
 

 

 

 

 ލޯނުގެ ފުުރޞަތު އިކް ކޮލެޖްގެ މަތީ ތަޢުލީމުގެ ސްކޮލަރޝިޕާލީކް

 

 . ތަޢާރަފު : 1

 ފަސޭހަ ފުރުޞަތުތަކެއް  ތަޢުލީމު ާހޞިލްކުރުމަށް  ްސތަކުގައިކޯ މަތީ ތަޢުލީމުގެ ކް ކޮލެޖުގައި ހިންގާލީކް           
 ދޫކުރުމަށް ވަނީ ކޮލެޖްގެ ފަރާތުން ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނުގެ ސްކީމްތަކެއް  ކްލީކްމަޤްޞަދުގައި، ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ 

   ހަމަޖެހިފައެވެ.

 
 ޝަރުތުތައް: ގެ ޢާއްމު  އަދި ލޯނު  ސްކޮލަރޝިޕް ކޮލެޖުގެ  ކް ލީ ކް . 2

 ވުން.ވެހި ރައްޔިތެއް ކަމުގައިހ. ދި                    

ކުރިމަތިލާ ކޯހަކަށް ވަނުމުގެ ތައުލީމީ ޝަރުތު ފުރިހަމަ ވުމާއި އެކު، ޖާގަ  ރަކުށ. އެ ދަރިވަ                    

 ލިބިފައިވުން 

ނ. ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނުގެ ފުރުސަތު ދިނުމުގައި އެ ދަރިވަރަކަށް ލިބިފައިވާ ތަުޢލީީމ                     
 ކުރިމަތިލާ ދަރިވަރުންނާއި ނަށް ފޯރުކޮށްދެވޭނީދަރިވަރުން. މި ފުރުސަތުތަށް އިސްކަންދެވޭނެއެވެފެންވަރާއި ކާމިޔާބަށް 

 އިންޓަރވިއު ކުރުމަށްފަހު އެވެ.

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ނުވަތަ އެހެން ކުރިމަތިލާ ދަރިވަރަކީ  ލޯނަށް ނުވަތަ . ސްކޮލަރޝިޕްރ                    

 އެހީއެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައި ވެގެން ނުވާނެއެވެ. މިފަދަ  ނުވަތަ ލޯނެއް ސްކޮލަރޝިޕެއް އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކުން

 އެހީ ހުއްޓާލެވޭނެއެވެ.  އަދި ލޯނުގެ ލިބިއްޖެނަމަ، މި ކޮލެޖުން ދޫކޮްށފައިވާ ސްކޮލަރޝިޕް

އަހަރު ފުރިފައިވާ މީހަކަށްވުން.  11 ދަރިވަރަކީ ނަގާ ނުވަތަ ލޯނު  ސްކޮލަރޝިޕް. ބ                    
މި ސްކީމްތަކާއި ގުޅިގެން އަަހރު ނުފުރޭ ފަރާތެއްކަމުގައިވާނަމަ،  11ކުިރމަތިލާފައިވާ ދަރިވަރަކީ  ނުވަތަ ލޯނަށްސްކޮލަރޝިޕް 

 ބެލެނިވެރިއެކެވެ. ޢީޝަރު ގެދަރިވަރެއްއެ  ލަވާނީއްއުފު  ތައްޒިންމާއުފުއްލަވަން ޖެހޭ 



ވޭނީ، ކިޔެވުމަށް ފޯރުކޮށްދެވޭ ޚަރަދު ކަނޑައެޅޭ ގޮތެއްގެ ޅ. ލޯނުގެ ގޮތުގައި އެހީ ފޯރުކޮށްދެ                    

 ދަރިވަރުންނަށެވެ.މަތިން އަނބުރާ ދެއްކުމަށް އެއްަބސްވާ 

އެއްގެ ނަން  'ގެރެންޓަރ'އަހަރުވެފައިވާ  11އުމުރުން  ދަރިވަރުން،ކ. ލޯނަށް ކުރިމަތިލާ                     
އަނބުރާ ފައިސާ ނުދެއްކިއްޖެ ހާލަތުގައި އެ  ދަރިވަރަށްސްކޮލަރޝިޕް ލިބޭ  ހުށައަޅަންޖެހޭނެއެވެ.  މި ގެރެންޓަރ އަކީ

 ފައިސާ ދެއްކުމަށް ޒިންމާވާނެ ފަރާތެވެ.    

