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 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން 

 މާލެ،

 ދިވެހިރާއްޖެ.

 ދު ގަވާއި ތަންތަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާއި ހިންގުމުގެ ނޫން  އެ ސުކޫލު ފިޔަވައި ކިޔަވައިދޭ 

 

އެފަދަ  ،އެ ނޫން ތަންތަން ރަިޖސްޓަރީކުރުމާއިސުކޫލުތައް ފިޔަވައި ކިޔަވައިދޭ މިއީ،  (ހ)  .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 

     ،ޓަކައި ކުރުމަށް ންގުމުގައި ޢަަމލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލުތައް ަބޔާންތަންތަން ހި

     ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުްނ  36(ތަޢުލީމުގެ ާޤނޫނު) ގެ  2020/24ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

 ލިބިގެން އެކުލަވައިލައިފައިާވ ގަވާއިދެކެވެ.  ބާރު

ނޫން ތަންތަން ރަޖިސްޓަީރ އެ ސުކޫލު ފިޔަވައި ކިޔަވައިދޭ " ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ (ށ)

 ކުރުމާއި ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު" އެވެ.

އެ ނޫން ތަންަތން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ސުކޫލުތައް ފިޔަވައި ކިޔަވައިދޭ  ،ގެ މަގުސަދަކީގަވާއިދުމި   .2 މަުގސަދު 

 ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާއި ހިންގުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އެންމެހައި އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުމެވެ. 

 ފިޔަވައި ކިަޔވަިއދޭ ސުކޫލު 

 ތަންތަން ނޫން  އެ

 ،ޓަކައި ސުކޫލުތައް ފިޔަވައި ކިޔަވައިދޭ އެ ނޫން ތަންތަން ކަމުގައި ަބާލނީ މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށް  .3

ދަރިވަރުން ހާޒިރުކޮށްގެްނ  އި،ތަނާކޮށް ކިޔަވައިދޭ ތަންއަންނަނިވި ގިންތިތަކުގައި ހިމެނޭ، އޮންލައިން

  ކިޔަވައިދޭ ތަންތަނެވެ. 

 .ނާސަރީއަށް ކިޔަވައިދޭ ތަންތަން ،ބޭބީ ނާސަރީއާއި (ހ)  

 .ޅަފަތުގެ ތަޢުލީމުގެ ބޭނުމަށް ހިންގާ އެ ފެންވަރުގެ ތަންތަން ،ޕްރީސްކޫލާއި (ށ)  

 .ޓިއުޝަން ދޭ ތަންަތން (ނ)  

 .ޤުރްއާން ކްލާސްތައް (ރ)  

 .ތަންތަންތަމްރީނުދޭ ތަޢުލީމާއި ޚާއްޞަ އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ކުދީންނަށް  (ބ)  
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(އަށާރަ) އަހަރުްނ ދަުށގެ ކުދީންނަްށ ދެވޭ ތަުޢލީާމއި ތަމްރީނާއި ހުނަުރ  18 (ޅ)  

 .އެހެނިހެން ތަްނތަންއަކުރުތަކުގައި ހިމެނިފައިނުވާ  މަތީގަިއވާ، ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހިންގާ 

ކިަޔވަިއދޭ ސުކޫލު ފިޔަވައި 

ތަންތަން އެ ނޫން 

 ރަިޖސްޓަރީކުުރން 

 ،ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ސުކޫލުތައް ފިޔަވައި 3 ގަވާއިދުގެ މި (ހ)  .4

ދަރިވަރުން ހާޒިރުކޮށްގެން ކިޔަވައިދޭ ތަންތަްނ  އި،ނާންލައިންކޮށް ކިޔަވައިދޭ ތަންތައޮ

 މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްގެންނެވެ.  ،ހިންގަންވާނީ 

ދަށުން ރަޖިސްަޓރީކުރާ ތަންތަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީއަށް  މި ގަވާއިދުގެ (ށ) 

          ،ގައިާވ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއި 1މި ގަވާއިދުެގ  ޖަދުވަލު ، ހުށަހަޅަންވާނީ

ކުރާ ގޮތުގެ ހުށަހެޅުން" ހިންގަން ގަސްތު  ތަން ކިޔަވައިދޭ ތަންގައިވާ " 2ޖަދުވަލު 

 އެވެ.   ގައެކު ހިމެނޭ ލިޔުންތަކާ ގައި 6ޖަދުވަލު  އިއާ  5ޖަދުވަލު  އި،އާ (ޕްރޮޕޯޒަލް)

ގައިވާ  7ޖަދުވަލު މި ގަވާއިދުގެ  ،ހުށަހަޅާއިރު ފައިއެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް (ނ)  

 ހުަށހަޅަން ވާނެއެވެ.   ފައިޗެކުލިސްޓު ފުރިހަމަކޮށް

       ޖިސްޓަރީ ކޮށްދެވޭީނ ކުރަން ހުށަހަޅާ ަތންތަްނ ރަމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިްސޓަރީ (ރ)  

         ކިޔަވައިދޭ ތަނެއްގައި ހުންނަންޖެހޭ ގައިވާ  3ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  މި

ލަތްތައް އެ ތަނެއްގަިއ "މިނިމަމް ސްޓޭންޑަރޑް ފެސިލިޓީސް" ގައި ހިމެނޭ ވަސީ 

  ވާނަމައެވެ. ފުރިހަމަ

     ،ތަްނ ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދެވޭނީކުރަން ހުށަހަޅާ ތަން މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ (ބ)   

       ތަނުގައި ިހންގާ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ހުއްދަައްށ އެދި މި ގަވާއިދުެގ  އެ

ސުކޫލު ފިޔަވައި ކިޔަވައިދޭ އެ ނޫން ތަންތަުނން ޕްރޮގްރާމް ގައިވާ " 4ޖަދުވަލު 

   ހުށަހެޅުމުންނެވެ. ފައިކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު" ފުރިހަމަކޮށް ރަޖިސްޓަރީ

ރަިޖސްޓަރީކޮށްިދނުމަށް 

އެދި ހުށަަހޅާ ފަރާުތގެ 

 ޝަރުޠުތައް 

 2014/18ކިޔަވައިދޭ ތަނެއް ރަޖިސްޓަރީކުރަން އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ، ޤާޫނނު ނަންބަރު  (ހ)  .5

 2003/1(ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ނުވަތަ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ަދށުން ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް ވާންވާނެއެވެ. (ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ ޤާޫނނު) ގެ

އަްނނަނިިވ  ،ކޮށްދިނުމަށް އެިދ ހުށަހަޅާ ޤާޫނނީ ޝަޚްޞެްއގެ ކިބައިގައި ރަޖިސްޓަރީ (ށ)  

 ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާން ވާނެއެެވ.

ށް ެއ ޝަޚްޞަކުން ހިންގުމަ ގެން އެ ތަންކިޔަވައިދޭ ތަނެއް ރަޖިސްޓަރީކޮށް )1(   

ކަމުގެ ލިޔުން ުނވަތަ އެ ޝަޚްޞެއްގެ ބޯޑުްނ ނުވަތަ ިހންާގ މައިފައިވާނިން

 ؛ކޮމިޓީން ނިންމައިފައިވާ ނިންުމން 
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 ޝަޚްޞެއްގެ ބޯޑު އޮފް ޑައިރެކްޓަރުންގެ ނުވަތަ ހިންގާ ކޮމިޓީެގ މެންބަރުންގެ  )2(   

 ؛(ފަހެއް) އަހަރުދުވަުހގެ ކުށުގެ ރިކޯޑެއް ނެތުން 5ފާއިތުވި 

 ؛(ފަހެއް) އަހަރުދުވަހުގެ ކުށުގެ ރިކޯޑެއް ނެތުން 5ޝަޚްޞުގެ ފާއިތުވި  ޤާނޫނީ )3(   

 2016/12ޤާނޫނު ނަންަބރު ކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމާ ހަމައަށް  ރަޖިސްޓަރީ )4(   

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ޖިނާއީ  22(ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫުނ) ެގ 

ތުހުމަތެއް ކުރެވި ދައުލަތުގެ ތަޙުޤީޤީ  ބޮޑު ކުށެއްގެ ދަޢުވާއެއް ނުވަތަ

ބަލަމުންދާ، އަދި އެއްވެސް ޝަރުޢީ ކޯޓެއްގައި ދަޢުވާއެއް  އިދާރާއަކުން މައްސަލަ

އެ މާއްދާގައި  މާއި،ޤާނޫނީ ޝަޚުޞެއް ކަމުގައި ނުވު އުފުލައިފައިވާ

 ؛ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއް ސާބިތުެވފައިވާ ޤާނޫނީ ޝަޚުޞެއް ކަމުގައި ނުވުން

ލު ފިޔަވައި ކިަޔވަިއދޭ ސުކޫ

އެ ނޫން ތަންތަުނަގއި 

ޕްރޮްގރާމް 

 ރަިޖސްޓަރީކުުރން  

އިތުރު  ،ކިޔަވައިދޭ ތަނެއް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާއިރު ހުއްދަދޭ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ އިތުރުން (ހ)  .6

     އެ ޕްރޮގްރާމެއް ވަކިން ރަޖިސްޓަރީ ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.  ،ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގާނަމަ

    ގައިވާ  4ގްރާމްތައް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް، މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު މި ފަދަ ޕްރޮ

 އެދޭ އެ ނޫން ތަންތަނުން ޕްރޮގްރާމް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްކިޔަވައިދޭ  ސުކޫލު ފިޔަވައި "

 އެ ފޯމު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.    ފޯމު" ފުރިހަމަކޮށްފައި، 

 ،ވާ ޕްރޮގްރާމަކަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނެވޭނީކިޔަވައިދޭ ތަނުގައި ހިންގުމަށް ހުއްދަ ދީފައި (ށ)  

 މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން ލިބިގެންނެވެ.

