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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.           
 

 ނޫސް ބަޔާން  

 ޓަރ ޕްލޭންންޓް މާސް ލޮޕްމަނޭޝަނަލް ސްކިލް ޑިވެ  ،މަދު ޞާލިޙް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައް     
  ތައް ސްކޮލަރޝިޕް   ގެ މީހުން ބިނާ ކުރުމު   މެންޓަލް ހެލްތް ދާއިރާއިން ހާމަކުރައްވާފައިވާ ފަދައިން    ރަސްމިއްޔާތުގައި  އިފްތިތާޙު ކުރުމުގެ
  ކިޔެވުމަށް ހިނގާ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ދިވެހި ތަކުގައި ސްކޮލަރޝިޕް އެއީ އެ  އިޢުލާން ކޮށްފައެވެ.މިނިސްޓްރީއިން  މިހާރު ވަނީ މި 

ދާއިރާތަކަކީ  ގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އެ އެ ވެ.ފުރުސަތެ ސްކޮލަރޝިޕް  46ފައިވާ ޖައްސާހަމަކުރާގޮތަށް  ސަރުކާރުން
  ވާތީއެވެ،ފާހަގަކުރެވިފައިވަރަށް ޮބޑަްށ ޭބނުންވެފައިވާ ދާއިރާ ތަކެއް ކަމަށް އަވަހަށް ލިުބން ތަމްރީންވެފައިވާ މީހުން ރާއްޖެއަށް 

ސްކޮލަރޝިފެއްވެސް ވަނީ އެ ސްކޮލަރޝިޕެއް ފުރިހަމަ ކުރާ  ސްކޮލަރޝިޕްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ  މި    
  ދަރިވަރު ދައުލަތުގެ ކޮންމެވެސް މުއައްސަސާއަކުން ކަނޑައަޅާ ތަނެއްގައި ޚިދުމަތްކުރުމަށް އެ މުއައްސަސާއަކަށް އެލޮކޭޓްކޮށްފައެވެ. 

  ށްފައިވާ މުއައްސަސާއިން ކަނޑައަޅާ ކޭޓްކޮއެ ސްކޮލަރޝިޕެއް އެލޮކު ފުރިހަމަކުރާ ދަރިވަރަ އްސްކޮލަރޝިޕެ އެ  ،އެހެންކަމުން
  މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގައި ޚިދުމަތްކުރުމަށް މި  ،އެއީ .ކުރުމަށް ޮބންޑް ކުރެވޭނެއެވެޚިދުމަތް  މުއްދަތަކަށް ވަކިތަނެއްގައި 

 ލާފައިވާ ހުޅުވާސްކޮލަރޝިޕް ތަކުގައި ކިޔެވުމަށް    މިއެގޮތުން    އެވެ.ރުމުގެ ބޭނުމުގަމީހުން ތަމްރީންކު  ގެ އެހީގައި ސްކޮލަރޝިޕްތަކު
  ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.އަންގައިދޭ ތާވަލެއް  ފައިވާ މުވައްސަސާތައްށްކޯސްތަކާއި އެކޯސްތައް އެލޮކޭޓް ކޮ

 

 އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް  ކޯހުގެ ނަން 
މިނިސްޓްރީ 
 އޮފް ހެލްތް 

މިނިސްޓްރީ 
އޮފް ޖެންޑަރ 

ފެމިލީ 
ސޯޝަލް 
 ސަރވިސަސް 

މިނިސްޓްރީ 
އޮފް 

 އެޑިޔުކޭޝަން

އިން އެޑިކްޝަން ސްޓަޑީޒް /   ސްމާސްޓަރ
 އެޑިކްޝަން މެނޭޖްމަންޓް 

0 5 0 0 

ޓްރިކް  ސައިކިއޭ) ގނާރސިން  ސް އިންމާސްޓަރ
 މެންޓަލް ހެލްތް ާނރސިންގ( /ގނާރސިން

4 5 2 0 

 0 2 6 2 ކްލިނިކަލް ސައިކޮލޮޖީ ސް އިންމާސްޓަރ
 0 1 7 2 ސައިކޮތެރަޕީ  / ލިންގކައުންސެ ސް އިންމާސްޓަރ

 0 0 0 2 ޓްރީ އޭމާސްޓަރސް އިން ސައިކި
 8 0 0 0 ސްއިން ލާރނިންގ ޑިސްއެިބލިޓީ މާސްޓަރސް



