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އެކަށ ގެންވާ ޢަދަދަށް އިޢުލާނުގެ ދަށުން ތިރ ގައިވާ ކޯސްތަކަށް  475-Schol/475/2022/39(IUL)މިއ  މިމިނިސްޓްރ ގެ ނަންބަރު: 

 އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާފައިނުވާތ ، އަލުން ކުރެވިފައިވާ އިޢުލާނެކެވެ.

 ރ  ޑިގް މާސްޓަރސް ޤައުމު: ތައިލޭންޑް
ކޯހުގެ 

 ފެންވަރު:
 އަހަރު( 8އޮފް ސައިންސް ޕްރޮގްރާމް އިން އެންވަޔަރމެންޓަލް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖ  ) މާސްޓަރ

 އަހަރު( 8މާސްޓަރ އޮފް ސައިންސް ޕްރޮގްރާމް އިން އިނޮވޭޓިވް ފުޑް ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖ  )

 އަހަރު( 8ސާރޗް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް )އެގްރިކަލްޗަރަލް ރިމާސްޓަރ އޮފް ސައިންސް އިން 

 އަހަރު( 1މާސްޓަރ އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް ޕްރޮގްރާމް )

 އަހަރު( 8އިކޮނޮމިކް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ފާމަސ  )، ޝަލްމާސްޓަރ އޮފް ސައިންސް ޕްރޮގްރާމް އިން ސޯ

 އަހަރު( 8ފުޑް )ޝަނަލް ކްންއެންޑް ފަ ނުޓްރާސޫޓިކަލްމާސްޓަރ އޮފް ސައިންސް ޕްރޮގްރާމް އިން 

 މަސް( 12މާސްޓަރ އޮފް އާރޓްސް ޕްރޮގްރާމް އިން އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ސްޓަޑ ޒް )

 އަަހރު( 8) މާސްޓަރ އޮފް އާރޓްސް ޕްރޮގްރާމް އިން ޑިޕްލޮމަސ  އެންޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްޓަޑ ޒް

 އަހަރު( 1މާސްޓަރ އޮފް އާރޓްސް އިން ސޯސަލް އިނޮވޭޝަން އެންޑް ސަސްޓޭނަބިލިޓ  )

 އަހަުރ( 8މާސްޓަރ އޮފް އާރޓްސް އިން އެންވަޔަރމަންޓް، ޑިވެލޮޕްމަންޓް ެއންޑް ސަސްޓޭނަބިލިޓ  )

 ކޯހުގެ ދާއިރާ 
އަދި 

 :މުއްދަތު 

 މާސްޓަރސް 
 ޑިގްރ  ހާސިލްކޮށްފައިވުން.  ބެޗްލަރސްކޯހާއި ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން . 1
 އިނުވުން. އަހަރުވެފަ 54ގެ ނިޔަލަށް އުމުރުން  8288 މެއި 11. 8
1 .TOEFL  ްނުވަތަ  އިން މަތި ލިބިފައިވުން  472އިނIELTS  ް0.2އިން އޯވަރއޯލް ސްކޯ މަދުވެގެނ 

ކޯހާއި ގުޅޭގޮތުން އަޕްލޯޑްކުރެވިފައިވާ ޔުނިވަރސިޓ ގެ އިންފޮމޭޝަން ޝ ޓްގައި  ނުވަތަލިބިފައިވުން. 
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިނގިރޭސި ރިކުއަރމަންޓް ހަމަވުން. 

ގުޅިގެން  ކޯހާއިއިންފޮމޭޝަން ޝ ޓްަގއި  ޔުނިަވރސިޓ ގެގައިޑްލައިނާއި، އަޕްލޯޑުކުރެވިފައިވާ ލާނާއިއެކު މިއިޢު. 5
 އިތުރު ޝަރުތެއްވާނަމަ އެޝަރުުތ ފުރިހަމަވެފައިވުން.

