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 5102ޢާއްމު ޤަވާޢިދު ގެ ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިންނާއި ބެހޭ ހއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު 

 

 ފެށުން  .0
ނޑައެޅުއްވި  هللا ދުނިޔެއާއި ދުނިޔޭގައިވާ އެންމެހައި އެއްޗެއް ހައްދަވައި އެތަކެއްޗަށް ވަކި އުޞޫލުތަކަކާއި ޤާނޫނުތަކެއް ކަ

އްގެ ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. އެ މަތިެވރި އިލާހުގެ ރިސާލަތު ފެތުރެއްެވވުމަށް މުޢައްލިމެޙަމްދާއި ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް 
އަޞްޙާބުންނަށް ޞަލަާވތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި އެކަލޭގެފާނުގެ އާލުްނނާއި ، ފޮނުއްވި ރަސޫލާއަށާއިهللا ގޮތުގައި 

 ދުއާކުރަމެވެ.
 
 

 ފޮތުގެ ތަޢާރަފް  .5
 ގެ މެނޭޖްމަންޓާއި، ދަރިވަރުންނާއި އަދި ބެލެނިވެރިންގެ ަދއުރުތަކާއި، ސްކޫލްގެ ހއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ ަމރުކަޒުމިފޮތަކީ 

ނޑައަޅާ ބަޔާންކުރާ " ބެލެނިވެރިންެގ ، ދަރިވަރުންނާއި ހއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ އެންމެހައި ކަންކަމައި އުސޫލުތައް ކަ
 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެންނެވެ. 5102އަތްމަތީ ފޮތް" އެވެ. މިފޮތަށް ަޢމަލުކުރަން ފަށާނީ 

 
 

 ތާރީޚު ހއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ  .3
މިމަރުކަޒުގެ ބިންގާ މިމަރުކަޒަކީ ޔުނިސެފުގެ އެހީގައި ދިއްދޫ ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުލުމާއެކު އަޅާފައިވާ މަރުކަޒެކެވެ. 

 7)  0891ނޮވެމްބަރ  02އަޅުއްވައިދެއްވީ،މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ޑޮކުޓަރ މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޙުސައިން 

ރަބީޢުލްއައްވަލު  00)  0895ޖެނުއަރީ  7. މިމަރުކަޒު ހުޅުއްވައިދެއްވީ ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހުއެވެ ( 0010މުޙައްރަމު 

ރޒް އޮނަރަބުލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބުދު 0015  ޙަމީދެވެ.هللا ( ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު މިނިސްޓަރ އޮފް ޕްރޮވިންޝަލް އެފެއަ

ޓީޗަރުންނާއި  0  ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދެވީ 020ހުޅުވުނުއިރު  މަރުކަޒު   ތަޢުލީމީ 
ށް އަދި  2 :ން ްގރޭޑް 0 :ފެވެ. އެއިރު ކިޔަވައިދެމުންދިޔައީ ގްރޭޑްސުހެޑުމާސްޓަރ މުޙައްމަދު ނަޞީރު ޔުވު

ވަނައަހަރު  0899ބާއްވާ ޖޭއްސީ އިމްތިޙާނުގައި  ނިންމާ ދަރިވަރުންނަށް 7ށެވެ. ގްރޭޑް:  3ން  0ޚާއްޞަކުލާސް 
އެވެ.  0887މިމަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުން ބައިވެރިވެ، ޖީ،ސީ،އީ އޯލެވެލް އިމުތިާހނުގައި ) ކޮމާސް ސުޓްރީމު( ބައިވެރިވީ 

ޓްރީމަށް ގައި ސައިންސް ސް 5111ފެބުރުއަރީ  7 އަހަރު ބަދަލުކޮށް، 0889މަރުކަޒުގެ ކިޔެވުން އިންގުލިސް މީޑިއަމަށް 
 ކިޔަވައިދޭން ފެށުނެވެ. 

ވީ  0881ޑިސެމްބަރ  30މިމަރުކަޒުގެ ލައިބުރަރީ  ގެ އެހީގައިބެލެނިވެރިންނާއި މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން 
ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހުޅުއްވައިދެއްވީ ތިލަދުންމަތީ ުއތުރުބުރީ އަތޮުޅވެރިޔާ އަލްފާޟިލް އާދަމް ޢަބުުދއްރަޙުމާނެވެ. އެއްމެ 

އަހަރުއެވެ. އަދި ޮކންޕިއުޓަރ ލެބެއްޤާއިމު  5113 ވޯލްޑް ބެންކުގެ އެހީަގއި ތަމަ ލެޯބޓުރީ ޙިދުމަތް ތަާއރަފުކުރީފުރަ
  ވަނަ އަހަރުއެވެ. 2002މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ އެހީގައި ްއރިސުންނާ އަދި ބެލެނިވެރިންނާއި މުދަ ކުރެވުނީ
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 މިޝަން . 0
ރަގަޅަށް އުނގެނިގެން ހުރި، އިސްލާމި ޤިއުގަނޑުގެ ތެރޭގައި ތަރުބިއްޔަތުވެ، ޤައުމުދެކެ ލޯބިވާ އަދި ޤައުމުގެ ކޮންމެ ދަރިވަރަކީ ތަޢުލީމު 

 އެއްބައިވަންތަކަން ދަމަހައްޓާ ދަރިވަރަކަށްވުން.

 ވިޝަން. 0.0

ރިވެތި ތަރުބިއްޔަތު ލިބިފައިވާ ދިވެހި ހއ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުން ތަޢުލީމު ހާޞިލްކޮށްގެން ނިކުންނަ ކޮންމެ ކުއްޖަކީ އިސްލާމީ 
، ޤައުމިއްޔަތަށް ލޯބިކުރާ ދުނިޔެއަށް މިއަދު އަންނަމުންދާ ހަލުވި ކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤީއާއި ތަހުޒީބަށް ފުރިހަމައަށް ލޯހުޅުވިފައިވާ

 ވާ ދަރިވަރުންތަކެއް ކަމުގައި ހެދުން.ދިރިއުޅުމުގައި ދިމާވާ އެކިއެކި ގޮންޖެހުންތަކާއި ކުރިމަތިލުމުގެ ހިތްވަރާއި ވިސްނުން ލިބިފައި 

 ސްކޫލް މޮޓޯ  0.5

 ޝީކު ނޮލެޖް ޕްރެކުޓީސް ނޮލެޖު "" 
 

 ސްކޫލް މޮޓޯގެ މާނަ  0.3

 ށޭ! "އުނގެނޭށޭ! ޢަމަލުކުރާ" 
 

 ވައިދޭ ދަންފަޅިތައް ކިޔަ  .2
ަދންފަޅިއަށެވެ. މިގޮތުން އެއް ވަނަ އަހަރު ކިޔަވައިިދނުމަށް ހަމަޖެހިފައިަވނީ  5102ގަިއ ހއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

ވާނީ އެ ގްރޭޑަކާއި ޙަވާލުވެ ހުންނަވާ ލީޑީންގ ޅުންހުރި ހުރިހާކަމެއް ބަލަހައްޓަދަރިވަރުންނާއި، ބެލެނިވެރިްނނާިއ، ގު
 ޓީޗަރެވެ.

 

 ދަންފަޅީގެ އިސްވެރިން  2.0

 މަސްއޫލިއްޔަތު މަޤާމް ނަން  #
 ސްކޫލް ހިންގުމާ ހަވާލުވެ ހުންެނވި ޕްރިންސިޕަލް  هللاއިސްމާޢީލް ސަޢުދުއަލްފާޟިލް  0
 އެޑުމިނިސްޓްރޭޝަން ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް ހުސައިން ބަދީޢު އަލްފާޟިލް  5
ލީޑިން ޓީޗަރގްރެޖްއޭޓް  މުޖުތަބާ ސަޢީދު އަލްފާޟިލް  3  އިންޗާރޖު  އެކަޑަމިކް 
ލީޑިން ޓީޗަރގްރެޖްއޭޓް  އަލްފާޟިލް މުޖުތަބާ ޝަީޢދު  0   01-8 :ގްރޭޑް 
 9 :ގްރޭޑް ލީޑިން ޓީޗަރގްރެޖްއޭޓް   ރީފުޝަމުޙައްމަދު  އަލްފާޟިލް 2
އަކުރަމް ޒަކަރިއްޔާ         އަލްފާޟިލް 1  7،1 :ގްރޭޑް ލީޑިން ޓީޗަރގްރެޖްއޭޓް  

 0-2 :ގްރޭޑް ލީޑިން ޓީޗަރކޮލިފައިޑް   ރުމީނާ އަލީޝިއަލްފާޟިލާ  
ހުސައިން ސުޖާޢު          އަލްފާޟިލް 1  0،5،3 :ގްރޭޑް ލީޑިން ޓީޗަރޓްރޭނިގ  
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 މާއްދާތަކާއި މާއްދާތަކުގެ ވެރިން  2.5 

 ހިމެނޭ މައްދާތައް  ޑިޕާރޓްމެންޓް މާއްދާ ކޯޑިނޭޓަރ #
 އިނގިރޭސި އިނގިރޭސި މރ. ސައިޖޫ  0
 ހިސާބު ހިސާބު އައިސަތު ސަހުނީޒާ 5

 ސައިންސް  ސައުދިއްޔާ ޢަބުދުއްރަޙުމާނު  3
ކެމިސްޓްރީ، ސައިންސް، އީއެސް، ޕިޒިކްސް، 

 ބަޔޮލޮގީ

 ބިޒްނަސް އެސް ކަނަން 0
ބިޒްނަސް ސްޓަޑީޒް، އެކައުންޓް، ސޯސިއަލް 

 ސްޓާޑީޒް، އެކޮނޮމިކުސް،
 ދިވެހި ދިވެހި މުޙައްމަދު ޝަރީފު 2
 އިސްލާމް އިސްލާމް ރަޝީދު هللا ޢަބުދު 1

 

 ސެޝަން ފެށުމާއި ނިމުން  .1
 1:02ފެށޭނީ  ކިޔެވުން ހއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ)ހ( ޚާއްޞަ ކަމެއް މެދުވެރިވެގެން ނޫނީ ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް 

 ގައެވެ.  03:02ގައެވެ. ނިމޭނީ 
ން އެދެނީ މުޖުތަަމޢުގެ ޙާލަތު ދެނެވަޑައިގެން، ދަރިވަރުން އެަކނި ސްކޫލަށް އައުމާިއ ހއ.ައތޮޅު ތަޢުލީީމ މަރުކަޒު)ށ( 
 މުގެ ބަދަލުގައި ދަރިވަރުން ގެނައުމާއި ގެންދިޔުމުގައި ބެލެނިެވރިން ސަމާލުކަން ދެއްވުމެވެ.ދިޔު

)ނ( ކޮންމެ ެބލެނިވެރިޔަކުވެސް ސްކޫލައި ހަމައިން ދަރިވަރު ދޫކޮށްލުމުގެ ބަދަލުގައި ސްކޫލްގެ ެތރެއަށް ވެއްދެވުމަށްފަހު 
ނިވެރިން ެވސް ދަރިވަރު ނިކުންނަންދެްނ ޭބރުގައި މަޑުކޮށްލުމުގެ ވަޑައިގެންނެވުމާއި ދަރިވަރު ބަާލ ވަޑައިގަންނަވާ ބެލެ 

 ބަދަލުގައި ސްކޫލަށް ވެދެވަޑައިގެން ދަރިވަރާއި ޙަވާލުވެ ލެއްވުމެވެ.
 

 އިދާރީބައި: .7
 ސްކޫލަށް ކުދިން ވެއްދުން  7.0
އަށް ކުދިން ވައްދާނީ އެކަމަށް ކުރާ އިޢުލާނު ކުރުމުން ހުށަހަޅާ  00 ން 0ގްރޭޑް ގެ ހއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު)ހ( 

ނޑައަޅާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ކުދިންނެވެ. 00ކުދިންނެވެ. ގްރޭޑް   އަށް ވައްދާނީ އެގްރޭޑަށް ވަނުމަށް ކަ
ޔަވައި ކޮންމެ ގްރޭޑަކަށްވެސް ޖާގަ އޮތް މިންވަރަކުން ފުރުޞަތު ދެވިދާެނއެވެ. މިގޮތުން އެހެން އް ފި 01)ށ( ގްރޭޑް 

ކަމުގެ ލިޔުން ސްކޫލަށް  ދެވޭނީ ުކރިންހުރި ސްކޫލުން ވަކިވިސްކޫލެއްގައި ކިޔަވަމުންދާ ކުދިންނަށް އެފުރުޞަތު 
 ހުށަހެޅުމުންނެވެ.
 މުގެ ފުރުޞަތު ުނދެވޭނެއެވެ.ށް އެއްވެސް ދަރިވަރަކަށް ވަނު 01)ނ( ގްރޭޑް 
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 : ންނާއި، ކުލާސްތައް ހަމަޖެއްސުން ރު ދަރިވަ  7.5

ފެންވަރު މޮޅު ދެރައަށް ، ކުލާސްތަކަށް ދަރިވަރުން ހަމަެޖއްސުމުގެ އާއްމު އުސޫލަކީ ގެހއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު ( )ހ
ގެ ދަރިވަރުންެގ 01އެކުލަވާލުމެވެ. ނަމަވެސް ގްރޭޑް ބެލުމެއްނެިތ، ތަާފތު ފެންވަރުގެ ކުދިން ހިމެނޭގޮަތށް ކްލާސްތައް 

 ފެންވަރުން ކުލާސްތައް ބަހާލެވޭެނއެވެ.

ގެ ދަރިވަރުން ފިޔަވައި އެހެން ގްރޭޑްތަކުގެ ދަރިވަރުން ބެލެިނވެރިން ސްކޫލާިއ  01( ހާއްޞަ ޙާަލތްތަކުގައި ގްރޭޑް )ށ
 މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމުން ސްކޫލުން ގޮތެއް ނިންމާނެއެވެ.

 ދަރިވަރުން ސްކޫލުން ވަކިވުމާއި ވަކިކުރުން : 7.3

 ން ދަރިވަރަކު ވަކިކުރެވޭނީ ދެގޮތަކަށެވެ. ހއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުަކޒު)ހ( 

. އެދަރިވަރުންގެ ބެލެނިވެރިޔާަކމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ަފރާތުން، އެދަރިވަރު ސްކޫލުން ަވކިކޮށް ދިނުމަށްއެދި، 0
 ހުށައެުޅމުން ވަކިކޮށްދިނުމެވެ. ސަބަބު ބަޔާކޮށް ލިޔުމުން 

 . އަންނަނިވި ހާލަްތތަކުގެ ތެރެއިން ޙާލަތެއް މެދުވެރިވުމުން ވަކިކޮށްދިނުމެވެ.5

އެދަރިވަރަކު  ނަމަދުވަސް ހަމަވެއްޖެ  11ސްކޫލަށް ޙާޟިރުނުވާތާ ، ( މަޤުބޫލު އުޒުރެއްނެތި، ަސބަބު ބަޔާންކޮްށނުދީށ) 
ނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުން،  ސްކޫލުން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ. މިފަދަ ދަރިވަރަކު އަލުން ސްކޫލަށް ވަންނަން ބޭނުންވެއްެޖނަމަ، ކަ

ޤަވާޢިދާއެއްގޮތަށް ސްކޫލުގައި ާޖގައޮތް މިންވަރަކުން ފުރުޞަތު ެދވޭނެއެވެ. ނަމަވެސް މި ފުރުޞަުތ ދެވޭނީ ސްކޫލަށް 
 މުގައި ވާނަމައެވެ.މުން އެއީ، މަޤްބޫލް ޢުޒުރެއް ކަބަޔާންކޮށް ލިޔުމުން ހުށައެޅުޙާޞިރުނުވި ސަބަބު 

( ދަރިވަރުންގެ ކިބައިގައި ުހންނަ އަޚުލާޤީ މައްސަލަތައް އިސްލާހު ކުރުމަށް ތަކުރާރުކޮށް ނަޞޭހަތްދީ އެކަްނ ނ)
އަޚްލާޤީ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން އަޅާ  އިސްލަޙު ނުކޮށްފިނަމަ، އެދަރިވަރަކު ސްކޫލުން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ. މިގޮތުން،

 ފިޔަވަޅުތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. 

 ރަތަމަ ފަހަރަްށ ނަޞޭހަތް ދިނުން.( ދަރިވަރަށް ފ0ު)

  .( ދަރިވަރަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް ނަޞޭހަތް ދިނުމާއެކު ެބލެނިވެރިޔާއަށް ލިޔުމަކުން އެންގުނ5ް)

 .ބެލެނިވެރިޔާއަށް ލިޔުމަކުން އެންގުން( ދަރިވަރު ސްކޫލުން ސަސްޕެންޑް ކުރުމާއެކު 3)

  .( ސްކޫލް ބޯޑަށް މައްސަލަ ހުށައެޅުމުން ސްކޫލުގެ ބޯޑުން ދަރިވަރު ސްކޫލުން ވަކިކުރުނ0ް)

 ބެލެނިވެރިންނާ މުޢާމަލާތުކުރުން:  7.0

މުޢާމަލާުތ ކުރާނީ ތިރީގައި ން ޢާއްމުގޮތެއްގައި ދަރިވަރުންންނާއި ބެލެނިވެރިންނާއި ހއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު  ހ.

 މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ.
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 .. ސްކޫލު ފޯނުން ގުޅައިގެނ0ް

 .ން. ދަރިވަރުން މެދުވެރިކޮށް ސިލިޕ5ު

 . ނޯޓިސްބޯޑުގަޔާއި ރަށުތެރޭގައި އިޢުލާނުޖަހައިގެން.3

ވެސް ބައެއް ޙާލަތް ރިކޮށް ނަމަވެސް ދިމާވާ މުހިއްމު ަކންކަމުގަޔާއި ބޮޑެތިކަންކަމާއި ގުޅިގެން ލައުޑްސްޕީކަރ މެދުވެ ށ.
 ނަވަން ޖެހިދަނެއެވެ. ތަކުގައި ދަން

 ބެލެނިވެރިންނާ ބައްދަލުކުރުން:  7.2

ފަހަރު ބެލެނިވެިރންނާއި ބައްދަލުކުރުން އޮްނނާެނއެވެ. މީގެއިތުރުން  0މަދުވެގެން  ސެމިސްޓާރއަކު)ހ( ކޮންމެ 
ސްކޫލުން ރަވާބައެއް މުހިއްމު ކަންކަމާއި ގުޅިގެންވެސް ބައްދަލުކުރަން ޖެހެއެވެ. އެހެންކަމުން ބެެލނިވެރިންގެ ކޮންމެ 

 ބައްދަލުވުމަކަށް ވަޑައިގެން ދެއްުވމަކީ ސްކޫލުގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެކެވެ.

 ޯފނުން ނުނަތަ ަބބަކާހުރެ، ބެލެނިވެރިޔާއަށް ބައްަދލުވުމަކަްށ ވަޑައިގެންނެވެން ނެތްނަަމ ސަބަބު އެއްވެސް ސަ)ށ( 
ގަންވާނެއެވެ. ޚާއްޞަކޮށް ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިންގެ ބައްދަލުުވމަށް ބެލެނިވެރިޔާ ލިޔުމުން އެކަން ސްކޫލަށް އަން

އެބައްދަލުވުމަށް  އަށްބެލެނިވެރިޔާްނނަ ުދވަހު އެދަރިވަރެއްގެ މަ ޖެހިގެންއަނަވެވުނު ސަބަބު އަންގަާވފައި ނުވާޙާޟިރުނު
ިމގޮތަން ބެލެނިވެރިޔާ  ޚާޟިރުވާން ދަންނަވަން ޖެހިދާނެއެވެ. ސްކޫލަށް އޮޅުންފިލުވައި ދެއްވުމަށްރުނުވި ސަބަބު ޟިޙާ

 ކަމުގައި ބަލާނީ ސްކޫލުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތެވެ.

ގެ ކިޔެވުމާއި ގުޅިގެން ބެލެނިވެރިޔާ ޓީޗަރަކާއި ބައްދަލުކުރުމަށް ބޭުނން ވެްއޖެ ކޮންމެ ދުވަހަކު )ނ( ދަރިވަރު
ސެޝަންނިމިގެން އެފުރުސަތު ލިބޭނެއެވެ. ނަމަވެސް ބައްދަލުކުރައްވަން ބޭނުންވާ ޓީޗަރަކާއި ގްރޭޑް ކުރިން އަންގަވާފައި 

 ކަމެކެވެ.ވަޑައިގެން ދެއްވުމަކީ ޚިދުމަތް އަވަސްވެގެންދާނެ 

 ސްކޫލް ނޯޓިސްބޯޑު:  7.1

ނޯޓިސްބޯޑު  5ގައި ފާރުބޭރުހުލަނގުފަރާތުމަގުގެ )ޝާރީއުލް އަމީނުމަގުގައި(  ގެހއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު)ހ( 
ާނ ެބލެނިވެރިން ގިނަދުވަހަށް ފެންަނންހުންަނގޮތަށް ުހންނަ ބޯޑަކީ ަކނާތްފަރާތުގައިބެހެއްޓިފައި ުހންނާނެއެވެ. 

