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  ިއދޭ ަތންަތން ރަިޖސްޓްރީ ކޮށް ހިްނގުމުގެ ަޤވާއިދު ކިޔަވަ

 ތަޢާރަފް .1

މި ގަވާއިދުގައި ކިޔަވައިދިނުން . މި ގަވާއިދަކީ ރާއްޖޭގައި ކިޔަވައިދޭ ތަންތަން ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްހިންމުގެ ގަވާއިދެވެ

ނޑައެޅޭ ތަނެއްގައި،  ނޑައެޅޭ ވަގުތެއްގައި، ކަ ނޑައެޅޭ މުގައްރަރަކަށް ހިންގާ ކަމަށްބަލާނީ އިންތިޒާމްކޮށްގެން، ކަ ކަ

. އުަގންނައިދިނުމުގެ ނުވަތަ ތަމްރީނުގެ ނުވަތަ ތަރުބިއްޔަތުގެ ނުވަތަ މިއިން އެއްކަމަށްވުރެ ގިނަކަންކަމުގެ ހަރަކަތެވެ

  .ކިޔަވައިދޭ ތަންތަން ބަހާލެވެނީ ތިރީގައިމިވާ ބައިތަކުގެ މައްޗަށެވެ

  

  ސާ ޢާއްމު ތަޢުލީމުދޭ ސްކޫލް ނުވަތަ މަދަރު -ހ

  ސްކޫލަށްވެއްދުމުގެ ކުރިންދެވޭ ތަޢުލީމު ނުވަތަ ތަމްރީނުދޭ ކުލާސް  - ށ

  ޓިއުޝަންދޭ ކުލާސް - ނ

  ވަކިމާއްދާ ކިޔަވައިދޭ ކުލާސް - ރ

  ވަކިރޮގެއް ނުވަތަ ރޮގުތަކެއްގެ ޚާއްޞަ މަރުކަޒު  -ބ

  ޘާނަވީއަށްފަހުގެ ތަޢުލީމުޭދ މަރުކަޒު  -ޅ

  މަރުކަޒު މޮބައިލް ގޮތުގައި ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ  - ކ

  އޯޕަންލާނިންގ އާއި ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ މަރުކަޒު  - އ

  

  ޢާއްމުތަޢުލީމުދޭ ސްކޫލް ނުވަތަ މަދަރުސާ 1.1

އަށް ރަސްމީ ނިޒާމުގައި އެކުލެވޭ ކްލާސްތައް ހިންގާ ސްކުލް  12ން  1މިބައިގައި ހިމެނެނީ ގްރޭޑް  1.1.1

އެއްބަޔަކަށްވުރެ ގިނަބައި ތަރުތީބުން  ތިރީގައިމިވާ ބައިަތކުން ނުވަތަމިބައިގައި . ނުވަތަ މަދަރުސާތަކެވެ

  .ގުޅުވައިގެން ހިންގިދާނެއެވެ

  )ން އަށް  1ގްރޭޑް (ފަށާތަޢުލީމު 

  )އަށް 10ން  8ގްރޭޑް (ޘާނަވީ ތަޢުލީމު 

  )އަށް 12ން  11ގްރޭޑް (މަތީ ޘާނަވީ ތަޢުލީމު 

ކުރިންދެވޭ ތަޢުލީމު ނުވަތަ  ޢާއްމު ތަޢުލީމުެގ ފަށާ ތަޢުލީމުގެ ބައި އޮންނަތަންތާގައި ސްކޫލަށްވެއްދުމުގެ 1.1.2

  .ތަމްރީނުދޭ ކުލާސްތައްވެސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް ލިޔެ ހުއްދަލިބިެގން ހިންގިދާނެއެވެ

މިމާއްދާއިން . ކުދިން ތިބެގެންވާނެއެވެ 50މިބައިގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ ސްކޫލެއްގައި މަދުވެގެން  1.1.3

ުހރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ލާޒިމްކުރާ  އިސްތިސްނާކުރެވޭނީ ކޮންމެހެން ސްކޫލެއް

 .ރަށެއްގައި ނުވަތަ ސަރަހައްދެއްގައި އެފަދަ ތަނެއް ނެތިގެން އުފައްދާ ތަންތަނެވެ

  ސްކޫލަށްވެއްދުމުގެ ކުރިންދެވޭ ތަޢުލީމު ނުވަތަ ތަމްރީނުދޭ ކުލާސް  1.2
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  .ސްތަކެވެއަހަރުންދަށުން ކުދިންނަށް އުގަންނައިދިނުމަށް ހިންގާ ކުލާ 6މިއީ  1.2.1

  

  ޓިއުޝަންދޭ ކުލާސް 1.3

މިބައިގައި ހިމެނެނީ ޢާއްމު ތަޢުލީމުދޭ ސްޫކްލ ނުވަތަ މަދަރުސާތަކުންދޭ ފިލާވަޅުތައް އޮޅުންފިލުވައިީދ  1.3.1

  .ދަސްކޮށްދިނުމަށް ހިންގާ ކުލާސްތަކެވެ

 ކުިދންނަށްވުރެ ގިނަކުދިންނަށް 5ޓިއުޝަން ކުލާހެއް ކަމަށް ބެލޭނީ އެއްފަހަރާ އެއްތަނެއްގައި  1.3.2

 .ޓިއުޝަންދޭނަމައެވެ

  

  ވަކިމާއްދާ ކިޔަވައިދޭ ކުލާސް 1.4

ނޑައެޅޭ މުގައްރަރުތަކަކަށް  1.4.1 މިބައިގައި ހިމެނެނީ ހަމައެކަނި ވަކިމާއްދާއެއް ނުވަތަ މާއްދާތަކެއް ކަ

ނޑައެޅޭ ފެންވަރަކަށް ރަސްމީ ތަޢުލީމުގެ ަހމަތަކުން ކިޔަވައިދޭ ކުލާސްތކެވެ މިސާލަކަށް ޤުރުއާން . ކަ

 ކުލާސް

  

  ގެއް ނުވަތަ ރޮގުތކެއްގެ ޚާއްބަ މަރުކަޒު ވަކިރޮ 1.5

މިބައިގައި ހިމެނެނީ ވަކިރޮގެއް ނުވަތަ ރޮގުތަކެއްގެ މަސައްކަތަކަށް ނުވަތަ މަސައްކަތްތަކަކަށް  1.5.1

މިސާލަކަށް ވަޒީފާތަކަށްދެވޭ ތަމްރީނު، . އަމާޒުކޮށްގެން އުގަންނައިދިނުމަށް ހިންގާ މަރުކަޒުތަކެކެވެ

 .އުޓަރުގެ ތަޢުލީމު، އެކި ހުނަރުގެ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒު ތަކެވެވިޔަފާރީގެ ތަޢުލީމު، ކޮމްޕި

  

  ޘާނަވީއަށްފަހުގެ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒު 1.6

  

މަރުކަޒެއްގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ) ޕޯސްޓް ސެކަންޑަރީ(މިބައިގައި ހިމެނީ ޘާނަވީއަށްފަހުގެ ތަޢުލީމުދޭ  1.6.1

ކަށް ރްަސމީ ކިޔަވައިދުމެއްގެ ސިފައިގައި އިލްމީ ބައިތައް ހިމެނީ މުޤައްރަރުތަ . ގަބޫލުކުރާ ތަންތަނެވެ

   .ކިޔަވައިދޭ ތަންތަނަށް މިތަންތަން ވާންޖެހޭނެއެވެ

  

  މޮބައިލް ގޮތުގައި ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒު  1.7

  

ދިނުމާއި ތަމްރީނު ދިނުމުގެ އިރުދުންގެ ކައިރިއަށްގޮސް ކިޔަވަމިބައިަގއި ހިމެނީ ވަކިވަކި ފަރުދުންނަށް އެފަ 1.7.1

ގެ ރަށްތަކުގައި ވަގުތީ ގޮތުން މަރުކަޒުތައް ހަދައިގެން ވަކިވަކި ގެންދިއުމަށާއި ރާއްޖޭ ކަންތައްތައް

މިބައިގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރވޭ ތަންތަނުން . ކޯސްތައް ހިންގުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ ތަންތަނެވެ
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ވައިދިނުމާިއ ވަކިވަކި ފަރުދުންނަށް އެފަރުދުންގެ ކައިރިއަށްގޮސް އިތުރު ހުއްދައަކާ ނުލައި ކިޔަ

 .ތަމްރީނުދިނުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދިވިދާނެއެވެ

  އޯޕަންލާނިންގ އާއި ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ މަރުކަޒު  1.8

