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 ކޭޝަން ޔު އޮފް ހަޔަރ އެޑި  މިނިސްޓްރީ 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ      

 

2012 ލު ޞޫ އު  ގެ ދިނުމު  ލޯނު  ނު ހޯދަން ތަމްރީ  ތަޢުލީމާއި  މަތީ ރާއްޖެއިން ބޭރުން   
 

އި ޙާޞިލް ކުރުމާ މުތަޢުލީ މަތީ ރާއްޖޭން ބޭރަށްދާން ދިވެހިންގެ ތެރެއިން  މިއީ ހ. .2 ތަޢާރަފު:
އިންޓްރެސްޓު ކުޑަ ލޯނު ސްކީމެއް ތަޢާރަފް ، ދަރިވަރުންނަށްބޭނުންވާ  ތަމްރީނު ހޯދަން 

ކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ވެވަޑައިގެންފައިވާ 
ކިޔަވަން ފަށާ ދަރިވަރުންނަށް މާލީ ލޯނު އެހީގެ ގޮތުގައި އަލަށް  ވަޢުދުގެ ތެރެއިން

 ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ އުޞޫލެވެ.އެހީ 
 

ނޑައެޅުމުގައި ބޭނުންކުރާނެ  އުޞޫލުގައި މި ށ.   ލޯނުއެހީ ދެވޭނެ ފަރާތްތައް ކަ
ނޑުތަކާ، ލޯނުއެހީ ދެވޭނެ ކަންތައްތަކާ، ލޯނުއެހީގެ ބޭނުންހިފުމާ، ލޯނުއެހީގެ  މިންގަ
ފައިސާ އަނބުރާ ދެއްކުމާ އަދި ލޯނުއެހީގެ ދަށުން ކިޔަވާ ނިންމާ ދަރިވަރުން 

 އެވެ.ނެފައިވާބަޔާންކޮށް ގުޅޭކަންކަން ޚިދުމަތްކުރުމާއި 
 

ޚިދުމަތުގެ ސަރވިސް ޗާޖް ) ނުވަތަ އިންޓަރެސްޓު(ގެ މި އުސޫލުން ލޯނު ދޭއިރު  ނ  
، ފައިސާގެޖުމުލަ  ރިހަމަކުރުމަށް ދަރިވަރަށް ދޫކުރާގޮތުގައި އިތުރުކުރާނީ، ކޯސް ފު

 .އެވެ  %3
 

ނޑައަޅާ  ރ   މުއްދަތު މިއުސޫލުންދޭ ލޯނު އަނބުރާދައްކާނެ ގޮތާއި ޚިދުމަތް ކުރުމަށް ކަ
 ގައި ވާނެއެވެ. 6ދަތު" ޖަދުވަލު ޕޭމެންޓް އަދި ޚިދުމަތްކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ މުއް"ރީ
 

 ހަމަވާ  ޝަރުޠު  ކިޔެވުމަށް މަރުޙަލާއެއްގައި ތަޢުލީމުގެ މަތީ  މަޤުޞަދަކީ އުޞޫލުގެމި   .1 
 ޙާޞިލުކުރުމުގެ  މަތީތަޢުލީމު ހޯދުމާއި ތަމްރީނުއެހީދީގެން  ލޯނު ،ދަރިވަރުންނަށް

 .އިދިނުމެވެހޯދަ ފުރުޞަތު
  

 މިއުޞޫލުގައި އަންނަނިވި ބަސްތައް މާނަ ކޮށްފައިވާ ގޮތް:  .3 މާނަ:
މޯލްޑިވްސް ) އޮނިގަޑު  ސަނަދުތަކުގެ ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ތަޢުލީމު": މަތީ" ހ.  

 ން އި 5 ލެވަލް (ގެ(އެމް. އެން. ކިޔު. އެފް ނަލް ކޮލިފިކޭޝަން ފްރޭމްވާރކް )ނޭޝަ
 އަދި ޕައިލޮޓް ލައިސަންސް ހޯދުން. .އްކޯސްތަ ގެ ނިޔަލަށް ހުރި 10 ލެވެލް  ފެށިގެން
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 .ކްނެޝަނަލް ކޮލިފިކޭޝަންސް ފްރޭމްވާރ"އެމް.އެން.ކިއު.އެފް": މޯލްޑިވްސް  ށ.  

 ފުލްޓައިމް އިން (.އޭ.ކިއު.މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ )އެމް :"ފުލްޓައިމް" ނ.  
ނޑައަޅާފައިވާ ކޯސްކަމަށް  އަހަރަކު  މަދުވެގެން ،އެއީ. ކޯސްތަކެވެ ފެތޭ  މިންގަނޑަށް ކަ

 ކޯސްތައް. ކުރެވޭ ފުރިހަމަ ރޭޓުން އަވާރސްގެ ކުރެޑިޓް 210
 

 .ހަމަވާނަމައެވެ ޝަރުތުތައް ތިރީގައިވާ ނީ އެހީދޭ ލޯނު އުޞޫލުން މި  .4 ތައް:ތުލޯނު އެހީ ދިނުމުގެ ޝަރު

 ރައްޔިތެއްކަމުގައިވުން.ދިވެހި  ހ.  

 ފައިވުން. ވެއަހަރު  28ޢުމުރުން  ށ.  

 .ހުށަހެޅުންގޮތުގައި ކިޔަވަން  އްގެ ފުލްޓައިމް ދަރިވަރެ ނ.  

ގެ ނިޔަލަށް ހުރި ކޯސްތަކުގެ  10 ންފެށިގެންއި  5ލެވެލް  އެމް.އެން.ކިއު.އެފް ރ.  
 ކޯހަކަށްވުން.ން ނުވަތަ ޕައިލެޓް ލައިސެންސް ލިބޭ ކޯހަކަށްވުތެރެއިން 

    

ކޮށްފައިވާ އެންމެ މަތީ ސަނަދަށްވުރެ މަތީ ލު ލޯނަށް އެދޭ އިރު ދަރިވަރު ޙާޞި .ބ  
ޅާ ދަރިވަރެއްކަމުގައިވުން. އަދި ޙާޞިލުކުރަން ކިޔަވަން ހުށަހަފެންވަރުގެ ސަނަދެއް 

އަކަށްވުރެ މަތީ  4ޕައިލެޓް ލައިސެންސް އަށް ހުށަހަޅާނަމަ އެމް.އެން.ކިއު.އެފް 
 ކޮށްފައިނުވުން.ޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލު ސެ
 

 ނުވުން.ދަރިވަރު ބްލެކްލިސްޓްކޮށްފައި  އެޑިއުކޭޝަނުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ .ޅ  