 

ކޯހުގެ 
  :ޝަރުތު 

 



 
 އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޯހަކާގުޅޭ ޝަރުތުތަކުގެ އިތުރުން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުތުތައް:

 
ރެއްވުަމށް ސަރުކާރުން ނުވަތަ ސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެން އެހ  ިލބިވަޑައިގެންފައިވާނަަމ . ތަޢުލ މު ހާސިލުކ1ު

އެންމެފަހުގެ އެހ އަށްފަހު،  މި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑިއަށް، ތިރ ގައިވާ މުއްދަތަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް 
 ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވުން.

  )ދޭއް( އަހަރު 8ހ. ފުލް ސްކޮލަރޝިޕެއްނަމަ މަދުވެގެން 
 )އެކެއް ޕޮއިންޓް ފަހެއް( އަހަރު  1.4ށ. ޕާޝަލް ސްކޮލަރޝިޕެއްނަމަ މަދުވެގެން 

 )އެކެއް( އަހަރު 1ނ. ލޯނު އެހ އެއްނަމަ މަދުވެގެްނ 
މިނިސްޓްރ އިން ނުވަަތ ކުރިން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މެދުވެރިވެގެން ކިޔެވުމަށް ލޯނެްއ  މި .8

 ލްޓެއް ެނތި އެލޯނެއް ގަވާއިދުން ދައްކަމުްނދާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވުން.ނަންގަވާފައިވާނަމަ ޑ ފޯ
. އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޯހަކ  މިހާރު ފުރިހަމަކުރައްވާފައިވާ ކޯހަކަށްވުރެ މަތ  ފެންވަރުގެ ކޯހަކަށްވުން. އަދި 1

ރިހަމަ ކުރައްވަމުންދާ އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޯހާއި އެްއ ފެންވަރެއްގެ ކޯހެއް ދައުަލުތގެ ޚަރަދުގައި މިހާރު ފު
 ދަރިވަރެއް ކަމުގައިވެސް ނުވުން.

 
 ން ޖެހޭތަކެތި. ވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކު ހުށަހަޅުއްވަ ފައި ކުރައްވާ ފުރިހަމަ 

 ތަޢުލ މ  ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ޮކޕ .  .1
 ފުލް ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕ  )ގްރޭޑިންގ ކްރައިޓ ރިއާ އެނގޭގޮތަށް(. .8
 އްދަތު ހަމަނުވާ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕ  . މ1ު
އިންފޮމޭޝަން ޝ ޓްގައި އިތުރު ޝަރުތެއް  ޔުނިވަރސިޓ ގެގައިޑްލައިނާއި، . ކޯހާއި ގުޅޭގޮތުން އަޕްލޯޑުކުރެވިފައިވާ 5

  އެޝަރުތު ހަމަވާކަން ސާބިތުކޮށް ދިނުަމށްޓަކައި، އެއާގުޅޭ ލިޔުންވާނަމަ 
ސިލުކުރައްވަން ސަރުކާރުން ނުވަތަ ސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެން އެހ  ލިބިވަޑައިަގތްނަމަ، އެންެމފަހުެގ . ތަޢުލ މް ހ4ާ

އެހ އަށްފަހު، އެއެހ އަކާ ގުޅޭގޮތުން ޚިދުމަތް ކުރެއްވުމަށް މި އިޢުލާންގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށް ޚިދުމަތް 
 ކުރައްވާފައިވާކަން އަންގައިދޭ ރަސްމ  ލިޔުން.

ހާރު ހާސިލް ކުރައްވާފައިވާ އެންމެ މަތ  ސެޓްފިކެޓް ހާސިލް ކުރެއްވިފަހުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތް ކޮށްފައިާވ . މ0ި
ރަސްމ  ލިޔުމެއް ނުލިބިއްޖެނަމަ ސަބަބާއި މުއްދަތު ިއނގޭނެ އަމިއްލަ  ،މުއްދަތު އެނގޭނެ ރަސްމ  ލިޔުމެއް

