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މިއީ  15މެއި  2012ގައި ޢާއްމުކުރި ”މަތީ ޘާނަވީ ތަޢުލީމު އަދި މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ
ފަންނީ

ތަމްރީންދޭ

މަރުކަޒުތަކުގެ

ފީ

ދަރިވަރުންނަށް

ދައްކާދިނުމަށް

ސަރުކާރުން

ވ
ވލާފައިވާ ”މަތީ ޘާނަ ީ
ލ“ އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމަށްފަހު އެކުލަ ާ
އެހީދިނުމުގެ އުޞޫ ް
ފ
ދ މަރުކަޒުތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ީ
މގެ ފަންނީ ތަމްރީން ޭ
ތަޢުލީމު އަދި މަސައްކަތްތެރިކަ ު
ދައްކާދިނުމަށް ސަރުކާރުން އެހީދިނުމުގެ އުޞޫލް“ އެވެ.
(ހ)

މިއުޞޫލުގައި

ކަނޑައަޅަނީ

ތަޢުލީމުގެ

ޘާނަވީ

ރޙަލާ
މަ ު

ފުރިހަމަކުރާ

ދަރިވަރުންގެތެރެއިން ،މަތީ ޘާނަވީ ތަޢުލީމާއި މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ރޮނގުން
ލމާއި ތަމްރީނުދޭ
ގން އެފަދަ ތަޢު ީ
ނށް ފީ ނަގައި ެ
ނ ަ
ތަމްރީނުވުމަށް އެދޭ ދަރިވަރު ް
ސްކޫލް ،ނުވަތަ މަރުކަޒުތަކުގައި ކިޔެވުމަށް ދަރިވަރުންދައްކަންޖެހޭ ފީ ދެއްކުމުގައި
ސަރުކާރުން މާލީ އެހީތެރިކަމެއް ދިނުމަށެވެ.
(ށ)

ޘނަވީ ތަޢުލީމު އަދި މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ފަންނީ
މި އުޞޫލަށް ކިޔާނީ ”މަތީ ާ
ތަމްރީންދޭ

ދަރިވަރުންނަށް

މަރުކަޒުތަކުގެ

ފީ

ދައްކާދިނުމަށް

ސަރުކާރުން

ލ“ އެވެ.
އެހީދިނުމުގެ އުޞޫ ް
މަތީ ޘާނަވީ ތަޢުލީމު ،އަދި މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ފަންނީ ތަމްރީންދޭ ސްކޫލްތަކާއި
މަރުކަޒުތަކުގައި ކިޔެވުމަށް ދަރިވަރުންނަށް ސަރުކާރުން މާލީ އެހީތެރިކަމެއްދިނުމުގެ
އ
ނނާ ި
ށ ތަޢުލީމީ ރޮނގު ް
ނނަ ް
ނންމާ ވީހާ ގިނަ ދަރިވަރު ް
މަޤުޞަދަކީ ޘާނަވީ ތަޢުލީމު ި
މަސައްކަތްތެރިކަމެއް ދަސްކުރުމުގެ ރޮނގުން ކުރިއަށްދިއުމުގެ ފުރުޞަތު ،އަމިއްލަ
ފަރާތްތަކުގެ

ބައިވެރިވުމާއެކު،

ވީހާވެސް

ފުޅާ

ދާއިރާއެއްގައި

ހުޅުވާލައި ،ދިވެހި

ހދުމެވެ.
އ ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ބަޔަކަށް ެ
ޒުވާނުންނަކީ ރަނގަޅު ތަޢުލީމާ ި
ޔންކޮށްފައި ނުވާހާ ހިނދަކު:
މިއުޞޫލުގައި އެހެންގޮތަކަށް ބަ ާ
ދ
ލ އެހީ“ ކަމުގައި ބުނެފައިވަނީ މިއުޞޫލުގެ ދަށުން މަތީ ޘާނަވީ ތަޢުލީމު އަ ި
”މާ ީ
މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ
1

