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ޕްރީސްކޫލް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ތަޢުލީމީ ފަންޑުން ހިލޭއެހީ ދިނުމުގެ އުސޫލު

އޮފީސްތަކުން  ސަރުކާރުގެ  ގަވާއިދުތަކާއި،  ޤާނޫނުތަކާއި،  ޝާއިޢުކުރަނީ،  ގެޒެޓުގައި   

ލިޔުންތަކެވެ.  ފަދަ  ނޫސްބަޔާންތައް  ދެންނެވުންތަކާއި،  އިޢުލާންތަކާއި،  ނެރުއްވާ 

ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.    

ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ  ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ހޯމަ    

ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  ހަފުތާގެ  ކުރީ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު 

ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  އަދި  ކުރިންނެވެ.   

ހިނގަމުންދާ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު  ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ 

ލިޔުންތައް  ކުރިންނެވެ.  ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  އަންގާރަ  ހަފުތާގެ 

    gazette@po.gov.mv މި އީ.މެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

ހުންނަންވާނީ  ލިޔެފައި  ލިޔުންތައް   ފޮނުއްވާ   ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް   ގެޒެޓުގައި    

ފޮންޓުންނެވެ. ފަރުމާ  ރޑުގައި  ވާ މައިކްރޯސޮފްޓް 

ވޮލިއުމް: 44   އަދަދު: 6      ތާރީޚު: 15 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1436  -  6 ޖަނަވަރީ 2015   އަންގާރަ
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މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން    

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

ޕްރީސްކޫލް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ތަޢުލީމީ ފަންޑުން ހިލޭއެހީ ދިނުމުގެ އުސޫލު

ތަޢުލީމީ ފަންޑުން ޕްރީސްކޫލްތަކުގެ ވަސީލަތްތައް މަރާމާތުކޮށް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ފައިސާގެ އެހީ 1.މަޤުޞަދު

އެހީވުމަށާއި  ޕްރޮގްރާމްތަކަށް  ތަރައްޤީގެ  ތަރުބިއްޔަތާއި  ޅަފަތުގެ  މަޤުޞަދަކީ،  ދިނުމުގެ 

ޕްރީސްކޫލްތައް ޒަމާނާ ގުޅޭގޮތުން ތަރައްޤީ ކުރުމަށް އެހީތެރިވެދީ ޕްރީސްކޫލްތައް ކުރިއެރުވުމެވެ.

ޕްރީސްކޫލުތަކުގެ ވަސީލަތްތައް 

މަރާމާތުކޮށް ތަރައްޤީކުރުމަށް 

އެހީދެވޭނެ ކަންތައްތައް

ދެވޭނީ،       2. ފައިސާގެއެހީ  ދެވޭ  ތަރައްޤީކުރުމަށް  މަރާމާތުކޮށް  ވަސީލަތްތައް  ޕްރީސްކޫލްތަކުގެ 

ނިސްބަތަށް  މިންވަރެއްގެ  ނޑައެޅިފައިވާ  ކަ ބަޖެޓުގައި  ތަޢުލީމީފަންޑުގެ  އެކަމަށް  އަހަރަކު  އެ 

ބަލައިގެން އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުންނެވެ. މިއެހީ ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، ތިރީގައިވާ ކަންކަން 

ކުރުމަށެވެ.

އަލަށް ޢިމާރާތް ކުރުމާއި، ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުމަށ2.1ް

ކްލާސްރޫމްތަކަށް ފަރުނީޗަރު ހޯދުމަށ2.2ް

ކިޔަވައިދިނުން ތަރައްޤީ ކުރުމަށް )މީގެތެރޭގައި ހިމެނޭނީ، ޓީޗިންގއެއިޑް ތައްޔާރުކުރުމަށާއި، 2.3

ޓެކްސްޓްފޮތް ހޯދުމާއި ކުޅިވަރާގުޅޭ ވަސީލަތްތައް ހޯދުމެވެ.(

އެހީ ދިނުމުގައި ބަލާނެ 

ކަންތައްތައް

ބަލާނީ 3. ދިނުމުގައި  އެހީ  ފައިސާގެ  ދެވޭ  ކުރުމަށް  ތަރައްޤީ  ކިޔަވައިދިނުން  ޕްރީސްކޫލްތަކުގެ 

ތިރީގައިވާ ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށެވެ.

