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 ފެންވަރު: ކޯހުގެ 

 ފުރުޞަތު 10
ކޯހުގެ 
 ޢަދަދު:

 ފިކެޓް އިން ހިންދީ ލެންގުއޭޖު ޕްރޮފިސިއެންސީސެޓު
 ޕްރޮފިސިއެންސީ ހިންދީ ލެންގުއޭޖު  ޑިޕްލޮމާ އިން

 އެޑްވާންސް ޑިޕްލޮމާ އިން ހިންދީ ލެންގުއޭޖު ޕްރޮފިސިއެންސީ 
  ޕޯސްޓްގުރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާ އިން ހިންދީ 

  ދާއިރާ  ކޯހުގެ 

 ސެޓުފިކެޓް، ޑިޕްލޮމާ، އެޑްވާންސް ޑިޕްލޮމާ ލެވަލް 
މާއްދާއިން 'ސީ' އިން ފެށިގެން މަތީ ގްރޭޑެއް  20ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.ސީ / އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނުގެ . 0

  .ހާސިލުކުރައްވާފައިވުން 
 މާއްދާއިން "އީ" އިން ފެށިގެން މަތީ ގްރޭޑެއް ހާސިލުކުރައްވާފައިވުން. 20ޖީ.ސީ.އީ އޭ ލެވެލް  .2

. އިނގިރޭސި މާއްދާގެ ތެރޭގައި އިނގިރޭސި ނުހިމެނޭނަމަ، އިނގިރޭސި ފާހެއް ހާސިލުކުރައްވާފައިވުން 5ގައި ބުނާ  0ނަންބަރު  .3

 ފާހެއްކަމުގައި ބަލާނީ ތިރީގައިވާ ފާސްތަކުގެ ތެރެއިން ފާހަކަށެވެ.  
 އިން "ސީ" އިން ފެށިގެން މަތީގްރޭޑެއް CAE/CPEހ. 

 އިން ފެށިގެން މަތި 0.1އިން އޯވަރރޯލް ސްކޯރ  IELTSށ. 

 އިން ފެށިގެން މަތި.  TOEFL 551ނ. 

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

 މަތީގްރޭޑެއް.

 ޕޯސްޓްގުރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާ 
ނޑައަ ނުވަތަ ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ހާސިލްކޮށްފައިވުން . 0 ޅާފައިވާ ކޯހާއި ގުޅޭގޮތުން ޔުނިވަރސިޓީ/ސްކޮލަރޝިޕް ދެއްވާ ފަރާތުން ކަ

އަދި މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ )އެމްކިޔުއޭ( އިން އެލެވެލްއަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އެމްއެންކިޔުއެފް  ކްރައިޓީރިއާ ހަމަވުން.
 ހަމަވުން  ކްރައިޓީރިއާ

 ކޯހާ ގުޅޭ އިތުރު ޝަރުތުތައް 
 އަހަރަށް ވުރެން ދޮށީނުވުން  00. އުމުރުން 0
 ކޯހާއިގުޅިގެން އިތުރު ޝަރުތެއްވާނަމަ އެޝަރުތު ފުރިހަމަވެފައިވުން.އިންފޮމޭޝަން ޝީޓްގައި  ޔުނިވަރސިޓީގެއަޕްލޯޑުކުރެވިފައިވާ . 2

 
 އިތުރުން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުތުތައް:އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޯހަކާގުޅޭ ޝަރުތުތަކުގެ 

ފަހުގެ އެހީއަށްފަހު،  ލިބިވަޑައިގެންފައިވާނަމަ އެންމެ.ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރެއްވުމަށް ސަރުކާރުން ނުވަތަ ސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެން އެހީ 0
 ން.މި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑިއަށް، ތިރީގައިވާ މުއްދަތަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވު

 އަހަރު  2ހ. ފުލް ސްކޮލަރޝިޕެއްނަމަ މަދުވެގެން 

 ޝަރުތު:ކޯހުގެ 

 



 އަހަރު  0.5ށ. ޕާޝަލް ސްކޮލަރޝިޕެއްނަމަ މަދުވެގެން 
 އަހަރު  0ނ. ލޯނު އެހީއެއްނަމަ މަދުވެގެން 

ޑިޕޯލްޓެއް ނެތި  މިނިސްޓްރީ ނުވަތަ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މެދުވެރިވެގެން ކިޔެވުމަށް ލޯނެއް ނަންގަވާފައިވާނަމަ މި .2
 އެލޯނެއް ގަވާއިދުން ދައްކަމުންދާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވުން 

