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Lh. Naifaru
Republic of Maldives

ޅ .ދައިފަރު،
ދިވެހިރާއްޖެ

ޅ .އަތޮޅުގެ ދަރިވަރުދްދަފް ހުޅުވާލާ މަތީ ތަޢުލީމު "ފާދިއްޕޮޅު ވިދަވި" ސްކީމުގެ އުޞޫލު
(މިހާރު ކިޔަވަމުދްދާ ދަރިވަރުދްދަފް(
ތަޢާރަފު:

 .1މިއީ ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުދްސިލްގެ "ފާދިއްޕޮޅު ވިދަވި" ސްކީމުދް އަދބުރާ
ދައްކާގޮތަފް މަތީތަޢުލީމް ޙާޞިލުކުރުމަފް މާލީ އެހީ ދިދުމުގައި ޢަމަލުކުރާދެ
ގޮތުގެ އުޞޫލެވެ .މަތީތަޢުލީމް ޙާޞިލުކުރުމަފް އަދބުރާ ދައްކާގޮތަފް މާލީ އެހީ
ދޫކުރެވޭފަރާތްތައް

ކަދޑައެޅުމުގައި

ބޭދުދްކުރާދެ

މިދްގަދޑުތަކާ ،އަދބުރާ

ދައްކާގޮތަފް މާލީ އެހީދެވޭދެ ކަދްތައްތަކާ ،މާލީ އެހީގެ ބޭދުދްހިފުމާކ މާލީ އެހީގެ
ފައިސާ އަދބުރާ ދެއްކުމާ އަދި މާލީ އެހީގެ ދަފުދް ކިޔަވާ ދިދްމާ ދަރިވަރުދް
ޚިދުމަތްކުރުމާއި ޚިދުމަތްކުރުމުގެ މުއްދަތު ބަޔާދްކޮފްދީފައިވާ އުޞޫލެވެ.

މަޤުޞަދު:

 .2މި ސްކީމުގެ މައިގަދޑު މަޤުޞަދަކީ ޅ .އަތޮޅަފް ދިސްބަތްވާ މިއަތޮޅުގެ
ދަރިވަރުދްގެ ތެރެއިދް މިހާރު މަތީ ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކުރަމުދްދާ ދަރިވަރުދްގެ
ތެރެއިދް މަތީތަޢުލީމު ޙާޞިލު ކުރުމަފް މާލީގޮތުދް އެހީ ބޭދުދްވާ ފަރާތްތަކަފް
އަދބުރާ ދައްކާގޮތަފް މާލީ އެހީދީގެދް ޅ .އަތޮޅަފް ބޭދުދްވާ މުހިދްމު
ދާއިރާތަކުދް

މަތީތަޢުލީމު

ޙާޞިލުކުރުމުގެ

ފުރުޞަތު

ހޯދައިދިދުމެވެ.

އަދި

މިދެދްދެވި ދާއިރާތަކުދް ތަޢުލީމް ޙާޞިލްކުރާ ދަރިވަރުދް މެދުވެރިކޮފް ޅ.އަތޮޅަފް
ބޭދުދްވާ މުހިދްމު ދާއިރާތައް އިތުރަފް ތަރައްޤީކުރުމެވެ.

މާދަ:

 .3މިއުޞޫލުގައި:
"މަތީ

ތަޢުލީމު"

މާދަކުރެވިފައިވަދީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޤައުމީ

ސަދަދުތަކުގެ

އޮދިގަދޑުގައިވާ ލެވެލް  5ދް ފެފިގެދް ލެވެލް  9އާއި ދެމެދުގެ ކޯސްތަކެވެ.
"ރަފްވެއްސަކަފްވުދް" މާދަކުރެވިފައިވަދީ ޅ .އަތޮޅު ރަފެއްގައި ރަފްވެހިވެފައިވާ
ފަރާތަކަފްވުދް
"މާލީ އެހީ" މާދަކުރެވިފައިވަދީ އަދބުރާ ދައްކާގޮތަފް ދޫކުރެވޭ ފައިސާ
މަތީތަޢުލީމު ޙާޞިލުކުރުމަފް ފުރުޞަތު
ދެވޭ މަރުކަޒުތަކާއި ފުރުޞަތުތައް:

 .4މި ސްކީމުގެ ދަފުދް ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވެދީ ހަމައެކަދި މޯލްޑިވްސް
ކޮލިފިކޭޝަދް އޮތޯރިޓީދް ވެލިޑޭޓުކުރާ ކޯސްތައް ހިދްގާކ އަދި އެއޮތޯރިޓީދް
އެކުރެޑިޓުކުރާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒުތަކުގައި ކިޔެވުމަފެވެ.
 .5މި ސްކީމުގެ ދަފުދް ކިޔަވަދް އެދޭ ކޯހަކީ ޑިގުރީ ކޯހެއް ދަމަކ ކޯހުގެ މުއްދަތު
 3އަހަރަފްވުރެ ދިގުވެގެދް ދުވާދެއެވެ .އަދި ކިޔަވަދް އެދޭ ކޯހަކީ ޑިޕްލޮމާ
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ލެވެލްގެ ކޯހެއްދަމަ ކޯހުގެ މުއްދަތު  1އަހަރަފްވުރެ ދިގުވެގެދް ދުވާދެއެވެ .މީގެ
ތެރެއިދް

އިސްތިސްދާވާ

ކޯސްތައް

ކަދޑައަޅާދީ

ފާދިއްޕޮޅު

އަތޮޅު

ކައުދްސިލުދްދެވެ.
 .6މި ސްކީމުގެ ދަފުދް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ފުރުޞަތުތަކުގެ ތަފުޞީލު އެދެކުސް  1ގައި
ބަޔާދްކުރެވިފައި ވަދީއެވެ.

އަދބުރާ ދައްކާގޮތަފް މާލީ އެހީ
ދިދުމުގެ ޝަރުތުތައް:

 .7މި ސްކީމުދް އަދބުރާދައްކާގޮތަފް މާލީ އެހީ ދެވޭދީ ތިރީގައިވާ ޝަރުތުތައް
ހަމަވާ ފަރާތްތަކަފެވެ.
.i

އަދބުރާދައްކާގޮތަފް
ޙާޞިލުކުރަމުދްދާ

މާލީ

އެހީއަފް

ދަރިވަރެއް

އެދޭފަރާތަކީ

ކަމުގައިވުދް.

