
 



 
 އަތޮޅު ތުައލީމީ މުަރކަޒުގެ ާސރވްިސ ާޗޓަރު  .ބ

 ޚިުދމަތް ލިިބގްަނަނ ފާަރތްތަކަށް 

 
 ތާަޢަރފް  -

ޔުނިސެފްގެ އެހީގައި  ދިވެހި ސަރުކާރުން އަތޮޅުތެރޭގައި ޢިމާރާތްކުރި އެންމެ   ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒަކީ
ފެބްރުއަރީ   24ފުރަތަމަ އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒެވެ. މި ސްކޫލް ބ. ކޮމިޔުނިޓީ ސްކޫލްގެ ނަމުގައި ހުޅުވީ  

އްސައްތާރު މޫސާ ދީދީ ވަނަ އަހަރު އޭރުގެ މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން އޮނަރަބްލް އަލްފާޟިލް އަބްދު 1978
 އެވެ.

 

 

 

 

 ވިަޝން  -

 

އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޤްޞަދަކީ އިސްލާމީ ވެއްޓެއްގައި ހުރިހާދަރިވަރުންނަށްވެސް ކާމިޔާބު ޙާޞިލްކުރެވޭނޭފަދަ 
މަތިވެރިވުމަށް ބާރުދޭ އުނގެނޭނޭ ، އަމިއްލައަށް ތިމާގެ އުޅުން ބައްޓަންކުރާ، އަމިއްލައަށް ފިކުރުކުރާ، ލާމެހިފައިވާ

 .ރުޞަތެއް ފަހިކޮށްދިނުމެވެފު

 

 

 މިަޝން  -

 

 ުދަރިވަރުންތަެކއް ތަރުބިއްޔަުތކުރުން( ނުވަތަ ފިސާރި) ފުރިހަމަ ވާނޭ ރައްޔިތުންނަށް ޒިންމާދާރު  އަދި ކާމިޔާބ 

 ިަރއްކާތެިރ އަދި ކިެޔވުމަށް ފަހި ދުޅަހެޔޮ ވެއްެޓއް ފޯރުކޮށްދިނުން، އުފާވެރި، އެުކވެރ 

  ިއަމިއްލަައށް ކަންކަން ވިސްނައި އުނެގނުމަށް ހިތްވަރުދިނުން އިސްލާމީ ރޫޙެއްަގއ 

 ްބެލެނިވެރިންނާއި ރަށުގެ މުޖުތަމައާއެކު އެއްބާރުލުުމގެ ގުޅުެމްއ ޤާއިމްކުރުނ 

  ްހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ވެސް މެދުކެނޑުމެއް ނެތި ފަންނީ ގޮތުން ތަރައްޤީވުމަށް ބާރާއި ހިތްވަރުދިނުނ 

 

 

 

 

 



 

 (ތަކުން ކަްޝްނ ުހރިާހ ސެ )ްއ ާއްއމު ހުިދމަތްތަ 

 ޚިުދމަތް ހޯުދމްަށ ޭހަދާވެނ މްުއަދތު  ޭބުންނާވެނ ލިެޔިކުޔްނތައް  ފުރިހަމަ ކަުރްނޖޭެހ މުަރހާަލތައް  ޚިުދމަތް 

، މެސެޖް، އަންނަ ސިޓީ
 މައްސަލަތަކަށް ޖަވާބުދިނުން 

ސިޓީ ހުށަހަޅުއްވާއިރު ގުޅޭނެ  
ނަންބަރެއް ނުވަތަ އީމެއިލް 

 .ބަޔާންކުރުންއެޑްރެސް 

 3ރަސްމީ މަސައްކަތު 
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖަވާުބ 

ޖަވާުބދިނުްނ ، ނުދެވޭނަމަ
ލަސްވާ ސަބަބު 

ނުވަަތ ، އޮޅުންފިލުވައިދެވޭނެ
ވަގުތީ ޖަވާބެއް ރަސްމީ 

ދުވަހުގެ  3މަސައްކަތު 
 .ތެރޭގައި ޖަވާބު ދެވޭނެ

ދައުލަތުގެ އެހެން 
މުއައްސަސާއަކުން މަޢުލޫމާތު 

ޖަވާބު ދެވޭނެ ހޯދައިގެން 
ރަސްމީ ، މައްސަލަތަކަށް
 15، ދުވަހާއި 3މަސައްކަތު 

ދުވަހާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއްގެ 
 .ތެރޭގައި ޖަވާބު ދެވޭނެ

