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 ކޭޝަން ޔު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑި  ސްކޮލަރޝިޕް ފުރުޞަތު 
 Fully Funded Scholarship  .މާލެ، ދިވެހިާރއްޖެ           

 އިޢުލާން 

 2022މާރޗް  11 ތާރީޚް: 05/2Schol/475/202-(IUL)475 ނަންބަރު:

  2022ފުރުޞަތު  ސްކޮލަރޝިޕް  ން ސްޕެޝަލައިޒްވުމަށް ހުޅުވާލެވޭ ޑޮކްޓަރު 

 ކޯހުގެ ޢަދަދު: ތު ޞަފުރު 11

ޗައިނާ، ފިލިޕީންސް، އިންޑޮނޭޝިާއ، އަފްގާނިސްތާން، ނޭޕާލް، ސްރީލަންކާ، ބަންގްަލޭދޝް، ބޫޓާން، އިންޑިޔާ، ޕާކިސްތާން، 
 ެއފްިރކާ،ސައުތް މިްޞރު، ޮމރިޝަްސ، ޗެްކ ރިޕަބްިލކް،  ލްޓާ،މޯއަޒަރބައިޖާްނ، ތަިއލެންޑް، ކިރިގިސްާތން،  މެލޭޝިޔާ،

 ފިޖީ އަލްީޖރިއާ، 
 ޤައުމު:

 :އަދި އެލޮކޭޓް ކުރެވިފައިވާ ހޮސްޕިޓަލް  ދާއިރާ ސްޕެޝަލައިޒްވުމަށް ހުޅުވާލާ  ،ގެ ޢަދަދު ކޯހު 

 ހޮސްޕިޓަލް  ޢަދަދު  ދާއިރާސްޕެޝަލައިޒްވުމަށް ހުޅުވާލާ 

 1   އެނެސްތީސިއޮލޮޖީ

 1 މެޑިސިން އިންޓަރަނލް ހޮސްިޕޓަލް  ޓޯިރއަލްއެކުއެ  އައްޑޫ

 1 ސަރަޖރީ  ޓްރޯމާ އެންޑް އޯތޮޕީޑިކްސް

 1 ހެޕަޓޮޮލޖީ އެންޑް ރޮޮލޖީގޭސްޓްރޯއެންޓް 
 ހޮސްޕިޓަލް  ހުޅުމާލެ

 1 އޮންޮކލޮޖީ  މެޑިކަލް

 1 ހެޕަޓޮޮލޖީ އެންޑް ރޮޮލޖީގޭސްޓްރޯއެންޓް 

 1 ނިުއރޮލޮޖީ  ޕީޑިއޭޓްރިކް ހޮސްިޕޓަލް  ރީޖަނަލް ކުޅުދުްއފުށީ

 1 ނެފްޮރލޮޖީ 

 1 އޮފްތަލްޮމލޮޖީ
 ހޮސްިޕޓަލް  ރީޖަނަލް ގަން. ލ

 1 ޑަރމެޮޓލޮޖީ 

 1 ނިއޯނޭޓޮލޮޖީ 

 1 ޕަލްމޮނޮޮލޖީ  ހޮސްޕިޓަލް  . ޢަބްދުްއޞަމަދު ެމމޯރިައލްޑރ

 1 ނެފްޮރލޮޖީ 

 ހޮސްޕިަޓލް  ރީޖަަނލް އުނގޫާފރު. ރ 1 ޑައިބެޓިްކސް އެންޑް ޮލޖީއެންޑޯކްރިނޮ

 ހޮސްޕިަޓލް  ރީޖަަނލް މުލި. މ 1 ގައިނަކޮޮލޖީ 

 



 

 

 އެމް.ބީ.ބީ.އެސް ހާސިލްކޮށްަފއިވުން. -. 1
ޑައިބެޓިކްސް ައދި މެޑިކަލް އޮންޮކޮލީޖ އަށް ހުށަހަޅުއްާވ  އެންޑް ހެޕަޓޮލޮީޖ، އެންޑޯކްރިޮނލޮޖީ އެންޑް ގޭސްޓްރޯއެންްޓރޮލޮޖީ -

