ކިޔެވެނި އެހީގެ ސިޔާސަތ
ތަޢާރަފ
މިއީ ށ .އަތޮޅގައި އިނސާނީ ވަސީލަތ ތަރައޤީކޮށ ކރިއެރވމަށ ށ .އަތޮޅ ކައނސިލނ ހިނގާ "ހިއމަނ ރިސޯސ ޑިވެލޮޕމަނޓ
ގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތތަކަށ އެފަރާތތަކނ ކިޔަވަމނދާ ކޯހގެ

ޕރޮގރާމ"

ޓިއޝަނފީ ދެއކމގައި

ލއި

ފަސޭހަ ގޮތެއ

ހަމަޖައސާދިނމަށާއި ،ކޯހގެ މއދަތގައި ކިޔެވމަށ ހިނގާ އެހެނިހެނ ޚަރަދތައ ހަމަޖެއސމަށ "މަދަދ ޕރޮގރާމ" ގެ ދަށނ
ތަނފީޒކރާނެ ވަކި ސިޔާސަތެކެވެ .

ޕރޮގރާމގެ ނަނ
މި ސިޔާސަތގެ ދަށނ އަނބރާ ދައކާގޮތަށ ދޫކރާ ފައިސާއަށ ކިޔާނީ "ކިޔެވެނިއެހީ" އެވެ .

މަޤޞަދ:
(ހ)

ށ .އަތޮޅ ކައނސިލގެ "ހިއމަނ ރިސޯސ ޑިވެލޮޕމަނޓ ޕރޮގރާމ"ގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތތަކަށ ކޯހގެ ޓިއޝަނފީ
ދެއކމަށ އެހީތެރިވެ ދިނނ.

(ށ)

އަތޮޅގައި ވަޒީފާ އަދާކރަމނ ކިޔެވމަށ އެހީތެރިވެ ދިނނ.

(ނ)

ށ .އަތޮޅގެ ރަށރަށގައި ހރި މއައސަސާ ތަކގައި ޚިދމަތކރާ މއައޒަފނނަކީ ކިޔަވައިގެނތިބި ޤާބިލ ބަޔަކަށ ހެދނ.

(ރ)

ށ .އަތޮޅަކީ ރާއޖޭގެ ނިސބަތގައި އނގެނމަށ އެނމެ ފަހި ފރސަތތައ ތަނަވަސ ކރެވިފައިވާ އަތޮޅަށ ހެދނ.

"ކިޔެވެނިއެހީ" ލިބޭނެ ފަރާތތައ
މި ސިޔާސަތގެ ދަށނ ކިޔެވެނިއެހީ ލިބިދެވޭނީ ށ .އަތޮޅގެ ރައޔިތނގެ ތެރެއިނ ތިރީގައި އެވާ ފަރާތތަކަށެވެ.
(ހ)

ށ .އަތޮޅ ކައނސިލނ ހިނގާ "ހިއމަނ ރިސޯސ ޑިވެލޮޕމަނޓ ޕރޮގރާމ" ގެ ދަށނ ކިޔެވމަށ ހޅވާލާ ފރޞަތގައި

ބައިވެރިވމަށ އެދި ހށައަޅާ ފަރާތތަކގެ ތެރެއިނ ކޯހނ ޖާގަލިބި" ،ށ .އަތޮޅ ކައނސިލގެ ހިއމަށ ރިސޯސ ޑިވެލޮޕމަނޓ
ޕރޮގރާމގެ އެއބަސވނ" ގައި ސޮއިކޮށފައިވާ ފަރާތތަކަށ.

(ށ)

ދިވެހިރާއޖޭގެ ކިޔަވައިދޭ މަރކަޒަކނ ހިނގާ ކޯސތަކގެ ތެރެއިނ ސެޓފިކެޓ ލެވެލނ ފެށިގެނ މަތީ ކޯސތަކގައި ކިޔަވާ
ދަރިވަރނގެ ތެރެއިނ ކިޔެވެނި އެހީއަށ އެދި ހށައަޅާ ފަރާތތަކަށ.

(ނ)

މިމާއދާގެ (ހ އަދި ށ) މިހެނ އޮތ ނަމަވެސ އެފަރާތަކީ ވަޒީފާއެއ އަދާނކރާ ފަރާތެއނަމަ ،ކިޔެވެނި އެހީ ދޫކރެވޭނީ
ށ.އަތޮޅގައި ހރި ދައލަތގެ މޢައސަސާއެއގައި ވަޒީފާ އަދާކރާ ފަރާތަކނ ފައިސާ އަނބރާ ދެއކމަށ ޒިނމާވާނެ ފަރާތެއ
ހރިނަމައެވެ.

(ރ)

ކި ޔެވެނި އެހީއަށ ހށައަޅާ އިރ އެހީ އަނބރާ ނދެއކޭފަދަ ހާލަތެއ މެދވެރިވެއޖެނަމަ މި އެހީގެ ފައިސާ އަނބރާ ދެއކމަށ
ގެރެނޓީ ދޭފަރާތެއ ހނނަނވާނެއެވެ .އަދި ގެރެނޓީ ދޭ ފަރާތަކީވެސ ވަޒީފާ އަދާކރާ ފަރާތެއކަމގައި ވާނވާނެއެވެ .މިގޮތނ
ގެރެނޓީ ދެވޭނީ ކިޔެވެނިއެހީ ލިބޭ އެއފަރާތަކަށެވެ.

