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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން 

 މާލެ،        

 .ދިވެހިރާއްޖެ

 

ގޮތުގައި ޑްރައިވިންގ ސްކޫލް ހިންގުމާއި ޑްރައިވިންގ އިންސްޓްރަކްޓަރުންގެ ( R/2022-11ގަވާއިދު ނަންބަރު 

 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު  1) އަށް ހަރަކާތްތެރިވުމުގެ ގަވާއިދު 

(ޑްރައިވިންގ ސްކޫލް ހިންގުމާއި ޑްރައިވިންގ އިންސްޓްރަކްޓަރުންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވުމުގެ  R-11/2022 ގަވާއިދު ނަންބަރު

 އަންނަނިވި ިއޞްލާޙުތައް ގެނައުން.، ގަވާއިދު) އަށް

 އެއްވަނަ ބާބު 

 ތަޢާރުފު 

 .ކުރުންޙުލާޞް)  އަންނަނިވި ގޮަތށް އިހވަނަ މާއްދާގެ ( 1ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .1

މިއީ، ޑްރައިވިންގ ސްކޫލު ހިންގުމުގެ ޝަރުުޠތަކާއި، ޑްރައިވިންގ  )ހ( .1 ތަޢާރަފު  

އިންސްޓްރަކްޓަރަކަށް ވުމުގެ ޝަރުޠުތަކާއި، ޑްރައިވިންގ ސްކޫލް ހިންގުމުެގ 

ޑްރައިވިންގ އިންސްޓްރަކްޓަރުންނަްށ  ،ދިނުމުގެ އުސޫލުތަކާއި ލައިސަންސް

އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވަން  ،ލައިސަންސް ދިނުމުގެ އުސޫލުތަކާއި

 ދަސްކޮށްދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ގަވާއިދެވެ.

 ދެވަނަ ބާބު  

 ޑްރައިވިންގ ސްކޫލް ހިންގުން 

 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 6ގަވާއިދުގެ ބުނެވިދިޔަ  .2

މަްސއޫލުެވރި ފަރާުތގެ  

 ޝަރުޠު 

ުކށުގެ ރިޯކޑެއް ނެތް ޖިނާއީ ) އަހަރުދުަވހުގެ ތެރޭގައި ިތނެއް( 3ވޭތުވެދިޔަ  (ށ) .6

 މީހަކަށް ވުން.
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 ަންނބަރު އަންނަނިވި ގޮތަށް އިްޞލާޙުކުރުން.) ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( 13ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .3

ލައިސަްނސް  

 ހިފެހެއްޓުން 

 

 ،ާއއި (ރ) ،އާއި (ނ) ،އާއި ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) 4 ގަވާއިދުގެ މި )1( (ހ) .13

ހޭ އިވިންގ ސްކޫލެއްގައި ހުންނަންޖެ ޑްރަ ،ގެ ދަުށން (ޅ) ،އާއި (ބ)

 ؛ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠެްއ އުނިވުން

 .އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން ޚީބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ތިންވަނަ ާބބުގެ ސުރު .4

 ތިންވަނަ ބާބު  

 ންމު އިންސްޓްރަކްޓަރުން އާ ނާއި އިންސްޓްރަކްޓަރުން ސްކޫލުގެ  ޑްރައިވިންގ

 .ކުރުންޙުލާ ޞްއަންނަނިވި ގޮތަށް އި ވަނަ މާއްދާ 19ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .5

 ސްކޫެލއްގެ ޑްރަިއވިްނގ 

ންމު އާ ރުންާނއި އިންސްްޓރަކްޓަ

 އިންސްްޓރަކްޓަރުްނގެ

 ލައިސަްނސް 

ރެއްގެ ގޮތުގައި އަދި ޑްރައިވިންގ ސްކޫލެއްގެ އިންސްޓްރަކްޓަ )ހ( .19

    ،ންމު އިންސްޓްރަކްޓަރެއްގެ ޮގތުގައި މަސައްކަތް ކުރަންވާނީއާ

 ން މިނިސްޓްރީން ދޫކުރާތީމި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަ

 "ޑްރައިވިންގ އިންސްޓްރަކްޓަރ ލައިސަންސް" ލިބުމަށް

 ފަހުގައެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަުށން ޑްރައިވިންގ ސްކޫލެއްގެ  )ށ(   

       ،އިންސްޓްރަކްޓަރ ލައިސަންސް ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ

 ،ގައި ެއކަމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޯމުން 2މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

 މިނިސްޓްރީއަށެވެ.

