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`

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.

އސޫލު
ޒަކާތު ފަންޑް ސްކޮލަރޝިޕާބެހޭ ު
ތަޢާރުފު

.1

މަޤްޞަދު

.2

މާނަކުރުން

.3

)ހ(

މި އުސޫލަކީ ،ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު
)ނަންބަރު  (6/94ގެ ) 3ތިނެއް( ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީއަށް
ލކުރުމަށް ޒަކާތު ފަންޑުން ސްކޮލަރޝިޕް
ލިބިގެންވާ ބާރުގެ ދަށުން މަތީ ތަޢުލީމު ހާސި ު
ދިނުމާއި ،އެ ސްކޮލަރޝިޕާ ގުޅޭ އެނޫން ކަންކަން ބަޔާންކުރުމަށް ހެދިފައިވާ އުސޫލެވެ.

)ށ(

ސލު" އެވެ.
މި އުސޫލަށް ކިޔަނީ" ،ޒަކާތު ފަންޑް ސްކޮލަރޝިޕާބެހޭ އު ޫ

މި ސްކޮލަރޝިޕް ދިނުމުގެ މަޤްޞަދަކީ ،މަތީ ތަޢުލީމުގެ މަރުޙަލާގައި ކިޔެވުމަށް ޝަރުޠު ހަމަވާ
ގ
ދިވެހި ދަރިވަރުންނަށް ،ޤައުމަށް ބޭނުންވެފައިވާ ދާއިރާތަކުން މަތީތަޢުލީމުގެ މަރުޙަލާގައި ކިޔެވުމު ެ
ފުރުޞަތު ،ހަމަހަމަކަމާއި ހާމަކަމާއެކު ފަހިކޮށްދިނުމާއެކު ،ޤައުމަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް ބާރުއަޅައި،
އެކަމަށް ހިތްވަރުދިނުމެވެ.
ނ ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހައި ހިނދަކު:
މި އުސޫލުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެ ް
)ހ(

"މަތީ ތަޢުލީމު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ
އޮނިގަޑުގައިވާ ލެވެލް ) 5ފަހެއް( އިން ފެށިގެން ލެވެލް ) 10ދިހައެއް( އާ ދެމެދުގެ
ކޯސްތަކަށެވެ.

)ށ(

މ
ޝން އޮތޯރިޓީން ފުލްޓައި ް
"ފުލްޓައިމް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭ ަ
މންގަނޑަށް ފެތޭ ކޯސްތަކެވެ .އެއީ ،މަދުވެގެން އަހަރަކު
ކޯސްކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ި
) 120ސަތޭކަވިހި( ކްރެޑިޓް އަވަރސްގެ ރޭޓުން ފުރިހަމަކުރެވޭ ކޯސްތަކެވެ.

)ނ(

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

)ރ(

"އިނގިރޭސިބަހުގެ އިމްތިޙާނަކުން ފާސްވެފައިވުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީIELTS ،
އިން ދަށްވެގެން ) 6.5ހައެއް ޕޮއިންޓް ފަހެއް( ނުވަތަ  TOEFLއިން ދަށްވެގެން
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ސ
) 550ފަސް ސަތޭކަ ފަންސާސް( ނުވަތަ  CAE ،CPEއިން ދަށްވެގެން "ސީ" ފާ ް
ނުވަތަ

ޖީ.ސީ.އީ

އޯލެވެލް

އެ

ނުވަތަ

ފންވަރުގެ
ެ

އިމްތިޙާނަކުން

އިނގިރޭސި،

މި މާއްދާއިން ދަށްވެގެން "ސީ" ފާސް ލިބިފައި އޮތުމަށެވެ.
)ބ(

"ޒަކާތު ސްކޮލަރޝިޕް ލަފާދޭ ކޮމިޓީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ޒަކާތު ސްކޮލަރޝިޕްގެ
ކަންކަމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒަށް ފަންނީ ލަފަޔާއި އިރުޝާދުދިނުމަށް
މިނިސްޓަރ އުފައްދަވާފައިވާ ކޮމިޓީއަށެވެ.

)ޅ(

ކަމަށް

"ނޮން-އޯ.އީ.ސީ.ޑީ"

ބުނެފައި

އެވަނީ،

އޮގަނައިޒޭޝަން

ފޮރ

އިކޮނޮމިކް

މންޓް ފޯރަމުގައި ނުހިމެނޭ ޤައުމުތަކަށެވެ.
ކޯޕަރޭޝަން އެންޑް ޑިވެލޮޕް ަ
)ކ(

"ސާރކް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ސައުތު އޭޝިއަން އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ރީޖަނަލް
ކޯޕަރޭޝަނަށެވެ.

)އ(

ފ
"އެމް.ބީ.ބީ.އެސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ބެޗްލަރ އޮފް މެޑިސިންއަށާއި ،ބެޗްލަރ އޮ ް
ސަރޖަރީއަށެވެ.

)ވ(

ދ
"އިތުރު ސްކޮލަރޝިޕެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ރަސްމީކޮށް ސްކޮލަރޝިޕް ޭ
ލ
ފ ް
ފައުންޑޭޝަނަކުން ނުވަތަ މަތީތަޢުލީމުދޭ މުއައްސަސާއަކުން ދަރިވަރަކަށް ލިބޭ ު
ސްކޮލަރޝިޕް ނުވަތަ ޕާޝަލް ސްކޮލަރޝިޕަށެވެ .ބެލެނިވެރިއެއްގެ ފަރާތުން ނުވަތަ
ހެޔޮއެދޭ ފަރާތަކުން ،އެއްވެސް ޝަރުޠަކާނުލައި ދަރިވަރަކަށްދޭ ފައިސާގެ އިނާމެއް މީގެ
ތެރެޔަކު ނުހިމެނޭނެއެވެ.

)މ(

"ފުލް ސްކޮލަރޝިޕެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،މި އުސޫލުގެ  13ވަނަ މާއްދާގެ
)ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ޚަރަދުތައް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސްކޮލަރޝިޕެއްކަމުގައި ނުވަތަ
ޕ
ސްކޮލަރޝި ް

ފަރާތުން

ދޭ

އެ

ސްކޮލަރޝިޕަކީ

ފލް
ު

ސްކޮލަރޝިޕެއްކަމަށް

ކަނޑައަޅައި އަންގާފައިވާނަމައެވެ.
)ފ(

ދގެ
ވނަ މާއް ާ
ކލަރޝިޕެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،މި އުސޫލުގެ ަ 13
"ޕާޝަލް ސް ޮ
)ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ޚަރަދުތަކުގެ ތެރެއިން ޚަރަދެއް ނުވަތަ ބައެއް ޚަރަދުތައް ދިނުމަށް
ހަމަޖެހިފައިވާ ސްކޮލަރޝިޕަކަށެވެ.

)ދ(

"ސްކޮލަރޝިޕް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،މި އުސޫލުގައިވާގޮތުގެ މަތިން ،މިނިސްޓްރީ
އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ތަޢާރަފުކޮށްފައިވާ ޒަކާތު ސްކޮލަރޝިޕް ސްކީމުގެ ދަށުން
ދޭ ސްކޮލަރޝިޕަށެވެ.