ހުންނަ  ވާތްފަރާތުގައިބޯޑެކެވެ. ނަށް ސްކޫލުން ދޭ މަޢުލޫމާތާއި ދޭންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ބެހެއްޓިފައި ހުންނަ ދަރިވަރުން
ދޭންޖެޭހ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށް ދިނުަމށް ބެހެއްޓިފައި ހުންަނ  ކީ ދަރިވަރުންނާ ބެލެނިވެރިްނނަށް ދުވަުހން ދުވަަހށްބޯޑަ

 ބޯޑެކެވެ. 

ދި ބެލެިނވެރިންނާއި ގުޅުންހުރި ކޮންމެ ިނންމުމެއް، ދޭންޖެހޭ ކޮންމެ މަުޢޫލމާތެއް، ނޯޓިސްބޯޑު )ށ( ދަރިވަރުންނާއި އަ
 ތަކުގައި ބެހެއްޓޭނެއެވެ.
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ހއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ ން ދުވަހުން ދުވަަހށް ނިކުންަނމުންދާ ޕްރޮގްރާމްތައް ވެސް ހއ.އަތޮޅު ަތޢުލީމީ މަރުަކޒު)ނ( 

 ފައި ހުންނާނެއެވެ.ހެއްޓިނޯޓިސްބޯޑުގައި ބެގެ މަރުކަޒު

 ސްކޫލުން ދޫކުރާ ޓެކްސްޓްފޮތްތައް: 7.7

ނިމުމަށް ފަުހ ސްކޫލުން އަންގަވާ  01،7،1ޓެކްޓްފޮްތތައް ގްރޭޑް  )ހ( މިނިސްޓްރީ ޮއފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ދޫކުރާ
ނުވަތަ ކުރަހާ އަދި ފޮތަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާނަމަ،  ޖެހޭނެއެވެ. ތާރީޚަކަށް ސްކޫލަށް އަބުރާ ޙަވާލުކުރަން

 ޖެހޭނެއެވެ. ހަދާފައިވާނަމަ އެފޮތެއްގެ އަގު ަދއްކަން

 )ށ( ޓެކްސްޓްފޮްތތައް ގެންގުޅެްނވާނީ ފަރުވާތެރިކަމާއި ސާފުތާހިރު ކަމާއެކުގައެވެ.

)ނ( ދަރިވަރު ސްކޫލު ނުނިމެނީސް ޓެކްސްޓްފޮތެއް ގެއްލުނު ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ނުވަތަ ފޮތަކަށް ގެއްލުމެއް 
 މުގައި ވިޔަސް އަލުން ޓެކްސްޓްފޮތެއް ހޯދައެއް ނުދެވޭނެެއވެ.ލިބުނުކަ

)ރ( އެއްގްރޭޑެއްގައި ދަރިވަރަކު ތަކުރާރު ކުރަންޖެހިއްޖެ ނަމަ، ތަކުރާރުކުރާ އަހަރަށް އަލަށް ހޯދައިދެވޭނީ 
 ސްޓޭޝަނަރީގެ ގޮތުގައި ފޮތްލިްސޓްގައިވާ ތަކެއްޗާއި މޮނީޓަރު ފޮތްބައެވެ.

 ރިޕޯޓް ފޯމް:  7.9

ގެންގުޅެންވާނީ  ންމެ ދަރިވަރަކަށް ރިޕޯޓްފޮތެއް ހިލޭ ދޫކުރެވޭނެއެވެ. މިފޮތްވަންނަ ކޮހއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒަށް )ހ( 

 ފަރުވާތެރި ކަމާއެކުގައެވެ.

ކީ ދަރިވަރުންގެ ކުރިމަގު ދައްކައިދޭ މުހިއްމު މަޢުލޫމާތު ތަކެއް ހިމެނޭ ފަިއލެކެވެ. މައިންބަފައިންކުރާ )ށ( ރިޕޯޓް ފޮތަ
ނޑެކެވެ.  އުންމީދާއި، ސްކޫލުން ދަރިވަރުގެ ޙާލަތު ދެނެގަނެ، އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ބޭުނންވާ މިްނގަ

ނިުމމާއެކު އެޓާމެއްގައި ދަރިވަރު ކުރި މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ ހިމެނުމަށް ަފހު ބެލެނިވެރިޔާއަށް   ސެމިސްޓާއެއް)ނ( ކޮންމެ 
ރިޔާ ދޫކުރެވޭނެއެވެ. ނަމަވެސް ސްކޫލުން އަންގާ ތަރީޚަކަށް ބެލެނިވެ ރިޕޯޓްފޮތްޓަކައި ރިވަރުގެ މަޢުލޫމާަތށްދެއްކުމަށާއި ދަ

 އަބުރާ ސްކޫލަށް ގެނެސް ޓީޗަރާ ޙަވާލުކުރަން ވާނެއެވެ. ރިޕޯޓްފޮތް،ސޮއިކުރެއްވުމަށް ފަހު 

ޖެނަމަ އެދަރިވަރަކު ލާކުވެއް އެދަރިވަރެއްގެ އިހުމާުލން ގެއްލިއްޖެނަމަ ނުވަަތ ހަ ފޮތް( ދަރިވަރަކަށް ދޫކުރާ ރިޕޯްޓ )ރ
 ރިޕޯޓް ފޮތެއްގެހުން ލިެބން ހުްނނާނެެއވެ. އޮފީހއ.އަތޮޅު ތަޢުލީީމ މަރުކަޒު  ތްގަްނނާށެވެ. މިފޮ ރިޕޯޓްފޮތެއްޖެހޭނީ 
ކުރީގެ މާކުސް ހިމަަނން ނުވަތަ އެންޓަރ  އެވެ. މިގޮތުން އަލަށްހަދާ ރިޕޯޓް ފޮތަށް )ފަންސަވީސް ރުފިޔާ (  52އަގަކީ 
 ދެއްކުމުންނެވެ. ޖޫރިމަނާއެއްރުފިޔާގެ  511ބެލެނިވެރިޔާ ބޭނުންފުޅުަނމަ އެކަންކުރެވޭނީ  ކުރަން

 . ކިޔަވައިދިނުމާ ބެހޭބައި 9

 ސްޓްރީމް ޚިޔާރުކުން: 9.0
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ވަންނަ ދަރިވަރުންނަށް އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާގައި އަށް  0ގްރޭޑް ހއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަުރކަޒުގެ )ހ( 

 ހިންގޭނެއެވެ.އޮރިއެންޓޭޝަނެއް 

ގެ ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށްވެސް ސްޓްރީމް ބަދަލުކުރުމަށް އެއްމަސް ދުވަހުގެ  9ގްރޭޑް ހއ.އަތޮޅު ަތޢުލީމީ މަރުކަޒު )ށ( 
އަދި، ަވކި މާއްދާއަކުން ކުރިއަށް ދެވެންނެތިގެން އެމާއްދާއެއް ދޫކޮށްަލްނ ވެއްޖެނަމަ ގްރޭޑް  ފުރުޞަތެއް ދެވޭނެއެވެ.

 ކުރިން އެފުރުޞަތު އޮންނާނެއެވެ. އަށް ބަދަލުވުމުގެ 8

 ކިޔަވައިދޭ މާއްދާތައް: 9.5

އި ކިޔަވައި ދެމުންދަނީ ކެމްބްރިޖް އޯޑިނަރީ ލެވެލް، ކެމްބްރިޖް އިންޓަރނޭޝަނަްލ ހއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒގަ)ހ( 
ތަކުގެ އިތުރުން މާްއދާޖެނެރަލް ސެޓްފިކެޓް އޮފް ެސކަންޑަރީ އެޑިއުކޭޝަން އަދި ޘާނަވީ ސްކޫލް ސެޓްފިކެޓުގެ 

 މަންޙަޖަށެވެ.އެޑެކްސެލް މާއްދާތަކުގެ 

، އޭގެތެރެއިން އިސްލާމް، ދިވެހިމައްދާ ކިޔަވަންވާނެއެވެ.  9 ސެކަންޑްރީގައި ކޮންމެ ދަރިވަރަކު ވެސް މަރުކަޒުގެ)ށ( މި

އޮޕްޝަނަލް  5މައްދާއާއި ސްޓްރީމް  5މީގެ އިތުރަށް އިނގިރޭސި، ހިސާބު މިހަތަރު މާއްދާއަކީ މަޖްބޫރު މައްދާތަކެވެ. 
  މާއްދާ ކިޔަވަންވާނެއެވެ.

ޅުމުން، ސްކޫލުގައި ޖާގައޮތް )ނ( މިއިން ކޮންމެ ސްޓްރީމަުކން ވެސް ފުރުޞަތު ލިޭބނީ އެކަމަށް އެދި ފޯމް ހުށައެ
 ވަރަކުންނެވެ.މިން

 )ރ( ސްޓްރީމްތަކާއި މާއްދާތައް:

 ސައެންސް ސްޓްރީމް  ބިޒިނަސް ސްޓްރީމް  ޕްރައިމަރީ 
 ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި 
 އިސްލާމް އިސްލާމް އިސްލާމް

 އިނގިރޭސި އިނގިރޭސި އިނގިރޭސި
 ހިސާބު ހިސާބު ހިސާބު 
 ފިޒިކްސް އެކައުންޓް  އީ އެސް 
 ކެމިސްޓްރީ  އިކޮނޮމިކްސް ޕީ އޭ 

 ބަޔޮލޮޖީ ބިޒިނަސް ސްޑަޑީޒް  ޤުރުޢާން
 ޓޫރިޒަމް ސްޓަޑީޒް  މެރިންސައިންސް ޕީ އީ 

 

 އެކްސްޓްރާ ކުލާސް:  9.3
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ވެސް ހެން)ހ( ދަރިވަރުންގެ ަނތީޖާ ަރގަނޅުކުރުމަށް، ނުވަތަ އިމްތިާޙނަށް ތައްޔާރުކުރުމަށް، ނޫްނަނމަ ކޮންމެ
ރު ކުލާހަކަށް ދަރިވަރަކު ޙާޟިރުވުމަށް އަންގައިފިނަަމ އް ފުރިހަމަކުރުމަށް ހިންގާ އިތުއުނގަންނައި ދޭންޖެހޭ ބައެ

 ށް އެއަންގާ ގަޑިއަށް  ޙާޟިރުވާން ޖެހޭނެއެއވެ.އެދަރިވަރަކު އެކުލާހަ

)ށ( ހަމަޖައްސާފައިވާ އެކްސްޓްރާ ކުލާހަކަށް ދަރިވަރަކަށް ޙާޟިރުވެވެން ނެތްނަމަ، ގަޑިޖެހުމުގެ ކުރިން އެގްރޭޑެއްގެ 
 ލީޑިންގް ޓީޗަރަށް އަންގަންވާނެެއވެ. އެހެން ނޫންނަމަ އެދަރިވަރަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.

 އެކަން ނާންގައި ، ދަރިވަރަކު އިތުރުގަޑިއަށް ޙާޞިރުވުމަށް އަންގާފައިވަނިކޮށް އެއްވެސް ސަބަބެއްނެތި ޙާޞިރުނުވެ)ނ( 
 އެއަށްފަހު އެއްވެސް އެކްސްޓްރާކުލާހަކަށް އެދަރިވަރަކަށް ފުރުޞަތެއް ނުދެވޭނެއެވެ. ހުރެއްޖެނަމަ،

 އިމްތިޙާންކުރުން: 9.0

 ހަފްތާ ކުރިން އިމްތިޙާން އޮންނަ ތާރީޚުދަރިވަރުންނަށް އެންގޭނެއެވެ. 10ގެން )ހ( އިމްތިޙާނެއް ފެށުމަށް މަދުވެ 

)ށ( ސްކޫލް އިމްތިޙާން ކުރުމުގެ އިތުރުން، ޤައުމީ ނުވަތަ ަބއިނަލް އަޤްވާމީ އިމްތިހާނެއްގަިއ ޢަމަލުކުރާނި އެ 
 އިމްތިޙާނެއް އިންތިޒާމުކުރާ ފަރާތުން އެކުލަވައިލާ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮަތށެވެ. 

މިނިޓް ފަހުން އަތުވެއްޖެަނމަ އިމްތިޙާނުގައި  31)ނ( އިމްތިޙާނަށް އަންަނންޖެހޭ ދަރިވަރަކު އެ އިމަތިޙާން ފެށުމުގެ 
 ބައިވެރިއެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ގަޑިޖެހިގެން އަންނަ ދަރިވަރަކަށްވެސް އިތުރު ވަގުތު ނުދެވޭނެެއވެ.

އެމާއްދާއަކަށް ސްކޫލުން ހުއްދަކުރާ ތަކެއްޗެވެ. އިމްތިޙާނަށް ދަރިވަރު  )ރ( އިމްތިޙާނަށް އަންނަ ދަރިވަރުންނަށް ގެނެވޭނީ
ނުގެނައުމުގެ ސަބަބުން އެދަރިވަރަކަށް ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ޒިންމާ އުފުލަންވާނީ ، ގެންނަންޖެހޭ ކަލްކިއުލޭޓަރ ފަދަ އެއްޗެއް

 . އެދަރިވަރެކެވެ. އަދި ގެއްލިދިޔަވަގުތުވެސް އިތުރުކޮށްދެވޭކަށް ނޯްނނާއެވެ

ނުވަަތ ދިނުމާ ، ޗެއް ހޯދުމާ)ބ( އެއްވެސް ޚާލެއްގައި އިމްތިޙާން ހިގަމުންދާ ވަގުތެއްގައި އެހެންކުއްޖެއްގެ އަތުން އެއް
ބޭނުން ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. އެފަދަކަމެއް ކޮށްފިނަމަ ފުރަތަމަ ފަހަރު ނަޞޭޙަތް ދެވޭނެއެވެ. އެކަން ތަކުރާރު ކޮށްފިނަމަ، 

ތިޙާން ނިމިފައި ވާނަމަ އިމްތިޙާން ކަރުދާސް އަތުލުމަށް ނެއެވެ. މިގޮތުން އެދަރިވަރު އިމްބޭރުކުރެވޭއިމްތިޙާން ހޯލުން 
ފަހު ފޮނުވާލެވޭނެއެވެ. އިމްތިާޙން ނިމިފައި ނުވާނަމަ ނިެމްނދެންމަޑުކުރެވެނެއެވެ. ނަމަވެސް އިމްތިޙާން ހޯލަށް 

 ނުވެއްދޭނެއެވެ.

ނޑައަޅަ )ޅ( އިމްތިޙަނެއްގައި ދަރިވަރަކު ކޮޕީކޮ ށްފިނަމަ ނުވަތަ އެފަދަކަމަކަށް މަގުފަހިވާކަމެއް ކޮށްފިނަމަ، ސްކޫލުން ކަ
އުސޫލެއްގެ މަތިން ދަރިވަރާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ. މިގޮތުން މައްސަލަ ބެލުމައްފަހު، ކޮޕީކުރިކަން ސާބިތުވާނަަމ 

ކުރިކުށުގެ ބޮޑުކުޑަމިނަށް ބަލާ ފިޔަވަޅުއެޅުމުގެ ( ކެވެ. ސާބިތު ނުވާނަމަ  1އެއިމްތިޙާން ކަރުދާހަށް ދެވެނީ ސުމެއް ) 
އިންޗާޖުގެ ބެލުމުގެ ދަށުްނ  ޙަވާލުވެހުންނަވާ  ސެސަނާއިޚުތިޔާރު ސްކޫލަށް ލިބިގެންވެއެވެ. މިފަދަ މައްސަލައެއް ބެލެނީ 

 ންގ ޓީޗަރަކަށެވެ.ލީޑި
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މަކުން އެކަން އަންގަން ވާނެއެވެ. އަދި މި )ކ( މިފަދަ މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، ދަރިވަރުގެ ބެލެނިވެރިާޔއަށް ލިޔު

 ލިޔުމުގެ ކޮޕީއެއް ދަރިވަރުގެ ފައިލަށް ލަންވާނެއެވެ. 

 އިމްތިޙާންތަކުގައި ޢަމަލުކުރާ ޢާއްމު އުޞޫލް: 9.2

 

 ކުސް ނަގާއުސޫލް:މާ  9.1 

 މާކުސް ނަގާގޮތުގެ ތާވަލް)ހ( 

 ގްރޭޑް    ސެމިސްޓާރ.ވަނަ 0 ސެމިސްޓާރ. ވަނަ 5 އަހަރުގެ ފައިނަލް . 3
 01ވަނަ ޓާމް 0%
 11ވަނަ ޓާމް 5%

 01ޔުނިޓް ޓެސްޓް %
 11ޓާމް ޓެސްޓް %

 01ޔުނިޓް ޓެސްޓް %
 11ޓެސްޓް %ޓާމް 

0-8 

 51ވަނަ ޓާމް 0%
 91ވަނަ ޓާމް 5%

 51ޔުނިޓް ޓެސްޓް % 011ޓާމް ޓެސްޓް %
 91ޓާމް ޓެސްޓް %

01 

   

އެޓެސްޓެއް  )ށ( އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ޔުިނޓް ޓެސްޓަކަށް ދަރިވަރަކު ޙާޞިރު ނުވެއްޖެ ނަމަ ނުވަތަ ުނވެިވއްޖެ ނަމަ 
ކުރިން ނެގިފައިވާ ޓެސްޓްގެ ނަގާނީ މެދުވެރިވެއްޖެ ނަމަ  މަޤުބޫލު އުޛުރަކާއެކު އަލުން ނުދެވޭނެއެވެ. އެފަދަ ގޮތެއް

 ނުވަތަ ޓެސްޓްތަކުގެ % ޕަސަްނޓެވެ. ސެޓްފިކެޓް ހުށައެޅި ނަމަެވސް މާކުސް ބަދަލު ނުކުރެވޭނެއެވެ.

)ނ( ދިމާިވ ސަބަބަކާހުރެ ދަރިަވރަކު ޓާމްޓެސްޓަށް ޙާޞިރު ނުެވވިއްޖެ ނަމަ، އަުލން އެޓެސްޓް ެހދުމުގެ ފުރުޞަތެްއ 
ނޯންނާނެއެވެ. އަދި ޓެސްަޓށް ޙާޞިރުނުވެވުނު ސަބަބު ބަޔާްނކޮށް މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓައެކު ސިޓީއެއް ހުށައަޅަން 

 ޢަމަލް                 ފިޔަވަޅު    
އަދި ބެލެނިވެރިޔާއަށް ، ދިނުނ1ްއިމްތިޙާން ކަރުދާހަށް 

 ލިޔުމަކުން އެކަން އެންގުން.
 ކޮޕީކުރިކަން ސާބިތުވެއްޖެނަމަ  .0

ިދުނން، އަދި ބެލެނިވެރިޔައަށް  1ކަރުދާހަށް  އިމްތިޙާން
 ލިޔުމަކުން އެކަން އެންގުން.

. ކޮޕީކުރަންއުޅުން ނުވަތަ ކޮޕީކުރުމަށް މަގު ފަހިވާފަދަ 5
 އެއްޗެއް އިމްތިޙާން އޮންނަ ހޯލްއަށް ވެއްދުން.

 ނަށް ޙާިޞރު ނުވެވުން.. ބަލިވެގެން އިމްތިޙ3ާ މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓާއެކު ބެލެނިވެރިޔާގެ ސިޓީއެއް ހުށައެޅުން.
 . އިމްތިޙާން ހަދަމުންދަނިކޮށް ބަލިވެއްޖެ ނަމަ 0 ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހު މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓް ހުށައެޅުން.

ހަފްތާ ކުރިން ބެލެނިވެރިޔަ ިލޔުމަކުން އެކަން ސްކޫލަށް  5
ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް 3އެންގުން، އަދި މިތާވަލްގެ 

 އަމަލުކުރުން.

ލްގެ އިމްތިޙާނެއްގެ ތަރީޚާއި އިންޓަނޭޝަނަްލ . ސްކ2ޫ
 އިމްތިޙާނެއްގެ ތާރީޚް ފުށުއެރުން.

ބެލެނިވެރިޔާ އެކަން ސްކޫލަށް އެންގުން، އަދި މިތާަވލްގެ 
 ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް ޢަމަްލކުރުން.3

ގެ މީހަކު ނިޔާވުން ފަދަ ކުއްލި ޙާލަތެއް . އާއިލ1ާ
 މެދުވެރިވުން.
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ރަކަށް ލިބޭީނ ސުމެކެވެ. އަދި އެދަރިވަރުގެ އެވްރެޖް ހަދާނީ ވާނެއެވެ. އެހެންނޫްނނަމަ އެެޓސްޓުން އެދަރިވަ

 އެމާއްދާއެއްވެސް ހިމަނައިގެންނެވެ.

