
 ބަޖެޓް ދިރާސާ: 2015

 ތަޢުލީމް 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން  އޮފީސް / ދާއިރާ:

 ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނާއި ބެހޭ ކޮމިޓީ  ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީ:

 ހިމެނޭ ޢަދަދު:ބަޖެޓްގައި 

 2015 2014 
 1,770,616,989 2,251,700,850 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު )މިލިޔަން ރުފިޔާ(      

 129,507,402 198,497,447 ޑިވެލޮޕްމެންޓް / ކެޕިޓަލް ޚަރަދު )މިލިޔަން ރުފިޔާ(      
 

 މެނިފެސްޓޯ އާއި ބަޖެޓާހުރި ދިމާނުވުންތައް:

o  ިފީއެއްއައިޕީ ގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ބަޖެޓުން ސާފުވާން ހުރި ނަމަވެސް އެހެން އަހަރު ހިންގަން ބޭނުންވާ  2015ތަޢުލީމީ ދާއިރާގައ
ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ބަޖެޓުން ސާފެއް ނުވެއެވެ. އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ވުރެއް އުނގަންނައިދިނުމާގުޅޭ 

ނޫނެވެ. ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތަފްޞީލު ބަޖެޓްގައި ނެތުމުން  އެހެނިހެން ޕްރޮއެހެން ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ މުހިންމުކަން ވަކި ކުޑައެއް
ވަނަ އަހަރު ޙާޞިލުކުރަން ބޭނުންވަނީ ކޮން ކަންތަކެއްކަމެއް ސާފެއްނުވެއެވެ. ޙާޞިލުކުރާ  2015ތަޢުލީމީ ދާއިރާއިން 

ނޑައަޅާފައި އޮތުމަކީ ބަޖެޓުން ޙާޞިލުވި ނަތީޖާ ދެނެގަތުމަށް ވަރަށް ނޑުދަނޑި ނޭނގި ބަޖެޓް ކަ  ބޮޑަށް ދަތިވާނެކަމެކެވެ. ލަ
  

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ހުށައަޅާފައިވާ ބަޖެޓާ ގުޅުން  2015ޕީޕީގެ މެނިފެސްޓޯގައި ވާ ކަންތައްތަކާ 
 ވަރަށް ކުޑަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މެނިފެސްޓޯގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ލިޔުމުގައި ތިރީގައ ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި

 ވާ ކަންކަން ވެއެވެ: ތިރީގައި މި 
 އެކަށޭނަ އުޖޫރަ ދީގެން މުދައްރިސުންގެ ހައިބަތާއި ޤަދަރު އަލުން އުފުލާނަން  -
 ކޮންމެ ސްކޫލެއްގައި ވެސް ޢަރަބި ބަސް ކިޔަވައިދޭނަން  -
 ކޮންމެ މަރުޙަލާއެއްގައި ވެސް ޤުރުއާނާއި ޤުރުއާނުގެ ޢިލްމު އުނގަންނައިދޭނަން  -
ކީ ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ހުނަރުވެރި ތަމްރީނު ދޭ އަދި ބެލެނިވެރިންނާއި މިހާރު ހުރި ޕޮލިޓެކްނިކަ  -

 ދަރިވަރުންގެ މަޤްބޫލުކަން ލިބިފައިވާ ހައިބަތުބޮޑު އިންސްޓިޓިއުޝަނަކަށް ހަދާނަން 
 އެހެންނަމަވެސް މިއިން އެއްވެސް ކަމެއް ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާކަން އެނގޭކަށް ނެތެވެ.      

  

 ޑުވުންތައް / ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ ގެއްލުން:ކަންބޮ 

o " ަޕީޕީއެމް ގެ ވަޢުދެއް  ން"އެކަށޭނަ އުޖޫރައެއް ދީގެން، މުދައްރިސުންގެ ހައިބަތާއި ޤަދަރު އަލުން އުފުލާނ  



ނިސްބަތުން ސްކޫލްކުދިންގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ކިޔަވައިދޭ ޓީޗަރުންނާ ގުޅުންހުރެއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ 
 ކުޑައެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ތަޢުލީމީގޮތުން ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ކުދިން މުދައްރިސްކަމާ ކުރިމައްޗެއް ނުލައެވެ. ތަޢުލީމީ ދާއިރާގައި ތިބި 
ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ޓީޗަރުންވެސް ދަނީ އާމްދަނީ ރަނގަޅު އެހެން ދާއިރާތަކަށް ބަދަލުވަމުންނެވެ. އެންމެން ވެސް އެއް ބަސްވާ 
ގޮތުގައި މޮޅު ދަރިވަރުން އުފެއްދޭނީ މޮޅު ޓީޗަރުންނަށެވެ. މޮޅު ޤައުމެއް އުފެއްދޭނީ މޮޅު ދަރިވަރުން ސްކޫލްތަކުން 

 ނުކުމެގެންނެވެ. ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ޓީޗަރުން ކިޔަވައިދޭން ނެތުމަކީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ބޮޑު މައްސަލައެކެވެ.
 