  ހާސިްލކޮށްފަިއުވން.އިން ސްޕެޝަލިޓީ ފަރާތްތަކުން އިނަްޓރނަލް މެޑިސިން 
  ހާސިލްކޮށްފަިއުވން.އިން ސްޕެޝަލިީޓ ނިުއރޮޮލޖީ އަށް ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކުން ޕީޑިޭއްޓރިކްްސ  ޕީޑިއޭޓްރިކް -

  ން.ފަރާތެއް ކަމުަގއިވު ވެަފއިވާގައި ރަޖިްސޓްރީ މޯލްޑިވްސް މެޑިަކލް އެންޑް ޑެންޓަލް ަކއުންސިލް. 2
ފަިއވާނަަމ ންގަވާހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މެދުެވރިވެގެން ކިޔެވުމަށް ލޯނެއް ނަ މިނިސްޓްީރއިން ނުވަތަ ކުރިން ޑިޕާޓްމަންޓް ޮއފް މި. 3

 ަފރާތެއް ަކމުގައިވުން. ވަމުންގެންަދވާވާިއުދން ދައްކަޤަލޯނެއް  ޑީފޯްލޓެއް ނެތި އެ
 .ކޯހަކަށްވުން ފެންވަރުގެ މަތީ ކޯހަކަށްުވރެ ފުރިހަމުަކރަްއވާފަިއވާ މިހާރު  ކޯހަކީ އެދިވަޑައިގަންނަވާ. 4
  ގެންަދވާ ކޯހާއި އެއް ފެންަވރެއްގެ ކޯހެއް ދައުަލތުގެ ޚަރަދުަގއި މިހާރު ުފިރހަމަ ކުރަްއވަމުން އެދިވަޑައިގަންނަވާ. 1

 .ނުވުން ަކމުގައިކެންޑިޑޭޓެއް

 ޝަރުތު:ކޯހުގެ 

  .ވާނެއެވެ ހުށަހަޅުއްވަން ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ތަކެތި އެޕްލިކޭޝަނާއެކު 
 .ކޮޕީލީމީ ސެުޓފިެކޓުތަކުގެ ތަޢު .1
 ފުލް ްޓރާންސްްކރިްޕޓްގެ ޮކޕީ )ގްޭރޑިންގ ކްރައިޓީިރއާ އެނގޭގޮތަށް(. .2
  ކޮީޕ ދެފުށުމުގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންަގއިދޭ ކާުޑގެ  .3
 ކަން އަންަގއިދޭ ލިޔުން.ފަރާތެއް ރަޖްިސޓްީރވެަފއިވާ  ކައުންސިލްގައި ޑެންޓަލް  އެންޑް މެިޑކަލް މޯލްޑިވްސް .4

 ދާއިރާ ފާހަގަ ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. އަދި ފާހަގަކޮށްފަިއާވ  1މިލިސްޓްގައި ). ހުށަހެޅުއްވުން ފުރުއްވައި 1-އެނެކްސް  .1
ކޯހުގެ ދިގުމިނަށް ބިނާކޮށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުްއދަތަކަށް ޚިދުމަތް ކުރުމަށް ބޮންޑު  ހޮސްޕިޓަލެއްަގއި،އެލޮކޭޓްކުރެވިފައިވާ 

 .(ކުރެވޭނެެއވެ
 .މި ކޯހަށް ދޫކުރާނެކަމުގެ ލިޔުން ކެންޑިޑޭޓަކު  ޚިދުމަތްކުުރމަށް ބޮންޑެއް އޮތްނަމަ، ބޮންޑުކުިރ ތަނަކުން އެ .6
އެމް.ބީ.ީބ.އެސް ހެދުމަށްފަުހ ދާިއރާއަށް އެޮލކޭްޓކޮށްފައިވާ ހޮސްޕިޓަްލގައި ވަީޒފާގަިއ އުޅުއްވާ ފަރާތްތަކުން  ކުރިމަތިލާ .7

