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ޑޭޝަން މޮ އެކޮ ސަރުކާރުގެ ސްކޫލްތަކުެގ ޕްރިންސިޕަލުން ުނވަަތ އިސްެވރިންނަށް
 ( 2)އިޞްލާހު  ލުޞޫހަމަޖައްސައިިދނުމުގެ އު 

 

.1 ތަޢާރަފް  ކާރުގެ ސްކޫލްތަކުގެ ގަމުްނދާ ސަރުގެ ދަށުން ހިންއީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުމި 

 ނުވަތަ އަވަށުގައި  ނުވަތަ އެންމެ އިސްވެރިންގެ ތެރެއިން، ވަޒީފާ އަދާކުރާ ރަށުގައި ންޕްރިންސިޕަލު

ކޮޓަރި ނުވަތަ ފްެލްޓ  ،ިފރިމީހާގެ އަމިއްލަ ގެދޮރުނެތް ފަރާތްތަކަށް ނުވަތައަނބި  ނުވަތައަމިއްލަ 

 .ކުއްޔަށް ހިފައިދިނުމާއި، ކުލި ދެއްކުމަށް ފައިސާ ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތުގެ އުޞޫލެވެ

ޑޭޝަން މޮ އެކޮ 
ހަމަޖައްސައިދެވޭނެ 

 ގޮތް 

2. އަތޮޅުތެރޭގެ ސްކޫލްތަކުގެ ޕްރިންސިޕަލުންގެ ތެރެއިން ރަށްވެހިވެފައިާވ ، ލުގެ ދަުށންޞޫމި އު .ހ 

ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކަށް، ވަޒީާފ  ނުވަތަ އަވަށެއްގައި  ރަށެއްގައި އެހެންރަށް ނޫން 

ރުނެތް ނުވަތަ އަނބި ނުވަތަ ފިރިމީހާެގ އަމިއްލަ ގެދޮ ނުވަތަ އަވަށުގައި އަދާކުރާ ރަށުގައި

ގޮތުންކުރެ ގޮތަކަށް އެ ރަށްރަށުގައި ތިބުމުެގ  2ގެދޮރުނެތް ފަރާތްތަކަށް ތިރީގަިއވާ 

 .ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެއިންތިޒާމު 

 .ލުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ޢަދަދަށް ފައިސާ ދިނުންޞޫމިއު .1

ކޮޓަރީގެ އެޕާރޓްމެންޓެއް ނުވަތަ ފްލެޓެއް ކުއްޔަށް  2އެކަށީގެންވާ ފެންވަރުގެ  .2

 .ހިފައިދިނުން

 ވަޒީފާ އަދާކުރާ އަވަށުގައިގެ ސްކޫލްތަކުގެ ޕްރިންސިޕަލުންގެ ތެރެއިން ސިޓީމާލޭ .1 .ށ  

 ގެދޮރުނެްތ ފަރާތްތަކަށް ރުނެތް ނުވަތަ އަނބި ނުވަތަ ފިރިމީހާގެއަމިއްލަ ގެދޮ

ަވނަ ނަންބަރުގައިާވ  1ގެ (ހ)ދެވޭނީ މި މާއްދާގެ  އްސައިޑޭޝަން ހަމަޖަމޮއެކޮ

 .ގޮތަށެވެ



 ލުޞޫ ދިނުމުގެ އު ހަމަޖައްސައިޑޭޝަން މޮ އެކޮ ސަރުކާރުގެ ސްކޫލްތަކުގެ ޕްރިންސިޕަލުން ނުވަތަ އިސްވެރިންނަށް 2 

އޮންަނ  އްފަސްކޮށްއެ އަތޮޅު ފަދަ .ލ އާއި ސިޓީ އައްޑޫސިޓީއާއި ލޭމާ .2

 ގެއަވަށްތަކު ނުވަތަސަރަޙައްދުތަކުގައި، އެއްފަސްކޮށް އޮންނަ ރަށް 

 ފިޔަވައިއަވަށް  ނުވަތަ ރަށް ދިރިއުޅޭ، ތެރެއިން ޕްރިންސިޕަލުންގެ ސްކޫލްތަކުގެ

ގެ ޕްރިންސިޕަލުން އަދާކުރާ ވަޒީފާ ނުވަތަ އަވަށެއްގެ ސްކޫލެއްގައި ރަށެއް އެހެން

)ހަތެއް(  7ެފށިެގން، ވަޒީފާއަދާކުރާ ސްކޫލާ ދެމެދު  ތެރެއިން، ދިރިއުޅޭ ގެއިން

 ވަޒީފާކިލޯމީޓަރ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ުދރަށް ދަތުރުކުރަންޖެހޭ ޕްރިންސިޕަލުން 

