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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން

 މާލެ،      

 ދިވެހިރާއްޖެ.   

  

 ސާނަވީ އިމްތިޙާނުން އެއްވަނަ ދަރަޖައިގައި ފާސްވާ ދަރިވަރުންނަށް  މަތީ

 ސްކޮލަރޝިޕާބެހޭ އުސޫލުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ 

 

މި އުސޫލަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްކޫލް، މަދަރުސާތަކުގެ މަތީ ސާނަވީ އިމްތިޙާނު ނިންމާ 

        ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ސްކޫލް، މަދަރުސާގައި ދަރިވަރަށް ކިޔަވައިދީފައިވާ އޭލެވެލްގެ 

ސީ.ގެ ދިވެހި، އިސްލާމް މި ދެ މާއްދާއިން ދަށްވެގެން .އެސް.މާއްދާިއންނާއި، އެޗް) ތިނެއް( 3

ހާސިލުކުރާ ދަރިވަރުން މަތީ ތަޢުލީމަށް ކިޔެވުމަށް ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ *" އޭ"

 .ސްކޮލަރޝިޕް ސްކީމާ ގުޅޭ ކަންކަން ހިންގާނެ ގޮތްތައް ބަޔާންކުރުމުގެ އުސޫލެވެ

 ތަޢާރަފު  1 )ހ(

މަތީ ސާަނވީ އިމްތިޙާނުން އެއްވަނަ ދަރަޖަިއގައި ފާސްވާ ދަރިވަރުންނަށް "، މި އުސޫލަށް ކިޔަނީ

 .އެވެ" ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ ސްކޮލަރޝިޕާބެހޭ އުސޫލު

 )ށ(

މި ސްކޮލަރޝިޕް ދިނުމުގެ މަޤްޞަދަކީ، މަތީ ސާނަވީ މަރުޙަލާގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް ކިޔެވުމަށް 

      ިމ އުސޫލު އެކުލަވައިލުމުގެ ބޭނުަމކީ، . ނަތީޖާ ހޯދުމަށް ހިތްވަރުދިނުމެވެ ބާރުއެޅުމާއި، ރަނގަޅު

އެކަމާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް  މި ސްކޮލަޝިޕް ދިނުމުގައި އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ޢަމަލުކުރުމާއި 

 .       ފަސޭހަކަމާއި ހަމަހަމަކަމާއެކު ކުރުމެވެ

2  

 

 

 މަޤްަޞދު 

 

 

 މާނަކުރުން  3 :ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮްށފައި ނުާވހައި ހިނދަކު މި އުސޫލުގައި

ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ " ފުރަތަމަ ޑިގްރީ"

 .ގެ ކޯސްތަކެވެ) ހަެތއް( 7އޮނިގަނޑުގައިވާ ލެވެލް 

   )ހ(
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ކަމަށް ބުނެފައި ެއ ވަނީ، މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ފުލްޓައިމް  "ފުލްޓައިމް"

    އެއީ، މަދުވެގެން އަހަރަކު . ކޯސްކަމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ ކޯސްތަކެވެ

 .ކްރެޑިޓް އަވަރސްގެ ރޭޓުން ފުރިހަމަކުރެވޭ ކޯސްތަކެވެ) އެއްސަތޭކަ ވިހި( 120

   )ށ(

ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، ދަރިވަރު ކިޔަވަން ކަނޑައެޅުނު ކޯސް، " ޕްރޮގްރާމްޓްވިނިންގ "

 .ދެ ޤައުމެއްގައި ފުރިހަމަކުރާގޮތަށް ރާވައިފައިވާ އެކަޑެމިކް ޕްރޮގްރާމުތަކަށެވެ

 )ނ(

 

  

ކަމަށް ބުެނފައި އެ ވަީނ، ސްކޫލް ނިންމާއިރު، މަީތ " އެއްވަނަ ދަރަޖައިގައި ފާސްވުން"

) ތިނެއް( 3ސާނަވީ އިމްތިޙާނުގައި، ސްކޫލުގައި ދަރިވަރަށް ކިޔަވައިދީފައިވާ އޭ ލެވެލްގެ 

) ފަހެއް( 5ޖުމުލަ  ،ސީ.ގެ ދިވެހި، އިސްލާމް، މި ދެ މާއްާދޔާއެކު.އެސް.މާއްދާއާއި، އެޗް

 .ދަރިވަރުންނަށެވެގްރޭޑް ލިބޭ *" އޭ"މާއްދާއިން 

   )ރ(

 IELTSކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، " އިނގިރޭސިބަހުގެ  އިމްތިޙާނަކުން  ފާސްވެފައިވުން"

       އިން ދަށްވެގެން  TOEFLނުވަތަ ) ހައެއް ޕޮއިންޓް ފަހެއް( 6.5އިން ދަށްވެގެން 

ފާސް " ސީ"އިން ދަށްވެގެން CPE ، CAEނުވަތަ ) ފަސް ސަތޭކަ ފަންސާސް ( 550

އީ އޯލެވެލް ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން އިނގިރޭސި، މި މާއްދާއިން .ސީ.ނުވަތަ ޖީ

 .ފާސް ލިބިފައި އޮތުމަށެވެ" ސީ"ދަށްވެގެން 

 )ބ(

 

  

ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، ަރސްމީކޮށް ސްކޮލަރޝިޕްދޭ " އިތުރު ސްކޮލަރޝިޕެއް"

މުއައްސަސާއަކުން ދަރިވަރަކަށް ލިބޭ ފުލް ފައުންޑޭޝަނަކުން ނުވަތަ މަީތ ތަޢުލީމުދޭ 

 . ސްކޮލަރޝިޕް ނުވަތަ ޕާޝަލް ސްކޮލަރޝިޕަށެވެ

ބެލެނިވެރިއެއްގެ ފަރާތުން ނުވަތަ ހެޔޮއެދޭ ފަރާތަކުން، އެއްވެސް ޝަރުޠަކާނުލައި ދަރިވަރަކަށް 

 .ދޭ ފައިސާގެ އިނާމެއް މީގެ ތެރެޔަކު ނުހިމެނޭނެއެވެ

 )ޅ(

 

  

     ވަނަ މާއްދާގެ  13ކަމަށް  ބުނެފައި އެ ވަީނ، މި ުއސޫލުގެ " ފުލް ސްކޮލަރޝިޕެއް"

ގައި ބަޔާންކުރާ ޚަރަދުތައް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިާވ ސްކޮލަރޝިޕަށް ނުވަތަ ) ހ(

ސްކޮލަރޝިޕް ދޭ ފަރާތުން އެ ސްކޮލަރޝިޕަކީ ފުލް ސްކޮލަރޝިޕެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި 

 އަންގައިފައިވާ ސްކޮލަރޝިޕަށެވެ. 

