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 އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން  މިނިސްޓްރީ ސްކޮލަރިޝޕް ުފރުޞަތު 
 .މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ         

 އިޢުލާން 

9802 މޭ 80 ތާރީޚް:   475-Schol/475/2019/ 51(IUL) ނަންބަރު:  

 ޕާރޝަލް ސްކޮލަރޝިޕްސް  އީ ގްރޫޕް އޮފް އިންސްޓިޓިއުޓްސްގެ ޕީ.ސީ.ޓީ.
ޝަރުތު ހަމަވާ ތިރީގައިވާ ކޯސްތަކަށް ނަންބަރު އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން  475-schol/475/2019/27(IUL)ނު ގައި ކުރެވު  9102މާރޗް  01މިއީ 

 ފަރާތެއް ކުރިމަތިލާފައި ނުވާތީ އަލުން ކުރެވިފައިވާ އިއުލާނެކެވެ.

 ޤައުމު: އިންޑިޔާ

 އަހަރު  3ކޯހުގެ މުއްދަތު: 

 ން ބެޗްލަރސް އިން ޖާނަލިޒަމް އެންޑް މާސް ކޮމިއުނިކޭޝަ -
 ބެޗްލަރސް އޮފް ސައިންސް ) މެޑިކަލް ލެބް ސައިންސަސް ( -
 ބެޗްލަރސް އޮފް ސައިންސް )ބަޔޮޓެކްނޮލޮޖީ( -
 (ފެޝަން ޑިޒައިނިންގ)ބެޗްލަރސް އޮފް ސައިންސް  -
 ބެޗްލަރސް އިން ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  -
 ބެޗްލަރސް އިން ކޮމްޕިއުޓަރ އެޕްލިކޭޝަން  -
 އިން ކޮމާރސް( ބީ.ކޮމް ޕްރޮފެޝަނަލް )ބެޗްލަރސް -

 ކޯހުގެ ދާއިރާ 

 އަހަރު  4ކޯހުގެ މުއްދަތު: 

 ބެޗްލަރސް އޮފް ސައިންސް )އެގްރިކަލްޗަރ( )އޮނަރސް(  -
) ހަމައެކަނި ޕާޝަލް  ބެޗްލަރސް އޮފް ސައިންސް )އެއަރލައިންސް، ޓޫރިޒަމް އެންޑް ހޮސްޕިޓަލިޓީ( -

 ސްކޮލަރޝިޕް (
 ނި ޕާޝަލް ސްކޮލަރޝިޕް (ބެޗްލަރސް އިން ހޮޓެލް މެނޭޖްމަންޓް ) ހަމައެކަ -
 ބެޗްލަރސް އިން ފާމަސީ ) ހަމައެކަނި ޕާޝަލް ސްކޮލަރޝިޕް ( -

 އަހަރު  9ކޯހުގެ މުއްދަތު: 

 މާސްޓަރސް އިން ކޮމްޕިއުޓަރ އެޕްލިކޭޝަން  -
 މާސްޓަރސް އިން ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ) ހަމައެކަނި ޕާޝަލް ސްކޮލަރޝިޕް ( -
)ހަމައެކަނި ޕާޝަލް  -އިންޓަރނޭޝަނަލް ބިޒްނަސް(  -އެމް.ބީ.އޭ )ސްޕެޝަލައިޒޭޝަން  -

 ސްކޮލަރޝިޕް (

 ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ 
މާއްދާއިން 'ސީ' އިން ފެށިގެން މަތީ ގްރޭޑެއް  10ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.ސީ / އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނުގެ . 0

  .ހާސިލުކުރައްވާފައިވުން
މެޑިކަލް ލެބް ، )ބަޔޮޓެކްނޮލޮޖީ ."އީ" އިން ފެށިގެން މަތީ ގްރޭޑެއް ހާސިލުކުރައްވާފައިވުން މާއްދާއިން 13ޖީ.ސީ.އީ އޭ ލެވެލް . 9