ގައި ނައިބުރައީސް ޑރ  2014މެއި  18ގަޅުވީ ހާ އަވަހަކަށް ޓީޗަރުންގެ މުސާ ބޮޑުކޮށްދޭނެ ކަމަށް ސަރުކާރުގެ އާމްދަނީ ރަނ
ޖަމީލް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. އިގްތިޞާދީ ޙާލަތު ރަނގަޅު ވުމުން ޓީޗަރުންގެ އުޖޫރަ ރަނގަޅު ކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސުލް 

ވަނަ އަހަރާއި އަޅައި ބަލާ އިރު  2014ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި  2015ޔާމީން ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ. هللا ޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދު
އިން ސައްތަ އަށް ކުރިއަރާނެ ކަމަށް ލަފާ  10.5އިންސައްތަ އަށް އަދި މުޅި އިގްތިޞާދު  12ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޮމިނަލް ޖީޑީޕީ 

 2009ބަޖެޓްގައި ހިމަނާފައި ނެތުން. )ނޯޓް:  ކޮށްފައި ވާއިރުވެސް، ޓީޗަރުންގެ އުޖޫރަ އަށް ރަނަގަޅު ހެޔޮ ބަދަލެއް ގެނައުމަށް
އިން  7.1ވަނަ އަހަރު އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގައި މުޅި ސިވިލްޗަރވިސްގެ މުސާރަތައް އެއްކޮށް ބޮޑުކޮށްފައި ވަނީ އިޤްތިޞާދީ ދުވެލި 

 ސައްތައިގައި ހުންނާނެކަމަށް ލަފާ ކޮށްފައި ވަނިކޮށް( 
 

ތުން ޓީޗަރުންނާއި ސަރުކާރާދެމެދު މުޢާމަލާތުތަކެއް ހިނގާފައިވެއެވެ. ޓީޗަރުން ޓީޗަރުންގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތާ ގުޅޭގޮ 
އުންމީދުކޮށްގެން ތިއްބެވީ އައު އަހަރު ޓީޗަރުންގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތު ބޮޑުވާނެ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް މި ބަޖެޓްގައި 

ނޑައަޅާފައެއް ނު  ވެއެވެ. ޓީޗަރުންގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތަށް ކުރިއެރުން ނާންނަ ޓީޗަރުންގެ މުސާރައަށް ކުރިއެރުމެއް ގެނައުމަށް ކަ
 ނަމަ ޓީޗަރުން ތިއްބެވީ ކިޔަވައިދިނުމަށް ނުކުންނަވާ ގޮތަކަށް ނޫނެވެ. މިއީ ގައުމަށް ދިމާވާނެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކަށް ވާނެއެވެ. 

 
މިލިޔަން ބަޖެޓްގައި  532ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރުމަށް ބޭނުންވާ  2015އެހެންނަމަވެސް 

 ހިމަނާފައެއް ނުވެއެވެ. 
ނޑައަޅާފައިވާ   119ބަޖެޓްގެ ރިކަރެންޓް ޚަރަދަށް އިތުރުކޮށްފައިވާ ފައިސާއަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް އިތުރުކުރަން ކަ

 ސިޔާސީ މީހުންގެ މުސާރައެވެ. ދެން މަންހަޖު ތަންފީޒުކުރުމުގެ ބައެއް ކަންކަމަށް ހިނގާނެ ޚަރަދެވެ. 8މުއައްޒަފުންނާއި 
 

o  ެމިހާރު ހުރި ޕޮލިޓެކްނިކަކީ ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ހުނަރުވެރި ތަމްރީނު ދޭ އަދި ބެލެނިވެރިންނާއި ދަރިވަރުންގ"
 ޕީޕީއެމްގެ ވަޢުދެއް  ސްޓިޓިއުޝަނަކަށް ހަދާނަން"މަޤްބޫލުކަން ލިބިފައިވާ ހައިބަތުބޮޑު އިން 

މުހިންމު މީހުން ތަމްރީނުކުރާނެ  95000ވަޢުދެއްގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވާ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ތަމްރީނުކުރުމަށް މަގުފަހިނުވުން. 
މިލިޔަން ރުފިޔާއެވެ.  13.4ކަނޑައަޅާފައިވަނީ އެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެތަނަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކްއެއް މަރުކަޒެއްކަމަށް ވާނީ 