 .ޚިދުމަތްކޮށްފަިއވާ މުއްދަުތ އެނގޭނެ ރަސްމީ ލިޔުންތައްއެތަނުގައި 
 ންތައް.ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތް ކޮްށފަިއވާ މުއްދަތު އެނގޭނެ ރަސްމީ ލިޔުުކރެއްިވފަހުން  އެސް ހާސިލު.ބީ.ބީ.އެމް .8
ކުރިން ލޯނު ނަންަގާވފައިވާ ެކންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ަގވާއިުދްނ ޑިފޯލްޓެއް ނެތި ލޯނު ދައްަކވާ ަފރާތްތަކުްނ  .9

ކަވަމުން ގެންދަވާނެކަން ބަޔާންކުާރ މިސްކޮަލރޝިޕަށް އެޕްިލކޭޝަން ހުށަހަޅުއްވާނަމަ، ކުރިން ނަންަގާވފައިވާ ލޯނު ދައް 
 .ކެންޑިޑޭޓުގެ ލިޔުެމއް ނުވަތަ އެހެން ފަރާތެއް ލޯނު ދެއްކުމާ ޙަާވލުވާނަަމ، އެ ޙަވާލުވާ ފަރާތުގެ ލިޔުން 

ންޖެހޭ ށަހަޅުއްވަ ހު 
 ތަކެތި 
 

 . ބަލައިގެންނެވެ  މިންގަނޑަށް  ތިރީގައިވާ  އިސްކަންދޭނީ  ހޮވުމުގައި  ކެންޑިޑޭޓުން  މިކޯސްތަކަށް  -

ކުރިމަތިލާަފއިވާ ހޮސްޕިަޓްލގައި މަސައްކަތް ުކރާ  އިސްކަްނދެވޭނީ ުފރަތަމަ އެންމެ ހޮވުމުގައި މީހުން މިފުރުޞަތުތަކަށް .1

 ގިނަ ަފރާތްތަކުން ކުރިމަިތލާފަިއާވނަމަ  ޑޮކްަޓރުންނަށެވެ. ނަމަވެސް އެ ޮހސްޕިޓަލަށް ހުޅުާވާލފައިވާ ފުުރޞަތުގެ އަދަދަށްވުރެ

 އަދި . މުއްދަތަށެވެ ކޮްށފައިވާ ޚިދުމަތް އެ ހޮސްިޕޓަލްގައިއެމް.ބީ.ބީ.އެސް ހެދުމަށްފަހު އެަފރާތަކުްނ  ،އިސްކަންދެވޭނީ ދެން

ހޮވާނީ އެކަޑަމިކް މެރިޓަށް ޕޮއިންޓްދީގެން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިޭބ  ކެންޑިޑޭޓުން އެްއވަުރވެއްޖެަނމަ މުއްދަތު ޚިދުމަތުގެ

   ގޮތަށް ޕޮއިންޓްދޭގޮތުގެ ތަފްޞީލު މި މިނިްސޓްރީގެ ވެބްސައިްޓގައި ވާނެއެވެ.(މި)ތަރުތީބުންނެވެ. 

ށް ކުރިމަތިލާަފއި ގައި މަސަްއކަތްުކާރ ޑޮކްޓަރުން ހުޅުވާެލވިފަިއވާ ފުުރޞަތައެހޮސްޕިަޓލްދެންނެވިފައިވާ ފަދަިއން  މަތީގައި. 2

އެކަޑަިމކް މެިރޓަށް ޕޮއިންްޓދީގެން އެންމެމަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ ތަރުތީބުންނެވެ. ކެންޑިޑޭޓުން ނޮމިނޭޓް ކުރާނީ ނުވާނަމަ، 

އެއް ކެންޑިޭޑޓަކަށްުވރެ ގިަނ ކެންޑިޑޭޓުން ޕޮއިންްޓގެ ގޮތުން އެއްަވރުވާނަމަ، ކެންޑިޑޭޓު ހޮވުމުަގއި އިސްކަންދޭީނ  އަދި 

 ކޮށްފައިވާ މުއްދަުތގެ ދިގުމިނަށެވެ.ދިވެހިރާއްެޖއަށް ޚިދުމަތް އެމް.ބީ.ބީ.އެސް ހެދުމަށްފަހު 

 
 

     އިތުރު 
 މަޢުލޫމާތު: 



 

 

