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އަދި އަދަދު:

އިންޑިއާ
 1މާސްޓާރސް

މަރުކަޒު :ފޮރެސްޓް ރިސާޗް އިންސްޓިއުޓް ޑީމްޑް ޓުބީ
ޔުނިވާރސިޓީ

 މާސްޓަރ އޮފް ސައިންސް އިން ފޮރެސްޓްރީއެޕްލައިކުރެވޭ
ދާއިރާތައް:

 މާސްޓަރ އޮފް ސައިންސް އިން އެންވައިރަމެންޓް މެނޭޖްމެންޓް މާސްޓަރ އޮފް ސައިންސް އިން ވޫޑް ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މާސްޓަރ އޮފް ސައިންސް އިން ސެލުލސް އެންޑް ޕޭޕަރ ޓެކްނޮލޮޖީމާސްޓަރސް
 .1ހުށަހަޅާ ކހާއި ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ބެޗްލަރސް ޑިގްރީއެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން
 .1މިއިއުލާނާއިއެކު އަޕްލޑްކުރެވިފައިވާ "އިންފޮމޭޝަން ޝީޓް"ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުތު ފުރިހަމަވުން
 .3އިނގިރޭސި ފާހެއް ހާސިލުކުރައްވާފައިވުން .އިނގިރޭސި ފާހެއްކަމުގައި ބަލާނީ:
ހ CAE/CPE .އިން "ސީ" އިން ފެށިގެން މަތީގްރޭޑެއް

ށ IELTS .އިން އޯވަރރޯލް ސްކޯރ  0.0އިން ފެށިގެން މަތި
ނ 550 TOEFL .އިން ފެށިގެން މަތި.
ރ .ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް  /އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.ސީ އާއި އެއްފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން އިނގިރޭސިން "ސީ" އިން ފެށިގެން
މަތީގްރޭޑެއް.

ކހުގެ
ޝަރުތުތައް:

އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކހަކާގުޅޭ ޝަރުތުތަކުގެ އިތުރުން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުތުތައް:
 . 1ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރެއްވުމަށް ސަރުކާރުން ނުވަތަ ސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެން އެހީ ލިބިވަޑައިގެންފައިވާނަމަ އެންމެ ފަހުގެ
އެހީއަށްފަހު ،މި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑިއަށް ،ތިރީގައިވާ މުއްދަތަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވުން.
ހ .ފުލް ސްކޮލަރޝިޕެއްނަމަ މަދުވެގެން  1އަހަރު
ށ .ޕާޝަލް ސްކޮލަރޝިޕެއްނަމަ މަދުވެގެން  1.5އަހަރު
ނ .ލނު އެހީއެއްނަމަ މަދުވެގެން  1އަހަރު
 .1ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ނުވަތަ މި މިމިނިސްޓްރީ މެދުވެރިވެގެން ކިޔެވުމަށް ލނެއް ނަންގަވާފައިވާނަމަ އެ ލނެއް
އަނބުރާ ދައްކަވައި ޚަލާސްކުރައްވާފައިވުން.
 . 3އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކހަކީ މިހާރު ފުރިހަމަކުރައްވާފައިވާ ކހަކަށްވުރެ މަތީ ފެންވަރުގެ ކހަކަށްވުން .އަދި އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކހާއި
އެއް ފެންވަރެއްގެ ކހެއް ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި މިހާރު ފުރިހަމަ ކުރައްވަމުންދާ ކެންޑިޑޭޓެއް ކަމުގައިވެސް ނުވުން.
 . 4އިޢުލާނާއިއެކު މި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޑް ކުރެވިފައިވާ ކހުގެ އިންފޮމޭޝަން ޝީޓްގައި އިތުރު ޝަރުތެއް ވާނަމަ
އެޝަރުތު ފުރިހަމަވުން.

ފުރިހަމަކުރައްވާފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފމާއެކު ހުށަހަޅުއްވަން ޖެހޭތަކެތި.
 .1ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ.
 .1ފުލް ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ (ގްރޭޑިންގ ކްރައިޓީރިއާ އެނގޭގޮތަށް)
 .3މުއްދަތު ހަމަނުވާ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ
 .4މުއްދަތު ހަމަނުވާ ޕާސްޕޓްގެ ކޮޕީ
ހުށަހަޅަންޖެހޭ
ތަކެތި:

 .5މެޑިކަލް ރިޕޓް (އެޗް.އައި.ވީ ޓެސްޓް ހިމެނޭ ގޮތަށް)
 .0ޔުނިވާރސިޓީގެ އެޕްލިކޭޝަން ފމް
 .7ތަޢުލީމް ހާސިލުކުރައްވަން ސަރުކާރުން ނުވަތަ ސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެން އެހީ ލިބިވަޑައިގަތްނަމަ ،އެންމެފަހުގެ އެހީއަށްފަހު،
އެއެހީއަކާ ގުޅޭގޮތުން ޚިދުމަތް ކުރެއްވުމަށް މި އިޢުލާންގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައިވާކަން އަންގައިދޭ
ރަސްމީ ލިޔުން.
 . 8މިހާރު ހާސިލް ކުރައްވާފައިވާ އެންމެ މަތީ ސެޓްފިކެޓް ހާސިލް ކުރެއްވިފަހުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތް ކޮށްފައިވާ މުއްދަތު
އެނގޭނެ ރަސްމީ ލިޔުމެއް.
 .9ޚިދުމަތްކުރުމަށް ބޮންޑެއް އޮތްނަމަ ،ބޮންޑުކުރި ތަނަކުން އެބޭފުޅަކު މި ކހަށް ދޫކުރާނެކަމުގެ ލިޔުން.
* މިސްކޮލަރޝިޕާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު މިމިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުންނާއި ،ތިރީގައިވާ ވެބްސައިޓުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.
http://fridu.edu.in
* މި ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން ލިބޭ އެލަވަންސްތަކާއި ،އެކޮމޮޑޭޝަންގެ ތަފްސީލް އަދި އެހެނިހެން މައުލޫމާތު ވެބްސައިޓްގައި
އަޕްލޑުކުރެވިފައިވާ އިންފޮމޭޝަން ޝީޓްގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.
* މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ކހަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓަކުވެސް ހުށަހަޅުއްވަންވާނީ އެންމެ ކހަކަށެވެ.
* މިމިނިސްޓްރީން ކެންޑިޑޭޓުން ނޮމިނޭޓް ކުރާނީ އެކަޑަމިކް މެރިޓަށް ޕޮއިންޓްދީގެން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ ތަރުތީބުންނެވެ.
މިގޮތަށް ޕޮއިންޓްދޭގޮތުގެ ތަފްޞީލު މި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓްގައި ހުންނާނެއެވެ.
* ޕސްޓްގްރެޖުއޭޓް ފެންވަރުގެ ކހަކަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ އެއް ބޭފުޅަކަށްވުރެ ގިނަ ބޭފުޅުން ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުން އެއްވަރުވާނަމަ،
އެޕްލިކޭޝަންތަކުގެ ނަތީޖާ ލިސްޓް ތަރުތީބުކުރުމަށް ދެން ބަލާނީ އެބޭފުޅުން އެންމެފަހުން ހާސިލުކުރެއްވި ޑިގްރީއަށްފަހު،
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

އިތުރު
މަޢުލޫމާތު:

ހަމަޖެހިފައިވާ އާންމު އުސޫލުންނެވެ.
* އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޯހުގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވުމަށް ބޭނުންވަނީ އެހެން ކޯހަކުން ކުރެޑިޓް ލިބިގެން ހޯއްދަވާފައިވާ ސަނަދެއްނަމަ ،އެ
ހުރިހާ ކޯހެއްގެ ޓްރާންސްކްރިޕްޓް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.
* ހުށަހަޅުއްވާ މަތީ ތަޢުލީމުގެ އެއްވެސް ސެޓުފިކެޓަކީ ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ސެޓްފިކެޓެއް ނަމަ ،އޮންނަންވާނީ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން
އޮތޯރިޓީން ވެލިޑޭޓް ކުރައްވާފައެވެ .އަދި ކިޔެވި ޔުނިވަރސިޓީން ސެޓްފިކެޓް ދޭ ދުވަސް ޖެހުމުގެ ކުރިން ބޭނުން ކުރެއްވުމަށް
ދޫކޮށްފައިވާ ޕްރޮވިޝަނަލް ސެޓްފިކެޓެއް /ލިޔުމެއް ނަމަ ،އެއާއެކު މލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތރިޓީގެ އެސެސްމަންޓް ރިޕޓެއް
ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.
* މި މިނިސްޓްރީން ކެންޑިޑޭޓުން ނޮމިނޭޓް ކުރި ނަމަވެސް ސްކޮލަރޝިޕް ދެއްވާ ފަރާތުން ސްކޮލަރޝިޕް ކެންސަލްކޮށްފިނަމަ އޭގެ
ބަދަލުގައި އެހެން ފުރުޞަތެއް އެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ހދައެއް ނުދެވޭނެއެވެ.
* ކޯހަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަކާއި މި މިނިސްޓްރީއާއިމެދު ވެވޭ އިގުރާރާއި އެއްގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތް ކުރަންވާނެއެވެ.
* ކހަކަށް އެދިހުށަހެޅުއްވުމަށްފަހު ،މަދުވެގެން  0މަސްދުވަސް ވަންދެން މި މިނިސްޓްރީން ގުޅަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި
ގުޅޭނެގޮތް ހަމަޖައްސަވާފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
* ކހަށް ނޮމިނޭޓްވެއްޖެކަން މި މިނިސްޓްރީން އަންގާތާ  14ގަޑިއިރު ފަހުން ކސް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ،ބްލެކްލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ.
* "މައިއެޑިޔު" ޕޓަލް މެދުވެރިކޮށް އޮންލައިން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅުއްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ނޮމިނޭޓްވާ ކެންޑިޑޭޓުން

އޮންލައިން އެޕްލިކޭޝަންއާއިއެކު ހުށަހެޅުއްވި ލިޔުންތަކުގެ އަސްލު ނުވަތަ އެޓެސްޓެޑް އަސްލު ހުށަހަޅުއްވަން މި މިނިސްޓްރީން
ފަހުން ދެންނެވުމުން އަވަހަށް ފޮނުއްވެވޭގޮތަށް ތައްޔާރު ކުރައްވާފައި ބެހެއްޓެވުން އެދެމެވެ.
* އެޕްލިކޭޝަންތަކުގެ ނަތީޖާ ލިސްޓު ،މި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޑް ކުރެވޭނެއެވެ.
ސުންގަޑި:

 1019މާރިޗް  17ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ  11.00ގެ ކުރިން

އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅުއްވާނީ https://myedu.egov.mv :ޕޓަލް މެދުވެރިކޮށެވެ.
އިތުރު މަޢުލޫމާތު
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ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

