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. އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޯހާއި ގުޅޭގޮތުން އިޚްތިޔާރުކުރައްވާ ޔުނިވަރސިޓ ގެ ވެބްސައިޓުގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ޝަރުތުތައް 1

 ފުރިހަމަވުން 
 އަހަރާއި ދެމެދުގެ ފަރާތްތަކަށެވެ. 02އަހަރާއި  11ރުން . ބެޗްލަރސް ޑިގްރ އަށް ހުށަހަޅުއްވޭނ  އުމ0ު
 އަހަރުން ދަށުގެ ފަރާތްތަކަށެވެ.  32. މާސްޓަރސް ޑިގްރ އަށް ހުށަހަޅުއްވޭނ  އުމުރުން 3

 
  

 

 :ތައް ޝަރުތު  ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުތުތަކުގެ އިތުރުން ކޯހަކާގުޅޭ  އެދިވަޑައިގަންނަވާ 
ރުކާރުން ނުވަތަ ސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެން އެހ  ލިބިވަޑައިގެންފައިވާނަމަ އެންމެ ފަހުގެ ކުރެއްވުމަށް ސަތަޢުލ މު ހާސިލު. 1

 ފައިވުން.ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތްކުރައްވާ ތިރ ގައިވާ މުއްދަތަށް މި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑިއަށް،   ،އެހ އަށްފަހު
 އަހަރު  0ހ. ފުލް ސްކޮލަރޝިޕެއްނަމަ މަދުވެގެން 

 އަހަރު  1.2ޝިޕެއްނަމަ މަދުވެގެން ށ. ޕާޝަލް ސްކޮލަރ
 އަހަރު  1ނަމަ މަދުވެގެން އެއްނ. ލޯނު އެހ 

ލޯނެއް ނަންގަވާފައިވާނަމަ ެއ މެދުވެރިވެގެން ކިޔެވުމަށް  މިނިސްޓްރ   އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ނުވަތަ މި މިނިސްޓްރ  .0
 ކުރައްވާފައިވުން. ޚަލާސް  ދައްކަވައި  އަނބުރާލޯނެއް 

ންނަވާ ކޯހަކ  މިހާރު ފުރިހަމަކުރައްވާފައިވާ ކޯހަކަށްވުރެ މަތ  ފެންވަރުގެ ކޯހަކަށްވުން. އަދި އެދިވަޑައިގަންނަވާ އެދިވަޑައިގަ. 3
 މުންދާ ދަރިވަރެއް ކަމުގައިވެސް ނުވުން.އްވަކޯހާއި އެއް ފެންވަރެއްގެ ކޯހެއް ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި މިހާރު ފުރިހަމަ ކުރަ

  :ކޯހުގެ ޝަރުތު 

 



 ން ޖެހޭތަކެތި. ވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކު ހުށަހަޅުއްވަ ފައި އްވާ ކުރަ ފުރިހަމަ 
 ތަޢުލ މ  ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕ . . 1
 )ގްރޭޑިންގ ކްރައިޓ ރިއާ އެނގޭގޮތަށް( ފުލް ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕ . 0
  ކޮޕ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ . 3
  ކޮޕ ޑޭޓާ ޕޭޖްގެ ސްޕޯޓްގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ޕާ. 4
 އިނގިރޭސި ބަހަށް ތަރުޖަމާކޮށްފައިވާ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓުފިކެޓުގެ ކޮޕ  .2
 ޕޮލިސް ރިޕޯޓުގެ ކޮޕ   .6
  ކޮޕ ޕޯޓުގެ މެޑިކަލް ރި .1
 . ބުރުނާއ  ދާރުއްސަލާމުގެ ސްކޮލަރޝިޕް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް 9
ސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެން އެހ  ލިބިވަޑައިގަތްނަމަ، އެންމެފަހުގެ ތަޢުލ މް ހާސިލުކުރައްވަން ސަރުކާރުން ނުވަތަ  .01

އެހ އަށްފަހު، އެއެހ އަކާ ގުޅޭގޮތުން ޚިދުމަތް ކުރެއްވުމަށް މި އިޢުލާންގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށް ޚިދުމަތް 
 ކުރައްވާފައިވާކަން އަންގައިދޭ ރަސްމ  ލިޔުން. 

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތް ކޮށްފައިވާ މުއްދަތު މެ މަތ  ސެޓްފިކެޓް ހާސިލް ކުރެއްވިފަހުން މިހާރު ހާސިލް ކުރައްވާފައިވާ އެން. 00
 އެނގޭނެ ރަސްމ  ލިޔުމެއް.

 ޚިދުމަތްކުރުމަށް ބޮންޑެއް އޮތްނަމަ، ބޮންޑުކުރި ތަނަކުން އެބޭފުޅަކު މި ކޯހަށް ދޫކުރާނެކަމުގެ ލިޔުން.. 01

ހުށަހަޅަންޖެހޭ 
 ތަކެތި:

  ހުރިހާ ޚަރަދެއް ދެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނ  ސްކޮލަރޝިޕް ދެއްވާ ފަރާތުންނެވެ. ގެ ދަށުން މި ސްކޮލަރޝިޕް * 
އިން  /bdscholarship.aspxhttp://www.mfa.gov.bn/Pagesމި ސްކޮލަރޝިޕާއި ގުޅޭ  އިތުރު މަޢުލޫމާތު * 

 ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
 0202ފެބްރުއަރ   14 އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއި އެހެނިހެން ޑޮކިއުމަންޓްތައް ގެމި ސްކޮލަރޝިޕަށް ޝަރުތު ހަމަވާ ދަރިވަރުން *