ހިންގާތާ      3.1 ނޑި  މެދުނުކެ ކުރެވިގެން  ރަޖިސްޓަރީ  އެޑިޔުކޭޝަންގައި  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

2 )ދޭއް( އަހަރު ދުވަސްވެފައިވާ ސްކޫލަކަށްވުން

ސްކޫލަށް ލިބޭ އާމްދަނީން އެދިފައިވާ މަޝްރޫޢު އަމިއްލައަށް ނުހިންގޭ ފަދަ ސްކޫލަކަށްވުނ3.2ް

ދެވޭ އެހީން ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކަކީ ކުދިންނާ ސީދާ ގުޅުން ހުންނަ ކަންކަމަށްވުނ3.3ް
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ހިންގުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މަޝްރޫޢުގައި އެސްކޫލަކުން ހިއްސާކުރާ މިންވަރު 3.4

މަޝްރޫޢެއް  3.5 އެ  އެހީއިން  އެ  ދީފައިވާނަމަ  އެހީއެއް  މިފަދަ  ތަޢުލީމީފަންޑުން  ކުރިން 

ނިންމާފައިވާގޮތް

އެ ސްކޫލަކަށް ސަރުކާރުން އެހީދެމުން ގެންދާ މިންވަރު 3.6

މަޝްރޫޢެއް ހިންގުމަށް ތަޢުލީމީފަންޑުގެ އެހީއެއް ލިބިފައިވާނަމަ އެ އެހީއެއް ލިބުނުތާ  3.7

1 )އެކެއް( އަހަރު ވެފައިވުން

ފަރާތްތަކަށް 3.8 ލިބިފައިނުވާ  ކުރިން  އެހީ  ތަޢުލީމީފަންޑުގެ  ހިންގުމަށް  މަޝްރޫޢެއް 

އިސްކަންދިނުން

މި އެހީ ދޫކުރެވޭނީ، ތިރީގައި މިވާ ގޮތަށެވެ.4.އެހީގެ ގޮތުގައި ދެވޭ މިންވަރު

ދެވޭނީ، 4.1 އެހީ  ސްކޫލަކަށްވެސް  ކޮންމެ  ހަމަޖެހޭ  އެހީދިނުމަށް  ދަށުން  ޕްރޮގްރާމްގެ  މި 

މަޝްރޫޢަކަށް   ދެވޭނީ  ގޮތުގައި  އެހީގެ  މިގޮތުން  މަޝްރޫޢަށެވެ.  )އެކެއް(  އަހަރަކު 1 

-/200,000 )ދެ ލައްކަ( ރުފިޔާ އަށްވުރެ ބޮޑުނުވާ މިންވަރެކެވެ.

މި މާއްދާގެ 4.1 ގައިވާ އެހީގެ ފައިސާ އެއްފަހަރާ ނުވަތަ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ 4.2

އެކި ބައިބަޔަށް ވަކިވަކިންވެސް ދޫކުރެވިދާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ 4.1 ގައިވާ އެހީގެ ފައިސާ ޚަރަދު ކުރަންވާނީ، މަޝްރޫޢުގެ ބޭނުމަށެވެ. 4.3

އެނޫން ބޭނުމަކަށް މި އެހީގެ ފައިސާ ބޭނުންކުރިކަން ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، ތަޢުލީމީ ފަންޑު 

ދައްކަން  އަނބުރާ  ފަންޑަށް  ތަޢުލީމީ  ފައިސާ  މި  މަތިން  ގޮތެއްގެ  ނިންމާ  ކޮމިޓީން 

ޖެހޭނެއެވެ.

އެހީގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް 

ގެންދާނެގޮތް 

މިއެހީގެ ފައިސާ ޕްރީސްކޫލްތަކަށް ދޫކުރުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދާނީ، ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ 5.

މަތިންނެވެ.  

