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ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.
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(ހ)

މ
މި އުސޫލަކީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްކޫލް ،މަދަރުސާތަކުގެ މަތީސާނަވީ އިމްތިޙާނު ނިން ާ
ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ސްކޫލް ،މަދަރުސާގައި ދަރިވަރަށް ކިޔަވައިދީފައިވާ އޭލެވެލްގެ
( 3ތިނެއް) މާއްދާއިންނާއި ،އެޗް.އެސް.ސީގެ ދިވެހި ،އިސްލާމް މި ދެ މާއްދާއިން
ދަށްވެގެން

"އޭ*"

ހާސިލުކުރާ

ދަރިވަރުން

މަތީތަޢުލީމަށް

ށ
ކިޔެވުމަ ް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ ސްކޮލަރޝިޕް ސްކީމާގުޅޭ ކަންކަން ހިންގާނެ
ގޮތްތައް ބަޔާންކުރުމުގެ އުސޫލެވެ.
(ށ)

ނ ދަރަޖައިގައި ފާސްވާ
މި އުސޫލަށް ކިޔަނީ" ،މަތީސާނަވީ އިމްތިޙާނުން އެއްވަ ަ
ދަރިވަރުންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ ސްކޮލަރޝިޕާބެހޭ އުސޫލު" އެވެ.

ރޙަލާގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް
މި ސްކޮލަރޝިޕް ދިނުމުގެ މަޤްޞަދަކީ ،މަތީސާނަވީ މަ ު
މވެ .މި އުސޫލު އެކުލަވައިލުމުގެ
ށ ހިތްވަރުދިނު ެ
ކިޔެވުމަށް ބާރުއެޅުމާއި ،ރަނގަޅު ނަތީޖާ ހޯދުމަ ް
ނތައްތައް ،ފަސޭހަކަމާއި ،ހަމަހަމަކަމާއެކު ކުރުމެވެ.
ބޭނުމަކީ ،ކުރަންޖެހޭ ކަ ް
ހއި ހިނދަކު:
ށފައިނުވާ ަ
މި އުސޫލުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮ ް
(ހ)

ގ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ
ބނެފައި އެވަނީ ،ދިވެހިރާއްޖޭ ެ
"ފުރަތަމަ ޑިގްރީ" ކަމަށް ު
ތއް) ގެ ކޯސްތަކެވެ.
އޮނިގަނޑުގައިވާ ލެވެލް ( 7ހަ ެ

(ށ)

ލޓައިމް
ނ އޮތޯރިޓީން ފު ް
އވަނީ ،މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަ ް
ބނެފައި ެ
"ފުލްޓައިމް" ކަމަށް ު
ކޯސްކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ ކޯސްތަކެވެ .އެއީ ،މަދުވެގެން އަހަރަކު
( 121ސަތޭކަ ވިހި) ކްރެޑިޓް އަވަރސްގެ ރޭޓުން ފުރިހަމަކުރެވޭ ކޯސްތަކެވެ.

(ނ)

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

(ރ)

"އެއްވަނަ ދަރަޖައިގައި ފާސްވުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ސްކޫލް ނިންމާއިރު،
މަތީސާނަވީ އިމްތިޙާނުގައި ،ސްކޫލުގައި ދަރިވަރަށް ކިޔަވައިދީފައިވާ އޭ ލެވެލްގެ
( 3ތިނެއް) މާއްދާއާއި ،އެޗް.އެސް.ސީގެ ދިވެހި ،އިސްލާމް ،މި ދެ މާއްދާޔާއެކު ،ޖުމުލަ
( 5ފަހެއް) މާއްދާއިން "އޭ*" ގްރޭޑް ލިބޭ ދަރިވަރުންނަށެވެ.

(ބ)

"އިނގިރޭސިބަހުގެ

އ އެވަނީ،
މށް ބުނެފަ ި
ފާސްވެފައިވުން" ކަ ަ

ނކުން
އިމްތިޙާ ަ

ނވަތަ  TOFELއިން
 IELTSއިން ދަށްވެގެން ( 5.5ހައެއް ޕޮއިންޓް ފަހެއް) ު
ނ
ކ ފަންސާސް) ނުވަތަ  CAE ،CPEއިން ދަށްވެގެ ް
ދަށްވެގެން ( 551ފަސް ސަތޭ ަ
ތޙާނަކުން އިނގިރޭސި،
"ސީ" ފާސް ނުވަތަ ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ އިމް ި
މި މާއްދާއިން ދަށްވެގެން "ސީ" ފާސް ލިބިފައި އޮތުމަށެވެ.
(ޅ)

މކޮށް ސްކޮލަރޝިޕްދޭ
ވނީ ،ރަސް ީ
"އިތުރު ސްކޮލަރޝިޕެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ަ
ތތަޢުލީމުދޭ މުއައްސަސާއަކުން ދަރިވަރަކަށް ލިބޭ ފުލް
ފައުންޑޭޝަނަކުން ނުވަތަ މަ ީ
ސްކޮލަރޝިޕް ނުވަތަ ޕާޝަލް ސްކޮލަރޝިޕަށެވެ.
އވެސް ޝަރުޠަކާނުލައި
ވތަ ހެޔޮއެދޭ ފަރާތަކުން ،އެ ް
ބެލެނިވެރިއެއްގެ ފަރާތުން ނު ަ
ދަރިވަރަކަށް ދޭ ފައިސާގެ އިނާމެއް މީގެ ތެރެޔަކު ނުހިމެނޭނެއެވެ.

(ކ )

ގ
ލގެ  13ވަނަ މާއްދާ ެ
ނފައި އެވަނީ ،މި އުސޫ ު
ބު ެ

"ފުލް ސްކޮލަރޝިޕެއް" ކަމަށް

(ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ޚަރަދުތައް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސްކޮލަރޝިޕެއްކަމުގެއި ނުވަތަ
ސްކޮލަރޝިޕް

ދޭ

ފަރާތުން

އެ

ސްކޮލަރޝިޕަކީ

ފުލް

ސްކޮލަރޝިޕެއްކަމަށް

ކަނޑައަޅައި އަންގައިފައިވާނަމައެވެ.
(އ )

ލގެ  13ވަނަ މާއްދާގެ
"ޕާޝަލް ސްކޮލަރޝިޕެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،މި އުސޫ ު
(ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ޚަރަދުތަކުގެ ތެރެއިން ޚަރަދެއް ނުވަތަ ބައެއް ޚަރަދުތައް ދިނުމަށް
ހަމަޖެހިފައިވާ ސްކޮލަރޝިޕަކަށެވެ.

(ވ)

ނފައި
މޓީ" ކަމަށް ބު ެ
ނ ތަރައްޤީކުރުމަށް ލަފާދޭ ކޮ ި
"ތަމްރީނުދިނުމާއި ހުނަރުވެރިކަ ް
ރވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމާގުޅޭ ކަންކަމުގައި މިނިސްޓްރީ
އެވަނީ ،ތަމްރީނުދިނުމާއި ހުނަ ު
އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް ފަންނީ ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ދިނުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
އުފައްދަވާފައިވާ ކޮމިޓީއަށެވެ.

