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 އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން  މިނިސްޓްރ   ސްކޮލަރިޝޕް ުފރުޞަތު 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.           

 އިޢުލާން 

2020 ފެބްރުއަރ  06 ތާރ ޚް:     28/20/20475Schol/-475(IUL)  ނަންބަރު:  

 2020ކެމްޕަސް ސޮކޮލަރޝިޕް ކަލް ސްރ ލަންކާ ޓެކްނޮލޮޖި 

 ޑިގްރ   ސްބެޗްލަރ  05 ޤައުމު: ސްރ  ލަންކާ 
 އި އަދަދާ ކޯހުގެ 
 :ލެވެލް 

 ޕަވަރ ސިސްޓަމްސް  ޑްނިއަރިންގް އިން އިލެކްޓްރޯނިކްސް އެންއިން އިންޖެ  ސްފް ސައިންސް އޮނަރބެޗްލަރްސް އޮ -
 ޓެލެކޮމިއުނިކޭށަން  ޑްއެން ނިއަރިންގް އިން އިލެކްޓްރޯނިކްސް އިން އިންޖެ  ސްފް ސައިންސް އޮނަރބެޗްލަރްސް އޮ -
 ނިއަރިންގް އިންޖެ   ޑްއެން ނިއަރިންގް އިން އިލެކްޓްރޯނިކްސް އިން އިންޖެ  ސްފް ސައިންސް އޮނަރބެޗްލަރްސް އޮ -
އިންފޮމޭޝަން އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން   ނިއަރިންގް އިން އިން އިންޖެ  ސްފް ސައިންސް އޮނަރބެޗްލަރްސް އޮ -

 ނިއަރިންގް އިންޖެ 
 ޓްރެވަލް އެންޑް ޓުއަރިޒަމް މެނޭޖްމެންޓް އިން ފް ސައިންސް ބެޗްލަރްސް އޮ -
 ޓްރެވަލް އެންޑް ޓުއަރިޒަމް މެނޭޖްމެންޓް  އިން ސްފް ސައިންސް އޮނަރބެޗްލަރްސް އޮ -
 ޓިންގް ޓުއަރިޒަމް އެންޑް ޑިޖިޓަލް މާރކެ-އ   އިން ސްފް ސައިންސް އޮނަރބެޗްލަރްސް އޮ -
 މެކަޓްރޯނިކްސް އިންޖެނިއަރިންގް  އިން ސްފް ސައިންސް އޮނަރބެޗްލަރްސް އޮ -
 ޓެކްނޮލޮޖ  އޮނަރސް އިން އިލެކްޓްރޯނިކްސް  ފްބެޗްލަރްސް އޮ -
 އިން އެގްރިކަލްޗަރަލް ޓެކްނޮލޮޖ   ޓެކްނޮލޮޖ  އޮނަރސް ފްބެޗްލަރްސް އޮ -
 އިން މާކެޓިންގް މެނޭޖްމެންޓް  ސްބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް އޮނަރ ފްބެޗްލަރްސް އޮ -
 ސަޕްލައި ޗެއިން މެނޭޖްމެންޓް  އިން  ސްބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް އޮނަރ ފްބެޗްލަރްސް އޮ -
 އޮޕަރޭޝަންސް މެނޭޖްމެންޓް  އިން  ސްބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް އޮނަރ ފްބެޗްލަރްސް އޮ -
 ހިއުމަން ރިސޯރސް މެނޭޖްމެންޓް  އިން  ސްބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް އޮނަރ ފްބެޗްލަރްސް އޮ -

 ދާއިރާ:ކޯހުގެ 

 
 ލަރސް ޑިގްރ  ބެޗު 
މާއްދާއިން 'ސ ' އިން ފެށިގެން މަތ  ގްރޭޑެއް  05ޖ .ސ .އ  އޯލެވެލް / އައި.ޖ .ސ .އެސް.ސ  / އެސް.އެސް.ސ  އިމްތިޙާނުގެ . 1

  .ހާސިލުކުރައްވާފައިވުން 
 ވުން. " އިން ފެށިގެން މަތ  ގްރޭޑެއް ހާސިލުކުރައްވާފައިސ މާއްދާއިން " 03ސ .އ  އޭ ލެވެލް ޖ .. 2

