ދ
ޤވާއި ު
ނގުމުގެ ަ
ޖސްޓްރީ ކޮށް ހި ް
ތން ރަ ި
ތން ަ
އދޭ ަ
ކިޔަވަ ި
 .1ތަޢާރަފް
މި ގަވާއިދަކީ ރާއްޖޭގައި ކިޔަވައިދޭ ތަންތަން ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްހިންމުގެ ގަވާއިދެވެ .މި ގަވާއިދުގައި ކިޔަވައިދިނުން
ކަމަށްބަލާނީ އިންތިޒާމްކޮށްގެން ،ކަނޑައެޅޭ ވަގުތެއްގައި ،ކަނޑައެޅޭ ތަނެއްގައި ،ކަނޑައެޅޭ މުގައްރަރަކަށް ހިންގާ
އުގަންނައިދިނުމުގެ ނުވަތަ ތަމްރީނުގެ ނުވަތަ ތަރުބިއްޔަތުގެ ނުވަތަ މިއިން އެއްކަމަށްވުރެ ގިނަކަންކަމުގެ ހަރަކަތެވެ.
ކިޔަވައިދޭ ތަންތަން ބަހާލެވެނީ ތިރީގައިމިވާ ބައިތަކުގެ މައްޗަށެވެ.
ހ -ޢާއްމު ތަޢުލީމުދޭ ސްކޫލް ނުވަތަ މަދަރުސާ
ސ
ޢލީމު ނުވަތަ ތަމްރީނުދޭ ކުލާ ް
ށ -ސްކޫލަށްވެއްދުމުގެ ކުރިންދެވޭ ތަ ު
ނ -ޓިއުޝަންދޭ ކުލާސް
ރ -ވަކިމާއްދާ ކިޔަވައިދޭ ކުލާސް
ބ -ވަކިރޮގެއް ނުވަތަ ރޮގުތަކެއްގެ ޚާއްޞަ މަރުކަޒު
ޅ -ޘާނަވީއަށްފަހުގެ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒު
ކ -މޮބައިލް ގޮތުގައި ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒު
އ -އޯޕަންލާނިންގ އާއި ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ މަރުކަޒު
 1.1ޢާއްމުތަޢުލީމުދޭ ސްކޫލް ނުވަތަ މަދަރުސާ
1.1.1

މިބައިގައި ހިމެނެނީ ގްރޭޑް  1ން  12އަށް ރަސްމީ ނިޒާމުގައި އެކުލެވޭ ކްލާސްތައް ހިންގާ ސްކުލް
ނުވަތަ މަދަރުސާތަކެވެ .މިބައިގައި ތިރީގައިމިވާ ބައިތަކުން ނުވަތަ އެއްބަޔަކަށްވުރެ ގިނަބައި ތަރުތީބުން
ގުޅުވައިގެން ހިންގިދާނެއެވެ.
ފަށާތަޢުލީމު )ގްރޭޑް  1ން އަށް(
ޘާނަވީ ތަޢުލީމު )ގްރޭޑް  8ން  10އަށް(
މަތީ ޘާނަވީ ތަޢުލީމު )ގްރޭޑް  11ން  12އަށް(

ގ ފަށާ ތަޢުލީމުގެ ބައި އޮންނަތަންތާގައި ސްކޫލަށްވެއްދުމުގެ ކުރިންދެވޭ ތަޢުލީމު ނުވަތަ
 1.1.2ޢާއްމު ތަޢުލީމު ެ
ގން ހިންގިދާނެއެވެ.
ތަމްރީނުދޭ ކުލާސްތައްވެސް ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް ލިޔެ ހުއްދަލިބި ެ
1.1.3

ދއިން
މިބައިގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ ސްކޫލެއްގައި މަދުވެގެން  50ކުދިން ތިބެގެންވާނެއެވެ .މިމާއް ާ
ހރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ލާޒިމްކުރާ
އިސްތިސްނާކުރެވޭނީ ކޮންމެހެން ސްކޫލެއް ު
ރަށެއްގައި ނުވަތަ ސަރަހައްދެއްގައި އެފަދަ ތަނެއް ނެތިގެން އުފައްދާ ތަންތަނެވެ.

 1.2ސްކޫލަށްވެއްދުމުގެ ކުރިންދެވޭ ތަޢުލީމު ނުވަތަ ތަމްރީނުދޭ ކުލާސް
1

1.2.1

މިއީ  6އަހަރުންދަށުން ކުދިންނަށް އުގަންނައިދިނުމަށް ހިންގާ ކުލާސްތަކެވެ.

 1.3ޓިއުޝަންދޭ ކުލާސް
1.3.1

ދ
ލ ނުވަތަ މަދަރުސާތަކުންދޭ ފިލާވަޅުތައް އޮޅުންފިލުވައި ީ
މިބައިގައި ހިމެނެނީ ޢާއްމު ތަޢުލީމުދޭ ސްކޫ ް
ދަސްކޮށްދިނުމަށް ހިންގާ ކުލާސްތަކެވެ.

1.3.2

ދންނަށްވުރެ ގިނަކުދިންނަށް
ޓިއުޝަން ކުލާހެއް ކަމަށް ބެލޭނީ އެއްފަހަރާ އެއްތަނެއްގައި  5ކު ި
ޓިއުޝަންދޭނަމައެވެ.

 1.4ވަކިމާއްދާ ކިޔަވައިދޭ ކުލާސް
1.4.1

މިބައިގައި ހިމެނެނީ ހަމައެކަނި ވަކިމާއްދާއެއް ނުވަތަ މާއްދާތަކެއް ކަނޑައެޅޭ މުގައްރަރުތަކަކަށް
ހމަތަކުން ކިޔަވައިދޭ ކުލާސްތކެވެ .މިސާލަކަށް ޤުރުއާން
ކަނޑައެޅޭ ފެންވަރަކަށް ރަސްމީ ތަޢުލީމުގެ ަ
ކުލާސް

 1.5ވަކިރޮގެއް ނުވަތަ ރޮގުތކެއްގެ ޚާއްބަ މަރުކަޒު
1.5.1

ކކަށް
މިބައިގައި ހިމެނެނީ ވަކިރޮގެއް ނުވަތަ ރޮގުތަކެއްގެ މަސައްކަތަކަށް ނުވަތަ މަސައްކަތްތަ ަ
އަމާޒުކޮށްގެން އުގަންނައިދިނުމަށް ހިންގާ މަރުކަޒުތަކެކެވެ .މިސާލަކަށް ވަޒީފާތަކަށްދެވޭ ތަމްރީނު،
ވިޔަފާރީގެ ތަޢުލީމު ،ކޮމްޕިއުޓަރުގެ ތަޢުލީމު ،އެކި ހުނަރުގެ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒު ތަކެވެ.

 1.6ޘާނަވީއަށްފަހުގެ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒު
1.6.1

މިބައިގައި ހިމެނީ ޘާނަވީއަށްފަހުގެ ތަޢުލީމުދޭ )ޕޯސްޓް ސެކަންޑަރީ( މަރުކަޒެއްގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން
ގަބޫލުކުރާ ތަންތަނެވެ .އިލްމީ ބައިތައް ހިމެނީ މުޤައްރަރުތަކަށް ރަސްމީ ކިޔަވައިދުމެއްގެ ސިފައިގައި
ކިޔަވައިދޭ ތަންތަނަށް މިތަންތަން ވާންޖެހޭނެއެވެ.

 1.7މޮބައިލް ގޮތުގައި ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒު
1.7.1

މިބައިގައި ހިމެނީ ވަކިވަކި ފަރުދުންނަށް އެފަރުދުންގެ ކައިރިއަށްގޮސް ކިޔަވައިދިނުމާއި ތަމްރީނު ދިނުމުގެ
ކަންތައްތައް ގެންދިއުމަށާއި ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގައި ވަގުތީ ގޮތުން މަރުކަޒުތައް ހަދައިގެން ވަކިވަކި
ކޯސްތައް ހިންގުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ ތަންތަނެވެ .މިބައިގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރވޭ ތަންތަނުން
2

ވަކިވަކި ފަރުދުންނަށް އެފަރުދުންގެ

ކައިރިއަށްގޮސް

އިތުރު ހުއްދައަކާ ނުލައި

އ
ކިޔަވައިދިނުމާ ި

ތަމްރީނުދިނުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދިވިދާނެއެވެ.
 1.8އޯޕަންލާނިންގ އާއި ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ މަރުކަޒު
1.8.1

މިބައިގައި ހިމެނެނީ އޯޕަން ލާރނިންގ އާއި ދުރުންދޭ ތަޢުލީމު ދިނުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭ
ތަންތަނެވެ .މިފަދަ ތަންތަނަކީ ޢި ް
ގ
ލމީ ބައިތަށް ހިމެނޭ މުގައްރަރުތަކަށް އިންތިޒަމުކުރެވިގެން ހިން ާ
ކޯސްތައް ހިންގާ ތަންތަނަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.

