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Cuba Scholarship 2020 – Re Announced 

 ދާއިރާ:ކޯހުގެ        އެމް.ބީ.ބީ.އެސް( (މެޑިސިން  ކިއުބާ  ޤައުމު:

 ލެވެލް: ބެޗެލަރސް ޑިގްރީ  )އީ.އެލް.އޭ.އެމް(އޮފް މެޑިސިން  ލެޓިން އެމެރިކަން ޔުނިވަރސިޓީ ޔުނިވަރސިޓީ:

 ކޯހުގެ އަދަދު: ފުރުޞަތު 1 : ސްޕެނިޝް ބަސްކިޔަވައިދޭ ބަސް
     
މާއްދާއިން 'ސީ'  05ހިމެނޭގޮަތށް  ފިޒިކްސް އަދި ޖީ.ސީ.އީ އޯލެެވލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނުގެ ބަޔޮލޮޖީ، ެކމިސްަޓރީ. 1

 މަތީ ގްރޭޑެއް ޙާސިުލކޮށްފައިވުން އިން ފެށިގެން 
'ީސ'  މާއްދާއިން 03ހިސާބު ހިމެނޭޮގތަށް  ނުވަތަ ފިޒިކްސް އަދި  އިން ބަޔޮލޮޖީ، ކެމިސްޓަރީ މާްއދާތަކުގެ ތެރެ ޖީ.ސީ.އީ އޭލެެވލް. 2

 ވުން އިން ފެށިގެން މަތީ ގްރޭޑެއް ޙާސިުލކޮށްފައި
މާްއދާގެ ތެރޭަގއި އިނިގރޭސި ނުހިމެނޭނަމަ، އިނގިރޭސި ފާހެއް ހާސިުލުކރައްާވފައިވުން. އިނގިރޭިސ  5ގައި ބުނާ  1. ނަންބަރު 3

 ފާހެއްކަުމގައި ބަލާނީ: 
 އިން "ސީ" އިްނ ފެށިގެން މަތީގްރޭޑެއް  CAE/CPEހ. 
 އިން ފެށިގެން މަތި 5.0އިން އޯވަރޯރލް ސްޯކރ  IELTSށ. 
 އިން ފެށިގެން މަތި.  TOEFL 40ނ. 

ރ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެެވލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.ސީ އާއި އެއްފެންަވރުެގ އިމްތިޙާނަކުން އިނގިރޭސިން "ސީ" އިން ފެށިގެން 
 މަތީގްރޭޑެއް.

  އަހަރުވެފައިނުވުން.  25އަށް އުމުރުން  2020 ޖުލައި 12. 4
ނޑު ފަރާތެއްކަމުގަިއ ނުވުން.. 5  މާބަ
ނޑައަާޅފައިާވ ޝަރުތު  ކެންޑިޑޭޓުންއެމްބީބީއެސް އަށް ކުިރމަތިލާ  .6 މޯލްޑިވްސް މެޑިަކލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކައުންިސލް އިން ކަ

 .ފުރިހަމަވުން
 

 އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޯހަކާގުޅޭ ޝަރުތުތަކުގެ އިތުރުން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުތުތައް:
ތަޢުލީމު ހާސިލުކުެރއްވުމަށް ސަރުާކރުން ނުވަތަ ސަރުާކރު މެދުވެިރވެގެން އެހީ ލިބިވަޑައިގެްނަފއިވާނަމަ އެންމެ ފަހުެގ . 1

 މުއްދަތަށް ދިެވހިރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތްުކރަްއވާފަިއވުން.އެހީއަށްފަހު،  މި އިޢުލާުނގެ ސުންގަޑިއަށް، ތިރީގަިއވާ 
 އަހަރު  2ހ. ފުލް ސްކޮަލރޝިެޕއްނަމަ މަދުެވގެން 

 އަހަރު  1.5ށ. ޕާޝަލް ސްކޮލަރިޝޕެއްނަމަ ަމދުވެގެން 
 އަހަރު 1ނ. ލޯނު އެހީއެއްނަމަ މަދުވެގެން 

މިނިސްޓްރީ ޮއފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ނުވަތަ މި މިނިސްޓްރީ މެދުވެިރވެގެން ކިޔެވުމަށް ލޯނެއް ނަންގަވާފަިއވާނަމަ އެ ލޯނެއް  .2
 އަނބުރާ ދައްަކވައި ޚަާލސްުކރައްާވަފއިވުން. 