)ތ(

"އެޗް.އެސް.ސީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދޭ ،ހަޔަރ ސެކަންޑްރީ
4

ވޮލިއުމް47 :

އަދަދު12 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ސްކޫލް ސެޓުފިކެޓު އިމްތިޙާނަށެވެ.
)ލ(

"ޖީ.ސީ.އީ

ކަމަށް

އޯލެވެލް"

ބުނެފައި

ޖެނަރަލް

އެވަނީ،

ސެޓްފިކެޓް

އޮފް

އެޑިޔުކޭޝަންގެ އޯޑިނަރީ ލެވެލްއަށެވެ.
)ގ(

"ޖީ.ސީ.އީ

ކަމަށް

އޭލެވެލް"

ބުނެފައި

ޖެނަރަލް

އެވަނީ،

ސެޓްފިކެޓް

އޮފް

އެޑިޔުކޭޝަންގެ އެޑްވާންސްޑް ލެވެލްއަށެވެ.
)ޏ(

ނ
"ޕްރޮފެޝަނަލް ގިންތި" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ލައިސަންސް ނުވަތަ ހުއްދަ ލިބިގެ ް
މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ދާއިރާތަކުގައި ،އެފަދަ މަސައްކަތްތައް ފަންނީގޮތެއްގައި ކުރުމަށް
ލައިސަންސް ނުވަތަ ހުއްދަ ލިބޭ ފެންވަރުގެ ސަނަދުތަކަށެވެ.

)ސ(

އ
"ޕްލޭސްމަންޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މުއައްސަސާއަކުން ކޯހެއްގަ ި
ކިޔެވުމަށް ދަރިވަރަކަށް ދީފައިވާ ޖާގައަށެވެ.

)ޑ(

"ރީޗެކް ނަތީޖާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،އިމްތިޙާނަކުން ލިބޭ ނަތީޖާ މުރާޖަޢާކުރުމުން
ލިބޭ ނަތީޖާއަށެވެ.

)ޒ(

"ރާއްޖޭގައި ޢަރަބި މީޑިއަމަށް ކިޔަވައިދޭ ސްކޫލް ،މަދަރުސާތައް" ކަމަށް ބުނެފައި
އެވަނީ،

ޢަރަބިބަހުން

ރާއްޖޭގައި

މަތީސާނަވީ

މަރުޙަލާއަށް

ކިޔަވައިދޭ

ސްކޫލް،

މަދަރުސާތަކަށެވެ.
)ޓ(

"މިނިސްޓަރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،އެ އިރެއްގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް
އެފެއާޒް ހިންގުމާ ހަވާލުވެގެން ހުންނަ މިނިސްޓަރަށެވެ.

މަތީ ތަޢުލީމު
ހާސިލުކުރުމަށް

.4

)ހ(

މި

ސްކީމްގެ

ދަށުން

ކިޔެވުމުގެ

ފުރުޞަތު

ދެވޭނީ

ހަމައެކަނި

މޯލްޑިވްސް

ސ އޮތޯރިޓީން ވެލިޑޭޓްކުރާ ކޯސްތައް ހިންގާ ،އަދި އެ އޮތޯރިޓީން
ކޮލިފިކޭޝަން ް

ފުރުޞަތުދެވޭ

ގަބޫލުކުރާ މަރުކަޒުތަކުގެ ތެރެއިން މި އުސޫލުގެ ދަށުން ކަނޑައަޅައި އާންމުކުރާ

މަރުކަޒުތަކާއި

ނޮންއޯއީސީޑީ ޤައުމުތަކުގެ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒުތަކުގައި ކިޔެވުމަށެވެ.

ފުރުޞަތުތައް

)ށ(

މި ސްކީމުގެ ދަށުން ފުރުޞަތު ލިބޭ ފަރާތްތަކުން ،ނާސިންގ ނުވަތަ މެޑިކަލްގެ އެނޫން
ދާއިރާތަކާއި ،އިންޖިނިއަރިންގ ފަދަ ޕްރޮފެޝަނަލް ކޯސްތައް ހެދުމަށް ގަސްތުކުރާ
ކލިފިކޭޝަން
ފަރާތްތަކުން ޕްލޭސްމަންޓް ހޯދުމުގެ ކުރިން އެ ކޯހަކީ މޯލްޑިވްސް ޮ
އޮތޯރިޓީން ގަބޫލުކުރާ މަރުކަޒަކުން ނުވަތަ ތަނަކުން ހިންގާ ކޯހެއްކަން ކަށަވަރުކުރަން
ވާނެއެވެ.

)ނ(

މި ސްކީމްގެ ދަށުން ކިޔަވަން އެދޭ ކޯހަކީ އަންޑަރ ގްރެޖުއޭޓް ޑިގްރީ ކޯހެއްނަމަ،
5
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އަދަދު12 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ޔވަން
ކޯހުގެ މުއްދަތު ) 3ތިނެއް( އަހަރުދުވަހަށްވުރެ ދިގުވެގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި ކި ަ
އެދޭ ކޯހަކީ މާސްޓަރޒް ޑިގްރީ ނުވަތަ ޑިޕްލޮމާ ލެވެލްގެ ކޯހެއްނަމަ ،ކޯހުގެ މުއްދަތު
) 2ދޭއް( އަހަރުދުވަހަށްވުރެ ދިގުވެގެން ނުވާނެއެވެ .މީގެ ތެރެއިން އިސްތިސްނާވާނީ،
ރާއްޖޭގައި ފުރިހަމަކުރާ ކޯސްތަކާއި ،އާކިޓެކްޗަރ ،އިންޖިނިއަރިންގ ،އެމްބީބީއެސް،
އަދި މިނޫނަސް ކޯހުގެ ބާވަތުން ) 3ތިނެއް( އަހަރުދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގައި
ކިޔަވައިދޭ ކޯސްތަކެވެ .މިގޮތުން އިސްތިސްނާކުރެވޭ ކޯސްތައް ކަނޑައަޅާނީ މިނިސްޓްރީ
އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުންނެވެ.
ސްކޮލަރޝިޕް ދިނުން

.5

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

ސްކޮލަރޝިޕަށް އެދޭ ފަރާތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަޑުގައިވާ
ލެވެލް ) 5ފަ ެ
ހއް( އިން ފެށިގެން ލެވެލް ) 10ދިހައެއް( އާ ދެމެދުގެ ކޯހެއްގައި
ކިޔެވުމަށް ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ މީހަކުކަމުގައި ވުން.

)ށ(

ފުލްޓައިމް ކޯހެއްގައި ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރުމަށް އެދޭ ދަރިވަރެއްކަމުގައިވުން.

)ނ(

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ދާއިރާތަކުގެ ލިސްޓުގައި
ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކޯހެއް ފުރިހަމަކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ދަރިވަރަކަށްވުން.

)ރ(

މިހާރު ހާސިލުކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓަށްވުރެ މަތީ ފެންވަރެއްގެ ކޯހެއްގައި ތަޢުލީމު
ހާސިލުކުރުމަށް

އެދޭ

ދަރިވަރެއްކަމުގައިވުން.

