 

ިކެޔުވމަށް  ނޫޅެ  ވީަޒފާއެއްގިައ  ަޖމާވެ،  ތެަނއްގިައ  މާލެފަަދ  އިާއ، 

އުަޅގަނޑު ހަމަ ފާހަގަ ުކާރީނ އުަޅގަނޑުގެ ހަމަ ކިޮލީޓ ަދށްކަމަށް ފާހަގަ ުކެރވެޔޭ ިމ 

ިޑްސެޓންްސ ާލިނންގ އަށް ިދަޔިއމާ ިއނގޭތޯ. އީެއ ވީކެންޑްގިައ ިމަދީނ ޮގްސފަ 

ިމިކަޔވިައެދީނ ިތން ހަތުަރ މިޮޑުޔލް އެއްފަހާަރ، ުދވުާލ 8 ފިެށގެނޮްގްސ ރޭގަނޑު 

8 އަށް. ިކަޔވިައެދީނ ހަމަ ިކަޔވިައދޭ އެއް ުމަދއިްރަސުކ. ބައަްލވެާދން ިކިހެނއްތޯ 

ިސުކނޑީގިައ ުހނާްނީނ އުެހިރހާ އެއްޗެއް. ެދން އެ ެދ ުދވުަހން އެ ިނުމީނ އެ މިޮޑުޔލް. ީމ 

ހަމަ ުމަދއިްރުސންގެ ކިޮލީޓ ވަަރށް ޮބޑަށް ަދށްވުަމން އަނަްނ އެއް ކަމެއްކަމަށް އުަޅގަނޑު 

 )FGI-MS2( .ްފާހަގުަކަރނ

(



ގޮންޖެހުންަތކިާއ ހަުށހެޅުންަތއް ެއުދުރންގެ ފަންުނ:  176

ފްޭސ-ުޓ- ުފލަްޓިއމްކޮށް،  ުނވީާތ،  ފިަހވެފިައ  އިަދ  މުަގ  ުކުރުމގެ  ުފިރހަމަ  ޕޮްރގާްރުމތައް  ިމފަަދ  ުހްސވިެތބެ 

ިނނުްމންތަކެއް  ލެވެލްގިައ  ޕިޮލީސ  ހުެދމަށް  ކަމަކަށް  ޕެްރކިްޓކަލް  އީެއ  ހުެދން  ޕޮްރގާްރުމތައް  ފްޭސކޮށް 

ިނންމިައ އެކަންކަން ތަނީްފުޒ ުކުރން ުމިހންމެވެ. ުދިނޔޭގިައ ުކިރއާަރފިައވާ ބައެއް ކޮންވެނަްޝަނލް ޮގތްތައް 

މޮޑިަލީޓ ތަފުާތުކެރއެވެ.  ިކަޔވިައދޭ  ިއން  ލެވެލް  ިހފަހައާްޓ ުޔިނވަރިސީޓ ތުަކގިައ ވްެސ، ޕޮްރގާްރުމ ތުަކގެ 

ިޑްސެޓންްސ  ޕޮްރގާްރުމތައް  ީޓިޗންގ  ުނވަތަ  އިެޑުޔކަޭޝން  ފެންވުަރގެ  ޕްޯސޓްގެްރުޖއޭޓް  ިމާސަލކަށް، 

މޯޑްތުަކގިައ ިމފަަދ ުޔިނވަރިސީޓތުަކގިައ ުކިރއަށް ގެނެްދއެވެ. ވީމާ، ިމކަހަަލ ުއޫޞލެއް  އިަދ ފްލެކިޮސބަލް 

ިދވިެހާރއްޖޭގިައ ވްެސ ގެނުްގުޅމަކީ ަރނގުަޅ ކަމެއް ކަމަށް ފެެނއެވެ.

ތަމީްރުނތައް  ފަނީްނ  ިއުރ،  ިތބޭ  ވީަޒފާގިައ  ުމަދއިްރްސކުަމގެ 

އާަދުކުރމާަށިއ  ުފިރހަމައަށް  ވީަޒފާ  ުމަދއިްރުސންގެ  ިދުނމަކީ 

ާދިއާރގިައ ކިެރއަރއެއް ިބާނުކުރމަށް ުމިހނުްމ ކަމެއް ކަމަށް ގިާސއާ 

އެކީަށގެންވާ  ކުޮޅން  އެަނއް  ހާމުަކެރއެވެ.   )2019( ވިެއްސ  އިާއ 

ުމަދއިްރުސން  ެނުތމަކީ  ފިަހވެފިައ  ުފުރަޞުތތައް  ތަމީްރުނގެ 

ްސކުޫލތުަކން ވިަކވެގެން އެހެން ާދިއާރ ތަކަށް ބަަދުލވާ ަސބަބެއް 

)ީދޕަކް،  ވެއެވެ  ފާހަގަ  ތުަކން  ިދާރާސ  ބައެއް  ބުޭރގެ  ކުަމގިައ 

ުމަދއިްރުސންގެ  ބިައވިެރިވ  ާސރވޭގިައ  ިމިދާރާސގެ   .)2017

ުފުރަޞުތ  ތަމީްރުނގެ  ުބެނފިައވީަނ  ީމުހން   57.6% ތެެރިއން 

ތަކަކީ ުމަދއިްރްސކުަމގެ ފަނުްނގިައ ެދިމުހުރުމގެ ަޝުއުޤވިެރކަން 

ެދމެހެއުްޓުމގިައ ވަަރށް ުމިހނުްމ ަދުއެރއް އާަދުކާރ ކަމެއް ކަމެަށވެ.

ޕޮްރފަެޝަނލް  ްސކުޫލތުަކގިައ  ަސުރކުާރ  ިދވިެހާރއްޖޭގެ   

އީެއ  ޮގުތގައެވެ.  ކަމެއްގެ  މުަޖބުޫރ  ޮއނަްނީނ  ިޑވޮެލޕްމަންޓް 

ްސކުޫލ-ބްޭސޑް  ުކެރުވުނ  ތަޢަާރުފ  އަަލށް  އަހުަރ  ވަަނ   2009

މުަރކީަޒކޮށް  ަދުށން  ިސާޔަސުތގެ  ިޑވޮެލޕްމަންޓް  ޕޮްރފަެޝަނލް 

ިހނިްގ  ތަަރއީްޤއަށް  ފަނީްނ  ުމަދއިްރުސންގެ  ާރވިައގެން 

ޮގުތގިައ  ކަމެއްގެ  ިހންގާ  ާރވިައގެން  ްސކުޫލން  ޕޮްރގާްރުމތައް 

ހަމަޖިެހގެން ިދުއމިާއ ުގިޅގެނެްނވެ. ިމިސާޔަސުތގެ ަދުށން ކޮންމެ 

ަފނީްނ ޮގުތން ަތަރއީްޤުވާމިއ ާތާޒުވާމ ުގޅޭ ީތމަްތއް 

5.7.8 ޕޮްރފެަޝަނލް ިޑވޮެލޕަްމންޓް ިސާޔަސުތ ުފިރަހަމުނުވން 

ތަަރއީްޤގެ  ފަނީްނ  ިއުރގެ  ގިަޑ   15 އަހަަރުކ  ުމަދއިްރަސުކވްެސ 

ޕޮްރގާްރުމ ތަކެއްގިައ ބިައވިެރވާން ޖެހެއެވެ.  ިމީއ ުދިނޔޭގެ ބައެއް 

ޮއނަްނ  ުކުރމަށް  ުފިރހަމަ  އަހަަރުކ  ުމަދއިްރުސން  ޤުައުމ ތުަކގިައ 

ބައެއް  ގެ  ޢަަދަދށުްވެރ މުަދ ޢަަދެދކެވެ. އޯ.ީއ.ީސ.ޑީ  ީޕ.ޑީ. ގަޑީގެ 

ޤުައުމތުަކގެ ްސކުޫލ ތުަކގިައ ީޕ.ޑީ. ގެ ގިަޑތައް ހަމަޖިެހފިައ ޮއނަްނ 

ުމަދއިްރުސން  ތުަކގިައ  ްސކުޫލ  ިދވިެހާރއްޖޭގެ  ޢަަދުދތަކިާއ، 

ުފިރހަމަ ުކުރމަށް ާލިޒުމުކާރ ީޕ.ޑީ. ގަޑީގެ ޢަަދުދތައް ިހމޭެނ ތާވަލެއް 

އެެނކްްސ 1 ގިައވާ ތާވުަލން ހާމަވާ ޮގުތގިައ، ިފންލެންޑް ގިައ އަހަަރުކ 

ޮއނަްނީނ  ްސކޮޓްލޭންޑްގިައ  ިހންގިާއުރ،  ީޕ.ޑީ.  ގިަޑިއަރށް   30

ޮއނަްނީނ  ކެޮރއާގިައ  ެދުކުނ  ީޕ.ޑީ.އެވެ.  ގިަޑިއުރގެ   35 އަހަަރުކ 

ުދިނޔޭގެ   .)2014 )އީޯއީސޑީ،  ީޕ.ޑީ.އެވެ  ގިަޑިއުރގެ   90 އަހަަރުކ 

ބައެއް ޤުައުމ ތުަކގިައ ީޕ.ޑީ. އަކީ އެހެން ބައެއް ިއނެްސނިްޓވްްސ 

)ިމާސަލކަށް، ުމާސަރިއގެ ުކިރއުެރން( އިާއ ުގުޅވާ، ުމަދއިްރުސން 

އިަމއަްލއަށް ުފިރހަމަ ުކަރންޖެހޭ ބައެއްގެ ޮގުތގިައ ޮއތް ަނމަވްެސ، 

ިދވިެހާރއްޖޭގިައ ިމ 15 ގިަޑިއަރކީ ްސކުޫލ-ބްޭސޑް ީޕ.ޑީ.ގެ ޮގުތގިައ 

ްސކުޫލން ިއނިްތޒުާމ ކޮށްގެން ިހންގާ 15 ގިަޑިއެރވެ. 

ިޑވޮެލޕްމަންޓް  ‘ޕޮްރފަެޝަނލް  ފެނަްނނޮްއތް  ޢާނުްމކޮށް 

ކޯރިޑޭނަޓރްސ ހޭންޑުްބކް - އަ ގިައޑް ުޓ ަދ ްސކުޫލ-ބްޭސޑް ީޕ.ޑީ. 
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ީޕ.ޑީ. ގެނާްދޭނ ޮގތް ވަަރށް ތުަފީސުލކޮށް  ގިައ، ްސކުޫލ-ބްޭސޑް 

ަނމަވްެސ،   .)2019 )ިރޒްވާން،  ވެއެވެ  ކޮށީްދފިައ  ބާަޔން 

ިމފަަދ  ފާަރތުަކން  އެއްވްެސ  ތެެރިއން  ބިައވިެރންގެ  ިމިދާރާސގެ 

ފުޮތގިައވާ  އަތްމީަތ  ިމ  އިަދ  ވްެސ،  ޮއނަްނކަމަކަށް  ިސާޔަސތެއް 

ުކިރއަށް  ިޑވޮެލޕްމަންޓް  ޕޮްރފަެޝަނލް  ްސކުޫލތުަކގިައ  ޮގތަށް 

ބިައވިެރަޔުކ  މުަދ  ުނވެއެވެ.  ުބެނފައެއް  ވްެސ  ގެނާްދކަމަށް 

ތާޒުާވުމގެ  ތަަރއީްޤުވމިާއ،  ތަމީްރާނިއ،  ިމންވަަރކަށް  ކޮންމެވްެސ 

ހަމަ ިމމުޭރުމން އެހެން ބިައވިެރަޔުކ ުބެނފިައވީަނ: 

ިއުތުރ އެއްވްެސ އަޕްގްރިޭޑންގ އަކާ ުނާލ ހަމަ ިތީރްސ ާސީޅްސ އަހުަރ ބައެއް 

ުމަދއިްރުސން އެބިަތބޭ ްސކުޫލތުަކގަ. ިއީނިޝއަލް ޓެްރިއިނންގއަކާ އެކީގަ ުމަދއިްރުސން 

އިައްސ ޮޖިއން ިމުކަރީނ. ެދން އެބަ ިއނދޭ އަހެަރއްގެ ތެރޭގަ ިތން ޕޮްރފަެޝަނލް 

ިޑވޮެލޕްމަންޓް، ފިައވް އަވަރްސގެ ިތން ުދވަހެއްގެ ވާހަކަ. އަަދރ ދޭން ެދޓް ވީ ޑޯންޓް 

ހޭވް އީެނިތންގް. ުމަދއިްރުސންގެ ަލރިނންގ ިއމްޕްރޫވް ުކާރކަށް ިމތުަނގަ އެއްވްެސ 

.)FGI-T6(  .ިޑޕާޓްމަނެްޓއް އެއްވްެސ ެސކަްޝެނއް ވްެސ ނޯނާްނެނ

އެހެނެްދން ތަމީްރެނއް ުނިލބޭ. ެދން ިމުހނަްނ ުކިދުކިދ ތަމީްރުނތައް ިލބޭ. އުަޅގަނޑު 

ބުޭނންވީަނ އުަޅގަނޑުމަެނށުްވެރ މާ ޮނލަެޖބަލް ީމުހންގެ ފާަރުތން ދޭ ތަމީްރެނއް. ކޮންމެ 

ާދިއާރއުަކން ވްެސ އެކަމަށް ޤިާބުލ ބުޭފުޅން ގެެންސގެން ީޕ.ޑީ. ުކިރަޔށް ގެނިްދއީައމައޭ 

އުަޅގަނޑުމެންގެ ުމަދއިްރުސންގެ ްސކިްލްސ އާ ޮނލެޖްއާ ިއމްޕްރޫވްވެ މިޯޓވޭޓްވީާނ. އެހެން 

ނިޫނއާްޔ ިއޓް ިއޒް ަދ ޭސމް ިތންގ. ވަަރށް އެކްްސީޕިރއަންްސ ީމުހންގެ ލެކްޗަރ ިވަޔްސ 

 )KI-06(.  ޭވަަރށް އަޑުއަހާާލ ިހތްވ

ިލބޭކަމަށް  މަަސއްކަތުްކާރިއުރ  ްސކުޫލތުަކގިައ  ުފުރަޞުތ 

ުފުރަޞުތ  އެފަަދ  ުބެނފިައވީަނ  ބިައވިެރން  ިގަނ  ުބިނަނމަވްެސ، 

ުމަދއިްރަސުކ  ިމޮގުތން  ުނވާކަމެަށވެ.  ފިަހވެފިައ  ތުަކގިައ  ްސކުޫލ 

ުބެނފިައވީަނ: 



ގޮންޖެހުންަތކިާއ ހަުށހެޅުންަތއް ެއުދުރންގެ ފަންުނ:  178

ިދާރާސގެ  ިމ  މުެދ  ގެނެްދވޮޭގތިާއ  ީޕ.ޑީ.  ްސކުޫލތުަކގިައ  ިމހުާރ 

ގެނެްދވޭ  ީޕ.ޑީ.ގިައ  ބާަލިއުރ،  މައްޗަށް  ެދކޮޭގުތގެ  ބިައވިެރން 

މުެދ  ފެންވާަރިއ  ފާަރތްތުަކގެ  ިކަޔވިައދޭ  ީޕ.ޑީ.ގިައ  ބިައތަކިާއ، 

އެބުަހއެްޓވެ.  ކަނޮްބޑުުވންތައް  ބިައވިެރންގެ  ިމިދާރާސގެ 

ބިައވިެރންގެ ަނޒުަރގިައ ީޕ.ޑީ.ވާންޖެހީޭނ ީނޑް އެެސްސ ުކެރިވގެން، 

ފަނީްނ މުަޢލޫމާތިާއ ުހަނުރ ިލބޮޭގތަށް ިޑޒިައން ުކެރިވގެން ކަމާބެހޭ 

މިާހުރން ިހންގިައދޭ އެއްޗަކެަށވެ.  

ަދުތުރތަކިާއ  ތުަޖިރބާ  ޮގުތގިައ  ފާހަގުަކާރ  ބިައވިެރން  އިަދ 

ުމިހނުްމ ބައެކެވެ. ަނމަވްެސ، ިމފަަދ  ީޕ.ޑީ.ގެ  އެކްްސޕަޯޝރ އަކީ 

ިރޯސރްސ ީމުހން ހުޯދމިާއ ީޕ.ޑީ. ިހނުްގމަށް އެކީަށގެންވާ ބަޖެެޓއް 

ހަމަަޖއާްސ  ީޕ.ޑީ. ަނގަން  ޮބޑުވެގެނަްދީނ،  ިއުތަރށް  ިމޮގންޖުެހން 

ހަޯދިއގެން  ުހއަްދ  ިމިންސޓީްރގެ  ވްެސ  ޕާރަސން  ިރޯސރްސ 

ނީޫނ ްސކުޫލތަކަށް ބުޭނން ުނުކެރވޭ ޮގތަށް ޮއނަްނ ޮއުތމެވެ. 

އޮެގުތން  ވެފައެވެ.  ޮގންޖުެހމަކަށް  ޮބޑު  ވަަރށް  ޮއނަްނީނ  ހުޯދން 

ިމ  އުަޅގަނޑުމެން  ެދން   “ ޮގުތގިައ  ިވާދުޅވެފިައވާ  ބިައވިެރަޔުކ 

ަސޖްެސޓުްކީރ ިމ ުމަދއިްރުސނަްނށް ިމ ވާރކޮްޝޕްގެ ތެެރިއން 

ޮއތް  ކިައީރގިައ  ިމ  ުކަރން  ޓެްރވަލް  ިހންގަން  އެކިްޓިވީޓޒްތައް 

އޭގިައ  ިމިންސޓީްރން  ިފޭނންްސ  އެަނއްކާ  އިެހާސުބން  ަރަށށް. 

މައަްސަލ ިނުކީތ. އުަޅގަނޑުމެން ިމ ބުޭނންވީަނ އެކަން ހަމަ އެންމެ 

ިމޮގންޖުެހންތައް  އިަދ   .)FGI-MS-1( ުމަދއިްރުސނަްނށް”   11

އަތުޮޅތެރޭގެ ަރށަްރުށގެ ްސކުޫލތުަކގިައ މޮާބޑުކަމަށް ފާހަގިަވއެވެ. 

އުަޅގަނޑުމެނަްނށް ިމހުާރ ޓްރިޭނންގ ޕޮްރގާްރުމތައް ިމހެން ގެނިްދުއުމގަ ވްެސ މާލެއާ 

އަތުޮޅތެެރއާ ވަަރށް ތަފުާތ، ެދން މާލެއަށް ބާަލިއުރ ހަމަ އެކަމަށް ޚާއަްޞ ފަނީްނ ީމުހން 

ވަަރށް ިގަނިއން ިލބެން އެބުަހިރ އިެކ ާދިއާރތުަކން...އުަޅގަނޑުމެންގެ ްސކުޫލ ތުަކގިައ 

ިހންގާ އިެކ ޕޮްރގާްރމްތުަކގަ ިމިހންގާ ތަފުާތ އިޭރއާ ތަކަށް ީމުހން އެވިެއލެބަލް..އެކުަމ.. 

އަތުޮޅތެެރއާ ިހާސބަށް އީައމަ ީޕ.ޑީ.އަކަށްވްެސ ުދުރވެާނ ބުޭފޅުަކ ުނވެގެން ަސާލނަްޖހަން 

ިމޖެހީެނ.. ިމހުާރ ިމާސަލކަށް އެބުޭފުޅން މާލޭގެ ްސކުޫލތަކަށް އެެސަޝންތައް ަނންގަވާ 

ެދއްވާހެން އުަޅގަނޑު ިހތައް އާަރ ކީއްވެގެންތޯއޭ ުހިރހާ ަރެށއްގެ ްސކުޫލތަކަށް ބެލެންްސ 

ވާހެން އެބުޭފުޅނަްނށް ގިަޑ ުނެދވެންވީ...އަތުޮޅ ްސކުޫލތުަކގަ ވްެސ މޮޅިެތ ީމުހން އިައްސގެން 

 )FGI-T2( .ޓްރިޭނންގ ިދީނމަ އަތުޮޅތުަކގަ ިތބޭ ުމަދއިްރުސން މުޮޅވީާނ



ް 179އިެޑޔުކަޭޝން ިރަސރޗް ގްރޫޕ

އެކުަމ ީޕ.ޑީ. ިއމްޕިްލމެނުްޓވެގެން ިދަޔިއުރ ބައެއް ތަންތާނގަ ެދން ޕޮްރފަެޝަނލް 

ިޑވޮެލޕްމަންޓޭ ިކާޔފަ ެދން ވަަރށް އަާދިއގެ މޭެނުޖމެނުްޓ އެއްޗިެހ ެދން އިޭތ ީމިތ ބާއްވެާނ. 

އެހެނަްނމަވްެސ ިއން ަދ ެސންްސ ޮއފް ަދ ވަރޑްްސ، ީސާދ ުމަދއިްރަސށް އޭގެ ިއފެކުްޓ 

އަނާްނެނ އެއްޗެއް ެދއްތޯ އެ ީމުހނަްނށް]ިހންގަން ވީާނ[. އެ ީމުހން ިމހަާރށުްވެރ ަރނގުަޅ 

ުމަދއިްރަސކަށް ވެވެޭނ އެއްޗެއް އެ ީމުހންގެ ޕޮްރފަެޝަނލް ިޑވޮެލޕްމަނުްޓ ހަަދން ޖެހީޭނ. 

މޭެނޖްމަނުްޓ ޕިްރނިްސޕްލްްސ ިކަޔިއީދގެން ނިޫނއާްޔުމން ޕިޮލީސ ެސކަްޝންގަ ުހނަްނވާ 

ބުޭފޅުަކ ވަޑިައގެން ކޮންމެވްެސ ޕިޮލީސއަކިާއ ބެހޭ ވާހަކައެއް ަދއްކާލެއިްވަޔކްަސ އީެއ ީޕ.ޑީ.