އިންސްޓްރަކްޓަރ ލައިސަންސް  އާންމުމި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން  (ނ)   

މިނިސްޓްރީން އެކަމަށް  ،ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ

 . ކޮށެވެވެރި ފައިވާ ޕޯޓަލް މެދުޅައިކަނޑައަ

ލޫމާތު މިނިސްޓްރީްނ ޢުންމު އިންސްޓްރަކްޓަރުންެގ މައާ (ރ)   

 ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ.  

 )ބ(   

 

 

(ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޑްރައިވިންގ  އާއިމި މާއްދާގެ (ށ) 

   އިންސްޓްރަކްޓަރ ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހެޅުމެއް ލިބުުމން، 

މި ގަވާއިދުގައިވާ ކަންކަން އެ ހުށަހެޅުމެއްގައި ފުރިހަމަވާނަމަ، 

ންސަށް އެދި ސަލައި ،(ހަތެއް) ދުވަހުެގ ތެރޭގައި 7ލަސްވެގެން 

 ދޫކުރަންވާނެއެވެ.ލައިސަންސް ނިސްޓްރީން ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މި
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 .ލާޙުކުރުންޞްވި ޮގތަށް އި ނިއަންނަ ،ލަމުފެށޭ ޖު އާއި ވަނަ މާއްދާގެ އަރިމަތީ ސުރުޚީ 20ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .6

ސްކޫުލގެ  ޑްރަިއވިްނގ 

 އިންސްްޓރަކްޓަރުްނގެ ޝަރުޠު 

ވަނަ މާއްދާެގ (ހ) ގެ ދަުށން ޑްރައިވިންގ ސްކޫލެއްގެ  19މި ގަވާއިދުގެ  .20

އަންަނނިވި ޝަރުުޠތައް ުފރިހަމަވާ  ،އިންސްޓްރަކްޓަރ ލައިސަންސް ދެވޭނީ

 ފަރާތްތަކަށެވެ.

 .ކުރުންޙުލާޞް(ނ) އަްނނަނިވި ގޮތަށް އި އާއިވަނަ މާއްދާގެ (ށ)   20ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .7

) އަހަރުުދވަހުގެ ތެރޭގައި ޖިނާއީ ކުށެއް ތިނެއް( 3ވޭތުވެދިޔަ  (ށ) .20  

 ކޮށްގެން ޙުކުމެއް އިއްވައިފައިވާ މީހަކަށް ނުވުން.

އާ  (އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު) 2009/5ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ނ)   

ެއ ޤާނޫނުެގ ދަށުން ަހދައިފައިވާ ގަވާއިދަާކ ޚިލާފުވެގެން ނުވަތަ 

(ިތނެއް) އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި  3ޚިލާފުވެގެން ފާއިތުވި 

 ލައިސަންސް ހިފަހައްޓައިފައިވާ މީހެއް ކަމުގައި ނުވުން.

