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 އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން  މިނިސްޓްރީ ފުރުޞަތު ސްކޮލަރޝިޕް
  މާލެ، ިދވެހިާރއްޖެ 

 އިޢުލާން 
 2019އޭޕްރީލް  18ތާރީޚް:     Schol/475/2019/43-(IUL)475 ނަންބަރު:

 2019 ސްކޮލަރޝިޕް  ކިއުބާ  
 :ކޯހުގެ ދާއިރާ         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'  50ހިމެނޭގޮތަށް  ފިޒިކްސް އަދި  ބަޔޮލޮޖީ، ކެމިސްޓަރީއައި.ޖީ.ސީ.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނުގެ  /އޯލެވެލް  އީ.ސީ.ޖީ. 1

 މަތީ ގްރޭޑެއް ޙާސިލުކޮށްފައިވުން އިން ފެށިގެން 
' 'ސީ  މާއްދާއިން 50ހިސާބު ހިމެނޭގޮތަށް  ނުވަތަ ފިޒިކްސް އަދި  އިން ބަޔޮލޮޖީ، ކެމިސްޓަރީމާއްދާތަކުގެ ތެރެ ލްއޭލެވެއީ .ސީ.ޖީ. 2

 އިން ފެށިގެން މަތީ ގްރޭޑެއް ޙާސިލުކޮށްފައިވުން 
މާއްދާގެ ތެރޭގައި އިނގިރޭސި ނުހިމެނޭނަމަ، އިނގިރޭސި ފާހެއް ހާސިލުކުރައްވާފައިވުން. އިނގިރޭސި  0ގައި ބުނާ  1ނަންބަރު . 0

 ފާހެއްކަމުގައި ބަލާނީ: 
 އިން "ސީ" އިން ފެށިގެން މަތީގްރޭޑެއް CAE/CPEހ. 

 އިން ފެށިގެން މަތި ..0އިން އޯވަރރޯލް ސްކޯރ  IELTSށ. 

 އިން ފެށިގެން މަތި.  TOEFL 45ނ. 

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

 މަތީގްރޭޑެއް.

  އަހަރުވެފައިނުވުން.  20އަށް އުމުރުން  2519 އޭޕްރިލް 30. 4
ނޑު ފަރާތެއްކަމުގައި ނުވުން.. 0  މާބަ

 
 އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޯހަކާގުޅޭ ޝަރުތުތަކުގެ އިތުރުން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުތުތައް:

ހުގެ ލިބިވަޑައިގެންފައިވާނަމަ އެންމެ ފަމެދުވެރިވެގެން އެހީ ސަރުކާރުން ނުވަތަ ސަރުކާރު ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރެއްވުމަށް . 1

 ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވުން.އެހީއަށްފަހު،  މި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑިއަށް، ތިރީގައިވާ މުއްދަތަށް 

 އަހަރު  2ހ. ފުލް ސްކޮލަރޝިޕެއްނަމަ މަދުވެގެން 

 އަހަރު  1.0ށ. ޕާޝަލް ސްކޮލަރޝިޕެއްނަމަ މަދުވެގެން 

 އަހަރު 1އެހީއެއްނަމަ މަދުވެގެން ނ. ލޯނު 

ކިޔެވުމަށް ލޯނެއް ނަންގަވާފައިވާނަމަ އެ ލޯނެއް މެދުވެރިވެގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ނުވަތަ މި މިނިސްޓްރީ  .2

 އަނބުރާ ދައްކަވައި  ޚަލާސްކުރައްވާފައިވުން. 

   ށްވުރެ މަތީ ފެންވަރުގެ ކޯހަކަށްވުން. އަދި އެންމެމަތީ ކޯހަ . އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޯހަކީ މިހާރު ފުރިހަމަކުރައްވާފައިވ3ާ

ދަރިވަރެއް ކަމުގައިވެސް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޯހާއި އެއް ފެންވަރެއްގެ ކޯހެއް ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި މިހާރު ފުރިހަމަ ކުރައްވަމުންދާ 

  ނުވުން.

 ޝަރުތު:

 



 ފުރިހަމަކުރައްވާފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކު ހުށަހަޅުއްވަން ޖެހޭތަކެތި. 
 ތަކުގެ ކޮޕީފިކެޓުސެޓު . ތަޢުލީމ1ީ
 )ގްރޭޑިންގ ކްރައިޓީރިއާ އެނގޭގޮތަށް( ފުލް ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ  . 2
 . ސްކޫލް ލީވިން ސެޓުފިކެޓު/ސެޓުފިކެޓުތައ0ް
 . ޕާސްޕޯޓް ޑޭޓާ ޕޭޖް ކޮޕ4ީ
 ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ . ދިވެހ0ި
 ޕޮލިސް ރިޕޯޓް  .6
ނޑުބޮޑު ނޫންކަން އަންގައިދޭ ޓެސްޓް  .7 މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓް )އެޗް.އައި.ވީ ވައިރަސް ނެތްކަން އަދި އަންހެން ކެންޑިޑޭޓުން ބަ

