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އަދަދު11 :

އމް51 :
ވޮލި ު

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

ނބަރު2022/R-11 :
އދު ނަ ް
ގަވާ ި

`

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

ޑްރައިވިންގ ސްކޫލް ހިންގުމާއި ޑްރައިވިންގ އިންސްޓްރަކްޓަރުންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވުމުގެ ގަވާއިދު
އެއްވަނަ ބާބު
ތަޢާރުފު
ފ
ތަޢާރު ު

.1

ދ
ގސަ ު
މަ ު

.2

)ހ(

މިއީ،

ޑްރައިވިންގ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ސްކޫލު

ހިންގުމުގެ

ޝަރުޠުތަކާއި،

ޑްރައިވިންގ އިންސްޓްރަކްޓަރަކަށް ވުމުގެ ޝަރުޠުތަކާއި ،ޑްރައިވިންގ ސްކޫލް
ހިންގުމުގެ ލައިސަންސާއި ޑްރައިވިންގ އިންސްޓްރަކްޓަރ ލައިސަންސް ދިނުމުގެ
އުސޫލުތަކާއި ،އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވަން ދަސްކޮށްދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ
އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ގަވާއިދެވެ.
)ށ(

ގ
ތރުގެ ޤާނޫނު( ެ
ނބަރު ) 5/2009އެއްގަމު ދަތުރުފަ ު
މި ގަވާއިދަކީ ،ޤާނޫނު ނަ ް
ގ
ނ މާއްދާގެ )ހ( ެ
ރޢާޔަތްކޮށް ،އެ ޤާނޫނުގެ  3ވަ ަ
 30ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް ި
އފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.
ލބިގެން އެކުލަވައިލަ ި
ދަށުން ބާރު ި

)ނ(

މި

ކިޔާނީ،

ގަވާއިދަށް

"ޑްރައިވިންގ

އ،
ހިންގުމާ ި

ސްކޫލް

ޑްރައިވިންގ

ހރަކާތްތެރިވުމުގެ ގަވާއިދު" އެވެ.
އިންސްޓްރަކްޓަރުންގެ ގޮތުގައި ަ
މި ގަވާއިދުގެ މަގުސަދަކީ ،އަންނަނިވި ކަންކަން ހާސިލުކުރުމެވެ.
)ހ(

ޑްރައިވިންގ ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމާއި ،ސްކޫލް ހިންގުމުގެ
އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުން.

)ށ(

ޑްރައިވިންގ

ސްކޫލް

ހިންގުމުގެ

ލައިސަންސް

ނކުރުން.
ބާޠިލުކުރުމުގެ އުސޫލުތައް ބަޔާ ް

1

ހިފެހެއްޓުމާއި،

ލައިސަންސް

އމް51 :
ވޮލި ު

އަދަދު11 :

)ނ(

ނބަރު2022/R-11 :
އދު ނަ ް
ގަވާ ި

ޑްރައިވިންގ

އިންސްޓްރަކްޓަރ

ލައިސަންސް

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

ދޫކުރުމާއި،

ޑްރައިވިންގ

އިންސްޓްރަކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުން.
)ރ(

ޑްރައިވިންގ

އިންސްޓްރަކްޓަރ

ލައިސަންސް

އ،
ހިފެހެއްޓުމާ ި

ލައިސަންސް

ނކުރުން.
ބާޠިލުކުރުމުގެ އުސޫލުތައް ބަޔާ ް
)ބ(

އެއްގަމު

އުޅަނދު ދުއްވަން ދަސްކޮށްދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ

އުސޫލުތައް

ބަޔާންކުރުން.
)ޅ(

ޑްރައިވިންގ ސްކޫލަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ އިންސްޓަރަކްޓަރަކާ ގުޅިގެން
ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުން.

)ކ(

ޑްރައިވިންގ

ސްކޫލުގެ

އިންސްޓްރަކްޓަރުންނާއި

އާންމު

އިންސްޓްރަކްޓަރުންގެ

ޝަރުޠުތައް ކަނޑައެޅުން.
)އ(

ދދު ކަނޑައެޅުން.
ދުއްވަން ދަސްކޮށްދިނުމަށް ފީގެ ގޮތުގައި ނެގޭނެ އެންމެ މަތީ އަ ަ

)ވ(

އ
ކށް ޑްރައިވަރުން އިމްތިޙާނު ކުރެވޭނެ ގޮތްތަ ް
އެކިއެކި ގިންތީގެ ވެހިކަލްތަ ަ
ބަޔާންކުރުން.

ދެވަނަ ބާބު
ޑްރައިވިންގ ސްކޫލް ހިންގުން
ލ
އވިންގ ސްކޫ ް
ޑްރަ ި

.3

)ހ(

ނ ،މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޑްރައިވިންގ ސްކޫލް ހިންގަންވާ ީ
މަތީން

މިނިސްޓްރީން ދޫކުރާ "ޑްރައިވިންގ ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ލައިސަންސް"

ލިބުމަށްފަހުގައެވެ.
)ށ(

ދށުން ޑްރައިވިންގ ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ލައިންސަންސް
މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ަ
ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  1ގައިވާ ،އެ ކަމަށް
ނސްޓްރީއަށެވެ.
ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޯމުން ،މި ި

)ނ(

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމު މެދުވެރިކޮށް ،ޑްރައިވިންގ ސްކޫލް
ނ
ހިންގުމުގެ ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހެޅުމެއް ލިބުމުން ،މި ގަވާއިދުގައިވާ ކަންކަ ް
ނމަ ،ލަސްވެގެން ) 15ފަނަރަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި،
އެ ހުށަހެޅުމެއްގައި ފުރިހަމަވާ ަ
ޑްރައިވިންގ ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ލައިސަންސް މިނިސްޓްރީން ދޫކުރަންވާނެއެވެ.

1

އމް51 :
ވޮލި ު
ލގެ
އވިންގ ސްކޫ ު
ޑްރަ ި

އަދަދު11 :

.4

އ
ޝަރުޠުތަ ް

ނބަރު2022/R-11 :
އދު ނަ ް
ގަވާ ި

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

ށން ޑްރައިވިންގ ސްކޫލް ހިންގުމުގެ
މި ގަވާއިދުގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަ ު
ކށެވެ.
ލައިސަންސް ދެވޭނީ އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަ ަ
)ހ(

ނ
ގ ދަށު ް
ޤނޫނު( ެ
ހ ާ
ދވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެ ޭ
ނންބަރު ި ) 10/96
ޤާނޫނު ަ
ނންބަރު 13/2011
ޤނޫނު ަ
ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏަކަށް ވުން ނުވަތަ ާ
)ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ޕާޓްނަރޝިޕަކަށް ވުން
ގ
ފރީގެ ޤާނޫނު( ެ
ނބަރު ) 19/2014އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަ ާ
ނނު ނަ ް
ނުވަތަ ޤާ ޫ
ވ
އދާގެ )ހ( ގައި ާ
ވނަ މާ ް
ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ،އެ ޤާނޫނުގެ ަ 3
ފަދައިން "އަމިއްލަ ވިޔަފާރި" އަކަށް ވުން.

)ށ(

މި ގަވާއިދުގެ  6ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ
މަސްއޫލުވެރި ފަރާތެއް ކަނޑައަޅައިފައި ވުން.

)ނ(

މި ގަވާއިދުގެ  7ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ އޮފީހެއް
ހުރުން.

)ރ(

ޑްރައިވިންގ

ސްކޫލުގެ

ނަމުގައި

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ

ވތަ
ނު ަ

ޑްރައިވިންގ

އޔަށް ހިފައިފައިވާ ،އެ ޑްރައިވިންގ ސްކޫލަކުން
ސްކޫލުން ދިގު މުއްދަތަށް ކު ް
ވތެއްގެ ) 1އެކެއް( އުޅަނދު އޮތުން.
ދުއްވަން ދަސްކޮށްދޭ ކޮންމެ ބާ ަ
)ބ(

ޑްރައިވިންގ ސްކޫލުން ދުއްވަން ދަސްކޮށްދޭ ކޮންމެ ބާވަތެއްގެ އުޅަނދަކަށް
މަދުވެގެން ) 1އެކެއް( ޑްރައިވިންގ އިންސްޓްރަކްޓަރަކު ހުރުން.

