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 އިޢުލާން 
 2021ސެޕްޓެމްަބރ  13 ތާރީޚް: Schol/475/2021/201-(IUL)475  ނަންަބރު:

 ސްކޮލަރޝިޕް ދާއިރާގެ    ސްބިލިޓީ އެ ލަރނިންގ ޑިސް އެންޑް   މެންޓަލް ހެލްތް 

މެވެ. މި  ލަރޝިޕްގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަ ސްކޮ 46ދާއިރާއިން މީހުން ިބނާކުރުމަށް  މި ދެ ،ސްއެިބލިޓީިޑސެ ލަރނިންގ މެންޓަލް ހެލްތާއި
އެސްޓަބްލިޝްމަންްޓ  ، ފީކޯސް  ުބކް އެލަވަންސް،ސްޓައިޕެންޑް،  )ދެކޮޅު ޓިކެޓް، ޚަރަދެއް  ރިހާސްކޮލަރޝިޕްތަކުގައި ކިޔެވުމަށް ހު

މި ސްޮކލަރޝިޕް  ހަމަޖައްސާނީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުންނެވެ.( އަދި ިވސާ ޚަރަދު އިންޝުއަރެންސްޑިޕާޗަރ އެލަވަންސް،  ،އެލަވަންސް
ގައި  1-ދަށުން ފުރުޞަުތތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުވައްސަސާތަކާއި ޢަދަދުތަކުގެ ތަފްޞީލް މި އިޢުާލނާެއކު އެޓޭޗްކުރެވިފައިވާ އެނެކްސް

ޕްލޯޑް  ްށ އަމިސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން ކިޔަވަން ދެވޭނެ ޤައުުމތަކުގެ ލިސްޓް މިއިޢުލާނާއެުކ މިމިނިސްޓްރީގެ ވެްބސައިޓަ ވާނެއެވެ.
މިކޯސްތައް އެލޮކޭޓްކުރެވިފައިވާ  ކެްނޑިޑޭޓުންދަށުން މަތީަތޢުލީމް ހާސިްލ ކުރުމަށް ފުރުސަތު ލިޭބ  ސްކޮލަރޝިޕްގެކުރެވިފައިވާނެއެވެ. 

 .ރެވޭނެއެވެތް ކުރުމަށް ޮބންޑު ކުޚިދުމަމުއްދަތަްށ  ކަޑައެޅިފައިވާ ބިނާކޮށް ދިގުމިނަށްކޯހުގެ އިދާރާތަކުގައި 

 ދާއިރާ ކޯހުގެ  
ކޯހުގެ  
 ޢަދަދު 

 10 ކްލިނިކަލް ސައިކޮލޮޖީ އިން ސްމާސްޓަރ

 ދާއިރާއިން  އިން އެޑިކްޝަން ސްޓަޑީޒް / އެޑިކްޝަން މެނޭޖްމަންޓް ސްމާސްޓަރ
 

05 

 ސައިކިއެޓްރިކް ނާރސިން/ މެންޓަލް ހެލްތް ނާރސިންގ(ނާރސިން ) އިންސް މާސްޓަރ
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 02 ޓްރީ އޭއިން ސައިކި ސްމާސްޓަރ

 ދާއިރާއިން  ސައިކޮތެރަޕީ/ ކައުންސިލިން އިން ސްމާސްޓަރ
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 8 ސްޓީލާރނިންގ ޑިސްއެިބލި މާސްޓަރސް އިން

 



 

 

 
 ޔުނިވަރސިޓީ  ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް އެދޭ  ވުމާއެކު،ެބޗްލަރސް ޑިގްރީ ހާސިލްކޮށްފައި. ކޯހާއި ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން 1
 ސްމާސްޓަރފަރާތުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކްރައިޓީރިއާ ހަމަވުން. އަދި ޯމލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިީޓ )އެްމކިޔުއޭ( އިން  

