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 ކޯހުގެ ދާއިރާ: ކޯސްތައް  ގައިވާއިޢުލާނާއެކު އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާ ލިސްޓު

 ބެޗްލަރސް ޑިގްރ            2 ޤައުމު: ލަދޭޝް ބަންގް
ކޯހުގެ ލެވެލް 
 އަދި ޢަދަދު:

 ބެޗްލަރސް ޑިގްރ   
މާއްދާއިން 'ސ ' އިން ފެށިގެން މަތ   10.ޖ .ސ .އެސް.ސ  / އެސް.އެސް.ސ  އިމްތިޙާނުގެ . ޖ .ސ .އ  އޯލެވެލް / އައ0ި

  .ގްރޭޑެއް ހާސިލުކުރައްވާފައިވުން 
 މާއްދާއިން "އ " އިން ފެށިގެން މަތ  ގްރޭޑެއް ހާސިލުކުރައްވާފައިވުން.  10. ޖ .ސ .އ  އޭ ލެވެލް 2
. ނގިރޭސި ނުހިމެނޭނަމަ، އިނގިރޭސި ފާހެއް ހާސިލުކުރައްވާފައިވުންމާއްދާގެ ތެރޭގައި އި 0ގައި ބުނާ  0. ނަންބަރު 0

 އިނގިރޭސި ފާހެއްކަމުގައި ބަލާނ  ތިރ ގައިވާ ފާސްތަކުގެ ތެރެއިން ފާހަކަށެވެ.  
 އިން "ސ " އިން ފެށިގެން މަތ ގްރޭޑެއް  CAE/CPEހ. 
 އިން ފެށިގެން މަތި  0.1އިން އޯވަރރޯލް ސްކޯރ  IELTSށ. 
 ފެށިގެން މަތި.  އިން TOEFL 01ނ. 

ރ. ޖ .ސ .އ  އޯލެވެލް / އައި.ޖ .ސ .އެސް.ސ  އާއި އެއްފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން އިނގިރޭސިން "ސ " އިން ފެށިގެން 
 މަތ ގްރޭޑެއް.

 
 

 އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޯހަކާގުޅޭ ޝަރުތުތަކުގެ އިތުރުން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުތުތައް:
 
ރުކާރުން ނުވަތަ ސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެން އެހ  ލިބިވަޑައިގެންފައިވާނަމަ އެންމެފަހުގެ . ތަޢުލ މު ހާސިލުކުރެއްވުމަށް ސ0ަ

 އެހ އަށްފަހު، މި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑިއަށް، ތިރ ގައިވާ މުއްދަތަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވުން.
 )ދޭއް( އަހަރު  2ހ. ފުލް ސްކޮލަރޝިޕެއްނަމަ މަދުވެގެން 

 )އެކެއް ޕޮއިންޓް ފަހެއް( އަހަރު  0.0ކޮލަރޝިޕެއްނަމަ މަދުވެގެން ށ. ޕާޝަލް ސް
 )އެކެއް( އަހަރު  0ނ. ލޯނު އެހ އެއްނަމަ މަދުވެގެން 

މިނިސްޓްރ އިން ނުވަތަ ކުރިން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މެދުވެރިވެގެން ކިޔެވުމަށް ލޯނެއް  މި  .2
 ލޯނެއް ގަވާއިދުން ދައްކަމުންދާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވުން.ނަންގަވާފައިވާނަމަ ޑ ފޯލްޓެއް ނެތި އެ

. އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޯހަކ  މިހާރު ފުރިހަމަކުރައްވާފައިވާ ކޯހަކަށްވުރެ މަތ  ފެންވަރުގެ ކޯހަކަށްވުން. އަދި 0
ވަމުންދާ ދަރިވަރެއް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޯހާއި އެއް ފެންވަރެއްގެ ކޯހެއް ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި މިހާރު ފުރިހަމަ ކުރައް 

 ކަމުގައިވެސް ނުވުން.
 