މިހާރު

މިހާރު

މަތީތަޢުލީމު

މަތީ

ތަޢުލީމު

ޙާޞިލުކުރަމުދްދާ ދަރިވަރެއް ކަމުގައި ބެލޭދީ  1ދޮވެމްބަރ  2016ގެ
ކުރިދް ކިޔެވުދް ފެފިފައިވާ ދަރިވަރުދްދެވެ.
.i i

މިސްކީމުގެ ދަފުދް ކިޔަވާ ކޯސްތަކަކީ އެމް.އެދް.ކިއު.އެފް ލެވެލް  5ދް
ފެފިގެދް އެމް.އެދް.ކިއު.އެފް ލެވެލް  7އަދި  9ގެ ފެދްވަރާއި ހަމައަފް
ކިޔެވުމަފް އެދޭ ފަރާތްތަކަފް ވުދް.

.i i i

ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުދްސިލުދް ކަދޑައަޅާފައިވާ ސްކިލްސް ޝޯޓޭޖް
ލިސްޓުގައި ފާހަގަކޮފްފައިވާ ކޯހެއް ފުރިހަމަކުރުމަފް ހުފަހަޅާ ދަރިވަރަކަފް
ވުދް .މި ސްކީމުގައި ބަލާދެ ސްކިލްސް ޝޯޓޭޖް ލިސްޓް އެދެކްސް 3
ގައި އެވަދީއެވެ.

.i v

މިހާރު ޙާޞިލުކޮފްފައިވާ ފެދްވަރަފްވުރެ މަތީ ފެދްވަރެއްގެ ކޯހެއްގައި
ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކުރަމުދްދާ ދަރިވަރެއްކަމުގައިވުދް .މިހާރު ޙާޞިލުކޮފްފައިވާ
ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓާއި އެއްވަރުގެ ދުވަތަ އެއަފްވުރެ ދަފް ކޯހެއް ފުރިހަމަ
ކުރުމަފް މިސްކީމުގެ ދަފުދް މާލީ އެހީއެއް ދުދެވޭދެއެވެ.

.v

ސަރުކާރުދް ދުވަތަ ސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެދް ދުވަތަ ދައުލަތުގެ އެހެދް
މުއައްސަސާއަކުދް ވެސް ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ދުވަތަ ލޯދު އެހީގެ ގޮތުގައި
ފުރުޞަތު ލިބިގެދް ކިޔެވުމުގެ ޚަރަދު ހަމަޖެހިފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައި
ދުވުދް.

.vi

މިހާރު ކިޔަވަމުދްދާ ކޯސް ފުރިހަމަކުރުމަފް ކުރިދް އެހީއެއް ލިބިފައި
ދުވުދް.

.vi i

މާލީއެހީއަފް އެދޭ ފަރާތަކީ މާލީ އެހީގެ ގޮތުގައި ދެގި ފައިސާކ ފާދިއްޕޮޅު
އަތޮޅު ކައުދްސިލާ ދެމެދު ހަދާ އެއްބަސްވުމުގައި ވާފަދައިދް ،ފާދިއްޕޮޅު
އަތޮޅު ކައުދްސިލަފް ދައްކަދް އެއްބަސްވާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވުދް.

.vi i i

މަތީތަޢުލީމު

ޙާޞިލުކުރުމަފް

މީގެކުރިދްކ

ލޯދު

އެހީއެއް

ލިބިފައިވާ

ދަރިވަރެއް ދަމަކ ލޯދުގެ ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާޞްކޮފްފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައި
ވާދްވާދެއެވެ .ވޭތުވެދިޔަ ތަދުގައި ސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެދް މާލީ އެހީއެއް
ލިބިފައިދުވާ ދަރިވަރުދްދަފް އިސްކަދްދެވޭދެއެވެ.
މަތީ ތަޢުލީމް "ވިދަވި" ސްކީމްގެ އުޞޫލު  -ދޮވެމްބަރ 2016
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.i x

މަތީތަޢުލީމު

ޙާޞިލުކުރުމަފް

މީގެކުރިދްކ

ލޯދުއެހީއެއް

ލިބިފައިވާ

ދަރިވަރެއްދަމަކ ލޯދުގެފައިސާ ދައްކާ ޚަލާޞްކޮފްފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައި
ވާދްވާދެއެވެ .ވޭތުވެދިޔަ ތަދުގައި ސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެދް މާލީއެހީއެއް
ލިބިފައިދުވާ ދަރިވަރުދްދަފް އިސްކަދްދެވޭދެއެވެ.
.x

މިސްކީމުގެ ދަފުދް މާލީ

އެހީއަފްއެދޭ ފަރާތަކީ

ސަރުކާރުދް ދުވަތަ

ސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެދް ދުވަތަ ދައުލަތުގެ އެހެދް މުއައްސަސާއަކުދް
ވެސް ހިލޭއެހީ ދުވަތަ ޕެއިޑު ލީވު ދުވަތަ ލޯދު ފުރުޞަތު ލިބިގެދް
ކިޔެވުމަފްފަހު ބޮދްޑުގެ ޚިދުމަތަފް ރިޕޯޓުދުކުރާ ފަރާތެއް ކަމުގައި ދުވުދް.
އަދި މިފަދަ ކޯހެއް ދިދްމުމަފްފަހު ބޮދްޑުގެ ދަފުދް ޚިދުމަތްކުރުމަފް
އިދްކާރުކޮފްފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައިދުވުދް .ދުވަތަ ބޮދްޑުގެ ދަފުދް ވަކި
ޚިދުމަތަކަފް ދިކުތުމަފް އެދްގުމުދް ދިކުތުމަފް ޢުޒުރުވެރިވެފައިވާ ފަރާތެއް
ކަމުގައި ދުވުދް .ބައިލޭޓަރަލް އެހީގެދަފުދް ލިބޭ ސްކޯލަރޝިޕްތަކާއި
ޕާރޝަލް ސްކޯލަރޝިޕްތައް ހިމެދެދީ ސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެދް ލިބޭ އެހީގެ
ތެރޭގައެވެ.
.xi

ބޭދްކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިދް ދުވަތަ ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުދްސިލުދް
ދުވަތަ އެހެދްވެސް އިދާރާއަކުދް އަދބުރާދައްކާގޮތަފް އެއްވެސް ފައިސާގެ
އެހީއެއް ދުވަތަ ލޯދެއް ދަގާފައިވާދަމަ ޤަވާއިދުދް ފައިސާ ދައްކަމުދް
ގެދްދާ ފަރާތެއް ކަމުގައި ވުދް.

