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 ކޭޝަން ޔު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑި  ސްކޮލަރޝިޕް ފުރުޞަތު
 Partially-Funded  .މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 އިޢުލާން 
 0902ސެޕްޓެމްބަރ  90 ތާރީޚް:  Schol/475/2021/197-(IUL)475  ނަންބަރު:

 0202 ސްކޮލަރޝިޕް ދާނިޝް އަޙްމަދު ކޮލެޖް އޮފް އިންޖީނިއަރިންގ

 ޢަދަދު ކޯހުގެ  ބެޗެލަރސް ޑިގްރީ   05 ކޯހުގެ ނަން: އިޢުލާނާއެކު އެޓޭޗްކޮށްފައިވާ ކޯސްތައް
 އަދި ލެވެލް 

 ޔުނިވަރސިޓީ   އިންޖީނިއަރިންގ ދާނިޝް އަޙްމަދު ކޮލެޖް އޮފް  ޤައުމު: އިންޑިއާ

މާއްދާއިން 'ސީ' އިން ފެށިގެން މަތީ ގްރޭޑެއް  50 ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.ސީ / އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނުގެ . 2
 .ހާސިލުކުރައްވާފައިވުން 

" އިން ފެށިގެން މަތީ ގްރޭޑެއް ސީ މާއްދާއިން " 90 ކެމިސްޓްރީއަދި  ފިޒިކްސްހިސާބު،އިމްތިޙާނުގެ  ޖީ.ސީ.އީ އޭ ލެވެލް. 0
  ހާސިލުކުރައްވާފައިވުން.

. އިނގިރޭސި މާއްދާގެ ތެރޭގައި އިނގިރޭސި ނުހިމެނޭނަމަ، އިނގިރޭސި ފާހެއް ހާސިލުކުރައްވާފައިވުން 5ގައި ބުނާ  2ނަންބަރު . 0
 ފާހެއްކަމުގައި ބަލާނީ ތިރީގައިވާ ފާސްތަކުގެ ތެރެއިން ފާހަކަށެވެ.  

 އިން "ސީ" އިން ފެށިގެން މަތީގްރޭޑެއް  CAE/CPEހ. 
 އިން ފެށިގެން މަތި  0.9އިން އޯވަރރޯލް ސްކޯރ  IELTSށ. 
 އިން ފެށިގެން މަތި.  TOEFL 559ނ. 

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

 އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޯހަކާގުޅޭ ޝަރުތުތަކުގެ އިތުރުން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުތުތައް:
،  ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރެއްވުމަށް ސަރުކާރުން ނުވަތަ ސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެން އެހީ ލިބިވަޑައިގެންފައިވާނަމަ އެންމެފަހުގެ އެހީއަށްފަހު .2

 މުއްދަތަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވުން.މި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑިއަށް، ތިރީގައިވާ 
 އަހަރު )ދޭއް(  0ހ. ފުލް ސްކޮލަރޝިޕެއްނަމަ މަދުވެގެން 

 އަހަރު )އެކެއް ޕޮއިންޓް ފަހެއް(  5.0ށ. ޕާޝަލް ސްކޮލަރޝިޕެއްނަމަ މަދުވެގެން 
 އަހަރު )އެކެއް(  2ނ. ލޯނު އެހީއެއްނަމަ މަދުވެގެން 

ލޯނެއް ނަންގަވާފައިވާނަމަ  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މެދުވެރިވެގެން ކިޔެވުމަށް ކުރިން ނުވަތަ މިނިސްޓްރީއިން މި .0
 ލްޓެއް ނެތި އެލޯނެއް ގަވާއިދުން ދައްކަމުންދާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވުން ޑީފޯ

ވަރުގެ ކޯހަކަށްވުން. އަދި އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޯހާއި އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޯހަކީ މިހާރު ފުރިހަމަކުރައްވާފައިވާ ކޯހަކަށްވުރެ މަތީ ފެން . 0
 އެއް ފެންވަރެއްގެ ކޯހެއް ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި މިހާރު ފުރިހަމަ ކުރައްވަމުންދާ ދަރިވަރެއް ކަމުގައިވެސް ނުވުން

ކޯހުގެ 
 ޝަރުތު:

 ފުރިހަމަކުރައްވާފައިވާ އެޕްލިކޭޝަނާއެކު ހުށަހަޅުއްވަން ޖެހޭ ތަކެތި. 
 . ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ. 2
 )ގްރޭޑިންގ ކްރައިޓީރިއާ އެނގޭގޮތަށް( ފުލް ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ. 0