 ދަށުން ލުގެޞޫއު މި، ކުއްޔަށް ދިރިއުޅޭނަމަ ގައިއަވަށު ނުވަތަ ރަށް އަދާކުރާ

  .ދެވޭނެއެވެ ހަމަޖައްސައި ޑޭޝަންމޮއެކޮ

 ޑޭޝަން މޮއެކޮ މަތިން ގެވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތު  2ގެ ( ހ)އްދާގެ ވަނަ މާ 2ލުގެ ޞޫމި އު . ނ  

ހުށަހެޅުމުން އެގޮތަްށ  އަށް  މިނިސްޓްރީ ތަކުންހަމަޖައްސަން ބޭނުންވާ ސްޫކލް

 .ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ

ޑޭޝަން އެކޮމޮ ގެވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތު 2ގެ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  2ލުގެ ޞޫމި އު .ރ  

ފެނާއި، ކަރަންޓާއި، ޓެެލފޯނު، ، ސާފުކުރުމާއި އިކެއްކުމާއި ފޮޅަޙާލަތުގައި،  ހަމަޖައްސައިދޭ

އިންޓަރނެޓް އަދި ކޭބަްލޓީވީ ަފދަ އެންމެހައި ޔުޓިލިޓީ ބިލްތަްއ ދައްކަންވާނީ އަމިއްލަ 

މުދަލަކަށް މާރާތަށާއި އިންވެންޓްރީގައި ހިެމނޭ އެއްވެސް ޢިއަދި ކުއްޔަށްހިފާ ތަނުގެ . އަށެވެ

 .ތަނުގައި އުޅޭ ބައެއްގެ އިހުމާލުން ލިބޭ ހުރިހާ ގެއްލުމަކަށް ޒިންމާވާނީ ވެސް އަމިއްލައަށެވެ

ޑޭޝަން މޮ އެކޮ 
ހަމަޖެއްސުމަށް ދެވޭ 
 ފައިސާގެ މިންވަރު 

ޑޭޝަން މޮެގ ދަށުން އެކޮ( ށ)އާއި  1ގެ ( ހ)ވަނަ ނަްނބަުރގެ  2ލުގެ ޞޫމި އު .ހ .3

 .ރުފިޔާ އެވެ( ނުވަހާސް) -/9,000ހަމަޖެއްސުމަށް މަހަކު ދެވޭނީ 

ރޯ ަހއުސް ފަދަ ތަނެއްގައި  ނުވަތަފްލެްޓ ގެ މިލްކުވެރިކަމުގެ ދަށުގައިވާ  ސަރުކާރު .ށ  

 ދަށުން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ވަތަ މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ކުލިދައްކައިގެން ދިރިއުޅޭ ނަމަ، ނު

ލުގެ ދަށުން ކޮންމެ ަމހަކު ދެވޭނީ އެތަނަކަްށ ޞޫޑޭޝަނެއްގައި ދިރިއުޅޭނަމަ، މި އުމޮއެކޮ

 .ދަދެއްގެ ފައިސާ އެވެޢަ އްކަންޖެހޭ ކުއްޔާ އެއްވަރުގެ ދަ

އަތޮޅުތެރޭގެ ސްކޫލްތަކުގެ ތެރެއިން އިސްވެރިޔާ ހުންނެވުމަށް ޢިމާރާތްކޮށްފައި ހުންަނ  .ނ  

ނާޔަތެްއ ޢިުލގެ ދަށުން ޞޫތަްނތަނުގައި ތިޭބނަމަ މި އުދަ ފަ" ހެޑްމާސްޓަރު ގެ"



 ލުޞޫ ދިނުމުގެ އު ހަމަޖައްސައިޑޭޝަން މޮ އެކޮ ސަރުކާރުގެ ސްކޫލްތަކުގެ ޕްރިންސިޕަލުން ނުވަތަ އިސްވެރިންނަށް 3 

