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c  
 ފުވައްމުލަކު ސްކޫލް 

 ދިވެހިރާއްޖެ ، ފުވައްމުލައް    
 

 މަޢުލޫމާތު  ފަރާތްތަކަށް ދެވ   ހުށަހަޅުއްވާ އަންދާސީ ހިސާބު ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށް 
 

ރީ ކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓް ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށްސެކިއުރިޓީ ދަޢުވަތަކީ، ދިވެހިރާއްޖ ގައި މި ހުށަހެޅުމުގެ  އަންދާސީ ހިސާބު. 1
 ނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ ވިޔަފާރި ތަކަށާއި ޤާ މާއި ބެހ  އްޖ ގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުދިވެހިރާ ، ކުންފުނިތަކަށާއި

 ވާލެވިފައިވާ ދަޢުވަތެކެވެ.ފަރުދުންނަށްވެސް ހުޅު އަމިއްލަ ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރި އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އަދި 
 ވާނެއެވެ. ޅަން ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު އެކުލެވ  ގޮތަށް ޕްރޮފައިލެއް ތައްޔާރުކުރައްވައި ހުށަހަ އަންދާސީ ހިސާބު .2

ނުވަތަ ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ އެހެން  ކުންފުންޏެއް) ހުށަހަޅާ ފަރާތާއި ބެހ  މަޢުލޫމާތު. އަންދާސީ ހިސާބުކުންފުންޏާއި ނުވަތަ  -2.1
ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑުގެ އިތުރުން އަމިއްލަ  ދިވެހިފަރުދެއްނަމަ  އަމިއްލަ ގެ ކޮޕީއެއްރީޓް ރަޖިސް ތެއްގެ ވިޔަފާރިއެއްނަމަބާވަ

 ވާނެއެވެ.(  ކުރިކަމުގެ ސެޓްފިކެޓް ހުށަހަޅަންފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ 
 

 (ފަދަ ތަކެތި ހުށަހަޅުއްވަން ވާނެއެވެ. ރީމެންޓް ގްއެ ، ރެފަރަންސް ސިޓީ ވާ މިބާވަތުގެ މަސައްކަތްތައް )ކޮށްފައި އަހަރު 3ވ ތުވެ ދިޔަ  -.22
  ( މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދާ ތަންތަނާއިބެހ  މަޢުލޫމާތު ) މަސައްކަތްތަކާއިބެހ  މަޢުލޫމާތުތައްމިފަދަ މިހާރު ކުރަމުންދާ  -.2.2
 
، އަންދާސީ ހިސާބު ތައް ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކުގެ ހިސާބު އަންދާސީ ގިނަ .އަންދާސީ ހިސާބެވެ ފަރާތަކަށްވެސް ހުށަހެޅ ނީ އެއް. ކޮންމެ 2

 ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ   އާއިރީ ޓްރަޖިސް ކުންފުނީގެ  ހުށަހަޅަނީ ކުންފުންޏަކުންނަމަ،  ހިސާބު  އަންދާސީ  ބާޠިލުކުރެވ ނެއެވެ. އަދި
ބާރު އޮތްކަމުގެ  ސޮއިކުރުމުގެ  އަންދާސީ ހިސާބުގައި މެނ ޖިން ޑިރެކްޓަރ ފިޔަވައި އެހެންމީހަކު ސޮއިކުރާނަމަ، ) ކުންފުނީގެ 

ހުށަހަޅާ ފޯމު ފުރާ  އަންދާސީ ހިސާބު ދި އަ ވެސް ބާޠިލުކުރެވ ނެއެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ފަރާތްތަކުގެ  ( ހުށަނާޅާ ލިޔުން
 ވެސް ބާޠިލުކުރެވ ނެއެވެ.އަންދާސީ ހިސާބު ސޮއިކޮށްފައިނުވާ ފަރާތްތަކުގެ 

ތައްޔާރުކުރާ ފަރާތަކުންނެވެ.  އެ އަންދާސީ ހިސާބެއް ކުރާނީ  ޚަރަދެއް  ރުކުރުމަށް ކުރާ އެންމެހައި ތައްޔާ އަންދާސީ ހިސާބު. 4
 އެކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް ނުއުފުލާނެއެވެ. މިސްކޫލުން

  22 ދިނުމަށްޓަކައި ތު މަޢުލޫމާ ފަރާތްތަކަށް  ހުށަހެޅުމަށް ޝައުގުވެރިވާ   އަންދާސީ ހިސާބުހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން  އަންދާސީ ހިސާބު. 5
ކުރައްވަން ގައި ސާފުމި ބައްދަލުވުމު ބ އްވ ނެއެވެ.ބައްދަލުވުމެއް  ސްކޫލްގައިގައި މި  12:22 ދުވަހުގެ ވަނަ  2222 ނޮވެމްބަރ

މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރައްވަން އިތުރަށް ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމާއި ބެހ ގޮތުން  ވާނަމަ ސާފުކޮށް ދެވ ނެއެވެ.ތެއް ބ ނުންފުޅުވާ މަޢުލޫމާ
މެދުވެރިކޮށް ހުށަހެޅ ނެއެވެ. މިގޮތުން   admin@fuvahmulakuschool.edu.mv ސްކޫލްގެ މެއިލް  ބ ނުންފުޅުވެއްޖެނަމަ، 

 ހެޅުންތަކަށް ސްކޫލުން ޖަވާބުދ ނީ ލިޔުމުންނެވެ. ހުށަހެޅ  ހުށަ
  

  ވާނެއެވެ. ދަންނަވާ ތަކެތި ހިމެނެން ތިރީގައި މި  އަންދާސީ ހިސާބުގައި . ހުށަހަޅުއްވާ 6
 އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމް ) ފުރިހަމަކޮށް ސޮއިކޮށްފައި( -6.1
 އަންދާސީ ހިސާބު  -6.2
 (ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްގެން ހިންގާ އެހެނިހެން ވިޔަފާރިތައްއަދި  ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ ) ކުންފުނިތައް -6.2
 (ތައް އިވާ ފަރާތްޖީ.އެސް.ޓީ ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފަ) ޖީއެސްޓީ ރަޖިސްޓްރ ޝަންގެ ކޮޕީ -6.4
) އަމިއްލަ އަދި އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑުގެ ކޮޕީ  -6.5

  ފަރާތްތައް(
 ޕަވަރ އޮފް އެޓާނީ )ކުންފުނިތައް އަދި ލޯކަލް އިންވެސްޓްމެންޓްތައް( -6.6
 )އަސްލާއި އެއްގޮތް ކަމުގެ ތައްގަނޑު ޖަހާފައި( ލިޔުންތައްލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާގެ  -..6
 ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށް ބ ނުންކުރާނެ މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދު ބަޔާންކޮށް ލިޔުމެއް. ..6
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މީގެ ފަރާތްތަކުގެ ބިޑްތައް ބާތިލްކުރެވ ނެއެވެ. ހުރިހާ ގައިވާ ލިޔުން ފުރިހަމަކޮށް ހުށަނާޅާ  6.2އަދި  6.1ޔުންތަކުގެ ތެރެއިން މި ލި 
ނެއެވެ. ހަމައެއާއި އެކު ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްގެން ތިލްކުރެވ  ގައިވާ ލިޔުން ހުށަނާޅާނަމަ އެ ބިޑް ބާ 6.6އަދި  6.2ކުންފުންޏެއްނަމަ  އިތުރުން

ބާތިލްކުރެވ ނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން  ގައިވާ ލިޔުން ހުށަނާޅާނަމަ އެ ފަރާތުގެ ބިޑް 6.2ހިންގާ އެހެނިހެން ވިޔަފާރިތަކުން 
އިރު ކޮންމެ ފަރާތަކުންވެސް  ބިޑް ހުށައަޅާ ހަމަ އެއާއި އެއްކޮށް ގައިވާ ލިޔުންތައް ހުށަނާޅާ ނަމަ އެ ބިޑް ބާތިލްކުރެވ ނެއެވެ. 6.5
އަދި  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ފަހު ށްފަހު ނޫނީ ތައްގަޑު ޖެހުމަމަށްކުރުހުރިހާ ގަޑެއްގައި ސޮއި ޑުގެ ކޮޕީއެއް ނކޫލުން ދީފައިވާ މައުލޫމާތުގަސް
 ގައިވާ ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނީ އަސްލާއި އެއްގޮތް ކަމުގެ ތައްގަނޑު ޖެހުމަށްފަހުގައެވެ. ..6
 މާކްސްދެވ  ކްރައިޓީރިއާ  -.

މާކްްސދެވ  
 ކްރައިޓީިރއާ 

މާކްސް ެދވ  
 ގޮތް 

 ފޯމިއުލާ  ތަފްޞީލް 

 5.% އަގު 

 ހުށަހަޅާ އަގަށްދެވ  މާކްސް  1..
މާކްްސދެވ ނީ އެސްިޓމ ޓް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ެތރެއިްނ  1.1..

ހުށަހަޅާ އެްނމެ ކުޑަައގަކީ ބެންްޗާމކެއްކަުމގައި ބަަލއިެގން 
ކުރައިޓީިރާއއަށް އެލޮކ ޓްކޮށްފައިވާ % ހުރިހާ އަގުތަކެްއެގ 

 މެުދގައި ބަހާލަިއގެންެނވެ.
 .ްކސް ލިބ ނީ ެއންމެ ކުޑަައގަކަެށވެއެްނމެ ގިނަ މާމިގޮުތން  1.2..

 

(Benchmark Price / 

Submitted Price) x 

Allocated Percentage 

 15% ިރބާ ތަޖު

 ތަޖްރިބާއަށް ދެވ  މާކްސް   2..
މާކްްސދެވ ނީ އެސްިޓމ ޓް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން ހުށަަހާޅ  2.1..

