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 އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން  މިނިސްޓްރ   ސްކޮލަރިޝޕް ުފރުޞަތު 
 .މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ          

Partially funded Scholarships   
 އިޢުލާން 

2222 ގަސްޓްއޮ 13 ތާރ ޚް:  Schol/475/2022/140-(IUL)475 ނަންބަރު:  

  2023 އައި ސްކޫލް(.ޑ  .ކޮރެއާ )ކޭ  –ކޮލަމްބޯ ޕްލޭން 

   އަހަރ1ުކޯހުގެ މުއްދަތު:  ކޮރެއާ  ޤައުމު:

 ޕަބްލިކް ޕޮލިސ  މާސްޓަރ އޮފް 

 ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕޮލިސ އޮފް  މާސްޓަރ

 ޕަބްލިކް މެނޭޖްމަންޓް އޮފް  މާސްޓަރ
 މާސްޓަރ އިން އިންޓެލެކްޗުއަލް ޕްރޮޕަޓ  އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕޮލިސ 

ކޯހުގެ ލެވެލް 
 ދު: އަދި ޢަދަ 

 
 ގެ ޝަރުތު:މާސްޓަރސް ޑިގްރ  

 ފައިވުން.ކުރައްވާހާސިލު ބެޗެލަރސް ޑިގްރ އެއް  -
 މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތެއްކަމުގައިވުންޕަބްލިކް ސެކްޓަރގައި  -
އިތުރު ޝަރުެތއްވާނަމަ އެޝަރުުތ  ގައިވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑްކުރެވިފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ގައިޑްލައިން މިނިސްޓްރ ގެމި -

 ން.މަވުހަ
 އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޯހަކާގުޅޭ ޝަރުތުތަކުގެ އިތުރުން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުތުތައް:

 
.ތަޢުލ މު ހާސިލުކުރެއްވުމަށް ސަރުކާރުން ނުވަތަ ސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެން އެހ  ލިބިވަޑައިގެންަފއިވާނަމަ އެންމެފަހުެގ 1

 މުއްދަތަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވުން. އެހ އަށްފަހު، މި އިޢުލާނުގެ ސުްނގަޑިއަށް، ތިރ ގައިވާ
 )ދޭއް( އަހަރު  2ހ. ފުލް ސްކޮލަރޝިޕެއްނަމަ މަދުވެގެން 

 )އެކެއް ޕޮއިންޓް ފަހެއް( އަހަރު  1.1ށ. ޕާޝަލް ސްކޮލަރޝިޕެއްނަމަ މަދުވެގެން 
 )އެކެއް( އަހަރު 1ނ. ލޯނު އެހ އެއްނަމަ މަދުވެގެްނ 

ނުވަތަ ކުރިން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މެދުވެރިވެގެން ކިޔެވުމަށް ލޯނެއް މިނިސްޓްރ އިން  .މ2ި
 ނަންގަވާފައިވާނަމަ ޑ ފޯލްޓެއް ެނތި އެލޯނެއް ގަވާއިދުން ދައްކަމުްނދާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވުން.

ރުގެ ކޯހަކަށްވުން. އަދި .އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޯހަކ  މިހާރު ފުރިހަމަކުރައްވާފައިވާ ކޯހަކަށްވުރެ މަތ  ފެންވ3ަ
އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޯހާއި އެްއ ފެންވަރެއްގެ ކޯހެއް ދައުަލުތގެ ޚަރަދުގައި މިހާރު ފުރިހަމަ ކުރައްވަމުންދާ 

 ވުން.ނުދަރިވަރެއް ކަމުގައި

  :ކޯހުގެ ޝަރުތު 

 



 
 ޢނ/މސ   

 
 ތަކެތި.  ފުރިހަމަކުރައްވާފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކު ހުށަހަޅުއްވަން ޖެހޭ 

 
 ލ މ  ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕ . ތަޢު . 1
 )ގްރޭޑިންގ ކްރައިޓ ރިއާ އެނގޭގޮތަށް( ފުލް ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕ  . 2
 މުއްދަތު ހަމަނުވާ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕ  . 3
 ން.ލިޔު  އަންގައިދޭކަން މަސައްކަތްކުރާ  ގައިބްލިކް ސެކްޓަރޕަ. 4
ގައި އިތުރު ޝަރުތެއް އެޕްލިކޭޝަން ގައިޑްލައިން ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑް ކުރެވިފައިވާ ކޯހުގެ  ރ ގެ މިނިސްޓް އިޢުލާނާއިއެކު މި . 5

 ވާނަމަ އެޝަރުތު ހަމަވާކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، އެއާއި ގުޅޭ ލިޔުން.
ނަމަ، އެންމެފަހުގެ އެހ އަށްފަހު، ތަޢުލ މް ހާސިލުކުރައްވަން ސަރުކާރުން ނުވަތަ ސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެން އެހ  ލިބިވަޑައިގަތް . 6

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

ހިރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތް ކޮށްފައިވާ މިހާރު ހާސިލް ކުރައްވާފައިވާ އެންމެ މަތ  ސެޓްފިކެޓް ހާސިލް ކުރެއްވިފަހުން ދިވެ. 7
ރަސްމ  ލިޔުމެއް ނުލިބިއްޖެނަމަ ސަބަބާއި މުއްދަތު ިއނގޭނެ އަމިއްލަ  ،މުއްދަތު އެނގޭނެ ރަސްމ  ލިޔުމެއް