   )ކ(

    ވަނަ މާއްދާގެ  13ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، މި އުސޫލުގެ " ޝަލް ސްކޮލަރޝިޕެއް ޕާ"

ގައި ބަޔާންކުރާ ޚަރަދުތަކުގެ ތެރެއިން ޚަރަދެއް ނުވަތަ ބައެއް ޚަރަދުތައް ދިނުމަށް ) ހ(

 . ށެވެ ހަމަޖެހިފައިވާ ސްކޮލަރޝިޕަ

   )އ(

ބެޗްލަރ އޮފް ،  އޮފް މެޑިސިންއަށާއިކަމަށް ބުނެފަިއ އެ ވަނީ،  ބެޗްލަރ " އެސް.ބީ.ބީ.އެމް"

 .ސަރޖަރީއަށެވެ

   )ވ(
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އީ އޯލެވެލް ނުވަތަ އެ ފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން ޢަރަބި، މި މާއްދާއިން ދަށްވެގެން .ސީ.ޖީ"

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒެމިނޭޝަނުން  ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ،" ގްރޭޑް ލިބުން" ސީ"

ގްރޭޑް ލިބިަފއިވުމަށް ނުވަތަ ޯމލްޑިވްސް " ސީ"އިްމތިޙާނުން ދަށްވެގެން ހިންގާ ޢަރަބި ބަހުގެ 

ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ގަޫބލުކުރާ ތަނަކުން ޢަރަބި ބަހުގެ ަދށްވެގެން ސެޓުފިކެޓު ލެވެލް 

 . ހާސިލުކޮށްފައިވުަމެށވެ) ތިނެއް( 3

   )މ(

ގޮތުގެ މަތިން، ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، މި އުސޫލުގައިވާ " ސްކޮލަރޝިޕް"

 . ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ ސްކޮލަރޝިޕަށެވެ

 )ފ(

 

  

ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދޭ، ހަޔަރ ސެކަންޑްރީ ސްކޫލް " ސީ .އެސް.އެޗް"

 .ސެޓްފިކެޓް އިމްތިޙާނަށެވެ

 )ދ(

 

  

ކެޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، ޖެނަރަލް ސެޓްފި" އީ އޯލެވެލް.ސީ.ޖީ"

 .އޯޑިނަރީ ލެވެލްއަށެވެ

 )ތ(

 

  

ވަނީ، ޖެނަރަލް ސެޓްފިކެޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ  ކަމަށް ބުނެފައި އެ" އީ އޭލެވެލް.ސީ.ޖީ"

 .އެޑްވާންސްޑް ލެވެލްއަށެވެ

 )ލ(

 

  

 ަވނީ، ލައިސަންްސ ލިބިގެން ނުވަތަ ހުއްދަ  ކަމަްށ ބުނެފައި އެ" ޕްރޮފެޝަނަލް ގިންތި"

ލިބިގެން މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ާދއިރާތަކުގައި، އެފަދަ މަސައްކަތްތައް ފަންނީގޮތެއްގައި ކުރުމަށް 

 .ލައިސަންސް ލިބޭ ނުވަތަ ހުއްދަިލބޭ ފެންވަރުގެ ސަނަދުތަކަށެވެ

   )ގ(

ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މުއައްސަސާއަކުން ކޯހެއްގައި " ޕްލޭސްމަންޓް"

 .ކިޔެވުމަށް ދަރިވަރަކަށް ދީފައިވާ ޖާގައަށެވެ

   )ޏ(

ކަމަށް ބުެނފައި އެ ވަނީ، އިމްތިޙާނަކުން ލިބޭ ަނތީޖާ މުރާޖަޢާކުރުމުން ލިބޭ " ރީޗެކް ނަތީޖާ"

 .ނަތީޖާއަށެވެ

   )ސ(

ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، " ރާއްޖޭގައި ޢަރަބި މީޑިއަމަށް ކިޔަވައިދޭ ސްކޫލް، މަދަރުސާތައް"

 .ރާއްޖޭގައި ޢަރަބި ބަހުން މަތީ ސާނަވީ މަރުޙަލާއަށް ކިޔަވައިދޭ ސްކޫލް، މަދަރުސާތަކަށެވެ

   )ޑ(

 4 .މި އުސޫލުގެ ދަށުން ސްކޮލަރޝިޕް ދޭނީ، އަންނަނިވި ޝަރުޠުތަްއ ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށެވެ

 

 ސްކޮލަރޝިޕް ިދނުން 
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 އިމްތިޙާނު ނިްނމާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން،މަދަރުސާތަކުން މަތީ ސާނަވީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްކޫލ

) ތިނެއް ( 3އީ އޭލެވެލްގެ .ސީ.ސްކޫލް މަދަރުސާގައި ދަރިވަރަށް ކިޔަވައިދެވިފައިވާ ޖީ

 ހާސިލުކުރުން،*" އޭ"މި ދެ މާއްދާއިން  އިސްލާމް، ސީ.ގެ ދިވެހި،.އެސް.އެޗް  މާއްދާއިންނާއި،

މަދަރުސާއަކުން ޝަހާދާ ސާނަވީ  ސްކޫލް، ނުވަތަ ރާއްޖޭގައި ޢަރަބި މީޑިއަމަށް ކިޔަވައިދޭ

 ހާސިލުކޮށްފައިވުން. *" އޭ" ނިންމައި ހުރިހާ މާއްދާއަކުން 

 )ހ(

 

  

   )ށ( . "އިނގިރޭސިބަހުގެ އިމްތިޙާނަކުން ފާސްވެފައިވުން"

ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން ފުރުޞަތު ދެވޭނީ، ފުލްޓައިމުކޮށް ފުރަަތމަ ޑިގްރީ ފުރިހަމަކުރުމަށް ނުވަތަ 

އެހެްނނަމަވެސް، ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން . ފުރަތަމަ ޑިގްރީއަށްވުރެ ދަށުގެ ސަނަދަކަށް ކިޔެވުމަށެވެ

ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ފުރިހަމަކުރުމަށް، ދަރިވަރު އިޚުތިޔާރުކުރި ކޯސް ކިޔަވައިދޭ ޤައުމުގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ 

އިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި، ފުަރތަމަ އޮނިގަނޑުގައި، ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ފުރިހަމަކުރުމަށް ކަނޑައަޅައިފަ

ޑިގްރީގެ ބައެއްގެގޮތުގައި މާސްޓަރސް ޑިގްރީވެސް ފުރިހަމަކުރެވޭގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފަިއވާ 

މިގޮތަށް ކޯސް ފުރިހަމަކުރުަމށް . ކޯހެއްކަމުގައިވާނަމަ، އެފަދަ ކޯެހއްގައި ކިޔެވުމުގެ ހުއްދަދެވިދާނެެއވެ

 އިޚްތިޔާރުކުރާ ކޯހަކީ، ހަމައެކަނި ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ލެވެލަްށ ހުއްދަދޭނީ، އެ ދަރިވަރަކު ކިޔަވަން