ތަޖުިރބާގެ ުމއްަދތުގެ ތެެރއިން އެންމެ ިދގުުމްއދަތަކީ 
ބެންޗްމާެކއްކަުމަގއި ބަަލއިެގން ހުިރާހ މުްއދަތެްއގެ މެުދަގއި 

 .އަކަެށވެލިބ  % 
ސް ލިބ ނީ އެްނމެ ދިުގ މިގޮުތން އެންމެ ގިނަ މާކް 2.2..

މިބަޔަށް މާކުސް ިދުނމުަގއި ކުރިން އަިމއްލަ . މުްއދަތަކަށެވެ
ފަރާތްތަކަށް ލިބިފަިއވާ ލިޔުންތައް އެފަރާތް ަރޖިސްްޓރީ 
ކޮށްފައިވާ ަފރުުދންގެ ވިޔަފާިރއަށް ޕޮިއންޓް ދިނުުމގެ ތެރ ަގިއ 

 ހިމެިނގެން ދާެނެއވެ.
މިބަޔަށް މާުކސް ދިުނމުަގއި ބެެލވ ނީ ސަރުކާުރން އަިދ  2.2..

ލިޔުންތަކުެގ  ނިތަކުން ޫދކޮށްފައިވާސަރުކާރު ިހއްާސވާ ކުންފު
ޓޮކް އެކްސްޗ ންޖް ގައި ރަިޖސްޓްީރ އިތުރުްނ މޯލްިޑވްްސ ސް

 222ައިދ މަުދވެެގން  ،އި ުފނިތަކަށާކޮށްފައިވާ ކުން
ދޫކޮށްފަިއާވ  ތަްނތަނުންމުަވއްޒަފުން ަމސަކަތްކުރާ 

 ލިޔުންތަކަށެވެ.
 2އިުތވި ބިޑް އިވެުލއ ޓްކޮށް މަސައްކަތް ަހވާލުކުރުުމގައި ފާ 2.4..

އަހަރު ދުވަުހގެ ތެރ ަގއި މިސްކޫާލއި ެދމެދު ެވވިަފއިވާ މިފަަދ 
ރުްނ އެްއބަްސވުންތަުކަގއި މަަސއްކަތަްށ ފަރުވާ ކުޑަކު 

ފަދަކަެމއް ދިާމެވގެން ލިޔުްނދެވިަފއިވާ ފަރާތްތަކަށް ތަުޖރިާބެގ 
 މާކްސް އުނިުކެރވ ނެެއވެ.

(Benchmark experience 

duration / Submitted 

experience duration)  x 

Allocated Percentage 

 12% މުަވއްޒަފުން 

 ސެކިޔުރިޓީންގެ ގޮތުގައި ބ ނުންކުރާ މުވައްޒަފުން  2..
 2އެސްޓިމ ޓް ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ފަރާތަުކންވެސް ަމދުެވގެން  2.1..

 ވޮޗަުރން ގެްނގުެޅން ޖެހ ެނެއވެ.
މިގޮުތން އިތުރަށް ބ ުނންކުރާ ވޮަޗރުންނަށް މާކުްސދ ީނ  2.2..

ހުށަހަޅާ ުޖމުލަ ޮވޗަރުްނގެ ަޢދަދު ެއއީ ބެންްޗމާކު ައަދދު 
 .އަކަެށވެކަމުަގއި ބަލަިއގެން ހުށަަހޅާ ައދަުދން ލިބ  % 

މިގޮުތން އެންމެ ގިނަ މާުކސް ލިބ ނީ އެންމެ ގިަނ  2.2..
 ވޮޗަުރން ހުށަހަޅާ ފަާރތަށެވެ.

(Number of Security 

Officers / Bench Mark) x 

Allocated Percentage 

mailto:admin@fuvahmulakuschool.edu.mv
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 ބިޑް އިވެުލއ ަޝން ކޮމިޓީއަކުންެނވެ. ފަރާތުން އެކުލަވާެލވ  ސްކޫލްގެ މި ބިޑް އިވެލުއ ޓް ކުރާނީ  4..

ެއންެމ މަތީ މާކުސް ލިބ  ފަރާތަށް ެއގްީރމެްނޓްގައި ޮސއި ކުރާނެ ުދވަހާއި ގަޑި  ބިޑް އިވެލުއ ޝަން ކޮމިީޓއިން ިނންމުމަށްފަހު ަޝރުތު ފުރިަހމަވާ 5..
 ގ ެނެއވެ.ކަްނ އެންބިޑް ކާމިާޔބު ނުކުެރވ ، ބިޑް ާކމިޔާބު ނުކުެރވ  ފަރާތްތަކަށްައދި ފޮނުވ ެނއެވެ. ބިޑް އެޯވޑިްނގ ލެޓަރ ބަޔާންކޮށް 

 ހުށަެހޅުުމން އެަފރާތަކަށް ޖަާވބުެދވ ެނއެވެ.އެކަން ސިީޓއަކުން  ސްކޫލަށްމި ށްފަހު ެއއްެވްސ ޝަކުވާެއއް އޮތްަނމަ ބިޑް އިވެލުއ ަޝނަ 6..
 

 އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން . .

 ސެިކއުރިޓީ ބެލެެހއްޓުމަށް  ،އަންދާސީ ިހސާބު ހުަށހަޅަްނާވނީ ބަންދުުކރެވިަފިއވާ ސިޓީުއރަެއްއގަެއވެ. ސިޓީުއރަިއގެ ބ ރުަގއި އިޢުލާން ނަންަބރު     
 ލިޔެވިފައި ޮއންނަްނވާެނއެވެ. އަދި ތިީރަގއިާވގޮތަށް ެއޑްެރސް ކުެރވިފައި ޮއންނަްނވާެނއެވެ.

 
 ސްކޫލުގެ ނަން:                                  ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ަނމާއި އެޑްެރސް: 

 ނަން: ރަށުގެ ަނން:                                    ރަށުގެ 
 

 އަންދާސީ ހިސާބު ހުޅުވުން  2

ތްތަކުގެ ނުވަތަ ހުށަހެޅި ފަރާ ސްކޫލަށް މި   ގައި  12:22 ދުވަހުގެ  ވަނަ 2222 ޑިސެމްބަރ 24އަންދާސީ ހިސާބު ހުޅުވާނީ 
އަންދާސީހިސާބު އަދި ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތަފްޞީލްތައް  އެކުބ އްވ  ބައްދަލުވުމުގައެވެ.ކާތަ ޑައެޅިފައިވާ ފަރާތްއެފަރާތުން ކަނ

 ފުވައްމުލަކު ސްކޫލުން  ބިޑް އިވެލުއ ޓްކުރުމަށްޓަކައި ފޯމުގައި ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ސޮއިކުރެވ ނެއެވެ. އަދި އެއަށްފަހު  ހުށަހެޅި
ކޮމިޓީން ބިޑް  ޅ ނެއެވެ. އަދި އިވެލުއ ޝަންށަހެމިޓީއަށް ހުރިހާ ލިޔުންތައް ހުއެކުލަވާލާފައިވާ ބިޑްއިވެލުއ ޝަން ކޮ

އަދި ބިޑްހުށަހެޅުއްވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް  ތައްތްފަރާ އެންގުމުން ބިޑް ކާމިޔާބު ކުރެއްވި  ސްކޫލަށް މި އިވެލުއ ޓްކުރުމަށްފަހު އެކަން 
 އުނިއިތުރެއް ގެނައުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނޯންނާނެއެވެ.ގައި އެއްވެސް ޑޮކިއުމަންޓަކަށް މުން އަންގާނެއެވެ. ބިޑް މީޓިންގލިޔު ސްކޫލުންމި
 

އަންދާސީ ހިސާބު އަދި  ބަލައެއް ނުގަނެވ ނެއެވެ.  އަންދާސީ ހިސާބު ރާތްތަކުގެ ފަގަންނަވާ ނުން ވަޑައިމަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަ -12
 އަންދާސީ ހިސާބުތައްވެސް ބަލައެއް ނުގަނެވ ނެއެވެ. ލިބ  ލަހުންވަގުތަށްވުރެ  ހުށަހެޅުއްވުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ

 ންޓްކޮށް ރީމެއެގް ގެ ފަރާތުންސްކޫލުމި ދުވަހުގެ މުއްދަތެއްގެ ތެރ ގައި  22 ހިމަނައިގެން އަގު އަންދާސީ ހިސާބުގެ  ޅާހުށަހަ -11
 ހުށަހެޅިފަރާތުން އެއްބަސްވާންވާނެއެވެ. އަންދާސީ ހިސާބުދިނުމަށް ކޮށް  ށް މަސައްކަތްއެ އަގަ  ،މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފިނަމަ

ގެނެވިފައިވާ )ހުށަހަޅާއިރު އެ އެމެންޑްމަންޓެއް އަންދާސީ ހިސާބު ދީފިނަމަ ، ބަދަލެއް(  ގެނެވިފައިވާ  (އެމެންޑްމަންޓެއް  އެއްވެސް  -12
 ބަޔަކަށެވެ.  ގެއަންދާސީ ހިސާބު ގެނެވިފައިވާ ބަދަލެއް( ވާނީ  (އެމެންޑްމަންޓެއް އެ ފަދަ އަދި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ބަދަލެއް( 

 އިވެލުއ ޓް ކުރުމުގައި އެންމެ މަތީ ޕޮއިންޓްލިބ  ފަރާތަކަށެވެ. ޕޮއިންޓް  އަންދާސީ ހިސާބު ޙަވާލުކުރުމުގައި ބެލެވ ނީ މަސައްކަތް -12
ފުރިހަމަނުވާނަމަ، ލިބ  ޕޮއިންޓް މަދުވާނެއެވެ. ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތު މަޢުލޫމާތަށެވެ.  ހުށަހަޅާ ބީލަމުގެ  ދިނުމުގައި ބަލާނީ 

