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 އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން  މިނިސްޓްރ  
 ދިވެހިރާއްޖެ ،މާލެ

 

 2018 ސްކޫލް ބޯޑު ހިންގުމުގެ އުޞޫލު 
 

އެުކ އާއި ާސރކިއުަލރ 2012/05ނަމްބަރު ގައި   2012އޮކްޓޯބަރު  18މިއ   )ހ( 1 ތަޢާރަފް އާއި ނަން 
ސްކޫްލ ”ޢާންމުކޮށްފަިއވާ އުޫޞލަށް ިއސްލާޙު ގެނައުމަްށފަހު އެުކލަާވލާފަިއވާ  

 އެވެ.  “ބޯޑު ހިންގުމުގެ ުއޫޞލު 

 އެވެ.  “ސްކޫލް ބޯޑު ހިންގުމުގެ ުއޫޞލް ”އުޫޞލަށް ކިޔާނ   މި )ށ(  
 

ސްކޫލް ބޯޑުގެ 
 މަޤުޞަދު 

އޮފް އެޑިޔުޭކޝަުންނ ސްކޫލް ބޯޑު ޤާއިމުުކރުމުެގ މަުޤޞަދަކ  މިނިސްޓްރ   2
ނޑައަޅާފަިއވާ ސިާޔސަތުތަކާ އެއްގޮތަށް ސްޫކލުންެދވޭ ޚިދުމަތްތައް ތަރައްޤ ކޮްށ  ކަ
ކުރިއެުރވުމުގައި ސ ދާ ޙިްއާޞވާ ފަރާތްތައް ބައިވެރިކޮށްގެން ސްކޫލަށް ދާިއމ ގޮތެއްގަިއ 

 ލަފާ ލިބޭނޭ ނިާޒމެއް ާޤއިމްުކުރމެވެ.
 

ނުޑގެތެރޭގައި ިހމެނޭ، މިއުޫޞލުގަިއ  ސްކޫލް )ހ( 3 ސްކޫލް ބޯޑުގެ ދައުރު  ބޯޑަކ  ސްޫކލް ހިްނގުުމގެ އޮނިގަ
 ސްޫކލަށް ލަާފދޭ ގުނަވަނެެކވެ. ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަަދއިން

 ސްކޫލް ބޯޑަކ  އަިމއްލަ ނަުމގަިއ މުޢާަމލާތްކުރާ ޝަުޚޞެއްނޫެނވެ. )ށ(  

ލަާފއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ސްކޫލް ބޯޑުގެ ނިންމުންތަކާުގޅޭގޮތުން ސްކޫލަށް ދެވޭ  )ނ(  
 އެހެން މުއަްއސަސާތަކަށް މުާޢަމލާތުކުރާނ  ސްޫކލުންނެވެ.

ސްކޫްލގެ ކުރިެއރުމަށްަޓކައި، އަމިްއލަ ސްކޫލް ބޯޑުގައި ޚިުދމަތްކުުރމަކ   )ރ(  
 .މަސައްކަތަެކވެހިލޭ ާސބަހަށްކުރާ ޝައުުޤވެރިަކމާއިއެކު، 

 
ސްކޫލް ބޯޑު 
 ޤާއިމުކުރުން 

ޤާއިމް ކުރެވޭނ  ސްޫކލްގެ އާބާދ ގަިއ ސްކޫްލ ބޯޑު މި އުޞޫލާ ެއއްގޮތަށް  )ހ( 4
 ދަިރވަރުން ހަަމވާ ސްކޫލްތަކުަގއެވެ.  50މަދުެވގެން 

ނޑައެޅުމާ އުޞޫާލއި އެއްގޮތަށް ސްކޫލުން މި (ށ)   ނޑައަޅާ މެމްބަރުްނ ކަ  ،އިކަ
 ވެ.ލެނ  ސްކޫްލގެ ޕްރިންސިޕަ އިންތިޙާބުކުރުމުގެ މަަސއްކަތްކުރާ

ސްކޫލް ބޯޑު އުފެދޭނ  މި ުއޞޫލާ އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ސްކޫލުބޯޑަށް  )ނ(  
ނޑައެޅުމުން،  އައްޔަންކުރެވޭ މެމްބަރުންނާިއ އިންތިޚާބުކުރެވޭ މެމްބަރުްނ ކަ
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މިނިސްޓްރ  އޮފް އެޑިުޔކޭަޝނުން އެ މެމްބަރުން ހިމެޭނޮގތަށް ސްކޫލުބޯޑު 
 އެންގުމުންނެވެ.އެކުލަާވލިކަން ިލޔުމުން ސްޫކަލށް 

 
ސްކޫލް ބޯޑުގެ 

މަސްއޫލިއްޔަތާއި 
 ޒިންމާތައް 

ރާާވ ރަށް ވާިޞލުވުމަށްޓަކަިއ ސްކޫލުން ސްކޫލްގެ ިމސްރާބާއި ތަަޞއްވު (ހ) 5
ފަރާތަށް  ޙަވާުލވެހުރި  މާ ްސކޫްލހިންގު ޕްރޮގްރާމްތައް ކުިރއަށް ގެންިދއުމުގައި

 ލަފާިދނުން.

އެުކލަވާުލމުގައި ސަުރކާރުގެ ތަުޢލ މ  ސްކޫލްގެ ސްޓްރެޓ ޖިކް ްޕލޭން  (ށ)  
 ސިޔާސަތުތަކާ އެއްގޮތަށް ލަފަާޔއި މަޝްަވރާދިނުްނ.

ނޑިތައް ާޙޞިލުުކރުމަށް ބޭނުންާވ  )ނ(   ނުޑދަ ސްކޫލްގެ ސްޓްރެޓ ޖިކް ްޕލޭންަގއިވާ ލަ
 ިދނުން.ލަފާ

ނޑިތައް ޙާޞިލުަވމުންދޭޯތ  )ރ(   ނުޑދަ ސްކޫލްެގ ސްޓްރެޓ ޖިްކ ޕްޭލންގައިވާ ލަ
 ބެލުން.

ގުޅޭގޮތުން ސްކޫލުން ޙިްއޞާކުރާ ުމހިންުމ  ތަރުބިއްަޔތާ ،ކުދިންގެ ތަޢުލ މާއި )ބ(  
 ކަންކަމަށް ބޭނުންވާ މަްޝވަާރިދނުން.

 އެއްގޮތަށް ސްޫކލް ބޯޑު ހިންގުން. އުޫޞލާ މި )ޅ(  

ސްކޫލު ބޯޑުގެ ހުިރހާ މެްމބަރުންވެސް ސްޫކލް ބޯޑުެގ މެމްބަރުންނަްށ  )ކ(  
ނޑައެޅިފަިއވާ އޮިރއެންޓޭަޝން ފުިރހަމަކޮށް ޯބޑުގެ މެމްބަެރއްެގ  ޕްރޮގްރާމް  ކަ

 ހައިސިއްޔަތުން ޒިްނމާތައް ރަނގަޅަށް އޮޅުން ފިލާަފއިވުން.

ވަނަ މާއްދާަގިއ  30ސްކޫލު ބޯޑުގެ ކޮންމެ މެމްަބރަކުމެ މި އުޫޞލުގެ  )އ(  
ނޑު ހިފެެހއްޓުންބަޔާންކޮށްފައިވާ ސްޫކލްބޯޑުގެ ެމމްބަރުންގެ ުސލޫކ    މިްނގަ

 
ސްކޫލް ބޯޑު 

ހިންގުމުގައި ސްކޫލްގެ 
މަސްއޫލިއްޔަތާއި 

 ޒިންމާތައް 

ނަޑއަޅާ މެމްބަރުްނ  ސްކޫލުން ްސކޫލުބޯޑަށް އުޫޞލާ ެއއްގޮތަށް  މި (ހ) 6 ކަ
ނޑައެޅުމާ ކުރިއަްށ އިންތިޙާބުކުރުމުގެ ަމސައްކަތްސްކޫލް ބޯޑަށް މެމްބަރުން  ،އިކަ
 ގެންދިއުން 

ސްކޫލް ބޯޑުގެ މަސްޫއލިއްަޔތާއި ޒިންމާ އަދާކުރުމުަގިއ ސްކޫލް ބޯޑަށް  (ށ) 
 އެހ ތެރިވުން.

ސްކޫލް ބޯޑުގެ ބައްަދލުވުންަތއް ބޭއްވުމަށް ބޭނުންވާ އިާދރ  އިންތިޒާމްތައް  (ނ)  
 ހަމަޖެްއސުން.