"ކިޔެވެނިއެހީ" ގެ ގޮތގައި ދޫކރާ ފައިސާގެ އަދަދާއި އިދާރީފީ އާއި މއދަތ
(ހ)

މި ސިޔާސަތގެ ދަށނ ދޫކރާ "ކިޔެވެނިއެހީ" އަނބރާ ދެއކމަށ ދެވޭނެ އެނމެ ދިގ މއަދަތަކީ  60މަސދވަހެވެ.

(ށ)

މި ސިޔާސަތގެ ދަށނ ދޫކރާ ކިޔެވެނިއެހީއެއގެ އެނމެ ގިނަ އަދަދަކީ  75,000.00ރ( .ހަތދިހަ ފަސހާސ ރފިޔާ) އެވެ.

(ނ)

މި ސިޔާސަތގެ ދަށނ ދޫކރާ ކިޔެވެނިއެހީއަށ އިދާރީ ފީގެ ގޮތގައި އިތރ ކރެވޭނީ އަހަރަކަށ ގިނަވެގެނ 5%ގެ
ނިސބަތނނެވެ.
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"ކިޔެވެނިއެހީ" ދޫކރމާއި ،އަނބރާ ދެއކނ

(ހ)

މި ސިޔާސަތގެ ދަށނ ކިޔެވެނިއެހީއަށ އެދޭ ފަރާތތަކނ މި ސިޔާސަތގެ ޖަދވަލ  1ގައިވާ ފޯރމ ހށައަޅަނވާނެއެވެ.

(ށ)

މިސިޔާސަތގެ ދަށނ ކިޔެވެނި އެހީ ދޫކރާނެ އަދަދާއި މއދަތ ކަނޑައަޅާނީ އެހީއަށ އެދޭފަރާތނ ބައިވެރިވެފައިވާ ކޯހގެ
ޓިއޝަނފީ އަށާއި ،އެހެނިހެނ ޚަރަދތަކަށ ރިއާޔަތކޮށ ކިޔެވެނި އެހީ ކޮމެޓީނނެވެ.

(ނ)
(ރ)

ކިޔެވެނި އެހީގެ ފައިސާ ދޫކރާނީ މި ސިޔާސަތގެ ޖަދވަލ 2ގައިވާ އެގރިމެނޓގައި ސޮއިކރމނނެވެ.
މި ސިޔާސަތގެ ދަށނ ދޫކރާ ކިޔެވެނިއެހީ އަނބރާ ދެއކމގެ އިނތިޒާމ ހަމަޖައސަނވާނީ އެމީހަކ ނވަތަ ޒިނމާވާފަރާތ
ވަޒީފާ އަދާކރާ މއައސަސާ މެދވެރިކޮށ ،އެމީހެއގެ މަހމސާރައިނ އނިކޮށ އަތޮޅ ކައނސިލަށ ޖަމާކރާގޮތަށެވެ.

(ބ)

ކިޔެވެނިއެހީ އަނބރާ ދެއކމގެ އެނމެހާ އިދާރީކަނކަނ ބެލެހެއޓމަށޓަކައި ށ .އަތޮޅ ކައނސިލގެ "ހިއމަނ ރިސޯސ
ޑިވެލޮޕމަނޓ ޕރޮގރާމ" ގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ނވަތަ ޒިނމާވާ ފަރާތތަކނ ވަޒީފާ އަދާކރާ މއައސަސާތަކާއި ،ށ.

އަތޮޅކައނސިލާއި ދެމެދ " ކިޔެވެނިއެހީގެ ގޮތގައި ދޫކރާ ފައިސާ އަނބރާ ދެއކމަށ ވެވޭ ފަހމނާމާ" ގައި ސޮއިކރެވިފައި
އޮނނަނވާނެއެވެ.
(ޅ)

ކިޔެވެނިއެހީ ދޫކރެވޭނީ މަހަކ އެއފަހަރ ނވަތަ ކއާޓާ ކޮށނެވެ.

(ކ)

ކިޔެވެނިއެހީ އަނބރާ ދެއކމގެ އިދާރީކަނކަނ ހަމަޖެއސމަށޓަކައި 2މަހގެ ގރެސޕީރިއަޑެއ ދެވިދާނެއެވެ .

ކިޔެވެނި އެހީ ކޮމެޓި
މިސިޔާސަތ ފާސވާތާ  15ދވަހގެ ތެރޭގައި ކިޔެވެނި އެހީ ކޮމެޓީ ކަނޑައަޅާ ކައނސިލނ ފާސކރަނވާނެއެވެ.

މި ސިޔާސަތަށ ޢަމަލކރަނ ފެށނ
މިސިޔާސަތަށ ޢަމަލކރަނ ފަށާނީ ށ .އަތޮޅ ކައނސިލނ މިސިޔާސަތ ފާސކޮށ ޢާޢމކރާ ތާރީޚނ ފެށިގެނނެވެ.

