
  admin@munavvara.edumv:އީމެއިލް                                                     8455456 ފޯން:

 

` 

 

 

 

 

 ސަމާލުކަދް ދޭދްޖެހޭ ކަދްތައްތައް:ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތާ ހަވާލުވާ ފަރާތްތަކުގެ  1

 

ސްކޫލްތަކަކީ ދަރިވަރުދް ތަރުބިއްޔަތުކުރާ ތަދްތަދް ކަމަފްވާތީ ސްކޫލްތަކުގެ މަސައްކަތްކުރާ މީހުދްދަކީ  1.1

އެމީހުދްދަކީ ޤް ރަގަދޅު ޓުމަފްވެސް ބޭދުދްކުރަދްވާދީ އަޚްލާދަރިވަރުދްދަފް ދަމޫދާ ބަޔަކަފް ވާދްޖެހޭތީ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއް

މުޖުތަމަޢު އިތުބާރު ދުގެއްލޭ މީހުދްދެވެ. ވީމާކ މިކަމަފް އައްޔަދްކުރާ ކޮދްމެ މީހެއްގެ ކުފުގެ ރެކޯޑް ސާފުކޮފް ލިޔުމަކުދް 

ގޮތުދް ދުރަގަދޅު ރެކޯޑެއް އޮތް އެއްވެސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި އަޚްލާޤީ  4ދުވެދިޔަ ސްކޫލަފް ހުފަހަޅަދްވާދެއެވެ. އަދި ވޭ

 ލުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގައި ބޭދުމެއް ދުކުރުވޭދެއެވެ.މީހަކު ސްކޫ

ކުރެވިފައިވާ ވަގުތު ތަކުގައި ހުދްދަފްވާދީ ޚާއްޞަ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާ ކޮދްމެ މީހަކުމެ ޑިއުޓީގައި ހުދްދަ 2.1

 އެއްގޮތަފެވެ.  ދަމޫދާއާއި ތިރީގައިވާޔުދީފޯމުގައިއެވެ. މިޔުދީފޯމް ވާދްވާދީ 

 

 އަލްމަދަރުސަތުލް މުނައްވަރާ
 ފ.މަރޮފި 

 ދިވެހިރާއްޖެ 

Al- Madharusathul Munavvara  

Sh.Maroshi 

Republic of Maldives 
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ދޭ ފަރާތުދް ސްކޫލްގެ އިމާރާތްތަކާއިކ ޢިމާރާތްތަކުގައިވާ މުދަލާއި ގޯތިތެރެޔާއިކ ގޯތިވަފައިގެދްވާ މަގުތައް ޚިދުމަތް 1.1

 ބަލަހައްޓަދްވާދެއެވެ.

މިގޮތަފް ބެލެހެއްޓުމުގައި އާދަޔާ ހިލާފުކަމެއް ފާހަގަކުރެވިއްޖެދަމަކ ވަގުތުދް އެ ސްކޫލެއްގެ މަސްއޫލުވެރިޔަކަފް  1.1

ރުދް ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަދް ހަވާލުވެފައިވާ ތަދުގެ ވެރިއަކަފް އަދްގަދްވާދެއެވެ. ބެލެހެއްޓުމުގެ ގޮތުދްދާއި އެދްގުމުގެ އިތު

އެކަފީގެދްވާ ގޮތެއްގައި  އެވަގުތަކަފް ކުރެވެދް އޮތްކަމެއް ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުދް އިތުރުކަމެއް ކުރަދްޖެހިއްޖެދަމަ

 ކުރަދްވާދެއެވެ.

ހުދްދަފް ދުބެލެހެއްޓުމުގެ ސަބަބުދް ގެއްލޭ ދުވަަތަ ހަލާކުވާ އެއްޗެއްގެ ފުރިހަމަ ޒިދްމާ ޑިއުޓީއަފް ތިބޭމީ 1.1

އުފުލަދްޖެހޭދީ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުދްދެވެ. މިގޮތުދް ގެއްލޭކ ގެއްލުމެއް ލިބޭ ދުވަތަ ހަލާކުވާ އެއްޗަކަފް އަގު ދުވަތަ 

 ދައިދޭދްޖެހޭދެއެވެ.އެފެދްވަރުގެ އައު އެއްޗެއް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުދް ސްކޫލަފް ހޯ

އެދުވަހު ސްކޫލް ބަދްދުކުރުމުދް ސްކޫލްގައި ތަޅުލައި ބަދްދުކޮފްފައި ހުދްދަދްޖެހޭ އެދްމެހައި ތަދްތަދްހުރީ  1.1

 ރަގަދޅަފް ބަދްދުކޮފް ތަޅުލައިފައިތޯ ޗެކުކުރަދްވާދެއެވެ.

