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މިނިސްޓްރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔކޭޝަން
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ރާއްޖެއިން ބޭރން މަތ ތަޢލމާއި ތަމްރނ ހޯދަން ލޯނ ދިނމގެ އޞލ
ޖން 9102
ތަޢާރަފ:

.0

މަޤސަދ

.9

މާނަ:

.3

ހ.

މިއ ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭން ބޭރަށްދާން މަތ ތަޢލމ ޙާޞިލް ކރމާއި ތަމްރނ
ހޯދަން ބޭނންވާ ދަރިވަރންނަށް ،އިންޓްރެސްޓ ކޑަ ލޯނ ސްކމެއް ތަޢާރަފް ކރމަށް
ރައސލްޖމްހރިއްޔާ އިބްރާހމް މޙައްމަދ ޞާލިޙ ވެވަޑައިގެންފައިވާ ވަޢދގެ
ތެރެއިން ލޯނ އެހގެ ގޮތގައި އަލަށް ކިޔަވަން ފަށާ ދަރިވަރންނާއި ކިޔަވަމންދާ
ދަރިވަރންނަށް މާލ އެހ ދިނމގައި ޢަމަލކރާނެގޮތގެ އޞލެވެ.

ށ.

މި އޞލގައި ލޯނ އެހ ދެވޭނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅމގައި ބޭނންކރާނެ
މިންގަނޑތަކާ ،ލޯނ އެހ ދެވޭނެ ކަންތައްތަކާ ،ލޯނ އެހގެ ބޭނންހިފމާ ،ލޯނ
އެހގެ ފައިސާ އަނބރާ ދެއްކމާ އަދި ލޯނ އެހގެ ދަށން ކިޔަވާ ނިންމާ ދަރިވަރން
ޚިދމަތްކރމާއި ގޅޭކަންކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.

ނ

މި އސލން ލޯނ ދޭއިރ ޚިދމަތގެ ސަރވިސް ޗާޖްގެ ގޮތގައި އިތރކރާނ ،ކޯސް
ފރިހަމަކރމަށް ދަރިވަރަށް ދކރާ ޖމލަ ފައިސާގެ 3% ،އެވެ.

ރ

މި އސލން ދޭ ލޯނ އަނބރާދައްކާނެ ގޮތާއި ޚިދމަތް ކރމަށް ކަނޑައަޅާ މއްދަތ
"ރޕޭމެންޓް އަދި ޚިދމަތްކރމަށް ކަނޑައަޅާ މއްދަތ" ޖަދވަލ  5ގައި ވާނެއެވެ.
މި އޞލގެ މަޤޞަދަކ މަތ ތަޢލމގެ މަރޙަލާއެއްގައި ކިޔެވމަށް ޝަރޠ ހަމަވާ
ދަރިވަރންނަށް ،ލޯނ އެހދގެން ތަމްރނ ހޯދމާއި މަތތަޢލމ ޙާޞިލކރމގެ
ފރޞަތ ހޯދައިދިނމެވެ.
މިއޞލގައި އަންނަނިވި ބަސްތައް މާނަ ކޮށްފައިވާ ގޮތް:

ހ.

"މަތ ތަޢލމ" :ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައމ ސަނަދތަކގެ އޮނިގަޑ (މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް
ކޮލިފިކޭޝަން ފްރޭމްވާރކް (އެމް .އެން .ކިޔ .އެފް))ގެ ލެވަލް  5އިން ފެށިގެން
ލެވެލް  01ގެ ނިޔަލަށް ހރި ކޯސްތައް .އަދި މިނިސްޓްރއިން ކަނޑައަޅާ ލައިސަންސް
ޕްރޮގްރާމްތައް.
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ށ.

"އެމް.އެން.ކިއ.އެފް" :މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ކޮލިފިކޭޝަންސް ފްރޭމްވާރކް.

ނ.

"ފލްޓައިމް" :މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓ (އެމް.ކިއ.އޭ ).އިން ފލްޓައިމް
ކޯސްކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ ކޯސްތަކެވެ .އެއ ،މަދވެގެން އަހަރަކ
 091ކރެޑިޓް އަވާރސްގެ ރޭޓން ފރިހަމަ ކރެވޭ ކޯސްތައް.

ލޯނ އެހ ދިނމގެ ޝަރތތައް:

މި އޞލން ލޯނ އެހދޭނ ތިރގައިވާ ޝަރތތައް ހަމަވާނަމައެވެ.

.4
ހ.

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަމގައިވން.

ށ.

އމރން  01އަހަރ ވެފައިވން.

ނ.

ފލްޓައިމް ދަރިވަރެއްގެ ގޮތގައި ކިޔަވަން ހށަހެޅން.

ރ.

އެމް.އެން.ކިއ.އެފް ލެވެލް  5އިން ފެށިގެން  01ގެ ނިޔަލަށް ހރި ކޯސްތަކގެ
ތެރެއިން

ކޯހަކަށްވން

ނވަތަ

މިނިސްޓްރއިން

ކަނޑައަޅާ

ލައިސަންސް

ޕްރޮގްރާމަކަށްވން.
ބ.

ލޯނަށް އެދޭ އިރ ދަރިވަރ ޙާޞިލކޮށްފައިވާ އެންމެ މަތ ސަނަދަށްވރެ މަތ
ފެންވަރގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލކރަން ކިޔަވަން ހށަހަޅާ ދަރިވަރެއްކަމގައިވން .އަދި
ޕައިލެޓް ލައިސެންސް އަށް ހށަހަޅާނަމަ އެމް.އެން.ކިއ.އެފް  5އަކަށްވރެ މަތ
ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލކޮށްފައިނވން.

ޅ.

މިނިސްޓްރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއކޭޝަނން ދަރިވަރާ މެދ ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނެތން.

ކ.

