ޤައުމު ބިނާކުރުމަށް ޔުނިވަރސިޓީ އިން ދޭ
ޚާއްޞަ ސްކޮލަރޝިޕް
 .1މަޤްޞަދު
ޔުނިވަރސިޓީގެ ޚާއްޞަ ސްކޮލަރޝިޕް ގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ މި ވަގުތަށް ޤައުމަށް ބޭނުންވާ ކޯސްތަކަށް
އިޢުލާނުކުރުމުން އެދާއިރާއަކަށް ދަރިވަރުން ނުލިބޭ ޚާއްޞަ ދާއިރާތަކުން މީހުން ބިނާ ކުރުމެވެ .މިގޮތުން  2021ވަނަ
އަހަރަށް

ޚާއްޞަކުރެވޭ ދާއިރާތަކަކީ ފަށާ ތަޢުލީމުގެ މުދައްރިސްކަމާއި ،މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ތެރެއިން ވެލްޑިންގ އާއި

އެއަރ ކަންޑިޝަނިންގ އާއި މެރިޓައިމް ދާއިރާއެވެ.

ޤައުމީ ބޭނުންތަކަށް ބަލައި މިދާއިރާތައް ކަނޑައަޅާނީ ކޮންމެ އަހަރަކު

ޔުނިވަރސިޓީގެ އިސް ވެރިންގެ މަޝްވަރާގެ މަތިންނެވެ.
މި ސްކޮލަރޝިޕް ދެވޭނީ އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް އަދި ސަބްޑިގްރީ )ސެޓްފިކެޓް /އެޑްވާންސްޑް ސެޓިފިކެޓް/ޑިޕްލޮމާ( ލެވެލްގެ
ކޯސްތަކުގައި ކިޔެވުމަށެވެ.

 .2ޚާއްޞަ ސްކޮލަރޝިޕް ގެ ޚަރަދު އަދި އަދަދު
މި ސްކޮލަރޝިޕް ގެ ޚަރަދު އަދި އަދަދު ހަމަޖެއްސުމުގައި ދެ ގޮތަކަށް ރިއާޔަތް ކުރެވޭނެއެވެ.
ހ .ޔުނިވަރސިޓީ އަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އިން ދަރިވަރުން ސްޕޮންސަރ ކުރާނޭ މިންވަރު އަދި އަދަދު .މިގޮތުން ޤައުމީ
ބޭނުމަށް ބަލައި އެއްދާއިރާއަކަށް އެންމެ ގިނައިން ދޭނީ  15ސްކޮލަރޝިޕެވެ .ކޮންމެ ދާއިރާއެއްގެ ބޭނުމަށް ބަލާ
އަދަދެއް ކަނޑައަޅާނީ ކޯހުގެ ޖާގައަށާއި ހިންގޭނޭ މިންވަރަށް ރިއާޔަތް ކޮށްގެންނެވެ .މިގޮތުން  2021ވަނަ އަހަރު
ދެވޭނީ އަންނަނިވި ސްކޮލަރޝިޕްތަކެވެ.
)ހ( ހަތަރު އަހަރު ދުވަހުގެ ބެޗްލަރ އޮފް ޕްރައިމަރީ އެޑިޔުކޭޝަން ހެދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން
ކަނޑައަޅާ ރަށްރަށުގައި ވަޒަންވެރިވެ ދިރިއުޅޭ  15ފަރާތަކަށް މާލޭ ކެމްޕަހުގައި ކިޔެވުމަށް މި ސްކޮލަރޝިޕްތައް
ދެވޭނީ ކޯސް ފެށުމަށް ބޭނުންވާ  30ކުދިން ،އެހެން ފަރާތަކުން ސްޕޮންސަރ ކޮށްގެން ހަމަކުރާނަމައެވެ.
ކރުމުން
)ށ( ސެޓިފިކެޓް  3އެއަރކޮންޑިޝަނިން އަދި ސެޓިފިކެޓް  3ވެލްޑިން .މި ސްކޮލަރޝިޕް ދެވޭނީ އިޢުލާނު ު
ކުރިމަތިލާ ޝަރުޠުހަމަވާ  12ފަރާތަކަށެވެ.

