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ނުރައްކާތެރި  ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވިވަނަ އަހަރު  2004
ސުނާމީ ކާރިޘާގެ ސަބަބުން މުޅި ރާއްޖެ، އިޖުތިމާޢީ، އިޤުތިޞާދީ، 

ނޑަކަށް ވެއްޓިގެން ދިޔައެވެ ގިނަ އަދަދެއްގެ އަދި . ނަފުސާނީ ފުންވަޅުގަ
  .ވީރާނާވިއެވެފަނާވެ ލަތްތައް ޔައިދިނުމަށް ބޭނުންވާ ވަޞީކި ސްކޫލްތަކާއި 

. ކުރަންފެށުނެވެސުނާމީއަށްފަހު މުޅި ޤައުމު އާރާސްތު 
ޚާއްޞަކޮށް، ކުދިންނަށް ރަނގަޅު ތަޢުލީމެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ގަދައަޅާ 

މަސައްކަތްކުރާނެ ކުރުމަށްޓަކައި ން މިކަ . މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންފެށުނެވެ
ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލްތަކަށް، އަދި . ތަކަށް ބޭނުންވިއެވެ ވަޞީލަތް

ޚިދުމަތް ދެވޭނެ ނިޒާމެއް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން، ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި 
   . ޤަބޫލު ކުރެވުނެވެޤާއިމު ކުރުމުގެ މުހިންމުކަން ވަރަށް ބޮޑަށް 

މިދެންނެވިފަދަ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި މަޝްވަރާކުރުމަށް 
. ބައްދަލުވުމެއް މާލޭގައި ބޭއްވުނެވެވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހު  2005

މިބައްދަލުވުން ވިލަރެސް ކުރެވުނީ ޔުނިސެފްގެ ބައިނަލްއަޤުވާމީ މާހިރަކާއި 
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ބައްދަލުވުމުގެ އިދާރީ ކަންކަްނ . ރާއްޖޭގެ ފަންނީ ބޭފުޅުންގެ އެހީގައެވެ
ޒުގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ބެލެހެއްޓީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމު ކުރިއަރުވާ މަރުކަ

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އަތޮޅަކުންނާއި މާލޭން  .ޔުނިޓުންނެވެ ޑިވެލޮޕަްމންޓް 
އަލީގައި،  ގައި ކުރެވުނު މަޝްވަރާތަކުގެމީހުން ބައިވެރިވި މިބައްދަލުވުމު

ރިސޯސް ސެންޓަރ ޤާއިމު ކުރުމާބެހޭ ޕްރޮޕޯޒަލް ރާއްޖޭގައި ޓީޗަރ ދިވެހި
  . އެކުލަވާލެވުނެވެ 

ޤާއިމުކުރުމަށް  އްސެންޓަރެ އެފަދަމެ އަތޮޅެއްގައި ރާއްޖޭގެ ކޮން
 . ވިއެވެހިނގާނެ ޚަރަދު ހޯދުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކަށް 

. ލަސްވެގެންދިޔައެވެފެށުން ނަތީޖާއެއްގެގޮތުން މިމަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް 
ނަމަވެސް، ޔުނިސެފްގެ މިންނަތް މަސައްކަތުން މިކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ 

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖޭގެ  2007ކޮށް، ބިނާންޓަރތައް ހޯދައި، ސެ 
  . ހުރިހާ އަތޮޅެއްގައި ސެންޓަރތައް ޤާއިމުކުރެވުނެވެ

އިންޓަރެކްޓިވް ސްމާޓް ބޯޑާއި ބްރޯޑްބޭންޑް މިސެންޓަރތަކުގައި 
އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތް ލިބެންހުރި ޓްރެއިނިންގ ރޫމަކާއި ކޮމްޕިއުޓަރ 

ރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމީ އެހީގައި މިވަޞީލަތްތަކުގެ . ވެހިމެނެއެ ލެބޯޓްރީއެއް 
ޓީޗަރ ޙާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް ކާމިޔާބު ފަންނީ ޙަރަކާތްތަކެއް 

   . ހިންގަވަމުން ގެންދަވައެވެއެޑިޔުކޭޓަރުން 

2009 މާރޗް 1
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c  

ulUBua egumugcnih rwTcnes csOsir rwCIT 
         

   ތަޢާރަފް  .1

އި އަތޮޅުތަކުގަރާއްޖޭގެ ދިވެހި އި ޔުނިސެފްގެ ދީލަތި އެހީގަމިއީ، 
 ).ސީ .އާރ .ޓީ ( ރިސޯސް ސެންޓަރ ޓީޗަރ ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ

 .ސީ .އާރ .ބޭނުމަކީ ޓީ ގެމިއުޞޫލު  .ޞޫލެވެއު ހިންގުމުގެ 
ތަކުގެ ބޭނުން އެންމެ އެކަށޭނަގޮތުގައި ހިފުމަށް 

  . އެހީތެރިވެދިނުމެވެ

މިއުޞޫލު  ހިންގުމުގެ ޓީޗަރ ރިސޯސް ސެންޓަރ 
ވާލެވިފައިވަނީ އެސެންޓަރތަކުގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅުންހުރި އެކުލަ

ފަންނީ މުވައްޒަފުންނާއި ކަމާބެހޭ އެހެން ދާއިރާތަކާއި 
  . މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ މަޝްވަރާގެމަތިންނެވެ

  ޞަދު މައިގަޑު މަޤު ގެ  .ސީ  .އާރ .ޓީ .2

ޓީޗަރ ރިސޯސް ސެންޓަރތައް އަތޮޅުތަކުގައި ޤާއިމު ކުރުމުގެ 
ޓަކައި ތަޢުލީމީ ޙާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް  ނުމަކީ އަތޮޅުތަކުގެބޭ

ސްކޫލްތަކަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ، 
ގައި މަސައްކަތްކުރާ މުދައްރިސުންނާއި އެހެނިހެން ތަކު ސްކޫލް

މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރު ަމތިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް 
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   ނަން ގެ  .ސީ  .އާރ .ޓީ .3

  ނަމުގެ ކުރިއަށް އެތަނުގެއަށް ނަންދެވިފައިވަނީ  .ސީ .އާރ .ޓީ
. ދީފައިވާ ތާނަ އަކުރު ހިމަނައިގެންނެވެސަރުކާރުން އެއަތޮޅަކަށް 
 .އހ"ގެ ނަމަކީ .ސީ. އާރ. ޓީހުރި އަތޮޅުގައި .ހއމިސާލަކަށް 

