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)ދިވެހިރާއ ޖޭގެްިއސ ލާީމްޔުިނވަރސިޓީގެްޤާނޫނު(ްގ2015/11ްްެމިއީ،ްޤާނޫނުްނަނ ބަރ1ްްުްތަޢާރުފ ް
ްދަށުނ 48ްް ްބާރުގެ ްލިބިދޭ ްމަޖިީލހަށ  ްޔުނިވަރސިޓީގެ ްދަށުނ  ްެގ ް)ހ( ްމާއ ދާެގ ވަަނ

ްއެކުލަވާލެވިފައިވާްޤަވާޢިދެކެވެ.
ް

ކިޔާނީް]އިމ ތިޙާނުކުރުމާއިްފެނ ވަރުްވަޒަނ ކުުރމުގެްޤަވާޢިދު"ްއެވެ.2ްްްނަނ ް  މިްޤަވާޢިދަށް 
ް

ްމިޤަވާޢިދުގެްމަޤ ޞަދުތައ ،ްތިރީގައިްމިވަނީއެވެ. 3ްމަޤ ޞަދުް
ް

ގެނ ދެވޭނެް ކުރިއަށް  )ހ(ްދަރިވަރުނ ގެްފެނ ވަރުްއިމ ތިޙާނުކުރުމާއިްވަޒަނ ކުރުމުގެްކަނ ކަން 
ްބަޔާނ ކުރުނ ؛ގޮތ ތައް 

ް
މަގުފަހިކޮށ ދިނުނ ؛ ް)ށ(ްދަރިވަރުނ ގެްޢިލ މީްތަރައ ޤީއާއިްކުރިއެރުމަށް 

ް
ތަޢުލީމަކަށް  އިތުބާރުކުރެވޭ ،ގަޅުނޔުނިވަރސިޓީން ފޯރުކޮށްދޭ ތަޢުލީމަކީ ފެންވަރު ރަ )ނ(

 ހެދުމަށް އެހީތެރިވުން؛

ް
ް ްމަތީނ  ްމަގުފަހިވާނެގޮތެއ ގެ ްކުރިއެރުމަށ  ްދަރިވަރުނ ގެ ްކުރިއެރުނ ް)ރ( ދަރިވަރުނ ގެ

 ރިޕޯޓ ކުރުނ .
ް

ްއެހެނ ގޮތަކަށ 4ްްްމާނަކުރުނ ް ްކަނޑައެޅިގެނ  ްބޭނުނ ކޮށ ފައިވާގޮތުނ ، ްޢިބާރާތެއ  ްއެ ްޤަވާޢިދުގައި މި
ްދޭހަނުވާނަމަ:

ް
2015/11ް'ޔުނިވަރސިޓީ'ްލިޔެވިފައިވާްކޮނ ެމްތަނެއ ގެްމާނައަީކްޤާނޫުންނަނ ބަުރް)ހ(ް

އުފައ ދާފައިވާް'ދިވެހިރާއ ޖޭގެް)ދިވެހިރާއ ޖޭގެްއިސ ލާމީް ޔުނިވަރސިޓީގެްޤާނޫނު(ްގެްދަށުން 
ްއިސ ލާމީްޔުނިވަރސިޓީ'ްއެވެ.

ް
ްފެނ ވަރު،ް ްޢިލ މީ ްދަރިަވރުގެ ްމާނައިގައި ްތަނެއ ގެ ްކޮނ މެ ްލިޔެފައިވާ ް'ވަޒަނ ކުރުނ ' )ށ(
އެލިބުުން ހުރިގޮތާއިްމިނ ވަރުްހޯދާްބެލުމާއްި، އަދިްޤަބޫލުކުރުނ ތައް  ސުލޫކުް، ހުނަރުވެރިކަނ ް،

ިހމެނެއެވެ.ް ްމަޢުލޫމާތުްލިޔުމުނ ްރިކޯޑުކުރުން 
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ް
ް ްލިޔެފައިވާ ް'އިމ ތިޙާނުކުރުނ ' ްބެލެހެއ ޓެނިވިް)ނ( ްމާަނއިގައި، ްތަނެއ ގެ ކޮނ މެ

ްވަގުތެއ ގެް ްޚާއ ޞަ ްތަނެއ ގައި،ްކަނޑައެޅިފައިވާ ްޚާއ ޞަ މާހައުލެއ ގައި،ްކަނޑައެޅިފައިވާ
ގެނ ދެވޭްވަޒަނ ކުރުމުެގްް،ތެރޭގައި ކުރިއަށް  ދެވިފައިވާްޚާއ ޞަްއިރުޝާދުތަކަކާއިްއެއ ގޮތަށް 

ހިމެނެއެވެ. ްމަސައ ކަތ ތައް 
ް

ލިޔެފައިވާްކޮނ މެްތަނެއ ގެްމާނައިގައިްދަރިވަރާް)ރ(ް'ފެނ ވަ ރުްވަޒަނ ކުރުމުގެްަމސައ ކަތ ް'
ްފެނ ވަުރް ްމިނޫނަސ  ްައދި ްއިމ ތިޙާނުތަކާއި ްކުއިޒ ތަކާއި ްއެސައިނ މަނ ޓުތަކާއި ޙަވާލުކުރެވޭ

ހިެމނެއެވެ.ް ޙަވާލުކުރެޭވްހުރިހާްމަސައ ކަތެއް  ްވަޒަނ ކުރުމުގެްގޮތުން 
ް

އިމ ތިޙާނުކުރުމާއިް
ނ ކުރުމުގައިްވަޒަ

ގެނ ގުޅެނ ޖެހޭް
މައިގަނޑުް
ްއަސާސ ތައ ް

ްމައިގަނުޑ5ްް ްެގނ ގުޅެނ ޖެހޭ ްވަޒަނ ކުރުމުގައި ްއިމ ތިޙާނުކުރުމާއި ްފެނ ވަރު ދަރިވަރުނ ގެ
ްއަސާސ ތަކަކީ:

ް
ްލިބިދެވޭގޮތަށް  ްކުރިއެރުނ  ްފަހިކަމާއި ްއިތުރު ްއުނގެނުމަށ  ްދަރިވަރުނ ގެ )ހ(

ގެނ ދިއުނ ްއިމ ތިޙާނުކުރުމާއިްވަޒަނ ކުުރމުގެ ް؛ކަނ ކަނ ްކުރިއަށް 
ް

ްދުރާލާް ްގޮތ ތައ  ްއުޞޫލުަތކާއި ްގެނ ގުޅޭެނ ްވަަޒނ ކުރުމުގަިއ ްއިމ ތިޙާނުކުރުމާއި )ށ(
ްދަރިވަރުނ ނާްހިއ ސާކުރުނ ؛

ް
ދަރިވަރުނ ގެްފެނ ވަރުް އަދިްހަމަހަމަްގޮތ ތަކެއ ގެްތެރެއިން  އިތުބާރުހިފްޭ، ދެފުށ ފެނ ންަ، )ން(

ްރުނ ؛އިމ ތިޙާނުކުރުމާއިްވަޒަނ ކު
ް

ްމުރާޖަޢާކުރެވިް ްޮގތެއ ގައި ްދާއިމީ ްވަޒަނ ކުރުމުެގްަމސައ ކަތ ތަކަކީ )ރ(ްއިމ ތިޙާނުކުރުމާއި
ްތަރައ ޤީކުރެވެމުނ ދާްމަސައ ކަތ ތަކެއ ކަމުގައިވުނ .

 
އިމ ތިޙާނުކުރުމާއިް
ވަޒަނ ކުރުމުގައިް
ފުރިހަމަވާނ ޖެހޭް

ްކަނ ކަނ ް
ް

6ް
 

ް ްިމ ްވަޒަނ ކުުރމުގައި، ްއިމ ތިޙާނުކުރުމާއި ްމާއ ދާގައިވ5ްްާޤަވާޢިދުގެ ްވަނަ )ފަހެއ (
ފުރިހަަމކުރަނ ވާނެއެވެ. ބިނާކޮށ ،ްތިރީގައިވާްކަނ ތައ ތައް  ްއަސާސ ތަކުގެްމައ ޗަށް 

ް
ްދެވޭްމަސައ ކަތ ތަކަކީް )ހ(ްދަރިވަރުގެްފެނ ވަރުްއިމ ތިޙާނުކުރުމާއިްވަޒަނ ކުރުމުގެްގޮތުނ 

ްމަޤ ޞަދުތަ ްކަނޑައަޅާފައިވާ ްކޯހަށ  ްކިޔަވާ ްޙާޞިލުކުރުމަށް ދަރިވަރު ްލަނޑުދަނޑިތައ  ކާއި
ކަމުގައިްހެދުނ . ްއެހީތެރިވެދޭްމަސައ ކަތ ތަކެއް 

ް
ދަރިވަރުގެްފެނ ވަރުްއިމ ތިޙާނުކުރުމާިއް ތަފާތުްއެކިވައ ތަރުގެްމަސައ ކަތ ތަކުގެްތެރެއިން  )ށް(

އިސ ކަނ ދިނުނ . ްވަޒަނ ކުރުމަށް 
ް

ްަމސައ ކަތ ތަ ްަވޒަނ ކުރުމުެގ ްއިމ ތިޙާނުކުރުމާއި ްފެނ ވަރަށ ް)ނ( ްއެކޯހެއ ގެ ްދަރަޖަ ކުގެ
ތަފާތުކުރުނ . ްރިޢާޔަތ ކޮށް 

ް
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ްމާއ ދާް ްކުރެވޭ ްިހއ ސާ ްދަރިވަރުނ ނާ ްފެށޭއިރު ްކިޔެވުނ  ްސެމިސ ޓަރގެ )ރ(
އައުޓ ލައިނ ތަކުގައި،ްދަރިވަރުގެްފެނ ވަރުްއިމ ތިޙާނުކުރުމާިއްވަޒަނ ކުރުމަށ ްހަވާލުކުރެވޭެން

ްބަޔާނ ކުރުނ .މަސައ ކަތ ތަކުގެްތަފ ޞީލުް
ް

ކަނޑައެޅިަފއިވާްމާކުހާއިްއެްމާކުސ ް އިމ ތިޙާނުކުރުމާއިްވަޒަނ ކުރުމުގެްމަސައ ކަތ ތަކަށް  )ބް(
ްދެވޭނެގޮތ ތައ ،ްމާއ ދާގެްއައުޓ ލައިނ ގައިްބަޔާނ ކުރުނ .

ް
ްދަށުނ ް ްއުޞޫލެއ ގެ ްއެއ  ްކުރިއަށ ދަނީ ްަވޒަނ ކުރުނ  ްއިމ ތިޙާނުކުރުމާއި )ޅ(

ްކަ ްބޭއ ވޭހަމަހަމަަކމާއެކުކަނ  ްގޮތެއ ގައި ްދާއިމީ ްކުރުމަށ ޓަކައި އުސ ތާޛުނ ގެްް،ށަވަރު
ބޭއ ވުނ . ބައ ދަލުވުނ ތަކެއް  ްކޯޑިނޭޝަން 

ް
ްނަތީޖާއަކީ ްދެވޭ ްދަރިަވރަށ  ްމަސައ ކަތ ތަކުނ  ްވަޒަނ ކުުރމުގެ ްއިމ ތިޙާނުކުރުމާއި ް،)ކ(

ދެވޭްއެއ ޗެއ ކަމުގައި ްްހެދުނ .ކަނޑައެޅިފައިވާްޚާއ ޞަްމިނ ގަނޑުތަކެއ ގެްމައ ޗަށް 
ް

ްދަރިވަރުނ ގެް ްއުސ ތާޛުނ ނާއި ްމަސައ ކަތ ތައ ، ްވަޒަނ ކުރުމުގެ ްއިމ ތިޙާނުކުރުމާއި )އ(
ގެނ ދިޔުނ . ބަލާ،ްކޮނ މެްސެމިސ ޓަރއެއ ގައިްމުރާޖަޢާުކރަމުން  ްފީޑ ބެކ ތަކުގެްމައ ޗަށް 

ް
ދަރިވަރުގެްފެނ ވަރުް
ބަލާ،ްވަޒަނ ކުރުމަށް 
ްދެވޭްމަސައ ކަތ ތައ ް

ް

7ްް ްބަޔާނ ކޮށ ފައިވާް)ހ( ްތިރީގައި ްބޭނުނ ކުރާނީ ްވަޒަނ ކުރުމުގައި ްފެނ ވަރު ދަރިވަރުގެ
ްގޮތ ތަކެވެ.

