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 ކޯހުގެ ޢަދަދު  ފުރުޞަތު  5ކޮންމެ ކޯހަކުން 

 މަސް( 05މާސްޓަރ އޮފް ރޫރަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް މެނޭޖްމަންޓް )
( ފޮރ ސަސްޓެއިނަބަލް އެގްރިކަލްޗަރ )އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރޮގްރާމް ސްމާސްޓަރ އޮފް ސައިންސް ޕްރޮގްރާމް އިން ބަޔޮސައިން 

 އަހަރު(9)
 އަހަރު( 9) މެނޭޖްމަންޓްމާސްޓަރ އޮފް ސައިންސް އިން ބަޔޮޑައިވަރސިޓ  އެންޑް އެންވަޔަރމަންޓަލް 
 އަހަރު( 9މާސްޓަރ އޮފް ސައިންސް ޕްރޮގްރާމް އިން އެންވަޔަރމަންޓަލް ސައިންސް )
 އަހަރު( 9މާސްޓަރ އޮފް ސައިންސް އިން ޖިއޮގްރަފިކް އިންފޮމޭޝަން ސައިންސް )

 އަހަރު( 9ސްޓަރ އޮފް ސައިންސް އިން އެނަރޖ  ޓެކްނޮލޮޖ  )މާ
 އަހަރު( 9މާސްޓަރ އޮފް ސައިންސް އިން އެންވަޔަރަމަންޓަލް ޓެކްނޮލޮޖ  )

 އަހަރު( 9) މާސްޓަރ އޮފް ސައިންސް ޕްރޮގްރާމް އިން އަރތް ސިސްޓަމް އެންވަޔަރަމަންޓް
 އަހަރު( 9) މާސްޓަރ އޮފް ސައިންސް އިން ފުޑް ސައިންސް 

 އަހަރު( 9) މާސްޓަރ އޮފް ސައިންސް ޕްރޮގްރާމް އިން ޕޯސްޓްހާވެސްޓް ޓެކްނޮލޮޖ  އެންޑް އިންނޮވޭޝަން
 އަހަރު( 9) ސައިންސްމާސްޓަރ އޮފް ސައިންސް ޕްރޮގްރާމް އިން އެގްރިކަލްޗަރަލް 

 އަހަރު( 9ޓެކްނޮލޮޖ  ) ޑްސްޓަރ އޮފް ސައިންސް އިން ފުޑް ސައިންސް އެންމާ
 އަހަރު( 9ންސް ޕްރޮގްރާމް އިން ބަޔޮމެޑިކަލް ސައިންސް )މާސްޓަރ އޮފް ސައި

 އަހަރު( 9މާސްޓަރ އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް )
 އަހަރު( 0މާސްޓަރ އޮފް ޕްރައިމަރ  ހެލްތް ކެއަރ މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް )

 އަހަރު( 9މާސްޓަރ އޮފް ސައިންސް ޕްރޮގްރާމް އިން އެންވަޔަރމަންޓަލް މެނޭޖްމަންޓް )
 އަހަރު( 9ފް ސައިންސް ޕްރޮގްރާމް އިން ސަސްޓެއިނަބަލް އެނަރޖ  މެނޭޖްމަންޓް )މާސްޓަރ އޮ 

 ދާއިރާ  ކޯހުގެ 
 އަދި މުއްދަތު 

 
 ކޯހާއި ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ބެޗްލަރސް ޑިގްރ  ހާސިލްކޮށްފައިވުން.  .0
 ފުރިފައި ނުވުން. އަހަރު  50 އުމުރުން އަށް 9102މާރޗް  10 .9
1. TOEFL ްނުވަތަ  ވުން އިން މަތި ލިބިފައި 571އިނIELTS  ްނުވަތަ ލިބިފައިވުން.  0.1އިން އޯވަރއޯލް ސްކޯ މަދުވެގެނ  

 ކޯހާއި ގުޅޭގޮތުން އަޕްލޯޑްކުރެވިފައިވާ އިންފޮމޭޝަން ޝ ޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިނގިރޭސި ރިކުއަރމަންޓް ހަމަވުން. 
 

 :ތައް ޝަރުތު  ހޭ ފުރިހަމަވާންޖެ ޝަރުތުތަކުގެ އިތުރުން ކޯހަކާގުޅޭ  އެދިވަޑައިގަންނަވާ 
ކުރެއްވުމަށް ސަރުކާރުން ނުވަތަ ސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެން އެހ  ލިބިވަޑައިގެންފައިވާނަމަ އެންމެ ފަހުގެ ތަޢުލ މު ހާސިލު. 0

 ފައިވުން.ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތްކުރައްވާ ތިރ ގައިވާ މުއްދަތަށް މި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑިއަށް،   ،އެހ އަށްފަހު
 އަހަރު  9ޕެއްނަމަ މަދުވެގެން ހ. ފުލް ސްކޮލަރޝި

  :ކޯހުގެ ޝަރުތު 

 



