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 ކޭޝަން އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔ   މިނިސްޓްރ  
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ      

 

  ލ  ޞ  ގެ އ  ދިނ މ   ލޯނ   ނ  ހޯދަން މަތ  ތަޢ ލ މާއި ތަމްރ  ރާއްޖެއިން ބޭރ ން 
9102ޖ ން   
 

އި ތަމްރ ނ  ތަޢ ލ މ  ޙާޞިލް ކ ރ މާ މަތ  ރާއްޖޭން ބޭރަށްދާން މިއ  ދިވެހިންގެ ތެރެއިން  ހ. .0 ތަޢާރަފ :
އިންޓްރެސްޓ  ކ ޑަ ލޯނ  ސްކ މެއް ތަޢާރަފް ކ ރ މަށް ، ބޭނ ންވާ ދަރިވަރ ންނަށް ހޯދަން 

ރައ ސ ލްޖ މްހ ރިއްޔާ އިބްރާހ މް މ ޙައްމަދ  ޞާލިޙ  ވެވަޑައިގެންފައިވާ ވަޢ ދ ގެ 
ކިޔަވަން ފަށާ ދަރިވަރ ންނާއި ކިޔަވަމ ންދާ އެހ ގެ ގޮތ ގައި އަލަށް  ލޯނ  ތެރެއިން

 މާލ  އެހ  ދިނ މ ގައި ޢަމަލ ކ ރާނެގޮތ ގެ އ ޞ ލެވެ. ދަރިވަރ ންނަށް
 

ނޑައެޅ މ ގައި ބޭނ ންކ ރާނެ  ލޯނ  މި އ ޞ ލ ގައި ށ.   އެހ  ދެވޭނެ ފަރާތްތައް ކަ
ނޑ ތަކާ، ލޯނ   އެހ ގެ ބޭނ ންހިފ މާ، ލޯނ   ލޯނ އެހ  ދެވޭނެ ކަންތައްތަކާ،  މިންގަ

އެހ ގެ ދަށ ން ކިޔަވާ ނިންމާ ދަރިވަރ ން  އެހ ގެ ފައިސާ އަނބ ރާ ދެއްކ މާ އަދި ލޯނ  
 ފައިވާނެއެވެ.ބަޔާންކޮށް ގ ޅޭކަންކަން ޚިދ މަތްކ ރ މާއި 

 
ގޮތ ގައި އިތ ރ ކ ރާނ ، ކޯސް  ޚިދ މަތ ގެ ސަރވިސް ޗާޖްގެމި އ ސ ލ ން ލޯނ  ދޭއިރ   ނ  

 .އެވެ 3%، ފައިސާގެޖ މ ލަ  ރިހަމަކ ރ މަށް ދަރިވަރަށް ދ ކ ރާފ 
 

ނޑައަޅާ  އ ސ ލ ން މި ރ   މ އްދަތ  ދޭ ލޯނ  އަނބ ރާދައްކާނެ ގޮތާއި ޚިދ މަތް ކ ރ މަށް ކަ
 ގައި ވާނެއެވެ. 5ވަލ  ދަތ " ޖަދ ޕޭމެންޓް އަދި ޚިދ މަތްކ ރ މަށް ކަނޑައަޅާ މ އް"ރ 
 

މަޤ ޞަދަކ  މަތ  ތަޢ ލ މ ގެ މަރ ޙަލާއެއްގައި ކިޔެވ މަށް ޝަރ ޠ  ހަމަވާ މި އ ޞ ލ ގެ   .9 މަޤ ސަދ  
ތަމްރ ނ  ހޯދ މާއި މަތ ތަޢ ލ މ  ޙާޞިލ ކ ރ މ ގެ އެހ ދ ގެން ލޯނ   ،ދަރިވަރ ންނަށް

 ފ ރ ޞަތ  ހޯދައިދިނ މެވެ.
 މިއ ޞ ލ ގައި އަންނަނިވި ބަސްތައް މާނަ ކޮށްފައިވާ ގޮތް:  .3 މާނަ:

ނަލް މޯލްޑިވްސް ނޭޝަ) އޮނިގަޑ "މަތ  ތަޢ ލ މ ": ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައ މ  ސަނަދ ތަކ ގެ  ހ.  
ން ފެށިގެން އި 5ލެވަލް  (ގެ(އެމް. އެން. ކިޔ . އެފްކޮލިފިކޭޝަން ފްރޭމްވާރކް )

ނޑައަޅާ އަދި  .އްކޯސްތަ  ގެ ނިޔަލަށް ހ ރި  01ލެވެލް  ލައިސަންސް މިނިސްޓްރ އިން ކަ
 ޕްރޮގްރާމްތައް.
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 .ކްނެޝަނަލް ކޮލިފިކޭޝަންސް ފްރޭމްވާރ"އެމް.އެން.ކިއ .އެފް": މޯލްޑިވްސް  ށ.  

"ފ ލްޓައިމް": މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓ  )އެމް.ކިއ .އޭ.( އިން ފ ލްޓައިމް  ނ.  
ނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ ކޯސްތަކެވެ. އެއ  މަދ ވެގެން އަހަރަކ  ، ކޯސްކަމަށް ކަ

 ކޯސްތައް.ކ ރެޑިޓް އަވާރސްގެ ރޭޓ ން ފ ރިހަމަ ކ ރެވޭ  091
 

 މި އ ޞ ލ ން ލޯނ  އެހ ދޭނ  ތިރ ގައިވާ ޝަރ ތ ތައް ހަމަވާނަމައެވެ.  .4 ތައް:ތ ލޯނ  އެހ  ދިނ މ ގެ ޝަރ 

 ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަމ ގައިވ ން. ހ.  

 ފައިވ ން. ވެ އަހަރ   01މ ރ ން އ  ށ.  

 ފ ލްޓައިމް ދަރިވަރެއްގެ ގޮތ ގައި ކިޔަވަން ހ ށަހެޅ ން. ނ.  

