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ކޯހުގެ 

 ފެންވަރު:
 ކޯހުގެ ދާއިރާ: ކޯސްތައް މިއިުޢލާނާއެކު އަޕްލޯޑްކޮްށފައިވާ ލިސްޓްގަިއވާ 

 ކޯހުގެ ޢަދަދު  ފުރުޞަތު )މިސްކޮަލރޝިްޕގެ ފައިނަލް ިސލެކްޝަން ހައްދަވާނީ ސްކޮަލރޝިްޕ ދެއްވާ ަފރާތުންނެވެ( 88

 މާސްޓަރސް 
ނޑައަޅާފަިއވާ ޔުނިވަރސިޓީ/ހާއި ގުޅޭގޮތުން ކޯ ނުވަތަ  . ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ހާސިލްކޮށްފައިވުނ2ް ސްޮކަލރޝިޕް ެދއްވާ ފަރާތުން ކަ

ނޑައަޅާފައިވާ )އެމްިކޔުއޭ(  ޝަން އޮޯތރިޓީކޭޯމލްޑިްވސް ކޮިލފިއަދި  .ހަމަވުންކްރައިީޓިރއާ  ެއމްއެންކިޔުެއްފ އިން އެލެވެލްައކަށް ކަ
   ހަމަވުން ކްރައިީޓިރއާ

0 .TOEFL  ްނުވަތަ  އިވުން އިން މަތި ލިބިފަ  072އިނIELTS  ނުވަތަ ލިބިފަިއވުން.  0.2އިން އޯވަރއޯލް ސްޯކ ަމދުވެގެްނ 
އިންފޮޭމޝަން ޝީޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިނގިރޭސި ރިުކއަރމަންްޓ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޯހާއި ގުޅޭގޮތުން އަޕްލޯޑްކުެރވިަފިއވާ 

 ،އި، ސެޓްފިކެޓްގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ފަރާތްތަކުން ފަރާތްތަކުންނާ  ލިބިފައިނުވާ ސެޓްފިކެޓް  IELTS  /TOEFL ) ހަމަވުން.
ބޭނުންވާނަމަ، އެކޯހެއް ހިންގާ ޔުނިވަރސިޓީއަށް އީމެއިލްކުރައްވާ  ސެޓްފިކެޓް  IELTS /TOEFL ކުރިމަތިލާ ކޯހަށް 

 .(ކަމާބެހޭ ފަރާތުން ވަނީ އަންގަފާވައެވެ  އެކަމުގައި އެބޭފުޅުން ދެކިލައްވާ ގޮތެއްގެ ސާފުކުރެއްވުމަށް 
  އަހަރު ދުވަހުެގ މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިބާ ިލބިފަިއވުން. 8މަދުވެގެން  އެޕްލައިުކރާ ކޯހާއި ގުޅޭ ާދއިާރެއއްގައި. 8
 .މަސްައކަތް ކުރާ ަފރާތެއް ކަމުގައިވުންޕަބްލިކް ސެކްޓަރ ަގއި . 4
 ނުުވން. އަހަރުވެފައި 40ގެ ނިޔަލަށް އުމުރުން  0202 އޭޕްރީލް 82. 0
އިންފޮމޭޝަްނ  ޔުނިވަރސިީޓގެސީ ޕްޮރގްރާމް އިންޮފމޭޝަން ޝީޓާިއ، ސްސީއެ –މޮްފކޮމް ސްކޮަލރޝިޕް ވިފައިވާ އަޕްލޯޑުުކރެ. 0

 ގުޅިގެން އިތުރު ޝަރުތެއްވާނަމަ އެޝަރުތު ުފރިހަަމވެފަިއވުން. ކޯހާއިޝީޓްގައި 
 

 ޕީ.އެޗް.ޑީ 
ނޑައަޅާފައިާވ ކޯހާއި ގުޅޭގޮތުން ޔުނިވަ ނުވަތަ ޑިގްރީ ހާސިލްކޮްށފައިވުން  މާސްޓަރސް. 2 ރސިޓީ/ސްޮކލަރޝިޕް ދެއްާވ ފަރާތުން ކަ