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ މަންހަޖާ ތަފާުތ  ،ރަޖިސްޓަރީ ކުރަން އެދޭ ޕްރޮގްރާމަކީ (ނ)  

    ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިުއޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން  ،ޕްރޮގްރާމެއް ނަމަ

 ޕްރޮގްރާމް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދައާއި، މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯިރީޓ އެ

(އެމް.ކިޔު.އޭ) ގެ އެޕްރޫވަލް ހޯދަންޖެހޭ ޕްރޮގްރާމެއް ނަމަ އެ އޮތޯރިޓީން ހުއްދަ 

 ދީފައިވާކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ.  

ގެންނަން ބޭުނންާވ  ،ބަދަލެއް ގެންނަނަމަރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ޕްރޮގްރާމަކަށް އެއްވެސް  (ރ)  

އެ ނޫން ސުކޫލު ފިޔަވައި ކިޔަވައިދޭ ގައިވާ " 4މި ގަވާއިދުގެ ޖަުދވަލު  ،ބަދަލާއެކު

ތަންތަުނން ޕްރޮގްރާމް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު" ހުށަހަޅައި އަލުން ރަޖިސްޓަރީ 

މިނިސްޓްރީއަށް ލިޔުމުްނ  ،މަބޭުނންވާނަ ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ޕްރޮގްރާމެއް އުނިކުރުމަށް

 އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.  

ކިޔަވަިއދޭ  ތަންތަނާއި 

ޕްރޮްގރާމް ަރޖިސްަޓރީ 

 ކުރުމަށް ފީެނގުން 

ރަޖިސްޓަރީކޮށްދޭ ތަންތަނާއި ްޕރޮގްރާމް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ފީ ނަގާނީ ައންނަނިވި ޮގުތގެ   .7

 .މަތީންނެވެ
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 ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާއި ޕްރޮގްރާމް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އަލަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ ތަންތަން (ހ)  

 .(އެއްހާސް) ރުފިޔާ -/1,000 ،ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީގެ ގޮތުގައި

 .ރުފިޔާ )(ަފސްސަތޭކަ  -/500ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތެއް ބަދަލުކުރާނަމަ،  (ށ)  

     ޓަރީ ހައްދާނަމަ،ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން ނުވަތަ ހަލާކުވެގެން އަލުން ރަޖިސް (ނ)  

 .ރުފިޔާ )(ދެހާސް  -/2,000

   .ރުފިޔާ )(ދުއިސައްތަ ފަންސާސް 250/- ،އައު ޕްރޮގްރާމެއް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާނަމަ (ރ)  

ކުދީން ެވއްުދމާއި  

 ވަކިކުރުން  

(އަށާރަ) އަހަރުން ދަށުގެ ކުދީންަނށް ތަޢުލީމާއި ހުނަުރ  18ދިވެހިރާއްޖޭގައި  (ހ)   .8

މަށް މިނިސްޓްރީގަިއ ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގާ އެއްވެސް ތަނަކުން ޖާގަ ފޯރުކޮށްދިނު

އެ ަތނެއްގައި އެ ދަރިވަރެއްގެ އުމުރާ ގުޅޭ  ،ހޯދުމަށް ދަރިވަރަކު އެދިއްޖެ ާހލަތެއްގައި

ވަންނަން އެދޭ  ،ތަނުގައި ޖާގަ އޮތް މިންވަރަކުން ،ތަޢުލީމު ނުވަތަ ހުނަރު ފޯރުކޮްށދޭނަމަ

 އެއްވެސް ތަފާުތކުރުމެއް ނެތި ފުރުޞަތު ދޭންވާެނއެވެ.    ،ދަރިވަރުންނަށް

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ޭބނުމަށް އެ ތަނެއްގައި ކިޔަވައިދޭ އުމުރުފުރާތަކާއި ޕްރޮގްރާމްތަކަށް  (ށ)  

ރިޢާޔަތްކޮށް އެ ތަނަކަށް ކުީދން ވެއްދުމާއި ވަކިކުރުމުގެ އުސޫލު އެކުލަވައިލައިފައި، 

    ސްޓަރީކުރުމަށް އެދޭ ފޯމާއެކު މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައިގެން ކިޔަވައިދޭ ތަންތަން ރަޖި

 އެ އުސޫލު ފާސްކުރަންވާނެއެވެ.

ކިޔަވައިދޭ ތަނަކުން ދަރިވަރުން ވަކިކުރުމަށް އެ ތަނަކުން އެކުލަވައިލައި އާންމުކޮށްފައިވާ  (ނ)  

 އުސޫލާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް ދަރިވަރަކު ވަކިކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. 

 އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމަނަންވާނެއެވެ. ،ކުދީން ވެއްދުމާއި ވަކިކުރުމުގެ އުސޫލުގައި )(ރ  

 ؛އެ ތަނަކަށް ކުދީން ވެއްދުމުގައި ބަލާނެ ޝަރުޠުތައް  )1(   

ބެލެނިވެރިޔާެގ  ،ގޮތުން ބެލެނިެވރިޔާ ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭނެ ގޮތާއި ކުދީން ވެއްދުމުގެ )2(   

 ؛އިޤުރާރުގެ ނަމޫނާ

ކިޔަވައިދޭ ތަނުން ކުއްޖަކު ވަކިކުރަން ބެލެނިވެރިޔާ ބޭނުންވެއްޖެނަަމ  )3(   

 ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް؛

އެފަަދ  ،ކިޔަވައިދޭ ތަނުން ޭބނުންވެގެްނ ކުދީން ވަކިކުރެވޭނެ ހާަލްތތަކާއި )4(   

 ހާލަތުގައި ފީ ރީފަންޑު ކުރުމާއި ނުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް؛
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ކުދީން ވެއްދުމާއި ވަކިކުރުމުގެ އުސޫލު  ،މަށް އެދޭ ފޯމު ދޫކުރާއިރުކުދީން ވެއްދު (ބ)  

 ބެލެނިވެރިޔާއަށް ލިޔުމުން ދޭންާވނެއެވެ.

 (ޅ)  

 

ކިޔަވައިދޭ ތަނުން ވަކިވެފައިވާ ކުއްޖަކު، އެ ތަނެއްގައި ކިޔެވިކަމުގެ ލިޔުން ނުވަތަ 

(ހަތެއް)  7 ގިނަވެގެން ވަކިވިކަމުގެ ލިޔުމަކަށް އެދިއްޖެނަމަ، އެފަދަ ލިޔުމަކަށް އެޭދތާ 

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުއްޖާއަށް ނުވަތަ ބެލެނިވެރިޔާއަށް އެ ލިޔުމެއް ދޫކުރަންވާނެއެވެ. 

ަރސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަްއ  ،(ަހތެއް) ދުވަހުގެ މުއްދަތު ގުާނނީ 7މި މާއްދާގެ ބޭނުމަްށ،  (ކ)  

 ނުހިމެނޭގޮތަށެވެ.

ތަންތަނުން، އެއްވެްސ ބާވަތެއްގެ ފީއެއް އެއްވެސް ނަމެއްގައި ނަގަންވާނީ، ފީގެ ކިޔަވައިދޭ  (ހ)  .9 ކުދީން އަތުން ަނގާ ފީ 

އަދަދުތަކުގެ ތަފުސީލުތައް މިިނސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައިގެން ފާސްކުރުމަށްފަހުގައެވެ. މިގޮތުން 

 ކިޔަވައިދޭ ތަނުން އާންމުކުރަން ވާެނއެވެ. ،ފާސްކޮށްދޭ ފީގެ ތަފުސީލު

ން ފީ ނަގާނެގޮތުގެ އުސޫލު އެކުލަވައިލުމުގައި އަންނަނިވި ކަންކަމަްށ ދަރިވަރުންގެ އަތު (ށ)  

، ރިޢާޔަތް ކުރަން ވާނެއެވެ. މިގޮތުން ފީ ކަނޑައެޅުމުގައި ދަރިވަރުންގެ އުމުރުފުރަޔަށާއި

ިއ، ކިޔަވައިދިނުމަްށ ބޭުނންކުރާ ވަސީލަތްތަކަށާ، ކުލާހުގައި ދަރިވަރުން ހޭދަކުރާ ވަގުތަށާއި

ދުަމތްތަކަށް ަބލަންވާނެއެވެ. އަދި ިމ އުސޫލުގައި ފީދެއްކުން ޚިފޯރުކޮށްދޭ ދަރިވަރުންނަށް 

 ވާނެއެވެ. ލަސްވާ ހާލަތާއި ފީނުދައްކާ ހާަލތުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް ބަޔާންޮކށްފައި އޮންނަން

ކިޔަވައިދޭ ތަންތަނުން ކުދީން އަތުން ނެގުމަށް މިނިސްޓްރީން ފާސްކޮށްދޭ ފީގެ މިންވަރު  (ނ)  

 ވެގެންދާ ގޮތަްށ ދިރާސީ އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ފީއަށް ބަދަލެއް ނުގެެނވޭނެއެވެ. ބޮޑު

އެހެންނަމަވެސް، މިނިސްޓްރީން ފާސްކޮށްފައިވާ ފީއަށްވުރެ ކުޑަ ފީއެއް ނެގުމަށް ނުވަަތ 

މިނިސްޓްރީން ފާސްކޮށްފައިވާ ީފގެ ތެރެއިން ބައެއް މާފުޮކށްދިުނމަކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެްއ 

 ނާޅައެވެ.