އަހަރުދުވަހަށްުވރެ ) ތިނެއް ( 3އަދި ކޯހުގެ ބާވަތުން . ކިޔެވުމަށް ފުރުޞަތު ނުދޭ ކޯހެއްކަމުގައި ވާނަމައެވެ

 . ނަމަެއވެކަމުގައިވާ) މިސާލަކަށް، އިންިޖނިއަރިންގ ފަދަ ކޯސްތައް(ދިގު މުއްދަތަކަށް ކިޔަވަންޖެހޭ ޯކެހއް 

 ސްކޮލަރޝިްޕގެ ަދރަޖަ   5

(ތިނެއް) އަހަދުވަހުގެ  3އާންމުގޮތެއްގައި ސްކޮލަރޝިޕްގެ މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނީ  

 ،މުއްދަތެވެ. އެހެންނަމަވެސް މި މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޯހުގެ ބާވަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް

މި މާއްދާގެ (ށ) އާއި (ނ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަކަށް މި މާއްދާ 

 ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

 ސްކޮލަރޝިްޕގެ ުމއްދަތު   6 )ހ(

(ތިނެއް)  3ދ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި، އާންމުގޮތެއްގައި ސްކޮލަރޝިޕްގެ މުއްދަތަކީ 

ބަޔާންޮކށްފައިވީނަމަވެސް، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އަހަރުދުވަސް ކަމށް 

އޮނިގަނޑުގައި ފުރަތަމަ ޑިގްރީއަށް ދަރަޖަކުރެވޭ ސަނަދަކަށް ނުވަތަ ޕްރޮފެޝަނަލް ގިންތީެގ 

ސްކޮލަރޝިޕް ލިބިފައިވާ ދަރިވަރު ކިޔެވުމަށް އިޚްތިޔާރުކުރާ ، ސަނަދަކަށް ކިޔެވުމަށްޓަކައި

ގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގައި އެ ކޯހެއް ފުރިހަމަކުރުމަށް ކޯސް ކިޔަވައިދޭ ޤައުމު

މިގޮތަށް ފުރުޞަުތ ، އެހެންނަަމވެސް. ކަނޑައަޅައިފައިވާ މުއްދަތަށް ފުރުޞަތު ދެވޭނެއެވެ

އިތުރު އެއްވެސް ޝަރުޠެއް ނެތި ދަރިވަރު ކިޔަވަން އިޚުތިޔާރުކުރާ ކޯހަށް ސީދާ ، ދެވޭނީ

އަދި ދަރިވަރު އިޚްތިޔާރުކުރާ ކޯހުގެ . އިވާ ކޯސްތަކުގައި ކިޔެވުމަށެވެވަދެވޭގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފަ

ކޯހުގައި ކިޔަވަން  ،ކޯސް ހެދުމުެގ ހުއްދަ، އަހަރުދުަވހަށްވުރެ ދިގުނަމަ) ިތނެއް( 3މުއްދަތު 

ފެށުމުގެ ކުރިން ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނަށް ލިޔުމުން ދަރިވަރު 

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

   )ށ(
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ދަރިވަރު ، މި މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޯސް ހެދުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް ހުށަހެޅުމުން

އާްނމުގޮތެއްގައި މަތީ ތަޢުލީމުދޭ ، ހުށަހެޅި ކޯހުގައި ކިޔެވުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ

ނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ މި، މުއައްސަސާތަކުގައި އެ ކޯސް ހިންގާ މުއްދަތަްށ ބެލުަމށްފަހު

 އެޑިއުކޭޝަނުންނެވެ.

   )ނ(

) ހައެއް( 6ޖުމުލަ ، އެސް. ހަދާ ދަރިވަރުން ހަަދންވާނީ.ބީ.ބީ.ފުރަތަމަ ޑިގްރީގެ ގޮތުގައި އެމް

ކިޔެވުމުގެ ، ކޯހުގައި ހިމެނެންވާނީ. އަހަރުދުވަހުން ނިމޭގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ކޯހެކެވެ

 . އަހަރުދުވަހުގެ އިންޓާންޝިޕެކެވެ) އެކެއް( 1، އަހަރުދުވަހާއި) ފަހެއް( 5މަސައްކަތުގައި ހޭދަވާ 

   )ރ(

އެސް.އަށް ސްޕެޝަލައިޒްވާގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ .ބީ.ބީ.އެމް، ފުރަތަމަ ޑިގްރީއެއް ހެދުމަށްފަހު

ިމ ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން ، އެފަދަ ކޯސް ހަދަން ބޭނުންވާނަމަ. ކޯސްތަކެއް ނެހެދޭނެއެވެ

 .ޚަރަދުކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި ފުރަތަމަ ޑިގްރީގެ ނިޔަލަށެވެ

   (ބ)

ދިވެހިރާއްޖެއިން ޤައުމެއްކަމުގައި ގަބޫލުކުރާ ކޮންމެ ޤައުމެއްގައި ިކޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު، ސްކޮލަރިޝޕްގެ 

 .ދަށުން ދެވޭނެއެވެ

ސްކޮލަރޝިްޕގައި ކިަޔވާނެ   7

 ޤަުއމު 

ސްކޮލަރޝިްޕގައި ކިަޔވާނެ   8 .ބޭނުންވާ ކޮންމެ ދާއިރާއަކުން ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނެއެވެމި އުސޫލުގެ ދަށުން ދަރިވަރު ކިޔަވަން 

 ދާިއރާ 

ސްކޮލަރޝިޕް ލިބޭ ދަރިވަރުން ފުރިހަމަކުރަން އެދޭ ޕްލޭސްމަންްޓ ލިބުނުކަމުެގ ލިޔުން، ިމނިސްްޓރީ 

ޢުލީމުދޭ މުއައްސަސާއަށް ފުރަތަމަ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނަށް ހުށަހަޅައި، ކޯހަށް ޚަރަދުކުރުމަށް މަތީ ތަ

ނަމަވެސް ކޯހަށް ކުރަންޖެހޭ އެއްވެސް ޚަރަދެއް . ޕޭމަންޓް ދެއްކުމަށްފަހު، ކޯސް ަބދަލުކޮށެއް ނުދެވޭނެއެވެ

ކުރުމުގެ ކުރިން، ދަރިވަރު ބޭނުންނަމަ، އެ ކޯހެއްގެ ޕްލޭސްމަންޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން، މިނިްސޓްރީ 

 .ލިޔުމަކުން ހުށަހެޅުމުން، ކޯސް ބަދަުލކުރެވިދާނެއެވެ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނަށް

ސްކޮލަރޝިްޕގައި ކިަޔވާނެ   9

 ދާިއރާ ަބދަލުކުރުން 

 

