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 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް 
 މާލެ،        
 ދިވެހިރާއްޖެ.     

  
 ލު ސ  މަތީ ތަޢުލީމަށް ޒަކާތު ފަންޑުން ސްކޮލަރޝިޕާއި ޚާއްޞަ އެހީ ދިނުމުގެ އު 

ވަަނ  26)ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނ ނު( ގެ  2006/3ޤާނ ނު ނަންބަރު  ،މި އުސ ލަކީ
ެގ  މާއްދާއިން ިމނިސްޓަރ އޮްފ ފިނޭންސަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން "ޒަކާތު ފަންުޑ"

ފަންޑުެގ ޓްރަސްޓް ސްޓޭޓްމަންޓުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން،  ނަމުގައި ޤާއިމްކުިރ ޓްރަސްޓް
ން ހުއްދަ ޚަރަދުތަކުގެ ތެރެއިން މަތީ ތަޢުލީމު ޒަކާތުގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑުގެ އެކައުންޓުން ކުރު

 އެީހ ދިނުމުގައި ޢަަމލުކުރާނެ ޮގތުގެ އުސ ލެވެ.  އެ ހާސިލުކުރުމަށް އެހީ ދިުނމާއި، 

 ތަޢާރަފާއި ނަން  .1 (ހ)

"މަތީ ތަޢުލީމަށް ޒަކާތު ފަންުޑން ސްކޮލަރޝިޕާއި ޚާއްޞަ އެހީ  ،މި އުސ ލަށް ކިޔާނީ
 ދިނުމުގެ އުސ ލު" އެވެ.

 )ށ(

ޓަކައި ޝަރުޢީގޮތުން  ދިވެހި އުންމަތް ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ،މި އުސ ލު އެކުލަވައިުލމުގެ މަގުސަދަކީ
އެ ދާއިރާއަކުން މީހުްނ ތަމްރީނު ކުުރމަށް ކޮންމެެހން ބޭނުންާވ ދާއިރާއަކުން މަތީ ތަޢުލީމުެގ 

މާލީގޮތުން ފުދުންތެރިކަން ނެތް ދިވެހި ދަރިވަރުންެގ  ،ަހމަވާ މަރުޙަލާގައި ކިޔެވުމަށް ޝަރުޠު
ާހމަކަމާއެުކ  ،ދިނުމަށް ހޮވޭ ދަރިވަރުންނަށް ހަމަހަމަކަމާއި މި  އުސ ލުގެ ދަށުން އެހީ ،ތެރެއިން

 ،ކިޔެވި ދާއިރާއިން ޤައުމަށް ޚިދުމަތް ކުރުމަށް ބާރުއަޅައި ،ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުމާއި
 ދިނުމެވެ.އެކަމަށް ހިތްވަރު

2 . 
 

 މަގުސަދު 

އަންނަނިވި ، މި ުއސ ލުގައި ކަނޑައެޅިގެްނ އެހެްނ ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހައި ހިނދަކު
 ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނައެވެ.، ލަފުޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތަކަށް ދީފައި އެވަނީ

 މާނަކުރުން  . 3

މާނަކޮށްފަިއ އެވަނީ، ދިރިއުޅުމުެގ ފަރާތެއް" ކަމަްށ  "މާލީގޮތުްނ ފުދުންތެރިކަމެއް ނެތް
 އަސާސީ ޚަރަދުތައް ކުރުމަށްފަހު، ކިޔެވުމަށް ޚަރަދު ކުރުމަށް ދަތިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

   (ހ)

ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ަސނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުެގ " މަތީ ތަޢުލީމު "
 ހުރި ޯކސްތަކަށެވެ.ެގ ނިޔަލަށް  10އިްނ ފެށިގެން ލެވެލް  5ލެވެލް 

   )ށ(
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ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މޯްލޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ފުލްޓައިމް " ފުލްޓައިމް"
އެއީ، މަދުވެގެން އަހަރަުކ . ވެކަށެކޯސްކަމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ިމންގަނޑަށް ފެތޭ ކޯސްތަ

 .ފުރިހަަމކުރެވޭ ކޯސްތަކެވެއަވަރސްެގ ރޭޓުން ގަޑީކްރެޑިޓް  (އެއްސަތޭކަ ވިހި) 120

   )ނ(

ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަނީ، އޮގަނައިޒޭަޝން ފޮރ އިކޮޮނމިްކ  "ޑީ.ސީ.އީ.އޯ-"ނޮން
 .އެންޑް ޑިވެލޮޕްަމންޓް ފޯރަމުގައި ނުިހމެނޭ ޤައުމުތަކަށެވެ ކޯޕަރޭޝަން

   )ރ(

ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ، ރަސްމީޮކށް ސްކޮލަރޝިޕް ޭދ " އިތުރު ސްކޮލަރޝިޕެއް"
ފައުންޑޭޝަނަކުން ނުވަތަ މަތީ ތަޢުލީމު ދޭ މުއައްސަސާއަކުން ދަރިވަރަށް ލިބޭ        

 ނުވަތަ ޕާޝަލް ސްކޮލަރޝިޕަށެވެ. ށްފުލް ސްކޮލަރޝިޕަ

   )ބ(

މުއައްސަސާއަކުން ކޯހެއްގަިއ ތަޢުލީމު ދޭ  ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މަތީ" ޕްލޭސްމަންޓް"
 .ކިޔެވުމަށް ދަރިވަރަށް ދީފައިވާ ޖާގައަށެވެ

   )ޅ(

ވަގުތަުކ  " ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، ޒަކާތު ފަްނޑުގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް އެ"މިނިސްޓްރީ
 ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ އިދާރާއަކަށެވެ.

   )ކ(

ޒަކާތު ފަްނޑުގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް އެ ވަގުތަުކ "މިނިސްޓަރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، 
 ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ އިދާރާއެއްގެ އެްނމެ އިސްވެރިއަކަެށވެ.

   )އ(

ޓަކައި  "ސްޓައިޕެންޑް" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދަރިވަރު ކިޔަވާ ރަށުަގއި ދިރިއުޅުމަށް
 ފައިސާއަށެވެ.ޓަކައި ދެވޭ  ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ކުރުމަށް

   )ވ(

)ދައުލަތުގެ  2006/3"ޒަކާތު ފަންޑު" ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނ ނު ނަންބަުރ 
މާލިއްޔަތުގެ ޤާނ ނު( އިްނ ދައުލަތުގެ މާީލ ވުޒާރާއަްށ ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން        

ންޑު" ެގ ފަޓްރަސްޓް ވަަނ މާއްދާގައި ކަނޑަެއޅިފައިވާ ގޮތަށް "ޒަކާތު  26އެ ޤާނ ނުގެ 
  ށެވެ.ފަންޑަ  ވަަނ ދުވަހު ޤާއިމު ކުރެވުނު  3ރުވަރީ ފެބު 2010ނަމުގައި 

   )މ(

ސްކޮލަރޝިޕާއި ޚާއްޞަ  .4 ސްކޮލަރޝިޕާއި ޚާއްޞަ އެހީއެވެ. ،މި އުސ ލުެގ ދަށުން ޒަކާތު ފަންޑުން ދެވޭނީ
 އެހީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ  ،ސްކޮލަރޝިޕް ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ
ގެ ނިޔަލަށް ިހމެނޭ ކޯސްތަުކގައި ކިޔެވުމުގެ ހުރިާހ  10އިން ފެށިގެން ލެވެލް  5ލެވެލް 

 ޚަރަދެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް ދެވޭ ފުރުޞަތަށެވެ.

