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 ކޯހުގެ ދާއިރާ: އޮފަރ ކުރާ ކޯސްތައް  ންޔުނިވަރސިޓީ 2އިޢުލާނާއެކު އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާ ލިސްޓުގައިވާ 

 ޤައުމު: ޗައިނާ
 ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ           2
 މާސްޓަރސް ޑިގްރީ  2
 ޕީ.އެޗް.ޑީ  7

ކޯހުގެ ލެވެލް 
 އަދި ޢަދަދު:

 
 ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ 

މާއްދާއިްނ 'ސީ' އިން ފެށިގެްނ  20ވެލް / އައި.ީޖ.ސީ.އެސް.ސީ / އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނުގެ . ޖީ.ސީ.އީ އޯލ7ެ
  .މަތީ ގްރޭޑެއް ހާސިލުކުރައްވާފައިވުން

 މާއްދާއިން "އީ" އިން ފެށިގެން މަީތ ގްރޭޑެއް ހާސިލުކުރައްވާފައިވުން.  20. ޖީ.ސީ.އީ އޭ ލެވެލް 2
ރޭގައި އިނގިރޭސި ނުހިމެނޭނަމަ، އިނގިރޭސި ފާހެއް މާއްދާގެ ތެ 0ގައި ުބނާ  7. ނަންބަރު 0

 . އިނގިރޭސި ފާހެއްކަމުގައި ބަލާނީ ތިރީގައިވާ ފާސްތަކުގެ ތެރެއިން ފާހަކަށެވެ.  ހާސިލުކުރައްވާފައިވުން
 އިން "ސީ" އިން ފެށިގެން މަތީގްރޭޑެއް CAE/CPEހ. 
 އިން ފެށިގެން މަތި 0.2އިން އޯވަރރޯލް ސްކޯރ  IELTSށ. 
 އިން ފެށިެގން މަތި.  TOEFL 02ނ. 

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

 ވާނަމަ އެޝަރުތު ފުރިހަމަވެފައިވުން. އިތުރު ޝަރުތެއް ގެ އިންފޮމޭޝަން ޝީޓްގައިޔުނިވަރސިޓީކޯހާއި ގުޅޭ . 0
 
 ސްޓަރސް ޑިގްރީ މާ 
 .. ހުށަހަޅުއްވާ ކޯހާއި ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ހާސިލުކޮށްފައިވުނ7ް
 ވާނަމަ އެޝަރުތު ފުރިހަމަވެފައިވުން. އިތުރު ޝަރުތެއް ގެ އިންފޮމޭޝަން ޝީޓްގައިޔުނިވަރސިޓީކޯހާއި ގުޅޭ . 2

 
 ޕީ.އެޗް.ޑީ 

 ސް ޑިގްރީ ހާސިލުކޮށްފައިވުން. ހުށަހަޅުއްވާ ކޯހާއި ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން މާސްޓަރ7
ވާނަމަ އެޝަރުތު  އިތުރު ޝަރުތެއް ގެ އިންފޮމޭޝަން ޝީޓްގައިޔުނިވަރސިޓީ ގޮތުންކޯހާއި ގުޅޭ. 2

 ފުރިހަމަވެފައިވުން.
 
 
 
 

ކޯހުގެ 
 ޝަރުތު:

 



 އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޯހަކާގުޅޭ ޝަރުތުތަކުގެ އިތުރުން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުތުތައް:
 
ރުކާރުން ނުވަތަ ސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެން އެހީ ިލބިވަޑައިގެންފައިވާނަަމ . ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރެއްވުަމށް ސ7ަ

އެންމެފަހުގެ އެހީއަށްފަހު، މި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑިއަށް، ތިރީގައިވާ މުއްދަތަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް 
 ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވުން.