ލޯނ ހޯދައިގެން ކިޔަވަން ހށަހަޅާ ފެންވަރަށް ކިޔެވމގެ ޚަރަދ ،ދައލަތން ނވަތަ
ސަރކާރ މެދވެރިވެގެން އެހެން މއައްސަސާ އަކންވިޔަސް ހިލޭ ނވަތަ ލޯނއެހގެ
ގޮތގައި ނަމަވެސް ،ހަމަޖެހިފައިނެތން.

އ.

ލޯނ ފައިސާ ގަވައިދން އަނބރާ ދައްކަމން އަންނަ ފަރާތެއް ދެވަނަ ލޯނަކަށް
އެދިއްޖެނަމަ ކރގެ ލޯން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް ދެއްކމގެ އިންތިޒާމް މިނިސްޓްރ
އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔކޭޝަނން ޤަބލކރާ ގޮތަކަށް ހަމަޖައްސާފައިވން.

ވ.

ލޯނގެ ގޮތގައި ނަގާ ފައިސާގެ ނިސްބަތން ،ކަނޑައަޅާ މއްދަތަކަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް
ޚިދމަތްކރަން އެއްބަސްވން.

މ.

ލޯނގެ ގޮތގައި ނަގާ ފައިސާ ،ކަނޑައެޅޭގޮތެއްގެ މަތިން އަނބރާ ދައްކަން އެއްބަސް
ވން.

ފ.

ލޯނ ނަގާ ދަރިވަރަށް އެފައިސާ އަނބރާ ނދެއްކިއްޖެނަމަ ،އެފައިސާ ދެއްކމަށް
ޖާމިނވާނެ ،އމރން  01އަހަރ ވެފައިވާ ގެރެންޓަރ އެއް ހރން( .މިގޮތން
ކަނޑައަޅާ މހަކ ވާންޖެހޭނ ލޯނއެހއަށް އެދޭ ދަރިވަރގެ އާއިލ މެމްބަރެއް -
މ ،ބޭބެ ،ދައްތަ ،ކޮއްކޮ ،ދަރިން ،ނވަތަ ބޮޑބޭބެއިންނާއި ބޮޑދައިތައިންގެ
ބައްޕަ ،މަން ަ
ތެރެއިން މހަކަށް).

ޞ ުލ ،ޖޫ ް
ނ ުމ ެގ ުއ ޫ
ނ ިދ ު
ނ ލޯ ު
ހ ަދ ް
ނ ޯ
ނ ަމތ ަތ ުޢލ ާމ ިއ ަތ ްމރ ް
ރ ް
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ނ ޭ
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ާ
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ދ.

 01އަހަރން ދަށގެ ދަރިވަރންނަށް ދކރެވޭ ލޯނ ގެ އެއްބަސްވމގައި ދަރިވަރގެ
ފަރާތން ސޮއިކރަންވާނ  01އަހަރ ވެފައިވާ އާއިލ މެމްބަރެއް (މިގޮތން ކަނޑައަޅާ
މހަކ ވާންޖެހޭނ ލޯނއެހއަށް އެދޭ ދަރިވަރގެ ބައްޕަ ،މަންމަ ،ބޭބެ ،ދައްތަ ،ކޮއްކޮ،
ދަރިން ،ނވަތަ ބޮޑބޭބެއިންނާއި ބޮޑދައިތައިންގެ ތެރެއިން މހަކަށް).

ތ.

ލޯނ ހޯދައިގެން ކިޔަވަން ބޭނންވާ ކޯހަކ ކިޔަވަން ދާން ބޭނންވާ މަރކަޒގައި
ހިންގަމންދާ ކޯހެއްކަމގައިވން.

ލ.

ތިރގައިވާ ލިސްޓތަކންކރެ ލިސްޓެއްގައި ހިމެނިފައިވާ ކޯހެއް ފރިހަމަކރމަށް އެދޭ
ދަރިވަރަކަށްވން:
 .0ސްކިލްސް ޝޯޓޭޖ ލިސްޓް (ޖަދވަލ )3A
 .9ވޮކޭޝަނަލް ދާއިރާތަކގެ ލިސްޓް (ޖަދވަލ ) 3B

ގ.

ކިޔެވމަށްއެދި ހށަހަޅާ ކޯހަކ ،ލޯނ އެހއަށް އެދި އެޕްލިކޭޝަން ފޯމ ހށަހަޅާއިރ،
ދަރިވަރގެ ކިބައިގައިހރި ތަޢލމ ފެންވަރގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޕްލޭސްމެންޓް ލިބޭފަދަ
ކޯހަކަށްވން.

ޏ.

ކިޔަވަން އެދޭ ކޯހަކ މި އޞލގެ ޖަދވަލ  1ގައިވާ ރާއްޖޭގައި ހެދޭ ކޯސްތަކގެ
ލިސްޓްގައި ނހިމެނޭ ކޯހެއްކަމގައި ވން( .މގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރއިން ސްލޮޓް
ކަ ނޑައަޅާ ކޯސްތައް ނހިމެނޭ)

ސ.

ފައިސާ ދކރާ ފަރާތން މިނިސްޓްރއިން ލޯނެއް ނަގައި ފައިސާ ދައްކަން
ޖެހިފައިވާނަމަ ގަވާޢިދން އެފައިސާ ދައްކަމން ގެންދިޔން .އަދި ލޯނ ހޯދަން އެދި
އެޕްލިކޭޝަން ހށަހަޅާއިރ ލޯނގެ ޑިފޯލްޓެއް ނެތން .އެކަން ސާބިތވާ ލިޔމެއް ވެސް
ހށަހެޅން.

ޑ.
ލޯނ އެހ އަށް އެދން:

.5

ލައިސަންސް ޕްރޮގރާމަކން ކިޔެވމަށްހށައަޅާނަމަ ލައިސަންސަށް ހއްދަ ދޭ ފަރާތން
ގަބލކރާ މަރކަޒަކން ކޯސް ހިންގާކަން އެނގޭ ލިއމެއް ހށަހެޅން.
ލޯނ އެހއަށް އެދި ހށަހަޅަންވާނ މި މިނިސްޓްރން އިޢލާނ ކރމން ،މިކަމަށްޓަކައި
ތައްޔާރކޮށްފައިވާ

އެޕްލިކޭޝަން

ފޯމންނެވެ.