)KI-18(. ްއެއް ނޫނ

ތަކިާއ،  ަސރިކުޔަލރ  އިެޑުޔކަޭޝންގެ  ޮއފް  ިމިންސޓީްރ 

ތަކަށް  ޤަވިާޢުދ  ޤާނާޫނިއ  ުއޫޞުލތަކިާއ،  ތަކިާއ،  ެދނެްނުވން 

ުމަދއިްރުސން އުަހުލވިެރ ުކުރުވމަށް ީޕ.ޑީ. ފުަރމާ ުކެރިވފިައ ޮއނަްނ 

ބައެއް  ިމިދާރާސގެ  ޮގުތގިައ  މައަްސަލއެއްގެ  ޮބޑު  އީެއ  ޮއުތން 

ިހތްހަމަ ުނޖުެހން  ޮއތް  ބިައވިެރން ފާހަގަ ކޮށްފިައ ވެއެވެ. ިމކަމަށް 

މަަސއްކަތުްކާރިއުރ  ޮގުތގިައ  ުމަދއިްރުސންގެ  ަނމަވްެސ، 

ުގުޅން  ޕޮްރފަެޝންއާ  ިކަޔވިައިދުނުމގެ  ިކަޔވިައިދުނމިާއ، 

ބަަދުލތަކަށް  އެ  އަނަްނިއުރ  ބަަދުލތައް  ތަފުާތ  ކަންކަމަށް  ުހިރ 

ޮގުތގިައ  ުމަދއިްރުސން އުަހުލވިެރ ުކުރުވމަކީ ބުޭނންތިެރ ކަމެއްގެ 

ުމަދއިްރުސން  ިއނިްޑާޔގެ  ެދކެއެވެ.  ިގަނބިައވިެރން  ިމިދާރާސގެ 

އެޤުައުމގެ ްސކުޫލތައް ދޫކޮށް އެހެން ާދިއާރތަކަށް ާދ ަސބުަބތައް 

ހުޯދމަށް ުކިރ ިދާރާސއެއްގިައ ފާހަގަ ކޮށްފިައވާ ޮގުތގިައ، ތަމީްރުނ 

5.7.9 ައނަްނުމނާްދ ަބަދުލަތަކށް ީޕ.ޑީ.ގެ ެތެރިއން ުމަދއިްރުސން 

ައުހުލވިެރ ުނުކެރުވން

ިތން  އަހަަރުކ  “ީޕ.ޑީ. އަކީ  ުބެނފިައވީަނ  ބިައވިެރަޔުކ  ހާމުަކަރުމން 

ިހނގިައާދެނ  ުދވްަސ  ިތން  ުނވެާނ.  އެވަަރުކން  ދޯ.  ުދވްަސ 

އެއުްދވްަސ.  ުކުރމަށް  ހުޭލންތިެރ  ަސރިކުއާލއަކަށް  ކޮންމެވްެސ 

އެކަޑިަމކް  އުަޅގަނޑުމެނަްނކެަށއް  ިގަނކުަމން  ކަންކަން  ިމކަހަަލ 

ފޯކްަސއެއްގިައ ަރނގަޅަށް މަަސއްކަތް ކޮށާްލެނ ވުަގތެއުްނިލބޭ

ުކުރމަކީ  ތަޢަާރުފ  ޮގތްތައް  އާ  ިދުނުމގެ  ިކަޔވިައ  ިލިބފިައުނވާ 

ވެއެވެ  ަސބަބެއްކުަމގިައ  ާދ  ވިަކވެގެން  ްސކުޫލތުަކން  ީޓޗުަރން 

ުމަދއިްރުސން،  ުހިރހިައ  ޮގތެއްގިައ  ުޖުމަލ  )ީދޕަކް،2017(. 

ިނުކނަްނ  ިކަޔވިައިދުނމަށް  އަަލށް  ޮގތެއްގިައ  ޚާއަްޞ 

ުމިހނުްމ އެއްކަމެއްގެ  އެންމެ  ުކުރުވމަށް  އުަހުލވިެރ  ުމަދއިްރުސން 

ޮގުތގިައ ިމިދާރާސގެ ބިައވިެރން ފާހަގަ ކޮށްފިައވީަނ ކިަރިކުއަލމަށް 

އިައްސފިައވާ ބަަދލެވެ. ިމބަަދަލށް އުަހުލވިެރ ުކުރމާަށިއ، ފަނީްނ 



ގޮންޖެހުންަތކިާއ ހަުށހެޅުންަތއް ެއުދުރންގެ ފަންުނ:  180

އެކީަށގެންވާ  ުކުރމަށް  ތާޒާ  ތަމީްރުނކޮށް  ުމަދއިްރުސން  އާެދިއާރިއން  ޮގުތން 

މަަސއްކަތް ތަކެއް ީޕ.ޑީ.ގެ ތެެރިއން ުނުކެރވޭ ކަމަށް ިމ ިދާރާސގިައ ބިައވިެރިވ 

ުބެނފިައވީަނ  ުމަދއިްރަސުކ  އެއް  ިމޮގުތން  ުކެރއެވެ.  ފާހަގަ  ުމަދއިްރުސން 

އެކީަށގެންވާ  ުމަދއިްރުސނަްނށް  އެއްކޮށް  ބަަދަލކާ  އަނަްނ  “ކިަރިކުއަލމްއަށް 

އެހެންވެގެން  ކަމާަށިއ،  ުނުހނަްނ  ެދިވފިައ  ވީަސަލތްތައް  ތަމީްރާނިއ  ުހަނާރ 

ުމަދއިްރަސުކ  އެހެން   .FGI-02( ކަމެަށވެ”)  ޮގންޖުެހމެއް  ޮބޑު  ވަަރށް  އީެއ 

ުބެނފިައވީަނ: 

އަަލށް ުމަދއިްރްސކަމަށް ިނުކމެ ުއޅޭ ުމަދއިްރުސނަްނށް ަރނގުަޅ 

ކަންކަމަށް  ްސކުޫލގެ  ިއުތުރން  ޕޮްރގާްރމެއްގެ  ިއންޑަކަްޝން 

ތަމީްރުނ  ޮގތެއްގިައ  ެދމެހެއެްޓިނިވ  ުކުރުވމަށަްޓކިައ  އުަހުލވިެރ 

ުކެރިވފިައވާ  އެމިެރކާގިައ  ުމިހނުްމކަން  ިހނުްގުމގެ  ޕޮްރގާްރުމތައް 

ިދާރާސތަކިާއ ޙަވާާލީދ ޕްޑޮލްްސކީއިާއ ބިައވިެރން )2019( ފާހަގަ 

ުކެރއެވެ. 

ީޕ.ޑީ.ގެ  ުމަދއިްރުސން  ިއުތަރށް  ބަަދުލގެ  އިައ  ކިަރިކުއަލމަށް 

ޮބޑަށް  އެންމެ  ެދން  ުމިހނުްމ ކަމަށް  ުކުރުވން  އުަހުލވިެރ  ތެެރިއން 

ފާހަގަ ކޮށްފިައވީަނ އިައީސީޓއިާއ، ިއނުްކލިޫސވް އިެޑުޔކަޭޝންގެ 

އުަޅގަނޑުމެން ކީ ްސޓޭޖް 1 ގެ ކިަރިކުއަލމް ިއމްޕިްލމެންޓް ުކިރިއުރ އުޭރގިައ ވޯކޮްޝޕް 

ހަމަ ުކިރއަށް ގެނިްދަޔ އިެކ ްސޓޭޖްތަކަށް ިކަޔވިައދީޭނ ިކިހެނތްކަން. އެކަމުަކ ވަަރށް 

ފުަހން ގްރޭޑް 1 ގެ ކިަރިކުއަލމް ިމ ބަަދުލިވިއުރގިައ އެއޮްގތަކަށް ވްެސ އެަނއްހެން 

ުމަދއިްރުސނަްނކަށް އެއާބެހޭ މޮާބޑު މުަޢލޫމާތެއް ުނިލބޭ. އެނުގުނހާވްެސ އެއްޗަކީ 

ކިަރިކުއަލމަށް ބަަދުލތަކެއް އިައްސފައޭ ިމވީަނ. އެހެންވީމަ އުަޅގަނޑު ެދކޮޭގުތގިައ އީެއ ވަަރށް 

ޮބޑު ޮގންޖުެހމެއް. ޚާއަްޞކޮށް ިމާދިއާރގިައ އަަލށް ިނުކމުެއޅޭ ުކިދނަްނށް ުއނަދގޫވެާނ 

އޮެގތަށް ުކއިްލުކއިްލއަށް ކިަރިކުއަލމް އަށް ބަަދުލ އަނަްނިއުރ ގިައ އެެދވޭ މުަޢލޫމުާތ 

 )FGI-T1(  .އެފާަރތްތަކަށް ުނެދވެނާްޏ

ަސބުަބން  ތުަކގެ  ބަަދުލ  އަނަްނ  ޤާނުޫނތަކަށް  ިސާޔަސތިާއ، 

ފާހަގަ  ުމަދއިްރަސުކ  ކަންކަމެވެ.  ަދްސުކަރންޖެހޭ  ުމަދއިްރުސން 

ކްޯސތުަކގިައ  “ިކަޔވުަމނާްދ  އާޭނ  ިމހުާރ  ޮގުތގިައ  ކޮށްފިައވާ 

ާދިއާރއަށް  އެ  ުނވީާތ  ެދިވފިައ  ިއްސކަމެއް  މޮާބޑު  އިައީސީޓއަށް 

އެހެން   .)FGI-T4( ކަމެަށވެ  ވާންޖެހޭ’  އުަހުލވިެރ  ޮބޑަށް  ވަަރށް 

ބިައވިެރއުަކ ުބެނފިައވީަނ: 



ް 181އިެޑޔުކަޭޝން ިރަސރޗް ގްރޫޕ

ހަމަޖިެހފިައޮއީތ  ިމހުާރ  ޮއިނގަނޑު  ވީަޒފާގެ  ުމަދއިްރުސންގެ 

ޮއތް  ިމހުާރ  އުަތގިައ  އުެމަދއިްރުސންގެ  ިތބެގެން  ިޚުދމުަތގިައ 

ފަަދ  ބުާރއެޅޭ  ޮބޑަށް  ވަަރށް  ހުޯދމަށް  ފާހެއް  މީަތ  ފާހަށުްވެރ 

ުކިރއުެރން  ުމާސަރިއގެ  ޕޮްރމަޯޝންއިާއ،  އީެއ  ޮގތަކެަށވެ. 

ޙިާޞުލުކާރ  ުމަދއިްރުސން  ިލބީެނ  ުމަދއިްރުސނަްނށް 

ިތިބ  ިޚުދމުަތގިައ  ުވމާއުެކ،  ިބާނކެޮށވެ.  މައްޗަށް  ެސޓިްފކެޓްގެ 

ފާހެއް  މީަތ  ފާހަށުްވެރ  ޮއތް  ިމހުާރ  އުަތގިައ  ަދީނ  ުމަދއިްރުސން 

ހުޯދމަށް ިކަޔވުަމނެްނވެ. ިމޮގތަށް ިޚުދމުަތގިައ ިތބެ ިކެޔުވމަށް ުހިރ 

ފާހަގަ  ުމަދއިްރުސން  ބިައވިެރިވ  ިމިދާރާސގިައ  ޮގންޖުެހންތައް 

އުަޅގަނޑުމެން ިމހުާރ ޤާނުޫނގެ ަދުށން ިމ ެނުރީނ ިއންކްލިޫސވް އިެޑުޔކަޭޝންގެ 

ިސާޔަސުތ. ިމ ިސާޔަސުތ ެނުރުނިއުރ އޭގިައ އެބަ ުބޭނ ކޮންމެ ުކއަްޖުކ އިައ.ީއ.ީޕ. ހަަދން. 

އެކުަމ އުަޅގަނޑުމެންގެ ިކތައް ުމަދއިްރުސނަްނށް އިައ.ީއ.ީޕ. ަދްސކޮށިްދީނ؟ އީެމުހނަްނށް 

ަދްސކޮށްދޭން ކޮބިައތޯ ަޓިއމް. އުަޅގަނޑުމެންގެ ްސާޓފް ޓްރިޭނންގއަށް ޖެހީމާ ުމިޅ 

ިމިންސޓީްރގެ ެސކަްޓރއަށިްދީނ 1 ަލއްކަ ުރިފާޔ. ިޑފެަރނިްޝއޭޓް ާލރިނންގ ުކިރަޔށް 

ގެނަްދން ިމ ިކަޔީނ. ިކާޔިއުރގިައ އްަސުލ އީެމުހނަްނށް އެ ތަމީްރުނދޭން ިދވިެހާރއްޖޭގިައ 

އެވުަރގެ ީމުހނެްނއް ުނވްެސެނތް. އެކަމުަކ އެ ހެލްޕް އުަޅގަނޑުމެން ހާޯދީނއޭ، ގެނާްނީނއޭ، 

އެކުަމ ގެނާްނީނ ިކިހެނއްހޭ އުަޅގަނޑުމެނަްނށް ޓްރިޭނންގ އަށް އަހަަރކަށް 1 ަލއްކަ ުރިފާޔ 

)FGI-MS-2( .ްިލިބގެނ

ިކަޔވަން  ކޮށްގެން  ޚަަރުދ  އުަތން  ތެރޭގިައ  އޭގެ  ވެއެވެ.  ކޮށްފިައ 

ުއނަދގުޫވމިާއ،  ހަމަަޖއަްސން  ިދިރުއުޅން  ުމާސަރިއން  ޖުެހުމން 

ވުަގުތ  ިކެޔުވމަށް  ިތބެ  ިޚުދމުަތގިައ  ުނިލުބމިާއ،  ީލވް  ިކެޔުވމަށް 

ިކެޔުވން  އުެކ  ލޯޑިާއ  ުބަރ  މަަސއްކުަތގެ  ުނުކެރުވމިާއ،  ުހްސ 

ިމޮގުތން  ިހމެެނއެވެ.  ަދިތތައް  ިދމާވާ  ޖުެހުމން  ގެނަްދން  ުކިރއަށް 

އެއް ުމަދއިްރަސުކ ުބެނފިައވީަނ: 

5.7.10 ވަީޒާފައާދުކަރުމން ިކެޔުވަމށް ަދިތުވން



ގޮންޖެހުންަތކިާއ ހަުށހެޅުންަތއް ެއުދުރންގެ ފަންުނ:  182

ިއުތުރ ކޯހެއްގަ ބިައވިެރވެގެން އެތުަނގަ ެދން ޮއނަްނ ިމާސަލކަށް ކާްލހަށް ުނވަތަ 

ބޮްލކަށް ިދުއުމގެ ުފުރަޞުތ ިމހުާރ ވަަރށް ޮބޑަށް އުަޅގަނޑުމެނަްނށް ހިަނވެގެން އެބަދޭ...

އުަޅގަނޑުމެން ޮދުގ ުނހާަދ ަސާލން ުނުބެނ، ިމާސަލކަށް، އުަޅގަނޑުމަެނށް ީލވްއެއް ދޭން 

އިެއނަްނ ުބޮލކެއްގަ ބިައވިެރވާން. ިމހުާރ އްަސުލ ިގަނ ބުޭފުޅން ިމޖެހީެނ ކޮންމްެސ ކަހަަލ 

ޮދގެއް ނީޫނ ވިަކ ޮދގަކަށް ވެާނތޯ ބިަލވެގެންވްެސ ަސާލމް ުބަނން. ުނވަތަ އެކަހަަލ ކޮންމްެސ 

)FGI-T7( .ޮގތެއް ހަަދން ޖެހީެނ

ުމަދއިްރުސންގެ ފެންވުަރ ަދށްވެއްޖެ. ިޑުގީރ ހިެދިއުރ އުަޅގަނޑުމެން ޮއބްޒާރވް ުކަރން، 

ވާހަކައަކީ މާލޭގެ ްސކުޫލތަކަށޭ އުަޅގަނޑުމެން ޕެްރކިްޓކަމަށް ފުޮނވީ. ޮއބްޒާވް ުކަރން 

ވަޑިައގެނެްނވީ އުޭރގިައ އިެޑުޔކަޭޝން ފެކަލީްޓގިައ ިތއްބިެވ އެންމެ ‘ަޓފް’ ލެކްޗަަރރ 

ިއން... ިމހުާރ ީޓީޕ ގިައ އުަޅގަނޑަށް ހީވީަނ އަެރަށުކން ވްެސ ީޓީޕ ހީެދމަ ވޮާގތަކީ ަރުށގިައ 

ިމިތބީެނ އެއްކިޮމުއިނީޓއެއް. ަރުށގިައ ިތބީެނ ަދއްތަ، ބޭބެ މަންމަ ިމޮގތަށް ިމުއޅީެނ، ުއޅިޭއުރ 

 .)FDI-MS3( ްފްާސުވމަކީ ވްެސ ވަަރށް ފޭަސހަކަމެއ

އެޑްވާންްސޑް  “އުަޅގަނޑު  ުބެނފިައވީަނ  ުމަދއިްރަސުކ  އެހެން 

ިމ  ިމހުާރ  ިމހުާރ މްާސަޓރޒް  އިައްސ  ފަަށިއގެން  ެސޓިްފކުެޓން 

ިހާސބަށް  ިމހާ  ިނމެޭނ،  ޖުެނއީަރގަ  ިއާރަދުކެރއިްވއާްޔ  ިނމީެނ 

ެދން،  ިމުކީރ.  ްސޕެންޑު  އިަމއަްލއަށް  އުަޅގަނޑު  އިައިއުރވްެސ 

ޖެހީެނ”  ިމ  ްސޕެންޑުުކަރން  ނޫން  ިކެޔުވމަކަށް  ހަމައެކިަނ 

 )FGI-T3(.

ޮއުތން  ހަމަޖިެހފިައ  ިއނިްތޒުާމ  ިކެޔވޭޭނ  ުހެރގެން  ވީަޒފާގިައ 

ަނމަވްެސ،  ފާހަގުަކިރ  ުމަދއިްރުސން  ކަމަކަށް  ުމިހނުްމ  އީެއ 

ިމިދާރާސގިައ ބިައވިެރިވ އިެޑުޔކަޭޝން ާދިއާރގިައ މަަސއްކަތުްކާރ 

ޮގުތގިައ  ެދކޭ  ބުޭފުޅން  ބައެއް  ކޮށްފިައވާ  މަަސއްކަތް  ުކިރން  އިަދ 

ުމަދއިްރުސންގެ  ަސބުަބން  ިކެޔުވުމގެ  ިތބެގެން  ވީަޒފާގިައ 

ފެންވަަރށް ޭނެދވޭ އަަސުރ ުކެރއެވެ. ިޚުދމުަތގިައ ަރުށ ްސކުޫލގިައ 

ަދށްވާ  ފެންވުަރ  ުމަދއިްރުސންގެ  ޮބޑަށް  ިކެޔުވުމގިައ  ިތބެގެން 

އަެރެށއްގިައ  ކޮށްފިައވީަނ  ބާަޔން  ބިައވިެރން  ކުަމގިައ  ަސބަބެއް 

މަަސއްކަތުްކާރ ުމަދއިްރުސން، އެ މަަސއްކަތުްކާރ ްސކޫލެއްގިައ 

ޮއުތމެަށވެ.  މުަގ ފިަހވެފިައ ޮއނަްނ  ހުެދުމގެ  ީޓިޗންގ ޕެްރކިްޓކަމް 

ިމކަން ާސުފކޮށެްދުމން އެއް ބިައވިެރަޔުކ ުބެނފިައވީަނ:



ް 183އިެޑޔުކަޭޝން ިރަސރޗް ގްރޫޕ

އެކްްސޕުާޓން ހަމަ ީސކް ުކަރންވީ. ިއންވްެސޓް ކޮށްގެން. ަދުއަލުތން ހަމަ ހަޭދކޮށްގެން، 

ޕޮްރފަެޝަނީލ ަސޕުޯޓ ެދވެޭނ ބައެއް. އޭގެ ތެރޭގިައ ހަމަ ިއނިްޑއިާއން ކޮންމެހެން ީޓިޗންގް 

ޕިޮޒަޝން ިފލުްކަރން ގަެނުއުމގެ ބަަދުލގިައ، އުަޅގަނޑުމެން އެތެރޭގެ ިތިބ ީމުހނަްނށް 40 ހްާސ 

50 ހްާސ ީދގެން ަނމަވްެސ، ާޓްސކް ތަކެއް ީދގެން، ިމ ިސްސަޓމް ބަަދުލުކުރމަށް، އެ ަސޕޯޓް 

ިދުނމަށް. އެން.އިައ.ީއ. ަސޕުޯޓ ެދވެޭނޮގތަށް. އެކަން ުކުރމަށް ހަމަ މީަނ ހޭޒް ުޓ ީބ ިއންވްެސެޓޑް. 

ިމވުަގތަށް ޮއތް ހައްލެއް ޮގތަކަށް ުނފޭެނ، އީެއ އަނަްނ ަޝުކވާއަކީ. ީޓޗުަރންގެ ެސަލީރ ބަަދުލވީއޭ. 

އީެމުހން ިތީބއޭ. އެކަމުަކ ޙީަޤޤުަތގިައ އެތުަނގިައ ިތިބ އެއްވްެސ ބަަޔުކ ޤަބުޫލުކރޭތޯ އީެމުހނަްނކީ 

 )KI-16( .ޕޮްރފަެޝަނީލ ިތމަނަްނމެނަްނށް ގިައޑަންްސ ެދވެޭނ ބައެއްގެ ޮގުތގިައ

ތުަކގިައ،  ޤުައުމ  ބައެއް  ުކިރއާަރފިައވާ  ކަހަަލ  ިފންލެންޑް 

ްސކުޫލތުަކގިައ މަަސއްކަތް ުކުރުމގެ ތެެރިއން ުމަދއިްރުސނަްނށް 

ބުޭނންވާ ތަމީްރުނތައް ުފިރހަމަ ުކުރމަށް ބުާރ އަޅައެވެ. ަނމަވްެސ، 

ަދިތތައް  ުހިރ  ިކެޔުވމަށް  ިތބެގެން  ިޚުދމުަތގިައ  ިދވިެހާރއްޖޭގިައ 

ިޚުދމުަތގިައ  ާދިއުރ،  ުކަރުމން  ފާހަގަ  ުމަދއިްރުސން  އެއްކުޮޅން 

ޕޮްރގާްރުމތައް  ޓެްރިއިނންގ  ީޓޗަރ  ުމއަްދުތގެ  ިދުގ  ިތބެގެން 

ިކަޔވިައިދުނުމގެ  ފެންވަަރާށިއ،  ުމަދއިްރުސންގެ  ހިެދަނމަވްެސ، 

ވައަްޓފިާޅއަށް ހޮެޔ ބަަދލެއް ާނނަްނކަން ފާހަގަ ުކެރވެއެވެ.  