 )ދޭއް( އަހަރު  2ހ. ފުލް ސްކޮލަރޝިޕެއްނަމަ މަދުވެގެން 
 )އެކެއް ޕޮއިންޓް ފަހެއް( އަހަރު  7.0ކޮލަރޝިޕެއްނަމަ މަދުވެގެން ށ. ޕާޝަލް ސް

 )އެކެއް( އަހަރު 7ނ. ލޯނު އެހީއެއްނަމަ މަދުވެގެްނ 
މިނިސްޓްރީއިން ނުވަަތ ކުރިން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މެދުވެރިވެގެން ކިޔެވުމަށް ލޯނެްއ  މި .2

 ލޯނެއް ގަވާއިދުން ދައްކަމުްނދާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވުން.ނަންގަވާފައިވާނަމަ ޑީފޯލްޓެއް ެނތި އެ
. އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޯހަކީ މިހާރު ފުރިހަމަކުރައްވާފައިވާ ކޯހަކަށްވުރެ މަތީ ފެންވަރުގެ ކޯހަކަށްވުްނ. އަދި 0

ވަމުންދާ ދަރިވަރެއް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޯހާއި އެއް ފެންވަރެއްގެ ކޯހެއް ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި މިހާރު ފުރިހަމަ ކުރައް
 ކަމުގައިވެސް ނުވުން.

 ތަކެތި.  ން ޖެހޭ ވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކު ހުށަހަޅުއްވަ ފައި ކުރައްވާ ފުރިހަމަ 
 ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ޮކޕީ.  .7
 ފުލް ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ )ގްރޭޑިންގ ކްރައިޓީރިއާ އެނގޭގޮތަށް(. .2
  .ވާ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ. މުއްދަތު ހަމަނ0ު
ޔުނިވަރސިޓީގެ އިންފޮމޭަޝން ޝީޓްގައި އިތުރު ޝަރުތެްއ ވާނަމަ އެޝަރުުތ ުހށަހަޅުއްވާ . ކޯހާއި ގުޅޭގޮތުން 0

 .ދިނުމަްށަޓކައި، އެއާގުޅޭ ލިޔުންހަމަވާކަން ސާބިތުކޮށް 
ކާރު މެދުވެރިވެގެން އެހީ ލިބިވަޑައިގަތްނަމަ، އެންމެފަުހެގ ތަޢުލީމް ހާސިލުކުރައްވަން ސަރުކާރުން ނުވަތަ ސަރު. 0

އެހީއަށްފަހު، އެއެހީއަކާ ގުޅޭގޮުތން ޚިދުމަތް ކުރެއްވުމަށް މި އިޢުލާންގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުްއދަތަށް ޚިދުމަތް 
 ކުރައްވާފައިވާކަން އަންގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔުން.

ތީ ސެޓްފިކެޓް ހާސިލް ކުރެއްވިފަހުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތް ކޮށްފައިާވ . މިހާރު ހާސިލް ކުރައްވާފައިވާ އެންމެ މ6ަ
ރަސްމީ ލިޔުމެއް ނުލިބިއްޖެނަމަ ސަބަބާއި މުއްދަތު ިއނގޭނެ އަމިއްލަ  ،މުއްދަތު އެނގޭނެ ރަސްމީ ލިޔުމެއް

 ލިޔުމެއް.
 ކޯހަށް ދޫކުރާނެކަމުގެ ލިޔުން.. ޚިދުމަތްކުރުމަށް ބޮންޑެއް އޮތްނަމަ، ބޮންޑުކުރި ތަނަކުން ެއބޭުފޅަކު މި 1
. ކުރިން ލޯނު ނަގާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ގަވާއިދުން ޑިފޯލްޓެއް ނެތި ލޯނު ދައްކާ ފަރާތްތަކުން 8

މިސްކޮލަރޝިޕަށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާނަމަ، ކުރިން ނަގާފައިވާ ލޯނު ދައްކާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށް އެފަރާތުެގ 
 ން ފަރާތެއް ޙަވާލުވާނަމަ، ޙަވާލުވާ ފަރާތުގެ ލިޔުން. ލިޔުމެއް ނުވަތަ އެހެ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ 
 ތަކެތި:

އެނގޭނެ ލިޔުން މިމިނިސްޓްރީގެ  އާއި ޝަރުތުޔުނިވަރސިޓީ 2މިސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅޭނެ  -
  އަޕްލޯޑް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.އަށް   www.mohe.gov.mv  ވެބްސައިޓް