ނޑައަާޅފައިވާ ެއމްއެންކިޔުެއފް   ކްރައިީޓިރއާ ހަމަވުން. އަދި މޯލްޑިްވސް ކޮިލފިކޭޝަން އޮޯތރިޓީ )އެމްިކޔުއޭ( އިން އެލެވެލްައކަށް ކަ
 ކްރައިީޓިރއާ ހަމަވުން  

0 . TOEFL  ްނުވަތަ  އިން މަތި ލިބިފަިއވުން 072އިނIELTS  ްނުވަތަ ލިބިފައިވުން.  0.2އިން އޯވަރޯއލް ސްކޯ ަމދުވެގެނ 
ކޯހާއި ގުޅޭގޮތުން އަޕްލޯޑްކުެރވިަފިއވާ ޔުނިވަރސިޓީގެ އިންފޮޭމޝަން ޝީޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިނގިރޭސި ރިުކއަރމަންްޓ 

 ،އްދަތު ހަމަވެފައިވާ ފަރާތްތަކުން ފަރާތްތަކުންނާއި، ސެޓްފިކެޓްގެ މު  ލިބިފައިނުވާ ސެޓްފިކެޓް  IELTS  /TOEFL )ހަމަވުން. 
ބޭނުންވާނަމަ، އެކޯހެއް ހިންގާ ޔުނިވަރސިޓީއަށް އީމެއިލްކުރައްވާ  ސެޓްފިކެޓް  IELTS /TOEFL ކުރިމަތިލާ ކޯހަށް 

 ކަމާބެހޭ ފަރާތުން ވަނީ އަންގަފާވައެވެ.( ސާފުކުރެއްވުމަށް  އެކަމުގައި އެބޭފުޅުން ދެކިލައްވާ ގޮތެއްގެ 
  އަހަރު ދުވަހުެގ މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިބާ ލިބިފަިއވުން. 8މަދުވެގެން  ކޯހާއި ގުޅޭ ާދއިާރެއއްގައި އެޕްލައިކުރާ .8

ކޯހުގެ 
 ޝަރުތު:

 



 މަސަްއަކތް ކުރާ ަފރާތެއް ކަމުަގއިވުން.ޕަބްލިކް ސެކްަޓރގައި . 4
 ނުުވން. އަހަރުވެފައި 40ގެ ނިޔަލަށް އުމުރުން  0202 އޭޕްރީލް 82. 0
އިންފޮމޭޝަްނ  ޔުނިވަރސިީޓގެސީ ޕްޮރގްރާމް އިންޮފމޭޝަން ޝީޓާިއ، ސްސީއެ –ކޮަލރޝިޕް މޮްފކޮމް ސްއަޕްލޯޑުުކރެވިފައިވާ . 0

 ގުޅިގެން އިތުރު ޝަރުތެއްވާނަމަ އެޝަރުތު ުފރިހަަމވެފަިއވުން. ކޯހާއިޝީޓްގައި 
 

 އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޯހަކާގުޅޭ ޝަރުތުތަކުގެ އިތުރުން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުތުތައް:
ފަހުގެ އެހީއަށްފަހު،  ލިބިވަޑައިގެްނފައިވާނަމަ އެންމެރެްއވުމަށް ސަުރކާރުން ނުވަތަ ސަރުކާރު ެމދުެވރިެވގެން އެހީ .ތަޢުލީމު ހާސިލުކު 2

 މި އިޢުލާނުގެ ސުންގަިޑއަށް، ތިރީގައިވާ މުއްދަތަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚިުދމަތްކުރްައވާފަިއވުން.
 އަހަރު  0ހ. ފުލް ސްކޮަލރޝިެޕއްނަމަ މަދުެވގެން 

 އަހަރު  2.0ޝަލް ސްކޮލަރިޝޕެއްނަމަ ަމދުވެގެން ށ. ޕާ
 އަހަރު 2ނ. ލޯނު އެހީއެއްނަމަ މަދުވެގެން 