ަރނގުަޅ  މިަތކޮށް  ފެންވުަރ  ުމަދއިްރުސންގެ  ިތބޭ  ިޚުދމުަތގިައ 

ފެންވުަރ  މަަސއްކުަތގެ  އެއްވެާނއްގިައ  ފެންވެަރއްގިައ 

ުމިހނުްމކަން  ގެ  ކިޯޗންގ  އިަދ  މެންޓިޯރންގ  ިހފެހެއުްޓމަށަްޓކިައ 

ފާހަގަ  ބިައވިެރން  ިމިދާރާސގެ  ަނމަވްެސ،  ޮބޑެވެ.  ވަަރށް 

ުކިރޮގުތގިައ ިދވިެހާރއްޖޭގެ ތުަޢީލީމ ިނޒާމްގެ އިެކ ފަނިްތ ތުަކގިައ 

ެދވޭޭނ  ިއުރާޝުދ  ަލފާަޔިއ  ފަނީްނ  ފާަރތްތަކަށް  މަަސއްކަތުްކާރ 

ޤިާބލްކަން  އެކުަމގެ  ިއނިްތޒާމިާއ،  ިހންގޭޭނ  އެކަން  އިަދ  ިނޒާމެއް 

ބުޭނންވާ  ުމަދއިްރުސނަްނށް  ިމާސަލކަށް،  ެނތެވެ.  ބަަޔުކ  ުހިރ 

ީލިޑންގ  ޤިާބލްކަން  ެދވޭވުަރގެ  ިއުރާޝުދ  ަލފާަޔިއ  ފަނީްނ 

ީޓޗުަރނަްނށް  ީލޑީންގ  ުނުހެރއެވެ.  ިކބިައގިައ  ީޓޗުަރންގެ 

ފެންވެަރއް  ެދވޭ  ިއުރާޝުދ  ަލފާަޔިއ  ފަނީްނ  އެފަަދ  ބުޭނންވާ 

ިކބިައގިައ  ޕިްރނިްސޕުަލންގެ  ުނވަތަ  ޕިްރނިްސޕުަލން  ޑިެޕުޔީޓ 

ެދވޭޭނ  ަސޕޯރެޓއް  ިމފަަދ  ޕިްރނިްސޕުަލނަްނށް  އިަދ  ެނތެވެ. 

ޮއފް  ިމިންސޓީްރ  ުނވަތަ  އެން.އިައ.ީއ.ގިައ  ިއނިްތޒާމެއް 

ހަމަޖިެހފައެއް  ޮގުތންވްެސ  މުަރކީަޒ  ތެރޭގިައ  އިެޑުޔކަޭޝންގެ 

ފާަރތްތައް  އެފަަދ  ތަމީްރުނކޮށް،  ީމުހން  ފަނީްނ  ުވމާއުެކ،  ެނތެވެ. 

ފަނީްނ  ިހފަހައަްޓިއ،  ިނޒުާމގިައ  ތުަޢީލީމ  އެފާަރތްތައް  ހަޯދިއ 

ިހފިައގެން  ބުޭނން  އެފާަރތްތުަކގެ  ވަޒަންކޮށް،  އުަގ  ތުަޖިރބާގެ 

ިއނިްތޒީާމ ޮގތެއްގިައ ުމަދއިްރުސނާްނިއ، ީލިޑންގ ީޓޗުަރނާްނިއ 

ިއުރާޝުދ  ަލފާަޔިއ  ފަނީްނ  ބުޭނންވާ  އިަދ ޕިްރނިްސޕުަލނަްނށް 

ިލބޭޭނޮގތް ހަމަޖެއުްސމަކީ ވަަރށް ބުޭނންތިެރ ކަމެކެވެ.

5.7.11 ުމވައަްޒުފނަްނށް އެަކީށގެނާްވ ޮގެތއަްގިއ ަފނީްނ ަލަފާއިއ ިއުރާޝުދ 

ެދވޭނޭޮގެތއް ެނުތން



ގޮންޖެހުންަތކިާއ ހަުށހެޅުންަތއް ެއުދުރންގެ ފަންުނ:  184

ުކުރމިާއ  ެރިޖްސަޓރ  ުމަދއިްރުސން  ުކެރވޭ  ތަޢަާރުފ  އަަލށް  ިމއަހުަރ 

ިދުނމަށް  ަލިއަސންްސ  ޑާްރފްޓްގިައ  ުއޫޞުލގެ  ިދުނުމގެ  ަލިއަސންްސ 

ކަނޑައަޅާފިައވާ ކެެޓގީަރތުަކން ިމންސޓީްރ ޮއފް އިެޑުޔކަޭޝުނން ިމކަމަށް 

އަމާޒިްހފާފިައވާކަން ފާހަގުަކެރވެއެވެ )އެމް.އޯ.ީއ، 2022(.  

މީަތގިައ ުހަށހަޅާލުެވުނ ހުޯދންތުަކން އެނގޭ ޮގުތގިައ ިދވިެހާރއްޖޭގެ 

ތަމީްރުނގެ  ުފަރތަމަ  ިހންގާ  ުޔިނވަރިސީޓތުަކގިައ  ކޮލެޖް 

ވުަމނެްނވެ.  ަދށް  އަނަްނީނ  ިޑމާންޑް  ޮއނަްނ  ތަކަށް  ޕޮްރގާްރުމ 

ހުޯދންތުަކން  ުހަށހަޅާލިެވފިައވާ  ގިައ  ބުާބ  ިމ  ަސބުަބތައް  ިމކުަމގެ 

ވަަރށް ާސުފކޮށް އެނގެއެވެ. ހަމިަމއާއުެކ ފާހަގަ ުކެރުވުނ ުމިހނުްމ 

ފެންވުަރ  ތުަކގެ  ޕޮްރގާްރުމ  ތަމީްރުނ  ުމަދއިްރުސން  އެަނއްކަމަކީ 

ަދށްވުަމން ިދުޔމެވެ. ިމކަމާ ުގިޅފިައވީަނ ކޮލެޖް ުޔިނވަރިސީޓތުަކން 

ތަކަށް  ޕޮްރގާްރުމ  ަދިރވުަރން  ުކުރމިާއ،  ފުަރމާ  ޕޮްރގާްރުމތައް 

ުހިރ  މޯޑްގިައ  ިކަޔވިައދޭ  އިަދ  ީމިޑއަމްއިާއ،  ިކަޔވިައދޭ  ހުޮވމިާއ، 

ގެ  ޓްރިއިނންގ  ީޓޗަރ  ޕީްރ-ަސރިވްސ  ތަކެވެ.  މައަްސަލ 

ފެންވުަރ ަރނގުަޅ ުމަދއިްރުސން ުނިލބަޭނމަ ތުަޢީލީމ ާދިއާރއަށް 

ފާހަގަ  އޮެގުތން  ުކެރއެވެ.  އަަސުރތައް  ތަފުާތ  ުމުޖތަމަޢަށް  ުނވަތަ 

ުކެރުވުނ ިމ ީތމްގެ ަދުށން ފާހަގަ ުކެރުވުނ ަސބީްތމްތަކަކީ: 

5.8.1 ިއޖިްތމީާޢ އަަސުރ،

5.8.2 ިއޤިްތާޞީދ އަަސުރ، އިަދ 

5.8.3 ތުަޢީލީމ ފެންވަަރށް ުކާރެނ އަަސުރ، ިމއެވެ. 

ިމ ބިައގިައ އިަލ އުަޅވާާލފިައ ވީާނ ްސކުޫލތަކަށް ފެންވުަރ ަރނގުަޅ 

ުމަދއިްރުސން  ިތިބ  ާދިއާރގިައ  ުނިލުބުމނާްނިއ  ުމަދއިްރުސން 

ުކާރ  ުމުޖތަމަޢަށް  އިަދ  ާދިއާރއަށް  ިމ  ާދަނމަ،  ވިަކވެގެން 

ފަނީްނ  ތަމީްރާނިއ،  ުމަދއިްރުސންގެ  ިތިބ  ިޚުދމުަތގިައ  ިއުތަރށް 

ތަަރއީްޤއިާއ ތާޒުާވމިާއ ުގުޅނުްހިރ ހުޯދންތަކަށް ބާަލާލިއުރ ިމފަަދ 

ިއނިްތޒީާމ ޮގތެއްގިައ ްސކުޫލ ތުަކގިައ ހަމަޖިެހފިައ  ުފުރަޞުތތައް 

ެނތްކަން ފާހަގަ ުކެރިވފިައ ވެއެވެ. އިަދ ިޚުދމުަތގިައ ިތބެ ިކެޔުވމަށް 

ކަންކަމަށް  ުކެރވޭ  ތަޢަާރުފ  ުހިރ ކަމިާއ، އަަލށް  ތަކެއް  ޮގންޖުެހން 

ުމަދއިްރުސން ަރނގަޅަށް އުަހުލވިެރވެވޭޭނ ުފުރަޞުތ ތަމީްރުނގެ 

ުމަދއިްރުސނަްނށް  ތުަކގިައ  ްސކުޫލ  ުނިލުބމިާއ،  ތެެރިއން 

އެކިަށގެންވާ ފަނީްނ ަލފައިާއ ިއުރާޝުދ ިލބޭޭނޮގތް ރިޭވ ިއނިްތޒުާމ 

ުކެރިވފިައެނތްކަން ފާހަގަ ުކެރވެއެވެ. 

އަަސުރތުަކގެ މައްޗެަށވެ. ިމީއ ިމ ިދާރާސގެ މަޤަްޞުދގެ ތެރޭގިައ 

މުެދގިައ  ބިައވިެރންގެ  ިދާރާސގެ  ިމ  ޮގުތން  ިމ  ިހމޭެނބައެކެވެ. 

ިއންފޯރމަންޓް  ކީ  ިއނަްޓރިވުއތަކިާއ،  ގްރޫޕް  ފޯކްަސ  ުކެރުވުނ 

މުަޢލޫމުާތން،  ިއުތުރ  އެއުްކެރުވުނ  ތުަކނާްނިއ  ިއނަްޓރިވުއ 

ާދިއާރއަށް ުކާރ އަަސުރ މިައގަނޑު ިތން ަސބް ީތމަކަށް ބިެހގެން 

އަަސާރިއ،  ިއޖިްތމީާޢ  އީެއ  ވެއެވެ.  ުކެރިވފިައ  ފާހަގަ  ާދކަން 

ިއޤިްތާޞީދ އަަސާރިއ ތުަޢީލީމ ފެންވަަރށް ުކާރެނ އަަސެރވެ.  

ފެންވުަރ  ިދުއުމނާްނިއ  ވިަކވެގެން  ުމަދއިްރުސން  ްސކުޫލތުަކން 

ަރނގުަޅ ުމަދއިްރުސން ުނިލުބުމގެ ަސބަބުަބން ތުަޢީލީމ ާދިއާރއަށް 

ޭނެދވޭ އަަސުރ ުކާރކަން ބުޭރގެ ިދާރާސތުަކން ަދއްކައެވެ. ިމޮގުތން 

ިކަޔވިައިދުނުމގެ ފެންވަަރާށިއ، ަދިރވުަރންގެ ުއނގުެނމާަށިއ އިަދ 

ހުޯދނަްތުކގެ ުޚާލާޞ

5.8 ަތުޢީލމީ ާދިއާރައށް ުކާރ ައަސުރ



ް 185އިެޑޔުކަޭޝން ިރަސރޗް ގްރޫޕ

ތަމީްރުނ ިލިބފިައވާ ުމަދއިްރުސން ބުޭނންވާ ވަަރށް ިދވިެހާރއްޖޭގެ 

ިރޕުޯޓގެ  ިދާރާސ  ިމ  ކަން  ުނިލބޭ  ްސކުޫލތަކަށް  ަސުރކުާރ 

ުފަރތަމަ ބިައ ގިައ ވީާނ ފާހަގަ ކޮށްފައެވެ. ިބދީޭސ ުމަދއިްރުސން 

އިަދވްެސ ިގަނ އަަދަދކަށް ްސކުޫލތަކަށް ގެނަްނންޖެހޭ ކަން ވްެސ 

ގެ  އިެޑުޔކަޭޝން  ޮއފް  ިމިންސޓީްރ  އިަދ  ކޮށްފައެވެ.  ފާހަގަ  ވީާނ 

ބައެއް  އިައްސ  ިމހަާރކަށް  ޮގުތގިައ  ަދއްކާ  ތަފްާސިހާސުބ ތުަކން 

ްސކުޫލ ތުަކގިައ %10 އެަނއް ބިައ ްސކުޫލ ތުަކގިައ %20 އަށް 

ީޓޗުަރން”  “ިރީލފް  ީމުހން  ުވެރ ވްެސ ިގަނިއން ތަމީްރުނ ުނިލބޭ 

ީމގެ  ވެފައެވެ.  ާސުފ  ޮއީތ  ޖެހޭކަންވްެސ  ގެނުްގޅެން  ޮގުތގިައ  ގެ 

ތެރޭގިައ ިގަނީއ ީޖ.ީސ.ީއ. އޯ ލެވަލް ުނވަތަ އޭ ލެވަލް ިނންމާފިައ 

ުކިދނެްނވެ.  ުޒވާން  ުނހާަދ  ތަމީްރެނއް  ުމަދއިްރްސކުަމގެ  ިތބޭ، 

ެދއެވެ.  ވެގެން  ފާހަގަ  ކަމެއް  ޮގުތގިައ ިތން  ިއޖިްތމީާޢ އަަސުރ ގެ 

އީެއ:

    • ިބދީޭސ ުމަދއިްރުސން ިގަނުވން،

    • ުކށްތައް ިގަނުވން، އިަދ

    • ިއޖިްތމީާޢ ފާޭރން ަދށުްވން، ިމއެވެ.

ިމ ިދާރާސގެ ބިައވިެރއުަކ ފާހަގުަކިރ ޮގުތގިައ “ިމ ާދިއާރގަ މަަސއްކަތް 

ުކާރ ވަަރށް ަރނގުަޅ ުމަދއިްރުސން އަހަަރުކން އަހަަރުކން ހަމަ ިމ 

ަދީނ ިމ ާދިއާރ ދޫކޮށް އެހެން ިދމަ ިދމާއެަށވެ” )FGI-T5(. ޤުައުމ 

ިބާނ ުކުރމަށް ުކެރވޭ ިމ ުމިހނުްމ މަަސއްކަތަށް ބުޭނންވާ ފެންވުަރ 

އަަސުރ  ުނަރނގުަޅ  ވަަރށް  ުނިލބަޭނމަ  ުމަދއިްރުސން  ުހިރ 

ުބެނފިައ  ބިައވިެރން  ިދާރާސގެ  ުކާރެނކަމަށް  ޮގުތން  ިއޖިްތމީާޢ 

ވެއެވެ. ިމ ޮގުތން ުމަދއިްރުސން ުނިލބަޭނމަ ިދވިެހާރއްޖިެއން ބުޭރން 

ުމަދއިްރުސން ގެނަްނ ޢަަދުދ ިއުތުރ ވެގެން ާދެނކަން ފާހަގަކޮށް ިމ 

ިދާރާސގިައ ބިައވިެރިވ ބެލިެނވިެރއުަކ ފާހަގުަކިރ ޮގުތގިައ “ަލންކާ 

ޮއތް  ުކިރން  ]ީޓޗުަރން[  ީމުހން  ިއނިްޑއާ  ]ީޓޗުަރން[  ީމުހނާްނިއ 

އެހެން  އެކީަށގެންވެއެވެ.  ިދުއން  ިގަނވެގެން   )FGI-P1( ޮގތަށް” 

އުަޅގަނޑުމެނަްނށް  “ިމހުާރ  ޮގުތގިައ  ުކިރ  ފާހަގަ  ބިައވިެރއުަކ 

ިބދީޭސ  ގްރޭޑްތުަކގިައ  ެސކަންޑީްރ  ޚާއަްޞކޮށް  ފެނަްނީނ، 

 )FGI-T3( ”ްުމަދއިްރުސން ވަަރށް ޮބޑުތުަނން ިއުތުރވެގެން ާދތަނ

އުަޅގަނޑުމެންގެ  ވަާނމަ  ިއުތުރ  ުމަދއިްރުސން  ިބދީޭސ  އެވެ. 

ުކާރެނ  އަަސުރ  ޭނެދވޭ  އެކުަމގެ  ަސޤާފަތަށް  އަާދކަާދއިާއ، 

އޮެގުތން “ިމހުާރ ވަަރށް ިގަނ ިބދީޭސ ުމަދއިްރުސން. އީެމުހންގެ 

ފަހުަރ  ިގަނ  ިކަޔވިައިދުނން.  އެކިަނ  ހަމަ  އަކީ  ފޯކްަސ  މިައގަނޑު 

5.8.1 ިއޖިްތާމީޢ ައަސުރ

ުޖމަްލކޮށް ުމިޅ ްސކުޫލގެ ކިޮމުއިނީޓއަށް ިމކުަމގެ ޭނެދވޭ އަަސުރ 

 )2020( ބިައވިެރން  އިާއ  ަރާސެނން  ކަމަށް  ުކާރ  ޮބޑަށް  ވަަރށް 

ިކެޔުވުމގިައ ބިައވިެރވާ ިމންވަަރާށިއ  ުކަރއްވައެވެ. ަދިރވުަރން  ހާމަ 

ީލޑަރިޝޕާަށިއ  ްސކުޫލގެ  ިމންވަަރާށިއ،  ހިާސލުްކެރވޭ  ތުަޢީލުމ 

ްސކުޫލގެ ފަނީްނ ކިޮމުއިނީޓގެ ހަަރކާތްތިެރ ކަމަށް ޭނެދވޭ އަަސުރ 

އިާއ   )2004( ިގން  ުހިރކަމަށް  ަދީލުލތައް  ިދާރީސ  ުކާރކުަމގެ 

ިއންގަރޮސލް )2001( އިާއ ޮރންފެލްޓް އިާއ ބިައވިެރން )2013( 

އަށް ހަވާާލ ެދއްވާ ަރާސެނން އިާއ ބިައވިެރން ހާމަ ުކަރއްވައެވެ. ީމގެ 

ިއުތުރން ުމަދއިްރުސން ވިަކވެގެން ިދުއުމން ްސކުޫލގެ މުަދަރީސ 

ޙާަޔުތގެ ހަނާދންތައް ެނިތގެން ިދުއމިާއ ުމަދއިްރުސން ހުޯދމާަށިއ 

އަަލށް ވައާްދ ުމަދއިްރުސނަްނށް ްސކުޫލގެ ުދވަހީ ކަންކަން ޮއުޅން 

ިފުލވާ ިދުނމަށް ިއުތުރ ވީަސަލތްތައް ކަނޑައަޅަން ޖެހޭކަމަށް ވްެސ 

ބޯރމަން އިާއ ޑުައިލންގ )2008( އިާއ ިއންގަރޮސލް )2001( 

އިާއ މެކްޑަޮނލްޑް )1999( އިާއ ޮރންފެލްޓް އިާއ ބިައވިެރން )2013( 

ުކަރއްވައެވެ.  ހާމަ  ބިައވިެރން  އިާއ  ަރާސެނން  ެދއްވިައ  ހަވާާލ  އާ 

ުމަދއިްރުސން  ޮގުތގިައ  ުކަރއްވާ  ހާމަ  ވްެސ   )2019( މިަރެނޓް 

ޭނެދވޭ  ިދުއުމން، ތުަޢީލުމގެ ފެންވަަރށް  ވިަކވެގެން  ްސކުޫލތުަކން 

އަަސުރ ުކެރއެވެ.



ގޮންޖެހުންަތކިާއ ހަުށހެޅުންަތއް ެއުދުރންގެ ފަންުނ:  186

ތުަޖިރބާ  އުަޅގަޑަށް  ުނފެނާްނެނ.  ގިައޑްވްެސ  ކޮމީްޕެޓނީްސ  ކީ 

ުކެރުވީނ ކީ ކޮމީްޕެޓނީްސ ގިައޑް  ޮއނަްނކަންވްެސ ޭނގޭ. ެޓކްްސޓް 

ފިެށގެން  ގަޑުން  ުފަރތަމަ  ފޮތް  ެޓކްްސޓް  ހަމަ  ަނގިައގެން  ފޮތް 

ުކއްޖެއްގެ  ިނުމީނ،  އިެހާސުބން  ެދން  ިކާޔީދފަ  ިނމެނެްދން 

އުަޚާލުގ ހުަރާލތޯ، ެރްސޕޮނިްސބަލް ވޭތޯ ]ިބދީޭސ ުމަދއިްރުސން 

ުނބާަލެނ[“ )KI-09(، ތުަޢީލީމ ާދިއާރގިައ ިގަނުދވްަސތަކެއްގިައ 

ފުާޅުކެރއިްވއެވެ.  ކަނޮްބޑުުވން  ފާަރތުަކން  ުކެރއިްވ  މަަސއްކަތް 

ިބާނ  ުމުޖތަމުަޢއެއް  ުކުރމިާއ  ތުަރިބއަްޔުތ  ަދިރން  އޮެގުތން 

ުކުރުމގިައ “ހަމައެކިަނ ގޭގިައ ތުަރިބއަްޔުތ ުކުރން އެކަންޏެއްވްެސ 

ވީމާ،  ދޫކޮށްލެވީެނ.  އެބިައ  ލެވެލްގިައވްެސ  ްސކުޫލ  ހަމަ  ނޫން، 

ިމހެން ުކިދން އުަޅގަނޑުމެން ތެެރިއން ުމުޖތަމުަޢއަށް ިނުކނަްނން 

ކަނޮްބޑުުވން   )KI-24( ހާަލުކވެގެނާްދީނ”  ުމުޖތަމުަޢ،  ވެއިްޖއާްޔ  

ބިައވިެރަޔުކ  ެދއިްވ  މުަޢލޫމުާތ  ިދާރާސއަށް  ުކަރއްވުަމން  ފުާޅ 

ުކިދންގެ  “ޙީަޤގުަތގިައ...އުަޅގަނޑުމެންގެ  ވެއެވެ.  ިވާދުޅވެފިައ 

ޕްލަޭނކަށް  ާރްސތާ  ުދުރ  ހުަރލެއުްވމިާއ  ީރިތ އަާދތައް  ިކބިައގިައ 

ިމޮގތަށް  ުކުރމިާއ  އާާލ  ރުޫޙ  ީދީނ  ިމ  ޖެއުްސމިާއ،  ލިޯބ  ޤުައީމ 

ގިައ  ްސކޫލެއް  އެއްވްެސ  އުަޅގަނޑުމެންގެ  މަާނއެއްގިައ  ޙީަޤީގ 

މަަސއްކަތްތަކެއް ުނުކެރވޭ” )KI-05( ކަމަށް ިމހުާރވްެސ ްސކުޫލ 

ކީ  ގެނަްދވާ  ުކަރއްވުަމން  މަަސއްކަތް  ާދިއާރގިައ  ިހނުްގުމގެ 

ިވާދުޅވެފިައ  ެދއްވުަމން  މުަޢލޫމުާތ  ިދާރާސއަށް  ިއންފޯރމަނަްޓުކ 

ވެއެވެ. 