ނޑައެޅިފައިވާ ޢަދަދަށް ކެންޑިޑޭޓުން އެޕްލިކޭޝަްނ މިސްކޮލަރ - ޝިޕަށް އިޢުލާން ޮކށްފައިވާ އެއްވެސް ލެވެލްއަކަށް ކަ
ެލވެލްތަކުން މެިރްޓ  ދެން ުހށަހަޅާފައިވާޖާގަ ަހމަކުރުމަށް ކެންޑިޑޭޓުން ނޮމިޭންޓ ކުރާނީ އެހުށަހަޅާފައި ނުވާނަަމ، 

 ކެވެ.އުސޫލުން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންްޓ ލިބޭ ފަރާތްތަ
ލިވިންގ އެލަވަންސް،  އަދި  ރެންސްއިންޝޫ މެޑިކަލްއެކޮމޮޑޭޝަން، ، ޓިއުޝަން ފީ މި ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން  -

ރިޓާން އެއަރ ިޓކެޓް ދިނުމަްށ  ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ސްޮކލަރޝިޕް އިންތިޒާމް ކުރާ ފަރާތުންނެވެ.
   ގެ ފަރާތުންނެވެ.މިނިސްޓްރީހަމަޖެހިފައިވަނީ މި

އިތުރު 
 މަޢުލޫމާތު 



މިމިނިސްޓްރީއަށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މިސްކޮލަރޝިޕަށް ނޮމިނޭްޓ ކުރެވޭ ކެންޑިޑޭޓުްނ  -
އެޕްލިކޭޝަން ފުރިހަމަކޮްށ  ޔުނިވަރސިޓީގެގެ ކުރިން  2222 އޭޕްރީލް 20މިމިނިސްޓްރީން އެންގުމުން 

އެޕްލިކޭޝަންއާއިއެކު  އެދިވަޑައިގަންނަވާ ޔުނިވަރސިޓީގެވެ. މިމިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅުއްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނެއެ
ޔުނިވަރސިޓީގެ ހުށަހަޅުއްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަާވނެ ލިޔުންތަކުގެ ތަފްސީލް މިއިޢުލާނާއިއެކު އަޕްލޯޑު ކުރެވިފައިވާ 

 އިންފޮމޭޝަން ޝީޓްގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާނެއެވެ. 
 ހަޅުއްވާ ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓަކުވެސް ހުށަހަޅުއްވަންވާނީ އެންމެ ކޯހަކަށެވެ.މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ކޯހަށް ހުށަ -
އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާ ކޯހާއި، ކޯސް ހިންގާ އިންސްޓިޓިއުޓަކީ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ )އެމް.ކިއު.އޭ(  -

 ކޯހެއްތޯ ކަށަވަރު ކުރައްވަންވާނެއެވެ.އިން ޤަބޫލުކުރާ އިންސްޓިޓިއުޓެްއތޯއާއި، 
ކޯހަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާ ކެންޑިޑޭޓަކީ، އިޢުލާން ކުރެވިފައިވާ ކޯހާއި އެއްފެންވަރުގެ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ  -

ގެ ފެންވަރުގެ ކޯހެއް މީގެކުރިން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ދަރިވަރެއް ކަމުގައި ވެގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި އެއާއި އެއްފެންވަރު
 ކޯހެއް ފުރިހަމަކުރާ ކެންޑިޑޭޓަކަށްވެގެން ނުވާނެއެވެ.

 މި ސްކޮލަރޝިޕް ން ލޯނު އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއިނުކުރާނަމަ ކެންޑިޑޭޓު ވާ ންޓް ލޯނު ސްކީމަކަށް ހޮވިފައި ސްޓޫޑެ  -
ލޯނުގެ ފުރުސަތު  އަދި ސްކޮލަރޝިޕްއަށް ނޮމިނޭޓްވުމުން  ޅޭނެއެވެ.ހެ ފުރުޞަތަށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަ

  ކޮށްލަންޖެހޭނެއެވެ.ދޫ 
 އެހެން ސްކޮލަރޝިޕަކަށް ނޮމިނޭޓްވެފައިވާ ކެންޑިޑޭޓެއް މި ސްކޮލަރޝިޕް ފުރުޞަތަށް ނޮމިނޭޓް ނުކުރެވޭނެއެވެ. -
މި މިނިސްޓްރީ ނުވަތަ ުކރިން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މެދުވެރިވެގެން ކިޔެވުމަށް ލޯނެއް  -