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ކިޔަވައިދޭ ތަނަކުން، މިނިސްޓްރީން އެ ތަނަކަށް ފާސްކޮށްދީފައިާވ  (ރ)  

ފީއަށް ބަދަލު ގެްނނަން ޭބުނންވާނަމަ، ނުަވތަ މިނިސްޓްީރން ފާސްކޮށްދީފައިވާ ފީގެ 

(ތިނެއް)  3އިތުރު ފީއެއް ނަގަން ބޭނުންވާނަމަ، ދިރާސީ އަހަރު ފެށުމުގެ  ،އިތުރުން

ގެންނަން ބޭނުންވާ ބަަދލުގެ ތަުފސީލާއެކު ހުއްދައަށް އެދި  ،ވަހުގެ ކުރިންމަސްދު

 މިނިސްޓްރީއަށް ލިޔުމުން ހުށަހަަޅންވާނެއެވެ.

ކިޔަވަިއދޭ ތަުނގެ 

މަްސއޫލުެވރި ފަރާުތގެ 

 ކިޔަވައިދޭ ތަނެއް އެ ފަރާތެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާ ފަރާތަކީ އެ ތަނެއްގެ (ހ)  .10

 މަސްއޫލުވެރި ފަރާތެވެ.
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ކިޔަވައިދޭ ތަނެއް އެ ފަރާތެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާތަކުގެ  (ށ)  ޒިންމާަތއް 

 އަންނަނިވި ކަންކަން ިހމެނެއެވެ.ތެރޭގައި 

 ؛ތަން ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ މާލީ ަކންކަން ހަމަޖެއްސުން )1(   

 ؛މާާރތާ ގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަން ހަމަޖެއްސުންތަން ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އި )2(   

  ތަން ހިންގާ މުއްދަތުގައި   ،ތަނަށް ބޭުނންވާ ވަސީލަތްތަްއ ޤާއިމުކޮށްދިނުމާއި )3(   

 އެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރެވޭ ާހލަތުގައި ދެމެހެއްޓުން؛

 ،ކުރާނަމަކިޔަވައިދޭ ތަނުގެ އިސްވެރިޔާގެ ޒިންމާ މަސްއޫލުވެރި ފަރާތުން އަދާ )4(   

(ތަޢުލީމުގެ ޤާނޫނު) ެގ  2020/24ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ތަނުގެ މަސްއޫލުވެރިޔާ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުްނ އެކުލަވައިލާ "މުދައްރިސުން ރަޖިސްޓަރީކޮށް  38

ލައިސަންސް ދިނުމުގެ ގަވާއިދު" އެކުލަވައިލުމުން އެ ގަވާއިދުގައި 

 އިންސަންސް ހޯދުން؛ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށް ލަ

 ،ކިޔަވައިދޭ ތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުދައްރިސުންނާއި ފަންނީ މުވައްޒަފުން )5(   

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުްނ  38(ތަޢުލީމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  2020/24ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

އެކުލަވައިލާ "މުދައްރިސުން ރަޖިސްޓަރީކޮށް ލައިސަންސް ދިނުމުގެ ގަވާއިދު" 

ކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށް ގަވާއިދުގައި ބަޔާން އެ ،މުންއެކުލަވައިލު

 ލައިސަންސް ހޯދައިފައިވާ މުވައްޒަފުންކަން ކަށަވަރުކުރުން؛

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި، ޤާނޫނުތަކާިއ، ޢަމަލުކުރަމުްނދާ ގަވާއިދުތަކާ  )6(   

ނގާކަން ކަށަވަރުކުރުމާއި، ކިޔަވައިދޭ ތަނުގައި ނުހި  ،ޚިލާފު އެއްވެސް ކަމެއް

ތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި، ކިޔަވާ ކުދީންގެ ކިބައިން އެފަަދ 

ކަމެއް ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ، ެއކަން ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތްުކރުމާއި، އެކަމާ 

 ގުޅޭގޮތުން އަޅަންޖެހޭ އެކަށީގެންާވ ފިޔަވަޅު އެޅުން؛

ނަކުން ލިބެންޖެހޭ އެންމެހައި ޙައްޤުަތއް ލިބިދެވޭކަްނ ދަރިވަރުންނަށް އެ ތަ )7(   

 ؛ކަށަވަރުކުރުން

 ،މާލީ ހިސާބުގެ އަަހރީ ރިޕޯޓާއި ،ތަނުގައި ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްަތކާއި )8(   

 މިނިސްޓްރީން ަކނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތީން ފޯރުކޮށްދިނުން. ،ތަފާސްހިސާބު

އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ކަން  ވާއިދާގަ މި ،ކިޔަވައިދޭ ތަން ހިންގަމުންަދނީ (ނ)  

 ކަށަވަރުކުރުން.
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ކިޔަވަިއދޭ ތަުނގެ 

އިްސވެރިާޔގެ ަޝރުޠުތަކާއި 

 ޒިންމާަތއް 

   (ތަޢުލީމުގެ ާޤނޫނު) ގެ  2020/24ޤާނޫނު ަނންބަރު  ،ކިޔަވައިދޭ ތަނުގެ އިސްވެރިޔާ (ހ)  .11

ށް ލައިސަންސް ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެކުލަވައިލާ "މުދައްރިސުން ރަޖިސްޓަރީކޮ 38

ކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގަިއ އެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާން ،ދިނުމުގެ ގަވާއިދު" އެކުލަވައިލުމުން

 ރަޖިސްޓަރީކޮށް ލައިސަންސް ހޯދުން. 

 ތިރީގައި ބަޔާންކޮްށފައި މިވަނީއެވެ. ،ކިޔަވައިދޭ ތަނެއްގެ އިސްވެރިޔާގެ ޒިންމާތައް (ށ) 

 އްޖާގެ ވިސްނުން ތަރައްޤީވަމުްނދާ ގޮތް ބަލައި،ކުދީންގެ އުމުރާ ގުޅޭގޮތުން ކު )1(   

ކުއްޖާގެ ޤާބިލިއްޔަތާ އެކަށީގެްނވާ ގޮތެއްގައި އުނގަންނައިދެވޭެނ ފަދަ މާޙައުލެއް 

 ؛ޤާއިމުކުރުން

ކިޔަވައިދޭ މާޙައުލަކީ ހަނގާކުރުމާއި ފުރައްސާރަކުރުން ފަދަ ކަންކަމާއި  )2(   

 ؛މާން މާޙައުލެއްކަން ކަށަވަރުކުރުންއަ ،ރައްކައުެތރި އެނޫންވެސް ގޯނާތަކުން

އެ ތަނަކީ  ،ކިޔަވައިދޭ ތަން ސާފުތާހިރު ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެހެއްޓުާމއި )3(   

ލިބިފައިވާ ތަނެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ހަރުދަނާ  ތެރިކަންބަލިތަކުން ރައްކައު

 ؛ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން

 ؛ރައްކައުތެރި މާޙައުލެއް ޤާއިމުކުރުން ކިޔަވައިދޭ ތަނުގައި ދަރިވަރުންނަށް )4(   

ކިޔަވައިދޭ ތަނުގައި ހިންގާ ހުރިހާ ޕްރޮގްރާމްތަކަކީ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން  )5(   

ތަނުގައި  ،މިނިސްޓްރީން ފާސްކޮށްފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތަކެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމާއެކު

 ހިންގާ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުްނ؛

ވައިދޭ ތަން ހިންަގނީ މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި ކިޔަ )6(   

 ؛ންކަން ކަށަވަރުކުރުންއުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީ

ކިޔަވައިދޭ ތަން ހިންގަނީ ިމ ގަވާއިދުގެ ދަށުން މިނިސްްޓރީން ދޫކޮށްފައިވާ  )7(   

ވަަތ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ   ރަޖިސްޓަރީގެ ދަށުން ދޫކޮށްފަިއވާ ކިޔަވައިދޭ ގިންތި ނު

 ؛ހުއްދައާ އެއްގޮތަށްކަން ކަށަވަރުކުރުން

ޢަަމލުކުރެވެމުންދާ ގަވާއިދުތަާކ  ،ޤާނޫުނތަކާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި )8(   

 ؛ކަމެއް ތަނުގައި ނުހިނގާކަން ކަށަވަރުކުރުން ޚިލާފު އެއްވެސް

 ،ތަފާސްހިސާބު ، ހިސާބުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓާއިމާލީ ،ތަނުގައި ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި )9(   

 މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތީން ފޯރުކޮށްދިނުން.
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ކިޔަވަިއދޭ ތަުނގައި 

މަަސއްކަތްކުރާ 

މުަދއްިރސުންާނއި ފަންނީ 

މުަވއްޒަފުްނގެ 

 ޝަރުޠުތަކާއި ިޒންމާަތއް 

ޤާނޫނު ަނންބަރު  ،އްޒަފުންފަންނީ ުމވަ ޓީޗަރުންނާއިކިޔަވައިދޭ ތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ   .12

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެކުލަވައިލާ "މުދައްރިސުން  38(ތަޢުލީމުގެ ޤާނޫުނ) ގެ  2020/24

އެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ،ރަޖިސްޓަރީކޮށް ލައިސަންސް ދިނުމުގެ ގަވާއިދު" އެކުލަވައިލުމުން

 .މުއްދަތުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށް ލައިސަންސް ހޯދަންވާނެއެވެ

ކިޔަވަިއދޭ ތަުނގެ ޚިުދމަތް 

 ދާިއމީކޮށް ހުއްަޓއިލުން 

 

ޚިދުމަތް  ، ދާއިމީކޮށް ހުއްޓަިއލަްނ ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ހިނގަމުންދާ ކިޔަވައިދޭ ަތނެއްެގ ޚިދުމަތް  .13

މިނިސްޓްރީއަށާއި އެ ތަނެއްގައި  ،(ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުގެ ކުރިން 60ހުއްޓައިލުމުގެ 

ފުންނާއި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންގެ ބެލެނިވެރިންނަށް ލިޔުމުން އެކަން މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަ

އަންގަންވާނެއެވެ. ނަމަވެސް ބޭީބ ނާސަރީއާއި ނާސަރީގެ ކްލާސްތައް ހުއްޓައިލެވޭނީ ހިނގަމުންާދ 

 ޓާމުގެ ކިޔެވުން ނިމުމުންނެވެ. 