ދައުލަތުން ނުވަތަ  ،ރަދުޚަކިޔެވުމުގެ ލޯނު ހޯދައިގެން ކިޔަވަން ހުށަހަޅާ ފެންވަރަށް  .ކ  
އަކުންވިޔަސް ހިލޭ ނުވަތަ ލޯނުއެހީގެ ސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެން އެހެން  މުއައްސަސާ 

 ނެތުން.ހަމަޖެހިފައި ،ގޮތުގައި ނަމަވެސް
 

 ލޯނަކަށް ދައްކަމުން އަންނަ ފަރާތެއް ދެވަނަ އަނބުރާ ގަވައިދުން ލޯނު ފައިސާ  .އ  
ނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް އެދި މިނިސްޓްރީ އިންތިޒާމް  ދެއްކުމުގެއްޖެނަމަ ކުރީގެ ލޯން ކަ

 ހަމަޖައްސާފައިވުން.ށް ކައެޑިޔުކޭޝަނުން ޤަބޫލުކުރާ ގޮތައޮފް ހަޔަރ 
 

ކިޔެވުމަށް ލިބުނު އެހީއަކާގުޅިގެން ސަރުކާރަށް ނުވަތަ ސަރުކާރުން ކަނޑައެޅިގޮތެއްގެ  .ވ  
އެ އެއްބަސްވުމުގައިވާގޮތަށް  ،މަތިން ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮވެއްޖެ ނަމަ

 ޚިދުމަތްކުރަމުންދާ މީހަކު ކަމުގައިވުން.
 

ނޑައަޅާ މުއްދަތަކަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ،ލޯނުގެ ގޮތުގައި ނަގާ ފައިސާގެ ނިސްބަތުން .މ   ކަ
 ޚިދުމަތްކުރަން އެއްބަސްވުން.

 
އެޑިޔުކޭޝަނަލް މެނޭޖްމަންޓް އަދި ހެލްތް ކެއަރ  ،ޓީޗިންގ ،ނާސިންގ ،މެޑިސިން .ފ  

މެނޭޖްމަންޓް ފަދަ ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ދާއިރާތަކުން ތަޢުލީމް 
ރުކާރަށް ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ޙާސިލްކުރާ ފަރާތްތަކުން ކޯސް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ސަ

 ތްކުރުމަށް އެއްބަސްވުން.ކުރެވިފައިވާ މުއްދަތަށް ވަކިތަނަކަށް ޚިދުމަ ބޮންޑު
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ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ދާއިރާތަކުން ތަޢުލީމް ޙާސިލްކުރާ  .ދ  
ފަރާތްތަކުން ކޯސް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު އެ އޮފީހަކަށް ބޭނުންވެއްޖެހިދެއްގައި 

ނޑައެޅިފައިވާ މުއައްސަސާއަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް އެއްބަސްވުން.  ކަ
 

ކަނޑައެޅޭގޮތެއްގެ މަތިން އަނބުރާ ދައްކަން އެއްބަސް  ،ފައިސާ ނަގާލޯނުގެ ގޮތުގައި  .ތ  
 ވުން.
 

 ދެއްކުމަށް  އެފައިސާ ،ނަމަނުދެއްކިއްޖެފައިސާ އަނބުރާ ނަގާ ދަރިވަރަށް އެ  ލޯނު .ލ  
 މިގޮތުން ). ހުރުން އެއް ންޓަރރެއަހަރު ވެފައިވާ ގެ 28 އުމުރުން، ޖާމިނުވާނެ
ނޑައަޅާ ، ބޭބެ، މަންމަ، ބައްޕަ ދަރިވަރުގެއަށް އެދޭ ލޯނުއެހީ ވާންޖެހޭނީ  މީހަކު ކަ

 (މީހަކަށް. ތެރެއިން  ބޮޑުދައިތައިންގެ  ބޮޑުބޭބެއިންނާއި ނުވަތަ، ދަރިން ،ކޮއްކޮ، ދައްތަ

   
ލޯނު ހޯދައިގެން ކިޔަވަން ބޭނުންވާ ކޯހަކީ ކިޔަވަން ދާން ބޭނުންވާ މަރުކަޒުގައި  .ގ  

 ކޯހެއްކަމުގައިވުން. ހިންގަމުންދާ
 

 އެދޭ  ފުރިހަމަކުރުމަށް ކޯހެއް ހިމެނިފައިވާ ލިސްޓެއްގައި ލިސްޓުތަކުންކުރެ ތިރީގައިވާ .ޏ  
 :ދަރިވަރަކަށްވުން

 (3A ޖަދުވަލު) ލިސްޓް ޝޯޓޭޖު ސްކިލްސް. 2
 ( 3B ޖަދުވަލު ) ލިސްޓް  ދާއިރާތަކުގެ ވޮކޭޝަނަލް. 1

 

ލޯނު އެހީއަށް އެދި އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ހުށައަޅާއިރު،  ކިޔެވުމަށްއެދި ހުށައަޅާ ކޯހަކީ، .ސ  
ދަރިވަރުގެ ކިބާގައިހުރި ތަޢުލީމީ ފެންވަރުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޕްލޭސްމެންޓް ލިބޭފަދަ 

 ކޯހަކަށްވުން.
 

 ކޯސްތަކުގެ  ހެދޭ ރާއްޖޭގައި ގައިވާ 7 ޖަދުވަލު އުޞޫލުގެ  މި ކޯހަކީ އެދޭ  ކިޔަވަން .ޑ  
 .ވުން ކޯހެއްކަމުގައި ނުހިމެނޭ ލިސްޓްގައި

 
 ގަވާޢިދުން  ޖެހިފައިވާނަމަ ދައްކަން ފައިސާ ނަގައި ލޯނެއް ފައިސާ ދޫކުރާ ފަރާތުން .ޒ  

 ލޯނު ހޯދަން އެދި އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާއިރު އަދި  .ގެންދިޔުން ދައްކަމުން އެފައިސާ
 އެކަން ސާބިތުވާ ލިޔުމެއް ވެސް ހުށަހެޅުން. ލޯނުގެ ޑިފޯލްޓެއް ނެތުން.