މިފޯމް

ފރިހަމަކޮށް

އެއާއެކ

ހށަހަޅަންޖެހޭ ހރިހާ ލިޔެކިޔންތައްވެސް ހށަހަޅަންވާނެއެވެ.
.1

ލޯނަށްއެދޭ ކޮންމެ ދަރިވަރަކވެސް ހށަހަޅަންވާނ  0އެޕްލިކޭޝަނެވެ .މިއާޚިލާފވާ
ދަރިވަރެއްގެ އެޕްލިކޭޝަންތައް ބާޠިލްވާނެއެވެ.

ފރޞަތދޭ
މއްދަތ:

ޤައމތަކާއި

ކޯހާއި

ކޯހގެ

.7

ލޯނ ދިނމަށް ހޅވާލާފައިވާ ފރޞަތތަކގެ ތަފޞލ މިއޞލގެ ޖަދވަލ  0ގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.

ޞ ުލ ،ޖޫ ް
ނ ުމ ެގ ުއ ޫ
ނ ިދ ު
ނ ލޯ ު
ހ ަދ ް
ނ ޯ
ނ ަމތ ަތ ުޢލ ާމ ިއ ަތ ްމރ ް
ރ ް
ބ ު
ނ ޭ
ޖ ިއ ް
ރ ްއ ެ
ާ
ނ 1029
ެ 3ގ 11

ަ
ސ ުފ ާހ

.1

ހ.

ލޯނ އެހގެ ދަށން ތައލމާއި ތަމްރނ ހޯދމަށްޓަކައި ކޮންމެ ޤައމަކަށްވެސް
ދެވިދާނެއެވެ .ލޯނ އެހގެ ދަށން ދޭން ކަނޑައެޅިފައިވާ ހރިހާ ޚަރަދެއް ހަމަޔަށް
ދެވޭނ ޖަދވަލ  0ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤައމތަކންކރެ ޤައމެއްގައި ކިޔެވމަށެވެ.
މި

ނން

ޤައމެއްގައި

ބަޔާންކރެވިފައިވާ

ކިޔެވމަށްޓަކައި

ޤައމތަކގެ

ތެރެއިން

ހަރަދކރެވޭނ
ދަރިވަރ

ޖަދވަލ

އިޚތިޔާރކރާ

0

ގައި

ޤައމަކަށް

ކަނޑައެޅިފައިވާ ރޭޓންނެވެ .ކޮންމެ ޤައމެއްގައި ވިޔަސް ކިޔަވަންވާނ މޯލްޑިވްސް
ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓން (އެމް.ކިޔ.އޭ) ޤަބލ ކރާ މަރކަޒެއްގައި އެ އޮތޯރިޓން
ޤަބލކރާ ކޯހެއް ފރިހަމަކރމަށެވެ.
ށ.

ނާސިންގ ،މެޑިސިން ،އޭވިއޭޝަން ފަދަ ޕްރޮފެޝަނަލް ދާއިރާތަކން ކޯސް ހެދމަށް
ފރޞަތ ދޭނ ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކން (މިސާލ :މޯލްޑިވްސް އެލައިޑް ހެލްތް
ކައންސިލް ،މޯލްޑިވްސް މިޑްވައިފްރ އެންޑް ނަރސިންގ ކައންސިލް ،މޯލްޑިވްސް
މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކައންސިލް ،ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓ) ޤަބލކރާ
މަރކަޒެއްގައި އެ އިދާރާއަކން ޤަބލކރާ ކޯހެއް ފރިހަމަކރމަށެވެ.

.2

ހ.

މި އޞލގައިވާ ގޮތން ކިޔަވަން އެދޭ ކޯހަކ:
 .0ޑިޕްލޮމާ ކޯހެއްނަމަ  9އަހަރ ނވަތަ އެއަށްވރެކރ ކޯހެއްކަމގައިވން.
 .9ބެޗލަރސް ޑިގްރ ނވަތަ ބެޗލަރސް އޮނާސް އާއިއެކ ހަދާ ކޯހެއްނަމަ  3އަހަރ
ނވަތަ އެއަށްވރެ ކރ ކޯހެއްކަމގައިވން.
 .3މާސްޓަރސް ޑިގްރ އެއް ނަމަ 9

އަހަރ ނވަތަ އެއަށްވރެ ކރ

ކޯހެއްކަމގައިވން.
 .4ޑޮކްޓޯރަލް ޑިގްރ އެއް ނަމަ  4އަހަރ ނވަތަ އެއަށްވރެ ކރ ކޯހެއްކަމގައިވން.
 .5ޕައިލޮޓް ލައިސަންސް ނަމަ 9 ،އަހަރ ދވަހަށްވރެން ދިގ ނވން.
 .6އެމް.ބ.ބ.އެސް ލައިސަންސް ނަމަ 1 ،އަހަރ ދވަހަށްވރެން ދިގ ނވން.

ށ.

މި އޞލގެ " 2ހ" އިން އިސްތިސްނާކރެވޭނ ކޯހގެ ބާވަތން މއްދަތ  9އަހަރ
ނވަތަ  3އަހަރަށްވރެން އިތރވާ ކޯސްތައް( .މިސާލަކަށް މެޑިސިން ،އާކިޓެކްޗަރ،
އިންޖިނިއަރިންގ އަދި މިނންވެސް ކޯހގެ ބާވަތން  3އަހަރަށްވރެ ދިގދެމިގެންދާ
ކޯސްތައް މި މިނިސްޓްރން ނިންމާ ގޮތެއްގެ މަތިން).