މާއްދާގެ ތެރޭގައި ފިޒިކްސް އަދި ކެމިސްޓްރީ ހިމެނެން ޖެހޭނެއެވެ. އަދި މީގެ  13އެޕްލައިކުރާއިރު،  އަދި ފާމަސީ ކޯހަށްސައިންސަސް 
 މާއްދާ ހިމެނެން ޖެހޭނެއެވެ.(  0އިތުރުން ހިސާބު ނުވަތަ ބައެލޮޖީއިން ކުރެ 

އިނގިރޭސި މާއްދާގެ ތެރޭގައި އިނގިރޭސި ނުހިމެނޭނަމަ، އިނގިރޭސި ފާހެއް ހާސިލުކުރައްވާފައިވުން.  0ގައި ބުނާ  0ނަންބަރު . 3

  ތިރީގައިވާ ފާސްތަކުގެ ތެރެއިން ފާހަކަށެވެ.  ފާހެއްކަމުގައި ބަލާނީ

 .ގްރޭޑެއްއިން "ސީ" އިން ފެށިގެން މަތީ CAE/CPEހ. 

 .އިން ފެށިގެން މަތި 0.1އިން އޯވަރރޯލް ސްކޯރ  IELTSށ. 

 އިން ފެށިގެން މަތި.  TOEFL 001ނ. 

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

 މަތީގްރޭޑެއް.

ކޯހުގެ 
  :ޝަރުތު 

 



 
 މާސްޓަރސް ޑިގްރީ 

 އިރާއަކުން ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ހާސިލްކޮށްފައިވުން. ގުޅޭ ދާކޯހާއި . 0
 
 

 އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޯހަކާގުޅޭ ޝަރުތުތަކުގެ އިތުރުން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުތުތައް:
ފަހު،  . ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރެއްވުމަށް ސަރުކާރުން ނުވަތަ ސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެން އެހީ ލިބިވަޑައިގެންފައިވާނަމަ އެންމެ ފަހުގެ އެހީއަށ0ް

 މި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑިއަށް، ތިރީގައިވާ މުއްދަތަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވުން.
 އަހަރު  9ހ. ފުލް ސްކޮލަރޝިޕެއްނަމަ މަދުވެގެން 

 އަހަރު  0.0ށ. ޕާޝަލް ސްކޮލަރޝިޕެއްނަމަ މަދުވެގެން 
 އަހަރު  0ނ. ލޯނު އެހީއެއްނަމަ މަދުވެގެން 

މެދުވެރިވެގެން ކިޔެވުމަށް ލޯނެއް ނަންގަވާފައިވާނަމަ އެ ލޯނެއް  މިމިނިސްޓްރީއޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ނުވަތަ މި  ޑިޕާޓްމަންޓް .9
 އަނބުރާ ދައްކަވައި ޚަލާސްކުރައްވާފައިވުން. 

ދި އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޯހާއި އެއް . އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޯހަކީ މިހާރު ފުރިހަމަކުރައްވާފައިވާ ކޯހަކަށްވުރެ މަތީ ފެންވަރުގެ ކޯހަކަށްވުން. އ3ަ
 ކަމުގައިވެސް ނުވުން. ކެންޑިޑޭޓެއްފެންވަރެއްގެ ކޯހެއް ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި މިހާރު ފުރިހަމަ ކުރައްވަމުންދާ 

ޝަރުތު އިތުރު ޝަރުތެއް ވާނަމަ އެ ބްރައުޝަރގައި ކޯހުގެ ގެ ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑް ކުރެވިފައިވާ މިނިސްޓްރީ އިޢުލާނާއިއެކު މި . 4
 ފުރިހަމަވުން.

 ތަކެތި.  ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކު ހުށަހަޅުއްވަން ޖެހޭ 

 ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ. . 0
 )ގްރޭޑިންގ ކްރައިޓީރިއާ އެނގޭގޮތަށް( ފުލް ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ . 9
 ކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ދިވެހިރައްޔިތެއް. 3
އަކާ ތަޢުލީމް ހާސިލުކުރައްވަން ސަރުކާރުން ނުވަތަ ސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެން އެހީ ލިބިވަޑައިގަތްނަމަ، އެންމެފަހުގެ އެހީއަށްފަހު، އެއެހީ. 4

