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 ސްކޮލަރިޝޕް ުފރުޞަތު 
 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.

5102ސެޕްޓެމްބަރ  52 ތާރީޚް:     90Schol/166/2018/-(IUL)166     ނަންބަރު:  

 5102/5102 –ސްކޮލަރޝިޕްސް ފޮރ ސްޓޫޑެންޓްސް އިން ދަ ސާކް ރީޖަން  (SLIIT) ސްލިޓް 
 ކޯހުގެ ލެވެލް  ޑިގްރީ   ބެޗްލަރސް    ސްރީލަންކާ ޤައުމު: 

ސްރީލަންކާ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް  އިންސްޓިޓިއުޓް:
 (SLIIT)އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ 

ރާތައް މިޑިޕާޓްމަންޓްގެ ވެބްސައިޓްގައި މިކޯހަށް ހުށަހެޅޭނެ ދާއި 
 އަޕްލޯޑް ކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.

 ކޯހުގެ ދާއިރާ:

 
 ބެޗްލަރސް ޑިގްރީގެ ޝަރުތު: 

މާއްދާއިން 'ސީ' އިން ފެށިގެން މަތީ  12އިމްތިޙާނުގެ  / އެސް.އެސް.ސީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.ސީ ޖީ.ސީ.އީ .0
" ގައި 3އެޕެންޑިކްސް މިއިޢުލާނާއިއެކު އަޕްލޯޑްކުރެވިފައިވާ "ފާހުގެ ތެރޭގައި  12މި ) .ފައިވުން ކުރައްވާސިލުހާ ގްރޭޑެއް 

  (ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުތު ފުރިހަމަވުން 
ފާހުގެ ތެރޭގައި  13މި ). އިވުން ކުރައްވާފަ ސިލު ހާ ށިގެން މަތީ ގްރޭޑެއް މާއްދާއިން "އީ" އިން ފެ 13ޖީ.ސީ.އީ އޭ ލެވެލް  .5

 (ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުތު ފުރިހަމަވުން" ގައި 3އެޕެންޑިކްސް މިއިޢުލާނާއިއެކު އަޕްލޯޑްކުރެވިފައިވާ "
މާއްދާގެ ތެރޭގައި އިނގިރޭސި ނުހިމެނޭނަމަ، އިނގިރޭސި ފާހެއް ހާސިލުކުރައްވާފައިވުން.  2ގައި ބުނާ  0ނަންބަރު  .3

 އިނގިރޭސި ފާހެއްކަމުގައި ބަލާނީ: 
 އިން "ސީ" އިން ފެށިގެން މަތީގްރޭޑެއް  CAE/CPEހ. 
 އިން ފެށިގެން މަތި  0.1އިން އޯވަރރޯލް ސްކޯރ  IELTSށ. 
 ން ފެށިގެން މަތި. އި  TOEFL 221ނ. 

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

 

 :ތައް ޝަރުތު  ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުތުތަކުގެ އިތުރުން ކޯހަކާގުޅޭ  އެދިވަޑައިގަންނަވާ 
ކުރެއްވުމަށް ސަރުކާރުން ނުވަތަ ސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެން އެހީ ލިބިވަޑައިގެންފައިވާނަމަ އެންމެ ފަހުގެ ހާސިލު  ތަޢުލީމު. 2

 ފައިވުން.ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތްކުރައްވާ ތިރީގައިވާ މުއްދަތަށް މި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑިއަށް،   ،އެހީއަށްފަހު
 ރު އަހަ 5ހ. ފުލް ސްކޮލަރޝިޕެއްނަމަ މަދުވެގެން 

 އަހަރު  0.2ށ. ޕާޝަލް ސްކޮލަރޝިޕެއްނަމަ މަދުވެގެން 
 އަހަރު  0ނަމަ މަދުވެގެން އެއް ނ. ލޯނު އެހީ

ލޯނެއް ނަންގަވާފައިވާނަމަ އެ މެދުވެރިވެގެން ކިޔެވުމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ނުވަތަ މި .0
 ފައިވުން. ކުރައްވާ ޚަލާސް  ދައްކަވައި  އަނބުރާލޯނެއް 

އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޯހަކީ މިހާރު ފުރިހަމަކުރައްވާފައިވާ ކޯހަކަށްވުރެ މަތީ ފެންވަރުގެ ކޯހަކަށްވުން. އަދި އެދިވަޑައިގަންނަވާ . 7
 މުންދާ ދަރިވަރެއް ކަމުގައިވެސް ނުވުން.އްވަކޯހާއި އެއް ފެންވަރެއްގެ ކޯހެއް ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި މިހާރު ފުރިހަމަ ކުރަ

އިޢުލާނާއިއެކު މި ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑް ކުރެވިފައިވާ ކޯހުގެ އިންފޮމޭޝަން ޝީޓްގައި އިތުރު ޝަރުތެއް  .2

 ވާނަމަ އެޝަރުތު ފުރިހަމަވުން.

މި އިޢުލާންގެ ޝަރުތެއް ފުރިހަމަ ނުވާ ބޭފުޅަކަށް ފުރުޞަތު ލިބިވަޑައިގަންނަވާނީ "ސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް ދަރިވަރުން  -

 އިންނެވެ. އްސަ އުސޫލު )ސްޕެޝަލް ކްރައިޓީރިއާ("ޚާ ވުމުގައި ޢަމަލުކުރެވޭ ހޮ

  :ކޯހުގެ ޝަރުތު 

 



 

 ން ޖެހޭތަކެތި. ވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކު ހުށަހަޅުއްވަ ފައި ކުރައްވާ ފުރިހަމަ 
 ތަކުގެ ކޮޕީ. ފިކެޓުސެޓު ތަޢުލީމީ -
 .ފުލް ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ -
 ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ  -
 ޕާސްޕޯޓްގެ ކޮޕީ  -
 އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ )އިނގިރޭސި ބަހުން(  -
ތަޢުލީމް ހާސިލުކުރައްވަން ސަރުކާރުން ނުވަތަ ސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެން އެހީ ލިބިވަޑައިގަތްނަމަ، އެންމެފަހުގެ އެހީއަށްފަހު،  -

ށްފައިވާ މުއްދަތަށް ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވާކަން އަންގައިދޭ އެއެހީއަކާ ގުޅޭގޮތުން ޚިދުމަތްކުރެއްވުމަށް މި އިޢުލާންގައި ބަޔާންކޮ 
 ރަސްމީ ލިޔުން. 

 ޚިދުމަތްކުރުމަށް ބޮންޑެއް އޮތްނަމަ، ބޮންޑުކުރި ތަނަކުން އެބޭފުޅަކު މި ކޯހަށް ދޫކުރާނެކަމުގެ ލިޔުން. -

ހުށަހަޅަންޖެހޭ 
 ތަކެތި:

މިސްކޮލަރޝިޕަށް މިޑިޕާޓްމަންޓުން މި ސްކޮލަރޝިޕްގެ ފައިނަލް ސިލެކްޝަން ހައްދަވާނީ "ސްލިޓް" ގެ ފަރާތުންނެވެ.  -
ކެންޑިޑޭޓުން ސިލެކްޓް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  5ތެރެއިން ކެންޑިޑޭޓުންނެވެ. އަދި މީގެ 0ނޮމިނޭޓް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 

 "ސްލިޓް" ގެ ފަރާތުންނެވެ. 

އެވެ. އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް  ޓިއުޝަން ފީއެފަރާތުން ދެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހަމައެކަނި  ދަށުންރޝިޕްގެ މި ސްކޮލަ -
 ކުރަންޖެހޭނީ ދަރިވަރު އަމިއްލައަށެވެ. 