 (55،51ޓްގެ ކޮޕީ )ގްރޭޑް . ސްކޫލް ލީވިންގ ސެޓްފިކ0ެ

 ކުރައްވާފައިވާ ސްކޫލްއިން (  ސިލުތަޢުލީމް ޙާ) އެންމެފަހުން  ފިކެޓްޓް ކެރެކްޓަރ ސެ. 4
 މުއްދަތު ހަމަނުވާ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ  .5

ހުށަހަޅަންޖެހޭ 
 ތަކެތި 
 

 



 މުއްދަތު ހަމަނުވާ ޕާސްޕޯޓް ޑޭޓާ ޕޭޖްގެ ކޮޕީ . 0
 . އިނގިރޭސި ބަހަށް ތަރުޖަމާކޮށްފައިވާ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓުފިކެޓުގެ ކޮޕ7ީ
 ކޮޕީ. މެޑިކަލް ރިޕޯޓުގެ 8
  ފޮޓޯ )ޕާސްޕޯޓް ސައިޒް(  1. 0

ހަމަވާކަން ސާބިތުކޮށް  ގުޅޭގޮތުން އަޕްލޯޑުކުރެވިފައިވާ އިންފޮމޭޝަން ޝީޓްގައި އިތުރު ޝަރުތެއް ވާނަމަ އެޝަރުތު . ކޯހާއި 29
 ދިނުމަށްޓަކައި، އެޢާގުޅޭ ލިޔުން 

އެހީއަށްފަހު، ތަޢުލީމް ހާސިލުކުރައްވަން ސަރުކާރުން ނުވަތަ ސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެން އެހީ ލިބިވަޑައިގަތްނަމަ، އެންމެފަހުގެ . 22
 އެއެހީއަކާ ގުޅޭގޮތުން ޚިދުމަތް ކުރެއްވުމަށް މި އިޢުލާންގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައިވާކަން އަންގައިދޭ 

 ޔުން ރަސްމީ ލި
ތް ކޮށްފައިވާ މުއްދަތު . މިހާރު ހާސިލް ކުރައްވާފައިވާ އެންމެ މަތީ ސެޓްފިކެޓް ހާސިލް ކުރެއްވިފަހުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚިދުމ20ަ

 މުއްދަތު އިނގޭނެ އަމިއްލަ ލިޔުމެއް. އެރަސްމީ ލިޔުމެއް ނުލިބިއްޖެނަމަ ސަބަބާއި ، އެނގޭނެ ރަސްމީ ލިޔުމެއް
 . ޚިދުމަތްކުރުމަށް ބޮންޑެއް އޮތްނަމަ، ބޮންޑުކުރި ތަނަކުން އެބޭފުޅަކު މި ކޯހަށް ދޫކުރާނެކަމުގެ ލިޔުން 20
ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ގަވާއިދުން ޑިފޯލްޓެއް ނެތި ލޯނު ދައްކާ ފަރާތްތަކުން މިސްކޮލަރޝިޕަށް  . ކުރިން ލޯނު ނަގާފައިވ24ާ

އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާނަމަ، ކުރިން ނަގާފައިވާ ލޯނު ދައްކާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށް އެފަރާތުގެ ލިޔުމެއް ނުވަތަ އެހެން ފަރާތެއް 
 ޙަވާލުވާނަމަ، ޙަވާލުވާ ފަރާތުގެ ލިޔުން

އެހެން ހުރިހާ ކޯސްފީ ހިލޭ ހަމަޖެހިފައިވާ ސްކޮލަރޝިޕެކެވެ. ކޯސްފީގެ އިތުރުން މި ސްކޮލަރޝިޕްގެ  299މި ސްކޮލަރޝިޕަކީ % -
  ޚަރަދެއް ހަމަޖައްސަން ޖެހޭނީ ދަރިވަރު އަމިއްލައަށެވެ.

)ނުވަދިހަ ހާސް( އިންޑިއަން ރުޕީސް  999,09ގައި ފީގެ ގޮތު އެޑްމިޝަންމި ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން ހޮވޭ ދަރިވަރުން  -
 ވަރސިޓީއަށް ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ.ޔުނި
ތިބުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އުނިވަރސިޓީގެ އެކޮމެޑޭޝަންގައެވެ. މުއްދަތުގައި  ދަށުން ހޮވޭ ދަރިވަރުން ކޯހުގެ މި ސްކޮލަރޝިޕްގެ -

 އިންޑިއަން ރުޕީސް ޔުނިވަރސިޓީއަށް ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ.  )ތިންލައްކަ( 300,000 ޖުމްލަ ގެ ގޮތުގައިއެކޮމެޑޭޝަން ފީ
އިންޑިއަން ރުޕީސް )ފަސްދޮޅަސް ހާސް(  60,000 ޓޭޝިއަނަރީ ފީގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަމި ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން ހޮވޭ ދަރިވަރުން ސް  -