އެޮގތަށް . ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން ޓްވިިނންގ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ކިޔެވުމަށް ފުރުޞަތު ދެވިާދނެއެވެ

 ތެރެއިން ޚަރަދު ބޮޑު ޤައުމުގައި ފުރުޞަތު ދެވޭނީ، ދަރިވަރު ކިޔަވަން އިޚްތިޔާރުކުރާ ދެ ޤައުމުގެ

 .އެކަނި އެ ކޯސް ފުރިހަމަކުރުމަށް ހިނގާ ޚަރަދަށްވުރެ ބޮޑުނޫންަނމައެވެ

 ޓްވިނިްނގ ޕްޮރގްާރމް   10

 . 11 .ސްކޮލަރޝިޕަށް ދަރިވަރުން ހޮވުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ

 

ސްކޮލަރޝިޕަށް ދަިރވަރުން 

 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް ހޮވުުމަގއި 

އެއްވަނަ ދަރަޖައިގައި ، ކޮންމެ އަހަރަކު ނަތީޖާ އިޢުލާުނކޮށް، މަތީ ސާނަވީ އިމްތިޙާނުތައް ނިމި

ޝަހާދާސާނަވީ އިމްތިޙާނުން އެއްވަނަ ލިބޭ ދަރިވަރުންެގ  ،ފާސްވި ދަރިވަރުންގެ ލިސްޓާއި

އެޑިޔުކޭޝަނަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ  ލިސްޓު،

 )ހ(
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ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުން ) ށ(މި މާއްދާގެ ، ފޮނުވުމުން

 . ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ

ސްކޮލަރޝިޕް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ކަނޑައަޅާ ލިސްޓުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް،

 އެޑިޔުކޭޝަނުން އާންމުކުރަންވާނެއެވެ.ލިބޭ ދަރިވަރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ 

   (ށ)

   )ނ( .ސްކޮލަރޝިޕް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލު ކުރެވޭނެއެވެ، ސްކޮލަރޝިޕަށް ހޮވޭ ދަރިވަރުންނަށް

މަސްދުވަހުގެ ) އަށާރަ( 18ސްކޮލަރޝިޕް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކުރެވޭ ދުވަހުން ފެށިގެން 

ދަރިވަރުން "ސްކޮލަރޝިޕް، ނުވަތަ ފެލޯޝިޕް ނުވަތަ ސްކޮލަރޝިޕް ލިބޭ ، ތެރޭގައި

ޓްރެއިނިންގ ކޯހަްށ ދާ ފަރާްތަތއް ޚިދުމަތްކުރުމަށް ވެވޭ އިޤުރާުރ"  ގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު 

ިމ ުމއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކިޔަވަން ުނެފށޭ ފަދަ މަްޤބޫލު އުޒުރެއް . ކިޔަވަން ފަށަންވާނެއެވެ

 ލިޔުމަކުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނަށް އެކަން، މެދުވެރިވެއްޖެ ހިނދެއްގައި

ކަމާގުޅޭ ، މިގޮުތން ހުަށހެޅޭ އުޒުރުގެ ޞައްޙަކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެގޮތުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މިގޮތުން ހުށަހަޅާ ހެކީގެ ޞައްޙަކަން ކަނޑައަޅާނީ  .ލިޔުމުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ، ހެކި

 ޝަނުންނެވެ.މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭ 

 . 12 )ހ(

 

ސްކޮލަރޝިޕް ިދނުުމގައި 

 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

 

ސްކޮލަރޝިޕް ލިބޭ ދަރިވަރުން ފުރިހަމަކުރުމަށް އެދޭ ކޯހުގެ ޕްލޭސްމަންޓް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް 

އަމިއްލަޔަށް ކޯހުގެ ޕްލޭސްމަންޓް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް . ކުރަންޖެހޭނީ ދަރިވަރުން އަމިއްލަޔަށެވެ

ކުރުމުގައި އެހީތެރިކަން ބޭނުންާވނަމަ، ނުވަތަ އިތުރު މަޢުލޫާމތު ބޭނުންވާނަަމ، މިނިސްޓްރީ 

 .އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ

   )ށ(

ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން ފުރުޞަތު ލިބޭ ދަރިވަރުން ުހށަހަޅާ ޕްލޭސްމަންޓްތަކަކީ، މޯލްޑިވްސް 

އޮތޯރިޓީއާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމުވެފައިވާ އެހެނިހެން ޕްރޮފެޝަނަލް  ކޮލިފިކޭޝަންސް

ކައުންސިލުތަކާއި، އޮތޯރިޓީތަުކން ގަބޫލުކުރާ ފެންވަރުގެ ކޯހެއްތޯއާއި، ތަޢުލީމުދޭ 

މުއައްސަސާއަކީ ގަބޫލުކުރާ ތަނެއްތޯއާއި، ދަރިވަރު އެ ކޯހެއްގައި ބައިވެރިވެ، ކިޔެވުމަށް 

 .ޝަރުޠުތައް ުފރިހަމަވޭތޯ ބެލުމަކީ ދަރިވަރުގެ ޒިންމާއެކެވެފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ 

   )ނ(

ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ލިބުމަށް ނުވަތަ އެ ޑިގްރީގައި ކިޔެވި އެއްޗެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

އަހަރު  )އެކެއް( 1ޕްރެކްޓިސް ކުރުމަށް އިންޓަރންޝިޕް ފުރިހަމަކުރަންވާނީ 

ދުވަހުންނެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނުވަތަ ކޯސް ހެދި ޤައުމުގަިއ އިންޓަރންޝިްޕ 

ނުަވތަ ދަރިވަރު އެމް.ބީ.ބީ.އެސް. ކިޔެވި ޤައުމަށްވުރެ ، ފުރިހަމަކުރެވެން ނެތްނަމަ

އެ     ،  އަގުހެޔޮކޮށް އެހެން ޤައުމެއްގައި އިންޓަރންޝިޕް ފުރިހަމަކުރަން ބޭުނންވާނަމަ

 އިންޓަރންޝިޕް ފުރިހަމަކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދެވިދާނެއެެވ.ޤައުމުގައި 

 )ރ( .1
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އެސް. .ބީ.ބީ.ަވނަ ނަންބަރުގައިވާ ޮގތުގެ މަތިްނ، އެމް) 1(ގެ ) ރ(މި މާއްދާގެ 

ފިޔަވައި، އެހެނިހެން ކޯސްތަކުގައި ކޯހުގެ ބޭރުން ނުވަތަ ކޯސް ނިމިގެން 

އެކަމަށް ހުއްަދދެވޭނީ، އިންޓަރންޝިޕް އިންޓަރންޝިޕެއް ފުރިހަމަކުރަްނޖެހޭނަމަ، 

. ކޮންމެހެން ފުރިހަމަކުރަންޖެޭހ ކޯސްތައް ފުރިހަމަކުރާ ދަރިވަރުންނަށެވެ

ޕްލޭސްމަންޓް ހޯދުމުގެ ކުރިން ، އެސް. ނޫން ެއހެްނ ކޯހެއްނަމަ.ބީ.ބީ.އެމް

އިންޓަރންޝިޕް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭތޯ ބަލައި، ޕްލޭސްމަންޓް ގަބޫލުކުރުމުގެ ކުރިން 

 .ނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނަށް ލިޔުމުން ހުށަހަޅައި، ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެމި

2.    

