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 ޤައުމު: ޖަޕާން

 މާސްޓާރސް 2
 ޕީ.އެޗްޑީ 1

 ލެވެލް  ހުގެ ކ  
 :އަދި އަދަދު 

 www.mohe.gov.mvވެބްސައިްޓ  މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން އޮފަރކުރާ ކޯސްތަކާއި، ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޢުލޫމާތު މި މިނިސްޓްރީގެ 
 އިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

 ކ ހުގެ ދާއިރާ:

 މާސްޓަރސް 

 .ޑިގްރީއެއް ހާސިުލކޮށްފަިއވުން  ހުށަހަޅާ ކ ހާއި ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ެބޗްލަރސް .2
 

 ޕީއެޗްޑީ 

 .ޑްިގރީެއއް ހާސިލުކޮށްަފިއވުން ާމސްޓަރސްހުށަހަޅާ ކ ހާއި ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން  .2
 

 ޕްރޮގްރާމްގެ އިތުރު ޝަރުތުތައް. އެޗްޑީ މާސްޓަރސް ޑިގްރީ އަދި ޕީ 

 އަހަރު ފުިރފައި ނުވުން. 54އަށް އުމުރުން 1429އެޕްރީލް  42  .2

 އިނގިރޭސި ފާހެއް ހާސިލުކުރައްވާފައިވުން. އިނގިރޭސި ފާހެއްކަމުގައި ބަލާނީ:  .1

 އިން "ސީ" އިން ފެށިގެން މަތީގްރޭޑެއް CAE/CPEހ. 

 އިން ފެށިގެން މަތި ..4އިން އޯވަރރޯލް ސްކޯރ  IELTSށ. 

 އިން ފެށިގެން މަތި.  TOEFL 54ނ. 

އާއި އެއްފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން އިނގިރޭސިން "ސީ" އިން ފެށިގެން ރ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.ސީ 

 މަތީގްރޭޑެއް.

 އެސް.ޑީ.ޖީއެސް ގްލޯބަލް ލީޑަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގެ ޖެނަރަލް އިންފޮމޭޝަންގެ އެލިގިބިލިޓީ ކްރައިޓީރިއާ ހަމަވުން. . 3
 

 ކ ހަކާގުޅޭ ޝަރުތުތަކުގެ އިތުރުން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުތުތައް:އެދިވަޑައިގަންނަވާ 
. ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރެއްވުމަށް ސަރުާކރުން ނުވަތަ ސަރުކާރު ެމދުވިެރވެގެން އެހީ ލިބިވަޑައިގެންަފއިވާނަމަ އެންމެ ފަހުގެ 2

 އަށް ޚިދުމަތްުކރަްއވާފަިއވުން.އެހީއަށްފަހު،  މި އިޢުލާުނގެ ސުންގަޑިއަށް، ތިރީގަިއވާ މުއްދަތަށް ދިެވހިރާއްޖެ
 އަހަރު  1ހ. ފުލް ސްކޮަލރޝިެޕއްނަމަ މަދުެވގެން 

 އަހަރު  2.4ށ. ޕާޝަލް ސްކޮލަރިޝޕެއްނަމަ ަމދުވެގެން 
 އަހަރު 2ނ. ލ ނު އެހީއެއްނަމަ މަދުވެގެން 

އޮފް ހަޔަރ އެޑިުޔކޭޝަން ނުވަތަ މި ޑިޕާްޓމަންޓް ެމދުވެިރވެގެން ކިޔެވުމަށް ލ ނެއް ަނންގަވާފަިއވާނަމަ އެ ލ ނެްއ  މިނިސްޓްރީ .1
 އަނބުރާ ދައްަކވައި  ޚަލާްސކުަރއްާވފައިވުން. 

އަިދ އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކ ހާިއ  . އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކ ހަކީ މިހާރު ފުރިހަމަުކރައްާވފައިވާ ކ ހަކަށްވުެރ މަތީ ފެންވަރުގެ ކ ހަކަށްވުން.3
 އެއް ފެނަްވރެއްގެ ކ ހެއް ަދއުލަތުގެ ަޚރަދުަގއި މިހާރު ުފރިހަމަ ުކރައްވަމުންދާ ަދރިަވރެއް ކަމުގަިއވެސް ނުުވން.

