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Pakistan Technical Assistance Program 2020-2021 
 އެމް.ބީ.ބީ. އެސް  04
 ބީ.ޑީ.އެސް  01

 ކޯހުގެ ޢަދަދު:

 ޤައުމު: ޕާކިސްތާން 

 ލެވެލް  ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ 
 ބެޗުލަރސް ޑިގްރީ 

މާއްދާއިން 'ސީ' އިން ފެށިގެން މަީތ ގްރޭޑެްއ  05. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.ސީ / އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނުގެ 1
 .ހާސިލުކުރައްވާފައިވުން

މި މާއްދާ ތަކުގެ ތެރޭގައި )މާއްދާއިން "ސީ" އިން ފެށިގެން މަތީ ގްރޭޑެއް ހާސިލުކުރައްވާފައިވުން.  03. ޖީ.ސީ.އީ އޭ ލެވެލް 2
 ންވާނެއެވެ(ހިމަނެކެމިސްޓްރީ، ބައޮލޮޖީ، ފިޒިކްސް ނުވަތަ ހިސާބު 

ރޭސި ފާހެއް ހާސިލުކުރައްވާފައިވުން. އިނގިރޭސި މާއްދާގެ ތެރޭގައި އިނގިރޭސި ނުހިމެނޭނަމަ، އިނގި 5ގައި ބުނާ  1. ނަންބަރު 3 
 ފާހެއްކަމުގައި ބަލާނީ ތިރީގައިވާ ފާސްތަކުގެ ތެރެއިން ފާހަކަށެވެ.  

 އިން "ސީ" އިން ފެށިގެން މަތީގްރޭޑެއް CAE/CPEހ. 
 ފެށިގެން މަތި އިން 5.5އިން އޯވަރރޯލް ސްކޯރ  IELTSށ. 
 އިން ފެށިގެން މަތި.  TOEFL 550ނ. 

 ރ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.ސީ އާއި އެއްފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން އިނގިރޭސިން "ސީ" އިން ފެށިގެން މަތީގްރޭޑެއް.
 ުފރިހަމަވުން. ތައް. މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކައުންސިލް އިން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ޝަރުތ4ު

 
 އިގަންނަވާ ކޯހަކާގުޅޭ ޝަރުތުތަކުގެ އިތުރުން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުތުތައް:އެދިވަޑަ 

ހު،  . ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރެއްވުމަށް ސަރުކާރުން ނުވަތަ ސަރުކާރު މެދުވެރިވެެގން އެހީ ލިބިވަޑައިގެންފައިވާނަމަ އެންމެ ފަހުގެ އެހީއަށްފ1ަ
 މުއްދަތަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވުން.މި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑިއަށް، ތިރީގައިވާ 
 އަހަރު  2ހ. ފުލް ސްކޮލަރޝިޕެއްނަމަ މަދުވެގެން 

 އަހަރު  1.5ށ. ޕާޝަލް ސްކޮލަރޝިޕެއްނަމަ މަދުވެގެން 
 އަހަރު 1ނ. ލޯނު އެހީއެއްނަމަ މަދުވެގެން 

ދުވެރިވެގެން ކިޔެވުމަށް ލޯނެއް ނަންގަވާފައިވާނަމަ އެ ލޯނެއް މެ މި މިނިސްޓްރީ ނުވަތަ ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން. 2
 އަނބުރާ ދައްކަވައި ޚަލާސްކުރައްވާފައިވުން.

ކޯހާއި . އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޯހަކީ މިހާރު ފުރިހަމަކުރައްވާފައިވާ ކޯހަކަށްވުރެ މަތީ ފެންވަރުގެ ކޯހަކަށްވުން. އަދި އެދިވަޑައިގަންނަވާ 3
 ހެއް ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި މިހާރު ފުރިހަމަ ކުރައްވަމުންދާ ދަރިވަރެއް ކަމުގައިވެސް ނުވުން އެއް ފެންވަރެއްގެ ކޯ 

 ޝަރުތު:ކޯހުގެ 

 



