
` 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 
  ިގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް އެދ

 އަށެވެ. legalaffairs@po.gov.mv ފޮނުއްވާނީ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 3336211 ,3336102 ފޯނު: 
 3310274ފެކްސް: 

 www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް: 

 

 ވޮލިއުމް: 49 އަދަދު: 95 ތާރީޚު: 1441 ންރަމަޟާ 21 – 2020 މ    14 ބުރާސްފަތި 

 
 ބަލިމަޑުކަމާގެ  19-ކޮވިޑްން ބ ރުގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން، ޖެއިރާއްދިވެހި

 ލު ސޫ އު ދިނުމުގެ  އެހީ ފައިސާގެ  ދަރިވަރުންނަށް ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ގުޅިގެން

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                            95 އަދަދު:                             49 ލިއުމް: ވޮ

 
 

1 
 

` 
 

 

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން 
 މާލެ،       

 ދިވެހިރާއްޖެ.     

  

 
ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން، ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން 

 ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ދަރިވަރުންނަށް ފައިސާގެ އެހީ  ދިނުމުގެ އުސޫލު 

 

ގެ ބަލިމަޑުަކމާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖެިއން ބޭރުގައި މަތީ  19-މި އުސޫލަކީ، ކޮވިޑް )ހ( .1 ތަޢާރަފާއި ނަން 
ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިތަކަށް އެހީވުމުެގ 

ރުންގެ ޒަރޫރީ ބޭނުންތައް ފުއްދުމަށް ޓަކައި، ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގޮތުން، އެ ދަރިވަ
ފަރާތުން މިނިސްޓްރީ އޮްފ ހަޔަރ ެއޑިއުކޭޝަނުން ފައިސާެގ އެީހއެއް ދިނުމުގަިއ 

 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް ބަޔާންކުރާ އުސޫލެވެ.

    ، "ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ،މި އުސޫލަށް ކިޔަނީ )ށ(  
ގެ ބަިލމަޑުކަާމ ގުޅިގެްނ ހާލުގަިއ ެޖހިފައިވާ ދަރިވަރުންނަށް ފައިސާެގ  19-ކޮވިޑް

 އެހީ ދިނުމުގެ އުސޫުލ" އެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި މަތީ ތަޢުލީމް ހާސިލުކުަރމުންާދ  ،މި އުސޫލުެގ މަޤްޞަދަކީ .2 މަޤްޞަދު 
ގެ ސަބަބުން ހާލުގަިއޖެހިފައިވާ ދަރިވަރުންގެ ޒަރޫީރ  19 -ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ކޮވިޑް

 އިންސާފުވެރިކަމާއި ހަމަަހމަކަމާެއކު ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. ،ބޭނުންތައް ފުއްދުމަށް ދެވޭ އެހީ

ދިނުމުގެ  އެހީ  ފައިސާގެ
 ޠުތައް ޝަރު

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި މަތީ ތަޢުލީމް ހާސިލުކުރަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް ފައިސާގެ  )ހ( .3
 އެހީ ދެވޭނީ އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ދަރިވަރުންނަށެވެ.

މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ، ދަރިވަރު ކިޔަވަމުންދާ ކޯހަކީ (1)   
ގަބޫލުކުރާ ކޯހަކަށް ވުން، ނުވަތަ އެ ކޯހަކީ ޕްރެކްޓިސް ކުރުމަށް 
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ކަމާބެޭހ އިދާރާއިން ޤަބޫލުކުރާ ކޯހެްއ ، ަނމަ ދޭ ކޯހެއް  ލައިސެންސެއް 
 ކަމުގައި ވުން.

