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 ސަފްޙާ:  2
 

 ތީ ުމވާޞަލާމެއިލް އަދި -ނެްޓ، އީ ރިއންޓަ ، ންގކޮމްޕިުއޓި  ސްތަކުަގއިފީއޮ
 މުގެ އުސޫލު ތައް ބޭުނންކުރު ވަޞީލަތް

 
 ،ތަށް؛ ކޮމްޕިއުޓަރލަތްތައް އޭގައި ހިމެނޭގޮޞީލާތީ ވަ ޞަ މިއީ، އޮފީހުގެ ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ މުވާ )ހ( .8 ތައާރަފް 

ލޫމާތު ޢުހުރިހާ ބާވަތެއްގެ މަ ،ގުޅައިގެން ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ ތަކެތި އަދި އެއާ ރހާޑްވެއާ
އިލެކްޓްރޯނިކް ޑޭޓާ، އިލެކްޓްރޯނިކް މެއިލްގެ  ،ލާތީ ވިއުގަތައްޞަ މުވާ ،ރައްކާކުރާ އާލާތްތައް
ލަތްތައް، ޞީލޫމާތުގެ ވަ ޢު ކް މަރައްކާކުރެވޭ އިލެކްޓްރޯނި  ،ލިބުމާއި އި،ޚިދުމަތްތައް، ފޮނުވުމާ

ހެޔޮގޮތުގައި  ،ލަތްތައްޞީލާތުގެ ވަ ޞަ ޓެލެފޯނުގެ ޚިދުމަތްތަކާއި ރަސްމީ އެހެނިހެން މުވާ
 ކެވެ.ލުތަ އުޞޫރުމުގައި އޮފީހުން ގެންގުޅޭނޭ ބޭނުންކު

 އުޞޫލުތައްސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން މި  އަމަލުކުރަން ފަށާނީ ލުތަކަށްޞޫއުމި  )ށ(  
 ކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.އުށް ޝާއިއާއްމުކޮ

    

ތައް ޓެކްނިކަލް ބައެއް ބަސް
ބޭނުންކުރެވިފައިވާ ކުރު 

 ގޮތްތައް 

ބޭނުންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ތައް ފައިވާ ޓެކްނިކަލް ބައެއް ބަސްކުރު ގޮތަށް ބޭނުންކޮށް  އުޞޫލުތަކުގައިމި  .2
 ވަނީއެވެ.ތަފްޞީލް ތިރީގައި އެ 

 އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޔުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ –އައި.ސީ.ޓީ.  )ހ(

 ލޯކަލް އޭރިޔާ ނެޓްވަރކް  –އެލް.އޭ.އެން.  )ށ(

 ވައިޑް އޭރިޔާ ނެޓްވަރކް  –ޑަބްލިޔު.އޭ.އެން.  )ނ(

 ގަވަރންމަންޓް އިލެކްޓްރޯނިކް މެއިލް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް  –ޖެމްސް  )ރ(

 މެޓް ޕޯޓަބަލް ޑޮކިޔުމަންޓް ފޯ –ޕީ.ޑީ.އެފް.  )ބ(

 ވަޔަރލެސް ފިޑެލިޓީ  –ވައިފައި  )ޅ(

 ޔުނިވަރސަލް ރިސޯސް ލޮކޭޓަރ –.އެލް. ރުޔޫ.އާ )ކ(

 ފޯރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ސެންޓަރ ޝަނަލްނޭ –އެން.ސީ.އައި.ޓީ.  )އ(  

    

ބައެއް ބަސްތައް 
ބޭނުންކުރެވިފައިވާ ގޮތާއި 

 އޭގެ މާނަ 

ވާ ގޮތާއި އޭގެ މާނަ ތިރީގައި އިވާ ބައެއް ބަސްތައް ބޭނުންކުރެވިފައިގައި ބޭނުންކުރެވިފައުޞޫލުތަކުމި  .3
 ވަނީއެވެ.އެ

އޮފީހުގެ ދަށުން ހިންގާ ބަލަހައްޓާ ހުރިހާ އިދާރާތައް، އެ ، ވާނީ އޮފީހާއި "އޮފީސް" މާނަކޮށްފައި )ހ(  
 .ގޮތަށެވެ  ސެކްޝަން އަދި ޔުނިޓްތައް ހިމެނޭ ،ޑިވިޜަން ،ތަންތަނުގައިވާ ހުރިހާ ޑިޕާޓްމަންޓް

 މި  އަދި ސަރވަރ، ޑެސްކްޓޮޕް ކޮމްޕިއުޓަރ "ހާޑްވެއަރ" މާނަކޮށްފައިވާނީ އޭގެތެރޭގައި )ށ(  
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 އެކި  ،ލެޕްޓޮޕް ކޮމްޕިއުޓަރ ،ގުޅައިގެން ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ އާލާތްތައް އިތަކެއްޗާ
 ،ތައްވަޞީލަތްތީ މުވާޞަލާ ޓެބްލަޓް، ހިފައި ގެންގުޅޭ  ،ތަކުގެ ޕޯޓަބަލް ކޮމްޕިއުޓަރބާވަތް

އެއްވެސް ސިފައެއްގައި ގުޅައިގެން ބޭނުންކުރެވޭ  އިބަޔާންކުރެވިފައިވާ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ތަކެއްޗާ
ތަކާއި އާލާތްތައް ހިމެނޭގޮތަށް، މިފަދަ ވަޞީލަތްރައްކާކުރެވޭ  މަޢުލޫމާތު  ،ހުރިހާ އާލާތްތައް

 ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ. މި ގިންތީގައިއިތުރު ތަކެތިވެސް 

ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ  ތެރޭގައި ހާޑްވެއަރ މަސައްކަތް "ސޮފްޓްވެއަރ" މާނަކޮށްފައިވާނީ އޭގެ ()ނ  
އޮފީހުގެ ބޭނުންތަކަށް  ،ހުންނަ އެޕްލިކޭޝަން ބާޒާރުން ލިބެން ،އޮޕަރޭޓިންގ ސިސްޓަމް ކޯޑު

އޮފީހުން ދޭ  ،އޮފީހުގައި ކޯޑުކޮށްފައިވާ އެޕްލިކޭޝަންތަކާއި ،ކުރެވިފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ބައްޓަން
އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް ބޭރު ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް އުފައްދާފައިވާ 

 އެޕްލިކޭޝަންތައް ހިމެނޭގޮތަށް، މިފަދަ އިތުރު ތަކެތިވެސް މި ގިންތީގައި ބެލެވޭ ގޮތަށެވެ.

މޭޒުމަތީގައި ބަހައްޓާ  ތައް" މާނަކޮށްފައިވާނީ އޭގެތެރޭގައިވަޞީލަތްތީ އާލާތްތަކާއި މުވާޞަލާ " )ރ(  
ފޯނު، މޯބައިލް ފޯނާއި ހޭންޑްސެޓް، ކޮމިޔުނިކޭޝަން ސެޓް، ހެޑްސެޓް، އަދި މިފަދަ އިތުރު 

 ތަކެތިވެސް މި ގިންތީގައި ބެލެވޭ ގޮތަށެވެ.

ވިޔަސް، ހާޑްވެއަރ  "ވިއުގަ" މާނަކޮށްފައިވާނީ އޭގެތެރޭގައި ނަރުގުޅައިގެންނާއި ނަރު ނުގުޅާ )ބ(  
ތަކެއްޗަށެވެ.  ގުޅުމަށް އޮފީހުން ބޭނުންކުރާ  އިތައް އެކަތި އަނެކައްޗާވަޞީލަތް ތީ މުވާޞަލާއާއި 

މާރާތާ އަނެއް އިތެރޭގައިވާ އެލް.އޭ.އެން. އާއެކު އެއް  މާރާތެއްގެއިވިއުގަ މާނަކޮށްފައިވާނީ އެއް 
ވެސް މި މާރާތް ގުޅުމަށް ބޭނުންކުރާ ޑަބްލިޔު.އޭ.އެން. ހިމެނޭގޮތަށް، މިފަދަ އިތުރު ތަކެތިއި

 ގިންތީގައި ބެލެވޭ ގޮތަށެވެ.

ޓިންގ" އު"ކޮމްޕި ޓިންގ ވަޞީލަތް" ނުވަތައު"ކޮމްޕި ޑިވައިސް" ނުވަތަ  ގޓިން އު"ކޮމްޕި )ޅ(  
ތެރޭގައި އޮފީހުގެ ހާޑްވެއަރ، ސޮފްޓްވެއަރ އަދި ވިއުގަ ހިމެނޭގޮތަށް،  ވާނީ އޭގެ މާނަކޮށްފައި

 ވޭ ގޮތަށެވެ.މިފަދަ އިތުރު ތަކެތިވެސް މި ގިންތީގައި ބެލެ 

ތެރޭގައި އޮފީހުގައި މަސައްކަތްކުރާ  "މުވައްޒަފު" ނުވަތަ "މުވައްޒަފުން" މާނަކޮށްފައިވާނީ އޭގެ )ކ(  
 ދާ އެއްގޮތަށް ހުއްދަ އިވާގަ  ކޮންޓްރެކްޓް މުވައްޒަފުންނާއި،، ތީ މީހުންނާއިގުވަ ދާއިމީ އަދި 

 ގޮތަށެވެ. ހިމެނޭ ލިބިގެން އޮފީހުގައި މަސައްކަތްކުރާ އެހެނިހެން ފަރާތްތައް

ގެ "އައި.ސީ.ޓީ. ސެކްޝަން" މާނަކޮށްފައިވާނީ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޔުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ  )އ(  
 ގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.ބައި އަދި އެ  މަސައްކަތާއި ބެހޭބައި

 ."ސަރުކާރު" ކަމަށް ބުނެފައިވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރަށެވެ )ވ(  
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ކޮމްޕިއުޓިންގ އަދި 
ތައް ވަޞީލަތް ތީ މުވާޞަލާ