   )ހ(

ގަނޑުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ަސނަދުތަކުގެ އޮނި  ،ޚާއްޞަ އެހީކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ
ގެ ނިޔަލަށް ހިމެނޭ ޯކސްތަކުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް  10އިން ފެށިގެން ލެވެލް  5ލެވެލް 

 މި އުސ ލުެގ ދަށުން ދޭ ސްކޮލަރޝިޕް ފިޔަވައި ދެވޭ އެހެނިހެން އެހީތަކަށެވެ.

 

 

   )ށ(
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 ސްކޮލަރޝިޕް 
 

އެ އިރެއްގެ ހާލަތަށް  ،ކުރުމުގެ ކުރިން ޒަކާތު ފަންޑުން ސްކޮލަރޝިޕް ދިނުމަށް އިޢުލާނު
        މި އުސ ލުގެ ދަށުން  ،ބަލައިފައި ސްކޮލަރޝިޕް ދޭނެ ދާއިރާތައް ކަނޑައަާޅނީ

       "މަތީ ތަޢުލީމަށް ޒަކާުތ ފަންޑުން ސްކޮލަރޝިޕާއި ޚާއްޞަ އެހީ ދިނުމާބެޭހ 
 ންނެވެ. ކޮމިޓީ" އި

ސްކޮލަރޝިޕަށް  .5 )ހ(
ކުރިމަތިލުމަށް 
 ހުޅުވައިލުން 

އަންނަނިވި ކަންކަްނ ، ފަންޑުން ސްކޮލަރޝިޕް ދިނުމަށް ކުރެޭވ އިޢުލާނުގައިޒަކާތު 
 ހިމެނިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

 )ށ(

    (1) ސްކޮލަރޝިޕް ދެވޭނޭ ދާއިރާތައް؛

    (2) ސްކޮލަރޝިޕަށް ކުރިމަތިލާ ދަރިވަރުންގެ ކިބައިގައި ހުންނަންޖެޭހ ޝަރުޠުތައް؛

ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް އެިދ ހުށަހަާޅ ފޯމުތައް ބަލައިގަތުްނ ސްކޮލަރޝިޕަށް އެދޭ 
 މުއްދަތު؛ ނިމޭ ތާރީޚާއި، ،ފެށޭ ތާރީޚާއި

(3)    

ސްކޮލަރޝިޕަށް ހޮވުމުގައި ބަލާނެ ކަންކަމާއި، ހޮޭވ ފަރާތްތަކުން ޢަމަލު 
ަކމާ ުގޅޭ އެެހނިހެން ަކންކަމުގަިއ ޢަމަލުކުރެވޭނީ        ،ކުރަންޖެހޭނެ ގޮތްތަކާއި

  އުސ ާލ އެއްގޮތަށްކަން.މި

(4)    

މި ުއސ ލުެގ ދަށުން ސްކޮލަރޝިޕް ދެވޭީނ ހަމައެކަިނ މޯލްޑިްވސް ކޮލިފިކޭޝަންްސ 
އޮތޯރިޓީން ވެލިޑޭޓްކުރާ ކޯސްތައް ހިންގާ އަދި އެ އޮތޯރިޓީން ޤަބ ލުކުރާ މަރުކަޒުތަކުެގ 

އޯ.އީ.ސީ.ޑީ ޤައުމުތަކުގެ    -ތެރެއިން މި އުސ ލުގެ ދަށުން ކަނޑައަޅައި އާންމުކުރާ ޮނން
  ދޭ މަރުކަޒުތަކުގައި ކިޔެުވމަށެވެ.  މަތީ ތަޢުލީމު

   )ނ(

ޒަކާތް ލިބުން ޙައްޤުވާ ގިންތިއެއްގައި ހިމެނޭ ފަރާތެްއ  ،މާލީގޮތުން ފުދުންތެރިކަމެއް ނެތް
 ކަމުގައި ވުން.

ސްކޮލަރޝިޕް ދިނުމުގެ  .6 )ހ(
 ޝަރުޠުތައް 

   )ށ( އިސްލާމީ ޝަރީޢާ ހުއްދަކުރާ ކޯހެއް ކަމުގަިއ ވުން.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ޤަބ ލުކުރާ، ޤައުމީ ަސނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގައިާވ 
ގެ ނިޔަލަށް ހިމެނޭ ކޯހެއްގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރެއް  10އިން ފެށިގެން ލެވެލް  5ލެވެލް 

 ކަމުގައި ވުން.

   )ނ(

   )ރ( ކަުމގައި ވުން.ފުލްޓައިމް ކޯހެއްގައި ތަޢުލީމު ހާސިލުކުުރމަށް އެދޭ ދަރިވަރެއް 

ވުރެ މަތީ ފެންވަރެއްގެ ކޯހެއްގައި ތަޢުލީމު  ހާސިލުކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓަށް
ހާސިލުކުރުމަށް އެދޭ ދަރިވަރެްއ ކަމުގަިއ ވުން. )ހާސިލުކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓާ 

 އެހީއެއް އެއްވަރުގެ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ދަށް ކޯހެއް ފުރިހަމަކުރުމަށް މި އުސ ލުން
 ނުދެވޭނެއެވެ.(

   )ބ(
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ދިވެހި ސަރުކާރުން ނުވަތަ ދިވެހި ސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެން ނުަވތަ ދައުލަތުގެ އެހެްނ 
މުއައްސަސާއަކުްނ ވިޔަސް ިހލޭ އެހީެގ ގޮތުގައި ފުރުޞަތު ލިބިގެން ކިޔެވުމުެގ ޚަރަދު 

 ހަމަޖެހިފައިވާ ދަރިވަރެއް ކަމުގަިއ ނުވުން.

   )ޅ(

ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރުމަށް މީގެ ކުރިން، ދައުލަތުގެ މުއައްސަާސއަކުން ލޯނުގެ އެހީއެްއ މަތީ 
ލިބިފައިވާ ދަރިވަރެއް ނަމަ، ޚާއްޞަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން މެުނވީ އެ ލޯނުގެ ފައިާސ 

ވުން ނުވަތަ ގަވާއިދުން ފައިސާ ދައްކަމުންދާ ދަރިވަރެއް ކަމުގައި  ދައްކައި ޚަލާޞްކޮށްފައި
 ވުން.

