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 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން 
 މާލެ، 

 .ވެހިރާއްޖެދި
 

 

 

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

ސުކޫލު ފިޔަވައި ކިޔަވައިދޭ އެ ނޫން ތަންަތން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާއި ހިންގުމުގެ ( R-165/2021ވާއިދު ނަންބަރު ގަ
 ން.ގެނައު އިޞްލާޙުވަނަ  1 ށްއަ )ގަވާއިދު

 .ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުުރން އަންނަނިވި 3ގެ ޖަދުވަލު ގަވާއިދު ބުނެވިދިޔަ . 1

ކުރާ ތާރީޚުން ޝާއިޢު އިދުގަވާމި ގައި ޓު ސަރުކާރުގެ ގެޒެހި ދިވެ ،ފަާށނީ މަލުކުރަންޢަ ށްއިދަގަވާމި  .2
 ފެށިގެންނެވެ.

 

 3ޖަދުވަލު 

 ފެސިލިޓީސް ޗެކްލިސްޓް  މިނިމަމް ސްޓޭންޑަރޑް ސްކޫލު ފިޔަވައި ކިޔަވައިދޭ އެ ނޫން ތަންތަނުގެ 

ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތުން  ސްކޫލު ފިޔަވައި ކިޔަވައިދޭ އެ ނޫން ތަންތަން 
 ފުރިހަމަކުރުމަށް 
 )އާއެކޭ/ނޫނެކޭ(

ރަސްމީ 
 ބޭނުމަށް 

          ކިޔަވައިދޭން ބޭނުންކުރާ އިމާރާތްތަކުގެ ތަޅުމުގެ އަކަމިނުގެ  .1
ނުވަތަ  ،ވިހި އިންސައްތަ( ވެންޓިލޭޝަން ހުރުން( 20%

 އެއަރކަންޑިޝަން ކޮށްފައި ހުރުން.
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ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތުން  ސްކޫލު ފިޔަވައި ކިޔަވައިދޭ އެ ނޫން ތަންތަން 
 ފުރިހަމަކުރުމަށް 
 )އާއެކޭ/ނޫނެކޭ(

ރަސްމީ 
 ބޭނުމަށް 

 )ބާަރ( ައކަފޫޓުގެ 12މަދުވެގެން  ،ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށް ،ކުލާސްރޫމުގައި  .2
 ޖާގަ އޮތުން.މަގުން 

  

ދަރިވަރުންނަށް ފަސޭހަ މިންވަރަށް  ،ކިޔަވައިދޭ ހުރިހާ ވަގުތެއްގައި  .3
 އަލިކަން ލިބެން ހުރުން.

  

އެ ަތނަކީ މީހުްނ  ،ނަމަ އިމާރާތަކީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޯއްޗެއްގެ ބައެއް  .4
ނުކުމެވޭ ޮގތަްށ ހުރި  ދިރިއުޅޭ ބަޔާ ވަކިކޮށް، ަވކިން ވަދެ

 ފަންގިފިލާއަކަށް ވުން./ބަޔަކަށް

  

ށް އިމާރާތްކޮށްފައި ހުރި ޔަށް ވުރެ ގިނަ ފަންގިފިލަޔަގިފިލައެއް ފަން  .5
 ކަށް ުނވުން.ޔަށް ވުރެ މަތި ފަންގިފިލަޔަ ވަނަ ަފންގިފިލަ 5 ،ތަނެއްނަމަ

  

ބެލްަކނީގައި  ،ނަމަ މާރާތެއްއިަފއިވާ ދައިމަތީ ފަންގިފިލާތަަކށް ހަ  .6
 ން.ހުރު ފައިހައިރެއިލިންގސް ޖަ

  

   އިދާރީ އޮފީސް ވަކިން ޤާއިމުކޮށްފައި ހުރުން.  .7

   ފަސްޓްއެއިޑް ދޭވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައި ހުރުން.  .8

    ވައްޒަފުންނާއި ދަރިވަރުްނނަށް()މު ދެ ޖިންސަށް ވަކިން ފާޚާނާ ހުރުން  .9

      ޑެސްކު ފަދަ ތަކެތި އިމޭޒާ އިއާދަރިވަރުންނަށް ބޭުނންވާ ގޮނޑި  .10
 ގުޅޭ ގޮތަށް( ބޭނުންކުރެޭވ ހާލަތުގައި ހުރުން.)އުމުރާ 

  

   ން.ހުރު ރައްކައުތެރި ބޯފެން ލިބޭނެ އިްނިތޒާމު ހަމަޖައްސައިފައި  .11

ގެ މިންގަނޑާ އެއްގޮތަްށ އަލިފާން މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންްސ ފޯސް  .12
 ހަރުކޮށްފައި ހުރުން. ނިވި

  

ގޮތަކަށް  ރައްކައުތެރިފަދަ ތަކެިތ ދަރިވަރުންނަށް  ކަރަންޓް ސޮކެޓް  .13
 ހަރުކޮށްފައި ހުރުން.  

