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 ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން އޮފް  މިނިސްޓްރީ 
  މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ       

 

ކާއި ތަ ސަމާލުކަން ދޭންވީ މުހިންމު ކަންތައް  ދަރިވަރުން ލިބުމުން )ލޯނު އެވޯޑް ލެޓަރ( ން ލިބުނު ކަމުގެ ލިޔު ފައިސާ ލޯނު 
 ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ 

 މި ލިޔުމާއިއެކު ދެވޭ ފޯމު މްރީނަށް ދޭ ލޯނު އެހީގެ ފައިސާ ދޫކުރުމުގެ އިދާރީ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ތައުލީމާއި ތަ މަތީ .1
 .އަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ މިމިނިސްޓްރީ ދުވަސްތަކުގައިންދުނޫން ބަ އޮފީސް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު 

އާއި އެފޯމާއިއެކު  "އެދޭ ފޯމް ހަވާލުކޮށްފައިވާ "މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނަށް ދޭ ލޯނު އެހީގެ ފައިސާ ދޫކުރުމަށްމިލިޔުމާއެކު  .2
ދުވަސް ކުރިން  20 ބަންދުނޫން  ،ފައިސާ ލިބެން ބޭނުންވާ ދުވަސްޖެހުމުގެ ،ފުރިހަމަކޮށްހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް 

 20ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަނަމަ، ލޯނުގެ ފައިސާ ދޫކުރެވޭނީ ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަކުރުމުންނެވެ.  މިމިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުން.
 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިގްރާރުގައި ސޮއިކޮށް، ފައިސާ ޖަމާކުރެވޭނެއެވެ.

 ސާފުކުރަން އިތުރަށް ގައިވާ ލިޔެކިޔުން ހުށަހެޅުމުން މިމިނިސްޓްރީން އިޤްރާރު ތައްޔާރުކުރާއިރު މަޢުލޫމާތެއް  1ނަންބަރު  .3
  ދަރިވަރުގެ އީ.މެއިލް އެޑްރެހަށް މެއިލް ކުރެވޭނެއެވެ.ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، 

 އެވެ.އިޤްރާރު ތައްޔާރުވުމުން ދަރިވަރާއި ގެރެންޓަރއާއި ހެކިން އަދި މިމިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އިޤްރާރުގައި ސޮއި ކުރަންޖެހޭނެ .4
 އެހެންކަމުން މިކަމަށްޓަކައި ތައްޔާރުވެ ތިބުން މުހިއްމު.

ނޑައަޅައި މިމިނިސްޓްރީން ގައިވާ ލިޔެކިޔުން ތަކަށް ބިނާކޮށް ލޯންގެ ޖުމްލަ އަދަދު  1ނަންބަރު  .5 އިޤްރާރުގައި ދަރިވަރާއިއެކު ކަ
ހެންކަމުން އެފޯމު ފުރާއިރު ކޯސް ފުރިހަމަކުރުމަށް އެކޮށްދޭ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައެއްނޯވޭ. ބޮޑުފަހުން ސޮއިކުރުމަށްފަހު ދެން އެއަދަދު 

 ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ހުރިހާ ޚަރަދުތަކެއް ހިމެނުން. 
ނޑައެޅިފައިވިޔަސް  ތައް އިންސްޓޯލްމަންޓް ދޫކުރާ ތާރީޚު .6 އިންސްޓޯލްމަންޓެއް ދޫކުރާނީ  ނަތަމަ އިންސްޓޯލްމަންޓަށްފަހު ދެވަފުރަ ކަ

މިގޮތުން ދަރިވަރު ކިޔަވާތަނުގެ އަސްލު ލިޔުމަކުން )އީމެއިލް އަކުންވިއަސް( ދަރިވަރު ކިޔަވާކަން މިމިނިސްޓްރީއަށް އެންގުމުން. 
އީމެއިލްގައި އީމެއިލް  ފޮނުވާ މިނިސްޓްރީއަށް މި ށް.އަ fund@mohe.gov.mvމިލިޔުން ކިޔަވާތަނުން އީމެއިލް ކުރާނަމަ ކުރާނީ 

އިންސްޓޯލްމަންޓަށް ފަހު ދެވަނަ އިންސްޓޯލްމަންޓެއް އެންމެ އަވަހަށްވެސް ފުރަތަމަ . ފޮނުވާފަރާތުގެ ނަމާއި، މަޤާމް އޮންނަންވާނެ
އޭގެ ފަހުގެ  އަދި ރިވުމުން. ތިންވަނަދޫކުރާނީ އެ އިންސްޓޯލްމަންޓް ދޫކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚް ދެމަސް ދުވަހަށް ކައި

