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މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.

އިޢުލާން
ތާރޚް 30 :ޑިސެމްބަރ 9002

ނަންބަރު(IUL)475-Schol/475/2019/221 :

Scholarship Program for the citizens of the OIC and the NAM member
countries, Azerbaijan 2020
މިއ މިމިނިސްޓްރގެ ނަންބަރު 92( (IUL)475-Schol/475/2019/216 :ޑިސެމްބަރ  )9002އިޢުލާން އިސްލާހުކުރުމަށްފަހު ކުރެވިފައިވާ
އިޢުލާނެކެވެ.
ކޯހުގެ ލެވެލް:
ކޯހުގެ ދާއިރާ:

 0ބެޗްލަރސް ޑިގްރ (ޖެނެރަލް މެޑިސިން ނުހިމެނޭ)

ޤައުމު:

އަޒަރބައިޖާން

މިއިޢުލާނާއިއެކު އަޕްލޯޑް ކުރެވިފައިވާ ލިސްޓްގައިވާ ޔުނިވަރސިޓތަކުން އޮފަރކުރާ ދާއިރާތަކުގެ ތެރެއިން ސްކިލްޝޯޓޭޖް
ލިސްޓްގައި ހިމެނިފައިވާ ދާއިރާތައް
ބެޗްލަރސް ޑިގްރ
 .0ޖ.ސ.އ އޯލެވެލް  /އައި.ޖ.ސ.އެސް.ސ  /އެސް.އެސް.ސ އިމްތިޙާނުގެ  00މާއްދާއިން 'ސ' އިން ފެށިގެން މަތ
ގްރޭޑެއް ހާސިލުކުރައްވާފައިވުން.

 .9ޖ.ސ.އ އޭ ލެވެލް  03މާއްދާއިން "އ" އިން ފެށިގެން މަތ ގްރޭޑެއް ހާސިލުކުރައްވާފައިވުން.

 .3ނަންބަރު  0ގައި ބުނާ  0މާއްދާގެ ތެރޭގައި އިނގިރޭސި ނުހިމެނޭނަމަ ،އިނގިރޭސި ފާހެއް ހާސިލުކުރައްވާފައިވުން.
އިނގިރޭސި ފާހެއްކަމުގައި ބަލާނީ:

ހ CAE/CPE .އިން "ސީ" އިން ފެށިގެން މަތީގްރޭޑެއް

ށ IELTS .އިން އޯވަރރޯލް ސްކޯރ  0..އިން ފެށިގެން މަތި

ނ 40 TOEFL .އިން ފެށިގެން މަތި.

ރ .ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް  /އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.ސީ އާއި އެއްފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން އިނގިރޭސިން "ސީ" އިން ފެށިގެން
މަތީގްރޭޑެއް.

 00 .4ފެބްރުވަރ  9090ގެ ނިޔަލަށް އުމުރުން  90އަހަރުވެފައިނުވުން.
ކޯހުގެ ޝަރުތު:

އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޯހަކާގުޅޭ ޝަރުތުތަކުގެ އިތުރުން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުތުތައް:
 .0ތަޢުލމު ހާސިލުކުރެއްވުމަށް ސަރުކާރުން ނުވަތަ ސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެން އެހ ލިބިވަޑައިގެންފައިވާނަމަ އެންމެ ފަހުގެ
އެހއަށްފަހު ،މި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑިއަށް ،ތިރގައިވާ މުއްދަތަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވުން.
ހ .ފުލް ސްކޮލަރޝިޕެއްނަމަ މަދުވެގެން  9އަހަރު
ށ .ޕާޝަލް ސްކޮލަރޝިޕެއްނަމަ މަދުވެގެން  0.0އަހަރު
ނ .ލޯނު އެހއެއްނަމަ މަދުވެގެން  0އަހަރު
 .9މިނިސްޓްރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ނުވަތަ މި ޑިޕާޓްމަންޓް މެދުވެރިވެގެން ކިޔެވުމަށް ލޯނެއް ނަންގަވާފައިވާނަމަ އެ
ލޯނެއް އަނބުރާ ދައްކަވައި ޚަލާސްކުރައްވާފައިވުން.
 .3އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޯހަކ މިހާރު ފުރިހަމަކުރައްވާފައިވާ ކޯހަކަށްވުރެ މަތ ފެންވަރުގެ ކޯހަކަށްވުން .އަދި އެދިވަޑައިގަންނަވާ
ކޯހާއި އެއް ފެންވަރެއްގެ ކޯހެއް ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި މިހާރު ފުރިހަމަ ކުރައްވަމުންދާ ދަރިވަރެއް ކަމުގައިވެސް ނުވުން.
 .4އިޢުލާނާއިއެކު މި މިނިސްޓްރގެ ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑް ކުރެވިފައިވާ ކޯހުގެ އިންފޮމޭޝަން ޝޓްގައި އިތުރު ޝަރުތެއް ވާނަމަ
އެޝަރުތު ފުރިހަމަވުން.

ފުރިހަމަކުރައްވާފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކު ހުށަހަޅުއްވަން ޖެހޭތަކެތި.
 .0ތަޢުލމ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕ.
 .9ފުލް ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕ (ގްރޭޑިންގ ކްރައިޓރިއާ އެނގޭގޮތަށް)
 .3މުއްދަތު ހަމަނުވާ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕ
 .4މުއްދަތު ހަމަނުވާ ޕާސްޕޯޓްގެ ކޮޕ
 .0މެޑިކަލް ފޯމް (އެޗައިވ /އެއިޑްސް ޓެސްޓް އަދި ހެޕަޓައިޓިސް ބ އަދި ސ ހިމެނޭގޮތަށް)
ހުށަހަޅަންޖެހޭ
ތަކެތި:

 .2ސވ
 .7މޯޓިވޭޝަން ލެޓަރ  -ދަރިވަރު އަޒަރުބައިޖާންގައި ކިޔެވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ސަބަބު އަންގައިދޭ  0/9ޞަފްހާގެ ލިޔުމެއް.
 .8ތަޢުލމް ހާސިލުކުރައްވަން ސަރުކާރުން ނުވަތަ ސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެން އެހ ލިބިވަޑައިގަތްނަމަ ،އެންމެފަހުގެ އެހއަށްފަހު،
އެއެހއަކާ ގުޅޭގޮތުން ޚިދުމަތް ކުރެއްވުމަށް މި އިޢުލާންގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައިވާކަން
އަންގައިދޭ ރަސްމ ލިޔުން.
 .2މިހާރު ހާސިލް ކުރައްވާފައިވާ އެންމެ މަތ ސެޓްފިކެޓް ހާސިލް ކުރެއްވިފަހުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތް ކޮށްފައިވާ މުއްދަތު
އެނގޭނެ ރަސްމ ލިޔުމެއް.
 .00ޚިދުމަތްކުރުމަށް ބޮންޑެއް އޮތްނަމަ ،ބޮންޑުކުރި ތަނަކުން އެބޭފުޅަކު މި ކޯހަށް ދޫކުރާނެކަމުގެ ލިޔުން.
 .00އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް (އަޒަރބައިޖާން އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް)
* މިސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅޭނެ ޔުނިވަރސިޓތައް އެނގޭނެ ލިޔުން މިމިނިސްޓްރގެ ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑް
ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
* މިސްކޮލަރޝިޕާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު މިމިނިސްޓްރގެ ވެބްސައިޓް  www.mohe.gov.mvއިންނާއި
 www.studyinazerbaijan.edu.azޕޯޓަލް އަދި އަޒަރބައިޖާންގެ މިނިސްޓްރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް ގެ ވެބްސައިޓް
ކަމުގައިވާ  www.mfa.gov.azއިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.
* ކޯސް އިންތިޒާމް ކުރައްވާ ފަރާތުން އެދިވަޑައިގެންފައިވަނ  0ޕްރައިމަރ ކެންޑިޑޭޓާއި  0ރިޒަރވް ކެންޑިޑޭޓް ނޮމިނޭޓް
ކޮށްދިނުމަށެވެ .އަދި މިކޯހުގެ ފައިނަލް ސިލެކްޝަން ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނ އަޒަރބައިޖާންގެ ފަރާތުންނެވެ.
* މި ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން (ޓިއުޝަން ފ ،އަހަރަކު އެއް ފަހަރު ޓިކެޓު ،ސްޓައިޕެންޑް ،މެޑިކަލް އިންޝުރެންސް ،ވިސާ
އަދި ރެޖިސްޓްރޭޝަން ޚަރަދު) ކޯސް އިންތިޒާމް ކުރައްވާ ފަރާތުން ހަމަޖައްސައިދޭނެއެވެ.
* މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ކޯހަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓަކުވެސް ހުށަހަޅުއްވަންވާނ އެންމެ ކޯހަކަށެވެ.
* މިމިނިސްޓްރން ކެންޑިޑޭޓުން ނޮމިނޭޓް ކުރާނ އެކަޑަމިކް މެރިޓަށް ޕޮއިންޓްދގެން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ
ތަރުތބުންނެވެ .މިގޮތަށް ޕޮއިންޓްދޭގޮތުގެ ތަފްޞލު މި މިނިސްޓްރގެ ވެބްސައިޓްގައި ހުންނާނެއެވެ.

