`

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.

ހައި އެޗީވަރސް ސްކޮލަރޝިޕާބެހޭ އުސޫލު
ފ
ތަޢާރު ު

.1

ދ
ޞ ު
މަޤް ަ

.2

ނ
މާނަކުރު ް

.3

(ހ)

މި އުސޫލަކީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްކޫލް ،މަދަރުސާތަކުގެ މަތީސާނަވީ އިމްތިޙާނުތަކުން ސްކޫލް،
މަދަރުސާގައި

ދަރިވަރަށް

ކިޔަވައިދެވިފައިވާ

ޖީ.ސީ.އީ

އޭލެވެލްގެ

3

(ތިނެއް)

މާއްދާއިންނާއި ،އެޗް.އެސް.ސީގެ ދިވެހި ،އިސްލާމް ،މި ދެ މާއްދާއިން ދަށްވެގެން "އޭ"
ސރުކާރުން ހައި އެޗީވަރސް
ަ
ތތަޢުލީމަށް ކިޔެވުމަށް ދިވެހި
ފާސް ހޯދާ ދަރިވަރުންނަށް މަ ީ
ސްކޮލަރޝިޕް ސްކީމެއް ތަޢާރަފްކުރުމަށް ނިންމަވާފައިވާތީ ،އެ ސްކޮލަރޝިޕް ދިނުމާއި،
އެ ސްކޮލަރޝިޕާ ގުޅޭ އެނޫން ކަންކަން ބަޔާންކުރުމުގެ އުސޫލެވެ.
)ށ(

މި އުސޫލަށް ކިޔަނީ "ހައި އެޗީވަރސް ސްކޮލަރޝިޕާބެހޭ އުސޫލު" އެވެ.

މި ސްކޮލަރޝިޕް ދިނުމުގެ މަޤްޞަދަކީ ،މަތީސާނަވީ މަރުޙަލާގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުން ،ކިޔެވުމަށް
ބާރުއެޅުމާއި ،ރަނގަޅު ނަތީޖާ ހޯދުމަށް ހިތްވަރުދިނުމެވެ .މި އުސޫލު އެކުލަވައިލުމުގެ ބޭނުމަކީ،
ހކަމާއި ހަމަހަމަކަމާއެކު ކުރުމެވެ.
ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ،ފަސޭ ަ
ހއި ހިނދަކު:
ށފައިނުވާ ަ
މި އުސޫލުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮ ް
(ހ)

"ފުރަތަމަ

ޑިގްރީ"

ކަމަށް

ބުނެފައި

އެވަނީ،

ޖގެ
ދިވެހިރާއް ޭ

ޤައުމީ

ސަނަދުތަކުގެ

އޮނިގަޑުގައިވާ ލެވެލް ( 7ހަތެއް) ގެ ކޯސްތަކެވެ.
(ށ)

"ފުލްޓައިމް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ފުލްޓައިމް
ކ
ކޯސް ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ ކޯސްތަކެވެ .އެއީ ،މަދުވެގެން އަހަރަ ު
( 121ސަތޭކަވިހި) ކްރެޑިޓް އަވަރސްގެ ރޭޓުން ފުރިހަމަކުރެވޭ ކޯސްތަކެވެ.

(ނ)

"ޓްވިނިންގ ޕްރޮގްރާމް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ދަރިވަރު ކިޔަވަން ކަނޑައެޅުނު ކޯސް،
ދެ ޤައުމެއްގައި ފުރިހަމަކުރާގޮތަށް ރާވައިފައިވާ އެކަޑެމިކް ޕްރޮގްރާމްތަކަށެވެ.

(ރ)

ފއި އެވަނީ IELTS ،އިން
ނ ފާސްވެފައިވުން" ކަމަށް ބުނެ ަ
"އިނގިރޭސިބަހުގެ އިމްތިޙާނަކު ް
ވތަ  TOFELއިން ދަށްވެގެން 661
ނޓް ފަހެއް) ނު ަ
ދަށްވެގެން ( 5.6ހައެއް ޕޮއި ް
(ފަސްސަތޭކަ ފަންސާސް) ނުވަތަ  CAE ،CPEއިން ދަށްވެގެން "ސީ" ފާސް ނުވަތަ
ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް ނުވަތަ އެ ފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން އިނގިރޭސި ،މި މާއްދާއިން
ދަށްވެގެން "ސީ" ފާސް ލިބިފައި އޮތުމަށެވެ.

(ބ)

ނ ތަރައްޤީކުރުމަށް ލަފާދޭ ކޮމިޓީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،
"ތަމްރީނުދިނުމާއި ހުނަރުވެރިކަ ް
ތަމްރީނުދިނުމާއި

ނ
ހުނަރުވެރިކަ ް

ކަންކަމުގައި

ތަރައްޤީކުރުމާގުޅޭ

މިނިސްޓްރީ

އޮފް

ޖމްހޫރިއްޔާ އުފައްދަވާފައިވާ
އެޑިޔުކޭޝަނަށް ފަންނީ ލަފަޔާއި އިރުޝާދުދިނުމަށް ރައީސުލް ު
ކޮމިޓީއަށެވެ.
(ޅ)

"ނޮން-އޯ.އީ.ސީ.ޑީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،އޮގަނައިޒޭޝަން ފޮރ އިކޮނޮމިކް ކޯޕަރޭޝަން
އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފޯރަމުގައި ނުހިމެނޭ ޤައުމުތަކަށެވެ.

(ކ )

ލ
ނ އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ރީޖަނަ ް
ވނީ ،ސައުތު އޭޝިއަ ް
"ސާރކް" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ަ
ކޯޕަރޭޝަނަށެވެ.

(އ )

"އެމް.ބީ.ބީ.އެސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ބެޗްލަރ އޮފް މެޑިސިން ،ބެޗްލަރ އޮފް
ސަރޖަރީއަށެވެ.

(ވ)

"އިތުރު

ސްކޮލަރޝިޕެއް"

ކަމަށް

ނފައި
ބު ެ

ތތަޢުލީމުދޭ
ފައުންޑޭޝަނަކުން ނުވަތަ މަ ީ

އެވަނީ،

ރސްމީކޮށް
ަ

ސްކޮލަރޝިޕްދޭ

ލ
މުއައްސަސާއަކުން ދަރިވަރަކަށް ލިބޭ ފު ް

ސްކޮލަރޝިޕް ނުވަތަ ޕާޝަލް ސްކޮލަރޝިޕަށެވެ.
ބެލެނިވެރިއެއްގެ

ފަރާތުން

ނވަތަ
ު

ހެޔޮއެދޭ

ފަރާތަކުން،

އެއްވެސް

ޝަރުޠަކާނުލައި

ދަރިވަރަކަށް ދޭ ފައިސާގެ އިނާމެއް މީގެ ތެރެޔަކު ނުހިމެނޭނެއެވެ.
(މ )

"ފުލް ސްކޮލަރޝިޕެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،މި އުސޫލުގެ  13ވަނަ މާއްދާގެ
ތ
ޖހިފައިވާ ސްކޮލަރޝިޕެއްކަމުގައި ނުވަ ަ
(ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ޚަރަދުތައް ދިނުމަށް ހަމަ ެ
ސްކޮލަރޝިޕް ދޭ ފަރާތުން އެ ސްކޮލަރޝިޕަކީ ފުލް ސްކޮލަރޝިޕެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި
އަންގާފައިވާނަމައެވެ.