(މ)

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

(ފ)

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

(ދ)

ފއި އެވަނީ،
"އެމް.ބީ.ބީ.އެސް" ކަމަށް ބުނެ ަ
ސަރޖަރީއަށެވެ.

ބެޗްލަރ އޮފް މެޑިސިން،

ބެޗްލަރ އޮފް

(ތ)

ޢރަބި ،މި މާއްދާއިން
"ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން ަ
ކ
ދަށްވެގެން "ސީ" ގްރޭޑް ލިބުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލި ް
ވގެން "ސީ" ގްރޭޑް
ރބި ބަހުގެ އިމްތިޙާނުން ދަށް ެ
އެގްޒެމިނޭޝަނުން ހިންގާ ޢަ ަ
ރބި
ބލުކުރާ ތަނަކުން ޢަ ަ
ޓން ގަ ޫ
ސ ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރި ީ
ލިބިފައިވުން ނުވަތަ މޯލްޑިވް ް
އވުމަށެވެ.
ލވެލް ( 3ތިނެއް) ހާސިލުކޮށްފަ ި
ބަހުގެ ދަށްވެގެން ސެޓުފިކެޓު ެ

(ލ)

"ސްކޮލަރޝިޕް"

ބުނެފައި

ކަމަށް

އެވަނީ،

މި

އުސޫލުގައިވާ

ގޮތުގެ

މަތިން،

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ ސްކޮލަރޝިޕަށެވެ.
(ގ)

ފއި އެވަނީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދޭ ،ހަޔަރ ސެކަންޑްރީ
"އެޗް.އެސް.ސީ" ކަމަށް ބުނެ ަ
ސްކޫލް ސެޓްފިކެޓް އިމްތިޙާނަށެވެ.

(ޏ)

"ޖީ.ސީ.އީ

އޯލެވެލް"

ކަމަށް

ބުނެފައި

އެވަނީ،

ރލް
ޖެނަ ަ

ސެޓްފިކެޓް

އޮފް

އެޑިޔުކޭޝަންގެ އޯޑިނަރީ ލެވެލްއަށެވެ.
(ސ)

"ޖީ.ސީ.އީ

އޭލެވެލް"

ކަމަށް

ބުނެފައި

އެވަނީ،

ރލް
ޖެނަ ަ

ސެޓްފިކެޓް

އޮފް

އެޑިޔުކޭޝަންގެ އެޑްވާންސްޑް ލެވެލްއަށެވެ.
(ޑ)

ގން
"ޕްރޮފެޝަނަލް ގިންތި" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ލައިސަންސް ނުވަތަ ހުއްދަ ލިބި ެ
މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ދާއިރާތަކުގައި،

ށ
ފންނީގޮތެއްގައި ކުރުމަ ް
އ ަ
އެފަދަ މަސައްކަތްތަ ް

ފންވަރުގެ ސަނަދުތަކަށެވެ.
ލައިސަންސް ނުވަތަ ހުއްދަލިބޭ ެ
(ޒ)

ޢލީމުދޭ މުއައްސަސާއަކުން ކޯހެއްގައި
އ އެވަނީ ،މަތީތަ ު
"ޕްލޭސްމަންޓް" ކަމަށް ބުނެފަ ި
ކިޔެވުމަށް ދަރިވަރަކަށް ދީފައިވާ ޖާގައަށެވެ.

(ޓ)

ނ
އ އެވަނީ ،އިމްތިޙާނަކުން ލިބޭ ނަތީޖާ މުރާޖަޢާކުރުމު ް
"ރީޗެކް ނަތީޖާ" ކަމަށް ބުނެފަ ި
ލިބޭ ނަތީޖާއަށެވެ.

(ޔ)

"ރާއްޖޭގައި ޢަރަބި މީޑިއަމަށް ކިޔަވައިދޭ ސްކޫލް ،މަދަރުސާތައް" ކަމަށް ބުނެފައި
އެވަނީ ،ރާއްޖޭގައި ޢަރަބި ބަހުން މަތީސާނަވީ މަރުޙަލާއަށް ކިޔަވައިދޭ ސްކޫލް،
މަދަރުސާތަކަށެވެ.

ނ
ދނު ް
ސްކޮލަރޝިޕް ި

.4

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
( 3ތިނެއް) މާއްދާއިންނާއި،
"އޭ*" ހާސިލުކުރުން.

އެޗް.އެސް.ސީގެ ދިވެހި ،އިސްލާމް ،މި ދެ މާއްދާއިން

(ށ)

އިނގިރޭސިބަހުގެ އިމްތިޙާނަކުން ފާސްވެފައިވުން.

(ނ)

ރާއްޖޭގައި ޢަރަބި މީޑިއަމަށް ކިޔަވައިދޭ ސްކޫލް ،މަދަރުސާއަކުން ޝަހާދާސާނަވީ
ނިންމައި ހުރިހާ މާއްދާއަކުން "އިމްތިޔާޒު" ގެ ދަރަޖަ ލިބިފައިވާ ދަރިވަރަކަށް ނުވަތަ
ހުރިހާ މާއްދާއަކުން ފާސްވުމާއެކު ،ގްރޭޑް ޕޮއިންޓް އެވްރެޖް ( 55އަށްޑިހަ ފަހެއް)
މ މަތީ ގްރޭޑް ޕޮއިންޓް
ސވާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން އެން ެ
އިންސައްތައަށްވުރެ މަތިން ފާ ް
އެވްރެޖް ލިބޭ ދަރިވަރަކަށެވެ .މީގެ އިތުރުން ،މި ދަރިވަރަކީ ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް ނުވަތަ
އެ ފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން "ޢަރަބި" މި މާއްދާއިން ދަށްވެގެން "ސީ" ގްރޭޑް
ލިބިފައިވާ ދަރިވަރެއް ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.