އިންޓަރންޝިޕް ފުރިހަމަކުރަން ހުއްދަ ދެވިފައިވާ ކޯސްތަކުގެ އިންޓަރންޝިޕްގެ މުއްދަތުގައި 

ފުރިހަމަކުރާ އިންޓަރންޝިޕް ، ފައިސާދިނުމާމެދު ނުވަތަ ދެވޭނެ އަދަދާމެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ

އަދި އިންޓަރންޝިޕް ފުރިހަމަކުރާ މުއްދަތާއި ދަރިވަރަށް . ޤައުމާއި ހާލަތަށް ބަލައިެގންނެވެ

، އެކަމަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު ގޮތެއް ނިންމާނީ، ލިބޭ އެލަވަންސް ނުވަތަ މުސާަރއެއްވާނަމަ

 ، ތަފުސީލުއިންަޓރންޝިޕާބެހޭ، ވީމާ. މިނިސްޓްރީ  އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުންނެވެ

އިންޓަރންޝިޕުގެ ފުރުޞަތު ގަޫބލުކުރުމުގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނަށް 

 .ލިޔުމުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 )ބ(

 

  

އެސް. ފުރިހަމަކުރަމުންދާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ކޯހުގެ .ބީ.ބީ .ފުރަތަމަ ޑިގްރީގެ ގޮތުގައި އެމް

ފުރިހަމަކުރަންޖެޭހ އިލެކްޓިވެއް، ފުރިހަމަކުރަްނ ެޖހިއްޖެނަމަ، އަދި ިމ ބައި ބައެއްގެގޮތުގައި 

. އެ ދަރިވަރަކު ކިޔަވާ ޤައުމެއްގައި ފުރިހަމަކުރެވޭނަމަ، ފުރިހަމަކުަރންޖެހޭނީ އެ ޤައުމެއްގައެވެ

 ކޯސް ފުރިހަމަކުރަމުންދާ ޤައުމުގައި އިލެކްޓިވް ފުރިހަމަނުކުރެވޭނަމަ، ލިޔުމުން މިނިސްޓްރީ 

އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނަށް ހުށަހަޅާ އިލެކްޓިވް އެހެން ޤައުމެއްގައި ފުރިހަމަކުރުމުގެ ހުއްދަ 

 ހޯދަންވާނެއެވެ.

   )ޅ(

ސްކޮލަރޝިޕްގައި ދާން ބޭނުންވާ ޤައުމުގެ ވިސާ ނެގުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަށް 

ެއ           ސައިދެވޭނީ ވިސާ ނެގުމަށް ދަރިވަރު ކުރާ ދަތުރުގެ ޚަރަދު ހަމަޖައް، ދާންޖެހޭނަމަ

ޓްވިނިންގ . ފަހަރުއެވެ) އެކެއް( 1ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހުރުމަށް ) ތިނެއް( 3ޤައުމެއްގައި 

ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކުރުމަށް އެހެން ޤައުމަކަށް ކިޔަވަން ދިއުމަށް ހުއްދަދެވޭ ދަރިވަރުންނަށް 

ކޯހުން ފެއިލްވުމުގެ . އްސައިދެވޭނެއެވެއިތުރު ޤައުމަކަށް ގޮސްގެން ވިސާ ހޯދުމުގެ ޚަރަދު ހަމަޖަ

ސަބަބުން ނުަވތަ މިޫނން އެހެްނ ސަބަބަކާހުރެ ވިސާގެ މުއްދަުތ އިތުރުކުރުމަށް ބޭުނންވާ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ ، ދަރިވަރުންނަށް ވިސާ ހޯދުމުެގ ޚަރަދު ހަމަޖައްސައިދޭނީ

މަޤްބޫލު އުޒުރެއް ، އެ ދަރިވަރަކަށް ދިމާވި ހާލަތަށް ބަލައި ،އެޑިޔުކޭޝަނުން

މެދުވެރިވެފައިވާކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުން ކަނޑައަޅާ ދަރިވަރުންނަށް 

 .އެކަންޏެވެ

 )ކ(
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ޕްލޭސްމަންޓް ހޯދުމަށްޓަކައި ަދރިވަރާއި މަތީ ތަޢުލީމުޭދ މުއައްސަސާއާ ދެމެދު ކުރެވުނު 

 .ށް ލިޔުމުން ހުށަހަޅަންވާނެވެމުޢާމަލާތުތައް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނަ

 )އ(

 

  

ރިކްއިސިޓް ކޯހެއް ނުވަތަ ފައުންޑޭޝަން ކޯހެއް ނުވަތަ -ކޯހުގެ ޕްލޭސްމަންޓް ހޯދުމަށްޓަކައި ޕްރި

ކޯސް ފެށުމުގެ ކުރިން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މޮޑިއުލްތަކުގެ ޚަރަދު މި ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން 

އަދި ކޯސް ފެށުމުގެ ކުރިން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ދެވޭ ޚަރަދުގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ. 

އިންޓަވިޔުއެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު މި ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން ދެވޭ ޚަރަދުގެ 

 ތެރެޔަކު ނުހިމެނޭނެއެވެ.

 )ވ(

 

  

ސްކޮލަރޝިޕް ލިބޭ ދަރިވަރުންނަށް ސްޓައިޕެންޑް ނުވަތަ ދިރިއުޅުމުގެ ޚަރަދަށް އެކި 

ހަޔަރ  ރޭޓްތަކުގެ ތަފުސީލު، މިނިސްޓްރީ އޮފް ށް ފައިސާދިނުމަށް ހަަމޖެހިފައިވާޤައުމުތަކަ

ވީމާ، ޕްލޭސްމެންޓް ހޯދަން ޤައުމާއި މަތީ . އެޑިޔުކޭޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ

ތަޢުލީމުދޭ މުއައްސަސާ ޚިޔާރުކޮށް، ޕްލޭސްމަންޓް ހޯދުމުގެ ކުރިން، އެ ތަނަކީ ކަނޑައެޅިފައިވާ 

ސްޓައިޕެންޑުން ޚަރަދުތައް ފޫބެއްދޭވަރުގެ ތަނެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ދަރިވަރުން ސަމާލުކަން 

ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން ފައިސާ ދިނުމަްށ ހަމަޖެހިފައިވަނީ ތިރީގައި . ދޭންވާނެއެވެ

 .ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތައް ކުރުމަށެވެ

 . 13 )ހ(

 

ސްކޮލަރޝިްޕގައި ަފއިސާ 

 ދެޭވނޭ ގޮތް 

 

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކިޔަވާނަމަ، ދަރިވަރު ކިޔަވަން އިޚްތިޔާރުކުރާ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ 

މުއައްސަސާ ހުރި ރަށަކަށް، އިކޮނޮމީ ކްލާހުން އެންމެ އަގުހެޔޮކޮށް އަދި ކުރު ރޫޓަކުން 

 .ދިއުމުގެ ޚަރަދު

1.    