ބަދްދުދުވެ ހުރިކަދް އެދގިއްޖެދަމަ ވީހާ އިރު ދޮރެއް ހުޅުވިފައި ހުރިކަދް ދުވަތަ ސްކޫލް ބަދްދުކޮފްފައި ހުދްދަ 1.1

  ވާދެއެވެ.ގުމާއިއެކު އެކަމެއް ޙައްލުކުރަދްއަވަހަފް ސްކޫލްގެ ކަމާބެހޭ ވެރިޔަކަފް އެދް

ބަދްދުގަޑީގައި ސްކޫލުދް ވަކިކަމަކަފް ވަދުމަފް ހުއްދަދީފައިވާ މީހުދް ފިޔަވައި ކ އެހެދް މީހުދް ސްކޫލްގެ  1.1

 ވަދުދް މަދާކުރަދްވާދެއެވެ.ގޯތިތެރެއަފާއި އިމާރާތަފް 

ބަދްދުގަޑީގައި ގެދްދާ ތަކެއްޗާއި ކ ބޭރުދް އެތެރެއަފް ވައްދާ ތަކެތި ސްކޫލުދް އަދްގާ ގޮތެއްގެ މަތިދް ރެކޯޑްކޮފް  1.1

 ލޮގްކޮފް ބަލަހައްޓަދްވާދެއެވެ.
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ފަހަރު ސްކޫލްގެ ގަޑިއަކު އެއް އެދުވަހައްގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ދަދްފަޅީގައި ޑިއުޓީގައި މަދުވެގެދް ކޮދްމެ 1.11

ތިތެރެއާއި ޢިމާރާތްތަކާއި ވަފައިގެދްވާ މަގުފާރު ޗެކުކޮފް އާދަޔާހިލާފުކަމެފް ފާހަގަކުރެވޭދަމަ އެކަދްރެކޯޑްފޮތުގައި ލޮގްކޮފްކ ގޯ

ފް އެކަދްވެސް ވަގުތުދް ފިޔަވަޅުއަޅަދްޖެހޭ ކަމެއްދަމަ ކަމާބެހޭ ފަރާތްކަކަފް ވަގުތުދް އަދްގައިގެދް މައްސަލަ ޙައްލުކޮ

ރެކޯޑްފޮތުގައި ލޮގްކުރަދްވާދެއެވެ. އެދުވަހެއްގެ ރެކޯޑްފޮތުގައި ލޮގްކުރެވިފައިވާގޮތް ޗެކުކުރުމަފްފަހު ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާ 

 ފަރާތުގެ ޒިދްމާދާރު ވެރިޔަކު ދުވާލަކު އެއްފަހަރު ސޮއިކުރަދްވާދެއެވެ.

އޮފިސަރުދްގެ އައިޑީކާޑް ފޮޓޯކޮޕީއެއް ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާ ސްކޫލަފް ޑިއުޓީގައި ތިބޭ ހުރިހާ ސެކިއުރިޓީ  1.11

ހުފަހަޅަދްވާދެއެވެ. އަދި މިލިޔުމަފް އެއްވެސް ބަދަލެއް އަދްދަދަމަ މިބަދަލާއިއެކު އިސްލާހުވެފައިވާ ލިޔުމެއް އެބަދަލު 

ދްގެ ދަމާއި އެޑްރެސް އަދި އައިޑީކާޑް ދަދްބަރު ގަޑިއިރުތެރޭގައި ހުފަަހަޅަދްވާދެއެވެ. ޑިއުޓީގައި ތިބޭ އޮފިސަރު 45ގެދްދަތާ 

އޮޅުދްފިލާގޮތަފް ލިޔެފައިވާ ޑިއުޓީ ތާވަލެއް ކޮދްމެ ހަފުތާއެއްގެ އާދިއްތަ ދުވަހު ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާ ފަރާތުދް ސްކޫލް 

މަ އެކަދް އަދްގަމުދް އޮފީހަފް ހުފަހަޅަދްވާދެއެވެ. އަދި އެތާވަލަފް ބަދަލެއް ގެދްދަދްޖެހޭ ފަދަ ގޮތެއް ދިމާވެއްޖެދަ

 ގެދްދަދްވާދެއެވެ.

ގައި ދިދަ ތިރިކުރަދްވާދެއެވެ. މިކަމަކީ ޚިދުމަފް ދޭ ފަރާތުގެ 58:55ގައި ދިދަ ދަގާ ހަވީރު  58:55ހެދދުދު  1.11

 ވެ.ޒިދްމާއަކަފްވާތީ ދިދަ ދަގާ ތިރިކުރުމުގައި ޤައުމީ ދިދައަފް ކުރަދްޖެހޭ އިޙްތިރާމާއި ޤަދަރު ދުގެއްލޭ ފަދަ ގޮތަކަފެ

)އަފާރަ( 86އުމުރުދް  ،ގޮތުދް އެކަމަފް އެކަފީގެދްވާގެ ވަޒީފާގައި ތިބެދްޖެހޭދީ ސިއްޙީސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމު 1.11

 )ފަސްދޮޅަސް ފަސް(އަހަރުދް ދަފުގެ ދިވެހިދްދެވެ.84އަހަރުދް މަތީ 

ދްދަދްވާދެއެވެ. އަދި ސެކިއުރިޓީ ގަޑިއަރަފްވުރެ ގިދައިރު ދުހުރެވޭގޮތަފް ރޭވިފައި އ6ޮޑިއުޓީއެއްގައި އެކަކު  1.11

އޮފިސަރުދްދާއި ހަވާލުކޮފްފައިވާ ޑިއުޓީ އެމީހުދް ފުރިހަމައަފް އަދާކުރޭތޯ ބެލުމަފް ހުދްދަ ސްޕަވައިޒަރަކު އެމީހުދްގެ 

 މަސައްކަތް ބަލަހައްޓަމުދް ގެދްދަދްވާދެއެވެ.

