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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން

  މާލެ،     

 ދިވެހިރާއްޖެ.   

  

          މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ހާސިލުކުރުމަށް ލިބޭ ފުރުސަތުގައި ވެވޭ އިޤްރާރާ ޚިލާފުވުމުން 

 ގޮތުގެ އުސޫލު ޢަމަލުކުރާނެ 

 

މި އުސޫލަކީ، މި މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި، އެކި ަފރާތްތަކުން ރާއްޖެއަށް ލިބޭ ކޯސްތަކުގައި   1 ތަޢާރަފު 

މީހުން ބައިވެރިކުރުމާ ބެހޭ ގަވާިއދުތަކާއި އުސޫލުތައް އެކުލަވައިލައި އެ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ހިންގުްނ 

، ރަްލ އެހީގެ ދަށުން ނުވަތަ އެޫނންވެސް ގޮތަކުން ދިވެހި ސަރުކާރަށް ިލިބގެންޓްބައިލެހިމަނައިފައިވާތީ، 

މަތީ ތަޢުލީުމ ހާސިލު ކުރުމަށް ދިވެހި ، ކުރާ މަތީ ތަޢުލީމުެގ ފުރުސަތުތަކާއި މި މިނިސްޓްރީން އިޢުލާނު 

 ނެ ގޮތުގެ އުސޫލެކެވެ.ސަރުކާރުން ދޭ ފުރުސަތުތަކުގައި ވެވޭ އިޤްރާރާ ދަރިވަރު ޚިލާފުވުމުން ޢަމަލުކުރާ

          ކުރާ މަތީ ތަޢުލީމުގެ ފުރުޞަުތތައް ލިބޭ ަދރިވަރުން  މި އުސޫލުގެ މަޤްޞަދަކީ، މި މިނިސްޓްރީން އިޢުލާނު  2 މަޤުޞަދު

އަދި އެފަދަ ފުރުޞަތުތަކުގެ ބޭނުްނ . އެ ފުރުޞަތުތަކުގެ ބޭނުން އެންމެ އެދެވޭގޮތުގައި ހިފުމަށް ބާރުއެޅުމެވެ

ގިނަ ދަރިވަރުންނަށް  ،ވެސް ކުޑަކޮށްހައިދިއުމުން، ސަރުކާރަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ގެއްލުން ވީނުހިފި 

 .މިފަދަ ފުރުޞަތުތައް ލިބުމުގެ ަމގު ފަހިކޮށްދިނުމެވެ

ފުރުޞަތުގެ ކުރާ މަތީ ތަޢުލީމުގެ ފުރުޞަތުތައް ިލބޭ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން އެ  މި މިނިސްޓްރީން އިޢުލާނު (ހ) 3 ފިޔަވަޅުއެޅުން 

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފިޔަވަޅު  1މި އުސޫލުގެ ޖަދުވަލު  ،ބޭނުން ނުހިފައި ދޫކޮްށލާ ދަރިވަރުންނާ މެދު

 އެޅޭނެއެވެ.
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ލީމުގެ ފުުރޞަތު ކުރާ މަތީ ތަޢު ޔަވަޅުއެޅުމަކީ، އެކިއެކި ސަބަބުތަކާހުރެ، މި މިނިސްޓްރީްނ  ިއޢުލާނުފި (ށ)  

އިވާ ފައިސާ ދައްކަން ކޯހަށް ޚަރަދުވެފަ ،ކި މުއްދަތަކަށް މަޙުރޫމުކުރުމާއިލިބޭ ދަރިވަރުން ފުރުޞަުތތަކުން ވަ

 އެންގުމެވެ.

ވަތަ ބައިެލޓްރަލް މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ހޯދުަމށް ލިބޭ ފުރުަޞތުގައި އެއްވެސް ޚަރަދެއް ސަރުކާރުން ނު (ނ)  

ތު ޞަމި ފުރު  ދައްކަންވާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން،އެހީގެ ދަށުން ކޮށްފައިވާ ނަމަ، އެ ޚަރަދެއް އަނބުރާ 

 އެޅޭނެއެވެ. ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފިޔަވަޅު 1ނަމަ، މި އުސޫލުގެ ޖަދުވަލު  ބޭނުން ނުިހފައި ދޫކޮށްލާ

 ތައް ސްކޮލަރޝިޕްގެ ފުރުޞަތުގެ ބާވަތް ،މި އުސޫލުގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅޭ ހާލަތްތަކާއި، މުއްދަތުތަކާއި  (ރ)  

 " ގެ ގޮތުގައި ހިމަނައިފައި ވާނެއެވެ.1"ޖަދުވަލު މި އުސޫލުގެ ، އެނގޭނެ ތާވަލު

ދިމާވެފައިވާ ހާލަތަކީ މަޤުބޫލު އުޛުރެއް މެދުވެރިވެގެން ދިމާވި ހާލަތެއްތޯ ނުަވތަ ނޫންތޯ ަކނޑައަޅާނީ   4 އެހެނިހެން 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އުޒުރު ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް ދަރިވަރު ހުށަހަޅާ ކަމާ ގުޅޭ ލިޔުންތަކަށް ބިނާކޮށް، 

 އެޑިޔުކޭޝަނުންނެވެ.