  

ރުންދޭ ތަޢުލީމު ދިނުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭ މެނެނީ އޯޕަން ލާރނިންގ އާއި ދުމިބައިގައި ހި 1.8.1

ހިމެނޭ މުގައްރަރުތަކަށް އިންތިޒަމުކުރެވިގެން ހިންާގ  މިފަދަ ތަންތަނަކީ ޢްިލމީ ބައިތަށް . ތަންތަނެވެ

  .ކޯސްތައް ހިންގާ ތަންތަނަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ

  

  ކިޔަވައިދޭ ތަންތަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާއި ރަޖިސްޓްރީ ބާތިލުކުރުން   2

 

ސްޓަރީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކިޔަވައިދޭ ތަނެއް ހިންގަންވާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގައި ރަޖި 2.1

  .ކުރުމަށްފަހުގައެވެ

  

ގައި ބަޔާންކުރާ ޝަރުތުތައް ހަމަވާ ކޮންމެ މީހެއްގެ ނަމުގައި ނުވަތަ ދިވެހި  4.2މިގަވާއިދުގެ ނަންބަރު  2.2

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތެއްގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ކުންފުނި، ޖަމްއިއްޔާ ނުވަތަ ޕާޓްނަރޝިފެއްގެ ނުވަތަ 

  .ރާތެއްގެ މަސްއޫލުވެރިކަމުގެ ދަށުގައި ކިޔަވައިދޭ ތަނެއް ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިދާނެއެވެދިވިެހ ސަރުކާރުގެ ފަ

  

 ޖަމްޢިއްޔާއެއް، ކުއްފުންޏެއް ނުވަތަ ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ މަސްއޫލުވެރިކަމުގެ ދަށުން ކިޔަވައިދޭ ތަނެއް ރަޖިސްޓަރީ 2.3

އަދި އެތަނެއްގެ . ދުގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހެޅުމުންރީގެ ތެދުކޮޕީއަކާއި އަސާސީ ގްވާއިކޮށްދެވޭނީ އެތަނެއްގެ ރަޖިސްޓް 

މިގޮތުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގައިވެސް އެތަނެއްގެ . މަގުސަދު ތަކުގެ ތެރޭޣައި ކަިޔވައިދިނުން ހިމެނިފައިވާނަމައެވެ

  .ގަިއ ބުނާ ޝަރުތުތައް ހަމަވާ މީހުނަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ 4.2މަސްއޫލުވެރިންނަކީ މިގަވާއިދުގެ ނަންބަރު 

  

ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ ތަންތާގައި ކިޔަވއިދީ ދަސްކޮށްދޭންވާނީ އެތަނެއްގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  2.4

  .ތަޢުލީމަކާއި ތަމްރީނެކެވެ

  

ޢާއްމު ތަޢުލީމުދޭ ސްކޫލް ނުވަތަ މަދަރުސާއެއް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ހުށަހަޅާއިރު ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް އެދޭ ފޯްމ  2.5

ރުމަށްފަހު އެފޯމާއެކު، އެތަނެއް ހިންގަން ގަސްދުކުރާގޮތުގެ ތަފްސިލު އެގޭގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފުރިހަމަކު

އެހުށަހެޅުން ތައްޔާރުކޮށްފައި އޮންނަންވާނި އަންނަނިވި ބައިތައް ހިމެނޭގޮތަށް . ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

  .މިގަާވއިދަށް ފެތޭގޮތަށެވެ
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  ތަނުގެ ބާވަތް   2.5.1

  ދޭންގަސްދުކުރާ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ނުވަތަ ދަސްކޮށްދޭން ގަސްދުކުރާ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު  2.5.2

ކްލާސްތައް ރޭވިފައިވާގޮތް އަދި އިތުރުކުރާނަމަ އިތުރުކުރެވޭނެ ގްރޭޑްތަކާއި، ކްލާސްތަކުގައި ތިބުމަށް  2.5.3

ނޑައަޅާކުދިންގެ އަދަދު   ކަ

  ސާ ހޯދާނެގޮތްމަދަރުސާ ހިންގުމަށް ފައި  2.5.4

  ރު އަދި އެބައިމީހުން ހޯދާނެގޮތް ކިޔަވައިދޭނެ މުދައްރިސުން ނުވަތަ އިރުޝާދުދޭ މީހުންގެ ފެންވަ  2.5.5

  ކިޔަވައިދިނުމަށްބޭނުންވާ ފޮތާއި ސާމާނާއި ތަކެތި ހޯދައި ބަލަހައްޓާނެގޮތް  2.5.6

  ބޭނެ މީހުންނާއި އެމަސައްކަތް ކުރާނެގޮތް ރުމަށް ތިރާވައި ހިންގައި ވަޒަންކުކަންތައް  ކިޔަވައިދިނުމުގެ  2.5.7

  ތަން ހިންގަން ހުންނާނެ އިސްމީހާގެ ފެންވަރާއި މަގާމް  2.5.8

އެތަނަކަށް ކިޔަވަންދާނެ ކުދިން ތިބިނަމަ އެކަން އަންދާސީ އަދަދާއެކު އަދި ނެތްނަމަ ލިބޭނެކަމަށް   2.5.9

  ލަފާކުރާ ޢަދަދާއި ތަފްޞީލް ކަމަށްނެ ރުން އަހަރަށް ކުދިން ލިބޭ ލަފާކުރާގޮތް އަދި އަހަ

  ކިޔަވައިދޭ އިމާރާތާއި ތަންތަން ލިބިފައިވާގޮތާއި، އެތަންތަން ހުރި ތަނުގެ ފުރިހަމަ އެޑްރެސް   2.5.10

  )ކުލާސްތަކާއި އެހެނިހެން ބައިތަކުގެ ބޮޑުމިން އެގޭގޮތަށް (އިމާރާތްތައް ބެހިފައިވާ ގޮތުގެ ކުރެހުން   2.5.11

  ގާނެކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭނެ މާލީ ހިސާބުތަން ނުހުއްޓި ހި  2.5.12

  

އާއްމު ތަޢުލީމުދޭ ސްކޫލް ނުވަތަ މަދަރުސާއެއް ރަޖިސްޓަރީ ކުރަން ބޭނުންވާނަމަ، ކުރިއަށް އޮންނައަހަރަށް   2.6

  .ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ 31މަށްޓަކައި ހިގާ އަހަރުގެ އޯގަސްމަހުގެ ރެއްވުރަޖިސްޓްރީ ކު 

  

ދޫކޮށްފައިވާ . ގެ ފީއެއް ދެއްކުމުންނެވެ)ފަސްސަތޭކަރުފިޔާ( 500.00ޔަވައިދޭ ތަނެއް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދެވޭނީ ކި 2.7

 100.00ރަޖިސްޓަރީއެއް ގެއްލިގެން ނުވަތަ ހަލާކުވެގެން އަލުން ރަޖިސްޓްރީއެއް ހަދައިދެވޭނީ 

ދެވިފައިވާ މައުލޫމާތެއް ބަދަލުކޮށް ރަޖިސްޓްރީގައި . ގެ ޖޫރިމަނާއެއް ދެއްކުމުންނެވެ )އެއްސަތޭކަރުފިޔާ(

   .ގެ ފީއެއް ދެއްކުމުންނެވެ )އެއްސަތޭކަރުފިޔާ( 100.00އާކޮށްދެވޭނީ 

  

ވެގެން އާއްމު ތަޢުލީމުދޭ ސްޫކލެއް ނުވަތަ މަދަރުސާއެއް ހުއްޓާލެވޭނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބަ◌ުތަކެއް މެދުވެރި   2.8

ސްޓްރީއިން އެކަން ގަބޫލުކުރުމުން، ތައުލީމީ އަހަރެއް ނުމާމާ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް ހުށަހަޅައި އެމިނި

ވަނަ ދުވަހުގެ  30މިގޮތަށް ހުއްޓާލަން ބޭނުންވެގެން ހުށަހަޅާނީ ހިގާ އަހަރުގެ ޖޫންމަހުގެ . ދިމާކޮށް◌ެވެ

ވާއެއް އޮތްތޯ އަދި ހުށަހަޅާއިރު ޤާނޫނީ ވަކީލެއް މެދުވެރިކޮށް އެތާގެ މައްޗަށް ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ދައު. ކުރިންނެވެ