 ހިމެނޭގޮތަށް (

 )ނޮމިނޭޓްވުުމން ހުށަހަަޅންޖެހޭ(  އައި.ޑީ. ކާޑް ސައިޒް ކުލަ ފޮޓޯ  11. 8

. ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެބްސައިޓްގައި ކޯހާއި ގުޅޭގޮތުން އިތުރު ޝަރުތެއް ވާނަމަ އެޝަރުތު ހަމަވާކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، 9

 އެއާއި ގުޅޭ ލިޔުން.
ތަޢުލީމް ހާސިލުކުރައްވަން ސަރުކާރުން ނުވަތަ ސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެން އެހީ ލިބިވަޑައިގަތްނަމަ، އެންމެފަހުގެ އެހީއަށްފަހު، . 15

 އެއެހީއަކާ ގުޅޭގޮތުން ޚިދުމަތް ކުރެއްވުމަށް މި އިޢުލާންގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައިވާކަން އަންގައިދޭ 
 ޔުން. ރަސްމީ ލި

 މި ކޯހަށް ދޫކުރާނެކަމުގެ ލިޔުން. ބޮންޑުކުރި ތަނަކުން އެކެންޑިޑޭޓަކު، ޚިދުމަތްކުރުމަށް ބޮންޑެއް އޮތްނަމަ. 11

ހުށަހަޅަންޖެހޭ 

 ތަކެތި:

 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. 2519މި ފުރުޞަތަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން ކިއުބާއަށް ފުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  -
 ކޯސް ފެށުމުގެކުރިން ސްޕެނިޝް ބަސް ކިޔަވައިދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. -
ނޑައެޅިފައިވާ މިންވަރުތަކަކަށް ފައިސާ މި ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން ދެކޮޅު ޓިކެޓް - ދެއްވުމަށް  ފިޔަވައި އެހެނިހެން ޚަރަދުތަކަށް ކަ

ހަމަޖައްސަންޖެހޭނީ ކޯހަށް  އި، އިތުރު ޚަރަރެއް ހިނގާނަމަ އެޚަރަދެއް ދެކޮޅު ޓިކެޓާއަދި  ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކިއުބާ ސަރުކާރުންނެވެ.
  އަމިއްލައަށެވެ. ކެންޑިޑޭޓްހޮވޭ 

ތެރެއިން، އެއް ކެންޑިޑޭޓަކަށްވުރެ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުން ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުން އެއްވަރުވާނަމަ، ކެންޑިޑޭޓުންގެ ހުށަހަޅާ ހަށް ކޯ -

ވެސް ބައިވެރިވެފައިވާ ހުރިހާ މާއްދާތަކަށް )އެޗް.އެސް.ސީ އިމްތިހާނުގެ އިސްލާމް އަދި ދިވެހި ކެންޑިޑޭޓް ކެންޑިޑޭޓަކު ހޮވުމުގައި 

 ހިމެނޭގޮތަށް( ބެލެވޭނެއެވެ.
ނަމަވެސް ސްކޮލަރޝިޕް ދެއްވާ ފަރާތުން ސްކޮލަރޝިޕް ކެންސަލްކޮށްފިނަމަ  ކުރިކެންޑިޑޭޓުން ނޮމިނޭޓް  މިނިސްޓްރީއިންމި  -

 ނުދެވޭނެއެވެ. އްހޯދައެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް އެ  އްފުރުޞަތެބަދަލުގައި އެހެން  އޭގެ

 ކިއުބާ ސަރުކާރުންނެވެ.  ނިންމާނީ ނިންމުން އެންމެފަހުގެ ސެލެކްޝަންގެ ފައިނަލް ދިނުމާއި ޕްލޭސްމަންޓް ކޯސްތަކުގެ މި -
ސްކޮލަރޝިޕް ލިބިވަޑައިގެން ކޯހަކީ އެންމެ ފަހުގެ ސެލެކްޝަން ހަދައި ސްކޮލަރޝިޕް ލިބިވަޑައިގަތުމުން، ފުރުއްވުމުގެކުރިން  -

މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ / ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ލައިސަންސްދޭ އެހެނިހެން އޮތޯރިޓީތަކުން ޤަބޫލު ކުރާ 

 ކޯހެއްތޯ ބައްލަވަންވާނެއެވެ.
 ޔުނިވަރސިޓީ/ކޮލެޖް ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.  ކޯސް އަދި ވަޑައިގެންމި ސްކޮލަރޝިޕަށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުއްވުމަށްފަހު އެދި -
 ކިއުބާ  ޚަރަދު ހިނގި އެކޯހަށް ،ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ނުކުރައްވައި ފުރިހަމަ ކޯސްރަދެއް ހިގުމަށްފަހު ޚަސްކޮލަރޝިޕަށް އެއްވެސް  -