)ރ( ސްކޫލުން ފޮނުވައިގެން ަދރިވަރަކު ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އެހެން ޙަަރކާތެއްގައި އުލުމުގެ 
ޅެންޖެހުމުގެ ސަބަބުން ޙާޟިރުނުވެވިއްޖެ ަނމަ އެ ދަރިވަރަކާމެދު ސަބަބުން ޫނންނަމަ އެފަދަ ކަމެްއގައި ރަށުންބޭރުގައި އު

 )ނ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 00.1ޢަމަލްކުރާނީ 

 ސްކޫލުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތައް:  9.7

ން ޖެހޭނެއެވެ. މިފަދަ ކުވެސް ތިރީގައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވާގެ ކޮންމެ ދަރިވަރަހއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު)ހ( 
 ޙަރަކާތެއްގައި ދަރިވަރަކު ބައިވެރި ވެއްޖެ ނަމަ އެކަމަށް ޚަރަދުކުރަންވާނީ ބެލެނިވެރިޔާއެވެ. 

 ( ކިޔަވައި ދިނުމަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމ0ް)

 ( ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރު މަިތކުރުމަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމް 5)

 ވުމަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމް( އިމްތިޙާނަކަށް ދަރިވަރުން އަހުލުވެރި ކުރ3ު)

 ( އަދަބީ ޖަމުޢިއްޔަތަކާއި ކްަލބް، އެސޯސިއޭޝަނަތަކުން އިންިތޒާމުކުރާ ޙަރަކާތްތަކާ ގުޅިގެންހިންގާ ޕްރޮގްރާމް 0)

 ( އެކިއެކި މުބާރާތްތަކާ ގުޅިގެން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމ2ް)

 ( ދީނީގޮތުން ހޭލުންތެރި ކުުރވުމަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމ1ް)

 (އަދި ސްޓާރ ގައިޑް، ލިޓްލްމެއިޑްސްކައުޓް،ކަބުސްކައުޓް،އެކްޓިވިޓީ ޕްރޮގްރާމް )( ޔުނީފޯމް 7)

 ( ހައުސްތަކުގެ ޕްރޮގްރާމ9ް)

 ( ޤައުމީ އެކިއެކި މުނާސަބަުތތަކާއި ގުޅިގެން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމް 8)

 

 ދަރިވަރުން: .8

 އެއްބަސްވުން:އި ދަރިވަރުންނާ ދެމެދު ވާ ހއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގަ  8.0

)ހ( މި އެްއބަސްވުން އެކުލަވާުލމުގެ އެންމެ ބޮޑު ަމޤްސަދަކީ  ސްކޫލުގެ ޢާއްމު އުސޫލުތަކާއި ެއއްގޮތަށް ދަރިވަރުންގެ 
އަޚްލާޤާއި ސުލޫކު ބައްޓަންކުރުމަށް ބާރުއެޅުމާއި، ސްކޫލުގެ މަޤްސަދާއި ދަރިވަރުންގެ އަމާޒަށް ވާޞިލުވުމަސް 

 ބާރުއެޅުމެވެ.
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 5100ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިންގެ އެއްބަސްވުން 

ން، ަދރިވަރުންގެ ހުނަރު ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމާއި އެއްބައިވަންތަކަ ހއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުަކޒާމިއީ 
ންޓެކެވެ. ލް ބައްޓަްނކޮށް ހަމަހަމަ އުޞޫލްތައް ޤާިއމްކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކުރެވޭ އެގްރިމެކުރިއެރުވުމަށް، ސްކޫ

މިއެގްރިމެންޓްގެ މަޤްޞަދު ޙާިޞލްކުރުމަށް ދަރިވަރުންނާއި ެބލެިނވެރިންނާއި މުދައްރިސުން  އަދި ސްކޫލުގެ އެންމެހާ 
 މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ.

ރިން ދަރިވަރު ސްކޫލާއި ބެލެނިވެރިންެގ ބޭނުމަކީ އިލްމީގޮތުން ޤާބިލް ކުއްޖަކަށް ދަރިވަރު ހެދުމެވެ. ބެލެނިވެ     
ސްކޫލަށް ފޮނުވަނީ މި އެދުމުގައެވެ. ސްކޫލުން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރަނީ މި މަޤްޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށެވެ. ދަރިވަރުން 
ސްކޫލަށް އަންނަނީ މިފަދަ ކުއްަޖކަށް ވުމުގެ އެދުމުގައެވެ. އެހެންަކމުން ކޮންމެ ދަރިވަރަކު ވެސް ރަނގަޅު ނަތީޖާ ހޯދުމަށް 

 މަސައްކަތް ކުރަން ވާނެއެވެ. ގަދައަޅާ 

ކޮންމެ ދަރިވަރަކުވެސް ސްކޫލަށް ފޮނުވަން ވާނީ ސްކޫލުގެ ޔުނީފޯމް ކޯޑާއި އެއްގޮތަށް ސާފުތާހިރު  މިމަރުކަޒުގެ.މ0
 ހެދުމެއްގައެވެ. 

އަށް . ސްކޫލުގެ އެއްވެސް ދަރިވަރަކު، ސްކޫލުގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކާ ދިމައަށް، އަދި އެއްވެސް ދަރިވަރަކާ ދިމ5ާ
ހަޑިހުތުރު ބަހުން މުޚާޠަބުކޮށްެގން ނުވަނެއެވެ. އަދި މުވައްޒަފަކު ވެސް ދަރިވަރަކާ ދިމާއަށް މިފަދަ ބަހެއް ބޭނުން 

 ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
. ކިޔަވައި ދެއްވާ މުދައްރިސަށާއި، ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް އުދަގޫވެދާނެފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ނުވަތަ ކަމެއް ކިލާސް 3

 އި އަދި ސްކޫލު ތެރޭގައި ދަރިވަރަކު ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.ރޫމްގަ
. ކޮންމެ ދަރިވަރަކުވެސް މުދައްރިސުން ޙަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތައް ދެއްވާ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް ގަޑިއަށް ނިންމޭތޯ 0

 މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ. 
ނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން . ކޮންމެ ބެލެނިވެރިއަކު ވެސް އެކްސްޓްރާ ކުލަސްތަކަށާއި އިތުރު 2 ޙަރަކާތްތަކަށް ސްކޫލުން ކަ

 ދަރިވަރު ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
ތަކެތި، ފަރުވާތެރި ކަމާއެކު، ބެލެނިވެރިޔާއާއި ޙަވާލުކުރަން  ޙަވާލުކުރެވޭ ސިޓީއާއި ނޯޓް ފަދަ. ސްކޫލުން ދަރިވަރާ 1

 ވާނެއެވެ. 
އަދި ދަރިވަރުންގެ ، އި ދަރިވަރަކު، މުދައްރިސެއްގެ ގައިގައި ހުރެ، ސްކޫލް ތެރޭގައާއި، ކްލާސްރޫމްގަ. އެއްވެސް ސަބަބަކ7ާ

 ގައިގައި ޖަހައިގެން ނުވާނެއެވެ. ވެސް ދަރިވަރެއްގައިގައި ޖަހައިގެން ނުވާނެއެވެ. ހަމަ އެފަދައިން މުދައްރިސަކު
ވެސް  ކުއްޖަކު . އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ، ސްކޫލުތެރޭގައާއި، ކްލާސްރޫމުގައި އަދި ކްލަސްރޫމުން ބޭރުގައި އެއ9ް

 ތަޅާފޮޅައިގެން ނުވާނެއެއެވެ. އަދި ތަޅާޕޮޅުމަށް މަގުފަހިވާ ފަދަ ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
 

 ޔުނީފޯމް ކޯޑް: 8.5
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 ސްކޫލްގެ ޔުނީފޯމް 
 

 ސްކޫލްގެޔުނީފޯރމަކީ ރަސްމީ ހުދު ޔުނީފޯރމާއި އެކްޓިވިޓީ ޔުނިފޯރމެވެ.   .0
ހުންނަންވާނީ ސާފުތާހިރުކޮށް ރީތިކޮށެވެ. ދަރިވަރަކީ ކިތަންމެ ތުއްތު ކުއްޖެއް ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް ޔުނީފޯމް  .5

 ނަމަވެސް ސްކޫލް ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ޔުނީފޯމް ބެހެއްޓުަމށް ސަމާލުކަން ދޭން ވާނެއެވެ.
އި އެހެނިހެން ހައުސް ބެޖް ނުަވތަ މޮނީޓަރ ބެޖް ހުްނނަންވާނީ ީޖބަށްވުރެއް މަތީގައެވެ. މީގެތެރޭގަ، ޓެގް ޕްރިފެކްޓް .3

 ބެޖްތައްވެސް ހިމެނެއެވެ.
ސްކޫލް ޔުނީފޯމްގައި ހުންނައިރު ސްކޫލުން އެދަރިވަރަކަށް ދެވިފައިވާ އެއްޗެއް )ނޭމް ޓެގް( ފަދަ އެްއޗެއް ފިޔަވައި  .0

 އެނޫން އެއްވެސް އެއްޗެއް ހަރުކޮށް ތަތްކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
 
 
 

 އަންހެން ކުދިންގެ ޔުނީފޯމް 

 

 

 

 

 

ޕެޓީ އިންޗި ތިރީގައެވެ. ކުރުޕެޓީ އަދި ލޭސްފޮތީގެ  5އަންހެން ކުދިންގެ ޔުނީފޯމް ހުންނަންވާނީ ކަކުލަށްވުރެ  .0
 ލައިގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި ޕެޓީގެ ދަށުން ފުލޮރިސެންޓް ކުލަކުލަިއގެ އެއްޗެތި ލުމަކީ ހުއްދަކަމެއް ނޫނެވެ.

އަންހެންކުދިންގެ ބަންދު ހުންަންނވާނީ ރީތިކޮށް އުނަަގނޑަށް ހެޔޮަވރުކޮށެވެ. އަދި ބަންދު ހުްނނަންާވނީ ގޮށްލެވި  .5
ން އަދި ދަތި ޭބނުންކުުރމަކީ މަނާކަމެކެވެ. ބަންދު ދޫކޮްށ އެލުވާލާފައި ހަރުކުރެވިފައެވެ. ބަންދު ހަރުކުުރމަށް ޕި

 ބެހެއްޓުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ. 
 5ން ފެށިގެން ަދށުގެ ކިލާސްތަކުގެ ދަރިވަރުންގެ ހެދުުމގެ އަތް ހުންަނންވާނީ އުޅަނބޮްއޓަށްވުރެ  3ގްރޭޑް  .3

. ކޮންމެ ކުއްޖަކުވެސް ހުންނަންވާނީ ުހދު ޕެޓީ އަދި އިންޗި މައްޗަށް ހުންނަ ވަރަށްުވރެ ކުރުނުވާ މިންވަރަކަށެވެ
ން ފެށިެގން މަތީ ކިލާސްތަކުގެ  0ހުދު ޓައިޓް )ޔުނީފޯމް ލާފައި ހުްނނައިރު ނުފެންނަވަރުެގ( ލާފައެވެ. އަދި ގްރޭޑް 

 ދަރިވަރުންގެ އަތް ހުންނަންވާނީ އަތުހުޅާ ހަމަޔަށެވެ.

އިންިޗއަެށވެ. ހުންނަްނާވނީ ދެ( ފަސްބަިއގެ ރޫ) ޕްލީސްޓް   

.ހުނ ނަަވރަެށވެއިންޗި  5ޓައީ ހުންނަްނވާނީ ބަްނާދއި ޓައީގެ ތޫުނ ކަނާއި ދެެމދުން އެުކއްެޖްއގެ ިއގިލިން   
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 ކުލައެވެ. ވިލުނޫއިންޗި މައްޗަށެވެ. ޓައީގެ ކުލަޔަކީ  5ޓައީގެ ދިގުމިން ހުންނަންާވނީ ަބންދަށްވުރެ  .0
އިންޗިއަށްވުރެ  2އަންހެން ކުދިންގެ އިސްޓާކީނު ހުންނަންވާނީ ހުދު ކުލައިގައެވެ. ަފއިގެ ތަނބިކަށިން މައްޗަށް  .2

 ނުވާނެއެވެ.ކުރުނުވާ ވަރަށެވެ. އިސްޓާކީނުގައި އެހެން ކުލައެއްގެ ފަށެއް ނުވަތަ ކުރެހުމެއް ފެންނަން ހުރެގެްނ 
 ބޫޓް ހުންަނންވާނީ ހުދު ކުލައިްނނެވެ. އަދި ނާޑުވާ ހުންނަންވާނީ ބޫޓާއި އެއްކުލައިންނެވެ. .1
ނޑު ހުންނަންާވނީ ރީތިކޮްށ  3ގްރޭޑް  .7 ން ފެށިގެން ދަށުގެ ކިލާސްތަކުގެ އަންހެންކުދިންގެ ޮބލުގެ އިސްތަށިގަ

 ސާ ޓައި ޖަހާފައެވެ.ކުލައިގެ ރިބަން އައްއޮމާންކޮށް ދެފަށަށް ގަާތ، ނޫ ފުނާއަޅާ
 އަންހެން ކުދިންގެބޯ ޑައިކޮށް ކުަލ ޖެއްސުމާއި ހައިލައިޓް ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. .9
ނޑު ކުރުނަމަ ރީތިކޮށް  .8  ރިބަނުން ެދފަރާތަށް އައްސާ ޓައީ ޖަހަންވާެނއެވެ. ނޫގެތޭވަރަށްވުރެ އިސްތަށިގަ

ނޑުގައި ކަޅުފިޔަވައި އެއްވެސް ކުލައެއްގެ ވޫލެއް ނޫނީ ރަބަރެއް އައްސައިގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި  .01 އިސްތަށިގަ
 ކަޅުކުލަ ފިޔަވައި އެހެން ކުލައެއްގެ ދައްޗެއް ޖަހައިގެން ނުވާނެއެވެ. 

ނޑު ހަދައިގެން އައުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ. އަދި ބޮޑު ހުޅި ޖެ .00  ހުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.އެކި ސްޓައިލްތަކަށް އިސްތަށިގަ
ޔުނީފޯމާއެކު ވައްތަރު ވައްތަރުގެ ގަހަނާ އެޅުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ. ހަމައެކަނި ބޭުނންކުރެވޭނީ އާއްމުގޮތެއްގަިއ  .05

 ކަރުގައި އަޅާފައިއޮންނަ ފަށެކެވެ. މިފަށްވެސް އޮންނަންވާނީ ނުެފންނަ ގޮތަށެވެ. 
ން ފެށިގެން ަމތީ ކިލާސްތަކުގައި ކިޔަވަމުންދާ ކުދިންނަށެވެ.  2ސްކޫލަށް އަންނައިރު އަތުކުރި ގަޑި އެޅޭނީ ގްރޭޑް  .03

މިކުދިންވެސް ކުލަކުލައިގެ ބޮޑެތިގަޑި އެޅުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. ހަމައެކަނި އެޅޭނީ ރަން،ރިހި، ނުވަަތ ކަޅުކުލައިގެ 
 ހިމަކަމަރުލީ ގަޑިއެވެ.

އްވެސް ޑިޒައިނެއްނެތް ހުދު ފޮތިންނެެވ. ހުްނނަންވާީނ އެ އަޅާ ދަރިވަރުން ޔުނީފޯމާއެކު ބުރުގާއަލާފައިބުރުގާ .00
ޔުނީފޯމް ހުންނަންވާނީ އާދައިގެ  ހަރުވާޅުވެސް ހުންނަންވާނީ ޔުނީފޯމް ފަހާފައިހުންނަ އާދައިގެ ހުުދ ފޮތިންނެވެ.

 ވަރަކަށް ދޫކޮށެވެ. އަދި ޔުނީފޯމުގެ އަތާއި، ހަރުވާޅުވެސް ހުންނަންވާނީ ދޫކޮށެވެ.
ނޑުމަށްޗަށް ދެފަރާތަށް ދަތިަޖހާަފއެވެ. އަދި ފުރަގަސް ހުންނަންވާނީ  ބޮނބިފަިޅ ކޮ ބުރުގާ އަޅާފައި ހުންނަންވާނީ  .02

ނިވާވާގޮތަށް ބުރަކަށީގެ މެަދށްވުރެއް މަތި ނުވާގޮތަށެވެ. އަދި ބުރުާގގެ ފުރަގަހުގެ ކަންހުންނަންާވނީ ޔުނީފޯރމުގެ 
ފައެވެ. ބުރުގާ އަޅާފައި ހުންނަ އިރު މެދަށެވެ.  އަދި ކުރިމަތި ހުންނަންވާނީ މޭމަތި ފޮރުވޭވަރަށް ިނވާކުރެވި

ނޑު ފެނިގެންނުވާނެއެވެ.  އެއްވެސް ގޮތަކަށް އިސްތަށިގަ
 ބޮލުގައި އެޅުމަށް ބޭނުންކުރެވޭނީ ކަޅުކުލައިގެ އެއްވެސް ޑިޒައިނެއްނުހުންނަ ޭބންޑެވެ.   .01
ގެ އެސް ޖަހާފައިހުންނަ ބުރުގާ ހަރުކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭނީ އާދައިގެ ރިހި ކުލައިގެ ދައްޗެވެ. އެކި ކުލަކުލައި .07

 ދައްޗާއި ކަޅުދަތި ބޭނުން ކޮށްގެްނ ނުވާނެއެވެ. 

 މޫނު ،އަތް ،ގަހަނާ  

ފައިވާ ފަށް ުނފެންނަގޮަތްށ ގަހަނާގެ ބާަވތްތައް ޔުނީފޯމާއެކު ބޭނުން ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. އެހެނަސް ކަރުގައަޅާ .0
 ބޭއްވިދާނެއެވެ.

 އަތާއި މޫނު ފެމް ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.  .5
 ޔުނީފޯމާއެކު އަނގޮޓި، ކެވެލި، ަތނޑި ފަދަ ގަހަނާ އެޅުމަކީ ހުއްދަ ކަމެއް ނޫނެވެ.  .3
ސްކޫލު ޔުނީފޯމާއެކު މޭކަޕް ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. ލޮލުގެ މޭކަޕް )އައިލައިނަރ ނުވަތަ ކުލަ( ލިްޕސްޓިކް، ލިޕް  .0

 މެކެވެ.ގްލޯސް ބޭނުންކުރުމަކީ މަނާކަ
ސްކޫލްކުދިންގެ ނިޔަފަތި ދިގުކުރުމަކީ ސްކޫލް ކުދިންގެ ޢާއްމު ޤަވާޢިދުގައިވެސް މަނާކަމެކެވެ. އަދި ކިއުޓެކްސް  .2

 ބޭނުންކުރުމަކީވެސް މަނާކަމެކެވެ.
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ހީނާފަްތ އަތުގައި ތަފާތު އެކި ޑިޒައިންތަަކށް ހީނާފަތް އެޅުމަކީ ހުއްދަކަމެްއ ނޫނެވެ. އަދި އަތުގައި ރަތްކުަލއިގެ  .1
ނޫން ހީާނފަތެއް އެޅުމަކީވެސް ުހއްދަ ކަމެއް ނޫނެވެ. މިޮގތުން ައތްފައިގައި އަޅާ ހީނާފަތް ވާންވާނީ މުޅިއަތުގައި 

 އަޅާ އެއްޗަކަށެވެ.

 ފިރިހެން ކުދިންގެ ޔުނީފޯމް 

 އާއި ދެމެދުގެ ފިރިހެންކުދިންގެ ޔުނީފޯމަކީ ހުދު ގަމީހާއި ކަޅު ސޯޓެވެ. 2ން  0ގްރޭޑް  .0
 އާ ދެމެދުގެ ފިރިހެން ކުދިންގެ ޔުނީފޯމަކީ ހުދު ގަމީހާއި ކަޅު ފަޓްލޫނެވެ. 01ން  1ގްރޭޑް  .5
ފިރިހެން ކުދިންގެ ޔުނީފޯމް ގަީމސް ހުންނަންވާނީ ގަޔަށް ހެޔޮވަރު ވަރަކަށެވެ. އަދި މިޔުނީފޯމް ހުންނަންާވީނ  .3

ނަންާވނީ ަދށަށް ޖެހީާމ ސް ހުންގަމީވަށައިގެން ބެްލޓް ެފންނަވަރަްށ ރީތިކޮށް ދަަށށް ޖަހާފައެވެ. އަދި 
 ނުނެއްޓޭވަރަށް ދިގުކޮށެވެ. ބެލްްޓ ހުންނަންވާނީ ކަޅުކުލައިންނެވެ.

