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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން 

 މާލެ، 

 ދިވެހިރާއްޖެ.

 ތެރިވުމުގެ ގަވާއިދު ހަރަކާތް ޑްރައިވިންގ ސްކޫލް ހިންގުމާއި ޑްރައިވިންގ އިންސްޓްރަކްޓަރުންގެ ގޮތުގައި 

 އެއްވަނަ ބާބު 

 ތަޢާރުފު 

ގ ސްކޫލު ހިންގުމުގެ ޝަރުޠުތަކާއި، މިއީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޑްރައިވިން (ހ)  .1 ތަޢާރުފު 

ޑްރައިވިންގ އިންސްޓްރަކްޓަރަކަށް ވުމުގެ ޝަރުޠުތަކާއި، ޑްރައިވިންގ ސްކޫލް 

ހިންގުމުގެ ލައިސަންސާއި ޑްރައިވިންގ އިންސްޓްރަކްޓަރ ލައިސަންސް ދިނުމުގެ 

އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވަން ދަސްކޮށްދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  ،އުސޫލުތަކާއި

 ސޫލުތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ގަވާއިދެވެ.އު

(އެއްގަމު ދަތުރުފަުތރުގެ ޤާނޫނު) ެގ  2009/5ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ،މި ގަވާއިދަކީ (ށ)  

ވަަނ މާއްދާގެ (ހ) ެގ  3އެ ޤާނޫނުގެ  ،ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަށް ިރޢާޔަތްކޮށް 30

 ދަށުން ބާރުިލބިގެން އެކުލަވައިލަިއފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.

(ނ)  

 

ޑްރައިވިންގ  ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ، "ޑްރައިވިންގ ސްކޫލް ހިންގުމާއި 

 އިންސްޓްރަކްޓަރުންގެ ގޮތުގައި ަހރަކާތްތެރިވުމުގެ ގަވާއިދު" އެވެ. 

 އަންނަނިވި ކަންކަން ހާސިލުކުރުމެވެ. ،މި ގަވާއިދުގެ މަގުސަދަކީ  .2 މަުގސަދު 

ރުމާއި، ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ޑްރައިވިންގ ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކު (ހ)  

 އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުން.

ލައިސަންސް  ،ޑްރައިވިންގ ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ލައިސަންސް ހިފެހެއްޓުމާއި (ށ)  

 ބާޠިލުކުރުމުގެ އުސޫލުތައް ބަޔާްނކުރުން.
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ޑްރައިވިންގ އިންސްޓްރަކްޓަރ ލައިސަންސް ދޫކުރުމާއި، ޑްރައިވިންގ  (ނ)  

  ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުން.އިންސްޓްރަކްޓަރެއްގެ

ލައިސަންސް  ،ޑްރައިވިންގ އިންސްޓްރަކްޓަރ ލައިސަންސް ހިފެހެއްޓުމާއި  (ރ)  

 ބާޠިލުކުރުމުގެ އުސޫލުތައް ބަޔާްނކުރުން.

އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވަން ދަސްކޮށްދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތައް  (ބ)  

 ރުން.ބަޔާންކު

ޑްރައިވިންގ ސްކޫލަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ އިންސްޓަރަކްޓަރަކާ ގުޅިގެން  (ޅ)  

 ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުން.

ގެ އިންސްޓްރަކްޓަރުންނާއި އާންމު އިންސްޓްރަކްޓަރުންގެ ޑްރައިވިންގ ސްކޫލު (ކ)  

 .ޝަރުޠުތައް ކަނޑައެޅުން

 .ސްކޮށްދިނުމަށް ފީގެ ގޮތުގައި ނެގޭނެ އެންމެ މަތީ އަަދދު ކަނޑައެޅުންދުއްވަން ދަ (އ)  

އެކިއެކި ގިންތީގެ ވެހިކަލްތަަކށް ޑްރައިވަރުން އިމްތިޙާނު ކުރެވޭނެ ގޮތްތަްއ  (ވ)  

 ބަޔާންކުރުން.

 ދެވަނަ ބާބު 

 ޑްރައިވިންގ ސްކޫލް ހިންގުން 

މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ  ،ގ ސްކޫލް ހިންގަންވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޑްރައިވިން (ހ)  .3 ޑްރަިއވިްނގ ސްކޫލް 

މަތީން  މިނިސްޓްރީން ދޫކުރާ "ޑްރައިވިންގ ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ލައިސަންސް" 

 ލިބުމަށްފަހުގައެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ަދށުން ޑްރައިވިންގ ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ލައިންސަންސް  (ށ)  

ގައިވާ، އެ ކަމަށް  1ދުގެ ޖަދުވަލު މި ގަވާއި ،ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ

 މިިނސްޓްރީއަށެވެ. ،ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޯމުން

ޑްރައިވިންގ ސްކޫލް  ،މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމު މެދުވެރިކޮށް (ނ)  

ހިންގުމުގެ ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހެޅުމެއް ލިބުމުްނ، މި ގަވާއިދުގައިވާ ކަންކަްނ 

 ،(ފަނަރަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 15ގައި ފުރިހަމަވާަނމަ، ލަސްވެގެން އެ ހުށަހެޅުމެއް

 ޑްރައިވިންގ ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ލައިސަންސް މިނިސްޓްރީން ދޫކުރަންވާނެއެވެ. 

 



 ސަރުކާުރގެ ެގޒެޓް ދިވެހި            R-11/2022 : ނަްނބަރު ގަވާިއދު                 11  އަދަދު:                  51ލިުއމް: ވޮ

 

 
 

1 

ޑްރަިއވިްނގ ސްކޫުލގެ 

 ޝަރުޠުތައް 

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަުށން ޑްރައިވިންގ ސްކޫލް ހިންގުމުގެ  3މި ގަވާއިދުގެ   .4

 ދެވޭނީ އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަަކށެވެ.ލައިސަންސް 

(ިދވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެޭހ ާޤނޫނު) ެގ ދަށުްނ  96/10ޤާނޫނު ަނންބަރު  (ހ)  

 13/2011ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏަކަށް ވުން ނުވަތަ ާޤނޫނު ަނންބަރު 

އިވާ ޕާޓްނަރޝިޕަކަށް ވުން ކޮށްފަޓަރީ (ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ރަޖިސް

(އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަާފރީގެ ޤާނޫނު) ެގ  2014/19ނުވަތަ ޤާޫނނު ނަްނބަރު 

ަވނަ މާްއދާގެ (ހ) ގައިާވ  3އެ ޤާނޫނުގެ  ،ކޮށްފައިވާ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ

 ފަދައިން "އަމިއްލަ ވިޔަފާރި" އަކަށް ވުން.

ކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން 6މި ގަވާއިދުގެ  (ށ)  

 މަސްއޫލުވެރި ފަރާތެއް ކަނޑައަޅައިފައި ވުން.

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ އޮފީހެއް  7މި ގަވާއިދުގެ  (ނ)  

 ހުރުން.

