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2020ޖުލައި  22: ތާރ ޚް   Schol/475/2020/110-(IUL)475ނަންބަރު:  

Scholarships for Maldivian Students / Rabdan Academy, UAE 
އަލުން އެކަށ ގެންވާ ޢަދަދަށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާފައިނުވާތ  އިޢުލާނަށް  475-Schol/475/2020/106(IUL)ސްޓްރ  ނަންބަރު މިއ  މިނި 

 ކުރެވިފައިވާ އިޢުލާނެކެވެ.
 :ޢަދަދު ކޯހުގެ  ބެޗްލަރސް ޑިގްރ   2 ޤައުމު: ޔޫއޭއ  

 ރާ:ކޯހުގެ ދާއި  ބެޗްލަރ އޮފް ސައިންސް އިން ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓ  

 ބެޗްލަރސް ޑިގްރ  
އިން ފެށިގެން މަތ  ގްރޭޑެއް  "ބ "މާއްދާއިން  05އިމްތިޙާނުގެ  ލެވެލް / އައި.ޖ .ސ .އެސް.ސ ޖ .ސ .އ  އޯ . 1

 .ހާސިލުކުރައްވާފައިވުން 
 .އިން ފެށިގެން މަތ  ގްރޭޑެއް ހާސިލުކުރައްވާފައިވުން "ބ މާއްދާއިން " 03ޖ .ސ .އ  އޭ ލެވެލް . 2
މާއްދާގެ ތެރޭގައި އިނގިރޭސި ނުހިމެނޭނަމަ، އިނގިރޭސި ފާހެއް ހާސިލުކުރައްވާފައިވުން.  5ގައި ބުނާ  1ނަންބަރު . 3

 އިނގިރޭސި ފާހެއްކަމުގައި ބަލާނ : 
 އިން "ސ " އިން ފެށިގެން މަތ ގްރޭޑެއް  CAE/CPEހ. 
 އިން ފެށިގެން މަތި  6.0އިން އޯވަރރޯލް ސްކޯރ  IELTSށ. 
 މަތި. އިން ފެށިގެން  TOEFL 40ނ. 

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

 

 :ތައް ޝަރުތު  ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުތުތަކުގެ އިތުރުން ކޯހަކާގުޅޭ  އެދިވަޑައިގަންނަވާ 
ތަ ސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެން އެހ  ލިބިވަޑައިގެންފައިވާނަމަ އެންމެ ފަހުގެ ކުރެއްވުމަށް ސަރުކާރުން ނުވަތަޢުލ މު ހާސިލު . 1

 ފައިވުން.ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތްކުރައްވާ ތިރ ގައިވާ މުއްދަތަށް މި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑިއަށް،   ،އެހ އަށްފަހު
 އަހަރު  2ހ. ފުލް ސްކޮލަރޝިޕެއްނަމަ މަދުވެގެން 

 އަހަރު  1.5ދުވެގެން ށ. ޕާޝަލް ސްކޮލަރޝިޕެއްނަމަ މަ 
 އަހަރު  1ނަމަ މަދުވެގެން އެއް ނ. ލޯނު އެހ 

ލޯނެއް ނަންގަވާފައިވާނަމަ އެ މެދުވެރިވެގެން ކިޔެވުމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް  އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ނުވަތަ މި މިނިސްޓްރ  .2
 ކުރައްވާފައިވުން. ޚަލާސް  ދައްކަވައި  އަނބުރާލޯނެއް 

ކ  މިހާރު ފުރިހަމަކުރައްވާފައިވާ ކޯހަކަށްވުރެ މަތ  ފެންވަރުގެ ކޯހަކަށްވުން. އަދި އެދިވަޑައިގަންނަވާ އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޯހަ . 3
 މުންދާ ދަރިވަރެއް ކަމުގައިވެސް ނުވުން.އްވަކޯހާއި އެއް ފެންވަރެއްގެ ކޯހެއް ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި މިހާރު ފުރިހަމަ ކުރަ

ސައިޓަށް އަޕްލޯޑް ކުރެވިފައިވާ ކޯހުގެ އިންފޮމޭޝަން ޝ ޓްގައި އިތުރު ޝަރުތެއް ވާނަމަ ގެ ވެބްމިނިސްޓްރ  އިޢުލާނާއިއެކު މި . 4
 އެޝަރުތު ފުރިހަމަވުން.

