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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން

 މާލެ،      

 ދިވެހިރާއްޖެ.   

  

 ހައި އެޗީވަރސް ސްކޮލަރޝިޕާބެހޭ އުސޫލު 

 

 އިމްތިޙާނުތަކުން ސްކޫލް،މަދަރުސާތަކުގެ މަތީ ސާނަވީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްކޫލް، މި އުސޫލަކީ،

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

ފާސް ހޯދާ ދަރިވަރުންނަށް " އޭ"މާއްދާއިން ދަށްވެގެން  ދެ މި އިސްލާމް، ސީ.ގެ ދިވެހި،.އެސް.އެޗް

އެޗީވަރސް ސްކޮލަރޝިޕް ސްކީމެއް  މަތީ ތަޢުލީަމށް ކިޔެވުމަށް ިދވެހި ސަރުކާރުން ހައި

އެ ސްކޮލަރޝިޕާ ގުޅޭ އެނޫން  އެ ސްކޮލަރޝިޕް ދިނުމާއި، ތަޢާރަފުކުރުމަށް ނިންމައިފައިާވތީ،

 .ކަންކަން ބަޔާންކުރުމުގެ އުސޫލެވެ

 ތަޢާރަފު  .1 )ހ(

 )ށ( .އެވެ" ހައި އެޗީވަރސް ސްކޮލަރޝިޕާބެހޭ އުސޫލު"މި އުސޫލަށް ކިޔަނީ، 

ކިޔެވުމަށް  މަތީ ސާނަވީ މަުރޙަލާގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުން، ސްކޮލަރޝިޕް ދިނުމުގެ މަޤްޞަދަކީ،މި 

މި އުސޫލު އެކުލަވައިލުމުގެ ބޭނުމަކީ، ސްކޮލަރޝިޕް . ރަނގަޅު ނަތީޖާ ހޯދުމަށް ހިތްވަރުދިނުމެވެ ބާރުއެޅުމާއި،

، އެކަމާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަްނތައްތައް ދިނުމުގައި އިންސާފުވެރިކަމާއި ހަމަހަމަކަމާއެކު ޢަމަލުކުރުމާއި،

 .ފަސޭހަކަމާއި ހަމަހަމަކަމާއެކު ކުރުމެވެ

2 . 

 

 މަޤްަޞދު 

 މާނަކުރުން  . 3 :މި އުސޫލުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮްށފައި ނުާވހައި ހިނދަކު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤަުއމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގައިވާ  ،ކަމަށް ބުނެަފއި އެ ވަނީ" ފުރަތަމަ ޑިގްރީ"

 .ގެ ކޯސްތަކަެށވެ) ހަތެއް( 7ލެވެލް 

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

           އަހަރަކު  މަދުވެގެން ، އެއީ. ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ ކޯސްތަކެވެ

 .ކްރެޑިޓް އަވަރސްގެ ރޭޓުން ފުރިހަމަކުރެވޭ ކޯސްތަކަށެވެ) އެއްސަތޭކަ ވިހި( 120

   )ށ(

        ދަރިވަރު ކިޔަވަން ކަނޑައެޅުނު ކޯސް، ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ،" ޓްވިނިންގ ޕްރޮގްރާމް"

 .ޕްރޮގްރާމްތަކަށެވެދެ ޤައުމެއްގައި ފުރިހަމަކުރާގޮތަށް ރާވައިފައިވާ އެކަޑެމިކް 

 )ނ(

 

  

އިން  IELTS ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ،" އިނގިރޭސިބަހުގެ އިމްތިޙާނަކުން ފާސްވެފައިވުން"

ފަސްސަތޭކަ ( 550އިން ދަށްވެގެން  TOEFLނުވަތަ ) ހައެއް ޕޮއިންޓް ފަހެއް( 6.5ދަށްވެގެން 

އީ އޯލެވެލް .ސީ.ނުވަތަ ޖީފާސް " ސީ"އިން ދަށްވެގެން CAE ނުވަތަ  CPEނުވަތަ ) ފަންސާސް

ފާސް ލިިބފައި " ސީ"މި މާއްދާއިން ދަށްވެގެން  ެފންވަރުގެ އިމްތިޙާނަުކން، އިނގިރޭސި، ނުވަތަ އެ

 .އޮތުމަށެވެ

 )ރ(

 

  

ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، އޮގަނައިޒޭޝަން ފޮރ އިކޮނޮމިކް ކޯޕަރޭޝަން އެންޑް " ޑީ.ސީ.އީ.އޯ"

 .ޤައުމުތަކަށެވެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފޯރަމުގައި ހިމެނޭ

   )ބ(

ބެޗްލަރ އޮްފ  ބެޗްލަރ ޮއފް މެޑިސިން، ކަމަށް ބުެނފައި އެ ވަނީ،" އެސް.ބީ.ބީ.އެމް"

 .ސަރޖަރީއަށެވެ

   )ޅ(

ރަސްމީކޮށް ސްކޮލަރޝިޕްދޭ  ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ،" އިތުރު ސްކޮލަރޝިޕެއް "

ދަރިވަރަކަށް ލިބޭ ފުލް ސްކޮލަރޝިޕް ފައުންޑޭޝަނަކުން ނުަވތަ މަތީ ަތޢުލީމުދޭ މުއައްސަސާއަކުން 

އެއްވެސް  ބެލެނިވެރިއެއްގެ ފަރާތުން ނުވަތަ ހެޔޮއެދޭ ފަރާތަކުން،. ނުވަތަ ޕާޝަލް ސްކޮލަރޝިޕަށެވެ

 .ޝަރުޠަކާނުލައި ދަރިވަރަކަށް ދޭ ފައިސާގެ އިނާމެއް މީގެ ތެރެޔަކު ނުހިމެނޭނެއެވެ

   )ކ(

ގައި ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  13މި އުސޫލުގެ ، ނީކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަ" ފުލް ސްކޮލަރޝިޕެއް"

ބަޔާންކުރާ ޚަރަދުތައް ދިނުމަށް ަހމަޖެހިފައިވާ ސްކޮލަރޝިޕަށް ުނވަތަ ސްކޮލަރޝިޕް ދޭ ފަރާތުން 

 އެ ސްކޮލަރޝިޕަކީ ފުލް ސްކޮލަރޝިޕެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި އަންގައިފައިވާ  ސްކޮލަރޝިޕަށެވެ. 