 2ކިޔަވައިދޭ ތަންތަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާއި ރަޖިސްޓްރީ ބާތިލުކުރުން
2.1

ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ކިޔަވައިދޭ

ތަނެއް

ހިންގަންވާނީ

މިނިސްޓްރީ

އޮފް

އެޑިޔުކޭޝަންގައި

ރަޖިސްޓަރީ

ކުރުމަށްފަހުގައެވެ.
 2.2މިގަވާއިދުގެ ނަންބަރު  4.2ގައި ބަޔާންކުރާ ޝަރުތުތައް ހަމަވާ ކޮންމެ މީހެއްގެ ނަމުގައި ނުވަތަ ދިވެހި
ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތެއްގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ކުންފުނި ،ޖަމްއިއްޔާ ނުވަތަ ޕާޓްނަރޝިފެއްގެ ނުވަތަ
ހ ސަރުކާރުގެ ފަރާތެއްގެ މަސްއޫލުވެރިކަމުގެ ދަށުގައި ކިޔަވައިދޭ ތަނެއް ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިދާނެއެވެ.
ދިވެ ި
 2.3ޖަމްޢިއްޔާއެއް ،ކުއްފުންޏެއް ނުވަތަ ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ މަސްއޫލުވެރިކަމުގެ ދަށުން ކިޔަވައިދޭ ތަނެއް ރަޖިސްޓަރީ
ކޮށްދެވޭނީ އެތަނެއްގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ތެދުކޮޕީއަކާއި އަސާސީ ގްވާއިދުގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހެޅުމުން .އަދި އެތަނެއްގެ
ޔވައިދިނުން ހިމެނިފައިވާނަމައެވެ .މިގޮތުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގައިވެސް އެތަނެއްގެ
މަގުސަދު ތަކުގެ ތެރޭޣައި ކި ަ
މަސްއޫލުވެރިންނަކީ މިގަވާއިދުގެ ނަންބަރު  4.2ގަ ި
އ ބުނާ ޝަރުތުތައް ހަމަވާ މީހުނަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.
 2.4ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ ތަންތާގައި ކިޔަވއިދީ ދަސްކޮށްދޭންވާނީ އެތަނެއްގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ތަޢުލީމަކާއި ތަމްރީނެކެވެ.
މ
 2.5ޢާއްމު ތަޢުލީމުދޭ ސްކޫލް ނުވަތަ މަދަރުސާއެއް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ހުށަހަޅާއިރު ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް އެދޭ ފޯ ް
ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު އެފޯމާއެކު ،އެތަނެއް ހިންގަން ގަސްދުކުރާގޮތުގެ ތަފްސިލު އެގޭގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ
ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އެހުށަހެޅުން ތައްޔާރުކޮށްފައި އޮންނަންވާނި އަންނަނިވި ބައިތައް ހިމެނޭގޮތަށް
މިގަ ާ
ވއިދަށް ފެތޭގޮތަށެވެ.
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 2.5.1ތަނުގެ ބާވަތް
 2.5.2ދޭންގަސްދުކުރާ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ނުވަތަ ދަސްކޮށްދޭން ގަސްދުކުރާ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު
 2.5.3ކްލާސްތައް ރޭވިފައިވާގޮތް އަދި އިތުރުކުރާނަމަ އިތުރުކުރެވޭނެ ގްރޭޑްތަކާއި ،ކްލާސްތަކުގައި ތިބުމަށް
ކަނޑައަޅާކުދިންގެ އަދަދު
 2.5.4މަދަރުސާ ހިންގުމަށް ފައިސާ ހޯދާނެގޮތް
 2.5.5ކިޔަވައިދޭނެ މުދައްރިސުން ނުވަތަ އިރުޝާދުދޭ މީހުންގެ ފެންވަރު އަދި އެބައިމީހުން ހޯދާނެގޮތް
 2.5.6ކިޔަވައިދިނުމަށްބޭނުންވާ ފޮތާއި ސާމާނާއި ތަކެތި ހޯދައި ބަލަހައްޓާނެގޮތް
 2.5.7ކިޔަވައިދިނުމުގެ ކަންތައް ރާވައި ހިންގައި ވަޒަންކުރުމަށް ތިބޭނެ މީހުންނާއި އެމަސައްކަތް ކުރާނެގޮތް
 2.5.8ތަން ހިންގަން ހުންނާނެ އިސްމީހާގެ ފެންވަރާއި މަގާމް
2.5.9

އެތަނަކަށް ކިޔަވަންދާނެ ކުދިން ތިބިނަމަ އެކަން އަންދާސީ އަދަދާއެކު އަދި ނެތްނަމަ ލިބޭނެކަމަށް
ލަފާކުރާގޮތް އަދި އަހަރުން އަހަރަށް ކުދިން ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދާއި ތަފްޞީލް

2.5.10

ކިޔަވައިދޭ އިމާރާތާއި ތަންތަން ލިބިފައިވާގޮތާއި ،އެތަންތަން ހުރި ތަނުގެ ފުރިހަމަ އެޑްރެސް

 2.5.11އިމާރާތްތައް ބެހިފައިވާ ގޮތުގެ ކުރެހުން )ކުލާސްތަކާއި އެހެނިހެން ބައިތަކުގެ ބޮޑުމިން އެގޭގޮތަށް(
 2.5.12ތަން ނުހުއްޓި ހިގާނެކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭނެ މާލީ ހިސާބު
2.6

އާއްމު ތަޢުލީމުދޭ ސްކޫލް ނުވަތަ މަދަރުސާއެއް ރަޖިސްޓަރީ ކުރަން ބޭނުންވާނަމަ ،ކުރިއަށް އޮންނައަހަރަށް
ރަޖިސްޓްރީ ކުރެއްވުމަށްޓަކައި ހިގާ އަހަރުގެ އޯގަސްމަހުގެ  31ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ށދެވޭނީ ) 500.00ފަސްސަތޭކަރުފިޔާ(ގެ ފީއެއް ދެއްކުމުންނެވެ .ދޫކޮށްފައިވާ
 2.7ކިޔަވައިދޭ ތަނެއް ރަޖިސްޓްރީ ކޮ ް
ރަޖިސްޓަރީއެއް

ގެއްލިގެން

ނުވަތަ

ހަލާކުވެގެން

އަލުން

ރަޖިސްޓްރީއެއް

ހަދައިދެވޭނީ

100.00

)އެއްސަތޭކަރުފިޔާ( ގެ ޖޫރިމަނާއެއް ދެއްކުމުންނެވެ .ރަޖިސްޓްރީގައި ދެވިފައިވާ މައުލޫމާތެއް ބަދަލުކޮށް
އާކޮށްދެވޭނީ ) 100.00އެއްސަތޭކަރުފިޔާ( ގެ ފީއެއް ދެއްކުމުންނެވެ.
2.8

ކލެއް ނުވަތަ މަދަރުސާއެއް ހުއްޓާލެވޭނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބަ◌ުތަކެއް މެދުވެރިވެގެން
އާއްމު ތަޢުލީމުދޭ ސް ޫ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް ހުށަހަޅައި އެމިނިސްޓްރީއިން އެކަން ގަބޫލުކުރުމުން ،ތައުލީމީ އަހަރެއް ނުމާމާ
ދިމާކޮށް◌ެވެ .މިގޮތަށް ހުއްޓާލަން ބޭނުންވެގެން ހުށަހަޅާނީ ހިގާ އަހަރުގެ ޖޫންމަހުގެ  30ވަނަ ދުވަހުގެ
ކުރިންނެވެ .އަދި ހުށަހަޅާއިރު ޤާނޫނީ ވަކީލެއް މެދުވެރިކޮށް އެތާގެ މައްޗަށް ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ދައުވާއެއް އޮތްތޯ
އާއްމު އިޢުލާނެއް ކޮށްގެން ބަލާފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
4

