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   މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން 

 މާލެ،       

 .ދިވެހިރާއްޖެ      

 ގަވާއިދު ގުޅޭ ސަނަދާ  އި ތަމްރީނާ  ގެ ފަޅުވެރިން 

 އެއްވަނަ ބާބު 

 ފެށުން 

 ނަން  ތަޢާރުފާއި

 

ދަތުރުފަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކަނޑު  މިއީ، (ހ)  .1

ދިނުުމގައި  ނާއި ފަޅުވެރިންނަށް ތަމްރީނާއި ސަނަދުކެޕްޓަނުން

 ގަވާއިދެވެ. ޢަމަލުކުރާނެ މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުމުގެ

(ކަނޑުގައި ުދއްވާ  78/69މި ގަވާއިދަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ށ)  

) ވަނަ ނަންބަރުގެ 16() ގެ ށގެ ( 6އުޅަނދުތައް ދުއްވުމާބެހޭ ޤާނޫނު) 

 ފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.ވައިލައިލިބިގެން، އެކުލަ ބާރުދަށުން 

     ގުޅޭ ތަމްރީނާއި ސަނަދާ ގެފަޅުވެރިންކިޔާނީ [ ގަވާއިދަށްމި  )ނ(  

 ވެ.އެ] ގަވާއިދު

ދަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކަނުޑ ދަތުރުފަތުރުކުރާ ުގސަމި ގަވާއިދުގެ މައިގަނޑު މަ  .2 މަގުސަދު 

ދިނުމުގައި  ންނަށް ތަމްރީނާއި ސަަނދުއުޅަނދުފަހަރުގެ ކެޕްޓަނުންނާއި ފަޅުވެރި

ޢަމަލުކުރެވޭނެ އެންމެހައި ުއސޫލުތަކާއި މިންގަނޑުތައް ކަނޑައަޅަިއ 

  ންމުކުރުމެވެ.އާ

މި ގަވާއިދު ތަންފީޛުކޮށް ހިންގާނީ މިނިސްޓްރީން ނުވަތަ ިމނިސްޓްރީން ކަނޑައަާޅ   .3 ގަވާއިދު ތަންފީޛުކުރުން 

 ފަރާތަކުންނެވެ.
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 ވަނަ ބާބު ދެ

 ތައް ތަމްރީނު  ރިންގެފަޅުވެ 

ގަވާއިދުގެ ދަށުން ތަމްރީނު ދިނުމުގައި ނުވަތަ ކޯސް ިހންގުުމގައި  މި (ހ)  .4 ތަމްރީނުދިނުން 

ނަގަންޖެހޭ ހުއްދަތަކާއި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ މިންގަނުޑތައް 

ފުރިހަމަކުރުމަކީ، އެހެްނ ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގައި ެއފަދަ 

އް ހިންގުމުގެ ކުރިން ނުވަތަ ކޯހެއް/ތަމްރީނެއް/ޓްރެއިނިންގއެ

ހިންގުމުގައި ޢަމަލުކުރަްނޖެހޭ ކަންަކމަށް ޢަމަލުކުރުމުްނ އިސްިތސްނާ 

 ހިނދަކު، އެ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ޢަމަލުކުރަްނޖެހޭނެ ަކމެެކވެ.  ނުވާހައި

)ށ(   ކަނޑު ދަތުރުފަތުރުކުރާ އުޅަނދުގެ ފަޅުވެރިންނަށް ލިބިފައި ހުންނަންވާ  

   ތަކާއި، ސަނަދު ތިރީގައި ބަޔާްނކުރާ ޢަމަީލ ތަމްރީނުތަކާއި، ތަމްރީނު

 ގޮތުންކުރެ ގޮތަކަށް ދެވިދާނެއެވެ. ދެ

 ؛ލޯކަލް ޓްރެއިނިންގ  (1)   

 .ގއެސް.ޓީ.ސީ.ޑަބްލިޔު މުޢާހަދާގެ ދަށުން ހަދާ ޓްރެއިނިން  (2)   

) ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ 2) ގެ (ށމި މާއްދާގެ ( (ށ)  

އަދި  ކުރާމުން ލާޒި ހަދާގެ ދަށުން ހަދައެސް.ޓީ.ސީ.ޑަބްލިޔު މުޢާ

    ގެ ިލސްޓު ޖަުދވަލުތަކުޓްރެއިނިންގ ކުރާމުރީވެލިޑޭޓް ކުރުމަށް ލާޒި 

  ވަނީއެވެ.އެ ގައި ބަޔާންކޮށްފައި 3

ކަނޑު ދަތުރުފަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ފަޅުވެރިންނަށް ލިބިފައި  (ހ)  .5 ދިނުމަށް ހުއްދަ ހޯދުން ތަމްރީނު

ތަކާއި، ޢަމަލީ ތަމްރީނުތަކާއި، ސަނަދު ދިުނމަށް ހުންނަންވާ ތަމްރީނު

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ ތަންތަނާއި، އެފަދަ ތަންތަނުން ހިންާގ ިމ 

ތަމްރީުނ ުނވަތަ ވަަނ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ  4ގަވާއިދުގެ 

ތަކަކީ، ކަމާބެހޭ އެހެނިހެން އިދާރާތަކުން ހޯދަންޖެޭހ ޓްރެއިނިންގ

ގޮތުގެމަތިން ހުއްދަ  މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ، ންހުއްދަތައް ހޯދުމުގެ އިތުރު

ތަކެއްކަުމގައި ަތމްރީުނ ނުވަތަ ޓްރެއިނިންގލިބިގެން ހިންާގ ތަންތަނާއި 

 ވާންވާނެއެވެ.

ޯކހުގެ  ތަމްރީނުގެދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ ކަނޑު ދަތުރުފަތުރުގެ  (ށ)  

މަލުުކރަން ޢަ ިމ ގަވާއިދަށްދިނުމުެގ މިންގަނޑުތަްއ މަންހަޖާިއ ތަމްރީނު

މިނިސްްޓރީގެ (ތިނެއް) ަމސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި  3ން ފެށިގެން ޚުފަށާ ތާރީ

 ގައި ޝާއިޢުކުރެވޭނެއެވެ.ޓުވެބްސައި
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ދިނުމަށް ހުއްދައަށް އެދި ތަމްރީނު

 ހުށަހެޅުން 

ވަަނ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަމްރީނުދިނުމުެގ  4މި ގަވާއިދުެގ  (ހ)  .6

އެކަމަށް މިނިސްްޓރީން ދައަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ ކޯހެއް ހިންގުމުގެ ހުއް

ދޭ އިންސްޓިޓިއުޓްތަކުން ހިްނގަން މެރިޓައިމް ތަމްީރނު ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ

ފޯމު ފުރިހަަމކޮށް  ވާ ކޯސް އެޕްރޫވް ކުރުމަށް އެދޭބޭނުން

 މިނިސްޓްރީއަށެވެ. 

     ، ުގޅިެގން ށުން މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެުޅމާދަމި މާއްދާގެ (ހ) ގެ  )ށ(  

 ންވާނެއެވެ.އެ ހުށަހެޅުމެއްގައި އަްނނަނިވި ކަންކަްނ ފުރިހަމަވާ

ތަމްރީނު ދިނުމަށް ނުވަތަ ޓްރެއިނިންގއެއް ނުވަތަ ކޯހެއް   )1(   

ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ މަތީ ތަޢުލީމާގުޅޭ ކަންކަން ހިންގުމަށް 

ބަލަހައްޓާ މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް 

 ކަމުގައި ވުން؛

މިނިސްޓްރީން ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ކޯހުގެ މަންހަޖާިއ   )2(   

       ދިނުމުގެ މިންގަނޑުތައް އެ ތަނެއްގައި އަދި ތަމްރީނު

 އެ ތަނަކުން ހިންގުމަށް ހުށަހަޅާ ކޯހުގައި ފުރިަހމަވުން.