ކުރިޔަށް އޮންނަ އަހަރަށް އެހީ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން މިއުސޫލުގެ ޖަދުވަލު 1 ގައިވާ 5.1

"ޕްރީސްކޫލް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ތަޢުލީމީފަންޑުގެ އެހީއަށް އެދޭ ފޯމު" ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު 

ޕްރީސްކޫލްތަކުން  ނިޔަލަށް  ދުވަހުގެ  ވަނަ   15 މަހުގެ  ނޮވެންބަރު  އަހަރުގެ  ހިނގާ 

ތަޢުލީމީފަންޑުގެ  މެދުވެރިކޮށް  ޔުނިޓް  ޕްރީސްކޫލް  އެޑިޔުކޭޝަންގެ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  



5

އެޑިޔުކޭޝަންގެ 5.2 އޮފް  ޕްރީސްކޫލްތަކުން މިނިސްޓްރީ  ގޮތަށް  ގައިވާ  މާއްދާގެ 5.1  މި 

ޚުލާޞާ  ހުށަހެޅުންތަކާބެހޭ  އެ  ދިރާސާކޮށް  ފޯމުތައް  ހުށަހެޅޭ  ޔުނިޓަށް  ޕްރީސްކޫލް 

ތަފުސީލު ލިސްޓެއް ތައްޔާރު ކުރަންވާނެއެވެ. 

މިމާއްދާގެ 5.2 ގައިވާގޮތަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ޕްރީސްކޫލް ޔުނިޓުން 5.3

ތައްޔާރުކުރާ ޚުލާޞާ ތަފުސީލު ލިސްޓާއެކު ޕްރީސްކޫލްތަކުގެ ހުށަހެޅުންތައް އެ އަހަރެއްގެ 

އެޑިޔުކޭޝަންގެ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ނިޔަލަށް  ދުވަހުގެ  ވަނަ   30 މަހުގެ  ނޮވެންބަރު 

ތަޢުލީމީފަންޑުގެ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ތަޢުލީމީފަންޑުގެ 5.4 އެޑިޔުކޭޝަންގެ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ލިސްޓް  ގައިވާ   5.3 މިމާއްދާގެ 

ނޑައަޅާނީ، ތަޢުލީމީފަންޑު ކޮމިޓީ އިންނެވެ.  އިދާރާއަށް ލިބުމުން އެހީދޭނެ ފަރާތްތައް ކަ

ނޑައަޅާ ޕްރީސްކޫލްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު، އެކަން 5.5 އެހީދިނުމަށް ތަޢުލީމީފަންޑު ކޮމިޓީއިން ކަ

އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  )ފަހެއް(   5 ބަންދުނޫން  ސަރުކާރު  ނޑައަޅާތާ  ކަ

ލިޔުމުން  އިދާރާއިން  ތަޢުލީމީފަންޑުގެ  ޔުނިޓަށް  ޕްރީސްކޫލް  އެޑިޔުކޭޝަންގެ 

އަންގަންވާނެއެވެ.

ސަރުކާރު 5.6 ލިބޭތާ  މަޢުލޫމާތު  ސްކޫލްތަކުގެ  ލިބޭ  އެހީ  ގޮތަށް  ގައިވާ   5.5 މިމާއްދާގެ 

ބަންދުނޫން 5 )ފަހެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ސްކޫލަކަށް އެކަން އަންގާނީ މިނިސްޓްރީ 

އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ޕްރީސްކޫލް ޔުނިޓުންނެވެ.

ނޑައަޅައި 5.7 ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ދިރާސީ އަހަރު ފެށެންވާއިރަށް އެހީދޭންޖެހޭ ފަރާތްތައް ކަ

އެފަރާތްތަކަށް އެހީދޫކުރުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ނިންމަންވާނެއެވެ.

