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ސްކޮލަރޝިޕް  މެދުވެެރިވެެ  ސަރުކާރު  ނުވަތަ  އެހީގައި  ސަރުކާރުގެ  ތަމްރީނަށް  ތަޢުލީމާއި  މަތީ 

އެހީއާއި ލޯން އެހީގައި ދާ ފަރާތްތަކުން ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލުން ނުވަތަ ކޯސް  ފުރިހަމަ ނުކުރުން ފަދަ 

ސަބަބުތައް މެދުވެރިިވުމުން ދަރިވަރުން ބްލެކްލިސްޓް ކުރުމާ ބެހޭ 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 
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ހުންނަންވާނީ  ލިޔެފައި  ލިޔުންތައް   ފޮނުއްވާ   ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް   ގެޒެޓުގައި    

ފޮންޓުންނެވެ. ފަރުމާ  ރޑުގައި  ވާ މައިކްރޯސޮފްޓް 

ވޮލިއުމް: 44   އަދަދު: 250     ތާރީޚު: 10 ޛުލްޤަޢިދާ 1436 - 25 އޮގަސްޓު 2015   އަންގާރަ
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ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން 

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނަށް ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ނުވަތަ ސަރުކާރު މެދުވެެރިވެެ ސްކޮލަރޝިޕް 

އެހީއާއި ލޯން އެހީގައި ދާ ފަރާތްތަކުން ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލުން ނުވަތަ ކޯސް  ފުރިހަމަނުކުރުން ފަދަ 

ސަބަބުތައް މެދުވެރިިވުމުން ދަރިވަރުން ބްލެކްލިސްޓް ކުރުމާ ބެހޭ އުސޫލު

މި އުސޫލަކީ، ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު އެހީގެ ދަށުން މަތީ ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރުމުގެ 

ފުރުޞަތު ލިބޭ ދަރިވަރުން، ކޯސް ލިބުމަށްފަހުގައާއި، ކޯހުގައި ކިޔެވުމަށް ފެށުމަށްފަހު 

އެކިއެކި ސަބަބުތަކާހުރެ ވަކި ހިސާބަކުން ކޯސް ދޫކޮށްލުން، ކޯސްފުރިހަމަ ނުކުރުން ފަދަ 

ކަންތައްތައް މެދުވެރިވަމުންދާތީ، ބައިލެޓްރަލް އެހީގެ ދަށުން ދިވެހި ސަރުކާރަށް ލިބެމުންދާ 

ދަރިވަރުންނަށް  ޙާސިލްކުރުމަށް  ތަޢުލީމު  މަތީ  ސަރުކާރުން  ދިވެހި  ސްކޮލަރޝިޕާއި، 

ބައެއް  ނަމަވެސް  މަދުން  ގޮތެއްގައި  އެކަށީގެންވާ  އެންމެ  ބޭނުން  ލޯނުގެ  ދެމުންދާ 

ދަރިވަރުން ހިފަމުންނުދާތީ، މި ފަދަ ކަންކަން ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިނުމުގެ ގޮތުން އެފަދަ 

ފިޔަވަޅުއެޅުމުގެ  ގޮތެއްގައި  އެކަށީގެންވާ  ދޭތެރޭގައި  ދަރިވަރުންނާ  ހިންގާ  ޢަމަލުތައް 

ގޮތުން ހެދިފައިވާ އުސޫލެކެވެ. ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނުގެ އެހީ ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުން 

ފުރުޞަތު  ގެއްލިގެންދާތީ،  ފުރުޞަތުތަކެއް  ދަރިވަރުންގެ  ބައެއް  އެހެން  ނުހިފުމުން، 

ގެއްލިގެންދާ ދަރިވަރުންނަށް ފުރުޞަތު ލިބޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނުގެ 

އެހީ ލިބިގެންދާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް އުސޫލުތަކާއި ގަވާއިދުތައް ހެދިފައި ހުރުމަކީ މުހިންްމު 

ކަމެއްކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭތީ، ހެދިފައިވާ  އުސޫލެކެވެ.

