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I.  ތަޢާރްުފ  
 

  ލާލޭ ޔޫތު އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުގެ ފަސްމަންޒަރެއް. 1
 

މީގެ ފަހުން ( ޝަނާއިމިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭ )'ސްކޫލް'މީގެ ފަހުން ( އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލަކީ ލާލޭ ޔޫތު 1.1
ގައި 25މެއި  2008އާދެމެދު  ) 'މަސްއޫލުވެރިފަރްާތ'މީގެ ފަހުން (އެޓޯލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ބިޒް ) 'އެޑިއުކޭޝަން'

ޖޫން  2008ފައިވާނީ މިސްކޫލްގެ ކިޔެވުން ފަށާ. ދަށުން ހިންގަން ފެށުނު ސްކޫލެކެވެ ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގެ
ލާލޭ ޔޫތް އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލަކީ . އެވެގ13ަމެއި  2009ސްކޫލް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވާފައިވަނީ ގައި ނަމަވެސް، 28

  . ކްލާހުގައި އެއްދަންފަޅިއަށް ކިޔަވަދެމުންދާ ސްކޫލެކެވެ 13އަށް 9އިން  1ޕްރީ ސްކޫލްގެ އިތުރުން ގްރޭޑް 
  

. ގައި ހިންގަމުންދާ ސްކޫލެކެވެސްކޫލަކީ ހުޅުމާލޭގައި ކުރިން ހިންގަމުންދިޔަ ފަރީދިއްޔާ ސްކޫލް ހުރި އިމާރާތު 1.2
ތުރުކީގެ ވިޔަފާރިވެރިންގެ  ކޫލް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދަނީ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުން އަތުން ނަގާ ފީ އާއިސް

  .ޔާތަކުން ދެމުންދާ އެހީއިން ކަމަށް މަސްއޫލުވެރިފަރާތުން ތަޙްޤީޤަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެއްޖަމްޢި
  

ދަރިވަރުން،  98އެއީ ޕްރީ ސްކޫލްގައި . ދަރިވަރުންނެވެ 181ސްކޫލްގައި މިހާރު ތަޢުލީމު ހާސިލްކުރަމުންދަނީ  1.3
ދަިރވަރުން އަދި މަތީ ސާނަވީ  18ދަރިވަރުން، މެދުމަދަރުސީ ގްރޭޑްތަކުގައި  52ފަށާ ތަޢުލީމުގެ ގްރޭޑްތަކުގައި 

ޓީޗަރުން  27ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަށް ތަޢުލީމު ހާސިލްކޮށްދިނުމަށްޓަކައި . ދަރިވަރުންނެވެ 13ގްރޭޑް ތަކުގައި 
  . ޓީޗަރުންނަކީ ދިވެހި ޓީޗަރުންނެވެ 14ތިބިއިރު، މީގެތެރެއިން 

  

 ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ ޝަކުވާތައް ކޫލާްސ. 2

  
 ރަތްކޮށް ސްކޫލްގެ ކަންކަން ބަލައިނޮވެމްބަރ މަހު ޒިޔާ 2009ޝަންގެ ސުޕަރވިޝަން ޓީމެއް އެޑިއުކޭސްކޫލަށް  2.1
ކުދިންގެ  ސްމާނީ އަނިޔާ ދެމުންގްެނދާކަމަށްންނަށް ސްކޫލްގެ ޓީޗަރުންގެ ފަރާތުން ޖިކުރިއިރު، ބައެއް ކުދިފާސް

 14ޑިސެމްބަރ  2009 ޙުޤީޤުކޮށްދިނުމަށް އެޑިއުކޭޝަނުންއެކަން ތަ، ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ބަޔާންތަކުން އެޑިއުކޭޝަނަށް
މީގެ ފަހުން (ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ހިއުމަން ރައިޓްސް  ގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ފޮނުވި ސިޓީ

ކޮޕީ ކޮށްފަިއވާތީ، މިކަން ކޮމިޝަންގެ ސަމާލުކަމަށް އައިސް، މިމައްސަލައިގެ ތަފްޞީލު މޯލްޑިވްސް އަށް ) 'ކޮމިޝަން'
އްގެ މިގޮތުން، އެސްކޫލްގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރެ. އިން ވަނީ ހޯދިފައެވެ) 'ފުލުހުން' މީގެ ފަހުން(ޕޮލިސް ސަރވިސް 

ގައިގައި ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް ޖެހިކަމަށް އެކުއްޖާ ތަހުޤީޤުގަިއ ބުނެފައިވީ ނަމަވެސް، އެމަންޒަރު އެއްވެސް މީހަކަށް 
  .ފެނިފައިނުވާކަމަށް ދަރިވަރު ބުނެފައިވާކަމަށް އެސަރވިސްއިން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ

  
 .ވެސް ގެނެވިފައިވެއެވެ 27އޭޕްރީލް  2010ސަމާލުކަމަށް  މައްސަލަތަކެއް ކޮމަިޝނުގެ ސްކޫލާ ގުޅޭ 2.2

ސްކޫލް ހުޅުވުނީއްސުރެ ސްކޫލްގެ  ގައި 2008 މިމައްސަލައިގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި،
 ރިވަރުންނަށްދަސްމާނީ އަނިޔާ ދެމުންގެންދާކަމަށާއި، ބައެއް ޓީޗަރުން ދަރިވަރުންނަށް ޖި ވިލާތުގެޕްރިންސިޕަލާއި ތުރުކީ
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ސްކޫލް ތެރޭގައި ވަކި ކޮޓަރިތަކެއްގެ ތެރޭގައި (ދަރިވަރުންނަށް އިން ސްކޫލް ސަސްޕެންޝަން އަދަބު ދިނުމުގެ ގޮތުން 
  . ކުރަމުންދާކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެއަދަީބ ބަހުން މުޚާތަބް ދަރިވަރުންނާއި ބޭދެމުންދާކަމަށާއި، ) ބޭތިއްބުން

  
 ބައްރުގެޒަފުންގެ މެދުގައި ތަފާތު ކުރާކަމަށާއި، މިގޮތުން ދިވެހިންނާއި އޭޝިޔާ މުވައް ސްކޫލްގެމީގެ އިތުރުން  2.3

 އިޓީޗަރުންނަށް ރަނގަޅު މުސާރައާ ވިލާތުގެޓީޗަރުންނާމެދު އިހާނާތްތެރިކޮށް ކަންތައްކުރަމުންދާކަމަށިާއ، ނަމަވެސް ތުރުކީ
  .ކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެދެމުންދާ އިނާޔަތްތައް

  
އީ ގައި .އެސް.ސީ.ޖީ.އަހަރު އައި ވަނަ 2011ން ބޮޑު ފީއެއް ނަގަމުންދާއިުރ، ކޫލްގެ ދަރިވަރުން އަތުސް 2.4

އަދި ގެންވާ ލެބޯޓްރީތަކެއް ނެތްކަމަށާއި، އިށީންނަ ކުދިން އެ އިމްތިހާނަށް ތައްޔާރުވުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރާނޭ އެކަށީ
ގައިވިޔަސް، މަތީ ގްރޭޑްތަކުގެ ކުދިން ބޭނުންކުރާނޭ އެކަށީގެންވާ ސްކޫލްގައި ދަރިވަރުންނަށް ލައިބްރަރީއެއް ހުރިކަމު

ގެ ގިނަ ޓީޗަރުންނަކީ، އިނގިރޭސި ވިލާތުތަކެއް ނެްތކަމަށާއި، މީގެ އިތުރުން ސްކޫލްގައި ކިޔަވާ ދެމުންދާ ތުރުކީފޮތް
ންމެ އެކަށީގެންވާގޮތަށް ބަސް ރަނގަޅަށް ނޭނގޭ ޓީޗަރުންކަމަށްވާތީ، ދަރިވަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ތަޢުލީމު އެ

  . ފޯރުކޮށް ނުދެވޭަކން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ
    

  ން މައްސަލަ ބަލަން ނިންމުންހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނު. 3
   

އިން ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  35އަސާސީގެ ބައެއް ދަރިވަރުންނަށް، ޤާނޫނު ލީމު ހާސިލް ކުރަމުންދާސްކޫލްގައި ތަޢު 3.1
ވަނަ  37ގެ ޤާނޫނުއަސާސީސްކޫލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ތެރިަކން ލިބެމުން ނުދާކަމާއި، ރައްކައުންވާ ކުޑަކުދީންނަށް ލިބިގެ

މި މައްސަލަ ކޮމިޝަނުގެ  ،ލިބެމުންނުދާކަމަށް ބުނެދާ އާއި ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހައްގުތައް މާއް
ގެ ދަށުން މި މައްސަލަ ބެލުމަކީ  )2006/6ނަމްބަރު ޤާނޫނު (ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު ، ސަމާލުކަމަށް އައުމާއެކު

  . މައްސޫލިއްޔަތުަތކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމަކަށްވާތީ، މިމައްސަލަ ބެލުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމިއެވެ ކޮމިޝަނުގެ
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II.  ްޤް ހިންގުނު ގޮތ ޤީ   ތްަޙ
    

 ކޮމިޝަނުގެ ޓީމް. 1

  
ގައި ސްކޫލަށް ގޮސް  27އޭޕްރީލް  2010އޮފިސަރުން  3ރަކާއި މައްސަލަ ބެލުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަންގެ މެމްބަ 1.1

އަދި މިދުވަހު ލިބުނު މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަްށ ބަލައި، މިމައްސަލައަކީ ވަރަށް . މައްސަލައާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރިއެވެ
ބެލުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަންގެ މިމައްސަލަ  ،އަވަހަށް ބަލަންޖެހޭ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމައި ،ސީރިއަސްކޮށް

  .ވަނަ ދުވަހުއެވެ 28އޭޕްރީލް  2010ވާލު ކުރެވުނީ މަސައްކަތް ޙަ ޚާއްޞަ ޓީެމއް އެކުލަވާލައި މިޓީމާ
  

    

  ށް މަޢުލޫމާތު އެއްކުރެވުނުގޮތްތަޙްޤީޤަ. 2
  

ވަކިވަކި ފޯކަސް ގްރޫޕު ހަދައިގެންނާއި ، ލުމުގައި ބައްދަލުކުރި ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައިމައްސަލަ ބެ 2.1
ސްކޫލްގެ އިދާރީ ، )ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލުން 2ސިޕަލް، ޕްރިން(ސްކޫލްގެ މެނޭޖްމަންޓް  އިންޓަރވިއުތަކުން،

ވަކިވަކި ޤައުމީ ނިސްބަތާއި، ގްރޭޑްތައް ހިމެނޭ ( ޗަރުންނާއިޓީ ސްކޫލުގެމުވައްޒަފުން، ސްކޫލްގެ މަސައްކަތު މީހުން، 
 ބެލެނިވެރިން، ސްކޫލްގެ އެހާރާއި މިހާރުގެ ދަރިވަރުން، )އޭ.ޓީ.ޕީ( ޓީޗަރ އެސޯސިއޭޝަން- ޓްޕޭރަން، )ގޮތަށް

   .ހިމެނެއެވެ
  

އަދި އެޑިއުކޭޝަނަލް ، )'އޮޯތރިޓީ'މީގެ ފަހުން (ޝަން، ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އެޑިއުކޭމީގެ އިތުރުން  2.2
 ފުލުހުންނާއި،އަދި ) 'ޑްއެސްކުއި'މީގެ ފަހުން (ސުޕަރވިޝަން އެންޑް ކޮލިޓީ އިމްޕްރޫވްމަންޓް ޑިވިޝަން 

  .ން މަޢުލޫމާތު ހޯދުނެވެމަސްއޫލްވެރިފަރާތު
  

ރީ އޮފް ޝަން، މިނިސްޓްއެޑިއުކޭ، މަސްއޫލުވެރިފަރާތްމައްސަލަ ބެލުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުންތައް ސްކޫލް،  2.3
ފުލުހުންގެ  ،އަދި ތޯރިޓީ،އޮ، )'ހިއުމަން ރިސޯސަޒް'މީގެ ފަހުން ( އެންޑް ސްޕޯރޓްސް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތު

  .އެވެއިވެފަފަރާތުން ހޯދާ
  

  .މީގެ އިތުރުން ސްކޫލަށް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ޒިޔާރަތްކޮށް ބަލައި، ފާސްކޮށްފައިވާނެއެވެ 2.4
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III.  ްާފހަަގކުރެވުނު ކަންތައްތައ  

  ދަރިވަރުން

  ތަޢާރުފް. 1

  
ޓީޗަރުން ކުރުމާއި، ދި ނަފްސާނީ އަނިޔާ ޖިސްމާނީ އަތަފާތު  ދަރިވަރުންނަށް ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤުން 1.1

ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ބަލަމުންދިޔައިރު . ެފާހަގަކުރެވުނެވދަރިވަރުން ބުލީކުރާކަން  ،ތަފާތު ކުރުމާއި ދަރިވަރުންނާމެދު
ން ހުމީގެ ފަ() 91/9ޤާނޫނު ނަމްބަރު ( ތެރިކުރުމާ ބެހޭ ޤާނޫނުރައްކައުއާއި ކުޑަކުދީންގެ ޙައްޤުތައް  ޤާނޫނުއަސާސީ

އަށާއި، ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ ކުޑަކުދީންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަާދއާއި، ) 'ކުޑަކުދީންގެ ޤާނޫނު'
އި، ނަސްލީ ތަފާތުކުރުންަތއް ހުއްޓުވުމުގެ އާއިޖްތިމާޢީ، އިޤްތިޞާދީ، އަދި ޘަޤާފީ ޙައްޤުތަކުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާ

  . ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާނެއެވެ އަށްމުޢާހަދާބައިނަލްއަޤްވާމީ 
  

، "އެންޓި ބުލީްނ ޕޮލިސީ"ތެރި ކުރުމަށްޓަކައި އެ ސްކޫލްގައި ރައްކައުދަރިވަރުންނަށް ހިމާޔަތްދީ މީގެ އިތުރުން،  1.2
 ހަދާފައިވާ ނަމަވެސް، މި ޕޮލިސީ ތަކަށް ސްކޫލުގައި"  ޑިސިޕްލިން ޕޮލިސީ"އަދި " ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ޕޮލިސީ"

 މި ގެ މެމްބަރުންނަށްއޭ.ޓީ.އި، ޕީޓްގައި ހިނެމޭ ބައެއް ފަރާތްތަކަށާސްކޫލްގެ މެނޭޖްމަންޢަމަލުނުކުރުމުގެ އިތުރުން، 
އަދި، މި ޕޮލިސީތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބައެއް ލިޔުންތަކަކީ ސްކޫލުގައި . އް ފެނިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެޕޮލިސީތަ

ގުޅުމެއް ނެތް ވާހަކަތަކެއް ބަޔާންކުރާ ލިޔުންތަކެއް ކަމުން،  ރާއްޖޭގައި ކަން ހިނގާ ގޮތާއި، ދިވެހިހިނގާ ކަްނތައްތަކާ
  .މިލިޔުންތަކުގެ ޞައްޙަކަމާމެދު ކޮމިޝަނަށް ސުވާލުއުފެދެއެވެ

  ޖިސްމާނީ އަނާިޔކުރުން .2
  

އްވެސް ގޮތަކުން ގައި ކުޑަކުދީންނަށާއި ޅަފުރާގެ ކުދީންނަށް އެ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  35ގެ ޤާނޫނުއަސާސީ 2.1
ވަނަ މާއްދާގައި ކުދީންނަށް  10ތުން އަނާިޔކޮށްގެންނުވާނޭ ކަމަށާއި، ކުޑަކުދީންގެ ޤާނޫނުގެ ހާނީއްކަކޮށް، ޖިންސީ ގޮ

މަދަރުސާތަކުގައި ދޭންވާނީ، އެކުދިންގެ ޢުމުރާގުޅޭ، އެކުދިންނަށް ނަފްސާނީ ގޮތުން ގެއްލުމެއް ނުލިބޭ އަދަބުތައް 
ވަނަ މާއްދާގައި ކުއްޖާގެ ކަރާމަތަށް ގެއްލުންވާނޭ ކަމެއް، އެއްވެސް މީހަކު  16ޤާނޫނުގެ  ކަމަށާއި، ކުޑަކުދީންގެ

ކުރިޔަނުިދނުމަށާއި، މިފަދަ ކަމެއް ހިންގައިފިކަން އެނގިއްޖެނަމަ ނުވަތަ މިފަދަ ކަމަކާމެދު ތުހުމަތު ވެއްޖެނަމަ، 
ނުކޮށް އެކަމެއް އުފުލާންވާނޭ ކަމަށާއި، ކުޑަކުދިންގެ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތަކަށް އެ ކުދީންގެ ބެލެނިވެރިން ލަސް