އާއްމު ތަޢުލީމުދޭ ސްކުލެއް ނުވަތަ މަދަރުސާއެއް ހުއްޓާލަން ހުށަހެޅުމާއެކު ،އެތަނުގައި ތަޢުލީމު

2.9

ހާޞިލްކުރަމުންދާ ކުދިން އެހެން ސްކޫލަކަށް ބަދަލުކުރެވޭނެގޮތެއް ހޯދައި ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނާ
މަޝްވަރާކުރަންވާނެއެވެ.
 2.10މޮބައިލްގޮތުގައި ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ ތަންތަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ހުށަހަޅާއިރު ،ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދިނުމުގެ
ކަންތައްތައް

ކުރިއަށްގެންދަން

ގަސްދުކުރާގޮތުގެ

ތަފްޞީލްއެގޭގޮތަށް

ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ

އ
ލިޔުމެ ް

ލ
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .މިލިޔުމުގައި ހިންގަން ގަސްދުކުރާ ކޯސްތަކުގެ މަޢުލޫމާތާއި ،ކޯސްތަކުގެ ފީގެ ތަފްޞީ ު
ހިމެނިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
 3ޢިމާރާތް
 3.1ކިޔަވައިދޭތަނެއް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ހުށަހަޅާއިރު ،އަދި ހުށަހެޅުމަށްފަހު ،އަދި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށްފަހު،
ތިރީގައިމިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަވެފައި ހުންނަން ޖެހޭނެއެވެ.
3.1.1

ކިޔަވައިދޭން ބޭނުންކުރާ އިމާރާތްތަކުގެ ތަޅުމުގެ އަކަމިނުގެ  20%ވެންޓިލޭޝަން ހުރުން .ނުވަތަ
އެއަރކަންޑިޝަން ކުރެވިފައި ހުރުން.

3.1.2

އެއްފަހަރާ ކިޔަވަންދާ ކޮންމެ  100ކުއްޖަކަށް  1ފާހާނާ ހުރުން .އުމުރުން  10އަހަރުންމަތީގެ
ދެޖިންސުގެ

ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދޭނަމަ އަންހެންކުދިންނަށާއި ފިރިހެން ކުދިންނަށް އެނިސްބަތުން

ވަކިންފާހާނާ ހުރުން.
3.1.3

ނ
ކިޔަވަންދާ ކޮންމެކުއްޖަކަށް ދުވާލަކު ބައި ލީޓަރުގެ ފެނު◌ްގެމަގުން  3މަސްދުވަހުގެ ބޯފެ ް
ރައްކާކުރެވިފައި ހުރުން ނުވަތަ ،ދާއިމީގޮތެއްގައި ރައްކާތެރިބޯފެން ލި◌ެބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިހުރުން.

3.1.4

ޝނުން
ރާނާއި ސިމެންތިޖަހައި ،ތަޅުންއަލައި ،އަދި ހިޔާކޮށްފައި ހުރުން ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭ ަ
އމާރާތް ހެދިފައި ހުރުން
ގަބޫލުކުރާ ފެންވަރަކަށް ި

 3.1.5އާއްމު ތަޢުލީމުދޭ މަދަރުސާއެއްނަމަ ،ކުއްޖަކަށް  10އަކަފޫޓްގެ މަގުން ކުލާސްރޫމްގައި ޖާގަހުރުން.
އެހެނިހެން ތަންތަނަށް ކުއްޖަކަށް  9އަކަފޫޓްގެ މަގުން ކުލާސްރޫމްގައި ޖާގަހުރުން.
 3.1.6ކިޔަވައިދޭ ހުރިހާވަގުތެއްގައި ކިޔަވާކުދިންނަށް ދަތިނުވާނެގޮތަށް އަލިކަން ލިބެން ހުރުން.
3.1.7

ޅ
އިމާރާތަކީ މީހުންދިރިއުޅޭ ގޯއްޗެއްގެ ބައެއްގައި ކުރެވިފައިވާ އިމާރާތެއް◌ަނަމަ ،އެތަނަކީ މީހުން ދިރިއު ޭ
ބަޔާއި ވަކިކޮށްފައި ހުރިބަޔަކަށްވުން.
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 3.1.8ކިޔަވަންދާ ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ގޮނޑި ،މޭޒު .ޑެސްކު ފަދަ ތަކެތި ހަމަކުރެވިފައި ހުރުން
 3.2އާއްމު ތަޢުލީމުދޭ ސްކޫ ެ
ލއް ނުވަތަ މަދަރުސާއެއްނަމަ ،އެތަނެއްގައި އެއްދަންފަޅިއެއްގައި ކިޔަވަންތިބޭ ކުދިން
އެއްފަހަރާ ނިކުމެ ތިބެވޭނެ ހުސްޖާގަ ،ކުއްޖަކަށް މަދުވެގެން  4އަކަފޫޓްގެ މަގުން ،ގޯތީގައި ނުވަތަ ގޯތިން
ބޭރުގައިވިޔަސް ،ކުއްލިއަކަށް ނިކުމެވޭނެފަދަގޮތެ ް
އގައި ،އިންވެގެން އޮންނަންވާނެއެވެ.
ކރޮގެއްގައި ޚާއްޞަ މަރުކަޒުގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރަންބޭނުންވާ ތަނަކީ އެތަނުގައި
 3.3ވަކިމާއްދާއެއް ނުވަތަ ވަ ި
އެމާއްދާއެއް ނުވަތަ އެކަމެއް ދަސްކޮށްދެވޭގޮތަށް ،ތަނާއި ތަކެއްޗާއި ސާމާނު އިންތިޒާމްކުރެވިފައިހުރި ތަނަކަށް
ވާންޖެހޭނެއެވެ.
 3.4ކިޔަވައިދިނުމުގެ ކަންކަން ރާވައި ހިންގައި ވަޒަންކުރުމުގެ ކަންތައްކުރާ މުވައްޒަފުން ،މަސައްކަތްކުރާނެ އިދާރާއެއް
ތަނުގައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
 3.5ކިޔަވައިދޭތަން ހިންގާ އިމާރާތަކީ އެކިޔަވައިދޭތަނުގެ އަމިއްލަ އިމާރަތެއް ނޫންނަމަ ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް
އ
ހުށަހަޅާއިރު އިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތުން އެއިމާރާތުގައި ކިޔަވައިދޭ ތަނެއް ހިންގުމުގެ އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމުގެ ލިޔުމެ ް
ހޯދައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .މިލިޔުމުގައި އެތަނެއް ދޫކުރާ މުއްދަތު އެގެން އޮންނަންވާނެއެވެ.
ހރިހާ އިމާރާތްތަކެއްވެސް ހުންނަންވާނީ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ގަވާއިދުތަކަށް
 3.6ކިޔަވައިދޭ ތަނެއްގެ ު
ނ
ފެތިފައެވެ .އިމާރާތް އެއިން ގަވާއިދަކަށް ނުފެތި ހުރެގެން ދިމާވާ ކޮންމެ މައްސަލައެއްގައި ފުރިހަމަ ޒިންމާއުފުލާ ީ
އެތަނެއްގެ މަސްއޫލުވެރިޔާއެވެ.
 3.7ކިޔަވައިދޭ ތަނެއްގެ ހުރިހާ އިމާރާތް ބަދަލުކުރެވޭނި ،އެކަމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޗަނުން
އެއިމާރާތް ޗެކްކުރުމަށްފަހު ،މިގަވާއިދުގެ ނަންބަރު  3.1ގައިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަވެފައިވާނަމައެވެ.
ޖސްޓްރީ ކުރުމަށް ހުށަހަޅާއިރު ،އެޚިދުމަތް ދިނުމުގެ
 3.8މޮބައިލްގޮތުގައި ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ ތަންތަން ރަ ި
ކަންތައްތައް ރާވައި އިންތިޒާމްކުރުމަށްޓަކައި އެކަށޭނެ އޮފީހެއް ހުންނަންވާނެއެވެ.
 3.9މޮބައިލްގޮތުގައި ތައުލިމާއި ތަމްރީނުދޭ ތަންތަނުން އެއްފަހަރާ އެއްތަ ެ
ނއްގައި  5ކުދިންނަށްވުރެ ގިނައިން
ބައިވެރިކޮށްގެން

