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 އެދޭ ކޯހަކާއި ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ޙާސިލްކޮށްފައިވުން( .ގުޅޭ ދާއިރާތައް :މެތެމެޓިކްސް ،ފިޒިކްސް،
އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ސައިންސް ،އެޓް މޮސްފެރިކް ސައިންސް ،ކުލައިމެޓޮލޮޖީ)

ކޯހުގެ ޝަރުތު

ކށްފައިވާ
ވލިޑޭޓް ޮ
ށހަޅާ ޑިގްރީ ސެޓްފިކެޓަކީ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީއިން ެ
(ކޯހަށް އެދި ހު ަ
ސެޓްފިކެޓަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ).
ކރެވޭނީ "ސްޓާފް ޑިވަލޮޕްމަންޓް" ގެ އުސޫލާއެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީންނެވެ.
 މިކޯހަށް ކެންޑިޑޭޓުން ނޮމިނޭޓް ު
އޕްލިކޭޝަން ފޯމް މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސްގެ ވެބްސައިޓް
 މިކޯހާބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތާއި ެ
ނނެއެވެ.
 www.meteorology.gov.mv/uploads/Application-MMS.pdfއިން ލިބެން ހުން ާ
 ކޯހަށް

ހުށަހަޅާ

ޑިޕްލޮމާއިން

ފެށިގެން

ޓތަކަކީ،
މަތީސެޓްފިކެ ް

މޯލްޑިވްސް

ކޮލިފިކޭޝަން

ނ
އޮތޯރިޓީއި ް

ތތަކުން
އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ ސެޓްފިކެޓަކަށް ވާންވާނެއެވެ .އަދި ބެޗެލަރސް ޑިގްރީ ސެޓްފިކެޓް ނުލިބޭފަރާ ް
ށހަޅާނަމަ އެކެންޑިޑޭޓެއް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ކޯހަކީ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން
ޕްރޮވިޝަނަލް ސެޓްފިކެޓް ހު ަ
ނ
ނވަރެއްގެ ކޯހެއްކަ ް
ޤބޫލްކުރާ ފެ ް
އދި އެއޮތޯރިޓީއިން ަ
ބލްކުރާ ޔުނިވަރސިޓީއަކުން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ަ
އޮތޯރިޓީއިން ޤަ ޫ
އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އަދި އެސެޓްފިކެޓްތަކާއެކު ތަޢުލީމު ޙާޞިލްކުރި ކޯހުގެ ޓްރާންސްކްރިޕްޓް
ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.
 މިސްކީމްގެ ދަށުން ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓަކަށްވެސް ހުށަހެޅޭނީ ( 1އެކެއް) އެޕްލިކޭޝަން ފޯމެވެ .އެއްކޯހަށްވުރެ ގިނަ
ވފައިވާނަމަ އެޕްލިކޭޝަން ބާތިލް ކުރެވޭނެއެވެ.
ކޯހަށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅުއް ާ
ޓ އޮފް ހަޔަރ
 އެކެންޑިޑޭޓަކު ބެޗްލާރސް ޑިގްރީ ޙާޞިލްކުރި ޔުނިވަރސިޓީއެއްގެ ގްރޭޑިން އާއްމުކޮށް ޑިޕާޓްމަން ް
އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ރޑިން ކްރައިޓީރިއާ
ރއިޓީރިއާ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .ގް ޭ
އެޑިޔުކޭޝަނުން ބަލާ ގްރޭޑިންގ ސްކީމާ ތަފާތުނަމަ ގްރޭޑިންގ ކް ަ
ލވޭނީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުން
ބ ެ
ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ ،ޓްރާސްކްރިޕްޓަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ެ
ލ
ނނެވެ .ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުން ޕޮއިންޓް ދޭގޮތުގެ ތަފްޞީ ް
ބަލަމުންގެންދާ އުޞޫލުގެ މަތި ް
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަންގެ ވެބްސައިޓުން ( )http://www.dhe.gov.mvލިބެން ހުންނާނެއެވެ.
 މިކޯހަށް ހޮވޭ ފަރާތުން ކޯސް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސް ގައި ޚިދުމަތްކުރުމަށް
ބޮންޑް ކުރެވޭނެއެވެ .އަދި ކޯސް ނިންމާ ސެޓްފިކެޓް ޙާސިލް ކުރުމުން ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭނީ ހުޅުލޭގައި ހުންނަ
ނޓަރގައެވެ.
ނޭޝަނަލް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސެ ް
މ
މގައި ވަނީނަ ަ
ލބިގެން ކަ ު
ނ ކޯހަކުން ކްރެޑިޓް ި
ވނީ އެހެ ް
ސތައް ފުރިހަމަ ކޮށްފައި ަ
 ޑިޕްލޮމާއިންފެށިގެން މަތީގެ ކޯ ް
ޅ
ށނާ ާ
ނސްކްރިޕްޓް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .މިގޮތުން ހު ަ
އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާއިރު ކުރިން ހަދާފައިވާ ކޯސްތަކުގެ ޓްރާ ް
ލ ކުރެވޭނެއެވެ.
ނތީ އެ ފަރާތްތަކުގެ އެޕްލިކޭޝަން ބާތި ް
ފަރާތްތަކުގެ ޓްރާންސްކްރިޕްޓަށް ޕޮއިންޓް ދެވެން ނޯންނާ ެ
ށހަޅުއްވާފައިނުވާ އެޕްލިކޭޝަންތައް ޑިސްކޮލިފައި ކުރެވޭނެއެވެ.
 ހުށަހަޅަންޖެހޭތަކެތި ހަމަޔަށް ހު ަ
 ކޯސް ފުރިހަމަ ކޮށް ސެޓްފިކެޓް ހާޞިލް ކުރުމަށްފަހު އެކްރެޑިޓްކޮށް ހުށަހެޅުމުން މީޓިއޮރޮލޮޖިސްޓެއްގެ ވަޒީފާ
ތގަޑަކަށް މަހަކު
ހަމަޖައްސާ ދެވޭނެއެވެ .މީޓިއޮރޮލޮޖިސްޓެއްގެ ވަޒީފާގައި މުސާރަ އާއި އިނާޔާތުގެ ގޮތުގައި ގާ ް
 62،333033ރުފިޔާ ދެވޭނެއެވެ .ކޯހުގައި ހުންނަ ދުވަސްވަރު ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން އެލެވެންސް ދެވޭނެއެވެ.