މިހާރު

ވ
ހާސިލުކޮށްފައި ާ

ތަޢުލީމީ

ސެޓުފިކެޓާ އެއްވަރުގެ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ދަށް ކޯހެއް ފުރިހަމަކުރުމަށް މި ސްކީމަކުން
އެހީއެއް ނުދެވޭނެއެވެ.
)ބ(

ދިވެހި ސަރުކާރުން ނުވަތަ ދިވެހި ސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެން ނުވަތަ ދައުލަތުގެ އެހެން
މުއައްސަސާއަކުން ވެސް ހިލޭ އެހީގެގޮތުގައި ފުރުޞަތު ލިބިގެން ކިޔެވުމުގެ ޚަރަދު
ފރާތެއްކަމުގައި ނުވުން.
ހަމަޖެހިފައިވާ ަ

)ޅ(

މަތީ ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރުމަށް މީގެ ކުރިން ،ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަކުން ލޯނު އެހީއެއް
ލިބިފައިވާ ދަރިވަރެއްނަމަ ،އެ ލޯނުގެ ފައިސާ ދައްކައި ޚަލާޞްކޮށްފައިވުން ނުވަތަ
ގަވާއިދުން ފައިސާ ދައްކަމުންދާ ފަރާތެއްކަމުގައިވުން.

)ކ(

ނޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުން ބްލެކްލިސްޓްކުރާ އެއްވެސް އުސޫލަކުން
ޑިޕާޓްމަ ް
ފއިވާ ފަރާތެއްކަމުގައި ނުވުން.
ބްލެކްލިސްޓްވެ ަ

)އ(

ސްކޮލަރޝިޕަށް އެދޭ ފަރާތަކީ ސަރުކާރުން ނުވަތަ ސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެން ނުވަތަ
ދައުލަތުގެ އެހެން މުއައްސަސާއަކުން ވެސް ހިލޭ އެހީ ނުވަތަ ޕެއިޑް ލީވް ނުވަތަ ލޯނުގެ
6

ވޮލިއުމް47 :

އަދަދު12 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ފުރުޞަތު ލިބިގެން ކިޔެވުމަށްފަހު ،ބޮންޑުގައިވާގޮތަށް ޚިދުމަތަށް ނުކުތުމަށް ބޮންޑުކުރި
ހ
ފަރާތަކަށް ރިޕޯޓުނުކުރާ ފަރާތެއްކަމުގައި ނުވުން .އަދި މިފަދަ ކޯހެއް ނިންމުމަށްފަ ު
ޚިދުމަތްކުރުމަށް ރާއްޖެއަށް ނައިސް ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އުޅެމުންދާ ފަރާތެއްކަމުގައި
ނުވުން

ނުވަތަ

ކޯސް

ނިމުނުކަން

ރިޕޯޓުކުރިކަމުގައިވިޔަސް،

ބޮންޑުގެ

ދަށުން

ޚިދުމަތްކުރުމަށް އިންކާރުކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައި ނުވުން ނުވަތަ ބޮންޑުގެ ދަށުން ވަކި
ޚިދުމަތަކަށް

އެންގުމުން،

ނުކުތުމަށް

ޚިދުމަތަށް

ނުކުތުމަށް

އުޒުރުވެރިވެފައިވާ

ފަރާތެއްކަމުގައި ނުވުން.
)ވ(

މި

ކުރިމަތިލާ

ސްކޮލަރޝިޕަށް

ފަރާތަކީ،

އުމުރުން

18

ފުރިފައިވާ

އަހަރު

ދިވެހިރައްޔިތެއްކަމުގައި ވުން.
ތ
ސްކޮލަރޝިޕްގެ މުއްދަ ު

.6

ސްކޮލަރޝިޕްގައި

.7

)ހ(

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގައިވާ ލެވެލް ) 5ފަހެއް( އިން ފެށިގެން
ކރުމަށްޓަކައި ކިޔެވުމަށް
ލެވެލް ) 10ދިހައެއް( އާ ދެމެދުގެ ސަނަދެއް ހާސިލު ު
އެ އޮނިގަނޑުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ "އެންމެ ކުރުމުއްދަތަކަށް" ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު
މި ސްކޮލަރޝިޕަށް ހޮވޭ ދަރިވަރަށް ދެވޭނެއެވެ .މިގޮތަށް ފުރުޞަތު ދެވޭނީ ،އިތުރު
ދވޭގޮތަށް
އެއްވެސް ޝަރުޠެއްނެތި ދަރިވަރު ކިޔަވަން އިޚުތިޔާރުކުރާ ކޯހަށް ސީދާ ވަ ެ
ފަރުމާކޮށްފައިވާ ކޯސްތަކުގައި ކިޔެވުމަށެވެ.

)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާގޮތުގެ މަތިން ސްކޮލަރޝިޕަށް ހޮވޭ ފަރާތުން އިޚްތިޔާރުކުރި
ކޯހަކީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގައި އެ ސަނަދެއް ހާސިލުކުރުމަށް
ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގެ ކޯހަކަށްވާނަމަ ،ކޯހުގެ މުއްދަތާމެދު
ގޮތެއް ނިންމާނީ ،މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މުއައްސަސާތަކުގައި އާންމުގޮތެއްގައި އެ ކޯސް ހިންގާ
މުއްދަތެއް ބެލުމަށްފަހު ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުންނެވެ.

)ނ(

އެމް.ބީ.ބީ.އެސް.އަށް

ކިޔަވާ ދަރިވަރުން ފުރިހަމަކުރަންވާނީ،

ޖުމުލަ

6

)ހައެއް(

އަހަރުދުވަހުން ނިމޭގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ކޯހެކެވެ .ކޯހުގައި ހިމެނެންވާނީ ،ކިޔެވުމުގެ
ގ
ހ ެ
މަސައްކަތުގައި ހޭދަވާ ) 5ފަހެއް( އަހަރުދުވަހާއި) 1 ،އެކެއް( އަހަރުދުވަ ު
އިންޓާންޝިޕެކެވެ.

