c
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން
ނ
އފް އެޑިޔުކޭޝަ ް
މިނިސްޓްރީ ޮ
ޖ.
ދވެހިރާއް ެ
މާލެި ،
ތާރީޚް 02 :ޖުލައި 0202

ސްކޮލަރޝިޕް ފުރުޞަތު
ނަންބަރު(IUL)166-Schol/166/2014/104 :

ޕާކިސްތާން ޓެކްނިކަލް އެސިސްޓަންސް ޕްރޮގްރާމް (ޕީ.ޓީ.އޭ.ޕީ) 1024-1025
 މިޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ކޯހަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަކުން ކޯސް ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ކުރަން ޖެހޭނީ އަމިއްލައަށެވެ.
ކޯހުގެ ދާއިރާ
ކޯހުގެ ލެވެލް

-

ތ
އެމް.ބީ.ބީ.އެސް  1ފުރުޞަ ު

-

ރޞަތު.
ޑީ.ފާމަސީ  2ފު ު
ރ
ބެޗެލަރސް ޑިގް ީ

އެމް.ބީ.ބީ.އެސް
ތ ގްރޭޑެއް
ވލް  /އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނުގެ  05މާއްދާއިން 'ސީ' އިން ފެށިގެން މަ ީ
 ޖީ.ސީ.އީ އޯލެ ެ
ފއިވުން .އަދި
ޙާސިލުކޮށް ަ
ޒކްސް/މެތަމެޓިކްސް މި
ޓރީ ،ފި ި
އލޮޖީ ،ކެމިސް ް
އމްތިޙާނުގެ ބަ ޮ
ލވެލް ި
 ޖީ.ސީ.އީ އޭ ެ

މާއްދާއިން 'ސީ' އިން ފެށިގެން

އވުން .އަދި
ލކޮށްފަ ި
މަތީ ގްރޭޑެއް ޙާސި ް

ޑއް ނުވަތަ
ރސިން 'ސީ' އިން ފެށިގެން މަތީ ގްރޭ ެ
އސް.ސީ އިމްތިޙާނުން އިނގި ޭ
ވލް  /އައި.ޖީ.ސީެ .
 ޖީ.ސީ.އީ އޯލެ ެ
އ-
ވލް އަދި ޭ
އވުން ނުވަތަ(އޯ-ލެ ެ
އ ޙާސިލުކޮށްފަ ި
ސީ.އޭ.އީ/ސީ.ޕީ.އީ އިމްތިޙާނުން 'ސީ' އިން ފެށިގެން މަތީ ގްރޭޑެ ް
ލޝް މީޑިއަމް އިން ނޫންކަމަށްވާނަމަ)  TOEFLއިން  550އިން ފެށިގެން މަތި
އވަނީ އިންގް ި
ވފަ ި
ލެވެލް ގައި ކިޔަ ާ
އ ލިބިފައިވުން.
އވުން ނުވަތަ  IELTSއިން  5.5އިން ފެށިގެން މަތީ ސްކޯރއެ ް
ލިބިފަ ި

އވާ ކެންޑިޑޭޓުން ( SAT-IIސެޓް )1-އިމްތިޙާނުގެ ބައޮލޮޖީ،
އށް ކުރިމަތިލަ ް
ތރުން އެމް.ބީ.ބީ.އެސް ަ
 އަދި މީގެއި ު
ވކަން އަންގައިދޭ
ދފައި ާ
ނ " "550މާކްސް ހޯ ާ
ދއަކު ް
ރއިން ކޮންމެ މާއް ާ
މއްދާގެ ތެ ެ
ޒކްސް މި ާ 3
ޓރީ އަދި ފި ި
ކެމިސް ް
ކޯހުގެ
ޝަރުތުތައް:

ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ޑީ .ފާމަސީ
ތ ގްރޭޑެއް
ވލް  /އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނުގެ  05މާއްދާއިން 'ސީ' އިން ފެށިގެން މަ ީ
 ޖީ.ސީ.އީ އޯލެ ެ
ފއިވުން .އަދި
ޙާސިލުކޮށް ަ
ޓރީ ،ފިޒިކްސް މި
ކމިސް ް
އލޮޖީެ ،
ވލް އިމްތިޙާނުގެ ބަ ޮ
 ޖީ.ސީ.އީ އޭލެ ެ

ތ ގްރޭޑެއް
މާއްދާއިން 'ސީ' އިން ފެށިގެން މަ ީ

ފއިވުން .އަދި
ޙާސިލްކޮށް ަ

ޑއް ނުވަތަ
ނ 'ސީ' އިން ފެށިގެން މަތީ ގްރޭ ެ
ވލް  /އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނުގެ އިނގިރޭސި ް
 ޖީ.ސީ.އީ އޯލެ ެ
އ-
ވލް އަދި ޭ
އވުން ނުވަތަ(އޯ-ލެ ެ
އ ޙާސިލުކޮށްފަ ި
ސީ.އޭ.އީ/ސީ.ޕީ.އީ އިމްތިޙާނުން 'ސީ' އިން ފެށިގެން މަތީ ގްރޭޑެ ް
ލޝް މީޑިއަމް އިން ނޫންކަމަށްވާނަމަ)  TOEFLއިން  550އިން ފެށިގެން މަތި
އވަނީ އިންގް ި
ވފަ ި
ލެވެލް ގައި ކިޔަ ާ
މއެވެ.
އ ލިބިފައިވާނަ ަ
އވުން ނުވަތަ  IELTSއިން  5.5އިން ފެށިގެން މަތީ ސްކޯރއެ ް
ލިބިފަ ި
ވނެއެވެ.
ތރު ޝަރުތުތަކާއި ކޯހާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ” “www.ead.gov.pkއިން ލިބިވަޑައިގަންނަ ާ
 މިކޯސްތަކުގެ އި ު
ނ ހަދާނީ ޕާކިސްތާނުންނެވެ.
އނަލް ސިލެކްޝަ ް
 މިކޯސްތަކުގެ ފަ ި


