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ް

ް

 ޓ ރެއިނިނ ގ ްޕ ރޮގ ރާމ ްްްްގްއަދިްލިނ ްސ ކިްއަޕ ްއިނ ކަމ ްސަޕޯޓ ްޕ ރޮޖެކ ޓ ގެްދަށުނ 19ްްްްް-ކޮވިޑ ް

ްހިނ ގުމުގެްއުޞ ލުް

 

ކޮވިޑ        .ްތަޢާރަފ :1 އުޞ ލަކީ،ް މިް އަސަރުކޮށ ފައިވ19ްްްާް-)ހ(ް ނުރަނގަޅުް އާމ ދަނީއަށ ް ގުޅިގެނ ް އާް

ްތެރެއިނ ްް ްއޭގެ ްގޮތުނ ނާއި، ްފޯރުކޮށ ދިނުމުގެ ްއެހީތެރިކަނ  ްފަރާތުނ  ފަރާތ ތަކަށ ްސަރުކާރުގެ

ާބޒާރަށ ްނެރުމަށ ްމަގުފަހިކޮށ ދިނުމުގެްގޮތުނ ް ވަޒީފާގެް ވަޒީފާްގެއ ލިފައިވާްފަރާތ ތައ ް

ް   ހިނ ގާނެގޮތ ްަބޔާނ ކޮށ ދޭްއުޞ ލެވެ.ްއ ޕ ރޮގ ރާމ ތަްްކުރިއަށ ްގެނ ދާްޓ ރެއިނިނ ގ 

ްނ ގސ ކިލިއަޕ ްދަށުނ ްޕ ރޮޖެކ ޓ ގެްސަޕޯޓ ްއިނ ކަމ 19ް-ކޮވިޑ ް)ށ(ްމިްއުޞ ލަށ ްކިޔާނީް"

ް  އުޞ ލު"ްއެވެ.ްހިނ ގުމުގެްޕ ރޮގ ރާމ ްޓ ރެއިނިނ ގ ްއަދިް

ް

އާްގުޅިގެނ ްއާމ ދަނީއަށ ްނުރަނގަޅ19ްްްު-މަޤ ޞަދަކީ،ްދިވެހިރާއ ޖޭގައިްކޮވިޑ ްްޕ ރޮގ ރާމުގެމްިް    ދު:ސަް.ްމަޤ 2ް

ނު ާބޒާރަށ ް ވަޒީފާގެް ފަރާތ ތަކަށ ް ހޯދުމަށް މެކުއަސަރުކޮށ ފައިވާް ފުރުޞަތުް ވަޒީފާގެް ް،ްް

ްވެ.މަގުފަހިކޮށ ދިނުމެ

ް

ޓ ރެއިނިނ ގ ްްްް.ްސ ކިލ ސ 3ް

 :ދާއިރާތައ ް

ްދަށުނ ްް ްޕ ރޮގުރާމުގެ ްމި ްތެރެއިނ ް)ހ( ްޕ ރޮގުރާމުތަކުގެ ްތަމ ރީނު ްކުރުމުއ ދަތުގެ ްހިނ ގާ ރާއ ޖޭގައި
ްއަނ ނަނިވިްދާއިރާތަކުގެްޕ ރޮގުރާމުތަކަށ ްމާލިްއެހީތެރިކަނ ްފޯރުކޮށ ދެވޭނެއެވެ.

ްއެކައުނ ޓިނ ގ .1
ްއިނ ފޮމޭޝަނ ްކޮމިއުނިކޭޝަނ ްޓެކ ނޮލޮޖީްް .2
 ޑައިވިނ ގ .3
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ްް ދާއިރާތަކުނ  ްްމިް ްްކުރިމަތިލެވެނ  ްްްްކޯސ ތަކުގެހުރި ްްތަފ ސީލ  އުސ ލުގެ ގައ1ްްްިްްޖަދުވަލުމިް
ްހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

ް
ޕ ރޮގ ރާމ ްހިނ ގްާް.4ްް

ްް:ފަރާތ ް

ގުޅޭްއެނ ނ ވެސ ްކަނ ކަނ ް ކަމާ ކަނޑައަޅައި، މިްއުޞ ލުގެްދަށުނ ްޝަރުތުްފުރިހަމަވާްފަރާތ ތައ 

ްްްްނިނ މާ ްްއަދި ޕ ރޮގުރާމު ޑިމިް އިކޮނޮމިކ ް އޮފ ް މިނިސ ޓ ރީް  ޓ ލޮޕ މަނ ވެކުރިއަށ ގެނ ދާނީް

ްއިނ ނެވެ.