  .އާއްމު އިޢުލާނެއް ކޮށްގެން ބަލާފައި އޮންނަންވާނެއެވެ
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އާއްމު ތަޢުލީމުދޭ ސްކުލެއް ނުވަތަ މަދަރުސާއެއް ހުއްޓާލަން ހުށަހެޅުމާއެކު، އެތަނުގައި ތަޢުލީމު   2.9

ޑިޔުކޭޝަނާ ހާޞިލްކުރަމުންދާ ކުދިން އެހެން ސްކޫލަކަށް ބަދަލުކުރެވޭނެގޮތެއް ހޯދައި، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެ

  .މަޝްވަރާކުރަންވާނެއެވެ

  

މޮބައިލްގޮތުަގއި ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ ތަންތަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ހުށަހަޅާއިރު، ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދިނުމުގެ  2.10

ކަންތައްތައް ކުރިއަށްގެންދަން ގަސްދުކުރާގޮތުގެ ތަފްޞީލްއެގޭގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލިޔުމެްއ 

މިލިޔުމުގައި ހިންގަން ގަސްދުކުރާ ކޯސްތަކުގެ މަޢުލޫމާތާއި، ކޯސްތަކުގެ ފީގެ ތަފްޞީުލ . ވާނެއެވެހުށަހަޅަން

   .ހިމެނިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ

  

   ޢިމާރާތް  3

  

ކިޔަވައިދޭތަނެއް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ހުށަހަޅާއިރު، އަދި ހުށަހެޅުމަށްފަހު، އަދި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށްފަހު،  3.1

  .ވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަވެފައި ހުންނަން ޖެހޭނެއެވެތިރީގައިމި

  

ނުވަތަ . ވެންޓިލޭޝަން ހުރުން %20އަކަމިނުގެ ކިޔަވައިދޭން ބޭނުންކުރާ އިމާރާތްތަކުގެ ތަޅުމުގެ   3.1.1

  .އެއަރކަންޑިޝަން ކުރެވިފައި ހުރުން

އަހަރުންމަތީގެ  10މުރުން އު. ފާހާނާ ހުރުން 1ކުއްޖަކަށް  100އެއްފަހަރާ ކިޔަވަންދާ ކޮންމެ   3.1.2

ކިޔަވައިދޭނަމަ އަންހެންކުދިންނަށާއި ފިރިހެން ކުދިންނަށް އެނިސްބަތުން ކުދިންނަށް  ދެޖިންސުގެ 

  .ހުރުންވަކިންފާހާނާ 

މަސްދުވަހުގެ ބޯފެްނ  3ފެނު◌ްގެމަގުން  ބައި ލީޓަރުގެކިޔަވަންދާ ކޮންމެކުއްޖަކަށް ދުވާލަކު   3.1.3

  .ނުވަތަ، ދާއިމީގޮތެއްގައި ރައްކާތެރިބޯފެން ލި◌ެބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިހުރުންރައްކާކުރެވިފައި ހުރުން 

ރާނާއި ސިމެންތިޖަހައި، ތަޅުންއަލައި، އަދި ހިޔާކޮށްފައި ހުރުން، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭަޝނުން   3.1.4

 ގަބޫލުކުރާ ފެންވަރަކަށް އިމާރާތް ހެދިފައި ހުރުން

. އަކަފޫޓްގެ މަގުން ކުލާސްރޫމްގައި ޖާގަހުރުން 10ދަރުސާއެއްނަމަ، ކުއްޖަކަށް އާއްމު ތަޢުލީމުދޭ މަ 3.1.5

  .އަކަފޫޓްގެ މަގުން ކުލާސްރޫމްގަިއ ޖާގަހުރުން 9އެހެނިހެން ތަންތަނަށް ކުއްޖަކަށް 

  .ކިޔަވައިދޭ ހުރިހާވަގުތެއްގައި ކިޔަވާކުދިންނަށް ދަތިނުވާނެގޮތަށް އަލިކަން ލިބެން ހުރުން  3.1.6

އިމާރާތަކީ މީހުންދިރިއުޅޭ ގޯއްޗެއްގެ ބައެއްގައި ކުރެވިފައިވާ އިމާރާތެއް◌ަނަމަ، އެތަނަކީ މީހުން ދިރިއުޭޅ   3.1.7

    .ބަޔާއި ވަކިކޮށްފައި ހުރިބަޔަކަށްވުން
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ނޑި، މޭޒު  3.1.8   ޑެސްކު ފަދަ ތަކެތި ހަމަކުރެވިފައި ހުރުން . ކިޔަވަންދާ ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ގޮ

  

ދޭ ސްކޫެލއް ނުވަތަ މަދަރުސާއެއްނަމަ، އެތަނެއްގައި އެއްދަންފަޅިއެއްގައި ކިޔަވަންތިބޭ ކުދިން އާއްމު ތަޢުލީމު 3.2

އަކަފޫޓްގެ މަގުން، ގޯތީގައި ނުވަތަ ގޯތިން  4އެއްފަހަރާ ނިކުމެ ތިބެވޭނެ ހުސްޖާގަ، ކުއްޖަކަށް މަދުވެގެން 

  .ގެން އޮންނަންވާނެއެވެބޭރުގައިވިޔަސް، ކުއްލިއަކަށް ނިކުމެވޭނެފަދަގޮތެްއގައި، އިންވެ

  

ވަކިމާއްދާއެއް ނުވަތަ ވިަކރޮގެއްގައި ޚާއްޞަ މަރުކަޒުގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރަންބޭނުންވާ ތަނަކީ އެތަނުގައި  3.3

އެމާއްދާއެއް ނުވަތަ އެކަމެއް ދަސްކޮށްދެވޭގޮތަށް، ތަނާއި ތަކެއްޗާއި ސާމާނު އިންތިޒާމްކުރެވިފައިހުރި ތަނަކަށް 

  . ވެވާންޖެހޭނެއެ

  

ކިޔަވައިދިނުމުގެ ކަންކަން ރާވައި ހިންގައި ވަޒަންކުރުމުގެ ކަންތައްކުރާ މުވައްޒަފުން، މަސައްކަތްކުރާނެ އިދާާރއެއް  3.4

  .ތަނުގައި ހުންނަންވާނެއެވެ

  

ކިޔަވައިދޭތަން ހިންގާ އިމާރާތަކީ އެކިޔަވައިދޭތަނުގެ އަމިއްލަ އިމާރަތެއް ނޫންނަމަ ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް  3.5

ހުށަހަޅާއިރު އިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތުން އެއިމާރާތުގައި ކިޔަވައިދޭ ތަނެއް ހިންގުމުގެ އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމުގެ ލިޔުމެްއ 

  .މިލިޔުމުގައި އެތަނެއް ދޫކުރާ މުއްދަތު އެގެން އޮންނަންވާނެއެވެ. ހޯދައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

  

ންނަންވާނީ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ގަވާއިދުތަކަށް ކިޔަވައިދޭ ތަނެއްގެ ހުރިހާ އިމާރާތްތަކެއްވެސް ހު 3.6

އިމާރާތް އެއިން ގަވާއިަދކަށް ނުފެތި ހުރެގެން ދިމާވާ ކޮންމެ މައްސަލައެއްގައި ފުރިހަމަ ޒިންމާއުފުލާީނ . ފެތިފައެވެ

  .އެތަނެއްގެ މަސްއޫލުވެރިޔާއެވެ

  

ނި، އެކަމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޗަނުން ކިޔަވައިދޭ ތަނެއްގެ ހުރިހާ އިމާރާތް ބަދަލުކުރެވޭ 3.7

  .ގައިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަވެފައިވާނަމައެވެ 3.1އެއިމާރާތް ޗެކްކުރުމަށްފަހު، މިގަވާއިދުގެ ނަންބަރު 

  

މަތް ދިނުމުގެ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ ތަންތަން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ހުށަހަޅާއިރު، އެޚިދު މޮބައިލްގޮތުގައި 3.8

  .ކަންތައްތައް ރާވައި އިންތިޒާމްކުރުމަށްޓަކައި އެކަށޭނެ އޮފީހެއް ހުންނަންވާނެއެވެ

  

ކުދިންނަށްވުރެ ގިނައިން  5ތައުލިމާއި ތަމްރީނުދޭ ތަންތަނުން އެއްފަހަރާ އެއްތަެނއްގައި  މޮބައިލްގޮތުގައި 3.9

ތައްތައް ކުރިއަށްގެްނދާނަމަ، ޕްރޮގްރާމް ހިންގަން ބައިވެރިކޮށްގެން ކިޔަވައިދިނުމާއި ތަމްރީނުދިނުމުގެ ކަން
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ނިސްޓްރީ އިން އެކަމަށް ހުއްދަ މިއެޑިޔުކޭޝަނަށް ހުށަހަޅައި ، އެ ގަސްތުކުރާ ތަނުގެ މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީ އޮފް