ގައި ަބއިވެރިވާން އެދޭ ދަރިވަރުންގެ ކިަބއިގާ ކޮންމެހެން ފުރިަހމަވާން ޖެހޭ ކޯސްތަކު ތާވަލުގައި ހިމަނާފައިވާ
 ޝަރުތުތަކަކީ:

ން ނުވަތަ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑު ޙާޞިލުކޮށްފައިވުލަރސް ޑިގްރީ ެބޗް ކޯހާއި ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން  .1
 ޝަރުތު ފުރިހަމަވުން.ަބއިވެރިވުމުގެ  ހެއްގައި މާސްޓާރސް ފެންވަރުގެ ކޯ ،ވާގޮތުން ގައި (އެފް.ކިޔު.އެން.އެމް)

 .ހަމަވުންފުރި ޅާ ކްރައިޓީރިއާ ފަރާތުން ކަނޑައަ ޔުނިވަރސިޓީ ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް އެދޭ  ދަރިވަރަކުއެ  .2
  ާރ ކޯހެއްގައި ަބއިވެރިވާން އެދުން.ޤަޫބލުކު އިން( އޭ.ކިޔު.އެމް) އޮތޯރިޓީ ކޮލިފިކޭޝަން މޯލްޑިވްސް .3

 

ކަނޑައަޅާފައިވާ ސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް އެދޭ ދަރިވަރުންގެ ކޮންމެ މުއައްސަސާއަކަށް ކޮންމެ ދާއިރާއަކުން 
ޝަރުޠު ފުރިހަަމ  1ތެރެއިން އެ ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަދަށް ދަރިވަރުން ނޮިމނޭޓްކުރާީނ އެ ދަރިވަރުން އިސްވެ ަބޔާންޮކށްފައިވާ 

 ،އިޢުލާނުގައިވާ ޮގތުގެމަތީން ޕޮއިންޓް ދީގެން ،ލަރޝިޕްތައް އިޢުލާނު ކުރިމި ސްކޮ ،ކުރުމަށް ބޭނުންކުރި ސަނަދުތަަކށް
ނޮމިނޭޓްކުރަމުންާދ އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ިލޭބ ދަރިވަރުން  ،ސްކޮލަރޝިޕްގެ އަދަދަށް ދަރިވަރުން ނޮމިނޭޓް ކުރެވެންދެން

އެ ދަރިވަރު އެ އެދޭ ކޯހުގައި ަބއިވެރިކުރޭތޯ ެބލުމަްށ   ،އެދަރިވަރަކު ކިޔަވަން އެދޭ ޔުނިވަރސިޓިން  ،އުސޫލުންނެވެ. ނޮމިޭނޓްކުރުމަކީ
 ، އެ ކޯހުގައި ކިޔަވަން ފަށަން ވާނެއެވެ. އެއީ ،މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި 6ހޮވޭތާ ގިނަވެގެން  ،ހޮވުމެވެ. މިގޮތުން ހޮވޭ ދަރިވަރުން

  އަވަަހށް ލިުބްނ ޭބުނންވެފައިވާތީއެވެ.ވަރަށް  އިރާތަކުން ތަމްރީން ިލިބފަިއވާ މީހުން ރާއްޖެއަށް  ވާ ފަދަިއން މި ދާށްފައިފާހަގަކޮ  ކުރިން

  ތައް މުއްަދތު ކުރުމަށް ޮބންޑްކުރެވޭނެޚިދުމަތްމި ސްކޮލަރޝިޕްތަކުގައި ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރާ ދަރިވަރުން 
އެ ދަރިވަރަކު  ،ނިންމުމަށްފަހުކޯސް  ފައިވާނެއެވެ.ށްއަޕްލޯޑް ކޮތާވަލެއް އިޢުލާނާއެކު މި މިނިސްޓްރީގެ ވެްބސައިޓަށް  އަންގައިދޭ

 ށް ޚިދުމަތްކުރަން ވާނެއެވެ.ކަމުއްދަތަ ތަނަަކށް  އެ ޮބންޑްކޮށްފައިވާ

  މި އް ކަމާ ގުޅޭ އިޢުލާނާއެކުކޯސް ފުރިހަމަކުރެވޭނެ ޤައުމުތަކުގެ ލިސްޓެ ،މި ސްކޮލަރޝިޕްތަކުގައި
ވެްބސައިޓް އަދި ސްކޮލަރޝިޕްތަކާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތުވެސް ވާނެއެވެ. އަޕްލޯޑުކޮށްފައިށް މިނިސްޓްރީގެ ވެްބސައިޓަ
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