ގެ ނިޔަލަށް ހ ރި ކޯސްތަކ ގެ  01 ފެށިގެން ންއި 5ލެވެލް  އެމް.އެން.ކިއ .އެފް ރ.  
ނޑައަޅާ ލައިސަންސް ން ނ ވަތަ ކޯހަކަށްވ  ތެރެއިން  މިނިސްޓްރ އިން ކަ

 މަކަށްވ ން.ޕްރޮގްރާ
ކޮށްފައިވާ އެންމެ މަތ  ސަނަދަށްވ ރެ މަތ  ލ ޙާޞި ލޯނަށް އެދޭ އިރ  ދަރިވަރ   .ބ  

ޅާ ދަރިވަރެއްކަމ ގައިވ ން. އަދި ޙާޞިލ ކ ރަން ކިޔަވަން ހ ށަހަފެންވަރ ގެ ސަނަދެއް 
އަކަށްވ ރެ މަތ   5ޕައިލެޓް ލައިސެންސް އަށް ހ ށަހަޅާނަމަ އެމް.އެން.ކިއ .އެފް 

 ކޮށްފައިނ ވ ން.ޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލ  ސެ
 

 .ދަރިވަރާ މެދ  ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނެތ ން އެޑިއ ކޭޝަނ ން އޮފް ހަޔަރމިނިސްޓްރ   .ޅ  

ދައ ލަތ ން ނ ވަތަ  ،ލޯނ  ހޯދައިގެން ކިޔަވަން ހ ށަހަޅާ ފެންވަރަށް ކިޔެވ މ ގެ ޚަރަދ  .ކ  
ސަރ ކާރ  މެދ ވެރިވެގެން އެހެން  މ އައްސަސާ އަކ ންވިޔަސް ހިލޭ ނ ވަތަ ލޯނ އެހ ގެ 

 ހަމަޖެހިފައިނެތ ން. ،ގޮތ ގައި ނަމަވެސް
 

 ލޯނަކަށް ދައްކަމ ން އަންނަ ފަރާތެއް ދެވަނަ އަނބ ރާ ގަވައިދ ން ލޯނ  ފައިސާ  .އ  
ނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް އެދި މިނިސްޓްރ  އިންތިޒާމް  ދެއްކ މ ގެއްޖެނަމަ ކ ރ ގެ ލޯން ކަ

 ހަމަޖައްސާފައިވ ން.ށް ކައޮފް ހަޔަރ އެޑިޔ ކޭޝަނ ން ޤަބ ލ ކ ރާ ގޮތަ
 

ނޑައަޅާ މ އްދަތަކަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ،ލޯނ ގެ ގޮތ ގައި ނަގާ ފައިސާގެ ނިސްބަތ ން .ވ   ކަ
 ޚިދ މަތްކ ރަން އެއްބަސްވ ން.

 
ކަނޑައެޅޭގޮތެއްގެ މަތިން އަނބ ރާ ދައްކަން އެއްބަސް  ،ލޯނ ގެ ގޮތ ގައި ނަގާ ފައިސާ .މ  

 ވ ން.
 

އެފައިސާ ދެއްކ މަށް ، ނ ދެއްކިއްޖެނަމަލޯނ  ނަގާ ދަރިވަރަށް އެފައިސާ އަނބ ރާ  .ފ  
އަހަރ  ވެފައިވާ ގެރެންޓަރ އެއް ހ ރ ން. )މިގޮތ ން  01އ މ ރ ން ، ޖާމިނ ވާނެ

ނޑައަޅާ މ ހަކ  ވާންޖެހޭނ  ލޯނ އެހ   -އާއިލ  މެމްބަރެއް  ދަރިވަރ ގެ އަށް އެދޭ ކަ
ބޮޑ ދައިތައިންގެ  ނ ވަތަ ބޮޑ ބޭބެއިންނާއި، ދަރިން ،ކޮއްކޮ، ދައްތަ، ބޭބެ، މަންމަ ، ބައްޕަ

 ތެރެއިން މ ހަކަށް.(
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ދަށ ގެ ދަރިވަރ ންނަށް ދ ކ ރެވޭ ލޯނ  ގެ އެއްބަސްވ މ ގައި ދަރިވަރ ގެ އަހަރ ން  01 ދ.  

ނޑައަޅާ  01ފަރާތ ން ސޮއިކ ރަންވާނ   އަހަރ  ވެފައިވާ އާއިލ  މެމްބަރެއް )މިގޮތ ން ކަ
 ،ކޮއްކޮ، ދައްތަ، ބޭބެ، މަންމަ، ބައްޕަމ ހަކ  ވާންޖެހޭނ  ލޯނ އެހ އަށް އެދޭ ދަރިވަރ ގެ 

 ނ ވަތަ ބޮޑ ބޭބެއިންނާއި ބޮޑ ދައިތައިންގެ ތެރެއިން މ ހަކަށް.( ، ދަރިން
 

ލޯނ  ހޯދައިގެން ކިޔަވަން ބޭނ ންވާ ކޯހަކ  ކިޔަވަން ދާން ބޭނ ންވާ މަރ ކަޒ ގައި  .ތ  
 ކޯހެއްކަމ ގައިވ ން. ހިންގަމ ންދާ

 
ލިސްޓ ތަކ ންކ ރެ ލިސްޓެއްގައި ހިމެނިފައިވާ ކޯހެއް ފ ރިހަމަކ ރ މަށް އެދޭ ތިރ ގައިވާ  .ލ  

 ދަރިވަރަކަށްވ ން:
 (3A. ސްކިލްސް ޝޯޓޭޖ  ލިސްޓް )ޖަދ ވަލ  0
 ( 3B . ވޮކޭޝަނަލް ދާއިރާތަކ ގެ ލިސްޓް )ޖަދ ވަލ  9
 

ހ ށަހަޅާއިރ ، ށް އެދި އެޕްލިކޭޝަން ފޯމ  ޅާ ކޯހަކ ، ލޯނ  އެހ އަކިޔެވ މަށްއެދި ހ ށަހަ .ގ  
ގައިހ ރި ތަޢ ލ މ  ފެންވަރ ގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޕްލޭސްމެންޓް ލިބޭފަދަ ދަރިވަރ ގެ ކިބައި 

 ކޯހަކަށްވ ން.
 

ގައިވާ ރާއްޖޭގައި ހެދޭ ކޯސްތަކ ގެ  1ޖަދ ވަލ   އ ޞ ލ ގެކިޔަވަން އެދޭ ކޯހަކ  މި  .ޏ  
)މ ގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރ އިން ސްލޮޓް  ލިސްޓްގައި ނ ހިމެނޭ ކޯހެއްކަމ ގައި ވ ން.

 (ނޑައަޅާ ކޯސްތައް ނ ހިމެނޭކަ
 

 .ސ  

 
 
 
 
 ޑ. 

ލޯނެއް ނަގައި ފައިސާ ދައްކަން ރ އިން މިނިސްޓް ފައިސާ ދ ކ ރާ ފަރާތ ން 
އެދި  ލޯނ  ހޯދަން އަދި ޖެހިފައިވާނަމަ ގަވާޢިދ ން އެފައިސާ ދައްކަމ ން ގެންދިޔ ން. 