އެދޭ ރަށަކަށް އިކޮނޮމީ ރާއްޖޭގައި ކިޔަވާނަމަ، ދަރިވަރު ހުރި ރަށަކުން ކިޔަވަން ދާން 

 .ކްލާހުން ނުވަތަ އެންމެ އަގުހެޔޮ ރޫޓަކުން ދިއުމުގެ ޚަރަދު

2.    

ިމ ަފއިސާ ދައްކާނީ، މަތީ ތަުޢލީުމދޭ މުއައްސަސާގެ . ކޯހުގެ ޓިއުޝަން ފީ

އިންވޮއިސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނަށް ލިބުމުްނ، އޭގައިވާ ގޮތުގެ 

ްފ ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނަށް އިްނވޮއިސް ލިބުނުކަން ިމނިސްޓްރީ އޮ. މަތިންނެވެ

 .ކަށަވަރުކުރުމަކީ ދަރިވަރުގެ ޒިންމާއެކެވެ

3.    

    .4 .ވިސާގެ ޚަރަދު

    .5 .ކޯސް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ޚަރަދު

    .6 .ހެލްތު އިންޝުއަރަންސް

ފަހަރު ދެވޭ ) އެކެއް( 1މިއީ، ކޯހުގެ މުއްދަތުގައި . އެސްޓެބްލިޝްމަންޓް އެލަވަންސް

ޓްވިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރާ ދަރިވަރުން ކޯސް ފަށާއިރު . ފައިސާގެ އެހީއެކެވެ

7.    
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އެސްޓެބްލިޝްމަންޓް އެލަވަންްސ ނެގުން ނުވަތަ ޓްވިނިންގ ްޕރޮގްރާމުގެ ދަށުން 

ދެވަނަ ޤައުމަށް ކިޔަވަން ދާއިރު އެސްޓެބްލިޝްމަންޓް އެލަވަންސް ނެގުމުގެ އިޚުތިޔާރު 

 .ވެއެވެލިބިގެން

މިއީ، ދަރިވަރު ކިޔަވާ ތަނުގައި ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް  .ސްޓައިޕެންޑް

 .ކުރުމަށްޓަކައި ދެވޭ ފައިސާއެކެވެ

8.    

    .9 .ފަހަރު ދެވޭ ފައިސާއެކެވެ) އެކެއް( 1މިއީ، ކޮންމެ އަހަރަކު . ބުކް އެލަވަންސް

ދަރިވަރު ކޯސް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު އެނބުިރ މިއީ، . ޑިޕާޗަރ އެލަވަންސް

 .ދިވެހިރާއްޖެއަށް އައުމަށް ދެވޭ ފައިސާއެވެ

10.    

ަވނަ ަނންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޓިުއޝަން ފީ ފިޔަވައި އެހެން  3ގެ ) ހ(މި މާއްދާގެ 

ބޭންކް ހުރިހާ ޚަރަދުތައް ކުރުމަށް ދެޭވ ފައިސާ ޖަމާކުރެވޭނީ އެ ދަރިވަރެއްގެ އަމިއްލަ 

) ަހތަރެއް( 4މި ފައިސާއަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ، ކޯސް ފެށުމުެގ މަދުވެގެން . އެކައުންޓަށެވެ

މި ފައިސާ ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާއިރު، . ހަފުތާގެ ކުރިން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނަށެވެ

މަށް ިހނގާނެ ކިޔަވަން ބޭނުންާވ ކޯހުން ޕްލޭްސމަންޓް ިލބިފައިވާކަމުގެ ލިޔުމާއި، ވިސާ ހޯދު

 .ޚަރަދު އެނގޭނެ ލިޔުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 )ށ(

 

  

ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން ހަމަޖެހޭ ފައިސާ އުނިކުރެވޭނީ، މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 

      ދަރިވަރު އަމިއްލަޔަށް އެދިގެން އިތުރު ސްކޮލަރޝިޕެއް ލިބުމުން ނުވަތަ މި އުސޫލުގެ 

ބަޔާންކުރާ ޚަރަދުތަކުގެ ތެރެއިން ޚަރަދެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ގައި ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  13

އެފަދަ ފައިސާގެ އެހީއެއް ލިބިއްޖެނަމަ، މިނިސްޓްރީ އޮފް . ފައިސާގެ އެހީއެއް ލިބިއްޖެނަމައެވެ

 .ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނަށް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ

 . 14 )ހ(

 

ސްކޮލަރޝިްޕގެ ދަށުން 

ހަމަޖެހޭ ަފއިސާ 

 ލަތްަތއް އުނިކުެރވޭނެ ހާ

 

އިތުރު ސްކޮލަރޝިޕެއް ނުވަތަ ފައިސާގެ  ،އެޕްލައިކުރުމަކާ ނުލައި، ދަރިވަރުގެ މެރިޓަށް ބަލައި

ގައި ބަޔާންކުރާ ޚަރަދުތަކުގެ ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  13އެހީއެއް ލިބި، އެ އެހީއަކީ މި އުސޫލުގެ 

، ރާތުން ކަނޑައަޅައިފިނަމަތެރެއިން ޚަރަދެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދިން އެހީއެއްކަމަށް، އެހީ ދިން ފަ 

 .ނުވަތަ ޝަރުޠުކޮށްިފނަމަ، މި ސްކޮލަރޝިޕުން  އެ ފައިސާ އުނިކުރެވޭނެއެވެ

 )ށ(

 

  

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ސްކޮލަރޝިޕެއް ލިބިފައިވާ ދަރިވަރަކަށް ލިބުނު ސްކޮލަރޝިޕުގެ ދަށުން ކޯސް 

ސްކޮލަރޝިޕަކަށް އެޕްލައިކުރުމަކާނުލައި ފުރިހަމަކުރަމުންދާ މުއްދަތުގައި، އެ ދަރިވަރަކު އިތުރު 

ދަރިވަރުގެ މެރިޓަށް ބަލައިފައި، އެއްވެސް ޝަރުޠަކާނުލައި ދަރިވަރު ބޭނުން ކަމެއް ކުރުމަށް ނުަވތަ 

   ބޭނުންވާ ޚަރަދެއް ކުރުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ފައިސާގެ ޢިނާޔަތެއް ދިންނަމަވެސް، މި އުސޫލުގެ

ވަރަށް ދޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން އެއްވެސް އަދަދެއްގެ ފައިސާ އުންޏެއް ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދަރި 13

 .ނުކުރެވޭނެއެވެ

15 . 