. މާއްދާގެ ތެރޭގައި އިނގިރޭސި ނުހިމެނޭނަމަ، އިނގިރޭސި ފާހެއް ހާސިލުކުރައްވާފައިވުން 5ގައި ބުނާ  1ނަންބަރު . 3

  ތިރީގައިވާ ފާސްތަކުގެ ތެރެއިން ފާހަކަށެވެ.  އިނގިރޭސި ފާހެއްކަމުގައި ބަލާނީ

 އިން "ސީ" އިން ފެށިގެން މަތީގްރޭޑެއް CAE/CPEހ. 

 އިން ފެށިގެން މަތި 6.0އިން އޯވަރރޯލް ސްކޯރ  IELTSށ. 

 އިން ފެށިގެން މަތި.  TOEFL 550ނ. 

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

 .މަތީގްރޭޑެއް

 
 

  :ކޯހުގެ ޝަރުތު 

 



 ޅޭ ޝަރުތުތަކުގެ އިތުރުން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުތުތައް:އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޯހަކާގު 
. ތަޢުލ މު ހާސިލުކުރެއްވުމަށް ސަރުކާރުން ނުވަތަ ސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެން އެހ  ލިބިވަޑައިގެންފައިވާނަމަ އެންމެ ފަހުގެ 1

 މަތްކުރައްވާފައިވުން.އެހ އަށްފަހު،  މި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑިއަށް، ތިރ ގައިވާ މުއްދަތަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚިދު 
 އަހަރު  2ހ. ފުލް ސްކޮލަރޝިޕެއްނަމަ މަދުވެގެން 

 އަހަރު  1.5ށ. ޕާޝަލް ސްކޮލަރޝިޕެއްނަމަ މަދުވެގެން 
 އަހަރު  1ނ. ލޯނު އެހ އެއްނަމަ މަދުވެގެން 

ނަންގަވާފައިވާނަމަ އެ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ނުވަތަ މި ޑިޕާޓްމަންޓް މެދުވެރިވެގެން ކިޔެވުމަށް ލޯނެއް  މިނިސްޓްރ  .2
 ލޯނެއް އަނބުރާ ދައްކަވައި  ޚަލާސްކުރައްވާފައިވުން. 

. އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޯހަކ  މިހާރު ފުރިހަމަކުރައްވާފައިވާ ކޯހަކަށްވުރެ މަތ  ފެންވަރުގެ ކޯހަކަށްވުން. އަދި އެދިވަޑައިގަންނަވާ 3
 ހާރު ފުރިހަމަ ކުރައްވަމުންދާ ދަރިވަރެއް ކަމުގައިވެސް ނުވުން.ކޯހާއި އެއް ފެންވަރެއްގެ ކޯހެއް ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި މި

ގެ ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑް ކުރެވިފައިވާ ކޯހުގެ އިންފޮމޭޝަން ޝ ޓްގައި އިތުރު ޝަރުތެއް ވާނަމަ މިނިސްޓްރ  . އިޢުލާނާއިއެކު މި 4
 އެޝަރުތު ފުރިހަމަވުން.

 ން ޖެހޭތަކެތި. ފޯމާއެކު ހުށަހަޅުއްވަ  ވާ އެޕްލިކޭޝަން ފައި ކުރައްވާ ފުރިހަމަ 
 ތަޢުލ މ  ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕ . . 1
 )ގްރޭޑިންގ ކްރައިޓ ރިއާ އެނގޭގޮތަށް( ފުލް ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕ  . 2
 މުއްދަތު ހަމަނުވާ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕ  . 3
 ޕ  ޓް ކޮ ޕޯ ޕާސްމުއްދަތު ހަމަނުވާ  .4
 ޕާސްޕޯޓް ސައިޒް ފޮޓޯ  .5
ތަޢުލ މް ހާސިލުކުރައްވަން ސަރުކާރުން ނުވަތަ ސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެން އެހ  ލިބިވަޑައިގަތްނަމަ، އެންމެފަހުގެ އެހ އަށްފަހު، . 6