ޕަްރިއމީަރ ފެންވުަރގިައ ިކަޔވިައިދުނމަށް ިބދީޭސ ުމަދއިްރުސން 

ިމިންސޓީްރ  ކަމަށް  ވެފިައވާ  އަހުަރ  ިގަނ  ވަަރށް  ުނގެނަްނތާ 

މުަޢލޫމުާތ  ިމިދާރާސއަށް  ބުޭފުޅން  ިއްސ  އިެޑުޔކަޭޝންގެ  ޮއފް 

ފަހަކަށް  ވްެސ  އެކަން  ަނމަވްެސ  ވެއެވެ.  ިވާދުޅވެފިައ  ެދއްވުަމން 

ބުޭފުޅން  ިއްސ  ިމިންސޓީްރގެ  ކަމަށް  ވެފިައވާ  ބަަދުލ  އިައްސ 

ފާހަގަ ުކަރއްވައެވެ. ފޯކްަސ ގްރޫޕް ިއނަްޓރިވުއއެއްގިައ ބިައވިެރިވ 

ުމަދއިްރަސުކ ވްެސ ިމ ކަން ިތީރގިައ ިމ ބާަޔން ުކާރ ޮގތަށް ފާހަގަ 

ުމަދއިްރުސން  ިބދީޭސ  ތުަކގިައ  ގްރޭޑް  “ޕަްރިއމީަރ  ުކިރއެވެ. 

ުކެރވޭ[.  ]ފާހަގަ  ވުަމނާްދކަން  ިއުތުރ  ވަަރކަށް  ުފދޭ  ިމހުާރ 

ވަަރށް  އެކަން  ްސކުޫލތުަކން  އުަޅގަނޑުމެންގެ  ުކިރން  ތަންކޮޅެއް 

ިދަޔީއ. ]ިމކުަމން[ ުތއުްތ ުކިދނަްނށް ވަަރށް  ުކޑަކޮށް ފެނަްނުމން 

 )FGI-T2( ުކެރވޭ.   ފާހަގަ  ުކާރކަން  އަަސުރތަކެއް  ޭނެދވޭ  ޮބޑަށް 

ިދާރާސއަށް މުަޢލޫމުާތ ެދއިްވ ުމަދއިްރަސުކ ިވާދުޅވެފިައ ވެއެވެ.    

ޕަްރިއމީަރ ފެންވުަރގިައ ިކަޔވިައ ިދުނމަށް ިބދީޭސ ުމަދއިްރުސން 

ިމހުާރ އަނަްނ މައަްސަލިއގިައ އެހެން ބިައވިެރއުަކ ުޝޢުޫރ ފުާޅުކީރ 

ިތީރގިައ ިމ ބާަޔން ުކާރ ޮގތެަށވެ.

އުަޅގަނޑު ވީަޒފާ އާަދުކަރންފިެށ ފުަހން ޕަްރިއމީެރ ީޓޗުަރނަްނކަށް ިމ ބުޭރ ީމުހނެްނއް ވްެސ 

ުނިތބޭ. އެކަމުަކވްެސ ިއުޢާލުނ ކޮށްކޮށް ާލެނ ީމހުަކ ުނިލިބގެން އެންމެ ފުަހން ބުޭރ ީޓޗެަރއް 

ގެެންސފަ ުހނަްނީނ. ުމަދއިްރުސން ިވހިައގެން ިދަޔީއމަ ވްެސ ުމަދއިްރުސން ުނިލިބގެން 

ިއުޢާލުނ ކޮށްކޮށް ުކިދން ިމަރުށ ތެރޭގިައ ގްރޭޑް 10 ިނންމާފިައ ިތބޭ ުކިދން ކިައީރގިައ 

)FGI-T1(  .ްއާދްޭސ ކޮށްގެން ިކަޔިއގެން ިމޖެހީެނ ުކިދން ހަޯދނ



ް 187އިެޑޔުކަޭޝން ިރަސރޗް ގްރޫޕ

ުކަރުމން  ފާހަގަ  ިދަޔޮގތް  ވެގެން  ބަަދުލ  ހަާލުތ  ުމަދއިްރުސންގެ 

ޮގުތގިައ  ުބިނ  ބިައވިެރއުަކ  ގްރޫޕެއްގެ  ފޯކްަސ  ުމަދއިްރުސންގެ 

ިއުތަރށް  ބިައވިެރާޔ  ިމ  އެކެވެ.  “ޓެްރންޑް”  ފެނަްނީނ  ިމ  ިމހުާރ 

ީޓިޗންގ  ެސކަންޑީްރ  އިައ  “ދޭތެެރއުަކން  ުކިރޮގުތގިައ،  ހާމަ 

އިައްސ، އެއްކަަލ  ބިައވުަރ ިދވިެހ ުކިދން  ވަަރށް  ވްެސ ހަމަ  އަށް 

ިބދީޭސންގެ ޢަަދުދ މުަދވުަމން ިދަޔ ޓެްރންޑެއް. އެކަމުަކ ިމހުާރ ިމ 

ޓެްރންޑާ ިއިދކޮޅަށް ޖިެހފަ ިމ ޮއީތ. ިދވިެހން މުަދވުަމން ިބދީޭސން 

ިގަނވުަމން އަނަްނީނ”. )FGI-T5(. 12 ވަަރކަށް އަހުަރ ްސކުޫލ 

ިމާދިއާރގެ  ުމަދއިްރަސުކ  ކޮށްފިައވާ  މަަސއްކަތް  ތުަކގިައ 

ުމްސތަޤްބަލް ިސފަ ުކީރ “ބަަނ” ކަމެަށވެ. ިމ ބިައވިެރާޔ ިއުތަރށް 

ީޓޗުަރން،  މޮޅިެތ  ްސކުޫލތުަކން  ިގަނ  “ވަަރށް  ުކިރޮގުތގިައ  ހާމަ 

ިބދީޭސ  ނޫން،  ުމަދއިްރުސނެްނއް  ަންސުލގެ  ިދވިެހ  ހަމައެކިަނ 

ވަަރށް  ިދަޔތަން  ދޫކޮށާްލފިައ  ާދިއާރ  ިމ  ވްެސ  ުމަދއިްރުސން 

ގުާތން” )FGI-T4( ފިެނފިައ އެބުަހއެްޓވެ.

އެންމެ ޮބޑު އެއް ކަނޮްބޑުުވމެއްގެ ޮގުތގިައ ުކިރންވްެސ ެދނެްނިވ ިމ 

ޮގުތގިައ  ުކިރ  ފާހަގަ  ިއުތަރށް  ބިައވިެރިވ ބެލިެނވިެރާޔ  ިދާރާސގެ 

“ބިައވުަރ ޯސަޝލް، އިަދ ުކިރން ިދމުާނވާ ވަަރށިްގަނ ކަންތައްތައް 

ބުޭރ  ިކަޔވިައދޭން  ތުަކގިައ  ްސކުޫލ  އެވެ.   )FGI-P1( ިދމާވެާނ” 

ުމަދއިްރުސން ިއުތުރ ވެއްޖަެނމަ ިދމާވާެދެނ ކަމެއް ކަމަށް ިދާރާސގެ 

ވިެލުޔްސއިާއ  މަޯރލް  “ުކިދންގެ  ުކިރޮގުތގިައ  ހާމަ  ބިައވިެރއުަކ 

ުކިދންގެ ޢީަޤާދއަށް ވަަރށް އަަސުރ ުކާރެނ” އެވެ. އީަޤާދގެ ިއުތުރން، 

ިހނގިައާދެނ”  ިފަލިއގެން  ބްަސ  “ިދވިެހ  ތެެރިއން  ިދވިެހންގެ 

ވްެސ  ބިައވިެރން  ުކިރ  ފާހަގަ  ކަމަށް   )FGI-P2 އިާއ    FGI-P1(

ިވއެވެ.  ފާހަގަ  ގްރުޫޕގިައ  ފޯކްަސ  ެދ  ބެލިެނވިެރންގެ  ިދާރާސ  ިމ 

ިމުހީރ. ަދިރުފުޅ  ުކާރިއުރ ަދިރުފުޅ  “ިމހުާރ ގޭތެރޭގެ ކަންތައްތައް 

މަންމައެއް  ުއޅެނާްޔ  ބައްޕަ  ެނތް.  ބައްޕައެއް  ިއުރ  އަނަްނ  ގެއަށް 

ުއޅޭ  ާދެނ  މަޑުމަޑުން  ކަންތައްތައްވްެސ  އުަޚާލުގ  ެދން،  ެނތް. 

ތުަނގެ ަސބުަބންވްެސ. ިމހުާރ ިމީއ އިެޑުޔކަޭޝންއަށް ވްެސ އޭގެ 

އަަސުރ ުކާރ ކަންތައް ިއނގޭތޯ” )KI-21( ިދާރާސއަށް މުަޢލޫމުާތ 

އެހެންމެ  ހަމަ  ުކެރއިްވއެވެ.  ިހއާްސ  ިއންފޯރމަނަްޓުކ  ކީ  ެދއިްވ 

“މާއާްދއެއް ިކަޔވިައދިޭއުރ ހަމައެކިަނ ކޮނެްޓންޓްގެ ބަަދުލގިައ ިމ 

ޮސަސިއީޓއިާއ  އުަމުދން  އިަދ  ޮބޑަށް  ވަަރށް  ހަމަ  ވިެލުޔްސތައް 

ުގިޅފުަހިރ ކަންތައްތަކިާއ އެއިްޗިހތަކިާއ، އިެޓިޓުއޑްްސއިާއ އެހެން 

ބާަލަލިއިފއާްޔ  ހީވީަނ  އުަޅގަނޑަށް  ޮގތިާއ.  ކަމިޭހތެާނ  ީމުހނަްނށް 

ލެވެޭނހެން”  ޮގތަކަށް  ކޮންމެވްެސ  ތެރޭގިައ  މާއާްދއެއްގެ  ކޮންމެ 

)KI-24( އެކަމުަކ ިމކަން ުކެރވީޭނ ިދވިެހ ަންސުލގެ ުމަދއިްރުސން 

ަދިރވުަރނަްނށް ިކާޔވީާދގެންކަން ފާހަގަ ުކެރއިްވއެވެ. 

ުނިލބަޭނމަ،  ުމަދއިްރުސން  ަރނގުަޅ  ފެންވުަރ  ވަަރށް  ބުޭނންވާ 

ިމހުާރވްެސ މަަސއްކަތް ުކަރުމން ާދ އިަދ ިކަޔވިައ ިދުނުމގިައ ިގަނ 

ޮގުތގިައ  އަަސެރއްގެ  ިއޖިްތމީާޢ  ުމަދއިްރަސުކ  ވެފިައވާ  ުދވްަސ 

ވެގެނާްދެނ”  ިއުތުރ  ުކށްތައް  ުކާރ  “ުމޖްތަމުަޢގިައ  ުކީރ  ފާހަގަ 

ުކިރ  ފާހަގަ  ިމ ބިައވިެރާޔ ިއުތަރށް  )FGI-T4( ކަމެވެ. ިދާރާސގެ 

ޮގުތގިައ، “ހަމަ ަޔީގުނން ވްެސ ތުަޢީލީމ ާދިއާރ ަދށްވާކުަމގެ އެއް 

ުމޖްތަމުަޢގިައ  ިމފެނަްނީނ  އުަޅގަނޑުމެނަްނށް  ެދއްތޯ  ޢާަލމާތް 

މައަްސަލ  ވައްކުަމގެ  ާދކަން،  ވުަމން  ިއުތުރ  މައަްސަލތައް  ިދމާވާ 

ިއނިްތހާއަށް  ހަމަ  ިމހުާރ  މައަްސަލ  ޑަްރުގގެ  ިއުތުރވީަނ، 

)FGI-T4( .”ެިހނގައްޖ

ަދއްކާ  ތުަކން  ެރކޯޑް  ގެ  ަސރިވްސ  ޕިޮލްސ  މޯލިްޑވްްސ 

ޮގުތގިައވްެސ ިދވިެހާރއްޖޭގެ އިެކ ކަންކުޮޅގިައ FGI-T4 ފާހަގަ ުކިރ 

ފަަދ ުކށްތައް ވީަނ ފަހަކަށް އިައްސ ިއުތުރ ވެފައެވެ. ިމޮގުތން 2020 

ުކެރުވުނ  ިރޕޯޓް  2021 ވަަނ އަހުަރ  ބާަލިއުރ  ވަަނ އަހާަރިއ އަޅާ 

ުކުށގެ ޢަަދުދ މާލެ ަސަރހައުްދން އެކިަނވްެސ ވީަނ 1611 ިއން 

ަސރިވްސ،  ޕިޮލްސ  )މޯލިްޑވްްސ  ވެފައެވެ  ިއުތުރ  އަށް   2591

ިދާރީސ  ިމ  ހިެކ  ުގުޅވާލެވެޭނ  ީސާދ  ކަންތައް  ެދ  ިމ   .)2022

އަޅާ  ުކިރއާ  ވްެސ  ވިެށ  ުކުށގެ  ަނމަވްެސ،  ުނިވ  ހާޯދފިައ  ިއން 

ބަަދުލ ވެފިައވާކީަމ ޙީަޤޤަތެކެވެ. ިއޖިްތމީާޢ  ޮބޑަށް  ބާަލފިައ ވަަރށް 

ޮގުތން “ިއޙިްތާރުމ ުކުރުމގެ  ފާޭރން ަދށްވެފިައވާ ވުަރ ހާމުަކުރުމގެ 

ީދީނ  ަރނގުަޅވެާނ.  ުބނަްޏްސ  ެނތޭ  ހަމަ  ިމހުާރ  ކަންތައްތައް 



ގޮންޖެހުންަތކިާއ ހަުށހެޅުންަތއް ެއުދުރންގެ ފަންުނ:  188

ކަންތައްތަކަށް ހަމަ ވަަރށް ުދުރކޮށް ފެނަްނީނ، މިައންބަފިައނަްނށް 

ނޯވޭ،  ުކުރމެއް  ިއޙިްތާރުމ  ުމަދއިްރުސނަްނށް  ުކުރން،  ިއޙިްތާރުމ 

 )FGI-T4( ނޯވޭ”.  ުކުރމެއް  ިއުޙިތާރމް  ޤަަދުރވިެރނަްނށް  ަރުށގެ 

ިދާރާސގެ ބިައވިެރއުަކ ފާހަގަ ކޮށްފިައ ވެއެވެ. 

ިއޖިްތމީާޢ ޮގުތން ުކާރ އަަސުރތަކިާއ ުގުޅވާ ިދާރާސގެ ބިައވިެރން 

ފެނަްނ  ފާަރތްތަކަށް  އެ  ާދިއާރިއން  ިމ  ޮގުތގިައ  ކޮށްފިައވާ  ފާހަގަ 

ބިައވިެރއުަކ  ިއާޝާރތްކޮށް  ިމކަމަށް  ބަަނކަމެަށވެ.  ުމްސތުަޤބުަލ 

ުމްސތުަޤބަލެއް  ެނތޭ  ފާހަގަ ކޮށްފިައވީަނ “ިމ ާދިއާރގަ ޙީަޤގުަތގަ 

ިނުކނަްނ  ިނންމާާލފަ  ްސކުޫލ  ަސބަބަކީ  ވްެސ.  އެއޮްގތަކަށް 

ުކޑުަކޑަކޮށް  އެންމެ  ޮގތަކަށް،  އެއްވްެސ  ަދިރވަަރުކ  އެއްވްެސ 

ިމ ާދިއާރއަކަށް” )FGI-T3(. އިަދ  ެނތް  ވްެސ ަޝުއުޤވިެރކަމެއް 

ވަނަްނ  ިމ ާދިއާރއަށް އަަލށް  ތެރޭގިައ  ހަމިަމއާއުެކ، ިމ ބަަނކުަމގެ 

ުކިދންގެވްެސ ަޝުއުޤވިެރކަން ގެއްލުެމން ާދކަމަށް އެ ފާަރތްތުަކން 

ބަަޔކީ  ުއފައާްދ  މަަސއްކަތްތިެރން  ުމްސތަޤްބުަލގެ 

ަރނގުަޅ  ެނެރގެން  ުމަދއިްރުސން  ަރނގުަޅ  ުމަދއިްރުސނެްނވެ. 

ުހިރހާ  އަަސެރއް  ޮބޑު  ވަަރށް  ުނުކެރވަޭނމަ  ތަމީްރުނ  ީމުހން 

ވަަރށް  ބުެނންވާ  ްސކުޫލތަކަށް  ުކާރެނއެވެ.  ވްެސ  ާދިއާރއަކަށް 

ގެނަްނން  ުމަދއިްރުސން  ިބދީޭސ  ުނިލބަޭނމަ  ުމަދއިްރުސން 

މުަޖބުޫރ ވެއެވެ. ިބދީޭސ ުމަދއިްރުސން ގެނަްނިއުރ އެކަމަށް ުކާރ 

ހަޭދ ވަަރށް ޮބޑެވެ. ބެލިެނވިެރއުަކ ފާހަގަ ުކިރ ޮގުތގިައ “އުަޅގަނޑު 

ވަަރށް  އުަޅގަނޑު  ޙިައިސއަްޔުތން  ބެލިެނވިެރންގެ  ަދނަްނވީާނ 

ކަނޮްބޑުވޭ ިމކަމާ” )FGI-P1(. ިމ މައަްސަލ ިމހަާރށުްވެރ ޮބޑުވެއްޖެ 

ބަރާޯސވާން  އަށް  ފްޯސ  ވޯރކް  “ފިޮރން  ާދިއާރ  ތުަޢީލީމ  ަނމަ 

ެދ  ބެލިެނވިެރންގެ  ކަން   )FGI-P2 އިާއ   FGI-P1( ޖިެހާދެނ” 

ިމހެން  އިަދ  ުކިރއެވެ.  ފާހަގަ  ބިައވިެރން  ވްެސ  ގްރުޫޕން  ފޯކްަސ 

ވެއްޖެ ަނމަ، “ުހިރހާ ފިައާސއެއް ވްެސ ާދީނ ބަޭރށް” ކަމާަށިއ ިމ 

 FGI-P1( ުކާރެނ”  އަަސުރ  ވަަރށް  ވްެސ  “ީޖ.ޑީ.ީޕ.އަށް  ކުަމން 

އިާއ FGI-P2( ކަމަށް ފާހަގަ ުކިރއެވެ. ިއުތަރށް ާސުފ ކޮށެްދުމން 

ވްެސ  ފިައާސއެއް  “ިމތުާކ  އުޭރން  ޮގުތގިައ  ުބިނ  ބެލިެނވިެރއުަކ 

ެދން  ބަޭރށް،  ާދީނ  ވްެސ  ފިައާސއެއް  ުހިރހާ  ުނުހނާްނެނ 

އެއްކަަލ ގެޕްވްެސ ޮބޑުވެާނ، ުމއަްސނިދ ީމހާ ިދވެހީންގެ ތެެރިއން 

ުމއަްސނިދވެާނ، ފީަޤުރީމހާ ވަަރށް ފީަޤުރވެާނ”  FGI-P1( އެވެ.  

ފެންވުަރ  ުއނގަނަްނިއިދުނުމގެ  ޤުައމެއްގެ  ިއުތުރން  ީމގެ 

ިނުކނާްނެނ  ވީަޒފާތަކަށް  އިެކއިެކ  ޤުައުމގެ  ަދށްވެއްޖަެނމަ، 

އަަސުރ  ިއޤިްތާޞީދ  އޭގެ  މުަދވެގެނޮްގްސ  ުޒވުާނން  ުހަނުރވިެރ 

ފާޭރން  ިއޖިްތމީާޢ  ާދެނއެވެ.  ެދިމގެން  ީޖުލތަކަށް  ޮއތް  އަނަްނން 

ާދެނއެވެ.  ަދށްވެގެން  ުއފެއުްދންތިެރކަން  ބިަލކިަށުވމިާއ، ޤުައުމގެ 

“ިމހާވަަރށް ުއުޅުމގެ ]އަޚާްލުޤގެ[ ކަންތައް ުހިރކުަމގިައ ވަނާްޏުމން 

5.8.2 ިއޤިްތާޞީދ ައަސުރ

ފާހަގަ ުކެރއެވެ. ިމޮގުތން “ީޖަލށްވްެސ އްަސުލ ީޓޗަަރކަށް ުވުމގެ 

ުފުރަޞުތ ުކޑަވެގެން”)FGI-P1( ާދކަން ހާމަވާކަމަށް ބިައވިެރން 

ިއާޝާރތް ުކެރއެވެ.

)
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އަަށގެަނފައެއް  ޮނލެޖެއްވްެސ  އެ  ަރގަޅަކެަށއް  އެހާ  އީެމުހނަްނށް 

ިނުކމެ،  ާދިއާރއަށް  ވީަޒފާގެ  ޮގތަކީ  ވެާނ  އެހެންވީމަ  ުނުހނާްނެނ. 

ވީަޒފާ ުނިލބޭ ަދިރވުަރން ވްެސ ވަަރށް ިގަނވެާނ. ެދން އެަނއްކާ އެ 

ީމުހންގެ ފެންވުަރ ވްެސ ަދށްވެާނ” )KI-24( ކަމަށް ިދާރާސއަށް 

މުަޢލޫމުާތ ެދއްވުަމން ބިައވިެރަޔުކ ިވާދުޅވެފިައ ވެއެވެ. އެހެންކަމަށް 

ކަމެއްކަމަށް  ޖެހޭ  ިވްސަނން  ފެންވެަރއްގިައ  ޤުައީމ  ިމީއ  ުވމާއުެކ 

ޙަާލތާ  ުކީރގެ  ގެެނވީޭނ  ބަަދލެއް  “ަރނގުަޅ  ިވާދުޅވުަމން 

ޑާޭޓތަކަށް ިރޢަާޔތް ުކެރިވގެން ުދުރ ާރްސތާ ޕްލެޭނއް ުކެރިވގެން. 

ުނގެެނވެޭނ.  ބަަދލެއް  ިމ  އުަޅގަޑުމަެނށް  ކަމަށްވަނާްޏ  އެހެންނޫން 

ިމހުާރއުްސެރ ވްެސ އޮެގތަށް މަަސއްކަތް ުކެރިވއްޖެއާްޔ އުަޅގަޑަށް 

ގަބުޫލ ުކެރވޭ ޮގުތގިައ ހޮެޔ ބަަދލެއް ގެެނވެޭނ” )KI-05( ކަމަށް ކީ 

ިއންފޯރމަނަްޓުކ ިވާދުޅވެފިައ ވެއެވެ. 