ހާއި އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޯހަކީ މިހާރު ފުރިހަމަކުރައްވާފައިވާ ކޯހަކަށްވުރެ މަތީ ފެންވަރުގެ ކޯހަކަށްވުން. އަދި އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޯ. 3
 މިހާރު ފުރިހަމަ ކުރައްވަމުންދާ ދަރިވަރެއް ކަމުގައިވެސް ނުވުންއެއް ފެންވަރެއްގެ ކޯހެއް ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި 

 ތަކެތި.  ފުރިހަމަކުރައްވާފައިވާ އެޕްލިކޭޝަނާއެކު ހުށަހަޅުއްވަން ޖެހޭ 
 ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ.  .0
 )ގްރޭޑިންގ ކްރައިޓީރިއާ އެނގޭގޮތަށް( . ފުލް ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ 2
 . މުއްދަތު ހަމަނުވާ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ 3
 . މުއްދަތު ހަމަނުވާ ޕާސްޕޯޓް ޑޭޓާ ޕޭޖްގެ ކޮޕީ 4
 . އެޕްލިކޭޝަން ފޯމ5ް
 މެޑިކަލް ސެޓުފިކެޓު  .5
އެޝަރުތު ހަމަވާކަން އިތުރު ޝަރުތެއް ވާނަމަ އިންފޮމޭޝަން ޝީޓްގައި  ޔުނިވަރސިޓީގެ. ކޯހާއި ގުޅޭގޮތުން އަޕްލޯޑުކުރެވިފައިވާ 0

  ސާބިތުކޮށް ދިނުމަށްޓަކައި، އެއާގުޅޭ ލިޔުން
ތަޢުލީމް ހާސިލުކުރައްވަން ސަރުކާރުން ނުވަތަ ސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެން އެހީ ލިބިވަޑައިގަތްނަމަ، އެންމެފަހުގެ އެހީއަށްފަހު،  .7

އިޢުލާންގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައިވާކަން އަންގައިދޭ  އެއެހީއަކާ ގުޅޭގޮތުން ޚިދުމަތް ކުރެއްވުމަށް މި
 ރަސްމީ ލިޔުން 

. މިހާރު ހާސިލް ކުރައްވާފައިވާ އެންމެ މަތީ ސެޓްފިކެޓް ހާސިލް ކުރެއްވިފަހުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތް ކޮށްފައިވާ މުއްދަތު 8
 އެނގޭނެ ރަސްމީ ލިޔުމެއް

 ޚިދުމަތްކުރުމަށް ބޮންޑެއް އޮތްނަމަ، ބޮންޑުކުރި ތަނަކުން އެބޭފުޅަކު މި ކޯހަށް ދޫކުރާނެކަމުގެ ލިޔުން  .9
. ކުރިން ލޯނު ނަގާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ގަވާއިދުން ޑިފޯލްޓެއް ނެތި ލޯނު ދައްކާ ފަރާތްތަކުން މިސްކޮލަރޝިޕަށް 01

ކަމަށް ބަޔާންކޮށް އެފަރާތުގެ ލިޔުމެއް ނުވަތަ އެހެން ފަރާތެއް  ފައިވާ ލޯނު ދައްކާނެއެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާނަމަ، ކުރިން ނަގާ
 ޙަވާލުވާ ފަރާތުގެ ލިޔުންޙަވާލުވާނަމަ، 

ހުށަހަޅަންޖެހޭ 
 ތަކެތި 
 

 އަށް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ހިންދީ އިންޑިއާގެ ސެންޓްރަލް ގެ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ކެންޑިޑޭޓުން މިސްކޮލަރޝިޕަށް ޝަރުތު ހަމަވާ ހުރިހާ - 

 ފައިނަލް ސިލެކްޝަން ހައްދަވާނީ އެފަރާތުންނެވެ. ފޮނުވޭނެއެވެ.
މަޖައްސައިދެއްވާނީ ކޯސް ހަ އެކޮމެންޑޭޝަން  ،ބުކް އެލަވަންސް ،ޓިއުޝަން ފީދެކޮޅު ޓިކެޓް،  ދަށުން ގެ ޕް މި ސްކޮލަރޝި  -