.xi i

ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުދްސިލުދް ބުލެކު ލިސްޓު ކުރާ އެއްވެސް އުޞޫލަކުދް
ބުލެކު ލިސްޓުވެފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައި ދުވުދް.

.xi i i

ކިޔެވުމަފް އެދި އަދބުރާ ދައްކާގޮތަފް މާލީ އެހީ ހޯދުމަފް ހުފަހަޅާ ކޯހަކީ
މިހާރުވެސް

ދަރިވަރު

ކިޔަވަމުދްދާ

ކޯހެއް

ކަމުގައި

ވުދް.

މިކަދް

ސާބިތުކޮފްދިދުމުގެ ގޮތުދް ކޯސް ހިދްގާ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުދް
ދަރިވަރު މިހާރުވެސް ކޯހުގައި ކިޔަވަމުދްދާކަދް އެދގޭދެ ރަސްމީ ލިޔުމެއް
ހުފަހަޅަދް ވާދެއެވެ.
.xi v

އަދބުރާ ދައްކާގޮތަފް މާލީ އެހީއަފް އެދޭ ފަރާތުދް އެހީގެ ފައިސާ އަދބުރާ
ދުދައްކައިފިދަމަކ އެފައިސާ ދެއްކުމަފް ޖާމިދުވާ ގެރެދްޓަރއެއް ހުރުދް.

.xv

ތަޢުލީމު ޙާޞިލްކުރާ ފަރާތްތަކުދް ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރުމަފްފަހު ފާދިއްޕޮޅު
އަތޮޅު

ކައުދްސިލުދް

ބޭދުދްވެއްޖެ

ހިދދެއްގައި

ފާދިއްޕޮޅު

އަތޮޅު

ކައުދްސިލުދް ކަދޑައަޅާ ފާދިއްޕޮޅުގައި ޤާއިމުވެފައިވާ މަރުކަޒެއްގައި މާލީ
އެހީގެ އެގްރިމެދްޓްގެ ތެރެއިދް ބޮދްޑު ކުރެވިފައިވާ މުއްދަތަފް ޚިދުމަތް
ކުރުމަފް އެއްބަސްވާދްވާދެއެވެ.
.xvi

ޢުމުރުދް  18އަހަރު ފުރިފައިވުދް 18( .އަހަރު ދުވާ ދަރިވަރުދްގެ
އަދބުރާދައްކާގޮތަފް ދޫކުރެވޭ މާލީ އެހީއާއި ޒިދްމާ ދަގަދްވާދީ ޝަރުޢީ
ބެލެދިވެރިއެކެވެ).

.xvi i

ދިވެހި ރައްޔިތެއް ކަމުގައިވުމާއި ޅ އަތޮޅުގެ ރަފެއްގެ ރަފްވެއްސަކަފްވުދް

މަތީ ތަޢުލީމް "ވިދަވި" ސްކީމްގެ އުޞޫލު  -ދޮވެމްބަރ 2016

ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުދްސިލްގެ އިދާރާ

އަދބުރާ ދައްކާގޮތަފް މާލީ
އެހީދެވޭ ފަރާތްތައް
ކަދޑައެޅުމަފްފަހު އިސްކަދްދޭ
ތަރުތީބު:

 .8މި ސްކީމުގެ ދަފުދް އަދބުރާ ދައްކާގޮތަފް މާލީ އެހީ ދިދުމަފް ދަރިވަރުދް ހޮވާދީ
އަދްދަދިވި ތަރުތީބުދް އިސްކަދް ދެވިގެދްދެވެ.
.i
.i i

ސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެދް މާލީ އެހީ ލިބިފައިވާ މިދްވަރު
ޙާޞިލުކޮފްފައިވާ ތަޢުލީމުގެ ލެވެލް

.i i i

ޕޮއިދްޓު ސިސްޓަމް

.i v

ގުރުޢަތު ދެގުދް.

އަދބުރާ ދައްކާގޮތަފް މާލީ އެހީ ދިދުމަފް ދަރިވަރުދް ހޮވުމުގައި ފުރަތަމަ ބަލާދީ
ސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެދް މާލީ އެހީ ލިބިފައިވާ މިދްވަރަފެވެ .އޭގެ ފަހުގައި
ބަލާދީ ޙާޞިލުކޮފްފައިވާ ތަޢުލީމުގެ ފެދްވަރަފެވެ .ސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެދް މާލީ
އެހީ ލިބިފައިވާ މިދްވަރަފް ބަލައި ދަރިވަރުދް ބަހާލެވޭދެ ބައިތައް މި ސްކީމުގެ
އެދެކުސް  4Aގައި ބަޔާދްކުރެވިފައި އެވަދީއެވެ .ޙާޞިލުކޮފްފައިވާ ތަޢުލީމުގެ
ފެދްވަރަފް ބަލައި ދަރިވަރުދް ބަހާލެވޭދެ ބައިތައް މި ސްކީމުގެ އެދެކުސް 4B
ގައި ބަޔާދްކުރެވިފައި އެވަދީއެވެ .ޙާޞިލުކޮފްފައިވާ ތަޢުލީމުގެ ފެދްވަރަފް ބަލައި
ދަރިވަރުދް އެކި ކެޓަގަރީތަކަފް ބަހާލުމަފްފަހު ކޮދްމެ ކެޓަގަރީއަކަފް ވެސް
އެދެކުސް  5ގައިވާ ޕޮއިދްޓު ސިސްޓަމުދް ޕޮއިދްޓު ދެވިގެދް އިސްކަދް
ދެވޭދެއެވެ.
 .9މިސްކީމުގެ ދަފުދް އެކަޑަމިކު ސްކޯރ ދިދުމުގައި ބޭދުދްކުރާ ޕޮއިދްޓު ސިސްޓަމް
އެދެކުސް  5ގައި އެވަދީއެވެ.
 .10ޕޮއިދްޓު ސިސްޓަމުގެ ދަފުދް ޕޮއިދްޓު ދިދުމުގައިކ ދަރިވަރުދްގެ ޕޮއިދްޓު
އެއްވަރު ވުމުގެ ސަބަބުދް ފަހު ޖާގަތަކަފް ދަރިވަރުދް ދުހޮވިއްޖެދަމަ މިޖާގަތަކަފް
ދަރިވަރުދް