ތައް ޤާއިމު  .ސީ .އާރ .ޓީ. އެވެ"ރިސޯސް ސެންޓަރ ޓީޗަރ
 1މިކަރުދާހުގެ ޖަދުވަލު  ،ކުރެވިފައިވާ ސްކޫލްތަކުގެ ލިސްޓް

  . ގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ

  މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ވަޞީލަތްތަކާއި  ގެ . ސީ . އާރ. ޓީ .4

ލިބެންހުރި  ޑްބޭންޑް އިންޓަރނެޓްބްރޯ މިސެންޓަރތަކުގައި 
އިންޓަރެކްޓިވް ސްމާޓް ބޯޑާއި ކާއި ލެބޯޓްރީއަކޮމްޕިއުޓަރ 

 ޚިދުމަތް ލިބޭ ގެ ޓިމީޑިއާ، އަދި އޯޑިއޯ ވިޝުއަލްމަލް
   .ޤާއިމުކުރެވިފައިވެއެވެއް ޓްރެއިނިންގ ރޫމެ

 އް ޓީޗަރ އެޑިޔުކޭޓަރަކާއި އެސިސްޓެންޓް ޓީޗަރެއަދި މަދުވެގެން 
މްތައް މިމަޤާ  .ވެއެވެމަޤާމު ހަމަޖެހިފައި މަސައްކަތް ކުރާގޮތަށް 

ގެ ޕްރޮފެޝަނަލް . އީ. ސީ. ސީފައިވަނީ ހަމަޖައްސާ 
 . މަޤާމުތަކެއްގެ ގޮތުގައެވެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަންގެ 
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  މާއި މޮނިޓަރކުރުން ހިންގު  .ސީ  .އާރ .ޓީ .5

ހިންގަމުން ގެންދާނީ ސެންޓަރ ގެ މަސައްކަތް .ސީ  .އާރ .ޓީ
އާއި  ).އީ .ސީ .ސީ(ފޮރ ކޮންޓިނިއުއިންގ އެޑިޔުކޭޝަން 

އަދި  .ނެވެލުމުގެ ދަށުންބެ  ތަޢުލީމާބެހޭ ޔުނިޓްގެސްގެ ވިން ޕްރޮ
. ސީ. ފަންނީ މަސައްކަތްތައް މޮނިޓަރ ކުރާނީ ސީމިތަނުގެ 

  . ތަޢުލީމާބެހޭ ޔުނިޓް ގުޅިގެންނެވެގެ ޕްރޮވިންސް އާއި .އީ

ހިންގައި، މޮނިޓަރކޮށް ން ގެ އިދާރީ ކަންކަ. ސީ . އާރ. ޓީ
ތަޢުލީމާބެހޭ ސްގެ ވިންޕްރޮ އާއި . އީ .ސީ. ސީބަލަހައްޓާނީ 

ޤާއިމު ކުރެވިފައިވާ މި ސެންޓަރ މަޝްވަރާގެމަތިން ޔުނިޓްގެ 
  . ސްކޫލުންނެވެ

، ވިލަރެސްކޮށްފަންނީ މަސައްކަތްތައް  ގެ ހުރިހާމިސެންޓަރ
ޓީޗަރ އެޑިޔުކޭޓަރ ނުވަތަ އެތަނެއްގައި ހުންނަ  ހިންގާނީ 

ހޭ ތަޢުލީމާބެ ސްގެ ޕްރޮވިން އެވަޒީފާގައި މީހަކު ނެތްނަމަ، 
ނޑައަޅާއި ސްކޫލުން ޔުނިޓާ    .ފަރަާތކުންނެވެ އެކަމަށް ކަ

ޝާމިލުވާ އި މޮނިޓަރ ކުރުމުގައި ސީ ހިންގުމާ. އާރ. ޓީ
ތައް މިއުޞޫލުގެ ނަމްބަރ ފަރާތްތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާ

  . ބަޔާންވެގެން އެވަނީއެވެގައި  9އަދި  8، 7 ،6

. ސީ. ންވާނީ ސީޢިމާރާތަށް ބަދަލެއް ގެންނަ ގެ  .ސީ  .އާރ .ޓީ
 އަދި މިސެންޓަރ. ގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން ހޯދައިގެންނެވެ. އީ

ނުހިމެނޭކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ މިއުޞޫލުގައި ހިންގުމާބެހޭގޮތުން 



އުޞޫލު  ޓަރ ހިންގުމުގެ ޓީޗަރ ރިސޯސް ސެން 8  
 

 މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާ  ގެ . އީ. ސީ . ސީ . 6

ފަންނީ މަސައްކަތްތަކުގެ ގެ .ސީ. އާރ. ޓީ  6.1
ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވާލާ، އެކަންކަން ހިންގުމަށް 
ބޭނުންވާ އުޞޫލުތަކާއި ގައިޑްލައިންސް ތައްޔާރުކޮށް، 

މެ ފުރިހަމަ ތަކުގެ ބޭނުން އެން .ސީ .އާރ. ޓީ
 ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން ފޭނެ ގޮތެއްގައި ހި

އަށް ބޭނުންވާ މަޤާމްތައް އުފައްދާ، . ސީ . އާރ. ޓީ  6.2
މަސައްކަތްކުރާ މާއި މަޤާމުތަކަށް އެކަށޭނަ މީހުން ހޯދުއެ

   މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައާއި އެލަވަންސްތައް ދިނުން

އިން ހިންގާ . ސީ. އާރ. ތަޢުލީމް ކުރިއެރުވުމަށް ޓީ   6.3
ޙަރަކާތްތަކަށް، ފަންނީ އަދި މާލީ އެހީތެރިކަން 

  ން ށްދިނުފޯރުކޮ

ޓީޗަރ އި މަސައްކަތްކުރާ ގަ.ސީ. އާރ. ޓީ   6.4
ލުކަން އިތުރުކުރުމަށް އެޑިޔުކޭޓަރުންގެ ފަންނީ ޤާބި

  ރާވާ ހިންގުން ކަންތައްތައް 
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ތަކުގައި ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތުގެ . ސީ. އާރ. ޓީ   6.5
. އާރ. ޓީތެރެއިން ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ކާމިޔާބީތައް އެހެން 

  ރުމަށް އެހީތެރިވެދިނުންތަކާއި ޙިއްޞާކު. ސީ

ފޮނުވޭ ފައިސާއާއިބެހޭ  އަށް. ސީ. އާރ. ޓީ   6.6
  ހިސާބުތަކުގެ ރެކޯޑާއި ތަކެތީގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން 

ތަކުގައި މަސައްކަތް ހިގަމުންދާގޮތް  .ސީ. އާރ. ޓީ   6.7
މޮނިޓަރ ކުރުމާއި މަސައްކަތަށް ގެންނަންޖެހޭ 

  ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް މަސައްކަތްކުރުން 

ތަކުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތައް . ސީ. އާރ. ޓީ   6.8
 ހިންގުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެގޮތުން ފަސޭހަކަމާއިއެކު 

ކޮންމެ ޕްރޮވިންސަކަށް ކޯޑިނޭޓަރަކާއި އެސިސްޓެންޓް 
ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ކޯޑިނޭޓަރެއް

  .އައްޔަންކޮށްފައި ބެހެއްޓުންސެކްޝަންގައި 

  ޓުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާ މާބެހޭ ޔުނި ތަޢުލީ ގެ ޕްރޮވިންސް  .7

ތަކުގެ  .ސީ .އާރ .ވިންސްގައި ހިމެނޭ ޓީޕްރޮ  7.1
ފައިދާ ހުރިހާ ސްކޫލުތަކަށް އެންމެ  މަސައްކަތްތައް

ސްގެ ގެންދިއުމަށްޓަކައި ޕްރޮވިން ކުރިއަށްކުރަނިވިގޮތުގައި 
  ތަކުގެ މަސައްކަތް ވިލަރެސްކުރުން  .ސީ.އާރ.ޓީހުރިހާ 
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ޓީޗަރ މަސައްކަތްކުރާ ތަކުގައި  .ސީ .އާރ .ޓީ  7.2
 ބޭނުންވާ ފަންނީ ލަފަޔާއި ނަށް އެޑިޔުކޭޓަރުން 

  ދިނުން އި އިދާރީ އެހީތެރިކަން އިރުޝާދާ

ތަކުގެ ފަންނީ ޙަރަކާތްތަކަށް ބޭނުންވާ . ސީ. އާރ. ޓީ   7.3
ހިންގުމަށް އިދާރީ  މާލީ އެހީތެރިކަން ދިނުމާއި 

މާއި ނުހޯދައިދި  ފައިސާއާއި ތަކެތި ބޭނުންވާ 
  މަރާމާތުކޮށްދިނުން

ލިބޭ ފައިސާއާއި ގައިވާ ކަންކަމަށް  7.3މިނަންބަރގެ   7.4
ސަރުކާރުގެ މުދަލާއި ފައިސާ ބަލަހައްޓާ ތަކެތި، 

 ،ބަލަހައްޓާގޮތަށް ހަމަޖައްސައި ސްކޫލުންއުޞޫލުން، 
  .މޮނިޓަރ ކުރުންޙަވާލުކޮށް،  ކަން ސްކޫލްތަކާއެ

  ސްކޫލުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާ . 8

އީ ގެ . ސީ. ގައި މަސައްކަތްކުރާ ސީ .ސީ .އާރ .ޓީ   8.1
) ޖާގަ (މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރާނެ ތަނެއް 

  ހަމަޖައްސައިދިނުން 

އަހަރީ ޕްލޭނާއި އެއްގޮތަށް ގެ  .ސީ .އާރ .ޓީ  8.2
ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް އިދާރީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ 

  ކަންކަމުގައި އެހީތެރިވެދިނުން 
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ތޮޅުގެ އަގައި ހުންނަ ވަޞީލަތްތައް،  .ސީ .އާރ .ޓީ   8.3
 .އާރ .ޓީށް ބޭނުންކުރެވޭނެގޮތަހުރިހާ ސްކޫލްތަކަށް 

  އިންތިޒާމްކުރުންގެ މަސައްކަތް ރާވައި  .ސީ

ފައިސާއާއި ޙަރަކާތްތަކަށް ލިބޭ ގެ .ސީ .އާރ .ޓީ   8.4
އީ އާއި . ސީ. ސީލިޔެކިޔުންތައް  ކަމާބެހޭ 

މަޝްވަރާއާއެކު  ޔުނިޓްގެ ޕްރޮވިންސްގެ ތަޢުލީމާބެހޭ 
  ބެލެހެއުްޓން 

ތަކުގެ ރިކަރެންޓް ޚަރަދުތައް . ސީ .އާރ .ޓީ   8.5
ބެލެހެއްޓުމާއި އެފަދަތަކެތި ތަކެތި ހަމަޖެއްސުމާއި އެ

  ބޭނުންކުރެވޭފަދަ ޙާލަތުގައި ބެހެއްޓުން 

އާ އެހެން ފަރާތްތަކާ ދެމެދު . ސީ .އާރ .ޓީ  8.6
ވާ ފޯނު، ހިންގަންޖެހޭ މުޥާޞަލާތީ ގުޅުންތަކަށް ބޭނުން

  ިލބޭނެ ގޮތެއް ހަމަޖައްސައިދިނުން ފެކްސްގެ ޚިދްމަތް 

އެހެން ސްކޫލްތަކަށް ހުންނަ ސްކޫލަކީ . ސީ .އާރ .ޓީ  8.7
ތަމްރީނު ދިނުމަށް ބޭނުން ހިފޭފަދަ ނަމޫނާ ސްކޫލަކަށް 

  ހެދުމަށް ބާރުއެޅުން 

ބެލެހެއްޓުމަށް ކުރަންޖެހޭ އިދާރީގޮތުން  .ސީ .އާރ .ޓީ   8.8
  ކަން ކުރުން އެންމެހާ ކަން

އީ ގެ . ސީ. ގައި މަސައްކަތްކުރާ ސީ ސީ .އާރ .ޓީ  8.9
ރެކޯޑް  އިތުރު ގަޑީގެއާއި މުވައްޒަފުންގެ ޙާޟިރީ
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މިރިޕޯޓްތައް .  ބެލެހެއްޓުމާއި ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ކުރުން
އަްށ  .އީ. ސީ. ސީ ހަމަޖެހިފައިވަގޮތެއްގެމަތިން

  ން ފޮނުވު 

ރެކޯޑް ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތުގެ  .ސީ .އާރ .ޓީ  8.10
ގައި  .ސީ .އާރ .ޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ އިންތިޒާމެއް 

  .އްސުމާއި އެކަން ހިނގަމުންދާގޮތް ބެލެހެއްޓުންހަމަޖެ

  ލިއްޔަތާއި ޒިންމާ އޫ ޓީޗަރ އެޑިޔުކޭޓަރގެ މަސް  .9

ގެނުމާއި ނސްކޫލްތަކުގެ އު ހުރިހާ އަތޮޅުގެ    9.1
އެކު ތުމާގަންނައިދިނުމާބެހޭ ބޭނުންތައް ދެނެގަނއު

. ސީ ، ރަކާތްތައްޙަރަކަށް ހިންގަން ބޭނުންވާ ކޮންމެ އަހަ
 ތަޢުލީމާބެހޭ ޔުނިޓުގެ ސްގެ ޕްރޮވިން އާއި . އީ. ސީ