އެކަން ސާބިތ ވާ ލިޔ މެއް ވެސް  ލޯނ ގެ ޑިފޯލްޓެއް ނެތ ން. އެޕްލިކޭޝަން ހ ށަހަޅާއިރ  
 ހ ށަހެޅ ން.

 
ލައިސަންސް ޕްރޮގ ރާމަކ ން ކިޔެވ މަށްހ ށައަޅާނަމަ ލައިސަންސަށް ހ އްދަ ދޭ ފަރާތ ން 

 ގަބ ލ ކ ރާ މަރ ކަޒަކ ން ކޯސް ހިންގާކަން އެނގޭ ލިއ މެއް ހ ށަހެޅ ން.
 

މިކަމަށްޓަކައި  ،ލާނ  ކ ރ މ ންޢ  އިމިނިސްޓްރ ން ލޯނ  އެހ އަށް އެދި ހ ށަހަޅަންވާނ  މި   .5 ލޯނ  އެހ  އަށް އެދ ން:
ތައްޔާރ ކޮށްފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމ ންނެވެ. މިފޯމް ފ ރިހަމަކޮށް އެއާއެކ  

 ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ.ވެސް ހ ށަހަޅަންޖެހޭ ހ ރިހާ ލިޔެކިޔ ންތައް 
  

އެޕްލިކޭޝަނެވެ. މިއާޚިލާފ ވާ  0ލޯނަށްއެދޭ ކޮންމެ ދަރިވަރަކ ވެސް ހ ށަހަޅަންވާނ    .1 
 ދަރިވަރެއްގެ އެޕްލިކޭޝަންތައް ބާޠިލްވާނެއެވެ. 

 
ފ ރ ޞަތ ދޭ ޤައ މ ތަކާއި ކޯހާއި ކޯހ ގެ 

 މ އްދަތ :
ގައި  0ލ ގެ ޖަދ ވަލ  ޞ  ލޯނ  ދިނ މަށް ހ ޅ ވާލާފައިވާ ފ ރ ޞަތ ތަކ ގެ ތަފ ޞ ލ  މިއ   .7

 ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.
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އ މަކަށްވެސް މްރ ނ  ހޯދ މަށްޓަކައި ކޮންމެ ޤަ ލޯނ  އެހ ގެ ދަށ ން ތައ ލ މާއި ތަ ހ. .1 
ނޑައެޅިފައިވާ ހ ރިހާ ޚަ  ރަދެއް ހަމަޔަށް ދެވިދާނެއެވެ. ލޯނ  އެހ ގެ ދަށ ން ދޭން ކަ

 އ މެއްގައި ކިޔެވ މަށެވެ.ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤައ މ ތަކ ންކ ރެ ޤަގައި  0ދެވޭނ  ޖަދ ވަލ  
ގައި  0ހަރަދ ކ ރެވޭނ  ޖަދ ވަލ  ގައި ކިޔެވ މަށްޓަކައި މި ނ ން ޤައ މެއް

ބަޔާންކ ރެވިފައިވާ ޤައ މ ތަކ ގެ ތެރެއިން ދަރިވަރ  އިޚ ތިޔާރ ކ ރާ ޤައ މަކަށް 
ނޑައެޅިފައިވާ ރޭޓ ންނެ  ވިޔަސް ކިޔަވަންވާނ  މޯލްޑިވްސް  އ މެއްގައިކޮންމެ ޤަ ވެ.ކަ

ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓ ން )އެމް.ކިޔ .އޭ( ޤަބ ލ  ކ ރާ މަރ ކަޒެއްގައި އެ އޮތޯރިޓ ން 
 ޤަބ ލ ކ ރާ ކޯހެއް ފ ރިހަމަކ ރ މަށެވެ.

 
ނާސިންގ، މެޑިސިން، އޭވިއޭޝަން ފަދަ ޕްރޮފެޝަނަލް ދާއިރާތަކ ން ކޯސް ހެދ މަށް  ށ.  

މޯލްޑިވްސް އެލައިޑް ހެލްތް ފ ރ ޞަތ  ދޭނ  ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކ ން )މިސާލ : 
ކައ ންސިލް، މޯލްޑިވްސް މިޑްވައިފްރ  އެންޑް ނަރސިންގ ކައ ންސިލް، މޯލްޑިވްސް 
މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކައ ންސިލް، ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓ ( ޤަބ ލ ކ ރާ 

 މަރ ކަޒެއްގައި އެ އިދާރާއަކ ން ޤަބ ލ ކ ރާ ކޯހެއް ފ ރިހަމަކ ރ މަށެވެ.
 

 މި އ ޞ ލ ގައިވާ ގޮތ ން ކިޔަވަން އެދޭ ކޯހަކ : ހ. .2 
 .އަހަރ  ނ ވަތަ އެއަށްވ ރެކ ރ  ކޯހެއްކަމ ގައިވ ން 9. ޑިޕްލޮމާ ކޯހެއްނަމަ 0
އަހަރ   3ކޯހެއްނަމަ ނ ވަތަ ބެޗ ލަރސް އޮނާސް އާއިއެކ  ހަދާ ޑިގްރ   ޗ ލަރސް. ބ9ެ

 .ނ ވަތަ އެއަށްވ ރެ ކ ރ  ކޯހެއްކަމ ގައިވ ން
އަހަރ  ނ ވަތަ އެއަށްވ ރެ ކ ރ   9ޑިގްރ  އެއް ނަމަ . މާސްޓަރސް 3

 ކޯހެއްކަމ ގައިވ ން.
 އަހަރ  ނ ވަތަ އެއަށްވ ރެ ކ ރ  ކޯހެއްކަމ ގައިވ ން. 4. ޑޮކްޓޯރަލް ޑިގްރ  އެއް ނަމަ 4
 އަހަރ  ދ ވަހަށްވ ރެން ދިގ  ނ ވ ން. 9. ޕައިލޮޓް ލައިސަންސް ނަމަ، 5
 އަހަރ  ދ ވަހަށްވ ރެން ދިގ  ނ ވ ން. 1. އެމް.ބ .ބ .އެސް ލައިސަންސް ނަމަ، 6
 
 

އަހަރ   9 ކޯހ ގެ ބާވަތ ން މ އްދަތ  "ހ" އިން އިސްތިސްނާކ ރެވޭނ  2މި އ ޞ ލ ގެ  ށ.  
 ،އާކިޓެކްޗަރ، އަހަރަށްވ ރެން އިތ ރ ވާ ކޯސްތައް. )މިސާލަކަށް މެޑިސިން 3 ނ ވަތަ 