ވަނަ މާްއދާގަިއ  31ސްކޫލް ބޯޑުެގ މެމްަބރުންަނށް މި އުޫޞލުެގ  )ރ(  
ބަޔާންކޮށްފައިވާ އޮރިއެންޭޓަޝން ޕްރޮގްރާމް ްސކޫލް ޯބޑަށް މެމްބަރަކު 
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 މަސްުދވަހުގެ ތެޭރގައި ހިްނަގއިދިނުން  1އައްޔަންކުރާ ތާރ ޚުން ފެށިގެން 
 

ސްކޫލް ބޯޑު 
 އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް 

  ޕްިރންސިޕަލްސްކޫލްގެ  )ހ( 7

 ޕ .ޓ .އޭ. ގެ ނާއިބު ރައ ސް  )ށ( 

ގެތެރެއިްނ ސ ނިައރ މެޭންޖމެންޓް ޓ މު )އެސް.ެއމް.ޓ ( ސްކޫލްެގ  )ނ(  
 ެމމްބަރު 1ކުރާ ންއްޔަޢަ ޕްރިންސިޕަލް 

ްނ ތެެރއިވުރެ އިތުރުނަމަ، ބެެލނިވެރިންގެއަށް 300ސްކޫލްގެ އާާބދ   )ރ(  
   މެމްބަރުން 3އިންތިޚާބުކުރާ 

ްނ ތެރެއި ބެލެިނވެރިންގެއާއި ދެމެދު ނަމަ،  299އާއި  50ސްކޫލްގެ އާބާދ  
 މެމްބަރުން  2އިންތިޚާބުކުރާ 

ގެެތރެިއން އިންތިޚާބުކުރާ ޓ ޗަރުންއަށްވުެރ އިތުރުނަމަ،  300ސްކޫލްެގ އާބާދ   )ބ(  
  މެމްބަރުން 2

ގެތެރެއިްނ ޓ ޗަރުންއާއި ދެމެދު ނަމަ،  299އާއި  50ސްކޫލްގެ އާބާދ  
 މެމްބަރު  1އިންތިޚާބުކުރާ 

 މެމްބަރު  1ޝަުނން ޢައްޔަންކުރާ މިނިސްޓްރ  ޮއފް އެޑިޔުކޭ  (ޅ)  
 

މި ުމއްދަތުެގ )ދޭއް( ައހަރެވެ.   2މ ލާދ   މުްއދަތަކ ސްކޫލް ބޯޑުެގ  (ހ) 8 ގެ މުއްދަތު ސްކޫލް ބޯޑު 
ުނވަތަ ޢައްަޔންކުރެޭވ މެމްބަރުްނވެްސ  ،މެދުތެރެއިން ސްޫކލް ބޯޑަށް ހޮވޭ

 މެމްބަރުކަުމްނ ވަކިވާނެއެވެ. ،ނިމުމުން ސްޫކލް ބޯޑުގެ ުމއްދަތުހިނގަމުްނދާ 

 އަހަރުގެ  2 ފެށިގެން ފެބްރުއަރ  1 ބޯޑުގެ މުއްދަތު ގުނޭނ  ސްކޫލް )ށ(  
 .މުއްދަތަށެވެ

ައަހރަކުން އެުކލަާވލާ  2މި މާްއދާގެ )ށ( ގައި އެެހްނ އޮތްނަމަވެސް ކޮްނމެ  )ނ(  
ނޑައެޅިފަިއާވ ބޯ ސްކޫލް ޑު ައމަލ ގޮތުން ިހނގަންފަށާނ  ސްޫކލު ބޯޑަށް ކަ

މެމްބަރުން ހިމެޭނގޮތަށް ސްކޫލުބޯޑު އެކުލަާވލެިވފައިވާކަން މިނިސްޓްރ  ޮއްފ 
 ފެށިގެންެނވެ. ވަހުންއެޑިޔުކޭޝަނުން ސްކޫލަށް ލިުޔމުން އަންގާ ދު 

 
ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މެމްބަރުްނެގ ތެރެއިން ސްކޫލް ބޯޑަށް  5މި އުޫޞލުގެ  9 ބަރުން މްޢައްޔަންކުރާ މެ 

 ޢައްޔަން ކުރާ ެމމްބަރުން ތިރ ަގއި އެވަނ އެވެ.

 ޕްރިންސިޕަލް  )ހ(  
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 މެމްބަރު  1ކުރާ ންްއޔަޢަގެތެރެިއން ޕްރިންސިޕަލް އެސް.ެއމް.ޓ . ސްކޫލްގެ  )ށ(  

 ޕ .ޓ .އޭ. ގެ ނާއިބު ރައ ސް. (ނ)  

 މެމްބަރު. 1މިނިސްޓްރ  ޮއފް އެޑިޔުޭކޝަުނން ޢައްޔަންކުރާ  (ރ)  
 

އިންތިޚާބް ކުރާ 
 ބަރުން މްމެ 

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މެމްބަރުްނެގ ތެރެއިން ސްކޫލް ބޯޑަށް  5އުޫޞލުގެ  މި 10
 އިންތިޚާބް ކުރާ މެމްބަރުން ތިރ ގައި އެވަނ ެއވެ.

ތެރެިއްނ  ައށްވުރެ އިތުރުނަމަ، ބެލެނިެވރިންގެ 300ސްކޫލްެގ އާބާދ   )ހ(  
 މެމްބަރުން.   3އިންތިޚާބުކުރާ 

ދެމެދު ަނމަ، ބެލެނިެވރިންގެ ތެރެއިްނ އާއި  299އާއި  50ސްކޫލްގެ އާބާދ  
 މެމްބަރުން. 2އިންތިޚާބުކުރާ 

ގެެތރެިއން އިންތިޚާބުކުރާ ޓ ޗަރުންއަށްވުެރ އިތުރުނަމަ،  300ސްކޫލްެގ އާބާދ   (ށ)  
 މެމްބަރުން.   2

ގެތެރެއިްނ ޓ ޗަރުންއާއި ދެމެދު ނަމަ،  299އާއި  50ސްކޫލްގެ އާބާދ  
 މެމްބަރު. 1އިންތިޚާބުކުރާ 

 
ބަރަކަށްވުމުގެ މްމެ 

 ތައް ޠުޝަރު 
 ށް ކުރިމަިތލާ ބެލެނިވެިރންގެސްކޫލް ބޯޑަ :ބެލެނިވެރިންގެ ޝަރުޠުތައް )ހ( 11

 ޝަރުޠުތައް ތިރ ގައި ެއވަނ އެވެ.

އެއްގެ ގޮތުަގއި ސްކޫލްަގއި ސްކޫލްަގއި ކިޔަވާ ދަރިަވރެްއގެ ބެލެނިވެރި  .1   
 ރަޖިސްޓްރ  ކޮށްަފއިވާ ަފރާތެްއކަމުގައިުވން. 

ސްކޫލް ބޯޑުގެ ކަންތައްތަކުގައި ޝަުއޤުެވރިކަމާެއުކ އުޅެވޭނެ  .2   
 ވުން. ފަރާތެއްކަުމގައި

ޖިނާޢ  ކުށެްއގެ ޙުކުމެްއ ތަންފ ޒުކުަރމުންދާ މ ހަުކ ކަމުަގިއ ނުވުން.  .3   
ނުވަތަ އެފަދަ ޙުކުމެއް ތަންފ ޒުކޮށް ނިމުނުތާ، ނުވަތަ އެފަދަ ޙުކުމެްއ 

ނޑައެޅުނު އަދަބު   އަހަރުެވފައިވާ މ ަހކުކަމުގައި  5ަމޢާފުުކެރވުނުތާ ކަ
 ވުން.

 ކިޔަން ެއނގުން. ،ދިވެހި ބަހުން ލިޔަން .4   

 ސްކޫލްގެ މުވައްަޒފަކަށް ނުވުން. .5   

 ައހަރު ފުިރފައިާވ ދިވެއްސަކު ކަމުގަިއވުން. 18ޢުމުރުން  .6   

 އެހެން ސްޫކލެއްގެ ބޯޑެްއގެ މެްމބަރަކު ކަމުގައި ުނވުން. .7   
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ަޝރުޠުތައް  ށް ކުރިމަިތލާ ޓ ޗަުރންގެސްކޫލް ބޯޑަ  :ޓ ޗަރުންގެ ޝަރުޠުތައް  )ށ(  
 ތިރ ގައި އެވަނ ެއވެ.

 މަްސއޫލިްއޔަތު ސްކޫލުަގއި ައދާކުރަމުްނދާ ޓ ޗަރެއްކަމުެގ  .1   
 މ ހެއްަކމުގަިއވުން.