ގެ އިމާރާތް މިގޮތުން ހިންގުމަށް ހުށަހަޅާ ތަން ހުންނަންޖެހޭޏި މިގަވާއިދުގައި ކިޔަވައިދޭ ތަންތަނު. ހޯދަންވާނެއެވެ

އެގޮތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކަކީ، މޮބައިލް ގޮތުގައި ތަޢުލީމްދޭްނ . ހުންނަންޖެހޭ މިންގަޑަށް ފެތިފައެވެ

  ނުވަތަ ތަމްރީނުދޭން ހަމަޖައްސާ މުއްދަތާ އެކަށޭނަ ވަގުތީ އިންތިޒާމްތަކެއް ކަމުގައިވިޔަސް ފުދޭނެއެވެ،

  

  މަސްއޫލުވެރިފަރާތް    4

  

ވަތަ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެޭހ ނު. ސްއޫލްވެރިކަމުގެ ދަށުގައެވެވައިދޭތަނެއް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭނި އެކެއްގެ މަކިޔަ 4.1

ފަރާތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ކުންފުނި، ޕާޓްަނރޝިޕް، ޖަމްޢިއްޔާ ަފދަ ތަނެއްގެ މަސްއޫލުވެރިކަމުެގ 

ރަޖިސްޓަރީގެ ދެލިކޮޕިއަކާއި، ޅާއިރު، އެތަނެއްގެ ދަށުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރަން އެދޭނަމަ، އެކަމަށް އެދި ހުށަހަ

   .އަސާސީ ގަވާއިދުގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ

  

އަމިއްލަ މީހެއްގެ މަސްއޫލުވެރިކަމުގެދަށުގައި ކިޔަވައިދޭ ތަނެއް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދެވޭނީ ތިރީގައިމިވާ ޝަރުތުތައް  4.2

  .ފުރިހަމަެވގެންނެވެ

  

  އަހަރު ފުރިހަމަވުން 21މިލާދީ ގޮތުން   4.2.1

އަަހރުގެތެރޭގައި ޤާނޫނީ ނުވަތަ ޝަރުއީ ކުށެއް އެމީހާގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެފައިވާ  5ވޭތުވެދިޔަ   4.2.2

 .އަމަެލއް ހިންގިކަމަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން އަދި ބަދުއަޚުލާޤީ . މީހަކުކަމުގައި ނުވުން

ލެއް ހިންގާފައި ވާކަުމގެ ތުހުމަތެއްގެ މައްޗަށް ބަންދުވެއްޖެ މީހެއްގެ ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ބަދު އަޚްލާޤީ އަމަ(

ޖެކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް މުގެ އެކަށީގެންވާ ގަރީނާ ހުރެއްމައްޗަށް އޭނާ އެކަންކުރިކަ

 ފެނިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެމީހެއްގެ މަސްއޫލުވެރިކަމުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދެވޭނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް

އެޑިޔުކޭޝަނުގައި އެކަމަށް އޮންނަ ކޮމެޓި އަކަށް ހުށަހަޅައި، އެކަމެއް ބެލުމަށްފަހު އެކޮމިޓީ އަށް 

   .ފެނިއްޖެނަމައެވެ

ޖިސްޓަރީވެގެން އަންނަ ބޭރުގެ އިންވެސްޓްމެންޓެއްގެ ދަށުން ނޫންގޮތަކަށް، ސީދާ އަދި ކަގަވާއިދުން ރ 4.3

ވިޔަސް ވަތަ ބޭރުގެ ކުންފުންޏެްއ ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއެއްބައިވެރިއެއްގެ ގޮތުންވިޔަސް، ބިދޭސީއަކު ނު

  .ހިއްސާވާގޮތަށް ކިޔަވައިދޭތަނެއް ރަޖިސްޓްރީއެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ

  

ކިޔަވައިދޭ ތަނެއް ރަޖިސްޓަރީ ވާދުވަހުން ެފށިގެން އެތަނުގެ މަސްއޫލުވެރިފަރާތް، ތަނުގެ ހުރިހާ ކަމަކާ ޒިންމާވެ  4.4

އިހުރި ނަމަވެސް، ކިޔަވައިދޭ ތަން ހިންގުމަށް އިސްވެރިޔަކު ލާފަ .އެވެއުފުލަންވާނެ މަސްއޫލިއްޔަތު 
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މުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން، ތަން ހިންގުމަށް ލައްވާފައިހުރި އިސްމީހާ ޒިންމާވާންޖެހޭގޮތަށް ތަންހިންގު

   .ސްއޫލުވެރިޔާ ޒިންމާ އުފުލަންވާނެއެވެއްސާ ހުންނަ ކަންތައްތަކުގައި މަހަމަނުޖަ

  

ނޑައަލާ އުސޫލްތަކަށް  ތަން ހިންގުމާއި، މިނިސްޓްރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުްނ  4.5 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ކަ

ނޑައެޅޭ އުސޫލުން ފޮނުވަންޖެހޭ ރިޕޯޓްތައް ގަވާއިދުން ފޮނުވުމަކީ  ބޭޏުންވާ މައުލޫމާތު ދިނުމާއި، ކަ

  .މަސްއޫލްވެރިޔާގެ ޒިންމާއެކެވެ

  

ގެ މަސްއޫލްވެރިޔަކު ޝަރީއަތުގެ ހުކުމެއް ދަށުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ ގޮތުން  ބަންދުކުރެވިއްޖެނަމަ ކިޔަވައިދޭ ތަނެއް 4.6

އައްޔަންކޮށް، ބަންދުކުރެވުނު ތާރީޚުން އޭނާ ބަންދުން ވީއްލެންދެން ތަނުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރާނެފަރާތެއް 

މިގޮތުން . އަންގަންވާނެއެވެ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭަޝނަށް 30ފެށިެގން 

މމިގޮތަށް ހުށަހަޅާއިރު . ހޭނެއެވެޖެޝަރުތުތައް ހަމަވާ މީހަކަށްވާން ގައިވާ 4.2ހުށަހަޅާފަރާތަކީވެސް މިޤަވާއިދުެގ 

މަސްއޫލްވެރިޔާ ބަންދުން ވީއްލުމަށްފަުހ . ޤަބޫލްކުރާކަމުގެ ސިޓިއެއް ފޮނުވަންވާނެއެވެމަސްއޫލްވާފަރާތުން އެކަން 

  .ސްއޫލްވެރިމުގެ ޒިންމާ އުފުލުމުގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީ އްޮފ އެޑިޔުކޭޝަނަށް އަންގަންވާނެއެވެއަލުން މަ

  

މަސްއޫލްވެރިޔަުކ ޝަރީއަތުގެ ހުކުމެއްގެ ދަށުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަންދުކުރެވެއް◌ެނަމަ ކިޔަވައިދޭ ތަނެއްގެ  4.7

ސްޓްރީކުރެވިފައިވާ ކިޔަވައިދޭތަން ބަންދުކުރުމުގެ ޖި އި ރައޫލްވެރިކަމުގެދަށުގައެކަމުގެ ބާވަތަށްބަލައި އޭނާގެ މަސް

  .އިޚްތިޔާރު މިނިސްްޓރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ

  

ގައި މަސްއޫލްވެރިާޔ ކުންފުންޏެއްގެ މަސްއޫލްވެރިކަމުގައި ކިޔަވައިދޭތަނެއް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފިނަމަ މިގަވާއިދު  4.8

މާވާނީ އެކުންފުންޏެއް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ އުސޫލުގެ ދަށުން އެކަމަށް ޖެހޭ ކަންކަމުގައި ޒިންޒިންމާވާން

ނޑައެޅޭ ފަރާތެކެވެ މިކަމުގައި ކުންފުނީގެ ބޯޑް އޮފް ޑިރެކްޓަރުން ނިންމާގޮތެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް . ކަ

  .އަންގަންވާނެއެވެއެޑިޔުކޭޝަނަށް 

  

ރަޖިސްޓްރީކޮށްފިނަމަ މިޤަވާއިދުގައި މަސްއޫލްވެރިޔާ  ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ މަސްއޫލްވެރިކަމުގައި ކިޔަވައިދޭތަނެއް  4.9

  .ޒިންމާވާންޖެހޭ ކަންކަމުގައި ޒިންމާވާނީ އެ ޕާޓްނަރޝިޕެއްގައި ހިެމނޭ ޕާޓްނަރުންނެވެ

