
                             

 އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން  މިނިސްޓްރ   ސްކޮލަރިޝޕް ުފރުޞަތު 
 .މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 އިޢުލާން 

2020 ސެޕްޓެމްބަރ 12 ތާރ ޚް:    475-Schol/475/2020/136(IUL)  ނަންބަރު:  

  2021 އައި ސްކޫލް(.ޑ .ކޮރެއާ )ކޭ  –ކޮލަމްބޯ ޕްލޭން 

   އަހަރު  1ކޯހުގެ މުއްދަތު:  ކޮރެއާ ޤައުމު:

 ޕަބްލިކް ޕޮލިސ  މާސްޓަރ އޮފް 

 ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕޮލިސ އޮފް  މާސްޓަރ

 ޕަބްލިކް މެނޭޖްމަންޓް އޮފް  މާސްޓަރ
 މާސްޓަރ އިން އިންޓެލެކްޗުއަލް ޕްރޮޕަޓ  އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕޮލިސ  

ކޯހުގެ ލެވެލް 
 އަދި ޢަދަދު: 

 
 ގެ ޝަރުތު:މާސްޓަރސް ޑިގްރ  

 ފައިވުން.ކުރައްވާހާސިލު  ޑިގްރ އެއް ބެޗެލަރސް -
 މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތެއްކަމުގައިވުން ޕަބްލިކް ސެކްޓަރގައި  -
 ން.ހަމަވުއިތުރު ޝަރުތެއްވާނަމަ އެޝަރުތު  ގައިއިޓަށް އަޕްލޯޑްކުރެވިފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ގައިޑްލައިންވެބްސަ މިނިސްޓްރ ގެމި -
 

 ޅޭ ޝަރުތުތަކުގެ އިތުރުން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުތުތައް:އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޯހަކާގު 
. ތަޢުލ މު ހާސިލުކުރެއްވުމަށް ސަރުކާރުން ނުވަތަ ސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެން އެހ  ލިބިވަޑައިގެންފައިވާނަމަ އެންމެ ފަހުގެ 1

 މަތްކުރައްވާފައިވުން.އެހ އަށްފަހު،  މި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑިއަށް، ތިރ ގައިވާ މުއްދަތަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚިދު
 އަހަރު  2ހ. ފުލް ސްކޮލަރޝިޕެއްނަމަ މަދުވެގެން 

 އަހަރު  1.5ށ. ޕާޝަލް ސްކޮލަރޝިޕެއްނަމަ މަދުވެގެން 
 އަހަރު  1ނ. ލޯނު އެހ އެއްނަމަ މަދުވެގެން 

ންގަވާފައިވާނަމަ ެއ މެދުވެރިވެގެން ކިޔެވުމަށް ލޯނެއް ނަ މިނިސްޓްރ  މިނިސްޓްރ  އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ނުވަތަ މި  .2
 ލޯނެއް އަނބުރާ ދައްކަވައި ޚަލާސްކުރައްވާފައިވުން. 

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

  :ކޯހުގެ ޝަރުތު 

 



 
 ތަކެތި.  ފުރިހަމަކުރައްވާފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކު ހުށަހަޅުއްވަން ޖެހޭ 

 
 ތަޢުލ މ  ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕ . . 1
 )ގްރޭޑިންގ ކްރައިޓ ރިއާ އެނގޭގޮތަށް( ފުލް ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕ . 2
 މުއްދަތު ހަމަނުވާ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕ  . 3
 ން.ލިޔު  އަންގައިދޭކަން މަސައްކަތްކުރާ  ގައިބްލިކް ސެކްޓަރޕަ. 4
ތަޢުލ މް ހާސިލުކުރައްވަން ސަރުކާރުން ނުވަތަ ސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެން އެހ  ލިބިވަޑައިގަތްނަމަ، އެންމެފަހުގެ އެހ އަށްފަހު، . 5

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

ދަތު . މިހާރު ހާސިލް ކުރައްވާފައިވާ އެންމެ މަތ  ސެޓްފިކެޓް ހާސިލް ކުރެއްވިފަހުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތް ކޮށްފައިވާ މުއ6ް
 އެނގޭނެ ރަސްމ  ލިޔުމެއް.

