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 އުޞޫލު ގެސްކީމު" ވިދަވިފާދިއްޕޮޅު " ލީމުދަރިވަރުދްދަފް ހުޅުވާލާ މަތީ ތަޢު ޅ އަތޮޅުގެ

 )އަލަފް ކިޔަވަދް ފަފާ ދަރިވަރުދްދަފް)

 

 އަދބުރާ ދައްކާގޮތަފްދް ސްކީމު" ވިދަވި"މިއީ ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުދްސިލްގެ  .1 : ތަޢާރަފު

މާލީ އެހީ ދިދުމުގައި ޢަމަލުކުރާދެ ގޮތުގެ އުޞޫލެވެ. ކުރުމަފް މަތީތަޢުލީމު ޙާޞިލު

ފަރާތްތައް ދައްކާގޮތަފް މާލީ އެހީ ދޫކުރެވޭ ކުރުމަފް އަދބުރާމަތީތަޢުލީމު ޙާޞިލު

ދައްކާގޮތަފް މާލީ  އަދބުރާ، ގައި ބޭދުދްކުރާދެ މިދްގަދޑުތަކާކަދޑައެޅުމު

ފައިސާ އަދބުރާ  އެހީގެމާލީ އެހީގެ ބޭދުދްހިފުމާކ މާލީ  ، ދެވޭދެ ކަދްތައްތަކާއެހީ

ދަފުދް ކިޔަވާ ދިދްމާ ދަރިވަރުދް ޚިދުމަތްކުރުމާއި  މާލީ އެހީގެދެއްކުމާ އަދި 

 ޚިދުމަތްކުރުމުގެ މުއްދަތު ބަޔާދްކޮފްދީފައިވާ އުޞޫލެވެ. 

ޅ އަތޮޅަފް ދިސްބަތްވާ މިއަތޮޅުގެ މައިގަދޑު މަޤުޞަދަކީ  ގެސްކީމުމި  .2 : މަޤުޞަދު

 ޠުލާއެއްގައި ކިޔެވުމަފް ޝަރުމަތީ ތަޢުލީމުގެ މަރުޙަދަރިވަރުދްގެ ތެރެއިދް 

ފް އެކުކ މަތީތަޢުލީމު ޙާޞިލުކުރުމަހަމަވާވަރުގެ ކޮލިފިކޭޝަދް ލިބިފައި ވުމާ

ކުރުމަފް މާލީގޮތުދް އެހީ  ކުގެ ތެރެއިދް މަތީތަޢުލީމު ޙާޞިލުބޭދުދްވާ ފަރާތްތަ

ޅ އަތޮޅަފް ދް އެހީދީގެދައްކާގޮތަފް މާލީ  އަދބުރާބޭދުދްވާ ފަރާތްތަކަފް 

މަތީތަޢުލީމު ޙާޞިލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ބޭދުދްވާ މުހިދްމު ދާއިރާތަކުދް 

ކުރާ ދަރިވަރުދް މިދެދްދެވި ދާއިރާތަކުދް ތަޢުލީމު ޙާޞިލުއަދި ހޯދައިދިދުމެވެ. 

 ދާއިރާތައް އިތުރަފް ތަރައްޤީކުރުމެވެ. މުހިދްމު ބޭދުދްވާއަތޮޅަފް .މެދުވެރިކޮފް ޅ

 މިއުޞޫލުގައި:  .3 މާދަ: 

މީ ސަދަދުތަކުގެ ރެވިފައިވަދީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމާދަކު "މަތީ ތަޢުލީމު"

 އާއި ދެމެދުގެ ކޯސްތަކެވެ. 9ދް ފެފިގެދް ލެވެލް  5އޮދިގަދޑުގައިވާ ލެވެލް 

ފްވެހިވެފައިވާ މާދަކުރެވިފައިވަދީ ޅ އަތޮޅު ރަފެއްގައި ރަ ވުދް"ފް"ރަފްވެއްސަކަ

 ފަރާތަކަފްވުދް 

 މާދަކުރެވިފައިވަދީ އަދބުރާ ދައްކާގޮތަފް ދޫކުރެވޭ ފައިސާ.  އެހީ""މާލީ 

މަތީތަޢުލީމު ޙާޞިލުކުރުމަފް ފުރުޞަތު 

 ދެވޭ މަރުކަޒުތަކާއި ފުރުޞަތުތައް 

މި ސްކީމުގެ ދަފުދް ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވެދީ ހަމައެކަދި މޯލްޑިވްސް  .4

އަދި އެއޮތޯރިޓީދް ، ހިދްގާކޮލިފިކޭޝަދް އޮތޯރިޓީދް ވެލިޑޭޓްކުރާ ކޯސްތައް 

 ކިޔެވުމަފެވެ. މަތީ ތަޢުލީމުދޭ  މަރުކަޒުތަކުގައި ޓްކުރާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްރެޑި

ތުކުރާ މި ސްކީމުގެ ދަފުދް ފުރުޞަތު ލިބޭ ފަރާތްތަކުދް ކޯސްތައް ހެދުމަފް ގަސް .5

ހޯދުމުގެކުރިދް އެކޯހެއް ހެދުމަފް ގަސްތުކުރާ މަރުކަޒު  ތަކުދް ޕްލޭސްމެދްޓުފަރާ
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އެމަރުކަޒުދް ހަދަދް ގަސްތުކުރާ ކޯހަކީ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަދް އޮތޯރިޓީ އަދި 

މިސާލު: މެޑިކަލް ކައުދްސިލް( އަދި ރާއްޖޭގެ ކަމާބެހޭ އެހެދިހެދް ތަދްތަދުދް )

ހޯދުމަފް  ކަދް ޔަޤީދްކޮފްފައި ޕްލޭސްމަދްޓުއެޕްރޫވްކުރާ މަރުކަޒު އަދި ކޯހެއް

 ސަމާލުކަދް ދޭދްވާދެއެވެ. 

މި ސްކީމުގެ ދަފުދް ކިޔަވަދް އެދޭ ކޯހަކީ ޑިގްރީ ކޯހެއް ދަމަކ ކޯހުގެ މުއްދަތު  .6

އަހަރަފްވުރެ ދިގުވެގެދް ދުވާދެއެވެ. އަދި ކިޔަވަދް އެދޭ ކޯހަކީ ޑިޕްލޮމާ  3

އަހަރަފްވުރެ ދިގުވެގެދް ދުވާދެއެވެ. މީގެ  1ލެވެލްގެ ކޯހެއްދަމަ ކޯހުގެ މުއްދަތު 

ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ދޑައަޅާދީ އް ކަކޯސްތައިސްތިސްދާވާ ތެރެއިދް 

 ކައުދްސިލުދްދެވެ.

ގައި  1ސް ވާލެވިފައިވާ ފުރުޞަތުތަކުގެ ތަފުޞީލު އެދެކުމި ސްކީމުގެ ދަފުދް ހުޅު .7

 ބަޔާދްކުރެވިފައި ވަދީއެވެ. 