)ޅ(

ރ އުޅަނދުތަކުގައި،
ޑްރައިވިންގ ސްކޫލުން ދުއްވަން ދަސްކޮށްދިނުމުގައި ބޭނުންކު ާ
މވުން.
މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  5ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠު ފުރިހަ ަ

މގެ
ނގު ު
އވިންގ ސްކޫލް ހި ް
ޑްރަ ި
ޅންޖެހޭ
އދި ހުށަހަ ަ
ނސަށް ެ
ލައިސަ ް
ތަކެތި

.5

މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  1ގައިވާ ފޯމާއެކު އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތާއި ލިޔެކިއުންތައް
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
)ހ(

ކުންފުނި ނުވަތަ ޕާޓްނަރޝިޕް ނުވަތަ ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 19/2014އަމިއްލަ
ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު( ގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ފަދައިން
"އަމިއްލަ ވިޔަފާރި" ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީ.

)ށ(

މަސްއޫލުވެރި ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ.

)ނ(

މަސްއޫލުވެރި ފަރާތުގެ ކުށުގެ ރިކޯޑު.

1

އމް51 :
ވޮލި ު

އަދަދު11 :

)ރ(

ނބަރު2022/R-11 :
އދު ނަ ް
ގަވާ ި

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

ޑްރައިވިންގ ސްކޫލުގެ މަސްއޫލުވެރި ފަރާތުގެ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތް ކުރުމަށް
އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަން ބަޔާންކޮށް އެ ފަރާތުން ދީފައިވާ ލިޔުން.
ފނީގެ
ޑްރައިވިންގ ސްކޫލުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކުރިކަމުގެ ލިޔުން ،ނުވަތަ ކުން ު
ބޯޑުގެ ނިންމުން.

)ބ(

ޠ
ތގެ ޝަރު ު
ވރި ފަރާ ު
ސއޫލު ެ
މަ ް

.6

ނގާ
އވިންގ ސްކޫލް ހި ް
ޑްރަ ި

.7

އވާ މަޢުލޫމާތު:
އޮފީސް ހިންގާ ތަނާބެހޭ ،ތިރީގަ ި
)(1

އެޑްރެސް؛

)(2

ފޯނު ނަންބަރު.

)ޅ(

ނންކުރާ އުޅަނދުގެ މަޢުލޫމާތު.
ސްކޫލުގައި ދުއްވަން ދަސްކޮށްދިނުމަށް ބޭ ު

)ކ(

ޑްރައިވިންގ އިންސްޓްރަކްޓަރުންގެ މަޢުލޫމާތު.

)އ(

ފޯމުގައި ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ އެހެނިހެން ލިޔެކިއުންތައް.

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޑްރައިވިންގ ސްކޫލް ހިންގުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ތަނެއްގައި،
މވާ މަސްއޫލުވެރި ފަރާތެއް ހުންނަންވާނެއެވެ.
އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަ ަ
)ހ(

އުމުރުން ) 18އަށާރަ( އަހަރު ފުރިފައިވާ ދިވެއްސަކަށް ވުން.

)ށ(

ވހުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ކުށުގެ ރިކޯޑެއް
ވޭތުވެދިޔަ ) 5ފަހެއް( އަހަރުދު ަ
ނެތް މީހަކަށް ވުން.

ޠ
ޝރު ު
ަ
އޮފީހުގެ

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުއްދަ ދީފައިވާ ޑްރައިވިންގ ސްކޫލް ހިންގާ ކޮންމެ އޮފީހެއްގައި
އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަ ވާންވާނެއެވެ.
)ހ(

ގމުގެ ލައިސަންސް
އވާ ޑްރައިވިންގ ސްކޫލް ހިން ު
ކށްފަ ި
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫ ޮ
އޓައިފައި ވުން.
ތށް ބަހަ ް
އާންމުކޮށް ފެންނަގޮ ަ

)ށ(

ށފައިވާ ތަނަކަށް ވުން.
މީހުން ދިރިއުޅޭ ތަންތަނާ ވަކިކޮ ް

)ނ(

އިދާރީ އޮފީހެއް ހުރުން.

)ރ(

މަދުވެގެން ) 1އެކެއް( ކްލާސް ރޫމް ހުރުން.

)ބ(

ނންވާ ވަސީލަތްތައް ހުރުން.
ދުއްވަން ދަސްކުރުމާބެހޭ ތިއަރީ ދަސްކޮށްދިނުމަށް ބޭ ު

1

އމް51 :
ވޮލި ު

އަދަދު11 :

ނސް ފީ
ލައިސަ ް

.8

މގެ
ނގު ު
އވިންގ ސްކޫލް ހި ް
ޑްރަ ި

.9

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

ނބަރު2022/R-11 :
އދު ނަ ް
ގަވާ ި

)ޅ(

ބފެން ލިބެން ހުރުން.
ފާޚާނާކުރެވޭ ގޮތަށް ހުރުމާއިޯ ،

)ކ(

ޓ ހުރުން.
ދުއްވަން ދަސްކޮށްދޭ ސައިޓުގައި ބޭނުންކުރާނެ ފަސްޓް އެއިޑް ކި ް

ޑްރައިވިންގ ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭނީ އަދި ލައިސަންސް އައުކޮށްދެވޭނީ
ޚިދުމަތުގެ އަގުގެ ގޮތުގައި ) 500/-ފަސްސަތޭކަ( ދިވެހި ރުފިޔާ ދެއްކުމުންނެވެ.
)ހ(

އދަތާއި
ނސްގެ މު ް
ލައިސަ ް

ރއިވިންގ ސްކޫލް
މި ގަވާއިދުގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ޑް ަ
ހިންގުމުގެ ލައިސަންސްގެ މުއްދަތަކީ ) 5ފަހެއް( އަހަރުދުވަހެވެ.

ނ
އއުކުރު ް
ނސް ަ
ލައިސަ ް

)ށ(

ރއިވިންގ ސްކޫލް
މި ގަވާއިދުގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ޑް ަ
ރން ،ލައިސަންސް
ލައިސަންސްގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ) 3ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ކު ި
އައުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އަދި ލައިސަންސް އައުކުރުމަށް،
ހނެއެވެ.
މި ގަވާއިދުގެ  8ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފީ ދައްކަންޖެ ޭ

ނ
ލގެ ނަ ް
އވިންގ ސްކޫ ު
ޑްރަ ި

.10

މ
ތގެ ޒިން ާ
ވރި ފަރާ ު
ސއޫލު ެ
މަ ް

.11

ނ
ބދަލުކުރު ް
ވރި ފަރާތް ަ
ސއޫލު ެ
މަ ް

.12

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ޑްރައިވިންގ ސްކޫލެއްގެ ނަމުގެ
ފަހަތަށް "ޑްރައިވިންގ ސްކޫލް" މިހެން ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
)ހ(

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 5/2009އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު( އާއި މި ގަވާއިދާ
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން
ފަރާތުން

ގަވާއިދުގެ

މި

ޑްރައިވިންގ ސްކޫލް ހިންގުމާއި ޑްރައިވިންގ ސްކޫލުގެ
ދށުން
ަ

އަދާކުރަންޖެހޭ

ހއި
އެންމެ ަ

އިލްތިޒާމުތައް

އަދާކުރުމަކީ މަސްއޫލުވެރި ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
)ށ(

ށ
ޑްރައިވިންގ ސްކޫލް ހިންގުމާ ގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަމުގައި މިނިސްޓްރީއަ ް
ޖަވާބުދާރީވާނީ މަސްއޫލުވެރި ފަރާތުންނެވެ.

)ނ(

ގ
ޤނޫނު ެ
ޤނޫނު( ނުވަތަ އެ ާ
އއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ާ
ނންބަރު ެ ) 5/2009
ޤާނޫނު ަ
ދަށުން ހަދައިފައިވާ ގަވާއިދަކާ ޚިލާފުވާ ޑްރައިވިންގ ސްކޫލަކާމެދު މިނިސްޓްރީން
ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ހުރަހެއް ނާޅާނެއެވެ.

)ހ(

ނ ކަނޑައަޅައިފައިވާ ޑްރައިވިންގ
ގ ދަށު ް
ގ )ށ( ެ
މި ގަވާއިދުގެ  4ވަނަ މާއްދާ ެ
ނމަ އެކަމަށް އެދި
ސްކޫލުގެ މަސްއޫލުވެރި ފަރާތް ބަދަލުކުރުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ ަ
ރއަށެވެ.
ހުށަހަޅާނީ ލިޔުމަކުން މިނިސްޓް ީ

)ށ(

ނ ޑްރައިވިންގ ސްކޫލުގެ މަސްއޫލުވެރި ފަރާތުގެ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށު ް
ގޮތުގައި އައްޔަނު ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ކިބައިގައި ،މި ގަވާއިދުގެ  6ވަނަ
1

އމް51 :
ވޮލި ު

އަދަދު11 :

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

ނބަރު2022/R-11 :
އދު ނަ ް
ގަވާ ި

މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.
)ނ(

ނ ޑްރައިވިންގ ސްކޫލުގެ މަސްއޫލުވެރި ފަރާތް
މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށު ް
އ
ހށަހަޅާއިރު ،މި ގަވާއިދުގެ  5ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާއި) ،ނ( އާ ި
ބަދަލުކުރުމަށް ު
)ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިއުންތައް ހުށަހަޅާންވާނެއެވެ.

