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 އެޑިޔުކޭޝަންހަޔަރ މިނިސްޓްރީ އޮފް  ސްކޮލަރޝިޕް ފުރުޞަތު
 .މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 އިޢުލާން 
9102  ސެޕްޓެމްބަރ 10 ތާރީޚް:  Schol/475/2019/128-(IUL)475ނަންބަރު:  

 1010 - 1029ޕާކިސްތާން ޓެކްނިކަލް އެސިސްޓަންސް ޕްރޮގްރާމް )ޕީ.ޓީ.އޭ.ޕީ( 
 ޤައުމު: ޕާކިސްތާން 

 ލެވެލް: ލަރސް ޑިގްރީ ބެޗް

 އެމް.ބީ.ބީ.އެސް  04 -
 ބީ.ޑީ.އެސް 1 -
 ޑީ. ޕާމަސީ 02 -
  ބީ.އެސް.ސީ. އިންޖީނިއަރިންގ 01 -

 :އަދަދު  ކޯހުގެ 

 
  ގެ ޝަރުތު:ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ 

ގްރޭޑެއް  މާއްދާއިން 'ސީ' އިން ފެށިގެން މަތީ 00ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.ސީ / އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނުގެ  .2
 .ހިމަނަންވާނެއެވެ( މާއްދާތައް ދާއިރާގުޅޭ ބޭނުންވާ ކިޔަވަން  )މި މާއްދާތަކުގެ ތެރޭގައި .ހާސިލުކުރައްވާފައިވުން 

 ތެރޭގައި  މާއްދާތަކުގެ މި). އިވުންކުރައްވާފަސިލު ހާށިގެން މަތީ ގްރޭޑެއް އިން ފެމާއްދާއިން "އީ"  00ޖީ.ސީ.އީ އޭ ލެވެލް  .1
 ފުރުޞަތު  ދަރިވަރުންނަށް ފާސްވާ  މާއްދާއިން 0 އަދި .( ހިމަނަންވާނެއެވެ މާއްދާތައް ގުޅޭ އިރާ ދާ ބޭނުންވާ ކިޔަވަން

  . ދެވޭނެއެވެ ފުރުޞަތު  ދަރިވަރުންނަށްވެސް  ފާސްވެފައިވާ މާއްދާއިން 01 ،އޮތްނަމަ ފުރުޞަތު އިތުރު ،ދިނުމަށްފަހު
. ފައިވުންކުރައްވާއިނގިރޭސި ފާހެއް ހާސިލު ނަމަ،މާއްދާގެ ތެރޭގައި އިނގިރޭސި ނުހިމެނޭ 0ގައި ބުނާ  2ނަންބަރު  .0

 : އިނގިރޭސި ފާހެއްކަމުގައި ބަލާނީ 
 އިން "ސީ" އިން ފެށިގެން މަތީގްރޭޑެއް  CAE/CPE .ހ
 މަތި  އިން ފެށިގެން 0.0އިން އޯވަރރޯލް ސްކޯރ  IELTS .ށ
  އިން ފެށިގެން މަތި. TOEFL 000 .ނ

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

ފާމަސީ އަށް މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކައުންސިލްއިން -ނޯޓް: އެމް.ބީ.ބީ.އެސް، ބީ.ޑީ.އެސް އަދި ޑީ 
ނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުތު ފުރިހަމަވުން.  ކަ

 

 ހަކާގުޅޭ ޝަރުތުތަކުގެ އިތުރުން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުތުތައް:އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޯ 
. ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރެއްވުމަށް ސަރުކާރުން ނުވަތަ ސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެން އެހީ ލިބިވަޑައިގެންފައިވާނަމަ އެންމެ ފަހުގެ 2

 ށް ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވުން.އެހީއަށްފަހު،  މި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑިއަށް، ތިރީގައިވާ މުއްދަތަށް ދިވެހިރާއްޖެއަ
 އަހަރު  1ހ. ފުލް ސްކޮލަރޝިޕެއްނަމަ މަދުވެގެން 