   .ންކިޔުއެފް ކްރައިޓީރިއާ ހަމަވުންކަނޑައަޅާފައިވާ އެމްއެ  ޑިގްރީއަށް
 

 އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޯހަކާގުޅޭ ޝަރުތުތަކުގެ އިތުރުން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުތުތައް: 
ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރެއްވުމަްށ ސަރުކާރުން ނުވަތަ ސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެން އެހީ ލިިބވަޑައިގެންފައިވާނަމަ އެންމެފަހުެގ  .1

 މި އިޢުލާނުގެ ސުްނގަޑިއަށް، ތިރީގައިވާ މުއްދަތަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވުން.، އެހީއަށްފަހު
 .އަހަރު)ދޭއް(  2ސްކޮލަރޝިޕެއްނަމަ މަދުވެގެން ހ. ފުލް 

 .އަހަރު)އެކެއް ޕޮއިންޓް ފަހެއް(  1.5ށ. ޕާޝަލް ސްކޮލަރޝިޕެއްނަމަ މަދުވެގެން 
 .އަހަރު)އެކެއް(  1ނ. ލޯނު އެހީއެއްނަމަ މަދުވެގެްނ 

 ލޯނެްއ މެދުވެރިވެގެން ކިޔެވުމަށްމިނިސްޓްރީއިން ނުވަަތ ކުރިން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން  މި .2
 .ވާއިދުން ދައްކަމުންދާ ަފރާތެއް ކަމުގައިވުންލްޓެއް ނެތި ެއލޯނެއް ޤާފައިވާނަމަ ޑީފޯނަގާ

އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޯހަކީ މިހާރު ފުރިހަމަކުރައްވާފައިވާ ކޯހަކަށްވުރެ މަތީ ފެންވަުރގެ ކޯހަކަށްވުން. އަދި . 3
 ފެންވަރެއްގެ ކޯހެއް ދައުލަތުެގ ޚަރަދުގައި މިހާރު ފުރިހަމަ ކުރައްވަމުންދާ ދަރިވަރެއް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޯހާއި އެއް

 .ކަމުގައިވެސް ނުވުން
 

 

ކޯހުގެ  
 ޝަރުތު: 

 ފުރިހަމަކުރައްވާފައިވާ އެޕްލިކޭޝަނާއެކު ހުށަހަޅުއްވަން ޖެހޭ ތަކެތި.  
 .ލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ޮކޕީ. ތަޢ1ު
 . . ފުލް ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕ2ީ
   .ތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީދިވެހިރައްޔި. 3
  .ގޭނެ ގޮތުގެ ލިޔުންނސަރަހައްދުތަކަށް އިސްކަންދެއްވާ ތަރުތީުބން އެ އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުއްވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ . 4
ތަޢުލީމް ހާސިލުކުރައްވަން ސަރުކާރުން ނުވަތަ ސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެން އެހީ ލިިބވަޑައިގަތްނަމަ، އެންމެފަހުެގ . 5

އިޢުލާންގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ މުއްދަތަށް ޚިދުމަތް އެހީއަށްފަހު، އެއެހީއަކާ ގުޅޭގޮތުން ޚިދުމަތް ކުރެއްވުމަށް މި 
 .ކުރައްވާފައިވާކަން އަންގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔުން

. މިހާރު ހާސިލް ކުރައްވާފައިވާ އެންމެ މަތީ ސެޓްފިކެޓް ހާސިލް ކުރެއްވިފަހުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތް ކޮށްފައިވާ 6
 އަމިއްލަ ލިޔުމެއް.  ރަސްމީ ލިޔުމެއް ނުލިިބއްޖެނަމަ ސަަބާބއި މުއްދަތު ަބޔާންކޮށް  .މުއްދަތު އެނގޭނެ ރަސްމީ ލިޔުމެއް

 .. ޚިދުމަތްކުރުމަށް ޮބންޑެއް އޮތްނަމަ، ޮބންޑުކުރި ތަނަކުން ެއޭބުފޅަކު މި ކޯހަށް ދޫކުރާނެކަމުގެ ލިޔުނ7ް
ނެތި ލޯނު ދައްކާ ފަރާތްތަކުން ކުރިން ލޯނު ނަގާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ގަވާއިދުން ޑިފޯލްޓެއް  .8

މިސްކޮލަރޝިޕަށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާނަމަ، ކުރިން ނަާގފައިވާ ލޯނު ދައްކާެނ ކަމަށް ަބޔާންކޮްށ އެފަރާތުގެ ލިޔުމެއް 
 .ނުވަތަ އެހެން ފަރާތެއް ޙަވާލުވާަނމަ، ޙަވާލުވާ ފަރާތުގެ ލިޔުން

ހުށަހަޅަންޖެ 
 ހޭ ތަކެތި 

 

ކޮންޑިޝަނަްލ -އަންތެރޭގައި މަސް ދުވަހުގެ )ަހތަރެއް(  4ގިނަވެގެން ރާ ތާރީޙުން ފެށިގެން ކޯހަށް ނޮމިޭނޓްކު-
ހުށަނާޅައިފިނަމަ، ސްކޮލަރޝިޕް ކެންސަލް ކުރުމުގެ އިޙްތިޔާރު މި މިނިސްޓްރީއަްށ ޕްލޭސްމަންޓް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

  ލިިބގެންވެއެވެ.
 ކީ، އިންގްލިޝް މީޑިއަމް ކޯހަކަށް ވާން ވާނެއެވެ. ކެންޑިޑޭޓުން ކިޔަވަން އިޙްތިޔާރުކުރާ ކޯހަ -

      އިތުރު  
 މަޢުލޫމާތު:  



 

 

އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅުއްވާ ހުރިހާ ކެނޑިޑޭޓުން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުއްވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަހައްދުތަކަށް  -
 އިގޭނެ ގޮތުގެ ލިޔުން ހުށަހަޅުއްވަން ވާެނއެވެ. އިސްކަންދެއްވާ ތަރުތީުބ

މި ސްކީމަށް ކެނޑިޑޭޓުން ނޮމިނޭޓްކުރާނީ އެކަޑަމިކް މެރިޓަށް ޕޮއިންޓްދީގެން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ިލޭބ  -
 ތަރުތީުބްނނެވެ. 

 6މިނިސްޓްރީ އިން ނޮމިޭނޓްކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން  ފަރާްތތައް މި ނޮމިނޭޓް ކުރެވޭމި ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން  -
ވާނެއެވެ. ނުަފށައިފިނަމަ ސްކޮލަރޝިޕް ކެންސަލް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު  ން ފަށަން  ކިޔެވުމަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި)ހައެއް( 

ސްޓްރީއަށް ލިިބގެންވެއެވެ. އަދި އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޕްލޭސްމަންޓް ހޯދަން އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތެއް ނުކޮށް  މިނި މި
 ވެ. އޮތްނަމަ ސްކޮލަރޝިޕް އަމިއްލައަށް ދޫކޮށްލިކަމަށް ެބލެޭވނެއެ

ކޮލިފިކޭޝަންސް   މޯލްޑިވްސް ޔުނިވަރސިޓީއަކީ އިޚްތިޔާރުކުރާ ކިޔަވަންކެންޑިޑޭޓުން މިސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން  -
ކަން ކަށަވަރު ކުރަންވާނެއެވެ. ތޯއާއި، އެއޮތޯރިޓީއިން ޤަޫބލުކުރާ ކޯހެއްއޮތޯރިޓީ )އެމް.ކިޔު.އޭ( އިން ޤޫަބލުކުރާ މަރުކަޒެއް

ކަމާެބހޭ ކޯސްތައް ކިޔަވަން ޭބނުންވާ ުޔނިވަރސިޓީއަކީ  ގެަލއިސެންސިންގ ދާއިރާތަކުޕްރޮފެޝަނަލް ނުވަތަ އަދި 
ޑިވްސް މިޑްވައިފްރީ އެންޑް ނާރސިންގ އިދާރާތަކުން )މިސާލު: މޯލްޑިްވސް އެލައިޑް ހެލްތް ކައުންިސލް، މޯލް