ކޯހުގެ 
 ޝަރުތު:

 



 ތަކެތި.  ން ޖެހޭ ވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކު ހުށަހަޅުއްވަ ފައި ކުރައްވާ ފުރިހަމަ 

 ތަޢުލ މ  ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕ .  .0
 ފުލް ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕ  )ގްރޭޑިންގ ކްރައިޓ ރިއާ އެނގޭގޮތަށް(. .2
  .ވާ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕ . މުއްދަތު ހަމަނު 0
 މަސް ދުވަސް އޮންނަން ޖެހޭނެއެވެ.( 6)މުއްދަތު ހަމަވުމަށް މަދުވެގެން  މުއްދަތު ހަމަނުވާ ޕާސްޕޯޓް ޑޭޓާ ޕޭޖްގެ ކޮޕ . 0
މަ، އެންމެފަހުގެ ތަޢުލ މް ހާސިލުކުރައްވަން ސަރުކާރުން ނުވަތަ ސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެން އެހ  ލިބިވަޑައިގަތްނަ. 0

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

ރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތް ކޮށްފައިވާ . މިހާރު ހާސިލް ކުރައްވާފައިވާ އެންމެ މަތ  ސެޓްފިކެޓް ހާސިލް ކުރެއްވިފަހުން ދިވެހ6ި
 ރަސްމ  ލިޔުމެއް ނުލިބިއްޖެނަމަ ސަބަބާއި މުއްދަތު އިނގޭނެ އަމިއްލަ ލިޔުމެއް. ،މުއްދަތު އެނގޭނެ ރަސްމ  ލިޔުމެއް 

 . ޚިދުމަތްކުރުމަށް ބޮންޑެއް އޮތްނަމަ، ބޮންޑުކުރި ތަނަކުން އެބޭފުޅަކު މި ކޯހަށް ދޫކުރާނެކަމުގެ ލިޔުން.7
ނު ނަގާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ގަވާއިދުން ޑިފޯލްޓެއް ނެތި ލޯނު ދައްކާ ފަރާތްތަކުން . ކުރިން ލޯ 8

މިސްކޮލަރޝިޕަށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާނަމަ، ކުރިން ނަގާފައިވާ ލޯނު ދައްކާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށް އެފަރާތުގެ ލިޔުމެއް 
 ގެ ލިޔުން. ނުވަތަ އެހެން ފަރާތެއް ޙަވާލުވާނަމަ، ޙަވާލުވާ ފަރާތު

ހުށަހަޅަންޖެހޭ 
 ތަކެތި:

 އެނގޭނެ ލިޔުން މިމިނިސްޓްރ ގެ ވެބްސައިޓް  ކޯސްތައްމިސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅޭނެ  -
 www.mohe.gov.mv  ްއަޕްލޯޑް ކުރެވިފައިވާނެއެވެއަށ. 

ނޮމިނޭޓް ކެންޑިޑޭޓުން  0ނިސްޓްރ އިން މިމިއިންތިޒާމް ކުރައްވާ ފަރާތުން އެދިވަޑައިގެންފައިވަނ   ސްކޮލަރޝިޕް -
ކެންޑިޑޭޓުން ސިލެކްޓްކުރުމަށް  2ސްކޮލަރޝިޕަށް މިކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން  0މި ކޮށްދިނުމަށެވެ. އަދި 

 ފަރާތުންނެވެ.  ޔުނައިޓެޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓ ގެހަމަޖެހިފައިވަނ  
 ހަމަޖެހިފައިވަނ  ސްކޮލަރޝިޕް އިންތިޒާމް ކުރާ ފަރާތުންނެވެ. ހިނގާ ޚަރަދު ދިނުމަށް މި ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން  -
 މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ކޯހަށް ހުށަހަޅުއްވާ ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓަކުވެސް ހުށަހަޅުއްވަންވާނ  އެންމެ ކޯހަކަށެވެ. -
ރިޓ  )އެމް.ކިއު.އޭ( އިން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާ ކޯހާއި، ކޯސް ހިންގާ އިންސްޓިޓިއުޓަކ  މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯ -

 ޤަބޫލުކުރާ އިންސްޓިޓިއުޓެއްތޯއާއި، ކޯހެއްތޯ ކަށަވަރު ކުރައްވަންވާނެއެވެ.
ކޯހަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާ ކެންޑިޑޭޓަކ ، އިޢުލާން ކުރެވިފައިވާ ކޯހާއި އެއްފެންވަރުގެ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތ  ފެންވަރުގެ  -

ރިވަރެއް ކަމުގައި ވެގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި އެއާއި އެއްފެންވަރުގެ ކޯހެއް ކޯހެއް މ ގެކުރިން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ދަ
 ފުރިހަމަކުރާ ކެންޑިޑޭޓަކަށްވެގެން ނުވާނެއެވެ.

