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 އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން  މިނިސްޓްރ   ސްކޮލަރިޝޕް ުފރުޞަތު 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.           

 އިޢުލާން 
2222ޑިސެމްބަރ  24 ތާރ ޚް:     171/20/20475Schol/-475(IUL)  ނަންބަރު:  

 2222/2222ޗައިނ ޒް ގަވަރމަންޓް ސްކޮލަރޝިޕް 

 މާސްޓަރސް  22 އުމު:ޤަ  ޗައިނާ 
 އަދަދު ކޯހުގެ 

 :އަދި ލެވެލް
މިއިޢުލާނާއެކު މިމިނިސްޓްރ ގެ ވެބްސައިޓަށް  ލިޔުންނގޭނެ ތައް )ދާއިރާތައް އެ ޗައިނ ޒް ސްކޮލަރޝިޕް ކައުންސިލުން އޮފަރކުރާ ދާއިރާ 

 ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.( އަޕްލޯޑް
 ކޯހުގެ ދާއިރާ:

 މާސްޓަރސް 
 ޑިގްރ  ހާސިލްކޮށްފައިވުން.  ބެޗްލަރސްކޯހާއި ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން . 2
 އަހަރުވެފައިނުވުން.   51ގެ ނިޔަލަށް އުމުރުން  2222ފެބްރުވަރ   21. 2

 

 އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޯހަކާގުޅޭ ޝަރުތުތަކުގެ އިތުރުން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުތުތައް:
ގެން އެހ  ލިބިވަޑައިގެންފައިވާނަމަ އެންމެ ފަހުގެ އެހ އަށްފަހު، . ތަޢުލ މު ހާސިލުކުރެއްވުމަށް ސަރުކާރުން ނުވަތަ ސަރުކާރު މެދުވެރިވ2ެ

 މި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑިއަށް، ތިރ ގައިވާ މުއްދަތަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވުން.
 އަހަރު  2ހ. ފުލް ސްކޮލަރޝިޕެއްނަމަ މަދުވެގެން 

 އަހަރު  2.1ށ. ޕާޝަލް ސްކޮލަރޝިޕެއްނަމަ މަދުވެގެން 
 އަހަރު  2ލޯނު އެހ އެއްނަމަ މަދުވެގެން  ނ.

މެދުވެރިވެގެން ކިޔެވުމަށް ލޯނެއް ނަންގަވާފައިވާނަމަ އެ ލޯނެއް  ކޭޝަން ޔުންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިމި މިނިސްޓްރ  ނުވަތަ ޑިޕާޓްމަ  .2
 އަނބުރާ ދައްކަވައި ޚަލާސްކުރައްވާފައިވުން. 

ވާފައިވާ ކޯހަކަށްވުރެ މަތ  ފެންވަރުގެ ކޯހަކަށްވުން. އަދި އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޯހާއި . އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޯހަކ  މިހާރު ފުރިހަމަކުރައ5ް
 އެއް ފެންވަރެއްގެ ކޯހެއް ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި މިހާރު ފުރިހަމަ ކުރައްވަމުންދާ ދަރިވަރެއް ކަމުގައިވެސް ނުވުން.

އިވާ ކޯހުގެ އިންފޮމޭޝަން ޝ ޓްގައި އިތުރު ޝަރުތެއް ވާނަމަ ގެ ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑް ކުރެވިފަމިނިސްޓްރ . އިޢުލާނާއިއެކު މި 4
 އެޝަރުތު ފުރިހަމަވުން.