ކޯސް ބަދަލކރން:

.01

ލޯނ އެހ ދޭވޭނެ ފަރާތްތަށް ކަނޑައެޅމަށް

.00

ލޯނ ލިބޭނެކަމގެ ލިޔން ލިބމަށްފަހ ހިނގާ ފރަތަމަ  1މަސް ދވަހ ،ހޮވިފައިވާ
ކެޓަގަރގެ ތެރެއިން ކޯސް ބަދަލކރެވިދާނެއެވެ.
ހ.

އިސްކަންދޭ ތަރތބ:

މި އޞލގެ ތެރެއިން ލޯނއެހ ދިނމަށް ދަރިވަރން ހޮވާނ ޖަދވަލް  4ގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.

ށ.

އެއްވެސް ދާއިރާއަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސްލޮޓްތަކގެ ފަހޖާގައަށް ،ޕޮއިންޓް އެއްވަރ
ވެގެން ގިނަ ދަރިވަރން ހޮވޭނަމަ އެދަރިވަރންގެ ތެރެއިން  0ދަރިވަރ ނަގާނ
ގރއަތލައިގެންނެވެ.

ޞ ުލ ،ޖޫ ް
ނ ުމ ެގ ުއ ޫ
ނ ިދ ު
ނ ލޯ ު
ހ ަދ ް
ނ ޯ
ނ ަމތ ަތ ުޢލ ާމ ިއ ަތ ްމރ ް
ރ ް
ބ ު
ނ ޭ
ޖ ިއ ް
ރ ްއ ެ
ާ
ނ 1029
ެ 4ގ 11

ަ
ސ ުފ ާހ

ފރޞަތގެ ބޭނން ހިފމަށް ދެވޭ މއްދަތާއި

.09

ހ.

ލޯން ކެންސަލްވން:

ކިޔަވަން އެދި ހށައަޅާފައިވާ ކޯހގައި ކިޔެވން ފެށމަށް ލިބޭނ ،މަތތަޢލމގެ ލޯނ
ހަމަޖެހނކަން އަންގާ ލިޔމގައިވާ ތާރޚން ފެށިގެން  0އަހަރ ދވަހެވެ.
މިމއްދަތގައި ސަބަބ ބަޔާންކޮށް ހށަހަޅައިގެން މިމިނިސްޓްރން މއްދަތ އިތރނކޮށް
ކިޔެވން ނފަށައިފިނަމަ ،ލޯނއެހގެ ފރޞަތ ކެންސަލްވއެވެ.

.03

ށ.

ލޯނ ހަމަޖެހނކަން އަންގާ ލިޔން ދކރަންފަށާ ތާރޚ ޢާއްމކޮށް އަންގައި
އިޢލާންކރާނެއެވެ .އަދި މިތާރޚން ފެށިގެން ލޯނއެހގެ ފރޞަތ ލިބނކަން
އެންގނކަމަށް ބެލޭނެއެވެ.
ލޯނ ހަމަޖެހނކަން އަންގާ ލިޔން ލިބމަށްފަހ ،ކިޔެވމަށް އެދޭ ކޯހގެ ޕްލޭސްމެންޓް

.04

ނވަތަ ޕްލޭސްމެންޓް ލިބޭނެކަމގެ ލިޔމާއި ފ ސްޓްރަކްޗަރ އަދި މި އޞލގެ 1
ވަނަ ނަންބަރގައިވާ ކަމާގޅޭ އެންމެހާ އިދާރާތަކން ޤަބލކރާކަމގެ ލިޔން
ހށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ލޯނ އެހ ލިބިފައިވާ ދަރިވަރަކ ،ކަނޑައެޅިފައިވާ މއްދަތގައި ކޯސް ނނިންމިއްޖެ

.05

ހާލަތެއްގައި ،ކޯހގެ މއްދަތ އިތރކރަންވާނ މި މިނިސްޓްރގެ ހއްދަލިބިގެންނެވެ.
މި ހއްދަދޭނ ކޯހގެ ބާކބައި ފަސްކރން އެންމެ ރަނގަޅކަމަށް ބަޔާންކޮށް،
އެދަރިވަރަކ ކިޔަވާ މަރކަޒގެ ލިޔމެއް ލިބމންނެވެ .މިގޮތން އިތރކރެވޭނ
ދަރިވަރގެ ޙާލަތަށް ބެލމަށްފަހ ކޯހގެ މއްދަތގެ އިތރަށް ގިނަވެގެން

 01މަސް

ދވަހަށެވެ.
ލޯނގެ އެހގައި ކިޔަވަން ފެށމަށްފަހ މިއޞލގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމެއްގެ

.01

ސަބަބން ކޯހގެ މއްދަތަށް ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހި ،މިމިނިސްޓްރގެ ހއްދައާއެކ އެ
ބަދަލ ގެނެސްފައިނވާނަމަ އެކޯހގެ މއްދަތ ހަމަވާކަމަށް ކރިން ކަނޑައެޅިފައިވާ
ތާރޚން ފެށިގެން ލޯނ ކެންސަލް ވާނެއެވެ.
ލޯނ އެހ ދޭނެ ކަންކަން:

ލޯނ ފައިސާ ދކރާނ އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ޚަރަދ ކރމަށް މިމިނިސްޓްރން

.07

ކަނޑައަޅާ އަދަދތަކަކަށެވެ.
ހ.

ކޯހާއި ގޅޭގޮތން ކިޔަވާ މަރކަޒަށް ދައްކަންޖެހޭ ފ.

ށ.

ކޯހގައި ހންނަ މއްދަތގައި ދިރިއޅމގެ ޚަރަދ (ސްޓައިޕެންޑް)

ނ.