މިނިސްްޓރީ ނުވަތަ ޑިޕާޓަްމންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ެމދުވެިރވެގެން ކިޔެވުމަށް ލޯނެއް ނަންގަވާަފއިާވނަމަ ޑިޕޯލްެޓްއ  މި  .0
 ކަމުގަިއވުން ނެތި އެލޯނެއް ގަވާއިދުން ދަްއކަުމްނދާ ފަރާތެއް

ާހިއ އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޯހަކީ މިހާުރ ފުރިހަމަުކރަްއވާފަިއވާ ކޯހަކަށްުވރެ މަތީ ފެންވަރުގެ ކޯަހކަށްވުން. އަދި އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޯ. 8
 އެއް ފެނަްވރެއްގެ ކޯހެއް ަދއުލަތުގެ ަޚރަދުަގއި މިހާރު ުފރިހަމަ ުކރައްވަމުންދާ ަދރިަވރެއް ކަމުގަިއވެސް ނުުވން

 ތަކެތި.  ފުރިހަމަކުރައްވާފައިވާ އެޕްލިކޭޝަނާއެކު ހުށަހަޅުއްވަން ޖެހޭ 
 ތަޢުލީމީ ސެުޓފިެކޓުތަކުގެ ކޮޕީ.  .2
 )ގްރޭޑިންގ ްކރަިއޓީިރއާ އެނގޭގޮތަްށ( . ފުލް ްޓރާންސްްކރިޕްްޓގެ ކޮޕީ 0
 . މުއްދަތު ހަމަނުވާ ދިވެހިރައްޔިެތއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ 8
 މުއްދަތު ހަމަނުވާ ޕާސްޕޯޓް ޑޭާޓ ޕޭޖްގެ ކޮޕީ  .4
ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ސެޓްފިކެޓް  IELTS  /TOEFL ) އިނގިރޭސި ރިކުއަމަްނޓާއި ުގޅޭގޮތުން ޔުނިވަރސިޓީގެ ސިޓީ/އީެމއިލް. 0

 ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މިލިޔުން ނެތް ފަރާތްތަކުން(
 އަހަރު ދުވަުހގެ މަސައްކަތުގެ ތަްޖރިބާ ލިބިަފއިާވ ކަމުގެ ލިޔުމެއް. 28ގެން މަދުވެ އެޕްލައިުކރާ ކޯހާއި ގުޅޭ ާދއިާރެއއްގައި. 0
 ގައި މަސަްއަކތް ކުރާ ަފރާތެއްކަން އެނގޭނެ ލިޔުންބްލިކް ސެކްަޓރޕަ. 7
 (މިވަގުތު ވަޒީފާ އަދާުކރާ ަފރާތުގެ 2އެކަޑެމިކް ައދި  2ރިކޮމެންޑޭޝަން ލަެޓރ ) 0. 8
 . ޕޮލިސް ރިޯޕޓް 9

ސީ ސްސީއެ –ގައި ނުވަތަ މޮްފކޮމް ސްޮކލަރިޝޕް ގޮތުން އަޕްލޯޑުުކރެިވފައިވާ ޔުނިަވރސިީޓގެ އިންފޮޭމަޝން ޝީޓްކޯހާއި ގުޅޭ. 22
އެަޝރުތު ހަމަވާކަން ސާބިތުކޮށް ދިނުަމށްޓަކައި، އެއާގުޅޭ އިތުރު ަޝރުތެއް ވާނަމަ ޕްރޮްގރާމް އިްނފޮމޭޝަން ޝީޓްގަިއ 

 ލިޔުން
ރުން ނުވަތަ ސަރުކާރު މެުދވެރިެވގެން އެހީ ލިބިވަޑަިއގަތްނަމަ، އެންމެފަހުގެ އެހީއަށްފަހު، ތަޢުލީމް ހާސިލުކުރައްވަން ސަރުކާ  .21