ކިޔެވެނި އެހީ އަށ އެދޭ ފޯރމ
ކިޔެވެނި އެހީ އަށ އެދޭ ފަރާތ
ފރިހަމަ ނަނ :
ދާއިމީ އެޑރެސ  /ރަށ
މޯބައިލ ނަނބަރ:

އައި.ޑީ ކާޑ ނަނބަރ:
އީ-މެއިލ އެޑރެސ:
ވަޒީފާ އަދާކރާ އޮފީސ
ސޮއި:

މަގާމ
ތާރީޚ:

ކިޔެވެނި އެހީއަށ ޒިނމާވާ ފަރާތ (ކިޔެވެނި އެހީއަށ އެދޭ ފަރާތ ފިޔަވާ އެހެނ ފަރާތަކނ ޒިނމާވާނަމަ)
ފރިހަމަ ނަނ :
ދާއިމީ އެޑރެސ  /ރަށ

އެދޭފަރާތާއި ހރި ގޅނ

އައި.ޑީ ކާޑ ނަނބަރ:

މޯބައިލ ނަނބަރ:

އީ-މެއިލ އެޑރެސ:
ވަޒީފާ އަދާކރާ އޮފީސ
ސޮއި:

މަގާމ
ތާރީޚ:

ކިޔެވެނި އެހީއަށ ގެރެނޓީ ދޭފަރާތ (އެދޭފަރާތ ނވަތަ ޒިނމާވާފަރާތ ފިޔަވާ އިތރ ފަރާތެއ)
ފރިހަމަ ނަނ :
ދާއިމީ އެޑރެސ  /ރަށ:

އެދޭފަރާތާއި ހރި ގޅނ

އައި.ޑީ ކާޑ ނަނބަރ:

މޯބައިލ ނަނބަރ:

އީ-މެއިލ އެޑރެސ:
ވަޒީފާ އަދާކރާ އޮފީސ
ސޮއި:

މަގާމ
ތާރީޚ:

ކިޔަވާ ކޯސ އަދި ކިޔެވެނި އެހީ އާއި ގޅޭ މާއލޫމާތ
ކޯހގެ ނަނ:
ކިޔަވައިދޭ މަރކަޒގެ ނަނ:

ކޯހގެ މއދަތ

ކޯހގެ ޓިއޝަނފީގެ ޖމލަ:

އެހެނިހެނ ޚަރަދގެ ޖމލަ

ކިޔެވެނި އެހީ އަބރާދައކާ ފަރާތ ނިސބަތވާ އޮފީހގެ މަޢލޫމާތ
މސާރަ ޝީޓތައޔާރކރާ މއައޒަފ:

މޯބައިލ ނަނބަރ

ޚަރަދ ކރމަށ ހއދަދެއވާ ފަރާތެއ:

މޯބައިލ ނަނބަރ

ކިޔެވެނިއެހީގެ ގޮތގައި ދޫކރާ ފައިސާ އަނބރާ ދެއކމަށ ވެވނ ފަހމނާމާގެ ނަނބަރ:
އީ-މެއިލ އެޑރެސ

ފޯމާއި އެކ ހށައަޅަނޖެހޭ ލިއނތައ:


ކިޔެވެނި އެހީއަށ އެދޭ ފަރާތގެ އައި.ޑީ.ކާޑގެ ސާފ ކޮޕީއެއ



ކިޔެވެނި އެހީއަށ ގެރެނޓީ ދޭ ފަރާތގެ އައި.ޑީ.ކާޑގެ ސާފ ކޮޕީއެއ



އެހެނ ފަރާތަކނ އެހީގެ ފައިސާ އަބރާދެއކމަށ ޒިނމާވާނަމަ އެފަރާތގެ އައި.ޑީ.ކާޑގެ ސާފ ކޮޕީއެއ



"ހިއމަނ ރިސޯސ ޑިވެލޮޕމަނޓ ޕރޮގރާމ"ގައި ބައިވެރިވމަށ އެދޭ ފޯރމ



ކޯސ ލިބނކަމަށ ތައލީމ ހާޞިލކރާ މަރކަޒނ ދޫކޮށފައިވާ ލިޔނ



ތައލީ މ ހާޞިލކރާ މަރކަޒނ ދޫކޮށފައިވާ ކޯހގެ ޓިއޝަނ ފީ މަހނ މަހަށ ދެއކމަށ ބަހާލެވިފައިވާގޮތ އެނގޭނެ
ތާވަލެއ



ޓިއޝަނ ފީ ގެ އިތރނ އެހެނިހެނ ޚަރަދ ހަމަޖެއސމަށ ހިލޭ އެހީ ގެ ފައިސާ ޚަރަދވާނަމަ ޚަރަދ ލަފާކރާ ގޮތގެ
ތާވަލެއ ( 1އަހަރ ދވަހަށ(




ކިޔެވެނިއެހީއަށ އެދޭ ފަރާތ ނވަތަ ޒިނމާވާފަރާތ ވަޒީފާ އަދާކރާ އޮފީހނ ދޫކޮށފައިވާ ލިޔމެއ

ކިޔެވެނިއެހީ އަނބރާ ދެއކމަށ ވެވޭ އެއބަސވނ
 .1ތައާރަފ
މި އެއބަސވމަކީ ށ .އަތޮޅ ކައނސިލގެ "ހިއމަނ ރިސޯސ ޑިވެލޮޕމަނޓ ޕރޮގރާމ"ގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ފަރާތތަކގެ
ތެރެއިނ ކިޔެވެނި އެހީ ހޯދމަށ ހށައަޅާ ފަރާތތަކަށ އެފައިސާ އަނބރާ ދައކައި ދިނމަށ ފައިސާ ދޫކރެވޭ ފަރާތާއި ،ނވަތަ
ފައިސާ އަނބރާދެއކމަށ ޒިނމާވާ ފަރާތާއި ،ށ.އަތޮޅ ކައނސިލާއި ދެމެދ ވެވޭ އެއބަސވމެކެވެ.