 ޔުނީފޯމް ސޯޓާއި ފަޓްލޫން ހުންަނންވާނީ "ޔެލޯލައިން" ނުވަތަ "ަނންބަރ ފޯ" ކަޅުފޮތިންނެވެ. .0
ންަނންވާނެއެވެ. ސޯޓްގެ ދިގުމިނަކީ ކަކުލާއި ހަމަޔަށެވެ. ފަޓްލޫނު ފައިގެ ތަނބިކަްށޓާއި ހަމަޔަށް ހު .2

ތަނބިކަްށޓަށްވުރެ މައްޗަށް އަިދ ތަނބިކަްށޓަށްވުރެ ދިގުކޮށް ެބހެއްޓުމަކީ ހުއްދަ ކަމެއް ނޫނެވެ. ފަޓްލޫނުގެ 
ފައިކުރި އޮޅާފައި އަދި ހިމަކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަކީވެސް ހުއްދަ ކަމެއް ނޫނެވެ. )ސްކިނީގޮތަށް ފަްޓޫލނު ހެދުމަކީ 

 މަނާކަމެކެވެ.(
ނުގެ ކުރިމަތީގައި އެއް އިންޗި ދިގުމިނުގައި ދެ ރޫ ނެގިފައި ހުންަނންވާނެއެވެ. )ެދަފރާތުގައިވެސް( ސޯޓާއި ފަޓްލޫ .1

އަދި ސޯޓާއި ފަޓްލޫނުގެ ދެފަރާތުގައި ޖީބު )ސައިޑް ޖީބު( ުހންނަން ވާނެއެވެ. ފުރަގަހުގައި ހުންނަންވާީނ 
 ގިނަވެގެން އެއް ޖީބެވެ.

 ގެ ފުރަގަހުގައި ދެޖީބު ހުުރމަކީ މަނާކަމެކެވެ.ފިރިހެންކުދިންގެ ސޯޓް ނުވަތަ ަފޓްލޫނު .7
ފިރިހެންކުދިންގެ ބޫޓް ހުންަނންާވނީ ކަޅުކުލައިންނެވެ. ބޫޓް ނާޑުވާ ހުންނަންވާނީ ބޫޓާއި އެއްކުލަިއންނެވެ. އަދި  .9

ވެ. އިންޗިއަށްވުރެ ކުރު ނުވާވަރަށެ 2އިސްޓާކީނު ހުންނަންވާނީ ކަޅުކުލައިގައެވެ. ފައިގެ ތަނބިކަށިން މައްޗަށް 
އިސްޓާކީނުގައި އެހެން ކުލައެއްެގ ފަށެއް ނުވަތަ ކުރެހުމެއް ހުރެެގން ނުވާނެއެވެ. ޫބޓްގައިވެސް ަފށެއް ނުވަތަ 
ކުރެހުމެއް ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ. ބޫޓްގެ ކުލަޔަކީ ކަޅުކުލައެވެ. ސްކޫލްގެ ރަސްމީ ޔުނީފޯރމާއިއެކު އެންކަލް ބޫޓަްށ 

 އެރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
ފިރިހެންކުދިން ބެގީ ކޮށްފައި ުހންނަ އިރު ކުރިމަތިންނާއި ފުރަގަހުން ސޯޓުގެ / ފަޓްލޫނުގެ ލޫޕްތަކާއި ބެލްޓު  .8

 ފެންނަން ހުްނނަން ވާނެއެވެ.
ސްކޫލް ޔުނީފޯމާއެކު ބޭނުންކުރަންވާނީ ދޮޅު އިންޗިއަށްވުރެ ފުޅާނޫން ކަޅުކުލައިެގ  .01

އާދައިގެ އެްއޗަކަށެވެ. އަދި  އާދައިގެ ބެލްޓެކެވެ. ެބލްޓުގެ ބަކަލް ވާންވާނީ
 މިބަކަލްގައި ތަފާތުވައްތަރުގެ އެްއޗެތި ތަތްކޮށްފައިހުރުމަކީ ހުއްދަ ކަމެއް ނޫނެވެ.

ފިރިހެން ކުދިންގެ ބޯ ހުންނަންާވނީ ކުރުކޮށް ކޮށާފައެވެ.  .00
ބޯކޮށާފައި ހުންނައިރު ަކއިރި ހުންނަންވާީނ 

ވައްތަރުގެ ކަޓް ތުނިކުރެވިފައެވެ. ބޯކޮށުމުގައި ަތފާތު 
ނަގާފައި ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި ކޮލުގެ 
ނޑަށްވުރެ ތިރިޔަށް ކަންހުޅި ފާބާފައި ހުރެގެން  ކަށިގަ

 ނުވާނެއެވެ.
 ބޯ އެއްކޮށް ބޭލުމަކީވެސް ހުއްދަ ކަމެއް ނޫނެވެ. .05
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 ބޯ ޑައިކޮށް ހައިލައިޓްކޮށް ކުލަ ޖެއްސުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.  .03
ނޑު ކޮޅަށްޖަހާފައިހުންނަ ެހއާސްޓައިލްތައް ހުރެގެންނުވާނެއެެވ. އެކިފާޑު ފާޑުގެ ގޮތްގޮތަށް އި .00  ސްތަށިގަ
ނޑު ހުންނަންވާނީ ފުނަލަކުން އާދައިގެ ގޮތަށް ރީތިކޮށް ފުާނ  .02 ސްކޫލް ޔުނީފޯމުގައި ހުންނައިރު އިސްތަށިގަ

 އަޅާފައެވެ.
 ފިރިހެންކުދިން ތުނބުޅި މަތިމަސް ބެހެއްޓުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.  .01

 ފޯމް އެކްޓިވިޓީ ޔުނީ 

 ދަރިވަރުންނަށް އެކްޓިވިޓީ ޔުނީޯފމް ބޭނުންކުރެވޭނީ ސްކޫލުން އަްނގާ ޙާލަތްތަކުގައި އެކަންޏެވެ. .0
އިތުރު ޙަރަކާތް )ސްކޫލްގެ ކުޅިވަރު ހަރަކާތް ، ކޯކަރިކިއުލަރ ހަރަކާތް( ތަކަށް އަންނަނަމަ ލާންެޖހޭ ޔުނީފޯމަކީ  .5

 ކްޓިވިޓީ ޔުނީފޯރމް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ. އެކްޓިވިޓީ ޔުނީފޯރމެވެ. އެކްސްޓްރާ ކްލާސްތަކަށް އެ
 ޕީ.އޭ އޮންނަ ދުވަސްދުވަހު ދަރިވަރުން ފޮނުވާނީ އެކްޓިވިޓީ ޔުނީފޯމުގައެވެ. ,ޓައިމް ޓޭބަލުގައި ޕީ.އީ .3
ސްކޫލުން ހިންގާ ކުޅިވަރު މުާބރާތަކަށް ސްކޫލުން އަންގައިގެްނ ނޫންގޮތަކަށް އެްކޓިވިޓީ ޔުނީޯފމާއެކު އެހެން  .0

ބުރުގާއާއި ކަޅުބެލްސެއް ނުލެވޭނެއެވެ. އެފަދަ މުބާރާެތއްގައިވެސް އެކްޓިވިޓީ ޔުނީފޯމާއެކު އެޅުމަށް ކުލައެއްގެ 
 ހުއްދަދެވޭނީ ކަޅުކުލައިގެ އާދައިގެ ބުރުގަލެކެވެ.

އެކްޓިވިޓީ ޔުނީފޯމުގައި ސްކޫލުން އަންގައިގެން ނޫންޮގތަކަށް ބޮޑެތި އުންޖެހި ޫބޓަށް އަރައިގެން އައުމަކީ  .2
 މެއް ނޫނެވެ.ހުއްދަކަ

އެކްޓިވިޓީ ޔުނީފޯމް ގެ ޑިޒަިއނަށް ބަަދލު އަތުވެދާެނފަދަ ެއއްވެސް ބަދަލެއް ގެނެވޭީނ ސްކޫލްގެ ހުއްދަ  .1
ލިބިގެންނެވެ. ސްކޫލްގެ ހުއްދަނެތި ޔުނީފޯމުގެ ޑިޒައިނަށް ނުވަތަ ޝޭޕަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނެސްފައި ހުރިކަން 

 ލަކަށް ނާދެވޭނެއެވެ.ފާހަގަކުރެވޭ ޔުނީފޯމެއް ލައިގެން ސްކޫ
 ސްކޫލުން ބޭރުގައި ހިންގޭ އެއްވެސް ޙަރަކާތަކަށް އެކްޓިވިޓީ ޔުނީފޯމް ލެވޭނީ ސްކޫލްގެ ހުއްދައެއް އޮވެގެންނެވެ. .7
އަންހެންކުދިންގެ ޔުނީފޯރމު ީޓޝާޓު ހުންަނންވާނީ ބުޑު ނިވާާވވަރަށެވެ. ފިރިހެންކުދިންގެ ޔުނީޯފރމް ޓީޝާުޓ  .9

 ދިގުކޮށެވެ.ހުންނަންވާނީވެސް 

 

 ގަހަނާ / މޫނާއި އަތް 

 އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ގަހަނާއެއް ޔުނީފޯމާއެކު ބޭނުންކޮށްގެން ނުާވނެއެވެ. .0

 އަވިއައިނު ޔުނީފޯމް އާއިއެކު އެޅުން 

ން މަތީ ކުާލސްތަކުގައި ކިޔަވަމުންދާ ކޮންމެ ުކއްޖަކުވެސް ސްކޫލް ޔުނީފޯމާއެކު އަޅަންވާނީ،  1މިސްކޫލްގެ ގްރޭޑް  .0
ނޑާއި، ބިއްލޫރީގައި( ހުންނަ އާދައިގެ ޑިޒައިން ތަކަށް ހެދިފައިހުްނ  ކަޅު ކުލަ ނުވަތަ ޑާރކްބްރައުން ކުލަ )ދުނިގަ

 އަވި އައިނެކެވެ. 
ން ދަރިވަރުން ޔުނީފޯމްގައި ހުންނައިރު އަވިއައިނު އެޅޭނީ ސްކޫލުން ބޭރުގައެވެ. ސްކޫލް ޢާއްމު އުޞޫލެއްގެ މަތި .5

 ތެރޭގައި އަވިއައިނު އަލައިގެން އުޅުމަކީ ހުއްދަ ކަމެއް ނޫނެވެ.
 .ކުލައެއްގެ އަވިއައިނެކެވެ، ޕްރައިމަރީ ކުލާސްތަކުގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންވެސް އަޅަންވާނީ ޕްލޮރިސެންޓް ނޫން .3
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 ޔުނީފޯމު ޙަރަކާތްތަކުގެ ޔުނީފޯމް 

މިސްކޫލްގައި ހިންގާ ޔުނީފޯމު ޙަރަކާތްތަކުގައި ބޭނުންކުރާނީ، އެ ޔުނީފޯމު ޙަރަކާތެއްގައި ބޭނުންކުރުމަށް އެ  .0
ނޑައަޅާފައިވާ ޔުނީފޯމެވެ.  ހަރަކާތެއް ހިންގާއެންމެ އިސް އެސޯސިއޭޝަން / އިދާރާ އަކުން ކަ

 ޕްރިފެކްޓުންގެ ޔުނީފޯމް 

 ހުދު ފަޓުލޫނެވެ.، މިސްކޫލްގެ ފިރިހެން ޕްރިފެކްޓުންގެ ޔުނީފޯމަކީ އަތްކުރު ހުދު ގަމީހާއި .0
ނޑައެޅިފައިވާ ހުދު ޔުނީފޯމެވެ.  .5  އަންހެން ޕްރިފެކްޓުންގެ ޔުނީފޯަމކީ، ސްކޫލަށް އައުމަށް ކަ
ގެންާވނީ އެކުދިންގެ ޖީބުގައި ޕްރިފެކްޓް އަންހެން ކުދިންނާއި، އާދައިގެ ކުދިންނާއި ޔުނީފޯމުގައި ތިބޭއިރު ތަފާތުވެ .3

 ޓެގުންެނވެ.ޕްރިފެކުޓް ޖަހާފައިވާ ބެޖުންނާއި މޭމަތީގައި ހަރުކޮށްފައިވާ 
ސްކޫލް ޕޯސްޓް ތަކުގައި ތިބޭ ޕްރިފެކްޓުންނަށް ލިބިފައިވާ ޝޭްސ ޔުނީފޯމާއެކު އަޅާނީ ހަމައެކަނި ރަސްމިއްޔާތު  .0

 ތަކަށެވެ.

 

 ދަރިވަރުންގެ ޙާޟިރީ:  8.3

)ހ( ކޮންމެ ކުއްޖަކުވެސް ގަޑިނުޖެހި ސްކޫލަށް އައުމަށް މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ބެލެނިވެރިޔާ އެކަމަށް ބާރުއަޅައި 
ނޑިއެވެ.  ނަޞޭހަތްތެރި ާވންވާނެއެވެ. ޤަާވޢިދުން ސްކޫލަށް ހާޟިރުވުމަކީ ސްކޫލުގައި ކާމިޔާބު ދަރިވަރަކަށް ވުމުގެ ތަޅުދަ

ެބލެވޭނީ ފަހު ރަނގަބީލު ޖެހުމުގެކުރިން ުކލާހަށް ވަނުުމންނެވެ. ނުވަތަ އެެސމްބްލީ ފެށުމުގެ ކުރިން ގަޑި ނުޖެހި އައިކަމަށް 
 ކުލާހަށް ޙާޟިރުވުމުންނެވެ. 

)ށ( ފުރަތަމަ ގަޑި )ޕީރިއަޑް ( ނިމުމަށް ފަހު ދަރިވަރަކު ސްކޫލަށް އަތުވެއްޖެ ނަމަ އެދަރިވަރަކު ކުލާހަކަށް ނުވެއްދޭނެއެވެ. 
ދަރިވަރަކަށް ކުލާހަށް ވަދެވޭނީ ބެެލނިވެރިޔާ ސްކޫލަށް ޙާޞިރުވެ އެ ގްރޭޑެއްގެ އިސްބޭފުޅަކާއި ބައްދަލުވުމަްށ އެދުވަހު އެ 

 ފަހު، ކުލާހަށްދިއުމުގެ ހުއްދަ ިލިބގެންނެވެ.

 ހުރެ ަދރިވަރަކު ސްކޫލަށް ޙާޟިރު ނުވެވިއްޖެ ނަމަ، ތިރީގައިވާ ކަްނތައްތައް ބެލެނިވެރިޔާ)ނ( އެއްވެސް ސަބަބަކާ

 ކުރައްވަން ޖެހޭނެއެވެ.

 . ޙާޟިރުނުވެވުނު ސަބަބު ސްކޫލަށް ގުޅުއްވާ އެންގުން.0

 މެއް ބެލެނިވެރިޔާ ސޮއިކުރައްވާފައި ސްކޫލަށް ހުށައެޅުއްވުން.ނުވެވުނު ސަބަބު ބަޔާންކުރާ ލިޔު. ޙަޟިރ5ު

ބެލެނިވެިރޔާ ސޮއިކުރައްވާފައިވާ  . ޞިއްޙީ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ޙާޟިރުނުވެވުނު ނަމަ، މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓަކާއެކ3ު
 ލިޔުމެއް، ދަރިވަރު ސްކޫލަށް ނިކުންނަ ދުވަހު ސްކޫލަށް ހުށައެޅުްއވުން.
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. ސްކޫލަށް ޙަޟިރުނުވެ، ވީުނވީގޮތެއް ނާންގާ ހުރެއްގެ ނަަމ، ބެލެނިވެރިޔައާއި ދަރިވަރު ސްކޫލަށް ޙާޒިރުކޮށް، ވީގޮތެއް 0

 އްވާފައިވާ ލިޔުމެއް ސްކޫލަށް ހުށައެޅުމަށް އެންގޭނެއެވެ.ސާފުކުރުމަށްފަހު، ބެލެނިވެރިޔާ ސޮއިކުރަ

ދުވަހަށްވުެރ  11. ސްކޫލަށް ޙާޟިރިނުވެ، ވީނުީވގޮތެއް ނާންގާ ހުރުން ތަކުރާރު ެވއްޖެނަމަ، ނުވަތަ ވީނުވީގޮތެއް ާނންގާ 2
ާޔއަށް މިކަން ލިޔިމުން ގިނަދުވަހު ސްކޫލަށް ޙާޟިރު ނުވެއްޖެ ނަމަ، އެދަރިވަރަކު ސްކޫލުން ވަކިކޮށް، ބެލެނިވެރި

 އެންގޭނެއެވެ.

)ނ( މަތީގަިއ ދަންނަާވފައިވާ ިފޔަވަޅުތައް އެޅުމުގެ ސަބަބުން ަދރިވަރަށް ލިބިގެންާދ ގެއްލުމެއްގަިއ ސްކޫލުން ޒިންމާއެއް 
 ނުވާނެއެވެ. 

ސްކޫލަށް ޙާޟިރުނުވެ އަށްވުރެ ގިނަދުަވހު   3/0ޟިރުވާންޖެހޭ ދުވަސްތަކުގެ ތެެރއިން)ރ( ދިރާސީ އަހަރު ދަރިވަރު ޙާ
 ހުރެއްޖެނަމަ، އެދަރިވަރު ސްކޫލުން ވަކިވީއެވެ.

 

 އެސެމްބްލީ  8.0

 ރީތިކޮށް ސަފުހަދަން ވާނެއެވެ. ނުކުމެ އެސެމްބުލީ ބާއްވާބިމަށް ދަރިވަރުންވެސް( އެސެމްބްލީގެ ގަޑިޖެހުމުން ހުރިހާ 0)

 ކަމާއެކުގައެވެ.( މިގަޑީގައި ތިބެންވާނީ ވާހަަކ ނުދައްކާ، މަޑުމައިތިރި 5)

 ( އެސެމްބްލީގައި ދައްކަވާ ވާހަކަތަކާއި ދެއްވާ އިރުޝާދުތައް ކޮންމެ ކުއްޖަކުވެސް ކަނުލާ އަޑުއަހަން ވާނެއެވެ.3)

 

 ގަޑިޖެހިގެން އަންނަ ކުދިން   8.2

ގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތަށް ކުލާހަށް ޙާޟިރު ނުވެވިއްޖެނަމައެވެ.  05.3)ހ( ގަޑިޖެހިގެން ސްކޫލަށް އައުން ކަމުގައި ބެލެވޭނީ 
  ލީޑިންގ ޓީޗަެރއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ.މިގޮތުން ގަޑިޖެހިގެން ސްކޫލަށް ޙާޟިރުވާނަމަ އެދަރިވަރަކު ސްކޫލަށް ވަންނަށް ވާނީ 

ބަބު އޮޅުން ފިލުވައި ނަޟޭހަތްދީ ކުލާހަށް )ށ( ގަޑިޖެހިގެން އަންނަ ފުރަަތމަ ދުވަހު ނަން ނޯޓުކުރުމަށް ފަުހ ގަޑި ޖެހުނު ސަ
 ފޮނުވަނެއެވެ. 

ނިމުމުން ކުލާސް މުދައްރިސު  ސެޝަން)ނ( މަޤުބޫލު ޢުޒުރެއްނެތި ދެވަނަފަހަރަށް ކުއްޖަކު ގަޑިޖެހިގެން އަތުވެއްޖެނަމަ 
ށް މިކަން ތަކުރާރު ނުވާނެ ގޮތަކަށް އޭނާއަށް ނަޞޭޙަތް ދެއްވާނެއެވެ. އަދި އެދަރިވަރުގެ ބެލެނިވެރިޔާއަށް މިކަން އަންގައި އިތުރަ

 ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވުމަށް ދަންނަވާނެއެވެ.

ދުވަހަށްވުރެ ގިނަ ދުަވހު ގަޑިޖެހިއްޖެނަމަ، ގަޑިޖެހޭ ކޮްނމެ ދުވަހަކު ެބލެނިވެރިޔާ  0)ރ(  މިގޮުތން އެއްމަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި 
ނޑިޖެހޭ ސަބަބު އޮޅުްނފިލުވާ، މަުޤބޫލް އުޒުރެއް ެނތްނަމަ ދަރިވަރު މިޢަމަުލ  އިދާރާއަށް ހާޟިރުކޮށް، ދަރިަވރު ގަ
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ރިޔާ ޒިންމާ ކުރުވާ ބަޔާނެއްގައި ބެލެނިވެރިޔާ ސޮއިކުރަންޖެހޭނެއެވެ. އެދަރިވަރުގެ ފައިލަށް މިބަޔާނުގެ އިސްލާހުކުރުމަށް ބެލެނިވެ

 ކޮޕީއެއްލެވޭނެއެވެ. މިކަން ތަކުރާރުވާނަމަ ސްކޫލް ބޯޑަށް ހުށަހަޅައިގެން ގޮތެއް ނިންމާނީއެވެ.