 ،ނެތި އެލޯނެއް ގަވާއިދުން އަނބުރާ ދައްކަމުންދާ ފަރާތަކަށް ފުރުޞަތު ދެވޭނީ ނަންގަވާފައިވާނަމަ ޑިޕޯލްޓެއް
ކުރިން ކިޔެވި ލެވަލްއަށްވުރެ މަތީ ލެވަލްއެއްގެ ކޯހެއް  ،ޑިފޯލްޓެއްނެތި ގަވާއިދުން ލޯން ަދއްކާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން

ނު ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމް ހަަމޖައްސައިދޭނެކަްނ ގަވާއިދުން ލޯ ،އަދި ކޯހުގައި ކިޔަވާ މުއްދަތުގައިވެސް ،ކިޔެވުމަށާއި
 ލިޔުމުން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

މި މިނިސްޓްރީްނ ކެންޑިޑޭޓުން ނޮިމނޭޓް ކުރި ނަމަވެްސ ސްކޮލަރޝިޕް ދެއްވާ ފަރާުތން ސްކޮލަރޝިޕް  -
 ވޭނެއެވެ.ކެންސަލްކޮށްފިނަމަ އޭގެ ބަދަލުަގއި އެހެން ފުރުޞަތެއް އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ހޯދައެއް ނުދެ

މި މިނިސްޓްރީން ެކންޑިޑޭޓުްނ ނޮމިނޭޓް ކުރާީނ އެކަޑަމިކް މެރިޓަށް ޕޮއިންޓްދީގެްނ އެންމެ ަމތިން ޕޮއިންޓް ިލޭބ  -
 ތަރުތީބުްނނެވެ. މިގޮތަށް ޕޮއިންްޓދޭގޮތުގެ ތަފްޞީލު މި މިނިސްްޓރީގެ ވެބްސައިޓްގައި ވާނެއެވެ. 

ވަރުންގެ ތެރެއިން، އެއް ކެންޑިޑޭޓަކަށްވުރެ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުން ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ކޯސްތަކަށް ހުށަހަޅާ ދަރި -
ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުން އެއްވަރުވާނަމަ، ކެންޑިޑޭޓަކު ހޮވުމުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ހުރިހާ މާއްދާތަކަށް )އެޗް.އެސް.ސީ 

 އިމްތިހާނުގެ އިސްލާމް އަދި ދިވެހި ހިމެނޭގޮތަްށ( ބެލެވޭނެއެވެ.
ރުގެ ކޯހަށް ހުށަހަޅާ ެކންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން އެއް ކެންޑިޑޭޓަކަށްވުެރ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުްނ ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ފެންވަ -

ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުން އެއްވަރުވާނަމަ، ކެންޑިޑޭޓު ހޮވުމުގައި އިސްކަންދޭނީ ބެޗްލަރސް/މާސްޓަރސް ޑިގްރީ 
 ވެ.ނިންމުމަށްފަހު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ިޚދުމަތް ކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ދިުގމިނަށެ

ހުށަހަޅުއްވާ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ގްރޭޑިންގ ކުރައިޓީރިއާ މިމިނިސްޓްރީން ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫާލ  -
ތަފާތުނަަމ، އެތަނެއްގެ ގްރޭޑިންގ ކްރައިޓީރިއާ ހުށަހަޅުއްވަންވާެނއެވެ. ނޫންނަމަ، ޕޮއިންޓް ދޭީނ މި މިނިސްޓްރީްނ 

 ވާ އާންމު އުސޫލުންނެވެ.ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައި
އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޯހުެގ ޝަރުތު ފުރިހަމަވުމަށް ބޭުނންަވނީ އެހެން ކޯހަުކން ކުރެޑިޓް ލިބިގެން ހޯއްދަވާފައިވާ  -

 ސަނަދެއްނަމަ، އެ ހުރިހާ ކޯހެއްގެ ޓްރާންސްކްރިޕްޓް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ. 



