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 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން 
  އެންމެމަތީ ވަނަ ހޯދުމުގެ ގިންތީގެ ޝަރުޠަށް ބަދަލުގެންނެވުން 

  
މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްަތކަށް ރައީުސލްޖުމްހޫރިްއާޔ ދެއްވާ ާޚްއޞަ އިނާމަްށ 

މަތީ ތަޢުލީމާއި ަތމްރީުނގެ ކޯަހކުން  ،މިއަހަރު ުހުޅވައިެލުވނު ިގންތިތަކުެގ ެތރޭގަިއ ހިެމނޭ
އިުތަރށް ފުޅާކުރުަމށްޓަކައި،  ފުުރސަތުަނން ހުަށހެޅުުމގެ  ތިއަށް އެންމެމަތީ ަވނަ ޯހދުމުެގ ިގން

ާޚއްޞަ ިއނާާމބެހޭ ކޮމިޓީން ބަދަލުގެްނަނވައިފިެއވެ. މިގޮތުން، ެގންެނިވ  އެިގންީތގެ ޝަރުޠަށް
އެ ޝަރުޠުަގއި ހިމެނޭ ޯކހުެގ ކޮންމެ މާްއދާއަކުން ުނަވތަ މޮޑިއުލަުކން ެއންމެމަީތ ދަރަޖަ  ބަދަލަކީ،
އަލުްނ  މަށް އޮންަނ ޝަރުޠު އުނިކުރެްއވުމެެވ. މިބަދަލު ގެންަނަވއި، މި ގިންތިައށް ވުން ކަލިބިފައި

 ްއވައިަލއްަވއިިފއެވެ. މި ޚާއްޞަ އިނާމާބެޭހ ކޮމިޓީން މިއަދު ުހޅު، ފުރުަސތުނަން ހުށަެހުޅމުގެ 
ވާ އަންާގރަ  14 މިައދުން ފެށިެގްނ އަންނަ އޮްކޓޫބަރު މަހުގެ ،ހުުޅއްަވއިލަްއވާަފއިަވނީ ފުރުސަތު

.  4:00ދުވަުހގެ ަހީވރު    ގެ ނިޔަލަެށވެ
  

ވަިއލެއްވި ކަުމގަިއވިަޔސް، މިހާރު އިނާމަށް ަންނ އް ހުޅު ފުރުސަތުމި 
.  ފަރާތްތަކުންހުށަަހޅާފައިވާ    އަލުން ފޯމު ހުށަަހޅަން ުނޖެހޭގޮތަށް އެކޮމިޓީން ަވނީ ނިންަމވާފަެއވެ

  
ިއޞްލާޙާއެކު، މަތީ ތަޢުލީާމިއ ޚާއްޞަ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީން މިެގންެނވި 
 ިދނުމަށް ހަމަެޖހިފައިވާ ަޝރުޠުަތއް  ތަމްރީުނގެ ޯކހަކުން އެންެމމަތީ ަވނަ ޯހދުމުގެ ގިންިތން ިއނާމު

  ތިރީގައި ިމަވނީެއވެ. 
    (ހ) ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކޯހުން، ަޤއުީމ ސަނަދުތަުކގެ ޮއނިަގނޑުގެ ލެެވލް 

ނަދެްއ ލިބިފައިުވން. (އޯިޑނަރީ ެބޗްލަރސް ިޑގްރީއަީކ ޤައުީމ ނުވަަތ ެއއަށްވުެރ މަީތ ލެވެްލގެ ސަ  7
  ގެ ސަނަދެެކވެ.) 7ސަނަދުތަުކގެ އޮިނަގނުޑގެ ލެވެލް 

(ށ) އިނާމަްށ ހުށަަހޅާ ސަނަދަކީ، މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިީޓްނ 
.   ގަބޫލުކުރާ ަސނަދަކަށްުވން
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(ނ) އިނާަމށް ހުށަަހޅާ ސަނަދަކީ، ުކރިން ާހސިުލކޮށްފައިވާ ަސނަދަކަށްުވރެ، 
  ުވްނ. ނު ޤައުމީ ަސނަުދތަކުގެ ޮއނިަގނުޑން ދަށް ލެވެލެްއގެ ަސނަދަކަށް