ޖ
ދރަ ަ
ޕގެ ަ
ސްކޮލަރޝި ް

.5

ތ
މއްދަ ު
ޕގެ ު
ސްކޮލަރޝި ް

.5

މ ޑިގްރީ ފުރިހަމަކުރުމަށް ނުވަތަ
ލޓައިމުކޮށް ފުރަތަ ަ
ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން ފުރުޞަތުދެވޭނީ ،ފު ް
ފުރަތަމަ ޑިގްރީއަށްވުރެ ދަށުގެ ސަނަދަކަށް ކިޔެވުމަށެވެ .އެހެންނަމަވެސް ،ސްކޮލަރޝިޕްގެ
ހމަކުރުމަށް ،ދަރިވަރު އިޚުތިޔާރުކުރި ކޯސް ކިޔަވައިދޭ ޤައުމުގެ
ދަށުން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ފުރި ަ
ރމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގެ
ގއި ،ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ފުރިހަމަކު ު
ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑު ަ
ތެރޭގައި ،ފުރަތަމަ ޑިގްރީގެ ބައެއްގެގޮތުގައި މާސްޓަރސް ޑިގްރީވެސް ފުރިހަމަކުރެވޭގޮތަށް
ފަރުމާކޮށްފައިވާ ކޯހެއްކަމުގައިވާނަމަ ،އެފަދަ ކޯހެއްގައި ކިޔެވުމުގެ ހުއްދަދެވިދާނެއެވެ .މިގޮތަށް
ކޯސް ފުރިހަމަކުރުމަށް ހުއްދަދޭނީ ،އެ ދަރިވަރަކު ކިޔަވަން އިޚްތިޔާރުކުރާ ކޯހަކީ ،ހަމައެކަނި
ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ލެވެލަށް ކިޔެވުމަށް ފުރުޞަތު ނުދޭ ކޯހެއްކަމުގައި ވާނަމައެވެ .އަދި ކޯހުގެ
ދވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ކިޔަވަންޖެހޭ ކޯހެއް (މިސާލަކަށް،
ބާވަތުން ( 3ތިނެއް) އަހަރު ު
އިންޖިނިއަރިންގ ފަދަ ކޯސްތައް) ކަމުގައިވާނަމައެވެ.
(ހ)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގައި ފުރަތަމަ ޑިގްރީއަށް ދަރަޖަކުރެވޭ
ސަނަދަކަށް ނުވަތަ ޕްރޮފެޝަނަލް ގިންތީގެ ސަނަދަކަށް ކިޔެވުމަށްޓަކައި ،ސްކޮލަރޝިޕް
ލިބިފައިވާ ދަރިވަރު

ނ
ކިޔަވަ ް

އިޚްތިޔާރުކުރާ

ކޯސް ކިޔަވައިދޭ ޤައުމުގެ ޤައުމީ

ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގައި އެ ކޯހެއް ފުރިހަމަކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތަށް
ދވޭނީ ،އިތުރު އެއްވެސް
ނމަވެސް ،މިގޮތަށް ފުރުޞަތު ެ
ފުރުޞަތު ދެވޭނެއެވެ .އެހެން ަ
ދަރިވަރު

ޝަރުޠެއްނެތި،

ކިޔަވަން

އިޚުތިޔާރުކުރާ

ކޯހަށް

ވަދެވޭގޮތަށް

ސީދާ

ފަރުމާކޮށްފައިވާ ކޯސްތަކުގައި ކިޔެވުމަށެވެ .އާންމުގޮތެއްގައި ގިނަ ޑިގްރީ ސަނަދުތައް
3

(ތިނެއް)

ނ
އަހަރުދުވަހު ް

ނިންމުނުކަމުގައިވިޔަސް،

ބައެއް

ޑިގްރީ

ކޯސް

ފުރިހަމަކުރުމަށް އިތުރު ވަގުތު ބޭނުންވެއެވެ .ވީމާ ،ކޯހުގެ ޕްލޭސްމަންޓް ހޯދުމުގެ
ކުރިން،

ހ
ކޯހާބެ ޭ

ތ
މަޢުލޫމާ ު

ހޯދަންވާނެއެވެ.

ކޯހުގެ

މއްދަތު
ު

3

ތނެއް)
( ި

ށ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ
ކސް ހެދުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަ ް
އަހަރުދުވަހަށްވުރެ ދިގުނަމަޯ ،
ހޅަންވާނެއެވެ.
އެޑިޔުކޭޝަނަށް ،ލިޔުމުން ހުށަ ަ
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޯސް ހެދުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް ހުށަހެޅުމުން،
ތއްގައި މަތީތަޢުލީމުދޭ
ގ ެ
ކޯހުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ ،އާންމު ޮ
ޑޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ
ށފަހުި ،
މުއައްސަސާތަކުގައި އެ ކޯސް ހިންގާ މުއްދަތަށް ބެލުމަ ް
އެޑިޔުކޭޝަނުންނެވެ.

(ނ)

އެމް.ބީ.ބީ.އެސް ހަދާ ދަރިވަރުން ހަދަންވާނީ ،ޖުމުލަ ( 5ހައެއް) އަހަރުދުވަހުން
ކވެ .ކޯހުގައި ހިމެނެންވާނީ ،ކިޔެވުމުގެ މަސައްކަތުގައި
ނިމޭގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ކޯހެ ެ
ހޭދަވާ ( 5ފަހެއް) އަހަރުދުވަހާއި( 1 ،އެކެއް) އަހަރުދުވަހުގެ އިންޓާންޝިޕެކެވެ.

(ރ)

ފުރަތަމަ

ޑިގްރީއެއް

ފަރުމާކޮށްފައިވާ

ހެދުމަށްފަހު،

ކޯސްތަކެއް

އެމް.ބީ.ބީ.އެސްއަށް

ސްޕެޝަލައިޒްވާގޮތަށް

ކޯހެއް

ނންވާނަމަ،
ބޭ ު

އެފަދަ

ނެހެދޭނެއެވެ.

ހަދަން

މި ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން ޚަރަދުކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި ފުރަތަމަ ޑިގްރީގެ ނިޔަލަށެވެ.
ޔވާނެ
ޕގައި ކި ަ
ސްކޮލަރޝި ް

.7

ޔވާނެ
ޕގައި ކި ަ
ސްކޮލަރޝި ް

.5

ޔވާނެ
ޕގައި ކި ަ
ސްކޮލަރޝި ް

.9

މ
ރ ް
ރގް ާ
ޓްވިނިންގ ޕް ޮ

.11

ރވަރުން
ސްކޮލަރޝިޕަށް ދަ ި

.11

މ
އ ު
ޤަ ު

ރ
އ ާ
ދާ ި

ދިވެހިރާއްޖެއިން

ގަބޫލުކުރާ

ޤައުމެއްކަމުގައި

ކޮންމެ

ޤައުމެއްގައި

ކިޔެވުމުގެ

ފުރުޞަތު،

ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން ދެވޭނެއެވެ.
ވހިރާއްޖޭގެ ކުރިމަގުގެ ތަރައްޤީއަށް
މި އުސޫލުގެ ދަށުން ސްކޮލަރޝިޕްގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނީ ،ދި ެ
ރިޢާޔަތްކޮށް ،ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުގެ ވެބްސައިޓުގައި އާންމުކޮށްފައިވާ "ސްކިލް
ޝޯޓޭޖް ލިސްޓް" ގައި ހިމެނޭ ދާއިރާތަކުންނެވެ.

