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 .1މަޤްޞަދ
ޔނިވަރސިޓީ ސްކޮލަރޝިޕް ސްކީމްގެ މައިނގަޑނ މަޤްޞަދަކީ ތަޢލީމ އިޙްތިފާލ ކރމާއި ތޫނފިލިކަން ހރެ މަތީ

ފެންވަރަށް ކިޔެވމަށް ދަތިވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވމެވެ.
ރ ސްކީމެކެވެ .މި
ޔނިވަރސިޓީ ސްކޮލަރޝިޕް ސްކީމް އަކީ ޔނިވަރސިޓީ ކައންސިލން އިން ތަޢާރފކ ާ
ސްކޮލަރޝިޕް ސްކީމްގެ ޚަރަދ ހަމަޖައްސަނީ ޔނިވަރސިޓީ އަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އިންނެވެ.

 .2ސްކޮލަރޝިޕްގެ ބާވަތްތައް
ސްކޮލަރޝިޕް ސްކީމްގައިވަނީ ތިންބާވަތެއްގެ ސްކޮލަރޝިޕްއެކެވެ .އެއީ ޓިއޝަން ފީ ހިލޭ ކރމާއި ،އަންޑަރގްރޭޖއޭޓް
ޝްކޮލަރޝިޕް އާއި ޕޯސްޓް ގްރޭޖއޭޓް ސްކޮލަރޝިޕް އެވެ.
ޓިއޝަން ފީ ހިލޭ ކރމަކީ ،ޔނިވަރސިޓީއަށް ދަރިވަރން ދައްކަންޖެހޭ ފީ އިސްތިސްނާ ކރމެވެ .ނަމަވެސް،
ދަރިވަރންގެ ޔނިއަންއަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފީއެއް އިސްތިސްނާއެއް ނވާނެއެވެ .އަންޑަރގްރޭޖއޭޓް ސްކޮލަރޝިޕްގައި
ހިމެނެނީ އެޑްވާންސްޑް ސެޓިފިކެޓް އިން ފެށިގެން ފރަތަމަ ޑިގްރީއާ ހަމައަށް ދަރިވަރންނަށް ކޯހގެ ފރިހަމަ މއްދަތ
ނިމެންދެން ފައިސާގެ އެލަވަންސް އެއް ދިނމެވެ .ޕޯސްޓްގްރޭޖއޭޓް ސްކޮލަރޝިޕްގައި ހިމެނެނީ ދަރިވަރން ހަދަމންދާ
ޕޯސްޓްގްރޭޖއޭޓް ކޯހގެ ފރިހަމަ މއްދަތ ނިމެންދެން ފައިސާގެ އެލަވަންސް އެއް ދިނމެވެ.

 .3ޓިއޝަން ފީ ސްކޮލަރޝިޕްގެ މިންވަރާއި ޢަދަދ
ހ .ޓިއޝަން ފީ ހިލޭ ކރމގެ ސްކޮލަރޝިޕް ދެވޭނީ

ކޮންމެ ސެމިސްޓަރަކ  20ދަރިވަރންނެވެ .މި ސްކޮލަރޝިޕްގައި

ހިމެނެނީ  20ދަރިވަރން ޔނިވަރސިޓީއަށް ދައްކަން ޖެހޭ ޓިއޝަން ފީ ،ޔނިވަރިސިޓީ އިން ދައްކާ ދިނމެވެ .މިގޮތން
ސވާ މާއްދާތަކަށް އެކަންޏެވެ.
ފީ ޔނިވަރސިޓީއިން ދައްކާދޭނީ ކޯހގެ ފލްޓައިމް މއްދަތަށް ފާ ް

ށ .ޓިއޝަން ފީ ދެވޭނީ އަންޑަރގްރެޖއޭޓް (އެޑްވާންސްޑް ސެޓިފިކެޓް/ޑިޕްލޮމާ/ބެޗްލަރ)  18ދަރިވަރންނަށާއި
ޕޯސްޓްގްރޭޖއޭޓް  2ދަރިވަރންނަށެވެ .އެސް.އެސް.ސީ ފެންވަރން ވަދެވޭ ކޯސްތަކަށް ޓިއޝަން ފީ ހިލޭ ކޮށްދެވޭނީ
ށދޭ ދަރިވަރން ނެތްނަމައެވެ.
އެޗް.އެސް.ސީ ފެންވަރން ވަދެވޭ ކޯސްތަކަށް ޓިއޝަންފީ ހިލޭ ކޮ ް

 .4އަންޑަރގްރޭޖއޭޓް ސްކޮލަރޝިޕް ގެ މިންވަރާއި ޢަދަދ
ހ.

