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 ދިވެހި ސަރުކާުރގެ ެގޒެޓް            G-6/2023 އުސޫލު ނަްނބަރު:                79 އަދަދު:                    52 ވޮލިުއމް:  

 

 

 
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން 

 މާލެ،       
 ދިވެިހާރއްޖެ.

 ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ހޯދަން ލޯނު ދިނުމުގެ އުސޫލު 

ތަމްރީނު ހޯދަން ބޭުނންވާ  ލުުކރުމާއިސިލަކީ، ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ަމތީ ތަުޢލީމު ހާސޫމި އު )ހ( .1 ފާއި ނަން ތަޢާރަ
ކިޔަވަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް ލޯނުގެ ގޮތުގައި  ،ފަރާތްތަކަށާއިންގެ ތެރެއިން އަލަށް ކިޔަވަން ފަށާ ދިވެހީ

މާލީ އެހީ ދިނުމާއި، ޯލނުގެ ޮގތުގައި މާލީ އެހީ ދޭނެ ފަރާްތަތއް ކަނޑައެޅުމުގައި ބޭނުންކުރާނެ 
ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުމާ ގުޅޭ  ،ލޯނުގެ ބޭނުްނހިފުމާއި  ،ލޯނު ދޭނެ ކަްނތައްތަކާއި ،މިންގަނޑުތަކާއި
)ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަތީ ަތޢުލީމާިއ  2021/7ކުރުމުގެ ގޮުތން، ޤާނޫނު ނަންބަރު ކަންކަން ބަޔާން

 ލެކެވެ.ސޫފައިވާ އުަވއިލައިވަނަ މާއްދާގެ )ކ( ގެ ދަށުން އެކުލަ 4ތަމްރީނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

"ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ހޯަދން ލޯނު ދިނުމުެގ  ،މި އުސޫލަށް ކިޔަނީ )ށ(  
 އުސޫލު" އެވެ.

މި އުސޫލުގެ މަގުސަދަކީ، މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ މަރުޙަލާއެއްގައި ކިޔެވުމަށް ޝަރުޠު ހަމަވާ  .2 މަުގސަދު 
ހޯދުމާއި، މަތީ ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އެހީ ދީގެން ތަމްރީނު  ލޯނުގެ ގޮތުގައި މާލީ  ،ފަރާތްތަކަށް

 ތަނަވަސްކޮށްދިނުމެވެ.

 މާނަކުރުން 

 

ގޮތުން ކަނޑައެޅިގެން އެހެން މާނައެްއ  މި އުސޫލުގައި ޢިބާރާތެއް ނުވަތަ ލަފުޒެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާ .3
އެ ިޢބާރާތްތަކާއި ލަުފޒުތަކަށް  އި ލަފުޒުތަަކށް ީދފައިވަނީ،ށާިހނދަކު، އަްނނަނިވި ޢިބާރާތްތަކަ ދޭހަނުވާހައި 

 ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނައެވެ.

"މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ  )ހ(  
    ކް )އެމް.އެން.ކިޔު.އެފް( ގެ އޮނިގަނޑު، މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ކޮލިފިކޭޝަންސް ފްރޭމްވާރ

ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ޕްރޮފެޝަނަލް  ތަކަށާއި،ޕްރޮގްގެ ނިޔަލަށް ހުރި  10އިން ފެށިގެން ލެވެލް  5ލް ލެވެ
 ނުވަތަ ލައިސަންސް ޕްރޮގްރާމްތަކަށެވެ.
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"އެމް.އެން.ކިއު.އެފް" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ކޮލިފިކޭޝަންސް  )ށ(  
 ފްރޭމްވާރކްއަށެވެ.

"ފުލްޓައިމް" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަްނސް އޮތޯރިޓީ )އެމް.ކިއު.އޭ( އިން  )ނ(  
ތަކަށެވެ. އެއީ، މަދުވެގެްނ ޕްރޮގްރާމްކަމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ ޕްރޮގްރާމްފުލްޓައިމް 
 ތަކެވެ.ޕްރޮގްރާމްމަކުރާ )އެއްސަތޭކަ ވިހި( ކުރެޑިޓް އަވާރސްގެ ރޭޓުން ފުރިހަ 120އަހަރަކު 

ދައުލަތުގެ މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކަންކަްނ "މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،  )ރ(  
 .އިރެއްގައި ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ވުޒާރާއަށެވެ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އެ

އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ "ޑިފޯލްޓެއް ނެތުން" ކަމަށް ބުެނފައި އެވަނީ، ލޯނަށް  )ބ(  
ނަގައިފައިވާ މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނަްށ  ކުރިން ސުންގަޑީގެ ނިޔަލަށް، މި މިނިސްޓްރީ މެދުވެރިވެގެން

ނުވަތަ  ށްމަދައްކައިފައިވުދައްކަންޖެހޭ ފަިއސާ ދޭ ލޯނު އެހީގެ ރީޕޭމަންޓުެގ ގޮތުގައި 
 ށެވެ.މުންގެންދިޔުމަދައްކަ

ނަގާ ފަރާުތން ކިޔެވުމަށް ޓަކައި އެއްވެސް  ޯލނު ،"ފުލް ސްކޮލަރޝިޕް" ކަމަށް ުބނެފައި އެވަނީ )ޅ(  
 .ކުރަން ނުޖެހޭ ސްކޮލަރޝިޕްތަކަށެވެ ޚަރަދެއް

"އެޑްވާންސްޑް ސްޓޭންޑިންގ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކުރިން ކިޔެވި މޮޑިއުލެއްގެ މައްޗަށް  )ކ(  
ޕްރޮގްރާމުގެ މޮޑިއުލެއް ކިޔަވަން ނުޖެހި ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރާގޮތަށް ބިނާކޮށް، ފަުހން ކިޔަވާ 
 ހަމަޖައްސައިފައިވުމަށެވެ.

"ޓޮޕްއަޕް ލޯނު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނަށް ދޭ ލޯނު އެހީގެ ދަށުން  )އ(  
ދަރިވަރުގެ އިޚްތިޔާރުން ބޭރުން ދިމާާވ  ،ދަރިވަރު ކިޔަވަމުންދާ ޕްރޮގްރާމުގެ މުއްދަތުގައި

 ސަބަބަކާހުރެ ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރުމަށް އިތުރުވާ މުއްދަތަށް ދޭ ލޯނަށެވެ. 