 ހޯދުން 

ތައް ހޯދުމުގައި އިދާރާތަކުން ގެންގުޅެންޖެހޭ ވަޞީލަތްތީ މުވާޞަލާކޮމްޕިއުޓިންގ އަދި  )ހ( .4
ނޑުތައް ކަނޑައަޅާނީ، ސަރުކާރުން އެ ކަންތައް ރެގިއުލޭޓް ކުރުމަށް އުޞޫލު ތަކާއި މިންގަ

ނޑައަޅާފައިވާ އިދާ  ރާއިންނެވެ. މިހާރުގެ ނަމުން ނަމަ، ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޯ އިންފޮމޭޝަން ކަ
 ( އިންނެވެ..ޓެކްނޮލޮޖީ )އެން.ސީ.އައި.ޓީ

ތައް ހޯދުމުގައި ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޯރ ވަޞީލަތް ތީ މުވާޞަލާ ކޮމްޕިއުޓިންގ އަދި  )ށ(  
ނޑުތަކަ  ށް ހުރިހާ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީއިން އެކުލަވާ އާއްމުކޮށްފައިވާ މިންގަ

ލަކަށް އުޞޫއިދާރާއަކުންވެސް އަމަލުކުރަން ވާނެއެވެ. އާއްމުކޮށްފައި ނުވާ މިންގަނޑެއް ނުވަތަ 
 ޖެހޭނަމަ، އެ އިދާރާއަށް ލިޔެ، މަޝްވަރާ ހޯދަންވާނެއެވެ.  އަމަލުކުރަން

    
ކޮމްޕިއުޓިންގ އަދި 

ތަކުގެ ވަޞީލަތް ތީ މުވާޞަލާ
 މިލްކިއްޔާތު 

ގުޅޭގޮތަށް ބޭނުންކުރެވޭ  އިތަކެއްޗާ ތަކާއި މި ވަޞީލަތް ތީ މުވާޞަލާ ޓިންގ އަދި އޮފީހުގެ ކޮމްޕިއު )ހ( .5
ނުވަތަ ދޫކުރެވިފައިވާ ތަކެއްޗަކީ އޮފީހުގެ މިލްކެކެވެ. މިތަކެތި ބޭނުންކުރަންވާނީ އޮފީހުން 
 ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކާއި ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުންނާއި ސަރުކާރަށް ފޯރުކޮށް 

އި، އިދާރީ އަދި ރަސްމީ ބޭނުންތަކަށެވެ. އެހެން ކަމުން އަމިއްލަ ފައިދާއަށް ބޭނުމަށް ދިނުމާ
 މިތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެވެ.

ތައް، އޮފީހުން ވަޞީލަތްތީ މުވާޞަލާވަޒީފާގެ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމަށް ކޮމްޕިއުޓިންގ އަދި  )ށ(  
ތައް ބޭނުންކުރާ ފަރާތެއް އޮފީހުގެ ވަޞީލަތްމުވައްޒަފުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭނެއެވެ. މިގޮތުން މި 

ޔަތު ބަދަލުވެއްޖެނަމަ، އެފަރާތަކުން އޮފީހުގެ ކޮމްޕިއުޓިންގ ޙައިސިއްމުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި އޮތް 
ލުކޮށް، ތިތަކާއި އެކައުންޓްތައް ބޭނުންކުރުމަށް ދީފައިވާ ހުއްދަ ބާވަޞީލަތްތީ މުވާޞަލާއަދި 

އަތުލެވޭނެވެ. ނަމަވެސް، އޮފީހަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި، ވަކި  ދޫކުރެވިފައިވާ ތަކެތި އަނބުރާ 
މުއްދަތެއް ހަމަވަންދެން އެފަދަ ފަރާތަކަށް ދޫކުރެވިފައިވާ އެކައުންޓްތައް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ 

 .މެއިލް އެޑްރެސް އެހެން އެޑްރެހަކަށް ރީޑައިރެކްޓް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވިދާނެއެވެ -ނުވަތަ އީ 

ޓިންގ އުއޮފީހުގެ ކޮމްޕި، އިތާމުވާޞަލާބޭނުންކޮށްގެން ކުރާ  ވަޞީލަތްޓްރޯނިކް އިލެކް )ނ(  
ތައް ބޭނުންކޮށްގެން އުފައްދާ އަދި ރައްކާކުރާ އެންމެހާ ތަކެއްޗަކީ އޮފީހުގެ މިލްކެކެވެ. ވަޞީލަތް

 ވެ.ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެ ތި ތަކެ މިފަދަ އެއްވެސް އެއްޗަކީ އެއްވެސް މުވައްޒަފެއްގެ އަމިއްލަ

ލްގައިވާ ތަކެތި އިމެ-ތަކާއި އީވަޞީލަތްމުވައްޒަފުން ބޭނުންކުރާ އޮފީހުގެ ކޮމްޕިއުޓިންގ  )ރ(  
ތެއްގައި ބެލުމުގެ އިޚްތިޔާރު މެނޭޖްމަންޓާއި ހުއްދަ ދެވިފައިވާ އެހެނިހެން ޙާލަ ބަލަންޖެހިއްޖެ 

 .މުވައްޒަފުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ 

ތައް ބޭނުންކުރާ އެންމެހާ މުވައްޒަފުން މި ވަޞީލަތް ތީ މުވާޞަލާ ޓިންގ އަދި އުއޮފީހުގެ ކޮމްޕި )ބ(  
 ރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަންވާނެއެވެ.ހުތަކަށް އުޞޫލު
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 ސަފްޙާ:  5
 

    
ޔޫޒަރ އެކަންއުންޓް 

 އުފެއްދުމާއި ބޭނުންކުރުން 
 .ޓީ.ސީ.ރ އެކައުންޓް ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް އައިޒައޮފީހުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ޔޫ )ހ( .6

ދޭނެއެވެ. މިކަން ކުރުމަށްޓަކައި އޮފީހުގެ ވަޒީފާއަކަށް ނުވަތަ އި ކްޝަނުން އުފައްދަސެ
 ހަ އްސަވަކިވާ މުވައްޒަފުންގެ  ،ކުރުމަށް ހަމަޖައްސާ މުވައްޒަފުންނާއި އެހެންވެސް މަސައްކަތް

 ސެކްޝަނަށް ފޮނުވަމުން .ދުން އައި.ސީ.ޓީއިވާގަ ނުވަނީސް  ތު ފާއިތު ގުވަ  މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ 
މުވައްޒަފުންނަށް އޮފީހުގެ  .މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ  އާ ބެހޭބައިގެގެންދިއުމަކީ ހިއުމަން ރިސޯސް

އަދި  މާއި،ލުކުރުތިބާ ،ތައް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމާއިވަޞީލަތްތީ މުވާޞަލާޓިންގ، އުކޮމްޕި
ންތައްތައް ހުންނަ ތަޅު ބޭނުންކުރުމުގެ ކަ ހަރުކޮށްފައި  ދޮރުގައި ތެރިކަމުގެ ގޮތުން ރައްކާ

 ލިބިގެންނެވެ. މަޢުލޫމާތު ސެކްޝަނުން ހަމަޖައްސައިދޭނީ މި  .އައި.ސީ.ޓީ

ޓިންގ އަދި އުމުވައްޒަފުންނާ ޙަވާލުކުރެވޭ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ކޮމްޕި )ށ(
އެފަދަ  މަތިން އަދި އޮފީހުން ދުތައް ތަންދޭ ގޮތުގެއި ވާގަ ސަރުކާރުގެ  ،ތައްވަޞީލަތްތީ މުވާޞަލާ

މަތިން ހޯދުމާއި،  އްސަސާތަކުން ހުއްދަ ލިބޭގޮތުގެއަތަކެތި ހޯދުމަށް ސަރުކާރުގެ އެހެނިހެން މު
ތެރިކަމުގެ ގޮތުން ލާފައި ހުންނަ އިލެކްޓްރޯނިކް ތަޅު އުޅުމަށް ރައްކާ އޮފީހަށް ވަދެ ނިކުމެ

ކީ ކަގެ ކަންތައްތަ ކުރުމު ލު ތިބޭނުންކުރުމުގެ ކަންތައްތަކާއި، އެކައުންޓް ހަދައި، ދޫކޮށް ބާ
 ކެވެ.ތެސެކްޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަ .އައި.ސީ.ޓީ

ތީ މުވައްޒަފެއް، ނުވަތަ ކުރު މުއްދަތަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮންސަލްޓަންޓެއް ގު ދާއިމީ ނުވަތަ ވަ )ނ(
މުވައްޒަފެއް އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބުތައް  އޮފީހުގައި މަސައްކަތްކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިނަމަ، އެ

ދިނުމުގެ ގޮތުން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ނުވަތަ ބައެއް  ކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްއަދާ
 .ދޭނެއެވެ އެކައުންޓްތައް އައި.ސީ.ޓީ. ސެކްޝަނުން އުފައްދައި

ކޮމްޕިއުޓިންގ  ،ޔޫޒަރ އެކައުންޓް: އެލް.އޭ.އެން. ބޭނުންކުރުމަށް ލިމިޓެޑް އެކައުންޓަކާއި .8
 އިންތިޒާމްނެ ވޭކުރެ  ބޭނުން ވަޞީލަތް

 ލް ބޭނުންކުރުމަށް އިލް އެކައުންޓް: އީމެއިއީމެ .2

ތީ ލިޔެކިޔުން މުވާޞަލާ ތަނަށް ސިޓީ ފަދަ  ޖެމްސް އެކައުންޓް: އެއްތަނުން އަނެއް .3
 ބަލައިގަތުމަށް ބޭނުންކުރާ ޖެމްސް ސިސްޓަމް ބޭނުންކުރުމަށް  ،ފޮނުވައި

ބޭނުންވާނެ އެހެން އެއްވެސް  ތެއް ބޭނުންކުރުމަށް ވަޞީލަ އޮފީހުގެ އެއްވެސް ކޮމްޕިއުޓިންގ  .4
 އެކައުންޓެއް

ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެކައުންޓް ހަދައިދެވޭނީ  ވަނަ ނަންބަރުގައި 2އަދި  8މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ  )ރ(  
 .ގޮތަށެވެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް ނަމޫނާއަކާ އެއްގޮތްވާ ތިރީގައިވާ ނަމޫނާތަކުގެ