)ރ(

ނ ޑްރައިވިންގ ސްކޫލުގެ މަސްއޫލުވެރި ފަރާތް
މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށު ް
ބަދަލުކުރުމަށް

އެދި

ހުށަހަޅާ

ހުށަހެޅުމެއްގައި

މި

މާއްދާގައިވާ

ކަންކަން

ރސްމީ ބަންދުނޫން ) 5ފަހެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
ފުރިހަމަވާނަމަ ،ގިނަވެގެން ަ
ޑްރައިވިންގ

ސްކޫލް

ހިންގުމުގެ

ލައިސަންސަށް

މިނިސްޓްރީން

ބަދަލު

ގެނެސްދޭންވާނެއެވެ.
ނ
ނސް ހިފެހެއްޓު ް
ލައިސަ ް

.13

)ހ(

ރއިވިންގ ސްކޫލް
މި ގަވާއިދުގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ޑް ަ
ޓނެއެވެ.
ނވި ހާލަތްތަކުގައި ހިފެހެއް ޭ
ހިންގުމުގެ ލައިސަންސް އަންނަ ި
)(1

ދށުން ،ނުވަތަ )ނ( ގެ
ދގެ )ށ( ގެ ަ
މި ގަވާއިދުގެ  4ވަނަ މާއް ާ
ނ ،ނުވަތަ
ށން ،ނުވަތަ )ބ( ގެ ދަށު ް
ވތަ )ރ( ގެ ދަ ު
ދަށުން ،ނު ަ
ގ
)ޅ( ގެ ދަށުން ،ޑްރައިވިންގ ސްކޫލެއްގައި ހުންނަންޖަހޭ ޝަރުޠުތަކު ެ
ތެރެއިން ޝަރުޠެއް އުނިވުން؛

)(2

ކރަންޖެހޭ
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޑްރައިވިންގ ސްކޫލުން ފުރިހަމަ ު
ކަންކަމުގައި

ނ
މިނިސްޓްރީ ް

ކަނޑައަޅައިފައިވާ

ކަމެއް،

އެކަން

ނ ދީފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމަ
ފުރިހަމަ ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ ް
ނުކުރުން؛
)(3

ށ
މި ގަވާއިދުގެ  34ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ލައިސަންސް ހިފެހެއްޓުމަ ް
މިނިސްޓްރީން ނިންމުން.

)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޑްރައިވިންގ ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ލައިސަންސް
ނ ،އެންމެ ގިނަވެގެން ) 6ހައެއް( މަސްދުވަހަށެވެ.
ހިފެހެއްޓޭ ީ

)ނ(

ނ ،ނުވަތަ ) (2ވަނަ ނަންބަރުގެ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (1ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށު ް
ނ
ސންސް ހިފެހެއްޓު ު
ޓއިފައިވާ ހާލަތެއްގައި ،ލައި ަ
ދަށުން ލައިސަންސް ހިފަހައް ަ
މ
މނިސްޓްރީން ފުރިހަމަކުރުމަށް އަންގާ ކަންކަން ފުރިހަ ަ
ސަބަބަށް ރިޢާޔަތްކޮށްި ،
ރ
އސަންސް އަނބު ާ
ޓއިފައިވާ މުއްދަތުގެ ކުރިން ލަ ި
ކުރުމުން ،ލައިސަންސް ހިފަހައް ަ

1

އމް51 :
ވޮލި ު

ނބަރު2022/R-11 :
އދު ނަ ް
ގަވާ ި

އަދަދު11 :

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

ދޫކޮށްދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
)ރ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (3ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ލައިސަންސް ހިފަހައްޓައިފައިވާ
ހާލަތެއްގައި ،ލައިސަންސް އަނބުރާ ދޫކޮށްދެވޭނީ ،ލައިސަންސް ހިފަހައްޓައިފައިވާ
މުއްދަތު ނިމުމުންނެވެ.

)ބ(

މި

މާއްދާގެ

ދަށުން

ސންސް
ލައި ަ

ހިފަހައްޓައިފައިވާ

އދަތުގެ
މު ް

ތެރޭގައި

ޑްރައިވިންގ ސްކޫލުގެ އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ހިންގުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
ނ
ނސް ބާޠިލުކުރު ް
ލައިސަ ް

.14

ނގާ
އވިންގ ސްކޫލުން ހި ް
ޑްރަ ި

.15

އވާ ،ޑްރައިވިންގ ސްކޫލް
ކށްފަ ި
މި ގަވާއިދުގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ދޫ ޮ
ނއެވެ.
ބޠިލުކުރެވޭ ެ
ނނިވި ހާލަތްތަކުގައި ާ
ހިންގުމުގެ ލައިސަންސް ،އަން ަ
)ހ(
)ށ(

މި ގަވާއިދުގެ  4ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ޝަރުޠު އުނިވުން.
ތން
އ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަ ީ
މި ގަވާއިދުގެ  9ވަނަ މާއްދާ ާ

ޑރައިވިންގ ސްކޫލް
ް

ހިންގުމުގެ ލައިސަންސް އައުކޮށްފައި ނުވުން.
)ނ(

މި ގަވާއިދުގެ  13ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޑްރައިވިންގ ސްކޫލް ހިންގުމުގެ
އއް( މަސްދުވަހުގެ
ފށިގެން ) 6ހަ ެ
ވ ދުވަހުން ެ
ލައިސަންސް ހިފަހައްޓައިފައި ާ
ނ
ނބަރުގެ ދަށުން ނުވަތަ ) (2ވަ ަ
ގ ) (1ވަނަ ނަ ް
ތެރޭގައި ،އެ މާއްދާގެ )ހ( ެ
ނަންބަރުގެ ދަށުން ލައިސަންސް ހިފެހެއްޓިއިރު ،މިނިސްޓްރީން ފުރިހަމަކުރުމަށް
އެންގި ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވުން ،ނުވަތަ އެ މާއްދަގެ )ހ( ގެ ) (3ވަނަ
ނބަރު 5/2009
ސ ހިފެހެއްޓިއިރު ،ޤާނޫނު ނަ ް
ނަންބަރުގެ ދަށުން ލައިސަން ް
)އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު( އާއި މި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގައި
މިނިސްޓްރީއަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން ރަނގަޅުކޮށްފައި ނުވުން.

އ
ކޯސްތަ ް

)ހ(

ޑްރައިވިންގ ސްކޫލުން ހިންގާ ކޯސްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ނ
އ ޑްރައިވިންގ ސްކޫލަކު ް
ނނާނެ އިންތިޒާމެއް ެ
ނ ފެ ް
މަޢުލޫމާތުތައް ފަސޭހައި ް
ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.
)(1

ޑްރައިވިންގ ސްކޫލުން ހިންގާ ކޯސްތަކާއި ،ދުއްވަން ދަސްކޮށްދޭ އެއްގަމު
އުޅަނދުގެ މަޢުލޫމާތު؛

)(2

ދުއްވަން ދަސްކޮށްދިނުމަށް ނަގާ ފީ؛

)(3

ކޯހުގައި މީހުން ބައިވެރިކުރެވޭނޭ އަދަދު؛

1

އމް51 :
ވޮލި ު

އަދަދު11 :

)ށ(

ނބަރު2022/R-11 :
އދު ނަ ް
ގަވާ ި

)(4

ކޯހުގައި ކިޔަވައިދޭ ގަޑިތައް؛

)(5

ކޯހުގައި ހޭދަވާނޭ މުއްދަތު.

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

ޑްރައިވިންގ ސްކޫލަކުން ހިންގާ ކޯސްތަކުގައި ދުއްވަން ދަސްކުރާ ފަރާތަށް
ވ
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލައިސަންސް ލިބިފައި ާ

ދުއްވަން ދަސްކޮށްދޭންވާނީ،

ޑްރައިވިންގ އިންސްޓްރަކްޓަރުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ.
ނ
ހއްޓު ް
ރިކޯޑު ބެލެ ެ

.16

އވިންގ ސްކޫލް
ޑްރަ ި

.17

ޑްރައިވިންގ ސްކޫލަކުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން އަންނަނިވި ކަންކަމުގެ ރިކޯޑު،
ދވަސް ވަންދެން ،އެ ޑްރައިވިންގ ސްކޫލަކުން ރައްކައުކޮށް
މަދުވެގެން ) 3ތިނެއް( އަހަރު ު
ވނެއެވެ.
ބަލަހައްޓަން ާ
)ހ(

ޑްރައިވިންގ އިންސްޓްރަކްޓަރުން ހިމެނޭގޮތުން ،ޑްރައިވިންގ ސްކޫލުގައި ވަޒީފާ
ގ
ތ ސްކޫލާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއް ެ
ތ ،ނުވަ ަ
އަދާކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާ ު
ދަށުން މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު.