ކޯހުގެ 
  :ޝަރުތު 

 ން ޖެހޭތަކެތި. ވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކު ހުށަހަޅުއްވަ ފައި ކުރައްވާ ފުރިހަމަ 
 ތަޢުލ މ  ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕ . . 2

 ޓ ރިއާ އެނގޭގޮތަށް()ގްރޭޑިންގ ކްރައި ފުލް ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕ . 2
 މުއްދަތު ހަމަނުވާ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕ  . 5
ފަރާތްތަކުން މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކައުންސިލްގައި ރަޖިސްޓްރ ވެފައިވާ ކަން އަންގައިދޭ  އަށް ހުށަހަޅާދާއިރާ މެޑިސިން . 4

 ލިޔުން.
ރުކާރުން ނުވަތަ ސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެން އެހ  ލިބިވަޑައިގަތްނަމަ، އެންމެފަހުގެ އެހ އަށްފަހު، ތަޢުލ މް ހާސިލުކުރައްވަން ސަ . 1

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

އްވާފައިވާ އެންމެ މަތ  ސެޓްފިކެޓް ހާސިލް ކުރެއްވިފަހުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތް ކޮށްފައިވާ މުއްދަތު އެނގޭނެ މިހާރު ހާސިލް ކުރަ. 6
 ރަސްމ  ލިޔުމެއް.

 ޚިދުމަތްކުރުމަށް ބޮންޑެއް އޮތްނަމަ، ބޮންޑުކުރި ތަނަކުން އެބޭފުޅަކު މި ކޯހަށް ދޫކުރާނެކަމުގެ ލިޔުން.. 7

ހުށަހަޅަންޖެހޭ 
 ތަކެތި:

 



ގެ ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑް މިނިސްޓްރ ޗައިނ ޒް ގަވަރމަންޓް ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން އޮފަރކުރާ ދާއިރާތައް އެނގޭނެ ލިޔުން މި* 
  ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

ގެ ވެބްސައިޓުންނާއި، ތިރ ގައިވާ ޗައިނ ޒް ގަވަރމަންޓް ސްކޮލަރޝިޕްގެ މިނިސްޓްރ މިސްކޮލަރޝިޕާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު މި* 
 ބްސައިޓުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.ވެ

https://www.campuschina.org/content/details3_74776.html 
rg/content/details3_74775.htmlhttps://www.campuschina.o 

 
ޔުނިވަރސިޓ އެއް އެނގޭނ  ޗައިނ ޒް ސްކޮލަރޝިޕް ކައުންސިލުން ޕްލޭސްމަންޓް  ކަނޑައެޅޭކިޔަވަންދާން  ކެންޑިޑޭޓުން* 

 ގެ ފަރާތުންނެވެ.  ޔުނިވަރސިޓ މި ސްކޮލަރޝިޕްގެ ފައިނަލް ސިލެކްޝަން ހައްދަވާނ  އަދި ހަމަޖެހުމުންނެވެ. 
ނޑައެޅޭނ ކިޔަވަންޖެހޭ ބަހެއް  ކެންޑިޑޭޓުންކުރިމަތިލާ ށް އަމާސްޓަރސް *  ޗައިނ ޒް ސްކޮލަރޝިޕް ކައުންސިލްއިން ޕްލޭސްމަންޓް  ކަ

ފޮނުވުމުންނެވެ. ޕްލޭސްމަންޓް ލިބޭ ޔުނިވަރސިޓ ގެ ގޮތުން ބައެއް ފަހަރު މުޅި ކޯސް ޗައިނ ޒް ބަހުންވެސް ކުރިއަށް ގެންދަން 
ންގްއޭޖް އަހަރު ދުވަހުގެ ޗައިނ ސް ލެ 2ނުވަތަ  2ޖެހޭކަމުގައިވަނ ނަމަ  ފުރިހަމަ ކުރައްވަންކޯސް ޖެހިދާނެއެވެ. ޗައިނ ޒް ބަހުން 

 ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. އްވަންކޯހެއް ފުރިހަމަ ކުރަ
ދަ މުހިންމު ޗައިނާގެ އިންސްޓިޓިއުޓްތަކުން ހެދެން ހުރި އެކި ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ޕްރޮގްރާމް ހިންގާނ  ކޮންބަހަކުންކަން އެނގޭފަ* 

 ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.މަޢުލޫމާތު ތިރ ގައިވާ ލިންކް އިން 
http://www.campuschina.org 

ސްޓްރ ން ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މިސްކޮލަރޝިޕަށް ނޮމިނޭޓް ކުރެވޭ ކެންޑިޑޭޓުން މިމިނި  ހުށަހަޅުއްވާ * މިމިނިސްޓްރ އަށް އެޕްލިކޭޝަން 
ޗައިނ ޒް އޮންލައިން އޮންލައިން އެޕްލިކޭޝަން ފުރަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.  އެންގުމުން، ޗައިނ ޒް ސްކޮލަރޝިޕްގެ