(ފ)

ގ
އސޫލުގެ  13ވަނަ މާއްދާ ެ
އ އެވަނީ ،މި ު
"ޕާޝަލް ސްކޮލަރޝިޕެއް" ކަމަށް ބުނެފަ ި
ށ
ބއެއް ޚަރަދުތައް ދިނުމަ ް
ތ ަ
(ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ޚަރަދުތަކުގެ ތެރެއިން ޚަރަދެއް ނުވަ ަ
ހަމަޖެހިފައިވާ ސްކޮލަރޝިޕަކަށެވެ.

(ދ)

"ސްކޮލަރޝިޕް"

ކަމަށް ބުނެފައި

އެވަނީ ،މި

އުސޫލުގައިވާގޮތުގެ މަތިން ،ދިވެހި

ސަރުކާރުން ތަޢާރަފުކޮށްފައިވާ ހައި އެޗީވަރސް ސްކޮލަރޝިޕްގެ ސްކީމްގެ ދަށުން ދޭ
ސްކޮލަރޝިޕަށެވެ.
(ތ)

"އެޗް.އެސް.ސީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދޭ ،ހަޔަރ ސެކަންޑްރީ ސްކޫލް
ސެޓުފިކެޓު އިމްތިޙާނަށެވެ.

(ލ)

ގ
ފކެޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ެ
ބނެފައި އެވަނީ ،ޖެނަރަލް ސެޓް ި
"ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް" ކަމަށް ު
އޯޑިނަރީ ލެވެލްއަށެވެ.

(ގ)

ގ
ފކެޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ެ
ބނެފައި އެވަނީ ،ޖެނަރަލް ސެޓް ި
"ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް" ކަމަށް ު
އެޑްވާންސްޑް ލެވެލްއަށެވެ.

(ޏ)

ގން
ނސް ނުވަތަ ހުއްދަ ލިބި ެ
ށ ބުނެފައި އެވަނީ ،ލައިސަ ް
"ޕްރޮފެޝަނަލް ގިންތި" ކަމަ ް
ށ
މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ދާއިރާތަކުގައި ،އެފަދަ މަސައްކަތްތައް ފަންނީގޮތެއްގައި ކުރުމަ ް
ފންވަރުގެ ސަނަދުތަކަށެވެ.
ލައިސަންސް ނުވަތަ ހުއްދަލިބޭ ެ

(ސ)

މއައްސަސާއަކުން ކޯހެއްގައި
ތޢުލީމުދޭ ު
ފއި އެވަނީ ،މަތީ ަ
"ޕްލޭސްމަންޓް" ކަމަށް ބުނެ ަ
ކިޔެވުމަށް ދަރިވަރަކަށް ދީފައިވާ ޖާގައަށެވެ.

(ޑ)

ބ
ނތީޖާ މުރާޖަޢާކުރުމުން ލި ޭ
ލބޭ ަ
އ އެވަނީ ،އިމްތިޙާނަކުން ި
"ރީޗެކް ނަތީޖާ" ކަމަށް ބުނެފަ ި
ނަތީޖާއަށެވެ.

ނ
ދނު ް
ސްކޮލަރޝިޕް ި

.4

ޖ
ދރަ ަ
ޕގެ ަ
ސްކޮލަރޝި ް

.6

ޕގެ
ސްކޮލަރޝި ް

.5

އ ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
މި އުސޫލުގެ ދަށުން ސްކޮލަރޝިޕް ދޭނީ ،އަންނަނިވި ޝަރުޠުތަ ް
)ހ(

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،ސްކޫލް މަދަރުސާތަކުން މަތީސާނަވީ އިމްތިޙާނު ނިންމާ ދަރިވަރުންގެ
ތެރެއިން،

ސްކޫލް

މަދަރުސާގައި

ދަރިވަރަށް

ކިޔަވައިދެވިފައިވާ

ޖީ.ސީ.އީ

އޭލެވެލްގެ

ދ މާއްދާއިން
( 3ތިނެއް) މާއްދާއިންނާއި ،އެޗް.އެސް.ސީގެ ދިވެހި ،އިސްލާމް ،މި ެ
ދަށްވެގެން "އޭ" ފާސް ހާސިލުކުރުން.
)ށ(

އިނގިރޭސިބަހުގެ އިމްތިޙާނަކުން ފާސްވެފައިވުން.

ފރަތަމަ ޑިގްރީ ފުރިހަމަކުރުމަށް ނުވަތަ
ށ ު
ރޞަތުދެވޭނީ ،ފުލްޓައިމްކޮ ް
ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން ފު ު
ފުރަތަމަ ޑިގްރީއަށްވުރެ ދަށުގެ ސަނަދަކަށް ކިޔެވުމަށެވެ .އެހެންނަމަވެސް ،ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން
ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ފުރިހަމަކުރުމަށް ،ދަރިވަރު އިޚުތިޔާރުކުރި ކޯސް ކިޔަވައިދޭ ޤައުމުގެ ،ޤައުމީ
ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގައި ،ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ފުރިހަމަކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި،
ފއިވާ
ފުރަތަމަ ޑިގްރީގެ ބައެއްގެގޮތުގައި މާސްޓަރސް ޑިގްރީވެސް ފުރިހަމަކުރެވޭގޮތަށް ފަރުމާކޮށް ަ
މށް
ހއްގައި ކިޔެވުމުގެ ހުއްދަދެވިދާނެއެވެ .މިގޮތަށް ކޯސް ފުރިހަމަކުރު ަ
ކޯހެއްކަމުގައިވާނަމަ ،އެފަދަ ކޯ ެ
ހުއްދަދޭނީ ،އެ ދަރިވަރަކު ކިޔަވަން އިޚްތިޔާރުކުރާ ކޯހަކީ ،ހަމައެކަނި ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ލެވެލަށް
ކިޔެވުމަށް ފުރުޞަތު ނުދޭ ކޯހެއްކަމުގައި ވާނަމައެވެ.

ނއް)
އަދި ކޯހުގެ ބާވަތުން ( 3ތި ެ

އަހަރުދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ކިޔަވަންޖެހޭ ކޯހެއް (މިސާލަކަށް ،އިންޖީނިއަރިންގ ފަދަ
ކޯސްތައް) ކަމުގައިވާނަމައެވެ.

ތ
އދަ ު
މު ް

(ހ)

މ ޑިގްރީއަށް ދަރަޖަކުރެވޭ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގައި ފުރަތަ ަ
ސަނަދަކަށް ނުވަތަ ޕްރޮފެޝަނަލް ގިންތީގެ ސަނަދަކަށް ކިޔެވުމަށްޓަކައި ،ސްކޮލަރޝިޕް
ލިބިފައިވާ ދަރިވަރު ކިޔެވުމަށް އިޚްތިޔާރުކުރާ ކޯސް ކިޔަވައިދޭ ޤައުމުގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ
މކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތަށް ފުރުޞަތު ދެވޭނެއެވެ.
އޮނިގަނޑުގައި އެ ކޯހެއް ފުރިހަ ަ
ވސް ޝަރުޠެއްނެތި ދަރިވަރު
ރޞަތު ދެވޭނީ ،އިތުރު އެއް ެ
އެހެންނަމަވެސް ،މިގޮތަށް ފު ު
ކިޔަވަން

އިޚުތިޔާރުކުރާ

ކޯހަށް

ސީދާ

ވަދެވޭގޮތަށް

ފަރުމާކޮށްފައިވާ

ކޯސްތަކުގައި

ނ
ކިޔެވުމަށެވެ .އާންމުގޮތެއްގައި ގިނަ ޑިގްރީ ސަނަދުތައް ( 3ތިނެއް) އަހަރުދުވަހު ް
ނިންމުނުކަމުގައިވިޔަސް ،ބައެއް ޑިގްރީ ކޯސް ފުރިހަމަކުރުމަށް އިތުރު ވަގުތު ބޭނުންވެއެވެ.
ދމުގެ ކުރިން،
ވީމާ ،ކޯހުގެ ޕްލޭސްމަންޓް ހޯ ު

