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 ސްކޮލަރިޝޕް ުފރުޞަތު 
 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.

8102 ނޮވެމްބަރ 10 ތާރީޚް:     Schol/166/2018/-(IUL)166 99   ނަންބަރު:  

 8102ޓް ގްރެޖުއޭޓް ސްކޮލަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ޗޫލަބޯން ގްރެޖުއޭޓް އިންސްޓިޓިއުޓް ޕޯސް 

 މާސްޓަރސް ޑިގްރީ  އަހަރު  18ކޯހުގެ މުއްދަތު:  ތައިލޭންޑް  ޤައުމު:
ކޯހުގެ ލެވެލް 
 އަދި ޢަދަދު: 

 ލޮޖިކަލް ސައިންސް: އެންވަޔަރމަންޓަލް ހެލްތް ޔޮ * އެޕްލައިޑް ބަ
 * އެންވަޔަރމަންޓަލް ޓޮކްސިއޮލޮޖީ 

 ލޮޖީ ޔޮ * ކެމިކަލް ބަ

ކޯހުގެ 
 ދާއިރާތައް:

 
 ޑިގްރީ ހާސިލްކޮށްފައިވުން.  ބެޗްލަރސް ކޯހާއި ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން  .0
 އަހަރުވެފައިނުވުން.  01ގެ ނިޔަލަށް އުމުރުން  8102ނޮވެމްބަރ  01 .8
0. TOEFL  ްނުވަތަ  އިން މަތި ލިބިފައިވުން  071އިނIELTS  ްލިބިފައިވުން. 0.1އިން އޯވަރއޯލް ސްކޯ މަދުވެގެނ 
 "ޓް ގްރެޖުއޭޓް ސްކޮލަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ޗޫލަބޯން ގްރެޖުއޭޓް އިންސްޓިޓިއުޓް ޕޯސް "މިއިޢުލާނާއެކު އަޕްލޯޑް ކުރެވިފައިވާ  .4

 ޝީޓްގައިވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ. އިންފޮމޭޝަން ގެ 
 

 :ތައް ޝަރުތު  ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުތުތަކުގެ އިތުރުން ކޯހަކާގުޅޭ  އެދިވަޑައިގަންނަވާ 
މެދުވެރިވެގެން އެހީ ލިބިވަޑައިގެންފައިވާނަމަ އެންމެ ފަހުގެ  ކުރެއްވުމަށް ސަރުކާރުން ނުވަތަ ސަރުކާރުތަޢުލީމު ހާސިލު . 0

 ފައިވުން.ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތްކުރައްވާ ތިރީގައިވާ މުއްދަތަށް މި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑިއަށް،   ،އެހީއަށްފަހު
 އަހަރު  8ހ. ފުލް ސްކޮލަރޝިޕެއްނަމަ މަދުވެގެން 

 އަހަރު  0.0ށ. ޕާޝަލް ސްކޮލަރޝިޕެއްނަމަ މަދުވެގެން 
 އަހަރު  0ނަމަ މަދުވެގެން އެއް ނ. ލޯނު އެހީ

ލޯނެއް ނަންގަވާފައިވާނަމަ އެ މެދުވެރިވެގެން ކިޔެވުމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ނުވަތަ މި .0
 ކުރައްވާފައިވުން. ޚަލާސް  ދައްކަވައި  އަނބުރާލޯނެއް 

ފުރިހަމަކުރައްވާފައިވާ ކޯހަކަށްވުރެ މަތީ ފެންވަރުގެ ކޯހަކަށްވުން. އަދި އެދިވަޑައިގަންނަވާ  އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޯހަކީ މިހާރު. 7
 މުންދާ ދަރިވަރެއް ކަމުގައިވެސް ނުވުން.އްވަކޯހާއި އެއް ފެންވަރެއްގެ ކޯހެއް ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި މިހާރު ފުރިހަމަ ކުރަ

އަޕްލޯޑް ކުރެވިފައިވާ ކޯހުގެ އިންފޮމޭޝަން ޝީޓްގައި އިތުރު ޝަރުތެއް  އިޢުލާނާއިއެކު މި ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ވެބްސައިޓަށް. 2

 ވާނަމަ އެޝަރުތު ފުރިހަމަވުން.

