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 އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން  މިނިސްޓްރީ ސްކޮލަރޝިޕް ފުރުޞަތު 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.           

 އިޢުލާން 

2020ޖޫން   30 ތާރީޚް:   Schol/475/2020/91-(IUL)475 ނަންބަރު:  

2020 SAARC Friendship Scholarship-Special LPU 

 :ޤައުމު  އިންޑިޔާ
 ޑިގްރީ ސްބެޗްލަރ -
 ރސްމާސްޓާ -

 :ލެވެލް ކޯހުގެ 

 ފުރުސަތު 2ސްކޮލަރޝިޕްގެ  %100 -
 ފުރުސަތު 3ސްކޮލަރޝިޕްގެ  %50 -

 ކޯހުގެ އަދަދު 

 ކޯހުގެ ދާއިރާ: އިޢުލާނާއިއެކު އަޕްލޯޑް ކުރެވިފައިވާ އިންފޮމޭޝަން ޝީޓްގައިވާ ކޯސްތައް -
 
 ލަރސް ޑިގްރީ ބެޗު 
މާއްދާއިން 'ސީ' އިން ފެށިގެްނ މަީތ ގްރޭޑެއް  05ސީ.އެސް.ސީ / އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިާޙނުގެ ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.. 1

  .ހާސިލުކުރައްވާފައިވުން
 " އިން ފެށިެގން މަތީ ގްރޭޑެއް ހާސިލުކުރައްވާފައިވުން. ސީމާއްދާއިން " 03ސީ.އީ އޭ ލެވެލް ޖީ.. 2

ސި ނުހިމެނޭނަމަ، އިނގިރޭސި ފާހެއް ހާސިލުކުރައްވާފައިވުން. މާއްދާގެ ތެރޭގައި އިނގިރޭ 5ގައި ބުނާ  1ނަންބަރު . 3

  ތިރީގައިވާ ފާސްތަކުގެ ތެރެއިން ފާހަކަށެވެ.  އިނގިރޭސި ފާހެއްކަމުގައި ބަލާނީ

 އިން "ސީ" އިން ފެށިގެން މަތީގްރޭޑެއް CAE/CPEހ. 

 އިން ފެށިގެން މަތި 6.0އިން އޯވަރރޯލް ސްކޯރ  IELTSށ. 

 ށިގެން މަތި. އިން ފެ TOEFL 550ނ. 

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

 މަތީގްރޭޑެއް.

 

 މާސްޓަރސް ޑިގްރީގެ ޝަރުތު:
 ބެޗެލަރސް ޑިގްރީއެއް ހާސިލުކުރައްވާފައިވުން. -
 ނގިރޭސި ފާހެއްކަމުގައި ބަލާނީ ތިރީގައިވާ ފާސްތަކުގެ ތެރެއިން ފާހަކަށެވެ.  އިނގިރޭސި ފާހެއް ހާސިލުކުރައްވާފައިވުން. އި -

 އިން "ސީ" އިން ފެށިގެން ަމތީގްރޭޑެއް  CAE/CPEހ. 
 އިން ފެށިގެން މަތި  6.0އިން އޯވަރރޯލް ސްކޯރ  IELTSށ. 
 އިން ފެށިގެން މަތި.  TOEFL 550ނ. 

އިތުރު ޝަރުތެއްވާނަމަ އެޝަރުުތ  އިވާ އެޕްލިކޭޝަން ގައިޑްލައިންގައިމި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑްކުރެވިފަ -
 ހަމަވުން.