ނ
ފަން ީ

ތަމްރީންދޭ

އ
ސްކޫލްތަކާ ި

މަރުކަޒުތަކުގައި

ކިޔަވާ

މަތީ ޘާނަވީ ތަޢުލީމު އަދި މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ފަންނީ ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒުތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ފީ ދައްކާދިނުމަށް ސަރުކާރުން އެހީ ދިނުމުގެ އުޞޫލު

ކޔެވުމަށް ދޭންޖެހޭ ޓިޔުޝަންފީ ދެއްކުމަށް ސަރުކާރުން
ދަރިވަރުންނަށް އެތަންތަނުގައި ި
ދޭން ކަނޑައަޅާފައިވާ ފައިސާއަށެވެ.
އ
ދގެ (ހ) އަދ (ށ)ގަ ި
ވނީ މިއުޞޫލުގެ  8ވަނަ މާއް ާ
”ދަރިވަރުން“ ކަމުގައި ބުނެފައި ަ
ބަޔާން ކުރެވިފައި ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ ދިވެހި ދަރިވަރުންނަށެވެ.
”މިނިސްޓްރީ“ ކަމުގައި ބުނެފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންއަށެވެ.
ފ އެޑިޔުކޭޝަންގައި މަތީ
ޒ“ ކަމުގައި ބުނެފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮ ް
”މަތީ ޘާނަވީ މަރުކަ ު
އ
ގތުގަ ި
ރށް (ގްރޭޑް  11އަދި  11އަށް) ކިޔަވައިދޭ ތަނެއްގެ ޮ
ޘާނަވީ ފެންވަ ަ
ރަޖިސްޓަރީކުރެވިގެން ހިންގާ ސްކޫލް ނުވަތަ މަރުކަޒުތަކަށެވެ.
”ފަންނީ ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒު“ ކަމުގައި ބުނެފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކް ނުވަތަ
ރ
މަތީ ޘާނަވީ މަރުކަޒުތަކުގެތެރެއިން މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއިން ޤަބޫލުކު ާ
ސެޓިފިކެޓް ލެވަލް  4ނުވަތަ ސެޓިފިކެޓް ލެވަލް  5ގެ ފެންވަރަށް މަސައްކަތްތެރިކަމާއި
އ
މނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގަ ި
ހނަރު ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާި ،
ފަންނީ ު
ނުވަތަ

ޑިޕާރޓްމަންޓް

ފ
އޮ ް

ހަޔަރ

އެޑިޔުކޭޝަންގައި

ރަޖިސްޓްރީ

ކުރެވިފައިވާ

މަރުކަޒުތަކަށެވެ.
ށ
އ ބަޔާންކުރެވިފައިވާގޮތަ ް
ޞލުގަ ި
”އެހީ ދޫކުރެވޭ މަރުކަޒު“ ކަމުގައި ބުނެފައިވަނީ މިއު ޫ
ސަރުކާރުން ދަރިވަރުންނަށް ދެވޭ ”މާލީ އެހީ“ ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަތީ ޘާނަވީ
ނދޭ މަރުކަޒުތަކަށެވެ.
މަރުކަޒުތަކަށާއި ފަންނީ ތަމްރީ ު
ޞލުގެ  11ވަނަ މާއްދާގެ
”އެހީ ދޫކުރުމުގެ އެއްބަސްވުން“ ކަމުގައި ބުނެފައިވަނީ މިއު ޫ
ކރާ މަރުކަޒާ ދެމެދު ވެވޭ
ހ ދޫ ު
ގތަށް މިނިސްޓްރީ އާއި އެ ީ
(ހ) ގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ޮ
އެއްބަސްވުމަށެވެ.
”މަތީ ޘާނަވީ ކޯސް“ ކަމުގައި ބުނެފައިވަނީ ގްރޭޑް  11 ،11ގައި ކިޔަވައިދިނުމަށް
ށ
މިނިސްޓްރީއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މުޤައްރަރުގައިވާ މާއްދާތަކާއި ޙަރަކާތްތައް ހިމެނޭ ގޮތަ ް
ހިންގޭ ފުލްޓައިމް ޕްރޮގްރާމަށެވެ.
ލޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް
ނ މޯ ް
ކސް“ ކަމުގައި ބުނެފައިވަ ީ
”މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ފަންނީ ޯ
ގ
ޓފިކެޓް ލެވަލް  5ގެ ފެންވަރު ެ
ކޓް ލެވަލް  4އަދި ސެ ި
ބލުކުރާ ސެޓިފި ެ
އޮތޯރިޓީއިން ޤަ ޫ
ލޓައިމް ކޯސްތަކަށެވެ.
ނރު ދަސްކޮށްދިނުމަށް ހިންގޭ ފު ް
މަސައްކަތްތެރިކަމާއި ފަންނީ ހު ަ
މާލީ އެހީގެ މިންވަރު