ް
ްއުނގެނުން ްދަރިވަރުގެްމިއީް(ް:ލަރނިނ ގްފޯރްއެސެސ މަނ ޓ )ްއެސެސ މަނ ޓ ްފޯމެޓިވ  .1

ްބޭނުނ ވާްއެީހތެރިކަނ ް،ބަލައިްމިނ ވަރުްޙާޞިލުވަމުނ ދާްއެދަރިވަރަށ ްކުރިއަށ ދާއިރު
ްފޯރުކޮށ ދިނުމަށ ޓަކައިްްއެހީތެރިކަނ ްދަރިވަރަށ ްއެދާއިރާތަކުނ ް،ފާހަގަކޮށ ްދާއިރާތައ 

2ްްމަދުވެގެނ ްއެެސސ މެނ ޓ ގައިްކޮނ ޓިނުއަސް ްދެވޭްމިގޮތުނ .ްވަޒަނ ކުރުމެވެްކުރެވޭ
ްއޮނ ލައިނ ކޮށ ްއަދި.ްދޭނ ވާނެއެވެްއެސެސ މަނ ޓ (ްތިނެއ )3ްްގިނަވެގެނ ްއަދި(ްދޭއ )

 .ދޭނ ވާނެއެވެްއެސެސ މަނ ޓ (ްދޭއ )2ްްމަދުވެގެނ ްމޮޑިއުލ ތަކުގައިްކިޔަވައިދޭ
 

9ް، (އަށެއ )8ްްލެވެލ ްގެްފ ރޭމ ވޯރކ ްކޮލިފިކޭޝަނ ސ ްނެޝަނަލ ްމޯލ ޑިވ ސ  .1.1
ްމޮޑިއުލ ތަކުގެްކިޔަވައިދޭްޕ ރޮގ ރާމ ތަކުގައިްގެ(ްދިހައެއ )10ްްއަދި، (ނުވައެއ )

ްޓާސ ކ ތައ ްއެސެސ މަނ ޓް ްދެވިދާނެްގޮތުގައިްއެސެސ މަނ ޓ ގެްްކޮނ ޓިނުއަސ 
 .މިވަނީއެވެްތިރީގައި
ްޚުލާޞާއެއ ްއޭގެްލިޔެްމަޒ މޫނެއް ްދިރާސީްނުވަތަްޕޭޕަރެއ ްރިސާޗ  .1.1.1

 .ހުށަހެޅުނ ްއަނގަބަހުނ 
 .ހުށަހެޅުނ ްއަނގަބަހުން ްޚުލާސާއެއ ްއޭގެްލިޔެްރިވިއުއެއ ްބުކ  .1.1.2
 .ހުށަހެޅުނ ްައނގަބަހުނ ްޚުލާސާއެއ ްއޭގެްލިޔެްްސ ޓަޑީއެއ ްކޭސ  .1.1.3
 .ޕ ރެޒެނ ޓޭޝަނ  .1.1.4
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، (ހަތަރެއ )4ްްލެވެލ ްގެްފ ރޭމ ވޯރކ ްކޮލިފިކޭޝަނ ސ ްނެޝަނަލ ްމޯލ ޑިވ ސ  .1.2

ްހަތެއ )7ްްއަދި، (ހައެއ )6ް، (ފަހެއ )5ް ްކިޔަވައިދޭްޕ ރޮގ ރާމ ތަކުގައިްގެ(
ްއެސެސ މަނ ޓް ްދެވިދާނެްގޮތުގައިްއެސެސ މަނ ޓ ގެްކޮނ ޓިނުއަސ ްމޮޑިއުލ ތަކުގެ
 .މިވަނީއެވެްތިރީގައިްޓާސ ކ ތައ 

ްޚުާލޞާއެއ ްްއޭގެްްލިޔެްްަމޒ މޫނެއް ްދިރާސީްްނުވަތަްްޕޭޕަރެއ ްރިސާޗ  .1.2.1
 .ހުށަހެޅުނ ްއަނގަބަހުނ 

ހުށަހެޅުން ކޭ .1.2.2 ައނގަބަހުން  ލިެޔްއޭގެްޚުލާސާއެއް  ސ ޓަޑީއެއް   ސް 
 .ޖާނަލ ްރިފ ލެކ ޓިވ  .1.2.3
 .ޕ ރެޒެނ ޓޭޝަނ  .1.2.4
 .ޓެސ ޓ ްކ ލާސ  .1.2.5

 
ްމިްޮމޑިުއލ ތަކުގައިްއެސެސ މަނ ޓ ްކޮނ ޓިނުއަސ ް(%100ޕަސެނ ޓ ް)ްސަތޭކަ .1.3

ްެއސެސ މަނ ޓ ގެްްދެވޭނެްގިނަވެގެނ ްބަޔާނ ކުރާްގައިް(އެކެއ )1ްގެްް(ހ)ްމާއ ދާގެ
 .ވެގެނ ވެއެވެްއިސ ތިސ ނާްޢަދަދު

ްލަރނިނ ގްއޮފ ްއެސެސ މަނ ޓ )ްއެސެސ މަނ ޓ ްސަމޭޓިވ  .2 ްވަކިްކަނޑައެޅޭްްމިއީް(:
ްދެވޭްމިގޮތުނ .ްވަޒަނ ކުުރމެވެްމިނ ވަރުްއުނގެނެވުނުްދަރިވަރަށ ްތެރޭގައިްމުއ ދަތެއ ގެ
ްސުވާލުްެލވެލ ތަކުގެްއެކިްވިސ ނުމުގެްްމަތީދަރަޖައިގެްއިމ ތިޙާނުގައިްފައިނަލ 

ްއުނދަގޫްނުވަތަްްފަޭސހަްޕޭޕަރުގެްކަނޑަެއޅެނ ވާނީްްވަގުތުްްޕޭޕަރުގެ.ްހުނ ނަނ ވާނެއެވެ
ްކޮށ ފައެވެްްރިޢާޔަތ ްމިނަށ  ްއިމ ތިޙާނުްކުރައ ވާްތައ ޔާރުްރާރުނ ލެކ ޗަްއަދި.

ް.ވާނެއެވެްފާސ ކުރަނ ްޮކމެޓީނ ްރިވިއުްއެކެޑެމިކ ްކުއ ލިއ ޔާގެްކަރުދާސ ތައ 
ްް

ްަމސައ ކަތ ތަކުގެް ްވަޒަނ ުކރުމުގެ ްފެނ ވަރު ްއުނގެުނމުގެ ްމާއ ދާއެއ ގެ ްކޮނ މެ ްކޯހުގެ )ށ(
ްބޭނުނ ކުރެވިދާނެއެވެ.ތެރޭގައިްމިްމާއ ދާގެް)ހ(ްގައިްބަޔާނ ކޮށ ފައިވާްދެގޮތ ވެސް 

ް
ފެނ ވަރުް

ވަޒަނ ކުރުމުގެް
މަސައ ކަތ ތައް 

ްދަރިވަރާްހިއ ސާކުރުނ ް
ް

8ް
ް

ހާޒިރުވާްމާއ ދާގެްއައުޓ ލައިނ ،ްސެމިސ ޓަރގެްފުރަތަމަްހަފުތާގެް )ހ(ްދަރިވަރުްކިޔެވުމަށް 
ްތެރޭގައިްދަރިވަރާްޙިއ ޞާްކުރަނ ވާނެއެވެ.ް

ް
ފެނ ވަރުްވަޒަނ ކުރެވޭނެްގޮތ ތަކާއިްފެނ ވަރުްް،އައުޓ ލައިނ ގައި)ށ(ްދަރިވަރާްހިއ ސާކުރެވޭް

ބަހާލެިވފައިވާްގޮތުގެްތަފ ޞީލުް މާކ ސް  ވަޒަނ ކުރުމުގެްމަސައ ކަތ ތަކާއިްެއމަސައ ކަތ ތަކަށް 
ްހިމަނަނ ވާނެއެވެ.

ް
ް)ނ(ްފެނ ވަރުްވަޒަނ ކުރުމުގެްަމސައ ކަތ ްފުރިހަމަކޮށ ފައިްދަރިވަރުްހުށައަޅަނ ޖެހޭްއެނ މެް

ްތާރީޚާއި ްހުށަހެޅުނ ތަކާމެުދްްފަހު ްހުށަހަޅާ ްފަހުނ  ްތާރީޚުގެ ްފަހު ްއެނ މެ ކަނޑައެޅިފައިވާ
ްމާއ ދާގެްއައުޓ ލައިނުގައިްބަޔާނ ކުރެވިފައިްއޮނ ނަނ ވާނެއެވެ.ް،ޢަމަލުކުރެވޭނެްއުޞޫލުތައ 

ް
ތަކަށ ،ް)ރ(ްމާއ ދާގެްއައުޓ ލައިނ ގައިްބަޔާނ ކުރެވިފައިވާްފެނ ވަރުްަވޒަނ ުކރުމުގެްމަސައ ކަ

ްބަދަލުގެނެވޭނީ ްބުރަދަނަށ  ްމާކުހުެގ ްކަނޑައެޅިފައިވާ ްމަސައ ކަތަކަށ  އެމާއ ދާއެއ ްް،އަދި
ްލިޔުމަކުނ ް ްހޯދުމަށ  ްހުއ ދަ ްވެރިޔާގެ ްސެނ ޓަރުގެ ްނުވަތަ ްޑީނ  ްކުއ ލިއ ޔާގެ ނިސ ބަތ ވާ
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ރިވަރާިއްއެދުމުނ ްއެކަމުެގްހުއ ދަްލިބުުމނ ނެވެ.ްމިގޮތަށ ްގެނ ނަްބަދަލުތައ ްލަސ ނުކޮށ ްދަ
އޮޅުނ ފިލުވައިދޭނ ވާނެއެވެ. ދަރިވަރަށް  އެބަދަލުތައް  ްހިއ ސާކޮށް 

ް
ްކަނޑައެުޅމަށ ޓަކައިް ްޞައ ޙަކަނ  ްަމސައ ކަތުގެ ްވަޒަނ ކުރުމުގެ ްފެނ ވަރު ްދަރިވަރުގެ )ބ(
ްއެސޮފ ޓ ވެއަރއެއް  ްބޭނުނ ކުރާނަމަ ްޔުނިވަރސިޓީނ  ްސޮފ ޓ ވެއަރއެއ  ްޚާއ ޞަ އެކަމަށ 

ްއެ ްގޮތާއި ްދަރިވަރަށް ބޭނުނ ކުރާނެ ްމިނ ވަުރ ްބޭނުނ ކުރެވޭނެ ސޮފ ޓ ވެއާރއެއ 
ްބުނެދޭނ ވާނެއެވެ.ް

ްހިތ ހަމަް ްދަރިވަރު ްދޭތެރޭ ްނަތީޖާާއ ްލިބުނު ްމަސައ ކަތުނ  ްވަޒަނ ކުރުމުގެ ްފެނ ވަރު )ޅ(
، ނުޖެހޭނަަމ،ްނުވަަތްލިބުނުްނަީތޖާއަކީްލިބެނ ޖެހޭނެްނަތީޖާއެއ ްަކމަށ ްޤަބޫލުނުކުރެވޭނަމަ

ްޝަ ްބަޔާނ ކޮށ ފައިވާގޮތަށ ޔުނިވަރސިޓީގެ ްއުޞޫލުގައި އެމައ ސަލައެއ ްް،ކުވާއާބެހޭ
ލިބިގެނ ވެއެވެ. ްހުށަހެޅުމުގެްޙައ ޤުްދަރިވަރަށް 

ް
ދަރިވަރުގެްފެނ ވަރުް

ވަޒަނ ކުރުމުގެް
މަސައ ކަތ ތަކުގެް

ފެނ ވަރުް
ްކަށަވަރުކުރުނ ް

ް

ްކުރުމަށ ޓަކައ9ްްި ްކަށަވަރު ްފެނ ވަރު ްމަސައ ކަތ ތަކުގެ ްވަޒަނ ކުރުމުގެ ްފެނ ވަރު ދަރިވަރުގެ
ވާނެއެވެ.ް ފުރިހަމަކުރަން  ްތިރީގައިވާްކަނ ކަން 

ް
ްނުވަތަްސެނ ޓަރަކުނ  ްކުއ ލިއ ޔާއެއ  ްނުވަތަްސެނ ޓަރަކަށް ، )ހ(ްކޮނ މެ އެކުއ ލިއ ޔާއަކަށ 

ްހިމަ ްމާއ ދާތަކުގައި ްކޯހެއ ގެ ްމަސައ ކަތ ތައ ްނިސ ބަތ ވާ ްވަޒަނ ކުރުމުގެ ްފެނ ވަރު ނާފައިވާ
ތަރައ ޤީކުރުމުގެްކަނ ކަނ  ކުރަމުނ ްް،މުރާޖަޢާކޮށް  ކަނޑައެޅިފައިވާްވަކިްއުޞޫލެއ ގެްމަތީން 

ްގެނ ދަނ ވާނެއެވެ.ް
ް

ްނުވަތަް ްކުއ ލިއ ޔާ ްކުރުމަށ ، ްކަނ ކަނ  ްބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ ްގައި ް)ހ( ްމާއ ދާގެ ްމި )ށ(
ްއެކަޑެމި ްޮކމެޓީއެއ ްސެނ ޓަރުގައި ްވަކި ްަނުމގައި ްގެ ް)އަރކ ( ްޮކމެޓީ ްރިވިޔު ކ 

ްނުވަތަް ްޑީނ  ްނުވަތަްސެނ ޓަރުގެ ްކުއ ލިއ ޔާ ްއެކުލެވިގެނ ވަނީ އުފައ ދަނ ވާނެއެވެ.ްމިކޮމެޓީ
ވެރިޔާގެްއިތުރުނ ްއެްކުއ ލިއ ޔާއެއ ގެްނުވަތަްސެނ ޓަރެއ ގެްހުރިާހްއެކަޑެމިކ ްސ ޓާފުނ ެގް