އ މެއިްލ އެހެންކަމުން އެޕްލިކޭޝަނާއި އެހެނިހެން ލިޔުންތައް  އ މެއިލް ކުރުމަށް އެންގޭނެއެވެ. ކަމާ ބެހޭ ފަރާތަށް ގެ ކުރިން 
 ފަހު، އެކަން މި މިނިސްޓްރ އަށް ކުރެވޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށް އެދެމެވެ. އަދި އ މެއިލް ކުރުމަށް 

  އެދެމެވެ. ވެސްއަންގަވައިދެއްވުން 
ޝަން ހަދާނ  މި ސްކޮލަރޝިޕަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ޝަރުތުހަމަވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފައިނަލް ސިލެކް  * 

 ސްކޮލަރޝިޕް އިންތިޒާމު ކުރައްވާ ފަރާތުންނެވެ.
ލާން ކުރެވިފައިވާ ކޯހާއި އެއްފެންވަރެއްގެ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ފެންވަރެއްގެ ކޯހެއް ޢުޅާ ދަރިވަރަކީ، އިހަށް އެދި ހުށަހަކޯ * 

އެއާއި އެއްފެންވަރެއްގެ ކޯހެއް މިހާރު ފުރިހަމަ މީގެކުރިން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ދަރިވަރެއްކަމުގައި ވެގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި 

 ކުރަމުންދާ ދަރިވަރެއް ކަމުގައިވެސް ވެގެން ނުވާނެއެވެ.
ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލާ  މިނިސްޓްރ ން  * ހުށަހަޅުއްވާ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ގްރޭޑިންގ ކުރައިޓ ރިއާ މި

ޕޮއިންޓް  މިނިސްޓްރ ންއާ ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ. ނޫންނަމަ، ޕޮއިންޓް ދޭނ  މި ރައިޓ ރިތުނަމަ، އެތަނެއްގެ ގްރޭޑިންގ ކްތަފާ

 ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އާންމު އުސޫލުންނެވެ.

* އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޯހުގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވުމަށް ބޭނުންވަނ  އެހެން ކޯހަކުން ކުރެޑިޓް ލިބިގެން ހޯއްދަވާފައިވާ ސަނަދެއްނަމަ، 

 ކޯހެއްގެ ޓްރާންސްކްރިޕްޓް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ. އެ ހުރިހާ 

* ހުށަހަޅުއްވާ މަތ  ތަޢުލ މުގެ އެއްވެސް ސެޓުފިކެޓަކ  ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ސެޓްފިކެޓެއް ނަމަ، އޮންނަންވާނ  މޯލްޑިވްސް 

ސް ޖެހުމުގެ ކުރިން ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓ ން ވެލިޑޭޓް ކުރައްވާފައެވެ.  އަދި ކިޔެވި ޔުނިވަރސިޓ ން ސެޓްފިކެޓް ދޭ ދުވަ

ބޭނުން ކުރެއްވުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ޕްރޮވިޝަނަލް ސެޓްފިކެޓެއް/ ލިޔުމެއް ނަމަ، އެއާއެކު މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓ ގެ 

 އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓެއް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ. 

ވާ ފަރާތުން ސްކޮލަރޝިޕް ކެންސަލްކޮށްފިނަމަ ކެންޑިޑޭޓުން ނޮމިނޭޓް ކުރި ނަމަވެސް ސްކޮލަރޝިޕް ދެއް މިނިސްޓްރ ންމި * 
 ނުދެވޭނެއެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި އެހެން ފުރުޞަތެއް އެ ދަރިވަރަކަށް ހޯދައެއް

 ކޯހަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަކާއި މި މިނސްޓްރ އާއިމެދު ވެވޭ އިގުރާރާއި އެއްގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތްކުރަންވާނެއެވެ.* 
ގުޅަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި  މިނިސްޓްރ ން މަސްދުވަސް ވަންދެން މި  6ވުމަށްފަހު، މަދުވެގެން ކޯހަކަށް އެދިހުށަހެޅުއް * 

 ގުޅޭނެގޮތް ހަމަޖައްސަވާފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

އިތުރު 
 މަޢުލޫމާތު 

http://www.mfa.gov.bn/Pages/bdscholarship.aspx


 

މަށް މިނިސްޓްރ ން އަންގާފަހުން ކޯސް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ، "މަތ  ތަޢުލ މާއި ތަމްރ ނު ހާޞިލުކުރު * ކޯހަށް ނޮމިނޭޓްވެއްޖެކަން މި
 ލިބޭ ފުރުޞަތުގައި ވެވޭ އިޤުރާރާ ޚިލާފުވުމުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު" ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.

އެޕްލިކޭޝަނާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެއްވެސް ލިޔުމެއްގެ އަސްލުގައި ދެފުށް ޗާޕްކޮށްފައިވާނަމަ، އަސްލާއެއްގޮތަށް ދެފުށުގެ * 
  ވަންވާނެއެވެ.ކޮޕ ވެސް ހުށަހަޅުއް

 އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު މި މިނިސްޓްރީގެ ވެެބްސައިޓް އިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. * 
 * އެޕްލިކޭޝަންތަކުގެ ނަތ ޖާ ލިސްޓު، މި މިނިސްޓްރ ގެ ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.

 ސުންގަޑި: ގެ ކުރިން  13.30 އާދިއްތަވާ  0202 ފެބްރުއަރ  9

 ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށެވެ.  https://myedu.egov.mvޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅުއްވާނ : އެ

ނަންބަރު ފޯނުން  3026950/  3026966އަދި http://www.mohe.gov.mv މި މިނިސްޓްރ ގެ ވެބްސައިޓުން  އިތުރު މަޢުލޫމާތު 

 ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. 

https://myedu.egov.mv/