 2ލުގެ ޞޫަމލުކުރަްނވާނީ މި އުޢަންތަނުގަިއ ތިބޭ ފަާރތްތަކުން ިމފަދަ ތަ . ނުލިބޭނެއެވެ

 .ގައިވާ ގޮތަެށވެ( ރ)ވަނަ މާއްދާގެ 

ޑޭޝަން މޮ އެކޮ 
ހަމަޖެއްސުމަށް އެދި 

 ހުށަހެޅުން 

 އެއްފަސްކޮށް ފަދަ އި މާލެ ިސޓީއަތޮޅާ .ލ އާއި ސިޓީ އައްޑޫ ،ލުގައިވާ ގޮތަށްޞޫމި އު .ހ .4

 ސްކޫލްތަކުގެ ގެއޮންނަ ސަރަޙައްދުތަކުގައި، އެއްފަސްކޮށް އޮންނަ ރަށް ނުވަތަ ައވަށްތަކު

ނުވަަތ  ރަށެއް އެހެން ފިޔަވައި ނުވަތަ އަވަށް  ރަށް ދިރިއުޅޭ، ތެރެއިން ޕްރިންސިޕަލުންގެ

ޑޭޝަން ހަމަޖެއްސުމަށް މޮ އެކޮ ،ޕްރިންސިޕަލުން އަދާކުރާ ވަޒީފާ އަވަށެއްގެ ސްކޫލެއްގައި

އެލަވަންސް ހަމަޖައްސަން އެދޭ ފޯމާއެކު، ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ތަނުގެ  ދޭނަމަ،އެ

އެއްބަސްވުމާއި، ދިރިއުޅޭ ގެއާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ސްކޫލާ ދެމެދު ހުރި ދުރުމިން ކިލޯމީޓަރުްނ 

 ކައުންސިލް އިދާރާގެ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ނަ ރަށް ނުަވތަ އަވަށުގައި ހިފާފަިއާވ ހުަށހަޅާއިރު ސްކޫލް ހުންމި އެލަވަންސް ހަމަޖައްސަން  .ށ  

 ޕްރިންސިޕަލް  ،މި އެކަމަޑޭޝަނުގައި ޕްރިންސިޕަލް ދިރިއުޅޭކަން އެ ސްކޫލަކުން ކަށަވަރުކޮށް

ފައިވާ އިދާރީގޮތުން އެންމެ އިސްކޮށް ހުރި ފަރާތަކުން ސޮއިކޮށްސްކޫލުގެ  އެ ޔަވައިފި

   ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ލިޔުމެއް

ލުެގ މި އުޞޫޑޭޝަން ހަމަޖެއްސުމަށް އެދި ހުަށހަޅާނީ، މޮލުގައިވާ ގޮތަށް އެކޮޞޫމި އު ނ.  

ޑޭޝަން މޮގެ އެކޮގެ ސްކޫލްތަކުގެ ޕްރިންސިޕަލުންސަރުކާރުގައިވާ " 1ޖަދުވަލު 

ހަމަޖައްސަން ހުށަހަޅާ  ސްމެދުވެރިކޮށް އެލަވަން" އްސައިދިނުމަށް އެދޭ ފޯމްހަމަޖަ

 ފަރާތުންނެވެ.

ޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދޭން ފަށަންވާނީ، މިނިސްޓްރީގެ މޮލުގެ ދަށުން އެކޮޞޫއުމި  ރ.  

 .ފައިނޭންސް ޑިވިޜަނުން ލިޔުމުން ހުއްދަ ލިބުމުންނެވެ

ޑޭޝަން މޮ އެކޮ 
ހަމަޖައްސައި 

 ދިނުމުގައި 
 ވާ އިސްތިސްނާ 

 ލަތްތައް ޙާ 

ރިމީހާގެ ގެދޮރު ވަޒީފާ އަދާކުރާ ރަށުގައި އަމިއްލަ ގެދޮރު ހުރި ނުވަތަ އަނބި ުނވަތަ ފި .ހ .5

 .ޑޭޝަން ހަމަޖައްސައި ނުދެވޭނެއެވެމޮލުގެ ދަށުން ެއކޮޞޫހުރިނަމަ މި އު

 ނުވަތަ  އަމިއްލަ ފްލެޓެއްވަޒީފާ އަދާކުރާ ރަށުން އެމީހަކަށް އެއްވެސް ސްކީމެއްގެ ދަށުން  .ށ 