 އެއެހީއަކާ ގުޅޭގޮތުން ޚިދުމަތް ކުެރއްވުމަށް މި އިޢުލާންގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ މުއްދަތަށް ޚިދުމަތް ކުރަްއާވފައިާވކަން އަންގައިދޭ 
 ރަސްމީ ލިޔުން 

ފަިއާވ އެންމެ މަތީ ސެޓްފިކެްޓ ހާސިލް ކުރެްއވިފަހުން ދިވެހިާރއްޖެއަށް ޚިުދމަތް ކޮށްފައިވާ މުއްދަތު . މިހާރު ހާސިލް ކުރައްވ12ާ
 އެނގޭނެ ރަސްމީ ލިޔުެމއް 

 ޚިދުމަތްކުރުމަށް ބޮންޑެއް އޮތްނަމަ، ބޮންޑުކުރި ތަނަކުން އެބޭފުަޅުކ މި ކޯހަށް ދޫކުރާނެކަމުގެ ިލޔުން  .13
ޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ގަވާއިދުން ިޑފޯްލޓެއް ނެތި ލޯނު ދައްކާ ަފރާްތތަކުން މިސްކޮލަރޝިޕަށް . ކުރިން ލޯނު ނަގާފައިވާ ކެނ14ް

ކަމަްށ ބަޔާންކޮށް އެފަާރތުގެ ލިޔުމެއް ނުވަތަ އެހެން ފަރާތެއް  އެޕްިލކޭޝަން ހުށަހަޅާނަމަ، ކުރިްނ ނަގާފައިވާ ލޯނު ދައްކާނެ
 ޙަވާުލވާ ަފރާތުގެ ލިުޔން ޙަވާލުވާނަަމ، 

ޖެހޭ ހުށަހަޅަން 
 ތަކެތި 
 



  ބްަސއިޓަްށ އަޕްލޯޑް ުކރެިވފައިވާނެެއވެ.ގެ ވެމިނިސްްޓރީމިމިސްކޮލަރިޝޕާ ގުޅޭ އިތުރު ަމުޢލޫމާތު  -
 ސްކޮލަރޝިޕްގެ ފުރުސަތު ވަނީ ލިބިފަެއެވ. 88ގެ ުޖމްލަ / ޕީއެޗްޑީ ލެެވލް މާސްަޓރސް ލެވެލްމިސްކީމްގެ ދަށުން  -
ޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ޝަރުތު ހަަމވާ ހުރިހާ ކެންޑިޑޭޓުން ނޮމިނޭޓް ުކރެވޭނެއެވެ. ައދި ފައިނަލް މިސްކޮލަރޝިޕަށް އެޕަްލއިުކރާ ެކންޑި -

 އިންތިޒާމްކުރައްވާ ަފރާތުންނެވެ. ސްކޮަލރޝިޕް ސިލެކްަޝން ހައްދަވާނީ 
އޮންެކމްޕަސް ެއކޮޮމޑޭޝަން، ސްޓައިޕެންޑް، ިރެސޓެލްމަންޓް ީފ، މެިޑކަްލ ، ޓިއުޝަން ފީ) ދަށުންމި ސްކޮަލރޝިްޕގެ  -

)ލިޭބ އެލަވަންސްތަކާއި، ކޯސް އިންތިޒާމް ކުރައްވާ ަފރާތުން ހަމަޖައްސައިދޭނެއެވެ.  (އަދި ެދކޮޅު ިޓެކޓްއިންޝުރެންސް، 
 ޢުލޫމާތު ީޝޓްގައި ހިމެނިަފއިވާެނއެވެ.(އެކޮމޮޑޭޝަންގެ ތަފްީސލް ވެބްސަިއޓްގައި އަްޕލޯޑުުކރެިވފަިއވާ ކޯހާއިބެހޭ މަ 

ނޮމިނޭޓް ކުރެވޭ ކެންޑިޭޑޓުްނ  މިނިސްްޓރީއިންއެޕްލިކޭަޝން ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މި މިސްކޮލަރިޝޕަށް -
މްެގ މޮފްކޮ ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅުއްވަން ވާނެއެވެ.މޮފްކޮްމގެ އޮންލައިން އެޕްިލކޭަޝން  ،މިމިނިސްްޓރީން އެންގުމުން