 އަދބުރާ ދައްކާގޮތަފް މާލީ އެހީ

 ދިދުމުގެ ޝަރުތުތައް 

ތިރީގައިވާ ޝަރުތުތައް  ދެވޭދީއަދބުރާދައްކާގޮތަފް މާލީ އެހީ މި ސްކީމުދް  .8

 ހަމަވާ ފަރާތްތަކަފެވެ.

i. ޭދިމި  ލާއެއްޙަފަރާތަކީ ތަޢުލީމީ މަރުއަދބުރާދައްކާގޮތަފް މާލީ އެހީއަފް އެދ

 ލާއެއް ކިޔެވުދް ފެފުމަފް އެދޭ ދަރިވަރަކުކަމުގައި ވުދް. އާޙައާ މަރު

 ލާގެ ކިޔެވުދް ފެފެދްވާދީ މި ސްކީމުގެ ފުރުޞަތުތަކަފް ހުޅުވާލުމަފްޙަމަރު

 ގެ ފަހުދްދެވެ. ތާރީޚުކުރާ އިޢުލާދުގައި ބަޔާދްކޮފްފައިވާ 

i i. ުދް  5އެމް.އެދް.ކިއު.އެފް ލެވެލް  ސްތަކަކީކިޔަވާ ކޯ ގެ ދަފުދްމިސްކީމ

ގެ ފެދްވަރާއި ހަމައަފް  9އަދި  7ފެފިގެދް އެމް.އެދް.ކިއު.އެފް ލެވެލް 

 ކިޔެވުމަފް އެދޭ ފަރާތްތަކަފް ވުދް. 

i i i.  ްކަދޑައަޅާފައިވާ ސްކިލްސް ޝޯޓޭޖް ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުދްސިލުދ

ލިސްޓްގައި ފާހަގަކޮފްފައިވާ ކޯހެއް ފުރިހަމަކުރުމަފް ހުފަހަޅާ ދަރިވަރަކަފް 

ގައި  3ސް އެދެކު ލިސްޓު ޖްކީމުގައި ބަލާދެ ސްކިލްސް ޝޯޓޭވުދް. މި ސް

 އެވަދީއެވެ. 

i v. ިކޯހެއްގައި އްގެ ރެމަތީ ފެދްވަވާ ފެދްވަރަފްވުރެ މިހާރު ޙާޞިލުކޮފްފައ

އެދޭ ދަރިވަރެއްކަމުގައިވުދް. މިހާރު ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކުރުމަފް 

ޙާޞިލުކޮފްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓާއި އެއްވަރުގެ ދުވަތަ އެއަފްވުރެ ދަފް 

އެހީއެއް ދުދެވޭދެއެވެ.  ގެ ދަފުދް މާލީމިސްކީމުކޯހެއް ފުރިހަމަ ކުރުމަފް 

ކިޔަވަމުދްދާ ދަރިވަރެއް ދަމަ އިޢުލާދުގައި އަދި މިހާރު ކޯހެއްގައި 

ބަޔާދްކުރެވިފައިވާ ތާރީޚުގެ ކުރިދް ކޯސް ފެފިފައިވާދަމަ މި ސްކީމުގެ 

ދަފުދް އެޕްލައި ދުކުރެވޭދެއެވެ. އެފަދަ ދަރިވަރުދް އެޕްލައިކުރަދްވާދީ 

 "އޮދްގޮއިދްގ" ކެޓަގަރީގެ ދަފުދް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ފުރުޞަތުތަކަފެވެ. 

v. ްއެދި އަދބުރާދައްކާގޮތަފް މާލީ އެހީއަފް އެދި ހުފަހަޅާ ކޯހަކީކ  ކިޔެވުމަފ

ދަރިވަރުގެ ކިބައިގައި ހުރި ތަޢުލީމީ ، އެޕްލިކޭޝަދް ފޯމު ހުފަހަޅާއިރު

ފެދްވަރުގެ މައްޗަފް ބިދާކޮފް ޕްލޭސްމެދްޓް ލިބޭފަދަ ކޯހަކަފް ވުދް. ކޯހުގެ 

ގެ ގޮތުގައި އިތުރު ކިޔެވުމެއް ރިކުއިޒިޓު-ހޯދުމަފްޓަކައި ޕްރީ ޕްލޭސްމަދްޓް

 ކިޔަވަދް ޖެހިގެދް ދުވާދެއެވެ. 

vi.  ްލަތުގެ އެހެދް އުކާރު މެދުވެރިވެގެދް ދުވަތަ ދަދުވަތަ ސަރުސަރުކާރުދ

މުއައްސަސާއަކުދް ވެސް ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ދުވަތަ ލޯދު އެހީގެ ގޮތުގައި 
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އް ކަމުގައި ފުރުޞަތު ލިބިގެދް ކިޔެވުމުގެ ޚަރަދު ހަމަޖެހިފައިވާ ފަރާތެ

 ދުވުދް. 

vi i.  ާމަތީތަޢުލީމު ޙާޞިލުކުރުމަފް މީގެކުރިދްކ ލޯދު އެހީއެއް ލިބިފައިވ

ދަރިވަރެއް ދަމަކ ލޯދުގެ ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާޞްކޮފްފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައި 

ވާދްވާދެއެވެ. ވޭތުވެދިޔަ ތަދުގައި ސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެދް މާލީ އެހީއެއް 

 ފް އިސްކަދްދެވޭދެއެވެ. ލިބިފައިދުވާ ދަރިވަރުދްދަ

vi i i. ޮދުވަތަ ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުދްސިލުދް ފް މޯލްޑިވްސް އިދް ބޭދްކް އ

އަދބުރާދައްކާގޮތަފް އެއްވެސް ފައިސާގެ ދުވަތަ އެހެދްވެސް އިދާރާއަކުދް 

ވާދަމަ ޤަވާއިދުދް ފައިސާ ދައްކަމުދް ދަގާފައިއެހީއެއް ދުވަތަ ލޯދެއް 

 ގެދްދާ ފަރާތެއް ކަމުގައި ވުދް. 

i x. ްކުރާ އެއްވެސް އުޞޫލަކުދް  ލެކް ލިސްޓުބު ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުދްސިލުދ

 ވެފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައި ދުވުދް. ލެކް ލިސްޓުބު

x. ުއެދޭ ފަރާތަކީ ސަރުކާރުދް ދުވަތަ ގެ ދަފުދް މާލީ އެހީއަފްމިސްކީމ

ދް ވެސް ލަތުގެ އެހެދް މުއައްސަސާއަކުއުކާރު މެދުވެރިވެގެދް ދުވަތަ ދަސަރު

ދުވަތަ ލޯދު ފުރުޞަތު ލިބިގެދް  ލީވު ހިލޭ އެހީ ދުވަތަ ޕެއިޑު

ދުކުރާ ފަރާތެއް ކަމުގައި ދުވުދް. ފަހު ބޮދްޑުގެ ޚިދުމަތަފް ރިޕޯޓުކިޔެވުމަފް

އަދި މިފަދަ ކޯހެއް ދިދްމުމަފްފަހު ބޮދްޑުގެ ދަފުދް ޚިދުމަތްކުރުމަފް 

އިދްކާރުކޮފްފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައިދުވުދް. ދުވަތަ ބޮދްޑުގެ ދަފުދް ވަކި 