އަދި މުވާޞަލާތީ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކުރުމުގެ އުސޫލުމެއިލް -އޮފީސްތަކުގައި ކޮމްޕިއުޓިންގ، އިންޓަރނެޓް، އީ   
 

 ސަފްޙާ:  6
 

8. firstname.middlename@domain.gov.mv 

2. firstname.lastname@domain.gov.mv 

3. middlename.lastname@domain.gov.mv 

 ޓީ..ސީ.އައި ،ބޭނުން ކުރާއިރު އެކައުންޓް ފަހަރު ފުރަތަމަ  މުވައްޒަފުންވެސް ހުރިހާ )ބ(  
ރޑަކަށް އަމިއްލަ މުވައްޒަފުގެ ޕާސްވާރޑް ދޫކޮށްފައިވާ ސެކްޝަނުން ކުރަން  ބަދަލު ޕާސްވާ

މުވައްޒަފު ނުވަތަ  ތަކާއިވަޞީލަތް  ކޮމްޕިއުޓިންގ ފީހުގެއޮ ،ދަކީޞަގު މަ މީގެ. ވާނެއެވެ
 އެކަށީގެންވާ ކަމަކަށް  ވަދެވުމަކީ އެކައުންޓަކުން މިފަދަ ތަށް މަޢުލޫމާ ޒާތީ މުވައްޒަފުންގެ

 ނަހަމަގޮތުގައި  މަޢުލޫމާތު ތަކާއިވަޞީލަތް މި ފަރާތަކުން އެއްވެސް އެހެން ވާތީއާއި،
 .މެވެކުޑަކުރު ތުފުރުޞަ  ބޭނުންކުރުމުގެ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެކައުންޓްތަކުގެ  ވަނަ ނަންބަރުގައި 4އަދި  3މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ  )ޅ(  
ރޑް، އެ އެކައުންޓެއް ބޭނުންކުރާ ސިސްޓަމަކުން ހުއްދަދޭ ފޯމެޓެއްގައި މުވައްޒަފުންނަށް ޕާސްވާ

 ބޭއްވިދާނެއެވެ.

ކުރުމަށް ދޫކުރާ އެކައުންޓްތަކުގެ ތައް ބޭނުން ވަޞީލަތް .ސަރުކާރުގެ އިދާރާގެ އައި.ސީ.ޓީ )ކ(  
ރޑް ގެންގުޅެންވާނީ  ތީރީގައިވާ  އެ ބޭނުންކުރާ ސިސްޓަމަކުން ހުއްދަކުރާނަމަ،، ޕާސްވާ

ނޑުތަކަށެވެ ރޑްގައި  އަކުރުތައް  ގެ ބާވަތު  5މި ގޮތުން ތިރީގައި ދަންނަވާ  .މިންގަ ޕާސްވާ
 ވާންވާނެއެވެ. ހިމެނިފައި

 "abc" : ލޯވަރކޭސް ކެރެކްޓަރސް  .8

 "ABCރކޭސް ކެރެކްޓަރސް: "އަޕަ .2

 " 823ނަންބަރު: " .3

  "”/<>';":[]{}`\=-~|+_()*“" ޕަންޗުއޭޝަން: .4

 "”&^%$#@“ޚާއްސަ ކެރެކްޓަރސް: " .5

ރޑްތައް ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި  )އ(   އިދާރާތަކުން މުވައްޒަފުންނަށް ދޫކޮށްފައިވާ އެކައުންޓްތަކުގެ ޕާސްވާ
ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. ސިސްޓަމް ފެންވަރުގައި  ގެންގުޅުމަކީ އެކައުންޓް ދޫކުރެވިފައިވާ

ރޑް ރައްކާތެރިކަން މަތީ  ދޫކޮށްފައިވާ އެކައުންޓްތަކާއި އެ އެކައުންޓްތަކުގެ ޕާސްވާ
ރޑް  4 ދުން މަދުވެގެން ކޮންމެއި ވާގަ ،ބެލެހެއްޓުމާއެކު )ހަތަރެއް( މަހަކުން އެއްފަހަރު ޕާސްވާ

ރޑް ރައްކާތެރިކަން ބަދަލުކުރަން ވާނެއެވެ. ޔޫޒަރ އެކައުންޓްތަ ކާއި އެ އެކައުންޓްތަކުގެ ޕާސްވާ
ރޑް  6 ދުން މަދުވެގެން ކޮންމެއި ވާގަ ،މަތީ ބެލެހެއްޓުމާއެކު )ހަޔެއް( މަހަކުން އެއްފަހަރު ޕާސްވާ

 ބަދަލުކުރަން ވާނެއެވެ.



އަދި މުވާޞަލާތީ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކުރުމުގެ އުސޫލުމެއިލް -އޮފީސްތަކުގައި ކޮމްޕިއުޓިންގ، އިންޓަރނެޓް، އީ   
 

 ސަފްޙާ:  7
 

ރޑް އޮފީހުގެ މުވައްޒަފަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ "އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ" ނުވަތަ އެ ފެންވަރުގެ ޕާސް  )ވ(   ވާ
ތެއް އެ ވަޞީލަދޫކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފަކު އެ ޕާސްވާރޑް ބޭނުންކޮށްގެން އެއްވެސް އައި.ސީ.ޓީ. 

 ދޫކުރެވިފައިވާ ބޭނުމަށް މެނުވީ ބޭނުން ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

ކަންކަން ކުރުމަށް މުވައްޒަފަކަށް ދޫކުރެވިފައިވާ އެކައުންޓާއި އޭގެ  .ޓީސީ.އޮފީހުގެ އައި. )މ(  
ބަދަލުކޮށް، ނަކަލުކުރުމަކީ ، ބަލައި ރޑް ބޭނުންކޮށްގެން އެއްވެސް ލިޔުމެއް ހުޅުވައި،ޕާސްވާ

މަނާކަމެކެވެ. އަދި ބަލަންޖެހިއްޖެ ހާތެއްގައި މިފަދަ އެއްޗެއް ބެލޭނީ އިދާރާ އެންމެ އިސްވެރިޔާގެ 
 ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.

ދުރަށް  ތުކޮޅަކަށްގު ކުޑަ ވަ ދަނިކޮށް އޮފީހުގެ މަސައްކަތުގައި ކޮމްޕިއުޓަރ ބޭނުންކުރަމުން )ފ(  
 ފަހުއެވެ.ތަޅުލުމަށް ދުރަށް ދާންވާނީ ކޮމްޕިއުޓަރ ދާންޖެހިއްޖެ ހިނދެގައި ކޮމްޕިއުޓަރ ކައިރިން

ތައް ބޭނުންކުރުމަށް މުވައްޒަފުންނަށް ވަޞީލަތްތުގެ މުވާޞަލާ ޓިންގ އަދި އުއޮފީހުގެ ކޮމްޕި (ދ)  
ކުރުމަށް  މާޔަތްހިލޫމާތު ރައްކާކުރުމާއި ޢު ޓަކައި، ފަރުދީ މަކޮންމެހެން ދޭންޖެހޭ ހުއްދަ ދިނުމަށް 

ތެރޭގައި  ތެއް، އޭގެމަޢުލޫމާކޮންމެ  ޚިލާފުނުވާ އިދުތަކާއި ވާގަ ސަރުކާރުން ހައްދަވާފައިވާ 
ސެކްޝަނުން ބޭނުންވެގެން  .ތަކެތި ހިމެނޭގޮތަށް، އައި.ސީ.ޓީ އިނގިލީގެ ނިޝާނާއި ފޮޓޯ ފަދަ 

ސެކްޝަނަށް  .އެ މުވައްޒަފަކު އައި.ސީ.ޓީ ،މަޢުލޫމާތުބެހޭ  ވައްޒަފަކާ އެދެފި ހިނދެއްގައި އެ މު
 މަޢުލޫމާތު އްސާކުރާ ސިއްރު ޙިދޭންވާނެއެވެ. މިގޮތުން މުވައްޒަފުން އައި.ސީ.ޓީ. ސެކްޝަނާ 

 ކުރުމާއި ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމަކީ އައި.ސީ.ޓީ. ސެކްޝަނުގެ ޒިންމާއެކެވެ. މާޔަތްހި

ސެކްޝަނުން މުވައްޒަފުންނަށް ދޫކުރާ އެކައުންޓްތަކަކީ ހަމައެކަނި އޮފީހުގެ  އައި.ސީ.ޓީ. (ތ)  
ކުރުމަށްޓަކައި ދޫކުރެވޭ އެކައުންޓްތަކެވެ. މި އެކައުންޓްތައް  ތައް ބޭނުން ވަޞީލަތްޓިންގ އުކޮމްޕި
ކުރަންވާނީ ހަމައެކަނި އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތަކާއި އޮފީހުން ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް  ބޭނުން
ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.  މަށެވެ. އަމިއްލަ ފައިދާ ލިބިގަތުމަށް މި އެކައުންޓްތަކުގެ ބޭނުން ދިނު

ނޑާލެވޭނެއެވެ.  އޮފީހުން މުވައްޒަފު ވަކިވުމުން މި އެކައުންޓްތަކުގެ ޚިދުމަތް ކަ

ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުވެސް ބޭނުންކުރަންވާނީ ހަމައެކަނި އެ މުވައްޒަފަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ  (ލ)  
އެ މުވައްޒަފެއްގެ ފުރިހަމަ  ،އުންޓްތަކެވެ. އެހެން މުވައްޒަފެއްގެ އެއްވެސް އެކައުންޓެއްއެކަ

 ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. ހުއްދަނެތި ބޭނުން

    
ކޮމްޕިއުޓިންގ އަދި 

ތައް ވަޞީލަތް ތީ މުވާޞަލާ
 ބޭނުންކުރުން 

ޓިންގ އަދި އުނުންވާ ކޮމްޕިވާލުކުރެވޭ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށްޓަކައި ބޭ ހަ މުވައްޒަފުންނާ  )ހ( .7
މަތިން އަދި އޮފީހުން އެފަދަ  ދުތައް ތަންދޭ ގޮތުގެއި ވާގަ ސަރުކާރުގެ ، ތައްވަޞީލަތްތީ މުވާޞަލާ