ގ
މތު ހޯދަންވާނެއެވެ .ކޯހު ެ
ކޯހާބެހޭ މަޢުލޫ ާ

ދވަހަށްވުރެ ދިގުނަމަ ،ކޯސް ހެދުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް
މުއްދަތު ( 3ތިނެއް) އަހަރު ު
ނއެވެ.
ވ ެ
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނަށް ލިޔުމުން ހުށަހަޅަން ާ

(ށ)

ގ
ހދުމަށް ހުށަހެޅުމުން ،ކޯހު ެ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާގޮތުގެ މަތިން ކޯސް ހެދުމުގެ ހުއްދަ ޯ
މުއްދަތު

އިތުރުކުރުމާމެދު

ގޮތެއް

ގތެއްގައި
އާންމު ޮ

ނިންމާނީ،

ދ
މަތީތަޢުލީމު ޭ

މށްފަހު ،ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ
ށ ބެލު ަ
މުއައްސަސާތަކުގައި އެ ކޯސް ހިންގާ މުއްދަތަ ް
އެޑިޔުކޭޝަނުންނެވެ.
(ނ)

ށ
ގތަ ް
ނ ހަދަންވާނީ ،ޖުމުލަ ( 5ހައެއް) އަހަރުދުވަހުން ނިމޭ ޮ
އެމް.ބީ.ބީ.އެސް ހަދާ ދަރިވަރު ް
ފަރުމާކޮށްފައިވާ ކޯހެކެވެ.

ގ މަސައްކަތުގައި ހޭދަވާ
ކިޔެވުމު ެ

ހގައި ހިމެނެންވާނީ،
ކޯ ު

ނޝިޕެކެވެ.
( 6ފަހެއް) އަހަރުދުވަހާއި( 1 ،އެކެއް) އަހަރުދުވަހުގެ އިންޓާ ް
(ރ)

އޒްވާގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ
ފުރަތަމަ ޑިގްރީއެއް ހެދުމަށްފަހު ،އެމް.ބީ.ބީ.އެސްއަށް ސްޕެޝަލަ ި
ކޯސްތަކެއް ނެހެދޭނެއެވެ .އެފަދަ ކޯސް ހަދަން ބޭނުންވާނަމަ ،މި ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން
ޚަރަދުކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި ފުރަތަމަ ޑިގްރީގެ ނިޔަލަށެވެ.

ޕގައި
ސްކޮލަރޝި ް

.7

ޕގައި
ސްކޮލަރޝި ް

.8

ޕގައި
ސްކޮލަރޝި ް

.9

މ
ޤއު ު
ކިޔަވާނެ ަ

ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނީ ،ސާރކުގެ ޤައުމުތަކުންނެވެ .އެހެންނަމަވެސް،
ނ-އޯ.އީ.ސީ.ޑީ
ނނެތް ކޯހެއްނަމަ ،ނޮ ް
ހކީ ސާރކުގެ ޤައުމުތަކުން ލިބެ ް
ދަރިވަރު ކިޔަވަން ބޭނުންވާ ކޯ ަ
ހރުދުވަހުގެ ބެޗެލަރސް ޑިގްރީ ކޯހެއް
ޤައުމުތަކުގެ ތެރެއިން ،ސާރކުގެ ޤައުމެއްގައި ( 4ހަތަރެއް) އަ ަ
ހޔޮކޮށް ކިޔެވޭ ޤައުމެއްގައި ކޯސް
ވރު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ އަގު ެ
ހެދުމަށް ހިނގާ ޚަރަދާ އެއް ަ
ނއެވެ.
ފުރިހަމަކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭ ެ

ރ
ދއި ާ
ކިޔަވާނެ ާ

ދވެހިރާއްޖޭގެ ކުރިމަގުގެ ތަރައްޤީއަށް
މި އުސޫލުގެ ދަށުން ސްކޮލަރޝިޕްގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނީި ،
ފ ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުގެ ވެބްސައިޓުގައި އާންމުކޮށްފައިވާ "ސްކިލް
ރިޢާޔަތްކޮށް ،ޑިޕާޓްމަންޓް އޮ ް
ޝޯޓޭޖް ލިސްޓް" ގައި ހިމެނޭ ދާއިރާތަކުންނެވެ.

ރ
އ ާ
ދާ ި

ކިޔަވާނެ

ނ ފުރިހަމަކުރަން އެދޭ ކޯހުގެ ޕްލޭސްމަންޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން،
ސްކޮލަރޝިޕް ލިބޭ ދަރިވަރު ް
ޑިޕާޓްމަންޓް

ނ
ރ ް
ބަދަލުކު ު

އޮފް

ހަޔަރ

އެޑިޔުކޭޝަނަށް

ހުށަހަޅައި،

ކޯހަށް

ޚަރަދުކުރުމަށް

ލމުދޭ
މަތީތަޢު ީ

ކށެއް ނުދެވޭނެއެވެ .ނަމަވެސް ކޯހަށް
މުއައްސަސާއަށް ފުރަތަމަ ޕޭމަންޓް ދެއްކުމަށްފަހު ،ކޯސް ބަދަލު ޮ
ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް ޚަރަދެއް ކުރުމުގެ ކުރިން ދަރިވަރު ބޭނުންނަމަ ،އެ ކޯހެއްގެ ޕްލޭސްމަންޓް
ކސް
ނޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނަށް ލިޔުމަކުން ހުށަހެޅުމުންޯ ،
ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ،ޑިޕާޓްމަ ް
ބަދަލުކުރެވިދާނެއެވެ.

މ
ރ ް
ރގް ާ
ޓްވިނިންގ ޕް ޮ
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ސްކޮލަރޝިޕަށް

.11

ގތަށް
ދނެއެވެ .އެ ޮ
ނންގ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ކިޔެވުމަށް ފުރުޞަތު ދެވި ާ
ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން ޓްވި ި
މގައި
ކޔަވަން އިޚްތިޔާރުކުރާ ދެ ޤައުމުގެ ތެރެއިން ޚަރަދު ބޮޑު ޤައު ު
ފުރުޞަތު ދެވޭނީ ،ދަރިވަރު ި
އެކަނި އެ ކޯސް ފުރިހަމަކުރުމަށް ހިނގާ ޚަރަދަށްވުރެ ޚަރަދު ބޮޑުނޫންނަމައެވެ.

