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ފުރަތަމަ ޑިގްރީގެ މާނައަކީ ކޮބާ؟
މަދުވެގެން  360ކްރެޑިޓް ޕޮއިންޓް ހަމަވާ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގައިވާ ލެވެލް ) 7ހަތެއް( ގެ
ސަނަދުތަކަށް
ފުރަތަމަ ޑިގްރީއަށް ހިލޭ ކިޔެވޭނެ ދަރިވަރުންގެ ޝަރުތަކީ ކޮބާ؟
ދިވެހި ރައްޔިތެއް ކަމުގައިވުން
އުމުރުން ) 50ފަންސާސް( އަހަރަށްވުރެން ހަގުވުން
ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ފެންވަރުގެ ސަނަދެއް ޙާސިލްކޮށްފައިނުވުން
ފުލްޓައިމް ދަރިވަރަކަށްވުން
ފުރަތަމަ ޑިގްރީއަށް ވަނުމުގެ ޝަރުތު ހަމަވެ އެ ޕްރޮގްރާމް ހުށަހަޅާ މަރުކަޒުން ޕްލޭސްމެންޓް ލިބިފައިވުން
ބްލެކްލިސްޓް ވެފައިނުވުން
ދައުލަތުން ނުވަތަ ސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެން އެހެން މުއައްސަސާއަކުންވިޔަސް ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ފުރަތަމަ ޑިގްރީއަށް
ކިޔެވޭނެ އެހެންގޮތެއް ހަމަޖެހިފައި ނެތުން
ހިލޭ ކިޔެވޭނެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޝަރުތަކީ ކޮބާ؟
މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ ޤަބޫލުކުރާ ޕްރޮގްރާމަކަށްވުން
ޕްރެކްޓިސް ކުރަން ލައިސަންސް އޮންނަންޖެހޭ ދާއިރާތަކުގެ ޕްރޮގްރާމެއްނަމަ އެ ދާއިރާއެއްގެ ލައިސަންސް ދޭ
މުއައްސަސާއިން ޤަބޫލުކުރާ މަރުކަޒަކުން ހިންގާ ޤަބޫލުކުރާ ޕްރޮގްރާމަކަށްވުން
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކިޔަވައިދޭ ޓްވިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއްކަމުގައިވާނަމަ ޕްރޮގްރާމްގެ ބޮޑުބައި
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކިޔެވުން
މަރުކަޒުތަކުގެ ޝަރުތަކީ ކޮބާ؟
މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށް ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ފެންވަރަށް ކިޔެވުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ މަރުކަޒަކަށްވުން
ފުރަތަމަ ޑިގްރީއަށް ހަރަދުކުރުމުގައި ސަރުކާރުން ހަރަދުކުރާނެ ކަންކަމާއި މިންވަރަކީ ކޮބާ؟
ދިވެހި ދައުލަތުގެ ޔުނިވަރސިޓީތަކުގައި  -މުޅި ކޯސް ފީ
އަމިއްލަ މަރުކަޒުތަކުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުން  -ޓިއުޝަން ފީގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަކި
މިންވަރުތައް
ޓްވިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއްނަމަ  -ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކިޔަވާބަޔަށް ޓިއުޝަން ފީ
ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ ކޮބާ؟
އޭޕްރިލްމަހުގެ ނިޔަލަށް ފެށޭ ސެމެސްޓަރއެއްގެ އެޕްލިކޭޝަން މެއިމަހުގެ ނިޔަލަށް ހުށަހެޅުން /އޮގަސްޓްމަހުގެ ނިޔަލަށް ފެށޭ
ސެމެސްޓަރއެއްގެ އެޕްލިކޭޝަން ސެޕްޓެމްބަރުމަހުގެ ނިޔަލަށް ހުށަހެޅުން /ޑިސެމްބަރުމަހުގެ ނިޔަލަށް ފެށޭ ސެމެސްޓަރއެއްގެ
އެޕްލިކޭޝަން ޖެނުއަރީ މަހުގެ ނިޔަލަށް ހުށަހެޅުން
އިތުރު މައުލޫމާތު މި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓް
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ދަރިވަރުގެ ޒިންމާއަކީ ކޮބާ؟
ހިލޭ ކިޔެވުމަށް އެދި މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުން
މި އުޞޫލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން މިނިސްޓްރީއާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރުން
މިނިސްޓްރީއިން ކަނޑައަޅާ އެންމެހައި ލިޔެކިއުންތައް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުން
ޕްރޮގްރާމް ނިމުމުން ނިންމިކަމުގެ ލިޔުން މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުން
މާއްދާ/މޮޑިއުލްއަކުން ފެއިލްވިޔަސް ޕްރޮގްރާމްގެ މުއްދަތު ދިގު ނުވާނެގޮތަކަށް އެ މާއްދާތައް ފުރިހަމަކޮށް ޕްރޮގްރާމް ނިންމުން
މި އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް މިނިސްޓްރީއިން ކަނޑައަޅާ ތާރީޚްތަކަށް ނިންމުން
މަރުކަޒުގެ ޒިންމާއަކީ ކޮބާ؟
ޕްލޭސްމެންޓް ލެޓަރ ނުވަތަ ލިޔުމެއް ދަރިވަރުންނަށް ދޫކުރުން
ކޮންމެ ސެމެސްޓަރެއް ނިމުމުން ނަތީޖާ ފޮނުވުން
މިނިސްޓްރީން އެދިއްޖެނަމަ ދަރިވަރުގެ ކިޔެވުމާގުޅޭ އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުން
މިނިސްޓްރީއަށް އިންވޮއިސް ހުށަހެޅުން
މިނިސްޓްރީއިން ފަންޑިންގް ހުއްޓާލާނެ ހާލަތްތަކަކީ ކޮބާ؟
މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަނެތި ޕްރޮގްރާމް ބަދަލުކުރުން
މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަނެތި ޕްރޮގްރާމް ޑިފަރކުރުން
ޕްރޮގްރާމް ހުއްޓާލުން
ޕްރޮގްރާމުން ވަކިކުރުން
މިނިސްޓްރީއިން ފަންޑު ނުކުރާނެ ކަންކަމަކީ ކޮބާ؟
ރިޕީޓް މޮޑިއުލްތައް
ނިމިފައިހުރި ކްރެޑިޓްތައް
ޓިއުޝަން ފީ ގެ އިތުރުން ދައްކަންޖެހޭ އެހެނިހެން ފީތައް
ދަރިވަރު ފައިސާ އަނބުރާ ދައްކަންޖެހޭ ހާލަތަކީ ކޮބާ؟
ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ޕްރޮގްރާމަކަށް ދަރިވަރު އެންރޯލްވުމަށްފަހު މަޤްބޫލު އުޒުރަކާނުލައި ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަނުކޮށް ހުއްޓާލުން
ދަރިވަރު ޕްރޮގްރާމުން ފެއިލްވެގެން ކިޔެވުން ހުއްޓާލުން
ޑިގްރީ ޕްރޮގްރާމަކަށް އެންރޯލްވުމަށް ފަހު ޑިގްރީއަކަށްވުރެ ދަށް ސަނަދަކާއެކު ދަރިވަރު ޕްރޮގްރާމުން ވަކިވުން
މަރުކަޒުން ފައިސާ އަނބުރާ ދައްކަންޖެހޭ ހާލަތަކީ ކޮބާ؟
ސެމެސްޓަރގެ ފީ ދެއްކުމަށް ފަހު ދަރިވަރު ކިޔަވަމުންދާ ޕްރޮގްރާމެއް މަރުކަޒުން ހުއްޓާލުން
ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް އެމް.ކިޔު.އޭ އިން ދީފައިވާ ހުއްދަ ބާތިލްކުރުން
ޑިފަރކުރެވޭނީ ކިހިނެއް؟
ޕްރޮގްރާމް ޑިފަރކުރުމަށް އެދި މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާ މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ލިބުމުން
ޑިފަރކުރެވޭނެ އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކީ ) 24ސައުވީސް( މަސް ދުވަސް
އިތުރު މައުލޫމާތު މި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓް
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