ސްކޫލް ބޯޑުގެ ކަންތައްތަކުގައި ޝަުއޤުެވރިކަމާެއުކ އުޅެވޭނެ  .2   
 ވުން. ފަރާތެއްކަުމގައި

ށް ސްކޫލް ބޯޑަ :ގެ ޝަރުޠުތައް ޢައްޔަނުކުރެވޭ ފަރާތްތަކު  ގޮތުން  މަޤާމުގެ  )ނ(  
 ަޝރުޠު ތިރ ގައި އެވަނ އެވެ. ފަރާތްތަކުގެ މަޤާުމގެ ގޮތުން ޢައްޔަނުުކރެވޭ

މަޤާުމގެ ގޮތުން ަޢއްޔަނުކުިރ ަފރާތެއްކަމަށްވާނަމަ، ޢައްޔަނުުކިރއިރު ުހރި  .1   
 ހަިއސިއްޔަތުގައި ެދމިުހރުންމަޤާުމގެ 

 
ސްކޫލް ބޯޑު ހިނަގމުންދާނ  ސްކޫލް ކުިރއަރުަވއި، ތަރައްޤ ކުރުމަށް ލަާފޭދ  )ހ( 12 ހިންގުން  ބޯޑު  ސްކޫލް 

 ގުނަވަނެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

 އެކުަލވާލިަކްނ މިނިސްޓްރ  އޮފް އެޑިުޔޭކޝަނުން އަންގަތާ     ސްކޫލް ބޯޑު )ށ(  
 ާވނެއެވެ. ދުވަުހގެތެރޭގައި ްސކޫލް ބޯުޑގެ ފުރަތަމަ ަޖލްސާ ބާއްވަން 5

 ސްކޫލް ބޯޑު ހިންަގންވާނ  މިުއޞޫލާ ެއއްގޮތަށެވެ.  (ނ)  

ެއޖެންޑާ ުކރެވޭ ނުވަތަ މަޝްަވރާ ުކރެޭވ  ،ސްކޫލް ބޯޑުެގ ބައްަދލުވުންތަުކގައި (ރ)  
 އަދި ބެލެނިވެރިންެވްސ  ،ކަމަކާގުޅޭގޮތުން ދަިރވަރުންނާިއ ފަންނ  މ ހުންނާއި

އެ ބައްދަލުުވމެއްގައި ބައިެވރި ކުރެވިދާެނއެވެ.  ނަމަެވސް ެއފަދަ ަފރާތްތަކަށް 
 ވޯޓުގައި ބައިވެރިެއއް ނުވެވޭެނެއވެ.

 
ކަމުން ބަރު މްމެ 

 ،ވަކިވުމާއި
 ،މާއިއިސްތިޢުފާދިނު 

 ވަކިކުރުން 

މެމްބަުރކަމުެގ ަޝރުޠުތަކުންކުރެ ޝަރުޠެްއ  އި ބަޔާންކޮށްފަިއވާމި ުއޞޫލުގަ  )ހ( 13
 މެމްބަަރކު މެމްބަރުކަމުން ވަކިވ ެއވެ. އުނިވެއްޖެަނމަ، އެ

 ެމމްބަރަކަށް، އެ މަާޤމުގައި ެދމިުހރެ،  ހިމެނޭ ބޯޑުގައި ޙައިޘިއްޔަތުން މަޤާުމގެ )ށ( 
 .ނުދެވޭެނއެވެ ބޯޑުގެ މެމްބަރުކަމުން ިއސްތިުއފާ

ނުވަތަ ޢައްޔަންކޮްށަފއިވާ މެމްބަރަކު،  ،އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާސްކޫލް ބޯޑަށް  )ނ(  
ބޯޑުގެ  ެއކަން ލިުޔމުްނ ސްކޫލް  ،މެމްބަރުކަމުްނ އިސްތިުޢފާޭދްނ ބޭނުންނަމަ

 ބޯޑުގެ ެމމްބަރުކަމުން ަވކިވ އެވެ. ޗެއަރޕާރސަނަށް ހުށައެުޅމުން ސްކޫލް

މެމްބަރުކަުމން އިސްތިޢުާފ މަޤާމުން ުނވަތަ  ސްކޫލް ބޯޑުގެ ޗެައރޕަރސަން އެ (ރ)  
އެަކން، ސްކޫލް ހިންުގމާ ޙަވާުލވެހުރި ަފރާތަށް  ،ދޭން ބޭނުންވެއްޖެަނމަ
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 ހުަށއެޅިކަމަކުން ވަިކވ އެވެ. ލިޔުމަކުން ހުަށހެޅުމުން، އެ

 (ބ)  
 

      މަޤުބޫލު ޢުުޒރެއް ލިުޔމުްނ ހުށަނާޅައި، ޖެހިޖެިހގެްނ ސްކޫލް ބޯޑުގެ 
އެ މެމްބަރަުކ ސްކޫލް ބޯޑުެގ  ،ާޙިޟރު ނުވެއްޖެަނމަޖަލްާސއަށް މެމްބަރަކު  3

 މެމްބަރުކަމުން ވަކިވ ެއވެ.

ނުވަތަ  ،ނުވަތަ ވަކިެވްއޖެނަމަ ،ސްކޫލްބޯޑުގެ ެމމްބަރަކު އިސްިތޢުފާ ދ ފިނަމަ (ޅ)  
ދުވަުހގެ ތެރޭގައި އެކަން، އެ މެމްބަރަކަށް ލިޔުމުްނ  7ވަކިކޮށްފިނަމަ، 

 ވާނެެއވެ. އަންގަން

ސްކޫލް ބޯޑުގެ މެމްަބރެްއ އެމަޤާމުން ިއސްތިޢުފާ ދ ފިނަމަ، ނުވަަތ  )ކ(  
ދުވަުހގެތެރޭގަިއ  30ުނވަތަ ވަކިޮކށްފިނަމަ، ަލސްވެގެން  ،ވަކިވެއްެޖނަމަ

 ލުަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ގޮތަށް ެމމްބަރަކު ޮހވަން ޞޫ ހުސްިވ މަާޤމަށް މި އު
ކޫލް ބޯޑުގެ ދައުރުގަިއ ވާނެއެވެ.  އަދި މިގޮތަށް މެމްބަރަކު ހަމަޖަްއސާނ  ސް

 މަސް ދުަވސް އޮތްކަމަށް ވާނަމައެވެ. 3ބާކ  

ނުވަަތ ޢައްޔަންުކރެޭވ  ،ދައުރެްއގެ ެމދުތެރެއިން ްސކޫލް ބޯޑަށް ހޮވޭ  (އ)  
 މެމްބަރުންެވސް އެދަުއރު ނިުމުމން މެމްބަރުކަމުން ވަކިވާނެެއވެ. 

 (ވ)  
 

މެމްބަރު ވަކިުކރުމުގެ އިޚްތިޔާުރ މިނިސްޓްރ  އޮފް އެޑިޔުޭކޝަުނން އައްޔަންކުރާ 
 މިނިސްޓްރ  ޮއފް އެޑިޔުޭކޝަަނށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 (މ)  
 

ބޯޑުގެ މެމްބަރުްނގެތެރެއިން ެމމްބަރަކު ިމ އުޫޞލްެގ ރޫާޙ އެއްގޮތްވާގޮތުެގ 
މަތިން މަސައްކަތް ނުކުާރކަަމށް މިނިސްޓްރ  އޮފް އެޑިުޔޭކޝަނަށް ފެނިއްެޖ 

 މެމްަބރަކު ބޯޑުގެ މެމްބަރުަކމުން ވަކިުކރެވޭނެެއވެ.ޙާލަތެއްގައި އެ 

ވަނަ ާމއްދާގައި ބަޔާންުކރެިވފައިވާގޮަތށް ސްކޫލް ބޯުޑ  31މި އުޫޞލުގެ  )ފ(  
 އުވާލަިއފިނަމަ، ބޯޑުގެ ުހރިހާ ެމމްބަރުން މެމްބަރުަކމުން ވަިކވާެނއެވެ.

 
)ފަނަރަ(  15ހޮވުމަށްޓަކައި އިންތިޚާބު ބޭއްވުމުގެ ސްކޫލް ބޯޑަށް މެމްބަރުން  )ހ( 14 ބަރުން ހޮވުން މްމެ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ވަނަ މާއްާދގައި 19ގެ ދުވަސް ުކރިން މި އުޫސލު 
އިލެްކޝަންސް ކޮމިޓ  މެދުެވރިކޮށް ސްކޫލުން އެކަމަށް ޢާއްމުކޮށް އިޢުާލްނ 

 ކުރަންވާނެެއވެ. 

