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 ބެޗްލަރސް ޑިގްރ  )އެމްބ ބ އެސް( 1
 ޕ .އެޗް.ޑ   1

 ކޯހުގެ ދާއިރާ:

އޮފަރކުރާ ދާއިރާތަކުގެ ތެރެއިން ސްކިލްޝޯޓޭޖް މިއިޢުލާނާއިއެކު އަޕްލޯޑް ކުރެވިފައިވާ ލިސްޓްގައިވާ ޔުނިވަރސިޓ ތަކުން 
 ތައް ލިސްޓްގައި ހިމެނިފައިވާ ދާއިރާ

 ކޯހުގެ ދާއިރާ:

 ބެޗްލަރސް ޑިގްރ  
 'ސ 'މާއްދާއިން  10 ހިމެނޭގޮތަށްކެމިސްޓްރ  އަދި ބަޔޮލޮޖ   ޖ .ސ .އ  އޯލެވެލް/އައި.ޖ .ސ .އެސް.ސ  އިމްތިޙާނުގެ ފިޒިކްސް، .1

 .ހާސިލުކުރައްވާފައިވުންއިން ފެށިގެން މަތ  ގްރޭޑެއް 
 'ސ 'މާއްދާއިން  13ނުވަތަ ހިސާބު ހިމެނޭގޮތަށް ފިޒިކްސް ޓްރ  އަދި ކެމިސް ،ބަޔޮލޮޖ ލް އިމްތިޙާނުގެ ލެވެއޭއ  ޖ .ސ . .9

 .ހާސިލުކުރައްވާފައިވުން އިން ފެށިގެން މަތ  ގްރޭޑެއް 
މާއްދާގެ ތެރޭގައި އިނގިރޭސި ނުހިމެނޭނަމަ، އިނގިރޭސި ފާހެއް ހާސިލުކުރައްވާފައިވުން.  0ގައި ބުނާ  1ނަންބަރު  .3

  އިނގިރޭސި ފާހެއްކަމުގައި ބަލާނީ:

 އިން "ސީ" އިން ފެށިގެން މަތީގްރޭޑެއް CAE/CPEހ. 

 އިން ފެށިގެން މަތި ..0އިން އޯވަރރޯލް ސްކޯރ  IELTSށ. 

 އިން ފެށިގެން މަތި.  TOEFL 41ނ. 

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

 .މަތީގްރޭޑެއް

 އަހަރުވެފައިނުވުން.  31ގެ ނިޔަލަށް އުމުރުން  9112 ފެބްރުވަރ   10 .4
 
 ޕ .އެޗް.ޑ  

 ޑިގްރ  ހާސިލްކޮށްފައިވުން.  މާސްޓަރސްކޯހާއި ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން  .1
 

 :ތައް ޝަރުތު  ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުތުތަކުގެ އިތުރުން ކޯހަކާގުޅޭ  އެދިވަޑައިގަންނަވާ 
ރުކާރުން ނުވަތަ ސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެން އެހ  ލިބިވަޑައިގެންފައިވާނަމަ އެންމެ ފަހުގެ ކުރެއްވުމަށް ސަތަޢުލ މު ހާސިލު . 1

 ފައިވުން.ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތްކުރައްވާ ތިރ ގައިވާ މުއްދަތަށް މި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑިއަށް،   ،އެހ އަށްފަހު
 އަހަރު  9ހ. ފުލް ސްކޮލަރޝިޕެއްނަމަ މަދުވެގެން 

 އަހަރު  1.0ޝިޕެއްނަމަ މަދުވެގެން ށ. ޕާޝަލް ސްކޮލަރ
 އަހަރު  1ނަމަ މަދުވެގެން އެއް ނ. ލޯނު އެހ 

ލޯނެއް ނަންގަވާފައިވާނަމަ އެ މެދުވެރިވެގެން ކިޔެވުމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް  އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ނުވަތަ މި މިނިސްޓްރ  .9
 ކުރައްވާފައިވުން. ޚަލާސް  ދައްކަވައި  އަނބުރާލޯނެއް 

ގަންނަވާ ކޯހަކ  މިހާރު ފުރިހަމަކުރައްވާފައިވާ ކޯހަކަށްވުރެ މަތ  ފެންވަރުގެ ކޯހަކަށްވުން. އަދި އެދިވަޑައިގަންނަވާ އެދިވަޑައި . 3
 މުންދާ ދަރިވަރެއް ކަމުގައިވެސް ނުވުން.އްވަކޯހާއި އެއް ފެންވަރެއްގެ ކޯހެއް ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި މިހާރު ފުރިހަމަ ކުރަ

ގެ ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑް ކުރެވިފައިވާ ކޯހުގެ އިންފޮމޭޝަން ޝ ޓްގައި އިތުރު ޝަރުތެއް ވާނަމަ ޓްރ  މިނިސްއިޢުލާނާއިއެކު މި . 4

  :ކޯހުގެ ޝަރުތު 

 



 އެޝަރުތު ފުރިހަމަވުން.