 ދަރިވަރުންނާ ޙަވާލުކުރާ ތަކެތި:  8.1

އްޗަކީ  އަމާނާތްތެރި ކަމާއެކު  ގެންގުޅެންޖެހޭ މުހިއްމު ތަކެްއޗެވެ. މިގޮތުން ޢާއްމުކޮްށ )ހ( ސްކޫލުން ޙަވާލުކުރާ ތަކެ 
ވީހިނދު، މިފަދަ އެއްޗެއް  ށް ޙަވާލުކުރެވޭ ތަކެއްޗަކީ ބެލެނިވެރިޔާއަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ޙަވާލުކުރެވޭ ސްލިޕްފަދަ ތަކެއްޗަ

 ކެވެ.ރައްދުކުރަންޖެހޭ ފަރާތަށް ރައްދު ނުކުރުމަކީ ކުށެ

 ބެއްލެވުމަށް ފަހުގައެވެ. ބެލެނިވެރިޔާ  އެޙަރަކާތެއް އޮތްކަން)ށ( އިތުރު ޙަރަކާތްތަކަށް ދަރިވަރަކު ސްކޫލަށް ފޮނުއްވަންވަނީ  
 އިފަދަ  ޙަރަކާތެއް ހިގާނަމަ ކަމާބެހޭ ނޯޓިސް، ސްކޫލް ބޯޑުގައި ވެސް ބެހެއްޓިފައި ހުންނާނެއެވެ. 

 ށް ދަރިވަރު ބަލާ ބެލެނިވެރިޔާ ދުރުވަން ވާނެއެވެ.)ނ( އިތުރު ޙަރަކާތްތައް ނިމޭަގޑިއަ

 ހޯމްވާރކް: . 01

)ހ( ގޭގައި ހަދަންދޭ  ިފލާވަޅާއި އެސައިމަންޓް ފަދަ މަސައްކަތް ނުނިންމައި އަތުވެއްޖެނަަމ، ފުރަތަމަ ފަހަރު ސަބަުބ 
 އޮޅުންފިލުވައި، އެކަން ތަކުރާރު ނުކުރުމަށް އެމާއްދާގެ މުދައްރިސު ދަރިވަރަށް ނަޟޭހަތް  ދެއްވާެނއެވެ. 

ންރާވައި ދިުނމައްފަހު ކްލާހުގެ މުދައްރިސް މެދުވެރިކޮށް ދަރިވަރަށާއި )ށ( ދަރިވަރަށް ިއތުރު އެހީ ބޭނުންވާނަަމ އެކަ

 ބެލެނިވެރިޔާއަށް އެކަން އަންގަްނވާނެއެވެ.

)ނ( އިތުރަށް އެކަން ތަކުރާރުވާނަމަ، ނުނިންމައި ހުރި މަސައްކަތްތައް، ބެލެނިވެރިޔާއަށް ސެޝަން ނިމުމުގެ ކުރިން ފޯނުން 
ން އެ މައްދާއެއް ކިޔަވައިދެއްވާ މުދައްރިސުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ސްކޫލުގައި މަޑުކޮށް  އެ ދެންނެވުމަށް ފަުހ، ސެޝަން ނިމުމު

މަސައްކަތެއް ނިންމުމަށް ފަހުގައި ނޫނީ ދަރިވަރަށް ގެއަކަށް ނުދެވޭނެއެވެ. މިފަދަ ޙާލަތެއްގައި ދަރިވަރަކު ސްކޫލަށް އާދެވޭނީ 
ގައި އެފަދަ ކަމެއް ތަކުރާރު ނުކުރުމަށް އެއްބަސްވެއްޖެ ނަމައެވެ. މިގޮތުން އެމަސައްކަތް ނިންމުމަށްފަހު ބެެލނިވެރިޔާގެ ޙާޟިރު
 ވެވޭ އެއްބަސްވުން ދަރިވަރުގެ ފައިލަށް ލައްވާނެއެވެ.

 ފޮތް މާކްކުރުން :  .00

ެމ )ހ( ދަރިވަރުން ކުރިއަރަމުން އަންނަ ފެންވަރު ދެނެގަތިަމށާއި މަސައްކަތްކުރާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ސްކޫލުން އެން
އިސްކަންދެވޭ އެއްކަމަކީ ފޮތް މާރކްކުރުމާއި އެސައިމެންޓް ފަދަ ތަެކތި މާކްކުރުމެވެ. އެހެންކަމުން ަދރިވަރުންނާއި ޙަވާލުކުރެވޭ 

 މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަށް ބާރުައޅުއްވާ ދެއްވުމަން ބެލެނިވެރިޔާގެ ކިބައިން އެދެމެވެ.

އްފަހަރު ދަރިވަރުންގެ ފޮތް މާކުކުރެވޭނެއެވެ. ނަމަވެސް ދެވޭ ބައެއް ފިލާވަޅުގެ )ށ( ޢާއްމު ގޮތެއްގައި މަދުވެގެން ހަފްތާއަކު އެ
ނޑައަޅާ މުއްދަތުގަިއ  ގޮތުން ދުވަުހށް ދުވަަހށް މާކުކުރަން ޖެހޭ ފިާލވަޅުވެސް ހުރެއެވެ. އެހެންކަމުން ޙަވާލުކުރާ މަސައްކަތެއް ކަ

 . ނުނިންމާނަމަ ޮފތް މަކުނުކުރަމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ
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)ނ(ކޮންމެ މުދައްރިސަކު ވެސް ފޮތް މާކުކުރެވުމަށް ފަހު ޗެކްލިސްޓެއްގައި އެކަން ފަހަގަ ކުރައްވާނެއެވެ. އެހެންކަމުން ދަރިވަރު 
މަސައްކަތް ކުރާމިންވަރު ދެނެގަތުމަށް އެމާއްދާއެއްގެ މުދައްރިސަކާއި ބައްދަލުކޮށް ބެލެނިވެރިޔާ ޗެކްލިސްޓް ބެއްލެވުމަކީ 

 ންވަރު ހިފެއްޓުަމށް އެޅިގެންދާ ވަރަށް ބޮޑު ބާރެކެވެ.ދަރިވަރުންގެ ފެ

 

 ކްރައިޓީރިއާތައް  05

 ފާސްވާ މިންގަނޑު:  05.0

ނޑަކީ ހއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު )ހ(   ގެ އަހަރުގެ ފައިނަލް އެވުރެޖުދަރިވަރުން 7- 1ގްރާޑް:ގައި ދަރިވަރުން ފާސްވާ މިންގަ
 ވެ. 02އަހަރުގެ ފައިނަލް އެވުރެޖު %ރިވަރުންގެ މަ  01-9ވެ. އަދި ގްރާޑް: %21

 ޕްރައިޒް ކްރައިޓީރިއާ:  05.5

 ން މަތިވުން.72)ހ( ޖެނެރަލް ޕްރޮފިޝަންސީ ޕްރައިޒް: ހުރިހާ މާއްދާ އަކުން ފާސްވުމާއެކު ފައިނަލް އެގްރިގޭޓުން %

)ށ( ކުލާސްޕްރައިޒް: ހުރިހާ މާއްދާ އަކުން ފަސްވުމާއެކު ކޮންމެ ކުލާހަކަށް ފައިނަލް އެގްރިގޭޓުން އެވްރެޖް އެންމެ މަތީ 
 ދަރިވަރު 

 ން މަތިވުން.  92)ނ( އޮނަރލިސްޓްޑް ޕްރައިޒް: ހުރިހާ މާއްދާއަކުން ފާސްވުމާއެކު ފައިނަލް އެގްރިގޭޓް %

އެއްޓާމުން އަނެއްޓާމަށް ކުރިއަރާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ކުލާހަކުން އެންމެ ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  5100)ރ( 
 މަތިން ޕްރޮގްރެސްވާ ދަރިވަރަކަށް އިނަމް ދެވޭނެއެވެ. ނަމަވެސް އެދަރިވަރަކު ހުރިހާ މައްދާއަކުން ފާސްވާންޖެހޭނެއެވެ.

 މެ ކުލާހަކުން އެންމެ އަޚުލާގު ރަނގަޅު ދަރިވަރުންނަށެވެ. ވަނަ އަހަރުން ފެށިެގން ޑިސިޕްލީން ޕްރައިޒް ދެވޭނީ ކޮން 5100)ބ( 

)ޅ( ޖީ ސީ އީ އޯލެވެްލ، އައި ޖީ ސީ އެސް އީ އަދި އެސް އެސް ސީ އިމްތިޙާނުން މުޅިރާއްޖެއިން ހޮވާލެވޭ ެއންމެ މޮުޅ 
 .ދަރިވަރުންނަށް ދޭ އިނާމް 01

 01އިމްތިޙާނުން ސްކޫލުން ހޮވާލެވޭ އެންމެ މޮޅު  )ކ( ޖީ ސީ އީ އޯލެވެްލ، އައި.ޖީ.ސީ.އެސް. އީ އަދި އެސް އެސް ސީ
 .ދަރިވަރުންނަށް ދޭ އިނާމް

ހޯދާ ގްރޭޑް  A މާއްދާއަކުން ( ޖީ ސީ އީ އޯލެވެލް، އައި ޖީ ސީ އެސް އީ އަދި އެސް އެސް ސީ އިމްތިޙާނުންއ) 
  ދަރިވަރުންނަށް ދޭ އިނާމް   

 ވަނަ ލިބޭ ދަރިވަރުންނަށް ދޭ ިއނާމް 0ކުން ( އިންޓަރސްކޫލް މުބާރާތްތަުކންނާއި ޤައުމީ މުބާރާތްތަވ)
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( ޖީ ސީ އީ އޯލެވެލް، އައި ޖީ ސީ އެސް އީ އަދި އެސް އެސް ސީ އިމްތިޙާނުގައި ބައިވެރިވާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިްނ މ)

 ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރުގެ އިާނމް ހޯދާ ދަރިވަރުންނަށް ދޭ އިާނމް 

 .ދޭ އިނާމް ސްކައުޓަށްމެ މޮޅު ގައިޑް އަދި އެންމެ މޮޅު ން( ޔުނީފޯމް ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެފ)

 ( ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެ ޮމޅު ދަރިވަރު ހޮވުމުގައި ބަލާނެ ކަންތައްތަކަކީ: ދ) 

. ކިޔެވުން، އިސްނެގުން، ކިަޔމަންތެރިކަން، ސްކޫލަށް ީރތިނަން ހޯދަން ކުރާ މަސައްކަތް، ކުދިްނނާއި ގުޅުންހުރި މިންވަރު، 0
ގެ 01އަދި  8މިޔާބީ، ޖީސީއީ އޯލެވެލް، އައި.ޖީ.ސީ.އެސް. އީ އަދި އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނުގެ ނަތީޖާ، ގްރޭޑް ހޯދާކާ

 އެވްރެޖް، ދަރިވަރުގެ އަޚުލާގު، އިތުރު ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ މިންވަރަށެވެ.

 

 ދަސްވެނިމުން  05.0

އިންސައްތަ އަށްވުރެ މަތިން ފާސްވެފައިވާ ދަރިވަރުންނަށް ގްރެޖުއޭޝަްނ  02% ެއއްގެ އެވުރެޖުގެ ހުރިހާ މާއްދ01ާ)ހ( ގަރޭޑް 
 ސެޓްފިކެޓެއް ދެވޭނެއެވެ. ގްރެޖުއޭޝަން ސެޓްފިކެޓް ލެވެލްކުރެވިަފއި ވަނީ ތިރީގައި މިވާގޮތަށެވެ. 

 ހަޔަރ ޑިސްޓިންގްޝަން    92-011           
 ޑިސްޓިންގްޝަން  72-90           
 ކްރެޑިޓް 12-70           
 ޕާސް  02-10           

 

ފާސްނުވާ ދަރިވަރުންނަށް ޖެހިގެންއަްނނަ ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށް ވެސް ލީވިން ސެޓްފިކެޓެއް ދެވޭނެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން  )ށ(
 ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނެއެވެ. 01އަހަރު ގްރޭޑް 

 

 ދަރިވަރުން ( 01ޓޮޕްޓެން: )އެންމެ މޮޅު  05.2

މާއްދާއިން ލިބޭ ގްރޭޑް ތަކުގެ ޕޮއިންޓް އެއްކޮށް ޖުމްލައަށް ބަލާފައެވެ. އަދި ރިޕޯޓް  9)ހ( ގަދަދިހައަކަށް ކުދިންހޮވޭީނ 
 ފޯމުގައި އެމް ސީ )މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓް( ލިޔެފައި ވާނަމަ އެދަިރވަރަކު ގަދަ ދިހައަކަށް ނުހޮވޭނެެއވެ.

 )ށ( ގްރޭޑް ތަކަށް މާކްސް ދެވޭގޮތް ތިރީގައިވާ ތާވަލްގައި މިވަީނއެވެ. 

 A މާކުސްއަކަށް ލިބޭނީ  011-72 ޕޮއިންޓް  05
 B މާކުސްއަކަށް ލިބޭނީ  70-12 ޕޮއިންޓް 8
 C މާކުސްއަކަށް ލިބޭނީ  10-21 ޕޮއިންޓް 7
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 ޕްރިފެކްޓުން ހޮވުމުގެ ޤަވާޢިދު 03  

 ތަޢާރަފް  (ހ)

އަދި ޕްރިފެކްޓުން ވަކިކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން  ،މިޤަވާޢިދަކީ ޕްރިފެކްޓްބޯޑަށް މެމްބަރުން ހޮވުމާއި  
ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ހއ. އަތޮޅުތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ޕްރިފެކްޓު ބޯޑު ހޮވާނީ މި  5102އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޤަވާޢިދެކެވެ. 

 ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީްނެނވެ. 

 ށ( މަޤްޞަދު )

ނުކުންނަ ކޮންމެ ޕްރިފެކްޓް ކުއްޖަކީ، ތަޢުލީމީ ގޮތުން ރަގަޅު، ދީނާއި ޤައުމަށް މި ޤަވާޢިދުގެ މަޤްޞަދަކީ މާފުށީސްކޫލް އިން 
ތެދުވެރި، ރަގަޅު އަޚްލާގާއި ސުލޫކު ހުރި ، ކަންކަމަށް އިސްނަގަންކެރޭ ހުޝިޔާރު ދަރިވަރުން ތަކަކަށް ހެދުމަށާއި ޙަވާލުކުރެވޭ 

ށް ހެުދމެވެ. އަދި އެހެން މީހުްނނާއި ެހޔޮގޮތުގައި މުޢާމަލާތުކުރަން ޒިންމާތައް ބަރާބަރަށް އަދާކުރެވޭ ފަދަ ޤާބިލް ކުިދން ތަކަކަ
 ދަންނަ، އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ސިފަތައް ލިބިހުރި ހަރުދަާނ ކުދިން ތަކަކަށް ހެދުމެވެ.

 

 ސެލެކްޝަން ކޮމެޓީ )ނ(

ދަރިވަރުން ހޮވާނީ ސެލެކްޝަން ކޮމެޓީ އިންނެވެ. ޕްރިފެކްޓް ބޯޑަށް ކުރިމަތިލާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ޕްރިފެކްޓްބޯޑަށް 
 މިކޮމެޓީގައި ތިއްބަވާނީ:

  ްޕްރިފެކްޓްބޯޑުގެ ޓީޗަރ އިންޗާޖ 
  ްޕްރިފެކްޓްބޯޑުގެ އެސިސްޓެންޓް ޓީޗަރ އިންޗާޖ 
  ްސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލ 
 ްސެޝަން އިންޗާޖުނ 
  ްމެމްބަރުން  3ސިނިއަރ މެނޭޖްމަންޓުނ 

 ޕްރައިމަރީ ގްރޭޑްތަކުން ޓީޗަރަކާއިސެކަންޑަރީ ގްރޭޑްތަކުން ޓީޗަރެއް. 
 
 

 
 ޕްރިފެކްޓްބޯޑަށް ދަރިވަރުން ހޮވުން  )ރ(
 

 ޕްރިފެކްޓްބޯޑަށް ދަރިވަރުން  ހޮާވނީ ދިރާސީ އަހަރުގެ ނަތީޖާއަށް ަބލާއިރު، ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ދަިރވަރުންގެ ތެރެއިން އެކަމަށް 
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ނޑައެޅިަފއިވާ އުޞޫލުގެ މަތިން ޕޮއިްނޓް ީދގެންނެވެ.  ޕޮއިންޓްިދނުމުގަ ބަާލނީ ކިޔެވުމަށާއިއަޚުލާޤަށެވެ. އެދި ފޯމުހުށަހެޅުމުން  ކަ
 
 
 ޕްރިފެކްޓްބޯޑަށް ދަރިވަރުން ކުރިމަތިލުމުގެ ތަޢުލީމީ ޝަރުޠު  )ބ(

 

 ްނނަން ާވނެއެވެ.ޕްރިފެކްޓު ބޯޑަށް ކުރިމަތިލާ ދަރިވަރުންގެ ކިބައިގައި ތިރީގައި މިދަންނަވާ ޝަރުޠުތައް ހު
 ން މަތިން ޙާޞިލްކޮށްަފއިވުން. 92ގެ ފަހުއިމްތިޙާންގެ ފައިނަލް ޕަސެންޓޭޖް % 0ގްރޭޑް :   2ގްރޭޑް 
 ން މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިުވން.91ގެ ފަހުއިމްތިޙާންގެ ފައިނަލް ޕަސެންޓޭޖް %2ގްރޭޑް :   1ގްރޭޑް 
 ން މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފަިއވުން. 72ޕަސެންޓޭޖް %ގެ ފަހުއިމްތިޙާންގެ ފައިނަލް 1ގްރޭޑް :   7ގްރޭޑް 
 ން މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފަިއވުން. 72ގެ ފަހުއިމްތިޙާންގެ ފައިނަލް ޕަސެންޓޭޖް %7ގްރޭޑް :   9ގްރޭޑް 
 ން މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފަިއވުން. 12ގެ ފަހުއިމްތިޙާންގެ ފައިނަލް ޕަސެންޓޭޖް %9ގްރޭޑް :   8ގްރޭޑް 
 ން މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފަިއވުން.11ފަހުއިމްތިޙާންގެ ފައިނަލް ޕަސެންޓޭޖް % ގެ 8ގްރޭޑް :  01ގްރޭޑް 

 
 
 
 

 ކިޔެވުމުގެ ބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ ތިރީގައިމިވާ ތާވަލުގައިވާ ގޮތަށެވެ.
 
 
91 78 79 77 71 72 70 73 75 70 71 18 19 17 11 12 10 63 62 61 60 59 58 57 56 55 Average 
55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 Points 

 
 
 

 
 އަޚްލާޤީ ޝަރުޠު ޕްރިފެކްޓްބޯޑަށް ދަރިވަރުން ކުރިމަތިލުމުގެ  )ޅ(

 

ނޑައެޅިފައިވަނީ            02އިންސައްތައެވެ.ޕްރިފެކްޓްކަން  ލިބޭނީ ިމބައިން އެންމެ  ދަށްވެގެން  52މިބަޔަށް ކަ
އިންސައްތަ ހޯދާ  ދަރިވަރުންަނެށވެ.ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ ދިރާސީ އަހަުރގެ ނަތީޖާއަށް ބަލާއިރު، ޝަރުޠު ފުރިހަމަވެގެން ޕްރިފެކްޓު 

ތިލާ ދަރިވަރުންނަށް ، އެ ގްރޭޑެއްގެ ސްޕަވައިޒަރާއި ކުލާސްޓިޗަރުންނާއި މާއްދާޓީޗަރުންގެ މެދުގައި ބައްވާ ކަމަށްކުރިމަ
 ބައްދަލުވުމަކަށް ފަހުއެވެ.

ނޑައެޅިފައިމިވާ        އިންސައްތަ ނެގޭނީ މިބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވާ ހުރިހާ ބައިވެރިންގެ މާކުސްތަކުގެ  52މިބަޔަށް ކަ
 ށް ބަލައިގެންނެވެ.އެވްރެޖަ
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 އަޚްލާޤްގެ ބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ ތިރީގައިމިވާ ތާވަލުގައިވާ ގޮތަށެވެ.

 ބަލާނެ ކަންތައްތައް 
 ޕޮއިންޓްތައް ބަހާލެވިފައިވާގޮތް

  ވ.ދަށް ދަށް  ރަނގަޅު ވ. ރަނގަޅު
  -0 -3 -5 -0 1 0 5 3 0 ޤަވާޢިދަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ިހތުން  -0
  -0 -3 -5 -0 1 0 5 3 0 ސަމާލުކަން ދިނުން ގަޑިއަށް  -5
  -0 -3 -5 -0 1 0 5 3 0 ސްކޫލުގެ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަްށ ޔުނިފޯމް އެޅުން -3
  -0 -3 -5 -0 1 0 5 3 0 އެހެންމީހުންނާ ގުޅިގެން ަމސައްކަތް ކުރުން -0
  -0 -3 -5 -0 1 0 5 3 0 ކަންކަމަށް އިސްނެގުމާއި އިސްވެއުޅުން -2
  -0 -3 -5 -0 1 0 5 3 0 އަދަބުވެރިކަން / އެހެން މީުހންނަށް އިޙްތިރާމް ކުރުން -1
  -05    1 3 1 8 05 ސްކޫލް ތަމްސީލްކުރުން -7

  ޖުމްލަ:

 
ވަނަ ނަމްބަރުގެ ނިޔަލަށެވެ. ނަމަވެސް،  1ނޯޓް: ސްކޫލް ތަމްސީލުކުރަން ނުޖެހޭ ކުދިންނަށް ޕޮއިންޓް ދިުނމުގައި ބަލާނީ 

 ސްކޫލް ތަމްސީލުކުރަން ޖެހޭ ކުދިންނަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި މި ާތވަލުގެ ހުރިހާ ބަޔަކަށް ބެލޭނެއެވެ. 
  