އިންތިޚާބުކުރާނ  ިތރ ގައިިމވާގޮތަށް ސްކޫލް ބޯޑަށް އިންތިޚާބުކުރާ މެމްބަރުން  )ށ(  
 ސިއްރު ވޯޓަކުންެނވެ.

ސްކޫލުަގިއ ބެލެނިވެރިންގެެތރެއިން ެމމްބަރުން ހޮުވމަށް ވޯޓުދޭނ   .1   
 .ެގގޮތުގައި ަރޖިސްްޓރ ވެފަިއވާ ަފރާތްތަކެވެބެލެނިވެރިން
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ގޮތުގަިއ ންގެޓ ަޗރުންގެތެރެއިން ެމމްބަުރ ހޮވުމަށް ވޯުޓދޭނ  ޓ ޗަރު .2   
 ވެ. މ ުހންނެސްކޫލްަގއި މަަސއްކަތްކުރާ 

ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަދުން މ ހުްނ  ،މަޤާމަކަށް ބޭނުންވާ ޢަަދަދށް )ނ(  
މ ހުްނ ވޯޓުލުމަކާނުލަިއ ަޝރުތުހަމަވާ ެއމަޤާމަށް ކުރިމަތިލ   ،ކުރިމަތިލަިއފިނަމަ

މެމްބަރުން ހޮވުމަްށ އިންތިޚާބުވ އެވެ.  މިފަދަ ާހަލތެއްގައި އިތުރަށް ބޭނުންވާ 
ނަޑއެޅިފައިވާ ައދަދަށް މެމްަބުރން އިންތިޚާބު  އަލުން އިުޢލާންކޮށް، ކަ

 ކުރަންވާނެެއވެ.

ޕ .ޓ .އޭ. ގެ ނާއިބު ރައ ސަކ  ަމޤާުމެގ ެގ ޕްރިންސިަޕލާއި ސްކޫލު )ރ(  
ޙައިޞިއްޔަތުން ސްކޫލް ބޯޑުގެ މެމްބަރުންގެގޮތުގަިއ ޢައްޔަންކުެރޭވ 

 މެމްބަރުންނެވެ.
 

ޗެއަރޕަރސަން 
 އްޔަނުކުރުން އަ 

ތެެރއިން ޗެއަރޕާސަން އައްޔަނު ކުރާނ  މިނިސްޓްރ  ޮއްފ މެމްބަރުންގެ ސްކޫލް ބޯޑުގެ 15
 އެޑިޔުކޭޝަނުންެނވެ.

 
ޗެއަރޕަރސަންގެ 
މަސްއޫލިއްޔާތާއި 

 ޒިންމާތައް 

 ސްކޫލް ބޯޑުގެ ަޖލްސާތަކުގެ ިރޔާސަތު ބެލެހެއްޓުން. (ހ) 16

ޖަްލސާތައް މެމްބަރުންގެ މަްޝވަރާެގމަތިން ކުރިއަްށ ސްކޫލް ބޯޑުގެ  (ށ) 
މެމްބަރުްނގެ ބައިވެރިވުާމއި ހަަމހަމަަކމާއެކު ޖަްލސާތައް ކުރިއަްށ  ގެންދިއުާމއި،
 ގެންދިއުން.

ނޑުަދނޑިތައް ޙާޞިލްކުރުމަށް މަުގފަިހާވ ގޮތަށް ބޯޑުގެ  (ނ)   ސްކޫލްގެ ލަ
 މަޝްަވރާތައް ކުރިއަށް ގެްނދިުއން.

ނޑައެޅުން. (ރ)    ސްކޫލް ބޯޑުގެ ބައްަދލުވުންތަކުެގ އެޖެންޑާ ކަ
 

ޑުގެ އިދާރ  ބޯ ސްކޫލް 
 ކަންކަން 

ބަލަހައްޓާނ  ސްކޫލްގެ ހިްނގުމާ ހަާވލުވެުހިރ  ކަންަކންއިދާރ   ގުޅޭސްކޫލް ބޯޑާ )ހ( 17
ފަރާތުން ހަަމޖައްސާ ސްކޫްލގެ މުވައްަޒފަކެވެ. ެއމުވަްއަޒފުގެ ޒިންމާތަްއ 

 ތިރ ގައި އެވަނ ެއވެ. 

އެހެނިހެްނ  އާއި ޔައުމިއްޔާ އެޖެންޑާ، ަދޢުވަތު، ޖަލްސާތަކުގެ ބޯޑުގެ .1   
ލިޔުންތައް ބޯޑު މެމްބަރުންނަށް ފޮނުވުމާއި އެފަރާތްތަކަްށ އެތަކެތި 

 ލިބުނުކަން ކަށަވަރުުކރުން.

 ައދި  ތައްޔާރުުކރުމާއި ލިޔެ ފުރިހަމަޔަށް ޔަުއމިއްޔާ  ޖަލްސާތަކުގެ ބޯޑުގެ .2   
 .ސޮިއކުުރވުން ލަްއވާ މެމްބަރުން ާފސްވުުމން ޔައުމިއްާޔއެއް ކޮންމެ
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 ތަރުތ ބުން  ިލއުންތައް އެހެިނހެން އާއި ޔައުިމއްޔާ  ޖަލްސާތަުކގެ ބޯޑުގެ .3   
 .ބެެލހެއްޓުން ފައިލްކޮށް

ޒިރ  ބެލެހެއްޓުމާއި ައދި ބޯޑު މެމްބަރުންެގ ޙާ ޖަލްސާތަުކގެ ބޯޑުގެ .4   
 މަޢުޫލމާތު ފުިރހަމަކޮށް ބެލެެހްއޓުން.

ކަންތައްތަުކގެ ސިއްުރ  ުކރެވޭ ަމޝްވަރާ ޖަލްސާތަކުަގއި ބޯޑުގެ .5   
 ހިފެެހއްޓުން.

ސްކޫލް ބޯޑުގެ ލިއުންތައް ަބހައްޓާނ  ސްކޫލް ހިްނގުމާޙަާވލުވެުހރި ފަރާތުެގ  )ށ(  
 ބެލެހެއްޓުމުެގދަށުން، ސްކޫްލގެ އިދާރާަގއެވެ.

 
ބަރުން މްމެ 

 އިންތިޚާބުކުރުން 
އިންތިޚާބުތަކާއިބެހޭ  މެމްބަރުން ހޮުވމަށް ބާއްވާ ސްކޫލް ބޯޑަށް އިންތިޚާބުކުރާ )ހ( 18

ވަަނ  19ގެ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ބަލަަހއްޓައި ހިންގަންވާނ  މިުއޫޞލު
ސްޫކްލ ބޯޑުގެ ިއލެކްޝަްނސް ޮކިމޓ އިންނެވެ. ައދި  މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ 

އިންތިޚާބާއި ބެހޭ ހުރިހާ މަްއސަލަތަކެއް ބަލައި އެކަްނކަމާ ގުޅޭ ނިންމުންތައް 
 އިންނެެވ.ނިންމާނ ވެސް މި ކޮމިޓ 

        ފެށިގެން މަސައްކަުތ  ޅުމުގެ މުްއދަތު ހަމަވާ ތާރ ޚުންނަން ހުށަހެ )ށ(  
ތެރެއިން ޝަރުތުުފރިހަަމާވ ރޭަގއި ކުރިަމތިލި ފަރާތްތަކުގެދުވަސްތެ 3

ނޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް އިުޢާލނުކުރަންވާނެެއއެވެ.  ކެ

     ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް އިޢުލާނުުކރާ ދުަވހުން ފެށިެގން މަސައްކަުތ  )ނ(  
 ދުވަުހގެ ތެރޭގައި އިންތިާޚބު ބާއްވާ ވޯޓުލާން ވާނެއެވެ.  14
 

 އިލެްކޝަންސް ކޮމިޓ ގެ މެމްބަުރން ޢައްޔަންކުރާނ  ތިރ ގައިވާ ޮގތަށެވެ. )ހ( 19 ކޮމިޓ   ސް އިލެކްޝަން 

ވާ ގޮތަށް ޢައްޔަންކުރާނ  ތިރ ގައި ެމމްބަރުން 3 ކޮމިޓ ގެ އިލެްކޝަންސް .1   
 ވެ.ގެ ޕްިރންސިޕަލެ ސްކޫލު

 ުމވައްަޒފުން  2ސްކޫލްގެ  )ހ(   

 ބެލެނިވެރިއެއް  (ށ)   

ކުރިމަތިލާ އެއްވެސް ފަރާތެއް އިެލކްޝަްންސ ކޮމިޓ ގައި  އިންތިޚާބަކަށް .2   
 ނުހިމެނޭނެެއވެ.