ހ. .1 ތަޢާރަފު

މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނަށް ލޯނު ދިނުމުގައާއި އަދި ސްކޮލަރޝިޕް ދިނުމަށް ސަރުކާރުން 

ހޭދަކުރާ ފައިސާއާއި އަދި ބައިލެޓްރަލް އެހީގެ ދަށުން ރާއްޖެއަށް ލިބޭ ސްކޮލަރޝިޕް 

ހިފޭކަން  ބޭނުން  ފުރިހަމައަށް  އެންމެ  ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ  ލިބޭ  އެ  ފުރުޞަތުތައް، 

ކަށަވަރު ކުރުމާއި އެފަދަ ފުރުޞަތުތައް ގެއްލުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ނަގާލުމުގެ ސަބަބުން 

ކިޔަވާ  ދިވެހި  ގިނަ  ވީހާވެސް  ކުޑަކޮށް  ގެއްލުން  ލިބޭ  ރައްޔިތުންނަށް  ސަރުކާރަށާއި 

ކުދިންނަށް މިފަދަ ފުރުޞަތުތައް ލިބުމުގެ މަގު ތަންވަސްކޮށްދިނުމެވެ. 

ހ. .2 މަގުސަދު
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މި އުސޫލުގައި އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހައި ހިނދަކު:- .3 މާނަ

]ބްލެކްލިސްޓްކުރުން[ މާނަކޮށްފައި އެވަނީ، ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު އެހީގެ ދަށުން 

މަތީ ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބޭ ދަރިވަރުން، މަޤުބޫލު އުޒުރެއްނެތި ކޯސް 

ހުއްޓާލުމުން އެޅޭ ފިޔަވަޅެވެ.

ހ.

]ބައިލެޓްރަލް އެހީ[ މާނަކޮށްފައި އެވަނީ، ރާއްޖޭން ބޭރުން ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ 

ފުރުޞަތުތަކަށެވެ. ސްކޮލަރޝިޕް 

ށ.

ނޑުގައިވާ  ]މަތީ ތަޢުލީމު[ މާނަކޮށްފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ

ލެވެލް 5  އިން ފެށިގެން 10 އާ ދެމެދުގެ ކޯސްތަކެވެ.

ނ.

]ހުށައެޅުމަށް[ މާނަކޮށްފައި އެވަނީ، ކޯސް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ދަރިވަރުގެ އެޕްލިކޭޝަން 

ސްކޮލަރޝިޕް ދެއްވާ ފަރާތަށް ފޮނުވުމަށެވެ.

ރ.

]ނޮމިނޭޓްކުރުން[ މާނަކޮށްފައި އެވަނީ، ކޯހަށް އެދި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނަށް 

ދަރިވަރު ހުށަހަޅާ އެޕްލިކޭޝަން ސްކޮލަރޝިޕް ދެއްވާ ފަރާތަށް ހުށައެޅުމަށް ހޮވުމެވެ.

ބ.

މި އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ]މަޤުބޫލު އުޒުރެއްތޯ[ ބަލައި ގޮތެއް ނިންމާ ފަރާތަކީ 

މަތިން  ލަފާގެ  ކޮމެޓީގެ  ލަފާދޭ  ތަރައްޤީކުރުމަށް  ހުނަރުވެރިކަން  ދިނުމާއި  ތަމްރީނު 

އެޑިޔުކޭޝަނުންނެވެ. ހަޔަރ  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް 

ޅ.

މިޑިޕާޓްމަންޓްގެ  ފުރުޞަތުތަކަށް،  ލިބޭ  ދިވެހިސަރުކާރަށް  ގޮތުގައި  ސްކޮލަރޝިޕްގެ 

ފަރާތުން އެ ފަރާތެއް ނޮމިނޭޓްކޮށް އެ ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު، އެ ސްކޮލަރޝިޕްގެ ފުރުޞަތު 

ދީފައިވާ ޤައުމެއްގެ ކަމާ ބެހޭ އިދާރާއަކަށް ފޮނުވުމުގެ ފަހުން، މަޤުބޫލު އުޒުރެއްނެތި 

ކޯސް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ، އެ ފަރާތެއް ބްލެކްލިސްޓް ކުރުން. 

ހ. .4 ސްކޮލަރޝިޕް ދޫކޮށްލުމުން  

ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް

ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން ލިބޭ ކޯހުގައި ކިޔަވަން ފެށުމަށްފަހު، މަޤުބޫލު އުޒުރެއްނެތި ކޯސް 

ދޫކޮށްލައިފިނަމަ، އެ ފަރާތެއް ބްލެކްލިސްޓް ކުރުން. 

ށ.

ސަބަބަށް  ފާސްނުވި  ނަމަ،  ފާސްނުވެއްޖެ  ކޯހުން  ކިޔަވާ  ދަށުން  ސްކޮލަރޝިޕްގެ 

ކުރުން.  ބްލެކްލިސްޓް  ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު، 

ނ.

ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން ލިބޭ ކޯހުގައި ކިޔަވައި ނިމުމަށްފަހު، މަޤުބޫލު އުޒުރެއްނެތި ޚިދުމަތް 

އެނބުރިއައިކަމުގައިވިއަސް  ރާއްޖެއަށް  އަދި  ފަރާތްތަކާއި  ނާންނަ  ރާއްޖެއަށް  ކުރުމަށް 

ބޮންޑް ޚިދުމަތަށް ނާންނަ ފަރާތްތަކުންް ބްލެކްލިސްޓް ކުރުން. 

ރ.

ގޮތުގައި  އެހީގެ  ލޯނު  ސަޕްލިމެންޓަރީ  ފަރާތްތަކުން  ދާ  ސްކޮލަރޝިޕްގައި  ޕާރޝަލް 

ނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަނބުރައި ދައްކަމުން ނުދިއުމުގެ ސަބަބުން  ނެގިފައިސާ ކަ

ކުރުން. ބްލެކްލިސްޓް  އެފަރާތެއް 

ބ.
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ލޯނުގެ ގޮތުގައި ދިވެހިސަރުކާރުންް ލިބޭ ފުރުޞަތުތަކަށް، މި ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ފަރާތުން 

ދަރިވަރުން ނޮމިނޭޓްކޮށް އެކަމުގެ ރަސްމީ ލިޔުން ދިނުމަށްފަހު މަޤުބޫލު އުޒުރެއްނެތި 

ކޯސް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ، އެ ފަރާތެއް ބްލެކްލިސްޓް ކުރުން. ނުވަތަ މަޤްބޫލް އުޒުރެއްނެތި 

މުއްދަތު ހަމަވާއިރު ކޯސް ފަށާފައިނުވުން.

ހ. .5 ލޯނު އެހީގެ ފުރުޞަތު 

ދޫކޮށްލުމުން  ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް

ލޯނު އެހީގެ ދަށުން ލިބޭ ކޯހުގައި ކިޔަވަން ފެށުމަށްފަހު، މަޤުބޫލު އުޒުރެއްނެތި ކޯސް 

ދޫކޮށްލައިފިނަމަ، އެ ފަރާތެއް ބްލެކްލިސްޓް ކުރުން. 

ށ.

ސަބަބަށް  ފާސްނުވި  ނަމަ،  ފާސްނުވެއްޖެ  ކޯހުން  ކިޔަވާ  ދަށުން  ލޯނުއެހީގެ 

ކުރުން. ބްލެކްލިސްޓް  ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހުު، 

ނ.

ލޯނު އެހީގެ ދަށުން ލިބޭ ކޯހުގައި ކިޔަވާނިމުމަށްފަހު، މަޤުބޫލު އުޒުރެއްނެތި ޚިދުމަތް 

ކުރުމަށް ރާއްޖެއަށް ނާންނަ ފަރާތްތަކާއި އަދި ރާާއްޖެއަށް އެނބުރި އައިކަމުގައިވިއަސް 

ބޮންޑް ޚިދުމަތަށް ނާންނަ ފަރާތްތަކުން ބްލެކްލިސްޓް ކުރުން. 

ރ.

ނޑަ އެޅިފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަނބުރައިދައްކަމުން  ލޯނު އެހީގެ ގޮތުގައި ނެގިފައިސާ ކަ

ނުދިއުމުގެ ސަބަބުން އެފަރާތެއް ބްލެކްލިސްޓް ކުރުން.

ބ.

ޞައްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާ ދަރިވަރުން/ ފުރިހަމަ ނޫން މަޢުލޫމާތާއި އެޕްލިކޭޝަން 

ފޯމުގައި ދިނުމަށް އެދިފައިވާ މަޢޫލޫމާތު ނުދީ ހިފަހައްޓާ ދަރުވަރުން ބްލެކްލިސްޓް ކުރުން.

ޅ.

ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނުގެ އެހީ ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުން ނުހިފުމުން ބްލެކްލިސްޓްކުރުމުގައި 

ބަޔާން  ގައި  ޖަދުވަލު 1  މުއްދަތު  ފިޔަވަޅާއި  އެޅޭނެ  އަދި  ގޮތާއި   އަޅާނެ  ފިޔަވަޅު 

ކުރެވިފައި ވަނީ އެވެ. ޖަދުވަލު 1 ގައި ބަޔާން ކުރެވިފައި ނުވާކަމެއް މެދުވެރި ވެއްޖެނަމަ 

އަޅާނެ ފިޔަވަޅެއް ނިންމާނީ ތަމްރީނު ދިނުމާއި ހުނަރުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމަށް ލަފާދޭ 

ނަމަވެސް  އެޑިޔުކޭޝަނުންނެވެ.  ހަޔަރ  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  މަތިން  ލަފާގެ  ކޮމިޓީގެ 

ތަމްރީނު ދިނުމާއި ހުނަރުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމަށް ލަފާދޭ ކޮމިޓީއިން އެއްވެސް ކުއްޖަކަށް 

ގޮތަކަށް  އެނޫންވެސް  ނުވަތަ  ކުރުމަށް  ބްލެކްލިސްޓް  ރިޢާޔަތްކޮށް  ހާލަތަކަށް  ވަކި 

ފިޔަވަޅުއަޅުއްވަން ނިންމަވައިފިނަމަ، އޭގެ ފަހުން އަންނަ ހަމަ އެ ހާލަތު މެދުވެރިވެރިވާ 

ފަރާތްތަކަށް ކުރިންވެސް ނިންމި ގޮތުގެ މަތިން އިތުރަށް ކޮމެޓީއަށް ދެންނެވުމަކާއި ނުލައި 

ޑިޕާޓްމަންޓްއޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަންގެ ފަރާތުން ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދާނެއެވެ.

ހ. .6 ދަރިވަރުން ބްލެކްލިސްޓް 

ކުރާނެގޮތާއި ކުރާނެ މުއްދަތު
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ޖަދުވަލު: 1

މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނަށްް ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ނުވަތަ ސަރުކާރު މެދުވެެރިވެެ ސްކޮލަރޝިޕް 

އެހީއާއި ލޯން އެހީގައި ދާ ފަރާތްތަކުން ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލުން ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަ ނުކުރުން ފަދަ 

ސަބަބުތައް މެދުވެރިިވުމުން ދަރިވަރުން ބްލެކްލިސްޓް ކުރާނެ ގޮތާއި ކުރާނެ މުއްދަތު

ފިޔަވަޅުއެޅޭ މުއްދަތުބްލެކްލިސްޓް ކުރެވިފައިވާތީ އަޅާ ފިޔަވަޅުބްލެކްލިސްޓް ކުރެވޭ ސަބަބު

ކަމާ . 1 ނޮމިނޭޓްކޮށް  ސްކޮލަރޝިޕަށް 

ބެހޭ ފަރާތަށް ފޮނުވުނުފަހުން މަޤްބޫލު 

ކޮށްލުން. ދޫ  ކޯސް  ނެތި  އުޒުރެއް 

ނޑައެޅޭ  ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯން އެހީ  ކަ

މުއްދަތަކަށް ނުލިބޭ ގޮތަށް ހެދުން. 

މުއްދަތުގެ  ކޯހުގެ  މުއްދަތާއި  ކޯހުގެ 

ދެބައި ކުޅަ އެއްބައި އެއްކުރީމާ ނުކުންނަ 

މުއްދަތު.

ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން ލިބޭ ކޯހުގައި . 2

މަޤުބޫލު  ފެށުމަށްފަހު،  ކިޔަވަން 

އުޒުރެއްނެތި ކޯސް ދޫކޮށްލުން.

ކޯހެއްނަމަ  ޚަރަދުކޮށްފައިވާ  ސަރުކާރުން 

ކޯސް ހުއްޓާލުމާ ހަމައަށް ކޮށްފައިވާ ޚަރަދު 

ހޯދުން. އަނބުރައި 

ބައިލެޓަރަލް އެހީގެ ދަށުން ބޭރު ޤައުމަކުން

ސްކޮލަޝިޕެއްނަމަ  ލިބިފައިވާ 

އެޤައުމަކުން  ދައްކަންޖެހޭނީ  ފައިސާ 

ޝަރުޠުކޮށްފައިވާ  ހޯދުމަށް  އެފައިސާ 

ސްކޮލަޝިޕްތަކަށެވެ.

މުއްދަތުގެ  ކޯހުގެ  މުއްދަތާއި  ކޯހުގެ 

ދެބައި ކުޅަ އެއްބައި އެއްކުރީމާ ނުކުންނަ 

މުއްދަތު.