އަހަރަށްވ ރެ ދިގ ދެމިގެންދާ  3އިންޖިނިއަރިންގ އަދި މިނ ންވެސް ކޯހ ގެ ބާވަތ ން 
 ކޯސްތައް މި މިނިސްޓްރ ން ނިންމާ ގޮތެއްގެ މަތިން.(

 
ހޮވިފައިވާ ، މަސް ދ ވަހ   1ފ ރަތަމަ ހިނގާ ލޯނ  ލިބޭނެކަމ ގެ ލިޔ ން ލިބ މަށްފަހ    .01 ކޯސް ބަދަލ ކ ރ ން:

 ކޯސް ބަދަލ ކ ރެވިދާނެއެވެ.ކެޓަގަރ ގެ ތެރެއިން 
 

ނޑައެޅ މަށް  ލޯނ  އެހ  ދޭވޭނެ ފަރާތްތަށް ކަ
 އިސްކަންދޭ ތަރ ތ ބ : 

ގައި  4ޖަދ ވަލް ލޯނ އެހ  ދިނ މަށް ދަރިވަރ ން ހޮވާނ   ތެރެއިން މި އ ޞ ލ ގެ ހ. .00
 ގޮތަށެވެ. ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ނޑައަޅާފައިވާ ސްލޮޓްތަކ ގެ އެއްވެސް ދާއިރާއަކަށް  .ށ   ޕޮއިންޓް އެއްވަރ   ،ށްފަހ ޖާގައަކަ
ދަރިވަރ  ނަގާނ   0ތެރެއިން ދަރިވަރ ންގެ އެ ނަމަ ހޮވޭވެގެން ގިނަ ދަރިވަރ ން 

 ގ ރ އަތ ލައިގެންނެވެ. 
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ފ ރ ޞަތ ގެ ބޭނ ން ހިފ މަށް ދެވޭ މ އްދަތާއި 

 ލޯން ކެންސަލްވ ން:
ލ މ ގެ ލޯނ  ޢ  ހ ށައަޅާފައިވާ ކޯހ ގައި ކިޔެވ ން ފެށ މަށް ލިބޭނ ، މަތ ތަކިޔަވަން އެދި  ހ. .09

އަހަރ  ދ ވަހެވެ.  0ހަމަޖެހ ނ ކަން އަންގާ ލިޔ މ ގައިވާ ތާރ ޚ ން ފެށިގެން 
މ އްދަތ  އިތ ރ ނ ކޮށް  މިނިސްޓްރ ންސަބަބ  ބަޔާންކޮށް ހ ށަހަޅައިގެން މި މިމ އްދަތ ގައި

 ވ އެވެ.އެހ ގެ ފ ރ ޞަތ  ކެންސަލް ކިޔެވ ން ނ ފަށައިފިނަމަ، ލޯނ 
 

ލޯނ  ހަމަޖެހ ނ ކަން އަންގާ ލިޔ ން ދ ކ ރަންފަށާ ތާރ ޚ  ޢާއްމ ކޮށް އަންގައި  ށ. .03 
އިޢ ލާންކ ރާނެއެވެ. އަދި މިތާރ ޚ ން ފެށިގެން ލޯނ އެހ ގެ ފ ރ ޞަތ  ލިބ ނ ކަން 

 އެންގ ނ ކަމަށް ބެލޭނެއެވެ.
 

ކިޔެވ މަށް އެދޭ ކޯހ ގެ ޕްލޭސްމެންޓް  ،ލިޔ ން ލިބ މަށްފަހ ލޯނ  ހަމަޖެހ ނ ކަން އަންގާ   .04 
      1ނ ވަތަ ޕްލޭސްމެންޓް ލިބޭނެކަމ ގެ ލިޔ މާއި ފ  ސްޓްރަކްޗަރ އަދި މި އ ޞ ލ ގެ 

ވަނަ ނަންބަރ ގައިވާ ކަމާގ ޅޭ އެންމެހާ އިދާރާތަކ ން ޤަބ ލ ކ ރާކަމ ގެ ލިޔ ން 
 ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 
ލިބިފައިވާ ދަރިވަރަކ ، ކަނޑައެޅިފައިވާ މ އްދަތ ގައި ކޯސް ނ ނިންމިއްޖެ ލޯނ  އެހ    .05 

ކޯހ ގެ މ އްދަތ  އިތ ރ ކ ރަންވާނ  މި މިނިސްޓްރ ގެ ހ އްދަލިބިގެންނެވެ. ، ހާލަތެއްގައި
، މި ހ އްދަދޭނ  ކޯހ ގެ ބާކ ބައި ފަސްކ ރ ން އެންމެ ރަނގަޅ ކަމަށް ބަޔާންކޮށް

ލިޔ މެއް ލިބ މ ންނެވެ. މިގޮތ ން އިތ ރ ކ ރެވޭނ   އެދަރިވަރަކ  ކިޔަވާ މަރ ކަޒ ގެ 
މަސް  01ދަރިވަރ ގެ ޙާލަތަށް ބެލ މަށްފަހ  ކޯހ ގެ މ އްދަތ ގެ އިތ ރަށް ގިނަވެގެން  

 ދ ވަހަށެވެ.
  

ލޯނ ގެ އެހ ގައި ކިޔަވަން ފެށ މަށްފަހ  މިއ ޞ ލ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމެއްގެ   .01 
މިމިނިސްޓްރ ގެ ހ އްދައާއެކ  އެ ، ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހިސަބަބ ން ކޯހ ގެ މ އްދަތަށް 

ބަދަލ  ގެނެސްފައިނ ވާނަމަ އެކޯހ ގެ މ އްދަތ  ހަމަވާކަމަށް ކ ރިން ކަނޑައެޅިފައިވާ 
 ތާރ ޚ ން ފެށިގެން ލޯނ  ކެންސަލް ވާނެއެވެ.

   
 ލޯނ  އެހ  ދޭނެ ކަންކަން: 

 
ޚަރަދ  ކ ރ މަށް މިމިނިސްޓްރ ން ލޯނ  ފައިސާ ދ ކ ރާނ  އަންނަނިވި ކަންކަމަށް   .07

ނޑައަޅާ އަދަދ ތަކަކަށެވެ.  ކަ
 

 ކޯހާއި ގ ޅޭގޮތ ން ކިޔަވާ މަރ ކަޒަށް ދައްކަންޖެހޭ ފ . ހ.  