ިމިންސޓީްރ ޮއފް ިއކޮޮނިމކް ިޑވޮެލޕްމަންޓް ގެ ބުޭރ ީމުހންގެ ތަފްާސ 

ިހާސުބތަކަށް ބާަލިއުރ ވުޭތވިެދަޔ ތާނގިައ ިގަނ ޢަަދެދއްގެ ިބދީޭސ 

ގެެންސފިައ  ްސކުޫލތަކަށް  އިަމއަްލ  ަސުރކާާރިއ  ުމަދއިްރުސން 

އަހާަރިއ  ވަަނ   2021 އަހާަރިއ  ވަަނ   2012 ިމޮގުތން  ވެއެވެ.  

މަަސއްކަތް  ޮގުތގިައ  ުމަދއިްރުސންގެ  ފާަރތަކަށް   6385 ެދމުެދ 

ިގަނ  އެންމެ  ތެެރިއން  ީމގެ  ވެއެވެ.  ދޫކޮށްފިައ  ޕިާމޓް  ުކުރުމގެ 

ޢަަދެދއް ިހއާްސުކަރީނ ިއނިްޑއާ ުމަދއިްރުސންގެ އާބީާދއެވެ. އީެއ 

ުމަދއިްރުސނެްނވެ.  ްސީރަލންކާގެ  ފުަހ  އެއަށް  ފާަރތެވެ.   5592

ިބދީޭސ   5307 ްސކުޫލތަކަށް  ަސުރކުާރ  ފާަރތެވެ.   325 އީެއ 

ްސކުޫލ  އިަމއަްލ  ވިާއުރ  ކޮށްފިައ  ެރކްރޫޓް  ުމަދއިްރުސން 

1076 ފާަރތެވެ. ިމިންސޓީްރ ޮއފް  ކޮށްފިައވީަނ  ެރކްރޫޓް  ތަކަށް 

އިެޑުޔކަޭޝުނގެ ިހާސުބ ތުަކން އެނގޭ ޮގުތގިައ 2021 ވަަނ އަހުަރ 

ިއުތަރށް  ޚަަރަދށުްވެރ  ުކާރ  ުމަދއިްރަސކަށް  ަންސުލގެ  ިދވިެހ 

ިބދީޭސ ުމަދއިްރުސނަްނށް 24.7 ިމިލއަން ުރިފާޔ ޚަަރުދ ުކަރން 

ޖުެހެނވެ.

މްަސަދުރ: ިމިންސޓީްރ ޮއފް ިއކޮޮނިމކް ިޑވޮެލޕްމަންޓް، 2022.

ޗުާޓ 20: ބުޭރ ުމަދއިްރުސން ގަެނުއމަށް ވަރކް ޕިާމޓް ދޫކޮށްފިައވާ ޢަަދުދ،2012 ިއން 2021 އަށް

ދޫކުރެވިފައިވާ ވަރކް ޕަރމިޓްގެ ޢަދަދު
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ގޮންޖެހުންަތކިާއ ހަުށހެޅުންަތއް ެއުދުރންގެ ފަންުނ:  190

ިއޤިްތާޞީދ އަަސުރގެ ތެރޭގިައ ތުަޢީލީމ ާދިއާރއަށް ަސުރކުާރން 

ިއުތުރ  މައްޗަށް  ަނީތާޖގެ  ެނެރވޭ  އޭގެން  އިާއ  ހަޭދ  ުކާރ 

ވެއެވެ.  ފާހަގަ  ޮގުތގިައ  ކަމެއްގެ  ުމިހނުްމ  ުކުރމަކީ  ިދާރާސތައް 

ާދިއާރއަށް  ތުަޢީލީމ  ލެވެލްގިައ  ހުައްސހޯލްޑް  ހަމިަމއާއުެކ،  އިަދ 

އަޅިާކުޔމަކީ  ިހމޭެނހެން(  ހަޭދ  ުކާރ  ޚަަރުދ)ިޓުއަޝަނށް  ުކާރ 

ހުައްސހޯލްޑް  އަހުަރގެ  ވަަނ   2010 ކަމެކެވެ.  ުމިހނުްމ  ވްެސ 

މަހެއްގެ  ަދއްކޮާގުތގިައ  އެކްްސޕެނިްޑޗަރ ާސރވިޭއން  ިއންކަމް 

ޚަަރުދ  ތުަޢީލމަށް  ުރިފާޔ ގިޭބީސތުަކން  ިމިލއަން   17 މައްޗަށް 

ުރިފާޔއެވެ   2371 ޮބަލކަށް  ަދިރވެަރއްގެ  މަާނއަކީ  ުކެރއެވެ. 

ިންސބުަތން  ިމ   .)2019 އިެޑުޔކަޭޝން،  ޮއފް  )ިމިންސޓީްރ 

މައްޗަށް  މަހެއްގެ  އީެއ  ގިައ   2022 ކުަމގިައވަާނމަ،  ބަަލިއިފ 

ުމަދއިްރުސން  ަރނގުަޅ  ފެންވުަރ  ުރިފާޔއެވެ.  ިމިލއަން   29

ިނޒުާމން  ބެލިެނވިެރނަްނށް  ުނިލބަޭނމަ،  ތެެރިއން  ިނޒުާމގެ 

ދޭހަކޮށެްދީނ  ީމގެން  ިގަނވެއެވެ.  ޚަަރުދތައް  ުކަރންޖެހޭ  ބުޭރން 

ަސުރކުާރން ުކާރ ޚަަރުދގެ ިއުތުރން އިަމއަްލ އުަތން ވަަރށް ޮބޑު 

ޚަަރެދއް ތުަޢީލމަށް ުކަރންޖިެހފިައވާ ކަމެވެ. ތުަޢީލީމ ާދިއާރއަށް 

ފެންވުަރ ަރނގުަޅ ުމވައްޒުަފން ަޝުއުޤވިެރ ުކުރވިައގެން ާދިއާރގެ 

ުދުރ  ުކެރިވއްޖަެނމަ،  ިއުތުރ  ިމހަާރށުްވެރ  ުއފެއުްދންތިެރކަން 

ިއޖިްތމީާޢ  އިަދ  ިއޤިްތާޞީދ  އޭގެ  ބާަލިއުރ  ުމްސތުަޤބަަލކަށް 

ިމ  ހީވީަނ  “އުަޅގަޑަށް  ުކޑަވެގެނާްދެނއެވެ.  މޮާބޑަށްވްެސ  ޚަަރުދ 

ފެކަްޓރ  ުކުރން  ޮބޑު  އެޕްރޯޗް...ުމާސަރ  ުއޅޭ  ުކަރން  ަރނގުަޅ 

އަކަށް ިމ ފެނަްނީނ. ެދން ުމާސަރ ޮބޑުކޮށަްލީނ. ބިޭސކް ެސަލީރ 

ފެނަްނީނ  އުަޅގަޑަށް  އަށުްވެރ  ެސަލީރ  ބިޭސކް  ޮބޑުކޮށަްލީނ 

ދޭންވީ ިއނެްސނިްޓވްހެން.  ޮބޑުުކަރން ުއޅީެނ 5000ރ. ިވއާްޔ 

5000ރ. ދޭންވީ އީެމހާ ިނުކނަްނ ުދވަހަކަށް”)KI-09( ތުަޢީލީމ 

ުކަރއްވާ، ިމހުާރ އެހެން  ިޚުދމަތް  ާދިއާރގިައ ިގަނ ުދވްަސތަކެއްގަ 

ތުަޖިރބާކަާރުކ  ގެނަްދވާ  ުކަރއްވުަމން  މަަސއްކަތް  ާދިއާރއެއްގިައ 

“ުމާސަރ  ހުޯދމަށަްޓކިައ  ޙައްލެއް  މައަްސަލއަށް  ިމ  ިވާދުޅިވއެވެ. 

ަރނގުަޅ ކޮށްފިައ ހެޑުނަްނށް ވަަރށް ަރނގުަޅ ޓެްރިއިނންގ ީދފަ 

ގެެންސިފއާްޔ ތުަޢީލީމ ާދިއާރގެ ުހިރ %90 މައަްސަލ އިެހާސުބން 

ވްެސ ހައުްލވީ” )KI-09( ކަމަށް ެދކެވަޑިައގަނަްނވާ ކަމަށް ުކިރން 

ވާހަކަ ެދއްކިެވ ބިައވިެރާޔ ިވާދުޅިވއެވެ. 

ފެންވުަރ  ތުަޢީލުމގެ  ެދވޭ  ްސކުޫލތުަކން  ހަމިަމއާއުެކ،  އިަދ 

ަރނގުަޅ ުނވަާނމަ، ިޓުއަޝނިްދުނން ފަަދ، ޕަްރިއވެޓް ެސކަްޓރ 

ބިައވިެރވާ  ުމަދއިްރުސން  ކަންކުަމގިައ  ިއުތުރވާ  ްސޕެނިްޑންގް 

ިދާރާސގެ  ުކަރުމން  ހާމަ  ިމކަން  ިއުތުރވެާނއެވެ.  ިމންވުަރ 

ާސރިވްސ  ީމުހންގެވްެސ  “ިބދީޭސ  ުބެނފިައވީަނ  ބިައވިެރއުަކ 

ުޗއީްޓ  ބާަރބަަރށް  ވްެސ  ީމހާ  ިބދީޭސ  ިމހަާރުކ.  ުނިލބޭ  އެއް 

ުނިލބޭ.  ަސރިވްސ  ިބދީޭސންގެ  ިމއުަދ  އެކަމުަކ  ހަމަކޮށާްލ. 

ީމހާ  ިބދީޭސ  ަނގަންވީމާ  ގިަޑއެއް  އެކްްސޓާްރ  އުަޅގަނޑުމެން 

ަޝުކވާ ުކރޭ. އާޭނއަށް އެނގޭ ިތމަނަްނ ިޓުއަޝން ގިަޑއެއް ެނީގމާ 

އާޭނގެ  ަނގާފިައ  ގިަޑއެއް  އެކްްސޓާްރ  ކީއުްކަރން  ިލބޭކަން.  ާލިރ 

))KI-02.”ީިޢާނަޔތް ގެއުްލވަާލންވ

ިމޮގތަށް  ުމަދއިްރުސންގެ މުެދގިައވްެސ ިމކަން  ިދވިެހ ަންސުލގެ 

ިހނގާކަން ހާމަ ކޮށްފިައވެއެވެ.



ް 191އިެޑޔުކަޭޝން ިރަސރޗް ގްރޫޕ

ވީަޒފާގެ ިބަރކާ ހިެދ ީމހުަކ ނޫޅޭ. އެކަމާ ކަނޮްބޑު ުނވީަނ އީެމުހނަްނށް އެބަ އެނގޭ އީެމުހން 

ިމއުަދ ކެނިޑގެން ޮގްސ ިޓުއަޝން ކާްލހެއް ހީެދމާ އީެމުހނަްނށް ިލބެޭނ ވަަރށިްގަނ ާލިރ. 

އީެއ ކޮންމެ ުމަދއިްރަސކީ ުފދޭވަަރކަށް ިކަޔވިައގެން ުހިރ ީމހެއް، ވީމާ ުކިދން އަނާްނެނ. 

އުަޅގަނޑުމެން ތާ ިތބޭޭނ 800 ުކިދން އެ 800 ުކިދނަްނކީ ިޓުއަޝަނށް ާދެނ ުކިދން. 

އެހެންވީމާ އީެމުހެނއް ކަނޮްބޑެއް ުނވޭ އެކަމަކާ. އުަޅގަނޑުމެން ޕިްރނިްސޕަލް ުއުޅއިްވ 

ވަަރށް ުހއުްޓވަން ިޓުއަޝން. ުހއުްޓވަން ުއުޅއްވީމާ ޕިްރިސޕަަލށް އެނީްގ ޕިްރނިްސޕަލޭ 

ިނުކނަްނން ޖެހީޭނ ިމ ްސކުޫލން. ިތމަނަްނމެންގެ ަދިރންގެ ތުަޢީލމަށް ުހަރްސ ާނޅާށޭ. އީެއ 

އީެމުހނަްނށް އެބައެނގޭ އެއްކަަލ މުޮޅ ީޓޗުަރ ިކަޔވިައީދގެން އާެނގެ ަދިރުފުޅ ޮޓޕް ެޓން އަށް 

)KI-02  .ްާދެނ ކަނ

ުކިދނަްނށް އެކުަމގެ އަަސުރ ވަަރށް ޮބޑަށް ުކާރެނ، ުކިދނަްނށް ިމ ކިަރިކުއަލމްގިައ 

ުއފައަްދން ިމ ބުޭނންވާ ކަހަަލ ުހިރހާ ކަމަކަށް ތައާްޔުރ “ޕިްރޕެއަރޑް ފޯ ަލިއފް” އްަސުލ އިޭތ 

ޙިާސލް ުނުކެރވެޭނ ކަނޭްނންގެ. ެދންހަމަ އުަޅގަނޑު ވަަރށް ފާހަގަ ކޮށަްލން ިމހުާރވްެސ 

އުަޅގަނޑުމަެނށް ިމކަންތައްތައް ފެނަްނުމން ިމަދީނ.. އުަޅގަނޑުމެން ްސކުޫލގިައ ޯސަޝލް 

ިކަޔވަދޭން ވްެސ ބުޭރ ީމހެއް ުހނަްނީނ، ިދވެއެްސއްނޫން، ެދން އްަސުލ ޙީަޤޤުަތގިައ 

އުަޅގަނޑު ޤަބުޫލ ުކާރޮގުތގިައ ބުޭރީމހަކަށް އުަޅގަނޑުމެންގެ ިމަސޤާފަތިާއ އެބިައތައް އެހާ 

ޮބޑަކަށް ުކިދނަްނކަށް ިކަޔވައެއް ުނެދވެޭނ، އްަސުލގަ އީެމުހނަްނށް ަރށްތުަކގެ ަނންތައްވްެސ 

އެއޮްގތަކަށް ވްެސ ޭނންގޭ. އުަޅގަނޑު ކިައީރވްެސ ބައެއް ފަހުަރ އިައްސ އަހާާލެނ “ީމިތ 

ިކާޔީނ ިކިހެނއްހޭ؟” އެހެންވީމާ އެލެވެލްގިައ ިތބޭ ީޓޗުަރނަްނށް ުކިދނަްނށް އެ މުަޢލޫމުާތ 

)FGI-T3(  ިކިހެނއްތޯއޭ އެންމެ ަރގަޅަށް ފުޯރކޮށްދޭވީޭނ؟

ޮއތް  ުކިރއަށް  ަދިތކަން  ުމަދއިްރުސންގެ  ަރނގުަޅ  ފެންވުަރ 

ބިައވިެރން  ބައެއް  ިދާރާސގެ  ިމ  ކަމަށް  ޮބޑުވެާނ  ވަަރށް  ތާންގިައ 

އެއް  ިދމާވެއްޖަެނމަ،  ޮގތަށް  ިމ  ިމކަން  ވެއެވެ.  ކޮށްފިައ  ފާހަގަ 

ފޯ  ‘ޕިްރޕެއަރޑް  ުބާނ  “ކިަރިކުއަލމްގިައ  ުބެނފިައވީަނ  ބިައވިެރއުަކ 

 .)FGI-T5( ެަލިއފް’ ޙިާސުލކޮށް ދޭން ވަަރށް ަދިތވާެދެނ” ކަމެަށވ

ފިެށފުަހން  ުކަރން  ތަނީްފުޒ  ކިަރިކުއަލމް  އާ  ިދވިެހާރއްޖޭގިައ 

ކިަރިކުއަލމް  ުވމާއުެކ،  ުދވްަސވެފިައ  ިގަނ  އަހަަރށުްވެރ   7 ިމހުާރ 

ުއއީްމުދ  ވެާނކަމަށް  ިކބިައގިައ ހިާސުލ  ަދިރވުަރންގެ  ުގިޅގެން  އާ 

ުކެރވޭ ުހަނުރތަކިާއ ިސފަތައް އަަށގުަތުމގެ ުމިހނުްމކުަމގެ މައްޗަށް 

ބިައވިެރންވީަނ ވާހަކަ ަދއްކާފައެވެ.

5.8.3 ަތުޢީލމީ ފެންވަަރށް ުކާރެނ ައަސުރ

)



ގޮންޖެހުންަތކިާއ ހަުށހެޅުންަތއް ެއުދުރންގެ ފަންުނ:  192

ުނިނުކނަްނ  ާދިއާރއަށް  ުމަދއިްރުސން  ަރނގުަޅފެންވުަރގެ 

މަންހުަޖގިައ  ފުޯރކޮށިްދުނުމގިައ  ތުަޢީލުމ  ަދިރވުަރނަްނށް  ަނމަ 

ބާަޔނުްކާރ ތަަސއުްވުރ ކުަމގިައވާ ިދިރުއުޅމަށް ތައާްޔުރ ުވމަށް، 

މުޮޅ ތުޫނިފިލ ަދިރވުަރނާްނިއ  ުނވެވެޭނއެވެ. ިޢލްމަށް  ވިާސލެއް 

ުމްސތުަޤބަލްގިައ  ުކާރކަށް  ިޚުދމަތް  ޤުައމަށް  ަރއިްޔުތން 

އަެނިލިސްސ ުސވަާލށް  ޭނންގީޭތ،  “ިވްސަނން  ުނިތބެޭނއެވެ. 

ިރކޯލް،  އަނަްނީނ  ިމ  ވްެސ  ިކަޔވިައދޭން  ދޭނޭްނނގޭ،  ަޖވުާބ 

ުނިލުބުމގެ  ުމަދއިްރުސން  ަރނގުަޅ  ފެންވުަރ  ހަމިަމއާއުެކ، 

ަސބުަބން ަދިރވުަރންގެ ުމްސތަޤްބުަލ ބަަނވެގެން ާދކަމަށް ވްެސ 

ބިައވިެރންވީަނ ިއާޝާރތް ކޮށްފައެވެ. “ަދިރވުަރންގެ ުމްސތުަޤބުަލ 

ަސބަބަކީ  އީެއ  ފެނަްނީނ،  ިމ  ބަަނކޮނޭްނ  ވަަރށް  ވްެސ 

އިަދ  ކަންމީަތގަ  މާޔްޫސ  ވަަރށް  ިތބީެނ  ިމ  ވްެސ  ުމަދއިްރުސން 

ވްެސ  ުމަދއިްރުސން  މަަސއްކަތުްކާރ  ަރނގަޅަށް  ވަަރށް  ުކީރގަ 

ުނުކެރވޭ.  މަަސއްކަތެއް  އޮެގތަކަށް  މާޔްޫސކަންމީަތގަ  އެ  ިމހުާރ 

ކަހަަލ  ިވްސާނ  ިކަޔވިައދިޭއުރވްެސ  ުސވުާލ،  ލެވެލް  ޮނލެޖް 

ުކަރީނ  ޮބޑު  ިމ  އުަޅގަނޑުމެން  އެހެންވީމަ،  ުނުކާރެނ.  ުސވާލެއް 

އަޭނ  ިކިހެނއްތޯ.  ިމވީަނ  ެދން  ކިޮމުއިނީޓއެއް.  ިވްސަނނޭްނންގެ 

 )KI-15( އާނ.”  ުބީނމަ  އިައްސ  ީމަނ  އާނ.  ުބީނމަ  އިައްސ 

ިޚުދމަތް   ވަނެްދން  ިގަނުދވްަސތަކެއް  ިހނުްގުމގިައ  ްސކުޫލތައް 

ުކަރއްވާފިައ ތުަޖިރބާކުާރ ބުޭފޅުަކ ިވާދުޅިވއެވެ. 

އިަދ، އުަޅގަނޑަށް ފާހަގަ ުކެރވޭ ުކިރއާ ބާަލފަ ިމހުާރ ުމަދއިްރުސން 

ަސާލމް ުބުނުމގެ ިމންވުަރވްެސ ިގަނކަން”. )FGI-T3( ިދާރާސގެ 

ީޖލެއް  ތުަހީޒީބ  ިޢލީްމ،  ވޮާގުތން  ކޮށްފިައ  ފާހަގަ  ބިައވިެރން 

ިބާނުކެރވީޭނ ުމިޅ ުމުޖތަމުަޢގެ ބިައވިެރުވމާ އުެކގައެވެ. 

ުކީރގަ އުަޅގަނޑުމެނާްނ އުެކގިައ މަަސއްކަތް ުކެރއިްވ ުމަދއިްރުސންގެ ތެެރިއން އުޭރ 

އެބުޭފުޅންގެ އޭ ލެވެލް އޯލެވެލް ަނީތާޖއިާއ ިމހުާރގެ ަދިރވުަރން ހާޯދ ަނީތާޖއާ އަޅިާކާޔިއުރ 

ިމހުާރގެ ުކިދން ހާޯދ ަނީތާޖ މާ މުޮޅ. “އޭ ްސަޓރ” ،“އޭ” ހާޯދ ުކިދން ިގަނވެާނ. އެކަމުަކ 

އުޭރގެ ީއ ހިޯދ ުކިދނާްނިއ ިމހުާރ “އޭ ްސަޓރ” ހާޯދ ުކިދނާްނިއ ލެވެލްގިައ އަނަްނ ތަފުާތ، 

ިމހުާރ ވަަރށް ޮބޑަށް ްސޕޫން ީފޑް ިމުކެރވީެނ. ވަަރށް ޮބޑަށް ިޓުއަޝަނށް ބަރާޯސ ިމވީަނ. 

އެހެންވީމަ ުކިދން އިަމއަްލއަކަށް ުކާރ މަަސއްކަތަކަށް ުވެރން ޮބޑަށް އްަސުލ ޙީަޤގުަތގިައ 

ްސޕޫން ީފޑްކޮށްގެން، ޕްާސޓް ޕޭޕަރ ހައަްދިއގެން ޙީަޤގުަތގިައވްެސ ިމެނެރވީެނ. އެހެންވީމަ 

ކިްރިޓކަލް ިތނިްކންގ ްސިކލްްސގެ އުަޅގަނޑުމެނަްނށް ުކިދންގެ ިކބިައގިައ އަަށުނގެނެްނވޭ. 