ރިންގުން ޖަވާބުދިނުމާއި  5 -   ފޯނު ކޯލްތަކަށް ޖަވާބުދާރީުވން 
އެދިލައްވާ ބޭނުންވެގެން 

 .ކަންތަކުގަ އެހީތެރިވެދިނުން
ސްމީ ދުވަސްދުވަހު ރަ -

ން  8:00ހެނދުނު 
ޚިދުމަތް  އަށް 14:00

ހޯދަން ގުޅުއްވާ 
ފަރާތްތަކަށް ޚިދުމަތް 
 .ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ

ޚިދުމަތް ހޯދަން ގުޅިފަރާތުން  
ބޭނުންވާ ޚިދުމަތެއް އޮޅުން 

ފިލުވައި، ބޭުނންވާ ޚިދުމަތާ ބެޭހ 
މުވައްޒަފަށް ކޯލް ޕާސްކުރުން، 

ނުވަތަ އެކަމަކާ ގުޅިގެން 
 .ދޭންޖެހޭ ޖަވާބެއް ދެވޭނެ

 

 

 

 

 

 



 

 ހިއުމްަނ ރިޯސްސ މޭެނޖްމްަނޓް  -

 

 ޭބުންނާވެނ ލިެޔިކުޔްނތައް  ފުރިހަމަ ކަުރްނޖޭެހ މުަރހާަލތައް  ޚިުދމަތް 
ޚިުދމަތް ހޯުދމްަށ ޭހަދާވެނ 

 މްުއަދތު 

މުވައްޒަފުން ބޭނުންވާ 
 .އިއުލާންކުރުންމަޤާމްތަކަށް 

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤަވައިދާއި އެއްގޮތަށް 
 .އިއުލާން ގެޒެޓް ކުރުން

http://www.csc.gov.mv/downl
/oad/2538 

، އިއުލާންގައި ހުށައަޅަންޖެހޭ ލިުޔންތަކާއި) 
ައއްޔަންކުރުމުގެ ، އެޕްލިކޭޝަން ފޯމްގެ ލިންކް

އުސޫލުގެ ލިންކް އަދި އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް 
ހުށައަޅަންވީ މެއިލް 

http://www.csc.gov.mv/dowހިމަނާފައިވުން

/nload/256 

އިއުލާނުގައި 
 އެޓޭޗްކުރެވިފައިވާނެ

 ދުވަސް  7ދުވަހާއި  5

ހުށައަޅާ ވަޒީފާއަށްއެދި 
 .ފޯމްތައް ބަލައިގަތުން

އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ހުށައެޅިފައިވާ ފޯމްތައް 
ދުވަހުގެތެރޭގައި  1ޗެކްކޮށް ރަސްމީ ބަންދުނޫން 

އިދާރާއަށް ފޯމް ބަލައިގަތްކަމުގެ ސްލިޕް 
  .އީމެއިލްގެ ޛަރީއާއިން އެފަރާތަށް ފޮނުވުން

 

އިދާރާގެ ކައުންޓަރަށް ހުށައެޅޭ ފޯމް 
ބަލައިގަތުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ުހރިހާ 
ގަޑިއެއްގައި ބަލައިގަނެވޭނެ އިންިތޒާމް 

ހަމަޖެއްސުން އަދި ފޯމް ޗެކްކުރުމަށްފަހު 
އިދާރާއަށް ފޯމް ބަލައިގަތްކަމުގެ ސްލިޕް ވަގުތުން 

  .އެފަރާތަށް ހަވާލުކުރުން

 

ކޮންމެހެން ބޭުނންވާ 
ލިޔުންތައް ހަމަނުވާނަމަ 

ގައި މަރުހަލާ ސްކްރީނިންގ
 .ހުށަހެޅުމަށް އެންގުން

 