 \ލައްކަ ރުފިޔާއެވެ. 5އަދި ރާއްޖޭގައިދެވޭ ޓިވެޓް ތަމްރީނުތަކުގެ މިންގަނޑު ކަނޑައަޅާ ޓިވެޓް އޮތޯރިޓީއަށް ބަޖެޓްކުރެވިފައި ވަނީ 
 

o  ްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ހުނަރުވެރިކުރުން""ރާއްޖެގެ އާ އިޤްތިޞާދީ ސިޔާސަތަށް ބޭނުންވާ ފަންނުތަކުން ގިނަ ޒުވާނުންތަކެއް ކުރު މުއ 



ގިނަ ޒުވާނުންތަކެއް ކުރުމުއްދަތެއްގައި ތަމްރީނުވުމަކީ ވަރަށް ރަނގަޅުކަމެކެވެ. މި ވާހަކަ ޕީޕީއެމްގެ ތައުލީމީ މެނިފެސްޓޯގެ 
އަދި ވަޒީފާއަކަށް ވެސް  އިތުރުން ޒުވާނުންގެ މެނިފެސްޓޯގައި ވެސް ބަޔާންކޮށްފައި ވެއެވެ. ސްކޫލުން ނިމި މަތީ ތަޢުލީމަށް ނުދެވި 

މި ނުދެވި އެތަކެއް ޒުވާނުން ޤައުމުގައި އެބަތިއްބެވެ. އެމްޑީޕީ ވެރިކަމުގައި 'ހުނަރު ޕްރޮގްރާމް' ފައްޓައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔައީ 
 ބޭނުމުގައެވެ. ނަމަވެސް އެ ޕްރޮގްރާމް މިހާރު ވަނީ ހުއްޓާލާފައެވެ. 

 ތަމްރީނުތަކެއް ހިންގުމަށް ބަޖެޓްކުރެވިފައިވާ ތަނެއް ނުފެނެއެވެ. ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަކުން މި ފަދަ  2015
 

o  "ްމިއީ ޕީޕީއެމް ގެ ވަޢުދެކެވެ "ކޮންމެ ސްކޫލެއްގައި ޢަރަބި ބަސް މާއްދާއެއްގެ ގޮތުގައި ކިޔަވައިދޭނަނ 
ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި  ސްކޫލްގެ ހުރިހާ މަރުހަލާއެއްގައި އަރަބި ބަސް ކިޔަވައިދޭނެކަމަށް ވަޢުދުވެފައި ވެއެވެ. މިކަން

ރަނގަޅަށް ފުރިހަމައަށް ކުރެވުމަކީ ކޮންމެ ދިވެހިރައްޔިތަކު ވެސް ބޭނުންވާނެ ކަމެކެވެ. އެހެނަސް، ކަމަށް ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރު 
ށްގެން ކިޔަވައިދޭން ގައި މި މާއްދާ ކިޔަވައިދޭން ފެށުމުން އެކަމެއް ކުރިޔަކަށް ނުދިޔައެވެ. ވަގުތީ ޓީޗަރުން ބޭނުންކޮ 2013ނުވެ 

 ފެށި ސްކޫލްތަކުގައި ވެސް މިކަން ވަނީ މިހާރު ހުއްޓިފައެވެ. ދާއިމީ ޓީޗަރުން ނެތި ސްކޫލްގައި މާއްދާތަކެއް ނުގެންދެވޭނެއެވެ. 
 ވެ. އެހެން ނަމަވެސް، ޢަރަބި ބަސް ކިޔަވައިދޭނެ ޓީޗަރުން އުފެއްދުމަކަށް މި ބަޓެޓްގައި ފައިސާ ހިމަނާފައިވާތަނެއް ނުފެނެއެ

  
o " ްމިއީ ޕީޕީއެމްގެ ވަޢުދެކެވެ.  ން"އުގަންނައިދޭނަ  ސްކޫލްގެ ހުރިހާ މަރުޙަލާއެއްގައި ޤުރުއާނާއި ޤުރުއާނުގެ ޢިލްމ 

ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ވެސް ރަނގަޅަށް ޤުރުއާން ކިޔަވައިދިނުމަކީ ކޮންމެ ދިވެހިރައްޔިތަކު ވެސް ބޭނުންވާނެ ކަމެކެވެ. ދިވެހި 
ތަމްރީނު ނުލިބި ތިބި ވަގުތީ މުދައްރިސުން މި މާއްދާ ކިޔަވައިދޭކަށް ނޫނެވެ. ފުރިހަމައަށް ތަމްރީނު  ރައްޔިތުން ބޭނުންވަނީ