)ށ(

ދަރިވަރުންގެ މަޢުލޫމާތު.

)ނ(

ދަރިވަރުންގެ ހާޒިރީ.

)ރ(

ދަރިވަރުންގެ ޓްރެއިނިންގ ލޮގު.

)ބ(

ކޮންމެ ދަރިވަރެއްގެ އަތުން ނަގައިފައިވާ ފީ.

)ޅ(

އުޅަނދުތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީ.

)ކ(

އުޅަނދުތަކުގެ އިންޝުއަރަންސާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު.

)ހ(

އއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު( އާއި މި ގަވާއިދާ
ނބަރު ެ ) 5/2009
ޤާނޫނު ނަ ް

ނ
ކރު ް
އިންސްޕެކްޓް ު

ބލުމުގެ އިޚްތިޔާރު
ކން ެ
ތން ޑްރައިވިންގ ސްކޫލް ހިންގަމުންދާ ަ
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަ ީ
މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
)ށ(

މި

މާއްދާގެ )ހ(

މިނިސްޓްރީން

ށން
ގެ ދަ ު

ބަލައި

ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ

ކަމެއް

ޑްރައިވިންގ

މގައި،
ބެލު ު

ސްކޫލް ހިންގުމުގެ

ކަންކަން
ނ
ސްކޫލު ް

މި

ގަވާއިދުގެ

ދަށުން

ފުރިހަމަކޮށްފައި

ނުވާކަމަށް

ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ،

އެ ކަމެއް ރަނގަޅު ކުރުމަށް ވަކި މުއްދަތެއް ދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.

1

އމް51 :
ވޮލި ު

އަދަދު11 :

)ނ(

ނބަރު2022/R-11 :
އދު ނަ ް
ގަވާ ި

މި

މާއްދާގެ )ހ(

މިނިސްޓްރީން

ށން
ގެ ދަ ު

ބަލައި

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

ޑްރައިވިންގ

މގައި،
ބެލު ު

ސްކޫލް ހިންގުމުގެ
ސްކޫލް

ޑްރައިވިންގ

ކަންކަން

ހިންގުމާ

ގުޅޭ

ލިޔެކިޔުންތައް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުމަށް އެންގުން އަދި/ނުވަތަ ސްކޫލުގެ އޮފީހަށް
ނުވަތަ ދުއްވަން ދަސްކޮށްދޭ ސައިޓަށް ގޮސް ޑްރައިވިންގ ސްކޫލާއި ޑްރައިވިންގ
ސްކޫލުގައި

އުޅަނދުތަކުގެ

ބޭނުންކުރާ

ހެދުމުގެ

އިންސްޕެކްޝަން

އިޚްތިޔާރު

މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ނ
ހޅު ް
ޝަކުވާ ހުށަ ެ

.18

އންސްޓްރަކްޓަރ
އވިންގ ި
ޑްރަ ި

.19

)ހ(

މި

13

ގަވާއިދުގެ

ނިންމައިފައިވާ

ވަނަ

މން
ނިން ު

މާއްދާގެ

މުރާޖަޢާ

ދަށުން

ކުރަން

ލައިސަންސް

ޖނަމަ،
ބޭނުންވެއް ެ

ހިފެހެއްޓުމަށް
ލައިސަންސް

ގއި ،ޑްރައިވިންގ
ގން ) 30ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭ ަ
ހން ފެށި ެ
ހިފެހެއްޓި ދުވަ ު
ނ
ސޓްރީއަށް ލިޔުމު ް
ތން މިނި ް
ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ލައިސަންސް ހިފެހެއްޓިފައިވާ ފަރާ ު
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
)ށ(

ގން ) 15ފަނަރަ(
ބތާ ގިނަވެ ެ
ހށަހަޅާ ހުށަހެޅުން ލި ޭ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ު
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީން މައްސަލަ ބަލައި ނިންމަންވާނެއެވެ.

ތިންވަނަ ބާބު
ޑްރައިވިންގ އިންސްޓްރަކްޓަރުން
)ހ(

ސ
ނ ް
ލައިސަ ް

ޑްރައިވިންގ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ގަވާއިދާ

ކުރަންވާނީ ،މި

އިންސްޓްރަކްޓަރެއްގެ

އއްގޮތްވާ
ެ

ގޮތުގެ

ތގައި
ގޮ ު

މަސައްކަތް

ނސްޓްރީން ދޫކުރާ
ނ މި ި
މަތީ ް

"ޑްރައިވިންގ އިންސްޓްރަކްޓަރ ލައިސަންސް" ލިބުމަށްފަހުގައެވެ.
)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޑްރައިވިންގ އިންސްޓްރަކްޓަރ ލައިސަންސް ހޯދުމަށް
އެދި ހުށަހަޅާނީ ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  2ގައިވާ ،އެ ކަމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ
ފޯމުން މިނިސްޓްރީއަށެވެ.

)ނ(

މި

)ށ(

މާއްދާގެ

ގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ފޯމު

މެދުވެރިކޮށް

ޑްރަވިންގ

އިންސްޓްރަކްޓަރ ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހެޅުމެއް ލިބުމުން ،މި ގަވާއިދުގައިވާ
ގ
ކަންކަން އެ ހުށަހެޅުމެއްގައި ފުރިހަމަވާނަމަ ،ލަސްވެގެން ) 15ފަނަރަ( ދުވަހު ެ
ތެރޭގައި

ޑްރައިވިންގ

އިންސްޓްރަކްޓަރ

ލައިސަންސް

މިނިސްޓްރީން

ދޫކުރަންވާނެއެވެ.
އވިންގ
ޑްރަ ި
ޠ
ނގެ ޝަރު ު
ޓރަކްޓަރު ް
އިންސް ް

.20

ނ ޑްރައިވިންގ އިންސްޓްރަކްޓަރ
ގ ދަށު ް
އދާގެ )ހ( ެ
މި ގަވާއިދުގެ  19ވަނަ މާ ް
ތކަށެވެ.
ވ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތް ަ
ލައިސަންސް ދެވޭނީ ،އަންނަނި ި

1

އމް51 :
ވޮލި ު

އަދަދު11 :

)ހ(

ނބަރު2022/R-11 :
އދު ނަ ް
ގަވާ ި

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

އ ) 60ފަސްދޮޅަސް( އަހަރާ ދެމެދުގެ ފަރާތަކަށް
އުމުރުން ) 18އަށާރަ( އަހަރާ ި
ވުން.

)ށ(

ވޭތުވެދިޔަ ) 5ފަހެއް( އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަދަނީ ކުށެއް ނުވަތަ ޖިނާއީ ކުށެއް
ކޮށްގެން ޙުކުމެއް އިއްވައިފައިވާ މީހަކަށް ނުވުން.

)ނ(

އއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު( އާއި އެ ޤާނޫނުގެ
ނބަރު ެ ) 5/2009
ޤާނޫނު ނަ ް
ދަށުން ހަދައިފައިވާ ގަވާއިދަކާ ޚިލާފުވެގެން ފާއިތުވި ) 5ފަހެއް( އަހަރުދުވަހުގެ
ތެރޭގައި ލައިސަންސް ހިފަހައްޓައިފައިވާ މީހެއް ކަމުގައި ނުވުން.

)ރ(

ދުއްވަން ދަސްކޮށްދޭ ގިންތީގެ އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ލިބި ،ދުއްވުމުގައި
ވން.
ވހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައި ު
މަދުވެގެން ) 3ތިނެއް( އަހަރުދު ަ

)ބ(

ކމެއްގެ ސަބަބުން
ސނީގޮތުން ހުރި ނުކުޅެދުންތެރި ަ
ތ ނަފް ާ
ޖިސްމާނީގޮތުން ނުވަ ަ
ވން.
އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ދުއްވަން ދަސްކޮށްދިނުމަށް ދަތިނު ު

)ޅ(

ޑްރައިވިންގ އިންސްޓްރަކްޓަރުންނަށް ހިންގާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި
ވުން.