ކޯސް ފެށމަށްޓަކައި ،ކިޔަވާ މަރކަޒ ހންނަ ރަށަށް އެންމެ ފަސޭހައިން ދެވޭނެ
އެއަރޕޯޓަކަށް (ހަމަ އެކަނި އަލަށް ފަށާ ދަރިވަރން) ޝެޑިއލްޑް ފްލައިޓެއްގައި
ދިޔމގެ ޓިކެޓާއި ،ކޯސް ނިމމން އެ އެއަރޕޯޓަކން އެ ދަރިވަރެއްގެ ރަށަށް އެންމެ
ފަސޭހައިން ދެވޭނެ އެއަރޕޯޓަކަށް ދަތރ ކރާނެ ޓިކެޓް.

ރ.

ބކް އެލަވަންސް (އަހަރަކ އެއްފަހަރ ދިރާސ އަހަރ ފެށޭއިރ)

ބ.

އެސްޓެބްލިޝްމެންޓް އެލަވަންސް (ކޯސް އަލަށްފަށާނަމަ  0ފަހަރ)

ޞ ުލ ،ޖޫ ް
ނ ުމ ެގ ުއ ޫ
ނ ިދ ު
ނ ލޯ ު
ހ ަދ ް
ނ ޯ
ނ ަމތ ަތ ުޢލ ާމ ިއ ަތ ްމރ ް
ރ ް
ބ ު
ނ ޭ
ޖ ިއ ް
ރ ްއ ެ
ާ
ނ 1029
ެ 5ގ 11

ަ
ސ ުފ ާހ

ޅ.

ޑިޕާޗަރ އެލަވަންސް (ކޯސް ނިމިގެން އެނބރި އަންނައިރ)

ކ.

ހެލްތް އިންޝއަރކރމގެ ޚަރަދ (ކިޔަވާ މަރކަޒން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތެއްގެ
މަތިން ،ދިރާސ އަހަރ ފެށޭއިރ)

އ.
ލޯނގެ ޖމްލަ އަދަދ ކަނޑައެޅން:

.01

ވިސާ ފ (ކިޔަވާ މަރކަޒން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތެއްގެ މަތިން)
ލޯނއެހގެ ޖމްލަ އަދަދ ކަނޑައަޅާނ ،މި އޞލގެ  07ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކރާ
ޚަރަދތަކަށް ބެލމަށްފަހ މިމިނިސްޓްރންނެވެ .ނަމަވެސް ލޯނއެހގެ ގޮތގައި
ކަނޑައެޅޭ މިންވަރަށްވރެ މަދ މިންވަރަކަށް އެދމގެ އިޚތިޔާރ ދަރިވަރަށް
ލިބިގެންވެއެވެ .މިގޮތން އަދަދ ކަނޑައަޅައި އެއްބަސްވމގައި ސޮއިކރމަށްފަހ
ލޯނއެހގެ

ގޮތގައި

ދަރިވަރަށް

ދިނމަށް

ކަނޑައެޅޭ

ފަހން

މިންވަރ

އިތރނކރެވޭނެއެވެ.
.02

ކަނޑައެޅިފައިވާ މއްދަތގައި ކޯސް ފރިހަމަ ނކރެވިގެން އިތރވެގެންދާ މއްދަތަށާއި
ރިޕޓކރަންޖެހޭ މޮޑިއލްތައް ކިޔެވމަށް ،ލޯނއެހ އިތރެއް ނކރެވޭނެއެވެ .ނަމަވެސް
ދަރިވަރގެ އިޚްތިޔާރން ބޭރގައި ދިމާވާ ޤދރަތ ހާދިޘާއެއް ފަދަ ކަމަކން ނވަތަ
ކިޔަވައިދޭތަނން ނިންމި ނިންމމަކާގޅިގެން ލޯނދޭ މިންވަރަށް ބަދަލެއް ގެންނަން
ދަރިވަރ އެދިއްޖެނަމަ ،އެކަމަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މިމިނިސްޓްރން ގޮތެއް ނިންމާނެއެވެ.

.91

ލޯނގެ ފައިސާ ޖަމާކރެވޭނ ދަރިވަރާއެކ މިމިނިސްޓްރިން ވާ އިޤރާރާއި ،ދަރިވަރާއެކ
ފައިސާ ދކރާ ފަރާތން ވާ އިޤްރާރގައި ސޮއި ކރމަށްފަހގައެވެ .ރާއްޖެއިން ބޭރަށް
ކިޔަވަންދާ ދަރިވަރން ކޯހގައި ފރމގެ ކރިން މިކަންކަން ނިންމަންވާނެއެވެ .މިގޮތން
ފައިސާ ބޭނންވާ ތާރޚގެ މަދވެގެން  3ހަފތާ ކރިން ،އެހަދާ ކޯހގެ ފ
ސްޓްރަކްޗަރއާއި އެކޯހަކ  01ވަނަ ނަންބަރގައި ބނާ މަރކަޒތަކން ޤަބލކރާ
ކޯހެއްކަން

އެނގޭ

ލިޔމާއިއެކ،

ފރިހަމަކޮށް

ސޮއިކޮށްފައިވާ

އިޤރާރ

މިމިނިސްޓްރއަށް ހށަހަޅަންވާނެއެވެ.
.90

ލޯނއެހގެ ފައިސާ ޖަމާކރެވޭނ އޞލެއްގެ ގޮތން ހަމައެކަނި ލޯނއެހ ލިބޭ
ދަރިވަރގެ ނަމގައި ބޭންކްގައި އޮންނަ ދިވެހި ރފިޔާ އެކައންޓަށެވެ .ނަމަވެސް ލޯން
އެހ ލިބޭ ދަރިވަރ ރާއްޖެއިން ބޭރގައި ހރމގެ ސަބަބން ،އިޤްރާރތަކގައި
ސޮއިކރަން

