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 2020/24 :ނަންބަރުޤާނޫނު 
 

 
 

 

 ޤާނޫނު ތަޢުލީމުގެ 
 

 އެއްވަނަ ބާބު 
 ފެށުން 
 

 
މިއީ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީން ކަަށވަރުކޮށްދީފަިއވާ  )ހ(  .1 ނަން  ތަޢާރުފާއި 

އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ިލބިދިނުމަށްޓަކައި އުނގެނުމުގެ ަޙއްޤު 

ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑު ޤާއިުމކޮށް، ދިވެހިާރްއޖޭގެ ތަޢުލީމީ 

ނިޒާމު އެ މައްޗަށް ބިނާެވެގންވާ އަސާސްަތއް ކަނަޑއެޅުާމއި، އުނގެނުމާ 

ގުޭޅގޮތުން ދަރިވަރުންނަށާިއ، މުދައްރިސުންނަށް ލިބިދޭ ޙައްޤުތަާކއި، 

އި ބެލެނިވެރިންާނއި މުދައްރިސުންގެ ޒިންމާތައް ކަނޑައެޅުާމއި، ދައުލަތާ

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ތަޢުލީމު ދިނުމާގުޅޭ އެނޫންވެސް ާޢންމު ހަމަތަކާއި 

 އުސޫލުތައް ބަޔާްނކުރުމުގެ ޤާޫނނެވެ.

 "ތަޢުލީމުގެ ޤާނޫނު" ެއވެ.، މި ޤާނޫނަށް ކިޔާނީ )ށ(  
 

 މަްޤޞަދުތައް ތިރީަގއި ބަޔާންކޮށްަފއި ެއވަނީެއވެ.މި ޤާނޫނުގެ މައިގަނޑު   .2 މަޤްޞަދު 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ ޤާނޫނުއަސާސީއަާށއި، އިްސލާމް ދީނަށާއި،  )ހ(  

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބަިއވެިރވެފަިއވާ ކުަޑކުދިންގެ ޙައްޤުަތކާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާީމ 

މުޢާހަދާތަކަށް މުޢާހަދާއާއި، އެނޫްނވެްސ ކަމާގުޅޭ ަބއިނަލްއަްޤވާމީ 

ރިޢާޔަތްކޮށް، އުނގެނުުމގެ ޙައްޤު ކުޑަކުދިންނަށާއި ބޮެޑތި މީހުންނަށް 

ކަށަވަރުކޮށްީދ، މުދައްރިސުްނގެ ަޙއްޤުތައް ަރއްކާތެިރކޮްށދޭނެ ނިޒާމެއް 

 ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޤާއިމުކުރުްނ؛

ިއ އުނގެނުމުގެ ޙައްޤު ުކޑަުކދިންނަށް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގައި ދައުލަތާ )ށ(  

މައިންބަފައިންނާއި ބެލެނިެވރިންނާއި މުދައްރިސުންެގ ޒިންމާތައް 
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ކަނޑައެޅުާމއި އެ ފަރާތްތަކުްނ ޒިންމާ އަދާނުކޮށްފިނަމަ ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުެގ 

 އުސޫލުތައް ކަނޑަެއޅުން؛

ހަމަހަމަކަމާއި އިންސާފުވެރިަކމާއެކު ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ފެންވަރު ރަނގަޅު  )ނ(   

 ތަމްރީނާއި އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތު ދެވޭނެ މާަޙއުލެއް ޤާއިމުކުރުން؛ތަޢުލީމާއި 

އިސްލާމީ އަޤީދާާއއި ިއސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތު އުނގަންނައިދޭ، އަދި އިސްލާީމ  )ރ(  

ޝަރީޢަތާއި އަޤީދާއާ ފުށުނާރާނެހެން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަްށ 

ޞުލްޙަމަސަލަސްކަމާިއ އިޙްތިރާމްކުރުމަށާއި، ޢާންމުކޮށް އެންމެންގެ މެދުގައި 

ރަޙުމަތްތެރިކަން ބާއްަވިއގެން އުޅުުމގެ މުހިންމުކަން އުނގަންނައިޭދ، 

 އަދި  ؛އެކަންކަމަށް ބާރުައޅާ ތަޢުލީމީ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން 

ޤައުމީ ވާޖިބުތަކަށް އަހުލުެވރި، މުޖުތަމަޢުގައި ޒިންމާދާރު ދައުރެްއ  )ބ(  

ޤާބިލު ދަރިވަރުން ބިނާކުރުމަށް އަދާކުރެވޭނެ އުފެއްދުންތެިރ އަދި 

 މަގުފަހިކުރުން.

 

 ދެވަނަ ބާބު 

 ޙައްޤުތަކާއި ވާޖިބުތައް 

 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ދިރިއުޅޭ ކޮްނމެ މީހަކަށްމެ އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި،  )ހ(  .3 އުނގެނުމުގެ ޙައްޤު 

 ހަމަހަމަކަމާއެކު، އުނގެނުުމގެ ޙައްޤު ލިބިގެންެވެއވެ.

ޙައްަޤކީ، ޭއގެ ައމިއްލަ ޒާތުގައި ވަކި އިންސާނީ ޙައްޤަކަްށވުމުެގ  އުނގެނުމުގެ )ށ(  

އިތުރުން، އެ ޙައްަޤކީ އެހެން ިއންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ވާސިުލުވމަށް ކޮންމެހެން 

 ބޭނުންވާ ޙައްޤެެކވެ.

މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނޭގޮތުން، އުނގެނުމުެގ  )ނ(  

އެްއވެސް ބާވަެތއްެގ ތަފާތު ކުރުމެއްނެތި ވަކި ޢުމުރަކަށް ނުވަތަ ޙައްޤަކީ، 

 ވަކި ޖިންެސއްގެ ަބޔަކަށް ބެުލމެއްނެތި، ޢުމުރުދުވަހަށް ދެމިެގންދާ ޙައްޤެކެެވ.

ޕްރީސްކޫލް ތަޢުލީމާއި، ފަށާ ތަޢުލީމާއި، ޘާނަވީ ތަޢުލީމު ައދި މަތީ   (1)   

 ޘާނަވީ ތަޢުލީމު އުނގެނުމުގެ ޙައްޤު؛
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ޕްރީސްކޫލް ތަޢުލީމާއި، ފަށާ ތަޢުލީމާއި، ޘާނަވީ ތަޢުލީމު ައދި މަތީ   (2)   

ޘާނަވީ ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހަމަހަމަ ގޮތެއްަގިއ 

 ލިބުމުގެ ޙައްޤު؛ އަދި

ލައިފްލޯންގ ލަރނިންގާއިއ ކޮންޓިނުއިންގ އެިޑޔުޭކޝަންެގ   (3)   

 ފުރުޞަތު ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ލިބުމުގެ ޙައްޤު.
 

އުނގެނުމުގެ ޙައްޤު 
 ޢުމުރުދުވަހަށް ދެމިގެންދިޔުން 

އުނގެނުމުެގ ޙައްޤަީކ، ޢުމުުރދުވަހަށް ދެމިގެންދާ ޙައްެޤއްަކމުގަިއވީ ހިނދު،  )ހ(  .4

ރަސްމީ ތަޢުލީމުގެ ނިޒާމުެގ ތެރެއިން ތަޢުލީމު ހާސިލުކޮށް ނިމުމަށް 

ނަށް ފަހުގައިެވސް، އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތުތައް ހުރިހާ ޢުމުރެއްގެ މީހުން

 ލިބިދެވޭނެ ނިޒާމެއް ދިވެހިރާްއޖޭގައި ޤާއިުމވެފައި އޮންނަންާވނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ފޯރުކޮށްދެވޭ ތަޢުލީމުގެ  )ށ(  

 ތެރޭގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނެންވާނެއެވެ.

ހާސިލުކުރުމުެގ ރަސްމީ ތަޢުލީމުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމު   (1)   

ފުރުޞަތު ލިބިފައިނުވާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށް ހިންގޭ އަސާީސ 

 ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް؛

ޘާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާ ފަރާތްތަކަށް އަާމޒުކޮްށ ހިންގޭ   (2)   

 ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް؛ އަދި 

 އިތުރަްށ ތަރައްޤީކުރެވޭނެ ފުރުޞަތުަތއް.ލިބިފައިވާ ހުނަރުތައް   (3)   
 

މަދުރަސީ ތަޢުލީމުގެ ނިޒާމުގެ 
ތެރެއިން ފަންނީ އަދި 

މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ތަޢުލީމު 
 ފޯރުކޮށްދިނުން 

ފަންނީ އަދި މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ތަޢުލީމަކީ، އުނގެުނމުގެ ޙައްޤުެގ  )ހ(  .5

މަސައްކަތްތެރިކަުމގެ ޙައްާޤވެސް ގުޅިފަިއާވ ބައެއްކަުމގަިއވުުމގެ އިތުރުްނ 

ޙައްޤެއްކަުމގަިއވާތީ، އުނެގނުމުގެ ޙައްޤު އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގަިއ 

ކަށަވަރުކޮށްެދވޭނީ ފަންނީ އަދި މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ތަޢުލީމު އުނގެނުމުެގ 

ޙައްޤުވެްސ ކަަށވަރުކޮށްދެިވެގން ކަމުގަިއވީ ހިނދު، ފަންނީ އަދި 

ރިކަުމގެ ތަޢުލީމު، މަދުރަސީ ތަޢުލީމުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތްތެ

 ލިބިދިނުމުގެ ޙައްޤު މި ޤާނޫނުން ކަށަވަރުކޮށްދެެއވެ.
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މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، ިދވެހިރާއްޖޭގެ މަުދރަސީ ތަޢުލީމުގެ  )ށ(  

މަސައްކަތްތެރިކަުމެގ ނިޒާމު ބައްޓަންކުެރވިފައި އޮންނަންވާނީ، ފަންނީ އަދި 

 ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ގޮތެްއގެމަތިންނެވެ.

މަދުރަސީ ތަޢުލީމުގެ ނިޒާމުގައި ފަންނީ އަދި މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ތަޢުލީމު  )ނ(  

 ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ބޭނުމަކީ އަންނަނިވި ކަންކަމަށް މަގުފަހިކުުރމެވެ.

ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމާއި، ފަންނީ ކުދިންގެ ތަފާތު ޤާބިލިއްޔަތުތަަކށް  (1)   

އަދި މަސައްކަތްތެރިކަުމގެ ތަޢުލީމުގެ ތެރެއިން މަސައްކަްތތެރިކަމާ 

 ރައްޓެހި ދަރިވަރުން ބިނާކުރުން؛

   

 

(2) 

 

ޤައުމުގެ ތަރައްީޤއަށް ކޮްނމެހެން ބޭނުންވާ ފަންނުވެރިކަމާިއ 

 ައދި މަސައްކަތްތެރިކަުމގެ ދާއިރާތަަކށް ކުދިން އަހުލުވެރިކުރުން؛

މަސައްކަތްތެރިކަުމގެ ދާއިާރއަީކ އަގުހުރި އަދި ޤައުމަށް ފަިއދާހުރި  (3)   

ދާއިރާެއއްކަމުަގއި ދުށުމުގެ ވިސްނުން ދަރިވަރުންގެ ކިަބއިަގިއ 

 އަށަގެންެނވުން.
 

އުނގެނުމުގެ ޙައްޤު 
 ކުޑަކުދިންނަށް ކަށަވަރުކޮށްދިނުން 

ބަޔާްނކުރާ އުނެގނުމުގެ ޙައްޤަށް ވަނަ ާމއްދާަގއި  3މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .6

ވާސިލުވުމަށްަޓކައި އަންނަނިވި ކަންކަން ކޮންމެ ކުަޑކުއްޖަކަްށމެ މި ޤާނޫނުން 

 ކަށަވަރުކޮށްެދއެެވ.

)ަހތަރު( އަހަރު ފުރުނީއްސުރެ، ޢުމުރުން  4ކުޑަުކއްޖެްއގެ ޢުމުރުން   (1)   

ގްރޭްޑ )އަށާރަ( އަހަރު ވަންދެން، ނުވަތަ ޕްރީސްކޫލުން ފެށިގެން  18

 )ބާރަ( ނިމެންދެން ތަޢުލީމު ލިބުމުގެ ޙައްޤު؛ 12

އެްއވެސް ާބވަތެްއގެ ލާއިންާސނީ ނުވަތަ ރަޙުމްކުޑަ އަދަބެއް ލިބުމުން   (2)   

 ރައްކާތެިރވެގެްނވުމުގެ ަޙއްޤު؛

ހަނގާކުރުންފަދަ ޢަމަލުތަކާއި އެކި ބާވަތުގެ ގޯާނުކރުމާއި   (3)   

އަނިާޔވެރިކަމުން ރަްއކާތެިރވެފަިއވާ އަމާން މާަޙުއލެއްަގއި 

 އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބުުމގެ ޙައްޤު؛ 

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ރަސްމީ ތަޢުލީމީ ނިޒާމުަގިއ   (4)   

 ؛ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރުމުގެ ޙައްޤުބައިވެިރވެ، އެ ނިޒާމުގެ ތެެރިއން 
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ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީއާއި ާޚއްަޞ ހުނަރު ކުރިއެރުވުމަށްޓަަކއި ބޭނުންވާ   (5)   

ޕްރޮގްރާމްތަކުަގއި ބައިވެިރުވމުގެ ފުރުޞަތު ތަޢުލީމީ ނިޒާމުެގ 

ތެރެއިން ލިބުމުގެ ޙައްޤާއި، ކިޔެވުމުގެ އިތުރުން ހިންޭގ އިތުރު 

 ބަިއވެިރވުމުގެ މަގުފަހިވެފައި އޮތުުމގެ ޙައްުޤ؛ޙަރަކާތްތަކުަގއި 

ކިެޔވުމުގަިއ، ުކއްޖާ ތަރައްޤީަވމުންދާ މިންވަރު ގަވާއިދުން ެއނގުުމެގ   (6)   

 އަދި ؛ޙައްޤު

ކިެޔވުމުގަިއ ބެލެނިވެރިްނގެ އަޅާލުމާއި ަދއުލަތުެގ އެހީެތރިކަން   (7)   

 ލިބުމުގެ ޙައްޤު.