 މަރުހަލާ ސްކްރީނިންގ
ވަޒީފާއަށްއެދި ހުށައަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 

ވަޒީއަށް ޝަރުތުހަމަވާ ފަރާތްތަާކއި ޝަރުތު ހަމަނުވާ 
ފަރާތްތައް ވަކިކޮށް އިދާރާގެ ވެްބސައިޓްގައި ނުވަތަ 

 . ގެޒެޓްގައި އާއްމުކުރުން

 

ހުށައަޅާ ފަރާތްަތކުގެ ތެރެއިން ވަޒީފާއަށް އެދި 
ޝަރުތު ހަމަނުވާ ފަރާތްތަކާއި ައދި ޝޯޓްލިސްޓް 

ސަަބބު ަބޔާންކޮށް ލިޔުމުން ، ނުކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް
 (އިންޓަރވިއު ބޭއްވުުމގެކުރިން ) އެނގުން 

  

 އިންޓަރވިއު ބޭއްވުން 
ރެވިފައިވާ ވަޒީފާގެ އިންޓަރވިއުއަށް ޝޯޓްިލސްޓް ކު

ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުމުން އިންަޓރވިއު ޕެނެލް 
އެކުލަވާލައި އިންޓަރވިއު ބާއްވާޭނ ތާރީޚާއި ގަޑި އަދި 

  

http://www.csc.gov.mv/download/2538/
http://www.csc.gov.mv/download/2538/
http://www.csc.gov.mv/download/256/
http://www.csc.gov.mv/download/256/
http://www.csc.gov.mv/download/256/


އަިދ ޕްރެކްޓިކަލްއަށް . ތަން ކެނޑިޑޭޓަށް އެންގުން
ތައްޔާރުވާންޖެހޭ ގޮތުގެ މައުލޫމާުތ ކެންޑިޑޭޓަށް 

 .އެންގުން

އޭޓޫ ޝީޓް އާއްމުކުރުމާއި 
 ހުށައެޅުންޝަކުވާ 

އިންޓަރވިއު ބޭއްވުމަށްފަހު ރަްސމީ ބަންދުނޫން 
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އޭޓޫ ޝީްޓ އިދާރާގެ  3

ވެބްސައިޓްގައި ނުވަތަ ގެޒެޓްގަިއ އާއްމުކޮށް 
 ކޮންމެ ކެންޑިޓޭކަށް އެކެންޑިޑޭޓެއްގެ ނަންބަރ

އެންގުން އަދި ޝަކުވާއެއްވާނަމަ އެކަން 
  .މުއްަދތެއްދިނުންހުށައެޅުމަށް ތިން ދުވަހުގެ 

ޝަކުވާ ހުށައެޅުމަށް ދެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި ހުށައެޅޭ 
ޝަކުވާތައް ބެލުމަށްަފހު އެކަން ލިޔުމުން ޝަކުވާ 

އަިދ ހުށައެޅޭ ޝަކުވާއާއި . ހުށައެޅި ފަރާތަށް އެންގުން
ގުޅިގެން އޭޓޫ ޝީޓަށް ބަދަލެއް އައިސްފިނަމް 

އި ނުވަތަ އިސްލާހުކޮށް އަލުން އިދާރާގެ ވެބްސައިޓްގަ
 .ގެޒެޓްގައި އާއްމުކުރުން

  

 .ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުން
އޭޓޫ ޝީޓަށް ހުށައެޅޭ ޝަކުވާުހށައެޅުމުގެ 

 އެފަރާތްތަކަށ  މުއްދަތުގައި ހުށައެޅޭ ޝަކުވާތައްބަލާ

ޖަވާބު ދިނުމަށްފަހު އޭޓޫ ީޝޓުްނ އެންމެމަތިން 
މާރކްސް ލިބުނު ފަރާތަށް އެކަްނ އަންގައި ލިޔުންތައް 

 .ފުރިހަމަކޮށް ވަޒިފާ ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ފޮނުވުން

  

 

 