ރން
ރވަ ު
ދަ ި

އ
ގ ި
ވމު ަ
ހޮ ު

ތ
ޢަމަލުކުރާނެ ގޮ ް

ސްކޮލަރޝިޕަށް ދަރިވަރުން ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
(ހ)

ނ
މަތީސާނަވީ އިމްތިޙާނުތައް ނިމި ،ކޮންމެ އަހަރަކު ނަތީޖާ އިޢުލާންކޮށް ،ހުރިހާ މާއްދާއަކު ް
"އޭ" ފާސް ހޯދި ދަރިވަރުންގެ ލިސްޓް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން އާންމުކޮށް،
ގ
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނަށް ފޮނުވުމުން ،މި މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތު ެ
ނއެވެ.
މަތިން ޑިޕާޓްމާންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުން ޢަމަލުކުރަންވާ ެ

(ށ)

ކޮންމެ

އެ

އަހަރަކުވެސް،

މަތީސާނަވީ

އަހަރެއްގެ

އިމްތިޙާނުގެ

ލިބުމާއެކު،

ނަތީޖާ

ސްކޮލަރޝިޕަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވައިލުމަށް އިޢުލާންކުރަންވާނެއެވެ .އަދި ރީޗެކް ނަތީޖާއަށް
ބަލައި،

ސްކޮލަރޝިޕަށް

އިޢުލާނުގެ

މުއްދަތު

ށހަޅަން
ހު ަ

ބޭނުންވާ

ނވާނެއެވެ.
އޮންނަ ް

ނށް
ދަރިވަރުން ަ

ފުރުޞަތު

ތށް
ލިބޭގޮ ަ

ސުންގަޑި

ހަމަވާއިރު

އިޖާބަނުދޭ

އިޢުލާނުގެ

ނއެވެ .ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް
ފަރާތްތަކަށް ސްކޮލަރޝިޕަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނުލިބޭ ެ
ސްކޮލަރޝިޕްގެ ފުރުޞަތު ހޯދުމަށް ހުށަހެޅޭނީ ،އެ އަހަރަކު މަތީސާނަވީ އިމްތިޙާނު ނިންމާ
ދަރިވަރުންނަށެވެ .ސްކޮލަރޝިޕަށް ދަރިވަރުން ހޯދުމަށް ކުރެވޭ އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި
ހަމަވާތާ ( 1އެކެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސްކޮލަޝިޕަށް ހޮވޭ ދަރިވަރުންގެ ނަންތައް
އިޢުލާނުކުރަންވާނެއެވެ.
(ނ)

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާގޮތުގެ މަތިން ސްކޮލަރޝިޕަށް އިޢުލާނުކުރުމުން ،ސްކޮލަރޝިޕަށް
ވ
ހުށަހަޅާ ދަރިވަރުންނަކީ މި އުސޫލުގެ  4ވަނަ މާއްދާގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވެފައި ާ
ދަރިވަރެއްތޯ ކަށަވަރުކުރުމާއެކު ،އެ ދަރިވަރަކާބެހޭ އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން
ވނެއެވެ.
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުން ފަށަން ާ

(ރ)

ސްކޮލަރޝިޕަށް

ދަރިވަރުންނަށް،

ހޮވޭ

ލިބުނުކަމުގެ

ސްކޮލަރޝިޕް

ލިޔުން

ހަވާލުކުރެވޭނެއެވެ.
ގއި
މ ަ
ޕދިނު ު
ސްކޮލަރޝި ް
ތ
ޢަމަލުކުރާނެ ގޮ ް
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(ހ)

ސްކޮލަރޝިޕް ލިބުނުކަމުގެ
މަސްދުވަހުގެ

ތެރޭގައި،

ލޔުން ހަވާލުކުރެވޭ ދުވަހުން
ި
ލިބޭ

ކލަރޝިޕް
ސް ޮ

ދަރިވަރުން

ފެށިގެން 18
ކިޔަވަން

(އަށާރަ)

ފަށަންވާނެއެވެ.

މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކިޔަވަން ނުފެށޭ ފަދަ މަޤްބޫލު އުޒުރެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ހިނދެއްގައި،
ސްކޮލަރޝިޕް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ( 18އަށާރަ) މަސްދުވަސް
ހަމަވުމުގެ ( 3ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ ކުރިން އެކަން ލިޔުމަކުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ
ލންވާނެއެވެ.
އެޑިޔުކޭޝަނަށް ހުށަހަޅައިގެން އެކަމާމެދު އެހެން ގޮތެއް ހަމަޖެހެން އޮތްތޯ ބަ ަ
ނ
ތން ،ކަމާގުޅޭ ހެކި ،ލިޔުމު ް
ށހެޅޭ އުޒުރުގެ ޞައްޙަކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެގޮ ު
މިގޮތުން ހު ަ
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
(ށ)

ސްކޮލަރޝިޕް ލިބޭ ދަރިވަރުން ފުރިހަމަކުރުމަށް އެދޭ ކޯހުގެ ޕްލޭސްމަންޓް ހޯދުމުގެ
މަސައްކަތް

ކުރަންޖެހޭނީ

ދަރިވަރުން

އަމިއްލައަށެވެ.

ޕްލޭސްމަންޓް

ގ
ކޯހު ެ

ހޯދުމުގެ

ރ މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވާނަމަ،
މަސައްކަތް ކުރުމުގައި އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާނަމަ ،ނުވަތަ އިތު ު
ދންވާނެއެވެ.
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ޭ
(ނ)

ސްކޮލަރޝިޕްގެ
މޯލްޑިވްސް
ޕްރޮފެޝަނަލް

ދަށުން

ކޮލިފިކޭޝަން

ފުރުޞަތު

ލިބޭ

އޮތޯރިޓީއާއި،

ކައުންސިލްތަކާއި،

ދަރިވަރުން

ހުށަހަޅާ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި

އޮތޯރިޓީތަކުން

ޕްލޭސްމަންޓްތަކަކީ،

ޤާއިމުވެފައިވާ

ރ
ގަބޫލުކު ާ

ފެންވަރުގެ

ނ
އެހެނިހެ ް
ކޯހެއްތޯއާއި،

ބލުކުރާ ތަނެއްތޯއާއި ،ދަރިވަރު އެ ކޯހެއްގައި ބައިވެރިވެ،
ތަޢުލީމުދޭ މުއައްސަސާއަކީ ގަ ޫ
ދރިވަރުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
ކިޔެވުމަށް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވޭތޯ ބެލުމަކީ ަ
(ރ)

.1

ޕ
އިންޓަރންޝިޕް ފުރިހަމަކުރަންވާނީ ) 1އެކެއް( އަހަރުދުވަހުންނެވެ .އިންޓަރންޝި ް
ރާއްޖޭގައި

ފުރިހަމަކުރެވޭނަމަ،

ޕ
އިންޓަރންޝި ް

ނ
ފުރިހަމަކުރަންވާ ީ

ދިވެހިރާއްޖޭގައެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނުވަތަ ކޯސް ހެދި ޤައުމުގައި އިންޓަރންޝިޕް
ރ
ވތަ ދަރިވަރު އެމް.ބީ.ބީ.އެސް ކިޔެވި ޤައުމަށްވު ެ
ތނަމަ ،ނު ަ
ފުރިހަމަކުރެވެން ނެ ް
އަގުހެޔޮކޮށް އެހެން ޤައުމެއްގައި އިންޓަރންޝިޕް ފުރިހަމަކުރަން ބޭނުންވާނަމަ،

ނއެވެ.
އެ ޤައުމުގައި އިންޓަރންޝިޕް ފުރިހަމަކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދެވިދާ ެ
.2

ސ
މި މާއްދާގެ (ރ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ،އެމް.ބީ.ބީ.އެ ް
ފިޔަވައި،

ކޯސްތަކުގައި

އެހެނިހެން

ބޭރުން

ކޯހުގެ

ނުވަތަ

ނިމިގެން

ކޯސް

ޕ
އިންޓަރންޝިޕެއް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭނަމަ ،އެކަމަށް ހުއްދަދެވޭނީ ،އިންޓަރންޝި ް
ހ
ފުރިހަމަކުރަންޖެ ޭ

ކޮންމެހެން
އެމް.ބީ.ބީ.އެސް

ނ
އެހެ ް

ނޫން

ކޯސްތައް

ފުރިހަމަކުރާ

ދަރިވަރުންނަށެވެ.