 
 ،ލާނު ކުރުމުންޢުއިމިނިސްޓްރީން ހުށަހަޅަންވާނީ މި  އެދި އެހީއަށް ލޯނު  .5 ލޯނު އެހީ އަށް އެދުން:

 ފުރިހަމަކޮށް  މިފޯމް . ފޯމުންނެވެ އެޕްލިކޭޝަން  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މިކަމަށްޓަކައި
 .ޅަންވާނެއެވެހުށަހަވެސް ލިޔެކިޔުންތައް ހުރިހާ  ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެއާއެކު

  
ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަން ޖެހޭ  ،މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނުވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއި  .6 

 ވާނީ ބާޠިލެވެ. ލިޔެކިޔުންތައް ހަމަނުވާ އެޕްލިކޭޝަން
 

އެޕްލިކޭޝަނެވެ. މިއާޚިލާފުވާ  2ލޯނަށްއެދޭ ކޮންމެ ދަރިވަރަކުވެސް ހުށަހަޅަންވާނީ   .7 
ދަރިވަރެއްގެ އެޕްލިކޭޝަންތައް ބާޠިލްވާނެއެވެ. ހުށަހަޅާ އެޕްލިކޭޝަންގައި ދަރިވަރު 



 

    11 ގެ 4    ސަފުހާ                                                                               1029 އުޞޫލު ގެދިދުމު ލޯދު ތަމްރީދް ހޯދަދް ތަޢުލީމާއި މަތީރާއްޖެއިދް ބޭރުދް 

 

ނޑައަޅައި އަދަދު އިސްކަންދޭ ތަރުތީބަކުން، އިއުލާނުގައި  ހުޅުވާލާފައި  ތުޞަ ފުރު ކަ
ކެޓަގަރީން ކިޔެވުމަށް އެދެވިދާނެއެވެ. ހޮވުމުގައި  1ކެޓަގަރީތަކުގެ ތެރެއިން  އޮންނަ

 އިސްކަންދޭނީ ފުރަތަމަ ކެޓަގަރީއަށެވެ.
  

ނޑައެޅިފައި އޮންނަ އެންމެ ފަހު ތާރީޚުގެ ފަހުން އެޕްލިކޭޝަން   .8   ،ބަލައިގަތުމަށް ކަ
 .ބަދަލެއްނުކުރެވޭނެއެވެ ކެޓަގަރީއެއް އެދިފައިވާ

  
ކޯހުގެ ފުރުޞަތުދޭ ޤައުމުތަކާއި ކޯހާއި 

 މުއްދަތު:
ގައި  2 ލުގެ ޖަދުވަލުޞޫލޯނު ދިނުމަށް ހުޅުވާލާފައިވާ ފުރުޞަތުތަކުގެ ތަފުޞީލު މިއު   .9

 ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.
 

ނޑައަޅާފައިވާ ހ. .20  ގައުމުތަކާއި، އެކި  ލޯނު ހޯދައިގެން ކިޔަވަން ދެވޭނެކަމަށް ކަ
)ދައިރާތަކާއި އެދާއިރާތަކަށް  ދަރިވަރުންގެ އަދަދު  ން ކިޔަވަން ލޯނު ދޭނެދާއިރާތަކު

ނޑައަޅާފައިވާ ސްލޮޓްތައް(  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ. 1 ޖަދުވަލު  މި އުޞޫލުގެ ކަ
މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ވިޔަސް ކިޔަވަންވާނީ  ކޮންމެ ޤައުމެއްގައި

ހެއް ކޯރިޓީން ޤަބޫލުކުރާ މަރުކަޒެއްގައި އެ އޮތޯ ކުރާ  )އެމް.ކިޔު.އޭ( ޤަބޫލު
 ފުރިހަމަކުރުމަށެވެ.

 
ނާސިންގ، މެޑިސިން، އޭވިއޭޝަން ފަދަ ޕްރޮފެޝަނަލް ދާއިރާތަކުން ކޯސް ހެދުމަށް  ށ.  

ފުރުޞަތު ދޭނީ ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކުން )މިސާލު: މޯލްޑިވްސް އެލައިޑް ހެލްތް 
ކައުންސިލް، މޯލްޑިވްސް ކައުންސިލް، މޯލްޑިވްސް މިޑްވައިފްރީ އެންޑް ނަރސިންގ 

މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކައުންސިލް، ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ( ޤަބޫލުކުރާ 
 މަރުކަޒެއްގައި އެ އިދާރާއަކުން ޤަބޫލުކުރާ ކޯހެއް ފުރިހަމަކުރުމަށެވެ.

 
 މި އުޞޫލުގައިވާ ގޮތުން ކިޔަވަން އެދޭ ކޯހަކީ: ހ. .22 

 .އަހަރު ނުވަތަ އެއަށްވުރެކުރު ކޯހެއްކަމުގައިވުން 1ޑިޕްލޮމާ ކޯހެއްނަމަ  .2
 3ކޯހެއްނަމަ ނުވަތަ ބެޗުލަރސް އޮނާސް އާއިއެކު ހަދާ ޑިގްރީ  ޗުލަރސް ބެ .1

 .އަހަރު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ކުރު ކޯހެއްކަމުގައިވުން
އަހަރު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ކުރު  2. މާސްޓަރސް ޑިގްރީ އެއް ނަމަ 3

 ކޯހެއްކަމުގައިވުން.
 އަހަރު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ކުރު ކޯހެއްކަމުގައިވުން. 4ޑޮކްޓޯރަލް ޑިގްރީ އެއް ނަމަ . 4
 އަހަރު ދުވަހަށްވުރެން ދިގު ނުވުން. 2. ޕައިލޮޓް ލައިސަންސް ނަމަ، 5

 
 3ކޯހުގެ ބާވަތުން މުއްދަތު  "ހ" އިން އިސްތިސްނާކުރެވޭނީ  22މި އުޞޫލުގެ  ށ.  

 ،އާކިޓެކްޗަރ، މެޑިސިން މިސާލަކަށް ) ކޯސްތައް. އަހަރަށްވުރެން އިތުރުވާ
 ދިގުދެމިގެންދާ  އަހަރަށްވުރެ  3 ބާވަތުން ކޯހުގެ މިނޫންވެސް  އަދި އިންޖިނިއަރިންގ

 ގޮތެއްގެ މަތިން.( ނިންމާ މިނިސްޓްރީން ކޯސްތައް މި
 

 ހޮވިފައިވާ ، މަސް ދުވަހު 6ފުރަތަމަ ހިނގާ ލޯނު ލިބޭނެކަމުގެ ލިޔުން ލިބުމަށްފަހު  ހ. .21 ކޯސް ބަދަލުކުރުން:
 ކޯސް ބަދަލުކުރެވިދާނެއެވެ. ތެރެއިން ކެޓަގަރީގެ