ހާޒިރނވެވޭ

ހާލަތގައި

އެދަރިވަރ

ކަނޑައަޅާ ،އމރން

01

އަހަރވެފައިވާ މހަކ އެދަރިވަރގެ ބަދަލގައި އިޤްރާރގައި ސޮއި ކރމން އެ މހެއްގެ
އެފަދަ އެކައންޓަކަށް ޖަމާކރެވިދާނެއެވެ .މިގޮތން ކަނޑައަޅާ މހަކ ވާންޖެހޭނ
ލޯނއެހ ލިބޭ ދަރިވަރގެ ބައްޕަ ،މަންމަ ،ބޭބެ ،ދައްތަ ،ކޮއްކޮ ،ދަރިން ،ނވަތަ
ބޮޑބޭބެއިންނާއި ބޮޑދައިތައިންގެ ތެރެއިން މހަކަށެވެ .މިހާލަތގައި ލޯނ އަނބރާ
ދެއްކމގެ ހރިހާ ޒިންމާއެއް އފއްލަންވާނ ވެސް ހަމަ އެމހެކެވެ.
.99

ލޯނގެ ފައިސާ ދކރާނ އިންސްޓޯލްމަންޓްގެ ގޮތގައެވެ .ކޮންމެ އަހަރ 9
އިންސްޓޯލްމަންޓެވެ .ފރަތަމަ އިންސްޓޯލްމަންޓަށްފަހ ،ދެން ކޮންމެ ފަހަރަކވެސް
އިންސްޓޯލްމަންޓަށް އެދެންވާނ ދަރިވަރ ކިޔަވަމންދާކަން މިމިނިސްޓްރއަށް ކަށަވަރ

ޞ ުލ ،ޖޫ ް
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ނ ިދ ު
ނ ލޯ ު
ހ ަދ ް
ނ ޯ
ނ ަމތ ަތ ުޢލ ާމ ިއ ަތ ްމރ ް
ރ ް
ބ ު
ނ ޭ
ޖ ިއ ް
ރ ްއ ެ
ާ
ނ 1029
ެ 6ގ 11

ަ
ސ ުފ ާހ

ކރެވޭފަދަ ލިޔމަކާއިއެކއެވެ .އެހެން ކަމން ،ކިޔަވަމންދާކަން އެގޭގޮތަށް ކިޔަވާތަނން
ދކރާ ލިޔމެއްގެ އަސްލ ހށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ކޯހގައި ކިޔެވމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ

ކޯހގައި ކިޔެވމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޤައމ ބަދަލކރމގައި އަމަލކރާނ ތިރގައިވާ

.93

ގޮތަށެވެ.

ޤައމ ބަދަލކރން:
ހ.

ލޯނ ހަމަޖެހިފައިވާ ދަރިވަރަކަށް ފރަތަމަ އިންސްޓޯލްމަންޓް ޖަމާކރމގެ ކރިން،
އެކަމަށް އެދިއްޖެ ނަމަ ލޯނ ދިނމަށް އިޢލާނ ކޮށްފައިވާ އެހެން ކޮންމެ
ޤައމަކަށްވެސް ކޯސް ބަދަލކޮށްދެވިދާނެއެވެ.

ށ.

ފރަތަމަ އިންސްޓޯލްމަންޓް ޖަމާކރމަށް ފަހ ޤައމ ބަދަލ ކރމަށް އެދިއްޖެނަމަ
އެކަން ކޮށްދޭނ މަޤބލ އޒރެއްއޮވެގެންނެވެ .މިހާލަތގައިވެސް ލޯނގެ ޖމލަ އަދަދ
އިތރެއް ނކރެވޭނެއެވެ.

ނ.

މި މާއްދާގެ ބޭނމަށް މަޤބލ އޒރ ކަމގައި ބަލާނެ މައިގަނޑ ކަންކަން ތިރގައި
މިވަނއެވެ.
 .2ލޯނގެ އެހގައި ކިޔަވަން ފރސަތ ލިބިފައިވާ ޤައމން ޖާގަހޯދމަށް އެކަށގެންވާ
މަސައްކަތްކޮށް ޖާގަ ނލިބން.
 .1ލޯނގެ އެހގައި ކިޔަވަން ފރސަތ ލިބިފައިވާ ޤައމން ވިސާ ނލިބން.
 .3ބަލިހާލ ހރިގޮތން ވަކިތަނެއްގައި ބޭސްފަރވާއަށް ހންނަންޖެހން.
 .4ބެލެނިވެރިންގެ ދިރިއޅން އެހެން ގައމަކަށް ބަދަލވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެގައމަށް
ދަރިވަރ ބަދަލވާން އެދން.
 .5ލޯނގެ ފރޞަތ ލިބނފަހން ބޭރގެ ޔނިވަރސިޓއަކން ލޯނ ފރޞަތ
ދެވިފައިވާ ދާއިރާއިން ޓިއޝަން ފ ނވަތަ/އަދި ސްޓައިޕެންޑް ހިލޭ ލިބމގެ
ސަބަބން އެފރޞަތގެ ބޭނން ހިފމަށް އެޤައމަކަށްދާން ބޭނންވން( .މި
ހާލަތގައި

ލޯނގެ

އަދަދން

ޓިއޝަން

ފ

ނވަތަ/އަދި

ސްޓައިޕެންޑް

އނިކރެވޭނެއެވެ).
 .6ކިޔަވަން ފރޞަތ ލިބިފައިވާ ޤައމގައި އެކޯސް ހިންގން ހއްޓާލން.
މި މާއްދާގެ "ރ" ގެ  0ން  7އަށް ހރި ކަންކަމގެ ތެރެއިން ކަމެއް ފިޔަވައި އެހެން
ކަމެއް މަޤބލކަމގައި ނިންމާނ ،ކަމާ ގޅޭ ލިޔެކިޔންތައް ބެލމަށްފަހ މި
މިނިސްޓްރންނެވެ.
ރ.

ކިޔަވަންދާ ޤައމ ،ބަދަލކރި ނަމަވެސް ލޯނގެ ޖމލަ އަދަދ ބިނާވެގެންވާނ ލޯނގެ
އެހގައި ކިޔަވަން ފރަތަމަ ކަނޑައެޅނ ޤައމގައި ކިޔަވަން ހަމަޖެހިފައިވާ އަދަދަށެވެ.
ނވަތަ ފރަތަމަ ކަނޑައެޅނ ޤައމަށްވރެ ބަދަލވާންއެދޭ ޤައމގެ ޚަރަދކޑަ ނަމަ
އެޤައމގެ ރޭޓންނެވެ.