އންސްޓްރަކްޓަރ
އވިންގ ި
ޑްރަ ި

.21

)ހ(

ތ
އދަ ު
ނސްގެ މު ް
ލައިސަ ް

ކރާ ޑްރައިވިންގ
ށން ދޫ ު
ގ ދަ ު
ެ
މއްދާގެ )ހ(
ާ
މި ގަވާއިދުގެ  19ވަނަ
ވހެވެ.
އިންސްޓްރަކްޓަރ ލައިސަންސްގެ މުއްދަތަކީ ) 3ތިނެއް( އަހަރުދު ަ

)ށ(

މި ގަވާއިދުގެ  19ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ޑްރައިވިންގ
އިންސްޓްރަކްޓަރ ލައިސަންސްގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ) 3ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ
ތ ހަމަވާ ތާރީޚުން
ކުރިން ލައިސަންސް އައުކުރަން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އަދި މުއްދަ ު
ކގެ ޑްރައިވިންގ
ށހަޅާ ފަރާތްތަ ު
ވހުގެ ފަހުން ހު ަ
ތނެއް( މަސްދު ަ
ފެށިގެން ި ) 3
އިންސްޓްރަކްޓަރ ލައިސަންސް އައުކޮށްދެވޭނީ ،މި ގަވާއިދުގެ  20ވަނަ މާއްދާގެ
ނނެވެ.
އނިންގ އަލުން ފުރިހަމަ ކުރުމު ް
)ޅ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޓްރެ ި

)ނ(

ނ ޑްރައިވިންގ އިންސްޓްރަކްޓަރ ލައިސަންސް
ގ ދަށު ް
ެ
މި މާއްދާގެ )ށ(
އައުކުރެވޭނީ ،މި ގަވާއިދުގެ  20ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް
ފުރިހަމަވާނަމައެވެ.

އންސްޓްރަކްޓަރ
އވިންގ ި
ޑްރަ ި
ނސް ފީ
ލައިސަ ް

.22

ނ ޑްރައިވިންގ އިންސްޓްރަކްޓަރ
ގ ދަށު ް
އދާގެ )ހ( ެ
މި ގަވާއިދުގެ  19ވަނަ މާ ް
ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭނީ ،ނުވަތަ މި ގަވާއިދުގެ  21ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން
ޑްރައިވިންގ އިންސްޓްރަކްޓަރ ލައިސަންސް އައުކުރެވޭނީ ،ޚިދުމަތުގެ އަގުގެ ގޮތުގައި

1

އމް51 :
ވޮލި ު

އަދަދު11 :

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

ނބަރު2022/R-11 :
އދު ނަ ް
ގަވާ ި

) 250/ދުއިސައްތަ ފަންސާސް( ދިވެހި ރުފިޔާ ދެއްކުމުންނެވެ.އވިންގ
ޑްރަ ި

.23

ނގެ
ޓރަކްޓަރު ް
އިންސް ަ

ކށްފައި
ތއް ،ތިރީގައި ބަޔާން ޮ
ޑްރައިވިންގ އިންސްޓްރަކްޓަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާ ަ
މިވަނީއެވެ.

މ
ނ ާ
ތއި ޒި ް
ސއޫލިއްޔަ ާ
މަ ް

)ހ(

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 5/2009އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު( އާއި ،އެ ޤާނޫނުގެ
ދަށުން ހަދައިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން.

)ށ(

ތ
ޢަމަލީ އިމްތިޙާނު ހަދާ ސަރަޙައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އެގްޒަމިނަރުން ނުވަ ަ
ލތު ކުރުން.
ނނާ ރިވެތިބަހުން މުޢާމަ ާ
ކަމާބެހޭ ފަރާތުގެ އޮފިޝަލު ް

)ނ(

ޢަމަލީ

އިމްތިޙާނު

ހަދާ

ސރަޙައްދުގެ
ަ

އުސޫލުތަކާ

ގަވާއިދާއި

އެއްގޮތަށް

ޢަމަލުކުރުން.
)ރ(

ނންބަރު 5/2009
އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވަން ދަސްކުރާ ފަރާތްތައް ،ޤާނޫނު ަ
)އެއްގަމު

ދަތުރުފަތުރުގެ

ޤާނޫނު(

އާއި

އެ

ޤާނޫނުގެ

ދަށުން

ވ
ހަދައިފައި ާ

ގަވާއިދުތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުން.
)ބ(

ވން ދަސްކުރުމުގެ
އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވަން ދަސްކުރާ ފަރާތްތަކުން އުޅަނދު ދުއް ަ
ރިކޯޑާއި ޓްރެއިންގ ލޮގު ބެލެހެއްޓުން.

އންސްޓްރަކްޓަރ
އވިންގ ި
ޑްރަ ި
ނ
ނސް ހިފެހެއްޓު ް
ލައިސަ ް

.24

މި

ގަވާއިދުގެ
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ނ
ވަ ަ

މާއްދާގެ

)ހ(

ގ
ެ

ނ
ދަށު ް

ދޫކޮށްފައިވާ

ޑްރައިވިންގ

އޓޭނެއެވެ.
ތތަކުގައި ހިފެހެ ް
އިންސްޓްރަކްޓަރ ލައިސަންސް ،އަންނަނިވި ހާލަ ް
)ހ(

ނބަރު ) 5/2009އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު( އާ ޚިލާފުވުމުގެ
ޤާނޫނު ނަ ް
ތ
ސަބަބުން އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ހިފަހައްޓައިފައިވުން ނުވަ ަ
ވން.
ބާޠިލުކޮށްފައި ު

)ށ(

އގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު( އާއި ،އެ ގަވާއިދުގެ
ނބަރު ) 5/2009އެ ް
ޤާނޫނު ނަ ް
ށ ތަކުރާރުކޮށް ޢަމަލު ނުކުރުން.
ދަށުން ހަދައިފައިވާ ގަވާއިދުތަކަ ް

)ނ(

ޑްރައިވިންގ އިންސްޓްރަކްޓަރުގެ އަޚުލާޤީ ފެންވަރު ދަށްވުން.

)ރ(

ތ
ޢަމަލީ އިމްތިޙާނު ހަދާ ސަރަޙައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އެގްޒަމިނަރުން ނުވަ ަ
ނ
ހ ް
ބ ބަ ު
ގ މަސައްކަތަށް ހުރަސްއަޅައި ،ބޭއަދަ ީ
އފިޝަލުން ެ
ކަމާބެހޭ ފަރާތުގެ ޮ
މުޢާމަލާތު ކުރުން.

1

އމް51 :
ވޮލި ު

އަދަދު11 :

ނބަރު2022/R-11 :
އދު ނަ ް
ގަވާ ި

)ބ(

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

ހފައިވާ ގަވާއިދާއި
ޢަމަލީ އިމްތިޙާނު ހަދާ ސަރަޙައްދުގައި ޢަމަލުކުރުމަށް ހަމަޖެ ި
ހރަސްއެޅުން ނުވަތަ
އުސޫލުތަކަށް ޢަމަލު ނުކުރުމާއި ،ޢަމަލީ އިމްތިޙާނު ހެދުމަށް ު
އެއްބާރުލުން ނުދިނުން.

އންސްޓްރަކްޓަރ
އވިންގ ި
ޑްރަ ި

.25

ނ
ނސް ބާޠިލުކުރު ް
ލައިސަ ް

ގަވާއިދުގެ
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މާއްދާގެ

ނ
ވަ ަ

)ހ(

ނ
ދަށު ް

ގ
ެ

ޑްރައިވިންގ

ދޫކޮށްފައިވާ

ކރެވޭނެއެވެ.
ތތަކުގައި ބާޠިލު ު
އިންސްޓްރަކްޓަރ ލައިސަންސް ،އަންނަނިވި ހާލަ ް
)ހ(
)ށ(

މި ގަވާއިދުގެ  20ވަނަ މާއްދާގައިވާ ޝަރުޠެއް އުނިވުން.
މި ގަވާއިދުގެ  24ވަނަ
ލައިސަންސް

2

މއްދާގެ ދަށުން ޑްރައިވިންގ
ާ
ފަހަރު

)ދޭއް(

އިންސްޓްރަކްޓަރ
ލައިސަންސް

ހިފަހައްޓައިފައިވުމާއެކު،

ގ
ފއިވާ ހާލަތްތަކު ެ
ހިފެހެއްޓޭނެކަމަށް މި ގަވާއިދުގެ  24ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށް ަ
ވނަ ފަހަރަށް ކުރިމަތިވުން.
ތެރެއިން ހާލަތެއް ) 3ތިނެއް( ަ
ޓރުން
އންސްޓްރަކް ަ
އވިންގ ި
ޑްރަ ި

.26

)ހ(

ނ
ކރު ް
ތަމްރީނު ު

ނުވަތަ

މިނިސްޓްރީން

ކަނޑައަޅާ

މިނިސްޓްރީން

ޑްރައިވިންގ

ފަރާތަކުން

އިންސްޓްރަކްޓަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ،ކޮންމެ
ޑްރައިވިންގ އިންސްޓްރަކްޓަރަކު ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.
)ށ(