   )އ(

ގައި ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  13މި އުސޫލުގެ  ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ،" ޕާޝަލް ސްކޮލަރޝިޕެއް"

ބަޔާންކުރާ ޚަރަދުތަކުގެ ތެރެއިން ޚަރަދެއް ނުވަތަ ބައެއް ޚަރަދުތައް ދިނުމަށް ހަމަޖެިހފައިވާ 

 . ސްކޮލަރޝިޕަށެވެ

 )ވ(

 

  

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

 . ތަޢާރަފުކޮށްފައިވާ ހައި އެޗީވަރސް ސްކޮލަރޝިޕްގެ ސްކީމްގެ ދަށުން ދޭ ސްކޮލަރޝިޕަށެވެ

 )މ(
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ހަޔަރ ސެކަންޑްރީ ސްކޫލް  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޭދ، ކަމަށް ބުނެފަިއ އެ ވަނީ،" ސީ .އެސް.އެޗް"

 .ސެޓުފިކެޓު އިމްތިޙާނަށެވެ

 )ފ(

 

  

ޖެނަރަލް ސެޓްފިެކޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ އޯޑިނަރީ  ބުނެފައި އެ ވަނީ،ކަމަށް " އީ އޯލެވެލް.ސީ.ޖީ"

 .ލެވެލްއަށެވެ

 )ދ(

 

  

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

 .އެޑްވާންސްޑް ލެވެލްއަށެވެ

 )ތ(

 

  

ލައިަސންސް ނުވަތަ ހުއްދަ ލިބިގެްނ  ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ،" ޕްރޮފެޝަނަލް ގިންތި"

އެފަދަ މަސައްކަތްތައް ފަންީނގޮތެއްގައި ކުރުމަށް ލައިސަންސް  މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ދާއިރާތަކުގައި،

 .ލިބޭ ނުވަތަ ހުއްދަިލބޭ ފެންވަރުެގ ސަނަދުތަކަށެވެ

 )ލ(

 

  

ކުން ކޯހެއްގައި ކިޔެވުމަށް މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މުއަްއސަސާއަ، ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ" ޕްލޭސްމަންޓް"

 .ދަރިވަރަކަށް ދީފައިވާ ޖާގައަށެވެ

 )ގ(

 

  

ޭބ އިމްތިޙާނަކުން ިލޭބ ނަތީޖާ މުރާޖަޢާކުރުމުން ލި ކަމަށް ބުނެފަިއ އެ ވަނީ،" ރީޗެކް ނަތީޖާ"

 .ނަތީޖާއަށެވެ

   (ޏ)

 ސްކޮލަރޝިޕް ިދނުން  . 4 .ފަރާތްތަކަށެވެއަންނަނިވި ޝަރުޠުތަްއ ފުރިހަމަވާ  މި އުސޫލުގެ ދަށުން ސްކޮލަރޝިޕް ދޭނީ،

، ސްކޫލް މަދަރުސާތަކުން މަތީ ސާނަވީ އިމްތިޙާނު ނިންމާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ،

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

ފާސް " އޭ"މި ދެ މާއްދާއިން ދަށްވެގެން  އިސްލާމް، ސީ.ގެ ދިވެހި،.އެސް.އެޗް މާއްދާއިންނާއި،

ނުވަތަ ރާއްޖޭގައި ޢަރަބި މީޑިއަމަށް ކިޔަވައިދޭ ސްކޫލް، މަދަރުސާއަކުން ޝަހާދާ  ހާސިލުކުރުން،

 ހާސިލުކޮށްފައިވުން. " އޭ" ސާނަވީ ނިންމައި ހުރިހާ މާއްދާއަކުން 

   )ހ(

   )ށ( ."އިނގިރޭސިބަހުގެ އިމްތިޙާނަކުން ފާސްވެފައިވުން"

ފުލްޓައިމްކޮށް ފުަރތަަމ ޑިގްރީ ފުރިހަމަކުރުމަށް ނުވަތަ ފުރަތަމަ ، ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން ފުރުޞަތު ދެވޭނީ

ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން ފުރަތަމަ ޑިގްީރ ، އެހެންނަމަވެސް. ޑިގްރީއަށްވުރެ ދަށުގެ ސަނަދަކަށް ކިޔެވުމަށެވެ

 ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގައި، ކޯސް ކިޔަވައިދޭ ޤައުމުގެ،ދަރިވަރު އިޚުތިޔާރުކުރި ، ފުރިހަމަކުރުމަށް

ފުރަތަމަ ޑިގްރީގެ ބައެއްގެގޮތުގަިއ  ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ފުރިހަމަކުރުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި،

ދަ ޯކހެއްގައި އެފަ ނަމަ، ވާ ކަމުގައި މާސްޓަރސް ޑިގްރީވެސް ފުރިހަމަކުރެވޭގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ކޯެހއް

އެ ދަރިވަރަކު ކިޔަވަން  މިގޮތަށް ކޯސް ފުރިހަމަކުރުމަށް ހުއްދަދޭނީ،. ކިޔެވުމުގެ ހުއްދަދެވިދާނެއެވެ

ސްކޮލަރޝިްޕގެ  . 5

 ދަަރޖަ 
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 ަކމުގައި ވާ ހަމައެކަނި ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ލެވެލަށް ކިެޔވުމަށް ފުރުޞަތު ނުދޭ ކޯހެއް އިޚްތިޔާރުކުރާ ކޯހަކީ،

އަހަރުދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ކިޔަވަންޖެހޭ ކޯހެްއ  )ތިނެއް( 3އަދި ކޯހުގެ ބާވަތުން . ނަމައެވެ

 . ނަމައެވެ ވާ ކަމުގައި) އިންޖީނިއަރިންގ ަފދަ ކޯސްތައް މިސާލަކަށް،(

(ތިނެއް) އަހަދުވަހުގެ މުއްަދތެވެ.  3އާންމުގޮތެއްގައި ސްކޮލަރޝިޕްގެ މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި ބެލެޭވނީ 

       އެ މުއްދަތު،  ،އެހެންނަމަވެސް މި މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޯހުގެ ބާަވތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް

 މި މާއްދާގެ (ށ) އާއި (ނ) ގަިއވާ ގޮތުގެ މަިތން އިތުރުކޮށްިދނުަމކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

 )ހ(

 

6. 