 .2އެހީ ދޭ ފަރާތ:
 2.1ނަނ:

މިލަދނމަޑލ އތރބރީ އަތޮޅ ކައނސިލ

 2.2އެޑރެސ:

މިލަދނމަޑލ އތރބރީ އަތޮޅ ކައނސިލގެ އިދާރާ

 2.3ފޯނ ނަނބަރ:

6540400

 2.4އީ-މެއިލ އެޑރެސ:

info@shaviyani.gov.mv

 .3އެހީ ދޫކރެވޭ ފަރާތ
 3.1ނަނ:
 3.2އެޑރެސ:
 3.3ފޯނ ނަނބަރ:
 3.4އީ-މެއިލ އެޑރެސ:
 3.5އަދާކރާ ވަޒީފާ:
 3.6ވަޒީފާ އަދާކރާ ތަނ:
 3.7ވަޒީފާ އަދާކރާ ތަނގެ ފޯނ ނަނބަރ:
 .4އެހީ އަނބރާ ދެއކމަށ ޒިނމާވާ ފަރާތ
 4.1ނަނ:
 4.2އެޑރެސ:
 4.3ފޯނ ނަނބަރ:
 4.4އީ-މެއިލ އެޑރެސ:
 4.5އަދާކރާ ވަޒީފާ ނވަތަ ދިރިއޅމަށކރާ މަސައކަތ:

 4.6މަހެއގެ މައޗަށ ލިބޭ އާމދަނީ:
 .5އެހީ އަނބރާ ދެއކމަށ ގެރެނޓީ ދޭފަރާތ
 5.1ނަނ:
 5.2އެޑރެސ:
 5.3ފޯނ ނަނބަރ:
 5.4އީ-މެއިލ އެޑރެސ:
 5.5އަދާކރާ ވަޒީފާ ނވަތަ ދިރިއޅމަށކރާ މަސައކަތ:
 5.6މަހެއގެ މައޗަށ ލިބޭ އާމދަނީ:
 .6އެހީގެ މަޢލޫމާތ
 5.1އެހީގެ ބާވަތ:

ކިޔެވެނިއެހީ (މަދަދ ޕރޮގރާމ)
)

 5.2ދޫކރެވޭ ފައިސާ އަދަދ:

(

 5.3އިތރ ކރެވޭ އިދާރީ ފީ:

މަހަކ ދައކަނ އޮނނަ އަދަދގެ 5%

 5.4އަނބރާ ދައކަނޖެހޭ ޖމލަ އަދަދ:

(

)

 5.5މަހނމަހަށ ދައކަނ ޖެހޭ އަދަދ:

(

)

 5.6މއދަތ:

(

)

 5.7އެއބަސ ވި ތާރީޚ:
 5.8މއދަތ ހަމަވާ ތާރީޚ

 .7ކިޔެވެނިއެހީގެ ގޮތގައި ލިބޭ ފައިސާއަށ އަމަލ ކރާނެ ގޮތ
 7.1މިއެއބަސވމގެ ދަށނ ދޫކރާ ފައިސާ ބަހައޓާނީ އަތޮޅ ކައނސިލގެ ބެލމގެ ދަށގައެވެ.
 7.2ކިޔެވެނި އެހީގެ ފރަތަމަ ޕޭމަނޓ ދޫކރާނީ ފައިސާ ދޫކރމަށ އެދި "ޑިސޕާރސމަނޓ ލެޓަރ" ހށައެޅމނނެވެ.
ދެވަނަ މަހނ ފެށިގެނ ފައިސާ ދޫކރާނީ ކރީމަހގެ ކޮލެޖަށ ދެއކި ފައިސާގެ ރަސީދ ހށައެޅމނނެވެ.
 7.3އެހީގެ ގޮތގައި ދޫކރާ ފައިސާ އަތޮޅ ކައނސިލނ ދަރިވަރ ކިޔަވަމނދާ މަރކަޒަކަށ ދައކާނަމަ ،ފައިސާ ދެއކި
ސލިޕގެ ކޮޕީއެއ ދަރިވަރާއި ހަވާލކރަނވާނެއެވެ.

 .8ފައިސާ އަނބރާ ދެއކނ
 8.1މިއެއބަސ ވމގެ ދަށނ ދޫކރެވނ ކިޔެވެނިއެހީގެ ފައިސާ އަނބރާ ދެއކމަކީ ކިޔެވެނި އެހީ ލިބޭ ފަރާތ ނވަތަ
ޒިނމާވާ ފަރާތގެ ޒިނމާއެކެވެ.

 8.2ފައިސާ އަނބރާ ދައކަނވާނީ ކިޔެވެނިއެހީ ލިބޭފަރާތ ނވަތަ ޒިނމާވާ ފަރާތ ވަޒީފާ އަދާކރަމނދާ މއައސަސާ
މެދވެރިކޮށ ކޮނމެ މަހެއގެ މަހމސާރައިނ އނިކޮށ އަތޮޅ ކައނސިލަށ ޖަމާކރާ ގޮތަށެވެ.
 8.3މިއެއބަސވމގެ ދަށނ ކިޔެވެނިއެހީ ލިބޭފަރާތ ނވަތަ ޒިނމާވާ ފަރާތ އެހެނވަޒީފާއަކަށ ބަދަލވާނަމަ އެބަދަލވާ
މވައސަސާއަކނ އެމީހެއގެ މސާރައިނ އނިކޮށ އަނބރާ ދައކާނެ އިނތިޒާމ ހަމަޖައސަނވާނެއެވެ.
 8.4މިއެއބަސވމގެ ދަށނ ދިވެހި ދައލަތގެ ވަޒީފާއިނ ވަކިވާނވާނީ އަބރާ ދައކަނޖެހޭ ހރިހާ ފައިސާއެއ ދެއކމަށފަހ
ނވަތަ ގެރެނޓީ ދޭ ފަރާތނ ފައިސާ ދެއކމަށ ޒިނމާވާނެ ކަމގެ ލިޔމެއ އަތޮޅ ކައނސިލަށ ހަވާލކރމަށ ފަހއެވެ.
 8.5މި އެއބަސވމގެ ދަށނ ދޫކރި ކިޔެވެނިއެހީގެ ފައިސާއަށ ޒިނމާވާ ފަރާތަށ ނވަތަ ގެރެނޓީ ދޭ ފަރާތައ
ނދެއކޭނެފަދަ ޙާލަތެއ މެދވެރިވެއޖެނަމަ ބާކީ ހރި ފައިސާ އަނބރާ ދެއކމަކީ ކިޔެވެނިއެހީ ދޫކރެވނ ފަރާތގެ
ޒިނމާއެކެވެ.
 8.6ކިޔެވެނިއެހީއަށ ދައކަނ ޖެހޭ ފައިސާ މިއެއބަސވމާއި އެއގޮތަށ ނދައކާ  1މަސ ފާއިތވެއޖެނަމަ،