 ހުށަހަޅުއްވަން ޖެހޭތަކެތި. އެކު ވާ އެޕްލިކޭޝަނާ ރިހަމަކުރައްވާފައި ފު
 . ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ. 1
 ފޮޓޯ )ޕާސްޕޯޓް ސައިޒް( )ނޮމިނޭޓް ވުމުން ހުށައެޅުމަށް( 4. 2
 . މުއްދަތު ހަމަނުވާ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ 3
 . ޕާސްޕޯޓު ކޮޕީ 4
 ތި އި އޭގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެ ޕްރޮގްރާމްގެ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާ. ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ޕާކިސްތާން ޓެކްނިކަލް އެސިސްޓެންސ5ް
 . ވެބްސައިޓުގައި ކޯހާއި ގުޅޭގޮތުން އިތުރު ޝަރުތެއްވާނަމަ އެޝަރުތު ހަމަވާކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، އެއާގުޅޭ ލިޔުން 6
އެހީއަށްފަހު، . ތަޢުލީމް ހާސިލުކުރައްވަން ސަރުކާރުން ނުވަތަ ސަރުކާރު މެދުވެިރވެގެން އެހީ ލިބިވަޑައިގަތްނަމަ، އެންމެފަހުގެ 7

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

 .. ޚިދުމަތްކުރުމަށް ބޮންޑެއް އޮތްނަމަ، ބޮންޑުކުރި ތަނަކުން އެބޭފުޅަކު މި ކޯހަށް ދޫކުރާނެކަމުގެ ލިޔުން 8

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި 
 

މި ސްކޮލަރޝިޕް އިންތިޒާްމ ކުރައްވާ ފަާރތުން އެދިވަޑައިގެންފައިވަނީ ކޮންމެ ކޯހަކަށް ޕްރައިމަރީ ކެންޑިޑޭޓަކާއި އެކު ރިޒާްވ  *
 ، ޕީ.ޓީ.އޭ.ޕީ ގެ ފަރާތުންނެވެ.ފައިވަނީހިނަލް ސެލެކްޝަން ހެދުމަށް ހަމަޖެކެންޑިޑޭޓް ނޮމިނޭޓް ކޮށްދެއްވުމަށެވެ. މި ސްކޮލަރޝިޕްގެ ފައި 

އަދި މި ސްކޮލަރޝިޕް ކޮލެޖްތަކުގެ ހޮސްޓެލް  ގެ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ހަމަޖައްސަން ޖެހޭނީ ދަރިވަރު ައމިއްލައަށެވެ.ޕްސްކޮލަރޝި * މި
 އާއި ދެމެދު އަދަދެކެވެ. 200$-150$ފީ އަކީ ކެއުމުގެ ޙަރަދު ނުލާ މަހަކު 

ހަމަޖެހިފައިވާ ފުރުޞަތުތަކާއި ޢަދަދާއި އެ ފުރުޞަުތތަކުގެ ސަބްސިޑައިޒް ފީގެ މި ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން  ތިރީގައިމިވަނީ *
 މަޢުލޫމާތެވެ.

Funding No. of Slots Course/Program # 
Subsidized tuition rate of $250-500 per year 4 MBBS 1 
Subsidized tuition rate of $250-500 per year 1 BDS 2 

 މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ކޯހަށް ހުށަހަޅުއްވާ ކޮންމެ ކެނޑިޑޭޓަކުވެސް ހުށަހަޅުއްވަންވާނީ އެންމެ ކޯހަކަށެވެ. -
ކުރިން ކޯހަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާ ދަރިވަރަކީ، އިޢުލާން ކުރެވިފައިވާ ކޯހާއި އެއްފެންވަރުގެ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ފެންވަރުގެ ކޯހެއް މީގެ-

އެއްފެންވަރުގެ ކޯހެއް ފުރިހަމަކުރާ ދަރިވަރަކަށްވެސް ވެގެން ވާ ދަރިވަރެއް ކަމުގައި ވެގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި އެއާއި ފުރިހަމަކޮށްފައި
 ނުވާނެއެވެ. 

ނު ސްކީމަކަށް ނުވަތަ އެހެން ސްކޮލަރޝިޕަކަށް ހޮވިފައިވާ ކެނޑިޑޭޓެއް މި ސްކޮލަރޝިޕް ފުރުޞަތަށް ނޮމިނޭްޓ ލޯސްޓޫޑެންްޓ  -

 ނުކުރެވޭނެއެވެ.
 މި މިނިސްޓްރީން ނޮމިނޭޓް ކުރާނީ އެކަޑަމިކް މެރިޓަށް ޕޮއިންޓްދީގެން ޕޮއިންޓް ލިބޭ ތަރުތީބުންނެވެ. -
ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ކޯސްތަކަށް ހުށަހަާޅ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން، އެއް ކެންޑިޑޭޓަކަށްވުރެ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުން ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުން  -

ންޑިޑޭޓަކު ހޮވުމުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ހުރިހާ މާއްދާތަކަށް )އެޗް.އެސް.ސީ އިމްތިހާނުގެ އިސްލާމް އަދި ދިވެހި އެއްވަރުވާނަމަ، ކެ

 ހިމެނޭގޮތަށް( ބެލެވޭނެއެވެ.