 އއ/ޢނ

ހުމުގެ ކުިރން ބޭުނން ކުރެއްވުމަށް ދޫކޮްށަފއިވާ ޕްރޮވިޝަނަލް ކިޔެވި ޔުނިވަރސިޓީން ސެްޓފިކެޓް ދޭ ދުވަސް ޖެ -
ސެޓްފިކެޓެއް/ ލިޔުމެއް ސެޓްފިކެޓްގެ ބަދަލުގައި ހުށަހަޅާނަމަ، އެއާއެކު މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިީޓެގ 

 އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓެއް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.
ކެޓަކީ )ޕްރޮވިޝަނަލް ކަމުގައި ވިޔަސް( ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ހުށަހަޅުއްވާ މަތީ ތަޢުލީމުގެ އެއްވެސް ސެޓުފި -

 ސެޓްފިކެޓެއް ނަމަ، އޮންނަްނވާީނ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ވެލިޑޭޓްކުރައްވާފައެވެ.
އަސްލާއެއްގޮތަްށ ، އެޕްލިކޭޝަނާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެއްވެސް ލިޔުމެއްގެ އަސްލުގައި ދެފުށް ޗާޕްކޮށްފައިވާނަމަ -

 ފުށުގެ ކޮޕީވެސް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.ދެ
ކޯހަށް ހޮވޭ ފަރާްތތަކާއި މި މިނިސްޓްރީއާއިމެދު ވެޭވ އިޤްރާރާއި އެއްގޮތަށް ދިެވހިރާއްޖެއަށް ޚިދުމަްތ  -

 ކުރަންވާނެއެވެ.
ޅަން )ހައެއް( މަސްދުވަސް ވަންދެން މި މިނިސްޓްރީން ގު 6ކޯހަކަށް އެދި ހުށަހެޅުއްވުަމށްފަހު، މަދުވެގެން  -

 ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ގުޅޭެނގޮތް ހަމަޖައްސަވާފައި އޮންނަންާވނެއެވެ.
ކޯހަށް ނޮމިޭނޓްވެއްޖެކަން މިމިނިސްޓްރީން އަންގާފަހުން ކޯސް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ، "މަީތ ތަޢުލީމާއި ތަމްީރުނ  -

ޔާއި ޚިދުމަތް ނުކުރާ ފަރާތްތަކާމެދު ހާސިލުކުރުމަށް ލިބޭ ފުރުޞަތުެގ ބޭނުން ނުހިފައި ދޫކޮށްލާ ފަާރތްތަކާ މެދުގައް
 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު" ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ. 

"މައިއެޑިޔު" ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް އޮންލައިން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅުއްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ނޮމިނޭޓްާވ  -
ކު ހުށަހެޅުއްވި ިލޔުންތަކުގެ އަސްލު ނުވަތަ އެެޓސްޓެޑް އަސްލު ކެންޑިޑޭޓުން އޮންލައިން އެޕްިލކޭޝަންއާއިއެ

ހުށަހަޅުއްވަން މި މިނިސްޓްރީން ފަހުން ދެންނެވުުމން އަވަހަށް ޮފނުއްވެވޭގޮތަށް ތައްޔާރު ކުރައްވާފައި ބެހެއްޓެވުްނ 
 އެދެމެވެ.

 ކުރެވޭނެއެވެ. މި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑް، އެޕްލިކޭޝަންތަކުގެ ނަތީޖާ ިލސްޓު -
ސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކެންޑިޑޭޓުންަނށް މުހިްއމު މަޢުލޫމާތު ކަމުގައިވާ ކޯސްަތކަށް ކެންޑިޑޭޓުން  -

ނޭޝަނަލް ޓްރެއިނިންގް ނީޑްސް ލިސްޓާއި، ސްޓައިޕެންޑް ޝީޓާއި،  ހޮވުމަށް ޕޮއިންޓްދޭ ގްރޭޑިން ކްރައިޓީރިއާއި،
 ޓެބުން ިލބެން ހުްނނާނެެއވެ. އް މި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުގެ ރިސޯސަސް އަދިވެސް އެފަދަ ލިޔުންތަ

 ގެ ކުރިން 72:02ދުވަހު  ބުރާސްފަތިވާ  2222 އޭޕްރީލް 27 ސުންގަޑި:

 ކޮށެވެ.ޕޯޓަލް މެދުވެރި https://myedu.egov.mvއެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅުއްވާނީ 

ނަްނބަރު ޯފނުްނ  0226266/  0226207 އަދި އިންނާއި vwww.mohe.gov.mއިތުރު މަޢުލޫމާތު ިމ މިނިސްޓްީރގެ ވެބްސައިޓް 
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