ވަނަ  2 ވަަނ މާއްދާގެ (ށ) ގެ 4އެ ޓްރެއިނިންގއަކީ ިމ ގަވާއިދުގެ  (ނ)  

ިމ މާއްދާގެ (ށ) ގައި  ރެއިނިންގއެއްނަމަ،ބަޔާންކުރާ ޓް ނަންބަރުގައި

      ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ފުރިހަމަވުމުގެ އިތުރުން، އެ ހުށަހެުޅމާެއކު،

އެ ތަމްރީނެއް ދިނުމުގެ ބޭނުން އަންގައިދިނުމާއެކު، އަންަނނިވި 

 ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒުގައި ކިޔަވައިދޭ މުޤައްރަރު   (1)   

 ށްއިންޓަރނޭޝަނަލް މެރިޓައިމް އޯަގނައިޒޭޝަނަ

ކޮށްފައިވާ ޤައުމެއްގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން ޓުރިޕޯ

 ން؛ޔުއެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ލިޔެކި

ކޮށްފައިވާ ޓު(މިނިސްޓްރީން ލިސް 9001އައި.އެސް.އޯ   (2)   

ތަނެއްގެ) މިންގަނޑާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިްނ ކޮލިޓީ 

ކޮށްފައިވާ މުތަނެއްގައި ޤާއި މެްއ އެ މިންގަނޑުެގ ިސސްޓަ

 ޔު ކަމުގެ ސެޓިފިކޭޝަން ނުވަތަ އެސް.ޓީ.ސީ.ޑަބްލި

ކޮށްފައިވާ ކަމުގެ މުމިންގަނޑަށް ފެތޭ އެފަދަ ސިސްޓަމެއް ޤާއި

 ން؛ޔުލިޔެކި
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     މަރުކަޒުގަިއ ކިޔަވައިދޭ އިންސްޓްރަކްޓަރުންގެ ލިސްޓާއި  (3)   

އަންގައިދޭ  ބާއެ ފަރާތްތަކުގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރި

 ؛ލިޔެކިޔުން

ތަކުގެ މަންހަޖު ލިސްޓާއި، މަރުކަޒުން ފޯރުކޮށްދޭ ތަމްރީނު  (4)   

މަންހަޖުގަިއ ހިެމނޭ މާއްދާތަކުން ފުރިހަމަކުރަންޖެޭހ 

ގަޑިއިރުތަކާއި، ތަމްރީނުދޭ ކޮންެމ އިންސްޓްރަކްޓަރެއްގެ 

ދަދާއި، އަހަދާ ދަރިވަރުންގެ  ބެލުމުގެ ދަށުން ތަމްރީނު 

 އަދި؛ ތަފުސީލުކްޓަރުންނާއި ވަސީލަތްތަކުގެ އިންސްޓްރަ

ނިމުމުން ދޫކުރެވޭނެ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުެގ  ތަމްރީނު  (5)   

 ގެ ނަމޫނާ.ސެޓުފިކެޓު

ކަނޑު ދަތުރުފަތުރުކުރާ އުޅަނދުގެ ފަޅުވެރިންނަށް ލިބިފައި ހުންނަންވާ  (ރ)  

ފަދަ ޢަމަީލ ޢަމަލީ ތަމްރީނުތައް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ މަރުކަޒުތަކުންވެސް އެ

ންމުކޮށްފައިވާ މިންަގނާޑ އާތަމްރީނުތައް ދޭންވާނީ މިނިސްޓްރީްނ 

ތުގެމަތިން މި މާއްދާގެ ދަށުން ިމނިސްޓްރީއަށް ހުަށހަޅާ ގޮއެއްގޮތްވާ

 އެވެ.ގަހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހު

 ހުަށހަޅާ ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީއަށް 6މި ގަވާއިދުގެ  (ހ)  .7 ތަމްރީނަށް ހުއްދަ ދިނުން 

ވަަނ މާއްދާގެ (ށ) ގައި  6ހުށަހެޅުމަކާ ުގޅިގެން، ެއ ހުށަހެޅުމެއްގަިއ 

ލޯކަލް ޓްރެއިނިންގ ދިުނމަށް ، މަބަޔާންކުރާ ކަންކަން ފުރިހަމަވާނަ

 ތަމްރީނުދޭ ތަނަށާއި އެ ތަނަކުން ހިންގާ ކޯހަކަށް ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނެއެވެ.

 ދަށުން މިނިސްޓްރީއަށް ހުަށހަޅާ ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  6މި ގަވާއިދުގެ  (ށ)  

 އާއިވަަނ މާއްދާގެ (ށ)  6ހުށަހެޅުމަކާ ުގޅިގެން، ެއ ހުށަހެޅުމެއްގަިއ 

 ޔު.ޓީ.ސީ.ޑަބްލިއެސް، މަ(ނ) ގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ފުރިހަމަވާނަ

ޓްރެއިނިންގ ދިނުމަށް ތަމްރީނުދޭ ތަނަށާއި އެ ތަނަކުން  މުޢާހަދާގައި

 ކުރެވޭނެއެވެ.ދޫ ހިންގާ ކޯހަކަށް ހުއްދަ

ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާ  6މި ގަވާއިދުގެ  (ނ)  

ވަަނ މާއްދާގެ (ށ) ގައި  6ހުށަހެޅުމަކާ ުގޅިގެން، ެއ ހުށަހެޅުމެއްގަިއ 

ންމުކޮށްފައިވާ ިމންގަނުޑގައި އާބަޔާންކުރާ ކަންކަމާއި މިނިސްޓްރީްނ 

މަ، ޢަމަީލ ތަމްރީނު ދިުނމަށް ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ފުރިހަމަވާނަ

ތަމްރީނުދޭ ތަނަށާއި އެ ތަނަކުްނ ހިންާގ ތަމްރީނުތަކަށް ުހއްދަ 

 ދޫކުރެވޭނެއެވެ.
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) ގަިއ އެފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، ށމި މާއްދާގެ ( )ރ(  

ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ފުރިހަމަނުވާނަމަ، މުޢާހަދާގައި  ޔުއެސް.ޓީ.ސީ.ޑަބްލި

ލާއެުކ އެކަްނ ހުށަހެޅުްނ ހުށަހެިޅ ފަާރތަށް ފުސީމުގެ ތަފުރިހަމަނުވާ ކަ 

 (ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ. 7

    ކުން (ފަހެއް) އަހަރަ  5 ކޮްނމެމި މާއްދާގެ ދަށުން ދޫކުާރ ހުއްދަ  )ބ(  

 އައު ކުރަންވާނެއެވެ.

ހުއްދަ އައު ކުރުމާއި އިތުރު ހުއްދަ 

 ހޯދުން 

  ވަަނ މާއްދާގެ ދަށުން ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތަކުން  7އިދުގެ މި ގަވާ (ހ)  .8

ހުށަހަޅަންވާީނ ހުއްދައިގެ މުއްދަތު ހަމަުވމުެގ  އެ ހުއްދަ އައު ކުރުމަށް 

މިނިސްޓްރީއަށް  ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތިކުރިން 

 ހަޅައިގެންނެވެ. ހުށަ

 ފައިވާ ހުއްދަތައް؛ށްކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ދޫކޮ  (1)   

 އެންމެ ފަހުގެ ކޮލިޓީ އޯޑިޓުެގ ނަތީޖާ؛  (2)   

މަރުކަޒަށް އަލަށް ގުޅުުނ އިންސްޓްރަކްޓަރުންގެ މަޢުލޫމާތާއި   (3)   

 އެ ފަރާތްތަކުގެ ކަރިކިއުލަމް ވީޓާ؛

ތަމްރީނުގެ މަންަހޖަށް ބަދަލެއް އައިސްފައިވާނަމަ، އެ ބަދަލުގެ   (4)   

 ؛ލުފުސީތަ

ޔުމަކަށް ބަދަލެއް ފިކެޓެއް ނުވަތަ ލިޓުތަމްރީނުގެ ސެ  (5)   

 .ލުފުސީއައިސްފައިވާނަމަ، އެ ބަދަލެއްގެ ތަ

ދޭ ތަންތަނުގައި ހިންގާ ކޯސްތަކުގައި ކަނޑު ދަތުރުފަތުރުގެ ތަމްރީނު (ހ)  .9 ތަމްރީނުގެ ފީ ނެގުން 

ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ނަގާ ފީއަކީ މިނިސްޓްރީްނ ހުއްދަ ދީފައިވާ 

 ފީއަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

ނެގޭނެ ފީގެ ގޮުތގައި ގެ (ހ) ގެ ދަށުން ތަމްރީނުދޭ ތަންތަނުން މި މާއްދާ (ށ)  

ދަދު މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުގައި އަނެގޭނެ އެންމެ މަތީ 

 ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ތަމްރީނުދޭ ތަންތަނުން ނަގާ ފީއަށް  )ނ(  

 ިމންވަރުތަކާއި މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް، ފީ ނެުގމުގެ ކުރިން ފީގެ 

ލުތައް ތަމްރީނުދޭ ފަރާތަކުން މިނިސްޓްރީއަށް ލިޔުމުްނ ފުސީތަ

 ހުށަހަޅައި، ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ.
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ގގެ މިންގަނޑާއި ލޯކަލް ޓްރެއިނިން 

 މަންހަޖު 

މި ގަވާއިދުެގ ދަށުން ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ ތަނެއްގައި، މި ގަވާިއދުގެ  (ހ)  .10

އް ހިންގަންވާީނ މިނިސްްޓރީން ދަށުން ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ ކޯހެ

ދިނުމުެގ މިންަގނާޑ ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ކޯހުގެ މަްނހަޖާިއ ތަމްރީނު

 އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

ދިނުމަށް ހުއްދަ ދޫކުރެވޭ ތަންތަނުގައި، ކަމާބެހޭ އެހެން  ތަމްރީނު )ށ(  

ފައިވާ މިންގަނޑުގެ އިތުރުްނ އަންަނނިވި އިއިދާރާތަކުން ކަނޑައަޅަ

 ކަން ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.ކަން

ތަމްރީނުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތަކާއި   (1)   

 ކަންކަން ފުރިހަމަވުން؛

ތަމްރީނުގައި ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ަވސީލަތްތަކާއި،   (2)   