ޚިދުމަތަކަފް ދިކުތުމަފް އެދްގުމުދް ދިކުތުމަފް ޢުޒުރުވެރިވެފައިވާ ފަރާތެއް 

އެހީގެދަފުދް ލިބޭ ސްކޯލަރޝިޕްތަކާއި ވުދް. ބައިލޭޓަރަލް ކަމުގައި ދު

ޕާރޝަލް ސްކޯލަރޝިޕްތައް ހިމެދެދީ ސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެދް ލިބޭ އެހީގެ 

 ތެރޭގައެވެ. 

xi. ާދެގި ގޮތުގައި  މާލީއެހީގެފަރާތަކީ އެދޭ ދައްކާގޮތަފް މާލީ އެހީއަފް އަދބުރ

ހަދާ  ކައުދްސިލްއާއިއެކުފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ދަގާއިރު  މާލީއެހީފައިސާކ 

 އަދބުރާ ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުދްސިލަފްއެއްބަސްވުމުގައި ވާފަދައިދް 

 ދައްކަދް އެއްބަސްވާ ފަރާތެއްކަމުގައިވުދް. 

xi i.  ިހޯދުމަފް ހުފަހަޅާ ކޯހަކީ ދައްކާގޮތަފް މާލީ އެހީ  އަދބުރާކިޔެވުމަފް އެދ

 ސާބިތުކޮފްދިދުމުގެ މިހާރުވެސް ހިދގަމުދްދާ ކޯހެއް ކަމުގައި ވުދް. މިކަދް

މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުދް މިހާރުވެސް ގޮތުދް ކޯސް ހުޅުވާލެވިފައިވާ 

ފަދަ ލިޔުދްތަކުގެ ކޯސް ހިދްގާކަމުގެ ލިޔުދް ހުފަހަޅަދް ވާދެއެވެ. މި

 ތަކުދް ދަގާ މަޢުލޫމާތު ވެސް ޤަބޫލުކުރެވޭދެއެވެ. ސައިޓުތެރޭގައި ވެބު

xi i i. ާފައިސާ އަދބުރާ އެހީގެ ފް އެދޭ ފަރާތުދް އެހީއަދައްކާގޮތަފް މާލީ  އަދބުރ

 ދުދައްކައިފިދަމަކ އެފައިސާ ދެއްކުމަފް ޖާމިދުވާ ގެރެދްޓަރއެއް ހުރުދް. 

xi v. ުފާދިއްޕޮޅު ކުރާ ފަރާތްތަކުދް ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރުމަފްފަހު ތަޢުލީމު ޙާޞިލ

ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ބޭދުދްވެއްޖެ ހިދދެއްގައި  އަތޮޅު ކައުދްސިލުދް

މާލީ  ވެފައިވާ މަރުކަޒެއްގައިޤާއިމު ފާދިއްޕޮޅުގައިކަދޑައަޅާ  ކައުދްސިލުދް

ތެރެއިދް ބޮދްޑު ކުރެވިފައިވާ މުއްދަތަފް އެގްރިމެދްޓްގެ  އެހީގެ

 ޚިދުމަތްކުރުމަފް އެއްބަސްވާދްވާދެއެވެ. 

xv.  ްއަހަރު ދުވާ ދަރިވަރުދްގެ  18ވުދް. )އަހަރު ފުރިފައި 18ޢުމުރުދ
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ޒިދްމާ ދަގަދްވާދީ ޝަރުޢީ އަދބުރާދައްކާގޮތަފް ދޫކުރެވޭ މާލީ އެހީއާއި 

 ބެލެދިވެރިއެކެވެ(.

xvi. ުމާއި ޅ އަތޮޅުގެ ރަފެއްގެ ރަފްވެއްސަކަފްވުދްދިވެހި ރައްޔިތެއް ކަމުގައިވ 

ދެވޭ ދައްކާގޮތަފް މާލީ އެހީ އަދބުރާ

ކަދޑައެޅުމަފްފަހު ފަރާތްތައް 

 އިސްކަދްދޭ ތަރުތީބު 

ވަރުދް ހޮވާދީ ދިދުމަފް ދަރިދައްކާގޮތަފް މާލީ އެހީ  އަދބުރާމި ސްކީމުގެ ދަފުދް  .9

 ބުދް އިސްކަދް ދެވިގެދްދެވެ. އަދްދަދިވި ތަރުތީ

i.  ުސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެދް މާލީ އެހީ ލިބިފައިވާ މިދްވަރ 

i i.  ްޙާޞިލުކޮފްފައިވާ ތަޢުލީމުގެ ލެވެލ 

i i i. ުޕޮއިދްޓު ސިސްޓަމ  

i v. ުތު ދެގުދް. ޢަރުޤ 

ދިދުމަފް ދަރިވަރުދް ހޮވުމުގައި ފުރަތަމަ ބަލާދީ ދައްކާގޮތަފް މާލީ އެހީ  އަދބުރާ

އޭގެ ފަހުގައި  ސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެދް މާލީ އެހީ ލިބިފައިވާ މިދްވަރަފެވެ.

ރިވެގެދް މާލީ އިވާ ތަޢުލީމުގެ ފެދްވަރަފެވެ. ސަރުކާރު މެދުވެފަކޮފްބަލާދީ ހާޞިލު

މި ސްކީމުގެ  ދަރިވަރުދް ބަހާލެވޭދެ ބައިތައް ބަލައިދްވަރަފް އެހީ ލިބިފައިވާ މި

ގައި ބަޔާދްކުރެވިފައި އެވަދީއެވެ. ޙާޞިލުކޮފްފައިވާ ތަޢުލީމުގެ  4A ސްއެދެކު

 4B ސްވޭދެ ބައިތައް މި ސްކީމުގެ އެދެކުފެދްވަރަފް ބަލައި ދަރިވަރުދް ބަހާލެ

ގެ ފެދްވަރަފް ބަލައި ޞިލުކޮފްފައިވާ ތަޢުލީމުބަޔާދްކުރެވިފައި އެވަދީއެވެ. ޙާ ގައި

ދްމެ ކެޓަގަރީއަކަފް ވެސް ދަރިވަރުދް އެކި ކެޓަގަރީތަކަފް ބަހާލުމަފްފަހު ކޮ

ދެވިގެދް އިސްކަދް  ގައިވާ ޕޮއިދްޓު ސިސްޓަމުދް ޕޮއިދްޓު 5އެދެކުސް 

 ދެވޭދެއެވެ. 