ނ
ބދަލުކުރު ް
އރާ ަ
ދާ ި

ސްކޮލަރޝިޕް ލިބޭ ދަރިވަރުން ފުރިހަމަކުރަން އެދޭ ޕްލޭސްމަންޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން،
ށ ޚަރަދުކުރުމަށް މަތީތަޢުލީމުދޭ
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނަށް ހުށަހަޅައި ،ކޯހަ ް
ލކޮށެއް ނުދެވޭނެއެވެ .ނަމަވެސް
މުއައްސަސާއަށް ފުރަތަމަ ޕޭމަންޓް ދެއްކުމަށްފަހު ،ކޯސް ބަދަ ު
ކޯހަށް ކުރަންޖެހޭ އެއްވެސް ޚަރަދެއް ކުރުމުގެ ކުރިން ،ދަރިވަރު ބޭނުންނަމަ ،އެ ކޯހެއްގެ
ޔން ،ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނަށް ލިޔުމަކުން
ޕްލޭސްމަންޓް ލިބުނުކަމުގެ ލި ު
ދނެއެވެ.
ހުށަހެޅުމުން ،ކޯސް ބަދަލުކުރެވި ާ
ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން ޓްވިނިންގ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ކިޔެވުމަށް ފުރުޞަތު ދެވިދާނެއެވެ .އެގޮތަށް
ފުރުޞަތު ދެވޭނީ ،ދަރިވަރު ކިޔަވަން އިޚްތިޔާރުކުރާ ދެ ޤައުމުގެ ތެރެއިން ޚަރަދު ބޮޑު ޤައުމުގައި
ނމައެވެ.
އެކަނި އެ ކޯސް ފުރިހަމަކުރުމަށް ހިނގާ ޚަރަދަށްވުރެ ބޮޑުނޫން ަ

ތ
ނގޮ ް
ގއި ޢަމަލުކުރާ ެ
މ ަ
ހޮވު ު

ސްކޮލަރޝިޕަށް ދަރިވަރުން ހޮވުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
(ހ)

ނ
އޢުލާންކޮށް ،އެއްވަ ަ
މަތީސާނަވީ އިމްތިޙާނުތައް ނިމި ،ކޮންމެ އަހަރަކު ނަތީޖާ ި
ދަރަޖައިގައި

ފާސްވި

ދަރިވަރުންގެ

ލިސްޓް

މިނިސްޓްރީ

އޮފް

އެޑިޔުކޭޝަނުން

އާންމުކޮށް ،ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނަށް ފޮނުވުމުން ،މި މާއްދާގެ (ށ)
ޓ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޑިޕާޓްމަން ް
(ށ)

ޝަހާދާސާނަވީ

ނ
އިމްތިޙާނު ް

އެއްވަނަ

ލިބޭ

ރން،
ދަރިވަ ު

މިނިސްޓްރީ

އޮފް

ށހެޅުމުން،
އެޑިޔުކޭޝަނުން ކަނޑައަޅައި ،ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނަށް ހު ަ
ހޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުން
ސްކޮލަރޝިޕަށް ހޮވުނު ދަރިވަރުންނާ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ަ
ދރިވަރުންނާބެހޭ އިތުރު
ލބުނުކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކޮށް ަ
ބައްދަލުކޮށް ،ސްކޮލަރޝިޕް ި
ވ.
ޢލޫމާތު ސާފުކުރަން ފަށަންވާނެއެ ެ
ނންވާނަމަ ،އެ މަ ު
މަޢުލޫމާތު ބޭ ު

މގައި
ދނު ު
ސްކޮލަރޝިޕް ި
ތ
ޢަމަލުކުރާނެ ގޮ ް

.12

(ހ)

ފށިގެން ( 15އަށާރަ)
ސްކޮލަރޝިޕް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކުރެވޭ ދުވަހުން ެ
ވނެއެވެ.
މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،ސްކޮލަރޝިޕް ލިބޭ ދަރިވަރުން ކިޔަވަން ފަށަން ާ
މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކިޔަވަން ނުފެށޭ ފަދަ މަޤްބޫލު އުޒުރެއް މެދުވެރިވެއްޖެ
ނ
ގ ް
ވލުކުރާ ދުވަހުން ފެށި ެ
ހިނދެއްގައި ،ސްކޮލަރޝިޕް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ހަ ާ
( 15އަށާރަ) މަސްދުވަސް ހަމަވުމުގެ ( 3ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ ކުރިން ،އެކަން
ލިޔުމަކުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނަށް ހުށަހަޅައިގެން ،އެކަމާމެދު އެހެން
ޅ އުޒުރުގެ ޞައްޙަކަން
ލންވާނެއެވެ .މިގޮތުން ހުށަހެ ޭ
ގޮތެއް ހަމަޖެހެން އޮތްތޯ ބަ ަ
ނއެވެ.
ގޅޭ ހެކި ،ލިޔުމުން ހުށަހަޅަންވާ ެ
ތން ،ކަމާ ު
ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެގޮ ު

(ށ)

ނ ފުރިހަމަކުރުމަށް އެދޭ ކޯހުގެ ޕްލޭސްމަންޓް ހޯދުމުގެ
ސްކޮލަރޝިޕް ލިބޭ ދަރިވަރު ް
ށ ކޯހުގެ ޕްލޭސްމަންޓް
ވރުން އަމިއްލައަށެވެ .އަމިއްލައަ ް
މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭނީ ދަރި ަ
ވތަ އިތުރު މަޢުލޫމާތު
ވނަމަ ،ނު ަ
ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި އެހީތެރިކަން ބޭނުން ާ
ބޭނުންވާނަމަ،

ޓ
ޑިޕާޓްމަން ް

އޮފް

އެޑިޔުކޭޝަނުން

ހަޔަރ

ނ
އެހީތެރިކަ ް

ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
(ނ)

ހޅާ ޕްލޭސްމަންޓްތަކަކީ،
ހށަ ަ
ލބޭ ދަރިވަރުން ު
ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން ފުރުޞަތު ި
ނ
މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީއާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމުވެފައިވާ އެހެނިހެ ް
ފންވަރުގެ ކޯހެއްތޯއާއި،
ގބޫލުކުރާ ެ
ޕްރޮފެޝަނަލް ކައުންސިލުތަކާއި ،އޮތޯރިޓީތަކުން ަ
ތަޢުލީމުދޭ މުއައްސަސާއަކީ ގަބޫލުކުރާ ތަނެއްތޯއާއި ،ދަރިވަރު އެ ކޯހެއްގައި ބައިވެރިވެ،
ދރިވަރުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
ކިޔެވުމަށް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވޭތޯ ބެލުމަކީ ަ

(ރ)

.1

އެމް.ބީ.ބީ.އެސް

ހަދާ

ދަރިވަރުން

ޕ
އިންޓަރންޝި ް

ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ

ނޝިޕް ރާއްޖޭގައި
ފުރިހަމަކުރަންވާނީ ( 1އެކެއް) އަހަރުދުވަހުންނެވެ .އިންޓަރ ް
ފުރިހަމަކުރެވޭނަމަ،

ނޝިޕް
އިންޓަރ ް

ފުރިހަމަކުރަންވާނީ

ދވެހިރާއްޖޭގައެވެ.
ި

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނުވަތަ ކޯސް ހެދި ޤައުމުގައި އިންޓަރންޝިޕް ފުރިހަމަކުރެވެން
ނެތްނަމަ ،ނުވަތަ ދަރިވަރު އެމް.ބީ.ބީ.އެސް ކިޔެވި ޤައުމަށްވުރެ އަގުހެޔޮކޮށް
އެހެން ޤައުމެއްގައި އިންޓަރންޝިޕް ފުރިހަމަކުރަން ބޭނުންވާނަމަ ،އެ ޤައުމުގައި
އިންޓަރންޝިޕް ފުރިހަމަކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދެވިދާނެއެވެ.
.2