 .ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން 20ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .8

ޑްރައިވިންގ ސްކޫލުގެ އިންސްޓްރަކްޓަރުންނަށް ހިންގާ ތަމްރީުނ  (ޅ)    

 ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.ޕްރޮގްރާމް 

 .ތުރުކުރުންއި މާއްދާއެއް އަންަނނިވި ގޮަތށް ގެ ފަހަތަށްވަނަ މާއްދާ 20ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .9

އާންމު އިންސްްޓރަކްޓަރުްނގެ  

 ޝަރުޠުތައް 

(ފަސްދޮޅަސް) އަހަރާ  60(އަށާރަ) އަހަާރއި  18އުމުރުން  (ހ) 20-1

 ވުން. ދެމެދުގެ ފަރާތަކަށް

އާ  (އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު) 2009/5ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ށ)   

ެއ ޤާނޫނުެގ ދަށުން ަހދައިފައިވާ ގަވާއިދަާކ ޚިލާފުވެގެން ނުވަތަ 

(ެއކެއް) އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ  1ޚިލާފުވެގެން ފާއިތުވި 

 ނުވުން. ލައިސަންސް ހިފަހައްޓައިފައިވާ މީހެއް ކަމުގައި

ދުއްވަން ދަސްކޮށްދޭ ގިންތީގެ ުއޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް  (ނ)   

) އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިާބ ދޭއް( 2ލިބި، ދުއްވުމުގައި މަދުވެގެން 

 ލިބިފައިވުން.

 މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރުން އާއި ވަނަ މާއްދާގެ އަރިމަތީ ސުރުޚީ 21ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .10
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ގެ ލު ސްކޫޑްރަިއވިްނގ  

ންމު އާ ންާނއި އިންސްްޓރަކްޓަރު

ލަިއސަންްސގެ  އިންސްްޓރަކްޓަރ

 މުްއަދތު 

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ދޫކުރާ  19މި ގަވާއިދުގެ  (ހ) .21

 ގެޑްރައިވިންގ ސްކޫލެއްގެ އިންސްޓްރަކްޓަރ ލައިސަންސް

ންމު އާ(ތިނެއް) އަހަރުދުވަހެވެ. އަދި  3މުއްދަތަކީ 

ލައިސަންސް އެންމެ ގިނަވެގެން ދެވޭނެ  އިންސްޓްރަކްޓަރގެ

   (ތިނެއް) މަސްދުަވހެވެ. 3 ،މުއްދަތަކީ

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

ޑްރައިވިންގ އިންސްޓްރަކްޓަރ ލައިސަންސްގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ 

ލައިސަންސް އައުކުރަން  ،(ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ ުކރިން 3

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ސްކޫލުގެ މި މާއްދާގެ (ށ) ެގ ަދށުން ޑްރައިވިންގ  (ނ)   

     މި ގަވާއިދުގެ  ،އައުކުރެވޭނީ ލައިސަންސްއިންސްޓްރަކްޓަރ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތަްއ  ވަނަ މާއްދާގައި 20

 ފުރިހަމަވާނަމައެވެ.

 .އިތުރުކުރުންއަކުރެއް އަންނަނިވި ގޮތަށް ގެ ގޮތުގައި ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގެ ފަހަތަށް (ޅ)  23ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .11

ޑްރަިއވިްނގ  

އިންސްަޓރަކްޓަރުްނގެ 

 މަްސއޫލިއްޔަާތއި ޒިްނމާ 

 ،ނަމަވެސްއޮތް  މާއްދާގެ (ބ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި މި (ޅ) .23

އާންމު އިންސްޓްރަކްޓަރުން އެ ފަދަ ލޮގުތައް ކޮންމެހެން 

 ނުެޖހޭނެއެވެ.  ށެއްބަލަހައްޓާކަ

 .ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން 25ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .12

ޑްރަިއވިްނގ ިއންސްޓްރަކްަޓރ  

 ލައިސަްނސް ބާޠިލުކުރުން 

މާއްދާގައިވާ  ވަނަ 1-20 މާއްދާއާއިވަނަ  20މި ގަވާއިދުގެ  (ހ) . 25

 ޝަރުޠެއް އުނިވުން.

 .މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރުން އާއި އަރިމަތީ ސުރުޚީވަނަ މާއްދާގެ  26ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .13

ގެ ލުޑްރަިއވިން ސްކޫ 

އިންސްްޓރަކްޓަރުން ތަްމރީނު 

 ކުރުން 

ނޑައަޅާ ފަރާތަކުން މިނިްސޓްރީން ކަމިނިސްޓްރީން ނުވަތަ  (ހ)  .26

އިންސްޓްރަކްޓަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ިހންާގ ސްކޫލް  ޑްރައިވިންގ

ސްކޫލް ކޮންމެ ޑްރައިވިންގ  ،ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް

 އިންސްޓްރަކްޓަރަކު ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.



 ަސރުކާުރގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި              R-60/2022ނަންަބރު:  ގަވާިއދު               86 އަދަުދ:              51 ވޮލިުއމް:
 

5 
 

ިހންގާ އިންސްޓްރަކްޓަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ސްކޫލް ޑްރައިވިންގ  (ށ)   

(ހައެއް) ގަޑިއިރު  6މަދުވެގެން  ،ޕްރޮގްރާމުގައި ނުތަމްރީ

 ހޭދަކުރަންވާނެއެވެ.

ކުރުމަށް  އިންސްޓްރަކްޓަރުން އިމްތިޙާނުސްކޫލް ޑްރައިވިންގ  (ނ)    

ޕްރެކްޓިކަލް ޓެސްޓެއް  އާއިތިއަރީ ،ހިންގާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގައި

 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 ހަތަރުވަނަ ބާބު  

 ދުއްވަން ދަސްކޮށްދިނުމާއި ފީ ނެގުން 

 .ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްާލޙުކުރުން 30ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .14

އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވަން ދަސްކޮށްދިނުމަށް ޑްރައިވިންގ ސްކޫލަކުން  . 30 ފީ ނެގުން  

 ިތރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދަދުތަކަށެވެ. ،އެންމެ ގިނަވެގެން ފީ ނެގޭނީ 

 .އަކުރުތައް ތަރުތީބުކުރުން ފައިވަނަ މާއްދާ އުނިކޮށް 31ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .15

 .އަކުރުތައް ތަރުތީބުކުރުން ފައިވަނަ މާއްދާ އުނިކޮށް 32ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .16

 .އިތުރުކުރުން ރު އަކު 2ގެ ގޮތުގައި (މ) އާއި  (އ) ގެ ފަހަތަށް (ވ)ވަނަ މާއްދާގެ  38ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .17

ދުއްވަން  ،ންމު އިންސްޓްރަކްޓަރުން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީއާ" (ވ) .38  

ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ފީ ނެގުމަާކ ނުލައި، ޑްރައިވިންގ ސްކޫލެއްގައި 

ރަޖިސްޓަރީނުވެ، މިނިސްޓްރީން ނުވަތަ މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުްނ 

           ވަކި މުއްދަތަށް ދޭ ހުއްަދއެއްގެ ދަށުން، ވަކި ފަާރތްތަކަކަްށ 

  ވެ.ކަށެދުއްވަން ދަސްކޮށްދޭ ފަރާތްތަ ،ވަކި މުއްދަތަކަށް

 ،ސްކޫލުގެ އިންސްޓްރަކްޓަރުން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ގ"ޑްރައިވިން (މ)   

ޑްރައިވިންގ ސްކޫލެއްގައި ރަޖިސްޓަރީވެ، މިނިސްޓްރީން ނުވަަތ 

 ދުއްވަން ދޭ ހުއްދައެއްގެ ދަުށން މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ފަރާަތކުން

 ވެ.ށެރާތްތަކަދަސްކޮށްދޭ ފަ

 މަލުކުރަންޢަގަާވިއދަށް  .18

 ފެށުން

        ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ،މަލުކުރަން ފަށާނީޢަމި ގަވާއިދަށް  (ހ) 

 ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.ދު މި ގަވާއި
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ވަނަ މާއްދާއަށް ޢަމަލުކުރަްނ  26 އާއިވަނަ މާއްދާގެ (ޅ)  20މި ގަވާއިދުގެ  (ށ)   

ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުްނ ގަވާއިދު  ފަށާނީ، ދިެވހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި

 ފަހުގައެވެ.  ހަށް (ދޭއް) މަސްދުވަ 2ފެށިގެން 
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