ގެ ދަށުން ހަމަނުޖެހޭ ޚަރަދުތައް ހަމަޖެއްސުމަށް މިސްކޮލަރޝިޕް ،ވާނަމަޅުފުބޭނުން ކެންޑިޑޭޓަކު ލިބޭ ސްކޮލަރޝިޕްމި -

 ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ. ް މިޑިޕާޓްމަންޓް މެދުވެރިވެގެންލޯން އެލަވަންސ ސަޕްލިމެންޓަރީ އުސޫލުން ކަނޑައެޅިފައިވާ
 ކޯހަކަށެވެ.ވެސް ހުށަހަޅުއްވަންވާނީ އެންމެ ކެންޑިޑޭޓަކު މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ކޯހަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޮންމެ  -
ޕާޓްމަންޓްގެ ވެބްސައިޓް ' މި އިޢުލާނާއިއެކު މި ޑިހިމެނޭ 'އިންފޮރމޭޝަން ޝީޓް ރު މަޢުލޫމާތު ސްކޮލަރޝިޕާއި ގުޅޭ އިތު -

www.dhe.gov.mv .ެއަށް އަޕްލޯޑުކުރެވިފައި ވާނެއެވ 
ސްކޮލަރޝިޕް ދެއްވާ ފަރާތުން ސްކޮލަރޝިޕް ކެންސަލްކޮށްފިނަމަ  މި ޑިޕާޓްމަންޓުން ކެންޑިޑޭޓުން ނޮމިނޭޓް ކުރި ނަމަވެސް  -

 އޭގެ ބަދަލުގައި އެހެން ފުރުޞަތެއް އެ ދަރިވަރަކަށް ހޯދައެއްނުދެވޭނެއެވެ.
 ޚިދުމަތް ކުރުމަށް ބޮންޑުކުރެވޭނެއެވެ.  ދިވެހިރާއްޖެއަށްކޯސް ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު،  -
ޑިޕާޓްމަންޓުން ގުޅަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި  މަސްދުވަސް ވަންދެން މި 0ދުވެގެން ކޯހަކަށް އެދިހުށަހެޅުއްވުމަށްފަހު، މަ  -

 ގުޅޭނެގޮތް ހަމަޖައްސަވާފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
 ގަޑިއިރު ފަހުން ކޯސް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ، ބްލެކްލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ.  52ޑިޕާޓްމަންޓުން އަންގާތާ  ކޯހަށް ނޮމިނޭޓްވެއްޖެކަން މި -
ލާންގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ މަދުވެގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން ދެ ދުވަސް )ސުންގަޑި ހަމަވާ ދުވަހާއި އޭގެ ކުރީ އިއު މި -

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

ފުރުސަތު އެރުވުމުގެ ގޮތުންނެވެ. އަދި އޭގެފަހުން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުއްވުމުން އެއްޗެއް މަދުވިއަސް ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ 
 ދެވެން ނޯންނާނެތީއެވެ.ކުރިން ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށް އިތުރު ފުރުސަތެއް 

 އެޕްލިކޭޝަންތަކުގެ ނަތީޖާ ލިސްޓު، މި ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ. -
ސްޕެޝަލް ކްރައިޓީރިއާއާއި،  އެއްކޯހަށް  އެކުލެވޭ، ބޭފުޅުންނަށް މުހިއްމު މަޢުލޫމާތުސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ  -

ސްކިލްޝޯޓޭޖް ލިސްޓާއި، ބްލެކްލިސްޓް ކުރުމާ ބެހޭ ން ދެވަނަ ކޯހަކަށް ނޮމިނޭޓް ކުރާނެ ގޮތާއި، ނޮމިނޭޓްކޮށްފައިވާ ދަރިވަރު 
ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ވެބްސައިޓުން  ފަދަ ލިޔުންތައް މި އެ ވެސްއަދިސްޓައިޕެންޑް ޝީޓާއި، ، ދޭ ގޮތާއި ސަޕްލިމަންޓްރީ ލޯން ، ގޮތާއި

 ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

އިތުރު 
 މަޢުލޫމާތު 
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ނަންބަރު ފޯނުން  3320317/  3320321 އަދި  އިން  http://www.dhe.gov.mv ން ވެބްސައިޓު އިތުރު މަޢުލޫމާތު މި
 ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
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