   .ރޭވުންލަފައާއި އިރުޝާދުގެ ދަށުން 

ހިންގަން ބޭނުންވާ އަހަރަށް  އޮތްކުރިއަށް   9.2
ލަފާކުރާ ޚަރަދާއެކު ، ރަކާތްތަކާބެހޭ ވާރކްޕްލޭން ޙަ

ނޑައެޅިފައިވާ ތާރީ އަށާއި . އީ. ސީ. ސީކުރިން ޚުގެ ކަ
  ފޮނުވުން ށް ތަޢުލީމާބެހޭ ޔުނިޓަސްގެ ޕްރޮވިން 

އަހަރީ ޕްލޭންގައިވާ ކަންކަމަށް ޕްރޮޕޯޒަލް ތައްޔާރުކޮށް،    9.3
 .އީ .ސީ .ހަފުތާކުރިން، ސީ 2އެޙަރަކާތެއް ފެށުމުގެ 

ބަޖެޓް އަދި މިޕްރޮޕޯޒަލްގައި . އަށް ފޮނުވުން
  ބްރޭކްޑައުން ހިމެނުން 
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 .އީ  .ސީ .ސީ ކަމަށް ގައި ހިމެނޭ ކަންއަހަރީ ޕްލޭން    9.4
މަޝްވަރާއާއި ގެ ޓް ތަޢުލީމާބެހޭ ޔުނިސްގެ ޕްރޮވިން އާއި 

  ރުން ވިލަރެސްކުމަސައްކަތް ، ފަންނީ އެހީތެރިކަން ހޯދާ

އުނގެނުމަށް ފަހި މާޙައުލެއް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތަކަށް   9.5
ޤާއިމް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ އެހީއާއި އެހެނިހެން 

   ން ތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުތައް ސްކޫލްވަޞީލަތް

ޙަރަކާތްތައް  ޒުކޮށްގެން ހިންގާ ސްކޫލްތަކަށް އަމާ   9.6
އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެގޮތުން 

 1މަދުވެގެން އަހަރަކު ކޮންމެ އަތޮޅުގެ ސްކޫލްތަކަށް 
ކޮށް، ކިޔަވައިދިނުމާބެހޭ މަސައްކަތްތައް ފަހަރު ޒިޔާރަތް 
  ބެކް ދިނުން ބަލައި، ފީޑް

ކަމާ ގުޅުން ހުންނަ ކަންސްކޫލްތަކުގެ ފަންނީ    9.7
އިން  .ސީ .އާރ .ޓީއެއްކުރުމާއި އި ޑާޓާ މަޢުލޫމާތާ

މަޢުލޫމާތު ޑާޓާއާއި ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކާގުޅޭ 
   ބެލެހެއްޓުންލިބޭގޮތަށް ފަސޭހައިން 

އަމިއްލަ ފަންނީ ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުމަށް ތިމާގެ    9.8
ލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ޕްރޮފެޝަނަ
  ބައިވެރިވުން 
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ފެންވަރު ކުގެ މަސައްކަތްތަފަންނީ ގެ  .ސީ .އާރ .ޓީ   9.9
ހިފެހެއްޓުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް 

  ކުރުން 

ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކާގުޅޭ އިން  .ސީ  .އާރ .ޓީ .ހ
 ނިމޭތާ ރިޕޯޓެއް، އެޙަރަކާތެއް ހިންގާ 

 .އީ  .ސީ .ސީހަފުތާ ތެރޭގައި  2ގިނަވެގެން 
އޮފީހުގެ ތަޢުލީމާބެހޭ ސް ޕްރޮވިންއަށާއި 
  . ފޮނުވުން ޔުނިޓަށް

ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކާބެހޭ އިން  .ސީ .އާރ .ޓީ .ށ
ޚަރަދުތައް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން ސްކޫލްގެ 

އާއިއެުކ  އެހީ  މުވައްޒަފުންގެފައިސާއާބެހޭ 
 .ޓީ ،ޕީކުރުމާއި، މިފަދަ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ކޮ

  ބެލެހެއްޓުން  އިން .ސީ .އާރ

ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ކާމިޔާބީއާއި ނާކާމިޔާބީ  .ނ
ފާހަގަކޮށް، ގެންނަން ފެންނަ ބަދަލުތައް 

ކަމާބެހޭ ރެކޯޑްތަްއ މި ސްކޫލްތަކަށް އެންގުމާއި 
  . ބެލެހެއްޓުން

ސީ އަހަރު ނިމުމުން އެއަހަރުގެ ދިރާ .ރ
މަސައްކަތްތައް ހިނގާދިޔަގޮތުގެ މައްޗަށް 

. ސީ. ސީބިނާކޮށް އަހަރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް 
ށް ތަޢުލީމާބެހޭ ޔުނިޓަސްގެ ޕްރޮވިން އަށާއި . އީ
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  ފޮނުވުން 

އަހަރީ ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ރިޕޯޓާއި  .ބ
ލިޔެކިޔުންތަްއ ފަންނީ ރިޕޯޓާއި އެހެނިހެން 

   .ލެހެއްޓުންބެ

  ންޓު ވަޞީލަތްތައް ބެލެހެއްގެ  .ސީ .އާރ .ޓީ   9.10

ގެ މަރާމާތު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ . ސީ. އާރ. ޓީ .ހ
ތަކެއްޗާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސްކޫލްގެ 

  އެންގުން އިސްވެރިޔާއަށް 

ގައި ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާ . ސީ. އާރ. ޓީ .ށ
ކޮްށ ތްތައް ބޭނުންކުރެވޭގޮތް މޮނިޓަރވަޞީލަ
   ޑް ކުރުންރެކޯ

ގައި ހުންނަ ވަޞީލަތްތައް . ސީ. އާރ. ޓީ .ނ
އެންމެ ފައިދާ ކުރަނިވިގޮތުގައި އަތޮޅުގެ 

ކުރެވޭނެ އުޞޫލެއް ސްކޫލްތަކަށް ބޭނުން 
ކުރިޔަށް ގެން މަސައްކަތް ހަމަޖައްސައި 

 .ންގެންދިޔު 
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  އިން ހިންގާ ކަންކަމަށް ސެޓްފިކެޓް ދިނުން  .ސީ  .އާރ .ޓީ . 10

ށް ސެޓްފިކެޓް ނުވަތަ ހަނދާނީ ލިޔުން ދޭނީ ޙަރަކާތަކަ  10.1
އެޙަރަކާތެއްގައި ސެޓްފިކެޓް ނުވަތަ ހަނދާނީ ލިޔުން 
ނޑައެޅިފައިވާ ޝަރުތުތައް ބައިވެރިން  ޙައްޤުވާކަމަށް ކަ

  . ފުރިހަމަ ކުރުމުންނެވެ

 10 ގައިވާ ކަންކަމުގެތެރެއިން 10.1މިނަންބަރގެ   10.2
ތަކަށް ދޭނީ ޙަރަކާ  ގަޑިއިރާދެމެދުގެ 41އިރާއި ގަޑި

މިލިޔުން ތައްޔާރު ކުރަނީ ދިވެހި  .ހަނދާނީ ލިޔުމެކެވެ
. އެވެ" ހަނދާނީ ލިޔުން"ބަހުން ކަމުގައިވާނަމަ ލިޔާނީ 

އިނގިރޭސި ބަހުން ތައްޔާރުކުރާނަމަ ލިޔާނީ 
“CERTIFICATE OF PARTICIPATION”  ެއެވ .  

