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 އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން  މިނިސްޓްރ   ސްކޮލަރިޝޕް ުފރުޞަތު 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.           

 އިޢުލާން 

   0202 ފެބްރުއަރ   02 :ތާރ ޚް   Schol/475/2020/47-(IUL)475  ނަންބަރު:

 0202 ސްކޮލަރޝިޕް  ކޯޕަރޭޓް 
 ލިމިޓެޑް  ކޮމްޕަނ   އިލެކްޓްރިކް  ސްޓޭޓް  -ކޭޝަން އެޑިޔު  ހަޔަރ އޮފް  މިނިސްޓްރ  

 :ގައުމު  އިންޑިއާ
އޮފް ޓެކްނޮލޮޖ  އޮނަރސް އިން ކޮމްޕިއުޓަރް  ބެޗެލަރސް 10 -

 ސ .އެސް.އ   –ސައިންސް އިންޖިނިއަރިންގް 
 އަދި  ލެވެލް  ކޯހުގެ 

 :ޢަދަދު 
 ޔުނިވަރސިޓ   ޔުނިވަރސިޓ ލަވްލ  ޕްރޮފެޝަނަލް    -
 ކޯސްތައް  ކޮމްޕިއުޓަރ ސައިންސް އެންޑް އިންޖިނިއަރިންގއިން  ގްރ ޑި  ބެޗްލަރސް  10   -

 

  ޑިގްރ   ބެޗުލަރސް 
 މަތ   ފެށިގެން އިން' ސ  ' މާއްދާއިން 10 ިއމްތިޙާނުގެ ސ .އެސް.އެސް/  ސ .އެސް.ސ .ޖ .އައި/  އޯލެވެލް އ .ސ .ޖ . 0

  .ހާސިލުކުރައްވާފައިވުން  ގްރޭޑެއް

  ނުވަތަ . ހާސިލުކުރައްވާފައިވުން ގްރޭޑެއް މަތ   ފެށިގެން އިން " އ " އިންމާއްދާ  10 ލެވެލް އޭ އ .ސ .ޖ . 2

 . ކޮށްފައިވުންހާސިލު  ޑިޕްލޮމާއެއް ދާއިރާއަކުން ގުޅޭ. 0

. ހާސިލުކުރައްވާފައިވުން ފާހެއް އިނގިރޭސި ،ނުހިމެނޭނަމަ އިނގިރޭސި ތެރޭގައި މާއްދާގެ 0 ބުނާ ގައި 0 ނަންބަރު. 4
 .  ފާހަކަށެވެ ތެރެއިން  ފާސްތަކުގެ  ތިރ ގައިވާ  ބަލާނ  ގައިފާހެއްކަމު  އިނގިރޭސި

 މަތ ގްރޭޑެއް  ފެށިގެން އިން " ސ " އިން CAE/CPE. ހ
 މަތި  ފެށިގެން އިން 0.1 ސްކޯރ އޯވަރރޯލް އިން IELTS. ށ
 . މަތި ފެށިގެން  އިން  TOEFL 001. ނ
 ފެށިގެން  އިން" ސ " އިނގިރޭސިން މްތިޙާނަކުންއި އެއްފެންވަރުގެ  އާއި ސ .އެސް.ސ .ޖ .އައި/  އޯލެވެލް އ .ސ .ޖ . ރ

 .މަތ ގްރޭޑެއް
 .ފުރިހަމަވުން އެޝަރުތެއް ވާނަމަ ޝަރުތެއް އިތުރު  ގުޅޭ ކޯހާއި ފަރާތުން  ޔުނިވަރސިޓ ގެ. 0