ޝަން އެޕްލިކޭޝަންއާއިއެކު ހުށަހަޅުއްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނެ ލިޔުންތަކުގެ ތަފްސ ލް މިއިޢުލާނާއިއެކު އަޕްލޯޑު ކުރެވިފައިވާ އިންފޮމޭ
 ގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާނެއެވެ. ޝ ޓް

 އެކޮމޮޑޭޝަން އަދި ސްޓައިޕެންޑް ، )ތަފްސ ލް އިތުރު މައުލޫމާތު ޝ ޓްގައި ހިމެނިފައިވާނެ( * މި ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން ޓިއުޝަން ފ 
)ލިބޭ އެލަވަންސްތަކާއި، އެކޮމޮޑޭޝަންގެ ތަފްސ ލް ވެބްސައިޓްގައި ކޯސް އިންތިޒާމް ކުރައްވާ ފަރާތުން ހަމަޖައްސައިދޭނެއެވެ. 

އެހެން ޚަރަދުތައް ހަމަޖައްސަންޖެހޭނ  ކެންޑިޑޭޓުން އަޕްލޯޑުކުރެވިފައިވާ ކޯހާއިބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ޝ ޓްގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.( 
 އަމިއްލައަށެވެ. 

ކުރެވިފައިވާ ކޯހާއި އެއްފެންވަރުގެ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތ  ފެންވަރުގެ ކޯހެއް މ ގެކުރިން  ކޯހަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާ ދަރިވަރަކ ، އިޢުލާން* 
ން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ދަރިވަރެއް ކަމުގައި ވެގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި އެއާއި އެއްފެންވަރުގެ ކޯހެއް ފުރިހަމަކުރާ ދަރިވަރަކަށްވެސް ވެގެ

 ނުވާނެއެވެ. 
ށް ނުވަތަ އެހެން ސްކޮލަރޝިޕަކަށް ހޮވިފައިވާ ކެނޑިޑޭޓެއް މި ސްކޮލަރޝިޕް ފުރުޞަތަށް ނޮމިނޭޓް ސްޓޫޑެންޓް ލޯނު ސްކ މަކަ * 

 ނުކުރެވޭނެއެވެ.
 * މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ކޯހަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓަކުވެސް ހުށަހަޅުއްވަންވާނ  އެންމެ ކޯހަކަށެވެ.

ޓް ކުރާނ  އެކަޑަމިކް މެރިޓަށް ޕޮއިންޓްދ ގެން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ ތަރުތ ބުންނެވެ. * މިމިނިސްޓްރ ން ކެންޑިޑޭޓުން ނޮމިނޭ
 މިގޮތަށް ޕޮއިންޓްދޭގޮތުގެ ތަފްޞ ލު މި މިނިސްޓްރ ގެ ވެބްސައިޓްގައި ހުންނާނެއެވެ.

ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުން ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުން ބެޗްލަރސް ޑިގްރ  ކޯސްތަކަށް ހުށަހަޅާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން، އެއް ކެންޑިޑޭޓަކަށްވުރެ * 
އެއްވަރުވާނަމަ، ކެންޑިޑޭޓަކު ހޮވުމުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ހުރިހާ މާއްދާތަކަށް )އެޗް.އެސް.ސ  އިމްތިހާނުގެ އިސްލާމް އަދި ދިވެހި 

 ހިމެނޭގޮތަށް( ބެލެވޭނެއެވެ.
ޅަކަށްވުރެ ގިނަ ބޭފުޅުން ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުން އެއްވަރުވާނަމަ، * ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ފެންވަރުގެ ކޯހަކަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ އެއް ބޭފު

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

ރިޕްޓްގެ ގްރޭޑިންގ ކުރައިޓ ރިއާ މިމިނިސްޓްރ ން ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލާ ތަފާތުނަމަ، * ހުށަހަޅުއްވާ ޓްރާންސްކް

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

 ހަމަޖެހިފައިވާ އާންމު އުސޫލުންނެވެ.