 އެޕްިލކޭޝަންއާއިެއކު ހުށަހަޅުއްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނެ ލިޔުންތަކުެގ ތަފްސީލް މިއިޢުލާނާއިެއކު އަޕްލޯުޑ ކުރެިވފައިވާ ޮމފްކޮމް 
އޭޕްރީލް  08ވީމާ، ސީއެސީ ޕްރޮްގާރމް އަދި ކޯހާއި ގުޅޭ އިންފޮމޭޝަން ޝީޓްގައި ބަޔާން ކުރެިވފަިއވާނެއެވެ.  –ސްކޮަލރޝިޕް 

މަޢުލޫމާތު ީޝްޓގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ހުށަހެޅުމަށްމޮފްކޮމްއަށް ކުރިން އޮންލައިން ެއޕްލިޭކޝަންއާއި ލިޔުްނތައް  ގެ 0202
 ކަމަށް އެޕްލިޭކޝަންއާއިއެކު ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކަކީ އަސްލާއެއްގޮތް ތައްޔާރުކޮްށފައި ބެހެއްޓެވުން އެދެެމވެ.  ހަމަކުރައްވާ ލިޔުންތައް

 ލިޔުންތަކަށްާވން ޖެހޭނެއެވެ.  އިވާއެޓެސްޓެޑް ކޮށްފަ
 ޑިޑޭޓަުކވެސް ހުށަހަޅުއްވަންވާނީ އެންމެ ކޯހަކަށެވެ. މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ކޯހަށް ހުށަހަޅުއްވާ ކޮންމެ ކެން -
ގެ ކޯހެްއ ކޯހަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާ ަދރިަވރަކީ، ިއޢުލާން ކުެރވިފަިއވާ ކޯހާިއ އެއްފެންަވރުެގ ނުވަތަ އެއަށްުވެރ މަތީ ފެންަވރު -

މީގެކުރިްނ ުފރިހަމަކޮްށފައިވާ ދަިރވަރެއް ކަމުަގއި ެވގެން ނުވާނެެއވެ. އަދި ެއއާއި ެއއްފެންަވރުެގ ކޯހެއް ުފިރހަމަކުާރ 
 ދަރަިވރަކަށްެވސް ވެގެން ނުވާނެއެވެ.

ިޝޕް ފުުރޞަތަށް ނޮމިނޭޓް ޑިޭޑޓެއް މި ސްޮކލަރސްޓޫޑެންޓް ލޯނު ސްކީމަކަށް ުނވަތަ އެހެން ސްކޮލަރިޝޕަކަށް ހިޮވފައިވާ ކެން -
 ނުކުރެވޭނެެއވެ.

މި މިނިސްޓްރީ ނުވަތަ ޑިޕާޓްަމންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުޭކޝަން މެދުވެިރވެގެން ކިޔެވުމަށް ލޯނެއް ނަންގަާވފަިއވާނަމަ ޑިޕޯްލެޓްއ  -
ިއދުން ޯލން ދައްކާ ފަރާތްތަުކެގ ޑިޯފްލޓެއްނެތި ގަވާ ،ނެތި އެލޯނެއް ގަާވއިދުން އަނުބރާ ދައްކަމުންދާ ަފރާތަކަށް ުފރުޞަތު ދެވޭނީ

ަގވާއިދުްނ  ،އަދި ކޯހުގައި ކިޔަވާ މުއްދަތުގައިވެސް ،ކުރިން ކިޔެވި ލެަވލްއަށްުވރެ މަތީ ލެވަްލއެއްގެ ކޯހެއް ކިޔެުވަމށާއި ،ތެރެއިން
 ލޯނު ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްަސއިދޭނެކަން ލިޔުމުން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

 ނޮމިނޭޓް ކުރާނީ އެކަޑަިމކް މެރިޓަށް ޕޮއިންޓްީދގެން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ ތަރުތީބުންނެވެ.ކެންޑިޑޭޓުން ން މި މިނިސްޓްރީ -
 މިގޮތަށް ޕޮއިންޓްދޭގޮތުގެ ތަްފޞީލު މި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސަިއޓްގައި ުހންނާނެއެވެ.