ކިޔަވާނެ ޤައުމު

ގ ދަށުން ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނީ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން
ސްކޮލަރޝިޕް ެ
ކަނޑައަޅައި އިޢުލާނުކުރާ ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ޤައުމުތަކުންނެވެ .މި ލިސްޓުގައި ނުހިމެނޭ
ނ
ޤައުމެއްގައި ދަރިވަރު ކިޔަވަން ބޭނުންވާނަމަ ،އެގޮތަށް ފުރުޞަތު ދެވޭނީ ،ސްކޮލަރޝިޕް ލިބު ު
ދަރިވަރު އިޚްތިޔާރުކުރި ކޯސް ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ކަނޑައަޅާފައިވާ
ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ޤައުމެއްގައި ފުރިހަމަކުރުމަށް ހިނގާ ޚަރަދާ އެއްވަރުނަމަ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ
އަގު ހެޔޮނަމައެވެ .ކޯސް ފުރިހަމަކުރުމަށް އިތުރު ޚަރަދު ހިނގާނަމަ ،އިތުރަށް ހިނގާ ޚަރަދު
އެ ދަރިވަރު ދައްކަން ޒިންމާވާކަމުގެ ބޭންކް ގެރެންޓީއެއް ހުށަހެޅުމުންވެސް ހުއްދަ ދެވިދާނެއެވެ.
މިފަދަ ގޮތަކަށް ގެނެވޭ ބޭންކް ގެރެންޓީގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ވައްތަރެއްގެ ލޯނު ފައިސާ
7

ވޮލިއުމް47 :

އަދަދު12 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ހިމެނިގެން ނުވާނެއެވެ.
ސްކޮލަރޝިޕްގައި

.8

ސްކޮލަރޝިޕުގައި

.9

ކިޔަވާނެ ދާއިރާ

ކިޔަވާނެ ދާއިރާ

ށ
ޞތު ދެވޭނީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރިމަގުގެ ތަރައްޤީއަ ް
ދށުން ސްކޮލަރޝިޕްގެ ފުރު ަ
މި އުސޫލުގެ ަ
ރިޢާޔަތްކޮށް ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ކަނޑައަޅާ ދާއިރާތަކުން ކިޔެވުމަށެވެ.
ސްކޮލަރޝިޕް ލިބޭ ދަރިވަރުން ފުރިހަމަކުރަން އެދޭ ކޯހުގެ ޕްލޭސްމަންޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން،
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒަށް ހުށަހަޅައި ،ކޯހަށް ޚަރަދުކުރުމަށް މަތީ ތަޢުލީމުދޭ

ބަދަލުކުރުން

މުއައްސަސާއަށް ފުރަތަމަ ޕޭމަންޓް ދެއްކުމަށްފަހު ،ކޯސް ބަދަލުކޮށެއް ނުދެވޭނެއެވެ .ނަމަވެސް
ކޯހަށް ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް ޕޭމަންޓެއް ދެއްކުމުގެ ކުރިން ދަރިވަރު ބޭނުންނަމަ ،އެ ނޫން
ކޯހެއްގެ ޕްލޭސްމަންޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒަށް ލިޔުމަކުން
ހުށަހެޅުމުން ،ކޯސް ބަދަލުކުރެވިދާނެއެވެ.

ޓްވިނިންގ ޕްރޮގްރާމް

.10

ސްކޮލަރޝިޕަށް

.11

ގ ދަށުން ޓްވިނިންގ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ކިޔެވުމަށް ފުރުޞަތު ދެވިދާނެއެވެ .އެގޮތަށް
ސްކޮލަރޝިޕް ެ
ފުރުޞަތު ދެވޭނީ ،ދަރިވަރު ކިޔަވަން އިޚްތިޔާރުކުރާ ދެ ޤައުމުގެ ތެރެއިން ،ޚަރަދު ބޮޑު ޤައުމުގައި
އެކަނި އެ ކޯސް ފުރިހަމަކުރުމަށް ހިނގާ ޚަރަދަށްވުރެ ޚަރަދު ބޮޑުނޫންނަމައެވެ.

ދަރިވަރުން ހޮވުމުގައި

މި

ސްކީމުގެ

ދަށުން

އެހީ

ދިނުމަށް

ދަރިވަރުން

ހޮވާނީ

އަންނަނިވި

ތަރުތީބުން

އިސްކަންދެވިގެންނެވެ.

އިސްކަންދިނުމުގައި ބަލާނެ
ކަންކަން

)ހ(

ކޯހަށްވަނުމަށް ބޭނުންވާ ކްރައިޓީރިއާ ހަމަވުން.

)ށ(

ކްރައިޓީރިއާ ހަމަކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަޢުލީމީ ސަނަދުތަކަށް ދެވޭ ޕޮއިންޓް.

)ނ(

ސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެން ސްކޮލަރޝިޕެއް ނުވަތަ ކިޔެވުމަށް ލޯނު ލިބިފައިވުން.

)ރ(

ޤައުމަށް )ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގައި( ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ މުއްދަތު.

ޅ
ނ ،ސްކޮލަރޝިޕަށް ހުށަހަ ާ
މި އުސޫލުގެ ދަށުން ދަރިވަރުން ހޮވުމުގައި ފުރަތަމަ ބަލާ ީ
ފަރާތްތަކުން ހާސިލުކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމުގެ ފެންވަރަށެވެ .ދެވަނައަށް އިސްކަންދޭނީ ،މިނިސްޓްރީ
އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ކަނޑައަޅާ އެކަޑެމިކް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާ މިންގަނޑުން،
ގ ތަފާތު ދާއިރާތަކަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތަޢުލީމީ ސަނަދުތަކަށް ލިބިފައިވާ
ސްކޮލަރޝިޕު ެ
ހ
ގްރޭޑްތަކަށް ޕޮއިންޓްދީގެންނެވެ .ތިންވަނައަށް އިސްކަންދޭނީ ،ސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެން މާލީ އެ ީ
ލިބިފައިވާ މިންވަރަށެވެ .ހަތަރުވަނައަށް އިސްކަންދޭނީ ،ލިބިފައިވާ ޢިލްމުން ނުވަތަ ހުނަރުން
ޤައުމަށް ޚިދުމަތްކޮށްދޭ މިންވަރަށެވެ.
ސްކޮލަރޝިޕް ދިނުމުގައި
ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް

.12

)ހ(

ސްކޮލަރޝިޕް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކުރެވޭ ދުވަހުން ފެށިގެން ) 18އަށާރަ(
މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،ސްކޮލަރޝިޕް ލިބޭ ދަރިވަރުން ކިޔަވަން ފަށަންވާނެއެވެ.
8

ވޮލިއުމް47 :

އަދަދު12 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

މި

ތެރޭގައި

މުއްދަތުގެ

ކިޔަވަން

ލ
މަޤްބޫ ު

ނުފެށޭފަދަ

މެދުވެރިވެއްޖެ

އުޒުރެއް

ހިނދެއްގައި ،ސްކޮލަރޝިޕް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން 18
ނ
)އަށާރަ( މަސްދުވަސް ހަމަވުމުގެ ) 3ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ކުރިން އެކަން ލިޔުމަކު ް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒަށް ހުށަހަޅައިގެން އެކަމާމެދު އެހެން ގޮތެއް
ހަމަޖެހެން

އޮތްތޯ

މިގޮތުން

ބަލަންވާނެއެވެ.

އުޒުރުގެ

ހުށަހެޅޭ

ޞައްޙަކަން

ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެގޮތުން ،ކަމާގުޅޭ ހެކި ،ލިޔުމުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
)ށ(

ސްކޮލަރޝިޕް ލިބޭ ދަރިވަރުން ފުރިހަމަކުރުމަށް އެދޭ ކޯހުގެ ޕްލޭސްމަންޓް ހޯދުމުގެ
މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭނީ ދަރިވަރުން އަމިއްލައަށެވެ.