 އަހަރު  2.0ށ. ޕާޝަލް ސްކޮލަރޝިޕެއްނަމަ މަދުވެގެން 
 އަހަރު  2ނ. ލޯނު އެހީއެއްނަމަ މަދުވެގެން 

ނެއް ނަންގަވާފައިވާނަމަ އެ ކިޔެވުމަށް ލޯމެދުވެރިވެގެން އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ނުވަތަ މި މިނިސްޓްރީ  ޑިޕާޓްމަންޓް .1

  :ކޯހުގެ ޝަރުތު 

 



 ލޯނެއް އަނބުރާ ދައްކަވައި  ޚަލާސްކުރައްވާފައިވުން.
. އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޯހަކީ މިހާރު ފުރިހަމަކުރައްވާފައިވާ ކޯހަކަށްވުރެ މަތީ ފެންވަރުގެ ކޯހަކަށްވުން. އަދި އެދިވަޑައިގަންނަވާ 0

 އި މިހާރު ފުރިހަމަ ކުރައްވަމުންދާ ދަރިވަރެއް ކަމުގައިވެސް ނުވުން.ކޯހާއި އެއް ފެންވަރެއްގެ ކޯހެއް ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގަ
ގެ ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑް ކުރެވިފައިވާ ކޯހުގެ އިންފޮމޭޝަން ޝީޓްގައި އިތުރު ޝަރުތެއް މިނިސްޓްރީ އިޢުލާނާއިއެކު މި  .4

 ވާނަމަ އެޝަރުތު ފުރިހަމަވުން.

 ކޭޝަން ފޯމާއެކު ހުށަހަޅުއްވަން ޖެހޭތަކެތި. ފުރިހަމަކުރައްވާފައިވާ އެޕްލި 
ޓެކްނިކަލް އެސިސްޓަންސް ޕްރޮގްރާމްގެ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއި އޭގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕާކިސްތާން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ  -

 ތަކެތި 
 ތަކުގެ ކޮޕީ. ފިކެޓުސެޓު ތަޢުލީމީ -
 . ފުލް ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ -
 ޕާސްޕޯޓްގެ ކޮޕީ  -
 ޓް ސައިޒް(ފޮޓޯ )ޕާސްޕޯ 4 -
 ޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ ދިވެހިރައް -
ނޑައަޅާފައިވާ -އެމް.ބީ.ބީ.އެސް، ބީ.ޑީ.އެސް އަދި ޑީ - ފާމަސީ އަށް މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކައުންސިލްއިން ކަ

 ޝަރުތު ފުރިހަމަވާކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން.
ސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެން އެހީ ލިބިވަޑައިގަތްނަމަ، އެންމެފަހުގެ ތަޢުލީމް ހާސިލުކުރައްވަން ސަރުކާރުން ނުވަތަ  -

އެހީއަށްފަހު، އެއެހީއަކާ ގުޅޭގޮތުން ޚިދުމަތްކުރެއްވުމަށް މި އިޢުލާންގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށް 
 ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވާކަން އަންގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔުން. 

 މަ، ބޮންޑުކުރި ތަނަކުން އެބޭފުޅަކު މި ކޯހަށް ދޫކުރާނެކަމުގެ ލިޔުން.ނަބޭފުޅެއްޚިދުމަތްކުރުމަށް ބޮންޑެއް އޮތް -

ހުށަހަޅަންޖެހޭ 
 ތަކެތި:

ކެންޑިޑޭޓުން ނޮމިނޭޓް ކުރާނީ އެކަޑަމިކް މެރިޓަށް ޕޮއިންޓްދީގެން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ ތަރުތީބުންނެވެ. މިގޮތަށް  -
 ބްސައިޓްގައި  ހުންނާނެއެވެ.ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ވެ ޕޮއިންޓްދޭގޮތުގެ ތަފްޞީލު މި

ޕާކިސްތާނުގެ ޕީ.ޓީ.އޭ.ޕީ ގެ  ،ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހެދުމަށް ސިލެކްޝަން  ފައިނަލް ދަރިވަރުންގެ  ހޮވޭ މިސްކޮލަރޝިޕަށް -
 ފަރާތުންނެވެ.