  

އެ ތަނުގައި އެ ކަމެއް  ،ވަކި ޚާއްޞަ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގާނަމަ  .14
 ދަސްކޮށްދެވޭނެ ގޮތަްށ، ަތނާއި ަތކެއްޗާއި ވަސީލަތް ޤާއިމުކޮށްފައި ހުރުން.

  

   ހަރުކޮށްފައި ހުރުން. ލިފްޓު ،ށް ވުރެ މަތި ނަމަ ޔަފަންގިފިލަ 4  .15

ރޭމްޕް ފަދަ ވަސީލަތްތަްއ ޓާއި އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ލިފް ޚާއްޞަ  .16
 ހުރުން.

  

އަތް ދޮވެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަަމޖެހިފައި ފަސޭހަކަމާއެކު ދަރިވަރުންނަށް   .17
 ހުރުން.
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ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތުން  ސްކޫލު ފިޔަވައި ކިޔަވައިދޭ އެ ނޫން ތަންތަން 
 ފުރިހަމަކުރުމަށް 
 )އާއެކޭ/ނޫނެކޭ(

ރަސްމީ 
 ބޭނުމަށް 

   މޭޒު ފަދަ ތަކެތި ހުރުން. އާއިމުވައްޒަފުންނަށް ބޭުނންވާ ގޮނޑި   .18

ކްލާސްރޫމްތަކުގެ އެތެރެ  ،ދާއިރު ކްލާސްރޫމުގެ ބޭރުން ހިނގައިފައި  .19
 ފެންނަގޮތަށް ހުރުން.   

  

ނެ ޚާއްޞަ އޮންލައިންކޮށް ކިޔަވައިދޭނަމަ، އެކަމަށް ބޭނުންކުރާ  .20
 ޑޮމެއިންއެއް އޮތުން. 

  

 

 ޕްރީސްކޫލް ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދޭނަމަ: އާއި ބޭބީ ނާސަރީއާއި ނާސަރީ 

           ކިޔަވައިދޭން ބޭނުންކުރާ އިމާރާތްތަކުގެ ތަޅުމުގެ ައކަމިނުގެ  .1
ވިހި އިންސައްތަ( ވެންިޓލޭޝަން ހުރުން ނުވަތަ އެއަރކަންޑިޝަން ( 20%

 ކޮށްފައި ހުރުން.

  

)ބާރަ( ައކަފޫޓުގެ  12މަދުވެގެން  ،ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށް ،ކުލާސްރޫމުގައި  .2
 ޖާގަ އޮތުން.މަގުން 

  

ދަރިވަރުންނަށް ފަސޭހަ މިންވަރަށް އަލިކަން  ،ވަގުތެއްގައިކިޔަވައިދޭ ހުރިހާ   .3
 ލިބެން ހުރުން.

  

އެ ތަނަކީ މީހުން  ،ނަމަ އިމާރާތަކީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޯއްޗެއްގެ ބައެއް  .4
ނުކުމެވޭ ގޮތަށް ހުރި  ދިރިއުޅޭ ބަޔާ ވަކިކޮށް، ވަކިން ވަދެ

 ކަށް ވުން.ޔަންގިފިލަފަ/ބަޔަކަށް

  

ށް އިމާރާތްކޮްށަފއި ހުރި ޔަވުރެ ގިަނ ފަންގިފިލަށް ޔައެއް ފަންގިފިލަ  .5
 ކަށް ުނވުން.ޔަށް ވުރެ މަތި ފަންގިފިލަޔަ ވަނަ ަފންގިފިލަ 5 ،ތަނެއްނަމަ

  

ބެްލކަނީގައި  ،ނަމަ ަފއިވާ ޢިމާރާތެއްދައިމަތީ ފަންގިފިލާތަކަށް ހަ  .6
 ން.ހުރު ފައިހައިރެއިލިންގސް ޖަ

  

   ހުރުން.އިދާރީ އޮފީސް ވަކިން ޤާއިމުކޮށްފައި   .7

   ފަސްޓްއެއިޑް ދޭވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައި ހުރުން.  .8

 ،ދަރިވަރަކަށް)ސާޅީސް(  40ކޮންމެ އަންހެްނ   ،ދަންފަޅިއަކަށް ހާޒިރުވާ  .9
 ފާޚާނާއެއް ހުރުން )ޔުނިވަރސަލް ޓޮއިލެޓް(އުމުރާ ގުޅޭ ގޮތަށް 