ގެ މަޢުލޫމާތަކީ ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތަށް ވާންވާނެއެވެ. ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތަކީ ޞައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތެއްކަން ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، އެފަރާތެއް
ވެވިފައިވާ  މިސްކޫލާއި ކުރިން ކުރިޔަށްގެންދިއުމުގައި އ ޓްކޮށް ބިޑް އިވެލު އަދި ހަމަ އެހެންމެ ބާޠިލުކުރެވ ނެއެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު

  ދާނެއެވެ.ބެލިގެން މިފަދަ އެއްބަސްވުންތަކުގައި މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މައްޗަށްވެސް 
ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ  އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާނީ ނުވަތަ ބަލައިގަންނާނީ ކަނޑައަޅާ ވަކި ގަޑިއެއްގައި  އަންދާސީ ހިސާބު -14

 ހާޒިރުގައެވެ. 
އަންދާސީ ހިސާބު ތައްޔާރުކުރާއިރު ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި އަދި މަސައްކަތް ކުރަންޖެހ  ތަން ބަލާ އަންދާސީ ހިސާބު . 15

 . ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ ހުށަހަޅާއަންދާސީ ހިސާބު  ތައްޔާރުކުރުމަކީ
ސެކިއުރިޓީ  ސްކޫލްގެ  މި ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރެވިފައިވާ  ،އިޢުލާނުން ގެ 2222 ޑިސެންބަރ GS44/IUL/2022/16  24ބަރ:ންނަ 16

 ދުވަހުގެ  ވަނަ 2222 ޑިސެމްބަރ 24ށް ބަލައިގަތުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ، ސްކޫލަމަސައްކަތުގެ އަންދާސީ ހިސާބު މި  ބެލެހެއްޓުމުގެ
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 މަލުކުރަންޖެހ  އުޞޫލުތައް މަސައްކަތާއި ހަވާލުވާ ފަރާތުން ޢަ 
 

 ސްކޫލް ތަކަކީ ދަރިވަރުން ތަރުބިއްޔަތުކުރާ ތަންތަން ކަމަށްވާތީ، ސްކޫލްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަކީ ދަރިވަރުންނަށް ނަމޫނާ  -1.1
 ގެއްލިފައި ބަޔަކަށްވާންޖެހ ތީ، ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށް ބ ނުންކުރަންވާނީ އަޚްލާޤު ރަނގަޅު، އެމީހުންނާމެދު މުޖުތަމަޢުގެ އިތުބާރު 

ށުގެ ރެކޯޑް ސާފުކޮށް ލިޔުމުން ސްކޫލަށް ހުށާހަޅަންވާނެ އެވެ. މީހުންނެވެ. ވީމާ، މިކަމަށް އައްޔަންކުރާ ކޮންމެ މީހެއްގެ ކު ނުވާ
މީހަކު ސްކޫލުގެ ސެކިއުރިޓީ  )ފަހެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރ ގައި އަޚްލާޤީގޮތުން ނުރަނގަޅު ރެކޯޑެއްއޮތް އެއްވެސް 5އަދި ވ ތުވެދިޔަ 

ނާ ކުރެވިފައިވާ މ  ތިޢުމާލުކުރުން އިސް ގެ މާޙައުލަކީ ދުންފަތުގެސްކޫލް  އްޓުމުގައި ބ ނުމެއް ނުކުރެވ ނެއެވެ. ހަމަ އެފަދައިންބެލެހެ
ދަރިވަރުންނަށް ފެންނާނެހެން  ސްކޫލްގެ ތެރ ގަ އާއި ސްކޫލާއި ގުޅިފައިވާ މަގުތަކުގައި އެތަނަކަށް ވާތީ، ސްކޫލުގެ ހަތަރުފާރުގެ 

 ންނުވާނެއެވެ.އިސްތިޢުމާލު ކޮށްގެ ދުންފަތުގެ ކު މަދަރުސާގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށް ބ ނުންކުރާ އެއްވެސް މީހަ 
 އެވެ. މިގޮތުން ފައިވާ ޔުނިފޯމެއްގަރިޓީ ބަލަހައްޓާ ކޮންމެ މީހަކުމެ ޑިއުޓީގައި ހުންނަ ވަގުތުތަކުގައި ހުންނަންވާނީ ޚާއްޞަކުރެވި ސެކިއު -1.2

ދި އެމީހަކީ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާ މީހެއްކަން އެނގ ނެ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަ މިސްކޫލަށް ބ ނުންކުރާ ޔުނިފޯމްގެ ނަމޫނާ 
ށް ޑިއުޓީގައި ހުންނަ ވަގުތުތަކުގައި ޔުނިފޯމްގެ ޖީބުގެމަތީގައި ހަރުކޮށްގެން ނުވަތަ ކަރުގައި އ ގެފަށް އަޅުވާލައިގެން ބ ރަ 

 ފެންނާނ ހެން ބަހައްޓަންވާނެއެވެ. 
 އް އިގެންވާ މަގުތަސެކިއުރިޓީގެ ޚިދުމަތްދ  ފަރާތުން ސްކޫލުގެ ޢިމާރާތްތަކާއި ޢިމާރާތްތަކުގައިވާ މުދަލާއި ގޯތިތެރެއާއި ގޯތީގެ ވަށަ -1.2