ޑްރައިވިންގ

އަމާޒުކޮށްގެން

އިންސްޓްރަކްޓަރުންނަށް

ތަމްރީނު

ހންގާ
ި

ޕްރޮގްރާމުގައި ،މަދުވެގެން ) 6ހައެއް( ގަޑިއިރު ހޭދަކުރަންވާނެއެވެ.
)ނ(

ޑްރައިވިންގ

އިންސްޓްރަކްޓަރުން

ކުރުމަށް

އިމްތިޙާނު

ހިންގާ

ތަމްރީނު

ޕްރޮގްރާމުގައި ،ތިއަރީއާއި ޕްރެކްޓިކަލް ޓެސްޓެއް ހިމަނަންވާނެއެވެ.
ނ
ހޅު ް
ޝަކުވާ ހުށަ ެ

.27

ނ
ރ ް
ދސްކު ު
އވަން ަ
ދު ް

.28

)ހ(

މި
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ގަވާއިދުގެ

މން
ނިން ު

ނިންމައިފައިވާ

ވަނަ

މާއްދާގެ

މުރާޖަޢާ

ދަށުން

ކުރަން

ލައިސަންސް

ޖނަމަ،
ބޭނުންވެއް ެ

ހިފެހެއްޓުމަށް
ލައިސަންސް

ގއި ،ޑްރައިވިންގ
ގން ) 30ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭ ަ
ހން ފެށި ެ
ހިފެހެއްޓި ދުވަ ު
އިންސްޓްރަކްޓަރ ލައިސަންސް ހިފެހެއްޓިފައިވާ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީއަށް ލިޔުމުން
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
)ށ(

ގން ) 15ފަނަރަ(
ބތާ ގިނަވެ ެ
ހށަހަޅާ ހުށަހެޅުން ލި ޭ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ު
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީން މައްސަލަ ބަލައި ނިންމަންވާނެއެވެ.

ހަތަރުވަނަ ބާބު
ދުއްވަން ދަސްކޮށްދިނުމާއި ފީ ނެގުން
ނ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެއްގަމު އުޅަނދެއް ދުއްވަން ދަސްކުރަންވާނީ ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށު ް
1

އމް51 :
ވޮލި ު

އަދަދު11 :

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

ނބަރު2022/R-11 :
އދު ނަ ް
ގަވާ ި

ޑްރައިވިންގ ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ޑްރައިވިންގ ސްކޫލަކުން ނުވަތަ
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ޑްރައިވިންގ އިންސްޓްރަކްޓަރެއްގެ ބެލުމުގެ
ދަށުންނެވެ.
ރއިރު
ދސްކު ާ
އވަން ަ
ދު ް

.29

)ހ(

އ
ތ ް
ނގަނޑު ަ
ނޖެހޭ މި ް
ޢަމަލުކުރަ ް

އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވަން ދަސްކުރަންވާނީ ،މީލާދީގޮތުން ) 16ސޯޅަ( އަހަރު
ފުރިފައިވާ މީހުންނެވެ.

)ށ(

އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވަން ދަސްކުރަންވާނީ ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  3ގައިވާ
ރކޮށްގެންނެވެ.
ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށް އުޅަނދުގެ ކުރިއާއި ފަހަތުގައި ” “Lބޯޑު ހަ ު

)ނ(

ދުއްވަން ދަސްކުރާ އުޅަނދެއްގައި ،ދުއްވަން ދަސްކުރާ މީހާއާއި ޑްރައިވިންގ
އިންސްޓްރަކްޓަރ ފިޔަވައި އިތުރު މީހަކު އިނުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

)ރ(

”“L

ބޯޑުޖަހައިގެން

މންދާ
ދުއްވަ ު

އ
މަގުގަ ި

އުޅަނދުތަކަށް،

ދުއްވާ

އެހެން

އވެ .އަދި އެފަދަ އުޅަނދަކަށް އުނދަގޫވާގޮތަށް
އުޅަނދުތަކުން ތަން ދޭންވާނެ ެ
ދުއްވުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
)ބ(

ދސްކުރަން މަގުމަތީގައި ދުއްވާ ދުންވުން ފިޔަވައި،
އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވަން ަ
ދަސްކުރުމަށް ޓަކައި އެކަމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދެއްގައި ޑްރައިވިންގ
ނ
މގެ ގޮތުން އެކަ ި
އިންސްޓްރަކުޓަރުގެ ހާޒިރުގައި ” “Lބޯޑު ޖަހައިގެން ފަރިތަކުރު ު
ދުއްވިދާނެއެވެ.
”“L

އަދި

ށ
މިގޮތަ ް

ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ

ސަރަޙައްދުތަކުގައި

ވެސް

ބޯޑު ނުޖަހައި ދުއްވުމަކީ މަނާކަމެވެ .މިފަދަ ސަރަޙައްދުތައް ކަނޑައަޅާނީ،

ރން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުންނެވެ.
މިނިސްޓްރީން ނުވަތަ މިނިސްޓް ީ
)ޅ(

ދުއްވަން ދަސްކޮށްދޭ ވަގުތުގައި ޑްރައިވިންގ އިންސްޓްރަކްޓަރުން މި ގަވާއިދުގެ
އދި މިނިސްޓްރީން
ޖަދުވަލު  4ގައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށް ވެސްޓެއް ލާންވާނެއެވެަ .
ނުވަތަ

މިނިސްޓްރީން

ފަރާތަކުން

ކަނޑައަޅާ

ދޫކޮށްފައިވާ

ހުއްދަ

ނ
ފެންނަ ް

އޮންނަންވާނެއެވެ.
ނ
ފީ ނެގު ް

.30

ލކުން ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ
ސކޮށްދިނުމަށް ޑްރައިވިންގ ސްކޫ ަ
އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވަން ދަ ް
މ
އެން ެ

އިންސްޓްރަކްޓަރުންނަށް

ގިނަވެގެން

ފީ

ނެގޭނީ

ތިރީގައި

ވ
ބަޔާންކޮށްފައި ާ

އަދަދުތަކަށެވެ.
)ހ(

 C4, C3, B4, B3, A1, A0ގިންތީގެ އުޅަނދު ދުއްވަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ
ކޯހުގެ

ފީގެ

ގޮތުގައި

މ
ކޮން ެ

ފަސްސަތޭކަ( ދިވެހި ރުފިޔާ.
1

ގިންތިއަކަށް

ޖުމުލަ

1,500/-

)އެއްހާސް

އމް51 :
ވޮލި ު

އަދަދު11 :

)ށ(

ނބަރު2022/R-11 :
އދު ނަ ް
ގަވާ ި

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

 B2, B1, C2, C1ގިންތީގެ އުޅަނދު ދުއްވަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ކޯހުގެ ފީގެ
ފސްސަތޭކަ( ދިވެހި
ކށް ޖުމުލަ ) 2,500/-ދެހާސް ަ
ގޮތުގައި ކޮންމެ ގިންތިއަ ަ
ރުފިޔާ.

)ނ(

 V1, C0, B0, D0, Eގިންތީގެ އުޅަނދު ދުއްވަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ކޯހުގެ
ށ ޖުމުލަ ) 3,000/-ތިންހާސް( ދިވެހި ރުފިޔާ.
ފީގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ ގިންތިއަކަ ް

ތ
އދަ ު
މގެ މު ް
ކރު ު
ދަސް ު

.31

ރއިނިންގ ލޮގު
ރިކޯޑާއި ޓް ެ

.32

އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވަން ދަސްކުރުމުގެ ގޮތުން އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ޢަމަލީ ތަމްރީނުގައި،
ވނެއެވެ.
ޔންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ހަމަކުރަން ާ
އެންމެ މަދުވެގެން ،ތިރީގައި ބަ ާ

ނ
ބެލެހެއްޓު ް

)ހ(

 A0ނުވަތަ  A1ގިންތީގެ އުޅަނދެއް ނަމަ) 40 ،ސާޅީސް( ގަޑިއިރު.

)ށ(

 B1ގިންތީގެ އުޅަނދެއް ނަމަ) 40 ،ސާޅީސް( ގަޑިއިރު.

)ނ(

 B2ގިންތީގެ އުޅަނދެއް ނަމަ) 30 ،ތިރީސް( ގަޑިއިރު.

)ރ(

 B3ގިންތީގެ އުޅަނދެއް ނަމަ) 30 ،ތިރީސް( ގަޑިއިރު.

)ބ(

 B4ގިންތީގެ އުޅަނދެއް ނަމަ) 30 ،ތިރީސް( ގަޑިއިރު.

)ޅ(

 B0ގިންތީގެ އުޅަނދެއް ނަމަ) 30 ،ތިރީސް( ގަޑިއިރު.

)ކ(

 C1ގިންތީގެ އުޅަނދެއް ނަމަ) 40 ،ސާޅީސް( ގަޑިއިރު.