.4

ވ މަރުކަޒުތަކާއި ފަންނީ ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒުތަކުގައި
މިއުޞޫލުގެދަށުން މަތީ ޘާނަ ީ
މ
ކން ެ
ލ އެހީގެ ގޮތުގައި ޮ
ނ ފީ ދެއްކުމަށް ސަރުކާރުން މާ ީ
ކިޔެވުމަށް ދަރިވަރަކަށް ޓިޔުޝަ ް
މަހަކަށް

ށ
ދިނުމަ ް

އވާ
ހަމަޖެހިފަ ި

އެންމެ

މަތީ

މންވަރަކީ
ި

މަހަކު

1..1.11ރ

ނ ފީގެ ގޮތުގައި ކިޔަވައިދޭ
(ތޭރަސަތޭކަ ބައްތިރީސް ރުފިޔާ) އެވެ .ނަމަވެސް ޓިޔުޝަ ް
ލ
ރ މަދު އަދަދެއްނަމަ ،މާ ީ
މަރުކަޒަށް މަހަކު ދައްކަންޖެހޭ ފީގެ މިންވަރަކީ މިޢަދަދަށްވު ެ
2

މަތީ ޘާނަވީ ތަޢުލީމު އަދި މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ފަންނީ ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒުތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ފީ ދައްކާދިނުމަށް ސަރުކާރުން އެހީ ދިނުމުގެ އުޞޫލު

އެހީގެ ގޮތުގައި ދެވޭނީ އެމަރުކަޒަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ފީގެ މިންވަރެވެ.

މާލީ އެހީ ދޫކުރެވޭ

.5

މުއްދަތު

މަތީ ޘާނަވީ މަރުކަޒުތަކާއި ފަންނީ ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒުތަކުގައި ކިޔެވުމަށް ދަރިވަރުންނަށް
މާލީ އެހީ ދެވޭނީ އެދަރިވަރަކު ބައިވެރިވާ ކޯސް ފެށޭ މަހުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން 14
ތގައި ކަނޑައެޅިފައިވަނީ
މަސް ދުވަހަށެވެ .ނަމަވެސް ދަރިވަރު ހަދާ ކޯހުގެ މުއްދަތުގެ ގޮ ު
ތން
ގ މުއްދަތަށެވެ .މިގޮ ު
މިއަށްވުރެ ކުރުމުއްދަތެއްނަމަ ،މާލީ އެހީ ދޫކުރެވޭނީ ކޯހު ެ
ގ
ކރެވޭނީ ތިރީގައިވާގޮތު ެ
މލީ އެހީ ދޫ ު
ާ
ހށް ބަލައި،
ދަރިވަރު ބައިވެރިވެފައިވާ ކޯ ަ
މަތިންނެވެ.
(ހ)

ވރެއްނަމަ ،އެދަރިވަރު ގްރޭޑް  11ގެ ކިޔެވުން
ކހެއް ހަދާ ދަރި ަ
މަތީ ޘާނަވީ ޯ
ނ  14މަހަށް.
ފެށުނީއްސުރެ ގްރޭޑް  11ގެ ކިޔެވުން ނިމުމާ ހަމައަށް ،ގިނަވެގެ ް

(ށ)