ނުވަތަ ގަޑި  42ޙަރަކާތުގެ ވަގުތުގެ ދިގުމިން    10.3
އެ ޙަރަކާތަކަށް ދޭނީ  ދިގުކަމުގައިވާނަމަ  އެއަށްވުރެ

ތައްޔާރު ކުރަނީ ދިވެހި  ސެޓްފިކެޓް . ސެޓްފިކެޓެކެވެ
. އެވެ" ސެޓްފިކެޓް"ބަހުން ކަމުގައިވާނަމަ ލިޔާނީ 

އިނގިރޭސި ބަހުން ތައްޔާރުކުރާނަމަ ލިޔާނީ 
“CERTIFICATE” ެއެވ .  

ދޭ ޙަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވި މީހަކަށް ސެޓްފިކެޓް   10.4
ސެޓްފިކެޓް ޙައްޤުވާ ވަރަށް ޤުބޫލު އުޒުރަކާހުރެ މަ

ނުނަމަ އެމީހަކަށް ދޭނީ ނުވެވުއެޙަރަކާތުގައި ބައިވެރި 
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ނަމަވެސް ހަނދާނީ ލިޔުން ދޭނީ . ހަނދާނީ ލިޔުމެކެވެ
  .ގަޑިއަށް ޙާޟިރުވިނަމައެވެ 75%އެޙަރަކާތެއްގެ 

މޯލްޑިވްސް އެކްރެޑިޓޭޝަން ބޯޑުން އެޕްރޫވްކުރާ   10.5
ފިޔަވައި އެހެން ސެޓްފިކެޓްތަކާއި ތައް ސެޓްފިކެޓް

އެޙަރަކާތެއް  ސޮއިކުރާނީހަނދާނީ ލިޔުންތަކުގައި 
ސްކޫލްގެ އެވަގުތަކު ހުންނަ ފަރާތަކާއި ކުރި ވިލަރެސް

  . އިސްވެރިޔާއެވެ

މޯލްޑިވްސް އެކްރެޑިޓޭޝަން ބޯޑުން އެޕްރޫވްކުރާ   10.6
ގެ  .އީ. ސީ . ސެޓްފިކެޓްތަކުގައި ސޮއިކުރާނީ ސީ

  .ވިލަރެސް ކުރި މީހެކެވެ ތެއްއެ ޙަރަކާކާއި ވެރިޔަ

ހިންގާ  ތަކުން .ސީ .އާރ .ޓީރާއްޖޭގެ ހުރިހާ   10.7
ޙަރަކާތްތަކަށްދޭ ސެޓްފިކެޓް ނުވަތަ ހަނދާނީ ލިޔުން 

އީ އިން . ސީ . ފަރުމާކޮށްފައި ހުންނަންވާނީ ސީ
  . ރާ ގޮތަކަށެވެކުޤަބޫލު

  ބޭނުންކުރުން  .ސީ  .އާރ .ޓީ  .11

ބޭނުންކުރެވޭނީ ތިރީގައިވާ  .ސީ .އާރ .ޓީ   11.1
  .ފަރާތްތަކަށެވެ

  ދަރިވަރުން ނާއި ސްކޫލްތަކުގެ މުވައްޒަފުން   .ހ
  ތަޢުލީމާބެހޭ ޔުނިޓުގެ މުވައްޒަފުން ސްގެ ޕްރޮވިން   .ށ
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ބުނެފައިވާ  ގައިއާއި ށ  ހމިނަންބަރގެ  .ނ
ވެސް ފަރާތްތަކަށް  އެހެން  ފަރާތްތައް ފިޔަވައި

. ސީ .އާރ .ޓީހޯދައިގެން ހުއްދަ ލިޔުމުން 
ސީ . އާރ. މިގޮތަށް ޓީ .ދާނެއެވެބޭނުން ކުރެވި 
  .ދޭނީ ސްކޫލުންނެވެ ހުއްދަ ބޭނުންކުރުމުގެ 

ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  11.1ދުގެ ނަމްބަރ ޢިމިޤަވާ    11.2
 ޢާންމު ބޭނުންކުރެވޭނެ  .ސީ .އާރ. ޓީފަރާތްތަކަށް 

ނޑައަޅަންވާނެއެވެ އުޞޫލެއް މިކަން  .ސްކޫލުން ކަ
ވެރިޔާއާއި ތަޢުލީމާބެހޭ ުޔނިޓްގެ ސްގެ ވިންޕްރޮ ކުރާނީ 

ޓީޗަރ ތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ ސްކޫލާއި 
  . ކޮށްގެންނެވެޑިޔުކޭޓަރގެ މަޝްވަރާއެ

އަށް ދީފައިވާ އިންޓަރނެޓް  .ސީ .އާރ .ޓީ   11.3
ފިޔަވައި އެހެން  .ސީ .އާރ .ޓީ، ކަނެކްޝަން

ނުވަތަ ދޫކުރުމަކީ އެއްވެސް ތަނަކަށް ނެގުމަކީ 
  .މެއް ނޫނެވެހުއްދަކަ 

އިވާ ލޯކަލް އޭރިޔާ ތަކަށް ދެވިފަ .ސީ .އާރ .ޓީ   11.4
އަދި ، ނެޓްވާރކާއި އިންޓަރނެޓް ކަނެކްޝަން

 21ލެބާއި ޓްރެއިނިންގ ރޫމްގައިވާ  ކޮމްޕިޔުޓަރ
އެހެން އެއްވެސް ވައި، ފިޔަ )ކޮމްޕިއުޓަރ 21(ޕޮއިންޓް 
 ،ގުޅައިވަޔަލެސްކޮށް ނަމަވެސް ކަށް ކޮމްޕިއުޓަރަ

  . ހުއްދަކަމެއް ނޫނެވެރކް ފުޅާކުރުމަކީ ނެޓްވާ
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އިންޓަރނެޓް ބޭނުން ކުރަންވާނީ ގެ  .ސީ .އާރ .ޓީ   11.5
އެކަމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ 

