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 އެސްއެމް.ބީ.ބީ. 06
 ޢަދަދު:ކޯހުގެ  ބީ.ޑީ.އެސް  23

 ޤައުމު: ބަންގްލަދޭޝް 

 ލެވެލް  ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ 
 ބެޗުލަރސް ޑިގްރީ 

 މާއްާދއިން 'ސީ' އިން ފެށިގެން މަތީ ގްރޭޑެއް  20ޖީ.ސީ.އީ އޯލެެވލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.ސީ / އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނުގެ  .3
 ންވާނެއެެވ(ހިމަނެެކމިސްްޓރީ، ބަޮއޮލޖީ، އަދި ފިިޒކްސް މި މާއްދާ ތަކުގެ ތެރޭގައި ) .ހާސިލުކުަރއްާވފައިވުން

މި މާއްދާ ތަކުގެ ތެރޭގައި )މާއްާދއިން "ސީ" އިން ފެށިގެން މަތީ ގްރޭޑެއް ހާސިލުުކރައްާވފަިއވުން.  21ޖީ.ސީ.އީ އޭ ލެވެލް  .0
 ންވާނެއެވެ(ހިމަނެފިިޒްކސް ައދި ކެމިސްޓްރީ، ބަޮއލޮޖީ، 

މާއްދާގެ ތެޭރގައި އިނިގރޭސި ނުހިމެނޭނަމަ، އިނގިރޭސި ފާހެްއ ހާސިލުކުަރއްވާަފއިވުން.  0ގައި ބުނާ  3ނަންބަރު  .1 
 އިނގިރޭސި ފާހެްއކަމުަގއި ބަލާނީ ތިރީގަިއވާ ފާސްތަުކގެ ތެރެއިން ފާހަަކށެވެ.  

 އިން "ސީ" އިްނ ފެށިގެން މަތީގްރޭޑެއް  CAE/CPEހ. 
 ފެށިގެން މަތި އިން 0.0ޯކރ އިން އޯވަރޯރލް ސް IELTSށ. 
 އިން ފެށިގެން މަތި.  TOEFL 002ނ. 

ރ. ޖީ.ސީ.އީ އޯެލވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.ސީ އާއި އެއްފެްނވަުރެގ އިމްތިޙާނަކުން އިނގިރޭސިން "ސީ" އިން ފެށިގެން 
 މަތީގްރޭޑެއް.

 ގެ ފަހުން ފުރިހަމަޮކށްފައިވުން  0232އިމްތިޙާނު  ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ީޖ.ސީ.އެސް.ސީ / އެސް.އެސް.ސީ . 1
 ގެ ފަހުން ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން 0232ލެވެލް  އިމްތިާޙނު  ޖީ.ސީ.އީ އޭ . 4
ނޑައަޅުްއާވފައިވާ ަޝރުތު .0  ފުރިހަމަވުން. ތައްމޯލްޑިވްސް މެޑިަކލް އެންޑް ޑެންޓަލް ަކއުންސިލް އިން ކަ

 
 ޝަރުތުތަކުގެ އިތުރުން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުތުތައް:އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޯހަކާގުޅޭ 

.ތަޢުލީމު ހާސިލުުކރެއްުވމަށް ސަރުާކރުން ނުވަތަ ސަރާުކރު ެމދުެވރިވެގެން އެހީ ލިބިވަަޑއިގެްނފައިވާނަމަ އެންމެ ފަހުގެ 3
 ޚިދުމަތްުކރަްއވާފަިއވުން.އެހީއަށްފަހު،  މި އިޢުލާުނގެ ސުންގަޑިއަށް، ތިރީގަިއވާ މުއްދަތަށް ދިެވހިރާއްޖެއަށް 

 އަހަރު  0ހ. ފުލް ސްކޮަލރޝިެޕއްނަމަ މަދުެވގެން 
 އަހަރު  3.0ށ. ޕާޝަލް ސްކޮލަރިޝޕެއްނަމަ ަމދުވެގެން 

 އަހަރު 3ނ. ލޯނު އެހީއެއްނަމަ މަދުވެގެން 
ެމދުވެިރވެގެން ކިޔެުވމަށް ލޯނެއް ނަްނގަވާފައިވާނަމަ އެ ޯލނެއް  މި މިނިސްޓްީރ ނުވަތަ ޑިޕާޓްެމންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުޭކޝަން .0

 އަނބުރާ ދައްަކވައި ޚަާލސްުކރައްާވަފއިވުން.
 