ޓީގައި ތިބޭ ކޮދްމެ މީހެއްގެ އަތުގައިވެސްކ އެކަކު ޑިއުޓީގައި ތިބޭ މީހުދްދަދް ދިމާވެދާދެ ކުއްލި ހާލަތެއްގައި ޑިއު 1.11

އަދެކަކާއި އަދި އެމީހުދްދާއި އެމީހުދްގެ އޮފީހާއި ދެމެދުގައި ފަސޭހައިދް ގުޅޭދެ ދިޒާމެއް ޤާއިމުކުރެވިފައި ހުދްދަދް 

އެއްޗަކަފް ވާދެއެވެ. )އޭއީ ކޮމިދިއުކޭޝަދް ސެޓް ދުވަތަ ސެލިޔުލާރ ފޯދު )މޮބައިލް ފޯދް( ފަދަ އިތުބާރު ހިފޭ 

 ވާދްވާދެއެވެ.

ޑިއުޓީ ޝިފްޓް ބަދަލުކުރުގައި ޑިޔުޓީގައި ތިބިމީހުދް ދާދްވާދީ އެޑިޔުޓީ ޝިފްޓް ބަދަލުވާ ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރަފް  1.11

 އެޑިޔުޓީއެއްގައި ދޯޓްކޮފްފައިހުރި އަދި ރައްކާތެރިވާދް ޖެހޭދެކަމެއް ވާދަމަ އެކަދް އެދްގުމަފްފަހުގައެވެ.

އޯލެވެލް / އޭލެވެލް އިމްތިޙާދް އޮދްދަ ދުވަސްވަރު އިތުރު ކުއްޔަކާއި ދުލައި ޑިޕާޓްމެދްޓް އޮފް ސްކޫލްގައި  1.11

ޕަބްލިކް އެގްޒެމިދޭޝަދްސް އިދް ކަދޑައަޅުއްވާ ފެދްވަރަކަފް ސްކޫލްގައި އިމްތިޙާދް ކަރުދާސް ބަހައްޓާ ]ރައްކާތެރި ކޮޓަރި] 

ތިޙާދުތައް ސްކޫލްގައި އޮދްދަ ދުވަސްވަރު ރައްކާތެރި ކޮޓަރީގެ ސެކިއުރިޓީ ގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަދްވާދެއެވެ. މިފަދަ އިމް

އުރިޓީ ބަލަހަފްޓަދްޖެހޭ މުއްދަތު ސްކޫލުދް ލިޔުމަކުދް ޙިދުމަތްދޭ ފަރާތަފް އަދްގަދްވާދެއެވެ. މިފަދަ ތަދެއްގައި ސެކި
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ޒިދްމާ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމާއި ޙަވާލުވާ ފަރާތުދް އާދަޔާ ޚިލާފުކަމެއް ހިދގައިފިދަމަ އެކަމެއްގެ ފުރިހަމަ  ދުބެލެހެއްޓިގެދް

 އުފުލަދްޖެހޭދެއެވެ.

ފަދަ ކަދްތައްތައް ބާއްވާ ވަގުތުތަކުގައި  ކިއެކި ބޮޑެތި އިޙުތިފާލްތަކާއި ޖަލްސާސްކޫލްގައި އަހަރު ތެރޭގައި ބޭއްވޭ އެ 1.11

އިތުރުއަގަކާ ދުލައި ސެކިއުރިޓީ އެކަމަކާ އެކަފީގެދްވާ ފެދްވަރަކަފް ސްކޫލުދް އަދްގާގޮތެއްގެ މަތިދް 

 ބަލަހައްޓައިދޭދްވާދެއެވެ.

އަދި ރަސްމީ ބަދްދު އަފް އަދި  0:55ދް ހެދދުދު  8:55ސަރުކާރުގެ ރަސްމީދުވަސްތަކުގައި އިރުއޮއްސި  1.11

 ގަޑިއިރު ޑިޔުޓީކުރަދްވާދެއެވެ. 45ދުވަސްތަކުގައި މެދުދުކެދޑި 

 46)ޖީ.ސީ އީ އޭލެވެލްގެ ޕޭޕަރު ރައްކައުތެރި ކޮޓަރީގައި ރައްކައުކުރާ ދުވަހުދްފެފިގެދް ޕޭޕަރުތައް ގެދްދަދްދެދް  8245

 ގަޑިއިރު ޑިއުޓީ ކުރަދްވާދެއެވެ.  45(އަފް 4548ޖުލައި  86އިދް ފެފިގެދް  4548އޭޕްރިލް 

 

 

            

  


