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މިނިސްޓްރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.

Fully Funded Scholarship
އިޢުލާން

ތާރޚް 82 :އޭޕްރލް 8288

ނަންބަރު(IUL)475-Schol/475/2022/68 :

)Thai International Postgraduate Program 2022 (Re announced
މިއ މިމިނިސްޓްރގެ ނަންބަރު (IUL)475-Schol/475/2022/39 :އިޢުލާނުގެ ދަށުން ތިރގައިވާ ކޯސްތަކަށް އެކަށގެންވާ ޢަދަދަށް
އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާފައިނުވާތ ،އަލުން ކުރެވިފައިވާ އިޢުލާނެކެވެ.

ކޯހުގެ
ފެންވަރު:

ޤައުމު:

މާސްޓަރސް ޑިގްރ

ތައިލޭންޑް

މާސްޓަރ އޮފް ސައިންސް ޕްރޮގްރާމް އިން އެންވަޔަރމެންޓަލް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖ ( 8އަހަރު)
މާސްޓަރ އޮފް ސައިންސް ޕްރޮގްރާމް އިން އިނޮވޭޓިވް ފުޑް ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖ ( 8އަހަރު)
މާސްޓަރ އޮފް ސައިންސް އިން އެގްރިކަލްޗަރަލް ރިސާރޗް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ( 8އަހަރު)
މާސްޓަރ އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް ޕްރޮގްރާމް ( 1އަހަރު)
ކޯހުގެ ދާއިރާ
އަދި
މުއްދަތު:

މާސްޓަރ އޮފް ސައިންސް ޕްރޮގްރާމް އިން ސޯޝަލް ،އިކޮނޮމިކް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ފާމަސ ( 8އަހަރު)
މާސްޓަރ އޮފް ސައިންސް ޕްރޮގްރާމް އިން ނުޓްރާސޫޓިކަލް އެންޑް ފަންކްޝަނަލް ފުޑް ( 8އަހަރު)
މާސްޓަރ އޮފް އާރޓްސް ޕްރޮގްރާމް އިން އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ސްޓަޑޒް ( 12މަސް)
ހރު)
މާސްޓަރ އޮފް އާރޓްސް ޕްރޮގްރާމް އިން ޑިޕްލޮމަސ އެންޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްޓަޑޒް ( 8އަ ަ
މާސްޓަރ އޮފް އާރޓްސް އިން ސޯސަލް އިނޮވޭޝަން އެންޑް ސަސްޓޭނަބިލިޓ ( 1އަހަރު)
އންޑް ސަސްޓޭނަބިލިޓ ( 8އަހަރު)
މާސްޓަރ އޮފް އާރޓްސް އިން އެންވަޔަރމަންޓް ،ޑިވެލޮޕްމަންޓް ެ
މާސްޓަރސް
 .1ކޯހާއި ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ބެޗްލަރސް ޑިގްރ ހާސިލްކޮށްފައިވުން.
 11 .8މެއި  8288ގެ ނިޔަލަށް އުމުރުން  54އަހަރުވެފައިނުވުން.

ކޯހުގެ
ޝަރުތު:

ނ ނުވަތަ  IELTSއިން އޯވަރއޯލް ސްކޯ މަދުވެގެން 0.2
 TOEFL .1އިން  472އިން މަތި ލިބިފައިވު ް
ލިބިފައިވުން.

ނުވަތަ

ކޯހާއި

ގުޅޭގޮތުން

އަޕްލޯޑްކުރެވިފައިވާ

ޔުނިވަރސިޓގެ

އިންފޮމޭޝަން

ޝޓްގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިނގިރޭސި ރިކުއަރމަންޓް ހަމަވުން.
ގއި ކޯހާއި ގުޅިގެން
 .5މިއިޢުލާނާއިއެކު އަޕްލޯޑުކުރެވިފައިވާ ގައިޑްލައިނާއި ،ޔުނިވަރސިޓގެ އިންފޮމޭޝަން ޝޓް ަ
ތ ފުރިހަމަވެފައިވުން.
އިތުރު ޝަރުތެއްވާނަމަ އެޝަރު ު

އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޯހަކާގުޅޭ ޝަރުތުތަކުގެ އިތުރުން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުތުތައް:
މ
ލބިވަޑައިގެންފައިވާނަ ަ
ި
މށް ސަރުކާރުން ނުވަތަ ސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެން އެހ
 .1ތަޢުލމު ހާސިލުކުރެއްވު ަ
އެންމެފަހުގެ