ްމައ ޗަށެވެ.
ް

ފެނ ވަރުް
ވަޒަނ ކުރުމުގެް

މަސައ ކަތ ތަކުގެް
ޢަދަދާއިްބުރަދަން 

ްކަނޑައެޅުނ ް
ް

ހަމަޖެއ ުސމުގައި،ްކޯހުެގ10ްް )ހ(ްފެނ ވަރުްވަޒަނ ކުރުމުގެްމަސައ ކަތ ތަކުގެްޢަދަދާއިްބުރަދަން 
ްގިނ ތީް ްކޯސ  ްޕޮއިނ ޓާއި ްކ ރެޑިޓ  ްލަނޑުދަނޑިތަކާއި ްމަޤ ޞަދުތަކާއި ްމާއ ދާގެ އަދި

ކުރަނ ވާނެއެވެ.ްކުރެވިފައިވާްދަރަޖައަށް  ްރިޢާޔަތް 
ް

)އެކެއ (ްމަސައ ަކތ ްކޮނ މެްމާއ ދާއެއ ގައ1ްްިފެނ ވަރުްވަޒަނ ްކުރުމަށ ،ްމަދުވެގެނ ް)ށ(ް
ހިމަނަނ ވާނެއެވެ.ްފެނ ވަރުްވަޒަނ ކުރުމުގެްަމސައ ކަތެއ ގެްގޮތުގައިްފަހުްއިމ ތިހާނުްހިމެޭން

ް ްފެނ ވަރު ްއިތުރުނ  ްިއމ ތިހާނުގެ ްގޮތުގަިއްމާއ ދާގައި،ްފަހު ްމަސައ ކަތެއ ގެ ވަޒަނ ކުުރމުގެ
ިހމަނަނ ވާނެއެވެ.ް)ދޭއ (2ްްމަދުވެގެނ  ްމަސައ ކަތް 

ް
ކަނޑައަޅާްމާކުސ  މަސައ ކަަތކަށް  ފެނ ވަރުްވަޒަނ ކުރުމުގެްމަސައ ކަތ ތަކުގެްތެރެއިން  ، )ން(

ސް )ފަސ ދޮޅ60ްަފެނ ވަރުްވަޒަނ ކުރުމުގެްމަސައ ކަތ ތަކަށ ްކަނޑައަޅާްޖުމ ަލްމާކުުހގެް%
ރިވިއުްކޮމިީޓގެްހުއ ދަްލިބިގެނ ނެވެ. އެކަަޑމިކް  ކަނޑައެޅޭނީް، އަށ ވުރެްމަތީން  ްއިނ ސައ ތަް(
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ް
ްދެވޭް ްގޮތުގައި ްމަސައ ކަތ ތަކެއ ގެ ްވަޒަނ ކުރުމުގެ ްފެނ ވަރު ްދަރިވަރުގެ ްމާއ ދާއަކުނ  )ރ(

ސައިގެނ ްހުރިހާްމަސައ ކަތ ތަކަކީްގޭގައިްހަދަނ ްދެވޭްމަސައ ކަތ ތަކެއ ގެްޮގތުގައިްހަމަޖައ 
މާއ ދާގަިއް ގޭގައިްހަދަނ ދެވޭްފެނ ވަރުްވަޒަނ ކުރުމުގެްމަސައ ކަތ ތަކުގެްމާކުސ ް، ނުވާނެއެވެް.

%ް ްމާކުހުެގ ްުޖމ ލަ ްކަނޑައަާޅ ްަމސައ ކަތ ތަކަށ  ްަވޒަނ ކުރުމުެގ ްފެނ ވަރު 50ްހިމެޭނ
ރިވިއުް ެއކަޑެމިކް  ހަަމޖެއ ސޭނީް، ވުރެްމަތިވާްގޮތަށް  އަށް  އިނ ސައ ތަް( ކޮމިޓީެގް)ފަނ ސާސް 

 ހުއ ދަްލިބިގެނ ނެވެ.ް
ް

ދަރިވަރަށް 
ްފީޑ ބެކ ދިނުނ ް

ް

ްބިނާކުރަނިވ11ްްި ްފީޑ ބެކ ، ްމަސައ ކަތ ތަކާއިގުޅޭ ްވަޒަނ ކުރުމުގެ ްފެނ ވަރު ްދަރިވަރުގެ )ހ(
ދަރިވަރަށް  ދޭނ ވާނެއެވެް. ގައިވާްމުއ ދަތުގެްތެރޭގައިްދަރިވަރަށް  ގޮތެއ ގައިްމިްމާއ ދާގެް)ށް(

ްފީޑ ބެކ ދޭނީްމާއ ދާްކިޔަވައިދޭްއުސ ތާޛެވެ.ް
ް

ްވަޒަނ ކުރުމުގެް ްފެނ ވަރު ްދަރިވަރުގެ ްމަސައ ކަތުެގްް)ށ( ްއެ ްފީޑ ބެކ ، ަމސައ ކަތާގުޅޭ
ް ްގިނަވެގެނ  ްފެށިގެނ  ްހަމަާވްތާރީޚުނ  ްދަރިވަރުނ ނަށް 2ްސުނ ގަނޑި ްތެރޭ )ދޭއ (ްހަފުތާ
)ދޭއ (ްހަފ ތާްތެރޭްފީޑ ބެކ ްނުދެވޭނ2ްްެދޭނ ވާނެއެވެ.ްއެއ ވެސ ްހާލަތެއ ްކުރިމަތިވެގެނ ް
ްދު ްގޮތުނ  ްގުޅޭ ްއެކަމަކާ ްލަފާކުރެވޭނަމަ، ްމަޝ ވަރާކޮށ ،ްކަމަށ  ްކޯިޑނޭޓަރާ ްކޯސ  ރާލާ

އަނ ގަނ ވާނެއެވެ. ކަނޑައަޅާްދަރިވަރުނ ނަށް  ދޭނެްތާރީޚެއް  ްފީޑ ބެކް 
ްް

ނިުމމުނ ް،ކޮ)ން( ލިބުުންްކަނޑައެޅޭްތާރީޚ ގައިނ މެްސެމިސ ޓަރއެއް  މާއ ދާއިން  ދަރިވަރަށް 
ް ްިސސ ޓަމ  ްމެޭނޖ މެނ ޓ  ް)ޔުނިވަރސިޓީ ްލިުއމުނ  ްނަީތޖާ ްނުވަތަ ނުވަަތްއީމެއިލ ްގ ރޭޑ 

ްދަރިވަރުް ްރައ ކާތެރިކަމާއެކު ްކޮޕީ ްނަތީޖާތަކުގެ ްލިބޭ ްމިގޮތަށ  ްދޭނ ވާނެއެވެ. މެދުވެރިކޮށ (
ްބަލަހައ ޓަނ ވާނެއެވެ.

ް
ފެނ ވަރުް

ވަޒަނ ކުރުމުގެް
މަސައ ކަތ ތައް 

ނަތީޖާް މާކުކޮށް 
ނެރުމުގައިް
ހަމަހަމަކަން 
ްގެނ ގުޅުނ ް

ް

ދަރިވަރުނ ނަށް 12ް ފާސ ކުރުމަށ ަޓކައި،ްކުއ ލިއ ޔާްނުވަތަް)ހ(ްމާއ ދާއަކުން  ލިބުނުްގ ޭރޑ ތައް 
ްއެ ްފަރާތުނ  ްއެކަޑެމިކ ް ސެނ ޓަރުތަކުގެ ްުޔނިވަރސިޓީގެ ްކަރުދާސ ތައ  ްހިމެނޭ ގ ރޭޑ ތައ 

ހުށައެޅުމުެގްކުރިނ ،ްގ ރޭޑ ތައ ްދިނުމުގަިއްފާހަގަކުރެވޭފަދަްއެއ ވެސ ްމައ ސަލައެއ ް ބޯޑަށް 
އަދިް މުާރޖަޢާކުރަނ ވާނެއެވެް. ރަގަނޅަށް  ބެހިފައިވާގޮތް  ހުރިތޯްބެލުމަށ ،ްމާއ ދާގެްގ ޭރޑ ތައް 

ްމަ ްދިނުމުގައި ްޙައ ލުކުރަން ގ ރޭޑ  ްފާހަގަކުރެވޭނަމަ،ްއެަމއ ސަލައެއ  ްއުޅޭަކމަށ  އ ސަލައެއ 
ްވާނެއެވެ.ްް

ް
ް ްމުރާޖަޢާކުރާނީް)ށ( ްނަތީޖާތައ  ްމާއ ދާތަކުގެ ްގޮތަށ  ްބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ ްގައި ް)ހ( ްމާއ ދާގެ މި

ރިވިއުްކޮމިޓީނ ނެވެްގެްސެނ ޓަރުތަކުކުއ ލިއ ޔާތަކާއިް  .އެކަޑެމިކް 
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ްބޭނުން 13ްްގ ރޭޑިނ ގްނިޒާމ ް ްޔުނިވަރސިޓީގައި ްކުރުމަށ  ްރިޕޯޓ  ްނަތީޖާ ްމަސައ ކަތ ތަކުގެ ްބެލުމުގެ ފެނ ވަރު
ފެނ ނަްގ ރޭޑ ތަކެވެ. ްކުރަނ ވާނީްތިރީގައިވާްތާވަލުން 

ކާމިޔާބީގެް
ްދަރަޖަް

މާކ ސް 
ލިބެނ ޖެހޭް
ްމިނ ވަރުް

ގ ރޭޑް 
ްޕޮއިނ ޓ ް

ްމާނަްްالتفصيل

HD 85-100ް4.0ްގ ރޭޑުން ހައިްޑިސ ޓިނ ކ ޝަނ :ްމިްްممتاز
ްފުރިހަމަް ްވަރަށ  ދައ ކުވައިދެނީ
ްޙާޞިލުް ކާމިޔާބީއެއ 

ްކޮށ ފައިވާކަމެވެ.
DN 75-84ް3.0ްްގ ރޭޑުން ްجداްجيد ްމި ޑިސ ޓިނ ކ ޝަނ :

ްކާމިޔާބީއެއް  ްފުރިހަމަ ދައ ކުވައިދެނީ
ްޙާޞިލުްކޮށ ފައިވާކަމެވެ.

CR 65-74ް2.0ްދައ ކުވައިދެނީްްجيد މިްގ ރޭޑުން  ކ ރެޑިޓ ް:
ްފުދޭް ްއަދި ފާސ ވެފައިވާކަމެވެ.
ްމާއ ދާއަށ ް މިނ ވަރަކަށ 
ްމަޤ ޞަދުތައ ް ކަނޑައަޅާފައިވާ

ްޙާޞިލުކޮށ ފައިްވާކަމެވެ.
PP 50-64ް1.0ްްއަނ ގައިދެނީްްمقبول ްގ ރޭޑުނ  ްމި ޕާސ :

ްފާސ ވެފައިްވާކަމެވެ.ް
FF 0-49ް0.0ްްއަނ ގައިދެނީ،ްްراسب ްގ ރޭޑުނ  ްމި ފެއިލ :

ފުރިހަމަްކުރަނ ޖެހޭްމާއ ދާގެްކިޔެވުން 
ްނުކުރެވި ްފުރިހަމަ ، މިނ ވަރަށ 

ްފެއިލ ވެފައިް ްދަރިވަރު މާއ ދާއިނ 
ްއެހެން  ްއަދި ވާކަމެވެ.
ްމާއ ދާއަށ ް ްއެ ސެމެސ ޓަރއެއ ގައި
ްރަޖިސ ޓ ރީވެ،ް އަލުނ 
ްއުޞޫލ ތަކުގެމަތީން  ކަނޑައެޅިފައިވާ
ްކިޔެވުން  ްހާޒިރުވެ، ކ ލާހަށ 

ފުރިހަމަކުރަނ ޖެހޭނެކަމެވެ.ް
ްކުރެވޭނީްމާއ ދާއެ ްތަކުރާރު އ 

ް)ދޭއ (ްފަހަރުއެވެ.2ްގިނަވެގެން  ް

ގ ރޭޑިނ ގްނިޒާމުގައިް
ބޭނުނ ކުރެވޭް
އެހެނިހެން 

ްރަމ ޒުތަކާއިްއޭގެްމާނަް

14ް
ް

:ްމިްަރމ ުޒްބޭނުނ ކުރެވެީންއެއ ްެސމިސ ޓަރްއަށ ވުރެްިގނަް(IP)ޕ ރޮގ ރެސ ް-)ހ(ްއިނ 
ް ްފުރިހަމަކުރެޭވ ްކިޔެވުނ  ްނިނ ާމްސެމިސ ޓަރއިނ  ްކިޔަވާ ްއެމާއ ދާއެއ  މާއ ދާތަކަށ 

ްސެމިސ ޓަރްނޫނ ްއެހެނ ްސެމިސ ޓަރތަކުގެްނަތީާޖްދިނުމަށެވެ.
ް ްކިޔެވުމަށް (EX))ށ(ްއެކ ޒެމ ޕ ޝަނ  ްކިޔަވާފައިވާ ްކުރިނ  ްއަނ ގައިދެނީ ްރަމ ޒުނ  :ްމި

ްދިނުމުގެް ްެއގ ޒެމ ޕ ޝަނ  ްއާއި ްސ ޓޭނ ޑިނ  ްއެޑ ވާނ ސ ޑ  ްބަލައި ްތަޖުރިބާއަށ  ްނުވަތަ
ހުއ ދަދެވިފައިވާކަމެވެ. މައ ދާްނުކިޔަވާްދޫކޮށ ލުމަށް   ޤަވާޢިދުގެްދަށުން 