 . ޚިދުމަތްކުރުމަށް ބޮންޑެއް އޮތްނަމަ، ބޮންޑުކުރި ތަނަކުން އެބޭފުޅަކު މި ކޯހަށް ދޫކުރާނެކަމުގެ ލިޔުން.7
ގައި އިތުރު ޝަރުތެއް އެޕްލިކޭޝަން ގައިޑްލައިން ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑް ކުރެވިފައިވާ ކޯހުގެ  މިނިސްޓްރ ގެ އިޢުލާނާއިއެކު މި . 8

 ވާނަމަ އެޝަރުތު ހަމަވާކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، އެއާއި ގުޅޭ ލިޔުން.

ހުށަހަޅަންޖެހޭ 
 ތަކެތި:

 ގެ ވެބްސައިޓުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.މިނިސްޓްރ މިމިސްކޮލަރޝިޕާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު * 
ނޮމިނޭޓް މިމިނިސްޓްރ އިން ކެންޑިޑޭޓުން  ރިހާޝަރުތު ހަމަވާ ހުއެޕްލައިކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން މިސްކޮލަރޝިޕަށް * 

ސްކޫލް އޮފް ޕަބްލިކް ޕޮލިސ  ކޭ.ޑ .އައި ކޮލަމްބޯ ޕްލޭންއާއި، ލެކްޝަން ހައްދަވާނ  އަދި ފައިނަލް ސިކުރެވޭނެއެވެ. 
 ނެވެ.އެންޑް މެނޭޖްމަންޓުން 

ށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު ރިޓާރން ދެއްވުމަ އައި ސްކޫލުން.ޑ .ކޭ ސްޓައިޕެންޓް އާއި ޓިއުޝަން ފ  ސްކޮލަރޝިޕްގެ މި* 
އިތުރު ޚަރަދެއް ހިނގާނަމަ އެޚަރަދެއް  ދެއްވާނެއެވެ. އެއަރފެއަރ ކޮލޮމްބޯ ޕްލޭންއިން ހަމަޖައްސަވައި

  ހަމަޖައްސަންޖެހޭނ  ކޯހަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓް އަމިއްލައަށެވެ. 
ކެންޑިޑޭޓުން  ނޮމިނޭޓްކުރެވޭލަރޝިޕަށް މިމިނިސްޓްރ އަށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މިސްކޮ* 

ވާ  2020އޮކްޓޯބަރ  4 ހުށަހެޅުއްވުމަށްފަހު މިމިނިސްޓްރ ން އެންގުމުން، ކޭޑ އައި ސްކޫލްގެ އޮންލައިން އެޕްލިކޭޝަން
 ސްކޫލްގެ ކޭޑ އައި ވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.އްފޮނުއެޕްލިކޭޝަން މިމިނިސްޓްރ އަށް  ކުރިން ގެ  10:00ގެ އާދިއްތަ ދުވަހު 

އޮންލައިން އެޕްލިކޭޝަންއާއިއެކު ހުށަހަޅުއްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނެ ލިޔުންތަކުގެ ތަފްސ ލް މިއިޢުލާނާއިއެކު އަޕްލޯޑު 
  ގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.އެޕްލިކޭޝަން ގައިޑްލައިންކުރެވިފައިވާ 

 ވަނަ އަހަރު ފެބްރުވަރ  މަހުގައެވެ. 2021ކޯހުގެ ކިޔެވުން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނ  މި* 
އެންމެފަހުގެ ސެލެކްޝަން ހަދައި ސްކޮލަރޝިޕް ލިބިވަޑައިގަތުމުން، ފުރުއްވުމުގެކުރިން ސްކޮލަރޝިޕް ލިބިވަޑައިގެން ކޯހަކ  * 

ން ޤަބޫލު ކުރާ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓ  / ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ލައިސަންސްދޭ އެހެނިހެން އޮތޯރިޓ ތަކު
 ކޯހެއްތޯ ބައްލަވަންވާނެއެވެ.

 * މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ކޯހަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓަކުވެސް ހުށަހަޅުއްވަންވާނ  އެންމެ ކޯހަކަށެވެ.
މަތ  ފެންވަރެއްގެ ކޯހެއް  *  ކޯހަށް އެދި ހުށަހަޅާ ދަރިވަރަކ ، އިޢުލާން ކުރެވިފައިވާ ކޯހާއި އެއްފެންވަރެއްގެ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ

މ ގެކުރިން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ދަރިވަރެއްކަމުގައި ވެގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި އެއާއި އެއްފެންވަރެއްގެ ކޯހެއް މިހާރު ފުރިހަމަ 
 ކުރަމުންދާ ދަރިވަރެއް ކަމުގައިވެސް ވެގެން ނުވާނެއެވެ.
ވަނ  އެހެން ކޯހަކުން ކުރެޑިޓް ލިބިގެން ހޯއްދަވާފައިވާ ސަނަދެއްނަމަ، * އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޯހުގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވުމަށް ބޭނުން 

 އެ ހުރިހާ ކޯހެއްގެ ޓްރާންސްކްރިޕްޓް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ. 
* ހުށަހަޅުއްވާ މަތ  ތަޢުލ މުގެ އެއްވެސް ސެޓުފިކެޓަކ  ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ސެޓްފިކެޓެއް ނަމަ، އޮންނަންވާނ  މޯލްޑިވްސް 

ތޯރިޓ ން ވެލިޑޭޓް ކުރައްވާފައެވެ. އަދި ކިޔެވި ޔުނިވަރސިޓ ން ސެޓްފިކެޓް ދޭ ދުވަސް ޖެހުމުގެ ކުރިން ކޮލިފިކޭޝަން އޮ
ބޭނުން ކުރެއްވުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ޕްރޮވިޝަނަލް ސެޓްފިކެޓެއް/ ލިޔުމެއް ނަމަ، އެއާއެކު މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓ ގެ 

 އެވެ. އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓެއް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެ

އިތުރު 
 މަޢުލޫމާތު 



 

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

ސަލްކޮށްފިނަމަ * މި މިނިސްޓްރ ން ކެންޑިޑޭޓުން ނޮމިނޭޓް ކުރި ނަމަވެސް ސްކޮލަރޝިޕް ދެއްވާ ފަރާތުން ސްކޮލަރޝިޕް ކެން
 އޭގެ ބަދަލުގައި އެހެން ފުރުޞަތެއް އެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ހޯދައެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

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

 ގުޅޭނެގޮތް ހަމަޖައްސަވާފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
* ކޯހަށް ނޮމިނޭޓްވެއްޖެކަން މި މިނިސްޓްރ ން އަންގާފަހުން ކޯސް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ، "މަތ  ތަޢުލ މާއި ތަމްރ ނު ހާސިލުކުރުމަށް 

ބޭނުން ނުހިފައި ދޫކޮށްލާ ފަރާތްތަކާ މެދުގައްޔާއި ޚިދުމަތް ނުކުރާ ފަރާތްތަކާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ލިބޭ ފުރުޞަތުގެ 
 އުސޫލު" ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.

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

 މިނިސްޓްރ ން ފަހުން ދެންނެވުމުން އަވަހަށް ފޮނުއްވެވޭގޮތަށް ތައްޔާރު ކުރައްވާފައި ބެހެއްޓެވުން އެދެމެވެ.
 ސްޓު، މި މިނިސްޓްރ ގެ ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.* އެޕްލިކޭޝަންތަކުގެ ނަތ ޖާ ލި

ސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް މުހިއްމު މަޢުލޫމާތު ކަމުގައިވާ ކޯސްތަކަށް ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވުމަށް * 
، އަދިވެސް އެފަދަ ލިޔުންތައް މި ޕޮއިންޓްދޭ ގްރޭޑިން ކްރައިޓ ރިއާއި، ސްކިލްޝޯޓޭޖް ލިސްޓާއި، ސްޓައިޕެންޑް ޝ ޓާއި

 މިނިސްޓްރ ގެ ވެބްސައިޓުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.
 ގެ ކުރިން  13.30ދުވަހުގެ  ހޯމަވާ  28ސެޕްޓެމްބަރ  2020 އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ސުންގަޑި:

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

ނަންބަރު ފޯނުން  3026941/  3026966 އަދhttp://www.mohe.gov.mvި  ވެބްސައިޓުން މިނިސްޓްރ ގެމި  އިތުރު މަޢުލޫމާތު
 އަށެވެ. schol@mohe.gov.mvތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް އ މެއިލް ކުރައްވާނ  އަދި އިވެ. ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެ
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