ކ ހުގެ 
 ޝަރުތުތައް:

 

http://www.mohe.gov.mv/


  

ވާނަމަ ެގ ވެބްސައިޓަށް އަްޕލ ޑް ުކރެިވފައިާވ ކ ހުގެ އިންފޮމޭޝަން ީޝޓްަގިއ އިތުރު ޝަރުތެއް މިނިްސޓްރީ އިޢުލާނާއިެއކު މި  .5
 އެޝަރުތު ުފރިހަމަވުން.

 ފުރިހަމަކުރައްވާފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފ މާއެކު ހުށަހަޅުއްވަން ޖެހޭތަކެތި. 
 ތަޢުލީމީ ސެުޓފިެކޓުތަކުގެ ކޮޕީ. . 2
 )ގްރޭޑިންގ ކްރަިއޓީިރއާ އެނގޭގޮތަްށ( ފުލް ްޓރާންސްްކރިޕްްޓގެ ކޮޕީ.. 1
 މުއްދަތު ހަމަނުވާ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ާކޑުގެ ކޮޕީ . 3
 މުއްދަތު ހަމަނުވާ ޕާސްޕ ޓްގެ ޮކޕީ. 4

އެސް.ޑީ.ޖީއެސް ގްލޯބަލް ލީޑަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގެ ޖެނަރަލް އިންފޮމޭޝަން ކަރުދާހުގެ އެޕްލިކޭޝަން ގައިޑްލައިންސްގައި  . 4

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް.
ތަޢުލީމް ހާސިލުުކރަްއވަން ސަރުާކރުން ނުވަތަ ސަރުކާރު ެމދުެވރިވެގެން އެހީ ލިބިވަޑައިގަތްނަަމ، އެންމެފަހުގެ އެހީއަށްފަުހ، . 6

 އެއެހީއަކާ ގުޅޭގޮތުން ޚިދުމަތް ކުެރއްވުމަށް މި އިޢުލާންގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ މުއްދަތަށް ޚިދުމަތް ކުރަްއާވފައިާވކަން އަންގައިދޭ 
 ޔުން. ރަސްމީ ލި

ރްާއޖެއަށް ޚިދުމަތް ކޮށްފައިވާ މުއްދަުތ ދިވެހިމިހާރު ހާސިލް ކުރައްވާފަިއވާ އެންމެ މަތީ ސެޓްފިކެޓް ހާސިލު ކުރްެއވިފަހުން . 7
 އެނގޭނެ ރަސްމީ ލިޔުެމއް.

 ިލޔުން.ޚިދުމަތްކުރުމަށް ބޮންޑެއް އޮތްނަމަ، ބޮންޑުކުރި ތަނަުކން އެބޭފުޅަކު މި ކ ހަށް ދޫކުރާނެކަމުގެ . 8

ހުށަހަޅަންޖެހޭ 
 ތަކެތި:

 ވެބްސައިޓުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.ގެ  www.mohe.gov.mvމި ސްކޮލަރޝިޕާ ގުޅޭ އިތުރު ަމޢުލޫމާތު * 
ނަަމެވސް ފައިނަލް ސެެލކްަޝން  ުކރެވުނު ސްޓުޝ ޓްލިވާ ހުރިާހ ަދރިަވރުން ކ ހަށް ނޮމިނޭޓު  ގެ ަފރާތުން މިމި މިނިސްްޓރީ* 

 ހަދާނީ ކ ސްދެއްވާ ަފރާތުންނެެވ.
 ފަރާތުންނެވެ.  ޖޭ.އައި.ސީ.އޭ ގެހަމަޖައްސައި ދެއްވާނީ އަދި ޓިކެްޓ މިސްކޮަލރޝިޕްގެ ދަށުން އެކޮަމޑޭޝަންއާއި ޓިއުޝަްނފީ  *