 

ސްކޮލަރޝިްޕގެ 

 މުްއދަތު 

(ތިނެްއ) އަހަރުދުވަސް  3މުޮގތެއްގައި ސްކޮލަރޝިޕްގެ މުއްދަތަކީ މި މާއްދާގެ (ހ) ގަިއ، އާން

ނަމަވެސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގައި ފުރަތަމަ އޮތް  ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި

، ޑިގްރީއަށް ދަރަޖަކުރެވޭ ސަނަދަކަށް ނުވަތަ ޕްރޮފެޝަނަލް ގިންތީގެ ސަނަދަކަށް ކިޔެވުމަށްޓަކައި

ސްކޮލަރޝިޕް ލިބިފައިވާ ދަރިަވރު ކިޔެވުމަށް އިޚްތިޔާރުކުރާ ކޯސް ކިޔަވައިދޭ ޤައުމުގެ ޤައުމީ 

ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގައި އެ ކޯހެއް ފުރިހަމަކުރުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ މުއްދަތަށް ފުރުޞަތު 

ޠެއް ނެތި ދަރިވަރު އިތުރު ެއއްވެސް ޝަރު، މިޮގތަށް ފުރުޞަތު ދެވޭނީ، އެހެންނަމަވެސް. ދެވޭނެއެވެ

އަދި . ކިޔަވަން އިޚުތިޔާރުކުރާ ކޯހަށް ސީދާ ވަދެވޭގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ކޯސްތަކުގައި ކިޔެވުމަށެވެ

ކޯސް ހެދުމުގެ  އަހަރުދުވަހަްށވުރެ ދިގުނަމަ،) ތިނެއް( 3ދަރިވަރު އިޚްތިޔާރުކުރާ ކޯހުގެ މުއްދަތު 

މަށް މިނިސްޓްީރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނަށް ހުއްދަ، ކޯހުގައި ކިޔަވަން ެފށުުމގެ ކުރިން ހޯދު

 .ލިޔުމުން ދަރިވަރު ހުށަހަޅަންވާެނއެވެ

   (ށ)

ދަރިވަރު ، މި މާއްދާގެ (ށ) ގައިާވ ގޮތުެގ މަތިން ކޯސް ހެދުމުގެ ހުއްަދ ހޯދުމަށް ހުަށހެޅުމުން

އާންމުގޮތެއްގައި މަތީ ތަޢުލީމުދޭ ، ހުށަހެޅި ކޯހުގައި ކިޔެވުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ  މުއައްސަސާތަކުގައި އެ ކޯސް ހިންގާ މުއްދަތަށް ބެލުމަށްަފހު،

 އެޑިއުކޭޝަނުންނެވެ.

   )ނ(

) ހައެއް( 6ޖުުމލަ  އެސް ހަދާ ދަރިވަރުްނ ަހދަންވާނީ،.ބީ.ބީ.ފުރަތަމަ ޑިގްރީގެ ގޮތުގައި އެމް 

ކިޔެވުމުގެ  ކޯހުގައި ހިމެނެންވާނީ،. ފަރުމާކޮށްފައިވާ ކޯހެކެވެއަހަރުދުވަހުން ނިމޭގޮތަށް 

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

   )ރ(

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

މި ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން ، އެފަދަ ކޯސް ހަދަން ބޭނުންވާނަމަ . ކޯސްތަކެއް ނެހެދޭނެއެވެ

 .ޚަރަދުކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި ފުރަތަމަ ޑިގްރީގެ ނިޔަލަށެވެ

   )ބ(

ިމނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުން ކަނޑައަޅާ  ،ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނީ

އިޢުލާނުކުރާ ލިސްޓުގައި ހިެމނޭ ޤައުމުތަކާއި އޯ.އީ.ސީ.ޑީ ޤައުމުތަކުންނެވެ. އެ ޫނން ޤައުމެއްގައި ދަރިވަރު 

 ސްކޮލަރޝިޕް ލިބުނު ފަާރތުން އިޚްތިޔާރު ކުރި ކޯސް، އެކަމަށް ފުރުޞަތު ދެވޭނީ، ކިޔަވަން ބޭނުންވާނަމ،

ޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުން ކަނޑައެޅި ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ޤައުމެއްގައި ނުވަތަ އޯ.އީ.ސީ.ޑީ މިނިސް

ސްކޮލަރޝިްޕގައި  . 7

 ކިޔަވާނެ ަޤއުމު 
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ޤައުމެއްގައި ހެދުމަށް ހިނގާ ޚަރަދާ އެއްވަރު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ އަގުހެޔޮކޮށް ކިޔެވޭ ނަމައެވެ. އެއްވެސް 

 ށެވެ.ޚަރަދެއް އިތުރުވާނަމަ އެ ޚަރަދެއް ކުރަންވާނީ ދަރިވަރު އަމިއްލައަ

 ދިވެހިރާްއޖޭގެ ކުރިމަގުގެ ތަރައްޤީއަށް ރިާޢޔަތްކޮށް، މި އުސޫލުގެ ދަށުން ސްކޮލަރިޝޕްގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނީ،

 .ހިމެނޭ ދާއިރާަތކުންނެވެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނުގެ ވެބްސައިޓުގައި އާންމުކޮްށފައިވާ ލިސްޓުގައި

ސްކޮލަރޝިްޕގައި  . 8

 ކިޔަވާނެ ާދއިރާ 

މިނިސްޓްީރ  ސްކޮލަރޝިޕް ލިބޭ ދަރިވަރުން ފުރިހަމަކުރަން އެދޭ ކޯހުގެ ޕްލޭސްމަންޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން،

ކޯހަށް ޚަރަދުކުރުމަށް މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މުއައްސަސާއަށް ފުރަތަމަ  ހުށަހަޅައި، އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނަށް

ނަމަެވސް ކޯހަށް ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެްސ ޚަރަދެއް . ކޯސް ަބދަލުކޮށެއް ނުދެވޭނެއެވެ، ޕޭމަންޓް ދެއްކުމަށްފަހު

މިނިސްޓްރީ އޮްފ  އެ ކޯހެއްގެ ޕްލޭސްމަންޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން، ކުރުމުގެ ކުރިން ދަރިވަރު ބޭނުންނަމަ،

 .ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނަށް ލިޔުމަކުން ހުށަހެޅުމުން، ކޯސް ބަދަލުކުރެިވދާނެއެވެ