ރ ދިދުމުގައި ބޭދުދްކުރާ ޕޮއިދްޓު ސިސްޓަމު ސްކޯ ސްކީމުގެ ދަފުދް އެކަޑަމިކުމި .10 

 ގައި އެވަދީއެވެ.  5 ސްއެދެކު

ދިދުމުގައިކ ދަރިވަރުދްގެ ޕޮއިދްޓު  ޓު ސިސްޓަމުގެ ދަފުދް ޕޮއިދްޓުޕޮއިދް .11 

ކަފް އެއްވަރު ވުމުގެ ސަބަބުދް ފަހު ޖާގަތަކަފް ދަރިވަރުދް ދުހޮވިއްޖެދަމަ މިޖާގަތަ

ދަރިވަރުދްގެ މެދުގައި ދެގޭ  އެއްވަރުވީ ދަރިވަރުދް ހޮވާދީ ޕޮއިދްޓު

 ތަކުދްދެވެ. ޢަރުޤު

ދަރިވަރުދް ހޮވުމުގައިކ އެއްވެސް ކެޓަގަރީއަކުދްކ މި ސްކީމުގެ ދަފުދް  .12 

 އަދބުރާލަ ޢަދަދަފް ވުރެކ އެކެޓަގަރީދް ވާލާފައިވާ ފުރުޞަތުތަކުގައި ޖުމުހުޅު

އެހީއަފް އެދި ހުފަހެޅި ދަރިވަރުދްގެ ޢަދަދު މަދުދަމަކ ދައްކާގޮތަފް މާލީ 

 އަދބުރާބެލުމަފްފަހު ހުރިހާ ދަރިވަރުދްދަފް  ދަރިވަރުދްގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތޯ

 ދޫކުރެވޭދެއެވެ.  ދައްކާގޮތަފް މާލީ އެހީ

މި ސްކީމުގެ ދަފުދް ކެދްޑިޑޭޓުދް ހޮވުމުގައި އިތުރު މައްސަލައެއް  .13 

ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުދްސިލުދް އްލުކުރާދީކ ޙަދިމާވެއްޖެދަމަކ އެކަމެއް 

 .ކޮމެޓީއަކުދްދެވެދޑައަޅާފައިވާ މިކަމަފްޓަކައި ކަ

ފުރުޞަތުގެ ބޭދުދް ހިފުމަފް ދެވޭ 

 މުއްދަތު 

 އަދބުރާކިޔަވަދް އެދި ހުފަހަޅާފައިވާ ކޯހުގައި ކިޔެވުދް ފެފުމަފް ލިބޭދީ  .14

އަހަރުދުވަހުގެ  1ލިބޭކަދް އަދްގާ ދުވަހުދް ފެފިގެދް ދައްކާގޮތަފް މާލީ އެހީ 

 މުއްދަތެވެ. 

ލިބޭކަމުގެ ލިޔުދް  މާލީ އެހީލިބޭ ދަރިވަރުދްދަފް ދައްކާގޮތަފް މާލީ އެހީ  އަދބުރާ .15 

އެހީ ދިދުމުގެ  މާލީތާރީޚުދް ފެފިގެދް  ޢުލާދުކުރާދޫކުރާކަދް ޢާއްމުކޮފް އި



ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުދްސިލްގެ އިދާރާ                        2016 ދޮވެމްބަރ - އުޞޫލު ސްކީމްގެ" ވިދަވި" ތަޢުލީމް މަތީ  

 

އެހީގެ ފުރުޞަތު  މާލީމުއްދަތު ގުދަދް ފެފޭދެއެވެ. އަދި މިތާރީޚުދް ފެފިގެދް 

ރޭގައި ލިބުދުކަދް އެދްގުދީ ކަމަފް ބެލޭދެއެވެ. އަދި ކުރިއަފް އޮތް އަހަރުގެ ތެ

 1ކިޔަވަދް ފަފަދްވާދެއެވެ. އަދި ސްޓަރއެއްގައި އެދްމެ އަވަހަފް ފެފޭ ސެމި

ދައްކާގޮތަފް  އަދބުރާއަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކިޔަވަދް ދުފަފައިފިދަމަކ 

  .ފުރުޞަތު ކެދްސަލްވާދެއެވެ އެހީގެދޫކުރެވުދު މާލީ 

ދެވޭދެ އަދބުރާ ދައްކާގޮތަފް މާލީ އެހީ 

 ގޮތް 

އެހީ ފައިސާ  މާލީދިދުމަފް ހަމަޖެހޭ ފަރާތްތަކަފް ދައްކާގޮތަފް މާލީ އެހީ  އަދބުރާ .16

 ދޫކުރެވޭދީ އަދްދަދިވި ކަދްކަމަފެވެ. 

i. ުއަފް  ޓިޓިއުޓުޔުދިވާސިޓީ ދުވަތަ އިދްސް، ކޯހާއި ގުޅޭގޮތުދް ކޮލެޖ

 ދައްކަދްޖެހޭ ފީ.

ކަދޑައަޅާފައިވާ ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުދްސިލުދް މި ފައިސާ ދެވޭދީ  .17 

 ތަކުދްދެވެ. ރޭޓު

ލަ ޢަދަދު ކަދޑައަޅާދީކ އެހީގެ ޖުމުދައްކާގޮތަފް ދޫކުރެވޭ މާލީ  އަދބުރާ .18 

ވަދަ  16އެހީގެ ގޮތުގައި ދޫކުރެވޭ ފައިސާ އާއި މިއުޞޫލުގެ  މާލީދަރިވަރަފް 

ދުތަކުދް ކަފަވަރުކުރުމަފްފަހުކ ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު މާއްދާގައި ބަޔާދްކުރާ ޚަރަ

ގޮތުގައި ދައްކާގޮތަފް މާލީ އެހީގެ  އަދބުރާދެވެ. މިގޮތުދް ކައުދްސިލުދް

ފަހުދް  މިދްގަދޑުގެ ތެރޭގައި މި ދަރިވަރަފް ދިދުމަފް ކަދޑައެޅޭ މިދްވަރު

ގޮތުގައި ދައްކާގޮތަފް ދޫކުރެވޭ މާލީ އެހީ  އަދބުރާއިތުރުކުރެވޭދެއެވެ. ދަމަވެސް 

ތިޔާރު ދަރިވަރަފް ޚްކަދޑައެޅޭ މިދްވަރަފް ވުރެ މަދު މިދްވަރަކަފް އެދުމުގެ އި

ގޮތުގައި ކަދޑައެޅޭ ދައްކާގޮތަފް ދޫކުރެވޭ މާލީ އެހީ  އަދބުރާލިބިގެދް ވެއެވެ. 

ވުމުގައި ސޮއިކުރުމަފްފަހު މިދްވަރަފް ވުރެ މަދު މިދްވަރަކަފް އެދި އެއްބަސް

ރެވޭދެއެވެ. އެހެދް ދަމަވެސް އެހީގެ މިދްވަރު އިތުރެއް ދުކު މާލީއަލުދް 

 އަދބުރާތިޔާރުދް ބޭރުގައި ދިމާވާ ކަދްކަމާއި ގުޅިގެދް ޚްވަރުގެ އިދަރި

މަކ މިދްވަރަފް އެއްވެސް ބަދަލެއް އަދްދަ ދަދައްކާގޮތަފް ދޫކުރެވުދު މާލީ އެހީގެ 

  އް ދިދްމާދީ ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުދްސިލުދްދެވެ.އެކަމުގައި ގޮތެ

އިސާ ދޫކުރެވޭދީ ފަ އަދބުރާ ދައްކާގޮތަފް ދޫކުރެވޭ މާލީ އެހީގެ .19 

މަދްޓުގެ އިދްސްޓޯލު 2ދްކ ކޮދްމެއަހަރަކު ތަކަކަފް ބަހާލައިގެއިދްސްޓޯލުމެދްޓު

ތައްވެސް ދޭދް ހަމަޖެހިފައިވަދީ ހުރިހާ ޕޭމަދްޓު މާލީ އެހީގެގޮތުގައެވެ. 