އިތުރު
މަޢުލޫމާތު

* ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ކޯސްތަކަށް ހުށަހަޅާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ،އެއް ކެންޑިޑޭޓަކަށްވުރެ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުން ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުން
އެއްވަރުވާނަމަ ،ކެންޑިޑޭޓަކު ހޮވުމުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ހުރިހާ މާއްދާތަކަށް (އެޗް.އެސް.ސީ އިމްތިހާނުގެ އިސްލާމް އަދި
ދިވެހި ހިމެނޭގޮތަށް) ބެލެވޭނެއެވެ.
* ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ފެންވަރުގެ ކޯހަކަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ އެއް ބޭފުޅަކަށްވުރެ ގިނަ ބޭފުޅުން ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުން އެއްވަރުވާނަމަ،
އެޕްލިކޭޝަންތަކުގެ ނަތޖާ ލިސްޓް ތަރުތބުކުރުމަށް ދެން ބަލާނ އެބޭފުޅުން އެންމެފަހުން ހާސިލުކުރެއްވި ޑިގްރއަށްފަހު،
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައިވާ މުއްދަތަށެވެ.
* ހުށަހަޅުއްވާ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ގްރޭޑިންގ ކުރައިޓީރިއާ މިމިނިސްޓްރީން ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލާ ތަފާތުނަމަ،
އެތަނެއްގެ ގްރޭޑިންގ ކްރައިޓީރިއާ ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ .ނޫންނަމަ ،ޕޮއިންޓް ދޭނީ މި މިނިސްޓްރީން ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް
ހަމަޖެހިފައިވާ އާންމު އުސޫލުންނެވެ.
* އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޯހުގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވުމަށް ބޭނުންވަނީ އެހެން ކޯހަކުން ކުރެޑިޓް ލިބިގެން ހޯއްދަވާފައިވާ ސަނަދެއްނަމަ،
އެ ހުރިހާ ކޯހެއްގެ ޓްރާންސްކްރިޕްޓް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.
* ހުށަހަޅުއްވާ މަތ ތަޢުލމުގެ އެއްވެސް ސެޓުފިކެޓަކ ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ސެޓްފިކެޓެއް ނަމަ ،އޮންނަންވާނ މޯލްޑިވްސް
ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓން ވެލިޑޭޓް ކުރައްވާފައެވެ.