ސައިންސް  ،ލައިބްރަރީ އާއި ،ހޯލާއި ،ރޫމާއި ސްސުޕަރވައިޒަރ ،ސްޓާފްރޫމާއި ،ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން އޮފީހާއި
 ހެއްޓުމަށް ވަކިންބޮޑަށް ސަމާލުކަން ދ ންވާނެއެވެ.ލެގުދަން ބެ ،ކިޔަވައިދ ން ބ ނުންކުރާ ތަކެތި ރައްކާކޮށްފައިވާ ތަނާއި

  
ގެ ސްކޫލުމިގައިފިނަމަ، ޔާއި ޚިލާފުކަމެއް ހިނގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ އިތުރުން އާދަ 2މި މާއްދާގެ ނަމްބަރ  -1.4

އެންގުމުގެ އިތުރުން ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަން ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ތަނުގެ މަސްއޫލުވެރިޔަކަށް ވަގުތުން  އެކަން މަސްއޫލުވެރިޔަކަށް
ވަގުތަކަށް ކުރެވެން ބެލެހެއްޓުމުގެ ގޮތުންނާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން އިތުރުކަމެއް ކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ، އެއަދި އަންގަންވާނެއެވެ. 

 އޮތްކަމެއް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުރަންވާނެއެވެ. 
 ޑިއުޓީގައި ތިބ  ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާ މީހުންނަށް ނުބެލެހެއްޓުމުގެ ސަބަބުން ގެއްލ  ނުވަތަ ހަލާކުވާ )ގެއްލުމެއްލިބ ( އެއްޗެއްގެ  -1.5

. މިގޮތުން ގެއްލ  ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ލިބ  އެއްޗަކަށް އަގު ނޫނީ އެފެންވަރުގެ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހ ނީ، ޚިދުމަތްދ  ފަރާތުންނެވެ
 އައުއެއްޗެއް ޚިދުމަތްދ  ފަރާތުން ސްކޫލަށް ހޯދައިދ ންވާނެއެވެ.

ރަނގަޅަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ސްކޫލް ބަންދު ކުރުމުން ، ސްކޫލްގައި ތަޅުލައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަންޖެހ  އެންމެހައި ތަންތަން ހުރީ  -1.6
 ބަންދުކޮށް ތަޅުލާފައިތޯ ބަލަން ވާނެއެވެ. 

އިރު ، އެއްވެސް ތަނެއްގެ ދޮރުފަތެއް ހުޅުވިފައި ހުރިކަން ނުވަތަ ރަނގަޅަށް ކު ސްކޫލް ބަންދު ކޮށްފައި ހުންނަކޮންމެ ދުވަހަ  -..1
އެކު އެކަމެއް ޔަކަށް އެންގުމާއިކަމާއިބެހ  ވެރި  ބަންދުނުވެ ހުރިކަން އެނގިއްޖެ ނަމަ ، ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ސްކޫލްގެ

 ޙައްލުކުރަންވާނެއެވެ. 
ދީފައިވާ މީހުން ކަމުގައި ސްކޫލުން އަންގަވާފައިވާ ކުގައި ސްކޫލަށް ވަނުމަށް ހުއްދަސްކޫލް ބަންދު ގަޑިތަކުގައި އެކިއެކި ބ ނުންތަ  -..1

 ނުން މަނާކުރަންވާނެއެވެ. މީހުން ފިޔަވައި ، އެހެން މީހުން ސްކޫލްގެ ގޯތިތެރެއަށާއި ޢިމާރާތްތަކަށް ވަ
އްދާ ތަކެތި ސްކޫލުން އަންގާ ގޮތެއްގެމަތިން ތަކެއްޗާއި، ބ ރުން އެތެރެއަށް ވަ ސްކޫލް ބަންދު ގަޑިތަކުގައި ސްކޫލުން ބ ރަށް ގެންދާ -1.2

 ރެކޯޑްފޮތެއްގައި ލިޔެ ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ. 
)އެކެއް( ގަޑިއިރަކުން  1ން ކޮންމެ ދުވަހަކު ކޮންމެ އުޓީގައި މަދުވެގެދަންފަޅީގެ ޑިއެ ދުވަހެއްގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ  -1.12

އެއްފަހަރު ސްކޫލްގެ ގޯތިތެރެއާއި ޢިމާރާތްތަކާއި ވަށައިގެންވާ މަގު ފާރު ބަލައި ޗެކްކޮށް އާދައާއި ޚިލާފު އެއްވެސް ކަމެއް 
ލިޔަންވާނެއެވެ. އަދި ވަގުތުން ފިޔަވަޅު މެއްގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ހިނގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ، ރެކޯޑްފޮތުގައި އެކަ