ހަމައެކިަނ ފޯކްަސ ިމުކެރވީެނ ުކއާްޖގެ އެކަޑިަމކް ީޕިރއަޑްގިައ އުެކއާްޖ ހަޯދީނ ކޮން 

 )KI-05( ޯަނީތާޖއެއްތ



ް 193އިެޑޔުކަޭޝން ިރަސރޗް ގްރޫޕ

ފާހަގަ  ބިައވިެރން  ިއާޝާރތްކޮށް  ުފނިްމަނށް  މައަްސަލިއގެ  ިމ 

ނޫން  ުކިދނެްނއް  ިތބޭ  ްސކޫލެއްގިައ  “އެންމެ  ޮގުތގިައ  ކޮށްފިައވާ 

އުަޅގަނޑުމެން  ޤުައުމ.  ުމިޅ  ުކެރވީެނ.  ިބާނ  ިމ  އުަޅގަނޑުމަެނށް 

ާދިއާރއަކަށް. އީެއ ިސާޔީސ  ުހިރހާ  ާދީނ  ަދިރވުަރން  ުކިރ  ިބާނ 

ކުަމގިައ  ާދިއާރއަކަށް  އެހެން  އިަދ  ިވަޔްސ  ކުަމގިައ  ާދިއާރއަށް 

އެހެންވެ.  ިމަދީނ  ަދިރވުަރން  ުކާރ  ިބާނ  އުަޅގަނޑުމެން  ިވަޔްސ 

އުަޅގަނޑުމެނަްނކީ ުމިޅ ޤުައުމ ިބާނ ުކާރ އޭގެ ުމުގުލގަ ިތބޭ ީމުހން 

ކުަމގަ ިމވީަނ. ީމ އެހެންވީމަ ހައުްލ ުކަރން ޖެހޭ ވަަރށް ޮބޑު ޤުައީމ 

)FGI-T6( .”ޯމައަްސަލއަކަށް ވެފަ  ިމޮއީތ  ިމހުާރ ިއނގޭތ

ުމިޅ ުމޖްތަމަޢާ އިަދ ަސުރކުާރގެ ިސާޔަސުތތަކާ ުމޖްތަމުަޢ އާަދުކާރ ރުޯލ ވަަރށް ޮބޑަށް 

ބަަދުލ ކޮށްގެން ާދިއާރ ަރނގުަޅ ުކެރވީޭނ އެހެންނީޫނ ިމހުާރ ިމާދޮގތަށް ާދކަމަށް 

ވެއްޖެއާްޔ ުކިރަޔށް ޮއތް 10 އަހުަރން އިަދ 20 އަހަަރށް ެދިމގެން ިދަޔަޔްސ ހަމަ ިމ 

މަންޒުަރ އުަޅގަނޑުމަެނށް ފިެނގެން ާދީނ ނީޫނ ިމއަށުްވެރ ަދށް ހަާލތަކަށް ިހނގައްޖަެނމަ 

އުަޅގަނޑުމެންގެ ޤުައުމ ވަަރށް ޮބޑަށް ަދަށށް ިދުއން. ޤިާބުލ ުކިދން ުއފެއުްދމަށް 

ބެލިެނވިެރނާްނިއ ުމުޖތަމުަޢގެ އިެކއިެކ ުމއައަްސާސތަކިާއ ުމަދއިްރުސން ުގިޅގެން 

)FGI-T6(  މަަސއްކަތް ކޮށްގެން ނީޫނ ކިާމާޔބެއް ުނވެާނ

ަދށް  ފެންވުަރ  ޮގުތގިައ  ކޮށްފިައވާ  ފާހަގަ  ބިައވިެރން  ިދާރާސގެ 

ަދށް  ފެންވުަރ  ާދީނ  ުއފިެދގެން  ފާަރުތން  ުމަދއިްރުސންގެ 

ފާަރުތން  ަދިރވުަރންގެ  ަދށް  ފެންވުަރ  އިަދ  ަދިރވުަރނެްނވެ. 

ުއފިެދގެނާްދީނ ފެންވުަރ ަދށް ުމަދއިްރުސނެްނވެ. ިމީއ ‘ިވަޝްސ 

ަސިއކަލް’ އަކަށް ވިާއުރ ިމކަމަށް އަވްަސ ހައްލެއް ހުޯދމަކީ ުމިހނުްމ 

ކަމެކެވެ. ހަމަ ިމއާއުެކ، ފެންވުަރ ަރނގުަޅ ުމަދއިްރުސން ހުޯދުމގިައ 

ިއޖިްތމީާޢ  އިަދ  ިއޤިްތާޞީދ  ތެެރިއން  ތުަކގެ  ޮގންޖުެހން  ުހިރ 

ގެއުްލންތައް ވްެސ ޤުައމަށް ިލިބގެން ާދެނއެވެ. ިމކަމަށް ިއާޝާރތް 

2022 ވަަނ އަހުަރގެ ިރާޔީސ ބާަޔުނގިައ ިދވިެހާރއްޖޭގެ  ުކަރއްވާ 

ިހންގާ  ަސުރކުާރން  ިވާދުޅވެފިައވީަނ   ަރީއުސލުްޖމްހިޫރއާްޔ 

ިބާނުކުރން.  ީޖލެއް  އާ  ުއފެއުްދންތިެރ  މްަޝރޫޢަކީ،  ޮބޑު  އެންމެ 

ފިަހވެފިައ  ުފުރަޞުތ  ތުަރިބއަްޔުތގެ  ތުަޢީލމިާއ  އެކީަށގެންވާ 

ޮއުތން. ިއނާްސީނ ވީަސަލތްތައް ފައްކާވެ، އާަރ އަަރފުޯދމަށުްވެރ 

‘ޤުައުމ  ހަމިަމއާއުެކ  އިަދ  ނޯނާްނެނ!  ޤުައމަކަށް  ަރނގަޅެއް  ޮބޑު 

ަދިރން  އާަދުކަރީނ،  މްަސއިޫލއަްޔުތ  ުބަރ  އެންމެ  ިބާނުކުރުމގެ 

 .)2022 ޮއީފްސ،  )ަރީއުސލުްޖމްހިޫރއާްޔގެ  ިބާނުކާރ އުެދުރން’ 

ުމަދއިްރުސނާްނިއ  ުކުރުމގިައ  ިބާނ  ޤުައުމ  ދޭހަކޮށެްދީނ  ިމކުަމން 

ތުަޢީލީމ ާދިއާރގެ ުމިހނުްމ ކަމެވެ.

ހުޯދނަްތުކގެ ުޚާލާޞ



ގޮންޖެހުންަތކިާއ ހަުށހެޅުންަތއް ެއުދުރންގެ ފަންުނ:  194

:ހަުށހެޅުންަތއް

ިމ ބާބުގިައ ިހމަނާފިައ ިމވީަނ ިމ ިދރާާސގެ ހޯދުނަްތކުގެ މައަްޗށް ިރޢަާޔތްކޮށް ހަުށހަޅާ ހަުށހެޅުން ަތކެވެ.

ް ުމާސަރ ާއިއ ިޢާނަޔތަްތއ
ިމ ިދރާާސިއން ފާހަގަ ކުރެވުނު އެންމެ މިުހންމު އެއް ކަމީަކ މުދައިްރުސންނިާއ ަތޢީުލީމ ދިާއރާގެ ފަނީްނ މުވައްޒަފުން ކަުރންޖެހޭ 

މަަސއްކަަތށް ަބލިާއރު، އީެމހުންގެ މާުސަރއަށިާއ ިޢނަާޔތަްތކަށް ަރނގަޅު ަބދަލެއް ަނިއްސ ިގަނ ދުވްަސ ަތކެއް ވެފިައވާ ކަމެވެ. 

އިަދ ިއތުރު ގިަޑއަށް ދޭ ފިައާސ %10 ގިައ ިހފެހެއިްޓފިައ ވުމިާއ، ދެވަަނ ވީަޒފާއެއް އަދާ ކުރުން މަނާކުރީާތ ިމިންސޓީްރ 

އޮފް އިެޑޔުކަޭޝނިާއ ިމިންސޓީްރގެ ފަނީްނ ިއދާރަާތކުގެ ކަމާ ގުޅުން ހިުރ މުވައްޒަފުނަްނށް ދޭ އަެލވަންްސ )ޮނން-ޕްރެކިްޓްސ 

އަެލވަންްސ( ފަދަ ިޢނަާޔތަްތއް ަތޢީުލީމ ދިާއރާގިައ ނިުލބޭކަން ވްެސ ިދރާާސިއން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. ަސރުކާރުގެ އެހިެނހެން 

ަބއެއް ިއދާރާ ަތކުގިައ ިއތުރު ގިަޑއަށް ދޭ ފިައާސ ަތޢީުލީމ ދިައރާގިައ ދޭ ރޭޓަށް ވުރެ މީަތ ރޭޓް ަތކުގިައ އަެބހުއްޓެވެ. 

ިމފަދަ ަސަބބަުތކިާއ ހުރެ މުދައިްރުސންނިާއ ަތޢީުލީމ ދިާއރާގިައ މަަސއްކަތްކުރާ އެހިެނހެން ފަނީްނ މުވައްޒަފުން ިމ ދިާއރާއަށް 

ަޝއުޤުވިެރކަން ކުޑަވެ، މުދައިްރުސންނިާއ ފަނީްނ މުވައްޒަފުން ިލބުން ވީަނ ދިަތވެފައެވެ. ީމގެ ިއތުރުން ިގަނ ޢަދަދެއްގެ ިބދީޭސ 

މުދައިްރުސންނިާއ، ަތމީްރނު ނުވާ ވަގީުތ މުދައިްރުސން ދީަނ ިމދިާއރާގިައ މަަސއްކަތް ކަުރމުންނެވެ. މާުސަރއަށް ހެޔޮ ަބދަލެއް 

ނާނަްނތާ އަހަރަުތކެއް ފަހުން، މުދައިްރުސންގެ މާުސަރ 2022 ވަަނ އަހަރުގެ މިެއ މަހުން ފިެށގެން ބޮޑުކުރުމަށް ަސރުކާރުން 

ިމވީަނ ިނންމަވާފައެވެ. 

ބާބު 6

ުމަދއިްރުސންގެ ފަނުްނގެ “ިއުތުރ ގިަޑ” ކަނޑައުެޅމަކީ ފޭަސހަކަމެއް 

ނެޫނވެ. ިކަޔވިައިދުނުމގެ ފަނަްނކީ ުމަދއިްރުސން ުކާލްސރުޫމގިައ 

ިކަޔވިައދޭ ވުަގތަށުްވެރ ިއުތުރން ިގަނ ވުަގުތތަކެއް މަަސއްކުަތގިައ 

ހަޭދ ުކަރންޖެހޭ ފަނެްނކެވެ. ަދުއަލުތން ެދވޭ ިއުތުރ ގަޑީގެ ފިައާސ 

އަކީ އެއްވްެސ ިލިމެޓއެްނިތ ދުޫކެރވޭ، ވިަކ ިމންގަނޑެއް ކަނޑޭަނޅޭ 

އަަސުރުކާރެނ  ޭނެދވޭ  އޭގެ  ިނޒާމަށް  މީާލ  ުމިޅ  ކަމަކަށުްވމަކީ 

ކަމެކެވެ. ުވމާއުެކ، ުކަރންޖެހޭ މަަސއްކަތައް ކަނޑައެޅޭ އެކީަށގެންވާ 

ުމާސަރ އިާއ ިޢާނަޔތްތައް ިދުނމަށްފުަހ، ިއުތުރ ގަޑީގެ ުއޖަޫރ ެދވޭ 

އަނާްނެނ  ]ހާމަަނިއޒަޭޝން  ހަމަހަމަ  ިއނާްސުފވިެރ  ރޭޓްތަކަށް 

ުމިހންމެވެ.  ުކެރއުްވން  ބައަްޓން  ިސާޔަސުތ  ޮގތަކަށް  ފަަދ[ 

ވްެސ  ާދިއާރއަކަށް  ުހިރހާ  ެދއްވަާނމަ،  ުއޖަޫރ  ގިަޑއަށް  ިއުތުރ 

ހަމަހަމަ  ޖެހެއެވެ.  ގެނުްގޅެން  ުއޫސލެއް  ިލބެޭނ  ކަމާއުެކ  ހަމަހަމަ 

ުނެދވަޭނމަ، ިއޖިްތމީާޢ ޢާަދަލުތ ގެއިްލ، ުދުރ  ކަމާއުެކ ުއޖަޫރތައް 

ުމްސތަޤްބަަލކަށް ޤުައމަށް ޭނެދވޭ އަަސުރ ުކާރެނއެވެ. ވީމާ:



ް 195އިެޑޔުކަޭޝން ިރަސރޗް ގްރޫޕ

 ުމަދއިްރުސނާްނިއ ތުަޢީލީމ ާދިއާރގިައ ފަނީްނ މަަސއްކަތުްކާރ ފާަރތްތަކަށް، ުކާރ މަަސއްކަތާ ުހަށހުެޅން

އެކަށެޭނ ަރނގުަޅ ުމާސަރއަކިާއ ިޢާނަޔތްތައް ހަމަޖެއެްސުވން. ިމޮގުތން:

ިގަނ  ުގޅޭ  ިކަޔވިައިދުނމާ  ބުޭރން  ަރްސީމގަޑީގެ  ޮބޑުވެގެނާްދިއުރ،  ުމާސަރ  ުމަދއިްރުސންގެ 

ޖެހެޭނ  މްަޝޢުޫލވާން  ބުޭރގިައ  ްސކުޫލން  ްސކާޫލިއ  ުމަދއިްރުސން  ތަކެއްގިައ  މަަސއްކަތް 

އަެލވަނެްސއް”  “ީޓޗަރ  ިފކްްސޑް  ިމންވެަރއްގެ  ަރނގުަޅ  އެކީަށގެންވާ  ބަަލިއ،  ކަމަށް 

ހަމަަޖއަްސވިާއުރ  ުމާސަރތައް  ުމވައްޒުަފންގެ  ފަނީްނ  ްސކުޫލތުަކގެ  އިަދ  ހަމަޖެއެްސުވން. 

ޭނަޝަނލް ޕޭ ކިޮމަޝުނން އުެކަލވަާލއްވާފިައވާ ‘ޮޖބް މެޓިްރކްްސ” ތަކަށް ިރޢަާޔތް ުކެރއުްވން.

ިބދީޭސ ުމަދއިްރުސނާްނ ަރުށން ބުޭރގިައ މަަސއްކަތުްކާރ ިދވިެހ ަންސުލގެ ުމަދއިްރުސނަްނށް 

ިލބޭ ިޢާނަޔތްތައް ތަފުާތ ުނުކެރއުްވން ުނވަތަ ތަފުާތ ުކޑަ ުކެރއުްވން. 

ިއންކްލިޫސވް އިެޑުޔކަޭޝންގެ ިސާޔަސުތ ިހނގުަމން ާދިއުރ ުމަދއިްރުސންގެ ތެެރިއން ވިަކ 

ބަަޔކަށް ިރްސކް އަެލވަންްސ ިލބޭ/ުނިލބޭ މައަްސަލ ުމާރަޖޢާ ުކެރއުްވން. 

ޑިެޕުއީޓ  ]ޕިްރނިްސޕުަލނާްނިއ  މަޤުާމތަކަށް  ފަނީްނ  އެހިެނހެން  ާދިއާރގެ  ތުަޢީލީމ 

ފަަދ  ިޑވޮެލޕުަރން  ކިަރިކުއަލމް  ޮއިފަސުރނާްނިއ  އިެޑުޔކަޭޝން  ޕިްރނިްސޕުަލނާްނިއ 

މަޤުާމތަކަށް[ ވްެސ ފެންވުަރ ަރނގުަޅ ީމުހން ަޝުއުޤވިެރވެ، އިަދ ިލބެޭނ ޮގތަކަށް ްސކުޫލތުަކގެ 

ުމާސަރއިާއ  ިމންގަޑުަކން  ފިަހ  ުވެރ  އަެލވަންްސތަކަށް  އިާއ  ުމާސަރ  ުމަދއިްރުސންގެ 

ިޢާނަޔތްތައް ހަމަޖެއެްސުވން. 

ތުަޢީލީމ ާދިއާރގިައ 2016 ވަަނ އަހުަރން ފިެށގެން ުކިރއަށް ގެނިްދުއމަށް ]ިމިންސޓީްރ ޮއފް 

ިފޭނނުްސން[ ުހއަްދ ެދއްވާފިައވާ، ަނމަވްެސ ިމހާތަަނށްވްެސ ިހފެހެއިްޓފިައ ޮއނަްނ “ޮނން-

ިއާދާރތުަކގެ  ފަނީްނ  ާދިއާރގެ  އިެޑުޔކަޭޝާނިއ  ޮއފް  ިމިންސޓީްރ  ޕެްރކިްޓްސ” އަެލވަންްސ 

ކަމުާގުޅން ުހިރ ުމވައްޒުަފނަްނށް ދުޫކަރއްވަން ފެއެްޓުވން.
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ގޮންޖެހުންަތކިާއ ހަުށހެޅުންަތއް ެއުދުރންގެ ފަންުނ:  196

ްސކުޫލަތުކަގިއ ިއުތަރށް ިތިބަކަމށް ާފަހަގ ުކެރވޭ ުމަދއިްރުސނާްނމުެދ ަޢަމުލ ުކާރެނޮގެތއް ަކނޑައެުޅން 

ުމވައަްޒުފން ެރކްރޫޓް ުކުރަމށް ިދާމާވ ަމއަްސަލަތއް ަހއުްލ ުކުރން 

ުވުމން  ޤުައމަކަށް  ބަރާޯސވާ  ިނޒާމަށް  ާލމުަރކީަޒ  ވެފިައ،  ޤުައމަކަށް  ަޖީޒާރ  ިދވިެހާރއްޖެއަކީ  ޮގުތން  ުޤުދަރީތ 

ކަމެކެވެ.  ޠީަބީޢ  ަދށުްވމަކީ  ިންސބުަތން  ރިޭޝއޯ  ިޕުއިޕލް-ީޓޗަރ  ިއުތުރވެ،  ިއނިްތހާއަށް  ޢަަދުދ  ުމަދއިްރުސންގެ 

އެަނއްބިައ  ިތިބކަމިާއ  ުމަދއިްރުސން  ިއުތަރށް  ބުޭނންވާވަަރށުްވެރ  ްސކުޫލތުަކގަ  ބައެއް  ަސބުަބން  ިމކުަމގެ 

ްސކުޫލތަކަށް ުމަދއިްރުސން ުނިލބޭކަން ިދާރާސިއން ފާހަގުަކެރުވެނވެ. ވީމާ: 

ަދިތތަކިާއ  ިގަނުގަނ  ހަމަޖެއުްސުމގިައ  ުމވައްޒުަފން  ިއާދީރ  ޚާއަްޞކޮށް  ުމވައްޒުަފން،  ބުޭނންވާ  ްސކުޫލތަކަށް 

ޮއނަްނ  ިރުކއާމަންޓްގިައ  ްސާޓފް  ތެރޭގިައ  އޭގެ  ިދަޔއެވެ.  ުކެރިވގެން  ފާހަގަ  ިދާރާސިއން  ޖެހޭކަން  ުކިރމިަތާލން 

ުމވައްޒުަފން  ބުޭނންވާ  ކޮންމެހެން  ްސކުޫލތަކަށް  ުނިލުބމިާއ،  ުހއަްދ  ހަމަަޖއަްސން  ުމވައްޒުަފން  ޢަަދަދށް 

ިރުކއާމަންޓްގިައ ިހމިެނފިައ ެނުތން ފާހަގަ ުކެރުވެނވެ. ީމގެ ިއުތުރން، ުހއަްދ ިލިބފިައވާ މަޤުާމތަކަށް ވްެސ ުމވައްޒުަފން 

ިހމެެނއެވެ.  ވްެސ  ިދުޔން  ަލްސވެގެން  ވްެސ  މްަސުދވަހަށުްވެރ  ތަކިާއުހެރ،  ަސބުަބ  އިެކއިެކ  ހަމަޖެއުްސުމގިައ 

ިދަޔއެވެ. އިަދ ިއާދީރ  ިކެޔުވމަށް ުބރޫ އަަރުމނާްދކަން ވަަރށޮްބޑަށް ފާހަގަ ވެގެން  ަދިރވުަރންގެ  ިމކުަމގެ ަސބުަބން 

މަަސއްކަތްތައް ުނުކެރިވ، ްސކުޫލ ިހނުްގމަށް ވަަރށޮްބޑަށް ަދިތވޮާގތް މުެދވިެރ ވެއެވެ. ވީމާ؛

ުހަށހުެޅން

ުހަށހުެޅން

ުނިލބޭ  ުމަދއިްރުސން  ވަަރށް  ބުޭނންވާ  އިަދ  ިގަނ  ުމަދއިްރުސން  ޢަަދަދށުްވެރ  ބުޭނންވާ   

ޮއިޑެޓއް  ިރޯސްސ  ިހުއމަން  ިނޒުާމގެ  ްސކުޫލ  ެދެނގުަތމަށް  މާއާްދތައް  ްސކުޫލތަކިާއ 

ހެއެްދުވން. ]ިމ ފަަދ މަަސއްކަތެއް ފައަްޓވާފިައވާ ކަމަށް ިމހުާރ އެނިގފިައވީާތ، ިމ މަަސއްކަތް 

ުކާރެނޮގުތގެ  ޢަމުަލ  މުެދ  ުމަދއިްރުސނާްނ  ިއުތުރވާ  އިަދ،  ުމިހންމެވެ.[  ުކެރއުްވން  އަވްަސ 

ބަަދުލ  އަކަށް  ވީަޒފާ  އެހެން  ްސކުޫލގެ  )ިމާސަލކަށް  ކަނޑައުެޅއުްވން.  ުއޫސލެއް  ަރނގުަޅ 

ިނޒުާމން  ކަމާއުެކ  އުަބުރވިެރ  ުކެރއުްވން،  ތަމީްރުނ  އަކަށް  ވީަޒފާ  އެހެން  އުަލން  ުކެރއުްވން، 

ްސކީމެއް  ފުޯރކޮށިްދުނުމގެ  ވިަކ ަޝުރުތ ތަކަކާއުެކ މީާލ އެހީތިެރކަން  ުނުކުތމަށް، ކަނޑައެޅޭ 

ހަމަޖެއެްސުވން.(

ކަމާބެހޭ ިއާދާރތައް މުެދވިެރކޮށް ްސކުޫލތަކަށް ބުޭނންވާ ުމވައްޒުަފން ހަމަޖެއުްސުމގިައ ިދމާވާ 

ުއޫސީލ އިަދ ިއާދީރ މައަްސަލތަކަށް އަވްަސ ހައްލެއް ހުޯދން. 
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ުމަދއިްރުސންގެ ވަރކް-ަލިއފް ެބަލންްސ ާހިސލް ުކުރަމށް ަމުގަފިހ ުކުރން 

ުމަދއިްރުސން ގެ ަކނަްކން ަމީތ ފެންވަުރގެ ަފނީްނ ީޓަމުކން ެބެލހެއުްޓން 

ފާހަގަ  ިދާރާސިއން  ަސބަބެއްކަމަށް  މިައގަނޑު  ުކޑަވާ  ަޝުއުގވިެރކަން  ިމާދިއާރއަށް  ވަރކްލޯޑަކީ  ުމަދއިްރުސންގެ 

ވެފިައވެއެވެ. ުއނގަނަްނިއ ިދުނުމގެ މަަސއްކަތަކީ ުކާލްސރުޫމގިައ ިފާލވުަޅ ަނގިައިދުނުމގެ ިއުތަރށް، ިފާލވުަޅތަކަށް 

ީމގެ  ކަމެކެވެ.  ުކަރންޖެހޭ  ހަޭދ  ވުަގުތތަކެއް  ިގަނ  ުކުރމަށް  ވަޒަން  ެދުވުނ އެއްޗެއް  ުވމާަށިއ، ުއނގަނަްނިއ  ތައާްޔުރ 

އެތައް  ުގުޅނެްނތް  ްސކުޫލތަކިާއ  ީސާދ  ިގަނުވމިާއ،  ޙަަރކާތްތައް  ިއުތުރ  އަާދާޔިޚާލފަށް  ްސކުޫލތުަކގިައ  ިއުތުރން 

ޖުެހުމން،  ުކަރން  މަަސއްކަތެއް  ިއާދީރ  އެތައް  އެކަމުާގޅޭ  ޖުެހމިާއ،  ިހންގަން  ްސކުޫލތުަކގިައ  ތަކެއް  ޙަަރކާތް 

ަދިރވުަރނަްނށް ުއނގަނަްނިއ ިދުނމަށް އެކީަށގެންވާ ވަަރށް ވުަގުތ ުނިލުބމިާއ، ުމަދއިްރުސންގެ މަަސއްކަތް ިގަނވެ 

ވަރކް-ަލިއފް ބެލެންްސ ހިާސލް ުނުކެރވޭކަން ިދާރާސިއން އެނުގެނވެ. ަރނގުަޅ ވަރކް-ަލިއފް ބެލެނެްސއް ހިާސުލ 

ުވމަކީ، ުމަދއިްރުސންގެ ިހތްހަމަޖުެހން ިއުތުރވެ މަަސއްކުަތގެ ަނީތާޖ ވްެސ ަރނގުަޅ ުވމަށް މުަގފިަހ ުކުރވެާނ ކަމެކެވެ. 