 އެކަޑަމިކް ެސކަްޝން  -

 ޚިުދމަތް ހޯުދމްަށ ޭހަދާވެނ މްުއަދތު  ޭބުންނާވެނ ލިެޔިކުޔްނތައް  ފުރިހަމަ ކަުރްނޖޭެހ މުަރހާަލތައް  ޚިުދމަތް 

 ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް ވެއްދުން

ދަރިވަރު ކިޔަވާ  ގުރޭޑްގައި ޖާގަ  -
ބެލުމަށް އެދި ސްކޫލަށް ހުރިތޯ 

 .ސިޓީ އަކުން އެންގުން

 

ގްރޭޑްގައި ޖާގަ އޮތްނަމަ  -
ސްކޫލުން އެކަން ހާމަކޮށް ސިޓީއާ 
އެކު ފޮނުވޭ އެޑްމިޝަން ފޯްމ 
ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ފަހު ސްކޫލަށް 

 .ހުށަހެޅުން

 .ސްކޫލް އެޑްމިޝަން ފޯމް -

 

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިޭދ  -
 .ސާފު ކޮޕީކާޑްގެ ދެ ފުށުގެ 

 

އެންމެ ފަހުން ކިޔެވި ސްކޫލުގެ  -
ރިޕޯޓްފޮތް އަދި  އެންމެ ފަުހ 

 .އިމްތިހާނުގެ ނަތީޖާގެ ކޮޕީ

 

އެންމެ ފަހުން ކިޔެވި ސްކޫލުގެ  -
 10ގުރޭޑް )ލީވިންގް ސެޓްފިކެޓް 

ލީވިންްގ ( ނިންމާފައިވާ ދަރިވަރުން
ސެޓްފިކެޓް ހުށަހަޅުއްވާީނ 
ދަރިވަރު ސްކޫލަށް ވަދެވޭ ގޮތް 

 .ވުމުން

އެޑްމިޝަން ފޯމް ފުރިހަަމ  -
ކުރުމަށްފަހު ސުކޫލަށް 

 3ދުވަހާއި  1ހުށަހެޅުމުން 
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދަރިވަރުގެ 

، އިންޑެކްސް ނަންބަރާއި، ގްރޭޑާއި
ލަށް ހާޒިރުވާން ޖެޭހ ކުއްޖާ ސްކޫ
ގަޑި އަދި އެހެނިހެްނ ދުވަހާއި 

އިރުޝާދުތައް ހާމަކޮށް 
މެސެޖަކުން އަކުން ދަރިވަރުގެ 

 .ބެލެނިވެރިޔާއަށް އެންގޭނެއެވެ



 

އަލަށް . )ވެކްސިން ކާޑު  ކޮޕީ -
ސުކޫލަށް ވަންނަ ދަރިވަރުން 

 (އެކަނި

ދަރިވަރުން ސްކޫލުން ވަކި 
 ކުރުން

ސްކޫލް ލީވިން ސެޓްފިކެޓް އަްށ  -
އެދޭ ފޯމް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ފަުހ 

ޭއލެވެްލ ) ސްކޫލަށް ހުށަ ހެޅުން 
ރިވަރުްނ އަދި އޯލެވެލް ނިންމާ ދަ

 (އެކަނި

 

ސްކޫލް ނިންމިތާ ގިަނ  -
އަހަރުތަކެއް ވެފައިވާނަމަ ސްކޫްލ 
ލީވިން އަށް އެދި ސިޓީ އަކުްނ 

 .  ސްކޫލަށް ހުށައެޅުން

 ސްކޫލުން ފޮނުވާ ލީވިންގ

ސެތްފިކެޓަށް އެދޭ ފޯމް ފުރިހަަމ 
 .ކުރުމަށްފަހު ހުށައެޅުން

 

ސެޓްފިކެްޓ  ސްކޫލް ލީވިންގ -
 .އަށް އެދޭ ފޯމް

 

އަހަުރ  1ސްކޫލް ނިންމުމަށްފަހު  -
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލީވިންްގ 