އް ކެންޑިޑޭޓަކަށްުވރެ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުން ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުން ޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން، އެބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ކޯސްތަކަށް ހުށަހަޅާ ކެން -

އެއްަވރުވާނަމަ، ކެންޑިޑޭޓަކު ހޮުވުމގައި ބައިެވރިެވފައިާވ ހުރިހާ މާއްާދތަކަށް )އެޗް.އެސް.ސީ އިމްތިހާނުގެ އިސްލާމް ައދި ިދވެހި 

 ހިމެނޭގޮތަށް( ބެލެވޭނެއެވެ.

ޑައިގަންނަވާ އެއް ޭބުފޅަކަށްވުރެ ގިނަ ޭބފުޅުން ޕޮިއންޓްގެ ގޮތުން އެއްވަރުވާަނމަ، ޕޯސްޓްގްެރޖުއޭޓް ފެންަވރުގެ ޯކހަކަށް އެދިވަ -

އެޕްިލކޭޝަންތަކުގެ ނަތީޖާ ލިސްްޓ ތަރުތީބުކުރުމަށް ދެން ބަލާނީ އެބޭފުޅުން އެންމެފަހުން ހާސިލުުކރެއްވި ޑިްގރީއަށްފަހު، 

 ދިވެހިރާްއޖެއަށް ޚިދުމަތް ކުަރއްާވފަިއވާ މުއްދަތަށެވެ.

ހުށަހަޅުއްވާ ޓްރާންސްްކރިްޕޓްގެ ގްރޭޑިންގ ކުަރއިީޓރިއާ މި މިިންސޓްރީން ޮޕއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެިހަފއިވާ އުޫސލާ ތަފާތުނަމަ،  -

އެތަނެއްގެ ގްރޭޑިންގ ުކަރއިީޓރިާއ ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ. ނޫންނަމަ، ޕޮއިންޓް ދޭނީ މި މިނިްސޓްީރން ޕޮއިންޓް ދިނުމަްށ 

 ންމު އުޫސލުންނެވެ.ހަމަޖެހިފައިވާ އާ

އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޯހުގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވުމަށް ބޭނުންވަނީ އެހެން ކޯހަކުން ކުރެޑިޓް ލިިބގެން ހޯއްދަވާފައިވާ ސަނަދެއްނަމަ، ެއ  -

 ހުރިހާ ކޯހެއްގެ ޓްރާންްސކްިރޕްޓް ުހށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ. 

)ްޕރޮވިޝަނަލް ކަުމގައި ވިޔަސް( ރާްއޖޭން ބޭރުގެ ެސޓްފިކެޓެއް ނަަމ،  ހުށަހަޅުއްވާ މަތީ ތަޢުލީމުގެ ެއއްވެސް ސެުޓފިެކޓަކީ -

     އިތުރު 
 މަޢުލޫމާތު: 



 
 ޢ/އޢނ

 އޮންނަންވާނީ މޯލްޑިވްސް ކޮލިިފޭކޝަން އޮތޯރިޓީން ވެލިޭޑޓްުކރަްއވާަފއެވެ. 

އް/ ކިޔެވި ޔުނިވަރސިޓީން ެސްޓފިެކޓް ދޭ ުދވަސް ޖެހުމުގެ ުކރިން ބޭނުން ކުރެއްުވމަށް ދޫކޮށްަފއިވާ ްޕޮރވިޝަނަލް ސެޓްިފކެޓެ -

ލިޔުމެއް ސެޓްިފކެްޓގެ ބަދަލުަގިއ ހުށަހަޅާނަމަ، އެއާއެކު މޯްލޑިްވސް ކޮލިފިޭކޝަން އޮތޯރިޓީގެ ެއސެސްމަންޓް ރިޯޕޓެއް 

 ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.