ކިޔަވަިއދޭ ތަުނގެ ޚިުދމަތް 

 ވަގުީތގޮތުން ުހއްޓައިލުން 

 

ފަދަ ޤުދުރަތީ ހާދިސާއެއް ނުވަތަ ކާރިޘާއެއް މެދުވެރިވެގެްނ  ބާރު ނުފޯރާއިންސާނީ (ހ)  .14

ވީ އެންެމ  ،ކިޔަވައިދޭ ތަނެއްގެ ޚިދުމަތް ވަގުތީގޮތުން ހުއްޓައިަލން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި

(ހަތެއް) ދުވަހުެގ ތެރޭގަިއ  7ރަސްމީ  ،އަވަހަކަށް އެކަން މިނިސްޓްރީައށް އެންގުމާއެކު

 އެކަން އާންމުކޮށް އިޢުލާނު ުކރަންވާނެއެވެ. ،ޓްރީއަށް އަންގައިލިޔުމުން މިނިސް

ހާލަތު ފިޔަވައި އެހެން ސަބަބަކާހުރެ ހިނގަމުންާދ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މި މާއްދާގެ (ހ)  (ށ)   

ހުއްޓަިއލުމުގެ  ،ކިޔަވައިދޭ ތަނެއްގެ ޚިދުމަތް ވަުގތީގޮތުން ހުްއޓައިލަން ޖެހިއްެޖ ާހލަތެއްގައި

(ދިހަ) ދުވަހުގެ ކުރިން، ލިޔުމުން މިނިސްޓްރީއަށް އެކަން އަންގައި،   10 ރަސްމީ

އާންމުކޮށް އެކަން އިޢުލާނު ކުަރންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ވަގުތީޮގތުްނ ހުއްޓައިލެވޭނެ މުއްދަުތ 

ޚިދުމަްތ  ،ފަހުގައެވެ. ިއޢުލާނު ކުރާއިރު ކަނޑައަޅާނީ މިނިސްޓްރީއާ މަޝްވަރާ ކުރުމަށް

އަލުން ފަށާެނ ތާރީޚު އެނގޭނޭހެްނ ކިޔަވައިދިނުން  ، މުއްދަތާއިމެދުކަނޑައިލެވޭ

ކްލާސްތައް ވަގުތީގޮތުްނ އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެެވ. ބޭބީ ނާސަރީއާއި ނާސަރީގެ 

 ިހނގަމުންދާ ޓާުމގެ ކިޔެވުން ނިމުމުންނެވެ. ،ހުއްޓައިލެވޭނީ

ރަިޖސްޓަރީ ނުކޮށް 

ެމދު ހިންަގމުންދާ ތަްނތަނާ

 ޅު އެޅުން ފިޔަވަ

ގަވާއިދުގަިއ  މި ،އަހަރުން ދަށުގެ ކުދީންނަށް ކިޔަވައިދޭ އެއްވެސް ތަނެއް(އަށާރަ)  18 (ހ)  .15

 ހިންގުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. އި މަތީން ަރޖިސްޓަރީކުރުމަކާ ނުލަގޮތުގެބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ނެއްގައި މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ތަނެއްގައި، އެ ތަ (ށ)  

ހިންގުމަށް ހުއްދަީދފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތައް ފިޔަވައި އިތުރު ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމަކީ 

 މަނާކަމެކެވެ. 

ތަޢުލީމު ދޭ ތަންަތން ހިންގާަކމުގެ ޝަކުވާއެއް ނުވަަތ  ރަޖިސްޓަރީކުރުމަކާ ނުލައި (ނ)  

މި ގަވާއިދުގައި  ،އެަފދަ ތަންތަން ބަލައި ފާސްކުރުމަށްފަހު، ލިބިއްޖެނަމަ މަޢުލޫމާތެއް

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަީތން ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެންގުމާއެކު، އެ ތަންތަން  ވަުގތުްނ 
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އަދި މި މައްސަލަ ކަމާބެހޭ  .ބަންދުކުރުމަށް އެންގުމުގެ ބާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ

 އިދާރާތަކަށް ހުށަހެޅޭނެއެވެ. 

ގަާވިއދަށް ޢަމަލުކުރަން 

ހިނގަުމންދާ  ފަށާއިރު

 ތަންތަން 

ކިޔަވައިޭދ  ރަޖިސްޓަރީނުކޮށް ހިންގަމުންދިޔަމި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު،  (ހ)  .16

(ދޭއް) މަސްދުވަހުގެ  2 ޢަމަުލކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  ގަވާއިދަށްމި  ،ތަންތަން 

 އެވެ.ރަޖިސްޓަރީ ކުރަންވާނެ މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ،ތެރޭގައި

ކިޔަވައިދޭ  ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގަމުންދިޔަގަވާއިދަށް މި  (ށ)   

(ވިހި) މަސްދުވަހުގެ   20ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެންގަވާއިދަށް މި  ،ތަންތަން 

 .ވެކުރަންވާނެއެ ރަޖިސްޓަރީ މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ،ތެރޭގައި

ިމ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ކިޔަވައިދޭ ތަނެއްގެ  ،އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައި  .17 ރަިޖސްޓަރީ ބާޠިލު ކުރުން 

 ވެއެވެ.ގެ ބާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންރަޖިސްޓަރީ ބާޠިލުކުރުމު

ފަރާތުން  މަސްއޫލުވެރިކިޔަވައިދޭ ތަނުގެ ޚިދުމަތް ހުއްޓައިލައި ރަޖިސްޓަރީ ބާޠިލު ކުރުމަށް  (ހ)  

ލިޔުމުން މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަަހޅައިފިނަމަ، ރަޖިސްޓަރީ ބާޠިލު ކޮށްދެވޭނެއެވެ. މި ގޮތުްނ 

 ،(ތިރީސް) ދުވަހުގެ ކުރިން 30ތަން ބަންދުކުރުމުގެ  ،ރަޖިސްޓަރީ ބާޠިލު ކޮށްދެވޭނީ

ށާއި، ތަނުގަިއ ންނަނަށާއި، ދަރިވަރުންެގ ބެެލނިވެރީތަނުގައި ކިޔަވަމުންދިޔަ ދަރިަވރުން

 ނަމައެވެ.  ތަން ބަންދުކުރާކަން އަންގައިަފއިވާ ،މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް

ންނާއި، ތަނުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރު ،ބަންދުކުރުމަށް އެދި މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާއިރު (ށ)  

އެކަން ތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް  ންަނށާިއ،ދަރިވަރުންގެ ބެލެނިވެރީ

 އަންގައިފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުމާއި، ތަނުގެ ރަޖިސްޓަރީގެ އަސްލު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކާއި ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފު  (ނ)  

 ،ކަމެއް ތަނުގައި ހިނގާކަން ނުވަތަ ހިނގިަކން މިނިސްްޓރީއަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ އެއްވެސް

 އެ ތަނެއްގެ ރަޖިސްޓަރީ ބާޠިލު ކުރެވޭނެއެވެ.

ކިޔަވައިދޭ ތަނެއްގެ މަސްއޫލުވެރިއެއްގެ ފަރާތުން އެއްވެސް ކުއްޖެއްގެ ސަލާމަތާއި  (ރ)  

ފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގައިފިކަމަށް ތަޙުޤީީޤ  ކަރާމާތަށް އިހުމާލުވެ ނުވަތަ ކުްއޖަކަށް ގެއްލުންވާ

އެްއވެސް އިންޒާރަކާ ނުލަިއ  ،އިދާރާއަކަށް އެކަށޭނަ ހެއްކާއި ަޤރީނާ ލިބިއްޖެ ާހލަތެއްގައި

 އެ ތަނެއްގެ ރަޖިސްޓަރީ ބާޠިލު ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ނިސްޓްރީން އެކުލަވައިލައިފައިވާ އެހެނިހެން މި ގަވާއިދާއި، މި ،ކިޔަވައިދޭ ތަނެއްގައި (ބ)  

ގަވާއިދުތަކާއި، މިނިސްޓްރީްނ އާންމުކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަާކއި ސިޔާސަތުތަކާ ޚިލާފު 

އެ ކަމުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި، އެ ތަނަކަށް ދޫކޮށްފައިާވ  އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްފިނަމަ،
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 އަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ރަޖިސްޓަރީ ބާޠިލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީ

  މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ކިޔަވައިދޭ ތަނެއްގައި ހުންނަންޖެހޭ (ޅ)  

 "މިނިމަމް ސްޓޭންޑަރޑް ފެސިލިޓީސް" ގައި ހިމެނޭ ވަސީލަތްތައް އެ ތަނެއްގަިއ  

ގެ ތެރޭގައި އެ ކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން އަންގާ މުއްދަތު ،ފުރިހަމަ ނުވާނަމަ

އެ ކަންކަން ރަނގަޅުކޮށްފައި ނުވާނަމަ، އެ ތަނަކަށް ދޫޮކށްަފއިވާ ރަޖިސްޓަރީ ބާޠިލު 

 ކުރެވޭނެއެވެ.