 

ސްކޮލަރޝިްޕގެ ދަށުން 

ހަމަޖެހޭ ަފއިސާ ުއނި 

 ނުކުރެޭވނެ ހާލަތްތައް 
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. ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭ ފައިސާ ޚަރަދުކުރަންވާނީ، އެ ފައިސާ ދޫކުރެވޭ ބޭނުމަކަށެވެ

 .ރަދުކުރަންވާނީ، އެ ފައިސާ ދޫކުރެވުނު ދަރިވަރަކަށެވެއަދި އެ ފައިސާ ޚަ 

 )ހ(

 

16 . 

 

ސްކޮލަރޝިްޕގެ ފަިއސާ 

 ޚަަރދުކުރުން 

އީ އޭލެވެލް އިމްތިޙާނު ހަދާ އަހަރު އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި .ސީ.ސްކޮލަރޝިޕް ލިބޭ ދަރިވަރަކު ޖީ 

، ދަރިވަރާ ހަވާލުކުރުމުންސްކޮލަރޝިޕް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުްނ ، ކިޔަވަން ފަށައިފައިވާ ނަމަ

ހެއްކާއެކު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ ، ދަރިވަރު އަމިއްލަޔަށް ކުރި ޚަރަދުތަކުގެ ތަފުސީލު

ވިދިގެން އަންނަ އަހަރުގައި އެ ފައިސާ އަނބުރާ ދަރިވަރަށް ، އެޑިޔުކޭޝަނަށް ހުށަހެޅުމުން

ގައި ) ހ(ދާގެ ވަނަ މާއް 13މި ގޮަތށް އަނުބރާ ދެވޭނީ، މި އުސޫލުގެ . ދޭންވާނެއެވެ

، މި އުސޫލުގައި ހިމެނިފައިނުވާ ކަމަކަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ނަމަ . ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކެވެ

ލިޔުމަކުން ، މިިނސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުގެ ހުއްދަ، އެ ޚަރަދެއް ކުރަންވާނީ

 .ލިބިގެންނެވެ

 )ށ(

 

  

ނުވަތަ ކޯހުގެ ޔުނިޓަކުން ނުވަތަ މާއްދާއަުކން ުނވަތަ ސްކޮލަރޝިޕްގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރަކު ކޯހުން 

 .މޮޑިއުލަކުން ފެއިލްވެއްޖެ ނަމަ، ޢަމަލުކުރާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތަށެވެ

ދަިރވަރު ކޯހުން ެފއިލްެވއްޖެ  . 17

 ނަމަ ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

ސްކޮލަރޝިޕްގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރަކު ކޯހުން ނުވަތަ ކޯހުގެ ޔުނިޓަކުން ނުވަަތ 

މާއްދާއަކުން ނުވަތަ މޮޑިއުލަކުްނ ފެއިލްވެއްޖެ ނަމަ، ދަރިވަރުގެ ސޮއި ހިމެނޭ ލިޔުމަކުން، 

ފެއިލްވުމުގެ ސަބަބުން . އެކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނަށް އަންގަންވާނެއެވެ

ފައިސާގެ އެހީ ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ ނަމަ، ފެއިލްވާން ދިމާވި ސަބަބު ނުވަތަ ސަބަބުތައް 

ތުކޮށްދިނުމުގެގޮުތން ކަމާބެޭހ ހެކިތަކާއި، މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މުއައްސަސާއިން ހޯދައިފައިވާ ސާބި

ައދި ޞިއްޙީ ހާލަތެއް މެދުވެރިވުމުގެ ސަބަބުން ދަރިވަރު ކޯހުން . ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ

      ނަމަ، ނުވަތަ ކޯހުގެ ޔުނިޓަކުން ނުަވތަ މާއްދާއަކުން ނުވަތަ މޮޑިއުލަކުން ފެއިލްވެއްޖެ 

އެ ދުވަސްވަރު އެފަދަ ޞިއްޙީ ހާލަތެއް އެ ދަރިވަރަކަށް މެދުވެރިވިކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް 

 .ޓަކައި މެޑިކަލް ސެޓުފިކެޓެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

   )ހ(

ސްކޮލަރޝިޕްގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރަކު ކޯހުން ނުވަތަ ކޯހުގެ ޔުނިޓަކުން ނުވަަތ 

މޮޑިއުލަކުްނ ފެއިލްވެއްޖެ ނަމަ، ފެއިލްވި ުޔނިޓް ނުަވތަ މާއްދާ ނުަވތަ މާއްދާއަކުން ނުވަތަ 

މޮޑިއުލް ފުރިހަމަކުރުމަށް ހިނގާ އިތުރު ޚަރަދެއް ހަމަޖައްސަންޖެހޭނީ،  އެ ދަރިވަރަކު 

ނަމަވެސް، ފެއިްލވި ސަބަބާއި، ދަރިވަރުގެ ހާލަަތށް ބަލައި، ވަރަށް ޚާއްޞަ . އަމިއްލަޔަށެވެ

ވަރުގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށް މެދުވެރިވެފައިވާކަން ސާބިތުކޮށްދެވިއްޖެ ނަމަ، ހާލަތެއް ސީދާ ދަރި

އެ ޔުނިޓް ނުވަތަ މާއްދާ ނުަވތަ މޮޑިއުލް ރިޕީޓްކުރުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާމެުދ 

އަދި އެހީޭދނެ މިންވަރު ކަނޑައަޅާނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ ، ގޮތެއް ނިންމާނީ

ގޮތުން އެހީދޭން ނިންމާ ދަރިވަރުންނަށް ވެސް އެހީ ލިބޭނީ، ދަރިވަރު  މި. އެޑިޔުކޭޝަނުންނެވެ

އަދި ފެއިލްވި ޔުނިްޓ ނުވަތަ މޮޑިއުލް ނުވަތަ . އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް، ޯލނެއްގެ ގޮތުގައެވެ

   )ށ(
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މާއްދާ، ކޯހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ހެދެން އޮތްނަމަ، އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި، ފެއިލްވި ޔުނިޓް 

 .ދާ ނުވަތަ މޮޑިއުލް ހަަދއި، ކޯހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކޯސް ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެނުވަތަ މާއް

އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ، ދަރިވަރު ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރަމުންދާ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މުއައްސަސާއިން 

ލްވެއްޖެ ނަމަ، ދަރިވަރު ވަކިކޮށްފި ނަމަ، ނުވަތަ މަޤްބޫލު އުޒުރަކާނުލައި ކޯުހން ދަރިވަރު ފެއި

ނުވަތަ ދަރިވަރު އަމިއްލަޔަށް ކޯުހގައި ކިޔެވުން ހުއްޓައިލައިފިނަަމ، "މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު 

ހާސިލުކުރުމަށް ލިބޭ ފުރުސަތުގަިއ ވެވޭ އިޤްރާރާ ޚިލާފުވުމުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު" 

 ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ ދަރިވަރަކާމެދު ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.

