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ވަރުންނަށް ގ  ދަރި ދިވ ހިރާއްޖޭ ށުންގ  ދަ 2022މ ންޓް ސްކޮލަރޝިޕް ފޮރ ރޒް ގަވަޖަޕަނީން ތުފަރާގ  ނުގ  ސަރުކާރުޖަޕާ       

ދިވ ހިރާއްޖޭގަިއ ހުންނަ ިލިބފައިވާ ކަމަށް  އި ކިޔ ވުމަށް ސްކޮލަރޝިޕް ފުރުޞަތުރ ޖުއޭޓް ސްކޫލްތަކުގަޕާނުގ  ޔުނިވަރސިޓީތަކުގ  ގްޖަ
   ވަނީ އަންގާފައ ވ . ަބސީންއ މްޕާން ޖަ
 

ޕަށް ސްކޮލަރޝި މި .ވ އްވާ ފަރާތުންނ މް ކުރަރޝިޕް އިންތިޒާލައިވަނީ ސްކޮފަށް ހަމަޖ ހއް ދިނުމަރަދ ޚަމި ސްކޮލަރޝިޕްގ  ދަށުން ހުރިހާ 
 ޓްލިސްޓް ކުރުމުގ  މަސައްކަތްޝޯށް ކުދިން އައިންޓަރވިއު މަރުހަލާ ޓ ސްޓް އަދި ރިވިއުކޮށްލިކޭޝަން  ގޮތުން އ ޕްކ ނޑިޑޭޓުން ހޮވުމުގ 

ން ޖަޕާދިވ ހިރާއްޖޭގައި ހުންނަ  ވ ސް އޮންނާނީމި ޓ ސްޓް އަދި އިންޓަވިއުގ  ފަރާތުންނ ވ . ން އ މްަބސީޖަޕާކުރާނީ ދިވ ހިރާއްޖޭގައި ހުންނަ 
 ގައ ވ . އ މްަބސީ

 އިތުރު މަޢުލޫމާތުމަށް ޝައުޤުވ ރިވާ ފަރާތްތަކަށް ކޯސްތަކާއި ބ ހޭ ރިވުއިވ  ސްކޮލަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގ  ދަށުން ކޯސްތަކުގައި ަބމި
 ވ . އ  ހުންނާނ ސައިޓްއިން ލިބ ންމިނިސްޓްރީގ  ވ ްބ އަދި މިތިރީގައިމިވާ ލިންކުން 

applications_research.html-/en/smap_stopjwww.studyinjapan.go.jphttp:// 
 ރ ސްއަށ ވ . ގައިމިވާ އ ޑްތިރީހުށަހަޅުއްވާނީ ލިކޭަޝން ން އ ޕްތަކުތްރާވާ ފަމި ސްކޮލަރޝިޕަށް ޝައުގުވ ރިވ ލައް*
 ( މަގު   ކުރުފާނު ޑުތަ ބޮ   ، ވަނަ ފަންގިފިލާ  8  ލްޑިންގް އާގ  ބި ހ. ) ސީ  ން އ މްބަ ޖަޕާ   -

 
 . ވ އ  2021ޖޫން    17ކޭޝަން ހުށަހ ޅުމުގ  ސުންގަޑިއަކީ  މި ސްކޮލަރޝިޕަށް އ ޕްލި

............................................................................................................................................................... 
ސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ )އ މްކިޔުއޭ( އިން  ވްކުން، ކޯހަށް ފުރުމުގ  ކުރިން ކޯސް ހިންގާ އިންސްޓިޓިއުޓަކީ މޯލްޑިމިކޯސްތަކަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަ * 

 ންސްޓިޓިއުޓ އްތޯއާއި، ހޮވިފައިވާ ކޯހަކީ އ މްކިޔުއޭ އިން ޤަބޫލުކުރާ ކޯހ އްތޯ ކަށަވަރު ކުރ އްވުން އ ދ މ ވ .  ޤަބޫލުކުރާ އި
ން، ކޯހަށް ފުރުމުގ  ކުރިން ކަމާބ ހޭ އިދާރާތަކުން  ކުލް ނުވަތަ ލައިސ ންސިންގ ދާއިރާތަކުގ  ކޯސް ހ ދުމަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަ * މީގ އިތުރުން ްޕރޮފ ޝަނަ 

  މޯލްޑިވްސް އ ލައިޑް ހ ލްތް ކައުންސިލް، މޯލްޑިވްސް މިޑްވައިފްރީ އ ންޑް ނަރސިންގ ކައުންސިލް، މޯލްޑިވްސް މ ޑިކަލް އ ންޑް ޑ ންޓަލް  )މިސާލު:
 ވ . ދާރާއަކުން ޤަބޫލުކުރާ ކޯހ އްތޯ ކަށަވަރު ކުރ އްވުން އ ދ މ އިސިލް، ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ( ޤަބޫލުކުރާ މަރުކަޒ އްގައި އ  ކައުން
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