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މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

އިޖްތިމާޢީ ހަމަޖެހުން  -މި ޤައުމުގެ ދިރުން

މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ޘާނަވީ ސްކޫލް ނިންމާ އިމްތިޙާންތަކުން މުޅި ރާއްޖެއިން  1ވަނަ ހޯދާ ދަރިވަރަށް
މަތީ ޘާނަވީއަށް ކިޔެވުމަށް ދެވޭ ސްކޮލަރޝިޕް އެވޯރޑް

ތަޢާރަފް

.1

އެވޯރޑް ދިނުމުގެ މަޤްޞަދު

.2

ޘާނަވީ ސްކޫލް ނިންމާ އިމްތިޙާންތަކުން މުޅި ރާއްޖެއިން  1ވަނަ ހޯދާ
ދަރިވަރަށް މަތީ ޘާނަވީއަށް ކިޔެވުމަށް ދެވޭ ސްކޮލަރޝިޕް އެވޯރޑަކީ،

ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްއަކުން ގްރޭޑް  10ނިންމާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން

ޘާނަވީ ސްކޫލް ނިންމާ އިމްތިޙާންތަކުން މުޅިރާއްޖެއިން އެންމެ ރަގަޅު

ނަތީޖާ

ހޯދާދަރިވަރަކަށް

ރާއްޖޭގެ

މަތީ

ޘާނަވީ

އަށް

ކިޔަވައިދޭ

މަރުކަޒަކުން ގްރޭޑް  11އާއި  12ގައި ކިޔެވުމަށް ތަޢްލީމީ ފަންޑުން
ދޭ ޚާއްޞަ ސްކޮލަރޝިޕް އެކެވެ.
މިއެވޯރޑްގެ މަޤްޞަދަކީ މުޅި ރާއްޖެއިން އެންމެ މަތީ ވަނަ ޙާޞިލްކުރާ

ދަރިވަރަކަށް ،އެ ކުއްޖަކު އެކުރި މަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމާއި،
އަދި އެހެން ކިޔަވާ ކުދިންނަށް މިފަދަ ފުރިހަމަ ނަތީޖާއެއް ހޯދުމަށް

ހިތްވަރުދިނުމެވެ.
އެވޯރޑް ލިބޭ ކުއްޖާގެ ހުންނަންޖެހޭ .3

މިއެވޯރޑް ލިބޭނީ ތިރީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ހަމަވާ ދަރިވަރުންނަށެވެ.

ޝަރުތުތައް

ހ .ރާއްޖޭގެ ސްކޫލަކުން ގްރޭޑް  10ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު އެ އަހަރު
ދަރިވަރު

ބައިވެރިވާ

ޘާނަވީ

އިމްތިޙާންތަކުން

ތިރީގައިވާ

މާއްދާތަކުން * Aނުވަތަ  Aގްރޭޑް ޙާޞިލް ކޮށްފައިވުން.
 އެސް.އެސް.ސީ .އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް އާއި ދިވެހި ބަސް. -ކޭމްބްރިޖް ޖީ.ސީ.އީ .އޯލެވެލް އިންގްލިޝް ލޭންގްއޭޖް،

ނުވަތަ އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީ .އިންގްލިޝް އޭޒް އަ ސެކަންޑް

ލޭންގްއޭޖް.

 ކޭމްބްރިޖް އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީ .މެތެމެޓިކްސް. ކޭމްބްރިޖް ޖީ.ސީ.އީ .އޯލެވެލް ނުވަތަ އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީ.ގެ އިތުރު  4މާއްދާ.
1

މަތީ ޘާނަވީއަށް ކިޔެވުމަށްދެވޭ ސްކޮލަރޝިޕް އެވޯރޑް

ށ .ޘާނަވީ ސްކޫލް ނިންމާ އިމްތިޙާނުތަކުގައި ބައިވެރިވި ،ދިރާސީ

އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ،ރާއްޖޭގެ ސްކޫލެއްގެ ގްރޭޑް
10

ގައި

ދަރިވަރެއްކަމުގައި

ކިޔަވާފައިވާ

އަދި،

ވުން.