 )ނ(

 

  

ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުން ސަމާލުކަން ޭދންވާ މުހިންމު ަކންތައްތައް، ތިީރގައި 

 .މިވަނީއެވެ

ދަިރވަުރން ސަމާލުކަްނދޭްނވާ  .     18

 މުހިންމު ކަންަތއްަތއް      

ދަރިވަރަކު ކިޔަވަމުންދާ އުސޫލެއްގެގޮތުން، ދަރިވަރުން ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު، އެ 

ކޯހާއި، ކޯހުގެ މުއްދަތާިއ، މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މުއައްސަސާއާއި، ކިޔަވަންދާ ޤައުމު ަބދަލުކުރުމުގެ 

ނަމަެވސް، ޚާއްޞަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ކޯސް ނުވަތަ ކޯހުގެ . ފުރުޞަތެއް ނުދެވޭނެއެވެ

ށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ މުއްދަތު ނުވަތަ ަމތީ ތަޢުލީުމދޭ މުއައްސަސާ ބަދަލުކުރުމަ

އެޑިޔުކޭޝަނަށް ލިޔުމަކުން ހުަށހަޅައިފި ނަމަ، ގޮތެއް ނިންމާީނ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ 

 .އެޑިޔުކޭޝަނުންނެވެ

 )ހ(

ކޮންމެ ދިރާސީ އަހަރެއް ފެށުމާއެކު، ކޯހުގައި އެންރޯލްވެ، ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 

ކުރިޔަށްގެންދާކަން އެނގޭނެ ލިޔުމެއް، މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މުއައްސަސާގެ ދަރިވަރު ކިޔެވުން 

 .ފަރާތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނަށް ފޮނުވައިދިނުމަށް ދަރިވަރު އެދެންވާނެއެވެ

 )ށ(

ދަރިވަރު ކިޔަވަމުންގެންދާ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މުއައްސަސާއިން ސެޓުފިކެޓު އެވޯޑްކުރުމަށް 

އިވާ އެންމެ ދަްށ މިންގަނޑަށްވުރެ، ދަރިވަރުެގ އެކަޑަމިކް ޕަރފޯމަންސް ކަނޑައަޅައިފަ

 .ދަށްވެގެންނުވާނެއެވެ

 )ނ(

 

 

ދަރިވަރު ކޯހުގައި ހުންނަ މުއްދަތަށް، ސްޓޫޑެންޓް ހެލްތު އިްނޝުއަރެންސް ކަވަރ ހޯދުން 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޯހުގެ މުއްދަތުގައި ބަލިވެގެން ހިނގާ އެއްވެސް ޚަރަދަކަށް . ލާޒިމުވާނެއެވެ

 .ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުން ފައިސާގެ އިތުރު އެހީއެއް ނުދެވޭނެއެވެ

 )ރ(

  ގިނަވެގެން، ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ތިބެގެން ކިޔަވާ ދަރިވަރުން ކޯސް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު

) ހަތެއް( 7މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއަށް އެނބުރި އައިސް، ގިނަވެގެން ) އެކެއް( 1

. ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނަށް، ިލޔުމަކުން އަންގަންވާނެއެވެ

) ހަތެއް ( 7ރާއްޖޭގައި ތިބެގެން ކިޔަވާ ދަިރވަރުންވެސް، ކޯސް ނިންމުމަށްަފހު ގިނަވެގެން 

 )ބ(
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ދި އަ. ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީ ޮއފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނަށް ލިޔުމަކުން އަންގަންވާނެއެވެ

، ސްކޮލަރޝިޕް ލިބޭ ހުރިހާ ދަރިވަރުންވެސް، ހާސިލުކުރި ކޯހުގެ ސެޓުފިކެޓު ލިބުމާއެކު 

 .މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ، ސެޓުފިކެޓުގެ ކޮޕީއެއް

 ކޯހުގައި ކިޔަވަމުންދާއިރު، އިސްލާމްދީނަށާއި، ދިވެހި ދައުަލތުން އަންގާ އެންގުްނތަކަށް

މީގެ އިތުރުން، ރާއްޖެއިްނ ޭބރުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުން، . ކިޔަމަންތެރިކަން އަދާކުރަންވާނެެއވެ

އެ ދަރިވަރަކު ކިޔަވަމުންދާ ޤައުމެއްގެ ޤާނޫނުތަަކށާއި ގަާވއިދުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް 

ތަކަްށ އަދި ދިެވހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިަނލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާ. ހިތަންވާނެއެވެ

 .ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަންވާނެއެވެ

   )ޅ(

ތިރީގައި ބަޔާންވެގެންވާ ގޮތުގެ މަތިން ސަރުކާރަށް  ،މި ސްކޮލަރޝިޕް ލިބިގެން ކިޔަވާ ދަރިވަރުން

 ނުވަތަ ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތީން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތްކުރަންވާނެއެވެ.

ކޯސް ނިންުމމަށްފަހު  . 19

 ޚިުދމަތްކުރުން 

 )ހަތަރެއް( 4އަހަރުދުވަހާއި ) ދޭއް( 2އަހަރުދުވަސް ނުވަތަ ) ހަތަރެއް( 4ކޯހުގެ މުއްދަތަކީ 

 .އަހަރުދުވަހުެގ މުއްދަތަށް) ފަހެއް( 5އަހަރުދުވަހާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއް ނަމަ، 

   )ހ(

) ހަތެއް( 7އަހަރުދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްަދތެއް ނަމަ، ) ހަތަރެއް( 4ކޯހުގެ މުއްދަތަކީ 

 . އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް

   )ށ(

މިނިސްޓްރީ އޮްފ ަހޔަރ ، އެކަމެއް ނިންމާނީ، މި އުސޫލުގައި ހިމެނިފައިނުވާ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ

 އެޑިއުކޭޝަނުންނެވެ. 
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ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި އުސޫލު ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ، (ހ) މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ

 ފެށިގެންނެވެ.
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 ފެށުން

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާޢިއުކޮށްަފއިވާ މީގެ ކުރިން ، (ށ) މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ެފށުމާއެކު

ސްވާ ދަރިވަރުންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ "މަތީސާނަވީ އިމްތިޙާނުން އެއްވަނަ ދަރަޖައިގައި ފާ

 ޚާއްޞަ ސްކޮލަރޝިޕާ ބެހޭ އުސޫލު" އުވުނީއެވެ.
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