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެެޒޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ  ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ަފށާނީ  .18 ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 

 ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.

ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް މާނަކޮށްފައިވާ ނުވާހައި ހިނދެއްގައި، ތިރީގައިވާ ލަފުޒުތަކާއި މި   .19 މާނަކުރުން 

 އިބާރާތްތަކަށް ދީފައިވަނީ އެ އަުކރުތަކުގައި ދީފައިވާ މާނައެވެ.

 .ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށެވެ "މިނިސްޓްރީ"  (ހ)  

ުބނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަްނބަރު  " ކަމަށްކިޔަވައިދޭ އެ ނޫން ތަްނތަންސުކޫލު ފިޔަވައި " (ށ)  

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުްނ ަބޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހަިއ  36(ތަޢުލީމުގެ ާޤނޫނު) ގެ  2020/24

 ތަންތަަނށެވެ.

 ނުވަތަ "ޓިއުޝަން ދޭ ތަންތަން" ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަނީ، އާންމު ތަޢުީލމުދޭ ސުކޫލުތަކުން (ނ)  

ޓަކައި ހިންގާ  ދަސްކޮށްދިނުމަށް  ފިލާވަޅުތައް އޮޅުންފިލުވައިދީމަދަރުސާތަކުން ދޭ

(ފަހެއް)  5އެއްފަހަރާ އެއްތަނެއްގައި  ،ކްލާސްތަކަށެވެ. ޓިއުޝަން ކްާލހެއްކަމަށް ބެލޭނީ 

 .ދޭނަމައެވެ ކުދީންނަށްވުރެ ގިނަ ކުދީންަނށް ޓިއުޝަން

އަހަރުން ދަށުެގ  (އަށާރަ) 18ފައި އެވަނީ، އުމުރުން ޤުރްއާން ކްލާސްތައް" ކަމަށް ބުނެ (ރ)  

ކްލާސްތަކަށެވެ. އެގޮތުން، ކްލާހެއްކަމަްށ  ދަރިވަރުންނަށް ޤުރްއާން ކިޔަވަން ދަސްކޮށްދޭ

(ފަހެއް) ކުދީްނނަްށވުރެ ގިނަ ކުދީންނަްށ  5 އެއްަފހަރާ އެއްތަނެްއގައި ،ބެލޭނީ

 .ކިޔަވައިދޭނަމައެވެ

އާއި  .ނާސަރީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޕްރީސްކޫލު (އެލް.ކޭ.ޖީބޭބީ ނާސަރީއާއި " (ބ)  

 ޔޫ.ކޭ.ޖީ) ގެ ކުރިން ފުރިހަމަކުރާ ތަޢުލީމީ މަރުޙަލާއަށެވެ. 

     އުމުރުން، "ޕްރީސްކޫލް ތަޢުލީމު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ފަށާ ތަޢުލީުމގެ ކުރިޔަށް (ޅ)  

ދެވޭ ތަޢުލީމުެގ  މެދުގެ ކުދީންނަށް(ހައެއް) އަހަރާ ދެ 6(ހަތަރެއް) އަހަރާއި   4

 .މަރުޙަލާއަށެވެ
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_______________________ 

(އަށާރަ) ައހަރުން ދަށުގެ ކުދީންނަްށ  18"ކިޔަވައިދިނުން" ކަމަށް ބުނެަފއި އެވަނީ،  (ކ)  

އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކަނޑައަޅާ ވަގުތަކާއި ތަނެއްގައި، ކަނޑައަޅާ ގޮތަކަށް، ކަނޑައަޅާ 

މާއި ތަމްރީނާއި ފަންނުވެރިކަމާއި ތަރުބިއްޔަތު އުނގަންނައިދިނު ،މުޤައްރަރަކަށް ހިންގާ

 .ވެށެމަށްވުރެ ގިނަކަންކަމުގެ ހަރަކާތަކުރުމުގެ ނުވަތަ މިއިން އެއްކަ

މި ގަވާއިދުގެ ަދށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެްނ  ،"ޕްރޮގްރާމް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ (އ)  

 . ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ިހންގޭ ކޮންމެ ހަރަކާތަކަށެވެ

ކިޔަވައިދޭ ތަނެއް އެ ފަރާތެއްގެ ނަމުގައި  ،"މަސްއޫލުވެރިޔާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ (ވ)  

 ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތަށެވެ. 

ތަން ހިންުގމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް ކަމަށްބުނެފައި އެވަނީ، ކިޔަވައިދޭ "އިސްވެރިޔާ"  (މ)  

 ހަވާލުވެ ހުންނަ ފަރާަތށެވެ.

ސުކޫލު ފިޔަވައި ކިޔަވައިދޭ  ،ރިސް" ކަމަށް މި ގަވާއިދުގައި ބުނެފައި އެވަނީމުދައް" (ފ)  

ތަންތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ ޓިޔުޓަރުންނާއި، ތެރަޕިސްޓުންނާއި، ޓީޗަރުންނާއި، ލީޑިންގ 

   ޓީޗަރުންނާއި، ސުޕަވައިޒަރުންނާއި، ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގެ ހެޑުންާނއި، ހެޑް ޓީޗަރުންނާއި، 

ގެ މަޤާމުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަންނީ މުވައްޒަފުންނާއި، ޑެޕިޔުޓީ އެ ފެންވަރު

އެ ފެންވަރުެގ  ،ޕްރިންސިޕަލުންނާއި، އެކްޓިންގ ޕްރިންސިޕަލުންނާއި، ޕްރިންސިޕަލުންނާއި

 މަޤާމުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަންނީ މުވައްޒަފުންނަށެވެ. 

ްނނާއި، ބަފައިންނާިއ، ޝަރުޢީ ބަލަދުވެރީއިން "ބެލެނިވެރިން" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ، މަ (ދ)  

     ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިކަާމ  ،ންނާއިޤާނޫނީ ބެެލނިވެރީ ،ޙަޟާނަތު ލިބިފައިވާ ފަރާތާއި

އެ ވަގުތަކު ހަވާލުވެ ތިބޭ މީހުންނަށެވެ. ޝަރުޢީ ބަލަދުވެރިްނނާއި، ޙަޟާނަތު ލިބިފަިއާވ 

(އާއިލާއާ ބެހޭ  2000/4ނޫނު ނަންބަރު ޤާ ،ފަރާތާއި ޤާނޫނީ ބެެލނިވެރިން މާނަކުރާނީ

 އެ ޤާޫނނުގެ ދަުށން ހަދާ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.   ،ޤާނޫނު) އާއި

ކުންފުނި، ޕާޓްނަރޝިޕް، ޖަމުޢިއްޔާ/ޖަމާޢަތް  ،ޤާނޫނީ ޝަޚުޞު" ކަމަށް ބުނެަފއި އެވަނީ (ތ)  

ޤުތަކެއް ލިބިފައިވާ އަދި އަމިއްލަ ނުވަތަ އެނޫންވެސް ޤާނޫނީޮގުތން ވާޖިބުތަކާއި ޙައް

 ނަމުގައި ދަޢުވާކޮށް، ދަޢުވާ ިލިބގަތުމުގެ ހައިސިއްޔަތު ލިބިފައިވާ މަޢުނަވީ ޝަޚްޞަށެވެ.

"މިނިމަމް ސްޓޭންޑަރޑް ފެސިލިޓީސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، ކިޔަވައިދޭ ތަނެއްގައި  (ލ)  

ނަކުން ދަރިވަރުންނަށް ކޮންމެހެްނ އެ ތަ ،ކޮންމެހެން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ަވސީލަތްތަކާއި

 ލިބެންޖެހޭ ވަސީލަްތތަކަށެވެ.  
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 1ޖަދުވަލު 

` 

    

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން 

 މާލެ، 

 ދިވެހިރާއްޖެ.

