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.I

ތަޢާރު ްފ

 .1ލާލޭ ޔޫތު އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުގެ ފަސްމަންޒަރެއް
 1.1ލާލޭ ޔޫތު އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލަކީ )މީގެ ފަހުން 'ސްކޫލް'( މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނާއި )މީގެ ފަހުން
'އެޑިއުކޭޝަން'( ބިޒް އެޓޯލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް )މީގެ ފަހުން 'މަސްއޫލުވެރިފަރާތް'(

އާދެމެދު  2008މެއި 25ގައި

ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ހިންގަން ފެށުނު ސްކޫލެކެވެ .މިސްކޫލްގެ ކިޔެވުން ފަށާފައިވާނީ  2008ޖޫން
28ގައި ނަމަވެސް ،ސްކޫލް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވާފައިވަނީ  2009މެއި 13ގައެވެ .ލާލޭ ޔޫތް އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލަކީ

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

 1.2ސްކޫލަކީ ހުޅުމާލޭގައި ކުރިން ހިންގަމުންދިޔަ ފަރީދިއްޔާ ސްކޫލް ހުރި އިމާރާތުގައި ހިންގަމުންދާ ސްކޫލެކެވެ.

ސްކޫލް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދަނީ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުން އަތުން ނަގާ ފީ އާއި ތުރުކީގެ ވިޔަފާރިވެރިންގެ
ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ދެމުންދާ އެހީއިން ކަމަށް މަސްއޫލުވެރިފަރާތުން ތަޙްޤީޤަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

ތޢުލީމު ހާސިލްކުރަމުންދަނީ  181ދަރިވަރުންނެވެ .އެއީ ޕްރީ ސްކޫލްގައި  98ދަރިވަރުން،
 1.3ސްކޫލްގައި މިހާރު ަ

ފަށާ ތަޢުލީމުގެ ގްރޭޑްތަކުގައި  52ދަރިވަރުން ،މެދުމަދަރުސީ ގްރޭޑްތަކުގައި  18ދަރިވަރުން އަދި މަތީ ސާނަވީ
ގްރޭޑް ތަކުގައި  13ދަރިވަރުންނެވެ .ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަށް ތަޢުލީމު ހާސިލްކޮށްދިނުމަށްޓަކައި  27ޓީޗަރުން
ތިބިއިރު ،މީގެތެރެއިން  14ޓީޗަރުންނަކީ ދިވެހި ޓީޗަރުންނެވެ.

ސކޫލާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ ޝަކުވާތައް
ް .2
 2.1ސްކޫލަށް އެޑިއުކޭޝަންގެ ސުޕަރވިޝަން ޓީމެއް  2009ނޮވެމްބަރ މަހު ޒިޔާރަތްކޮށް ސްކޫލްގެ ކަންކަން ބަލައި
ނދާކަމަށް ކުދިންގެ
ފާސްކުރިއިރު ،ބައެއް ކުދިންނަށް ސްކޫލްގެ ޓީޗަރުންގެ ފަރާތުން ޖިސްމާނީ އަނިޔާ ދެމުންގެ ް

ބަޔާންތަކުން އެޑިއުކޭޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ،އެކަން ތަޙުޤީޤުކޮށްދިނުމަށް އެޑިއުކޭޝަނުން  2009ޑިސެމްބަރ 14

ގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ފޮނުވި ސިޓީ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް )މީގެ ފަހުން
އވާތީ ،މިކަން ކޮމިޝަންގެ ސަމާލުކަމަށް އައިސް ،މިމައްސަލައިގެ ތަފްޞީލު މޯލްޑިވްސް
'ކޮމިޝަން'( އަށް ކޮޕީ ކޮށްފަ ި

ޕޮލިސް ސަރވިސް )މީގެ ފަހުން 'ފުލުހުން'( އިން ވަނީ ހޯދިފައެވެ .މިގޮތުން ،އެސްކޫލްގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރެއްގެ
ގައިގައި ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް ޖެހިކަމަށް އެކުއްޖާ ތަހުޤީޤުގައި ބުނެފައިވީ ނަމަވެސް ،އެމަންޒަރު އެއްވެސް މީހަކަށް

ފެނިފައިނުވާކަމަށް ދަރިވަރު ބުނެފައިވާކަމަށް އެސަރވިސްއިން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.
 2.2ސްކޫލާ ގުޅޭ މައްސަލަތަކެއް ކޮމި ަ
ޝނުގެ ސަމާލުކަމަށް  2010އޭޕްރީލް  27ވެސް ގެނެވިފައިވެއެވެ.
މިމައްސަލައިގައި

ފާހަގަކޮށްފައިވާ

ކަންތައްތަކުގެ

ތެރޭގައި،

2008

ގައި

ސްކޫލް

ހުޅުވުނީއްސުރެ ސްކޫލްގެ

ޕްރިންސިޕަލާއި ތުރުކީވިލާތުގެ ބައެއް ޓީޗަރުން ދަރިވަރުންނަށް ޖިސްމާނީ އަނިޔާ ދެމުންގެންދާކަމަށާއި ،ދަރިވަރުންނަ ް
ށ
3

އަދަބު ދިނުމުގެ ގޮތުން ދަރިވަރުންނަށް އިން ސްކޫލް ސަސްޕެންޝަން )ސްކޫލް ތެރޭގައި ވަކި ކޮޓަރިތަކެއްގެ ތެރޭގައި
ބޭތިއްބުން( ދެމުންދާކަމަށާއި ،ދަރިވަރުންނާއި ބޭއަދަބީ ބަހުން މުޚާތަބް ކުރަމުންދާކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

 2.3މީގެ އިތުރުން ސްކޫލްގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ތަފާތު ކުރާކަމަށާއި ،މިގޮތުން ދިވެހިންނާއި އޭޝިޔާ ބައްރުގެ

ޓީޗަރުންނާމެދު އިހާނާތްތެރިކޮށް ކަންތައްކުރަމުންދާކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ތުރުކީވިލާތުގެ ޓީޗަރުންނަށް ރަނގަޅު މުސާރައާއި

އިނާޔަތްތައް ދެމުންދާކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

 2.4ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުން އަތުން ބޮޑު ފީއެއް ނަގަމުންދާއިރު 2011 ،ވަނަ އަހަރު އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީ ގައި

އިށީންނަ ކުދިން އެ އިމްތިހާނަށް ތައްޔާރުވުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރާނޭ އެކަށީގެންވާ ލެބޯޓްރީތަކެއް ނެތްކަމަށާއި ،އަދި

ސްކޫލްގައި ދަރިވަރުންނަށް ލައިބްރަރީއެއް ހުރިކަމުގައިވިޔަސް ،މަތީ ގްރޭޑްތަކުގެ ކުދިން ބޭނުންކުރާނޭ އެކަށީގެންވާ
ފޮތްތަކެއް ނެތްކަމަށާއި ،މީގެ އިތުރުން ސްކޫލްގައި ކިޔަވާ ދެމުންދާ ތުރުކީވިލާތުގެ ގިނަ ޓީޗަރުންނަކީ ،އިނގިރޭސި

ބަސް ރަނގަޅަށް ނޭނގޭ ޓީޗަރުންކަމަށްވާތީ ،ދަރިވަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ތަޢުލީމު އެންމެ އެކަށީގެންވާގޮތަށް

ފޯރުކޮށް ނުދެވޭކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

 .3ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ބަލަން ނިންމުން
 3.1ސްކޫލްގައި ތަޢުލީމު ހާސިލް ކުރަމުންދާ ބައެއް ދަރިވަރުންނަށް ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ  35ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އިން
ކުޑަކުދީންނަށް ލިބިގެންވާ ރައްކައުތެރި ަ
ކން ލިބެމުން ނުދާކަމާއި ،ސްކޫލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ  37ވަނަ
މާއްދާ އާއި ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހައްގުތައް ލިބެމުންނުދާކަމަށް ބުނެ ،މި މައްސަލަ ކޮމިޝަނުގެ

ސަމާލުކަމަށް އައުމާއެކު ،ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަމްބަރު  (6/2006ގެ ދަށުން މި މައްސަލަ ބެލުމަކީ
ތކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމަކަށްވާތީ ،މިމައްސަލަ ބެލުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމިއެވެ.
ކޮމިޝަނުގެ މައްސޫލިއްޔަތު ަ

4

.II
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 .1ކޮމިޝަނުގެ ޓީމް
 1.1މައްސަލަ ބެލުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރަކާއި  3އޮފިސަރުން  2010އޭޕްރީލް  27ގައި ސްކޫލަށް ގޮސް

މައްސަލައާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރިއެވެ .އަދި މިދުވަހު ލިބުނު މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބަލައި ،މިމައްސަލައަކީ ވަރަށް

ސީރިއަސްކޮށް ،އަވަހަށް ބަލަންޖެހޭ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމައި ،މިމައްސަލަ ބެލުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަންގެ
ޚާއްޞަ ޓީމެއް އެކުލަވާލައި މިޓީމާ މަސައްކަތް ޙަވާލު ކުރެވުނީ  2010އޭޕްރީލް  28ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

 .2ތަޙްޤީޤަށް މަޢުލޫމާތު އެއްކުރެވުނުގޮތް
2.1

މައްސަލަ

ބެލުމުގައި

ބައްދަލުކުރި

ފަރާތްތަކުގެ

ތެރޭގައި ،ފޯކަސް

ގްރޫޕު

ހަދައިގެންނާއި

ވަކިވަކި

އިންޓަރވިއުތަކުން ،ސްކޫލްގެ މެނޭޖްމަންޓް )ޕްރިންސިޕަލް 2 ،ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލުން( ،ސްކޫލްގެ އިދާރީ

މުވައްޒަފުން ،ސްކޫލްގެ މަސައްކަތު މީހުން ،ސްކޫލުގެ ޓީޗަރުންނާއި )ވަކިވަކި ޤައުމީ ނިސްބަތާއި ،ގްރޭޑްތައް ހިމެނޭ

ގޮތަށް( ،ޕޭރަންޓް-ޓީޗަރ އެސޯސިއޭޝަން )ޕީ.ޓީ.އޭ( ،ބެލެނިވެރިން ،ސްކޫލްގެ އެހާރާއި މިހާރުގެ ދަރިވަރުން

ހިމެނެއެވެ.

ތރިޓީ'( ،އަދި އެޑިއުކޭޝަނަލް
 2.2މީގެ އިތުރުން އެޑިއުކޭޝަން ،ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ )މީގެ ފަހުން 'އޮ ޯ

ސުޕަރވިޝަން އެންޑް ކޮލިޓީ އިމްޕްރޫވްމަންޓް ޑިވިޝަން )މީގެ ފަހުން 'އެސްކުއިޑް'( އަދި ފުލުހުންނާއި،
މަސްއޫލްވެރިފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުނެވެ.

 2.3މައްސަލަ ބެލުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުންތައް ސްކޫލް ،މަސްއޫލުވެރިފަރާތް ،އެޑިއުކޭޝަން ،މިނިސްޓްރީ އޮފް

ހިއުމަން ރިސޯސަސް ،ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް )މީގެ ފަހުން 'ހިއުމަން ރިސޯސަޒް'( ،އޮތޯރިޓީ ،އަދި ،ފުލުހުންގެ

ފަރާތުން ހޯދާފައިވެއެވެ.

 2.4މީގެ އިތުރުން ސްކޫލަށް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ޒިޔާރަތްކޮށް ބަލައި ،ފާސްކޮށްފައިވާނެއެވެ.
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ނތައްތައް
ވނު ކަ ް
ރ ު
ކ ެ
ގ ު
ހ ަ
ފ ަ
ާ .III
ދަރިވަރުން
 .1ތަޢާރުފް
 1.1ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤުން ދަރިވަރުންނަށް ތަފާތު ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ އަނިޔާ ކުރުމާއި ،ޓީޗަރުން

ދަރިވަރުންނާމެދު ތަފާތު ކުރުމާއި ،ދަރިވަރުން ބުލީކުރާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ .ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ބަލަމުންދިޔައިރު

ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ކުޑަކުދީންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކައުތެރިކުރުމާ ބެހޭ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަމްބަރު ) (9/91މީގެ ފަހުން
'ކުޑަކުދީންގެ ޤާނޫނު'( އަށާއި ،ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ ކުޑަކުދީންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާއާއި،

އިޖްތިމާޢީ ،އިޤްތިޞާދީ ،އަދި ޘަޤާފީ ޙައްޤުތަކުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާއާއި ،ނަސްލީ ތަފާތުކުރުންތައް ހުއްޓުވުމުގެ

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާނެއެވެ.

 1.2މީގެ އިތުރުން ،ދަރިވަރުންނަށް ހިމާޔަތްދީ ރައްކައުތެރި ކުރުމަށްޓަކައި އެ ސްކޫލްގައި "އެންޓި ބުލީން ޕޮލިސީ"،
"ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ޕޮލިސީ" އަދި "ޑިސިޕްލިން ޕޮލިސީ"

ހަދާފައިވާ ނަމަވެސް ،މި ޕޮލިސީ ތަކަށް ސްކޫލުގައި

ޢަމަލުނުކުރުމުގެ އިތުރުން ،ސްކޫލްގެ މެނޭޖްމަންޓްގައި ހިނެމޭ ބައެއް ފަރާތްތަކަށާއި ،ޕީ.ޓީ.އޭގެ މެމްބަރުންނަށް މި

ޕޮލިސީތައް ފެނިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި ،މި ޕޮލިސީތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބައެއް ލިޔުންތަކަކީ ސްކޫލުގައި

ނތައްތަކާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކަން ހިނގާ ގޮތާ ގުޅުމެއް ނެތް ވާހަކަތަކެއް ބަޔާންކުރާ ލިޔުންތަކެއް ކަމުން،
ހިނގާ ކަ ް
މިލިޔުންތަކުގެ ޞައްޙަކަމާމެދު ކޮމިޝަނަށް ސުވާލުއުފެދެއެވެ.