 ލިޔުމެއް.
 . ޚިދުމަތްކުރުމަށް ބޮންޑެއް އޮތްނަމަ، ބޮންޑުކުރި ތަނަކުން އެބޭފުޅަކު މި ކޯހަށް ދޫކުރާނެކަމުގެ ލިޔުން.8

ން ލޯނު ނަގާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ގަވާއިދުން ޑިފޯލްޓެއް ނެތި ލޯނު ދައްކާ ފަރާތްތަކުން މިސްކޮލަރޝިޕަށް ކުރި.9

އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާނަމަ، ކުރިން ނަގާފައިވާ ލޯނު ދައްކާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށް އެފަރާތުގެ ލިޔުމެއް ނުވަތަ އެހެން ފަރާތެއް 
 ރާތުގެ ލިޔުން. ޙަވާލުވާނަމަ، ޙަވާލުވާ ފަ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ 
 ތަކެތި:

 މިނިސްޓްރ ގެ ވެބްސައިޓުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ." މި"އެޕްލިކޭޝަން ގައިޑްލައިން މިސްކޮލަރޝިޕާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު * 
ނޮމިނޭޓް އިން މިމިނިސްޓްރ ކެންޑިޑޭޓުން ޝަރުތު ހަމަވާ ހުރިހާ އެޕްލައިކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން މިސްކޮލަރޝިޕަށް * 

ސްކޫލް އޮފް ޕަބްލިކް ޕޮލިސ  އެންޑް ކޭ.ޑ .އައި ކޮލަމްބޯ ޕްލޭންއާއި، އަދި ފައިނަލް ސިލެކްޝަން ހައްދަވާނ  ކުރެވޭނެއެވެ. 
 ނެވެ.މެނޭޖްމަންޓުން

ކޮލޮމްބޯ  ޓިކެޓްދެކޮޅު އައި ސްކޫލުން ދެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު .ކޭ.ޑ   ސްޓައިޕެންޓް އާއި* މިސްކޮލަރޝިޕްގެ ޓިއުޝަން ފ  
އިތުރު ޚަރަދެއް ހިނގާނަމަ އެޚަރަދެއް ހަމަޖައްސަންޖެހޭނ  ކޯހަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓް  ދެއްވާނެއެވެ. ޕްލޭންއިން ހަމަޖައްސަވައި

  އަމިއްލައަށެވެ. 
ން ކެންޑިޑޭޓު  ނޮމިނޭޓްކުރެވޭ* މިމިނިސްޓްރ އަށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މިސްކޮލަރޝިޕަށް 

ވާ  2222ސެޕްޓެމްބަރ  8 ހުށަހެޅުއްވުމަށްފަހު މިމިނިސްޓްރ ން އެންގުމުން، ކޭޑ އައި ސްކޫލްގެ އޮންލައިން އެޕްލިކޭޝަން
ކޭޑ އައި  ވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.އްފޮނުއެޕްލިކޭޝަން މިމިނިސްޓްރ އަށް  ކުރިން ގެ  12:22ގެ ދުވަހު  ބުރާސްފަތި 

ޝަންއާއިއެކު ހުށަހަޅުއްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނެ ލިޔުންތަކުގެ ތަފްސ ލް މިއިޢުލާނާއިއެކު ސްކޫލްގެ އޮންލައިން އެޕްލިކޭ 
  ގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.އެޕްލިކޭޝަން ގައިޑްލައިން އަޕްލޯޑު ކުރެވިފައިވާ 

 ވަނަ އަހަރު ފެބްރުވަރ  މަހުގައެވެ. 2223* މިކޯހުގެ ކިޔެވުން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނ  
 ހުންނާނެއެވެ. އިން ލިބެން  1އެނެކްސް މައުލޫމާތު  އިއުލާނާގުޅޭ އިތުރު  މި 

އިތުރު 
 މަޢުލޫމާތު 

 ގެ ކުރިން  13.32ދުވަހުގެ  އާދިއްތަވާ  2222ސެޕްޓެމްބަރ  4 އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ސުންގަޑި:

ން ހުށަހެޅުމަށް ދ ފައިވަނ  ވަރަށް ކުރު މުއްދަތެކެވެ. މި ސްކޮލަރޝިޕް އިންތިޒާމް ކުރައްވާ ފަރާތުން މިސްކޮލަރޝިޕްގެ އެޕްލިކޭޝަ * 

  ދެވޭ ސުންގަޑި ކުރު ކުރަން ޖެހުނ އެވެ.  މިއިޢުލާނަށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމަށް އެހެންކަމުން، 

 ށެވެ.ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮ   https://myedu.egov.mvވާނ : އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅުއް 

ނަންބަރު ފޯނުން  3026941/  3026966 އަދhttp://www.mohe.gov.mvި  ވެބްސައިޓުން މިނިސްޓްރ ގެމި  އިތުރު މަޢުލޫމާތު 
 އަށެވެ. mvschol@mohe.gov.ތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް އ މެއިލް ކުރައްވާނ  އަދި އިވެ. ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެ
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