ނުވަަތ  ،ނުވަތަ މަންމަ ،"އާއިލީ މެންބަރު" ކަމަށް ުބނެަފއި އެވަނީ، ލޯަނށް އެދޭ ފަރާތުެގ ބައްޕަ )ވ(  
ނުވަތަ  ،ނުވަތަ ކޮއްކޮއެއް ،ނުވަތަ ބޭބެއެއް ،އެއްބަނޑުއެއްބަފާ/އެއްބަނޑު/އެއްަބފާ ދައްތައެއް

ނުަވތަ ލޯނަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އަމިއްަލ  ،ނުވަތަ ބޮޑުދައިތައެއް ،މައިފުށު/ބަފައިފުށުގެ ބޮޑުބޭބެއެއް
 ްށަފއިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.ދަރިއެއް ނުވަތަ ޤާނޫނީގޮުތން އެ ފަރާތާ ބެލެނިވެރިކަން މަތިކޮ

ގެރެންޓަރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ލޯނު އެއްބަސްވުމާ ގުޅޭގޮތުން ގެރެންޓީއެއް ނުވަަތ " )މ(  
 .ސެކިއުރިޓީއެއް ނުވަތަ އިލްތިޒާމު އުފުލުމުގެ ޔަގީންކަން ދީފައިވާ ފަރާތަކަށެވެ
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 ،ނުވަަތ ދަރިން ،ނުވަތަ ބައްޕަ ،މަންމަ"އާއިލާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، ލޯނަށް އެޭދ ފަރާތުގެ  (ފ)  
 ނުވަތަ ޤާނޫނީޮގތުން ބެެލނިވެރިަކން މަތިކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަަކށެވެ.

އަލަށް ކިޔަވަން  ،އަކަށެވެ. އެއީ)ދޭއް( ކެޓަގަރީ 2 ،މި އުސޫލުގެ ދަށުން ލޯނު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ .4 ލޯނުގެ ކެޓަގަރީަތއް 
  ކެޓަގަރީއެވެ.ފަރާތްތަކުގެމިހާރު ކިޔަވަމުންދާ  ،ކެޓަގަރީއާއިގެ ފަރާތްތަކުފަށާ 

 : ފަރާތްތައްފަށާ  އަލަށް ކިޔަވަން  )ހ(  
 ދިނުަމށް ލޯނުމި އުސޫލުގައިާވ ގޮތުގެ މަތީން  ،ބަލާނީކަމުގައި  ފަރާްތތައްއަލަށް ކިޔަވަން ފަށާ 

 ފަށާ ގައި ކިޔަވަންޕްރޮގްރާމެއްފަުހްނ  ނުަވތަ އޭގެ 1 ގެމަހު ޖަނަވަރީ  ގެއަހަރުކުރާ ނު ލާޢުއި
 .ފަރާތްތަކަށެވެ

 : ފަރާތްތައްމިހާރު ކިޔަވަމުންދާ  )ށ(  
ދިނުމަށް  ލޯނުބަލާނީ، މި އުސޫލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ކަމުގައި ފަރާތްތައްމިހާރު ކިޔަވަމުންދާ 

 ފަރާތްތަކަށެވެ.ފަށާ  ކިޔަވަންގައި ޕްރޮގްރާމެއްކުރިން ގެ  1ޖަނަވަރީ މަހުގެ  އަހަރުގެކުރާ ނު އިޢުލާ

ލޯނަށް އެެދވޭނެ 

ފަރާތްތަކުގެ 
 ޝަރުޠުތައް 

 އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ަހމަވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. ،މި އުސޫލުގެ ދަށުން ލޯނަށް އެެދވޭނީ )ހ(  .5

 ؛ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ވުން ،)ސޯޅަ( އަހަރު ފުރިފައިވާ 16އުމުރުން  (1)   

 ؛ގޮތުގައި ކިޔަވަން ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް ވުން ފުލްޓައިމް ދަރިވަރެއްގެ  (2)   

ގެ ނިޔަލަށް ހުރި  10އިން ފެށިގެން ލެވެލް  5ގެ ލެވެލް  .އެފް.ކިއު.އެން.އެމް (3)   
ޕްރޮފެޝަނަލް / ލައިސަންސް ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރެއިން ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކުރަން ނުވަތަ 

 ؛ވުން ފަރާތަކަށްޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކުރަން ހުށަހަޅާ 

ހާސިލުކޮށްފައިވާ ސަނަދަށްވުރެ މަތީ ފެންވަރުގެ ސަނަދެއް ލިބޭ ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކުރަން  (4)   
ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް ވުން. ޕްރޮފެޝަނަލް ނުވަތަ ލައިސެންސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކުރަން 

ވުރެ މަތީ ފެންވަރުގެ ސަނަދެްއ ނުވަތަ އެއަށް 7އެފް.ގެ ލެވެލް .ކިއު.އެން.އެމް ،ހުށަހަޅާނަމަ
 ؛ހާސިލުކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތަކަށް ވުން

ކިޔަވަން ހުށަހަޅާ ފެންވަރަށް ކިޔެވުމުގެ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ދައުލަތުން ނުވަތަ އެހެން  (5)   
 ހިލޭ ނުވަތަ ޯލނެއް ގޮތުގައި ހަމަޖެހިފައި ނެތް ފަރާތަަކށް ވުން.، ފަރާތަކުން
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      މެދުވެރިވެގެން ކުރިން ލޯނު ނަގައިފައިވާނަަމ، ެއއްބަސްވެފައިވާ ގޮތަށް މިނިސްޓްރީ  (6)   
      އެ ލޯނު ދެއްކުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިފައިވުމާއެކު، ލޯނަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު، 

 ؛އެ ލޯނުގެ ޑިފޯލްޓެއް ނެތް ފަރާަތކަށް ވުން

ނުދެއްކިއްޖެ ހާލަތެއްގައި، ފައިސާ ލޯނު ނަގާ ފަރާތަށް އެ ލޯނުގެ ފައިސާ އަނބުރާ  (7)   
ދެއްކުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލަން އެއްބަސްވާ ގެރެންޓަރެއް ހުރި ަފރާތަކަށް ވުން. މިގޮުތން 
   ހުށަހަޅާ ގެރެންޓަރއަކީ ލޯނު ަނގާ ފަރާތުގެ "އާއިލީ މެންބަރަކަށް" ވާންވާނެއެވެ. އަދި 

ދޮޅަސްފަހެއް( އަހަރާ ދެމެދުގެ )ފަސް 65)އަށާރަ( އަހަރާއި  18އެ ފަރާތަކީ އުމުރުން 
 މީހަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

އެފް ގައި .ކިޔު.އެން.ކިޔަވަން އެދޭ ފެންވަރުގެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް އެމް (8)   
 ؛ކަނޑައަޅައިފައިވާ އެންޓްރީ ކްރައިޓްރީއާ ފުރިހަމަވާ ފަރާތަކަށް ވުން 

ގައި ހިމެނޭ ާދއިރާއެއްގެ ޕްރޮގްރާމެއް  "ނޭޝަނަލް ޓްރެިއނިންގ ނީްޑސް ލިސްޓް" (9)   
 ؛ފުރިހަމަކުރަން އެދޭ ފަރާތަކަށް ވުން

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކިޔަވަން އެދޭ ފަރާތެއް ނަމަ، އެދޭ ޕްރޮގްރާމަކީ ރާއްޖޭގައި  (10)   
 ؛ފުރިހަމަކުރެވޭ ޕްރޮގްރާމެއް ކަމުގައި ނުވުން

ސްކޮލަރޝިޕަކަށް ހޮވިފައިވާކަމަށް ސްކޮލަރޝިޕް މިނިސްޓްރީން އިޢުލާނު ކޮށްފައިވާ ފުލް  (11)   
 ؛ދޭ ފަރާތުން އަންގައިފައިވާ ފަރާެތއް ކަމުގައި ނުވުން