 ކިޔަވަން އިޚްތިޔާރުުކރާ ކޯހަީކ، ުފލްޓަިއމް، އަދި އިންްގލިޝް މީޑިައްމއިން ކިޔަވައިދޭ ކޯހަކަށް ވާން ވާނެއެވެ. -
 ، ފީ )ދެކޮޅު ޓިެކޓް، ްސޓައިޕެންޑް، ުބކް ެއލަވަންސް، ކޯސް  މި ސްކޮަލރޝިޕްތަުކގައި ކިޔެުވމަށް ހިނގާ ހުރިހާ ޚަރަދެއް -

ސަުރކާުރގެ ދިވެހި އެސްޓަބްިލޝްމަންޓް އެަލވަންސް، ޑިޕާޗަރ ެއލަވަންސް، އިންޝުއަރެންސް ައދި ވިާސ ޚަަރދު( ހަމަޖައްާސނީ 
 ފަރާތުންނެވެ.

މޯލްިޑވްސް މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންަޓްލ ކެންޑިޑޭޓް އިޚްތިޔާރުުކރައްވާ މަތީތަުޢލީމުދޭ ަމރުކަަޒކީ  މިސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން ކިޔަަވން -
 ޤަބޫުލކުރާ ަމރުކަެޒއްކަމާިއ،އިން މޯލްޑިވްސް ޮކލިިފކޭޝަންސް އޮތޯިރޓީ )އެމް.ކިޔު.އޭ( އިާއ )އެމް.އެމް.ޑީ.ސީ(  ކައުންސިލް
  ކަށަވަރު ކުަރއްވަންވާނެެއވެ.ކޯހެއްކަން 

ޝަރުތު ުފރިހަަމވުމަށް ބޭނުންވަނީ އެހެން  އި ބައިވެރިުވމުގެކޯހުގަ ޞަތެްއގައި ކިޔެވުމަށް ހުށަހަޅުއްވާމި ސްކޮލަރޝިޕްގެ ުފރު -
 ކޯހަކުން ކުރެިޑޓް ލިބިގެން ހޯއްދަާވަފއިވާ ސަނަދެއްނަމަ، އެ ހުރިހާ ކޯެހއްގެ ްޓރާންސްްކރިޕްޓް ހުށަހަޅުއްވަްނވާނެއެވެ. 

)ޕްރޮިވޝަނަލް ކަމުގައި ވިޔަސް( އޮންނަންވާނީ މޯލްިޑވްސް ކޮިލފިޭކޝަްނ  އްސެޓުފިެކޓެހުށަހަޅުއްވާ މަތީތަޢުލީމުގެ އެއްެވސް  -
 ފައެވެ.ށްއޮތޯރިޓީން ެވލިޑޭްޓކޮ

ގެ ބަދަުލގަިއ އް ސެޓްިފކެޓެ ،ން ދޫކޮށްފައިވާ ޕްރޮިވަޝނަލް ސެޓްިފކެޓެއް/ ލިޔުމެއްތަޢުލީމު ޙާޞިލުުކރެްއވި ތަނު ކުރިން -
 ލްޑިްވސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯިރޓީގެ އެެސސްމަންޓް ރިޯޕޓެއް ހުށަހަޅުއްވަންވާެނއެވެ.ނަމަ، އެއާއެކު މޯ ޅުއްވާހުށަހަ

އަސްލާެއއްޮގތަށް ދެފުށުގެ ކޮޕީވެްސ ، އެޕްލިކޭޝަނާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެއްވެްސ ލިޔުމެއްގެ އަސްލުަގއި ެދފުށް ޗާޕްކޮށްފައިވާނަމަ  -
 ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.