)އ(

 C2ގިންތީގެ އުޅަނދެއް ނަމަ) 25 ،ފަންސަވީސް( ގަޑިއިރު.

)ވ(

 C3ގިންތީގެ އުޅަނދެއް ނަމަ) 25 ،ފަންސަވީސް( ގަޑިއިރު.

)މ(

 C4ގިންތީގެ އުޅަނދެއް ނަމަ) 25 ،ފަންސަވީސް( ގަޑިއިރު.

)ފ(

 C0ގިންތީގެ އުޅަނދެއް ނަމަ) 25 ،ފަންސަވީސް( ގަޑިއިރު.

)ދ(

 D0ގިންތީގެ އުޅަނދެއް ނަމަ) 25 ،ފަންސަވީސް( ގަޑިއިރު.

)ތ(

 V1ގިންތީގެ އުޅަނދެއް ނަމަ) 30 ،ތިރީސް( ގަޑިއިރު.

)ހ(

ދއްވަން ދަސްކުރާ
ތށް ު
ގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަ ަ
މި ގަވާއިދުގެ  31ވަނަ މާއްދާ ަ
ނ
ރކޯޑާއި ޓްރެއިނިންގ ލޮގު ،ޑްރައިވިންގ ސްކޫލު ް
ފަރާތުން އުޅަނދު ދުއްވިކަމުގެ ި
ވނެއެވެ.
ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ އިންސްޓްރަކްޓަރ ބަލަހައްޓަން ާ

1

އމް51 :
ވޮލި ު

އަދަދު11 :

ނބަރު2022/R-11 :
އދު ނަ ް
ގަވާ ި

)ށ(

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

ބޔާންކޮށްފައިވާ ރިކޯޑާއި ޓްރެއިނިންގ ލޮގުގައި،
ަ
އ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގަ ި
ޑްރައިވިންގ ސްކޫލުން ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ އިންސްޓްރަކްޓަރ ސޮއިކޮށްފައި،
އެއްގަމު

އުޅަނދު

ދުއްވުމުގެ

ލައިސަންސަށް

އެދި

ހުށަހަޅާއިރު،

އެ

ލޮގު

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ފަސްވަނަ ބާބު
ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ފިޔަވަޅުއެޅުން
ނ
ހޅު ް
ޝަކުވާ ހުށަ ެ

.33

ނ
ފިޔަވަޅު އެޅު ް

.34

ނ
ކރު ް
އންމު ު
ދަފުތަރު ާ

.35

ނ
މވު ް
މއް ދި ާ
ގއި ނެތް ކަ ެ
އދު ަ
ވ ި
ގަ ާ

.36

)ހ(

ޑްރައިވިންގ

ގުޅޭގޮތުން

ސްކޫލަކާ

ވތަ
ނު ަ

ޑްރައިވިންގ

އިންސްޓްރަކްޓަރަކާ

ހޅަންވާނީ ލިޔުމުން
ށ ަ
ނ އެދޭ ފަރާތަކުން ޝަކުވާ ހު ަ
ށހަޅަ ް
ގުޅޭގޮތުން ޝަކުވާއެއް ހު ަ
މިނިސްޓްރީއަށެވެ.
)ށ(

ނ ) 30ތިރީސް(
މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން ލިބޭތާ ގިނަވެގެ ް
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީން މައްސަލަ ބަލައި ނިންމަންވާނެއެވެ.

ނކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް،
ނ ބަޔާ ް
ނ މާއްދާގެ )ށ( ގައި އެހެ ް
މި ގަވާއިދުގެ  11ވަ ަ
ށހެޅޭ ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެން
މި ގަވާއިދުގެ  33ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީއަށް ހު ަ
އ ޑްރައިވިންގ ސްކޫލަކުން
ނުވަތަ މިނިސްޓްރީގެ އަމިއްލަ އިސްނެގުމުގައި ބަލައި ބެލުމުގަ ި
ނުވަތަ

އިންސްޓްރަކްޓަރަކު،

ޑްރައިވިންގ

ޤާނޫނު

5/2009

ބރު
ނަން ަ

)އެއްގަމު

ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު( އާއި މި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ކަމުގައި މިނިސްޓްރީއަށް
ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ،

ގ
އެކަމު ެ

ކުޑަބޮޑުމިނަށް

ބަލައި،

އެ

ފަރާތަކާމެދު

ވ
އަންނަނި ި

ފިޔަވަޅުތައް އެޅިދާނެއެވެ.
)ހ(

ލައިސަންސް ހިފެހެއްޓުން.

)ށ(

ލައިސަންސް ބާޠިލުކުރުން.

)ނ(

) 750/-ހަތްސަތޭކަ ފަންސާސް( ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން.

ހަވަނަ ބާބު
އެހެނިހެން
ސންސް ލިބިފައިވާ ޑްރައިވިންގ ސްކޫލްތަކާއި ޑްރައިވިންގ
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލައި ަ
އިންސްޓްރަކްޓަރުންގެ ދަފުތަރެއް މިނިސްޓްރީން އެކުލަވައިލައި ،އެ ދަފުތަރުގައި ހިމެނިފައިވާ
ނދަންވާނެއެވެ.
ނ އާންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރަމުން ގެ ް
ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓެއް ގަވާއިދު ް
ނންމާނީ މިނިސްޓްރީންނެވެ.
މި ގަވާއިދުގައި ނެތް ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ،އެކަމާމެދު ގޮތެއް ި

1

އމް51 :
ވޮލި ު

އަދަދު11 :

ނ
އދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށު ް
ވ ި
ގަ ާ

.37

ނ
މާނަކުރު ް

.38

)ހ(

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

ނބަރު2022/R-11 :
އދު ނަ ް
ގަވާ ި

ށނީ ،ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު
މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަ ާ
ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

)ށ(

މި

ޢަމަލުކުރަން

ގަވާއިދަށް

ފަށާއިރު،

ލައިސަންސް

ދީފައިވާ

ޑްރައިވިންގ

ސްކޫލުތަކާއި އިންސްޓްރަކްޓަރުން ،ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު
ޝާއިޢު

ކުރާތާ

)ތިނެއް(

3

މަސްދުވަހުގެ

ތެރޭގައި،

މި

ގަވާއިދުގައި

މ ކުރަންވާނެއެވެ.
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ފުރިހަ ަ
ނ
ގތުން ކަނޑައެޅިގެން އެހެ ް
ނންކޮށްފައިވާ ޮ
ވތަ ލަފުޒެއް ބޭ ު
މި ގަވާއިދުގައި ޢިބާރާތެއް ނު ަ
އ ލަފުޒުތަކަށް ދީފައިވަނީ،
ޢބާރާތްތަކާ ި
ި
މާނައެއް ދޭހަނުވާހައި ހިނދަކު ،އަންނަނިވި
ތރީގައި ދީފައިވާ މާނައެވެ.
އެ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތަކަށް ި
)ހ(

"މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ކަންތައްތައް
ބެލެހެއްޓުމަށް އެ ވަގުތަކު ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސައިފައިވާ ވުޒާރާއަށެވެ.

)ށ(

އ އެވަނީ ،ތަނުގެ
ބނެފަ ި
ކށްފައިވާ ތަނެއް" ކަމަށް ު
"މީހުން ދިރިއުޅޭ ތަންތަނާ ވަކި ޮ
ވ
މައި ދޮރާށި ވަކިކޮށްފައިވާ އަދި މީހުން ދިރިއުޅޭ ތަނެއްގެ ބަޔަކަށް ނު ާ
ނށެވެ.
ތަންތަ ަ

)ނ(

"ދުއްވަން ދަސްކުރުމާބެހޭ ތިއަރީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،އެއްގަމު އުޅަނދާއި
މަގުމަތީގެ ހަމަތަކާ ސަލާމަތާއި ރައްކައުތެރިކަމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތަށެވެ.

)ރ(

"ޓްރެއިންގ

ލޮގު"

ކަމަށް

ބުނެފައި

އެވަނީ،

އެއްގަމު

އުޅަނދު

ދުއްވަން

ދަސްކުރުމަށް ޓަކައި ހޭދަކޮށްފައިވާ ވަގުތާއި ތާރީޚު އަންގައިދޭ ޝީޓަށެވެ.
)ބ(

"ތިއަރީ ޓެސްޓު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 5/2009އެއްގަމު
ދަތުރުފަތުރުގެ

ނނު(
ޤާ ޫ

އާއި،

އެ

ޤާނޫނުގެ

ދަށުން

ވ
އކުލަވައިލައިފައި ާ
ެ

ށ
ގަވާއިދުތަކުގައިވާ ކަންކަމާއި ،މަގުމަތީގެ އަދަބުތައް އެނގިފައިވާ މިންވަރު ބެލުމަ ް
ދޭ އިމްތިޙާނަށެވެ.
)ޅ(

"ޕްރެކްޓިކަލް ޓެސްޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،އިންޖީނުލީ އެއްގަމު އުޅަނދު
ދުއްވަން ފަރިތަވެފައިވާ މިންވަރު ބެލުމަށް ދޭ ޢަމަލީ އިމްތިޙާނަށެވެ.