ކިޔަވާ . 3 ދަށުން  ސްކޮލަރޝިޕްގެ 

ކޯހުން ފާސްނުވެއްޖެ ނަމަ، ފާސްނުވި 

ފަހު، ރިޢާޔަތްކުރުމަށް   ސަބަބަށް 

އެ ފަރާތެއް ބްލެކްލިސްޓް ކުރުން.

ބޭރު  ދަށުން  އެހީގެ  ބައިލެޓްރަލް 

ސްކޮލަޝިޕެއްނަމަ  ލިބިފައިވާ  ޤައުމަކުން 

އެޤައުމަކުން  ދައްކަންޖެހޭނީ  ފައިސާ 

ޝަރުޠުކޮށްފައިވާ  ހޯދުމަށް  އެފައިސާ 

ނިންމާނީ  ފިޔަވަޅު  ސްކޮލަޝިޕްތަކަށެވެ. 

އެޑިޔުކޭޝަނުން  ހަޔަރ  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް 

ހުނަރުވެރިކަން  ދިނުމާއި  ތަމްރީނު 

ލަފާގެ  ކޮމިޓީގެ  ލަފާދޭ  ތަރައްޤީކުރުމަށް 

. ވެ ނެ ން ތި މަ

ނިންމާނީ  މުއްދަތު  ފިޔަވަޅުއަޅާނެ 

ރިޢާޔަތްކޮށް  އުސޫލަށް  ބްލެކްލިސްޓް 

ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު  ހާލަތަށް  އަދި 

ހުނަރުވެރިކަން  ދިނުމާއި  ތަމްރީނު 

ތަރައްޤީކުރުމަށް ލަފާދޭ ކޮމިޓީގެ ލަފާގެ 

. ވެ ނެ ން ތި މަ

ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން ލިބޭ ކޯހުގައި . 4

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކިޔަވާނިމުމަށްފަހު، 

މަޤުބޫލު އުޒުރެއްނެތި ޚިދުމަތް ކުރުމަށް 

ރާއްޖެއަށް ނާންނަ ފަރާތްތައްް.

ނޑައެޅޭ  ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯން އެހީ  ކަ

އަދި  ހެދުން.  ގޮތަށް  ނުލިބޭ  މުއްދަތަކަށް 

ގޮތުގެ  ކުރެވިފައިވާ  އިޤްރާރު  ދަރިވަރާއެކު 

މަތިން މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިއުން. 

ކޯހުގެ  ނުލިބޭނީ  ސްކޮލަރޝިޕް 

މުއްދަތާއި، ކޯހުގެ މުއްދަތުގެ ދެބައި ކުޅަ 

އެއްބައި އެއްކުރީމާ ނުކުންނަ މުއްދަތު.
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ފިޔަވަޅުއެޅޭ މުއްދަތުބްލެކްލިސްޓް ކުރެވިފައިވާތީ އަޅާ ފިޔަވަޅުބްލެކްލިސްޓް ކުރެވޭ ސަބަބު

ގުޅަންއުޅެ  ފަރާތްތަކާ  ނެތް  ރާއްޖޭގައި 

ރާއްޖެ  ފަރާތްތައް  ނުގުޅޭ  ނުގުޅޭނަމަ، 

ހަޔަރ  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  އައުމުން 

އެޑިޔުކޭޝަނަށް ރިޕޯޓުކުރުމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް 

އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަންގައި 

ދެންނެވުން.

ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން ލިބޭ ކޯހުގައި . 5

އައިސް  ރާއްޖެ  ކިޔަވާނިމުމަށްފަހު، 

ދައުލަތަށް  އުޒުރެއްނެތި  މަޤުބޫލު 

ޚިދުމަތް ކުރުމަށް ނާންނަ ދަރިވަރުން.

ނޑައެޅޭ  ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯންއެހީ  ކަ

އަދި  ހެދުން.  ގޮތަށް  ނުލިބޭ  މުއްދަތަކަށް 

ގޮތުގެ  ކުރެވިފައިވާ  އިޤްރާރު  ދަރިވަރާއެކު 

ގެންދިއުން. ކުރިއަށް  މައްސަލަ  މަތިން 

ކޯހުގެ  ނޑޭނީ  މެދުކެ ސްކޮލަރޝިޕް 

މުއްދަތާއި ކޯހުގެ މުއްދަތުގެ ދެބައި ކުޅަ 

އެއްބައި އެއްކުރީމާ ނުކުންނަ މުއްދަތު.

