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 0202ކޯޕަރޭޓް ސްކޮލަރޝިޕް 
 ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕަނ  ލިމިޓެޑް  -ޝަން ކޭމިނިސްޓްރ  އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔު 

 ބެޗެލަރސް ޑިގްރ   03 - ގައުމު: މެލޭޝިއާ 
ކޯހުގެ ލެވެލް އަދި 

 ޢަދަދު:
 ޔުނިވަރސިޓ   ޔޫސ އެސްއައި ޔުނިވަރސިޓ  - 
 އޮފް އިލެކްޓްރިކަލް އެންޑް އިލެކްޓްރޯނިކްސް އިންޖިނިއަރިންގް ވިތް އޮނަރސްބެޗްލަރސް  -
 މެކަޓްރޯނިކްސް އިންޖަނިއަރިންގް ވިތް އޮނަރސް ބެޗްލަރސް އޮފް  -
 ބެޗްލަރސް އޮފް ސިވިލް އިންޖަނިއަރިންގް ވިތް އޮނަރސް  -

 ކޯސްތައް 

 
 ލަރސް ޑިގްރ  ބެޗު 
މާއްދާއިން 'ސ ' އިން ފެށިގެން މަތ   20ޖ .ސ .އ  އޯލެވެލް / އައި.ޖ .ސ .އެސް.ސ  / އެސް.އެސް.ސ  ިއމްތިޙާނުގެ . 1

  .ވާފައިވުން ގްރޭޑެއް ހާސިލުކުރައް
 ނުވަތަ މާއްދާއިން "އ " އިން ފެށިގެން މަތ  ގްރޭޑެއް ހާސިލުކުރައްވާފައިވުން.  20ޖ .ސ .އ  އޭ ލެވެލް . 0
 ކޮށްފައިވުން. ހާސިލު ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ޑިޕްލޮމާއެއް . 0

. ހާސިލުކުރައްވާފައިވުންމާއްދާގެ ތެރޭގައި އިނގިރޭސި ނުހިމެނޭނަމަ، އިނގިރޭސި ފާހެއް  0ގައި ބުނާ  1ނަންބަރު . 4

  ތިރީގައިވާ ފާސްތަކުގެ ތެރެއިން ފާހަކަށެވެ.  އިނގިރޭސި ފާހެއްކަމުގައި ބަލާނީ

 އިން "ސީ" އިން ފެށިގެން މަތީގްރޭޑެއް CAE/CPEހ. 

 އިން ފެށިގެން މަތި 0.2އިން އޯވަރރޯލް ސްކޯރ  IELTSށ. 

 އިން ފެށިގެން މަތި.  TOEFL 002ނ. 

/ އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.ސީ އާއި އެއްފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން އިނގިރޭސިން "ސީ" އިން  ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް ރ.

 ފެށިގެން މަތީގްރޭޑެއް.

 . ޔުނިވަރސިޓ ގެ ފަރާތުން ކޯހާއި ގުޅޭ އިތުރު ޝަރުތެއް ވާނަމަ އެޝަރުތެއް ފުރިހަމަވުން.0
 ޝަރުތުތައް: އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޯހަކާގުޅޭ ޝަރުތުތަކުގެ އިތުރުން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ 

. ތަޢުލ މު ހާސިލުކުރެއްވުމަށް ސަރުކާރުން ނުވަތަ ސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެން އެހ  ލިބިވަޑައިގެންފައިވާނަމަ އެންމެ ފަހުގެ 1
 އެހ އަށްފަހު،  މި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑިއަށް، ތިރ ގައިވާ މުއްދަތަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވުން.