ް

ްް.ްބައިވެރިނ ގ5ްެ

ްްް:ޝަރުޠުތައ ް

އަނ ނަނިވިްްްްމި ަބއިވެރިވެވޭނީް ޕ ރޮގ ރާމ ގައިް ޓ ރެއިނިނ ގ ް ސ ކިލ ސ ް ދަށުނ ް ޕ ރޮޖެކ ޓ ގެް

ް ޝަރުތުތައ ްހަމަވާްފަރާތ ތަކަށެވެ.

ް ؛ވުނ ްރައ ޔިތެއ ކަމުގައިްދިވެހިްދިރިއުޅޭް)ހ(ްދިވެހިރާއ ޖޭގައި

އުމުރުނ  16ްްްްްް)ށ(ް ފަރ65ްްާއަހަރާއި ދެމެދުގެް ވުނ ތައަހަރާް ދަށުގ18ްްްެ)  ކަށ ް އަހަރުނ ް

ް؛ަބއިވެރިނ ނަށ ްފުރުސަތުްދެވޭނީްެބލެނިވެރިޔާގެްހުއ ދަްއާއިްއެކުގައެވެ(

ްް އެދިްފޯމުްހުށަހަޅާްހިނދު)ނ( ްކުރާްްއަދާްްވަޒީފާްްއެފަރާތަކީްްޕ ރޮގ ރާމުގައިްަބއިވެރިވުމަށ ް

ގަޑިއިރަށ ްވުރެްގިނ20ްްްްަްްހަފ ތާއަކު އަދާކުރާނަމަ،ްްވަޒީފާއެއ ްްނުވަތަްްނުވުނ ްްފަރާތަކަށ 

 ؛ފަރާތަކަށ ްނުވުނ ްވަގުތުްވަޒީފާގައިްއުޅޭ

ްތަމ ރީނު ްްޕ ރޮގ ރާމ ގައިްްތަމ ރީނުްްފުރިހަމަވެ،ްްޝަރުތުތައ ްްކަނޑައަޅާފައިވާްްފަރާތުނ ްްހިނ ގާްް)ރ(

 ؛ކަމުގައިވުނ ްފަރާތ ތެއ ްހަމަވާފުރިްޝަރުތުތައ ްކަނޑައަޅައިފައިވާ

ްްނުވަތަްްްމެދުވެރިވެގެނ ްްސަރުކާރުޕ ރޮގ ރާމުގައިްަބއިވެރިވުމަށ ްއެދިްފޯމުްހުށަހަޅާްހިނދު،ްް)ބ(ްް

ހިލޭއެްްނުވަތަްްމެދުވެރިވެގެނ ްްމުއައ ސަސާއެއ ްްއެހެނ  ގޮތަކުނ ް ގޮތުގައިްއެހީ  ނ ނ ް ގެް

 ؛ނުވުނ ްފަރާތެއ ކަމުގައި ަބއިވެރިވެގެނ ްއުޅޭގައިްއެއ ްތަމ ރީނ ްޕ ރޮގ ރާމ ހިނގަމުނ ދާްް

ވޯލ ޑ ްޭބނ ކ ގެްފަރާތުނ ްހިނ ގަމުނ ދާްއެހެނ ްމާލީްއެހީއެއ ްފޯރުކޮށ ދޭްޕ ރޮގ ރާމެއ ގައްިް)ޅ(ްް

 ؛ފަރާތެއ ކަމުގައިްނުވުނ  ަބއިވެރިވެގެނ ްއުޅޭ
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މިކ) ްއުޅޭފަރާތަކަށ ްްގޮތުނ ްްނުސީދާްްނުވަތަްްސީދާްްމަސައ ކަތުގައިްްއަމަލީްްޕ ރޮގުރާމުގެްް(ް

ްް؛ނުވުނ 

ްކޮވިޑ އ) ްތެރެއިނ 19ްްް-( ްފަރާތ ތަކުގެ ްކޮށ ފައިވާ ްއަސަރު ްއާމ ދަނީއަށ ްނުރަނގަޅު ްގުޅިގެނ  އާއި