ކިޔަވައިދިނުމާއި

ތަމްރީނުދިނުމުގެ

ކަންތައްތައް

ނދާނަމަ،
ކުރިއަށްގެ ް

ޕްރޮގްރާމް

ހިންގަން
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ގަސްތުކުރާ ތަނުގެ މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް ހުށަހަޅައި  ،އެމިނިސްޓްރީ އިން އެކަމަށް ހުއްދަ
ނނަންޖެހޭޏި މިގަވާއިދުގައި ކިޔަވައިދޭ ތަންތަނުގެ އިމާރާތް
ހޯދަންވާނެއެވެ .މިގޮތުން ހިންގުމަށް ހުށަހަޅާ ތަން ހު ް
ނ
ހުންނަންޖެހޭ މިންގަޑަށް ފެތިފައެވެ .އެގޮތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކަކީ ،މޮބައިލް ގޮތުގައި ތަޢުލީމްދޭ ް
ނުވަތަ ތަމްރީނުދޭން ހަމަޖައްސާ މުއްދަތާ އެކަށޭނަ ވަގުތީ އިންތިޒާމްތަކެއް ކަމުގައިވިޔަސް ފުދޭނެއެވެ،
4

މަސްއޫލުވެރިފަރާތް

ހ
 4.1ކިޔަވައިދޭތަނެއް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭނި އެކެއްގެ މަސްއޫލްވެރިކަމުގެ ދަށުގައެވެ .ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެ ޭ
ގ
ފދަ ތަނެއްގެ މަސްއޫލުވެރިކަމު ެ
ފަރާތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ކުންފުނި ،ޕާޓްނަރޝިޕް ،ޖަމްޢިއްޔާ ަ
ދަށުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރަން އެދޭނަމަ ،އެކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު ،އެތަނެއްގެ ރަޖިސްޓަރީގެ ދެލިކޮޕިއަކާއި،
އަސާސީ ގަވާއިދުގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަން ާ
ވނެއެވެ.
 4.2އަމިއްލަ މީހެއްގެ މަސްއޫލުވެރިކަމުގެދަށުގައި ކިޔަވައިދޭ ތަނެއް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދެވޭނީ ތިރީގައިމިވާ ޝަރުތުތައް
ފުރިހަމަ ެ
ވގެންނެވެ.
 4.2.1މިލާދީ ގޮތުން  21އަހަރު ފުރިހަމަވުން
4.2.2

ހރުގެތެރޭގައި ޤާނޫނީ ނުވަތަ ޝަރުއީ ކުށެއް އެމީހާގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެފައިވާ
ވޭތުވެދިޔަ  5އަ ަ
ލއް ހިންގިކަމަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން.
މީހަކުކަމުގައި ނުވުން .އަދި ބަދުއަޚުލާޤީ އަމަ ެ
މގެ ތުހުމަތެއްގެ މައްޗަށް ބަންދުވެއްޖެ މީހެއްގެ
)ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ބަދު އަޚްލާޤީ އަމަލެއް ހިންގާފައި ވާކަ ު
މައްޗަށް އޭނާ އެކަންކުރިކަމުގެ އެކަށީގެންވާ ގަރީނާ ހުރެއްޖެކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް
ފެނިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެމީހެއްގެ މަސްއޫލުވެރިކަމުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދެވޭނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް
އެޑިޔުކޭޝަނުގައި އެކަމަށް އޮންނަ ކޮމެޓި އަކަށް ހުށަހަޅައި ،އެކަމެއް ބެލުމަށްފަހު އެކޮމިޓީ އަށް
ފެނިއްޖެނަމައެވެ.

 4.3ގަވާއިދުން ރކަޖިސްޓަރީވެގެން އަންނަ ބޭރުގެ އިންވެސްޓްމެންޓެއްގެ ދަށުން ނޫންގޮތަކަށް ،ސީދާ އަދި
ބައިވެރިއެއްގެ

ގޮތުންވިޔަސް،

ބިދޭސީއަކު

ނުވަތަ

ބޭރުގެ

ކުންފުންޏެއް

ނުވަތަ

ޖަމްޢިއްޔާއެއްވިޔަސް

ހިއްސާވާގޮތަށް ކިޔަވައިދޭތަނެއް ރަޖިސްޓްރީއެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
 4.4ކިޔަވައިދޭ ތަނެއް ރަޖިސްޓަރީ ވާދުވަހުން ފެށިގެން އެތަނުގެ މަސްއޫލުވެރިފަރާތް ،ތަނުގެ ހުރިހާ ކަމަކާ ޒިންމާވެ
މަސްއޫލިއްޔަތު

އުފުލަންވާނެއެވެ.

ކިޔަވައިދޭ

ތަން

ހިންގުމަށް

އިސްވެރިޔަކު

ލާފައިހުރި

ނަމަވެސް،
7

ތަންހިންގުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ،ތަން ހިންގުމަށް ލައްވާފައިހުރި އިސްމީހާ ޒިންމާވާންޖެހޭގޮތަށް
ހަމަނުޖައްސާ ހުންނަ ކަންތައްތަކުގައި މަސްއޫލުވެރިޔާ ޒިންމާ އުފުލަންވާނެއެވެ.
ނ
 4.5މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ކަނޑައަލާ އުސޫލްތަކަށް ތަން ހިންގުމާއި ،މިނިސްޓްރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނު ް
ބޭޏުންވާ

މައުލޫމާތު

ދިނުމާއި،

ކަނޑައެޅޭ

އުސޫލުން

ފޮނުވަންޖެހޭ

ރިޕޯޓްތައް

ގަވާއިދުން

ފޮނުވުމަކީ

މަސްއޫލްވެރިޔާގެ ޒިންމާއެކެވެ.
 4.6ކިޔަވައިދޭ ތަނެއްގެ މަސްއޫލްވެރިޔަކު ޝަރީއަތުގެ ހުކުމެއް ދަށުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ ގޮތުން

ބަންދުކުރެވިއްޖެނަމަ

އޭނާ ބަންދުން ވީއްލެންދެން ތަނުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރާނެފަރާތެއް އައްޔަންކޮށް ،ބަންދުކުރެވުނު ތާރީޚުން
ގން
ފެށި ެ
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ދުވަހުގެ

ތެރޭގައި

މިނިސްޓްރީ

އޮފް

ޝނަށް
އެޑިޔުކޭ ަ

އަންގަންވާނެއެވެ.