އެަފހަރަކު ބާްއވާ އިންތިޚާބަކަށް ކޮމިޓ  ދެިމ އޮންނާނ ،  އިލެްކޝަންސް  (ށ)  
ވަަނ  20 މިުއޫޞލުގެއިލެްކޝަންސް ޮކމިޓ  ޢައްޔަްނކުރާ ވަގުތުން ފެށިގެން

 މާއްދާގެ )ބ( ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ރިޕޯޓް ސްކޫލަށް ހުށައެޅުާމ ހަމައަށެވެ.
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ކޮމިޓ ގެ  ސް އިލެކްޝަން 

 މަސްއޫލިއްޔަތު 
 ތިރ ގައި އެވަނ އެވެ.އިލެްކޝަންސް ކޮމިޓ ގެ މަސްޫއލިއްޔަތު  20

ނޑިޑޭޓުން ކުރިމަތި ލުމަށް ޢާއްމުކޮށް ހުުޅވާުލމަށް ކުރަންޖެޭހ  )ހ(  އިންތިޚާބަށް ކެ
 އިޢުލާްނކުރުާމއި، އެކަމާގުޅޭ ެއހެން އިންތިޒާމުތައް ިވލަރެސްޮކށް ބެލެހެއްޓުން.

ނޑިޑޭޓުންގެ އެޕްލިކޭޝަން ދޫކުުރމާިއ  )ށ(    ބަލައިގަތުން.އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ ކެ

ނޑިޭޑޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތ ބުކުރުަމށް ޤުރުއަތުުލމާިއ  )ނ(   އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ ކެ
ނޑައަޅައި އިންތިޚާބު އިުޢލާންކުރުން.  އިންތިޚާބު ބާއްވާނެ ދުވަހާއި ަތން ކަ

އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުގެ ނަތ ޖާ ސާފުކުުރމާއި ނަތ ޖާ ިއޢުލާްނކުރުން.  ވޯޓުާލ  )ރ(  
 30މިނިޓް ތެރޭގައި ވޯޓު ގުނަން ފެށުން.  ވޯޓު ގުނާ ނިމޭތާ  30ނިމޭތާ 

މިނިޓް ތެރޭގައި ވޯޓުެގ ނަތ ޖާ އެތަނުގައި ވަގުތުން ިއުޢލާންކޮށް، ވޯޓުގެ ނަތ ާޖ 
މެންބަރުންނާއި ސްކޫލް ހިންުގާމ  3ކަރުދާުހގައި އިލެްކޝަްނސް ކޮމިޓ ގެ 

 ލް ނޯޓިސް ބޯުޑގައި ބެހެއްޓުން.ޙަވާލުވެުހރި ަފރާތުން ސޮއިކުުރމަށްފަހު، ސްކޫ 

ދުަވހުގެ ތެޭރގަިއ މިއުޫޞލުަގިއ  7އިންތިޚާބުގެ ނަތ ޖާ އިޢުލާްނކުރާތާ  )ބ(  
އިންތިޚާބުގެ ކަންތައްތައް ހިނގާދިަޔގޮތުގެ ރިޕޯޓް ސްކޫލަްށ  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ހުށައެޅުން.
 

އިންތިޚާބާ ގުޅޭގޮތުން 
ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާ 

 ބެލުން 
 

 އިންތިޚާބާގުޅޭ އެންމެހާ ޝަުކާވތައް ހުށަހަޅާނ  ސްކޫްލގެ ޕްރިްނސިޕަލަށެވެ.  (ހ) 21

އިންތިޚާބާ ބެހޭ 
 މަޢުލޫމާތު ޢާއްމުކުރުން 

މެމްބަރުން ޮހވަން އިންތިޚާބުތައް ބާއްވާއިރު ވ ާހވެސް ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތަކަށް  )ހ( 22
ފެތުރުމަށް  ކަންތައްތައް ރާވައި ހިްނގުމަށާިއ އަދި މަުޢލޫމާތު ރަނގަޅަށް

 އަހަންމިއްޔަތުކަން ދޭންވާނެެއވެ.

ބެލެނިވެރިންނަށް މަޢުލޫމާުތ ޚިއްސާކުރުމަށް އިންތިޚާބާގުޅޭ ހުރިހާ މަޢުޫލާމތު  )ށ(  
 ްސކޫލް ނޯޓިސްޯބޑުގައި ޢާްއމުކުރަން ާވނެއެވެ.ބަހައްޓާފައިވާ 

 
މެމްބަރުކަމަށް 

ކުރިމަތިލާން ނަން 
 ހުށަހެޅުން 

 މެމްބަރުކަމަށް ކުިރމަތިލާން ނަްނ ހުށަހެޅޭނ  ލިޔުމަުކން ސްކޫްލެގ އިދާރާއަށެވެ.  (ހ) 23

މެމްބަރުކަމަށް ކުިރމަތިލާން ެއދޭ ފަރާތްތަކުގެ ނަން ހުށަެހޅުމުގެ މުއްދަުތ  (ށ) 
 ،ހަމަުވމުން ކުރިމަތިލި ަފރާތްތަކުގެ ޝަރުތު ފުިރހަމަވޭތޯ ބަލާ

ނޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް މިއުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ޝަރުތުުފރިހަަމވާ ކެ
 މުއްދަތުގައި ިއޢުލާނު ކުރަންވާެނއެވެ.
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އިންތިޚާބު ބާއްވާ ދުވަްސ އިޢުލާނުކުުރމުގެ ކުރިން، މެމްބަރުކަމަށް  (ނ)  
 ކުރިމަތިާލފައިވާ ފަރާތަކުން އެަފރާތެއްގެ ނަން އަނބުރާ ގެްނދެިވދާނެއެވެ.

 
ވޯޓު ހޯދުމަށް 

 މަސައްކަތް ކުރުން 
މެމްބަރުކަމަށް ކުިރމަތިލާން ެއދި ހުށަހަޅާ ަފރާތަކ  ޝަރުުތ ފުރިަހމަވާ ަފރާތެއްކަްނ  24

ކުާރ އިޢުލާުނކުރުމުން ވޯޓު ޯހދުމުެގ މަސައްކަތްކުރެިވދާނެެއވެ. މިޮގތުން ވޯޓު ހޯދުމަށް 
 ސަާމލުވާްނވާެނއެވެ.މަސައްކަތުގައި ތިރ ގައި ބަޔާްނކުރާ ކަންކަމަށް 

ސްކޫލް ބޯޑަށް ކުރިމަތިލާ ެމމްބަރުން ތާއ ދު ހޯދުމަށް ިހންގާ އެއްވެްސ  )ހ(  
 ޙަރަކާތެއްގައި ދަިރވަރުން ބައިެވރިކޮށްގެންނުވާނެެއވެ 

ސްކޫލް ބޯޑަށް ކުރިމަތިލާ ެމމްބަރުން ތާއ ދު ޯހދުމަށް ކުާރ މަސައްކަތެއްެގ  )ށ(  
 ސަބަބުން ސްކޫލްގެ ެއއްވެސް ަޙރަކާތަކަށް ބުރޫއަރައިގެން ުނވާެނއެވެ. 

މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަިތލާ ފަާރތްތަކުން އެއްވެސް ފަރާތަކުްނ އަނެއްފަރާތެއްެގ  )ނ(  
ގޮތުން ނުވަތަ ނުސ ާދ ގޮތުން ނޭދެވޭ  އަބުރާއި އިއްޒަތާއި ޤަަދރަށް ސ ދާ

 އަސަރެއް ފޯރާ ަފދަ ަޢމަލެއްކޮްށގެން ނުވާނެއެވެ.

ވޯޓު ހޯދުމުގެ ގޮތުން އެއްވެްސ ފަރާތަކަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުވަތަ އެއްވެްސ  )ރ(  
އެހ އެއް ދޭނެ ަކމަށް ބުނެ ުނވަތަ ދ ، ެއފަރާތުގެ ވޯޓު ހޯުދމަށް މަސައްކަްތ 

  ނުކުރެވޭނެެއވެ.
 

