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މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ

ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގައި ހަނގާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ އުޞޫލު
ތަޢާރަފް

1

މަޤްޞަދު

2

ނމުގެ
ކތެރިކަމާއި ޙިމާޔަތް ލިއްބައިދި ު
މިއީ ސްކޫލު ،މަދަރުސާތަކުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް ރައް ާ
މގައި އަމަލުކުރާނޭ ގޮތުގެ ސިޔާސަތުތައް ބަޔާންކުރާ އުޞޫލެވެ.
ގޮތުން ހަނގާކުރުން ހުއްޓުވު ު
މި

އުޞޫލު

މވަނީ
ބައްޓަންކޮށްފައި ި

ށޓަކައި
ހުއްޓުވުމަ ް

ހަނގާކުރުން

އެންމެ

އިސްކަމެއްދީގެން

ކށް
ތތަ ަ
ނންގެ މެދުގައި ހުންނަ ތަފާ ު
ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ އެކަކު އަނެކަކަށް އިހުތިރާމުކުރުމާ ،އިންސާ ު
ނ
އިހުތިރާމުކުރަން ދަސްކޮށްދިނުމާ ،އިންސާނީ ކަރާމަތާއި ގަދަރު އުފުލުމަކީ އެންމެން ގުޅިގެ ް
ކުރަންޖެހޭ

ދަސްކޮށްދިނުމުގެ

ކަމެއްކަން

މައްޗަށެވެ.

ދަރިވަރުންނަށް

ރައްކާތެރިކަން

ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަކީ ދަރިވަރުންނާއެކީ މަސައްކަތްކުރާ އެންމެންގެ ޒިންމާއެކެވެ.

މި އުޞޫލު އެކުލަވާލުމުގެ މަޤްޞަދަކީ:
(ހ)

ސްކޫލު

މާހައުލަކީ

ހުރިހާ

ކތެރިކަމާއެކު
ރައް ާ

ދަރިވަރުންނަށް

ފުރުސަތު

ތަޢުލީމީ

ދން.
ތަނަވަސްވެފައިވާ ތަނަކަށް ހެ ު
(ށ)

ސްކޫލުތަކުގައްޔާއި

ސްކޫލުން

އިންތިޒާމުކޮށްގެން

ނގާ
ހ ް
ި

ހަރަކާތްތަކުގައި

ހަނގާކުރުން

އޅުން.
ހުއްޓުވާނޭ އުޞޫލުތަކެއް ކަނޑަ ެ
(ނ)

ހަނގާކުރުމުން

ތރިކުރުވުމަށް
ރައްކާ ެ

ސްކޫލު

މުޖުތަމަޢު

ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް

ގނެ
ހިން ާ

ޕްރޮގްރާމްތައް ކަނޑައެޅުން.
ނ ހުއްޓުވާ ،އެކަމާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނޭގޮތުގެ
(ރ) ހަނގާކުރުމުގެ ޢަމަލެއް ހިނގައިފިނަމަ ،އެކަ ް
އިޖުރާޢަތްތައް ބަޔާންކުރުން.
ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގައި ހަނގާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ އުޞޫލު

1

އުޞޫލުގެ މައިގަނޑު

3

އަސާސްތައް

މިއުޞޫލު އެކުލަވާލާފައިވާ މައިގަނޑު އަސާސްތަކަކީ:
ނ އަދި ޖިސްމާނީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް
(ހ) ހަނގާކުރުމަކީ އޭގެ ސަބަބުން ދަރިވަރުންގެ ނަފުސާ ީ
ކ
ބޑުވުމާއި އުނގެނުމަށް ބުރޫއަރާނޭކަމެކެވެ .އެހެންކަމުން ހަނގާކުރުމަ ީ
އަސަރުކޮށް ،ދަރިވަރުންގެ ހެދި ޮ
އެއްވެސް ދަރިވަރަކު ތަޙައްމަލު ނުކުރާނޭކަމެކެވެ.
ތކަކީ
ރ ަ
(ށ) ހަނގާނުކުރުމަށާއި ،ހަނގާގެ ޝިކާރައަކަށްވެއްޖެނަމަ ސަލާމަތްވާނޭ ގޮތުގެ ހުނަ ު
ނރުތަކެކެވެ.
ދަރިވަރުންނަށް ދަސްކޮށްދޭނޭ ހު ަ

މާނަކުރުން

4

ހަނގާކުރުން

5

ނދާ
ވނީ ސްކޫލުގައި ތަޢުލީމް ޙާސިލްކުރަމު ް
(ހ) ދަރިވަރުން – ދަރިވަރުންކަމުގައި ބުނެފައިއެ ަ
ކުދިންނަށެވެ.
ނނަ
ކލުގެ އިސްވެރިއެއްގެގޮތުގައި ހު ް
(ށ) ޕްރިންސިޕަލް – ޕްރިންސިޕަލްކަމުގައި ބުނެފައިއެވަނީ ސް ޫ
ފަރާތަށެވެ.
ށ
(ނ) ސްކޫލު – ސްކޫލުކަމުގައި ބުނެފައިއެވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގައި ރަޖިސްޓްރީކޮ ް
ހިންގާ ސްކޫލު ،މަދަރުސާ ،އަދި ޕްރީސްކޫލުތަކަށެވެ.
(ރ) މުވައްޒަފުން – މުވައްޒަފުންކަމުގައި ބުނެފައިއެވަނީ ސްކޫލުގައި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ
އ ސަޕޯޓް ސްޓާފުން އާއި އެޑްމިން ސްޓާފުން އިސްތިސްނާއެއް
މުވައްޒަފުންނަށެވެ .މީގެތެރޭގަ ި
ނުވާނެއެވެ.
ވނީ
(ބ) ތިންވަނަ ފަރާތް  -ތިންވަނަ ފަރާތްކަމުގައި ބުނެފައި އެ ަ

ސްކޫލު އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް

އެޑިޔުކޭޝަން ފިޔަވައި ދަރިވަރުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

ނ ދިމާކުރުމާއި ފުރައްސާރަކުރުން
މހެއް ނުވަތަ ބައެއްގެ ފަރާތު ް
(ހ) ހަނގާކުރުމަކީ އެހެން ީ
ތަކުރާރުކޮށް

ނދެން
ވަކިމުއްދަތެއްވަ ް

ދަރިވަރަކަށް

ލ
ތަޙައްމަ ު

ކުރަންޖެހުމެވެ.

އަދި

ބރުގެ
ާ

ބޭނުންކުރުމާއެކު ގަސްތުގައި ކުރާ ނޭދެވޭ އަމަލުތަކެކެވެ.
އއް
ފހަގަކޮށްލެވޭ ބަ ެ
އވެ .އެގޮތުން ާ
ލތައް ހުރެ ެ
ރ އެކިބާވަތުގެ އަމަ ު
ނ ކު ާ
(ށ) ހަނގާކުރުމުގެ ގޮތު ް
ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގައި ހަނގާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ އުޞޫލު

2

ބާވަތްތަކަކީ:
 .1ޖިސްމާނީ

ހަނގާކުރުން

ކޮއްޕުން،

–

ދރިވަރުންގެ
ަ
ތަޅާފޮޅުން،

ތަކެއްޗަށް

ކން.
ގެއްލުންދިނުން ފަދަ ކަން ަ
 .2އަނގަބަހުން ހަނގާކުރުން

–

ނން ،ދަރިވަރުން ނުރުހޭ
ދިމާކުރުން ،ބަހުގެ ހަމަލާދި ު

ރން ފަދަ ކަންކަން.
ނަންނަމުން ގޮވުން ،މަލާމާތްކު ު
ކރުމަށް ބައެއްފަހަރު
 .3ޢިޖުތިމާޢީ (ސޯޝަލް) ހަނގާކުރުން – މިބާވަތުގެ ހަނގާ ު
ނުސީދާގޮތުގައި ހަނގާކުރުންވެސް ކިޔައެވެ .މިގޮތަށް ހަނގާކުރުމުގައި ވާހަކަ ފެތުރުން،
ރމުގެ ގޮތުން ކުރެވޭ
ޖއްސުން ،ދަރިވަރަކު ބަދުނާމުކު ު
މޫނުމައްޗަށް ނޭދެވޭ ވައްތަރު ެ
ކަންކަންފަދަ ޢަމަލުތައް.
 .4އިންޓަރނެޓް އަދި މީސްމީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ހަނގާކުރުން – މީސްމީޑިއާގައި ނޭދެވޭ
ފޓޯ ޖެހުމާއި ފުރައްސާރަ ކުރުން ފަދަ ކަންކަން.
ލިޔުންތައް ލިޔުން ،ފޮނުވުންޮ ،