ކޯހެއްނަމަ،

ޕްލޭސްމަންޓް

ކުރިން

ހޯދުމުގެ

ބލުކުރުމުގެ ކުރިން
އިންޓަރންޝިޕް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭތޯ ބަލައި ،ޕްލޭސްމަންޓް ގަ ޫ
ޑިޕާޓްމަންޓް

ހަޔަރ

އޮފް

އެޑިޔުކޭޝަނަށް

ލިޔުމުން

ދ
ހުއް ަ

ހުށަހަޅައި،

ހޯދަންވާނެއެވެ.
(ބ)

އިންޓަރންޝިޕް ފުރިހަމަކުރަން ހުއްދަ ދެވިފައިވާ ކޯސްތަކުގެ އިންޓަރންޝިޕްގެ މުއްދަތުގައި
އންޓަރންޝިޕް ފުރިހަމަކުރާ
ފައިސާދިނުމާމެދު ނުވަތަ ދެވޭނެ އަދަދާމެދު ގޮތެއް ނިންމާނީި ،
ނނެވެ .އަދި އިންޓަރންޝިޕް ފުރިހަމަކުރާ މުއްދަތާއި ދަރިވަރަށް
ޤައުމާއި ހާލަތަށް ބަލައިގެ ް
ލިބޭ

އެލަވަންސް

ނިންމާނީ،

ނުވަތަ

މސާރައެއްވާނަމަ،
ު

އ
ތަމްރީނުދިނުމާ ި

އެކަމަކަށް

ހުނަރުވެރިކަން

ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު

ތަރައްޤީކުރުމަށް

ލަފާދޭ

އ
ގޮތެ ް
ގ
ކޮމިޓީ ެ

ހ
މަޝްވަރާއާއެކު ،ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުންނެވެ .ވީމާ ،އިންޓަރންޝިޕާބެ ޭ
ނޝިޕް ފުރުޞަތު ގަބޫލުކުރުމުގެ ކުރިން ،ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ
ތަފުސީލު ،އިންޓަރ ް
އެޑިޔުކޭޝަނަށް ލިޔުމުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
(ޅ)

އެމް.ބީ.ބީ.އެސް

ދަރިވަރުންގެ

ފުރިހަމަކުރަމުންދާ

ތެރެއިން

ކޯހުގެ

ބައެއްގެގޮތުގައި

ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިލެކްޓިވެއް ،ފުރިހަމަކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ ،އަދި މިބައި އެ ދަރިވަރަކު
ކިޔަވާ ޤައުމެއްގައި ފުރިހަމަކުރެވޭނަމަ ،ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭނީ އެ ޤައުމެއްގައެވެ .ކޯސް
ފުރިހަމަކުރަމުންދާ

ޤައުމުގައި

ފުރިހަމަނުކުރެވޭނަމަ،

އިލެކްޓިވް

މި

އިލެކްޓިވް

ޖގައެވެ .އަދި މިކަމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް އައުމަށާއި
ފުރިހަމަކުރަންވާނީ ދިވެހިރާއް ޭ
އެނބުރި

ދިއުމަށް،

ޑިޕާޓްމަންޓް

އޮފް

ހަޔަރ

އެޑިޔުކޭޝަނުން

ޓ
ޓިކެ ު

ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.
(ކ )

ސްކޮލަރޝިޕްގައި ދާން ބޭނުންވާ ޤައުމުގެ ވިސާ ނެގުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާންޖެހޭނަމަ،
ވިސާ ނެގުމަށް ދަރިވަރު ކުރާ ދަތުރުގެ ޚަރަދު ހަމަޖައްސައިދެވޭނީ އެ ޤައުމެއްގައި
( 3ތިނެއް) ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހުރުމަށް ( 1އެކެއް) ފަހަރުއެވެ .ނަމަވެސް ،ހަމައެކަނި
ޓްވިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކުރުމަށް އެހެން ޤައުމަކަށް ކިޔަވަން ދިއުމަށް ހުއްދަދެވޭ
ށ ގޮސްގެން ވިސާ ހޯދުމުގެ ޚަރަދު ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ.
ދަރިވަރުންނަށް އިތުރު ޤައުމަކަ ް
ނ ނުވަތަ މިނޫން އެހެން ސަބަބަކާހުރެ ވިސާގެ މުއްދަތު
ކޯހުން ފެއިލްވުމުގެ ސަބަބު ް
އިތުރުކުރުމަށް

ބޭނުންވާ

ރވަރުންނަށް
ދަ ި

ވިސާ

ހޯދުމުގެ

ޚަރަދު

ހަމަޖައްސައިދޭނީ،

ބލު
ށ ބަލައި ،މަޤް ޫ
ވ ހާލަތަ ް
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުން އެ ދަރިވަރަކަށް ދިމާ ި
އުޒުރެއް މެދުވެރިވެފައިވާކަމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުން ކަނޑައަޅާ
ދަރިވަރުންނަށް އެކަންޏެވެ.
(އ )

ޕްލޭސްމަންޓް ހޯދުމަށްޓަކައި ދަރިވަރާއި މަތީތަޢުލީމުދޭ މުއައްސަސާއާ ދެމެދު ކުރެވުނު
ފ ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނަށް ލިޔުމުން ހުށަހަޅަންވާނެވެ.
މުޢާމަލާތުތައް ،ޑިޕާޓްމަންޓް އޮ ް

(ވ)

ނވަރުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް،
ސްކޮލަރޝިޕް ދެވޭނީ ދަރިވަރުގެ ކިބައިގައި ހުރި ތަޢުލީމީ ފެ ް
ޕްލޭސްމަންޓް

ލިބޭފަދަ

އގައި
ކޯހެ ް

ކިޔެވުމަށެވެ.

ޕްލޭސްމަންޓް

ކޯހުގެ

އ
ހޯދުމަށްޓަކަ ި

ޕްރި-ރިކްއިސިޓް ކޯހެއް ނުވަތަ ފައުންޑޭޝަން ކޯހެއް ނުވަތަ ކޯސް ފެށުމުގެ ކުރިން
ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މޮޑިއުލްތަކެއް ހުރި އެއްވެސް ކޯހެއް ނެހެދޭނެއެވެ.
ޕގައި
ސްކޮލަރޝި ް
ތ
ދވޭނޭ ގޮ ް
ފައިސާ ެ

.13

(ހ)

ސްކޮލަރޝިޕް ލިބޭ ދަރިވަރުންނަށް ސްޓައިޕެންޑް ނުވަތަ ދިރިއުޅުމުގެ ޚަރަދަށް އެކި
މޖެހިފައިވާ ރޭޓްތަކުގެ ތަފުސީލު ،ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ
ޤައުމުތަކަށް ފައިސާދިނުމަށް ހަ ަ
އ
ލސްމަންޓް ހޯދަން ،ޤައުމާ ި
ނނާނެއެވެ .ވީމާ ،ޕް ޭ
އެޑިޔުކޭޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން ލިބެން ހު ް
މަތީތަޢުލީމުދޭ

މުއައްސަސާ

ޚިޔާރުކޮށް،

ޕްލޭސްމަންޓް

ހޯދުމުގެ

ކުރިން،

އެތަނަކީ

ށ
ކަނޑައެޅިފައިވާ ސްޓައިޕެންޑުން ޚަރަދުތައް ފޫބެއްދޭވަރުގެ ތަނެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމަ ް
ދަރިވަރުން

ސަމާލުކަން

ދޭންވާނެއެވެ.