 ސްޓޫޑެންޓް ލޯނު ސްކ މަކަށް ހޮވިފައިވާ ކެންޑިޑޭޓަކަށް މި ސްކޮލަރޝިޕް ފުރުޞަތަށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަނޭޅޭނެއެވެ. -
 ނޭޓްވެފައިވާ ކެންޑިޑޭޓެއް މި ސްކޮލަރޝިޕް ފުރުޞަތަށް ނޮމިނޭޓް ނުކުރެވޭނެއެވެ.އެހެން ސްކޮލަރޝިޕަކަށް ނޮމި  -
މި މިނިސްޓްރ  ނުވަތަ ކުރިން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މެދުވެރިވެގެން ކިޔެވުމަށް ލޯނެއް  -

 ،މަ ޑިޕޯލްޓެއް ނެތި އެލޯނެއް ގަވާއިދުން އަނބުރާ ދައްކަމުންދާ ފަރާތަކަށް ފުރުޞަތު ދެވޭނ ނަންގަވާފައިވާނަ
ކުރިން ކިޔެވި ލެވަލްއަށްވުރެ މަތ  ލެވަލްއެއްގެ ކޯހެއް  ،ޑިފޯލްޓެއްނެތި ގަވާއިދުން ލޯން ދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން

ގަވާއިދުން ލޯނު ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިދޭނެކަން  ،އަދި ކޯހުގައި ކިޔަވާ މުއްދަތުގައިވެސް ،ކިޔެވުމަށާއި
 ލިޔުމުން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

މި މިނިސްޓްރ ން ކެންޑިޑޭޓުން ނޮމިނޭޓް ކުރި ނަމަވެސް ސްކޮލަރޝިޕް ދެއްވާ ފަރާތުން ސްކޮލަރޝިޕް  -
 ހޯދައެއް ނުދެވޭނެއެވެ. ކެންސަލްކޮށްފިނަމަ އޭގެ ބަދަލުގައި އެހެން ފުރުޞަތެއް އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް

މި މިނިސްޓްރ ން ކެންޑިޑޭޓުން ނޮމިނޭޓް ކުރާނ  އެކަޑަމިކް މެރިޓަށް ޕޮއިންޓްދ ގެން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ  -
 ތަރުތ ބުންނެވެ. މިގޮތަށް ޕޮއިންޓްދޭގޮތުގެ ތަފްޞ ލު މި މިނިސްޓްރ ގެ ވެބްސައިޓްގައި ވާނެއެވެ. 

ހުށަހަޅާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން، އެއް ކެންޑިޑޭޓަކަށްވުރެ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުން ޕޮއިންޓްގެ  ބެޗްލަރސް ޑިގްރ  ކޯސްތަކަށް  -

އިތުރު 
 މަޢުލޫމާތު 



 މސ/ޢނ

ގޮތުން އެއްވަރުވާނަމަ، ކެންޑިޑޭޓަކު ހޮވުމުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ހުރިހާ މާއްދާތަކަށް )އެޗް.އެސް.ސ  އިމްތިހާނުގެ 
 އިސްލާމް އަދި ދިވެހި ހިމެނޭގޮތަށް( ބެލެވޭނެއެވެ.

ރެޖުއޭޓް ފެންވަރުގެ ކޯހަށް ހުށަހަޅާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން އެއް ކެންޑިޑޭޓަކަށްވުރެ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުން ޕޯސްޓްގް -
ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުން އެއްވަރުވާނަމަ، ކެންޑިޑޭޓު ހޮވުމުގައި އިސްކަންދޭނ  ބެޗްލަރސް/މާސްޓަރސް ޑިގްރ  ނިންމުމަށްފަހު 

 ތުގެ ދިގުމިނަށެވެ.ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތް ކޮށްފައިވާ މުއްދަ
ހުށަހަޅުއްވާ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ގްރޭޑިންގ ކުރައިޓ ރިއާ މިމިނިސްޓްރ ން ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލާ  -

ތަފާތުނަމަ، އެތަނެއްގެ ގްރޭޑިންގ ކްރައިޓ ރިއާ ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ. ނޫންނަމަ، ޕޮއިންޓް ދޭނ  މި މިނިސްޓްރ ން 

 ށް ހަމަޖެހިފައިވާ އާންމު އުސޫލުންނެވެ.ޕޮއިންޓް ދިނުމަ

އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޯހުގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވުމަށް ބޭނުންވަނ  އެހެން ކޯހަކުން ކުރެޑިޓް ލިބިގެން ހޯއްދަވާފައިވާ  -

 ސަނަދެއްނަމަ، އެ ހުރިހާ ކޯހެއްގެ ޓްރާންސްކްރިޕްޓް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ. 