 ލިޔުމެއް.
 ބޮންޑުކުރި ތަނަކުން ެއބޭުފޅަކު މި ކޯހަށް ދޫކުރާނެކަމުގެ ލިޔުން.، . ޚިދުމަތްކުރުމަށް ބޮންޑެއް އޮތްނަމ7ަ
. ކުރިން ލޯނު ނަގާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ގަވާއިދުން ޑިފޯލްޓެއް ނެތި ލޯނު ދައްކާ ފަރާތްތަކުން 2

ކޮށް އެފަރާތުެގ މިސްކޮލަރޝިޕަށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާނަމަ، ކުރިން ނަގާފައިވާ ލޯނު ދައްކާނެ ކަމަށް ބަޔާން
 ލިޔުމެއް ނުވަތަ އެހެން ފަރާތެއް ޙަވާލުވާނަމަ، ޙަވާލުވާ ފަރާތުގެ ލިޔުން. 

ހުށަހަޅަންޖެހޭ 
 ތަކެތި:

ކޯހާއި،   މާސްޓަރ އޮފް ސައިންސް ޕްރޮގްރާމް އިން އެންވަޔަރމެންޓަލް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖ   -
 ކޯސް ފިޔަވާ އެހެން ކޯސްތަކަށް އެންޑް ސަސްޓޭނަބިލިޓ  މާސްޓަރ އޮފް އާރޓްސް އިން ސޯސަލް އިނޮވޭޝަން 

ކޯހަށް  8އަދި އެ  ކެންޑިޑޭޓުންނެވެ. 4 ކޮންމެ ކޯަހކަށް ނޮމިނޭޓް ކުރުަމށް ހަމަޖެހިފައިވަނ ން މިމިނިސްޓްރ 
ކްޝަން މިސްކޮލަރޝިޕްގެ ފައިނަލް ސިލެކެންޑިޑޭޓުންނެވެ.  5ނޮމިނޭޓް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިަވނ  ކޮންމެ ކޯހަކަށް 

  ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނ  ތަިއލޭްނޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން އެޖެންސ  )ޓައިކާ( އިންނެވެ.
މިކޯސްތައް ހިންގާ ޔުނިވަރސިޓ ތަކާއި އެޔުނިވަރސިޓ ގެ އެޕްލިކޭޝަން ކޮލިފިކޭޝަން ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތު ޝ ޓް   -

އިތުރު 
 މަޢުލޫމާތު 



 ބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑު ކުރެވިފައި ވާނެއެވެ. އަދި ގައިޑްލައިން މި އިޢުލާނާއެކު މި މިނިސްޓްރ ގެ ވެ
މިސްކޮލަރޝިޕްގެ ހުރިހާ ޚަރަދެއް )ދެކޮޅު ޓިކެޓް، އެކޮމޮޑޭޝަން އެލަވަންސް، ލިވިންގ އެލަވަންސް،   -

ސެޓެލްމަންޓް އެލަވަންސް، ބުްކ އެލަވަންސް، ތ ސިސް އެލަވަންސް، ޓިއުޝަން ފ  އަދި އިންޝުއަރެންސް( މި 
  ވާ ފަރާތުން ހަމަޖައްސައިދޭނެއެވެ.ކޯސް އިންތިޒާމް ކުރައް

މިމިނިސްޓްރ އަށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މިސްކޮލަރޝިޕަށް ނޮމިނޭްޓ ކުރެވޭ ކެންޑިޑޭޓުްނ  -
ޓައިކާގެ އެޕްލިކޭޝަން ފުރިހަމަކޮށް މިމިނިސްޓްރ އަށް  ގެ ކުރިން  8288 މެއި  12މިމިނިސްޓްރ ން އެންގުމުން 

އްވަން ޖެހިވަޑައިގަންަނވާނެއެވެ. ޓައިކާގެ އެޕްލިކޭޝަންއާއިއެކު ހުށަހަޅުއްވަން ޖެިހވަޑައިގަންނަވާެނ ހުށަހަޅު
ޔުނިވަރސިޓ ގެ ލިޔުންތަކުގެ ތަފްސ ލް މިއިޢުލާނާއިއެކު އަޕްލޯޑު ކުރެވިފައިވާ ގައިޑްލައިން އަދި ކޯހާއި ގުޅޭ 