މިގޮތުން

ގ  4.2ގައިވާ ޝަރުތުތައް ހަމަވާ މީހަކަށްވާންޖެހޭނެއެވެ .މމިގޮތަށް ހުށަހަޅާއިރު
ހުށަހަޅާފަރާތަކީވެސް މިޤަވާއިދު ެ
ހ
މަސްއޫލްވާފަރާތުން އެކަން ޤަބޫލްކުރާކަމުގެ ސިޓިއެއް ފޮނުވަންވާނެއެވެ .މަސްއޫލްވެރިޔާ ބަންދުން ވީއްލުމަށްފަ ު
އަލުން މަސްއޫލްވެރިމުގެ ޒިންމާ އުފުލުމުގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
ކ ޝަރީއަތުގެ ހުކުމެއްގެ ދަށުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަންދުކުރެވެއް◌ެނަމަ
 4.7ކިޔަވައިދޭ ތަނެއްގެ މަސްއޫލްވެރިޔަ ު
އެކަމުގެ ބާވަތަށްބަލައި އޭނާގެ މަސްއޫލްވެރިކަމުގެދަށުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ ކިޔަވައިދޭތަން ބަންދުކުރުމުގެ
އިޚްތިޔާރު މިނިސް ް
ޓރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ޔ
 4.8ކުންފުންޏެއްގެ މަސްއޫލްވެރިކަމުގައި ކިޔަވައިދޭތަނެއް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފިނަމަ މިގަވާއިދުގައި މަސްއޫލްވެރި ާ
ޒިންމާވާންޖެހޭ ކަންކަމުގައި ޒިންމާވާނީ އެކުންފުންޏެއް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ އުސޫލުގެ ދަށުން އެކަމަށް
ކަނޑައެޅޭ ފަރާތެކެވެ .މިކަމުގައި ކުންފުނީގެ ބޯޑް އޮފް ޑިރެކްޓަރުން ނިންމާގޮތެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް
އެޑިޔުކޭޝަނަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
 4.9ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ މަސްއޫލްވެރިކަމުގައި ކިޔަވައިދޭތަނެއް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފިނަމަ މިޤަވާއިދުގައި މަސްއޫލްވެރިޔާ
މނޭ ޕާޓްނަރުންނެވެ.
ޒިންމާވާންޖެހޭ ކަންކަމުގައި ޒިންމާވާނީ އެ ޕާޓްނަރޝިޕެއްގައި ހި ެ
ޔ
 4.10ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ މަސްއޫލްވެރިކަމުގައި ކިޔަވައިދޭތަނެއް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފިނަމަ ،މިގަވާއިދުގައި މަސްއޫލްވެރި ާ
ޒިންމާވާންޖެހޭ ކަންކަމުގައި ޒިންމާވާޏި އެ ޕާޓްނަރޝިޕެއްގައި ހިމެނޭ ޕާޓްނަރުންނެވެ.
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 4.11ކިޔަވައިދޭތަނެއްގެ މަސްއޫލްވެރިފަރާތް ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވާނަމަ ،މަސްއޫލުވެރިފަރާތުން އެގޮތަށް އެދޭކަމުގެ
ލިޔުމާއި ،މަސްއޫލްވެރިކަން ޙަވާލުވާފަރާތުން އެކަމަށް އެދޭކަމުގެ ލިޔުމާއި ،އެފަރާތުން ތަނުގެ މަސްއޫލްވެރިކަމުގެ
ޒިންމާ ފުރިހަމައަށް އަދާކުރާނެކަމުގެ ލިޔުމަކާއެކު ހުށަހެޅުމުން ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ބެލުމަށްފަހު،
އެކަން ހަމަޖައްސައިދެވިދާނެއެވެ.
ލ ނުވަތަ މަދަރުސާ ތަކުގައި ސްކޫލްބޯޑެއް އޮންނަންވާނެއެވެ .މިބޯޑް ހިންގަންވާނީ
 4.12ޢާއްމުތަޢޫލީމުދޭ ސްކޫ ް
ވއި،
އެކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތަށެވެ .ސްކޫލްބޯޑް އެކުލަ ަ
އެކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް އެންގުމަކީ މަސްއޫލްވެރިޔާގެ ޒިންމާއެކެވެ.

 5ކިޔަވައިދޭ ކަރިކިއުލަމް ނުވަތަ މުޤައްރަރު
 5.1ޢާއްމު ތަޢުލީމުދޭ ސްކޫލް ނުވަތަ މަދަރުސާތަކުގެ ފަށާތަޢުލީމާއި ،މެދުމަދަރުސީ ތަޢުލީމުދޭ ތަންތާގައި
ލމުގެ ޤައުމީ މުޤައްރަރު ކިޔަވައިދޭންވާނެއެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަށާތަޢުލީމާއި ،މެދުމަދަރުސީތަޢު ީ
 5.2ޢާއްމު ތަޢުލީމުދޭ ތަންތަނުގައި މިޤަވާއިދުގެ  5.1ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައިތައް ކިޔަވައިދިނުމުގެ އިތުރަށް
އެހެންބައިތަކެއް ކިޔަވައިދޭނަމަ ކިޔަވައިދޭންވާނީ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް ހުށަހަޅައި ،އެމިނިސްޓްރީން
ދ
ހުއްދަކޮށްފައިވާ މުޤައްރަރުތަކަށެވެ .އިތުރު މާއްދާއެއް ނުވަތަ މާއްދާތަކެއް ކިޔަވައިދޭން ބޭނުންނަމަ އަ ި
މާއްދާއެއް ނުވަތަ މާއްދާތަކެއް އުނިކުރަން ބޭނުންނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން އެކަމުގެ ހުއްދަ
ހޯދަންވާނެއެވެ.
ޔވައި ކިޔަވައިދޭ އެހެނިހެން ތަންތަނުގައި ބޭނުންކުރާ
 5.3ޢާއްމު ތަޢުލީމުދޭ ތަން◌ްތަނާއި ޓިއުޝަންކުލާސް ފި ަ
ކޝަނަށް ހުށަހަޅައި ރަޖިސްޓްރީ
މުޤައްރަރު ،އެމުޤައްރަރު ބޭނުންކުރުމުގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔު ޭ
ކުރަންވާނެއެވެ.
 5.4ޓިއުޝަންކުލާސްތަކުގައި ދަސްކޮށްދެވޭނި ޢާއްމު ތަޢުލީމުދޭ މަދަރުސާތަކުންދޭ އެކުލާހަކާ ގުޅޭ ކުލާހުގެ
މުޤައްރަރުގެ ފިލާވަޅުތައް އެކަންޏެވެ.
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 5.5ކިޔަވައިދޭ ތަނަކުން ހިންގާ ކޯހަކުން ފާސްވެގން ވަކިފެންވަރެއް ހުރިކަމުގައި ދޫކުރާ ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރެވޭނީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގައި އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުން ރަ◌ިސްޓްރީކޮށް އެފެންވަރަށް ސެޓްފިކެޓް
ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާނަމައެވެ.
 5.6ޡާނަވީ އަށް ފަހުގެ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒުތަކުގައި ،ކިޔަވައިދޭ ކޯސްތަކާއި ޕްރޮގްރާމް ތަކުގެ އަދި ތަމްރީނުތަކުގެ
ފެންވަރުކަނޑައެޅުމާއި ބެލުމުގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ނުވަތަ ސަރުކާރުން
އެކަމަށް ކަނޑައަޅާ ސަނަދުގެ އިދާރާއަކުންނެވެ.

 6ކިޔަވައިދޭ ޓީޗަރުން ނުވަތަ މުދައްރިސުން
6.1

ކިޔަވައިދޭ ތަންތާގައި ކިޔަވައިދިނުމާއި ތަރުބިއްޔަތުގެ މަސައްކަތުގައި ގެންގުޅެވޭނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް
ހރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި
ނކީ ވޭތުވިދިޔަ  10އަ ަ
ފންވަރުގެ މީހުންނެވެ .އަދި މިމީހުން ަ
އެޑިޔުކޭޝަނުން ޤަބޫލުކުރާ ެ
ބަދުއަޙްލާޤީ މައްސަލައެއސާބިތުވެވިފައިނުވާ މީހުންނަށް ވާންވާނެއެވެ) .ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ބަދު އަޙްލާޤީ އަމަލެއް
ށ
ތުހުމަތެއްގެ މައްޗަށް ބަންދުވެއްޖެ މީހެއްގެ މައްޗަށް އޭނާ އެކަންކުރިކަމުގެ އެކަށިގެންވާ ގަރީނާ ހުރެއް◌ެކަމަ ް
ޝނަށް ފެނިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެމީހަކު ކިޔަވައިދިނުމަށް ގެންގުޅުން މަނާކުރުމުގެ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭ ަ
އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ(.