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

 ސެޓްފިކެޓް  މެޑިކަލް  .7
މިހާރު ހާސިލް ކުރައްވާފައިވާ އެންމެ މަތ  ސެޓްފިކެޓް ހާސިލް ކުރެއްވިފަހުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތް ކޮށްފައިވާ މުއްދަތު . 8

 އެނގޭނެ ރަސްމ  ލިޔުމެއް.
 ދުމަތްކުރުމަށް ބޮންޑެއް އޮތްނަމަ، ބޮންޑުކުރި ތަނަކުން އެބޭފުޅަކު މި ކޯހަށް ދޫކުރާނެކަމުގެ ލިޔުން.ޚި . 9

ހުށަހަޅަންޖެހޭ 
 ތަކެތި:

 މި މިނިސްޓްރ ގެ ވެބްސައިޓުންނާއި މިސްކޮލަރޝިޕާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު * 
study-https://sltc.ac.lk/study/undergraduate  ެބްސައިޓުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.މި ވ 

އަދި  ކެންޑިޑޭޓުން ނޮމިނޭޓް ކުރެވޭނެއެވެ. ޝަރުތު ހަމަވާ ކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން އެޕްލައި މިސްކޮލަރޝިޕަށް * 
 .އިންނެވެ ޓެކްނޮލޮޖިކަލް ކެމްޕަސް  ލަންކާސްރ ނ  ހަދަ  ލެކްޝަންފައިނަލް ސި 

 ދިރިއުޅުމުގެ ހަރަދުތައް  ވެ. ނަމަވެސް އިންޝުއަރަންސް އާއި އަކ  ޓިއުޝަންފ  ހިލޭ ސްކޮލަރޝިޕެކެ މި ސްކޮލަރޝިޕް * 
  ހަމަޖައްސަން ޖެހޭނ  ދަރިވަރު އަމިއްލަ އަށެވެ. ފަދަ އެހެނިހެން ހަރަދުތައް

 ގައެވެ.މަހުމާރޗް ވަނަ އަހަރު  2020މިކޯހުގެ ކިޔެވުން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނ  * 
މުގެކުރިން ސްކޮލަރޝިޕް ލިބިވަޑައިގެން ކޯހަކީ ރުއެންމެ ފަހުގެ ސެލެކްޝަން ހަދައި ސްކޮލަރޝިޕް ލިބިވަޑައިގަތުމުން، ފު* 

ކަތް ކުރުމުގެ ލައިސަންސްދޭ އެހެނިހެން އޮތޯރިޓީތަކުން ޤަބޫލު ކުރާ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ / ރާއްޖޭގައި މަސައް

 ކޯހެއްތޯ ބައްލަވަންވާނެއެވެ.

 ކޯހަކަށެވެ.ވެސް ހުށަހަޅުއްވަންވާނ  އެންމެ ކެންޑިޑޭޓަކު މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ކޯހަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޮންމެ * 
ކޯހަކުން ކުރެޑިޓް ލިބިގެން ހޯއްދަވާފައިވާ ސަނަދެއްނަމަ،  ބޭނުންވަނީ އެހެން އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޯހުގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވުމަށް *

  އެ ހުރިހާ ކޯހެއްގެ ޓްރާންސްކްރިޕްޓް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.
ހުށަހަޅުއްވާ މަތީ ތަޢުލީމުގެ އެއްވެސް ސެޓުފިކެޓަކީ ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ސެޓްފިކެޓެއް ނަމަ، އޮންނަންވާނީ މޯލްޑިވްސް  *

ކިޔެވި ޔުނިވަރސިޓ ން ސެޓްފިކެޓް ދޭ ދުވަސް ޖެހުމުގެ ކުރިން އަދި  ކުރައްވާފައެވެ. ޝަން އޮތޯރިޓީން ވެލިޑޭޓްކޮލިފިކޭ
މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓ ގެ  އެއާއެކުޕްރޮވިޝަނަލް ސެޓްފިކެޓެއް/ ލިޔުމެއް ނަމަ، ބޭނުން ކުރެއްވުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ 