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަާރްތތަކުގެ ސްލޮޓަކަށް ލޯނަށް ކުރިަމތިލާނަމަ، ސަރުކާރުގެ  (12)   
ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ  ގައިކަމާ ގުޅޭ އިދާރާގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ ދަފުތަރު 

 .ފަރާތަކަށް ވުން

( ވަނަ ނަންބަރުގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ 10މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (ށ)  
އެ ފަރާތްތަކުގެ އާއިލާ ފަރާތްތަކަށާއި، މި އުސޫލުގެ  ،އެމްބަސީތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކާއި

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ކެޓަގަރީގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތައް މި ޝަރުޠުން އިސްތިސްކުރެވޭނެއެވެ. 4

ފުރިހަމަުކރެޭވނެ 
ޕްރޮްގރާމްތަާކއި 

 ކިޔަވަންެދވޭނެ
 އް ޤަުއމުތަ

ހުުޅވައިލައިފައިވާ ޖާގައިގެ އަދަދާއި،  އި،ފުރުޞަތުތަކުގެ ތަފުސީލާލޯނު ދިނުމަށް ހުޅުވައިލައިފައިވާ  )ހ( .6
ލޮޓްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލާއި، ސް ،ތަފުސީލާއިކިޔަވަން ދެވޭ ޤައުމުތަކުގެ 

 ކުރާ ށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމަށްލޯނަ ،ލޫމާތުޢުގުޅޭ އިތުރު މަ ލޯނާ ،ޖާގަ ފުރުމުގެ އުސޫލާއި
 ވާނެެއވެ. ގައި ބަޔާންކޮށްފައިލާނުޢުއި
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 ގެެފންވަރުތަކުތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ،ޕްރޮގްރާމަކީިކޔަވަން އެދޭ  ން ތީގެ މަމި އުސޫލުގައިވާ ގޮތު )ށ(  
  .ކަށް ވާންވާނެއެވެޕްރޮގްރާމަ ތެރެއިން ފެންވަރަކަށް ފެތޭ، އަިދ އެ މުއްދަތުގެ

)ދޭއް( އަހަރުދުވަސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ކުރު  2މަކުރާނަމަ، ހަޑިޕްލޮމާ ޕްރޮގްރާމެއް ފުރި (1)   
 މުއްދަތެއް ކަމުގައި ވުން؛

      ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ނުވަތަ ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ އޮނާސްއާއެކު ފުރިހަމަކުރާ  (2)   
)ހަތަރެއް( އަހަރުދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެްއގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކަމުގައި  4ނަމަ،  ޕްރޮގްރާމެއް

 ނުވުން؛

)ދޭއް( އަހަރުދުވަސް ނުވަތަ  2މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކުރާނަމަ،  (3)   
 އެއަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތެއްގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކަމުގައި ވުން؛

)ހަތަރެއް( އަހަރުދުވަސް ނުވަތަ  4ޑޮކްޓޯރަލް ޑިގްރީ ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކުރާނަމަ،  (4)   
 މުއްދަތެއްގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކަމުގައި ވުން؛އެއަށްވުރެ ކުރު 

)ހައެއް( އަހަރުދުވަހަށް ވުރެ  6އެކު ޕާއިންޓާންޝި ،ނަމަ ޕްރޮގްރާމެއް  .އެމް.ބީ.ބީ.އެސް (5)   
  ؛ ދިގު ނުވުން

   ؛)ދޭއް( އަހަރުދުވަހަްށ ވުރެ ދިގު ނުވުން 2ނަމަ،  ޕައިލެޓް ލައިސަންސް ޕްރޮގްރާމެއް  (6)   

 )ިތނެއް( އަހަރުުދވަހަށް ވުރެ ދިގު ނުވުން. 3ނަމަ،  އެހެނިހެން ލައިސަންސް ޕްރޮގްރާމެއް (7)   

ނަމަވެސް ކޮންމެ ޤައުމަކަށް ވެސް ދެވިދާނެއެވެ.  ،ނަގައިގެން ތަޢުލީމާއި ތަްމރީނު ހޯދަން ލޯނު )ނ(  
ކޮށްފައިާވ ނުލާ ޢުދޭނީ، އިޤައުމެއްގައި ކިޔެވުމަށް ލޯނު އެހެން  ފިަޔވައި މުތައްކޮށްފައިވާ ޤައުނުލާޢުއި

 ކަނޑައަޅައިފައިވާ ރޭޓުންނެވެ. ،އިޚުތިޔާރުކުރާ ޤައުމަކަށް ފަރާތް ނަގާ ނުލޯޤައުމުތަކުގެ ތެރެއިން 

ޤައުމެއްގައި ކިޔެވުމަށް ބަދަލެއް  އެހެން ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކިޔެވުމަށް )ރ(  
ޕްރޮގްރާމް ތިޔާރުކޮށްފައިވާ ޚްކިޔެވުމަށް އި ފަރާތްނަގާ  ލޯނުނަމަވެްސ  ނުކުރެވޭނެއެވެ. އެހެން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެހެން މަރުކަޒެއްގައި  ޕްރޮގްރާމަކީ ލައި އެޓައިހުއް ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒުންހިންގުން 
ނަމަ ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެހެން މަރުކަޒެއްގައި ކިޔަވައިދޭ ކަމަށް ވެއްޖެއްޕްރޮގްރާމެކިޔަވައިނުދޭ 
، ތު ނުލިބޭ ހާލަތެއްގައިޞަފަރާތަށް އެ މަރުކަޒެއްގައި ކިޔަވަން ފުރު އެ ވިޔަސް މަށްޕްރޮގްރާމެއްކަ

ލަ މުހާލަތުގައި ލޯނުގެ ޖު މި ދެވޭނެއެވެ. ށްފަރާތައެ ތު ޞަޤައުމެއްގައި ކިޔެވުމުގެ ފުރު އެހެން
 މި މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ގޮތަށެވެ.  ،އަދަދު ކަނޑައަޅާނީ
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 ފަރާތެއް ދިވެހިރާއްޖެ ފިޔަވައި އެހެން ޤައުމެއްގައި ކިޔެވުމަށް ލޯނު ލިބިގެން ކިޔަވަމުން އަންނަ  )ބ(  
ފުރިހަމަކުރަމުންދާ ޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީއޮތް ބައެއް އެޑްވާންސްޑް ސްޓޭންޑިންގއާއެކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފަރާތަކަށް މަރުކަޒެއްގައި ފުރިހަމަކުރެވޭ ހާލަތެއްގައި، އެގޮަތށް އެދޭނަަމ، އެ 
 ،ދޭނީ ޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީއޮތް ބަޔަށް ފައިސާ ހާލަތުގައި މި ތު ދެވޭނެއެވެ.ޞަކިޔެވުމުގެ ފުރު
 ރޭޓުންނެވެ.  ފައިވާޅައިއި ކިޔެވުމަށް ފައިސާ ދިނުމަށް ކަނޑައަދިވެހިރާއްޖޭގަ