ޔނިވަރސިޓީ

އަންޑަރގްރެޖއޭޓް

ސްކޮލަރޝިޕް

ލިބޭ

ކޮންމެ

ދަރިވަރަކަށް

ކޮންމެ

މަހަކ

5000/-ރ

ޔނިވަރސިޓީއިން ދޭނެއެވެ .އަދި ދަރިވަރ ކިޔަވާ ކޯހގެ ޓިއޝަން ފީ ޔނިވަރސިޓީއިން ދައްކައިދޭނެއެވެ .މީގެ
ކތި ގަތމަށް ކޮންމެ ސެމިސްޓަރަކ 5000/-ރ ދެވޭނެއެވެ .ސްކޮލަރޝިޕް ލިބޭ ފރަތަމަ
އިތރަށް ފޮތާއި އެހެން ތަ ެ
ރންޓް އެއްގެ ގޮތގައި 5000/-ރ ދެވޭނެއެވެ.
މަހ "އެސްޓެބްލިޝްމަންޓް" ގް ާ
ށ.

މި ސްކޮލަރ ޝިޕް ދެވޭނީ ކޮންމެ ސެމިސްޓަރަކ  2ދަރިވަރންނަށެވެ.

 .5ޕޯސްޓްގްރޭޖއޭޓް ސްކޮލަރޝިޕް ގެ މިންވަރާއި ޢަދަދ
ހ.

މ ދަރިވަރަކަށް ކޮންމެ މަހަކ 7000/-ރ ޔނިވަރސިޓީއިން
ޔނިވަރސިޓީ ޕޯސްޓްގްރެޖއޭޓް ސްކޮލަރޝިޕް ލިބޭ ކޮން ެ
ދޭނެއެވެ .އަދި ދަރިވަރ ކިޔަވާ ކޯހގެ ޓިއޝަން ފީ ޔނިވަރސިޓީއިން ދައްކައިދޭނެއެވެ .މީގެ އިތރަށް ފޮތާއި އެހެން
ތަކެތި

ގަތމަށް

ކޮންމެ

ސެމިސްޓަރަކ

5000/-ރ

ދެވޭނެއެވެ.

ސްކޮލަރޝިޕް

ލިބޭ

ފރަތަމަ

"އެސްޓެބްލިޝްމަންޓް" ގްރާންޓް އެއްގެ ގޮތގައި 5000/-ރ ދެވޭނެއެވެ.
ށ.

މި ސްކޮލަރޝިޕް ދެވޭނީ ކޮންމެ ސެމިސްޓަރަކ  2ދަރިވަރންނަށެވެ.

 .6ޓިއޝަން ފީ ،އަންޑަރގްރޭޖއޭޓް އަދި ޕޯސްޓް ގްރޭޖއޭޓް ސްކޮލަރޝިޕްގެ ޚާއްޞަ ޝަރޠތައް.

ޓިއުޝަން ފީ ސްކޮލަރޝިޕްގެ ޝަރުތުތައް
ހ .ޔުނިވަރސިޓީ ފުލްޓައިމް ދަރިވަރެއް ކަމުގައިވުން.

މަހ

އަންޑަރގްރޭޖުއޭޓް ސްކޮލަރޝިޕްގެ ޝަރުޠުތައް
ހ.

ބފައިވން ނވަތަ އެޗް.އެސް.އީ/އޭލެވެލް އިމްތިޙާނން
އޯލެވެލް/އެސް.އެސް.ސީ އިން މަދވެގެން  5މާއްދާއިން އޭ ލި ި
މަދވެގެން  3މާއްދާއިން "އޭ" ލިބިފައިވން.

ށ.

މީގެ ކރިން ޔނިވަރސިޓީއަކން އަންޑަރގްރޭޖއޭޓް ކޯހެއް ހަދާފައި ނވން.

ނ .ސްކޮލަރޝިޕަށް ކރިމަތިލާ ކޯހާ އެއްފެންވަރގެ ނވަތަ އެއްވރެ މަތީ ފެންވަރގެ ސަނަދެއް ހާޞިލކޮށްފައި ނވން.
ޕޯސްޓްގްރޭޖއޭޓް ސްކޮލަރޝިޕްގެ ޝަރޠތައް
ހ.

އަންޑަރގްރޭޖއޭޓް ކޯހގައި ދަށްވެގެން ސީ.ޖީ.ޕީ.އޭ  3.0ގައިވން.

ށ .ކިޔަވަން ޤަޞްދކރާ ކޯހަކީ އަންޑަރގްރޭޖއޭޓް ދާއިރާގެ ޑިސިޕްލިންގެ ކޯހެއްކަމގައި ވން.

 .7ސްކޮލާރޝިޕްއަށް ކރިމަތިލމާއި ދަރިވަރން ހޮވން.
ޔުނިވަރސިޓީގެ ސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް ކުރިމަތިލާނީ އެކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުންނެވެ.

