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  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ ފޭދ  
  ދިވެހިރާއްޖެ ފޭދ ،  

 މިލަދުންމަުޑލުއުތުރުުބރީ ފޭދ  ޕްރީސްކ ލްގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދު

 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞ ލުން  2010/7މި ގަވާއިދަކީ، ޤާނ ނު ނަންބަރު 
ފައިވާ ށ.ފޭދ  ހިންގުމުގެ ޤާނ ނު( ގެ ދަށުން މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ ފޭދ  ކައުންސިލުން އެކުލަވައިލާ 

 ޕްރީސްކ ލުގެ ހިންގާ ގަވާއިދެކެވެ.

 ތަޢާރުފާއި ނަން   .1

ކިޔާނީ " މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ ފޭދ  ޕްރީސްކ ލްގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދު" އެވެ.މި ގަވާއިދަށް   2.   

ޕްރީސްކ ލް  ށ.ފޭދ  ހ. ޕްރީސްކ ލްގެނަން:  
.ފޭދ  ށ. އަތޮޅާއި ރަށް: ށ  

ގައިއެވަނީއެވެ. 1ނ. ޕްރީސްކ ލްގެ ބެޖުގެ އަދި ދިދައިގެ ނަމ ނާ މިޤަވާޢިދުގެ ޖަދުވަލު   
ގައިއެވަނީއެވެ.2މިޤަވާޢިދުގެ ޖަދުވަލު މ ނާ ޔުނީފޯމުގެ ނަރ.  ޕްރީސްކ ލްގެ   

3.   
 ސްކ ލްގެ މަޢުލ މާތު      

މި އަސާސީ ޤަވާޢިދުގެ ބޭނުމަކީ ޕްރީސްކ ލް ހިންގުމުގެ ޤާނ ނާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން 
ޕްރީސްކ ލް ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ޕްރީސްކ ލް ހިންގާނޭގޮތް 

 އެޅުމެވެ.ކަނޑަ

 މަޤްޞަދު   .4

 ހ. ސްކ ލްގައި ހިންގާނެ ޕްރޮގްރާމްތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
. މަސައްކަތު ދުވަސް 10    
. ކުރެހުމުގެ މުބާރާތް 20    
. ސްޕޯޓްސްމީޓް 30    
. ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް 40    
. ދިވެހިދުވަސް 50    
. އިނގިރޭސިދުވަސް 60    
. ޤުރުޢާން މުބާރާތް 07    
ރާތް މުބާޒިކުރު . 08    

މީގެ އިތުރުންވެސް ސްކ ލުން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ބޯޑުގެ މަޝްވަރާއާއިއެކު ޕްރޮގްރާމްތައް 
 ކަނޑައެޅުން މިޤަވާޢިދު ހުރަހެއްނާޅައެވެ. 

ސްކ ލްގައި ހިންގާނެ   .5
 ޕްރޮގްރާމްތައް 

ލައި އަށެވެ. ޖ31ުއުމުރު ބަލާނީ  ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. ހ. ސްކ ލްގައި ތަޢުލީމް ދެވޭނެ އުމުރުފުރާ  
އަހަރު ނުފުރޭ ކުދިން  3އަހަރު ފުރި  2 -ބޭބީ ނާސަރީ  .01    
ނުފުރޭކުދިން ރު އަހަ 4އަހަރުފުރި  3 –ނާސަރީ . 02    

ސްކ ލްގައި ތަޢުލީމް ދެވޭނެ   .6
 އުމުރުފުރާ 

ހ. ކުރިއަށް އޮންނަ އަހަރަށް ކުދިން ރަޖިސްޓްރީކޮށް،ސްކ ލަށް ކުދިން ވައްދާނީ ހިނގާ އަހަރުގެ 
މަހު އެކަމަށް އިޢުލާންކޮށް ޢާންމުކޮށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިގެން އެފުރުޞަތުގައި ލިބޭ  ޖ ން

 އެޕްލިކޭޝަންތަކުގެ މައްޗަށް ބަލައިގެންނެވެ.
ށ. މި މާއްދައިގެ )ހ( ގައި އެގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތްކަމުގައި ވީނަމަވެސް ޚާއްޞަ ޙާލަތްތަކުގައި 

ކުދިން ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި،   .7
ސްކ ލަށް ވެއްދުމާއި، ސްކ ލުން 

 ކަނޑާލުން 



 

 

 ސްކ ލަށް ކުދިން ވެއްދޭނެއެވެ.
އެކަން ށ.ފޭދ  ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ސްކ ލުން ކަނޑާލެވޭނީ ބެލެނިވެރިޔާ ލިޔުމަކުން ނ. 