ގެ މި މިނިސްޓްރީން ކެންޑިޑޭޓުން ނޮމިނޭޓް ކުރި ނަމަވެސް ސްކޮަލރޝިޕް ދެއްވާ ފަރާތުން ސްކޮަލރިޝޕް ކެންސަލްކޮށްފިނަމަ އޭ -
 ބަދަލުގައި އެހެން ުފރުޞަތެއް އެ ެކންޑިޑޭޓަކަށް ހޯދައެއްނުދެވޭނެެއވެ.

 ކޯހަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަކާއި މި މިނިސްޓްީރއާއިމެދު ެވވޭ އިުގާރރާއި އެްއގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚިދުމަްތކުަރންވާނެއެވެ. -
ން މި މިނިސްޓްރީން ގުޅަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި މަސްދުވަސް ވަންދެ 0ކޯހަކަށް އެދި ހުށަހެޅުއްވުމަށްފަހު، މަދުވެގެން  -

 ގުޅޭނެގޮތް ހަމަޖައްސަާވފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
ލުުކރުމަށް ލިޭބ ސިމަތީ ތަުޢލީމާއި ތަްމރީނު ހާކޯހަށް ނޮމިނޭޓްވެއްޖެކަން ިމމިނިސްޓީްރން އަންގާފަހުން ކޯސް ދޫޮކށްލައިފިނަމަ، " -

" ގަިއާވ ލާ ަފރާތްތަކާ މެދުަގއްޔާއި ޚިދުމަތް ނުކުރާ ަފރާތްތަކާމެދު ޢަަމލުުކރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު ފުުރޞަތުގެ ބޭނުން ނުހިފައި ދޫކޮށް 

 ގޮތުގެ މަތިން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ. 

އަްސލާއެްއގޮތަށް ދެފުށުގެ ކޮޕީވެސް ، އެޕްލިކޭޝަނާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެއްވެސް ލިޔުމެއްގެ އަްސލުގައި ެދފުށް ޗާޕްކޮށްފައިވާނަމަ -
 ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.

"މައިއެޑިޔު" ޕޯޓަލް މެދުެވރިޮކށް އޮންލައިން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅުއްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ނޮމިނޭޓްވާ ކެންޑިޑޭޓުްނ  -
ސްްޓރީން އޮންލައިން އެްޕލިކޭޝަންާއއިއެކު ުހށަހެޅުއްވި ލިޔުންތަކުގެ އަްސލު ުނވަތަ އެޓެްސޓެޑް އަސްުލ ހުށަހަޅުއްވަން މި މިނި

 ފަހުން ދެންނެވުމުން އަވަހަށް ފޮނުއްވެވޭގޮތަށް ތައްޔާރު ުކރައްާވފައި ބެހެއްޓެވުން އެެދމެވެ.
 އެޕްލިކޭޝަންތަކުގެ ނަތީޖާ ލިްސޓު، މި މިނިސްްޓރީގެ ވެްބސައިޓަށް އަޕްލޯޑް ުކރެވޭނެެއވެ. -
ލޫމާތު ކަމުގައިވާ ކޯސްތަަކށް ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވުމަށް ސްކޮލަރިޝޕްތަކަށް އެދިވަަޑިއގަންނަވާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް މުހިއްމު ަމޢު -

ނޭޝަނަލް ްޓރެއިނިންގް ނީްޑސް ލިސްާޓއި، ްސޓައިޕެންޑް ީޝޓާއި، އަދިވެސް އެަފަދ  ޕޮއިންޓްދޭ ގްރޭޑިން ކްަރއިީޓރިއާިއ،
 ލިޔުންތައް މި މިނިސްޓްީރގެ ވެްބަސއިޓުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

 ގެ ކުރިން  20:82ުދވަހުގެ  ބުރާސްފަތިވާ  0202 އޭޕްރީލް 00  ޑި:ސުންގަ 
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