ގައި ސްކޫލުތަކުގައި ދަރިވަރުންގެ އަޚްލާޤް ހިފަހައްޓަން  2ވަނަ މާއްދާގެ  28ޙައްޤުތަކުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާގެ 
ސްކޫލްގެ އިތުރުން،  މީގެ .ޖެހޭނީ ކުއްޖާގެ ކަރާމަތަށް ގެއްލުންނުވާނޭ ގޮތެއްގެ މަތީންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ

ފްސާނީ އަނިޔާ ލިބޭފަދަ ކަންތައްތައް ކުރުމާއި، ދަރިވަރުންނާ ޖިސްމާނީ އަނިޔާ އާއި ނަޕޮލިސީގައި  ބީުލން-އެންޓި
ގައި " ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ޕޮލިސީ"އަދި، ސްކޫލްގެ  ކަ ދެއްކުމަކީ މަނާކަމެއްކަމުގައްޔާއި،ހަހުތުރުބަހުން ވާ

 ކިބައިން ދަރިވަރުން ދުރުކުރާންވާނޭ ކަމުގައިކަތް ކުރުމަށް އެކަށީގެންނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ދަރިވަރުންނާއެކު މަސައް
 .ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ
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 ފަރާތްތަކުން،ސްކޫލްގެ މެނޭޖްމަންޓްގައި ހިމެނޭ ބައެއް  ނާއި،ޓީޗަރުންސްކޫލްގެ  އެހެން ނަމަވެސް، 2.2

ސްކޫލުގެ ޓީޗަރުންނާއި، މަޢުލޫމާތު  ދީފައިވާކަމުގެއަނިޔާ  އަދި ނަފްސާނީދަރިވަރުންނަށް އެކިވަރުގެ ޖިސްމާނީ 
ވަކި މިގޮތުން،  .މެނެޖްމަންޓުންނާއި، އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއި، ދަރިވަރުންގެ ފަރާތުން ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވެއެވެ

ކުން އެއް ގޮތަކަށް ރާތްތަފައިވާ ކަމަށް ބަޔާންކޮށް، ތަފާތު ފަމީހެއްގެ ފަރާތުން ވަކި ދަރިވަރަކަށް ވަކި އަނިޔާއެއް ލިބި
  . ް ފާހަގަކުރެވެއެވެކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާކަނ

  
ނާއި، ފައިލުން އަދި ފޮތުން ޖެހުމާއި، ދަރިވަރުންގެ ކޮނޑުމަތީގައި އަތްުނބެލްޓުންނާއި، ދަރިވަރުންގެ ގައިގައި  2.3

ިމގޮތަށް  ،ތި ކުދިންނާ ދިމާލަށް ހޫރާކަމަށާއިތަޅުދަނޑިފަ ވިކާ އަދި ޖަހާ ކަމަށާއި،އިންނަ ވަކި ނާރަކާ ދިމާލުގައި 
ހޫރާލާއިރު ބައެއް ފަހަރު ކުދިންގެ މޭމަތީގައި ޖެހި ކުދިންނަށް އަނިޔާވެފައިވާކަމަށާއި، ދަރިވަރުންނަށް އަދަބު ދިނުމުގެ 

ކަމުން ސްކޫލުތެރޭގައި މުޅި ކްލާހަށް އެކުގައި ޢަދަބުދިނުމާއި، ގަދަގޮތުން ދަރިވަރުން އަވީގައި ކޮޅަށް ބަހައްޓާކަމަށާއި، 
އަދި ތަފާތު ޖިސްމާނީ އަނިޔާ އެކުދިންނަށް ދީފައިވާކަމަށާއި، އަދި ގިނަ އިރުތަކެއް ވަންދެން ދުއްވާކަމަށާއި، 

ފާހަގަ ކޮށްފައި  ދަރިވަރުންށް ޓީޗަރުންގެ ފަރާތުން ލިބެމުންދާކަން މިހާރުވެސް މީގެތެރެއިން ބައެއް އަނިޔާ އެކުދިންނަ
  . ވެއެވެ

  
ގައި ފުލުހުންނަށް  2010މެއި  31ކުރުމަށް ކޮމިޝަނެުގ ފަރާތުން ޖިނާއީ ތަޙްޤީޤުތީގައިވާ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަ 2.4

ތަޙްޤީޤް ހިނގަމުން ދަނިކޮށް، ދަރިވަރުންނަށް ޖިސްމާނީ އަނިޔާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ  .ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ
އަދި، އޭނާގެ މަޤާމަށް . ފައިވާ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަނުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެޕަލް މަޤާމުން ވަކިކޮށްްސކޫލުގެ ޕްރިންސި

  .މަސައްކަތްކުރެވެމުންދާ ަކމަށް ވެސް އެޑިއުކޭޝަނުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ އެހެން މީހަކު ހަމަޖެއްސުމަށް
  

 ސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައިއަނިޔާތައް އަވަ ކުރަމުންދާ ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ ސްކޫލުގައި :1 ހުށަހެޅުން
  .ތަޙުޤީޤުކުރުން ފުލުހުން

 
ސްކޫލުގެ ތަހުޤީޤު ނިމެންދެން ފުލުހުންގެ  އަނިޔާކުރާކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުން :2ހުށަހެޅުން 

  . ދަރިވަރުންނާ އެކަހެރިކުރުން
  

މަތުތައް ތަޙްޤީޤްކުރުމަށް ނަފްސާނީ އަނާިޔކުރާކަމުގެ ތުހު ސްކޫލުތަކުގައި ޖިސްމާނީ ނުވަތަ :3ހުށަހެޅުން 
އެޑިއުކޭޝަނުން ނިޒާމެއް އެކުލަވާލައި، މިފަދަ ޢަމަލުތަކުގެ ތުހުމަތުގައި ތިބޭ މީހުން ތަޙްޤީޤް މުއްދަތުގައި 

ކިޔަވައިދޭ ތަންތަން ރަޖިސްޓްރީކޮށް ދަރިވަރުންނާ އެކަހެރިކުރުމުގެ ބާރު އެޑިއުކޭޝަނަށް ލިބިދޭ ގޮތަށް 
  .އިޞްލާޙްކުރުން) 'ޤަވާޢިދު'މީގެ ފަހުން ( )2000ޕްރިލް އޭ 19(ހިންގުމުގެ ޤަވާޢިދު 

  
ދަރިވަރުންނާ އެކު މަސައްކަތް ކުރުމަށް  ގައި" ޓެކްޝަން ޕޮލިސީލްޑް ޕްރޮޗައި"ސްކޫލްގެ  :4ހުށަހެޅުން 

ރަށް މިހާރުން މިހާއަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކެއް ކަނޑައަޅައި، އެއާ އެއްގޮތަށް ދުރުކުރުމަށް  އެކަށީގެންނުވާ ފަރާތްތައް
  .ފިޔަވަޅު އެޅުން
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ތެރިކަން ހަރުދަނާ ރައްކައުޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ އަނިޔާއިން ކުޑަކުދީންނަށް ލިބިދޭ ޤާނޫނީ  :5ހުށަހެޅުން 
  . ކުށުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅެންކުރުމުގެ ގޮތުން، މިފަދަ އަނިޔާކުރުމަކީ 

  

  ފަރާތުން ބިރުދެއްކުން ޓީޗަރުން. 3
  

ޞަ އެހީތެރިކަމާއި، ކުޑަކުދީންނާއި ޅަފުރާގެ ކުދީންނަށް ޚާއް ،ގައި) ހ(ނަ މާއްދާގެ ވަ 35ގެ ޤާނޫނުއަސާސީ 3.1
ކުދީންނަށް މަދަރުސާތަކުގައި ވަނަ މާއްދާގައި  10ކުޑަކުދީންގެ ޤާނޫނުގެ ތެރިކަން ލިބިގެންވާކަމަށާއި، ޚާއްޞަ ރައްކައު

ކުޑަކުދީންގެ ކަމަށާއި، ދަބުތައް އްލުމެއް ނުލިބޭ އަސާނީ ގޮތުން ގެދޭންވާނީ، އެކުދިންގެ ޢުމުރާގުޅޭ، އެކުދިންނަށް ނަފް
ވަނަ މާއްދާގައި ކުއްޖާގެ ކަރާމަތަށް ގެއްލުންވާނޭ ކަމެއް، އެއްވެސް މީހަކު ކުރިޔަނުދިނުމަށާއި، މިފަދަ  16ޤާނޫނުގެ 

ކަމާބެހޭ ފަރާތަކަށް އެ ކަމެއް ހިންަގއިފިކަން އެނގިއްޖެނަމަ ނުވަތަ މިފަދަ ކަމަކާމެދު ތުހުމަތު ވެއްޖެނަމަ، ސަރުކާރުގެ 
ކަމަށާއި، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ރިން ލަސްނުކޮށް އެކަމެއް އުފުލާންވާނޭކުދީންގެ ބެލެނިވެ

 ގައި ސްކޫލުތަކުގައި ދަރިވަރުންގެ އަޚްލާޤް ހިފަހައްޓަން ޖެހޭނީ ކުއްޖާގެ ކަރާމަތަށް 2ވަނަ މާއްދާގެ  28މުޢާހަދާގެ 
ގައި " ޗައިލްޑް ޕްޮރޓެކްޝަން ޕޮލިސީ"ކޫލްގެ އަދި، ސް  .ގޮތެއްގެ މަތީންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ ގެއްލުންނުވާނޭ

 ކުރަންވާނޭ ކަމަށްދަރިވަރުންނާއެކު މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެކަށީގެންނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިން ދަރިވަރުން ދުރު
  .ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ

  
ކަމަށާއި، ކަހަލަ ނަފްސާނީ އަނިޔާ ދެމުންދާއެކިދަރިވަރުންނަށް  ،މަލުތައް ހުންނަގޮތުންދަިރވަރުންގެ ޢަނަމަވެސް،  3.2

 ،ާ ކަމަށާއިކަނި ބައިތިއްބނުމުގެ ގޮތުން ދަރިވަރުން ވަކި ކްލާސްތަކުގައި އެދި" އިން ސްކޫލް ސަސްޕެންޝަން"މިގޮތުން، 
ސްކޫލްގެ މެނޭޖްމަންޓާއި އިދާރީ މަށް ދަރިވަރުންނާއި ބައެއް ފަހަރު ތިން ހަތަރު ކުދިން އެއްކޮށް ބައިތިއްބާކަ ،އަދި

އަދި މިގޮތަށް ބައިތިއްބާއިރު، ބައެއް ފަހަރު ހައެއްކަ  .ލިބިފައިވެއެެވކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން 
ނޭޖްމަންޓުގެ ބައެއް ނާއި ސްކޫލު މެބައިތިއްބާކަމަށް ދަރިވަރުން) ގަޑިއިރު 7ދުވާލަކު ގާތްގަނޑަކަށް (ދުވަހަށްވެސް 
  . ގަކުރިއެވެފާހަ ފަރާތްތަކުްނ

  
ސްކޫލްގެ މެނޭޖްމަންޓްގައި ހިމެނޭ ންނަށް ދެވޭ އެހެނިހެން އަނިޔާތަކުގެ ތެރޭގައި ނަފްސާނީ ގޮތުން ދަރިވަރު 3.3
ޓީޗަރުގެ އި، ދިމާލަށް ލޯ ބޮޑު ކުރާކަމަށާ އެ ކުދީންނާބިރުގެންނެވުމުގެ ގޮތުން ތުއްތު ކުދީން ތަކާއި ޓީޗަރުން، ފަރާތް

ހުތުރު ބަހުން  ،ދިމާލަށް އަޑުހަރުކޮށް ހަޅޭއްލަވާކަމަށާއި، އަދިދަރިވަރުންނާ ޖަހާކަމަށާއި،  އަތުން މޭޒުމަތީ ބާރަށް
 . ް ދަރިވަރުންނާއި ޓީޗަރުން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެދަރިވަރުންނާ މުޚާޠަބުކޮށް ވާހަކަ ދައްކާކަމަށ

  
 10ޤާނޫނުގެ  ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުުރމާ ބެހޭދަބު ދިނުމުގައި ންނަށް އަދަރިވަރު :6 ހުށަހެޅުން

ސާނީ ގެއްލުމެއް ނުލިބޭ ގޮތަށް ދަރިވަރުންނަށް ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން 
  . ދަބުދިނުންނޭ ގޮތަށް އައަރާދަބުދިނުމާއި، ދަިރވަރުންގެ ކިޔެވުމަށް ބުރޫނުއަ
  

ޓީޗަރެއްގެ ވަޒީފާގައި ދިމާވާ ދަތިތައް ޙައްލުކުރެވޭނޭ ނިޒާމެއް ސްކޫލު ހިންގާފަރާތުން  :7ހުށަހެޅުން 
  .ޓީޗަރުންނަށް ފަހިކޮށްދިނުން
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ދަރިވަރުންނަށް ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ އަނިޔާކުރާ މީހުންނާ މެދު އެކަށީގެންވާ އިޞްލާޙީ  :8ހުށަހެޅުން 
ގެ އެއްބަސްވުމުގައި ކަނޑައަަޅއި، ސްކޫލު ހިންގާފަރާތަށް ލިބިދޭ ގޮތަށް މުވައްޒަފުން ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ބާރު

  .ޢަމަލުކުރުން
  

  . ންފެށުޕްލިން ޕޮލިސީއަށް ޢަމަލުކުރާން ސްކޫލުގެ ޑިސި :9ހުށަހެޅުން 
  

މެދުގައި  މުވައްޒަފުންނާއި، ބެލެނިވެރިންނާއި، ދަރިވަރުންގެޕްލިން ޕޮލިސީ ސްކޫލުގެ ޑިސި :10ހުށަހެޅުން 
  .ޢާންމުކުރުން

  

  ބުލީ ކުރުން. 4
  

ކުޑަކުދީންނާއި ޅަފުރާގެ ކުދީންނަށް ޚާއްޞަ އެހީތެރިކަމާއި،  ،ގައި) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  35ގެ ޤާނޫނުއަސާސީ 4.1
ވަނަ މާއްދާގައި ކުއްޖާގެ ކަރާމަތަށް  16ގެ ޤާނޫނުތެރިކަން ލިބިގެންވާކަމަށާއި، ކުޑަކުދީންގެ ރައްކައުޚާއްޞަ 
ޔަދީގެން ނުވާނޭ ކަމަށާއި، ކުޑަކުދީންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވެސް މީހަކު ކުރިންވާނޭ ކަމެއް، އެއްގެއްލު

ގައި، އެންމެހައި ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ އަނިޔާއާއި، ހާނީއްކައާއި، އަޅާނުލުމާއި  1ވަނަ މާއްދާގެ  19މުޢާހަދާގެ 
 ށުން ހޯދުމުން، ކުދީން ސަލާމަތްކުރާން ޖެހޭނޭ ކަމަށްފުއިހުމާލާއި، އަދި ނާޖާއިޒް މަންފާ ކުދީންގެ 

މީގެ އިތުރުން ބުލީ ކުރުމަކީ ކޮބައިކަމާއި ބުލީ ކުރާ ދަރިވަރުންނާމެދު އަޅާނޭ ފިޔަވަޅުތައް . ބަޔާންކޮށްފައިވެއެެވ
  .އެއް ސްކޫލްގައި އޮވެއެވެ" އެންޓި ބުލީން ޕޮލިސީ"ބަޔާންކުރާ 

  
މިނެޓު ލިބެނީ ހުރިހާ ގްރޭޑްތަކުގެ ކުދީންނަށް  20މެންދުރުގެ ކެއުމަށް ލިބޭ ޓާއި، މިނެ 10ބޭ ދެމާއްދާ ދެމެދު ިލ 4.2

ލާސްތަކަށް ގަދަކަމުން ވަނުމާއި، ގެ ދަރިވަރުްނގެ ކްގްރޭޑްތަކު ަތީ ގްރޭޑްތަކުގެ ދަރިވަރުން ދަށުމ، އެކުގައި ކަމުން
އެހެން ، ބައެއް ދަރިވަރުން ،މީގެ އިތުރުން .ނެއެވެހިމެކުރުން އި ދަރިވަރުން ވައްޓާލުން ފަދަ ކަންތައް ފައިން ދަތިއަޅުވަ

 ،އަދި ބްސައިޓްތަކަށް ލާކަމާއި،އިންޓަރނެޓް ވެ އެފޮޓޯތައްފޮޓޯނަގައި  ،ދަރިވަރުންނަށް އެކިކަހަލަ އަނިޔާ ކުރުމަށްފަހު
ވަމުންދާކަމަށްވެސް ލިޔުމާއި، އެަދރިވަރުން މަރާލުމަށް ރާ ގޮތުން ހަޑިހުތުރުބަހުން އެއްޗެތިބައެއް ދަރިވަރުންނާ ބެހޭ