  

 ،ދަރިވަރަކަށް)ފަންސާސް(  50ކޮންމެ ފިރިހެން  ،ދަންފަޅިއަކަށް ހާޒިރުވާ  .10
 ފާޚާނާއެއް ހުރުން )ޔުނިވަރސަލް ޓޮއިލެޓް( ގުޅޭގޮތަށް އުމުރާ

  

   .ނާ ހުރުންޚާމުވައްޒަފުންނަށް ފާ  .11
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        ޑެސްކު ފަދަ ތަކެތި ޒާއި މޭ އާއިދަރިވަރުންނަށް ބޭނުންވާ ގޮނޑި  .12
 )އުމުރާ ގުޅޭ ގޮތަށް( ބޭނުންކުރެޭވ ހާލަތުގައި ހުރުން.

  

   ވުން. ލިބޭނެ އިްނިތޒާމު ހަމަޖައްސައިފައިރައްކައުތެރި ބޯފެން   .13

ގެ މިންގަނޑާ އެއްގޮތަށް އަލިފާްނ މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް  .14
 ހަރުކޮށްފައި ހުރުން. ނިވި

  

ގޮތަކަށް  ފަދަ ތަކެތި ދަރިވަރުންނަށް ރައްކައުތެރި  ކަރަންޓް ސޮކެޓް  .15
 ހަރުކޮށްފައި ހުރުން.  

  

އެ ތަނުގައި ެއ ކަމެއް  ،ހިންގާނަމަ ވަކި ޚާއްޞަ ޕްރޮގްރާމެއް  .16
 ދަސްކޮށްދެވޭނެ ގޮތަށް، ަތނާއި ަތކެއްޗާއި ވަސީލަތް ޤާއިމުކޮށްފައި ހުރުން.

  

   ހަރުކޮށްފައި ހުރުން. ލިފްޓު ،ށް ވުރެ މަތި ނަމަ ޔަފަންގިފިލަ 4  .17

ރޭމްޕް ފަދަ ވަސީލަތްތައް ޓާއި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ލިފް  .18
 ހުރުން.

  

   އަތް ދޮވެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިަފއި ހުރުން.ފަސޭހަކަމާއެކު ދަރިވަރުންނަށް   .19

   މޭޒު ފަދަ ތަކެތި ހުރުން. އާއިމުވައްޒަފުންނަށް ބޭުނންވާ ގޮނޑި   .20

ކްލާސްރޫމްތަކުގެ އެތެރެ  ،ދާއިރު ކްލާސްރޫމުގެ ބޭރުން ހިނގަިއފައި  .21
 ފެންނަގޮތަށް ހުރުން.   

  

އޮންލައިންކޮށް ކިޔަވައިދޭނަމަ، ެއކަމަށް ބޭނުންކުރާެނ ޚާއްޞަ ޑޮމެއިންއެއް   .22
 އޮތުން.  

  

ރިސެޕްޝަން އޭރިޔާ  އާއި،ރވިސްސަސްޓޫެޑންޓް ، އާއިއެންޓްރެންސް ލޮބީ  .23
 ޤާއިމުކޮށްފައި ހުރުން.

  

ދަންފަޅިއެއްގައި ކިޔެވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދަރިވަރުންނާއި ޓީޗަރުންގެ   .24
އެއްފަހަރާ )ފަސްދޮޅަސް އިންސައްތަ(  %60އާބާދީގެ މަދުވެގެން 

 ޖަމާވެވޭވަރުގެ ހުސްޖާގަ އޮތުން )ކޮމްޕައުންޑް(

  

   ކައުންސެލިންގ ރޫމް ހުރުން. /ހެލްތު ރޫމް  .25

   .ވުން ޤާއިމުކޮށްފައިފެނާއި ވެއްޔާ ކުޅޭނެ ތަނެއް   .26

   .ކުޅިވަރު ކުޅެވޭނެ ހުސް ބިމެއް އޮތުން  .27

އެ ސިޑިއަކީ  މާއި،)ދޭއް( ސިޑި ހުރު 2ފޭބުމަށް  ރައިދަރިވަރުން އަ  .28
 ފައިބަން ފަސޭހަ ތަނަކަށް ވުން.   ދަރިވަރުންނަށް އަރައި

  

ސާފުކުރަން ބޭނުންކުރާ ކެމިކަލް ފަދަ ތަކެތި ރައްކައުތެރިކަމާއެކު  އިފޮޅަ  .29
 ބަހައްޓާނެ ވަކި ތަނެއް ހަމަެޖހިަފއި ހުރުން.  

  

____________________ 


