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 އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން  މިނިސްޓްރ   ސްކޮލަރިޝޕް ުފރުޞަތު 
 .މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 އިޢުލާން 

2102އޭޕްރ ލް  26 ތާރ ޚް:    /475-Schol/475/2019(IUL) 64 ނަންބަރު:  

 1029 އައި ސްކޫލް(.ޑ  .ކޮރެއާ )ކޭ  –ކޮލަމްބޯ ޕްލޭން 

   އަހަރު  02ކޯހުގެ މުއްދަތު:  ކޮރެއާ  ޤައުމު:

 ޕަބްލިކް ޕޮލިސ  ޓަރ އޮފް މާސް

 ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕޮލިސ  އޮފް  މާސްޓަރ

 ޕަބްލިކް މެނޭޖްމަންޓް އޮފް  މާސްޓަރ

ކޯހުގެ ލެވެލް 
 އަދި ޢަދަދު: 

 
 ގެ ޝަރުތު:މާސްޓަރސް ޑިގްރ  

 ފައިވުން.ކުރައްވާ ހާސިލު  ޑިގްރ އެއް  ބެޗެލަރސް -
 ން.ހަމަވު ވާނަމަ އެޝަރުތު އިތުރު ޝަރުތެއް ގައި އިޓަށް އަޕްލޯޑްކުރެވިފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ގައިޑްލައިން ވެބްސަ މިނިސްޓްރ ގެމި  -
 

 ދިވަޑައިގަންނަވާ ކޯހަކާގުޅޭ ޝަރުތުތަކުގެ އިތުރުން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުތުތައް:އެ 
ކުރެއްވުމަށް ސަރުކާރުން ނުވަތަ ސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެން އެހ  ލިބިވަޑައިގެންފައިވާނަމަ އެންމެ ފަހުގެ . ތަޢުލ މު ހާސިލު 2

 އެހ އަށްފަހު،  މި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑިއަށް، ތިރ ގައިވާ މުއްދަތަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވުން.
 އަހަރު  1ހ. ފުލް ސްކޮލަރޝިޕެއްނަމަ މަދުވެގެން 

 އަހަރު  2.1. ޕާޝަލް ސްކޮލަރޝިޕެއްނަމަ މަދުވެގެން ށ
 އަހަރު  2ނ. ލޯނު އެހ އެއްނަމަ މަދުވެގެން 

މެދުވެރިވެގެން ކިޔެވުމަށް ލޯނެއް ނަންގަވާފައިވާނަމަ އެ  މިމިނިސްޓްރ  އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ނުވަތަ މި  ޑިޕާޓްމަންޓް .1
 . ލޯނެއް އަނބުރާ ދައްކަވައި ޚަލާސްކުރައްވާފައިވުން

. އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޯހަކ  މިހާރު ފުރިހަމަކުރައްވާފައިވާ ކޯހަކަށްވުރެ މަތ  ފެންވަރުގެ ކޯހަކަށްވުން. އަދި އެދިވަޑައިގަންނަވާ 3
 ކަމުގައިވެސް ނުވުން. ކެންޑިޑޭޓެއްކޯހާއި އެއް ފެންވަރެއްގެ ކޯހެއް ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި މިހާރު ފުރިހަމަ ކުރައްވަމުންދާ 

  :ޝަރުތު ކޯހުގެ 

 
 ތަކެތި.  ފުރިހަމަކުރައްވާފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކު ހުށަހަޅުއްވަން ޖެހޭ 

 
 ތަޢުލ މ  ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕ . . 2
 )ގްރޭޑިންގ ކްރައިޓ ރިއާ އެނގޭގޮތަށް( ފުލް ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕ  . 1
 މުއްދަތު ހަމަނުވާ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕ  . 3
ތަޢުލ މް ހާސިލުކުރައްވަން ސަރުކާރުން ނުވަތަ ސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެން އެހ  ލިބިވަޑައިގަތްނަމަ، އެންމެފަހުގެ އެހ އަށްފަހު، . 4

އިޢުލާންގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައިވާކަން އަންގައިދޭ  އެއެހ އަކާ ގުޅޭގޮތުން ޚިދުމަތް ކުރެއްވުމަށް މި
 ރަސްމ  ލިޔުން. 

 ޚިދުމަތްކުރުމަށް ބޮންޑެއް އޮތްނަމަ، ބޮންޑުކުރި ތަނަކުން އެބޭފުޅަކު މި ކޯހަށް ދޫކުރާނެކަމުގެ ލިޔުން.. 5
ގައި އިތުރު ޝަރުތެއް އެޕްލިކޭޝަން ގައިޑްލައިން ކުރެވިފައިވާ ކޯހުގެ  ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑް މިނިސްޓްރ ގެ އިޢުލާނާއިއެކު މި . 6

 ވާނަމަ އެޝަރުތު ހަމަވާކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، އެއާއި ގުޅޭ ލިޔުން.

ހުށަހަޅަންޖެހޭ 
 ތަކެތި:

 



 ގެ ވެބްސައިޓުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.މިނިސްޓްރ މި މިސްކޮލަރޝިޕާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު * 

 ޕްގެ ފުރުސަތު ވަނ  ލިބިފައެވެ.ސްކޮލަރޝި  3ލަމްބޯ ޕްލޭން މެމްބަރު ގައުމުތަކަށް، މާސްޓަރސް ލެވެލްގެ ޖުމްލަ ކޮ* 
 ކެންޑިޑޭޓުން ނޮމިނޭޓް ކުރެވޭނެއެވެ.  ޝަރުތު ހަމަވާ ހުރިހާއެޕްލައިކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން މިސްކޮލަރޝިޕަށް * 

 .ޑ .އައި ސްކޫލުންނެވެ.ކޭ ލެކްޝަން ހައްދަވާނ  އަދި ފައިނަލް ސި 
އައި .ޑ  .ކޭ ގެ ޚަރަދުލިވިންގ އެލަވަންސް އަދި  ހައުސިންގއެޑްމިޝަން ފ ، ޓިއުޝަން ފ ،  ސްކޮލަރޝިޕްގެމި* 

 ދެއްވާނެއެވެ. ދެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު ރިޓާރން އެއަރފެއަރ ކޮލޮމްބޯ ޕްލޭންއިން ހަމަޖައްސަވައި ސްކޫލުން
ކާއި، އިތުރު ޚަރަދެއް ހިނގާނަމަ އެޚަރަދެއް ހަމަޖައްސަންޖެހޭނ  ކޯހަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭްޓ ޚަރަދުތަ ދަންނަވާފައިވާތިރ ގައި * 

  އަމިއްލައަށެވެ. 
 ބުކް އެލަވަންސް  -
 ވިސާ ފ   -
 ގައެވެ.ވަނަ އަހަރު ސެޕްޓެމްބަރ 1029މިކޯހުގެ ކިޔެވުން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނ  * 
 މިނިސްޓްރ ން ކެންޑިޑޭޓުން މި ކޮލިފައިވާއެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މިސްކޮލަރޝިޕަށް  މިނިސްޓްރ އަށްމި * 

ކޭޑ އައި ސްކޫލްގެ އޮންލައިން ޖެހޭނެއެވެ.  އޮންލައިން އެޕްލިކޭޝަން ފުރަން ކޭޑ އައި ސްކޫލްގެ އެންގުމުން، 
 ނެ ލިޔުންތަކުގެ ތަފްސ ލް މިއިޢުލާނާއިއެކު އަޕްލޯޑު ކުރެވިފައިވާ އެޕްލިކޭޝަންއާއިއެކު ހުށަހަޅުއްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ 

 ގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާނެއެވެ. އެޕްލިކޭޝަން ގައިޑްލައިން 

އެންމެ ފަހުގެ ސެލެކްޝަން ހަދައި ސްކޮލަރޝިޕް ލިބިވަޑައިގަތުމުން، ފުރުއްވުމުގެކުރިން ސްކޮލަރޝިޕް ލިބިވަޑައިގެން ކޯހަކީ * 

ފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ / ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ލައިސަންސްދޭ އެހެނިހެން އޮތޯރިޓީތަކުން ޤަބޫލު ކުރާ މޯލްޑިވްސް ކޮލި

 ކޯހެއްތޯ ބައްލަވަންވާނެއެވެ.

 ކޯހަކަށެވެ.ވެސް ހުށަހަޅުއްވަންވާނ  އެންމެ ކެންޑިޑޭޓަކު މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ކޯހަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޮންމެ * 
ކޯހަކުން ކުރެޑިޓް ލިބިގެން ހޯއްދަވާފައިވާ ސަނަދެއްނަމަ،  ގަންނަވާ ކޯހުގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވުމަށް ބޭނުންވަނީ އެހެންއެދިވަޑައި *

  އެ ހުރިހާ ކޯހެއްގެ ޓްރާންސްކްރިޕްޓް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.