 5ސެޓްފިކެޓް އަށް އެދޭނަމަ 
އަދި . ރުފިޔާގެ ފީއެއް ނެގޭނެއެވެ

އަހަރުވުމަށް ފަހު  1
 25ސެޓްފިކެޓްއަށް އެދޭނަމަ 

 .ރުފިޔާގެ ފީއެއް ނެގޭނެއެވެ

ސްކޫލް ލީވިންގް ސެޓްފިކެޓްއަްށ  -
އި ދުވަހާ 1އެދޭ ފޯމް ހުށަހެޅުމުން 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދަރިވަރަްށ  3
ސްކޫލް ލީވިންގް ސެޓްފިކެޓް 

 .ދޫކުރެވޭނެއެވެ

ދަރިވަރުން އެއް ސްކޫލުން އަނެއް 
 ކުރުން ސްކޫލަށް  ޓްރާންސްފަރ

ދަރިވަރު އެހެން ސްކޫލަކަށް  -
ކުރުމަށް އެދި   ޓްރާންސްފަރ

ބެލެނިވެރިޔާ ސިޓީ އަކުން 
 .ސްކޫލަށް އެންގުން

 

ދަރިވަރު ބަދަލުވާ ސިޓީއާއެކު  -
ސްކޫލުގެ ޖާގަލިބުނު ކަމުގެ 

 . ލިޔުން ހުށަހެޅުން

 އަށް އެދޭ ސިޓީ ޓްރާންސްފަރ -

 

ބަދަލުވާ ސްކޫލްގެ ޖާގަ ލިބުނު  -
 .ކަމުގެ ލިޔުން

ދުވަހާިއ  1ސިޓީ ހުށަހެޅުމުން  -
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދަރިވަރު  3

 . ޓްރާންސްފާ ކުރެވޭނެއެވެ

އޯލެވެލް އިމްތިހާނުގައި 
( ޕްރިވެޓް)ވަރުން ދަރި

 .ބައިވެރިކުރުން

އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިވުމަށް  -
 .އެދޭ ފޯމް ފުރިހަމަކުރުން

 

އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިވުމަށް  -
 .ފީ ދެއްކުން

ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ   -
އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެޭދ 

 .ފޯމް

 

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން   -
ސާފު އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ދެފުށުގެ 

 .ކޮޕީ

 

މުއްދަތު ކަނޑައަޅާނީ  -
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިްކ 

 އެގްޒޭމިނޭޝަންސް

 

 

 

 

 

 

 



 ބަޖެޓް ެސކަްޝން  -

 

 ޚިުދމަތް ހޯުދމްަށ ޭހަދާވެނ މްުއަދތު  ޭބުންނާވެނ ލިެޔިކުޔްނތައް  ފުރިހަމަ ކަުރްނޖޭެހ މުަރހާަލތައް  ޚިުދމަތް 

އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން ސްކޫލަށް 
ލިބޭ ފައިސާ ބަލައިގަތުން 

 (ދަނާލު/އެހީ)

 ދު ހެދުންސީރަ
 /ސްލިޕް  ޓްރާންސްފަރ

 ފައިސާއާއި ބެހޭ ލިޔުން

ބެންކް އޮފް )ދުވަހުން ދުވަހަށް
 (މޯލްޑިވްސް މެދުވެރިކޮށް

އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން މިނިސްޓްރީ 
އަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ 

 ބަލައިގަތުން 

 ފޯމްފުރުން
 /ފައިސާ ދެއްކުމަށް އެދޭ ފޯމް 

 ލިޔެކިޔުން

 ބަޑޭރި ބޯޑަރ)ދުވަހުން ދުވަހަށް 

 (މެދުވެރިކޮށް

 ދުވަހުން ދުވަހަށް  ބޭނުންވާ ތަެކތީގެ ލިސްޓް  ފޯމް ފުރުން ތަކެތި ދޫކުރުން 

 

 ޕޮްރިކުއމްަނޓް ެސކަްޝން  -

 

 ޚިުދމަތް ހޯުދމްަށ ޭހަދާވެނ މްުއަދތު  ލިެޔިކުޔްނތައް ޭބުންނާވެނ  ފުރިހަމަ ކަުރްނޖޭެހ މުަރހާަލތައް  ޚިުދމަތް 