ތން ،އެމް.ބީ.ބީ.އެސް
ނ ނަންބަރުގައިވާގޮތުގެ މަ ި
މި މާއްދާގެ (ރ) ގެ ( )1ވަ ަ
ވތަ ކޯސް ނިމިގެން
ކގައި ކޯހުގެ ބޭރުން ނު ަ
ފިޔަވައި ،އެހެނިހެން ކޯސްތަ ު
އިންޓަރންޝިޕެއް
އިންޓަރންޝިޕް

ކރަންޖެހޭނަމަ،
ފުރިހަމަ ު
ނ
ކޮންމެހެ ް

ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ

ށ
އެކަމަ ް
ކޯސްތައް

ހުއްދަދެވޭނީ،
ފުރިހަމަކުރާ

އސް ނޫން އެހެން ކޯހެއްނަމަ ،ޕްލޭސްމަންޓް
ދަރިވަރުންނަށެވެ .އެމް.ބީ.ބީެ .
ހޯދުމުގެ ކުރިން އިންޓަރންޝިޕް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭތޯ ބަލައި ،ޕްލޭސްމަންޓް
ނ
މންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނަށް ލިޔުމު ް
ގަބޫލުކުރުމުގެ ކުރިން ޑިޕާޓް ަ
ވނެއެވެ.
ހުށަހަޅައި ،ހުއްދަ ހޯދަން ާ

(ބ)

އިންޓަރންޝިޕް
މުއްދަތުގައި

ފުރިހަމަކުރަން

ހުއްދަ

ދެވިފައިވާ

ފައިސާދިނުމާމެދު

ނުވަތަ

ދެވޭނެ

ކޯސްތަކުގެ
އަދަދާމެދު

އިންޓަރންޝިޕްގެ
ނިންމާނީ،

ގޮތެއް

ނވެ .އަދި އިންޓަރންޝިޕް
ޤއުމާއި ހާލަތަށް ބަލައިގެން ެ
އިންޓަރންޝިޕް ފުރިހަމަކުރާ ަ
މުއްދަތާއި

ފުރިހަމަކުރާ

ލިބޭ

ދަރިވަރަށް

އެލަވަންސް

ނުވަތަ

މުސާރައެއްވާނަމަ،

ނދިނުމާއި ހުނަރުވެރިކަން
ރ ު
އެކަމަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު ގޮތެއް ނިންމާނީ ،ތަމް ީ
ލަފާދޭ

ތަރައްޤީކުރުމަށް

މަޝްވަރާއާއެކު،

މޓީގެ
ކޮ ި

އޮފް

ޓމަންޓް
ޑިޕާ ް

ހަޔަރ

އންޓަރންޝިޕުގެ ފުރުޞަތު
ނޓަރންޝިޕާބެހޭ ތަފުސީލު ި
އެޑިޔުކޭޝަނުންނެވެ .ވީމާ ،އި ް
ގަބޫލުކުރުމުގެ

ކުރިން

ޑިޕާޓްމަންޓް

އޮފް

ހަޔަރ

އެޑިޔުކޭޝަނަށް

ލިޔުމުން

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
(ޅ)

އ
ކހުގެ ބައެއްގެގޮތުގަ ި
ޯ
ނދާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން
އެމް.ބީ.ބީ.އެސް ފުރިހަމަކުރަމު ް
ދ މިބައި އެ ދަރިވަރަކު
ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިލެކްޓިވެއް ،ފުރިހަމަކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ ،އަ ި
އ ޤައުމެއްގައެވެ .ކޯސް
ހނީ ެ
ކިޔަވާ ޤައުމެއްގައި ފުރިހަމަކުރެވޭނަމަ ،ފުރިހަމަކުރަންޖެ ޭ
ފުރިހަމަކުރަމުންދާ

އ
ޤައުމުގަ ި

އިލެކްޓިވް

ވނަމަ،
ފުރިހަމަނުކުރެ ޭ

ކޓިވް
އިލެ ް

މި

ގއެވެ .އަދި މިކަމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް އައުމަށާއި
ފުރިހަމަކުރަންވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭ ަ
އެނބުރި

ދިއުމަށް،

ޓމަންޓް
ޑިޕާ ް

އޮފް

ހަޔަރ

އޑިޔުކޭޝަނުން
ެ

ޓިކެޓު

ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.
(ކ )

ސްކޮލަރޝިޕްގައި ދާން ބޭނުންވާ ޤައުމުގެ ވިސާ ނެގުމަށް

ރާއްޖެއިން ބޭރަށް

ށ ދަރިވަރު ކުރާ ދަތުރުގެ ޚަރަދު ހަމަޖައްސައިދެވޭނީ
މ ް
ދާންޖެހޭނަމަ ،ވިސާ ނެގު ަ
އ) ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހުރުމަށް ( 1އެކެއް) ފަހަރުއެވެ.
އެ ޤައުމެއްގައި ( 3ތިނެ ް
ކށް
ނަމަވެސް ،ހަމައެކަނި ޓްވިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކުރުމަށް އެހެން ޤައުމަ ަ
ކިޔަވަން ދިއުމަށް ހުއްދަދެވޭ ދަރިވަރުންނަށް އިތުރު ޤައުމަކަށް ގޮސްގެން ވިސާ ހޯދުމުގެ
ނ
ނން އެހެ ް
ބބުން ނުވަތަ މި ޫ
ޚަރަދު ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ .ކޯހުން ފެއިލްވުމުގެ ސަ ަ
ގ
ވ ދަރިވަރުންނަށް ވިސާ ހޯދުމު ެ
ސަބަބަކާހުރެ ވިސާގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ބޭނުން ާ
ޚަރަދު ހަމަޖައްސައިދޭނީ ،ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުން ،އެ ދަރިވަރަކަށް
ބލު އުޒުރެއް މެދުވެރިވެފައިވާކަމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް
ޤ ޫ
ދިމާވި ހާލަތަށް ބަލައި ،މަ ް
ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުން ކަނޑައަޅާ ދަރިވަރުންނަށް އެކަންޏެވެ.
(އ )

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

(ވ)

ސްކޮލަރޝިޕް ދެވޭނީ ދަރިވަރުގެ ކިބައިގައި ހުރި ތަޢުލީމީ ފެންވަރުގެ މައްޗަށް
ބިނާކޮށް،

ޕްލޭސްމަންޓް

ފދަ
ލބޭ ަ
ި

ކޯހެއްގައި

ކިޔެވުމަށެވެ.