 ، ބަދަލުކުރާނަމަ ކޯސް ރާއްޖެއަށް ދަރިވަރު ހޮވިފައިވާކޯހެއް ހަދަން  ލޯނުގެ އެހީގައި ށ.  
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 ކޯސް  އަށް (ލިސްޓް ޝޯޓޭޖު ސްކިލްސް) ކެޓަގަރީ  ހުޅުވާލާފައިވާ ންމުކޮށް ޢާ
 .ބަދަލުކުރެވިދާނެއެވެ

 
ލޯނު އެހީ ދޭވޭނެ ފަރާތްތަށް ކަނޑައެޅުމަްށ 

 އިސްކަންދޭ ތަރުތީބު: 
 ތަރުތީބުން  އަންނަނިވި ވާނީ ހޮ  ދަރިވަރުން  ދިނުމަށް ލޯނުއެހީ  ތެރެއިން  އުޞޫލުގެ  މި  .23

 .ގެންނެވެދީ  އިސްކަން

މި ގޮތުން )ތު ލިބިފައިވާގޮތް ޞަ ލީމުގެ ފުރުސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެން މަތީ ތަޢު .ހ  
 (ގައި ބަޔާންކޮށްފައި 4A އިސްކަންދޭނެ ތަރުތީބު ޖަދުވަލު 

 އިސްކަންދޭ  ބައިތަކާއި ބަހާލާ ފެންވަރު ލީމީޢުތަ ގޮތުން  މި)ތަޢުލީމީ ފެންވަރު . 1 .ށ  
 (ބަޔާންކޮށްފައި ގައި 4B ޖަދުވަލު ތަރުތީބު

 4C ކޯހަށް ދަރިވަރުން ހޮވުމުގައި ބަލާނެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރު ޖަދުވަލު ނާސިންގ. 1
 ބަޔާންކޮށްފައި  ގައި

މެޑިސިން ކޯހަށް ދަރިވަރުން ހޮވުމުގައި ބަލާނެ  ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް އަދި . މެޑިސިނ3ް
 ބަޔާންކޮށްފައި ގައި 4D ތަޢުލީމީ ފެންވަރު ޖަދުވަލު

 5 އެކަޑެމިކް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ބަލާނެ މިންގަނޑު ޖަދުވަލު)އެކަޑެމިކް ޕޮއިންޓް  .ނ  
 (ގައި ބަޔާންކޮށްފައި 

 ޕޮއިންޓް  އެކެޑަމިކް ،ށްފަހުޖާގައަ ސްލޮޓްތަކުގެ ކަނޑައަޅާފައިވާއެއްވެސް ދާއިރާއަކަށް  .ރ  
ދަރިވަރު  1ތެރެއިން  ދަރިވަރުންގެއެ ނަމަހޮވޭ ވެގެން ގިނަ ދަރިވަރުން  އެއްވަރު

 ނަގާނީ ގުރުއަތުލައިގެންނެވެ. 
 

މުއްދަތާއި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ހިފުމަށް ދެވޭ 
 ލޯން ކެންސަލްވުން:

ގެ ލޯނު ލީމު ޢުމަތީތައެދި ހުށައަޅާފައިވާ ކޯހުގައި ކިޔެވުން ފެށުމަށް ލިބޭނީ، ޔަވަން ކި  .24
އަހަރު ދުވަހެވެ.  2ހަމަޖެހުނުކަން އަންގާ ލިޔުމުގައިވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

މުއްދަތު އިތުރުނުކޮށް  މިނިސްޓްރީންސަބަބު ބަޔާންކޮށް ހުށަހަޅައިގެން މި މިމުއްދަތުގައި
 ވީއެވެ.ކިޔެވުން ނުފަށައިފިނަމަ، ލޯނުއެހީގެ ފުރުޞަތު ކެންސަލް 

 
 އަންގައި  އްމުކޮށްޢާ ތާރީޚު  ދޫކުރަންފަށާ  ހަމަޖެހުނުކަން އަންގާ ލިޔުން ލޯނު  .25 

މިތާރީޚުން ފެށިގެން ލޯނުއެހީގެ ފުރުޞަތު ލިބުނުކަން އަދި  .ލާންކުރާނެއެވެޢުއި
 ބެލޭނެއެވެ. އެންގުނީކަމަށް 

 
ކިޔެވުމަށް އެދޭ ކޯހުގެ ޕްލޭސްމެންޓް  ،ލިބުމަށްފަހު ހަމަޖެހުނުކަން އަންގާ ލިޔުން  ލޯނު  .26 

      20ނުވަތަ ޕްލޭސްމެންޓް ލިބޭނެކަމުގެ ލިޔުމާއި ފީ ސްޓްރަކްޗަރ އަދި މި އުޞޫލުގެ 
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ކަމާގުޅޭ އެންމެހާ އިދާރާތަކުން ޤަބޫލުކުރާކަމުގެ ލިޔުން 

 .ހުށައަޅަންވާނެއެވެ
 

ނޑައެޅިފައިވާ ދަރިވަރަކު،  ލިބިފައިވާ އެހީ  ލޯނު  .27   ނުނިންމިއްޖެ  ކޯސް މުއްދަތުގައި ކަ
 މި . ހުއްދަލިބިގެންނެވެ މިނިސްޓްރީގެ މި އިތުރުކުރަންވާނީ މުއްދަތު ކޯހުގެ، ހާލަތެއްގައި

 އެދަރިވަރަކު ، ބަޔާންކޮށް  ށްރަނގަޅުކަމަ އެންމެ ފަސްކުރުން ބާކީބައި ކޯހުގެ ނީހުއްދަދޭ 
 ޙާލަތަށް  ދަރިވަރުގެ އިތުރުކުރެވޭނީ މިގޮތުން . ލިބުމުންނެވެ ލިޔުމެއް މަރުކަޒުގެ  ކިޔަވާ 

 .ދުވަހަށެވެ މަސް 28  ގިނަވެގެން އިތުރަށް މުއްދަތުގެ  ކޯހުގެ ބެލުމަށްފަހު



 

    11 ގެ 6    ސަފުހާ                                                                               1029 އުޞޫލު ގެދިދުމު ލޯދު ތަމްރީދް ހޯދަދް ތަޢުލީމާއި މަތީރާއްޖެއިދް ބޭރުދް 

 

  
ލޯދުގެ އެހީގައި ކިޔަވަދް ފެފުމަފްފަހު މިއުޞޫލުގައި ބަޔާދްކޮފްފައިވާ ކަމެއްގެ   .28 

އެ  ހުއްދައާއެކު މިދިސްޓްރީގެމި، ސަބަބުދް ކޯހުގެ މުއްދަތަފް ބަދަލެއް ގެދްދަދްޖެހި

ކުރިދް ކަދޑައެޅިފައިވާ ވާދަމަ އެކޯހުގެ މުއްދަތު ހަމަވާކަމަފް ގެދެސްފައިދު ބަދަލު

 ކެދްސަލް ވާދެއެވެ. ތާރީޚުދް ފެފިގެދް ލޯދު

   
 ކަންކަން: ނެ ލޯނު އެހީ ދޭ

 
 މިނިސްޓްރީން ލޯނު ފައިސާ ދޫކުރާނީ އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ޚަރަދު ކުރުމަށް މި  .29

ނޑައަޅާ އަދަދުތަކަކަށެވެ.  ކަ
 

 .ދައްކަންޖެހޭ ފީ ކިޔަވާ މަރުކަޒަށް ކޯހާއި ގުޅޭގޮތުން  ހ.  

