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އމް51 :
ވޮލި ު

ބރު2022/R-143 :
ނން ަ
ގަވާއިދު ަ

އަދަދު210 :

ގ ގެޒެޓް
ރ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

a
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

ގަވާއިދު ނަންބަރު ( 2021/R-165ސުކޫލު ފިޔަވައި ކިޔަވައިދޭ އެ ނޫން ތަންތަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާއި
ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު) އަށް  1ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ތން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާއި ހިންގުމުގެ
ގަވާއިދު ނަންބަރު ) 2021/R-165ސުކޫލު ފިޔަވައި ކިޔަވައިދޭ އެ ނޫން ތަން ަ
ގަވާއިދު( އަށް  1ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން.
.1

ރން.
ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  3އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކު ު

.2

ޓގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން
ށނީ ،ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެ ު
މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަ ާ
ފެށިގެންނެވެ.

ޖަދުވަލު 3
ސްކޫލު ފިޔަވައި ކިޔަވައިދޭ އެ ނޫން ތަންތަނުގެ މިނިމަމް ސްޓޭންޑަރޑް ފެސިލިޓީސް ޗެކްލިސްޓް
ސްކޫލު ފިޔަވައި ކިޔަވައިދޭ އެ ނޫން ތަންތަން

ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތުން

ރަސްމީ

ފުރިހަމަކުރުމަށް

ބޭނުމަށް

(އާއެކޭ/ނޫނެކޭ)
.1

ކިޔަވައިދޭން
20%

)ވިހި

ބޭނުންކުރާ

އިމާރާތްތަކުގެ

އިންސައްތަ)

ވެންޓިލޭޝަން

ތަޅުމުގެ
ހުރުން،

އެއަރކަންޑިޝަން ކޮށްފައި ހުރުން.

3

އަކަމިނުގެ
ނުވަތަ

އމް51 :
ވޮލި ު

ބރު2022/R-143 :
ނން ަ
ގަވާއިދު ަ

އަދަދު210 :

ސްކޫލު ފިޔަވައި ކިޔަވައިދޭ އެ ނޫން ތަންތަން

ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތުން

ރަސްމީ

ފުރިހަމަކުރުމަށް

ބޭނުމަށް

(އާއެކޭ/ނޫނެކޭ)
.2

އކަފޫޓުގެ
ކުލާސްރޫމުގައި ،ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށް ،މަދުވެގެން ( 12ބާރަ) ަ
މަގުން ޖާގަ އޮތުން.

.3

ކިޔަވައިދޭ ހުރިހާ ވަގުތެއްގައި ،ދަރިވަރުންނަށް ފަސޭހަ މިންވަރަށް
އަލިކަން ލިބެން ހުރުން.

.4

ނ
ތނަކީ މީހު ް
އިމާރާތަކީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޯއްޗެއްގެ ބައެއް ނަމަ ،އެ ަ
ދިރިއުޅޭ

ބަޔާ

ވަކިކޮށް،

ވކިން
ަ

ވަދެ

ނުކުމެވޭ

ށ
ގތަ ް
ޮ

ހުރި

ބަޔަކަށް/ފަންގިފިލާއަކަށް ވުން.
.5

އެއް ފަންގިފިލަޔަށް ވުރެ ގިނަ ފަންގިފިލަޔަށް އިމާރާތްކޮށްފައި ހުރި
ނވުން.
ޔށް ވުރެ މަތި ފަންގިފިލަޔަކަށް ު
ފންގިފިލަ ަ
ތަނެއްނަމަ 5 ،ވަނަ ަ

.6

ފއިވާ
ކށް ހަދައި ަ
މަތީ ފަންގިފިލާތަ ަ

ކނީގައި
އިމާރާތެއް ނަމަ ،ބެލް ަ

ރެއިލިންގސް ޖަހައިފައި ހުރުން.
.7

އިދާރީ އޮފީސް ވަކިން ޤާއިމުކޮށްފައި ހުރުން.

.8

ފަސްޓްއެއިޑް ދޭވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައި ހުރުން.