ޑްރައިވިންގ ސްކޫލުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ނުަވތަ ޑްރައިވިންގ  (ރ)  

އެ ޑްރައިވިންގ ސްކޫލަކުން  ، ދިގު މުއްދަތަށް ކުްއޔަށް ހިފައިފައިވާސްކޫލުން

 (އެކެއް) އުޅަނދު އޮތުން. 1ދުއްވަން ދަސްކޮށްދޭ ކޮންމެ ބާަވތެއްގެ 

ޑްރައިވިންގ ސްކޫލުން ދުއްވަން ދަސްކޮށްދޭ ކޮންމެ ބާވަތެއްގެ އުޅަނދަކަށް  (ބ)  

 ޓަރަކު ހުރުން.ޓްރަކް(އެކެއް) ޑްރައިވިންގ އިންސް 1މަދުވެގެން 

ޑްރައިވިންގ ސްކޫލުން ދުއްވަން ދަސްކޮށްދިނުމުގައި ބޭނުންކުާރ އުޅަނދުތަކުގައި،  (ޅ)  

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠު ފުރިހަަމވުން. 5މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

ޑްރަިއވިްނގ ސްކޫލް ހިްނގުުމގެ 

ލައިސަްނސަށް ެއދި ހުށަހަަޅންޖެހޭ 

 ތަކެތި

ގައިވާ ފޯމާއެކު އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތާއި ލިޔެކިއުންތައް  1ވަލު މި ގަވާއިދުގެ ޖަދު  .5

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

(އަމިއްލަ  2014/19ކުންފުނި ނުވަތަ ޕާޓްނަރޝިޕް ނުވަތަ ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ހ)  

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ފަދައިން  3ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު) ގެ 

 ރީގެ ކޮޕީ."އަމިއްލަ ވިޔަފާރި" ރަޖިސްޓަ

 މަސްއޫލުވެރި ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ. (ށ)  

 މަސްއޫލުވެރި ފަރާތުގެ ކުށުގެ ރިކޯޑު. (ނ)  
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1 

ކުރުމަށް  ޑްރައިވިންގ ސްކޫލުގެ މަސްއޫލުވެރި ފަރާތުގެ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތް (ރ)  

 ން ދީފައިވާ ލިޔުން.އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަން ބަޔާންކޮށް އެ ފަރާތު

ނުވަތަ ކުންުފނީގެ  ،ޑްރައިވިންގ ސްކޫލުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކުރިކަމުގެ ލިޔުން   

 ބޯޑުގެ ނިންމުން.

 ތިރީގަިއވާ މަޢުލޫމާތު: ބެޭހ،އޮފީސް ހިންގާ ތަނާ (ބ)  

 ؛އެޑްރެސް )1(   

 ފޯނު ނަންބަރު. )2(   

 ށް ބޭުނންކުރާ އުޅަނދުގެ މަޢުލޫމާތު.ސްކޫލުގައި ދުއްވަން ދަސްކޮށްދިނުމަ (ޅ)  

 ޑްރައިވިންގ އިންސްޓްރަކްޓަރުންގެ މަޢުލޫމާތު. (ކ)  

 ފޯމުގައި ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ އެހެނިހެން ލިޔެކިއުންތައް. (އ)  

 ،ޅާ ކޮންމެ ތަނެއްގައިމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޑްރައިވިންގ ސްކޫލް ހިންގުމަށް އެދި ހުށަހަ  .6 މަްސއޫލުެވރި ފަރާުތގެ ޝަރުޠު 

 އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަަމވާ މަސްއޫލުވެރި ފަރާތެއް ހުންނަންވާނެއެވެ.

 (އަށާރަ) އަހަރު ފުރިފައިވާ ދިވެއްސަކަށް ވުން. 18އުމުރުން  (ހ)  

(ފަހެއް) އަހަރުދުަވހުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ކުށުގެ ރިކޯޑެއް  5ވޭތުވެދިޔަ  (ށ)  

 ހަކަށް ވުން.ނެތް މީ

ޑްރަިއވިްނގ ސްކޫލް ހިްނގާ 

 އޮފީހުގެ ަޝރުޠު 

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުއްދަ ދީފައިވާ ޑްރައިވިންގ ސްކޫލް ހިންގާ ކޮންމެ އޮފީހެއްގައި   .7

 އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަ ވާންވާނެއެވެ.

ލައިސަންސް މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫޮކށްފަިއވާ ޑްރައިވިންގ ސްކޫލް ހިންުގމުގެ  (ހ)  

 އާންމުކޮށް ފެންނަގޮަތށް ބަހަްއޓައިފައި ވުން.

 މީހުން ދިރިއުޅޭ ތަންތަނާ ވަކިކޮްށފައިވާ ތަނަކަށް ވުން. (ށ)  

 އިދާރީ އޮފީހެއް ހުރުން. (ނ)  

 (އެކެއް) ކްލާސް ރޫމް ހުރުން. 1މަދުވެގެން  (ރ)  

 ންވާ ވަސީލަތްތައް ހުރުން.ދުއްވަން ދަސްކުރުމާބެހޭ ތިއަރީ ދަސްކޮށްދިނުމަށް ބޭނު  (ބ)  
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1 

 ޯބފެން ލިބެން ހުރުން. ،ފާޚާނާކުރެވޭ ގޮތަށް ހުރުމާއި (ޅ)  

 ދުއްވަން ދަސްކޮށްދޭ ސައިޓުގައި ބޭނުންކުރާނެ ފަސްޓް އެއިޑް ކިްޓ ހުރުން. (ކ)  

ދެވޭނީ ޑްރައިވިންގ ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭނީ އަދި ލައިސަންސް އައުކޮށް  .8 ލައިސަްނސް ފީ

 (ފަސްސަތޭކަ) ދިވެހި ރުފިޔާ ދެއްކުމުންނެވެ.  -/500ޚިދުމަތުގެ އަގުގެ ގޮތުގައި 

ޑްރަިއވިްނގ ސްކޫލް ހިްނގުުމގެ 

ލައިސަްނސްގެ މުްއދަތާއި 

 ލައިސަްނސް ައއުކުރުން 

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ޑްަރއިވިންގ ސްކޫލް  3މި ގަވާއިދުގެ  (ހ)  .9

 (ފަހެއް) އަހަރުދުވަހެވެ. 5ތަކީ ސަންސްގެ މުއްދަހިންގުމުގެ ލައި

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ޑްަރއިވިންގ ސްކޫލް  3މި ގަވާއިދުގެ  (ށ)  

ލައިސަންސް  ،(ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ ކުިރން 3ލައިސަންސްގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ 

 ،ދި ލައިސަންސް އައުކުރުމަށްއައުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަ

  ފީ ދައްކަންޖެޭހނެއެވެ. ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 8މި ގަވާއިދުގެ 

 ޑްރަިއވިްނގ ސްކޫުލގެ ނަން 

 

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ޑްރައިވިންގ ސްކޫލެއްގެ ނަމުގެ   .10

 ޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.ފަހަތަށް "ޑްރައިވިންގ ސްކޫލް" މިހެން ލި

އާއި މި ގަވާއިދާ  (އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު) 2009/5ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ހ)  .11 މަްސއޫލުެވރި ފަރާުތގެ ޒިންމާ 

ގެ ލް ހިންގުމާއި ޑްރައިވިންގ ސްކޫލުއެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން  ޑްރައިވިންގ ސްކޫ

އެންމެަހއި އިލްތިޒާމުތައް ގަވާއިދުގެ ަދށުން އަދާކުރަންޖެހޭ  ފަރާތުން މި

 އަދާކުރުމަކީ މަސްއޫލުވެރި ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

ޑްރައިވިންގ ސްކޫލް ހިންގުމާ ގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަމުގައި މިނިސްޓްރީއަްށ  (ށ)  

 ޖަވާބުދާރީވާނީ މަސްއޫލުވެރި ފަރާތުންނެވެ.

ނުވަތަ އެ ާޤނޫނުެގ  )(ެއއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ާޤނޫނު 2009/5ޤާނޫނު ަނންބަރު  (ނ)  

ދަށުން ހަދައިފައިވާ ގަވާއިދަކާ ޚިލާފުވާ ޑްރައިވިންގ ސްކޫލަކާމެދު މިނިސްޓްރީން 

 ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް މި މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) ހުރަހެއް ނާޅާނެއެވެ.

އިފައިވާ ޑްރައިވިންގ ވަނަ މާއްދާެގ (ށ) ެގ ދަށުްނ ކަނޑައަޅަ 4މި ގަވާއިދުގެ  (ހ)  .12 މަްސއޫލުެވރި ފަރާތް ަބދަލުކުރުން 

ސްކޫލުގެ މަސްއޫލުވެރި ފަރާތް ބަދަލުކުރުމަށް ބޭނުންވެއްޖެަނމަ އެކަމަށް އެދި 

 ހުށަހަޅާނީ ލިޔުމަކުން މިނިސްޓްީރއަށެވެ.