ވަނަ މާއްދާގައި  2މި އުޞޫލުގެ ، އް ލިބިފައިވާނަމައެއެޕާރޓްމަންޓެއް ނުވަތަ ރޯ ހައުސް

 ނުދެވޭނެއެވެ.ނާޔަތެއް ޢިބަޔާންކުރާ އެއްވެސް 



 ލުޞޫ ދިނުމުގެ އު ހަމަޖައްސައިޑޭޝަން މޮ އެކޮ ސަރުކާރުގެ ސްކޫލްތަކުގެ ޕްރިންސިޕަލުން ނުވަތަ އިސްވެރިންނަށް 4 

ޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދީފައި ވަނިކޮށް ވަޒީފާ އަދާކުރާ ރަށުން މޮލުގެ ދަށުން އެކޮޞޫމި އު .ނ 

މަޖެހޭ ހަ ،ނަމަށް އަމިއްލަ ގެދޮރު ހަމަޖެހިއްޖެފިރިމީހާއަނުވަތަ އަނބި  ނުވަތައެ މީހާއަށް 

 .ިދނުން ހުއްޓާލެޭވނެއެވެޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިމޮަދށުން އެކޮ ލުގެޞޫ ތާރީޚުން ފެށިގެން މި އު

 ޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދީފައި ވަނިކޮށް ވަޒީފާ އަދާކުރާ ރަށުންމޮލުގެ ދަށުން އެކޮޞޫމި އު ރ.  

ފިރިީމހާއަށް އަމިއްލަ ގެދޮރު ނުވަަތ އަނބި  ނުވަތަްށ އެ ީމހާއަ ނުވަތަ އަވަށަކުން

އަްށ  އެކަން މިނިސްޓްރީއެފަާރތުން  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި)ަހތެއް(  7  ހަމަޖެހިއްޖެ ނަމަ

 އަންގަންވާނެއެވެ.

ަނ އެނޫންވެސް ބޭނުމެއްގައި ރަށުންބޭރުގައި ހުން  ޕްރިންސިޕަލް ޗުއްޓީ ނުވަތަ  ބ.  

ލުެގ ޞޫވާލުވާ މުވައްޒަފުންނަށް މި އު ޙަހިންގުމާ ސްކޫލް ދުވަސްތަކުގައި ވަގުތީގޮތުން

 .ދަށުން އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައި ނުދެވޭނެއެވެ

ޕްރިންސިޕަލުން 
ތިބުމަށް ކުއްޔަށް 

ހިފާފައިވާ ތަންތަން 
 ދޫކޮށްލުން 

ވަނަ  1ގެ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  2ލުގެ ޞޫޢަމަލުކުރަން ފެުށމާއެކު، މި އުލަށް ޞޫމި އު .6

ޕްރިންސިޕަލުން ތިބުމަށް ސްކޫލްތަކުްނ  މަލުކުުރމަށް ބޭނުންވާނަަމ،ޢަނަންބަރުގައިވާ ގޮތަށް 

ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ގެ، ފްލެޓް ފަދަ ތަންތަން ކުއްޔަށް ހިފުމަްށ ހަދާފައިވާ އެގްރިމެންޓްގައިވާ 

ޑޭޝަން މޮލުގެ ދަށުްނ އެކޮޞޫިމ އު . ގޮތަށް ޯނޓިސްދީ އެތަންަތްނ ދޫކޮށްލަންވާނެއެވެ

 .ހަމަޖައްސައިދެވޭނީ ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާތަން ދޫކޮށްލާ ތާރީޚުން ފެިށގެންނެވެ

ލަށް ޞޫ އު 
 ބަދަލުގެނައުން 

ބަދަލު ގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާރު  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ލަފާގެ މަތިން ށްލަޞޫމި އު .7

 .ލިބިގެން ވެއެވެ އަށްމިނިސްޓްރީ 

 ލު ޞޫ އު 
ތަންފީޒުކުރުމާއި 

 ހިންގުން 

މި އުޞޫލުގެ ދަށުން އެކޮމޮޭޑޝަން ހަމަޖައްސައިދީފައިވާ ފަރާތްތައް އެ ތަްނތަނުގަިއ  ހ. .8

