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  އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން  މިނިސްޓްރ   ފުރުޞަތު ސްކޮލަރޝިޕް
 .މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 0220މެއި    31: ތާރ ޚް  Schol/475/2020/87-(IUL)475  ނަންބަރު:

 އިޢުލާނު 

9102ހައި އެޗ ވަރސް ސްކޮލަރޝިޕް   
 

ސްކޮލަރޝިޕަށް ޝަރުތުހަމަވާ  ެއޗ ވަރސް ހައި ހަމަކުރި ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިންތިހާުނ ފުރިވަނަ އަހަރު މަތ  ސާނަވ  އިމް 9102
ހައި އެޗ ވާރސް ސްކޮލަރޝިޕް  ނަށްމި ސްކޮލަރޝިޕް ލިބޭ ދަރިވަރުން ދަރިވަރުން މި ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން ކިޔެވުމަށް ހުޅުވާލަމެވެ.

 ގައި "ނެޝެނަލް ޓްރެއިނިންގް ނ ޑްސް ިލސްޓް" އާންމުކޮށްފައިވާ ބްސަިއޓުގައިވެ ގެނިސްޓްރ މިމި ،ެދވޭނ  ފުރުޞަތު ދަށުން އުސޫލުގެ
ޚަރަދު، މި ސްކޮލަރޝިޕާބެހޭ އުޞޫލުގައިވާ ގޮތުެގ މަތ ން ޔެވުމުގެ ކި  ށެވެ. އަދިރ  ފުރިހަމަ ކުރުމަިޑގް ފުރަތަމަ ދާއިރާތަކުން ހިމެނޭ

  . ހަމަޖައްސައިދޭނ  ސަރުކާރުންނެވެ
 

 ވާެނއެވެ.ވާންގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަށް ތިރ ޕް ލިބުމަމި ސްކޮލަރޝި
ނުވަތަ ަޝހާާދ ން ޙާއިމްތި ވަނަ އަހަރު މަތ  ސާނަވ   9102ދަރިވަރެއްގެ ގޮތުގައި ގެ /މަދަރުސާއެއްދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްކޫލް -0

 ސާނަވ  އިމްތިޙާން ހެދި ދިވެހި ދަރިވަރަކަށް ވުން.
އިވުން ނުވަތަ ޝަހާދާ ސާނަވ  ފާސް ހޯދާފަ A ާމއްދާއިން 5ން "އިސްލާމް" އާއި "ދިވެހި" ހިމެނޭ ގޮތަށް މަދުވެގެ -9

 ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. Aއިމްތިޙާނުގައި ބައިވެރިވި ހުރިހާ މާއްދާއަކުން 
 ފެށިގެން  އިން" ސ " އިނގިރޭސިން އިމްތިޙާނަކުން އެއްފެންވަރުގެ ނުވަތަ އެއާ ސ  .އެސް.ސ .ޖ .އައި/  އޯލެވެލް އ  .ސ .ޖ  . -3

 ފައި އޮތުން.ލިބި މަތ ގްރޭޑެއް
 

 ވާ ޤައުމުތަކުގެތެރެއިން ަޤއުމެއްގައި ކިޔެވުމަށެވެ. ޞަތު ހުޅުވާލާފައިވަނ  ތިރ ގައިމި ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން ކިޔަވަން ފުރު
 ދިވެހިރާއްޖެ -

 ސާރކްގެ އެހެނިހެން ޤައުމުތައް -

 މެލޭޝިޔާ -

 ތައިލެންޑް -

 ފިލިޕ ންސް -

 ޗައިނާ -

 އޯއ ސ ޑ  ޤައުމުތައް  -

 

ްއ މަތ ގައި ދެންނެވި ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ދަރިވަރުން މި ސްކޮލަރޝިޕްގައި ކިޔެވުމުގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ތިރ ގައިވާ ލިޔުންތަ
އެ  ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް https://myedu.egov.mvހުށަހަޅުއްވާނ :   ވަރަށް އަވަހަށް މި މިނިސްޓްރ އަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. 

 ގައި އެކަމަށް އޮންނަ ފޯމު ފުރުއްވައިގެންނެވެ. ޕޯޓަލް
 

 ކޮޕ  ދެފުުށގެ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ޖ .ސ .އ  އޭލެވެލް ނުވަތަ ޝަހާދާ ސާނަވ   .0
 ފެށިގެން އިން" ސ " އިނގިރޭސިން އިމްތިޙާނަކުން އެއްފެންވަރުގެ ނުވަތަ އެއާ ސ  .އެސް.ސ .ޖ .އައި/  އޯލެވެލް އ .ސ .ޖ  .9

 



 

 ކޮޕ  . ގޭ ސެޓްފިކެޓްގެ ދެފުށުގެތްކަން އެނގްރޭޑެއް ލިބިފައި އޮމަތ 
 ކޮޕ  )ދެފުށް ހިމެނޭ ގޮތަްށ(ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ  .3
 ކޮޕ   ގެޕާސްޕޯޓް .4
 ގެ ކޮޕ  )އެކައުންޓް ނަމާއި، ަނންބަރާއި، ރުފިާޔ އެކައުންޓެއްކަން އެނގޭގޮތަށް(އެކައުންޓް ސްލިޕް .5
 )މިހާރު ލިބިފައިވާނަމަ(  ޔުނިވަރސިޓ  )ކޯހުގެ( ފ  ސްޓްރަކްޗަރ. .6
 . )މިހާރު ލިބިފައިވާނަމަ(ންޑިޝަނަލް އޮފަރ ލެޓަރއަންކޮ .7
 )މިހާރު ލިބިފައިވާަނމަ( ޔުނިވަރސިޓ  ޕްލޭސްމަންޓާ ގުޅޭ ލިޔުންތައް. .8

ކިޔަވަން ފަަށްނ މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި ުފރުޞަތުގެ ބޭުނން ހިފަިއ  08ގެ އުޞޫލުގައި އޮންނަ ގޮތުްނ، ކުރިއަށް ޮއތް މި ސްކޮލަރޝިޕް
 ށް ސަމާލުކަން ދެއްވުން އެދެމެވެ. ލާޒިމުކުރާތ  ދަރިވަރުން މިކަން ކުރިއަށް ގެންދެވުން އަވަސްކުރެއްވުމަ

 
ސާފުކުރެއްވުމަށް އ މެއިލް  ގައި ވާނެއެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު www.mohe.gov.mvމި ސްކޮލަރޝިޕްގެ އުޞޫލު މި މިނިސްޓްރ ގެ ވެބްސައިޓް 

  އަށެވެ. schol@mohe.gov.mvކުރައްވާނ  
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