 .2ޖިސްމާނީ އަނިޔާކުރުން
 2.1ޤާނޫނުއަސާސީގެ  35ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ކުޑަކުދީންނަށާއި ޅަފުރާގެ ކުދީންނަށް އެއްވެސް ގޮތަކުން

ޔކޮށްގެންނުވާނޭ ކަމަށާއި ،ކުޑަކުދީންގެ ޤާނޫނުގެ  10ވަނަ މާއްދާގައި ކުދީންނަށް
ހާނީއްކަކޮށް ،ޖިންސީ ގޮތުން އަނި ާ
މަދަރުސާތަކުގައި ދޭންވާނީ ،އެކުދިންގެ ޢުމުރާގުޅޭ ،އެކުދިންނަށް ނަފްސާނީ ގޮތުން ގެއްލުމެއް ނުލިބޭ އަދަބުތައް
ކަމަށާއި ،ކުޑަކުދީންގެ ޤާނޫނުގެ  16ވަނަ މާއްދާގައި ކުއްޖާގެ ކަރާމަތަށް ގެއްލުންވާނޭ ކަމެއް ،އެއްވެސް މީހަކު
ކުރިޔަނުދިނުމަށާއި ،މިފަދަ ކަމެއް ހިންގައިފިކަން އެނގިއްޖެނަމަ ނުވަތަ މިފަދަ ކަމަކާމެދު ތުހުމަތު ވެއްޖެނަމަ،

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތަކަށް އެ ކުދީންގެ ބެލެނިވެރިން ލަސްނުކޮށް އެކަމެއް އުފުލާންވާނޭ ކަމަށާއި ،ކުޑަކުދިންގެ
ޙައްޤުތަކުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާގެ  28ވަނަ މާއްދާގެ  2ގައި ސްކޫލުތަކުގައި ދަރިވަރުންގެ އަޚްލާޤް ހިފަހައްޓަން
ޖެހޭނީ ކުއްޖާގެ ކަރާމަތަށް ގެއްލުންނުވާނޭ ގޮތެއްގެ މަތީންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ،ސްކޫލްގެ

ލން ޕޮލިސީގައި ޖިސްމާނީ އަނިޔާ އާއި ނަފްސާނީ އަނިޔާ ލިބޭފަދަ ކަންތައްތައް ކުރުމާއި ،ދަރިވަރުންނާ
އެންޓި-ބު ީ

ހުތުރުބަހުން ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ މަނާކަމެއްކަމުގައްޔާއި ،އަދި ،ސްކޫލްގެ "ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ޕޮލިސީ" ގައި
ދަރިވަރުންނާއެކު މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެކަށީގެންނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިން ދަރިވަރުން ދުރުކުރާންވާނޭ ކަމުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
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 2.2އެހެން ނަމަވެސް ،ސްކޫލްގެ ޓީޗަރުންނާއި ،ސްކޫލްގެ މެނޭޖްމަންޓްގައި ހިމެނޭ ބައެއް ފަރާތްތަކުން،
ދަރިވަރުންނަށް އެކިވަރުގެ ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ އަނިޔާ ދީފައިވާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ސްކޫލުގެ ޓީޗަރުންނާއި،

މެނެޖްމަންޓުންނާއި ،އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއި ،ދަރިވަރުންގެ ފަރާތުން ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވެއެވެ .މިގޮތުން ،ވަކި

ވކި ދަރިވަރަކަށް ވަކި އަނިޔާއެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ބަޔާންކޮށް ،ތަފާތު ފަރާތްތަކުން އެއް ގޮތަކަށް
މީހެއްގެ ފަރާތުން ަ

ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 2.3ދަރިވަރުންގެ ގައިގައި ބެލްޓުންނާއި ،އަތު ް
ނނާއި ،ފައިލުން އަދި ފޮތުން ޖެހުމާއި ،ދަރިވަރުންގެ ކޮނޑުމަތީގައި

މގޮތަށް
އިންނަ ވަކި ނާރަކާ ދިމާލުގައި ވިކާ އަދި ޖަހާ ކަމަށާއި ،ތަޅުދަނޑިފަތި ކުދިންނާ ދިމާލަށް ހޫރާކަމަށާއިި ،

ހޫރާލާއިރު ބައެއް ފަހަރު ކުދިންގެ މޭމަތީގައި ޖެހި ކުދިންނަށް އަނިޔާވެފައިވާކަމަށާއި ،ދަރިވަރުންނަށް އަދަބު ދިނުމުގެ
ގޮތުން ދަރިވަރުން އަވީގައި ކޮޅަށް ބަހައްޓާކަމަށާއި ،މުޅި ކްލާހަށް އެކުގައި ޢަދަބުދިނުމާއި ،ގަދަކަމުން ސްކޫލުތެރޭގައި

ގިނަ އިރުތަކެއް ވަންދެން ދުއްވާކަމަށާއި ،އަދި ތަފާތު ޖިސްމާނީ އަނިޔާ އެކުދިންނަށް ދީފައިވާކަމަށާއި ،އަދި
މިހާރުވެސް މީގެތެރެއިން ބައެއް އަނިޔާ އެކުދިންނަށް ޓީޗަރުންގެ ފަރާތުން ލިބެމުންދާކަން ދަރިވަރުން ފާހަގަ ކޮށްފައި

ވެއެވެ.

 2.4މަތީގައިވާ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ޖިނާއީ ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން  31މެއި  2010ގައި ފުލުހުންނަށް

ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ .ތަޙްޤީޤް ހިނގަމުން ދަނިކޮށް ،ދަރިވަރުންނަށް ޖިސްމާނީ އަނިޔާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ

ސކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް މަޤާމުން ވަކިކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަނުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ .އަދި ،އޭނާގެ މަޤާމަށް
ް
އެހެން މީހަކު ހަމަޖެއްސުމަށް މަސައްކަތްކުރެވެމުންދާ ކަމަށް ވެސް އެޑިއުކޭޝަނުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

ހުށަހެޅުން  :1ސްކޫލުގައި ކުރަމުންދާ ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ އަނިޔާތައް އަވަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި
ފުލުހުން ތަޙުޤީޤުކުރުން.
ހުށަހެޅުން  :2އަނިޔާކުރާކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުން ފުލުހުންގެ ތަހުޤީޤު ނިމެންދެން ސްކޫލުގެ
ދަރިވަރުންނާ އެކަހެރިކުރުން.

ހުށަހެޅުން  :3ސްކޫލުތަކުގައި ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ އަނިޔާކުރާކަމުގެ ތުހުމަތުތައް ތަޙްޤީޤްކުރުމަށް
އެޑިއުކޭޝަނުން ނިޒާމެއް އެކުލަވާލައި ،މިފަދަ ޢަމަލުތަކުގެ ތުހުމަތުގައި ތިބޭ މީހުން ތަޙްޤީޤް މުއްދަތުގައި

ދަރިވަރުންނާ އެކަހެރިކުރުމުގެ ބާރު އެޑިއުކޭޝަނަށް ލިބިދޭ ގޮތަށް ކިޔަވައިދޭ ތަންތަން ރަޖިސްޓްރީކޮށް

ހިންގުމުގެ ޤަވާޢިދު ) 19އޭޕްރިލް ) (2000މީގެ ފަހުން 'ޤަވާޢިދު'( އިޞްލާޙްކުރުން.

ހުށަހެޅުން  :4ސްކޫލްގެ "ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ޕޮލިސީ" ގައި ދަރިވަރުންނާ އެކު މަސައްކަތް ކުރުމަށް
އެކަށީގެންނުވާ ފަރާތްތައް ދުރުކުރުމަށް އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކެއް ކަނޑައަޅައި ،އެއާ އެއްގޮތަށް މިހާރުން މިހާރަށް

ފިޔަވަޅު އެޅުން.
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ހުށަހެޅުން  :5ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ އަނިޔާއިން ކުޑަކުދީންނަށް ލިބިދޭ ޤާނޫނީ ރައްކައުތެރިކަން ހަރުދަނާ
ކުރުމުގެ ގޮތުން ،މިފަދަ އަނިޔާކުރުމަކީ ކުށުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅެން.

 .3ޓީޗަރުން ފަރާތުން ބިރުދެއްކުން
 3.1ޤާނޫނުއަސާސީގެ  35ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ،ކުޑަކުދީންނާއި ޅަފުރާގެ ކުދީންނަށް ޚާއްޞަ އެހީތެރިކަމާއި،
ޚާއްޞަ ރައްކައުތެރިކަން ލިބިގެންވާކަމަށާއި ،ކުޑަކުދީންގެ ޤާނޫނުގެ  10ވަނަ މާއްދާގައި ކުދީންނަށް މަދަރުސާތަކުގައި

ދޭންވާނީ ،އެކުދިންގެ ޢުމުރާގުޅޭ ،އެކުދިންނަށް ނަފްސާނީ ގޮތުން ގެއްލުމެއް ނުލިބޭ އަދަބުތައް ކަމަށާއި ،ކުޑަކުދީންގެ

ޤާނޫނުގެ  16ވަނަ މާއްދާގައި ކުއްޖާގެ ކަރާމަތަށް ގެއްލުންވާނޭ ކަމެއް ،އެއްވެސް މީހަކު ކުރިޔަނުދިނުމަށާއި ،މިފަދަ
ކަމެއް ހިންގައިފިކަން އެނގިއްޖެނަމަ ނުވަތަ މިފަދަ ކަމަކާމެދު ތުހުމަތު ވެއްޖެނަމަ ،ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތަކަށް އެ

ކުދީންގެ ބެލެނިވެރިން ލަސްނުކޮށް އެކަމެއް އުފުލާންވާނޭ ކަމަށާއި ،ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ

ތށް
މުޢާހަދާގެ  28ވަނަ މާއްދާގެ  2ގައި ސްކޫލުތަކުގައި ދަރިވަރުންގެ އަޚްލާޤް ހިފަހައްޓަން ޖެހޭނީ ކުއްޖާގެ ކަރާމަ ަ

ގެއްލުންނުވާނޭ ގޮތެއްގެ މަތީންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

އަދި ،ސްކޫލްގެ "ޗައިލްޑް ޕް ޮ
ރޓެކްޝަން ޕޮލިސީ" ގައި

ދަރިވަރުންނާއެކު މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެކަށީގެންނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިން ދަރިވަރުން ދުރުކުރަންވާނޭ ކަމަށް
ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
 3.2ނަމަވެސް ،ދަ ި
ރވަރުންގެ ޢަމަލުތައް ހުންނަގޮތުން ،ދަރިވަރުންނަށް އެކިކަހަލަ ނަފްސާނީ އަނިޔާ ދެމުންދާކަމަށާއި،
ބއިތިއްބާ ކަމަށާއި،
މިގޮތުން" ،އިން ސްކޫލް ސަސްޕެންޝަން" ދިނުމުގެ ގޮތުން ދަރިވަރުން ވަކި ކްލާސްތަކުގައި އެކަނި ަ

އަދި ،ބައެއް ފަހަރު ތިން ހަތަރު ކުދިން އެއްކޮށް ބައިތިއްބާކަމަށް ދަރިވަރުންނާއި ސްކޫލްގެ މެނޭޖްމަންޓާއި އިދާރީ
މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ .އަދި މިގޮތަށް ބައިތިއްބާއިރު ،ބައެއް ފަހަރު ހައެއްކަ

ދުވަހަށްވެސް )ދުވާލަކު ގާތްގަނޑަކަށް  7ގަޑިއިރު( ބައިތިއްބާކަމަށް ދަރިވަރުންނާއި ސްކޫލު މެނޭޖްމަންޓުގެ ބައެއް
ފަރާތްތަކުން ފާހަގަކުރިއެވެ.
 3.3ނަފްސާނީ ގޮތުން ދަރިވަރުންނަށް ދެވޭ އެހެނިހެން އަނިޔާތަކުގެ ތެރޭގައި ސްކޫލްގެ މެނޭޖްމަންޓްގައި ހިމެނޭ

ފަރާތްތަކާއި ޓީޗަރުން ،ތުއްތު ކުދީން ބިރުގެންނެވުމުގެ ގޮތުން އެ ކުދީންނާ ދިމާލަށް ލޯ ބޮޑު ކުރާކަމަށާއި ،ޓީޗަރުގެ
އަތުން މޭޒުމަތީ ބާރަށް ޖަހާކަމަށާއި ،ދަރިވަރުންނާ ދިމާލަށް އަޑުހަރުކޮށް ހަޅޭއްލަވާކަމަށާއި ،އަދި ،ހުތުރު ބަހުން

ދަރިވަރުންނާ މުޚާޠަބުކޮށް ވާހަކަ ދައްކާކަމަށް ދަރިވަރުންނާއި ޓީޗަރުން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

ހުށަހެޅުން  :6ދަރިވަރުންނަށް އަދަބު ދިނުމުގައި ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ 10
ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ދަރިވަރުންނަށް ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ ގެއްލުމެއް ނުލިބޭ ގޮތަށް
އަދަބުދިނުމާއި ،ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުމަށް ބުރޫނުއަރާނޭ ގޮތަށް އަދަބުދިނުން.

ހުށަހެޅުން  :7ޓީޗަރެއްގެ ވަޒީފާގައި ދިމާވާ ދަތިތައް ޙައްލުކުރެވޭނޭ ނިޒާމެއް ސްކޫލު ހިންގާފަރާތުން
ޓީޗަރުންނަށް ފަހިކޮށްދިނުން.
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ހުށަހެޅުން  :8ދަރިވަރުންނަށް ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ އަނިޔާކުރާ މީހުންނާ މެދު އެކަށީގެންވާ އިޞްލާޙީ
ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ބާރު ސްކޫލު ހިންގާފަރާތަށް ލިބިދޭ ގޮތަށް މުވައްޒަފުންގެ އެއްބަސްވުމުގައި ކަނޑައަޅައި،
ޢަމަލުކުރުން.
ހުށަހެޅުން  :9ސްކޫލުގެ ޑިސިޕްލިން ޕޮލިސީއަށް ޢަމަލުކުރާން ފެށުން.
ހުށަހެޅުން  :10ސްކޫލުގެ ޑިސިޕްލިން ޕޮލިސީ މުވައްޒަފުންނާއި ،ބެލެނިވެރިންނާއި ،ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި
ޢާންމުކުރުން.

 .4ބުލީ ކުރުން
 4.1ޤާނޫނުއަސާސީގެ  35ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ،ކުޑަކުދީންނާއި ޅަފުރާގެ ކުދީންނަށް ޚާއްޞަ އެހީތެރިކަމާއި،
ޚާއްޞަ ރައްކައުތެރިކަން ލިބިގެންވާކަމަށާއި ،ކުޑަކުދީންގެ ޤާނޫނުގެ  16ވަނަ މާއްދާގައި ކުއްޖާގެ ކަރާމަތަށް

ގެއްލުންވާނޭ ކަމެއް ،އެއްވެސް މީހަކު ކުރިޔަދީގެން ނުވާނޭ ކަމަށާއި ،ކުޑަކުދީންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ

މުޢާހަދާގެ  19ވަނަ މާއްދާގެ  1ގައި ،އެންމެހައި ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ އަނިޔާއާއި ،ހާނީއްކައާއި ،އަޅާނުލުމާ ި
އ
އިހުމާލާއި،

އަދި

ނާޖާއިޒް

މަންފާ

ކުދީންގެ

ފުށުން

ހޯދުމުން،

ކުދީން

ސަލާމަތްކުރާން

ޖެހޭނޭ

ކަމަށް

ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ބުލީ ކުރުމަކީ ކޮބައިކަމާއި ބުލީ ކުރާ ދަރިވަރުންނާމެދު އަޅާނޭ ފިޔަވަޅުތައް

ބަޔާންކުރާ "އެންޓި ބުލީން ޕޮލިސީ" އެއް ސްކޫލްގައި އޮވެއެވެ.