ކޯހުގެ

ޕްލޭސްމަންޓް

ހޯދުމަށްޓަކައި ޕްރި-ރިކްއިސިޓް ކޯހެއް ނުވަތަ ފައުންޑޭޝަން ކޯހެއް ނުވަތަ ކޯސް
ވ.
ފެށުމުގެ ކުރިން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މޮޑިއުލްތަކެއް ހުރި އެއްވެސް ކޯހެއް ނެހެދޭނެއެ ެ
ފއިސާ
ޕގައި ަ
ސްކޮލަރޝި ް
ތ
ވނޭ ގޮ ް
ދެ ޭ

.13

(ހ)

ރއުޅުމުގެ ޚަރަދަށް އެކި
ނނަށް ސްޓައިޕެންޑް ނުވަތަ ދި ި
ސްކޮލަރޝިޕް ލިބޭ ދަރިވަރު ް
ޤައުމުތަކަށް ފައިސާދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރޭޓްތަކުގެ ތަފުސީލު ،ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް

ހންނާނެއެވެ .ވީމާ ،ޕްލޭސްމެންޓް ހޯދަން
ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން ލިބެން ު
އސަސާ ޚިޔާރުކޮށް ،ޕްލޭސްމަންޓް ހޯދުމުގެ ކުރިން،
ދ މުއަ ް
ޤައުމާއި މަތީތަޢުލީމު ޭ
އެތަނަކީ

ކަނޑައެޅިފައިވާ

ސްޓައިޕެންޑުން

ޚަރަދުތައް

ފޫބެއްދޭވަރުގެ

ތަނެއްކަން

ކަށަވަރުކުރުމަށް ދަރިވަރުން ސަމާލުކަން ދޭންވާނެއެވެ .ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން ފައިސާ
އ ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޚަރަދުތައް ކުރުމަށެވެ.
ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ތިރީގަ ި
.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

ދ މުއައްސަސާގެ
ފއިސާ ދައްކާނީ ،މަތީތަޢުލީމު ޭ
ކޯހުގެ ޓިއުޝަން ފީ .މި ަ
އިންވޮއިސް ،ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނަށް ލިބުމުން ،އޭގައިވާގޮތުގެ
ނ
މަތިންނެވެ .ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނަށް އިންވޮއިސް ލިބުނުކަ ް
ކަށަވަރުކުރުމަކީ ދަރިވަރުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

.4

ވިސާގެ ޚަރަދު.

.5

ކޯސް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ޚަރަދު.

.5

ހެލްތު އިންޝުއަރަންސް.

.7

ވންސް .މިއީ ،ކޯހުގެ މުއްދަތުގައި ( 1އެކެއް) ފަހަރު
އެސްޓެބްލިޝްމަންޓް އެލަ ަ
ނންގ ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރާ ދަރިވަރުން ކޯސް
ދެވޭ ފައިސާގެ އެހީއެކެވެ .ޓްވި ި
ފަށާއިރު

ޓ
ނ ް
އެސްޓެބްލިޝްމަ ް

އެލަވަންސް

ނެގުން

ވތަ
ނު ަ

ޓްވިނިންގ

ޓ
ނ ް
ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ދެވަނަ ޤައުމަށް ކިޔަވަން ދާއިރު އެސްޓެބްލިޝްމަ ް
އެލަވަންސް ނެގުމުގެ އިޚުތިޔާރު ލިބިގެންވެއެވެ.
.5

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

.9

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

.11

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

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ  3ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޓިއުޝަން ފީ ފިޔަވައި

އ ދަރިވަރެއްގެ އަމިއްލަ
މށް ދެވޭ ފައިސާ ޖަމާކުރެވޭނީ ެ
އެހެން ހުރިހާ ޚަރަދުތައް ކުރު ަ
އސާއަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ ،ކޯސް ފެށުމުގެ މަދުވެގެން
ބޭންކް އެކައުންޓަށެވެ .މި ފަ ި
( 4ހަތަރެއް) ހަފުތާގެ ކުރިން ،ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނަށެވެ .މި ފައިސާ
ވން ބޭނުންވާ
ކިޔަ ަ

ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާއިރު،

ގ
ޕްލޭސްމަންޓް ލިބިފައިވާކަމު ެ

ކހުން
ޯ

ނ ޚަރަދު އެނގޭނެ ލިޔުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ލިޔުމާއި ،ވިސާ ހޯދުމަށް ހިނގާ ެ
ޕގެ ދަށުން
ސްކޮލަރޝި ް
ފއިސާ
ހަމަޖެހޭ ަ

.14

(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
ފައިސާގެ

އެހީއެއް

އެފަދަ

ލިބިއްޖެނަމައެވެ.

އެހީއެއް

ފައިސާގެ

ލިބިއްޖެނަމަ،

ވނެއެވެ.
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނަށް އަންގަން ާ
(ށ)

އެޕްލައިކުރުމަކާ ނުލައި ،ދަރިވަރުގެ މެރިޓަށް ބަލައި ،އިތުރު ސްކޮލަރޝިޕެއް ނުވަތަ
އ
އހީއަކީ މި އުސޫލުގެ  13ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގަ ި
ފައިސާގެ އެހީއެއް ލިބި ،އެ ެ
ބަޔާންކުރާ ޚަރަދުތަކުގެ ތެރެއިން ޚަރަދެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދިން އެހީއެއްކަމަށް ،އެހީ
ރޠުކޮށްފިނަމަ ،މި ސްކޮލަރޝިޕުން
ނމަ ،ނުވަތަ ޝަ ު
ދިން ފަރާތުން ކަނޑައަޅައިފި ަ
އެ ފައިސާ އުނިކުރެވޭނެއެވެ.

ޕގެ ދަށުން
ސްކޮލަރޝި ް
ފއިސާ
ހަމަޖެހޭ ަ

.15

ށން
ނ ސްކޮލަރޝިޕުގެ ދަ ު
ށ ލިބު ު
މި އުސޫލުގެ ދަށުން ސްކޮލަރޝިޕެއް ލިބިފައިވާ ދަރިވަރަކަ ް
ކޯސް

އ
ތ ް
ކރެވޭނެ ހާލަތް ަ
އުނިނު ު

މުއްދަތުގައި،

ފުރިހަމަކުރަމުންދާ

އެ

ދަރިވަރަކު

ސްކޮލަރޝިޕަކަށް

އިތުރު

ނ
އެޕްލައިކުރުމަކާނުލައި ދަރިވަރުގެ މެރިޓަށް ބަލާފައި ،އެއްވެސް ޝަރުޠަކާނުލައި ދަރިވަރު ބޭނު ް
ނވާ ޚަރަދުކުރުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ފައިސާގެ ޢިނާޔަތެއް
ނ ް
ކަމެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ބޭ ު
ދިންނަމަވެސް ،މި އުސޫލުގެ  13ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދަރިވަރަށް ދޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން
އެއްވެސް އަދަދެއްގެ ފައިސާ އުންޏެއްނުކުރެވޭނެއެވެ.

އސާ
ޕގެ ފަ ި
ސްކޮލަރޝި ް
ނ
ރދުކުރު ް
ޚަ ަ

.15

(ހ)

ރވޭ ފައިސާ ޚަރަދުކުރަންވާނީ ،އެ ފައިސާ ދޫކުރެވޭ
ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން ދޫކު ެ
ބޭނުމަކަށެވެ .އަދި އެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރަންވާނީ ،އެ ފައިސާ ދޫކުރެވުނު ދަރިވަރަކަށެވެ.