 ކ ހަކަށެވެ.ވެސް ހުށަހަޅުއްވަންވާނީ އެންމެ ކެންޑިޑޭޓަކު މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ކ ހަށް ެއދިވަޑައިގަންނަވާ ކޮންެމ * 
ކެންޑިޑޭޓުން ނޮމިނޭޓް ކުރާނީ އެކަޑަމިކް ެމރިޓަށް ޕޮއިންޓްދީގެން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ ތަރުތީބުންނެވެ. * މިމިނިސްޓްރީން 

 ގެ ވެބްސަިއޓްގައި  ހުންނާނެއެވެ.މިނިސްޓްރީމިގޮތަށް ޕޮއިންޓްދޭގޮތުގެ ތަްފޞީލު މި 
ްގރެޖުޭއޓް ފެންވަރުގެ ކ ހަކަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ އެއް ޭބުފޅަކަށްވުރެ ގިނަ ބޭފުޅުން ޕޮއިންްޓގެ ގޮތުން އެއްވަރުވާނަަމ، * ޕ ސްޓް

އަށްފަހު، ިޑގްރީ އެޕްިލކޭޝަންތަކުގެ ނަތީޖާ ލިސްްޓ ތަރުތީބުކުުރމަށް ދެން ބަލާނީ އެބޭފުޅުން އެންެމފަހުން ހާސިލުުކރެއްވި 
  ވެ.އިވާ ުމއްދަތަށެަރއްާވފަކު މަތްރާްއޖެއަށް ޚިދުދިވެހި

ތުނަމަ، ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލާ ތަފާ މިނިސްޓްރީންހުށަހަޅުއްވާ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ގްރޭޑިންގ ކުރައިޓީރިއާ މި* 

ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް  މިނިސްޓްރީން މިރައިޓީރިއާ ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ. ނޫންނަމަ، ޕޮއިންޓް ދޭނީ އެތަނެއްގެ ގްރޭޑިންގ ކް

  ންނެވެ.ލުސޫއުއާންމު  ހަމަޖެހިފައިވާ

ކޯހަކުން ކުރެޑިޓް ލިބިގެން ހޯއްދަވާފައިވާ ސަނަދެއްނަމަ، އެ  އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޯހުގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވުމަށް ބޭނުންވަނީ އެހެން* 

  ހުރިހާ ކޯހެއްގެ ޓްރާންސްކްރިޕްޓް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.

ށަހަޅުއްވާ މަތީ ތަޢުލީމުގެ އެއްވެސް ސެޓުފިކެޓަކީ ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ސެޓްފިކެޓެއް ނަމަ، އޮންނަންވާނީ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން ހު* 

ކިޔެވި ޔުނިަވރސިޓީން ެސޓްިފކެޓް ދޭ ުދވަސް ޖެހުމުެގ ުކރިްނ ބޭނުން ކުރެްއވުމަށް އަދި   ކުރައްވާފައެވެ. އޮތޯރިޓީން ވެލިޑޭޓް

 އެސެސްމަންޓް ރިޕ ޓެއްމ ްލޑިވްސް ކޮލިިފކޭޝަން އޮތ ރިީޓގެ  އެއާއެކުޕްރޮިވޝަނަލް ސެޓްިފެކޓެއް/ ލިޔުމެއް ނަމަ، ދޫކޮށްފަިއވާ 

 ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ. 

ކެންޑިޑޭޓުން ނޮމިނޭޓް ކުރި ނަމަވެސް ސްކޮަލރޝިޕް ދެއްވާ ަފރާތުން ސްކޮަލރިޝޕް ކެންސަލްކޮށްފިނަމަ ޭއގެ  މިނިސްޓްރީންމި * 
 ނުދެވޭނެެއވެ. ގައި އެހެން ުފރުޞަތެއް އެ ަދރިަވރަކަށް ހ ދައެއްބަދަލު

 ޚިުދމަތް ކުރުމަށް ބޮްނޑުކުރެވޭނެެއވެ.  ދިވެިހރާއްޖެއަށްކ ސް ފުރިހަމަުކރެއްވުމަށްފަހު، * 
ހިނދެއްގައި  ގުޅަން ބޭނުންވެއްޖެ މިނިސްޓްރީންމަސްދުވަސް ވަންދެން މި  6ކ ހަކަށް އެދިހުށަހެޅުއްވުމަށްފަހު، މަދުވެގެން * 