ކިޔަވައިދިނުމަށް ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ވަސީލަތްތައް އެ ތަނެއްގައި 

 ރުން؛ބޭނުންކުރެވޭ ވަރަށް ޖާގަ ހު

 ށްފަސޭހައިން ވަދެ ނިކުމެވޭ ގޮތަށް ހުރުމާ އެކު، ރަނގަޅަ  (3)   

 ން؛ހުރުވެންޓިލޭޓްކުރެވިފައި

ކިޔަވަން ފަސޭހަ ވަރަށް އަލިކަން ލިބުމާއި، ކިޔަވައިދޭ   (4)   

ފަރާތްތަކާއި ކޯހުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ފެން ލިބުމުގެ 

 ޖެހިފައިވުން.ހަމަ  މު އިންތިޒާމާއި ފާޚާނާ ކުރުމުެގ އިންތިޒާ

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެެހން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،  (ނ)  

        ކުރުތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެސް.ޓީ.ސީ.ޑަބްލިޔު މުޢާހަދާގެ 

ފައިވާ ފަރާތްތައް މިނިސްޓްރީން ދައި (ހަތަރެއް) ކޯސް ހަ 4

ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ އެ ކޯހުގެ މަންހަޖުގައި އެަކމާ ގުޅޭ މާއްދާތައް 

 ރިހަމަކުރުމުން އިސްތިސްާނ ވެގެންވެއެވެ.ފު

 އެލިމެންޓަރީ ފަސްޓް އެއިޑު  .1

 ފަޔަރ ޕްރިވެންޝަން އެންޑް ފަޔަރ ފައިޓިންގ  .2

 ޕާސަނަލް ސަވައިވަްލ ޓެކްނީކްސް  .3

 ޕާސަނަލް ސޭފްޓީ އެންްޑ ސޯޝަލް ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ  .4
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ސްްޓރީން މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެެހން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، މިނި (ރ)  

ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ކޯހެއްގެ މަްނހަޖުގަިއ ހިމެޭނ މާއްދާއަކާ ގުޭޅ ޯކހެއް 

     ލިބިގަންނަ ފަރާތުން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާނަމަ، އެ ފަރާތެއް  ތަމްރީނު

 އެ މާއްދާ ފުރިހަމަކުރުމުްނ އިސްތިސްނާ ވެެގންވެއެވެ.

 މުޢާހަދާ އެސް.ޓީ.ސީ.ޑަބްލިޔު 

ގެ މިންގަނޑާއި ގޓްރެއިނިން

 ޖު މަންހަ

ަނމަ،  ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކުރާ ަތމްރީނެއް 4މި ގަވާއިދުގެ  (ހ)  .11

ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާްނކުރާ  10އެ ތަމްރީނުތަކަކީ މި ގަވާއިދުގެ 

      އާއި ކޯޑު  މުޢާހަދާކަންކަމުގެ އިތުރުން، އެސް.ޓީ.ސީ.ޑަބްލިޔު 

ޖެހޭ އެންމެ ދަށް ) ގެ ދަށުން އެ ތަމްރީނެއްގައި ފުރިހަމަކުރަނAް(ޕާޓް 

 މިންގަނުޑ ފުރިހަމަވާ ތަމްރީނަކަށް ވާންާވނެއެވެ.  

ދޭ މަރުކަޒަކުން ހިންާގ ކޯސްތަކުގެ މަްނހަޖު ުހންނަްނވާނީ ތަމްރީނު (ށ)  

އެސް.ޓީ.ސީ.ޑަބްލިޔު ކޯޑުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑާއި، 

 އިންޓަރނޭޝަނަލް މެރިޓައިމް އޯގަނައިޒޭޝަނުން ތައްޔާރުކޮށްފައި

 ހުންނަ ޮމޑަލް ކޯސްތަކާ އެއްގޮތަށެވެ. 

ތަކުގެ މަންަހޖަށް ބަދަލު ދޭ މަރުކަޒަކުން ހިންގާ ތަމްރީނުތަމްރީނު (ނ)  

ގެންނަންވާނީ، ެއ ބަދަލެއް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާ ުހއްދަ 

 އެވެ.ގަހޯދުމަށްފަހު

 އާއި ކޯޑާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން މުޢާހަދާ ޔުއެސް.ޓީ.ސީ.ޑަބްލި (ރ)  

         ފިކެޓަކީ،ޓުފުރިހަމަކުރިކަމުެގ ސެ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ތަމްރީނު

ބޫލުކުރެވޭ ފެންވަރަށް މިިނސްޓްރީއަށް ޤައެ ތަމްރީނެްއ ދޭ މަރުކަޒުގަިއ 

ފައިވާ ތަނެއް ކަުމގައި ޓައިކޮލިޓީ މިންގަނޑުެގ ސިސްަޓމް ހިފަހައް

ބަލައިގަނެވޭނެ ނުވަަތ ހުއްދަދެވޭނެ ފިކެޓަކީ ޓުއެ ސެނުވާނަމަ، 

 ފިކެޓެއް ނޫނެވެ.ޓުސެ

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ ތަނެއްގައި ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ  (ހ)  .12 ކޯހުގެ އިންޗާޖް 

ކޯހެއް ހިންގުމުެގ އެންމެހަިއ ކަންކަމެްއ ބެލުމަށް ކޯްސ އިންާޗޖެއް 

 ހުންނަންވާނެއެވެ. 

ނިސްޓްރީން ޯކސް މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ކޯސް އިންޗާޖަކީ މި  (ށ)  

 ފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.ދީ ހުއްދަ ގެއިންޗާޖަކަށް ވުމު

އަންަނނިވި  އި ބަޔާންކުރާ ކޯސް އިންޗާޖަކީ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގަ (ނ)  

 ތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތެއް ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.ޠުޝަރު
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ފައިވާ ޅައިމޯލްޑިވްްސ ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަ  (1)   

 ކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައިވުން؛ހާސިލުގެ ސަނަދެއް  7ލެވެލް 

 ޓު(މިނިސްޓްރީން ިލސް ސްނަރދަ ޓްރެއި ގޓްރެއިން  (2)   

ކޯހެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް  ކުރެވިފައިވާ ފަރާތަކުން)

 ކަމުގައިވުން.

ދޫކޮށްފައިވާ ތަނެއްގައި ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ  މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުއްދަ (ހ)  .13 ތަމްރީނުދޭ އިންސްޓްރަކްޓަރުން 

      ކޯސްތަކުގައި ކިޔަވައިދޭންވާނީ، މިނިސްޓްރީން ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ

ަފއިވާ ޅައިދިނުމުގެ މިންގަނޑުގައި ކަނޑައައެ ކޯހުގެ މަްނހަޖާއި ަތމްރީނު

 ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ އިންސްޓްރަކްޓަރުންނެވެ.

ވަަނ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާްނކުރާ  4އެ ކޯހަކީ، ިމ ގަވާއިދުގެ  (ށ)  

ކޯހެއްނަމަ، އެ ޯކސްތަކުގައި ކިޔަވައިދޭންވާނީ، އެސް.ޓީ.ސީ.ޑަބްލިޔު 

 ތައް ފުރިހަމަވާ އިންސްޓްރަކްޓަރުންނެވެ.ޠުބަޔާންކުރާ ޝަރު މުޢާހަދާގައި

ތަނަކުން އަންނަނިވި މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުއްދަދޫކޮށްފައިވާ ތަމްރީނުދޭ   .14 ލިއްޔަތު އޫދޭ ތަނުގެ މަސްތަމްރީނު

ަހމަޖައްސައި، އެ ތަނެއްެގ  މު މަޢުލޫމާތުތައް ފަސޭހައިން ފެންނާެނ އިންތިޒާ

 ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.

 ތަކުގެ މަޢުލޫމާތު؛އެ ތަނަކުން ދޭ ތަމްރީނު (ހ)  

 ތަކުގެ މަޢުލޫމާތު؛ސެޓުފިކެޓުއެ ތަނަކުން ދޫކުރާ  (ށ)  

 ސެޓުފިކެޓުތަކުގަިއ ބައިވެރިވުމުެގ ފީ އާިއ މްރީނުއެ ތަނަކުްނ ދޭ ތަ (ނ)  

 ދޫކުރުމުގެ ފީ.