ުކޑަުކއްޖަކު، އުނެގނުމުގެ ޙައްޤުްނ އެްއވެސް ފަރާތަކުން، އެްއވެސް  )ށ(  

 މަޙުރޫމްކޮށްގެންނުވާނެެއވެ.
 

ކުޑަކުދިންގެ ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގެ 
 އަމާޒު 

އުނގެނުމުގެ ޙައްޤު ުކޑަކުދިްނނަށް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށްޓަކަިއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމީ   .7

 މަްއޗަށެވެ.ނިޒާމު ބައްޓަންކުރެވިަފއި އޮްނނަންވާނީ، އަންނަނިވި އަސާްސތަކުގެ 

ކުއްޖާގެ ވިސްނުމާިއ، ޝަޚްިޞއްޔަާތއި، ހުނަރާއި، ނަފްސާނީ އަދި ޖިސްމާނީ  )ހ(  

 ކުޅެދުންތެރިކަން އެންމެ ފުޅާމިނަށް ތަރައްޤީކުރުން؛

ހުރިހާ ކުދިން ޝާމިލުވާ ގޮތުގެމަތިން، އަދި ދެ ޖިންސުގެ މެދުގަިއ  )ށ(  

ގޮތުގެމަތިން ތަޢުލީމުދިނުމުގެ އުނގަންނައިދިނުމުަގއި ތަފާތުުކރުމެއް ނޯންނާނެ 

 ސިޔާސަތުތައް ަބއްޓަންކުރުން؛

ދީނީ އަދި ޤައުމީ ވާޖިބުތަކަށް އަހުލުވެރި، މުޖުތަމަޢުގައި ޒިްނމާދާރު ދައުރެއް  )ނ(  

 އަދާކުރެވޭނެ ޤާބިލު ދަރިވަރުްނ އުފެއްދުމަށް މަގުފަހިކުރުން؛

ަރއްޔިތުްނގެ ެއްއބައިވަންތަކަާމއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަްނކަމާއި ސިޔާދަތާއި،  )ރ(  

 ދިވެހި ޤައުމިއްޔަާތއި ޝަރަފު ހިފަހައްޓައި ކުރިއެުރވުން؛

ޢާންމުކޮށް އެންމެންގެ މެދުަގއި ޞުލްޙަމަސަލަސްކަމާިއ ރަޙުމަތްތެރިކަން  )ބ(  

 ބާއްަވއިގެން އުޅުން؛

ޖިސްމާނީ ހުނަރާއި، ނަފްސާނީ ައދި ، ކުއްޖާގެ އަމިއްަލވަންތަކަމާއި  )ޅ(  

 ކުޅެދުންތެރިކަން އެންމެ ފުޅާމިނަށް ތަރައްޤީކުރުން؛
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އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަްށ ުޙރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމާއި ެއ ޙައްޤުތަކަށް  )ކ(  

 އިޙްތިރާމްކުރުން؛ 

ކުއްޖާގެ ަމއިންބަފައިންނަށާއި، ކުއްޖާގެ ސަގާފީ އަމިއްަލވަންތަކަމަށާިއ،  )އ(  

އާދަކާދަތަަކށާއި، އެހެން މީހުންގެ ވިްސނުމާއި ފިކުރަށް ބަހަށާއި، ޤައުމުގެ 

 އިޙްތިރާމްކުރުން؛

އެހެނިހެން ނަސްލުތަކާއި އަނެކުންނާއި ތިމާއާ ހުންނަ ތަފާތުތައް  )ވ(  

ޤަބޫލުކުރުމާއި، އަނެކުންނަްށ އިޙްތިރާމްކުރުމާއި، އެންެމންގެ މެދުގައި 

ހިންމުކަން ކުއްާޖގެ ޞުލްޙަމަސަލަސްކަމާއި ެއކުެވރިކަން ބޭއްވުުމގެ މު

 ކިބަިއގައި އަށަގެންެނވުން؛ 

ތިމާވެށްޓާއި ދިރޭތަކެތީގެ ަނސްލުތަކާއި ޤުދުރަތީ ރީތިކަމާއި ވަސީލަތްަތއް  )މ(  

ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާއި ތިމާވެށި ނުސާފުވާފަދަ ޢަމަލުތަކާއި ޤުދުރަތީ 

 ވެށި ހަލާކުެވގެންދާފަދަ ޢަމަލުތަކުން ދުރުހެލިވުން؛

ޓެކްނޮލޮޖީއަށް ކުދިން އަހުލުެވރިކުރުވުމާިއ، ރައްކާތެިރކަމާެއކު އިންޓަރނެޓް  )ފ(  

 ބޭނުންކުރަން ދަސްކޮށްދިނުން؛ އަދި

ކުއްޖާގެ އަމިއްލަ ސާފުތާހިރުކަމާއި، ދިރިއުޅޭ ތަނާއި ވަަށއިެގންވާ މާޙައުލުެގ  )ދ(  

 ސާފުތާހިރުކަން ދެމެހެއްޓުން.
 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމީ ނިޒާމަކީ 
އުނގެނުމުގައި ޚާއްޞަ އެހީއަށް 
ބޭނުންވާ ކުދިން ބައިވެރިކުރާ 

 ތަޢުލީމީ ނިޒާމަކަށް ހެދުން 

 

ޕްރީސްކޫލްތަކާިއ ފަށާ ތަޢުލީމު ދޭ ސްކޫލްތަާކއި ޘާަނީވ ތަޢުލީމު ދޭ  )ހ(  .8

ތަފާތުކުރުމަކާ ސްކޫލްތައް އަދި މަތީ ޘާނަީވ ތަޢުލީމު ދޭ ސްކޫލްތަކުަގިއ 

ނުލައި، އެހެން ކުދިންނެކޭ ެއްއފަދައިން ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރެވޭނެ ފުރުޞަތު، 

އުނގެނުމުަގއި ާޚއްޞަ ެއހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންަނށް ދައުލަތުން 

 ފޯރުކޮށްދޭންވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ބޭނުމަށްަޓކައި އުނގެނުުމގައި ޚާއްޞަ ެއހީއަށް ބޭނުންވާ  )ށ(  

ނަށް ތަފާތު ކުރުމަކާ ނުލައި ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ކުދިން

ލިބިދިނުންކަމުގައި ބަލާނީ، ފުރުޞަތުތައް ލިބުމުގަާއއި، ފުރުޞަތުތަކަށް 

ވާސިލުވުުމގަާއއި ފުރުޞަތުތަކުން ނަތީޖާ ހާސިލުކުރުމުގައި ހަމަހަމަކަން 

 އޮތުމަށެވެ.
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ބަޔާންކުާރ މަޤްޞަދުތައް މި މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( ގައި  )ނ(  

ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި، ްސކޫލްތަކުަގއި އެކަީށގެްނާވ ވަސީލަތްތައް 

ޤާއިމުކޮށްދީ، އުނގެނުުމގަިއ ޚާއްޞަ އެހީއަްށ ބޭނުންވާ ކުދިންާނ 

މުޢާމަލާތްކުރުމަށާއި އެކުދިންގެ ބޭނުންތައް ދެނެގަނެ ރަނގަޅު ފެންވަރުެގ 

ްއޒަފުން ބިނާކުރުމަކީ ދައުލަތުގެ ތަޢުލީމު ދެވޭނެ މުދައްރިސުންނާއި މުވަ

 ޒިންމާއެެކވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ާއިއ )ށ( ަގއި ބަޔާންކުާރ މަޤްޞަދުތައް  )ރ(  

ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި، އުނގެނުމުގައި ާޚއްޞަ އެީހއަށް ބޭުނންވާ ކުދިންނަށް 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކުްނ ފުރުޞަތުދިނުމުގައި އަދި އެކުދިންނަްށ 

ތަޢުލީމުދިނުމުގައި ކަށަވަރުޮކށްދޭންޖެހޭ ޙައްޤުތަކާއި ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ 

         ވަސީލަތްތަާކއި ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ހަމަތައް ބަޔާންކުރާ ސިޔާސަތެއް،

)ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭަގިއ  3މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 

 ންވާނެެއެވ.މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަަޅއި، ާޢންމުކޮށް އިޢުލާންކުރަ

މި މާއްދާގެ )ރ( ަގއި ބަޔާްނކުރާ ސިޔާސަތު ވާންވާނީ، ުކއްޖާގެ ޢުމުރުގެ  )ބ(  

ވީހާވެސް ޅަފަުތގައި ުކއްާޖގެ ކިބަިއަގއި ހުންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަމަށް 

               ރިޢާޔަތްކޮށް، އަދި އެހެން ކުދިންނާ ތަފާތުކުރުމަކާ ނުލައި،

އެ ނުކުޅެދުންތެރިކަމާެއކު އޭނާއަށް ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރެވޭނެ އެންމެ ރަނގަުޅ 

ފެންވަރަށް ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރެވޭނެގޮތަށް ބައްޓަްނކުރެވިަފއިާވ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ވަނަ މާއްދާއާއި، ާޤނޫނު ނަންބަރު  35ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުާމިއ )ނުުކޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހު 2010/8

މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނު( އާއި، ދިވެހިރާއްޖެއިން 

ބައިވެިރވެފަިއވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތަްއ 

ޙިމާޔަތްކުރުމާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާގައި ބަޔާންކުާރ އުސޫލުތަްއ 

ހަދާގެ ަދށުން ދައުލަތުން އަދާކުރަންޖެހޭ އިލްތިޒާމުތައް ނަގަހައްޓަިއ، އެ މުޢާ

 އަދާކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ ިސޔާސަތެއް ކަުމގަެއވެ.

އުނގެނުމުަގއި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ފުރުޞަތު ނުލިބޭ ގޮތަށް  )ޅ(  

އަދި/ނުވަތަ އެފަދަ ކުދިންނާއި އެނޫން ކުދިންނާ ދެމެދު ހަމަހަމަކަން 
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ގެއްޭލގޮތަށް ބައްޓަންކުެރިވފައިވާ ތަޢުލީމީ ނިޒާމެއް ބެލެވޭނީ 

 ނުކުޅެދުންތެރިކަމަށް ބަލައި ތަފާތުކުރުންކަމުގަެއވެ.

ކުދިންނަށް ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ވަސީލަތްތަާކއި،  )ކ(  

އުނގަންނައިދޭ ތަންތަާނއި ަތޢުލީމުދޭ މަރުކަޒުތައް ހުންނަންވާނީ ޚާއްަޞ 

އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ބޭނުންކުެރވޭނެ ޮގތަށް ބިނާކޮށް، 

 އިންތިޒާމުކުެރވިފަެއވެ.
 

ވަަނ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުާރ އުނގެނުމުގެ ަޙއްޤު ކަަށވަރުކޮށްދިނުމުެގ  3މި ޤާނޫނުގެ   .9 ދައުލަތުގެ ވާޖިބު 

 ވާޖިބެކެވެ.ގޮތުން އަންނަނިވި ކަްނކަން ުކރުމަކީ ދައުލަތުގެ 

ހުރިހާ ކުދިން ޝާމިލުވާނެ ގޮތެްއގެމަތިން ޕްރީސްކޫލް ަތޢުލީމާއި ފަށާ  )ހ(  

ތަޢުލީމާއި ޘާނަވީ ތަޢުލީމާއި، މަތީ ޘާނަވީ ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި 

 އެކަީށގެންވާ ވަސީލަތްތަާކއި ފުރުޞަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުން؛

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންތައްތައް ހާސިލުކުރެވޭނެ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި  )ށ(  

ގޮތުގެމަތިން ތަޢުލީމު ލިބިދިނުމަށްޓަކައި އެކަށީގެްނވާ ނިޒާމެްއ 

ތަރައްޤީކުރުމާިއ، ކޮންމެ ުކްއޖަކަށްމެ ތަޢުލީމު އުނގަންނައިދެވޭނެ ގޮތް 

 ހަމަޖެއްސުން؛

)ައށާރަ( އަހަރު  18ކޮންމެ ކުއްޖަުކވެސް އެުކްއޖެއްގެ ޢުމުރުން  )ނ(  

ފުރިހަމަވަންދެން ތަޢުލީމު ނުވަތަ ހުނަރު ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމެއްަގިއ 

 ބައިވެިރވާކަން ކަަށވަރު ކުރުްނ؛ 

)އަށާރަ( އަހަރު  18މި މާއްދާގެ )ނ( އެހެން ޮއތްނަމަވެސް، ޢުމުރުން  )ރ(  

ޘާނަވީ ތަޢުލީމު ނިންމާ ކުދިން     އެ އަކުރުްނ ފުރުމުގެ ކުރިން މަތީ 

 އިސްތިސްނާކުެރވިދާނެެއވެ.

ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީއާިއ، މަސަްއކަތްތެރިކަމާއި ހުނަރު ދަސްކޮްށދިނުމަށްޓަކައި  )ބ(  

އެކަީށގެންވާ ިނޒާމެއް ތަރައްީޤކޮށް، ހަމަހަމަ ގޮތެްއގައި ުފރުޞަތު ލިބޭނެ 

 އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން؛

ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިްނ އިސްލާމްދީނަށް ލޯބިކުރާ އަދި ދިވެހިބަހަށާއި  )ޅ(  

 ދިވެހި އާދަކާދަތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރާ ޖީލެއް ބިނާކުރުން؛
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ހަށިހެޔޮކަމާއި، ދުޅަހެޔޮކަމާިއ، ކުޅިވަުރގެ ހުނަރު ދަސްކޮށްދޭ ނިޒާމެއް  )ކ(  

 ފުރުޞަތުތައް ފަހިކޮށްިދނުން؛ތަރައްޤީކޮށް، ހަމަހަމަ ގޮތެްއަގއި އެ 

ގަާވއިދުން ކުދިން ސްކޫލަށް ހާޒިރުވުމަށް ބާރުއަަޅއި، ތަޢުލީމު ފުރިހަމަނުކޮށް  )އ(  

ސްކޫލުން ވަިކވާ ކުދިްނގެ ޢަދަދު މަދުކުރަން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން؛ 

 އަދި

އިތުބާުރކުރާ، އަމިއްަލއަށް ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިްނ ައމިއްލަ ނަފްސަށް  )ވ(  

 އިސްނަގާ އަދި އުފެއްދުންތެރި ޖީލެއް ބިނާކުރުން.
 

މައިންބަފައިންނާއި ބެލެނިވެރިންގެ 
 ޒިންމާ 

ކުޑަކުދިންނަށް އުނގަންނައިިދނުމާ ގުޅޭގޮތުން މައިންބަފަިއންނާއި ބެލެނިވެރިންގެ   .10

 ތިރީަގއި ބަޔާންކޮްށފައި ެއވަނީެއވެ.ޒިންމާތައް 

މަޖުބޫރު ތަޢުލީމު ލިބެންޖެހޭ ޢުމުރުގެ ކުދިން ސްކޫލަށް ވެއްުދމާއި ގަާވއިދުން  )ހ(  

 ކުދިން ސްކޫލަށް ފޮނުވުން؛

ސްކޫލަށް ދާއިރު ުކއްޖާ ހުންނަނީ ރަނގަޅު ކާނާ ލިބި، ދުޅަހެޔޮ  )ށ(  

ޞިއްޙަތެްއގަިއކަމާިއ، ހަމައަށް ނިދި ލިބިފައިކަން ކަށަވަރުކުރުން 

 އަާސސީ ބޭނުންތައް ފުއްދައިދިނުން؛ހިމެނޭގޮތުން، ކުދިންގެ 

ކުދިންގެ ކިެޔވުމާގުޅޭ ކަްނކަމުގައި ެއކުދިންގެ މުދައްރިސުްނނާއި ސްކޫލަށް  )ނ(  

 އެއްބާރުލުން ދިނުން؛ އަދި 

ކުޑަކުދިންނަކީ ީހވާގި ަބަޔކަށް ހެދުމަށާއި މުޖުތަމަޢުގައި ޒިންމާދާރު  )ރ(  

އެޅުމާިއ، އިސްލާމްދީނަށް ބަޔަކަށްވުމަށް ހިތްވަރުދީ، އެކަމަށް ބާރު 

ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާ އަދި އަޚުލާޤު ރަނގަޅު ަބއެްއގެ ގޮތުަގއި ކުދިްނ 

 ތަރުބިއްޔަތުކުރުން.
 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ްސކޫލްތަުކގަިއ ކިޔަވާ ކުދިންގެ ަމއްޗަްށ އަންނަނިވި ޒިންމާތަްއ   .11 ކިޔަވާ ކުދިންގެ ޒިންމާ 

 މަތިކުރެވިގެްނވެެއވެ.

ގަާވއިދުން ސްކޫލަށް ާހޒިރުވުން ހިމެނޭގޮތުން، ސްކޫލްތަުކގަިއ  )ހ(  

ޤާއިމުކޮށްފަިއވާ ތަޢުލީމީ ޕްރޮގްރާމްތަކުަގއި ފުރިހަމައަށް ބައިވެރިެވ، 
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ކިެޔވުމުގެ ފުރުޞަތުތަުކގެ ފުރިހަމަ ބޭނުންހިފައި، ފަރުވާތެރިކަމާެއކު 

 ؛ކިެޔވުމަށް މަސައްކަތްކުރުން 

 )ށ(  

 

ގަާވއިދުތަކަށް ިއޙްތިރާމްކޮށް، އެ ަގާވއިދުތަކާ އެްއގޮްތާވ ސްކޫލްގެ 

 ގޮތުގެމަތިން އަޚުލާާޤއި ސުލޫުކ ހިފެހެއްޓުން؛

ސްކޫލްގެ ުމވަްއޒަފުންނަށާއި، އެހެން ކިަޔވާ ކުދިންނަާށއި މުޖުތަމަޢުގެ  )ނ(  

 ؛ފަރުދުންނަށް އިޙްތިރާމްކުރުން

 ގުޭޅގޮތުން ެއކުއްޖަކު ޖަވާބުދާރީވުން.ކިަޔވާ ުކއްޖާގެ ޢަމަލުތައް ހުންނަ ގޮތާ  )ރ(  

 

 ތިންވަނަ ބާބު 

 ތަޢުލީމީ ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުމާއި ތަންފީޛުކުރުން 

 
މި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދުތައް ހާސިލުވާނެ ގޮތުގެމަތިން، ައދި މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .12 ތަޢުލީމީ ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުން 

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ތަޢުލީމާބެހޭ އެްއވެސް ުއސޫލަކާ ޚިލާފުނުާވނެ ގޮތުގެމަތިން، 

 ސިޔާސަތުތައް ކަނޑަައޅާނީ، މިނިސްޓަރެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުެގމަތިން މިނިސްޓަރު ކަނޑައަޅާ ސިޔާސަތުތަްއ  )ށ(  

ތަންފީޛުކުރާނީ، މިނިސްްޓރީއާއި މިނިސްޓްީރގެ ަދށުން ހިންގާ 

 އިދާރާތަކުންނެވެ.
 

ޤާނޫނުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީން އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިްއޔަތުތައް ތިރީަގިއ މި   .13 މިނިސްޓްރީގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 

 ބަޔާންކޮށްފައި ެއވަނީެއވެ.

މަތީ ޘާނަވީ  ،ޕްރީސްކޫލް ތަޢުލީމާއި، ފަށާ ތަޢުލީމާއި، ޘާނަވީ ތަޢުލީމާއި   )ހ(  

 އަދި ނުރަސްމީ ތަޢުލީމުގެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޛުކުރުްނ؛

ނުރަސްމީ ތަޢުލީމުގެ ފުރުޞަތުތައް ހަމަހަމަކަމާއެކު  ރަސްމީ ތަޢުލީމާއި )ށ(  

 ލިބިދެވޭކަން ކަށަވަުރކުރުން؛

ރައްކާތެރި އަދި އަމާން މާޙައުލެއް ސްކޫލްތަުކގަިއ ޤާއިުމކޮށްދީ، އަމާން  )ނ(  

 މާޙައުލެއްަގއި ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ާޤއިމުކޮށްިދނުން؛

 އެ ތަންތަން ހިނގާގޮތް ބެލުން؛ ،ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއިކިަޔވައިދޭ ތަންތަން  )ރ(  
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ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ދޭ ތަޢުލީމުގެ ފެންވަރު ބެލުމަށާއި، ފެންވަރު  )ބ(  

 ހިފެހެއްޓުމަށާއި، ފެންވަރު ަރނގަޅުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްކުރުްނ؛

ިއންތިޒާމުކުރުމާިއ ސްކޫލް ކުދިންނަށް އިމްތިޙާނު ދިނުމާގުޅޭ ކަންކަން ރާަވއި  )ޅ(  

 ވިލަރެސްކުރުން؛

ޤައުމީ މަންހަޖުގެ މަޤްޞަދުތައް ހާސިލުކުރުމަށްޓަކަިއ ސްކޫލްތަކުން  )ކ(  

 ކިަޔވައިދިނުމުގެ އިތުރު ޙަރަާކތްތައް ހިންގާކަން ކަަށވަރުކުުރން؛

ޤައުމީ މަންހަޖުގެ މަޤްޞަދުތައް ހާސިލުކުރުމަށްޓަަކއި ސްޫކލްތައް ފިޔަަވިއ  )އ(  

އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން ހިންގާ އިތުރު ޙަރަކާތްަތއް ހިްނގުމުގެ އުސޫލު 

 ކަނޑައެޅުްނ؛

ތަޢުލީމު ދޭ ކޮންމެ މާޙައުލެއްގަާއއި މަންސައެްއަގއި ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކަީކ  )ވ(  

ދަރިވަރުންގެ އިޖުތިމާޢީ، ޫރޙާނީ އަދި ޖަޒުބާތީ ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތަކަށް 

ުކރެވިގެން ހިންގާ ޕްޮރގްރާމްތަކެްއކަން މަގުފަހިވާގޮތަށް ތަްއޔާރު

 ކަށަވަރުކުރުްނ؛

ބޭރު ޤައުމުތަކާިއ ބައިނަްލއަްޤވާމީ ޖަމްޢިއްޔާތަާކ ުގޅިގެްނ ހިންގާ ސްކޫލް  )މ(  

 ފެންވަރުގެ ތަޢުލީމީ ޕްރޮގްރާމްތައް ވިލަރެްސކުރުން؛

ސްކޫލްތަކުަގއި ކިަޔާވ ކުދިންނަށް ތަޢުލީމުެގ ފުރުޞަތުތައް  )ފ(  

ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ބޭރު ޤައުމުތަކާއި ަބއިނަލްއަްޤވާމީ ޖަމްޢިއްޔާތަާކ 

 ގުިޅގެން މަސައްކަްތކުރުން؛

ތަޢުލީމުދިނުމުގައި ބައިވެިރާވން އެދޭ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ކަނޑަެއޅޭ  )ދ(  

 އުސޫލުތަކާ ެއްއގޮތަށް ފުރުޞަތު ދިނުން؛

ތަޢުލީމީ ދާއިރާގައި މަސައްަކތްކުރާ މުދައްރިސުންނާއި އެެހނިހެން ފަންނީ  )ތ(  

 މުވަްއޒަފުންގެ ފެންވަރު މަތިުކރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން؛ 

އުނގެނުމުގެ މުހިންމުކަމާއި ތަޢުލީމީ ސިޔާސަތުތަކަށް ބެލެނިވެރިންނާިއ  )ލ(  

ެއ ކަންކަމުަގއި ބަިއވެރިކުުރވުްނ އިތުރުކުރުމަށް  ،ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކޮށް

 މަސައްކަތްކުރުން؛

 ކުރިއަށް އޮންނަ ދިރާސީ އަހަުރގެ ތަޢުލީމީ ކަލަންޑަރު ކަނަޑއެޅުން؛ )ގ(  
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ސަރުކާރު ސްކޫލްތަކަށް ބަޖެޓު ކަނޑައެޅުމާިއ، އެ ބަޖެޓަީކ ސްކޫލްތަކުެގ  )ޏ(  

 ބަޖެޓެއްކަން ކަަށވަރުކުުރން؛މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް ތަންފީޛުކުެރވޭނެ 

)ވަޒީާފއާބެހޭ ޤާނޫނު( އާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން  2/2008ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ސ(  

ހަދާ ގަާވއިދުތަކުން ލިބިޭދ ޙައްޤުތަްއ ސްކޫލްަތކުަގިއ މަސައްކަްތކުރާ 

 މުވަްއޒަފުންނަށް ކަށަވަރުކޮށްިދނުން؛

ޅަފަތުގެ ތަޢުލީމާއި ތަރުބިއްޔަތާ ގުޅުންހުރި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިްނގާ ފަރާތްތަކުން  )ޑ(  

ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ަގާވއިދުތަާކއި، ބެލެނިވެރިންނަށް ބޭނުންާވނެ މަޢުލޫމާތާގުޅޭ 

 ގަާވއިދުތައް އެކުަލވާލައި ތަްނފީޛުކުރުން؛ އަދި 

މި ޤާނޫނުގައި މި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދު ހާސިލުވާނެ ގޮތުގެމަތިން  )ޒ(  

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އެންމެހައި ަކންކަން ތަންފީޛުވަމުންދާކަން ަކށަވަރުކުރުން.

 

 ހަތަރުވަނަ ބާބު 

 ސްކޫލް ތަޢުލީމުގެ ނިޒާމު 

 

މަޖުބޫރު ތަޢުލީމު ލާޒިމުވާ 
 ޢުމުރުފުރާ 

)ސޯޅަ(  16)ހަތަރެއް( އަހަރުން ފެށިގެން  4ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ދިރިުއޅޭ، ުޢމުރުން   .14

 އަހަރާ ދެމެދުގެ ކޮންމެ ކުއްޖަީކ، މަޖުބޫރު ތަޢުލީމު ލާޒިމުވާނެ ކުއްޖެެކވެ. 