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

އެތަނެއްގެ ގްރޭޑިންގ ކުރައިޓީރިއާ ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ. ނޫންނަމަ، ޕޮއިންޓް ދޭނީ ިމ މިނިސްޓްރީން ޕޮއިންޓް ދިނުމަްށ 

 ހަމަޖެހިފައިވާ އާންމު އުސޫލުންނެވެ.
ން ހޯއްދަވާފައިވާ ސަނަދެއްނަމަ، އެ އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޯހުގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވުމަްށ ބޭނުންވަނީ އެހެން ކޯހަކުން ކުރެޑިޓް ލިބިގެ -

 ހުރިހާ ކޯހެއްގެ ޓްރާންސްކްރިޕްޓް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ. 
ހުށަހަޅުއްވާ މަތީ ަތޢުލީމުގެ އެއްވެސް ސެޓުފިކެޓަކީ )ޕްރޮވިޝަނަލް ކަމުގައި ވިޔަސް( ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ސެޓްފިކެޓެއް ނަމަ،  -

 ން ވެލިޑޭޓްކުރައްވާފައެވެ. އޮންނަންވާނީ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ
ިމ މިނިސްޓްރީން ކެންޑިޑޭޓުން ނޮމިނޭޓް ކުރި ނަމަވެސް ސްކޮލަރޝިޕް ދެއްވާ ފަރާތުްނ ސްކޮލަރޝިޕް ކެންސަލްކޮށްފިނަމަ އޭގެ  -

 ބަދަލުގައި އެހެން ފުރުޞަތެއް އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ހޯދައެއްނުދެވޭނެއެވެ.

     އިތުރު 
 މަޢުލޫމާތު: 



 
 

 މިނިސްޓްރީއާއިމެދު ވެވޭ އިގުރާރާއި އެއްގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތްކުރަންވާނެއެވެ.ކޯހަށް ހޮވޭ ފަާރތްތަކާއި މި  -
މަސްދުވަސް ވަންދެން މި މިނިސްޓްރީން ގުޅަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި  6ކޯހަކަށް އެދި ހުށަހެޅުއްވުމަށްފަހު، މަދުވެގެން  -

 ގުޅޭނެގޮތް ހަމަޖައްސަވާފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީުނ ގަޑިއިރު ފަހުން ކޯސް ދޫޮކށްލައިފިނަމަ،  24ހަްށ ނޮމިނޭޓްވެއްޖެކަން މި މިނިސްޓްރީން އަންގާތާ ކޯ -

ކުރާނެ ހާޞިލުކުރުމަށް ލިބޭ ފުުރޞަތުގެ ބޭނުން ނުހިފައި ދޫކޮށްލާ ފަާރތްތަކާ މެދުގައްޔާއި ޚިދުމަތް ނުކުރާ ފަރާތްތަކާމެުދ ަޢމަލު

 އިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.ގަ  ގޮތުގެ އުޞޫލު
އަސްލާއެއްގޮތަށް ދެފުށުގެ ކޮޕީވެސް ، އެޕްލިކޭޝަނާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެއްވެސް ލިޔުމެއްގެ އަސްލުގައި ދެފުށް ޗާޕްކޮށްފައިވާނަމަ -

 ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.
ޅުއްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ނޮމިނޭޓްވާ ކެންޑިޑޭޓުން އޮންލައިން "މައިއެޑިޔު" ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް އޮންލައިން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަ -

އެޕްލިކޭޝަންއާއިއެކު ހުށަހެޅުއްވި ލިޔުންތަކުގެ އަސްލު ނުވަތަ އެޓެސްޓެޑް އަސްލު ހުށަހަޅުއްވަން މި މިނިސްޓްރީން ފަހުން 
  އެދެމެވެ.ދެންނެވުމުން އަވަހަށް ފޮނުއްވެވޭގޮތަށް ތައްޔާރު ކުރައްވާފައި ބެހެއްޓެވުން 

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

ސްޓައިޕެންޑް ޝީޓާއި، އަދިވެސް އެފަދަ ލިޔުންތައް މި ނޭޝަނަލް ޓްރެއިނިންގް ނީޑްސް ލިސްޓާއި،   ކްރައިޓީރިއާއި،ގްރޭޑިން 
 މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

 ގެ ކުރިން  13:30ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ  2020އޮކްޓޯބަރ  15 ސުންގަޑި:

 ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށެވެ. https://myedu.egov.mvއެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅުއްވާނީ 

 ނަންބަރު ފޯނުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.  3026966/ 3026950އިންނާއި  vwww.mohe.gov.m  މި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓް އިތުރު މަޢުލޫާމތު
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