  .މިވެބްސައިޓްތަކުގައި ލިޔެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ
  

   .ކުރުންސުޕަވައިޒް ރަގަޅަށް  ދަރިވަރުންނަށް ލިބޭ ހުސްގަޑިތައް :11 ހުށަހެޅުން
  

ބުލީން ޕޮލިސީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން -ބުލީކުރާ ދަރިވަރުންނާ މެދު ސްކޫލުގެ އެންޓި :12ހުށަހެޅުން 
  .ންުޅމާއި، މި ޕޮލިސީގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ކަންތައްތަކަށްވެސް ޢަމަލުކުރާން ފެށުފިޔަވަޅުއެ

  
ބުލީން ޕޮލިސީ މުވައްޒަފުންނާއި، ބެލެނިވެރިންނާއި، ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި  - ސްކޫލުގެ އެންޓި :13ހުށަހެޅުން 
  .ޢާންމުކުރުން

 
  .ފެށުންއަށް ޢަމަލުކުރާން ސްކޫލުގެ ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ޕޮލިސީ :14ހުށަހެޅުން 
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މުވައްޒަފުންނާއި، ބެލެނިވެރިންނާއި، ދަރިވަރުންގެ އިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ޕޮލިސީ ސްކޫލުގެ ޗަ :15ހުށަހެޅުން 

  .މެދުގައި ޢާންމުކުރުން
  
 

  ތަފާތުކުރުންމެދު ދަރިވަރުންނާ. 5
  

ގެ ކުދީންނަށް ޚާއްޞަ އެހީތެރިކަމާއި، ގައި ކުޑަކުދީންނާއި ޅަފުރާ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  35ގެ ޤާނޫނުއަސާސީ 5.1
ގައި، އެމީހެއްގެ ނަސްލަށް، ) ހ(ވަނަ ާމއްދާގެ  17ގެ ޤާނޫނުއަސާސީތެރިކަން ލިބިގެންވާކަމަށާއި، ރައްކައުޚާއްޞަ 

ނުވަތަ އުފަންވީ ޤައުމަށް، ނުވަތަ ކުލަޔަށް، ނުވަތަ ޖިންސަށް، ނުވަތަ ޢުމުރަށް، ނުވަތަ ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ 
ޅެދުންތެރިކަމަކަށް، ނުވަތަ އެމީހެއްގެ ސިޔާސީ ނުވަތަ އެނޫންވެސް ވިސްނުމަކަށް، ނުވަތަ މީާލ ފުދުންތެރިކަމަށް، ނުކު

ނުވަތަ ނިސްބަތްވާ ޢާއިލާއަށް ނުވަތަ އުފަންރަށަށް، ނުވަތަ މިނޫންވެސް ކަމަކަށް ބަލައި ތަފާތުކޮށްގެން ނުވާނޭކަމަށް 
ވަނަ  2ޢީ، އިޤްތިޞާދީ، އަދި ޘަޤާފީ ޙައްޤުތަކުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާގެ އަދި، އިޖްތިމާ .ށްފައިވެއެވެބަޔާންކޮ

ވަނަ މާއްދާގައި، ކިޔަވައިދިނުމުގެ މާޙައުލުގައި އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ތަފާތުކުރުމެއް ގެންގުޅުމަކީ  13މާއްދާއާއި، 
  . މަނާކަމެއްކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ

  
މެދު ތަފާތު ކުދީންނާ ހަމުގެ ކުލަޔްަށ ބަލައި ބައެއް ޓީޗަރުން،  ބިދޭސީމުންދާ ޕްރީ ސްކޫލްގައި ކިޔަވާދެ 5.2

އެޅުމުން، ރޯގާޖެހި އަރިދަފުސް  ޖަކުނުވަތަ ހަމުގެ ކުލަ ދޮން ނޫން ކުއް ދިވެހި ކުއްޖަކު،މިގޮތުން  ކުރަމުންދާކަމަށާއި،
ކަމަށް ޕްރީ ސްކޫލްގެ ބައެއް  ދޭނުކޮށްސާފުތަށް އެހެން ކުދީންނާ އެއްގޮ ގައި މޫނުގައި ވެލި ޭހކުމުން،ނުވަތަ ކުޅޭ ގަޑީ

  .ބުނެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ ބެލެނިވެރިންދިވެހި ޓީޗަރުންނާއި، 
  

އެސްކޫލްގައި ކިޔަވާދޭ ، ގިނަ ދަރިވަރުންގެ ބެލެނިވެރިންނަކީރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ސްކޫލްގައި ކިޔަވަުމންދާ  5.3
ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެކަމެއް ކުިރ  ދަރިވަރަކަށް ކަމެއް ދިމާވެގެން މެނެޖްމަންޓަށް ރެއްގެއެއިން ޓީޗަށްވާތީ، ޓީޗަރުންކަމަ

ދަރިވަރަކާ ދޭތެރޭ މެނޭޖްމަންޓުން އަވަހަށް ފިޔަވަޅު އަޅާކަމަށާއި ނަމަވެސް ދިވެހި ކުއްޖަކަށް ކަމެއްވެގެން 
ޑަށް އަޅާނުލާކަމަށް ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިންގެ މެނޭޖްމަންޓަށް ހުށަހިެޅކަމުގައި ވިޔަސް އެކަމަށް މެނޭޖްމަންޓުން މާބޮ

   .ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ
  

ިމގްރޭޑްތަކުގެ ިފިރެހްނ ، ޔާތައް ދެމުންގެންދާ ކަމަށާއިހަދި އަގުހުރިއަންހެން ދަރިވަރުންނަށް ބައެއް ގްރޭޑްތަކުގެ  5.4
  .ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ ޕީޓީއޭގެ ފަރާތުން ނާއި،ދަރިވަރުންނަށް މިފަދަ ހަދިޔާ ނުދޭކަން ދަރިވަރުން

  
މެދު ނާންމުވައްޒަފުމެދުގައި ތަފާތު ކުރާ ދަރިވަރުންގެ ސްކޫލުގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން  :16ހުށަހެޅުން 

އިޞާްލޙީ އަމަލުކުރާނޭ ގޮތްތައް ސްކޫލްގެ ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ޕޮލިސީގައި ހިމަނައި، އެއާ އެއްގޮތަށް 
  .ންފިޔަވަޅު އެޅު
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  މުވައްޒަފުން

  ތަޢާރުފު. 1
  

ވަނަ  37އަދި  25ގެ ޤާނޫނުއަސާސީސްކޫލްގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ މުވައްޒަފުންގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް  1.1
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބިދޭސީން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ، އަށާއި )2008/2ޤާނޫނު ނަމްބަރު (މާއްދާއާއި، ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނު 

މެއި  25މެދު ޝަނުގެ އެޑިއުކޭ މަސްއޫލުވެރިފަރާތާއި، އަށާއި) 'ބިދޭސީންގެ ޤަވާޢިދު'މީގެ ފަހުން ) (2008(ޤަވާޢިދު 
އެމްޕްލޯޔީ ރިލޭޝަންސް "ސްކޫލްގެ  ،އަށާއި) 'އެއްބަސްވުން'މީގެ ފަހުން (ން ބަސްވުަގއި ސޮއިކޮށްފައިވާ އެއް 2008

އިޤްތިޞާދީ، އިޖްތިމާޢީ، އަދި ޘަޤާފީ އްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ ދިވެހިރާ، އަށާއި" ރިންގ އޯލް އެމްޕްލޯޔީޒްލްސް ކަވަރޫ
ސިޔާސީ އަދި މަދަނީ ޙައްޤުތަކުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާއަށް ، އަށާއި ޙައްޤުތަކުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާ

   .ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާނެއެވެ
  

މުގައި ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނާ ތަޢާރުޟުވާ ކަންތައްތަކެއް ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވު މުވައްޒަފުންނާ މެދު ތަފާތުކުރާ ކަމާއި، 1.2
  . ް ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނެވެހުރި ކަނ

    
 
 
  

  ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން. 2
  

ވަޒީފާގެ  މަސްއޫލުވެރިފަރާތުންވަނަ މާއްދާގައި، ސްކޫލްގެ މުވައްޒަފުންނާއެކު  14.5އެއްބަސްވުމުގެ  2.1
މަސްއޫލުވެރިފަރާތުގެ ބަދަލުގައި މި އެއްބަސްވުމުގައި ނަމަވެސް، ނޑައަޅާފައިވާ މުކުރުމަށް ކައެއްބަސްވުން ޤާއި

  . ެމުވައްޒަފުންނާއެކު ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ސްކޫލުންނެވ
  

މެދު ވަޒީފާގެ ަފރާތާއި، ކޮންމެ މުވައްޒަފަކާ ގައި، ވަޒީފާދޭ ) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  13ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ  2.2
ދާރީ ވީނަމަވެސް، ސްކޫލްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ ބައެއް އި ންވާނޭ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިއެއްބަސްވުމެއް އޮންނަ

އަދި . މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެމުވައްޒަފުން ފައިނުވާކަން ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްމުވައްޒަފުން 
ކޮށްދިނުމަށް ސްކޫލްގެ ކިބައިން އެދުމުން މި މުވައްޒަފުންނާއެކު ކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުންތައް ކޮމިޝަނަށް ފޯރު

ދެންނެވުނު ފަރާތްތަކާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުންތައް ނެތްކަމަށް ސްކޫލްގެ މެނޭޖްމަންޓުން ހާމަޮކށް، މިއެއްބަސްވުންތައް 
ޝްއަށް ލަދޭމަސަްއކަތްކުރަމުންދާ ބަންގް މީގެ އިތުރުން، ސްކޫލްގައި. ސްކޫލުން ކޮމިޝަނަށް ފޯރުކޮށްދީފައިނުވެއެވެ

މުވައްޒަފުންގެ އަތުގައި ނަމަވެސް، މިއެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ  ސްކޫލާ މެދު އިނިސްބަތްވާ މުވައްޒަފުންނާ
  .ވެއެވެއެ މުަވއްޒަފުން ބުނެފައި ނެތް ކަމަށްއެއްބަސްވުންތަކުގެ ކޮޕީ 
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މަޢުލޫމާތު ހިމަނަން  ވާގައި )ށ(ގެ މާއްދާ ވަނަ 13ގެ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނު 2.3
ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ހިމަނަން ޖެހޭ ކަމަށް ޤާނޫނުން ނަމަވެސް، . ޖެހޭނޭ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ

ލާޒިމްކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ތެރެއިން، ވަޒީފާއަކީ ދާއިމީ ނުވަތަ ވަގުތީ ވަޒީފާއެއް ކަމާއި، ޗުއްޓީ ދެވޭ 
ވަސްތަކާއި، މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތް ބެލޭ އުޞޫލު ސްކޫލުގެ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ދު

ވުމުގައިވާ އެއްވެސް މާއްދާއަކާ ޚިލާފު މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ އެއްބަސް، އަދި. ވެއެވެހިމަނާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެ
އުނިކުރެވޭ ގޮތަށް އޮތުމަކީ ވަޒީފާއާ ރެއް އެ މުވައްޒަފެއްގެ މަހު މުސާރައިން ވެއްޖެނަމަ، ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ފެންނަ ވަ

   .ކަމެކެވެމުސާރައިން ކެނޑުން ހުއްދަ އުޞޫލާ ތަޢާރުޟުވާ ވަނަ މާއްދާގައިވާ  20ބެހޭ ޤާނޫނުގެ 
  

ޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ ވަ ،އެއްބަސްވުންތަކުން ފާހަގަކުރެވޭ އިތުރު މައްސަލައަކީ ވަޒީފާގެ 2.4
ެ ޕާސްޕޯޓް އޮންނަން ޖެހެނީ ސްކޫލްގެ ބެލުމުގެ މުވައްޒަފެއްގ ،މުސާރައިާއ އިނާޔަތްތަކާ ބެހޭ މާއްދާގެ ދަށުން

 އެމެރިކާ 1200ޑިޕޮސިޓެއްގެ ގޮތުގައި އަދި ޕާސްޕޯޓް ބޭނުންވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި ޕާސްޕޯޓް ލިބޭނީ،  ދަށުގައިކަމާއި
 ބޭއްވޭނީޕާސްޕޯޓް އަމިއްލަ ބެލުމުގެ ދަށުގައި  ،އަދި. ށް ފަހުގައި ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައި އޮތުމެވެސްކޫލަށް ދިނުމަ ޑޮލަރު

ޓެއްގެ ގޮތުގައި މުސާރައިން ކެނޑުމަށް އެމެރިކާ ޑޮލަރު ޑިޕޮސި 600މަހުގެ މުސާރައިން ކޮންމެ މަހަކު  2ފުރަތަމަ 
ވަނަ މާއްދާގައިވާ މުސާރައިން ކެނޑުން  20ބެހޭ ޤާނޫނުގެ  ވަޒީފާއާމިކަމަކީ . ފަހުގައި ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައި އޮތުމެވެ

އަދި މިއީ އިޤްތިޞާދީ، އިޖުތިމާޢީ . ތަޢާރުޟުވާ ކަމެކެވެ ވަނަ މާއްދާއާ 53އި، ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ހުއްދަ އުޞޫލާ
 ވަންކަމުގެ ޙައްޤަށްމިނިަދތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ  ވަނަ މާއްދާއިން ލިބިދޭ 12 އަދި ޘަޤާފީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ މުޢާހަދާގެ

  . ހުރަސްއަޅާ ކަމެއްވެސް މެއެވެ
  

ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނާއި ދިވެހިރާއްޖޭ  ންގެ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުންތައް،ސްކޫލްގެ މުވައްޒަފު: 17ހުށަހެޅުން 
  .ކުރުންތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އިޞްލާޙްތަސްދީޤުކޮށްފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާ

  
މުވަްއޒަފުންނަށް ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތަކީ މަސްއޫލުވެރިފަރާތުގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސައި، ވަޒީފާގެ : 18 ހުށަހެޅުން

   .އެއްބަސްވުންތައް މިގޮތަށް އިޞްލާޙްކުރުން
  

  .ގެ ކޮޕީ މުވައްޒަފުންނަށް ލިބިދިނުންވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުންތަކު: 19ހުށަހެޅުން 
  

 ބޭއްވުމަށްޕާސްޕޯޓް އަމިއްލަ ބެލުމުގެ ދަށުގައި އިވާ ފަަދއިން ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގަ: 20ހުށަހެޅުން 
އެކެނޑި އަދަދްެއ  ،ކަނޑާފައިވާނަމަ މުސާރައިންއެއްވެސް މުވައްޒަފެއްގެ ޑިޕޮސިޓެއްގެ ގޮތުގައި 

  .ދިނުން ވީއެންމެ އަވަސް ފުރުޞަތެއްގައި އެމުވައްޒަފަކަށް

  އުޖޫރަ. 3
  

ވަނަ  4ވަނަ މާއްދާ އާއި ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނު ގެ  37ގެ ޤާނޫނުއަސާސީއި އުޖޫރަ ދިނުމުގަ މުވައްޒަފުންނަށް 3.1
އި މުވައްޒަފުންނަށް އުޖޫރަ ދިނުމުގަ .އާ ތަޢާރުުޟވާފަދަ ގޮތަކަށް ތަފާތުކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ) ހ(މާއްދާގެ 

 ލީ ހިސާބުކިތާބު ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފުމާސްކޫލް ގެ މެނޭޖްމަންޓާއި  ލެއް ނޯންނަ ކަމަށްވަކި މިންގަނޑެއް ނުވަތަ އުޞޫ
ޕްރިންސިޕަލް ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުގައި އުޖޫރަ ދިނުމުގައި ބަލާފައިވާ ގޮތަކީ ވަކިވަކި . ކޮމިޝަނަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ
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އި މިކަމުގައި އެ މަސްއޫލުވެރިފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ދިން ގޮތުގަ. މުވައްޒަފުންނާއެކު ކުރެވޭ ބާގެއިން ކަމަށް ހާމަކޮށްފައެވެ
މުވައްޒަފުންނަށް އުޖޫރަ ދިނުމުގައި ސެލަރީ ސްކީމެއް ުނވާއިރު އުޖޫރަ ދިނުމަށް . ފަރާތުގެ އެއްވެސް ދައުރެއް ނުވެއެވެ