ސްކޮލަރޝިްޕގައި  . 9

ކިޔަވާނެ ާދއިރާ 

 ބަދަލުކުުރން 

އެގޮތަށް ފުރުޞަުތ . ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން ޓްވިނިްނގ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ކިޔެވުމަށް ފުރުޞަތު ދެވިދާނެއެވެ

ދަރިވަރު ކިޔަވަން އިޚްިތޔާރުކުރާ ދެ ޤައުމުގެ ތެރެއިން ޚަރަދު ބޮޑު ޤައުމުގައި އެކަނި އެ ކޯސް  ދެވޭނީ،

 .ފުރިހަމަކުރުމަށް ހިނގާ ޚަރަދަށްވުރެ ޚަރަދު ބޮޑުނޫންނަމައެވެ

 ޓްވިނިްނގ ޕްޮރގްާރމް  . 10

ސްކޮލަރޝިޕަށް  . 11 .ސްކޮލަރޝިޕަށް ދަރިވަރުން ހޮވުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ

ދަިރވަުރން ހޮުވމުަގއި 

" އޭ"ހުރިހާ މާއްދާއަުކން  ކޮންމެ އަހަރަކު ަނތީޖާ އިޢުާލުނކޮށް، މަތީ ސާނަވީ އިމްތިޙާނުތައް ނިމި، ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

ފާސް ހޯދި ދަރިވަރުންގެ ލިސްުޓ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ 

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ ) ށ(ިމ މާއްދާގެ  އެޑިއުކޭޝަނަށް ފޮނުވުމުން،

 .ންވާެނއެވެއެޑިއުކޭޝަނުން ޢަމަލުކުރަ

  )ހ(

   )ށ(  ސްކޮލަރޝިޕަށް ހޮވޭ ފަރާތްތައް އާންމުކުރަންވާނެއެވެ. (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ލިސްޓު ިލބުމާއެކު،

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

މަސްދުވަހުގެ ) އަށާރަ( 18ސްކޮލަރޝިޕް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކުރެވޭ ދުވަހުން ފެށިގެން 

ސްކޮލަރޝިޕް ލިބޭ ދަރިވަރުން "ސްކޮލަރޝިޕް، ނުވަތަ ފެލޯޝިޕް ނުވަތަ ޓްރެއިނިންގ  ތެރޭގައި،

 .ން ފަށަންވާނެއެވެކޯހަށް ދާ ފަރާތްތައް ޚިދުމަތްކުރުމަށް ވެވޭ އިޤުރާރު" ގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު ކިޔަވަ

 މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކިޔަވަން ނުފެށޭ ފަދަ މަޤްބޫލު އުޒުރެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ހިނދެއްގައި،

މިގޮތުން ުހށަހެޅޭ އުޒުރުގެ  ލިޔުމަކުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަަޔރ އެޑިއުކޭޝަނަށް ހުށަހަޅަންާވެނއެވެ.

މިގޮތުން  .ލިޔުމުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކަމާގުޅޭ ހެކި، ޞައްޙަކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެގޮތުނި،

 ހުށަހަޅާ ހެކީގެ ޞައްޙަކަން ކަނޑައަޅާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުންނެވެ.

 

ސްކޮލަރޝިޕް  . 12 )ހ(

ދިނުުމަގއި 

 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 
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މަސައްކަތް ސްކޮލަރޝިޕް ލިބޭ ދަރިވަރުން ފުރިހަމަކުރުމަށް އެދޭ ކޯހުގެ ޕްލޭސްމަންޓް ހޯދުމުގެ 

ކޯހުގެ ޕްލޭސްމަންޓް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި . ކުރަންޖެހޭނީ ދަރިވަރުން އަމިްއލައަށެވެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ  ނުަވތަ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންާވަނމަ، އެހީތެރިކަން ބޭނުންާވނަމަ،

 .އެޑިއުކޭޝަނުގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ

   )ށ(

މޯލްޑިވްސް  ޕްގެ ދަށުން ފުރުޞަތު ލިބޭ ދަރިވަރުން ހުށަހަޅާ ޕްލޭސްމަންޓްތަކަކީ،ސްކޮލަރޝި

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމުވެފައިވާ އެހެނިހެން ޕްރޮފެޝަނަލް  ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއާއި،

 ތަޢުލީމުދޭ މުއައްސަސާއަކީ  އޮތޯރިޓީތަކުްނ ގަބޫލުކުރާ ފެންވަރުގެ ކޯހެއްތޯއާއި، ކައުންސިލްތަކާއި،

ކިޔެވުމަށް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ  ދަރިވަރު އެ ކޯހެއްގައި ބައިވެރިވެ، ގަބޫލުކުރާ ތަނެްއތޯއާއި،

 .ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވޭތޯ ބެލުމަީކ ދަރިވަރުގެ ޒިންމާއެކެވެ

 )ނ(

 

  

ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ލިބުމަށް ނުވަތަ އެ ޑިގްރީގައި ކިޔެވި އެއްޗެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޕްރެކްޓިސް 

އަހަރުދުވަހުންނެވެ.  )އެކެއް( 1ކުރުމަށް އިންޓަރންޝިޕް ފުރިހަމަކުރަންވާނީ 

 ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނުވަތަ ކޯސް ެހދި ޤައުމުގައި އިންޓަރންޝިޕް ުފރިހަމަކުރެވެން ނެތްނަމަ،

ދަރިވަރު އެމް.ބީ.ބީ.އެސް ކިޔެވި ޤައުމަށްވުރެ އަގުހެޔޮކޮށް އެހެން ޤައުމެއްގަިއ ނުވަތަ 

އެ ޤައުުމގައި އިންޓަރންޝިޕް  އިންޓަރންޝިޕް ފުރިހަމަކުރަން ބޭނުންވާނަމަ،

 ފުރިހަމަކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދެވިާދނެއެވެ.

 )ރ( .1

 

  

 އެސް. ފިޔަވައި،.ބީ.ބީ.އެމް މަތިން،ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ ) 1(ގެ ) ރ(މި މާއްދާގެ 

އެހެނިހެން ކޯސްތަކުގައި ކޯހުގެ ބޭރުން ނުވަތަ ކޯސް ނިމިގެން އިންޓަރންޝިޕެްއ 

ިއންަޓރންޝިޕް ކޮންމެހެްނ  ެއކަމަށް ހުއްދަދެވޭނީ، ފުރިހަމަކުރަން ޖެހޭނަމަ،

އެސް. ނޫން އެހެްނ .ބީ.ބީ.އެމް. ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކޯސްތައް ފުރިހަމަކުރާ ދަރިވަރުންނަށެވެ

 ޕްލޭސްމަންޓް ހޯދުމުގެ ކުރިން އިންޓަރންޝިޕް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭތޯ ބަލަިއ، ކޯހެއްނަމަ،

ޕްލޭސްމަންޓް ގަބޫލުކުރުމުގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނަށް ލިޔުމުން 

 .ހުއްދަ ހޯދަންާވނެއެވެ ހުށަހަޅައި،

2.    