 ދަރިވަރު ފުރިހަމަ ކުރަމުންދާ ކޯހުގެ ޚަރަދުތައް ހަމަޖައްސަމުން ދިޔައީ  (2)   
ސްޕޮންސަރެއްގެ އެހީއާއެކު ަކމުގައި ވެފައި، ދަރިވަރަށް ާމީލ އެހީ 

ހީގެ މާލީ އެ، ދެމުންދިޔަ ފަރާތް ނުވަތަ ސްޕޮންސަރު ދެމުން ގެންދިޔަ
 ނުވަތަ ކަނޑައިލައިފައިވުން. މިންވަރު މަދުކޮށްފައިވުން

 ގެ ކުރިްނ ކިޔަވަން ފަށައިފައިވާ ދަރިވަރަކަށް ވުން. 2020މޭ  1 (3)   

ދަރިވަރަށް ކިޔަވަމުންދިޔައީ އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ނަމަ، އެ ފަރާތުގެ  (4)   
އިތުރު އެެހން މާީލ  ،އާމްދަނީއަށް ނުރަނގަޅު ައސަރެއް ކޮށްފައި ވުމާއެކު

 އެހީތެރިކަމެއް ނުވަތަ އަމިއްލައަށް ޚަރަދު ހަަމޖެއްސޭެނ ގޮތެއް ނެތުން.  

ދުވަސްވަުރ އެހެން އެއްެވސް ފަރާތެއްގެ ގެ ބަލިަމޑުކަމުގެ  19-ކޮވިޑް (5)   
 ސްޕޮންސަރގެ ދަށުން ދިރިއުޅުމުެގ އެލަވަންްސ ލިބެުމންދާ ދަރިވަރެއް

 ކަމުގައި ނުވުން.

 މިހާރުވެސް ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުިރ ދަރިވަރަކަށް ވުން.، ދަރިވަރަކީ (6)   

ދިވެހިސަރުކާރުގެ 
ޚަރަދުގައި ރާއްޖެއިން 
 ބޭރުގައި ކިޔަވަމުންދާ 

 ދަރިވަރުން 

 ގެ ނުވަތަ ލޯނުދަރިވަރުންނަކީ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ސްކޮލަރޝިޕެއްގައި ކިޔަވަމުންދާ  )ހ( .4
އެހީގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންނަކީ، ަހމަޖެހިފައިވާ ުއސޫލުތަކުގެ ަމތިން މިހާރުވެްސ 
   ފައިސާގެ ޢިނާޔަތް ލިބެމުންދާ ދަރިވަރުން ކަމަށް ވާތީ، މި ފަދަ ދަރިވަރުންނަށް 

 މި އުސޫލުެގ ދަށުން  އެހީއެއް ނުލިބޭނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެްސ،  ިދވެހި ސަރުކާރުެގ  )ށ(  
ސްކޮލަރޝިޕެއްގައި ނުވަތަ ލޯނު އެހީގައި ކިޔަަވމުންދާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން،  

ެގ  19-ކޮވިޑް ،ނުވަތަ ތަމްރީުނ ފުރިހަަމ ކުރުމަށްފަހު ،ފުރިހަަމ ކުރުމަށްފަހުކޯސް 
ވެހިރާއްޖެ ނާދެވިފައިވާ ދަރިވަރުންނަށް، މި އުސޫލުގެ ދަށުން ބަލިމަޑުކަމާ ުގޅިގެން ދި

 އެހީއަށް އެދި ހުށަހެޅޭނެއެވެ.

ފައިސާގެ އެހީ ދިނުމަށް 
 ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް 

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި މަތީ ތަޢުލީްމ ހާސިލުކުރަުމންދާ ދަރިވަރުންނަށް ފައިސާގެ އެީހ  .5
 ގައި މިވަނީއެވެ.ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް ތިރީ

ގައިވާ ފޯުމ  1ފައިސާގެ އެހީ ަހމަޖައްސައިދޭނީ، ިމ އުސޫލުެގ އެނެކްސް  )ހ(  
     ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، މިިނސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނަްށ ހުށަހެުޅމުން، 