(ރ) ހާސިލުކޮށްފައިވާ ަސަނދުން ހޯދާފަިއވާ މާކްސްގެ ނުވަތަ ގްރޭުޑގެ ެއވްރެްޖ، 
ހިެމނިފަިއވުްނ. އެވްރެޖް މާްކސް ދަރަޖަ ކުރެވިފައި  ސަނަުދަގއި ދެވޭ ެއްނމެ މަތީ ދަރަޖައިަގއި އެ

  އިްނސައްތަ ނުވަތަ އެއަްށވުރެ މަިތން އެވްރެޖް މާްކސް ހޯދާފަިއުވން.  85ނުާވނަމަ، 
(ބ) ފުރިހަމަކުރި ކޯހުގައި ހިމެނޭ ބަޔަަކށް އެހެން ަސނަދެއް ެދވި، އެ ސަނަަދްށ 

. މި   އިނާމު ިލބިފައި ނުުވން
ިއ އެްއވެސް މާއްދާއަުކން އެޑްާވްނސްްޑ ސްޓޭންިޑްނގ (ޅ) ފުރިހަަމކުރި ކޯހުގަ

.   ލިބިފައި ނުުވން
ގެ  7(ކ) ފުރިހަމަކުރި ކޯހަކީ، ޤައުމީ ަސނަދުތަކުެގ ޮއނިަގނުޑގެ ލެވެލް 

ަދރިވަުރން އެ ކޯހުން، އެ ބެޗުަގިއ  10ކޯހެއްނަމަ، އިނާމަށް ކުިރމަތިލާ ދަރިަވރާއެކު މަދުެވގެން 
 8. ފުިރހަމަކުރި ކޯހަކީ، ޤައުމީ ަސަނދުތަކުގެ ޮއިނަގނުޑގެ ެލެވލް ކޯސް ފުރިހަަމކޮށް ފާސްުވން

   ދަިރަވރުން 5ނުވަަތ އެއަްށވުރެ މަތީ ޯކހެްއނަމަ، ިއނާމަށް ކުރިަމތިލާ ދަރިަވާރއެކު މަދުެވެގން 
އެ ކޯހުން، ެއ ބެޗުގައި ކޯސް ފުރިހަމަކޮށް ފާސްވުްނ. އެއް ކެންަޕހަށްވުރެ ގިަނ ކެންޕަުހގަިއ އެްއ 

އެކުަގިއ ކިޔެވި ަދިރވަުރންގެ ގުޫރޕް ބެޗެްއ ކަމަށް  ،އް ިހްނިގނަމަ، ކޮންެމ ކެންަޕހެްއަގއިކޯހެ
  ބެލެވޭެނއެެވ. 

  
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ކޯހުގެ ެއންެމމަތީ ވަނަ ޯހދުމުގެ ިގންިތން އިނާަމްށ 

. އަދި ނަން ުހށަަހާޅ ފަރާތްތަކުން ނަން ހުަށަހޅާ ފޯމު، ރަސްމީ ގަީޑގަިއ މިއޮފީހުން ދޫކު ރާނެެއވެ
މިއޮފީހުެގ ވެބްަސއިޓުްނވެްސ ޑައުްނޯލޑް ކުރެޭވނެެއވެ. ވެބްސައިްޓެގ އެޑްރެަހކީ 

www.presidencymaldives.gov.mv  ުއެވެ. މި އިނާމާ ބެހޭގޮުތން އިތުރު މަޢުލޫމާތ
 3323701ފޯނަށް ުނވަތަ  3336206މިޮއފީހުގެ ަނންަބރު އޮުޅންފިލުްއަވން ބޭުނންފުުޅވާނަމަ، 
  ނަންބަރު ޯފަނށް ގުުޅއްުވްނ އެދެމެެވ. 

    
  

    
  

  އަމީންهللا ޢަބްދު                                               
  މިނިސްޓަރ ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ                             