 
 
 

  :ކޯހުގެ ޝަރުތު 

 



 

 އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޯހަކާގުޅޭ ޝަރުތުތަކުގެ އިތުރުން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުތުތައް:
ހުގެ ފަ އެްނމެ ވާނަމައި. ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރެއްވުމަށް ސަރުކާރުން ނުވަތަ ސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެން އެހީ ލިބިވަޑައިގެންފ1ަ

 ފައިވުން.ރައްވާއެހީއަށްފަހު،  މި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑިއަށް، ތިރީގައިވާ މުއްދަތަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚިދުަމތްކު
 އަހަރު  2ހ. ފުލް ސްކޮލަރޝިޕެއްނަމަ މަދުވެގެން 

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

 ެއ ފައިާވނަމަންގަވާއޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ނުވަތަ މި ިޑޕާޓްމަންޓް މެދުވެރިވެގެން ކިޔެވުމަށް ޯލނެއް ނަ މިނިސްޓްރީ .2
 ލޯނެއް އަނބުރާ ދައްކަވައި  ޚަލާސްކުރައްވާފައިވުން. 

އިގަންނަާވ ޑައަދި އެދިވަ ވުން.ތީ ފެންވަރުގެ ކޯހަކަށް. އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޯހަކީ މިހާރު ފުރިހަމަކުރައްވާފައިވާ ކޯހަކަށްވުރެ މ3ަ
  ނުވުން.މުގައިވެސްއް ކަކޯހާއި އެއް ފެންވަރެއްގެ ކޯހެއް ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި މިހާރު ފުރިހަމަ ކުރައްވަމުންދާ ދަރިވަރެ

އް ވާނަަމ ރު ޝަރުތެ އިތު ޝީޓްގައިގެ ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑް ކުރެވިފައިވާ ކޯހުގެ އިންފޮމޭޝަންމިނިސްޓްރީ. އިޢުލާނާއިއެކު މި 4
 އެޝަރުތު ފުރިހަމަވުން.

 ން ޖެހޭތަކެތި. ވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކު ހުށަހަޅުއްވަ ފައި ކުރައްވާ ފުރިހަމަ 
 ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ. . 1
 )ގްރޭޑިންގ ކްރައިޓީރިއާ އެނގޭގޮތަށް( ފުލް ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ. 2
 އްދަތު ހަމަނުވާ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ މު. 3
 ޕީޓް ކޮޕޯ ޕާސްމުއްދަތު ހަމަނުވާ  .4
 . ޕާސްޕޯޓް ސައިޒް ފޮޓޯ 5
ހީއަށްފަހު، އެ ެއންމެފަހުގެ ތަޢުލީމް ހާސިލުކުރައްވަން ސަރުކާރުން ނުވަތަ ސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެން އެހީ ލިބިވަޑައިގަތްނަމަ،. 6

ވާކަްނ ރައްވާފައިމަތް ކުގުޅޭގޮތުން ޚިުދމަތް ކުރެއްވުމަށް ިމ އިޢުލާްނގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަަތށް ޚިދު އެއެހީއަކާ 
 އަންގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔުން. 

 ޔުނިވަރސިޓީ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް. 7
ވާ މުއްަދުތ  ކޮްށފައިދުމަތްށް ޚިމިހާރު ހާސިލް ކުރައްވާފައިވާ އެންމެ މަތީ ސެޓްފިކެޓް ހާސިލް ކުރެއްވިފަހުން ދިވެހިރާއްޖެއަ. 8

 އެނގޭނެ ރަސްމީ ލިޔުމެއް.
 .ލިޔުން ޚިދުމަތްކުރުމަށް ޮބންޑެއް އޮތްަނމަ، ބޮްނޑުކުރި ތަނަކުން އެބޭފުޅަކު މި ކޯހަށް ދޫކުރާނެކަމުގެ. 9

ހުށަހަޅަންޖެހޭ 
 ތަކެތި:

 ން ހުންނާނެއެވެ.ލިބެ މި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުން * މިސްކޮލަރޝިޕާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު
 2ބޭ ތިން ލިހަމަވެ އެކަޑަމިކް މާކްސް އެންމެ މަ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ޝަރުތު ހުށަހަޅާ* މިސްކޮލަރޝިޕަށް 
ޅާ ން ހުށަހަޕްލިކޭޝައިތުރަށް އެމުޅިން ހިލޭ ހަމަޖެހިފައިވާ ދެ ޖާގައަށް ނޮމިނޭޓްކުރެވޭނެއެވެ.  ދަރިވަރުން ކޯސްފީ