 

 ވަކިކުރުން ޕްރިފެކްޓްކަމުން  )ކ(

ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާނެއެވެ. ދަރިވަރުގެ ކިބައިން ފެންނަ  011ޕްރިފެކްޓްކަމަށް ހޮވޭ ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށް              
ޕޮއިންޓަށްވުރެ  21ތަފާތު މައްސަލަތަކަށް މިބައިްނ ޕޮއިންޓް އުނިކުރެވޭނެއެވެ. މިގޮތަށް ޕޮއިންޓް އުނިކުރަމުންގޮސް 

 ވަރަކު ޕްރިފެކްޓްކަމުން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ. ދަށްވެއްޖެނަމަ އެދަރި

 

ނޑު:  ޕޮއިންޓް އުނިކުރެވޭނެ ޙާލަތްތަކާއި ޕޮއިންޓް އުނިކުރެވޭނެ މިންގަ

 އުނިކުރެވޭނެ ޕޮއިންޓްގެ ޢަދަދު ޕޮއިންޓް އުނިކުރެވޭނެ ޙާލަތްތައް
ބެގީނުކޮށް ޔުނީފޯމް ފުރިހަމަނުވުން) ޫބޓް/ އިސްޓާކީނަށް ނާރާއައުން ، ރަނގަޅަށް  -0

 ހުރުން ، ބެލްްޓނާޅާހުރުން...........(
 ޕޮއިންޓް 5

އެހެނިހެން ކަންތަްއތައް ) ިފރިހެންކުދިން ބޯދިގުކުރުން، ޑައިުކރުން،  -5
 ސްޕައިކްކުރުން،މޭކަޕްކުރުން، ނިޔަފަތި ދިގުކުރުން، ހުއްދަނޫން ަގހަނާއެޅުން.........(

 ޕޮއިންޓް 5
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 ޕޮއިންޓް 2 މާރާމާރީއާއި އެފަދަ ބޮޑެތި ކަންތައްތައް ސްކޫލް ތެރޭގައި ހިްނގުން  -3
 ޕޮއިންޓް 01 ސްކޫލުން ރާވައިގެން  ސްކޫލުން ބޭރުގައި ހިންގާ ޙަރަކާތްތަަކށް ހުރަސްއެޅުން. -0

 

ހުވެސް އެއިންކަމެއް ތަކުރާރު ގައި ހުރި ކަންތައްތަކަށް ޕޮއިންޓް އުނިކުރެޭވނީ ނަޞޭޙަތް ދިނުމަށްފަ 5އަދި  0ތާވަލްގެ 
 ކުރުމުންނެވެ. 

 ޕްރިފެކްޓަކަށް ލިބިފައިވާ ޕޮއިންްޓ އުނިކުރަން ޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އެކަން ބެލެނިވެރިޔާއަށާއި ދަރިވަރަށް އެންގޭނެއެވެ. 

 

ކުޑަބޮޑުމިަނށް ބަލައި ޕްރިފެކްޓް ބޯޑުގެ ނޯޓް: މަތީގައި ބަޔާންވެދިޔަ އުޞޫލުގެ އިތުރުން، ދަރިވަރުންގެ ފަރާތުން ފެންނަ ކުށުގެ 
ސެލެކްޝަން ކޮމެޓީގެ މަޝްވަާރއަށްފަހު ވަގުުތން އެދަރިވަރަކު ޕްރިފެކްޓްބޯޑުން ވަކިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ސެލެކްޝަން 

ގައި ސްކޫލުން ކޮމެޓީއަށް ލިބިގެން ވެއެވެ. އަދި މީގެއިތުރުން ރަށުފެންވަރުގައި ނުވަތަ އަތޮޅުފެންވަރުގައި ހިންގޭ ޙަރާކާތަކު
 ބައިވެރިވެފައިވަނިކޮށް ސްކޫލުން  ހުއްދަހޯދުމަކާނުލައި އެފަދަ ޙަރަކާތެއްގައި ސްކޫލާދެކޮޅަށް މުބާރާެތއްގައި ވާދަކޮށްފިނަމަ

 ފެކ ޓ  ބޯޑުގެ ސެލެކ ޝަނ  ކޮމެޓީގެ މަޝ ވަރާއަށ ފަހު ވަގުތުނ  އެދަރިވަރަކު ޕ ރިފެކ ޓ ބޯޑުނ  ވަކިކުރެވޭނެއެވެ.ޕ ރި

 

 އެހެނިހެންކަންތައްތައް  )އ(

* ލީވިންގ ސެޓްފިކެޓްގައި ޕްރިފެކްޓެއްގެ ގޮތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވިކަމަށް ލިޔެވޭނީ ސްކޫލުން ވަކިވާއިރު އެމަޤާމުގައި ހުރި 
 ނަމައެވެ.

 ން މަތީގެ ދަރިވަރެކެވެ.  8* ހައުސްކެޕްޓަން/ ވައިސްކެޕްޓަނަކަށް ހޮވޭނީ ޕްރިފެކްޓުންގެ ތެެރއިން ގްރޭޑް 

 ކޫލް ކެޕްޓަން އަދި ވައިސްކެޕްޓަން ހޮވާނީ އެޑިޔުކޭޝަންގެ ސަރކިއުލާއާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީންނެވެ.* ސް
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 ޕްރިފެކްޓުން ދަރަޖަ ކުރެވިފައިވާ ގޮތް 
 

 ބޯޑް މެމްބަރުންގެ ވާޖިބާއި މަސްއޫލިއްޔަތު ކޫލް ޕްރިފެކްޓް. ސ00ް .07

 ބެޖުގެ ނަމޫނާ  ގްރޭޑް 

 : މިގްރޭޑުގައި ތިބޭނީ ޖޫނިއަރ ލީޑަރުން 2ގްރޭޑް
 

 މިގްރޭޑުގައި ތިބޭނީ ލީޑަރުން:  1ގްރޭޑް
 

 : މިގްރޭޑުގައި ތިބޭނީ ސީނިއަރ ލީޑަރުން 7ގްރޭޑް
 

 : މިގްރޭޑުގައި ތިބޭނީ ޖޫނިއަރ  ޕްރިފެކްޓުން 9ގްރޭޑް
 

 : މިގްރޭޑުގައި ތިބޭނީ ޕްރިފެކްޓުން  8ގްރޭޑް
 

 : މިގްރޭޑުގައި ތިބޭނީ ސީނިއަރ ޕްރިފެކްޓުނ01ްގްރޭޑް
 

 މިގްރޭޑުގައި ތިބޭނީ  ސީނިއަރ ޕްރިފެކްޓުން:  00ގްރޭޑް
 

 : މިގްރޭޑުގައި ތިބޭނީ  ސީނިއަރ ޕްރިފެކްޓުނ05ްގްރޭޑް
 

 ވައިސްކެޕްޓަން:
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 ޕްރިފެކްޓުންގެ ވާޖިބާއި މައްސޫލިއްޔަތު  00.0
 ޕްރިފެކްޓުން ފަރުޟު ފަސްނަމާދު ވަގުތުން ވަގުތައް އަދާކުރުން. -0
 މިނިޓްކުރިން ހާޟިރުވުން.  02ހުރިހާ ޕްރިފެކްޓުންވެސް ސްކޫލަށް ނުވަތަ ޖަލްސާއަށް ގަޑިޖެހުމުގެ  -5
އި ޗެކްކޮށް އެހެން ދަރިވަރުން ކިލާހަށް އައުމުގެކުރިން ކިލާސްރޫމްތަކުގައި އެމާހައުލާ ގުޅުންނެތް އެއްޗެއްހުރިތޯ ބަލަ -3

އެފަދަ އެއްޗެއް ހުރިނަމަ ސްކޫލުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާްތތަކާއިގުޅިގެން ނައްތާލުމާއެކު އެެހންކުދިްނނަށް ކިލާސްރޫމް 
 މަރުހަބާ ކިޔާފަދަގޮތަކަށް އިންތިާޒމްތައް ހަމަޖެއްސުން.

ޒާމް ހަމަޖަްއސާ އެކަންކަމުގެ އެސެންބުލީގައި ކީރިތިޤުރުއާން ކިޔެވުމާއި، ސްކޫލްދިދަ އަދި ޤައުމީދިދަނެގުމުގެ އިންތި -0
 އިންތިޒާމު ކުރުން. 

ނޑައަޅާ އުސޫލެއްގެމަތިން ޑިއުޓީތަކަށް ާހޟިރުވުމާއި، ޑިޔުޓީކުރުން. -2  ޕްރިފެކްޓް ބޯޑުން ކަ
ސްކޫލުގަޔާއި ސްކޫލުން ބޭރުގައިވިޔަސް ސްކޫލުގެ އެހެން ދަރިވަރުން ސްކޫލް ކުދިންގެ ޤަވާއިދު އާއި ޚިލާފުކަމެއް  -1

 މެއް މަނާކުރުވުމާއެކު، އެފަދަ ކަންތައްތައް ސްކޫލުގެ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަމުން ގެންދިޔުން.ކުރާނަމަ އެކަ
ނޑު ހިފެހެއްޓުމުގައި އެހެން ކުދިންނަްށ  -7 ޕްރިފެކްޓުންނަކީ ސްކޫލުގެ ޔުނީފޯމް އެޅުމުގަ އާއި އަޚްލާޤާއި ސްލޫކީ މިންގަ

 ނަމޫނާ ބަޔަކަށްވުން.
ބައިވެރުމުގެ އިތުރުން ބާއްވާ ޖަލްސާ ހަފްލާ ފަދަ ރަސްމިއްޔާތުގައި  ސްކޫލުން ރާވާހިންގާ ޙަރަކާތްތަކުގައި -9

 ޕްރިފެކްޓުން ބައިވެރިވުން. 
ރުން އަދި ޓީޗަރުންގެ އިތުރުން ލީޑިންގޓީޗަ، ކޮންމެ ޕްރިފެކްޓެއް ސްކޫލް ހިންގުމާއި ޙަވާލުވެ ހުންނަ ވެރިޔަކަށާއި -8

 ކުރުން.މާއެކު ރިވެތި ބަހުން މުޢާމަލާތުކުރުއެހެނިހެން ސްޓާފުްނނަށް ކިޔަމަްނތެރިވެ އިޙްތިރާމު
ޕްރިފެކްޓްބޯޑް ހިންގެވުމާއި ޙަވާލުވެ ހުންނަވާ ޓީޗަރެއްގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދުގެމަތިން އެންމެހައި ކަންތައްތައް  -01

 ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.
ތަމްސީލް ކުރަންދާންޖެހޭ ތަންތަނަްށ  ސްކޫލުގެ ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތު ތަކަށާއި، ސްކޫލުން ބޭރުގައި ސްކޫލު  -00

 ޕްރިފެކްޓުން ހާޟިރުވާންވާނީ ޕްރިފެކްޓުންގެ ރަސްމީ ޔުނީފޯމްގައެވެ.
 

 ސްކޫލް ކެޕްޓަނުންގެ ވާޖިބާއި މަސްއޫލިއްޔަތު  00.5

 ސްކޫލްގައި ހިންގޭ ހުރިހާ ޙަރަކާތެއްގައި ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވުްނ. .0
ރޭވިފައިވާ އެންމެހައި ޙަރަކާތްތައް ބޯޑުގެ އިންޗާޖާއި ގުޅިގެން ރާވާހިންގުމާއެކު ޕްރިފެކްޓް ބޯޑުން ހިންގުމަށް  .5

 ޙަރަކާތްތަކުގައި އަމަލީގޮތުން ބަިއވެރިވުން.
 ސްކޫލުން ރާވާ އިންތިޒާމް ކޮށްފައިވާ އުޞޫލާއި އެއްގޮތަށް އެސެމްބުލީތައް އިންތިޒާމްކޮށް ިހންގާ ެބލެހެއްޓުން. .3
 ގެން ރާވާހިންގާ ކޮންމެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ޒިންމާދާރުކަމާއެކު އެހީތެރިވުން.ސްކޫލްކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށް .0
މަދުވެގެން ދެހަފުތާއިން އެއްހަުފތާގައި ބޯޑު ހިންގުމާއި ޙަވާލުވެ ހުންނަވާ އިސްޓީޗަރެއްގެ ލަފާގެމަތިން ޕްރިފެކްްޓ  .2

 ބޯޑު މީޓިންބޭއްވުން.
ށް އަހުލުެވރިކުރުވުމަށް ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވާހިންގައި ޕްރިފެކްޓް ބޯޑުގެ މެމްބަރުން ސްކޫލްގެ ޤަވާޢިދުތަކަ .1

 އިރުޝާދު ދިނުން.

 ސްކޫލް ކެޕްޓަން:
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 ސްކޫލްގައި ހިންގޭ ކޯކަރިކިއުލާ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމުގައި އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ދިނުން. .7
 މަސައްކަތް ކުރުން.ސްކޫލްގެ ދޭދޭ ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމާއި އެއްބައިވަންތަކަން ޤާއިމުކުރުމަށް  .9
ޕްރިފެކްޓުންނަށް ޙަވާލުކުރެވޭ އެންމެހައި ޒިންމާތައް އަދާކުރަމުންދާ ގޮތް ބެލެހެއްޓުމާއެކު އެކުދިން ހަވާލުވެތިބި  .8

 މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލުމަށް ހިތްވަރުދިނުން.
 ލީގޮތުން ަމސައްކަތްކުރުން.ސްކޫލުން ދަރިވަރުންނަށް ހެދިދަިއވާ ޤަވާޢިދުތަކާއި އެއްގޮތަށް ބަްއޓަން ކުރުމުގައި ޢަމަ .01
 ސްކޫލްގެ މެނޭޖްމަންޓުން އެދޭ ސްކޫލްގެ ކޮންމެކަމެއްގައި ފުރިހަމަޔަށް އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ދިނުން. .00
ޕްރިފެކްޓުބޯޑުގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން އެއްވެސް މެންބަރެއްގެ ކިބާގައި ހުރެގެންނުވާނެ ސިފައެއް ހުރިކަން ފާހަަގ  .05

 އެކުއްޖަކާ ވާހަކަދައްކައި އެކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން. ކުރެވެއްޖެނަމަ
ޕްރިފެކްޓުންނަށް ދެވޭަނޞޭޙަތް ަޤބޫލުނުކޮށް ތިންަފހަރަށް ތަކުރާރުވާ ދަރިވަރުންގެ މަޢުލޫމާތު ބޯޑުހިްނގެވުމަށް ހުންަނ  .03

 ޓީޗަރަށް ދިނުން.
 ހުރި ިމސާލެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިހުރުން. ސްކޫލްގައާއި ސްކޫލުން ބޭރުގައިވިޔަސް، އެހެންކުދިންނަށް .00
 ގަޑިޖެހިގެން އަންނަ ކުދިންގެ ަމޢުލޫމާތުތައް ސްކޫލްގެ ޑިސިޕްލިންގ ބަލަހައްޓަވާ ލީޑިންގޓީޗަރަށް ހުށަހެޅުން. .02

 

 ޑެޕިއުޓީ ކެޕްޓަނުންގެ ވާޖިބާއި މަސްއޫލިއްޔަތު  00.3

 އެހީތެރިވުމާއެކު ކެޕްޓަންނެތް ޙާލަތްތަކުގައި ކެޕްޓަންގެ ޒިންމާ އުފުލުން.ކެޕްޓަނުގެ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައި ކެޕްޓަނަށް  .0
 ޕްރިފެކްޓް ބޯޑުން ރާވާހިންގާ އެންމެހައި ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމާއި، މީޓިންތަކަށް ޙާޒިރުވުން. .5
ކާތްތައް ބެލެހެއްޓުމާއެުކ ސްކޫލްގައި ކޯކަރިކިއުލަރ ޙަރަކާތްތައް ހިންގާ ވަގުުތތަކުގައި ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންގެ ޙަރަ .3

 އެކުދިންނަށް އިރުޝާދު ދިނުން.
ސްކޫލުން ދަރިވަރުންނަށް ހެިދފައިވާ އެންމެހައި ޤަވަޢިދުތަާކއި އެއްގޮތަށް ބައްޓަން ކުރުަމށް ޢަމަލީގޮތުން  .0

 މަސައްކަތްކުރުން.
 ދި ޝައުޤުވެރި ކުރުވުން.ސްކޫލުން ހިންގާ ތަފާތު ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދަރިވަރުންނަށް ހިތްވަރު .2
ދަރިވަރުންގެ ކިބައިންފެންނަ ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ރަނގަޅުނުކޮށް ތަކުރާރުވަމުން އަންނަ ދަރިވަރުންގެ  .1

 ން.ހުށަެއލުމައްސަލަ ބޯޑު ހިންގުމާއި ޙަވާލުވެހުންނެވި ޓީޗަރަށް
 ގައި ޒިންމާދާރުކަމާއެކު އެހީތެރިވުން.ސްކޫލްކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ރާވާހިންގާ ކޮންމެ ޕްރޮގްރާމެއް .7
 ކެޕްޓަން ނެތް ޙާލަތްތަކުގައި ކެޕްޓަނުގެ ޒިންމާ އާއި ވާޖިބުތައް ައދާކުރުން. .9
ޕްރިފެކްބޯޑުގެ ސެކްރެޓަރީގެ މަސްއަކަތްތައް ހިނގަމުންދާުނދާޮގތް ބެލުމާއެކު މަސައްކަތްތަްއ ދުވަހުން ދުވަހަށް  .8

 ނިންމުވުން.
 ކޮށްފައިވާ އުޞޫލާއި އެއްގޮތަށް އެސެމްބުލީތައް އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއްުޓމަށް އެހީވުން. ސްކޫލުން ރާވާ އިންތިޒާމް .01
 ސްކޫލްގައާއި ސްކޫލުން ބޭރުގައިވިޔަސް، އެހެންކުދިންނަށް ހުރި ިމސާލެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިހުރުން. .00

 
 ޕްރިފެކްޓަރުން ހޮވާނެ ތާރީޚު؛ 00.0

އެަކޑަމިކް ކޮންމެ އަހަރެއް ނިމުމުެގ ކުރިންނެވެ. މިގޮތުްނ ހޮވޭ ކުިދންނަށް ޕްރިފެކްޓްކަން )ހ( ޕްރިފެކްޓަރުން ހޮާވނީ 
  ރިޕޯރޓް ދޭއިރު ދެވޭނެއެވެ. ސެމިސްޓާރދެވަނަ 
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 ޔުނީފޯމް ޙަރަކާތްތައް:  .02

 ޙަރަކާތުގައި  "ސްކައުޓް" ލަށް އަންނަ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިންށް އަ 1ގްރޭޑް:  ގެހއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުަކޒުހ( )
  ށް އެދޭ ހުރިހާ ކުދިްނނަށް ފުރުޞަތު ދެވޭނެއެވެ.ބައިވެރިވުމަ

ޙަރަކާތުގައި  "ގައިޑްާގލް"ށް އަލަށް އަންނަ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން   1ގްރޭޑް:  ގެހއ.އަތޮޅު ަތޢުލީމީ މަރުކަޒު)ށ( 
 ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ހުރިހާ ކުދިްނނަށް ފުރުޞަތު ދެވޭނެއެވެ.

ޙަރަކާތުގައި  "ލިިޓލްމެއިޑް"ދަށުގެ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން  ން  3،0،2ގްރޭޑް:  ގެަތޢުލީމީ މަރުަކޒު ހއ.އަތޮޅު( ނ)
 ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ހުރިހާ ކުދިްނނަށް ފުރުޞަތު ދެވޭނެއެވެ.

އި ޙަރަކާތުގަ "ސްޓާރ"ދަށުގެ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން   ން 5އަދި 0ގްރޭޑް:  ގެހއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުަކޒު( ރ)
 ށް އެދޭ ހުރިހާ ކުދިްނނަށް ފުރުޞަތު ދެވޭނެއެވެ.ބައިވެރިވުމަ

ގެ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން  "ކަބުސްކައުޓް" ޙަރަކާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް  2-0ގްރޭޑް:  ގެހއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު)ބ( 
 އެދޭ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ފުރުޞަުތ ދެވޭނެއެވެ.

މުގެ ށް ހޮވޭ ދަރިވަރުންނަށް މަޤާހަރަކާތްތަކަ ފަދަ ސްޓަރނުވަތަ ގައިޑ  ގާލ ލިޓ ލ މެއިޑ ، ،  ސްކައުޓް، ކަބުސްކައުޓް( ލ)
 ފަރާތަކުންނެވެ.  ކުރިއެރުން ދޭނީ އެކަމާގުޅޭ

 ދަރިވަރުނަށް ވަކިވެގޭނީ  ހަރަކާތްތަކަށް ހޮވޭ ފަދަ ސްޓަރނުަވތަ ގައިޑ  ގާލ ލިޓ ލ މެއިޑ ، ،  ސްކައުޓް، ަކބުސްކައުޓް( ލ)
ސަބަަބބެއް ބަޔާންކޮށް މިމަރުކަޒުގެ އޮފީހަށް ސިޓީއަކުން ހުށައެޅުމުންނެވެ. ނުވަތަ ސުކޫލުން ވަކިވުން ނަވަތަ  މަޤްބޫލު

  ސުކޫލުން ކިޔަވާނިމުމުންނެވެ.