ސްކޮލަރޝިޕްގެ

ދަށުން

ފައިސާދިނުމަށް

ކރެވިފައިވާ ޚަރަދުތައް ކުރުމަށެވެ.
ހަމަޖެހިފައިވަނީ ތިރީގައި ބަޔާން ު
.1

ދ
ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކިޔަވާނަމަ ،ދަރިވަރު ކިޔަވަން އިޚްތިޔާރުކުރާ މަތީތަޢުލީމު ޭ
މުއައްސަސާ ހުރި ރަށަކަށް ،އިކޮނޮމީ ކްލާހުން އެންމެ އަގުހެޔޮކޮށް އަދި ކުރު
ރޫޓަކުން ދިއުމުގެ ޚަރަދު.

.2

ރާއްޖޭގައި ކިޔަވާނަމަ ،ދަރިވަރު ހުރި ރަށަކުން ކިޔަވަންދާން އެދޭ ރަށަކަށް އިކޮނޮމީ
ކްލާހުން ނުވަތަ އެންމެ އަގުހެޔޮ ރޫޓަކުން ދިއުމުގެ ޚަރަދު.

.3

ކޯހުގެ ޓިއުޝަން ފީ .މި ފައިސާ

ދައްކާނީ ،މަތީތަޢުލީމުދޭ

މުއައްސަސާގެ

ގ
އިންވޮއިސް ،ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނަށް ލިބުމުން ،އޭގައިވާގޮތު ެ
މަތިންނެވެ .ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނަށް އެ އިންވޮއިސް ލިބުނުކަން
ކަށަވަރުކުރުމަކީ ދަރިވަރުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
.4

ވިސާގެ ޚަރަދު.

.6

ކޯސް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ޚަރަދު.

.5

ހެލްތު އިންޝުއަރަންސް.

.7

ރ
ޓ އެލަވަންސް .މިއީ ،ކޯހުގެ މުއްދަތުގައި ( 1އެކެއް) ފަހަ ު
އެސްޓެބްލިޝްމަން ް
ދެވޭ ފައިސާގެ އެހީއެކެވެ .ޓްވިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރާ ދަރިވަރުން ކޯސް
ފަށާއިރު އެސްޓެބްލިޝްމަންޓް އެލަވަންސް ނެގުން ނުވަތަ ޓްވިނިންގ ޕްރޮގްރާމުގެ
ދަށުން ދެވަނަ ޤައުމަކަށް ކިޔަވަން ދާއިރު އެސްޓެބްލިޝްމަންޓް އެލަވަންސް ނެގުމުގެ
އިޚުތިޔާރު ލިބިގެންވެއެވެ.

.8

ހ
ސްޓައިޕެންޑް .މިއީ ،ދަރިވަރު ކިޔަވާ ރަށުގައި ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެ ޭ
ޚަރަދުތައް ކުރުމަށްޓަކައި ދެވޭ ފައިސާއެކެވެ.

.9

ބުކް އެލަވަންސް .މިއީ ،ކޮންމެ އަހަރަކު ( 1އެކެއް) ފަހަރު ދެވޭ ފައިސާއެކެވެ.

.11

ރ
ޑިޕާރޗަރ އެލަވަންސް .މިއީ ،ދަރިވަރު ކޯސް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު އެނބު ި
ދިވެހިރާއްޖެއަށް އައުމަށް ދެވޭ ފައިސާއެވެ.

(ށ)

ޓއުޝަން ފީ ފިޔަވައި އެހެން
މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ  3ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ި
ހުރިހާ ޚަރަދުތައް ކުރުމަށް ދެވޭ ފައިސާ ޖަމާކުރެވޭނީ އެ ދަރިވަރެއްގެ އަމިއްލަ ބޭންކް
ގ މަދުވެގެން ( 4ހަތަރެއް)
އެކައުންޓަށެވެ .މި ފައިސާއަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ ،ކޯސް ފެށުމު ެ
ހަފުތާގެ ކުރިން ،ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނަށެވެ.

ށ
މި ފައިސާ ހޯދުމަ ް

ހުށަހަޅާއިރު ،ކިޔަވަން ބޭނުންވާ ކޯހުން ޕްލޭސްމަންޓް ލިބިފައިވާކަމުގެ ލިޔުމާއި ،ވިސާ
ގނެ ލިޔުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ހޯދުމަށް ހިނގާނެ ޚަރަދު އެނ ޭ
ދށު ް
ޕގެ ަ
ސްކޮލަރޝި ް
ނ .14

ހަމަޖެހޭ

ސ
އ ާ
ފަ ި

(ހ)

ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން ހަމަޖެހޭ ފައިސާ އުނިކުރެވޭނީ ،މި މާއްދާގައިވާގޮތުގެ މަތިން
ދަރިވަރު އަމިއްލައަށް އެދިގެން އިތުރު ސްކޮލަރޝިޕެއް ލިބުމުން ނުވަތަ މި އުސޫލުގެ

އ
ތ ް
ރވޭނެ ހާލަތް ަ
އުނިކު ެ

 13ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ޚަރަދުތަކުގެ ތެރެއިން ޚަރަދެއް ހަމަޖެއްސުމަށް
ނ
ފައިސާގެ އެހީއެއް ލިބިއްޖެނަމައެވެ .އެފަދަ ފައިސާގެ އެހީއެއް ލިބިއްޖެނަމަ ،އެކަ ް
ވނެއެވެ.
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނަށް އަންގަން ާ
(ށ)

އެޕްލައިކުރުމަކާ ނުލައި ،ދަރިވަރުގެ މެރިޓަށް ބަލައި އިތުރު ސްކޮލަރޝިޕެއް ނުވަތަ
ރ
ފައިސާގެ އެހީއެއް ލިބި ،އެ އެހީއަކީ މި އުސޫލުގެ  13ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކު ާ
ނ
ދން ފަރާތު ް
މށް ،އެހީ ި
ޚަރަދުތަކުގެ ތެރެއިން ޚަރަދެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދިން އެހީއެއްކަ ަ
ކަނޑައަޅައިފިނަމަ

ނުވަތަ

ޝަރުޠުކޮށްފިނަމަ،

މި

ސްކޮލަރޝިޕުން

އެ

ފައިސާ

އުނިކުރެވޭނެއެވެ.
ޕގެ ދަށުން
ސްކޮލަރޝި ް
ފއިސާ
ހަމަޖެހޭ ަ

.16

ނ ކޯސް
މި އުސޫލުގެ ދަށުން ސްކޮލަރޝިޕެއް ލިބިފައިވާ ދަރިވަރަކަށް ލިބުނު ސްކޮލަރޝިޕުގެ ދަށު ް
ފުރިހަމަކުރަމުންދާ މުއްދަތުގައި ،އެ ދަރިވަރަކު އިތުރު ސްކޮލަރޝިޕަކަށް އެޕްލައިކުރުމަކާނުލައި

ކރެވޭނެ
އުނިނު ު

ނވަތަ
ދަރިވަރުގެ މެރިޓަށް ބަލާފައި ،އެއްވެސް ޝަރުޠަކާނުލައި ދަރިވަރު ބޭނުން ކަމެއް ކުރުމަށް ު

އ
ހާލަތްތަ ް

ބޭނުންވާ ޚަރަދުކުރުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ފައިސާގެ ޢިނާޔަތެއް ދިންނަމަވެސް ،މި އުސޫލުގެ
 13ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދަރިވަރަށް ދޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން އެއްވެސް އަދަދެއްގެ ފައިސާ
އުންޏެއްނުކުރެވޭނެއެވެ.