ކިޔެވުމަށް  މަހުގައި ނުވަތަ އޮކްޓޯބަރ ސެޕްޓެމްބަރ ވަނަ އަހަރުގެ  1029މި ސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަކުން  -
 ފުރަންޖެހުން އެކަށީގެންވެއެވެ.

  މި ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ރަދެއް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކޯހަށް ހޮވޭ ދަރިވަރުން އަމިއްލަފުޅަށެވެ. ޚަ މި ކޯސްތަކުގެ ހުރިހާ  -
 އާއި ދެމެދު އަދަދެކެވެ.  200$-150$ކެއުމުގެ ޚަރަދު ނުލާ މަހަކު ކޮލެޖްތަކުގެ ހޮސްޓަލް ފީއަކީ  -

ގައި މިވަނީ މިސްކޮލަޝިޕްގެ ދަށުން ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފުރުޞަތުތަކުގެ އަދަދާއި އެ ފުރުޞަތުތަކުގެ ސަބްސިޑައިޒް ތިރީ -
 ފީގެ މަޢުލޫމާތެވެ.

# Course/Program No. of Slots Funding 

1 M.B.B.S 4 Subsidized tuition rate of $450/year 

2 B.D.S 1 Subsidized tuition rate of $450/year 

3 D. Pharmacy 1 Subsidized tuition rate of $450/year 

4 B.Sc. Engineering 2 Subsidized tuition rate of $450/year 
 

މި ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ލޯނު ސްކީމުގެ ދަށުން ކިޔެވުމަށް ލޯނު އެހީ ހަމަޖެހިފައިވާ، އަދި އެއްވެސް ޕޭމަންޓެއް ބޭނުންނުކުރާ  -
 އެއީ ސްކޮލަރޝިޕަށް ހޮވިއްޖެނަމަ،  ލޯނުގެ ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލާގޮތަށެވެ. ވެސް ކުރިމަތިލެވޭނެއެވެ.ދަރިވަރުންނަށް

ބެޗެލަރސް ޑިގްރީއަށް ހުށަހަޅުއްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން، އެއް ކެންޑިޑޭޓަކަށްވުރެ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުން ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުން  -
ވެރިވެފައިވާ ހުރިހާ މާއްދާތަކަށް )އެޗް.އެސް.ސީ އިމްތިހާނުގެ އިސްލާމް އަދި އެއްވަރުވާނަމަ، ކެންޑިޑޭޓަކު ހޮވުމުގައި ބައި

 ދިވެހި ހިމެނޭގޮތަށް( ބެލެވޭނެއެވެ.

އިތުރު 
 މަޢުލޫމާތު 



 

  ާހުށަހަޅުއްވާ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ގްރޭޑިންގ ކުރައިޓީރިއާ މި މިނިސްޓްރީން ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލ

ޕޮއިންޓް  މިނިސްޓްރީން މިރައިޓީރިއާ ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ. ނޫންނަމަ، ޕޮއިންޓް ދޭނީ ތަފާތުނަމަ، އެތަނެއްގެ ގްރޭޑިންގ ކު

 ންނެވެ.ލުސޫއުއާންމު  ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ

  ާއެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޯހުގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވުމަށް ބޭނުންވަނީ އެހެން ކޯހަކުން ކުރެޑިޓް ލިބިގެން ހޯއްދަވާފައިވ

  ރިހާ ކޯހެއްގެ ޓްރާންސްކްރިޕްޓް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.ސަނަދެއްނަމަ، އެ ހު

  ްހުށަހަޅުއްވާ މަތީ ތަޢުލީމުގެ އެއްވެސް ސެޓުފިކެޓަކީ )ޕްރޮވިޝަނަލް ކަމުގައި ވިޔަސް( ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ސެޓްފިކެޓެއ

 ނަމަ، އޮންނަންވާނީ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ވެލިޑޭޓްކުރައްވާފައެވެ. 