 އަހަރު  0.5ށ. ޕާޝަލް ސްކޮލަރޝިޕެއްނަމަ މަދުވެގެން 
 އަހަރު  0ނަމަ މަދުވެގެން އެއްނ. ލޯނު އެހ 

ލޯނެއް ނަންގަވާފައިވާނަމަ ެއ މެދުވެރިވެގެން ކިޔެވުމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް  އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ނުވަތަ މި މިނިސްޓްރ  .9
 ކުރައްވާފައިވުން. ޚަލާސް  އްކަވައި ދަ އަނބުރާލޯނެއް 

އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޯހަކ  މިހާރު ފުރިހަމަކުރައްވާފައިވާ ކޯހަކަށްވުރެ މަތ  ފެންވަރުގެ ކޯހަކަށްވުން. އަދި އެދިވަޑައިގަންނަވާ . 1
 ކަމުގައިވެސް ނުވުން. މުންދާ ދަރިވަރެއްއްވަކޯހާއި އެއް ފެންވަރެއްގެ ކޯހެއް ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި މިހާރު ފުރިހަމަ ކުރަ

ގެ ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑް ކުރެވިފައިވާ ކޯހުގެ އިންފޮމޭޝަން ޝ ޓްގައި އިތުރު ޝަރުތެއް ވާނަމަ މިނިސްޓްރ  އިޢުލާނާއިއެކު މި . 4
 އެޝަރުތު ފުރިހަމަވުން.

 ން ޖެހޭތަކެތި. ވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކު ހުށަހަޅުއްވަ ފައި ކުރައްވާ ފުރިހަމަ 
 ތަޢުލ މ  ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕ . . 0
 )ގްރޭޑިންގ ކްރައިޓ ރިއާ އެނގޭގޮތަށް( ފުލް ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕ  . 9
 މުއްދަތު ހަމަނުވާ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕ  . 1
 (ންކޮށްފައިވާގޮތަށްޝ ޓުގައި ބަޔާ އްގެ އިންފޮމޭޝަންކޯހެއެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާ ) .ލެޓަރ ރިކޮމެންޑޭޝަން 9. 4
ތަޢުލ މް ހާސިލުކުރައްވަން ސަރުކާރުން ނުވަތަ ސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެން އެހ  ލިބިވަޑައިގަތްނަމަ، އެންމެފަހުގެ އެހ އަށްފަހު، . 5

ން އެއެހ އަކާ ގުޅޭގޮތުން ޚިދުމަތް ކުރެއްވުމަށް މި އިޢުލާންގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައިވާކަ
 އަންގައިދޭ ރަސްމ  ލިޔުން. 

މިހާރު ހާސިލް ކުރައްވާފައިވާ އެންމެ މަތ  ސެޓްފިކެޓް ހާސިލް ކުރެއްވިފަހުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތް ކޮށްފައިވާ މުއްދަތު . 0
 އެނގޭނެ ރަސްމ  ލިޔުމެއް.

 ތްކުރުމަށް ބޮންޑެއް އޮތްނަމަ، ބޮންޑުކުރި ތަނަކުން އެބޭފުޅަކު މި ކޯހަށް ދޫކުރާނެކަމުގެ ލިޔުން.ޚިދުމަ. 7

ހުށަހަޅަންޖެހޭ 
 ތަކެތި:

ގެ މިނިސްޓްރ މި އިޢުލާނާއެކު މި  މަޢުލޫމާތު ޝ ޓާއި ކޯހުގެ އިތުރު ޝަރުތުތައް އަދި އެޕްލިކޭޝަން ފޯމްބެހޭ ސްތަކާއިމިކޯ* 
 ކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑު 

މިސްކޮލަރޝިޕްގެ ފައިނަލް ނަމަވެސް ކެންޑިޑޭޓުންނެވެ.  5މިމިނިސްޓްރ  ކޮންމެ ކޯހަކަށް ނޮމިނޭޓް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނ  * 
 ތައިލޭންޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން އެޖެންސ  )ޓައިކާ( އިންނެވެ. ސިލެކްޝަން ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނ  

އެލަވަންސް، ލިވިންގ އެލަވަންސް، ބުކް އެލަވަންސް،  ޝިޕްގެ ހުރިހާ ޚަރަދެއް )ދެކޮޅު ޓިކެޓް، އެކޮމޮޑޭޝަން މިސްކޮލަރ* 
ކުރައްވާ ފަރާތުން  މި ކޯސް އިންތިޒާމްއިންޝުއަރެންސް( ތ ސިސް އެލަވަންސް، ސެޓެލްމަންޓް އެލަވަންސް އަދި 

 ހަމަޖައްސައިދޭނެއެވެ.
 ކޯހަކަށެވެ.ވެސް ހުށަހަޅުއްވަންވާނ  އެންމެ ކެންޑިޑޭޓަކު އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޮންމެ މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ކޯހަށް * 