 4.2ދެމާއްދާ ދެމެދު ި
ލބޭ  10މިނެޓާއި ،މެންދުރުގެ ކެއުމަށް ލިބޭ  20މިނެޓު ލިބެނީ ހުރިހާ ގްރޭޑްތަކުގެ ކުދީންނަށް
މތީ ގްރޭޑްތަކުގެ ދަރިވަރުން ދަށު ގްރޭޑްތަކުގެ ދަރިވަރުންގެ ކްލާސްތަކަށް ގަދަކަމުން ވަނުމާއި،
އެކުގައި ކަމުންަ ،

ފައިން ދަތިއަޅުވައި ދަރިވަރުން ވައްޓާލުން ފަދަ ކަންތައް ކުރުން ހިމެނެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ،ބައެއް ދަރިވަރުން ،އެހެން

ޔ ކުރުމަށްފަހު ،ފޮޓޯނަގައި އެފޮޓޯތައް އިންޓަރނެޓް ވެބްސައިޓްތަކަށް ލާކަމާއި ،އަދި،
ދަރިވަރުންނަށް އެކިކަހަލަ އަނި ާ
ބައެއް ދަރިވަރުންނާ ބެހޭގޮތުން ހަޑިހުތުރުބަހުން އެއްޗެތި ލިޔުމާއި ،އެދަރިވަރުން މަރާލުމަށް ރާވަމުންދާކަމަށްވެސް

މިވެބްސައިޓްތަކުގައި ލިޔެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ހުށަހެޅުން  :11ދަރިވަރުންނަށް ލިބޭ ހުސްގަޑިތައް ރަގަޅަށް ސުޕަވައިޒް ކުރުން.
ހުށަހެޅުން  :12ބުލީކުރާ ދަރިވަރުންނާ މެދު ސްކޫލުގެ އެންޓި-ބުލީން ޕޮލިސީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން
ފިޔަވަޅުއެޅުމާއި ،މި ޕޮލިސީގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ކަންތައްތަކަށްވެސް ޢަމަލުކުރާން ފެށުން.

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

ހުށަހެޅުން  :14ސްކޫލުގެ ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ޕޮލިސީއަށް ޢަމަލުކުރާން ފެށުން.
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ހުށަހެޅުން  :15ސްކޫލުގެ ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ޕޮލިސީ މުވައްޒަފުންނާއި ،ބެލެނިވެރިންނާއި ،ދަރިވަރުންގެ
މެދުގައި ޢާންމުކުރުން.

 .5ދަރިވަރުންނާމެދު ތަފާތުކުރުން
 5.1ޤާނޫނުއަސާސީގެ  35ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ކުޑަކުދީންނާއި ޅަފުރާގެ ކުދީންނަށް ޚާއްޞަ އެހީތެރިކަމާއި،
ޚާއްޞަ ރައްކައުތެރިކަން ލިބިގެންވާކަމަށާއި ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ  17ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ،އެމީހެއްގެ ނަސްލަށް،
ނުވަތަ އުފަންވީ ޤައުމަށް ،ނުވަތަ ކުލަޔަށް ،ނުވަތަ ޖިންސަށް ،ނުވަތަ ޢުމުރަށް ،ނުވަތަ ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ
ލ ފުދުންތެރިކަމަށް،
ނުކުޅެދުންތެރިކަމަކަށް ،ނުވަތަ އެމީހެއްގެ ސިޔާސީ ނުވަތަ އެނޫންވެސް ވިސްނުމަކަށް ،ނުވަތަ މާ ީ
ނުވަތަ ނިސްބަތްވާ ޢާއިލާއަށް ނުވަތަ އުފަންރަށަށް ،ނުވަތަ މިނޫންވެސް ކަމަކަށް ބަލައި ތަފާތުކޮށްގެން ނުވާނޭކަމަށް

ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި ،އިޖްތިމާޢީ ،އިޤްތިޞާދީ ،އަދި ޘަޤާފީ ޙައްޤުތަކުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާގެ  2ވަނަ
މާއްދާއާއި 13 ،ވަނަ މާއްދާގައި ،ކިޔަވައިދިނުމުގެ މާޙައުލުގައި އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ތަފާތުކުރުމެއް ގެންގުޅުމަކީ
މަނާކަމެއްކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

 5.2ޕްރީ ސްކޫލްގައި ކިޔަވާދެމުންދާ ބިދޭސީ ބައެއް ޓީޗަރުން ،ހަމުގެ ކުލަޔަށް ބަލައި ކުދީންނާ މެދު ތަފާތު

ކުރަމުންދާކަމަށާއި ،މިގޮތުން ދިވެހި ކުއްޖަކު ،ނުވަތަ ހަމުގެ ކުލަ ދޮން ނޫން ކުއްޖަކު ރޯގާޖެހި އަރިދަފުސް އެޅުމުން،
ނުވަތަ ކުޅޭ ގަޑީގައި މޫނުގައި ވެލި ހޭކުމުން ،އެހެން ކުދީންނާ އެއްގޮތަށް ސާފުނުކޮށްދޭ ކަމަށް ޕްރީ ސްކޫލްގެ ބައެއް

ދިވެހި ޓީޗަރުންނާއި ،ބެލެނިވެރިން ބުނެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
 5.3ސްކޫލްގައި ކިޔަވަމުންދާ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ގިނަ ދަރިވަރުންގެ ބެލެނިވެރިންނަކީ ،އެސްކޫލްގައި ކިޔަވާދޭ
ޓީޗަރުންކަމަށްވާތީ ،އެއިން ޓީޗަރެއްގެ ދަރިވަރަކަށް ކަމެއް ދިމާވެގެން މެނެޖްމަންޓަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ ،އެކަމެއް ކުރި

ދަރިވަރަކާ ދޭތެރޭ މެނޭޖްމަންޓުން އަވަހަށް ފިޔަވަޅު އަޅާކަމަށާއި ނަމަވެސް ދިވެހި ކުއްޖަކަށް ކަމެއްވެގެން

މެނޭޖްމަންޓަށް ހުށަހެޅިކަމުގައި ވިޔަސް އެކަމަށް މެނޭޖްމަންޓުން މާބޮޑަށް އަޅާނުލާކަމަށް ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިންގެ

ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ.

ރހެން
ކގެ ިފ ި
މގްރޭޑްތަ ު
 5.4ބައެއް ގްރޭޑްތަކުގެ އަންހެން ދަރިވަރުންނަށް އަގުހުރި ހަދިޔާތައް ދެމުންގެންދާ ކަމަށާއިި ،
ދަރިވަރުންނަށް މިފަދަ ހަދިޔާ ނުދޭކަން ދަރިވަރުންނާއި ،ޕީޓީއޭގެ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ހުށަހެޅުން  :16ސްކޫލުގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ތަފާތު ކުރާ މުވައްޒަފުންނާމެދު
ލޙީ
އަމަލުކުރާނޭ ގޮތްތައް ސްކޫލްގެ ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ޕޮލިސީގައި ހިމަނައި ،އެއާ އެއްގޮތަށް އިޞް ާ

ފިޔަވަޅު އެޅުން.
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މުވައްޒަފުން
 .1ތަޢާރުފު
 1.1ސްކޫލްގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ މުވައްޒަފުންގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ޤާނޫނުއަސާސީގެ  25އަދި  37ވަނަ
މާއްދާއާއި ،ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަމްބަރު  (2/2008އަށާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބިދޭސީން މަސައްކަތްކުރުމުގެ

ޤަވާޢިދު )) (2008މީގެ ފަހުން 'ބިދޭސީންގެ ޤަވާޢިދު'( އަށާއި ،މަސްއޫލުވެރިފަރާތާއި އެޑިއުކޭޝަނުގެ މެދު  25މެއި

ގއި ސޮއިކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުން )މީގެ ފަހުން 'އެއްބަސްވުން'( އަށާއި ،ސްކޫލްގެ "އެމްޕްލޯޔީ ރިލޭޝަންސް
ަ 2008

ރޫލްސް ކަވަރިންގ އޯލް އެމްޕްލޯޔީޒް" އަށާއި ،ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ އިޤްތިޞާދީ ،އިޖްތިމާޢީ ،އަދި ޘަޤާފީ

ޙައްޤުތަކުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާ އަށާއި ،ސިޔާސީ އަދި މަދަނީ ޙައްޤުތަކުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާއަށް
ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާނެއެވެ.

 1.2މުވައްޒަފުންނާ މެދު ތަފާތުކުރާ ކަމާއި ،ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނާ ތަޢާރުޟުވާ ކަންތައްތަކެއް

ހުރި ކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 .2ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން
2.1

އެއްބަސްވުމުގެ

14.5

ވަނަ

މާއްދާގައި،

ސްކޫލްގެ

މުވައްޒަފުންނާއެކު

މަސްއޫލުވެރިފަރާތުން

ވަޒީފާގެ

އ މި އެއްބަސްވުމުގައި
އެއްބަސްވުން ޤާއިމުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ނަމަވެސް ،މަސްއޫލުވެރިފަރާތުގެ ބަދަލުގަ ި

ެވ.
މުވައްޒަފުންނާއެކު ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ސްކޫލުންނ ެ

ފރާތާއި ،ކޮންމެ މުވައްޒަފަކާ މެދު ވަޒީފާގެ
 2.2ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ  13ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ،ވަޒީފާދޭ ަ
އެއްބަސްވުމެއް އޮންނަންވާނޭ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް ،ސްކޫލްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ ބައެއް އިދާރީ

މުވައްޒަފުން

ވަޒީފާގެ

އެއްބަސްވުމެއްގައި

ކން
ސޮއިކޮށްފައިނުވާ ަ

މުވައްޒަފުން

މަޢުލޫމާތު

ދީފައިވެއެވެ.

އަދި

މުވައްޒަފުންނާއެކު ކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުންތައް ކޮމިޝަނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސްކޫލްގެ ކިބައިން އެދުމުން މި

ކށް ،މިއެއްބަސްވުންތައް
ދެންނެވުނު ފަރާތްތަކާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުންތައް ނެތްކަމަށް ސްކޫލްގެ މެނޭޖްމަންޓުން ހާމަ ޮ
ސްކޫލުން ކޮމިޝަނަށް ފޯރުކޮށްދީފައިނުވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ،ސްކޫލްގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ބަންގްލަދޭޝްއަށް
ނިސްބަތްވާ މުވައްޒަފުންނާއި ސްކޫލާ މެދު އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ނަމަވެސް ،މިމުވައްޒަފުންގެ އަތުގައި

ވއްޒަފުން ބުނެފައިވެއެވެ.
އެއްބަސްވުންތަކުގެ ކޮޕީ ނެތް ކަމަށް އެ މު ަ
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 2.3ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ  13ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމަނަން

ޖެހޭނޭ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް ،ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ހިމަނަން ޖެހޭ ކަމަށް ޤާނޫނުން

ލާޒިމްކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ތެރެއިން ،ވަޒީފާއަކީ ދާއިމީ ނުވަތަ ވަގުތީ ވަޒީފާއެއް ކަމާއި ،ޗުއްޓީ ދެވޭ
ފންގެ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުންތަކުގައި
ދުވަސްތަކާއި ،މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތް ބެލޭ އުޞޫލު ސްކޫލުގެ މުވައްޒަ ު

ހިމަނާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި ،މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައިވާ އެއްވެސް މާއްދާއަކާ ޚިލާފު

ވރެއް އެ މުވައްޒަފެއްގެ މަހު މުސާރައިން އުނިކުރެވޭ ގޮތަށް އޮތުމަކީ ވަޒީފާއާ
ވެއްޖެނަމަ ،ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ފެންނަ ަ
ޑން ހުއްދަ އުޞޫލާ ތަޢާރުޟުވާ ކަމެކެވެ.
ބެހޭ ޤާނޫނުގެ  20ވަނަ މާއްދާގައިވާ މުސާރައިން ކެނ ު
 2.4ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުންތަކުން ފާހަގަކުރެވޭ އިތުރު މައްސަލައަކީ ،ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތަކާ ބެހޭ މާއްދާގެ ދަށުން ،މުވައްޒަފެއްގެ ޕާސްޕޯޓް އޮންނަން ޖެހެނީ ސްކޫލްގެ ބެލުމުގެ

ދަށުގައިކަމާއި އަދި ޕާސްޕޯޓް ބޭނުންވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި ޕާސްޕޯޓް ލިބޭނީ ،ޑިޕޮސިޓެއްގެ ގޮތުގައި  1200އެމެރިކާ

ޑޮލަރު ސްކޫލަށް ދިނުމަށް ފަހުގައި ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައި އޮތުމެވެ .އަދި ،ޕާސްޕޯޓް އަމިއްލަ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ބޭއްވޭނީ
ފުރަތަމަ  2މަހުގެ މުސާރައިން ކޮންމެ މަހަކު  600އެމެރިކާ ޑޮލަރު ޑިޕޮސިޓެއްގެ ގޮތުގައި މުސާރައިން ކެނޑުމަށް

ފަހުގައި ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައި އޮތުމެވެ .މިކަމަކީ ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ  20ވަނަ މާއްދާގައިވާ މުސާރައިން ކެނޑުން
ހުއްދަ އުޞޫލާއި ،ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ  53ވަނަ މާއްދާއާ ތަޢާރުޟުވާ ކަމެކެވެ .އަދި މިއީ އިޤްތިޞާދީ ،އިޖުތިމާޢީ

އަދި ޘަޤާފީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ މުޢާހަދާގެ  12ވަނަ މާއްދާއިން ލިބިދޭ ަ
ދތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޙައްޤަށް

ހުރަސްއަޅާ ކަމެއްވެސް މެއެވެ.

ހުށަހެޅުން  :17ސްކޫލްގެ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުންތައް ،ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނާއި ދިވެހިރާއްޖޭ
ޤވާމީ މުޢާހަދާތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އިޞްލާޙްކުރުން.
ތަސްދީޤުކޮށްފައިވާ ބައިނަލްއަ ް

އޒަފުންނަށް ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތަކީ މަސްއޫލުވެރިފަރާތުގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސައި ،ވަޒީފާގެ
ހުށަހެޅުން  :18މުވަ ް
އެއްބަސްވުންތައް މިގޮތަށް އިޞްލާޙްކުރުން.

ހުށަހެޅުން  :19ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުންތަކުގެ ކޮޕީ މުވައްޒަފުންނަށް ލިބިދިނުން.
ދއިން ޕާސްޕޯޓް އަމިއްލަ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ބޭއްވުމަށް
ހުށަހެޅުން  :20ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައިވާ ފަ ަ
ޑިޕޮސިޓެއްގެ

ގޮތުގައި

އެއްވެސް

މުވައްޒަފެއްގެ

މުސާރައިން

ރޞަތެއްގައި ދިނުން.
އެމުވައްޒަފަކަށް ވީއެންމެ އަވަސް ފު ު

ކަނޑާފައިވާނަމަ،

އެކެނޑި

އ
ދ ް
އަދަ ެ

 .3އުޖޫރަ
 3.1މުވައްޒަފުންނަށް އުޖޫރަ ދިނުމުގައި ޤާނޫނުއަސާސީގެ  37ވަނަ މާއްދާ އާއި ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނު ގެ  4ވަނަ
މާއްދާގެ )ހ( އާ ތަޢާރުޟުވާފަދަ ގޮތަކަށް ތަފާތުކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މުވައްޒަފުންނަށް އުޖޫރަ ދިނުމުގައި

ވަކި މިންގަނޑެއް ނުވަތަ އުޞޫލެއް ނޯންނަ ކަމަށް ސްކޫލް ގެ މެނޭޖްމަންޓާއި މާލީ ހިސާބުކިތާބު ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފު

ކޮމިޝަނަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ .ޕްރިންސިޕަލް ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުގައި އުޖޫރަ ދިނުމުގައި ބަލާފައިވާ ގޮތަކީ ވަކިވަ ި
ކ
12

މުވައްޒަފުންނާއެކު ކުރެވޭ ބާގެއިން ކަމަށް ހާމަކޮށްފައެވެ .މަސްއޫލުވެރިފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި މިކަމުގައި އެ

ނވާއިރު އުޖޫރަ ދިނުމަށް
ފަރާތުގެ އެއްވެސް ދައުރެއް ނުވެއެވެ .މުވައްޒަފުންނަށް އުޖޫރަ ދިނުމުގައި ސެލަރީ ސްކީމެއް ު
"ސެލަރީ ސްލިޕެއް" ނޯންނަކަމަށްވެސް ސްކޫލްގެ މެނޭޖްމަންޓާއި ،މާލީ ހިސާބުކިތާބު ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފާއި ،އެހެން
ވއްޒަފުން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ .މިއީ ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ  52ވަނަ މާއްދާއާ ތަޢާރުޟުވާކަމެކެވެ.
މު ަ

 3.2ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ހިމެނޭ ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނުން މަނާކުރާ ފަދަ ތަފާތުކުރުންތަކުގެ ތެރޭގައި ،އެއް
ގްރޭޑެއްގެ ކްލާސް ޓީޗަރުގެ މުސާރައަށް ވުރެ ،އެސިސްޓަންޓް ޓީޗަރުގެ މުސާރަ އެތައް ގުނައަކަށް ބޮޑުވުމާއި ،އެއް
މަޤާމެއްގައި ތިބޭ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ތަފާތު ބޮޑުކޮށް ކަނޑައަޅާފައިވުން ހިމެނެއެވެ.