 ހުރިހާ ޚަރަދެއް ހަމަޖައްސަން ޖެހޭނީ ދަރިވަރު އަމިއްލައަށެވެ.އެހެނިހެން  އިންތިޒާމްކުރާ ފަރާތުންނެވެ. އަދި
 މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ކޯހަށް ހުށަހަޅުއްވާ ކޮންމެ ކެނޑިޑޭޓަކުވެސް ހުށަހަޅުއްވަންވާނީ އެންމެ ކޯހަކަށެވެ.  -
ތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ފެންވަރުގެ ކޯހެއް ކޯހަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާ ދަރިވަރަކީ، އިޢުލާން ކުރެވިފައިވާ ކޯހާއި އެއްފެންވަރުގެ ނުވަ  -

މީގެކުރިން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ދަރިވަރެއް ކަމުގައި ވެގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި އެއާއި އެއްފެންވަރުގެ ކޯހެއް ފުރިހަމަކުރާ 
 ދަރިވަރަކަށްވެސް ވެގެން ނުވާނެއެވެ.

ނޑިޑޭޓެއް މި ސްކޮލަރޝިޕް ފުރުޞަތަށް ނޮމިނޭޓް ސްޓޫޑެންޓް ލޯނު ސްކީމަކަށް ނުވަތަ އެހެން ސްކޮލަރޝިޕަކަށް ހޮވިފައި - ވާ ކެ
 ނުކުރެވޭނެއެވެ.

 މި މިނިސްޓްރީ ނުވަތަ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މެދުވެރިވެގެން ކިޔެވުމަށް ލޯނެއް ނަންގަވާފައިވާނަމަ ޑިޕޯލްޓެއް ނެތި  -
ޑިފޯލްޓެއްނެތި ގަވާއިދުން ލޯން ދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ  ،ވޭނީއެލޯނެއް ގަވާއިދުން އަނބުރާ ދައްކަމުންދާ ފަރާތަކަށް ފުރުޞަތު ދެ 

ގަވާއިދުން  ،އަދި ކޯހުގައި ކިޔަވާ މުއްދަތުގައިވެސް ،ކުރިން ކިޔެވި ލެވަލްއަށްވުރެ މަތީ ލެވަލްއެއްގެ ކޯހެއް ކިޔެވުމަށާއި ،ތެރެއިން
 ލޯނު ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިދޭނެކަން ލިޔުމުން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

 ނޮމިނޭޓް ކުރާނީ އެކަޑަމިކް މެރިޓަށް ޕޮއިންޓްދީގެން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ ތަރުތީބުންނެވެ.ކެންޑިޑޭޓުން މި މިނިސްޓްރީން  -
 މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓްގައި ހުންނާނެއެވެ.މިގޮތަށް ޕޮއިންޓްދޭގޮތުގެ ތަފްޞީލު މި 

     އިތުރު 
 މަޢުލޫމާތު: 



 އއ/އނ
  

ނޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން، އެއް ކެންޑިޑޭޓަކަށްވުރެ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުން ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުން  - ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ކޯސްތަކަށް ހުށަހަޅާ ކެ

އިމްތިހާނުގެ އިސްލާމް އަދި ދިވެހި އެއްވަރުވާނަމަ، ކެންޑިޑޭޓަކު ހޮވުމުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ހުރިހާ މާއްދާތަކަށް )އެޗް.އެސް.ސީ 

 ހިމެނޭގޮތަށް( ބެލެވޭނެއެވެ.

ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ފެންވަރުގެ ކޯހަކަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ އެއް ބޭފުޅަކަށްވުރެ ގިނަ ބޭފުޅުން ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުން އެއްވަރުވާނަމަ،  -

ޅުން އެންމެފަހުން ހާސިލުކުރެއްވި ޑިގްރީއަށްފަހު، އެޕްލިކޭޝަންތަކުގެ ނަތީޖާ ލިސްޓް ތަރުތީބުކުރުމަށް ދެން ބަލާނީ އެބޭފު

 ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައިވާ މުއްދަތަށެވެ.

ހުށަހަޅުއްވާ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ގްރޭޑިންގ ކުރައިޓީރިއާ މި މިނިސްޓްރީން ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލާ ތަފާތުނަމަ،  -

ކުރައިޓީރިއާ ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ. ނޫންނަމަ، ޕޮއިންޓް ދޭނީ މި މިނިސްޓްރީން ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް އެތަނެއްގެ ގްރޭޑިންގ 

 ހަމަޖެހިފައިވާ އާންމު އުސޫލުންނެވެ.

 އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޯހުގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވުމަށް ބޭނުންވަނީ އެހެން ކޯހަކުން ކުރެޑިޓް ލިބިގެން ހޯއްދަވާފައިވާ ސަނަދެއްނަމަ، އެ  -

 ހުރިހާ ކޯހެއްގެ ޓްރާންސްކްރިޕްޓް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ. 

ހުށަހަޅުއްވާ މަތީ ތަޢުލީމުގެ އެއްވެސް ސެޓުފިކެޓަކީ )ޕްރޮވިޝަނަލް ކަމުގައި ވިޔަސް( ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ސެޓްފިކެޓެއް ނަމަ،  -

 އޮންނަންވާނީ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ވެލިޑޭޓްކުރައްވާފައެވެ. 

ޔެވި ޔުނިވަރސިޓީން ސެޓްފިކެޓް ދޭ ދުވަސް ޖެހުމުގެ ކުރިން ބޭނުން ކުރެއްވުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ޕްރޮވިޝަނަލް ސެޓްފިކެޓެއް/ ކި -

ލިޔުމެއް ސެޓްފިކެޓްގެ ބަދަލުގައި ހުށަހަޅާނަމަ، އެއާއެކު މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓެއް 

 ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.

މި މިނިސްޓްރީން ކެންޑިޑޭޓުން ނޮމިނޭޓް ކުރި ނަމަވެސް ސްކޮލަރޝިޕް ދެއްވާ ފަރާތުން ސްކޮލަރޝިޕް ކެންސަލްކޮށްފިނަމަ އޭގެ  -
 ބަދަލުގައި އެހެން ފުރުޞަތެއް އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ހޯދައެއްނުދެވޭނެއެވެ.

 ތަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތްކުރަންވާނެއެވެ.ކޯހަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަކާއި މި މިނިސްޓްރީއާއިމެދު ވެވޭ އިގުރާރާއި އެއްގޮ -
މަސްދުވަސް ވަންދެން މި މިނިސްޓްރީން ގުޅަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި  0ކޯހަކަށް އެދި ހުށަހެޅުއްވުމަށްފަހު، މަދުވެގެން  -

 ގުޅޭނެގޮތް ހަމަޖައްސަވާފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
ލުކުރުމަށް ލިބޭ ސިމަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ހާކޯހަށް ނޮމިނޭޓްވެއްޖެކަން މިމިނިސްޓްރީން އަންގާފަހުން ކޯސް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ، " -

" ގައިވާ ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ނުހިފައި ދޫކޮށްލާ ފަރާތްތަކާ މެދުގައްޔާއި ޚިދުމަތް ނުކުރާ ފަރާތްތަކާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު 

 މަތިން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.  ގޮތުގެ

އަސްލާއެއްގޮތަށް ދެފުށުގެ ކޮޕީވެސް ، އެޕްލިކޭޝަނާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެއްވެސް ލިޔުމެއްގެ އަސްލުގައި ދެފުށް ޗާޕްކޮށްފައިވާނަމަ -
 ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.

ޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ނޮމިނޭޓްވާ ކެންޑިޑޭޓުން އޮންލައިން "މައިއެޑިޔު" ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް އޮންލައިން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅުއްވާ ކެން -
އެޕްލިކޭޝަންއާއިއެކު ހުށަހެޅުއްވި ލިޔުންތަކުގެ އަސްލު ނުވަތަ އެޓެސްޓެޑް އަސްލު ހުށަހަޅުއްވަން މި މިނިސްޓްރީން ފަހުން 

 ދެންނެވުމުން އަވަހަށް ފޮނުއްވެވޭގޮތަށް ތައްޔާރު ކުރައްވާފައި ބެހެއްޓެވުން އެދެމެވެ.
 އެޕްލިކޭޝަންތަކުގެ ނަތީޖާ ލިސްޓު، މި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ. -
ދޭ ސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް މުހިއްމު މަޢުލޫމާތު ކަމުގައިވާ ކޯސްތަކަށް ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވުމަށް ޕޮއިންޓް  -

ރެއިނިންގް ނީޑްސް ލިސްޓާއި، ސްޓައިޕެންޑް ޝީޓާއި، އަދިވެސް އެފަދަ ލިޔުންތައް މި ނޭޝަނަލް ޓް ގްރޭޑިން ކްރައިޓީރިއާއި،
 މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.
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