  :ކޯހުގެ ޝަރުތު 

 



 ން ޖެހޭތަކެތި. ވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކު ހުށަހަޅުއްވަ ފައި ކުރައްވާ ފުރިހަމަ 
 ތަޢުލ މ  ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕ . . 1
 )ގްރޭޑިންގ ކްރައިޓ ރިއާ އެނގޭގޮތަށް( ގެ ކޮޕ ފުލް ޓްރާންސްކްރިޕްޓް. 2
  ކޮޕ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ . 3
  ކޮޕ  ޑޭޓާ ޕޭޖްގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ޕާސްޕޯޓްގެ . 4
 ސ ވ   .5
 އެޑްމިޝަން އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް )ރަބްދާން އެކަޑަމ ގެ( .6
 އި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް . އެޑްމިޝަން އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުގ7ަ
ތަޢުލ މް ހާސިލުކުރައްވަން ސަރުކާރުން ނުވަތަ ސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެން އެހ  ލިބިވަޑައިގަތްނަމަ، އެންމެފަހުގެ އެހ އަށްފަހު،  .8

ވާފައިވާކަން އެއެހ އަކާ ގުޅޭގޮތުން ޚިދުމަތް ކުރެއްވުމަށް މި އިޢުލާންގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށް ޚިދުމަތް ކުރައް 
 އަންގައިދޭ ރަސްމ  ލިޔުން. 

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތް ކޮށްފައިވާ މުއްދަތު މިހާރު ހާސިލް ކުރައްވާފައިވާ އެންމެ މަތ  ސެޓްފިކެޓް ހާސިލް ކުރެއްވިފަހުން  .9
 އެނގޭނެ ރަސްމ  ލިޔުމެއް.

 .ކު މި ކޯހަށް ދޫކުރާނެކަމުގެ ލިޔުން ޚިދުމަތްކުރުމަށް ބޮންޑެއް އޮތްނަމަ، ބޮންޑުކުރި ތަނަކުން އެބޭފުޅަ .10

ހުށަހަޅަންޖެހޭ 
 ތަކެތި:

ނޑިޑޭޓުންނަށް އިންޓަރވިއު ކުރެވޭނެއެވެ. އިންޓަރވިއު ކުރިޔަށް ދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނ   * މި ސްކޮލަރޝިޕަށް ނޮމިނޭޓްވާ ކެ
 އާދެމެދުގެ ދުވަހެއްގައެވެ. 2020ޖުލައި  30ން  2020ޖުލައި  26

 ފަރާތުންނެވެ.  އެއެކަޑަމ ގެ ލް ސިލެކްޝަން ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނ  * މިކޯހުގެ ފައިނަ 
 މަންތްލ  އެލަވަންސް އަދިއެކޮމޮޑޭޝަން، ، ޓިކެޓް އެއަރ އަހަރަކު އެއްފަހަރު  ޓިއުޝަން ފ ،ޕްގެ ދަށުން )* މި ސްކޮލަރޝި 

 އްސައިދޭނެއެވެ. ކޯސް އިންތިޒާމް ކުރައްވާ ފަރާތުން ހަމަޖަ  (އިންޝުރެންސް  ހެލްތް އެންޑް ލައިފް
ކެންޑިޑޭޓުން ނޮމިނޭޓް ކުރާނ  އެކަޑަމިކް މެރިޓަށް ޕޮއިންޓްދ ގެން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ  މިނިސްޓްރ ން* މި 

 ގެ ވެބްސައިޓްގައި  ހުންނާނެއެވެ.މިނިސްޓްރ  ތަރުތ ބުންނެވެ. މިގޮތަށް ޕޮއިންޓްދޭގޮތުގެ ތަފްޞ ލު މި 
* ބެޗްލަރސް ޑިގްރ  ކޯސްތަކަށް ހުށަހަޅާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން، އެއް ކެންޑިޑޭޓަކަށްވުރެ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުން ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުން 

.ސ  އިމްތިހާނުގެ އިސްލާމް އަދި އެއްވަރުވާނަމަ، ކެންޑިޑޭޓަކު ހޮވުމުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ހުރިހާ މާއްދާތަކަށް )އެޗް.އެސް
ކޯހާއިގުޅުން ހުރި ސަރުކާރުގެ ނޮމިނޭޓް ކުރުމުގައި އަދި އެގޮތުން އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ،  ށް( ބެލެވޭނެއެވެ.ވެހި ހިމެނޭގޮތަދި

  ށް ބެލެވޭނެއެވެ.އިދާރާއެއްގައި ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައިވާ މުއްދަތަ
ން ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުން އެއްވަރުވާނަމަ، * ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ފެންވަރުގެ ކޯހަކަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ އެއް ބޭފުޅަކަށްވުރެ ގިނަ ބޭފުޅު 

އެޕްލިކޭޝަންތަކުގެ ނަތ ޖާ ލިސްޓް ތަރުތ ބުކުރުމަށް ދެން ބަލާނ  އެބޭފުޅުން އެންމެފަހުން ހާސިލުކުރެއްވި ޑިގްރ އަށްފަހު، 
  ކުރައްވާފައިވާ މުއްދަތަށެވެ. ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތް 

ތުނަމަ، ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލާ ތަފާ  މިނިސްޓްރ ންރައިޓ ރިއާ މި* ހުށަހަޅުއްވާ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ގްރޭޑިންގ ކު 

ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް  މިނިސްޓްރ ން ރައިޓ ރިއާ ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ. ނޫންނަމަ، ޕޮއިންޓް ދޭނ  މި އެތަނެއްގެ ގްރޭޑިންގ ކް

 ހަމަޖެހިފައިވާ އާންމު އުސޫލުންނެވެ.