 
މަޖުބޫރު ތަޢުލީމު ލާޒިމުވާ 

ޢުމުރުގެ ކުދިންނަށް 
 ކިޔަވައިދިނުން ލާޒިމުކުރުން 

ލާޒިމުވާ ޢުމުރުގެ ކޮންމެ ކުއްޖަުކ، ިދވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީީމ މަޖުބޫރު ތަޢުލީމު  )ހ(  .15

ނިޒާމުގައި ކަނޑަައޅާފަިއވާ ޕްރީސްކޫލް ތަޢުލީމުން ފެށިގެން ޘާނަވީ ތަޢުލީމުގެ 

ނިޔަލަށް ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރުމަށް ސްކޫލަށް ފޮނުަވއި، އެުކްއޖެއްގެ ޢުމުރަށް 

ނިޒާމުގެ މަރުޙަލާގަިއ ކަނޑައެޅިަފިއވާ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤައުމީ ތަޢުލީމީ 

 ބައިވެިރކުރުން ބެލެނިވެރިާޔގެ މައްޗަށް ލާޒިުމވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، މަޖުބޫރު ތަޢުލީމު ލާޒިމުވާ ޢުމުރުެގ  )ށ(  

)ޯސޅަ( އަހަރު ފުރުމުގެ ކުރިްނ  16ކުއްޖަކު އެުކއްޖާެގ ޢުމުރުން 

ނިޒާމު ޤަބޫލުކުރާ ާޘނަވީ ތަޢުލީމު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަޤއުމީ ތަޢުލީމުގެ 

ފުރިހަމަކޮށްފައިވާނަމަ، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ފަދައިން އެކުއްަޖުކ 

 ސްކޫލަށް ދިޔުމަށް ލާޒިމެއްނުާވނެއެވެ.
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ވަނަ މާްއދާ އެހެން އޮތްނަމަވެްސ، ުކއްޖާގެ ޙާލަުތ  15މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .16 އިސްތިސްނާ ޙާލަތްތައް 

ސްކޫލަށް ހާޒިރުުވމަށް ނުކުޅެދޭ ކުދިންނަށް،   މި ޤާނޫނުގެ ހުރިގޮތުން 

ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން އިސްތިސްނާެއއް ދިނުމުގެ އިޚްތިޔާުރ 

 މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންވެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އެއްވެސް ުކއްޖަކަށް އިސްތިސްާނއެއް ދޭންވާނީ،  )ށ(  

 މަޞްލަޙަތަށް ެއންމެ ފައިދާހުރި ގޮތް ކަމުގަިއާވނަމައެވެ.އެއީ ުކއްޖާގެ 

މި މާއްދާގެ ދަށުން އިސްިތސްނާ ދޭ ޙާލަތުގަިއވެްސ، އެ ޙާލަތުަގިއވާ  )ނ(  

ކުދިންނަށް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަާޅ ތަޢުލީމީ ޕްރޮގްާރމެއްގެ ދަށުްނ 

 އުނގެނުމުގެ ަޙއްޤު ލިބިދެވެްނވާނެެއވެ.
 

ހިލޭ ޕްރީސްކޫލް ތަޢުލީމު 
 ފޯރުކޮށްދިނުން 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ދިރިއުޅޭ ޮކންމެ ދިވެހި ކުއްޖަކަށް ޕްރީސްކޫލް ތަޢުލީމު ހިލޭ   .17

 ފޯރުކޮށްދެވޭނެ އިންތިޒާމު ަސރުކާރުން ހަމަޖައްސައިދޭންވާެނއެވެ.
 

ފަށާ ތަޢުލީމާއި ޘާނަވީ އަދި މަތީ 
ޘާނަވީ ތަޢުލީމު ހިލޭ 

 ފޯރުކޮށްދިނުން 

ދިރިއުޅޭ ކޮްނމެ ދިވެހި ކުއްޖަކަށް ފަށާ ތަޢުލީމާއި ޘާނަވީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  )ހ(  .18

 ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދައުލަތުން ހިލޭ ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެެވ.

ޘާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، އަންނަނިވި ގޮތްަތކުގެ ެތރެއިން ގޮތަކަްށ  )ށ(  

ފުރުޞަތު، ެއަކމަށް އެދޭ އަިދ ތަޢުލީމު ނުވަތަ ތަމްރީނު ހާސިލުކުރުމުގެ 

މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ަވިކ ޝަރުޠުތަކެއް ފުރިހަމަވާ، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ދިވެިހ ކުއްޖަކަްށވެސް، ދަުއލަތުން ހިލޭ 

 ތަނަވަސްކޮށްދޭންވާެނއެެވ.

 މަތީ ޘާނަވީ ތަޢުލީމު؛ ނުވަތަ  (1)   

)ދޭއް(  2 ފުިރހަމަކުރުމަށްފަހު އިތުރުއް( )ދިހައެ  10ގްރޭޑް   (2)   

 އަހަރުދުވަހުގެ ްސކޫލް ތަޢުލީމު.
 

ބިދޭސީ ކުދިންނަށް ތަޢުލީމު 
 ފޯރުކޮށްދިނުން 

 
 
 

ޕްރީސްކޫލް ތަޢުލީމާއި، ފަށާ ތަޢުލީމާއި، މެދުމަދުރަސީ ތަޢުލީމާއި ޘާނަވީ  )ހ(  .19

ތަޢުލީމު އަދި މަތީ ޘާނަވީ ތަޢުލީމު، އުނގެނުމުގެ ޙައްޤު ދިވެހި ކުދިންނާ 

އެއްފަދައިން ިދވެހިރާއްޖޭަގިއ ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ބިދޭސީ ކުއްޖަކަްށ 

މެއް ނެތި ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ ލިބިގެންެވއެވެ. އަދި ެއްއވެސް ބާވަތެްއގެ ތަފާތުކުރު
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ހިންގާ ސްކޫލްތަކުަގއި ތަޢުލީމު އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ބިދޭސީ ކުދިންނަށް  

 ހުޅުވާލެވިަފއި އޮންނަންވާެނއެެވ.

ވަނަ މާއްދާަގއި އެހެން އޮތްނަމަވެސް،  18ވަނަ މާއްދާއާއި  17މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  

ސަރުކާރުން ކަނަޑއަޅާ ވަިކ ސިޔާސަތެްއގެ ދަށުން ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ދިރިއުޭޅ 

 ބިދޭސީ ކުދިންނަށް ހިލޭ ތަޢުލީމު ހަމަޖައްސައިދެވިދާނެެއވެ. 
 

ހިލޭ ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ 
 ހަމަޖައްސައިދިނުން އިންތިޒާމު 

ވަނަ މާއްާދގައި ބަާޔންކުރާ ފަދައިން  18ވަނަ މާއްދާއާއި  17މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .20

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ދިވެހި ކުއްޖަކަށް ހިލޭ ތަޢުލީމު 

 ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އިންތިޒާމު މިނިސްޓްރީން ހަމަޖައްސައިދޭންާވނެއެވެ.

ވަނަ މާއްާދގެ ބޭނުމަށްޓަކައި،  18މާްއދާއާއި ވަނަ  17މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  

ދަރިވަރުންގެ ިކޔެވުމަށް ބޭުނންވާ ފޮތް ފަންސުރުފަދަ ތަކެތި މި ޤާނޫނުގެ 

ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގަިއވާ ޮގތުގެމަތިން މިނިސްޓްރީން ހަމަހަމަ ގޮތެއްަގިއ 

 ހިލޭ ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

     ވަނަ މާއްދާއާއި  17ރަށެއްަގއި މި ޤާނޫނުގެ ކުއްޖަކު ރަށްވެިހވެފަިއވާ  )ނ(  

ވަނަ މާއްާދގައި ބަޔާްނޮކށްފައިވާ ތަޢުލީމު ދެވޭނެ ސްޫކލެއްގެ ޚިދުމަތް  18

ެއހެން ރަށެއްގައި އެުކއްޖަކަްށ އެ ތަޢުލީމު ، ލިބެން ނެތް ޙާލަތެއްގައި

ލިބިދިނުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީން އެކުލަވާލާ ަގާވިއދުގެ ދަށުން 

ހަމަޖައްސައިދޭންޖެހޭ އިންތިޒާމު، ސަރުކާުރެގ ޚަރަދުގަިއ 

 ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެެއވެ.
 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޕްރީްސކޫލް ަތޢުލީމާއި، ފަށާ ތަޢުލީމާއި، ާޘނަވީ ތަޢުލީމު އަދި މަތީ   .21 ދީނީ ތަރުބިއްޔަތު 

ކަުމގަިއވާ  ޘާނަވީ ތަޢުލީމު އުނގަންނައިދޭ ކޮންމެ ސްކޫލެއްަގިއވެސް، ިދވެހިރައްޔިެތއް

 ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ިއސްލާމީ ޢަޤީދާއާއި ިއސްލާމީ ތަރުބިއްޔަުތ ކިޔަަވއިދޭންވާެނއެެވ.
 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޕްރީްސކޫލް ަތޢުލީމާއި، ފަށާ ތަޢުލީމާއި، ާޘނަވީ ތަޢުލީމު އަދި މަތީ   .22 ދިވެހި ބަސް 

ބަްސ ޘާނަވީ ތަޢުލީމު އުނގަްނނައިދޭ އެންމެހައި ްސކޫލްތަކުަގއި ދިވެހި 

 ކިަޔވައިދޭންވާެނެއވެ.
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ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތަކަށް ފަހި 
 މާޙައުލެއް ޤާއިމުކޮށްދިނުން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި މަރުޙަލާތައް ކިޔަަވއިދޭ   .23

ސްކޫލްތަކުަގއި، ދުޅަހެޔޮ ިޞްއޙަތަކަށް ފަހި މާޙައުލެއް ާޤއިމުވެފައި އޮންނަންވާނެެއވެ. 

ކޮންމެ ސްކޫެލްއގަިއވެސް މަުދވެގެން އަްނނަނިވި ޕްރޮގްރާމްތަާކއި އެގޮތުން، 

 ޚިދުމަތްތަކާއި ވަސީލަތްަތއް ލިބެންހުންނަންވާނެއެވެ.

ކުދިންގެ ޢުމުރާ ގުޅޭގޮތުން ކުއްޖާގެ ސިކުނޑި ތަރައްީޤވަުމންދާގޮތް ބަލައި،  )ހ(  

އުނަގންނައިދެވޭނެފަދަ ކުއްޖާެގ ޤާބިލިއްޔަާތ ެއަކށީގެންވާ ގޮެތއްަގއި 

 މާޙައުލެއް ޤާއިުމވެފަިއއޮތުން؛

އިޖުތިމާޢީ އަދި ރޫާޙނީ ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތަކަށް ަމގުފަހިކޮށްދޭފަދަ  ،ޖަޒުބާތީ )ށ(  

މާޙައުލެއް ޤާއިމުވެަފއި އޮުތމާއެކު، މިކަމަށް ބޭނުންވާ މުވަްއޒަފުންނާއި 

 ވަސީލަތްތައް ްސކޫލްތަުކގައި ޤާއިމުވެފައިހުރުން؛

ކުދިންގެ ޢުމުރާއި ތަރައްީޤވަުމންދާ ޤާބިލިއްޔަތާ އެކަށޭނަ ގޮެތއްަގއި ިކޔެވުުމގެ  )ނ(  

އިތުރުން ކުޅިވަުރގެ ޙަރަކާތްަތކާއި، އިޖުތިމާޢީ ޙަރަކާތްތަާކއި، ތިމާވެށްޓާ 

 ގުޅުންހުރި ޙަރަކާތްތައް އަދި ދީނީ ޙަރަކާތްތައް ރާަވއި ހިންގުން؛

ފުރައްސާަރކުުރންފަދަ ކަންކަމާއި އެނޫންެވސް ގޯނާތަކުން ހަނގާކުރުމާއި  )ރ(  

 ރައްކާތެރި އަދި އަމާން މާޙައުލެއް ޤާއިމުވެަފއިއޮތުން؛

ސްކޫލްތަކަކީ ސާފުތާހިރު ތަންތަންކަމުގައި ވުމާއެުކ، ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިކަްނ  )ބ(  

 ލިބޭނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމުވެފައިއޮތުްނ؛

 ކޮންމެ ސްކޫލަކުްނ ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ފޯރުކޮށްދިނުން؛ސަރުކާރުގެ  )ޅ(  

ދުޅަހެޔޮ އަދި ހަށިހެޔޮ ދަރިވަރުންނަށްވުމަށް އެހީތެރިެވޭވނެ ޙަރަކާތްތައް  )ކ(  

 ސްކޫލްތަކުަގއި ހިންގުން؛

ކޮންމެ ސްކޫލަކީ އެ ސްކޫލެއްަގއި އުނގެނޭ ދަރިވަރުންގެ ޢުމުރާގުޅޭ ކުިޅވަުރ  )އ(  

 ޙަރަކާތްތައް ހިންގާ ސްކޫަލކަްށވުން؛ 

 ދަރިވަރުންގެ ިޞއްޙަތު ބަލަހައްޓާ ނިޒާމެއް ާޤއިމުކުރުން؛ ައދި )ވ(  

އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ދަރިަވރުން ދެނެގަނެ އެ ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ އެހީ  )މ(  

 ފޯރުކޮށްދޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުުކރުން. 
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މި ޤާނޫނުގައި ަބޔާންކުރާ ތަޢުީލމުދިނުމުގެ މަޤްޞަދުތައް ހާިސލުކުރުމަށްޓަކައި  )ހ(  .24 މަދުރަސީ މަންހަޖާއި އިމްތިޙާނު 

މަރުޙަލާތަކެއް ޝާމިލުވާޮގތަށް މަދުރަސީ މަދުރަސީ ތަޢުލީމުގެ ހުރިހާ 

 މަންހަޖެއް މިނިސްޓްރީން އެކުލަވާލައި ޢާންމުކޮށް ޝާއިޢުކުަރންވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަާޔންކުރާ މަދުރަސީ މަންހަޖު އެކުަލވާލުމާގުޭޅ  )ށ(  

 އުސޫލުތަްއ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގައި ބަޔާްނުކރަންވާނެެއވެ.

