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 އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން  މިނިސްޓްރ   ސްކޮލަރޝިޕް ފުރުޞަތު
 .މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 އިޢުލާން 
0202ޑިސެމްބަރ   20 ތާރ ޚް:   475-Schol/475/2018/10(IUL)  ނަންބަރު:  

 1028 - 1029ޕާކިސްތާން ޓެކްނިކަލް އެސިސްޓަންސް ޕްރޮގްރާމް )ޕ .ޓ .އޭ.ޕ ( 
 ޤައުމު: ޕާކިސްތާން 

 ލެވެލް: ލަރސް ޑިގްރ  ބެޗް

 :އަދަދު  ކޯހުގެ   އެމް.ބ .ބ .އެސް 5 -
 

  ގެ ޝަރުތު:ބެޗްލަރސް ޑިގްރ  
މާއްދާއިން 'ސ ' އިން ފެށިގެން މަތ   05އިމްތިޙާނުގެ  / އެސް.އެސް.ސ  އޯލެވެލް / އައި.ޖ .ސ .އެސް.ސ  ޖ .ސ .އ  ޖ .2

 .ހިމަނަންވާނެއެވެ( މާއްދާތައް ދާއިރާގުޅޭ ބޭނުންވާ ޔަވަންކި )މި މާއްދާތަކުގެ ތެރޭގައި .ފައިވުން ކުރައްވާސިލުހާގްރޭޑެއް 
ނޑައަޅާފައިވާ  އެމް.ބ .ބ .އެސް، ކޯހަށް ހުށަހަޅުއްވާ ދަރިވަރުން މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކައުންސިލްއިން  .1  ކަ

   ޝަރުތު ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.ޖ .ސ .އ  އޭ ލެވެލް 
. ފައިވުންކުރައްވާއިނގިރޭސި ފާހެއް ހާސިލު ރޭގައި އިނގިރޭސި ނުހިމެނޭނަމަ،މާއްދާގެ ތެ 5ގައި ބުނާ  2ނަންބަރު  .3

 : އިނގިރޭސި ފާހެއްކަމުގައި ބަލާނ  
 އިން "ސ " އިން ފެށިގެން މަތ ގްރޭޑެއް  CAE/CPE .ހ
 މަތި  އިން ފެށިގެން 0.0އިން އޯވަރރޯލް ސްކޯރ  IELTS .ށ
  އިން ފެށިގެން މަތި. TOEFL 550 .ނ

އާއި އެއްފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން އިނގިރޭސިން "ސ " އިން ނުވަތަ އެލެވެލް / އައި.ޖ .ސ .އެސް.ސ  ރ. ޖ .ސ .އ  އޯ
 .ފެށިގެން މަތ ގްރޭޑެއް

 

 :ތައް ޝަރުތު  ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުތުތަކުގެ އިތުރުން ކޯހަކާގުޅޭ  އެދިވަޑައިގަންނަވާ 
މެދުވެރިވެގެން އެހ  ލިބިވަޑައިގެންފައިވާނަމަ އެންމެ ފަހުގެ  ސަރުކާރުން ނުވަތަ ސަރުކާރުކުރެއްވުމަށް ތަޢުލ މު ހާސިލު  . 0

 ފައިވުން.ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތްކުރައްވާ  ތިރ ގައިވާ މުއްދަތަށް މި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑިއަށް،   ،އެހ އަށްފަހު

 އަހަރު  1ހ. ފުލް ސްކޮލަރޝިޕެއްނަމަ މަދުވެގެން 
 އަހަރު  2.5ށ. ޕާޝަލް ސްކޮލަރޝިޕެއްނަމަ މަދުވެގެން 

 އަހަރު  2ނަމަ މަދުވެގެން އެއްނ. ލޯނު އެހ 
ލޯނެއް ނަންގަވާފައިވާނަމަ އެ ކިޔެވުމަށް މެދުވެރިވެގެން  ޑިޕާޓްމަންޓު  އެ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ނުވަތަ  .1