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

 އެ ހުރިހާ ކޯހެއްގެ ޓްރާންސްކްރިޕްޓް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ. 

ނ  މޯލްޑިވްސް * ހުށަހަޅުއްވާ މަތ  ތަޢުލ މުގެ އެއްވެސް ސެޓުފިކެޓަކ  ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ސެޓްފިކެޓެއް ނަމަ، އޮންނަންވާ 

ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓ ން ވެލިޑޭޓް ކުރައްވާފައެވެ.  އަދި ކިޔެވި ޔުނިވަރސިޓ ން ސެޓްފިކެޓް ދޭ ދުވަސް ޖެހުމުގެ ކުރިން 

ބޭނުން ކުރެއްވުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ޕްރޮވިޝަނަލް ސެޓްފިކެޓެއް/ ލިޔުމެއް ނަމަ، އެއާއެކު މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓ ގެ 

 ޓް ރިޕޯޓެއް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ. އެސެސްމަން 

ކެންޑިޑޭޓުން ނޮމިނޭޓް ކުރި ނަމަވެސް ސްކޮލަރޝިޕް ދެއްވާ ފަރާތުން ސްކޮލަރޝިޕް ކެންސަލްކޮށްފިނަމަ  މިނިސްޓްރ ންމި * 
 ނުދެވޭނެއެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި އެހެން ފުރުޞަތެއް އެ ދަރިވަރަކަށް ހޯދައެއް

 ޚިދުމަތް ކުރުމަށް ބޮންޑުކުރެވޭނެއެވެ. ކޯހާއި ގުޅުން ހުރި ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކަށް  ކޯސް ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު،* 
ގުޅަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި  މިނިސްޓްރ ން  މަސްދުވަސް ވަންދެން މި  6ކޯހަކަށް އެދިހުށަހެޅުއްވުމަށްފަހު، މަދުވެގެން * 

އިތުރު 
 މަޢުލޫމާތު 



 

 ގުޅޭނެގޮތް ހަމަޖައްސަވާފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
"މަތ  ތަޢުލ މާއި ތަމްރ ނު ހާސިލުކުރުމަށް  މަ،ނޮމިނޭޓްވެއްޖެކަން މިމިނިސްޓްރ ން އަންގާފަހުން ކޯސް ދޫކޮށްލައިފިނަ * ކޯހަށް 

 ލިބޭ ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ނުހިފައި ދޫކޮށްލާ ފަރާތްތަކާ މެދު ގައްޔާއި ޚިދުމަތް ނުކުރާ ފަރާތްތަކާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު"
 ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ. ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 

އެޕްލިކޭޝަނާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެއްވެސް ލިޔުމެއްގެ އަސްލުގައި ދެފުށް ޗާޕްކޮށްފައިވާނަމަ، އަސްލާއެއްގޮތަށް ދެފުށުގެ * 
  ކޮޕ ވެސް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.

ންގެ ތެރެއިން ނޮމިނޭޓްވާ ކެންޑިޑޭޓުން * "މައިއެޑިޔު" ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް އޮންލައިން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅުއްވާ ކެންޑިޑޭޓު 
ނުވަތަ އެޓެސްޓެޑް އަސްލު ހުށަހަޅުއްވަން މި  އޮންލައިން އެޕްލިކޭޝަންއާއިއެކު ހުށަހެޅުއްވި ލިޔުންތަކުގެ އަސްލު 

 މިނިސްޓްރ ން ފަހުން ދެންނެވުމުން އަވަހަށް ފޮނުއްވެވޭގޮތަށް ތައްޔާރު ކުރައްވާފައި ބެހެއްޓެވުން އެދެމެވެ.
 ލިކޭޝަންތަކުގެ ނަތ ޖާ ލިސްޓު، މި މިނިސްޓްރ ގެ ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.* އެޕް
ސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް މުހިއްމު މަޢުލޫމާތު ކަމުގައިވާ ކޯސްތަކަށް ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވުމަށް * 

އި، ސްޓައިޕެންޑް ޝ ޓާއި، އަދިވެސް އެފަދަ ލިޔުންތައް މި ޕޮއިންޓްދޭ ގްރޭޑިން ކްރައިޓ ރިއާއި، ސްކިލްޝޯޓޭޖް ލިސްޓާ 
 މިނިސްޓްރ ގެ ވެބްސައިޓުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.
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