 (ސްޓައިޕެންޑް)ދިރިއުޅުމުގެ ޚަރަދު ކޯހުގައި ހުންނަ މުއްދަތުގައި   ފ.  

 ށް އެންމެ ފަސޭހައިން ދެވޭނެކިޔަވާ މަރުކަޒު ހުންނަ ރަށަކޯސް ފެށުމަށްޓަކައި،  ދ.  
އަލަށް ފަށާ ދަރިވަރުން( ޝެޑިއުލްޑް ފްލައިޓެއްގައި ހަމަ އެކަނި ޕޯޓަކަށް )އެއަރ

އެ އެއަރޕޯޓަކުން އެ ދަރިވަރެއްގެ ރަށަށް އެންމެ ކޯސް ނިމުމުން އި، ޓިކެޓާދިޔުމުގެ 
  ފަސޭހައިން ދެވޭނެ އެއަރޕޯޓަކަށް ދަތުރު ކުރާނެ ޓިކެޓް.

 (ދިރާސީ އަހަރު ފެށޭއިރު  އަހަރަކު އެއްފަހަރު)އެލަވަންސް  ބުކް ރ.  

 (ފަހަރު  2 ނަމަށާ ފައަލަށް ކޯސް)އެސްޓެބްލިޝްމެންޓް އެލަވަންސް  ބ.  

 ކޯސް ނިމިގެން އެނބުރި އަންނައިރު(ޕާޗަރ އެލަވަންސް )ޑި ޅ.  

ނޑައަޅާފައިވާ ގޮތެއްގެ )ލްތް އިންޝުއަރކުރުމުގެ ޚަރަދު ހެ ކ.   ކިޔަވާ މަރުކަޒުން ކަ
  (ދިރާސީ އަހަރު ފެށޭއިރު، މަތިން

ނޑައަޅާފައިވާ ގޮތެއްގެ މަތިންވިސާ ފީ ) އ.    (ކިޔަވާ މަރުކަޒުން ކަ
 

ނޑައެޅުން ނުގެ ލޯ  ބަޔާންކުރާ މާއްދާގައި ވަނަ 12 އުޞޫލުގެ މި ،ނޑައަޅާނީކަ ދަދުއަ  ޖުމްލަ ލޯނުއެހީގެ  .10 :ޖުމްލަ އަދަދު ކަ
 ގޮތުގައި ލޯނުއެހީގެ ނަމަވެސް މިމިނިސްޓްރީންނެވެ. ލުމަށްފަހުބެ ޚަރަދުތަކަށް
ނޑައެޅޭ  ދަރިވަރަށް  އިޚުތިޔާރު އެދުމުގެ މިންވަރަކަށް މަދު  މިންވަރަށްވުރެ ކަ

ނޑައަޅައި  މިގޮތުން. ލިބިގެންވެއެވެ  ސޮއިކުރުމަށްފަހު  އެއްބަސްވުމުގައިއަދަދު ކަ
ނޑައެޅޭ ދިނުމަށް ދަރިވަރަށް  ގޮތުގައި ލޯނުއެހީގެ  ފަހުން މިންވަރު ކަ

 .އިތުރުނުކުރެވޭނެއެވެ
 

ނޑައެޅިފައިވާ  .12   މުއްދަތަށާއި  އިތުރުވެގެންދާ  ނުކުރެވިގެން ފުރިހަމަ ކޯސް މުއްދަތުގައި ކަ
 ލޯނުއެހީ އިތުރެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. ނަމަވެސް  ،ކިޔެވުމަށް މޮޑިއުލްތައް ރިޕީޓުކުރަންޖެހޭ

އެއް ފަދަ ކަމަކުން ނުވަތަ ދަރިވަރުގެ އިޚްތިޔާރުން ބޭރުގައި ދިމާވާ ޤުދުރަތީ ހާދިޘާ
ގެންނަން  ބަދަލެއް މިންވަރަށް ނިންމި ނިންމުމަކާގުޅިގެން ލޯނުދޭދޭތަނުން ކިޔަވައި 

 ގޮތެއް ނިންމާނެއެވެ. މިނިސްޓްރީންދަރިވަރު އެދިއްޖެނަމަ، އެކަމަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މި
 

ދަރިވަރާއެކު  ،އިޤުރާރާއި ވާމިނިސްޓްރިން ލޯނުގެ ފައިސާ ޖަމާކުރެވޭނީ ދަރިވަރާއެކު މި  .11 
އިޤްރާރުގައި ސޮއި ކުރުމަށްފަހުގައެވެ. ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ވާ ފައިސާ ދޫކުރާ ފަރާތުން 
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ފުރުމުގެ ކުރިން މިކަންކަން ނިންމަންވާނެއެވެ. ދަރިވަރުން ކޯހުގައި  ދާ ކިޔަވަން
ފީ  އެހަދާ ކޯހުގެ ،ހަފުތާ ކުރިން 3ތާރީޚުގެ މަދުވެގެން  ބޭނުންވާމިގޮތުން ފައިސާ 

ވަދަ ދަދްބަރުގައި ބުދާ މަރުކަޒުތަކުދް ޤަބޫލުކުރާ  10އެކޯހަކީ ސްޓްރަކްޗަރއާއި 

ފުރިހަމަކޮށް ސޮއިކޮށްފައިވާ އިޤުރާރު ކޯހެއްކަދް އެދގޭ ލިޔުމާއިއެކުކ 
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަށްމިނިސްޓްރީމި
 

 ލިބޭ  ލޯނުއެހީ ހަމައެކަނި ގޮތުން އުޞޫލެއްގެ  ޖަމާކުރެވޭނީ  ފައިސާ ލޯނުއެހީގެ   .13 
 ލޯން  ނަމަވެސް. އެކައުންޓަށެވެ ރުފިޔާ  ދިވެހި އޮންނަ ބޭންކްގައި ނަމުގައި ދަރިވަރުގެ