މަޝްރޫޢަށް ލިބުނު އެހީގެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރި ގޮތުގެ ތަފުސީލު ހިސާބާއި މަޝްރޫޢު ހިންގި 5.8

ގޮތުގެ ރިޕޯޓު އެމަޝްރޫޢެއް ހިންގައި ނިމޭތާ ލަސްވެގެން 60 )ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުގެ 

ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ތަޢުލީމީފަންޑުގެ އިދާރާއަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

ފުރިހަމަނުކުރެވިގެން 5.9 ކަންތައްތައް  ނޑައެޅިފައިވާ  ކަ ކުރަން  މުއްދަތުގައި  މަޝްރޫޢުގެ 

މަސައްކަތްތަކާއި  ކުރެވިފައިވާ  އެހާތަނަށް  ހުށަހަޅައިފިނަމަ  އިތުރުކުރުމަށް  މުއްދަތު 

ނޑައެޅުނު މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ފުރިހަމަނުވި ސަބަބަށް ބެލުމަށްފަހު، މަޝްރޫޢަށް  ކަ

މުއްދަތު  ބޮޑުނުވާގޮތަށް  އެއްބަޔަށްވުރެން  ދެބައިކުޅަ  މުއްދަތުގެ  ނޑައެޅުނު  ކަ ފުރަތަމަ 

ނޑައަޅައި  ޕްރީސްކޫލްތަކަށް މިކަން  އިތުރު ކުރެވިދާނެއެވެ. މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ކަ

އަންގާނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ޕްރީސްކޫލް ޔުނިޓުންނެވެ. މިގޮތަށް އަންގާ 

އެންގުންތަކުގެ މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ތަޢުލީމީ ފަންޑުގެ އިދާރާއަށް 

ކޮޕީ ކުރަން ވާނެއެވެ.  



6

މަޝްރޫޢުގެ 5.10 ތެރޭގައިވެސް  މުއްދަތުގެ  އިތުރުކުރެވޭ  ގޮތަށް  ގައިވާ   5.9 މާއްދާގެ  މި 

ބާކީހުރިފައިސާ،  ޚަރަދުނުކުރެވި  އެހާތަނަށް  ނުކުރެވިއްޖެނަމަ  ފުރިހަމަ  މަސައްކަތް 

ތަފްޞީލް ރިޕޯޓަކާއެކު މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ޕްރީސްކޫލް ޔުނިޓަށް ކޮޕީކޮށް، 

އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  )ސާދަ(   14 ހަމަވާތާ  މުއްދަތު  އިތުރުކޮށްދިން 

އެޑިޔުކޭޝަންގެ ތަޢުލީމީ ފަންޑުގެ އިދާރާއަށް އަނބުރާ ދައްކައި ނުވަތަ ތަޢުލީމީ ފަންޑުގެ 

އިދާރާއިން އަންގާ ބޭންކް އެކައުންޓަކަށް ޖަމާކޮށް ނިންމަން ވާނެއެވެ.

މި އުސޫލަށް ބަދަލުގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވަނީ، މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ 5.11މިއުސޫލަށް ބަދަލު ގެނައުން

ލަފަޔާއެކު ތަޢުލީމީފަންޑު ކޮމެޓީއަށެވެ. މި އުސޫލަށް ގެންނަ ބަދަލުތައް ދިވެހިސަރުކާރުގެ 

ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެވޭނެއެވެ.

މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި އުސޫލު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ 5.12މިއުސޫލަށް އަމަލުކުރަން ފެށުން

ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.
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މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ޕްރީސްކޫލް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ތަޢުލީމީފަންޑުގެ އެހީއަށް އެދޭ ފޯމު

ސްކޫލާބެހޭ މަޢުލޫމާތު:. 1

ސްކޫލްގެ ނަން: ....................................................................................................................................1.1

އަތޮޅާއި ރަށް: ......................................................................................................................................1.2

މަސްއޫލުވެރި ފަރާތް: ..............................................................................................................................1.3

ސްކޫލް އުފެދުނު ތާރީޚު: ..........................................................................................................................1.4

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު: ...............................1.6މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރި ތާރީޚު: ...............................1.5

ކައުންސިލްގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރި ތާރީޚު: ......................................................................................................1.7

ދަރިވަރުންގެ މަޢުލޫމާތު: )ދަރިވަރުންގެ އަދަދުގެ ތެރޭގައި ނާސަރީ އަދި ބޭބީ ނާސަރީގެ ދަރިވަރުންގެ ޢަދަދެއް  ނުހިމެނޭނެއެވެ.(. 2

2.2  އަންހެން:              2.3 ފިރިހެން:      2.1 ދަރިވަރުންގެ ޖުމުލަ އަދަދު:             