ދ
އ ި
ތ ސްކޯރއެއް ަ
ނ ފެށިގެން މަ ީ
ނ  5.5އި ް
ސޓީތަކުން އެޑްމިޝަން ލިބޭނީ  IELTSއި ް
ގ ބައެއް ޔުނިވަރ ި
ނ ެ
 ޕާކިސްތާ ު
ލއަށެވެ.
ވރުން އަމިއް ަ
ށ ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކޯހަށް ހޮވޭ ދަރި ަ
ކރުމަ ް
މި ކޯހުގެ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ު

އިތުރު މަޢުލޫމާތު:

ނ
ޓއަކު ް
އފަދަ ޔުނިވަރސި ީ
ވމާެ ،
އވާނަމައެވެީ .
އ ހޯދާފަ ި
ފށިގެން މަތީ ސްކޯރއެ ް
 TOEFLއިން  550އިން ެ
މވާން ޖެހޭނެއެވެ.
ޝރުތު ފުރިހަ ަ
އެޑްމިޝަން ހޯދަން ބޭނުންވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މި ަ



ކޯހަށް އެދި ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފޯމާއި އެ ފޯމްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި( .ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ
އެޑިޔުކޭޝަންގެ ފޯމާއި ،ޕީޓީއޭޕީގެ ފޯމް)



ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީގައި އަޞްލާއި އެއްގޮތްކަމަށް ބަޔާންކޮށް ،ސަރުކާރު އޮފީހަކުން ،ލޯ ފާމަކުން
ނުވަތަ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒެމިނޭޝަނުން ތައްގަނޑުޖެހި އަސްލު ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ(.އެޓެސްޓެޑް
އޮރިޖިނަލް) އެޓެސްޓްކޮށްފައިވާ ސެޓްފިކެޓްތަކުން ނަގާފައިވާ ކޮޕީ ،އަދި އެޓެސްޓްކޮށްފައިވާ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ
ސްކޭން ކޮޕީ ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.



އެޓެސްޓްކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގައި އެޓެސްޓްކޮށްފައިވާ އޮފީހެއްގެ ތައްގަނޑާއި އަދި ސޮއިކުރެއްވި ބޭފުޅެއްގެ ނަން،
މަޤާމް ،ސޮއި އަދި ތާރީޚް އޮންނަންވާނެއެވެ .އެޓެސްޓޭޝަން ފުރިހަމަ ނޫންނަމަ އެޕްލިކޭޝަން ބާޠިލްކުރުމުގެ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ
ތަކެތި:

އިޚްތިޔާރު މި ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.



އެމް.ބީ.ބީ.އެސްއަށް ކުރިމަތިލައްވާ ކެންޑިޑޭޓުން ( SAT-IIސެޓް )1-އިމްތިޙާނުގެ ބައޮލޮޖީ ،ކެމިސްޓްރީ އަދި
ފިޒިކްސް މި  3މާއްދާގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މާއްދާއަކުން " "550މާކްސް ހޯދާފައިވާކަން

އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.



ސަރުކާރަށް ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ ބޮންޑެއް އޮތް މީހަކު ނަމަ ،އެތަނުން އެ މީހަކު
ދޫކުރާނެ ކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.







މެޑިކަލް ރިޕޯޓް (އެޓެސްޓްކޮށްފައިވާ އަސްލު)
ކޯހަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު( .ވަނަވަރުގައި ކެންޑިޑޭޓުގެ ސޮޔާއި ތާރީޚް އޮންނަންވާނެއެވެ).
ކޯހަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ޕާސްޕޯޓް ކޮޕީ( .އެޓެސްޓް ކޮށްފައިވާ އަސްލު)
ކޯހަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަގެ ޕާސްޕޯޓް ކޮޕީ (އެޓެސްޓްކޮށްފައިވާ އަސްލު)
 2ޕާސްޕޯޓް ސައިޒް ފޮޓޯ( .ފޮޓޯގެ ނުފުށުގައި ދަރިވަރުގެ ނަމާއި ،ޤައުމުގެ ނަން ޖަހަންވާނެއެވެ).

ސުންގަޑި:
ވ (އަންގާރަ) ދުވަހުގެ  24.30ގެ ކުރިން މި ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ކައުންޓަރަށް (ވެލާނާގެ 01 /
ާ
 އެމް.ބީ.ބީ.އެސް  30:ސެޕްޓެމްބަރ 1024ވަނަ ފަންގިފިލާ) އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
 -ޑީ .ފާމަސީ 12:

އޮގަސްޓް 1024

ވާ

(އަންގާރަ) ދުވަހުގެ  24.30ގެ ކުރިން މި ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ކައުންޓަރަށް (ވެލާނާގެ 01 /

ވަނަ ފަންގިފިލާ) އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
ނނާއި،
ކޯހަށްއެދޭ ފޯމް ހެނދުނު  8:30އިން މެންދުރުފަހު  14:30އަށް ވެލާނާގޭ  1ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ހުންނަ މިޑިޕާޓްމަންޓްގެ ކައުންޓަރު ް
މިޑިޕާޓްމަންޓްގެ ވެބްސައިޓުން ) (www.dhe.gov.mvލިބެން ހުންނާނެވެ .އިތުރު މަޢުލޫމާތު  3341383އިން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