ެގ ކޯހަކަށްވުން. ައިދ    . އެދިވަޑައިގަންނަާވ ކޯހަކީ މިހާރު ުފރިހަމަުކރަްއވާފަިއވާ ެއންމެމަތީ ކޯހަށްވުރެ މަތީ ފެނަްވރ3ު
ްސ އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޯހާއި އެއް ެފންވަރެއްގެ ކޯހެއް ދަުއލަތުގެ ޚަރަުދގައި މިހާރު ފުރިހަމަ ކުރައްަވމުންާދ ދަރިވަެރއް ކަމުގަިއވެ

 ނުވުން. 
 

 ޝަރުތު:

 



 ފުރިހަމަކުރައްވާފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކު ހުށަހަޅުއްވަން ޖެހޭތަކެތި. 
 ތަޢުލީމީ ސެުޓފިެކޓުތަކުގެ ކޮޕީ . 1
 )ގްރޭޑިންގ ކްަރއިީޓރިއާ އެނޭގގޮތަށް( ފުލް ޓްރާންސްކްިރޕްްޓގެ ކޮޕީ . 2
 . ސްކޫލް ލީވިން ސެުޓފިެކޓު/ސެުޓފިެކޓުތައް 3
 . ޕާސްޕޯްޓ ޑޭޓާ ޕޭޖް ކޮޕީ 4
 . ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގަިއދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ 5
 ޕޮލިސް ރިޯޕޓް  .6
ނޑުބޮޑު ނޫންަކން އަންގައިދޭ ޓެސްޓް . މެޑިކަލް 7 ެސްޓފިެކޓް )އެޗް.އައި.ވީ ވަިއރަސް ނެތްކަން ައދި އަންެހން ކެންޑިޑޭޓުން ބަ

 ހިމެނޭގޮތަށް (

 )ނޮމިނޭޓްވުުމން ހުަށހަޅަންޖެހޭ(  ކުލަ ފޮޓޯ 10ގެ . އައި.ޑީ. ކާޑް ސައިޒ8ް
ޝުަރތެއް ވާނަމަ އެޝަރުތު ހަމަވާކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށްޓަކަިއ، . ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެބްސަިއޓްގައި ކޯހާއި ގުޅޭގޮތުން އިތުރު 9

 އެއާއި ގުޅޭ ލިޔުން.
. ތަޢުލީމް ހާސިުލކުަރއްވަން ސަރުކާުރން ނުވަތަ ސަުރާކރު މެުދވެރިެވގެން އެހީ ލިިބވަޑައިގަތްނަމަ، އެންމެފަހުގެ އެހީއަްށފަހު، 10

ލާްނގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ މުއްދަތަށް ޚިދުމަތް ކުަރއްާވފައިާވކަްނ އަންގައިދޭ އެއެހީއަކާ ގުޭޅގޮތުން ޚިދުމަތް ުކެރއްވުމަށް މި އިޢު 
 ރަސްމީ ލިޔުން. 