 އަހަރު  0އްނަމަ މަދުވެގެން ހ. ފުލް ސްކޮލަރޝިޕެ
 އަހަރު  1.0ށ. ޕާޝަލް ސްކޮލަރޝިޕެއްނަމަ މަދުވެގެން 

 އަހަރު  1ނ. ލޯނު އެހ އެއްނަމަ މަދުވެގެން 
އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ނުވަތަ މި ޑިޕާޓްމަންޓް މެދުވެރިވެގެން ކިޔެވުމަށް ލޯނެއް ނަންގަވާފައިވާނަމަ އެ  މިނިސްޓްރ  .0

 ކަވައި  ޚަލާސްކުރައްވާފައިވުން. ލޯނެއް އަނބުރާ ދައް
. އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޯހަކ  މިހާރު ފުރިހަމަކުރައްވާފައިވާ ކޯހަކަށްވުރެ މަތ  ފެންވަރުގެ ކޯހަކަށްވުން. އަދި އެދިވަޑައިގަންނަވާ 0

  :ކޯހުގެ ޝަރުތު 

 



 މުގައިވެސް ނުވުން.ކޯހާއި އެއް ފެންވަރެއްގެ ކޯހެއް ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި މިހާރު ފުރިހަމަ ކުރައްވަމުންދާ ދަރިވަރެއް ކަ
ގެ ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑް ކުރެވިފައިވާ ކޯހުގެ އިންފޮމޭޝަން ޝ ޓްގައި އިތުރު ޝަރުތެއް މިނިސްޓްރ . އިޢުލާނާއިއެކު މި 4

 ވާނަމަ އެޝަރުތު ފުރިހަމަވުން.

 ން ޖެހޭތަކެތި. ވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކު ހުށަހަޅުއްވަ ފައި ކުރައްވާ ފުރިހަމަ 
 ތަޢުލ މ  ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕ .  .1
 )ގްރޭޑިންގ ކްރައިޓ ރިއާ އެނގޭގޮތަށް( ފުލް ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕ  . 0
 މުއްދަތު ހަމަނުވާ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕ  . 0
 ،އެހ އަށްފަހު އެންމެފަހުގެ ،ތްނަމަލިބިވަޑައިގަ  އެހ  މެދުވެރިވެގެން ސަރުކާރު ނުވަތަ ސަރުކާރުން ހާސިލުކުރައްވަން ތަޢުލ މް. 4

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

ކޮށްފައިވާކަން އަންގައިދޭ  ޚާޞިލް ޖުރިބާތަ ދުވަހުގެ އަހަރު  2 މަދުވެގެން ދާއިރާއަކުން  ގުޅޭ ކޯހާއި އެދިވަޑައިގަންނަވާ.5
 ލިޔުން.

 މުވައްޒަފެއް ނަމަ ، މުއައްޒަފެއްކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން.ޑްގެ ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕަނ  ލިމިޓެ ހަމަވާ ޝަރުތު. 0
 މުއްދަތު  ކޮށްފައިވާ ދުމަތްޚި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރެއްވިފަހުން ހާސިލް ސެޓްފިކެޓް  މަތ  އެންމެ ކުރައްވާފައިވާ ހާސިލް  . މިހާރު 7

 އެނގޭނެ ރަސްމ  ލިޔުމެއް.
 .ޚިދުމަތްކުރުމަށް ބޮންޑެއް އޮތްނަމަ، ބޮންޑުކުރި ތަނަކުން އެބޭފުޅަކު މި ކޯހަށް ދޫކުރާނެކަމުގެ ލިޔުން.8
 .ޔުނިވަރސިޓ ގެ ފަރާތުން ކޯހާއި ގުޅޭ އިތުރު ލިޔުމެއް ހުށައަޅަން ޖެހޭނަމަ އެލިޔުމެއް.9

ހުށަހަޅަންޖެހޭ 
ކެތި:ތަ   

  ެކޯހަކަށެވެ.ވެސް ހުށަހަޅުއްވަންވާނ  އެންމެ ކެންޑިޑޭޓަކު މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ކޯހަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޮންމ 
  ޭމިމިނިސްޓްރ ން ކެންޑިޑޭޓުން ނޮމިނޭޓް ކުރާނ  އެކަޑަމިކް މެރިޓަށް ޕޮއިންޓްދ ގެން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބ

 ޓްދޭގޮތުގެ ތަފްޞ ލު މި މިނިސްޓްރ ގެ ވެބްސައިޓްގައި  ހުންނާނެއެވެ.ތަރުތ ބުންނެވެ. މިގޮތަށް ޕޮއިން