ސްއޫލުވެރި ފަރާތުގެ މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުްނ ޑްރައިވިންގ ސްކޫލުގެ މަ (ށ)  

ވަނަ  6މި ގަވާއިދުގެ  ،ކިބައިގައި ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އްޔަނުއަގޮތުގައި 
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1 

 މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުްނ ޑްރައިވިންގ ސްކޫލުގެ މަސްއޫލުވެރި ފަރާތް  (ނ)  

(ނ) އާިއ ، ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާއި 5މި ގަވާއިދުގެ  ،ބަދަލުކުރުމަށް ުހށަހަޅާއިރު

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިއުންތައް ހުށަހަޅާންވާނެއެވެ.(ރ) ގައި 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުްނ ޑްރައިވިންގ ސްކޫލުގެ މަސްއޫލުވެރި ފަރާތް  (ރ)  

ބަދަލުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއްގައި މި މާއްދާގައިވާ ކަންކަން 

ހުގެ ތެރޭގައި (ފަހެއް) ދުވަ 5ފުރިހަމަވާނަމަ، ގިނަވެގެން ަރސްމީ ބަންދުނޫން 

ޑްރައިވިންގ ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ލައިސަންސަށް މިނިސްޓްރީން ބަދަލު 

 ގެނެސްދޭންވާނެއެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ޑްަރއިވިންގ ސްކޫލް  3މި ގަވާއިދުގެ  (ހ)  .13 ލައިސަްނސް ހިފެހެއްޓުން 

 ހެއްޭޓނެއެވެ.ހިންގުމުގެ ލައިސަންސް އަންނަިނވި ހާލަތްތަކުގައި ހިފެ

ގެ ނުވަތަ (ނ)  ،ގެ ަދށުންވަނަ މާއްާދގެ (ށ)  4މި ގަވާއިދުގެ   )1(   

   ނުވަތަ ،ގެ ދަށުން ނުވަތަ (ބ)  ،ގެ ދަުށންނުަވތަ (ރ)  ،ދަށުން

ޑްރައިވިންގ ސްކޫލެއްގައި ހުންނަންޖަހޭ ޝަރުޠުތަކުެގ  ،(ޅ) ގެ ދަށުން

 ؛ތެރެއިން ޝަރުޠެއް އުނިވުން

ން ޑްރައިވިންގ ސްކޫލުން ފުރިހަމަ ުކރަންޖެހޭ މި ގަވާއިދުގެ ދަށު  )2(   

    އެކަން  ،ކަންކަމުގައި މިނިސްޓްރީްނ ކަނޑައަޅައިފައިވާ ކަމެއް

ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީްނ ދީފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމަ  ފުރިހަމަ

 ނުކުރުން؛

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ލައިސަންސް ހިފެހެއްޓުމަްށ  34މި ގަވާއިދުގެ   )3(   

 ނިސްޓްރީން ނިންމުން.މި

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ޑްރައިވިންގ ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ލައިސަންސް  (ށ)  

 (ހައެއް) މަސްދުވަހަށެވެ. 6އެންމެ ގިނަވެގެން  ،ހިފެހެއްޓޭނީ 

) ވަނަ ނަންބަރުގެ 2ނުވަތަ ( ،) ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން 1މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( (ނ)  

ފަހައްަޓއިފައިވާ ހާލަތެއްގައި، ލައިަސންސް ހިފެހެއްޓުުނ ދަށުން ލައިސަންސް ހި

ސަބަބަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ިމނިސްޓްރީން ފުރިހަމަކުރުމަށް އަންގާ ކަންކަން ފުރިހަަމ 

ލައިސަންސް ހިފަހައްަޓއިފައިވާ މުއްދަތުގެ ކުރިން ލަިއސަންސް އަނބުާރ  ،ކުރުމުން



 ސަރުކާުރގެ ެގޒެޓް ދިވެހި            R-11/2022 : ނަްނބަރު ގަވާިއދު                 11  އަދަދު:                  51ލިުއމް: ވޮ

 

 
 

1 

 ންވެއެވެ.ދޫކޮށްދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެ

) ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ލައިސަންސް ހިފަހައްޓައިފައިވާ 3މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( (ރ)  

ލައިސަންސް ހިފަހައްޓައިފައިވާ  ،ލައިސަންސް އަނބުރާ ދޫކޮށްދެވޭނީ ،ހާލަތެއްގައި

 މުއްދަތު ނިމުމުންނެވެ.

ތުގެ ތެރޭގައި މި މާއްދާގެ ދަށުން ލައިަސންސް ހިފަހައްޓައިފައިވާ މުްއދަ (ބ)  

 ޑްރައިވިންގ ސްކޫލުގެ އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ހިންގުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

ޑްރައިވިންގ ސްކޫލް  ،ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ދޫޮކށްފަިއވާ 3މި ގަވާއިދުގެ   .14 ލައިސަްނސް ބާޠިލުކުރުން 

 އަންަނނިވި ހާލަތްތަކުގައި ާބޠިލުކުރެވޭެނއެވެ.  ،ހިންގުމުގެ ލައިސަންސް

 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ޝަރުޠު އުނިވުން. 4މި ގަވާއިދުގެ  (ހ)  

ގ ސްކޫލް ވަނަ މާއްދާާއ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަީތން  ްޑރައިވިން 9މި ގަވާއިދުގެ  (ށ)  

 އައުކޮށްފައި ނުވުން. ހިންގުމުގެ ލައިސަންސް 

ގުމުގެ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޑްރައިވިންގ ސްކޫލް ހިން 13މި ގަވާއިދުގެ  (ނ)  

(ހަެއއް) މަސްދުވަހުގެ  6ލައިސަންސް ހިފަހައްޓައިފައިާވ ދުވަހުން ެފށިގެން 

) ވަަނ 2) ވަނަ ނަްނބަރުގެ ދަށުން ނުވަތަ (1އެ މާއްދާގެ (ހ) ެގ (، ތެރޭގައި

ނަންބަރުގެ ދަށުން ލައިސަންސް ހިފެހެއްޓިއިރު، މިނިސްޓްރީން ފުރިހަމަކުރުމަށް 

) ވަނަ 3ނުވަތަ އެ މާއްދަގެ (ހ) ގެ ( ،އި ނުވުންއެންގި ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފަ

 2009/5ޤާނޫނު ނަްނބަރު ނަންބަރުގެ ދަށުން ލައިސަންްސ ހިފެހެއްޓިއިރު، 

އާއި މި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގައި  (އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު)

 ން.ނުވުމިނިސްޓްރީއަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން ރަނގަޅުކޮށްފައި 

ޑްރަިއވިްނގ ސްކޫލުން ހިްނގާ 

 ކޯސްތައް 

ޑްރައިވިންގ ސްކޫލުން ހިންގާ ކޯސްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  (ހ)  .15

މަޢުލޫމާތުތައް ފަސޭހައިްނ ފެްނނާނެ އިންތިޒާމެއް ެއ ޑްރައިވިންގ ސްކޫލަކުްނ 

 ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.