 ؛އިނ ކަމ ްސަޕޯޓ ްއެލަވަނ ސ ްދެވުނުްފަރާތ ތަކަށ ްމިްޕ ރޮގ ރާމުގައިްއިސ ކަނ ދެވޭނެއެވެ

ްްްްޓ ރެއިނިނ ގްޕ ރޮގ ރާމުގައިްަބއިވެރިވާމިްް(ްްވ) ްްފަރާތ ތަކަށ  ހުޅުވާލާްމިްޕ ރޮޖެކ ޓުގެްދަށުނ 

މުގައްިްޓ ރެއިނިނ ގްޕ ރޮގ ރާމިސާލަކަށ ްްްްވޭނެއެވެ.ަބއިވެރިނުވެްްއިޕ ރޮގ ރާމ ތަކުގަްްއެހެނިހެނ 

ފަރާތަކަށ  ލިިބފައިވާް އެޕ ރެނ ޓިސ ޝިޕ ްފުރުސަތުް ހުޅުވާލާް ދަށުނ ް ޕ ރޮޖެކ ޓުގެް މިް ް،

ހުޅުވާލާްްްޕ ރޮގ ރާމުގައި ދިނުމަށ ް އެހީް ހިލޭް ފަރާތ ތަކަށ ް މަސައ ކަތ ކުރާް އަމިއ ލަް އަދިް

ްފުރުސަތުގައިްަބއިވެރިްނުވެވޭނެއެވެ.

ް

.ްޕ ރޮގ ރާމުގައ6ްިް

ބައިވެރިވުމަށ ްއެދްިް

ްހުށަހެޅުނ :

ްް ަބއިވެރިވުމަށ )ހ( ޕ ރޮގުރާމުގައިް ހުްްމިް އެޕ ލިކޭޝަނ ް ޖޮބ ްށައެދިް މިނިސ ޓ ރީގެް ހަޅާނީް

މެދުވެރިކޮ ޕޯޓަލ ް އޮނ ލައިނ ކޮށެވެސެނ ޓަރުް ްްށ ް އަދިް. ތަފ ސީލ ް ޕ ރޮގ ރާމ ތަކުގެް މިް

ތަފ ސީ ގޮތުގެް ހުށަހަޅާނެް ްްއެޕ ލިކޭޝަނ ް ްްލު ސެނ ޓަރ ޝާޖޮބ ް ްޢުއިވެބ ސައިޓުގައިް

 ވެނެއެވެ.ކުރެވޭ

https://jobcenter.mvްޖޮބ ސެނ ޓަރްވެބ ސައިޓ :ް)ށ(ްް

ް

ތައުލީމީްްްހަމަޖެހިފައިވަނީްރާއ ޖޭގައިްހިނގާރާމުގެްދަށުނ ްކޯސ ތައ ްހިނގުމަށ ްް)ހ(ްމިްޕ ރޮގ  :ތައ ް.ްތަމ ރީނުދޭްމަރުކަޒ7ްު

ްމަރުކަޒުތަކުނ ނެވެ.

ޕ ރޮޕޯސަލ ްްްްޝައުގުވެރިވާްފަރާތ ތަކަށ ގުމަށ ްްމިްޕ ރޮޖެކ ޓ ގެްދަށުނ ްޕ ރޮގ ރާމ ތައ ްހިނ )ށ(ްް

ްް ހުޅުވާލެވޭނެއެވެ. ފުރުސަތުް މަރުކަޒުތަކުގައްިްހުށަހެޅުމަށ ް އެް އިއުލާނާއެކީް މިް އަދިް

ްހުނ ނަނ ޖެހޭްޝަރުތުތައ ްަބޔާނ ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

https://jobcenter.mv/
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މިނިސ ޓ ރީްއާދެމެދުްްްއަދިްް)ނ(ްމިްފުރުސަތުގެްތެރެއިނ ްޝަރުތުްހަމަވާްތައުލީމީްމަރުކަޒުތަކާ

ްްއެގ ރީމެނ ޓ ގައިްސޮއިްކުރުމަށ ްވަނީްހަމަޖެހިފައެވެ.

