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ޔުކޭޝަން އޮފް ހަޔަރ އެޑި  މިނިސްޓްރީ   
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.        
 

 ނޫސް ބަޔާން 
 

ލިކޭޝަން އެޕް  ،ރުމަށްފަހުގޮތަކަށް މުރާޖާކު  ވާނެ ދަރިވަރުންނަށް ލުއިފަސޭހަ ލު ލޯނު އެހީ ދިނުމުގެ އުސޫ  މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނަށް 
 ހުޅުވާލުން  ޅުމަށް ހުށަހެ  ފުރިހަމަކުރުމަށާއި 

 
ކުރުމަށްފަހު، ށް ލުއިފަސޭހަ ގޮތަކަށް މުރާޖާ ދިނުމުގެ އުސޫލު ދަރިވަރުންނަލޯނު އެހީ  ތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނަށް މަ  

އާ ބުރަކަށް ހުޅުވާލަންވަީނ ލުމަށް ތިކުރިމަ ޖާގައަށް 064 ކުރެވިފައިނުވާ ބޭނުންލޯން ސްކީމްގެ ދަށުން  2202 ޗްމާރި

  ވެ.ހަމަޖެހިފައެ

 232 ޗް މަހުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި މަތީ ތަޢުލީމު ޙާސިލްކުރުމަށް ރިމާމިގޮތަށް ނިންމާފައިަވނީ 

މަތީ  ،ޑިސްކޮލިފައިވެފައިވާތީވެ ގިނަ ދަރިވަރުންތަކެއް އެދުނު  ފުރުޞަތަށް  މިލޯނުގެ ފުރުަޞތު ހުުޅވާލުމާ ގުޅިގެން ޖާގައަށް 

ލޯނު  ،ުޅން އިތުރަށް ފަސޭހަކޮށްއެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެކުރުމަށްފަހު، ރާޖާމުތަޢުލީމާއި ތަމްރީނަށް ލޯނު އެހީ ދިނުމުގެ އުސޫލު 

މަތީ ތައުލީމާއި ވީހާވެސް އަވަސް ފުރުސަތެއްގައި ލޯނަށް ކުރިމަތިލެވޭނޭ މަގު ފަހިކޮށް ދިުނމުގެ ގޮތުންނެވެ.  ބޭނުންވާ ފަރާްތތަކަށް

 .ސަރުކާރުގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް އަމާޒެވެމި މަކީ ގިނަ ފަރާތްތަަކށް ލޯނު ލިބު ފުރުަޞތުފަހިވެ އެހީގެ ލޯނު ތަމްރީނަށްދޭ

މި  ތެރޭގައިެގ މިަހފުތާ ނުޮހވުނު ދަރިވަރުންނަށްއެޕްލިކޭޝަން ހުށައަޅައި ސްކީމަށް  ލޯން 2202ޗް މާރި

 .އެވެފުރުސަތު ހުޅުވާލެވޭނެ އެޕްލިކޭޝަން އެޑިޓުކޮށް ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ އެޑިއު ޕޯޓަލް" ގެ ތެރެއިންގެ "މައިމިނިސްޓްރީ

 ( ފެންނަނhttps://mohe.gov.mv/announcementsްބްސައިޓުން )ސަބަބު މިހާރު މި މިނިސްޓްރީގެ ވެޑިސްކޮލިފައިވި 

 ހަކަ ދަންނަވަމެވެ. ވާ ހުރެދާނެ އިސަބަބަށްވުރެ ގިނަ ސަބަބަށްޓަކައި އެޕްލިކޭަޝނެއް ޑިސްކޮލިފައިވެފަ ނާނެއެވެ. އެއްންހު

 ޑިސްކޮލިފައިވި ،ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެތެރެއިން ޑިސްކޮލިފައިވިފަރާތްތައްސްކީމަށް  ލޯން 2202ޗް މާރި

 ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. ސަބަބުތައް

އަލަށް ކިޔަވަން  ޖުމްލަ 
 ފަށާ ދަރިވަރުން 

ކިޔަވަމުންދާ 
 ދަރިވަރުން 

 ސަބަބު 

ގެ އަދަދު ލޯނަށް ހޮވުނު ދަރިވަރުން 4 75 79  
ކިޔެވުމަށް ފޯމު  ދިވެހިރާއްޖޭގައިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކިޔެވުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި    106 106
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 ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތައް 

 ހުށަހަޅާފައިނެތުން  ފުށް ދެ ޑޮކިއުމަންޓްތަކުގެ އަދި  ސެޓްފިކެޓް 88 183 271

 ކުން ކިޔެވުމަށް އެދިފައިވުން ލާފައިވާ ނުވާ ޤައުމަހުޅުވާކިޔަވަންދާން  ދަށުން  ސްކީމުގެ މި 44 148 192

   ނެތުން ހުށަހަޅާފައި  ލިޔުން ހިންގާކަމުގެ ކޯސް   3 3

 ފުރިހަމަނުވުން ވަނުމަށް ބޭނުންވާ އެމް.ކިއު.އޭ ގެ ޝަރުތު  ކޯހަށް 1 21 22

 ކުރީގެ ލޯނެއް ނުދައްކާ އޮތުން    1 1
 ހަމަކޮށްފައި ނެތުން އެއް ފުރިބަ ހުރިހާ  އެޕްލިކޭޝަންގެ 13 38 51

 ނުވުން އެޓެސްޓޭޝަން ފުރިހަމަ އެއްގޮތަށް އިއުލާނާއި 49 134 183

 ންޖެހޭ ސްކީމް/ކެޓެގަރީ ނޫން އެހެން ކެޓަގަރީ/ސްކީމަކަށް ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވުން ހުށަހަޅަ 10 6 16

ން ނުލޮޓް ތެރޭގައި ނުހިމެސް 42ކޮލިފައިވެ، އެހެންނަމަވެސް ކަނޑައެޅިފައިވާ     4 4  
ންސްލޮޓް ތެރޭގައި ނުހިމެނު 3އިވާ ކޮލިފައިވެ، އެހެންނަމަވެސް ކަނޑައެޅިފަ   8 8  
 ހުށަހަޅާފައިވުން  އެޕްލިކޭޝަން ރިޕީޓް   8 8

ކިޔަވަން ފަށާފައިވާ ދަރިވަރުން އަލަށް ކިޔަވަންފަށާ  ގެ ކުރިން 2202ޖެނުއަރީ  20 10 4 14
ފަހުން ކިޔަވަން ގެ  2202ޖެނުއަރީ  20ން/ ދަރިވަރުންގެ ކެޓެގަރީއަށް ފޯމުހުށަހަޅާފައިވު

 ފަށާފައިވާ ދަރިވަރުން ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންގެ ކެޓެގަރީއަށް ފޯމުހުށަހަޅާފައިވުން 
 ނެތުން  އެކްރެޑިޓްކޮށްފައި ސެޓްފިކެޓް 2 19 21

މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކައުންސިލްއިން ގަބޫލުނުކުރާ ކޯސްތަކަށް  14   14
ވުން މަތިލާފައިކުރި  

 ޖުމްލަ އަދަދު   235 758 993
 

 
 ޝުކުރިއްޔާ 
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