 މި ލިޔުން ފޮނުވައިފިކަން ދަރިވަރުން ކަށަވަރު ކުރުން މުހިއްމު. މިއުސޫލުން.ރާނީ ހަމަ ތައްވެސް ދޫކު އިންސްޓޯލްމަންޓް 
ހޯދާ، ކޯހަށް ފުރުމަށް  މިގޮތުން އަވަހަށް ޕްލޭސްމަންޓްލޯނު އެވޯޑް ލެޓަރގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކޯސް ފަށަންވާނެ.  .7

 ހަމަޖެއްސުން ވަރަށް މުހިއްމު.ވެސް ވިސާ ބޭނުންވާނަމަ ދުރާލާ އެކަންކަން
ކަމެއް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުން ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭ ކަމަށް އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކިޔަވަމުން ދާ ދުވަސްވަރު މިނިސްޓްރީ  .8

 ނަމަ،ލިޔުމަކުން ހުށަހަޅަންވާނެ. އީމެއިލްކުރާ މިނިސްޓްރީއަށްމި  އެކަން ޓީއަކުން ސޮއި ހިމެނޭ ސި ދިމާވެއްޖެނަމަ، ދަރިވަރުގެ 
އަށް އީމެއިލް ކުރެވިދާނެ. މިގޮތުން ފޮނުވާ ސިޓީގެ ޖަވާބު ލިބުނު ކަމުގައި  fund@mohe.gov.mvއެޓޭޗްމަންޓެއްގެ ގޮތުގައި 
 ބު ލިބުމުން.ބަލަންވާނީ ލިޔުމުން ޖަވާ

ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކިޔަވަން ދިޔުމަށްފަހު ދަރިވަރާ ގުޅޭނެ ފޯނުނަމްބަރެއް އަދި އީމެއިލް އެޑްރެސް މިމިނިސްޓްރީ އަށް  .9
 އަންގާފައިބޭއްވުން ވަރަށް މުހިއްމު.
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 އަދި ފޯމު ފުރުމުގައި ސަމާލުވާންވީ ކަންތައްތައް  ފޯމާއެކު ހުށައަޅަންޖެހޭ ތަކެތި 

  ެކޮޕީ  2ދަރިވަރުގެ އައިޑީ ކާޑުގ  

  ެކޮޕީ  2ގެރެންޓަރގެ އައިޑީކާޑުގ 

  ްލޯން އެހީގެ ފައިސާ ޖަމާކުރުމަށް ދަރިވަރު އެދޭ އެކައުންޓް ނަންބަރު، އެނގޭނެހެން ބޭންކް ޑިޕޮސިޓް ސްލިޕް ނުވަތަ އެކައުންޓ
 ނަންބަރު އެނގޭނެހެން ބެންކް ލިޔުން 

 ަބޮރޯވަރ އަދި ގެރެންޓަރއަކީ އެކަކަށްނުވުން(ކޮޕީ  2މަ، ނިއު ބޮރޮވަރ ގެ އައިޑީކާޑުގެ ބޮރޮވަރ ބަދަލުކުރަން އެދޭ ނ( 

  ްކޮންޑިޝަނަލް އޮފަރ ނުވަތަ ޕްލޭސްމަންޓް ލެޓާރ. -ކޯސް ފެށޭ ތާރީޙާއި ނިމޭ ތާރީޙް ނުވަތަ ކޯހުގެ މުއްދަތު އެނގޭނެހެން އަނ
 ޖް/ޔުނިވަރސިޓީ މެދުވެރިކޮށް( )އޮރިޖިނަލް ޑޮކިއުމަންޓްސް ނުވަތަ ކިޔަވަމުންދާ ކޮލެ

  ިލިސްޓް ކުރެވިފައިވާ ގައުމެއްނޫން ގައުމެއްގައި ކިޔަވަން އެދޭނަމަ، ލިސްޓް ކުރެވިފައިވާ ގައުމަކުން ކިޔަވަން އެދޭ ދާއިރާއާއ
 ގުޅުންހުރި ދާއިރާއެއްގެ ކޯސް ފީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

  ްދަރިވަރު ޝަރުތުހަމަވާކަން އަދި ކިޔަވާ މަރުކަޒު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ފުރިހަމަކުރަން ބޭނުންވާ ކޯހަށް ވަނުމަށ
 ޤަބޫލްކުރާ ކަމުގެ ލިޔުން. މި ލިޔުމުގައި އޮންނަ މުއްދަތާއި ޕްލޭސްމަންޓް ލެޓަރގައި އޮންނަ މުއްދަތު އެއްގޮތްވާންވާނެއެވެ.

ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ )އެމް.ކިއު.އޭ(، އެމްބީބީއެސް، ޑެންޓިސްޓްރީ ފަދަ މި ފަދަ ލިޔުން ދޫކުރާ ތަންތަނަކީ މޯލްޑިވްސް 
ޑެންޓަލް ކައުންސިލް، ނަރސިންގ ނަމަ، މޯލްޑިވްސް ނާރސިންގ އެންޑް މިޑްވައިފްރީ   އެންޑް މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް ، ކޯހެއްނަމަ

ލްތް ކައުންސިލް، އޭވިއޭޝަން ދާއިރާގެ ކޯސްތަކާއި ކައުންސިލް، މެޑިކަލް ދާއިރާގެ އެހެން ކޯހެއްނަމަ، މޯލްޑިވްސް އެލައިޑް ހެ
 އޭވިއޭޝަން ލައިސަންސް ކޯހެއްނަމަ ރާއްޖޭގެ ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ. 