އަދި ކިޔެވި ޔުނިވަރސިޓން ސެޓްފިކެޓް ދޭ ދުވަސް ޖެހުމުގެ ކުރިން

ބޭނުން ކުރެއްވުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ޕްރޮވިޝަނަލް ސެޓްފިކެޓެއް /ލިޔުމެއް ނަމަ ،އެއާއެކު މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓގެ
އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓެއް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.
* މި މިނިސްޓްރން ކެން ޑިޑޭޓުން ނޮމިނޭޓް ކުރި ނަމަވެސް ސްކޮލަރޝިޕް ދެއްވާ ފަރާތުން ސްކޮލަރޝިޕް ކެންސަލްކޮށްފިނަމަ
އޭގެ ބަދަލުގައި އެހެން ފުރުޞަތެއް އެ ދަރިވަރަކަށް ހޯދައެއް ނުދެވޭނެއެވެ.
* ކޯސް ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު ،ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތް ކުރުމަށް ބޮންޑުކުރެވޭނެއެވެ.
* ކޯހަކަށް އެދިހުށަހެޅުއްވުމަށްފަހު ،މަދުވެގެން  2މަސްދުވަސް ވަންދެން މި މިނިސްޓްރން ގުޅަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި
ގުޅޭނެގޮތް ހަމަޖައްސަވާފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
* ކޯހަށް ނޮމިނޭޓްވެއްޖެކަން މިމިނިސްޓްރން އަންގާފަހުން ކޯސް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ" ،މަތ ތަޢުލމާއި ތަމްރނު ހާޞިލުކުރުމަށް
ލިބޭ ފުރުޞަތުގައި ވެވޭ އިޤުރާރާ ޚިލާފުވުމުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު" ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.
* އެޕްލިކޭޝަނާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެއްވެސް ލިޔުމެއްގެ އަސްލުގައި ދެފުށް ޗާޕްކޮށްފައިވާނަމަ ،އަސްލާއެއްގޮތަށް ދެފުށުގެ
ކޮޕވެސް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.
* "މައިއެޑިޔު" ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް އޮންލައިން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅުއްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ނޮމިނޭޓްވާ ކެންޑިޑޭޓުން
އޮންލައިން އެޕްލިކޭޝަންއާއިއެކު ހުށަހެޅުއްވި ލިޔުންތަކުގެ އަސްލު ނުވަތަ އެޓެސްޓެޑް އަސްލު ހުށަހަޅުއްވަން މި
މިނިސްޓްރން ފަހުން ދެންނެވުމުން އަވަހަށް ފޮނުއްވެވޭގޮތަށް ތައްޔާރު ކުރައްވާފައި ބެހެއްޓެވުން އެދެމެވެ.
* އެޕްލިކޭޝަންތަކުގެ ނަތޖާ ލިސްޓު ،މި މިނިސްޓްރގެ ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.
* ސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް މުހިއްމު މަޢުލޫމާތު ކަމުގައިވާ ކޯސްތަކަށް ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވުމަށް
ޕޮއިންޓްދޭ ގްރޭޑިން ކްރައިޓރިއާއި ،ސްކިލްޝޯޓޭޖް ލިސްޓާއި ،ސްޓައިޕެންޑް ޝޓާއި ،އަދިވެސް އެފަދަ ލިޔުންތައް މި
މިނިސްޓްރގެ ވެބްސައިޓުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.
ސުންގަޑި:

 9090ޖެނުވަރ  7ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ  13.30ގެ ކުރިން

އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅުއްވާނ https://myedu.egov.mv :ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށެވެ.
އިތުރު މަޢުލޫމާތު މި މިނިސްޓްރގެ ވެބްސައިޓުން  http://www.mohe.gov.mvއަދި  3026941 / 3026966ނަންބަރު ފޯނުން
ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