އެ ތަންތަން ހިފާފައިވަނީ ކަނއަޑައެޅިފައިވާ އިޖުރާޢަތްތައް  ،އިދިރިއުޅެމުންދާކަމާ

އުޞޫލުތަކާ އެއްޮގތަށްކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ޮގތުްނ މިނިސްޓްރީން އަހަރަުކ  ،ފުރިހަމަކޮށް

ބަލާނެ ިމންގަނޑެއް މި އުޞޫުލ ފަހަރު ޗެކްކޮށް ބަލަން ވާނެެއވެ. އަދި މި ކަންކަން  2

 ދުވަސް ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން 60 ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ

 އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ. 

ިއ އެޅިފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކާއުޞޫލާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާމެދު ކަނޑަ މި ށ.  

 ވެ.ގެ ތެރެއިން ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެތަކުއުޞޫލު



 ލުޞޫ ދިނުމުގެ އު ހަމަޖައްސައިޑޭޝަން މޮ އެކޮ ސަރުކާރުގެ ސްކޫލްތަކުގެ ޕްރިންސިޕަލުން ނުވަތަ އިސްވެރިންނަށް 5 

 .ލުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ބަސްތައް މާނަކޮށްފައިވާނީ ތިރީަގއިވާ ގޮތަށެވެޞޫމި އު .9 މާނަކުރުން 

 .އެވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށެވެކަމަށް ބުނެފައި " މިނިސްޓްރީ" .ހ  

ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ސްކޫލްތައް ހިންގަވާ އެންމެ އިސްވެރިންގެ ޒިންމާ " ޕްރިންސިޕަލް" .ށ  

 .މިނިސްޓްރީ އިން ލިޔުމުން ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށެވެ

ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޕްރިންސިޕަލް ނުވަތަ ސްކޫލްގެ އެންމެ  "ވަޒީފާ އަދާކުރާ ރަށް" .ނ  

 . ވާލުކުރެވިފައިވާ ސްކޫލް ހުންނަ ރަށަށެވެހިންގުމަށް ޙައިސްވެރިޔާ އާ 

ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ސްކޫލްގެ " ވާލުވާ މުވައްޒަފުޙަވަގުތީ ގޮތުން ސްކޫލް ހިންގުމާ " .ރ  

 އިސްވެރިޔާ ޗުއްޓީގައި ނުވަތަ އެނޫންވެސް ބޭނުމެއްގައި ޕްރިންސިޕަލް ނުވަތަ އެންމެ 

ވާލުކުާރ ޙަވަގުތީގޮތުން  ލަތުގައި ސްކޫލް ހިންގުންޙާރަށުން ބޭރަށް ވަޑައިގަންނަވާ 

 .މުވައްޒަފަށެވެ

އަމިއްލަ ގެދޮރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ ނަމުގައި "" .ބ  

މިއްަލ ފްލެޓާއި، ރޯހައުސް އަދި އެޕާރޓްމަންޓެވެ. އަދި އަރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ގެއާއި، 

މިފަދަ ތަނަކަށް ކުލި ދައްކަން ޖެހުނު ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް  ކޮށްފައިވާނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީ

 .ނާޔަތް ހަމަޖަްއސައި ނުދެވޭނެއެވެޢިނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ވަ 2މި އުޞޫލުގެ 

 ޑް ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެޓޭޗް" ކޮޓަރީގެ އެޕާރޓްމެންޓް 2އެކަށީގެންވާ ފެންވަރުގެ " .ޅ  

ލިބެްނހުރި، ވަކިްނ ން ޯބފެ ކަރަންޓާއި، ދި ކައްކައި ކެވޭގޮތަށް،ރޫމް އަގފާޚާނާއާއި، ސިޓިން

 .ކޮޓަރީގެ ތަންަތނަށެވެ 2ދިރިއުޅެވޭ ގޮތަށް ފަރުނީޗަރާއެކު ހުންނަ 

ލަށް ޞޫ އު 
 ން ފެށުން މަލުކުރަ ޢަ 

 . ފެށިގެންނެވެފާސްކުރި ތާރީޚުން  ލުޞޫޢަމަލުކުރަން ފަށާީނ، މި އުށް ލަޞޫ އުމި .10
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