 ވެފައިވާ ކަމަށް ޤާބިލު ޓީޗަރުން ދިވެހި ސްކޫލްތަކުގައި ޤުރުއާނާއި ޤުރުއާނުގެ ޢިލްމު އުނގަނައިދިނުމެވެ.
 ދުމަކަށް މި ބަޓެޓްގައި ފައިސާ ހިމަނާފައިވާތަނެއް ނުފެނެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، ޢަރަބި ބަސް ކިޔަވައިދޭނެ ޓީޗަރުން އުފެއް

 
o  ްރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ސްކޫލަކީ ޤާބިލު ޓީޗަރުންތިބި ވަޞީލަތްތައް ހަމަ މާލީގޮތުން ފުދުންތެރި އުނގެނުމަށް މަގުފަހި މާހައުލެއ"

 ލިބިގެންވާ ސްކޫލަކަށް ހަދާނަން" މިއީ ޕީޕީއެމްގެ ވަޢުދެކެވެ 
ކަށް ކިޔަވައިދިނުމުގެ ވަޞީލަތްތައް ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުކުރަން ޖެހިފައިވެއެވެ. އެ ފަދަ ވަޞީލަތަކީ ފެންވަރު ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަ 

ރަނގަޅު ޤާބިލު ޓީޗަރުންނެވެ. ދަންފަޅި ބަހަންނުޖެހި ކިޔަވައިދެވޭ ކްލާސްރޫމް ތަކެވެ. ޓީޗަރަށް ބޭނުންވާ ކިޔަވައިދިނުމުގެ 
އުފެއްދުމަށް ހިންގާ އިތުރު ޙަރަކާތްތައް ހިންގާނެ ތަންތަނާއި ބިންބިމާއި އެކަންކަމަށް  ސާމާނެވެ. ކުއްޖާގެ ޝަޚްޞިއްޔަތު 

އިންސައްތަ ބޮޑުވި އިރު، މުޅި  20ހުނަރުވެރި ޓީޗަރުންނެވެ. މި ވަޢުދު މިހެން އޮވެފައި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް މި ދިޔަ އަހަރަށް ވުރެ 
އިންސައްތަ ދަށް ވެފައެވެ. އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ޚަރަދު ވަނީ  2ބަޖެޓްގެ ނިސްބަތުން އެޑިޔުކޭޝަންގެ ބަޖެޓް ވަނީ 

 ބޮޑުވެފައެވެ. 
 ވަޢުދުވެފައިވާ ފަދަ ސްކޫލްތަކަކަށް ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތައް ހެދުމަކަށް މި ބަޖެޓްގައި ސަމާލުކަން ދީފައިވާތަނެއް ނުފެނެއެވެ 

  
o  ްޚާއްސަ އެހީ ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ކިޔެވޭނެ ފުރުޞަތުތައް އިތުރުކޮށް އަތޮޅުތެރޭގައި އިތުރު ސްކޫލްތަކުގައި ވަޞީލަތްތައ"

 މިއީ ޕީޕީއެމްގެ ވަޢުދެކެވެ ޤާއިމުކުރާނަން" 



ފަހުގެ ކަމެކެއެވެ. ރާއްޖޭގައި އިތުރު އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް އުނގަންނައިދިނުން ފުޅާކުރުމުގެ މަސައްކަތަކީ ދާދި 
 އެހެންކަމުން، އެކަމަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ ޓީޗަރުން އުފެއްދިފައެއް ނުވެއެވެ. އެފަދަ ޓީޗަރުންނަކީ މަދު ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތަމްރީނަކުން 

ދިންނާ އުފެއްދޭ ޓީޗަރުންނެއްވެސް ނޫނެވެ. ގިނަ ސްކޫލްތައް ޢިމާރާތްކުރެވިފައި ހުންނަނީ ވެސް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކު 
 ރައްޓެހި ގޮތަކަށް ނޫނެވެ. އެފަދަ ކުދިންނަށް ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް ފަރުމާކުރެވިފައި ހުންނަ ފަޚާނާތަކެއް ވެސް ނުހުރެއެވެ. 

އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި މިކަމަށް  2015އެހެންކަމުން، މި ވަޢުދު ފުއްދުމަށް ނުހަނު ބޮޑު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ޖެހިފައިވާއިރު 
 ދީފައެއް ނެތެވެ. ސަމާލުކަން

 
o " ުފޮތާއި ޑިޖިޓަލް ވަޞީލަތްތަކުން މުއްސަނދި ޒަމާނީ ލައިބްރަރީތަކެއް ޤާއިމުކޮށް އެ ތަންތަން ހިންގުމަށް ޤާބިލ