 03ހަމަޖެހިފައިވާ  ކޯސް ފީ ހިލޭ 50ދަރިވަރުން % 03ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން އެކަޑަމިކް މާކްސް އެންމެ މަތިން ލިބޭ 
 ންނެވެ.އި ރސިޓީލަވްލީ ޕްރޮފެޝަނަލް ޔުނިވަނީ  ހަދައަދި ފައިނަލް ސިލެކްޝަން ޖާގައަށް ނޮމިނޭޓްކުރެވޭނެއެވެ. 

  %50ޑިޑޭޓަކަށް ކެން 3 އަދި  ޓިއުޝަންފީ މުޅިން ހިލޭހަމަޖެހޭނެއެވެ.ކެންޑިޑޭޓަކަށް 2ގެ ދަށުން ޝިޕް* މި ސްކޮލަރ
 ތައް ހަރަދު ރިހާ ހުހެން ފަދަ އެހެނި ދިރިއުޅުމުގެ ހަރަދުތައް ނަމަވެސް އިންޝުއަރަންސް އާއި ޓިއުޝަންފީ ހިލޭވާނެއެވެ.

  ހަމަޖައްސަން ޖެހޭނީ ދަރިވަރު އަމިއްލަ އަށެވެ.
 ވެ.ލުގައެދަށުން ކިޔަވަންދާ ދަރިވަރުންގެ ހުރުން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަނާ މި ސްކޮލަރޝިޕްގެ *

  ދާނީލިބެމުންގެ އެހީ* ސްކޮލަރޝިޕް އަށް ނޮމިނޭޓްވާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ކިޔަވަމުންދާ މުއްދަތުގެތެރޭގައި ސްކޮލަރްޝިޕް
 ވުރެން ަމތިން ށް 7ސް ހޯދައި މަދުވެގެން ސީޖީޕީއޭ ން ެއޓެންޑެންއަށް ވުރެން މަތި %75ކޮންމެ ސެމިސްޓާރ އަކުން 

 ލިބިގެންނެވެ.
 މަހުގައެވެ. ޖުލައިވަނަ އަހަރު  2020* މިކޯހުގެ ކިޔެވުން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 

ވަޑައިގެން ކޯހަކީ ުމުގެކުރިން ސްކޮލަރޝިޕް ލިބިރއެންމެ ފަހުގެ ސެލެކްޝަން ހަދައި ސްކޮލަރޝިޕް ލިބިވަޑައިގަތުމުން، ފު* 

މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ / ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ލައިސަންސްދޭ އެހެނިހެން އޮތޯރިޓީތަކުން ޤަބޫލު ކުރާ 

އިތުރު 
 މަޢުލޫމާތު 



 

 ކޯހެއްތޯ ބައްލަވަންވާނެއެވެ.

 ކޯހަކަށެވެ. އެންމެ ވެސް ހުށަހަޅުއްވަންވާނީކެންޑިޑޭޓަކުމި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ކޯހަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޮންމެ * 
އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޯހުގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވުމަށް ބޭނުންވަނީ އެހެން ކޯހަކުން ކުރެޑިޓް ލިބިގެން ހޯއްދަވާފައިވާ ސަނަދެއްނަމަ،  *

  އެ ހުރިހާ ކޯހެއްގެ ޓްރާންސްކްރިޕްޓް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.
ކީ ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ސެޓްފިކެޓެއް ނަމަ، އޮންނަންވާނީ މޯލްޑިވްސް ހުށަހަޅުއްވާ މަތީ ތަޢުލީމުގެ އެއްވެސް ސެޓުފިކެޓަ *

އަދި ކިޔެވި ޔުނިވަރސިޓީން ސެޓްފިކެޓް ދޭ ދުވަސް ޖެހުމުގެ ކުރިްނ ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ވެލިޑޭޓް ކުރައްވާފައެވެ. 
 މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯިރޓީގެ ބޭނުން ކުރެއްވުމަްށ ދޫކޮށްފައިވާ ޕްރޮވިަޝނަލް ސެޓްފިކެޓެއް/ ލިޔުމެއް ނަމަ، އެއާއެކު

 އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓެއް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ. 
* މި މިނިސްޓްރީން ކެންޑިޑޭޓުން ނޮިމނޭޓް ކުރި ނަމަވެސް ސްކޮލަރޝިޕް ދެއްވާ ފަރާތުން ސްކޮލަރޝިޕް ކެންސަލްކޮށްފިަނަމ 

 އް ނުދެވޭނެއެވެ.ހޯަދއެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށްއޭގެ ބަދަލުގައި އެހެން ފުރުޞަތެއް އެ 
 ކޯހަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަކާއި މި މިނިސްޓްރީއާއިމެދު ވެވޭ އިގުރާރާއި އެއްގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތް ކުރަންވާނެއެވެ.* 

މަސްުދވަސް ވަންދެން މި ިމނިސްޓްރީން ގުޅަން ބޭުނންވެއްޖެ ހިނދެއްގަިއ  6* ކޯހަކަށް އެދިހުށަހެޅުއްވުމަށްފަހު، މަދުވެގެން 
 ޅޭނެގޮތް ހަމަޖައްސަވާފައި އޮންނަންާވނެއެވެ.ގު

ކޯހަށް ނޮމިނޭޓްވެއްޖެކަން މިމިނިސްޓްރީން އަންގާފަުހން ކޯސް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ، " ަމތީ ަތޢުލީމާއި ތަމްީރނު ހާސިލުކުރުމަްށ  *
މެދު ަޢމަލުކުރާނެ ގޮތުެގ ފަާރތްތަކާ ެމދުގައްޔާއި ޚިދުމަތް ނުކުރާ ފަރާްތތަކާ ލިބޭ ފުރުސަތުގެ ބޭުނން ނުހިފައި ދޫކޮށްލާ

 އުސޫލު" ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.
އެޕްލިކޭޝަނާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެއްވެސް ލިޔުމެއްގެ އަސްލުގައި ދެފުށް ޗާޕްކޮށްފައިވާނަމަ، އަސްލާއެއްގޮތަށް ދެފުށުގެ * 

  ކޮޕީވެސް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.
 ކެންޑިޑޭޓުން ގެ ތެރެއިން ނޮމިނޭޓްވާ ކެންޑިޑޭޓުން ޅުއްވާއޮންލައިން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަކޮށް "މައިއެޑިޔު" ޕޯޓަލް މެދުވެރި* 

އޮންލައިން އެޕްލިކޭޝަންއާއިއެކު ހުށަހެޅުއްވި ލިޔުންތަކުގެ އަސްލު ނުވަތަ އެޓެސްޓެޑް އަސްލު ހުށަހަޅުއްވަން މި 
 ކުރައްވާފައި ބެހެއްޓެވުން އެދެމެވެ.  ތައްޔާރުމިނިސްޓްރީން ފަހުން ެދންނެވުުމން އަވަހަށް ފޮނުއްވެވޭގޮތަށް 

 * އެޕްލިކޭޝަންތަކުގެ ނަތީޖާ ލިސްޓު، މި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.
ކަމުގައިވާ ކޯސްތަކަށް ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވުމަށް މުހިއްމު މަޢުލޫާމތު  ކެންޑިޑޭޓުންަނށް ސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ * 

ސްކިލްޝޯޓޭޖް ލިސްޓާއި، ސްޓައިޕެންޑް ޝީޓާއި، އަދިވެސް އެފަދަ ލިޔުންތައް ިމ އިންޓްދޭ ގްރޭޑިން ކްރައިޓީރިއާއި، ޕޮ
 ގެ ވެބްސައިޓުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.މިނިސްޓްރީ

 ސުންގަޑި: ގެ ކުރިން 13.30ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތިވާ  2020 ޖޫން 11
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