 ކޯހ ގައި ހ ންނަ މ އްދަތ ގައި  ދިރިއ ޅ މ ގެ ޚަރަދ  )ސްޓައިޕެންޑް( ށ.  

ކޯސް ފެށ މަށްޓަކައި، ކިޔަވާ މަރ ކަޒ  ހ ންނަ ރަށަށް އެންމެ ފަސޭހައިން ދެވޭނެ  ނ.  
އެއަރޕޯޓަކަށް )ހަމަ އެކަނި އަލަށް ފަށާ ދަރިވަރ ން( ޝެޑިއ ލްޑް ފްލައިޓެއްގައި 

ދިޔ މ ގެ ޓިކެޓާއި، ކޯސް ނިމ މ ން އެ އެއަރޕޯޓަކ ން އެ ދަރިވަރެއްގެ ރަށަށް އެންމެ 
 ޕޯޓަކަށް ދަތ ރ  ކ ރާނެ ޓިކެޓް. ފަސޭހައިން ދެވޭނެ އެއަރ

 ބ ކް އެލަވަންސް )އަހަރަކ  އެއްފަހަރ  ދިރާސ  އަހަރ  ފެށޭއިރ ( ރ.  

 ފަހަރ ( 0އެސްޓެބްލިޝްމެންޓް އެލަވަންސް )ކޯސް އަލަށްފަށާނަމަ  ބ.  
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 ޑިޕާޗަރ އެލަވަންސް )ކޯސް ނިމިގެން އެނބ ރި އަންނައިރ ( ޅ.  

ނޑައަޅާފައިވާ ގޮތެއްގެ  ހެލްތް އިންޝ އަރކ ރ މ ގެ ކ.   ޚަރަދ  )ކިޔަވާ މަރ ކަޒ ން ކަ
 ދިރާސ  އަހަރ  ފެށޭއިރ ( ، މަތިން

ނޑައަޅާފައިވާ ގޮތެއްގެ މަތިން( އ.    ވިސާ ފ  )ކިޔަވާ މަރ ކަޒ ން ކަ
 

ނޑައެޅ ން: ނޑައަޅާނ   .01 ލޯނ ގެ ޖ މްލަ އަދަދ  ކަ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކ ރާ  07މި އ ޞ ލ ގެ  ،ލޯނ އެހ ގެ ޖ މްލަ އަދަދ  ކަ
ޚަރަދ ތަކަށް ބެލ މަށްފަހ  މިމިނިސްޓްރ ންނެވެ. ނަމަވެސް ލޯނ އެހ ގެ ގޮތ ގައި 
ނޑައެޅޭ މިންވަރަށްވ ރެ މަދ  މިންވަރަކަށް އެދ މ ގެ އިޚ ތިޔާރ  ދަރިވަރަށް  ކަ

ނޑައަޅައި އެއްބަސްވ މ ގައި ސޮއި ކ ރ މަށްފަހ  ލިބިގެންވެއެވެ. މިގޮތ ން އަދަދ  ކަ
ލޯނ އެހ ގެ ގޮތ ގައި ދަރިވަރަށް ދިނ މަށް ކަނޑައެޅޭ މިންވަރ  ފަހ ން 

 އިތ ރ ނ ކ ރެވޭނެއެވެ.
 

ނޑައެޅިފައިވާ މ އްދަތ ގައި ކޯސް ފ ރިހަމަ ނ ކ ރެވިގެން އިތ ރ ވެގެންދާ މ އްދަތަށާއި   .02  ކަ
ލޯނ އެހ  އިތ ރެއް ނ ކ ރެވޭނެއެވެ. ނަމަވެސް  ،ރިޕ ޓ ކ ރަންޖެހޭ މޮޑިއ ލްތައް ކިޔެވ މަށް

ދަރިވަރ ގެ އިޚްތިޔާރ ން ބޭރ ގައި ދިމާވާ ޤ ދ ރަތ  ހާދިޘާއެއް ފަދަ ކަމަކ ން ނ ވަތަ 
ކިޔަވައިދޭތަނ ން ނިންމި ނިންމ މަކާގ ޅިގެން ލޯނ ދޭ މިންވަރަށް ބަދަލެއް ގެންނަން 

 ސްޓްރ ން ގޮތެއް ނިންމާނެއެވެ.ދަރިވަރ  އެދިއްޖެނަމަ، އެކަމަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މިމިނި
 

ދަރިވަރާއެކ   ،ލޯނ ގެ ފައިސާ ޖަމާކ ރެވޭނ  ދަރިވަރާއެކ  މިމިނިސްޓްރިން ވާ އިޤ ރާރާއި  .91 
ފައިސާ ދ ކ ރާ ފަރާތ ން ވާ އިޤްރާރ ގައި ސޮއި ކ ރ މަށްފަހ ގައެވެ. ރާއްޖެއިން ބޭރަށް 
ކިޔަވަންދާ ދަރިވަރ ން ކޯހ ގައި ފ ރ މ ގެ ކ ރިން މިކަންކަން ނިންމަންވާނެއެވެ. މިގޮތ ން 

ފ   އެހަދާ ކޯހ ގެ ،ހަފ ތާ ކ ރިން 3ފައިސާ ބޭނ ންވާ ތާރ ޚ ގެ މަދ ވެގެން 
ވަނަ ނަންބަރ ގައި ބ ނާ މަރ ކަޒ ތަކ ން ޤަބ ލ ކ ރާ  01ކްޗަރއާއި އެކޯހަކ  ސްޓްރަ

ކޯހެއްކަން އެނގޭ ލިޔ މާއިއެކ ، ފ ރިހަމަކޮށް ސޮއިކޮށްފައިވާ އިޤ ރާރ  
 މިމިނިސްޓްރ އަށް ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 
ލިބޭ ލޯނ އެހ ގެ ފައިސާ ޖަމާކ ރެވޭނ  އ ޞ ލެއްގެ ގޮތ ން ހަމައެކަނި ލޯނ އެހ    .90 

ދަރިވަރ ގެ ނަމ ގައި ބޭންކްގައި އޮންނަ ދިވެހި ރ ފިޔާ އެކައ ންޓަށެވެ. ނަމަވެސް ލޯން 
އިޤްރާރ ތަކ ގައި  ،އެހ  ލިބޭ ދަރިވަރ  ރާއްޖެއިން ބޭރ ގައި ހ ރ މ ގެ ސަބަބ ން
ނޑައަޅާ  01އ މ ރ ން ، ސޮއިކ ރަން ހާޒިރ ނ ވެވޭ ހާލަތ ގައި އެދަރިވަރ  ކަ