ސްކޫލްތަކުގެ އެކި މަރުޙަލާތަކުަގއި ކިަޔވައިދޭ މާއްދާތަްއ އިމްތިޙާނުކޮށް  )ނ(  

ވަޒަންކުރުުމގެ ގޮތުން، ާޢންމު އިމްތިޙާނުތައް ބާއްާވނެ ނިޒާމެއް 

 މިނިސްޓްރީން ޤާއިމުކުރަންވާެނއެވެ.

 ޘާނަވީ އަދި މަތީ ޘާނަވީ ތަޢުލީމު ނިންމާ ދަރިވަރުން ބައިވެރިވާ  )ރ(  

އިމްތިޙާނުތަކަކީ ަބއިނަލްއަްޤވާމީ ނުވަތަ ަބއިނަލްއަްޤާވމީ ފެންވަރުގެ 

 އިމްތިޙާނުތަކެއްކަުމގައި ވާންާވނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންުކރާ މަޤްޞަދުތައް ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި، ޢާންމު  )ބ(  

ަގއި އިމްތިޙާނުތައް ބާއްވާނެ ނިޒާެމއް   މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދު 

 ހިމަނަންވާނެއެވެ.
 

މަޤުބޫލު ސަބަބެއް ޮއެވގެން މެނުވީ، މަޖުބޫރު ތަޢުލީމު ލާޒިމުވާ ޢުމުރުެގ  )ހ(  .25 ސްކޫލަށް ހާޒިރުވުން 

 ކޮންމެ ކުއްޖަުކވެސް ަގާވއިދުން ސްކޫލަށް ހާޒިރުވާްނވާނެެއވެ.

 މަޤުބޫލު ސަބަބެއް އޮވެގެން ސްކޫލަށް ހާޒިރުނުވެ ހުރެވޭެނ ޙާލަތްތަކުގެ )ށ(  

 ތެރޭގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނެއެވެ.

 ބަލި ޙާލަތު ހުރިގޮތުން ސްކޫލަށް ހާޒިރުވެވެން ނެތުން؛  (1)   

ކިެޔވުމަށް ސްކޫލަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ ވަގުތެއްަގއި ސްކޫލުން ަކނޑައަާޅ   (2)   

ޙަރަކާތްތަކެްއގައި ަބިއވެރިވާްނ އުޅެންޖެހުމުގެ ސަބަބުން ސްކޫލަްށ 

 ނެތުން؛ހާޒިރުެވވެން 

އެނޫންވެސް އެކަީށގެންވާ ސަަބބަކާ ހުރެ ސްކޫލަށް ހާޒިުރވެެވން ނެތް   (3)   

 ޙާލަތެއްަގއި ސްކޫްލގެ ހުއްދަާއއެކު ސްކޫލަށް ހާޒިރުުނވެ ހުުރން.

މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ސްޫކލަށް ހާޒިރުވުމުގެ މާަނއިގެ ތެޭރގައި ސްކޫލުްނ  )ނ(  

 ާހޒިރުވުްނވެސް ހިމެނެއެވެ.ބާއްވާ އިތުރު ޙަރަކާތްތަކަށް 
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މަޖުބޫރު ތަޢުލީމު ލިބެންޖެހޭ ޢުމުރުކަމަށް މި ޤާނޫނުގައި ަކނޑައަޅާފަިއވާ ޢުމުރުގެ   .26 ވަޒީފާއަދާކުރުން މަނާކުރުން 

 2019/19ނުަވއިގެްނ ނުވާނެއެވެ. ނަމަވެްސ، ޤާނޫނު ނަންބަރު ކުދިން ވަޒީފާއަށް ފޮ

)ކުޑަކުދިްނގެ ޙައްޤުތައް ރަްއކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު( އާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެމަތިން 

ތަޢުލީމާއި ތަރުބިއްޔަތާ ގުޭޅޮގތުން ތަމްރީނު ހޯދުމަށް ބެލެނިވެރިާޔގެ ހުއްދައާެއކު 

 ޔުމަކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅަެއވެ. ޢުމުރާގުޅޭ ަވޒީފާއަކަށް ކުޑަުކްއޖަކު ދި
 

ލާއިންސާނީ އަދަބު ދިނުން 

 މަނާކުރުން 

 

ތައުދީބީ ފިޔަވަެޅއްގެ ގޮތުންިވަޔސް ނުވަތަ އެނޫން ގޮތަކުްނވިަޔސް، ެއއްވެސް ކުއްޖަކަްށ   .27

ރަޙުމްކުޑަ އަިދ ލާއިންސާނީ ައދަބެއް، ުނވަތަ ޖިސްމާނީ ނުަވތަ ނަފްސާނީ ގެއްލުެމއް 

އަދަބެއް ސްކޫލްގެ ެއއްވެސް ފަރާތަކުން އެުކއްޖާއަްށ ދީގެންނުވާނެެއވެ. އަދި ލިބޭފަދަ 

އެްއވެސް ާބވަތެްއގެ އަނިާޔއެްއ، ސްކޫްލގެ ެއއްެވްސ ފަރާތަކުން އެކުއްާޖއަށް 

ދީގެންނުވާނެެއވެ. އަދި ސްކޫްލގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ުކއްޖާ ަވނިކޮށް، އެހެން ފަރާތަކުން 

 ށް ކުިރޔަދީގެންެވސް ނުވާނެެއވެ.އެފަދަ ކަމެއް ެއކުއްާޖއަ
 

ރައްކާތެރިކަމުގެ އަދި ސުލޫކީ 

 ގަވާއިދުތައް އެކުލަވާލުން 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ސްކޫލެްއގަިއވެސް، އެ ސްކޫެލއްަގއި ކިަޔާވ  )ހ(  .28

ދަރިވަރުންނާއި، އެ ްސޫކލްގައި މަަސއްކަްތކުރާ ަފރާތްތަކާއި އެކި 

ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ބޭނުންތަކުގައި ްސކޫލަށް ހާޒިރުވާ 

ރައްކާތެރިކަުމގެ އަދި ސުލޫކީ ގަާވއިދެއް ެއކުލަވާަލިއ ޢާންމުކޮށްފައި 

 އޮންނަންވާނެެއވެ.
 

ސްކޫލްގެ ރަްއކާތެރިކަމުގެ ަގވާއިދު ެއކުލަވާލަްނވާނީ، ްސކޫލްަގއި ކިަޔވާ  )ށ(  

ފަރާތްތަކުެގ ކުދިންނާއި ސްކޫްލގައި ކިަޔވަިއދޭ މުދައްރިސުންނާއި އެނޫންެވސް 

ސަލާމަތަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަާކއި، އެއިން ފަރާތެއްގެ ސަލާމަތަްށ 

ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ޙާލަތެއް މެދުވެރިިވޔަ ނުދިުނމަށް އަޅަންޖެހޭ 

ފިޔަވަޅުތަާކއި، އެފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިެވއްޖެނަމަ އަޅަންޖެހޭ އަވަސް 

 ހޭ އިޖުރާއަތުތައް ހިމެނޭގޮތުންެނވެ.ފިޔަވަޅުތަާކއި ޢަމަލުކުރަންޖެ
 

މުދައްރިސުންނާއި ސްކޫްލގެ ެއހެނިހެން މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫުކގެ ގަާވއިދުަގއި،  )ނ(  

އެ ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރަްނޖެހޭ އުސޫލުތަކާިއ، ދަރިވަުރންނާ ގުޭޅގޮތުން 
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ކޮށްގެންނުވާނެ ކަންކަާމއި، ސުލޫކުގެ ަގވާއިދާ ޚިލާފުވާ ޙާލަތުގަިއ 

 ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް ބަޔާްނކުރަންވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ ދަށުން ސްކޫލްތަކުން އެކުލަވާލަންޖެހޭ ގަާވއިދުތަުކގަިއ  )ރ(  

ހިމެނެންޖެހޭ މައިގަނޑު ކަންަކން ބަޔާންކުރާ ުއސޫލެއް  މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން 

 މިނިސްޓްރީން އެކުލަވާލަްނވާނެއެވެ.

 

 ފަސްވަނަ ބާބު 

 ހިންގުން ސްކޫލްތައް 

 
)ހަތަރެއް( ބާވަތުެގ  4ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހިންގާ ސްޫކލްތައް ބެހިގެންވަނީ އަންނަނިިވ   .29 ސްކޫލްތައް 

 ސްކޫލްތަކުގެ ަމއްޗަެށވެ.

 ސަރުކާރު ސްކޫލްތަްއ؛ )ހ(  

 އަމިއްލަ ސްކޫލްަތއް؛ )ށ(  

 ޕަބްލިކް ޕްރައިވެޓް ޕާޓްނަރިޝޕް )ޕީ.ޕީ.ޕީ( ސްކޫލްތައް؛ އަދި  (ނ)  

 ކޮމިއުނިޓީ ސްކޫލްަތއް. (ރ)  
 

ސަރުކާރު ސްކޫލްތައް ހިންާގނީ، މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ  )ހ(  .30 ސަރުކާރު ސްކޫލްތައް 

ގަާވއިދުަގއި ކަނަޑއަޅާފަިއާވ އުސޫލުތަާކ ެއްއގޮތްާވ ގޮުތގެމަތިން 

 މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ.

ގަވާއިދުަގއި، ސަރުާކރު ސްކޫލްތަްއ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ހަދާ  )ށ(  

ޤާއިމުކުރާނެ ގޮތާިއ، އެފަދަ ސްކޫލްތަކަށް ނަންކިޔާނެ ގޮާތއި، ސްކޫލަްށ 

ކުދިން ވެއްދުމުަގއި އަދި ސްކޫުލން ކުދިން ވަކިކުރުމުަގއި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތާއި، 

ސްކޫލް ހިންގާނެ ގޮތާިއ، ްސކޫލަށް މުވައްޒަފުން ޢަްއޔަންޮކށް ވަކިކުރާނެ 

އެއް ްސކޫލަށްވުރެ ގިނަ ސްކޫލް އެްއކުރުމުަގިއ ޢަމަލުކުރާނެ ، ގޮތާއި 

އުސޫލުތަާކއި، ަވގުީތގޮތުން ނުވަތަ ދާއިމީ ގޮެތއްަގއި ސްކޫެލއް ބަންދުކުރަން 

ޖެހިއްޖެނަމަ ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތަކާއި، އެނޫންވެސް ސަުރކާރު ސްކޫލްތަްއ 

 ބަޔާންކުރަންވާެނެއވެ.ހިންގުމާގުޅޭ އެންމެހައި އުސޫުލތައް 
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އަމިއްލަ ސްކޫލްތަކާއި ޕަބްލިކް 
ޕްރައިވެޓް ޕާޓްނަރޝިޕް 

ސްކޫލްތައް އަދި ކޮމިއުނިޓީ 
 ސްކޫލްތައް 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އަމިއްލަ ްސކޫލްތަކާއި ޕަބްލިކް ޕްރަިއވެްޓ ޕާޓްނަރޝިޕް  )ހ(  .31

        ސްކޫލްތައް އަދި ކޮިމއުނިީޓ ސްކޫލްތައް ހިންގަންވާނީ، މި ޤާނޫނާއި 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮުތގެމަތިން މިނިސްޓްރީގައި 

 ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްފަހުގައެެވ.

 މި މާއްދާގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާިއދުގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ިހމަނަންވާނެއެވެ. )ށ(  

ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ޝަރުޠުަތކާއި ކަމާގުޭޅގޮތުން ޢަމަލުުކރަންޖެހޭ   (1)   

 އިޖުރާއަތުތަްއ؛

 ސްކޫލްަގއި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ވަސީލަތްތަކާއި ޚިދުމަތްތައް؛  (2)   

 ސްކޫލަށް ކުދިން ެވއްދުމާއި ަވކިކުރުމުގެ އުސޫލުތަްއ؛  (3)   

 ސްކޫލަށް ަވއްދާ ކުދިންގެ ފީ ކަނޑައެޅުުމގެ ުއސޫލުތައް؛  (4)   

 ސްކޫލްަގއި ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްަތކާގުޅޭ އުސޫލުތަްއ؛ އަދި   (5)   

ސްކޫލްގެ މަްސއޫލު ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާއާއި އެފަދަ ްސކޫލްތަްއ   (6)   

 ހިންގުމާގުޅޭ ުއސޫލުތައް.
 

އަމިއްލަ ސްކޫލްތަކާއި ޕަބްލިކް 
ޕްރައިވެޓް ޕާޓްނަރޝިޕް 

ސްކޫލްތައް އަދި ކޮމިއުނިޓީ 
ސްކޫލްތައް އަލުން 
 ރަޖިސްޓަރީކުރުން 

މިނިސްޓްީރގަިއ ރަޖިސްޓަރީކޮްށގެން މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން   .32

ހިންގަމުންދާ އަމިއްލަ ސްކޫލްަތކާއި ޕަބްލިކް ޕްރަިއވެޓް ޕާޓްަނރޝިޕް ސްކޫލްތައް އަދި 

)ދޭއް( އަހަރުދުވަުހގެ  2ކޮމިއުނިޓީ ސްކޫލްަތއް، މި ާޤނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 

 ތެރޭގައި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އަލުން ރަޖިސްޓަރީކުރަންވާނެެއވެ.
  