މަތިން، އޮފީހުގެ  އްސަސާތަކުން ހުއްދަ ލިބޭގޮތުގެއަތަކެތި ހޯދުމަށް ސަރުކާރުގެ އެހެނިހެން މު
 ދޭންވާނެއެވެ. ފޯރުކޮށް  ފަރާތުން، އައި.ސީ.ޓީ. ސެކްޝަނުން މުވައްޒަފުންނަށް 



އަދި މުވާޞަލާތީ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކުރުމުގެ އުސޫލުމެއިލް -އޮފީސްތަކުގައި ކޮމްޕިއުޓިންގ، އިންޓަރނެޓް، އީ   
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ކުރުމަށްޓަކައި ކަރުދާހުގެ ސައިޒު ބަދަލުކުރާ ސެޓިންގ ފިޔަވައި، ހާޑްވެއަރ،  ޕްރިންޓް )ށ(  
އިމުކޮށްފައިވާ ސެޓިންގއެއް ނުވަތަ ގާތެއްގައި ވަޞީލަ ތީ މުވާޞަލާސޮފްޓްވެއަރ، ނެޓްވަރކް، 

ދަލުކުރުން، ބަދަލުކުރަން ތެރިކަމުގެ އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އެއްވެސް ގޮތަކަށް ބަރައްކާ
ކުރުން، ނޭދެވޭ އަދި ނުހަމަ  ނަގަން މަސައްކަތް ނެގުން، ވަގަށް މަސައްކަތްކުރުން، ވަގަށް

އިތުރެއް އައި.ސީ.ޓީ.  ކުރުން އަދި އުނި ކުރުމަށް މަސައްކަތް  ބޭނުން ،ކުރުމާއި ގޮތުގައި ބޭނުން
 ސެކްޝަނުގެ ހުއްދަނެތި ގެނައުމަކީ މަނާ ކަންތައްތަކެވެ.

ތަކާއި، ވަޞީލަތްފްލޭޝް މެމޮރީ ، އިތަކާވަޞީލަތްމުވައްޒަފުންގެ އަމިއްލަ އޮޕްޓިކަލް މީޑިއާ  )ނ(  
ތަކާއި އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ވަޞީލަތް ރައްކާކުރެވޭ  މަޢުލޫމާތުގެންގުޅެވޭ ބާވަތްތަކުގެ  އުފުލައި
ން ބޭނުންކުރާ ގުޅައިގެ  ވިއުގައާއި އަދި މިއާ، އިޓަރަކާއުއެއް އޮފީހުގެ ކޮމްޕިރހާޑްވެއަ

ވެއެވެ. އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ މީޑިއާއެއް  އާލާތްތަކާއެކު ބޭނުން ނުކުރުން އެދެވިގެން
 ރފަދަ ސޮފްޓްވެއަ  ނުވަތަ ގެއްލުންދޭ ރބޭނުންކުރާނަމަ އެންމެ ފުރަތަމަ ވައިރަސް، ސްޕައިވެއަ

 ކުރަންވާނެއެވެ. ހުރިތޯ ބެލުމަށް ސްކޭން

ތެއް، ޑޭޓާއެއް، ފައިލެއް ނުވަތަ އޮފީހުގެ މަސައްކަތާ ގުޅުންހުރި މަޢުލޫމާއޮފީހުގެ އެއްވެސް  )ރ(  
އޮފީހުން ދޫކުރުމާއި ބެހުމަކީ  ،އަކުން އޮފީހުގެ ހުއްދަނެތިޢާއްވެސް އެއްޗެއް، އެއްވެސް ޒަރީއެ

 މަނާކަމެކެވެ.

ތެއް ތެއް މެދުވެރިކޮށް މުވައްޒަފުން ކުރާ އޮފީހުގެ އެއްވެސް މަސައްކަވަޞީލަޓިންގ އުކޮމްޕި )ބ(  
ރައްކާކުރަންވާނީ އޮފީހުގެ ފައިލް ސަރވަރގައެވެ. ފައިލް ސަރވަރގައި ފައިލް ރައްކާކުރަންވީ 
ނޑުތައް، ފައިލް ސަރވަރގެ ރޫޓް  ނޑައަޅާފައިވާ މިންގަ ގޮތާއި، ތަރުތީބެއް ގެންގުޅުމަށްޓަކައި ކަ

ނަން ގޮތަށް "ފައިލް ފޯލްޑަރގައި ޕީ.ޑީ.އެފް. ފައިލްއެއްގެ ގޮތުގައި ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ފެން
 ވާނެއެވެ. ސަރވަރ ޔޫޒޭޖް ގައިޑްލައިންސް" ގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަން

ތެއްގައިވެސް އެހެން މުވައްޒަފަކު ފައިލެއް ބޭނުންކުރަން ޖެހިދާނެކަމަށްޓަކައި، ގުވަ ކޮންމެ  )ޅ(  
ކަތް ނިމިފައިވާ ގެންދާ ފައިލްތަކާއި، މަސައް ކުރަމުން ތަކު މަސައްކަތް ގުވަ މުވައްޒަފުން އެ

ވާނެއެވެ. އެހެން  ތެއްގައިވެސް އޮފީހުގެ ފައިލް ސަރވަރގައި ރައްކާކުރަންގުވަ ފައިލްތައް ހުރިހާ 
ލަތަށް ވިސްނައި، "ފައިލް ޙާ ސެކްޝަނެއްގެ މުވައްޒަފަކު ފައިލެއް ބޭނުންކުރަން ޖެހިދާނެ 

ލް ރައްކާކުރަން ވާނެއެވެ. ފަދައިން ފައި  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަރވަރ ޔޫޒޭޖް ގައިޑްލައިންސް"
ދިމާވެދާނެ ކަމަކަށްޓަކައި، ފައިލް ސަރވަރގައި ރައްކާކުރާ ފައިލްގެ ކޮޕީއެއް މުވައްޒަފުން 

ތުގެ ޑެސްކްޓޮޕްގައި ރައްކާނުކޮށް ވަޞީލަ ޓިންގ އުކުރަން ބޭނުންކުރާ އޮފީހުގެ ކޮމްޕި މަސައްކަތް
ޝަނެއްގައި އައި.ސީ.ޓީ. ނޫން ޕާރޓި  :Cނުވަތަ  މި ފޯލްޑަރ D:\Officeހަމައެކަނި 

 .ކުރެވިދާނެއެވެއުރައްކަގައި ސެކްޝަނުން ހަމަޖައްސާ މިފަދަ ފޯލްޑަރއެއް

ހުންނަންވާނީ  ފައިލްތަކުގެ ނަންތައް  ބޭނުންކުރާ ކޮމްޕިއުޓިންގ ވަޞީލަތްތަކުގައި، އޮފީހުގައި )ކ(  



އަދި މުވާޞަލާތީ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކުރުމުގެ އުސޫލުމެއިލް -އޮފީސްތަކުގައި ކޮމްޕިއުޓިންގ، އިންޓަރނެޓް، އީ   
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ފުންވެސް މިކަމަށް ހުރިހާ މުވައްޒަ ނަމޫނާތަކާ އެއްގޮތަށެވެ.އެކަމަކާ ގުޅޭ ތިރީގައި އެވާ 
 މަލުކުރަންވާނެއެވެ.އަސަމާލުކަންދީގެން މިގޮތަށް 
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އިދާރާތަކު ތެރޭގައި ތައްޔާރު ކުރަމުންދާ އެކިއެކި ލިޔުންތައް ރައްކާކޮށްފައިވާ ހުންނަންވާނީ   .2
 ގޮތަށެވެ. މިސާލަކަށް؛  ޑޮކިޔުމަންޓްގެ ވާރޝަން އެގޭ

 :އެހެން އޮފީހަކަށް ފޮނުވާ ސިޓީ 
RecipientOrg_Date_MailType_RefNum_Description_OwnerInitial 

  :ތައްޔާރުކުރާ ޑޮކިޔުމަންޓް  .3
Date_Description_Ver_OwnerInitial 

 މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަމޫނާ ތަކުގައިވާ ބަސްތައް ބޭނުންކުރެވޭނޭ ގޮތްތައް:

 SenderOrg  ިއަދRecipientOrg  ީއޮންނާނީ އެ އިދާރާއަކާ ގުޅޭ ރަމްޒ
 CSCއަކުރުންނެވެ. މިސާލު: ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ނަމަ 

 Date  ީއޮންނަންވާނyyyymmdd .ެފޯމެޓަށެވ 
 MailType  :ުގެ މިސާލLetter, Memo 
 RefNum  ޭއަކީ ޖެމްސްގެ އެ ލިޔުމަކާގުޅExternal Ref No: .ެއެވ 
 Description  ެގައި ލިޔާނީ އެ ލިޔުމަކާގުޅޭ ގޮތުން ޖެމްސް ގSummary 

 ފީލްޑުގައި ލިޔާ ގޮތަށެވެ.
 Ver  ީން ފެށިގެންނެވެ. ގެންނަ ބަދަލުތައް، އެ އަންނަ 18ޖަހަން ފަށާނ

 v01ތަރުތީބުންނެވެ. މިސާލު: 
 OwnerInitial  ީގައި ލިޔާނީ އެ ލިޔުމެއް ތައްޔާރުކުރާ މުވައްޒަފުގެ ނަމުގެ ރަމްޒ

 އެވެ. AIMއަށް  Ahmed Ibrahim Mohamedއަކުރުތަކެވެ. މިސާލު: 
 

ތައް މެދުވެރިކޮށް މުވައްޒަފުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތައް ދޭތެރެ ވަޞީލަތްޓިންގ އުކޮމްޕި (އ)  
 ގޓިންއުވާނެއެވެ. އަދި ބޭނުންކުރާ ކޮމްޕި ރަމުން( ގެންދަންކައިރިކޮށް ރައްކާކުރަމުން )ސޭވް ކު 

ދުރަށްދާނަމަ ހުޅުވާފައިވާ ފައިލްތަކާއި އަލަށް ހަދާފައިވާ ފައިލްތައް ގިނައިރު ތަކަކަށް ތާ ވަޞީލަ
 ވާނެއެވެ.ކޮމްޕިޔުޓަރ ތަޅުލަން  ސޮފްޓްވެއަރ ތައް ލައްޕާއަދި ހުޅުވާފައިވާ 