ެއ ދަރިވަރަކީ ިމ އުސޫލުގެ ަދށުން މާީލ އެީހ އެކު ހުށަހަާޅ ލިޔުންތަކުން އެ ފޯމާ
 ލިބުމުގެ ޙައްޤު ދަރިވަރެއްކަން ސާބިތުވާނަމައެވެ.  
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ފައިސާގެ އެހީ ޖަމާކޮށްދެވޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމުވެފައިވާ ބޭންެކއްގައި ދަރިވަރުގެ  )ށ(  
ވައިފައިާވ ނަމުގައި ނުވަތަ ދަރިވަރުގެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއްގެ ނަމުަގއި ހުޅު

 ދިވެހިރުފިޔާ އެކައުންޓަކަށެވެ.

ފައިސާގެ އެހީގެ މިންވަރު ކަނޑަެއޅުމުގައި އެ ދަރިވަރެއް ކިޔަވަުމންދާ ޤައުމެއްގެ  )ނ(  
ސްޓައިޕެންޑުގެ ގޮތުގައި ކަނޑަައޅައިފައިވާ އަދަދުން ދުވާލަކަށް އެމެރިކާ ޑޮލަރުްނ 

(USD )ްދިރިއުޅުމުގެ ޚަރަދަށް ، މިގޮތުންކުރެވޭނެއެވެ.  ޖެހޭ އަދަދަށް ރިޢާޔަތ
ވުެރ  )ފަންސާސް( އެމެރިާކ ޑޮލަރަށް 50.00އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ދުވާލަކަށް 

މަދުން ކަނޑަެއޅިފައިވާ ޤައުމުތަކުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް އެހީގެ ގޮތުގަިއ 
ވެ. އެ ޤައުމަކަށް މިހާރުވެސް ދުވާލަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ރޭޓެ، ގިނަވެގެން ދެވޭނީ

)ފަންސާސް( އެމެރިކާ ޑޮލަރަްށ  50.00ދިރިއުޅުމުގެ ޚަރަދަށް ދުވާލަކަށް ، ނަމަވެސް
ވުރެ ބޮޑުކޮށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ޤައުމުތަކުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް ގިނަވެގެްނ 

 )ފަންސާސް( އެމެރިކާ ޑޮލަރެވެ. 50.00ދެވޭނީ 

 ވީ ުރ މަދުވެފައިފައިސާގެ އެހީ މިހާން ދެމުންދިޔަ ދަރިވަރުގެ ސްޕޮންސަރ ކުރި )ރ(  
ަނމަ،  ސަރުކާރުން ދުވާލަކަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ މިންވަރަށްވުރެ މަދު ނުވާ ،ނަމަވެސް

މި ފަދަ ދަރިވަރުންނަށް މި އެހީއެއް ނުލިބޭނެއެވެ. ނަމަވެްސ، ދަރިވަރަށް މިހާުރ 
ވުރެ މަުދ  ށްފައިވާ މިންަވރަޅައިލިބޭ އަދަދަކީ، ސަރުކާރުން ދުވާލަކަށް ކަނޑައަ
ފައިާވ މިންަވރު ހަމަކުުރމަްށ ޅައިއަދަދެއް ނަމަ، ސަރުކާރުން ދުވާލަކަްށ ކަނޑައަ

 ވަރަށް ލިބޭނެއެވެ.ށް ބޭނުންވާ ފައިސާގެ އެހީ ދަރިއިތުރަ

މި އުސޫލުގެ ދަށުން އެހީ ދެވޭނީ، މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  )ހ( .6 މުއްދަތު  ދޭނެ  އެހީ
 )ދޭއް( މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. 2އެންމެ ގިނަވެގެްނ 

ދަރިވަރު ފައިސާ ބޭނުންވާ މުއްދަތު، މި އެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ޯފމުގައި  (1)   
 ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