މަސްއޫލިއްޔަތު
އުފުލަންޖެހޭ
ފަރާތްތަކާއި
އެފަރާތްތަކުގެ
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 6.1މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
ތންފީޒުކުރަމުންދާ
ތކުން މިއުޞޫލު ަ
ށ ރާއްޖޭގެ އެންމެހައި ސްކޫލު ަ
މ ް
(ހ) ހަނގާކުރުން ހުއްޓުވު ަ
ނގެ
ދ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަ ު
ނނީލަފަޔާއި އިރުޝާ ު
ބނުންވާ ފަ ް
ކށް ޭ
މިންވަރުބަލައި ،ސްކޫލުތަ ަ
އެޑިޔުކޭޝަނަލް ސުޕަވިޜަން އެންޑް ކޮލިޓީ އިމްޕްރޫވްމަންޓް ޑިވިޜަނުން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

މަސްއޫލިއްޔަތު
އ
އޞޫލާއި ޚިލާފަށް އެއްވެސް އަމަލެ ް
(ށ) މިއުޞޫލު ،ސްކޫލުތަކުގައި ތަންފީޒުކުރޭތޯ ބެލުމާއިއެކު މި ު
ޓރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުގެ ސްކޫލް
ހިނގަމުންދާނަމަ އެކަމާއިމެދު އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު މިނިސް ް
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑިވިޜަނުން އަޅަންވާނެއެވެ.
(ނ)

ހަނގާކުރުމާއި

ގުޅޭގޮތުން

މިނިސްޓްރީ

އޮފް

އެޑިޔުކޭޝަނަށް

ހުށަހަޅާ

މައްސަލަތައް

ޓ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުގެ އެޑިޔުކޭޝަނަލް ސުޕަވިޜަން އެންޑް ކޮލިޓީ އިމްޕްރޫވްމަން ް
ޑިވިޜަނުން

ބަލައި

ލތައް
އެމައްސަ ަ

ށ ހައްލުކުރުމަށް ދަރިވަރުންނާއި،
ގތަ ް
އެންމެ އެކަށީގެންވާ ޮ

ބެލެނިވެރިންނާއި ސްކޫލާއިއެކު މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ.

ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގައި ހަނގާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ އުޞޫލު
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(ރ) ހަނގާކުރުމުން ރައްކާތެރިކުރުވުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި
ހިންގުމަށް

ރާވާ

ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ

"އިންފޮމޭޝަން

އެޑިޔުކޭޝަން

އެންޑް

ކޮމިޔުނިކޭޝަން

(އައި.އީ.ސީ) މެޓީރިއަލްސް" ތައްޔާރުކޮށް އެތަކެތި ސްކޫލުތަކާއި ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ.
(ބ) މިއުޞޫލުގެ ދަށުން ސްކޫލުގެ ލިއޭޒަން އޮފިސަރު އަދި ޑެޕިއުޓީ ލިއޭޒަން އޮފިސަރު ކުރަންޖެހޭ
ށ
ކ ް
ގ ތެރެއަށް އިތުރުކޮށް ސްކޫލުތަ ަ
މަސައްކަތްތައް ކަނޑައަޅާ ،އެކަން އެމުވައްޒަފުންގެ ޒިންމާތަކު ެ
އަންގަންވާނެއެވެ.
 6.2ސްކޫލު ޕްރިންސިޕަލުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
ކން
ވ ސިޔާސަތުތައް ސްކޫލުގައި ފުރިހަމައަށް ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ ަ
މނާފައި ާ
(ހ) މިއުޞޫލުގައި ހި ަ
ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.
ކން
ނތެރިކޮށްފައިވާ ަ
މއުޞޫލަށް ހޭލު ް
ދރިވަރުން އަދި ބެލެނިވެރިން ި
(ށ) ސްކޫލު މުވައްޒަފުންަ ،
ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.
(ނ) ދަރިވަރުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް އަދި ސްކޫލުތަކުގައި ހަނގާކުރުން
ހުއްޓުވުމަށް

މިއުޞޫލުގައި

ބޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް
ަ

ސްކޫލުގެ

އެންމެހާ

މުވައްޒަފުންގެ

ޒިންމާ

ކރަންވާނެއެވެ.
އަދާކުރަމުންދޭތޯ ބަލައި ކަށަވަރު ު
ށ ފޯކަލް ޕޮއިންޓެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ލިއޭޒަން އޮފިސަރު
(ރ) މިއުޞޫލު ތަންފީޒުކުރުމަ ް
އަދި ޑެޕިއުޓީ ލިއޭޒަން އޮފިސަރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން
ކަނޑައަޅާ ކަންތައްތައް އެމުވައްޒަފުންގެ ރަސްމީ ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި ހިމަނައި ލިއޭޒަން އޮފިސަރުންގެ
މަސައްކަތް މޮނިޓަރކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.
ފދަ
އ ސްކޫލުގައި ހިނގަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ ނުވަތަ އެ ަ
(ބ) ހަނގާކުރުމުގެ ހާދިސާއެ ް
މައުލޫމާތެއް އެހެން ފަރާތަކުން ހުށަހަޅައިފިނަމަ މިއުޞޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ފިޔަވަޅު
އަޅާކަން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.
(ޅ) ހަނގާގެ ޝިކާރަޔަކަށްވާ ދަރިވަރަށް ބޭނުންވާ ސައިކޯސޯޝަލް ސަޕޯޓް ސްކޫލު ކައުންސެލަރ
ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގައި ހަނގާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ އުޞޫލު
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ނވާ
މެދުވެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ .ކައުންސެލަރެއް ނެތް ސްކޫލެއްގައިނަމަ ދަރިވަރަށް ބޭނު ް
އެހީތެރިކަން ކްލާސް ޓީޗަރ ،ލީޑިންގ ޓީޗަރެއް ނުވަތަ ލައިފް ސްކިލް ފެސިލިޓޭޓަރެއް މެދުވެރިކޮށް
ޖއްސަންވާނެއެވެ.
ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަ ަ
(ކ) ހަނގާކުރުމުގައި ބައިވެރިވާ ދަރިވަރާއިމެދު ރުޖޫޢީ އިންސާފު (ރެސްޓޮރޭޓިވް ޖަސްޓިސް)ގެ
ހަމަތަކުގެ މަތިން ފިޔަވަޅު އަޅާ ،އެފަދަ ކަމެއް ތަކުރާރު ނުވާނޭކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ދަރިވަރަށް
ދކަން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.
ށ ޭ
ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮ ް
އދި
ކރުމުގެ ހާދިސާތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން ދަރިވަރުންނާއި ،ބެލެނިވެރިން ަ
(އ) ސްކޫލުގައި ދިމާވާ ހަނގާ ު
ކން
ސަރުކާރުގެ އެހެން މުއައްސަސާތަކާއި ކުރާ މުއާމަލާތްތަކުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ސްކޫލުން ބަލަހައްޓާ ަ
ކަށަވަރުކޮށް