ލޯނުގެ ފުރަތަމަ އިންސްޓޯލްމަންޓުގެ ފައިސާ  ފަރާތަކަށްބޭރު ޤައުމެއްގައި ކިޔަވަމުންދާ  )ޅ(  
އެހެން ޤައުމަަކށް ކިޔެވުން ބަދަލުކުރުމަށް އެދިްއޖެނަމަ، އެކަން ކޮށްދޭީނ، ލޯނުެގ  ،ޖަމާކުރުމަށްފަހު

ރޭޓުން، ފައިވާ ޅައިޤައުމުގައި ކިޔެވުމަށް ފައިސާ ދިނުމަށް ކަނޑައަދަށުން ކިޔަވަން ފުރަތަމަ އެދުނު 
ގައި  އިތުރުކޮށް ނުދެވޭ ގޮތަށެވެ. ބަދަލުވާ ޤައުމުގެ ރޭޓް ފުރަތަމަ އެދުނު ޤައުމުލޯނުގެ ޖުމުލަ އަދަދު

 ގެ ބާކީއޮތް ބަޔަށްމުޕްރޮގްރާ ،ރޭޓަށްވުރެ ދަށްނަމަ ފައިވާޅައިކިޔެވުމަށް ފައިސާ ދިނުމަށް ކަނޑައަ
  ރޭޓުންނެވެ.  ފައިވާޅައިކަށް ކަނޑައަފައިސާ ހަމަޖައްސައިދެވޭނީ ބަދަލުވާ ޤައުމަ

މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ގަބޫލުުކރާ  ،ވާނީފުރިހަމަކުަރން ނަގައިގެންލޯނު  )ކ(  
       ކެވެ. މި މާއްދާއިން އިސްތިސްނާވާނީ، ޕްރޮގްރާމެއެ އޮތޯރިޓީން ގަބޫލުކުރާ  ،މަރުކަޒެއްގައި
 ވެ.( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތަކެއމި މާއްދާގެ )

މަށް ފުރުޞަތު ދޭނީ، ކިޔެވުޕްރޮފެޝަނަލް ދާއިރާތަކުން ނުަވތަ ލައިސެންސިންގ ދާއިރާތަކުން  )އ(  
މޯލްޑިވްސް : މިސާލު) ދާއިރާއިން މަސައްކަތްކުރުމަށް ހުއްދަދޭ ރެގިޔުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީން ކިޔެވި

މޯލްޑިވްސް ކައުންސިލް، އެލައިޑް ހެލްތް ކައުންސިލް، މޯލްޑިވްސް މިޑްވައިފްރީ އެންޑް ނަރސިންގ 
ކަށް ޕްރޮގްރާމައެ ( މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކައުންސިލް، ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ

      ފަރާްތތަކުން ގަބޫލުކުރާ މަރުކަޒެއްގައި،  ތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު، އެޠުކަނޑައަޅައިފައިވާ ޝަރު
 އްރާމްތައެ ޕްރޮފެޝަނަލް ޕްރޮގް  އަދި  .އް ފުރިހަމަކުރުމަށެވެޕްރޮގްރާމެގަބޫލުކުރާ ފަރާތްތަކުން  އެ

ނުވަތަ ލައިސަންސް ޕްރޮގްރާމްތައް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ގަބޫލުކުރާކަމުގެ ލިޔުން 
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ލޯނަށް އެދި 
 ހުށަހެޅުން 

ޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފަިއވާ  އެކަމަށް ،މިިނސްޓްރީން އިޢުލާނު ކުރުމުން ،ލޯނަށް އެދި ުހށަހަޅާނީ )ހ( .7
 އޭގައި ބަޔާންކުރާ ހުރިހައި ލިޔުންތަކާ އެކުގައެވެ. ،އޮންލައިން ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް

)އެކެއް(  1)އެކެްއ( އެޕްލިކޭޝަނެވެ.  1 ،ހުށަހަޅަންވާނީ ވެސް ފަރާތަުކންލޯނަށް އެދޭ ކޮންމެ  )ށ(  
އްގެ އެޕްލިކޭޝަންތައް ފަރާތެއެ  ،ޅައިފިނަމައެޕްލިކޭޝަނަށްވުރެ ގިނަ އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަ

 ބާޠިލުވާނެއެވެ.
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މިހާރު ކިޔަވަމުންދާ ފަރާތްތަކުގެ ކެޓެގަރީން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން މިހާރު  )ނ(  
ކިޔަވަމުންދާކަމާއި، ޕްރޮގްރާމް ނިންމުމަށް އޮތް މުއްދަތު އެނގޭނެ، ކިޔަވަމުންދާ މަރުކަޒުގެ ލިޔުމެއް 

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

ލިބޭނެ ލޯނުގެ 

 ފަރާތްތަށް
ކަނޑަެއޅުމަށް 

އިސްކަްނދޭނެ 
 ތަރުތީބު 

"ޕޮއިންޓް ގެ ވެްބސައިޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ މިނިސްޓްރީ ހޮވުަމށް އިސްކަންދޭނީ، ފަރާްތތަށްލިބޭނެ ލޯނު  .8
 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލާއި، ސްލޮޓްތަކަށް ޖާގަ ފުރުމުގެ އުސޫލު" 

ފުރުޞަުތގެ ބޭނުން 

 ހިފުމަށް ދޭ ުމއްދަތު 
 

ފެށުމަށް ލިބޭނީ، ލޯނު ަހމަޖެހުނުކަން އަންގާ ލިޔުމުގައިވާ  ޕްރޮގްރާމްކިޔެވުމަށް އެދި ހުށަހަޅައިފައިވާ  )ހ( .9
 ،މް ނުފަށައިފިނަމަމި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޕްރޮގްރާ)އަށާރަ( މަސްދުވަހެވެ.  18ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 ،ނުވަތަ ސަބަުބ ބަޔާންކޮްށ މިިނސްޓްރީއަށް ލިޔުމުން ހުށަހަޅައިެގން މުއްދަތު އިތުުރނުކޮށްފިނަމަ
 ލޯނުގެ ފުރުޞަތު ބާިޠލުވާނެއެވެ.

ލޯނު ހަމަޖެހުނުކަން އަންގާ ިލޔުން ލިބުމަށްފަުހ، ލޯނުގެ ފަިއސާ ލިބެން ބޭނުންވާ ދުަވހުގެ،  )ށ(  
)ވިހި( ދުަވހުގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެވެ.  20ސަރުކާރު ބަންދު ޫނން މަދުވެގެން 

މި ގޮތަށް ލޯނުގެ ފައިސާ ދޫކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ، މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުގައި 
ކޮށް، ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ "މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނަށް ދޭ ލޯނުގެ ފައިސާ ދޫކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު" ފުރިހަމަ

 އެވެ.  ގައެ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުރިާހ ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު

ނުނިންމިއްޖެ ހާލަތެއްގައި، ޕްރޮގްރާމް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި   ،ކަށްފަރާތަލޯނު ލިބިފައިވާ  )ނ(  
ފަސްކުރުމުގެ ހުއްަދ ގެ ބާކީބައި މުޕްރޮގްރާމުނު ސަަބބު ބަޔާންކޮށް ިމނިސްޓްރީއަށް އަންގައި، ންނުނި

 މަރުކަޒުން ލިބިފައިވާކަމުގެ ލިޔުން މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.