މި އިޢުލާންގެ ޝަރުތެއް ފުރިހަމަ ނުވާ ބޭފުޅަކަށް ފުރުޞަތު ލިބިވަޑައިގަންނަވާނީ "ސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް ދަރިވަރުން  -

 އިންނެވެ. ކްރައިޓީރިއާ(" އްސަ އުސޫލު )ސްޕެޝަލްޚާ ހޮވުމުގައި ޢަމަލުކުރެވޭ 

  :ކޯހުގެ ޝަރުތު 

 



 ން ޖެހޭތަކެތި. ވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކު ހުށަހަޅުއްވަ ފައި ކުރައްވާ ފުރިހަމަ 
 ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ.  -
 ފުލް ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ. -
 ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ މުއްދަތު ހަމަނުވާ  -
ކުރައްވަން ސަރުކާރުން ނުވަތަ ސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެން އެހީ ލިބިވަޑައިގަތްނަމަ، އެންމެފަހުގެ ތަޢުލީމް ހާސިލު  -

އި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށް ލާންގަ އިޢު މަށް މި ގުޅޭގޮތުން ޚިދުމަތްކުރެއްވު  އެހީއަށްފަހު، އެއެހީއަކާ
 ދުމަތްކުރައްވާފައިވާކަން އަންގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔުން. ޚި 

 ރުމަށް ބޮންޑެއް އޮތްނަމަ، ބޮންޑުކުރި ތަނަކުން އެބޭފުޅަކު މި ކޯހަށް ދޫކުރާނެކަމުގެ ލިޔުން.ދުމަތްކު ޚި  -

އިޢުލާނާއިއެކު މި ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑް ކުރެވިފައިވާ ކޯހުގެ އިންފޮމޭޝަން ޝީޓްގައި އިތުރު  -

 .އެއާއި ގުޅޭ ލިޔުން ޝަރުތެއް ވާނަމަ އެޝަރުތު ހަމަވާކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި،

ހުށަހަޅަންޖެހޭ 
 ތަކެތި:

  ބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.މިޑިޕާޓްމަންޓްގެ ވެ ސްކޮލަރޝިޕާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު * މި 
މި ސްކޮލަރޝިޕްގެ ފައިނަލް އަދި   ކެންޑިޑޭޓުންނެވެ. 0ރާއްޖެއިން ނޮމިނޭޓް ކުރުމަށް އަންގާފައިވަނީ މިސްކޮލަރޝިޕަށް * 

 " ގެ ފަރާތުންނެވެ. ޗޫލަބޯން ގްރެޖުއޭޓް އިންސްޓިޓިއުޓް ސިލެކްޝަން ހައްދަވާނީ "

ބޭފުޅުން މި  ނޮމިނޭޓްކުރާ ޑިޕާޓްމަންޓަށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅުއްވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން މި ސްކޮލަރޝިޕަށް މި * 

ޗޫލަބޯން ގްރެޖުއޭޓް އިންސްޓިޓިއުޓް ޕޯސްޓް ގްރެޖުއޭޓް ސްކޮލަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ސްކޮލަރޝިޕް ޑިޕާޓްމަންޓުން އެންގުމުން، 

މިއެޕްލިކޭޝަންއާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޑޮކިއުމަންޓްތައް އަދި ޖެހޭނެއެވެ.  އި ހުށަހަޅުއްވަންކުރައްވަ  ފުރިހަމަ ން ފޯމް އެޕްލިކޭޝަ 

 ޑްކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ޝީޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ. މިއިޢުލާނާއެކު އަޕްލޯ

އެލަވަންސް،  އެކޮމޮޑޭޝަން ދެކޮޅު ޓިކެޓް، ޓިއުޝަން ފީ، އެހެނިހެން އެކަޑެމިކް ފީ، މިސްކޮލަރޝިޕްގެ ހުރިހާ ޚަރަދެއް )* 
މި ކޯސް އިންތިޒާމްކުރައްވާ ފަރާތުން އިންޝުއަރެންސް( މަންތްލީ ސްޓައިޕެންޑް، ބުކް އެލަވަންސް، ހެލްތް 

 ހަމަޖައްސައިދޭނެއެވެ.

ް ލޯން އެލަވަންސ ސަޕްލިމެންޓަރީ އުސޫލުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ،ވާނަމަފުޅުބޭނުން ކެންޑިޑޭޓަކު ލިބޭ ސްކޮލަރޝިޕްމި* 

 ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ. މެދުވެރިވެގެން މިޑިޕާޓްމަންޓް

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

ދިވަޑައިގަންނަވާ އެއް ބޭފުޅަކަށްވުރެ ގިނަ ބޭފުޅުން ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުން އެއްވަރުވާނަމަ، * ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ފެންވަރުގެ ކޯހަކަށް އެ 
އެޕްލިކޭޝަންތަކުގެ ނަތީޖާ ލިސްޓް ތަރުތީބުކުރުމަށް ދެން ބަލާނީ އެބޭފުޅުން އެންމެފަހުން ހާސިލުކުރެއްވި ޑިގްރީއަށްފަހު، 

  ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވާ މުއްދަތަށެވެ.
މަޖެހިފައިވާ އުސޫލާ * ހުށަހަޅުއްވާ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ގްރޭޑިންގ ކުރައިޓީރިއާ މިޑިޕާޓްމަންޓުން ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަ

ތަފާތުނަމަ، އެތަނެއްގެ ގްރޭޑިންގ ކުރައިޓީރިއާ ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ. ނޫންނަމަ، ޕޮއިންޓް ދޭނީ މި ޑިޕާޓްމަންޓުން ޕޮއިންޓް 

 ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އާންމު އުސޫލުންނެވެ.

ހަކުން ކުރެޑިޓް ލިބިގެން ހޯއްދަވާފައިވާ ސަނަދެއްނަމަ، * އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޯހުގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވުމަށް ބޭނުންވަނީ އެހެން ކޯ

 އެ ހުރިހާ ކޯހެއްގެ ޓްރާންސްކްރިޕްޓް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ. 

* ހުށަހަޅުއްވާ މަތީ ތަޢުލީމުގެ އެއްވެސް ސެޓުފިކެޓަކީ ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ސެޓްފިކެޓެއް ނަމަ، އޮންނަންވާނީ މޯލްޑިވްސް 

ޓް ކުރައްވާފައެވެ.  އަދި ކިޔެވި ޔުނިވަރސިޓީން ސެޓްފިކެޓް ދޭ ދުވަސް ޖެހުމުގެ ކުރިން ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ވެލިޑޭ 

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

 އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓެއް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ. 

 ކޯހަކަށެވެ.ވެސް ހުށަހަޅުއްވަންވާނީ އެންމެ ކެންޑިޑޭޓަކު މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ކޯހަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޮންމެ * 

ނާއިއެކު މި ސްކޮލަރޝިޕާއި ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު އަދި މުހިންމު ލިންކުތައް ހިމެނޭ 'އިންފޮރމޭޝަން ޝީޓެއް' މި އިޢުލާ * 
 އަށް އަޕްލޯޑުކުރެވިފައި ވާނެއެވެ. www.dhe.gov.mvޕާޓްމަންޓްގެ ވެބްސައިޓް ޑި

އިތުރު 
 މަޢުލޫމާތު 

http://www.dhe.gov.mv/


 