 ފައިވާކަން އަންގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔުން.ގުޅޭގޮތުން ޚިދުމަތް ކުރެއްވުމަށް މި އިޢުލާންގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވާ
ގޭނެ . މިހާރު ހާސިލް ކުރައްވާފައިވާ އެންމެ މަތީ ސެޓްފިކެޓް ހާސިލް ކުރެއްވިފަހުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތް ކޮށްފައިވާ މުއްދަތު އެނ0

 ރަސްމީ ލިޔުމެއް.
 މި ކޯހަށް ދޫކުރާނެކަމުގެ ލިޔުން.ޚިދުމަތްކުރުމަށް ބޮންޑެއް އޮތްނަމަ، ބޮންޑުކުރި ތަނަކުން އެބޭފުޅަކު . 0
އިތުރު ޝަރުތެއް ވާނަމަ އެޝަރުތު  ބްރައުޝަރގައި. އިޢުލާނާއިއެކު މި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑް ކުރެވިފައިވާ ކޯހުގެ 7

 ހަމަވާކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، އެއާއި ގުޅޭ ލިޔުން.

ހުށަހަޅަންޖެ 
 ހޭ ތަކެތި:

 ގެ ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑުކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.މިނިސްޓްރީ މި އިޢުލާނާއެކު މި މަޢުލޫމާތު ޝީޓު މިކޯސްތަކާއިބެހޭ * 
  * މިސްކޮލަރޝިޕްގެ ފައިނަލް ސިލެކްޝަން ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޕީސީޓީއީގެ ފަރާތުންނެވެ. 

ޓެލް ފީ ހިލޭ ވާނެ މިންވަރު އިޢުލާނާއެކުގައިވާ ޓިއުޝަންފީއާއި ހޮސް  ކެންޑިޑޭޓުންނަށްކިޔެވުމަށް ހޮވޭ * މިސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން 
 އިންފޮމޭޝަން ޝީޓުން ސާފުވާނެއެވެ. 

 ވާނެއެވެ.  ހިލޭ  %50އާއި ހޮސްޓެލް ފީގެ  %100ޓިއުޝަން ފީގެ  ކެންޑިޑޭޓުންނަށް * ހޮވާލެވޭ ބައެއް 
 ޅުއްވަންވާނީ އެންމެ ކޯހަކަށެވެ.* މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ކޯހަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓަކުވެސް ހުށަހަ

* މިމިނިސްޓްރީން ކެންޑިޑޭޓުން ނޮމިނޭޓް ކުރާނީ އެކަޑަމިކް މެރިޓަށް ޕޮއިންޓްދީގެން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ ތަރުތީބުންނެވެ. 
 މިގޮތަށް ޕޮއިންޓްދޭގޮތުގެ ތަފްޞީލު މި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓްގައި  ހުންނާނެއެވެ.

ގެ ތެރެއިން، އެއް ކެންޑިޑޭޓަކަށްވުރެ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުން ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުން ކެންޑިޑޭޓުން ކޯސްތަކަށް ހުށަހަޅާ  * ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ
ބައިވެރިވެފައިވާ ހުރިހާ މާއްދާތަކަށް )އެޗް.އެސް.ސީ އިމްތިހާނުގެ އިސްލާމް އަދި ކެންޑިޑޭޓުން އެއްވަރުވާނަމަ، ކެންޑިޑޭޓަކު ހޮވުމުގައި 

 ތަށް( ބެލެވޭނެއެވެ.ހިމެނޭގޮ ވެސް ދިވެހި
 * ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ފެންވަރުގެ ކޯހަކަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ އެއް ބޭފުޅަކަށްވުރެ ގިނަ ބޭފުޅުން ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުން އެއްވަރުވާނަމަ،

އިތުރު 
 މަޢުލޫމާތު:



 

ށްފަހު، އެޕްލިކޭޝަންތަކުގެ ނަތީޖާ ލިސްޓް ތަރުތީބުކުރުމަށް ދެން ބަލާނީ އެބޭފުޅުން އެންމެފަހުން ހާސިލުކުރެއްވި ޑިގްރީއަ
  ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައިވާ މުއްދަތަށެވެ.