މާލީ ހިސާބުކިތާބު ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފާއި، އެހެން ނޯންނަކަމަށްވެސް ސްކޫލްގެ މެނޭޖްމަންޓާއި، " ސެލަރީ ސްލިޕެއް"
  . ވާކަމެކެވެއާ ތަޢާރުޟުވަނަ މާއްދާ 52މިއީ ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ . މަކޮށްފައިވެއެވެމުަވއްޒަފުން ހާ

  
އެއް ްތަކުގެ ތެރޭގައި، ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނުން މަނާކުރާ ފަދަ ތަފާތުކުރުނވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ހިމެނޭ  3.2

ށް ބޮޑުވުމާއި، އެއް ތައް ގުނައަކަޗަރުގެ މުސާރަ އެގްރޭޑެއްގެ ކްލާސް ޓީޗަރުގެ މުސާރައަށް ވުރެ، އެސިސްޓަންޓް ޓީ
  . ތަފާތު ބޮޑުކޮށް ކަނޑައަޅާފައިވުން ހިމެނެއެވެމަޤާމެއްގައި ތިބޭ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ 

  
ބައެއް މުވައްޒަފުންގެ . ެތަފާތު އުޖޫރައެކެވ އިޢުލާނާ ރައަކީ އެމަޤާމަށްކޮށްފައިވާދެވޭ އުޖޫގިނަ މުވައްޒަފުންނަށް  3.3
. އަނެއްބައި މުވައްޒަފުންގެ އުޖޫރަ ކުޑަ ކަންވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ ،އިޢުލާނުގައިވާ އުޖޫރައަށްވުރެ އިތުރުވާއިރު ރައުޖޫ

އްޒަފެއްގެ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައިވާ އުޖޫރަނޫން ޒަފުންނަށް ދެވޭ މުސާރައަކީ އެމުވަމުވައް އަދި، އެހެން ބައެއް
  . ފާހަގަކުރެވެއެވެކަންވެސް 

  
. ެލިބެނީ ހަމައެކަނި ބައެއް މުވައްޒަފުންނަށެވހައުސިންގ އެލަވަންސް  އް ދޭއިރު،ނާޔަތްތަނަށް ޢިވައްޒަފުންމު 3.4

 ބާގެއިންކޮށްގެންވެސް  މި ފަދަ އިނާޔަތްތައް ދީފައިވަނީ ސުވާލުކުރުމުން ގޮތުން ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލްާއމިކަމާ ގުޅޭ
އްވުނު ބައްދަލުވުން ތަކުން މަޢޫުލމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ހައުސިންގ މުވައްޒަފުންނާއެކު ބޭ. ކަމަށް ހާމަކޮށްފައެވެ

އެލަވަންސް ހޯދުމަށް އެދި ހުށައެޅުމުންވެސް އަދި މިކަމާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުމުންވެސް ސްކޫލުން ބިދޭސީ ބައެއް 
މުވައްޒަފަކަށް މި  އެއްއަދި  މުވައްޒަފުންނަށް މި އެލަވަންސް ސަބަބަކާ ނުލާ ދިނުމަށް އިންކާރުކޮށްފައިވާކަމާއި

  .އެލަވަންސް ދޭނެކަމަށް ބުނެ ދީފައިނުވާކަން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ
  

މި ގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ . ފާހަގަކުރެވެއެވެ ތަފާތުކުރެވޭކަންބިދޭސީ މުވައްޒަފުންނަށް ދެކޮޅު ޓިކެޓް ދިނުމުގައި ވެސް  3.5
އި ބިދީޭސ އަނެއްބަ ،ންނަށް ދެކޮޅު ޓިކެޓް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ބައެއް ބިދޭސީ މުވައްޒަފު

ފާހަގަކުރެވޭ އަނެއް . ނާޔަތް ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދީފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެމުވައްޒަފުންނަށް މިޢި
މުވައްޒަފުންގެ އެއްބަސްވުން ގެ ޝްމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބަންގްލަދޭމައްސަލައަކީ، ދެކޮޅު ޓިކެޓް ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަ

  . އަހަރުގައި ކަމެވެ 1އަހަރުން  2 އަހަރަށް ކަމަށްވާއިރު ދެކޮޅު ޓިކެޓް ދޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ 1ހަދާފައިވަނީ 
  

 ސްކޫލްގެ ބައެއް ލިބެނީ އިންޝުއަރަންސް އާއި ބޯނަސްނާއަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ހަމަމިއާއެކު އެެހނިހެން ޢި 3.6
   .ެޒަފުންނަށެވމުވައް

  
މުސާރަ ދިނުމުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން، : 21ހުށަހެޅުން 

  .މިންގަނޑެއް ކަނޑައަޅައި، މި މިންގަނޑަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން
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ވޭ އުޖޫރައާއި ންނަށް ދެމުވައްޒަފުވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން، : 22ހުށަހެޅުން 
ދިނުމުގައި މިހާރު ހުިރ ތަފާތުތައް ނައްތާލައި، ހަމަހަމަ، ދެފުށްފެންނަ އުޞޫލެއްގެ މަތިން ނާޔަތްތައް ޢި

 .ޢަމަލުކުރުން
  

  އިތުރުގަޑި. 4
  

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި މުވައްޒަފަކާ ދެމެދު ވެވޭ  37ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ  4.1
އަދި . ސައްކަތް ކުރުވައިގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެބަސްވުމެްއގެ ދަށުން މެނުވީ، އިތުރުގަޑީގައި މުވައްޒަފަކު ލައްވައި މައެއް

ވަނަ މާއްދާގައި  38މި ޤާނޫނުގެ  ،އާއި) ށ(މިފަދައިން މަސައްކަތްކުރުވާނަމަ، އަމަލު ކުރަންވީ ގޮތް މިމާއްދާގެ 
ނާ ފުށުއަރާގޮތަށް ސްކޫލްގެ މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުގަޑީގެ ކަންތައްތައް ިޤާނޫނަމަވެސް، މ. ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ
ް މުވްައޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުން، އަދި މުވައްޒަފުންނާކުރެވުނު މަޝްވަރާތަކުން ހަމަޖެހިފައިވާކަނ
  . ހާމަވެފައިވެއެވެ

  
 ލިބޭކަންާ ޒަފުންނަށް އިތުރުގަޑީގެ ފައިސމުވައްބަންގްލަދޭޝްގެ ންދާ މިގޮތުން، ސްކޫލްގައި މަސައްކަތްކުރަމު 4.2

މުވައްޒަފުން ލައްވައި އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ  މިނަމަވެސް، . ވަޒާީފގެ އެއްބަސްވުމުގައި ކަނޑައަޅާފައިނުވެއެވެ
      .ވެދީފައިވެއެ މަޢުލޫމާތު އެ މުވައްޒަފުންނާއި އެހެން މުވައްޒަފުންނުލިބޭގޮތަށް އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތްކުރުވާކަމަށް 

  
ކޮށްފައިވާ ގައި ބަޔާން) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  4ގެ އްދާ އާއި ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނުވަނަ މާ 37ގެ ޤާނޫނުއަސާސީ 4.3

މުވައްޒަފުންނަށް ސްރީލަންކާގެ ދިވެހިރާއްޖެއާއި . ފާހަގަކުރެވެއެވެ ފަދަ ތަފާތުކުރުންތަކެއް އިތުރުގަޑި ދިނުމުގައި
ކަމަށް " ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން"ވަނީ ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައި އިތުރުގަޑި

އެމެރިކާ، އޮސްޓްރޭލިއާ، ( ޤައުމުތަކުގެ މިނޫން، ނަމަވެސްބަޔާންކޮށްފައިވާ މިފަރާތްތަކުެގ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި 
މިންގަނޑަކީ، ކޮންމެ  ލިބޭ ތުރު ގަޑީގެ ފައިސާމުވައްޒަފުންނަށް އި) އަދި ޖަޕާނު އިންޑިޔާސްވިޑްން، ، ތްވިލާތުރުކީ

 .ދެފަރާތުން އެއްބަސްވާ އަގެއް ދިނުމެވެ ގަޑިއިރަށް ވުރެ އިތުރަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮންމެ ގަޑިއިރަކަށް 30މުވައްޒަފަކު 
   .ވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެވަޒީފާގެ އެއްބަސްއެއްބަސްވާ އަގު މި މުވައްޒަފުންގެ މިގޮތުން 
  

ވަޒީފާގެ ، ގައިގްރޫޕް ބައްދަލުވުންތަކުން އެނގުނު ގޮތު ސްކޫލްގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ބޭއްވުނު ފޯކަސް 4.4
ފައިސާއެއް  އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތަށްއިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ލިބޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، އެއްބަސްވުމުގައި 

ފައިސާ ދިނުމަށް ގެންގުޅޭ ގޮތެއް، މުވައްޒަފުންނަށް އެނގިފައިނުވާކަން  ،ގޮތާއިގުނާ އިތުރު ގަޑި  އަދި،. ެނުލިބެއެވ
ކުރުމުން، އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތްކޮށްފައި ވާކަން އިތުރުގަޑީ ފައިސާ ނުލިބިގެން ޝަކުވާ. ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ

. ވާކަން މުވައްޒަފުން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެއެނގިފައިނުވާކަމަށް މެނޭްޖމަންޓުން ބުނެ ފައިސާ ލިބުމުގައި ދަތިތަކާ ކުރިމަތި
ލެއް ގެންގުޅޭކަން އެނގިފައިނުވާކަން މުވައްޒަފުން މަންޓަށް އެންގުމުގައި ވަކި އުޞޫއިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތްތައް މެނޭޖް

ލޫމާތު ތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ނުދޭކަމަށް ސްކޫލްގެ މެނޭޖްމަންޓުން މަޢުސްކޫލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް އި. ފާހަގަކުރިއެވެ
ޕްރިންސިޕަލް ބަޔާންކުރި ގޮތުަގއި މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ނުދެނީ އިތުރުގަޑީގައި  .ދީފައިވެއެވެ

ނަމަވެސް، ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ މުވައްޒަފުން . މުވައްޒަފުންލައްވާ މަސައްކަތް ނުކުރުވާތީއެވެ
  . ރުވި ނަމަވެސް، އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދިނުމަށް ރެކޯޑް ކުރާނެ ނިޒާމެއް ނެްތކަމަށެވެލައްވާ އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތް ކު
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ލެއް، ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޒަފުންގެ މެދުގައި ހަމަހަމަ އުޞޫއްސާ ދިނުމަށް މުވައިތުރުގަޑީގެ ފައި: 23ހުށަހެޅުން 

   .ވާ ގޮތުގެ މަތިން، ހަމަޖެއްސައި، ތަންފީޛުކުރުންޤާނޫނާ އެއްގޮތް
 

  .ގަޑީގެ މަސައްކަތް ރެކޯޑްކުރެވޭނޭ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުންއިތުރު: 24ޅުން ހުށަހެ
 

  ކެއުމުގެ ގަޑި . 5
  

ގައި  1ވަނަ މާއްދާގެ  35ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ . މިނެޓެވެ 20ދެނީ  ސްކޫލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކެއުމަށް 5.1
ވެގެން ފަސް ގަޑިއިރަށްވުރެ އިުތރަށް މިނެޓުގެ ވަގުތަށް ނުދީ، މެދުކެނޑުމެއް ނެތި، ގިނަ 30މަދުވެގެން 

ކެއުމުގެ  މަސައްކަތްކުރުވައިގެން ނުވާނޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަމަވެސް، ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ސްކޫލުގެ މުވައްޒަފުންނަށް
ދެއްކި ވާހަކައިން  މުވައްޒަފުންނާ ކޫލް ޓައިމްޓޭބަލުންނާއި،ސް ދީފައި ނުވާކަންގިަޑ ސްކޫލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ލިބި

   .ސާފުވެފައިވެއެވެ
  

މުވައްޒަފުންނަށް ލިބޭ ކެއުމުގެ ގަޑި ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނާއެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން : 25ހުށަހެޅުން 
  . ހަމަޖެއްސުން

  

  ޗުއްޓީ ޙައްޤުވާ އެކިއެކި. 6
   

މައަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޗުއްޓީއާއި އާ ހަވަނަ މާއްދާ 49ވަނަ މާއްދާއިން ފެށިގެން  39ގެ ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނު 6.1
   .ސަލާމްބުނުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުޞޫލުތައް ސްކޫލުގެ މުވައްޒަފުންގެ މައްޗަށް ހިނގާނެއެވެ

  
 ހިރާއްޖޭގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނާދިވެ"އި ސަލާމްބުނުމާ ގުޅޭގޮތުން ގިނަ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގަ 6.2

ނަމަވެސް، މިބައިގެ ދަށުން ހިމަނާފައިވާ  ބަޔާންކޮށްފައިވީޢަމަލުކުރާން ޖެހޭނެ ަކމަށް " މަތީންއެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ 
މުވައްޒަފަކު ސަލާމް . ެމާއްދާތަކެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވ ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނާ ތަޢާރުޟުވާއެހިނިހެން މާއްދާތަކަކީ 

ވަޅު އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ސްކޫލް މެނޭޖްމަންޓަށް ލިބިފައިވާކަން ބަލައިނުގަނެ، މުވައްޒަފާ ދެކޮޅަށް ފިޔަ ސަލާމްބުނުމުން 
 3މިގޮތުން މެނޭޖްމަންޓުން ޤަބޫލުނުކުރާ ކޮންމެ ސަލާމަކަށް އުެޅމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅަކީ، . ފާހަގަކުރެވެއެވެ

 އާ) ހ(ދާގެ ވަނަ މާއް 20ނޫނުގެ މިއީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާ. ދުވަހުގެ މުސާރަ މަހު މުސާރައިން ކެނޑުމެވެ
  . ވާކަމެކެވެރުޟުތަޢާ
  

 ދިރާސީޗުއްޓީ ނެގުމާ ބެހޭ ގޮތުން ހިމާނާފައިވާ މާއްދާތަކުގެ ދަށުން މުވައްޒަފުންނަށް ޗުއްޓީ ލިބެނީ ސްކޫލްގެ  6.3
 މީގެ. ކަލަންޑަރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި އެކަނިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ

އިތުރުން، ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މުވައްޒަފުންނަށް ޙައްޤު ޗުއްޓީތައް ނެގުމަށް މުވައްޒަފަކު ބޭނުންވެއްޖެ 
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އެހެނިހެން ޗުއްޓީތައް  ލިބިދޭވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން . ހިނދެއްގައި އަމަލުކުރަންވީ ގޮތް ބަޔާންކޮށްފައެއްނުވެއެވެ
 . ެވެއެވއެއްބަސްވުމުގައި ކަނޑައަޅާފައެއް ނު ލެއްބިދެވޭ އުޞޫލިސްކޫލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް 

  
ބެހޭ ކަންތައްތައް މްބުނުމާއި ޗުއްޓީއާ ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން، ސަލާ: 26ހުށަހެޅުން 
  .ހަމަޖެއްސުން

 
  

  ކިޔަވައިދިނުމުގެ ފެންވަރު

  ތަޢާރުފު. 1
  

 ށާއި،މައެއްބަސްވުލީމުގެ ޙައްޤު ފޯރުކޮށްދެވޭ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ޢުފެންވަރު ރަގަޅު ތަ ކޫލްގައިސް 1.1
  .މުޢާހަދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާނެއެވެކުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިޤްތިޞާދީ، އިޖްތިމާޢީ، އަދި ޘަޤާފީ ޙައްޤުތަ ،ޤަވާއިދަށާއި

  

  މުޤައްރަރު. 2
  

މަސްއޫލުވެރިފަރާތުން  .ތަޙްޤީޤަށް ސާފުވެފައެއް ނުވެއެވެ ސްކޫލްގައި ކިޔާވާދެނީ ކޮން މުޤައްރަރެއްކަން 2.1
 .ކަމަށެވެކިޔަވައިދޭނޭ ސްކޫލުގައި  ޤައުީމ މުޤައްރަރުއެޑިއުކޭޝަނަށް ސްކޫލު ޤާާއިމްކުރިއިރު މަޢޫލޫމާތު ދީފައިވަނީ 

-ކަމަށާއި، ޕްރީ 'އީ.އެސް.ސީ.ޖީ.ކޭމްބްރިޖް އައި' ކިޔަވައިދެނީ ސްކޫލްގައިފުން މެނޭޖްމަންޓްގެ ބައެއް މުވައްޒައަދި، 
ވާއިރު، ސްކޫލްގެ އިދީފަމަޢުލޫމާތު  މެނޭޖްމަންޓުން މުޤައްރަރު ކަމަށް' ޖްޖޫނިއަރ ކޭމްބްރި'ސްކޫލުގައި ކިޔަވައިދެނީ 
  :ޓީޗަރުންގެ ފަރާތުންޓީޗަރުން ފިޔަވާ އެހެން  ވިލާތުގެފޮތް ލިސްޓުންނާއި، ތުރުކީ