ދއްރިސުން
 6.2ޢާއްމު ތަޢުލީމުދޭ ތަންތާގައި ކިޔަވައިދޭ މުދައްރިސުންގެ  80%މީހުންނަކީ ތަމްރީނުލިބިފައިވާ މު ަ
ކަމުގައިވާންނާވާނެއެވެ .ހާލަތު ނިޔާކުރާގޮތުން މިއަދަދު ހަމަނުވެއްޖެނަމަ ،ސަބަބު ބަޔާންކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް
އެޑިޔުކޭޝަނަށް ހުށަހަޅައި އެއަދަދަށް އިސްތިސްނާއެއް ހޯދަންވާނެއެވެ.
 6.3ކިޔަވައިދޭ ތަނަކަށް ބިދޭސީ މުދައްރިސަކު ލައްވަންބޭނުންވާނަމަ އެމުދައްރިސަކު ލެއްވުމުގެ ކުރިން ނުވަތަ
ބޭރުން ގެންނަނަމަ ،ގެނައުމުގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް އެމީހެއްގެ މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅައި ހުއްދަ
ހޯއްދަންވާނެއެވެ.
ނ
 6.4ޓިއުޝަންކުލާސްތަކުގައި ގްރޭޑް  1އާއި  7އާއި ދެމެދު ކުލާސްތަކުގެ ކުދިންނަށް ޓިއުޝަންދޭންވާނީ ދަށްވެގެ ް
ގްރޭޑް 7ގެ ފަހުއިމްތިހާނުގައި ޓިއުޝަންދޭ މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވާ މީހެކެވެ .އަދި ގްރޭޑް  8އާއި  10އާއި
ދެމެދު ކުލާސްތަކުގެ ކުދިންނަށް ޓިއުޝަންދޭންވާނީ ދަށްވެގެން ގްރޭޑް 10ގެ ނިޔަލަށް ކަނޑައަޅާފައިވާއޮންނަ
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ރަސްމީ ޢާއްމު އިމްތިޙާނެއްގައި ބައިވެރިވެ ޓިއުޝަންދޭ މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވާ މީހެކެވެ .ގްރޭޑް  11އާއި 12
ލސްތަކުގެ ކުދިންނަށް ޓިއުޝަންދޭންވާނީ ދަށްވެގެން ގްރޭޑް 12ގެ ނިޔަލަށް ކަޑައަޅާފައިއޮންނަ
އާއި ދެމެދު ކު ާ
ރަސްމީ އާއްމު އިމްތިޙާނެއްގައި ބައިވެރިވެ ޓިއުޝަންދޭ މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވާ މީހެކެވެ.
އ
ލ ނުވަތަ މަދަރުސާއެއްގެ މުދައްރިސުން ،އެމީހުން މަދަރުސާގައި ކލިޔަވައިދޭ ކުލާހެ ް
 6.5ޢާއްމު ތަޢުލީމުދޭ ސްކޫ ް
ނުވަތަ އެގްރޭޑެއްގެ ކުދިންނަށް އެތަނެއްގެ ތެރޭގައިވިޔަސް އަދި ބޭރުގައިވިޔަސް ފީއެއް ނަގައިގެން ނުވަތަ އިތުރު
ގ
އުޖޫރައެއް ލިބިގެން ޓިއުޝަންދިނުމަކީ މަނާކަމެކެވެ .އެއްރަށެއްގައި ތިބި ވަކިމާއްދާއެއް ކިޔަވައިދެވޭ މިޤަވާއިދު ެ
 6.4ގައި ބުނާ ފެންވަރުގެ މީހުން މަދުކަމުން ،ކިޔަވައިދިނުމަށް ބޭނުންވާ އިތުރުއެހީ ލިބޭޏެ އިންތިޒާމެއް
ނ ހަމަ◌ެއްސެން ނެތިގެން މިޤަވާއިދުގެ މިނަންބަރަށް އިސްތިސްނާއެއް ބޭނުންވާނަމަ ޓިޢުޝަންދިނުމަށް
އެރަށަކު ް
ބޭނުންކުރަން ގަސްދުކުރާ މުދައްރިސު ވަޒީފާ އަދާ ކުރާ

ސްކޫލުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް

ދށް އިސްތިސްނާއެއް ލިބޭތޯ ބެލިދާނެއެވ
އެމައްސަލަ ހުށަހަޅައި މިޤަވާއި ަ
 6.6ސަރުކާރުގެ ސްކޫލެއްގެ ޓީޗަރުންނާއި މުދައްރިސުން ނުވަތަ ސަރުކާރުން މުސާރަދޭ ޓިޗަރުންނާއި މުދައްރިސުން
ޓިއުޝަންކުލާސްތަކުގައި ކިޔަވައިދިނުމަށް ބޭނުންކުރަންވާނީ އެމީހަކު ކިޔަވައިދޭ ތަނެއްގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން
އޮތްކަން ބެލުމަށްފަހުގައެވެ.

މިފަދަ

މުދައްރިސަކަށް ހަފްތާއަކު  18ގަޑިއަށްވުރެ

އިތުރަށް

މަސައްކަތް

ނއެވެ .އެމުދައްރިސަކީ ބިދޭސީއެއްނަމަ ،އެބިދޭސީއަކު މަސައްކަތްކުރަންވާނީ ރާ◌ާއްޖޭގައި
ހަވާލުކޮށްދެން ނުވާ ެ
ބިދޭސީން މަސައްކަތް ކުރުމާބެހޭ ޤަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިންނެވ
 7ކިޔަވައިދޭ ތަންތަނަށް ކުދިންވެއްދުމާއި ކުދިން ވަކިކުރުން
 7.1ޢާއްމު ތަޢުލީމުދޭ ސްކޫލް ނުވަތަ މަދަރުސާ ތަކަށް ކުދިން ވައްދަން ހަމަ◌ެހިފައިވާ އުސޫލާއި ،ކުދިން ވަކިކުރުމަށް
އމިނިސްޓްރިއިން އެއުސޫލެއް ޤާބޫލުކުރުމުން
އސޫލު މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ހުށަހަޅައިެ ،
ހަމަޖެހިފައިވާ ު
ކުދިން ވައްދަން އެދޭ ފޯމްދޫކުރާއިރު ،އެއުސޫލު ބެލެނިވެރިޔާއަށް ލިޔުމުން ދޭންވާނެއެވެ .އަދި ތަނުގެ
މކޮށް ފެންނަގޮތަށް ބަހައްޓަންވާނެއެވެ .ކުދިންވެއްދުމަށް ކަނޑައެޅޭ އުސޫލު ބެލެނިވެރިޔާއަށް
ނޯޓިސްބޯޑުގައި އާއް ު
ލިޔުމުންދޭއިރު

އޭގައި

އެތަނަކަށް

ކުއްޖަކުވެއްދުމަށްޓަކައި

ނެގުމަށް

މިނިސްޓްރީ

އޮފް

އެޑިޔުކޭޝަނުން

ހުއްދަލިބިފައިވާ ފީގެ ތަފްޞީލް އެގެން އޮންނަންވާނެއެވެ.
 7.2ކިޔަވައިދޭތަނަކުން ކުއްޖަކު ވަކިކުރެވޭނީ އެތަނަކުން ކުދިން ވަކިކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުންނެވެ.
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 7.3ޢާއްމު ތަޢުލީމުދޭ ސްކޫލް ނުވަތަ މަދަރުސާއަކަށް ކުއްޖަކުވެއްދޭނީ އެކުއްޖާ ކުރިން އުޅުނު ސްކޫލުން
ވަކިވެފައިވާކަމުގެ ލިޔުން ގެނައުމަށްފަހުގައެވެ.
ނ
 7.4ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ކިޔަވައިދޭ ތަނަކުން ކެނޑިފައިވާ ކުއްޖަކު ،އޭނާ އެތަނަކުން ވަކިވިކަމުގެ ލިޔުމަކު ް
އެދިއްޖެނަމަ ،އާދޭތާ  7ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުއްޖާ ނުވަތަ ބެލިނިވެރިޔާއަށް އެލިޔުމެއް ދޫކުރަންވާނެ◌ެއެވެ.
 7.5ޢާއްމު ތަޢުލީމުދޭ ސްކޫލް ނުވަތަ މަދަރުސާތަކުން ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ކަނޑައެޅިފައިވާ،
މަދަރުސާކުދިންގެ ޤަވާއިދަށް ފުރިހަމައަށް އަމަލުކުރަންވާނެއެވެ .އަދި އެޤަވާއިދު ތަންފީޒު ކުރަންވާނއެވެ.
 8ކުލާހުގައި ތިބޭނެ ކުދިންގެ އަދަދާއި ގަޑީގެ ދިގުމިން
 8.1ޢާއްމު ތަޢުލީމުދޭ ސްކޫލް ނުވަތަ މަދަރުސާތަކުގެ ގަޑީގެ )ޕީރިއަޑުގެ( ޢަދަދާއި ދިގުމިން މިނިސްޓްރީ އޮފް
ބ
އެޑިޔުކޭޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންވަރަށްވުރެ މަދުވެގެން ނުވާނެއެވެ .މިގޮތަށް ހަމަނުވެއްޖެނަމަ ،ސަބަ ު
ބަޔާންކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް ހުށަހަޅައިެ ،އ ައށް އިސްތިސްނާއެއް ލިޔުމުން ހޯދަންވާނެއެވެ.
8.2