ް
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ް ްއެބ ޒެނ ޓ  ްފަުހް(AB))ނ( ްސެމިސ ޓަރގެ ްމާއ ދާގެ ްއަނ ގައިދެނީ ްރަމ ޒުނ  ްމި :
ހާޒިރުވެފައިްނުވާކަމެވެ.ް  އިމ ތިޙާނަށް 

ް
ް ްއެވ ރެޖ  ްޕޮއިނ ޓ  ްގ ރޭޑ  ްދަރިވަރަށ (GPA))ރ( ްބޭނުނ ުކރެވެނީ ްރަމ ުޒ ްިމ ްއެް:

 ސެމިސ ޓަރގައިްލިބުނުްއަރަިންޕޮއިނ ޓުގެްއެވ ރެޖ ްއަނ ގައިދިނުަމށެވެ.
ް

ް ްއެވ ރެޖ  ްޕޮއިނ ޓ  ްގ ރޭޑ  ްކިޔުމިލޭޓިވ  ްބޭނުނ ކުރެވެީން(CGPA))ބ( ްރަމ ޒު ްމި :
ފެށުނީއ ސުރެްލިބުނުްއަރަނިްޕޮއިނ ޓުގެްއެވ ރެޖ ްއަނ ގައިދިނުމަށެވެ. ކޯސް   ދަރިވަރަށް 

ް
އޮޕ ޝަނަލް  މި(OP))ޅް( އަނ ގައިދެނީްއެމާއ ދާއަކީްަދރިވަރުްކޯހުގެްއިޚ ތިޔާރީްްް: ރަމ ޒުން 

ްކޯހެއ ެގް ްއެހެނ  ްބައިވެރިވެފައިވާ، ްހުއ ދަދެވިގެނ  ްއެހެނ ނަމަެވސ  މާއ ދާއެއ ކަމާއި
ްހާޒިރުވެފައިވާކަމާިއް ްދަރިވަރު ްގަވާއިދުނ  ްކުާލސ ތަކަށ  ްއެމާއ ދާގެ މާއ ދާއެއ ކަމާއި

ކަނޑައަޅާފައިވާްޖުމ ލަްމާކުހުގެް%އެމާއ ދާގައިްހިމެނޭްވަޒަނ ކުރު 40ްމުގެްމަސައ ކަތ ތަކަށް 
ފުރިހަމަކޮށ ފައިވާްކަމެވެ. ވަޒަނ ކުރުމުެގްމަސައ ކަތ ތައް   ގެްމާކުހުގެްބުރަދަނަށ ވާވަރަށް 

ް
ް ްއެވެއިލަބަލ  ްޔެޓ  ްނޮޓ  ްރިޒަލ ޓ  ްއެކަށީގެނ ވާް(NR))ކ( ްައނ ގައިދެނީ ްގ ޭރޑުނ  ްމި :

 ްހިފެހެއ ޓިފައިވާްކަމެވެ.ކޮނ މެވެސ ްސަބަބަކާހުރެްނަތީޖާ
ް

:ްމިްރަމ ޒުްބޭނުނ ކުރެވެނީް"ފާސ "ްނުވަތަް"ފެއިލ "ްއެކަިން(SA))އ(ްސެޓިސ ފެކ ޓަރީް
އެނ ގުމުގެްގޮތުނ ނެވެ. ފާސ ވެފައިވާކަން   ދެވޭްމާއ ދާތަކުން 

ް
ް ް"ފެއިލ "ް(US))ވ(ްއަނ ސެޓިސ ފެކ ޓަރީ ްބޭނުނ ކުރެވެީން"ފާސ "ްނުވަތަ :ްިމްރަމ ޒު

އެނ ގުމުގެްގޮތުނ ނެވެ.އެކަނިްދެވޭް ފެއިލ ވެފައިވާކަން   މާއ ދާތަކުން 
ް

:ްމިްއަކުރުްދެވޭނެްހަމައެކަނިްހާލަތަކީްެސމިސ ޓަރގެްއެނ މެްފަހުް(I))މ(ްއިނ ކޮމ ޕ ލީޓް 
ދެްހަފ ތާއާއިްހަމަޔަށ ްދަރިވަރުްކުލާހަށ ްހާޒިރުވެފައިވުމާއެކު،ްހަވާލުކުރެވިފައިވާްފެނ ވަރުް

ްމަސައ ކަތ  ްހޯދާފައިވާްވަޒަނ ކުރުމުގެ ްކުިރއެރުނ ތަކެއ  ްރަނގަޅު ްފާހަގަކޮށ ލެވޭފަދަ ތަކުނ 
ްބާރުްނުފޯރުޭވްވަރުެގް ްދަރިވަރުގެ ްސަބަބުނ ،ްނުވަތަ ްބަލިމަޑުަކމެއ ގެ ްދިމާވި ދަރިވަރަކަށ 
ްކުރިއަށް  ްކިޔެވުނ  ްއޮތ ބައިގެ ްބާކީ ްެސމިސ ޓަރގެ ްއެ ްސަބަބުނ ، ްކުރިމަތިވުމުގެ ކަމެއ 

ްދަރިވަ ްލިޔުމަކުނ ްނުގެނ ދެވޭނެކަމަށ ، ްސެނ ޓަރަށ  ްނުވަތަ ްކުއ ލިއ ޔާ ްިނސ ބަތ ވާ ރު
ްރިޢާޔަތ ކޮށ ް ްހާލަތަށ  ްކުރިމަތިވެފައިވާ ްދަރިވަރަށ  ްއެ ްގ ރޭޑ ް، އެނ ގުމުނ ، އިނ ކޮމ ޕ ލީޓ 

ްނިނ ުމމުނ ނެވެ.ް ްޮކމިޓީނ  ްރިވިޔު ްއެކަޑެމިކ  ްސެނ ޓަރުގެ ްނުވަތަ ްކުއ ލިއ ޔާ ދިނުމަށ 
ްއުނިކުުރމަށ  ްގ ރޭޑ  ްކިޔަވައިދޭްއިނ ކޮމ ޕ ލީޓ  ްމާއ ދާ ްދޭނ ވާނީ ްފުރުޞަޠު ްދަރިވަރަށ 

ްވެޭވްއެއ ބަސ ވުމެއ ގަިއްދެފަރާތުނ ްސޮއިކުރުުމނ ނެވެ.ްމިް ްދެމެދު ްދަރިވަރާއި އުސ ތާޛާއި
ްކުރަނ ޖެހޭެން ްަދރިވަރު ްއުނިކުރުމަށ  ްގ ރޭޑ  ްއިނ ޮކމ ޕ ލީޓ  އެއ ބަސ ވުމުގައި،

ްަމސައ ކަ ްއުނިކުުރމަށ  ްއެގ ރޭޑ  ްމުއ ދަތުްމަސައ ކަތ ތަކާއި، ްދެވޭނޭ ްދަރިވަރަށ  ތ ކުރުމަށ 
ދެވޭްމުއ ދަތު އުނިކުރުމަށް  ގ ރޭޑް  އިނ ކޮމ ޕ ލީޓް  ޖެހިގެނ ް، ކަނޑައެޅިފައިްއޮނ ނަނ ާވނެއެވެް.

ނުވާނެއެވެ.ްއިނ ކޮމ ޕ ލީޓް 6ްއަނ ނަްސެމިސ ޓަރގެް ވުރެްއިތުރުވެގެން  )ހައެއ (ްހަފުތާއަށް 
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ްފު ްދެވުނު ްދަރިވަރަށ  ްއުނިކުރުމަށ  ްކުރެވޭވަރަށ ްގ ރޭޑ  ްއުނި ްގ ރޭޑ  ްއެ ރުޞަތުގައި،
ބަދަލުވާނީް ގ ރޭޑް  ނުކުރެވިއ ޖެނަމަްދަރިވަރުގެްއިނ ކޮމ ޕ ލީޓް   އަކަށެވެ.ް”FF“މަސައ ކަތް 

ް
:ްމިްރަމ ޒުނ ްއަނ ގައިދެނީްމާއ ދާގެްކިޔެުވނ ްފަސ ކުރުމަށ ްހުއ ދަް(DF))ފ(ްޑިފަރޑ ް

 ދެވިފައިވާްކަމެވެ.
ް

ް ްވިތ ޑ ރޯވަލ  ްރަ(WD))ދ( ްމި ްހުއ ޓާލަނ ް: ްކިޔެވުނ  ްމާއ ދާެއއ  ްއަނ ގައިދެނީ މ ޒުނ 
ދަރިވަރުްމާއ ދާގެްކިޔެވުން  އޮނ ނަްރަސ މީްމުއ ދަތުގެްތެރޭގައިްއެްއޮނ ނަްއުޞޫލުގެްދަށުން 

 ހުއ ޓާލާފައިވާްކަމެވެ.
ް

ފެއިލް  ހުއ ޓާލަން (WF))ތ(ްވިތުޑ ރޯން  ކިޔެވުން  އަނ ގައިދެނީްމާއ ދާއެއް  :ްމިްރަމ ޒުން 
ްދަރިވަުރް ްޢަމަލުނުކޮށ  ްދަށުނ  ްެއްއޮނ ަންއުޞޫލުގެ ްތެރޭގައި ްމުއ ދަތުގެ ްރަސ މީ އޮނ ނަ
މިޙާލަތުގަިއް ނުވަތަްމާއ ދާގެްހާޒިރީްހަަމނުވާކަމެވެް. ހުއ ޓާލާފައިވާްކަމެވެް. މާއ ދާގެްކިޔެވުން 

ޢަމަލުކުާރްއުޞޫލުނ ނެވެ.އެއް ް”FF“ޢަމަލުކުރަނީް  ލިުބމުން 
ް

:މިްރަމ ޒުނ ްއަނ ގައިދެނީްއެހެނ ްކޯހަކުނ ްނުވަތަް(AS))ލ(ްއެޑ ވާނ ސ ޑ ްސ ޓޭނ ޑިނ ް
ޤަބޫލުކުރެވިފައިވާކަމެވެ. ލިބިފައިވާްކ ރެޑިޓް   މާއ ދާއަކުން 

ް
އަނ ގައިދެނީްއެްމާއ ދާއަކީްދަރިވަރުްކިޔަވަމުނ ދާްކޯ(AU))ގ(ްއޮޑިޓް  މިްަރމ ޒުން  ހުެގްް:

ްނުހިމެނޭ ްގޮތުގައި ްއެހެން ް،މާއ ދާއެއ ގެ ްބައިވެރިވެފައިވާ، ްހުއ ދަދެވިގެނ  އެހެނ ަނމަވެސ 
ކޯހެއ ގެްމާއ ދާއެއ ކަމާއިްއެމާއ ދާގެްކުާލސ ތަކަށ ްގަވާއިދުނ ްދަރިވަރުްހާޒިރުވެފައިވާކަމާިއް

ކަނޑައަޅާފައިވާްޖުމ ލަ 40ްްމާކުހުގެް%އެމާއ ދާގައިްހިމެނޭްވަޒަނ ކުރުމުގެްމަސައ ކަތ ތަކަށް 
ފުރިހަމަްކޮށ ފައިވާްކަމެވެ.ް ވަޒަނ ކުރުމުެގްމަސައ ކަތ ތައް   ގެްމާކުހުގެްބުރަދަނަށ ވާވަރަށް 

ް
ްކުލާސ  ްކޮނ ޓިނިއުއިނ  ްކިޔެވުނ ް (CC))ޏ( ްމާއ ދާއެއ ގެ ްއަނ ގައިދެީނ ްރަމ ޒުނ  ްމި :

މެދުވެ ދެމިގެނ ދާފަދަްހާލަތެއް  އޮނ ނަްދެްެސމިސ ޓަރއަށ ވެސް  ދަރިވަރު،ްޖެހިޖެހިގެން  ރިވެް،
ްކުލާސ ް ްކޮނ ޓިނިއުއިނ  ްއަނ ގައިދިނުމަށެވެ. ްގެނ ދާކަނ  ްކުރިއަށ  ްކިޔެވުނ  އެމާއ ދާއެއ ގެ
ފުރުޞަޠުްދޭނ ވާނީްމާއ ދާްކިޔަވައިދޭްއުސ ތާޛާއިްދަރިވަރާް ދަރިވަރަށް  އުނިކުރުމަށް  ގ ރޭޑް 

ްއެއ  ްމި ްސޮއިކުރުމުނ ނެވެ. ްދެފަރާތުނ  ްއެއ ބަސ ވުމެއ ގެއި ްވެވޭ ް،ބަސ ވުމުގައިދެމެދު
ްމަސައ ކަތ ތަކާއި ްކުރަނ ެޖހޭނެ ްދަރިވަރު ްއުނިކުރުމަށ  ްގ ރޭޑ  ްކުލާސ  ް،ކޮނ ޓިނިއުއިނ 

ްކަނޑައެޅިފައިް ްމުއ ދަތު ްދެވޭނޭ ްދަރިވަރަށ  ްކުރުމަށ  ްމަސައ ކަތ  ްއުނިކުރުމަށ  އެގ ރޭޑ 
1ްރިއަށ ްކުް،އޮނ ނަނ ވާނެއެވެ.ްކޮނ ޓިނިއުއިނ ްކުލާސ ްގ ރޭޑ ްއުނިކުރުމަށ ްދެވޭްމުއ ދަތު