ޕޮއިދްޓު

ހޮވާދީ

ދަރިވަރުދްގެ

އެއްވަރުވީ

މެދުގައި

ދެގޭ

ގުރުޢަތަކުދްދެވެ.
 .11މި

ސްކީމުގެ

ދަފުދް

ދަރިވަރުދް

ހޮވުމުގައިކ

އެއްވެސް

ކެޓަގަރީއަކުދްކ

ހުޅުވާލާފައިވާ ފުރުޞަތުތަކުގައި ޖުމުލަ ޢަދަދަފް ވުރެކ އެކެޓަގަރީދް އަދބުރާ
ދައްކާގޮތަފް މާލީ އެހީއަފް އެދި ހުފަހެޅި ދަރިވަރުދްގެ ޢަދަދު މަދުދަމަކ
ދަރިވަރުދްގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތޯ ބެލުމަފްފަހު ހުރިހާ ދަރިވަރުދްދަފް އަދބުރާ
ދައްކާގޮތަފް މާލީ އެހީ ދޫކުރެވޭދެއެވެ.
ސްކީމުގެ

ދަފުދް

ކެދްޑިޑޭޓުދް

ހޮވުމުގައި

އިތުރު

މައްސަލައެއް

 .12މި

ދިމާވެއްޖެދަމަކ

އެކަމެއް

ޙައްލުކުރާދީކ

ފާދިއްޕޮޅު

އަތޮޅު

ކައުދްސިލުދް

މިކަމަފްޓަކައި ކަދޑައަޅާފައިވާ ކޮމެޓީއަކުދްދެވެ.

ފުރުޞަތުގެ ބޭދުދް ހިފުމަފް ދެވޭ
މުއްދަތު:

 .13ކިޔަވަމުދްދާ ދަރިވަރުދްކ މާލީއެހީގެ ފުރުޞަތު ލިބުދުކަދް އަދްގާ ދުވަހުދް
ފެފިގެދް  2މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައިކ ލިބިފައިވާ މާލީއެހީގެ ފުރުޞަތުގެ ބޭދުދް
ހިފަދްވާދެއެވެ .މި

މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި

 ،ދީފައިވާ ފުރުޞަތުގެ ބޭދުދް

ދުހިފައިފިދަމަ ،ލިބިފައިވާ ފުރުޞަތު ބާޠިލުވާދެވެ.
މަތީ ތަޢުލީމް "ވިދަވި" ސްކީމްގެ އުޞޫލު  -ދޮވެމްބަރ 2016

ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުދްސިލްގެ އިދާރާ

 .14އަދބުރާ ދައްކާގޮތަފް މާލީ އެހީ ލިބޭ ދަރިވަރުދްދަފް މާލީ އެހީ ލިބޭކަމުގެ ލިޔުދް
ދޫކުރާކަދް ޢާއްމުކޮފް އިޢުލާދުކުރާ ތާރީޚުދް ފެފިގެދް މާލީ އެހީ ދިދުމުގެ
މުއްދަތު ގުދަދް ފެފޭދެއެވެ .އަދި މިތާރީޚުދް ފެފިގެދް މާލީ އެހީގެ ފުރުޞަތު
ލިބުދުކަދް އެދްގުދީ ކަމަފް ބެލޭދެއެވެ .އަދި  2މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
ކިޔަވަދް ދުފަފައިފިދަމަކ އަދބުރާ ދައްކާގޮތަފް ދޫކުރެވުދު މާލީ އެހީގެ ފުރުޞަތު
ކެދްސަލްވާދެއެވެ.

އަދބުރާ ދައްކާގޮތަފް މާލީ އެހީ
ދެވޭދެ ގޮތް:

 .15އަދބުރާ ދައްކާގޮތަފް މާލީ އެހީ ދިދުމަފް ހަމަޖެހޭ ފަރާތްތަކަފް މާލީ އެހީ ފައިސާ
ދޫކުރެވޭދީ އަދްދަދިވި ކަދްކަމަފެވެ.
.i

ކޯހާއި ގުޅޭގޮތުދް ކޮލެޖްކ ޔުދިވާސިޓީ ދުވަތަ އިދްސްޓިޓިއުޓް އަފް
ދައްކަދްޖެހޭ ފީ.

 .16މި ސްކީމުގެ ދަފުދް މާލީއެހީއަފް އެދި ހުފަހަޅާ ފޯމް ބަލައިގަތުމުގެ އެދްމެ ފަހު
ތާރީޚުގެ ކުރިދްކ ދަރިވަރުދް ކޮފްފައިވާ ޚަރަދުތައް މިސްކީމުގެ ދަފުދް ރީ-
އިމްބާރސް ދުކުރެވޭދެއެވެ.
 .17އަދބުރާ ދައްކާގޮތަފް ދޫކުރެވޭ މާލީ އެހީގެ ޖުމްލަ ޢަދަދު ކަދޑައަޅާދީކ ކޯހާއި
ގުޅޭގޮތުދް ކޮލެޖު ،ޔުދިވާސިޓީ ދުވަތަ އިދްސްޓިޓިއުޓަފް ދައްކަދްޖެހޭ ފީ
ކަފަވަރުކުރުމަފްފަހުކ ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުދްސިލުދްދެވެ .ދަމަވެސް އަދބުރާ
ދައްކާގޮތަފް ދޫކުރެވޭ މާލީ އެހީގެ ގޮތުގައި ކަދޑައެޅޭ މިދްވަރަފް ވުރެ މަދު
އެދުމުގެ

މިދްވަރަކަފް

ދަރިވަރަފް

އިޚުތިޔާރު

ލިބިގެދް

އަދބުރާ

ވެއެވެ.