 ކުރައްވާފައިވުން. ޚަލާސް  ދައްކަވައި  އަނބުރާލޯނެއް 
ފުރިހަމަކުރައްވާފައިވާ ކޯހަކަށްވުރެ މަތ  ފެންވަރުގެ ކޯހަކަށްވުން. އަދި އެދިވަޑައިގަންނަވާ  އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޯހަކ  މިހާރު. 3

 ނުވުން.ދަރިވަރެއް ކަމުގައިވެސް މުންދާ އްވަކޯހާއި އެއް ފެންވަރެއްގެ ކޯހެއް ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި މިހާރު ފުރިހަމަ ކުރަ
ށް ފުރުޞަތު ލިބިވަޑައިގަންނަވާނ  "ސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް ދަރިވަރުން މި އިޢުލާންގެ ޝަރުތެއް ފުރިހަމަ ނުވާ ބޭފުޅަކަ  -

 އިންނެވެ. އްސަ އުސޫލު )ސްޕެޝަލް ކްރައިޓ ރިއާ("ޚާހޮވުމުގައި ޢަމަލުކުރެވޭ 

  :ކޯހުގެ ޝަރުތު 

 



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

 .ތަކެތި
 ތަކުގެ ކޮޕ . ފިކެޓުސެޓު ތަޢުލ މ  -
 . ފުލް ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕ  -
 ޕާސްޕޯޓްގެ ކޮޕ   -
 ގެ(21އަދި  20ސްކޫލް ލ ވިންގ ސެޓްފިކެޓް )ގްރޭޑް  -
 ރިވަރުން()ނޮމިނޭޓްވާ ދަ ފޮޓޯ )ޕާސްޕޯޓް ސައިޒް( 4 -
 ޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕ  ދިވެހިރައް -
ތަޢުލ މް ހާސިލުކުރައްވަން ސަރުކާރުން ނުވަތަ ސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެން އެހ  ލިބިވަޑައިގަތްނަމަ، އެންމެފަހުގެ  -

ތަށް އެހ އަށްފަހު، އެއެހ އަކާ ގުޅޭގޮތުން ޚިދުމަތްކުރެއްވުމަށް މި އިޢުލާންގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަ
 ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވާކަން އަންގައިދޭ ރަސްމ  ލިޔުން. 

 ނަމަ، ބޮންޑުކުރި ތަނަކުން އެބޭފުޅަކު މި ކޯހަށް ދޫކުރާނެކަމުގެ ލިޔުން.ބޭފުޅެއްޚިދުމަތްކުރުމަށް ބޮންޑެއް އޮތް -
ނޑައަޅާފައި  - ވާ ޝަރުތު ފުރިހަމަވާކަން އެމް.ބ .ބ .އެސް ކޯހައަށް މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކައުންސިލްއިން ކަ

 އަންގައިދޭ ލިޔުން.

ހުށަހަޅަންޖެހޭ 
 ތަކެތި:

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

ޕާކިސްތާނުގެ ޕ .ޓ .އޭ.ޕ  ގެ  ،ހަމަޖެހިފައިވަނ  ހެދުމަށް ސިލެކްޝަން  ފައިނަލް ދަރިވަރުންގެ  ހޮވޭ މިސްކޮލަރޝިޕަށް -
 ފަރާތުންނެވެ.

ވަނަ އަހަރުގެ  1029ޑިސެމްބަރ ފަހުކޮޅު ނުވަތަ  ވަނަ އަހަރުގެ  1028މި ސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަކުން  -
 ފުރަންޖެހުން އެކަށ ގެންވެއެވެ. ކިޔެވުމަށް  މަހުގައި ޖެނުއަރ 

ސްކޮލަރޝިޕަށް ހޮވޭ ދަރިވަރުންނަށް، ކޯސް ފ އާއި، ސްޓައިޕެންޑާއި، ދެކޮޅު ޓިކެޓް އަދި ކޯހުގެ އެހެނިހެން ޚަރަދު މި  -
ހަމަޖައްސަންޖެހެނ  ދަރިވަރުން އަމިއްލައަށެވެ. އަދި މި ސްކޮލަރޝިޕް ގެ ދަށުން އަމިއްލައަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް 