 

 ތަންތަން ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު ނޫން  އެ ސުކޫލު ފިޔަވައި ކިޔަވައިދޭ 

 ނަން  ތަނަށް ކިޔާ  ކިޔަވައިދޭ  .1

 

ދިވެިހަބސް ފިޔަވައި އެހެން ަބހަކުން ަނން ލިޔާނަމަ، އެ ނަން ލިޔެަފއި އޮންާނނެ  (ތާނަ އަުކރުން) ހުށަހަޅާ ނަން

 ގޮތް 

   

 

 މަޢުލޫމާތު  އިމާރާތުގެ  .2

  އިާމރާތުގެ ަނން: 1

  އެޑްެރސް: (ަމގުގެ ަނމާއެކު) 2

  އަތޮާޅއި ރަށް: 3

  ފޯނު ނަންަބރު: 4

  ސް:އީެމއިލް އެްޑރެ 5

 

 

 މަޢުލޫމާތު  ފަރާތުގެ  މަސްއޫލުވެރި  .3

 މަްސއޫލުެވރި ފަރާތް (ކުންފުނި، ަޖމުިޢއްޔާ، ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ަމްސއޫލުެވރިކަުމގެ ދަުށގަިއނަމަ) 3.1

  ނަން:

  ދާިއމީ އެްޑރެސް: (ަމުގގެ ނަާމއެކު)

  މިހާރު ުއޅޭ ެއޑްެރސް: (މަުގގެ ަނމާއެުކ) 

   އަތޮާޅއި ރަށް:
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  ފޯނު ނަންަބރު:

  ެމއިލް އެްޑރެސް:އީ

  ވިޔަފާރި ަރޖިސްަޓރީ ނަންަބރު: 

 

 މަްސއޫލުެވރި ފަރާތް (އަިމއްލަ ފަުރދެްއނަމަ) 3.2

  ނަން:  1

  ދިވެހި ރައްޔިެތއްކަން ައންަގިއދޭ ކާޑުގެ ނަންަބރު: 2

  އެޑްެރސް/އަތޮާޅއި ރަށް: (ަމުގގެ ނަާމެއކު) 3

  ފޯނު ނަންަބރު: 4

  އީެމއިލް އެްޑރެސް: 5

  ުކރާ ވަޒީފާ:އަދާ 6

  ވަޒީފާ ައދާކުރާ އޮފީސް: 7

 

 އިސްވެރިޔާގެ މަޢުލޫމާތު  .4

  ނަން:  1

  ދިވެހި ރައްޔިެތއްކަން ައންަގިއދޭ ކާޑުގެ ނަންަބރު: 2

  އެޑްެރސް/އަތޮާޅއި ރަށް: (ަމުގގެ ނަާމެއކު) 3

  ފޯނު ނަންަބރު: 4

  އީެމއިލް އެްޑރެސް: 5

  އަދާުކރާ ވަޒީފާ: 6

  ކުރާ އޮފީސް:ވަޒީފާ ައދާ 7
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 އެހެނިހެން)  ނާއި ތައް (ޓީޗަރުންމަޤާމު  އެހެނިހެން  .5

 ދަދު އަ މަޤާމު 

   

   

   

   

  

 މާއި ކިޔަވައިދެވޭ ގޮތް ކިޔަވައިދޭ ގިންތި ނުވަތަ ޕްރޮގްރާ .6

 ފާހަގަ ޖަހާެށވެ. ) މި ގޮީޅަގއި ނުވަތަ ގޮޅިަތކުގައި (  މަޢުލޫމާތު ިދމާވާ

 އޮންލައިންކޮށް  ދަރިވަރުން ހާޒިރު ކޮށްގެން  ރޮގްރާމް ކިޔަވައިދޭ ގިންތި ނުވަތަ ޕް  #

   ބޭބީ ާނސަީރއާއި ާނސަރީ   1

   ތަންތަން ޅަފަުތގެ ތަޢުލީުމގެ ބޭުނަމށް ހިންގާ އެ ފެްނވަުރގެ  ،ޕްރީސްކޫލާއި  2

   ޝަން ކުލާސް އުޓި 3

   ޤުްރއާން ކްލާސް  4

   ސް ްނނަށް ހިންގާ ކްލާދީއެހީެތރިކަމަށް ޭބނުްނވާ ކު ޚާްއޞަ 5

މަީތަގއިވާ ަނންަބރުތަުކގަިއ ، (އަށާރަ) އަހަރުން ދަުށގެ ކުދީްނނަށް ެދވޭ 18 6

ހިމެނިފައި ުނވާ ތަޢުލީމާއި ތަްމީރނާއި ހުނަރު ފޯރުކޮްށދިނުމަށް ހިްނގާ 

 އެހެނިހެން ަތންތަން ުނވަތަ ޕްޮރގްާރމްަތއް 

  

 ރާރު މަސްއޫލުވެރި ފަރާތުގެ އިޤު .7

ދަށް ަގވާއި ހިންުގުމގެ  ުކރުާމއިތަްނތަން ރަިޖސްޓަރީއެ ނޫން ފިަޔވައި ކިަޔވަިއދޭ   މަޢުލޫމާެތވެ. އަދި ސުކޫލުތެދު މާތަކީމަޢުލޫ ދީަފއިވާ ފޯމުަގއި މި

 ެއގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އެްއބަްސވަެމވެ.އެއާ ޙުުރމަތްތެރިކޮށް ހިަތއި، 

  :ސޮއި
 

  :ނަން

  ޚު:ތާރީ

 

 ަފއި ނުވާ ޯފމު ބާޠިލުކުެރވޭެނއެވެ.ޅައިޔަށް ހުށަހަ ަހމަ ލިޔުންތައް ށަހަޅަްނޖެހޭހު ޯފމާއެކު، ފޯމާއި  ފުރިަހމަުނވާ މަޢުލޫމާތު •

 

ތައްގަނޑު (ރައްޔިތުން، ކުންފުނި، 

 ޖަމުޢިއްޔާ ނަމަ) ،ޕާޓްނަރޝިޕް

 



 ސަރުކާުރގެ ެގޒެޓް ދިވެހި               R-165/2021 : ނަްނބަރު  ގަވާއިދު                323  އަަދދު:              50ލިުއމް: ވޮ

 

 
 

4 

 ބޭނުމަށް  އިދާރީ  .8

  ފޯމު ބަލަިއގަތް ުމވަްއޒަފުގެ ަނން:

  މަާޤމު:

  ސޮއި:

  ތާރީޚު:

 

 ފަރާތެއް)  ޅާ ނުވަތަ މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަ  ން (މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން މާރާތާއި ތަން ޗެކުކުރު އި .9

 ޗެކްލިސްޓެވެ. ފެސިލިީޓސް  ސްޭޓންޑަރޑްމިިނމަމް ަގިއވާ  3ަޖދުވަލު  ،ާމރާތާއި ތަން ޗެކުުކރުމަށް ޭބނުންކުާރނީއި

  ޗެކުކުރި މުަވއްޒަުފގެ ނަން:

  މަާޤމު:

  ސޮއި:

  ތާރީޚު:

 

 ބޭނުމަށް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުގެ  .10

މީހާގެ  ރަިޖސްޓަރީއާ ަހވާލުވި  ފާސްވި ނަްނ:

 ނަން:

 

ރަިޖސްޓަރީއާ ަހވާލުވި މީހާގެ   :ރަިޖސްޓަރީ ނަްނބަރު

 ސޮއި:

 

  ރީއާ ަހވާލުވި ާތރީުޚ:ރަިޖސްޓަ  ރަިޖސްޓަރީކުރި ާތރީޚު:
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 2 ޖަދުވަލު 

 ކިޔަވައިދޭ ތަން ހިންގަން ގަސްތުކުރާ ގޮތުގެ ހުށަހެޅުން (ޕްރޮޕޯޒަލް)

 ގްާރމް: ކިޔަވަިއދޭ ތަން ހިމެނޭ ގިންތި/ކިަޔަވއިޭދ ޕްރޮ .1

 ތަުކގެ ތަފުސީލު ުނވަތަ ުމޤަްއރަރު: ޕްރޮްގރާމް .2

 ީޕްޮރގްާރމް  ދިާރސ 

 ާމުރުުފރާތައް އު  ޕްރޮްގރާމް ައމާޒުުކރ 

  ުުމއަްދތު ގެ ޕްރޮްގރާމ 

  ިދަދު އަދަންަފޅިތަުކެގ  ،ދަންފަޅިތަުކގެ ިދުގމިނާއ 

 /ްދަދު އަ  ފަންނީ ުމވަްއޒަފުްނގެކޮންމެ ޕްޮރގްާރމެއް ހިްނގުަމށް ބޭނުްނާވ ޓީޗަރުނ 

 ަޖެހޭ ނިްސބަތް  ންދަިރވަރު ކަށް ޓީޗަރ 

 /ްޠުަތއް ަޝރުފަންނީ ުމަވއްޒަފުްނގެޓީޗަރުނ 

 އެ ތަނަކަށް ކުދިން ވެްއދުާމއި ވަކިކުާރނޭ އުސޫލު  .3

 އޮންލަިއންކޮށް ކިޔަވަިއދޭަނމަ، ކިޔަަވިއދިނުމަށް ބޭނުންުކރާނެ މަްނސަިއގެ މަުޢލޫމާތު/ަރޖިސްޓަރޑް ޑޮެމއިން އެްޑެރްސ  .4

 ންުގމަށް ބޭުނންވާ ފަިއސާ ހޯާދެނ ގޮތް (ފައިނޭންޝަލް ޕްރޮޯޕޒަލް)ތަން ހި .5

 އިާމރާތުގެ ުކރެހުން (އިާމރާުތގައި އެކި ކަންކަމަށް ކަނޑަައަޅއިފަިއވާ ަބއިތަކާއި މިންތައް އެނގޭނޭ ގޮަތށް) .6

 ރާމް ވަކިން) އެކި ޕްރޮގް  ،ގެ ަތފުސީލު (ތަފާތު ޕްރޮގްާރމް ހިްނގާނަމަ ފީ  ކުދިން އަތުން ެނުގމަށް ހުށަހަޅާ .7

 އަހަރަށް)  5ށް ޮއތް ދަދު (ކުރިޔަކިޔަވަން ަވންނާނެކަަމށް ލަފާކުރާ ކުދީްނގެ އަ  .8

 ކިޔަވަިއދިުނމަށް ބޭނުންުކރާނެ ަވސީލަްތ ހުރިގޮާތއި ތަަރއްޤީ ކުާރނެ ގޮތް  .9

 ތަން ނުހުއްޓި ހިނާގނޭކަން ކަށަަވރުޮކށްދޭ މާލީ ހިާސބު   .10
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3ޖަދުވަލު   

 ސިލިޓީސް ޗެކްލިސްޓް ފެ  މިނިމަމް ސްޓޭންޑަރޑް 

ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާުތން   

ފުރިހަމަ ކުުރމަށް 

 (އާއެކޭ/ޫނނެކޭ)

 ރަްސމީ ބޭުނމަށް 

ިވހި ިއްނސައްތަ) ވެންޓިލޭޝަްނ ( %20ކިޔަވަިއދޭން ބޭނުންުކރާ ިއމާާރތްތަކުގެ ތަޅުުމގެ އަކަމިުނގެ  .1

 ހުރުން ުނވަތަ ެއއަރކަްނޑިޝަން ކޮށްަފއި ހުރުން.