ސެޓްފިކެޓް

ލެވަލް

ދަރިވަރެއްނަމަ

5

ގެ

ފަންނީ

ތަމްރީނުދޭ

ކޯސްތަކުގައި

ބައިވެރިވާ

ކޯހުގެ ކިޔެވުން ފެށޭ މަހުން ފެށިގެން ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރުމާ

ހަމައަށް ،ގިނަވެގެން  14މަހަށް.
(ނ) ސެޓްފިކެޓް

ލެވަލް

4

ގެ

ފަންނީ

ތަމްރީނުދޭ

ކޯސްތަކުގައި

ބައިވެރިވާ

ގން ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރުމާ
ދަރިވަރެއްނަމަ ،ކޯހުގެ ކިޔެވުންފެށޭ މަހުން ފެށި ެ
ހަމައަށް ،ގިނަވެގެން  11މަހަށް.
މާލީ އެހީ ދެވޭނެ މަތީ

.6

ޘާނަވީ ކޯސްތައް

ހއްގައި ބައިވެރިވެފައިވާ
ޘނަވީ ކޯ ެ
ާ
އހީ ދެވޭނީ މަތީ
ެ
މިއުޞޫލުގެ ދަށުން މާލީ
ދަރިވަރެއްނަމަ ،ތިރީގައިވާ މާއްދާތަކުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ދަރިވަރުންނަށެވެ.
(ހ)

އެޗް.އެސް.ސީ .ދިވެހި އަދި އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް ،އަދި

(ށ)

އެޑެކްސެލް އެޑްވާންސްޑް ލެވެލް ގެ  .މާއްދާ ،އަދި

ނ
މބްރިޖް ޕްރޮފިޝެންސީ އި ް
(ނ) ކެމްބްރިޖް އެޑްވާންސްޑް އިންގްލިޝް ،ނުވަތަ ކެ ް
އިންގްލިޝް ،ނުވަތަ އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީ .އިންގްލިޝް އޭޒް އަ ސެކަންޑް
ލޭންގުއޭޖް (ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ އިނގިރޭސި މާއްދާއެއް)
މާލީ އެހީ ދެވޭނެ

.7

ހއް ހަދާ ދަރިވަރެއްނަމަ ،މާލީ އެހީ ދެވޭނީ މޯލްޑިވްސް
މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ފަންނީ ކޯ ެ

މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ

ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއިން ޤަބޫލުކުރާ ސެޓިފިކެޓް ލެވަލް  4ނުވަތަ ސެޓިފިކެޓް ލެވަލް

ފަންނީ ކޯސްތައް

ގ
 5ގެ ފެންވަރުގެ މަސައްކަތްތެރިކަމާއި ފަންނީ ހުނަރު ދަސްކޮށްދިނުމަށް ހިން ޭ
ފުލްޓައިމް ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ދަރިވަރުންނަށެވެ.

3

މަތީ ޘާނަވީ ތަޢުލީމު އަދި މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ފަންނީ ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒުތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ފީ ދައްކާދިނުމަށް ސަރުކާރުން އެހީ ދިނުމުގެ އުޞޫލު

މާލީ އެހީ ދެވޭނެ
ދަރިވަރުން

.8

ނ
ބ ާ
ދމަށް މިއުޞޫލުގައި ު
ނ ކޯހެއް ހެ ު
އކަތްތެރިކަމުގެ ފަން ީ
މަތީޘާނަވީ ކޯހެއް ނުވަތަ މަސަ ް
މާލީ އެހީދެވޭނީ ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން
މިއުޞޫލުގެ

ދއިން މާލީ އެހީ ހޯދުމަށް
 11ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަ ަ

އެދި މިނިސްޓްރީ އަށް ހުށައަޅާ ދަރިވަރުންނަށެވެ.
(ހ)

މަތީ ޘާނަވީ ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން މާލީ އެހީދެވޭނެ
ދަރިވަރުންގެ ޝަރުތުތައް:
()1