.9

ނނަށް)
ދެ ޖިންސަށް ވަކިން ފާޚާނާ ހުރުން (މުވައްޒަފުންނާއި ދަރިވަރު ް

ނންވާ ގޮނޑިއާއި މޭޒާއި ޑެސްކު ފަދަ ތަކެތި
 .10ދަރިވަރުންނަށް ބޭ ު
ވ ހާލަތުގައި ހުރުން.
(އުމުރާ ގުޅޭ ގޮތަށް) ބޭނުންކުރެ ޭ
ތޒާމު ހަމަޖައްސައިފައި ހުރުން.
ނ ި
 .11ރައްކައުތެރި ބޯފެން ލިބޭނެ އި ް
ށ އަލިފާން
ސ ފޯސްގެ މިންގަނޑާ އެއްގޮތަ ް
 .12މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެން ް
ނިވި ހަރުކޮށްފައި ހުރުން.
ތ ދަރިވަރުންނަށް ރައްކައުތެރި ގޮތަކަށް
 .13ކަރަންޓް ސޮކެޓް ފަދަ ތަކެ ި
ހަރުކޮށްފައި ހުރުން.
 .14ވަކި ޚާއްޞަ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގާނަމަ ،އެ ތަނުގައި އެ ކަމެއް
ތކެއްޗާއި ވަސީލަތް ޤާއިމުކޮށްފައި ހުރުން.
ތނާއި ަ
ދަސްކޮށްދެވޭނެ ގޮތަށްަ ،
މ ،ލިފްޓު ހަރުކޮށްފައި ހުރުން.
 4 .15ފަންގިފިލަޔަށް ވުރެ މަތި ނަ ަ
އ
 .16ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ލިފްޓާއި ރޭމްޕް ފަދަ ވަސީލަތްތަ ް
ހުރުން.
މޖެހިފައި
 .17ދަރިވަރުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު އަތް ދޮވެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަ ަ
ހުރުން.
4

ގ ގެޒެޓް
ރ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

އމް51 :
ވޮލި ު

ބރު2022/R-143 :
ނން ަ
ގަވާއިދު ަ

އަދަދު210 :

ސްކޫލު ފިޔަވައި ކިޔަވައިދޭ އެ ނޫން ތަންތަން

ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތުން

ރަސްމީ

ފުރިހަމަކުރުމަށް

ބޭނުމަށް

(އާއެކޭ/ނޫނެކޭ)
ޑއާއި މޭޒު ފަދަ ތަކެތި ހުރުން.
ނންވާ ގޮނ ި
 .18މުވައްޒަފުންނަށް ބޭ ު
 .19ކްލާސްރޫމުގެ ބޭރުން ހިނގައިފައި ދާއިރު ،ކްލާސްރޫމްތަކުގެ އެތެރެ
ފެންނަގޮތަށް ހުރުން.
 .20އޮންލައިންކޮށް

އެކަމަށް

ކިޔަވައިދޭނަމަ،

ޚާއްޞަ

ބޭނުންކުރާނެ

ޑޮމެއިންއެއް އޮތުން.

ބޭބީ ނާސަރީއާއި ނާސަރީއާއި ޕްރީސްކޫލް ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދޭނަމަ:
.1

ކިޔަވައިދޭން

އިމާރާތްތަކުގެ

ބޭނުންކުރާ

އކަމިނުގެ
ަ

ތަޅުމުގެ

ޓލޭޝަން ހުރުން ނުވަތަ އެއަރކަންޑިޝަން
) 20%ވިހި އިންސައްތަ) ވެން ި
ކޮށްފައި ހުރުން.
.2

އކަފޫޓުގެ
ކުލާސްރޫމުގައި ،ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށް ،މަދުވެގެން ( 12ބާރަ) ަ
މަގުން ޖާގަ އޮތުން.

.3

ކިޔަވައިދޭ ހުރިހާ ވަގުތެއްގައި ،ދަރިވަރުންނަށް ފަސޭހަ މިންވަރަށް އަލިކަން
ލިބެން ހުރުން.

.4

އިމާރާތަކީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޯއްޗެއްގެ ބައެއް ނަމަ ،އެ ތަނަކީ މީހުން
ދިރިއުޅޭ

ބަޔާ

ވަކިކޮށް،

ވަކިން

ވަދެ

ނުކުމެވޭ

ގޮތަށް

ހުރި

ބަޔަކަށް/ފަންގިފިލަޔަކަށް ވުން.
.5

ފއި ހުރި
ށ ަ
ނ ފަންގިފިލަޔަށް އިމާރާތްކޮ ް
އެއް ފަންގިފިލަޔަށް ވުރެ ގި ަ
ނވުން.
ޔށް ވުރެ މަތި ފަންގިފިލަޔަކަށް ު
ފންގިފިލަ ަ
ތަނެއްނަމަ 5 ،ވަނަ ަ

.6

މަތީ

ފަންގިފިލާތަކަށް

ފއިވާ
ހަދައި ަ

ޢިމާރާތެއް

ނަމަ،

ލކަނީގައި
ބެ ް

ރެއިލިންގސް ޖަހައިފައި ހުރުން.
.7

އިދާރީ އޮފީސް ވަކިން ޤާއިމުކޮށްފައި ހުރުން.

.8

ފަސްޓްއެއިޑް ދޭވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައި ހުރުން.