ދައްކާގޮތަފް ދޫކުރެވޭ މާލީ އެހީ ގޮތުގައި ކަދޑައެޅޭ މިދްވަރަފް ވުރެ މަދު
މިދްވަރަކަފް އެދި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަފްފަހު އަލުދް މާލީ އެހީގެ
މިދްވަރު އިތުރެއް ދުކުރެވޭދެއެވެ .އެހެދް ދަމަވެސް ދަރިވަރުގެ އިޚުތިޔާރުދް
ބޭރުގައި ދިމާވާ ކަދްކަމާއި ގުޅިގެދް އަދބުރާ ދައްކާގޮތަފް ދޫކުރެވުދު މާލީ އެހީގެ
މިދްވަރަފް އެއްވެސް ބަދަލެއް އަދްދަ ދަމަކ އެކަމުގައި ގޮތެއް ދިދްމާދީ
ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުދްސިލުދްދެވެ.
ދައްކާގޮތަފް

 .18އަދބުރާ

ދޫކުރެވޭ

މާލީ

އެހީގެ

ފައިސާ

ދޫކުރެވޭދީ

އިދްސްޓޯލްމެދްޓުތަކަކަފް ބަހާލައިގެދްކ ކޮދްމެއަހަރަކު  2އިދްސްޓޯލްމަދްޓުގެ
ގޮތުގައެވެ .ހުރިހާ ޕޭމަދްޓުތައްވެސް ދޭދް ހަމަޖެހިފައިވަދީ ދަރިވަރު އެކި
މަރުޙަލާގައި

ކިޔަވަމުދްދޭތޯ

ބެލުމަފްފަހުގައެވެ.

ފުރަތަމަ

އެހެދްކަމުދް

ޕޭމަދްޓުގެ އިތުރުދް ދެދް ދޭދްޖެހޭ ހުރިހާ ޕޭމަދްޓެއްވެސް ޖަމާކުރެވޭދީ
ދަރިވަރުދް މާލީ އެހީ ފައިސާ ހަމަޖެއްސުމަފްޓަކައި ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު
ކައުދްސިލްގެ އިދާރާއަފް ހުފަހަޅާ ލިއެކިއުދްތައް ކަމަފްވާކ ޕްލޭސްމެދްޓް
ލެޓަރކ ދަރިވަރުދް ޔުދިވަރސިޓީ/ކޮލެޖުގައި ކިޔަވަމުދްދާ ކަމުގެ ލިޔުދް
ދުވަތަ

ދަރިވަރު

ކިޔަވަމުދްދާ

ސެމިސްޓަރގެ

ދަތީޖާކ

މިއިދާރާއަފް

އެދަރިވަރަކު ކިޔަވަމުދްދާ ޔުދިވަރސިޓީ ދުވަތަ ކޮލެޖަކުދް ހުފަހެޅުމުދްދެވެ.
ލިޔެކިޔުދްތައް
މަތީ ތަޢުލީމް "ވިދަވި" ސްކީމްގެ އުޞޫލު  -ދޮވެމްބަރ 2016

ހުފަހަޅާދީ

މިއިދާރާގެ

އީ.މެއިލް

ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުދްސިލްގެ އިދާރާ

 vinavi@lhaviyani.gov.mvއަފެވެ .މިއިދާރާއަފް ހުފަހަޅާ އީމެއިލުގައިކ
އީމެއިލު ފޮދުވާ ފަރާތުގެ ދަމާއިކ މަޤާމު އޮދްދަދްވާދެއެވެ.

އަދބުރާ ދައްކާގޮތަފް ދޫކުރެވޭ

 .19އަދބުރާ ދައްކާގޮތަފް މާލީ އެހީ ދޫކުރެވޭ ފަރާތަކީ މާލީ އެހީއަފް އެދި

މާލީ އެހީގެ ފައިސާ އަދބުރާ

ހުފަހަޅާއިރު ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތެއްދަމަ މާލީ އެހީގެ ގޮތުގައި ދެގި ފައިސާކ

ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުދްސިލަފް
ދެއްކުދް:

މާލީ އެހީގެ އެގުރިމެދްޓުގައި ސޮއި ކުރާ ތާރީޚުދް ފެފިގެދްކ ލަސްވެގެދް  7ވަދަ
މަހުދް ފެފިގެދް ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުދްސިލަފް ދައްކަދް ފަފަދް ވާދެއެވެ.
 .20އަދބުރާ ދައްކާގޮތަފް މާލީ އެހީ ދޫކުރެވޭ ފަރާތަކީ މާލީ އެހީއަފް އެދި
ހުފަހަޅާއިރު ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތެއް ދޫދްދަމަ މާލީ އެހީގެ ގޮތުގައި ދެގި
ފައިސާކ ކޯސް ދިމޭ ތާރީޚުދް ފެފިގެދްކ ލަސްވެގެދް  7ވަދަ މަހުދް ފެފިގެދް
ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުދްސިލަފް ދައްކަދް ފަފަދް ވާދެއެވެ .ކޯސް ދިމޭ ތާރީޚު
ކަމުގައި ބެލޭދީ ތަޢުލީމު ޚާޞިލުކުރާ މަރުކަޒުދް ދޫކޮފްފައިވާ ލިޔެކިޔުމުގައިވާ
ތާރީޚެވެ.
 .21އަދބުރާ ދައްކާގޮތަފް މާލީ އެހީގެ ގޮތުގައި ދެގި ފައިސާ އަދބުރާ ދައްކާއިރުކ
ކޮދްމެ މަހަކު ( 200ދުއިސައްތަ) ރުފިޔާ އެޑްމިދިސްޓުރޭޓިވް ޗާޖުގެ ގޮތުގައި
ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުދްސިލް އިދާރާއަފް ދައްކަދް ޖެހޭދެއެވެ.
 .22އެއްވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކުރަމުދްދާ މަރުކަޒުދް ވަކިކޮފްފިދަމަ
ދުވަތަ މަޤުބޫލު ޢުޒުރަކާއި ދުލައި އަމިއްލައަފް ކޯސް ހުއްޓާލައިފިދަމަކ ދުވަތަ
ކޯހުދް ފެއިލްވެއްޖެ ދަމަ ވަގުތުދް އެކަދް ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުދްސިލަފް
އަދްގަދްވާދެއެވެ .އަދި އެހާތަދަފް ސްކީމުދް އެފަރާތަކަފް ކޮފްފައިވާ ޖުމްލަ
ޚަރަދު މި ކައުދްސިލުދް ދުވަތަ މިކައުދްސިލުދް ކަޑައަޅާ ފަރާތަކުދް ދިދްމާ
ގޮތެއްގެ މަތިދް މިކައުދްސިލަފް އަދބުރާ ދައްކަދް ވާދެއެވެ.
 .23އަދބުރާ ދައްކާގޮތަފް މާލީ އެހީގެ ގޮތުގައި ދަގާފައިވާ ފައިސާ މާލީ އެހީ ދަގާ
ފަރާތުދް ދުދައްކައިފިދަމަ އެފައިސާ އަދބުރާ ދައްކަދް ޒިދްމާވާ ފަރާތެއްގެ
ދަދްކ މާލީ އެހީއަފް އެދި ހުފަހަޅާ ފޯމާއެކުކ ހުފަހަޅަދްވާދެއެވެ .އަދި އަދބުރާ
ދައްކާގޮތަފް މާލީ އެހީގެ ފައިސާ ދޫކުރުމުގެ ކުރިދް ގެރެދްޓަރު އެފަދައިދް ޒިދްމާ
ދަގާދެކަމަފް އިޤުރާރުވެ ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުދްސިލަފް ހުފަހަޅާ ލިޔުމުގައި
ސޮއިކުރަދްވާދެއެވެ .ގެރެދްޓަރއަކަފް ވެވޭދީ މާލީ އެހީއަފް އެދި ހުފަހަޅާ
ދަރިވަރުގެ ބައްޕަކ މަދްމަކ ބޭބެ ،ދައްތަކ  18އަހަރު ވެފައިވާ ކޮއްކޮކ 18
އަހަރުވެފައިވާ