އެބައިވެރިއަކަށ

އަތޮޅކައނސިލނ ދެމނއަނނަ އެހީ ދިނނ ހއޓާލެވޭނެއެވެ.
 8.7މިއެއބަސވމގެ ދަށނ ދޫކރެވިފައިވާ ކިޔެވެނި އެހީ އަނބރާ އަދާކރމގެ ކރިނ ކިޔެވެނިއެހީ ދޫކރި ފަރާތ ނވަތަ
ޒިނމާވާ ފަރާތ ނިޔާވެއޖެ ނަމަ ،ނވަތަ ހެލިފެލިވެ ވަޒީފާ އަދާކޮށ ނޫޅެވޭ ޙާލަތަކަށ ހިނގައޖެ ނަމަ ،ނވަތަ
ނަފސާނީ ނކޅެދނތެރި ކަމގެ ޙާލަތަކަށ ހިނގައޖެނަމަ ،ބާކީ ހރި ފައިސާ ދެއކމަކީ ގެރެނޓީ ދޭ ފަރާތގެ
ޒިނމާއެކެވެ.
 8.8މިއެއބަސވމގެ ދަށނ ދޫކރެވިފައިވާ ކިޔެވެނި އެހީ އަނބރާ އަދާކރމގެ ކރިނ ކިޔެވެނިއެހީ ދޫކރި ފަރާތ ނވަތަ
ޒިނމާވާ ފަރާތ އަދި ގެރެނޓީދޭ ފަރާތ ނިޔާވެއޖެ ނަމަ ،ނވަތަ ހެލިފެލިވެ ވަޒީފާ އަދާކޮށ ނޫޅެވޭ ޙާލަތަކަށ ހިނގައޖެ
ނަމަ ،ނވަތަ ނަފސާނީ ނކޅެދނތެރި ކަމގެ ޙާލަތަކަށ ހިނގައޖެނަމަ ،ކރިމަތިވި މައސަލައަށ ރިއާޔަތކޮށ އެހާތަނަށ
ނދެއކި ހރިފައިސާ ދެއކމާއިމެދ ގޮތެއ ނިނމާނީ ށ .އަތޮޅ ކައނސިލނނެވެ.
 .9ޖޫރިމަނާ
 9.1މި އެއބަސވމގެ  5.8ގައި ވާ މއދަތ ހަމަވާއިރަށ ކިޔެވެނި އެހީގެ ގޮތގައި ދޫކރި ފައިސާ އަނބރާ ނދެއކައި ވާނަމަ
ބާކީ ނދެއކި ހރި ފައިސާގެ ޖމލައަށ  10%ޖޫރިމަނާ ކރެވޭނެއެވެ.
 9.2މިއެއބަސވމގައި ވާ ކިޔެވެނިއެހީގެ ފައިސާ އާއި ،ޖޫރިމަނާއަށ ދައކަނޖެހޭ ފައިސާ ދިވެހިރާއޖޭގެ ޝަރޢީ ކޯޓތައ
މެދވެރިކޮށ ހޯދމގެ އިޚތިޔާރ ށ.އަތޮޅކައނސިލަށ ލިބިގެނވެއެވެ.

މަތީގައިވާ މިއެއބަސވމގެ އެނމެހާ މާއދާތަކަށ ފރިހަމައަށ ޢަމަލކރމަށ އެއބަސވަމެވެ.
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ކިޔެވެނިއެހީ ނަގާ ފަރާތނ

ށ .އަތޮޅ ކައނސިލގެ ފަރާތނ

ސޮއި:

ސޮއި:

ނަނ:

ނަނ:

ތާރީޚ:

މަޤާމ:
ތާރީޚ:

ކިޔެވިއެހީއަށ ޒިނމާވާ ފަރާތ

ކިޔެވެނި އެހީއަށ ގެރެނޓީ ދޭފަރާތގެ

ސޮއި:

ސޮއި:

ނަނ:

ނަނ:

އެޑރެސ:

އެޑރެސ

އައިޑީކާޑ ނަނބަރ:

އައިޑީކާޑ ނަނބަރ:

ހެކިނ:
-1

-2

ސޮއި:

ސޮއި:

ނަނ:

ނަނ:

މަޤާމ :މެނޭޖަރ

ތާރީޚ:

ތާރީޚ:

ކިޔެވެނިއެހީ އަނބރާ ދެއކމަށ ގެރެނޓީ ދޭފަރާތާއި އެކ ވެވޭ އެއބަސވނ
 .1ތައާރަފ
މި އެއބަސވމަކީ ށ .އަތޮޅ ކައނސިލގެ "ހިއމަނ ރިސޯސ ޑިވެލޮޕމަނޓ ޕރޮގރާމ"ގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ފަރާތތަކގެ
ތެރެއިނ ކިޔެވެނި އެހީ ހޯދމަށ ހށައަޅާ ފަރާތތަކަށ އެފައިސާ އަނބރާ ދައކައި ދިނމަށ ފައިސާ ދޫކރެވޭ ފަރާތާއި ،ނވަތަ
ފައިސާ އަނބރާދެއކމަށ ޒިނމާވާ ފަރާތައ ފައިސާ ނދެއކޭނެ ހާލަތެއ މެދވެރި ވެއޖެނަމަ ނދެއކި ބާކީ ހރި ފައިސާ އަބރާ
ދެއކމަށ ށ.އަތޮޅ ކައނސިލާއި ގެރެނޓީދޭ ފަރާތާއި ދެމެދ ވެވޭ އެއބަސވމެކެވެ.

 .2އެހީ ދޭ ފަރާތ:
 2.1ނަނ:

މިލަދނމަޑލ އތރބރީ އަތޮޅ ކައނސިލ

 2.2އެޑރެސ:

މިލަދނމަޑލ އތރބރީ އަތޮޅ ކައނސިލގެ އިދާރާ

 2.3ފޯނ ނަނބަރ:

6540400

 2.4އީ-މެއިލ އެޑރެސ:

info@shaviyani.gov.mv

 .3އެހީ ދޫކރެވޭ ފަރާތ
 3.1ނަނ:
 3.2އެޑރެސ:
 3.3ކިޔެވެނިއެހީ އަނބރާ ދެއކމަށ ވެވނ އެއބަސވމގެ ނަނބަރ:
 .4ކިޔެވެނި އެހީގެ ފައިސާ އަނބރާ ދެއކމގެ ގޮތނ އެއބަސވާ ކަނކަނ
 4.1ކިޔެވެނިއެހީ އަނބރާ ދެއކމަށ ވެވނ އެއބަސވމގެ ނަނބަރ( :

) ގެ  8.3ގައިވާ ގޮތަށ އެ އިނތިޒާމތައ

ހަމަނޖެހިއޖެނަމަ ބާކީ ނދެއކި ހރި ފައިސާ ގަވާއިދނ ދެއކނ
 4.2ކިޔެވެނިއެހީ އަނބރާ ދެއކމަށ ވެވނ އެއބަސވމގެ ނަނބަރ( :

) ގެ  8.4ގައިވާ ގޮތަށ ބާކީ ނދެއކި ހރި

ފައިސާ ގަވާއިދނ ދެއކނ
 4.3ކިޔެވެނިއެހީ އަނބރާ ދެއކމަށ ވެވނ އެއބަސވމގެ ނަނބަރ( :
ބާކީ ނދެއކި ހރި ފައިސާ ގަވާއިދނ ދެއކނ

) ގެ  8.7ގައިވާ ހާލަތ މެދވެރިވެއޖެނަމަ

) ގެ  9ގައިވާ ހާލަތ މެދވެރިވެއޖެ ނަމަ

 4.4ކިޔެވެނިއެހީ އަނބރާ ދެއކމަށ ވެވނ އެއބަސވމގެ ނަނބަރ( :
އެފައިސާ ގަވާއިދނ ދެއކނ

މަތީގައިވާ މިއެއބަސވމގެ އެނމެހާ މާއދާތަކަށ ފރިހަމައަށ ޢަމަލކރމަށ އެއބަސވަމެވެ.

ކިޔެވެނިއެހީ ނަގާ ފަރާތނ

ށ .އަތޮޅ ކައނސިލގެ ފަރާތނ

ސޮއި:

ސޮއި:

ނަނ:

ނަނ:

ތާރީޚ:

މަޤާމ:
ތާރީޚ:

ކިޔެވެނި އެހީއަށ ގެރެނޓީ ދޭފަރާތގެ
ސޮއި:
ނަނ:
އެޑރެސ:
އައިޑީކާޑ ނަނބަރ:
ހެކިނ:
-1

-2

ސޮއި:

ސޮއި:

ނަނ:

ނަނ:

މަޤާމ :މެނޭޖަރ

ތާރީޚ:

ތާރީޚ:

ކިޔެވެނިއެހީގެ ގޮތގައި ދޫކރާ ފައިސާ އަނބރާ ދެއކމަށ ވެވޭ ފަހމނާމާ
 .10ތަޢާރަފ
މިއީ ށ.އަތޮޅ ކައނސިލގެ "ހިއމަނ ރިސޯސ ޑިވެލޮޕމަނޓ ޕރޮގރާމ" ބައިވެރިވެ ށ .އަތޮޅ ކައނސިލގެ މަދަދ
ޕރޮގރާމ އިނ ދޫކރާ "ކިޔެވެނިއެހީ" ގެ ފައިސާ ނަނގަވާ (މއައސަސާގެ ނަނ)ގެ މއައޒަފނ މަހނމަހަށ ށ .އަތޮޅ
ކައނސިލަށ ދައކަނޖެހޭ ފައިސާ މަހމސާރައިނ އނިކޮށ ށ .އަތޮޅ ކައނސިލަށ ޖަމާކރމަށޓަކައި އިދާރީ ގޮތނ ކރަނޖެހޭ
ކަނކަނ ކަނޑައަޅައި" ،ށ .އަތޮޅ ކައނސިލ" އާއި "(މއައސަސާގެ ނަނ)" އާއި ދެމެދ ވެވޭ ފަހމނާމާ އެކެވެ.
2