 ހުށަހެޅުމުންނެވެ.
ތަށް ހ. ސްކ ލްގައި ތަޢުލީމްދޭ ވަގުތު ކަނޑައަޅާނީ ޕްރީސްކ ލް ހިންގުމުގެ ޤަވާޢިދަށް ފުށުނާރާ ގޮ 

އި މަޝްވަރާކުރެވި ށ.ފޭދ  ކައުންސިލުންނެވެ. ސްކ ލްގެ ބޯޑާ  
ސްކ ލްގައި ތަޢުލީމްދޭ ވަގުތު   .8

ޑައެޅުން ކަނ  

މެމްބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. 10ހ. ސްކ ލް ބޯޑު އެކުލެވިގެންވަނީ ޖުމްލަ   ސްކ ލް ބޯޑު   .9 

ބެލެނިވެރިން: 3ހ. ސްކ ލްގެ  
  1 .  
  2.  
  3 .  

ން:މުދައްރިއްސު 2ށ. ސްކ ލްގެ   
  1 .  
  2 .  
މީހުން: 5ފަރާތުން ކައުންސިލްގެ ނ.    
  1 .  
  2 .  
  3.  
  4 .  
  5 .  

ސްކ ލް ބޯޑުގެ މެމްބަރުންގެ   .10
 ޢަދަދާއި ދާއިރާތައް 

 ސްކ ލް ބޯޑުގެ މަސްއ ލިއްޔަތުތަކަކީ:
ނެއް ހ. ކުރިއަށްއޮތް އަހަރަށް ސްކ ލްގެ މަސައްކަތްތައް ރާވާފައިވާގޮތުގެ ތަފްޞީލް އަންގައިދޭ ޕްލޭ  

 އެކަށައަޅައި ތަންފީޒްކުރުން.
ށ. ސްކ ލްގައި ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތައް ކަނޑައެޅުން.   
ނ. ސްކ ލްގައި ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ވަގުތާއި އުމުރުފުރާ ކަނޑައެޅުން.   
ރ. ކުދިން ސްކ ލްގައި ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި ސްކ ލަށް ވެއްދުން.   
ކުރުން.ކި ޒަފުންނަށް މަޤާމް ދިނުމާއި ވަ. މުވައްބ   
ލަހައްޓާތޯ . ސްކ ލަށް ލިބޭ ފައިސާއާއި، ޚަރަދުތައް މާލިއްޔަތުގެ ޤާނ ނާ އެއްގޮތަށް ބަޅ 

 ކަށަވަރުކުރުން 
. ދަރިވަރުންނާއި، މުވައްޒަފުންގެ ރެކޯޑުތައް ޤަވާޢިދުން ބެލެހެއްޓެމުންދާކަން ކަށަވަރުކުރުން.ކ   
ދުން.. ސްކ ލް ތަރައްޤީކުރުމަށް އެކިފަރާތްތަކުގެ އެހީ ހޯ އ   
. ސްކ ލާއި މުޖުތަމަޢާ ދެމެދު ރަނގަޅު ގުޅުމެއް ބޭއްވުން.ވ   
މ. އުނގެނުމާއި އުގަންނައިދިނުމާއިގުޅޭ ކަންކަމުގައި ބެލެނިވެރިން ހުށަހަޅާ ކަންކަމަށް ގޮތް  

 ނިންމުން

ސްކ ލް ބޯޑުގެ   .11
 މަސްޢ ލިއްޔަތުތައް 

 4މަށް އިންތިޚާބު ބޭއްވުމުގެ ގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މެމްބަރުން ހޮވު 7މިޤަވާޢިދުގެ 
އެކަމަށް އިޢުލާން ކުރަންވާނެއެވެ. ށ.ފޭދ  ކައުންސިލުން ދުވަސްކުރިން   

 މެމްބަރުން ހޮވުން   .12



 

 

ހ. ޖަލްސާތަކުގައި ބަހުސްކުރެވޭ ކަންތައްތަކުގައި ނިންމުންތައް ނިންމާނީ އަޣުލަބިއްޔަތުން 
ހޭނީ އަތް އުފުލައިގެންނެވެ.އެއްބަސްވާ ގޮތަކަށެވެ. މިގޮތުން މެމްބަރުން ވޯޓްދޭންޖެ  

 ށ. މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަމަށް ޗެއަރޕާސަން އަކަށް ވޯޓެއް ނުދެވޭނެއެވެ.
ނ. ޗެއަރޕާސަނަށް ވޯޓްދެވޭނީ މެމްބަރުން ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓް ދިނުމުގައި ވޯޓް އެއްވަރުވާ 

 ޙާލަތްތަކުގައެވެ.