ރިވަރ ގެ ބަދަލ ގައި އިޤްރާރ ގައި ސޮއި ކ ރ މ ން އެ މ ހެއްގެ އަހަރ ވެފައިވާ މ ހަކ  އެދަ
ނޑައަޅާ މ ހަކ  ވާންޖެހޭނ   އެފަދަ އެކައ ންޓަކަށް ޖަމާކ ރެވިދާނެއެވެ. މިގޮތ ން ކަ

ނ ވަތަ ، ދަރިން ،ކޮއްކޮ، ދައްތަ، ބޭބެ، މަންމަ، ލޯނ އެހ  ލިބޭ ދަރިވަރ ގެ ބައްޕަ
ތެރެއިން މ ހަކަށެވެ. މިހާލަތ ގައި ލޯނ  އަނބ ރާ ބޮޑ ބޭބެއިންނާއި ބޮޑ ދައިތައިންގެ 

 ދެއްކ މ ގެ ހ ރިހާ ޒިންމާއެއް އ ފ އްލަންވާނ  ވެސް ހަމަ އެމ ހެކެވެ.
 

 9ލޯނ ގެ ފައިސާ ދ ކ ރާނ  އިންސްޓޯލްމަންޓްގެ ގޮތ ގައެވެ. ކޮންމެ އަހަރ    .99 
އިންސްޓޯލްމަންޓެވެ. ފ ރަތަމަ އިންސްޓޯލްމަންޓަށްފަހ ، ދެން ކޮންމެ ފަހަރަކ ވެސް 
އިންސްޓޯލްމަންޓަށް އެދެންވާނ  ދަރިވަރ  ކިޔަވަމ ންދާކަން މިމިނިސްޓްރ އަށް ކަށަވަރ  
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ވެ. އެހެން ކަމ ން، ކިޔަވަމ ންދާކަން އެގޭގޮތަށް ކިޔަވާތަނ ން ކ ރެވޭފަދަ ލިޔ މަކާއިއެކ އެ 
 ދ ކ ރާ ލިޔ މެއްގެ އަސްލ  ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ.

  
ކޯހ ގައި ކިޔެވ މަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 

 ޤައ މ  ބަދަލ ކ ރ ން:
ކޯހ ގައި ކިޔެވ މަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޤައ މ  ބަދަލ ކ ރ މ ގައި އަމަލ ކ ރާނ  ތިރ ގައިވާ   .93

 ގޮތަށެވެ.
 

 ،ލޯނ  ހަމަޖެހިފައިވާ ދަރިވަރަކަށް ފ ރަތަމަ އިންސްޓޯލްމަންޓް ޖަމާކ ރ މ ގެ ކ ރިން ހ.  
އެކަމަށް އެދިއްޖެ ނަމަ ލޯނ  ދިނ މަށް އިޢ ލާނ  ކޮށްފައިވާ އެހެން ކޮންމެ 

 ޤައ މަކަށްވެސް ކޯސް ބަދަލ ކޮށްދެވިދާނެއެވެ.
 

ޖަމާކ ރ މަށް ފަހ  ޤައ މ  ބަދަލ  ކ ރ މަށް އެދިއްޖެނަމަ ފ ރަތަމަ އިންސްޓޯލްމަންޓް  ށ.  
އެކަން ކޮށްދޭނ  މަޤ ބ ލ  އ ޒ ރެއްއޮވެގެންނެވެ. މިހާލަތ ގައިވެސް ލޯނ ގެ ޖ މ ލަ އަދަދ  

 އިތ ރެއް ނ ކ ރެވޭނެއެވެ.
 

ނޑ  ކަންކަން ތިރ ގައި  ނ.   މި މާއްދާގެ ބޭނ މަށް މަޤ ބ ލ  އ ޒ ރ  ކަމ ގައި ބަލާނެ މައިގަ
 މިވަނ އެވެ.

ލޯނ ގެ އެހ ގައި ކިޔަވަން ފ ރ ސަތ  ލިބިފައިވާ ޤައ މ ން ޖާގަހޯދ މަށް އެކަށ ގެންވާ  .2
 މަސައްކަތްކޮށް ޖާގަ ނ ލިބ ން.

 ލޯނ ގެ އެހ ގައި ކިޔަވަން ފ ރ ސަތ  ލިބިފައިވާ  ޤައ މ ން ވިސާ ނ ލިބ ން. .1
 ހ ންނަންޖެހ ން.ބަލިހާލ  ހ ރިގޮތ ން ވަކިތަނެއްގައި ބޭސްފަރ ވާއަށް  .3
ބެލެނިވެރިންގެ ދިރިއ ޅ ން އެހެން ގައ މަކަށް ބަދަލ ވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެގައ މަށް  .4

 ދަރިވަރ  ބަދަލ ވާން އެދ ން.
ލޯނ ގެ ފ ރ ޞަތ  ލިބ ނ ފަހ ން ބޭރ ގެ ޔ ނިވަރސިޓ އަކ ން ލޯނ  ފ ރ ޞަތ   .5

ލިބ މ ގެ ދެވިފައިވާ ދާއިރާއިން ޓިއ ޝަން ފ  ނ ވަތަ/އަދި ސްޓައިޕެންޑް ހިލޭ 
ސަބަބ ން އެފ ރ ޞަތ ގެ ބޭނ ން ހިފ މަށް އެޤައ މަކަށްދާން ބޭނ ންވ ން. )މި 
ހާލަތ ގައި ލޯނ ގެ އަދަދ ން ޓިއ ޝަން ފ  ނ ވަތަ/އަދި ސްޓައިޕެންޑް 

 އ ނިކ ރެވޭނެއެވެ.(
 ކިޔަވަން ފ ރ ޞަތ  ލިބިފައިވާ ޤައ މ ގައި އެކޯސް ހިންގ ން ހ އްޓާލ ން. .6

އަށް ހ ރި ކަންކަމ ގެ ތެރެއިން ކަމެއް ފިޔަވައި އެހެން  7ން  0މި މާއްދާގެ "ރ" ގެ 
ކަމާ ގ ޅޭ ލިޔެކިޔ ންތައް ބެލ މަށްފަހ  މި ، ކަމެއް މަޤ ބ ލ ކަމ ގައި ނިންމާނ 

 މިނިސްޓްރ ންނެވެ.
 