 ހަވަނަ ބާބު 

 މުދައްރިސުންނާއި ސްކޫލްތަކުގެ ޕްރިންސިޕަލުން 
 

މުދައްރިސުންގެ ފެންވަރާއި، 
 މުދައްރިސުންގެ ޙައްޤުތައް 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމީ ނިޒާުމގައި މަަސއްކަތްކުރާ މުދައްިރސުން ވާންވާނީ،  )ހ(  .33

ކަމަށް އެކަށޭނަ ސަަނދު ލިބިފައިވާ، ފެންަވރު ރަނގަޅު 

 މުދައްރިސުންކަމުަގއެވެ.

ވަޒީާފއާބެހޭ ޤާނޫނުން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ކަންކަމުގެ އިތުރުން މުދައްރިސުންނަށް  )ށ(  

ލިބިދެވޭނެ ޢިނާޔަތްތަކާއި ަރްއކާތެރިކަމާގުޅޭ މިްނގަނޑުތަްއ، މި ޤާނޫނުގެ 

 ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅަްނވާނެެއވެ.
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)ށ( ގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަާޅ މިންގަނޑުތަކާ މި މާއްދާގެ  )ނ(  

އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން މުދައްރިސުންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ޢިނާޔަތްތަކާިއ 

ރައްކާތެރިކަން އެ މުަދއްރިސަކު މަސަްއކަތްކުާރ ސްކޫލަކުން 

 ކަށަވަރުކޮށްދޭްނވާނެެއވެ.
 

 ިތރީގައި ބަޔާްނކޮށްފައި ެއވަީނެއވެ.މުދައްރިސުންގެ ޒިންމާތައް   .34 މުދައްރިސުންގެ ޒިންމާ 

ކިަޔވާ ކުދިންގެ ަޙއްޤުތަކަށް ރައްކާތެިރވެ، އެ ަޙއްޤުތައް ކަށަވަރުކުރުމަްށ  )ހ(  

 މުދައްރިސެްއގެ ހައިިސއްޔަތުްނ ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުން؛

ނެރެން ކިަޔވާ ކުދިންނަށް އުނގެނުަމށް ހިތްވަރުދީ، އެ ކުދިންގެ ކިބައިން  )ށ(  

ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާސިލުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ކިޔެވުުމގެ ރޫޙު އާލާކުރުވަްނ 

 މަސައްކަތްކުރުން؛

ކިެޔވުމުގައި ހާސިުލކުރަންޖެހޭކަމަށް ކަނޑައެޅިފަިއވާ ނަތީޖާތައް ކިޔަވާ ކުދިން  )ނ(  

ހާސިލުކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އަމިއްލަ ހުަނރާއި ޢިލްމު 

 މަތިކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން؛ 

ކުދިން ކިެޔވުމުގައި ހާސިުލކުރަންޖެހޭކަމަށް ކަނޑައެޅިފަިއވާ ނަތީޖާތައް ކިޔަވާ  )ރ(  

ހާސިލުކުރާ މިންވަރު ގަވާިއދުން މޮނިޓަރކޮށް، ކުއްޖާ ތަރައްޤީވަމުންާދ 

މިންވަރު ދެނެގަނެ، ކުއްޖާެގ ކިޔެވުުމގެ ފެންވަރު ވަޒަްނކޮށް، ަގވާއިދުްނ 

 މުރާޖަޢާކުރަމުން ގެންދިޔުން؛

ކޮންމެ ދަރިވަރެްއގެ ޤަދަރަާށއި ޞިއްީޙ ދުޅަހެޔޮކަމަށް އަޅާލުމުގެ އާދަ  )ބ(  

ޅުމަށް ދަރިވަރުންނަްށ ހިތްވަރުދީ، އެކަން ދަަމހައްޓައި ކޮންމެ ގެންގު

ދަރިވަރެްއގެ ކިަބިއގަިއ އެހެްނ މީހުންގެ ޤަދަރަށާއި ިޞއްީޙ ދުޅަހެޔޮކަމަށް 

 އަޅާލުމުގެ އާދަ އަަށގެންނެވުަމށް ހިތްވަރުދިނުން؛

ފެންވަރާއި، ކުއްޖާ ތަރައްޤީވަމުންދާ މިންވަރާއި، ުކއްޖާގެ ިކޔެވުުމގެ  )ޅ(  

ކުއްޖާާއގުޅޭ އެނޫންވެްސ މަޢުލޫމާތު ބެލެނިވެރިންނާ ގަާވއިދުން 

 ހިއްސާކުރަމުން ގެންދިއުްނ؛

 މުދައްރިސުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތަކާއި މިްނގަނޑުތަކަްށ ޢަމަލުކުރުން؛ )ކ(  
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އަމާން އަދި ަރއްކާތެރި މާޙައުލެއް ްސކޫލްަގއި ދެެމހެއްޓުމަށްޓަކަިއ  )އ(  

 ކުރެވެންހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ުކރުން؛

މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގިއ މުދައްރިސުންގެ  )ވ(  

 މަސްއޫލިއްޔަުތކަމުަގއި ކަނަޑައޅާފައިވާ ކަންކަން ކުރުން.

 

 އެވަީނއެވެ.ތިރީގައި ަބޔާންކޮށްފައި ސްކޫލް ޕްރިންސިޕަލުންގެ ޒިްނމާތައް   .35 ޕްރިންސިޕަލުންގެ ޒިންމާ 
 

މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަާޅ ތަޢުލީމީ ސިޔާސަތުތައް ސްކޫލްތަކުަގިއ  )ހ(  

އެ ސިޔާަސތުތަކާ އެްއގޮތަށް ސްކޫލްގެ ަކންކަން ރާވަިއ  ތަންފީޛުކުރުމާއި،

 ހިންގުން؛
 

 މަންހަޖުގައިާވގޮތަށް ސްކޫްލގަިއ ކިޔެވުން ކުރިއަްށގެންދާކަން ޔަޤީންކުރުން؛ )ށ(  
 

ގަާވއިދުން ސްކޫލަށް ާހޒިރުކުުރވުމަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް،  ކުދިން )ނ(  

 ކަމާގުޭޅގޮތުން އެކުަލވާލާފަިއވާ ސްކޫލްގެ ގަާވއިދުތަކާ އެްއގޮަތށް ކުރުން؛

ކިަޔވާ ކުދިންގެ ކިެޔވުމާގުޅޭ ކަންކަމާއި ްސކޫލްގެ އެހެނިހެން ކަންކަމާގުޭޅ  )ރ(  

 ހިއްސާކުރުން؛މަޢުލޫމާތު ބެލެނިވެރިންނާ 

ރައްކާތެރި އަދި ކިެޔވުުމގެ ރޫޙު އާލާކުުރވަނިވި މާަޙއުެލއް އުަފއްދައި  )ބ(  

 ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުން؛
 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މިނިސްްޓރީން ކަނޑަައޅާ އުސޫލުތަާކިއ މިންގަނޑުތައް  )ޅ(  

 ސްކޫލްަގއި ތަންފީޛުކުރުން؛
 

ސްކޫލް ހިންގުމުގައި ސްކޫްލެގ އިންސާނީ އަދި އެހެނިހެން ވަސީލަތްތަުކގެ  )ކ(  

ބޭނުން އެންމެ އެދެވޭ ގޮުތގައި ހިފައި، މުދައްރިސުންނާއި ސްޫކލްގެ އެހެނިހެން 

މުވަްއޒަފުންގެ މަސައްކަުތގެ ެފންވަރު ބެލުމާއި އެ ފަރާތްތަކަށް ޕްރޮފެޝަނަލް 

 ؛ އަދި ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން
 

ސްކޫލްަގއި ކިަޔވާ ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން  )އ(  

 ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުން. 
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 ހަތްވަނަ ބާބު 

 ކިޔަވައިދޭ ތަންތަނާއި މުދައްރިސުން ރަޖިސްޓަރީކުރުން 

 

ސްކޫލް ފިޔަވައި ކިޔަވައިދޭ 
 ރަޖިސްޓަރީކުރުން ތަންތަން 

 

ސްކޫލްތައް ފިަޔވައި އެޫނން ކިޔަަވއިދޭ ތަންތަން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  )ހ(  .36

ހިންގަންވާނީ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ބަޔާްނކުރާ އުސޫލުތަާކ 

 އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިން މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަީރކުރުމަށްފަހުގަެއވެ.

ބޭނުމަށްޓަކައި ސްކޫލްތައް ފިަޔވައި ކިަޔވައިދޭ ތަންތަްނ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  )ށ(  

 ކަމުގައި ބަލާނީ އަންނަިނވި ތަންތަނެވެ.

 ބޭބީ ނާސަރީއާއި ނާސަރީ؛  (1)   

ޕްރީސްކޫލާއި ޅަފަުތގެ ތަޢުީލމުގެ ބޭނުމަށް ހިންގާ އެ ެފންވަރުެގ   (2)   

 ތަންތަން؛

 ޓިއުޝަން ދޭ ތަންތަން؛  (3)   

 ޤުރުއާން ކްލާސްތަްއ؛  (4)   

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދުަގއި ަބޔާންކުރާ އެޫނންވެްސ   (5)   

 ކިަޔވައިދޭ ތަންތަން.

ކިަޔވައިދޭ ތަންތަނާ ުގޅޭގޮުތން މިނިސްޓްރީން އެކުލަވާާލ ގަާވއިުދގަިއ  )ނ(  

 އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމަނަންވާނެެއވެ.

 ކިަޔވައިދޭ ތަންތަން ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނުމުގެ ޝަރުޠުތަާކއި   (1)   

 ކަމާގުޭޅގޮތުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތުތަްއ؛

 ކިަޔވައިދޭ ތަންތަނުގައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ވަސީލަތްތަކާއި ޚިދުަމތްތައް؛  (2)   

 ކިަޔވައިދޭ ތަންތަނަށް ކުދިން ވެއްދުމާއި ވަިކކުރުމުގެ އުސޫުލތައް؛  (3)   

 އުޫސލުތައް؛ކިަޔވައިދޭ ތަންތަނަށް ވައްދާ ުކދިންގެ ފީ ކަނޑައެޅުުމގެ   (4)   

 ކިަޔވައިދޭ ތަންތަނުަގއި ހިންާގ ޕްރޮގްރާމްތަކާގުޅޭ އުސޫލުަތްއ؛  (5)   

ކިަޔވައިދޭ ތަންތަނުގެ މަސްއޫލު ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާާއިއ އެފަދަ   (6)   

 ތަންތަން ހިންގުމާގުޅޭ އުސޫލުަތއް؛ އަދި 

 ކިަޔވައިދޭ ތަންތަނުގެ ރަޖިސްަޓރީ ބާޠިލުކުރުމުގެ އުސޫލުަތއް.  (7)   
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މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ރަޖިސްޓަީރކޮށްގެން ހިންގަމުންދިޔަ  )ރ(  

       ކިަޔވައިދޭ ތަންތަން މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

)ދޭއް( އަހަރުދުވަުހގެ ެތރޭގަިއ މި ޤާނޫނާ ެއްއގޮތްާވ ގޮުތގެމަތިން  2

 ރަޖިސްޓަރީކުރަންވާނެެއވެ.

ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ރަޖިސްޓަރީނުކޮށް ހިންގަމުންދިޔަ މި  )ބ(  

       ކިަޔވައިދޭ ތަންތަން މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

)ހައެއް( މަސްުދވަހުގެ ެތރޭގައި މި ޤާނޫނާ ެއއްގޮްތާވ ގޮތުގެމަތިން  6

 ރަޖިސްޓަރީކުރަންވާނެެއވެ.
 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކުރުމަކާ ނުލައި ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ހިންާގ  )ހ(  .37 ރަޖިސްޓަރީކުރުން މުދައްރިސުން 

އެްއވެސް ސްކޫލެްއަގއި ުނވަތަ އެނޫންވެްސ ކިަޔަވިއދޭ ތަނެއްަގއި 

މުދައްރިސެްއގެ ގޮތުަގއި މަސައްކަތްކޮްށގެންނުވާެނެއވެ. އަދި އެފަދައިްނ 

ނުވީ، ެއއްެވްސ ސްކޫލެްއަގއި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިާވ ފަރާތަކަށް މެ

 މުދައްރިސެްއގެ ަވޒީފާދީގެންުނވާނެެއވެ. 

   ވަނަ މާއްދާާއއި 29މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ބޭނުަމށްޓަކައި، މި ޤާނޫނުެގ  )ށ(  

ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ގަިއ ބަޔާންކުރާ ތަންތަުނގައި ކިަޔވައިޭދ  36

މުދައްރިސުން، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގައި ބަޔާްނުކރާ ގޮތުގެމަތިން 

 ރަޖިސްޓަރީވެ، ލަިއސަންސް ހޯދަންވާނެއެެވ.

މަްއޗަކަށް މުދައްރިސުންގެ ސީދާ ބެލުމުގެ ދަށުން މަސައްކަްތކުރާ ޓްެރިއނީގެ  )ނ(  

 މި މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( ަގއި ބަޔާންކުރާ އުސޫލެއް ނުހިނގާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި މުދައްރިސުންގެ މާނަިއގެ ތެޭރގަިއ،   މި މާއްދާގެ  )ރ(  

)ށ( ގައި ބަޔާްނކުރާ ތަންތަނުގައި ކިަޔަވއިދޭ ޓިއުޓަރުންނާިއ، 

ގެ ލީޑިްނގ ޓީޗަރުންނާއި، ތެރަޕިސްޓުންނާއި، ޓީޗަރުްނނާއި، ސްކޫލް 

 ސުޕަރވަިއޒަރުންނާއި، ޑިޕާްޓމަންޓުތަކުގެ ހެޑުންނާއި، ހެްޑ ޓީޗަރުންނާއި، 

އެ ފެންވަރުގެ މަޤާމުތަކުަގިއ މަސައްކަތްކުރާ ފަންނީ މުވަްއޒަފުންނާއި، 

ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލުންނާއި، ެއކްޓިންގ ޕްރިްނސިޕަލުންނާއި، 
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 މަޤާމުތަކުގައި މަސައްަކތްކުރާ ފަންނީ ޕްރިންސިޕަލުންނާއި އެ ފެންވަރުގެ

 މުވަްއޒަފުން ހިމެނެއެވެ.
  