އިޤްރާރުތަކުގައި  ،ސަބަބުން ހުރުމުގެ ބޭރުގައި ރާއްޖެއިން ދަރިވަރު ލިބޭ އެހީ
ނޑައަޅާ އެދަރިވަރު ހާލަތުގައި ޒިރުނުވެވޭ ހާ ސޮއިކުރަން  28 އުމުރުން، ކަ

 މީހެއްގެ މީހަކު އެދަރިވަރުގެ ބަދަލުގައި އިޤްރާރުގައި ސޮއި ކުރުމުން އެ  އަހަރުވެފައިވާ 
 ވާންޖެހޭނީ  މީހަކު ކަނޑައަޅާ މިގޮތުން ށް ޖަމާކުރެވިދާނެއެވެ.އެކައުންޓަކަ  އެފަދަ

 ނުވަތަ ، ދަރިން ،ކޮއްކޮ، ދައްތަ، ބޭބެ، މަންމަ، ބައްޕަ ދަރިވަރުގެ ލިބޭ ލޯނުއެހީ
 އަނބުރާ  ލޯނު މިހާލަތުގައި. މީހަކަށެވެ ތެރެއިން ބޮޑުދައިތައިންގެ ބޮޑުބޭބެއިންނާއި

 .އެމީހެކެވެވެސް ހަމަ  ނީއުފުއްލަންވާ ޒިންމާއެއް ހުރިހާ ދެއްކުމުގެ 
 

 2ގެ ފައިސާ ދޫކުރާނީ އިންސްޓޯލްމަންޓްގެ ގޮތުގައެވެ. ކޮންމެ އަހަރު ލޯނު  .14 
އިންސްޓޯލްމަންޓަށްފަހު، ދެން ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް އިންސްޓޯލްމަންޓެވެ. ފުރަތަމަ 

ކަށަވަރު  މިނިސްޓްރީއަށްއިންސްޓޯލްމަންޓަށް އެދެންވާނީ ދަރިވަރު ކިޔަވަމުންދާކަން މި
ން ނު ކުރެވޭފަދަ ލިޔުމަކާއިއެކުއެވެ. އެހެން ކަމުން، ކިޔަވަމުންދާކަން އެގޭގޮތަށް ކިޔަވާތަ

 އެވެ.ދޫކުރާ ލިޔުމެއްގެ އަސްލު ހުށަހަޅަންވާނެ
  

ކޯހުގައި ކިޔެވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 
 ޤައުމު ބަދަލުކުރުން:

 ތިރީގައިވާ  ނީއަމަލުކުރާ ބަދަލުކުރުމުގައި ޤައުމު ހަމަޖެހިފައިވާ  ވުމަށްކިޔެ  ކޯހުގައި  .15
 ގޮތަށެވެ.

 
 ،ލޯނު ހަމަޖެހިފައިވާ ދަރިވަރަކަށް ފުރަތަމަ އިންސްޓޯލްމަންޓް ޖަމާކުރުމުގެ ކުރިން  .ހ  

ކޮންމެ އެހެން އެކަމަށް އެދިއްޖެ ނަމަ ލޯނު ދިނުމަށް އިޢުލާނު ކޮށްފައިވާ 
 ދެވިދާނެއެވެ.ބަދަލުކޮށްކޯސް ޤައުމަކަށްވެސް 

 
 ކޯސް ބަދަލު  ޤައުމަކަށް  އިޢުލާނުކޮށްފައިނުވާ ،ލިބުމަށްފަހު ލިޔުން ލިބޭނެކަމުގެ ލޯނު .ފ  

 ހުށަހެޅި އިރު އެދިފައިވާ ޤައުމުގައިބަދަލުކޮށްދޭނީ އެޕްލިކޭޝަން  ،އެދޭނަމަ ކޮށްދޭން
 އަމިއްލައަށް ފައިސާ އިތުރުވާ  ،ބެލުމަށްފަހު ޚަރަދު ހިނގާ  ފުރިހަމަކުރުމަށް ކޯސް

 ހުށަހެޅުމުންނެވެ.ބެންކް ގެރެންޓީ ސޮއިކޮށް  އެއްބަސްވެ  ޚަރަދުކުރަން
 

އެދިއްޖެނަމަ ފުރަތަމަ އިންސްޓޯލްމަންޓް ޖަމާކުރުމަށް ފަހު ޤައުމު ބަދަލު ކުރުމަށް  .ދ  
އެކަން ކޮށްދޭނީ މަޤުބޫލު އުޒުރެއްއޮވެގެންނެވެ. މިހާލަތުގައިވެސް ލޯނުގެ ޖުމުލަ އަދަދު 

 އިތުރެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
 

ނޑު މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށް މަޤުބޫލު އުޒުރު ކަމުގައި ބަލާނެ  .ރ   ކަންކަން ތިރީގައި މައިގަ
 މިވަނީއެވެ.
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 ނުފަށައި  ކިޔެވުން  ކުދަރިވަރަ  ހޮވުނު ކޯހަކަށް ހިންގާ ބޭރުގައި  ރާއްޖެއިން .2
 .އެދުން ކިޔަވަން ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ކޯހެއް 

 ލޯނުގެ އެހީގައި ކިޔަވަން ފުރުސަތު ލިބިފައިވާ ޤައުމުން ޖާގަހޯދުމަށް އެކަށީގެންވާ  .1
 މަސައްކަތްކޮށް ޖާގަ ނުލިބުން.

 ނުލިބުން. ލޯނުގެ އެހީގައި ކިޔަވަން ފުރުސަތު ލިބިފައިވާ  ޤައުމުން ވިސާ .3
 ބަލިހާލު ހުރިގޮތުން ވަކިތަނެއްގައި ބޭސްފަރުވާއަށް ހުންނަންޖެހުން. .4
ބެލެނިވެރިންގެ ދިރިއުޅުން އެހެން ގައުމަކަށް ބަދަލުވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެގައުމަށް  .5

 ދަރިވަރު ބަދަލުވާން އެދުން.
ލޯނުގެ ފުރުޞަތު ލިބުނުފަހުން ބޭރުގެ ޔުނިވަރސިޓީއަކުން ލޯނު ފުރުޞަތު  .6

ވިފައިވާ ދާއިރާއިން ޓިއުޝަން ފީ ނުވަތަ/އަދި ސްޓައިޕެންޑް ހިލޭ ލިބުމުގެ ދެ
މި )ސަބަބުން އެފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ހިފުމަށް އެޤައުމަކަށްދާން ބޭނުންވުން. 