2.5  ޔޫ.ކޭ.ޖީ:               2.4  އެލް.ކޭ.ޖީ:                      

މުދައްރިސުންގެ މަޢުލޫމާތު:. 3

މުދައްރިސުންގެ ޖުމުލަ އަދަދު:3.1

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ މުދައްރިސުންގެ އަދަދު :3.2

ވަގުތީ މުދައްރިސުންގެ އަދަދު:3.3

އަހަރަކަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސް ހަދާފައިވާ މުދައްރިސުންގެ އަދަދު:3.4

އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް ހަދާފައިވާ މުދައްރިސުންގެ އަދަދު:3.5

ސަރުކާރުން މުސާރަދެއްވާ މުދައްރިސުންގެ އަދަދު:3.6

ސްކޫލް ހިންގުމާ ހަވާލުވެހުރި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު :. 4

އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: ................................4.2ނަން: ..............................................................4.1

މޯބައިލް ނަންބަރު: ....................................4.4ދާއިމީ އެޑްރެސް: ................................................4.3

މި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ހޭދަވީ މުއްދަތު: )................................. އިން .............................. އަށް(4.5

ޖަދުވަލު - 1
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ސްކޫލަށް ލިބޭ ފައިސާއާއި ޚަރަދު ) އަހަރަކަށް / ރުފިޔާ އިން ބަޔާން ކުރުމަށް (. 5

ފައިސާއާއި  ލިބުނު  މުއްދަތުގައި  މަސްދުވަހުގެ   12 ވޭތުވެދިޔަ  ހަމަޔަށް  ތާރީޚާ  ހުށަހަޅާ  އެދި  އެހީއަށް  މި  ބަޔާންކުރާނީ  )މިބައިގައި 

ހިނގިޚަރަދުގެ ޖުމުލަ ހިސާބެވެ.(

ލިބުނު ފައިސާ :       )   .................................   އިން   ..............................  އަށް (5.1

ކުދިންގެ އަތުން ނެގޭ ފީ:5.1.1

ސަރުކާރުން ދެއްވާ އެހީ:5.1.2

ރަށު ކައުންސިލުން ދެއްވާ އެހީ:5.1.3

މަސްއޫލުވެރި ފަރާތުގެ އެހީ:5.1.4

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ އެހީ:5.1.5

ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ލިބޭ އެހީ:5.1.6

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބޭ އެހީ:5.1.7

ލިބުނު ޖުމުލަ އާމްދަނީ:5.1.8

ޚަރަދު :          )   .................................   އިން   ..............................  އަށް (5.2

ޓީޗަރުންގެ މުސާރައަށް ޚަރަދުވި:5.2.1

ކަރަންޓަށް ޚަރަދުވި:5.2.2

ފެނަށް ޚަރަދުވި:5.2.3

މަރާމާތަށް ޚަރަދުވި:5.2.4

އިމާރާތުގެ ކުއްޔަށް ޚަރަދުވި:5.2.5

އެހެނިހެން ކަންކަމަށް ޚަރަދުވި:5.2.6

ޖުމުލަ ޚަރަދު:5.2.7

އިމާރާތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު: ) ފާހަގަ ޖެހުމަށާއި އަދަދު ހުރި ތަންތާނގައި އަދަދު ޖެހުމަށް(. 6

ޕްރީސްކޫލް އިމާރާތް ހުރި ތަން :6.1

ޕްރީސުކޫލު އިމާރާތެއްގައ6.1.1ި

ޕްރައިމަރީ ސުކޫލެއްގެ ތެރޭގައ6.1.2ި

ޓިއުޝަން ކްލާހެއްގައ6.1.3ި

އަމިއްލަ މީހެއްގެ ގެއެއްގައ6.1.4ި

އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒެއްގައ6.1.5ި

ކްލަބް، ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ޢިމާރާތެއްގައ6.1.6ި

ކްލާސްރޫމްތައް:6.2

ކްލާސްރޫމްގެ އަދަދު 6.2.1

ހުންނަނީ އެއް ހޯލެއްގައި 6.2.2

ހުންނަނީ ވަކި ކްލާސްތަކަކަށް 6.2.3

ވަކިވަކިން ބަންދުކުރެވޭގޮތަށް 6.2.4

އޮފީސް އިމާރާތެއް ހުރޭ 6.3
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ދަރިވަރުން ކުޅޭ ގޯތިތެރެ އޮވޭ 6.4