ން ޓުއެ މަރުކަޒެއްގެ ވެބްސައި، ސެޓުފިކެޓުދޫކުރާ  މަރުކަޒަކުންއެ  (ރ)  

 ކުރެވެންވާނެއެވެ. ކަށަވަރު

ތަމްރީނުދޭ ތަނުން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ 

 ރިކޯޑު 

، އެ ތަނަކުން ިހނގާ ކޯހެއްގައި މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ ތަނަކުން  .15

ބައިވެރިވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީ ފޯމާއި، އެ ކޯހުގެ ހާޒިރީ، ސުވާުލ 

ކަރުދާސްތައް، ޖަވާބު ކަރުދާސްތައް، އެސެސްމެންޓް ޝީޓްތައް އަދި މިފަދަ ހުރިހާ 

         ނަތީޖާ ކަރުދާސްތަކެއް، އެ ކޯހެއް ނިންމާ ތާރީޚުން ފެށިގެން މަދުވެގެން

 ) އަހަރުދުވަހަށް ރައްކާކޮށްފައި ބަހައްޓަންވާނެއެވެ. (ދޭއް 2
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ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒުތައް 

 އިވެލުއޭޓްކޮށް އޮޑިޓްކުރުން 

ތަމްރީނުތައް ހިންގާ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުއްދަ ދީފައިވާ  7މި ގަވާއިދުގެ   .16

ން މަދުވެގެމިނިސްޓްރީން ނުވަތަ މިނިސްޓްރީން ކަނޑަައޅާ ފަރާތަކުން މަރުކަޒުތައް 

 ކުރަންވާނެއެވެ.އިވެލުއޭޝަން ޮއޑިޓެއް ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު 

އެއް ވަަނ މާއްދާގެ (ށ) ެގ ދަށުން ޓްރެއިނިންގ 4 ގަވާއިދުގެ މި  (ހ)  .17 އޮފް ކޮމްޕިޓެންސީ  ސެޓުފިކެޓު 

ާއ  1/2ފުރިހަމަކޮށްފިނަމަ، އެސް.ޓީ.ސީ.ޑަބްލިޔު މުޢާހަދާގެ ގަވާއިދުގެ 

އޮފް ކޮމްޕިޓެްނސީ  ސެޓުފިކެޓު، އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން

 ދޫކުރަންވާނެއެވެ.

އޮފް ކޮމްޕިޓެްނސީ  ސެޓުފިކެޓުމި މާއްދާގެ (ހ) ގަިއ ބަޔާންކުރާ  (ށ)  

 ކުރެވެންވާނެއެވެ. ކަށަވަރުން ޓުމިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައި

އޮފް ކޮމްޕިޓެންީސއާއި  ސެޓުފިކެޓުމި މާއްދާގެ (ހ) ގަިއ ބަޔާންކުރާ  (ނ)  

ތައް އެސް.ޓީ.ސީ.ޑަބްލިޔު ސެޓުފިކެޓުދަށުްނ ދޫކުރާ މި ގަވާއިދުގެ 

         މުޢާހަދާ ގައި ބަޔާންކުރާ މިންގަނާޑ އެއްގޮތް ކަމުގައިވާަނމަ،

 ތައް މިނިސްޓްރީން އެންޑޯްސ ކޮށްދޭންވާނެއެވެ. ސެޓުފިކެޓުއެ 

ބިނާކޮށް  ށް ޓަސެޓުފިކެސަރވިސް 

އޮފް ކޮމްޕިޓެންސީ  ސެޓުފިކެޓު 

 ދޫކުރުން 

ގެ ކުރިން ސަރިވްސ ޓުގެ އެމެންްޑމެން 1995ލިޔު އެސްޓީ.ސީ.ޑަބް (ހ)  .18

އޮފް ކޮމްޕިޓެންސީ  ސެޓުފިކެޓުޓަށް ބިނާކޮށް ދޫކޮށްފައިވާ ސެޓުފިކެ

 ގައިވާ އުސޫލުެގ ދަށުންނެވެ. 1މަލުކުރާނީ ޖަދުވަލު ޢަރިވެލިޑޭޓްކޮށް 

އޮފް  ސެޓުފިކެޓުފިކެޓަށް ބިނާކޮށް ދޫކޮށްފައިވާ ޓުސަރވިސް ސެ (ށ)  

ގަރީގައި އައުކޮށްދެވިދާނެއެވެ. ކެޓައެ  ންލިމިޓެޑްކޮމްޕިޓެންސީ އަ

ނަމަވެްސ ކެޓަގަރީ އަޕްގްރޭްޑ ކުރެވޭީނ ސްޓޭްނޑަރްޑ އޮފް ޓްރޭިނންގ 

މުޢާހަދާއަށް  1978ސަރޓިފިކޭޝަން، އެންޑް ވޮޗްކީޕިންގ 

ފުރިހަަމ  ނުލީމާއި ތަމްރީޢުގެނެސްފައިވާ ބަދަލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަ

  ކުރުމުންނެވެ.

ސަރ އިންޗާޖް އޮފް އޮފި

ނެވިގޭޝަނަލް ވޮޗް ލެސްދޭން 

3000 GT ީއަދި  ސީ.އޯ.ސ

އޮފިސަރ އިންޗާޖް އޮފް 

އިންޖިނިއަރިންގ ވޮޗް ލެސްދޭން 

3000 kW  ީސީ.އޯ.ސ  

 އަޕްގްރޭޑްކުރުން  ސެޓުފިކެޓު 

އިން ެމރިން  III ސެޓުފިކެޓުދިވެހިރާއްޖޭގެ ސީމަުނންގެ ތެރެއިން  (ހ)  .19

އިން މެރިން އިްނޖިނިއަިރންގ  III ޓުފިކެޓުސެނުވަތަ އޮޕަރޭޝަންސް 

އޮފް  ސެޓުފިކެޓުށް ގައި ދެމިތިބި ފަރާތްތަކަޚިދުމަތުފުރިހަމަކޮށް 

  ކުރެވިދާނެއެވެ.މަތި ކޮމްޕިޓެންސީ

       ުނވަތަ  އިން މެރިްނ އޮޕަރޭޝަންސް  III ސެޓުފިކެޓު (ށ) 

ތުގައި ޚިދުމަފުރިހަމަކޮށް  އިން މެރިން އިްނޖިނިއަރިންގ III ސެޓުފިކެޓު

އޮފް ކޮމްޕިޓެންސީ ދޫކުރި  ސެޓުފިކެޓުދެމިތިބި ފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ 
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މަސްދުަވހުގެ  12ތެރޭގައި  ދުވަހުގެއަހަރު 5 ތާރީޚުން ފެށިގެން

ބޯޓެއްގައި  ގައިވާ ކެޕޭސިޓީގެސެޓުފިކެޓުސީސަރވިސް 

ޯއރަލް ދޭ  ފަރާތަކަށް މިިނސްޓްރީން އެ މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނަމަ

      ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  2ޖަދުވަުލ  ފާސްވުމުން  ން މުއެގްޒާ

 ދޭންވާނެއެވެ. ސެޓުފިކެޓުގެ ސީއޯސީ  E ކެޓަގަރީ

       އިން މެރިްނ އޮޕަރޭޝަންްސ ުނވަތަ  III ސެޓުފިކެޓު (ނ)  

ޚިދުމަތުގައި ފުރިހަމަކޮށް އިން މެރިން އިްނޖިނިއަރިންގ  III ސެޓުފިކެޓު

އޮފް ކޮމްޕިޓެންސީ ދޫކުރި  ފިކެޓުސެޓުދެމިތިބި ފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ 

މަސްދުަވހުގެ  24ތެރޭގައި  ދުވަހުގެއަހަރު 5ތާރީޚުން ފެށިގެން 

ގައިވާ ކެޕޭސިޓީގެ ބޯޓެއްގައި ސެޓުފިކެޓުސީސަރވިސް 

ދޭ ޯއރަލް  ފަރާތަކަށް މިިނސްޓްރީން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނަމަ އެ

       ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ 2ްނ ފާސްވުމުްނ ޖަދުވަުލ މުއެގްޒާ

 ދޭންވާނެއެވެ. ސެޓުފިކެޓުގެ ސީއޯީސ  D ކެޓަގަރީ

        އިން މެރިްނ އޮޕަރޭޝަންްސ ުނވަތަ  III ސެޓުފިކެޓު (ރ)  

ޚިދުމަތުގައި ފުރިހަމަކޮށް އިން މެރިން އިްނޖިނިއަރިންގ  III ސެޓުފިކެޓު

އޮފް ކޮމްޕިޓެންސީ ދޫކުރި  ސެޓުފިކެޓުދެމިތިބި ފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ 

މަސްދުަވހުގެ  36ތެރޭގައި  ދުވަހުގެއަހަރު 5ން ތާރީޚުން ފެށިގެ

ގައިވާ ކެޕޭސިޓީގެ ބޯޓެއްގައި ސެޓުފިކެޓުސީސަރވިސް 

ދޭ ޯއރަލް  ފަރާތަކަށް މިިނސްޓްރީން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނަމަ އެ

      ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  2ްނ ފާސްވުމުްނ ޖަދުވަުލ މުއެގްޒާ

 ދޭންވާނެއެވެ.ސެޓުފިކެޓުގެ ސީޯއސީ  C ކެޓަގަރީ

          ނުވަތަ  އިން މެރިން އޮޕަރޭޝަން III ސެޓުފިކެޓު (ބ)  

އޯރަލް ފުރިހަމަކޮށް  އިން މެރިން އިންޖިނިއަރިންގ III ސެޓުފިކެޓު

ފަދައިން ސީޯއސީގެ އެގްޒާމް ދިުނމަށްފަހު މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ގައި  2ޖަދުވަުލ  އަކީކުރެވޭ އެންމެ މަތީ ކެޓަގަރީކެޓަގަރީ މަތި