ހާލަތުގައި ލޯނުގެ އަދަދުން ޓިއުޝަން ފީ ނުވަތަ/އަދި ސްޓައިޕެންޑް 
 (އުނިކުރެވޭނެއެވެ.

 ން.ހުއްޓާލު ހިންގުން އެކޯސް ގައިއުމު ޤަ ލިބިފައިވާ ފުރުޞަތު ކިޔަވަން .7
 ފިޔަވައި  ކަމެއް ތެރެއިން ކަންކަމުގެ ހުރިއަށް  7ން  2" ގެ ރމި މާއްދާގެ "

 މި  ބެލުމަށްފަހު  ލިޔެކިޔުންތައް ގުޅޭ  ކަމާ ، ނިންމާނީ މަޤުބޫލުކަމުގައި  ކަމެއް  އެހެން
 މިނިސްޓްރީންނެވެ.

 
ބަދަލުކުރި ނަމަވެސް ލޯނުގެ ޖުމުލަ އަދަދު ބިނާވެގެންވާނީ ލޯނުގެ  ،ކިޔަވަންދާ ޤައުމު ޅ.  

ނޑައެޅުނު ޤައުމުގައި ކިޔަވަން ހަމަޖެހިފައިވާ އަދަދަށެވެ.  އެހީގައި ކިޔަވަން ފުރަތަމަ ކަ
ނޑައެޅުނު ޤައުމަށްވުރެ ބަދަލުވާންއެދޭ ޤައުމުގެ ޚަރަދުކުޑަ ނަމަ  ނުވަތަ ފުރަތަމަ ކަ

 އެޤައުމުގެ ރޭޓުންނެވެ.
 

 ލޯނުއެހީގެ ފައިސާ އަނބުރާ 
  ސަރުކާރަށް ދެއްކުން: 

ލޯނު ދޫކުރުމަށް ދިން ޚިދުމަތުގެ ސަރވިސް  ،އާއިލޯނުއެހީގެ ގޮތުގައި ނެގި ފައިސާ  .16
 މިންވަރު،ޖުމުލަ އަށް ވާ  3%ގެ ގޮތުގައި އެފައިސާގެ )ނުވަތަ އިންޓަރެސްޓު( ޗާޖް

ނޑައެޅިފައިވާ  ،ވަނަ މަހުންފެށިގެން 7ކޯސް ނިމޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން، ލަސްވެގެން  ކަ
އަނބުރާ ދައްކަން ފަށަންވާނެއެވެ. ކޯސް ނިމޭ ތާރީޚް ކަމުގައި ބެލޭނީ  އެކައުންޓަކަށް

 ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކުރާ މަރުކަޒުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގައިވާ ތާރީޚެވެ.
 

 ޚަލާސްކުރެވެންދެން ދައްކާ ލޯނު  މުޅި ފެށުމަށްފަހު  ދައްކަން އަނބުރާ ފައިސާ  .17 
ނޑި   ދިޔަނަމަވެސް  ބޭރަށް  ރާއްޖެއިން. ދައްކަމުންގެންދަންވާނެއެވެ ފައިސާ  މެދުނުކެ

ފް އެ އިންތިޒާމް މިނިސްޓްރީ އޮ  އިންތިޒާމުކޮށް، ހިނގާނެ  އެގޮތަށް  އެކަން
 .ހަޔަރއެޑިޔުކޭޝަނަށް އަންގާފައި އޮންނަންވާނެވެ

   
ދައްކާ ނިންމަންޖެހޭ މުއްދަތު ބިނާވަނީ ލޯނުގެ ގޮތުގައި ލޯނު އެހީގެ ފައިސާ އަނބުރާ   .18 

ނޑައެޅޭ މުއްދަތު  ނަގާ ފައިސާގެ ޖުމްލަ އަދަދަށެވެ. މިގޮތުން ފައިސާ ދެއްކުމަށް ކަ
 ގައި ވާނެއެވެ. 6 ޖަދުވަލުލުގެ ޞޫމިއު
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 ނުވަތަ  ވަކިކޮށްފިނަމަ ސަބަބަކާހުރެ އެއްވެސް މަރުކަޒުން ޙާޞިލުކުރަމުންދާ ތަޢުލީމު  .19 
 އެކަން  ވަގުތުން ފެއިލްވެއްޖެނަމަ ކޯހުން  ނުވަތަ ، ހުއްޓާލައިފިނަމަ ކޯސް
 ޖުމްލަ  ކޮށްފައިވާ އެދަރިވަރަކަށް އެހާތަނަށް އަދި. އަންގަންވާނެއެވެ މިނިސްޓްރީއަށްމި

ނޑައަޅާ މިނިސްޓްރީން މި ،ޚަރަދު  އަނބުރާ ދައްކަންވާނެއެވެ. މަތިން ގޮތެއްގެ ކަ
 

އެފައިސާ  ،މީހާއަށް އެއްވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ އެފައިސާ ނުދެއްކިއްޖެނަމަލޯނު ނެގި   .30 
 ދައްކަންވާނީ އެކަމަށް ޖާމިނުވީ ގެރެންޓަރއެވެ.

   
 ނުވަތަ  މީހާއާއި ނެގި ލޯނު ނިމުމާއިމެދު ދައްކާ އަނބުރާ ލޯނު ނެގީއްސުރެ ލޯނު  .32 

 ހަފްތާއެއްގެ  އެކަން  ،ޖެނަމައަތުވެއް ބަދަލެއް ށްމަޢުލޫމާތަ  ގުޅޭނެ އާއި ގެރެންޓަރ
 .އަންގަންވާނެއެވެ ލިޔުމުން މިނިސްޓްރީއަށްމި ތެރޭގައި

   
 ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ލޯނު ނެގި މީހާ ނުވަތަ ޖާމިނުވި މީހާ ގަވާއިދުން އަނބުރާ  .31 

ކުރިއަށް  ވިޔަސްހުށައަޅައިގެން  ޝަރީޢަތަށްފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް  ،ނުދައްކާނަމަ
 ގެންދެވޭނެއެވެ.