ޘާނަވީ ސްކޫލް ނިންމާ އިމްތިޙާނުގައި ބައިވެރިވި މާއްދާތަކުގެތެރެއިން
މަދުވެގެން  5މާއްދާއިން ދަށްވެގެން  Cގްރޭޑް ޙާޞިލުކޮށް ،އެހީ
ދ
ދޫކުރެވޭ މަރުކަޒެއްގައި ކިޔެވުމަށް އެންރޯލުވެފައިވާ ދަރިވަރަކަށްވުން ،އަ ި

()1

މަތީ ޘާނަވީ ފެންވަރަށް ކިޔަވައިދޭ ސްކޫލަކަށް ވަނުމަށް މިނިސްޓްރީއިން
ކަނޑައަޅާ ހުރިހާ ޝަރުޠެއް ފުރިހަމަވާ ދިވެހި ދަރިވަރަކަށްވުން ،އަދި

().

ގްރޭޑް  11ގެ ކިޔެވުންފަށާ އަހަރުގެ ޖޫންމަހުގެ  1އަށް އުމުރުން
ދ
 11އަހަރު ފުރިފައިނުވާ ދަރިވަރަކަށްވުން ،އަ ި

()4

ވ
ތ ޘާނަ ީ
ގްރޭޑް  11ގެ ކިޔެވުންފަށާ އަހަރުގެ ޖޫންމަހުގެ  1އަށް މަ ީ
ދ
ފެންވަރަށް ކިޔަވައިދޭ ސްކޫލެއްގައި އެންރޯލްވެފައިވުން ،އަ ި

()5

އެއްވެސް އެހެން ސްކީމެއް ނުވަތަ ޕްރޮގްރާމެއްގެ ދަށުން ވިޔަސް،
ސަރުކާރުން

ނުވަތަ

އަމިއްލަ

ފަރާތަކުން

ނަމަވެސް،

ތ
މަ ީ

ޘާނަވީ

ފެންވަރަށް ކިޔެވުމަށް ޓިޔުޝަން ފީ ދައްކާދިނުމަށް ސްކޮލަރޝިޕެއް
ރވަރެއް ކަމުގައިނުވުން
ނުވަތަ އެފަދަ އެހީއެއް ލިބޭ ދަ ި
()6

ށ ކިޔަވާ
އ ް
ޘާނަވީ މަރުހަލާ ނިންމި ރަށުގެ ސްކޫލުން ނުވަތަ މަތީ ޘާނަވީ ަ
ރަށުގެ ސަރުކާރުގެ ސްކޫލަކުން މަތީ ޘާނަވީއަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު
ނ
ނުލިބޭ ދަރިވަރެއްކަމުގައިވު ް

()7

ދަރިވަރަކީ މަތީ ޘާނަވީއަށް ކިޔަވައިދޭ މަރުކަޒުގެ ޓައިމްޓޭބަލާ އެއްގޮތަށް
ޒރީ  81އިންސައްތައަށްވުރެ ދަށްނުވާ
ހާޒިރުވަމުންދާ އެމަހެއްގެ ހާ ި
ދަރިވަރެއްކަމުގައިވުން

(ށ)

މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ފަންނީ ކޯހެއްގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ދަރިވަރުންގެތެރެއިން މާލީ
ތތައް:
އެހީދެވޭނެ ދަރިވަރުންގެ ޝަރު ު
()1

ޘާނަވީ ސްކޫލް ނިންމާ އިމްތިޙާނުގައި ބައިވެރިވި މާއްދާތަކުގެތެރެއިން
މަދުވެގެން  5މާއްދާއިން ދަށްވެގެން  Cގްރޭޑް ޙާޞިލުކޮށް ،އެހީ
ދ
ދޫކުރެވޭ މަރުކަޒެއްގައި ކިޔެވުމަށް އެންރޯލުވެފައިވާ ދަރިވަރަކަށްވުން ،އަ ި

()1

ކޯހުގެ ކިޔެވުން ފަށާއަހަރުގެ ޖޫންމަހުގެ  1އަށް އުމުރުން  11އަހަރު
އދި
ފުރިފައިނުވާ ދަރިވަރަކަށްވުންަ ،

4

މަތީ ޘާނަވީ ތަޢުލީމު އަދި މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ފަންނީ ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒުތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ފީ ދައްކާދިނުމަށް ސަރުކާރުން އެހީ ދިނުމުގެ އުޞޫލު

().