ފައިސާ ަޖމާކޮށްދޭނީ، ދަރިވަރު އެކަމަްށ އެދި އީމެއިލަކުްނ ހުށަެހޅުމުން،  (2)   
)ސާދަ( ދުވަހަކުން އެއްފަހަރުއެވެ. އަދި މި ގޮތަށް ކޮންެމ  14ކޮންމެ 

ފަހަރަކު އެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ އިރު، ދަރިވަރު ހުރީ ރާއްޖެއިްނ 
 ބޭރުގައިކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، ދަރިވަރަށް ފައިސާގެ  )ށ(  
ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުންނަ މުއްދަތަށް އެކަންޏެވެ. އަދި ދަރިވަރު އެހީ ދޭނީ 

 ފައިސާ ދީފައިވާ މުއްދަތުގެ ކުރިން އެނބުރި ދިވެހިރާއްޖެ އަތުވެއްޖެަނމަ، ދިވެހިރާއްޖެ 
މިނިސްޓްރީ އޮްފ  ،އައި ދުވަހުން ފެށިގެން އިތުރުވާ ދުވަހަށް ލިބިފައިވާ ފައިސާ

 ރާ ދައްކަންވާނެއެވެ.ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނަށް އަނބު
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އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު 
 އެސެސްކުރުން 

މި އުސޫލުގެ ދަށުން އެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ދަރިވަރުންގެ ފޯމުތައް އިވެލުއޭޓްކޮށް، ފައިސާ  .7
ދިނުމުގެ ކަންކަން ނިންާމނީ، އަންނަނިވި ފަރާތްތައް ހިމެނޭގޮތަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ 

 ކޮމިޓީއަކުންނެވެ.އެޑިއުކޭޝަނުން އެކުލަވައިލާ 

 .)ދޭއް( ފަރާތެއް 2މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނުްނ ކަނޑައަާޅ  (1) )ހ(  

މަތީ ތަޢުލީމާއި ަތމްރީނު ދިނުމާިއ ހުނަރުވެރިކަްނ ތަރައްޤީކުރުމަށް ލަފާދޭ  (2)   
 .ކޮމިޓީގެ މެންބަރެއް

އެހީ ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާނެ 
 ގޮތް 

ގައިވާ ފޯމުން ީއމެއިލްގެ ޒަރީޢާއިންނެވެ.  1އެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ، މި އުޫސލުގެ އެނެކްސް  .8
އަދި މި ފޯމު، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިުއކޭޝަނުގެ ވެބްސައިޓް 

www.mohe.gov.mv .ެއިން ލިބޭނެއެވ 

އެ ކަމަކަށް ގޮތެއް ނިންނާނީ،  ،ިހމެނިފައިނުވާ ކަމެއް ދިމާވެްއޖެނަމަ  މި އުސޫލުގައި )ހ( .9 އެހެނިހެން 
 ކޮމިޓީގެ ލަފާގެ މަތިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ ެއޑިއުކޭޝަނުންެނވެ.

އުސޫލުގެ ދަށުން އެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކުގައި ޞައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތެްއ މި  )ށ(  
 މަ، އަންނަނިވި ފިޔަވަޅުތައް އެޭޅނެއެވެ.ފައިވާކަން ސާބިތުވެއްޖެނަޅައިހުށަހަ

 ފައިވާ ފޯމު ބާޠިލުކޮށް، އެހީ ދިނުން ހުއްޓައިލުން.ޅައިހުށަހަ (1)   

ނަަމ، އެީހ ދިނުްނ ހުއްޓައިލައި، ދިން އެހީގެ  ވާފައިއެހީ ދޭން ފަށައި (2)   
 މިންވަރު އަނބުރާ ދެއްކުމަށް އެންގުން.

 ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ހޯދުން.ނަމަ،  ފައިސާ ނުދައްކައިފި (3)   

 .ެއ ަދުޢވާެއްއ ުކުރން ، ޖިނާއީ ދަޢުވާ ކުރެވެން އޮތްނަމަ (4)   

އެހީ ލިބެމުންާދ ދަރިވަރެއްގެ ހާލަުތ ބަދަލުވުމުެގ ސަބަބުން، ިމ އުސޫލުގެ ދަށުްނ  )ނ(  
އަދި  ަނމަ، ލަސްނުކޮށް އެކަްނ އަންަގންވާނެއެވެ. އެހީ ލިބޭ ޝަރުޠެއް އުނިވެްއޖެ

އެގޮތަށް މިކަން ނާންާގ ހުރުމަީކ ިމ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުެގ މަތިން ފިޔަވަުޅ 
 އެޅޭނެ ކަމެކެވެ. އަދި ދަރިވަރަށް ދެމުން ގެންދިޔަ އެހީ ހުއްޓައިލެޭވނެއެވެ.

ދަރިވަރުންގެ ފަރާތުން އެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ލިޔުންތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ  )ރ(  
އަލުްނ  ،ނަމަ  ގަބޫލުކުރާ ޝަރުޠު ނުވަތަ މިންަގނޑުތަކަށް ނުފެތޭއެޑިއުކޭޝަނުން

 ރަނގަޅު ލިޔުންތައް ހުށަހެުޅމަށް ދަރިވަރުންނަށް އެންގޭނެއެވެ.

އުސޫލުގެ ދަށުން މާލީ އެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ދަރިވަރުން ދޭ މަޢުލޫމާތަކީ އަދި މި  )ބ(  
ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތަކަކީ ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތާއި ލިޔެކިޔުން ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ. 

http://www.mohe.gov.mv/


 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                            95 އަދަދު:                             49 ލިއުމް: ވޮ

 
 

5 
 

ަކމަށް އިްޤރާރުވެ، ފޯމުގަިއ  އަދި އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަާޅ ކޮންެމ ދަރިވަރަކު އެ 
 އެވެ.ސޮއިކޮށްފައި އޮންނަންވާނެ

މި އުސޫލުގަިއ ކަނޑައެޅިގެްނ އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހައި ހިނދަކު، ތިރީގަިއ  .10 މާނަކުރުން 
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލަފުޒުތަކާއި އިބާރާތްތައް މާނަކުރެވޭނީ އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ.

ގަިއ ިހމެނޭ އެއްެވްސ  MNQF"ސްކޮލަރޝިޕް" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،  )ހ(  
ފެންވަރެއްގެ ސެޓުފިކެޓެއް ހޯދުމަށް ނުވަތަ ފަންނީ ލައިސެންސެއް ލިބިގަތުމަށް، 

ން ނުވަތަ މިނިސްޓްީރ އޮފް ހަޔަރ ނުމިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަ
ރަދެއް ކުރާ ގޮތަށް ދޭ ކިޔެވުމުެގ އެޑިއުކޭޝަން މެދުވެރިވެގެން އެއްވެްސ ޚަ

 ފުރުޞަތަކަށެވެ.

"ސްޓައިޕެންޑް: ަކމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ، ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުްނ ެއ ޤައުމެއްގަިއ  )ށ(  
 ފައިވާ މިންވަރަށެވެ.ޅައިކޮންމެ މަހަކަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޚަރަދަށް  ދިރިއުޅުމުގެ

"މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީުނ ދިނުމާއި ުހނަރުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމަށް ލަފާދޭ ކޮމިޓީ"  )ނ(  
ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ރާއްޖެއަށް ބޭނުންާވ ތަޢުލީމާއި ހުަނރުވެރި ދިވެހީްނ 
ބިނާކުރުމަށް ޓަކައި ރާއްޖެއާއި ރާްއޖެއިން ބޭރުން މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުެގ 
ފުރުޞަތުތައް ހޯދުމާއި، ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ލިބޭ މަތީ ތަުޢލީމާއި ތަމްރީނުެގ 