ދަރިދް

ދުވަތަ

18

އަހަރުވެފައިވާ

ބޮޑުބޭބެއިދްދާއި

18

އަހަރުވެފައިވާ ބޮޑުދައިތައިދްދެވެ.
 .24އަދބުރާ ދައްކަދްޖެހޭ ފައިސާ ވަޒީފާ އަދާކުރާތަދުދް ލިބޭ މުސާރައިދް މަހުދް
މަހަފް ކެދޑުމަފް އެއްބަސްވާދް ވާދެއެވެ .ރަސްމީ ގޮތުދް ވަޒީފާއެއް ހަމަޖެހިފައި
ދުވާ ދަމަވެސް އަމިއްލަ މަސައްކަތުދް ފައިސާ ހޯދައި އެމަހަކަފް ޖެހޭ ޖުމްލަ
ޢަދަދު މަހުދް މަހަފް ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުދްސިލަފް އަދބުރާ ދައްކަދް
ވާދެއެވެ.
މަތީ ތަޢުލީމް "ވިދަވި" ސްކީމްގެ އުޞޫލު  -ދޮވެމްބަރ 2016

ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުދްސިލްގެ އިދާރާ

 .25ދައްކަދްޖެހޭ

ފައިސާ

ޤަވާއިދުދް

ފަރާތްތަކުދް

ދުދައްކާ

ފައިސާ

ހޯދުމުގެ

މަސައްކަތް އެގްރީމެދްޓްގައި ވާ ގޮތުގެ މަތިދް ކޯޓަފް ހުފަހަޅައިގެދް ކުރިޔަފް
ގެދްދެވޭދެއެވެ.
 .26އަދބުރާ ދައްކާގޮތަފް ދޫކުރެވޭ މާލީ އެހީ ދޫކުރި ތާރީޚުދް ފެފިގެދް ފައިސާ
އަދބުރާ ދައްކާ ޚަލާޞްކޮފް ދިދްމުމާއި ހަމައަފް މާލީ އެހީ ދެގި ފަރާތް ދިރިއުޅޭ
އެޑްރެހަފް ދުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަދަފް އަދްދަ ބަދަލެއް ،ބަދަލު އަދްދަތާ 72
ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުދްސިލަފް ލިޔުމަކުދް އަދްގަދްވާދެއެވެ.
 .27ފައިސާ އަދބުރާ ދައްކާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއިދް ބޭރަފް  1މަސްދުވަހަފް
ވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަފް ދާދް ޖެހިއްޖެދަމަ އެކަދް ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުދްސިލަފް
ލިޔުމަކުދް އަދްގަދްވާދެއެވެ .އަދި އެމުއްދަތުގައި ފައިސާ ދައްކާދެ އިދްތިޒާމް
ހަމަޖައްސަދް ވާދެއެވެ.
 .28މި އުޞޫލުގެ ދަފުދް ދޫކުރެވޭ މާލީ އެހީކ ދައްކަދްޖެހޭ މުއްދަތުގައި އަދބުރާ
ދުދައްކައިފިދަމަކ

މާލީ

އެހީގެ

ފައިސާ

ދުދައްކާ

ދަރިވަރުދްގެ

މައްސަލަ

ޝަރީޢަތަފް ފޮދުވުމުގެ ބާރު ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުދްސިލަފް ލިބިގެދްވެއެވެ .މާލީ
އެހީގެ ފައިސާ އަދބުރާ ދައްކަދްޖެހޭ ގޮތުގެ ތަފްޞީލު މި ސްކީމުގެ އެދެކްސް 6
ގައި އެވަދީއެވެ.

ޚިދުމަތްކުރުމާއި ،ޚިދުމަތްކުރުމުގެ
މުއްދަތު:

 .29އަދބުރާ ދައްކާގޮތަފް މާލީ އެހީ ހަމަޖެހޭ ފަރާތްތަކުދްކ އެމީހަކު ކިޔެވުމަފް
ދުވަތަ