މާޝަލް ކެވެންޑިޝް 'ނުން ކުރަނީ ސިންގަޕޫރުގެ އަކާ ހަމައަށް ކިޔަވައިދިނުމަށް ބޭ 6ގްރޭޑް  •
  މުޤައްރަރުގެ ފޮތްތައް ކަމާއި؛' އެޑިއުކޭޝަން

' އީ.އެސް.ސީ.ޖީ.އެޑްއެކްސެލް އައި'ކިޔަވަިއދިނުމަށް ބޭނުން ކުރަނީ ސާނަވީ ކްލާސްތަކަށް  •
  ބައެއް ފޮތްތަކާއި، ތަފާތު އެހެން މުޤައްރަރުތަކުގެ ފޮތްތައް ކަމާއި؛މުޤައްރަރުގެ 

ޓީޗަރުންނަށް ސާފުވެފައި ނުވާ  ކިޔަވައިދޭަކން ކޮން މުޤައްރަރެއްސްކޫލްގައި ކިޔަވައިދެނީ   ޕްރީ •
  .އި، މުޤައްރަރާ ބެހޭގޮތުން އިރުޝާދު ނުލިބޭކަން ތަޙްޤީޤަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެކަމާ

  
ކޫލުގައި ހިންގާ ކޯސްތަކަށް ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ސް 5ވަނަ މާާްއދާއާއި، ޤަވާޢިދުގެ  7.1އްބަސްވުމުގެ އެ 2.2

ދިނުމަށް އެޑިއުކޭޝަންގެ ފަރާތުން ހުއްދަ  އް ކިޔަވައިވަކި މުޤައްރަރެއެޑިއުކޭޝަނުގެ ހުއްދަ ހޯދަން ޖެހޭ ނަމަވެސް، 
   .މަޢޫލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ އެޑިއުކޭޝަނުންް ހޯދާފައި ނުވާކަމަށ

  
 ހުށަހަޅާފައިވާ ސްކޫލްގައި އެދުމުންސާފުކުރުމަށް  ކަންޔަވާދޭ މުޤައްރަރަކީ ކޮބައިމީގެ އިތުރުން ސްކޫލްގައި ކި 2.3

ފެނިފައިނުވާ، އަދި ލިބިފައި  ސްކޫލްގެ ބައެއް ޓީޗަރުންނަށް މީގެ ކުރިން ،ގެ ލިޔެކިޔުންތަކަކީ'ކޭމްބްރިޖް ޕްރޮގްރާްމ'



17 
 

ކޮމިޝަނަށް ގައި ން ސްކޫލަށް ކުރި ޒިޔާރަތުއަދި ކޮމިޝަނު، އެޑިއުކޭޝަންގެ ސުޕަވިޜަން ޓީމަށްވެސް ލިބިފައިނުވާ
ތަޙްޤީޤުގެ ބޭނުމަށް އެދިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ . ލިޔެކިޔުންތަކެކެވެ ،ނުވާވެސް ފެނިފައި އަދި އެދުމުން ލިބިފައި 

ފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކެއް ހިމެނޭކަމަށް ތެރެއިން، ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލްގެ އެންގުމަށް ވަގުތުންވަގުތަށް ތައްޔާރުކޮށް
   .ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިެވއެވެ ކޮމިޝަނަށް ސްކޫލްގެ

  
ށަހަޅައި، ފާސްކޮށް، އެ ސްކޫލްގައި ކިޔަވައިދޭ މުޤައްރަރާއި ކޯސްތައް އެޑިއުކޭޝަނަށް ހު :27 ހުށަހެޅުން

  .ފޮތްތައް ކިޔަވައިިދނުމުގައި ބޭނުންކުރުންމުޤައްރަރެއްގެ 
  

 .ންންމުކުރުކިޔަވައިދޭ މުޤައްރަރު ޢާ ސްކޫލްގައި :28 ހުށަހެޅުން
  

  ޓީޗަރުންގެ ފެންވަރު. 3
  

ސްކޫލުގައި ކިޔަވައިދޭ ނުވަތަ ސުޕަވައިޒްކުރާ އެންމެހައި ޓީޗަރުންނަކީ ވަނަ މާއްދާގައި  14.2އެއްބަސްވުމުގެ  3.1
އަހަރު ދުވަހުގެ ޓީޗަރުން  1އެމީހުންގެ މަސައްކުަތގެ ދާއިރާއިން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު، މަދުވެގެން 

ސްކޫލްގައި ކިޔަވާދޭ ޓީޗަރުންގެ މީހުންނަށް ވާން ޖެހޭނޭ ކަމަށާއި،  ންކުރުމުގެ ކޯހެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާތަމްރީ
ކަމަށްވެސް  ންތަކަކަށް ވާންޖެހޭނޭލިޔު ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީއިން ފެންވަރު ކަނޑައަޅާފައިވާ މޯލްޑިވްސްކަކީ ސަނަދުތަ

ފެންވަރު ދޭ އެއްވެސް ބިދޭސީ ޓީޗަރެއްގެ ސަނަދު ގައި ކިޔަވައިސްކޫލުށްފައިވީ ހިނދު، ޔާންކޮމިމާއްދާގައި ބަ
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޓީޗަރުންގެ ފެންވަރު ގެ ފަރާތުން ސްކޫލް ،މީގެ އިތުރުން .އެއް ނުވެއެވެފަކަނޑައަޅާ

ން ޓީމަށް މިހާތަނަށް ޝަނަށާއި، އޮތޯރިޓީގެ ސުޕަިވޜައެޑިއުކޭތަކަކީ ދު ތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ސަނަދުއަންގައިދޭ ސަނަ
އިން ހިއުމަން ރިސޯސަޒްޝަނުންނާއި، އެޑިއުކޭއް ސަނަދުތަކަކީ ބައެކިޔުންތަކަކަށްވުމުންނާއި، ލިބިފައި ނުވާ ލިޔެ

އިދާރާތަކުން ލިބެން ނެތްކަމަށް ކޮމިޝަނަށް އެތަކުގައި ބައެއް ޙާލަތްއަދި  ،ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައި ނުވާ ވެސްއެދިގެން
މީގެއިތުރުން . ކޮމިޝަނަށް ސުވާލު އުފެދެއެވެތަކުގެ ސައްޙަކަމާ މެދު ކަމުން މި ސަނަދުތަކެއްން ޔުއަންގާފައިވާ ލިޔެކި

ލިބިފައިނުވާކަން ތަޙްޤީޤަށް  މަސްޢޫލުވެރިފަރާތުގައި އެދިގެންމުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރު އަންގައިދޭ އެއްވެސް ލިޔުމެއް 
ބެހޭ ގޮތުން  ޓީޗަރުންގެ ފެންވަރާޔާރަތުގައި ކޫލަށް ކުރި ޒިސް ގައި 2010ން ފެބްރުއަރީ ޝަނުއެޑިއުކޭ. ފާހަގަކުރަމެވެ

ހުށަހަޅާފައިވާ މަޢުލޫމާތުގައި  ގެ ޓީމަށް ދީފައިވާ މަޢޫލޫމާތާއި ކޮމިޝަނަށްއެޑިއުކޭޝަނުސްކޫލްގެ މެނޭޖްމަންޓުން 
ޞްލު ސަނަދުތަކުގެ އަ ކޫލްގައި ކިޔަވައިދޭ ބިދޭސީ ޓީޗަރުންގެސް. ކުރެވެއެވެ ފާހަގަ ތަޢާރުޟުވުންތަކެއް ހުރިކަން

  .ވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ ފެނިފައިނުވާކަންތަޙްޤީޤަށް 
  

ކޫލުގައި ކުދީންނާ އެއް ސް، ވަނަ ބައިގެ ދަށުން 6ވަނަ މާއްދާއާއި ޤަވާޢިދުގެ  14.4މުގެ އެއްބަސްވު 3.2
ނާއި ޤަވާޢިުދ ތަންދޭ އެންމެ މާޙައުލެއްގައި މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭ އެންމެހައި މީހުންގެ ޖިނާއީ ކުށުގެ ރެކޯޑުތައް ޤާނޫ

މެނޭޖްމަންޓްގައި މަސައްކަތްކުރާ ސްކޫލްގައި ކިޔަވާދޭ ޓީޗަރުންނާއި ލާޒިމްކޮށްފައިވާ ނަމަވެސް، ފުޅާ މިންވަރަކަށް ހޯދަން 
  . ެކުށުގެ ރެކޯޑް ހޯދާފައެއް ނުވެއެވ މުވައްޒަފެއްގެ އެއްވެސް

  
ކިޔަވައިދޭ ޓީޗަރުންނަކީ  ކޫލުގައިސްގައި ވަނަ ބައި 6 ވަނަ މާއްދާ އާއި ޤަވާއިދުގެ 7.6އެއްބަސްވުމުގެ  3.3

 ނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަމަވެސް،ތަމްރީނާއި ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މީހުންނަށް ވާން ޖެހޭ ކިޔަވައިދޭ މާއްދާގެ
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ް ބައެއގެ އިތުރުން އަދި މީ .އެވެލިބިފައެއް ނުވެތަޖްރިބާ އި ތަމްރީނާ މިފަދަ ް ޓީޗަރުންނަަށްވާދޭ ބައެއސްކޫލްގައި ކިޔަ
ގެ ކޯޑިނޭޓަރުގެ މަޤާމުގައި ސްކޫލްޕްރީ .  ް ފާހަގަކުރަމެވެމުޢާމަލާތް ކުރަން ނޭނގޭކަނއިނގިރޭސްބަހުން ޓީޗަރުންނަށް 

ޕްރީ  މެދު އޭނާގެ ހިންގުމާއަދި . ނޫނެވެ މީހެއްތަޖްރިބާ ލިބިފައިވާ  ބެހޭ ތަމްރީނާއި މާލް ހިންގުޕްރީ ސްކޫ ހުރީ
މީގެ އިތުރުން . ކޮށްފައިވެއެވެހާމަޖެހޭކަންވެސް އެފަރާތްތަކުން  އި ބެލެނިވެރިން ހިތްހަމަނުްސކޫލް ޓީޗަރުންނާ

ޕްރީސްކޫލްގައި ކަިޔވައިދޭ ބައެއް ބިދޭސީ ޓީޗަރުންނަކީ ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދުނުމުގެ ޤާބިލްކަމާއި ތަމްރީން ލިބިފައި 
ނީ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ނޫންކަންވެސް ކޮމިޝަނަށް ކުދިންނާ ދޭތެރޭ ޢަމަލު ކުރައެނުވާ ފަރާތްތަކަށް ވުމުން 

 .ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ
  

 ވަނަ މާއްދާއާއި 7.4އެއްބަސްވުމުގެ އެޑިއުކޭޝަނާއި މަސްޢޫލުވެރިފަރާތާ މެދު ވެފައިވާ  :29ހުށަހެޅުން 
ންކުރާ ޝަރުޠު ހަމަނުވާ ބަޔާ ވަނަ ބައިގައި 6ޤަވާޢިދުގެ  ކޮށް ހިންގުމުގެކިޔަވައިދޭ ތަންތަން ރަޖިސްޓްރީ

ކަމަށް އެކަށީގެންވާ ، ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް ،ވީ އެންމެ އަވަހަކަށްށް، ރާނެ ގޮތަަކިޔެވުމަށް ބުރޫނުއަޓީޗަރުން، 
  . ޓީޗަރުންނަށް ވަޒީފާދިނުން

  
 ސްކޫލްގައި ކިޔަވައިދޭ ބިދޭސީ ޓީޗަރުންގެ ފެންވަރު ކަނޑައެޅުަމށް މަސްޢޫލުވެރިފަރާތުން :30ހުށަހެޅުން 

  .މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީއަށް މިހާރުން މިހާރަށް ހުށަހެޅުން
  

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކިޔަވައިދޭ ބިދޭސީ ޓީޗަރުންގެ ސަނަުދތަކުގެ ފެންވަރު މޯލްޑިވްސް : 31ހުށަހެޅުން 
ރުމުގެ ދޫކު ވީޒާމިއީ ބޭިދސީ ޓީަޗރުނަްންށ ވަރކް ، ޓީން ކަނޑައަޅަން ޖެހޭނޭކަމަށާއިކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރި

  .ކަނޑައެޅުންއެޑިއުކޭޝަނުން ޝަރުތެއްކަމަށް 
  

ބިދޭސީ ޓީޗަރުންގެ އިނގިރޭސި ބަހުގެ ފެންވަރު  ގެންނަރާއްޖޭގައި ކިޔަވާންދޭން ދިވެހި :32 ހުށަހެޅުން
ށް ހުށަހެޅުމަށް ވަޒީފާދޭފަރާތަ) TOEFLނުވަތަ  IELTSމިސާލަކަށް ( ދެނެގަނެވޭނެ ލިޔުމެއް

  .ރުންޝަރުތުކުއެޑިއުކޭޝަނުން 
  

ކިޔަވައިދޭ ތަންތަން އެއްބަސްވުމާއި އެޑިއުކޭޝަނާއި މަސްޢޫލުވެރިފަރާތާ މެދު ވެފައިވާ  :33ހުށަހެޅުން 
އެއްގޮތަށް ސްކޫލްގެ އެންމެހާ މުވައްޒަފުންގެ ކުށުގެ ރިކޯޑް ސާފުކޮށް، ޤަވާޢިދާ  ގެރަޖިސްްޓރީކޮށް ހިންގުމު

ވަގުތަށް  އެމީހެްއ ވަގުތުން މީހެއް ނަމަ ކޮށްފައިވާ  ކުށެއް ވަނަ ބައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ 6ޤަވާއިދުގެ 
   .ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރުން

 

  ޓީޗަރުންނަށް ދެވޭ އިރުޝާދާއި އެހީތެރިކަން. 4
  

މައްޓަކައި ރޭވު އްފިލާވަޅުތަ ވިލަރެސްކުރުމާއިމަސައްކަތްތައް  ،ލިޔެކިޔުންތަކުގައިކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  4.1
ބެލެނިވެރިންގެ އިތުރުން،  ސްކޫލްގެ ޓީޗަރުންނާއި،، ޤަވާިއދުން ބައްދަލުކުރާކަމަށް ބުނެފައިވާ ނަމަވެސް އެކުޓީޗަރުންނާ
، އަދި. ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެް ހިނގަމުން ނުދާކަނ ދަށުންލެއްގެ ކި އުޞޫވަމިކަން ޝަން ސުޕަވިޜަން ރިޕޯޓުގައި އެޑިއުކޭ

ފަރާތުން ކަނޑައަޅާފައި  މެނޭޖްމަންޓުގެމިކަން ކުރުމަށް ނޫން ކަމަށާއި،  އެއް ހަދައިގެން' ލެސަން ޕްލޭން' ކަިޔވައިދެނީ
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މިންވަރު ބެލުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް މެނޭޖްމަންޓުން  ތައްޔާރުވެފައިވާކިޔަވައިދިނުމަށް ޓީޗަރުން  ނުވާކަމަށާއި،
. ލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެށް ކޮމިޝަނަށް މަޢުވެފައި ުނވާކަމަނުކުރާކަމަށާއި، ޓީޗަރުން ސުޕަވައިޒް ކުރުމުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމް

ޓީޗަރުންނަށް ކިޔަވައިދިނުމުގައި ބޭނުންވާ އިރުޝާދާއި އެއްބާރުލުން މެނޭޖްމަންޓްގެ ފަރާތުން ނުލިބޭކަންވެސް ޓީޗަރުން 
  . ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ

  
 މަދު މިންގަނޑެއްގެ ގޮތުގައިއެންމެ  މަށްރޭވު އްފިލާވަޅުތަ މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސްކުރުމާއި :34ހުށަހެޅުން 
  .އުޞޫލުތަކަށް ޢަމަލުކުރުން ން ގެންގުޅޭއެޑިއުކޭޝަނު

  

  ދަރިވަރުންގެ ފެންވުަރ ބެލުން. 5
  

އިމްތިޙާނުން ފާސްނުވާ ކުދިންނަށް ފާސްވަންދެން އެއް ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ގޮތުން ދެވޭ  5.1
ޓީޗަރުންނާއި، މެނޭޖްމަންޓްގެ ބައެއް މުވަްއޒަފުންގެ  ދަރިވަރުންނާއި،ް ށސުވާލުކަރުދާހެއް ތަކުރާރުކޮށް ސްކޫލުން ދޭކަމަ