 ޝަރުތު:ކޯހުގެ 

 



 
ހާިއ އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޯހަކީ މިހާުރ ފުރިހަމަުކރައްާވފަިއވާ ކޯހަކަށްުވރެ މަތީ ފެންވަރުގެ ކޯހަކަްށވުން. އަދި އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޯ. 1

 ގެ ކޯހެއް ަދއުލަތުގެ ަޚރަދުަގއި މިހާރު ުފރިހަމަ ުކރައްވަމުންދާ ަދރިަވރެއް ކަމުގަިއވެސް ނުުވންއެއް ފެނަްވރެއް

 ހުށަހަޅުއްވަން ޖެހޭތަކެތި. އެކު ރިހަމަކުރައްވާފައިވާ އެޕްލިކޭޝަނާ ފު 
 ތަޢުލީމީ ސެުޓފިެކޓުތަކުގެ ކޮޕީ.  .3
 ފޮޓޯ )ޕާސްޕޯޓް ސައިޒް( )ނޮމިނޭޓް ވުމުން ހުށައެޅުމަށް( 6. 0
 ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގަިއދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ  .1
 ޕާސްޕޯޓު ކޮޕީ  .4
ިއ އޭގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ޕޮްރގްރާްމގެ ެއޕްލިޭކޝަން ޯފމާބަންގްަލދޭްޝ މެޑިކަްލ އެންޑް ޑެންަޓލް ޮކލެްޖ  ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ  .0

 ތަކެތި
ގުޭޅގޮތުން އިތުރު ޝަރުތެއްވާނަަމ އެޝަރުތު ހަމަވާކަން ކޯހަށް އެދޭ ޔުނިވަރސިީޓގެ ވެބްސައިުޓގައި ކޯހާއި  .6

 ސާބިތުކޮށްދިނުމަށްޓަކަިއ، އެއާގުޅޭ ލިޔުން 
އަށްފަހު، ތަޢުލީމް ހާސިލުުކރައްވަން ަސރުާކރުން ނުވަތަ ސަރުކާރު މެދުެވރިވެގެން އެހީ ލިބިވަަޑއިގަތްނަމަ، އެންމެފަހުގެ އެހީ .2

 އެއެހީއަކާ ގުޭޅގޮތުން ޚިދުމަތް ކުެރއްވުމަށް މި އިޢުލާންގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ުމއްދަތަށް ޚިދުމަތް ުކރައްާވފައިާވކަން އަންގައިދޭ
 ރަސްމީ ލިޔުން.

 .ޚިދުމަތްކުރުމަށް ބޮްނޑެއް އޮތްނަމަ، ބޮންޑުކުރި ތަނަކުން އެބޭފުަޅކު ިމ ކޯހަށް ދޫކުރާނެކަުމގެ ލިޔުން.8

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި 
 

 ަފރާތުންނެވެ.ސްކޮަލރޝިޕް ެދއްވާ ، ހިފަިއވަނީމި ސްކޮލަރޝިޕްގެ ފައިނަލް ެސލެކްޝަން ހެދުމަށް ހަމަޖެ *
  ގެ ހުރިހާ ޚަަރދެއް ހަމަޖައްސަން ޖެހޭނީ ދަރިަވރު އަމިއްަލއަށެވެ.ޕް* މި ސްކޮލަރޝި 

ނޮމިނޭޓުވާކަން  ީރއިންމި މިިނސްޓް ނޮމިނޭޓުވާ ަދރިވަރުންމި ސްކޮަލރޝިޕަށް އެޕްލިޭކަޝން ހުށަހަޅާ ދަރިަވރުންގެ ެތރެއިްނ * 
ނޑޮލަރ މި  ޔޫ.އެސް  22.22ގައި އެޕްިލކޭޝަން ފީގެ ގޮތުއެންގުމުން،  ޑައަޅާފައިވާ ބޭންކް ސްކޮލަރިޝޕް ދެއްވާ ފަރާތުްނ ކަ

 މި މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  ޮކޕީ ޓީޓީ މި މިނިސްޓްީރއިން އެންގުުމން ރ ކޮށްއެކައުންޓަށް ްޓރާންސްފަ 
 ވެ.ަދރިަވރުްނނާ އެއްރޭަޓކުންނެހަމަޖެިހފައިވަނީ ބަންގްަލދޭޝްގެ ދަރިވަރުންގެ ކޯސް ފީ  ފުުރޞަތު ލިބޭ* މި ސްކީމްގެ ދަށުން 

ތަކުގެ ަމޢުލޫމާތު މި މިނިސްްޓީރގެ ވެބްސަިއޓުން ލިބެން ކުރެވޭނެ ުޔނިވަރސިީޓއާއި ޮކެލޖްމި ސްކީމްގެ ދަށުން ކޯސް ުފިރހަމަ *
  ހުންނާނެއެވެ.