އެހއަށްފަހު،

މި

އިޢުލާނުގެ

ސުންގަޑިއަށް،

ތިރގައިވާ

މުއްދަތަށް

ދިވެހިރާއްޖެއަށް

ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވުން.
ހ .ފުލް ސްކޮލަރޝިޕެއްނަމަ މަދުވެގެން ( 8ދޭއް) އަހަރު
ށ .ޕާޝަލް ސްކޮލަރޝިޕެއްނަމަ މަދުވެގެން ( 1.4އެކެއް ޕޮއިންޓް ފަހެއް) އަހަރު
ނ ( 1އެކެއް) އަހަރު
ނ .ލޯނު އެހއެއްނަމަ މަދުވެގެ ް
އ
ތ ކުރިން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މެދުވެރިވެގެން ކިޔެވުމަށް ލޯނެ ް
 .8މި މިނިސްޓްރއިން ނުވަ ަ
ނދާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވުން.
ނތި އެލޯނެއް ގަވާއިދުން ދައްކަމު ް
ނަންގަވާފައިވާނަމަ ޑފޯލްޓެއް ެ
 .1އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޯހަކ މިހާރު ފުރިހަމަކުރައްވާފައިވާ ކޯހަކަށްވުރެ މަތ ފެންވަރުގެ ކޯހަކަށްވުން .އަދި
ތގެ ޚަރަދުގައި މިހާރު ފުރިހަމަ ކުރައްވަމުންދާ
ލ ު
އ ފެންވަރެއްގެ ކޯހެއް ދައު ަ
އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޯހާއި އެ ް
ދަރިވަރެއް ކަމުގައިވެސް ނުވުން.
ފުރިހަމަކުރައްވާފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކު ހުށަހަޅުއްވަން ޖެހޭތަކެތި.
 .1ތަޢުލމ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕ.
 .8ފުލް ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕ (ގްރޭޑިންގ ކްރައިޓރިއާ އެނގޭގޮތަށް).
 .1މުއްދަތު ހަމަނުވާ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕ
 .5ކޯހާއި ގުޅޭގޮތުން އަޕްލޯޑުކުރެވިފައިވާ ގައިޑްލައިނާއި ،ޔުނިވަރސިޓގެ އިންފޮމޭޝަން ޝޓްގައި އިތުރު ޝަރުތެއް
މށްޓަކައި ،އެއާގުޅޭ ލިޔުން
ވާނަމަ އެޝަރުތު ހަމަވާކަން ސާބިތުކޮށް ދިނު ަ
ގ
މފަހު ެ
ގތްނަމަ ،އެން ެ
 .4ތަޢުލމް ހާސިލުކުރައްވަން ސަރުކާރުން ނުވަތަ ސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެން އެހ ލިބިވަޑައި ަ
ހުށަހަޅަންޖެހޭ

އެހއަށްފަހު ،އެއެހއަކާ ގުޅޭގޮތުން ޚިދުމަތް ކުރެއްވުމަށް މި އިޢުލާންގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށް ޚިދުމަތް

ތަކެތި:

ކުރައްވާފައިވާކަން އަންގައިދޭ ރަސްމ ލިޔުން.
ވ
 .0މިހާރު ހާސިލް ކުރައްވާފައިވާ އެންމެ މަތ ސެޓްފިކެޓް ހާސިލް ކުރެއްވިފަހުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތް ކޮށްފައި ާ
މުއްދަތު އެނގޭނެ ރަސްމ ލިޔުމެއް ،ރަސްމ ލިޔުމެއް ނުލިބިއްޖެނަމަ ސަބަބާއި މުއްދަތު އިނގޭނެ އަމިއްލަ
ލިޔުމެއް.
ފޅަކު މި ކޯހަށް ދޫކުރާނެކަމުގެ ލިޔުން.
އބޭ ު
 .7ޚިދުމަތްކުރުމަށް ބޮންޑެއް އޮތްނަމަ ،ބޮންޑުކުރި ތަނަކުން ެ
 .2ކުރިން ލޯނު ނަގާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ގަވާއިދުން ޑިފޯލްޓެއް ނެތި ލޯނު ދައްކާ ފަރާތްތަކުން
ގ
މިސްކޮލަރޝިޕަށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާނަމަ ،ކުރިން ނަގާފައިވާ ލޯނު ދައްކާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށް އެފަރާތު ެ
ލިޔުމެއް ނުވަތަ އެހެން ފަރާތެއް ޙަވާލުވާނަމަ ،ޙަވާލުވާ ފަރާތުގެ ލިޔުން.
-