Maldives Meteorological service / Hulhule / Rep. of Maldives

ފމާއި އެފޯމްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި
 ކޯހަށް އެދި ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ޯ
 ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީގައި އަސްލާއެއްގޮތްކަމަށް ސަރުކާރު އޮފީހަކުން ނުވަތަ
ނ
ތ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒަމިނޭޝަނު ް
ވޒީފާއަދާކުރާ އޮފީހަކުން ނުވަ ަ
ލޯފާމަކުން ނުވަތަ އެމީހަކު ަ
ޓ ކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގައި އެޓެސްޓްކޮށްފައިވާ އޮފީހެއްގެ ތައްގަނޑާއި އަދި ސޮއިކުރެވޭ
ތައްގަނޑުޖެހި އަސްލު( .އެޓެސް ް
ބޭފުޅެއްގެ ނަން ،މަޤާމް ،ސޮއި އަދި ތާރީޚް އޮންނަންވާނެއެވެ).
އ
ދ އެޓެސްޓެޑްކޮށްފައިވާ ސްކޭން ކޮޕީ ޤަބޫލެ ް
 އެޓެސްޓެޑް އޮރިޖިނަލް ސެޓްފިކެޓްތަކުން ނަގާފައިވާ ކޮޕީ ،އަ ި
ނުކުރެވޭނެއެވެ .އަދި އެޓެސްޓޭޝަން ފުރިހަމަ ނޫންނަމަ އެޕްލިކޭޝަން ބާތިލްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް
ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަންއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ރޑިޓްކޮށްފައިވާ
 ކޯހަށް އެދި ހުށަހަޅާ ޑިޕްލޮމާއިން މަތީ ސެޓްފިކެޓްތައް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީއިން އެކް ެ
ހުށަހަޅަންޖެހޭ
ތަކެތި

ފކެޓް ހުށަހަޅާނަމަ
ފރާތްތަކުން ޕްރޮވިޝަނަލް ސެޓް ި
އދި ޑިގްރީ ސެޓްފިކެޓް ނުލިބޭ ަ
ސެޓްފިކެޓަކަށްވާންޖެހޭނެއެވެަ .
އެކެންޑިޑޭޓެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކޯހަކީ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އިން ޤަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީއަކުން
ހޅުއްވަން ވާނެއެވެ.
ށ ަ
ހއްކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް ހު ަ
ފންވަރެއްގެ ކޯ ެ
ޓއިން ޤަބޫލުކުރާ ެ
ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ އަދި އެއޮތޯރި ީ
އަދި އެސެޓްފިކޭޓާއެކު ތަޢުލީމް ޙާޞިލްކުރި ކޯހުގެ ޓްރާސްކްރިޕްޓް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.
 ކޯހަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު (ވަނަވަރުގައި ކެންޑިޑޭޓްގެ ސޮއި އާއި ތާރީޚް އޮންނަންވާނެއެވެ).
ތނުން އެމީހަކު ދޫކުރާނެކަމުގެ
 ސަރުކާރުގެ ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރާތުގެ ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ބޮންޑެއް އޮތްމީހަކުނަމަ ،އެ ަ
ލިޔުން.
 ކޯސް ފުރިހަމަށްފަހު މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސްގައި ޚިދުމަތްކުރުމާމެދު އިޢުތިރާޒެއް ނެތްކަމުގެ
ލިޔުމެއް.
 ޚިދުމަތް ކޮށްފައިވާ މުއްދަތު އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް.
 އައިޑީ ކާޑް ކޮޕީ
ކޓްތަކުގެ ކޮޕީ އާއި ސީވީ އަދި ޚިދުމަތް
މިކޯސްތަކަށް ޝަޢުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތަޢުލީމީ ސެޓްފި ެ
ލޔުން  00ޖުލައި  6302ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު 06:33ގެ ކުރިން
ކޮށްފައިވާ މުއްދަތު އަންގައިދޭ ި

ސުންގަޑި:

ހށަހެޅުއްވުން
ހުޅުލޭގައި ހުންނަ މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސްގެ ޕްލޭނިންސެކްޝަނަށް ސިޓީއަކުން ު
އެދެމެވެ .ހުށަހަޅުއްވާ ސެޓްފިކެޓްތަކަކީ މޯލްޑިވްސް އެކްރެޑިޓޭޝަން ބޯޑުން ވެލިޑޭޓް ކޮށްފައިވާ ސެޓްފިކެޓްތަކަށް
ވާންޖެހޭނެއެވެ.

ރސްމީގަޑީގައި  3332612މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސާވިސްގެ ޕްލޭނިންގ ޔުނިޓްއާއި ގުޅުއްވުން
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ަ
އެދެމެވެ.
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