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 އިޢުލާނާއި ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު 

 ކޯހަކަށެވެ.އެންމެ  ންވާނީޑިޑޭޓަކުވެސް ހުށަހަޅަކޮންމެ ކެން އެދޭ ކޯހަށް ގުޅިގެން އިޢުލާނާއި މި .1
 މި މިނިސްޓްރީން ކެންޑިޑޭޓުން ނޮމިނޭޓް ކުރި ނަމަވެސް ސްކޮލަރޝިޕް ދެއްވާ ފަރާތުން ސްކޮލަރޝިޕް  .0

 ކެންސަލްކޮށްފިނަމަ އޭގެ ބަދަލުަގއި އެހެން ފުރުޞަތެއް އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ހޯދައެއް ނުދެވޭނެއެވެ.
)އެމް.ކިއު.އޭ(  ންމޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާ ކޯހާއި، ކޯސް ހިންގާ އިންސްޓިޓިއުޓަކީ .2

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ލައިސަންސްދޭ އެހެނިހެން އިދާރާތަކުން ޤަބޫލުކުރާ އިންސްޓިޓިއުޓެއްތޯއާއި، ނުވަތަ 
 ކޯހެއްތޯ ކަށަވަރު ކުރަންވާނެއެވެ.

ކޯހާއި އެއްފެންވަރެއްގެ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ފެންވަރެއްގެ  ށްފައިވާށަހަޅާ ކެންޑިޑޭޓަކީ އިޢުލާން ކޮކޯހަށް އެދި ހު .4
 ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ. ނުވަތަ ފުރިހަމަ ކުރަމުންދާ ކޯހެއް މީގެކުރިން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ

 ނަގާފައިވާނަމަ  މި މިނިސްޓްރީ ނުވަތަ ކުރިން ިޑޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މެދުވެރިވެގެން ކިޔެވުމަށް ލޯނެއް .5
ޑިފޯްލޓެއްނެތި ގަވާއިދުްނ  ޑިޕޯލްޓެއް ނެތި އެލޯނެއް ގަވާއިދުން އަނބުރާ ދައްކަމުންދާ ފަާރތަކަށް ފުރުޞަތު ދެވޭީނ،
ކިޔެވުމަށާއި، އަދި ކޯހުގައި  ލޯން ދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ކުރިން ކިޔެވި ލެވަލްއަށްވުރެ މަތީ ލެވަލްއެއްގެ ކޯހެއް

 ލިޔުމުން ހުށަަހޅާ ފަރާތްތަކަށެވެ. ތުގައިވެސް، ގަވާއިދުން ލޯނު ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމް ހަަމޖައްސައިދޭނެކަންކިޔަވާ މުއްދަ
 މި މިނިސްޓްރީން ކެންޑިޑޭޓުން ނޮމިނޭޓް ކުރާނީ އެކަޑަމިކް ެމރިޓަށް ޕޮއިންޓްދީގެްނ އެންމެ ަމތިން ޕޮއިންޓް ިލބޭ  .6

 .ތަފްޞީލު މި މިނިސްްޓރީގެ ވެބްސައިޓްގައި ވާނެއެވެތަރުތީބުްނނެވެ. މިގޮތަށް ޕޮއިންްޓދޭގޮތުގެ 
ޕޮއިންޓްގެ  ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ކޯސްތަކަށް ހުށަހަޅާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން، އެއް ކެންޑިޑޭޓަކަށްވުރެ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުން .7

އިމްތިހާނުގެ  .ސީގޮތުން އެއްވަރުވާނަމަ، ކެންޑިޑޭޓަކު ހޮވުމުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ހުރިހާ މާއްދާތަކަށް )އެޗް.އެސް
 އިސްލާމް އަދި ދިވެހި ހިމެނޭގޮތަށް( ބެލެވޭނެއެވެ.

 ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ފެންވަރުގެ ކޯހަށް ހުށަހަޅާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ެތރެއިން އެއް ކެންޑިޑޭޓަކަށްވުރެ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުން  .8
ނިންމުމަށްފަުހ  މާސްޓަރސް ޑިގްރީޕޮއިންޓްގެ ގޮތުން އެއްވަރުވާނަމަ، ކެންޑިޑޭޓު ހޮވުމުގައި އިސްކަންދޭނީ ބެޗްލަރސް/

 ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތް ކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ދިގުމިނަށެވެ.
 ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ްގރޭޑިންގ ކުރައިޓީރިއާ މިމިނިސްޓްރީން ޕޮއިންޓް ދިނުމަްށ ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލާ ޅާހުށަހަ .9

 ވަންވާނެއެވެ. ނޫންނަމަ، ޕޮއިންޓް ޭދނީ މި މިނިސްޓްރީންތަފާތުނަަމ، އެތަނެއްގެ ގްރޭޑިންގ ކްރައިޓީރިއާ ހުށަހަޅުއް
 ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އާންމު އުސޫލުންނެވެ.