ދުއްވަން ދަސްކޮށްދޭ އެއްގަމު  ،ކާއިހިންގާ ކޯސްތަޑްރައިވިންގ ސްކޫލުން   )1(   

 ؛އުޅަނދުގެ މަޢުލޫމާތު

 ؛ދުއްވަން ދަސްކޮށްދިނުމަށް ނަގާ ފީ  )2(   

 ؛ކޯހުގައި މީހުން ބައިވެރިކުރެވޭނޭ އަދަދު  )3(   
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1 

 ؛ކޯހުގައި ކިޔަވައިދޭ ގަޑިތައް  )4(   

 ކޯހުގައި ހޭދަވާނޭ މުއްދަތު.  )5(   

ގައި ދުއްވަން ދަސްކުރާ ފަރާތަށް ޑްރައިވިންގ ސްކޫލަކުން ހިންގާ ކޯސްތަކު (ށ)  

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލައިސަންސް ލިބިފައިާވ  ،ދުއްވަން ދަސްކޮށްދޭންވާނީ

 ޑްރައިވިންގ އިންސްޓްރަކްޓަރުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ. 

 ،ޑްރައިވިންގ ސްކޫލަކުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން އަންނަނިވި ކަންކަމުގެ ރިކޯޑު  .16 ރިކޯޑު ބެލެެހއްޓުން 

އެ ޑްރައިވިންގ ސްކޫލަކުން ރައްކައުކޮށް  ،(ތިނެއް) އަހަރުުދވަސް ވަންދެން 3މަދުވެގެން 

 ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ.

ޑްރައިވިންގ އިންސްޓްރަކްޓަރުން ހިމެނޭގޮތުން، ޑްރައިވިންގ ސްކޫލުގައި ވަޒީފާ  (ހ)  

ބަސްވުމެއްެގ ނުވަަތ ސްކޫލާއެކު ވެފައިވާ އެއް، ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އަދާކުރާ 

 ދަށުން މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު.

 ދަރިވަރުންގެ މަޢުލޫމާތު. (ށ)  

 ދަރިވަރުންގެ ހާޒިރީ. (ނ)  

 .ދަރިވަރުންގެ ޓްރެއިނިންގ ލޮގު (ރ)  

 ކޮންމެ ދަރިވަރެއްގެ އަތުން ނަގައިފައިވާ ފީ. (ބ)  

 އުޅަނދުތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީ. (ޅ)  

 ތަކުގެ އިންޝުއަރަންސާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު.އުޅަނދު (ކ)  

ޑްރަިއވިްނގ ސްކޫލް 

 އިންސްޕެކްޓްުކރުން 

އިދާ އާއި މި ގަވާ (ެއއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫުނ) 2009/5ޤާނޫނު ނަްނބަރު  (ހ)  .17

ޑްރައިވިންގ ސްކޫލް ހިންގަމުންދާަކން ެބލުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަީތން 

 ގެންވެއެވެ.މިނިސްޓްރީއަށް ލިބި

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަުށން ޑްރައިވިންގ ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ކަންކަން  (ށ)  

މިނިސްޓްރީން ބަލައި ބެލުުމގައި، މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ސްކޫލުްނ 

    ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ، 

 މުއްދަތެއް ދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް އެ ކަމެއް ރަނގަޅު ކުރުމަށް ވަކި

 ލިބިގެންވެއެވެ.
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މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަުށން ޑްރައިވިންގ ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ކަންކަން  (ނ)  

މިނިސްޓްރީން ބަލައި ބެލުުމގައި، ޑްރައިވިންގ ސްކޫލް ހިންގުމާ ގުޅޭ 

/ނުވަތަ ސްކޫލުގެ އޮފީހަށް ލިޔެކިޔުންތައް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުމަށް އެންގުން އަދި

 ގރައިވިންނުވަތަ ދުއްވަން ދަސްކޮށްދޭ ސައިޓަށް ގޮސް ޑްރައިވިންގ ސްކޫލާއި ޑް

ސްކޫލުގައި ބޭނުންކުރާ އުޅަނދުތަކުގެ އިންސްޕެކްޝަން ހެދުމުގެ އިޚްތިޔާރު 

 މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

ގެ ދަށުން ލައިސަންސް ހިފެހެއްޓުމަށް ވަނަ މާއްދާ 13މި ގަވާއިދުގެ  (ހ)  .18 ޝަކުވާ ހުށަެހޅުން 

ނިންމައިފައިވާ ނިންުމން މުރާޖަޢާ ކުރަން ބޭނުންވެއްެޖނަަމ، ލައިސަންސް 

ޑްރައިވިންގ  ،(ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި 30ހިފެހެއްޓި ދުވަުހން ފެށިެގން 

ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ލައިސަންސް ހިފެހެއްޓިފައިވާ ފަރާުތން މިނިްސޓްރީއަށް ލިޔުމުްނ 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

(ފަނަރަ)  15މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ުހށަހަޅާ ހުށަހެޅުން ލިޭބތާ ގިނަވެެގން  (ށ)  

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީން މައްސަލަ ބަލައި ނިންމަންވާނެއެެވ.

 ތިންވަނަ ބާބު 

 ޑްރައިވިންގ އިންސްޓްރަކްޓަރުން 

ޑްރަިއވިްނގ ިއންސްޓްރަކްަޓރ 

 ލައިސަްނސް 

 ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޑްރައިވިންގ އިންސްޓްރަކްޓަރެއްގެ ގޮުތގައި މަސައްކަތް  ހ)(  .19

މިިނސްޓްރީން ދޫކުރާ ދާ ެއއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީްނ މި ގަވާއި ،ކުރަންވާނީ

 "ޑްރައިވިންގ އިންސްޓްރަކްޓަރ ލައިސަންސް" ލިބުމަށްފަހުގައެވެ.

ރަކްޓަރ ލައިސަންސް ހޯދުމަށް މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ޑްރައިވިންގ އިންސްޓް (ށ)  

އެ ކަމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  ،ގައިވާ 2މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،އެދި ހުށަހަޅާނީ

 ފޯމުން މިނިސްޓްރީއަށެވެ. 

ވިންގ މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމު މެދުވެރިކޮށް ޑްރަ (ނ)  

މުން، މި ގަވާއިދުގައިވާ އިންސްޓްރަކްޓަރ ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހެޅުމެއް ލިބު

(ފަނަރަ) ދުވަހުެގ  15ކަންކަން އެ ހުށަހެޅުމެއްގައި ފުރިހަމަވާނަމަ، ލަސްވެގެން 

ތެރޭގައި ޑްރައިވިންގ އިންސްޓްރަކްޓަރ ލައިސަންސް މިނިސްޓްރީން 

 ދޫކުރަންވާނެއެވެ. 

ޑްރަިއވިްނގ 

 އިންސްްޓރަކްޓަރުްނގެ ޝަރުޠު 

ހ) ެގ ދަށުްނ ޑްރައިވިންގ އިންސްޓްރަކްޓަރ ވަނަ މާްއދާގެ ( 19މި ގަވާއިދުގެ   .20

 އަންނަނިިވ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތްަތކަށެވެ. ،ލައިސަންސް ދެވޭނީ
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(ފަސްދޮޅަސް) އަހަރާ ދެމެދުގެ ފަރާތަކަށް  60(އަށާރަ) އަހަރާިއ  18އުމުރުން  (ހ)  

 ވުން.

ށެއް ނުވަތަ ޖިނާއީ ކުށެއް (ފަހެއް) އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަދަނީ ކު 5ވޭތުވެދިޔަ  (ށ)  

 ކޮށްގެން ޙުކުމެއް އިއްވައިފައިވާ މީހަކަށް ނުވުން.

އާއި އެ ޤާނޫނުގެ  (ެއއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު) 2009/5ޤާނޫނު ނަްނބަރު  (ނ)  

(ފަހެއް) އަހަރުދުވަހުގެ  5ދަށުން ހަދައިފައިވާ ގަވާއިދަކާ ޚިލާފުވެގެން ފާއިތުވި 

 ހިފަހައްޓައިފައިވާ މީހެއް ކަމުގައި ނުވުން.ތެރޭގައި ލައިސަންސް 

ދުއްވަން ދަސްކޮށްދޭ ގިންތީގެ އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ލިބި، ދުއްވުމުގައި  (ރ)  

 (ތިނެއް) އަހަރުދުަވހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިުވން. 3މަދުވެގެން 

ގެ ސަބަބުން ޖިސްމާނީގޮތުން ނުވަަތ ނަފްާސނީގޮތުން ހުރި ނުކުޅެދުންތެރިަކމެއް (ބ)  

 އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ދުއްވަން ދަސްކޮށްދިނުމަށް ދަތިނުުވން.