ނަމަ، އޮންނަންވާނީ މޯލްޑިވްސް ހުށަހަޅުއްވާ މަތީ ތަޢުލީމުގެ އެއްވެސް ސެޓުފިކެޓަކީ ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ސެޓްފިކެޓެއް  *

ކިޔެވި ޔުނިވަރސިޓ ން ސެޓްފިކެޓް ދޭ ދުވަސް ޖެހުމުގެ ކުރިން އަދި  ކުރައްވާފައެވެ. ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ވެލިޑޭޓް

ޓ ގެ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރި އެއާއެކުޕްރޮވިޝަނަލް ސެޓްފިކެޓެއް/ ލިޔުމެއް ނަމަ، ބޭނުން ކުރެއްވުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ 

 ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.  އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓެއް 

* މި މިނިސްޓްރ ން ކެންޑިޑޭޓުން ނޮމިނޭޓް ކުރި ނަމަވެސް ސްކޮލަރޝިޕް ދެއްވާ ފަރާތުން ސްކޮލަރޝިޕް ކެންސަލްކޮށްފިނަމަ 
 ހޯދައެއް ނުދެވޭނެއެވެ. ކެންޑިޑޭޓުންނަށްއޭގެ ބަދަލުގައި އެހެން ފުރުޞަތެއް އެ 

 ފަރާތްތަކާއި މި މިނިސްޓްރީއާއިމެދު ވެވޭ އިގުރާރާއި އެއްގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތް ކުރަންވާނެއެވެ.ކޯހަށް ހޮވޭ * 
މަސްދުވަސް ވަންދެން މި މިނިސްޓްރ ން ގުޅަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި  6* ކޯހަކަށް އެދިހުށަހެޅުއްވުމަށްފަހު، މަދުވެގެން 

 ންވާނެއެވެ.ގުޅޭނެގޮތް ހަމަޖައްސަވާފައި އޮންނަ 
 ގަޑިއިރު ފަހުން ކޯސް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ، ބްލެކްލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ. 12* ކޯހަށް ނޮމިނޭޓްވެއްޖެކަން މި މިނިސްޓްރ ން އަންގާތާ 

އެޕްލިކޭޝަނާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެއްވެސް ލިޔުމެއްގެ އަސްލުގައި ދެފުށް ޗާޕްކޮށްފައިވާނަމަ، އަސްލާއެއްގޮތަށް ދެފުށުގެ * 

  ވެސް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.ކޮޕީ
 ކެންޑިޑޭޓުން ގެ ތެރެއިން ނޮމިނޭޓްވާ ކެންޑިޑޭޓުން  ޅުއްވާއޮންލައިން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަ "މައިއެޑިޔު" ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް * 

 ނުވަތަ އެޓެސްޓެޑް އަސްލު ހުށަހަޅުއްވަން މި  އޮންލައިން އެޕްލިކޭޝަންއާއިއެކު ހުށަހެޅުއްވި ލިޔުންތަކުގެ އަސްލު
 ކުރައްވާފައި ބެހެއްޓެވުން އެދެމެވެ. މިނިސްޓްރ ން ފަހުން ދެންނެވުމުން އަވަހަށް ފޮނުއްވެވޭގޮތަށް ތައްޔާރު

 * އެޕްލިކޭޝަންތަކުގެ ނަތ ޖާ ލިސްޓު، މި މިނިސްޓްރ ގެ ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.
ކަމުގައިވާ ކޯސްތަކަށް ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވުމަށް މު މަޢުލޫމާތު މުހިއް ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ  ސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް * 

އިތުރު 
 މަޢުލޫމާތު 



 

ސްކިލްޝޯޓޭޖް ލިސްޓާއި، ސްޓައިޕެންޑް ޝ ޓާއި، އަދިވެސް އެފަދަ ލިޔުންތައް މި ޕޮއިންޓްދޭ ގްރޭޑިން ކްރައިޓ ރިއާއި، 
 ގެ ވެބްސައިޓުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.މިނިސްޓްރ 

 ގެ ކުރިން  23.30ދުވަހުގެ  އާދިއްތަވާ  1މޭ  1029 ވުމުގެ ސުންގަޑި:އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުއް 
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ނަންބަރު ފޯނުން  3322303/  3322330 އަދhttp://www.mohe.gov.mvި  ވެބްސައިޓުން މިނިސްޓްރ ގެމި  އިތުރު މަޢުލޫމާތު 

 ވެ. ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެ

https://myedu.egov.mv/