 ބޮންޑުކުރި ތަނަކުން އެކެްނޑިޑޭޓަކު މި ކޯހަށް ދޫކުރާނެކަުމގެ ލިޔުން.، . ޚިދުމަތްކުރުމަށް ބޮންޑެއް އޮތްނަމ11ަ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ 
 ތަކެތި:

 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް ަމހުގެ ތެރޭގައެވެ. 2020މި ފުރުޞަތަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން ކިއުބާއަށް ފުުރމަށް ހަމަޖެހިފައިވަީނ  -
 ކޯސް ފެށުމުގެކުރިން ސްޕެނިޝް ބަސް ކިޔަވައިދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. -
ނޑައެޅިަފއިވާ މިންވަރުަތކަކަށް ފަިއސާފިަޔވައި އެެހނިހެން  މި ސްކޮލަރޝިްޕގެ ދަށުން ދެޮކޅު ޓިެކޓް - ދެއްވުމަްށ  ޚަރަދުތަކަށް ކަ

ހަމަޖައްސަންޖެހޭނީ ކޯހަށް  އް ހިނގާނަމަ އެޚަަރދެއްދެދެކޮޅު ިޓކެޓާިއ، އިތުރު ޚަރަ އަދި  ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކިއުބާ ަސރުާކރުްނނެވެ.
  އަމިްއލައަށެވެ. ކެންޑިޑޭޓްހޮވޭ 

ތެރެއިން، އެއް ކެންޑިޭޑޓަކަށްުވރެ ިގނަ ކެންޑިޑޭޓުން ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުން އެއްަވރުވާނަމަ، ކެންޑިޭޑޓަުކ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ކޯހަށް ހުށަހަޅާ  -
ހިމެނޭގޮތަށް( ވެސް  ެވރިެވފަިއވާ ހުރިހާ މާއްދާތަކަށް )އެޗް.އެސް.ސީ އިމްތިހާނުގެ އިސްލާމް އަދި ިދވެހިބައިކެންޑިޭޑޓް  ހޮވުމުގައި

 ބެލެވޭނެއެވެ.
 ޕްލޭސްމަްނޓް ދިނުމާއި ފައިނަލް ެސލެކްޝަްނގެ އެންެމފަހުގެ ނިންމުން ނިންމާނީ ކިއުބާ ސަރުާކުރންނެވެ.މި ކޯސްތަކުގެ  -
 މި ސްކޮލަރިޝޕަށް އެޕްިލކޭޝަްނ ހުށަހެޅުއްވުމަށްފަހު އެދިވަަޑއިގެން ކޯސް އަދި ޔުނިވަރިސޓީ/ކޮެލޖް ބަަދލެއް ނުކުރެޭވނެއެވެ.  -
ރޭޑިންގ ުކރަިއޓީރިއާ މި މިނިްސޓްރީން ޕޮިއންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލާ ތަފާތުނަމަ، ހުށަހަޅުއްވާ ޓްރާންސްކްިރޕްްޓގެ ގް -

އެތަނެއްގެ ްގރޭޑިންގ ކުރަިއޓީިރާއ ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ. ނޫންނަމަ، ޕޮއިންޓް ދޭނީ މި މިނިްސޓްީރން ޕޮއިންޓް ދިނުމަްށ 

 ހަމަޖެހިފައިވާ އާންމު އުޫސލުންނެވެ.
ންނަވާ ކޯހުގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވުމަށް ބޭނުންވަނީ އެހެން ކޯަހކުން ކުރެޑިޓް ލިބިގެން ހޯއްދަާވފައިވާ ސަނަދެއްނަމަ، ެއ އެދިވަޑައިގަ -

 ހުރިހާ ކޯހެއްގެ ޓްރާންްސކްިރޕްޓް ުހށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ. 
ހުށަހަޅުއްވާ މަތީ ތަޢުލީމުގެ ެއއްވެސް ސެޓުފިކެޓަކީ )ޕްރޮވިޝަަނލް ކަމުގައި ވިޔަސް( ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ސެްޓފިެކޓެއް ނަމަ،  -

 އޮންނަންވާނީ މޯލްޑިވްސް ކޮލިިފޭކޝަން އޮތޯރިޓީން ވެލިޭޑޓްުކރަްއވާަފއެވެ. 
ދެްއވާ ަފރާތުން ސްޮކލަރިޝޕް ކެންސަްލކޮށްފިނަމަ ޭއެގ  މި މިނިސްޓްރީން ކެންޑިޑޭޓުން ނޮމިނޭޓް ުކރި ނަމަވެސް ސްކޮަލރޝިޕް -