  ވަރސިޓީއަށް ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ.ޔުނި
  ކުރެވިފައިވާނެއެވެ. އަޕްލޯޑް އިޢުލާނާއެކު މި ސްކޮލަރޝިފްއާއި ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު މި  -
 ކޯހަކަށެވެ.ވެސް ހުށަހަޅުއްވަންވާނީ އެންމެ ކެންޑިޑޭޓަކު އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ކޯހަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޮންމެ  މި -
ކުރެވިފައިވާ ކޯހާއި އެއްފެންވަރުގެ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ފެންވަރުގެ ކޯހެއް މީގެކުރިން ކޯހަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާ ދަރިވަރަކީ، އިޢުލާން  -

މަކޮށްފައިވާ ދަރިވަރެއް ކަމުގައި ވެގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި އެއާއި އެއްފެންވަރުގެ ކޯހެއް ފުރިހަމަކުރާ ދަރިވަރަކަށްވެސް ވެގެން ފުރިހަ
 ނުވާނެއެވެ.

 އުނިވަރސިޓީންނެވެ.، ހިފައިވަނީސެލެކްޝަން ހެދުމަށް ހަމަޖެމި ސްކޮލަރޝިޕްގެ ފައިނަލް  -
މި މިނިސްޓްރީން ކެންޑިޑޭޓުން ނޮމިނޭޓް ކުރި ނަމަވެސް ސްކޮލަރޝިޕް ދެއްވާ ފަރާތުން ސްކޮލަރޝިޕް ކެންސަލްކޮށްފިނަމަ އޭގެ - 

 ބަދަލުގައި އެހެން ފުރުޞަތެއް އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ހޯދައެއްނުދެވޭނެއެވެ.

 އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.މި ސްކޮލަރޝިޕް ފުރުޞަތަށް  ކަށްޑިޑޭޓަ ހޮވިފައިވާ ކެން ށް ލޯނު ސްކީމަ ސްޓޫޑެންޓް -
މިނިސްޓްރީ ނުވަތަ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މެދުވެރިވެގެން ކިޔެވުމަށް ލޯނެއް ނަންގަވާފައިވާނަމަ ޑިޕޯލްޓެއް ނެތި މި  -

 ޑިފޯލްޓެއްނެތި ގަވާއިދުން ލޯން ދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ  ،ދައްކަމުންދާ ފަރާތަކަށް ފުރުޞަތު ދެވޭނީއެލޯނެއް ގަވާއިދުން އަނބުރާ 
ގަވާއިދުން  ،އަދި ކޯހުގައި ކިޔަވާ މުއްދަތުގައިވެސް ،ކުރިން ކިޔެވި ލެވަލްއަށްވުރެ މަތީ ލެވަލްއެއްގެ ކޯހެއް ކިޔެވުމަށާއި ،ތެރެއިން  

 ސައިދޭނެކަން ލިޔުމުން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށެވެ.ލޯނު ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައް
 އެހެން ސްކޮލަރޝިޕަކަށް ހޮވިފައިވާ ކެނޑިޑޭޓެއް މި ސްކޮލަރޝިޕް ފުރުޞަތަށް ނޮމިނޭޓް ނުކުރެވޭނެއެވެ. -

މަށް އްވުޅުހެއެޕްލިކޭޝަން ހުށަދަރިވަރުން އޮންލައިންކޮށް  ވާ ނޮމިނޭޓުހަޅާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން އެޕްލިކޭޝަންހުށަށް ސްކޮލަރޝިޕަމި  -

 މި މިނިސްޓްރީން އަންގާނެއެވެ.

     އިތުރު 
 މަޢުލޫމާތު: 



 ޢ/އއއ

މިނިސްޓްރީން ކެންޑިޑޭޓުން ނޮމިނޭޓް ކުރާނީ އެކަޑަމިކް މެރިޓަށް ޕޮއިންޓްދީގެން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ ތަރުތީބުންނެވެ.  މި -
 ހުންނާނެއެވެ.މިގޮތަށް ޕޮއިންޓްދޭގޮތުގެ ތަފްޞީލު މި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓްގައި  

ކޯސްތަކަށް ހުށަހަޅާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން، އެއް ކެންޑިޑޭޓަކަށްވުރެ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުން ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުން އެއްވަރުވާނަމަ،  -
( ކެންޑިޑޭޓަކު ހޮވުމުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ހުރިހާ މާއްދާތަކަށް )އެޗް.އެސް.ސީ އިމްތިހާނުގެ އިސްލާމް އަދި ދިވެހި ހިމެނޭގޮތަށް

 ބެލެވޭނެއެވެ.
ހުށަހަޅުއްވާ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ގްރޭޑިންގ ކުރައިޓީރިއާ މިމިނިސްޓްރީން ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލާ ތަފާތުނަމަ،  -

އެތަނެއްގެ ގްރޭޑިންގ ކްރައިޓީރިއާ ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ. ނޫންނަމަ، ޕޮއިންޓް ދޭނީ މި މިނިސްޓްރީން ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް 

 ހަމަޖެހިފައިވާ އާންމު އުސޫލުންނެވެ.