ޑްރައިވިންގ އިންސްޓްރަކްޓަރުންނަށް ހިންގާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި  (ޅ)  

 ވުން.

ޑްރަިއވިްނގ ިއންސްޓްރަކްަޓރ 

 ލައިސަްނސްގެ މުްއދަތު 

(ހ) ެގ ދަުށން ދޫުކރާ ޑްރައިވިންގ ވަނަ ާމއްދާގެ  19މި ގަވާއިދުގެ  (ހ)  .21

 (ތިނެއް) އަހަރުދުަވހެވެ. 3ތަކީ އިންސްޓްރަކްޓަރ ލައިސަންސްގެ މުއްދަ

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ޑްރައިވިންގ  19މި ގަވާއިދުގެ  (ށ)  

(ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ  3އިންސްޓްރަކްޓަރ ލައިސަންސްގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ 

ލައިސަންސް އައުކުރަން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި މުއްދަުތ ހަމަވާ ތާރީޚުން  ކުރިން

ހުަށހަޅާ ފަރާތްތަުކގެ ޑްރައިވިންގ  ފަހުން (ިތނެއް) މަސްދުަވހުގެ 3ފެށިގެން 

ވަނަ މާއްދާގެ  20މި ގަވާއިދުގެ  ،އިންސްޓްރަކްޓަރ ލައިސަންސް އައުކޮށްދެވޭނީ

 ގ އަލުން ފުރިހަމަ ކުރުމުްނނެވެ.(ޅ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޓްރެިއނިން

މި މާއްދާގެ (ށ) ެގ ދަށުްނ ޑްރައިވިންގ އިންސްޓްރަކްޓަރ ލައިސަންސް  (ނ)  

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް  20މި ގަވާއިދުގެ  ،އައުކުރެވޭނީ

 ފުރިހަމަވާނަމައެވެ.

ޑްރަިއވިްނގ ިއންސްޓްރަކްަޓރ 

 ލައިސަްނސް ފީ

ވަނަ މާްއދާގެ (ހ) ެގ ދަށުްނ ޑްރައިވިންގ އިންސްޓްރަކްޓަރ  19 މި ގަވާއިދުގެ  .22

ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން  21ނުވަތަ މި ގަވާއިދުގެ  ،ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގުގެ ގޮތުގައި  ،ޑްރައިވިންގ އިންސްޓްރަކްޓަރ ލައިސަންސް އައުކުރެވޭނީ
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 ޔާ ދެއްކުމުންނެވެ.(ދުއިސައްތަ ފަންސާސް) ދިވެހި ރުފި  -/250

ޑްރަިއވިްނގ 

އިންސްަޓރަކްޓަރުްނގެ 

 މަްސއޫލިއްޔަާތއި ޒިްނމާ 

ތިރީގައި ބަޔާންޮކށްފައި  ،ޑްރައިވިންގ އިންސްޓްރަކްޓަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާަތއް  .23

 މިވަނީއެވެ.

ނުގެ އެ ޤާނޫ ،އާއި (އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު) 2009/5ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ހ)  

 ދަށުން ހަދައިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން.

ޢަމަލީ އިމްތިޙާނު ހަދާ ސަރަޙައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އެގްޒަމިނަރުން ނުވަަތ  (ށ)  

 ކަމާބެހޭ ފަރާތުގެ އޮފިޝަލުްނނާ ރިވެތިބަހުން މުޢާމަާލތު ކުރުން.

ދާއި އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލީ އިމްތިޙާނު ހަދާ ަސރަޙައްދުގެ ގަވާއި (ނ)  

 ޢަމަލުކުރުން.

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

އާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދައިފައިާވ  (އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު)

 ގަވާއިދުތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުން.

އުޅަނދު ދުއްަވން ދަސްކުރުމުގެ ސްކުރާ ފަރާތްތަކުން އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވަން ދަ (ބ)  

 ބެލެހެއްޓުން. ކޯޑާއި ޓްރެއިންގ ލޮގުރި

ޑްރަިއވިްނގ ިއންސްޓްރަކްަޓރ 

 ލައިސަްނސް ހިފެހެއްޓުން 

ވަަނ މާއްދާގެ (ހ) ެގ ދަށުްނ ދޫކޮށްފައިވާ ޑްރައިވިންގ  19މި ގަވާއިދުގެ   .24

 ްތތަކުގައި ހިފެހެްއޓޭނެއެވެ.އަންނަނިވި ހާލަ ،އިންސްޓްރަކްޓަރ ލައިސަންސް

ޚިލާފުވުމުގެ  ނު) އާ(އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫ 2009/5ޤާނޫނު ނަްނބަރު  (ހ)  

ވުން ނުވަަތ ފައިސަބަބުން އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ހިފަހައްޓައި

 ބާޠިލުކޮށްފައިުވން.

އެ ގަވާއިދުގެ  ،އާއި ގެ ޤާނޫުނ)(އެްއގަމު ދަތުރުފަތުރު 2009/5ޤާނޫނު ނަްނބަރު  (ށ)  

 ދަށުން ހަދައިފައިވާ ގަވާއިދުތަކަްށ ތަކުރާރުކޮށް ޢަމަލު ނުކުރުން.

 ޑްރައިވިންގ އިންސްޓްރަކްޓަރުގެ އަޚުލާޤީ ފެންވަރު ދަށްވުން.  (ނ)  

ޢަމަލީ އިމްތިޙާނު ހަދާ ސަރަޙައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އެގްޒަމިނަރުން ނުވަަތ  (ރ)  

ރާތުގެ ޮއފިޝަލުންެގ މަސައްކަތަށް ހުރަސްއަޅައި، ބޭއަދަީބ ބަުހްނ ކަމާބެހޭ ފަ

 މުޢާމަލާތު ކުރުން.
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ޢަމަލީ އިމްތިޙާނު ހަދާ ސަރަޙައްދުގައި ޢަމަލުކުރުމަށް ހަމަޖެިހފައިވާ ގަވާއިދާއި  (ބ)  

އުސޫލުތަކަށް ޢަމަލު ނުކުރުމާއި، ޢަމަލީ އިމްތިޙާނު ހެދުމަށް ުހރަސްއެޅުން ނުވަތަ 

 ން ނުދިނުން.އެއްބާރުލު

ޑްރަިއވިްނގ ިއންސްޓްރަކްަޓރ 

 ލައިސަްނސް ބާޠިލުކުރުން 

ވަަނ މާއްދާގެ (ހ) ެގ ދަށުްނ ދޫކޮށްފައިވާ ޑްރައިވިންގ  19މި ގަވާއިދުގެ   .25

 އަންނަނިވި ހާލަްތތަކުގައި ބާޠިލުުކރެވޭނެއެވެ. ،އިންސްޓްރަކްޓަރ ލައިސަންސް

 ރުޠެއް އުނިވުން.ވަނަ މާއްދާގައިވާ ޝަ 20މި ގަވާއިދުގެ  (ހ)  

ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން ޑްރައިވިންގ އިންސްޓްރަކްޓަރ  24މި ގަވާއިދުގެ  (ށ)  

ލައިސަންސް  ،(ދޭއް) ފަހަރު ހިފަހައްޓައިފައިވުމާއެކު 2ލައިސަންސް 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ހާލަތްތަކުެގ  24ހިފެހެއްޓޭނެކަމަށް މި ގަވާއިދުގެ 