ގެ ްގރޭޑިންގ ކުަރއިޓީިރއާ މި މިނިްސޓްރީން ޮޕއިްންޓ ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިާވ އްހުށަހަޅުއްވާ ްޓރާންސްްކރިޕްޓެ އެޕްލިކޭޝަނާެއކު  -
ތަނެްއެގ ގްރޭޑިންގ ުކރައިީޓރިާއ ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ. ނޫންނަމަ، ޕޮއިންޓް ޭދނީ މި މިނިސްްޓރީން  ކިޔެވިއުސޫލާ ތަފާތުނަމަ، 

 ިއވާ ާއންމު އުސޫލުންނެވެ.ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފަ
 ފުރުޞަތަށް ނޮމިނޭޓް ނުކުރެވޭނެއެވެ. ގެ އެހެން ސްކޮލަރޝިޕަކަށް ނޮމިނޭޓްވެފައިވާ ކެންޑިޑޭޓެއް މި ސްކޮލަރޝިޕް  -
މި މިނިސްޓްރީ ނުވަތަ ކުރިން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުޭކޝަން މެދުެވރިވެގެން ކިޔެވުމަށް ޯލނެއް ނަންގަވާފަިއވާނަަމ  -

ޑިފޯލްެޓއްނެތި ގަވާއިދުން ލޯން ދައްާކ  ،ޑިޕޯލްެޓއް ނެތި އެލޯނެއް ގަވާއިދުން އަނބުރާ ދައްކަމުންދާ ަފރާތަކަށް ފުުރޞަތު ދެވޭނީ
އަދި ކޯހުގައި ކިަޔާވ  ،ކުރިން ކިޔެވި ލެވަލްއަްށވުރެ މަތީ ލެަވލްއެއްގެ ކޯހެއް ކިޔެވުމަށާއި ،ފަރާތްތަކުގެ ތެެރއިން

 ިއދުން ލޯނު ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިދޭެނކަން ލިޔުމުން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށެވެ.ގަވާ ،މުއްދަތުގައެިވސް 
 ގެ ލޯނުއެ، ހޮވޭނީ މި ްސކޮަލރިޝޕަށް ށް ހޮވިފައިވާ ފަރާތެއްދިނުމަ ލޯނުމެދުެވރިވެގެްނ ކިޔެވުމަށް  މި މިނިސްޓްރީ -

 .ނުވާނަމެައވެ ފައިރައްވާ ސޮއިކު އެ ފަރާތުން އެގްރީމަންޓްގައި 
ކޮންޑިޝަަންލ -)ހައެއް( މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަން 6ކެންޑިޑޭޓުން ކޯހަށް ހޮވުނުކަން އަންގާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން  -

)ހައެއް( މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޕްލޭސްމަންޓް ނުލިިބއްޖެ ޙާލަތުގައި ިމ  6ޕްލޭސްމަންޓް ުހށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ. 
  ޔުމުން ައންގަންވާނެއެވެ.މިނިސްޓްީރއަށް އެކަން ލި

ދުވަހުގެ ެތރޭގައި 10މި ސްކޮލަރޝިްޕގެ ުފރުޞަތުަތކަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވޭކަން ައންގާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  -  ( މަސްދިހަ) 
ކިޔެވުން ފަށަން ވާނެއެވެ. އެ މުއްދަތުގައި ކިޔެވުން ނުފަށަިއފިަނމަ ސްކޮަލރޝިޕް ކެންަސލް ކުުރމުގެ އިޚްތިޔާރު ިމ 
މިނިސްޓްީރއަށް ލިބިގެންެވއެވެ. ައދި އެ މުއްދަތުގެ ެތރޭގައި ޕްލޭްސމަންޓް ހޯދަން އެކަށީގެންާވ މަސައްކަތެއް ުކރައްާވަފިއ 

  ނުވާނަމަ ސްކޮަލރޝިޕް އަިމއްލައަްށ ދޫކޮށްލެއްީވކަމަށް ބެލެވޭނެެއވެ.
ކޯހުގެ ދިގުމިނަށް ބިނާކޮށް  ހޮސްޕިޓަލެއްަގއި،ކޯސް އެލޭޮކޓްކުރެިވފައިވާ  ކެންޑިޑޭޓުންމި ސްކޮލަރޝިޕްގެ ުފރުސަުތ ލިބޭ  -