 ވެ.އެކެޓަގަރީ C ށްފައިވާބަޔާންކޮ

ކެޓަގަރީއަށްވުރެ މަތީ ކެޓަަގރީގެ  Cމި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  (ޅ)  

ސީއޯސީ ދޫކުރެވޭނީ ސްޓޭންޑަރްޑ އޮފް ޓްރޭނިންގ ސަރޓިފިކޭޝަން، 

މުޢާހަދާއަށް ގެނެސްފައިވާ ބަދަލުގައި  1978އެންޑް ވޮޗްކީޕިންގ 

 ފުރިހަމަ ކުުރމުންނެވެ. ނުލީމާއި ތަމްރީޢުބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަ 
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ބޭރު ޤައުމުތަކުން ދޫކޮށްފައިވާ 

ންސީ ޓެ އޮފް ކޮމްޕީ ސެޓުފިކެޓު 

ރާކަމުގެ ކު ދިވެހިރާއްޖެއިން ޤަބޫލު

 ދޫކުރުން ސެޓުފިކެޓު

ގެ ދަށުން  I/10ހަދާގެ ރެގިއުލޭޝަން ޢާމު ޔުއެސް.ޓީ.ސީ.ޑަބްލި (ހ)  .20

އޮފް  ސެޓުފިކެޓުރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޤައުމުތަކުން ދޫކޮށްފައިވާ 

ކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ލުކޮމްޕީޓެންސީތައް ޤަބޫ

އޮފް  ސެޓުފިކެޓުބޯޓުފަހަރުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީން 

ރިކޮގްނިޝަން ދޫކުރާނީ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ 

 މަތީންނެވެ. 

ންީސ ރިކޮގްނައިްޒ ކުރާ ޓެއޮފް ޮކމްޕީ ސެޓުފިކެޓުދިވެހިރާއްޖެއިން  (ށ)  

 ޤައުމަތަކަކީ؛ 

 ގިރޭސިވިލާތް ނއި .1

 އޮސްޓްރޭލިޔާ .2

 އިންޑިޔާ .3

 ސްރީލަންކާ  .4

 ސިންގަޕޫރު .5

 މެލޭޝިޔާ .6

ށްފައިވާ ކޮދޫތައް ސެޓުފިކެޓުމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤައުމުތަކުގެ  މި (ނ)  

އައްސަސާަތކުން މުއްދަތަށް ހަދައިދެވޭނީ އެ ޤައުމުތަކުގެ އެކަާމ ބެހޭ މު

 ތަކެއްކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްފަހުސެޓުފިކެޓު ތަކަކީ ޞައްޙަ ސެޓުފިކެޓުއެ 

        ނުވަތަ އެ ޤައުމުތަކުގެ ކަމާބެހޭ މުއަްއސަސާގެ ވެބްސަިއޓުން 

 ވާނަމައެވެ.   ކަށަވަރުފިކެޓެއްކަމަށް ޓުސެ ޞައްޙަފިކެޓަކީ ޓުއެ ސެ

ނޫން އެހެން ޤައުމެއްގެ  މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤައުމުތައް (ރ)  

ފިކެޓަކަށް ރިކޮގްނިޝަން ދޫކުރެވޭނީ އެ ޤައުމުތަކުގެ އެކަމާ ބެހޭ ޓުސެ

ތަކެއްކަން ސެޓުފިކެޓުތަކަކީ ޞައްޙަ ސެޓުފިކެޓުމުއައްސަސާތަކުން އެ 

ކަށަވަރު ކުރުމަށްފަހު ނުވަތަ ެއ ޤައުމުެގ ކަމާބެޭހ މުއަްއަސސާގެ 

ފިކެޓެއްކަމަށް ޓު ސެ ޞައްޙަފިކެޓަކީ ޓުވެބްސައިޓުން އެ ސެ

 ވާނަމައެވެ.   ކަށަވަރު

ކޮންޓިނިއުސް ޑިސްޗަރޒް 

ފިކެޓާއި އައިޑެންޓިޓީ ޓުސެ

 ޑޮކިއުމަންޓް 

ވަަނ މާއްދާގެ (ނ) ެގ ދަށުން ހަދަންޖެޭހ ޭބސިކް  10މި ގަވާއިދުގެ  (ހ)  .21

ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު  ކޯސްތައް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެ

       ސެޓުފިކެޓުކޮންޓިނިއުސް ޑިސްޗަރޒް  ކޮށްފައިވާޑުރެކޯ

 (ސީ.ޑީ.ސީ) އެއް މިނިސްޓްރީން ދޫކުރަންވާނެއެވެ.
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އަްށ އެދި ހުށަަހޅާީނ  ސީ.ޑީ.ސީމި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުްނ  (ށ)  

 ްނމުކޮށްފައިވާ ފޯމާއެކު މިިނސްޓްރީއަށެވެ.އާމިނިސްޓްރީން 

ޔާންކުރާ އެްނެމހައި މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ފޯމުގަިއ ބަ (ނ)  

ފަރާތަކަށް ވަކި އައިޑެންޓިފިކޭޝަން  ކަންކަން ފުރިހަމަވާަނމަ އެ 

 ވެ.އެސީ.ޑީ.ސީ ދޫކުރަންވާނެނަންބަރެއްދީ 

          ސީ.ޑީ.ސީ ގެ މުއްދަތަކީމި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ދޫކުރާ  (ރ)  

    ދުވަހެވެ. އަދި ސީ.ޑީ.ސީ ގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ (ފަހެއް) އަހަރު  5

 ތިނެއް) މަސްދުވަސް ކުރިން އަުއ ކުރުމަށް ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ. ( 3

ވައި ޔަ ފި އަކަށް މިނިސްޓްރީ މިނިސްޓްރީން ދޫކޮށްފައިވާ ސީ.ޑީ.ސީ  (ބ)  

 އެހެން ފަރާތަކުން އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނެސްގެްނ ނުވާނެއެވެ. 

ޓިޓީ ފެއަރަޒް އައި.ޑެން ސީ.ޑީ.ސީ އާއި ސީމި މާއްދާގެ ދަށުން ދޫކުރާ  (ޅ)  

ތަކާ ގުޭޅ އެްނމެހަިއ މަޢުލޫމާތުތައް މިނސްްޓރީން ޑޮކިއުމަންޓް

 ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. 

ފެއަރަޒް އައި.ޑެންޓިޓީ ސީ.ޑީ.ސީ އާއި ސީމި މާއްދާގެ ދަށުން ދޫކުރާ  (ކ)  

ން ކަށަވަރު ތަކުގެ ސައްޙަކަން މި ިމނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުޑޮކިއުމަންޓް

  ފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. ހަަމޖެހި ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު

 ނަ ބާބު ތިން ވަ

 މެޑިކަލް އެގްޒެމިނޭޝަން 

މެޑިކަލް ޕްރެކްޓިޝަނަރެއްގެ 

ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް 

 ހުއްދައަށް އެދުން 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި މެޑިކަލް ޕްރެކްޓިޝަނެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް  (ހ)  .22

މެިޑކަލް ދުގަިއ ބަޔާންކުރާ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތަކުން ިމ ގަވާއި

 ހަދާ ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް އެދި ޝަން އެގްޒަމިނޭ

 ހުށަހަޅާނީ މިިނސްޓްރީއަށެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ެގ ދަށުން މެޑިކަްލ ޕްރެކްޓިޝަނެއްގެ ގޮތުގައި  (ށ)  

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ލޭބަރ 

ޑުލައިން ޮއން ދަ މެިޑކަލް ފައިވާ ގައިޅައިން ކަނޑައަ ނުޒޭޝައޯގަނައި

ތައް ޠުރޒްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުރަމިނޭޝަންސް އޮފް ސީފެއައެގްޒަ

ފުރިހަމަވާ ފަރާތެއްނަމަ، ކަނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ފަޅުވެރިންގެ 

މަށް މެޑިކަްލ އެގްޒަިމނޭޝަން ހަދާ ފަރާތެއްގެ ގޮތުގަިއ މަސައްކަތްކުރު 

 ހުއްދަ ދެވިދާނެއެވެ.
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މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިިނސްޓްރީން ހުއްދަ ދީފައިވާ ެމިޑކަލް  (ނ)  

 ޢުގަިއ ޝާއިޓުލޫމާތު މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޢުޕްރެކްޓިޝަނަރުންގެ މަ

 ކުރަންވާނެއެވެ. 

