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ސްކޮލަރިޝޕް ުފރުޞަތު  އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ 
.މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

އިޢުލާން 

/475-Schol/475/2019(IUL)142ނަންބަރު: 2019ސެޕްޓެމްބަރ42ތާރީޚް:

2020އައި ސްކޫލް).ޑީ .ކޮރެއާ (ކޭ –ކޮލަމްބޯ ޕްލޭން 

ކޮރެއާޤައުމު: އަހަރު 1ކޯހުގެ މުއްދަތު: 

ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ މާސްޓަރ އޮފް 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕޮލިސީއޮފް މާސްޓަރ

ޕަބްލިކް މެނޭޖްމަންޓް އޮފް މާސްޓަރ
މާސްޓަރ އިން އިންޓެލެކްޗުއަލް ޕްރޮޕަޓީ އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕޮލިސީ 

ކޯހުގެ ލެވެލް 
އަދި ޢަދަދު: 

ގެ ޝަރުތު:މާސްޓަރސް ޑިގްރީ 

ފައިވުން.ރައްވާކުހާސިލު ޑިގްރީއެއްބެޗެލަރސް-

ން.ހަމަވުއިތުރު ޝަރުތެއްވާނަމަ އެޝަރުތު ގައި އިޓަށް އަޕްލޯޑްކުރެވިފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ގައިޑްލައިންވެބްސަމިނިސްޓްރީގެމި-

ދިވަޑައިގަންނަވާ ކޯހަކާގުޅޭ ޝަރުތުތަކުގެ އިތުރުން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުތުތައް:އެ 

ކާރުން ނުވަތަ ސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެން އެހީ ލިބިވަޑައިގެންފައިވާނަމަ އެންމެ ފަހުގެ . ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރެއްވުމަށް ސަރ1ު

އެހީއަށްފަހު،  މި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑިއަށް، ތިރީގައިވާ މުއްދަތަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވުން.

އަހަރު 2ހ. ފުލް ސްކޮލަރޝިޕެއްނަމަ މަދުވެގެން 

އަހަރު 1.5ޕެއްނަމަ މަދުވެގެން ށ. ޕާޝަލް ސްކޮލަރޝި

އަހަރު 1ނ. ލޯނު އެހީއެއްނަމަ މަދުވެގެން 

މެދުވެރިވެގެން ކިޔެވުމަށް ލޯނެއް ނަންގަވާފައިވާނަމަ އެ މިމިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ނުވަތަ މި ޑިޕާޓްމަންޓް.2

ލޯނެއް އަނބުރާ ދައްކަވައި ޚަލާސްކުރައްވާފައިވުން. 

ންނަވާ ކޯހަކީ މިހާރު ފުރިހަމަކުރައްވާފައިވާ ކޯހަކަށްވުރެ މަތީ ފެންވަރުގެ ކޯހަކަށްވުން. އަދި އެދިވަޑައިގަންނަވާ . އެދިވަޑައިގ3ަ

ކަމުގައިވެސް ނުވުން.ކެންޑިޑޭޓެއްކޯހާއި އެއް ފެންވަރެއްގެ ކޯހެއް ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި މިހާރު ފުރިހަމަ ކުރައްވަމުންދާ 

:ކޯހުގެ ޝަރުތު 

ތަކެތި. ކުރައްވާފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކު ހުށަހަޅުއްވަން ޖެހޭ ފުރިހަމަ 

ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ. . 1

(ގްރޭޑިންގ ކްރައިޓީރިއާ އެނގޭގޮތަށް)ފުލް ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ . 2

މުއްދަތު ހަމަނުވާ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ . 3

ކުރައްވަން ސަރުކާރުން ނުވަތަ ސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެން އެހީ ލިބިވަޑައިގަތްނަމަ، އެންމެފަހުގެ އެހީއަށްފަހު، ތަޢުލީމް ހާސިލު. 4

އެއެހީއަކާ ގުޅޭގޮތުން ޚިދުމަތް ކުރެއްވުމަށް މި އިޢުލާންގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައިވާކަން އަންގައިދޭ

ރަސްމީ ލިޔުން. 

މަތްކުރުމަށް ބޮންޑެއް އޮތްނަމަ، ބޮންޑުކުރި ތަނަކުން އެބޭފުޅަކު މި ކޯހަށް ދޫކުރާނެކަމުގެ ލިޔުން.ޚިދު. 5
ގައި އިތުރު ޝަރުތެއް އެޕްލިކޭޝަން ގައިޑްލައިން ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑް ކުރެވިފައިވާ ކޯހުގެ މިނިސްޓްރީގެ އިޢުލާނާއިއެކު މި . 6

ނުމަށްޓަކައި، އެއާއި ގުޅޭ ލިޔުން.ވާނަމަ އެޝަރުތު ހަމަވާކަން ސާބިތުކޮށްދި

ހުށަހަޅަންޖެހޭ 
ތަކެތި:



ގެ ވެބްސައިޓުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.މިނިސްޓްރީމިމިސްކޮލަރޝިޕާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު * 

. ކެންޑިޑޭޓުން ނޮމިނޭޓް ކުރެވޭނެއެވެޝަރުތު ހަމަވާ ހުރިހާއެޕްލައިކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން މިސްކޮލަރޝިޕަށް * 

ނެވެ.ސްކޫލް އޮފް ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ އެންޑް މެނޭޖްމަންޓުން ކޭ.ޑީ.އައި ލެކްޝަން ހައްދަވާނީ އަދި ފައިނަލް ސި 

އައި .ޑީ .ކޭގެ ޚަރަދުލިވިންގ އެލަވަންސް އަދި އެކޮމޮޑޭޝަންއެޑްމިޝަން ފީ، ޓިއުޝަން ފީ، ސްކޮލަރޝިޕްގެމި* 

އިތުރު ދެއްވާނެއެވެ.އެއަރފެއަރ ކޮލޮމްބޯ ޕްލޭންއިން ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު ރިޓާރންސްކޫލުން 

ޚަރަދެއް ހިނގާނަމަ އެޚަރަދެއް ހަމަޖައްސަންޖެހޭނީ ކޯހަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓް އަމިއްލައަށެވެ. 
މިނިސްޓްރީންޓުން މިކެންޑިޑޭ ކޮލިފައިވާއެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މިސްކޮލަރޝިޕަށް މިނިސްޓްރީއަށްމި* 

ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު އެޕްލިކޭޝަނއާއި އެއާއި ގުޅޭ ލިޔުންތަކުގެ އޮންލައިން އެޕްލިކޭޝަންކޭޑީއައި ސްކޫލްގެއެންގުމުން، 

ކޭޑީއައި ވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.އްމިމިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުގެ ކުރިން 2019އޮކްޓޯބަރ 9އެޓެސްޓެޑް އޮރިޖިނަލް

ސްކޫލްގެ އޮންލައިން އެޕްލިކޭޝަންއާއިއެކު ހުށަހަޅުއްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނެ ލިޔުންތަކުގެ ތަފްސީލް މިއިޢުލާނާއިއެކު 

ގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.އެޕްލިކޭޝަން ގައިޑްލައިން އަޕްލޯޑު ކުރެވިފައިވާ 

ގައެވެ.ވަނަ އަހަރު ފެބްރުވަރީ މަހ2020ުމިކޯހުގެ ކިޔެވުން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ * 

އެންމެ ފަހުގެ ސެލެކްޝަން ހަދައި ސްކޮލަރޝިޕް ލިބިވަޑައިގަތުމުން، ފުރުއްވުމުގެކުރިން ސްކޮލަރޝިޕް ލިބިވަޑައިގެން ކޯހަކީ * 
ން ޤަބޫލު ކުރާ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ / ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ލައިސަންސްދޭ އެހެނިހެން އޮތޯރިޓީތަކު

ކޯހެއްތޯ ބައްލަވަންވާނެއެވެ.
ކޯހަކަށެވެ.ވެސް ހުށަހަޅުއްވަންވާނީ އެންމެ ކެންޑިޑޭޓަކު މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ކޯހަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޮންމެ * 

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

ހުށަހަޅުއްވާ މަތީ ތަޢުލީމުގެ އެއްވެސް ސެޓުފިކެޓަކީ ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ސެޓްފިކެޓެއް ނަމަ، އޮންނަންވާނީ މޯލްޑިވްސް *
ވި ޔުނިވަރސިޓީން ސެޓްފިކެޓް ދޭ ދުވަސް ޖެހުމުގެ ކުރިން ކިޔެއަދި ކުރައްވާފައެވެ.ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ވެލިޑޭޓް

މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ އެއާއެކުޕްރޮވިޝަނަލް ސެޓްފިކެޓެއް/ ލިޔުމެއް ނަމަ، ބޭނުން ކުރެއްވުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ 

ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ. އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓެއް

ޓް ކުރި ނަމަވެސް ސްކޮލަރޝިޕް ދެއްވާ ފަރާތުން ސްކޮލަރޝިޕް ކެންސަލްކޮށްފިނަމަ * މި މިނިސްޓްރީން ކެންޑިޑޭޓުން ނޮމިނޭ

ހޯދައެއް ނުދެވޭނެއެވެ.ކެންޑިޑޭޓުންނަށްއޭގެ ބަދަލުގައި އެހެން ފުރުޞަތެއް އެ 

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

ގުޅޭނެގޮތް ހަމަޖައްސަވާފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

ދޫކޮށްލައިފިނަމަ، ބްލެކްލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ.ގަޑިއިރު ފަހުން ކޯސ24ް* ކޯހަށް ނޮމިނޭޓްވެއްޖެކަން މި މިނިސްޓްރީން އަންގާތާ 

އެޕްލިކޭޝަނާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެއްވެސް ލިޔުމެއްގެ އަސްލުގައި ދެފުށް ޗާޕްކޮށްފައިވާނަމަ، އަސްލާއެއްގޮތަށް ދެފުށުގެ * 
ކޮޕީވެސް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.

ކެންޑިޑޭޓުން ގެ ތެރެއިން ނޮމިނޭޓްވާ ކެންޑިޑޭޓުން ޅުއްވާހުށަހައޮންލައިން އެޕްލިކޭޝަން"މައިއެޑިޔު" ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް * 

ނުވަތަ އެޓެސްޓެޑް އަސްލު ހުށަހަޅުއްވަން މި އޮންލައިން އެޕްލިކޭޝަންއާއިއެކު ހުށަހެޅުއްވި ލިޔުންތަކުގެ އަސްލު 

ޓެވުން އެދެމެވެ.ކުރައްވާފައި ބެހެއް މިނިސްޓްރީން ފަހުން ދެންނެވުމުން އަވަހަށް ފޮނުއްވެވޭގޮތަށް ތައްޔާރު

* އެޕްލިކޭޝަންތަކުގެ ނަތީޖާ ލިސްޓު، މި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.

ކަމުގައިވާ ކޯސްތަކަށް ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވުމަށް މުހިއްމު މަޢުލޫމާތު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް * 

ސްކިލްޝޯޓޭޖް ލިސްޓާއި، ސްޓައިޕެންޑް ޝީޓާއި، އަދިވެސް އެފަދަ ލިޔުންތައް މި އާއި، ޕޮއިންޓްދޭ ގްރޭޑިން ކްރައިޓީރި

ގެ ވެބްސައިޓުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.މިނިސްޓްރީ

އިތުރު 
މަޢުލޫމާތު 

ގެ ކުރިން 13.30ދުވަހުގެ ބުރާސްފަތިވާ 3އޮކްޓޯބަރ 2019އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ސުންގަޑި:

ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށެވެ.https://myedu.egov.mvވާނީ: ހުށަހަޅުއް އެޕްލިކޭޝަން 
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