ނޑައެޅިފަިއވާ މުއްދަަތކަށް ޚިދުަމތް ކުރުމަށް ބޮންޑު ކުރެވޭނެއެެވ.  ކަ
ިއްނ ކޯސް ުފރިހަމަ ނުކުަރއްވަިއފިަނމަ ނުވަތަ ބޮންޑު ފުރިހަމަ ނުުކރައްވައިފިނަަމ، ކޯހަށް ކޮށްފައިވާ ަޚރަދު މި މިނިސްްޓރީ -

ނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތީން އަނބުާރ ދައްކަވަންވާނެވެ.  ކަ
ލުުކރުމަށް ލިޭބ ސިތަޢުލީމާއި ތަމްީރނު ހާމަތީއިފިނަމަ، "އްވަމިނިސްޓްރީން އަންގާފަހުން ކޯސް ދޫކޮށްލަ  ޖެކަން މިހޮވިއްކޯހަށް  -



 

 

 އމސ،އނ/ޢނ

ފަރާތްތަކާމެދު ޢަަމލުުކާރނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު" ފުުރޞަތުގެ ބޭނުން ނުހިފައި ދޫކޮށްލާ ފަރާތްތަކާ މެދުގައްޔާއި ޚިދުމަްތ ނުކުރާ 
  މި އުސޫލު މި މިނިސްްޓީރގެ ވެބްސައިޓުން ފެންނަން ޮއންނާނެއެވެ. ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފިޔަވަޅު އެޅޭެނއެވެ.

ކެންޑިޑޭޓުން އޮންލައިން އެްޕލިކޭޝަންާއިއއެކު ހުށަހެޅުއްވި ލިޔުންތަކުގެ އަްސލު ނުވަތަ އެޓެްސޓެްޑ  މި ސްޮކލަރިޝޕަށް ހޮވޭ -
ގޮތަށް ތައްާޔރު ކުަރއްވާަފިއ ނެއަވަހަށް ފޮނުއްވެވޭ ންނަވައިފިނަމަ މިނިސްޓްރީން ފަހުން ދައަސްލު ހުށަހަޅުއްވަން މި 

 ބެހެއްޓެވުން އެދެެމވެ.
މިނިސްްޓރީން ގުޅަްނ  މި  ،މަސްދުވަސް ވަންދެން)ބާރަ(  12 ހުށަހެޅުއްވުމަށްފަހު، މަދުެވގެންކަށް އެދި ސްކޮލަރޝިޕަ -

 ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ގުޅޭނެގޮްތ ހަމަޖައްސަވާފައި އޮންނަންވާނެެއވެ.
 އެޕްލިކޭޝަންތަކުގެ ނަތީޖާ ލިްސޓު، މި މިނިސްްޓރީގެ ވެްބސައިޓަށް އަޕްލޯޑް ުކރެވޭނެެއވެ. -
ސްކޮލަރިޝޕްތަކަށް އެދިވަޑަިއަގންނަވާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް މުހިއްމު ަމޢުލޫމާތު ކަމުގައިވާ ކޯސްތަކަށް ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވުމަށް  -

ނީޑްސް ލިސްޓާއި، ްސޓައިޕެންޑް ީޝޓާިއ، އަދިވެސް ެއފަަދ  ނޭޝަނަލް ޓްރެއިނިްނގ ްކރަިއޓީިރއާިއ، ގޕޮއިންޓްދޭ ްގރޭޑިން
 ިލބެން ހުންނާނެއެވެ. " ޓެބުންރިސޯސަސް " ގައިވާވެްބަސއިޓު ލިޔުންތައް މި މިނިސްޓްީރގެ

 ގެ ކުރިން 12:30ދުވަުހގެ  ބުރާސްފަތިވާ  2022އޭޕްރީލް  7 :ސުންގަޑި 

 ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށެވެ. https://myedu.egov.mvއެޕްިލކޭޝަން ހުށަހަޅުއްވާނީ 

ނަންބަރު ފޯނުން  3026966/  4730269އިންނާއި  vwww.mohe.gov.mއިތުރު މަުޢލޫމާތު މި މިނިސްޓްީރގެ ވެބްސައިޓް 
 އަށެވެ. schol@mohe.gov.mvުތރު މަުޢލޫމާތު ސާުފކުރެްއވުމަށް އީެމއިލް ުކރައްވާނީ އަދި އި  ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެެއވެ.
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