އެއްވެސް އެހެން ސްކީމެއް ނުވަތަ ޕްރޮގްރާމެއްގެ ދަށުން ވިޔަސް
ށ
ސަރުކާރުން ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ނަމަވެސް މަތީ ޘާނަވީ ފެންވަރަ ް
ކިޔެވުމަށް

ނުވަތަ

މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ

ފަންނީ

ކޯހެއް

ށ
ހެދުމަ ް

ޓިޔުޝަން ފީ ދައްކާދިނުމަށް ސްކޮލަރޝިޕެއް ނުވަތަ އެފަދަ އެހީއެއް
ލިބޭ ދަރިވަރެއްކަމުގައި ނުވުން

.9

ދަރިވަރުގެ

ކިބައިގައި

މިއުޞޫލުގެ

6

ވަނަ

މާއްދާގެ

(ހ)

އަދި

(ށ)

ގައި

ށ
އހީ ދެވޭނީ އެއަހަރަކަ ް
ހމަވެފައިވީ ނަމަވެސް ،މާލީ ެ
ޠތައް ަ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރު ު
ށ
މަތީޘާނަވީ ކޯސްތަކަށާއި މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ފަންނީ ކޯސްތަކަށް ފުރުޞަތުދިނުމަ ް
ނ އިސްކަންދީގެން ހޮވޭ
މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ޢަދަދަކަށް ،ތިރީގައިވާ ތަރުތީބު ް
ދަރިވަރުންނަށެވެ.
(ހ)

މަތީ ޘާނަވީ ކޯސްތަކަށް މާލީ އެހީދެވޭނެ ދަރިވަރުން ކަނޑައެޅުމުގައި އިސްކަންދޭ
ތަރުތީބު:
()1

ދަރިވަރު ގްރޭޑް  11ފުރިހަމަކުރި ރަށުގައި (ނުވަތަ ސިޓީގައި) ނުވަތަ
ދަރިވަރު

ރަށްވެހިވެފައިވާ

ރަށުގައި

އެދަރިވަރު

ކިޔަވަން

ވ
ބޭނުން ާ

ސްޓްރީމުން ހިލޭ ކިޔަވައިދޭ ސަރުކާރުގެ މަތީ ޘާނަވީ މަރުކަޒެއް ނެތް
ވތަ އެފަދަ ރަށެއްގައި (ނުވަތަ ސިޓީގައި)
ރަށެއްގެ ދަރިވަރަކަށްވުން؛ ނު ަ
ތ ޘާނަވީ މަރުކަޒަކުން ޖާގަ ދިނުމަށް
ހުރި ސަރުކާރުން ހިންގާ މަ ީ
ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ދަރިވަރަކަށް ނުވުން
()1

ގްރޭޑް  11ގެ ކިޔެވުން ފަށާ އަހަރުގެ ޖޫންމަހުގެ  1އަށް ޢުމުރުން
ނ
 18އަހަރު ފުރިފައިނުވާ ދަރިވަރަކަށްވު ް

().

ޘާނަވީ ސްކޫލް ނިންމާ އިމްތިޙާނުގައި  8މާއްދާއިން ދަށްވެގެން  Cގްރޭޑް
ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ދަރިވަރަކަށްވުން

()4

ޘާނަވީ ސްކޫލް ނިންމާ އިމްތިޙާނުގައި  7މާއްދާއިން ދަށްވެގެން  Cގްރޭޑް
ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ދަރިވަރަކަށްވުން

()5

ޘާނަވީ ސްކޫލް ނިންމާ އިމްތިޙާނުގައި އެކި މާއްދާތަކުން ދަރިވަރު
ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ގްރޭޑްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދީގެން ލިބޭ ޕޮއިންޓުގެ ތަރުތީބުން
އިސްކަންދެވޭ ދަރިވަރަކަށްވުން – މިގޮތަށް

ނ
ގްރޭޑްތަކަށް ޕޮއިންޓު ދޭ ީ

ދަރިވަރުންގެ ދިރާސީ ފެންވަރު ކަނޑައެޅުމަށް މިނިސްޓްރީއިން ޢާއްމުކޮށް
ގެންގުޅޭ އުޞޫލުންނެވެ.