. އެހެދްކަމުދް ދަރިވަރު އެކި މަރުޙަލާގައި ކިޔަވަމުދްދޭތޯ ބެލުމަފްފަހުގައެވެ

ގެ އިތުރުދް ދެދް ދޭދްޖެހޭ ހުރިހާ ޕޭމަދްޓެއްވެސް ފުރަތަމަ ޕޭމަދްޓު

ފައިސާ ހަމަޖެއްސުމަފްޓަކައި ފާދިއްޕޮޅު  މާލީ އެހީޖަމާކުރެވޭދީ ދަރިވަރުދް 

އުދްތައް ކަމަފްވާކ ކިއަތޮޅު ކައުދްސިލްގެ އިދާރާއަފް ހުފަހަޅާ ލިއެ

ލެޓަރކ ދަރިވަރުދް ޔުދިވަރސިޓީ/ކޮލެޖުގައި ކިޔަވަމުދްދާ  ޕްލޭސްމެދްޓު

، ސެމިސްޓަރގެ ދަތީޖާ ކަމުގެ ލިޔުދް ދުވަތަ ދަރިވަރު ކިޔަވަމުދްދާ

މިއިދާރާއަފް އެދަރިވަރަކު ކިޔަވަމުދްދާ ޔުދިވަރސިޓީ ދުވަތަ ކޮލެޖަކުދް 

 ފަހަޅާދީ މިއިދާރާގެ އީ.މެއިލްހުފަހެޅުމުދްދެވެ. ލިޔެކިޔުދްތައް ހު

 vinavi@lhaviyani.gov.mv ެމިއިދާރާއަފް ހުފަހަޅާ އަފެވ .

 އޮދްދަދްވާދެއެވެ. އީމެއިލުގައިކ އީމެއިލު ފޮދުވާ ފަރާތުގެ ދަމާއިކ މަޤާމު

ދައްކާގޮތަފް ދޫކުރެވޭ މާލީ  އަދބުރާ

ފާދިއްޕޮޅު ފައިސާ އަދބުރާ އެހީގެ 

އެދި  ލީ އެހީއަފްމާފަރާތަކީ ދައްކާގޮތަފް މާލީ އެހީ ދޫކުރެވޭ  އަދބުރާ .20

 އެހީގެ ގޮތުގައި ދެގި ފައިސާކ މާލީހުފަހަޅާއިރު ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތެއްދަމަ 

mailto:vinavi@lhaviyani.gov.mv
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ވަދަ  7ލަސްވެގެދް ގައި ސޮއި ކުރާ ތާރީޚުދް ފެފިގެދްކ އެގްރިމެދްޓުމާލީ އެހީގެ  އަތޮޅު ކައުދްސިލަފް ދެއްކުދް

 މަހުދް ފެފިގެދް ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުދްސިލަފް ދައްކަދް ފަފަދް ވާދެއެވެ.

އެދި  މާލީ އެހީއަފްފަރާތަކީ ދައްކާގޮތަފް މާލީ އެހީ ދޫކުރެވޭ  އަދބުރާ .21

ގައި ދެގި އެހީގެ ގޮތު މާލީހުފަހަޅާއިރު ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތެއް ދޫދްދަމަ 

ވަދަ މަހުދް ފެފިގެދް  7ފައިސާކ ކޯސް ދިމޭ ތާރީޚުދް ފެފިގެދްކ ލަސްވެގެދް 

ދައްކަދް ފަފަދް ވާދެއެވެ. ކޯސް ދިމޭ ތާރީޚު  ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުދްސިލަފް

ކުރާ މަރުކަޒުދް ދޫކޮފްފައިވާ ލިޔެކިޔުމުގައިވާ ޙާޞިލުކަމުގައި ބެލޭދީ ތަޢުލީމު 

  ތާރީޚެވެ.

 ދައްކާއިރުކ އަދބުރާ ފައިސާ ދެގި ގޮތުގައިދައްކާގޮތަފް މާލީ އެހީގެ  އަދބުރާ .22 

 ގޮތުގައި ޗާޖުގެ އެޑުމިދިސްޓުރޭޓިވު ރުފިޔާ( ދުއިސައްތަ) 200 މަހަކު ކޮދްމެ

  ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުދްސިލް އިދާރާއަފް ދައްކަދް ޖެހޭދެއެވެ.

ޙާޞިލުކުރަމުދްދާ މަރުކަޒުދް ވަކިކޮފްފިދަމަ  އެއްވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ ތަޢުލީމު .23 

މިއްލައަފް ކޯސް ހުއްޓާލައިފިދަމަކ ދުވަތަ ޒުރަކާއި ދުލައި އަދުވަތަ މަޤުބޫލު ޢު

ވެއްޖެ ދަމަ ވަގުތުދް އެކަދް ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުދްސިލަފް ލުކޯހުދް ފެއި

ލަ ވާ ޖުމުއެފަރާތަކަފް ކޮފްފައިއަދްގަދްވާދެއެވެ. އަދި އެހާތަދަފް ސްކީމުދް 

 ދުވަތަ މިކައުދްސިލުދް ކަޑައަޅާ ފަރާތަކުދް ދިދްމާ މި ކައުދްސިލުދްޚަރަދު 

 ލަފް އަދބުރާ ދައްކަދް ވާދެއެވެ.މިކައުދްސިގޮތެއްގެ މަތިދް 

ދަގާ  މާލީ އެހީދަގާފައިވާ ފައިސާ ދައްކާގޮތަފް މާލީ އެހީގެ ގޮތުގައި  އަދބުރާ .24 

ބުރާ ދައްކަދް ޒިދްމާވާ ފަރާތެއްގެ ފަރާތުދް ދުދައްކައިފިދަމަ އެފައިސާ އަދ

 އަދބުރާއެހީއަފް އެދި ހުފަހަޅާ ފޯމާއެކުކ ހުފަހަޅަދްވާދެއެވެ. އަދި  މާލީދަދްކ 

ފައިސާ ދޫކުރުމުގެ ކުރިދް ގެރެދްޓަރު އެފަދައިދް ޒިދްމާ ދައްކާގޮތަފް މާލީ އެހީގެ 

ހުފަހަޅާ ލިޔުމުގައި  ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުދްސިލަފްދަގާދެކަމަފް އިޤުރާރުވެ 