ގައި ިހމެނޭނެ ލޯނު

 ޚަަރދުތައް 
ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކިޔެވުމަށް ލޯނު ފައިސާ ދޫކުރާނީ، އަްނަނނިވި ކަންކަމަށް މިނިސްޓްރީްނ  )ހ( .10

 ކަނޑައަޅާ އަދަދުތަކަކަށެވެ.

 ގުޅޭގޮތުން ކިޔަވާ މަރުކަޒަށް ދައްކަންޖެހޭ ފީ؛ޕްރޮގްރާމާ  (1)   

 މުއްދަތުގައި ދިރިއުޅުމުގެ ޚަރަދު )ސްޓައިޕެންޑް(؛ ގެމުޕްރޮގްރާ (2)   

ޓަކައި، ކިޔަވާ މަރުކަޒު ހުންނަ  ފެށުމަށް ޕްރޮގްރާމް ފަާރތްތަުކންއަލަށް ކިޔަވަން ފަށާ  (3)   
ޤައުމަށް ޝެޑިއުލްޑް ފްލައިޓެއްގައި އެންމެ ފަސޭހައިން ދެވޭނެ އެއަރޕޯޓަކަށް ދިޔުމަށާއި، 

މެ ކައިރި ގެ ރަށާ އެންފަރާތެއް ޤައުމެްއގެ އެ އެއަރޕޯޓުން އެ  އެ ،ނިމުމުންޕްރޮގްރާމް 
 ޓް؛ކުރާނެ ޝެޑިއުލްޑް ފްލައިޓެއްގެ ޓިކެއެއަރޕޯޓަކަށް ދަތުރު
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 ބުކް އެލަވަންސް؛ ،މުއްދަތުގައި ފެށޭ ކޮންމެ ދިރާސީ އަހަރަކަށް ގެމުޕްރޮގްރާ (4)   

 ފަހަރު(؛ 1ށް އެސްޓެބްލިޝްމެްނޓް އެލަވަްނސް  )ފަރާތްތަކައަލަށް ފަށާ ޕްރޮގްރާމް  (5)   

 ނިމިގެން އެނބުރި އައުމަށް ޑިޕާޗަރ އެލަވަންސް؛ޕްރޮގްރާމް  (6)   

މުއްދަތުގައި ފެށޭ ކޮންމެ ދިރާސީ އަހަރަކަށް، ކިޔަވާ މަރުކަޒުން  ގެމުޕްރޮގްރާ (7)   
 ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތެއްގެ މަތީން ހެލްތް އިންޝުއަރެންސް؛

 ފީ؛ ޒާކިޔަވާ މަރުކަޒުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތަކަށް ވީ (8)   

ރާއްޖެއިން  ފަރާތަކަށްދިވެހި ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި ފުރަތަމަ ޑިގްރީއަށް ކިޔަވަމުންދާ  (9)   
ނިމިފައިވާ  ޕްރޮގްރާމްފުރަތަމަ ޑިގްރީއަށް ކިޔަވަމުންދާ  ،ބޭރުގައި ކިޔެވުމަށް ލޯނު ދެވޭނީ

ބަޔަށް އެޑްވާންސްޑް ސްޓޭންޑިންގ ލިބޭނަމައެވެ. ފުރަތަމަ ޑިގްރީއަށް ކިޔަވަމުންދާ 
     ގެ ނިމިފައިވާ ބަޔަށް އެޑްވާންސްޑް ސްޓޭންޑިންގ ނުލިބޭ ހާލަްތތަކުގައި، ޕްރޮގްރާމު

ކަްށ އެހިނދަށް ކޮްށފައިވާ ފަރާތަދިވެހި ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި ފުރަތަމަ ޑިގްރީއަށް އެ 
 ންވާނެއެވެ.ވާ އް ކަމުގައިފަރާތެޚަރަދުގެ ފައިސާ އަނބުރާ ދެއްކުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ  4އުސޫލުގެ  މި ،ބެލެވޭނީ ަފރާތްލަތުގައި އެ ހާ  މި ،އެހެންކަމުން
 ގޮތުގައެވެ. ފަރާތެއްފަދައިން އަލަށް ކިޔަވަން ފަށާ ކޮށްފައިވާ ބަޔާން

އަންނަނިވި ކަންކަމަށް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ  ،ރާއްޖޭގައި ކިޔެވުމަށް ލޯނު ފައިސާ ދޫކުރާނީ )ށ(  
 އަދަދުތަކަށެވެ.

ފެށުމަށް ޓަކައި، ކިޔަވާ މަރުކަޒު ހުންނަ ޕްރޮގްރާމް  އަލަށް ކިޔަވަން ފަށާ ފަާރތްތަުކން (1)   
ނިމުމުން ކިޔެވި މަރުކަޒު ހުންނަ ޕްރޮގްރާމް ރަށަށް ވައިގެމަގުން/ކަނޑުމަގުން ދިޔުމަށާއި، 

 ދަތުރުކުރާނެ ޓިކެޓް ޚަރަދު؛ އްގެ ރަށަށްފަރާތެ އެ ރަށުން ވައިގެމަގުން/ކަނޑުމަގުން

ގުޅޭގޮތުން ކިޔަވާ މަރުކަޒަށް  ޕްރޮގްރާމާ މަރުކަޒެއްގައި އެންރޯލްވެގެން ކިޔަވާނަމަ،  (2)   
 ދައްކަންޖެހޭ ފީ؛

 ބުކް އެލަވަންސް؛ ،ގެ މުއްދަތުގައި ފެށޭ ކޮންމެ ދިރާސީ އަހަރަކަށްމުޕްރޮގްރާ (3)   

 މުއްދަތުގައި ދިރިއުޅުމުގެ ޚަރަދު )ސްޓައިޕެންޑް(؛ ގެމުޕްރޮގްރާ (4)   

ކިޔެވުމަށް  ޕްރޮގްރާމްތަކުގައިރާއްޖޭގައި ތިބެގެން، ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަރުކަޒުތަކުން ހިންގާ  (5)   
 ލޯނު ފައިސާ ދޫކުރާނީ، މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންެނެވ.
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ގަިއ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ         2019ނޮވެންބަރު  13 (6)   
"ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި ފުރަތަމަ ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައިދިނުމުގެ އުސޫލު" ގެ ދަށުން 

ސްކީމުގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި ކިޔެވުމަށް ހޮވިއްޖެނަމަ،  ލޯނު ،އްފަރާތެއެ ސްކީމުގައި ކިޔަވާ 
 ހަމަޖެހިފަިއނުވާއްގެ ޓިއުޝަންފީެގ ތެެރއިން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ސްކީމުގެ ދަށުން ފަރާތެއެ 

ބަޔާއި، މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ަދށުން ދިނުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިާވ އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް 
 ދެވޭނެއެވެ.