ނޑިޑޭޓަކުވެްސ ހުށަހަޅުއްވަންވާނީ އެންމެ ކޯހަކަށެވެ.  -   މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ކޯހަށް ހުށަހަޅުއްވާ ކޮންމެ ކެ
ކޯހަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާ ދަރިވަރަކީ، ިއޢުލާން ުކރެިވފައިވާ ކޯހާިއ އެއްފެންވަުރގެ ނުވަތަ އެއަށްވުެރ މަތީ ފެންވަރުގެ ކޯހެއް  -

އެއްފެްނވަުރެގ ކޯހެއް ފުރިހަމަކުރާ މީގެކުރިން ުފރިހަމަކޮށްަފއިވާ ަދިރވަރެއް ކަމުގައި ވެގެން ނުވާނެެއވެ. އަދި އެއާއި 
 ގެން ނުވާނެއެވެ. ދަރަިވރަކަށްެވސް ވެ

ނޑިޑޭޓެއް މި ސްކޮލަރޝިޕް ފުރުޞަތަށް ނޮމިންޭޓ ލޯސްޓޫޑެންޓް  - ނު ސްކީމަކަށް ނުވަތަ އެހެން ސްކޮލަރިޝޕަކަށް ހޮވިފައިވާ ކެ

 ނުކުރެވޭނެެއވެ.
 ޕޮއިންޓް ލިބޭ ތަރުީތބުންނެވެ. އެންމެ މަތިން މި މިނިސްޓްރީން ނޮމިނޭޓް ކުރާީނ އެކަޑަމިކް ެމރިޓަށް ޕޮއިންޓްދީގެން -
ނޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން، އެއް ކެންޑިޑޭޓަކަށްވުރެ ިގނަ ކެންޑިޑޭޓުން ޮޕއިންޓްގެ ގޮތުން  - ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ކޯސްަތކަށް ހުށަހަޅާ ކެ

އިސްލާމް އަދި ދިވެހި  އެއްަވރުވާނަމަ، ކެންޑިޭޑޓަކު ހޮވުުމގައި ބައިެވރިެވފައިވާ ހުރިހާ މާްއާދތަކަށް )އެޗް.އެސް.ސީ އިމްތިހާނުގެ

 ހިމެނޭގޮތަށް( ބެލެވޭނެއެވެ.

ހުށަހަޅުއްވާ ޓްރާންސްކްިރޕްޓްގެ ގްރޭޑިންގ ުކރައިީޓރިއާ މި މިނިްސޓްރީން ޕޮިއންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލާ ތަފާތުނަމަ،  -

ދޭނީ މި މިނިސްޓްރީްނ ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް އެތަނެއްގެ ގްރޭޑިންގ ކުރަިއޓީިރާއ ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ. ނޫންނަމަ، ޕޮއިންޓް 

 ހަމަޖެހިފައިވާ އާންމު އުޫސލުންނެވެ.

     އިތުރު 
 މަޢުލޫމާތު: 



 
 އއ/އޢ

އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޯހުގެ ޝަރުުތ ފުރިހަމަވުމަށް ބޭނުންވަނީ އެހެން ކޯަހކުން ކުރެޑިޓް ލިބިގެން ހޯއްދަާވފައިވާ ސަނަދެއްނަަމ، އެ  -

 ހުރިހާ ކޯހެއްގެ ޓްރާންްސކްިރޕްޓް ުހށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ. 
ހުށަހަޅުއްވާ މަތީ ތަޢުލީމުގެ ެއއްވެސް ސެޓުފިކެޓަކީ )ޕްރޮިވޝަނަލް ކަމުގައި ވިޔަސް( ރާްއޖޭން ބޭރުގެ ސެްޓފިެކޓެއް ނަމަ،  -