1

)ނ( އެޑްވާންސްޑް ސެޓިފިކެޓް އިން ނޯޓިކަލް ސްޓަޑީޒް .މި ސްކޮލަރޝިޕް ދެވޭނީ އިޢުލާނުކުރުމުން ކުރިމަތިލާ
ޝަރުޠުހަމަވާ  6ފަރާތަކަށް އެއް ސެމިސްޓަރ ވަންދެންނެވެ
ށ -ސްކޮލަރޝިޕް ދެވޭ ކޯހުގެ ބައެއް ދަރިވަރުން ކަމާގުޅޭ ވުޒާރާ ،އެސޯޝިއޭޝަތައް ،ހެޔޮއެދޭފަރާތްތައް ފަދަ އެހެނިހެން
ފަރާތްތަކުގެ ސްޕޮންސަރ ކުރެވިދާނެއެވެ.

މިފަދަފަރާތްތަކުން ސުޕޮންސަރ ކުރާ ދަރިވަރުންގެ އަދަދު ސްކޮލަރޝިޕް

ދެވޭ ޢަދަދާ އެއްކުރުމުން ކޯހެއް ފީޒްބްލް ވުމަށް އެކެޑެމިކް ސެނެޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޢަދަދު ހަމަވާންވާނެއެވެ.

 .3ސްކޮލަރޝިޕް ގައި ހިމެނޭ ބައިތައް
ހ .މި ސްކޮލަރޝިޕްގައި ހިމެނެނީ އެދަރިވަރަކު ޔުނިވަރސިޓީއަށް ދައްކަން ޖެހޭ ކޯހެއްގެ ޓިއުޝަން ފީ ދައްކައިދިނުމާއި
ބޔާންކޮށްފައިވާ ޚަރަދު ދިނުމެވެ.
ތިރީގައިވާ ނުކުތާތަކުގެ ތެރެއިން ރ ،ބ އަދި ޅ ގައި ަ
ށ .ކޯހުގެ ފުރިހަމަ މުއްދަތު ނިމެންދެން ފައިސާގެ އެލަވަންސް އަދި ކޯސް ފީ

ދެވޭނެއެވެ .ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ

ޑިގްރީއަށް ހިލޭ ކިޔަވައިދިނުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ފުރުޞަތު ލިބިފައިވާ ދަރިވަރުންގެ ކޯސް ފީ ޔުނިވަރސިޓީ /
ސްޕޮންސަރ ކުރާފަރާތުން ދައްކައެއް ނުދޭނެއެވެ.
ނ .އެދަރިވަރަކު ޔުނިވަރސިޓީއަށް ދައްކަން ޖެހޭ ކޯހެއްގެ ޓިއުޝަން ފީ ޔުނިވަރިސިޓީ އިން ދައްކާދޭނީ ކޯހުގެ ފުލްޓައިމް
މުއްދަތުގައި ފާސްވާ މާއްދާތަކަށް އެކަންޏެވެ.
ރ .ޙާއްޞަ ސްކޮލަރޝިޕް ލިބޭ ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށް ކޮންމެ މަހަކު 5000/-ރ ގެ އެލަވަންސެއް ޔުނިވަރސިޓީ /
ސްޕޮންސަރ ކުރާ ފަރާތުން އެދަރިވަރަކަށް ދޭނެއެވެ .އެއީ ކޯސްފީ ދައްކަން ޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި އެ ފީ
ހިމަނައިގެންނެވެ.
ބ .ޙާއްޞަ ސްކޮލަރޝިޕް ލިބޭ ފުރަތަމަ މަހު މާލޭގައި ޤާއިމްވުމަށް "އެސްޓެބްލިޝްމަންޓް" ގްރާންޓް އެއްގެ ގޮތުގައި -
5000/ރ ގެ އެލަވަންސެއް ޔުނިވަރސިޓީއިން ނުވަތަ ސްޕޮންސަރ ކުރާ ފަރާތުން އެދަރިވަރަކަށް ދޭނެއެވެ.
ޅ .ޙާއްޞަ ސްކޮލަރޝިޕް ލިބޭ ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށް ކޯހަށް ބޭނުންވާ ފޮތާއި އެހެން ތަކެތި ގަތުމަށް ކޮންމެ ސެމިސްޓަރަކު
5000/ރ ގެ އެލަވަންސެއް ޔުނިވަރސިޓީއިން ނުވަތަ ސްޕޮންސަރ ކުރާ ފަރާތުން އެދަރިވަރަކަށް ދޭނެއެވެ .މިފައިސާއަށް ދަރިވަރު ގަންނަނީ ފޮތްތޯ ޔުނިވަރސިޓީއިން ޔަޤީން ކުރާނެއެވެ.