 (ތިނެްއ) ަވނަ ފަހަރަށް ކުރިމަތިވުން. 3ތެރެއިން ހާލަތެއް 

ޑްރަިއވިްނގ ިއންސްޓްރަކްަޓރުން 

 ުކރުން  ތަމްރީނު

މިނިސްޓްރީން ނުވަތަ މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުން ޑްރައިވިންގ  (ހ)  .26

ކޮންމެ  ،އިންސްޓްރަކްޓަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް

 ރަކު ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.ޑްރައިވިންގ އިންސްޓްރަކްޓަ

ޑްރައިވިންގ އިންސްޓްރަކްޓަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ިހންގާ ތަމްރީނު  (ށ)  

 (ހައެއް) ގަޑިއިރު ހޭދަކުރަންވާނެއެވެ. 6މަދުވެގެން  ،ޕްރޮގްރާމުގައި

ޑްރައިވިންގ އިންސްޓްރަކްޓަރުން އިމްތިޙާނު ކުރުމަށް ހިންގާ ތަމްރީނު  (ނ)  

 ތިއަރީއާއި ޕްރެކްޓިކަލް ޓެސްޓެއް ހިމަނަންވާނެއެެވ. ،އިޕްރޮގްރާމުގަ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ލައިސަންސް ހިފެހެއްޓުމަށް  24މި ގަވާއިދުގެ  (ހ)  .27 ޝަކުވާ ހުށަެހޅުން 

ނިންމައިފައިވާ ނިންުމން މުރާޖަޢާ ކުރަން ބޭނުންވެއްެޖނަަމ، ލައިސަންސް 

ޑްރައިވިންގ  ،ހުގެ ތެރޭަގއި(ތިރީސް) ދުވަ 30ހިފެހެއްޓި ދުވަުހން ފެށިެގން 

އިންސްޓްރަކްޓަރ ލައިސަންސް ހިފެހެއްޓިފައިވާ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީއަށް ލިޔުމުން 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

(ފަނަރަ)  15މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ުހށަހަޅާ ހުށަހެޅުން ލިޭބތާ ގިނަވެެގން  (ށ)  

 ންމަންވާނެއެެވ.ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީން މައްސަލަ ބަލައި ނި

 ހަތަރުވަނަ ބާބު 

 ދުއްވަން ދަސްކޮށްދިނުމާއި ފީ ނެގުން 

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުްނ  ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެއްގަމު އުޅަނދެއް ދުއްވަން ދަސްކުރަންވާނީ  .28 ދުްއވަން ަދސްކުުރން 
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  ޑްރައިވިންގ ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ޑްރައިވިންގ ސްކޫލަކުން ނުވަތަ 

ސްޓްރަކްޓަރެއްގެ ބެލުމުގެ ންމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ޑްރައިވިންގ އި 

 ދަށުންނެވެ.

ދުްއވަން ަދސްކުާރއިރު 

 ޢަމަލުކުރަްނޖެހޭ މިްނގަނޑުަތއް 

އަހަރު  (ސޯޅަ) 16މީލާދީގޮތުން  ،އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވަން ދަސްކުރަންވާނީ (ހ)  .29

 ފުރިފައިވާ މީހުންނެވެ.

ގައިވާ  3މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވަން ދަސްކުރަންވާނީ (ށ)  

 ބޯޑު ހަުރކޮށްގެންނެވެ. ”L“ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށް އުޅަނދުގެ ކުރިއާއި ފަހަތުގައި 

ދުއްވަން ދަސްކުރާ އުޅަނދެއްގައި، ދުއްވަން ދަސްކުރާ މީހާއާއި ޑްރައިވިންގ  (ނ)  

 އި އިތުރު މީހަކު އިނުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.އިންސްޓްރަކްޓަރ ފިޔަވަ

މަގުގަިއ ދުއްވާ އެހެން  ،ބޯޑުޖަހައިގެން ދުއްވަުމންދާ އުޅަނދުތަކަށް ”L“ (ރ)  

ގޮތަށް އުޅަނދުތަކުން ތަން ދޭންވާނެެއވެ. އަދި އެފަދަ އުޅަނދަކަށް އުނދަގޫވާ

 ދުއްވުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

 ،ން މަގުމަތީގައި ދުއްވާ ދުންވުން ފިޔަވައިއެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވަން ަދސްކުރަ (ބ)  

ދަސްކުރުމަށް ޓަކައި އެކަމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދެއްގައި ޑްރައިވިންގ 

ބޯޑު ޖަހައިގެން ފަރިތަކުރުުމގެ ގޮތުން އެކަިނ  ”L“އިންސްޓްރަކުޓަރުގެ ހާޒިރުގައި 

    ގައި ވެސްކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކުދާނެއެވެ. އަދި މިގޮތަްށ ޚާއްޞަދުއްވި

“L”  ުދުއްވުމަކީ މަނާކަމެވެ. މިފަދަ ސަރަޙައްދުތައް ކަނޑައަޅާނީ އިނުޖަހަ ބޯޑ، 

 މިނިސްޓްރީން ނުވަތަ މިނިސްޓްީރން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުންނެވެ.

ދުއްވަން ދަސްކޮށްދޭ ވަގުތުގައި ޑްރައިވިންގ އިންސްޓްރަކްޓަރުން މި ގަވާއިދުގެ  (ޅ)  

އާ އެއްގޮތަށް ވެސްޓެއް ލާންވާނެއެވެ. ައދި މިނިސްޓްރީން ގައިވާ ނަމޫނާ 4ޖަދުވަލު 

ނުވަތަ މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަ ފެންނަްނ 

 އޮންނަންވާނެއެވެ.

އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވަން ދަްސކޮށްދިނުމަށް ޑްރައިވިންގ ސްކޫަލކުން ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ   .30 ފީ ނެގުން 

ންނަށް އެންެމ ގިނަވެގެން ފީ ނެގޭނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ އިންސްޓްރަކްޓަރު

 އަދަދުތަކަށެވެ.

ގިންތީގެ އުޅަނދު ދުއްވަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ  ,C3, B4, B3, A1, A0 C4 (ހ)  

(އެއްހާސް  -/1,500ކޯހުގެ ފީގެ ގޮތުގައި ކޮންެމ ގިންތިއަކަށް ޖުމުލަ 

 ފަސްސަތޭކަ) ދިވެހި ރުފިޔާ.
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ގިންތީގެ އުޅަނދު ދުއްވަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ކޯހުގެ ފީގެ  ,B1, C2, C1 B2 (ށ)  

(ދެހާސް ަފސްސަތޭކަ) ދިވެހި  -/2,500ގޮތުގައި ކޮންމެ ގިންތިއަަކށް ޖުމުލަ 

 ރުފިޔާ.

ގިންތީގެ އުޅަނދު ދުއްވަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ކޯހުގެ  ,C0, B0, D0, E V1 (ނ)  

 (ތިންހާސް) ދިވެހި ރުފިޔާ.-/3,000 ލަ ފީގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ ގިންތިއަކަްށ ޖުމު

 ،ގޮތުން އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ޢަމަލީ ތަމްރީނުގައި އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވަން ދަސްކުރުމުގެ  .31 ދަސްުކރުުމގެ މުްއދަތު 

 ވާ މުއްދަތު ހަމަކުރަންާވނެއެވެ.ތިރީގައި ބަާޔންކޮށްފައި ،އެންމެ މަދުވެގެން

 (ސާޅީސް) ގަޑިއިރު. 40 ،ނަމަ ދެއްގިންތީގެ އުަޅނ A1ނުވަތަ  A0 (ހ)  

 (ސާޅީސް) ގަޑިއިރު. 40 ،ނަމަ ގިންތީގެ އުޅަނދެއް B1 (ށ)  

 (ތިރީސް) ގަޑިއިރު. 30 ،ނަމަ ގިންތީގެ އުޅަނދެއް B2 (ނ)  