 .އާރ .ޓީ ،ގައި 2މިކަރުދާހުގެ ޖަދުވަލު . މަތިންނެވެ
ތަކުގައި އިންޓަރނެޓް ބޭނުން ކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު  .ސީ

  . ވާނެއެވެހިމެނިފައި
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 1ޖަދުވަލު 

  ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ސްކޫލްތައްޗަރ ރިސޯސް ސެންޓަރތައް ޓީ

ބަރ
ނަމް

  

  އަތޮޅާއި ރަށް  ސްކޫލް  ޓީޗަރ ރިސޯސް ސެންޓަރ

  ދިއްދޫ .ހއ  އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު .ހއ ޓީޗަރ ރިސޯސް ސެންޓަރ .ހއ  1
  ކުޅުދުއްފުށި.ހދ  މަރުކަޒުއަތޮޅު ތަޢުލީމީ .ހދ ޓީޗަރ ރިސޯސް ސެންޓަރ .ހދ  2
  ކޮމަންޑޫ. ށ  އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު .ށ ޓީޗަރ ރިސޯސް ސެންޓަރ .ށ  3
    ވެލިދޫ. ނ  އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު .ނ ޓީޗަރ ރިސޯސް ސެންޓަރ .ނ  4
    މީދޫ. ރ  އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒ .ރ ޓީޗަރ ރިސޯސް ސެންޓަރ .ރ  5
  އޭދަފުށި. ބ  ޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުއަތޮ .ބ ޓީޗަރ ރިސޯސް ސެންޓަރ .ބ  6
  ހިންނަވުަރ. ޅ  އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު .ޅ ޓީޗަރ ރިސޯސް ސެންޓަރ .ޅ  7
  ތުލުސޫްދ. ކ  އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު .ކ ޓީޗަރ ރިސޯސް ސެންޓަރ .ކ  8
  ރަސްދޫ. އއ  އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު .އއ ޓީޗަރ ރިސޯސް ސެންޓަރ.އއ  9

  މަހިބަދ. އދ  އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު .އދ ްސ ސެންޓަރޓީޗަރ ރިސޯ .އދ  10
   ފެލިދޫ. ވ  އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު .ވ ޓީޗަރ ރިސޯސް ސެންޓަރ .ވ  11
          މުލި. މ  އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު .މ ޓީޗަރ ރިސޯސް ސެންޓަރ .މ  12
  ނިލަނޫްދ. ފ  އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު .ފ ޓީޗަރ ރިސޯސް ސެންޓަރ .ފ  13
  ކުޑަހުވަދޫ. ދ  އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު .ދ ޓީޗަރ ރިސޯސް ސެންޓަރ .ދ  14
  ތިމަރަފުށި. ތ  އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު .ތ ޓީޗަރ ރިސޯސް ސެންޓަރ .ތ  15
  ފޮނޫަދ. ލ  އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު .ލ ޓީޗަރ ރިސޯސް ސެންޓަރ .ލ  16
  ވިލިގިލ. ގއ  މަރުކަޒުއަތޮޅު ތަޢުލީމީ .ގއ ޓީޗަރ ރިސޯސް ސެންޓަރ .ގއ  17
  ތިނޫަދ.ގދ އަބޫބަކުރު ސްކޫްލ .ގދ ޓީޗަރ ރިސޯސް ސެންޓަރ .ގދ  18
  ފުވައްމުލައް. ޏ  ޙާފިޒް އަޙުމަދު ސްކޫްލ.ޏ ޓީޗަރ ރިސޯސް ސެންޓަރ.ޏ  19
  ހިތަދޫ. ސ  އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު .ސ ޓީޗަރ ރިސޯސް ސެންޓަރ .ސ  20
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  2ޖަދުވަލު 

ކުރުމުގެ ބޭނުން ންޓަރނެޓްއިޗަރ ރިސޯސް ސެންޓަރގެ ޓީ
  ޤަވާޢިދު

 

 ތަޢާރަފު  .1
ތަކުގައި ) .ސީ .އާރ .ޓީ(ޓީޗަރ ރިސޯސް ސެންޓަރ  މިއީ،

ގެ .ސީ .އާރ .ޓީ. އިންޓަރނެޓް ބޭނުންކުރުމާބެހޭ ޤަވާޢިދެވެ
ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ ބޭނުންކުރަންވާނީ މިއިންޓަރނެޓް 

  .މަތިންނެވެ

 މަޤުޞަދު  .2
ގައި ޤާއިމު ކުރެވިފައިވާ  .ސީ .އާރ .ޤަވާޢިދުގެ ބޭނުމަކީ ޓީމި

އިންޓަރނެޓްގެ ބޭނުން އެންމެ އެދެވޭގޮތުގައި ކުރުމަށް 
ން ބޭނުން، ނަހަމަގޮތުގައި ކުރު އެީހތެރިވެދިނުމާއި މިވަޞީލަތުގެ

  . މަށް ބާރު އެޅުމެވެކުޑަކުރު

  އިސްވެރިޔާގެ ޒިންމާ  ސްކޫލްގެ .3

ފުވާފަަދ އިސްލާމް ދީނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި ޚިލާ .ހ
ގެ އިންޓަރެނޓް . ސީ .އާރ .އެއްވެސް ޢަމަލެއް ޓީ

ބޭނުންކުރުމުގައި ހިނގިޔަ ނުދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ 
ގޮތް ހިނގާ ނުހިނގާ އެކަންކަން ކަންތައްތައް ކުރުމާއި 
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  ބެލުން 

ގެ މްޕިޔުޓަރ ލެބާއި ޓްރޭނިންގ ރޫމް ގެ ކޮ  .ސީ .އާރ .ޓީ .ށ
ފައިވާ މިޤަވާޢިދު މަށް ހަދާ އިންޓަރނެޓް ބޭނުންކުރު 

އިންޓަރނެޓް ބޭނުންކުރުމުގައި އިހްމާލުވާ މާއި ތަންފީޒުކުރު 
  ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުން ނުވަތަ ޤަވާޢިދާ ޚިލާފުވާ 

 ގެ  .ސީ .އާރ .ޓީށް ޤަވާޢިދާއި ތަޢާރަޒްނުވާގޮތަ މި .ނ
އިންޓަނެޓް ބޭނުންކުރުމާއިބެހޭ އިތުރު ޤަވާޢިދުތައް ހެދުމުގެ 

