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 ނޫސ  ބަޔާނ  
 ރާއ ޖޭގައި ޕައިލެޓ  ލައިސަނ ސ  ކިޔެވުމަށ  ލޯނު ދޫކޮށ ފައިވާ ދަރިވަރުނ  ރާއ ޖެއިނ  ބޭރުގައި ކިޔެވުނ  ފުރިހަމަކުރުމުގެ ފުރުސަތު 

 ހުޅުވާލުނ  
 

ަޑީމ އެކައޭޝިއަނ  އައ ޑޫ އަތޮޅު ަގމުގައި ހުނ ަނ  ފަރާތެއ  ދަނީ 96ރާއ ޖޭގައި ކިޔެވުމަށ  އެިކ ފަހަރު މަތިނ  ލޯނު ދޫކޮށ ފައިވާ 
އޮފ  އެރޮނޮޓިކ ސ އިނ  ިހނ ގަމުނ ގެނ ާދ ޕައިލެޓ  ލައިަސނ ސ  ޕ ޮރގ ރާމ ގައި ކިޔަވަުމނ ނެވެ. މި ދަރިވަރުނ ެގ ކޯސ  ނުިނިމ ދިގުލާ 
މައ ސަލަވަީނ ިމ ިމނިސ ޓ ރީގެ ސަމާލުަކމަށ  އައިސ ފައެވެ. އަދި މިކަމާިއ ގުޅިގެނ  ިމ މިނިސ ޓ ރީއިނ ދަނީ މި ޕ ރޮގ ާރމަށ  ހުއ ަދ 

 ކޮށ ފައިވާ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތ ތަކާއި އެހެނިހެނ  ސ ޓޭކ ހޯލ ޑަރުނ ނާއި މަޝ ވަރާކުރަމުނ ނެވެ.ދޫ
 

އުސޫލެއ ގެ ގޮތުނ  ރާއ ޖޭގައި ކިޔެވުމަށ  ދޫކުރެވޭ ލޯނު ފުރުސަތުތައ  ރާއ ޖެއިނ  ބޭރުގައި ކިޔެވުމަށ  ބަދަލުކޮށެއ  ނުދެވެއެވެ. 
ދަރިވަރުނ ގެ ކިޔެވުނ  ކުރިއަށ  ގެނ ދިއުމުގައި ދިމާވެފައިާވ  އެރޮނޮޓިކ ސ ގަިއ ކިޔަވަމުނ ދާއެކަަޑމީ އޮފ  އޭޝިއަނ  ނަމަވެސ ، 

ށ   މައިގަނުޑ ދަތިތަކަކީ ދަރިވަރުނ ގެ އިހ ތިޔާރުނ  ބޭރުގައިވާ ކަނ ކަނ ކަމުގައި ިމ މިނިސ ޓ ރީއަށ  ގަބޫލުކުރެވޭތީވެ، ިމ ދަރިވަރުނ ނަ
އިނ  ބޭރުގައި ކިޔެވުނ  ފުރިހަމަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާަލމެވެ. ިމ ގޮތުނ  ކިޔެވުނ  ލޯނަށ  ދޫކޮށ ފައިވާ ފައިސާއިނ  ރާއ ޖެ

 ފުރިހަމަކުރުމަށ  އިތުރު ފައިސާއެއ  ހަރަދުވާނަމަ، ެއ ފައިސާ ހަަމޖައ ސަނ ވާނީ ދަރިވަރުނ  ައމިއ ލައަށެވެ. 
 

ޫލމާތު ހޯދާ، އެއީ ތިމާއަށ  ހަޅާ ތަނާއި ބެހޭ ސައ ހަ މައުލޯނު ނަގައިގެނ  ތައުލީމު ާހސިލުކުރަނ  ފަށާއިރު، ކިޔަވަނ  ދިއުމަށ  ހުށަ
އ ސާ އަދި ކިޔެވުނ  ފުރިހަމަކުރުމަށ ޓަކައި އެޅޭނެ ވަރަށ  ރުމަކީ ލޯނު ފައިސާއިނ  ދެކޮޅު ޖަމެ ރަނގަޅު މަރުކަޒުކަނ  ކަށަވަރު ކުއެނ 

 ތިމާސ ކުރަމެވެ.މުހިއ މު ފިޔަވަޅެއ ަކމަށ ވާއިރު، މިަކމަށ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  ަސމާލުވުަމށ  އިލ 
 

 މި ފުރުސަތުގެ ދަށުނ ، ހަޔަރ ެއޑިއުކޭޝަނ ގެ ލޯނު ނަގައިގެނ  ރާއ ޖޭގައި ޕައިލެޓ  ލައިސަނ ސަށ  ކިޔަވަމުނ ދާ ދަރިވަރުނ  ރާއ ޖެއިނ  
ލޭސ ަމނ ޓ  ބޭރަށ  ބަދަލުވާނ  އެދޭނަމަ، ެއ ދަރިވަރަކު ކިޔެވުނ  ފުރިހަމަކުުރމަށ  ރާއ ޖެއިނ  ބޭރަށ  ދާނ  ބޭނުނ ާވ މަރުކަޒުެގ ޕ 

ލެޓަރ، ފީ ސ ޓ ރަކ ޗަރ އަދި އައީ.ޑީކާޑުގެ ކޮޕީއާއިއެކު، މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނ ގެ އީމެއިލ  
mohe.gov.mv@fund  .ެއިތުުރ މި ގޮތުނ  ދާ މަރިކަޒަކީ ސިވިލ  އޭވިއޭޝަނަނ  އޮތޯރިޓީއިނ  އަށ  މެއިލ ކުރުނ  އެދެމެވ

 ޓެސ ޓަކާނުލާ މަތިނ  ދާ ބޯޓު ދުއ ވުމުގެ ހުއ ދައެއ  ލިބޭ މަރިކަޒެއ ކަނ  ކަށަވަރު ކުރެއ ވުނ  އެދެމެވެ.
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