ްގ ރޭޑ ް ްކުލާސ  ްކޮނ ޓިިނއުއިނ  ްނުވާނެއެވެ. ްއިތުރުވެގެނ  )އެކެއ (ްސެމިސ ޓަރްއަށ ވުރެ
ްފުރުޞަޠުގައި ްދެވުނު ްދަރިވަރަށ  ްމަސައ ކަތް ް،އުނިކުރުމަށ  ްކުރެވޭވަރަށ  ްއުނި ްގ ރޭޑ  އެ

ބަދަލުވާނީް ގ ޭރޑް  ް.އަކަށެވެް”FF“ނުކުރެވިއ ޖެނަމަްދަރިވަރުގެްކޮނ ޓިނިއުއިނ ްކުލާސް 
 

ޖެހޭް ނިނ މަން  ކޯސް 
ްމުއ ދަތުް

ްދަރިވަރ15ްްު ްއެ ްނިނ މޭނީ ްކޯސ  ްއަވަހަށ  ްއެނ މެ ްދަރިވަރަކަށ  ްފުލ ޓައިމ  )ހ(
ްފުލ ޓައިމް  ްއަދި ްތެރޭގައެވެ. ްމުއ ދަތުގެ ްކަނޑައެޅިފައިވާ ް ްކޯހަކަށ  ރަޖިސ ޓ ރީވެފައިވާ



10 
 

ކޯހަށ ްކަނޑައެޅިފައިާވްދަރިވަރަކަށ ްކޯސ ްފުރިހަމަކުރުމަށ ްދެވޭނެްއެނ ެމްދިގުްމުއ ދަތަކީްް
ް)ދޭއ (ްއަހަރެވެ.2ްމުއ ދަތުގެްއިތުރަށް 

ް
ނިނ މޭނީްއެްދަރިވަރުްރަޖިސ ޓ ރީވެފައިވާް ކޯސް  އެނ މެްއަވަހަށް  ދަރިވަރަކަށް  ޕާޓ ޓައިމް  )ށް(
ްކޯސް  ްދަރިވަރަކަށ  ްޕާޓ ޓައިމ  ްއަދި ްތެރޭގައެވެ. ްމުއ ދަތުގެ ްކަނޑައެޅިފައިވާ ކޯހަކަށ 

ދެވޭނެ ކަނޑައެޅިަފއިވާްމުއ ދަތުގެްއިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުމަށް  ްއެނ މެްދިގުްމުއ ދަތަކީްކޯހަށް 
ް)އެކެއ (ްއަހަރެވެ.1ް
ް

ްސަނަދުެގް ްޤައުީމ ްދިވެހިރާއ ޖޭގެ ްކުރެވޭީނ ްތަނ ފީޒ  ް)ށ( ްއަދި ް)ހ( ްމިމާއ ދާގެ )ނ(
މަތީގެްޯކސ ތަކަށެވެ.5ްއޮނިގަނޑުގެްލެވެލ ް ފެށިގެން  ް)ފަހެއ (ްން 

ް
ސ ޓޭނ ޑި ިމމާއ ދާގެް)ހ(ްއަިދް)ރ(ްއެޑ ވާނ ސ ޑް  ދެވޭްދަރިވަރުން  ނ އާއިްއެގ ެޒމ ޕ ޝަން 

އިސ ތިސ ާންވާނެއެވެ.ް ކޮށ ފައިވާްއެނ މެްކުރުްމުއ ދަތުން  ް)ށ(ްގައިްބަޔާން 
ް

ގ ރެޖުއޭޓ ވުމަށް 
ްބޭނުނ ވާްމިނ ގަނޑުް

ދިވެހިރާއ ޖޭގެްޤައުމީްސަނަދުގެްއޮނިގަނޑުގެްލެވެލް 16ް މަތީގ9ްްެ)ހް( ފެށިގެން  ން  ް)ނުވައެއ ް(
ްޕ ރޮގ ރާމުތަކުގަިއް ްިހމެނޭ ްތީިސސ  ްނުވަތަ ްޑިޒަރޓޭޝަނ  ްތެރެއިނ  ޕ ރޮގ ރާމުތަކުގެ
ްއަށް  ްތީސިސ  ްނުވަތަ ްޑިޒަރޓޭޝަނ  ްދަރިވަރު ްލިޔެވޭނީ ްތީސިސ  ްނުވަތަ ޑިޒަރޓޭޝަނ 
ް ްއެނ މެދަށ ވެގެނ  ްސީ.ޖީ.ޕީ.އޭ. ްމޮޑިއުލ ތަކުގެ ްކިޔަވާފައިވާ ްކުރިނ  2ްރެޖިސ ޓަރްވުމުެގ

ލިބިގެނ ނެވެް ވެވޭނީްމިޕ ރޮގ ރާމުތަކުގައިްހިމެޭން)ދޭއ ް( ގ ރެޖުއޭޓް  އަދިްމިްޕ ރޮގ ރާމ ތަކުން  .ް
ްމިނ ަގނުޑް ްކަނޑައަޅާފައިވާ ްފާސ ުވމަށ  ްޮމޑިއުލ އަކުނ  ްެއ ްމޮޑިއުލ ތަކުގައި ްވަކި ވަކި
ޙާސިލ ކޮށ ްއެްޕ ރޮގ ރާމަށ ްކަނޑައެޅިފައިވާްމޮޑިއުލ ތައ ްފުރިހަމަުކރުމާއެކުްޑިޒަރޓޭޝަނ ް

ކަނޑަައޅާފައިވާްމިނ ގަނޑުްޙާިސލ ކުރުމުނ ނެވެ.ްނުވަތަްތީސިސ  ފާސ ުވމަށް  ްއިން 
ް

)ދިވެހިރާއ ޖޭގެްޤައުމީް ނުެޖހޭްޕ ރޮގ ރާމ ތަކުން  ލިޔަން  ނުވަތަްތީސިސް  )ށ(ްޑިޒަރޓޭޝަން 
ް ްލެވެލ  ްއޮނިގަނޑުގެ 1ްްސަނަދުގެ ްނ  ްގ ރެޖުއޭޓް 9ް)އެކެއ ( ްހިމެނޭގޮތަށ ( )ނުވައެއ (

ފާސ ވުމަށ ްވެވޭނީްމިޕ ރޮގ ރާމުތަކުގައިް ހިމެނޭްވަކިްވަކިްޮމޑިއުލ ތަކުގައިްއެްޮމޑިއުލ އަކުން 
ްމޮޑިއުލ ތައ ް ްކަނަޑއެޅިފައިވާ ްޕ ރޮގ ރާމަށ  ްެއ ްޙާސިލ ކޮށ  ްިމނ ގަނުޑ ކަނޑައަޅާފައިވާ

ްފުރިހަމަކުރުމުނ ނެވެ.
 

ްޑިޒަރޓޭޝަނ  ްތެރެއިނ  ްދަރިވަރުނ ގެ ްުނޖެހޭްްލިޔަނ ްތީސިސ ްނުވަތަް)ނ(ްމާސ ޓަރސ 
ގައިްބަޔާނ ކޮށ ފައިވާްޝަރުތުތައް ޕ ރޮގ ރާމ ތަ ވުމަށ ޓަކައިްމިްމާއ ދާގެް)ށް( ގ ރެޖުއޭޓް  ކުން 

ފުރިހަމަްވާނ ޖެޭހނެއެވެ. ްފުރިހަމަްވުމާއިއެކުްއަނ ަނނިވިްޝަރުތުތައް 
ްވާރކ ޝޮޕް  .1 ްއެތިކ ސ  ްހިނ ާގ ްސެނ ޓަރުނ  ްޕޯސ ޓ ގ ރެޖުއޭޓ  ޔުނިވަރސިޓީގެ

ހާސިލ ކުރުނ . ސެޓ ފިކެޓް   ފުރިހަމަކޮށް 
2. ް ްމަދުވެގެނ  ްބޭއ ވޭ ްފެނ ވަރުގައި ްބައިނަލ އަޤ ވާމީ ްނުވަތަ ްފެނ ވަރުގައި 1ްޤައުމީ

 )އެކެއ (ްމަހާސިނ ތާް)ކޮނ ފަރެނ ސ (ްގައިްބައިވެރިވުނ .ް
ް
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ްޑިޒަރޓޭޝަނ  ްތެރެއިނ  ްދަރިވަރުނ ގެ ްމާސ ޓަރސ  ްޖެހޭްްލިޔަނ ްތީސިސ ްނުވަތަްް)ރ(
ުވމަށ ޓަކައިްމިްމާއ ދާ ގ ރެޖުއޭޓް  ގައިްބަޔާނ ކޮށ ފައިވާްޝަރުތުތައް ޕ ރޮގ ރާމ ތަކުން  ގެް)ހް(

ފުރިހަމަްވާނ ޖެޭހނެއެވެ. ްފުރިހަމަްވުމާއިއެކުްއަނ ަނނިވިްޝަރުތުތައް 
ްވާރކ ޝޮޕް  .1 ްއެތިކ ސ  ްހިނ ާގ ްސެނ ޓަރުނ  ްޕޯސ ޓ ގ ރެޖުއޭޓ  ޔުނިވަރސިޓީގެ

ހާސިލ ކުރުނ . ސެޓ ފިކެޓް   ފުރިހަމަކޮށް 
ްބައިނަލ އަޤ ވާމީ .2 ްނުވަތަ ްފެނ ވަރުގައި ްޤައުމީ ްމަދުވެގެނ  ްބޭއ ވޭ 1ްްފެނ ވަރުގައި

ޕޭޕަރެއ (ް )ރިސާޗް  ގައިްދިރާސާްކަރުދާހެއް  މަހާސިނ ތާް)ކޮނ ފަރެނ ސ ް( )އެކެއ ް(
 ހުށަހެޅުނ .

ް
ދަރިވަރުނ  ވުމަށ ޓަކައިްމިްމާއ ދާގެް)ހ(ްގައިްބަޔާނ ކޮށ ފައިވާްް)ބ(ްޕީ.އެޗ .ޑީް. ގ ރެޖުއޭޓް 

ފުރިހަމަްވުމާއިއެކުްއަނ ނަނިވިްޝަ ފުރިހަމަްވާނ ޖެހޭނެއެވެ.ޝަރުތުތައް  ްރުތުތައް 
ްވާރކ ޝޮޕް  .1 ްއެތިކ ސ  ްހިނ ާގ ްސެނ ޓަރުނ  ްޕޯސ ޓ ގ ރެޖުއޭޓ  ޔުނިވަރސިޓީގެ

ހާސިލ ކުރުނ . ސެޓ ފިކެޓް   ފުރިހަމަކޮށް 
2. ް ްމަދުވެގެނ  ްބޭއ ވޭ ްފެނ ވަރުގައި ްބައިނަލ އަޤ ވާމީ ްނުވަތަ ްފެނ ވަރުގައި 2ްޤައުމީ

)ރިސާޗ ްްދިރާސާްކަރުާދހެއ 2ްތަފާތުް)ދޭއ (ްމަހާސިނ ތާް)ކޮނ ފަރެނ ސ (ްގަިއް
 ޕޭޕަރެއ (ްހުށަހެޅުނ .

ް
ފެނ ވަރުް

ވަޒަނ ކުރުމުގައިް
އެފަރާތަކާމެދުް
ޚާއ ޞަގޮތެއް 

ގެނ ގުޅެވިދާނެް
ްފަރާތ ތައ ް

ް

ފަރުވާކުރަނ ޖެހޭފަދަްބައ ޔެއ ހުރ17ްްްި )ހ(ްނުކުޅެދުނ ތެރިކަމެއ ހުރިްދަރިވަރާއިްދިގުމުއ ދަތަކަށް 
ަހމަޖައ ސައިދޭނ ވާނެއެވެ.ދަރިވަރަށ ،ްފެނ ވަރުް ްވަޒަނ ކުރުމުގައިްޚާއ ޞަްއިނ ތިޒާމުތަކެއް 

ްް
ްދަރިވަރު،ް ްުކރިމަތިވެފައިވާ ްހާލަތެއ  ްބަޔާނ ކުރެވިފައިވާފަދަ ްގަިއ ް)ހ( ްމާއ ދާގެ ްމި )ށ(

އެދަރިވަރަކުްނިސ ބަތ ވާްކުއ ލިއ ާޔްް،)ތިނެއ (ްހަފ ތާްތެރޭގައ3ްިސެމިސ ޓަރގެްފުރަތަަމް
ްވެ ްސެނ ޓަރުގެ ްވަޒަނ ކުރުމުެގްނުވަތަ ްފެނ ވަރު ްހާލަތާއި ްއެދަރިވަރެއ ގެ ރިޔާއަށ ،

ްލިޔުމަކުނ ް ްއިނ ތިޒާމުތައ  ްޚާއ ޞަ ްބޭނުނ ވާ ްބައިވެރިވުމަށ  މަސައ ކަތ ތަކުގައި
ްއަނ ގަނ ވާނެއެވެ.ްް

ް
ްހުށަހަޅާް ްލިބިދެވޭނީ،ްއެދަރިވަރަކު ްއިނ ތިޒާމުތައ  ްޚާއ ޞަ ް)ހ(ްގައިވާ ްމާއ ދާގެ )ނ(ްމި