  .އިސްވެރިޔާއަށް ލިބިގެން ވެއެވެ ލްގެސްކޫއިޚްތިޔާރު 

  ޒިންމާ ޓީޗަރ އެޑިޔުކޭޓަރގެ  .4

ގެ . ސީ .އާރ .ޓީއިންޓަރނެޓް ބޭނުންކުރަމުންދަނީ  .ހ
އިންޓަރނެޓް ބޭނުންކުރުމުގެ ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތަށްތޯ 

  މުގައި ސްކޫލްގެ އިސްވެރިޔާއަށް އެހީތެރިވެދިނުން ބެލު

ނުވަތަ ޤަވާޢިދާ މާލުވާ އިންޓަރނެޓް ބޭނުންކުރުމުގައި އިހް .ށ
  އިސްވެރިޔާއަށް ރިޕޯޓްކުރުންސްކޫލްގެ ފަރާތްތައް ޚިލާފުވާ 

އިންޓަރނެޓް ބޭނުންކުރުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް  .ނ
  އިސްވެރިޔާއަށް އަންގައި ޙައްލު ހޯދުން ސްކޫލްގެ 

ނެޓްވާރކް އެޑްނިމިސްޓްރޭޓަރުން އެމީހުންގެ ޒިންމާ  .ރ
  ބެލުން  އަދާކުރަނީ ރަނގަޅަށްތޯ 
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  ނެޓްވާރކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރގެ ޒިންމާ  .5

މަދުވެގެން ހަފުތާއަކު އެއްފަހަރު ހުރިހާ ކޮމްޕިއުޓަރތަކަށް،  .ހ
ޑައުންލޯޑް ނުވަތަ ސޭވް ކުރެވިފައިވާ އަމިއްލަ 

  ޑޮކިއުމަންޓްތައް ނައްތާލުން 

ކޮމްޕިއުޓަރާއި ނެޓްވާރކްގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަްށ  .ށ
އެންޓިވައިރަސް ފަދަ ސޮފްޓްވެއަރތްައ  އަޅާފައިހުންނަ 

  ޕްޑޭޓްކުރުން އަ ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު

ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ނުންކުރުމުގެ ޤަވާޢިދުގައި އިންޓަރނެޓް ބޭ .ނ
ކަންތައްތަކާއި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޚިލާފުވާކަްނ 

  އިސްވެރިޔާއަށް ރިޕޯޓްކުރުންސްކޫލްގެ އެނގިއްޖެނަމަ 

ކޮމްޕިއުޓަރަކުން މައްސަލައެއް ފާހަގަ  އެއްވެސް .ރ
ޓީޗަރ ެއޑިޔުކޭޓަރ ނުވަތަ ސްކޫލްގެ  ކުރެވިއްޖެނަމަ،
ޅުކުރުމަށް ވަގުތުން އަންގައި އެކަމެއް ރަނގަ އިސްވެރިޔާއަށް 
  މަސައްކަތްކުރުން

  އިންޓަރނެޓް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާ  .6

ފަންނީގޮތުން ނުވަތަ ޢާއްމު ތިމާ ނުވަތަ އެހެން މީހަކަށް  .ހ
  މަޢުލޫމާތު އިތުރުވެގެންދާނެ ވަޞީލަތަކަށް ހެދުން 
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ކުރުމާއި އިންޓަރނެޓް ސާރޗްކުރުމުގިައ އީމެއިލް ޗެކް  .ށ
 ގޮތަކަށް ބޭނުންކުރުން ބުރޫ ނާރާނެށް ކަތަކިޔެވުމާއި މަސައް

ތިމާގެ ފަރާތުން އެހެންމީހަކަށް އުނދަގުލެއް ނުވަތަ  .ނ
 ލުން ނުވާފަދަ ގޮތަކަށް ޢަމަލުތައް ބެހެއްޓުން ތަކެއްޗަށް ގެއް 

އެކްސްޓާނަލް ޑްރައިވަރ، ޔޫ އެސް ބީ ފަދަ ޑްރައިވަރތައް  .ރ
  ހުރިތޯ ސްކޭންކުރުން  ބޭނުންކުރުމުގެ ކުރިން ވައިރަސް

ކޮމްޕިއުޓަރ ބޭނުންކުރަމުންދާ ވަގުތު އެއްވެސް އެއްޗެއް  .ބ
ލަކަށް އެފަދަ ކުގައި ވަކި ފައިތަ ސޭވްކުރަން ޖެހޭފަދަ ހާލަތް

ތަކެތި ސޭވްކުރުމާއި، މިފަދަ ފައިލް ނުވަތަ ފޯލްޑަރތައް 
ކޮމްޕިއުޓަރ ބޭނުންކޮށް ނިމުމާއެކު ކޮމްޕިއުޓަރުްނ 

  ނައްތާލުން 

އެއްވެސްކަހަލަ ނޭދެވޭ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ  .ޅ
ފެނިއްޖެނަމަ އެކަން ޓީޗަރ އެޑިޔުކޭޓަރ ނުވަތަ ސްކޫލްެގ 

  ގުން އިސްވެރިޔާއަށް އެން

އިންޓަރނެޓް ރަނގަޅުގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް އެހެން  .ކ
  ފަރާތްތަކަށް ހިތްވަރުދިނުން 

އެމީހަކަށް ދޫކުރެވިފައިވާ އެކައުންޓުގެ ޔޫޒަރ ނޭާމއި  .އ
ރޑަކީ  ރޑް. ސިއްރެކެވެޕާސްވާ އެއްވެސް  މި ޕާސްވާ

ރޑާއި ޔޫ. މަނާކަމެކެވެ ނުމަކީ މީހަކަށް ދި ސަރ ނޭމް ޕާސްވާ
މީހަކު ކުރާ ކޮންމެ ކަމަކާ ޒިންމާވާން ން އެހެންބޭނުންކޮށްގެ
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ރޑާއި ޔޫސަރ ނޭމްގެ ވެރިފަރާތުންނެވެ  .  ވާނީ އެ ޕާސްވާ

  ދަރިވަރުން  .7

ދަރިވަރުން ކޮމްޕިއުޓަރ ލެބް ނުވަތަ އިންޓަރންެޓ  .ހ
  .ބޭނުންކުރަންވާނީ ޓީޗަރެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ

އެންމެހާ  އިންޓަރނެޓް ބޭނުންކުރުމުގެގެ  .ސީ .އާރ .ޓީ .ށ
އުޞޫލުތައް އެނގިހުރެ އެއަށް ބޯލަބައި 

  .ކިޔަމަންވާންވާނެއެވެ

އިންޓަރނެޓް ބޭނުންކުރުމުގައި އޮންލައިން ޗެޓްކުރަންވާނީ  .ނ
އެވަގުތަކު ދަރިވަރުންނާ ޙަވާލުވެ ހުންނަ ޓީޗަރެއްގެ ހުއްދަ 