އްދަ ދެވިފައިވާ ކޯސްތަކުގެ އިންޓަރންޝިޕްގެ މުއްދަތުގައި އިންޓަރންޝިޕް ފުރިހަމަކުރަްނ ހު

އިްނޓަރންޝިޕް ފުރިހަމަކުރާ ޤައުމާއި  ފައިސާދިނުމާމެދު ނުވަތަ ދެވޭނެ އަދަދާމެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ،

އަދި ިއންޓަރންޝިޕް ފުރިހަމަކުރާ މުއްަދތާއި ދަރިވަރަށް ިލބޭ އެލަވަންްސ . ހާލަތަށް ބަލައިގެްނނެވެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް  އެކަމަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު ގޮތެއް ނިންމާނީ، ރައެއްވާނަމަ،ނުވަތަ މުސާ

އިންޓަރންޝިޕާެބހޭ ތަފުީސލު، އިންޓަރންޝިޕް ފުރުަޞތު  ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނުންނެވެ. ވީމާ،

 .ގަބޫލުކުރުމުގެ ކުރިން، މިނިސްްޓރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނަށް ލިޔުމުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 )ބ(

 

  

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

      އަދި މި ބައި  ފުރިހަމަކުރަްނ ޖެހިއްޖެނަމަ، ބައެއްގެގޮތުގައި ފުރިހަމަކުރަންެޖހޭ އިލެކްޓިވެއް

   )ޅ(
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ކޯސް . ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭނީ އެ ޤައުމެއްގައެވެ އެ ދަރިވަރަކު ކިޔަވާ ޤައުމެއްގައި ފުރިހަމަކުރެވޭނަމަ،

ިލޔުމުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ  ފުރިހަމަކުރަމުންދާ ޤައުމުގައި އިލެކްޓިވް ފުރިހަމަނުކުރެވޭނަމަ،

 އެޑިއުކޭޝަނަށް ހުށަހަޅާ އިލެކްިޓވް އެހެން ޤައުމެއްގައި ފުރިހަމަކުރުމުގެ ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ.

، ދާން ބޭނުންވާ ޤައުމުގެ ވިސާ ނެގުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާންޖެހޭނަމަ ސްކޮލަރޝިޕްގައި

) ތިނެއް( 3ވިސާ ނެގުމަށް ދަރިވަރު ކުރާ ދަތުރުގެ ޚަރަދު ހަމަޖައްސައިދެވޭނީ އެ ޤައުމެއްގައި 

 ޓްވިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކުރުމަށް. ފަހަރުއެވެ) އެކެއް( 1ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހުރުމަށް 

އެހެން ޤައުމަކަށް ކިޔަވަން ދިއުމަށް ހުއްދަދެވޭ ދަރިވަރުންނަށް އިތުރު ޤައުމަކަށް ގޮސްގެން ވިސާ 

ކޯހުން ފެއިލްވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ މިޫނން އެހެން . ހޯދުމުގެ ޚަރަދު ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ

ސާ ހޯދުމުގެ ޚަރަދު ސަބަބަކާހުރެ ވިސާގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ދަރިވަުރންނަށް ވި

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނުން ެއ ދަރިވަރަކަށް ދިމާވި ހާަލތަށް ހަމަޖައްސައިދޭނީ،

މަްޤބޫލު އުޒުރެއް މެދުވެިރވެފައިވާކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ަހޔަރ އެޑިއުކޭޝަނުން ކަނޑައަޅާ  ބަލައި،

 .ދަރިވަރުންނަށް އެކަންޏެވެ

 )ކ(

 

  

ހޯދުމަށްޓަކައި ަދރިވަރާއި މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މުއައްސަސާއާ ދެމެދު ކުރެވުނު ޕްލޭސްމަންޓް 

 .މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނަށް ލިޔުމުން ހުށަހަޅަންވާނެވެ، މުޢާމަލާތުތައް

   )އ(

ރިކްއިސިޓް ކޯހެއް ނުވަތަ ފައުންޑޭޝަން ކޯހެއް ނުވަތަ -ކޯހުގެ ޕްލޭސްމަންޓް ހޯދުމަށްޓަކައި ޕްރި

ށުމުގެ ކުރިން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މޮޑިއުލްތަކުގެ ޚަރަދު މި ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން ދެވޭ ކޯސް ފެ

ޚަރަދުގެ ތެރެޔަކު ނުހިމެނޭނެއެވެ. އަދި ކޯސް ފެށުމުގެ ކުރިން ފުިރހަމަކުރަންޖެހޭ އިންޓަވިޔުއެއްގައި 

 ރެޔަކު ނުހިމެނޭނެއެވެ.ބައިވެރިވުމަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު މި ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން ދެވޭ ޚަރަދުގެ ތެ

 )ވ(

 

  

 

ސްކޮލަރޝިޕް ލިބޭ ދަރިވަރުންނަށް ސްޓައިޕެންޑް ނުވަތަ ދިރިއުޅުމުގެ ޚަރަދަށް އެކި ޤައުމުތަކަށް 

މިނިސްޓްީރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނުގެ  ރޭޓްތަކުގެ ތަފުސީލު، ފައިސާދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ

ޕްލޭސްމަންޓް ހޯދަން، ޤައުމާއި މަތީ ތަޢުލީމުދޭ ، ވީމާ. ވެބްސައިޓުން ލިބެން ހުންާނެނއެވެ

އެ ތަނަކީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ސްޓައިޕެންޑުން ، ޕްލޭސްމަންޓް ހޯދުމުގެ ކުރިން، މުއައްސަސާ ޚިޔާރުކޮށް

. ޚަރަދުތައް ފޫބެއްދޭވަރުގެ ތަނެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ދަރިވަރުން ސަމާލުކަން ދޭންވާނެއެވެ

ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިަވނީ ތިރީަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތައް ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން ފައިސާ

 .ކުރުމަށެވެ

 . 13 )ހ(

 

 

 

ސްކޮލަރޝިްޕގައި 

 ފައިސާ ެދވޭނޭ ގޮތް 

 

 

ދަރިވަރު ކިޔަވަން އިޚްތިޔާރުކުރާ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ  ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކިޔަވާނަމަ،

ެއންމެ އަގުހެޔޮޮކށް އަދި ކުރު ރޫޓަކުްނ  މުއައްސަސާ ހުރި ރަށަކަށް، އިކޮނޮމީ ކްލާހުން

 ދިއުމުގެ ޚަރަދު.