  ިނަމަވެސް ސްކޮލަރޝިޕް ދެއްވާ ފަރާތުން ސްކޮލަރޝިޕް ކެންސަލްކޮށްފިނަމަ  ކުރިކެންޑިޑޭޓުން ނޮމިނޭޓް  ރީންމިނިސްޓްމ

 އްނުދެވޭނެއެވެ.ހޯދައެކެންޑިޑޭޓަކަށް އެ  އްބަދަލުގައި އެހެން ފުރުޞަތެ އޭގެ
 ަންވާނީ އެންމެ އެޕްލިކޭޝަން އެކެވެ. މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ކޯހަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޮންމެ ބޭފުޅަކުވެސް ހުށަހަޅުއްވ 

  .ެކޯސް ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު، ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތް ކުރުމަށް ބޮންޑުކުރެވޭނެއެވ 

  ްމަސްދުވަސް ވަންދެން މި މިނިސްޓްރީން ގުޅަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި  0ކޯހަކަށް އެދި ހުށަހެޅުއްވުމަށްފަހު، މަދުވެގެނ

 އްސަވާފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.ގުޅޭނެގޮތް ހަމަޖަ
  ާގަޑިއިރު ފަހުން ކޯސް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ، ބްލެކްލިސްޓް  14ކޯހަށް ނޮމިނޭޓްވެއްޖެކަން މި މިނިސްޓްރީން އަންގާތ

 ކުރެވޭނެއެވެ. 

 ްދެފުށުގެ  އެޕްލިކޭޝަނާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެއްވެސް ލިޔުމެއްގެ އަސްލުގައި ދެފުށް ޗާޕްކޮށްފައިވާނަމަ، އަސްލާއެއްގޮތަށ

 ކޮޕީވެސް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.

 "ުކެންޑިޑޭޓުން ނޮމިނޭޓްވާ ތެރެއިން ކެންޑިޑޭޓުންގެ ހުށަހަޅުއްވާ އެޕްލިކޭޝަން އޮންލައިން މެދުވެރިކޮށް ޕޯޓަލް" މައިއެޑިޔ 

 މި ހަޅުއްވަންހުށަ އަސްލު އެޓެސްޓެޑް ނުވަތަ އަސްލު ލިޔުންތަކުގެ ހުށަހެޅުއްވި އެޕްލިކޭޝަންއާއިއެކު އޮންލައިން

 .އެދެމެވެ ބެހެއްޓެވުން ކުރައްވާފައި ތައްޔާރު ފޮނުއްވެވޭގޮތަށް އަވަހަށް ދެންނެވުމުން ފަހުން މިނިސްޓްރީން

 .ެއެޕްލިކޭޝަންތަކުގެ ނަތީޖާ ލިސްޓު، މި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑް ކުރެވޭނެއެވ 
  ާކަމުގައިވާ ކޯސްތަކަށް ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވުމަށް މުހިއްމު މަޢުލޫމާތު  ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް އެދިވަޑައިގަންނަވ

ދެވަނަ ކޯހަކަށް ނޮމިނޭޓް ކުރާނެ ގޮތާއި، ކެންޑިޑޭޓުން އެއްކޯހަށް ނޮމިނޭޓްކޮށްފައިވާ ޕޮއިންޓްދޭ ގްރޭޑިން ކްރައިޓީރިއާއި 
ގެ ވެބްސައިޓުން ލިބެން މިނިސްޓްރީ  ސްކިލްޝޯޓޭޖް ލިސްޓާއި، ސްޓައިޕެންޑް ޝީޓާއި، އަދިވެސް އެފަދަ ލިޔުންތައް މި

 ހުންނާނެއެވެ.
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