 މެދުވެރިވެގެން ލޯނު ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ. މިނިސްޓްރ މަޖެއްސުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާނަމަ، މިހަ
 އާއި ދެމެދު އަދަދެކެވެ.  200$-150$ކެއުމުގެ ޚަރަދު ނުލާ މަހަކު ކޮލެޖްތަކުގެ ހޮސްޓަލް ފ އަކ   -

ގެ ލޯނު ސްކ މުގެ ދަށުން ކިޔެވުމަށް ލޯނު އެހ  ހަމަޖެހިފައިވާ، އަދި އެއްވެސް އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން  ޑިޕާޓްމަންޓް -
 ވެސް ކުރިމަތިލެވޭނެއެވެ.ޕޭމަންޓެއް ބޭނުންނުކުރާ ދަރިވަރުންނަށް

 ބެޗެލަރސް ޑިގްރ އަށް ހުށަހަޅުއްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން، އެއް ކެންޑިޑޭޓަކަށްވުރެ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުން ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުން  -
އެއްވަރުވާނަމަ، ކެންޑިޑޭޓަކު ހޮވުމުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ހުރިހާ މާއްދާތަކަށް )އެޗް.އެސް.ސ  އިމްތިހާނުގެ އިސްލާމް އަދި 

 ދިވެހި ހިމެނޭގޮތަށް( ބެލެވޭނެއެވެ.
ވާ އުސޫލާ ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައި މިނިސްޓްރ އިންހުށަހަޅުއްވާ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ގްރޭޑިންގ ކުރައިޓ ރިއާ މި -

 މިނިސްޓްރ އިން  މިތަފާތުނަމަ، އެތަނެއްގެ ގްރޭޑިންގ ކުރައިޓ ރިއާ ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ. ނޫންނަމަ، ޕޮއިންޓް ދޭނ  

 ންނެވެ.ލުސޫއުއާންމު  ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 

ޓް ލިބިގެން ހޯއްދަވާފައިވާ ސަނަދެއްނަމަ، އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޯހުގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވުމަށް ބޭނުންވަނ  އެހެންކޯހަކުން ކުރެޑި  -

  އެ ހުރިހާ ކޯހެއްގެ ޓްރާންސްކްރިޕްޓް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.

ވިޔަސް( ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ސެޓްފިކެޓެއް ނަމަ، ކަމުގައި މަތ  ތަޢުލ މުގެ އެއްވެސް ސެޓުފިކެޓަކ  )ޕްރޮވިޝަނަލް  ހުށަހަޅުއްވާ  -

 އޮތޯރިޓ ން ވެލިޑޭޓްކުރައްވާފައެވެ. އޮންނަންވާނ  މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން 

  އެކެވެ.މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ކޯހަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޮންމެ ބޭފުޅަކުވެސް ހުށަހަޅުއްވަންވާނ  އެންމެ އެޕްލިކޭޝަން  -

ށްފިނަމަ ނަމަވެސް ސްކޮލަރޝިޕް ދެއްވާ ފަރާތުން ސްކޮލަރޝިޕް ކެންސަލްކޮ ކުރި ކެންޑިޑޭޓުން ނޮމިނޭޓް މިނިސްޓްރ އިންމި  -

އިތުރު 
 މަޢުލޫމާތު 



 

 އްނުދެވޭނެއެވެ.އެ ދަރިވަރަކަށް ހޯދައެ އްބަދަލުގައި އެހެން ފުރުޞަތެ އޭގެ
 ކަނޑައަޅާތަނެއްގައި ޚިދުމަތް ކުރުމަށް ބޮންޑުކުރެވޭނެއެވެ.  މިނިސްޓްރ އިން ކޯސް ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު، މި -
ގުޅަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި  މިނިސްޓްރ އިން  މި މަސްދުވަސް ވަންދެން  0ކޯހަކަށް އެދިހުށަހެޅުއްވުމަށްފަހު، މަދުވެގެން  -

 ގުޅޭނެގޮތް ހަމަޖައްސަވާފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
ގަޑިއިރު ފަހުން ކޯސް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ، ބްލެކްލިސްޓް  14އަންގާތާ  މިނިސްޓްރ އިން ކޯހަށް ނޮމިނޭޓްވެއްޖެކަން މި -

 ކުރެވޭނެއެވެ. 