އެސްކޫލެއްގެ ކެންޑިޑޭޓެއްގެގޮތުން އެއަހަރުގެ ޘާނަވީ ސްކޫލް

ނިންމާ އިމްތިޙާންތަކުގައި ބައިވެރިވެފައިވުން.

ނ .އުމުރުން  19އަހަރު ފުރިފައިވާ ކުއްޖެއްކަމުގައި ނުވުން.
ރ .ކައިވެންޏެއް ކޮށްފައިވާ ކުއްޖެއްކަމުގައި ނުވުން.
ޘާނަވީއަށް

ބ .މަތީ

އެހެން

ކިޔެވުމަށްޓަކައި

ސްކޮލަރޝިޕްއެއް

ލިބިފައިވާ ކުއްޖަކަށް ނުވުން.
އެވޯރޑްގެ މުއްދަތާއި

.4

މި އެވޯރޑް ހަމަޖެހޭ އަހަރު

މި އެވޯރޑްގެ މުއްދަތަކީ  2އަހަރެވެ.

ގްރޭޑް  11ގެ ކިޔެވުންފެށޭ ދުވަހުން ފެށިގެން  2އަހަރުގެ ތެރޭގައި

ކިޔަވައިދެވޭނެ ފެންވަރު

އެވޯރޑްގައި ކަނޑައަޅާ މަރުޙަލާގެ ކިޔެވުން ފުރިހަމަ ކުރެވޭނެއެވެ.

އަދި،

އެވޯރޑް

ނުކުރެވޭނެއެވެ.

ހަމަޖެހޭ

އެހެން

އަހަރުން

ފަހެއް

އަހަރަކަށް

މި އެވޯރޑްގެދަށުން ކިޔެވުމަށް ބޭނުންވާ ޚަރަދުތައް ދީގެން ރާއްޖޭގެ

މަތީ ޘާނަވީ އަށް ކިޔަވައިދޭ ސްކޫލްއަކުން ގްރޭޑް  11ގައި ކިޔެވުމަށް

ބޭނުންވާ ޖާގަ ހޯދާފައިވުމުން ،ރާއްޖޭގެ ކިޔަވައިދޭ މަރުކަޒަކުން ގްރޭޑް
 12ގެ ކިޔެވުން ނިމެންދެން ތަޢުލީމު ޙާޞިލްކުރުމަށް ފުރުޞަތު
ދެވޭނެއެވެ.

އެވޯރޑްގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތައް

.5

މި އެވޯރޑް ލިބޭ ކުދިންގެތެރެއިން ،ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ތިރީގައިވާ

ޚަރަދުތައް ދެވޭނެއެވެ.
ހ.

ޔުނިފޯރމާއި ،ބޫޓްފަދަ ތަކެތި ގަތުމަށް ،ކޮންމެ ދިރާސީ އަހަރަކު

)ޖުމްލަ:

އެލަވަންސެއްގެ ގޮތުގައި  2000/-ރުފިޔާ ދެވޭނެއެވެ.
 2އަހަރު ދުވަހަށް  4000/-ރުފިޔާ(

ށ .އެވޯރޑް ލިބޭ ކުއްޖާ ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ފިޔަވައި އެހެން
ރަށެއްގައި
ދިރާސީ

ހުންނަ

އަހަރުގައި

މަތީ

ޘާނަވީ

ހިމެނޭ

މަރުކަޒެއްގައި

ދުވަސްތަކަށް،

ކިޔަވާނަމަ،

ކޮންމެ

ޕޮކެޓްމަނީގެ ގޮތުގައ  1000/-ރުފިޔާ ދެވޭނެއެވެ.

މަހަކު
އަމިއްލަ

ރަށުގައިނަމަ ،ޕޮކެޓް މަނީގެ ގޮތުގައި މަހަކަށް  500/-ރުފިޔާ
ދެވޭނެއެވެ.