އެފަދަ

ތއް
ލިޔުން ަ

ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު

ސްކޫލުގައި

ބެލެހެއްޓޭނެ

ޒމް
އންތި ާ
ި

ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.
ހ ހަނގާގެ ޝިކާރައަށްވާ ދަރިވަރާއި
(ވ) މައްސަލައިގެ ކުޑަބޮޑުމިނާއި ބާވަތަށް ރިއާޔަތްކުރުމަށްފަ ު
ހަނގާކުރުމުގައި

ބައިވެރިވި

ދަރިވަރުންނަށް

ބޭނުންވާ

ތރިކަން
ހ ެ
އެ ީ

އެންމެ

އެކަށީގެންވާގޮތަށް

ކއި ގުޅިގެން ކަމަށް ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލަށް ފެނިއްޖެ ހާލަތެއްގައި
ފޯރުކޮށްދެވޭނީ ތިންވަނަ ފަރާތަ ާ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނާއި ގުޅިގެން އެފަދަ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.
(މ) ހަނގާކުރުމުން ރައްކާތެރިކުރުވުމަށް މުޅި ސްކޫލު މުޖުތަމަޢަށް (ދަރިވަރުން ،މުވައްޒަފުން އަދި
ކންމެ އަހަރަކުވެސް ސްކޫލު ފެންވަރުގައި ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި
ބެލެނިވެރިން) އަމާޒުކޮށްގެން ޮ
ހިންގަންވާނެއެވެ.
 6.3ސްކޫލުގެ އެންމެހާ މުވައްޒަފުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
ނ
(ހ) ސްކޫލުތަކުގައި ދިމާވާ ހަނގާކުރުމުގެ ހާދިސާތައް ހުއްޓުވައި ދަރިވަރުންގެ ރައްކާތެރިކަ ް
ކަށަވަރުކުރުމަކީ ސްކޫލު މުވައްޒަފުންގެ ޒިންމާއެކެވެ.
(ށ)

ލ
މިއުޞޫ ު

މށް
ތަންފީޒުކުރު ަ

ސްކޫލުގެ

ފޯކަލް

ޓއްގެ
ޕޮއިން ެ

ގޮތުގައި

މަސައްކަތްކުރާނީ

"ދަރިވަރުންނަށް ރައްކާތެރިކަން ލިއްބައިދިނުމުގައި އަމަލުކުރާނެ ސިޔާސަތުތައް ބަޔާންކުރާ އުޞޫލު"
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ގައި ބުނާ ލިއޭޒަން އޮފިސަރ އަދި ޑެޕިއުޓީ ލިއޭޒަން އޮފިސަރެވެ.
(ނ) ދަރިވަރުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށް ،ސްކޫލުތަކުގައި ހަނގާކުރުން ހުއްޓުވުމަށް
މިއުޞޫލުގައި

ވ
ބަޔާންކޮށްފައި ާ

ޒިންމާތައް

ނ
މުވައްޒަފު ް

ދެނެގަނެ

އެކަން

ހމައަށް
ފުރި ަ

އަދާކުރަންވާނެއެވެ.
ނ މުވައްޒަފަކަށް ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ
އ ސްކޫލުގައި ހިނގަމުންދާކަ ް
(ރ) ހަނގާކުރުމުގެ އަމަލެ ް
ލކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ.
ގތަށް އަމަލުކޮށް ،މައްސަލަ ހައް ު
މިއުޞޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮ
(ބ)

ދަރިވަރަކަށް

ކުރިމަތިވާ

މަސައްކަތްކުރުމަށްފަހު

ހައްލެއް

ހަނގާކުރުން

ހުއްޓުވުމަށް

ނުލިބިއްޖެނަމަ،

ކްލާސް

ދަރިވަރުންނަށް

ޓީޗަރ

ފެންވަރުގައި

ނންވާ
ބޭ ު

ނ
އެހީތެރިކަ ް

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސްކޫލުގެ އިސްވެރިންގެ ސަމާލުކަމަށް މައްސަލަ ގެންނަންވާނެއެވެ.

ހަނގާކުރުމުން
ރައްކާތެރިކުރުވުމަށް
ސްކޫލު މުޖުތަމަޢަށް
އަމާޒުކޮށްގެން
ހިންގާނެ
ޕްރޮގްރާމްތައް

7

ކރުވުމަށް ސްކޫލު ފެންވަރުގައި ހުރިހާ ދަރިވަރުން ،ބެލެނިވެރިން އަދި
(ހ) ހަނގާކުރުމުން ރައްކާތެރި ު
ސްކޫލު މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވާ ،ހިންގަންވާނެއެވެ.
(ށ) ކޮންމެ ދިރާސީ އަހަރެއް ފެށުމާއެކު ހަނގާކުރުމާއި ދެކޮޅަށް ހިންގާނެ ޕްރޮގްރާމްތައް ސްކޫލުގެ
ސޓްރީ
ތ ތެރޭގައި މިނި ް
ނމަށްފަހު ،އެޕްރޮގްރާމްތަކުގެ މައުލޫމާތު ދެހަފް ާ
އެކްޓިވިޓީ ކަލަންޑަރުގައި ހިމެ ު
އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ އެޑިޔުކޭޝަނަލް ސުޕަވިޜަން އެންޑް ކޮލިޓީ އިމްޕްރޫވްމަންޓް ޑިވިޜަނަށް
ވނެއެވެ.
މިއުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު  1ގައިވާ ގޮތަށް ފޮނުވަން ާ
ލން
(ނ) ހަނގާކުރުމާއި ދެކޮޅަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ރޭވުމުގައި ތިރީގައި މިވާ ކަންތައްތަކަށް ސްކޫ ު
ރިއާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ.
 7.1ދަރިވަރުންނަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތައް
(ހ) ކޮންމެ ދަރިވަރަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރުތައް ދަސްވެފައިވާ ،ޢާންމު ޢިޖުތިމާޢީ ހަމަތަކާއި
ތކަށް އިޙުތިރާމުކުރަން ދަސްވެފައިވާ
ފތު ަ
ދރިވަރުންނަށް އޯގާތެރި ،ތަ ާ
ހން ަ
އުޞޫލުތައް ދަންނަ ،އެ ެ
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ދަރިވަރަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގަންވާނެއެވެ.
(ށ)

އެއްދަރިވަރަކު

އަނެއް

ދަރިވަރަކާއި

ހިނިތުންވެ ،ރިވެތި

ބަހުން

ރމާއި،
މުޢާމަލާތްކު ު

ތއް،
މއި ،އިސްވެ ސަލާމްކުރުމާއި ،އަމާނާތްތެރިވުންފަދަ ރިވެތި ސިފަ ަ
ތެދުވެރިވުމާއި ،އިހްލާސްތެރިވު ާ
ނއެވެ.
މިފަދަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރެއިން ދަރިވަރުންނަށް ދަސްކޮށްދޭންވާ ެ
އ އެފަދަ މައްސަލަތައް ރިޕޯޓްކުރާނެ
ކރިމަތިވެއްޖެނަމަ ކަންކުރާނެގޮތާ ި
(ނ) ހަނގާކުރުމުގެ އަމަލެއް ު
ފަރާތެއް ދަރިވަރުންނަށް އޮޅުންފިލުވައިދޭންވާނެއެވެ .އަދި މީގެއިތުރުން ހަނގާގެ ޝިކާރައަކަށް
އ ދަސްކޮށްދިނުމަށް ޕްރޮގްރާމުތައް
ވނޭ ހުނަރުތަ ް
ވެއްޖެނަމަ ،އެކަމުން ސަލާމަތްވުމަށް ބޭނުން ާ
ވނެއެވެ.
ދަރިވަރުންނަށް ހިންގަން ާ
(ރ) ޔުނިފޯމް ހަރަކާތްތަކުގައި (ގާރލް ގައިޑް ،ކަބްސްކައުޓް ،ކެޑޭޓް ފަދަ) ބައިވެރިވެ އުޅޭ
ވމަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގައި ޝާމިލްކުރެވިދާނެއެވެ.
ދަރިވަރުން ހަނގާކުރުން ހުއްޓު ު
މގެ
ބނުންކުރު ު
ނށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ތެރޭގައި ރައްކާތެރިގޮތުގައި އިންޓަރނެޓް ޭ
(ބ) ދަރިވަރުން ަ
ވނެއެވެ.
މަޢުލޫމާތު ހިމަނަން ާ
(ޅ)

ދަރިވަރުންނަށް

ހިންގާ

ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި

ނުކުޅެދުންތެރިކަން

ހުންނަ

ނ
ދަރިވަރު ް

ށ
މފަދަ ދަރިވަރުންނަށް ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގަން ޖެހޭކަމަ ް
ޝާމިލްކުރަންވާނެއެވެ .އަދި ި
ސްކޫލަށް ފާހަގަކުރެވޭނަމަ އެފަދަ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގަންވާނެއެވެ.

 7.2ބެލެނިވެރިންނަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތައް
ނމަށް
ދ ު
ތއްތަކުގެ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށް ި
ރމުގައި ސަމާލުކަންދޭންވީ ކަން ަ
(ހ) ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކު ު
ނތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ސްކޫލުން ހިންގަންވާނެއެވެ.
ނށް އަމާޒުކޮށްގެން ހޭލު ް
ހުރިހާ ބެލެނިވެރިން ަ
ތއް
ލ ަ
މިފަދަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރުތަކާއި ،ޢާންމު ޢިޖުތިމާޢީ ހަމަތަކާއި އުޞޫ ު
ދ
ދަންނަ ،އޯގާތެރި އަ ި

އ
ތތަ ް
ވނޭ ގޮ ް
ތކަށް އިޙުތިރާމުކުރުމުގެ ސިފަ ދަރީންގައި އަށަގަންނު ާ
ތފާތު ަ
ަ

އވެ.
ނށް ކަޔައިދޭންވާނެ ެ
ބެލެނިވެރިން ަ
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ލނިވެރިން އަހުލުވެރިކުރަންވާނެއެވެ.
އޓުވުމުގެ މިއުޞޫލަށް ހުރިހާ ބެ ެ
(ށ) ހަނގާކުރުން ހު ް
ކރާނަމަ އެކަން ސްކޫލަށް ރިޕޯޓްކުރާނެގޮތާ ،މައްސަލައަށް ހައްލެއް
(ނ) ދަރިވަރަކާއިމެދު ހަނގާ ު
މގައި
ނ ގޮތުގެ އިތުރުން ހަނގާކުރު ު
ހޯދުމަށް ސްކޫލާއި ގުޅިގެން ބެލެނިވެރިން މަސައްކަތްކުރާ ެ
ނށް އޮޅުން ފިލުވައިދޭންވާނެއެވެ.
ބައިވެރިވާ ދަރިވަރުންނާއިމެދު އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތައް ބެލެނިވެރިން ަ
(ރ) ސްކޫލުގައި ދިމާވާ ހަނގާކުރުމުގެ އަމަލަކާއި ގުޅިގެން މީސްމީޑިއާގައި ލިޔުން ޝާއިރުކުރުމަކީ
ނށް ކިޔައިދޭންވާނެއެވެ.
އެއްގޮތަކަށްވެސް ކޮށްގެންނުވާނެ ކަމެއްކަން ހުރިހާ ބެލެނިވެރިން ަ
(ބ)

ދ
އަ ި

ޓ
އންޓަރނެ ް
ި

މީސްމީޑިއާ

މެދުވެރިކޮށް

ހަނގާއަށް

ކުރާ

ލނިވެރިން
ބެ ެ

ބނުންކުރުމަށް ގޭތެރޭގައި ގެންގުޅޭނެ
އަހުލުވެރިކުރުމާއިއެކު ،ދަރިވަރުން ރައްކާތެރިކޮށް އިންޓަރނެޓް ޭ
އދޭންވާނެއެވެ.
ނށް އޮޅުންފިލުވަ ި
އުޞޫލުތައް ކަނޑައަޅާނެ ގޮތްތައް ބެލެނިވެރިން ަ
 7.3މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތައް
ރކުރަންވާނެއެވެ.
ޓވުމުގެ މިއުޞޫލަށް މުވައްޒަފުން އަހުލުވެ ި
(ހ) ހަނގާކުރުން ހުއް ު
ގން
ޔންކުރާ ،އަގުތަކާއި މައިގަނޑު ޤާބިލިއްޔަތުތަކަށް ސަމާލުކަންދީ ެ
(ށ) ޤައުމީ މަންހަޖުގައި ބަ ާ
އހުލުވެރިކުރުމަށް
ގތްތަކަށް ޓީޗަރުން ަ
ފިލާވަޅުތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ޮ

ޓ
މން ް
ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕް ަ

ޕްރޮގްރާމްތައް ސްކޫލުން ހިންގަންވާނެއެވެ.
(ނ) ދަރިވަރާއިމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި އެދަރިވަރަކު އަމަލުކުރި ނުރަނގަޅުގޮތުގެ އިހްސާސްކުރުވާ
އެކަމަށް ޒިންމާދާރުކުރުވާނެ ގޮތްތައް ޓީޗަރުންނަށް އޮޅުންފިލުވައި ދޭންވާނެއެވެ.
(ރ)

ހަނގާއަށް

ހުށަހެޅިފައިވާ

ދަރިވަރުންގެ

ފަރާތުން

ފެންނާނެ

އަލާމާތްތަކަށް

ނ
ޓީޗަރު ް

އަހުލުވެރިކުރުވަންވާނެއެވެ.
ނންވާ
ވ ދަރިވަރާއި ހަނގާކުރުމުގައި ބައިވެރިވާ ދަރިވަރުންނަށް ބޭ ު
(ބ) ހަނގާގެ ޝިކާރައަކަށް ާ
ތތައް ސްކޫލުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އޮޅުންފިލުވައިދޭންވާނެއެވެ.
އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެގޮ ް

ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގައި ހަނގާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ އުޞޫލު
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8

ރިޕޯޓްކުރުން

(ހ)

ހަނގާކުރުމުގެ

އަމަލެއް

ފާހަގަކުރެވޭ

ކޮންމެ

ފަރާތަކަށްވެސް

އެކަން

ފަސޭހަކަމާއިއެކު

ނ
ގބަހުން ނުވަތަ ލިޔުމު ް
ގތުން އަނ ަ
ރިޕޯޓްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ސްކޫލުން ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ .އެ ޮ
ލކުރަން މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ.
ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ސްކޫލުން ބަލައިގަނެ އެމައްސަލަތައް ހައް ު
(ށ) ހަނގާގެ ޝިކާރައަކަށްވާ ދަރިވަރު ނުވަތަ އެފަދަ ކަމެއް ހިނގާކަން އެނގޭ އެހެން ދަރިވަރުން
ތ
އެމައްސަލައާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ލަސްނުކޮށް ކްލާސް ޓީޗަރު ،ލީޑިންގ ޓީޗަރު ،ކައުންސެލަރ ނުވަ ަ
ނވާނެއެވެ.
ނ ް
އިތުބާރު ހިފޭ މީހެއް ގާތު ބު ަ
މ /
އ ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ހިނގާކަން ބެލެނިވެރިޔަކަށް އެނގިއްޖެނަ ަ
(ނ) ހަނގާކުރުމުގެ ހާދިސާއެ ް
ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ އެކަމަށް އަވަސް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ކްލާސް ޓީޗަރާއި މަޝްވަރާކުރަންވާނެއެވެ.
ނމަ
އަދި ކްލާސް ޓީޗަރާއި ހިއްސާކުރުމަށްފަހު މައްސަލައަށް ހައްލެއް ލިބިއްޖެކަމަށް ގަބޫލުނުކުރެވޭ ަ
ލީޑިންގ ޓީޗަރަށް އަދި އެއަށްފަހު ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލަށް އަދި އެއަށްފަހު ޕްރިންސިޕަލާ ހަމައަށް
މައްސަލަ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
(ރ) ހަނގާގެ ޝިކާރައަކަށްވާ ދަރިވަރުންނާއި އެފަދަ ޢަމަލެއް ފެންނަ  /އަޑުއިވޭ ދަރިވަރުންނަށް
ފަސްޖެހުމަކާއި ނުލައި އެހީއަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅީ ކާކުކަން
ނޭނގޭގޮތަށް