ފާޚާނާގެ އަދަދު 6.5

ބޯފެން ތާނގީއެއް ހުރޭ 6.6

ގޯތި ތެރޭގައި ކުދިންކުޅޭ ސާމާނު ހުރ6.7ޭ

6.8 ދަރިވަރުންގެ ކުޅޭ ސާމާނު ހުންނަނަމަ ތިރީގައި ބަޔާން ކުރާށެވެ.

--------------------------------------------------- 6.8.1--------------------------------------------------- 6.8.6

--------------------------------------------------- 6.8.2--------------------------------------------------- 6.8.7

--------------------------------------------------- 6.8.3--------------------------------------------------- 6.8.8

--------------------------------------------------- 6.8.4--------------------------------------------------- 6.8.9

--------------------------------------------------- 6.8.5-------------------------------------------------- 6.8.10

ޓެލެފޯނު ލައިން ހުރޭ  6.12ވެއްޔާ ކުޅޭ ތަނެއް ހުރ6.9ޭ

ފެކްސް މެޝިންހުރ6.13ޭފެނާ ކުޅޭ ތަނެއް ހުރ6.10ޭ

ދޮރާށި ލެވިފައިވ6.14ޭވަށާފާރު ލެވިފައިވ6.11ޭ

ކިޔަވައި ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި:        ) ފާހަގަ ޖެހުމަށް (. 7

އެއްގޮތަކަށްވެސް ނުހުރ7.1ޭ

ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ހުރ7.2ޭ

ވަރަށް ގިނައިން ހުރ7.3ޭ

ބެލެނިވެރިން ހޯދައިދ7.4ޭ

ކިޔެވުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ލިބުމުގައި ދަތިތަކެއް ވާނަމަ ތިރީގައި ބަޔާންކުރުމަށް:7.5

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

ފައިސާގެ އެހީއަށް އެދޭ ކަންތައްތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު:. 8

ހިންގަން ބޭނުންވާ މަޝްރޫޢު:8.1

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................
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ކުރު ތައާރަފެއް: 8.2

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

މަޤުޞަދު:8.3

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

މަޝްރޫޢު ހިންގާނެ މުއްދަތު : )ތާރީޚާއެކު( : )............................. އިން .............................. އަށް(8.4

ހިންގާނެ ތަން: .....................................................................................................................................8.5

މަސައްކަތް ހިންގުމުގައި މަސްއޫލުވާ ފަރާތްތައް: .............................................................................................8.6

ފަންނީއެހީ ބޭނުންކުރާނަމަ އެއީ ކޮންފަރާތެއް ކަން: .........................................................................................8.7

ބެލެނިވެރިންގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންކުރާނަމަ ބޭނުންކުރާނެގޮތް:8.8

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ފައިސާގެ އަދަދު )ދިވެހި ރުފިޔާއިން(:8.9

މަޝްރޫޢަށް ހޭދަވާނެ ފައިސާގެ ޖުމުލަ އަދަދު:

ސުކޫލުން ހިއްސާކުރާ އަދަދު:

ތަޢުލީމީފަންޑުން ބޭނުންވާ އަދަދު:

ހުށަހަޅަން 8.10 ފޯމާއެކު  މި  ޕްރޮޕޯސަލެއް  ޕްރޮޖެކްޓް  ގޮތަށް  އެނގޭ  ތަފުސީލު  ޚަރަދުގެ  ގެންދާނެގޮތާއި،  ކުރިއަށް  މަޝްރޫޢު  މި 

ވާނެއެވެ. 