  ުކޮންމެ އަހަރެއްގެ ނުވަތަ ސެމެސްޓަރގެ ފީ ވަކިން އެނގޭނެހެން ކޯހުގެ ހުރިހާ އަހަރަކަށް ހެދިފައިވާ  ގުޅޭ: އާ 1ތާވަލ
ފީ ސްޓްރަކްޗަރ ލިޔުން. ހުރިހާ އަހަރުތަކެއްގެ ފީ ސްޓްރަކްޗަރ ނުލިބޭނަމަ ފީ ހިސާބު ކުރާނީ ފުރަތަމަ  ކޮލެޖް/ޔުނިވަރސިޓީގެ

 އަހަރުގެ ފީއަށް ބަލައިގެން. )އޮރިޖިނަލް ޑޮކިއުމަންޓްސް ނުވަތަ ކިޔަވަމުންދާ ކޮލެޖް/ޔުނިވަރސިޓީ މެދުވެރިކޮށް(

  ުކޮންމެ އަހަރަކަށް ޖެހޭ މިންވަރު އެއަހަރެއްގެ ފުރަތަމަ ޕޭމަންޓުގައެވެ. ކޯހުގެ ފީ ކޯހުގެ ފީ ގެ އަދަދު ހިމަނާނީ  ގުޅޭ: އާ 1ތާވަލ
 ހުށަހަޅާނީ އަހަރަކަށް، ސެމެސްޓަރއަށް ނުވަތަ މުޅި ކޯހުގެ ފީ އެގޭގޮތަށެވެ.

  ުއް މަސް ދުވަހަށް ފޯމާއިއެކު ސްޓައިޕަންޑް ލިސްޓެއްވާނެވެ. އެލިސްޓްގައި ސްޓައިޕަންޑް ޖަހާފައިވަނީ އެމި ގުޅޭ: އާ 1ތާވަލ
ވާވަރަށެވެ. އެއީ އެޤައުމެއްގެ ފައިސާއިންނެވެ. މިފޯމް ފުރާއިރު ފައިސާގެ އަދަދު ޖަހާނީ އެދަރިވަރަކު ކިޔަވަންދާން ލޯން 

ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ދިވެހި  15.42ޔޫއެސް ޑޮލަރަކަށް ، ހަމަޖެހިފައިވާ ޤައުމެއްގެ ފައިސާ ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރަށް ބަދަލުކުރުމަށް ފަހު
އެދުވަހެއްގައި ހުންނަ ރޭޓުންނެވެ. www.xe.comޔާއަށް ބަދަލުކޮށްގެން ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ. މިގޮތުން ފައިސާ ބަދަލުކުރާނީ ރުފި

ފަށާ ދުވަހުން  މަސްދުވަހަށް ވާވަރަށެވެ. ފުރަތަމަ ޕޭމަންޓްގައި ކޯސް 6ކޮންމެ ޕޭމަންޓެއްގައި ސްޓައިޕަންޑްގެ އަދަދު ޖަހާނީ 
މަސް ދުވަހަށްފަހު ދެން ކޯހުގެ ބާކީ އޮންނަ  6މަސް ދުވަހަށް ވާ ވަރެވެ. އެންމެ ފަހު ޕޭމަންޓްގައި ހިމަނާނީ ކުރީ  6ފެށިގެން 

  ހުށަހެޅުން. ފައިސާ ބަދަލުކުރި ރޭޓު ދައްކައިދޭ ވެބް ޕޭޖުގެ ޕްރިންޓުތައް މުއްދަތަކަށް ވާ ވަރެވެ.

 ެހެނު ތާރީޚަށް ފަހު ކޯހަށް ޚަރަދެއް ކޮށްފައިވާނަމަ ކުރި ޚަރަދު ގެ ތަފްސީލް އާއި ރަސީދު ފައިސާދޭން ފަށަން ހަމަޖ 

  ައެއާލައިނަކުން(  3ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ތަޢުލީމު ހާސިލްކުރުމަށް ދާންބޭނުންވާނަމަ، ޓިކެޓުގެ އަގު އެނގޭގޮތަށް )ލިބޭނަމ
ޓްގެ އަގު ބެލުމަށް ހުށަހަޅާ އެއްޗަކަށްވާތީ ފުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚުގެ އައިޓްނަރީ ހުށަހެޅުން. )ނޯޓް: މިއީ ހަމައެކަނި ޓިކެ 

 އައިޓްނަރީއަށްވުން ކޮންމެހެން ލާޒިމެއް ނޫނެވެ.(.
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