އ
ދަރިވަރުންނާ ި

ބެލެނިވެރިންނަށް

ރިޕޯޓްކުރެވޭނެ

ގޮތްތައް

ނ
ސްކޫލު ް

ދއިން ރިޕޯޓްކުރާ މައްސަލަތަކުގެ މަސްދަރު އެއްވެސް ހާލެއްގައި
މަގުފަހިކޮށްދޭންވާނެއެވެ .މިފަ ަ
ސްކޫލުން ހާމަކޮށްގެންނުވާނެވެ.
ދ
ނވެރިޔާއަށް ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ އެފަ ަ
ނ ހައްލެއް ނުލިބޭކަމަށް ބެލެ ި
(ބ) މައްސަލައަށް ސްކޫލު ް
މައްސަލަތައް ބެލެނިވެރިޔާއަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ފިޔަވަޅު އެޅުން

9

ވތަ އެފަދަ ކަމެއް މުވައްޒަފަކަށް އެގުމުން،
(ހ) ހަނގާގެ މައްސަލައެއް ސްކޫލަށް ހުށަހެޅުމުން ނު ަ
ލަސްނުކޮށް މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ކުރަންޖޭހޭ މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ.
ނންވާ
ފއިވާ ދަރިވަރުން ދުރާލާ ދެނެގަނެ އެފަދަ ދަރިވަރުންނަށް ބޭ ު
(ށ) ހަނގާގެ ޝިކާރައަކަށްވެ ަ

ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގައި ހަނގާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ އުޞޫލު

9

އެހީތެރިކަން ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
ޞލުގެ
ނދާނެ ބައެއް އަލާމާތްތައް މިއު ޫ
ފއިވާ ދަރިވަރެއްގެ ފަރާތުން ފެ ި
(ނ) ހަނގާގެ ޝިކާރައަކަށްވެ ަ
އވެ.
ޖަދުވަލު  2ގައި ހިމަނާފައިވާނެ ެ
ނ ސްކޫލަށް ހުށަހެޅޭ /ފާހަގަކުރެވޭ ކޮންމެ މައްސަލައަކީ މުހިންމު
(ރ) ހަނގާކުރުމާއި ގުޅޭގޮތު ް
ނއެވެ .މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގައި
މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަނެ ،އެކަން ހައްލުކުރަންވާ ެ
ނވާނެއެވެ.
މިއަންނަނިވި ގޮތަށް އަމަލުކުރަ ް
 .1މައްސަލާގައި

ހިމެނޭ

ހުރިހާ

ސުވާލުކޮށް

ފަރާތްތަކާއި

ކަން

ހިނގާދިޔަގޮތް

އޮޅުންފިލުވުން.
 .2ހަނގާގެ

ހާދިސާއެއް

ގފައިވާނަމަ،
ހިނ ާ

މައްސަލާގައި

ހމެނޭ
ި

ދަރިވަރުންގެ

ހއްލެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.
ބެލެނިވެރިންނާއި ހިއްސާކޮށްަ ،
 .3ހަނގާގެ

ހާދިސާއެއް

މަސައްކަތްކުރުމަށްފަހު

ހުށަހެޅުމުން،
ހައްލެއް

ކުލާސް
ހޯދުމަށް

ޓީޗަރު

ފެންވަރުގައި

އިތުރުއެހީތެރިކަން

ފުރަތަމަ

މ
ބޭނުންވާނަ ަ

ކައުންސެލަރ އަދި ލީޑިންގ ޓީޗަރު މަސައްކަތްކުރަންވާނެ.
 .4ލީޑިންޓީޗަރާއި ކައުންސެލަރަށް މައްސަލަ ހައްލުނުކުރެވޭނަމަ ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލާއި
ހިއްސާކުރުން.
ށ އަދި ހަނގާކުރުމުގައި ބައިވެރިވި
ލބުނު ދަރިވަރަ ް
(ބ) މީގެއިތުރުން ހަނގާގެ ސަބަބުން އަނިޔާ ި
ދަރިވަރަށް މިއަންނަނިވި ގޮތަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
 9.1ހަނގާކުރުމުން އަނިޔާ ލިބޭ ދަރިވަރާއިމެދު އަމަލުކުރާނެގޮތް
ވ ސައިކޯސޯޝަލް ސަޕޯޓް ސްކޫލު
(ހ) ހަނގާކުރުމުން އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ދަރިވަރަށް ބޭނުން ާ
ކައުންސެލަރ މެދުވެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
ބފައިވާ މީހަކުނެތްނަމަ ،ކްލާސް ޓީޗަރ،
ތ މިކަމަށް ޚާއްޞަ ތަމްރީން ލި ި
(ށ) ކައުންސެލަރެއް ނުވަ ަ
ލައިފް ސްކިލްސް ފެސިލިޓޭޓަރ ނުވަތަ ލީޑިންގ ޓީޗަރެއް ދަރިވަރާއިއެކު މަސައްކަތްކުރުމަށް
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ސްކޫލުން ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.
(ނ)

ދަރިވަރާއިއެކު

ވަޒަންކުރުމަށްފަހު

މަސައްކަތްކުރުމަށް
ށ
ދަރިވަރަ ް

ބޭނުންވާ

ސްކޫލުން

ކަނޑައަޅާ

ހތެރިކަން
އެ ީ

ފަރާތުން

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

ދަރިވަރުގެ
ސަޕޯޓް

ލތު
ހާ ަ
ޕްލޭނެއް

އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ.
އއް
އޔާރު ކުރާނެ ޕްލޭނުގެ ނަމޫނާ ެ
މށް ތަ ް
ހތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނު ަ
ބނުންވާ އެ ީ
(ރ) ދަރިވަރަށް ޭ
މިއުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު  3ގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.
(ބ) މައްސަލައިގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ރިއާޔަތް ކުރުމަށްފަހު ދަރިވަރަށް ބޭނުންވާ ކައުންސެލިންގ ހިދުމަތް
ތރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް
ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ،ފަންނީ އެހީ ެ
ލފާގެ
އެޑިޔުކޭޝަނުގެ އެޑިޔުކޭޝަނަލް ސުޕަވިޜަން އެންޑް ކޮލިޓީ އިމްޕްރޫވްމަންޓް ޑިވިޜަނުގެ ަ
މަތިން ރިފަރ ކުރެވިދާނެއެވެ.
އނަމަ ނުވަތަ ދަރިވަރުގެ ހާލަތު
(ޅ) ދަރިވަރު ހުރީ ނުރައްކަލަކަށް ހުށަހެޅޭފަދަ ހާލަތެއްގަ ި
ވސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ނުވަތަ
ފރާތެއްގެ އެހީތެރިކަން (މޯލްޑި ް
ވަޒަންކުރުމަށްފަހު ،ތިންވަނަ ަ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ ،ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް) ބޭނުންވާނަމަ "ދަރިވަރުންނަށް
ރައްކާތެރިކަން ލިއްބައިދިނުމުގައި އަމަލުކުރާނެ ސިޔާސަތުތައް ބަޔާންކުރާ އުޞޫލު" އާ އެއްގޮތުގެ
މަތިން