  

ގައި މަސްއޫލްވެރިާޔ ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ މަސްއޫލްވެރިކަމުގައި ކިޔަވައިދޭތަނެއް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފިނަމަ، މިގަވާއިދު 4.10

  .ޖެހޭ ކަންކަމުގައި ޒިންމާވާޏި އެ ޕާޓްނަރޝިޕެއްގައި ހިމެނޭ ޕާޓްނަރުންނެވެންޒިންމާވާ
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ކިޔަވައިދޭތަނެއްގެ މަސްއޫލްވެރިފަރާތް ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވާނަމަ، މަސްއޫލުވެރިފަރާތުން އެގޮތަށް އެދޭކަމުގެ  4.11

ލުވާފަރާތުން އެކަމަށް އެދޭކަމުގެ ލިޔުމާއި، އެފަރާތުން ތަނުގެ މަސްއޫލްވެރިކަމުގެ ޙަވާ ލިޔުމާއި، މަސްއޫލްވެރިކަން 

ނުން ބެލުމަށްފަހު، ޒިންމާ ފުރިހަމައަށް އަދާކުރާނެކަމުގެ ލިޔުމަކާއެކު ހުށަހެޅުމުން، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަ

  .އްސައިދެވިދާނެއެވެޖައެކަން ހަމަ

  

މިބޯޑް ހިންގަންވާނީ . ތަ މަދަރުސާ ތަކުގައި ސްކޫލްބޯޑެއް އޮންނަންވާނެއެވެޢާއްމުތަޢޫލީމުދޭ ސްކޫްލ ނުވަ 4.12

ނޑައަޅާފައިވާ ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތަށެވެ ސްކޫލްބޯޑް އެކުލަަވއި، . އެކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ކަ

  .އެކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް އެންގުމަކީ މަސްއޫލްވެރިޔާގެ ޒިންމާއެކެވެ

  

  

  

  ރު ދޭ ކަރިކިއުލަމް ނުވަތަ މުޤައްރަކިޔަވައި 5

  

ތަޢުލީމުދޭ ތަންތާގައި  މެދުމަދަރުސީ ސްކޫލް ނުވަތަ މަދަރުސާތަކުގެ ފަށާތަޢުލީމާއި، ޢާއްމު ތަޢުލީމުދޭ  5.1

  .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަށާތަޢުލީމާިއ، މެދުމަދަރުސީތަޢުީލމުގެ ޤައުމީ މުޤައްރަރު ކިޔަވައިދޭންވާނެއެވެ

  

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައިތައް ކިޔަވައިދިނުމުގެ އިތުރަށް  5.1ތަޢުލީމުދޭ ތަންތަނުގައި މިޤަވާއިދުގެ ޢާއްމު  5.2

އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް ހުށަހަޅައި، އެމިނިސްޓްރީން އެހެންބައިތަކެއް ކިޔަވައިދޭނަމަ ކިޔަަވއިދޭންވާނީ، މިނިސްޓްރީ 

އެއް ނުވަތަ މާއްދާތަކެއް ކިޔަވައިދޭން ބޭނުންނަމަ އަިދ އިތުރު މާއްދާ. ހުއްދަކޮށްފައިވާ މުޤައްރަރުތަކަށެވެ

މާއްދާއެއް ނުވަތަ މާއްދާތަކެއް އުނިކުރަން ބޭނުންނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން އެކަމުގެ ހުއްދަ 

  .ހޯދަންވާނެއެވެ

  

ނުގައި ބޭނުންކުރާ ޢާއްމު ތަޢުލީމުދޭ ތަން◌ްތަނާއި ޓިއުޝަންކުލާސް ފިަޔވައި ކިޔަވަިއދޭ އެހެނިހެން ތަންތަ 5.3

ރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް ހުށަހަޅައި ރަޖިސްޓްރީ ބޭނުންކުރުމުގެ ކުރިން މިނިސްޓް މުޤައްރަރު، އެމުޤައްރަރު

  .ކުރަންވާނެއެވެ

  

ދަސްކޮށްދެވޭނި ޢާއްމު ތަޢުލީމުދޭ މަދަރުސާތަކުންދޭ އެކުލާހަކާ ގުޅޭ ކުލާހުގެ ޓިއުޝަންކުލާސްތަކުގައި  5.4

  .ޅުތައް އެކަންޏެވެމުޤައްރަރުގެ ފިލާވަ
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ކިޔަވައިދޭ ތަނަކުން ހިންގާ ކޯހަކުން ފާސްވެގން ވަކިފެންވަރެއް ހުރިކަމުގައި ދޫކުރާ ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރެވޭނީ  5.5

ނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުން ރަ◌ިސްޓްރީކޮށް އެފެންވަރަށް ސެޓްފިކެޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގައި އެކަމަށް ކަ

   .އިވާނަމައެވެދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފަ

  

މަރުކަޒުތަކުގައި، ކިޔަވައިދޭ ކޯސްތަކާއި ޕްރޮގްރާމް ތަކުގެ އަދި ތަމްރީނުތަކުގެ ޡާނަވީ އަށް ފަހުގެ ތަޢުލީމުދޭ  5.6

ނޑައެޅުމާއި ބެލުމުގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ނުވަތަ ސަރުކާރުން  ފެންވަރުކަ

ނޑައަޅާ ސަ    .ނަދުގެ އިދާރާއަކުންނެވެއެަކމަށް ކަ

  

  

  ކިޔަވައިދޭ ޓީޗަރުން ނުވަތަ މުދައްރިސުން  6

  

ކިޔަވައިދޭ ތަންތާގައި ކިޔަވައިދިނުމާއި ތަރުބިއްޔަތުގެ މަސައްކަތުގައި ގެންގުޅެވޭނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް    6.1

އަަހރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި  10ވޭތުވިދިޔަ އަދި މިމީހުންަނކީ . އެޑިޔުކޭޝަނުން ޤަބޫލުކުރާ ެފންވަރުގެ މީހުންނެވެ

ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ބަދު އަޙްލާޤީ އަމަލެއް . (ސާބިތުވެވިފައިނުވާ މީހުންނަށް ވާންވާނެއެވެލާޤީ މައްސަލައެއބަދުއަޙް

މީހެއްގެ މައްޗަށް އޭނާ އެކަންކުރިކަމުގެ އެކަށިގެންވާ ގަރީނާ ހުރެއް◌ެކަމަްށ  ޖެހުމަތެއްގެ މައްޗަށް ބަންދުވެއް ތު

ހާލަތެއްގައި އެމީހަކު ކިޔަވައިދިނުމަށް ގެންގުޅުން މަާނކުރުމުގެ  ޖެއެޑިޔުކޭަޝނަށް ފެނިއް ޓްރީ އޮފްމިނިސް

  .)އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ

  

މީހުންނަކީ ތަމްރީނުލިބިފައިވާ މުަދއްރިސުން  %80ޢާއްމު ތަޢުލީމުދޭ ތަންތާގައި ކިޔަވައިދޭ މުދައްރިސުންގެ  6.2

ހާލަތު ނިޔާކުރާގޮތުން މިއަދަދު ހަމަނުވެއްޖެނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް . މުގައިވާންނާވާނެއެވެކަ

  .އެޑިޔުކޭޝަނަށް ހުށަހަޅައި އެއަދަދަށް އިސްތިސްނާއެއް ހޯަދންވާނެއެވެ

 

ލެއްވުމުގެ ކުރިން ނުވަތަ  ކިޔަވައިދޭ ތަނަކަށް ބިދޭސީ މުދައްރިސަކު ލައްވަންބޭނުންވާނަމަ އެމުދައްރިސަކު 6.3 

ބޭރުން ގެންނަނަމަ، ގެނައުމުގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް އެމީހެއްގެ މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅައި ހުއްދަ 

   .ހޯއްދަންވާނެއެވެ

  

ގެްނ އާއި ދެމެދު ކުލާސްތަކުގެ ކުދިންނަށް ޓިއުޝަންދޭންވާނީ ދަށްވެ 7އާއި  1ޓިއުޝަންކުލާސްތަކުގައި ގްރޭޑް  6.4

އާއި  10އާއި  8އަދި ގްރޭޑް . ފާސްވެފައިވާ މީހެކެވެ ޓިއުޝަންދޭ މާއްދާއިން ގެ ފަހުއިމްތިހާނުގައ7ިގްރޭޑް 