ށާއި، މީގެ ތެރޭގައި އަދި ބައެއް ކުދިންނަށް އިތުރަށް މާކްސް ދިނުމަ. ވެފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެ
 ޕްރިންސިޕަލްޓީޗަރުންނަށް އް ތަކުގައި އެއްވެސް ވަރަކަށް ނުލިޔާ ކުދިންވެސް ފާސްޮކށްދިނުމަށް ސްކޫލްގެ ބައެއިމްތިޙާނު

  .ް ކޮމިޝަނަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެއަންގައިގެން ކުދިންގެ ނަތީޖާ ބަދަލުކޮށްފައިވާކަމަށ
    

 އިމްތިޙާނުން ފާސްނުވާ ކުދިންނަށް ފާސްވަންދެން އެއް ސުވާލުކަރުދާހެއް ތަކުރާރުކޮށް ދިނުން: 35ހުށަހެޅުން 
އެންމެ މަދު ިމންގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި ރިވަރުންގެ ފެންވަރު ބެލުމަށް ވަގުތުން ވަގުތަށް ހުއްޓާލައި، ދަ

  .އެޑިއުކޭޝަނުން ގެންގުޅޭ އުޞޫލުތަކަށް ޢަމަލުކުރުން
  

  ންސުޕަވިޜަ. 6
  

ކިޔަވާދޭ ވަގުތުތަކުގެ އިތުރުން، ކުދިންނަށް ލިބޭ ހުސްވަގުތުތަކުގައި ކުދިން ސުޕަވައިޒްކުރެވޭ މިންވަރު  6.1
އި، ދަރިވަރުންނާ ،މުވައްޒަފުންނާއިއަސަރުތަކެއް ުކރަމުންދާ ކަމަށް ގެ ސަބަބުން ކުދިންނަށް ނޭދެވޭ ކުޑަކަމަށާއި، މިކަމު

އި ޅާާމިނެޓުގެ ހުސްވަގުތުކޮ 10މިގޮތުން ކޮންމެ ކްލާހަކަށް ފަހު ލިބޭ  .ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ އޭގެ.ޓީ.ޕީ
 އި ތާވަލެއް މެނޭޖްމަންޓުންއިޒްކުރުމަށް ޓީޗަރުންގެ މެދުގަމެންދުރު ކެޔުމަށް ލިބޭ ހުސް ވަގުތުގައި، ކުދިން ސުޕަވަ

  .ނުކުރާކަމުގެ މަޢުލޫމާތުވެސް ލިބިފައިވެއެވެސުޕަވައިޒް  ވަލާ އެގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންތައްޔާރުކޮށްފައިވީނަމަވެސް، މިތާ
  

ޓީޗަރަކު ކްލާސް  ސްކޫލްގެ ޓީޗަރަކު ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ، އެޓީޗަރެއް ކިޔަވާދޭން ޖެހޭ ގަޑީގައި އިތުރު 6.2
ލަތްތައް ގިނަވެ، ދަރިވަރުން ކްލާހުން ބޭރުގައި ހަލަބޮލިވެ، ބުލީކުރުމުގެ މައްސަލަތައް އިތުރުވެ، އިޒްނުކުރާ ޙާސުޕަވަ

ސުޕަވައިޒް ނުކުރެވޭތީ،  މިފަދައިން. ކުދިންނަށް އެކިވަރުގެ އަނިޔާ ލިބެމުންދާކަމަށް މިފަރާތްތަކުން ބަޔާންކުރެއެވެ
ކުދިން ނުކުމެ އުޅޭކަން ކޮމިޝަނުން ސްކޫލަށް ކުރި ޒިޔާރަތްތަކުން ކޮމިޝަނުގެ ޓީމަށް  ކްލާހުން ބޭރަށް
   .ފާހަގަކުރެވުނެވެ
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ބޭރުން  ސްކޫލަށް އެތެރެކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، ދަރިވަރުން ބޭނުންވާ އެއްޗެތިން ސްކޫލް ވަގުތުގައި، ސްކޫލުން ބޭރު 6.3
ބައެއް ދަރިވަރުންނާއި، ޓީޗަރުން  ނާ ހުރަހެއް ނެތި މުޢާމަލާތުކުރެވޭކަންއަންނަ މީހުންނަށް ސްކޫލުގައި ތިބޭ ދަރިވަރުން

މީގެތެރޭގައި ކުޑަކުދިންނަށް ގެއްލުން ހުރި އަދި ބޭނުންކުރުމަށް އެކަށީގެންނުވާ  .އޭ އިން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.ޓީ.އަދި ޕީ
ލަތްތަކަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަން ތަކެތި ސްކޫލަށް އެތެރެކުރުމާއި، ދަރިވަރުންނަށް ނުރައްާކވެދާނޭ ފަދަ ޙާ

  .ފާހަގަކުރަމެވެ
  

  .ް  ަދރިވަރުން ސުޕަވައިޒްކުރުމުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުނ: 36ހުށަހެޅުން 
  

  ހޭދަކުރުން މުޅި ރޭގަނޑުދަރިވަރުން ސްކޫލަގައި . 7
  

ހަފްތާގެ  ދަރިވަރުން ގެ ފިރިހެން 9 ކަމަށް ބުނެ ގްރޭޑް ށް ތައްޔާރުވުމަށްކަތަފާތު މުބާރާތްތަކަށާއި ޙަރަކާތްތަ 7.1
މިގޮތުން . ެވެއެވލޫމާތު ދީފައިމަޢުކުރާކަމަށް މެނޭޖްމަންޓުން ގަނޑު ހޭދަރޭސްކޫލްގައި ސްކޫލް ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި 

 މިތަނުގައި .ގައެވެކޮޓަރިއެއް ޖަހާފައިވާ' ވަނުން މަނާ'ހުންނަ  ފަންގިފިލާގައި ވަނަ 2ސްކޫލްގެ  ރޭގަނޑު ހޭދަކުރަނީ
މެނޭޖްމަންޓްގެ ބައެއް  ގެ މަތިންކުދިންގެ އެދުމުމީގެއިތުރުންވެސް . ހަމަޖެހިފައި ހުރެއެވެ އިންތިޒާްމ ކެއުމުގެކައްކާ

ރޭގަނޑު ހޭދަކުރާކަމަށް މަޢުލޫމުާތ ސްކޫލްގައި  ކިޔެވުމުގެ މަޤްސަދެއްނެތި، ދަރިވަރުން ،މީހުންގެ ހުއްދަ ލިބިގެން
  .ލިބިފައިވެއެވެ

  
ލެއް ނުވަތަ ކަން ހިންގާ ބަލަހައްޓާނެ ގޮތަކާ ބެހޭ އެއްވެސް އުޞޫކަންފަދަ ރޭގަނޑު ހޭދަކުރާކުރުން ސްކޫލްގައި  7.2

ދަރިވަރަކަށް މިންގަނޑެއް ކަނޑައެޅިފައި ނެތުމުގެ އިތުރުން މިފަދަ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމުގެ ތެޭރގައި އެއްވެސް 
ރާތެއް ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ުނވަތަ ޒިންމާވާނެ ފަ ށަހެޅިއްޖެނަމަފަދަ ޙާލަތަކަށް ހު ވެދާނޭނުރައްކަލެއް ވަތަ ގެއްލުމެއް ނު

ކަމަށް  ދޭ ކަމެއް ނޫންޝަނުން އެއްވެސް ވަރަކަށް ހިތްވަރުއެޑިއުކޭމިކަމަކީ . ކަނޑައެޅިފައެއް ނުވެއެވެ
ތައްޔާރުކުރާ ކުދިންގެ  ތްތަކަށްފަދަ އެކި ޙަރަކާ 'މޭނިޔާމެތަ'އަދި އޮލިމްޕިއެޑާއި  .އެމިނިސްޓްރީއިން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ

ކަމަްށވުމުން، މިއުސޫލްގެ މަތިން ފިރިހެން ކުދިންނާއި މެދު  އިދުނުގަނސްކޫލަށް ގެންނަނީ ހެ ކުދިން ތެރެއިން އަންހެން
   .މާމެދު ސުވާލު އުފެދެއެވެކުރާކަޢަމަލު ނު

  
ކޭޝަނުގެ އުޞޫލުތަކާ އުއެޑިގެނައުމުގައި ރޭގަނޑު ހޭދަކުރުމަށް މުޅި ސްކޫލަށް  ދަރިވަރުން :37ހުށަހެޅުން 
  .ޢަމަލު ކުރުން އެއްގޮތަށް

   

  )ޒްކަރިކިއުލާ އެކްޓިވިޓީއެކްސްޓްރާ(އިތުރު ހަރަކާތްތައް . 8
  

ކުގައި ކަރިކިއުލަރ ޙަރަކާތްތަ-އެކްސްޓްރާކޮންމެ ކުއްޖަކަށްވެސް  ވަނަ މާއްދާގައި 7.7އެއްބަސްވުމުގެ  8.1
ފިކުރީ ތަރައްޤީއަށް  މުޤައްރަރުގެ އިތުުރން ކުދިންގެ. ންކޮށްފައިވެއެވެބަޔާބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނަން ޖެހޭނެ 

 ނުހިންގާ ކަމަށާއި، މިކަންކަމަށްއެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުޅިވަރުގެ ހަރަކާތްތައް  ތުރު ހަރަކާތްތަކާއި،އި ބޭނުންވާ
 ންނާއި، ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިންމުވައްޒަފު މެނޭޖްމަންޓްގެ އެއްބާރުލުން އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ނުލިބޭކަމަށް
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ން ނިސްގެ ހަރަކާތް ފެށިފައިވަނީ ބެލެނިވެރިއަކު އިސްނަގައިގެވަނަ އަހަރު ޓޭބަލް ޓެ 2010. މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ
މީގެ އިތުރުން، ސްކޫލުން . ޅިގެން މިހަރަކާތް ހިންގޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިގެންނެވެޓޭބަލް ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަނާ ގު

ފަންނާއި ތަޖުރިބާ ލިބިފައިނުވާ ފަރާތެއް ކަމަށާއި،  ކަމުގެޓީޗަރަކީ  ތް ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުންނަގާ ފުޓުބޯޅަ ހަރަކާހިން
   .ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެވާ ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭކަމަށް ރަކާތް އެކަށީެގންމިހެން ކަމުން މިހަ

  
އިތުރު އެއްގޮތްަށ އެއްބަސްވުމާއި މަސްޢޫލުވެރިފަރާތާ މެދު ވެފައިވާ  އެޑިއުކޭޝަނާއި: 38ހުށަހެޅުން 
   . ހިންގުން ،ރާވައި ހަރަކާތްތައް
  

  ވަޞީލަތްތަކުގެ ފުރިހަމަ ބޭނުން ހިފުން. 9
  

ރީ ތަކާއި ސާމާނު ލިބިދޭ ފަދަ ލެބޯރަޓަރަނގަޅު ފެންވަރެއްގެ ވަޞީލަތް ވަނަ މާއްދާގައި 7.9އެއްބަސްވުމުގެ  9.1
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަމަވެސް،  ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގެ ލައިބްރަރީއެއް ސުކޫލުގައި ހުންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށްއަކާއި 

 . ް ފާހަގަކުރެވެއެވެރީގައި ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގެ ވަސީލަތްތަކެއް ނެތްކަނލައިބްރަރީއާއި ލެބޯޓް
 

ވަކިވަކި މާއްދާއާ ވަރުންގެ ކިޔެވުމަށް ބޭނުންވާ އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ފޮތް ނުހުންނަކަމަށާއި، ދަރި ލައިބްރަރީގައި 9.2
އަދި ލައިބްރަރީ ގަޑިއެއް ކަނޑައެޅިފައި ނޯންނާތީ، ލައިބްރަރީ ބޭނުންކުރުމުގެ . ވެބެހޭ ފޮތްތައް ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެ

  .ށް ނުލިބޭކަމަށް ދަރިވަރުން ބުނެއެވެގެންވާގޮތައެންމެ އެކަށީ ފުރަުސތު
  

ކަން ތުމުގެ ސަބަބުން ލައިބްރަރީ ހިންގުން އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ކުރިއަށް ނުދާއް ނެލައިބްރޭރިއަނެ 9.3
ފަކު ޓައިމް މުވައްޒަ- ލައިބްރަރީއަށް ޕާޓްގަޑިއިރު  3ދުވާލަކު ދިޔައިރު ތަހުޤީޤު ކުރިއަށް  .ފާހަގަުކރެވެއެވެ

ރިވަރުންނަށް ލައިބްރަރީގެ ޚިދުމަތް އެންެމ ހުރިހާ ދަ ނަމަވެސް މިއީ. މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށް
  . ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ފޯރުކޮށްދެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ނޫނެވެ

 
އެއްވެސް ލެބޯޓްރީއެއްގައި ނަމަވެސް، މިއިން . އިމްކޮށްފައިވެއެވެގެ މާއްދާތަކަށް ވަކިވަކިން ލެބޯޓްރީ ޤާސައިންސް 9.4

 މިހާރު ހުރި އާލާތްތައް ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓިފައި ނުވާކަން ބޭނުންވާ ހުރިހާ އާލާތްތައް ނެތްކަމަށާއި، އަދި
ށްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުމާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ލެބޯޓްރީ ބޭނުންކޮ ،މީގެ އިތުރުން .ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ

 އަންނަ .މަށް ބުނެފައިވެއެވެބޭކަސުވާލުކުރުމުން، ލެބޯޓްރީތައް ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނުލި ގުޅިގެން، ދަރިވަރުންނާ
ދަރިވަރުންނަށް އިމްތިޚާނަށް ، ދަރިވަރުން ބައިވެރިކުރަން ރާވާފައިވާ އިރު އިމްތިޚާނުގައިއީ .އެސް.ސީ.ޖީ.އަހަރު އައި

  . ތު ނެތްކަން ފާހަގަ ކުރެވެެއެވެތައްޔާރުވުމުގެ ފުރުޞަ
  

ރަނގަޅު އެއްގޮތަށް  ވާ އެއްބަސްވުމާއެޑިއުކޭޝަނާއި މަސްޢޫލުވެރިފަރާތާ މެދު ވެފައި :39 ހުށަހެޅުން
ދަރިވަރުން ކިޔަވަމުންދާ މާއްދާތަކާ މިގޮތުން، . ޤާއިމްކުރުން ކޫލުގައިފެންވަރެއްގެ ލައިބްރަރީއެއް ސް

  .ޓައިމް ލައިބްރޭރިއަނެއް ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ހޯދުން-ފުލްފޮތްތައް ލައިބްރަރީއަށް ހޯދުމާއި،  ގުޅުންހުރި
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ނގަޅު އެއްގޮތަށް ރައުކޭޝަނާއި މަސްޢޫލުވެރިފަރާތާ މެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާ އެޑި: 40ހުށަހެޅުން 
ތަކާއި ސާމާނު ިލބިދޭ ފަދަ ލެބޯޓްރީއެއް ޤާއިމްކޮށް، އިމްތިޚާނަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ފެންވަރެއްގެ ވަޞީލަތް

  .ފުރުޞަތު ދަރިވަރުންނަށް ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ފަހިކޮށްދިނުން
  

  ސްކޫލް ފީ. 10
 

 2009ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ޑިސެމްބަރު ވުރެ ބޮޑު ފީއެއް  އެކަށީގެންވާ ވަރަށްސްކޫލުން ނަގަމުން އައި ފީއަކީ  10.1
އެޑިއުކޭޝަނުގެ ހުއްދައާ ނުލައި ފީއަށް އެްއވެސް ބަަދަލެއް  ،އަދި. ގައި އެޑިއުކޭޝަނުން ވަނީ ފީ ކުޑަކޮށްފައެވެ

ކަނޑައަޅާފައިވާ އެޑިއުކޭޝަނުން ސް، ނަމަވެ. ލަށް އަންގާފައިވެއެވެގެނެސްގެން ނުވާނޭ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަނުން ސްކޫ
ޕްރައިމަރީ ، އާއި) ރުފިޔާ 1900(ޕްރީ ސްކޫލް ފޮތްތަކުގެ ފީ އި، އާާ) ރުފިޔާ 1700( ް ޔުނިފޯރމް ފީފީގެ އިތުރުނ
 2050(ފޮތްތަކުގެ ފީ މެދު މަދްރަސީއާއި ސާނަވީ ގްރޭޑްތަކުގެ  ،އަދި ،)ރުފިޔާ 1800(ފޮތްތަކުގެ ފީ  ގްރޭޑްތަކުގެ