)ނ(

ގ ދަށުން ފުރުޞަތު ލިބޭ ދަރިވަރުން ހުށަހަޅާ ޕްލޭސްމަންޓްތަކަކީ،
ސްކޮލަރޝިޕް ެ
ކލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީއާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމުވެފައިވާ އެހެނިހެން
މޯލްޑިވްސް ޮ
ޕްރޮފެޝަނަލް ކައުންސިލްތަކާއި ،އޮތޯރިޓީތަކުން ގަބޫލުކުރާ ފެންވަރުގެ ކޯހެއްތޯއާއި،
ތަޢުލީމުދޭ މުއައްސަސާއަކީ ގަބޫލުކުރާ ތަނެއްތޯއާއި ،ދަރިވަރު އެ ކޯހެއްގައި ބައިވެރިވެ،
ކިޔެވުމަށް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވޭތޯ ބެލުމަކީ ދަރިވަރުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

)ރ(

.1

އިންޓަރންޝިޕް

ފުރިހަމަކުރަންވާނީ
ރާއްޖޭގައި

އިންޓަރންޝިޕް

)އެކެއް(

އަހަރުދުވަހުންނެވެ.

1

ފުރިހަމަކުރެވޭނަމަ،

އިންޓަރންޝިޕް

ފުރިހަމަކުރަންވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރި
ޤައުމުގައި އިންޓަރންޝިޕް
އެމް.ބީ.ބީ.އެސް.އަށް

ނެތްނަމަ،

ފުރިހަމަކުރެވެން

ކިޔެވި ޤައުމަށްވުރެ އަގުހެޔޮކޮށް

ނުވަތަ

ދަރިވަރު

އެހެން ޤައުމެއްގައި

އިންޓަރންޝިޕް ފުރިހަމަކުރަން ބޭނުންވާނަމަ ،އެ ޤައުމުގައި އިންޓަރންޝިޕް
ފުރިހަމަކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދެވިދާނެއެވެ.
.2

ސ
މި މާއްދާގެ )ރ( ގެ ) (1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ،އެމް.ބީ.ބީ.އެ ް
ފިޔަވައި ،އެހެނިހެން ކޯސްތަކުގައި ކޯހުގެ ކިޔެވުމާ ވަކިން ނުވަތަ ކޯސް
ނިމިގެން

ފުރިހަމަކޮށް
ހުއްދަދެވޭނީ،
ފުރިހަމަކުރާ

އިންޓަރންޝިޕެއް

އިންޓަރންޝިޕް

ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭނަމަ،

އެކަމަށް

ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ

ކޯސްތައް

ކޮންމެހެން
އެމް.ބީ.ބީ.އެސް

ދަރިވަރުންނަށެވެ.

ނޫން

އެހެން

ކޯހެއްނަމަ،

ޕްލޭސްމަންޓް ހޯދުމުގެ ކުރިން އިންޓަރންޝިޕް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭތޯ ބަލައި،
ށ
ޕްލޭސްމަންޓް ގަބޫލުކުރުމުގެ ކުރިން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނަ ް
ޅއި ،ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ.
ލިޔުމުން ހުށަހަ ަ
)ބ(

އިންޓަރންޝިޕް
މުއްދަތުގައި

ފުރިހަމަކުރަން

ފައިސާދިނުމާމެދު

ހުއްދަދެވިފައިވާ
ނުވަތަ

ދެވޭނެ

ކޯސްތަކުގެ
އަދަދާމެދު

ނޓަރންޝިޕްގެ
އި ް
ގޮތެއް

ނިންމާނީ،

އިންޓަރންޝިޕް ފުރިހަމަކުރާ ޤައުމާއި ހާލަތަށް ބަލައިގެންނެވެ .އަދި އިންޓަރންޝިޕް
ފުރިހަމަކުރާ

މުއްދަތާއި
9

ދަރިވަރަށް

ލިބޭ

އެލަވަންސް

ނުވަތަ

މުސާރައެއްވާނަމަ،

ވޮލިއުމް47 :

އަދަދު12 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އެކަމަކަށް

ގޮތެއް

ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު

މިނިސްޓްރީ

ނިންމާނީ،

އިސްލާމިކް

އޮފް

އެފެއާޒުންނެވެ .ވީމާ ،އިންޓަރންޝިޕާބެހޭ ތަފުސީލު ،އިންޓަރންޝިޕް ފުރުޞަތު
ގަބޫލުކުރުމުގެ

ކުރިން،

މިނިސްޓްރީ

އިސްލާމިކް

އޮފް

ލިޔުމުން

އެފެއާޒަށް

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
)ޅ(

އެމް.ބީ.ބީ.އެސް ފުރިހަމަކުރަމުންދާ ދަރިވަރުންގެ
ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ
އެ

ދަރިވަރަކު

އިލެކްޓިވެއް،
ކިޔަވާ

ތެރެއިން ކޯހުގެ ބައެއްގެގޮތުގައި

ފުރިހަމަކުރަން

ޤއުމެއްގައި
ަ

ޖެހިއްޖެނަމަ،

ފުރިހަމަކުރެވޭނަމަ،

އަދި

މި

ބައި

ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭނީ

އެ ޤައުމެއްގައެވެ .ކޯސް ފުރިހަމަކުރަމުންދާ ޤައުމުގައި އިލެކްޓިވް ފުރިހަމަނުކުރެވޭނަމަ،
މި އިލެކްޓިވް ފުރިހަމަކުރަންވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައެވެ .އަދި މިކަމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް
އައުމަށާއި

ދިއުމަށް ،މިނިސްޓްރީ

އެނބުރި

އިސްލާމިކް

އޮފް

އެފެއާޒުން

ޓިކެޓު

ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.
)ކ(

ގއި ދާން ބޭނުންވާ ޤައުމުގެ ވިސާ
ސްކޮލަރޝިޕް ަ

ނެގުމަށް

ރާއްޖެއިން ބޭރަށް

ނ
ދާންޖެހޭނަމަ ،ވިސާ ނެގުމަށް ދަރިވަރު ކުރާ ދަތުރުގެ ޚަރަދު ހަމަޖައްސައިދެވޭ ީ
އެ ޤައުމެއްގައި ) 3ތިނެއް( ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހުރުމަށް ) 1އެކެއް( ފަހަރުއެވެ.
ނަމަވެސް ،ހަމައެކަނި ޓްވިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކުރުމަށް އެހެން ޤައުމަކަށް
ގ
ކިޔަވަން ދިއުމަށް ހުއްދަދެވޭ ދަރިވަރުންނަށް އިތުރު ޤައުމަކަށް ގޮސްގެން ވިސާ ހޯދުމު ެ
ޚަރަދު ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ .ކޯހުން ފެއިލްވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ މިނޫން އެހެން
ގ
ސަބަބަކާހުރެ ވިސާގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ދަރިވަރުންނަށް ވިސާ ހޯދުމު ެ
ޚަރަދު ހަމަޖައްސައިދޭނީ،
ދިމާވި

ހާލަތަށް

ބަލައި،

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން އެ ދަރިވަރަކަށް
މަޤްބޫލު

އުޒުރެއް

މެދުވެރިވެފައިވާކަމަށް

ޅ
ކަނޑައަ ާ

ދަރިވަރުންނަށް އެކަންޏެވެ.
)އ(

ޕްލޭސްމަންޓް ހޯދުމަށްޓަކައި ދަރިވަރާއި މަތީތަޢުލީމުދޭ މުއައްސަސާއާ ދެމެދު ކުރެވުނު
މުޢާމަލާތުތައް ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒަށް ލިޔުމުން ހުށަހަޅަންވާނެވެ.