* ހުށަހަޅުއްވާ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ގްރޭޑިންގ ކުރައިޓީރިއާ މިމިނިސްޓްރީން ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލާ ތަފާތުނަމަ، 

ޕޮއިންޓް ދޭނީ މި މިނިސްޓްރީން ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެތަނެއްގެ ގްރޭޑިންގ ކްރައިޓީރިއާ ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ. ނޫންނަމަ، 

 އާންމު އުސޫލުންނެވެ.

 * އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޯހުގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވުމަށް ބޭނުންވަނީ އެހެން ކޯހަކުން ކުރެޑިޓް ލިބިގެން ހޯއްދަވާފައިވާ ސަނަދެއްނަމަ، އެ 

 ންވާނެއެވެ. ހުރިހާ ކޯހެއްގެ ޓްރާންސްކްރިޕްޓް ހުށަހަޅުއްވަ

* 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 މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓެއް 

 ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ. 

ދެފުށުގެ ކޮޕީވެސް * އެޕްލިކޭޝަނާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެއްވެސް ލިޔުމެއްގެ އަސްލުގައި ދެފުށް ޗާޕްކޮށްފައިވާނަމަ، އަސްލާއެއްގޮތަށް 

 ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.
* މި މިނިސްޓްރީން ކެންޑިޑޭޓުން ނޮމިނޭޓް ކުރި ނަމަވެސް ސްކޮލަރޝިޕް ދެއްވާ ފަރާތުން ސްކޮލަރޝިޕް ކެންސަލްކޮށްފިނަމަ އޭގެ 

 ހޯދައެއް ނުދެވޭނެއެވެ. ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ބަދަލުގައި އެހެން ފުރުޞަތެއް އެ 

 އި މި މިނިސްޓްރީއާއިމެދު ވެވޭ އިގުރާރާއި އެއްގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތް ކުރަންވާނެއެވެ.ކޯހަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަކާ* 
މަސްދުވަސް ވަންދެން މި މިނިސްޓްރީން ގުޅަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ގުޅޭނެގޮތް  0* ކޯހަކަށް އެދިހުށަހެޅުއްވުމަށްފަހު، މަދުވެގެން 

 .ހަމަޖައްސަވާފައި އޮންނަންވާނެއެވެ
 ގަޑިއިރު ފަހުން ކޯސް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ، ބްލެކްލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ.  94* ކޯހަށް ނޮމިނޭޓްވެއްޖެކަން މި މިނިސްޓްރީން އަންގާތާ 

އޮންލައިން  ކެންޑިޑޭޓުން ގެ ތެރެއިން ނޮމިނޭޓްވާ ކެންޑިޑޭޓުން ޅުއްވާއޮންލައިން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަ"މައިއެޑިޔު" ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް * 
ނުވަތަ އެޓެސްޓެޑް އަސްލު ހުށަހަޅުއްވަން މި މިނިސްޓްރީން ފަހުން  އެޕްލިކޭޝަންއާއިއެކު ހުށަހެޅުއްވި ލިޔުންތަކުގެ އަސްލު

 ކުރައްވާފައި ބެހެއްޓެވުން އެދެމެވެ. ދެންނެވުމުން އަވަހަށް ފޮނުއްވެވޭގޮތަށް ތައްޔާރު
 ސައިޓަށް އަޕްލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.* އެޕްލިކޭޝަންތަކުގެ ނަތީޖާ ލިސްޓު، މި މިނިސްޓްރީގެ ވެބް

ކަމުގައިވާ ކޯސްތަކަށް ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވުމަށް ޕޮއިންޓްދޭ މުހިއްމު މަޢުލޫމާތު  ކެންޑިޑޭޓުންނަށްސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ * 
ގެ މިނިސްޓްރީ އް މި ސްކިލްޝޯޓޭޖް ލިސްޓާއި، ސްޓައިޕެންޑް ޝީޓާއި، އަދިވެސް އެފަދަ ލިޔުންތަގްރޭޑިން ކްރައިޓީރިއާއި، 

 ވެބްސައިޓުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

 ސުންގަޑި: ގެ ކުރިން  03.11ދުވަހުގެ  ވާ ބުރާސްފަތި  93މޭ  9102

 ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށެވެ.  https://myedu.egov.mvވާނީ: އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅުއް 
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