މަސައްކަތްކުރާ ފަޅުވެރިއަކީ  ކަނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގައި (ހ)  .23 މެޑިކަލް އެގްޒަމިނޭޝަން ހެދުން 

އެކަށީގެންވާ ޞިއްޙަތެއްގައި ހުރި ފަރާތެއްކަމާއި، ެއ ފަރާތަކަށް 

ވާލުކުރެވޭ ަމސައްކަތްތައް ކުރެވޭފަދަ ޞިއްޙަތެއްގައި ހުރި މީހެްއކަން ހަ

ަވނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ  22ކަނޑައެޅުމުެގ ގޮތުން ިމ ގަވާއިދުގެ 

 މެޑިކަލް އެގްެޒމިނޭޝަން ހަދަންވާނެެއވެ.ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތަކުން 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ މެޑިކަްލ އެގްަޒމިނޭޝަން ހަދާނީ،  (ށ)  

އާ އެއްގޮތްވާ  1/9އެސް.ޓީ.ސީ.ޑަބްލިޔު މުޢާހަދާގެ ގަވާއިދުގެ 

 މަތިންނެވެ.ގޮތުގެ

ޝަން މި މާއްދާގެ (ހ) ެގ ދަށުން ފަޅުވެރިާޔ ހަދާ މެޑިކަްލ އެގްެޒމިނޭ  (ނ)  

ފަރާތަކީ  ގައި އެ ސެޓުފިކެޓުހެދުމަށްފަހު ދޫކުރާ މެޑިކަްލ 

ަފއިވާ ޅައިްނ ކަނޑައަނުއިންޓަރނޭޝަނަލް ލޭބަރ އޯގަނައިޒޭޝަ

ްޒގައި ރަގައިޑުލައިން އޮން ދަ މެޑިކަލް އެްގޒެމިނޭޝަންސް އޮފް ސީފެއަ

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަވާ ފަރާތެއް ކަމުގައި ވާންވާނެއެެވ. 

ގެ މުއްދަތަކީ ސެޓުފިކެޓުމި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން، ދޫކުރާ މެޑިކަލް  (ރ)  

ވެ. (ދޭއް) މީލާީދ އަހަރެ 2ފެށިގެން  ދޫކުރި ތާރީޚުން ސެޓުފިކެޓުއެ 

ގެ ސެޓުފިކެޓުއަހަރު ނުފުރޭ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރާ މެޑިކަލް  18އަދި 

 ވެ. (އެކެއް) މީލާދީ އަހަރެ 1ދަތަކީ މުއް

(ނ) ގައި ބަޔާންކުރާ ަކންކަން ފުރިހަމަ ނުާވނަަމ  އާއި މާއްދާގެ (ށ) މި (ބ)  

 ބޫލުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.  ޤަމިނިސްޓްރީން  ސެޓުފިކެޓުއެ 

ދަތުރެއްގެ މަތީގައި ވަނިކޮށް 

ފިކެޓުގެ މުއްދަތު ޓުމެޑިކަލް ސެ

 ހަމަވުން 

އި ވަަނ މާއްާދގަ 20ދަތުރެއްގެ މަތީގައި ވަނިކޮށް މި ގަވާއިދުގެ  (ހ)  .24

އްެޖނަމަ، ައލުން ގެ މުއްދަތު ހަމަވެސެޓުފިކެޓުބަޔާންކޮށްފައިވާ މެޑިކަލް 

މިނޭޝަން ހެދޭނެ ބަނދަރަކާ ހަމައަށް ދެވެންދެން މެޑިކަލް އެގްޒަ 

 ޤަބޫލުކުރެވޭނެއެވެ.  ސެޓުފިކެޓުމުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ މެޑިކަްލ 

ސް، ިމފަދަ މި މާއްދާގެ (ހ) ގަިއ އެހެްނ ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެ (ށ)  

ޤަބޫލުކުރެވޭނީ  ސެޓުފިކެޓުލަތެއްގައި މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ މެޑިކަލް ހާ

 (ތިނެއް) މަސްދުވަހަށެވެ. 3ގިނަވެގެން 
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 ނަ ބާބު ހަތަރު ވަ

 ންމު މާއްދާތައް އާ

  ފިކެޓާއި ލިޔުންތަކުގެ ޓުސެ

 ންމުކުރުން އާ ޓު ލިސް

ލިޔުްނތަކާއި ހުއްދަ  މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީން ދޫކުރާ ހުއްދަތަކާއި،  .25

ތަކުގެ ެސޓުފިކެޓުދީފައިވާ ތަމްރީނުތަކާއި، ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒުތަކާއި، ދޫކުރާ 

 ޝާއިޢު މަހަުކން 6ކޮްނމެ ލިސްޓެއް މިިނސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުގައި 

 ކުރަންވާނެއެވެ.

މިނަށް މި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ފަރާތެއްގެ އަދަބަކީ، އެކަމުގެ ކުޑަބޮޑު (ހ)  .26 ޖޫރިމަނާކުރުން 

(ދިހަހާސް)  -/10,000(ފަސްހާސް) ރުފިޔާއާއި  -/5,000ބަލައި، 

 ދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރުމެވެ.އަރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ޖޫރިމަނާކުރުމަށްފަހު، އެ ޢަމަލެއް  (ށ)  

ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ، ތަކުރާރުކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކަށް (ހ) ގައި ބަޔާްނކުރާ 

(ފަސްހާސް) ރުފިޔާ ނެގުމުގެ އިޚްތިޔާރު  -/5,000ގެ އިތުރުން ދަދުއަ

 މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންނެވެ.

(ދޭއް) ފަހަރަށްވުރެ އިތުރަށް ކޮށްފިނަަމ  2މަލެއް ޢަމި ގަވާއިދާ ޚިލާފު  (ރ)  

 ކުރެވޭނެއެވެ.  ޠިލުއެ ފަރާތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަ ބާ

 ދިވެހިރާއްޖެއިން ދޫކުރާގެ ދަށުން ނުކޮންވެންޝަ ޔުޓީ.ސީ ޑަބްލިއެސް.  .27 ލުން ވައިއެއްބަސްވުން އެކުލަ 

ޤައުމުގައި  ދެ  ތައްސެޓުފިކެޓު ޤައުމުތަކުގެތަކާއި އެހެން ސެޓުފިކެޓު

ޤައުމުތަކާއެކު އެއްބަސްވުންތައް މިނިސްޓްރީއަށް ބޫލުކުރުމަށްޓަކައި ޤަ

 ލެވިދާނެއެވެ.ވައިއެކުލަ

    ނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތައް ދުއްވުމާބެހޭ (ކަ 78/69ޤާނޫނު ނަންބަރު   .28 އިސްތިސްނާ 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުގެ  5ޤާނޫނު) ގެ 

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ  ންތަކަށް ދުއްވާ އުޅަނދުތަކާއި،ބޭނު

 އަންނަ އުޅަނދުތައް އަސްކަރީ އުޅަނދުތަކާއި، ޑިޕްލޮމެޓިކް ކްލިއަރެންސް ލިބިގެން 

 މި ގަވާއިދުން އިސްތިސްާނ ވެގެންވެއެވެ.

މި ގަވާއިދަށް ޢަަމލުކުރަން ފަށާނީ، ިމ ގަވާއިުދ ދިވެހިސަރުކާރުެގ  (ހ)  .29 ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 

(ތިނެއް) މަސްދުވަްސ  3ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ގެޒެޓުގައި 

 ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.
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މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ހުއްދަ ދީފައިވާ ފަރާތްތަކަށް  (ށ)  

(ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެޭރގައި  6ކަންކަން  ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ މި

 ފުރިހަމަ ކުރުމުން ހުއްދަ އަުއ ކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

ށްފައިވާގޮތުން ކަނޑައެޅިގެްނ މި ގަވާއިދުގައި ޢިބާރާތެއް ނުވަތަ ލަފްޒެއް ބޭނުންކޮ  .30 މާނަކުރުން 

ހިނދަކު، އަންނަނިވި ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފްޒުތަކަށް  ހައިއެހެން މާނައެއް ދޭހަނުވާ

 މާނަކުުރމެވެ.ދީފައިވާނީ، އެ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފްޒުތަކާ ގުޅިގެން ތިރީގައި ދީފައިވާ 

ން "ހުށަހަޅާ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ިމ ގަވާއިދުގެ ދަށު (ހ)  

 މިނިސްޓްރީން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތަށެވެ.

"އުޅަނދު" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، ފެްނމަތިން އެއްތަނުްނ ައނެއް  (ށ)  

 ފައިވާ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ އުޅަނދަށެވެ.  ދައިތަނަށް ދަތުރުކުރެވޭގޮތަށް ހަ

ފަތުރު ކުރުމުެގ ކަނޑުދަތުރުކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މިނިސްޓްރީ" " (ނ)  

ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޛުކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އެއިރެއްގައި 

 އަށެވެ.ވުޒާރާސަރުކާރުގެ  ވާލުކޮށްފައިވާހަ

 ،ވަނީއެ " ކަމަށް ބުނެފައިއެސް.ޓީ.ސީ.ޑަބްލިޔު މުޢާހަދާ" (ރ)  

އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮންވެންޝަން އޮން ސްޓޭންޑަރޑްސް އޮފް 

 ރ، އެންްޑ ވޮޗްކީޕިންގ ފޮޓްރެއިނިންގ، ސެޓިފިކޭޝަން

 ސީފެއަރސްއަށެވެ.