ް

ދެވްޭްްް ޕ ރޮގ ރާމުގެްދަށުނ ް  .8

 :އެހީް

ް،ްފީްޓިއުޝަނ އެލަވަނ ސ ،ްްްްފޮތ  ފީ،ްރެޖިސ ޓ ރޭޝަނ   މިޕޮރޮގުރާމުގެްދަށުނ ްކޯސ ތަކުގެ)ހ(ްް

ފީ )ދައ ކަނ ޖެހޭނަމަ(ްްއެގ ޒެމިނޭޝަނ ް ސަބ ސ ކ ރިޕ ޝަނ ް އެނުއަލ ް ދައ ކާނީްްްއަދިް

   ކޮނޮމިކ ްޑިވެލޮޕ މަނ ޓ ްއިނ ްސީދާްތަމ ރީނުދޭްމަރުކަޒުތަކަށެވެ.މިނިސ ޓ ރީްއޮފ ްއި

ްް ްް)ށ( މަހަކު ަބއިވެރިނ ނަށ ް ޕ ރޮގ ރާމުގެް 5,000ްްްްމިް ރުފިޔާ އާހަމައަށ ް)ފަސ ހާސ (ް

އެލަވެނ ސ ގެްގޮތުގައިްދެވޭނެއެވެ.ްމިްއެލަވަނ ސ އަށ ްޝަރުތުްހަމަވާނީްްއ ސ ޓައިޕެނ ޑެ

ްް ްްްްހާޒިރީތަމ ރީނ ްޕ ރޮގ ރާމ ގެްމުއ ދަތުގައިްކޮނ މެްމަހެއ ގެ އިނ ސައ ތ75ްްްަމަދުވެގެނ 

ހާސިލ ކުރާްފަރާތ ތަކެވެ.ްމިއީްމިްކޯހުގެްމުއ ދަތުްފުރިހަމަްވަނ ދެނ ،ްކޮނ މެްމަހަކުވެސ ްް

ް .އަލަވަނ ސެކެވެްދެވޭނެްފަރާތައ  އެ

އިނިނ ގ ގައިްަބއިވެރިވާްފަރާތަކީްޓ ރެއިނިނ ގ ްހިނ ގާްމަރުކަޒުްހުނ ނަްރަށ ްނ ނ ްްރެޓ )ނ(ްް

ފަރާތަ ދިރިއުޅޭް ރަށެއ ގައިް އަދިއެހެނ ް ހެދުމަްްކަށ ވެފައިް ްްއިމ ތިހާނުް ހުރިްށ  މަރުކަޒުް

ްްއެްމަރުކަޒަކަށ ްދިޔުމާއިްއެނުބރިްރަށަށ ްްްްރަށަކަށ ްދާނ ޖެހޭނަމަ، ޓ ރެވަލ ްްއައުމަށ 

ްް އެއ  ްްްްދެވޭނެއެވެ.އަލަވަނ ސ ް އެލަވަނ ސ  ްްމިް ފަރާތ ތަދެވޭނީ ހަމަވާް ކާއިްޝަރުތުް

  މިނިސ ޓ ރީނ ނެވެ.ރިޢާޔ ތ ކޮށ ްދުރުމިނަށ ްްދަތުރުކުރަނ ޖެހޭް

 

ް  .މިވަނީއެވެްާބޔާނ ކޮށ ފައިްތިރީގައި ،ޒިނ މާތައ ްފަރާތ ތަކުގެްަބއިވެރިވާްމިްޕ ރޮގ ރާމ ގައި  :.ްބައިވެރިނ ގެްޒިނ މ9ާ

ްމި) ްަބއިވެރިވުމަށް ްކޯހަށ ްއެދޭްަބއިވެރިވާނ ްތެރެއިނ ްކޯސ ތަކުގެްހިނ ގޭްދަށުނ ްޕ ރޮގ ރާމުގެްހ(

ްޕޯޓަލ ްސެނ ޓަރ"ގެްޖޮބ "، ފުރިހަމަކޮށ ްމަޢުލ މާތުްއެޕ ލިކޭޝަނުގައިވާްއޮނ ލައިނ ްއެދި

ްހުށަހެޅުނ ްއެޕ ލިކޭޝަނ ްމެދުވެރިކޮށ 

ޕަސެނ ޓ ްހާޒިރ75ްްްީމެނުވީްކޮނ މެްމަހަކުްމަދުވެގެނ ްްްމެދުވެރިވެގެނ ްއުޒުރެއ ްމަޤ ބ ލުްށ()