ސްކޫލްގެ އިޤުރާރު:. 9

މަޢުލޫމާތެވެ.          ތެދު  މަޢުލޫމާތުތަކަކީ،  ދީފައިވާ  ފޯމުގައި  މި  ނޑު  އަޅުގަ އެދި  އެހީއަށް  ތަޢުލީމީފަންޑުގެ  ކުރުމަށް  ތަރައްޤީ  ޕްރީސްކޫލް 

ނޑުގެ އިޢުތިރާޒެއް ނެތެވެ. ތަޢުލީމީފަންޑުގެ  މި ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތު ތެދުނޫން ކަމަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ މި ފޯމު ބާޠިލު ކުރުމާމެދު އަޅުގަ

އެހީ ލިބިއްޖެނަމަ، ތަޢުލީމީފަންޑުން ހިލޭ އެހީ ދިނުމުގެ އުސޫލުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލު ކުރުމަށް އެއްބަސްވެ އިޤުރާރު ވަމެވެ.

ސޮއި: ...........................................                                 

ނަން: ...........................................                              

މަޤާމު: ..........................................                                 

ތާރީޚު: ..........................................                                      

ސްކޫލްގެ 

ނޑު ތައްގަ
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ސްކޫލް ނިސްބަތްވާ ސިޓީކައުންސިލް / ރަށުކައުންސިލުގެ އިޤުރާރު :. 10

 އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ހިންގާތާ 2 އަހަރުދުވަސް ވެފައިވޭތޯ ؟

 ހުށަހަޅާފައިވާ މަޝްރޫޢަކީ މި ސްކޫލަށް ބޭނުންވެފައިވާ މަޝްރޫޢެއްތޯ ؟

މަތީގައި ބަޔާންކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ، މި ކައުންސިލުން ބެލިބެލުމުގައި ޞައްޙަ ތެދު މަޢުލޫމާތުތަކެއް ކަމަށް ފެނެއެވެ.

ތާރީޚު: ................................................      

ސޮއި: ..................................................  

ނަން: ..................................................

މަޤާމު: .................................................

މިފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތު ޞައްޙަތޯ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ޕްރީ ސްކޫލް ޔުނިޓުން ޗެކުކުރި :. 11

ތާރީޚު: .................................................      

ސޮއި: ...................................................

ނަން: ................................................... 

މަޤާމު: ................................................. 

ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމަށް:. 12

މިފޯމާއެކު ސްކޫލްގެ ރަޖިސްޓަރީގެ ފޮޓޯކޮޕީއާއި، ހިންގަން ބޭނުންވާ މަޝްރޫޢާގުޅޭ އިތުރު ކަރުދާހެއް )ޕްރޮޖެކްޓް ޕްރޮޕޯސަލް( 12.1

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

އޮފް 12.2 މިނިސްޓްރީ  ނޫންކަން  ނުވަތަ  ހަމަޖެހުނުކަން  އެހީ  ނޫނެވެ.  ހަމަޖެހުނީއެއް  އެހީ  ހުށަހެޅުމުން  ފުރިހަމަކޮށް  މިފޯމު 

އެޑިޔުކޭޝަންގެ ޕްރީސްކޫލް ޔުނިޓް މެދުވެރިކޮށް ތަޢުލީމީ ފަންޑުގެ އިދާރާއިން އަންގާނެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ ފޯމާއި، ސައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ފޯމު ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ.12.3

ހުޅުވާފައިވާ 12.4 ބޭންކެއްގައި  ހިނގަމުންދާ  ރާއްޖޭގައި  ނަމުގައި  ޕްރީސްކޫލްގެ  އެހީލިބޭ  ކުރެވޭނީ،  ޖަމާ  ފައިސާ  އެހީގެ  މި 

އެކައުންޓަކަށެވެ.

ނޑު ސްކޫލްގެ ތައްގަ

ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ

ނޑު ތައްގަ

ނޑު ތައްގަ



ގެޒެޓުގެ އިޢުލާންްތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި އެންގެވުންތައް ހިލޭ ދުރަށް ފޮނުއްވާ ގަޑިތައް

1 .

2 .

އާދީއްތައިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް - ކޮންމެ ދުވަހަކު މެންދުރު 12:30 ން 1:00 އަށް ، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 

ށް އަ

ހުކުރު ދުވަސް -  ހެނދުނު 11:00 ން 11:30 އަށް ، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހޮނިހިރު ދުވަސް - ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް  

. . .your fr iend on air.