ރިހައި ޕްރިންޓަރ ތަކަކީ އޮފީހުގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް އެއިން އޮފީހުގައި ބޭނުންކުރާ ހު (ވ)  
ކުރެވޭގޮތަށް  ތެއްގައި ޕްރިންޓް ޙާލަ ކޮންމެ ޕްރިންޓަރަކުން ޕްރިންޓް ކުރަން ބޭނުންވެއްޖެ 

ތަކެއްޗެވެ. މުވައްޒަފު ޝާމިލުވާ ސެކްޝަން ނޫން އެހެން ސެކްޝަނެއްގެ  ންވާނޭހުންނަ



އަދި މުވާޞަލާތީ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކުރުމުގެ އުސޫލުމެއިލް -އޮފީސްތަކުގައި ކޮމްޕިއުޓިންގ، އިންޓަރނެޓް، އީ   
 

 ސަފްޙާ:  10
 

ފޮނުވާނަމަ އެ ސެކްޝަނެއްގެ މުވައްޒަފުންނަށް އެނގިގެން ރުމަށް ކުޕްރިންޓަރަކަށް ޕްރިންޓް 
 ވެއެވެ. ފޮނުވުން އެދެވިގެން

ދެލި ހޯދައި ތައްޔާރުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަކީ  ވުމުގެ ކުރިންޕްރިންޓަރުތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ދެލި ހުސް (މ)  
ތްތަކުގައި އަދި ގިނަ ޚާއްޞަ މަސައްކަ އެ ޕްރިންޓަރެއް ހުންނަ ސެކްޝަނެއްގެ ޒިންމާއެކެވެ.

ލަތްތަކުގައި އެ މަސައްކަތެއްކުރާ ހާދަދަކަށް ދެލި ބޭނުންވާ ތަކެތި ޕްރިންޓްކުރަންޖެހޭ އަ
 ސެކްޝަނަކުން ދެލި ހޯދުމަކީ ރަނގަޅު އަދި އެދެވިގެންވާ ގޮތެވެ.

ޓިންގ އުނިންމާފައި ދާއިރު މުވައްޒަފުން އަމިއްލައަށް އޮފީހުގެ ކޮމްޕި ދުވަހުގެ މަސައްކަތް (ފ)  
ދުގައި ސަގުމަ ތައް ނުނިއްވާނަމަ، ބޭކާރުގޮތުގައި ކުރެވޭ ކަރަންޓު ޚަރަދު ކުޑަކުރުމުގެ ވަޞީލަތް

ތިރީގައިވާ ނުރަސްމީ ގަޑިތަކުގައި އެތަކެތި ނިވޭގޮތަށް ހުންނަންވާނީ ޕްރޮގްރާމް ކުރެވިފައެވެ. 
ށްފައިވާ ޖެހިގެން ބަޔާންކޮ މިގޮތުން އިސްކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަޑީގައި ނުނިއްވިއްޖެ ނަމަ އެއާ 

 ންވާނެއެވެ.ގަޑީގައި ނިއްވެ

8. 21:11 

2. 23:11 

3. 11:11 

ތެއް ވަޞީލަ ޓިންގ އުކުރަން އޮފީހުގެ ކޮމްޕި ތެއްގައި މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތްގު ވަމަތީގައިވާ 
ކައިރީގައި އިން ނަމަ، ކުރަން އިން މަސައްކަތް ރައްކާކުރުމަށް )ސޭވް ކުރުމަށް( ނުވަތަ ނިވުން 

ތުކޮޅެއް ލިބޭނެއެވެ. އަދި މަސައްކަތް ނިންމާފައި ދަމުން މުވައްޒަފު ގުވަ މިނިޓުގެ  3ލުމަށް ހުއްޓާ
 ނިއްވާލަން ވާނެއެވެ. ވަޞީލަތް ޓިންގ އުއަމިއްލައަށް ކޮމްޕި

ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ މަސައްކަތް ނިންމާފައި ދަމުން މުވައްޒަފުން ބޭނުންކުރާ ޑެސްކްޓޮޕް  )ދ(  
ވާނެއެވެ. އައި.ސީ.ޓީ. ސެކްޝަނުން  ޅާފައިވާ ސްކްރީން ނިއްވާލަންޓަރާއި އެއާ ގުއުކޮމްޕި

މެއިންޓަނަންސް މަސައްކަތެއް ނުވަތަ ސޮފްޓްވެއަރ އަޕްޑޭޓް މަސައްކަތެއް ކުރާކަމަށް އަންގާ 
މުވައްޒަފަށް ދޫކުރެވިފައިވާ  ،ދުވަހެއްގައި މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ނިންމާފައި ދާއިރު

ޓަރ ނިއްވާނުލައި ހަމައެކަނި ސްކްރީން އުކުރުމަށް ފަހު، ކޮމްޕިއެކައުންޓުން ލޮގް އޯފް 
 ނިއްވާލާފައި ދެވިދާނެއެވެ.

ފައިދާއަށް ނުވަތަ  ތައް ބޭނުންކޮށްގެން މުވައްޒަފުންގެ އަމިއްލަވަޞީލަތްޓިންގ އުއޮފީހުގެ ކޮމްޕި )ތ(  
 މަސައްކަތް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އަމިއްލަ ވިޔަފާރީގެ

    
، ކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ތަކުގައި ބޭނުން ވަޞީލަތްޓިންގ އުއޮފީހުގެ ކޮމްޕި )ހ( .8 ބޭނުންކުރުން  ސޮފްޓްވެއަރ

ނުވަތަ އޯޕަންސޯސް އޮޕަރޭޓިންގ ސިސްޓަމާއި ސޮފްޓްވެއަރއެވެ.  ނުވަތަ ހިލޭ ލިބެން ހުންނަ،



އަދި މުވާޞަލާތީ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކުރުމުގެ އުސޫލުމެއިލް -އޮފީސްތަކުގައި ކޮމްޕިއުޓިންގ، އިންޓަރނެޓް، އީ   
 

 ސަފްޙާ:  11
 

ސޮފްޓްވެއަރ  ގު ވަ ތަކުގައިވަޞީލަތްޓިންގ އުތެއްގައި އޮފީހުގެ ކޮމްޕިގުވަ އެއްވެސް 
 ބޭނުންކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

ތަކަށް ސޮފްޓްވެއަރއެއް ވަޞީލަ ކޮމްޕިޔުޓިންގ އެއްވެސް  ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގައި ހުންނަ  )ށ(  
ޑެސްކްޓޮޕް އެންޑް މޮބައިލް ކޮމްޕިއުޓިންގ ގާއިމުކޮށްފައިވާ " . އިންއަޅަންވާނީ އެން.ސީ.އައި.ޓީ

 ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. ގެ އެންމެ ފަހުގެ އިޞްލާޙުގައިވާސްޓޭންޑަރޑް" ސޮފްޓްވެއަރ

ތަކަށް ގެއްލުންދޭ ވަޞީލަ ކޮމްޕިޔުޓިންގ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް އެނގިހުރެ އެއްވެސް  )ނ(  
އެއް ޑައުންލޯޑްކޮށް ނުވަތަ ސޮފްޓްވެއަރ  އެއްފަދަ ސްޕައިވެއަރ، ކީލޮގަރ، ވައިރަސް

އެޅުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. އަދި ވައިރަސް އެއް  ލަތަކަށްޓިންގ ވަޞީ ކޮމްޕިއުގަސްތުގައި އޮފީހުގެ 
ސެކްޝަނަށް  .ދިސާއެއް ދިމާވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އައި.ސީ.ޓީހާ ވަތަ ސެކިއުރިޓީއާއި ގުޅުންހުރި ނު

 ވީހާވެސް އަވަހަކަށް އަންގަން ވާނެއެވެ.

ންކުރާނޭ ސޮފްޓްވެއަރ އޮފީހުގެ މެންޑޭޓުގައިވާ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްޓަކައި އޮފީހުގައި ބޭނު (ރ)  
ނޑައެޅުމާއި، އިންސްޓޯލް  ބެލެހެއްޓުމަކީ އައި.ސީ.ޓީ. ސެކްޝަނުގެ ޒިންމާއެކެވެ. ،ކުރުމާއި ކަ

އައި.ސީ.ޓީ. ސެކްޝަނުން ހުއްދަނުކުރާ ސޮފްޓްވެއަރއެއް އޮފީހުގެ ހާޑްވެއަރއެއްގައި އަދި  (ބ)  
މެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. ހުރިހާ ތެއްގައި ބޭނުގު ވަތަކުގައި އެއްވެސް ވަޞީލަތްޓިންގ އުކޮމްޕި

 ސޮފްޓްވެއަރ އިންސްޓޯލްކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމަކީ އައި.ސީ.ޓީ. ސެކްޝަނުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

ގޮތް  ކުރެވެމުންދާ ތައް ބޭނުންވަޞީލަތްހިނދެއްގައި  އައި.ސީ.ޓީ. ސެކްޝަނުން ބޭނުންވެއްޖެ (ޅ)  
. އަދި ހާޑްވެއަރއާއި ސޮފްޓްވެއަރ ބެލުމަށް ސިސްޓަމް ޗެކް އަދި ރިސޯސް ޗެކް ކުރެވޭނެއެވެ

 މަސައްކަތްތައް ކުރެވޭނެއެވެ. ތްތަކުގައި އެޙާލަކުރަން ޖެހޭ  އަޕްގްރޭޑް

ތެއްގައި ނެތް ސޮފްޓްވެއަރއެއް ބޭނުންކުރަން މުވައްޒަފަކު ވަޞީލަޓިންގ އުއޮފީހުގެ ކޮމްޕި (ކ)  
ދުވެރިކޮށް އައި.ސީ.ޓީ. ތެއްގައި، އެ މުވައްޒަފެއްގެ ސުޕަރވައިޒަރ މެޙާލަ ބޭނުންވެއްޖެ 