   )ކ(

މަތީ ތަޢުލީމާބެހޭ ދައުލަތުގެ ވުޒާރާއިން ބްލެކް ިލސްޓް ކުރާ އެއްވެސް އުސ ލަކުްނ    
 ބްލެކް ލިސްޓް ވެފައިވާ ދަރިވަރެއް ކަމުގައި ނުވުން.

   )އ(

ސަރުކާރުން ނުވަތަ ސަރުކާުރ މެދުވެރިވެގެން ނުވަތަ ދައުލަތުގެ އެހެްނ    
ޕެއިޑް ލީވް ނުވަތަ ލޯުނގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެން  މުއައްސަސާއަކުން ވެސް ހިލޭ އެހީ ނުވަތަ

ރިޕޯްޓ  ފައިނުވަތަ ކޯސް ނިންމައި ،ކިޔެވުމަށްފަހު ބޮންޑުގެ ޚިދުމަތަށް ރިޕޯޓު ނުކުރާ
ނުވަތަ ބޮންޑުގެ  ،ކުރުމަށްފަހު ވެސް ބޮންޑުގެ ދަށުން ޚިދުމަތް ކުރުމަށް އިންކާރު ކޮށްފައިވާ

ދަށުން ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނުކުތުމަށް އެންގުމުން އެ ޚިދުމަތަކަށް ނުކުތުމަށް 
 އުޒުރުވެރިވެފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައި ނުވުން.

   )ވ(

)ފަންސާސް( އަހަރު ފުރިފައި ނުވާ،  50)އަށާރަ( އަހަރު ފުރިފައިވާ އަދި  18އުމުރުން 
 ދިވެހި ރައްޔިތެއް ކަމުގައި ވުން.

   )މ(

   )ފ( ކޯހަށް ވަނުމަށް ބޭނުންވާ ކްރައިޓީރިއާ ަހމަވުން.

ސްކޮލަރޝިޕް  .7 ދެވޭނީ އަންނަނިިވ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކޮށްގެންނެވެ.ކޮލަރޝިޕަށް ހޮވުމުގައި އިސްކަންސް
ދިނުމުގައި 

 އިސްކަންދެވޭނެ ކަންކަން 
   )ހ( ތަޢުލީމީ ސަނަދުތަކަށް ދެވޭ ޕޮއިންޓް؛

   )ށ( ؛ޚިދުމަތް ކޮށްފައިވާ މުއްދަތުޤައުމަށް 

   )ނ( ޤައުމަށް މުހިްނމުވާ މިންވަރު. ،އެދޭ ކޯސް

ދަރިވަރު އިޚްތިޔާރުކުރާ ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ހޭދަވާނެ މުއްދަތަީކ، ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ 
 އޮނިގަނޑުގައި އެފަދަ ކޯހެއް ފުރިހަމަކުރުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ އެންމެ ކުރު މުއްދަތު 

 ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.

ސްކޮލަރޝިޕަށް  .8 )ހ(
 ކިޔެވުމުގެ މުއްދަތު 

އިންޖީނިއަރިންގ، ާއކިޓެކްޗަރ، މެޑިިސންގ ، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތް ަނމަވެސް
ކޯހުގެ މުއްދަތު  ،ފަދަ ދާއިރާއަކުން ދަރިވަރަކު ކިޔަވަން އިޚްތިޔާރު ކުރުމުގެ ސަބަބުން

          ގޮތެއްގައި ންމުއާ،  ކޯހެއްގެ މުއްދަތު ކަމުގައި ބަާލނީފަދަ  އެ ،ނަމަ އިތުރުވާ
          މަތީ ތަޢުލީމު ދޭ މުއައްސަސާތަކުގައި އެ ކޯސް ހިންގާ މުއްދަތަށް ބަލައިފައި 

   )ށ(
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"މަތީ ތަޢުލީމަށް ޒަކާތު ފަންޑުން ސްކޮލަރޝިޕާއި ޚާއްޞަ އެހީ ދިނުމާބެހޭ ކޮމިޓީ" ގެ 
 ޑަައޅާ މުއްދަތަކަށެވެ.ލަފާގެ މަތީން މިިނސްޓްރީން ކަނ

އެސް( ކޯހެއް ނަމަ، .ބީ.ބީ.ބެޗްލަރ އޮފް މެޑިސިންގ އެންޑް ބެޗްލަރ އޮފް ސަރޖަރީ )އެމް
އަހަރުދުވަހެވެ. އެއީ، ( ހައެއް) 6ދިގުވެގެން  ،އެ ކޯހުގެ މުއްދަތު ކަމުގައި ބަލާނީ

 އަހަރުދުވަހެވެ.( އެކެއް) 1އަހަރުދުވަހާއި، އިންޓާންޝިޕްގެ ( ފަހެއް) 5ކިޔެވުމުގައި ހޭދަވާ 

   )ނ(

   ،)ނ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް ،)ށ( އާއި ،މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި
 ،ކިޔަވަން ޖެހޭގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައި ހުންނަ ކޯްސތަކުގެ މުއްދަތު ބަލާނީ އެ ޤައުމެއްގެ ބަސް

)ހައެއް( އަަހރުދުވަހެވެ. ކިޔަވަންދާ  6ކިޔަވަން ހޭދަވާ މުއްދަތު ނުލައި ގިނަވެގެްނ  ބަސް
ކިޔަވަްނ  ބަސް ،ކިޔަވަންޖެހޭ ކޯހެއް ހަދަން ސްކޮލަރޝިޕް ަހމަޖަްއަސއިދޭނީ ޤައުމުގެ ބަސް 

 ހޭދަވާ މުއްދަތުގެ ޚަރަދު ދަރިވަރު އަމިއްލަޔަށް ހަމަޖައްސާަނމައެވެ.

   )ރ(

      ،)ނ( އާއި ،)ށ( އާއި ،ިމ މާއްދާެގ )ހ( އާއި ،މިފަދަ ހާލަތުގައި ޚަރަދު ކުރާނީ
 )ރ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެ ކޯހަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތަށެވެ.