" ނުވަތަ "ސީ.ޑީ.ސީ" ަކމަށް ސެޓުފިކެޓުކޮންޓިނިއުސް ޑިސްޗަރްޒ " (ބ)  

ބުނެފައިވަނީ އުޅަނދުފަހަރުގައި ފަޅުވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި މަސަްއކަތް 

      ކުރުމަށް ިމ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލައިސަްނސް ލިބިފައިވާ ފަރާތަކަށް

ން އަންގައިދިނުމުގެ ގޮތުން ދޫކުރާ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ފަރާތަކީ ކާކުކަ އެ

 ފިކެޓަށެވެ. ޓުސެ

 ،"ސީފެއަރަރސް އައިޑެންޓިޓީ ޑޮކިއުމަންޓް" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ (ޅ)  

މިނިސްޓްރީން ނުވަަތ މިިނސްޓްރީން އައްޔަންކުާރ ފަރާތަކުން، 

ފައިވާ އިޖަހަހަދާގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ފޮޓޯ ޢާމު 185އައި.އެލް.އޯ 

 ވެ.ށެލިޔުމަ
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ތަމްރީނުދޭ މަރުަކުޒގައި  ،"އެކްރެޑިޓް ކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ (ކ)  

ކަމަށް ަކމާބެޭހ އިދާރާއަކުން ދޭ މުޤައްރަރު މިންގަނޑަށް ފެތޭކިޔަވައި

 ކަނޑައަޅާ ކަނޑައެޅުމަށެވެ.

 ކަނޑުެގ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،ލޯކަލް ޓްރެއިނިންގ" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ" (އ)  

އްދުގައި ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާ ބެހޭ ގަވާިއދުގެ ޙަސަރަ

 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ތަމްރީނުތަކަށެވެ. 24

ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ،ތަމްރީނު ނުވަތަ ޓްރެއިނިންގ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ" (ވ)  

ތާ ބެހޭ އްދުގައި ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަޙަކަނޑުގެ ސަރަ

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ތަމްރީނުތަކާއި  24ގަވާއިދުގެ 

 ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކަނޑުދަތުރު ފަތުރާ ބެހޭ ޖަމްޢިއްޔާގެ މުޢާހަދާއެއް

ކަމަށްވާ ސްޓޭންޑަރޑްސް އޮފް ޓްރޭނިންގ، ސެޓްފިކޭޝަން އެންްޑ 

 ކުރާ ތަމްރީނުތަކަށެވެ. މުގެ ދަށުން ލާޒިގވޮޗްކީޕިން

ކެޓް އޮފް ކޮމްޕީޓަންސީ އަންލިމިޓެޑް" ކަމަށް ބުނެފައި "ސަރޓިފި (މ)  

ގެ ޑުދަތުރު ފަތުރާ ބެޭހ ަޖމްޢިއްޔާބައިނަލްއަޤްވާީމ ކަނ ،އެވަނީ

މުޢާހަދާއެއްކަމަށްވާ ސްޓޭންޑަރޑްސް އޮފް ޓްރޭނިންގ، ސެޓްފިކޭޝަން 

ގެ ދަށުން ދޫކުރާ އިޞްލާޙުއަށް ެގނެވުނު  1978ގެ ގއެންޑް ވޮޗްކީޕިން

 ކަށެވެ. ތަސެޓުފިކެޓު

 ،ސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީނަރ"ޓްރެއިން ދަ ޓްރެއި (ފ)  

މޮިޑއުލް  6.09ގެ ނުއިންޓަރނޭޝަނަލް މެރިޓައިމް އޯގަނައިޒޭޝަ

 ށެވެ.  ހަކޯ

 

__________________________ 
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 1ޖަދުވަލު 

ރިވެލިޑޭޓް ކުރުމުގެ  (ސީއޯސީ)އޮފް ކޮމްޕިޓެންސީ  ސެޓުފިކެޓު ކެޓަށް ބިނާކޮށްސެޓުފި ސަރވިސް 

 ޕްރޮސީޖަރ 

 

 ހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަ 

          މު އެސް.ޓީ.ސީ.ޑަބްލިޔު ކޮންވެންޝަން އޭޒް އެމެންޑެޑް ފޯ  އަންޑަރ ދަ  ސެޓުފިކެޓުއެޕްލިކޭޝަން ފޯރ ރިވެލިޑޭޝަން އޮފް ދަ  •

 )ފޯމު (ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ

 ރެކޯޑް އޮފް ސީ ސަރވިސް (ފުރިހަމަ ކޮށްފައި)  •

 މަ ކޮށްފައި)(މެޑިކަލް ފުރިހަ  ސެޓުފިކެޓު ޕިޒިކަލް އެގްޒަމިނޭޝަން  •

 ސެޓުފިކެޓު ސީ.އޯ.ސީ  •

 ސީ.ޑީ.ސީގެ އަސްލާއި ކޮޕީ  •

 (ROC) ސެޓުފިކެޓު ސްޓިކްޓަޑް އޮޕަރރޭޓަރ ނުވަތަ ރެ  (GOC) ސެޓުފިކެޓު ޖެނެރަލް އޮޕަރރޭޓަރ  •

 ސިމިއުލޭޓަރ ކޯސް (އޮޕަރޭޝަނަލް ލެވަލް) (ARPA)އާރުޕާ ނުވަތަ (RADAR)  ޑަރރާ •

 ގެ އަސްލާއި ކޮޕީ ސެޓުފިކެޓު ންގ ޕްރޮފިސެންސީ އެޑްވާންސް ފަޔަރ ޕައިޓި •

 ގެ އަސްލާއި ކޮޕީ ސެޓުފިކެޓު ޕްރޮފިސެންސީ އިން މެޑިކަލް ފަސްޓް އެއިޑް  •

 ގެ އަސްލާއި ކޮޕީ ސެޓުފިކެޓު ވައިވަލް ކްރާފްޓް އެންޑް ރެސްކިޔު ބޯޓް ޕްރޮފިސެންސީ އިން ސަ  •

 ޓްމަންޓަށް)ގެ އަސްލާއި ކޮޕީ (ހަމައެކަނި ޑެކް ޑިޕާސެޓުފިކެޓުޖީ.އެމް.ޑީ އެސް.އެސް  •

• (ECDIS)  (ްހަމައެކަނި ޑެކް ޑިޕާޓްމަންޓ) ޓްރޭނިންގ 

 ރިފްރެޝަރ އެންޑް އަޕްޑޭޓިންގ ކޯސް  •

 ގެ ކޮޕީ ޑު އައި.ޑީ.ކާ •

 ލު ހުންނަންޖެހޭ ލިޔުންތަކާއި ޗެކްކުރާ އުސޫ

     މު އެމެންޑެޑް ޑެކް ފޯ ޒްއެސް.ޓީ.ސީ.ޑަބްލިޔު ކޮންވެންޝަން އޭ   އަންޑަރ ދަ  ސެޓުފިކެޓް ރ ރިވެލިޑޭޝަން އޮފް ދަ އެޕްލިކޭޝަން ފޮ •

 )ފޯމު (ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ

 ރެކޯޑް އޮފް ސީ ސަރވިސް (ފުރިހަމަ ކޮށްފައި)  •

 (މެޑިކަލް ފުރިހަމަ ކޮށްފައި) ސެޓުފިކެޓު ޒިކަލް އެގްޒަމިނޭޝަން ފި •

 ސެޓުފިކެޓު ސީ.އޯ.ސީ  •

 ސީ.ޑީ.ސީގެ އަސްލާއި ކޮޕީ  •

 ލެވަލް) ރ(އޮފިސަސަރވިސް ގެ ސީ ޓު ޑެކް އަދި އިންޖީނު ޑިޕާޓްމަންސޭމް ކެޓަގަރީގެ  •

ގްރޮސް  80 ންނޫ  މަސްވެރި އުޅަނދެއްފިކެޓަށް ބިނާކޮށް ދޫކޮށްފައިވާ ސީ އޯ ސީ ސޭމް ކެޓަގަރީގައި އައު ކުރާނަމަ، ޓުސަރވިސް ސެ -

މަސްދުވަހު  12( ކޮށްފައިވުން  ދުމަތް ޚިމަސްދުވަހު  12ގެ ތެރޭގައި ދުވަހު އަހަރު 5މީޓަރ ބޮޑު އުޅަނދެއްގައި ފާއިތުވި  40ޓަނޭޖް ނުވަތަ 

      ތެރެއިން މަދުވެގެން  ހުގެ މަސްދުވަ  6ނުވަތަ ރިވެލިޑޭޓް ކުރަން ހުށަހެޅުމުގެ  އެވެ.ފުދޭނެއުޅުނުކަމުގައި ވީނަމަވެސް އެކިފަހަރުމަތިން 

  )ނަންވާނެއެވެ.ން މަހުގެ ސީސަރވިސް އޮ 3

 ލެވަލް) ރގެ ސީ ސަރވިސް ކެޓަގަރީ މަތިކުރުމަށް (އޮފިސަ ޓު ޑެކް އަދި އިންޖީނު ޑިޕާޓްމަން •

  ދެވޭނީ  އޯރަލް އެގްޒާމް ކުރުމަށް ޖެހިގެން އޮންނަ ކެޓަގަރީގެ ކެޕޭސިޓީ މަތި ގެ ސީއޯސީ  ދޫކޮށްފައިވާ  ފިކެޓަށް ބިނާކޮށް ޓުސަރވިސް ސެ -