( ޤަޫބލުކުރާ މަރުކަޒެއްގައި ެއއިދާރާއަކުން ޤަޫބލުކުރާ ކަލް އެންޑް ޑެންޓަްލ ކައުންސިލް  މެޑިކައުންސިލް، މޯލްޑިވްސް
  ކަށަވަރު ކުރަންވާނެއެވެ.ކޯހެއް 

 ޑިޑޭޓަކުވެސް ހުށަހަޅުއްވަންވާނީ އެންމެ ކޯހަކަށެވެ. މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ކޯހަށް ހުށަހަޅުއްވާ ކޮންމެ ކެން -
އިޢުލާން ކުރެވިފައިވާ ކޯހާއި އެއްފެންވަރުގެ ނުވަތަ ެއއަށްވުރެ މަތީ ފެންވަރުެގ  ކެނޑިޑޭޓަކީކޯހަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާ  -

ކަމުގައި ވެގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި އެއާިއ އެއްފެންވަރުގެ ކޯހެއް  ކެނޑިޑޭޓެއްކޯހެއް މީގެކުރިން ފުރިހަމަކޮށްަފއިވާ 
 ވެގެން ނުވާނެއެވެ.  ކެނޑިޑޭޓަކަށްވެސްފުރިހަމަކުރާ 

ޑިޑޭޓެއް މި ސްކޮލަރޝިޕް ފުރުޞަތަށް  ސްކީމަކަްށ ނުވަތަ އެެހން ސްކޮލަރޝިޕަކަށް ހޮވިފައިވާ ެކންސްޓޫޑެންޓް ޯލނު -
 ނޮމިނޭޓް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

މި މިނިސްޓްރީ ނުވަތަ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މެދުވެރިވެގެން ކިޔެވުމަށް ލޯނެއް ނަންގަވާފައިވާނަަމ  -
ޑިފޯލްެޓއްނެތި ގަވާއިދުން ލޯން  ،ވާއިދުން އަނުބރާ ދައްކަމުންދާ ފަރާަތކަށް ފުރުޞަތު ދެވޭނީޑިޕޯލްޓެއް ނެތި އެލޯނެއް ގަ
އަދި ކޯހުގައި ކިޔަވާ  ،ުކރިން ކިޔެވި ލެވަލްއަށްވުރެ މަީތ ލެވަލްއެއްގެ ކޯހެއް ކިޔެވުމަށާއި  ،ދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން

 ތިޒާމް ހަމަޖައްސައިދޭނެކަން ލިޔުމުން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށެވެ.ގަވާއިދުން ލޯނު ދެއްކޭނެ އިން ،މުއްދަތުގައިވެސް
ހުށަހަޅުއްވާ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ގްރޭޑިންގ ކުރައިޓީރިއާ މި މިނިސްޓްރީން ޕޮއިންޓް ދިނުަމށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލާ  -

އިންޓް ދޭނީ މި މިނިސްޓްރީން ތަފާތުނަަމ، އެތަނެއްގެ ގްރޭޑިންގ ކުރައިޓީރިއާ ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ. ނޫންނަމަ، ޕޮ
 ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އާންމު އުސޫލުންނެވެ.

ކިޔެވި ޔުނިވަރސިޓީން ސެޓްފިކެޓް ދޭ ދުވަސް ޖެހުމުެގ ކުރިން ޭބުނން ކުރެއްވުމަްށ ދޫކޮށްފައިވާ ޕްރޮވިޝަނަްލ  -
ހުށަހަޅާަނމަ، އެއާއެކު މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިީޓެގ ސެޓްފިކެޓެއް/ ލިޔުމެއް ސެޓްފިކެޓްގެ ަބދަލުގަިއ 

 އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓެއް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.
އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޯހުގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވުމަށް ޭބނުްނވަނީ އެހެން ކޯހަކުން ކުރެޑިްޓ ލިބިގެން ހޯއްދަވާފައިވާ  -

 ރިޕްޓް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ. ސަނަދެއްނަމަ، އެ ހުރިހާ ކޯހެއްގެ ޓްރާންސްކް
އަސްލާއެއްގޮތަށް ދެފުށުގެ ، އެޕްލިކޭޝަނާއެކު ހުށަހަޅަންެޖހޭ އެއްވެސް ލިޔުމެއްގެ އަސްލުގައި ދެފުށް ޗާޕްކޮށްފައިވާނަމަ -

 ކޮޕީވެސް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.