 މިއީ ޕީޕީއެމްގެ ވަޢުދެވެ." ލައިބްރޭރިއަނުންތަކެއް ތަމްރީނުކުރާނަން 
ލައިބްރަރީތަކަކީ ވަރަށް މުހިންމު އުނގެނުމުގެ ވަޞީލަތެކެވެ. ރާއްޖޭގެ ގިނަ ސްކޫލްތަކުގައި މިކަމަށް އެކަށީގެންވާ ޢިމާރާތެއް 
ނުހުރެއެވެ. ކުދިންނަށް ބޭނުންތެރި ފޮތްތަކެއް ވެސް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް ނުހުރެއެވެ. ޑިޖިޓަލް ވަސީލަތްތަކެއް އަމުދުން 

ތް ކިއުމުގެ އާދަ ކުދިންގެ ކިބާގައި ހަރުލާފައި ހުންނަ މިންވަރު ދަށެވެ. މި މަޤްޞަދު ޙާސިލުކުރުމަށް ލައިބްރަރީ ނުހުރެއެވެ. ފޮ
 ހަދަން ޖެހެއެވެ. ފޮތްތައް އިތުރުކުރަންޖެހެއެވެ. ޑިޖިޓަލް ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުކުރަން ޖެހެއެވެ. މީހުން ތަމްރީނުކުރަންޖެހެއެވެ. 

ނޑައެޅިފައިވާ ތަނެއް ނުފެނެއެވެ 2015ގެ  އެހެންނަމަވެސް ޕީފީއެމް  . ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި މިކަމަށް ފައިސާ ކަ
 

o  ްކޮންމެ ރަށެއްގައި ރައްޔިތުންނަށް ލުއިފަސޭހަ ގޮތެއްގައި ޕްރީސްކޫލް ޚިދުމަތް ލިބުމަށް ސަރުކާރުން އެހީތެރިވެދޭނަނ" 
 މިއީ ޕީޕީއެމްގެ ވަޢުދެވެ. ކުރުން" ޕްރީސްކޫލް ހިންގުން ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ދަށުން ބަދަލު 

ޕްރީ ސްކޫލް ތަޢުލަމަކީ އޭގެ މަތީގެ ތަޢުލީމުގެ ބިންގަލެވެ. ޕްރީސްކޫލް ތަޢުލީމުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުވި ވަރަކަށް ކުދިން އޭގެ މަތީ 
ޔޭގައި ވެސް ޕްރީސްކޫލް ހަރުފަތްތަކުގައި ޙާޞިލުކުރާ މިންވަރު މަތިކަމަށް ދިރާސާތަކުން ދައްކައެވެ. އެހެންކަމުން، މުޅި ދުނި

ތަޢުލީމަށް ދޭ ސަމާލުކަން ވަނީ އިތުރުކޮށްފައެވެ. ޕްރީ ސްކޫލް ތަޢުލީމު ނުދެވޭ ރަށެއް ނުބޭއްވުމުގެ މަޤްޞަދުގައި އެމްޑީީޕ 
އެވެ. ސަރުކާރުން ކުރި މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ ވަނީ ފެނިފައެވެ. ރާއްޖޭގެ ހަމަ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ވެސް ޕްރީ ސްކޫލް ތަޢުލީމު ދެވެ

އެހެންނަމަވެސް، ވަޞީލަތްތައް ރަނގަޅުކުރުމާއި ޓީޗަރުން ތަމްރީނުކުރުމާއި ޓީޗަރުންނަށް އެކަށީގެންވާ މުސާރައެއް ދިނުމުގެ 
 މަސައްކަތް އިތުރަށް ކުރަންޖެހިފައި ވެއެވެ. 

ނުފެނެއެވެ. މިއީ ވަރަށް ބޮޑަށް  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ޕްރީސްކޫލްގެ ވާހަކައެއް ދައްކާފައިވާ ތަނެއް 2015އެހެންނަމަވެސް، 
 ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭ ކަމެކެވެ. 

  
o "ްމިއީ ޕީޕީއެމްގެ ވަޢުދެވެ. "އިތުރު ބަސްތައް އުނގެނޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށްދޭނަނ 

އިދާކުރާނެ ބަވަނަވަންތަވަމުން އަންނަ ދުނިޔެއެއްގައި ގިނަ ބަސްތައް އުގެނިފައިވާ މީހުން ތިބުމަކީ އެ ޤައުމެއްގެ އިޤްތިޞާދަށް ފަ
ކަމެކެވެ. ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ޓޫރިމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބަރޯސާ ވާ ޤައުމެއްކަމަށް ވާތީ އިތުރު ބަސްތައް އުނގެނުން ދިވެހީންނަށް 
ވަކިން ބޮޑަށް ބޭނުންވެއެވެ. ޚާއްސަކޮށް މިއަދު އިޤްތިޝާދީ ގޮތުން އެންމެ ކުރިއަރަމުންދާ ޗައިނާފަދަ ޤައުމުތަކުގެ ބަސް 