އެ ކުރެވިދާނެއެވެ. އައި.ސީ.ޓީ. ސެކްޝަނުން އެފަދަ ސޮފްޓްވެރއެއް  ސެކްޝަނާ މަޝްވަރާ
ބޭނުންކުރުމަށް ހުއްދަކޮށްފިނަމަ، އެފަދަ ސޮފްޓްވެއަރއެއް ހޯދައި އިންސްޓޯލް  އޮފީހެއްގައި

 ގޮތަށެވެ. ނުވާދާ ޚިލާފު އި ވާގަކުރާނީ އައި.ސީ.ޓީ. ސެކްޝަނުން، ސަރުކާރުގެ ޤާނޫނާއި 

އެއް މެދުވެރިކޮށް އަމިއްލަ އާއޮފީހުގެ މިލްކިއްޔާތުގައި ހިމެނޭ ސޮފްޓްވެއަރއެއް އެއްވެސް ޒަރީ (އ)  
 ބޭނުމަކަށް ނުވަތަ ބެހުމަށް ވިޔަސް ނަކަލު ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

ކަށް އުނިކަމެއް ގައް ހަކުރުމުގައި އެއްވެސް މީހެއްގެ ފިކުރީ މުދަލުގެ  ސޮފްޓްވެއަރ އިންސްޓޯލް (ވ)  
 މަލުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.އައަންނާނޭފަދަ ގޮތަކަށް 
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ވިއުގަ )އޮފީހުގެ ކޮމްޕިއުޓަރ 
 ނެޓްވާރކް(

ޓިންގ އުމުވައްޒަފުންނަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ޔޫޒަރ އެކައުންޓް ބޭނުންކޮށްގެން އޮފީހުގެ ކޮމްޕި )ހ( .9
 ކުރެވިދާނެއެވެ. ތައް މެދުވެރިކޮށް އޮފީހުގެ ވިއުގަ ބޭނުންވަޞީލަތް

ތެއްގައި އޮފީހުގެ ބޭނުމަކަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންކުރަން ޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި، ލަހާމަޖުބޫރީ  )ށ(  
ސެކްޝަނުން  ތަކަށް ވައިފައި ގުޅުން އައި.ސީ.ޓީ.ވަޞީލަޓިންގ އުމުވައްޒަފުންގެ އަމިއްލަ ކޮމްޕި

ތީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ވައިފައި ގުޅުމުގެ ތެއްގައިވެސް ސަލާމަލަ ހާދެވިދާނެއެވެ. މިފަދަ  އިމްކޮށްގާ
ރޑް އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް ނުދެވޭނެއެވެ.  ޕާސްވަ

ތެއްގައި އެއްވެސް ޙާލައުގައިގެ ޚިދުމަތަށް ބުރުލެއް ކުރިމަތިވިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި އެއްވެސް ވި )ނ(  
ށް، ބަދަލު ގެނެސް، ގޮތަކަށް މުވައްޒަފުން އަމިއްލައަށް ވިއުގައިގެ ގުޅުން ގުޅައި، ބަދަލުކޮ

ވިއުގައިގެ ގުޅުން ދޭ ނަރުތައް އަމިއްލައަށް ނައްޓާ، ގުޅައި ހެދުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. މިފަދަ 
ގުޅުންތައް ގުޅައިދޭނީ އައި.ސީ.ޓީ. ސެކްޝަނުންނެވެ. އަދި މުވައްޒަފުން ބޭނުންކުރަންވާނީ 

 އައި.ސީ.ޓީ. ސެކްޝަނުން ގުޅައިދޭ ވިއުގައިގެ ގުޅުންތަކެވެ.

ތައް ބޭނުންކޮށްގެން މުވައްޒަފުން ވަޞީލަތްތީ މުވާޞަލާޓިންގ އަދި އުއޮފީހުގެ ކޮމްޕި )ރ(  
 ބެލިދާނެއެވެ. އެ އިދާރާއަކަށްކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތައް ބަލަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި 

އެހެން  ވިއުގަ ގުޅިފައިވާ އެއްވެސް އިދާރާއަކުން، އެ އިދާރާއެއްގެ  ސަރުކާރުގެ ވިއުގައާ )ބ(  
ގެ .އަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެންނަންވާނީ އެން.ސީ.އައި.ޓީވިއުގަ އިދާރާއަކަށް ގުޅައި ނުވަތަ 

 ހުއްދަ ހޯދައިގެންނެވެ.

ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ އާލާތެއް  އާލާތްތައްދޫކުރެވިފައިވާ އޮފީހުން މުވައްޒަފަކަށް  )ޅ(  
 ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.ގެ ސެކްޝަނު  ..ސީ.ޓީގުޅަންވާނީ އައި ވިއުގައަށް އޮފީހުގެ 

    
އޮފީހުގެ ރަސްމީ  ކުރެވިފައިވަނީ ބޭނުންކުރުން ހުއްދަ  ނެޓްރރަސްމީގަޑިގައި އިންޓަ )ހ( .81 އިންޓަރނެޓް ބޭނުންކުރުން 

ވަނަ  851ގެ  2181 ދުއި ވާގަ ސިވިލް ސަރވިސް ދިވެހި  މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށެވެ.
ކުރުމަށް ހުރިހާ ހެޔޮގޮތުގައި އިންޓަރނެޓް ބޭނުން  ވެސްތުކޮޅުގައިގު ސްވަމާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ހު

 ދޭންވާނެއެވެ. ސަމާލުކަން މުވައްޒަފުން

ގެ ރައްކައުތެރިކަމަށް ބުރޫއެރުމަކީ މަޢުލޫމާތު އިން އޮފީހުގެ ސިއްރު އާނެޓްގެ ޒަރީރއިންޓަ )ށ(  
ތަކަށް ވަޞީލަތްޓިންގ އުހުގެ ކޮމްޕިއެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ. އަދި އިންޓަރނެޓްގެ ޒަރީއާއިން އޮފީ

ނުވަތަ ގެއްލުންދޭ ސޮފްޓްވެއަރ ވަނުމުގެ ފުރުސަތު އޮވެއެވެ.  ރވައިރަސް، ސްޕައިވެއަ
ގެ ސަބަބުން އޮފީހުން ބޭރު، ހުއްދަނެތް ފަރާތްތަކަށް އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން ރސްޕައިވެއަ

ރޑްތަކާއި އޮފީހުގެ ސިއްރު  ލިބުން  ތުޞަ ވަނުމުގެ ފުރު ތަކަށް ލޫމާތު އުމަބޭނުންކުރާ ޕާސްވަ
އެކަށީގެންވެއެވެ. މުވައްޒަފުން އިންޓަނެޓް ބޭނުންކުރާއިރު، ކުރެވޭ ކަންކަމަށް ރަނގަޅަށް 
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ންކަންނެތް ޤީވާނެއެވެ. އެ އެއްޗެއްގެ ރައްކައުތެރިކަމާމެދު ޔަ ސަމާލުކަންދީ ފަރުވާތެރިވާން 
ތަށް ހުންނަ ގޮ ދަމައިގަންނަ ވެރިކަންޤު އެއްވެސް ލިންކްއަކަށް، ފޮޓޯއަކަށް، ނުވަތަ ޝައު

 ހުޅުވައިގެން ނުވާނެއެވެ. ފަދަ ތަކެތި މަންޒަރާއި ލިޔުން

ނެޓް ރތަކާއި ވިއުގަ އަދި އިންޓަވަޞީލަތްޓިންގ އުއޮފީހުގެ ކޮމްޕި ކަކީތިރީގައި އެވާ ކަންތައްތަ )ނ(  
 ބޭނުންކޮށްގެން ކުރުން ހުއްދަ ނޫން ކަންތައްތަކެވެ.

 ޗެއިން ލެޓަރ ފޮނުވުން  .8

 މަލާތްތައް ކުރުން ޢާމިއްލަ މަސައްކަތް ނުވަތަ އަމިއްލަ ވިޔަފާރީގެ މުއަ .2

 ދިނުން  މަޢުލޫމާތުބެހޭގޮތުން ނުވަތަ ތިމާއާ ބެހޭގޮތުން ތެދުނޫން  އިދާރާއާ .3

 ދެނިވި ކަންތައްތައް ކުރުން  ދާ ޚިލާފު ކަންތައްތައް ކުރުމާއި، ގެއްލުން އި ވާގަޤާނޫނާއި  .4

ބިރުދައްކާ، ނަސްލީ އިމްތިޔާޒު، ޖިންސީގޮތުން ، ރުމަތް ކެނޑޭހުއަބުރަށް ހުތުރުވާ،  .5
 މެސެޖްތަކުގައިބަހުރުވަ  ނިސްބަތްވާ ތަފާތުކުރާ ނުވަތަ މި ނޫންވެސް ނޭދެވޭ ކަންކަމަށް 

 ބޭނުން ކުރުން 

ފޮޓޯއާއި  ގީލާޚުއެއްވެސް ސިފައެއްގައި އޮރިޔާން ފޮޓޯއާއި މަންޒަރު ނުވަތަ އަޑު، ބަދުއަ .6
 ކެތި ފޮނުވުމާއި، ލިބިގަތުމާއި، ހޯދުން މަންޒަރު ނުވަތަ އަޑު ހުންނަ ތަ 

 ރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުންޙަސިޔާސީ  .7

 ތެއް ނުވަތަ ފައިލެއް ޑައުންލޯޑު ކުރުން މަޢުލޫމާއަމިއްލަ ބޭނުމަށް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ  .8

ބޮޑު(  މެގަބައިޓަށްވުރެ 51)ނުހޯދައި ބޮޑެތި ފައިލް  އައި.ސީ.ޓީ. ސެކްޝަނުގެ މަޝްވަރާ  .9
 ރުން ޑައުންލޯޑު ކު 

ޑުވާ ފަދަ، ބުރޫއަރާ ބޮތަކާއި ވިއުގައިގެ ޚިދުމަތަށް ބާރުވަޞީލަތްޓިންގ އުއޮފީހުގެ ކޮމްޕި .81
ފަދަ، މެދުކެނޑޭ ފަދަ، ބަދަލުގެންނަ ފަދަ ނުވަތަ އުނިކަމެއް އަންނަ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް 

 ކުރުން 

 ފަދަ ކަމެއް ކުރުން ޚިލާފުވާ އިއެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ކޮޕީރައިޓާއި ޓްރޭޑްމާކާ .88

 މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ގޭމްތައް ކުޅުން  .82

އިމުކުރެވިފައިވާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ނިޒާމު ގާއޮފީހުގެ ސިސްޓަމްތަކާއި އެޕްލިކޭޝަންތަކުގައި  .83
 ބަލިކުރުން ނުވަތަ ބަލިކުރަން މަސައްކަތްކުރުން 

ސޮފްޓްވެއަރ، އެޕްލިކޭޝަން، ސްކްރީން ސޭވަރ، ގޭމް އަދި މިއާ އެއްފަދަ ތަކެތި  .84



އަދި މުވާޞަލާތީ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކުރުމުގެ އުސޫލުމެއިލް -އޮފީސްތަކުގައި ކޮމްޕިއުޓިންގ، އިންޓަރނެޓް، އީ   
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 ރުން ނެޓް މެދުވެރިކޮށް ޑައުންލޯޑުކުރސެކްޝަނުގެ ހުއްދަނެތި އިންޓަ އައި.ސީ.ޓީ.

އޮފީހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތާ ސީދާ ގުޅުންހުރި އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ފިޔަވައި އެހެނިހެން  .85
 މާއި ސްޓްރީމްކުރުން ނެޓް މެދުވެރިކޮށް ޑައުންލޯޑުކުރުރއޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ އިންޓަ 

 ންވެސް ބާވަތެއްގެ އެއްވެސް ސިފައެއްގެ އެއްޗެއް ބެލުމަލު ހިމެނޭ އެއް އަ ގީ ލާޚުބަދުއަ .86

    
މެއިލް -އޮފީހުގެ އީ 
 ބޭނުންކުރުން 

 މެއިލް އެކައުންޓްތައް ބޭނުންކުރަންވާނީ ހަމައެކަނި ރަސްމީ ބޭނުމަށެވެ.-އޮފީހުގެ އީ  )ހ( .88

އެއްގޮތަށް ކޮންމެ ނާއާ ނަމޫ ރާއްޒަފުންނަށް އީމެއިލް ކުއައި.ސީ.ޓީ. ސެކްޝަނުން ހުރިހާ މުވަ )ށ(  
ވާނެއެވެ. ސޮއި ގައި މުވައްޒަފުގެ ނަން،  މެއިލްގައި ސޮއި އޮންނަން-މުވައްޒަފެއް ފޮނުވާ އީ 

 އޮފީހުގެ އޮފީހުގެ ނަން، ގުޅޭނޭ ނަންބަރުތަކާއި  މަސައްކަތްކުރާ ސެކްޝަނުގެ ނަން، މު،ގާމަ
 ވާނެއެވެ. ވެބްސައިޓުގެ ޔޫ.އާރ.އެލް. ހިމަނާފައި އޮންނަން

 ށް އޮފީހުން ބޭރު ފަރާތަކަ ލޫމާތުއުމައްވެސް ހިނދެއްގައި އޮފީހުގެ ހުއްދަނެތި އޮފީހުގެ ސިއްރު އެ )ނ(  
 އްސާކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.ހިލް މެދުވެރިކޮށް އިމެ-އީ

މަލާތެއް ޢާއޮފީހުގެ އީމެއިލް އެކައުންޓް ބޭނުންކޮށްގެން އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު އަމިއްލަ މު )ރ(  
 ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

މުވައްޒަފުން ބޭނުންކުރުމަށް އޮފީހުން  ،ތައް މުވައްޒަފުން ކުރަންވާނީމަލާތުޢާއޮފީހުގެ ރަސްމީ މު )ބ(  
މެއިލް އެޑްރެސް މެދުވެރިކޮށެވެ. އޮފީހުގެ -ދޫކުރެވިފައިވާ، އޮފީހުގެ ޑޮމެއިން ނަމުގައިވާ އީ 

ޑްރެހަކުން އޮފީހުގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް އެހެން އެޑްރެކަހަކަށް ފޯވަރޑް ކުރުމާއި، އެހެން އެ
 ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. ތުމުވާޞަލާ

 ،އޮފީހާ ގުޅުން ނެތް ކަންކަމުގައި، އެއީ ވެބްސައިޓްތަކުގައާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ވިޔަސް )ޅ(  
މެއިލް -ތަންތަނުގައި ބައިވެރިވުމުގެ )ސަބްސްކްރިޕްޝަން ގެ( ގޮތުގައި ވިޔަސް، އޮފީހުގެ އީ 

މެއިލް -މަކީ މަނާކަމެކެވެ. މިފަދަ ކަންކަމުން، ތާކުންތާކު ނުޖެހޭ ބޭކާރު އީ އެޑްރެސް ބޭނުންކުރު
 ހުއްޓުމެއްނެތި އަންނަގޮތް މެދުވެރިވެއެވެ.

މަލާތާއި، އޮފީހުން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާ ކުރާ އާމުވައްޒަފުން އެކަކު އަނެކަކާ ކުރާ މު )ކ(  
މެއިލް -އެކުގައެވެ. އީ  ތިރާމާހުރިކަމާ އިކުރަންވާނީ އަދަބުވެ ތަކުގައި ބަސްމަގު ބޭނުން މަލާތުއާމު

މަލާތުގެ ސަބަބުން އޮފީހުގެ ކަރާމާތަށް އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެފަދަ ބަހުރުވަ، އާމެދުވެރިކޮށް ކުރާ މު
ނޑޭ، މީސްމީހުންގެ މެދުގައި ތަފާތުކުރުން، ހަޑިހުތުރު ބަހުރުވަ، ހުއޭގެތެރޭގައި  ރުމަތް ކެ

ރުން، ބަދަލު ހިފުން ފަދަ، ނުވަތަ އެއްވެސް ދީނެއް، ޖިންސީ ގޯނާ، އިންޒާރުގެ، ޖަދަލު ކު
ރައްދުވާ ގޮތަކަށް ހަޑިހުތުރު، މާނަ  އެއްވެސް ނަސްލަކަށްފަތެއް، އާދަކާދައެއް، ގާޘަ ނަސްލެއް، 
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 ސަފްޙާ:  15
 

 ބަހުރުވަ ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ.، އޮޅޭ، އަބުރާ ބެހޭ، ނުވަތަ ކުޑައިމީސްވާ ގޮތަށް

ވާނެއެވެ. އީމެއިލްގައި  ރަންކުން ގީމުގެ ކުރިން އެ ފޮނުވި ފަރާތް ޔަ މެއިލްއެއް ހުޅުވު-ލިބިފައިވާ އީ  )އ(  
ވާނެއެވެ.  ޗްކުރެވިފައިވާ ފައިލްތައް އަދި ލިންކްތައް ހުޅުވުމުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލުވާންއެޓޭ

ގޮތްނޭގޭ ފަރާތަކުން އީމެއިލް އެޓޭޗްމަންޓްސްގެ ގޮތުގައި ވައިރަސް، ޓްރޯޖަން ކަހަލަ 
ބައެއް  މަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ.އެޓޭޗްކޮށްފައި ފޮނުވާފައި ހުރުގެ ތަކެތި ޒާތު ނުރައްކާތެރި 

ޒާތުގައި އޭގެ ޙަރަކާތް ފަށާގޮތަށް ހުންނަ  އީމެއިލްއަކީ ހުޅުވާލުމުން މިފަދަ ތަކެތި އަމިއްލަ
ފޮނުވި ފަރާތް އެނގޭ ބައެއް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ކޮމްޕިޔުޓަރ ވައިރަސް ފަދަ  ތަކެއްޗެވެ.

ޝައްކުވާފަދަ އީމެއިލް ހުޅުވުމުގެ ތި ލިބުމަކީވެސް އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން ތަކެ
އަދި އެއްވެސް ގޮތަކުން  ކުރިން އައި.ސީ.ޓީ. ސެކްޝަނުގެ ލަފާހޯދުން އެދެވިގެންވެއެވެ.

 ކޮމްޕިޔުޓަރ ވައިރަސް ނުވަތަ އެފަދަ ނޭދެވޭ ޒާތުގެ އެއްޗެއްގެ އަސަރު ހުރިކަމަށް ބެލެވޭނަމަ 
 ތުން އަންގަންވާނެއެވެ.ގުއެކަން އައި.ސީ.ޓީ. ސެކްޝަނަށް ވަ 

ފޮނުވުމަކީ މަނާ  ،ލުން ބެލުމާއިއިމެ-މަލު ހިމެނޭ ޖޯކާއި ވާހަކަ ފަދަ އެއްޗެއް އީއަ ގީ ލާޚުބަދުއަ )ވ(  
 ކަމެކެވެ.

 މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ޗެއިން ލެޓަރ، ވައިރަސް، ހަޑިހުތުރު އެއްޗެއް ނުވަތަ -އޮފީހުގެ އީ  )މ(  
 މިނޫންވެސް ނޭދެވޭ އެއްވެސް އެއްޗެއް ފޮނުވައިގެން ނުވާނެއެވެ.