 (ތިރީސް) ގަޑިއިރު. 30 ،ނަމަ ގިންތީގެ އުޅަނދެއް B3 (ރ)  

 ރު.(ތިރީސް) ގަޑިއި 30 ،ނަމަ ގިންތީގެ އުޅަނދެއް B4 (ބ)  

 (ތިރީސް) ގަޑިއިރު. 30 ،ނަމަ ގިންތީގެ އުޅަނދެއް B0 (ޅ)  

 (ސާޅީސް) ގަޑިއިރު. 40 ،ނަމަ ގިންތީގެ އުޅަނދެއް C1 (ކ)  

 (ފަންސަވީސް) ގަޑިއިރު. 25 ،ނަމަ ގިންތީގެ އުޅަނދެއް C2 (އ)  

 (ފަންސަވީސް) ގަޑިއިރު. 25 ،ނަމަ ގިންތީގެ އުޅަނދެއް C3 (ވ)  

 (ފަންސަވީސް) ގަޑިއިރު. 25 ،ނަމަ ގެ އުޅަނދެއްގިންތީ C4 (މ)  

 (ފަންސަވީސް) ގަޑިއިރު. 25 ،ނަމަ ގިންތީގެ އުޅަނދެއް C0 (ފ)  

 (ފަންސަވީސް) ގަޑިއިރު. 25 ،ނަމަ ގިންތީގެ އުޅަނދެއް D0 (ދ)  

 (ތިރީސް) ގަޑިއިރު. 30 ،ނަމަ ގިންތީގެ އުޅަނދެއް V1 (ތ)  

ރިކޯޑާއި ޓްެރއިނިްނގ ލޮގު 

 ހެއްޓުން ބެލެ

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަަތށް ުދއްވަން ދަސްކުރާ  31މި ގަވާއިދުގެ  (ހ)  .32

ޑްރައިވިންގ ސްކޫލުްނ  ،ކޯޑާއި ޓްރެއިނިންގ ލޮގުވިކަމުގެ ރި ފަރާތުން އުޅަނދު ދުއް

 ޓްރަކްޓަރ ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ.ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ އިންސް
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 ،ަބޔާންކޮށްފައިވާ ރިކޯޑާއި ޓްރެއިނިންގ ލޮގުގައިމި މާއްދާގެ (ހ) ގަިއ  (ށ)  

 ،ޑްރައިވިންގ ސްކޫލުން ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ އިންސްޓްރަކްޓަރ ސޮއިކޮށްފައި

އެ ލޮގު  ،އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 ފަސްވަނަ ބާބު 

 ވާ ހުށަހެޅުމާއި ފިޔަވަޅުއެޅުން ޝަކު 

ޑްރައިވިންގ ސްކޫލަކާ ގުޅޭގޮތުން ނުަވތަ ޑްރައިވިންގ އިންސްޓްރަކްޓަރަކާ  (ހ)  .33 ޝަކުވާ ހުށަެހޅުން 

ވާނީ ލިޔުމުން ގުޅޭގޮތުން ޝަކުވާއެއް ހުަށހަޅަްނ އެދޭ ފަރާތަކުން ޝަކުވާ ހުަށަހޅަން

 މިނިސްޓްރީއަށެވެ.

(ތިރީސް)  30ވެގެްނ މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން ލިބޭތާ ގިނަ (ށ)  

 ވާނެއެެވ.ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީން މައްސަލަ ބަލައި ނިންމަން

    ވަަނ މާއްދާގެ (ށ) ގައި އެހެްނ ބަޔާްނކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް،  11މި ގަވާއިދުގެ   .34 ފިޔަވަޅު އެޅުން 

ގުޅިގެން ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީއަށް ހުަށހެޅޭ ޝަކުވާއަކާ  33މި ގަވާއިދުގެ 

ނުވަތަ މިނިސްޓްރީގެ އަމިއްލަ އިސްނެގުމުގައި ބަލައި ބެލުމުގަިއ ޑްރައިވިންގ ސްކޫލަކުން 

އެއްގަމު ( 2009/5ޤާނޫނު ނަންަބރު  ،ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ އިންސްޓްރަކްޓަރަކު

އި މި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ކަމުގައި މިނިސްޓްރީއަށް ) އާދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު

ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ، އެކަމުެގ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި، އެ ފަރާތަކާމެދު އަންނަނިިވ 

 .އެޅިދާނެއެވެ ތައްފިޔަވަޅު

 ލައިސަންސް ހިފެހެއްޓުން. (ހ)  

 ލައިސަންސް ބާޠިލުކުރުން. (ށ)  

 ސް) ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން.(ހަތްސަތޭކަ ފަންސާ -/750 (ނ)  

 ހަވަނަ ބާބު 

 އެހެނިހެން 

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލައިަސންސް ލިބިފައިވާ ޑްރައިވިންގ ސްކޫލްތަކާއި ޑްރައިވިންގ   .35 ދަފުތަރު ާއންމުުކރުން 

އެކުލަވައިލައި، އެ ދަފުތަރުގައި ހިމެނިފައިވާ މިނިސްޓްރީން އިންސްޓްރަކްޓަރުންގެ ދަފުތަރެއް 

 ްނދަންވާނެއެވެ.ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓެއް ގަވާއިދުްނ އާންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރަމުން ގެ

 މި ގަވާއިދުގައި ނެތް ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، އެކަމާމެދު ގޮތެއް ިނންމާނީ މިނިސްޓްރީންނެވެ.  .36 ގަާވިއދުަގއި ނެތް ކަެމއް ދިާމވުން 
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މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަާށނީ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު  (ހ)  .37 ގަާވިއދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 

 އިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެެވ.ޝާ

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު، ލައިސަންސް ދީފައިވާ ޑްރައިވިންގ  (ށ)  

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު  ،ސްކޫލުތަކާއި އިންސްޓްރަކްޓަރުން

މި ގަވާއިދުގައި  ،(ތިނެްއ) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި 3ޝާއިޢު ކުރާތާ 

 ކަންކަން ފުރިހަަމ ކުރަންވާނެއެވެ. ފައިވާކޮށްބަޔާން

މި ގަވާއިދުގައި ޢިބާރާތެއް ނުަވތަ ލަފުޒެއް ބޭުނންކޮށްފައިވާ ޮގތުން ކަނޑައެޅިގެން އެހެްނ   .38 މާނަކުރުން 

    މާނައެއް ދޭހަނުވާހައި ހިނދަުކ، އަންނަނިވި ިޢބާރާތްތަކާިއ ލަފުޒުތަކަށް ދީފައިވަނީ، 

 ށް ިތރީގައި ދީފައިވާ މާނައެވެ.އެ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތަކަ

"މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ކަންތައްތައް  (ހ)  

 ބެލެހެއްޓުމަށް އެ ވަގުތަކު ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސައިފައިވާ ވުޒާރާއަށެވެ.

ތަނުގެ  ،އެވަނީ"މީހުން ދިރިއުޅޭ ތަންތަނާ ވަކިޮކށްފައިވާ ތަނެއް" ކަމަށް ުބނެފަިއ  (ށ)  

މައި ދޮރާށި ވަކިކޮށްފައިވާ އަދި މީހުން ދިރިއުޅޭ ތަނެއްގެ ބަޔަކަށް ނުާވ 

 ތަންތަަނށެވެ.

އެއްގަމު އުޅަނދާއި  ،"ދުއްވަން ދަސްކުރުމާބެހޭ ތިއަރީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ (ނ)  

 މަގުމަތީގެ ހަމަތަކާ ސަލާމަތާއި ރައްކައުތެރިކަމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތަށެވެ.

އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވަން  ،"ޓްރެއިންގ ލޮގު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ރ)(  

 ދަސްކުރުމަށް ޓަކައި ހޭދަކޮށްފައިވާ ވަގުތާއި ތާރީޚު އަންގައިދޭ ޝީޓަށެވެ.