 

 1 –އެނެކްސް 



ސަނަދެއްނަމަ، އެ ހުރިހާ  ފައިވާކުރެޑިޓް ލިބިގެން ހޯދާކޯހުގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވުމަށް ބޭނުންވަނީ އެހެން ކޯހަކުން  އެދޭ .12
 ންވާނެއެވެ.ހުށަހަޅަކޯހެއްގެ ޓްރާންސްކްރިޕްޓް 

 ކިޔެވި ޔުނިވަރސިޓީން ސެޓްފިކެޓް ދޭ ދުވަސް ޖެހުމުގެ ކުރިން ބޭނުން ކުރެއްވުމަށް ދޫކޮްށފައިވާ ޕްރޮވިޝަނަލް  .11
 ލިޔުމެއް ސެޓްފިކެޓްގެ ބަދަލުގައި ހުށަހަާޅނަމަ، އެއާއެކު މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ނުވަތަ ސެޓްފިކެޓެއް

 ންވާނެއެވެ.ޅަރިޕޯޓެއް ހުށަހައެސެސްމަންޓް 
ސެޓްފިެކޓެއް ނަމަ، ޮއންނަންާވނީ މޯލްިޑވްސް ކޮލިފިކޭޝަްނ  ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ިފކެޓަކީސެޓު މަތީ ތަޢުލީމުގެ ޅާހުށަހަ .10

 ށްފައެވެ. ތޯރިޓީން ވެލިޑޭޓްކޮއޮ
ދެފުށުެގ  އަސްލާއެއްގޮތަށްއެޕްލިކޭޝަނާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެއްވެސް ލިޔުމެއްގެ އަސްލުގައި ދެފުށް ޗާޕްކޮށްފައިވާނަމަ،  .12

 ންވާނެއެވެ.ހުށަހަޅަކޮޕީވެސް 
 ކުރަންވާނެއެވެ. ކޯހަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަކާއި މި މިިނސްޓްރީއާއިމެދު ވެވޭ އިޤްރާރާއި އެއްގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތް .14
ބޭނުންވެއްެޖ  މިނިސްޓްރީން ގުޅަން)ހައެއް( މަސްދުވަސް ވަންދެން މި  6މަށްފަހު، މަދުވެގެން ޅުކޯހަކަށް އެދި ހުށަހެ .15

 ހިނދެއްގައި ގުޅޭނެގޮތް ހަމަޖަްއސަވާފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
 ކޯހަށް ނޮމިނޭޓްވެއްޖެކަން މިމިނިސްޓްރީން އަންގާފަހުން ކޯސް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ، "މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު .16

 ތަކާ މެދުގައްޔާއި ޚިދުމަތް ނުކުރާ ފަރާތްތަކާމެދު ހާސިލުކުރުމަށް ލިބޭ ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ނުހިފައި ދޫކޮށްލާ ފަރާތް
 .ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު" ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ

ކެންޑިޑޭޓުން  ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ޮނމިނޭޓްވާ އިން އެޕްލިކޭޝަްނ ހުަށހަޅާމައިއެޑިޔު" ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް އޮންލަ" .17
މި  ޅަންހުށަހަ ލިޔުންތަކުގެ އަސްލު ނުވަތަ އެޓެސްޓެޑް އަސްލު އާއިއެކު ހުށަހެޅިޕްލިކޭޝަންއޮންލައިން އެ

 ން އެދެމެވެ.ބެހެއްޓު ށްފައި ވެވޭގޮތަށް ތައްޔާރު ކޮފޮނުއް އެންގުމުންމިނިސްޓްރީން ފަހުން 
  ނެއެވެ.ނަތީޖާ ލިސްޓު، މި މިނިސްްޓރީގެ ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑް ކުރެވޭސްކޮލަރޝިޕްއަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަކުގެ  .18
ހޮވުމަށް ޕޮއިންޓްޭދ  ކެންޑިޑޭޓުންނަށް މުހިއްުމ މަޢުލޫމާުތ ަކމުގައިވާ ކޯސްތަކަށް ކެންޑިޑޭޓުން  ރޝިޕްތަކަށް އެދޭސްކޮލަ .19

އަދިވެސް އެފަދަ  ގްރޭޑިން ކްރައިޓީރިއާއި، ނޭޝަނަލް ޓްރެއިނިންގް ނީޑްސް ލިސްޓާއި، ސްޓައިޕެންޑް ޝީޓާއި،
 .ވެބްސައިޓުގެ ރިސޯސަސް ޓެބުން ލިބެން ހުންާނނެއެވެ ލިޔުންތައް މި މިނިސްޓްރީގެ 
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