އެޕްލިކޭޝަނާއި އެހެނިެހން ލިޔުންތަކުެގ  ،އިންފޮމޭޝަން ޝ ޓްގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާނެއެވެ. އެހެންަކމުން
ކޮޕ  ސެޓު މިމިނިސްޓްރ އަށް ފޮނުއްވެވޭ ގޮަތށް ތައްޔާރުޮކށްފައި ބެހެްއޓުްނ  8އަސްލު އަދި  1އެޓެސްޓަޑް 

 އެދެމެވެ.
 ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓަކުވެސް ހުށަހަޅުއްވަންވާނ  އެންމެ ކޯހަކަށެވެ. މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ކޯހަށް ހުށަހަޅުއްވާ -
އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާ ކޯހާއި، ކޯސް ހިންގާ އިންސްޓިޓިއުޓަކ  މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓ  )އެމް.ކިއު.އޭ(  -

 އިން ޤަބޫލުކުރާ އިންސްޓިޓިއުޓެްއތޯއާއި، ކޯހެއްތޯ ކަށަވަރު ކުރައްވަންވާނެއެވެ.
ށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާ ކެންޑިޑޭޓަކ ، އިޢުލާން ކުރެވިފައިވާ ކޯހާއި އެއްފެންވަރުގެ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތ  ކޯހަ -

ފެންވަރުގެ ކޯހެއް މ ގެކުރިން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ދަރިވަރެއް ކަމުގައި ވެގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި އެއާއި އެއްފެންވަރުގެ 
 ނުވާނެއެވެ. ކޯހެއް ފުރިހަމަކުރާ ކެންޑިޑޭޓަކަށްވެގެން

މި ސްކޮލަރޝިޕް  ން ލޯނު އެގްރ މެންޓްގައި ސޮއިނުކުރާނަމަ ކެންޑިޑޭޓު ވާ ސްޓޫޑެންޓް ލޯނު ސްކ މަކަށް ހޮވިފައި  -
އަދި ސްކޮލަރޝިޕްއަށް ނޮމިނޭޓްވުމުން ލޯނުގެ ފުރުސަތު  ޅޭނެއެވެ.ހެ ފުރުޞަތަށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަ

  ދޫކޮށްލަންޖެހޭނެއެވެ.
 ނޮމިނޭޓްވެފައިވާ ކެންޑިޑޭޓެއް މި ސްކޮލަރޝިޕް ފުރުޞަތަށް ނޮމިނޭޓް ނުކުރެވޭނެއެވެ. އެހެން ސްކޮލަރޝިޕަކަށް  -
މި މިނިސްޓްރ  ނުވަތަ ުކރިން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މެދުވެރިވެގެން ކިޔެވުމަށް ލޯނެއް  -

 ،ދާ ފަރާތަކަށް ފުރުޞަތު ދެވޭނ ނަންގަވާފައިވާނަމަ ޑިޕޯލްޓެއް ނެތި އެލޯނެއް ގަވާއިދުން އަނބުރާ ދައްކަމުން
ކުރިން ކިޔެވި ލެވަލްއަށްވުރެ މަތ  ލެވަލްއެއްގެ ކޯހެއް  ،ޑިފޯލްޓެއްނެތި ގަވާއިދުން ލޯން ަދއްކާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން

ގަވާއިދުން ލޯނު ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމް ހަަމޖައްސައިދޭނެކަްނ  ،އަދި ކޯހުގައި ކިޔަވާ މުއްދަތުގައިވެސް ،ކިޔެވުމަށާއި
 ލިޔުމުން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