  .ލިބިގެންނެވެ

އްގެ އެއްވެސް ދަރިވަރަކަށް ކޮމްޕިއުޓަރުން އެއްވެސް ބާވަތެ .ރ
ފައިލެއް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް ޑައުންލޯޑްކުރެވޭނީ ނުވަތަ 

އެވަގުތަކު ދަރިވަރުންނާ ޙަވާލުވެ ހުންނަ  ސޭވް ކުރެވޭނީ 
  .ޓީޗަރެއްގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ 

މަޢުލޫމާތެއް ނޯޓްކުރަން ގެންގުޅޭ ފޮތާއި ފަންސުރު ނުވަތަ  .ބ
ރ ގަލަން ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސްއެއްޗެއް ކޮމްޕިއުޓަ

މީގެތެރޭގައި ސްކޫލް . ލެބަށް ވައްދައިގެން ނުވާނެއެވެ
 .ދަބަސް އަދި ޕެންސިލްކޭސް ފަދަ ތަކެތިވެސް ހިމެނެއެވެ

ބީ .އެސް.ނަމަވެސް ކޮންމެހެން ބޭނުންވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ޔޫ
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ފަދަތަކެތި އެވަގުތަކު ދަރިވަރުންނާ ޙަވާލުވެހުންނަ 
  .ޓީޗަރެއްގެ ހުއްދައާއެކު ވެއްދިދާނެއެވެ

ދަރިވަރަށް އޮޅުންނުފިލާ މެސެޖެއް ނުވަތަ  .ޅ
ވައިރަސްއެއްކަހަލަ އެއްޗެއް ސްކްރީނުން ފެނިއްޖެނަމަ 
އެއާއިމެދު ދަރިވަރު ޢަމަލުކުރަންވާނީ ޙަވާލުވެ ހުންނަ 

  .ޓީޗަރުގެ އިރުޝާދު ހޯދައިގެންނެވެ

އެއްވެސް ދަރިވަރަކު އެހެން ފަރާތެއްގެ އެކައުންޓެއް ނުވަތަ  .ކ
އޭގައިވާ އެއްޗެއް ބަލާ ހަދައިގެން  ،ވާފައިލެއް ހުޅު 

  .ނުވާނެއެވެ

 
  ކަންތައްތައްންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތް ބޭނުންކުރުމުގައި ހުއްދަނޫން އި .8

އިސްލާމްދީނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި ޚިލާފުވާފަދަ  .ހ
  ގޮތަކަށް އިންޓަރނެޓް ބޭނުންކުރުން 

އިންޓަރނެޓް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި  .ށ
އެއްޗެްއ ސޭވްކުރުން،  ޔާންކުރެވިފައިވާ އެއްވެސް ބަ

ފޮނުވުން ނުވަތަ ލިބިގަތުމަކީ ، ޑައުންލޯޑްކުރުން  ،އަޕްލޯޑް
  .މަނާކަމެކެވެ

އިސްލާމްދީނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި ޚިލާފު  •  
  އެއްވެސް އެއްޗެއް
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ބަދު އަޚްލާޤީ ޢަމަލު ދައްކުވައިދޭ އެނިމޭޝަން،  •  
  ފަދަ ތަކެތި  ފޮޓޯ، ވީޑިއޯ، ލަވަ، ގޭމް 

އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ވައިރަސްއެއް ނުވަތަ  •  
ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ނުވަތަ ނެޓްވާކަށް 

  ގެއްލުމެއްދޭފަދަ ތަކެތި 

ބައެއްގެ ނުވަތަ ތަނެއްގެ /އެއްވެސް މީހެއްގެ •  
  އަބުރަށް އުނިކަން ލިބޭފަދަ އެއްޗެއް 

އަނިޔާވެރިކަމާއި ނޭއްގާނީ ޢަމަލު ދައްކުވައިދޭ  •  
  ތަކެތި

ފަރާތުގެ  ނެޓްވާރކަށް ނުވަތަ ބޭނުންކުރާ/ކޮމްޕިއުޓަރ .ނ
ރައްކާތެރިކަމަށް ޤާއިމު ކުރެވިފައިވާ ވަޞީލަތްތައް 

  މެދުވެރިނުކޮށް ބޭނުންކުރުން 

ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް ، މުނިފޫހި ފިލުވުމާއި ކުޅިވަރުކުޅުން .ރ
  ނުވަތަ އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ނެޓް ބޭނުންކުރުން 

ންތަކާއި ފޮޓޯފަދަތަކެތި ކޮޕީ ރައިޓް ނެތި މީސްމީހުންގެ ލިޔު .ބ
  ބޭނުންކުރުމާއި ފޮނުވުން 

ފައިސާއާއި އިނާމު ހޯދުމަށް ނުވަތަ ހަދިޔާއެއް ލިބިގަތުމުގެ  .ޅ
މަގުޞަދުގައި ތަފާތު ވެބްސައިޓްތަކުގައި  އެކަުއންޓް 
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  ހުޅުވައި ބޭނުންކުރުން 

ްޓ ވެރިފަރާތުގެ ހުއްދަނެތި އެމީހެއްގެ ނަމުގައި އިންޓަރނެ .ކ
  މެދުވެރިކޮށް ލިބޭ ތަފާތު ޚިދުމަތްތައް ބޭނުންކުރުން 

ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގަޔާއި ރާއްޖޭގެ ފެންވަރުގައި ހެދިފައިވާ  .އ
ކޮޕީ ރައިޓް ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފުވާފަދަ 

  އެއްވެސްކަމެއްކުރުން 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ އެއްވެސް ކަމެއް އެއްވެސް  8މިޤަވާޢިދުގެ  .9
މުންދާކަމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފާހަގަ ފަރާތަކުން ކުރަ

 ޓީޗަރ އެޑިޔުކޭޓަރ ނުވަތަ ސްކޫލްގެ އިސްވެރިޔާއަށް ކުރެވިއްޖެނަމަ 
 .ރިޕޯޓްކުރަންވާނެއެވެ

ވަނަ މާއްދާގައިވާ އެއްވެސް ކަމެއް ކުރަމުންދާކަމަށް  8 މިޤަވާޢިދުގެ .10
ނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިން ފިޔަވަޅު  ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ސްކޫލުން ކަ

މި ޤަވާޢިދުގައި ނުހިމެނޭކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ  .ންވާނެއެވެއަޅަ
އެކަމަކާއިދޭތެރޭ ގޮތެއް ނިންމައި އެއަށް ޢަމަލު ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު 

  .އިސްވެރިޔަާއށް ލިބިގެންވެއެވެހުންނަ ސްކޫލްގެ . ސީ .އާރ. ޓީ
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