 ކަރުދާސްކޮޅު  ވޯޓު 
 ތް އޮންނަންވ  ގޮ 

 

 ގައި ވާނެއެވެ.   1ވޯޓުކަރުދާސް އޮންނަންވ ގޮތުގެ ނަމޫނާ މި އުޫސލްގެ ަޖދުަވލު  25

 ވޯޓުލުން ބޭއްވުން  
 

ގޮތަށް މެމްބަުރން ހޮވަންެޖހޭ ަޢދަދަށް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ަމދުްނ މި އުޫސލުގަިއވާ )ހ( 26
ކެންޑިޑޭޓުން ލިބިފަިއވާނަމަ ިއްނތިޚާބަކާ ނުލައި އެކެންޑިޑޭޓުން ހޮވުނ އެެވ. އަިދ 
މަދުވާ ެމމްބަރުން ހޮވައި ހަމަަވންދެން މި އުޫސލުގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ގޮތަށް 

 ރަންވާެނއެވެ. އިންތިޚާބުގެ މަރުޙަލާތައް ތަކުާރރު ކު

ނޑިޑޭޓުން ލިބިފައިވާނަަމ  )ށ(   މެމްބަރުން ހޮވަްނޖެހޭ ަޢދަަދށްވުރެ އިތުރަށް ކެ
ނޑައަާޅ  ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ހާމަުކރާ އިުޢލާނުގައި އިންތިޚާބު ބާއްވަން ކަ

 ތާރ ޚެއް ބަޔާންކުރަންވާނެ އެވެ.

ިއލެްކޝަންސް ޮކމިޓ އިން ކުރިޔަްށ އިންތިޚާބެއްގެ ވޯޓުލުން އިންިތޒާމުކުރުމަށް  )ނ(  
ގެންދާނެ ގޮތަކާއި ވޯޓާލުމާިއ ބެހޭ ތަފްސ ލު ކުރިން އިޢުލާނުކޮށް ޢާްއުމ 

 ކުރަންވާނެެއވެ.

އިންތިޚާބު ބާއްވާ ދުވަހާއި ޯވޓުލާން ފަށާގަޑި އަދި ވޯޓުލުން ނިންމާ ގަޑި  )ރ(  
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 ދުވަސް ކުރިން އިުޢލާންކުރަްނވާނެއެެވ.5އެނގޭގޮތަށް ރަސްމ  
 

ބެލެނިވެރިންގެެތރެއިން މެމްބަުރން ހޮވާ އިންތިޚާބެއްގައި ޯވޓުލެވޭނ  ކޮންެމ  )ހ( 27 ވޯޓުލާ ފަރާތްތައް 
ދަރިަވރެއްގެ ބެލެިނވެރިާޔގެޮގތުގައި ސްކޫްލގައި ަރިޖސްޓްރ ކުރެިވފައިާވ 

ރަޖިސްޓްރ  ކުެރިވފައިވާ ފަރާތަށް ވޯޓުލުމަށް ޙާޟިރުެވވެންނެތް  ފަރާތަށެވެ.
ހާލަތެއްގައި ރަޖިސްޓްރ ވެަފިއވާ ފަރާތުން އެކަން ބަޔާންކޮށް ހުށަހަޅާ 

އަށް ވޯޓުލެވޭގޮތަްށ ކުއްާޖގެ މަްނމައަށް، ނުވަތަ ބައްޕަ ސިޓ އަކުން
 ހަމަޖެްއސިދާެނއެވެ. 

އެއިން  މައެއް ދަރިވަރަށްވުރެ ގިނަިއން ތިބިނަ އެއްފަރާތެްއގެ ބެލެނިވެރިަކމުގައި  )ށ(  
  ވޯޓު ލެވޭނެއެވެ.   1ކުއްޖަކަށް ނިސްބަތްވާޮގތަށް ކޮންމެ 

މުދައްިރސުންގެ ތެެރއިން ެމމްބަރުން ހޮާވ އިންތިޚާބެއްގައި ވޯުޓލެވޭނ  ސްކޫްލެގ  )ނ(  
  އަދާކުރާ މ ހުންނަށެވެ.  މަސްޫއލިއްޔަތުމުދައްިރސުންގެ 

ކާކުކަން އަންގައިދޭ ފޮޓޯޖެހި ރަސްމ  ިލޔުމެއްގެ ައސްުލ އަންނަިއރު  ވޯޓުލުމަށް )ރ(  
  ދައްކަންވާެނއެވެ. 

ވޯޓުލާ ފަރާތްތަކުން އަަމލުުކރަންޖެހޭ ޤަާވޢިދުތައް ތިރ ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއ  )ބ(  
 އެވަނ އެވެ.

ނޑައަޅާ  ހޮވަން  އިންތިޚާބެއްަގއި އެ ވޯޓުދޭންވާނ  .1    ެމމްބަރުންެގ ފައިާވ ކަ
 ށްުވރެ އިތުރުނުވާ ގޮތަށެވެ. ޢަދަދަ

 ވާެނއެވެ.ހިފަހައްޓަން  އަދަބުތައް ރިެވތި ސްޫކލްތެރޭގައި ވޯޓުލާދުަވހު .2   

 .ާވނެއެވެ ހިަފހައްޓަން އުޫޞލުތައް ވޯޓެްއގެ ިސއްރު ފަރާތުން ވޯޓުލާ .3   
 

ވޯޓު ގުނުމާއި ނަތ ޖާ 
 އިޢުލާންކުރުން 

 ންނެވެ. އިެލކްޝަްނސް ޮކމިޓ އުޫސލުގައި ބަާޔންކޮސްފަިއވާ  މިވޯޓު ގުނާނ   )ހ( 28

ބަރުްނެގ ވޯޓްގެ ނަތ ާޖ ންނުވަތަ ެއއަށްވުރެ ގިަނ މެ މެންބަރުންގެ، 2 (ށ) 
ވޯޓްެގ  ،އެއްވަުރވެގެން އިންތިޚާބު ކުަރންޖެހޭ ަޢދަދު ހަމަ ނުުކރެިވއްޖެނަމަ

ނޑިޑޭުޓންގެމެުދގައި އަލުން ވޯޓު ާލނ އެވެ. މިގޮތުްނ  ނަތ ޖާ އެއްވަރުވި ކެ
ނަޑއާޅާނ  އިލެްކޝަންސް ޮކމެޓ ންނެވެ.  އަލުން ވޯޓުލާނެ ދުަވހެއް ކަ

 ތިރ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ކަެމއް ދިާމވެއްޖެަނމަ ވޯޓު ަކުރދާސްކޮޅު ބާތިލް  (ނ)  
 ވާނެއެވެ.

ވޯޓުކަރުދާސްޮކުޅ  ޫދކުރާ ރަސްމ ކޮށް އެވަުގތު ބޭނުންކުުރމަށް ވޯޓުގައި .1   
 ނޫން ކަރުދާްސކޮޅެއްގައި ވޯޓު ލާފަިއވުން.
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ނޑައެިޅފައިވާ ވޯޓުދިނުމަށް .2     .ދ ފައިުނވުން ވޯޓު ެއއްގޮތަށް ުއޞޫލާ ކަ

އަދި ވޯޓު ންނެެވ. ވޯޓުގެ ނަތ ޖާ އިުޢލާންކުާރނ  އިލެްކޝަންސް ޮކމިޓ  (ރ)  
ނަތ ޖާ ިއޢުލާްނ ކުރުމަށްަފހު ނަތ ޖާ ޝާިއުޢކުރުމުެގ ގޮތުން ގުނާނިމުމުްނ 

 ސްކޫލްގެ ނޯިޓސް ބޯޑުގައި ބަަހއްޓަންވާނެއެވެ.

އިންތިޚާބުގެ ކަންތައްތައް ހިނގާދިޔަގޮތުގެ ރިޕޯޓް ވޯޓުގެ ނަތ ޖާ އިޢުލާންުކރާތާ  (ބ)  
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތައްޔާރުޮކށް ނިންމަންވާނެއެވެ. އަދި ތިރ ގައިވާ މަުޢލޫމާުތ  7

 އެ ރިޕޯޓުގައި  ހިމަނަްނވާނެއެެވ.     