ނޑައަޅާފައިވާއޮންނަ 10ދެމެދު ކުލާސްތަކުގެ ކުދިންނަށް ޓިއުޝަންދޭންވާނީ ދަށްވެގެން ގްރޭޑް  ގެ ނިޔަލަށް ކަ
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 12އާއި  11ގްރޭޑް . މީހެކެވެ ފާސްވެފައިވާންދޭ މާއްދާއިން ރަސްމީ ޢާއްމު އިމްތިޙާނެއްގައި ބައިވެރިވެ ޓިއުޝަ

ގެ ނިޔަލަށް ކަޑައަޅާފައިއޮންނަ 12އާއި ދެމެދު ކުލާސްތަކުގެ ކުދިންނަށް ޓިއުޝަންދޭންވާނީ ދަށްވެގެން ގްރޭޑް 

  .ރަސްމީ އާއްމު އިމްތިޙާނެއްގައި ބައިވެރިވެ ޓިއުޝަންދޭ މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވާ މީހެކެވެ

  

އްމު ތަޢުލީމުދޭ ސްކޫްލ ނުވަތަ މަދަރުސާއެއްގެ މުދައްރިސުން، އެމީހުން މަދަރުސާގައި ކލިޔަވައިދޭ ކުލާހެްއ ޢާ 6.5

ނުވަތަ އެގްރޭޑެއްގެ ކުދިންނަށް އެތަނެއްގެ ތެރޭގައިވިޔަސް އަދި ބޭރުގައިވިޔަސް ފީއެއް ނަގައިގެން ނުވަތަ އިތުރު 

އެއްރަށެއްގައި ތިބި ވަކިމާއްދާއެއް ކިޔަވައިދެވޭ މިޤަވާއިދުެގ . ކެވެއުޖޫރައެއް ލިބިގެން ޓިއުޝަންދިނުމަކީ މަނާކަމެ 

ގައި ބުނާ ފެންވަރުގެ މީހުން މަދުކަމުން، ކިޔަވައިދިނުމަށް ބޭނުންވާ އިތުރުއެހީ ލިބޭޏެ އިންތިޒާމެއް  6.4

ޢުޝަންދިނުމަށް އެރަށަކުްނ ހަމަ◌ެއްސެން ނެތިގެން މިޤަވާއިދުގެ މިނަންބަރަށް އިސްތިސްނާއެއް ބޭނުންވާނަމަ ޓި

ގަސްދުކުރާ މުދައްރިސު ވަޒީފާ އަދާ ކުރާ  ސްކޫލުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް ބޭނުންކުރަން 

  އެމައްސަލަ ހުށަހަޅައި މިޤަވާއިަދށް އިސްތިސްނާއެއް ލިބޭތޯ ބެލިދާނެއެވ

  

ޓިޗަރުންނާއި މުދައްރިސުން  ސަރުކާރުގެ ސްކޫލެއްގެ ޓީޗަރުންނާއި މުދައްރިސުން ނުވަތަ ސަރުކާރުން މުސާރަދޭ 6.6

ޓިއުޝަންކުލާސްތަކުގައި ކިޔަވައިދިނުމަށް ބޭނުންކުރަންވާނީ އެމީހަކު ކިޔަވައިދޭ ތަނެއްގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން 

ގަޑިއަށްވުރެ އިތުރަށް މަސައްކަތް  18މިފަދަ މުދައްރިސަކަށް ހަފްތާއަކު . އޮތްކަން ބެލުމަށްފަހުގައެވެ

މުދައްރިސަކީ ބިދޭސީއެއްނަމަ، އެބިދޭސީއަކު މަސައްކަތްކުރަންވާނީ ރާ◌ާއްޖޭގައި އެ . ހަވާލުކޮށްދެން ނުވާެނއެވެ

  ބިދޭސީން މަސައްކަތް ކުރުމާބެހޭ ޤަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިންނެވ

  

  ކިޔަވައިދޭ ތަންތަނަށް ކުދިންވެއްދުމާއި ކުދިން ވަކިކުރުން  7

  

ކުދިން ވައްދަން ހަމަ◌ެހިފައިވާ އުސޫލާއި، ކުދިން ވަކިކުރުމަށް  ޢާއްމު ތަޢުލީމުދޭ ސްކޫލް ނުވަތަ މަދަރުސާ ތަކަށް 7.1

ހިފައިވާ ުއސޫލު މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ހުށަހަޅަިއ، އެމިނިސްޓްރިއިން އެއުސޫލެއް ޤާބޫލުކުރުމުން ޖެހަމަ

ދި ތަނުގެ އަ. ކުދިން ވައްދަން އެދޭ ފޯމްދޫކުރާއިރު، އެއުސޫލު ބެލެނިވެރިޔާއަށް ލިޔުމުން ދޭންވާނެއެވެ

ނޑައެޅޭ އުސޫލު ބެލެނިވެރިޔާއަށް . ފެންނަގޮތަށް ބަހައްޓަންވާނެއެވެ ނޯޓިސްބޯޑުގައި އާއްުމކޮށް ކުދިންވެއްދުމަށް ކަ

ލިޔުމުންދޭއިރު އޭގައި އެތަނަކަށް ކްުއޖަކުވެއްދުމަށްޓަކައި ނެގުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން 

  .އޮންނަންވާނެއެވެހުއްދަލިބިފައިވާ ފީގެ ތަފްޞީލް އެގެން 

  

  .ހިފައިވާ އުސޫލުންނެވެޖެނަކުން ކުދިން ވަކިކުރުމަށް ހަމަ ކިޔަވައިދޭތަނަކުން ކުއްޖަކު ވަކިކުރެވޭނީ އެތަ  7.2
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ޢާއްމު ތަޢުލީމުދޭ ސްކޫލް ނުވަތަ މަދަރުސާއަކަށް ކުއްޖަކުވެއްދޭނީ އެކުއްޖާ ކުރިން އުޅުނު ސްކޫލުން  7.3

  . މަށްފަހުގައެވެވަކިވެފައިވާކަމުގެ ލިޔުން ގެނައު 

  

ނޑިފައިވާ ކުއްޖަކު، އޭނާ އެތަނަކުން ވަކިވިކަމުގެ ލިޔުމަކުްނ  7.4 ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ކިޔަވައިދޭ ތަނަކުން ކެ

  .ނުވަތަ ބެލިނިވެރިޔާއަށް އެލިޔުމެއް ދޫކުރަންވާނެ◌ެއެވެ ކުއްޖާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  7އެދިއްޖެނަމަ، އާދޭތާ 

  

ނޑައެޅިފައިވާ،  ޢާއްމު ތަޢުލީމުދޭ ސްކޫލް 7.5 ނުވަތަ މަދަރުސާތަކުން، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ކަ

  .އަދި އެޤަވާއިދު ތަންފީޒު ކުރަންވާނއެވެ. މަދަރުސާކުދިންގެ ޤަވާއިދަށް ފުރިހަމައަށް އަމަލުކުރަންވާނެއެވެ

  

  ކުލާހުގައި ތިބޭނެ ކުދިންގެ އަދަދާއި ގަޑީގެ ދިގުމިން 8

  

ޢަދަދާއި ދިގުމިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ) ޕީރިއަޑުގެ(ކޫލް ނުވަތަ މަދަރުސާތަކުގެ ގަޑީގެ ޢާއްމު ތަޢުލީމުދޭ ސް 8.1

ނޑައަޅާފައިވާ މިންވަރަށްވުރެ މަދުވެގެން ނުވާނެއެވެ މިގޮތަށް ހަމަނުވެއްޖެނަމަ، ސަބަުބ . އެޑިޔުކޭޝަނުން ކަ

   .އް ލިޔުމުން ހޯދަންވާނެއެވެށް އިސްތިސްނާއެެއއަ ، ބަޔާންކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް ހުށަހަޅައި

  

 20ޓީއުޝަންކުލާސްތަކުގައި، ކުލާހެއްގައި އެއްމުދައްރިސަކަށް އެއްފަހަރާ ޓިއުޝަންދެވޭނީ ގިނަވެގެން  8.2

  .ކުދިންނަށެވެ

  

 ޓިއުޝަންކުލާސްތައް ފިަޔވައި އެހެން ތަންތަނުގެ ކުލާސްތުަކގައިޢާއްމު ތަޢްލީމްދޭ ސްކޫލް ނުވަތަ މަދަރުސާތަކާއި  8.3

ޓްރީ މިނިސް. މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ޤަބޫލްކުރާ ނިސްބަތަކަށެވެ، ތިބޭނެ ކުދިންގެ ނިސްބަތް ވަންވާނީ