ޓީއުޝަންކުލާސްތަކުގައި،

ކުލާހެއްގައި

އެއްމުދައްރިސަކަށް

އެއްފަހަރާ

ޓިއުޝަންދެވޭނީ

ގިނަވެގެން
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ކުދިންނަށެވެ.
 8.3ޢާއްމު ތަޢްލީމްދޭ ސްކޫލް ނުވަތަ މަދަރުސާތަކާއި ޓިއުޝަންކުލާސްތައް ފި ަ
ޔވައި އެހެން ތަންތަނުގެ ކުލާސްތަކުގައި
ތިބޭނެ ކުދިންގެ ނިސްބަތް ވަންވާނީ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ޤަބޫލްކުރާ ނިސްބަތަކަށެވެ .މިނިސްޓްރީ
އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ޤަބޫލުކުރާ ނިސްބަތަކަށެވެ .މިނިސްބަތް ކަނޑައެޅުމުގައި އެތަނެއްގައި ކިޔަވައިދިނުމަށާއި،
ތަމްރީނަށް ބޭނުންކުރުމަށް ،އެތަނަކުން ލިބެންހުރި ވަސީލަތްތަކެއްގެ މައްޗަށް ބެލޭނެއެވެ.
 8.4ޓިއުޝަންކުލާސްތަކުގެ ގަޑިތައް ހަމަޖައްސާންވާނީ ،ކިޔަވާކުދިންނާއިބެހޭ ޢާއްމު ޤާވާއިދުގައި ކިޔަވާކުދިން
ގެއިންބޭރުގައި އުޅުން މަނާކުރާ ގަޑިތައް ނުހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.
 8.5ދެޖިންސުގެ ކުދިން އެއްކޮށް ކިޔަވައިދޭ ތަންތަގާއި ކުލާސްތައް އިންތިޒާމް ކުރަންވާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް
އެޑިޔުކޭޝަނުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށެވެ.
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 9ފީނެގުން
 9.1ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްގެން ހިންގާ ކިޔަވައިދޭ ތަންތަނުން ،ކުދިން އަތުން ނަގާފީ ކަނޑައަޅަންވާނީ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް
ވ .މިގޮތުން ހުއްދަދެވޭ ފީގެ ތަފްސީލް އާއްމުކޮށް ފެންނާނެހެން
އެޑިޔުކޭޝަނަށް ލިޔެ ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހުގައެ ެ
ބެހެއްޓިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
 9.2ކިޔަވައިދޭ ތަންތަނުން ނެގޭފީއަށް ބަދަލެއްގެންވޭނީ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ހުއްދަ ލިބުމަށްފަހުގައެވެ.
މިގޮތަށް ބަދަލެއް ގެންނަން ބޭނުންނަމަ ،ކުރިއަށް އޮންނަ އަހަރުގެ ފީގެ މައްސަލަ ހިގާ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރުމަހުގެ
 31ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 9.3ކިޔަވައިދޭތަނުގެ ފީގެ އިތުރު ފީއެއް ނުވަތަ ފައިސާއެއް ކުއްޖަކުއަތުން ނުވަތަ ބެލެނިވެރިއެއްގެ އަތުން ނެގޭނީ
މިނިސްޓްރީ

އޮފް

އެޑިޔުކޭޝަނުގެ

ސާރކިޔުލަރ

އަކުން

ހުއްދަކުރެވިފައިވާ

ކަންތައްތަކަށެވެ.

އެނޫން

ކަންތައްތަކަށް ފީއެއް ނުވަތަ ފައިސާއެއް ނެގޭނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން ލިބިގެންނެވެ.
ތގޮތުން ކުއްޖެއްގެ އަތުން ނުވަތަ ބެލެނިވެރިންގެ އަތުން ނަގާ
 9.4ކިޔަވައިދޭތަންތަނުގެފީގެ ގޮތުގަޔާއި އެނޫން ގޮ ް
ފައިސާއަށް ފައިސާ ބަލައިގަތްކަމުގެ ރަސީދެއް ދޫކުރަންވާނެއެވެ.
އ
 9.5ކިޔަވައިދޭ ތަންތަނުގެ ކުދިން ލައްވާ ފައިސާ ހޯދުމުގެ ގޮތުން ދިދަދުވަހު ދިދަވެއްކުން ،ނުވަތަ މަސައްކަތުދުވަހެ ް
ބޭއްވުން ފަދަކަންކަން ބޭއްވޭނީ ،އެކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤަވާއިދުގައިވާގޮތުގެ
މަތިންނެވެ.

 10ސްކޫލް ޔުނިފޯމާއި ބެޖާއި ލަވަ އަދި މޮޓޯ
ލ ނުވަތަ މަދަރުސާ ތަކުގެ ޔުނިފޯމު ވާންވާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން
 10.1ޢާއްމުތަޢުލީމުދޭ ސްކޫ ް
ކަ ނޑައަޅާފައިވާ ޤަވާއިދަށް ފެތޭގޮތަށް ހުންނަ ޔނިފޯމަކަށެވެ .އެޔުނިފޯމް ބޭނުންކުރުމުގެ ކުރިން އޭގެ ނަމޫނާ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް ހުށަހަޅައި ފާސްކުރަންވާނެއެވެ.
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ލ ނުވަތަ މަދަރުސާގެ ބެޖާއި ދިދަ ބޭނުންކުރަންވާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން
 10.2ޢާއްމު ތަޢުލީމުދޭ ސްކޫ ް
ފާސްކުރުމަށް ފަހުގައެވެ .މިގޮތުން ފާސްކުރަން ހުށަހަޅާއިރު އެބެޖު ނުވަތަ ދިދައިގެ  4ކޮޕީ )ކުލައިން(
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ޢލީމުދޭ ސްކޫލް ނުވަތަ މަދަރުސާގައި ލަވައެއް އަދި މޮޓޯއެއް ބޭނުންކުރާނަމަ އެލަވައެއް ނުވަތަ
 10.3ޢާއްމު ތަ ު
މޮޓޯއެއް ބޭނުންކުރުމުގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ފާސްކުރަންވާނެއެވެ.
 11ކިޔަވައިދޭ ތަންތަނުގެ ހިސާބާއި ރެކޯޑް ބެލެހެ◌ެއްޓުން
11.1

ކިޔަވައިދޭ
ކަނޑައަޅާފައިވާ

ތަންތަނުން
ހިސާބާއި

އެތަނެއްގައި
ރެކޯޑްތައް

ކޮންމެހެން

ބެލެހެއްޓުމަށް

ރައްކާތެރިކަމާއެކު ފުރިހަމަ

މިނިސްޓްރީ
އިންތިޒާމެއްގެ

އޮފް

އެޑިޔުކޭޝަނުން

ދަށުން

އ
ބެލެހެއްޓިފަ ި

އ
ހުންނަންވާނެއެވެ .ތަނުގެ ރައުސުލްމާލާއި ލިބޭ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދާ އެކަށޭނެފެންވަރެއްގައި ،ހިސާބުތަ ް
ބެލެހެއްޓު ު
އ
މގެ ޢާއްމު ސްކޫލްތަކާއި އެއްގޮތަށް އޯޑިޓް ކުރެވޭނެ ގޮތެއްގައި ،އަދި ބޭނުންވެއްޖެ ކޮންމެ ހިދެއްގަ ި
ބެލެންވެސް އޮންނަންވާނެއެވެ .އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ބޭނުންވެއްޖެ ކޮންމެ ހިދެއްގައި ބޭނުންވާ
މަޢުލޫމާތު ބަރާބަރަށް ދޭންވާނެއެވެ.
 11.2ޢާއްމު ތަޢުލީމުދޭ ސްކޫލް ނުވަތަ މަދަރުސާއެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކިޔަވާކުދިންގެ ޢަދަދު ޖުމްލަ 1000
ކުދިންނަށްވުރެ ގިނަނަމަ ،އެސްކޫލެއް ނުވަތަ މަދަރުސާއެއްގެ ނިމުނު އަހަރުގެ މުދަލާއި ފައިސާގެ ހިސާބުތައް
ފ
މިނިވަން އޯޑިޓަރަކުލައްވާ އޯޑިޓްކޮށް ،އޯޑިޓް ރިޕޯޓު ހިގާ އަހަރުގެ މާޗުމަހުގެ ނިޔަލަށް މިނިސްޓްރީ އޮ ް
އެޑިޔުކޭޝަނަށް

ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

އޯޑިޓް

ރިޕޯޓްތައް

ތައްޔާރުކުރަންވާނީ

އޯޑީޓް

އޮފީހުން

ޤަބޫލްކުރާ

ގ
ފެންވަރަކަށެވެ .ރަޖިސްޓްރީ ކިޔަވާކުދިންގެ އަދަދު ޖުމްލަ  1000ކުދިން ހަމަނުވާތަންތަނުގައި ނިމުނު އަހަރު ެ
އ ފައިސާގެ ހިސާބުތައް އެސްކޫލެއް ނުވަތަ މަދަރުސާއަކުން ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު ،އެތާރީޚަށް މިނިސްޓްރީ
މުދަލާ ި
އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
 11.3އާއްމް ތަޢުލީމުދޭ ސްކޫލް ނުވަތަ މަދަރުސާތައް ފިޔަވައި އެނޫން ކިޔަވައިދޭ ތަންތަނުގައި ހިންގާ މުއާމަލާތަށް
އ
ރިއާޔަތްކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް ފެނިއްޖެ ހިދެއްގައި  11.2ގައި ބުނާފަދަ އޯޑިޓު ރިޕޯޓެ ް
ކަނޑައަޅާ މުއްދަތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް ފޮނުވުމަށް އެންގިދާނެއެވެ.
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 11.4ކިޔަވައިދޭ ތަންތަނުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުގެ އަހަރީ ސްވާލުކަރުދާސް ފުރިހަމަކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް
އެޑިޔުކޭޝަނުން ކަނޑައަޅާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
ނ
 11.5ކިޔަވައިދޭ ތަންތަން ،އެތަންތަން ފާއިތުވި އަހަރު ހިގިގޮތުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނު ް
ކަނޑައަޅާ ބައިތައް އެކުލެވޭގޮތެއްގައި ،ހިގާ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ  5ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް
އެޑިޔުކޭޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 11.6ޢާއްމު ތަޢުލީމުދޭ ސްކޫލް ނުވަތަ މަދަރުސާ ތަކުގެ ކުރިއަށް އޮތް އަހަރަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ އަހަރީ
ށ
ކަލަންޑަރު ހިގާ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ މަހުގެ  30ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަ ް
އވެ.
ހުށަހަޅަންވާނެ ެ
 12ކިޔަވައިދޭ ތަންތަން ހިންގުމަށް ހުންނަ އިސްވެރިޔާ
 12.1ކިޔަވައިދީ ތަނެއް ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން އެތަނެއް ދުވަހުން ދުވަހަށް ހިންގައި ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ
ބދާރީ ވާނެ އިސްފަރާތެއް އައްޔަންކޮށް ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް ހުށަހަޅައި،
ފަރާތްތަކަށް ޖަވާ ު
ގ
އެފަރާތެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރައްވައި ،މިގޮތަށް ހުށަހެޅޭ މީހަކީ މިޤަވާއިދު ެ
އ
4.2ގައިވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ މީހަކަށްވާންވާނެއެވެ .އަދި ހުށަހަޅާއިރު އިސްމީހާގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރާ ި
ތަޖުރިބާ އެގޭގޮތަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 12.2މިޤަވާއިދުގެ  12.1ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ޢައްޔަންކުރާ ފަރާތަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް
އެޑިޔުކޭޝަނުން ޤަބޫލްކުރާ މީހަކަށް ވާންވާނެއެވެ.
 12.3ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ އިސްވެރިޔަކު ބަދަލުކުރުމުގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް ހުށަހަޅައި،
އެމިނިސްޓްރީގައި ޤަވާއިދުން އެބަދަލު ރަޖިސްޓްރީ ކުރަންވާނެއެވެ .އަދި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމަތަށް
ފ
ބަދަލެއް އަތުވެއްޖެނަމަ އެބަދަލެއް އަންނަ ތާރީޚުން ފެށިގެން  30ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީ އޮ ް
އެޑިޔުކޭޝަނަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
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ދ
 12.4މަސްއޫލްވެރިފަރާތުން އައްޔަންނުކުރާ އިސްވެރިޔަކީ ކިޔަވއިދޭ ތަނުގެ ހުރިހާ ކަމެއްގައި ޒިންމާ އުފުލާ އަ ި
އެޒިންމާއަށް މަސްއޫލްވާންޖެހޭނެ މީހެކެވެ .ނަމަވެސް މިގޮތަށް ދުވަހުން ދުވަހަށް ހިންގާ ކަންކަމުގައި އެފަރާތުން
ޒިންމާ އުފުލިޔަސް ތަނުގެ މައްޗަށް މަސްއޫލްފަރާތުން ވާންޖެހޭ ޒިންމާއަށް އުނިކަމެއް ނާންނާނެއެވެ.
 13މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުގެ އެހެނިހެން ޤަވާއިދު
 13.1ކިޔަވައިދޭ ތަންތަން ހިންގުމާބެހޭގޮތުންނާއި ސްކޫލް ކުދިންނާ ބެހޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ނެރޭ
ތރޭގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ނެރޭ
ޤަވާއިދުތަކަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެއެވެ .މިޤަވާއިދުތަކުގެ ެ
ސަރކިއުލަރ ތައްވެސް ހިމެނެނޭއެވެ.
 14ޤަވާއިދާ ޚިލާފުވުން
 14.1ކިޔަވައިދޭ ތަނަކުން މިޤަވާއިދާއި ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ އެކަމެއްގެ ކުޑަބޮޑުމިނުން އެތަނެއް ) 500.00ފަސްސަތޭކަ(
ރުފިޔާ އާއި ) 5.000ފަސްހާސް( ރުފިޔާ އާއި ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީ
އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ .އަދި އެކަމެއްގެ ބާވަތުން އެކަމެއް ރަގަޅުކުރުމަށް މުއްދަތެއް ދެވިދާނެއެވެ.
މއް
ދނެއެވެ .މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެކަ ެ
މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެކަމެއް ރަގަޅުކުރުމަށް މުއްދަތެއް ދެވި ާ
ނމަ މުއްދަތެއްނުދީ
ރަގަޅުނުކޮށްފިނަމަ އެތަނެއް އޮވާލެވޭނެއެވެ .އަދި ކަމުގެ ނުރަގަޅުކަން އެކަށޭނަވަރަށްވުރެ ބޮޑު ަ
ތަން އުވާލުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ހ
 14.2މިޤަވާއިދުގެ ނަންބަރު  14.1ގެ ދަށުން ތަނެއް އުވާލުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ނުވަތަ ދިވެ ި
ސަރުކާރުން އުފުލަންޖެހޭ އެއްވެސް ޒިންމާއެއް ނޯންނާނެއެވެ.
 14.3މިޤަވާއިދުގެ ނަންބަރު  14.1ގައި ވާގޮތުގެ މަތިން ތަނެއް އުވުނު ކަމުގައިވިޔަސް ދިމާވާ އަދި ދިމާވާ
މައްސަލަތަކުގައި ،ތަންއުވުމަށްފަހުގައިވެސް ،ތަނުގެ މަސްއޫލްވެރިޔާ ފުރިހަމަ އަށް ޒިންމާވާންވާނެއެވެ.

 15ޤަވާއިދު ތަންފީޒްކުރުން
 15.1މިޤަވާއިދު ތަންފީޒުކުރަން ފަށާ ތާރީޚަކީ  1މެއި  2000އެވެ.
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 15.2މިޤަވާއިދު ތަންފީޒުކުރަން ފަށާއިރު ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވެފައިހުރި ކިޔަވައިދޭ ހުރިހާ ތަނެއް  31އޮކްޓޯބަރ 2000
ދުވަހުގެ ކުރިން މިޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ރަޖިސްޓްރީ އާކުރަންވާނެއެވެ .މިގޮތަށް ރަޖިސްޓްރީ އާ ނުކުރާ ތަންތަނުގެ
ރަޖިސްޓްރީ ބާތިލްކޮށް އަލުން ރަޖިސްޓްރީ ހަދައިދެވޭނީ  500.00ރުފިޔާގެ )ފަސް ސަތޭކަ ރުފިޔާ( ޖޫރިމަނާއެއް
ދެއްކުމުންނެވެ.
 19އޭޕްރީލް 2000
ޝނުން ކަނޑައަޅާފައި އޮންނަ އެކަޑެމިކް
މިޤަވާއިދުގައި ތަޢުލީމީ އަހަރޭ ބުނެފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭ ަ
ކަލަންޑަރަށެވެ.
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