
c
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އިޢުލާން 

Schol/475/2019/116-(IUL)475ރު: ނަންބަ  2019ޖުލައި 30ތާރީޚް:

ޓެއިލާރސް ޔުނިވާރސިޓީ ސްކޮލަރޝިޕް
މެލޭޝިޔާ:ޤައުމު

މާސްޓަރސް ލެވެލް:

އިވާ ޝީޓްގައިމި އިއުލާނާއެކު އެޓޭޗްކުރެވިފަ ދާއިރާ:ކޯހުގެ

މާސްޓަރސް ޑިގްރީ

އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޯހާއި ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ބެޗްލަރސް ޑިގްރީއެއް ހާސިލުކުރައްވާފައިވުން-
މި އިއުލާއެކީގައި ވެބްސައިޓްގައި އެޓޭޗްކުރެވިފައިވާ އެންޓްރީ ކުރައިޓީރިއާ ހަމަވުން. -

ރުތުތަކުގެ އިތުރުން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުތުތައް:އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޯހަކާގުޅޭ ޝަ

މަ އެންމެ މެދުވެރިވެގެން އެހީ ލިބިވަޑައިގެންފައިވާނަސަރުކާރުން ނުވަތަ ސަރުކާރު . ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރެއްވުމަށް 1
ކުރައްވާފައިވުން.ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތްމި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑިއަށް، ތިރީގައިވާ މުއްދަތަށް ފަހުގެ އެހީއަށްފަހު، 

އަހަރު 2ހ. ފުލް ސްކޮލަރޝިޕެއްނަމަ މަދުވެގެން 
އަހަރު 1.5ށ. ޕާޝަލް ސްކޮލަރޝިޕެއްނަމަ މަދުވެގެން 

އަހަރ1ުނ. ލޯނު އެހީއެއްނަމަ މަދުވެގެން 
ކިޔެވުމަށް ލޯނެއް މެދުވެރިވެގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ނުވަތަ މި މިނިސްޓްރީ .3

ވާފައިވާނަމަ އެ ލޯނެއް އަނބުރާ ދައްކަވައި  ޚަލާސްކުރައްވާފައިވުން. ނަންގަ
. އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޯހަކީ މިހާރު ފުރިހަމަކުރައްވާފައިވާ އެންމެމަތީ ކޯހަށްވުރެ މަތީ ފެންވަރުގެ ކޯހަކަށްވުން. އަދި 4

މިހާރު ފުރިހަމަ ކުރައްވަމުންދާ އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޯހާއި އެއް ފެންވަރެއްގެ ކޯހެއް ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި
ނުވުން.ކަމުގައިވެސް ކެންޑިޑޭޓެއް

ކޯހުގެ 
:ޝަރުތު



ފުރިހަމަކުރައްވާފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކު ހުށަހަޅުއްވަން ޖެހޭތަކެތި. 
ތަކުގެ ކޮޕީފިކެޓުސެޓު. ތަޢުލީމ11ީ

ށް)(ގްރޭޑިންގ ކްރައިޓީރިއާ އެނގޭގޮތަފުލް ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ. 2

. ޕާސްޕޯޓް ޑޭޓާ ޕޭޖް ކޮޕ3ީ
. ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ 4
. ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެބްސައިޓްގައި ކޯހާއި ގުޅޭގޮތުން އިތުރު ޝަރުތެއް ވާނަމަ އެޝަރުތު ހަމަވާކަން 5

ސާބިތުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، އެއާއި ގުޅޭ ލިޔުން.
ން ނުވަތަ ސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެން އެހީ ލިބިވަޑައިަގތްނަމަ، އެންެމފަހުެގ ތަޢުލީމް ހާސިލުކުރައްވަން ސަރުކާރު. 6

އެހީއަށްފަހު، އެއެހީއަކާ ގުޅޭޮގުތން ޚިދުމަތް ކުރެއްވުމަށް މި ިއޢުލާންގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ މުްއދަތަށް ޚިދުމަތް 

ކުރައްވާފައިވާކަން އަންގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔުން. 