ބަދަލ ކ ރި ނަމަވެސް ލޯނ ގެ ޖ މ ލަ އަދަދ  ބިނާވެގެންވާނ  ލޯނ ގެ  ،ކިޔަވަންދާ ޤައ މ  .ރ  
ނޑައެޅ ނ  ޤައ މ ގައި ކިޔަވަން ހަމަޖެހިފައިވާ އަދަދަށެވެ.  އެހ ގައި ކިޔަވަން ފ ރަތަމަ ކަ
ނޑައެޅ ނ  ޤައ މަށްވ ރެ ބަދަލ ވާންއެދޭ ޤައ މ ގެ ޚަރަދ ކ ޑަ ނަމަ  ނ ވަތަ ފ ރަތަމަ ކަ

 އެޤައ މ ގެ ރޭޓ ންނެވެ.
 

 ލޯނ އެހ ގެ ފައިސާ އަނބ ރާ 
 ސަރ ކާރަށް ދެއްކ ން:  

ލޯނ  ދ ކ ރ މަށް ދިން ޚިދ މަތ ގެ ސަރވިސް  ،ލޯނ އެހ ގެ ގޮތ ގައި ނެގި ފައިސާއާއި  .94
އަށް ވާ ޖ މ ލަ މިންވަރ ، ކޯސް ނިމޭ ތާރ ޚ ން  3ޗާޖްގެ ގޮތ ގައި އެފައިސާގެ %
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ނޑައެޅިފައިވާ އެކައ ންޓަކަށް  ،ވަނަ މަހ ންފެށިގެން 7ފެށިގެން، ލަސްވެގެން  ކަ
އަނބ ރާ ދައްކަން ފަށަންވާނެއެވެ. ކޯސް ނިމޭ ތާރ ޚް ކަމ ގައި ބެލޭނ  ތަޢ ލ މ  

 ޙާޞިލ ކ ރާ މަރ ކަޒ ން ދ ކޮށްފައިވާ ލިޔ މ ގައިވާ ތާރ ޚެވެ.
 

ފައިސާ އަނބ ރާ ދައްކަން ފެށ މަށްފަހ  މ ޅި ލޯނ  ދައްކާ ޚަލާސްކ ރެވެންދެން   .95 
ނޑި ފައިސާ ދައްކަމ ންގެންދަންވާނެއެވެ. ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދިޔަނަމަވެސް  މެދ ނ ކެ
އެކަން އެގޮތަށް ހިނގާނެ އިންތިޒާމ ކޮށް، އެ އިންތިޒާމް މިނިސްޓްރ  އޮފް ހަޔަރ 

 އެޑިޔ ކޭޝަނަށް އަންގާފައި އޮންނަންވާނެވެ.
   

ލޯނ  އެހ ގެ ފައިސާ އަނބ ރާ ދައްކާ ނިންމަންޖެހޭ މ އްދަތ  ބިނާވަނ  ލޯނ ގެ ގޮތ ގައި   .91 
ނޑައެޅޭ މ އްދަތ   ނަގާ ފައިސާގެ ޖ މްލަ އަދަދަށެވެ. މިގޮތ ން ފައިސާ ދެއްކ މަށް ކަ

 ގައި ވާނެއެވެ. 5މިއ ޞ ލ ގެ ޖަދ ވަލ  
 

ސަބަބަކާހ ރެ ވަކިކޮށްފިނަމަ ނ ވަތަ ތަޢ ލ މ  ޙާޞިލ ކ ރަމ ންދާ މަރ ކަޒ ން އެއްވެސް   .97 
ނ ވަތަ ކޯހ ން ފެއިލްވެއްޖެނަމަ ވަގ ތ ން އެކަން ، ކޯސް ހ އްޓާލައިފިނަމަ

މިމިނިސްޓްރ އަށް އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި އެހާތަނަށް އެދަރިވަރަކަށް ކޮށްފައިވާ ޖ މްލަ 
ނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން އަނބ ރާ ދައްކަންވާ ،ޚަރަދ   ނެއެވެ.މި މިނިސްޓްރ ން ކަ
 

އެފައިސާ  ،ލޯނ  ނެގި މ ހާއަށް އެއްވެސް ސަބަބަކާ ހ ރެ އެފައިސާ ނ ދެއްކިއްޖެނަމަ  .91 
 ދައްކަންވާނ  އެކަމަށް ޖާމިނ ވ  ގެރެންޓަރއެވެ.

   
ލޯނ  ނެގ އްސ ރެ ލޯނ  އަނބ ރާ ދައްކާ ނިމ މާއިމެދ  ލޯނ  ނެގި މ ހާއާއި ނ ވަތަ   .92 

އެކަން ހަފްތާއެއްގެ  ،މަޢ ލ މާތަށް ބަދަލެއް އަތ ވެއްޖެނަމަގެރެންޓަރ އާއި ގ ޅޭނެ 
 ތެރޭގައި މިމިނިސްޓްރ އަށް ލިޔ މ ން އަންގަންވާނެއެވެ.

   
ލޯނ  ނެގި މ ހާ ނ ވަތަ ޖާމިނ ވި މ ހާ ގަވާއިދ ން އަނބ ރާ ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ   .31 

ފައިސާ ހޯދ މ ގެ މަސައްކަތް ޝަރ ޢަތަށް ހ ށައަޅައިގެންވިޔަސް ކ ރިއަށް  ،ނ ދައްކާނަމަ
 ގެންދެވޭނެއެވެ.

 
 ޚިދ މަތްކ ރ މާއި ޚިދ މަތްކ ރ މ ގެ މ އްދަތ :

 މ އް
ނޑައަޅައި އިޤ ރާރ ވެފައިވާ   .30 ލޯނ ގެ ގޮތ ގައި ނަގާ ފައިސާގެ ނިސްބަތ ން، ކަ

މ އްދަތަކަށް ކޯސް ނިންމ މަށް ފަހ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚިދ މަތްކ ރަންވާނެއެވެ. މިގޮތ ން 
ޚިދ މަތްކ ރަން ފެށ މަށްފަހ  އެކަން، އަދި ބަދަލެއްއައިނަމަ އެ ބަދަލެއް 

ވެ. ޚިދ މަތްކ ރަން ކަނޑައަޅާ މ އްދަތ  މިއ ޞ ލ ގެ މިމިނިސްޓްރ އަށް އަންގަންވާނެއެ 
 ގައި ވާނެއެވެ. 5ޖަދ ވަލ  

 
ސްކިލްސް ޝޯޓޭޖ  ލިސްޓ ގައި ހިމެނޭ ދާއިރާތަކ ގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ދާއިރާއަކަށް   .39 ޢާއްމ  ބައިތައް:

ނޑައަޅައި އިޢ ލާނ ކޮށްފިނަމަ އެދާއިރާ އެ  ،ލޯނ ދޭނެ ފ ރ ޞަތ ގެ އަދަދ  ވަކިން ކަ
އިޢްލާނ ގެ ބޭނ މަށްޓަކައި އެވަގ ތަށް ސްކިލްސް ޝޯޓޭޖ  ލިސްޓ ން އ ނިވ އެވެ. 
އެހެންކަމ ން އެފަދަ ދާއިރާއަކ ން ލޯނ  ހޯދ މަށް އެދެންވާނ  ކަނޑައެޅިފައިވާ 
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 3Aފ ރ ޞަތ ތަކ ގެ ތެރެއިންނެވެ. ސްކިލްސް ޝޯޓޭޖ  ލިސްޓ  މިއ ޞ ލ ގެ ޖަދ ވަލ  
 ގައި ވާނެއެވެ.