 މި އުސޫލުގައި:  5 މާނަ

ދިވެހި ސަރުކާރަށް ލިބި، މި މިނިސްޓްރީން އިޢުލާނު ކުރާ މަތީ  ،"ފިޔަވަޅުއެޅުން" މާނަކޮށްފައި އެ ވަނީ (ހ)  

ތަޢުލީމުގެ ފުރުޞަތުތަކާިއ، ދިވެހި ސަރުކާރުން މަތީ ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރުމަށް ފުރުޞަތު ލިބޭ ދަރިަވރުން، 

ްނ އަޅާ މި އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތެއް ނުވަތަ ހާލަތްތަކެއް މެދުވެރިވުމު ،އުޒުރެއް ނެތި ލުމަޤުބޫ

 ފިޔަވަޅަށެވެ.

ރާއްޖެއިން ބޭރުން ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ސްކޮލަރޝިޕާއި،  ،"ބައިލެޓްރަލް އެހީ" މާނަކޮށްފައި އެ ވަނީ (ށ)  

 ޕާޝަލް ސްކޮލަރޝިޕާއި، އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ކިޔެވުމަށް ޑިސްކައުންޓެޑް ރޭޓުގައި ލިބޭ ފުރުޞަތުތަކަށެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގައިވާ ލެވެލް  ،މާނަ ކުރެވިފަިއ އެ ވަނީ"މަތީ ތަޢުލީމު"  (ނ)  

ވެ. އަދި އެމް.އެން.ކިއު.އެފް.ގައި ހިމެނޭ އެކި ފެންަވރުގެ ށެއާ ދެމެުދގެ ކޯސްތަކަ 10ފެށިގެން އިން  5

 ރުޞަތުތަަކށެވެ.ސަނަދުތަކާއި، އެކި ކަހަލަ ލައިސެންސް ހޯދުމަށް ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި ލިބިދޭ ފު

"ފުލް ސްކޮލަރޝިޕް" މާނަކޮށްފައި އެ ވަނީ، ބައިލެޓްރަލް އެހީގެ ދަށުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކުްނ  (ރ)  

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިބޭ ސްކޮލަރޝިޕްތަކުގެ ތެރެއިން ދަރިވަުރ އެއްވެސް ޚަރަދެއް ކުރަން ނުޖެހޭ 

 ސްކޮލަރޝިޕްތަކަށެވެ.

ސްކޮލަރޝިޕް" މާނަކޮށްފައި އެ ވަނީ، ބައިލެޓްަރލް އެހީގެ ދަށުން ނުވަތަ އެޫނންވެސް "ޕާރޝިއަލް  (ބ)  

ގޮތަކުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިބޭ ސްކޮލަރޝިޕްތަކުގެ ތެރެއިން ކޯހުގެ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ހިމެނިފައިނުވާ 

ގެ ބައެއް ހިލޭ ކޯސް ފީ ހިލޭ ލިބޭ ސްކޮލަރޝިޕްތަކާއި، ކޯސް ފީ ،ސްކޮލަރޝިޕްތަކަށެވެ. މީގެ ތެރޭގައި

 ލިބޭ ސްކޮލަރޝިޕްތައް ހިމެނެއެވެ.
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ރުމަށް ސަރުކާރުން މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ހާސިލުކު ،"ލޯނުގެ ފުރުޞަތު" މާނަކޮށްަފއި އެ ވަނީ (ޅ)  

 ދަރިވަރުންނަށް ލޯނުގެ ގޮތުގައި ދޫކުރެވޭ ފައިސާއަށެވެ.

އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ކިޔެވުމަށް ޑިސްކައުންޓެޑް ރޭޓުގައި  ،"ސެލްފް ފައިނޭންސް" މާނަކޮްށފައި އެ ވަނީ (ކ)  

 ލިބިދޭ ފުރުޞަތުތަަކށެވެ.

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި އުސޫލު ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން  ،މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަާށނީ (ހ) 6 ޢަމަލުކުރުން

 ފެށިގެންނެވެ.