 ބަދަލުގައި އެހެން ުފރުޞަތެއް އެ ެކންޑިޑޭޓަކަށް ހޯދައެއްނުދެވޭނެެއވެ.
 ކޯހަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަކާއި މި މިނިސްޓްީރއާއިމެދު ވެވޭ އިުގާރރާއި އެްއގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚިދުމަްތކުަރންވާނެއެވެ. -
މަސްދުވަސް ވަންދެން މި މިނިސްޓްރީން ގުޅަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގަިއ  6ހުށަހެޅުއްވުމަށްފަހު، މަދުވެގެން ކޯހަކަށް އެދި  -

 ގުޅޭނެގޮތް ހަމަޖައްސަާވފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

އިތުރު 
 މަޢުލޫމާތު: 



 
 

ިއ ތަމްީރުނ މަތީ ތަޢުލީމާގަޑިއިުރ ފަހުން ކޯސް ޫދކޮށްލަިއފިނަމަ،  24ކޯހަށް ނޮމިނޭޓްވެއްޖެކަން މި ިމނިސްޓްރީން އަންގާތާ  -

ކުާރެނ ހާޞިލުުކރުމަށް ލިބޭ ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ނުހިފައި ދޫކޮށްލާ ފަރާތްތަާކ މެދުގައްޔާއި ޚިދުމަތް ނުކުރާ ަފާރތްތަކާމެދު ޢަމަލު 

 ގައިވާ ގޮތުގެ މަިތން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.  ގޮތުގެ އުޞޫލު 
އަްސލާެއއްގޮތަށް ދެފުށުގެ ކޮޕީވެްސ ، އި ދެފުށް ޗާޕްކޮށްފަިއވާނަމައެޕްލިކޭޝަނާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެއްވެސް ލިޔުމެއްގެ އަސްލުގަ -

 ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.
"މައިއެޑިޔު" ޕޯަޓލް މެުދވެިރޮކށް އޮންލައިން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅުއްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ނޮމިނޭޓްވާ ކެންޑިޑޭޓުން  -

ލިޔުންތަކުގެ އަސްލު ނުވަތަ އެޓެސްޓެޑް އަސްލު ހުށަހަޅުއްވަން މި މިނިސްޓްރީން އޮންލައިން އެޕްލިޭކޝަންއާއިެއކު ހުށަހެޅުއްވި 
 ފަހުން ދެންނެވުމުން އަވަހަށް ފޮނުއްވެވޭގޮތަށް ތައްޔާރު ުކރައްާވފައި ބެހެއްޓެވުން އެެދމެވެ.

 އެޕްިލކޭޝަންތަކުގެ ނަތީޖާ ލިްސޓު، މި މިނިސްްޓރީގެ ވެްބސައިޓަށް އަޕްލޯޑް ުކރެވޭނެެއވެ. -
ސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް އެދިވަަޑިއގަންނަވާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް މުހިއްމު މަޢުލޫމާތު ކަމުަގއިވާ ކޯސްަތކަށް ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވުމަށް  -

ސްކިލްޯޝޓޭޖް ިލސްޓާިއ، ްސޓައިޕެންޑް ޝީާޓއި، އަިދވެސް އެފަދަ ލިޔުންތައް މި ންޓްދޭ ްގރޭޑިން ްކރައިީޓރިާއިއ، ޕޮއި
 ބެން ހުންނާނެއެވެ.މިނިސްޓްީރގެ ވެބްސަިއޓުން ލި 

 ގެ ކުރިން 13:30ދުވަހުގެ  ވާ އާދިއްތަ 2020 ޖުލައި 12 އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ސުންގަޑި:
 ޕޯޓަލް މެދުެވރިކޮށެވެ. /https://myedu.egov.mv އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅުއްވާނީ: 

 ނަންބަރު ފޯނުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.  3026966/ 3026950އިންނާއި  www.mohe.gov.mvއިތުރު މަުޢލޫމާތު 
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