ލޯނުގެ ޖުމުލަ އަަދދު 
ކަނޑަެއޅުާމއި ފައިސާ 

 ޖަމާކުުރން 

ޚަރަދުތަކަށް ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  10ލޯނުގެ ޖުމުލަ އަދަދު ކަނޑައަޅާނީ، މި އުސޫލުގެ  )ހ( .11
 މިނިސްޓްރީންނެވެ. ،ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު

                ދެމެދު ވެވޭ  ނަގާ ފަރާތާ ލޯނުލޯނުގެ ފައިސާ ޖަމާކޮށްދޭނީ، މިނިސްޓްރީއާއި  )ށ(  
 "މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނަށް ދޭ ލޯނު އެހީގެ އެއްބަސްވުން" ގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

ގެ ނަމުގަިއ ފަރާތުއުސޫލެއްގެ ގޮތުން ހަމައެކަނި ލޯނު ލިބޭ  ،ލޯނުގެ ފައިސާ ޖަމާކުރެވޭނީ )ނ(  
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކެއްގައި ހުޅުވައިފައި އޮންނަ ދިވެހި ރުފިޔާގެ އެކައުންޓަކަށެވެ. ނަމަވެސް ލޯުނ 

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން، އިޤްރާރުގައި ސޮއިކުރަން ހާޒިރުނުވެވޭ  ފަރާތްލިބޭ 
 "އާއިލީ މެންބަރު" އެއްގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކަނޑައަޅާ، މި އުސޫލުގައި  ފަރާތުން އެ  ،ހާލަތުގައި

ކަށް ފައިސާ ނަމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކެއްގައި ހުޅުވައިފައި އޮންނަ ދިވެހި ރުފިޔާގެ އެކައުންޓަ
ލޯނު އަނބުރާ އަދާކުރުމުގެ  ،ޖަމާކޮށްދެވިދާނެއެވެ. އަދި މިގޮތަށް ފައިސާ ޖަމާކޮށްދެވޭނީ

 ފަރާތުން ސޮއިކުރުމުންނެވެ. މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލަން އެއްބަސްވެ އިޤްރާރުގައި އެ

)ދޭއް(  2ކޮންމެ އަހަރު އެއީ އިންސްޓޯލްމަންޓުގެ ގޮތުގައެވެ.  ،ލޯނުގެ ފައިސާ ދޫކުރާނީ )ރ(  
ވެސް  އިންސްޓޯލްމަންޓެވެ. ފުރަތަަމ އިންސްޓޯލްމަންޓަށްަފހު، ެދން ކޮންމެ ފަހަރަކު

      ދާކަން މިނިސްޓްރީއަށް ކިޔަވަމުން ނެގި ފަރާތުން ލޯނުއިންސްޓޯލްމަންޓަށް އެދެންވާީނ، 
މިނިސްޓްރީއަށް ޮފނުވުމަށް ވެރިކޮށް މަރުކަޒު މެދު އެ ދަރިވަރަކު ކިޔަވާ، ކުރެވޭ ފަދަ ލިޔުމެއްކަށަވަރު 
 ފަހުގައެވެ.

މުއްދަތުގައި ދަރިވަރުގެ  ޕްރޮގްރާމުގެގެ ދަށުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ލީމާއި ތަމްރީނަށް ދޭ ޯލނު އެހީމަތީ ތަޢު .12 ޓޮޕްއަޕް ލޯނު
ލޯނު  ޓޮޕްއަޕް  ފުރިހަމަނުކުރެވިގެންދާ މުއްދަތަށް ޕްރޮގްރާމް އިޚްތިޔާރުން ބޭރުން ދިމާވާ ސަބަބަކާހުރެ

 ދެވޭނެއެވެ.އުސޫލުގެ ދަށުން ަހމަޖައްސައި މި ދިނުމަށް

ލޯނު ޓޮޕްއަޕް 

ދިނުުމގެ ަޝރުތާއި 
 ކަންކަން

ސަބަބަކާ ދަރިވަރުގެ އިޚްތިޔާރުން ބޭރުން ދިމާވާ އަންނަނިވި  ،ލޯނަށް އެދެވޭނީޓޮޕްއަޕް މި އުސޫލުގެ ދަށުން  .13
 ކަންކަމަށް ހިނގާެނ ޚަރަދުތަކަށެވެ. ގުޅިގެން، އެ
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 .ލުންޓައިގެންދިއުން ހުއްށްޔަކުރި ޕްރޮގްރާމްފުރިހަމަ ކުރަމުންދާ މަރުކަޒުން  ޕްރޮގްރާމް )ހ(  

ގެންދިއުން ވަގުތީގޮތުްނ ށްޔަކުރި ޕްރޮގްރާމްދަރިވަރަށް ކުރިމަތިވާ ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން  )ށ(  
 .ލުންދައިމެދުކަނ

ވީއިރު އެއްބަސްވެފައިވާ އެންރޯލް ޕްރޮގްރާމަށް އެފުރިހަމަކުރަމުންދާ މަރުކަޒުން  ޕްރޮގްރާމް )ނ(  
 .ޚަރަދުތަކަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނަުއން ، މުއްދަތަށާއިޕްރޮގްރާމުގެ

 ލޯނުގެ ޓޮޕްއަޕް
ޖުމްލަ ައދަދު 

 ކަނޑަެއޅުން 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކަށް  10ލޯނުގެ ޖުމުލަ އަދަދު ކަނޑައަޅާނީ، މި އުސޫލުގެ  .14
ލޯނުގެ ގޮތުގަިއ  ،މިނިސްޓްރީންނެވެ. ލޯނުގެ މުޅި ޖުމުލައިގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނީ ،ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު

ވެ. މިގޮތަށް ހިމަނައިގެންނެ ލޯނުގެ ގޮތުގައި ދޫުކރެވޭ އަދަދު ޓޮޕްއަޕް ،ފުރަތަމަ ދޫކޮށްފައިވާ އަދަދާއި
     "މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްީރނަށް ދޭ ޯލުނ އެހީގެ  ނަގާ ފަރާތާ ދެމެދު ވެވޭ  މިނިސްޓްރީއާއި ލޯނު ،އެއްކުރެވޭނީ

ވެ. މި މިނިސްޓްރީ މެދުވެރިވެގެން ކޮމާރޝަލް ބޭންްކތަކާއެކު ގައިވާ ފައިސާގެ އަދަދުތަކެއެއްބަސްވުން" ތަކު
އެކެއް ފައިސާގެ އަދަދަތަކެއް  ކުގައިވާށްދޭ ލޯނުތަކުގެ އެއްބަސްވުްނތަވެފައިވާ މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނަ

 ނުކުރެވޭނެއެވެ. 

ލޯނުގެ ެއއްަބސްުވން 

 ުކރުން ޙުލާޞްއި
 ،ދިނުމުގެ ކުރިން، މިނިސްޓްރީއާއި ލޯނު ނަގާ ފަރާތާއެކު ވެފައިވާ ލޯނު އެއްބަސްވުން ޓޮޕްއަޕް ލޯނު .15

 ނެއެވެ.ކަންކަން ހިމެޭނހެން އިޞްލާޙުކުރާއަންނަނިވި 

ކުރިން ލޯނު ަޖމާކުރި އެކައުންޓު ނޫން އެހެްނ  ،ފައިާސ ޖަމާކުރެވެނީ  އެކްސްޓެންޝަނުގެލޯނު )ހ(  
ވާނަމަ، ކުރިން ލޯނު ޖަމާކުރި އެކައުންާޓއި، އިތުރު ފައިސާ ޖަމާކުރެވޭ  އެކައުންޓަކަށް ކަމުގައި

 .ލުސީފުއެކައުންޓުގެ ތަ

ނު އަނބުރާ ދައްކަންެޖހޭ ލަ އަދަދަށް އަންނަ ަބދަާލއި، ލޯމުއިތުރު ފައިސާ ދޫކުރުމުން، ލޯުނގެ ޖު )ށ(  
 މުއްދަތަށް އަންނަ ބަަދލު.