.9

ނ
ދަންފަޅިއަކަށް ހާޒިރުވާ ،އަންހެ ް

ކޮންމެ ( 40ސާޅީސް) ދަރިވަރަކަށް،

އުމުރާ ގުޅޭ ގޮތަށް ފާޚާނާއެއް ހުރުން (ޔުނިވަރސަލް ޓޮއިލެޓް)
.10

ދަންފަޅިއަކަށް ހާޒިރުވާ ،ފިރިހެން ކޮންމެ ( 50ފަންސާސް) ދަރިވަރަކަށް،
އުމުރާ ގުޅޭގޮތަށް ފާޚާނާއެއް ހުރުން (ޔުނިވަރސަލް ޓޮއިލެޓް)

.11

މުވައްޒަފުންނަށް ފާޚާނާ ހުރުން.
5
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އމް51 :
ވޮލި ު

.12

އަދަދު210 :

ދަރިވަރުންނަށް

ބޭނުންވާ

ގޮނޑިއާއި

ބރު2022/R-143 :
ނން ަ
ގަވާއިދު ަ

މޭޒާއި

ޑެސްކު

ފަދަ

ތަކެތި

ވ ހާލަތުގައި ހުރުން.
(އުމުރާ ގުޅޭ ގޮތަށް) ބޭނުންކުރެ ޭ
.13

ތޒާމު ހަމަޖައްސައިފައި ވުން.
ނ ި
ރައްކައުތެރި ބޯފެން ލިބޭނެ އި ް

.14

ނ
މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްގެ މިންގަނޑާ އެއްގޮތަށް އަލިފާ ް
ނިވި ހަރުކޮށްފައި ހުރުން.

.15

ކަރަންޓް ސޮކެޓް ފަދަ ތަކެތި ދަރިވަރުންނަށް ރައްކައުތެރި ގޮތަކަށް
ހަރުކޮށްފައި ހުރުން.

.16

ވަކި

ޚާއްޞަ

ޕްރޮގްރާމެއް

ހިންގާނަމަ،

އެ

ތަނުގައި

އ
ެ

ކަމެއް

ތކެއްޗާއި ވަސީލަތް ޤާއިމުކޮށްފައި ހުރުން.
ތނާއި ަ
ދަސްކޮށްދެވޭނެ ގޮތަށްަ ،
.17

މ ،ލިފްޓު ހަރުކޮށްފައި ހުރުން.
 4ފަންގިފިލަޔަށް ވުރެ މަތި ނަ ަ

.18

ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ލިފްޓާއި ރޭމްޕް ފަދަ ވަސީލަތްތައް
ހުރުން.

.19

ފއި ހުރުން.
ދަރިވަރުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު އަތް ދޮވެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހި ަ

.20

ޑއާއި މޭޒު ފަދަ ތަކެތި ހުރުން.
ނންވާ ގޮނ ި
މުވައްޒަފުންނަށް ބޭ ު

.21

އފައި ދާއިރު ،ކްލާސްރޫމްތަކުގެ އެތެރެ
ކްލާސްރޫމުގެ ބޭރުން ހިނގަ ި
ފެންނަގޮތަށް ހުރުން.

.22

ނ ޚާއްޞަ ޑޮމެއިންއެއް
އކަމަށް ބޭނުންކުރާ ެ
އޮންލައިންކޮށް ކިޔަވައިދޭނަމަެ ،
އޮތުން.

.23

ޑންޓް ސަރވިސްއާއި ،ރިސެޕްޝަން އޭރިޔާ
އެންޓްރެންސް ލޮބީއާއި ،ސްޓޫ ެ
ޤާއިމުކޮށްފައި ހުރުން.

.24

ދަންފަޅިއެއްގައި ކިޔެވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދަރިވަރުންނާއި ޓީޗަރުންގެ
އާބާދީގެ

މަދުވެގެން

60%

(ފަސްދޮޅަސް

އިންސައްތަ)

އެއްފަހަރާ

ޖަމާވެވޭވަރުގެ ހުސްޖާގަ އޮތުން (ކޮމްޕައުންޑް)
.25

ހެލްތު ރޫމް /ކައުންސެލިންގ ރޫމް ހުރުން.

.26

ފެނާއި ވެއްޔާ ކުޅޭނެ ތަނެއް ޤާއިމުކޮށްފައި ވުން.

.27

ކުޅިވަރު ކުޅެވޭނެ ހުސް ބިމެއް އޮތުން.

.28

ދަރިވަރުން އަރައި ފޭބުމަށް ( 2ދޭއް) ސިޑި ހުރުމާއި ،އެ ސިޑިއަކީ
ދަރިވަރުންނަށް އަރައި ފައިބަން ފަސޭހަ ތަނަކަށް ވުން.

.29

ފޮޅައި ސާފުކުރަން ބޭނުންކުރާ ކެމިކަލް ފަދަ ތަކެތި ރައްކައުތެރިކަމާއެކު
ފއި ހުރުން.
ޖހި ަ
ބަހައްޓާނެ ވަކި ތަނެއް ހަމަ ެ
____________________
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