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

އިތުރު

ހކަށް  4ކެންޑިޑޭޓުންނެވެ .އަދި އެ  8ކޯހަށް
މށް ހަމަޖެހިފައިވަނ ކޮންމެ ކޯ ަ
މިމިނިސްޓްރން ނޮމިނޭޓް ކުރު ަ

މަޢުލޫމާތު

ނޮމިނޭޓް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނ ކޮންމެ ކޯހަކަށް  5ކެންޑިޑޭޓުންނެވެ .މިސްކޮލަރޝިޕްގެ ފައިނަލް ސިލެކްޝަން
ނޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން އެޖެންސ (ޓައިކާ) އިންނެވެ.
އލޭ ް
ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނ ތަ ި
 -މިކޯސްތައް ހިންގާ ޔުނިވަރސިޓތަކާއި އެޔުނިވަރސިޓގެ އެޕްލިކޭޝަން ކޮލިފިކޭޝަން ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތު ޝޓް

އަދި ގައިޑްލައިން މި އިޢުލާނާއެކު މި މިނިސްޓްރގެ ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑު ކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.
 މިސްކޮލަރޝިޕްގެ ހުރިހާ ޚަރަދެއް (ދެކޮޅު ޓިކެޓް ،އެކޮމޮޑޭޝަން އެލަވަންސް ،ލިވިންގ އެލަވަންސް،ކ އެލަވަންސް ،ތސިސް އެލަވަންސް ،ޓިއުޝަން ފ އަދި އިންޝުއަރެންސް) މި
ސެޓެލްމަންޓް އެލަވަންސް ،ބު ް
ކޯސް އިންތިޒާމް ކުރައްވާ ފަރާތުން ހަމަޖައްސައިދޭނެއެވެ.
ނ
ޓ ކުރެވޭ ކެންޑިޑޭޓު ް
 މިމިނިސްޓްރއަށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މިސްކޮލަރޝިޕަށް ނޮމިނޭ ްމިމިނިސްޓްރން އެންގުމުން  12މެއި  8288ގެ ކުރިން ޓައިކާގެ އެޕްލިކޭޝަން ފުރިހަމަކޮށް މިމިނިސްޓްރއަށް
ހުށަހަޅުއްވަން

ނވާނެއެވެ.
ޖެހިވަޑައިގަން ަ

ޓައިކާގެ

އެޕްލިކޭޝަންއާއިއެކު

ހުށަހަޅުއްވަން

ނ
ހވަޑައިގަންނަވާ ެ
ޖެ ި

ލިޔުންތަކުގެ ތަފްސލް މިއިޢުލާނާއިއެކު އަޕްލޯޑު ކުރެވިފައިވާ ގައިޑްލައިން އަދި ކޯހާއި ގުޅޭ ޔުނިވަރސިޓގެ
ގ
ހން ލިޔުންތަކު ެ
ކމުން ،އެޕްލިކޭޝަނާއި އެހެނި ެ
އިންފޮމޭޝަން ޝޓްގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާނެއެވެ .އެހެން ަ
ނ
އޓު ް
ކށްފައި ބެހެ ް
ތށް ތައްޔާރު ޮ
އެޓެސްޓަޑް  1އަސްލު އަދި  8ކޮޕ ސެޓު މިމިނިސްޓްރއަށް ފޮނުއްވެވޭ ގޮ ަ
އެދެމެވެ.
 މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ކޯހަށް ހުށަހަޅުއްވާ ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓަކުވެސް ހުށަހަޅުއްވަންވާނ އެންމެ ކޯހަކަށެވެ. އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާ ކޯހާއި ،ކޯސް ހިންގާ އިންސްޓިޓިއުޓަކ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓ (އެމް.ކިއު.އޭ)އތޯއާއި ،ކޯހެއްތޯ ކަށަވަރު ކުރައްވަންވާނެއެވެ.
އިން ޤަބޫލުކުރާ އިންސްޓިޓިއުޓެ ް
 ކޯހަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާ ކެންޑިޑޭޓަކ ،އިޢުލާން ކުރެވިފައިވާ ކޯހާއި އެއްފެންވަރުގެ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތފެންވަރުގެ ކޯހެއް މގެކުރިން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ދަރިވަރެއް ކަމުގައި ވެގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި އެއާއި އެއްފެންވަރުގެ
ކޯހެއް ފުރިހަމަކުރާ ކެންޑިޑޭޓަކަށްވެގެން ނުވާނެއެވެ.
 ސްޓޫޑެންޓް ލޯނު ސްކމަކަށް ހޮވިފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުން ލޯނު އެގްރމެންޓްގައި ސޮއިނުކުރާނަމަ މި ސްކޮލަރޝިޕްފުރުޞަތަށް

އެޕްލިކޭޝަން

ހުށަހެޅޭނެއެވެ.