ހުށަހަޅުއްވާ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ގްރޭޑިންގ ކުރައިޓީރިއާ މި މިނިސްޓްރީން ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލާ ތަފާތުނަމަ،  -

 މިނިސްޓްރީން ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ޕޮއިންޓް ދޭނީ މި ، އެތަނެއްގެ ގްރޭޑިންގ ކުރައިޓީރިއާ ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ. ނޫންނަމަ 

 ހަމަޖެހިފައިވާ އާންމު އުސޫލުންނެވެ.

އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޯހުގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވުމަށް ބޭނުންވަނީ އެހެން ކޯހަކުން ކުރެޑިޓް ލިބިގެން ހޯއްދަވާފައިވާ ސަނަދެއްނަމަ، އެ  -

 ހުރިހާ ކޯހެއްގެ ޓްރާންސްކްރިޕްޓް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ. 

ޔެވި ޔުނިވަރސިޓީން ސެޓްފިކެޓް ދޭ ދުވަސް ޖެހުމުގެ ކުރިން ބޭނުން ކުރެއްވުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ޕްރޮވިޝަނަލް ސެޓްފިކެޓެއް/ ކި  -

ލިޔުމެއް ސެޓްފިކެޓްގެ ބަދަލުގައި ހުށަހަޅާނަމަ، އެއާއެކު މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓެއް 

 ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.

އަސްލާއެއްގޮތަށް ދެފުށުގެ ކޮޕީވެސް ، އެޕްލިކޭޝަނާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެއްވެސް ލިޔުމެއްގެ އަސްލުގައި ދެފުށް ޗާޕްކޮށްފައިވާނަމަ  -

 ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.

ސެޓްފިކެޓެއް ނަމަ، ހުށަހަޅުއްވާ މަތީ ތަޢުލީމުގެ އެއްވެސް ސެޓުފިކެޓަކީ )ޕްރޮވިޝަނަލް ކަމުގައި ވިޔަސް( ރާއްޖޭން ބޭރުގެ  -

 ރިޓީން ވެލިޑޭޓްކުރައްވާފައެވެ. އޮންނަންވާނީ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯ 

 ރާރާއި އެއްގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތްކުރަންވާނެއެވެ.ޤްހަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަކާއި މި މިނިސްޓްރީއާއިމެދު ވެވޭ އި ކޯ  -

މަސްދުވަސް ވަންދެން މި މިނިސްޓްރީން ގުޅަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި )ހައެއް(  0 ކޯހަކަށް އެދި ހުށަހެޅުއްވުމަށްފަހު، މަދުވެގެން -
 ގުޅޭނެގޮތް ހަމަޖައްސަވާފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

ލުކުރުމަށް ލިބޭ ސިމަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ހާކޯހަށް ނޮމިނޭޓްވެއްޖެކަން މިމިނިސްޓްރީން އަންގާފަހުން ކޯސް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ، " -

" ގައިވާ ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ނުހިފައި ދޫކޮށްލާ ފަރާތްތަކާ މެދުގައްޔާއި ޚިދުމަތް ނުކުރާ ފަރާތްތަކާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު

 ގޮތުގެ މަތިން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ. 

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

 ދެންނެވުމުން އަވަހަށް ފޮނުއްވެވޭގޮތަށް ތައްޔާރު ކުރައްވާފައި ބެހެއްޓެވުން އެދެމެވެ.
 ންތަކުގެ ނަތީޖާ ލިސްޓު، މި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.އެޕްލިކޭޝަ -
ދޭ ސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް މުހިއްމު މަޢުލޫމާތު ކަމުގައިވާ ކޯސްތަކަށް ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވުމަށް ޕޮއިންޓް -

ޑްސް ލިސްޓާއި، ސްޓައިޕެންޑް ޝީޓާއި، އަދިވެސް އެފަދަ ލިޔުންތައް މި ނޭޝަނަލް ޓްރެއިނިންގް ނީ ގްރޭޑިން ކްރައިޓީރިއާއި،
 ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.ޓެބުން  ގެ ރިސޯސަސްމިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓު 
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 ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށެވެ. https://myedu.egov.mvއެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅުއްވާނީ 
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 އަށެވެ. schol@mohe.gov.mvތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް އީމެއިލް ކުރައްވާނީ އަދި އި  ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
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