 .ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ ސަރުކާރަށް
މި މިނިސްޓްރީން ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލާ ތަފާތުނަމަ،  ހުށަހަޅުއްވާ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ގްރޭޑިންގ ކުރައިޓީރިއާ -

ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް  މިނިސްޓްރީން މިއެތަނެއްގެ ގްރޭޑިންގ ކުރައިޓީރިއާ ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ. ނޫންނަމަ، ޕޮއިންޓް ދޭނީ 

 ންނެވެ.ލުސޫއުއާންމު  ހަމަޖެހިފައިވާ
ފުރިހަމަވުމަށް ބޭނުންވަނީ އެހެން ކޯހަކުން ކުރެޑިޓް ލިބިގެން ހޯއްދަވާފައިވާ ސަނަދެއްނަމަ، އެ އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޯހުގެ ޝަރުތު  -

  ހުރިހާ ކޯހެއްގެ ޓްރާންސްކްރިޕްޓް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.

އިތުރު 
 މަޢުލޫމާތު: 



 

 

ކެޓެއް ނަމަ، ހުށަހަޅުއްވާ މަތީ ތަޢުލީމުގެ އެއްވެސް ސެޓުފިކެޓަކީ )ޕްރޮވިޝަނަލް ކަމުގައި ވިޔަސް( ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ސެޓްފި -

 އޮންނަންވާނީ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ވެލިޑޭޓްކުރައްވާފައެވެ. 
 ނަމަވެސް ސްކޮލަރޝިޕް ދެއްވާ ފަރާތުން ސްކޮލަރޝިޕް ކެންސަލްކޮށްފިނަމަ އޭގެ ކުރިކެންޑިޑޭޓުން ނޮމިނޭޓް  މިނިސްޓްރީންމި  -

 އްނުދެވޭނެއެވެ.ހޯދައެކެންޑިޑޭޓަކަށް އެ  އްބަދަލުގައި އެހެން ފުރުޞަތެ
 ކޯހަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަކާއި މި މިނިސްޓްރީއާއިމެދު ވެވޭ އިގުރާރާއި އެއްގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތްކުރަންވާނެއެވެ. -
މަސްދުވަސް ވަންދެން މި މިނިސްޓްރީން ގުޅަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި  6ކޯހަކަށް އެދި ހުށަހެޅުއްވުމަށްފަހު، މަދުވެގެން  -

 ނެގޮތް ހަމަޖައްސަވާފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.ގުޅޭ
 ގަޑިއިރު ފަހުން ކޯސް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ، ބްލެކްލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ.  24ކޯހަށް ނޮމިނޭޓްވެއްޖެކަން މި މިނިސްޓްރީން އަންގާތާ  -
ައްސާލެއްއޮގަތްށ ެދުފުށެގ ޮކީޕެވްސ ، އެޕްލިކޭޝަނާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެއްވެސް ލިޔުމެއްގެ އަސްލުގައި ދެފުށް ޗާޕްކޮށްފައިވާނަމަ -

 .ުހަށަހުޅްއަވްނވާެނެއވެ 
 ކެންޑިޑޭޓުން ނޮމިނޭޓްވާ ތެރެއިން ކެންޑިޑޭޓުންގެ ހުށަހަޅުއްވާ އެޕްލިކޭޝަން އޮންލައިން މެދުވެރިކޮށް ޕޯޓަލް" މައިއެޑިޔު" -

 މިނިސްޓްރީން މި ހުށަހަޅުއްވަން އަސްލު އެޓެސްޓެޑް ނުވަތަ އަސްލު ލިޔުންތަކުގެ ހުށަހެޅުއްވި އެޕްލިކޭޝަންއާއިއެކު އޮންލައިން

 .އެދެމެވެ ބެހެއްޓެވުން ކުރައްވާފައި ތައްޔާރު ފޮނުއްވެވޭގޮތަށް އަވަހަށް ދެންނެވުމުން ފަހުން

 އެޕްލިކޭޝަންތަކުގެ ނަތީޖާ ލިސްޓު، މި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ. -
ކަމުގައިވާ ކޯސްތަކަށް ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވުމަށް މުހިއްމު މަޢުލޫމާތު  ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ  ސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް  -

ސްކިލްޝޯޓޭޖް ލިސްޓާއި، ސްޓައިޕެންޑް ޝީޓާއި، އަދިވެސް އެފަދަ ލިޔުންތައް މި ންޓްދޭ ގްރޭޑިން ކްރައިޓީރިއާއި، ޕޮއި
 .ގެ ވެބްސައިޓުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެމިނިސްޓްރީ

  ގެ ކުރިން 10.05ދުވަހުގެ  އަންގާރަވާ  05 އޭޕްރިލް 2519 ސުންގަޑި:އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުއްވުމުގެ 

 ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށެވެ. /https://myedu.egov.mv އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅުއްވާނީ: 

 ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.ނަންބަރު ފޯނުން  0041053/  3341383އިންނާއި  www.mohe.gov.mv އިތުރު މަޢުލޫމާތު
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