ލޯނއެހގެ ފައިސާ އަނބރާ
ސަރކާރަށް ދެއްކން:

.94

ލޯނއެހގެ ގޮތގައި ނެގި ފައިސާއާއި ،ލޯނ ދކރމަށް ދިން ޚިދމަތގެ ސަރވިސް
ޗާޖްގެ ގޮތގައި އެފައިސާގެ  3%އަށް ވާ ޖމލަ މިންވަރ ،ކޯސް ނިމޭ ތާރޚން

ޞ ުލ ،ޖޫ ް
ނ ުމ ެގ ުއ ޫ
ނ ިދ ު
ނ ލޯ ު
ހ ަދ ް
ނ ޯ
ނ ަމތ ަތ ުޢލ ާމ ިއ ަތ ްމރ ް
ރ ް
ބ ު
ނ ޭ
ޖ ިއ ް
ރ ްއ ެ
ާ
ނ 1029
ެ 7ގ 11

ަ
ސ ުފ ާހ

ފެށިގެން ،ލަސްވެގެން  7ވަނަ މަހންފެށިގެން ،ކަނޑައެޅިފައިވާ އެކައންޓަކަށް
އަނބރާ ދައްކަން ފަށަންވާނެއެވެ .ކޯސް ނިމޭ ތާރޚް ކަމގައި ބެލޭނ ތަޢލމ
ޙާޞިލކރާ މަރކަޒން ދކޮށްފައިވާ ލިޔމގައިވާ ތާރޚެވެ.
.95

ފައިސާ އަނބރާ ދައްކަން ފެށމަށްފަހ މޅި ލޯނ ދައްކާ ޚަލާސްކރެވެންދެން
މެދނކެނޑި ފައިސާ ދައްކަމންގެންދަންވާނެއެވެ .ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދިޔަނަމަވެސް
އެކަން އެގޮތަށް ހިނގާނެ އިންތިޒާމކޮށް ،އެ އިންތިޒާމް މިނިސްޓްރ އޮފް ހަޔަރ
އެޑިޔކޭޝަނަށް އަންގާފައި އޮންނަންވާނެވެ.

.91

ލޯނ އެހގެ ފައިސާ އަނބރާ ދައްކާ ނިންމަންޖެހޭ މއްދަތ ބިނާވަނ ލޯނގެ ގޮތގައި
ނަގާ ފައިސާގެ ޖމްލަ އަދަދަށެވެ .މިގޮތން ފައިސާ ދެއްކމަށް ކަނޑައެޅޭ މއްދަތ
މިއޞލގެ ޖަދވަލ  5ގައި ވާނެއެވެ.

.97

ތަޢލމ ޙާޞިލކރަމންދާ މަރކަޒން އެއްވެސް ސަބަބަކާހރެ ވަކިކޮށްފިނަމަ ނވަތަ
ކޯސް

ހއްޓާލައިފިނަމަ ،ނވަތަ

ފެއިލްވެއްޖެނަމަ

ކޯހން

ވަގތން

އެކަން

މިމިނިސްޓްރއަށް އަންގަންވާނެއެވެ .އަދި އެހާތަނަށް އެދަރިވަރަކަށް ކޮށްފައިވާ ޖމްލަ
ޚަރަދ ،މި މިނިސްޓްރން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން އަނބރާ ދައްކަންވާނެއެވެ.
.91

ލޯނ ނެގި މހާއަށް އެއްވެސް ސަބަބަކާ ހރެ އެފައިސާ ނދެއްކިއްޖެނަމަ ،އެފައިސާ
ދައްކަންވާނ އެކަމަށް ޖާމިނވ ގެރެންޓަރއެވެ.

.92

ލޯނ ނެގއްސރެ ލޯނ އަނބރާ ދައްކާ ނިމމާއިމެދ ލޯނ ނެގި މހާއާއި ނވަތަ
ގެރެންޓަރ އާއި ގޅޭނެ މަޢލމާތަށް ބަދަލެއް އަތވެއްޖެނަމަ ،އެކަން ހަފްތާއެއްގެ
ތެރޭގައި މިމިނިސްޓްރއަށް ލިޔމން އަންގަންވާނެއެވެ.

.31

ލޯނ ނެގި މހާ ނވަތަ ޖާމިނވި މހާ ގަވާއިދން އަނބރާ ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ
ނދައްކާނަމަ ،ފައިސާ ހޯދމގެ މަސައްކަތް ޝަރޢަތަށް ހށައަޅައިގެންވިޔަސް ކރިއަށް
ގެންދެވޭނެއެވެ.

ޚިދމަތްކރމާއި ޚިދމަތްކރމގެ މއްދަތ:

.30

މއް

ލޯނގެ ގޮތގައި ނަގާ ފައިސާގެ ނިސްބަތން ،ކަނޑައަޅައި އިޤރާރވެފައިވާ
މއްދަތަކަށް ކޯސް ނިންމމަށް ފަހ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚިދމަތްކރަންވާނެއެވެ .މިގޮތން
ޚިދމަތްކރަން

ފެށމަށްފަހ

އެކަން،

އަދި

ބަދަލެއްއައިނަމަ

އެ

ބަދަލެއް

މިމިނިސްޓްރއަށް އަންގަންވާނެއެވެ .ޚިދމަތްކރަން ކަނޑައަޅާ މއްދަތ މިއޞލގެ
ޖަދވަލ  5ގައި ވާނެއެވެ.
ޢާއްމ ބައިތައް:

.39

ސްކިލްސް ޝޯޓޭޖ ލިސްޓގައި ހިމެނޭ ދާއިރާތަކގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ދާއިރާއަކަށް
ލޯނދޭނެ ފރޞަތގެ އަދަދ ވަކިން ކަނޑައަޅައި އިޢލާނކޮށްފިނަމަ ،އެދާއިރާ އެ
އިޢްލާނގެ ބޭނމަށްޓަކައި އެވަގތަށް ސްކިލްސް ޝޯޓޭޖ ލިސްޓން އނިވއެވެ.
އެހެންކަމން އެފަދަ ދާއިރާއަކން ލޯނ ހޯދމަށް އެދެންވާނ ކަނޑައެޅިފައިވާ
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ނ ޯ
ނ ަމތ ަތ ުޢލ ާމ ިއ ަތ ްމރ ް
ރ ް
ބ ު
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ޖ ިއ ް
ރ ްއ ެ
ާ
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ެ 8ގ 11

ަ
ސ ުފ ާހ

ފރޞަތތަކގެ ތެރެއިންނެވެ .ސްކިލްސް ޝޯޓޭޖ ލިސްޓ މިއޞލގެ ޖަދވަލ 3A
ގައި ވާނެއެވެ.
.33

މަތ ތަޢލމގެ ފރޞަތލިބޭ ދަރިވަރންނާއި މެދ މިމިނިސްޓްރއިން އަމަލކރާ
ކަމާގޅޭ އެންމެހާ އޞލތައް ،ލޯނަށް ހޮވޭ ދަރިވަރންނަށް ވެސް ހިނގާނެއެވެ.

.34

ހރިހާ ދަރިވަރންވެސް ކޯސް ނިމމަށްފަހ  0މަސް ދވަހގެ ތެރޭގައި އެކަން
ލިޔމަކން މިމިނިސްޓްރއަށް އަންގަންވާނެއެވެ .އަދި ޙާޞިލކރި ސެޓްފިކެޓްގެ
ކޮޕއެއްވެސް މި މިނިސްޓްރއަށް ހށަހަޅަންވާނެއެވެ.

.35

ކޯސް ފރިހަމަ ކރަމންދާ ދވަސްވަރ ،އިސްލާމް ދނަށާއި ދިވެހިދައލަތގެ
އަމރތަކަށް ކިޔަމަންތެރިކަން އަދާކރަންވާނެއެވެ .އަދި މގެއިތރން ދަރިވަރގެ
ކިޔެވން

އޮންނަ

ޤައމެއްގެ

ޤާނނތަކާއި

ޤަވާއިދތަކަށް

ޙރމަތްތެރިކޮށް

ހިތަންވާނެއެވެ.
.31

މިއޞލގެ ތެރެއިން ލޯނ އެހއަށް އެދި ހށަހަޅާ ލިޔެކިޔމެއްގައި ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް
ލިބޭފަދަގޮތަކަށް ޞައްޙަނން މަޢލމާތ ހިމަނައިގެން ނވަތަ މަޢލމާތ ފރިހަމަނކޮށް
އެޕްލިކޭޝަން ހށަހެޅިކަން މި މިނިސްޓްރއަށް އެނގޭ ހިސާބން އެޕްލިކޭޝަން
ބާތިލްވާނެއެވެ .އެއ ލޯނއެހ ލިބޭކަމގެ ލިޔން ދކރި ފަހން ކަމގައި ވިޔަސް ނވަތަ
ދަރިވަރ ކިޔަވަން ފަށާފަހން ކަމގައި ވިޔަސްމެއެވެ .މިހާލަތގައި ލޯނގެ ގޮތގައި
އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދކޮށްފައިވާނަމަ މި މިނިސްޓްރން ކަނޑައަޅާގޮތެއްގެ މަތިން
އެ ފައިސާއެއް އަނބރާ ދައްކަންވާނެއެވެ.
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މި އޞލގެ ތެރެއިން ލޯނ އެހއަށް އެދި ހށަހަޅާ ލިޔެކިޔމެއްގައި ހަގގަތާއި ޚިލާފ
މައލމާތެއް ދފައިވާކަމަށް އަދި/ނވަތަ ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ލިބޭފަދަ ގޮތަކަށް
އަމަލކޮށްފައިވާކަމަށް ތހމަތ ކރެވިއްޖެނަމަ ،އެކަމެއް ތަޙްޤޤކރމަށް އެކަންކރމގެ
ބާރ ލިބިފައިވާ ފަރާތަކަށް ހށަހެޅން ވަނ މިމިނިސްޓްރގެ އިޚްތިޔާރގައެވެ.
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މި އޞލގައި ހިމެނިފައިނވާ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ނިންމާނ ،މި
މިނިސްޓްރންނެވެ.
 00ޖން 9102

ލޯނަށް އިޢްލާނ ކރާއިރ މި އސލާއެކ އިޢްލާނ ކރާނެ މިއޞލގެ ޖަދވަލތައް:
 .2ޖަދވަލ  :0ހޅވާލެވިފައިވާ ޖާގައިގެ އަދަދ އަދި ކިޔަވަން ދެވޭ ޤައމތައް (އެހެން ގައމަކަށް ދެވޭނެ ގޮތް ވެސް އސލގައި
ބަޔާން ވެފައި ވާނެ).
 .1ޖަދވަލ  :9އެމް.އެން.ކިއ.އެފް .ގެ މިނިމަމް އެންޓްރ ރިކއަރމަންޓް
 .3ޖަދވަލ  (3A 3B) :3ކރިމަތިލެވޭ ދާއިރާ ތަކގެ ލިސްޓް.
 .4ޖަދވަލ  :4ޕޮއިންޓް ދިނމގައި އަމަލކރާަަނެ އސލ.
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 .5ޖަދވަލ  :5ރިޕޭމެންޓް އަދި ޚިދމަތްކރމަށް ކަނޑައަޅާ މއްދަތ.
 .6ޖަދވަލ  :1ރާއްޖޭގައި ހިންގާކަމަށް މިނިސްޓްރއިން ކަނޑައަޅާ ކޯސްތަކގެ ލިސްޓް
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