ގެ އަޅަންޖެހ ފަދަ ކަމެއްނަމަ، ކަމާއިބެހ  ފަރާތްތަކަށް ) ސްކޫލްގެ އިސްވެރިޔަކަށާއި ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމާއި ޙަވާލުވެފައިވާ ފަރާތު 
ށް އެކަންވެސް ރެކޯޑްފޮތުގައި ލިޔަންވާނެއެވެ. ހަމައެއާއެކު، ޒިންމާދާރު ވެރިޔަކަށް( ވަގުތުން އަންގައިގެން މައްސަލަ ހައްލުކޮ 

ރާތުގެ ރެކޯޑްފޮތުގައި އެދުވަހެއްގައި ލިޔެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ބަލައި ޗެކްކުރުމަށް ފަހު ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމާއި ޙަވާލުވެފައިވާ ފަ 
 ވާނެއެވެ.ންއިކުރަ އްފަހަރު ރެކޯޑްފޮތުގައި ސޮޒިންމާދާރު ވެރިޔަކު ކޮންމެ ދުވަހަކު އެ

 ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަންތިބ  ހުރިހާ ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުން ) ވޮޗަރުން( ގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑް)އައި.ޑީ.ކާރޑް( ގެ  -1.11
 24ކާއެކު ލައައިބަދަތުވެއްޖެނަމަ ، އަސާފު ފޮޓޯކޮޕީއެއް ސްކޫލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި މި ލިޔުމަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް 

 ހަޅަންވާނެއެވެ. ސާފު ފޮޓޯކޮޕީއެއް ސްކޫލަށް ހުށަ ގަޑިއިރުގެ ތެރ ގައި އަލުން ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑް)އައި.ޑީ.ކާރޑް( ގެ 
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އައި.ޑީ.ކާރޑް އޮޅުން  ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަންތިބ  ހުރިހާ ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުން ) ވޮޗަރުން(ގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި އެޑްރެސް އަދި -1.12
ތާއެއްގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ފިލާގޮތަށް ލިޔެފައިވާ، ކުރިއަށް އޮންނަ ހަފްތާގެ ޑިޔުޓީ ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ ތާވަލެއް ކޮންމެ ހަފް

ތާވަލަށް އަންނަ އަދި މި  ހުށަހަޅަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ. ސްކޫލަށްމި ފަރާތުންގެ ކުރިން ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާ  12:22ދުނު ހެނ
 ބަދަލުތައްވެސް ސްކޫލަށް އަންގަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ.

)ކުށުގެ ރިކޯޑް( ސާފް ކުރެވިފައިވާ ށް ފަތިފު ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަންތިބ  ހުރިހާ ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުން ވާންވާނީ އެމީހެއްގެ 1.12
 މާއެކެވެ. މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތުގެ ޒިއްރިޓީ ސާފުކުރުމަކީ ސެކިއު ށްބަޔަކަށެވެ. ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުންގެ ފަތިފު 

)އަށާރަ( އަހަރު  .1ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ވަޒީފާގައި ތިބެންޖެހ ނީ ޞިއްޙީގޮތުން މިފަދަ މަސައްކަތަކަށް އެކަށީގެންވާ ޢުމުރުން  -1.14
އަހަރުވެފައިވާ ފަރާތަކީ  65ނަމަވެސް އުމުރުން  ( އަހަރު ނުފުރ  މީހުންނެވެ.ފަސް  )ފަސްދޮޅަސް 65ފުރިފައިވާ ، ޢުމުރުން 

ސްކޫލުން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން މިމަސައްކަތް ކުރެވިދާނެ ފަދަ ސިއްހީ ހާލަތެއްގައި ހުރިފަރާތެއްނަމަ އެކަން ސްކޫލަށް ހުށަހެޅުމުން 
  އެފަރާތް ޑިއުޓީގައި ގެންގުޅެވިދާނެއެވެ.

)އަށެއް( ގަޑިއިރަށްވުރެން ގިނައިރު ޑިއުޓީގައި  .ސް ޑިއުޓީއެއްގައި އެކަކަށް ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާ މީހުންގެ އެއްވެ -1.15
ހުންނަންޖެހ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާ މީހުންނާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ޑިއުޓީތައް އެމީހުން 

 އިޒަރަކު އެމީހުންގެ މަސައްކަތް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ. ފުރިހަމައަށް އަދާކުރަމުން ގެންދ ތޯ ބެލުމަށް ހުންނަ ސުޕަރވަ
 ގޯތިތެރެއަށް  ގެކުރިން )  26:22ހަވީރު  ލައިޓްތައް  ހުރިހާ  ބެހެއްޓިފައިވާ  އަލިކުރުމަށް  ގޯތިތެރެއަށް   ސްކޫލްގެ -1.16

ލިކަން ފެތުރުމުން( ) ގޯތިތެރެއަށް ދުވާލުގެ އައިން  26:22އަދި އިރުއަރާ  ލަންވާނެއެވެ.އްއަނދިރިކަން ފެތުރުމުގެ ކުރިން( ދި 
  ންވާނެއެވެ.ނިއްވާލަ