(ށ)

އުސޫލެއްގެގޮތުން ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން ދަރިވަރު ކިޔަވަން ފަށަންވާނީ ،ޖީ.ސީ.އީ
ގއެވެ .އެހެންނަމަވެސް،
ނ އަހަރު ަ
ހރާ ޖެހިގެން އަން ަ
ދ އަ ަ
އޭލެވެލް އިމްތިޙާނު ހަ ާ
ސްކޮލަރޝިޕް ލިބޭ ދަރިވަރަކު ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް އިމްތިޙާނު ހަދާ އަހަރު އަމިއްލަ
ކމުގެ ލިޔުން ދަރިވަރާ
ޚަރަދުގައި ކިޔަވަން ފަށާފައިވާނަމަ ،ސްކޮލަރޝިޕް ލިބުނު ަ
ހަވާލުކުރުމުން،

އަމިއްލައަށް

ދަރިވަރު

ކުރި

ޚަރަދުތަކުގެ

ހެއްކާއެކު

ތަފުސީލު،

ގން އަންނަ އަހަރުގައި
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނަށް ހުށަހެޅުމުން ،ވިދި ެ
އެ

ފައިސާ

މި

އުސޫލުގެ

އަނބުރާ
13

ދަރިވަރަށް
ވަނަ

މާއްދާގެ

ދޭންވާނެއެވެ.
(ހ)

ގައި

މި

ތށް
ގޮ ަ

އަނބުރާ

ށފައިވާ
ބަޔާންކޮ ް

ދެވޭނީ،

ޚަރަދުތަކެވެ.

މި އުސޫލުގައި ހިމެނިފައިނުވާ ކަމަކަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވާނަމަ ،އެ ޚަރަދެއް ކުރަންވާނީ،
ބގެންނެވެ.
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުގެ ހުއްދަ ،ލިޔުމަކުން ލި ި

ރވަރު ކޯހުން
ދަ ި
ރނެ
ނމަ ޢަމަލުކު ާ
ވއްޖެ ަ
ފެއިލް ެ

.17

ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރަކު ކޯހުން ނުވަތަ ކޯހުގެ ޔުނިޓަކުން ނުވަތަ
ތރީގައިވާ ގޮތަށެވެ.
މާއްދާއަކުން ނުވަތަ މޮޑިއުލަކުން ފެއިލްވެއްޖެނަމަ ،ޢަމަލުކުރާނީ ި

ތ
ގޮ ް

(ހ)

ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރަކު ކޯހުން ނުވަތަ ކޯހުގެ ޔުނިޓަކުން
ދރިވަރުގެ ސޮއި ހިމެނޭ
މޑިއުލަކުން ފެއިލްވެއްޖެނަމަަ ،
ނުވަތަ މާއްދާއަކުން ނުވަތަ ޮ
ލިޔުމަކުން ،އެކަން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
ބބު
ފއިލްވާން ދިމާވި ސަ ަ
ށ ހުށަހަޅާނަމަެ ،
ގ އެހީ ހޯދުމަ ް
ނ ފައިސާ ެ
ފެއިލްވުމުގެ ސަބަބު ް
ސަބަބުތައް

ނުވަތަ

ކަމާބެހޭ

ށދިނުމުގެގޮތުން
ކ ް
ސާބިތު ޮ

މަތީތަޢުލީމުދޭ

ތކާއި،
ކ ަ
ހެ ި

ހލަތެއް މެދުވެރިވުމުގެ
ހޅަންވާނެއެވެ .އަދި ޞިއްޙީ ާ
މުއައްސަސާގެ ލިޔުންތައް ހުށަ ަ
ތ
ތ މާއްދާއަކުން ނުވަ ަ
ނ ނުވަ ަ
ނވަތަ ކޯހުގެ ޔުނިޓަކު ް
ނ ު
ސަބަބުން ދަރިވަރު ކޯހު ް
ށ
އ ދުވަސްވަރު އެފަދަ ޞިއްޙީ ހާލަތެއް އެ ދަރިވަރަކަ ް
މޮޑިއުލަކުން ފެއިލްވެއްޖެނަމަެ ،
ށޓަކައި މެޑިކަލް ސެޓުފިކެޓެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
މެދުވެރިވިކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަ ް
(ށ)

ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރަކު ކޯހުން ނުވަތަ ކޯހުގެ ޔުނިޓަކުން
ތ
ނުވަތަ މާއްދާއަކުން ނުވަތަ މޮޑިއުލަކުން ފެއިލްވެއްޖެނަމަ ،ފެއިލްވި ޔުނިޓް ނުވަ ަ
މކުރުމަށް ހިނގާ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ހަމަޖައްސަންޖެހޭނީ،
މާއްދާ ނުވަތަ މޮޑިއުލް ފުރިހަ ަ
އެ ދަރިވަރަކު އަމިއްލައަށެވެ .ނަމަވެސް ،ފެއިލްވި ސަބަބާއި ،ދަރިވަރުގެ ހާލަތަށް
ވަރަށް

ބަލައި،

ހާލަތެއް

ޚާއްޞަ

ސީދާ

އަމިއްލަ

ދަރިވަރުގެ

ނަފްސަށް

ދވިއްޖެނަމަ ،އެ ޔުނިޓް ނުވަތަ މާއްދާ ނުވަތަ މޮޑިއުލް
މެދުވެރިވެފައިވާކަން ސާބިތުކޮށް ެ
ރިޕީޓްކުރުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ ،އަދި އެހީދޭނެ މިންވަރު
ކަނޑައަޅާނީ،

ތަމްރީނުދިނުމާއި

ހުނަރުވެރިކަން

ތަރައްޤީކުރުމަށް

ކޮމިޓީގެ

ލަފާދޭ

މަޝްވަރާއާއެކު ،ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުންނެވެ .މި ގޮތުން އެހީދޭން
ނިންމާ ދަރިވަރުންނަށްވެސް އެހީ ލިބޭނީ ،ދަރިވަރު އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ،ލޯނެއްގެ
ގ
މއްދާ ،ކޯހުގެ މުއްދަތު ެ
ތ ާ
ތ މޮޑިއުލް ނުވަ ަ
ނޓް ނުވަ ަ
ގޮތުގައެވެ .އަދި ފެއިލްވި ޔު ި
ތެރޭގައި ހެދެން އޮތްނަމަ ،އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ،ފެއިލްވި ޔުނިޓް ނުވަތަ މާއްދާ
ނުވަތަ މޮޑިއުލް ހަދައި ،ކޯހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކޯސް ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.
(ނ)

ލމުދޭ މުއައްސަސާއިން
ލމް ހާސިލުކުރަމުންދާ މަތީތަޢު ީ
އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ،ތަޢު ީ
ދަރިވަރު

ވަކިކޮށްފިނަމަ،

ނވަތަ
ު

މަޤްބޫލު

އ
އުޒުރަކާނުލަ ި

ކޯހުން

ދަރިވަރު

ވރު އަމިއްލައަށް ކޯހުގައި ކިޔެވުން ހުއްޓާލައިފިނަމަ،
ވތަ ދަރި ަ
ފެއިލްވެއްޖެނަމަ ،ނު ަ
ޖމުލަ ޚަރަދު ،ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުން
އެ ދަރިވަރެއްގެ ކޯހަށް ހިނގި ު
ޓ
ނވާނެއެވެ .ޑިޕާޓްމަން ް
ކަނޑައަޅާގޮތެއްގެ މަތިން ،ދަރިވަރު އަނބުރާ ދައުލަތަށް ދައްކަ ް
އޮފް