 ޖަލްސާތަކުގައި ވޯޓްދިނުން   .13

ހ. ސްކ ލް ބޯޑަށް އައްޔަނުކުރާ، އަދި އިންތިޚާބުކުރާ މެމްބަރުން އައްޔަނުކޮށް، އަދި އިންތިޚާބުކުރާތާ 
ދުވަހުގެތެރޭގައި ސްކ ލް ބޯޑުގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން ބާއްވަންވާނެއެވެ. ސްކ ލްބޯޑުގެ ފުރަތަމަ  5

ން ސިއްރުވޯޓަކުން ބައްދަލުވުމުގައި ސްކ ލް ބޯޑުގެ ޗެއަރޕާސަންއާއި، ވައިސްޗެއަރޕާސަ
 ހޮވަންވާނެއެވެ.

ސަންއާއި ޕާޗެއަރ  .14
 ވައިސްޗެއަރޕާޝަން ހޮވުން 

ހ. ސްކ ލް ބޯޑުގެ މެމްބަރަކު މެންބަރުކަމުން ވަކިވާން ބޭނުންނަމަ، އެކަން ލިޔުމުން ބޯޑުގެ 
 ޗެއަރޕާސަންއަށް ހުށަހެޅުމުން މެންބަރުކަމުން ވަކިވީއެވެ. 

ޖަލްސާއަށް މެމްބަރަކު  3ޅައި، ޖެހިޖެހިގެން ސްކ ލްބޯޑުގެ ށ. މަޤުބ ލު އުޒުރެއް ލިޔުމުން ހުށަނާ
ހާޟިރުނުވެއްޖެނަމަ، އެމެންބަރަކު ސްކ ލްބޯޑުން ވަކިވާނެއެވެ. މަޤުބ ލު އުޒުރުކަމުގައި ބެލެވޭނީ ތިމާ 

ނުވަތަ ތިމާ ބަލަންޖެހޭމީހަކު ބަލިވެގެން ނުވަތަ މިނ ނަސް ބޯޑަށް ޤަބ ލުކުރެވޭ ސަބަބެއް 
ވެ.މެދުވެރިވުމުންނެ   

 ނ. މަރުވުން ނުވަތަ ބޯޑުގެ މަސްއ ލިއްޔަތު އަދާނުކުރެވޭވަރަށް ނުކުޅެދުން.

މެންބަރުކަމުން ވަކިވުމާއި،   .15
 އިސްތިއުފާދިނުން 

ހ. ސްކ ލް ބޯޑުގެ ލިޔުންތައް ބަލަހައްޓާނީ ސްކ ލް ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތުގެ ބެލުމުގެދަށުން 
 ސްކ ލްގެ ޢިދާރާގައެވެ.

ދާރީ ލިޔުންތައް ސްކ ލް ބޯޑުގެ އި   .16
 ބެލެހެއްޓުން 

ނަމަވެސް ހުށަހެޅޭ  ބާއްވަންވާނެއެވެ.މަހުން އެއްމަހު  3ހ. ސްކ ލްބޯޑުގެ ޖަލްސާ މަދުވެގެން 
 މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ގޮތް ނިންމުމަށް ބޯޑުގެ އިތުރު ޖަލްސާއެއް ބޭއްވިދާނެއެވެ. 

ބަރުންގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައެވެ.ށ. ސްކ ލްބޯޑުގެ ޖަލްސާގެ ކޯރަމްއަކީ ބޯޑުގައި ހިމެނޭ މެމް  
މިނެޓް ފާއިތުވާއިރުވެސް ކޯރަމް  7ނ. ޖަލްސާ ފަށަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަޑިން ފެށިގެން 

ހަމަނުވާނަމަ ހާޟިރުވެތިބި މެމްބަރުންގެ ނަންތައް ސެކްރެޓަރީ ލައްވައި ނޯޓްކުރުމަށްފަހު އެޖަލްސާ 
ސާ ކެންސަލް ކުރަންވާނެއެވެ.ދެން ބާއްވާނެ ދުވަހަކާއި ގަޑިއެއް ކަނޑައަޅާ ޖަލް  

ރ. ބޯޑުގެ ޖަލްސާތަކުގައި ކޯރަމް ހަމަވާނަމަ ޗެއަރޕާސަން ރިޔާސަތުގައި އިންނަވައިގެން ޖަލްސާ 
ޔާސަތުގައި އިންނަވާނީ ވައިސްޗެއަރޕާސަންއެވެ.ރި ކުރިއަށްގެންދަންވާނެއެވެ. ޗެއަރޕާސަން ނެތްނަމަ   

 ޖަލްސާ ބޭއްވުން   .17

އް އާންމުންނަށް ފެންނާނޭހެން ނޯޓިސްބޯޑުގައި އާންމުކުރަންވާނެއެވެ.ހ. ބޯޑުން ނިންމާ ނިންމުންތަ ސްކ ލްބޯޑުން ނިންމާ   .18 
 ނިންމުންތައް ހާމަކުރުން 
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ހ. ބޯޑުގެ މެންބަރަކަށްވެހުރެ، ބޯޑުން ނިންމާ ނިންމުންތަކުގައި ސްކ ލްގެ މަސްލަހަތަށްވުރެ އަމިއްލަ 
 މަސްލަހަތު އިސްކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ސްލަހަތަށްވުރެ ސްކ ލްގެ މަ  .19
އަމިއްލަ މަސްލަހަތު ކުރިއަށް 

 ނެރުން 

ހ. ބޯޑުގެ މެމްބަރެއްގެ އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާ ނުވަތަ އަމިއްލަ ދަރިފުޅުގެ މަސްލަހަތު ހިމެނޭ 
ނުވަތަ އެމެމްބަރެއްގެ އަމިއްލަ ފައިދާއެއް ނުވަތަ ދައުރެއް އޮތްކަމަކާމެދު ބޯޑުގައި މަޝްވަރާ 

މެމްބަރަކަށް އެބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިއެއް ނުވެވޭނެއެވެ.ކުރެވޭނަމަ މިފަދަ   

މެމްބަރުންގެ މަސްލަހަތު ފުށުއަރާ   .20
 ހާލަތް 

އެކަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތައް  ހ.ޕްރީ ސްކ ލްއަށް މުވައްޒިފުން ނެގޭނީ އިޢުލާންކޮށް
ވެ.ކެ އެކަމަށް އެންމެ ޤާބިލް ފަރާތެ އިންޓަވިއުކޮށްގެން   

ވެ.ޓީޗަރެ 2މަސައްކަތްކުރާނީ ށ. ޕްރީ ސްކ ލްގައި   
15:00ން  00:90ރަސްމީދުވަސްތަކުގެ ހެނދުނު  :. މަސައްކަތްކުރާ ގަޑި 1ނ.   

މާއި ޚިދުމަތްދޭ މުވައްޒިފުން ނެގު  .21
 ވަގުތު 

އެހިނގާމަހެއްގެ ފީ  ހ. ޕްރީސްކ ލްގައި ކުއްޖާ ރަޖިސްޓްރީކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ކޮންމެ މަހަކުވެސް
ދައްކަން ޖެހޭނެއެވެ. ށ.ފޭދ  ކައުންސިލް އިދާރާއަށްހުގެ ކުރިން ވަނަދުވަ  10 އެމަހެއްގެ  

)ތިންސަތޭކަ ފަންސާސް ރުފިޔާ( އެވެ. 350.00ފީއަކީ މަހަކު ށ.ފޭދ  ޕްރީސްކ ލްގެ ށ.   
ވަނަ ދުވަހުގެކުރިން ފީ ނުދައްކާވާނަމަ އެމަހެއްގެފީ ދެން 10ނ. ފީ ދައްކަންޖެހޭ މަހެއްގެ 
ރުފިޔާ އާއިއެކުއެވެ. 10/-ބަލައިގަނެވޭނީ ޖ ރިމަނާގެ   

 ޕްރީސްކ ލް ފީ   .22



 

 

 
 

1ޖަދުވަލް   
 
 
 

 ށ.ފޭދ  ޕްރީސްކ ލް ބެޖް .1
 

 
 
 ށ.ފޭދ  ޕްރީސްކ ލް ދިދަ .2
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