ޑިއުޓީ ބެލެހެއްޓުމަށް ތިބ  މީހުންނާއި ދިމާވެދާނެ ކުއްލި ޙާލަތެއްގައި އެކަކު އަނެކަކާއި އަދި އެމީހުންގެ ޒިންމާދާރު ވެރިންނާއި  -.1.1
ނިކ ޝަން ސެޓް ނުވަތަ ހުންނަންވާނެއެވެ. ) އެއީ، ކޮމިއު ޤާއިމުވެފައި  ލާތީ ނިޡާމެއްއެކު މުވާޞަލާތު ކުރެވ ނެ މުވާޞަ ފަސ ހަކަމާ

 ސެލިއުލާރ ފޯން ނޫންނަމަ މޯބައިލް ފޯން ފަދަ ( އިތުބާރުހިފ  އެއްޗަކަށް ވާންވާނެއެވެ.
ލުވާ ސެކިއުރިޓީ ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ ދާންވާނީ އެ ޑިއުޓީ ޝިފްޓް ބަދަ ޓް ބަދަލު ކުރުމުގައި ޑިއުޓީގައި ހުންނަ ޑިއުޓީގެ ޝިފް -.1.1

ވާނަމަ އެކަމެއް ރަނގަޅަށް ކިޔައިދިނުމަށް ލިޔެފައިހުރި ރައްކާތެރިވާންޖެހ  ކަމެއް އޮފިސަރަށް އ ނާގެ ޑިއުޓީގައި ރެކޯޑްފޮތުގައި 
 ފަހުގައެވެ. 

ކަންތައްތައް ބާއްވާ ވަގުތުތަކުގައި މްޕްފަދަ އިޙުތިފާލުތަކާއި ޝޯވ ތަކާއި ކ  ގައި އަހަރުގެ ތެރ ގައި ބ އްވ  އެކިއެކި ބޮޑެތި ތަކު ސްކޫލް  -1.12
އި ނުލައި ސްކޫލްގެ ސެކިއުރިޓީ ގާ ގޮތެއްގެމަތީން އިތުރު އަގަކާއެކަމަކާއި އެކަށީގެންވާ ފެންވަރެއްގައި ސްކޫލުން އަން

 ބަލަހައްޓައިދ ންވާނެއެވެ. 
ރަސްމީ ބަންދު  ދުވަސްތަކުގައިވެސް   އަދި އަށް 22:.އިންފެށިގެން ހެދުނު  14:22 ދުވަސްތަކުގައިސްކޫލްގެ ކިޔެވުން  އޮންނަ  -1.22

 ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޑިއުޓީ ކުރަންވާނެއެވެ.  ސްކޫލްގެ) ސައުވީސް( ގަޑިއިރު  24މެދުނުކެނޑި 
  ވާނެއެވެ. ކަށާއި މަގުތަކަށް ފެންޖަހަންބަގީޗާތަ ގޯތިތެރެ އަދި  ގެފަހަރު ސްކޫލް  1ދުވާލަކު  ވޮޗަރުންގެ ޑިއުޓީ ގަޑިތަކުގައި -1.21
 ދެއްގައި އެހީތެރިވެދ ންވާނެއެވެ.ނވޮޗަރުން ޑިއުޓީގައި ތިބ  އިރު ސްކޫލުން ހިންގާ އެކިއެކި މަސައްކަތުގައި ސްކޫލުން އެދިއްޖެ ހި -1.22
މުން ގ ޓް ބަންދު ގަޑިތަކުގައި ސްކޫލް ގ ޓް ހުންނަންވާނީ ބަންދުކޮށްފައެވެ. އަދި އެވަގުތުތަކުގައި ސްކޫލު މުވައްޒަފުން އައު -1.22

   ހުޅުވައިދ ން ވާނެއެވެ.
 އެވެ.ބައިތިއްަބން ެޖހ ނެމީހުން  2ދަންވަރު ޑިއުޓީއަށް މަދުވެގެން  - 1.24
ލައިޓްބ ނުންކޮްއގެން ގަސްތަކުގައި މަޑުކުރުން ރ ގަޑުވަގުތު ސްކޫލްގޯތިތެރ  ހުންނަ ގަސްތަަކްށ އަންނަ ކާޅު  – 1.25

 ހުއްޓުވަންވާނެއެވެ.
 
 މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާ ފަރާތުން ޢަމަލުކުރަންޖެހ  އުޞޫލުތައް  -2
 

ގެ ފަރާތުން ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމާއި ސްކޫލު ) އެކެއް ( ތަޅުދަނޑި  1ގ ޓްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ގ ޓެއްގެވެސް  ސްކޫލްގެ -2.1
 ޙަވާލުވެފައިވާ ފަރާތާއި ޙަވާލު ކުރަންވާނެ އެވެ. 

ސާގެ ފަރާތުން ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށް ތިބ  ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުންނަށް ފާޚާނާ ކުރެވ ނެ އިންތިޒާމް މަދަރުމަދަރުސާގެ  -2.2
  ނެއެވެ.ހަމަޖައްސައިދެވ 
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