  

   .އޮތުން ާޖގަ(ބާރަ) އަކަފޫޓުގެ މަުގން  12ަމުދވެެގން ަގއި ކޮންމެ ަދރިަވރަކަށް ކުލާސްރޫމު  .2

   .އަލިކަން ލިެބން ހުރުން ދަިރވަުރންނަށް ފަސޭހަ މިްނަވރަށްކިޔަވަިއދޭ ހުރިހާ ވަގުެތްއގައި  .3

 ވަކިކޮށް، ވަކިން ތަނަކީ މީހުން ދިިރުއޭޅ ބަޔާ އެ ،ާމރާތަކީ މީުހން ިދރިުއޅޭ ގޯްއޗެްއގެ ބަެއއްނަމަ އި .4

 .ފަްނިގފިލާއަކަށް ވުން/ކުެމވޭ ގޮތަށް ުހރި ބަޔަކަށްނުވަދެ 

  

ވަަނ  5 ،ާމރާތްކޮށްފައި ުހރި ތަނެއްަނމައިއެއް ފަްނގިފިލާއަށް ުވރެ ިގނަ ފަންގިފިލާއަށް  .5

  .ވުންނުގިފިާލއަަކށް ންފަންގިފިލާއަށް ވުރެ މަތި ފަ

  

ާފޚާާނއެްއ ުއމުާރ ގުޅޭ ގޮތަށް  ،ަދިރވަރަކަށް އަންެހން (ސާީޅސް)  40ޒިުރވާ ކޮންެމ ހާ ދަންފަިޅއަކަށް  .6

 (ޔުނިވރސަލް ޓޮއިލެޓް)  ހުރުން

  

ާފޚާާނއެްއ ގޮތަށް އުުމާރ ގުޅޭ  ،ދަިރަވރަކަށްިފރިހެން (ފަންސާސް)  50ޒިުރވާ ކޮްނމެ ހާ ދަންފަިޅއަކަށް  .7

 (ޔުނިަވރސަލް ޓޮއިލެޓް) ހުރުން

  

   ވަކިން ފާޚާނާ ުހރުން. ުމވަްއޒަފުންނަށް ށާއި ފިިރހެން އަންހެން ުމަވއްޒަފުްނނަ .8

(އުމުރާ ގުޭޅ ގޮތަށް) ބޭނުންކުެރޭވ ޑެސްކު ފަދަ ތަކެތި  /ބޭނުްނވާ ޮގނޑި، މޭޒު  ދަިރވަުރންނަށް .9

  ހާލަތުގައި ުހރުން.

  

    .ވުންއްަސއިފައި ހަމަޖަ  ބޯފެން ލިބޭނެ ިއންތިާޒމު ތެރިަކއުރައް .10

    ުހރުން. ފައިށްަހރުކޮ އަލިފާން ނިވި.ޑީ.އެފް. ގެ މިްނގަނޑާ ެއްއޮގތަށް އެމް.އެން . 11

   ކަރަންޓް ސޮކެޓްފަދަ ތަކެތި ަދރިަވރުްނނަށް ރައްަކއުތެިރގޮތަކަށް ަހރުކޮށްފައި ުހރުން.   . 12

ިއ ގޮތަްށ، ތަނާ ކަމެއް ދަސްކޮްށެދވޭނެ ތަނުަގއި އެ އެ ،ވަކި ޚާްއޞަ ޕްޮރގްާރމެއް ހިްނގާަނމަ .13

  ވަސީލަތް ޤާިއމުކޮށްފައި ުހުރން.ތަކެއްޗާއި 

  

   ްއސައިަފއި ހުރުން.ަހމަޖަ އިާދރީަމސައްކަތް ކުާރނެ ތަނެއް  .14

   ފަސްޓްއެިއޑް ޭދވޭނެ އިްނތިޒާމު ަހމަޖެިހފައި ހުރުން. .15

   ދޭަނމަ)ފެނާއި ެވއްޔާ ކުޅޭނެ ތަެނއް ާޤއިމުކޮްށފައިުވން (ބޭބީާނސަީރ، ނާަސރީއަށް ކިަޔވައި  . 16
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   ކުޅިަވރު ކުެޅވޭނެ ހުސް ތަެނއް އޮުތން (ބޭބީާނސަރީ، ާނސަީރއަށް ކިަޔވަިއދޭނަަމ) . 17

އިާމރާތުަގއި ސިޑިެއއް ުހންނަ ަނމަ، އެ ސިިޑއަކީ ދަިރވަުރންނަށް އަަރއިފަިއބަން ފަޭސހަ ތަނަކަްށ  . 18

 ވުން.  

  

   މްޕް ފަދަ ަވސީލަތްަތއް ހުރުން.ޚާްއޞަ އެީހއަށް ބޭނުްނވާ ކުިދންނަށް ލިފްޓް/ރޭ . 19

ފޮޅައި ސާފުކުަރން ޭބނުންކުރާ ެކމިަކލް ފަދަ ތަކެތި ރައްަކއުތެރިަކމާއެކު ބަހައްޓާެނ ވަކި ަތނެްއ  .20

 ހަމަޖެހިަފއި ހުުރން.  

  

   ފަސޭހަކަާމއެކު ދަިރަވރުންނަށް އަތް ޮދެވވޭނެ އިްނތިޒާމު ަހމަޖެހިަފއި ހުުރން. . 21

   ްނނަށް ބޭނުްނވާ ގޮނޑި، މޭުޒ ފަދަ ތަކެތި ހުރުން.މުަވއްޒަފު .22

   ކްލާސްޫރމްތަކުގެ އެތެރެ ފެންަނގޮތަްށ ހުރުން.    ،ާދއިރު  ކްލާސްރޫުމގެ ޭބރުން ހިނގައިަފއި .23

   އޮންލަިއންކޮށް ކިޔަވަިއދިުނމަށް ބޭުނންުކރާނެ ާޚއްޞަ ޑޮެމއިްނއެއް އޮތުން.   . 24
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  4 ޖަދުވަލު 

  

 ސްކޫ ލް ފިޔަވަ އި ކިޔަވައިދޭ އެ ނޫން ތަންތަނުން ޕްރޮގްރާމް  ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް  އެދޭ ފޯމު 

 

 ...............................................................................................................ޕްރޮގްރާމުގެ ނަން: ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދޭ  .1

 
  މަޢުލޫމާތު ތަނުގެ  .2

  ނަން: 1

  އެޑްެރސް: (ަމގުގެ ަނމާއެކު) 2

  އަތޮާޅއި ރަށް: 3

  ފޯނު ނަންަބރު: 4

  އީެމއިލް އެްޑރެސް: 5

 

 ކިޔަވައިދެވޭ ގޮތް  މާއި ގިންތި ނުވަތަ ޕްރޮގްރާ ކިޔަވައިދޭ  .3

 ފާހަގަ ޖަހާެށވެ. ) މި ގޮީޅަގއި ނުވަތަ ގޮޅިަތކުގައި (  މަޢުލޫމާތު ިދމާވާ

 އޮންލައިންކޮށް  ކޮށްގެން ރު ދަރިވަރުން ހާޒި ގްރާމް ކިޔަވައިދޭ ގިންތި ނުވަތަ ޕްރޮ #

   ބޭބީ ާނސަީރއާއި ާނސަރީ   1

   ޅަފަުތގެ ތަޢުލީުމގެ ބޭުނމަށް ހިންގާ އެ ފެންަވރުގެ ަތންތަން  ،ޕްރީސްކޫލާއި  2

   ޓިއުޝަން ކުލާސް  3

   ޤުްރއާން ކްލާސް  4

   ޚާްއޞަ އެހީެތރިކަމަށް ޭބނުްނވާ ކުދީްނނަށް ހިންގާ ކްލާސް  5

ތަޢުީލމާއި ތަްމރީނާިއ ހުަނުރ އަަހރުން ދަށުެގ ކުދީްނނަށް ދޭ  (އަށާރަ) 18 6

މަީތަގއިާވ ނަންބަރުތަުކަގއި ނުހިމެނޭ އެހެިނހެްނ ، ފޯރުކޮށްދިުނމަށް ހިްނގާ

 ތަންތަން ނުވަތަ ްޕރޮްގރާމްަތއް 
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 ތައް ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ.އިވާ މަޢުލޫމާތު ތިރީގަ ،ނަމަފައިވާ ނަންބަރުގައި ފާހަގަ ޖަހައި  ) ވަނަ 6ވަނަ މާއްދާގެ ( 3 .4

ންގެ ދީ ބައިވެރިވާ ކު މުއްދަތު  ގެ ނަން މުޕްރޮގްރާ      

 ފެންވަރު (ގުރޭޑް)

 ،ވާނަމަފައިދީ  ހުއްދަ އިން  .އެމް.ކިޔު.އޭ  ގެ ފެންވަރު ޓު ފިކެ ޓު ދެވޭ ސެ 

 ހުއްދައިގެ ރިފަރެންސް ނަންބަރު 

     

     

     

     

 
 

 
 :ނަމަ  މަރުކަޒަކާ ގުޅިގެން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމެއް ބޭރު ޤައުމެއްގެ  .5

 ޤައުމު  ޒާއި ގުޅިފައިވާ މަރުކަ  ގެ ފެންވަރު ޓު ފިކެ ޓު ދެވޭ ސެ  މުއްދަތު  ގެ ނަން މުޕްރޮގްރާ 

    

    

    

 

 
 ރާރު މަސްއޫލުވެރިފަރާތުގެ އިޤު .6

ދަށް އި ވާގަ ތަންަތން ރަިޖސްަޓރީކޮށް ހިންުގުމގެ އެ ނޫން ކިޔަވަިއދޭ   މަޢުލޫމާެތވެ. އަދި ސްކޫލުަތއް ފިޔަަވއިތެދު މަޢުލޫމާތަކީ ދީަފއިވާ ފޯމުަގއި މި

 ޙުުރމަތްތެރިކޮށް ހިަތއި، އެގޮތަށް ަޢމަލުކުރުމަށް ެއއްަބްސވަެމވެ.