ލާޤީ  މައްސަލައެއް ހުރި ނަމަ ނުވަތަ ހުރެއްޖެ ޚު)ބ( ކުރިން އިޝާރާތްކުރެވުނު ޔުނީފޯމް ހަރަކާތެއްގައި އުޅޭދަރިވަރަކު އަ
 ނޫންނަމަ އެފަދަ ކަމެއް ފާަހގަކުރެވިއްޖެ ނަމަ އެދަރިވަރަކަށް މަގާމުގެ ކުރިއެރުން ނުދެވޭނެއެވެ.  ނަމަ

 

 . ޚިދްމަތްތަކާ ބެހޭބައި 01

 ސްކޫލް ލައިބްރަރީ: 01.0

ގަޑީގައެވެ. އަށް ދިއުމަށް ަކނޑައެޅިފައިވާލައިބްރަރީއަށް ދެވޭީނ ލައިބްރަރީ ގެހއ.އަތޮޅު ަތޢުލީމީ ަމރުކަޒު)ހ( 
 އެނޫންގޮތަކަށް  ދިއުމަކީ މަނާކަެމކެވެ.

ލައިބްރަރީގައި ތިބޭތިބުމުގައި އަޑުހަރުކޮށް  ދި)ށ( ލައިބްރަރީ އަށް ދާމަގުމަތީަގއި ނުވަތަ ލައިބްރަރީއަށް ވަންަނއިރުގައި އަ
ނޑު ކައިރިއަށް ދިއުމާއި ފޮތްނެގުމާއި އެތަނުގަިއ ދަރިވަރުގެ ހުރިހާ  ވާހަކަދައްކާ ހެދުމަކީ މަނާކަމެެކވެ. ފޮތްހަރުގަ

 މަތިންނެވެ.  ލަިއުބރޭރިއަންގެ އިރުޝާދާއި ލަފަޔާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެޢަމަލެއްވެސް ހުންނަންވާނީ 
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ދަރިވަރަކު ލައިބްރަރީން ަނގާފޮތެއް ގެއްލުން، ނުވަތަ ޮފތަަކށް ގެއްލުން ދިުނން،  ގެތޮޅު ަތޢުލީމީ މަރުަކޒުހއ.އަ)ނ( 
ފަދަ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، އެ ދަރިވަރުގެ އަތުން، އޭގެ ބަދަލުގައި އެފަދަ ފޮތެއް ނުލިބެއްޖެނަމަ އެ ފޮތުގެ އަގު އެނޫނީ 
ޖޫރިމަނާ ގެ ރުފިޔާ 011ރުފިޔާ އަށްވުރެ  ކުޑަނަމަ  011ފޮތުގެ އަގު  އަދި ޔާރުފި 21ރުފިޔާ އަށްވުރެ  ކުޑަނަމަ  21

 ދައްކަންވާނެވެ. އެއަށްވުރެ ބޮޑު ނަމަ އެ ފޮތުގެ އަގު ދައްކަން ވާނެއެވެ.

)ރ( އެފަދަ އެއްވެސް އެއްޗަކަށް ނުވަތަ ތަނަކަށް ދަރިވަރު ގަސްދުގައި ގެއްލުމެއްދީފި ނަމަ ސްކޫލްގެ އިދާރާއިން އެ 
 ސަލަ ބަލައި އެއީ ބަދަލު ދެްނޖެހޭފަދަ ކަމެއް، ނުވަތަ އެއްޗެއް ނަމަ ބެލެނިވެރިޔާ އޭގެބަދަލު ޭދންޖެހޭނެއެވެ.މައް

)ބ( މިގޮުތން ތިންަފހަރު ތަކުރާރުވެއްޖެ ނަމަ އެ ދަރިވަރަށް ލައިބްރަރީން ފޮތްދޫނުކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސޭނެއެވެ. ދެން 
މަލު ތަކުރާރު ނުކުރާނެކަމުގެ ބަޔާނެއްގައި ދަރިވަރާއި ބެލެނިެވރިޔާ ސޮއިކޮށް ސްކޫލު އެ ދަރިވަރަށް ފޮތް ދޫކުރެވޭނީ އެ ޢަ

 އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމަށް ފަހުއެވެ. 

ލައިބްރަރީްނ ަނގާފައިވާ ފޮތް އަނބުރާ ހަވާލުކުުރމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިްނ ޙަވާލު ކުރަންވާނެއެވެ.  ންރިވަރު)ޅ( ދަ
އް ނިމޭއިރު ދަރިވަރަކު ލައިބްރަރީން ނަގާފައިވާ ފޮތެއް އަނބުރާ ނުދައްކާ އޮވެއްޖެނަމަ އެދަރިވަރެއްގެ ސެމިސްޓާއެއެ 

 ރިޕޯޓްފޮތް ހިފެހެއްޓޭނެއެވެ. ރިޕޯޓްފޮތް ދޫކުރެވޭނީ ލައިބްރަރީގެ ޮފތް ޙަވާލުކުރުމުންނެވެ. 

ވަތެއްގެ އެއްޗެއް ކައިބޮއި ހެދުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. )ކ( ލައިބްރަރީގައި ތިބޭިތބުމުގަިއ ނުވަތަ އުޅޭ އުޅުމުގައި އެއްވެސް ބާ
 މީގެތެރޭގައި ކިއްލި ސުޕާރި، ޗުއިންގަމް، ފަދަ ތަކެތިވެސް ހިމެނެެއވެ. 

 

 ލެބޯޓްރީ  01.5

ބައިލޮޖީ ލެބްގެ ޚިދްމަތް އަދި  ކުދިންނަށް ކެމިސްޓްރި ގައި ކިޔަވާސައިންސް ސްޓްރީމް ގެހއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު)ހ( 
 ލިބެން ހުްނނާނެއެވެ. 

 )ށ( ލެބްގެ ޚިދްމަތް ހޯަދންވާނީ އެމާއްދާ ކިޔަވައިދެއްވާ މުދައްރިސާއެކުގައެވެ. 

 އެދަރިވަރެއްގެއެއްވެސް އެޗަކަށް ގެއްލުން ދިނުން ނުވަތަ ލެބޯޓްރީއެއްގެ ދަރިވަރަކު  ގެހއ.އަތޮޅު ތަުޢލީމީ މަރުކަޒު)ނ( 
ޅޭނެއެވެ. ބޮޑު މިނުން އެދަރިވަރަކާއި މެުދ ފިޔަވަޅު އެޑަ އެކަން ބަލަިއ، ކަމުގެ ކު މެއް ލިބިއްޖެަނމައިހުމާލުން ގެއްލު

 ފަދަ އެއްޗެއް ހޯދައިދިނުން ނުވަތަ އޭގެ އަގު ައދާކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. އޭގެބަދަލުގައި އެ އްގެ ބެަލނިވެިރއަކުމިގޮތުން އެދަރިވަރެ

  ޑިސިޕްލީން  07

 އެގްޒިޓް ކާޑް ނުލައި ކްލާހުން ބޭރުގައި އުޅުން  07.0

މިކާޑު ނެތި  ކްލާހުން ބޭރުގައި އުޅެިނކޮށް ފެންނަ ފުރަތަމަ ފަހަުރ، ަނޞޭޙަތް ދިނުމަށްފަހު   EXIT CARD)ހ( 
 ކްލާހަށް ވައްދާނެއެވެ. 
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އް ހިގިގޮތުގެ ބަޔާނެއްގައި ސޮއިކުރުވައި ގެނެސް ކަންތަ ނިމުނީމައި އިދާރާއަށް ދަރިވަރު )ށ( ދެވަނަފަހަުރ، ކްލާސް ގަޑިތައް

 އެބަޔާން ދަރިވަރުގެ ފައިލަށް ލާެނއެވެ. 

)ނ( ިތންވަނަފަހަރު ްކލާސް ގަޑިތައް ނިމުނީމައި ދަރިވަރު އިާދރާއަށް ގެނެސް ކަންތައް  ިހނގިގޮތުގެ ބަޔާނެއްގައި 
ދަރިވަރެއްގެ ގޮތުގައި އިދާރާގައި ނަން ސޮއިކުރުވައި އެބަޔާން ދަރިވަރުގެ ފައިލަށް ލުމަށްފަހު ނުިކޔަމަންތެރި 

 ނޯޓްކުރެވޭނެއެވެ. 

)ރ( ހަތަރުވަނަ ފަހަރު ކްލާސް ގަޑިތައް ނިމުނީމައި ބެލެނިވެރިޔާއާއި ދަރިވަރު އޮފީހަށް ޚާޒިރުކޮށް ދަރިވަރު އެއްހަފްތާއަށް 
 ސްކޫލަށް ސަސްޕެންޑްކޮށް ދަރިވަރުގެ ފައިލްގައި ނޯޓްކުރާނީއެވެ. 

 

 ސްކޫލުގެ ނަމަށް ހުތުރުވާފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގުން  07.5

ރީތިނަން ހުތުރުވާފަދަ ޢަމަލެއް ދަރިވަރަކު ކޮށްފިނަމަ ، އެޢަމަލުގެ ކުޑަ ބޮޑު މިނަށް  ގެހއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު)ހ( 
 ބެލުމަށްފަުހ، ތިރީގައި މިވާ ގޮތްަތކުގެ ތެރެއިން ގޮތަކަށް  ޢަމަލު ކުރެވިދާނެއެވެ. 

 ލް ތަމްޘީލު ކުރާ އެއްވެސް ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރި ނުކުރުން . ސްކ0ޫ

 . އިތުރު ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރި ނުކުރުން 5

 . ދަރިވަރަށް ދެވިފައިވާ އިމްތިޔާޒު ތަކުން މަޙްރޫމް ކުރުން 3

 :ސައި ނުބޮއި ނުވަތަ ސްކޫލަށް އައުމާއި އިންޓަވަލް ނުގެނައުން  07.3

ނުކަިއ ދަރިވަރަކު ސްކޫލަށް އަތުވެއްެޖނަމަ، އެދަރިވަރެއްގެ ެބލެނިވެިރޔާއާ ގުޅާ، ދަރިވަރަށް ސައިނުބޮިއ ނުވަަތ ( ހ)
 .ސައި ނުވަތަ ކެއުން، ދީފައި ސްކޫލަށް ފޮނުވުމުގެ މުހިއްމުކަން ަދރިވަރަށާއި ބެލެނިވެރިޔާއަށް ވިސްނައި ދެވޭނެއެވެ

ށް ގުޅާ، އެދަރިވަރުން އިންޓަވަލަކާއެކު ސްކޫލަށް ފޮނުވުމުގެ އިންޓަަވލް ނުލައި އަންނަ ދަރިވަރުންގެ ބެލެނިވެރިންނަ ( ށ)
 .ބޭނުންތެރިކަން ވިސްނަވައި ދެއްޭވނެއެވެ

 

 :ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރުން  07.0

ނަމަވެސް ސްކޫލް ތެރޭގައި ސިނގިރޭޓް . ދަރިވަރަށް ނަޞޭހަތް ދިުނން، އެއަށްފަހު ބެލެނިވެރިޔާއަްށ އެންގުން( ހ)
 .ސާބިތުވެއްޖެނަމަ މުްއދަތެއް ނެތްގޮތަށް ގެައށް ފޮނުވާެލވޭނެއެވެބޮއިފިކަން 

މިފަދަ ޢަމަލް ތަކުރާރުވާަނމަ ގެއަށް ފޮނުވާލުމުގެ އިތުރުްނ އެދަރިވަރަށް ދެވިފައިވާ ހުރިހައި އިމްތިޔާޒު ތަކަކުން ( ށ)
 .ވަރު ބައިވެރި ނުކުރެވޭނެއެވެމަޙްރޫމް ކުރުމުގެ އިތުރުން ސްކޫލް ތަމްޘީލްކުރާ އެއްވެސް ހަރަކާތެއްގައި އެދަރި
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ފަހަރެއްގެ މަތިން ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރާކަމަށް ކުއްޖެއްގެ ރިޕޯޓްކުރެވި، އެކަން ޘާބިތުވެ، ަނޞޭޙަްތ  3( ނ)

 .ވަނަ ފަހަރުއެކަން ޘާބިތުވެއްެޖަނމަ، އެދަރިވަރު ސްކޫލުން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ 0ދިނުމުންވެސް ހުއްޓައިނުލައި 
 

 :ގަޑީގައި ސްކޫލުން ބޭރުގައި އުޅުން  ސްކޫލް  07.2

ކިޔަވާ ގަޑީގައި، ނުވަތަ ސްކޫލުގެ ބޭނުމަކަށް އައިސްއުޅޭ ވަގުތެއްގައި ސްކޫލް އޮފީހުގެ ނުވަތަ ކަމާބެހޭ ފަރާތުގެ ( ހ)
 .ހުއްދަނެތި ސްކޫލުން ބޭރަށް ނިުކމެއްޖެނަމަ، ފުރަތަމަ ފަހަރު ަނޞޭޙަތްދިނުން

ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ، އެދަރިވަރުގެ ރެކޯޑު ފައިލުގައި އެކަން ނޯޓްކުރުމަށްފަހު ސަސްޕެންޑް އެފަދަ ކަމެއް ދެވަނަ ފަހަރު ( ށ)

 ކުރުން

 .ތިންަވނަ ފަހަރު، ެބލެނިެވރިޔާއާއި ދަރިވަރު ސްކޫލަށް ޙާޟިރުކޮށް ބޯޑަށް ހުށަހަޅައިގެން ގޮތެއް ނިންމުން( ނ)
 

 :ސްކޫލަށް ގެންނަ ތަކެތި  07.1
 

ނޑާއި، ފޮހޭރަބަރާއި، ގަލަމާއި ، ތަެކއްޗަކީ، ޓެކްސްޓުފޮތާއި ނޯުޓފޮތާއި ސްކޫލަށް ގެްނނަންޖެހޭ ( ހ) ކަލ ކިޔުލޭޓަރާއި، ފަތިގަ
 .ފަނ ސުރު ފަދަ ކިޔެވުމަށ  ބޭނުނ ވާ ތަކެއ ޗެވެ

ދަރިވަރު ސްކޫލަށް އަންނަިއރު ގެންނަންޖެހޭ ތަކެތި ފުރިހަމަޮކށްދީފައި ސްކޫލަށް ފޮނުވުމަށް ބެެލނިވެރިޔާ ސަމާލުކަން ( ށ)
 .ދޭންވާނެއެވެ

 

 :ސްކޫލަށް ގެނައުން މަނާ ތަކެތި  07.7

ކިޔެވުމަށް ބޭނުންާވ، ނުަވތަ ސްކޫލުން އަންގައިގެން ގެްނނަތަކެތި ފިޔަވާ އެހެންއެއްޗެއް ސްކޫލަށް ގެނައުމަކީ ( ހ)
ކޫލް ނިމޭ ގަޑީގައި އެފަދަ އެއްޗެއް ގެނެސްފިނަމަ، ގެންނަ ފުރަތަމަ ަފހަރު އެއެއްޗެއް އަތުލުމަށްފަހު، ސް. މަނާކަމެކެވެ

 .ބެލެނިވެރިޔާ ޙާޒިރުކޮށް، ދަރިވަރަށް ނަޞޭހަތް ދެވޭނެއެވެ

ދެވަނަފަހަރު އެ އެއްޗެއް އަތުލުމަށްފަުހ، ސްކޫލް ނިމޭ ގަޑީގައި ބެލެނިވެރިޔާ ޙާޒިރުކޮށް، ދަރިވަރަށް ނަޞޭޙަތް ( ށ)
 .އިލަށް ލެވޭނެއެވެދިނުމަށްފަހު، އެކަާމބެހޭ ބަޔާނެްއގައި ދަރިވަރު ލައްވާ ސޮއިކުރުވައި، ފަ

ތިންވަނަ ފަހަރު ތަކުރާރު ވެއްޖެނަމަ، އެ އެއްޗެއް އަތުލުަމށްފަހު، ސްކޫލްނިޭމ ގަޑީގައި ބެެލނިވެރިޔާ ޙާޟިރުކޮށް، ( ނ)
އެކަމާބެހޭ ބަޔާނެއްގައި ދަރިވަރު ލައްވާ ސޮއި ކުރުވައި، ދަރިވަރުގެ ފައިލަށް އެލިޔުން ލުމަށްފަުހ، ކަމުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް 

 .ބަލާފައި، އެއެއްޗެއް ނައްތާލުމަްށފަހު ދަރިވަރު ސްކޫލުން ވަކި ކުރެވޭނެއެވެ
 

 :އެއްގޮތަކަށްވެސް ސްކޫލަށް ގެނެވިގެން ނުވާނޭ ތަކެތި  07.9
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ފާޙިޝް އަދަބިއްޔާތާއި މަްނޒަރު ދައްކުވައިދޭ ފޮޓޯއާއި، ވީޑިއޯ، އަދި ފާޙިޝް ޢަމަލެއް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ ( ހ)

 .ކެތިބާވަތުގެ ތަ

 .ކަޓަރު، ވަޅި ފަދަ ތޫުނތަެކތި ނުވަތަ ހަތިޔާރެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ ނުަވތަ އަނިޔާއެއް ދެވިދާނެ ތަކެތި( ށ)

 .ދުންަފތާއި ދުންފަުތން އުަފއްދާފައިވާ އެއްވެސް އެއްޗެއް، ނުވަތަ މަސްތުވާ ތަކެއްޗާއި އާލާތްތައް( ނ)

ނޑި ނުވަތަ ( ރ)  .އަލިފާން ރޯކުރަން ބޭުންނކުރެވޭ ތަކެތިލައިޓަރު، އަލިފާން ދަ

 .އިސްލާމްދީނާއި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤާނޫނު މަނާކުރާ ތަކެތި( ބ)

 .ޕާރީ، ކިއްލި ފަދަ ދުފާ ތަކެއްޗާއި ޗުއިންގަމް ބަބުލްގަމް ފަދަ ތަކެތިސް( ޅ)

 .ކިޔެވުމާ ގުޅުމެއްނެތް ފޮޓޯ ނުވަތަ ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތި( ކ)

ޕޮޑް، ހެޑްފޯން، ޯމބައިލް ފޯްނ، ނޫސް މަޖައްލާ، ސީޑީ، ފްލޮޕީ ޑިސްކް، -ސީޑީޕްލެއަރ، އައިކެމެރާ، ވޯކްމަން، ( އ)
 .އަދި ޕެން ޑްރައިވް ފަދަ ތަކެތި

ގައިވާ އެއްޗެއް ދަރިވަރަކު ގެނެސްފިނަމަ ވަކިގޮތެއް ( ބ.ރ.ނ.ށ.ހ)ސްކޫލަށް ގެނައުން މަނާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ( ވ)
 .އެފަދަ ކުއްޖަކަށް އަލުން ސްކޫލަށް އާދެވޭނީ ސްކޫލުން އެންގުމުންނެވެ. އެވެއަންގަންދެން ސަސްޕެންޑް ކުރެވޭނެ

 

 :ދަރިވަރުންނަށް ގެއްލުން ދިނުން  07.8

އެއް ދަރިވަރަކު އަނެއް ދަރިވަރަކާ ބެހުން ނުވަތަ ގައިގާ ޖެުހން، ނުވަތަ މާރާމާރީ ހިންގުްނ، ނުވަތަ އެދަރިވަރެއްގެ ( ހ)
 .ނުަވތަ އެފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގައިފާނެ ކަމުގެބިރު ދެއްކުމަކީ މަނާކަމެކެވެއެއްޗަކަށް ގެއްލުން ދިނުން، 

އިސްވެ ބަޔާންކުރި ފަދަކަމެއް ކްލާސްރޫމް ތެރޭގައި ހިންގައިފިނަމަ އެގަޑީގައި ހުންނެވި މުދައްރިސަކު އެމައްސަލަ ( ށ)
 .ބައްލަވައިފާ، އެކަމަށް ފިޔަވަޅު އަޅުއްވާނެއެވެ

 މުވައްޒަފެއްގެ ގަޔަށް އަތްލުން ، ބިރުދެއްކުން: ދަރިވަރަކު ސްކޫލުގެ  07.01

ހ. މިފަދަކަމެއް ހިގައިފިނަަމ، ެއދަރިވަރަކީ ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަްފސާނީ ގޮތުން ނުކުޅެދުމެއް ހުރިުކއްޖަކަށް ނުވުމާއި އެކު 
ކަނ ހިގައިދިޔަ ގޮތުގެ ، ދަރިވަރު ހިންގި އަމަލަކީ ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ގެއްލުމެއް ލިބޭފަދަ ކަމަކަށް ނުވާނަމަ ، 

. އަދި އެމުވައްޒަފެއްގެ ކިބައިން އެދަރިވަރު މާފަށް އެދެންޖެހޭނެއެވެ. ބަޔާނެއ ގައި އެދަރިވަރު ލައ ވައި ސޮއިކުރެވޭނެއެވެ
 އަދި އެބަޔާން އެދަރިވަރުގެ ފައިލަށް ލެވޭނެއެވެ. 