1.    
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ދަރިވަރު ހުރި ރަށަކުން ކިޔަވަންދާން އެދޭ ރަށަކަށް އިކޮނޮމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކިޔަވާނަމަ،

 ކްލާހުން ނުވަތަ އެންމެ އަގުހެޔޮ ރޫޓަކުން ދިއުމުގެ ޚަރަދު.

2.    

 މަތީ ަތޢުލީމުދޭ މުައއްސަސާގެ އިންވޮއިސް، ކޯހުގެ ޓިއުޝަން ފީ. މި ފައިާސ ދައްކާނީ،

އޭގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. މިނިސްޓްީރ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނަށް ލިބުމުްނ،

އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނަށް އެ އިންވޮއިސް ލިބުނުކަން ކަަށވަރުކުރުމަކީ ދަރިވަރުގެ 

 ޒިންމާއެކެވެ.

3.    

    .4 ވިސާގެ ޚަރަދު.

    .5 ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ ޚަރަދު.ކޯސް 

    .6 ހެލްތު އިންޝުއަރަންސް.

(އެކެއް) ފަހަރު ދެޭވ  1ކޯހުގެ މުއްދަތުގައި ، އެސްޓެބްލިޝްމަންޓް ެއލަވަންްސ. މިއީ

ފައިސާގެ އެހީއެކެވެ. ޓްވިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރާ ދަރިވަރުން ކޯސް ފަށާއިރު 

ނެގުން ނުވަތަ ޓްވިނިންގ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ދެވަނަ އެސްޓެބްލިޝްމަންޓް އެލަވަންްސ 

ޤައުމަކަށް ކިޔަވަން ދާއިރު އެސްޓެބްލިޝްމަންޓް އެލަވަންްސ ނެގުމުގެ އިޚުތިޔާރު 

 ލިބިގެންވެއެވެ.

7.    

ދަރިވަރު ކިޔަވާ ރަށުގައި ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް  ސްޓައިޕެންޑް. މިއީ،

 ފައިސާއެކެވެ. ކުރުމަށްޓަކައި ދެވޭ

8.    

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

ދަރިވަރު ކޯސް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު އެނބުރި ދިވެހިރާއްޖެއަްށ ، ޑިޕާޗަރ އެލަވަންސް. މިއީ

 އައުމަށް ދެވޭ ފައިސާއެވެ.

10.    

ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޓިުއޝަން ފީ ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ވަނަ  3ގެ ) ހ(މި މާއްދާގެ 

މި . ޚަރަދުތައް ކުރުމަށް ދެވޭ ފައިސާ ޖަމާކުރެވޭނީ އެ ދަރިވަރެއްގެ އަމިއްލަ ބޭންކް އެކައުންޓަށެވެ

މިނިސްޓްރީ ، ހަފުތާގެ ކުރިން) ހަތަރެއް( 4ކޯސް ފެށުމުގެ މަދުވެގެން ، ފައިސާއަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ

ކިޔަވަން ބޭނުންވާ ކޯހުން ، ފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނަށެވެ. މި ފައިސާ ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާއިރުއޮ

ވިސާ ހޯދުމަށް ހިނގާނެ ޚަރަދު އެނގޭނެ ލިޔުން ، ޕްލޭސްމަންޓް ލިބިފައިވާކަމުގެ ލިޔުމާއި

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 )ށ(

 

 

  

ދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދަރިވަރު މި މާއް ، ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން ހަމަޖެހޭ ފައިސާ އުނިކުރެވޭނީ

ވަނަ މާއްދާގެ  13އަމިއްލަޔަށް އެދިގެން އިތުރު ސްކޮލަރޝިޕެއް ލިބުމުން ނުވަތަ މި އުސޫލުގެ 

ގައި ބަޔާންކުރާ ޚަރަދުަތކުގެ ތެރެއިން ޚަރަދެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ފައިސާގެ އެހީއެއް ) ހ(

ސްކޮލަރޝިްޕގެ  . 14 )ހ(

ދަށުން ހަަމޖެހޭ 
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އެކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ ، ނަމައެފަދަ ފައިސާގެ އެހީއެއް ލިބިއްޖެ. ލިބިއްޖެނަމައެވެ

 .އެޑިއުކޭޝަނަށް އަންގަންވާނެއެވެ

އުނިކުެރވޭނެ  ފައިސާ

 ހާލަތްތައް 

ދަރިވަރުގެ މެރިޓަށް ބަލައި އިތުރު ސްކޮލަރޝިޕެއް ނުވަތަ ފައިސާގެ ، އެޕްލައިކުރުމަކާ ނުލައި

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

އެހީ ދިން ފަރާތުން ކަނޑައަޅައިފިނަަމ ، ތެރެއިން ޚަރަދެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދިން އެހީއެއްކަމަށް

 .މި ސްކޮލަރޝިޕުން އެ ފައިސާ އުނިކުރެވޭނެއެވެ    ، ނުވަތަ ޝަރުޠުކޮށްިފނަމަ

 )ށ(

 

  

ގެ ދަށުން ސްކޮލަރޝިޕެއް ލިބިފައިވާ ދަރިވަރަކަްށ ލިބުނު ސްކޮލަރޝިޕުގެ ދަުށން ކޯސް މި އުސޫލު

އެ ދަރިވަރަކު އިތުރު ސްކޮލަރޝިޕަކަށް އެޕްލައިކުރުމަކާނުލައި ދަރިވަރުގެ ، ފުރިހަމަކުރަމުންދާ މުއްދަތުގައި

މަށް ނުވަތަ ބޭނުްނާވ އެއްވެސް ޝަރުޠަކާނުލައި ދަރިވަރު ބޭނުން ކަމެއް ކުރު، މެރިޓަށް ބަލައިފައި

ވަނަ މާއްދާގެ  13މި އުސޫލުގެ ، ޚަރަދުކުރުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ފައިސާގެ ޢިނާޔަތެއް ދިންނަމަވެސް

 . ދަށުން ދަރިވަރަށް ދޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން އެއްވެސް އަދަދެއްގެ ފައިސާއެއް އުންޏެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ 

15 . 