އަދި

ސްކޮލަރޝިޕްއަށް

ނޮމިނޭޓްވުމުން

ލޯނުގެ

ފުރުސަތު

ދޫކޮށްލަންޖެހޭނެއެވެ.
 އެހެން ސްކޮލަރޝިޕަކަށް ނޮމިނޭޓްވެފައިވާ ކެންޑިޑޭޓެއް މި ސްކޮލަރޝިޕް ފުރުޞަތަށް ނޮމިނޭޓް ނުކުރެވޭނެއެވެ.ކރިން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މެދުވެރިވެގެން ކިޔެވުމަށް ލޯނެއް
 މި މިނިސްޓްރ ނުވަތަ ުނަންގަވާފައިވާނަމަ ޑިޕޯލްޓެއް ނެތި އެލޯނެއް ގަވާއިދުން އަނބުރާ ދައްކަމުންދާ ފަރާތަކަށް ފުރުޞަތު ދެވޭނ،
ދއްކާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ،ކުރިން ކިޔެވި ލެވަލްއަށްވުރެ މަތ ލެވަލްއެއްގެ ކޯހެއް
ޑިފޯލްޓެއްނެތި ގަވާއިދުން ލޯން ަ
ނ
މޖައްސައިދޭނެކަ ް
ކިޔެވުމަށާއި ،އަދި ކޯހުގައި ކިޔަވާ މުއްދަތުގައިވެސް ،ގަވާއިދުން ލޯނު ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމް ހަ ަ
ލިޔުމުން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
ތން ސްކޮލަރޝިޕް
ސ ސްކޮލަރޝިޕް ދެއްވާ ފަރާ ު
މނޭޓް ކުރި ނަމަވެ ް
ނ ކެންޑިޑޭޓުން ނޮ ި
 މި މިނިސްޓްރ ްގއި އެހެން ފުރުޞަތެއް އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ހޯދައެއް ނުދެވޭނެއެވެ.
ކެންސަލްކޮށްފިނަމަ އޭގެ ބަދަލު ަ
ބ
ލ ޭ
މތިން ޕޮއިންޓް ި
ނ އެންމެ ަ
ނ ނޮމިނޭޓް ކުރާނ އެކަޑަމިކް މެރިޓަށް ޕޮއިންޓްދގެ ް
ކންޑިޑޭޓު ް
 މި މިނިސްޓްރން ެޓދޭގޮތުގެ ތަފްޞލު މި މިނިސްޓްރގެ ވެބްސައިޓްގައި ވާނެއެވެ.
ނނެވެ .މިގޮތަށް ޕޮއިން ް
ތަރުތބު ް
 ބެޗްލަރސް ޑިގްރ ކޯސްތަކަށް ހުށަހަޅާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ،އެއް ކެންޑިޑޭޓަކަށްވުރެ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުންޕޮއިންޓްގެ ގޮތުން އެއްވަރުވާނަމަ ،ކެންޑިޑޭޓަކު ހޮވުމުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ހުރިހާ މާއްދާތަކަށް (އެޗް.އެސް.ސ
އިމްތިހާނުގެ އިސްލާމް އަދި ދިވެހި ހިމެނޭގޮތަށް) ބެލެވޭނެއެވެ.
ނ
ރ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓު ް
ކންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން އެއް ކެންޑިޑޭޓަކަށްވު ެ
 ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ފެންވަރުގެ ކޯހަށް ހުށަހަޅާ ެޕޮއިންޓްގެ