ސްކޮލަރޝިޕް އަށް ހޮވާނީ ތަޢުލީމީ

ގޮތުން އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރުންނެވެ .ދަރިވަރުން އެއްވަރު ވެއްޖެނަމަ ،ލާނީ ގުރުއަތެވެ.

 .8ސްކޮލަރޝިޕްގެ ޢާންމ ޝަރޠތައް
ހ.

ދިވެހިރައްޔިތެއްކަމގައިވން.

ށ.

ކިޔަވަން ބޭނންވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައމީ ޔނިވަރސިޓީގެ ކޯހން ޖާގަ ލިބިފައިވން.

ނ.

ކިޔެވމަށް އެހެން ސްކޮލަރޝިޕް އެއް ލިބިފައި ނވން.

ރ .ދަރިވަރ ކިޔަވަމންދަނިކޮށް ،އެހެން ފަރާތެއްގެ ސްކޮލަރޝިޕް އެއް ލިބިއްޖެނަމަ ،ޔނިވަރސިޓީގެ ސްކޮލަރޝިޕް ގެ
ފައިސާ ދިނން ހއްޓާލެވޭނެއެވެ.
ބ .ސްކޮލަރޝިޕް ދޭ އެއްވެސް ދަރިވަރަކ އޭނާގެ ކޯސް ފަސް ކޮށްފިނަމަ (ޑިފަރ ކޮށްފިނަމަ) ސްކޮލާރޝިޕް
ގެއްލޭނެއެވެ.
ޅ .ސްކޮލާރޝިޕް ލިބެން ފަށާ ތާރީޚް އެ ސްކޮލަރޝިޕް ލިބނކަން އަންގާ ސިޓީގައި ބަޔާން ކރެވިފައި ވާނެއެވެ.
ޖހޭނީ ދަރިވަރގެ އަމިއްލަ
އ މާއްދާއެއް ދެން ކިޔަވަން ެ
ކ .ދަރިވަރަކ އެއްވެސް މާއްދާއަކން ފެއިލް ވެއްޖެ ނަމަ ެ
ޚަރަދގައެވެ .ކޯސް ކިޔަވަންވާނީ ފލްޓައިމް ދަރިވަރެއްގެ ގޮތގައެވެ.

ޓއިމް މއްދަތެވެ .ސްކޮލަރޝިޕްގެ ފައިސާ ލިބމަށްޓަކައި،
އ .ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދިގމިނަކީ ރަޖިސްޓްރީ ކރި ކޯހގެ ފލް ަ
ދަރިވަރ ފލްޓައިމްކޮށް ކޯހގައި ކިޔަވަމންދާން ވާނެއެވެ.
ވ.

ދަރިވަރ މަދވެގެން  40ކްރެޑިޓް ޕޮއިންޓް ގެ މާއްދާތަކގައި ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާން ވާނެއެވެ .ދަރިވަރ ކިޔަވާ
ނދެންނެވެ.
މާއްދާތައް މަދކޮށްފިނަމަވެސް ،ސްކޮލަރޝިޕްގެ ފައިސާ ލިބޭނީ ކޯހގެ ފލްޓައިމްމއްދަތ ހަމަވަ ް

މ .ދަރިވަރ ކިޔަވާ ކޯސް ބަދަލކޮށްފިނަމަ ،ސްކޮލަރޝިޕް ގައި ފައިސާ ދިނން ހއްޓޭނެއެވެ.
ފ.

ކޯހގެ ފލްޓައިމް މއްދަތ ހަމަވމން ސްކޮލަރޝިޕް ފައިސާ ދިނން ހއްޓާލެވޭނެއެވެ .ކޯސް ނިމމގެ ކރިން
ވތަ ކިޔަވާ މާއްދާތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ މާއްދާތަކަށް ވރެ
އެއްވެސް ސަބަބަކާ ހރެ ،ކިޔެވން މެދކަނޑާލައިފިނަމަ ،ނ ަ
ވ ކޯހގެ މާއްދާތަކަށް
ވނެއެވެ .މީގެ އިތރަށް ކިޔަ ާ
ޕ ގެ ފައިސާ ދިނންހއްޓާލެ ޭ
މަދކޮށްފިނަމަ ،ސްކޮލަރޝި ް
ހާޒިރވން  80%އަށް ވރެ މަދވެއްޖެނަމަ ،ސްކޮލަރޝިޕް ދިނން ހއްޓާލެވޭނެއެވެ.

ދ.

ލޓައިމް ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށްގެން
ފޔަވައި ،އެހެން ސްކޮލަރޝިޕްއެއް ލިބޭ ދަރިވަރން ފ ް
ޓިއޝަން ފީ ސްކޮލަރޝިޕް ި
ނވާނެއެވެ.