އެހީއަފް އެދި ހުފަހަޅާ ދަރިވަރުގެ  މާލީފް ވެވޭދީ އިކުރަދްވާދެއެވެ. ގެރެދްޓަރަސޮ

އަހަރުވެފައިވާ  18އަހަރު ވެފައިވާ ކޮއްކޮކ  18ބައްޕަކ މަދްމަކ ބޭބެކ ދައްތަކ 

އަހަރުވެފައިވާ  18އަހަރުވެފައިވާ ބޮޑުބޭބެއިދްދާއި  18ދަރިދް ދުވަތަ 

 ދެވެ. ބޮޑުދައިތައިދް

އަދބުރާ ދައްކަދްޖެހޭ ފައިސާ ވަޒީފާ އަދާކުރާތަދުދް ލިބޭ މުސާރައިދް މަހުދް  .25 

މަހަފް ކެދޑުމަފް އެއްބަސްވާދް ވާދެއެވެ. ރަސްމީ ގޮތުދް ވަޒީފާއެއް ހަމަޖެހިފައި 

 އިސާ ހޯދައި އެމަހަކަފް ޖެހޭ ޖުމުލަދުވާ ދަމަވެސް އަމިއްލަ މަސައްކަތުދް ފަ

އަދބުރާ ދައްކަދް  ދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުދްސިލަފްޢަދަދު މަހުދް މަހަފް ފާ

  ވާދެއެވެ.

ތަކުދް ފައިސާ ހޯދުމުގެ ތްޤަވާއިދުދް ދުދައްކާ ފަރާދައްކަދްޖެހޭ ފައިސާ  .26 

އިގެދް ކުރިޔަފް ވާ ގޮތުގެ މަތިދް ކޯޓަފް ހުފަހަޅަގައި އެގުރީމެދްޓުމަސައްކަތް 

 ގެދްދެވޭދެއެވެ. 

 ފައިސާދޫކުރި ތާރީޚުދް ފެފިގެދް ދައްކާގޮތަފް ދޫކުރެވޭ މާލީ އެހީ  އަދބުރާ .27 

ދެގި ފަރާތް ދިރިއުޅޭ  މާލީ އެހީއަދބުރާ ދައްކާ ޚަލާޞްކޮފް ދިދްމުމާއި ހަމައަފް 

 72ބަދަލު އަދްދަތާ ، ދާކުރާ ތަދަފް އަދްދަ ބަދަލެއްއެޑްރެހަފް ދުވަތަ ވަޒީފާ އަ

 ލިޔުމަކުދް އަދްގަދްވާދެއެވެ.  ކައުދްސިލަފްފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ގަޑިއިރު ތެރޭގައި 

 



ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުދްސިލްގެ އިދާރާ                        2016 ދޮވެމްބަރ - އުޞޫލު ސްކީމްގެ" ވިދަވި" ތަޢުލީމް މަތީ  

 

މަސްދުވަހަފް  1ފައިސާ އަދބުރާ ދައްކާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއިދް ބޭރަފް  .28 

 ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުދްސިލަފްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަފް ދާދް ޖެހިއްޖެދަމަ އެކަދް 

ދައްކާދެ އިދްތިޒާމް ލިޔުމަކުދް އަދްގަދްވާދެއެވެ. އަދި އެމުއްދަތުގައި ފައިސާ 

 ހަމަޖައްސަދް ވާދެއެވެ. 

އެހީކ ދައްކަދްޖެހޭ މުއްދަތުގައި އަދބުރާ  މާލީމި އުޞޫލުގެ ދަފުދް ދޫކުރެވޭ  .29 

 އެހީގެ ފައިސާ ދުދައްކާ ދަރިވަރުދްގެ މައްސަލަމާލީ ދުދައްކައިފިދަމަކ 

 މާލީވެއެވެ. ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުދްސިލަފް ލިބިގެދްޝަރީޢަތަފް ފޮދުވުމުގެ ބާރު 

 6ސް ރާ ދައްކަދްޖެހޭ ގޮތުގެ ތަފްޞީލު މި ސްކީމުގެ އެދެކުއެހީގެ ފައިސާ އަދބު

 ގައި އެވަދީއެވެ. 

 ޚިދުމަތްކުރުމުގެ، ޚިދުމަތްކުރުމާއި

 މުއްދަތު

ހަމަޖެހޭ ފަރާތްތަކުދްކ އެމީހަކު ކިޔެވުމަފް ދައްކާގޮތަފް މާލީ އެހީ  އަދބުރާ .30

މިދްވަރަފް ބަލައިކ ތިރީގައި  އެހީގެމާލީ ދުވަތަ ތަމްރީދުވުމަފް ދެގި 

 ބަޔާދްވެގެދްވާ ގޮތުގެ މަތިދް ޅ އަތޮޅަފް ޚިދުމަތް ކުރަދްވާދެއެވެ.

 ދުވަތަ( ރުފިޔާ ފަދްސަވީސްހާސް) ރ-/25,000 ޢަދަދަކީކ ދެގި މާލީ އެހީ. ހ

 .އަހަރު 1 ޢަދަދެއްދަމަކ މަދު އެއަފްވުރެ

 އާއި( ރުފިޔާ ފަދްސަވީސްހާސް) ރ-/25,000 ޢަދަދަކީކ ދެގި މާލީ އެހީ. ފ

 އާއި( ރުފިޔާ ދުވަ ދުވަދިހަ ދުވަސަތޭކަ ދުވަހާސް ސާޅީސް) ރ-/49,999

 .މުއްދަތަފް ގެ( ދޮޅުއަހަރު) މަސްދުވަހު 6 އަހަރާއި 1 ޢަދަދަކަފްދަމަ ދެމެދުގެ

 އާއި( ރުފިޔާ ފަދްސާސްހާސް) ރ-/50,000 ޢަދަދަކީކ ދެގި މާލީ އެހީ. ދ

 އާ( ރުފިޔާ ދުވަ ދުވަދިހަ ދުވަސަތޭކަ ދުވަހާސް ދުވަދިހަ) ރ-/99,999

 .މުއްދަތަފް ދުވަހުގެ އަހަރު( ދެއަހަރު) 2 ޢަދަދަކަފްދަމަ ދެމެދުގެ

 އާއި( ރުފިޔާ އެއްލައްކަ) ރ-/100,000 ދެގިޢަދަދަކީކ މާލީ އެހީ. ރ

 ދަމަ ޢަދަދަކަފް ދެމެދުގެ އާ( ރުފިޔާ ދެލައްކަ ފަދްސާސްހާސް) ރ-/250,000

 .މުއްދަތަފް ދުވަހުގެ އަހަރު( ތިދްއަހަރު) 3

 ޢާދްމު މާއްދާތައް

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ފުރިހަމަކުރުމަފްފަހު ކޯސް ފަރާތްތަކުދް ލިބޭދައްކާގޮތަފް މާލީ އެހީ  އަދބުރާ .31

 މަސްދުވަހުގެ 3 ކުރާތާ ރިޕޯރޓު އިދާރާއަފް ކައުދްސިލް އަތޮޅު ފާދިއްޕޮޅު

 އެހީ މާލީ ހަމަދުޖެހިއްޖެދަމަ ވަޒީފާއެއް މުއައްސަސާއަކުދް އަތޮޅުގެ ޅ ތެރޭގައި

 ދިއުމުގެ ވަޒީފާއަކަފް އްދަކަފްޙަސަރަ ކޮދްމެ ރާއްޖޭގެ ބޭދުދްވާ ފަރާތުދް ލިބުދު

 .ލިބިގެދްވެއެވެ އެފަރާތަކަފް އިޚްތިޔާރު

ރީމާ ގުޅުދްހުރި ކުދް މަތީ ޘާދަވީ ދިދްމާފައިވާ ދަރިވަރުދް އެ ސްޓުމަރީސްޓުވަކި  .32

ކުރިމަތިލުމަކީ ކޯސް ފުރިހަމަކުރުމަފް ފަސޭހަވެކއަދި އިތުރު ކޯހަކަފް 

މާއްދާއެއް ދުވަތަ ޕްރީ ޑިގްރީ ކޯހެއް ދުހަދާކ ކޯސް ހެދުމަފް  ރިކުއިސިޓުޕްރީ

 ފުރުޞަތު ބޮޑުވެގެދްދާދެ ކަމަކަފްވާތީކ މިކަމަފް ސަމާލުކަދްދިދުދް އެދެމެވެ. 