ތަމްރީދުވުމަފް

ދެގި

މާލީ

އެހީގެ

މިދްވަރަފް

ބަލައިކ

ތިރީގައި

ބަޔާދްވެގެދްވާ ގޮތުގެ މަތިދް ޅ އަތޮޅަފް ޚިދުމަތް ކުރަދްވާދެއެވެ.
ހ .މާލީ އެހީ ދެގި ޢަދަދަކީކ 25,000/-ރ (ފަދްސަވީސްހާސް ރުފިޔާ) ދުވަތަ
އެއަފްވުރެ މަދު ޢަދަދެއްދަމަކ  1އަހަރު.
ފ .މާލީ އެހީ ދެގި ޢަދަދަކީކ 25,000/-ރ (ފަދްސަވީސްހާސް ރުފިޔާ) އާއި
49,999/ރ (ސާޅީސް ދުވަހާސް ދުވަސަތޭކަ ދުވަދިހަ ދުވަ ރުފިޔާ) އާއިދެމެދުގެ ޢަދަދަކަފްދަމަ  1އަހަރާއި  6މަސްދުވަހު (ދޮޅުއަހަރު) ގެ މުއްދަތަފް.
ދ .މާލީ އެހީ ދެގި ޢަދަދަކީކ 50,000/-ރ (ފަދްސާސްހާސް ރުފިޔާ) އާއި
99,999/ރ (ދުވަދިހަ ދުވަހާސް ދުވަސަތޭކަ ދުވަދިހަ ދުވަ ރުފިޔާ) އާދެމެދުގެ ޢަދަދަކަފްދަމަ ( 2ދެއަހަރު) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަފް.
ރ .މާލީ އެހީ ދެގިޢަދަދަކީކ 100,000/-ރ (އެއްލައްކަ ރުފިޔާ) އާއި
250,000/ރ (ދެލައްކަ ފަދްސާސްހާސް ރުފިޔާ) އާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކަފްދަމަ 3(ތިދްއަހަރު) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަފް.

ޢާދްމު މާއްދާތައް:

 .30އަދބުރާ ދައްކާގޮތަފް މާލީ އެހީ ލިބޭ ފަރާތްތަކުދް ކޯސް ފުރިހަމަކުރުމަފްފަހު
ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުދްސިލް އިދާރާއަފް ރިޕޯރޓް ކުރާތާ  3މަސްދުވަހުގެ
ތެރޭގައި ޅ އަތޮޅުގެ މުއައްސަސާއަކުދް ވަޒީފާއެއް ހަމަދުޖެހިއްޖެދަމަ މާލީ އެހީ
ލިބުދު ފަރާތުދް ބޭދުދްވާ ރާއްޖޭގެ ކޮދްމެ ސަރަޙައްދަކަފް ވަޒީފާއަކަފް ދިއުމުގެ

މަތީ ތަޢުލީމް "ވިދަވި" ސްކީމްގެ އުޞޫލު  -ދޮވެމްބަރ 2016

ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުދްސިލްގެ އިދާރާ

އިޚްތިޔާރު އެފަރާތަކަފް ލިބިގެދްވެއެވެ.
 .31އިޢުލާދުގައި ބަޔާދް ކުރެވިފައިވާ މައިގަޑު ލިޔެކިއުދްތައް ހުފަދާޅާ ފަރާތަކުގެ
އެޕްލިކޭޝަދާއި

އެޕްލިކޭޝަދް

ފުރިހަމަދޫދް

ދުގަދެވޭދެއެވެ.

ބަލައެއް

އެޕްލިކޭޝަދް ބަލައިގަތުމަފްފަހުކ މިކައުދްސިލުދް އަދބުރާ ދައްކާގޮތަފް ދޫކުރާ
މާލީ އެހީގެ އުޞޫލާއި އަދި އިޢުލާދުގައިވާ ޝަރުޠުތައް ހަމަދުވާ ފަރާތެއްގެ
އެޕްލިކޭޝަދް ބަލައިގަދެވިފައިވާކަދް ފާހަގަކުރެވިއްޖެދަމަކ އެވަގުތުދް ފެފިގެދް އެ
އެޕްލިކޭޝަދެއް ބާޠިލުކުރެވޭދެއެވެ .ޕޮއިދްޓްދެވޭ ދާއިރާތަކުގައިވާ މަޢްލޫމާތުގެ
ޞައްޙަކަދް ސާބިތުކޮފްދިދުމަފް
ހުފަހެޅުމަކީ

ހޯދައި

އެޕްލިކޭޝަދާއެކު
ދުގަދެވޭދެއެވެ.

މާލީ

ހުފަދާޅާ
އަދި

ބޭދުދްވާ ލިޔެކިޔުދްތައް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުދް
އެހީއަފްއެދޭ
ލިޔެކިޔުދްތައް

އެޕުލިކޭޝަދް

ފަރާތުގެ
ފަހުގެ

މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.
ތާރީޚެއްގައި

ބަލައިގަތުމަފްފަހުވެސް

ބަލައެއް

ޑޮކިޔުމެދްޓެއް

މަދުކަމުގައި ވާދަމަ އެ އެޕުލިކޭޝަދަފް ޕޮއިދްޓް ދިދުމުގައި މަދުވާ ޑޮކިޔުމެދްޓަފް
ބަލައިގެދް ލިބޭ ޕޮއިދްޓު އުދިކުރެވޭދެއެވެ.
 .32ކަދޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ކޯސް ފުރިހަމަ ދުކުރެވިގެދް
އިތުރުވެގެދްދާ މުއްދަތަފާއި ރިޕީޓުކުރަދްޖެހޭ މޮޑިއުލްތައް ކިޔެވުމަފްކ މާލީ އެހީގެ
ތެރެއިދް އިތުރުފައިސާ ހަމައެއް ދުޖެއްސޭދެއެވެ.
 .33މި ސްކީމަފް ހޮވޭ ދަރިވަރުދްކ ފުރުޞަތު ދޫކޮފްލުމުދް ދުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަ
ދުކުރުދްފަދަ

ސަބަބުތައް މެދުވެރިވުމުދް ދަރިވަރުދް ބްލެކުލިސްޓު ކުރުމާބެހޭ

އުޞޫލާ އެއްގޮތަފް އެދަރިވަރުދް ބްލެކުލިސްޓު ކުރެވޭދެއެވެ.
 .34އިޤުރާރުގައިވާ ގޮތާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީދްކ ކޯސް ދިމުމަފްފަހު ޅ އަތޮޅަފް
ޚިދުމަތްކުރަދްވާދެއެވެ .އަދި ވަޒީފާއެއް ހަމަޖެހުމާއެކު ވަޒީފާ ހަމަޖެހުދު އޮފީހުގެ
މަޢުލޫމާތު ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުދްސިލް އިދާރާއަފް އަދްގަދްވާދެއެވެ.
 .35މި