އިތުރު 
 މަޢުލޫމާތު 

https://sltc.ac.lk/study/undergraduate-study
https://sltc.ac.lk/study/undergraduate-study


 

 ންވާނެއެވެ. ހުށަހަޅުއްވަ  އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓެއް 
* މި މިނިސްޓްރ ން ކެންޑިޑޭޓުން ނޮމިނޭޓް ކުރި ނަމަވެސް ސްކޮލަރޝިޕް ދެއްވާ ފަރާތުން ސްކޮލަރޝިޕް ކެންސަލްކޮށްފިނަމަ 

 ހޯދައެއް ނުދެވޭނެއެވެ. ކެންޑިޑޭޓުންނަށްއޭގެ ބަދަލުގައި އެހެން ފުރުޞަތެއް އެ 
 އިގުރާރާއި އެއްގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތް ކުރަންވާނެއެވެ. ކޯހަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަކާއި މި މިނިސްޓްރީއާއިމެދު ވެވޭ* 

މަސްދުވަސް ވަންދެން މި މިނިސްޓްރ ން ގުޅަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި  6* ކޯހަކަށް އެދިހުށަހެޅުއްވުމަށްފަހު، މަދުވެގެން 
 ގުޅޭނެގޮތް ހަމަޖައްސަވާފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

މަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު ގައި އަ ހާސިލްކުރުމަށް ލިބޭ ފުރުސަތުގައި ވެވޭ އިގްރާރާއި ހިލާފުވުމުން  މަތ  ތައުލިމާއި ތަމްރ ނު* 
 ޔާން ކޮއްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ނޮމިނޭޓްވާ ފަރާތްތަކާމެދު އަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.ބަ
ވާނަމަ، އަސްލާއެއްގޮތަށް ދެފުށުގެ އެޕްލިކޭޝަނާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެއްވެސް ލިޔުމެއްގެ އަސްލުގައި ދެފުށް ޗާޕްކޮށްފައި* 

  ކޮޕީވެސް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.
 ކެންޑިޑޭޓުން ގެ ތެރެއިން ނޮމިނޭޓްވާ ކެންޑިޑޭޓުން  ޅުއްވާއޮންލައިން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަ "މައިއެޑިޔު" ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް * 

ތަ އެޓެސްޓެޑް އަސްލު ހުށަހަޅުއްވަން މި ނުވަ އޮންލައިން އެޕްލިކޭޝަންއާއިއެކު ހުށަހެޅުއްވި ލިޔުންތަކުގެ އަސްލު 
 ކުރައްވާފައި ބެހެއްޓެވުން އެދެމެވެ. މިނިސްޓްރ ން ފަހުން ދެންނެވުމުން އަވަހަށް ފޮނުއްވެވޭގޮތަށް ތައްޔާރު

 * އެޕްލިކޭޝަންތަކުގެ ނަތ ޖާ ލިސްޓު، މި މިނިސްޓްރ ގެ ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.
ކަމުގައިވާ ކޯސްތަކަށް ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވުމަށް މުހިއްމު މަޢުލޫމާތު  ކެންޑިޑޭޓުންނަށްވަޑައިގަންނަވާ ސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް އެދި* 

ސްކިލްޝޯޓޭޖް ލިސްޓާއި، ސްޓައިޕެންޑް ޝ ޓާއި، އަދިވެސް އެފަދަ ލިޔުންތައް މި ޕޮއިންޓްދޭ ގްރޭޑިން ކްރައިޓ ރިއާއި، 
 ގެ ވެބްސައިޓުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.މިނިސްޓްރ 

 ސުންގަޑި: ގެ ކުރިން  13.30ދުވަހުގެ  އާދިއްތަވާ  2020 ފެބްރުއަރ   23

 ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށެވެ.  https://myedu.egov.mvވާނ : އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅުއް 

ނަންބަރު ފޯނުން  3026942/  3026966 އަދhttp://www.mohe.gov.mvި  ވެބްސައިޓުން މިނިސްޓްރ ގެމި  އިތުރު މަޢުލޫމާތު 

 ވެ.ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެ

https://myedu.egov.mv/