މުމުގެ ކުރިދް މިފަދަ ދާސިދްގ ފަދަ ޞީއްޙީ ދާއިރާގެ ކޯސްތައް ހަދަދް ދިދް .33

ކޯސްތައް ހެދުމުގައި ކޯހުގެ މެދުތެރޭދް ޕްރެކްޓިކަލް ހަދާ މަރުޙަލާގައި އެއްވެސް 

ދުމުދް ބޯ ހުރަހެއް ދިމާދުވާދެކަދް ކަފަވަރުކުރަދްވާދެއެވެ. މިސާލަކަފް ލޭ ފެ

 ފަރާތްތަކުދް މިފަދަހިލުދްވާ އިދްޖެކްޝަދް ޖަހަދް ޖެ އަދބުރާގޮތްވުދް ދުވަތަ

 ހެދުމާމެދުކ އެޕްލައިކުރުމުގެ ކުރިދް ފުދްކޮފް ވިސްދަދްވާދެއެވެ. ކޯސްތައް 

އިޢުލާދުގައި ބަޔާދް ކުރެވިފައިވާ މައިގަޑު ލިޔެކިއުދްތައް ހުފަދާޅާ ފަރާތަކުގެ  .34

އެޕްލިކޭޝަދާއި ފުރިހަމަދޫދް އެޕްލިކޭޝަދް ބަލައެއް ދުގަދެވޭދެއެވެ. 
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ދބުރާދައްކާގޮތަފް ދޫކުރާ އައެޕްލިކޭޝަދް ބަލައިގަތުމަފްފަހުކ މިކައުދްސިލުދް 

ޝަރުޠުތައް ހަމަދުވާ ފަރާތެއްގެ  އުޞޫލާއި އަދި އިޢުލާދުގައިވާމާލީ އެހީގެ 

އެޕްލިކޭޝަދް ބަލައިގަދެވިފައިވާކަދް ފާހަގަކުރެވިއްޖެދަމަކ އެވަގުތުދް ފެފިގެދް އެ 

 އެޕްލިކޭޝަދެއް ބާޠިލުކުރެވޭދެއެވެ. ޕޮއިދްޓްދެވޭ ދާއިރާތަކުގައިވާ މަޢްލޫމާތުގެ

ޞައްޙަކަދް ސާބިތުކޮފްދިދުމަފް  ބޭދުދްވާ ލިޔެކިޔުދްތައް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުދް 

އެދޭ ފަރާތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. މާލީ އެހީއަފްހޯދައިހުފަހެޅުމަކީ 

އެޕްލިކޭޝަދާއެކު ހުފަދާޅާ ލިޔެކިޔުދްތައް ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ބަލައެއް 

ތުމަފްފަހުވެސް ޑޮކިޔުމެދްޓެއް ދުގަދެވޭދެއެވެ. އަދި އެޕްލިކޭޝަދް ބަލައިގަ

ދްޓަފް ދިދުމުގައި މަދުވާ ޑޮކިޔުމެ ދަމަ އެ އެޕްލިކޭޝަދަފް ޕޮއިދްޓުމަދުކަމުގައި ވާ

 އުދިކުރެވޭދެއެވެ. ބަލައިގެދް ލިބޭ ޕޮއިދްޓު

ކަދޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ކޯސް ފުރިހަމަ ދުކުރެވިގެދް  .35

އެހީގެ މާލީ ތައް ކިޔެވުމަފްކ ލްކުރަދްޖެހޭ މޮޑިއުމުއްދަތަފާއި ރިޕީޓުތުރުވެގެދްދާ އި

 ތެރެއިދް އިތުރުފައިސާ ހަމައެއް ދުޖެއްސޭދެއެވެ. 

ހުފަހަޅާ ފަރާތަކީ ވަޒީފާއެއް ދައްކާގޮތަފް މާލީ އެހީއަފް އެދި  އަދބުރާ .36

ޓަކައި ކޯހުގައި ކިޔެވުމަފް ދްކއެހީ ހަމަޖެހުމުމާލީ ރާތެއްދަމަކ އަދާކުރަމުދްދާ ފަ

 ވެ.ވާޒީފާއިދް ވީއްލާދެކަމުގެ ލިޔުދް ހުފަހަޅަދްޖެހޭދެއެ

ސްކީމަފް ހޮވޭ ދަރިވަރުދްކ ފުރުޞަތު ދޫކޮފްލުމުދް ދުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަ މި  .37

ކުރުމާބެހޭ  ލިސްޓުއް މެދުވެރިވުމުދް ދަރިވަރުދް ބުލެކުދުކުރުދްފަދަ  ސަބަބުތަ

 ކުރެވޭދެއެވެ. ބުލެކުލިސްޓުއުޞޫލާ އެއްގޮތަފް އެދަރިވަރުދް 

ޅ އަތޮޅަފް އިޤްރާރުގައިވާ ގޮތާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީދްކކޯސް ދިމުމަފްފަހު  .38

އަދި ވަޒީފާއެއް ހަމަޖެހުމާއެކު ވަޒީފާ ހަމަޖެހުދު  ކުރަދްވާދެއެވެ. ޚިދުމަތް

 އަދްގަދްވާދެއެވެ. ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުދްސިލް އިދާރާއަފްއޮފީހުގެ މަޢްލޫމާތު 

ހޯދުމަފްޓަކައި  ދައްކާގޮތަފް މާލީ އެހީ ދަފުދް އަދބުރާގެ ސްކީމުމި  .39

)އެކެއް(  1ލިކޭޝަދް ފޯމެވެ. އެޕު )އެކެއް( 1ދީ ކެދްޑިޑޭޓަކަފް ހުފަހެޅޭ

ގަރީއަފްވުރެ ގިދަ ކެޓަގަރީއަފް އެޕްލިކޭޝަދް ފޯމު ހުފަހަޅައިފިދަމަކ ހުފަހެޅި ކެޓަ

 ހުރިހާ އެޕްލިކޭޝަދް ފޯމު ބާޠިލުވާދެއެވެ.