   )ބ(

ދަރިވަރުންނަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުްނ ހަވާލުުކރެވޭ ދުވަހުން ފެށިގެން 
 ތެރޭގައި އެ މުއްދަތުގެ .މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ކިޔަވަން ފަށަންވާނެއެވެ ( ބާރަ) 12

ކިޔަވަން ނުފެށޭ ފަދަ މަޤްބ ލު އުޒުރެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ހިނދެއްގައި، މުއްދަތު ހަމަވުމުެގ 
ކަމާ ގުުޅންހުރި ލިޔުންތަކާއެކު އެކަން ިމނިސްޓްރީއަށް  ،ަމސްދުވަހުގެ ކުރިން( ތިނެއް) 3

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ސްކޮލަރޝިޕް  .9 )ހ(
ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ 

 ގޮތްތައް

 )އެކެއް( 1 ،އެމް.ބީ.ބީ.އެސް ކޯހެއްގެ އިންޓަރންޝިޕް ފުރިހަމަކުރުމަށް ޚަރަދު ދެވޭނީ
އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. އިންޓަރންޝިޕް ރާއްޖޭގައި ފުރިހަމަ ކުރެވޭ ަނމަ، 
އިންޓަރންޝިޕް ފުރިހަމަ ކުރަންވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެކަން ކުރެވެްނ 

އެްނމެ އަގުހެޔޮކޮްށ އިންޓަރންޝިޕް ފުރިހަމަ ކުރެޭވނެ ޤައުމެއްގަިއ އެކަްނ ނަމަ،  ނެތް
 ކުރުމަށް ޚަރަދު ދެވޭނެއެވެ. ފުރިހަމަ

   )ށ(

އެސް ފިޔަވައި، އެހެނިހެން ކޯސްތަކުގައި ކޯހުގެ ބޭރުން ނުވަތަ ކޯސް ނިމިެގްނ .ބީ .ބީ.އެމް
    އިންަޓރންޝިޕް ކޮންމެހެްނ  ،އިންޓަރންޝިޕެއް ފުރިހަމަކުރުމަށް ޚަރަދު ދެވޭނީ

ކުރަންޖެހޭ ދަރިވަރުންނަށެވެ. ކިޔެވުމަށް ގަސްތުުކރާ ކޯހަކާ ގުޅިގެްނ  ފުރިހަމަ
ކުރުމުގެ ކުރިްނ  ޖެހޭތޯ ބަލައި، ޕްލޭްސމަންޓް ަޤބ ލު އިންޓަރންޝިޕް ފުރިހަމަކުރަން

 ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ.، މިނިސްޓްރީއަށް ލިޔުމުން ހުށަހަޅައިގެން

   )ނ(

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިންޓަރންޝިޕް ފުރިހަމަކުރަން ހުްއދަ ދީފައިވާ ކޯސްތަކުގެ 
އިންޓަރންޝިޕްގެ މުއްދަތުގައި ފައިސާ ދިނުމާމެދު ނުވަތަ ދެވޭނެ އަދަދާމެދު ގޮތެއް 

އަދި . އިންޓަރންޝިޕް ފުރިހަމަކުރާ ޤައުމާއި ހާލަތަށް ބަލައިގެންނެވެ، ނިންމާނީ
ނުވަތަ މުސާރައެްއ  ވަންސެއްއެލަ ދަރިވަރަށް ފުރިހަމަކުރާ މުއްދަތުގައިއިންޓަރންޝިޕް 

މިިނސްޓްރީންނެވެ.  ގޮތެއް ނިްނާމނީ ،ކުރުމަށްފަހު ަކމަކަށް ރިޢާޔަތް ނަމަ، އެލިބޭ 

   )ރ(
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 ،މިގޮތުން އިންޓަރންޝިޕާބެހޭ ތަފުސީލު، އިންޓަރންޝިޕް ފުރުޞަތު ޤަބ ލުކުރުމުގެ ކުރިން
 .މިނިސްޓްރީއަށް ލިޔުމުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

ތުގެ މަތިން ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން ހަމަޖެހޭ ފައިސާ އުނިކުރެވޭނީ، މި މާްއދާގައިވާ ގޮ
   ށް އެދިގެން އިތުރު ސްކޮލަރޝިޕެއް ލިބުމުން ނުވަތަ މި އުސ ލުގެ ދަރިވަރު އަމިއްލަޔަ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކުގެ ތެރެއިން ޚަރަދެއް ގައި ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  20
 އެފަދަ ފައިސާގެ އެހީއެއް ލިބިްއޖެ . ނަމައެވެ ހަމަޖެއްުސމަށް ފައިސާގެ އެހީއެްއ ލިބިއްޖެ 

ނަމަ، އެކަްނ މިނިސްޓްރީއަށް އަންގަންވާނެއެވެ. ޒަކާތު ސްޮކލަރޝިޕް ފަންޑުން، 
 ކޯސް ފުރިހަމަ  ރިވަރަކަށް ހަަމ އެއެވޯޑްކޮށްގެން މަތީ ތަޢުލީމު ހާސިލުކުަރމުންދާ ދަ

ދެމުންގެންދިަޔ ، ޓަކައި، އެހެްނ ފަރާތަކުން ސްކޮލަރޝިޕެއް ލިބިއްޖެނަމަ ކުރުމަށް
 ޚަރަދުތައް ވަގުތުން ހުއްޓައިލަން ވާނެއެވެ.

 ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން  10. )ހ(
ހަމަޖެހޭ ފައިސާ 
 ލަތްތައްއުނިކުރެވޭނެ ހާ 

އަމިއްލަޔަށް އެދުމަކާ ނުލައި، ދަރިވަރުގެ މެރިޓަށް ބަލައިގެން އެެހން ފަރާތަކުން އިތުރު 
ވަަނ  20ސްކޮލަރޝިޕެއް ނުވަތަ ފައިސާގެ އެހީއެއް ލިބި، އެ އެހީއަކީ ިމ އުސ ލުގެ 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކުގެ ތެރެއިން ޚަރަދެއް ހަމަޖެއްުސމަށް ދިން ( ހ)މާއްދާގެ 
   ނަމަ،  ނުވަތަ ޝަރުޠުކޮށްފި ،ނަމަ އެހީ ދިން ފަރާތުން ކަނޑައަޅައިފިއެ ކަމަށް، އެހީއެއް

 މި ސްކޮލަރޝިޕުން އެ ފައިާސ އުނިކުރެވޭނެއެވެ.

   )ށ(

މި ުއސ ލުގެ ދަށުން ސްކޮލަރޝިޕް ލިބިފައިވާ ދަރިވަރު ފުރިހަމަ ުކރަމުންދާ ކޯހުގެ މުއްދަތުގައި، 
، ސްކޮލަރޝިޕަކަށް އެޕްލައިކުރުމަކާ ނުލައި ަދރިވަރުގެ މެރިޓަށް ބަލައިގެންއެ ދަރިވަރު އިތުރު 

ނުލަިއ ދަރިވަރު ބޭނުން ކަމެްއ ކުރުމަށް ނުަވތަ ބޭނުންވާ ޚަރަދެއް ކުރުމަށް  އެއްވެސް ޝަރުޠަކާ
ވަަނ މާއްދާެގ  20އެއްވެސް ފަރާތަކުން ފައިސާގެ ޢިނާޔަތެއް ދިން ނަމަވެސް، މި އުސ ލުގެ 

 .ރިވަރަށް ދޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން އެއްވެސް އަދަދެއްގެ ފައިސާއެއް އުންޏެއް ނުކުރެވޭނެއެވެދަށުން ދަ

ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން  11.
ހަމަޖެހޭ ފައިސާ އުނި 
 ނުކުރެވޭނެ ހާލަތްތައް

ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން މަތީ ތަޢުލީމު ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިއްޖެކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކޮށް ދަރިވަރު 
ދަރިވަުރ  މުޢާމަލާތްތައް ނުނިމި ހުއްޓައި ދެމެދު ިމނިސްޓްރީން ފުރިހަމަ ކުރަްނޖެހޭ ފައިސާގެ ފުރުމާ

އެ ޚަރަދުތަކުގެ ތަފުސީލު، ކަމާ ، ފުރަންޖެހިގެން އަމިއްލަޔަށް ޚަރަދު ކުރަން ޖެހިއްޖެ ނަމަ
ނބުރާ ލިބިދިނުމަށް އެ ފައިސާ ދަރިވަރަށް އަ، ގުޅުންހުރި ލިޔުންތަކާއެކު މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުމުން

ަވނަ މާއްދާގެ  20މިނިސްޓްރީން އެހީތެރިވެދެވޭނެއެވެ. މިގޮތަށް އަނބުާރ ދެވޭނީ، ިމ އުސ ލުެގ 
މި އުސ ލުގައި ހިމެނިފައިނުވާ ކަމަކަށް ކުރި ޚަރަދެއް  .ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކެވެ( ހ)

 އިވާ ނަމައެވެ.އެ ޚަރަދެއް ކުރުމަށް މިިނސްޓްރީން ހުއްދަ ހޯދައިފަ ،ލިބޭނީ

ސްކޮލަރޝިޕަށް ދެވޭ  .12
 ފައިސާ ޚަރަދުކުރުން 

ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރަކު ކޯހުން ނުވަތަ ކޯހުގެ ޔުނިޓަކުން ނުވަަތ 
 .ޢަމަލުކުރާނީ ިތރީގައިވާ ގޮތަށެވެ ނަމަ  މާއްދާއަކުން ނުވަތަ މޮޑިުއލަކުން ފެއިލްވެއްޖެ 

ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން  13.
ދަރިވަރު ކިޔަވަމުންދާ 
ނަމަ  ވެއްޖެ ކޯހުން ފެއިލް 

 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 
ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރު ފެއިލްވެއްޖެ ަނމަ، ފެއިލްވާން ދިމާިވ ސަަބބު ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ 

ކަމާ ގުޅޭ ރަސްމީ ލިޔުންތަކާއެކު ދަރިވަރުގެ ސޮިއ ހިމެނޭ ލިޔުމަކުްނ  ،ގޮތުން
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި ޞިއްޙީ ހާލަތެއް މެދުވެރިވުމުެގ ސަބަުބން ފެއިލްވެއްޖެ ނަމަ، 

   )ހ(
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އެކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުްނ ރަްސީމ އިދާރާއަކުން ދ ކޮށްފައިވާ ގުޅުންހުިރ 
 ފިކެޓު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ލިޔުންތަކާއެކު މެޑިކަލް ސެޓު

ަނމަ، ފެއިލްވި ޔުނިްޓ ނުވަތަ މާއްދާ ނުވަަތ މޮޑިއުްލ  ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރު ފެއިލްވެއްޖެ 
. އެ ަދރިވަރު އަމިއްލަޔަށެވެ ހާ ޚަރަދެއް ހަމަޖައްސަން ޖެހޭނީފުރިހަމަކުރުމަށް ހިނގާ ހުރި

ފެއިލްވި ސަބަބާއި، ދަރިވަރުގެ ހާލަތަށް  ،ނަމަ ނަމަވެސް، ެއ ޚަރަދު ހޯދަން އެދިއްޖެ
ވަރަށް ޚާއްޞަ ހާލަތެއް ސީދާ ދަރިވަރުގެ އަމިއްލަ ނަފްސަްށ  ،ބަލައިފައި

އިތުރަށް ފައިސާ ހަމަޖެއްުސމާއި، ދޭެނ  ،މެދުވެރިވެފައިވާކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމުން
 ގޮތް ކަނޑައަޅާީނ މިނިސްޓްރީންނެވެ.ދޭނެ މިންވަރާއި، 

   )ށ(

    ސިލުކުރަުމންދާ މުއައްސަސާއިްނ އެއްވެްސ ަސބަބަކާހުރެ ދަރިވަރު ތަޢުލީމު ހާ
   ކޯހުން ދަރިވަރު  އްޞަ ހާލަތެއް ދިމާވެގެން މެނުވީނަމަ، ނުވަތަ ޚާ ވަކިކޮށްފި

ނަމަ،  ނަމަ، ނުވަތަ ދަރިވަރު އަމިއްލަޔަށް ކޯހުގައި ކިޔެވުން ހުއްޓައިލައިފި ފެއިލްވެއްޖެ
  ޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން ގި ޖުމުލަ ޚަރަދު، ިމނިސްޓްރީން ކަނޑައައެ ދަރިވަރެއްގެ ކޯހަށް ހިނ
  .އަނބުރާ ދައްކަންވާނެއެވެ

   )ނ(

ދަރިވަރުން ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު، އެ ދަރިވަރު ކިޔަވަމުންދާ ކޯހާއި، ކޯހުެގ 
 މުއްދަތާއި، މަތީ ތަޢުލީމު ދޭ މުއައްސަސާއާއި، ކިޔަވަންދާ ޤައުމު ބަދަލުކުރުމުގެ

ނަމަވެސް، ޚާއްޞަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެެގން ކޯސް ނުވަތަ ކޯހުެގ . ފުރުޞަތެއް ނުދެވޭނެއެވެ 
އެކަމާމެުދ  ،ނަމަ ދޭ މުއައްސަސާ ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހަޅައިފި މުއްދަތު ނުވަތަ މަތީ ތަޢުލީމު

 މިނިސްޓްރީންނެވެ.ނީ ގޮތެއް ނިންމާ

ސްކޮލަރޝިޕްގައި  .14 )ހ(
ކިޔަވާ ދަރިވަރުން 

ކަން ދޭންޖެހޭ ސަމާލު 
 މުހިންމު ކަންތައްތައް

ކުރުމަށް  ދަރިވަރު ކިޔަވަމުންގެންދާ މަތީ ތަޢުލީމު ދޭ މުއައްސަސާއިން ސެޓުފިކެޓު އެވޯޑް
ކަނޑައަޅައިފައިވާ އެްނމެ ދަށް މިންގަނޑަށްވުރެ، ދަރިވަރުގެ ެއކަޑަމިްކ ޕަރފޯމަންްސ 

 .ދަށްވެގެން ނުވާނެއެވެ

   )ށ(

ހުންނަ މުއްދަތަށް ދެވޭ ސްޓ ޑެންޓް ހެލްތު އިްނޝުއަރެންސް ކަވަރގެ ދަރިވަރު ކޯހުގައި 
ކޯހުގެ މުއްދަތުގައި ބަލިވެގެން ހިނގާ އެއްވެސް ޚަރަދަކަށް އިތުރު އެހީއެއް  ،އިތުރުން