 

ސްކޮލަރޝިްޕގެ 

ދަށުން ހަަމޖެހޭ 

ފައިސާ 

އުނިނުުކރެވޭނެ 

 ހާލަތްތައް 

އަދި . އެ ފައިސާ ދޫކުރެވޭ ބޭނުމަކަށެވެ، ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭ ފައިސާ ޚަރަދުކުރަންވާނީ

 .އެ ފައިސާ ދޫކުރެވުނު ދަރިވަރަކަށެވެ، އެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރަންވާނީ

ސްކޮލަރޝިްޕގެ  . 16 )ހ(

 ފައިސާ ަޚރަދުުކރުން 

އީ އޭލެވެލް އިމްތިޙާނު ހަދާ އަހަރު އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި .ސީ.ދަރިވަރަކު ޖީސްކޮލަރޝިޕް ލިބޭ 

ދަރިވަރު ، ސްކޮލަރޝިޕް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދަރިވަރާ ހަވާލުކުރުމުން، ކިޔަވަން ފަށާފައިވާނަމަ

ހެއްކާއެކު  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަންއަށް ، އަމިއްލަޔަށް ކުރި ޚަރަދުތަކުގެ ތަފުސީލު

މި ގޮަތށް . ވިދިގެން ައންނަ ައހަރުގައި އެ ފައިސާ އަނބުރާ ަދރިވަރަށް ދޭންވާނެއެވެ، ހުށަހެޅުމުން

        .ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކެވެ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  13 މި އުސޫލުގެ، އަނބުރާ ދެވޭނީ

މިނިސްޓްރީ ،  ކުރަންވާނީއެ ޚަރަދެއް، މި އުސޫލުގައި ހިމެނިފައިނުވާ ކަމަކަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވާނަމަ

 .ލިޔުމަކުން ލިބިގެންނެވެ، އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނުގެ ހުއްދަ

 )ށ(

 

  

ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރަކު ކޯހުން ނުވަތަ ކޯހުގެ ޔުނިޓަކުން ނުވަތަ މާއްދާއަކުން ނުވަަތ 

 .ގޮތަށެވެޢަމަލުކުރާނީ ތިރީގައިވާ ، މޮޑިއުލަކުން ފެއިލްވެއްޖެނަމަ

ދަިރވަރު ކޯހުން  . 17

ފެއިލްެވއްޖެަނމަ 

 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

ސްކޮލަރޝިޕްގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރަކު ކޯހުން ނުވަތަ ކޯހުގެ ޔުނިޓަކުން ނުވަތަ މާއްދާއަކުްނ 

އެކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ، ދަރިވަރުގެ ސޮއި ހިމެނޭ ލިޔުމަކުން، ނުވަތަ މޮޑިއުލަކުން ފެއިލްވެއްޖެަނމަ

ފެއިލްވުމުގެ ސަަބބުން ފައިސާގެ އެހީ ހޯދުމަށް . ޔަރ އެޑިއުކޭޝަނަށް އަންގަންވާނެއެވެހަ

ކަމާބެހޭ  ،ފެއިލްވާން ދިމާވި ސަބަބު ނުވަތަ ސަބަބުތައް ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެޮގތުން، ހުށަހަޅާނަމަ

އް މަތީ ަތޢުލީމުދޭ މުއައްސަސާއިން ހޯދައިފައިވާ އެކަމާ ގުޅުންހުރި ލިޔުންތަ، ހެކިތަކާއި

އަދި ޞިއްޙީ ހާލަތެއް މެދުވެރިވުމުގެ ސަބަބުްނ ދަރިވަރު ކޯހުން ނުވަތަ ކޯހުގެ . ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

އެ ދުވަސްވަރު އެފަދަ ޞިއްޙީ ، ޔުނިޓަކުން ނުވަތަ މާއްދާއަކުން ުނވަތަ މޮޑިއުލަކުން ފެއިލްވެއްޖެނަމަ 

   )ހ(
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ކައި މެޑިކަލް ސެޓުފިކެޓެއް ހާލަތެއް އެ ދަރިވަރަކަށް މެދުވެރިވިކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަްށޓަ

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

ސްކޮލަރޝިޕްގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރަކު ކޯހުން ނުވަތަ ކޯހުގެ ޔުނިޓަކުން ނުވަތަ މާއްދާއަކުްނ 

ފެއިލްވި ޔުނިޓް ނުވަތަ މާއްދާ ނުވަތަ މޮޑިއުލް ފުރިހަމަކުރުމަްށ ، ނުވަތަ މޮޑިއުލަކުން ފެއިލްވެއްޖެަނމަ

ފެއިލްވި ، ނަމަވެސް. އެ ދަރިވަރަކު އަމިއްލަޔަށެވެ، އިތުރު ޚަރަދެއް ހަމަޖައްސަންޖެހޭނީހިނގާ 

ވަރަށް ޚާއްޞަ ހާލަތެއް ސީދާ ދަރިވަރުގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށް ، ދަރިވަރުގެ ހާލަތަށް ބަަލއި، ސަބަބާއި

މޮޑިއުލް ރިޕީޓުކުރުމަށް އެ ޔުނިޓް ނުވަތަ މާއްދާ ނުވަތަ ، މެދުވެރިވެފައިވާކަން ސާބިތުކޮށްެދވިއްޖެނަމަ

މިނިސްޓްރީ ، އަދި އެހީދޭނެ މިންވަރު ކަނޑައަޅާނީ، އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ

، އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނުންނެވެ. މި ގޮތުން އެހީދޭްނ ނިންމާ ަދރިވަރުންނަށް ވެސް އެހީ ލިޭބނީ

އަދި ފެއިލްވި ޔުނިޓް ނުވަތަ މޮޑިއުލް ނުވަަތ . އެވެޯލނެއްގެ ގޮތުގަ، ދަރިވަރު އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް

ފެއިލްވި ޔުނިޓް ނުވަަތ ، އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި، ކޯހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ހެދެން އޮްތނަމަ، މާއްދާ

 .ކޯހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކޯސް ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ، މާއްދާ ނުވަތަ މޮޑިއުލް ހަދައި

   )ށ(

ދަރިވަރު ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރަމުންދާ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މުއައްސަސާއިން ، ބަކާހުރެއެއްވެސް ސަބަ

ނުވަަތ ، ނުވަތަ މަޤްބޫލު އުޒުރަކާނުލައި ކޯހުްނ ދަރިވަރު ފެއިލްވެއްޖެނަމަ، ދަރިވަރު ވަކިކޮށްފިނަމަ

ނު "މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީ، ދަރިވަރު އަމިއްލަޔަށް ކޯހުގައި ކިޔެވުން ހުއްޓައިލައިފިނަމަ

ހާސިލުކުރުމަށް ލިބޭ ފުރުސަތުގައި ވެވޭ އިޤްރާރާ ޚިލާފުވުމުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު" ގައި 

 ވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ ދަރިވަރަކާމެދު ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.