މުދައްރިސުން ރަޖިސްޓަރީކޮށް 
 ދިނުން  ލައިސަންސް 

    މުދައްރިސުން ރަޖިސްޓަރީކުުރމާގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަްނ ކުރުމަށްޓަކައި  )ހ(  .38

        )އެެކއް( މަސްުދވަހުގެ ތެޭރަގއި 1މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 

)ފަހެއް( މެންބަރުންެގ މައްޗަށް އެކުެލވޭ ބޯެޑއް، "ޓީޗަރްސ  5

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ބޯޑު" ެގ ނަމުގައި މިނިސްޓްރީގަިއ މިނިސްޓަރު 

 އުފައްދަންވާެނއެވެ. 
 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންުކރާ ބޯޑުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްާޓނީ، މިނިސްޓަރު  )ށ(  

ޢައްޔަންކުރާ ރަޖިސްޓްރާރެއވެ. އެގޮތުން، ރަޖިސްޓްާރރގެ ގޮތުަގއި 

ޢައްޔަންކުރާ ފަރާތަކީ މިނިސްޓްރީަގއި މަސައްކަތްކުާރ، މިނިސްޓަރުގެ 

ކުރާ ފަރާތެއްކަމުަގއި ނައިބުގެ ފެްނވަރު ނުވަތަ ެއައށްވުރެ މަތީ މަޤާމެއް އަދާ

 ވާންވާެނއެވެ. 
 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުްނ އުފައްދާ ޯބޑު ެއކުލެިވގެްނަވނީ އަންނަނިވި  )ނ(  

 ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަެށވެ.
 

 ރަޖިސްޓްރާރ؛ (1)   

އެޑިުޔކޭޝަނަލް މެނޭޖްމަންޓް ދާއިރާ ނުވަތަ ތަޢުލީމީ ސިާޔސަތުެގ  (2)   

 ދާއިރާގެ ފަރާތެްއ؛

 ކިަޔވައިދިނުމުގެ ދާއިާރގެ ފަާރތެއް؛ (3)   
 

 އަދި ؛ ތަޢުލީމީ މަންހަޖު އެކުލަވާލުމުގެ ދާއިާރގެ ފަރާތެއް (4)   
 

ޗައިލްްޑ ަސއިކޮލޮޖީ ުނވަތަ ެއޑިޔުކޭޝަނަލް ސަިއކޮލޮޖީގެ ާދއިާރެގ  (5)   

 ފަރާތެއް.
  

ަރޖިސްޓަރީކޮށް، މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މުދައްރިސުން  )ރ(  

މުދައްރިސުންނަށް ލައިސަންްސދިނުމުގެ ަގވާއިދުަތކާއި އުސޫުލތައް، އެ ޯބޑުން 

 އެކުަލވާލައި ޢާންމުކުރަންވާެނެއވެ.
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          މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު ޚިދުމަތުގައި ތިިބ މުދައްރިސުން )ބ(  

         )ދޭއް( އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި  2މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކުރާ ބޯޑުަގއި ރަޖިސްޓަރީކޮށް، ލައިސަންްސ 

 ހޯދަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަާޔންކުރާ ބޯޑުގެ މަސަްއކަތްތަްއ ހިންގުމާގުޅޭ  )ޅ(  

 ދަށުްނ ހަދާ ގަވާއިުދގައި ަބޔާންކުަރންވާނެެއވެ.އުސޫލުތައް މި ޤާނޫނުގެ 
 

 އަށްވަނަ ބާބު 

 ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގެ ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުން 

 

ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގެ ފެންވަރު 
 ހިފެހެއްޓުން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގެ ފެންވަރު ކަށަވަުރުކރުމުގެ ގޮތުން،  )ހ(  .39

     އެނޫންެވސް ތަންތަން ހިންގަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްކޫލްަތކާއި ކިަޔވައިދޭ 

މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދުތަކާިއ، އުސޫލުތަާކއި، 

މިންގަނޑުތަކާ އެްއގޮތްާވ ޮގތުގެމަތިންކަން ކަަށވަރުކޮށް، ކަމާގުޭޅގޮތުްނ 

އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުަތއް ެއޅުމަށްޓަކައި، ތަޢުލީމީ ނިާޒމުގެ ފެންވަުރ 

  މެއް މިނިްސޓްރީން ޤާއިމުކުރަންވާނެެއވެ.ހިފެހެއްޓުމުގެ ނިޒާ

މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ދަށުން ޤާއިމުކުރާ ނިޒާުމގަިއ، ސްކޫލްަތކާއި ިކަޔވައިޭދ  )ށ(  

ތަންތަން، ގަާވއިދުން ބަލައި ފާސްކުރެވޭނެ އިންިތާޒމު ހަމަޖެހިފައި 

 އޮންނަންވާނެެއވެ.
 

ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުމާގުޅޭ 
 ގަވާއިދު ހެދުން 

ވަނަ ާމްއދާގެ މަޤްޞަދުތައް ހާސިލުުކރުމަށްޓަކައި، އަންނަނިވި  39މި ޤާނޫނުގެ   .40

ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ެއކުލެޭވ ގަވާއިެދއް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީން 

 ހަދަންވާނެއެވެ. 

ސްކޫލްތަކާިއ ތަޢުލީމުދޭ ތަންތަން ހިނގަނީ މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  )ހ(  

 މިންގަނޑުތަކާ ެއއްގޮްތވާ ގޮުތގެމަތިންތޯ ބަލާނެ އިޖުރާއަތުތަްއ؛އުސޫލުތަާކއި 

ތަޢުލީމު ދޭ ތަންތަނުގެ ފެންވަރު ކަަށވަރުކުރުމަށާިއ، އެފަދަ ތަންތަނުގެ  )ށ(  

މުވަްއޒަފުންނާއި ކިަޔވާކުިދންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް އެކުަލވާލަންޖެހޭ 
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ަކށަވަރުކުރުމާިއ، އުސޫލުތަާކއި މިންގަނޑުތަްއ ފުރިހަމަވެފައިވާކަން 

ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުަތއް މުރާޖަޢާކޮށް އިޞްލާޙުކުރަން 

 އެންގުުމގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުޫސލުތައް؛

 މިނިސްޓްރީން އަންގާ އެންގުްނތަކަށް ޢަމަލުނުކޮށްފިނަމަ، އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތައް. )ނ(  
 

ރަޖިސްޓަރީނުކޮށް ހިންގާ 
 ތަންތަން 

ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެމަތިން ރަޖިސްޓަރީުކރުމަކާ ނުލައި މި  )ހ(  .41

ތަޢުލީމު ދޭ ތަންތަން ހިންގާކަމުގެ ަޝކުާވއެއް ނުވަަތ މަޢުލޫމާތެއް 

ލިބިއްޖެނަމަ އެކަމެއް ބެލުމަްށޓަކައި، އެފަދަ ތަންތަން ބަލައި ފާސްކުރުމުެގ 

ފަރާތަކަްށ ބާރު މިނިސްޓްރީއަށް ނުަވތަ މިނިސްޓްރީން ކަނޑަައޅާ 

 ލިބިގެންެވއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ފަަދއިން، ބަލަިއ ފާސްކުރުމަށްފަހު  )ށ(  

އެފަދަ ތަނެއް ހިްނގަނީ މި ާޤނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމުގަިއވާނަމަ، މި ޤާނޫނުގަިއ 

    ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެމަތިން ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެންގުމާއެކު، ަވގުތުން 

 އެ ތަނެއް ބަންދުކުރުމަށް އެްނގުމުގެ ބާރު މިނިސްޓްރީއަށް ިލބިގެންެވއެވެ.
 

 ނުވަވަނަ ބާބު 

 މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމާއި ރައްކާކުރުމާއި ފޯރުކޮށްދިނުން 

 
މަޢުލޫމާތު ރައްކާކޮށް 

 ބެލެހެއްޓުން 
 

ދާއިރާގެ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ަގާވއިދާ ެއްއގޮތްާވ ގޮުތގެމަތިން ަތޢުލީމީ  )ހ(  .42

އެންމެހައި މަޢުލޫމާތުތައް ރައްކާކޮށް ބަލަހައްޓާނެ ގޮުތެގ އުސޫލުތަްއ 

އެކުަލވާލައި، އެ ަގވާއިދާ ެއއްގޮްތވާ ގޮުތގެމަތިން މަޢުލޫމާތު ޖަމާކުރާނެ 

 އިންތިޒާމު މިނިސްޓްރީން ހަމަޖައްސަންވާނެެއވެ.

ދިވެހިރާްއޖޭގައި ތަޢުލީމު މަތީ ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދޭ އިދާރާތައް ފިޔަވަިއ،  )ށ(  

ފޯރުކޮށްދޭ ކޮންމެ އިދާރާއަކުން މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް ޖަމާކުރާނީ މިނިސްޓްރީން 

 ކަނޑައަޅާ ފަރާތެެކވެ.
 

ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ އަހަރީ ތަފާސްހިސާުބ މިނިސްޓްރީން  )ހ(  .43 މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން 

 ވެ.ޢާންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެ 
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ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހިންގާ ސްކޫްލތަކާއި އެނޫންވެސް ތަޢުލީމީ ިޚދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ  )ށ(  

ފަރާތަކުން ބޭނުންވާ ތަފާސްހިސާބު މިނިސްޓްރީން ކަނޑަައޅާ އުސޫލުތަާކ 

އެްއގޮތަށް ފޯރުކޮށްދޭންވާެނެއވެ. މިގޮތުން މަޢުލޫމާތު ޯފރުކޮށްދިނުމުގައި 

ކަރާމަތާއި ޝަޚްޞަށް ެގއްުލން ލިބޭނެފަދަ އެްއވެސް ފަރާތެްއގެ އިްނސާނީ 

 މަޢުލޫމާތެއް ހާމަކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ތަޢުލީމީ ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި އަދި ްސކޫލްތަުކގައި ހިންގާ ެއކިެއިކ  )ނ(  

ޙަރަކާތްތަކުެގ މަޢުލޫމާތާއި ތަފާސްހިސާބު އެ މަސަްއަކތް ހިންގުމުގެ 

ފަރާތްތަކުން މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަާޅ މަސްއޫލިއްޔަތު ޙަވާުލކޮށްފަިއވާ 

އުސޫލުތަކާ ެއއްގޮތަްށ، މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކަށް 

 ފޯރުކޮށްދޭންވާނެެއވެ.
 

ދިރާސާވެރިންނަށާއި އެނޫންެވސް ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ  )ރ(  

އެްއގޮތަްށ ތަފާސްހިސާބާއި މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ އުސޫުލތަކާ 

 ފޯރުކޮށްދޭންވާނެެއވެ.

 

 ދިހަވަނަ ބާބު 

 ޢާންމު މާއްދާތައް 

 
މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮަތކަްށ ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަުކ މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .44 ގަވާއިދު ހަދައި ހިންގުން 

 ދަށުން ހަދަންޖެހޭ އެންމެހައި ގަވާއިދުަތއް ހަދައި ހިްނގާނީ މިނިސްޓްރީންނެވެ.
 

މި ޤާނޫނުގެ  ،ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮަތކަްށ ބަޔާންކޮށްފައިުނވާހާ ހިނދަކު  މި )ށ(  

)ބާރަ(  12ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 

މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ ހަދައި، ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެުޓަގިއ 

 ޝާއިޢުކުރަންވާެނއެެވ.

 

)ޕްރީ ްސކޫލް  2012/1ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު، ޤާނޫނު ނަންބަރު މި ޤާނޫނަށް   .45 އުވާލެވޭ ޤާނޫނު 

 ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( އުވުީނއެެވ.
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މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ަތްޞދީޤުކޮށް ދިވެހިސަރުކާުރގެ   .46 ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 

އަވަހަށް ެފށޭ ދިރާސީ އަހަރު ފެށޭ ގެޒެުޓަގއި ޝާއިޢުކުރާ ތާރީުޚގެ ފަހުން އެންމެ 

 ތާރީޚުގަެއވެ.
 

މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު، އަންނަނިވި ލަފުޒުތަާކއި   .47 މާނަކުރުން 

ޢިބާރާތްތަކަށް ދީފައި އެވަނީ، އެ ލަފްޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތަކަށް ތިރީގައި ދީފައިެއވާ 

 މާނައެވެ.