ސްކީމުގެ

ދަފުދް

އަދބުރާ

ދައްކާގޮތަފް

މާލީ

އެހީ

ހޯދުމަފްޓަކައި

ކެދްޑިޑޭޓަކަފް ހުފަހެޅޭދީ ( 1އެކެއް) އެޕުލިކޭޝަދް ފޯމެވެ( 1 .އެކެއް)
ކެޓަގަރީއަފްވުރެ ގިދަ ކެޓަގަރީއަފް އެޕުލިކޭޝަދް ފޯމު ހުފަހަޅައިފިދަމަކ ހުފަހެޅި
ހުރިހާ އެޕުލިކޭޝަދް ފޯމު ބާޠިލުވާދެއެވެ.
 .36މި ސްކީމުދް މާލީ އެހީ ލިބިފައިވާ ދަރިވަރުދްކ ކަދޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި
ކޯސް ދުދިމިއްޖެދަމަކ ކޯހުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަދްވާދީ މި މިކައުދްސިލްގެ
ހުއްދަ ލިބިގެދްދެވެ .މިގޮތުދް އިތުރުކުރެވޭދީ ކެދްޑިޑޭޓުގެ ޙާލަތަފް ބެލުމަފްފަހު
ގިދަވެގެދް ( 1އެކެއް) އަހަރުދުވަހެވެ .އަދި ހުއްދަދެވޭދީކ ބަލިވުދްކ ވިހެއުދް
ދުވަތަ މިދޫދްވެސް މަޤުބޫލު ސަބަބެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ކ ކޯހުގެ
ބާކީބައި

ފަސްކުރުދް

އެދްމެރަދގަޅު

ކަމުގައި

ބަޔާދްކޮފް

ކ

އެކުއްޖަކު

ކިޔަވަމުދްދާ މަރުކަޒުގެ ލިޔުމެއް ލިބުމުދްދެވެ.
 .37ކޯސް ފުރިހަމަކުރުމަފް ކުރަދްޖެހޭހުރިހައި މަސައްކަތެއް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ކޮފްކ
ކޯސް ފުރިހަމަކުރަދް ޖެހޭދެއެވެ.
 .38ދަރިވަރުދްވެސް ކޯސް ދިމުމަފްފަހު ގިދަވެގެދް  14ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކަދް
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ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުދްސިލްގެ އިދާރާ

ލިއުމަކުދް ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުދްސިލް އިދާރާއަފް އަދްގަދްވާދެއެވެ .އަދި
ޙާޞިލުކުރި

ކޯހުގެ

ސެޓުފިކެޓުގެ

ކޮޕީއެއްވެސް

މި

ހުފަހަޅަދް

އިދާރާއަފް

ވާދެއެވެ.
 .39ކޯހުގައި ހުދްދަ ހުރުމުގައިކ އިސްލާމް ދީދަފާއި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޤާދޫދު އަސާސީ
އަފާއި ޤާދޫދުތަކަފް ފުރިހަމައަފް ބޯލަބައި ތަބާވަދް ވާދެއެވެ.
 .40އަދބުރާ ދައްކާގޮތަފް މާލީ އެހީއަފް އެދި ހުފަހަޅާ އެޕުލިކޭޝަދް ފޯމާއެކުކ
ކެދްޑިޑޭޓަފް ތަޢުލީމީގޮތުދް ދުވަތަ ތަމްރީދުގެ ގޮތުދް ލިބިފައިވާ އެދްމެމަތީ
ފާހުގެ ކޮޕީ ހުފަހަޅަދްވާދެއެވެ.
 .41މިސްކީމުގެ

ދަފުދް

އެޕްލިކޭޝަދް

އަދބުރާ

ފޯމުގައި

ދައްކާގޮތަފް

ޙަޤީޤަތާ

މާލީ

ޚިލާފު

އެހީއަފް

އެދި

މަޢްލޫމާތެއް

ހުފަހަޅާ

ދީފައިވާކަދް

ސާބިތުވެއްޖެދަމަ ފޯމު ބާޠިލުކުރެވޭދެއެވެ .މާލީ އެހީ ހަމަޖެހުދުފަހުދް މިކަދް
އެގުދުކަމުގައި ވިއަސް މާލީ އެހީ ކެދްސަލްކުރެވޭދެއެވެ .އަދި މާލީ އެހީގެ
ގޮތުގައިދޫކޮފްފައިވާ

ފައިސާ

ފާދިއްޕޮޅު

އަތޮޅު

ކައުދްސިލުދް

ކަދޑައަޅާ

ގޮތެއްގެމަތީދް ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުދްސިލަފް ދައްކަދްވާދެއެވެ .ފާދިއްޕޮޅު
އަތޮޅު ކައުދްސިލްއަފް ފައިސާ ދުދައްކައިފިދަމަ ފައިސާ ހޯދުމަފްޓަކައި މައްސަލަ
ޝަރީޢަތަފް ހުފަހެޅޭދެއެވެ.
 .42ޞައްޙަދޫދް ޑޮކިއުމަދްޓެއް ހުފަހަޅައިގެދް މި ސްކީމުދް ފައިސާގެ ޢަދައެއް
ދަގާފައިވާކަމަފް ތުހުމަތު ކުރެވިއްޖެދަމަކ އެކަމެއް ތަޙުޤީޤު ކުރުމަފް މޯލްޑިވްސް
ޕޮލިސް ސަރވީސް އަފް ހުފަހެޅޭދެއެވެ.
 .43މިއުޞޫލުގައި ހިމެދިފައިދުވާ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެދަމަ އެކަމެއް ދިދްމާދީކ ފާދިއްޕޮޅު
އަތޮޅު

ކައުދްސިލުދް

ދުވަތަ

ފާދިއްޕޮޅު

އަތޮޅު

ކައުދްސިލުދް

ކަދޑައަޅާ

ފަރާތަކުދްދެވެ.
 09ދޮވެމްބަރ 2016
އުޞޫލުގެ އެދެކްސްތައް:
 .1ހުޅުވާލެވިފައިވާ ޖާގައިގެ ޢަދަދު.
 .2އެމް.އެދް.ކިޔު.އެފް.
 .3ސްކިލް ޝޯޓޭޖު ލިސްޓު.
 (4A 4B 4C 4D).4ތަޢުލީމީ
ފެދްވަރަފްބަލައި ލޯދުއެހީ ދިދުމުގައި
އިސްކަދްދެވޭދެ ތަރުތީބު.
 .5ޕޮއިދްޓު ސިސްޓަމު.
 .6ރީޕޭމަދްޓު.
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ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުދްސިލްގެ އިދާރާ