 ބީލަން ބަލައިަގތުން 
ތަކެިތ  /ބޭނުންވާ މަރާމާތުތަަކށް 
 ހޯދުމަށް އިއުލާންކުރުން 

ބީލަން ހުަށހަޅާ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރި 
 އައިޑީކާޑާއި ، ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ

، ތަޖުރިބާގެ ލިޔެކިޔުން، 
ވެރިފަރާތުގެ ބަދަލުގައި 
ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތުގެ 

 އައިޑީކާޑާއި ވެރިފަރާތުގެސިޓީ 

 ދުވަސް 7

 

 

 ަދާނުލ ެސކަްޝން  -

 

 ޚިުދމަތް ހޯުދމްަށ ޭހަދާވެނ މްުއަދތު  ޭބުންނާވެނ ލިެޔިކުޔްނތައް  ފުރިހަމަ ކަުރްނޖޭެހ މުަރހާަލތައް  ޚިުދމަތް 

އެޕާރޓްމަންޓްތަކުގެ 
އެއްބަސްވުމުގައިވާ މަރާމާތުތައް 

 ކުރުން

ކުރަންޖެހޭ މަރާމާތު 
އެގްރީމެންޓްކުރެވިފައިވާ ފަރާތުްނ 

 ސިޓީ އަކުން އެންގުން 

ކުރަންޖެހޭ މަރާމާތު  -
 ތަފްސީލާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ ސިޓީ

ދަނާލު ބޯޑުން ނިންަމންޖެހޭ  -
މައްސަލައެއް ނަމަ ބޯޑުން 
 ނިންމި ގޮތުގެ ޔައުމިއްޔާ

 ހަފްތާ 1

ދަނާލް އެޕާރޓްމަންޓް އިން ޖާގަ 
 ދޫކުރުން

 އިއުލާންކުރުން

ދަނާލް އެޕާރޓްމަންޓް އިން  -
ޖާގަހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމް ފުރިހަމަ 

 .ކުރުމަށްފަހު ހުށައެޅުން

ދަނާލް އެޕާރޓްމަންޓް އިން  -
ޖާގަހޯދުމަށްއެދި ހުށަހަޅާފައިވާ 

 ފޯމް 

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން  - 
އަންގައިދޭ ކާޑްގެ ދެ ފުށުގެ 

 .ސާފު ކޮޕީ

 ހަފްތާ 2



އެޕާރޓްމަންޓްތަކުގެ 
އެއްބަސްވުމުގައިވާ މަރާމާތުތަކުގެ 
އިތުރުން ކުރަންޖެހޭ މަރާމާތުތައް 

 ކުރުން

 ދަނާލް ބޯޑަށް ހުށަހެޅުން 

ދަނާލު ބޯޑުން ނިންމުުމން 
 އިއުލާންކުރުން

 މައުލޫމަތުދިނުން 

 ބިޑް ބަލައިގަތުން 

 ބިޑް ކޮމެޓީއަށް ހުށަހެޅުން 

 އިއުލާން

ތަކުގެ މައުލޫމާތު ސާފުކުރި ފަރާތް
 ޝީޓް 

ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ 
 ބިޑްތައް

 އިވެލުއޭޝަން ޝީޓް 

 ން ބިޑް ކޮމެޓީގެ ނިންމު

ބިޑް ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތާއެކު ވެވޭ 
 އެއްބަސްވުން
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 އިތުުރ މައުޫލާމތު  -

 

 ތަފީްޞލް  ވީަޞލަތް 

 6608330 ފޯނު

 އޮފީހުން އެކަޑަމިކް އޮފީހަށް ހާޒިރުވެ

 admin@baec.edu.mv އީމެއިލް

 /https://baec.edu.mv ވެބްސައިޓް

 https://twitter.com/baaaec ޓްވިޓަރ

 https://www.instagram.com/baa.aec އިންސްޓަގްރާމް

 https://www.facebook.com/BaaAEC ފޭސްބުކް

 

 

 ްސޫކްލ ޭލއައުޓް  -

 