އ ާ
ޕގެ ފަ ި
ސްކޮލަރޝި ް
ސ .15

ނ
ރދުކުރު ް
ޚަ ަ

(ހ)

ސްކޮލަރޝިޕްގެ

ދަށުން

ދޫކުރެވޭ

ފައިސާ

ޚަރަދުކުރަންވާނީ،

އެ

ފައިސާ

ދޫކުރެވޭ

ބޭނުމަކަށެވެ .އަދި އެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރަންވާނީ ،އެ ފައިސާ ދޫކުރެވުނު ދަރިވަރަކަށެވެ.
(ށ)

ލ
ށންވާނީ ،ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެ ް
އުސޫލެއްގެގޮތުން ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން ދަރިވަރު ކިޔަވަން ފަ ަ
ވސް ،ސްކޮލަރޝިޕް ލިބޭ
ނނަމަ ެ
ގން އަންނަ އަހަރުގައެވެ .އެހެ ް
އިމްތިޙާނު ހަދާ އަހަރާ ޖެހި ެ
ދަރިވަރަކު ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް އިމްތިޙާނު ހަދާ އަހަރު އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ކިޔަވަން
ރ
ފަށާފައިވާނަމަ ،ސްކޮލަރޝިޕް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދަރިވަރާ ހަވާލުކުރުމުން ،ދަރިވަ ު
އަމިއްލައަށް

ކުރި

ޚަރަދުތަކުގެ ތަފުސީލު ،ހެއްކާއެކު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ

ފއިސާ އަނބުރާ ދަރިވަރަށް
ވދިގެން އަންނަ އަހަރުގައި އެ ަ
އެޑިޔުކޭޝަނަށް ހުށަހެޅުމުންި ،
ބރާ ދެވޭނީ،
ތށް އަނ ު
ދޭންވާނެއެވެ .މި ގޮ ަ

އ
މި އުސޫލުގެ  13ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގަ ި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކެވެ .މި އުސޫލުގައި ހިމެނިފައިނުވާ ކަމަކަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވާނަމަ،
ނ
އެ ޚަރަދެއް ކުރަންވާނީ ،ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުގެ ހުއްދަ ،ލިޔުމަކު ް
ލިބިގެންނެވެ.
ރވަރު ކޯހުން
ދަ ި
ނމަ
ވއްޖެ ަ
ފެއިލް ެ
ތ
ނގޮ ް
ޢަމަލުކުރާ ެ

.17

ކން
ކހުގެ ޔުނިޓަކުން ނުވަތަ މާއްދާއަ ު
ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރަކު ކޯހުން ނުވަތަ ޯ
ގތަށެވެ.
ޖނަމަ ،ޢަމަލުކުރާނީ ތިރީގައިވާ ޮ
ނުވަތަ މޮޑިއުލަކުން ފެއިލްވެއް ެ

(ހ)

ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރަކު ކޯހުން ނުވަތަ ކޯހުގެ ޔުނިޓަކުން ނުވަތަ
މާއްދާއަކުން ނުވަތަ މޮޑިއުލަކުން ފެއިލްވެއްޖެނަމަ ،ދަރިވަރުގެ ސޮއި ހިމެނޭ ލިޔުމަކުން،
ނ
އެކަން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނަށް އަންގަންވާނެއެވެ .ފެއިލްވުމުގެ ސަބަބު ް
ބތައް
ފައިސާގެ އެހީ ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާނަމަ ،ފެއިލްވާން ދިމާވި ސަބަބު ނުވަތަ ސަބަ ު
ދ މުއައްސަސާގެ ލިޔުންތައް
ބހޭ ހެކިތަކާއި ،މަތީތަޢުލީމު ޭ
ތން ކަމާ ެ
ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެގޮ ު
ވތަ
ބން ދަރިވަރު ކޯހުން ނު ަ
ބ ު
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އަދި ޞިއްޙީ ހާލަތެއް މެދުވެރިވުމުގެ ސަ ަ
ކޯހުގެ ޔުނިޓަކުން ނުވަތަ މާއްދާއަކުން ނުވަތަ މޮޑިއުލަކުން ފެއިލްވެއްޖެނަމަ ،އެ ދުވަސްވަރު
އެފަދަ ޞިއްޙީ ހާލަތެއް އެ ދަރިވަރަކަށް މެދުވެރިވިކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މެޑިކަލް
ސެޓުފިކެޓެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

(ށ)

ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރަކު ކޯހުން ނުވަތަ ކޯހުގެ ޔުނިޓަކުން ނުވަތަ
ތ
ވ ަ
މާއްދާއަކުން ނުވަތަ މޮޑިއުލަކުން ފެއިލްވެއްޖެނަމަ ،ފެއިލްވި ޔުނިޓް ނުވަތަ މާއްދާ ނު ަ
މޮޑިއުލް ފުރިހަމަކުރުމަށް ހިނގާ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ހަމަޖައްސަންޖެހޭނީ ،އެ ދަރިވަރަކު
ޞ
ތށް ބަލައި ،ވަރަށް ޚާއް ަ
ލވި ސަބަބާއި ،ދަރިވަރުގެ ހާލަ ަ
އަމިއްލައަށެވެ .ނަމަވެސް ،ފެއި ް
ނ ސާބިތުކޮށްދެވިއްޖެނަމަ،
ހާލަތެއް ސީދާ ދަރިވަރުގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށް މެދުވެރިވެފައިވާކަ ް
ވތަ މޮޑިއުލް ރިޕީޓުކުރުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާމެދު
އެ ޔުނިޓް ނުވަތަ މާއްދާ ނު ަ
ނ މިންވަރު ކަނޑައަޅާނީ ،ތަމްރީނުދިނުމާއި ހުނަރުވެރިކަން
ދ ެ
ގޮތެއް ނިންމާނީ ،އަދި އެހީ ޭ
ތަރައްޤީކުރުމަށް

ލަފާދޭ

ކޮމިޓީގެ

މަޝްވަރާއާއެކު،

ޑިޕާޓްމަންޓް

އޮފް

ހަޔަރ

އެޑިޔުކޭޝަނުންނެވެ .މި ގޮތުން އެހީދޭން ނިންމާ ދަރިވަރުންނަށްވެސް އެހީ ލިބޭނީ،
ލ
ލވި ޔުނިޓް ނުވަތަ މޮޑިއު ް
ދަރިވަރު އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ،ލޯނެއްގެ ގޮތުގައެވެ .އަދި ފެއި ް
ނުވަތަ މާއްދާ ،ކޯހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ހެދެން އޮތްނަމަ ،އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި،
ވތަ މާއްދާ ނުވަތަ މޮޑިއުލް ހަދައި ،ކޯހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކޯސް
ފެއިލްވި ޔުނިޓް ނު ަ
ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.
(ނ)

ދ މުއައްސަސާއިން ދަރިވަރު
މ ހާސިލުކުރަމުންދާ މަތީތަޢުލީމު ޭ
އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ،ތަޢުލީ ް
ރ ފެއިލްވެއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ
ލ އުޒުރަކާނުލައި ކޯހުން ދަރިވަ ު
ޤބޫ ު
ނވަތަ މަ ް
ވަކިކޮށްފިނަމަު ،
ދަރިވަރު އަމިއްލައަށް ކޯހުގައި ކިޔެވުން ހުއްޓާލައިފިނަމަ ،އެ ދަރިވަރެއްގެ ކޯހަށް ހިނގި
ޖުމުލަ ޚަރަދު ،ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުން ކަނޑައަޅާގޮތެއްގެ މަތިން،
ފ ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުން
ދއްކަންވާނެއެވެ .ޑިޕާޓްމަންޓް އޮ ް
ދަރިވަރު އަނބުރާ ދައުލަތަށް ަ
ށ
ކ ް
ފއިސާ އަނބުރާ ނުދައްކައިފިނަމަ ،ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަ ަ
ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން ަ
ހުށަހަޅައިގެން ފައިސާ ހޯދޭނެއެވެ.