 ން ޖެހޭތަކެތި. ވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކު ހުށަހަޅުއްވަ ފައި ކުރައްވާ ފުރިހަމަ 
 ތަޢުލ މ  ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕ . . 1
 )ގްރޭޑިންގ ކްރައިޓ ރިއާ އެނގޭގޮތަށް( ންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕ ފުލް ޓްރާ . 9
  ކޮޕ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ . 3
  ކޮޕ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ޕާސްޕޯޓްގެ . 4
 )އެޗައިވ / އެއިޑްސް ޓެސްޓް ހިމެނޭގޮތަށް( މެޑިކަލް ފޯމް. 0
 ސ ވ  . 6
 ޞަފްހާގެ ލިޔުމެއް. 9/1ރު އަޒަރުބައިޖާންގައި ކިޔެވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ސަބަބު އަންގައިދޭ ދަރިވަ  -މޯޓިވޭޝަން ލެޓަރ . 7
ތަޢުލ މް ހާސިލުކުރައްވަން ސަރުކާރުން ނުވަތަ ސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެން އެހ  ލިބިވަޑައިގަތްނަމަ، އެންމެފަހުގެ އެހ އަށްފަހު، . 8

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

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތް ކޮށްފައިވާ މުއްދަތު މިހާރު ހާސިލް ކުރައްވާފައިވާ އެންމެ މަތ  ސެޓްފިކެޓް ހާސިލް ކުރެއްވިފަހުން . 2
 އެނގޭނެ ރަސްމ  ލިޔުމެއް.

 ކުރުމަށް ބޮންޑެއް އޮތްނަމަ، ބޮންޑުކުރި ތަނަކުން އެބޭފުޅަކު މި ކޯހަށް ދޫކުރާނެކަމުގެ ލިޔުން.ޚިދުމަތް . 11
 )އަޒަރބައިޖާން އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް( އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް . 11

ހުށަހަޅަންޖެހޭ 
 ތަކެތި:

ގެ ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑް މިނިސްޓްރ  ނިވަރސިޓ ތައް އެނގޭނެ ލިޔުން މި ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅޭނެ ޔު މި * 
  ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

 މިސްކޮލަރޝިޕާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ޝ ޓު މި އިޢުލާނާއެކު މި ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑުކުރެވިފައި ވާނެއެވެ. *
 * މިކޯހުގެ ފައިނަލް ސިލެކްޝަން ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނ  އަޒަރބައިޖާންގެ ފަރާތުންނެވެ. 

ޑް، މެޑިކަލް އިންޝުރެންސް، ވިސާ އަދި ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސްޓައިޕެން  * މި ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން )ޓިއުޝަން ފ ، ޓިކެޓް،
 ކޯސް އިންތިޒާމް ކުރައްވާ ފަރާތުން ހަމަޖައްސައިދޭނެއެވެ.  ޚަރަދު(

 ކޯހަކަށެވެ.ވެސް ހުށަހަޅުއްވަންވާނ  އެންމެ ކެންޑިޑޭޓަކު މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ކޯހަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޮންމެ * 
ކެންޑިޑޭޓުން ނޮމިނޭޓް ކުރާނ  އެކަޑަމިކް މެރިޓަށް ޕޮއިންޓްދ ގެން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ  މިނިސްޓްރ ން* މި 

 ގެ ވެބްސައިޓްގައި  ހުންނާނެއެވެ.މިނިސްޓްރ  ތަރުތ ބުންނެވެ. މިގޮތަށް ޕޮއިންޓްދޭގޮތުގެ ތަފްޞ ލު މި 

ކެންޑިޑޭޓަކަށްވުރެ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުން ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުން ކޯސްތަކަށް ހުށަހަޅާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން، އެއް  * ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ

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

 ދިވެހި ހިމެނޭގޮތަށް( ބެލެވޭނެއެވެ.
ގަންނަވާ އެއް ބޭފުޅަކަށްވުރެ ގިނަ ބޭފުޅުން ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުން އެއްވަރުވާނަމަ، * ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ފެންވަރުގެ ކޯހަކަށް އެދިވަޑައި

އަށްފަހު، ޑިގްރ  އެޕްލިކޭޝަންތަކުގެ ނަތ ޖާ ލިސްޓް ތަރުތ ބުކުރުމަށް ދެން ބަލާނ  އެބޭފުޅުން އެންމެފަހުން ހާސިލުކުރެއްވި 
  ވެ.އިވާ މުއްދަތަށެރައްވާފަ ކު  ރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތް ދިވެހި

ތުނަމަ، ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލާ ތަފާ މިނިސްޓްރީންހަޅުއްވާ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ގްރޭޑިންގ ކުރައިޓީރިއާ މިހުށަ* 

ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް  މިނިސްޓްރީން މިރައިޓީރިއާ ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ. ނޫންނަމަ، ޕޮއިންޓް ދޭނީ އެތަނެއްގެ ގްރޭޑިންގ ކް

 ންނެވެ.ލުސޫއު އާންމު ހަމަޖެހިފައިވާ

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

  އެ ހުރިހާ ކޯހެއްގެ ޓްރާންސްކްރިޕްޓް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.