 3.3ގިނަ މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ އުޖޫރައަކީ އެމަޤާމަށްކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ތަފާތު އުޖޫރައެކެވެ .ބައެއް މުވައްޒަފުންގެ
އުޖޫރަ އިޢުލާނުގައިވާ އުޖޫރައަށްވުރެ އިތުރުވާއިރު ،އަނެއްބައި މުވައްޒަފުންގެ އުޖޫރަ ކުޑަ ކަންވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ބސްވުމުގައިވާ އުޖޫރަނޫން
އަދި ،އެހެން ބައެއް މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ މުސާރައަކީ އެމުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާގެ އެއް ަ
ކަންވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ެވ.
 3.4މުވައްޒަފުންނަށް ޢިނާޔަތްތައް ދޭއިރު ،ހައުސިންގ އެލަވަންސް ލިބެނީ ހަމައެކަނި ބައެއް މުވައްޒަފުންނަށ ެ
މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް ާ
އ ސުވާލުކުރުމުން މި ފަދަ އިނާޔަތްތައް ދީފައިވަނީ ވެސް ބާގެއިންކޮށްގެން

ކަމަށް ހާމަކޮށްފައެވެ .މުވައްޒަފުންނާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން ތަކުން މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ހައުސިންގ
އެލަވަންސް ހޯދުމަށް އެދި ހުށައެޅުމުންވެސް އަދި މިކަމާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުމުންވެސް ސްކޫލުން ބިދޭސީ ބައެއް
ނލާ ދިނުމަށް އިންކާރުކޮށްފައިވާކަމާއި އަދި އެއް މުވައްޒަފަކަށް މި
މުވައްޒަފުންނަށް މި އެލަވަންސް ސަބަބަކާ ު
އެލަވަންސް ދޭނެކަމަށް ބުނެ ދީފައިނުވާކަން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.

ނށް ދެކޮޅު ޓިކެޓް ދިނުމުގައި ވެސް ތަފާތުކުރެވޭކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މި ގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ
 3.5ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ަ
ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ބައެއް ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންނަށް ދެކޮޅު ޓިކެޓް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައި ،އަނެއްބައި ބިދޭސީ

މުވައްޒަފުންނަށް މިޢިނާޔަތް ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދީފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ފާހަގަކުރެވޭ އަނެއް

ށފައިވާ ބަންގްލަދޭޝްގެ މުވައްޒަފުންގެ އެއްބަސްވުން
މައްސަލައަކީ ،ދެކޮޅު ޓިކެޓް ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮ ް
ހަދާފައިވަނީ  1އަހަރަށް ކަމަށްވާއިރު ދެކޮޅު ޓިކެޓް ދޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ  2އަހަރުން  1އަހަރުގައި ކަމެވެ.
ހނިހެން ޢިނާއަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އިންޝުއަރަންސް އާއި ބޯނަސް ލިބެނީ ސްކޫލްގެ ބައެއް
 3.6ހަމަމިއާއެކު އެ ެ

މުވައްޒަފުންނަށެވެ.

ހުށަހެޅުން  :21ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ،މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ދިނުމުގެ
މިންގަނޑެއް ކަނޑައަޅައި ،މި މިންގަނޑަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން.
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ހުށަހެޅުން  :22ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ،މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ އުޖޫރައާއި

ޢިނާޔަތްތައް ދިނުމުގައި މިހާރު ހުރި ތަފާތުތައް ނައްތާލައި ،ހަމަހަމަ ،ދެފުށްފެންނަ އުޞޫލެއްގެ މަތިން

ޢަމަލުކުރުން.

 .4އިތުރުގަޑި
 4.1ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ  37ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި މުވައްޒަފަކާ ދެމެދު ވެވޭ

އެއްބަސްވުމެ ް
އގެ ދަށުން މެނުވީ ،އިތުރުގަޑީގައި މުވައްޒަފަކު ލައްވައި މަސައްކަތް ކުރުވައިގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ .އަދި
މިފަދައިން މަސައްކަތްކުރުވާނަމަ ،އަމަލު ކުރަންވީ ގޮތް މިމާއްދާގެ )ށ( އާއި ،މި ޤާނޫނުގެ  38ވަނަ މާއްދާގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ހަމަޖެހިފައިވާކ ް
ަނ
ހާމަވެފައިވެއެވެ.

ނަމަވެސް،

މިޤާނޫނާ

މުވައްޒަފުންގެ

ވަޒީފާގެ

ފުށުއަރާގޮތަށް

ސްކޫލްގެ

އެއްބަސްވުމުން،

އަދި

މުވައްޒަފުންގެ

އިތުރުގަޑީގެ

މުވައްޒަފުންނާކުރެވުނު

ކަންތައްތައް

މަޝްވަރާތަކުން

ިސ ލިބޭކަން
 4.2މިގޮތުން ،ސްކޫލްގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ބަންގްލަދޭޝްގެ މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރުގަޑީގެ ފައ ާ
ވަޒީ ާ
ފގެ އެއްބަސްވުމުގައި ކަނޑައަޅާފައިނުވެއެވެ .ނަމަވެސް ،މި މުވައްޒަފުން ލައްވައި އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ
ނުލިބޭގޮތަށް އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތްކުރުވާކަމަށް އެ މުވައްޒަފުންނާއި އެހެން މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

 4.3ޤާނޫނުއަސާސީގެ  37ވަނަ މާއްދާ އާއި ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ  4ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ފަދަ ތަފާތުކުރުންތަކެއް އިތުރުގަޑި ދިނުމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ދިވެހިރާއްޖެއާއި ސްރީލަންކާގެ މުވައްޒަފުންނަށް

އިތުރުގަޑި ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ "ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން" ކަމަށް

ގ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަމަވެސް ،މިނޫން ޤައުމުތަކުގެ )އެމެރިކާ ،އޮސްޓްރޭލިއާ،
މިފަރާތްތަކު ެ

ތުރުކީވިލާތް ،ސްވިޑްން ،އިންޑިޔާ އަދި ޖަޕާނު( މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ ލިބޭ މިންގަނޑަކީ ،ކޮންމެ

މުވައްޒަފަކު  30ގަޑިއިރަށް ވުރެ އިތުރަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮންމެ ގަޑިއިރަކަށް ދެފަރާތުން އެއްބަސްވާ އަގެއް ދިނުމެވެ.
މިގޮތުން އެއްބަސްވާ އަގު މި މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

 4.4ސްކޫލްގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ބޭއްވުނު ފޯކަސް ގްރޫޕް ބައްދަލުވުންތަކުން އެނގުނު ގޮތުގައި ،ވަޒީފާގެ

އެއްބަސްވުމުގައި އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ލިބޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތަށް ފައިސާއެއް

ނުލިބެއެވެ .އަދި ،އިތުރު ގަޑި ގުނާ ގޮތާއި ،ފައިސާ ދިނުމަށް ގެންގުޅޭ ގޮތެއް ،މުވައްޒަފުންނަށް އެނގިފައިނުވާކަން

ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ .އިތުރުގަޑީ ފައިސާ ނުލިބިގެން ޝަކުވާކުރުމުން ،އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތްކޮށްފައި ވާކަން
އެނގިފައިނުވާކަމަށް މެނޭ ް
ޖމަންޓުން ބުނެ ފައިސާ ލިބުމުގައި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވާކަން މުވައްޒަފުން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.
އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތްތައް މެނޭޖްމަންޓަށް އެންގުމުގައި ވަކި އުޞޫލެއް ގެންގުޅޭކަން އެނގިފައިނުވާކަން މުވައްޒަފުން

ފާހަގަކުރިއެވެ .ސްކޫލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ނުދޭކަމަށް ސްކޫލްގެ މެނޭޖްމަންޓުން މަޢުލޫމާތު
ދީފައިވެއެވެ .ޕްރިންސިޕަލް ބަޔާންކުރި ގޮތުގައި މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ނުދެނީ އިތުރުގަޑީގައި
މުވައްޒަފުންލައްވާ މަސައްކަތް ނުކުރުވާތީއެވެ .ނަމަވެސް ،ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ މުވައްޒަފުން

ތކަމަށެވެ.
ލައްވާ އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތް ކުރުވި ނަމަވެސް ،އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދިނުމަށް ރެކޯޑް ކުރާނެ ނިޒާމެއް ނެ ް
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ހުށަހެޅުން  :23އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދިނުމަށް މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ހަމަހަމަ އުޞޫލެއް ،ވަޒީފާއާ ބެހޭ
ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ،ހަމަޖެއްސައި ،ތަންފީޛުކުރުން.
ހުށަހެޅުން  :24އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތް ރެކޯޑްކުރެވޭނޭ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން.
 .5ކެއުމުގެ ގަޑި
 5.1ސްކޫލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކެއުމަށް ދެނީ  20މިނެޓެވެ .ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  35ވަނަ މާއްދާގެ  1ގައި

މަދުވެގެން  30މިނެޓުގެ ވަގުތަށް ނުދީ ،މެދުކެނޑުމެއް ނެތި ،ގިނަވެގެން ފަސް ގަޑިއިރަށްވުރެ އިތުރަށް
މަސައްކަތްކުރުވައިގެން ނުވާނޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަމަވެސް ،ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ސްކޫލުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކެއުމުގެ

ގަޑި ސްކޫލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ލިބިދީފައި ނުވާކަން ސްކޫލް ޓައިމްޓޭބަލުންނާއި ،މުވައްޒަފުންނާ ދެއްކި ވާހަކައިން
ސާފުވެފައިވެއެވެ.
ހުށަހެޅުން  :25މުވައްޒަފުންނަށް ލިބޭ ކެއުމުގެ ގަޑި ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނާއެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން
ހަމަޖެއްސުން.

 .6ޙައްޤުވާ އެކިއެކި ޗުއްޓީ
 6.1ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ  39ވަނަ މާއްދާއިން ފެށިގެން  49ވަނަ މާއްދާއާ ހަމައަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޗުއްޓީއާއި
ސަލާމްބުނުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުޞޫލުތައް ސްކޫލުގެ މުވައްޒަފުންގެ މައްޗަށް ހިނގާނެއެވެ.
 6.2ގިނަ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސަލާމްބުނުމާ ގުޅޭގޮތުން "ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނާ
ކމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް ،މިބައިގެ ދަށުން ހިމަނާފައިވާ
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން" ޢަމަލުކުރާން ޖެހޭނެ ަ
ޒފަކު ސަލާމް
އެހިނިހެން މާއްދާތަކަކީ ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނާ ތަޢާރުޟުވާ މާއްދާތަކެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މުވައް ަ

ބުނުމުން ސަލާމް ބަލައިނުގަނެ ،މުވައްޒަފާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ސްކޫލް މެނޭޖްމަންޓަށް ލިބިފައިވާކަން

ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މިގޮތުން މެނޭޖްމަންޓުން ޤަބޫލުނުކުރާ ކޮންމެ ސަލާމަކަށް އެޅުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅަކީ3 ،
ދުވަހުގެ މުސާރަ މަހު މުސާރައިން ކެނޑުމެވެ .މިއީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  20ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާ
ތަޢާރުޟުވާކަމެކެވެ.

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

އިތުރުން ،ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މުވައްޒަފުންނަށް ޙައްޤު ޗުއްޓީތައް ނެގުމަށް މުވައްޒަފަކު ބޭނުންވެއްޖެ
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ހިނދެއްގައި އަމަލުކުރަންވީ ގޮތް ބަޔާންކޮށްފައެއްނުވެއެވެ .ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދޭ އެހެނިހެން ޗުއްޓީތައް

މގައި ކަނޑައަޅާފައެއް ނުވެއެވެ.
ސްކޫލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ލިބިދެވޭ އުޞޫލެއް އެއްބަސްވު ު

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

ކިޔަވައިދިނުމުގެ ފެންވަރު
 .1ތަޢާރުފު
 1.1ސްކޫލްގައި ފެންވަރު ރަގަޅު ތަޢުލީމުގެ ޙައްޤު ފޯރުކޮށްދެވޭ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި އެއްބަސްވުމަށާއި،

ޤަވާއިދަށާއި ،އިޤްތިޞާދީ ،އިޖްތިމާޢީ ،އަދި ޘަޤާފީ ޙައްޤުތަކުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާނެއެވެ.

 .2މުޤައްރަރު
 2.1ސްކޫލްގައި ކިޔާވާދެނީ ކޮން މުޤައްރަރެއްކަން ތަޙްޤީޤަށް ސާފުވެފައެއް ނުވެއެވެ .މަސްއޫލުވެރިފަރާތުން
މ މުޤައްރަރު ސްކޫލުގައި ކިޔަވައިދޭނޭ ކަމަށެވެ.
އެޑިއުކޭޝަނަށް ސްކޫލު ޤާއިމްކުރިއިރު މަޢޫލޫމާތު ދީފައިވަނީ ޤައު ީ
އަދި ،މެނޭޖްމަންޓްގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން ސްކޫލްގައި ކިޔަވައިދެނީ 'ކޭމްބްރިޖް އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީ' ކަމަށާއި ،ޕްރީ-

ސކޫލުގައި ކިޔަވައިދެނީ 'ޖޫނިއަރ ކޭމްބްރިޖް' މުޤައްރަރު ކަމަށް މެނޭޖްމަންޓުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާއިރު ،ސްކޫލްގެ
ް
ފޮތް ލިސްޓުންނާއި ،ތުރުކީވިލާތުގެ ޓީޗަރުން ފިޔަވާ އެހެން ޓީޗަރުންގެ ފަރާތުން:
•

ގްރޭޑް  6އަކާ ހަމައަށް ކިޔަވައިދިނުމަށް ބޭނުން ކުރަނީ ސިންގަޕޫރުގެ 'މާޝަލް ކެވެންޑިޝް
އެޑިއުކޭޝަން' މުޤައްރަރުގެ ފޮތްތައް ކަމާއި؛
ކްލާސްތަކަށް

އދިނުމަށް
ކިޔަވަ ި

•

ސާނަވީ

•

ޕްރީ ސްކޫލްގައި ކިޔަވައިދެނީ

ބޭނުން

ކުރަނީ

'އެޑްއެކްސެލް

މުޤައްރަރުގެ ބައެއް ފޮތްތަކާއި ،ތަފާތު އެހެން މުޤައްރަރުތަކުގެ ފޮތްތައް ކަމާއި؛

އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީ'

ކން ކިޔަވައިދޭ ޓީޗަރުންނަށް ސާފުވެފައި ނުވާ
ކޮން މުޤައްރަރެއް ަ

ކަމާއި ،މުޤައްރަރާ ބެހޭގޮތުން އިރުޝާދު ނުލިބޭކަން ތަޙްޤީޤަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ.