ދުވެގެން ރަސްމ  ބަންދު ނޫން ދެ ދުވަސް )ސުންގަޑި ހަމަވާ ދުވަހާއި އޭގެ ކުރ  އިއުލާންގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ މަ މި -
ދުވަސް( ކުރިން އެޕްލިކޭޝަނާއި އެއާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހެޅުއްވުން އެދެވިގެންވެއެވެ. އެއ  އެޕްލިކޭޝަން ފުރިހަމަ 

  ،މަވުމުގެ ކުރިން ތަކެތި ހަމަކުރައްވައިނޫންނަމަ، ނުވަތަ ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެއްޗެއް މަދުނަމަ، ސުންގަޑި ހަ
ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށް ފުރުސަތު އެރުވުމުގެ ގޮތުންނެވެ. އަދި އޭގެފަހުން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުއްވުމުން އެއްޗެއް މަދުވިއަސް 

 ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށް އިތުރު ފުރުސަތެއް ދެވެން ނޯންނާނެތ އެވެ.
ކަރުދާހުގެ ދެފުށުގައި ލިޔުމެއް/ނިޝާނެއް ފަދަ އެއްޗެއް އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެއްވެސް ލިޔުމެއްގެ އަސްލުޝަންފޯމާއެޕްލިކޭ -

 އަސްލާއެއްގޮތަށް ދެފުށުގެ ކޮޕ ވެސް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.ހިމެނޭނަމަ، 
ންނެވުމުން އަވަހަށް ފޮނުއްވެވޭގޮތަށް ފަހުން ދެ މިނިސްޓްރ އިންއެޓެސްޓެޑް އަސްލު ހުށަހަޅުއްވަން މި  ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ -

 ތައްޔާރުކުރައްވާފައި ބެހެއްޓެވުން އެދެމެވެ.
 އެޓެސްޓްކޮށްފައި ހުންނަންވާނ  އިނގިރޭސިބަހުން ތިރ ގައިވާ މަޢުލޫމާތު، އިރުސްޓެޑް އަސްލު ހުށަހަޅުއްވާ އެޓެ -

 އޮޅުންފިލާގޮތަށެވެ.
 އެޓެސްޓްކުރި ތަނުގެ ނަން. -
 .އެޓެސްޓްކުރި މ ހާގެ ނަން -
 އެޓެސްޓްކުރި މ ހާގެ މަގާމް. -
 ގެ ސޮއި.ހާއެޓެސްޓްކުރި މ  -
 އެޓެސްޓްކުރި ތާރ ޚް. -
 ގެ ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.މިނިސްޓްރ  އެޕްލިކޭޝަންތަކުގެ ނަތ ޖާ ލިސްޓު، މި   -
ބްސައިޓްގައި ވެ މި މިނިސްޓްރ ގެ މާތު ން ހުށަހެޅޭނެ ކޯސްތަކުގެ މަޢުލޫމި ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން އެޕްލިކޭޝަ  -

 އަޕްލޯޑްކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
ސްޕެޝަލް ކްރައިޓ ރިއާއާއި،  އެއްކޯހަށް  އެކުލެވޭ، ބޭފުޅުންނަށް މުހިއްމު މަޢުލޫމާތުސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ   -

 ކުރާ ބްލެކްލިސްޓް ސްކިލްޝޯޓޭޖް ލިސްޓާއި، ނޮމިނޭޓްކޮށްފައިވާ ދަރިވަރުން ދެވަނަ ކޯހަކަށް ނޮމިނޭޓް ކުރާނެ ގޮތާއި، 
 މިނިސްޓްރ ގެ  ފަދަ ލިޔުންތައް މި އެ ވެސްއަދިސްޓައިޕެންޑް ޝ ޓާއި، ، ދޭ ގޮތާއިސަޕްލިމަންޓްރ  ލޯން ، ގޮތާއި

 ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.ން ވެބްސައިޓު
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