ޖޭން ބޭރުގެ ސެޓްފިކެޓެއް ނަމަ، އޮންނަންވާނީ މޯލްޑިވްސް ހުށަހަޅުއްވާ މަތީ ތަޢުލީމުގެ އެއްވެސް ސެޓުފިކެޓަކީ ރާއް* 

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

ޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓ ގެ މޯލް އެއާއެކުޕްރޮވިޝަނަލް ސެޓްފިކެޓެއް/ ލިޔުމެއް ނަމަ، ބޭނުން ކުރެއްވުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ 

 ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.  އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓެއް 

އިތުރު 
 މަޢުލޫމާތު 



 

ކެންޑިޑޭޓުން ނޮމިނޭޓް ކުރި ނަމަވެސް ސްކޮލަރޝިޕް ދެއްވާ ފަރާތުން ސްކޮލަރޝިޕް ކެންސަލްކޮށްފިނަމަ  މިނިސްޓްރ ންމި * 
 ނެއެވެ.ނުދެވޭ  އޭގެ ބަދަލުގައި އެހެން ފުރުޞަތެއް އެ ދަރިވަރަކަށް ހޯދައެއް

 ޚިދުމަތް ކުރުމަށް ބޮންޑުކުރެވޭނެއެވެ.  ދިވެހިރާއްޖެއަށްކޯސް ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު، * 
ގުޅަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި  މިނިސްޓްރ ން  މަސްދުވަސް ވަންދެން މި  6ކޯހަކަށް އެދިހުށަހެޅުއްވުމަށްފަހު، މަދުވެގެން * 

 އެވެ.ގުޅޭނެގޮތް ހަމަޖައްސަވާފައި އޮންނަންވާނެ
 ގަޑިއިރު ފަހުން ކޯސް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ، ބްލެކްލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ.  94އަންގާތާ  މިނިސްޓްރ ން ކޯހަށް ނޮމިނޭޓްވެއްޖެކަން މި * 
އިއުލާންގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ މަދުވެގެން ރަސްމ  ބަންދު ނޫން ދެ ދުވަސް )ސުންގަޑި ހަމަވާ ދުވަހާއި އޭގެ ކުރ   މި* 

އެޕްލިކޭޝަނާއި އެއާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހެޅުއްވުން އެދެވިގެންވެއެވެ. އެއ  އެޕްލިކޭޝަން ފުރިހަމަ ދުވަސް( ކުރިން 
ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށް   ،ނޫންނަމަ، ނުވަތަ ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެއްޗެއް މަދުނަމަ، ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ތަކެތި ހަމަކުރައްވައި 

ވެ. އަދި އޭގެފަހުން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުއްވުމުން އެއްޗެއް މަދުވިއަސް ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ފުރުސަތު އެރުވުމުގެ ގޮތުންނެ 
 ކުރެއްވުމަށް އިތުރު ފުރުސަތެއް ދެވެން ނޯންނާނެތ އެވެ. ކުރިން ފުރިހަމަ

ލިކޭޝަންއާއިއެކު ހުށަހެޅުއްވި * އޮންލައިން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުއްވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ނޮމިނޭޓްވާ ބޭފުޅުން، އޮންލައިން އެޕް

ފަހުން ދެންނެވުމުން އަވަހަށް  މިިނިސްޓްރީންނުވަތަ އެޓެސްޓެޑް އަސްލު ހުށަހަޅުއްވަން މި  ލިޔުންތަކުގެ އަސްލު

 ފޮނުއްވެވޭގޮތަށް ތައްޔާރުކުރައްވާފައި ބެހެއްޓެވުން އެދެމެވެ.
 ޓަށް އަޕްލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.ގެ ވެބްސައި މިނިސްޓްރ  އެޕްލިކޭޝަންތަކުގެ ނަތ ޖާ ލިސްޓު، މި * 
އެއްކޯހަށް ނޮމިނޭޓްކޮށްފައިވާ ދަރިވަރުން  އެކުލެވޭ، ބޭފުޅުންނަށް މުހިއްމު މަޢުލޫމާތުސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ * 

ޑް ޝ ޓާއި، ސްޓައިޕެން ، ދޭ ގޮތާއިސަޕްލިމަންޓްރ  ލޯން ، ސްކިލްޝޯޓޭޖް ލިސްޓާއި ދެވަނަ ކޯހަކަށް ނޮމިނޭޓް ކުރާނެ ގޮތާއި، 
 ގެ ވެބްސައިޓުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.މިނިސްޓްރ  ފަދަ ލިޔުންތައް މިއެ ވެސްއަދި 

 ސުންގަޑި: ގެ ކުރިން  13.31ދުވަހުގެ  ބުދަވާ  6 ފެބްރުއަރ  9112

 ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށެވެ.  .mvhttps://myedu.egovވާނ : އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅުއް 
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 ވެ. ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެ
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