 .ނުދެވޭނެއެވެ

   )ނ(

ދަރިވަރު ކޯހުގައި ކިޔަވަމުންދާއިރު، އިސްާލްމ ދީނަށާއި، ދިެވހި ދައުލަތުން އަންާގ 
މީގެ އިތުރުން، ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި . އެންގުންތަކަށް ކިޔަމަންތެރިކަން އަދާކުރަންވާނެއެވެ

ކިޔަވާ ދަރިވަރުން، އެ ދަރިވަރު ކިޔަވަމުންދާ ޤައުމެއްެގ ޤާނ ނުތަކަށާއި ގަވާއިދުތަކަށް 
ވާމީ އަދި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަޤް. ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަންވާނެއެވެ 
 .ހިތަންވާނެއެވެމުޢާހަދާތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް 

   )ރ(

         ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ތިބެގެން ކިޔަވާ ދަރިވަރުން ކޯްސ ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، 
ރާއްޖެއަށް އެނބުިރ  )ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 30ކޯސް ފުރިހަމަކުރިތާ ގިނަވެގެްނ 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، މިިނސްޓްރީއަށް ލިޔުމަކުްނ ( ހަތެއް) 7އައިސް، ގިނަވެގެްނ 
ވެސް، ކޯސް ނިްނމުމަށްފަުހ  ރާއްޖޭގައި ތިބެގެން ކިޔަވާ ދަރިވަރުން. އަންގަންވާނެއެވެ

   )ބ(



 ގެޒެޓްދިވެހިސަރުކާރުގެ                          220 އަދަދު:                              49 ލިއުމް: ވޮ

 

8 

 

. މިނިސްޓްރީއަށް ލިޔުަމކުން އަންގަންވާނެއެވެދުވަހުގެ ތެރޭގައި ( ހަތެއް) 7ގިނަވެގެން 
ކުރި ކޯހުެގ ސެޓުފިކެޓު ލިބުމާއެކު، ވެސް، ހާިސލު އަދި އެހީ ލިބޭ ހުރިާހ ދަރިވަރުން

 .ސެޓުފިކެޓުގެ ކޮޕީއެއް، މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

މި ުއސ ލުގެ ދަށުްނ ސްކޮލަރޝިޕް ލިޭބ ދަރިވަރުން ކޯްސ ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ދިވެހިރާއްޖެއަްށ 
 .ޚިދުމަތް ކުރަން ވާނެއެވެ

 

ކޯސް ނިމުމަށްފަހު  .15
 ޚިދުމަތްކުރުން 

ކަމަްށ  އުސ ލާ ެއއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރާނެ މި އުސ ލުެގ ދަށުން ސްކޮލަރޝިޕް ލިބޭ ދަރިވަރުން މި 
 މިނިސްޓްރީއާއެކު ވެވޭ އެއްބަސްުވމެއްގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.

 

މިނިސްޓްރީއާއެކު ވެވޭ  .16
 އެއްބަސްވުން

 ޚާއްޞަ އެހީ ދިނުން 
 

ިއްނ  5ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުީމ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުެގ ލެވެްލ  ،ޚާއްޞަ އެހީއަށް ހުޅުވައިލާނީ
          ގެ ނިޔަލަށް ހިމެޭނ ކޯސްތަކުގައި ިކޔަވާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން  10ފެށިގެން ލެވެލް 

 ދަރިވަރުންނަށް މިނިސްޓްރީން އެަކމަށް ުކރާ ޚާއްޞަ އިޢުލާނަކުންނެވެ. މާލީ ފުދުންތެރިކަން ނެތް
  

އެހީއަށް  ޚާއްޞަ .17
 ލުން ފުރުޞަތު ހުޅުވައި

    ޒަކާތް ލިބުން ޙައްޤުވާ ގިންތިއެއްގައި ހިމެޭނ  ،ގޮތުން ފުދުންތެރިކަމެއް ނެތްމާލީ
 ފަރާތެއް ކަމުގައި ވުން.

ޚާއްޞަ އެހީ ދިނުމުގެ  .18 )ހ(
 ޝަރުޠުތައް 

   )ށ( އިސްލާމީ ޝަރީޢާ ހުއްދަކުރާ ކޯހެއްގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރެއް ކަމުގަިއ ވުން.

   )ނ( ޒަކާތު ފަންޑުން ސްކޮލަރޝިޕް ލިބިފައިވާ ދަރިވަރެއް ކަމުގައި ނުުވން.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ޤަބ ލުކުރާ، ޤައުމީ ަސނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގައިާވ 
        ގެ ނިޔަލަށް ހިެމނޭ ކޯހެއްގައި ކިޔަާވ  10އިްނ ފެށިގެން ލެވެލް  5ލެވެލް 

 ވުން. ގައިދަރިވަރެއް ކަމު

   )ރ(

މަތީ ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރުމަށް މީގެ ކުރިން، ދައުލަތުގެ މުއައްސަާސއަކުން ލޯނުގެ އެހީއެްއ 
ލިބިފައިވާ ދަރިވަރެއް ނަމަ، ޚާއްޞަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން މެުނވީ އެ ލޯނުގެ ފައިާސ 

ކަމުގައި  ރިވަރެއްވުން ނުވަތަ ގަވާއިދުން ފައިސާ ދައްކަމުންދާ ދަ ދައްކައި ޚަލާޞްކޮށްފައި
 ވުން.

   )ބ(

ޚާއްޞަ އެހީއަށް އެދޭ ފަރާތަކީ ސަރުކާރުން ނުވަަތ ސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެން ނުވަަތ 
ދައުލަތުގެ އެހެން މުއައްސަސާއަކުން ވެްސ ހިލޭ އެހީ ނުވަތަ ޕެިއޑް ލީވް ނުވަތަ ލޯނުެގ 
          ފުރުޞަތު ލިބިގެން ކިޔެވުމަށްފަހު ބޮންޑުެގ ޚިދުމަތަށް ރިޕޯޓުނުކުރާ ނުވަތަ 

    ރިޕޯޓް ކުރުމަށްފަހު ވެްސ ބޮންޑުެގ ދަށުން ޚިދުމަތް ކުރުމަްށ  ފައިއިކޯސް ނިްނމަ
    ގެ ދަށުން ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނުކުތުމަށް އެންގުމުްނ ޑުއިންކާރު ކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ބޮން

 ކަމުގައި ުނވުން. އެ ޚިދުމަތަކަށް ނުކުތުމަށް އުޒުރުވެރިވެފައިވާ ފަރާތެއް

   )ޅ(
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    ،ބަބުންިދމާިވ ކަމެއްެގ ސަ ،ދަރިވަރަކީ އަމިއްލަ ބާރެއް ނެތި ޚާއްޞަ އެހީއަށް އެދޭ
 ވުން. ގައިކޯސް ފުރިހަމަކުރުމަށް ފައިސާގެ ދަތިކަން މެދުވެރިވެފައިވާ ދަރިވަރެއް ކަމު

   )ކ(

އި ނުވަަތ ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގަ ،ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރަކީ ސަރުކާރުެގ ސްކޮލަރޝިޕެއްގައި
ނުވަަތ  މުގެ ސަބަބުންފެއިލްވު  ލަތެއް ދިމާވެގެްނ މެނުވީޚާއްޞަ ހާދަނިކޮށް ކިޔަވަމުން

 ނުވުން. ރިޕީޓް ވުމުގެ ސަބަބުން ސްޕޮްނސަރ މެދުކެނޑިފައިވާ ދަރިވަރެއް ކަމުގައި

   )އ(

ޚާއްޞަ އެހީ ދިނުމުގައި  .19 އަންނަނިވި ކަންަކމަށް ރިޢާޔަތް ކޮށްގެންނެވެ. ،ޚާއްޞަ އެހީ ދެވޭނީ
 ކަންކަން އިސްކަންދެވޭނެ 

   )ހ( މާލީގޮތުން ފުދުންތެރިކަން ނެތް މިންވަރު.