 

 ލިބޭ އިނާޔަތްތައް:ދަށުން  އަދި ލޯން އެހީގެ  ސްކޮލަރޝިޕް  .3

ގެ ދަށުން ދަރިވަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވޭީނ އެ ދަރިވަރެއް ކުރިމަތިލާ ' ސްކޮލަރޝިޕް ފުލް'ހ.                     

 ޖުމްލަ ކޯސް ފީ އެވެ.ކޯހެއްގެ 

ދަރިވަރެއް  ފޯރުކޮށްދެވޭނީ އެދަރިވަރުންނަށް  ގެ ދަށުން 'ސްކޮލަރޝިޕް ޕަރޝަލް' ށ.                    
 އެވެ.  22ކޯހެއްގެ ޖުމްލަ ކޯސް ފީ ގެ % ކުރިމަތިލާ

 ކޯހެއްގެ އެ ދަިރވަރެއް ކުރިމަތިލާފޯރުކޮށްދެޭވނީ  ދަރިަވރުންނަށް ެއހީގެ ދަުށންނ. ލޯނު                     
އެވެ. ކޮލެޖުގެ ފަރާތުން މި ފޯރުކޮށްދޭ ފައިސާގެ އެހީ އަކީ ދަރިވަރުގެ ކޯސް ނިމުމަށްފަހު ކަނޑައެޅޭ  25ކޯސް ފީ ގެ %

 އިސާއެކެވެ.ގޮތެއްގެ މަތިން އަނބުރާ ދައްކަްނ ޖެހޭ ފަ

މާއްދާއެއް ނުވަތަ  'ސިޓް -ރީ'ރ. ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު އެހީގެ ދަށުން އެއްވެސް                     

 އިމްތިހާނެއްގެ ފީ ދައްކައެއް ނުދެވޭނެއެވެ.  

 

 އަނބުރާ ދެއްކުން:ގެ ގޮތުގައި ލިބުނު އެހީ ލޯނު . 4

މިންވަރު، ކޯސް ނިމޭ ތާރީހުން ެފށިގެން، އަނބުރާ ދައްކަން އެހީގެ ގޮތުގައި ލިުބނު  ލޯނުގެހ.                     

 ފަށަންވާނެއެވެ. ކޯސް ނިމޭ ތާރީުހ ކަމުގައި ބެލެވޭނީ މި ކޮލެޖުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގައިވާ ތާރީޚެވެ. 

ގެ ގޮތުގައި ިލބުނު ފައިސާގެ މުޅި އަދަދު އެހީށ. ފައިސާ އަނބުރާ ދައްކަން ފެށުމަށްފަުހ،                     

ރަށް ރާއްޖެއިން ބޭމި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދައްކާ ޚަލާޞްކުރެވެންދެން މެދުނުކެނޑި ފައިސާ ދައްކަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ. 

ޖަށް ފައިސާ ދައްކާނެ ރާވާފަިއވާނަމަ، ފުރުމުގެ ކުރިން ކޮލެަޖްށ އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި ކޮލެ ރުމަށްދިރިއުޅުން ބަދަލުކު
 ގޮތުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާ، ކޮލެޖަށް ލިޔުމަކުން އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ. 