ދިރާސީ

ކަލަންޑަރުގައި

އަހަރު

ނިމިގެން

ޗުއްޓީގެ ދުވަސްތަކަށްވެސް ޕޮކެޓް މަނީ ދެވޭނެއެވެ.

2

ދެވޭ

މަތީ ޘާނަވީއަށް ކިޔެވުމަށްދެވޭ ސްކޮލަރޝިޕް އެވޯރޑް

އެވޯރޑް ލިބޭ ކުއްޖާ

.6

ސަމާލުވާންޖެހޭ ކަންތައް

ތިރީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް މި އެވޯރޑް ލިބޭ ކުއްޖާ

ސަމާލުކަން ދޭންވާނެއެވެ.

ހ .ހިތްވަރާއިއެކު ކިޔެވުން.
ށ .ކޮންމެ ސެމެސްޓަރ ޓެސްޓެއްގެ ނަތީޖާ ލިބުމުން ،އެ ނަތީޖާގެ
ކޮޕީއެއް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވުން.

ނ .ސްކޫލަށް ކިޔަވަންދާންޖެހޭ ދުވަސްތަކުގެ މަދުވެގެން 80%
ދުވަހު ސްކޫލަށް ޙާޟިރުވުން.

ރ .އެ ކުއް ޖަކު ކިޔަވާ ސްކޫލްގެ ޤަވާޢިދުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް
ހިތުމާއި ،އަޚްލާޤީގޮތުން ،އަދި ކިޔެވުމުގެގޮތުން އެހެން ކުދިންނަށް
ރަނގަޅު ނަމޫނާއަކަށްވުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

އެވޯރޑް ކެންސަލްވުން

.7

ސްކޮލަރޝިޕް ހަވާލުކުރުން

.8

ސްކޮލަރޝިޕްގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ

.9

ތިރީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ސަބަބުތަކުންކުރެ ސަބަބެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ،
މި އެވޯރޑް ކެންސަލް ކުރެވިދާނެއެވެ.

ހ.

މަތީ

ޘާނަވީ

ކިޔަވާ

ފެންވަރުގައި

މާއްދާއަކުން

ސްކޫލްގެ

ސެމެސްޓަރއިން ފެއިލްވުން.
ށ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފު ޢަމަލެއްކޮށް ،ކުއްޖާއަށް
އަދަބު ލިބުން.

މި

އެވޯރޑަށް

ޝަރުޠުހަމަވާ

ދަރިވަރުންނަށް

މިނިސްޓްރީ

އޮފް

އެޑިޔުކޭޝަނުން މަތީ ޘާނަވީއަށް ކިޔެވުމަށް ދެވޭ ސްކޮލަރޝިޕް
ލިބިފައިވާކަމުގެ ލިޔުމެއް ދެވޭނެއެވ ެ.

ޚަރަދު ހޯދުން

މި އެވޯރޑް ލިބޭކުދިންނަށް ސްކޮލަރޝިޕްގައިވާ ޚަރަދުލިބޭނީ ތިރީގައިވާ

ގޮތަށެވެ.

ހ .ސްކޮލަރޝިޕްގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ޚަރަދު ލިބޭނީ ސްކޮލަރޝިޕް

ލިބިފައިވާކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއަކާއިއެކު ،މަތީ ޘާނަވީ ސްކޫލަކަށް

ވަނުމުގެ ޖާގަ ހަމަޖެހިފައިވާކަމުގެ ލިޔުމެއް ،މިނިސްޓްރީ އޮފް
އެޑިޔުކޭޝަނަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

ށ .ޔުނީފޯރމް ގަތުމަށްދެވޭ އެލަވަންސް ދޫކުރާނީ ކޮންމެ ދިރާސީ
އަހަރެއް ފެށުމުގެ ކުރިންނެވެ.

ނ .ލިވިންގް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ މަހަކު ދެވޭ ފައިސާ ދޭނީ
ކޮންމެ މަހެއް ނިމުމުންނެވެ.

~~~~~~~~~~~~~~~
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މަތީ ޘާނަވީއަށް ކިޔެވުމަށްދެވޭ ސްކޮލަރޝިޕް އެވޯރޑް