ދޭ ދުވަސް ޖެހުމުގެ ކުރިން ބޭނުން ކުރެއްވުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ޕްރޮވިޝަނަލް  ކިޔެވި ޔުނިވަރސިޓ ން ސެޓްފިކެޓް -

ސެޓްފިކެޓެއް/ ލިޔުމެއް ސެޓްފިކެޓްގެ ބަދަލުގައި ހުށަހަޅާނަމަ، އެއާއެކު މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓ ގެ 

 އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓެއް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.

އެއްވެސް ސެޓުފިކެޓަކ  )ޕްރޮވިޝަނަލް ކަމުގައި ވިޔަސް( ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ސެޓްފިކެޓެއް ހުށަހަޅުއްވާ މަތ  ތަޢުލ މުގެ  -

 ނަމަ، އޮންނަންވާނ  މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓ ން ވެލިޑޭޓްކުރައްވާފައެވެ.

ލާއެއްގޮތަށް ދެފުށުގެ އަސް ، އެޕްލިކޭޝަނާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެއްވެސް ލިޔުމެއްގެ އަސްލުގައި ދެފުށް ޗާޕްކޮށްފައިވާނަމަ -
 ކޮޕ ވެސް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.

 ކޯހަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަކާއި މި މިނިސްޓްރ އާއިމެދު ވެވޭ އިޤްރާރާއި އެއްގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތް ކުރަންވާނެއެވެ. -
މިނިސްޓްރ ން ގުޅަން ބޭނުންވެއްޖެ )ހައެއް( މަސްދުވަސް ވަންދެން މި  6ކޯހަކަށް އެދި ހުށަހެޅުއްވުމަށްފަހު، މަދުވެގެން  -

 ހިނދެއްގައި ގުޅޭނެގޮތް ހަމަޖައްސަވާފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
ކޯހަށް ނޮމިނޭޓްވެއްޖެކަން މިމިނިސްޓްރ ން އަންގާފަހުން ކޯސް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ، "މަތ  ތަޢުލ މާއި ތަމްރ ނު  -

ތްތަކާ މެދުގައްޔާއި ޚިދުމަތް ނުކުރާ ފަރާތްތަކާމެދު ހާސިލުކުރުމަށް ލިބޭ ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ނުހިފައި ދޫކޮށްލާ ފަރާ 

 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު" ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ. 

"މައިއެޑިޔު" ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް އޮންލައިން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅުއްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ނޮމިނޭޓްވާ  -
ލިކޭޝަންއާއިއެކު ހުށަހެޅުއްވި ލިޔުންތަކުގެ އަސްލު ނުވަތަ އެޓެސްޓެޑް އަސްލު ކެންޑިޑޭޓުން އޮންލައިން އެޕް 

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

 އިޓަށް އަޕްލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.މި މިނިސްޓްރ ގެ ވެބްސަ، އެޕްލިކޭޝަންތަކުގެ ނަތ ޖާ ލިސްޓު -
ސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް މުހިއްމު މަޢުލޫމާތު ކަމުގައިވާ ކޯސްތަކަށް ކެންޑިޑޭޓުން  -

ނޭޝަނަލް ޓްރެއިނިންގް ނ ޑްސް ލިސްޓާއި، ސްޓައިޕެންޑް ޝ ޓާއި،  ހޮވުމަށް ޕޮއިންޓްދޭ ގްރޭޑިން ކްރައިޓ ރިއާއި،
 ޓެބުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. ފަދަ ލިޔުންތައް މި މިނިސްޓްރ ގެ ވެބްސައިޓުގެ ރިސޯސަސްއަދިވެސް އެ

 ގެ ކުރިން  02:01ދުވަހު  ބުދަވާ  2122 އޭޕްރ ލް 00 ސުންގަޑި:
 ނ  ވަރަށް ކުޑަ މުއްދަތެކެވެ. މި ސްކޮލަރޝިޕް އިންތިޒާމް ކުރައްވާ ފަރާތުން މި ސްކޮލަރޝިޕްގެ އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމަށް ދ ފައިވަ *
 .އެހެންކަމުން މި އިޢުލާނަށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމަށް ދެވޭ ސުންގަޑި ކުރު ކުރަންޖެހުނ އެވެ   

 ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށެވެ. https://myedu.egov.mvއެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅުއްވާނ  
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