  
މަތ  ތަޢ ލ މ ގެ ފ ރ ޞަތ ލިބޭ ދަރިވަރ ންނާއި މެދ  މިމިނިސްޓްރ އިން އަމަލ ކ ރާ   .33 

 ކަމާގ ޅޭ އެންމެހާ އ ޞ ލ ތައް، ލޯނަށް ހޮވޭ ދަރިވަރ ންނަށް ވެސް ހިނގާނެއެވެ.
 

މަސް ދ ވަހ ގެ ތެރޭގައި އެކަން  0ހ ރިހާ ދަރިވަރ ންވެސް ކޯސް ނިމ މަށްފަހ    .34 
މިމިނިސްޓްރ އަށް އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި ޙާޞިލ ކ ރި ސެޓްފިކެޓްގެ ލިޔ މަކ ން 

 ކޮޕ އެއްވެސް މި މިނިސްޓްރ އަށް ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 

ކޯސް ފ ރިހަމަ ކ ރަމ ންދާ ދ ވަސްވަރ ، އިސްލާމް ދ ނަށާއި ދިވެހިދައ ލަތ ގެ   .35 
މ ގެއިތ ރ ން ދަރިވަރ ގެ އަމ ރ ތަކަށް ކިޔަމަންތެރިކަން އަދާކ ރަންވާނެއެވެ. އަދި 

ކިޔެވ ން އޮންނަ ޤައ މެއްގެ ޤާނ ނ ތަކާއި ޤަވާއިދ ތަކަށް ޙ ރ މަތްތެރިކޮށް 
 ހިތަންވާނެއެވެ.

 
މިއ ޞ ލ ގެ ތެރެއިން ލޯނ  އެހ އަށް އެދި ހ ށަހަޅާ ލިޔެކިޔ މެއްގައި ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް   .31 

ނ ވަތަ މަޢ ލ މާތ  ފ ރިހަމަނ ކޮށް  ލިބޭފަދަގޮތަކަށް ޞައްޙަނ ން މަޢ ލ މާތ  ހިމަނައިގެން
އެޕްލިކޭޝަން ހ ށަހެޅިކަން މި މިނިސްޓްރ އަށް އެނގޭ ހިސާބ ން އެޕްލިކޭޝަން 
ބާތިލްވާނެއެވެ. އެއ  ލޯނ އެހ  ލިބޭކަމ ގެ ލިޔ ން ދ ކ ރި ފަހ ން ކަމ ގައި ވިޔަސް ނ ވަތަ 

ލޯނ ގެ ގޮތ ގައި ދަރިވަރ  ކިޔަވަން ފަށާފަހ ން ކަމ ގައި ވިޔަސްމެއެވެ. މިހާލަތ ގައި 
ނޑައަޅާގޮތެއްގެ މަތިން  އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދ ކޮށްފައިވާނަމަ މި މިނިސްޓްރ ން ކަ

 އެ ފައިސާއެއް އަނބ ރާ ދައްކަންވާނެއެވެ.
 

މި އ ޞ ލ ގެ ތެރެއިން ލޯނ  އެހ އަށް އެދި ހ ށަހަޅާ ލިޔެކިޔ މެއްގައި ހަގ ގަތާއި ޚިލާފ    .37 
އަދި/ނ ވަތަ ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ލިބޭފަދަ ގޮތަކަށް މައ ލ މާތެއް ދ ފައިވާކަމަށް 

އެކަމެއް ތަޙްޤ ޤ ކ ރ މަށް އެކަންކ ރ މ ގެ  އަމަލ ކޮށްފައިވާކަމަށް ތ ހ މަތ  ކ ރެވިއްޖެނަމަ،
 ބާރ  ލިބިފައިވާ ފަރާތަކަށް ހ ށަހެޅ ން ވަނ  މިމިނިސްޓްރ ގެ އިޚްތިޔާރ ގައެވެ.

 
މި ، ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ނިންމާނ މި އ ޞ ލ ގައި ހިމެނިފައިނ ވާ   .31 

 މިނިސްޓްރ ންނެވެ.
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 ޖަދ ވަލ ތައް: އ ޞ ލ ގެ ލޯނަށް އިޢްލާނ  ކ ރާއިރ  މި އ ސ ލާއެކ  އިޢްލާނ  ކ ރާނެ މި

އަދި ކިޔަވަން ދެވޭ ޤައ މ ތައް )އެހެން ގައ މަކަށް ދެވޭނެ ގޮތް ވެސް އ ސ ލ ގައި  ދަދ ހ ޅ ވާލެވިފައިވާ ޖާގައިގެ އަ: 0ޖަދ ވަލ   .2
 .ބަޔާން ވެފައި ވާނެ(

 މިނިމަމް އެންޓްރ  ރިކ އަރމަންޓް  ގެ .އެމް.އެން.ކިއ .އެފް: 9ޖަދ ވަލ   .1
 ކ ރިމަތިލެވޭ ދާއިރާ ތަކ ގެ ލިސްޓް.  (3A 3B): 3ޖަދ ވަލ   .3
 އަމަލ ކ ރާަަނެ އ ސ ލ .ޕޮއިންޓް ދިނ މ ގައި  :4ޖަދ ވަލ   .4
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ނޑައަޅާޚި ރިޕޭމެންޓް އަދި : 5ޖަދ ވަލ   .5  މ އްދަތ . ދ މަތްކ ރ މަށް ކަ
ނޑައަޅާ ކޯސްތަކ ގެ ލިސްޓް 1ޖަދ ވަލ   .6  : ރާއްޖޭގައި ހިންގާކަމަށް މިނިސްޓްރ އިން ކަ

 

 

 