 2.2އެއްބަސްވުމުގެ  7.1ވަނަ މާ ް
އދާއާއި ،ޤަވާޢިދުގެ  5ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ،ސްކޫލުގައި ހިންގާ ކޯސްތަކަށް
އެޑިއުކޭޝަނުގެ ހުއްދަ ހޯދަން ޖެހޭ ނަމަވެސް ،ވަކި މުޤައްރަރެއް ކިޔަވައި ދިނުމަށް އެޑިއުކޭޝަންގެ ފަރާތުން ހުއްދަ

ހޯދާފައި ނުވާކަމަށް އެޑިއުކޭޝަނުން މަޢޫލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

 2.3މީގެ އިތުރުން ސްކޫލްގައި ކިޔަވާދޭ މުޤައްރަރަކީ ކޮބައިކަން ސާފުކުރުމަށް ސްކޫލްގައި އެދުމުން ހުށަހަޅާފައިވާ
މ'ގެ ލިޔެކިޔުންތަކަކީ ،ސްކޫލްގެ ބައެއް ޓީޗަރުންނަށް މީގެ ކުރިން ލިބިފައި އަދި ފެނިފައިނުވާ،
'ކޭމްބްރިޖް ޕްރޮގްރާ ް
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އެޑިއުކޭޝަންގެ ސުޕަވިޜަން ޓީމަށްވެސް ލިބިފައިނުވާ ،އަދި ކޮމިޝަނުން ސްކޫލަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގައި ކޮމިޝަނަށް

ނތަކުގެ
ފެނިފައި އަދި އެދުމުން ލިބިފައި ވެސް ނުވާ ،ލިޔެކިޔުންތަކެކެވެ .ތަޙްޤީޤުގެ ބޭނުމަށް އެދިފައިވާ ލިޔެކިޔު ް

ތެރެއިން ،ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލްގެ އެންގުމަށް ވަގުތުންވަގުތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކެއް ހިމެނޭކަމަށް

ކޮމިޝަނަށް ސްކޫލްގެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ.

ހުށަހެޅުން  :27ސްކޫލްގައި ކިޔަވައިދޭ މުޤައްރަރާއި ކޯސްތައް އެޑިއުކޭޝަނަށް ހުށަހަޅައި ،ފާސްކޮށް ،އެ
ދނުމުގައި ބޭނުންކުރުން.
މުޤައްރަރެއްގެ ފޮތްތައް ކިޔަވައި ި
ހުށަހެޅުން  :28ސްކޫލްގައި ކިޔަވައިދޭ މުޤައްރަރު ޢާންމުކުރުން.

 .3ޓީޗަރުންގެ ފެންވަރު
 3.1އެއްބަސްވުމުގެ  14.2ވަނަ މާއްދާގައި ސްކޫލުގައި ކިޔަވައިދޭ ނުވަތަ ސުޕަވައިޒްކުރާ އެންމެހައި ޓީޗަރުންނަކީ

އެމީހުންގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު ،މަދުވެގެން  1އަހަރު ދުވަހުގެ ޓީޗަރުން
ތަމްރީންކުރުމުގެ ކޯހެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މީހުންނަށް ވާން ޖެހޭނޭ ކަމަށާއި ،ސްކޫލްގައި ކިޔަވާދޭ ޓީޗަރުންގެ

ސަނަދުތަކަކީ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީއިން ފެންވަރު ކަނޑައަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކަކަށް ވާންޖެހޭނޭ ކަމަށްވެސް

މިމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީ ހިނދު ،ސްކޫލުގައި ކިޔަވައިދޭ އެއްވެސް ބިދޭސީ ޓީޗަރެއްގެ ސަނަދު ފެންވަރު

ކަނޑައަޅާފައެއް ނުވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ،ސްކޫލްގެ ފަރާތުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޓީޗަރުންގެ ފެންވަރު
އަންގައިދޭ ސަނަދު ތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ސަނަދުތަކަކީ އެޑިއުކޭޝަނަށާއި ،އޮތޯރިޓީގެ ސުޕަވިޜަން ޓީމަށް މިހާތަނަށް

ލިބިފައި ނުވާ ލިޔެކިޔުންތަކަކަށްވުމުންނާއި ،ބައެއް ސަނަދުތަކަކީ އެޑިއުކޭޝަނުންނާއި ،ހިއުމަން ރިސޯސަޒްއިން
އެދިގެންވެސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައި ނުވާ ،އަދި ބައެއް ޙާލަތްތަކުގައި އެއިދާރާތަކުން ލިބެން ނެތްކަމަށް ކޮމިޝަނަށް

އަންގާފައިވާ ލިޔެކިޔުން ތަކެއްކަމުން މި ސަނަދުތަކުގެ ސައްޙަކަމާ މެދު ކޮމިޝަނަށް ސުވާލު އުފެދެއެވެ .މީގެއިތުރުން

މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރު އަންގައިދޭ އެއްވެސް ލިޔުމެއް މަސްޢޫލުވެރިފަރާތުގައި އެދިގެން ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާކަން

ފާހަގަކުރަމެވެ .އެޑިއުކޭޝަނުން ފެބްރުއަރީ  2010ގައި ސްކޫލަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގައި ޓީޗަރުންގެ ފެންވަރާ ބެހޭ ގޮތުން

ސްކޫލްގެ މެނޭޖްމަންޓުން އެޑިއުކޭޝަނުގެ ޓީމަށް ދީފައިވާ މަޢޫލޫމާތާއި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މަޢުލޫމާތުގައި

ހރިކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .ސްކޫލްގައި ކިޔަވައިދޭ ބިދޭސީ ޓީޗަރުންގެ ސަނަދުތަކުގެ އަޞްލު
ތަޢާރުޟުވުންތަކެއް ު

ތަޙްޤީޤަށް ފެނިފައިނުވާކަން ވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 3.2އެއްބަސްވުމުގެ  14.4ވަނަ މާއްދާއާއި ޤަވާޢިދުގެ  6ވަނަ ބައިގެ ދަށުން ،ސްކޫލުގައި ކުދީންނާ އެއް
ދ ތަންދޭ އެންމެ
މާޙައުލެއްގައި މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭ އެންމެހައި މީހުންގެ ޖިނާއީ ކުށުގެ ރެކޯޑުތައް ޤާނޫނާއި ޤަވާޢި ު

ފުޅާ މިންވަރަކަށް ހޯދަން ލާޒިމްކޮށްފައިވާ ނަމަވެސް ،ސްކޫލްގައި ކިޔަވާދޭ ޓީޗަރުންނާއި މެނޭޖްމަންޓްގައި މަސައްކަތްކުރާ
ގ ރެކޯޑް ހޯދާފައެއް ނުވެއެވެ.
އެއްވެސް މުވައްޒަފެއްގެ ކުށު ެ
 3.3އެއްބަސްވުމުގެ  7.6ވަނަ މާއްދާ އާއި ޤަވާއިދުގެ  6ވަނަ ބައިގައި ސްކޫލުގައި ކިޔަވައިދޭ ޓީޗަރުންނަކީ

ކިޔަވައިދޭ މާއްދާގެ ތަމްރީނާއި ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މީހުންނަށް ވާން ޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަމަވެސް،
17

ސްކޫލްގައި ކިޔަވާދޭ ބައެއް ޓީޗަރުންނަށް މިފަދަ ތަމްރީނާއި ތަޖްރިބާ ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން ބައެއް

ކރަމެވެ.
ޓީޗަރުންނަށް އިނގިރޭސްބަހުން މުޢާމަލާތް ކުރަން ނޭނގޭކަން ފާހަގަ ު

ޕްރީ ސްކޫލްގެ ކޯޑިނޭޓަރުގެ މަޤާމުގައި

ހުރީ ޕްރީ ސްކޫލް ހިންގުމާ ބެހޭ ތަމްރީނާއި ތަޖްރިބާ ލިބިފައިވާ މީހެއް ނޫނެވެ .އަދި އޭނާގެ ހިންގުމާ މެދު ޕްރީ
ސކޫލް ޓީޗަރުންނާއި ބެލެނިވެރިން ހިތްހަމަނުޖެހޭކަންވެސް އެފަރާތްތަކުން
ް

ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން

ޕްރީސްކޫލްގައި ކިޔަވައިދޭ ބައެއް ބިދޭސީ ޓީޗަރުންނަކީ ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދުނުމުގެ ޤާބިލްކަމާއި ތަމްރީން ލިބިފައި

ނުވާ ފަރާތްތަކަށް ވުމުން އެކުދިންނާ ދޭތެރޭ ޢަމަލު ކުރަނީ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ނޫންކަންވެސް ކޮމިޝަނަށް

ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ.
ހުށަހެޅުން  :29އެޑިއުކޭޝަނާއި މަސްޢޫލުވެރިފަރާތާ މެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ  7.4ވަނަ މާއްދާއާއި
ކިޔަވައިދޭ ތަންތަން ރަޖިސްޓްރީކޮށް ހިންގުމުގެ ޤަވާޢިދުގެ  6ވަނަ ބައިގައި ބަޔާންކުރާ ޝަރުޠު ހަމަނުވާ

ޓީޗަރުން ،ކިޔެވުމަށް ބުރޫނުއަރާނެ ގޮތަށް ،ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ،ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް ،ކަމަށް އެކަށީގެންވާ

ޓީޗަރުންނަށް ވަޒީފާދިނުން.

މށް މަސްޢޫލުވެރިފަރާތުން
ހުށަހެޅުން  :30ސްކޫލްގައި ކިޔަވައިދޭ ބިދޭސީ ޓީޗަރުންގެ ފެންވަރު ކަނޑައެޅު ަ
މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީއަށް މިހާރުން މިހާރަށް ހުށަހެޅުން.
ހުށަހެޅުން  :31ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކިޔަވައިދޭ ބިދޭސީ ޓީޗަރުންގެ ސަނަދުތަކުގެ ފެންވަރު މޯލްޑިވްސް
ށ ވަރކް ވީޒާ ދޫކުރުމުގެ
ނ ް
ޗރުން ަ
ދސީ ޓީ ަ
ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅަން ޖެހޭނޭކަމަށާއި ،މިއީ ބި ޭ

ޝަރުތެއްކަމަށް އެޑިއުކޭޝަނުން ކަނޑައެޅުން.

ހުށަހެޅުން  :32ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކިޔަވާންދޭން ގެންނަ ބިދޭސީ ޓީޗަރުންގެ އިނގިރޭސި ބަހުގެ ފެންވަރު
ދެނެގަނެވޭނެ

ލިޔުމެއް

)މިސާލަކަށް

އެޑިއުކޭޝަނުން ޝަރުތުކުރުން.

IELTS

ނުވަތަ

(TOEFL

ވަޒީފާދޭފަރާތަށް

ހުށަހެޅުމަށް

ހުށަހެޅުން  :33އެޑިއުކޭޝަނާއި މަސްޢޫލުވެރިފަރާތާ މެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާއި ކިޔަވައިދޭ ތަންތަން

ޓރީކޮށް ހިންގުމުގެ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ސްކޫލްގެ އެންމެހާ މުވައްޒަފުންގެ ކުށުގެ ރިކޯޑް ސާފުކޮށް،
ރަޖިސް ް

ޤަވާއިދުގެ  6ވަނަ ބައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކުށެއް

ކޮށްފައިވާ މީހެއް ނަމަ އެމީހެއް ވަގުތުން ވަގުތަށް

ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރުން.
 .4ޓީޗަރުންނަށް ދެވޭ އިރުޝާދާއި އެހީތެރިކަން
 4.1ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުގައި ،މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސްކުރުމާއި ފިލާވަޅުތައް ރޭވުމައްޓަކައި
ޓީޗަރުންނާއެކު ޤަވާއިދުން ބައްދަލުކުރާކަމަށް ބުނެފައިވާ ނަމަވެސް ،ސްކޫލްގެ ޓީޗަރުންނާއި ،ބެލެނިވެރިންގެ އިތުރުން،

އެޑިއުކޭޝަން ސުޕަވިޜަން ރިޕޯޓުގައި މިކަން ވަކި އުޞޫލެއްގެ ދަށުން ހިނގަމުން ނުދާކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި،

ކިޔަވައިދެނީ 'ލެސަން ޕްލޭން' އެއް ހަދައިގެން ނޫން ކަމަށާއި ،މިކަން ކުރުމަށް މެނޭޖްމަންޓުގެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާފައި
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ނުވާކަމަށާއި ،ޓީޗަރުން ކިޔަވައިދިނުމަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ މިންވަރު ބެލުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް މެނޭޖްމަންޓުން

ނވާކަމަށް ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ.
ނުކުރާކަމަށާއި ،ޓީޗަރުން ސުޕަވައިޒް ކުރުމުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްވެފައި ު
ޓީޗަރުންނަށް ކިޔަވައިދިނުމުގައި ބޭނުންވާ އިރުޝާދާއި އެއްބާރުލުން މެނޭޖްމަންޓްގެ ފަރާތުން ނުލިބޭކަންވެސް ޓީޗަރުން

ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ހުށަހެޅުން  :34މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސްކުރުމާއި ފިލާވަޅުތައް ރޭވުމަށް އެންމެ މަދު މިންގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި
އެޑިއުކޭޝަނުން ގެންގުޅޭ އުޞޫލުތަކަށް ޢަމަލުކުރުން.