ދާ . 6 ސްކޮލަރޝިޕްގައި  ޕާރޝަލް 

ސަޕްލިމެންޓަރީ  ދަރިވަރުންނަށް 

ފައިސާ  ނެގި  ގޮތުގައި  އެހީގެ  ލޯނު 

ގޮތުގެމަތިން  ނޑައެޅިފައިވާ  ކަ

އަނބުރައި ދައްކަމުން ނުދިއުން.

ކޯހުގެ  ނޑޭނީ  މެދުކެ ސްކޮލަރޝިޕް   

މުއްދަތަށެވެ.

ލޯނުގެ ގޮތުގަައި އެހީ ލިބޭ ދަރިވަރުން . 7

ނޮމިނޭޓް ކޮށް އެ ކަމުގެ ރަސްމީލިޔުން 

އުޒުރެއްނެތި  މަޤުބޫލު  ދިނުމަށްފަހު 

ނުވަތަ  ދޫކޮއްލުން.  ފުރުޞަތު  ލޯނުގެ 

މުއްދަތު  އުޒުރެއްނެތި  މަޤުބޫލު 

ހަމަވާއިރު ކޯސް ފަށާފައިނުވުން

ނުލިބޭ  މުއްދަތަކަށް  ނޑައެޅޭ  ކަ ލޯންއެހީ 

ހެދުން.  ގޮތަށް 

އެހީ  ލޯނު  އަދި  ސްކޮލަރޝިޕް 

މުއްދަތަށެވެ. ކޯހުގެ  ނޑޭނީ  މެދުކެ

ކޯހުގައި . 8 ލިބޭ  ދަށުން  އެހީގެ  ލޯނު 

މަޤުބޫލު  ފެށުމަށްފަހު،  ކިޔަވަން 

ދޫކޮށްލައިފިނަމަ،  ކޯސް  އުޒުރެއްނެތި 

އެ ފަރާތެއް ބްލެކްލިސްޓް ކުރުން.

ނުލިބޭ  މުއްދަތަކަށް  ނޑައެޅޭ  ކަ ލޯންއެހީ 

ގޮތަށް ހެދުން. އަދި ދަރިވަރާއެކު އިޤްރާރު 

މައްސަލަ  މަތިން  ގޮތުގެ  ކުރެވިފައިވާ 

ގެންދިއުން. ކުރިއަށް 

އެހީ  ލޯނު  އަދި  ސްކޮލަރޝިޕް 

މުއްދަތަށެވެ. ކޯހުގެ  ނޑޭނީ  މެދުކެ

ކޯހުން . 9 ކިޔަވާ  ދަށުން  ލޯނުއެހީގެ 

ދޫކޮށްލަން  ކޯސް  ފާސްނުވެގެން 

ސަބަބަށް  ފާސްނުވި  ޖެހިއްޖެނަމަ، 

ދަރިވަރެއް  އެ  ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު، 

ބްލެކްލިސްޓް ކުރުން

ނުލިބޭ  މުއްދަތަކަށް  ނޑައެޅޭ  ކަ ލޯންއެހީ 

ގޮތަށް ހެދުން. އަދި ދަރިވަރާއެކު އިޤްރާރު 

މައްސަލަ  މަތިން  ގޮތުގެ  ކުރެވިފައިވާ 

ގެންދިއުން. ކުރިއަށް 

އެހީ  ލޯނު  އަދި  ސްކޮލަރޝިޕް 

މުއްދަތަށެވެ. ކޯހުގެ  ނޑޭނީ  މެދުކެ
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ފިޔަވަޅުއެޅޭ މުއްދަތުބްލެކްލިސްޓް ކުރެވިފައިވާތީ އަޅާ ފިޔަވަޅުބްލެކްލިސްޓް ކުރެވޭ ސަބަބު