ނޑައެޅުމުގައި އެތަނެއްގައި . ނިސްބަތަކަށެވެ  އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ޤަބޫލުކުރާ  ކިޔަވައިދިނުމަށާއި، މިނިސްބަތް ކަ

   .ހުރި ވަސީލަތްތަކެއްގެ މައްޗަށް ބެލޭނެއެވެތަމްރީނަށް ބޭނުންކުރުމަށް، އެތަނަކުން ލިބެން

  

ޖައްސާންވާނީ، ކިޔަވާކުދިންނާއިބެހޭ ޢާއްމު ޤާވާއިދުގައި ކިޔަވާކުދިން ޝަންކުލާސްތަކުގެ ގަޑިތައް ހަމަޓިއު 8.4

  .ގެއިންބޭރުގައި އުޅުން މަނާކުރާ ގަޑިތައް ނުހިމެނޭ ގޮތަށެވެ

  

މިނިސްޓްރީ އޮފް ންތަގާއި ކުލާސްތައް އިންތިޒާމް ކުރަންވާނީ ދެޖިންސުގެ ކުދިން އެއްކޮށް ކިޔަވައިދޭ ތަ 8.5

ނޑައަޅާ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށެވެ   .އެޑިޔުކޭޝަނުން ކަ
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  ފީނެގުން  9

  

ނޑައަޅަންވާނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް  9.1 ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްގެން ހިންގާ ކިޔަވައިދޭ ތަންތަނުން، ކުދިން އަތުން ނަގާފީ ކަ

މިގޮތުން ހުއްދަދެވޭ ފީގެ ތަފްސީލް އާއްމުކޮށް ފެންނާނެހެން . ދަ ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ އެޑިޔުކޭޝަނަށް ލިޔެ ހުއް

  .ބެހެއްޓިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ

  

. ކިޔަވައިދޭ ތަންތަނުން ނެގީޭފއަށް ބަދަލެއްގެންވޭނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ހުއްދަ ލިބުމަށްފަހުގައެވެ 9.2

ންނަމަ، ކުރިއަށް އޮންނަ އަހަރުގެ ފީގެ މައްސަލަ ހިގާ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރުމަހުގެ މިގޮތަށް ބަދަލެއް ގެންނަން ބޭނު 

  .ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ 31

  

ން ނެގޭނީ ކުއަތުން ނުވަތަ ބެލެނިވެރިއެއްގެ އަތު ޖަތަ ފައިސާއެއް ކުއްކިޔަވައިދޭތަނުގެ ފީގެ އިތުރު ފީއެއް ނުވަ 9.3

އެނޫން . މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުގެ ސާރކިޔުލަރ އަކުން ހުއްދަކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކަށެވެ

  .ކަންތައްތަކަށް ފީއެއް ނުވަތަ ފައިސާއެއް ނެގޭނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން ލިބިގެންނެވެ

  

ން ގްޮތގޮތުން ކުއްޖެއްގެ އަތުން ނުވަތަ ބެލެނިވެރިންގެ އަތުން ނަގާ ކިޔަވައިދޭތަންތަނުގެފީގެ ގޮތުގަޔާއި އެނޫ  9.4

  .ފައިސާއަށް ފައިސާ ބަލައިގަތްކަމުގެ ރަސީދެއް ދޫކުރަންވާނެއެވެ

  

ކިޔަވައިދޭ ތަންތަނުގެ ކުދިން ލައްވާ ފައިސާ ހޯދުމުގެ ގޮތުން ދިދަދުވަހު ދިދަވެއްކުން، ނުވަތަ މަސައްކަތުދުވަހެްއ  9.5

ނޑައަޅާފައިވާ ޤަވާއިދުގައިވާގޮތުގެ ބޭއްވުން ފަދަ ކަންކަން ބޭއްވޭނީ، އެކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުޝަނުން ކަ

  . މަތިންނެވެ

  

  

  

  ސްކޫލް ޔުނިފޯމާއި ބެާޖއި ލަވަ އަދި މޮޓޯ  10

  

ޢާއްމުތަޢުލީމުދޭ ސްކޫްލ ނުވަތަ މަދަރުސާ ތަކުގެ ޔުނިފޯމު ވާންވާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން  10.1

އެޔުނިފޯމް ބޭނުންކުރުމުގެ ކުރިން އޭގެ ނަމޫނާ . ނޑައަޅާފައިވާ ޤަވާއިދަށް ފެތޭގޮތަށް ހުންނަ ޔނިފޯމަކަށެވެކަ

  .މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް ހުށަހަޅައި ފާސްކުރަންވާނެއެވެ 
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ފް އެޑިޔުކޭޝަނުން އި ދިދަ ބޭނުންކުރަންވާނީ މިނިސްޓްރީ އޮޖާދަރުސާގެ ބެޢާއްމު ތަޢުލީމުދޭ ސްކޫްލ ނުވަތަ މަ 10.2

) ކުލައިން(ކޮޕީ  4މިގޮތުން ފާސްކުރަން ހުށަހަޅާިއރު އެބެޖު ނުވަތަ ދިދައިގެ . ފާސްކުރުމަށް ފަހުގައެވެ

  .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

  

ޢާއްމު ތަޢުލީމުދޭ ސްކޫލް ނުވަތަ މަދަރުސާގައި ލަވައެއް އަދި މޮޓޯއެއް ބޭނުންކުރާނަމަ އެލަވައެއް ނުވަތަ  10.3

  .ނުންކުރުމުގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ފާސްކުރަންވާނެއެވެމޮޓޯއެއް ބޭ 

  

  ކިޔަވައިދޭ ތަންތަނުގެ ހިސާބާއި ރެކޯޑް ބެލެހެ◌ެއްޓުން  11

  

ކިޔަވައިދޭ ތަންތަނުން އެތަނެއްގައި ކޮންމެހެން ބެލެހެއްޓުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން  11.1

ނޑައަޅާފައިވާ ހިސާބާއި ރެކޯޑް މެއްގެ ދަށުން ބެލެހެއްޓިފަިއ ތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ފުރިހަމަ އިންތިޒާކަ

ތަނުގެ ރައުސުލްމާލާއި ލިބޭ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދާ އެކަށޭނެފެންވަރެއްގައި، ހިސާބުތަްއ . ންނަންވާނެއެވެ ހު

ޖެ ކޮންމެ ހިދެއްގަިއ އްނެ ގޮތެއްގައި، އަދި ބޭނުންވެ އެއްގޮތަށް އޯޑިޓް ކުރެވޭބެލެހެއްޓުުމގެ ޢާއްމު ސްކޫލްތަކާއި 

ކޮންމެ ހިދެއްގައި ބޭނުންވާ  ޖެއޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ބޭނުންވެއް  އަދި މިނިސްޓްރީ . ބެލެންވެސް އޮންނަންވާނެއެވެ

   .މަޢުލޫމާތު ބަރާބަރަށް ދޭންވާނެއެވެ

  

 1000މްލަ ޢާއްމު ތަޢުލީމުދޭ ސްކޫލް ނުވަތަ މަދަރުސާއެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކިޔަވާކުދިންގެ ޢަދަދު ޖު 11.2

ކުދިންނަށްވުރެ ގިނަނަމަ، އެސްކޫލެއް ނުވަތަ މަދަރުސާއެއްގެ ނިމުނު އަހަރުގެ މުދަލާއި ފައިސާގެ ހިސާބުތައް 

މިނިވަން އޯޑިޓަރަކުލައްވާ އޯޑިޓްކޮށް، އޯޑިޓް ރިޕޯޓު ހިގާ އަހަރުގެ މާޗުމަހުގެ ނިޔަލަށް މިނިސްޓްރީ އޮްފ 

ޕޯޓްތައް ތައްޔާރުކުރަންވާނީ އޯޑީޓް އޮފީހުން ޤަބޫލްކުރާ އޯޑިޓް ރި. އެޑިޔުކޭޝަނަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ

ކުދިން ހަމަނުވާތަންތަނުގައި ނިމުނު އަހަރުެގ  1000ރަޖިސްޓްރީ ކިޔަވާކުދިންގެ އަދަދު ޖުމްލަ . ފެންވަރަކަށެވެ

މިނިސްޓްރީ ށް މުދަލާއި ފައިސާގެ ހިސާބުތައް އެސްކޫލެއް ނުވަތަ މަދަރުސާއަކުން ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު، އެތާރީޚަ

   .އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ

  