ކެންޑިޑޭޓުން ނޮމިނޭޓް ކުރާނ  އެކަޑަމިކް މެރިޓަށް ޕޮއިންޓްދ ގެން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ  މިނިސްޓްރ ން* މި
 ވެބްސައިޓްގައި  ހުންނާނެއެވެ. ގެމިނިސްޓްރ  ތަރުތ ބުންނެވެ. މިގޮތަށް ޕޮއިންޓްދޭގޮތުގެ ތަފްޞ ލު މި 

 * ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ފެންވަރުގެ ކޯހަކަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ އެއް ބޭފުޅަކަށްވުރެ ގިނަ ބޭފުޅުން ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުން އެއްވަރުވާނަމަ،
އަށްފަހު، ޑިގްރ  އެޕްލިކޭޝަންތަކުގެ ނަތ ޖާ ލިސްޓް ތަރުތ ބުކުރުމަށް ދެން ބަލާނ  އެބޭފުޅުން އެންމެފަހުން ހާސިލުކުރެއްވި

  ވެ.އިވާ މުއްދަތަށެރައްވާފަކު  ރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތް ދިވެހި
ތުނަމަ، ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލާ ތަފާ  މިނިސްޓްރ ން* ހުށަހަޅުއްވާ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ގްރޭޑިންގ ކުރައިޓ ރިއާ މި

ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް  މިނިސްޓްރ ން  މިނޫންނަމަ، ޕޮއިންޓް ދޭނ  ރައިޓ ރިއާ ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ. އެތަނެއްގެ ގްރޭޑިންގ ކް

  ންނެވެ.ލު ސޫއުއާންމު  ހަމަޖެހިފައިވާ

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

  ށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.އެ ހުރިހާ ކޯހެއްގެ ޓްރާންސްކްރިޕްޓް ހު

* ހުށަހަޅުއްވާ މަތ  ތަޢުލ މުގެ އެއްވެސް ސެޓުފިކެޓަކ  ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ސެޓްފިކެޓެއް ނަމަ، އޮންނަންވާނ  މޯލްޑިވްސް 

ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓ ން ވެލިޑޭޓް ކުރައްވާފައެވެ.  އަދި ކިޔެވި ޔުނިވަރސިޓ ން ސެޓްފިކެޓް ދޭ ދުވަސް ޖެހުމުގެ ކުރިން 

ކުރެއްވުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ޕްރޮވިޝަނަލް ސެޓްފިކެޓެއް/ ލިޔުމެއް ނަމަ، އެއާއެކު މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓ ގެ ބޭނުން 

އިތުރު 
 މަޢުލޫމާތު 



 

 އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓެއް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ. 

އެއްގޮތަށް ދެފުށުގެ އެޕްލިކޭޝަނާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެއްވެސް ލިޔުމެއްގެ އަސްލުގައި ދެފުށް ޗާޕްކޮށްފައިވާނަމަ، އަސްލާ* 

 ކޮޕީވެސް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.
ކެންޑިޑޭޓުން ނޮމިނޭޓް ކުރި ނަމަވެސް ސްކޮލަރޝިޕް ދެއްވާ ފަރާތުން ސްކޮލަރޝިޕް ކެންސަލްކޮށްފިނަމަ  މިނިސްޓްރ ންމި * 

 ނުދެވޭނެއެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި އެހެން ފުރުޞަތެއް އެ ދަރިވަރަކަށް ހޯދައެއް
 ޚިދުމަތް ކުރުމަށް ބޮންޑުކުރެވޭނެއެވެ.  ދިވެހިރާއްޖެއަށްރެއްވުމަށްފަހު، ކޯސް ފުރިހަމަކު* 
ގުޅަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި  މިނިސްޓްރ ން މަސްދުވަސް ވަންދެން މި  0ކޯހަކަށް އެދިހުށަހެޅުއްވުމަށްފަހު، މަދުވެގެން * 

 ގުޅޭނެގޮތް ހަމަޖައްސަވާފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
 ގަޑިއިރު ފަހުން ކޯސް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ، ބްލެކްލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ.  94އަންގާތާ  މިނިސްޓްރ ން އްޖެކަން މިކޯހަށް ނޮމިނޭޓްވެ* 

* އޮންލައިން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުއްވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ނޮމިނޭޓްވާ ބޭފުޅުން، އޮންލައިން އެޕްލިކޭޝަންއާއިއެކު 
ފަހުން ދެންނެވުމުން އަވަހަށް  މިނިސްޓްރ ންއެޓެސްޓެޑް އަސްލު ހުށަހަޅުއްވަން މި ހުށަހެޅުއްވި ލިޔުންތަކުގެ އަސްލު ނުވަތަ 

 ފޮނުއްވެވޭގޮތަށް ތައްޔާރުކުރައްވާފައި ބެހެއްޓެވުން އެދެމެވެ.
 ގެ ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.މިނިސްޓްރ  އެޕްލިކޭޝަންތަކުގެ ނަތ ޖާ ލިސްޓު، މި * 

 ސުންގަޑި: ގެ ކުރިން  01.11ދުވަހުގެ  އަންގާރަވާ  09 މާރިޗު 9102

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