އިާވ އެންމެ މަތީ ސެްޓފިކެޓް ހާސިުލ ކުރެއްވިފަހުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތް ކޮށްފައިާވ . މިހާރު ހާސިލް ކުރައްވާފ7ަ

މުއްދަތު އެނގޭނެ ރަސްމީ ލިޔުމެއް.

މި ކޯހަށް ދޫކުރާނެކަމުގެ ލިޔުން.ކެްނޑިޑޭޓަކުޚިދުމަތްކުރުމަށް ބޮންޑެއް އޮތްނަމަ، ބޮންޑުކުރި ތަނަކުން އެ. 8

ހުށަހަޅަންޖެހޭ 
ތަކެތި:

%70އެވެ. ކޯސްފީގެ ބާކީ %30ކޯސްފީގެ ހިލޭ ކޮށްދެނީޕްގެ ދަށުން ޔުނިވާރސިޓީއިންކޮލަރޝިމި ސް-

.އަމިއްލައަށެވެކެންޑިޑޭޓްހޮވޭކޯހަށްވާނީންހަމަޖައްސައަދި ކޯހާގުޅޭ އެހެނިހެން ޚަރަދު
ކެންޑިޑޭޓުންނަގިކެންޑިޑޭޓަކަށްވުރެއެއްއެދިވަޑައިގަންނަވާކޯހަކަށްފެންވަރުގެޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް-

ބަލާނީދެންތަރުތީބުކުރުމަށްލިސްޓްނަތީޖާއެޕްލިކޭޝަންތަކުގެ،އެއްވަރުވާނަމަގޮތުންޕޮއިންޓްގެ
ކުރައްވާފައިވާޚިދުމަތްދިވެހިރާއްޖެއަށް،ޑިގްރީއަށްފަހުހާސިލުކުރެއްވިއެންމެފަހުންއެކެންޑިޑޭޓުން
.މުއްދަތަށެވެ

ނިންމާނީނިންމުންއެންމެފަހުގެސެލެކްޝަންގެފައިނަލްނުމާއިދިޕްލޭސްމަންޓްކޯސްތަކުގެމި-
ޔުނިވާރސިޓީއިންނެވެ.

އެންމެ ފަހުގެ ސެލެކްޝަން ހަދައި ސްކޮލަރޝިޕް ލިބިވަޑައިގަތުމުން، ފުރުއްވުމުގެކުރިން ސްކޮލަރޝިޕް -
ލިބިވަޑައިގެން ކޯހަކީ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ / ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ލައިސަންސްދޭ 

އެހެނިހެން އޮތޯރިޓީތަކުން ޤަބޫލު ކުރާ ކޯހެއްތޯ ބައްލަވަންވާނެއެވެ.
ނެއެވެ. މި ސްކޮލަރޝިޕަށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުއްވުމަށްފަހު އެދިވަޑައިގެން ކޯސް ބަދަލެއް ނުކުރެވޭ-
ހުށަހަޅުއްވާ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ގްރޭޑިންގ ކުރައިޓީރިއާ މި މިނިސްޓްރީން ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ -

މިއުސޫލާ ތަފާތުނަމަ، އެތަނެއްގެ ގްރޭޑިންގ ކުރައިޓީރިއާ ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ. ނޫންނަމަ، ޕޮއިންޓް ދޭނީ 
ންނެވެ.ލުސޫއުއާންމު ފައިވާޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިމިނިސްޓްރީން

އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޯހުގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވުމަށް ބޭނުންވަނީ އެހެން ކޯހަކުން ކުރެޑިޓް ލިބިގެން -
ހޯއްދަވާފައިވާ ސަނަދެއްނަމަ، އެ ހުރިހާ ކޯހެއްގެ ޓްރާންސްކްރިޕްޓް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.