އެމައްސަލަ

ނ
ތންވަ ަ
ި

ފަރާތަކަށް

ހށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ު

ނ
ތިންވަ ަ

ފަރާތަކަށް

އސަލަ
މަ ް

ނންކުރާނީ މިއުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު  4ގައިވާ ރިފަރަލް ފޯމެވެ.
ހުށަހަޅާނަމަ ބޭ ު
ޓރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ލަފާޔާއި
ކށް މައްސަލަ ހުށަހަޅަންވާނީ މިނިސް ް
(ކ) ތިންވަނަ ފަރާތަ ަ
ށހަޅާ މައްސަލަތަކުގެ ލިޔެކިޔުންތައް
ހ ަ
އެއްގޮތުގެ މަތިންނެވެ .އަދި އެފަދައިން ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް ު
ޓ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުގެ އެޑިޔުކޭޝަނަލް ސުޕަވިޜަން އެންޑް ކޮލިޓީ އިމްޕްރޫވްމަން ް
ޑިވިޜަނަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
 9.2ހަނގާކުރާ ދަރިވަރު ނުވަތަ ދަރިވަރުންތަކާއި މެދު އަމަލުކުރާނެގޮތް
(ހ) ދަރިވަރުންނާއިމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނީ ރުޖޫޢީ އިންސާފުގެ ހަމަތަކުގެ ތެރެއިންނެވެ.
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(ށ)

ރުޖޫޢީ

އންސާފުގެ
ި

ހމަތަކުގެ
ަ

ތެރެއިން

ނނާމެދު
ދަރިވަރު ް

ފިޔަވަޅު

އެޅުމުން

އެކަކު

އަނެކަކާދޭތެރޭ އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ މުހިންމުކަން ދަސްވެ ،ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް
ބަދަހިކުރުމަށް ދަރިވަރުންނަށް ފުރުސަތު ލިބި ،އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ދަރިވަރަށް ކޮށްފައިވާ އަސަރު
ނ ދަސްވާނެއެވެ.
ދެނެގަނެ އެކަމަށް ޒިންމާ ނަގަ ް
ޔވަޅުގެ އަމާޒަކަށް ވާންވާނީ ހަނގާކުރާ ދަރިވަރާއި އަނިޔާ ލިބޭ
(ނ) ދަރިވަރާއިމެދު އަޅާ ފި ަ
ދަރިވަރުގެ މެދުގައި ޖެހިފައިވާ މައްސަލަ ހައްލުކޮށް ދެފަރާތުގެ ގުޅުމަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް ގެނައުމެވެ.
އވާ
ހ ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ޖެހިފަ ި
ފ ު
ވތާއި ކުޑަބޮޑުމިނަށް ރިއާޔަތް ކުރުމަށް ަ
(ރ) މައްސަލައިގެ ބާ ަ
ރޓިވް
މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި މައްސަލާގައި ހިމެނޭ ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިންނާއެކު ރެސްޓޮ ެ
ކޮންފަރަންސެއް ސްކޫލުން އިންތިޒާމް ކުރަންވާނެއެވެ.
ނވާ
އދަރިވަރަކަށް އެހީތެރިކަން ބޭނު ް
ފންނަ ހަނގާކުރުމުގެ އަމަލަކީ ެ
(ބ) ދަރިވަރެއްގެ ފަރާތުން ެ
ވތަ
ތރުން ހަނގާކުރާ ދަރިވަރު ނު ަ
މން އަނިޔާލިބޭ ދަރިވަރުގެ އި ު
ހންކަ ު
ކަމުގެ ނިޝާނެކެވެ .އެ ެ
އވެ.
ރކަން ސްކޫލުން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެ ެ
ނންވާ އެހީތެ ި
ދަރިވަރުންނަށް ބޭ ު
ހތެރިވެދޭނެގޮތުގެ ސަޕޯޓް ޕްލޭން އެކުލަވާލުމަށް މިއުސޫލުގެ ޖަދުވަލު
(ޅ) ހަނގާކުރާ ދަރިވަރަށް އެ ީ
ލ ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.
 3ގައިވާ އިންޓަރވެންޝަން ޓޫ ް
ކއްތޯ
(ކ) ދަރިވަރުގެ ފަރާތުން ހަނގާކުރުން ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިނުމަށް ބޭނުންވަނީ ކޮންކަހަލަ ހުނަރުތަ ެ
މށް ދަރިވަރަށް ތައްޔާރުކުރާ ސަޕޯޓް ޕްލޭންގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.
ބަލައި އެހުނަރެއް ދަސްކޮށްދިނު ަ
(އ) ހަނގާކުރާ ދަރިވަރަށް ކައުންސެލަރ ނުވަތަ ލައިފް ސްކިލްސް ފެސިލިޓޭޓަރ މެދުވެރިކޮށް،
ރވަރުންގެ މެދުގައި ޖެހޭ މައްސަލަތައް
ރން ،ރުޅި އިސްނުކޮށް ދޭދޭ ދަ ި
ނށް އިހްތިރާމްކު ު
އެހެން މީހުން ަ
އވެ.
ގޅޭ ސެޝަންތައް ނަގައިދޭންވާނެ ެ
ހައްލުކުރާނެގޮތުގެ ހުނަރުތަކާއި ު
ގ
ނޯޓް :ހަނގާކުރާ ދަރިވަރުންނާއިމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނީ މިއުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތު ެ
އިތުރުން ސްކޫލުތަކުގައި ތަންފީޒުކުރަމުންދާ ދަރިވަރުންގެ އަޚްލާޤާއި ސުލޫކާއި ގުޅޭ ކަންތައްތަކުގައި
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އަމަލުކުރާނެ އުޞޫލާއި އެއްގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
 9.3މުވައްޒަފަކު ދަރިވަރަކަށް ހަނގާކޮށްފިނަމަ ޢަމަލުކުރާނޭގޮތް
މުވައްޒަފެއްގެ ފަރާތުން ދަރިވަރަކަށް ނުވަތަ ދަރިވަރުންތަކަކަށް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ހަނގާއެއް
ކގައި އަމަލުކުރާނީ "ދަރިވަރުންނަށް
ކުރިމަތިވާކަން ސްކޫލަށް ރިޕޯޓްކޮށްފިނަމަ އެފަދަ މައްސަލަތަ ު
ރައްކާތެރިކަން ލިއްބައިދިނުމުގައި އަމަލުކުރާނެ ސިޔާސަތުތައް ބަޔާންކުރާ އުޞޫލު" އަދި އެފަދަ
މައްސަލަތައް

ބެލުމަށް

ނސްޓްރީ
މި ި

އޮފް

އެޑިޔުކޭޝަނުން

އެކުލަވާލާފައިވާ

ގ
މުވައްޒަފުން ެ

މައްސަލަތަކުގައި އަމަލުކުރާނެ އިޖުރާއަތާއި އެއްގޮތަށެވެ.

ހަނގާގެ

10

ނނަ
ރންނާ ،ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ހު ް
(ހ) އުނގެނުމުގައި ހާއްސަ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ދަރިވަ ު

ޝިކާރައަކަށްވުމުގެ

ނނަ
ބލި ހު ް
ދަރިވަރުންނާއި ،ދިގުމުއްދަތަކަށް ބޭސްފަރުވާ ކުރަންޖެހޭ ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ަ

ފުރުސަތު ބޮޑު

ގގެ
ނ ދަރިވަރުންނަށް ވުރެން ހަނ ާ
ދަރިވަރުންނާ ،ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ދަށް ދަރިވަރުންނަކީ އެހެ ް

(ވަލްނަރަބަލް)

ޝިކާރައަކަށްވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑެ ބައެކެވެ.