ށ .އަތޮޅކައނސިލނ ފރިހަމަ ކރަނޖެހޭ އިދާރީ ކަނކަނ
 2.1ކިޔެވެނި އެހީގެ އެއބަސވމގައި ސޮއި ކރައވާފައިވާ "(މއައސަސާގެ ނަނ)" ގެ މއައޒަފނގެ މައލޫމާތ ލިޔމނ އެނގނ.
 2.2މި ފަހމ ނާމާގެ ދަށނ މަހނމަހަށ ނަގާ ށ .އަތޮޅ ކައނސިލަށ ޖަމާކރަނޖެހޭ ފައިސާގެ ތަފސީލ ކޮނމެ މއައޒަފަކަށ
ވަކިނ ތިރީގައިވާ މަޢލޫމާތ "(މއައސަސާގެ ނަނ)" އަށ ލިޔމނ އެނގނ.
(ހ) މއައޒަފގެ ފރިހަމަ ނަނ:
(ށ) އައިޑީ ކާޑ ނަނބަރ:
(ނ) އަދާކރާ ވަޒީފާގެ ނަނ:
(ރ) އެނމެ ފރަތަމަ ނަގަނވީ މަސ:
(ބ) އެނމެ ފަހނ ނަގަނވީ މަސ:
(ޅ) ފައިސާ ޖަމާކރަނޖެހޭ އެކައނޓ ނަނބަރ:
(ކ) ފައިސާ ޖަމާކރަނޖެހޭ އެކައނޓގެ ނަނ:
(އ) ފައިސާ ޖަމާކރަނވީ ތާރީޚ:

( 3މއައސަސާގެ ނަނ) ފރިހަމަ ކރަނޖެހޭ އިދާރީ ކަނކަނ
3.1

މި ފަހމނާމާގެ  2.2ގައިބނެފައިވާ ލިޔނ ލިބމނ އޭގައިވާ ތަފޞީލތަކާއި އެއގޮތަށ ޤަވާޢިދނ ފައިސާ ޖަމާކރަމނ
ގެނދިއނ.

 3.2އެކައނޓަށ ފައިސާ ޖަމާކރމަށ ފަހ ބޭނކނ ދޫކރާ ރިސިޕޓގެ ކޮޕީއެއ ށ .އަތޮޅ ކައނސިލަށ ޙަވާލކރނ.

3.3

މި ފަހމނާމާގެ ދަށނ ފައިސާ އނިކރެވޭ މއައޒަފަކ "(މއައސަސާގެ ނަނ)" އިނ ވަކިވެއޖެ ނަމަ ނވަތަ އެހެނ އޮފީހަކަށ
ބަދަލވެއޖެނަމަ ،ނވަތަ ނިޔާވެއޖެނަމަ ގިނަވެގެނ  10ދވަސތެރޭ އެކަނ ށ .އަތޮޅ ކައނސިލަށ އެނގނ.

 4ފަހމނާމާގެ މއދަތ
4.1
4.2

މި ފަހމނާމާގައި ސޮއި ކރެވިފެށިގެނ މިލާދީ ( 5ފަހެއ) އަހަރެވެ.
4.1ގައި އެހެނ އޮތ ނަމަވެސ މިފަހމނާމާގެ ދަށނ ހިނގަމނދާ ފައިސާގެ މއާމަލާތތައ ނިމެނދެނ މި ފަހމނާމާ
ދެމިއޮނނާނެއެވެ.

4.3

މިފަހމނާމާގައި ހިމެނޭ ދެފަރާތނ ބޭނނވެއޖެ ހިނދެއގައި މި ފަހމނާމާ އައކރެވިދާނެއެވެ.
މި ފަހމނާމާގައި ހިމެނިފައިވާ އެނމެހައި މާއދާތަކަށ ފރިހަމައަށ ޢަމަލކރމަށާއި ،މި ފަހމނާމާގެ ދަށނ ކރަނޖެހޭ އެނމެހާ
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ސޮއި:

ސޮއި:

ނަނ:

ނަނ:

ށ .އަތޮޅ ކައނސިލގެ ހިއމަނ ރިސޯސ ޑިވެލޮޕމަނޓ ޕރޮގރާމގެ ބައިވެރިވމަށ އެދޭ ފޯރމ
 .1ތަޢާރަފ:
މިއީ މިލަދނމަޑލ އތރބރީ އަތޮޅ ކައނސިލނ ހިނގާ "ހިއމަނ ރިސޯސ ޑިވެލޮޕމަނޓ ޕރޮގރާމ" ގައި ބައިވެރިވމަށ
އެދެ ފޯރމެވެ .މި ޕރޮގރާމގެ ދަށނ ކިޔެވޭނީ ދިވެހިރާއޖޭގެ ޔނިވާސިޓީތަކނނާއި ،ސަރކާރގެ ހއދައާއި އެކ ތަޢލީމ ފޯރކޮށދެމނދާ
މަރކަޒަކނ ހިނގާ ކޯސތަކގައި ބައިވެރިވެ ކިޔަވާ ދަރިވަރނނަށާއި ،އަތޮޅ ކައނސިލާއި އެފަދަ މަރކަޒތަކާއި ގޅިގެނ ހިނގާ
ކޯސތަކާއި ،ޕރޮގރާމތަކގައި ބައިވެރިވާ ދަރިވަރނނަށެވެ.