 ސް ސީސަރވިމަސްދުވަހުގެ  18އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި  5އޮތް ކެޓަގަރީގެ ކެޕޭސިޓީގެ އުޅަނދެއްގައި ފާއިތުވި  ސެޓުފިކެޓުކުރިން 
  މުންނެވެ.މަކުރު ހަ

 ފިސަންސަކީ:ޕްރޮދުމަތުގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަނެވޭ ޚިރިވެލިޑޭޓްކުރުމަށް  (ސީއޯސީ) •

 ހާބަރ މާސްޓަރ -1

 ޓުން ލޮމެރިން ޕައި -2

  އިން ރަރމެރިން ކޮލެޖް ލެކްޗަ -3

  ގޓެކްނިކަލް އިންޖީނިއަރިން  -4

 ޔަރ މެނޭޖަރުން މެރިން ސްޕްރިންޓެންޓްޑެސް އަދި ރިޕެ -5

 އަރުން ރވެސަ ފްލޭގް ޗޭންޖް  -6
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 (ROC) ސެޓުފިކެޓު ނުވަތަ ރިސްޓިކްޓަޑް އޮޕަރރޭޓަރ  (GOC) ސެޓުފިކެޓު ޖެނެރަލް އޮޕަރރޭޓަރ  •

 ވަލް)ލެ ސިމިއުލޭޓަރ ކޯސް (އޮޕަރޭޝަނަލް  (ARPA)އާރުޕާ  ނުވަތަ (RADAR) ޑަރރާ •

 ގެ އަސްލާއި ކޮޕީ ސެޓުފިކެޓު ޕްރޮފިސެންސީ އެޑްވާންސް ފަޔަރ ޕައިޓިންގ  •

 ގެ އަސްލާއި ކޮޕީ ސެޓުފިކެޓު ކަލް ފަސްޓް އެއިޑް ޕްރޮފިސެންސީ އިން މެޑި •

 ގެ އަސްލާއި ކޮޕީ ސެޓުފިކެޓުޕްރޮފިސެންސީ އިން ސަރވައިވަލް ކްރާފްޓް އެންޑް ރެސްކިޔު ބޯޓް  •

 (ހަމައެކަނި ޑެކް ޑިޕާޓްމަންޓަށް) ގެ އަސްލާއި ކޮޕީ ސެޓުފިކެޓުޖީ.އެމް.ޑީ އެސް.އެސް  •

 ރިފްރެޝަރ އެންޑް އަޕްޑޭޓިންގ ކޯސް  •

•  (ECDIS)  ފައިވާނަމަ)ދައި(ހަޓްރޭނިންގ 

 ކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.ޅާ ހަ ތައް އިންޖީނިއަރުން ހުށަ ސެޓުފިކެޓު  މި    ECDISއަދި   GMDSS , ROC, GOC, ARPA ,RADARނޯޓް : 

 

 ބިނާކޮށް ދޫކުރާނެ ކެޓަގަރީތައް  ށް ސެޓުފިކެޓަ ސަރވިސް 

 

DECK DEPARTMENT ENGINE DEPARTMENT 

CATEGORY A 

Less than 10000 GT Master 

Less than 10000 GT Chief Mate 

Watch keeping Officer Unlimited 

CATEGORY A 

Less than 10000 kW Chief Engineer 

Less than 10000 kW Second Engineer 

Watch keeping Engineer Officer Unlimited 

CATEGORY B 

Less than 5000 GT Master 

Less than 10000 GT Chief Mate 

Watch keeping 10000 GT Watch keeping Officer 

CATEGORY B 

Less than 5000 kW Chief Engineer 

Less than 10000 kW Second Engineer 

Watch keeping Engineer Officer less 

than10000 kW   

CATEGORY C 

Less than 3000 GT Master 

Less than 5000 GT Chief Mate 

Watch Keeping 10000 GT Watch keeping Officer 

CATEGORY C 

Less than 3000 kW Chief Engineer 

Less than 5000 kW Second Engineer 

Watch keeping Engineer Officer less than 

10000 kW   

CATEGORY D 

Less than 5000 GT Chief Mate 

Less than 10000 GT Watch keeping Officer 

CATEGORY D 

Less than 5000 kW Second Engineer 

Watch keeping Engineer Officer less than 

10000 kW   

CATEGORY E 

Less than 3000 GT Chief Mate 

Less than 5000 GT Watch keeping Officer 

CATEGORY E 

Less than 3000 kW Second Engineer 

Watch keeping Engineer Officer less than 

5000 kW   

CATEGORY F 

Less than 3000 GT Watch keeping Officer 

CATEGORY F 

Less than 3000 kW Watch keeping Engineer 

Officer 
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 2ޖަދުވަލު 

 ސީ.އޯ.ސީ އަދި އޮފިސަރ އިންޗާޖް އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ ވޮޗް  GT 3000އޮފިސަރ އިންޗާޖް އޮފް ނެވިގޭޝަނަލް ވޮޗް ލެސްދޭން 

 އަޕްގްރޭޑްކޮށް ދޫކުރާ ކެޓަގަރީތައް.ސެޓުފިކެޓު ސީ.އޯ.ސީ  kW 3000ލެސްދޭން 

 

DECK DEPARTMENT ENGINE DEPARTMENT 

CATEGORY C 

 

Less than 3000 GT Master 

Less than 5000 GT Chief Mate 

Watch Keeping 10000 GT Watch keeping Officer 

CATEGORY C 

 

Less than 3000 kW Chief Engineer 

Less than 5000 kW Second Engineer 

Watch keeping Engineer Officer less than 10000 

kW   

CATEGORY D 

 

Less than 5000 GT Chief Mate 

Less than 10000 GT Watch keeping Officer 

CATEGORY D 

 

Less than 5000 kW Second Engineer 

Watch keeping Engineer Officer less than 10000 

kW   

CATEGORY E 

 

Less than 3000 GT Chief Mate 

Less than 5000 GT Watch keeping Officer 

CATEGORY E 

 

Less than 3000 kW Second Engineer 

Watch keeping Engineer Officer less than 5000 

kW   
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 3ޖަދުވަލު 

 ޓު ނުވަތަ ޑޮކިއުމެންޓްރީ އެވިޑެންސްގެ ލިސް ސެޓުފިކެޓު ކުރާ މު މަށް ލާޒި ހަދާގެ ދަށުން ހެދު ޢާ މު  ޔު ޑަބްލި .ސީ .ޓީ .އެސް 

 

ހަދާގެ ދަށުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ޢާތިރީގައިވާ ލިސްޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިއެވަނީ އުޅަނދުފަހަރުގައި ވަކި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް އެސް.ޓީ.ސީ.ޑަބްލިޔު މު 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދޫކުރާ  I/2ހަދާގެ ޢާ ތަކަކީ އެސް.ޓީ.ސީ.ޑަބްލިޔު މުސެޓުފިކެޓުވެ. މި ސީލެ ފުނުވަތަ ލިޔުންތަކުގެ ތަ ސެޓުފިކެޓު 

 ވާންވާނެއެވެ. އި ތަކެއް ކަމުގަސެޓުފިކެޓު

STCW 1978 

convention as 

amended mentioned 

regulation no: 

Type of certificate and a brief description Endorsement 

attesting 

recognition 

of a 

certificate 

Regulation 

required 

Revalidation 

of 

certificate 

II/1, II/2, II/3, III/1, 

III/2, III/3, III/6, 

IV/2, VII/2 

Certificate of competency-For Master, officer, and GMDSS 

radio operation 

Yes Yes Yes 

II/4, III/4, VII/2 Certificate of Proficiency- for ratings duly certified to be a part 

of a navigational or engine-room watch. 

No Yes No 

II/5, III/5, III/7, 

VII/2 

Certificate of Proficiency – For rating duly certified as able 

seafarer deck, able seafarer engine, or electro-technical rating 

No Yes No 

V/1-1, V/1-2 Certificate of Proficiency or endorsement to a certificate of 

competency – For master and officers on oil, chemical, or 

liquefied gas tanker   

Yes Yes Yes 

V/1-1, V/1-2 Certificate of Proficiency – For ratings on oil, chemical, or 

liquefied gas tanker   

No Yes No 

V/2 Documentary evidence – Training for master, officer, rating, 

and other personnel serving on passenger ships  

No No No 

V/3 Certificate of Proficiency – training for masters, officers, 

ratings, and other personnel on ships subject to the IGF Code  

No Yes Yes 

 

V/4 Certificate of Proficiency – for masters and officers on ships 

operating in polar waters. 

No Yes Yes 

 

VI/1 Certificate of Proficiency – Basic training No Yes Yes 

 

VI/2 Certificate of Proficiency – Survival craft, rescue boats, and 

fast rescue boats 

No Yes Yes 

 

VI/3 Certificate of Proficiency – Advanced fire fighting No Yes Yes 

 

VI/4 Certificate of Proficiency – Medical first aid and medical care No Yes No 

 

VI/5 Certificate of Proficiency – Ship security officer No Yes No 

 

VI/6 Certificate of Proficiency – Security awareness training or 

security training for seafarers with designated security duties  

No Yes No 

 

 

 