މަޢުލޫމާތު ންނާއި ބެލެނިވެރިންގެ ފަރާތުން ބައެއް ސްޓާފުންނާއި، ޓީޗަރު ނަގާކަމަށް މެނޭޖްމަންޓްގެ )ރުފިޔާ
ޔުނިފޯމް ފީއާއި ފޮތްތަކުގެ ފީގެ ގޮތުގަިއ ނަގަމުން ގެންދާ ފީތަކަކީ އެޑިއުކޭޝަންގެ ހުއްދަ ލިބިގެން . ލިބިފައިވެއެވެ

ން އަންގައިދޭ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުމަށް ސްކޫލް މެނޭޖްމަންޓްގައި އެދުމުން މިފަދަ އެއްވެސް ނަގަމުންދާ ފީތަކެއްކަ
ސްކޫލްގައި ކިޔަވައިދޭ ފޮތްތަކުގެ ފީގެ ގޮތުގައި ، ލް ހޯދުމަށް އެދުމުންއަދި ފީގެ ތަފްޞީ. ލުިޔމެއް ލިބިފައެއްނުވެއެވެ

ފޮތްތަކުގެ  ގެ 8އަދި، ، 7، 6ގްރޭޑް  ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ހަމައެކަނި މުގައިރިންސިޕަލް ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުސްކޫލްގެ ޕް
ކުގެ ފީގެ ގޮތުގައި ނަގާކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ގެ ކުދިންގެ އަތުން ފޮތްތަ 7އަދި  6މީގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް . ފީއެވެ

ގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން ސްކޫލް މެނޭޖްމަންޓު ،ބެލެނިވެރިންނާއި، ޓީޗަރުންނާިއ ޢަދަދުތަކާއި ލިޔުމުން އަންގާފައިވާ
  . ދަދުތަކާއި ތަފާތުވެއެވެނެފައިވާ، ޢަބު
  

ލިބިގެން  ހުއްދައެޑިއުކޭޝަނުން ކަނޑައަޅާފަިއވާ ފީގެ އިތުރުން، ނުވަތަ އެޑިއުކޭޝަނުން : 41ހުށަހެޅުން 
  .މެނުވީ، ފީގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ނުނެގުން

  
ލެއްގެ ކިޔަވައިދިނުމުގެ ފެންވަރާ އެކަށީގެންވާ ސްކޫލަކުން ފީ ނަގާ މިންވަރަކީ އެ ސްކޫ: 42ހުށަހެޅުން 

  .ޢަދަދަކަށް ވުމާއި، އެޑިއުކޭޝަނުގެ ފަރާތުން، ރެގިއުލޭޓަރީ ބޮޑީއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މިކަން ކަށަވަރުކުރުން
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  ހިންގުމުގެ ނިޒާމު

  މަސްއޫލުވެރިފަރާތްޝަން، އެޑިއުކޭ. 1
  

 ޞަ މިންގަނޑުތަކެއް ކަނޑައަޅާފައެއްއި ޤާއިމްކޮށް ހިންގުމާ ބެހޭ ޚާއްބައިނަލްއަޤްވާމީ ސްކޫލުތައް ދިވެހިރާއްޖޭގަ 1.1
ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ އެހެން އިދާރާއަކާ، ، އެޑިއުކޭޝަނާމިހެން ކަމުން، އެ ސްކޫލެއްގެ މަސްއޫލްވެރިފަރާތާއި . ނުވެއެވެ

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ސްކޫލެއް ހިންގާނޭ ވަކި  ދިވެހިރާއްޖޭގައިއެއްބަސްވުމެއް ކުރެވިފައިވާނަމަ، އެ އެއްބަސްވުމެއް ފިޔަވައި، 
ޝަނުން ޢަމަލުކުރާނޭ އެޑިއުކޭރެގިއުލޭޓަރީ ބޮޑީއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން، . ެގޮތެއް ކަނޑައެޅި ބަޔާންވެފައެއް ނުވެއެވ

ންމު ޚާއްޞަ ޤަވާޢިދެއް ނެތް އިރު، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ސްކޫލުތަކުގެ ފެންވަރު ބަޔާންކުރާ ޢާ
ސްކޫލު ހިންގާ ފަރާތްތަކާ އެކު ސަރުކާރުން ސޮއިކުރާ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން . ޤަވާޢިދެއް އެކުލަވާލެވިފައެއް ނުވެއެވެ

ޤަވާޢިދެއްގެ ދަށުން ލާޒިމްކޮށްފައިވާ ކަމެއް ނުކުރުމުގެ ސަބަބުން އުފުލަން ޖެހޭ ، ން ޖޭެހ މަދަނީ ޒިންމާއަށް ވުރެއުފުލަ
ބޮޑަށް ރަނގަޅުވާނޭ ަކމަށް  ލުފަރާތްތައް ޖަވާބުދާރީކުރުވުންއަޤްވާމީ ސްކޫލުތަކުގެ މަސްއޫޖިނާއީ ޒިންމާ ބައިނަލް

 .ފެނެއެވެ
  

ޝަނުން ކަނޑައަޅާ ޤަވާޢިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ސުކޫލު އެޑިއުކޭ ،ވަނަ މާއްދާގައި 5.3އެއްބަސްވުމުގެ  1.2
އެއްބަސްވުމުގެ މާއްދާތަކާއި، ޤަވާޢިދުގައިވާ ކަންކަން ، ން ނަމަވެސްއެހެ. ހިންގަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ

ސްކޫލުެގ ހިންގުން  މަސްއޫލުވެރިފަރާތުން. ދައުރު ހަރުދަނާ ކުރަން ޖެހިފައިވެއެވެޝަނުގެ އެޑިއުކޭތަންފީޛުކުރުމުގައި 
ކަމަށް މަސްއޫލުވެރިފަރާތުން ގޮތަށް ސްކޫލުގެ މެނެޖްމަންޓް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް ޒިންމާވާ

ީ، ނުވާތލިޔެކިޔުމެއް ސްކޫލު ހިންގުން ޙަވާލުކުރުމުގައި ކަމާގުޅޭ އެއްވެސް އެހެން ނަމަވެސް، . މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ
ސްކޫލު ހިންގުމުގައި ދުވަހުން ދުވަހަށް ޢަމަލުކުރާން ޖެހޭ މިންގަނޑުތަކަށް ޢަމަލުކުރޭތޯ ބަލާނެ އޮނިގަނޑެއް ނުވަތަ 

  .މެއް ކަނޑައެޅަިފއެއް ނުވެއެވެނިޒާ
  

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ އަހަރީ ސުވާލުކަރުދާސް ސްކޫލުން ފުރިހަމަކޮށް، އެޑިއުކޭޝަނަށް  11.4ޤަވާޢިދުގެ  1.3
ސްކޫލުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު އެޑިއުކޭޝަނަށް ވަނަ މާއްދާއާ އެްއގޮތަށް  11.5ޤަވާޢިދުގެ ހުށަހަޅާފައިވާ ނަމަވެސް، 

އަދި، އަހަރީ ރިޕޯޓުގެ ގޮތުގައި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ބެލުމުން، ސްކޫލުގެ  .އް ނުވެއެވެއެހުށަހާޅާފަ
  .ރެކޯޑުތައް ޤަވާޢިދުން ބަލަހައްޓަމުންދާ ކަމާމެދު ސުވާލު އުފެެދއެވެ

  
   ވެރިފަރާތުގެ މެދުގައި،ް، އެޑިއުކޭޝަނާއި މަސްއޫލުއެއްބަސްވުން އިޞްލާޙްކުރުމަށ ތަޙްޤީޤް ހިނގަމުންދަނިކޮށް، 1.4
އެއްބަސްވުމަށް މި ގެނެވުނު އިޞްލާޙްތަކުގެ ތެރޭގައި . ގައި ލިޔުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައިވެއެވެ 2010މެއި  27

. އެއްބަސްވުން ބާޠިލްކުރުމާއި، ސްކޫލު ބެޯޑއް ހެދުމާއި، ކިޔަވައިދިނުމުގެ ފެންވަރާ ބެހޭ މާއްދާތަކެއް ހިމަނާފައިވެއެވެ
މަސްއޫލުވެރިފަރާތުން ސްކޫލު ހިންގުމުގައި އިހްމާލުވެފައިވާ މިންވަރަށް ބަލައި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ، އެހެން ނަމަވެސް

ކިޔަވައިދޭ ތަންތަން ހިންގުމާ ބެހޭ އުޞޫލުތައް ކަނޑައެޅުމަށް، އިތުރު އެއްބަސްވުމެއްގަިއ ސޮއިކުރުމަކާ ނުލައިވެސް، 
ސްއޫލުވެރިފަރާތާ މެދު އިޞްލާޙީ މުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މައެޑިއުކޭޝަނަށް ޢާންމު ބާރުތަކެއް ލިބިދީފައިވާ ކަ

މި ޙާލަތުގައި އެޑިއުކޭޝަނުގެ ފަރާތުން ޒިންމާދާރުކަން ކޮށްފައިވާ ކަމީ، ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ބަދަލުގައި އެއްބަސްވުން އައު
  .ެކުޑަ ގޮތެއްގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅެކެވ
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  އިން ފެށިގެން 2004ގެ ހުޅުމާލެ ތަރައްޤީކުރުމާ ބެހޭ ޔުނިޓުން އޭޕްރިލް ސްކޫލްގެ ޢިމާރާތާއި ބިމަކީ، ކުރީ  1.5
އެޑިއުކޭޝަނަށް ދޫކޮށްފައިވާ  ،މިލިޔަްނ ރުފިޔާގެ ކުއްޔަށް 2.477އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް، އަހަރަކަށް  20

އެޑިއުކޭޝަނާ މެދު  ސްކޫލު ކުއްޔަށް ދިނުމާ ބެހޭ ގޮތުން ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނާއި. ބިމެކެވެ
މިލިޔަން ރުފިޔާ އެޑިއުކޭޝަނުން ކުލީގެ ގޮތުގައި ދައްކަން ޖެހި  9.908އެްއބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައިނުވާއިރު، 

.  ް ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނުން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެނުދައްކައި ވާކަމަށ
ގޮތުގައި އެޑިއުކޭޝަނަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދައްކާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިނުވާ ހިނދު،  މަސްއޫލުވެރިފަރާތްުނ ތަނުގެ ކުލީގެ

ލުކުރެވެން ޖެހޭނީ، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މިފަދަ ބޮޑު ކުއްޔެއް ދައްކާގޮތަށް، މަސްއޫލުވެރިފަރާތާ ސްކޫލު ހިންގަން ޙަވާ
ި ކަމަށް ރުކުރާނޭ ނިޒާމެއް ކަނޑައެޅުމަށް ފަހުގައސްކޫލުގައި ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގެ ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދެވޭތޯ ކަށަވަ

  . ކޮމިޝަނަށް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ
  

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ސްކޫލު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާނޭ މިންގަނޑުތަކާއި، މި ސްކޫލުތަކުގެ  :43ހުށަހެޅުން 
އުޞޫލުތައް ބަޔާންކުރާ  ފެންވަރާއި، އެޑިއުކޭޝަނުން ރެގިއުލޭޓަރީ ބޮޑީއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޢަމަލުކުރާނޭ

  . ޤަވާޢިދެއް އެކުލަވާލުން
   

ސްކޫލު ހިންގުމުގައި ދުވަހުން ދުވަހަށް ޢަމަލުކުރާން ޖެހޭ މިންގަނޑުތަކަށް ޢަމަލުކުރޭތޯ  :44 ހުށަހެޅުން
ގާ ފަރާތާއި މިގޮތުން، ސްކޫލު ހިން. ކަނޑައަޅުންއެޑިއުކޭޝަނުން ބަލާނެ އޮިނގަނޑެއް ނުވަތަ ނިޒާމެއް 

  .މަސްއޫލުވެރިފަރާތުގެ ޒިންމާތައް ބަޔާންކުރާ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރުން ސްކޫލުގެ
  

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ  11ޤަވާޢިދުގެ  ތަން ރަޖިސްޓްރީކޮށް ހިންގުމުގެކިޔަވަިއދޭ ތަން: 45ހުށަހެޅުން 
މާއެކު އެޑިއުކޭޝަނުން ކިޔަވައިދޭ ތަންތަނުގެ ހިސާބާއި ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުމާ ގުޅޭ މާއްދާތައް ހަރުދަނާކަ

  .ތަންފީޛުކުރުްނ
  

  ބޯޑު ކޫލްސް. 2
  

ބޯޑެއް  ސްކޫލްސްކޫލުގައި ގައި ސްކޫލް ބޯޑެއް އޮންނާންވާނޭކަމަށް ބަޔާންކޯށްފައިވީ ނަމަވެސް،  4.12ޤަވާޢިދުގެ  2.1
ރިންގެ މެދުގައި ދިމާވާ މިކަމުގެ ސަބަބުން ސްކޫލު މެނެޖްމަންޓާއި، ޓީޗަރުންނާއި، ބެލެނިވެ. ެޤާއިމްކުރެވިފައެއްނުވެއެވ

ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުމާއި އަޚްލާޤާ ގުޅޭ . މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރަން ދަތިވާ ކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވުނެވެ
އަދި، ކުއްޖާގެ މަސްލަހަތު . މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރަންވެސް މިކަމުގެ ސަބަބުން ދަތިާވކަމަށް ފާހަގަކުރެވުނެވެ

ހިންގުމުގެ ަކންތައްތައް ބައްޓަންކުރުމުގައި ސްކޫލު ބޯޑަކީ ވަރަށް އިސް ދައުރެއް އަދާކުރާނޭ އިސްކޮށްގެން ސްކޫލު 
ސްކޫލު ދީމިޤްރާޠީ ދެފުށްފެންނަ އުޞޫލެއްގެ ދަށުން ފަރާތެއް ކަމުން، ސްކޫލުގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރުމަށް 

  .ބެޯޑއް ކޮންމެހެން އެކުލަވާލަން ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ފެނެއެވެ
  

ސްކޫލު ބޯޑެއް ގައި ވާފަދައިން ޤަވާޢިދުގެ ކިޔަވައިދޭ ތަންތަން ރަޖިސްޓްރީކޮށް ހިންގުމު: 46ހުށަހެޅުން 
   .ހިންގުންޤާއިމްކޮށް، 
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  ބަޖެޓު. 3
  

ޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ހިސާބާއި އެޑިއުކޭކިޔަވައިދޭ ތަންތަނުން އެތަނެއްގައި ކޮންމެހެން ބަލަހައްޓަން ޖެހޭކަމަށް  3.1
ތެރިކަމާއެކު ފުރިހަމަ އިންތިޒާމެއްގެ ދަށުން ބެލެހެއްޓިފައި ހުންނަން ވާނޭ ކަމަށާއި، މިގޮތުން، ރައްކައުޑްތައް ރެކޯ

ތަނުގެ ރައުސްމާލާއި، ލިބޭ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދު އެކަށޭނަ ފެންވަރެއްގައި، ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ ޢާންމު އުޞޫލާ 
 ދި ބޭނުންވެއްޖެ ކޮންމެ ހިނދެއްގައި ބެލޭނޭ ގޮތަށް އޮންނާން ވާނޭ ކަމަށްއެއްގޮތަށް އޯޑިޓް ކުރެވޭނޭ ގޮތެއްގައި، އަ

ހިސާބެއް ނުވަތަ ރެކޯޑެއް ބަލަހައްޓަން ޖެހޭނޭ އެހެން ނަމަވެސް، މިފަދަ . ންކޮށްފައިވެއެވެގައި ބަޔާ 11.1ޤަވާޢިދުގެ 
އެއްބަސްވުމުގައި ބަޖެޓު ރުން، ތުމީގެ އި .ޝަނުން ސްކޫލަށް އަންގައި، ކަނޑައަޅާފައެއް ނުވެއެވެއެޑިއުކޭކަމަށް 

މާލީ  .ބެލެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން ވަކި ހިސާބުތަކެއް ނުވަތަ ރެކޯޑުތަކެއް ބަލަހައްޓަން ޖެހޭނޭ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައެއް ނުވެއެވެ
  .ވެއައިޓީ ޓީޗަރެ ސްކޫލުގެ ސްކޫލު ޕްރިންސިޕަލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން،، ކަންކަމާ މިހާރު ޙަވާލުވެގެން ހުންނަނީ

  
ސްކޫލުތަކުގެ މާލީ ހިސާބުކިތާބު ބެލެހެއްޓުމާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ސްކޫލްތަކުގެ ގޮތުގައި ހިންގާ  :47 ހުށަހެޅްުނ

. ރުންއުޞޫލުތަކެއް ކަނޑައަޅަިއ ތަންފީޛުކު އެޑިއުކޭޝަނުންގުޅޭގޮތުން، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޝްވަރާއާއެކު 
  .ރުންކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުމިގޮތުން، ތިންވަނަ ފަރާތެއް މެދުވެރިވެގެން އޮޑިޓް