 .5ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރު ބެލުން
 5.1ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ގޮތުން ދެވޭ އިމްތިޙާނުން ފާސްނުވާ ކުދިންނަށް ފާސްވަންދެން އެއް

ށ ދަރިވަރުންނާއި ،ޓީޗަރުންނާއި ،މެނޭޖްމަންޓްގެ ބައެއް މުވައްޒަފުންގެ
ސުވާލުކަރުދާހެއް ތަކުރާރުކޮށް ސްކޫލުން ދޭކަމަ ް
ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ .އަދި ބައެއް ކުދިންނަށް އިތުރަށް މާކްސް ދިނުމަށާއި ،މީގެ ތެރޭގައި
އިމްތިޙާނުތަކުގައި އެއްވެސް ވަރަކަށް ނުލިޔާ ކުދިންވެސް ފާސް ޮ
ކށްދިނުމަށް ސްކޫލްގެ ބައެއް ޓީޗަރުންނަށް ޕްރިންސިޕަލް

ަށ ކޮމިޝަނަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ.
އަންގައިގެން ކުދިންގެ ނަތީޖާ ބަދަލުކޮށްފައިވާކަމ ް
ޅން  :35އިމްތިޙާނުން ފާސްނުވާ ކުދިންނަށް ފާސްވަންދެން އެއް ސުވާލުކަރުދާހެއް ތަކުރާރުކޮށް ދިނުން
ހުށަހެ ު
މންގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި
ވަގުތުން ވަގުތަށް ހުއްޓާލައި ،ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރު ބެލުމަށް އެންމެ މަދު ި
އެޑިއުކޭޝަނުން ގެންގުޅޭ އުޞޫލުތަކަށް ޢަމަލުކުރުން.

 .6ސުޕަވިޜަން
 6.1ކިޔަވާދޭ ވަގުތުތަކުގެ އިތުރުން ،ކުދިންނަށް ލިބޭ ހުސްވަގުތުތަކުގައި ކުދިން ސުޕަވައިޒްކުރެވޭ މިންވަރު
ކރަމުންދާ ކަމަށް މުވައްޒަފުންނާއި ،ދަރިވަރުންނާއި،
ކުޑަކަމަށާއި ،މިކަމުގެ ސަބަބުން ކުދިންނަށް ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެއް ު

ޕީ.ޓީ.އޭގެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ .މިގޮތުން ކޮންމެ ކްލާހަކަށް ފަހު ލިބޭ  10މިނެޓުގެ ހުސްވަގުތުކޮޅާއި

މެންދުރު ކެޔުމަށް ލިބޭ ހުސް ވަގުތުގައި ،ކުދިން ސުޕަވައިޒްކުރުމަށް ޓީޗަރުންގެ މެދުގައި ތާވަލެއް މެނޭޖްމަންޓުން
ތައްޔާރުކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،މިތާވަލާ އެގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ސުޕަވައިޒް ނުކުރާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ެ
ވސް ލިބިފައިވެއެވެ.

 6.2ސްކޫލްގެ ޓީޗަރަކު ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ ،އެޓީޗަރެއް ކިޔަވާދޭން ޖެހޭ ގަޑީގައި އިތުރު ޓީޗަރަކު ކްލާސް
ގ މައްސަލަތައް އިތުރުވެ،
ސުޕަވައިޒްނުކުރާ ޙާލަތްތައް ގިނަވެ ،ދަރިވަރުން ކްލާހުން ބޭރުގައި ހަލަބޮލިވެ ،ބުލީކުރުމު ެ

ކުދިންނަށް އެކިވަރުގެ އަނިޔާ ލިބެމުންދާކަމަށް މިފަރާތްތަކުން ބަޔާންކުރެއެވެ .މިފަދައިން ސުޕަވައިޒް ނުކުރެވޭތީ،
ކްލާހުން

ބޭރަށް ކުދިން ނުކުމެ އުޅޭކަން ކޮމިޝަނުން ސްކޫލަށް ކުރި ޒިޔާރަތްތަކުން ކޮމިޝަނުގެ ޓީމަށް

ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
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 6.3ސްކޫލް ވަގުތުގައި ،ސްކޫލުން ބޭރުން ދަރިވަރުން ބޭނުންވާ އެއްޗެތި ސްކޫލަށް އެތެރެކުރަމުންދާ ކަމަށާއި ،ބޭރުން

އަންނަ މީހުންނަށް ސްކޫލުގައި ތިބޭ ދަރިވަރުންނާ ހުރަހެއް ނެތި މުޢާމަލާތުކުރެވޭކަން ބައެއް ދަރިވަރުންނާއި ،ޓީޗަރުން
އަދި ޕީ.ޓީ.އޭ އިން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ .މީގެތެރޭގައި ކުޑަކުދިންނަށް ގެއްލުން ހުރި އަދި ބޭނުންކުރުމަށް އެކަށީގެންނުވާ
ތަކެތި ސްކޫލަށް އެތެރެކުރުމާއި ،ދަރިވަރުންނަށް ނުރައްކާވެދާނޭ ފަދަ ޙާލަތްތަކަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަން

ފާހަގަކުރަމެވެ.

ހުށަހެޅުން  :36ދަރިވަރުން ސުޕަވައިޒްކުރުމުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުން.

 .7ދަރިވަރުން ސްކޫލަގައި މުޅި ރޭގަނޑު ހޭދަކުރުން
 7.1ތަފާތު މުބާރާތްތަކަށާއި ޙަރަކާތްތަކަށް ތައްޔާރުވުމަށް ކަމަށް ބުނެ ގްރޭޑް  9ގެ ފިރިހެން ދަރިވަރުން ހަފްތާގެ

ޖމަންޓުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ .މިގޮތުން
ސްކޫލް ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި ސްކޫލްގައި ރޭގަނޑު ހޭދަކުރާކަމަށް މެނޭ ް
ރޭގަނޑު ހޭދަކުރަނީ ސްކޫލްގެ  2ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ހުންނަ 'ވަނުން މަނާ' ޖަހާފައިވާ ކޮޓަރިއެއްގައެވެ .މިތަނުގައި

ކައްކާކެއުމުގެ އިންތިޒާ ް
މ ހަމަޖެހިފައި ހުރެއެވެ .މީގެއިތުރުންވެސް ކުދިންގެ އެދުމުގެ މަތިން މެނޭޖްމަންޓްގެ ބައެއް
ތ
މީހުންގެ ހުއްދަ ލިބިގެން ،ކިޔެވުމުގެ މަޤްސަދެއްނެތި ،ދަރިވަރުން ސްކޫލްގައި ރޭގަނޑު ހޭދަކުރާކަމަށް މަޢުލޫމާ ު

ލިބިފައިވެއެވެ.

 7.2ސްކޫލްގައި ރޭގަނޑު ހޭދަކުރާކުރުން ފަދަ ކަންކަން ހިންގާ ބަލަހައްޓާނެ ގޮތަކާ ބެހޭ އެއްވެސް އުޞޫލެއް ނުވަތަ

ރގައި އެއްވެސް ދަރިވަރަކަށް
މިންގަނޑެއް ކަނޑައެޅިފައި ނެތުމުގެ އިތުރުން މިފަދަ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމުގެ ތެ ޭ

ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ނުރައްކަލެއް ވެދާނޭ ފަދަ ޙާލަތަކަށް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ނުވަތަ ޒިންމާވާނެ ފަރާތެއް
ކަނޑައެޅިފައެއް

ނުވެއެވެ.

މިކަމަކީ

އެޑިއުކޭޝަނުން

އެއްވެސް

ވަރަކަށް

ހިތްވަރުދޭ

ކަމެއް

ނޫން

ކަމަށް

އެމިނިސްޓްރީއިން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި އޮލިމްޕިއެޑާއި 'މެތަމޭނިޔާ' ފަދަ އެކި ޙަރަކާތްތަކަށް ތައްޔާރުކުރާ ކުދިންގެ
ށވުމުން ،މިއުސޫލްގެ މަތިން ފިރިހެން ކުދިންނާއި މެދު
ތެރެއިން އަންހެން ކުދިން ސްކޫލަށް ގެންނަނީ ހެނދުނުގައި ކަމަ ް

ޢަމަލު ނުކުރާކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދެއެވެ.

ހުށަހެޅުން  :37ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް މުޅި ރޭގަނޑު ހޭދަކުރުމަށް ގެނައުމުގައި އެޑިއުކޭޝަނުގެ އުޞޫލުތަކާ
އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުން.

 .8އިތުރު ހަރަކާތްތައް )އެކްސްޓްރާކަރިކިއުލާ އެކްޓިވިޓީޒް(
 8.1އެއްބަސްވުމުގެ  7.7ވަނަ މާއްދާގައި ކޮންމެ ކުއްޖަކަށްވެސް އެކްސްޓްރާ-ކަރިކިއުލަރ ޙަރަކާތްތަކުގައި

ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނަން ޖެހޭނެ ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .މުޤައްރަރުގެ އިތު ު
ރން ކުދިންގެ ފިކުރީ ތަރައްޤީއަށް
ބޭނުންވާ އިތުރު ހަރަކާތްތަކާއި ،ކުޅިވަރުގެ ހަރަކާތްތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ނުހިންގާ ކަމަށާއި ،މިކަންކަމަށް

ނވާ ގޮތެއްގައި ނުލިބޭކަމަށް މުވައްޒަފުންނާއި ،ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިން
މެނޭޖްމަންޓްގެ އެއްބާރުލުން އެކަށީގެ ް
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މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ 2010 .ވަނަ އަހަރު ޓޭބަލް ޓެނިސްގެ ހަރަކާތް ފެށިފައިވަނީ ބެލެނިވެރިއަކު އިސްނަގައިގެން
ޓޭބަލް ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަނާ ގުޅިގެން މިހަރަކާތް ހިންގޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިގެންނެވެ .މީގެ އިތުރުން ،ސްކޫލުން

ހިންގާ ފުޓުބޯޅަ ހަރަކާތް ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުންނަ ޓީޗަރަކީ ކަމުގެ ފަންނާއި ތަޖުރިބާ ލިބިފައިނުވާ ފަރާތެއް ކަމަށާއި،
ގންވާ ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭކަމަށް ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ.
މިހެން ކަމުން މިހަރަކާތް އެކަށީ ެ

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

 .9ވަޞީލަތްތަކުގެ ފުރިހަމަ ބޭނުން ހިފުން
 9.1އެއްބަސްވުމުގެ  7.9ވަނަ މާއްދާގައި ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގެ ވަޞީލަތްތަކާއި ސާމާނު ލިބިދޭ ފަދަ ލެބޯރަޓަރީ

އަކާއި ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގެ ލައިބްރަރީއެއް ސުކޫލުގައި ހުންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަމަވެސް،

ލައިބްރަރީއާއި ލެބޯޓްރީގައި ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގެ ވަސީލަތްތަކެއް ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 9.2ލައިބްރަރީގައި އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ފޮތް ނުހުންނަކަމަށާއި ،ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުމަށް ބޭނުންވާ ވަކިވަކި މާއްދާއާ
ބެހޭ ފޮތްތައް ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި ލައިބްރަރީ ގަޑިއެއް ކަނޑައެޅިފައި ނޯންނާތީ ،ލައިބްރަރީ ބޭނުންކުރުމުގެ

ފުރުސަތު އެންމެ އެކަށީގެންވާގޮތަށް ނުލިބޭކަމަށް ދަރިވަރުން ބުނެއެވެ.

 9.3ލައިބްރޭރިއަނެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން ލައިބްރަރީ ހިންގުން އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ކުރިއަށް ނުދާކަން
ކރެވެއެވެ .ތަހުޤީޤު ކުރިއަށް ދިޔައިރު ދުވާލަކު  3ގަޑިއިރު ލައިބްރަރީއަށް ޕާޓް-ޓައިމް މުވައްޒަފަކު
ފާހަގަ ު
ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް މިއީ ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށް ލައިބްރަރީގެ ޚިދުމަތް އެންމެ

ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ފޯރުކޮށްދެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ނޫނެވެ.

 9.4ސައިންސްގެ މާއްދާތަކަށް ވަކިވަކިން ލެބޯޓްރީ ޤާއިމްކޮށްފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް ،މިއިން އެއްވެސް ލެބޯޓްރީއެއްގައި

ބޭނުންވާ ހުރިހާ އާލާތްތައް ނެތްކަމަށާއި ،އަދި މިހާރު ހުރި އާލާތްތައް ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓިފައި ނުވާކަން

ނންކޮށްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުމާ
ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ،ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ލެބޯޓްރީ ބޭ ު

ގުޅިގެން ،ދަރިވަރުންނާ ސުވާލުކުރުމުން ،ލެބޯޓްރީތައް ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނުލިބޭކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ .އަންނަ
އަހަރު އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީ އިމްތިޚާނުގައި ދަރިވަރުން ބައިވެރިކުރަން ރާވާފައިވާ އިރު ،ދަރިވަރުންނަށް އިމްތިޚާނަށް
ތައްޔާރުވުމުގެ ފުރުޞަތު ނެތްކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

ހުށަހެޅުން  :39އެޑިއުކޭޝަނާއި މަސްޢޫލުވެރިފަރާތާ މެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ރަނގަޅު
ފެންވަރެއްގެ ލައިބްރަރީއެއް ސްކޫލުގައި ޤާއިމްކުރުން .މިގޮތުން ،ދަރިވަރުން ކިޔަވަމުންދާ މާއްދާތަކާ
ގުޅުންހުރި ފޮތްތައް ލައިބްރަރީއަށް ހޯދުމާއި ،ފުލް-ޓައިމް ލައިބްރޭރިއަނެއް ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ހޯދުން.
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ހުށަހެޅުން  :40އެޑިއުކޭޝަނާއި މަސްޢޫލުވެރިފަރާތާ މެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ރަނގަޅު
ފެންވަރެއްގެ ވަޞީލަތްތަކާއި ސާމާނު ލިބިދޭ ފަދަ ލެބޯޓްރީއެއް ޤާއިމްކޮށް ،އިމްތިޚާނަށް ތައްޔާރުވުމުގެ
ފުރުޞަތު ދަރިވަރުންނަށް ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ފަހިކޮށްދިނުން.

 .10ސްކޫލް ފީ
 10.1ސްކޫލުން ނަގަމުން އައި ފީއަކީ އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ވުރެ ބޮޑު ފީއެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،ޑިސެމްބަރު 2009
އވެސް ބަދަލެއް
ގައި އެޑިއުކޭޝަނުން ވަނީ ފީ ކުޑަކޮށްފައެވެ .އަދި ،އެޑިއުކޭޝަނުގެ ހުއްދައާ ނުލައި ފީއަށް އެ ް

ގެނެސްގެން ނުވާނޭ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަނުން ސްކޫލަށް އަންގާފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް ،އެޑިއުކޭޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ

ފީގެ އިތުރ ް
ުނ ޔުނިފޯރމް ފީ ) 1700ރުފިޔާ( އާއި ،ޕްރީ ސްކޫލް ފޮތްތަކުގެ ފީ ) 1900ރުފިޔާ( އާއި ،ޕްރައިމަރީ
ގްރޭޑްތަކުގެ ފޮތްތަކުގެ ފީ ) 1800ރުފިޔާ( ،އަދި ،މެދު މަދްރަސީއާއި ސާނަވީ ގްރޭޑްތަކުގެ ފޮތްތަކުގެ ފީ )2050

ރުފިޔާ( ނަގާކަމަށް މެނޭޖްމަންޓްގެ ބައެއް ސްޓާފުންނާއި ،ޓީޗަރުންނާއި ބެލެނިވެރިންގެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު

އ ނަގަމުން ގެންދާ ފީތަކަކީ އެޑިއުކޭޝަންގެ ހުއްދަ ލިބިގެން
ލިބިފައިވެއެވެ .ޔުނިފޯމް ފީއާއި ފޮތްތަކުގެ ފީގެ ގޮތުގަ ި

ނަގަމުންދާ ފީތަކެއްކަން އަންގައިދޭ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުމަށް ސްކޫލް މެނޭޖްމަންޓްގައި އެދުމުން މިފަދަ އެއްވެސް

ޔމެއް ލިބިފައެއްނުވެއެވެ .އަދި ފީގެ ތަފްޞީލް ހޯދުމަށް އެދުމުން ،ސްކޫލްގައި ކިޔަވައިދޭ ފޮތްތަކުގެ ފީގެ ގޮތުގައި
ލި ު

ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ހަމައެކަނި ގްރޭޑް  ،7 ،6އަދި 8 ،ގެ ފޮތްތަކުގެ

ފީއެވެ .މީގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް  6އަދި  7ގެ ކުދިންގެ އަތުން ފޮތްތަކުގެ ފީގެ ގޮތުގައި ނަގާކަމަށް ކޮމިޝަނަށް
ލިޔުމުން އަންގާފައިވާ ޢަދަދުތަކާއި ބެލެނިވެރިންނާއި ،ޓީޗަރުންނާއި ،ސްކޫލް މެނޭޖްމަންޓުގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން
ބުނެފައިވާ ،ޢަދަދުތަކާއި ތަފާތުވެއެވެ.