ް ްއިނ ތިޒާމުތަކެއް ލިޔެކިޔުނ ތަކަށ  ްޚާއ ޞަ ްއެދަރިވަރަކަށ  ބެލުމަށ ފަހު،
ްޮކމެޓީނ ް ްރިވިއު ްއެަކޑެމިކ  ްސެނ ޓަރުގެ ްނުވަތަ ްކުއ ލިއ ޔާ ްކަމަށ  ހަމަޖައ ސައިދޭނ ެޖހޭނެ

ްނިނ މުމުނ ނެވެ.ްް
ް

ްދަރިވަރުގެްހާޒިރީް
ް

ހަމަކުރަނ ޖެޭހ18ްް ހާޒިރުވެގެން  ކުލާހަށް  ދަރިވަރުްފާސ ވާނީ،ްއެމާއ ދާއަކުން  )ހ(ްމާއ ދާއަކުން 
)އަށ ޑިހަްއިނ ސައ ތަ(ްް%80ގަޑީގެްގޮތުގައިްކަނޑައަޅާފައިވާްގަޑީގެ،ްއެނ މެްމަދުވެގެނ ް

ދަރިވަރުްހާޒިރުވެފައިވާނަމައެވެ.ް  ގަޑިއަށް 
ް

ގައިްކަނޑައެޅިފައިވާ މިްމާއ ދާގެް)ހް( ދަރިވަރުްކިޔަވާްމާއ ދާގެްގަޑިތަކަށް ް)ށް( ިމނ ވަރަށް 
ްއިށީނުމުެގް ްިއމ ތިޙާނުގައި ްފަހު ްެސމިސ ޓަރގެ ްއެދަރިވަރަކަށ  ހާޒިރުވެފައިނުވާނަމަ،
ފެއިލ ވާްމާއ ދާއެއ ގެްކިޔެވުމަށ ް ހާޒިރީްަހމަނުކުރުމުގެްސަބަބުން  ނުދެވޭނެއެވެް. ފުރުޞަތެއް 
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ދަދާއިްއެމާއ ދާގެްވަޒަނ ކުރުމުގެްަމސައ ކަތ ތަކުން ދަރިވަރުްހާޒިރުވެފައިވާްދުވަސ ތަކުގެްޢަ
ްކިޔެވުމެއ ގެް ްކިޔަވާ ްއެމާއ ދާ ްސެމިސ ޓަރއެއ ގައި ްއެހެނ  ްނަތީޖާ، ްލިބިފައިވާ ދަރިވަރަށ 

ނުކުރެވޭނެއެވެ.  ހާޒިރީއާއިްވަޒަނ ކުުރމުގެްަމސައ ކަތ ތަކުގެްނަތީޖާްގުުނމުގައިްބޭުނމެއް 
ްް

ްމިނ ވަރަށ ްބަޔާނ ކުރެވިފައިވާްގައިް(ހ)ްމާއ ދާގެްމިްް،ނ ކުރިމަތިވެގެްއުޒުރެއ ްމަޤ ބޫލު)ން(
ްދަރިވަރަކަށ ްްއެް،ލެކ ޗަރާރަށ ްކިޔަވައިދެއ ވާްމާއ ދާްއެް،ދަރިވަރުްހާޒިރުނުވެވޭްކުލާހަށ 

ްތެރޭްްދުވަސ (ްތިނެއ )3ްްކުރިމަތިވިތާްއެކަމެއް ް،ބަޔާނ ކޮށ ްތަފ ސީލުކޮށް ްހާލަތުްކުރިމަތިވި
ްފައިލުގައިްްެއޓެނ ޑެނ ސ ްރެކޯޑ ްއެްްލެކ ޗަރަރްއަދި .އަނ ގަނ ވާނެއެވެްލިޔުމަކުނ 

 .ްރައ ކާކުރަނ ވާނެއެވެ
ް

ްފަުހް ްހާޒިުރްނުވެޭވްދަރިވަރަށ ްސެިމސ ޓަރގެ ްކުލާހަށ  ްއޮވެގެނ  ްއުޒުރެއ  )ރ(ްމަޤ ބޫލު
ހާޒިރުވާނ ޖެޭހް ކުލާހަށް  މާއ ދާގެްކިޔެވުމަށް  ފުރުޞަޠުްދެވޭންީ، އިމ ތިޙާނުގައިްބައިވެރިވުމަށް 

ް ްމަދުވެގެނ  ްއެނ މެ ްހާޒިރުވެފަިއްް%50ޖުމ ަލްގަޑީގެ ްއިނ ސައ ތަ(ްގަޑިއަށ  )ފަނ ސާސ 
 މައެވެ.ްވާނަ
ް

)ބ(ްމަޤ ބޫލުްއުޒުރަކާނުލާްސެމިސ ޓަރގެްފަހުްއިމ ތިޙާނުގައިްބައިވެރިނުވުމަކީްދަރިވަރަށް 
ްިއމ ތިޙާނުގައިް ްފަހު ްެސމިސ ޓަރގެ ްޢުޒުރެއ ނެިތ ްމަޤ ބޫލު ްއިޚ ތިޔާރެއ ނޫނެވެ. ލިބިގެނ ވާ

ދަރިވަރުްފެއިލ ވާނެއެވެ.، ދަރިވަރުްބައިވެރިްނުވާނަމަ  އެމާއ ދާއިން 
ް

މަޤު ާހޒިރުްނުވެވޭފަދަްހާލަތެއް )ޅް( ސެމިސ ޓަރގެްފަހުްއިމ ތިޙާނަށް  އޮވެގެން  ބޫލުްއުޒުރެއް 
ް ްމަދުވެގެނ  ްކުރިމަތިވާތާ ްދިމާވެއ ޖެނަމަ،ްއެކަމެއ  ްއިރުތެޭރ3ްްދަރިވަރަށ  )ތިނެއ (ްގަޑި

އެދަރިވަރަކުްނިސ ބަތ ވާްކުއ ލިއ ޔާްނުވަތަްސެނ ޓަރަކަށ ްއަނ ގަނ ވާނެއެވެ.ްއަދިްއެކަމެއ ް
)އެކެއ (ްދުވަސ ްތެރޭ،ްއެކުރިމަތިވިްކަމަކާްގުޅޭްލިޔެކިޔުނ ތައ ްދަރިވަރ1ްްުމަތިވިތާްކުރި

ހުށަހަޅަނ ވާނެއެވެ.ް  ނިސ ބަތ ވާްކުއ ލިއ ޔާްނުވަތަްސެނ ޓަރަށް 
ް

ްބައިވެރިްްދަރިވަރަށ ްއިމ ތިޙާނުަގއިްފަހުްްސެމިސ ޓަރގެްއޮވެގެނ ްއުޒުރެއ ްމަޤ ބޫލު)ކ(ް
ލިބިދެވޭނެްްދަރިވަރަށ ްފުރުސަތުްްބައިވެރިވުމުގެްްިއމ ތިޙާނެއ ގައިްޚާއ ޞަްނުވެވިއ ޖެނަމަ،

ްޔުނިވަރސިޓީގެްްބޭއ ވުމަށ ްއިމ ތިޙާނުްްޚާއ ޞަްސެިމސ ޓަރގެްދެވޭނީްްްފުރުސަތުްްމިް.އެވެ
ްޮކމިޓީން ްއެގ ާޒމ ް،ތެރޭގައިްދުވަސ ތަކުގެްކަނޑައަޅާފައިވާްްކަަލނ ޑަރުގައިްްއެކަޑެމިކ 
 .ތާރީޚެއ ގައެވެްކަނޑައަޅާ

ް
ް ްނުުވމުގެްްހާޒިރުްްސަބަބުނ ނާއިްހާޒިރުނުުވމުގެްްިމނ ވަރަށ ްހާޒިރުވާނ ޖެހޭްްދަރިވަރު)އ(

ްއެްްކަނޑައަޅާނީްއުޒުރެއ ކަނ ްމަޤ ބޫލުްއުޒުރަކީްހުށަހަޅާފައިވާްދަރިވަރުްގޮތުގައިްސަބަބެއ ގެ
 .ްލެކ ޗަރާރެވެްދެއ ވާްކިޔަވައިްމާއ ދާ
ް

ފެނ ވަރުް
ވަޒަނ ކުރުމުގެް

ްހުށަހެޅުނ ްމަސައ ކަތް 

ްނިޒާމެއ 19ްް ްހުށަހެޅޭނެ ްރައ ކާތެރިކަމާއެކު ްމަސައ ކަތ  ްވަޒަނ ކުރުމުގެ ްފެނ ވަރު )ހ(
ޤާއިމުކޮށ ދިނުމާއި،ްފެނ ވަރުްަވޒަނ ކުރުމުެގްަމސައ ކަތުގެްގޮތުގަިއްހުށަހަާޅްލިޔެކިޔުނ ތައ ް

ހުށަހެޅިކަމުގެްލިޔު ފެނ ވަރުްވަޒަނ ކުުރމުގެްމަސައ ަކތް  ނ ްރައ ކާތެރިކަމާއެކުްބެލެހެއ ޓުމާއްި،
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ްހަމަޖައ ސަނ ވާނެއެވެ.ްް ްސެނ ޓަރުތަކުނ  ްކުއ ލިއ ޔާތަކާއި ްއިނ ތިޒާމު ްލިބޭނޭ ދަރިވަރުނ ނަށ 
ްނައ ތާލެވޭނީް ްހުށަހަޅާތަކެތި ްދަރިވަރުނ  ްަމސައ ކަތާގުޅޭގޮތުނ  ްވަޒަނ ކުރުމުގެ ފެނ ވަރު

ސެމިސ ޓަރްިނމުމުނ ނެވެ. އޮތް  ްކުރިއަށް 
ހުށަހަޅަނ ޖެހޭްމަސައ ކަތ ،ް)ށ(ްފެނ ވަރުްވަޒަނ ކުރުމުގެްމަސައ ކަތެއ ގެް ގޮތުގައިްލިޔުމުން 

ްހިނދަކު،ް ްނާނ ގާހާ ްއުސ ތާޛު ްކިޔަވައިދެއ ވާ ްމާއ ދާ ްހުށަހެޅުމަށ  ްއެހެނ ގޮތަކަށ  އެނޫނ 
އޮނ ނަނ ވާނީްޓައިޕ ކޮށ ފައެވެ.ްމާއ ދާްކިޔަވައިދޭްއުސ ތާޛުްއެދޭްޙާލަތުގައިްދެވޭނޭްގޮތަށ ،ް

ްކޮ ްއިލެކ ޓ ރޯނިކ  ްމަސައ ކަތުގެ ްއަތުގައިްހުށަހެޅި ްދަރިވަރު ްރައ ކާތެރިކަމާެއކު ޕީއެއ 
 ބާއ ވަނ ވާނެއެވެ.

ް
ް ްދަރިވަރުނ ނަށް )ނ( ްަވކިވަކި ްސުނ ަގޑި، ްހުށަހަަޅނ ޖެޭހ ްމަސައ ކަތ  ވަޒަނ ކުރުމުގެ

އޮވެގެނ ،ްފެނ ވަރުްަވޒަނ ކުރުމުގެްމަސައ ކަތ ް އުޒުރެއް  މަޤ ބޫލް  ނުވާނެއެވެް. ތަފާތުކޮށ ގެން 
ހުށަނޭޅޭްދަރިވަރު،ްސުނ ގަޑިްހަމަުވމުގެް ގަޑިއިުރްް)ސައުވީސ (24ްދީފައިވާްސުނ ގަޑިއަށް 

ދަރިވަރުގެްއުޒުރަކީްްއެމާއ ދާްކިޔަވައިދެއ ވާްލެކ ޗަރާރަށ ލިޔުމަކުން ކުރިން  އަނ ގަނ ވާނެެއވެް.
ްބަދަލުް ްސުނ ގަޑިއަށ  ްހުށަހަޅަނ ޖެޭހ ްަމސައ ކަތ  ްވަޒަނ ކުުރމުގެ ްއުޒުރެއ ނަމަ މަޤ ބޫލ 

ްއެްގެނެވިދާނެއެވެ. ްކަނޑައަޅާީނ ްއުޒުރެއ ކަނ  ްމަޤ ބޫލ  ްއުޒުރަކީ މާއ ދާްދަރިވަރުގެ
ްލެކ ޗަރާކިޔަވައި ްބެުލމަށ ފަހުއެވެ.ްްދެއ ވާ ްވަކިވަކިނ  ްހުށަހެޅުނ ތައ  މަސައ ކަތ ްދަރިވަރުގެ

ެއމާއ ދާްިކޔަވައިްދެއ ވާްލެކ ޗަރާ،ް ނުވަތަްނޫނ ަކނ ް، އުޒުރެއ ކަން  ހުށަހަޅާފައިވަނީްމަޤ ބޫލް 
އަނ ގަނ ވާނެއެ ދަރިވަރަށް   ްވެ.ލިޔުމަކުން 

ް
ހު)ރް( ބަދަލެއ ްފެނ ވަރުްވަޒަނ ކުރުމުގެްމަސައ ކަތް  ަކނޑައަޅާފައިވާްސުނ ަގޑިއަށް  ށަހަަޅން 