ދަރިވަރުން

(ށ) ހަނގާގެ ޝިކާރައަކަށް ވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުކަމަށް ސްކޫލަށް ފާހަގަވާ ދަރިވަރުން ،ހަނގާގެ
ނޝަން ކުރިއަށް ގެންދަންވާނެއެވެ.
ރކުރުމަށް ޓާރގެޓަޑް އިންޓަރވެ ް
ޝިކާރައަކަށް ނުވާނޭކަން ކަށަވަ ު

ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން

11

ރިކޯޑު ބެލެހެއްޓުން

12

ހަނގާކުރުމުގެ ހާދިސާއެއް ހުށަހެޅުމުން އެމައްސަލަ ރިޕޯޓްކުރާ ފަރާތަކީ ކާކުކަން ނޭނގޭގޮތަށް
ސްކޫލުން

ސިއްރު

ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ.

މިއުޞޫލަށް

އޔަތްކޮށް
ރި ާ

އަޅާ

ދަރިވަރުންނާއިމެދު

ށވާތީ ،ހަނގާކުރާ ދަރިވަރާއި އަދި
ކ ް
އގެ ޒާތީ މައުލޫމާތު ހިމެނޭކަމަ ަ
ފިޔަވަޅުތަކަކީ އޭގައި ގިނަ ބައެ ް
ނ
ށ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ކޮންމެހެ ް
ހަނގާގެ ޝިކާރައަށްވާ ދަރިވަރަށް އެންމެ ފައިދާކުރަނިވި ގޮތަ ް
ހިއްސާކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާއި މެނުވީ މައްސަލައިގެ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ހިއްސާކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.

ށ
ނ ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ސިއްރު ހިފެހެއްޓޭގޮތަ ް
(ހ) ހަނގާކުރުމާއި ގުޅޭގޮތު ް
އވާ
ޓންވާނެއެވެ .އެގޮތުން ސްކޫލުން މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފަ ި
ސްކޫލުން ބަލަހައް ަ
މއްސަލާގައި ޝާމިލްވާ ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށް ވަކިވަކި ކޭސް ނޯޓްސް
ގޮތުގެ ތަފްސީލް ހިމަނައިގެންަ ،
ވނެއެވެ.
ސްކޫލުން ބަލަހައްޓަން ާ

ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގައި ހަނގާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ އުޞޫލު
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(ށ) ކޭސްނޯޓުގެ ނަމޫނާ ޓެމްޕްލޭޓެއް މިއުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު  5ގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.
(ނ)

ހަނގާކުރުމުގެ

ކއި
ޢަމަލަ ާ

ގުޅިގެން

އެއްވެސް

މުއައްސަސާއަކަށް

މައްސަލަ

ރިފަރ

ވނެއެވެ.
ކުރަންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެކަމާއި ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް ސްކޫލުން ބަލަހައްޓަން ާ
އފް
މނިސްޓްރީ ޮ
ށ ހުށަހަޅާނަމަ ،ހުށަހަޅަންވާނީ ި
ތންވަނަ ފަރާތަކަ ް
(ރ) ހަނގާކުރުމުގެ ޢަމަލެއް ި
އެޑިޔުކޭޝަންގެ

އެޑިޔުކޭޝަނަލް ސުޕަވިޜަން އެންޑް ކޮލިޓީ އިމްޕްރޫވްމަންޓް ޑިވިޜަނުގެ ލަފާޔާއެކު

ގންނެވެ.
މިއުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު  4ގައިވާ ރިފަރަލް ފޯމް ބޭނުންކޮށް ެ

މޮނިޓަރކުރުން

13

އަމަލުކުރަން ފެށުން

14

ނ މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް
އޞޫލުގެ  9ވަ ަ
(ހ) ހަނގާކުރުމުގެ ޢަމަލެއް ސްކޫލަށް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ ،މި ު
ފިޔަވަޅު

އެޅުމަށްފަހު

މައްސަލަ

ނ
ހައްލުވަންދެ ް

ނުވަތަ

ދަރިވަރަށް

ވ
ބޭނުން ާ

ރކަން
އެހީތެ ި

ފޯރުކޮށްދެވެންދެން އެމައްސަލައެއް ސްކޫލުން މޮނިޓަރ ކުރަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ.
(ށ) ހަނގާކުރުމާއި ދެކޮޅަށް ސްކޫލުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ ރިޕޯޓެއް ކޮންމެ ދިރާސީ އަހަރެއް
ނސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ އެޑިޔުކޭޝަނަލް ސުޕަވިޜަން އެންޑް
ށފަހު މި ި
ނިމުމުން އެކުލަވާލުމަ ް
ކޮލިޓީ އިމްޕްރޫވްމަންޓް ޑިވިޜަނަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
(ނ) ހަނގާކުރުމާއި ދެކޮޅަށް ސްކޫލުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް އެކުލަވާލާނެގޮތުގެ
އވެ.
ނަމޫނާ ޓެމްޕްލޭޓެއް މިއުސޫލުގެ ޖަދުވަލު  6ގައި ހިމަނާފައިވާނެ ެ

މިއުޞޫލަށް އަމަލުކުރަން ފަށާނީ  14ފެބްރުއަރީ  2019އިން ފެށިގެންނެވެ.

ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގައި ހަނގާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ އުޞޫލު
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ޖަދުވަލު1 :
(ސްކޫލުގެ ނަން)
(އަތޮޅު ،ރަށް)

ހަނގާކުރުމުން ރައްކާތެރިކުރުވުމަށް ސްކޫލު މުޖުތަމަޢަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގާނެ ޕްރޮގްރާމްތައް
ހިންގާނެ ޕްރޮގްރާމުގެ ތަފްސީލް

ޕްރޮގްރާމުގެ މަޤްސަދު

ޕްރޮގްރާމް އަމާޒުކުރާ
ފަރާތް

ހިންގާނެ ތާރީހް

ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް
ޒިންމާވާނެ ފަރާތް

ވނެއެވެ.
ނޯޓް :ބެލެނިވެރިން ،ދަރިވަރުން އަދި ސްކޫލުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގާނެ ޕްރޮގްރާމްތައް ވަކިވަކިން ތާވަލުގައި ހިމަނަން ާ
ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގައި ހަނގާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ އުޞޫލު
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ޖަދުވަލު 2
އ
ހަނގާގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ ދަރިވަރެއްގެ ފަރާތުން ފެނިދާނެ ބައެއް އަލާމާތްތަ ް

 ކުއްލިއަކަށް ކިޔެވުމަށް ދަށްވުން
ނނުވުން  /ބަލިކަމުގެ ޝަކުވާ ކުރުން
 ސްކޫލަށް ދާން ބޭނު ް
އއުން
ބދަލު ަ
 ނިދުމަށް ނުވަތަ ކެއުމަށް ަ
 ރުޅިގަދަވުން
ނ
ނނުވު ް
 ވާހަކަދައްކަން ބޭނު ް
ކއްލިއަކަށް ކެނޑުން  /ކުޑަވުން
 ރައްޓެހިންނާއި އޮންނަ ގުޅުން ު
 ކުރާ ކަންކަމާ ދޭތެރޭ އޮންނަ ޝައުގުވެރިކަން ކެނޑުން
 ކަމަކަށް ސަމާލުކަން ދީގެން ގިނައިރު ނީދެވުން
މގެ އަސަރު އާންމުކޮށް ފެންނަން ހުރުން
 މޫނުމަތިން ބިރުގަތުމާއި ދެރަވު ު
 އަމިއްލަ ނަފްސުގެ އަގުވަޒަން ނުކުރުން  /ނަފްސާމެދު ފަރުވާކުޑަކުރުން
 މަޑުމޮޅިވުން
ނ
 އެހެންމީހުންނާއި އެކަހެރިވެއުޅު ް
ނ
 ތަކެއްޗަށް ގެއްލުން ލިބިފައިހުރު ް
ނ
 އަމިއްލަ ނަފުސަށް  /ފުރާނައަށް ގެއްލުންދޭން އުޅު ް

ނކަށް ވުމުގެ ފުރުސަތު
ރން ފިޔަވައި ދަރިވަރަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެހެން ގޯނާއެއްގެ ނިޝާ ަ
ނޯޓު :މިއަލާމާތްތަކަކީ ހަނގާކު ު
އެބައޮތެވެ.

ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގައި ހަނގާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ އުޞޫލު
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ޖަދުވަލު 3
(ސްކޫލުގެ ނަން)
(އަތޮޅު ،ރަށް)
އިންޓަރވެންޝަލް ޓޫލް
ދަރިވަރުގެ މައުލޫމާތު:
ނ
ފުރިހަމަ ނަ ް

ސްކޫލުގެ ނަން

ދާއިމީ އެޑްރެސް

ކްލާސް

މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް

ޖިންސް

އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު

ހ
އުފަންތާރީ ް

ސަޕޯޓް ޕްލޭން ހެދުމަށް އެހީއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާނެ ސުވާލުތައް
ތކުރާރުވޭތަ؟
 .1ދަރިވަރުގެ ކިބައިން ފާހަގަކުރެވޭ ކަންބޮޑުވުންތަކަކީ ކޮބާ؟ އަދި އެކަންބޮޑުވުންތައް ވަކި ގޮތަކަށް ަ

ފޔަވަޅުތަކަކީ ކޮބާ؟
 .2ދަރިވަރުގެ ފަރާތުން ފާހަގަކުރެވޭ ކަންބޮޑުވުންތަކާއި މެދު އަޅާނެ ި

ތ؟
ނ ް
ދވޭނެ ފަރާތްތަކަކީ ކޮބާ؟ އަދި އެފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވެވޭނީ ކިހި ެ
 .3ދަރިވަރަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ެ

 .4ދަރިވަރުގެ ހަޔާތުން ފާހަގަކުރެވޭ ޕްރޮޓެކްޓިވް ފެކްޓާރސްއަކީ ކޮބާ؟ (ޕްރޮޓެކްޓިވް ފެކްޓާރސް އަކީ ދަރިވަރު
ހުށަހެޅިފައިވާ ހިރާސް  /ރިސްކު ކުޑަކޮށްދިނުމަށް ދަރިވަރު ،އާއިލާ އަދި މުޖުތަމަޢުގައި އުޅޭ މީހުންގެ ކިބައިގައި
ތކެވެ).
ހނަރު ަ
ހުންނަ ސިފަތައް ނުވަތަ ު

ނނަކަން އެނގޭނެ ގޮތްތަކަކީ
އދެވޭ ބަދަލެއް އަ ް
ށދިނުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކުން ެ
 .5ދަރިވަރަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮ ް
ކޮބާ؟

ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގައި ހަނގާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ އުޞޫލު
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ސަޕޯޓް ޕްލޭން
ދަރިވަރުގެ ފަރާތުން ފާހަގަކުރެވޭ ކަންބޮޑުވުންތައް

ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރި ފަރާތުގެ ނަން:

ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގައި ހަނގާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ އުޞޫލު

އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތައް

މަޤާމް:

މުއްދަތު

ގެންނަން ބޭނުންވާ ބަދަލު

ތާރީހް:

މުރާޖާޢާ ކުރާނެ
ތާރީހް

ޒިންމާވާ ފަރާތް

ސޮއި:
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ޖަދުވަލު 4
(ސްކޫލުގެ ނަން)
(އަތޮޅު ،ރަށް)
ރިފަރަލް ފޯމް
ރިފަރ ކުރެވޭ ފަރާތް
ތާރީހް

ރިފަރ ކުރެވޭ މުއައްސަސާ

ދަރިވަރުގެ މައުލޫމާތު
ނ
ފުރިހަމަ ނަ ް

ސްކޫލުގެ ނަން

ދާއިމީ އެޑްރެސް

ކްލާސް

މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް

ޖިންސް

އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު

ހ
އުފަން ތާރީ ް

ނ
ބެލެނިވެރިޔާގެ ނަ ް

ރ
ފޯނު ނަންބަ ު

މައްސަލައިގެ ތަފްސީލް

ރިފަރ ކުރާ ފަރާތުގެ

ސޮއި

ނަމާއި މަޤާމް
ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގައި ހަނގާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ އުޞޫލު
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ޖަދުވަލު 5
(ސްކޫލުގެ ނަން)
ކޭސް ނޯޓު

(އަތޮޅު ،ރަށް)

ދަރިވަރުގެ މައުލޫމާތު:
ނ
ފުރިހަމަ ނަ ް

ސްކޫލުގެ ނަން

ދާއިމީ އެޑްރެސް

ގްރޭޑް:

މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް

ހ
އުފަން ތާރީ ް

އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު

އުމުރު:

ނ
ބެލެނިވެރިޔާގެ ނަ ް

ރ
ގުޅޭނެ ނަންބަ ު

މައްސަލައާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު
މައްސަލައިގެ ބާވަތް

ހ
ހުށަހެޅުން ތާރީ ް

ދަރިވަރާއިއެކު މަސައްކަތްކުރުމަށް ސްކޫލުން ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު
ރ
ގުޅޭނެ ނަންބަ ު

ފުރިހަމަ ނަމާއި މަޤާމް
މައްސަލައިގެ ތަފްސީލް:

މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ސްކޫލުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް
ތާރީހް

ތަފްސީލް

ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގައި ހަނގާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ އުޞޫލު
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ޖަދުވަލު 6
(ސްކޫލުގެ ނަން)
(އަތޮޅު ،ރަށް)
ހަނގާކުރުމާއި ދެކޮޅަށް ސްކޫލުން އަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ އަހަރު ރިޕޯޓް
 .1ހަނގާކުރުމުން ރައްކާތެރިކުރުވުމަށް ސްކޫލު ފެންވަރުގައި ހިންގާފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތައް
ހިންގި ތާރީހް

ހިންގި ޕްރޮގްރާމުގެ ތަފްސީލް

ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގައި ހަނގާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ އުޞޫލު

ޕްރޮގްރާމުގެ މަޤްސަދު

ޕްރޮގްރާމް އަމާޒުކުރި ފަރާތް

ބައިވެރިވި އަދަދު
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 .2ހަނގާކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ސްކޫލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތަފްސީލް
 މުޅި ޖުމްލަ ސްކޫލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު
ޅފައިވާ މައްސަލައިގެ ބާވަތް އަދި އަދަދު
 ހަނގާކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެ ި
މައްސަލައިގެ ބާވަތް

އަދަދު

ޖިސްމާނީ ހަނގާކުރުން
ނ
އަނގަބަހުން ހަނގާކުރު ް
ރން
ޢިޖުތިމާޢީ (ސޯޝަލް) ހަނގާކު ު
ގކުރުން
އިންޓަރނެޓް މެދުވެރިކޮށް ހަނ ާ
ނ
އެހެނިހެ ް
 ސްކޫލުން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ މައްސަލައިގެ އަދަދު
 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް ރިފަރ ކޮށްފައިވާ މައްސަލައިގެ އަދަދު
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އަށް ރިފަރ ކޮށްފައިވާ މައްސަލައިގެ އަދަދު
 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަށް ރިފަރ ކޮށްފައިވާ މައްސަލައިގެ އަދަދު
ތރެއިން ހައްލުކުރެވިފައިވާ މައްސަލައިގެ އަދަދު
 ހަނގާކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ސްކޫލަށް ހުށެހެޅުން މައްސަލަތަކުގެ ެ
ތރެއިން އަހަރު ނިމުނުއިރު މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ
 ހަނގާކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ސްކޫލަށް ހުށެހެޅުން މައްސަލަތަކުގެ ެ
މައްސަލައިގެ އަދަދު
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