 

 

 
 ޢއ/ޒފ

އި ވިޔަސް( ރާއްޖޭން ޭބރުގެ ސެޓްފިކެޓެއް ނަމަ، ތަޢުލީމުގެ އެްއވެސް ސެޓުފިކެޓަކީ )ޕްރޮވިޝަަނލް ކަމުގަހުށަހަޅުއްވާ މަތީ  -
 އޮންނަންވާނީ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިޭކޝަން އޮތޯރިޓީން ވެލިޑޭޓްކުރައްާވފައެވެ. 

ކޯހަށް ކޮށްފައިވާ ޚަރަދަ މި މިނިސްޓްރީއިން ކަނޑައަޅާ  ކޯސް ފުރިހަމަނުކޮށްފިނަމަ ުނވަތަ ޮބންޑު ފުރިހަމަ ނުޮކށްފިަނމަ، -
 ން މި މިނިސްޓްރީއަށް އަނުބރާ ދައްކަންވާނެވެ.ގޮތެއްގެ މަތި

މިނިސްޓްރީން ގުޅަން ބޭނުންވެއްޖެ  ަމސްދުވަސް ވަންދެން މި)ހައެއް(  6ހެޅުއްވުމަްށފަހު، މަދުވެގެން ކޯހަކަށް އެދި ހުށަ -
 ހިނދެއްގައި ގުޅޭނެގޮތް ހަމަޖަްއސަވާފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ކޯހަށް ނޮމިނޭޓްވެއްޖެކަްނ މިމިނިސްޓްރީން އަންގާފަހުްނ ކޯސް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ، " -
ލުކުރުމަށް ލިޭބ ފުރުޞަތުެގ ޭބނުްނ ނުހިފަިއ ދޫކޮށްާލ ަފރާތްތަކާ މެދުގައްޔާއި ޚިދުމަތް ނުކުރާ ފަރާތްތަކާމެދު ސިހާ

 މަތިން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.  " ގައިވާ ގޮތުގެޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު
"މައިއެޑިޔު" ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް އޮންލައިން އެޕްލިކޭޝަން ުހަށހަޅުއްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ނޮމިނޭޓްވާ ކެންޑިޑޭޓުްނ  -

  އޮންލައިން އެޕްލިކޭޝަންއާއިއެކު ހުށަހެޅުއްވި ލިޔުންތަކުގެ އަސްލު ނުވަތަ އެޓެސްޓެޑް އަސްލު ހުށަހަޅުއްވަން މި 
 މިނިސްޓްރީން ފަހުން ދެންނެވުުމން އަވަހަށް ފޮނުއްވެވޭގޮަތށް ތަްއޔާރު ކުރައްވާފައި ެބހެއްޓެވުން އެދެމެވެ.

 އެޕްލިކޭޝަންތަކުގެ ނަތީޖާ ިލސްޓު، މި މިނިސްޓްރީގެ ވެްބސައިޓަށް އަޕްލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ. -
ކެންޑިޑޭޓުންނަށް މުހިްއމު މަޢުލޫމާތު ކަމުގައިވާ ކޯސްތަކަށް ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވުމަށް ސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ  -

ނޭޝަނަލް ޓްރެއިިނންގް ނީޑްސް ލިސްޓާއި، ސްޓައިޕެންޑް ޝީޓާއި، އަދިވެސް  ޕޮއިންޓްދޭ ގްރޭޑިން ކްރައިޓީރިއާއި،
 ެބން ހުންާނނެއެވެ.ލި " ޓެުބންރިސޯސަސް " ގައިވާއެފަދަ ލިޔުންތައް މި މިނިސްޓްރީގެ ވެްބސައިޓު
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 ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށެވެ. https://myedu.egov.mvއެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅުއްވާނީ 
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https://myedu.egov.mv/
http://www.mohe.gov.mv/
mailto:schol@mohe.gov.mv