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

އިތުރު 
 މަޢުލޫމާތު 

https://www.campuschina.org/content/details3_74776.html
https://www.campuschina.org/content/details3_74776.html
https://www.campuschina.org/content/details3_74775.html
https://www.campuschina.org/content/details3_74775.html
http://www.campuschina.org/
http://www.campuschina.org/


 ޢނ/އނ

 ހުރިހާ ކޯހެއްގެ ޓްރާންސްކްރިޕްޓް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ. 

ކެޓެއް ނަމަ، އޮންނަންވާނ  މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން * ހުށަހަޅުއްވާ މަތ  ތަޢުލ މުގެ އެއްވެސް ސެޓުފިކެޓަކ  ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ސެޓްފި

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

އޮތޯރިޓ ގެ އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓެއް  ދޫކޮށްފައިވާ ޕްރޮވިޝަނަލް ސެޓްފިކެޓެއް/ ލިޔުމެއް ނަމަ، އެއާއެކު މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން

 ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ. 

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

 ހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު، ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތް ކުރުމަށް ބޮންޑުކުރެވޭނެއެވެ. * ކޯސް ފުރި 
މަސްދުވަސް ވަންދެން މި މިނިސްޓްރ ން ގުޅަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ގުޅޭނެގޮތް  6* ކޯހަކަށް އެދިހުށަހެޅުއްވުމަށްފަހު، މަދުވެގެން 

 ހަމަޖައްސަވާފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
މަތ  ތަޢުލ މާއި ތަމްރ ނު ހާޞިލުކުރުމަށް ލިބޭ ޓްވެއްޖެކަން މިމިނިސްޓްރ ން އަންގާފަހުން ކޯސް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ، "* ކޯހަށް ނޮމިނޭ

" ގައިވާ ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ނުހިފައި ދޫކޮށްލާ ފަރާތްތަކާ މެދުގައްޔާއި ޚިދުމަތް ނުކުރާ ފަރާތްތަކާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު
 ޅު އެޅޭނެއެވެ. ގޮތުގެ މަތިން ފިޔަވަ

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

ތެރެއިން ނޮމިނޭޓްވާ ކެންޑިޑޭޓުން އޮންލައިން * "މައިއެޑިޔު" ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް އޮންލައިން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅުއްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ 
ނުވަތަ އެޓެސްޓެޑް އަސްލު ހުށަހަޅުއްވަން މި މިނިސްޓްރ ން ފަހުން  އެޕްލިކޭޝަންއާއިއެކު ހުށަހެޅުއްވި ލިޔުންތަކުގެ އަސްލު

 ދެންނެވުމުން އަވަހަށް ފޮނުއްވެވޭގޮތަށް ތައްޔާރު ކުރައްވާފައި ބެހެއްޓެވުން އެދެމެވެ.
 ންތަކުގެ ނަތ ޖާ ލިސްޓު، މި މިނިސްޓްރ ގެ ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.* އެޕްލިކޭޝަ

ޓްދޭ * ސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް މުހިއްމު މަޢުލޫމާތު ކަމުގައިވާ ކޯސްތަކަށް ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވުމަށް ޕޮއިން
ސްޓައިޕެންޑް ޝ ޓާއި، އަދިވެސް އެފަދަ ލިޔުންތައް މި  ޑްސް ލިސްޓާއި،ނޭޝަނަލް ޓްރެއިނިންގް ނ ގްރޭޑިން ކްރައިޓ ރިއާއި، 

 މިނިސްޓްރ ގެ ވެބްސައިޓުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

 ސުންގަޑި: ގެ ކުރިން  25.52ދުވަހުގެ  ބުދަވާ  22ޖެނުވަރ   2222

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

ނަންބަރު ފޯނުން  3026941/  3026966 އަދhttp://www.mohe.gov.mvި  ވެބްސައިޓުން މި މިނިސްޓްރ ގެ އިތުރު މަޢުލޫމާތު 

 ވެ.ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެ

https://myedu.egov.mv/