ހުށަހެޅުން  :41އެޑިއުކޭޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ފީގެ އިތުރުން ،ނުވަތަ އެޑިއުކޭޝަނުން ހުއްދަ ލިބިގެން
މެނުވީ ،ފީގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ނުނެގުން.
ހުށަހެޅުން  :42ސްކޫލަކުން ފީ ނަގާ މިންވަރަކީ އެ ސްކޫލެއްގެ ކިޔަވައިދިނުމުގެ ފެންވަރާ އެކަށީގެންވާ
ޢަދަދަކަށް ވުމާއި ،އެޑިއުކޭޝަނުގެ ފަރާތުން ،ރެގިއުލޭޓަރީ ބޮޑީއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މިކަން ކަށަވަރުކުރުން.
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ހިންގުމުގެ ނިޒާމު
 .1އެޑިއުކޭޝަން ،މަސްއޫލުވެރިފަރާތް
 1.1ބައިނަލްއަޤްވާމީ ސްކޫލުތައް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމްކޮށް ހިންގުމާ ބެހޭ ޚާއްޞަ މިންގަނޑުތަކެއް ކަނޑައަޅާފައެއް
މހެން ކަމުން ،އެ ސްކޫލެއްގެ މަސްއޫލްވެރިފަރާތާއި އެޑިއުކޭޝަނާ ،ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ އެހެން އިދާރާއަކާ،
ނުވެއެވެި .

އެއްބަސްވުމެއް ކުރެވިފައިވާނަމަ ،އެ އެއްބަސްވުމެއް ފިޔަވައި ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ސްކޫލެއް ހިންގާނޭ ވަކި

ގޮތެއް ކަނޑައެޅި ބަޔާންވެފައެއް ނުވެއެވެ .ރެގިއުލޭޓަރީ ބޮޑީއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ،އެޑިއުކޭޝަނުން ޢަމަލުކުރާނޭ
ޚާއްޞަ ޤަވާޢިދެއް ނެތް އިރު ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ސްކޫލުތަކުގެ ފެންވަރު ބަޔާންކުރާ ޢާންމު

ޤަވާޢިދެއް އެކުލަވާލެވިފައެއް ނުވެއެވެ .ސްކޫލު ހިންގާ ފަރާތްތަކާ އެކު ސަރުކާރުން ސޮއިކުރާ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން

ހ މަދަނީ ޒިންމާއަށް ވުރެ ،ޤަވާޢިދެއްގެ ދަށުން ލާޒިމްކޮށްފައިވާ ކަމެއް ނުކުރުމުގެ ސަބަބުން އުފުލަން ޖެހޭ
އުފުލަން ޖެ ޭ

ޖިނާއީ ޒިންމާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ސްކޫލުތަކުގެ މަސްއޫލުފަރާތްތައް ޖަވާބުދާރީކުރުވުން ބޮޑަށް ރަނގަޅުވާނޭ ކަމަށް

ފެނެއެވެ.

 1.2އެއްބަސްވުމުގެ  5.3ވަނަ މާއްދާގައި ،އެޑިއުކޭޝަނުން ކަނޑައަޅާ ޤަވާޢިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ސުކޫލު

ހިންގަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އެހެން ނަމަވެސް ،އެއްބަސްވުމުގެ މާއްދާތަކާއި ،ޤަވާޢިދުގައިވާ ކަންކަން

ގ ހިންގުން
ތަންފީޛުކުރުމުގައި އެޑިއުކޭޝަނުގެ ދައުރު ހަރުދަނާ ކުރަން ޖެހިފައިވެއެވެ .މަސްއޫލުވެރިފަރާތުން ސްކޫލު ެ

ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް ޒިންމާވާ ގޮތަށް ސްކޫލުގެ މެނެޖްމަންޓްކަމަށް މަސްއޫލުވެރިފަރާތުން
މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ .އެހެން ނަމަވެސް ،ސްކޫލު ހިންގުން ޙަވާލުކުރުމުގައި ކަމާގުޅޭ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ނުވާތީ،

ސްކޫލު ހިންގުމުގައި ދުވަހުން ދުވަހަށް ޢަމަލުކުރާން ޖެހޭ މިންގަނޑުތަކަށް ޢަމަލުކުރޭތޯ ބަލާނެ އޮނިގަނޑެއް ނުވަތަ
ނިޒާމެއް ކަނޑައެޅިފައެއް ނުވެއެވެ.

 1.3ޤަވާޢިދުގެ  11.4ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ އަހަރީ ސުވާލުކަރުދާސް ސްކޫލުން ފުރިހަމަކޮށް ،އެޑިއުކޭޝަނަށް

ހުށަހަޅާފައިވާ ނަމަވެސް ،ޤަވާޢިދުގެ  11.5ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް ސްކޫލުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު އެޑިއުކޭޝަނަށް
ހުށަހާޅާފައެއް ނުވެއެވެ .އަދި ،އަހަރީ ރިޕޯޓުގެ ގޮތުގައި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ބެލުމުން ،ސްކޫލުގެ
ރެކޯޑުތައް ޤަވާޢިދުން ބަލަހައްޓަމުންދާ ކަމާމެދު ސުވާލު އުފެ ެ
ދއެވެ.

ވރިފަރާތުގެ މެދުގައި،
 1.4ތަޙްޤީޤް ހިނގަމުންދަނިކޮށް ،އެއްބަސްވުން އިޞްލާޙްކުރުމަށް ،އެޑިއުކޭޝަނާއި މަސްއޫލު ެ
 27މެއި  2010ގައި ލިޔުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައިވެއެވެ .އެއްބަސްވުމަށް މި ގެނެވުނު އިޞްލާޙްތަކުގެ ތެރޭގައި

ޑއް ހެދުމާއި ،ކިޔަވައިދިނުމުގެ ފެންވަރާ ބެހޭ މާއްދާތަކެއް ހިމަނާފައިވެއެވެ.
އެއްބަސްވުން ބާޠިލްކުރުމާއި ،ސްކޫލު ބޯ ެ
އެހެން ނަމަވެސް ،މަސްއޫލުވެރިފަރާތުން ސްކޫލު ހިންގުމުގައި އިހްމާލުވެފައިވާ މިންވަރަށް ބަލައި ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި
އ ސޮއިކުރުމަކާ ނުލައިވެސް،
ކިޔަވައިދޭ ތަންތަން ހިންގުމާ ބެހޭ އުޞޫލުތައް ކަނޑައެޅުމަށް ،އިތުރު އެއްބަސްވުމެއްގަ ި

އެޑިއުކޭޝަނަށް ޢާންމު ބާރުތަކެއް ލިބިދީފައިވާ ކަމުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،މަސްއޫލުވެރިފަރާތާ މެދު އިޞްލާޙީ

ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ބަދަލުގައި އެއްބަސްވުން އައުކޮށްފައިވާ ކަމީ ،މި ޙާލަތުގައި އެޑިއުކޭޝަނުގެ ފަރާތުން ޒިންމާދާރުކަން

ެވ.
ކުޑަ ގޮތެއްގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅެކ ެ
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1.5

ސްކޫލްގެ ޢިމާރާތާއި ބިމަކީ ،ކުރީގެ ހުޅުމާލެ ތަރައްޤީކުރުމާ ބެހޭ ޔުނިޓުން އޭޕްރިލް  2004އިން ފެށިގެން

 20އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ،އަހަރަކަށް  2.477މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ކުއްޔަށް ،އެޑިއުކޭޝަނަށް ދޫކޮށްފައިވާ
ބިމެކެވެ .ސްކޫލު ކުއްޔަށް ދިނުމާ ބެހޭ ގޮތުން ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނާއި އެޑިއުކޭޝަނާ މެދު

އބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައިނުވާއިރު 9.908 ،މިލިޔަން ރުފިޔާ އެޑިއުކޭޝަނުން ކުލީގެ ގޮތުގައި ދައްކަން ޖެހި
އެ ް

ނުދައްކައި

ަށ
ވާކަމ ް

ހައުސިންގ

ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ކޯޕަރޭޝަނުން

ކޮމިޝަނަށް

މަޢުލޫމާތު

ދީފައިވެއެވެ.

ނ ތަނުގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި އެޑިއުކޭޝަނަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދައްކާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިނުވާ ހިނދު،
މަސްއޫލުވެރިފަރާތު ް

ސަރުކާރުގެ ފަ ާ
ރތުން މިފަދަ ބޮޑު ކުއްޔެއް ދައްކާގޮތަށް ،މަސްއޫލުވެރިފަރާތާ ސްކޫލު ހިންގަން ޙަވާލުކުރެވެން ޖެހޭނީ،

ސްކޫލުގައި ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގެ ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދެވޭތޯ ކަށަވަރުކުރާނޭ ނިޒާމެއް ކަނޑައެޅުމަށް ފަހުގައި ކަމަށް
ކޮމިޝަނަށް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ.

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

ހުށަހެޅުން  :44ސްކޫލު ހިންގުމުގައި ދުވަހުން ދުވަހަށް ޢަމަލުކުރާން ޖެހޭ މިންގަނޑުތަކަށް ޢަމަލުކުރޭތޯ
ބަލާނެ އޮނިގަނޑެއް ނުވަތަ ނިޒާމެއް އެޑިއުކޭޝަނުން ކަނޑައަޅުން .މިގޮތުން ،ސްކޫލު ހިންގާ ފަރާތާއި

ސްކޫލުގެ މަސްއޫލުވެރިފަރާތުގެ ޒިންމާތައް ބަޔާންކުރާ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރުން.
ހުށަހެޅުން  :45ކިޔަވައިދޭ ތަންތަން ރަޖިސްޓްރީކޮށް ހިންގުމުގެ ޤަވާޢިދުގެ  11ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ

ކިޔަވައިދޭ ތަންތަނުގެ ހިސާބާއި ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުމާ ގުޅޭ މާއްދާތައް ހަރުދަނާކަމާއެކު އެޑިއުކޭޝަނުން
ތަންފީޛުކުރުން.

 .2ސްކޫލް ބޯޑު
 2.1ޤަވާޢިދުގެ  4.12ގައި ސްކޫލް ބޯޑެއް އޮންނާންވާނޭކަމަށް ބަޔާންކޯށްފައިވީ ނަމަވެސް ،ސްކޫލުގައި ސްކޫލް ބޯޑެއް

ޤާއިމްކުރެވިފައެއްނުވެއެވެ .މިކަމުގެ ސަބަބުން ސްކޫލު މެނެޖްމަންޓާއި ،ޓީޗަރުންނާއި ،ބެލެނިވެރިންގެ މެދުގައި ދިމާވާ
މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރަން ދަތިވާ ކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވުނެވެ .ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުމާއި އަޚްލާޤާ ގުޅޭ
ވކަމަށް ފާހަގަކުރެވުނެވެ .އަދި ،ކުއްޖާގެ މަސްލަހަތު
މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރަންވެސް މިކަމުގެ ސަބަބުން ދަތި ާ
ކންތައްތައް ބައްޓަންކުރުމުގައި ސްކޫލު ބޯޑަކީ ވަރަށް އިސް ދައުރެއް އަދާކުރާނޭ
އިސްކޮށްގެން ސްކޫލު ހިންގުމުގެ ަ

ފަރާތެއް ކަމުން ،ސްކޫލުގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ދީމިޤްރާޠީ ދެފުށްފެންނަ އުޞޫލެއްގެ ދަށުން ސްކޫލު
ޑއް ކޮންމެހެން އެކުލަވާލަން ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ފެނެއެވެ.
ބޯ ެ

ހުށަހެޅުން  :46ކިޔަވައިދޭ ތަންތަން ރަޖިސްޓްރީކޮށް ހިންގުމުގެ ޤަވާޢިދުގައި ވާފަދައިން ސްކޫލު ބޯޑެއް
ޤާއިމްކޮށް ،ހިންގުން.
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 .3ބަޖެޓު
 3.1ކިޔަވައިދޭ ތަންތަނުން އެތަނެއްގައި ކޮންމެހެން ބަލަހައްޓަން ޖެހޭކަމަށް އެޑިއުކޭޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ހިސާބާއި
ރެކޯޑްތައް ރައްކައުތެރިކަމާއެކު ފުރިހަމަ އިންތިޒާމެއްގެ ދަށުން ބެލެހެއްޓިފައި ހުންނަން ވާނޭ ކަމަށާއި ،މިގޮތުން،

ތަނުގެ ރައުސްމާލާއި ،ލިބޭ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދު އެކަށޭނަ ފެންވަރެއްގައި ،ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ ޢާންމު އުޞޫލާ

އެއްގޮތަށް އޯޑިޓް ކުރެވޭނޭ ގޮތެއްގައި ،އަދި ބޭނުންވެއްޖެ ކޮންމެ ހިނދެއްގައި ބެލޭނޭ ގޮތަށް އޮންނާން ވާނޭ ކަމަށް
ޤަވާޢިދުގެ  11.1ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އެހެން ނަމަވެސް ،މިފަދަ ހިސާބެއް ނުވަތަ ރެކޯޑެއް ބަލަހައްޓަން ޖެހޭނޭ

ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަނުން ސްކޫލަށް އަންގައި ،ކަނޑައަޅާފައެއް ނުވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ،އެއްބަސްވުމުގައި ބަޖެޓު

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

ނ  :47ބައިނަލްއަޤްވާމީ ސްކޫލްތަކުގެ ގޮތުގައި ހިންގާ ސްކޫލުތަކުގެ މާލީ ހިސާބުކިތާބު ބެލެހެއްޓުމާ
ހުށަހެޅު ް

ގުޅޭގޮތުން ،އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޝްވަރާއާއެކު އެޑިއުކޭޝަނުން އުޞޫލުތަކެއް ކަނޑައަޅައި ތަންފީޛުކުރުން.
މިގޮތުން ،ތިންވަނަ ފަރާތެއް މެދުވެރިވެގެން އޮޑިޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން.

ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ދައުރު
 .1އެޑިއުކޭޝަން
 1.1ސްކޫލް ހަވާލުކުރެވުނު ގޮތް  -ލޯކަލް ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުން މަސްއޫލުވެރިފަރާތް ބައިވެރިކޮށްގެން ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި
ބައިނަލްއަޤްވާމީ ސްކޫލެއް ޤާއިމްކޮށް ،ހިންގުމަށް ތުރުކީވިލާތުގެ ވިޔަފާރިވެރިންގެ ގްރޫޕަކުން ޝައުޤުވެރިވާކަން

ފެބްރުއަރީ  2005ވަނަ އަހަރު ތުރުކީވިލާތުގެ ބޮޑުވަޒީރު ހިޒް އެކްސަލަންސީ ރެސިޕް ޠައްޔިބު އެރްދޮގާން

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ބަޔާންކުރެއްވި ކަމަށާއި ،މިގޮތަށް ބަޔާންކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މަސްއޫލުވެރިފަރާތަށް ހުޅުމާލޭގައި ހުރި ކުރީގެ ފަރީދިއްޔާ ސްކޫލުގެ ބިމާއި ޢިމާރާތް،
ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ބައިނަލްއަޤްވާމީ

ސްކޫލެއް

ޤާއިމްކޮށް

ހިންގުމަށް

މަސްއޫލުވެރިފަރާތަށް

ދޫކޮށްފައިވާ

ކަމަށް،

އެޑިއުކޭޝަނުގެ ފަރާތުން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ .މިގޮތުން އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ސްކޫލެއް ހިންގުން

އގެ ދަށުން
ލ ް
ނ އުސޫ ެ
ނ ަ
ފށް ެފ ް
ދ ު
ހަވާލުކުރުމުގައި ރިއާޔަތްކުރަންޖެހޭނޭ ހުރިހާ ކަމަކަށް ފުރިހަމައަށް ރިއާޔަތް ނުކޮށްެ ،
ނޫން ގޮތަކަށް މިސްކޫލް މަސްއޫލުވެރިފަރާތާ ހަވާލުކޮށްފައިވާކަން ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 1.2ރެގިއުލޭޓަރީ ބޮޑީއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ބަލާނޭ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް އެޑިއުކޭޝަނުން އެކުލަވާލާފައިނުވާކަ ް
ނ –
އެއްބަސްވުމާއި ،ޤަވާޢިދު ތަންފީޛުކުރެވެމުންދާ މިންވަރު ބަލައި ،ވަޒަން ކުރުމަށް އެކަށޭނަ ނިޒާމެއް ކަނޑައަޅާފައެއް
ނުވެއެވެ .އެޑިއުކޭޝަންގެ ފަރާތުން ނޮވެމްބަރު  2009އާއި ،ފެބްރުއަރީ  2010ގައި ސްކޫލަށް ޒިޔާރަތްކޮށް

ސުޕަވިޜަން ރިޕޯޓުތަށް ހަދާފައިވާ އިރު މި ރިޕޯޓުތަކުގައި ހިމެނޭ ކަންކަން އިޞްލާޙްކުރުމަށް ރަސްމީ ލިޔުމަކުން

ސްކޫލަށް

އަންގާފައިނުވާކަމާއި،

މއް
ކަ ެ

ރަނގަޅުކުރަން

އަނގަބަހުން

އެންގުމަށް

ފަހުގައިވެސް

އެކަމެއް
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ރަނގަޅުކޮށްފައިވޭތޯ ބަލާފައިނުވާކަމާއި ،އަދި ،ރަނގަޅުކުރުމަށް ދިން މުއްދަތު ފާއިތުވުމުންވެސް އިތުރު ފިޔަވަޅެއް

ހގަކުރެވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ،އެޑިއުކޭޝަނުގެ
އަޅާފައިނުވާކަމީ އެޑިއުކޭޝަންގެ ވަރަށް ބޮޑު އިހުމާލެއްކަން ފާ ަ
ސުޕަވައިޒަރީ ދަތުރެއްގައި ،ސްކޫލުގައި ކުދިންނަށް ޖިސްމާނީ އަނިޔާކުރެވެމުންދާ ކަމުގެ ތުހުމަތުތަކެއް ފެންމަތިވުމުން،
އޑިއުކޭޝަނުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް ،ކުދިންގެ ސަލާމަތާ ގުޅިފައިވާ
މި މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ެ
ފދަ
މިފަދަ ކަމެއްގެ ތަޙްޤީޤް ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ކުރެވުމުގެ ކުރީން އެޑިއުކޭޝަނުގެ ފަރާތުން މި ަ

ބ
ހމަތުގައި ތި ި
ތ ު
ނކަމުގެ ު
ކަންކަން ތަޙްޤީޤްކުރެވި ،ތަޙްޤީޤަށް ފެންނަ ކަންތައްތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ،މި ަފދަ ކަ ް
ނގުމުގެ ބާރު ލިބިދީފައި
އ ް
ރން ެ
ކ ާ
ސއްކަތް ު
ޙއުލެއްގައި މަ ަ
މ ަ
ކން ާ
ނ ވަ ި
ނ ާ
ދ ް
ސ ކު ީ
މވެ ް
ނ ަ
ވގުތީ ގޮތުން ަ
މ ުހން ަ
ީ

އޮންނާން ޖެހޭނޭ ކަމަށް ފެނެއެވެ.
1.3

ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ހިންގާ

ބައިނަލްއަޤްވާމީ

ސްކޫލްތަކުގެ

ފެންވަރު

ބޔާންކުރާ
ަ

ޚާއްޞާ

މިންގަނޑުތަކެއް

އެކުލަވާލާފައިނުވާކަން – ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ޤާއިމްކުރެވޭ އަމިއްލަ ސްކޫލުތަކުގެ ފެންވަރު ބަޔާންކުރާ ޚާއްޞަ

އ އެޑިއުކޭޝަނުގެ ފަރާތުން އެކުލަވާލާފައެއް ނުވެއެވެ .ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން އަމިއްލަ ސްކޫލުތައް
މިންގަނޑުތަކެ ް

ޤާއިމްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުމުގެ ކުރިން މިފަދަ މިންގަނޑެއް އެކުލަވާލައި ޢާންމުކުރެވެން ޖެހޭނޭ ކަމަށް ކޮމިޝަނަށް

ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ.

 1.4ބިދޭސީ ޓީޗަރުންނަށް ވީޒާ ދިނުމަށް ފެންވަރު ކަނޑައެޅުމުގައި އެޑިއުކޭޝަނުގެ ދައުރެއް ނެތުން – ދިވެހިރާއްޖެއަށް
ގެނެވޭ ބިދޭސީ ޓީޗަރުންގެ ފެންވަރު ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން ،ޓީޗަރުންގެ ގޮތުގައި މީހުން ހަމަޖެއްސުމުގެ ކުރިން ،އެ
ތރިޓީއިން ކަނޑައެޅުމަށް،
މީހުންނަށް ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސަނަދުތަކުގެ ފެންވަރު މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮ ޯ

ސަރުކާރުގެ ކަމާ ބެހޭ އިދާރާއާ ގުޅިގެން އެޑިއުކޭޝަނުން މަސައްކަތްކުރާން ޖެހެއެވެ .ޓީޗަރުންގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް

މގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރެވެމުންދާ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަނުގެ ފަރާތުން ތަޙްޤީޤަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާ ނަމަވެސް،
ހެދު ު

ފެންވަރު

ކަނޑައެޅިފައިނުވާ

ސަނަދުތަކަކަށް

ބަލައި،

ވާރކް

ވީޒާ

ދޫކޮށްފައިވާ

ޓީޗަރުން

ސްކޫލުގައި

މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަމީ ،ބިދޭސީ ޓީޗަރުންނަށް ވީޒާ ދޫކުރުމުގައި އެޑިއުކޭޝަނުގެ ދައުރެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން

ދިމާވެފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

ހުށަހެޅުން  :48އެޑިއުކޭޝަނުގެ ސުޕަވިޜަން ރިޕޯޓުތަކަށް ފޮލޯ-އަޕް ހެދުމާބެހޭ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލައި،
ޢަމަލުކުރާން ފެށުން.
ހުށަހެޅުން  :49އެޑިއުކޭޝަނާއި މަސްޢޫލުވެރިފަރާތާ މެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާއި ކިޔަވައިދޭ ތަންތަން
ރަޖިސްޓްރީކޮށް ހިންގުމުގެ ޤަވާޢިދާ ޚިލާފުވެފައިވާ މިންވަރަށާއި ،ޢަދަދަށް ބެލުމަށްފަހު ،ސްކޫލު ހިންގުމުގައި

ދަރިވަރުންގެ

މަސްލަހަތު

ތކުރެވެމުންނުދާތީއާއި،
ޙިމާޔަ ް

ސްކޫލްގެ

މުވައްޒަފުންނާމެދު

ޢަމަލުކުރުމުގައި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ،ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނާއި ،ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ

މުޢާހަދާތަކާ ތަޢާރުޟުވާ ކަންތައްތަކެއް ހުރުމާއެކު ،އަދި ،މަސްއޫލުވެރިފަރާތަކީ އެތައް ކުދީންނަކަށް ތަޢުލީމު

ދިނުމުގެ ޒިންމާ އުފުލައިގެން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޤާބިލްކަން ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް ކަމަށް ނުފެންނާތީ،
އެކަށީގެންވާ އަވަސް މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުން މެދުނުކެނޑޭނޭ ގޮތަށް ،ކިޔަވައިދޭ ތަންތަން

ޤާއިމްކޮށް ހިންގުމަށް މަސްއޫލުވެރިފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓްރީ ބާޠިލްކޮށް ،ސްކޫލުގެ ހިންގުން
ދެފުށްފެންނަ އުޞޫލެއްގެ ދަށުން ،ކަމާއެކަށީގެންވާ ފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރުން.
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ށން
ދ ު
އގެ ަ
ލ ް
ނ އުޞޫ ެ
ނ ަ
ފށް ެފ ް
ދ ު
ހުށަހެޅުން  :50މަސްއޫލުވެރިފަރާތަށް ސްކޫލު ހިންގުން ހަވާލުކޮށްފައިވަނީެ ،
ނޫން

ކަމަށް

ވާތީ،

ސްކޫލު

ހިންގުން

ޙަވާލުކުރުމުގައާއި

ސްކޫލްގެ

ކަންތައްތައް

ރަނގަޅުކުރުމަށް

އެޑިއުކޭޝަނުން އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިނުވާތީ ،ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަމުގެ

ފުރުޞަތު އޮތްކަން ފާހަގަ ކުރެވޭތީ ،މިމައްސަލަ ތަޙްޤީޤްކުރުން.

 .2ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ
 2.1ސްކޫލު ބަލައި ޗެކްކުރަން އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްކުރެވިފައިނުވާކަން – ޖަނަވަރީ  2010ގައި އޮތޯރިޓީއިން
އދާގެ ދަށުން ސްކޫލް ބަލައި ޗެކްކޮށްފައިވެއެވެ .އޮތޯރިޓީގެ ރިޕޯޓުގައި ސްކޫލުގައި
ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ  79ވަނަ މާ ް
ކިޔަވައިދޭ އެއްވެސް ޓީޗަރެއްގެ ސަނަދުތަކުގެ ފެންވަރު ކަނޑައެޅިފައިނުވާކަމަށާއި ،ސްކޫލުގެ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާއާ

ބެހޭ އިތުރު މައްސަލަކެއްވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް ،މި ރިޕޯޓަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ގޮތުން އޮތޯރިޓީއިން

ރަސްމީ ސިފައެއްގައި އެޑިއުކޭޝަނަށް ،ނުވަތަ މަސްއޫލުވެރިފަރާތަށް ،ނުވަތަ ސްކޫލަށް ވަކި ކަމެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ
ނުކުރުމަށް އަންގާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 2.2އޮތޯރިޓީގެ ރިޕޯޓުގައި އެ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ޙައްލުކުރުމަށް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ހުށަހެޅުމެއް
ހުށަހަޅާފައިނުވާތީއާއި ،ރިޕޯޓުގައިވާ ބައެއް މަޢުލޫމާތު ޞައްޙަނޫން ކަމަށް ތަޙްޤީޤަށް އެނގިފައިވާތީއާއި ،ރިޕޯޓު

އެކުލަވާލުމުގައި ސްކޫލުގެ ސައިޓް އިންސްޕެކްޝަނެއް ހަދާފައިނުވާތީއާއި ،އޮތޯރިޓީއަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ލިބިދީފައިވާ

ބާރުގެ ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮވެމެ ،އެ ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކޮށްފައިނުވާތީ ،މި ރިޕޯޓުގެ ފެންވަރާ މެދު ސުވާލު

އުފެދެއެވެ .އޮތޯރިޓީން ބަލައި ޗެކްކުރުމަށް ،މިކަން ކުރާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންވެސް ޢަމަލުކުރާ ،ވަކި ޚާއްޞަ
މިންގަނޑެއް އެކުލަވާލާފައިނުވާ ކަމީ ،އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ކުރުމަށް އޮތް ހުރަހެކެވެ.
ހުށަހެޅުން  :51އޮތޯރިޓީގެ ރިޕޯޓުތަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނޭ ގޮތަކާއި ،މިންގަނޑު ބަޔާންކޮށް ،އުޞޫލުތަކެއް

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

ނގުޅޭނެ މިންގަނޑުތަކެއް
ހުށަހެޅުން  :52އޮތޯރިޓީއިން ހިންގާ ބަލާ ޗެކް ކުރުމުގެ ޒިޔާރަތްތަކުގައި ގެ ް
ކަނޑައަޅާ އާންމުކުރުން.

ހުށަހެޅުން  :53އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިފައިވާ ޤާނޫނީ ބާރުގެ ބޭނުން ފުރިހަމަ އަށް ކުރުން.
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 .3ބިޒް އެޓޯލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 3.1ސްކޫލުގެ ހިންގުމުގައި ޖަވާބުދާރީ ނުވުން – މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސްކޫލު ރަޖިސްޓްރީކޮށްދީފައިވަނީ
މަސްއޫލުވެރިފަރާތުގެ ނަމުގައި ކަމަށްވީ ހިނދު ،ދުވަހުން ދުވަހަށް ސްކޫލު ހިންގުމާ ޙަވާލުވެގެން ތިބި ފަރާތްތަކާއި
މަސްއޫލުވެރިފަރާތުގެ މެދު އެއްވެސް އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލާފައިނުވާކަމީ މަސްއޫލުވެރިފަރާތުގެ ވަރަށް ބޮޑު
އިހުމާލެކެވެ .ކަން މިހެ ް
ނ އޮތުމުން ،އެއްބަސްވުމާއި ،ޤަވާޢިދު

ހިންގުން

ބައްޓަންކުރުމުގައި

މަސްއޫލުވެރިފަރާތް

ތަންފީޛުކޮށް ،މި ޤަވާޢިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ސްކޫލުގެ

އިހުމާލުވެފައިވުމުން،

މުވައްޒަފުންނާއި،

ބެލެނިވެރިންނާއި،

ކުޑަކުދިންތަކެއްގެ ޙައްޤުތަކެއް ގެއްލި ،އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން މަސްޢޫލްވެ ޤާއިމްކުރާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ސްކޫލްތަކާމެދު

ޢާންމު ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ގެއްލުމުގެ ބިރު އޮތްކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ.
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