ކޯހުގައި . 10 ލިބޭ  ދަށުން  އެހީގެ  ލޯނު 

މަޤުބޫލު  ކިޔަވާނިމުމަށްފަހު، 

ކުރުމަށް  ޚިިދުމަތް  އުޒުރެއްނެތި 

ނައަންނަ ދަރިވަރުން

ނުލިބޭ  މުއްދަތަކަށް  ނޑައެޅޭ  ކަ ލޯންއެހީ 

ގޮތަށް ހެދުން. އަދި ދަރިވަރާއެކު އިޤްރާރު 

މައްސަލަ  މަތިން  ގޮތުގެ  ކުރެވިފައިވާ 

ގެންދިއުން. ކުރިއަށް 

އެހީ  ލޯނު  އަދި  ސްކޮލަރޝިޕް 

ނޑޭނީ ކޯހުގެ މުއްދަތަށެވެ. ލޯނު   މެދުކެ

ނޑޭނީ ކޯހުގެ މުއްދަތަށެވެ. އެހީ މެދުކެ

ނުވަތަ . 11 ރާއްޖޭގައި  ދަށުން  ލޯނުއެހީގެ 

ކިޔެވުމަށްފަހު،  ބޭރުގައި  ރާއްޖެއިން 

މަޤުބޫލު  އައިސް  ރާއްޖެއަށް 

ޚިދުމަތް  ދައުލަތަށް  އުޒުރެއްނެތި 

ކުރުމަށް އިންކާރުކުރާ ދަރިވަރުން.

ނުލިބޭ  މުއްދަތަކަށް  ނޑައެޅޭ  ކަ ލޯންއެހީ 

ގޮތަށް ހެދުން. އަދި ދަރިވަރާއެކު އިޤްރާރު 

މައްސަލަ  މަތިން  ގޮތުގެ  ކުރެވިފައިވާ 

ގެންދިއުން. ކުރިއަށް 

އެހީ  ލޯނު  އަދި  ސްކޮލަރޝިޕް 

ނޑޭނީ ކޯހުގެ މުއްދަތަށެވެ. ލޯނު   މެދުކެ

ނޑޭނީ ކޯހުގެ މުއްދަތަށެވެ. އެހީ މެދުކެ

ނޑަ . 12 ލޯނު އެހީގެ ގޮތުގައި ނެގިފައިސާ ކަ

އަނބުރައި  ގޮތުގެމަތިން  އެޅިފައިވާ 

ދައްކަމުން ނުދާ ދަރިވަރުން.

ފައިސާ  ދައްކަންޖެހޭ  އަނބުރައި 

އަދި  އެހީ  ލޯން  ނިންމަންދެން  ދައްކާ 

ސްކޮލަރޝިޕް ނުލިބޭ ގޮތަށް ހެދުން. އަދި 

މަތިން  ގޮތުގެ  އިޤްރާރުގައިވާ  ދަރިވަރުގެ 

ގެންދިއުން. މައްސަލަކުރިއަށް 

އެހީ  ލޯނު  އަދި  ސްކޮލަރޝިޕް 

ގޮތުގައި  ލޯނެއްގެ  ނޑޭނީ  މެދުކެ

ނަގާފައިވާ ފައިސާ އަނބުރައި ދައްކައި 

ޚަލާޞްކުރުމާ ހަމައަށެވެ.

ހުށަހަޅާ . 13 މަޢުލޫމާތު  ނޫން  ޞައްޙަ 

ދަރިވަރުން/ ފުރިހަމަ ނޫން މަޢުލޫމާތާއި 

ދިނުމަށް  ފޯމުގައި  އެޕްލިކޭޝަން 

ތެރެއިން  ގެ  މަޢޫލޫމާތު  އެދިފައިވާ 

ސަބަބުން  ނުދިނުމުގެ  މަޢުލޫމާތު  އެ 

ފައިދާއެއް  ނާޖާއިޒު  ކެންޑިޑޭޓަށް 

މިސާލު:  މަޢުލޫމާތު.  ލިބިދާނެ 

ހަދާފައި  ޑިގްރީއެއް  މާސްޓަރސް 

މާސްޓަރސްއަކަށް  ދެވަނަ  ވަނިކޮށް 

ހުށަހަޅާއިރު ކުރިން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ 

ހުށަނޭޅުން  ސެޓްފިކެޓް  މާސްޓްރސް 

ފޯމުގައި  މަޢުލޫމާތު  އެ  ނުވަތަ 

ނުހިމެނުން. 

ކުރިމަތިނުލެވޭގޮތަށް   މުސްތަޤްބަލުގައި  އަށް  އެހީ  ލޯނު  އަދި  ސްކޮލަރޝިޕް 

. ވެ މެ ރު ކު ޓް ސް ލި ކް ލެ ބް

އިތުރު ތަފުސީލު:   

ސްކޮލަރޝިޕް ނުވަތަ ލޯނު އެހީ ބްލެކްލިސްޓް ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭނީ ބްލެކްލިސްޓް ކުރެވިފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުންނެވެ. . 1
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ސްކޮލަރޝިޕް ނުވަތަ ލޯނު އެހީ ބްލެކްލިސްޓް ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭނީ މިއުސޫލުގައި ބްލެކްލިސްޓް ކުރެވުނު ފަރާތްތަކުން . 2

ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭނަމަ، ފައިސާ އެއްކޮށް ދައްކައި ޚަލާސްކުރުމުންނެވެ. އަނބުރާ ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރޭގައި މި ޑިޕާޓްމަންޓުން 

ދަރިވަރުންނަށް ހަމަޖައްސައިދޭ )ދަތުރަށް ތައްޔާރުވާ ފައިސާ، ޕޮކެޓްމަނީ، ޓިކެޓް( ފަދަ ޚަރަދުތައްވެސް ހިމެނޭނެއެވެ.