   )ނ(

ތިރީގައި ، ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުން ސަމާލުކަްނދޭންވާ މުހިންމު ަކންތައްތައް

 .މިވަނީއެވެ

ދަިރވަުރން  . 18

ސަމާލުކަްނދޭްނވާ 

 މުހިންމު ކަންަތއްަތއް      

އެ ދަރިވަރަކު ކިޔަވަމުންދާ ، ދަރިވަރުން ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު، އުސޫލެއްގެގޮތުން

ބަދަލުކުރުމުެގ ކިޔަވަންދާ ޤައުމު ، މަީތ ތަޢުލީމުދޭ މުއައްސަސާއާއި، ކޯހުގެ މުއްދަތާއި، ކޯހާއި

ޚާއްޞަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ކޯސް ނުވަތަ ކޯހުގެ މުއްދަތު ، ނަމަެވސް. ފުރުޞަތެއް ނުދެވޭނެއެވެ

ނުވަތަ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މުއަްއސަސާ ބަދަލުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނަށް 

 ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނުންނެވެ.  މިނިސްޓްރީ އޮފް، ގޮތެްއ ނިންމާނީ، ލިޔުމަކުން ހުށަހަޅައިފިނަމަ

 )ހ(

 

  

ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދަރިވަރު ، ކޯހުގައި އެންރޯލްވެ، ކޮންމެ ދިރާސީ އަހަރެއް ފެށުމާއެކު

މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މުައއްސަސާގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީ ، ކިޔެވުން ކުރިއަށްގެންދާކަން އެނޭގނެ ލިޔުމެއް

 .ފޮނުވައިދިނުމަށް ދަރިވަރު އެދެންވާެނއެވެއޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނަށް 

   )ށ(
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ދަރިވަރު ކިޔަވަމުންގެންދާ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މުއައްސަސާއިން ސެޓުފިކެޓު އެވޯޑްކުރުމަށް 

ދަރިވަރުގެ އެކަޑަމިކް ޕަރފޯމަންސް ދަށްވެގެން ، ކަނޑައަޅައިފައިވާ އެންމެ ދަށް މިންގަނޑަށްވުރެ

 .ނުވާނެއެވެ

 )ނ(

 

  

ސްޓޫޑެންޓް ހެްލތު ިއންޝުއަރެންސް ކަވަރ ހޯދުްނ ، ކޯހުގައި ހުންަނ މުއްދަތަށްދަރިވަރު 

ކޯހުގެ މުއްދަތުގައި ބަލިވެގެން ހިނގާ އެއްވެސް ޚަރަދަކަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ . ލާޒިމުވާނެއެވެ

 .އެޑިއުކޭޝަނުން ފައިސާގެ އިތުރު އެހީއެއް ނުދެވޭނެއެވެ

 )ރ(

 

  

      ގިނަވެގެން ، ތިބެގެން ކިޔަވާ ދަރިވަރުން ކޯސް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި

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

ރާއްޖޭގައި . މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނަށް ލިޔުމަކުން އަންގަންވާނެއެވެ، ދުވަހުގެ ތެރޭގައި

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ) ހަތެއް( 7ކޯސް ނިންމުމަށްފަހު ގިނަވެގެން ، ތިބެގެން ކިޔަވާ ދަރިވަރުންވެސް

އަދި ސްކޮލަރޝިޕް ލިޭބ . މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނަށް ލިޔުމަކުން ައންގަންވާެނއެވެ

، ކޮޕީއެއް ސެޓުފިކެޓުގެ، ހާސިުލކުރި ކޯހުގެ ސެޓުފިކެޓު ިލުބމާއެކު، ހުރިހާ ދަރިވަރުންވެސް

 .މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނަށް ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ

   )ބ(

ދިވެހި ަދއުލަތުން އަންގާ އެންުގންތަކަްށ ، އިސްލާމްދީނަށާއި، ދަރިވަރު ކޯހުގައި ކިޔަވަމުންދާއިރު

       ، ންރާއްޖެއިްނ ބޭރުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރު، މީގެ އިތުރުން. ކިޔަމަންތެރިކަން އަދާކުރަންވާނެެއވެ

. އެ ދަރިވަރަކު ކިޔަވަމުންދާ ޤައުމެއްގެ ޤާނޫނުތަކަށާއި ގަވާއިދުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަންވާނެއެވެ

އަދި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިެވރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް 

 .ހިތަންވާނެއެވެ

   )ޅ(

ތިރީގައި ބަޔާންވެގެންވާ ގޮތުގެ މަތިން ސަރުކާރަށް ނުވަތަ  ،ދަރިވަރުންމި ސްކޮލަރޝިޕް ލިބިގެން ކިޔަވާ 

 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)

އަހަރުދުވަހުެގ ) ހަތެއް( 7، އަހަރުދުވަހަށް ވުރެ ދިގު މުއްދަތެއް ނަމަ) ހަތަރެއް( 4ކޯހުގެ މުއްދަތަކީ 

  .މުއްދަތަށް

   )ށ(

މިނިސްޓްރީ އޮްފ ހަޔަރ ، އެ ކަމެއް ނިންމާނީ، ހިމެނިފައިނުވާ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަމި އުސޫލުގައި 

 އެޑިއުކޭޝަނުންނެވެ. 

 އެހެނިހެން  . 20

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި އުސޫލު ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުްނ  ،(ހ) މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ

 ފެށިގެންނެވެ.

އުސޫލަށް ަޢމަލުކުރަްނ  . 21

 ށުންފެ
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