ްއެްކުއ ލިއ ޔާް/ްެސނ ޓަރުގެްޑީނ ގެްމަޝ ވަރާްއާއިއެކުްއެްމާއ ދާގެްކޯޑިނޭޓަރގެގެނެވޭނީް
ްކަނޑައަޅާފައިާވް ްހުށަހަޅަނ  ްމަސައ ކަތ  ްވަަޒނ ކުރުމުެގ ްފެނ ވަރު ްލިބިގެނ ނެވެ. ހުއ ދަ

ްތަފާތުވާ ްދަރިވަރުނ ނަށ  ްވަކިވަކި ްނަމަެވސ ،ްސުނ ގަޑި، ްނޭޅޭނެއެވެ. ްކަނޑައެއ  ގޮތަށ 
ްދަ ްކުރިމަތިވެފައިވާ ްޙާލަތެއ  ްޙާލަތަށް ، ރިވަރަކަށ ޚާއ ޞަ ްކުރިމަތިވެފައިވާ އެދަރިވަރަށ 

ްމާއ ދާގެް ރިޢާޔަތ ކޮށ ، ްއެ ްއާއިއެކު ްމަޝ ވަރާ ްޑީނ ގެ ްސެނ ޓަރުގެ /ް ްކުއ ލިއ ޔާ އެ
ްސުނ ގަޑިއަށ ްްކޯޑިނޭޓަރގެ ްހުށަަހޅަނ ޖެހޭ ްމަސައ ކަތ  ްވަޒަނ ކުރުމުެގ ހުއ ދައާއެކު،

 ްބަދަލުގެނެވިދާނެއެވެ.
ް

ްއެސެސ މަނ ޓް ްހުރިހާްިހމެނޭްްއެމޮޑިއުލުގައިްފާސ ވުމަށ ޓަކައިްމޮޑިއުލަކުނ ްދަރިވަރު)ބ(ް
ްިހމެނޭގޮތައ ްިއމ ތިޙާނުްފަހު)ްތަކެއ ްކޮމ ޕޯނެނ ޓ ސ  ްކުރަނ ވާނެވެްފުރިހަމަ( ްމިގޮތުން .
ްއުޒުރެއ ްނެތިްނުހަދައިްޮކމ ޕޯނެނ ޓެއ ްއެއ ވެސ ްއެސެސ ަމނ ޓ ގެްކޮނ ޓިނުއަސ  ްމަޤުބޫލު

 .އެވެ(FFް)ްލިބޭނީްއެމޮޑިއުލަކަށް ްދަރިވަރަށ ްަނމަވެސ ްހެދިކަމުގައިވީްއިމ ތިޙާނުްފަހު
ް

ކަނޑައަޅާފައިވާް
ސުނ ގަޑިއަށ ފަހުް
ހުށަހަޅާްފެނ ވަރުް
ވަޒަނ ކުރުމުގެް

ްކަނޑައަޅާފައިާވ20ްް ްމަަސއ ކަތ  ްވަަޒނ ކުރުމުެގ ްފެނ ވަރު ްކުރެޭވ ްހަވާލު ްދަރިވަރާ )ހ(
ހުށަހަޅަނ ވާނެއެވެ.  ސުނ ގަޑިއަށް 

ް
ްމާކ ސ ް ްމަސައ ކަތަށ  ްވަަޒނ ކުރުމުެގ ްފެނ ވަރު ްހުށަހަާޅ ްފަހު ްަހމަވުމަށ  ްސުނ ގަޑި )ށ(

 ށ ފައިވާްގޮތުގެްމަތީނ ނެވެ.ްދެވޭނީްތިރީގައިްބަޔާނ ކޮ
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މަސައ ކަތާމެދުްޢަމަލުް
ްކުރެވޭނެްގޮތ ް

ް
ްދަރިވަރަށް 1 ްމަސައ ަކތަކުނ  ްކޮނ މެ ްވަޒަނ ކުރުމުގެ ްހުށަހަޅާ ްފަހު ްސުނ ގަޑިއަށ  .

%  ްއިނ ސައ ތަ(ްއުނިކުރެވޭނެއެވެ.)ފަހެއ 5ްލިބުނުްމާކުހުން 
ްް
ލިބުނ2ްު ހިނާގްކޮނ ެމްދުވަހަކަށ ،ްދަރިވަރަށް  .ްސުނ ގަިޑްަހމަވުމަށ ްފަހުްއިތުރަށް 
%ްމާކުހުގެ ބާކީްހުރިްމާކުހަކުން  މިގޮތަށް 5ްތެރެއިން  އުނިކުރެވޭނެއެވެް. އިނ ސައ ތަް( )ފަހެއް 

ހިެމނޭނެއެވެ.  ގުނުމުގައިްރަސ މީްބަނ ދުްދުވަސ ތައް 
ް
ަރސ މީްަމސައ ކަތުްދުވަހުގ3ްެ ސުނ ގަޑިއަށ ފަހްު، ހުށަހަާޅ7ްްް. ދުަވސ ފަހުން  )ހަތެއ ް(

ބަލައިްނު ދެވޭނީްފެނ ވަރުްވަޒަނ ކުރުމުގެްަމސައ ކަތް  އަދިްއެްމަސައ ކަތ ތަކަށް  ގަނެވޭނެއެވެް.
 ސުމެކެވެ.ް
ް
މިމާއ ދާގެް)ށ(ްގ4ްެ ގުނާީނ3ްްް. ގައިްބަޔާނ ކޮށ ފައިވާް'ރަސ މީްމަސައ ކަތުްދުވަސ ް'

ް ްފެށިގެނ  ްސުނ ގަޑިނ  ްކަނޑަައޅާފައިވާ ްހުށަހަަޅނ  ްމަސައ ކަތ  24ްވަޒަނ ކުރުމުގެ
ްުގނުމުގައިް ްގޮތަށ  ްމި ްގަޑިއިރެވެ. ްދުވަސ )ސައ ވީސ ( ްހޮނިހިރު ްދުވަހާއި އަދިް، ްހުކުުރ
ނުހިމެނޭނެއެވެ.ް  ސަރުކާރުްބަނ ދުްދުވަސ ތައް 

ް
ްތިމާެގް)ނ(ް ްމިނޫނަސ  ްުނވަތަ ްސަބަބުނ  ްބައ ޔެއ ގެ ްނުރައ ކާތެރި ްކުރިމަތިވި ދަރިވަރަށ 

ވަޒަނ ކުރުމުެގް ކުރިމަތިވެގެނ ،ްކަނޑައެޅިފައިވާްސުނ ގަޑިއަށް  ބާރުްނުފޯރުވޭްވަރުގެްކަމެއް 
'ް ްޔުނިވަރސިޓީެގ ްދަރިވަރު، ްުއޒުރުވެރިވާ ްހުށަހެުޅމަށ  ްޙާލަތ ތައް މަސައ ކަތ  ޚާއ ޞަ

އެމާއ ދާްކިޔަވައިދެއ ވާްލެކ ޗަރާރަށ ްއެނ ގުމާއެކުްއެމާއ ދާެގްމެދުވެރިކޮށ ްްބާޔާނ ކުރާްފޯމު'
 ސުނ ގަިޑްހަމަުވމުގެްކުރީނ ްއަނ ގަނ ވާނެއެވެ.ކޯޑިނޭޓަރްއަށް 

ް
ް)ރ(ް ްކަނޑައަޅާީންދަރިވަރަށ  ްނޫނ ކަނ  ްނުވަތަ ްއުޒުރެއ ކަނ  ްމަޤ ބޫލު ކުރިމަތިވެފައިވަނީ

'ް ްހުށަހެޅި ްފޯމުދަރިވަރު ްބާޔާނ ކުާރ ްޙާލަތ ތައ  ްހުށަހަޅާފައިާވްޚާއ ޞަ ްއެފޯމާއެކު ްއާިއ '
ޑީނ ގެްމަޝ ވަރާްއާއެކުްލިޔެކިޔުނ ތައ ްދިރާސާކުރުމަށ ފަހުްކުއ ލިއ ޔާްނުވަރަްސެނ ޓަރުގެް

 ްއެއީްއެވެ.ްއެވެ.ްނޭޓަރއެްމާއ ދާގެްކޯޑި
ް

ދެވޭްހަދަރިވަރުްހުށަ)ބ(ް ހުށަހެޅުމަށް  ޅާފައިވަނީްމަޤުބޫލުްއުޒުރެއ ނަމަ،ްވަޒަނ ކުރުމުގެްމަސައ ކަތް 
ކަނޑައަޅާނީް ްޑީނ ގެްމަޝ ވަރާްއާއެކުްއެްމާއ ދާގެްކޯޑިނޭޓަރދެވަނަްފުރުސަތުގެްއައުްސުނ ގަޑިއެއް 

 އެވެ.
ް

މަޤ ބޫލުްއުޒުރެއ ްނޫނ ކަމަށ ްޑީނ ގެްމަޝ ވަރާްއާއެކުްެއްދަރިވަރުްހުށަހަޅާފައިވަނީް)ޅ(ް
ްބަޔާނ ކޮށ ފައިވާް ް)ށ(ްގައި ްމާއ ދާގެ ްޯކޑިނޭޓަރްްކަނޑައަޅައިފިނަަމްމި ް/ކޯހުގެ މާއ ދާގެ

ދަރިވަރުްހުށައަޅާްވަޒަނ ކުރުމުގެްމަސައ ކަތާމެދުްޢަމަުލްކުރެވޭނެއެވެ.  ގޮތަށް 
ް
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ސެމިސ ޓަރގެްފަހުް
އިމ ތިޙާނާއިގުޅޭް
ްއާނ މުްއުޞޫލުތައ ް

ްއިރުޝާދުތަކ21ްްާ ްދޭ ްއިނ ވިޖިލޭޓަރުނ  ްތިބޭ ްބަލަހައ ޓަނ  ްކަނ ކަނ  ްހޯލުގެ ްއިމ ތިޙާނު )ހ(
ޢަމަލުކުރަނ ވާނެއެވެ. އިމ ތިޙާނުގެްބައިވެރީން   އެއ ގޮތަށް 

ް
ްބޭނުނ ވެއ ެޖް ްަބއިވެރިއަކު ްިއމ ތިޙާނުގެ ްހޯދުމަށ  ްަސމާލުކަނ  ްއިނ ވިޖިލޭޓަރުގެ )ށ(

ް ްއެއ ވެސ ްހާލަތެއ ގައި، ްއުުފލައިގެނ ނެވެ. ްއަތ  ްހޯދާނީ ްަސމާލުކަނ  އިނ ވިޖިލޭޓަރުގެ
ނުވާނެއެވެ.  ހާލެއ ގައިްކޮޅަށ ތެދުވެ،ްނުވަތަްގޮވާްހަދައިގެން 

ް
ްދަރިވަރެއ ކަން )ނ(ް ްޔުނިވަރސިޓީގެ ްާހޒިރުވާއިރު، ްއިމ ތިޙާނަށ  ްބައިވެރީނ  އިމ ތިޙާނުގެ

ްގެނ ނަނ ވާނެއެވެ. ްކާޑު ްދޫކޮށ ފައިވާްްއަނ ގައިދޭ ްޔުނިވާރސިޓީއިނ  ްމީގެއިތުރުނ  އަދި
ްެއް ްނަަމ ްނުގެނ ނަ ްތަކެތި ްިމ ްގެނ ނަނ ާވނެވެ. ްހުއ ދަވެސ  ްވަުނމުގެ ްހޯލަށ  އިމ ތިޙާނު

އިމ ތިޙާނުގައިްބައިވެރިވުމުގެްފުރުޞަތުްނުދެވޭނެއެވެ.  ފަރާތަކަށް 
ް

އިމ ތިޙާނުްހޯލަށް 
ްވަނުމާއިްނުކުތުނ ް

އިމ ތިޙާނުގ30ްްެކަނޑައަޅާފައިވާްގަޑީގެް)ހ(ްއިމ ތިޙާނުްފެށެން 22ް )ތިރީސ (ްމިނިޓުްކުރީން 
ވަުނމަށ ް އަދިްިއމ ތިޙާނުްހޯލަށް  ތިބެނ ވާނެއެވެް. އިމ ތިޙާނުްހޯލުކައިރީްއެތުރިގެން  ބައިވެރީން 
ބައިވެރިޔަކުްިއމ ތިޙާނުް ނުކުރާހާްހިނދަކުްއިމ ތިޙާނުގެްއެއ ވެސް  އިނ ވިޖިލޭޓަރްއިޝާރާތް 

ވަދެގެން   ނުވާނެއެވެ.ހޯލަށް 
ް

ްލިބިގެނ ނެވެ.ް ްހުއ ދަ ްއިނ ވިިޖލޭޓަރުގެ ްނުކުމެވޭނީ ްއަދި ްވަދެވޭނީ ްހޯލަށ  )ށ(ްއިމ ތިޙާނު
ް ްފެށިގެނ  ްއެއ ވެސ 30ްްއިމ ތިޙާނު ްއިމ ތިޙާނުގެ ްހިނގުމަށ ފަހު، ްމިނިުޓ )ތިރީސ (