ް  ހާސިލ ްކުރުނ .
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ްޖުމ ލަްމުއ ދަތަށ ްއެްޕ ރޮގ ރާމަށ ްއަހުލުވެރިވުނ .ްކޯހުގެްަބއިވެރިވާްނ()

ްރ) އެޕ ރެނ ޓިސ ޝިޕ ( ފުރިހަމަކުރުމަށ ފަހު،ް ކުރިއަށ ް/ކޯސ ް ޕ ރޮގ ރާމެއ ް ްއިނ ޓާނ ޝިޕ ް

ް.ގެނ ދިއުމުްނުވަތަްވަޒީފާއެއ ްއަދާކުރުމަށ ްތައ ޔާރަށ ްތިުބނ 

އަޙ ލާގީްްހުރުމަތ ތެރިކޮށ ްއުޞ ލުތަކަށ ްޤަވާއިދުތަކާއިްމަރުކަޒުގެްހިނ ގާްކޯސ ްބ() ހިތާް

ްމިނ ގަނޑުތައ ްހިފެހެއ ޓުނ .ްް

ްް)ޅ(ްް ޭބރުގައިވާްސަަބުބތަކެއ ްްއެއ ަބސ ވެފައިވާްމުއ ދަތުގެްތެރޭގައި،ްއެފަރާތުގެްއިޚ ތިޔާރުނ 

ސަޕޯޓ ްމޮޑިއުލ ްްްމެދުވެރިވެގެނ ،ްއެކޯސ ްފުރިހަމަނުކުރެވޭނަމަ،ްޖޮބ ްސެނ ޓަރްޕޯޓަލ ގެ

ް.އަށ ްއެނ ގުނ ްމިނިސ ޓ ރީމެދުވެރިކޮށ ް

ްކ) ލިިބގަތުމަށ ްް( ތަޖުރިާބް މަސައ ކަތުގެް ކުރަނ ޖެހޭް ފުރިހަމަް ގޮތުގައިް ަބއެއ ގެް ތަމ ރީނުގެް

ް.ދާތަނެއ ގެްގަވާޢިދުތަކަށާއިްއުސ ލުތަކަށ ްތަބާވުނ ދަރިވަރުް

.ްކޯސ ްފުރިހަމަކުރުމަށ ްއޮފ ސައިޓ ްދަތުރުކުރަނ ޖެހޭނަމަްދަތުރުކުރަނ ްތައ ޔާރަށ ްހުރުނ (ްއ)

ް(މިސާލަކަށ ްޓ ރެއިނިނ ގްއޭރިއާްނުވަތަްރަށުނ ްޭބރުގައިްމެކޭނިކ ްވޯކ ސައިޓެއ )

ްފަރާތުގެްަބއިވެރިވާްޕ ރޮގ ރާމ ގައި މިްމަނ ޓާއިޑިވަލޮޕ ްއިކޮނޮމިކ ްއޮފ ްމިނިސ ޓ ރީްވ()

ްއުޞ ލުތަކަށ ްޤަވާއިދުތަކާއިްއޭގައިވާ، ކުރެވިްސޮއިްގައިްއެގ ރިމަނ ޓ ްްްހެދޭްދެމެދުގައި

ް  .އެއ ަބސ ވުނ 

މިނިސ ޓ ރީއަށ ް) ސެޓ ފިކެޓ ،ް ލިޔުނ /ް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެް ކޯސ ް ނިމުމުނ ،ް ޕ ރޮގ ރާމ ް މ(ް

 ހުށަހެޅުނ .

 .އެއ ަބސ ވުނ ްޢަމަލުކުރުމަށ ްއެއ ގޮތައ ްއުސ ލާއިމިް(ްފ)

 

.ްމާލިްއެހީތެރިކަނ 10ްް

 ްހުއ ޓާލުނ :

ޕ ރޮޖެކ ޓ ގެ މިް ްްް)ހ(ް ހާލަތ ތަކުގައިްްްްަބއިވެރިނ ނަށ ދަށުނ  އަނ ނަނިވިް ސ ޓައިޕެނ ޑ ް ދެވޭް

ް  ހުއ ޓާލެވޭނެއެވެ.