ިލއިރު ގެރެންޓީ ދިން ފަރާތް އެއްބަސްވުމަށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙުގައި އިއެއްބަސްވުން އަލަށް އެކުލަވަ )ނ(  
ސޮއިކުރަންވާނެކަން، ނުވަަތ ކުރިން ގެރެންޓީ ިދން ފަރާތް ނޫން އެހެން ފަރާތެއް ޯލނަށް ގެރެްނީޓ 

ހަމައެކަނި އިުތރަށް ދޫކުރެވޭ ފައިސާގެ އަދަދަްށ  ،ފަރާތުން ެގރެންޓީ ދޭންވާނީ އެ، ވާނަމަ ދޭކަމުގައި
 ދަދަށްކަން.ލަ އަމުލޯނުގެ ޖު ގެރެންޓީ ދޭންވާނީ ުމޅި ،ނޫންކަމާއި

މިނިސްޓްރީއާއި ލޯނު ނަގާ ަފރާތާއެކު ވެފައިވާ ލޯނު އެއްަބސްވުމަށް ބަދަލުގެްނނަންޖެހޭކަަމްށ  )ރ(  
 މިނިސްޓްރީއަށް ފާހަގަކުރެވޭ ކަންކަން.
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ލޯނުގެ ފަިއސާ 
އަނުބރާ ަސރުކާރަށް 

 ދެއްކުން  

ލަ ފައިސާ )ލޯނުގެގޮތުގައި ނެގި ފައިސާއާއި، ލޯނު ދޫކުރުމަށް މުލޯނުގެގޮތުގައި ދޫކުރެވިފައިވާ ޖު )ހ(  .16
)އެކެއް އިންސައްތަ( އަށްވާ  1ދިން ޚިދުމަތުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ޗާޖުގެ ގޮތުގައި އެ ފައިސާގެ %

)ހަތެއް( ވަނަ މަހުން  7ޕްރޮގްރާމް ނިމޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން، ލަސްވެގެން ، ޖުމުލަ މިންވަރު(
        ފެށިގެން، ކަނޑައެޅިފައިވާ ެއކައުންޓަކަށް އަނބުރާ ދައްަކން ފަށަންވާނެއެވެ. ޕްރޮގްރާމް 

 ން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގައިވާ ތާރީޚެވެ.ނިމޭ ތާރީޚު ކަމުގައި ބަލާނީ، ަތޢުލީމު ހާސިލުކުރާ މަރުކަޒު

ގޮތުގައި  ފައިސާއާއި، ކުރިން ލޯނުގެ ޓޮޕްއަޕް ލޯނުގެލަ ފައިސާ )މުލޯނުގެގޮތުގައި ދޫކުރެވިފައިވާ ޖު (ށ)  
ނެގި ފައިސާއާއި، ލޯނު ދޫކުރުމަށް ދިން ޚިދުމަތުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ޗާޖުގެ ގޮތުގައި ލޯނުެގ 

ޕްރޮގްރާމް ނިމޭ ތާރީޚުން ފެށިެގން، ، )އެކެއް ިއންސައްތަ( އަށްވާ މިންވަރު 1ލަ ފައިސާގެ %މުޖު
)ަހތެއް( ަވނަ ަމހުން ފެށިެގން، ަކނޑައެޅިފައިވާ އެކައުންޓަކަށް އަނބުރާ ދައްކަްނ  7ލަސްވެގެން 

ށްފައިވާ ފަށަންވާނެއެވެ. ޕްރޮގްރާމް ނިމޭ ތާރީޚު ކަމުގައި ބަލާނީ، ތަޢުލީމު ާހސިލުކުރާ މަރުކަޒުން ދޫކޮ
 ލިޔުމުގައިވާ ތާރީޚެވެ.

އެއްގޮތަށް   ލޯނު އެހީގެ އެއްބަސްވުން" އާފަރާތާއެކު ވެވޭ "މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނަށް ދޭ ލޯނު ނަގާ )ނ(  
ލަ ފައިސާ އަނބުރާ ދައްކަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ. ލޯނު އަދާކުރަންޖެހޭ ފަރާތް ރާއްޖެއިން މުލޯނުގެ ޖު

އެކަން މިނިސްޓްރީއަށް  ،ޯލނު ައދާކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖަްއސައިބޭރަށް ދިޔަނަމަވެސް، 
 އަންގައިފައި އޮންނަންވާނެވެ.

 ،ލޯނު ނެގި ފަރާތުން އެއްވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ ފައިސާ ުނދައްކައިފިނަމަ، އެ ފައިސާ ދައްކަންވާނީ (ރ)  
 ސޮއިކުރި ގެރެންޓަރެވެ.  އެއްބަސްވުމުގައިލޯނުގެ ، އެ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލުމަށް އެއްބަސްވެ

ލަ އަދަދުގެ މުގެ ގޮތުގައި ނަގާ ފައިސާގެ ޖުލޯނު އަނބުރާ ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތު ކަނޑައަޅާނީ، ލޯނު )ބ(  
މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ. ލޯނު އަދާކުރުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ މުއްދަތުގައި ލޯނު އަނބުރާ 

 ދައްކަންވާނެއެވެ.

އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު، ޯލނު ފައިސާ އަނުބރާ އަދާކޮށް ނިމުމާ ދެމެުދ ލޯުނ ލޯނުގެ  )ޅ(  
އަދާކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލަންޖެހޭ އެއްވެސް ފަރާތަކާ ގުޅޭނެ މަޢުލޫމާތަކަށް ބަދަލެްއ 

 ވާނެއެވެ.)ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ިމނިސްޓްރީއަށް އަންގަން 7އަތުވެއްޖެނަމަ، އެކަން ލިޔުމުން 

 ނެގި ފަރާތާއެކު ވެވޭ "މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނަށް ދޭ  ލޯނު ފައިސާ އަދާކުރަމުން ނުދާނަމަ، ލޯނު )ކ(  
އެ ފައިސާ ހޯދުމުެގ ކޯޓެއް މެދުވެރިކޮށް  ޢީގޮތަށް ނުަވތަ ޝަރު ވާ ލޯނު އެހީގެ އެއްބަސްވުން" ގައި

 މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމުގެ އިޚްތިޔާރުމަސައްކަތް 
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 ދޫކުރުުމަގއި ލޯނު
ްނމު  އާޢަމަލުކުރެޭވނެ 

 އުސޫލުަތއް 

ނޭޝެނަލް ޓްރެއިނިންގ ނީޑްސް ލިސްޓުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ދާއިރާއަކަށް ލޯނު ދޭނެ ފުރުޞަތުގެ  )ހ( .17
    އެފަދަ ދާއިރާއަކުން ލޯނު ހޯދުމަށް އެދެންވާނީ، ،އަދަދު ވަކިން ކަނޑައަޅައި އިޢުލާނުކޮށްފިނަމަ

 ދާއިރާއަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފުރުޞަތުތަކަށެވެ. އެ

އެ ސްލޮޓްތަކަށް ޖާގަ ، ނުވާނަމައަޅައިފައިވާ އަދަދަށް ޖާގަ ހަމަހުޅުވައިލައިފައިވާ ސްލޮޓަކަށް ކަނޑަ )ށ(  
ދިނުުމގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލާއި، ޕޮއިންޓް އެކުަލވައިލައިފައިވާ  ން ފުރާނީ، މިނިސްޓްރީ

 ސްލޮޓްތަކަށް ޖާގަ ފުރުމުގެ އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.

ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލާއި، ސްލޮޓްތަކަށް ޖާގަ ފުުރމުގެ އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ނ(   
 ،އިސްކަންދެވޭނީ ރާތްތަކަށް ލޯނު ދިނުމުގައިފަދައިން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި މިހާރު ކިޔަވަމުންދާ ފަ

ޕްރޮގްރާމް ނިންމުމަށް އެންމެ ުކރު މުއްދަތެއް އޮތް ފަރާްތތަކަެށވެ. މި ކެޓެގަރީން ނޮމިނޭޓްކުާރ 
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންކަމަށް ލޯނުން ފައިސާ  10މި އުސޫލުގެ  ފަރާތްތަކަށް،

ރީޚުން ފެށިގެން ޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީ މުއްދަތަށް ކުރަންޖެޭހ ދޫކުރާނީ، ލޯނަށް އިޢުާލނުކުރާ ތާ
 ޚަރަދުތަކަށެވެ.

ލޯނަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަކުގެ ވަުގތީ ނަތީޖާ އާންމު ކުރާނެއެވެ. މި ަނތީޖާއާ ގުޅޭ އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް  )ރ(  
)ހަތެއް( ދުވަހުގެ  7އޮތްނަމަ، ވަގުތީ ނަތީޖާ އިޢުލާުނކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ސަރުކާރު ބަންދުނޫން 

ޅުމަށް ލިބޭ މުއްަދތުގަިއ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީއަށް ލިޔުމުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޝަކުާވ ހުށަހެ
އެޕްލިކޭޝަނަށް އެއްވެސް އުނި އިތުރެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚުން 

)ިދހައެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލޯަނށް ޮހވޭ ފަރާތްތަކުގެ ދާއިމީ ަނތީާޖ  10ފެށިގެން މަސައްކަތު 
 އިޢުލާނު ކުރާނެއެވެ.   

ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ފުރުޞަތު ލިބޭ ފަރާްތތަކާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީން ޢަމަލުކުރާ އެންމެަހއި މަތީ  )ބ(  
 ޯލނަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަކުެގ މައްޗަށް ވެސް ހިނގާނެއެވެ. ނޭހެން،އުސޫލުތައް، މި އުސޫލާ ފުށުނާރާ

ދަރިވަރު ވަކިކޮށްފިނަމަ، ނުވަަތ ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރަމުންދާ މަުރކަޒުން އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ  )ޅ(  
މަރުކަޒުން ޕްރޮގްރާމް ހުއްޓައިލައިފިނަމަ، ނުވަތަ ދަރިވަރު އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ކިޔެވުން 

)ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ  14ލައިފިނަމަ، ނުވަތަ ޕްރޮގްރާމުން ފެއިލްވެއްޖެނަމަ، އެކަން ޓައިހުއް
. އަދި އެހައިތަަނށް އެ ފަރާތަކަށް ކޮށްފައިވާ ޖުމުލަ މިނިސްޓްރީއަށް ލިޔުމުން އަންަގންވާނެއެވެ

 ޚަރަދު، މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތީން އަނބުރާ އަދާުކރަންވާނެއެވެ.

ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރަމުންދާ ދުވަސްވަރު، އިސްލާމްދީނަށާއި ދިވެހި ދައުލަތުގެ އަމުރުތަކަށް  )ކ(  
އަދާކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެ ފަރާތެއްގެ ކިޔެވުން އޮންނަ ޤައުމެއްގެ ޤާނޫނުތަކާިއ ކިޔަމަންތެރިކަން 

 ގަވާއިދުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަންވާނެއެވެ.
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މި އުސޫލުގެ ތެރެއިން ލޯނަށް އެދި ނުވަތަ ލޯނުގެ އެކްސްޓެންޝަަނށް އެދި ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުމެއްގައި  )އ(  
ފައިވާކަން ނުވަަތ މަޢުލޫމާުތ ނައިލިބޭފަަދ ގޮަތކަށް ޞައްޙަނޫން މަޢުލޫާމތު ހިމަ ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް 

އެޕްލިކޭޝަން  ،ފުރިހަމަނުކޮށް އެޕްލިކޭޝަން ުހށަހެޅިކަން މިނިސްޓްރީއަށް އެނގޭ ހިސާބުން
ބާޠިލުވާނެއެވެ. އެކަން އެނުގނީ ލޯނު ލިބޭކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރި ަފހުން ކަމުގައި ވިޔަސް، ނުވަތަ 

 ނާއި އެޕްލިކޭޝަންއެ ފަރާތެއްގެ  ،ފައިވާ ފަރާތް ކިޔަވަން ފެށިފަހުން ކަމުގައި ވިޔަސްގައިނަ ނުލޯ
ޓޮޕްއަޕް ލޯނު ބާޠިލުވާނެއެވެ. މި ހާލަތުގައި ލޯނުގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ  ފަރާތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ އެ

އަޅާ ގޮތެއްގެ މަތީން ގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދޫކޮށްފައިވާނަމަ، މިނިސްްޓރީން ކަނޑަލޯނު
 އެ ފައިސާއެއް އަނބުރާ ދައްކަންވާނެއެވެ.

ލޯނަށް އެދި ނުަވތަ ލޯނު އެްކސްޓެންޝަނަށް އެދި ުހށަހަޅާ ލިޔެކިޔުމެއްގައި ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު  )ވ(  
ކޮށްފައިވާ ކަމަްށ ގޮތަކަށް ޢަމަލުދާއެއް ލިބޭފަަދ މަޢުލޫމާތެއް ދީފައިވާކަމަށް ނުަވތަ ނާޖާއިޒު ފައި

 ޢީ ޝަރު ،ޅައިހުމަތު ކުރެވިއްޖެނަމަ، އެ ކަމެއް ތަޙުޤީޤު ކުރުމަށް، ކަމާ ގުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަތު
 ކޯޓުތައް މެދުވެރިކޮށް އެ ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނެއެވެ.

 މިނިސްޓްރީންނެވެ.މި އުސޫލުގައި ހިމެނިފައިނުވާ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، އެ ކަމެއް ނިންމާނީ  )މ(  

މި އުސޫލަށް 
ޢަމަލުކުރަން ފަށާ 

 ތާރީޚު 

މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި އުސޫލު ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން  .18
 .ފެށިގެންނެވެ
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