ވިޔަސް، މި އުސޫލުގެ ދަށުން ދަރިވަރުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނީ، މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށި ަކމުގައި  (ށ)  

 ދަރިވަރަކާއެކު ވެވޭ އެއްބަސްވުން ނުވަތަ ވެފައިވާ އިޤްރާރާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

ގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށް  2015އޮގަސްޓު  25 ،މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުުމން (ނ)  

ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދާ "މަތީ ަތޢުލީމާއި ތަމްރީނަށް ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ނުވަތަ ސަރުކާރު މެދުވެރިކޮށް 

ސްކޮލަރޝިޕް އެހީއާއި ލޯނު އެހީގައި ދާ ފަރާތްތަކުން ފުރުަޞތު ދޫކޮށްލުން ނުވަތަ ކޯސް ުފރިހަމަ 

 ރުމާ ބެހޭ އުސޫލު" އުވުނީއެވެ.ނުކުރުން ފަދަ ސަބަބުތައް މެދުެވރިވުމުން ދަރިވަރުން ބްލެކްލިސްްޓ ކު

...................................... 
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 1ޖަދުވަލު: 

 ފިޔަވަޅުއަޅާނެ މުއްދަތު 

ފުލް ސްކޮލަރޝިޕެއް  ސަބަބު 

ނުވަތަ އެ މިންގަނޑުގެ 

އެހެން ފުރުޞަތެއް 

 ނަމަ

ޕާޝިއަލް 

ސްކޮލަރޝިޕެއް  

ނުވަތަ އެ މިންގަނޑުގެ 

އެހެން ފުރުޞަތެއް 

 ނަމަ

ސެލްފް ފައިނޭންސް 

ޚަރަދުގައި (އަމިއްލަ 

ކިޔެވުމަށް ޑިސްކައުންޓެޑް 

ރޭޓުގައި ލިބޭ) 

 ފުރުޞަތެއް ނަމަ 

ލޯނު ފުރުޞަތެއް ނަމަ 

(ހުރިހާ ހާލަތެއްގައި ވެސް 

ފައިސާ އަނބުރާ 

 ދައްކަންޖެހޭ)

ފޯޖުކޮށްފައިވާ . 1

ޑޮކިއުމަންޓް 

ހުށަހަޅައިފައިވާކަން ނުވަތަ 

މަކަރާއި ހީލަތް 

ހަދައިފައިވާކަން  

ސާބިތުވުން ނުވަތަ 

ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް 

ލިބޭފަދަ ގޮތަކަށް 

ޞައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތު 

ހިމަނައިގެން އެޕްލިކޭޝަން 

 ހުށަހަޅައިފައިވުން.

 މަސްދުވަސް  60 މަސްދުވަސް  60 މަސްދުވަސް  60 މަސްދުވަސް  60

ކިޔަވައި ނިމުމަށްފަހު، . 2

އިޤްރާރުގައިވާ ގޮތަށް 

ޚިދުމަތް ކުރުމަށް 

 ރާއްޖެއަށް ނައުން.

 މަސްދުވަސް  3 މަސްދުވަސް  6 މަސްދުވަސް  12 މަސްދުވަސް  24

ސަރުކާރުން އެއްވެސް . 3

 ،ޚަރަދެއް ކޮށްފައިވަނިކޮށް
މަޤްބޫލު އުޒުރަކާ ނުލައި 

ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލުން 

ނުވަތަ ދަރިވަރުގެ 

އިހުމާލުން ފުރުޞަތު 

ގެއްލުން ނުވަތަ އުސޫލާ 

 މަސްދުވަސް  12 މަސްދުވަސް  24

 

 މަސްދުވަސް  3 މަސްދުވަސް  6
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އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުން 

 ނުދިއުން.

މަތީ ތަޢުލީމުގެ . 4

ފުރުޞަތަކަށް ދަރިވަރެއްގެ 

ނަން ހޮވިއްޖެކަން އެ 

 48ދަރިވަރަކަށް އަންގާތާ 

(ސާޅީސް އަށެއް) 

ގަޑިއިރުގެ ފަހުން އަދި 

އެހެން ދަރިވަރެއްގެ ނަން 

ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު 

ގެއްލުނުފަހުން ދޫކޮށްުލން 

ދަރިވަރެއްގެ  ނުވަތަ އެ

 އިހުމާލުން ގެއްލުން.

 މަސްދުވަސް  3 މަސްދުވަސް  6 މަސްދުވަސް  12 މަސްދުވަސް  24

ސަރުކާރުން އެއްވެސް . 5

ޚަރަދެއް ކޮށްފައިވަނިކޮށް 

މަޤްބޫލު އުޒުރަކާ އެކު 

ލިޔުމުން ހުއްދަ 

ހޯދުމަށްފަހު ފުރުޞަތު 

 ދޫކޮށްލުން.

 އަދަބެއް ކަނޑައެޅިފައެއް ނުވޭ.

 

 