  

  ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ދައުރު

  ޝަންއެޑިއުކޭ. 1
  

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ، ބައިވެރިކޮށްގެން މަސްއޫލުވެރިފަރާތްލޯކަލް ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުން  - ސްކޫލް ހަވާލުކުރެވުނު ގޮތް  1.1
ޤުވެރިވާކަން އުވިޔަފާރިވެރިންގެ ގްރޫޕަކުން ޝަގެ ތުވިލާހިންގުމަށް ތުރުކީ ،ސްކޫލެއް ޤާއިމްކޮށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ
ހިޒް އެކްސަލަންސީ ރެސިޕް ޠައްޔިބު އެރްދޮގާން  ގެ ބޮޑުވަޒީރުވިލާތުވަނަ އަހަރު ތުރުކީ 2005ފެބްރުއަރީ 

ން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ބަޔާންކުރެއްވި ކަމަށާއި، މިގޮތަށް ބަޔާންކުރެއްވުމާ ގުޅިގެ
، ސްކޫލުގެ ބިމާއި ޢިމާރާތް ފަރީދިއްޔާހުޅުމާލޭގައި ހުރި ކުރީގެ  މަސްއޫލުވެރިފަރާތަށްސަރުކާރުގެ ފަރާތުން 

ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށް، މަސްއޫލުވެރިފަރާތަށް ސްކޫލެއް ޤާއިމްކޮށް ހިންގުމަށް  ބައިނަލްއަޤްވާމީދިވެހިރާއްޖޭގައި 
މިގޮތުން އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ސްކެޫލއް ހިންގުން . ތު ދީފައިވެއެވެޝަނުގެ ފަރާތުން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާއެޑިއުކޭ

 ދަށުންދުެފށެްފްނަނ އުސޫލެއްގެ ، ނުކޮށްހަވާލުކުރުމުގައި ރިއާޔަތްކުރަންޖެހޭނޭ ހުރިހާ ކަމަކަށް ފުރިހަމައަށް ރިއާޔަތް 
  . ގަކުރެވެއެވެކޮމިޝަނަށް ފާހަ މިސްކޫލް މަސްއޫލުވެރިފަރާތާ ހަވާލުކޮށްފައިވާަކން ނޫން ގޮތަކަށް

  
 –ވާކްަނ ޝަނުން އެކުލަވާލާފައިނުއެޑިއުކޭރެގިއުލޭޓަރީ ބޮޑީއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ބަލާނޭ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް  1.2

ޒަން ކުރުމަށް އެކަށޭނަ ނިޒާމެއް ކަނޑައަޅާފައެއް ރެވެމުންދާ މިންވަރު ބަލައި، ވަފީޛުކުއެއްބަސްވުމާއި، ޤަވާޢިދު ތަން
ގައި ސްކޫލަށް ޒިޔާރަތްކޮށް  2010ފެބްރުއަރީ ، އާއި 2009ފަރާތުން ނޮވެމްބަރު  ޝަންގެއެޑިއުކޭ. ނުވެއެވެ

 ލިޔުމަކުންއިރު މި ރިޕޯޓުތަކުގައި ހިމެނޭ ކަންކަން އިޞްލާޙްކުރުމަށް ރަސްމީ  ހަދާފައިވާސުޕަވިޜަން ރިޕޯޓުތަށް 
ހުގައިވެސް އެކަމެއް ށް ފަގުމަސްކޫލަށް އަންގާފައިނުވާކަމާއި، ކަެމއް ރަނގަޅުކުރަން އަނގަބަހުން އެން
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ބަލާފައިނުވާކަމާއި، އަދި، ރަނގަޅުކުރުމަށް ދިން މުއްދަތު ފާއިތުވުމުންވެސް އިތުރު ފިޔަވަޅެއް  ރަނގަޅުކޮށްފައިވޭތޯ
 އެޑިއުކޭޝަނުގެމީގެ އިތުރުން،  .ފަާހގަކުރެވެއެވެ ގެ ވަރަށް ބޮޑު އިހުމާލެއްކަންކަމީ އެޑިއުކޭޝަންއަޅާފައިނުވާ
ރީ ދަތުރެއްގައި، ސްކޫލުގައި ކުދިންނަށް ޖިސްމާނީ އަނިޔާކުރެވެމުންދާ ކަމުގެ ތުހުމަތުތަކެއް ފެންމަތިވުމުން، ސުޕަވައިޒަ

ނަމަވެސް، ކުދިންގެ ސަލާމަތާ ގުޅިފައިވާ . ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވެއެވެފުލުހުންނަށް އެޑިއުކޭޝަނުގެ މި މައްސަލަ 
ފަރާތުން މަިފދަ  ޑިއުކޭޝަނުގެއެޒާމުގެ ތެރެއިން ކުރެވުމުގެ ކުރީން މިފަދަ ކަމެއްގެ ތަޙްޤީޤް ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނި

މަިފދަ ކަންކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ތިބި ، ކަންކަން ތަޙްޤީޤްކުރެވި، ތަޙްޤީޤަށް ފެންނަ ކަންތައްތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް
ބާރު ލިބިދީފައި  ްނ ެއންގުމުގެމުީހން ަވގުތީ ގޮތުން ަނމަވްެސ ކުީދްނާނ ވަިކން މަާޙއުލެއްގައި މަސައްކަތްުކާރ

 .ކަމަށް ފެނެއެވެ އޮންނާން ޖެހޭނޭ
 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ސްކޫލްތަކުގެ ފެންވަރު ބަޔާންކުރާ ޚާއްޞާ މިންގަނޑުތަކެއް  1.3
ވަރު ބަޔާންކުރާ ޚާއްޞަ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ޤާއިމްކުރެވޭ އަމިއްލަ ސްކޫލުތަކުގެ ފެން –އެކުލަވާލާފައިނުވާކަން 

ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން އަމިއްލަ ސްކޫލުތައް . ފަރާތުން އެކުލަވާލާފައެއް ނުވެއެވެ ޑިއުކޭޝަނުގެއެމިންގަނޑުތަކެްއ 
ދޫކުރުމުގެ ކުރިން މިފަދަ މިންގަނޑެއް އެކުލަވާލައި ޢާންމުކުރެވެން ޖެހޭނޭ ކަމަށް ކޮމިޝަނަށް  ހުއްދަޤާއިމްކުރުމުގެ 

 . ރެވެއެވެޤަބޫލުކު
 

ދިވެހިރާއްޖެއަށް  –ދައުރެއް ނެތުން  އެޑިއުކޭޝަނުގެބިދޭސީ ޓީޗަރުންނަށް ވީޒާ ދިނުމަށް ފެންވަރު ކަނޑައެޅުމުގައި  1.4
އެ  ރުންގެ ގޮތުގައި މީހުން ހަމަޖެއްސުމުގެ ކުރިން،ގެނެވޭ ބިދޭސީ ޓީޗަރުންގެ ފެންވަރު ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން، ޓީޗަ

 ،ކަނޑައެޅުމަށްކޮލިފިކޭޝަން އޮޯތރިޓީއިން މޯލްޑިވްސް ފެންވަރު  ސަނަދުތަކުގެވާ ތަޢުލީމީ ފައިމީހުންނަށް ލިބި
ޓީޗަރުންގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް . ޝަނުން މަސައްކަތްކުރާން ޖެހެއެވެއެޑިއުކޭސަރުކާރުގެ ކަމާ ބެހޭ އިދާރާއާ ގުޅިގެން 

ނަމަވެސް،  ދީފައިވާފަރާތުން ތަޙްޤީޤަށް މަޢުލޫމާތު  ޑިއުކޭޝަނުގެއެހެދުުމގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރެވެމުންދާ ކަމަށް 
 ދޫކޮށްފައިވާ ޓީޗަރުން ސްކޫލުގައި ވީޒާބަލައި، ވާރކް  ސަނަދުތަކަކަށް ފައިނުވާފެންވަރު ކަނޑައެޅި

ބިދޭސީ ޓީޗަރުންނަށް ވީޒާ ދޫކުރުމުގައި އެޑިއުކޭޝަނުގެ ދައުރެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން ، މަސައްކަތްުކރަމުންދާ ކަމީ
 .ފައިވާ މައްސަލައެކެވެދިމާވެ

 
ހެދުމާބެހޭ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލައި،  އަޕް- ސުޕަވިަޜން ރިޕޯޓުތަކަށް ފޮލޯ ޑިއުކޭޝަނުގެއެ :48 ހުށަހެޅުން

  .ފެށުން ޢަމަލުކުރާން
  

ކަިޔވައިދޭ ތަންތަން އެއްބަސްވުމާއި އެޑިއުކޭޝަނާއި މަސްޢޫލުވެރިފަރާތާ މެދު ވެފައިވާ  :49 ހުށަހެޅުން
މިންވަރަށާއި، ޢަދަދަށް ބެލުމަށްފަހު، ސްކޫލު ހިންގުމުގައި ޚިލާފުވެފައިވާ ށް ހިންގުމުގެ ޤަވާޢިދާ ރަޖިސްޓްރީކޮ

ދަރިވަރުންގެ މަސްލަހަތު ޙިމާޔަްތކުރެވެމުންނުދާތީއާއި، ސްކޫލްގެ މުވައްޒަފުންނާމެދު ޢަމަލުކުރުމުގައި 
ހިރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި، ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނާއި، ދިވެ

ކުދީންނަކަށް ތަޢުލީމު  އަދި، މަސްއޫލުވެރިފަރާތަކީ އެތައްމުޢާހަދާތަާކ ތަޢާރުޟުވާ ކަންތައްތަކެއް ހުރުމާއެކު، 
ދިނުމުގެ ޒިންމާ އުފުލައިގެން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޤާބިލްކަން ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް ކަމަށް ނުފެންނާތީ، 

 ކިޔަވައިދޭ ތަންތަންންވާ އަވަސް މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުން މެދުނުކެނޑޭނޭ ޮގތަށް، އެކަށީގެ
ލްކޮށް، ސްކޫލުގެ ހިންގުން ށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓްރީ ބާޠިޤާއިމްކޮށް ހިންގުމަށް މަސްއޫލުވެރިފަރާތަ

  . ވާލުކުރުންދެފުށްފެންނަ އުޞޫލެއްގެ ދަށުން، ކަމާއެކަށީގެންވާ ފަރާތަކާ ޙަ



27 
 

  
ދުެފށެްފްނަނ އުޞޫލެއްގެ ަދށުން ، ހިންގުން ހަވާލުކޮށްފައިވަނީސްކޫލު  ތަށްމަސްއޫލުވެރިފަރާ: 50ހުށަހެޅުން 
ރަނގަޅުކުރުމަށް އާއި ސްކޫލްގެ ކަންތައްތްައ ގުން ޙަވާލުކުރުމުގަސްކޫލު ހިންވާތީ،  ކަމަށްނޫން 

ޕްޝަނުގެ މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަމުގެ ކޮރަށްފައިނުވާތީ، އެޑިއުކޭޝަނުން އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮ
  .ތަޙްޤީޤްކުރުން ން ފާހަގަ ކުރެވޭތީ، މިމައްސަލަފުރުޞަތު އޮތްކަ

  

  ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ. 2
  

ގައި އޮތޯރިޓީއިން  2010ޖަނަވަރީ  –ސްކޫލު ބަލައި ޗެކްކުރަން އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްކުރެވިފައިނުވާކަން  2.1
އޮތޯރިޓީގެ ރިޕޯޓުގައި ސްކޫލުގައި . ވަނަ މާްއދާގެ ދަށުން ސްކޫލް ބަލައި ޗެކްކޮށްފައިވެއެވެ 79އާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ވަޒީފާ

ސްކޫލުގެ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާއާ  އެއްވެސް ޓީޗަރެއްގެ ސަނަދުތަކުގެ ފެންވަރު ކަނޑައެޅިފައިނުވާކަމަށާއި، ކިޔަވައިދޭ
ނަމަވެސް، މި ރިޕޯޓަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ގޮތުން އޮތޯރިޓީއިން . ކޮށްފައިވެއެވެބެހޭ އިތުުރ މައްސަލަކެއްވެސް ފާހަގަ

ސްކޫލަށް ވަިކ ކަމެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ އެޑިއުކޭޝަނަށް، ނުވަތަ މަސްއޫލުވެރިފަރާތަށް، ނުވަތަ ރަސްމީ ސިފައެއްގައި 
  .ގަކުރެވެއެވެނުކުރުމަށް އަންގާފައިނުވާކަން ފާހަ

  
އްވެސް ބާވަތެއްގެ ހުށަހެޅުމެއް އެ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ޙައްލުކުރުމަށް އެ އޮތޯރިޓީގެ ރިޕޯޓުގައި 2.2

ހުށަހަޅާފައިނުވާތީއާއި، ރިޕޯޓުގައިވާ ބައެއް މަޢުލޫމާތު ޞައްޙަނޫން ކަމަށް ތަޙްޤީޤަށް އެނގިފައިވާތީއާއި، ރިޕޯޓު 
ފައިނުވާތީއާއި، އޮތޯރިޓީއަށް ފިޔަވަޅު އުެޅމަށް ލިބިދީފައިވާ އިންސްޕެކްޝަނެއް ހަދާ އެކުލަވާލުމުގައި ސްކޫލުގެ ސައިޓް

މި ރިޕޯޓުގެ ފެންވަރާ މެދު ސުވާލު ، ބާރުގެ ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮވެމެ، އެ ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކޮށްފައިނުވާތީ
ރާ، ވަކި ޚާއްޞަ އޮތޯރިޓީން ބަލައި ޗެކްކުރުމަށް، މިކަން ކުރާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުްނވެސް ޢަމަލުކު .އުފެދެއެވެ

 .ތަށް ކުރުމަްށ އޮތް ހުރަހެކެވެމިންގަނޑެއް އެކުލަވާލާފައިނުވާ ކަމީ، އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮ
  
އޮތޯރިޓީގެ ރިޕޯޓުތަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނޭ ގޮތަކާއި، މިންގަނޑު ބަޔާންކޮށް، އުޞޫލުތަކެއް  :51 ހުށަހެޅުން

ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގޮތުން ހުރި މައްސަލަތަކުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި، އެކަމަކާ ޢާންމުކުރުމާއި، މިގޮތުން، 
  .ގުޅިގެން އަޅާނޭ ފިޔަވަޅުގެ ތަފްޞީލުވެސް ބަޔާންކޮށް، މިފަދަ އުޞޫލުތައް ޢާންމުކުރުން

  
 އިން ހިންގާ ބަލާ ޗެކް ކުރުމުގެ ޒިޔާރަތްތަކުގައި ގެްނގުޅޭނެ މިންގަނޑުތަކެއްއޮތޯރިޓީ: 52ހުށަހެޅުން 

  .އަޅާ އާންމުކުރުންކަނޑަ
  

  .ނީ ބާރުގެ ބޭނުން ފުރިހަމަ އަށްް ކުރުންޮތޯރިޓީއަށް ލިބިފައިވާ ޤާނޫއ: 53ހުށަހެޅުން 
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   ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ބިޒް އެޓޯލް. 3
  

ކޫލު ރަޖިސްޓްރީކޮށްދީފައިވަނީ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސް – ހިންގުމުގައި ޖަވާބުދާރީ ނުވުންސްކޫލުގެ  3.1
މާ ޙަވާލުވެގެން ތިބި ފަރާތްތަކާއި ނަމުގައި ކަމަށްވީ ހިނދު، ދުވަހުން ދުވަހަށް ސްކޫލު ހިންގު ވެރިފަރާތުގެމަސްއޫލު

ވަރަށް ބޮޑު  މަސްއޫލުވެރިފަރާތުގެފައިނުވާކަމީ ވެސް އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލާއެއް މަސްއޫލުވެރިފަރާތުގެ މެދު
ތަންފީޛުކޮށް، މި ޤަވާޢިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ސްކޫލުގެ   ޤަވާޢިދުމާއި، ކަން މިހެްނ އޮތުމުން، އެއްބަސްވު. އިހުމާލެކެވެ
ްއޒަފުންނާއި، ބެލެނިވެރިންނާއި، ބައްޓަންކުރުމުގައި މަސްއޫލުވެރިފަރާތް އިހުމާލުވެފައިވުމުން، މުވަހިންގުން 

އިނަލްއަޤްވާމީ ސްކޫލްތަކާމެދު އް ގެއްލި، އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން މަސްޢޫލްވެ ޤާއިމްކުރާ ބަކެކުޑަކުދިންތަކެއްގެ ޙައްޤުތަ
 .ޢާންމު ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ގެއްލުމުގެ ބިރު އޮތްކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ


