
 2023އައި ސްކޫލް( .ޑ  .ކޮރެއާ )ކޭ  –ކޮލަމްބޯ ޕްލޭން 

  1އެނެކްސް 

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

/ ރާއްޖޭގައި   ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯިރޓ  )އެމް.ކިއު.އޭ(އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާ ކޯހާިއ، ކޯސް ހިންގާ އިންސްޓިޓިުއޓަކ  މޯލްޑިވްސް * 
މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ލައިސަންސްދޭ އެހެނިހެން އިދާރާތަކުްނ ޤަބޫލުކުރާ އިންސްޓިޓިއުޓެްއތޯއާއި، ކޯހެއްތޯ ކަށަވަުރ 

 ކުރައްވަންވާނެއެވެ.

ރެއްގެ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތ  ފެންވަރެއްގެ ކޯހެއް * ކޯހަށް އެދި ހުށަހަޅާ ކެންޑިޑޭޓަކ  އިޢުލާން ކުރެވިފައިވާ ކޯހާއި އެއްފެންވަ
މ ގެކުރިން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ދަރިވަރެއްކަމުގައި ވެގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި އެއާއި އެއްފެންވަރެއްގެ ކޯހެއް ފުރިހަމަ ކުރާ 

 ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ.

ފުރުޞަތަށް  ނު އެގްރ މެންޓްގައި ސޮއިނުކުރާނަމަ މި ސްކޮލަރޝިޕް * ސްޓޫޑެންޓް ލޯނު ސްކ މަކަށް ހޮވިފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުން ލޯ
 ދޫކޮށްލަންޖެހޭނެއެވެ. އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅޭނެއެވެ. އަދި ސްކޮލަރޝިޕްއަށް ނޮމިނޭޓްވުމުން ލޯނުގެ ފުރުސަތު 

 ކުރެވޭނެއެވެ.* އެހެން ސްކޮލަރޝިޕަކަށް ނޮމިނޭޓްވެފައިވާ ކެންޑިޑޭޓެއް މި ސްކޮލަރޝިޕް ފުރުޞަތަށް ނޮމިނޭޓް ނު 

ނަންގަވާފައިވާނަަމ  * މި މިނިސްޓްރ  ނުވަތަ ކުރިން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މެދުވެރިވެގެން ކިޔެވުމަށް ލޯނެއް
 ޑިފޯލްޓެްއނެތި ގަވާއިދުން ޯލން ދައްކާ ޑިޕޯލްޓެއް ނެތި އެލޯނެއް ގަވާއިުދން އަނބުރާ ދައްކަމުންދާ ފަރާތަަކށް ފުރުޞަތު ދެވޭނ ،
ކިޔެވުމަށާއި، އަދި ކޯހުގައި ކިޔަވާ  ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ކުރިްނ ކިޔެވި ލެވަލްއަށްވުރެ މަތ  ލެވަލްއެއްގެ ކޯހެއް

 ލިޔުމުން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށެވެ. މުއްދަތުގައިވެސް، ގަވާއިދުން ލޯނު ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިދޭނެކަން

ކެންސަލްކޮށްފިނަމަ  ނޭޓް ކުރި ނަމަވެސް ސްކޮލަރޝިޕް ދެއްވާ ފަރާތުން ސްކޮލަރޝިޕް* މި މިނިސްޓްރ ން ކެންޑިޑޭޓުން ނޮމި
 އޭގެ ބަދަލުގައި އެހެން ފުރުޞަެތއް އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ހޯދައެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

ތަރުތ ބުންނެވެ.  ޓް ލިބޭ * މި މިނިސްޓްރ ން ެކންޑިޑޭޓުން ނޮމިނޭޓް ކުރާނ  އެކަޑަމިކް މެރިޓަށް ޕޮއިންޓްދ ެގން އެންމެ ަމތިން ޕޮއިން
 މިގޮތަށް ޕޮއިންޓްދޭގޮތުގެ ތަްފޞ ލު މި މިނިސްޓްރ ގެ ވެބްސައިޓްގައި ވާނެއެވެ

ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުން  * ބެޗްލަރސް ޑިގްރ  ކޯސްތަކަށް ހުށަހަޅާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން، އެއް ކެންޑިޑޭޓަކަށްވުރެ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުން
އިމްތިހާނުގެ އިސްލާމް އަދި ދިވެހި  ގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ހުރިހާ މާއްދާތަކަށް )އެޗް.އެސް.ސ އެއްވަރުވާނަމަ، ކެންޑިޑޭޓަކު ހޮވުމު

 ހިމެނޭގޮތަށް( ބެލެވޭނެއެވެ.