ޓަކީ (ޕްރޮވިޝަނަލް ކަމުގައި ވިޔަސް) ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ހުށަހަޅުއްވާ މަތީ ތަޢުލީމުގެ އެއްވެސް ސެޓުފިކެ-
ސެޓްފިކެޓެއް ނަމަ، އޮންނަންވާނީ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ވެލިޑޭޓްކުރައްވާފައެވެ. 

ނަމަވެސް ސްކޮލަރޝިޕް ދެއްވާ ފަރާތުން ސްކޮލަރޝިޕް ކުރިކެންޑިޑޭޓުން ނޮމިނޭޓް މިނިސްޓްރީންމި -
އްނުދެވޭނެއެވެ.ހޯދައެކެންޑިޑޭޓަކަށް އެ އްބަދަލުގައި އެހެން ފުރުޞަތެއޭގެކެންސަލްކޮށްފިނަމަ 

ކޯހަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަކާއި މި މިނިސްޓްރީއާއިމެދު ވެވޭ އިގުރާރާއި އެއްގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް -

އިތުރު 
މަޢުލޫމާތު



ޚިދުމަތްކުރަންވާނެއެވެ.
މި މިނިސްޓްރީން ގުޅަން މަސްދުވަސް ވަންދެނ6ްކޯހަކަށް އެދި ހުށަހެޅުއްވުމަށްފަހު، މަދުވެގެން -

ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ގުޅޭނެގޮތް ހަމަޖައްސަވާފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
ގަޑިއިރު ފަހުން ކޯސް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ، 24ކޯހަށް ނޮމިނޭޓްވެއްޖެކަން މި މިނިސްޓްރީން އަންގާތާ -

ބްލެކްލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ. 
ލިޔުމެއްގެ އަސްލުގައި ދެފުށް ޗާޕްކޮށްފައިވާނަމަ، އެޕްލިކޭޝަނާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެއްވެސް-

އަސްލާއެއްގޮތަށް ދެފުށުގެ ކޮޕީވެސް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.
ނޮމިނޭޓްވާތެރެއިންކެންޑިޑޭޓުންގެހުށަހަޅުއްވާއެޕްލިކޭޝަންއޮންލައިންމެދުވެރިކޮށްޕޯޓަލް" މައިއެޑިޔު"-

އަސްލުއެޓެސްޓެޑްނުވަތައަސްލުލިޔުންތަކުގެހުށަހެޅުއްވިކުއެޕްލިކޭޝަންއާއިއެއޮންލައިންކެންޑިޑޭޓުން
ކުރައްވާފައިތައްޔާރުފޮނުއްވެވޭގޮތަށްއަވަހަށްދެންނެވުމުންފަހުންމިނިސްޓްރީންމިހުށަހަޅުއްވަން
.އެދެމެވެބެހެއްޓެވުން

ކުރެވޭނެއެވެ.އެޕްލިކޭޝަންތަކުގެ ނަތީޖާ ލިސްޓު، މި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑް -
ކަމުގައިވާ ކޯސްތަކަށް ުމހިއްމު މަޢުލޫމާތު ކެންޑިޑޭޓުންނަށްސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ -

ދެވަަނ ކެންޑިޑޭޓުން އެއްކޯހަށް ނޮމިނޭޓްކޮްށފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވުމަށް ޕޮއިންޓްޭދ ގްރޭޑިން ކްރައިޓީރިއާއި 

ޝޯޓޭޖް ލިސްޓާއި، ސްޓައިޕެންޑް ޝީޓާއި، އަދިވެސް އެފަދަ ކޯހަކަށް ނޮމިނޭޓް ކުރާނެ ގޮތާއި، ސްކިލް

ގެ ވެބްސައިޓުން ލިބެން ހުްނނާނެއެވެ.މިނިސްޓްރީލިޔުންތައް މި 

ގެ ކުރިނ12.00ްދުވަހުގެ އަންގާރަ ވާ 20އޮގަސްޓ2019ްސުންގަޑި:އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުއްވުމުގެ 
ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށެވެ./https://myedu.egov.mv: އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅުއްވާނީ
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