ހިއމަނ ރިސޯސ ޑިވެލޮޕމަނޓ ޕރޮގރާމގައި ބައިވެރިވމަށ އެދޭ ފަރާތގެ މަޢލޫމާތ
ފރިހަމަ ނަނ :
ދާއިމީ އެޑރެސ  /ރަށ
އައި.ޑީ ކާޑ ނަނބަރ:

މޯބައިލ ނަނބަރ:

އީ-މެއިލ އެޑރެސ:
ވަޒީފާ އަދާކރާ އޮފީސ

މަގާމ

ހިއމަނ ރިސޯސ ޑިވެލޮޕމަނޓ ޕރޮގރާމގެ ދަށނ ފރިހަމަ ކރާ ކޯހގެ މަޢލޫމާތ
ކޯހގެ ނަނ
ކިޔަވާ މަރކަޒގެ ނަނ
ކޯހގެ މއދަތ

ސެޓފިކެޓ ލެވެލ

 .2ޕރޮގރާގެ ބައިވެރިނ އެއބަސވާ ކަނކަނ
 .1ހިއނރިސޯސ ޑެވެލޮޕމަނޓ ޕރޮގރާމގެ ދަށނ އަތޮޅކައނސިލާއި ތަޢލީމ ފޯރކޮށދޭ މަރކަޒަކާއި ގޅިގެނ ހިނގާ ކޯހެއ
ނވަތަ ޕރޮގރާމެއނަމަ ،އެ ޕރޮގރާމަކަށ ދަރިވަރ ދައކަނ ކަނޑައަޅާ ފީއަކނ އަތޮޅ ކައނސިލނ ޚަރަދ ކރާ އަދަދ
ބައިވެރިވާ ދަރި ވަރނގެ ނިސބަތނ ބަހާލމަށ ފަހ ދަރިވަރަކަށ ޖެހޭ އަދަދ ކޯސ ނވަތަ ޕރޮގރާމގެ ފީ އިނ
އނިކރެވޭނެއެވެ.
 .2ދިވެހިރާއޖޭގެ ޔނިވާސިޓީތަކނނާއި ،ސަރކާރގެ ހއދައާއި އެކ ތަޢލީމ ފޯރކޮށދެމނދާ މަރކަޒަކނ ހިނގާ ކޯހެއގައި
ބައިވެރިވާ ދަރިވަރނގެ ތެރެއިނ ކިޔެވެނި އެހީ ހަމަޖެހޭ ދަރިވަރނގެ ކޯހގެ ޓިއޝަނފީ ވެވޭ އެއބަސވމާއި އެއގޮތަށ
ދަރިވަރކިޔަވާ ޔނިވާސިޓީއަށ ނވަތަ ދަރިވަރާއި ޙަވާލކރެވޭނެއެވެ.
 .3އަތޮޅކައނސިލގެ ބައިވެރިވމާއި އެކ ހިނގާ ކޯހެއ ނވަތަ ޕރޮގރާމެއނަމަ ކިޔެވނ ކރިއަށ ނގެނދެވޭވަރގެ މަޤބޫލ
އޒރެއ މެދވެރި ނވާނަމަ ( މަރވނ ނވަތަ ޞިއޙީގޮތނ ކޯސކރިއަށ ނގެނގެވޭނެ ހާލަތެއ މެދވެރިވނ ނވަތަ ށ.
އަތޮޅ ކައނސިލނ ގަބޫލކރާ ހާލަތެއ މެދވެރިވނ) ކޯސ ފރިހަމަ ކރަނވާނެއެވެ.
 .4އަތޮޅކައނސި ލގެ ބައިވެރިވމާއި އެކ ހިނގާ ކޯހެއ ނވަތަ ޕރޮގރާމެއނަމަ މަޤބޫލ އޒރެއ ނެތި ކޯހގެ ކިޔެވނ ވަކި
ހިސާބަކނ ހއޓާލަނ ޖެހިއޖެނަމަ ކޯސ ދޫކޮށ ލެވޭނީ އެހާތަނަށ އަތޮޅކައނސިލނ އެއވެސ ޚަރަދެއކޮށފައިވާނަމަ ކޯހަށ
ހޭދަކރި މިނވަރނ ކޮނމެ ބައިވެރިއަކަށ ނިސބަތނ ޖެހޭ އަދަދ އެބައިވެރިއަކ އަތޮޅކައނސިލަށ ދެއކޭނެ އިނތިޒާމ
ހަމަޖައސާފައެވެ.
 .5އަތޮޅކައނސިލގެ ބައިވެރިވމާއި އެކ ހިނގާ ކޯހެއ ނވަތަ ޕރޮގރާމެއނަމަ ދަރިވަރނ ދައކަނޖެހޭ ފީތައ ކަނޑަޅޭ
ގޮތެއގެމަތިނ ދެއކމަށފަހ ،އެމަޢލޫމާތ އަތޮޅކައނސިލާއި ހިއސާކރަނވާނެއެވެ.
 .6ކޯސ ނވަތަ ޕރޮގރާމ ފރިހަމަ ކރމަށފަހ ތަޢލީމ ހާޞިލކރި ޔނިވާސިޓީނ ނވަތަ މަރކަޒނ ދޫކރާ ސެޓފިކެޓގެ
ކޮޕީއެއ އަތޮޅކައނސިލާއި ހިއސާކރަނވާނެއެވެ.
މަތީގައިވާ ކަނކަމަށ އަޅގަނޑ އެއބަސވަމެވެ .ވީމާ ،ށ .އަތޮޅ ކައނސިލގެ ހިއމަނ ރިސޯސ ޑިވެލޮޕމަނޓ ޕރޮގރާމގައި
އަޅގަނޑ ބައިވެރިވކޮށދެއވމަށ އެދެމެވެ.
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