ކޯސް ހަދަން ފަށާފައިވާ ދަރިވަރުންގެ  ކޯހުގެ މުއްދަތު ކަމުގައި ބަލާނީ ހަދަން ފަށާފައިވާ ކޯހުގެ ދިގުމިނަށެވެ. ކޯސް ހަދަން . 3

ފަށާފައިނުވާނަމަ، ކޯހުގެ މުއްދަތު ބަލާނީ ތިރީގައި މިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

ހ.  ޕީ.އެޗް.ޑީ ކޯހެއް ނަމަ، އާންމުގޮތެއްގައި 3 އަހަރު

ށ.  މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ކޯހެއްނަމަ، އާންމުގޮތެއްގައި 2 އަހަރު

އަދި  އާރކިޓެކްޗަރ  އެމް.ބީ.ބީ.އެސް،  ނަމަވެސް  އަހަރު   3 އާންމުގޮތެއްގައި  ކޯހެއްނަމަ،  ޑިގްރީ  ބެޗްލަރސް  ނ.  

ކޯހެއްނަމަ،  ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ އާންމުގޮތެއްގައި  ޔުނިވަރސިޓީތަކުން  މުއްދަތެއް  ވަކި  ދާއިރާފަދަ  އިންޖިނިއަރިންގ 

ނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތު. އެކޯހަކަށް ކަ

ރ.  އެޑްވާންސް ޑިޕްލޮމާ ނުވަތަ އެސޯސިއޭޓް ޑިގްރީ ކޯހެއްނަމަ، އާންމުގޮތެއްގައި:

y ުގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ޑިޕްލޮމާ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ދަރިވަރެއް ކަމުގައި ވަނީނަމަ، 1 އަހަރ

y ުއޭލެވެލް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ދަރިވަރެއް ކަމުގައި ވަނީނަމަ، 2 އަހަރ

ބ.  ޑިޕްލޮމާ ކޯހެއްނަމަ، އާންމުގޮތެއްގައި:

y ުއޭލެވެލް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ދަރިވަރެއް ކަމުގައި ވަނީނަމަ، 1 އަހަރ

y ުއޯލެވެލް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ދަރިވަރެއް ކަމުގައި ވަނީނަމަ، 2 އަހަރ

ޅ. ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް ކޯސްތަކުގެ މުއްދަތު ބަލާނީ:

3 ހަފުތާ  })MNQF( ގައިވާ މުއްދަތު{   1    - ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް 

15 ހަފުތާ })MNQF( ގައިވާ މުއްދަތު{   2    - ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް 

15 ހަފުތާ })MNQF( ގައިވާ މުއްދަތު{   3    - ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް 

30 ހަފުތާ })MNQF( ގައިވާ މުއްދަތު{   4    - ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް 

ނޑައަޅާފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން މަޤުބޫލު އުޒުރެއް މެދުވެރިވެގެންތޯ . 14 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުން ކަ

ނޑައަޅަން ދަތިވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ދަރިވަރު ކޯސްދޫކޮށްފައިވަނީ މަޤްބޫލު އުޒުރެއް މެދުވެރިވެގެންކަން ނުވަތަ  ނުވަތަ ނޫންތޯ ކަ

ހުށަހެޅުމުން  ލިޔުންތައް  ގުޅޭ  ކަމާ  ހުށަހަޅާ  ދަރިވަރު  ދިނުމަށް  ސާބިތުކޮށް  އުޒުރު  މެދުވެރިވެގެންއުޅޭ  ނޑައަޅާނީ  ކަ ނޫންކަން 

ތަމްރީނުދިނުމާއި ހުނަރުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމަށް ލަފާދޭ ކޮމިޓީންނެވެ.



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 އަށް

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  

ހަފުތާގެ ކޮންމެ ރެއަކު 7:00 ން 7:45 އަށް

. . .your fr iend on air.