މި މިނިސްޓްރ ްނ ކެންޑިޑޭޓުން ނޮިމނޭޓް ކުރި ނަމަވެްސ ސްކޮލަރޝިޕް ދެއްވާ ފަރާުތން ސްކޮލަރޝިޕް  -
 ކެންސަލްކޮށްފިނަމަ އޭގެ ބަދަލުަގއި އެހެން ފުރުޞަތެއް އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ހޯދައެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

ނޭޓް ކުރާނ  އެކަޑަމިކް މެރިޓަށް ޕޮއިންޓްދ ގެްނ އެންމެ ަމތިން ޕޮއިންޓް ިލޭބ މި މިނިސްޓްރ ން ެކންޑިޑޭޓުްނ ނޮމި -
 ތަރުތ ބުްނނެވެ. މިގޮތަށް ޕޮއިންްޓދޭގޮތުގެ ތަފްޞ ލު މި މިނިސްްޓރ ގެ ވެބްސައިޓްގައި ވާނެއެވެ. 

ނަ ކެންޑިޑޭޓުން ބެޗްލަރސް ޑިގްރ  ކޯސްތަކަށް ހުށަހަޅާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން، އެއް ކެންޑިޑޭޓަކަށްވުރެ ގި -
ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުން އެއްވަރުވާނަމަ، ކެންޑިޑޭޓަކު ހޮވުމުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ހުރިހާ މާއްދާތަކަށް )އެޗް.އެސް.ސ  

 އިމްތިހާނުގެ އިސްލާމް އަދި ދިވެހި ހިމެނޭގޮތަްށ( ބެލެވޭނެއެވެ.
އެއް ކެންޑިޑޭޓަކަށްވުެރ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުްނ  ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ފެންވަރުގެ ކޯހަށް ހުށަހަޅާ ެކންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން -

ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުން އެއްވަރުވާނަމަ، ކެންޑިޑޭޓު ހޮވުމުގައި އިސްކަންދޭނ  ބެޗްލަރސް/މާސްޓަރސް ޑިގްރ  



 އއ/ޢނ

 ނިންމުމަށްފަހު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ިޚދުމަތް ކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ދިުގމިނަށެވެ.
ންގ ކުރައިޓ ރިއާ މިމިނިސްޓްރ ން ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫާލ ހުށަހަޅުއްވާ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ގްރޭޑި -

ތަފާތުނަަމ، އެތަނެއްގެ ގްރޭޑިންގ ކްރައިޓ ރިއާ ހުށަހަޅުއްވަންވާެނއެވެ. ނޫންނަމަ، ޕޮއިންޓް ދޭނ  މި މިނިސްޓްރ ްނ 

 ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އާންމު އުސޫލުންނެވެ.

ކޯހުެގ ޝަރުތު ފުރިހަމަވުމަށް ބޭުނންަވނ  އެހެން ކޯހަުކން ކުރެޑިޓް ލިބިގެން ހޯއްދަވާފައިވާ  އެދިވަޑައިގަންނަވާ -

 ސަނަދެއްނަމަ، އެ ހުރިހާ ކޯހެއްގެ ޓްރާންސްކްރިޕްޓް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ. 

ވާ ޕްރޮވިޝަނަލް ކިޔެވި ޔުނިވަރސިޓ ން ސެްޓފިކެޓް ދޭ ދުވަސް ޖެހުމުގެ ކުިރން ބޭުނން ކުރެއްވުމަށް ދޫކޮްށަފއި -

ސެޓްފިކެޓެއް/ ލިޔުމެއް ސެޓްފިކެޓްގެ ބަދަލުގައި ހުށަހަޅާނަމަ، އެއާއެކު މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓ ެގ 

 އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓެއް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.

ން ބޭރުގެ ހުށަހަޅުއްވާ މަތ  ތަޢުލ މުގެ އެއްވެސް ސެޓުފިކެޓަކ  )ޕްރޮވިޝަނަލް ކަމުގައި ވިޔަސް( ރާއްޖޭ -

 ސެޓްފިކެޓެއް ނަމަ، އޮންނަްނވާނ  މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓ ން ވެލިޑޭޓްކުރައްވާފައެވެ.