ކީ ބޭނުންތެރި ކަމެކެވެ. މިކަން ރަނގަޅަށް ކުރެވޭނީ ޓީޗަރުން އުފައްދައިގެންނެވެ. އެހެންކަމުން ރާއްޖެއަށް އިތުރަށް ދަސްކުރުމަ



ތަޢާރަފުކޮށް ކުރިޔަށް ގެންދަން ބޭނުންވާ ބަސްބަހުގެ ޓީޗަރުން އުފެއްދުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދީ އެކަމަށް ޕްރޮގްރާމްތަކެއް 
 ދަ ގޮތަކުންނޫނީ ޕީޕީއެމުން ވަޢުދުވާ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރަން ދަތިވާނެއެވެ.ހިންގަންޖެހެއެވެ. އެފަ 

 އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި މި ވަޢުދު ފުއްދުމަށް އެއްވެސް ޚަރަދެއް ހިމަނާފައިވާ ތަނެއް ނުފެނެއެވެ 2015ނަމަވެސް، 
o  ުތަންފީޒުކުރަން ފެށުން  އައު މަންހަޖ 

އައު މަންހަޖުގެ ކަންތައްތަކަކީ މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިއްސުރެން ފެށިގެން ކުރަމުން އައިސްފައިވާ ބޮޑު މަސައްކަތެކެވެ. އެމްޑީޕީ 
ނޑު އެކުލަވާލައި އައު މަންހަޖަށް ކިޔަވައިދިނުމުގެ އަޖުމަ ބެލުމުގެ ހަރުފަތް އޮތީ ފަށާފައެވެ.  ވެރިކަމުގައި މަންހަޖުގެ އޮނިގަ

އަށް ތަޢާރަފުކުރަން ފަށަނީއެވެ. ސްކޫލުތަކުގައި އައު މަންހަޖެްއ  3 2، 1ގްރޭޑް ، 1ރު އެ މަންހަޖު ކީ ސްޓޭޖް އަންނަ އަހަ
ހިންގުމަކީ ބޮޑު ކަމެކެވެ. މިކަމަށް ވާން ޖެހޭ ތައްޔާރީތައް ވަރަށް ގިނައެވެ. ޓީޗަރުން ތައްޔާރުވާން ޖެހެއެވެ. ކްލާސް ރޫމްތަކާއި 

ން ޖެހެއެވެ. ކްލާސް ރޫމްތަކުގައި ދަންފަޅިބަހައިގެން ބޭނުންކުރުމަށް ނިމުމެއް އަންނަންޖެހެއެވެ. ސްކޫލްގެ ވެށި ތައްޔާރުކުރަ 
 ބެލެނިވެރިން ތައްޔާރުކުރަންޖެހެއެވެ. ކިޔަވައިދިނުމަށް ބޭނުންވާ އައު ވަޞީލަތްތައް ތައްޔާރުކުރަންޖެހެއެވެ. 

އަސަރެއް މި ބަޖެޓުން ފެންނާކަށް ނެތެވެ. މަންހަޖާ ގުޅޭގޮތުން މި ފަދަ ބޮޑު މަޝްރޫޢެއްގެ ވާހަކަ ދައްކާއިރު އޭގެ 
ވަނަ  2014އުނގަންނައިދިނުމުގެ ވަޞީލަތްތައް ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ 'ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ބަޖެޓް 

 ވަނަ އަހަރު ވަނީ ކުޑަވެފައެވެ. 2015އަހަރަށް ވުރެ 
 

o " ަޕީޕީއެމްގެ ވަޢުދެކެވެ. ތުރުކޮށް ހަރުދަނާ ކުރާނެކަމަށް" މިއްލަ މުއައްސަސާތައް އި ރާއްޖޭގައި މަތި ތަޢުލީމު ދޭ އ 
ދިވެހި ދައުލަތުން ސްކޫލް ތަޢުލީމަށާއި މަތީ ތަޢުލީމަށް ކުރަމުންދާ ޚަރަދު އެއް އަހަރުން އަނެއް އަހަރަށް ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. 
ހަމަ އެއާއެކު ތަޢުލީމުގައި ޙިއްސާވާން ބޭނުން ފަރާތްތައް ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. ނަމަވެސް އެފަރާތްތަކަށް އޮތް ގޮންޖެހުމަކީ 