އިަދ ުމަދއިްރުސން ހުޯދމާަށިއ ާދިއާރގިައ ބިޭތއުްބމަށް މުަގފިަހ ވެާނ ކަމެކެވެ. ވީމާ:  

ޮބޑިުވ  އެ  ފުަހން  ުމިހނުްމ ކަމަކެވެ. ަނމަވްެސ އޭގެ  ވަަރށް  ުކުރުވމަށް  ިއުތުރ  ަޝުއުޤ  ާދިއާރއަށް  ޮބޑުުވމަކީ  ުމާސަރ 

ުމާސަރިއން ުކިރ އަަސުރ ާދީނ ުކޑަވުަމނެްނވެ. މަަސއްކަތަށް އިައްސފިައވާ ބަަދުލ ތުަކން، ުއނގަނަްނިއ ިދުނމިާއ 

ުވމިާއ،  ‘ްސޓެްރްސ’  ޖުެހުމން  ުއޅެން  ުމަދއިްރުސން  އަވިަދެނިތ  ވުަގުތ  ިގަނ  ކަންކުަމގިައ  ުނުހނަްނ  ުގުޅން 

ެދމެހެއްޓެޭނ  ާދިއާރގިައ  ހާޯދ،  ުމަދއިްރުސން  ަރނގުަޅ  ފެންވުަރ  ވެއެވެ.  ހާމަ  މުަގފިަހވާކަން  އަށް  ‘ބާރންއުައޓް’ 

ޮގތަކަށް ުމަދއިްރުސންގެ ވަރކްލޯޑިާއ ވަރކް-ަލިއފް ބެލެންްސ ގެ ކަންކަން ުމާރަޖޢާ ކޮށް ގެނަްނން ޖެހޭ ިއްޞާލހީ 

ބަަދުލތައް ުނގެެނިވއްޖަެނމަ، ވީަޒފާ އާަދކޮށްގެން ިލބެން ބުޭނންވާ ިހތްހަމަޖުެހން ުނިލިބ، ޢިާއާލއަށް ވުަގުތ ުނެދިވ 

އިަދ ާދިއާރ ދޫކޮށްފިައ ާދިދުއމަށް ވްެސ ހައްލެއް ުނިލިބ ިހނގިައާދެނއެވެ. ވީމާ: 

އަާދާޔ ުހަށހުެޅން މަަސއްކަތްތައް  ުމަދއިްރުސންގެ  ަސބުަބން،  ޙަަރކާތްތުަކގެ  ިހންގޭ  ްސކުޫލތުަކގިައ 

ޮގތަކަށް  ުނުކާރެނ  އަަސުރ  ިކެޔުވމަށް  ަދިރވުަރންގެ  ޮގތާަށިއ،  ުނާދެނ  ޮބޑުވެގެން  ިޚާލފަށް 

ރޭއްވުެވމާަށިއ، ުމަދއިްރުސންގެ ވީަޒފާގެ މްަސއިޫލއަްޔތަކީ ހުަފތާއަކަށް ކަނޑައަޅާފިައ ޮއނަްނ 

ހެއެްދުވން.  މްަސއިޫލއަްޔތަކަށް  ޮއނަްނ  ރިޭވފިައ  ޮގތަށް  ިނންމޭ  ތެރޭގިައ  ގިަޑއެއްގެ  ވިަކ 

ބެލެންްސ  ‘ވަރކް-ަލިއފް  ިރޢަާޔތްކޮށް  ުދޅަހޮެޔކަމަށް  ަނުފާސީނ  ުމަދއިްރުސންގެ  އިަދ 

ިސާޔަސތެއް’ އުެކަލވިައުލން.  

4



ގޮންޖެހުންަތކިާއ ހަުށހެޅުންަތއް ެއުދުރންގެ ފަންުނ:  198

މީަތގިައ ެދނެްނިވ ފަަދ ކަންތައްތަކިާއ ުހަށހުެޅން 1، 2، 3، އިަދ 4 ގިައ ވާ ކަންތައްތައް ބަަލިއ، ުހަށހުެޅން

ފެންވުަރގެ  މީަތ  ިހނުްގމަށަްޓކިައ  އިެފެޝންޓްކޮށް  ިމހަާރށުްވެރ  ކަންތައްތައް  ިހންގަންޖެހޭ 

ފަނީްނ ޚާއަްޞ ކިޮމީޓ އެއް ުއފެއެްދުވން. ]ިމ ކިޮމީޓއަށް ‘ީޓޗަރ އެންހޭންްސމަންޓް ކިޮމީޓ’ 

)ުނވަތަ އެކީަށގެންވާ ަނމެއް( ކަނޑައުެޅއުްވން.[ 

ިމިންސަޓރ ޮއފް އިެޑުޔކަޭޝން )ކޮމީެޓގެ ޗެއަރ(

ވީަޒފާއެއްގެ  ޗެއަރ،  އޯލަްޓޭނިޓވް  )ކޮމީެޓގެ  މަންދޫބެއް  ޚާއަްޞ  ަރީއުސލުްޖމްހިޫރއާްޔގެ 

ޮގުތގިައ ހަމަޖެއެްސުވން. ިމ ޮގތަށް ުހަށހުެޅުމގެ ބުޭނމަކީ ޤުައުމ ިބާނުކާރ އުެދުރންގެ ކަންކަން 

ަރީއުސލުްޖމްހިޫރއާްޔ ޚާއަްޞ ޮގތެއްގިައ ވަަރށް ގުާތން ބައަްލވެާނ ކުަމގެ މެެސޖް އެ ފަނީްނ 

ކަންކަން  ީމުހންގެ  ފަނީްނ  ާދިއާރގެ  ިމ  ުމަދއިްރުސނާްނިއ  ިއުތުރން  ިދުނުމގެ  ފާަރތްތަކަށް 

ފޭަސހިައން ުކުރމަށް މުަގ ފިަހުކުރމެވެ.(

ިސިވލް ަސރިވްސ ކިޮމަޝުނން ކަނޑައަޅާ މެންބެަރއް 

ިރޯސްސ އިަދ  )ިހުއމަން  ިޑިވަޝން  ެދ  ުހިރ  ުގުޅން  ކަމާ  އިެޑުޔކަޭޝންގެ  ޮއފް  ިމިންސޓީްރ 

ްސކުޫލ އެޑިްމިންސޓްރަޭޝން( ގެ މަންދުޫބން

ިމިންސަޓރ ޮއފް އިެޑުޔކަޭޝން ކަނޑައުަޅއްވާ ީޓޗުަރ ެރިޖްސޓްރަޭޝން ބޯޑުގެ މެންބެަރއް 

ިމިންސަޓރ ޮއފް އިެޑުޔކަޭޝން ކަނޑައުަޅއްވާ ތުަޖިރބާކުާރ ޕިްރނިްސޕަލެއް 

މުަދވެގެން 10 އަހުަރ ިކަޔވިައ ިދުނުމގެ ތުަޖިރބާ ިލިބފިައވާ 2 ުމަދއިްރުސން

ޙަަރކާތްތިެރ ީޓޗަރްސ އޯެސިސއަޭޝެނއް ތަމީްސުލުކާރ ިއްސ މަންދޫބެއް. 
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ިމ ކިޮމީޓ އުެކލިެވގެންވީާނ ިތީރގިައ ިމވާ މެންބުަރންގެ މައްޗަށް ކަމަށް ުހަށހަޅަމެވެ.



ް 199އިެޑޔުކަޭޝން ިރަސރޗް ގްރޫޕ

ިމ ކިޮމީޓގެ ިއާދާރ އަކީ ިމިންސޓީްރ ޮއފް އިެޑުޔކަޭޝެނވެ. 

ުގިޅގެން  އުެކގިައ  އިެޑުޔކަޭޝާނ  ޮއފް  ިމިންސޓީްރ  ކިޮމަޝާނިއ  ަސރިވްސ  ިސިވލް  ކިޮމީޓއަކީ  ިމ 

ުމަދއިްރުސންގެ  ކިޮމީޓއެކެވެ.  އުެކަލވާާލ  ިނަޔުތގިައ  ުކުރުމގެ  ަރނގުަޅ  ކަންކަން  ުމަދއިްރުސންގެ 

އެކީަށގެންވާ  ވުަގތާ  މަަސއްކުަތގެ  ވަރކްލޯޑަކީ  ުމަދއިްރުސންގެ  ުމާރާޖކޮށް،  މްަސއިޫލއަްޔުތތައް  ވީަޒފާގެ 

މްަސއިޫލއަްޔުތ ތަކަކަށް ހަަދން ޖެހޭކަން ފާހަގަ ުކެރވެއެވެ.

ިމ ކިޮމީޓގެ މިައގަނޑު މަަސއްކަތް ތަކަކަށް ވީާނ ިމ ިރޕުޯޓގެ ުހަށހުެޅން 1، 2، 3 އިަދ 4 ގިައ ފާހަގަ ކޮށްފިައވާ 

ފާަރތްތަކާއުެކ  ުހިރހިައ  ުހިރ  ުގުޅން  އެކަމާ  ގެނިްދުއމިާއ  ުކަރުމން  މިަތން  ިއނިްތޒާމެއްގެ  ަރނގުަޅ  ކަންކަން 

އެކަމަށް މުަގ ފިަހ ުކުރމެވެ. 

ޮކިމީޓގެ ިއާދާރ

ް ޮކިމީޓގެ ަމަސއަްކތ

ުމަދއިްރުސނަްނށް ވަީސަލތް ަހަމުކުރން

ުމަދއިްރްސކުަމގެ ފާަށ ތަމީްރުނ ޕޮްރގާްރުމ ތަކަށް ޮއތް ިޑމާންޑް ަދށްވެ، ިމޕޮްރގާްރުމ ތަކަށް އޭލެވެލް ިނންމާ މޮޅިެތ 

ުކިދން ުކިރމައްޗެއް ުނަލއެވެ. ތަަރއީްޤ ވުަމން އިައްސފިައވާ ބައެއް ޤުައުމ ތުަކގެ ތުަޖިރބާއަށް ބާަލިއުރ، ިމާސަލކަށް، 

1990 އިާއ 2002 އިާއ ެދމުެދ ިޗީލގިައ ުމަދއިްރުސންގެ ުމާސަރ ވަަރށް ޮބޑަށް ޮބޑުކޮށް، ުމަދއިްރުސނަްނށް ވާން 

ބުޭނނިްވ ފެންވުަރ ަރނގުަޅ ުކިދނަްނށް ްސކަޮލރިޝޕް ިދުނުމގެ ަސބުަބން ިޗީލގިައ ުމަދއިްރުސން ތަމީްރުނ ުކާރ 

ކްޯސތުަކގިައ ބިައވިެރިވ ޢަަދުދތައް %39 ިއުތުރވެފިައވެއެވެ. އެހެންކުަމން، 2021 ވަަނ އަހުަރ ިޞއްޙީ ާދިއާރއަށް 

އިަދ 2022 ވަަނ އަހުަރ “އެކުައނިްޓންގް” ާދިއާރއަށް ަރީއުސލުްޖމްހިޫރއާްޔ އަަލށް ިއުޢާލުނ ުކެރއިްވފަަދ ޚާއަްޞ 

ްސކަޮލރިޝޕް ްސކީމެއް، ިކަޔވިައިދުނުމގެ ާދިއާރިއން އެންމެ ބުޭނންތިެރކަން ޮބޑު، ތަމީްރުނވެފިައ ުމަދއިްރުސން 

ެނތް ާދިއާރ ތަކާަށިއ ަދިރވުަރން ހުޯދމަށް ުއނަދގޫ ޕޮްރގާްރުމ ތަކަށް ޚާއަްޞކޮށްގެން ިއުޢާލން ުކެރއުްވން ުމިހނުްމ 

ކަމަށް ފެެނއެވެ. ވީމާ:



ގޮންޖެހުންަތކިާއ ހަުށހެޅުންަތއް ެއުދުރންގެ ފަންުނ:  200

 ުދުރ ުމްސތުަޤބަަލށް ިވްސަނިއގެން ުމަދއިްރުސންގެ މަަސއްކުަތގެ މާހުައުލގެ ވީަސަލތްތައް ުހަށހުެޅން

ަރނގުަޅ ުކުރުމގެ ޮގުތން ިލިބދޭންޖެހެޭނ ކަންތައްތުަކގެ ިމިނމަމް ްސޓޭންޑާޑްއެއް ކަނޑައަޅިައ 

ތަނީްފުޒުކުރން. ިމ ޮގުތން؛

ުމަދއިްރުސން ބުޭނނުްކާރ ްސާޓފްރޫމްތުަކގެ ިމހުާރގެ ޙަާލުތ ިދާރާސކޮށް ުމަދއިްރުސނަްނށް 

ުމަދއިްރުސން  ތެރޭގިައ  އޭގެ  ކޮށިްދުނން.  ޤިާއުމ  މާހުައލެއް  ފަަދ  ުކެރވެޭނ  މަަސއްކަތް 

ިމންވަަރށް  އެކީަށގެންވާ  ޮލކާަރިއ،  ުކާރެނ  ަރއްކާ  ތަކިެތ  ޮގނިޑއިާއ،  މޭޒިާއ،  ިއީށނާްނެނ 

ކޮމިްޕުޔަޓރ ފުޯރކޮށިްދުނން. 

ތުަކގިައ  މަަސއްކަތް  ުގޅޭ  ިކަޔވިައިދުނމާ  ްސީޕޑް  ިއނަްޓެނޓްގެ  ދޫކޮށްފިައވާ  ްސކުޫލތަކަށް 

ބުޭނނުްކާރ، ގުޫގލް ީމޓް، ޔިޫޓުޔބް، ީމިމްސ ފަަދ މަނަްސތަކަށް ފޭަސހިައން ވެަދވޭ ފެންވަަރށް 

ަރނގުަޅުކުރން. 

ުމޤައަްރުރގިައ ިހމޭެނ އާަސީސ ތަޙީްލުލތައް ްސކުޫލތުަކގެ ލެބަޯޓީރތުަކގިައ ުމަދއިްރުސނާްނިއ 

ަދިރވުަރނަްނށް ުކެރވެޭނ ިމންވަަރށް ވީަސަލތް ފުޯރކޮށިްދުނން. 

ުއނގުެނމިާއ ުއނގަނަްނިއ ިދުނުމގިައ ުމިހނުްމ ަދުއެރއް އާަދުކާރ، ްސކުޫލ ތުަކގެ ަލިއބަްރީރ 

ތަކަށް ިމޒަމާާނިއ ުގޅޭ ފޮތް ހޯދެޭނ ިއނިްތޒުާމ ހަމަޖެއުްސން ުނވަތަ، ްސކުޫލތަކަށް ޮއނަްލިއން 

ަލިއބަްރީރގެ ިޚުދމަތް ތަޢަާރުފ ުކުރން. 
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ުމަދއިްރުސންގެ ަފާށ ަތމީްރުނ 

ުމަދއިްރްސކުަމގެ ފާަށ ތަމީްރުނ ޕޮްރގާްރުމ ތަކަށް ޮއތް ިޑމާންޑް ަދށްވެ، ިމޕޮްރގާްރުމ ތަކަށް އޭލެވެލް ިނންމާ މޮޅިެތ 

ުކިދން ުކިރމައްޗެއް ުނަލއެވެ. ތަަރއީްޤ ވުަމން އިައްސފިައވާ ބައެއް ޤުައުމ ތުަކގެ ތުަޖިރބާއަށް ބާަލިއުރ، ިމާސަލކަށް، 

1990 އިާއ 2002 އިާއ ެދމުެދ ިޗީލގިައ ުމަދއިްރުސންގެ ުމާސަރ ވަަރށް ޮބޑަށް ޮބޑުކޮށް، ުމަދއިްރުސނަްނށް ވާން 

ބުޭނނިްވ ފެންވުަރ ަރނގުަޅ ުކިދނަްނށް ްސކަޮލރިޝޕް ިދުނުމގެ ަސބުަބން ިޗީލގިައ ުމަދއިްރުސން ތަމީްރުނ ުކާރ 

ކްޯސތުަކގިައ ބިައވިެރިވ ޢަަދުދތައް %39 ިއުތުރވެފިައވެއެވެ. އެހެންކުަމން، 2021 ވަަނ އަހުަރ ިޞއްޙީ ާދިއާރއަށް 

އިަދ 2022 ވަަނ އަހުަރ “އެކުައނިްޓންގް” ާދިއާރއަށް ަރީއުސލުްޖމްހިޫރއާްޔ އަަލށް ިއުޢާލުނ ުކެރއިްވފަަދ ޚާއަްޞ 

ްސކަޮލރިޝޕް ްސކީމެއް، ިކަޔވިައިދުނުމގެ ާދިއާރިއން އެންމެ ބުޭނންތިެރކަން ޮބޑު، ތަމީްރުނވެފިައ ުމަދއިްރުސން 

ެނތް ާދިއާރ ތަކާަށިއ ަދިރވުަރން ހުޯދމަށް ުއނަދގޫ ޕޮްރގާްރުމ ތަކަށް ޚާއަްޞކޮށްގެން ިއުޢާލން ުކެރއުްވން ުމިހނުްމ 

ކަމަށް ފެެނއެވެ. ވީމާ:



ް 201އިެޑޔުކަޭޝން ިރަސރޗް ގްރޫޕ

ުހަށހުެޅން

ުހަށހުެޅން

ުހަށހުެޅން

ުހަށހުެޅން

ހާޯދ ތަމީްރުނ ުކުރމަށް،  ުމވައްޒުަފން  ުމަދއިްރުސނާްނިއ އެހިެނހެން  ްސކުޫލތަކަށް ބުޭނންވާ 

މުެދ ާރްސތާގެ ‘ިހުޔމަން ިރޯސްސ ިޑވޮެލޕްމަންޓް ޕްލޭން’ އެއް އުެކަލވިައ ލެއުްވން.

އެއާ  ުނވަތަ  އޭލެވެލް  ަޝުރތަކީ  ވުަނުމގެ  ޕޮްރގާްރުމތަކަށް  ތަމީްރުނ  ފާަށ  ުމަދއިްރްސކުަމގެ 

އޯލެވެލްގެ  ކަނޑައަޅިައ،  ކޯހެއްކަމަށް  ފުައންޑަޭޝން  ުހިރ  ުގުޅން  ާދިއާރއާ  އެއްފެންވުަރގެ 

ކުަމގިައ  ކޮށިްދުނން  ާސިބުތ  ުހިރކަން  އެފެންވުަރ  ުނވަތަ  ފްާސުވން  ިއނިގރިޭސން 

އުެކަލވިައ  އެއް  ޕްލޭން’  ިޑވޮެލޕްމަންޓް  ިރޯސްސ  ‘ިހުޔމަން  ާރްސތާގެ  ހަމަޖެއެްސުވން.މުެދ 

ލެއުްވން.

އޭލެވެލް  ުކުރުވމަށަްޓކިައ،  ަޝުއުޤވިެރ  ިހތަްޖއަްސިއ،  ުމަދއިްރްސކަމަށް  ަދިރވުަރން  މޮޅިެތ 

ިޚާޔުރކޮށް  ފަނުްނ  ިކަޔވިައިދުނުމގެ  ހާޯދ،  ަނީތާޖ  ަރނގުަޅ  ތެެރިއން  ުކިދންގެ  ިނންމާ 

އާެދިއާރިއން ިކަޔވަން ބުޭނންވާ ުކިދނަްނށް ަރީއުސލުްޖމްހިޫރއާްޔގެ ޚާއަްޞ ްސކަޮލރިޝޕް 

ްސކީމެއް ތަޢަާރުފ ުކެރއުްވން.  