5

މަތީ ޘާނަވީ ތަޢުލީމު އަދި މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ފަންނީ ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒުތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ފީ ދައްކާދިނުމަށް ސަރުކާރުން އެހީ ދިނުމުގެ އުޞޫލު

(ށ)

މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ

ފަންނީ

ކޯސްތަކަށް

މާލީ

އެހީ

ދެވޭނެ

ދަރިވަރުން

ކަނޑައެޅުމުގައި އިސްކަންދޭ ތަރުތީބު:
()1

ކޯހުގެ ކިޔެވުން ފަށާ އަހަރުގެ ޖޫންމަހުގެ  1އަށް ޢުމުރުން  18އަހަރު
ފުރިފައިނުވާ ދަރިވަރަކަށްވުން،

()1

ޘާނަވީ ސްކޫލް ނިންމާ އިމްތިޙާނުގައި އެކި މާއްދާތަކުން ދަރިވަރު
ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ގްރޭޑްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދީގެން ލިބޭ ޕޮއިންޓުގެ ތަރުތީބުން
އިސްކަންދެވޭ ދަރިވަރަކަށްވުން – މިގޮތަށް

ނ
ގްރޭޑްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދޭ ީ

ދަރިވަރުންގެ ދިރާސީ ފެންވަރު ކަނޑައެޅުމަށް މިނިސްޓްރީއިން ޢާއްމުކޮށް
ގެންގުޅޭ އުޞޫލުންނެވެ.

އެހީ ދޫކުރެވޭ
މަރުކަޒުތައް

 .11މިއުޞޫލުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ މާލީ އެހީ ދޫކުރެވޭނީ ތިރީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ
ނނީ ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒުތަކަށެވެ.
މަތީ ޘާނަވީ މަރުކަޒުތަކަށާއި ފަ ް
(ހ)

މިއުޞޫލުގެ

4

ވަނަ

ދގައި
މާއް ާ

ބަޔާން

ނ،
ކޮށްފައިވާފަދައި ް

ދަރިވަރަކަށް

ޓިޔުޝަން ފީ ދެއްކުމަށް ސަރުކާރުން މާލީ އެހީގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ މަހަކަށް
ށ 1..1.11ރ
ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެންމެ މަތީ މިންވަރު ކަމަށްވާ މަހަކަ ް
ނ ފީއެއް މާލީ އެހީ
(ތޭރަސަތޭކަ ބައްތިރީސް ރުފިޔާ) އަށްވުރެ ބޮޑު ނޫން ޓީޔުޝަ ް
ނގުމަށް މިނިސްޓްރީއާ ދެމެދު އެއްބަސްވެފައިވާ
ެ
ލިބޭ ދަރިވަރުންގެ އަތުން
މަރުކަޒަކަށްވުން،
(ށ)

ކސްތަކާއި ފަންނީ
މިނިސްޓްރީއިން ޤަބޫލުކުރާ ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގެ މަތީޘާނަވީ ޯ
ތަމްރީނުދޭ ކޯސްތައް ހިންގާ މަރުކަޒަކަށްވުން،

(ނ) މަތީޘާނަވީ

ކޯސްތަކާއި

ފަންނީ

ތަމްރީނުދޭ

ކޯސްތަކުގައި

މަދުވެގެން

 51ދަރިވަރުން އެންރޯލުވެފައިވާ މަރުކަޒަކަށްވުން

އެހީ ދިނުމަށް
ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް

 .11މިއުޞޫލުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ މާލީ އެހީ ދަރިވަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވޭނީ ތިރީގައި
ވ.
ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިންނެ ެ
(ހ)