   )ށ( ދަރިވަރަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިކަމުގެ މިންވަރު.  

   )ނ( ދަރިވަރުގެ ކިޔެވުމުގެ ނަތީޖާ.

 ސްކޮލަރޝިޕާއި ޚާއްޞަ އެހީ ދިނުމުގެ އާންމު މިންގަނޑުތައް 
 

ފައިސާ ިދނުމަށް ަހމަޖެހިފައިވަީނ ސްކޮލަރޝިޕުގެ ދަށުން ނުވަތަ ޚާއްޞަ އެހީެގ ދަށުން 
 ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތައް ކުރުމަށެވެ.

ސްކޮލަރޝިޕާއި  .20 )ހ(
ޚާއްޞަ އެހީއަށް ފައިސާ 

 ދ ކުރުން 

    (1) ދެކޮޅު ޓިކެޓުގެ ޚަރަދު؛

    (2) ކޯހުގެ ޓިއުޝަން ފީ؛

    (3) ވިސާގެ ޚަރަދު؛

    (4) ކޯސް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ޚަރަދު؛

    (5) ހެލްތް އިންޝުއަރަންސް؛

    (6) އެސްޓެބްލިޝްމަންޓް އެލަވަންސް؛

    (7) ސްޓައިޕެންޑް؛

    (8) ބުކް އެލަވަންސް؛

    (9) ޑިޕާޗަރ އެލަވަންސް.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ހިނގާ ޚަރަދުތަކުގެ ވަކި މިންވަރެްއ 
 ދިނުމަކަށް މި ުއސ ލު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.ޚާއްޞަ އެހީގެ ގޮތުގައި 

   )ށ(
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 ،ންބަރާއި( ވަނަ ނ3ަ) ،( ވަނަ ަނންބަރާއ2ި) ،( ަވނަ ނަންބަރާއ1ިމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ )
ތައް ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ޚަރަދ9ު) ،( ވަނަ ނަންބަރާއ8ި) ،( ވަނަ ނަންބަރާއ6ި)

 ކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ. ތިރީގައި ބަޔާން ،ދެވޭނީ

   )ނ(

ރާއްޖެއިްނ ބޭރުގައި ކިޔަާވ ަނމަ، ދަރިވަރު ކިޔަވަްނ  ،ޓިކެޓް ޚަރަދު ދެވޭނީ
އިޚްތިޔާރުކުރާ މަތީ ތަޢުލީުމ ދޭ މުއަްއސަާސ ހުިރ ރަށަކަށް، އިޮކނޮީމ ކްލާހުްނ 
އެންމެ އަުގހެޔޮކޮށް އަދި ކުުރ ރ ޓަކުން ދިއުމުެގ ޚަރަދު. ޓްވިނިްނގ ޕްރޮގުރާމެްއ 

  ޓިކެޓެއްގެ ޚަރަދު؛ ަހމަ މިފަދަނަމަ، ދެވަނަ މަރުކަޒަކަށް ދިޔުމަށްވެސް

(1)    

ނަަމ، ދަރިވަރު ހުރި ރަށަކުން ކިޔަވަްނ ދާން އެދޭ ރަށަކަށް  ރާއްޖޭގައި ކިޔަވާ
 ގުހެޔޮ ރ ޓަކުން ދިއުމުެގ ޚަރަދު؛އިކޮނޮމީ ކްލާހުްނ ނުވަތަ އެންެމ އަ

(2)    

 ފީއަށްވާ ފައިސާ ދައްކާނީ، ދަރިވަރުގެ ކިޔެވުން  ފީއަށްވާ ނުވަތަ ޓިއުޝަން ކޯހުގެ
ދޭ މުއަްއސަސާެގ އިންވޮއިސް،  ކުރިޔަށްދާ މިންވަރަކުން މަތީ ތަޢުލީމު

         ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. މިނިސްޓްރީއަށް  މިނިސްޓްރީއަށް ލިބުމުން، އޭގައިވާ 
 އެ އިންވޮއިސް ލިބުނުކަްނ ކަށަވަރުކުރުމަކީ ދަރިވަރުގެ ޒިްނމާއެކެވެ.

(3)    

ހޯދުމަށްޓަކައި ކިޔަވަން ދާން ބޭުނންވާ ޤައުމުގެ ވިާސ އެހީގެ ދަށުން މަތީ ތަޢުލީމު 
ނަމަ، ވިސާ ނެގުމަށް ދަރިވަރު ކުރާ ދަތުރުގެ  ނެގުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާންޖެހޭ

ދުވަހުގެ ( ިތނެއް) 3ގިނަވެގެްނ  ޚަރަދު ހަމަޖައްސައިދެވޭީނ އެ ޤައުމެއްގައި 
ށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އެންެމ ސަރުކާރުގެ ދަތުރުތަކުގައި ހުރުމުގެ ޚަރަދަ ،މުއްދަތަށް

އެންމެ ކުރު މަގަކުްނ  ،ކުޑަ މިންވަރަށެވެ. އަދި ދެކޮޅު ޓިކެޓުގެ ޚަރަދު ދެވޭނީ
އެންމެ އަގުހެޔޮކޮްށ އެ ތަނަކަްށ ގޮސްފައި އެނބުިރ އައުމަްށ ޭހދަވާ ޚަރަދެވެ. 
ކޯހުން ފެއިލްވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ މިނ ން އެހެން ސަބަބަކާހުރެ ިވސާގެ މުއްދަތު 
އިތުރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ދަރިވަރުންނަށް ވިސާ ހޯދުމުގެ ޚަރަދު ހަަމޖައްސައިދެވޭީނ  

މި މާއްދާގައި ބަޔާންވެގެންވާ  ،ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކާއި ހާލަތު ވަޒަންކުރުމަށްފަހު
 މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ ޚަރަދުތަކަށެވެ.

