
 0202ޗޫލަބޯން ގްރެޖުއޭޓް އިންސްޓިޓިއުޓް ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ސްކޮލަރޝިޕް 

  1އެނެކްސް 

 ޕްއާ ގުޅޭގޮތުން އެގެންޖެހޭ ބައެއް މައުލޫމާތު ރޝި މި ސްކޮލަ 

 * މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ކޯހަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓަކުވެސް ހުށަހަޅުއްވަންވާނީ އެންމެ ކޯހަކަށެވެ.

/   އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާ ކޯހާއި، ކޯސް ހިންގާ އިންސްޓިޓިއުޓަކީ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ )އެމް.ކިއު.އޭ(* 
ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ލައިސަންސްދޭ އެހެނިހެން އިދާރާތަކުން ޤަބޫލުކުރާ އިންސްޓިޓިއުެޓއްތޯއާއި، ކޯހެއްތޯ ކަށަވަރު 

 ކުރައްވަންވާނެއެވެ.

ށް އެދި ހުށަހަޅާ ކެންޑިޑޭޓަކީ އިޢުލާން ކުރެވިފައިވާ ކޯހާއި އެއްފެންވަރެއްގެ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ފެންވަރެއްގެ ކޯހެއް * ކޯހަ
މީގެކުރިން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ދަރިވަރެއްކަމުގައި ވެގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި އެއާއި އެއްފެންވަރެއްގެ ކޯހެއް ފުރިހަމަ ކުރާ 

 ން ނުވާނެއެވެ.ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވެގެ

ފުރުޞަތަށް  * ސްޓޫޑެންޓް ލޯނު ސްކީމަކަށް ހޮވިފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުން ލޯނު އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއިނުކުރާނަމަ މި ސްކޮލަރޝިޕް 
 ދޫކޮށްލަންޖެހޭނެއެވެ. އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅޭނެއެވެ. އަދި ސްކޮލަރޝިޕްއަށް ނޮމިނޭޓްވުމުން ލޯނުގެ ފުރުސަތު 

 ށް ނޮމިނޭޓްވެފައިވާ ކެންޑިޑޭޓެއް މި ސްކޮލަރޝިޕް ފުރުޞަތަށް ނޮމިނޭޓް ނުކުރެވޭނެއެވެ.* އެހެން ސްކޮލަރޝިޕަކަ 

ނަންގަވާފައިވާނަަމ  * މި މިނިސްޓްރީ ނުވަތަ ކުރިން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މެދުވެރިވެގެން ކިޔެވުމަށް ލޯނެއް
ޑިފޯްލޓެއްނެތި ގަވާއިދުން ލޯްނ  ދައްކަމުންދާ ފަާރތަކަށް ފުރުޞަތު ދެވޭީނ،ޑިޕޯލްޓެއް ނެތި އެލޯނެއް ގަވާއިދުން އަނބުރާ 

ކިޔެވުަމށާއި، އަދި ކޯހުގައި ކިޔަވާ  ދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިްނ، ކުރިން ކިޔެވި ލެވަލްއަށްވުރެ ަމތީ ލެވަލްއެއްގެ ކޯހެއް
 ލިޔުމުން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށެވެ. ދޭނެކަންމުއްދަތުގައިވެސް، ގަވާއިދުން ލޯނު ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި

ކެންސަލްކޮށްފިނަމަ  * މި މިނިސްޓްރީން ކެންޑިޑޭޓުން ނޮމިނޭޓް ކުރި ނަމަވެސް ސްކޮލަރޝިޕް ދެއްވާ ފަރާތުން ސްކޮލަރޝިޕް
 އޭގެ ބަދަލުގައި އެހެން ފުރުޞަެތއް އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ހޯދައެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

 ޑޭޓުން ނޮމިނޭޓް ކުރާނީ އެކަޑަމިކް މެރިޓަށް ޕޮއިންޓްދީގެން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ* މި މިނިސްޓްރީން ކެންޑި 
 ތަރުތީބުްނނެވެ. މިގޮތަށް ޕޮއިންްޓދޭގޮތުގެ ތަފްޞީލު މި މިނިސްްޓރީގެ ވެބްސައިޓްގައި ވާނެއެވެ

ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުން  ށްވުރެ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުން* ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ކޯސްތަކަށް ހުށަހަޅާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން، އެއް ކެންޑިޑޭޓަކަ
އިމްތިހާނުގެ އިސްލާމް އަދި  އެއްވަރުވާނަމަ، ކެންޑިޑޭޓަކު ހޮވުމުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ހުރިހާ މާއްދާތަކަށް )އެޗް.އެސް.ސީ

 ދިވެހި ހިމެނޭގޮތަްށ( ބެލެވޭނެއެވެ.