އާއްމް ތަޢުލީމުދޭ ސްކޫލް ނުވަތަ މަދަރުސާތައް ފިޔަވައި އެނޫން ކިޔަވައިދޭ ތަންތަނުގައި ހިންގާ މުއާމަލާތަށް  11.3

ްއ ގައި ބުނާފަދަ އޯޑިޓު ރިޕޯޓެ  11.2ހިދެއްގައި  ފެނިއްޖެ ރިއާޔަތްކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް 

ނޑައަޅާ މުއްދަތުގައި މިނިސްޓްރީ އްޮފ އެޑިޔުކޭޝަނަށް ފޮނުވުމަށް އެންގިދާނެއެވެ    .ކަ
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ކިޔަވައިދޭ ތަންތަނުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުގެ އަހަރީ ސްވާލުކަރުދާސް ފުރިހަމަކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް  11.4

ނޑައަޅާ   .ވެމުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ފޮނުވަންވާނެއެ  އެޑިޔުކޭޝަނުން ކަ

  

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުްނ ކިޔަވައިދޭ ތަންތަން، އެތަންތަން ފާއިތުވި އަހަރު ހިގިގޮތުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓެއް  11.5

ނޑައަޅާ ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް  5ބައިތައް އެކުލެވޭގޮތެއްގައި، ިހގާ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ  ކަ

  .ވެއެޑިޔުކޭޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެ

  

ޢާއްމު ތަޢުލީމުދޭ ސްކޫލް ނުވަތަ މަދަރުސާ ތަކުގެ ުކރިއަށް އޮތް އަހަރަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ އަހަރީ  11.6

ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަްށ  30ކަލަންޑަރު ހިގާ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 

  .ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ

  

  މަށް ހުންނަ އިސްވެރިޔާކިޔަވައިދޭ ތަންތަން ހިންގު  12

  

ކިޔަވައިދީ ތަނެއް ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން އެތަނެއް ދުވަހުން ދުވަހަށް ހިންގައި ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ  12.1

ޔުކޭޝަނަށް ހުށަހަޅައި، ފަރާތްތަކަށް ޖަވާުބދާރީ ވާނެ އިސްފަރާތެއް އައްޔަންކޮށް، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑި

އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރައްވައި، މިގޮތަށް ހުށަހެޅޭ މީހަކީ މިޤަވާއިދުެގ  އެފަރާތެއް މިނިސްޓްރީ

ިއ އަދި ހުށަހަޅާއިރު އިސްމީހާގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރާ. ގައިވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ މީހަކަށްވާންވާނެއެވ4.2ެ

  .އެވެންވާނެ ޅަތަޖުރިބާ އެގޭގޮތަށް ހުށަހަ

  

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ޢައްޔަންކުރާ ފަރާތަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ގައި  12.1މިޤަވާއިދުގެ  12.2

   .މީހަކަށް ވާންވާނެއެވެ އެޑިޔުކޭޝަނުން ޤަބޫލްކުރާ

  

ޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ އިސްވެރިޔަކު ބަދަލުކުރުމުގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް ހުށަހަޅައި، ރަ 12.3

އަދި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމަތަށް . ރީ ކުރަންވާނެއެވެއިދުން އެބަދަލު ރަޖިސްޓްއި ޤަވާއެމިނިސްޓްރީގަ

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީ އްޮފ  30ޖެނަމަ އެބަދަލެއް އަންނަ ތާރީޚުން ފެށިގެން ބަދަލެއް އަތުވެއް

  .އެޑިޔުކޭޝަނަށް އަންގަންވާނެއެވެ
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ސްވެރިޔަކީ ކިޔަވއިދޭ ތަނުގެ ހުރިހާ ކަމެއްގައި ޒިންމާ އުފުލާ އަިދ މަސްއޫލްވެރިފަރާތުން އައްޔަންނުކުރާ އި  12.4

ނަމަވެސް މިގޮތަށް ދުވަހުން ދުވަހަށް ހިންގާ ކަންކުަމގައި އެފަރާތުން . އެޒިންމާއަށް މަސްއޫލްވާންޖެހޭނެ މީހެކެވެ

  .ނާންނާނެއެވެޒިންމާ އުފުލިޔަސް ތަނުގެ މައްޗަށް މަސްއޫލްފަރާތުން ވާންޖެހޭ ޒިންމާއަށް އުނިކަމެއް 

  

  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުގެ އެހެނިހެން ޤަވާއިދު 13

  

ރޭ ކިޔަވައިދޭ ތަންތަން ހިންގުމާބެހޭގޮތުންނާއި ސްކޫލް ކުދިންނާ ބެހޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ނެ 13.1

އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ނެރޭ  މިޤަވާއިދުތަކުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީ. ޖެހޭނެއެވެޤަވާއިދުތަކަށް ޢަމަލުކުރަން

  .ސަރކިއުލަރ ތައްވެސް ހިމެނެނޭއެވެ

  

  ޤަވާއިދާ ޚިލާފުވުން 14

  

) ފަސްސަތޭކަ( 500.00ނަމަ އެކަމެއްގެ ކުޑަބޮޑުމިނުން އެތަނެއް ޖެނަކުން މިޤަވާއިދާއި ޚިލާފުވެއްކިޔަވައިދޭ ތަ 14.1

ޔާރު މިނިސްޓްރީ ތިޖޫރިމަނާ ކުރުމުގެ އިޚްަދދަކުން ރުފިޔާ އާއި ދެމެދުގެ ޢަ) ފަސްހާސް( 5.000ރުފިޔާ އާއި 

. އަދި އެކަމެއްގެ ބާވަތުން އެކަމެއް ރަގަޅުކުރުމަށް މުއްދަތެއް ދެވިދާނެއެވެ. އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ

މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެކަެމއް . މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެކަމެއް ރަގަޅުކުރުމަށް މުއްދަތެއް ދެވިާދނެއެވެ

އަދި ކަމުގެ ނުރަގަޅުކަން އެކަށޭނަވަރަށްވުރެ ބޮޑުަނމަ މުއްދަތެއްނުދީ . ޅުނުކޮށްފިނަމަ އެތަނެއް އޮވާލެވޭނެއެވެރަގަ

   .ތަން އުވާލުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ

  

ވަތަ ދިވެިހ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ނު ގެ ދަށުން ތަނެއް އުވާލުމުގަިއ މިނިސްޓްރީ 14.1މިޤަވާއިދުގެ ނަންބަރު  14.2

   .އެއްވެސް ޒިންމާއެއް ނޯންނާނެއެވެޖެހޭ ސަރުކާރުން އުފުލަން

  

ގައި ވާގޮތުގެ މަތިން ތަނެއް އުވުނު ކަމުގައިވިޔަސް ދިމާވާ އަދި ދިމާވާ  14.1މިޤަވާއިދުގެ ނަންބަރު  14.3

  .ރިޔާ ފުރިހަމަ އަށް ޒިންމާވާންވާނެއެވެމައްސަލަތަކުގައި، ތަންއުވުމަށްފަހުގައިވެސް، ތަނުގެ މަސްއޫލްވެ

  

  

  ޤަވާއިދު ތަންފީޒްކުރުން  15

  

  .އެވެ 2000މެއި  1މިޤަވާއިދު ތަންފީޒުކުރަން ފަށާ ތާރީޚަކީ  15.1
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 2000އޮކްޓޯބަރ  31މިޤަވާއިދު ތަންފީޒުކުރަން ފަށާއިރު ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވެފައިހުރި ކިޔަވައިދޭ ހުރިހާ ތަނެއް  15.2

ތަންތަނުގެ  މިގޮތަށް ރަޖިސްޓްރީ އާ ނުކުރާ. ން މިޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ރަޖިސްޓްރީ އާކުރަންވާނެއެވެދުވަހުގެ ކުރި

ޖޫރިމަނާއެއް ) ފަސް ސަތޭކަ ރުފިޔާ(ރުފިޔާގެ  500.00ޖިސްޓްރީ ހަދައިދެވޭނީ ޖިސްޓްރީ ބާތިލްކޮށް އަލުން ރަ ރަ

  .ދެއްކުމުންނެވެ

  

  2000އޭޕްރީލް  19

  

ނޑައަޅާފައި އޮންނަ އެކަޑެމިކް  ރީއަހަރޭ ބުނެފައިވަނީ މިނިސްޓް މިޤަވާއިދުގައި ތަޢުލީމީ އޮފް އެޑިޔުކޭަޝނުން ކަ

  .ކަލަންޑަރަށެވެ

  

  

  

  

  

  

  