އެއްެވސް ސަބަބަކާއި ހުރެ އެ ފައިސާ ނުދެއްކިއްޖެ ކަމުގައިވާނަމަ،  ދަރިވަރަށްނެގި  ލޯން. ނ                    
 ގެރެންޓަރއެވެ. ބަސްވި ޒިންމާނެގުމަށް އެއްއެ ފައިސާ ދައްކަންވާނީ އެކަމަށް 



 ދަރިވަރުނެގި  ލޯންެގ އަދަދު އަނބުާރ ދެއްކުމާއި ަހމައަށް  ޯލންނެގީއްސުރެ  ލޯން. ރ                    

 ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.  އެކަން ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި، ނުވަތަ ގެރެންޓަރ އާއި ގުޅޭނެ މަޢުލޫމާތަށް ބަަދލެއް އަތުވެއްޖެނަމަ 

 

 ޢާއްމު ބައިތައް:. 2

މި ކޮލެޖްގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ދަރިވަރުންގެ ހ. ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރަމުންދާ ދުވަސްވަރު                    
 ޤަވާއިދުތަކަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ިހތަންވާނެއެވެ.

ލިޔެކިޔުމެއްގައި ގެ އެހީއަށް އެިދ ހުށައަޅާ އަދި ލޯނު ށ. މި އުސޫލުގެ ދަށުން ސްކޮލަރޝިޕް                   
ހަޤީޤަތާއި ޚިލާފު މަޢުލޫމާތު ހިމަނައިގެން އެޕްލިކޭޝަން ހުށައެޅިކަން މި ކޮލެޖަށް އެނގޭ ހިސާބުން އެޕްލިކޭޝަން ބާތިލްވާނެއެވެ. 

 ދަރިވަރު ކިޔެވުން ފެށިފައިވަނިކޮށް މިކަން އެނގިއްޖެކަމުގައިވާނަމަ، އެ ދަރިވަރެއް ކޯހުން ވަކިކުރެވިގެންދާނެއެވެ.

ގެ އެހީ ދަރިވަރަށް ލިބި، ކިޔެވުން ކުރިއަށްދާ އިރު، ޤަވާއިދުން އަދި ލޯނު ނ. ސްކޮލަރޝިޕް                    
އަށް ވުރެ ދަށްކަމުގައިވާނަމަ، އެ ދަރިވަރަކަށް އިމްތިހާނުގައި  15%ކޮލެޖަށް ހާޒިރުވާންވާނެއެވެ. މި ގޮތުން ހާޒިރީ 

 އެކަށީގެންވެއެވެ.ލިގެން ދިޔުން ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ގެއް

ރ. އެއްވެސް ސަބަބަކާއި ހުރެ ދަިރވަރު ކޮލެޖުން ވަކިކޮށްފިނަމަ ނުަވތަ ކޯސް ހުއްޓާލައިފިނަަމ،                    
 އެހާތަނަށް އެ ދަރިވަރަކަށް ހިނާގފައިވާ ޚަރަދު މި ކޮލެޖުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން އަނބުރާ ދައްކަންވާނެއެވެ.

ބ. ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނުގެ އެހީ ފޯރުކޮށްދެވޭނީ ކޯހަށް ކަނަޑއެޅިފައިވާ މުއްދަތަށެވެ. މި                     

ސްކޮލަރޝިޕް ބޭުރން އެއްވެސް ސެމިސްޓަރ އެއްގެ ކިޔެވުމަށް ދަުތގެ އްމުއްދަތު ހަމަވުމުން މި ެއހީ ހުްއޓާލެވޭނެއެވެ. މި މު
 އެއް ފޯރުކޮށެއްނުދެވޭނެއެވެ.އަދި ލޯނުގެ އެހީ 

 ޅ. ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނުގެ އެހީ ފޯރުކޮށްދެވޭނީ އެ ސްކީމެއް ދެވުނު ކޯހަކަށް އެކަންޏެވެ.                    
އެ ދަރިވަރަކަށް  ވެސްއެހީގެ ފޯމް ހުށައެޅުމުގެ ފުރުޞަތުއިތުރު ލެވެލް އަކަށް ، ނިމުމުން އެހީ ލިބުނު ކޯސް ނަމަވެސް

 އޮންނާނެއެވެ.

                    