އިތުރު 
 މަޢުލޫމާތު: 

http://www.mohe.gov.mv/


  

 

 

 ގުޅޭނެގޮތް ހަމަޖައްސަާވފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
 ގަޑިއިރު ފަހުން ކ ސް ދޫކޮށްލަިއފިނަމަ، ްބެލކްލިްސޓް ކުެރވޭނެއެވެ.  15އަންގާތާ  ިމނިސްޓީްރންކ ހަށް ނޮމިނޭޓްވެއްޖެކަން މި * 
ސް )ސުންގަޑި ހަމަވާ ދުވަހާއި އޭގެ ކުރީ ދުވަސް( މި އިއުލާންގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ މަދުވެގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން ދެ ދުވަ* 

ކުރިން ެއޕްލިޭކޝަނާއި އެާއއެކު ުހށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހެޅުއްވުން ެއދެވިގެންވެއެވެ. ެއއީ އެޕްލިކޭޝަްނ ފުރިހަމަ ނޫންނަމަ، 
ިއ،  ފުރިހަަމކުރެްއވުމަށް ުފރުސަުތ ނުވަތަ ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެއްޗެއް މަދުނަމަ، ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ުކރިން ތަކެތި ހަމަކުރައްވަ

 އެރުވުމުގެ ގޮތުންނެވެ. އަިދ އޭެގފަހުން އެޕްލިޭކޝަން ހުށަހެޅުއްވުމުން އެއްޗެއް މަުދވިއަސް ސުންގަޑި ހަަމވުމުގެ ުކރިން ފުރިަހމަ 
 ކުރެްއވުމަށް އިތުރު ފުރުސަތެއް ެދެވން ނ ންނާނެތީއެވެ.

ހުށަހެޅުއްވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ނޮމިނޭޓްވާ ބޭފުޅުން، އޮންލައިން އެޕްލިކޭޝަންއާއިއެކު އޮންލައިން އެޕްލިކޭޝަން މިމިނިސްޓްރީގެ * 

ހުށަހެޅުއްވި ލިޔުންތަކުގެ އަސްލު ނުވަތަ އެޓެސްޓެޑް އަސްލު ހުށަހަޅުއްވަން މި މިިނިސްޓްރީން ފަހުން ދެންނެވުމުން އަވަހަށް 

 އެދެމެވެ.ފޮނުއްވެވޭގޮތަށް ތައްޔާރުކުރައްވާފައި ބެހެއްޓެވުން 
 ވެްބސައިޓަށް އަޕްލ ޑް ުކރެވޭނެެއވެ. މިނިސްްޓރީގެއެޕްލިކޭޝަންތަކުގެ ނަތީޖާ ލިްސޓު، މި * 
ަނ ސްކޮލަރިޝޕްތަކަށް އެދިވަޑައިަގންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް މުހިއްމު މަޢޫުލމާތު އެކުލެވޭ، އެްއކ ހަށް ނޮމިނޭޓްޮކށްފައިވާ ދަިރވަރުން ދެވަ* 

އި، ސްކިލްޝ ޓޭޖް ލިސްޓާިއ، ސަްޕލިަމންޓްރީ ލ ން ދޭ ގޮތާއި، ްސޓަިއެޕންޑް ޝީޓާއި، ައދިވްެސ ކ ހަކަށް ނޮމިނޭޓް ުކރާނެ ގޮތާ
 ގެ ވެބްސައިޓުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.މިނިސްްޓރީއެފަދަ ލިޔުންތައް މި 

 
 ސުންގަޑި: ގެ ކުރިން 24.34ދުވަހުގެ  އާދީއްތަވާ  24 ރީވަފެބްރު 1429

 ޕ ޓަލް ެމދުވެރިކޮށެވެ.  https://myedu.egov.mvވާނީ: އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅުއް 

ނަންބަރު ފ ނުން  3352347/  3341383 އަދި /http://www.mohe.gov.mv  ެވބްސައިޓުން މިނިސްޓްރީގެމި   އިތުރު މަޢުލޫމާތު 

 ވެ. ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެ 

https://myedu.egov.mv/