)ވ(

ޕ ދެވޭނީ ދަރިވަރުގެ ކިބައިގައި ހުރި ތަޢުލީމީ ފެންވަރުގެ މައްޗަށް
ސްކޮލަރޝި ް
ބިނާކޮށް ،ޕްލޭސްމަންޓް

ލިބޭފަދަ

ކޯހެއްގައި

ކިޔެވުމަށެވެ.

ކޯހުގެ

ލސްމަންޓް
ޕް ޭ

ހޯދުމަށްޓަކައި ޕްރި-ރިކްއިސިޓް ކޯހެއް ނުވަތަ ފައުންޑޭޝަން ކޯހެއް ނުވަތަ ކޯސް
ފެށުމުގެ ކުރިން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މޮޑިއުލްތަކެއް ހުރި އެއްވެސް ކޯހެއް ނެހެދޭނެއެވެ.
ސްކޮލަރޝިޕްގައި ފައިސާ
ދެވޭނޭ ގޮތް

.13

)ހ(

ސްކޮލަރޝިޕް ލިބޭ ދަރިވަރުންނަށް ސްޓައިޕެންޑް ނުވަތަ ދިރިއުޅުމުގެ ޚަރަދަށް އެކި
ވ ރޭޓް ކަނޑައަޅުއްވާނީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް
ޤައުމުތަކަށް ފައިސާދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައި ާ
ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުންނެވެ .އަދި މި ރޭޓުތައް އެ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ވެބްސައިޓުގައި
ދ
ޝާއިޢުކުރެވިފައިވާނެއެވެ .ވީމާ ،ޕްލޭސްމަންޓް ހޯދަން ،ޤައުމާއި މަތީ ތަޢުލީމު ޭ
ވ
މުއައްސަސާ ޚިޔާރުކޮށް ،ޕްލޭސްމަންޓް ހޯދުމުގެ ކުރިން ،އެތަނަކީ ކަނޑައެޅިފައި ާ
10

ވޮލިއުމް47 :

އަދަދު12 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ސްޓައިޕެންޑުން
ވާނެއެވެ.

ޚަރަދުތައް

ފޫބެއްދޭވަރުގެ
ދަށުން

ސްކޮލަރޝިޕްގެ

ތަނެއްކަން

ފައިސާދިނުމަށް

ދަރިވަރުން

ކަށަވަރުކުރަން

ހަމަޖެހިފައިވަނީ

ތިރީގައި

ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޚަރަދުތައް ކުރުމަށެވެ.
.1

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި

ދަރިވަރު

ކިޔަވާނަމަ،

ނ
ކިޔަވަ ް

އިޚްތިޔާރުކުރާ މަތީ

ށ
ތަޢުލީމުދޭ މުއައްސަސާ ހުރި ރަށަކަށް ،އިކޮނޮމީ ކްލާހުން އެންމެ އަގުހެޔޮކޮ ް
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
ކޯހުގެ ޓިއުޝަން ފީއަށްވާ ފައިސާ ދައްކާނީ ،މަތީ ތަޢުލީމު ޭ
ގ
އިންވޮއިސް ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒަށް ލިބުމުން ،އޭގައިވާގޮތު ެ
މަތިންނެވެ .މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒަށް އެ އިންވޮއިސް ލިބުނުކަން
ކަށަވަރުކުރުމަކީ ދަރިވަރުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

.4

ވިސާގެ ޚަރަދު.

.5

ކޯސް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ޚަރަދު.

.6

ހެލްތު އިންޝުއަރަންސް.

.7

އެސްޓެބްލިޝްމަންޓް އެލަވަންސް .މިއީ ،ކޯހުގެ މުއްދަތުގައި ) 1އެކެއް( ފަހަރު
ދެވޭ ފައިސާގެ އެހީއެކެވެ .ޓްވިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރާ ދަރިވަރުން ކޯސް
ފަށާއިރު

އެސްޓެބްލިޝްމަންޓް

އެލަވަންސް

ނެގުމުގެ

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.

.10

ވންސް .މިއީ ،ދަރިވަރު ކޯސް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު އެނބުރި
ޑިޕާޗަރ އެލަ ަ
ދިވެހިރާއްޖެއަށް އައުމަށް ދެވޭ ފައިސާއެކެވެ.

)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  3ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޓިއުޝަންފީ ފިޔަވައި
11

ވޮލިއުމް47 :

އަދަދު12 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އެހެން

ހުރިހާ

ޚަރަދުތައް

ކުރުމަށް

ދެވޭ

ފައިސާ،

ވ
ކަނޑައެޅިފައި ާ

އިންސްޓޯލްމަންޓުތަކަށް ޖަމާކުރެވޭނީ އެ ދަރިވަރެއްގެ އަމިއްލަ ބޭންކް އެކައުންޓަށެވެ.
ޅނީ ،ކޯސް ފެށުމުގެ މަދުވެގެން ) 4ހަތަރެއް( ހަފުތާގެ
މި ފައިސާއަށް އެދި ހުށަހަ ާ
ކުރިން،

ހށަހަޅާއިރު،
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒަށެވެ .މި ފައިސާ ހޯދުމަށް ު

ކިޔަވަން ބޭނުންވާ ކޯހުން ޕްލޭސްމަންޓް ލިބިފައިވާކަމުގެ ލިޔުމާއި ،ވިސާ ހޯދުމަށް
ހިނގާނެ ޚަރަދު އެނގޭނެ ލިޔުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން
ހަމަޖެހޭ ފައިސާ

.14

)ހ(

ގ ދަށުން ހަމަޖެހޭ ފައިސާ އުނިކުރެވޭނީ ،މި މާއްދާގައިވާގޮތުގެ މަތިން
ސްކޮލަރޝިޕް ެ
ގ
ދަރިވަރު އަމިއްލައަށް އެދިގެން އިތުރު ސްކޮލަރޝިޕެއް ލިބުމުން ނުވަތަ މި އުސޫލު ެ

އުނިކުރެވޭނެ ހާލަތްތައް

 13ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ޚަރަދުތަކުގެ ތެރެއިން ޚަރަދެއް ހަމަޖެއްސުމަށް
ފައިސާގެ އެހީއެއް ލިބިއްޖެނަމައެވެ .އެފަދަ ފައިސާގެ އެހީއެއް ލިބިއްޖެނަމަ ،އެކަން
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
)ށ(

ޕއް ނުވަތަ
އެޕްލައިކުރުމަކާ ނުލައި ،ދަރިވަރުގެ މެރިޓަށް ބަލައި އިތުރު ސްކޮލަރޝި ެ
ފައިސާގެ އެހީއެއް ލިބި ،އެ އެހީއަކީ މި އުސޫލުގެ  13ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި
ބަޔާންކުރާ ޚަރަދުތަކުގެ ތެރެއިން ޚަރަދެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދިން އެހީއެއްކަމަށް ،އެހީ
ނ
ދިން ފަރާތުން ކަނޑައަޅައިފިނަމަ ނުވަތަ ޝަރުޠުކޮށްފިނަމަ ،މި ސްކޮލަރޝިޕު ް
އެ ފައިސާ އުނިކުރެވޭނެއެވެ.

ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން
ހަމަޖެހޭ ފައިސާ

.15

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ސްކޮލަރޝިޕެއް ލިބިފައިވާ ދަރިވަރަކަށް ލިބުނު ސްކޮލަރޝިޕުގެ ދަށުން
ކޯސް

އ
އުނިނުކުރެވޭނެ ހާލަތްތަ ް

ފުރިހަމަކުރަމުންދާ

މުއްދަތުގައި،

އެ

ދަރިވަރަކު

އިތުރު

ސްކޮލަރޝިޕަކަށް

އެޕްލައިކުރުމަކާނުލައި ދަރިވަރުގެ މެރިޓަށް ބަލާފައި ،އެއްވެސް ޝަރުޠަކާނުލައި ދަރިވަރު ބޭނުން
ކަމެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ބޭނުންވާ ޚަރަދުކުރުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ފައިސާގެ ޢިނާޔަތެއް
ދިންނަމަވެސް ،މި އުސޫލުގެ  13ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދަރިވަރަށް ދޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން
އެއްވެސް އަދަދެއްގެ ފައިސާއެއް އުންޏެއްނުކުރެވޭނެއެވެ.

ސްކޮލަރޝިޕްގެ ފައިސާ
ޚަރަދުކުރުން

.16

)ހ(

ގ ދަށުން ދޫކުރެވޭ ފައިސާ ޚަރަދުކުރަންވާނީ ،އެ ފައިސާ ދޫކުރެވޭ
ސްކޮލަރޝިޕް ެ
ބޭނުމަކަށެވެ .އަދި އެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރަންވާނީ ،އެ ފައިސާ ދޫކުރެވުނު ދަރިވަރަކަށެވެ.

)ށ(

ކރުމަށްފަހު ،ދަރިވަރު ފުރުމުގެ ކުރިން
ސްކޮލަރޝިޕަށް ހޮވުނުކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލު ު
މޢާމަލާތްތައް
ކ އެފެއާޒުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ފައިސާގެ ު
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމި ް
ނުނިމި ހުއްޓައި ،ދަރިވަރު ފުރަންޖެހިގެން އަމިއްލައަށް ޚަރަދު ކުރަންޖެހިއްޖެނަމަ ،ކުރި
ޚަރަދުތަކުގެ ތަފުސީލު ،ހެއްކާއެކު މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒަށް ހުށަހެޅުމުން،
އެ ޚަރަދު ދަރިވަރަށް ދޭންވާނެއެވެ .މި ގޮތަށް ޚަރަދު ދެވޭނީ ،މި އުސޫލުގެ  13ވަނަ
މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކެވެ .މި އުސޫލުގައި ހިމެނިފައިނުވާ ކަމަކަށް
ޚަރަދުކޮށްފައިވާނަމަ ،އެ ޚަރަދެއް ކުރަންވާނީ،
ހުއްދަ ،ލިޔުމަކުން ލިބިގެންނެވެ.
12

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުގެ

ވޮލިއުމް47 :
ދަރިވަރު ކޯހުން
ފެއިލްވެއްޖެނަމަ

އަދަދު12 :
.17

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ގ ދަށުން ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރަކު ކޯހުން ނުވަތަ ކޯހުގެ ޔުނިޓަކުން ނުވަތަ
ސްކޮލަރޝިޕް ެ
މާއްދާއަކުން ނުވަތަ މޮޑިއުލަކުން ފެއިލްވެއްޖެނަމަ ،ޢަމަލުކުރާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތަށެވެ.

ޢަމަލުކުރާނެގޮތް

)ހ(

ގ ދަށުން ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރަކު ކޯހުން ނުވަތަ ކޯހުގެ ޔުނިޓަކުން
ސްކޮލަރޝިޕް ެ
ނުވަތަ މާއްދާއަކުން ނުވަތަ މޮޑިއުލަކުން ފެއިލްވެއްޖެނަމަ ،ދަރިވަރު ސޮއިކޮށްފައި އޮތް
އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.

ލިޔުމަކުން ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒަށް

ފެއިލްވުމުގެ ސަބަބުން ފައިސާގެ އެހީ ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާނަމަ ،ފެއިލްވާން ދިމާވި ސަބަބު
ނުވަތަ ސަބަބުތައް ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެގޮތުން ކަމާބެހޭ ހެކިތަކާއި ،މަތީ ތަޢުލީމުދޭ
މުއައްސަސާގެ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އަދި ޞިއްޙީ ހާލަތެއް މެދުވެރިވުމުގެ
ސަބަބުން ދަރިވަރު ކޯހުން ނުވަތަ ކޯހުގެ ޔުނިޓަކުން ނުވަތަ މާއްދާއަކުން ނުވަތަ
މޮޑިއުލަކުން ފެއިލްވެއްޖެނަމަ ،އެ ދުވަސްވަރު އެފަދަ ޞިއްޙީ ހާލަތެއް އެ ދަރިވަރަކަށް
މެދުވެރިވިކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މެޑިކަލް ސެޓުފިކެޓެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
)ށ(

ގ ދަށުން ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރަކު ކޯހުން ނުވަތަ ކޯހުގެ ޔުނިޓަކުން
ސްކޮލަރޝިޕް ެ
ނުވަތަ މާއްދާއަކުން ނުވަތަ މޮޑިއުލަކުން ފެއިލްވެއްޖެނަމަ ،ފެއިލްވި ޔުނިޓް ނުވަތަ
ހމަކުރުމަށް ހިނގާ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ހަމަޖައްސަންޖެހޭނީ،
މާއްދާ ނުވަތަ މޮޑިއުލް ފުރި ަ
އެ ދަރިވަރަކު އަމިއްލައަށެވެ .ނަމަވެސް ،ފެއިލްވި ސަބަބާއި ،ދަރިވަރުގެ ހާލަތަށް
ބަލައި،

ވަރަށް

ޚާއްޞަ

ސީދާ

ހާލަތެއް

ދަރިވަރުގެ

ނަފްސަށް

އަމިއްލަ

މެދުވެރިވެފައިވާކަން ސާބިތުކޮށްދެވިއްޖެނަމަ ،އެ ޔުނިޓް ނުވަތަ އެ މާއްދާ ނުވަތަ
އެ މޮޑިއުލް ރިޕީޓުކުރުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ ،އަދި
އެހީދޭނެ މިންވަރު ކަނޑައަޅާނީ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުންނެވެ .އަދި
ފެއިލްވި