އެހީ ލިބިފައިވާ ދަރިވަރުދްކ ކަދޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި ލީ މާމި ސްކީމުދް  .40

 މިކައުދްސިލްގެކޯސް ދުދިމިއްޖެދަމަކ ކޯހުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަދްވާދީ މި 

ލަތަފް ބެލުމަފްފަހު ވޭދީ ކެދްޑިޑޭޓުގެ ޙާމިގޮތުދް އިތުރުކުރެ ހުއްދަ ލިބިގެދްދެވެ.

ހެއުދް އަދި ހުއްދަދެވޭދީކ ބަލިވުދްކ ވި އަހަރުދުވަހެވެ.)އެކެއް(  1ގިދަވެގެދް 

ބޫލު ސަބަބެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ކ ކޯހުގެ ދްވެސް މަޤުދުވަތަ މިދޫ

ބާކީބައި ފަސްކުރުދް އެދްމެރަދގަޅު ކަމުގައި ބަޔާދްކޮފް ކ އެކުއްޖަކު 

 ލިޔުމެއް ލިބުމުދްދެވެ. މަރުކަޒުގެކިޔަވަމުދްދާ 

ހޭހުރިހައި މަސައްކަތެއް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ކޮފްކ ކޯސް ފުރިހަމަކުރުމަފް ކުރަދްޖެ .41

 ކޯސް ފުރިހަމަކުރަދް ޖެހޭދެއެވެ.

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކަދް  14ދަރިވަރުދްވެސް ކޯސް ދިމުމަފްފަހު ގިދަވެގެދް  .42

އަދްގަދްވާދެއެވެ. އަދި  ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުދްސިލް އިދާރާއަފްލިއުމަކުދް 

އިދާރާއަފް ހުފަހަޅަދް ކޮޕީއެއްވެސް މި  ޙާޞިލުކުރި ކޯހުގެ ސެޓްފިކެޓްގެ

 ވާދެއެވެ.
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ރާއްޖޭގެ ޤާދޫދު އަސާސީ ކޯހުގައި ހުދްދަ ހުރުމުގައިކ އިސްލާމް ދީދަފާއި ދިވެހި  .43

 އަފާއި ޤާދޫދުތަކަފް ފުރިހަމައަފް ބޯލަބައި ތަބާވަދް ވާދެއެވެ.

ފް ތަޢްލީމު ޙާޞިލުކުރުމަފް ބޭދުދްވާ ކެޓަގަރީ ފާހަގަކުރަދްވާދީ  ފުރިހަމައަ .44

ވިސްދާ ފިކުރުކުރުމަފްފަހު ރާއްޖޭގައި ހިދްގޭ ކޯސްތަކުގެ މަޢްލޫމާތުވެސް އަދި 

ކުރުމަފްފަހުގައެވެ. އެޕްލިކޭޝަދް ފޯމު  ހިދގަމުދްދާގޮތްވެސް ބަލާ ދިރާސާ

 ބަލައިގަތުމަފްފަހުކ ކެޓަގަރީ ބަދަލެއްދުކުރެވޭދެއެވެ.

ކޭޝަދް ފޯމާއެކުކ ލިޕުހުފަހަޅާ އެއެދި  ދައްކާގޮތަފް މާލީ އެހީއަފް އަދބުރާ .45

ގެ ގޮތުދް ލިބިފައިވާ އެދްމެމަތީ ރީދުތަމު ލީމީގޮތުދް ދުވަތަފް ތަޢުކެދްޑިޑޭޓަ

 ފާހުގެ ކޮޕީ ހުފަހަޅަދްވާދެއެވެ.

 މެދްޓު ދުވަތަ ޕުލޭޝްމެދްޓުލޭސްހުކ ކިޔެވުމަފްއެދޭ ކޯހުގެ ޕުއެހީ ލިބުމަފްފަމާލީ  .46

މަރުކަޒާއި ކޯސް ލިބޭދެކަމުގެ ލިޔުމާއެކު ކޯހުގެ ލެވެލްއާއި ކިޔަވަދް ދިއުމަފްއެދޭ 

 ޤަބޫލުކަމުގެ ލިޔުދް ހުފަހަޅަދްވާދެއެވެ. އިދް އެމް.ކިޔު.އޭ

އެދި ހުފަހަޅާ ދައްކާގޮތަފް މާލީ އެހީއަފް  އަދބުރާމިސްކީމުގެ ދަފުދް  .47

ދީފައިވާކަދް ސާބިތުވެއްޖެދަމަ އެޕްލިކޭޝަދް ފޯމުގައި ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު މަޢްލޫމާތެއް 

އެހީ ހަމަޖެހުދުފަހުދް މިކަދް އެގުދުކަމުގައި މާލީ ފޯމު ބާޠިލުކުރެވޭދެއެވެ. 

ގެ ގޮތުގައިދޫކޮފްފައިވާ އެހީ މާލީއަދި  އެހީ ކެދްސަލްކުރެވޭދެއެވެ.މާލީ ވިއަސް 

ފާދިއްޕޮޅު ކަދޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތީދް އަތޮޅު ކައުދްސިލުދް  ފައިސާ ފާދިއްޕޮޅު

ފައިސާ  ފްފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުދްސިލަ ދައްކަދްވާދެއެވެ. ތޮޅު ކައުދްސިލަފްއަ

 ސަލަ ޝަރީޢަތަފް ހުފަހެޅޭދެއެވެ.ދުދައްކައިފިދަމަ ފައިސާ ހޯދުމަފްޓަކައި މައް

ފައިސާގެ ޢަދައެއް  މި ސްކީމުދްޞައްޙަދޫދް ޑޮކިއުމަދްޓެއް ހުފަހަޅައިގެދް  .48

ޤީޤު ކުރުމަފް މޯލްޑިވްސް ކުރެވިއްޖެދަމަކ އެކަމެއް ތަޙުތު ދަގާފައިވާކަމަފް ތުހުމަ

 ޕޮލިސް ސަރވީސް އަފް ހުފަހެޅޭދެއެވެ.

ފާދިއްޕޮޅު ކަމެއް ދިމާވެއްޖެދަމަ އެކަމެއް ދިދްމާދީކ  މިއުޞޫލުގައި ހިމެދިފައިދުވާ .49

އަތޮޅު ކައުދްސިލުދް ދުވަތަ ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުދްސިލުދް ކަދޑައަޅާ 

 ފަރާތަކުދްދެވެ.
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 ސްތައް:އުޞޫލުގެ އެދެކު

 ހުޅުވާލެވިފައިވާ ޖާގައިގެ ޢަދަދު. .1

 . އެމް.އެދް.ކިޔު.އެފް.2

 .. ސްކިލް ޝޯޓޭޖު ލިސްޓ3ު

4.(4A 4B 4C 4D) ުލީމީ ތަޢ

ފެދްވަރަފްބަލައި ލޯދުއެހީ ދިދުމުގައި 

 އިސްކަދްދެވޭދެ ތަރުތީބު.

 .. ޕޮއިދްޓު ސިސްޓަމ5ު

 .. ރީޕޭމަދްޓ6ު

 

 

 

 