އަސްލާއެއްގޮތަްށ ، އެޕްލިކޭޝަނާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެއްވެސް ލިޔުމެއްގެ އަސްލުގައި ދެފުށް ޗާޕްކޮށްފައިވާނަމަ -
 ދެފުށުގެ ކޮޕ ވެސް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.

ހަށް ހޮވޭ ފަރާްތތަކާއި މި މިނިސްޓްރ އާއިމެދު ވެޭވ އިޤްރާރާއި އެއްގޮތަށް ދިެވހިރާއްޖެއަށް ޚިދުމަްތ ކޯ -
 ކުރަންވާނެއެވެ.

)ހައެއް( މަސްދުވަސް ވަންދެން މި މިނިސްޓްރ ން ގުޅަން  0ކޯހަކަށް އެދި ހުށަހެޅުއްވުަމށްފަހު، މަދުވެގެން  -
 މަޖައްސަވާފައި އޮންނަންާވނެއެވެ.ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ގުޅޭެނގޮތް ހަ

ކޯހަށް ނޮމިޭނޓްވެއްޖެކަން މިމިނިސްޓްރ ން އަންގާފަހުން ކޯސް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ، "މަތ  ތަޢުލ މާއި ތަމްރ ުނ  -

ހާސިލުކުރުމަށް ލިބޭ ފުރުޞަތުެގ ބޭނުން ނުހިފައި ދޫކޮށްލާ ފަާރތްތަކާ މެދުގައްޔާއި ޚިދުމަތް ނުކުރާ ފަރާތްތަކާމެދު 

 ރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު" ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ. ޢަމަލުކު

"މައިއެޑިޔު" ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް އޮންލައިން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅުއްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ނޮމިނޭޓްާވ  -
އެެޓސްޓެޑް އަސްލު ކެންޑިޑޭޓުން އޮންލައިން އެޕްިލކޭޝަންއާއިއެކު ހުށަހެޅުއްވި ިލޔުންތަކުގެ އަސްލު ނުވަތަ 

ހުށަހަޅުއްވަން މި މިނިސްޓްރ ން ފަހުން ދެންނެވުުމން އަވަހަށް ޮފނުއްވެވޭގޮތަށް ތައްޔާރު ކުރައްވާފައި ބެހެއްޓެވުްނ 
 އެދެމެވެ.

 މި މިނިސްޓްރ ގެ ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.، އެޕްލިކޭޝަންތަކުގެ ނަތ ޖާ ިލސްޓު -
އިގަންނަވާ ކެންޑިޑޭޓުންަނށް މުހިްއމު މަޢުލޫމާތު ކަމުގައިވާ ކޯސްަތކަށް ކެންޑިޑޭޓުން ސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް އެދިވަޑަ -

ނޭޝަނަލް ޓްރެއިނިންގް ނ ޑްސް ލިސްޓާއި، ސްޓައިޕެންޑް ޝ ޓާއި،  ހޮވުމަށް ޕޮއިންޓްދޭ ގްރޭޑިން ކްރައިޓ ރިއާއި،
 ން ިލބެން ހުްނނާނެެއވެ.ޓެބު އަދިވެސް އެފަދަ ލިޔުންތައް މި މިނިސްޓްރ ގެ ވެބްސައިޓުގެ ރިސޯސަސް 

 ގެ ކުރިން 11:12ދުވަހު  ބުރާސްފަތިވާ  8288 މެއި 18 ސުންގަޑި:

 ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށެވެ. https://myedu.egov.mvއެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅުއްވާނ  

ނަްނބަރު ޯފނުްނ  1280200/  1280251 އަދި އިންނާއި vwww.mohe.gov.mސައިޓް އިތުރު މަޢުލޫމާތު ިމ މިނިސްޓްރ ގެ ވެބް
 އަށެވެ. schol@mohe.gov.mvއިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް އ މެއިލް ކުރައްވާނ  ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. 

https://myedu.egov.mv/
http://www.mohe.gov.mv/
mailto:schol@mohe.gov.mv