ރުން ހޮވުމާއި އެ ދަރިވަރުންނަށް މިފަދަ ފުރުޞަތުތައް ދިނުމާއި ފުރުޞަތުތަކަށް ދަރިވަ
އަދި މި ފަދަ ފުރުޞަތުތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި އިތުރުކޮށް ފުޅާކުރުމާ ގުޅޭގޮތުްނ 
ދިވެހި ސަރުކާރުން ކުރަންެޖހޭ އެްނމެހައި ކަންަކން ރާވައި ހިންގުމުަގއި ޢަމަލު ކުރާެނ 

އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނަށް ފަންނީ  މިނިސްޓްރީ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުމުގައި،
 ފައިވާ ކޮމިޓީއަށެވެ.ވައިލަފަޔާއި އިރުޝާދު ދިނުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފައްދަ

މި އުސޫލަްށ ޢަމަލުކުރަްނ ފަށާނީ، ދިވެހި ސަރުކާރުެގ ގެޒެޓުގަިއ މި އުސޫުލ ޝާއިޢުކުރާ  .11 ން އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރު
 .ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ

އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ 
 މުއްދަތު

ްނުމ ޞިއްޙަތުގެ އާމި ުއސޫލަށް ޢަމަލުކުރާީނ، ިމ އުސޫުލ ގެޒެޓްކުާރ ތާރީޚުން ފެށިގެން،  .12
ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ނިމުމަކަށް އައުމަށްފަހު، މިިނސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުން 

 އިޢުލާނުކުރާ ތާރީޚެއްގެ ނިޔަލަށެވެ.

__________________ 
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Annex: 1 

Ministry of Higher Education  

Male’ Maldives 

 

Financial Aid Request Form 

This Financial Aid is provided by Ministry of Higher Education to help the students studying abroad 
during the Covid-19 Pandemic. Under this Financial Aid the students would be paid for a maximum 
period of 2 months, in relation to the stipend rates set by the Ministry. 

 

1. Student Information: 

Name: ……………………………………………………………………………… 

ID card number: ………………………. Contact number: …………..……… 

Passport number: ……………………..... Email: ……………………………… 

 

2. Course Information. 

Course Name: ……………………………………………………………………… 

College / University: ……………………………………………………………… 

Course start date: ………………....... Remaining Duration (in months) ………… 

Country & City: …………………………………….. 

 

3. Source of Funding 

Source of funding for your studies: ………………………………………………… 

Do you receive any fund for you studies now: ………………………………...…… 

Duration of funds required (maximum 2 months): 

…………………………………. (Funds will be released fortnightly upon the 

requests of the student) 

 

4. Bank and Account Details  

Account holder name: ……………………………….……………………………… 

ID card number: ……………… 

Bank name: (Maldivian Bank only) ………………………………………………… 

 

Important: Payments will only be deposited to a MVR local (Maldivian) account. 
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5.  Documents to be submitted: 
 

Following documents along with the Financial Aid Request Form should be emailed 
to covidassistance@mohe.gov.mv 

 
 National ID card copy (both side) 

 Passport data page copy. 

 Letter or a document from the sponsor/funding provider (own, parent or 

private party) to prove the source of funding. 

 Letter from University to confirming status as a student. 

 Letter or document from the sponsor/funding source, indicating that they 

have stopped funding to the student and is no longer providing funds o the 

student.  

 Course approval document form MQA or licensing authority. 

 In case the student is financing his/her studies on own, document (example: 

bank statement) from the student to show the effects on student’s income.  

 

6. Student Declaration: 

I hereby confirm that, there is no other source of funding available to me to bear my 

living expenses. I understand that false, misleading, incomplete or omitted 

information could lead to the invalidation of my application and possible legal action 

against me as per Clause 9(b) of the Guideline.  

I also agree to inform the Ministry of Higher Education at the earliest, if my financial 

situation improves and/or if I am able to return to Maldives.  

 
Signature: 
 
Name: 
 
ID card number: 
 
Date: 
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