ވަޞީލަތް އިތުރުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުގެ ބޮޑުކަމެވެ. އެފަދަ ޚަރަދުގައި ސަރުކާރުގެ އެހީތެރިކަން ލިބުމުން އަމިއްަލ  ތަޢުލީމުގެ
ން ފަރާތްތަކުގެ ބައިވެރިވުން ތަޢުލީމުގައި އިތުރުކުރެވެއެވެ. މިކަން ވަނީ އެމްޑިޕީ ވެރިކަމުގައި ސާބިތުވެފައެވެ. އަމިއްލަ ފަރާތްތަކު

 ކުރެވުނު ސްކޫލްތަކާއި ވިލާކޮލެޖަށް ދޫކުރެވުނު ޖާގައިން މިކަން ހާމަވެއެވެ. ހިންގަން ދޫ 
ޕީއެމް ވަޢުދުގައި މިގޮތަށް އޮންނަމަވެސް، އަދި މިކަމަކީ ދައުލަތަށް ދިގު މުއްދަތުގެ ފައިދާ ލިބޭ ކަމެއްނަމަވެސް، އަމިއްލަ ޕީ

ހިތްވަރުދެވި އެކަމަށް މަގުފަހިކުރެވިފައި ވާ ތަނެއް ބަޖެޓަކުން  ފަރާތްތަކުން ތައުލީމުގައި ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި
   ނުފެނެއެވެ.

 
o  ުމުއައްޒަފުން  2159ސިޔާސީ މީހުން،  8 މިލިއަނުން ބޮޑުވެފައިވުން: 481މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ރިކަރެންޓް ޚަރަދ 

ޑިޔުކޭޝަންގެ ރިކަރެންޓް ޚަރަދު ވަނީ ބޮޑުތަނުން ވަނަ އަހަރުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެ 2015ވަނަ އަހަރަށް ވުރެ  2014
ސިޔާސީ  12އިތުރުވެފައެވެ. މި އިތުރުވުމަކީ ބާރުތައް މިނިސްޓްރީއަށް ޖަމާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ޤާއިމުކުރުމަށާއި މިހާރުތިބި 

ނަށް ވަޒީފާދިނުމަށް ބޭނުންވާ މީހުން 2159ސިޔާސީ މީހުން އިތުރުކުރުމަށާއި މިނިސްޓްރީން ބޭނުންވާ  8މީހުންގެ ތެރެއަށް 
. ފައިސާކަމަށް ބެލެވެއެވެ. މިހާރުވެސް ތަޢުލީމީ ދާއިރާގައި ބޭނުންވާވަރަށްވުރެން އެތައް މިންވަރެއް ގިނަ މުވައްޒަފުން އެބަތިއްބެވެ

ގެ މުދައްރިސުން ދަރިވަރަކަށް ޓީޗަރެއްވެސް އެބަހުއްޓެވެ. މިހާވަރަށް މުއައްޒަފުން ތިބި އިރު، ރަނގަޅު ފެންވަރު  9ކޮންމެ 
މުސާރަ މަތިކުރަން ޖެހިފައިވާއިރު، ސްކޫލްތަކުގެ ވަޞީލަތްތައް އިތުރުކުރަން ޖެހިފައިވާ އިރު ސިޔާސީ ހޯދުމަށް މުދައްރިސުންގެ 

 މުއައްޒަފުން އިތުރުކުރަނީ ކީއްކުރަން ބާވައެވެ.  2159މީހުން މިނިސްޓްރީގައި ތިބުމުގެ ބޭނުމަކީ ކޮބައިބާވައެވެ. އަދި  20



     ނިސްޓްރީއޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް މުއައްޒަފުން އިތުރުކޮށް ރިކަރެންޓް ޚަރަދު އިތުރުކުރުމަކީ އެމްޑިޕީން ކަންބޮޑުވާކަމެކެވެ.މި
 

o :ްއިތުރު ކަންބޮޑުވުންތައ 
o  ުނޑައަޅާފައިވާ ނުކުތާތަކުގައިވާ ޕްރޮގްރާމްތައްކަމުގައިވާ ބީޓެކް އަދި ދަސްވާރ ސަރުކާރުގެ މެނިފެސްޓޯކަމަށްކަ

 ގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ބަޖެޓް ނެތުން ޕްރޮ
o  ްއިބްތިދާއީ މަރުޙަލާއާއި ދަށުސާނަވީ މަރުޙަލާގެ ތަޢުލީމަކީ އެންމެހާ ދިވެހި ކިޔަވާކުދިންނަށް ޤާނޫނު އަސާސީނ

ލިބިދީފައިވާ ޙައްޤަކަށްވާއިރު މި މަރުޙަލާތަކުގައި ސްކޫލަށް ނުގޮސްތިބި ދަރިވަރުން ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަށް 
 ގެނެވޭނެގޮތެއް ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން ފެންނަންނެތުން 

o  ުސުވާލ 

ސިޔާސީ މަޤާމު އިތުރުކުރަނީ ކޮން  8ސިޔާސީ މަޤާމު އޮތް އިރު  12( މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގައި މިހާރު ވެސް 1)
 މަޤްޞަދެއް ޙާޞިލުކުރަންތޯ؟