 .4ސްކޮލަރޝިޕްގެ ޚާއްޞަ ޝަރުޠުތައް.
ހ.

ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފެންވަރު ކަމުގައި ބަލާނީ އެކޯހަކަށް ވަނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޝަރުތުތަކެވެ.

ދަރިވަރުން

ހޮވާނީ ކޯހަކަށް ކުރިމަތިލާ ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރަށް ނުވަތަ އެކެޑެމިކް މެރިޓަށް ބަލައިގެންނެވެ.
ށ .ސްކޮލަރޝިޕަށް ކުރިމަތިލާ ކޯހާ އެއްފެންވަރުގެ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ފެންވަރުގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލުކޮށްފައި ނުވުން.
2

ނ .އާމްދަނީ ލިބޭ ،ހަފުތާއަކު  20ގަޑިއިރަށް ވުރެ ގިނައިރު އުޅެންޖެހޭ އެއްވެސް ވަޒީފާއެއް އަދާނުކުރުން.

 .5ސްކޮލަރޝިޕްގެ ޢާންމު ޝަރުޠުތައް
ހ .ދިވެހިރައްޔިތެއްކަމުގައިވުން.
ށ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފުލްޓައިމް ދަރިވަރެއްގެ ގޮތުގައި ކިޔެވުމަށް އެއްބަސްވުން.

ނ .ކިޔެވުމަށް އެހެން ސްކޮލަރޝިޕް އެއް ލިބިފައި ނުވުން.
ރ .ސްކޮލަރޝިޕަށް އެދޭ ކޯހުގެ ކިޔެވުން ފެށުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި ކިޔެވުން ފެށުމަށް ހުރަހެއް ނެތުން.

 .6ސްކޮލަރޝިޕްގެ ޢާއްމު އުސޫލުތައް
ހ .ދަރިވަރު ކިޔަވަމުންދަނިކޮށް ،އެހެން ފަރާތެއްގެ ސްކޮލަރޝިޕް އެއް ލިބިއްޖެނަމަ އެކަން ޔުނިވަރސިޓީއަށް
އަންގަންޖެހޭނެއެވެ .އަދި އެވަގުތުންފެށިގެން ސްކޮލަރޝިޕް ގެ ފައިސާ ދިނުން ހުއްޓާލެވޭނެއެވެ.
ށ .ސްކޮލަރޝިޕް ދޭ އެއްވެސް ދަރިވަރަކު އޭނާގެ ކޯސް ފަސް ކޮށްފިނަމަ )ޑިފަރ ކޮށްފިނަމަ( ސްކޮލަރޝިޕް
ގެއްލޭނެއެވެ.
ނ .ސްކޮލަރޝިޕް ލިބެން ފަށާ ތާރީޚް އެ ސްކޮލަރޝިޕް ލިބުނުކަން އަންގާ ސިޓީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.
ރ .ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދިގުމިނަކީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރި ކޯހުގެ ފުލްޓައިމް މުއްދަތެވެ .ސްކޮލަރޝިޕްގެ ފައިސާ ލިބުމަށްޓަކައި،
ދަރިވަރު ފުލްޓައިމްކޮށް ކޯހުގައި ކިޔަވަމުންދާން ވާނެއެވެ.
ބ .ކޯހުގެ ފުލްޓައިމް މުއްދަތު ހަމަވުމުން ސްކޮލަރޝިޕް ފައިސާ ދިނުން ހުއްޓާލެވޭނެއެވެ.
ޅ .ދަރިވަރު މަދުވެގެން ކޮންމެ ސެމިސްޓަރަކު  60ކްރެޑިޓް ޕޮއިންޓްގެ މާއްދާތަކުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާން ވާނެއެވެ.
ދަރިވަރު ކިޔަވާ މާއްދާތައް މަދުކޮށްފިނަމަވެސް ،ސްކޮލަރޝިޕްގެ ފައިސާ ލިބޭނީ ކޯހުގެ ފުލްޓައިމް މުއްދަތު
ހަމަވަންދެންނެވެ.
ކ .ދަރިވަރު ކިޔަވާ ކޯސް ބަދަލުކޮށްފިނަމަ ،ސްކޮލަރޝިޕް ގައި ފައިސާ ދިނުން ހުއްޓޭނެއެވެ.
އ .ކޯސް ނިމުމުގެ ކުރިން އެއްވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ ،ކިޔެވުން މެދުކަނޑާލައިފިނަމަ ،ނުވަތަ ކިޔަވާ މާއްދާތައް
ކަނޑައެޅިފައިވާ މާއްދާތަކަށް ވުރެ މަދުކޮށްފިނަމަ ،ސްކޮލަރޝިޕް ގެ ފައިސާ ދިނުންހުއްޓާލެވޭނެއެވެ.
ވ .ކިޔަވާ ކޯހުގެ މާއްދާތަކަށް ހާޒިރުވުން  80%އަށް ވުރެ މަދުވެއްޖެނަމަ ،ސްކޮލަރޝިޕް ދިނުން ހުއްޓާލެވޭނެއެވެ.
މ .މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމެއް ދަރިވަރަށް މެދުވެރިވީ ވަރަށް ޚާއްޞަ ހާލަތެއް ދިމާވެގެން
ކަމުގައިވާނަމަ ،އެހާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ސްކޮލަރޝިޕް ދެމެހެއްޓުމަށް އެދުމުގެ ފުރުޞަތު ދަރިވަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
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މިގޮތަށް ދަރިވަރަކު އެދޭ ހާލަތްތަކުގައި ،އޭނާގެ ސްކޮލަރޝިޕް ދެމެހެއްޓުމާ މެދު ވަކިގޮތެއް ނިންމާނީ ސްކޮލަރޝިޕް
ކޮމިޓީން އެދަރިވަރަށް ދިމާވި ހާލަތަށް ބެލުމަށް ފަހުގައެވެ.

