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 އެޑިޔުކޭޝަން ހަޔަރ މިނިސްޓްރީ އޮފް  ސްކޮލަރިޝޕް ުފރުޞަތު 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.         

 އިޢުލާން 
9102ޖުލައި  92 ތާރީޚް:     114/9/201475Schol/-475(IUL)   ނަންބަރު:  

 9102/9191 –ސާކް ރީޖަން ސްކޮލަރޝިޕްސް ފޮރ ސްޓޫޑެންޓްސް އިން ދަ  (SLIIT) ސްލިޓް 
 ކޯހުގެ ލެވެލް  ޑިގްރީ   ބެޗްލަރސް    ސްރީލަންކާ ޤައުމު: 

ސްރީލަންކާ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް  އިންސްޓިޓިއުޓް:
 (SLIIT)އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ 

ގެ ވެބްސައިޓްގައި މިކޯހަށް ހުށަހެޅޭނެ ދާއިރާތައް މިނިސްޓްރީ މި 
 އަޕްލޯޑް ކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.

 ދާއިރާ: ކޯހުގެ 

 
 ބެޗްލަރސް ޑިގްރީގެ ޝަރުތު: 

މާއްދާއިން 'ސީ' އިން ފެށިގެން މަތީ  10އިމްތިޙާނުގެ  / އެސް.އެސް.ސީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.ސީ ޖީ.ސީ.އީ .0
އި " ގަ 3ފާހުގެ ތެރޭގައި މިއިޢުލާނާއިއެކު އަޕްލޯޑްކުރެވިފައިވާ "އެޕެންޑިކްސް  10)މި  .ފައިވުން ކުރައްވާސިލުހާ ގްރޭޑެއް 

  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުތު ފުރިހަމަވުން(
ފާހުގެ ތެރޭގައި  13. )މި އިވުން ކުރައްވާފަ ސިލު ހާ ށިގެން މަތީ ގްރޭޑެއް މާއްދާއިން "އީ" އިން ފެ 13ޖީ.ސީ.އީ އޭ ލެވެލް  .9

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

 ތިރީގައިވާ ފާސްތަކުގެ ތެރެއިން ފާހަކަށެވެ. އިނގިރޭސި ފާހެއްކަމުގައި ބަލާނީ
 އިން "ސީ" އިން ފެށިގެން މަތީގްރޭޑެއް  CAE/CPEހ. 
 އިން ފެށިގެން މަތި  0.1 އިން އޯވަރރޯލް ސްކޯރ IELTSށ. 
 އިން ފެށިގެން މަތި.  TOEFL 001ނ. 

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

 

 ތައް:އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޯހަކާގުޅޭ ޝަރުތުތަކުގެ އިތުރުން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުތު 
. ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރެއްވުމަށް ސަރުކާރުން ނުވަތަ ސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެން އެހީ ލިބިވަޑައިގެންފައިވާނަމަ އެންމެ ފަހުގެ 0

 އެހީއަށްފަހު،  މި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑިއަށް، ތިރީގައިވާ މުއްދަތަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވުން.
 އަހަރު  9މަދުވެގެން  ހ. ފުލް ސްކޮލަރޝިޕެއްނަމަ

 އަހަރު  0.0ށ. ޕާޝަލް ސްކޮލަރޝިޕެއްނަމަ މަދުވެގެން 
 އަހަރު  0ނ. ލޯނު އެހީއެއްނަމަ މަދުވެގެން 

މެދުވެރިވެގެން ކިޔެވުމަށް ލޯނެއް ނަންގަވާފައިވާނަމަ އެ  މިމިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ނުވަތަ މި  ޑިޕާޓްމަންޓް .9
 ޚަލާސްކުރައްވާފައިވުން.  ލޯނެއް އަނބުރާ ދައްކަވައި

. އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޯހަކީ މިހާރު ފުރިހަމަކުރައްވާފައިވާ ކޯހަކަށްވުރެ މަތީ ފެންވަރުގެ ކޯހަކަށްވުން. އަދި އެދިވަޑައިގަންނަވާ 3
 އިވެސް ނުވުން.ކަމުގަ  ކެންޑިޑޭޓެއްކޯހާއި އެއް ފެންވަރެއްގެ ކޯހެއް ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި މިހާރު ފުރިހަމަ ކުރައްވަމުންދާ 

ގެ ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑް ކުރެވިފައިވާ ކޯހުގެ އިންފޮމޭޝަން ޝީޓްގައި އިތުރު ޝަރުތެއް ވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އިޢުލާނާއިއެކު މި . 4

 އެޝަރުތު ފުރިހަމަވުން.