 މަށް ކުިރމަތިލ  ުހރިާހ ފަރާތަކާބެހޭ މަުޢލޫމާތު މެމްބަރުކަ .1   

 ބާޠިލް ވޯޓާ ބެހޭ މަޢުޫލމާތުޞައްޙަ އަދި  .2   

 ވޯޓުގެ  ލިުބނު ަމޢުޫލމާތާއި ފުިރހަމަ މެމްބަުރންގެ ކާމިޔާބުކުރި އިންތިޚާބް .3   
 އަދަދު 

 
 ޖަލްސާ ބޭއްވުން 

 
ދުވަުހގެތެރޭަގިއ  5މި އުޫސލުގަިއވާގޮތަށް ސްކޫލް ބޯޑަށް މެމްބަރުން ހޮވޭތާ   )ހ( 29

 ވާނެއެވެ. ަޖލްާސ ބާއްވަންސްކޫލް ބޯޑުގެ ުފރަތަމަ 

އެޖެންޑާއާއި ދުވަހާއި ވަގުތު އެނޭގޮގތަށް  ށްސްކޫލް ބޯޑުގެ ޖަލްސާ ބޭްއުވމަ )ށ(  
 ވާނެއެވެ. އެކު ލިޔުމަކުން ހުިރހާ މެމްބަުރންނަށް އަންގަން

 ަފހަރު ބާއްަވން ވާނެއެވެ.   1 ޓާމަކުސްކޫލް ބޯޑުގެ ަޖލްސާތައް ަމުދވެގެން  )ނ(  

ސްކޫލް ބޯޑުގެ ޖަްލސާގެ ޯކރަމްއަކ  ބޯޑުގަިއ ހިމެނޭ ުޖމްލަ ެމމްބަރުންެގ  )ރ(  
ސްކޫްލގެ ޢަދަުދގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށްުވރެ އެއް މެމްބަރު ގިނަ ޢަަދެދކެވެ. 
 ޕްރިންސިޕަލް ނުިހމެނި ސްޫކލް ބޯޑުގެ ބައްދަލުުވމެއް ނުބޭއްވޭެނއެވެ. 

ިމނެޓް ފާއިތުވާއިރު  15ގަޑިން ފެށިެގން  ޖަލްސާ ފެށުމަށް އެޖެންޑާކުެރިވފައިވާ )ބ(  
ޙާޒިރުވެތިބި މެމްބަރުންގެ ނަންތައް ބޯޑުގެ އިދާރ   ،ވެސް ކޯރަމް ަހމަނުވާނަމަ 

އެަޖލްސާ ދެންބާއްވާނެ ުދވަހަކާއި ގަޑިއެްއ ، މުވައްަޒފު ަލއްވާ ނޯޓުކުުރވުމަްށފަހު
 ވެ.ޗެއަރޕަރސަން ަކނޑައަޅައި، މެމްބަރުންނަށް އެކަން އަންަގްނވާނެއެ

ސްކޫލްެގ ރިާޔސަތު ބަލަަހއްޓާނ   ށް ޙާިޟރު ނުވެވޭނަމަޗެއަރޕަރސަނަ )ޅ(  
ޕްރިންސިޕަލެވެ. ިމފަދަ ބައްދަލުެވއްވެްސ ބޭއްވޭނ  ޗެއަރޕާސަްނެގ 

 އިޒުނައާއެކުަގއެވެ. 
 

 ޖަލްސާތަކުގައި ވޯޓް 
 ދިނުން 

ޖަލްސާތަކުަގއި ބަހުސްުކރެޭވ ކަންތައްތަކުގައި ނިންމުްނތައް ނިންމާނ   )ހ( 30
ޒިރުވެ ތިބި ެމްމބަރުންގެ އަުޣލަބިއްޔަތުން އެއްަބސްވާ ގޮތަކަށެވެ. ޙާޖަލްާސއަށް 
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މެމްބަރުން ވޯޓް ޭދންޖެހޭނ  އަްތ  ވޯޓުލާންެޖހިއްޖެ ހިނދެްއގައި 
 އުފުަލއިގެންނެވެ.

ެމމްބަރުން ފެންނަ ނުެފންނަ ވޯްޓ ދިނުމުގައި ވޯޓް  ޗެއަރޕާރސަނަށް ވޯޓްެދވޭނ  )ށ(  
 އެއްވަުރވާ ހާލަތްތަކުގަެއވެ.

 
ސްކޫލް ބޯޑުގެ 

މެމްބަރުންގެ ސުލޫކ  
ނޑު   މިންގަ

ނުޑ  31 ތިރ ގައި ބަޔާންކުރެިވފައިވާގޮަތށް ސްކޫލް ބޯޑުގެ މެމްބަރުްނގެ ސުލޫކ  މިްނގަ
 ހިފަަހއްޓަންވާނެއެވެ.

 ެމމްބަރުން ަޢމަުލކުރާނ  މި ުއޞޫލާ ެއއްގޮތަށެވެ.ސްކޫލް ބޯޑުގެ  )ހ( 

ސްކޫލް ބޯޑުގެ ކޮްނމެ މެމްަބރަކުމެ މިިނސްޓްރ  އޮފް އެިޑޔުކޭޝަން އާިއ  )ށ(  
 ސްކޫލްގެ ޤަާވޢިދުތަކާއި ުއޫޞުލތަކަށް ފުރިހަމައަށް އިޙުތިރާމު ކުރަންވާނެެއވެ.

ަޖލްސާތަކަށް ޤަާވިޢދުން ޙާޟިުރވެ، ސްކޫލް ބޯޑުގެ ކޮްނމެ ެމމްބަަރކުމެ ބޯޑުގެ  )ނ(  
 ވާެނއެވެ. ޖަލްސާތަކުަގއި ފުިރހަަމއަށް ބައިވެރިވާން

ސްކޫލް ބޯޑުން ނިްނމާ ނިންމުންތަކަށް ބޯޑުގެ އެްނމެހާ ެމމްބަރުން  )ރ(  
 އިޙުތިރާމުކޮށް، އެކަންކަން ތަްނފ ޒުކުުރމުގައި ެއއްބާރުުލމާއި ެއހ ތެރިކަން ދޭން 

 ވާނެއެވެ.

ސްކޫލް ބޯޑުެގ ކޮންމެ މެމްބަަރކުމެ ސްޫކލްގެ ދަިރވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިންނާިއ،  )ބ(  
 ވާނެއެވެ. ުކރަންއްޤަށާއި ކަރާމާތަށް އިޙްތިރާމްއަދި ސްޫކލްގެ ުމވައްޒަުފންގެ ޙަ 

ސްކޫލް ބޯޑުގެ ކޮންމެ މެމްަބރަކުމެ ސްޫކލް ބޯޑުން ނިންާމ ނިންމުންތަކާއި  )ޅ(  
 ވަާރކުރެވޭ ކަންތައްތަކުގެ ސިްއރު ހިަފހައްޓަން ބައްދަލުވުންތަުކގައި މަޝް 

 ވާނެއެވެ.

ސްކޫލް ބޯޑުގެ މަސްޫއލިއްޔަުތ އަދާކުރުުމގައި ސިޔާސ  އެްއވެސް މަްޤޞަެދްއ  )ކ(  
ޙާޞިލު ުކރުމަށް ސްޫކލް ބޯޑުގެ އެއްެވސް މެމްބަަރކު މަަސއްކަތް ކޮށްގެްނ 

 ނުވާނެއެވެ.

މެމްބަރެއްެގ އަިމއްލަ މަްސލަހަތު ފުށުައާރ ސްކޫލް ބޯޑުެގ އެްއވެސް  )އ(  
 ކަންކަމުގައި ސްކޫލް ބޯޑުގެ ބޭުނން ހިފައިެގން ނުވާނެއެެވ.

ޒިުރވާންާވނ  އެކަށ ގެންާވ ޙާސްކޫލް ބޯޑުެގ ބައްަދލުވުންަތކަށް މެމްބަރުން  )ވ(  
 ހެދުެމއްގައެެވ.

 
ސްކޫލު ބޯޑު 
މެމްބަރުންގެ 

ނޑައަޅާ ސްކޫލު ބޯޑު އެކުަލވާލުމުން ކޮންެމ  )ހ( 32 ސްކޫލު ބޯޑަށް މެމްބަރުން ކަ
މެމްބަރަކުެވސް މިިނސްޓްރ  އޮފް އެޑިޔުޭކޝަނުން ޯބޑުގެ މެމްަބރުނަށް 
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އޮރިއެންޓޭޝަން 
 ޕްރޮގްރާމް 

އަމާޒުކޮށް އެުކލަާވލެވިަފއިވާ ސްކޫލް ބޯޑު ެމމްބަރުންގެ އޮރިއެންޓޭަޝްނ 
 ަރންވާނެެއެވ.ޕްރޮގްރާުމގައި ބައިވެިރވެ އެ ޕްރޮގްރާމް ފުިރހަމަ ކު

އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްޮރގްރާްމ ސްކޫލް ބޯޑުގެ މެމްބަުރންނަށް ހިންގާޭދނ   )ށ(  
 ޕްރިންސިޕަލް އިންތިޒާމްުކރާ ޮގތެއްގެ މަތިން ސްކޫލުންެނވެ.