)ކ(

ވނީ ،އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވަން
"ޑްރައިވިންގ ސްކޫލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ަ
ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ކޯސްތައް ހިންގުމަށް މިނިސްޓްރީން "ޑްރައިވިންގ ސްކޫލް
ހިންގުމުގެ ލައިސަންސް" ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

1

އމް51 :
ވޮލި ު

އަދަދު11 :

)އ(

ނބަރު2022/R-11 :
އދު ނަ ް
ގަވާ ި

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

"ޑްރައިވިންގ އިންސްޓްރަކްޓަރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،އެއްގަމު އުޅަނދު
ދުއްވަން ދަސްކޮށްދޭ މީހާއަށެވެ.

1

އމް51 :
ވޮލި ު

ނބަރު2022/R-11 :
އދު ނަ ް
ގަވާ ި

އަދަދު11 :

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

ޖަދުވަލު :1
`

L-8
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

ޑްރައިވިންގ ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ލައިސަންސަށް އެދޭ ފޯމު
ޑްރައިވިންގ ސްކޫލް
ހިންގާ އެޑްރެސް:

ތަނުގެ ނަން:
ވިޔަފާރީގެ ބާވަތް:

ފޯނު ނަންބަރު:

އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިއެއް
ކުންފުނި

އީމެއިލް:

ޕާޓްނަރޝިޕް

މަސްއޫލުވެރި ފަރާތް
ފުރިހަމަ ނަން:

މޮބައިލް ފޯނު ނަންބަރު:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

އީމެއިލް:

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން
އަންގައިދޭ ކާޑުގެ
ނަންބަރު:

ތާރީޚު:

ސޮއި:

ތައްގަނޑު:

މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި
ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީ

މަސްއޫލުވެރި ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ

މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކުރިކަމުގެ ލިޔުން

މަސްއޫލުވެރި ފަރާތުގެ ކުށުގެ ރިކޯޑު

1

ްގޒެޓ
ެ ެރގ
ު ާދިވެހި ސަރުކ

2022/R-11 :ުނބަރ
ް ައދު ނ
ި ާގަވ

11 :ުއަދަދ

51 :ްއމ
ު ިވޮލ

ްއޮފީހުގެ ބޭނުމަށ
:ުރަޖިސްޓަރީ ކުރި ތާރީޚ

:ުހުއްދައިގެ ނަންބަރ
:ްއިތުރު ބަޔާނ

admin.mta@transport.gov.mv :ް | އީމެއިލ3433434 :ު ދިވެހިރާއްޖެ | ފޯނ،ެ މާލ،ު މަޖީދީމަގ،ާ ޗަނބޭލީވިލ. މ،ާ ވަނަ ފަންގިފިލ2 ި ވަނަ ފަންގިލަޔާއ1
1st & 2nd Floor, M.Chan’beylee Villa, Majeedhee Magu, Male’, Republic of Maldives | Tel: 3343434 | Email: admin.mta@transport.gov.mv

Website: www.transport.gov.mv :ްވެބްސައިޓ

1

އަދަދު11 :

އމް51 :
ވޮލި ު

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

ނބަރު2022/R-11 :
އދު ނަ ް
ގަވާ ި

ޖަދުވަލު 2

ނެގިފަހުން
ނވާ،
ދވަސް ު
 3މަސް ު

`

ޒގެ
ޕާސްޕޯޓް ސައި ު
އ
ފޮޓޯއެ ް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

ޑްރައިވިންގ އިންސްޓްރަކްޓަރ ލައިސަންސަށް އެދޭ ފޯމު

ޚިދުމަތަށް އެދެނީ
މުއްދަތު ހަމަވެގެން

މުޅިން އަލަށް

ގެއްލިގެން ،ހަލާކުވެގެން

މަޢުލޫމާތު ބަދަލުވެގެން

ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު

 -1ފުރިހަމަ
 -2ދާއިމީ

ނަން--------------------------------------------------------:

އެޑްރެސް----------------------------------------------------:

 -3މިހާރު ދިރިއުޅޭ

އެޑްރެސް---------------------------------------:

 -4ހުއްދައަށް އެދޭ

ކެޓަގަރީ------------------------------------------:

 -5މޮބައިލް ފޯނު

ނބަރު-------------------------------------------:
ނަ ް

 -6ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ

 -7ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސްގެ

 -8އީމެއިލް

-9

ނަންބަރު----------------------:

ނަންބަރު-------------------------------------:

އެޑްރެސް-------------------------------------------------------------:

ސޮއި-----------------------------------------------------------------------------:
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ތާރީޚު--------------------------------------------------------------------------:

މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި
 ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ
 ނެގިފަހުން ) 3ތިނެއް( މަސްދުވަސް ނުވާ ،ޕާސްޕޯޓް ސައިޒުގެ ފޮޓޯއެއް
ކޑު
 ކުށުގެ ރި ޯ

1

ްގޒެޓ
ެ ެރގ
ު ާދިވެހި ސަރުކ

2022/R-11 :ުނބަރ
ް ައދު ނ
ި ާގަވ

11 :ުއަދަދ

51 :ްއމ
ު ިވޮލ

ްއޮފީހުގެ ބޭނުމަށ
:ުރަޖިސްޓަރީކުރި ތާރީޚ

:ުހުއްދައިގެ ނަންބަރ

:ިސޮއ

:ީހުއްދަ ތައްޔާރުކުރ

admin.mta@transport.gov.mv :ް | އީމެއިލ3433434 :ު ދިވެހިރާއްޖެ | ފޯނ،ެ މާލ،ު މަޖީދީމަގ،ާ ޗަނބޭލީވިލ. މ،ާ ވަނަ ފަންގިފިލ2ި ވަނަ ފަންގިލަޔާއ1
1st & 2nd Floor, M.Chan’beylee Villa, Majeedhee Magu, Male’, Republic of Maldives | Tel: 3343434 | Email: admin.mta@transport.gov.mv

Website: www.transport.gov.mv :ްވެބްސައިޓ
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އމް51 :
ވޮލި ު

އަދަދު11 :

ނބަރު2022/R-11 :
އދު ނަ ް
ގަވާ ި

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

ޖަދުވަލު :3

ދުއްވަން ދަސްކުރާއިރު އުޅަނދުގެ ކުރިއާއި ފަހަތުގައި ހުންނަ ” “Lބޯޑުގެ ނަމޫނާ

1

އމް51 :
ވޮލި ު

އަދަދު11 :

ނބަރު2022/R-11 :
އދު ނަ ް
ގަވާ ި

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

ޖަދުވަލު :4

ދުއްވަން ދަސްކޮށްދޭ ވަގުތުގައި ޑްރައިވިންގ އިންސްޓްރަކްޓަރުން ލާންޖެހޭ ވެސްޓް

1

އމް51 :
ވޮލި ު

ނންބަރު2022/R-10 :
ގަވާއިދު ަ

އަދަދު10 :

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ޖަދުވަލު :5
`

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

ތކުގައި ހުރުން ލާޒިމު ކުރާ ކަންތައް
މގައި ބޭނުންކުރާ އުޅަނދު ަ
ޑްރައިވިންގ ސްކޫލުން ދުއްވަން ދަސްކޮށްދިނު ު
ނވަތަ ސްޓިކަރއާއި،
އހަރީ ފީ ދެއްކިކަމުގެ ލިޔުން ު
 .1ރޯޑްވާދިނަސް ހަދައިފައިވާކަމުގެ ލިޔުން ނުވަތަ ސްޓިކަރއާއިަ ،
ވނެއެވެ.
އިންޝުއަރެންސް ފީ ދެއްކިކަމުގެ ލިޔުން ނުވަތަ ސްޓިކަރ ،އުޅަނދުގައި ހަރުކޮށްފައި ހުންނަން ާ
 .2ސައިކަލު ފިޔަވައި އެހެނިހެން އުޅަނދުތަކުގެ އެތެރޭގައި ވީޑިއޯ މޮނިޓަރިންގ ޑިވައިސް ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
ނވާނެއެވެ.
އޅަނދުގައި ހަރުކޮށްފައި ހުންނަ ް
 .3އުޅަނދު ނިސްބަތްވާ ޑްރައިވިންގ ސްކޫލުގެ ނަން ނުވަތަ ލޯގޯު ،
______________________
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