 
 މުއްދަތު: ޚިދުމަތްކުރުމާއި ޚިދުމަތްކުރުމުގެ 

 މުއް
ނޑައަޅައި އިޤުރާރުވެފައިވާ   .33 ލޯނުގެ ގޮތުގައި ނަގާ ފައިސާގެ ނިސްބަތުން، ކަ

މުއްދަތަކަށް ކޯސް ނިންމުމަށް ފަހު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތްކުރަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން 
އަދި ބަދަލެއްއައިނަމަ އެ ބަދަލެއް މަތްކުރަން ފެށުމަށްފަހު އެކަން، ޚިދު
ނޑައަޅާ މުއްދަތު މިއުޞޫލުގެ  މިނިސްޓްރީއަށްމި އަންގަންވާނެއެވެ. ޚިދުމަތްކުރަން ކަ

 ގައި ވާނެއެވެ. 6 ޖަދުވަލު
 

ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ދާއިރާތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ދާއިރާއަކަށް  ޝޯޓޭޖު ސްކިލްސް  .34 ޢާއްމު ބައިތައް:
ނޑައަޅައި އިޢުލާނުކޮވަކިން ލޯނުދޭނެ ފުރުޞަތުގެ އަދަދު  އެ އެދާއިރާ  ،ނަމަށްފި ކަ
ލިސްޓުން އުނިވީއެވެ.  ޝޯޓޭޖު އެވަގުތަށް ސްކިލްސްއިޢްލާނުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި 

މަށް އެދެންވާނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ އެހެންކަމުން އެފަދަ ދާއިރާއަކުން ލޯނު ހޯދު
 3A ލިސްޓު މިއުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު ޝޯޓޭޖު ފުރުޞަތުތަކުގެ ތެރެއިންނެވެ. ސްކިލްސް

 ގައި ވާނެއެވެ.
  

އަމަލުކުރާ  މިނިސްޓްރީއިންމަތީ ތަޢުލީމުގެ ފުރުޞަތުލިބޭ ދަރިވަރުންނާއި މެދު މި  .35 
 ކަމާގުޅޭ އެންމެހާ އުޞޫލުތައް، ލޯނަށް ހޮވޭ ދަރިވަރުންނަށް ވެސް ހިނގާނެއެވެ.

 
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކަން  މަސް 2ފަހު ނިމުމަށް ކޯސްހުރިހާ ދަރިވަރުންވެސް   .36 

 ސެޓްފިކެޓްގެ  އަދި ޙާޞިލުކުރި  އަންގަންވާނެއެވެ. މިނިސްޓްރީއަށް މިލިޔުމަކުން 
 .ޅަންވާނެއެވެހަހުށަމިނިސްޓްރީއަށް  މި ކޮޕީއެއްވެސް

 
އިސްލާމް ދީނަށާއި ދިވެހިދައުލަތުގެ  ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރަމުންދާ ދުވަސްވަރު،  .37 

ދަރިވަރުގެ މީގެއިތުރުން  އަމުރުތަކަށް ކިޔަމަންތެރިކަން އަދާކުރަންވާނެއެވެ. އަދި
ޤައުމެއްގެ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް  ކިޔެވުން އޮންނަ 

 ހިތަންވާނެއެވެ.
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 ފައިދާއެއް  ލޯނު އެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުމެއްގައި ނާޖާއިޒް ތެރެއިންމިއުޞޫލުގެ   .38 

 ފުރިހަމަނުކޮށް  މަޢުލޫމާތު  ނުވަތަ ހިމަނައިގެން މަޢުލޫމާތު ނޫންޞައްޙަ ލިބޭފަދަގޮތަކަށް
އެނގޭ ހިސާބުން އެޕްލިކޭޝަން  މިނިސްޓްރީއަށްހުށަހެޅިކަން މި  އެޕްލިކޭޝަން 
ލިޔުން ދޫކުރި ފަހުން ކަމުގައި ވިޔަސް ކަމުގެ އެއީ ލޯނުއެހީ ލިބޭ  ބާތިލްވާނެއެވެ.

ނުވަތަ ދަރިވަރު ކިޔަވަން ފަށާފަހުން ކަމުގައި ވިޔަސްމެއެވެ. މިހާލަތުގައި ލޯނުގެ 
ކަނޑައަޅާގޮތެއްގެ  މިނިސްޓްރީން ގޮތުގައި އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދޫކޮށްފައިވާނަމަ މި 

 ދައްކަންވާނެއެވެ.އެ ފައިސާއެއް އަނބުރާ މަތިން 
 

ލާފު ލިޔެކިޔުމެއްގައި ހަގީގަތާއި ޚި ލޯނު އެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅާތެރެއިން މި އުޞޫލުގެ   .39 
ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ލިބޭފަދަ ގޮތަކަށް  /ނުވަތައަދި ކަމަށްމައުލޫމާތެއް ދީފައިވާ

އެކަންކުރުމުގެ  ކުރުމަށް ތަޙްޤީޤު  އެކަމެއް މަށް ތުހުމަތު ކުރެވިއްޖެނަމަ،އަމަލުކޮއްފައިވާކަ
 ހުށަހެޅުން ވަނީ މިމިނިސްޓްރީގެ އިޚްތިޔާރުގައެވެ.ބާރު ލިބިފައިވާ ފަރާތަކަށް 

 
މި ، މި އުޞޫލުގައި ހިމެނިފައިނުވާ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ނިންމާނީ  .40 

 މިނިސްޓްރީންނެވެ.
 

 2012 ޗްމާރި 21

 ޖަދުވަލުތައް: އުޞޫލުގެ ކުރާނެ މި ލޯނަށް އިޢްލާނު ކުރާއިރު މި އުސޫލާއެކު އިޢްލާނު 

އަދި ކިޔަވަން ދެވޭ ޤައުމުތައް )އެހެން ގައުމަކަށް ދެވޭނެ ގޮތް ވެސް އުސޫލުގައި  ދަދުއަހުޅުވާލެވިފައިވާ ޖާގައިގެ : 1ޖަދުވަލު  .2
 .ބަޔާން ވެފައި ވާނެ(

 .މިނިމަމް އެންޓްރީ ރިކުއަރމަންޓް ފޯ އެމް.އެން.ކިއު.އެފް: 2ޖަދުވަލު  .1
 ކުރިމަތިލެވޭ ދާއިރާ ތަކުގެ ލިސްޓް.  (3A 3B): 3ޖަދުވަލު  .3
 ތަރުތީބު. ހޮވުމަށް އިސްކަންދޭނެ ދަރިވަރުން ދިނުމަށް  ލޯނުއެހީ ((4A 4B 4C: 4ޖަދުވަލު  .4
ނޑު.: 5ޖަދުވަލު  .5  އެކަޑެމިކް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ބަލާނެ މިންގަ
ނޑައަޅާޚި ރިޕޭމެންޓް އަދި : 6ޖަދުވަލު  .6  މުއްދަތު. ދުމަތްކުރުމަށް ކަ
ނޑައަޅާފައިވާ ކޯސްތަކުގެ ލިސްޓް.މިނިސްޓްރީން  ރާއްޖޭގައި ކިޔެވޭކަމަށް މި: 7ޖަދުވަލު:  .7  ކަ

 

 

 

 