 އޮންނަންވާނީ މޯލްޑިވްސް ކޮލިިފޭކޝަން އޮތޯރިޓީން ވެލިޭޑޓްުކރަްއވާަފއެވެ. 
ނިސްޓްރީން ކެންޑިޑޭޓުން ނޮމިނޭޓް ކުރި ނަމަވެސް ސްކޮލަރޝިޕް ދެއްވާ ަފރާތުން ސްކޮލަރިޝޕް ކެންސަލްކޮށްފިނަމަ އޭެގ މި މި -

 ބަދަލުގައި އެހެން ުފރުޞަތެއް އެ ެކންޑިޑޭޓަކަށް ހޯދައެއްނުދެވޭނެެއވެ.
 ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚިދުމަްތކުަރންވާނެއެވެ. ކޯހަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަކާއި މި މިނިސްޓްީރއާއިމެދު ވެވޭ އިުގާރރާއި އެްއގޮތަށް -
މަސްދުވަސް ވަންދެން މި މިނިސްޓްރީން ގުޅަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި  6ކޯހަކަށް އެދި ހުށަހެޅުއްވުމަށްފަހު، މަދުވެގެން  -

 ގުޅޭނެގޮތް ހަމަޖައްސަާވފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ގަޑިިއުރ ފަހުން ކޯސް ދޫކޮށްލަިއފިނަމަ،  04ތާ ކޯހަށް ނޮމިނޭޓްވެއްޖެކަން މި މިނިސްޓްރީން އަންގާ -

ކުރާެނ ހާޞިލުުކރުމަށް ލިބޭ ފުރުޞަތުގެ ޭބނުން ނުހިފައި ދޫކޮްށލާ ފަރާތްތަކާ މެދުގައްޔާއި ޚިދުމަތް ނުކުރާ ފަރާތްތަކާމެދު ޢަމަލު

 ގައިވާ ގޮތުގެ މަިތން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.  ގޮތުގެ އުޞޫލު 
އަސްލާެއއްޮގތަށް ދެފުށުގެ ކޮީޕވެސް ، ޕްލިކޭޝަނާެއކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެއްވެސް ލިޔުމެއްގެ އަސްލަުގއި ެދފުށް ޗާޕްކޮށްަފއިވާނަމައެ -

 ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.
ންޑިޑޭޓުން "މައިއެޑިޔު" ޕޯޓަލް މެދުެވރިޮކށް އޮންލައިން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅުއްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ނޮމިނޭޓްވާ ކެ -

އޮންލައިން އެްޕލިކޭޝަންއާިއއެކު ުހށަހެޅުއްވި ލިޔުންތަުކގެ އަސްލު ނުވަތަ އެޓެްސޓެޑް އަްސލު ހުށަހަޅުއްވަން މި މިނިސްޓްރީން 
 ފަހުން ދެންނެވުމުން އަވަހަށް ފޮނުއްވެވޭގޮތަށް ތައްޔާރު ުކރައްާވފައި ބެހެއްޓެވުން އެެދމެވެ.

 ލިްސޓު، މި މިނިސްްޓރީގެ ވެްބސައިޓަށް އަޕްލޯޑް ުކރެވޭނެެއވެ.އެޕްިލކޭޝަންތަކުގެ ނަތީޖާ  -
ސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް އެދިވަަޑިއގަންނަވާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް މުހިއްމު މަޢުލޫމާތު ކަމުގަިއވާ ކޯސްތަކަށް ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވުމަށް  -

ސްޓަިއޕެންޑް ީޝޓާއި، ައދިވެސް ެއފަދަ ނޭޝަނަލް ޓްރެއިިނންގް ނީޑްސް ލިސްޓާިއ،   ންޓްދޭ ްގރޭޑިން ްކރަިއޓީިރއާއި،ޕޮއި
 ލިޔުންތައް މި މިނިސްޓްީރގެ ވެްބަސއިޓުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

 ގެ ކުރިން  31:12ދުވަހުގެ އަންގާރަ ވާ  0203ޖަނަވަރީ  32 ސުންގަޑި:

 ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށެވެ. https://myedu.egov.mvއެޕްިލކޭޝަން ހުށަހަޅުއްވާނީ 
ނަންބަރު ފޯނުން   1206266/ 1206242އިންނާއި  vwww.mohe.gov.m ިމ މިނިްސޓްީރގެ ވެބްސަިއޓް އިތުރު ަމޢުލޫމާތު

 ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެެއވެ.
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