މި ޑިޕާޓްމަންޓުން ކެންޑިޑޭޓުން ނޮމިނޭޓް ކުރި ނަމަވެސް ސްކޮލަރޝިޕް ދެއްވާ ފަރާތުން ސްކޮލަރޝިޕް ކެންސަލްކޮށްފިނަމަ * 
 އެހެން ފުރުޞަތެއް އެ ދަރިވަރަކަށް ހޯދައެއްނުދެވޭނެއެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި

 ޚިދުމަތް ކުރުމަށް ބޮންޑުކުރެވޭނެއެވެ.  ދިވެހިރާއްޖެއަށްކޯސް ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު، * 
ނދެއްގައި ޑިޕާޓްމަންޓުން ގުޅަން ބޭނުންވެއްޖެ ހި  މަސްދުވަސް ވަންދެން މި 0ކޯހަކަށް އެދިހުށަހެޅުއްވުމަށްފަހު، މަދުވެގެން * 

 ގުޅޭނެގޮތް ހަމަޖައްސަވާފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
ގަޑިއިރު ފަހުން ކޯސް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ، ބްލެކްލިސްޓް  84ޑިޕާޓްމަންޓުން އަންގާތާ  ކޯހަށް ނޮމިނޭޓްވެއްޖެކަން މި * 

 ކުރެވޭނެއެވެ. 

)ސުންގަޑި ހަމަވާ ދުވަހާއި އޭގެ ކުރީ  އިއުލާންގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ މަދުވެގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން ދެ ދުވަސް މި* 
ދުވަސް( ކުރިން އެޕްލިކޭޝަނާއި އެއާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހެޅުއްވުން އެދެވިގެންވެއެވެ. އެއީ އެޕްލިކޭޝަން ފުރިހަމަ 

ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށް   ،ނޫންނަމަ، ނުވަތަ ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެއްޗެއް މަދުނަމަ، ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ތަކެތި ހަމަކުރައްވައި 
ފުރުސަތު އެރުވުމުގެ ގޮތުންނެވެ. އަދި އޭގެފަހުން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުއްވުމުން އެއްޗެއް މަދުވިއަސް ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ 

 ކުރިން ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށް އިތުރު ފުރުސަތެއް ދެވެން ނޯންނާނެތީއެވެ.
 މަންޓުގެ ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.އެޕްލިކޭޝަންތަކުގެ ނަތީޖާ ލިސްޓު، މި ޑިޕާޓް* 
ސްޕެޝަލް ކްރައިޓީރިއާއާއި،  އެއްކޯހަށް  އެކުލެވޭ، ބޭފުޅުންނަށް މުހިއްމު މަޢުލޫމާތުސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ * 

އި، ބްލެކްލިސްޓް ކުރުމާ ބެހޭ ސްކިލްޝޯޓޭޖް ލިސްޓާ ނޮމިނޭޓްކޮށްފައިވާ ދަރިވަރުން ދެވަނަ ކޯހަކަށް ނޮމިނޭޓް ކުރާނެ ގޮތާއި، 
ޑިޕާޓްމަންޓްގެ  ފަދަ ލިޔުންތައް މިއެ  ވެސްއަދި ސްޓައިޕެންޑް ޝީޓާއި، ، ދޭ ގޮތާއިސަޕްލިމަންޓްރީ ލޯން ، ގޮތާއި

 ވެބްސައިޓުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

 ގެ ކުރިން. 00.01ވަހުގެ ދު  ހޯމަ ވާ  08ނޮވެމްބަރ  8102  ސުންގަޑި:މުގެ އްވު އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅު 

  ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށެވެ. https://myedu.egov.mv ނީ:އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅުއްވާ 

ނަންބަރު ފޯނުން  0040017/  00400215 އަދި އިން http://www.dhe.gov.mv ންވެބްސައިޓު އިތުރު މަޢުލޫމާތު މި
 ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
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