 ޝަރުޢީ "ބެލެނިވެރިން" ކަމަށް ބުނެަފއި ެއވަނީ، މައިންބަފައިންާނއި، )ހ(  

 ބެލެނިވެރިންނާއި ޤާނޫނީ ފަރާތާއި ލިބިފައިވާ ޙަޟާނަތު ބަލަދުވެރިންނާއި،

 މީހުންނަށެވެ. ޝަރުޢީ ތިބޭ ަޙވާލުވެ  ަވގުތަކު އެ ބެލެނިވެރިކަމާ ކުއްޖާގެ 

 ބެލެނިވެރިން ޤާނޫނީ ފަރާތާއި  ލިބިފައިވާ ޙަޟާނަތު  ބަލަދުވެރިންނާއި،

      )އާއިާލއާބެޭހ ޤާނޫނު( އާއ4/2000ި ޤާނޫނު ނަންބަރު  މާނަކުރާނީ،

   ގޮތުގެމަިތންނެވެ. ެއއްގޮްތވާ ގަާވއިދުތަކާ ހަދާ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެ

"ރަސްމީ ތަޢުލީމު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤައުމީ މަންހަޖަށް ކިޔަވައިޭދ  )ށ(  

 ފަށާ ތަޢުލީމާއި ޘާނަވީ ތަޢުލީމަށެވެ.ޕްރީސްކޫލް ތަޢުލީމާއި، 

"ނުރަސްމީ ތަޢުލީމު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކޮމިއުނިޓީ ތަޢުލީމު ނުވަތަ  )ނ(  

މުޖުތަމަޢީ ތަޢުލީމާއި، ކޮންޓިނުއިންގ ެއޑިުޔކޭޝަންާއިއ ލައިފްލޯންގ 

ލަރނިންގއާއި އެޑަލްްޓ އެޑިުޔކޭޝަން އަދި ސެަކންޑް ޗާންސް 

ޞަތު އެޑިުޔކޭޝަންގެ މަފްހޫމުތައް ހިމެނޭގޮތުން، ރަސްމީ ތަޢުލީމުގެ ފުރު

ލިބިފައިނުވާ ފަރާތްތައް ުނވަތަ ރަސްމީ ތަޢުލީމުގެ ނިޒާމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު 

އިތުރަށް ކިޔަވަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް މުޖުތަމަޢުގައި ބޭނުންތެރި ބަޔަކަށް 

ވުމަށް އެ ބަޔަކު ބޭނުްނވާ ހުނަރާއި ޢިލްމާއި ޚިޔާލާތު ނުރަސްމީ ގޮތެްއގަިއ 

 އުނގެނޭ އުނގެނުމަށެވެ. 

"ލައިފްލޯންގ ލަރނިންގ" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ރަްސމީ ތަޢުލީމުގެ  )ރ(  

ނިޒާމުގެ ބޭރުން މީހަކު ައމިއްލައަށް އެމީާހގެ ޢުމުރުެގ ކޮންމެވެްސ 

 ހިސާބެއްަގއި އުނގެނޭ އުނެގނުމަށެވެ. 



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 236އަަދދު:  49 ލިުއމް: ވޮ

 

31 

"ކޮންޓިނުއިްނގ އެިޑޔުކޭޝަްނ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، ރަސްމީ ތަޢުލީމުގެ  )ބ(  

ނިޒާމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ވަކި ާދއިރާައކުން މީހަކު ަތޢުލީމު އުނގެނޭ 

 އުނގެނުމަށެވެ. 
 

"ރަސްމީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މަުދރަސީ ތަޢުލީމު  )ޅ(  

 ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގާ މަރުކަޒަކަެށވެ.ދިނުމަށް، 
 

"ބައިނަލްއަްޤވާމީ އިމްތިޙާނު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގިަނ ޤައުމުތަކުަގއި  )ކ(  

ހިންގާ އަދި ގިނަ ބަަޔުކ ބަލައިގަންނަ މުައއްސަާސއަކުން ުނވަތަ 

 ކުންފުންޏަކުން ހިންގާ ސްކޫލް އިމްތިޙާނުތަކަށެވެ.
 

އިމްތިޙާނުތައް" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، މޯލްިޑވްސް ެއގްޒެމިނޭޝަން "ޤައުމީ  )އ(  

 ބޯޑުން ހިންގާ އިމްތިޙާނުތަކަެށވެ.
 

"މަދުރަސީ ތަޢުލީމު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޕްރީސްޫކލް، ޕްރައިމަރީ،  )ވ(  

 ޘާނަވީ އަދި މަތީ ޘާނަވީ ތަޢުލީމަށެވެ.
 

ބުނެފައި އެވަނީ، ފަށާ ތަޢުލީމުގެ ކުރިއަށް، "ޕްރީސްކޫލް ތަޢުލީމު" ކަމަށް  )މ(  

)ހައެއް( އަހަރާ ދެމެދުގެ ކުދިންނަށް  6)ހަތަރެއް( އަހަރާއި  4ޢުމުރުން 

 ދެވޭ ތަޢުލީމުގެ މަރުޙަލާއަށެވެ.
 

"ފަށާ ތަޢުލީމު" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ޤާއިމުކޮށްފަިއވާ  )ފ(  

        )އެެކއް( އިން ފެށިގެން ގްރޭޑް  1ގްރޭޑް ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގައި ހިމެނޭ 

 )ހައެއް( ގެ ނިޔަލަށް ފުރިހަމަކުރާ ތަޢުލީމުގެ މަރުޙަލާއަށެވެ. 6
 

"ޘާނަވީ ތަޢުލީމު" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ޤާއިމުކޮށްފަިއވާ  )ދ(  

      ގްރޭޑް )ހަތެއް( އިން ފެށިގެން  7ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގައި ހިމެނޭ ގްރޭޑް 

 )ދިހައެއް( ގެ ނިޔަލަށް ފުރިހަމަކުރާ ތަޢުލީމުގެ މަރުޙަލާއަށެވެ. 10
 

"މަތީ ޘާނަވީ ތަޢުލީމު" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  )ތ(  

)އެގާރަ( އިްނ  11ޤާއިމުކޮށްފަިއވާ ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގައި ހިމެނޭ ގްރޭޑް 
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ފުރިހަަމކުރާ ތަޢުލީމުގެ )ާބރަ( ގެ ނިޔަލަށް  12ފެށިގެން ގްރޭްޑ 

 މަރުޙަލާއަށެވެ.
 

"މަޖުބޫރު ތަޢުލީމު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، މަޖުބޫރު ތަޢުލީމު ލާޒިމުވާ  )ލ(  

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ދިނުމަށް  15ޢުމުރުގެ ކުދިންނަށް މި ޤާނޫނުގެ 

 ލާޒިމުކުރާ ތަޢުލީމަށެވެ.
 

      ކުދިން" ކަމަށް ުބނެފައި ެއވަނީ،"މަޖުބޫރު ތަޢުލީމު ލާޒިމުވާ ޢުމުރުގެ  )ގ(  

 ވަނަ މާއްާދގައި ަބޔާންކުރާ ޢުމުރުފުރާގެ ކުދިންނަށެވެ. 14މި ޤާނޫނުގެ 
 

"ސްކޫލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ތަޢުލީމީ ިނޒާމުަގއި ހިންާގ  )ޏ(  

ދޭ ޕްރީސްކޫލްތަކާއި ފަށާ ތަޢުލީމާއި، ޘާނަވީ އަދި މަތީ ޘާނަވީ ތަޢުލީމު 

 ތަންތަނަށެވެ.
 

"ސްކޫލްގެ ުމވަްއޒަފުން" ކަަމށް ބުނެފައި އެވަނީ، ްސކޫލްަގއި ަވޒީފާދީފައިާވ  )ސ(  

ސްކޫލްގެ އިްސވެރިާޔއާިއ މުދައްރިސުން އަދި އެހެނިހެން ހުރިހާ 

 މުވަްއޒަފުންނަށެވެ.
 

"މަންހަޖު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ވަކި މާއްާދއަކުްނ އިމްތިޙާނަކަށް  )ޑ(  

ތައްޔާުރވުމަށްޓަކައި އުނގަްނނައިދިނުމަށް ކަނޑައަޅާަފއިާވ މަޢުލޫމާތާއި 

 ހުނަރަށެވެ.
 

"މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، ތަޢުލީމާބެހޭ ސިޔާސަތުތަްއ  )ޒ(  

ތަންފީޛުކުރުމުގެ މަސްއޫލިްއަޔތު އެއިރެްއގައި ަޙވާލުކޮށްފަިއވާ ސަރުކާރުެގ 

 ވުޒާާރއަށެވެ.
 

"މިނިސްޓަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، ތަޢުލީމާބެހޭ ސިޔާސަތުތަްއ  )ޓ(  

ތަންފީޛުކުރުމުގެ މަސްއޫލިްއަޔތު އެއިރެްއގައި ަޙވާލުކޮށްފަިއވާ ސަރުކާރުެގ 

 ވުޒާާރގެ ަވޒީރަެށވެ.

"މުދައްރިސް" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަީނ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގަިއ  )ޔ(  

އި ފަށާ ތަޢުލީމާއި، ޘާނަވީ އަދި މަތީ ޘާނަވީ ތަޢުލީމަށް ހިންގާ ޕްރީސްކޫލްތަކާ 

 ކިަޔވާ ކުދިންނަށް އުނގަންަނިއދިނުމަށްޓަކައި ަވޒީފާދީފައިވާ މީހަކަށެވެ.
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"ޓީޗަރސް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ބޯޑު" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، މުދައްރިސުން  )ޕ(  

މުދައްރިސުންގެ އަޚުލާޤީ، ރަޖިސްޓަރީކޮށް ކިޔަަވއިދިނުމުގެ ލައިސަންސް ދީ، 

ފަންނީ އަދި ސުލޫކީ މިންގަނުޑތައް ހިފެހެއްޓުމުގެ މަަސއްކަތް ޙަވާލުކުރުމަްށ 

 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދާ ބޯޑަށެވެ.
 

"ޕްރިންސިޕަލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، ސަރުކާރު ުނވަތަ އަމިއްލަ  )ޖ(  

 އެންމެ އިްސ ފަރާތަށެވެ.ސްކޫލެްއގަިއ، އެ ްސކޫލް ހިންގުމާ ޙަވާުލވެހުރި 
 

 

 
"ކުޑަކުދިްނގެ ޙައްޤުަތކާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާާއއި އެނޫންެވސް  )ޗ( 

ކަމާގުޅޭ ބައިނަްލއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތައް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، 

ދިވެހިރާއްޖެއިން ަބއިވެިރވެފަިއވާ "ކޮންވެންޝަން އޮން ދަ ރައިޓްސް އޮްފ 

ކުަޑކުދިންގެ ަޙއްޤުތަާކއި، އިޤްތިޞާދީ،  އެނޫންެވސްދަ ޗައިްލޑް" އާިއ، 

އިޖުތިމާޢީ އަދި ސަގާފީ ޙައްޤުތަކާއި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ 

ޙައްޤުތައް ޙިާމޔަތްކުރުމާ ގުޭޅގޮތުންނާއި ތަޢުލީމާ ގުޭޅގޮތުން ޢަމަލުކުރެވޭ، 

         ކާއި،ދިވެހިރާއްޖެއިން ބަިއވެރިެވފައިވާ ބައިނަލްއަްޤވާީމ މުޢާހަދާތަ

 އެ މުޢާހަދާތަކުގެ ޕްރޮޓޮކޯލްތަްއ ހިމެނޭ ގޮތުންނެވެ. 
 

"ޕަބްލިކް ޕްރަިއވެޓް ޕާޓްނަރޝިޕް )ޕީ.ޕީ.ޕީ( ސްކޫލްަތއް" ކަމަށް ބުނެފައި  )ހހ(  

އެވަީނ، ދައުލަތާއި ޚިދުމަތްޭދ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާ ދެމެދު ކަނޑައެިޅގެްނވާ 

މިންވަރަކާއި ފެންވަެރއްަގއި ެއއްބަސްެވވިފަިއވާ ައގެްއަގއި، ކަނޑައެޅިަފިއވާ 

 ލްތަކަށެވެ. މުއްދަތަކަށް ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދޭ ސްކޫ
 

"ކޮމިއުނިޓީ ސްކޫލްަތއް" ކަަމށް ބުނެފައި އެވަީނ، ދައުލަާތއި މުޖުތަމަޢާ  )ށށ(  

 ގުިޅގެން ހިންގާ ސްކޫލްތަކަެށެވ.
 

 ,LKGޕްރީްސޫކލް )،  ނާސަރީ" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ"ބޭބީ ނާސަރީއާއި )ނނ(  

UKG.ެގެ ކުރިން ފުރިހަމަ ކުރާ ތަޢުލީމީ މަރުޙަލާއަށެވ ) 
 

"ޓިއުޝަން ދޭ ތަންތަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޢާންމު ތަޢުލީމުދޭ ސްކޫލް  )ރރ(  

ނުވަތަ މަދަރުސާތަކުންދޭ ފިލާވަޅުތައް އޮޅުންފިލުަވއިދީ، ަދސްކޮށްދިނުމަށް 

ހިންގާ ކްލާސްތަކަށެވެ. ިޓއުޝަން ކްލާހެއްކަމަށް ބެލޭނީ އެއްފަހަރާ 
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ގިނަ ކުދިންަނށް ޓިއުޝަން  )ފަހެއް( ކުދިންނަށްވުރެ 5އެއްތަނެްއަގއި 

 .ދޭނަމައެވެ
 

)އަށާރަ(  18"ޤުރުއާން ކްލާސްތަްއ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޢުމުރުން  )ބބ(  

އަހަރުން ދަށުގެ ދަރިވަުރންނަށް ޤުރުއާން ކިޔަވަްނ ދަސްކޮށްދޭ 

  ކްލާސްތަކަށެެވ. އެގޮތުްނ، ކްލާހެއްކަމަށް ބެލޭނީ އެއްފަހަރާ އެއްތަނެްއގައި 

 )ފަހެއް( ކުދިންނަށްވުރެ ިގނަ ކުދިންނަށް ކިޔަަވއިދޭނަމަެއވެ.  5
 

_______________________ 
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