ތ
ޖ ލިބުމުން ،މަ ީ
ކޮންމެ އަހަރަކު ޘާނަވީ ސްކޫލް ނިންމާ އިމްތިޙާންތަކުގެ ނަތީ ާ
ދ މަރުކަޒުތަކުގެ
ޘާނަވީ ތަޢުލީމު އަދި މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ފަންނީ ތަމްރީން ޭ
ށ މާލީ އެހީ ހޯދުމަށް އެދި ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ
ދަރިވަރުންނަށް ފީ ދައްކާދިނުމަ ް
ދަރިވަރުން

ހުށައެޅުމުގެ

ފުރުޞަތު

ހުޅުވާލެވޭނެއެވެ.

މިގޮތުން

ހުޅުވާލެވޭ

އވާ ދަރިވަރުންގެ
ފުރުޞަތުގައި ،މާލީ އެހީ އެއަހަރަށް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފަ ި
ޢަދަދާއި ،ޝަރުޠުތައް ،އަދި އެހީ ދޫކުރެވޭނެ މަރުކަޒުތަކުގެ ތަފްޞީލު އާއްމުކޮށް
6

މަތީ ޘާނަވީ ތަޢުލީމު އަދި މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ފަންނީ ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒުތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ފީ ދައްކާދިނުމަށް ސަރުކާރުން އެހީ ދިނުމުގެ އުޞޫލު

އިޢްލާނު ކުރެވޭނެއެވެ.
އެހީއަށް

އެދި

މަރުކަޒުތަކުންނާއި،

ހުށައަޅާ
އަދި

ފޯމު

މިނިސްޓްރީއިންނާއި

މިނިސްޓްރީގެ

ވެބްސައިޓުން

ދޫކުރެވޭނެ

އެހީ

ޑައުންލޯޑުކުރެވެން

އވެ.
ތށް ހަމަޖައްސާދެވޭނެ ެ
ހުންނާނެގޮ ަ
(ށ)

ށ އެދި ހުށައަޅާ
މިމާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް .މާލީ އެހީއަ ް
ފަރާތްތަކުގެތެރެއިން،

ދނުމަށް
ި

އެހީ

ހަމަޖައްސާ

ނ
ދަރިވަރު ް

މިއުޞޫލުގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ކަނޑައަޅައި ،މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އެދަރިވަރުންނަށާއި
އެހީ ދޫކުރެވޭ މަރުކަޒުތަކަށް ލިޔުމުން އެންގޭނެއެވެ.
(ނ) މާލީ އެހީ ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާ ދަރިވަރުންނަށް ދައްކާދެވޭ ޓިޔުޝަން ފީ ،އެހީ
އވެ.
ދޫކުރެވޭ މަރުކަޒަށް މިނިސްޓްރީއިން މަހުންމަހަށް ޙަވާލުކޮށްދެވޭނެ ެ
އުޞޫލަށް
ޢަމަލުކުރުން

 .11މިއުޞޫލަށް

ނ
ޢަމަލުކުރަންފަށާ ީ

1

ޖޫން

111.

ވ.
އިން ފެށިގެންނެ ެ

ނަމަވެސް

އރު އެހީ ދޫކުރެވޭ މަރުކަޒުގެ ގްރޭޑް  11ގައި 111.
ފށާ ި
މިއުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ަ
ނ
ވ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ދަރިވަރުންނަށް ،އެދަރިވަރު ް
ވަނަ އަހަރު ކިޔަވަންފަށާފައި ާ
ލ އެހީ ދޫކުރެވޭނެއެވެ.
ކިޔަވަންފެށި މަހުން ފެށިގެން މާ ީ
______________________
 11ފެބްރުއަރީ 111.
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މަތީ ޘާނަވީ ތަޢުލީމު އަދި މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ފަންނީ ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒުތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ފީ ދައްކާދިނުމަށް ސަރުކާރުން އެހީ ދިނުމުގެ އުޞޫލު

