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 ކޭޝަން ޔު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑި  ސްކޮލަރޝިޕް ފުރުޞަތު
 Finance-Self  މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.

 އިޢުލާން 
 2022 އޮގަސްޓް  28ތާރީޚް: Schol/475/2022/135-(IUL)475 ނަންބަރު:

 2022/2023ޕާކިސްތާން ޓެކްނިކަލް އެސިސްޓެންސް ޕްރޮގްރާމް 
  އެމް.ބީ.ބީ. އެސް 04
 (ރޖަރީޑެންޓަލް ސާއޮފް )ބެޗްލަރ  ބީ.ޑީ.އެސް 00

 ކޯހުގެ ދާއިރާ 

 މަރުކަޒު  އިޢުލާންއާއެކު އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާ ލިސްޓުގައިވާ އިންސްޓިޓިއުޓްތައް  ޤައުމު: ޕާކިސްތާން 

ގްރޭޑެއް މާއްދާއިން "ސީ" އިން ފެށިގެން މަތީ  00އިމްތިޙާނުން ލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.ސީ / ޖީ.ސީ.އީ އޯ.0
 .ހާސިލުކުރައްވާފައިވުން 

"ސީ" އިން ފެށިގެން މަތީ މާއްދާއިން  03  އަދި ފިޒިކްސް ނުވަތަ ހިސާބު ބައޮލޮޖީ ،ކެމިސްޓްރީޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް އިމްތިހާނުގެ .2
 ގްރޭޑެއް ހާސިލުކުރައްވާފައިވުން. 

. އިނގިރޭސި އިނގިރޭސި ފާހެއް ހާސިލުކުރައްވާފައިވުންމާއްދާގެ ތެރޭގައި އިނގިރޭސި ނުހިމެނޭނަމަ،  0ގައި ބުނާ  0ނަންބަރު . 3
 ފާހެއްކަމުގައި ބަލާނީ ތިރީގައިވާ ފާސްތަކުގެ ތެރެއިން ފާހަކަށެވެ.  

 އިން "ސީ" އިން ފެށިގެން މަތީގްރޭޑެއް  CAE/CPEހ. 
 އިން ފެށިގެން މަތި  0.0އިން އޯވަރރޯލް ސްކޯރ  IELTSށ. 
 އިން ފެށިގެން މަތި. TOEFL 000ނ. 

  ކަޑައަޅުއްވާފައިވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވެފައިވުން. ން ކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކައުންސިލުމޯލްޑިވްސް މެޑި. 4
 އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޯހަކާގުޅޭ ޝަރުތުތަކުގެ އިތުރުން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުތުތައް:

އެހީ ލިބިވަޑައިގެންފައިވާނަމަ އެންމެފަހުގެ އެހީއަށްފަހު،  .ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރެއްވުމަށް ސަރުކާރުން ނުވަތަ ސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެން 0
 މި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑިއަށް، ތިރީގައިވާ މުއްދަތަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވުން.

 އަހަރު )ދޭއް(  2ސްކޮލަރޝިޕެއްނަމަ މަދުވެގެން  ހ. ފުލް
 އަހަރު ޕޮއިންޓް ފަހެއް( )އެކެއް  0.0ށ. ޕާޝަލް ސްކޮލަރޝިޕެއްނަމަ މަދުވެގެން 

 އަހަރު )އެކެއް(  0އެއްނަމަ މަދުވެގެން ނ. ލޯނު އެހީ
ލޯނެއް ނަންގަވާފައިވާނަމަ  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މެދުވެރިވެގެން ކިޔެވުމަށް  ކުރިން ނުވަތަ  މިނިސްޓްރީއިން މި 2

 ކަމުގައިވުން ލްޓެއް ނެތި އެލޯނެއް ގަވާއިދުން ދައްކަމުންދާ ފަރާތެއް ޑީފޯ
ހާއި އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޯހަކީ މިހާރު ފުރިހަމަކުރައްވާފައިވާ ކޯހަކަށްވުރެ މަތީ ފެންވަރުގެ ކޯހަކަށްވުން. އަދި އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޯ .3

 ނުވުން  ކަމުގައި ންރިހަމަ ކުރައްވަމުންދާ ދަރިވަރުރަދުގައި މިހާރު ފުޚަންވަރެއްގެ ކޯހެއް ދައުލަތުގެ އެއް ފެ
 

 ކޯހުގެ ޝަރުތު:

 ފުރިހަމަކުރައްވާފައިވާ އެޕްލިކޭޝަނާއެކު ހުށަހަޅުއްވަން ޖެހޭ ތަކެތި. 
 ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީތަޢުލީމީ .0
 ފުލް ޓްރާންސްކްރިޕްޓް .2
 ޅުމަށް()ހަތަރެއް( ޕާސްޕޯޓް ސައިޒް ފޮޓޯ )ނޮމިނޭޓްވުމުން ހުށަހ3.4ެ
 އެސިސްޓެންސް ޕްރޮގްރާމްގެ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއި އޭގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި.ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ޕާކިސްތާން ޓެކްނިކަލް .4
  ތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީދިވެހިރައްޔ0ި

ހުށަހަޅަންޖެހޭ 
 ތަކެތި 
 

 



 
 ޢ/އޒސ

  . މުއްދަތު ހަމަނުވާ ޕާސްޕޯޓް ޑޭޓާ ޕޭޖްގެ ކޮޕ0ީ
ލިބިވަޑައިގަތްނަމަ، އެންމެފަހުގެ އެހީއަށްފަހު، ތަޢުލީމް ހާސިލުކުރައްވަން ސަރުކާރުން ނުވަތަ ސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެން އެހީ . 7

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

ކުރެއްވިފަހުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތް ކޮށްފައިވާ މުއްދަތު . މިހާރު ހާސިލް ކުރައްވާފައިވާ އެންމެ މަތީ ސެޓްފިކެޓް ހާސިލް 8
 އެނގޭނެ ރަސްމީ ލިޔުމެއް

 . ޚިދުމަތްކުރުމަށް ބޮންޑެއް އޮތްނަމަ، ބޮންޑުކުރި ތަނަކުން އެބޭފުޅަކު މި ކޯހަށް ދޫކުރާނެކަމުގެ ލިޔުން 9
އް ނެތި ލޯނު ދައްކާ ފަރާތްތަކުން މިސްކޮލަރޝިޕަށް . ކުރިން ލޯނު ނަގާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ގަވާއިދުން ޑިފޯލްޓ00ެ

އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާނަމަ، ކުރިން ނަގާފައިވާ ލޯނު ދައްކާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށް އެފަރާތުގެ ލިޔުމެއް ނުވަތަ އެހެން ފަރާތެއް 
 ޙަވާލުވާނަމަ، ޙަވާލުވާ ފަރާތުގެ ލިޔުން

އިންތިޒާމް ކުރައްވާ ފަރާތުން އެދިވަޑައިޑައިގެންފައިވަނީ ކޮންމެ ކޯހަކަށް ޕްރައިމަރީ ކެންޑިޑޭޓަކާއި މި ސްކޮލަރޝިޕް -
ކޮލަރޝިޕްގެ ފައިނަލް ސެލެކްޝަން ހެދުމަށް ކޮއްދެއްވުމުމަށެވެ. މި ސް އެކު ރިޒާވް ކެންޑިޑޭޓް ނޮމިނޭޓް

 ޕީ ގެ ފަރާތުންނެވެ.ވަނީ، ޕީ.ޓީ.އޭހަމަޖެހިފައި
ސީލް މި ތަފްދު ތަކުގެ ޚަރަރަދެއް ހަމަޖައްސަން ޖެހެނީ ަދރިވަރު އަމިއްލައަށެވެ. ޚަގެ ހުރިހާ މި ސްކޮލަރޝިޕް-

 ކުރެވިފައިވާނެއެވެ. މި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑްއިއުލާނާއެކު 
 

އިތުރު 
 މައުލޫމާތު 

  ހުންނާނެއެވެ.އިން ލިބެން  0އިތުރުމައުލޫމާތު އެނެކްސް  އިއުލާނާގުޅޭ  މި 
 ގެ ކުރިން.  03:30ދުވަހުގެ  އަންގާރަވާ  2022ބަރ ސެޕްޓެން 00 ސުންގަޑި:

 ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށެވެ. https://myedu.egov.mvއެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅުއްވާނީ 
ނަންބަރު ފޯނުން  3020900/  3020947އިންނާއި  vwww.mohe.gov.mއިތުރު މަޢުލޫމާތު މި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓް 

 އަށެވެ. schol@mohe.gov.mvއަދި އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް އީމެއިލް ކުރައްވާނީ  ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. 

https://myedu.egov.mv/
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