ިހތަްޖއުްސވިައ،  ިމފަނަްނށް  ތަކާަށިއ،  ޕޮްރގާްރުމ  ީޓިޗންގ  ަދިރވުަރން  ަރނގުަޅ  ފެންވުަރ 

ތުަކގެ  ްސކުޫލ  ާދިއާރއެއްގިައ  ުފޅާ  ގިައޑެންްސ  ކިެރއަރ  ުކުރުވމަށަްޓކިައ،  ަޝުއުޤވިެރ 

ަދިރވުަރނަްނށް ިދުނމިާއ، މަަސއްކުަތގެ ތުަޖިރބާއިާއ ިއނަްޓރނިްޝޕް ފަަދ ކަންކުަމގެ ތެެރިއން 

ިކަޔވިައިދުނުމގެ  ުދވްަސވުަރ  ިކަޔވުަމނާްދ  ްސކުޫލތުަކގިައ  އުެކިދން  ަދިރވުަރން  ްސކުޫލ 

ބެލިެނވިެރނާްނިއ  ]ިމކުަމގިައ  ހަމަޖެއެްސުވން.  ިއނިްތޒުާމ  ުކުރވެޭނ  ތަޢަާރުފ  ާދިއާރއަށް  ގެ 

ކުައނިްސލް ތުަކނާްނިއ އަންހުެނންގެ ތަަރއީްޤއަށް މަަސއްކަތް ުކާރ ކިޮމީޓ ތަކިާއ ޢާއުްމކޮށް 

ުމޖްތަމުަޢ ގެ ބިައވިެރުވން ިއުތުރ ުކެރއްވެން ުމިހނުްމ ކަމަށް ފެެނއެވެ.[ 
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ކްޯސަތުކގެ ފެންވަުރ ިހފެހެއުްޓާމިއ ަކަށވަުރ ުކުރން

ިދާރާސގެ  ަދށްކަމަށް  އިައްސ  ިމހަާރކަށް  ފެންވުަރ  ުމަދއިްރުސންގެ  ިނުކނަްނ  ވެގެން  ަދްސވިެނ  ކްޯސތުަކން 

ހުޯދން ތުަކން ފާހަގިަވއެވެ. ީމގެ ަސބުަބތުަކގެ ތެރޭގިައ ތަމީްރުނ ޕޮްރގާްރުމތައް ފުަރމާކޮށް، ާރވާ ިހނުްގުމގިައ ުހިރ 

ޕޮްރގާްރުމ  ަދިރވުަރން  އުަކން  ކަްރިއީޓިރއާ  އެންޓީްރ  ަދށް  ތެރޭގިައ  އޭގެ  ވެއެވެ.  ުކެރިވފިައ  ފާހަގަ  މައަްސަލތައް 

ިނުކމެ  ޙިާޞުލކޮށްގެން  ަސަނުދ  ލެވެލްތުަކން  އިެކ  ޕޮްރގާްރުމގެ  ުނިނންމާ،  ުމިޅން  ޕޮްރގާްރުމ  ވެއުްދމިާއ،  ތަކަށް 

ުމަދއިްރުސންގެ ޮގުތގިައ މަަސއްކަތް  ުކެރވޭ ޮގތަށް ޮއުތމިާއ، ޕޮްރގާްރުމގެ ޮއިނގަނޑިާއ، ިކަޔވިައދޭ މޯޑިާއ ުމއަްދތިާއ 

ުގޅޭ ކަންކަން ިހމެެނއެވެ. ވީމާ:



ގޮންޖެހުންަތކިާއ ހަުށހެޅުންަތއް ެއުދުރންގެ ފަންުނ:  202

ުހަށހުެޅން

ުހަށހުެޅން

ުހަށހުެޅން

ިނންމުެވމިާއ  އަވަހަކަށް  ވީހާ  ްސޓޭންޑަރޑްްސ”  ކޮނިްޕެޓނީްސ  “ޤުައީމ  ުމަދއިްރުސންގެ 

ާޝިއުޢ ުކެރއުްވމިާއ ތަނީްފުޒ ުކެރއުްވން. ިމ ޮގުތން:

ހުެދމަށް  ކޯހެއް  ފުައންޑަޭޝން  ުހިރ  ުގުޅން  އާ  ާދިއާރ  އެއްފެންވުަރގެ  އެއާ  ުނވަތަ  އޭލެވެލް 

ުމަދއިްރްސކުަމގެ  ުދވުަހގެ  އަހުަރ  އެއް  އުެކ  ިޑުގީރއަކާ  ުފަރތަމަ  ުދވުަހގެ  އަހުަރ  ިތން  ފުަހ، 

ޚާއަްޞ ތަމީްރުނ ިނންމިައ ަސަނުދ ހުޯދމަށް ފުަހ ުނވަތަ ހަތުަރ އަހުަރ ުދވުަހގެ ބެޗަްލރ ޮއފް 

އިެޑުޔކަޭޝން ޕޮްރގާްރމެއް ުފިރހަމުަކުރމަށް ފުަހ ްސކުޫލ ތުަކގިައ ިކަޔވިައިދުނމަށް ިނުކނަްނ 

ޮގތަށް ހަމަޖެއެްސުވން.

ަދްސުކާރ  ިހފެހެއުްޓމަށަްޓކިައ،  ކިޮލީޓ  ތުަކގެ  ޕޮްރގާްރުމ  ުކާރ  ތަމީްރުނ  ުމަދއިްރުސން 

ިނޒާމެއް  ުކެރވެޭނ  ެޓްސޓް  ޕްލަެޖިރޒަމްއަށް  އަެސިއންމަންޓްތައް  ުހަށއަޅާ  ުމަދއިްރުސން 

ުމަދއިްރުސން ތަމީްރުނުކާރ ުހިރހާ  މުަރކުަޒތުަކގިައ ޤިާއމް ކޮށްފިައވާކަން ކަމާބެހޭ ިއާދާރތުަކން 

ކަަށވުަރ ުކުރމާއުެކ، ޤަވިާޢުދން މިޮނަޓރ ުކަރުމން ިދުއން. 

11

12

13

ކިޮލިފކަޭޝެނއް  އެގިްޒޓް  ތުަކން  ލެވެލް  އިެކ  ތުަކގެ  ޕޮްރގާްރުމ  ތުަޢީލުމގެ  ގެ  ުމަދއިްރުސން 

ިމންވެަރއް  ުކޑަ  އެންމެ  ުކަރންޖެހޭ  ޙިާޞުލ  ުނވަތަ  ުކަރންޖެހޭ  ުފިރހަމަ  އެލެވަެލުކން  ދަޭނމަ، 

ޕޮްރގާްރުމތައް  ިމ  ޮގތަށް  ަޔީޤންވާ  ވެފިައވާކަން  ޙިާޞުލ  ްސޓޭންޑަރޑްްސ(  )ކޮމީްޕެޓނީްސ 

ޕޮްރގާްރުމތައް  އެ  މީަތންނީޫނ  އޮެގުތގެ  އިަދ  ާލިޒުމކޮށް،  ިހނުްގމަށް  ުކުރމާަށިއ،  ފުަރމާ 

މޯލިްޑވްްސ ކިޮލިފކަޭޝންްސ ޮއތިޯރީޓ ިއން ފްާސ ުނުކެރއުްވން. 

ިހލޭ ިޑުގީރ ްސކުީމގެ ަދުށން ިކަޔވުަމން ގެނާްދ ުމަދއިްރުސންގެ ތުަޢީލުމގެ ޕޮްރގާްރުމތުަކގެ 

އަވްަސ ކިޮލީޓ ޮއިޑެޓއް ހެއުްދން. 
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ުމަދއިްރުސންގެ ަފނީްނ ަތަރއީްޤ

ިޚުދމުަތގިައ ެދިމުހނަްނ ިއުރ ތަމީްރުނ ިލުބމަކީ ުމަދއިްރުސނަްނށް ުކުރ ާރްސތާއިާއ ުދުރ ާރްސތާގިައ ވްެސ ުކިރއަށް 

ޮގތެއްގިައ  އެެދވޭ  ުމަދއިްރުސނަްނށް  ްސކުޫލތުަކގިައ  ިދވިެހާރއްޖޭގެ  ާދޭނ ކަމެކެވެ.  ުފުރަޞުތ ފިަހވެގެން  ިދުޔުމގެ 

ޕޮްރފަެޝަނލް ިޑވޮެލޕްމަންޓް ޕޮްރގާްރުމތައް ިއނިްތޒުާމ ުކެރިވގެން ުނިހންގެއެވެ. ވީމާ:

ުހަށހުެޅން

ުހަށހުެޅން

ުހަށހުެޅން

ިއނިްތޒުާމ ުކެރިވފިައވާ ަރނގުަޅ ޕޮްރފަެޝަނލް ިޑވޮެލޕްމަންޓް ިނޒާމެއް ޤިާއމްކޮށް ެދމެހެއެްޓިނިވ 

ޮގތެއްގިައ ުކިރއަށް ގެނެްދުވން. ިމޮގުތން: 

ިކަޔވިައ ިދުނމަށް އަަލށް ްސކުޫލތަކާ ުގޅޭ ުމަދއިްރުސނަްނށް މެނަްޓިރންގ ގެ ިސާޔަސތެއް 

އުެކަލވާލިެވ ަސުރކުާރގެ ުހިރހާ ްސކޫލެއްގިައ ވްެސ ިމކަން ޤިާއމް ުކެރއުްވން. 

ިއނިްތޒުާމ ުކެރިވފިައވާ ަރނގުަޅ ޕޮްރފަެޝަނލް ިޑވޮެލޕްމަންޓް ިނޒާމެއް ޤިާއމްކޮށް ެދމެހެއެްޓިނިވ 

ޮގތެއްގިައ ުކިރއަށް ގެނެްދުވން. ިމޮގުތން: 

ިމހުާރ އަހަަރކަށް ކަޑައަޅާފިައ ޮއނަްނ 15 ގިަޑިއަރށުްވެރ ިއުތުރ ުކެރިވާދެނ ޮގތްތައް ބެއްލުެވން.

ފަނީްނ ތަަރއީްޤއަކީ ހަމައެކިަނ ްސކުޫލން ިއްސަނގިައގެން، ްސކުޫލތުަކން ާރވާ ިހންގޮާގތަށް 

ތަަރއީްޤ  ފަނީްނ  ިއނެްސނިްޓވިައޒްކޮށް،  ތަަރއީްޤ  ފަނީްނ  ބަަދުލގިައ  ކަމެއްގެ  ޮއނަްނ 

އީެއ  ުގުޅވިައ،  ިޢާނަޔތްތަކާ  އެހިެނހެން  އިަދވްެސ  ުކިރއުެރމާ  މަޤުާމގެ  އިާއ  ުމާސަރ  އިާއ 

ުމަދއިްރުސންގެ އިަމއަްލ ިޒންމާއިާއ މްަސއިޫލއަްޔުތ ޮއނަްނ ކަމަކަށް ބަަދުލ ުކެރއުްވން. 

މުަޢަނވީ ޮގތެއްގިައ ފަނީްނ ތަަރއީްޤއަށް މަަސއްކަތް ުކާރ ްސކުޫލ ތަކިާއ ުމަދއިްރުސންގެ އުަގ 

ވަޒަން ުކުރން.
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ަޙއުްޤަތއް ަކަށވަުރ ުކުރާމިއ ިއޙިްތާރުމ ިއުތުރ ުކުރން

ުމަދއިްރުސންގެ ޙައުްޤތަކާ ުގިޅގެން އެ ޙައުްޤތައް ުނިލބޭކުަމގެ ިއޙާްސްސ ިދާރާސ ތެެރިއން ވަަރށް ޮބޑަށް ފުާޅވެފިައ 

ުކާރ  ުމަދއިްރުސނަްނށް  އިަދ  ކަމެކެވެ.  ުމިހނުްމ  ުވމަކީ  ޮގތް  ުކެރވެޭނ  ކަަށވުަރ  ޙައުްޤތައް  ުމަދއިްރުސންގެ  ވެއެވެ. 

ުމިހނުްމ  ވަަރށް  ުވން  ޤުައީމ މަަސއްކަތަކަށް  ުކުރމަކީ  ިއުތުރ ުކުރމަށް މަަސއްކަތް  ޤަަދުރ މިަތުކުރމާަށިއ ިއޙިްތާރުމ 

ކަމަށް ފެެނއެވެ. ވީމާ:

ުހަށހުެޅން

ުހަށހުެޅން

ތުަޢީލުމގެ ޤާނުޫނގެ ަދުށން ހަަދން ާލިޒމް ވެފިައވާ، ުމަދއިްރުސންގެ ޙައުްޤތައް ކަޑައަޅާ ޤަވިާޢުދ 

އުަހުލވިެރ  ޤަވިާޢުދތަކަށް  ިމ  ުމަދއިްރުސން  ުކެރއުްވމާއުެކ  ޢާނުްމ  ިނންމަވިައ  އަވަހަކަށް  ވީހާ 

ުކުރުވން. 

ހުޭލންތިެރ  ޢާނުްމން  މައްޗަށް  ުމިހނުްމކުަމގެ  ފަނުްނގެ  އުެދުރންގެ  ފެންވުަރގިައ  ޤުައީމ 

ިއްސ  ަދުއަލުތގެ  ކަމަކަށް  ]ިމފަަދ  ފެއެްޓުވން.  ިހންގަވަން  ކެމްޕިެއެނއް  ޤުައީމ  ުކުރުވުމގެ 

ފާަރތްތުަކގެ ަސމުާލކަން ިލިބފިައ ޮއުތން ުމިހނުްމ ވެާނއެވެ.[ ުމަދއިްރުސނާްނިއ ބެލިެނވިެރން 

ުމޢާމާަލުތ ުކުރމަށް ހުަރަދާނ ކިޮމުއިނކަޭޝން ޕޮްރޮޓކޯލްްސ ހިެދ ތަނީްފުޒ  އިަދ ަދިރވުަރން 

ުކެރއުްވން
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ހުަނެޝކް، އޭ. އޭ. )1995(. ްސޕެނިްޑންގ ޮއން ްސކުޫލްސ. ިއމްޕްރިޫވންގ ޕަރފޯމަންްސ ޮއފް އެމިެރކަން ްސކުޫލްސ 

)ޞ. 77-79(. ވިޮޝންގަޓން ޑީ.ީސ.: ޭނަޝަނލް އެކަޑީަމ ޕެްރްސ، ޭނަޝަނލް ިރަސރޗް ެސނަްޓރ.

ހަނެްސން، އެމް. އިަދ ުކިއނެްޓރޯ، ޑީ. )2020(. ވީ ުޝޑީްބ ފޯކިަސން ޮއން އެބެްސނިްޓޒަމް އެމަންގް ީޓޗްާސ، ޮނޓް

ަޖްސޓް ްސޓޫޑެންޓްްސ. 

ހިައންޑްމަން، ީބ. )2018(. ެޓން ީރަސންްސ ވިައ ީޓޗާރްސ ކޭން ްސޓަްރގަލް ުޓ ޔްޫސ ެޓކޮްނޮލީޖ ިއން ަދ 

ުކާލްސރޫމް. 

ހުައްސ ޮއފް ކޮމަންްސ، ިއންގަްލންޑް. )24 ޮނވެންބުަރ 2021(. ީޓޗަރ ެރކްރޫޓްމަންޓް އެންޑް ިރެޓނަްޝން. ަލންޑަން: 

ހުައްސ ޮއފް ކޮމަންްސ ަލިއބަްރީރ.

ހާން، ޖޭ.، އިާއ ިޔން، އެޗް. )2016(. ީޓޗަރ މިޯޓވަޭޝން: ޑިެފިނަޝން، ިރަސރޗް ޑެވޮެލޕްމަންޓް އެންޑް 

ިއމްޕިްލކަޭޝންްސ ފޮރ ީޓޗަރްސ. ކޯޖެންޓް އިެޑުޔކަޭޝން، 3)1(.

https://doi.org/10.1080/2331186X.2016.1217819

ހާން، ީޓ.، އިާއ މަހްޒޫން، ޒެޑް.)2018(. ޑީމިޯޓވިޭޓންގ ފެކަްޓރްސ ޮއފް ީއއެފްއެލް ީޓޗަރްސ: އަ ކްޭސ ްސަޓޑީ ޮއފް އަ 

ޕަްރިއވެޓް ްސކުޫލ ިއން ަޓރކީ. ޮނިވާޓްސ-ޮރަޔލް )ިރަސރޗް ޮއން ޔޫތް އެންޑް ލޭނުްގއޭޖް)، 12)2(، 128-116.

ހާގީްރވްްސ، އެލް.)2009(. ަދ ްސޓަޭޓްސ އެންޑް ޕިްރްސީޓޖް ޮއފް ީޓޗަރްސ އެންޑް ީޓިޗން. ާސގާ، އެލް.، ޖޭ އިާއ 

ޑްވަރިކން، އޭ.ޖޭ. )އިެޑޓްކޮށްފިައވާ(، ިއނަްޓރޭނަޝަނލް ހޭންޑުްބކް ޮއފް ިރާސރޗް ޮއން ީޓޗަރްސ އެންޑް ީޓިޗންގ، 

ޞ 217-229.  

ް ަޙާވާލ ިލްސޓ
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ުހއަޓީްސ، ީބ.، މިޮރާސ، އާރް.، ޮގާރާރޑް، އްެސ.، ކޮކޮޓާްސިކ، ޑީ.، އިާއ އަބިްދ، އްެސ.)2020(. ީޓޗާރ 

ެރކްރޫޓްމެންޓް އަންޑް ިރެޓނަްޝން: އަ ކިްރިޓކަލް ިރިވުއ ޮއފް ިއނާްޓޭނަޝަނލް އިެވޑެންްސ ޮއފް މްޯސޓް 
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Annex 1: Comparison of initial teacher education and entry into the profession in selected 
OECD countries, Sri Lanka and Maldives, lower secondary education, public institutions

Source: OECD. (2014). Education at a Glance 2014: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris. And Ahmed, M. (2015). Comparative Analysis of 
Prerequisites for Entry into Initial Elementary Teacher Education Programs (IETEPs) in SAARC Countries. Maldives information are for 2021.

Level of certi�cate 
/degree awarded

Selective criteria to 
enter initial teacher 
education

Selective criteria at 
a later stage (to 
progress in initial 
teacher education)

Cumulative years of 
education for entry 
into initial teacher 
education

New teachers 
become fully 
quali�ed/civil 
servants directly

Formal induction 
programme 

Predominant 
organisation of initial 
TE

Teaching practicum 
(TP)

Typical total duration 
of TP, in days

Graduates can start
teaching directly

Australia Finland Scotland Japan Korea Estonia Sri Lanka Maldives

Bachelor
Other 

Bachelor Bachelor Bachelor Bachelor Diploma/
Degree

Master Master

Yes,
grade point
average

Yes,
Comp.
exam, GPA
and other

Yes, grade
point average
and interview

Yes, comp.
exam,
standardised
test, GPA and
interview

Yes,
GCE AL 2 pass

Yes Yes 10+2

No No No

No Written test
and interview

13 1312 12 12 12 12 11-12

No No Non/a Yes, interview Aptitude test
before �nal
interview

Yes Yes

Yes 

Discretion of
schools 

Concurrent &
consecutive

Concurrent &
consecutive

Concurrent &
consecutive

Concurrent Concurrent Concurrent consecutive

Not o�ered Mandatory,
10 months,
completion.
License required

Mandatory

Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory MandatoryMandatoryMandatory

n/a
(one full year
of teaching
before
graduation)

Mandatory

80 90 20 40 50 20

Mandatory,
0.25 months

Mandatory,
12 months

No, but
internship
one year

Not o�ered

Yes Yes Yes Yes Yes 

Yes Yes Yes Yes Yes 
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Source: OECD. (2014). Education at a Glance 2014: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris. 
 Maldives information are for 2021.

Requirements

Minimum duration 
required

Role of teacher in 
decision

Compulsory for 
promotion or salary 
increase

Compulsory for 
recerti�cation

Australia Finland Scotland Japan Korea Estonia Maldives

Compulsory
for all teachers

n/a

n/a

n/a n/a

30 hours /year

Teacher
proposes
activities

Teacher
proposes
activities

Teacher
proposes
activities

Teacher
proposes
activities

School admin/
Ministry
propose

Partly

35 hours/year 231 hours/year
(30 hours/
10 years for
recerti�cation)

90 hours n/a 15 hours

Compulsory
for all teachers

Compulsory
for all teachers

Compulsory for
all teachers and
also for
recerti�cation

Compulsory
for all teachers

Compulsory
for all teachers

Compulsory
for all teachers

No No

n/a

No No No No

No No

Yes 

Yes Yes 

Teachers’ professional development in selected OECD countries and Maldives, 
public institutions
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އެނެކްސް 2: ޮހވާލެވިފައިވާ ސްކޫލު ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓު މަޤާމުތަކާއި މުސާރަތައް ބަދަލު ވެގެން ޮގސްފައިވާ ޮގތް
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(EX-1 Technical) ޑިރެކްޓަރ

( EX-2) ޑިރެކްޓަރ

(EX-5) ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

(EX-6) ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް
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2021

  - 

  - 

  - 

  - 

 -

8,835

8,835

9,890
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15,560

12,000

15,000

23,000

28,000

9,300

12,130
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30,000
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މްަސަދުރ: ިސިވލް ަސރިވްސ ކިޮމަޝން، ިމިންސޓީްރ ޮއފް އިެޑުޔކަޭޝން، ބެޑީްލ )1971(، ޮބޑާޓް )1973(، ޔޫ.އެން.

ޑީ.ީޕ. )1966(، ޑރ. ުމޙައްމުަދ ފިައޒަލް، އިަދ ިއނަްޓރިވުއ ެދއިްވ ބައެއް ބުޭފުޅން
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މަޤާމު

ފޫޅުމާ

 ހެލްތް އެސިސްޓަންޓް / ޮކމިޔުނިޓީ

(MS2) ,(MS1) ހެލްތް ވާރކަރ

 ނަރުސްކަން ދަސްކުރާ / ނަރސް

އެއިޑް

އެސިސްޓަންޓް ނަރސް

ސީނިއަރ އެސިސްޓަންޓް ނަރސް

 ނަރސް

 ސީނިއަރ ނަރސް /ސްޓާފް ނަރސް

ގްރޭޑް 1

ސްޓާފް ނަރސް ގްރޭޑް 2

ސީނިއަރ ސްޓާފް ނަރސް

ނަރސިން ސުޕަވައިޒަރ

CS8-1 ރެޖިސްޓަރޑް ނަރސް

CS8-2 ރެޖިސްޓަރޑް ނަރސް

CS8-3 ރެޖިސްޓަރޑް ނަރސް

 ސީނިއަރ ރެޖިސްޓަރޑް ނަރސް

CS10-1

 ސީނިއަރ ރެޖިސްޓަރޑް ނަރސް

CS10-2

 ސީނިއަރ ރެޖިސްޓަރޑް ނަރސް

CS10-3

CS12-1 ކްލިނިކަލް ނަރސް

CS12-2 ކްލިނިކަލް ނަރސް

CS12-3 ކްލިނިކަލް ނަރސް

މަޤާމު

 ވަގުތީ މުދައްރިސް (ގްރޭޑް 7/ 8

 ނުވަތަ އޭގެ މަތި) -  2021
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މްަސަދުރ: ިސިވލް ަސރިވްސ ކިޮމަޝން، ިމިންސޓީްރ ޮއފް އިެޑުޔކަޭޝން، ިއނަްޓރިވުއ ެދއިްވ ބައެއް ބުޭފުޅން.