ރން
ރވަ ު
ދަ ި
ނވާ
ނދޭ ް
ސަމާލުކަ ް
ތއް
ތއް ަ
މުހިންމު ކަން ަ
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ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުން ސަމާލުކަންދޭންވާ

ކަންތައްތައް،

މުހިންމު

ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
(ހ)

އުސޫލެއްގެގޮތުން،

ނ
ދަރިވަރު ް

ތަޢުލީމު

ހާސިލުކުރަން

ފށުމަށްފަހު،
ެ

އެ

ދަރިވަރަކު

ސސާއާއި ،ކިޔަވަންދާ ޤައުމު
ތތަޢުލީމުދޭ މުއައް ަ
އދަތާއި ،މަ ީ
ކިޔަވަމުންދާ ކޯހާއި ،ކޯހުގެ މު ް
ވނެއެވެ .ނަމަވެސް ،ޚާއްޞަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ކޯސް
ބަދަލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނުދެ ޭ
ފ
ލކުރުމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮ ް
ވތަ މަތީތަޢުލީމުދޭ މުއައްސަސާ ބަދަ ު
ދތު ނު ަ
ނުވަތަ ކޯހުގެ މުއް ަ
ނ
ރނުދިނުމާއި ހުނަރުވެރިކަ ް
ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނަށް ލިޔުމަކުން ހުށަހަޅައިފިނަމަ ،ތަމް ީ
މނީ ،ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ
ގ ލަފާގެމަތިން ގޮތެއް ނިން ާ
ތަރައްޤީކުރުމަށް ލަފާދޭ ކޮމެޓީ ެ
އެޑިޔުކޭޝަނުންނެވެ.

(ށ)

ކޮންމެ ދިރާސީ އަހަރެއް ފެށުމާއެކު ،ކޯހުގައި އެންރޯލްވެ ،ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން
މތީތަޢުލީމުދޭ މުއައްސަސާގެ
ދަރިވަރު ކިޔެވުން ކުރިއަށްގެންދާކަން އެނގޭނެ ލިޔުމެއްަ ،
ފަރާތުން

ފ
އޮ ް

ޑިޕާޓްމަންޓް

އެޑިޔުކޭޝަނަށް

ހަޔަރ

ފޮނުވައިދިނުމަށް

ރ
ދަރިވަ ު

އެދެންވާނެއެވެ.
(ނ)

ކިޔަވަމުންގެންދާ

ދަރިވަރު

މުއައްސަސާއިން

މަތީތަޢުލީމުދޭ

ސެޓުފިކެޓު

އެވޯޑްކުރުމަށް

ކަނޑައަޅާފައިވާ އެންމެ ދަށް މިންގަނޑަށްވުރެ ،ދަރިވަރުގެ އެކަޑަމިކް ޕަރފޯމަންސް
ދަށްވެގެންނުވާނެއެވެ.
(ރ)

ނ
ނޝުއަރެންސް ކަވަރ ހޯދު ް
ލތު އި ް
ނޓް ހެ ް
ދތަށް ،ސްޓޫޑެ ް
ދަރިވަރު ކޯހުގައި ހުންނަ މުއް ަ
ލާޒިމުވާނެއެވެ .ކޯހުގެ މުއްދަތުގައި ބަލިވެގެން ހިނގާ އެއްވެސް ޚަރަދަކަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް
ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުން ފައިސާގެ އިތުރު އެހީއެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

(ބ)

ނ
ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ތިބެގެން ކިޔަވާ ދަރިވަރުން ކޯސް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ،ގިނަވެގެ ް
( 1އެކެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއަށް އެނބުރި އައިސް ،ގިނަވެގެން ( 7ހަތެއް)
ލޔުމަކުން އަންގަންވާނެއެވެ.
ޓ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނަށްި ،
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،ޑިޕާޓްމަން ް
ހތެއް)
ފހު ގިނަވެގެން ަ ( 7
ރާއްޖޭގައި ތިބެގެން ކިޔަވާ ދަރިވަރުންވެސް ،ކޯސް ނިންމުމަށް ަ
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނަށް ލިޔުމަކުން އަންގަންވާނެއެވެ.
ލކުރި ކޯހުގެ ސެޓުފިކެޓު
ހރިހާ ދަރިވަރުންވެސް ،ހާސި ު
ު
އަދި ސްކޮލަރޝިޕް ލިބޭ
ލިބުމާއެކު،

ގ
ސެޓުފިކެޓު ެ

ކޕީއެއް،
ޮ

ޑިޕާޓްމަންޓް

ހަޔަރ

ފ
އޮ ް

އެޑިޔުކޭޝަނަށް

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
(ޅ)

ގ
ދަރިވަރު ކޯހުގައި ކިޔަވަމުންދާއިރު ،އިސްލާމް ދީނަށާއި ،ދިވެހި ދައުލަތުން އަން ާ
ނ އަދާކުރަންވާނެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ،ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި
އެންގުންތަކަށް ކިޔަމަންތެރިކަ ް
ށ
ކިޔަވާ ދަރިވަރުން ،އެ ދަރިވަރަކު ކިޔަވަމުންދާ ޤައުމެއްގެ ޤާނޫނުތަކަށާއި ގަވާއިދުތަކަ ް
މ
ވރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާ ީ
ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަންވާނެއެވެ .އަދި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައި ެ
ހތަންވާނެއެވެ.
މުޢާހަދާތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ި

ހ
ކޯސް ނިންމުމަށްފަ ު
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ޚިދުމަތްކުރުން

ޖއިން
ދވޭ ކޯސްތަކުގައި ސަރުކާރުން ބައިވެރިކުރާ މީހުންނާއި ،ރާއް ެ
ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ތަމްރީނު ެ
ދތަކާ
ރނުދެވުނު މުއް ަ
ނ ކިޔަވައިދޭ މީހުން ،އެމީހަކަށް ކިޔަވައިދެވުނު ،ނުވަތަ ތަމް ީ
ބޭރަށް ފޮނުވައިގެ ް
ނވާ ގޮތުގެމަތިން ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރަންވާނެއެވެ.
ގުޅޭގޮތުން ތިރީގައި ބަޔާންވެގެ ް
(ހ)

ކޯހުގެ

މުއްދަތަކީ

4

ހތަރެއް)
( ަ

އަހަރުދުވަސް

ނުވަތަ

2

(ދޭއް)

އ
އަހަރުދުވަހާ ި

ށ.
ދގެ މުއްދަތެއްނަމަ( 6 ،ފަހެއް) އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަ ް
( 4ހަތަރެއް) އަހަރުދުވަހާ ދެމެ ު
(ށ)

އ)
ކޯހުގެ މުއްދަތަކީ ( 4ހަތަރެއް) އަހަރުދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްނަމަ( 7 ،ހަތެ ް
ށ.
އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަ ް

ނ
އެހެނިހެ ް

.21

މި

ވ
އުސޫލުގައި ހިމެނިފައިނު ާ

ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ،

ނމާއި
ދ ު
ކމެއް ނިންމާނީ ،ތަމްރީނު ި
އެ ަ

ވ ހާލަތްތަކުގައި އެ ކޮމިޓީގެ ލަފާގެ
ހުނަރުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމަށް ލަފާދޭ ކޮމިޓީގެ ލަފާ ބޭނުން ާ
މަތިން ،ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުންނެވެ.

އުސޫލަށް
ނ
ޢަމަލުކުރަން ފެށު ް
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ށނީ ،ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި އުސޫލު ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން
މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަ ާ
ފެށިގެންނެވެ.