ނުވާނެއެވެ.  މެއިލްއަކަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނެސްގެން-ފަރާތުގެ ހުއްދަނެތި، ލިބޭ އީ ފޮނުވި  (ފ)  
މެއިލްއެއްގައި ހުއްދަނެތް ތަކެތި ހިމަނައި )އެޓޭޗްކޮށް( ބަދަލުގެނެސް -ހަމަ އެހެންމެ، އެފަދަ އީ 

 ން ފަރާތަކަށް ފޮނުވައިގެން ނުވާނެއެވެ.އެހެ

 މެއިލް އޮފީހުގައި ފޮނުވުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.-މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ތަފާތުކުރުން ހުންނަ އީ  (ދ)  

މެއިލް އެހެން -މެއިލް ފޮނުވުމާއި، ލިބިފައި ހުނަން އެފަދަ އީ -އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތަކާ ނުގުޅޭ އީ  (ތ)  
 ކީ މަނާ ކަމެކެވެ.މީހުންނަށް ފޮނުވުމަ 

މެއިލްއާއި، އޮފީހުގެ ކޮމްޕިޔުޓިންގ -މެއިލް އެކައުންޓް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވާ އީ-އޮފީހުގެ އީ (ލ)  
 މެއިލްއަކީ އޮފީހުގެ މިލްކެކެވެ.-ތަކުގައި ރައްކާކޮށްފައި ހުންނަ އީވަޞީލަތް

    
މެއިލް -މައްސަލައެއް ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ، ފޯނުން ނުވަތަ އީ  ޓިންގ ވަޞީލަތަކަށް އުކޮމްޕި )ހ( .82 އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުން 

 ވާނެއެވެ. ލާއެކު މުވައްޒަފުން އައި.ސީ.ޓީ. ސެކްޝަނަށް އަންގަންސީ މެދުވެރިކޮށް ތަފް

ގުޅޭ ގޮތުން މުވައްޒަފުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ވީ އެންމެ  ޓިންގ ވަޞީލަތްތަކާކޮމްޕިއު )ށ(  
ވަޤުތު ސަލާމަތްކުރުމުގެ ގޮތުން  އްލުކޮށްދޭން ޖެހޭނެއެވެ.ޙަޝަނުން ވަހަކަށް އައި.ސީ.ޓީ ސެކްއަ



އަދި މުވާޞަލާތީ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކުރުމުގެ އުސޫލުމެއިލް -އޮފީސްތަކުގައި ކޮމްޕިއުޓިންގ، އިންޓަރނެޓް، އީ   
 

 ސަފްޙާ:  16
 

މުވައްޒަފުންނަށް ފޯނު މެދުވެރިކޮށް އްލުކުރުމަށް އައި.ސީ.ޓީ. ސެކްޝަނުން ހަމައްސަލަތައް 
 ކިޔައިދެވިދާނެއެވެ.

 މަޢުލޫމާތު އު އަޕްގްރޭޑް ކުރުމާއި، އަ، އިގޮތުންނާ ގުޅޭ އިމަސައްކަތްތަކާ، އިއޮފީސް އޮޓޮމޭޝަނާ )ނ(  
މެއިލް މެދުވެރިކޮށް މުވައްޒަފުންނަށް ދީ -އައި.ސީ.ޓީ. ސެކްޝަނުން އީ  އިރުޝާދު ފަދަ 
 އްސާކުރަން ވާނެއެވެ.ހި

    
ދާ ޚިލާފަށް ކުރާ ޤަވާޢި

 ކަންތައްތައް ރިޕޯޓްކުރުން 
ނގަޅު ކަމެއް ތެއް މެދުވެރިކޮށް އެއްވެސް ނުރަ ވަޞީލަތީ މުވާޞަލާ ޓިންގ އަދި އުއޮފީހުގެ ކޮމްޕި )ހ( .83

 ދާ ޚިލާފު ކަމެއް ކުރުމަކީ މަނާކަމެވެ.އިވާގަ ނުވަތަ 

ކުރެވޭނަމަ، އެ  ދާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް ކަމެއް ކުރާނަމަ ނުވަތަ ކުރާކަމަށް ޝައްކުއި ވާގަމަތީގައި  )ށ(  
ވާނެއެވެ. އަދި ބޮޑު ކުށެއްނަމަ  އާލާތްތަކުގެ ސިސްޓަމްސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރަށް އަންގަން 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ރު އިސްވެރިޔާއަށް ނުވަތަ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއަށް ޒިންމާދާ

    
އައި.ސީ.ޓީ. ސެކްޝަންގެ 
 މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާ

 ދާ އެއްގޮތްވާ އިވާގަ ނޫނާއި ޤާ ތައް ބޭނުންކުރަނީ ވަޞީލަތް  ޓިންގކޮމްޕިއުއޮފީހުގައި ބޭނުންކުރެވޭ  )ހ( .84
 .ދުތައް އިދާރާގެ ތެރޭގައި ތަންފީޒުކުރުމަކީ އައި.ސީ.ޓީއިވާ ގަ ގޮތުގެ މަތިންތޯ ބަލައި އެ 

 ގެ ޒިންމާއެކެވެ.ސެކްޝަނު 

ބަލައި  ތޯށް ދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތައިވާގަ ނޫނާއި ޤާއޮފީހުގައި ބޭނުންކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ ބޭނުންކުރަނީ  )ށ(  
 ގެ ޒިންމާއެކެވެ.ކްޝަނު ތަންފީޒުކުރުމަކީ އައި.ސީ.ޓީ ސެ

ތަކަށް ވައިރަސް މައްސަލައެއް ނުވަތަ ސެކިއުރިޓީ އެއްވެސް ވަޞީލަ ޔުޓިންގކޮމްޕިއޮފީހުގެ  )ނ(  
ގެ ސެކްޝަނު .އައި.ސީ.ޓީ ފިޔަވަޅުއެޅުމަކީތުން ގުވަ ކަން އެނގުމުން ކަމެއް ދިމާވެއްޖެ

 ޒިންމާއެކެވެ.

 .ތައް ޑޮކިއުމަންޓްކޮށް އައި.ސީ.ޓީލޫމާތުއުމަތަކާބެހޭ ވަޞީލަތް ކޮމްޕިޔުޓިންގއޮފީހުގެ  )ރ(  
 ވާނެއެވެ. ސެކްޝަނުން ބަލަހައްޓަން

ދާ ޚިލާފަށް އަމަލުކުރަމުންދާ ކަމަށް، އެ އިވާގަ އައި.ސީ.ޓީ. ސެކްޝަނުގެ މުވައްޒަފެއް މި  )ބ(  
 އައި.ސީ.ޓީ. ށް ވޭނަމަ، އެކަން ވީހާވެސް އަވަހަސެކްޝަނުގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް ފާހަގަ ކުރެ 

ޒިންމާދާރު ނުވަތަ  ގެނުވަތަ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ ގެގެ އިސްކޮށް ހުންނަވާ މުވައްޒަފުސެކްޝަނު 
 ސަމާލުކަމަށް ގެންނަން ވާނެއެވެ. އިސްވެރިޔާގެ 

އެއްވެސް ސެޓިންގ އަކަށް ކޮމްޕިޔުޓިންގ ވަޞީލަތެއް ބެހެއްޓުމާއި އޮފީހުގައި އެއްވެސް  )ޅ(  
 ގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.ސެކްޝަނު  .އައި.ސީ.ޓީ  ނައުމަކީބަދަލުގެ
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ރައްކާތެރިކަންމަތީ ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި އިދާރާގެ  ވިއުގައިގެ ސެކިއުރިޓީ ކަންތައްތައް ގެއޮފީހު )ކ(  
ފިކް މޮނިޓަރު ކުރުމުގެ ތެއްގައިވެސް ނެޓްވާރކް ޓްރެ ގު ވަސިސްޓަމްތައް މޮނިޓަރކޮށް ކޮންމެ 

އަދި  އައި.ސީ.ޓީ. ސެކްޝަނުން އިންތިޒާމުކޮށް މޮނިޓަރ ކުރަމުން ގެންދަން ވާނެއެވެ. ކަންތައް
މިކަމަށް ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތައް އައި.ސީ.ޓީ. ސެކްޝަނުން އެދުމުން އެތަކެތި އެ ސެކްޝަނަށް 

 ހޯދައިދިނުމަކީ އޮފީހުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

ތައް ރައްކާތެރިކަންމަތީ ވަޞީލަތްފައިވާ އެންމެހާ ގުޅާ އެއާ އާއި،ވިއުގަ ފައިވާ އޮފީހާ ގުޅާ އޮފީހާއި )އ(  
 ސެކްޝަނުގެ ޒިންމާއެކެވެ. .އި.ސީ.ޓީބެލެހެއްޓުމަކީ އަ

ރަހާއި އެފަދަ ވަބާއިން ވައިކޮމްޕިޔުޓަރ ބަލަހައްޓައި ތައް ވަޞީލަތް ޓިންގ ކޮމްޕިއުއޮފީހުގެ  )ވ(  
އާއި އެހެނިހެން  ބޭނުންކުރުމާއި، މިފަދަ ސޮފްޓްވެއަރ ވުމަށް ބޭނުންކުރާ ސޮފްޓްވެއަރރައްކާތެރި 

ތައް ވަޞީލަތް އޮފީހުގެ ކޮމްޕިޔުޓިންގއި ހޯދަ ދުންއިވާ ގަ އަޕްޑޭޓޭސް  ސޮފްޓްވެއަރގެ 
ވެސް ބާވަތެއްގެ އެއް ވާނެއެވެ. ބަލަހައްޓަން އައި.ސީ.ޓީ. ސެކްޝަނުން ގައިމަތީ  ރައްކާތެރިކަން

ލާމާތެއް އަ ތަކަށް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމުގެ ވަޞީލަތްޓިންގ ނޭދެވޭ އަސަރެއް އޮފީހުގެ ކޮމްޕިއު
ތުން ގުޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އައި.ސީ.ޓީ. ސެކްޝަނުން ވަ ގުޅިގެން އަޅަން އެކަމާ ،ފެނިއްޖެނަމަ

 އަޅަންވާނެއެވެ.

ރައްކާކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގައި  ލޫމާތު އުމަތައް ބޭނުންކޮށްގެން ވަޞީލަތް ޓިންގ ކޮމްޕިއުއޮފީހުގައި  (މ)  
ސެކިޔުރިޓީ ރިކުޔަމަންޓްސް ފޮރ  މްއިމުކޮށްފައިވާ "މިނިމަގާ އިން .އެން.ސީ.އައި.ޓީ
ނޑުތަ  "ސް އިން ގަވަރންމަންޓްން ސިސްޓަމްއިންފޮރމޭޝަ  ކާ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަ

ގެ ސެކްޝަނު  .ލެހެއްޓުމަކީ އައި.ސީ.ޓީގެ ރައްކާތެރިކަން ބެލޫމާތު އުމަމަތިން  ގޮތުގެ  އެއްގޮތްވާ 
 ޒިންމާއެކެވެ.
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