 . ޚިލާފުވުނ ދަރިވަރާއިްމިނިސ ޓ ރީްއާއިްވެވިފައިވާްއެއ ަބސ ވުމާް (1)

 . މަޢުލ މާތުްހިފެހެއ ޓުނ ްނުވަތަްދޮގުްމަޢުލ މާތުްދިނުނ  (2)
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ސަރުކާރުްމެދުވެރިްވެގެނ ްނުވަތަްއެހެނ ްމުއައ ސަސާއެއ ްމެދުވެރިްވެގެނ ްނުވަތަްް (3)

 .އެނ ނ ްގޮތަކުނ ްހިލޭްއެހީގެްގޮތުގައިްކިޔެވޭނެްގޮތެއ ްހަމަޖެހުނ 

ގެްކިޔެވުނ ްޕ ރޮގ ރާމަށ ްއެނ ރޯލުްވުމައ ފަހުްމަޤުބ ލުްޢުޒަރަކާއިްނުލައިްޕ ރޮގ ރާމު (4)

ްް ްް/ލަސ ކުރުނ  ނުވަތަްއެއ ަބސ ވެވިފައިވާްމުއ ދަތުގައިްޕ ރޮގުރާމްުްވަކިވުނ /ކަނޑާލުނ 

ްް ޕ ރޮގ ރާމު ް( މުއ ދަތުގައިްލަސ ނުނިނ މުނ ް އެއ ަބސ ވެވިފައިވާް ނުވަތަް ކުރުނ ް

މިނިސ ޓ ރީއަށ ް ލިޔުމަކުނ ް ވާނަމަް ޢުޒުރެއ ް މަޤުބ ލުް ނުނިނ މުމަށ ް ޕ ރޮގުރާމުް

 އަނ ގަނ ވާނެއެވެ(.

ރައިޓީރިއާްއަށ ްއެއ ަބސ ވެފައިވާްމިނ ވަރަށ ްަބއިވެރިނ ގެްހާޒިރީްއާއިްޕާފޯމަނ ސ ްކ  (5)

ދ ކޮށ ލާްްކިޔެވުނ ްްނުފެތުނ .ް)ކޮނ މެްމަހެއ ްނިމުމުނ ްފަނ ޑިނ ގްރިވިއުކުރެވޭނެއެވެ.ްް

ދިނުނ ްއެހީްްމޮޑިއުނ ްތަކަށާއިްރީސިޓ /ްރިޕީޓ ްމޮޑޮއުލ އަށ ްމިްޕ ރޮގ ރާމުގެްދަށުނ ްް

 ހުއ ޓާލެވޭނެއެވެ.(ްް

 

ފައިސާްއަނބުރްާްްް.11ް

 އ ކަނ ޖެހޭްޙާލަތ ތައ :ދަް

ްް ްްއ ވެސ ްސަަބަބކާްހުރެްއަފައިސާްއެްްދެވޭމިްޕ ރޮގ ރާމުގެްދަށުނ  ނަމަ،ްްނުބރާްދައ ކަނ ޖެހޭ

އުސ ލުހާލަތ ތައެ ވެވޭްްއާްްމިނިސ ޓ ރީްްދަރިވަރާއިްް،ތައ ކާއިް ްަބސ ވުމުގައިއ އެްްދެމެދުް

 ަބޔާނ ކުރެވޭނެއެވެ.

 

ް.ްްހުރިހާްޝަކުވާތައ ްހުށަހަޅަނ ްޖެހޭނީްޖޮބ ްސެނ ޓަރުގެްޕޯޓަލ ްމެދުވެރިކޮށެވެް :ހުށަހެޅުނ ް.ްޝަކުވ12ްާް
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ްތައ ްކާއިްދާއިރާްކޯސ ތަްްްފައިވާްށ ްހަމަޖެހި"ސ ކިލ ސ ްޓ ރެއިނިނ ގ ްޕ ރޮގ ރާމ ްހިނ ގުމަް:1ްްޖަދުވަލްުް
 

Area Course / Training Area 

Accounting 

Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) – Knowledge Level 

Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) – Skill Level 

Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) – Certificate Level 

Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) – Operational Level 

Association of Accounting Technicians (AAT) – Level 2 

Association of Accounting Technicians (AAT) – Level 3 

Certificate in Accountant Technicians (CAT) – Level 1 

Certificate in Accountant Technicians (CAT) – Level 2 

Certificate in Accountant Technicians (CAT) – Level 3 

ICT 

Cloud & Cyber Security 

Multi-media 

Server & Networking 

Web Design & Development 

Diving 
Dive Master Course (Full package) 

Instructor Development Course (Full package) 

 