ގޮތުން

އެއްވަރުވާނަމަ،

ކެންޑިޑޭޓު

ހޮވުމުގައި

އިސްކަންދޭނ

ބެޗްލަރސް/މާސްޓަރސް

ޑިގްރ

ގމިނަށެވެ.
ޚދުމަތް ކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ދި ު
ނިންމުމަށްފަހު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ި
ލ
 ހުށަހަޅުއްވާ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ގްރޭޑިންގ ކުރައިޓރިއާ މިމިނިސްޓްރން ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫ ާނ
ނއެވެ .ނޫންނަމަ ،ޕޮއިންޓް ދޭނ މި މިނިސްޓްރ ް
ތަފާތުނަމަ ،އެތަނެއްގެ ގްރޭޑިންގ ކްރައިޓރިއާ ހުށަހަޅުއްވަންވާ ެ
ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އާންމު އުސޫލުންނެވެ.
ކން ކުރެޑިޓް ލިބިގެން ހޯއްދަވާފައިވާ
ނންވަނ އެހެން ކޯހަ ު
ގ ޝަރުތު ފުރިހަމަވުމަށް ބޭ ު
 އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޯހު ެސަނަދެއްނަމަ ،އެ ހުރިހާ ކޯހެއްގެ ޓްރާންސްކްރިޕްޓް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.
ފއިވާ ޕްރޮވިޝަނަލް
ށ ަ
ނން ކުރެއްވުމަށް ދޫކޮ ް
ރން ބޭ ު
ޓފިކެޓް ދޭ ދުވަސް ޖެހުމުގެ ކު ި
 ކިޔެވި ޔުނިވަރސިޓން ސެ ްގ
ސެޓްފިކެޓެއް /ލިޔުމެއް ސެޓްފިކެޓްގެ ބަދަލުގައި ހުށަހަޅާނަމަ ،އެއާއެކު މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓ ެ
އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓެއް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.
 ހުށަހަޅުއްވާ މަތ ތަޢުލމުގެ އެއްވެސް ސެޓުފިކެޓަކ (ޕްރޮވިޝަނަލް ކަމުގައި ވިޔަސް) ރާއްޖޭން ބޭރުގެނވާނ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓން ވެލިޑޭޓްކުރައްވާފައެވެ.
ސެޓްފިކެޓެއް ނަމަ ،އޮންނަ ް
ށ
 އެޕްލިކޭޝަނާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެއްވެސް ލިޔުމެއްގެ އަސްލުގައި ދެފުށް ޗާޕްކޮށްފައިވާނަމަ ،އަސްލާއެއްގޮތަ ްދެފުށުގެ ކޮޕވެސް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.
ތ
ވހިރާއްޖެއަށް ޚިދުމަ ް
ވ އިޤްރާރާއި އެއްގޮތަށް ދި ެ
ތތަކާއި މި މިނިސްޓްރއާއިމެދު ވެ ޭ
 ކޯހަށް ހޮވޭ ފަރާ ްކުރަންވާނެއެވެ.
މށްފަހު ،މަދުވެގެން ( 0ހައެއް) މަސްދުވަސް ވަންދެން މި މިނިސްޓްރން ގުޅަން
 ކޯހަކަށް އެދި ހުށަހެޅުއްވު ަވނެއެވެ.
ނގޮތް ހަމަޖައްސަވާފައި އޮންނަން ާ
ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ގުޅޭ ެ
ނ
ނޓްވެއްޖެކަން މިމިނިސްޓްރން އަންގާފަހުން ކޯސް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ" ،މަތ ތަޢުލމާއި ތަމްރ ު
 ކޯހަށް ނޮމި ޭރތްތަކާ މެދުގައްޔާއި ޚިދުމަތް ނުކުރާ ފަރާތްތަކާމެދު
ގ ބޭނުން ނުހިފައި ދޫކޮށްލާ ފަ ާ
ހާސިލުކުރުމަށް ލިބޭ ފުރުޞަތު ެ
ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު" ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.
ވ
 "މައިއެޑިޔު" ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް އޮންލައިން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅުއްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ނޮމިނޭޓް ާޓސްޓެޑް އަސްލު
ލޔުންތަކުގެ އަސްލު ނުވަތަ އެ ެ
ލކޭޝަންއާއިއެކު ހުށަހެޅުއްވި ި
ކެންޑިޑޭޓުން އޮންލައިން އެޕް ި
ނ
ފނުއްވެވޭގޮތަށް ތައްޔާރު ކުރައްވާފައި ބެހެއްޓެވު ް
މން އަވަހަށް ޮ
ހުށަހަޅުއްވަން މި މިނިސްޓްރން ފަހުން ދެންނެވު ު
އެދެމެވެ.
ލސްޓު ،މި މިނިސްޓްރގެ ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.
 އެޕްލިކޭޝަންތަކުގެ ނަތޖާ ިތކަށް ކެންޑިޑޭޓުން
އމު މަޢުލޫމާތު ކަމުގައިވާ ކޯސް ަ
ނށް މުހި ް
 ސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކެންޑިޑޭޓުން ަހޮވުމަށް ޕޮއިންޓްދޭ ގްރޭޑިން ކްރައިޓރިއާއި ،ނޭޝަނަލް ޓްރެއިނިންގް ނޑްސް ލިސްޓާއި ،ސްޓައިޕެންޑް ޝޓާއި،
އވެ.
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