 ީރެއިން، އެއް ކެންޑިޑޭޓަކަށްވުރެ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުން ކޯސްތަކަށް ހުށަހަޅާ ދަރިވަރުންގެ ތެ ބެޗްލަރސް ޑިގްރ

ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުން އެއްވަރުވާނަމަ، ކެންޑިޑޭޓަކު ހޮވުމުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ހުރިހާ މާއްދާތަކަށް )އެޗް.އެސް.ސީ 

 އިމްތިހާނުގެ އިސްލާމް އަދި ދިވެހި ހިމެނޭގޮތަށް( ބެލެވޭނެއެވެ.

 ޭޑިންގ ކުރައިޓީރިއާ މިމިނިސްޓްރީން ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލާ ހުށަހަޅުއްވާ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ގްރ

 މިނިސްޓްރީން މިތަފާތުނަމަ، އެތަނެއްގެ ގްރޭޑިންގ ކްރައިޓީރިއާ ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ. ނޫންނަމަ، ޕޮއިންޓް ދޭނީ 

 ންނެވެ.ލުސޫއުއާންމު  ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ

 ާކޯހުގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވުމަށް ބޭނުންވަނީ އެހެން ކޯހަކުން ކުރެޑިޓް ލިބިގެން ހޯއްދަވާފައިވާ  އެދިވަޑައިގަންނަވ

  ސަނަދެއްނަމަ، އެ ހުރިހާ ކޯހެއްގެ ޓްރާންސްކްރިޕްޓް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.

 ްނަންވާނ  މޯލްޑިވްސް ހުށަހަޅުއްވާ މަތ  ތަޢުލ މުގެ އެއްވެސް ސެޓުފިކެޓަކ  ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ސެޓްފިކެޓެއް ނަމަ، އޮނ

ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓ ން ވެލިޑޭޓް ކުރައްވާފައެވެ.  އަދި ކިޔެވި ޔުނިވަރސިޓ ން ސެޓްފިކެޓް ދޭ ދުވަސް ޖެހުމުގެ 

ކުރިން ބޭނުން ކުރެއްވުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ޕްރޮވިޝަނަލް ސެޓްފިކެޓެއް/ ލިޔުމެއް ނަމަ، އެއާއެކު މޯލްޑިވްސް 

 ސްމަންޓް ރިޕޯޓެއް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ. ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓ ގެ އެސެ

  ްކޯސްތަކަށް ހޮވޭ ދަރިވަރުންގެ ލަރސް ޑިގްރ  ބެޗެ  ބެޗެލަރސް ޑިގްރ  ކޯސްތަކަށް ހުށަހަޅުއްވާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިނ
ގެ ޑް ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕަނ  ލިމިޓެ މަޖެހިފައިވަނ  ހަ ށްތަ ކޯހުގެ ބާކ  ޚަރަދު ވާނެއެވެ. ކޯސް ފ  ހިލޭ %00

 ފަރާތުންނެވެ.
  ާކޯހުން ފުރުޞަތު ލިބުމުން، ކޯސް ފެށުމުގެ ކުރިން ސްޓެލްކޯގެ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމް އެދިވަޑައިގަންނަވ

 ފުރިހަމަކުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.
 ިއިވާ އާއި ދެމެދު ވެފަޑް ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕަނ  ލިމިޓެ  ން އާއިއެޑިއުކޭޝަ ނިސްޓްރ  އޮފް ހަޔަރއ  މިމ

ކޯޕަރޭޓް އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުރެވޭ އިއުލާނެކެވެ.މި އެއްބަސް ވުމުގެދަށުން މިކޯސްތަކަށް ހޮވޭ ދަރިވަރުންނާއި 

 އިތުރު މަޢުލޫމާތު 



 

   އި ސޮއި ކުރެވޭނެއެވެ.  އާއި ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގަޑް ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕަނ  ލިމިޓެ 
  ްން ކަންޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން ޑްއިންޓްރިކް ކޮމްޕަނ  ލިމިޓެ ސްޓޭޓް އިލެކް މިސްކޮލަރްޝިޕަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަކުނ

ނޑައަޅާ ތަނަކަށް ހިދުމަތްކުރުމަށް ބޮންޑް ކުރެވޭނެއެވެ.  އެކުންފުންޏަށް ނުވަތަ އެކުންފުނިން ކަ
  ިކެންޑިޑޭޓުން ނޮމިނޭޓް ކުރި ނަމަވެސް ސްކޮލަރޝިޕް ދެއްވާ ފަރާތުން ސްކޮލަރޝިޕް  މިނިސްޓްރ ންމ

 ނުދެވޭނެއެވެ. ނަމަ އޭގެ ބަދަލުގައި އެހެން ފުރުޞަތެއް އެ ދަރިވަރަކަށް ހޯދައެއްކެންސަލްކޮށްފި 
  ްމަސްދުވަސް ވަންދެން މި މިނިސްޓްރ ން ގުޅަން ބޭނުންވެއްޖެ  0ކޯހަކަށް އެދިހުށަހެޅުއްވުމަށްފަހު، މަދުވެގެނ

 ހިނދެއްގައި ގުޅޭނެގޮތް ހަމަޖައްސަވާފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
 ެމަތ  ތަޢުލ މާއި ތަމްރ ނު  " ގާފަހުން ކޯސް ދޫކޮށްލައިފިނަމައްޖެކަން މިމިނިސްޓްރ ން އަން ކޯހަށް ނޮމިނޭޓްވ

ފަރާތްތަކާ މެދުގައްޔާއި ޚިދުމަތް ނުކުރާ ފަރާތްތަކާމެދު  ހާސިލުކުރުމަށް ލިބޭ ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ނުހިފައި ދޫކޮށްލާ 
 އެޅޭނެއެވެ. " ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފިޔަވަޅު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު 

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

 ްނޮމިނޭޓްވާ  "މައިއެޑިޔު" ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް އޮންލައިން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅުއްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިނ
ނުވަތަ އެޓެސްޓެޑް އަސްލު  ކެންޑިޑޭޓުން އޮންލައިން އެޕްލިކޭޝަންއާއިއެކު ހުށަހެޅުއްވި ލިޔުންތަކުގެ އަސްލު

ހުށަހަޅުއްވަން މި މިނިސްޓްރ ން ފަހުން ދެންނެވުމުން އަވަހަށް ފޮނުއްވެވޭގޮތަށް ތައްޔާރު ކުރައްވާފައި ބެހެއްޓެވުން 
 އެދެމެވެ.

  ެނަތ ޖާ ލިސްޓު، މި މިނިސްޓްރ ގެ ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.އެޕްލިކޭޝަންތަކުގ 
   ްސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް މުހިއްމު މަޢުލޫމާތު ކަމުގައިވާ ކޯސްތަކަށް ކެންޑިޑޭޓުނ

ޝ ޓާއި، އަދިވެސް އެފަދަ  ހޮވުމަށް ޕޮއިންޓްދޭ ގްރޭޑިން ކްރައިޓ ރިއާއި، ސްކިލްޝޯޓޭޖް ލިސްޓާއި، ސްޓައިޕެންޑް
 ލިޔުންތައް މި މިނިސްޓްރ ގެ ވެބްސައިޓުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

  -ބު :ކަން ދޭނެ ތަރުތ  ވުމުގައި އިސް ކެންޑިޑޭޓުން ހޮ 
 ކަށްވުން މުވައްޒަފަ  ގެ ލިމިޓެޑް ކޮމްޕަނ  އިލެކްޓްރިކް  ސްޓޭޓް ކޯހަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ޝަރުތު ހަމަވާ  .1
 ވުން އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ޚާޞިލް ކޮށްފައި  0ވަޑައިގަންނަވާ ކޯހާއި ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން މަދުވެގެން އެދި .0
 މިކް ޕޮއިންޓިން އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށްވުންތެރެއިން އެކެޑަ ވާ ފަރާތްތަކުގެޝަރުތުހަމަ .0
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