ހަޔަރ

އެޑިޔުކޭޝަނުން

ކަނޑައަޅާ

ގޮތެއްގެ

މަތިން

ފައިސާ

އަނބުރާ

ދނެއެވެ.
ތތަކަށް ހުށަހަޅައިގެން ފައިސާ ހޯ ޭ
ނުދައްކައިފިނަމަ ،ކަމާގުޅޭ ފަރާ ް
ނވާ
ނދޭ ް
ރން ސަމާލުކަ ް
ރވަ ު
ދަ ި
ތއް
ތއް ަ
މުހިންމު ކަން ަ

.15

ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުން ސަމާލުކަން ދޭންވާ

މުހިންމު ކަންތައްތައް،

ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
(ހ)

ށފަހު ،އެ ދަރިވަރަކު
މ ް
އުސޫލެއްގެގޮތުން ،ދަރިވަރުން ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރަން ފެށު ަ

އސަސާއާއި ،ކިޔަވަންދާ
ތޢުލީމުދޭ މުއަ ް
މއްދަތާއި ،މަތީ ަ
ކިޔަވަމުންދާ ކޯހާއި ،ކޯހުގެ ު
ޤައުމު

ބަދަލުކުރުމުގެ

ފުރުޞަތެއް

ނުދެވޭނެއެވެ.

ނަމަވެސް،

ޚާއްޞަ

ހާލަތެއް

މެދުވެރިވެގެން ކޯސް ނުވަތަ ކޯހުގެ މުއްދަތު ނުވަތަ މަތީތަޢުލީމުދޭ މުއައްސަސާ
ބަދަލުކުރުމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނަށް ލިޔުމަކުން ހުށަހަޅައިފިނަމަ،
ތން ގޮތެއް
ގ ލަފާގެ މަ ި
މޓީ ެ
ހނަރުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމަށް ލަފާދޭ ކޮ ެ
ތަމްރީނުދިނުމާއި ު
ނިންމާނީ ،ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުންނެވެ.
(ށ)

ކޮންމެ ދިރާސީ އަހަރެއް ފެށުމާއެކު ،ކޯހުގައި އެންރޯލްވެ ،ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ
ލޔުމެއް ،މަތީތަޢުލީމުދޭ
ި
މަތިން ދަރިވަރު ކިޔެވުން ކުރިއަށްގެންދާކަން އެނގޭނެ
މށް
މުއައްސަސާގެ ފަރާތުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނަށް ފޮނުވައިދިނު ަ
ދަރިވަރު އެދެންވާނެއެވެ.

(ނ)

ތތަޢުލީމުދޭ މުއައްސަސާއިން ސެޓުފިކެޓު އެވޯޑްކުރުމަށް
ދަރިވަރު ކިޔަވަމުންގެންދާ މަ ީ
ކަނޑައަޅާފައިވާ އެންމެ ދަށް މިންގަނޑަށްވުރެ ،ދަރިވަރުގެ އެކަޑަމިކް ޕަރފޯމަންސް
ދަށްވެގެންނުވާނެއެވެ.

(ރ)

އންޝުއަރެންސް ކަވަރ
ދަރިވަރު ކޯހުގައި ހުންނަ މުއްދަތަށް ،ސްޓޫޑެންޓް ހެލްތު ި
ގ އެއްވެސް ޚަރަދަކަށް
ހޯދުން ލާޒިމުވާނެއެވެ .ކޯހުގެ މުއްދަތުގައި ބަލިވެގެން ހިނ ާ
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

ނ
( 7ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނަށް ،ލިޔުމަކު ް
ތބެގެން ކިޔަވާ ދަރިވަރުންވެސް ،ކޯސް ނިންމުމަށްފަހު
އަންގަންވާނެއެވެ .ރާއްޖޭގައި ި
ގ ތެރޭގައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނަށް
ގިނަވެގެން ( 7ހަތެއް) ދުވަހު ެ
ލިޔުމަކުން އަންގަންވާނެއެވެ .އަދި ސްކޮލަރޝިޕް ލިބޭ ހުރިހާ ދަރިވަރުންވެސް،
ހާސިލުކުރި ކޯހުގެ ސެޓުފިކެޓު ލިބުމާއެކު ،ސެޓުފިކެޓުގެ ކޮޕީއެއް ،ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް
ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
(ޅ)

ށ
ނ އަންގާ އެންގުންތަކަ ް
ވހި ދައުލަތު ް
ކޯހުގައި ކިޔަވަމުންދާއިރު ،އިސްލާމް ދީނަށާއި ،ދި ެ
ކިޔަމަންތެރިކަން އަދާކުރަންވާނެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ،ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކިޔަވާ
ތކަށާއި ގަވާއިދުތަކަށް
ނ ަ
ކޔަވަމުންދާ ޤައުމެއްގެ ޤާނޫ ު
ދަރިވަރުން ،އެ ދަރިވަރަކު ި
މ
ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަންވާނެއެވެ .އަދި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާ ީ
ހތަންވާނެއެވެ.
މުޢާހަދާތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ި

މމަށްފަހު
ކޯސް ނިން ު
ނ
ދމަތްކުރު ް
ޚި ު
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ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ތަމްރީނުދެވޭ ކޯސްތަކުގައި ސަރުކާރުން ބައިވެރިކުރާ މީހުންނާއި ،ރާއްޖެއިން
ވނު
ވތަ ތަމްރީނުދެ ު
ށ ކިޔަވައިދެވުނު ،ނު ަ
ނ ކިޔަވައިދޭ މީހުން ،އެމީހަކަ ް
ބޭރަށް ފޮނުވައިގެ ް
ބޔާންވެގެންވާ ގޮތުގެމަތިން ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރަންވާނެއެވެ.
މުއްދަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ތިރީގައި ަ

(ހ)

އ) އަހަރުދުވަސް ނުވަތަ ( 2ދޭއް) އަހަރުދުވަހާއި
ކޯހުގެ މުއްދަތަކީ ( 4ހަތަރެ ް
( 4ހަތަރެއް) އަހަރުދުވަހާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއްނަމަ( 5 ،ފަހެއް) އަހަރުދުވަހުގެ
މުއްދަތަށް.

(ށ)

ކޯހުގެ މުއްދަތަކީ ( 4ހަތަރެއް) އަހަރުދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްނަމަ( 7 ،ހަތެއް)
އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް.

ނ
އެހެނިހެ ް
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ކރަން
އުސޫލަށް ޢަމަލު ު
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މއި
ވ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ،އެކަމެއް ނިންމާނީ ،ތަމްރީނުދިނު ާ
މި އުސޫލުގައި ހިމެނިފައިނު ާ
ގ ލަފާގެ
ނންވާ ހާލަތްތަކުގައި އެ ކޮމިޓީ ެ
ފ ބޭ ު
ހުނަރުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމަށް ލަފާދޭ ކޮމިޓީގެ ލަ ާ
މަތިން ،ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުންނެވެ.

ފެށުން

މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި އުސޫލު ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން
ފެށިގެންނެވެ.