 .9ސްކޮލަރިޝިޕް ފައިސާ އަނބރާ ދެއްކން.
ކޯސް ނުނިމެނީސް ކިޔެވުން ހުއްޓާލައިފިނަމަ ،ނުވަތަ ކޯސް ބަދަލުކޮށްފިނަމަ ،އެކަމެއް ހިނގި ސެމިސްޓަރުގެ ފައިސާ
އަނބުރާ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ދައްކަން ޖެހޭނެއެވެ .މި ކަން ނިންމާނީ ސްކޮލަރޝިޕް ކޮމިޓީއިންނެވެ.

 .10ޒިންމާތަކގެ ހދޫދ (ޑިސްކްލެއިމަރ)
ސްކޮލަރޝިޕް ލިބޭ ދަރިވަރަކަށް ފައިސާ ދިނން ނވަތަ ފީ ހިލޭކޮށްދިނން ފިޔަވައި ޔނިވަރސިޓީގެ އެހެން ޚާއްޞަ
އެއްވެސް ޒިންމާއެއް ނވެއެވެ.

އަންޑަރގްރޭޖއޭޓް ޓިއޝަން ފީ ސެމިސްޓަރަކ ޓިއޝަން ފީ ހިލޭ ދެވޭދަރިވަރންގެ ޢަދަދ:
ކރެޑިޓްޕޮއިންޓް

ބޭންޑް
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ބޭންޑް

ޖމްލަ

ގެއަގ

ފރަތަމައަހަރ

ދެވަނައަހަރ

ތިންވަނައަހަރ

1

60

42

2,520.00

90,720.00

181,440.00

272,160.00

4

60

80

4,800.00

172,800.00

345,600.00

518,400.00

ޕޯސްޓްގްރޭޖއޭޓް ޓިއޝަން ފީ ސެމިސްޓަރަކ ޓިއޝަން ފީ ހިލޭ ދެވޭދަރިވަރންގެ ޢަދަދ:
ކރެޑިޓްޕޮއިންޓް

ބޭންޑް

2

ބޭންޑް

ޖމްލަ

ގެއަގ

ފރަތަމައަހަރ

ދެވަނައަހަރ

ތިންވަނައަހަރ

1

60

133

7,980.00

31,920.00

63,840.00

95,760.00

4

60

225

13,500.00

54,000.00

108,000.00

162,000.00

އަންޑަރގްރެޖއޭޓް ސްކޯލަރޝިޕް (2އަހަރނަމަ)
ފޮތް
ފަދަތަކެތި
ޑ
ބޭން ް

ކރެޑިޓް

ބޭންޑް

ޓ
ޕޮއިން ް

ގެއަގ

ފ
ޓިއޝަން ީ

ނ
ލވަ ް
މަހއެ ަ

ގަތމަށް

ގެ އަގ

ސް ( 1

އަދި

ށ
އަހަރަކަ ް

އަހަރަށް)

ލ
އެސްޓާބ ި

2

ވނައަހަރ
ދެ ަ

ރވަރގެ
ދަ ި

ލ
ޖމް ަ

4

ޚަރަދ 1

ނ
ރވަރ ް
ދަ ި

އަހަރ

ސްމަންޓް

3
ނއަހަރ
ވަ ަ

 4ވަނަ އަހަރ

6

ނ
 8ދަރިވަރ ް

ނ
ރވަރ ް
ދަ ި

ސ
ނ ް
އެލަވަ ް
1

120

42

5,040.00

60,000.00

15,000.00

4

120

80

9,600.00

60,000.00

15,000.00

80,040.00
84,600.00

160,080.00

320,160.00

480,240.00

640,320.00

169,200.00

338,400.00

507,600.00

676,800.00

ޕޯސްޓްގްރެޖއޭޓް ސްކޯލަރޝިޕް (2އަހަރނަމަ)
ފޮތް
ބޭންޑް

ކރެޑިޓް

ބޭންޑް

ޕޮއިންޓް

ގެއަގ

ބޭންޑްގެޖމް

މަހއެލަވަން

ލަ ފީ 1

ސް ( 1

އަހަރ

އަހަރަށް)

ކތި
ފަދަތަ ެ
ގަތމަށް އަދި
އެސްޓާބލިސް

ޖމްލަ

 2ދަރިވަރގެ

ދެވަނަ އަހަރ

ޚަރަދ  1އަހަރ

4ދަރިވަރން

މަންޓް
އެލަވަންސް

1

120

133

15,960.00

84,000.00

15,000.00

114,960.00

229,920.00

459,840.00

4

120

225

27,000.00

84,000.00

15,000.00

126,000.00

252,000.00

504,000.00