ށ. މިފަދަކަމެއް ތަކުރާރުވެއްޖެނަމަ، ބެލެނިވެރިޔާ ހާޟިރުކޮށް، ކަންހިގައި ދިޔަގޮތުގެ ތަފްސީލު ކިޔައިދިނުމަށްފަހު، 
 އެދަރުވަރު އަދަބުވެރިކުރުވުމަށް އަންގާ ލިޔުމެއްހަވާލުކުރެވޭނެއެވެ. 
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ބޭއިޚްިތޔާރުގައި އާދަޔާޚިލާފު  ނ. ދަރިވަރަކީ ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ގޮތުން ނުކުޅެދުެމއް ހުރުމުގެ ސަބަބުން
އަމަލުތަކެއް ހިންގާ ކުއްޖަކަށްވާަނމަ، އެފަދަ ކުއްޖެއްގެ މައްސަލަަބލާ ފިޔަވަޅުއަޅާނީ އެކުއްޖެއްގެ ނަފްސާނީ އަދި ޖިސްމާނީ 

 ނުކުޅެދުމަށް ރިޢާޔަތް ކޮށްގެންެނވެ. 

ށް ގެއްލުމެއްިލބޭފަަދ ކަމެއް ކަމަށް ގަބޫލު ރ. ދަރިވަރު ހިންގިއަމަލަކީ، ިޖސްމާނީ ނުވަތަ ނަސްފްސާނީ ޮގތުން މީހަކަ
ކުރެވޭ ފަދަ ކަމަކަށްވެފައި އަނިޔާ ލިބުނުފަރާތުން މާޢާފުދެއްވައިފިނަމަ ދަރިވަރަށް ނަސޭޙަތްދިނުމަށް ފަހު ބަޔާނެއްގައި 

 އިލަށް ލެވޭނެއެވެ. ސޮއިކުރުވައި އަދި ބެލެނިވެރިޔާ ލައްވައިވެސް އެބަޔާނުގައި ސޮއިކުރުވުމާއިއެކު އެބަޔާން ދަރިވަރުގެ ފަ

ބ. އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުން މަޢާުފނުދެއްވައިފިނަމަ ، އެމައްސަލަ ޙައްލުކުރާނީ ސްކޫލް ބޯޑުގެ މަޝްވަރާއާއިއެކު ސްކޫލް 
 މެނޭޖްމަންޓުްނނެވެ. 

ޙަތް ދިނުމަށްފަހު ޅ. މުދައްރިސަކާދިމާއަށް ބޭއަދަބީ ބަހެއް ބުނެފިނަަމ، ފުރަތަމަ ފަހަރު ، ކްލާސްޓީޗަރު އެދަރިވަރަކަށް ނަސޭ
އެކަން ނޯޓުކުރާނީއެވެ. ދެވަނަަފހަރު ތަކުރާރު ވެއްޖެނަމަ، ލީޑިންޓީޗަރު މައްސަލަބައްލަވާ ދަރިވަރުގެ ބަޔާނެއްނަގައި 
ދަރިވަރުގެ ފައިލަށް ލުމަށްފަހު ލިޔުމަކުން އެކަން ބެލެނިވެރިޔާއަށް އަންގަވާނެއެވެ. ތިންވަނަފަހަރު ތަކުރާރު ވެއްޖެނަމަ، 

ރިޔާ ޙާޟިރުކޮށް މައްސަލައާއިބެހޭ ބަޔާނެއްގައި ބެލެނިވެރިޔާ ލައްވައި ސޮއިކުރުވައި ބެލެނިވެރިޔާ ބެލިނިވެ
ޒިންމާކުރެވެނެއެވެ. އަދި މިބަޔާނުގެ ކޮޕީއެއް ދަރިވަރުގެ ފައިލައްލެވޭނެއެވެ. މިއަށްވުރެ އިތުރަށް މިފަދަކަމެއް ތަކުރާރު 

 އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ކުރިޔަށް ގެންދާނެއެވެ.  ވެއްޖެނަމަ ، ދަރިވަރު ސްކޫލުން ވަކިކުރުމަށް

ދަރިވަރަކު ސްކޫލުގެ މުވައްޒަފެއްގެ އެއްޗަކަށް ، ނުވަތަ ސްކޫލުގެ އެއްޗަކަށް ، ނުވަތަ ތަނަކަށް  07.00
 ގެއްލުންދިނުން، ނުވަތަ އެފަދަކަމެއްގެ ބިރުދެއްކުން ނުވަތަ އިންޒާރުދިނުން :

ކަށް ، ނުވަތަ ސްކޫލުގެ އެއްޗަކަށް ނުވަތަ ތަނަކަށް ގަސްތުގައި ގެއްލުމެއްދީފިނަމަ ، ހ. ސްކޫލުގެ މުވައްޒަފެއްގެ އެއްޗަ
ފުރަތަމަފަހަރު ދަރިވަރަށް ނަސޭޙަތްދީ ، ބެލެނިވެރިޔާ ޙާޟިރުކޮށް އެއެއްޗެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް ނުވަތަ އެގެއްލުމެއްގެ އަގު 

 އިކުރުވުމަށްފަހު ދަރިވަރުގެ ފައިލަށް އެަބޔާން ލެވޭނެއެވެ. ދެއްކުމަށް އަންގައި ބެލެނިވެރިޔާ ލައްވައި ބަޔާނެއްގައި ސޮ

ށ. ކްލާސްތެރޭގައި އެމައްސަލަ ޙައްލުނުކުރެވިއްޖެނަމަ ، ކަންހިނގާދިޔަގޮތުގެ ރިޕޯޓަކާއެކު އެމައްސަލަ ބެއްލެވުމަށް 
 ރަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނެއެވެ. ގެ ލީޑިން ޓީޗަންކްލާސްޓީޗަރާ ޙަވާލުކުރާނީއެވެ. ކްލާސްޓީޗަރާ ބައްދަލު ނުވެއްޖެނަމަ، ސެޝަ

ނ. ކްލާހުންބޭރުގައި ދިމާވާ މަްއސަލައެއްނަމަ، ކަންހިނގާދިޔަ ޮގތުގެ މަޢުލޫމާތު ިލބިފައިވާ ޕްރިފެކްޓް ނުވަތަ ޓީޗަރު، 
. ކަންހިނގާ ދިޔަގޮތުގެ ރިޕޯޓަކާއެކު ކްލާސްޓީޗަރަށް އެމައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން ، އެމައްސަލަ ބައްލަވާނީ ކްލާސްޓީޗަރެވެ

 ގެ ލީޑިން ޓީޗަރަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާނީއެވެ.ންކްލާސްޓީޗަރާ ބައްދަލު ނުވެއްޖެނަމަ ، ސެޝަ

ރ. ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ޖެހޭމައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގައި އިސްކަންދޭނީ ދެފަރާތް ސުލްޙަކުރުވައިގެން މައްސަލަ 
ނިންމާށެވެ. ސުލްޙަކުރެވެން ނެްތނަމަ ، ދަރިވަރުންެގބަޔާނެއްގައި ، ސޮއިކުރުވުމަށްފަހު އެދަރިވަރުގެ ފައިލަށް ލެޭވނެއެވެ. 
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ވާ ނުވަތަ ކުށްކުރި ކުއްޖާ ނޫންނަަމ ކުދިންގެ ބެލެނިވެރިންގެ ޙާިޟރުގައި އެދަރިވަރުންނަށް އެއަށްފަހު އެކަމުގައި ކުށްވެރި

 ނަސޭޙަތް ދެވޭނެއެވެ. 

ބ. އަނިޔާއެއްނުވަތަ ފުރާނަައށް ގެއްލުމެއް ލިބޭފަދަ ކަމެއްދިމާވެްއޖެނަމަ، އެންމެއިސްކަން ދެވޭީނ އެކަމަކަށް ސްކޫލުން 
 . މައްސަލަބަލާނީ އެއަށްފަހުއެވެ. ދެވެންހުރި ފަރުވާއެއް ދިނުމަށެވެ

ޅ. އެ ލިބުނު އަނިޔާއަށް އިތުރަށް ފަރުވާދޭން ޖެހިއްޖެނަމަ، ދަރިވަރު ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސް ، ދެފަރާތުގެ ބެލެނިވެރިންަންށ 
ޟިރުކޮށްގެން އަންގައި، ފަރުވާގެ ކަންތައް ކުިރޔަށް ގެންދެވޭނެއެވެ. އެއަށްފަހު މަދްރުސާއަށް ދެފަރާތުގެ ބެލެނިެވރިން ޙާ

ސުލްޙަވެރިކަމާއެކު މައްސަލަނިންމަން މަސައްކަތް ކުރާނެއެވެ. ސުލްޙަނުކުރެވުނު ނަމަ ނުވަތަ މައްސަލަ އިތުރަށް ގޯސްވެދާނެ 
ކަމުގެ ބިރުއޮތްނަމަ ދަރިވަރާމެދު ނުވަތަ އެމައްސަލައާއި މެދު މަދްރަސާއިން ގޮތެއް ނިންމާނީ ސްކޫލުގެ ބޯޑަށް 

މި ޮގތުން ކަާމބެހޭ ރަސްމީ ފަރާތަށް ) މިނިސްްޓރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން އަދި ބޭުނންވެއްޖެނަމަ ރާއްޖޭގެ ހުށަހަޅައިގެންނެވެ. 
 ޢަމަން ބަލަހައްޓަވާ އިދާރާއަށް ( އެކަން އަންގާނެއެވެ. 

ނަތީާޖ ކ. ދަރިވަރުން ދަރިވަރުންނަށް އެކި ސިފަސިފައިގާ އުނދަގޫކޮށް ، ބިރުދެއްކުމުގެ ޢަމަލަކީ ވަރަށް ހިތިކޮށް އޭގެ
ފެންނަމުންދާ ޢަމަލަކަށްވާތީ ، ިމފަދަ ޢަމަލެއް ހިނގުމާއެކު އެޢަަމލެއް ހިންގި ދަރިވަރަކާ ބެހޭޮގތުްނނާއި އެޢަމަލު ހިންިގ 
ދަރިވަރަކާއި އެޢަމަލެއް ރައްދުވާ ދަރިވަރަކާ ބެހޭގޮތުން ވީހައި ގިނަ މަޢުލޫމާތެއް ހޯދައި ދިރާސާކޮށް ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން 

 ރި ފިޔަވަޅުތައް ސްކޫލްން އަޅަމުން ގެންދާނެއެވެ. އެޅެން ހު

އ. ދަރިވަރަކު އެހެން ދަރިވަރަކަށް ޖިންސީގޯނާއެއް ކުރުން ނުަވތަ އެފަދަ ޢަމަލެއް ހިްނގައިފިަނމަ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު 
ނޑާލެވޭނެއެވެ.   ކުރުމަށްފަހު ސްކޫލްބޯޑުގެ މަޝްވަރާއާއި އެކު އެދަރިވަރު ސްކޫލުން ކަ

 ެއކަމާމެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ ސްކޫލްބޮޑުގެ މަޝްވަރާއާއި އެކު ސްކޫލް މެނޭޖްމަންޓުްނނެވެ. ،  ތަކުރާރުވެއްޖެނަމަވ. މިކަން 

 . ދަރިވަރު ސްކޫލްގައި ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލެއް ހިންގުން:09

ރަކު ސްކޫލުން ހ. އެއްވެސް ސިފައެއްގައި ދަރިވަރަކު ސްކޫލުގައި ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލެއް ހިންގައިފިނަމަ ، ެއދަރިވަ
ވަކިކުރެވޭނެއެވެ.  އެއަށްފަހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނާއި ޤަވާޢިދާއެއްގޮތް ވާގޮތުގެ މަތިން ކަމާބެޭހ ފަރާތަށް މައްސަލަ 

 ހުށަޅޭނެއެވެ. 

 ށ. މަތީގައި ދެއްނެވިފައިވާފަދަ އަމަލެއް ހިންގާފައިވާ ދަރިވަރަކު އަލުން ސަކޫލަށްވައްދަން އެދުނުކަމުގައިވިޔަސް އަދި 
ސްކޫލުގައި ބެހެއްޓުމަްށ ކަމާބެޭހ ފަރާތަކުން އެންގެިވނަމަވެސް އެފުރުސަތު ދެވޭނީ ސްކޫލުގެ ޯބޑުގެ މަޝްވަރާއާއިއެކު 

 މެނޭޖުމަންޓު އެއްބަސްވާނަމައެވެ.

 ގައި އުޅޭ ސިވިލްސާވިސްގެ މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ އެނޫން މުވައްޒަފަކުހއ.ައތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުނ. މިފަދަ އަމަލެއް 
ފަކީ ޓީޗަރަކުނަމަ ނުވަތަ ހިންގައިފި ނަމަވެސް ާޤނޫނާިއ ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ޢަަމލްުކރެވޭނެއެވެ. އަދި އެމުވައްޒަ
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 .ދަރިވަރުންނާއި ގުޅުންހުރިދާއިރާއެއްގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ މުވައްޒަފަކުކަމުގައި ވާނަމަ އެކަމަކުން އެކަހެރި ކުރެވޭނެއެވެ

 ންވެސް ހިމެނެއެވެ.މީގެތެރޭގައި ކިޔައިދިނު
 

 ދަރިވަރުން މުޢާމަލާތު ކުރުން  08

 ދަރިވަރުންގެ ބަހުރުވަ: 08.0   

މުވައްޒަފުންނާއި ދަރިވަރުންގެ ބަހުރުވަ ހުންނަންވާނީ ރީތި ބަހުުރވައިންނެވެ. އެއްވެސް  ގެހއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު ހ. 
އެއްވެސް ދަރިވަރަކު ހުތުރު ބަހުރުބަ ބޭނުންކުރުމަކީ ކޮށްގެންވާނެ ހާލެއްގައި ސްކޫލުގައި އަދި ސްކޫލުން ބޭރުގައިވިޔަސް 

 ކަމެއްނޫނެވެ.

ށ. ދަރިވަރެއްގެ ބަހުރުވަ ހުރިގޮުތން ކުލާހުގައި މުދައްރިސަކަށް ކިޔަވައިދިނުމަށް ދަތިވަމުން ދާނަމަ ެއކަން ކުލާސް ޓީޗަރަށް 
އްެޖނަމަ ދެވަނަ ަފހަރު އެޓީޗަރު ުކލާހަށް ދިޔުމުގެ ކުރިން ރިޕޯޓް ކުރަން ވާނެއެވެ. އެފަދަ ރިޕޯޓެއް ކުލާސްޓީޗަރަށް ލިބި

 އެމައްސަލަ ބައްލަވާ އެޅުއްވިފިޔަވަޅު އެޓީޗަރަކަށް އަންގަވަންވާނެއެވެ.

ނ. މިފަދަ އަމަލެއް އެދަރިވަރެްއގެ ފަރާތުން ތަކުރާރުވާނަމަ އެދަިރވަރުގެ ބެލެނިވެރިޔާ ސްކޫލަށް ޙާޟިރުކޮށް އެމައުލޫމާތު 
ދަރިވަރުގެ ކިބާގައިވާ އެއަމަލެއް އިސްލާޙު ކުރުމަށް ދެއްނެވުމަށްފަހު ބަޔާނެއްގައި ސޮއި ކުރެއްވުމަށްފަހު  ދިނުމަށްފަހު

 ފައިލަށް ލެވޭނެއެވެ.

ރ. ތިންވަނަ ފަހަރު އެއްދަރިވަރަކު އެފަދަ ހުތުރުބަސް މުދައްރުސަކާ މުޚާތަބުކޮށް ބުނެފިނަަމ ނުވަތަ ބުނަމުްނދާކަން 
ސަލަ އެސެޝަންގެ ލީޑިންގ ޓީޗަރަށް ހުށަހެޅޭނެއެވެ. މިގޮތަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ މެނޭޖްމަންޓުގެ އެގިއްޖެނަމަ އެމައް

 މަޝްވަރާގެ މަތިން ބެއްލެވުމަށްަފހު އެކަން އިސްލާޙް ކުރުމަށް އަޅަންފެންނަ ފިޔަވަޅެއް އަޅުއްވާނެއެވެ.

 ކައުންސެލިން  51

 ކައުންސިލިން ދިނުން  51.0  

ކައުންސެލިންގެ ޙިދުމަތަކީ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށްވެސް ، ސްކޫލަށް ފެނިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ނުވަތަ ދަރިވަރަކު          
 ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ނުވަަތ ބެލެނިވެރިޔަކު އެކަމަށް އެދެއްޖެ ހިނދެއްގައި ، ސްކޫލުގެ ކައުންސެލިން އުޞޫލުގެ ދަށުން 

 ދުމަތެކެވެ. ޚިހުޅުވާލެވިފައިވާ 

 އުންސެލިންގެ ޙިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ޙާލަތު:ކަ  51.5  

. ކުއްޖާގެ ކިޔެވުމަށް، އަޚްލާޤަށް ނުވަތަ ދިރިއުޅުމަށް ނޭދެވޭ ބަދަލުތަކެއް އަތުވެދާނެ ނުަވތަ އަތުވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި 0

 އެކުއްޖަކު އަމިއްލައަށް ކައުސެލާރއަށް އެކަން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 
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މައްސަލަތަކުގައި ފުރަތަމަފަހަރު ޓީޗަރު ވާހަކަދައްކަވައި އޭގެފަހުގައި ލީޑިން ީޓޗަރ ނުވަތަ އެޗް.އޯ.ޑީ . ކުއްޖާގެ އަޚްލާޤީ 5
އެމައްސަލަ ބެއްލެވުމަށްފަހު ކައުންސެލާރ އާއި މަޝްވަރާކޮށް ، އެކުއްޖަކަށް ކައުސެލިން ބޭނުންާވކަން ފާހަގަ ކުރެވިއްޖެ 

 ހިފައިވާ ޢުސޫލުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެއެވެ.ހިނދެއްގައި އެޚިދުމަތް އެކުއްޖާއަށް ހަމަޖެ

. ކުއްޖާގެ ދިރިއުޅުމަށްނުވަތަ އަޚްލާޤަށް ނޭދެވޭ އެއްވެސް ބަދަލެއް އަންނަކަން ބެލެނިވެރިްނނަށް ުނވަތަ ސްކޫލަށް ފާހަގަ 3
 ކުރެވިއްޖެ ހިނދެއްގައި ، ކައުންސެލިން ދެވޭނެއެވެ. 

  ާރއާއި ދެމެދުގައި ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަކީ ސިއްރު ކުރެވޭނެ ވާހަކަ ކައުންސެލިން ސެޝަންގައި ކުއްޖާއާއި ކައުސެލ
ތަކެކެވެ. ނަމަވެސް ކުއްޖާއަށް ނުވަތަ އެހެން މީހަކަށް އެކަމެއްގެ ސަބަބުން ގެއްލުމެއްލިބޭ ވާަހކަތަކަކީ ކަމާބެހޭ 

 ރުހުމާއެކުގައެވެ. ފަރާތްތަކާއި ޙިއްސާކުރެވޭނެ ވާހަކަ ތަކެކެވެ. އަދި މިވާހަކަތައް ހާމަކުރެވޭނީ ކުއްޖާގެ 
  .ެކައުންސެލިންނަށް ދަރިވަރަށް އާެދވެނީ އެކަމަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައި އޮންނަ ގަޑިތަކުގައެވ 
  ްކުއްޖާ ކައުންސެލިންގެ ޚިދުމަތް ހޯދުމަކުން ނުވަތަ ނުހޯދުމަކުން ުކއްޖާގެ އަޚްލާޤީ ރިކޯޑަކަށް ނުވަތަ މާކުސް އަކަށ

 ކައުސެލިންގެ ސަބަބުން ކުއްޖާއާއި މެދު ވަކިގޮތަކަށް ސްކޫލުން ނުދެކޭނެއެވެ.  އެއްވެސް އުނިކަމެއް ނާންނާނެއެވެ. އަދި

 . މިޤަވާޢިދުގައި ނުހިމެނޭ ކަމެއް ދިމާވުން: 50

މިޤަވާޢިދުގައި ނުހިެމނޭ ކަމެއް ިދމާވެއްޖެނަމަ، އެކަމާ ބެހޭގޮތުން ޮގތެއް ނިންމާނީ ސްކޫލުގެ ޕީ.ޓީ.އޭ އާއި ބޯޑުގެ މަޝްވަރާއާއި 
 މެނޭޖްމަންޓުންނެވެ.  އެކު ސްކޫލު

 