ޓީޗަރެއް ހުރިއިރު އަދި މުއައްޒަފުން އިންތިހާއަށް އިތުރުވެފައިވާ ދަރިވަރަކަށް  9( ތަޢުލީމީ ދާއިރާގައި މިހާރުވެސް ކޮންމެ 2)
ނޑައަޅާފައިވަނީ ކޮން ބޭނުމެއްގައިތޯ؟ 20159އިރު   މުވައްޒަފުން އިތުރުކުރުމަށް ކަ

ޖެޓްގައި ( ތަޢުލީމީ ދާއިރާއިން ދިވެހި ޓީޗަރުން ވަކިވެގެން ނުދިއުމަށާއި އެ ދާއިރާއަށް ރަނގަޅު މީހުން ޝައުޤުވެރިކުރުމަށް ބ3ަ)
ނޑައަޅާފައި އޮތީ ކޮން ކަމެއް؟  އޮތީކުރަން ކަ

 މީހުން އުފެއްދުމަށްޓަކައި ކޮންކަމެއް ކުރަން ބަޖެޓްގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ؟  95000( މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް 4)

ންގަންނައިދިނުމަށް ( ހުރިހާ ސްކޫލެއްގެ ހުރިހާ ގްރޭޑެއްގައި އަރަބި ބަހާއި ޤުރުއާނާއި ގްރުއާނުގެ ޢިލްމު އ5ު)
ނޑައަޅާފައިވާއިރު އެކަމަށްޓަކައި މި ބަޖެޓްގައި ކަނޑައެޅިފައި އޮތީ ކޮން ކަމެއް؟  ކަ

( މިހާރު ހުރި ޕޮލިޓެކްނިކަކީ ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ހުނަރުވެރި ތަމްރީނު ދޭ އަދި ބެލެނިވެރިންނާއި ދަރިވަރުންގެ 6)
އިންސްޓިޓިއުޝަނަކަށް ހަދާނަންކަމަށް ސަރުކާރުން ވަޢުދުވެފައިވާއިރު އެކަން މި ބަޖެޓުން  މަޤްބޫލުކަން ލިބިފައިވާ ހައިބަތުބޮޑު 

 ހާމަވާން ނެތީ ކީއްވެގެން؟

 އިސްލާޙު/ހުށައެޅުންތައް    -

( ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރުން. ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ މުއައްޒަފުންގެ 1)
 މިލިޔަން ރުފިޔާ އިތުރުކުރުން.  532އާއި އިނާޔަތުގެ ތެރެއަށް މުސާރަ

( ޕޮލިޓެކްނިކް ވަރުގަދަކުރުމައި ފަންނީ ތަމްރީނުގައި ޕީޕީޕީ ހިންގުން. މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ތަމްރީނުކުރެވޭ މީހުން 2)
މިލިޔަން ރުފިޔާ އިތުރުކޮށް، ޕީޕީޕީގެ  5ޓް އޮތޯރިޓީއަށް މިލިޔަން ރުފިޔާ، ޓިވެ 12އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކަށް 

 މިލިޔަން ރުފިޔާ ބަޖެޓްގައި ހިމެނުން  10ދަށުން ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް އެހީވެދިނުމަށްޓަކައި 



ރުމަށް ޚާއްޞަ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމަށާއި އެ ( ޤުރުއާނާއި ޢަރަބި ބަސް ކިޔަވައިދިނުމަށް ބޭނުންވާ މުދައްރިސުން ތަމްރީނުކ3ު)
 ރުފިޔާ ބަޖެޓަށް އިތުރުކުރުން  4095400ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް 

( އައު ސްކޫލް މަންހަޖު ތަންފީޒުކޮށް ހިނގުމަށް ތައްޔާރުވުން. އައު ސްކޫލް މަންހަޖު ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް 4)
 މިލިޔަން ރުފިޔާ އިތުރުކުރުން  15 ނެޝަނަލް އިންސްޓިއުޓު އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް

 ސިޔާސީ މަޤާމު އުވާލުން  8( އިތުރުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ 5)

ނޑައަޅާފައިވާ 6) ނޑައަޅާފައިވާ ބައެއްކަން ސާފުކުރުމާއި  20159( އިތުރުކުރަން ކަ މުވައްޒަފުންނަކީ ކީއްކުރަން ކޮން ބޭނުމަކު ކަ
ޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ހޯދު ސްމުވައްޒަފުން ރެޝަނަލައިޒްކުރާނެ ގޮތެއް މިނި  