  :ސޮއި
 

  :ނަން

  ޚު:ތާރީ

 

 މު ބާޠިލުކުެރވޭެނއެވެ.ަފއި ުނވާ ފޯޅައިހުަށހަހަަމޔަށް މަޢުލޫމާތު ފުރިަހމަުނވާ ފޯމާިއ، ފޯާމއެކު ހުށަހަޅަންެޖހޭ ލިޔުންތައް  •

 
 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް  .7

 ޕްޮރގްާރމުގެ ތަުފސީލު (މަްނހަޖު/ ސިލަަބސް/ ކޯސް) ކިޔަވަިއދޭ 7.1

 ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާުތގެ ިދވެހި ަރއްޔިެތްއކަން އަންަގިއދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ  7.2

 

ތައްގަނޑު (ރައްޔިތުން، ކުންފުނި، 

 ނަމަ)ޖަމުޢިއްޔާ  ،ޕާޓްނަރޝިޕް
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 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ބޭނުމަށް  .8

   ަނން:ފޯމު ބަލަިއގަތް ުމވަްއޒަފުގެ

  މަާޤމު:

  ސޮއި:

  ތާރީޚު:
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5ޖަދުވަލު   

 ވަނަވަރު 

 

 ....................................................................................................................................:.ނަން  ފުރިހަމަ  .1

 ................................................................................................................ އެޑްރެސް (އަތޮޅާއި ރަށާއެކު): .2

 ........................................................................................ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރު: .3
 

 ތަޢުލީމީ ފެންވަރު: .4

 އަހަރު  ޓު ފިކެ ޓު ލިބިފައިވާ ސެ  ލުކުރި މަރުކަޒުގެ ނަން ހާސި ތަޢުލީމު 

   

   

   

   

   

   

   

 

 އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާތަކުގެ މަޢުލޫމާތު: .5

 ތަން / އޮފީސް  ވަޒީފާ އަދާކުރި  ވަޒީފާ ނުވަތަ މަޤާމުގެ ނަން 

ހަމަޖެހުނު  ވަޒީފާ 

 ތާރީޚު 

ވަކިވި ނުވަތަ ވަޒީފާ ބަދަލުވި / 

 ރި ތާރީޚާއި ސަބަބު ވަކިކު 

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 3ނެިގފަުހން 

ުނވާ ދުވަސް މަސް

 ޕާސްޕޯޓް ޮފޓޯ 
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 މިހާރު އަދާކުރާ ވަޒީފާގެ މަޢުލޫމާތު: .6

 

 ހަމަޖެހުނު  ތާރީޚު ވަޒީފާ  ތަން / އޮފީސް  ވަޒީފާ އަދާކުރާ  ވަޒީފާ ނުވަތަ މަޤާމުގެ ނަން 

   

   

 
 މިހާރު ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނުން ރިފަރެންސް ދެވޭނެ ފަރާތެއްގެ މަޢުލޫމާތު:  .7

 

 ފޯނު ނަންބަރު  މަޤާމު  ނަން  ގުޅާނެ ފަރާތެއްގެ  

1    

2    

 

 ސޮއި: 

 ނަން: 

 ތާރީޚު  
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  6 ޖަދުވަލު 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން 

 މާލެ، 

 .ދިވެިހާރއްޖެ

 

 ޑު ކޯ ރި ކުށުގެ 

 

 މަޢުލޫމާތު:މީހާގެ  ޅާ ހުށަހަ 

 

  ނަން: .1

 

  :ނަްނބަރު ގެދިވެހި ަރއްޔިެތއްކަން އަްނަގއިދޭ ާކޑު. 2

 

  އަތޮާޅއި ރަށް:. 3

 

  ދާއިމީ އެޑްެރސް:. 4

 

  މިހާރު ިދރިުއޅޭ އެްޑރެްސ:. 5

 

  ަވޒީފާ އަދާުކާރ ތަން: ،އަދާކުރާ ވަޒީާފއާއި . 6

 

  އައި ބަދަލު: ތެޭރގައި އެޑްރެަހށް ުދވަުހގެއަަހރު(ފަހެއް)  5ވޭތުެވދިޔަ . 7
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 ކުށުގެ ރިކޯޑު:

 ތާރީޚު  ނަން  ސޮއި  މަްއސަލަ ހުރި/ނެތް  އޮފީސް 

     ސްޕްީރމް ކޯޓު

     ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓު 

     ޖުީޑޝަލް އެޑްިމނިްސޓްރޭޝަން ޓްމަންޓް އޮފް ޑިޕާ

     ޕްރޮސެިކއުޓަރ ޖެެނރަލްގެ އޮފީސް 

     މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް ަސރިވސް 

     އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮިމޝަން 

     ވިސް ަސރކަރެކްޝަނަލް  މޯލްޑިްވސް

     ޅު ކަުއންސިްލގެ ިއދާރާ / ރަށު ަކުއންސިލްގެ އިާދރާ އަތޮ

 

ން އެދެމެވެ.ލުކޯޑަށް ބެރިގެ ކުށުގެ ދުވަހުއަހަރުފަހެއް) ( 5ސާފުކުރުމުގައި ވޭތުވެދިޔަ  ނޯޓު:  ކުށުގެ ރިކޯޑު  

 ެމެވ.) ހުށަެހޅުން ެއދެފޯމާއެކު މި ،ލުފުސީމަްއސަލަިއގެ ތަ ،(މައްސަލަ ހުރިަނމަ     
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  7 ޖަދުވަލު 

 ތަންތަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް  ނޫން  ސުކޫލުތައް ފިޔަވައި ކިޔަވައިދޭ އެ 

މާއެކު ހީރަސްކޮށްފައިވާ ފޯ ރަސްމީ ބޭނުމަށް 

       )(ތަކުގައި ލިޔުން 

 ޖެހުމަށް 

 # ތަފުސީލު 

 1 )1ފުރިހަމަކޮށްަފއިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު (ޖަުދވަލު   

 2 )2ގޮުތގެ ހުށަެހޅުން (ނަމޫާނ، ޖަުދވަލު  ުކރާސްތުގަތަން ހިންގަން   

(ޖަުދވަުލ      ޗެކްލިސްޓްފެސިލިޓީސް  މިނިަމމް ސްޓޭންަޑރޑްފުރިހަމަ ކޮށްފަިއވާ   

3( 

3 

ނޫން ތަންތަނުން ްޕރޮްގރާމް ރަިޖސްޓަރީކުުރަމށް ެއޭދ  ސްކޫލް ފިޔަަވއި ކިޔަަވއިދޭ އެ  

 )4ފޯމު (ޖަުދވަލު 

4 

ކޮޕީ ަޓރީގެ އަސްލާ ެއްއގޮތް ވިޔަފާރި ަރޖިސް    5 

ިކޔަވަިއޭދ ދަށުން ކިޔަވަިއދޭ ތަެނއް ރަިޖސްޓަރީކޮށް ިހްނގުމަށް ހުށަހަާޅ ަޝޚްޞެްއގެ   

 ަފއިވާަކމުގެ ލިޔުން މައިތަނެއް ަރޖިސްޓަރީޮކށް ހިންުގމަށް ނިން 

6 

)5(ަނމޫާނ، ޖަުދވަލު ފަރާުތގެ ވަަނވަރު  މަްސއޫލުެވރި    7 

)5(ނަމޫާނ، ޖަުދަވލު ަވރު އިްސވެރިާޔގެ ަވނަ    8 

)6(ނަމޫނާ، ޖަުދވަލު  ޑުކޯރިފަރާުތގެ ކުށުގެ  މަްސއޫލުެވރި    9 

)6(ނަމޫާނ، ަޖދުވަލު  ޑުކޯރިއިްސވެރިާޔގެ ކުށުގެ     10 

)6(ނަމޫނާ، ަޖދުވަލު  ޑު ކޯރިއެހެނިހެން މުަވއްޒަފުްނގެ ކުުށގެ     11 

ިދވެހި ަރއްިޔތެއްކަްނ ހެން ުމަވއްޒަފުްނގެ ެއހެނި، އާއި ިއސްެވރިޔާ ، ާނއިމަްސއޫލުެވރިން  

 ކޮޕީ  ގެކާޑު އަްނގަިއދޭ

12 

ާމރާތުގެ ފޮޓޯ އި    13 

އެކު ހުށަަހޅަންެޖހޭ ލިޔުންތަކުގެ ޗެުކލިސްޓު މާ ފުރިހަމަކޮށްަފއިާވ އެޕްލިކޭޝަްނ ފޯ  

 ) 7(ޖަދުވަލު 

14 

 

__________________________ 