ޕޮއިންޓްގެ  * ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ފެންވަރުގެ ކޯހަށް ހުށަހަޅާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން އެއް ކެންޑިޑޭޓަކަށްވުރެ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުން
ނިންމުމަށްފަހު ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ވާނަމަ، ކެންޑިޑޭޓު ހޮވުމުގައި އިސްކަންދޭނ  ބެޗްލަރސް/މާސްޓަރސް ޑިގްރ  ގޮތުން އެއްވަރު

 ޚިދުމަތް ކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ދިގުމިނަށެވެ.



ތަފާތުނަމަ،  ލާ* ހުށަހަޅުއްވާ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ގްރޭޑިންގ ކުރައިޓ ރިއާ މިމިނިސްޓްރ ން ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަަމޖެހިފައިވާ އުސޫ
ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް  އެތަނެއްގެ ގްރޭޑިންގ ކްރައިޓ ރިއާ ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ. ނޫްނނަމަ، ޕޮއިންޓް ދޭނ  މި މިިނސްޓްރ ން

 ހަމަޖެހިފައިވާ އާންމު އުސޫލުންެނވެ.

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

ސެޓްފިކެޓެއް/  * ކިޔެވި ޔުނިވަރސިޓ ން ސެޓްފިކެޓް ދޭ ދުވަސް ޖެހުމުގެ ކުރިން ބޭނުްނ ކުރެއްވުމަށް ދޫކޮށްފަިއވާ ޕްރޮވިޝަނަލް
އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓެއް  ޅާނަމަ، އެއާއެކު މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓ ގެލިޔުމެއް ސެޓްފިކެޓްގެ ބަދަލުގައި ހުށަހަ

 ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.

ސެޓްފިކެޓެއް ނަމަ،  * ހުށަހަޅުއްވާ މަތ  ތަޢުލ މުގެ އެއްވެސް ސެޓުފިކެޓަކ  )ޕްރޮވިޝަނަލް ކަމުގައި ވިޔަސް( ރާއްޖޭން ބޭރުގެ
 ތޯރިޓ ން ވެލިޑޭޓްކުރައްާވފައެވެ.އޮންނަންވާނ  މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިޭކޝަން އޮ

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

 ކުރަންވާނެއެވެ. ތަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތް* ކޯހަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަކާއި މި މިނިސްޓްރ އާއިމެދު ވެވޭ އިޤްރާރާއި އެއްގޮ

ބޭުނންވެއްޖެ  )ހައެްއ( މަސްދުވަސް ވަންދެން މި މިިނސްޓްރ ން ގުޅަން 6* ކޯހަކަށް އެދި ުހށަހެޅުއްވުމަްށފަހު، މަދުވެގެްނ 
 ހިނދެއްގައި ގުޅޭނެގޮތް ހަމަޖަްއސަވާފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

ހާސިލުކުރުމަށް ލިބޭ  މިމިނިސްޓްރ ން އަންގާފަހުން ކޯސް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ، "މަތ  ތަޢުލ މާއި ތަމްރ ނު* ކޯހަށް ނޮމިނޭޓްވެއްޖެކަން 
ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު"  ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ނުިހފައި ދޫކޮށްލާ ފަރާތްތަކާ މެދުގައްޔާއި ޚިދުމަތް ނުކުރާ ފަރާތްތަކާމެދު

 .ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ

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

 އެދެމެވެ  ުމން އަވަހަށް ޮފނުއްވެވޭގޮތަށް ތައްޔާރު ކުރައްވާފައި ބެހެއްޓެވުންފަހުން ދެންނެވު

  * އެޕްލިކޭޝަންތަކުގެ ނަތ ޖާ ިލސްޓު، މި މިނިސްޓްރ ގެ ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.

ހޮވުމަށް  ތަކަށް ކެންޑިޑޭޓުން* ސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް މުހިްއމު މަޢުލޫމާތު ކަމުގައިވާ ކޯސް
އަދިވެސް އެފަދަ  ޕޮއިންޓްދޭ ގްރޭޑިން ކްރައިޓ ރިއާއި، ނޭޝަނަލް ޓްރެއިިނންގް ނ ްޑސް ލިސްޓާއި، ސްޓައިޕެންޑް ޝ ޓާއި،

 .ލިޔުންތައް މި މިނިސްޓްރ ގެ ވެބްސައިޓުގެ ރިސޯސަސް ޓެބުން ލިބެން ހުންާނނެއެވެ 