 :ޝަރުތުތައް  ފުރިހަމަވާންޖެހޭ  އިތުރުން  ޝަރުތުތަކުގެ  ކޯހަކާގުޅޭ  އެދިވަޑައިގަންނަވާ 
 ފަހުގެ  އެންމެ ލިބިވަޑައިގެންފައިވާނަމަ އެހ  މެދުވެރިވެގެން ސަރުކާރު  ނުވަތަ ސަރުކާރުން  ހާސިލުކުރެއްވުމަށް ތަޢުލ މު. 0

 .ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވުން  ދިވެހިރާއްޖެއަށް މުއްދަތަށް  ތިރ ގައިވާ  ،ސުންގަޑިއަށް އިޢުލާނުގެ  މި  ،އެހ އަށްފަހު

  އަހަރު 2 މަދުވެގެން ސްކޮލަރޝިޕެއްނަމަ ފުލް. ހ
  އަހަރު  0.0 މަދުވެގެން ރޝިޕެއްނަމަސްކޮލަ ޕާޝަލް. ށ
 އަހަރު  0 މަދުވެގެން އެހ އެއްނަމަ ލޯނު. ނ

 އެ ނަންގަވާފައިވާނަމަ ލޯނެއް ކިޔެވުމަށް މެދުވެރިވެގެން ޑިޕާޓްމަންޓް މި ނުވަތަ އެޑިޔުކޭޝަން ހަޔަރ އޮފް މިނިސްޓްރ  .2
 . ޚަލާސްކުރައްވާފައިވުން  ދައްކަވައި އަނބުރާ ލޯނެއް

 އެދިވަޑައިގަންނަވާ އަދި . ކޯހަކަށްވުން ފެންވަރުގެ މަތ  ކޯހަކަށްވުރެ  ފުރިހަމަކުރައްވާފައިވާ  މިހާރު  ކޯހަކ  އިގަންނަވާއެދިވަޑަ. 0
 .ނުވުން ކަމުގައިވެސް  ދަރިވަރެއް ކުރައްވަމުންދާ  ފުރިހަމަ މިހާރު ޚަރަދުގައި ދައުލަތުގެ  ކޯހެއް ފެންވަރެއްގެ އެއް ކޯހާއި

 ޝަރުތެއް  އިތުރު ޝ ޓްގައި އިންފޮމޭޝަން  ކޯހުގެ  ކުރެވިފައިވާ  އަޕްލޯޑް  ވެބްސައިޓަށް ސްޓްރ ގެ މިނި މި އިޢުލާނާއިއެކު . 4

  :ޝަރުތު  ކޯހުގެ 

 



 .ފުރިހަމަވުން އެޝަރުތު ވާނަމަ

 . ޖެހޭތަކެތި  ން ހުށަހަޅުއްވަ  ފޯމާއެކު  އެޕްލިކޭޝަން  ވާ ފައި ކުރައްވާ ފުރިހަމަ 

 . ކޮޕ  ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ތަޢުލ މ . 0

 (އެނގޭގޮތަށް ކްރައިޓ ރިއާ ގްރޭޑިންގ) ކޮޕ   ރާންސްކްރިޕްޓްގެޓް ފުލް . 2

  ކޮޕ  ކާޑުގެ  އަންގައިދޭ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން ހަމަނުވާ މުއްދަތު. 0
 އެންމެފަހުގެ  ،ލިބިވަޑައިގަތްނަމަ އެހ  މެދުވެރިވެގެން ސަރުކާރު ނުވަތަ  ސަރުކާރުން  ހާސިލުކުރައްވަން  ތަޢުލ މް. 4

 ޚިދުމަތް  މުއްދަތަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޢުލާންގައި މި ކުރެއްވުމަށް ޚިދުމަތް ގުޅޭގޮތުން  ކާއެއެހ އަ ،އެހ އަށްފަހު
 . ލިޔުން ރަސްމ  އަންގައިދޭ ކުރައްވާފައިވާކަން

ކަން އަންގައިދޭ ކޮށްފައިވާ ޚާޞިލް ތަޖުރިބާ ދުވަހުގެ އަހަރު  2 މަދުވެގެން ދާއިރާއަކުން  ގުޅޭ ކޯހާއި އެދިވަޑައިގަންނަވާ.0
 ން.ލިޔު