  :ކޯހުގެ ޝަރުތު 

 



 

 ން ޖެހޭތަކެތި. ވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކު ހުށަހަޅުއްވަ ފައި ކުރައްވާ ފުރިހަމަ 
 ތަކުގެ ކޮޕީ. ފިކެޓުސެޓު މީތަޢުލީ  .0
 .ފުލް ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ .9
 ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ  .3
 ކޮޕީ  ގެ ޑޭޓާ ޕޭޖްގެ ޕާސްޕޯޓް .4
 އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ )އިނގިރޭސި ބަހުން(  .0
ހީ ލިބިވަޑައިގަތްނަމަ، އެންމެފަހުގެ އެހީއަށްފަހު، ތަޢުލީމް ހާސިލުކުރައްވަން ސަރުކާރުން ނުވަތަ ސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެން އެ. 0

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

 ރި ތަނަކުން އެބޭފުޅަކު މި ކޯހަށް ދޫކުރާނެކަމުގެ ލިޔުން.ޚިދުމަތްކުރުމަށް ބޮންޑެއް އޮތްނަމަ، ބޮންޑުކު . 7

ހުށަހަޅަންޖެހޭ 
 ތަކެތި:

ގެ ވެބްސައިޓް މިނިސްޓްރީ މި އިޢުލާނާއިއެކު މި  ތައް * ސްކޮލަރޝިޕާއި ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ 'އިންފޮރމޭޝަން ޝީޓް'
www.mohe.gov.mv ްއަޕްލޯޑުކުރެވިފައި ވާނެއެވެ. އަށ 

 މި ސްކޮލަރޝިޕްގެ ފައިނަލް ސިލެކްޝަން ހައްދަވާނީ "ސްލިޓް" ގެ ފަރާތުންނެވެ. * 
މި ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން އެފަރާތުން ދެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހަމައެކަނި ޓިއުޝަން ފީ އެވެ. އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް * 

 ށެވެ. ޖެހޭނީ ދަރިވަރު އަމިއްލައަ ކުރަން
އެންމެފަހުގެ ސެލެކްޝަން ހަދައި ސްކޮލަރޝިޕް ލިބިވަޑައިގަތުމުން، ފުރުއްވުމުގެކުރިން ސްކޮލަރޝިޕް ލިބިވަޑައިގެން ކޯހަކީ * 

މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ / ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ލައިސަންސްދޭ އެހެނިހެން އޮތޯރިޓީތަކުން ޤަބޫލު ކުރާ 
 ވަންވާނެއެވެ.ކޯހެއްތޯ ބައްލަ 

 ކޯހަކަށެވެ.ވެސް ހުށަހަޅުއްވަންވާނީ އެންމެ ކެންޑިޑޭޓަކު މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ކޯހަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޮންމެ * 
އަސްލާއެއްގޮތަށް ދެފުށުގެ ، އެޕްލިކޭޝަނާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެއްވެސް ލިޔުމެއްގެ އަސްލުގައި ދެފުށް ޗާޕްކޮށްފައިވާނަމަ * 

 ށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.ކޮޕީވެސް ހު 
މި މިނިސްޓްރީން ކެންޑިޑޭޓުން ނޮމިނޭޓް ކުރި ނަމަވެސް ސްކޮލަރޝިޕް ދެއްވާ ފަރާތުން ސްކޮލަރޝިޕް ކެންސަލްކޮށްފިނަމަ * 

 އޭގެ ބަދަލުގައި އެހެން ފުރުޞަތެއް އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ހޯދައެއް ނުދެވޭނެއެވެ.
 މެދު ވެވޭ އިގުރާރާއި އެއްގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތް ކުރަންވާނެއެވެ.ކޯހަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަކާއި މި މިނިސްޓްރީއާއި  * 

 ގަޑިއިރު ފަހުން ކޯސް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ، ބްލެކްލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ.  94* ކޯހަށް ނޮމިނޭޓްވެއްޖެކަން މި މިނިސްޓްރީން އަންގާތާ 
ވަންދެން މި މިނިސްޓްރީން ގުޅަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި  މަސްދުވަސް 0* ކޯހަކަށް އެދިހުށަހެޅުއްވުމަށްފަހު، މަދުވެގެން 
 ގުޅޭނެގޮތް ހަމަޖައްސަވާފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

* "މައިއެޑިޔު" ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް އޮންލައިން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅުއްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ނޮމިނޭޓްވާ ކެންޑިޑޭޓުން 
ނުވަތަ އެޓެސްޓެޑް އަސްލު ހުށަހަޅުއްވަން މި  ހުށަހެޅުއްވި ލިޔުންތަކުގެ އަސްލު އޮންލައިން އެޕްލިކޭޝަންއާއިއެކު 

 މިނިސްޓްރީން ފަހުން ދެންނެވުމުން އަވަހަށް ފޮނުއްވެވޭގޮތަށް ތައްޔާރު ކުރައްވާފައި ބެހެއްޓެވުން އެދެމެވެ.
 ރެވޭނެއެވެ.* އެޕްލިކޭޝަންތަކުގެ ނަތީޖާ ލިސްޓު، މި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑް ކު

ސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް މުހިއްމު މަޢުލޫމާތު ކަމުގައިވާ ކޯސްތަކަށް ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވުމަށް * 
ޕޮއިންޓްދޭ ގްރޭޑިން ކްރައިޓީރިއާއި، ސްކިލްޝޯޓޭޖް ލިސްޓާއި، ސްޓައިޕެންޑް ޝީޓާއި، އަދިވެސް އެފަދަ ލިޔުންތައް މި 

 ވެބްސައިޓުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.މިނިސްޓްރީގެ 

އިތުރު 
 މަޢުލޫމާތު 
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 ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށެވެ.  https://myedu.egov.mvވާނީ: އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅުއް 
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