 
ނުވަަތ     ،ސްކޫލް ބޯޑު ހިންުގމުގެ ުއޞޫާލ އެއްގޮތަށް ސްކޫލް ބޯޑް ޙަރަކާތްތެރި ނުވާނަމަ 33 ސްކޫލް ބޯޑު އުވާލުން 

އުޫޞލާ ޚިލާފަށް ސްޫކލް ބޯޑުން ޢަމަުލކުރަމުްނދާނަމަ، ްސކޫލް ބޯޑު އުވާުލމުގެ ާބުރ  މި
 މިނިސްޓްރ  ޮއފް އެޑިޔުޭކޝަަނށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 
މިއުޫޞލްގަިއ އެހެްނގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުާވހާ ހިނދަކު، އަންނަނިވި ޢިބާރާތްތަކާިއ  34 މާނަކުރުން 

 މާނަކުާރނ  ތިރ ގަިއވާގޮތަށެވެ.ލަފުޒުތަކަށް 

"ސްޫކލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނ  މިނިސްޓްރ  އޮފް ެއޑިޔުކޭޝަނުަގިއ  )ހ(  
ސްކޫލް/ަމދަުރސާގެ ނަމުަގިއ ރަޖިސްޓްރ ކުެރވިގެން ަސރުކާރުން ހިންާގ 

 ކިޔަވައިދޭ ތަންތަނަށެވެ.

އެްއގޮތަށް ސްކޫލް / "ސްޫކލް ބޯޑް" ކަމަށް ބުނެަފއި އެވަނ  މިުއޞޫލާ  )ށ(  
 މަދަުރސާގައި ުއފެްއދޭ ސްކޫލް ބޯޑަށެވެ.

 "ޓ ޗަރު" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނ  ޓ ޗަރ ކަމުގެ ަމޤާމުަގއި ހުިރ މ ހަކަށެވެ. )ނ(  

" ކަމަށް ބުނެަފއި އެވަނ  ސްކޫލް / މަަދރުސާ ހިންުގމާ ޕްރިންސިޕަލް " )ރ(  
 ޙަވާލުވެުހރި އެންމެ އިސް މ ހާައށެވެ.

ސްކޫލް ދަރިަވރެއްގެ "ބެލެިނެވރިޔާ" ަކމަށް ބުނެފައި އެަވނ  ދަރިަވރެއްެގ  )ބ(  
 ބެލެނިވެރިޔާގެ ގޮތުގައި ސްޫކްލގައި ރަިޖސްޓްރ ކޮށްފަިއވާ ފަާރތަށެވެ.

 
އުޞޫލަށް  މި 
 މަލުކުރަން ފެށުން ޢަ 

 ދުަވުހން ފެށިގެންނެވެ. މި އުސޫލު ޢާންމުުކރާމިއުޫޞލަށް ޢަަމލުކުރަން ފަށާނ   )ހ( 35

އުޫޞލަށް ޢަަމލުުކރަްނ ފެށުމާއެކު ްސކޫލް ބޯުޑ ހިންގުާމގުޅޭގޮތުން  މި )ށ( 
  މ ގެކުރިން ޢަަމލުކުރެެވމުންދިޔަ އުޞޫލްތައް ބާޠިލުވ އެވެ.

ޖެނުއަރ   31އުޞޫލަށް ޢަަމލުކުރަްނފަށާިއރު ހޮވިފަިއވާ ސްކޫލް ބޯޑުތައް  މި )ނ(  
ދަށުން ސްކޫލް ބޯޑް  އުޫޞލްގެ އަދި މި ގެ ނިޔަލަށް ދެމިއޮންާނނެއެވެ.  2018

މި އުސޫުލގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މުއްދަތުތަކުެގ  ުމގެ ކަންކަން ކުރާނ  އެކުލަާވލު
 ތެރޭގައެވެ.
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 އޮންނަންވ  ގޮތް  ކަރުދާސްކޮޅު  ވޯޓު : 1ޖަދުވަލު 
 

 ވޯޓުަކރުދާސް އޮންނަންވާގޮތުގެ ނަމޫނާ  ތެރެއިން މެްމބަރުން ހޮވުމަށް ޭބނުންކުރާ)ހ( ބެެލނިވެރިންގެ
 
 

 މެމްބަރުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ ިއންތިޚާބު ތެރެއިން ސްކޫލުބޯޑަށް ބެލެނިވެރިންގެ 
 

 )ސްކޫލުގެ ނަން(، )ިއންތިޚާބު ާބއްވާ ތާރ ޚު، ދުވަސް/މަސް/އަހަރު އެނގޭގޮތަށް(
 

 އިރުޝާދު:
ގެ ނަމާ ބެލެނިެވރިންވާ ހޮވުމަށް ބޭުނންތެެރއިން ބެލެނިވެރިންގެބޯޑަށް  ސްކޫލު .1

 ފާހަގަ ޖައްސަވާ  (ދިމާލުގައި ރަނގަޅު )

 7އެންމެ ގިނަވެގެން ލެވޭނ  ...)ައދަދު( ފާހަގައެވެ. )މި އަދަދު ލިޔާނ  އުސޫލުގެ  .2
 (.ވަނަ މާއްދާ ބުނާގޮތަެށވެ 10އަދި 

 ލެވިދާނެއެެވ. ބޭނުންނަަމ، ...)އަދަދު( ާފހަގައަށްވުރެ މަދުން ފާހަގަ .3

 ފާހަގައަށްވުރެ ގިނަިއން ފާހަގަލައިފިނަަމ، ވޯޓް ބާިތްލވ އެވެ....)އަދަދު(  .4

ނޑު  ސްކޫލުގެ ތައްގަ
ނޑެއްގައި  )ކޮންމެ ގަ

 ވަކިން ޖަހާފައި(

 
ވާ ފަާރތާ ހޮވުމަށް ބޭނުން ސްކޫލުބޯޑަށް ކުރިމަތިލައި، ޝަރުތު ހަމަވާ ބެލެނިވެރިން 

 (ދިމާލު ރަނގަޅު )
 ފާހަގަ ޖައްސަވާ

  ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 1ބެލެނިވެރިޔާ 

  ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 2ބެލެނިވެރިޔާ 

  ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 3ބެލެނިވެރިޔާ 

  ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 4ބެލެނިވެރިޔާ 

  ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 5ބެލެނިވެރިޔާ 

  ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 6ބެލެނިވެރިޔާ 
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 ވޯޓުކަރުދާސް އޮންނަންވާގޮތުގެ ނަމޫނާ  ބޭުނންކުރާތެރެއިން މެްމބަރުން ހޮވުމަށް )ށ( ޓ ޗަރުންގެ
 
 

 މެމްބަރުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބު ތެރެއިން ސްކޫލު ބޯޑަށް ޓ ޗަރުންގެ 
 

 )ސްކޫލުގެ ނަން(، )ިއންތިޚާބު ާބއްވާ ތާރ ޚު، ދުވަސް/މަސް/އަހަރު އެނގޭގޮތަށް(
 

 އިރުޝާދު:
ދިމާލުގައި  ޓ ޗަރުންގެ ަނމާއިހޮވުމަށް ބޭނުނަވާ ތެރެއިން ޓ ޗަރުންގެސްކޫލުބޯޑަށް  .1

 ފާހަގަ ޖައްސަވާ  (ރަނގަޅު )

 7އެންމެ ގިނަވެގެން ލެވޭނ  ...)ައދަދު( ފާހަގައެވެ. )މި އަދަދު ލިޔާނ  އުސޫލުގެ  .2
 (.ވަނަ މާއްދާ ބުނާގޮތަެށވެ 10އަދި 

 ލެވިދާނެއެެވ. ބޭނުންނަަމ، ...)އަދަދު( ާފހަގައަށްވުރެ މަދުން ފާހަގަ .3

 ...)އަދަދު( ފާހަގައަށްވުރެ ގިނަިއން ފާހަގަލައިފިނަަމ، ވޯޓް ބާިތްލވ އެވެ. .4

ނޑު  ސްކޫލުގެ ތައްގަ
ނޑެއްގައި  )ކޮންމެ ގަ

 ވަކިން ޖަހާފައި(

 
ވާ ފަާރތާ ހޮވުމަށް ބޭނުން ސްކޫލުބޯޑަށް ކުރިމަތިލައި، ޝަރުތު ހަމަވާ ޓ ޗަރުން

 (ދިމާލު ރަނގަޅު )
 ފާހަގަ ޖައްސަވާ

  ގެ ނަމާއި މަގާމް  1 ޓ ޗަރު

  ގެ ނަމާއި މަގާމް  2 ޓ ޗަރު

  ގެ ނަމާއި މަގާމް  3 ޓ ޗަރު

  ގެ ނަމާއި މަގާމް  4 ޓ ޗަރު

  ގެ ނަމާއި މަގާމް  5 ޓ ޗަރު

  ގެ ނަމާއި މަގާމް  6 ޓ ޗަރު

  

  

 

 
 
 
 
 