 އް ނަމަ ، މުއައްޒަފެއްކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން.މުވައްޒަފެ  ގެ ލިމިޓެޑް ކޮމްޕަނ  އިލެކްޓްރިކް  ސްޓޭޓް  ހަމަވާ ޝަރުތު. 6
 މުއްދަތު  ކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރެއްވިފަހުން ހާސިލް ސެޓްފިކެޓް  މަތ  އެންމެ ކުރައްވާފައިވާ ހާސިލް  މިހާރު . 7

 ލިޔުމެއް.އެނގޭނެ ރަސްމ  
 ޚިދުމަތްކުރުމަށް ބޮންޑެއް އޮތްނަމަ، ބޮންޑުކުރި ތަނަކުން އެބޭފުޅަކު މި ކޯހަށް ދޫކުރާނެކަމުގެ ލިޔުން..8
 ޔުނިވަރސިޓ ގެ ފަރާތުން ކޯހާއި ގުޅޭ އިތުރު ލިޔުމެއް ހުށައަޅަން ޖެހޭނަމަ އެލިޔުމެއް..9

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ 
:ތަކެތި   

 ިކޯހަކަށެވެ އެންމެ ހުށަހަޅުއްވަންވާނ   ކެންޑިޑޭޓަކުވެސް ކޮންމެ ޑައިގަންނަވާއެދިވަ  ކޯހަށް ގުޅިގެން އިޢުލާނާއި މ. 

 ްލިބޭ  ޕޮއިންޓް މަތިން އެންމެ ޕޮއިންޓްދ ގެން މެރިޓަށް އެކަޑަމިކް  ކުރާނ   ނޮމިނޭޓް ކެންޑިޑޭޓުން މިމިނިސްޓްރ ނ 
 .ހުންނާނެއެވެ  އިޓްގައިވެބްސަ މިނިސްޓްރ ގެ މި ތަފްޞ ލު ޕޮއިންޓްދޭގޮތުގެ މިގޮތަށް . ތަރުތ ބުންނެވެ

 ްގޮތުން  ޕޮއިންޓްގެ  ކެންޑިޑޭޓުން ގިނަ  ކެންޑިޑޭޓަކަށްވުރެ އެއް ،ތެރެއިން ދަރިވަރުންގެ  ހުށަހަޅާ ކޯސްތަކަށ 
 އިސްލާމް އިމްތިހާނުގެ ސ .އެސް.އެޗް) މާއްދާތަކަށް ހުރިހާ ބައިވެރިވެފައިވާ ހޮވުމުގައި ކެންޑިޑޭޓަކު ،އެއްވަރުވާނަމަ

 .ބެލެވޭނެއެވެ( ހިމެނޭގޮތަށް  ދިވެހި  އަދި

 ާއުސޫލާ ހަމަޖެހިފައިވާ  ދިނުމަށް ޕޮއިންޓް މިމިނިސްޓްރ ން ކުރައިޓ ރިއާ ގްރޭޑިންގ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ހުށަހަޅުއްވ 

 މިނިސްޓްރ ން މި ދޭނ  ޕޮއިންޓް ،ނޫންނަމަ. ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ ކްރައިޓ ރިއާ ގްރޭޑިންގ އެތަނެއްގެ ،ތަފާތުނަމަ

 .އުސޫލުންނެވެ  އާންމު ހަމަޖެހިފައިވާ  ދިނުމަށް ޕޮއިންޓް

 ާހޯއްދަވާފައިވާ  ލިބިގެން ކުރެޑިޓް ކޯހަކުން  އެހެން  ބޭނުންވަނ  ފުރިހަމަވުމަށް ޝަރުތު  ކޯހުގެ އެދިވަޑައިގަންނަވ 
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