ޕޮއިންޓްގެ  ތެރެއިން އެއް ކެންޑިޑޭޓަކަށްވުރެ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުން * ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ފެންވަރުގެ ކޯހަށް ހުށަހަޅާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ
ނިންމުމަށްފަހު ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ގޮތުން އެއްވަރުވާނަމަ، ކެންޑިޑޭޓު ހޮވުމުގައި އިސްކަންދޭނީ ބެޗްލަރސް/މާސްޓަރސް ޑިގްރީ 

 ޚިދުމަތް ކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ދިގުމިނަށެވެ.



 ގެ ގްރޭޑިންގ ކުރައިޓީރިއާ މިމިނިސްޓްރީން ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލާ * ހުށަހަޅުއްވާ ޓްރާންސްކްރިޕްޓް
ޕޮއިންޓް  ތަފާތުނަަމ، އެތަނެއްގެ ގްރޭޑިންގ ކްރައިޓީރިއާ ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ. ނޫންނަމަ، ޕޮއިންޓް ދޭނީ މި މިނިސްޓްރީން

 ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އާންމު ުއސޫލުންނެވެ.

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

ސެޓްފިކެޓެއް/  މަށް ދޫކޮށްފަިއވާ ޕްރޮވިޝަނަލް* ކިޔެވި ޔުނިވަރސިޓީން ސެޓްފިކެޓް ދޭ ދުވަސް ޖެހުމުގެ ކުރިން ބޭނުްނ ކުރެއްވު
އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓެއް  ލިޔުމެއް ސެޓްފިކެޓްގެ ބަދަލުގައި ހުށަހަޅާނަމަ، އެއާއެކު މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ

 ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.

ސެޓްފިކެޓެއް ނަމަ،  އި ވިޔަސް( ރާއްޖޭން ބޭރުގެ* ހުށަހަޅުއްވާ މަތީ ތަޢުލީމުގެ އެއްވެސް ސެޓުފިކެޓަކީ )ޕްރޮވިޝަނަލް ކަމުގަ
 އޮންނަންވާނީ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިޭކޝަން އޮތޯރިޓީން ވެލިޑޭޓްކުރައްާވފައެވެ.

ދެފުށުގެ  * އެޕްލިކޭޝަނާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެއްވެސް ލިޔުމެއްގެ އަސްލުގައި ދެފުށް ޗާޕްކޮށްފައިވާނަމަ، އަސްލާއެއްގޮތަށް
 .ންވާނެއެވެކޮޕީވެސް ހުށަހަޅުއްވަ

 ކުރަންވާނެއެވެ. * ކޯހަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަކާއި މި މިނިސްޓްރީއާއިމެދު ވެވޭ އިޤްރާރާއި އެއްގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތް

ބޭުނންވެއްޖެ  )ހައެްއ( މަސްދުވަސް ވަންދެން މި މިިނސްޓްރީން ގުޅަން 6* ކޯހަކަށް އެދި ުހށަހެޅުއްވުމަްށފަހު، މަދުވެގެްނ 
 އި ގުޅޭނެގޮތް ހަމަޖަްއސަވާފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.ހިނދެއްގަ

ހާސިލުކުރުމަށް  * ކޯހަށް ނޮމިނޭޓްވެއްޖެަކން ިމމިނިސްޓްރީން އަންގާފަހުން ކޯްސ ދޫކޮށްލައިފިނަމަ، "ަމތީ ތަޢުީލމާއި ތަމްރީނު
ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުެގ  ތަކާމެދުލިބޭ ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ނުހިަފއި ދޫކޮށްލާ ފަރާތްތަކާ މެދުގަްއޔާއި ޚިދުމަތް ނުކުރާ ފަރާތް

 .އުޞޫލު" ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ 

ކެންޑިޑޭޓުން  * މައިއެޑިޔު" ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް އޮންލައިން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅުއްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ނޮމިނޭޓްވާ
ހުށަހަޅުއްވަން މި  އަސްލު ނުވަތަ އެޓެސްޓެޑް އަސްލުއޮންލައިން އެޕްލިކޭޝަންއާއިއެކު ހުށަހެޅުއްވި ލިޔުންތަކުގެ 

 އެދެމެވެ މިނިސްޓްރީން ފަހުން ދެންނެވުުމން އަވަހަށް ފޮނުއްވެވޭގޮަތށް ތަްއޔާރު ކުރައްވާފައި ބެހެއްޓެވުން

  * އެޕްލިކޭޝަންތަކުގެ ނަތީޖާ ިލސްޓު، މި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.

ހޮވުމަށް  ސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް މުހިްއމު މަޢުލޫމާތު ކަމުގައިވާ ކޯސްތަކަށް ކެންޑިޑޭޓުން* 
އަދިވެސް އެފަދަ  ޕޮއިންޓްދޭ ގްރޭޑިން ކްރައިޓީރިއާއި، ނޭޝަނަލް ޓްރެއިިނންގް ނީްޑސް ލިސްޓާއި، ސްޓައިޕެންޑް ޝީޓާއި،

 .ވެބްސައިޓުގެ ރިސޯސަސް ޓެބުން ލިބެން ހުންާނނެއެވެ  ލިޔުންތައް މި މިނިސްޓްރީގެ