(4)    

)އެކެއް(  1ކޯހުެގ މުއްދަތުގައި  ،އެސްޓެބްލިޝްމަންޓް އެލަވަންްސ ދެވޭނީ
ފަހަރުއެވެ. ޓްވިނިންގ ޕްރޮގުރާމް ފުރިހަމަކުރާ ދަރިވަރުން ކޯސް ފަށާއިރު ނުވަތަ 
ދެވަނަ މަރުކަޒަށް ދާއިރު އެސްޓަބްލިޝްމަންޓް އެލެވެންސް ނެގުުމގެ އިޚްތިޔާރު 

 ލިބިގެންވެއެވެ.

(5)    

    (6) އް( ފަހަރުއެވެ.)އެކެ 1ކޮްނމެ އަހަރަކު  ،ބުކް އެލަވަންސް ދެވޭނީ

ދަރިވަރު ކޯްސ ފުރިހަމަކުރުމަްށފަހު އެނބުރި  ،ޑިޕާޗަރ އެލަވަންްސ ދެވޭނީ
 ދިވެހިރާއްޖެއަށް އައުމަށެވެ.

(7)    

 ،(  ވަނަ ނަންބަރާއ8ި) ،( ވަނަ ނަންބަރާއ7ި) ،( ވަނަ ނަންބަރާއ6ިމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ )
ރޭޓް  ފައިސާ ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންވެގެންވާ ( 9)

   )ރ(
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މަތީ ތަޢުލީމާބެހޭ ދައުލަތުގެ ވުޒާރާއިން ކަނޑައަާޅ  ،ކުރެވޭނީ ކަނޑައެޅުމުގައި ރިޢާޔަތް
 މިންގަޑުތަކަށެވެ.

ަވނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޓިއުޝަން ފީ ފިޔަވައި އެހެްނ  2ގެ ( ހ)މި މާއްދާގެ 
)ދޭއް( އިންސްޓޯލްމަންޓަށް  2އަހަރަކު  ،ފައިސާ ދޭނީ ހުރިހާ ޚަރަދުތައް ކުރުމަށް

އެ ދަރިވަރެްއގެ އަމިއްލަ ބޭންްކ  ،ބަހައިލައިގެންނެވެ. މި ފައިސާ ޖަމާކުރެވޭނީ
އެކައުންޓަށެވެ. މިގޮތުން ފުރަތަމަ އިންސްޓޯްލމަންޓަށް އެދި ހުށަަހޅާނީ، ޯކސް ފެށުމުެގ 

ވަްނ ބޭނުންވާ ޯކުހން އަންކޮްނޑިޝަނަލް ހަފުތާގެ ކުރިން، ކިޔަ( ހަތަރެއް) 4މަދުވެގެން 
ޕްލޭސްމަންޓް ލިބިފައިވާކަމުގެ ލިޔުން ނުވަތަ ކޯސް ހަަމޖެހިފައިވާ ަކމުގެ ރަްސމީ ލިޔުމާއި، 

 ވިސާ ހޯދުމަށް ހިނގާެނ ޚަރަދު އެނގޭނެ ލިޔުންތަކާއެކު ިމނިސްްޓރީއަށެވެ.

   )ބ(

ކޯހުގައި  ،އިންސްޓޯލްމަންޓަކަށް އެދޭއިރުފުރަތަމަ އިންސްޓޯލްމަންޓަށްފަހު ދެން ކޮންމެ 
ދަރިވަރު ކިޔަވަމުންދާކަން އެނގޭނެ ލިޔުމެއް، ކޮްނމެ އިންސްޓޯލްމަންޓެްއ  ގެންއެންރޯލްވެ

ދޭ މުއައްަސސާގަިއ  ދިނުމުގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވައިދިނުމަށް މަީތ ތަޢުލީމު
ށް ލިބޭަކން ކަށަވަރު ކުރުމަކީ ދަރިވަރު އެދެންވާނެއެވެ. އަދި މި ލިޔުން މިނިސްޓްރީއަ

 ދަރިވަރުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

   )ޅ(

މި އުސ ލުގެ ދަށުން ދ ކުރެވޭ ފައިސާ ޚަރަދު ކުރަންވާނީ، އެ ފައިސާ ދ ކުރެވޭ ދަރިވަރަކަށް 
 އަދި އެ ފައިސާ ދ ކުރެވޭ ބޭނުމަކަށް އެކަންޏެވެ.

ސްކޮލަޝިޕާއި ޚާއްޞަ  .21 )ހ(
އެހީގެ ދަށުން ދެވޭ 

 ޚަރަދުކުރުން ފައިސާ  

މި އުސ ލުެގ  ،ގޮތަކުން މަތީ ތަޢުލީމު ހޯދުމަށް ފައިސާގެ އެހީ ދެވޭނީ ސްކޮލަރޝިޕް ނ ން
ަކމަކަށް އެހީއަށް  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންވެގެންާވ ކަންކަމުެގ ތެރެއިން، އެ 20

 އެދި ހުށަހެޅި ކަމަކަށެވެ.

 )ށ(

، ކަމަށް ބުނެފައިވާ އެންމެހައި ކަންކަން ނިންާމނީމި އުސ ލުގައި، "މިނިސްޓްރީ" އިން ނިްނމާނެ 

މި އުސ ލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "މަތީ ތަޢުލީމަށް ޒަކާތު ފަންޑުން ސްކޮލަރޝިޕާއި ޚާއްޞަ އެހީ 
 އެކުގައެވެ.  އި މަޝްވަރާޔާދިނުމާ ބެހޭ ކޮމިޓީ" ގެ ލަފަޔާ

މިނިސްޓްރީން ކަންކަން  .22
 ނިންމާނެ ގޮތް 

ހިމެނިފައިނުާވ ކަމެްއ ދިމާވެްއެޖ ނަމަ، ނުވަަތ ިމ އުސ ލަްށ ބަދަލެއް ގެންނަްނ މި ުއސ ލުގަިއ 
އެ ކަމެްއ ނިްނމާނީ، "މަތީ ތަޢުލީމަށް ޒަކާތު ފަްނޑުން ސްކޮލަރޝިޕާއި ޚާއްޞަ  ،ޖެހިއްޖެ ނަމަ

 އެހީ ދިނުމާ ބެހޭ ޮކމިޓީ" ެގ ލަފާގެ މަތިން މިނިސްޓަރެވެ.

އުސ ލަށް ބަދަލު  .23
 ގެނައުން 

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި އުސ ލު ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން  ،ސ ލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީމި އު
 ފެށިގެންނެވެ.

އުސ ލަށް ޢަމަލުކުރަން  .24
 ފެށުން

ގަިއ ެގޒެޓުކޮށްފައިވާ "ޒަކާތު ފަންޑް  2018ފެބުރުވަރީ  8 ،މި އުސ ލަށް ޢަމަލުކުރަްނ ފެށުމުން
 ސްކޮލަރޝިޕާބެހޭ އުސ ލު" ބާޠިލުވީއެވެ.

ކުރިން ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ  .25
 އުސ ލު ބާޠިލުވުން 
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