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

ނޫނުގެ ދަށުން ެއކުލަވައިލައިފައިާވ އެ ޤާ ،ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާޫނނު) އާއި

ގަވާއިދުތަކުގައިވާ ކަންކަމާއި، މަގުމަތީގެ އަދަބުތައް އެނގިފައިވާ މިންވަރު ބެލުމަްށ 

 ދޭ އިމްތިޙާނަށެވެ.

އިންޖީނުލީ އެއްގަމު އުޅަނދު  ،ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ"ޕްރެކްޓިކަލް ޓެސްޓް"  (ޅ)  

 މަލީ އިމްތިޙާނަށެވެ.ށް ދޭ ޢަދުއްވަން ފަރިތަވެފައިވާ މިންވަރު ބެލުމަ

އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވަން  ،"ޑްރައިވިންގ ސްކޫލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ (ކ)  

ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ކޯސްތައް ހިންގުމަށް މިނިސްޓްރީން "ޑްރައިވިންގ ސްކޫލް 

 ވެ.ހިންގުމުގެ ލައިސަންސް"  ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށެ
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ޓްރަކްޓަރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެއްގަމު އުޅަނދު "ޑްރައިވިންގ އިންސް (އ)  

 ދުއްވަން ދަސްކޮށްދޭ މީހާއަށެވެ.



 ސަރުކާުރގެ ެގޒެޓް ދިވެހި            R-11/2022 : ނަްނބަރު ގަވާިއދު                 11  އަދަދު:                  51ލިުއމް: ވޮ

 

 
 

1 

 :1ޖަދުވަލު 

        ` 

           
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން 

 މާލެ، 

 .ދިވެހިރާއްޖެ

 ށް އެދޭ ފޯމު ސަ ޑްރައިވިންގ ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ލައިސަން 

 

 

 ފަރާތް  އޫލުވެރި މަސް

  ނަންބަރު:ފޯނު މޮބައިލް   ފުރިހަމަ ނަން:

  މެއިލް:އީ  ދާއިމީ އެޑްރެސް:

ވެހި ރައްޔިތެއްކަން ދި

 ގެކާޑު  އަންގައިދޭ

  ނަންބަރު:

 ސޮއި: :ޚުތާރީ ތައްގަނޑު:

 

 މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި 

 ކާޑުގެ ކޮޕީ  ވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭފަރާތުގެ ދިވެރި ލުއޫމަސް � ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީ  �

 ރިކޯޑު ފަރާތުގެ ކުށުގެ ވެރި ލުއޫމަސް � މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކުރިކަމުގެ ލިޔުން �

 

 

 

 ޑްރައިވިންގ ސްކޫލް 

  ހިންގާ އެޑްރެސް:  ތަނުގެ ނަން:

 ވިޔަފާރިއެއް  ފަރުދުންގެ އަމިއްލަ � ވިޔަފާރީގެ ބާވަތް:
  ފޯނު ނަންބަރު:

 ޕާޓްނަރޝިޕް  � ކުންފުނި  �
  އީމެއިލް:

L-8 
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 ބޭނުމަށް  ހުގެ އޮފީ 

 :ޚުރަޖިސްޓަރީ ކުރި ތާރީ ނަންބަރު: އިގެހުއްދަ

 އިތުރު ބަޔާން:

 

 admin.mta@transport.gov.mv|  އީމެއިލް:  3343434މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ | ފޯނު: ، ޗަނބޭލީވިލާ، މަޖީދީމަގު ވަނަ ފަންގިފިލާ، މ. 2 ވަނަ ފަންގިލަޔާއި 1

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.mvވެބްސައިޓް: 
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 ވިއޭޝަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްއޭ 

 މާލެ، 

 .ދިވެހިރާއްޖެ

 

 ށް އެދޭ ފޯމު ލައިސަންސަ  ރރަކްޓަ ޑްރައިވިންގ އިންސްޓް 

 

 ޚިދުމަތަށް އެދެނީ 

 މަޢުލޫމާތު ބަދަލުވެގެން   ހަލާކުވެގެން  ،ގެއްލިގެން  މުއްދަތު ހަމަވެގެން   މުޅިން އަލަށް  

 

 ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 

 --------------------------------------------------------ފުރިހަމަ ނަން: -1
 ----------------------ކާޑުގެ ނަންބަރު: ވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ދި -6

 ----------------------------------------------------ދާއިމީ އެޑްރެސް: -2
 -------------------------------------ނަންބަރު: ލައިސަންސްގެ ޑްރައިވިންގ -7

 ---------------------------------------މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް: -3
 -------------------------------------------------------------:އެޑްރެސް އީމެއިލް -8

 -----------------------------------------------------------------------------ސޮއި: -9 ------------------------------------------ހުއްދައަށް އެދޭ ކެޓަގަރީ: -4
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 މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި 

 ިކާޑުގެ ކޮޕީ ތެއްކަން އަންގައިދޭދިވެހި ރައްޔ 

 ިޕާސްޕޯޓް ސައިޒުގެ ފޮޓޯއެއް  ،ނުވާ ދުވަސް މަސް(ތިނެއް)  3 ހުންފަ ނެގ 

  ެރިކޯޑު ކުށުގ 
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ޕާސްޕޯޓް ސައިުޒގެ 

 ފޮޓޯއެއް 
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 ބޭނުމަށް  ހުގެ އޮފީ 

 :ޚުރަޖިސްޓަރީކުރި ތާރީ ނަންބަރު: އިގެހުއްދަ

 ސޮއި: ހުއްދަ ތައްޔާރުކުރީ:

 admin.mta@transport.gov.mv|  އީމެއިލް:  3343434މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ | ފޯނު: ، ، މަޖީދީމަގުޗަނބޭލީވިލާ ވަނަ ފަންގިފިލާ، މ. 2ވަނަ ފަންގިލަޔާއި 1

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.mvވެބްސައިޓް: 
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  :3ޖަދުވަލު 

 ބޯޑުގެ ނަމޫނާ  ”L“ ހުންނަ  ދުއްވަން ދަސްކުރާއިރު އުޅަނދުގެ ކުރިއާއި ފަހަތުގައި 
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  :4ޖަދުވަލު 

ލާންޖެހޭ ވެސްޓް  ދުއްވަން ދަސްކޮށްދޭ ވަގުތުގައި ޑްރައިވިންގ އިންސްޓްރަކްޓަރުން   
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 :5ޖަދުވަލު 

        ` 

           
 

 ސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާން 

 މާލެ، 

 ދިވެހިރާއްޖެ.

 

 ޑްރައިވިންގ ސްކޫލުން ދުއްވަން ދަސްކޮށްދިނުމުގައި ބޭނުންކުރާ އުޅަނދު ތަކުގައި ހުރުން ލާޒިމު ކުރާ ކަންތައް 

، ކަރއާއިައހަރީ ފީ ދެއްކިކަމުގެ ލިޔުން ުނވަތަ ސްޓި، ކަމުގެ ލިޔުން ނުވަތަ ސްޓިކަރއާއިރޯޑްވާދިނަސް ހަދައިފައިވާ .1

 އުޅަނދުގައި ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންާވނެއެވެ. ،ސްޓިކަރ އިންޝުއަރެންސް ފީ ދެއްކިކަމުގެ ލިޔުން ނުވަތަ

 މޮނިޓަރިންގ ޑިވައިސް ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. ޑިއޯސައިކަލު ފިޔަވައި އެހެނިހެން އުޅަނދުތަކުގެ އެތެރޭގައި ވީ .2

 ުއޅަނދުގައި ހަރުކޮށްފައި ހުންނަްނވާނެއެވެ. ،ގެ ނަން ނުވަތަ ލޯގޯއުޅަނދު ނިސްބަތްވާ ޑްރައިވިންގ ސްކޫލު .3
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