 .7ސްކޮލަރޝިޕަށް ކުރިމަތިލުމާއި ދަރިވަރުން ހޮވުން.
ޙާއްޞަ ސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް އިޢުލާނު ކުރާނީ ކޯސް ފެށުމުގެ ކުރިންނެވެ .މި ސްކޮލަރޝިޕަށް ކުރިމަތިލާނީ އެކަމަށް އެދި
ހުށަހަޅާ ފޯމުންނެވެ.

މިސްކޮލަރޝިޕް އަށް ހޮވާނީ ކުރިމަތިލާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީ ގޮތުން އެންމެ މޮޅު

ދަރިވަރުންނެވެ .ދަރިވަރުންނަށް ލިބޭ

ޕޮއިންޓް އެއްވަރު ވެއްޖެނަމަ ،ދަރިވަރަކު ހޮވާނީ އެދަރިވަރުންގެ މެދުގައި

ގުރުއަތުލައިގެންނެވެ.

 .8ސްކޮލަރޝިޕް ފައިސާ އަނބުރާ ދެއްކުން.
ކޯސް ނުނިމެނީސް ކިޔެވުން ހުއްޓާލައިފި ނަމަ ،ނުވަތަ ކޯސް ބަދަލުކޮށްފިނަމަ ،އެކަމެއް ހިނގި ސެމިސްޓަރުގެ ފައިސާ
އަނބުރާ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ދައްކަން ޖެހޭނެއެވެ .މި ކަން ނިންމާނީ ސްކޮލަރޝިޕް ކޮމިޓީއިންނެވެ.

 .9ސްކޮލަރޝިޕަށް ހިނގާނެ ފައިސާ ގެ އަދަދު.
 2021ވަނަ އަހަރު ،މި ޚާއްޞަ ސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް ހޭދަކުރަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޖުމުލަ  1.2މިލިއަން ދިވެހި ރުފިޔާއެވެ.
މިފައިސާ ޚަރަދުކުރާނީ އެހެން ދަރިވަރުން ދައްކާ ފީއިން ލިބޭ އާމްދަނީ އިންނެވެ.

 .10ޒިންމާތަކުގެ ހުދޫދު )ޑިސްކްލެއިމަރ(
ސްކޮލަރޝިޕް ލިބޭ ދަރިވަރަކަށް ފައިސާ ދިނުން ނުވަތަ ފީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަރާތުން ދައްކައިދިނުން ފިޔަވައި
ޔުނިވަރސިޓީގެ އެހެން ޚާއްޞަ އެއްވެސް ޒިންމާއެއް ނުވެއެވެ.

ސްކީމް ފާސްކުރެވުނު ތާރީޚް 16 :ޑިސެންބަރު 2020
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