ޔުނިޓް

ފުރިހަމަކުރެވެން
ނުވަތަ

ނުވަތަ

މޮޑިއުލް

ނުވަތަ

ކޯހުގެ

މާއްދާ،

މުއްދަތުގެ

އ
ތެރޭގަ ި

އޮތްނަމަ ،އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ،ފެއިލްވި ޔުނިޓް ނުވަތަ މާއްދާ
ފުރިހަމަކޮށްގެން،

މޮޑިއުލް

މުއްދަތުގެ

ކޯހުގެ

ތެރޭގައި

ސ
ކޯ ް

ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.
)ނ(

އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ،ތަޢުލީމް ހާސިލުކުރަމުންދާ މަތީތަޢުލީމުދޭ މުއައްސަސާއިން
ދަރިވަރު

ވަކިކޮށްފިނަމަ،

ނުވަތަ

މަޤްބޫލު

އުޒުރަކާނުލައި

ކޯހުން

ދަރިވަރު

ފެއިލްވެއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ ދަރިވަރު އަމިއްލައަށް ކޯހުގައި ކިޔެވުން ހުއްޓާލައިފިނަމަ،
އެ ދަރިވަރެއްގެ ކޯހަށް ހިނގި ޖުމުލަ ޚަރަދު ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން
ކަނޑައަޅާގޮތެއްގެ

މަތިން،

ދަރިވަރު،

އަނބުރާ

ދައުލަތަށް

ދައްކަންވާނެއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން ފައިސާ އަނބުރާ
ނުދައްކައިފިނަމަ ،ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅައިގެން ފައިސާ ހޯދޭނެއެވެ.
ދަރިވަރުން
ސަމާލުކަންދޭންވާ މުހިންމު
ކަންތައްތައް

.18

ނދޭންވާ
ގ ދަށުން ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުން ސަމާލުކަ ް
ސްކޮލަރޝިޕް ެ
ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

13

މުހިންމު

ކަންތައްތައް،

ވޮލިއުމް47 :

އަދަދު12 :
)ހ(

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އުސޫލެއްގެގޮތުން ،ދަރިވަރުން ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު ،އެ ދަރިވަރަކު
ކިޔަވަމުންދާ ކޯހާއި ،ކޯހުގެ މުއްދަތާއި ،މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މުއައްސަސާއާއި ،ކިޔަވަންދާ
ޤައުމު

ބަދަލުކުރުމުގެ

ފުރުޞަތެއް

ނުދެވޭނެއެވެ.

ނމަވެސް،
ަ

ހާލަތެއް

ޚާއްޞަ

މެދުވެރިވެގެން ކޯސް ނުވަތަ ކޯހުގެ މުއްދަތު ނުވަތަ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މުއައްސަސާ
ކ
ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ އެއާމެދު ގޮތެއް ނިންމަވާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމި ް
އެފެއާޒުންނެވެ.
)ށ(

ކޮންމެ ދިރާސީ އަހަރެއް ފެށުމާއެކު ،ކޯހުގައި އެންރޯލްވެ ،ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ
މަތިން ދަރިވަރު ކިޔަވަމުންދާކަން އެނގޭނެ ލިޔުމެއް ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް
އެފެއާޒަށް ފޮނުވައިދިނުމަށް މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މުއައްސަސާގައި ދަރިވަރު އެދެންވާނެއެވެ.

)ނ(

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

)ރ(

ނ
ކޯހުގައި ގޮސް ހުންނަ މުއްދަތަށް ،ސްޓޫޑެންޓް ހެލްތު އިންޝުއަރެންސް ކަވަރ ހޯދު ް
ދަރިވަރަށް ލާޒިމުވާނެއެވެ .ކޯހުގެ މުއްދަތުގައި ބަލިވެގެން ހިނގާ އެއްވެސް ޚަރަދަކަށް
ހެލްތު އިންޝުއަރެންސަށްދޭ ފައިސާ ފިޔަވައި ފައިސާގެ އިތުރު އެހީއެއް މިނިސްޓްރީ
އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒަކުން ނުދެވޭނެއެވެ.

)ބ(

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ތިބެގެން ކިޔަވާ ދަރިވަރުން ކޯސް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ،ގިނަވެގެން
) 1އެކެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއަށް އެނބުރި އައިސް ،ގިނަވެގެން ) 7ހަތެއް(
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،ލިޔުމަކުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
ރާއްޖޭގައި

ތިބެގެން

ކިޔަވާ

ދަރިވަރުންވެސް،

ކޯސް

ނިންމުމަށްފަހު

ގިނަވެގެން

) 7ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލިޔުމަކުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒަށް
ގ
އަންގަންވާނެއެވެ .އަދި ސްކޮލަރޝިޕް ލިބޭ ހުރިހާ ދަރިވަރުންވެސް ،ހާސިލުކުރި ކޯހު ެ
ސެޓުފިކެޓު ލިބުމާއެކު ،ސެޓުފިކެޓުގެ ކޮޕީއެއް ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒަށް
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
)ޅ(

ނށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތައި ،ދިވެހި
ދަރިވަރު ކޯހުގައި ކިޔަވަމުންދާއިރު ،އިސްލާމް ދީ ަ
ދައުލަތުން އަންގާ އެންގުންތަކަށް ކިޔަމަންތެރިކަން އަދާކުރަންވާނެއެވެ .މީގެ އިތުރުން،
ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުން ،އެ ދަރިވަރަކު ކިޔަވަމުންދާ ޤައުމެއްގެ
ޤާނޫނުތަކަށާއި ގަވާއިދުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަންވާނެއެވެ .އަދި ދިވެހިރާއްޖެއިން
ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަންވާނެއެވެ.
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އެހެނިހެން
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އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން
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ޚިދުމަތްކުރުން

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ތަމްރީނުދެވޭ ކޯސްތަކުގައި ސަރުކާރުން ބައިވެރިކުރާ މީހުންނާއި ،ރާއްޖެއިން
ނ
ބޭރަށް ފޮނުވައިގެން ކިޔަވައިދޭ މީހުން ،އެ މީހަކަށް ކިޔަވައިދެވުނު ،ނުވަތަ ތަމްރީނުދެވު ު
މުއްދަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ތިރީގައި ބަޔާންވެގެންވާ ގޮތުގެމަތިން ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރަންވާނެއެވެ.
)ހ(

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

)ށ(

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

ކޮމެޓީ

މިނިސްޓްރީ ބުނެފައިވާ އެންމެހައި ކަންކަން ނިންމާނީ "ޒަކާތު ސްކޮލަރޝިޕް ލަފާދޭ ކޮމެޓީ" ގެ
ނަމުގައި އެކުލަވައިލެވޭ ފަންނީ މިނިވަން ކޮމެޓީއަކުންނެވެ .މި ކޮމެޓީ އެކުލަވައިލާނީ ،މިނިސްޓަރ
އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒެވެ .ކޮމެޓީގެ މެންބަރުންގެ އަދަދަކީ ) 5ފަހެއް( އެވެ.
ފ
މި އުސޫލުގައި ހިމެނިފައިނުވާ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ،އެކަމެއް ނިންމާނީ ،މިނިސްޓްރީ އޮ ް
އިސްލާމިކް އެފެއާޒުންނެވެ.

ފެށުން

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

15