ނުވާނެއެވެ.ް ވަދެގެން   ބައިވެރިއަކުްއިމ ތިޙާނުްހޯލަށް 
ް

ް ްނުވަތަ ްބަލިވެގެނ  ްސަބަބެއް )ނ( ްމުހިއ މު ްޤަބޫލުކުރެވޭ ްއިނ ވިޖިލޭޓަރަށ  މިނޫނ ވެސ 
ް ްފެށިގެނ  ްިއމ ތިޙާނު ްމެނުީވ، ްޫނީނ30ްްއޮވެގެނ  ްހިނގުމަށ ފަހު ްމިނިޓު )ތިރީސ (

އިނ ވިޖިލޭޓަރުގެް ނުާވނެއެވެް. ނުކުމެގެން  ބޭރަށް  އިމ ތިޙާނުގެްބައިވެރިއަކުްއިމ ތިޙާނުްހޯލުން 
ްބައިވެރި ްއިމ ތިޙާނުގެ ްއެފަރާތެއް ހުއ ދަނެތި ްނުކުމެއ ޖެަނމަ ްބޭރަށ  ްހޯލުނ  ްއިމ ތިޙާނު އަކު

ްހެދުމުެގް ްައލުނ އިމ ތިޙާނު ްއަދި ްކަމުގައެވެ. ްބައިވެރިނުވާފަރާތެއ  ްއިމ ތިޙާނުގައި ބެލެވޭނީ
ނުދެވޭނެއެވެ.  ފުރުޞަތުްއެބައިވެރިއަކަށް 

ް
ްފިޔަވައި ްިއމ ތިޙާނެއ  ްހަދާ ްއެހީގައި ްކޮމ ޕިއުޓަރުގެ ްޙާލަތެއް ް،)ރ( ްޚާއ ޞަ ުނވަތަ

ްދަރިވަރަށް  ްހަދާ ްިއމ ތިޙާނު ްެމނުވީ، ްލިބިގެނ  ްހުއ ދަ ްއިނ ވިޖިލޭޓަރުގެ މެދުވެރިވެގެނ 
ް ްފަހު ްއެނ މެ ްނުކުމެގެނ ް)30ްއިމ ތިޙާނުގެ ްހޯލުނ  ްއިމ ތިޙާނު ްތެރޭގައި ތިރީސ (ްމިނިޓު

ްނަމަވެސ  ްހޯލުގައިް، ނުވާނެއެވެ. ްިއމ ތިޙާނު ްނިކުތުމުގައިވެސ ، ްއެހެނ ްމިގޮތަށ  ްތިބި
ދޭނ ާވނެއެވެ. ސަމާލުކަން  ނިކުތުމަށް  އުނދަގޫްނުވާގޮތަކަށް   ދަރިވަރުނ ނަށް 

ް
ްދޫކޮށް  ްހޯލު ްއިމ ތިޙާނު ްކުރީނ ، ްވަގުތުހަމަވުމުގެ ްކަނޑައަޅާފައިވާ ްއިމ ތިޙާނަށ  )ބ(
ްދޫކޮށް  ްހޯލު ްއިމ ތިޙާނު ްހުއ ދައާއެކު ްއިނ ވިޖިލޭޓަރުގެ ްދަރިވަރަށ  ްބޭނުނ ވާ ނިކުނ ނަނ 

ްއެހެނ ްދެވި ްތިބި ްހޯލުގައި ްއިމ ތިޙާުނ ްނިކުތުމުގައިވެސ ، ްމިގޮތަށ  ްނަމަވެސ ، ދާނެއެވެ.
ސަމާލުކަނ ްދޭނ ވާނެއެވެ. ނިކުތުމަށް  އުނދަގޫްނުވާގޮތަށް   ބައިވެރިނ ނަށް 
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ް
)ޅ(ްއިމ ތިޙާނުގެްބައިވެރިޔަކަށ ްއިމ ތިޙާނުްހޯލުްދޫކޮށ ްދިޔުމުގެްހުއ ދަްދިނުމުގެްކުރިން 

ްބޭނު ްބައިވެރިޔަކު ްކަރުދާސ ތަކަކާއިްއެ ްޖަވާބު ްހުރިހާ ްނުކޮށ ވާ ްބޭނުނ  ްއަދި ނ ކޮށ ފައިވާ
ާވނެއެވެ. އިނ ިވޖިލޭޓަރުްނަގަން  ކަރުދާހެއ ވާނަމަްއެކަރުދާހެއް  ްއެހެނިހެން 

ް
އިމ ތިޙާނުްފެށުމާއިް
ްއިމ ތިޙާނުްނިނ މުނ ް

އިނ ވިޖިލޭޓަރ23ްް ފަށަން  ފަށަނ ވާނީްއިމ ތިޙާނުްހަދަން  އިމ ތިޙާނުްހަދަން   އެނ ގުމުނ ނެވެ.)ހް(
ް

)ށ( އިމްތިޙާނު ހެދުން ހުއްޓާލުމަށް އިންވިޖިލޭޓަރ އެންގުމުން އެމަސައްކަތް 

އިމްތިޙާނު ، ހުއްޓާލަންވާނެއެވެ. ލަހުން އިމްތިޙާނަށް ހާޒިރުވެފައިވާ ބައިވެރިއަކު ހުރިނަމަވެސް

އިމްތިޙާނު ހެދުން ނިންމުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަގުތު ހަމަވިކަން އިންވިޖިލޭޓަރ އެންގުމުން 

 ހުއްޓާލަންވާނެއެވެ.
 

)ނ(ްއިމ ތިޙާނަށ ްކަނޑައަޅާފައިވާްވަގުުތްހަމަވެ،ްޖަވާބުްކަރުދާސ ތަކާއިްބޭނުނ ވާްއިތުރުް
ހުއ ދަދިނުމާްހަމަޔަށް  ދިޔުމަށް  ިއމ ތިޙާނުްހޯލުްދޫކޮށް  އިނ ވިޖިލޭޓަރުްނަގާްިނމްި، ރިކޯޑުތައް 

ތިބެނ ވާނީްމަޑުމައިތިރިކަމާއެ  ކުއެވެ.ްދަރިވަރުން 
ް

އިމ ތިޙާނުްހެދުމަށް 
ްބޭނުނ ކުރާްތަކެތިް

ްބުކ ލެޓުގައެވެ.ްޖަވާބ24ްްު ްޖަވާބު ްޚާއ ޞަ ްކުރަނ ވާީންފޯރުކޮށ ދެވޭ ްމަސައ ކަތެއ  )ހ(ްހުރިހާ
ްމަސައ ކަެތއ ްކުރަނ ްބޭނުނ ވެއ ޖެް ބުކ ލެޓ ްބޭނުނ ްކުރަނ ްުނޖެހޭްިއމ ތިޙާނުގައި،ްއިތުރު

ބޭނުނ  ަޖވާބުްދިނުމަށް  ފޯރުކޮށ ދެވޭްޚާއ ޞަްކަރުދާހެއ ގައެވެް. އެކަމަށް  ކުާރްނަމަްކުރަނ ާވނީް،
ުކރެވިފައެވެ.ް ހުނ ނަނ ވާނީްޖަވާބުްބުކުލެޓާްއެއ ކަރުދާސް   އިތުރުްކަރުދާސ ތައް 

ް
ހަވާލުކުރަނ ވާނެއެވެ. ޖަވާބުްބުކ ލެޓް  ް)ށ(ްއިނ ވިޖިލޭޓަރްއެދުމުން 

އިމ ތިޙާނުް އަދިްޖަވާބުްބުކ ލެޓެއް  ނުވާނެއެވެް. ވަކިކޮށ ގެން  ކަރުދާހެއް  ޖަވާބުްބުކ ލެޓުން  )ން(
ބޭރަށް   ގެނ ގޮސ ގެނ ްނުވާނެއެވެ.ހޯލުން 

ް
ްތަކެއ ޗަކީް ްތާވަލުފަދަ ްހިސާުބ ްޗާޓު، ްބޭނުނ ކުރަނ ދެވޭ ްހެދުމުގައި ްއިމ ތިޙާނު )ރ(
ނުވާނެއެވެ. ގެނ ގޮސ ގެން  ބޭރަށް   ޔުނިވަރސިޓީގެްތަކެއ ޗެވެ.ްއެތަކެތިްއިމ ތިޙާނުްހޯލުން 

ް
ްގެނެވި ްކުރުމަށ  ްބޭނުނ  ްގޮތުގައި ްއެހީއެއ ގެ ްހެދުމަށ  ްއިމ ތިޙާނު ްތަކެއ ޗަކީް)ބ( ދާނެ

ްއިމ ތިޙާނުގައިް ްއަނ ގަނ ވާނެއެވެ. ްބައިވެރިނ ނަށ  ްއިމ ތިޙާނުގެ ްދުރާލާ ކޮބައިކަނ 
ްއެއ ޗެއ ވާނަމަ،ް ްއެފަދަ ްއެނޫނ ވެސ  ްނުވަތަ ްކަލ ކިޔުލޭޓަރ ްދެވޭ ްހުއ ދަ ބޭނުނ ކުރުމަށ 

އަނ ގަނ ވާ ދުރާލާްިއމ ތިޙާނުގެްބައިވެރިނ ަނށް   ނެއެވެ.އެއެއ ޗެއ ގެްމޮޑެލ އަކީްކޮބައިކަން 
ް

ދެްފަރާތެއ ގެްދެމެދުގައިްއެއ ވެސ ް ކޮށ ގެން  ބޭނުން  ފޯނުްނުވަތަްއެްއެއ ޗެއް  )ޅ(ްމޯބައިލް 
ްއިމ ތިާޙނުްހޯލަށ ްވައ ދައިގެނ ް ބާވަތެއ ގެްމުވާސަލާތެއ ްކުރެވޭނެްފަދަްއެއ ވެސ ްއެއ ޗެއ 

 ނުވާނެއެވެ.ް
ް
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ްިއމ ތިޙާނު ްއެއ ޗަކާއި ްކޮނ މެ ްހުނ ނަ ްހޯލުގައި ްއިމ ތިޙާނު ްގެނ ގުޭޅް)ކ( ްބައިވެރިއަކު ގެ
ލިބިގެނ ވެއެވެ.ް ބަލާްޗެކ ްކުރުމުގެްހުއ ދަްއިނ ިވޖިލޭޓަރަށް   ކޮނ މެްއެއ ޗެއް 

ް
އިމ ތިޙާނުް އެއ ޗެއް  ފިޔަވާްއެހެން  ހުއ ދަދޭްއެއ ޗެއް  މިގަވާއިދުން  )އ(ްއިމ ތިޙާނުްހެދުމަށް 

ްވައ ަދއިފި ްހޯލަށ  ްއެއ ޗެއ  ްއެފަދަ ްނުވާނެއެވެ. ްވައ ދައިގެނ  ްއެއ ޗެއ ްހޯލަށ  ްެއ ނަމަ،
ްނުވަތަ ްލިބިގެނ ވެއެވެ. ްއިނ ިވޖިލޭޓަރަށ  ްބާރު ްއެނ ުގމުގެ ްނެުރމަށ  ްހޯލުނ  ، އިމ ތިޙާނު

އިނ ވިޖިލޭޓަރުްއަނ ގާްތަނެއ ގައިްއެްއެއ ޗެއ ްބާއ ވަނ ވާނެއެވެ.ްއެގޮތަށ ްބާއ ވާްއެއ ޗެއ ގެް
ެގނައިްއިމ ތިޙާނުގެްބައިވެރިޔާްއުފު  ަލނ ވާނެއެވެ.ްފުރިހަމަްޒިނ މާްއެްއެއ ޗެއް 

ް
އިމ ތިޙާނުގެްވަގުތުގައިް
ސުލޫކުްބަހައ ޓަނ ވީް

ްގޮތ ް

ްތިބެނ ވާނ25ްްީ ްބައިވެރިނ  ްއިމ ތިޙާނުެގ ްވަގުތެއ ގައި، ްހުރިހާ ްކުރިއަށ ދާ ްއިމ ތިޙާނު )ހ(
ްސަމާލުކަނ ް ްެބހެއ ޓުމަށ  ްުސލޫކު ްގޮތަކަށ  ްއަޑުަމޑުވާނޭ ްވީހާވެސ  މަޑުމައިތިރިކަމާއެުކ

ް ްއެހެނ ްދީގެނ ނެވެ. ްސަބަބުނ  ްގޮތެއ ގެ ްބަހައ ާޓ ްސުލޫކު ްބައިވެރިއެއ ގެ އިމ ތިޙާނުގެ
ްހެދުުމނ ް ްއިމ ތިޙާނު ްބައިވެރިައކު ްެއ ްއުނދަގޫވާަނމަ، ްހެދުމަށ  ްއިމ ތިޙާނު ބައިވެރިނ ނަށ 

ވެއެވެ. ލިބިގެން   މަޙ ރޫމުްކުރުމުެގްއިޚ ތިޔާރުްއިނ ވިޖިލޭޓަރަށް 
ް

ް ްޯބ ްއެއ ެވސ  ްއެހެނ  ްފިޔަވާ ްބޯފެނ  ްހޯލަށ ް)ށ( ްއިމ ތިޙާނު ްކާއެއ ޗެއ  ްއަދި އެއ ޗެއ 
ނުވާނެއެވެ.  ވައ ދައިގެން 

ް
ފަރާތަކާްއިމ ތިޙާނުގެްބައިވެރިއަކުްމުވާޞަލާތުް އެއ ވެސް  އިނ ވިޖިލޭޓަރްފިޔަވާްއެހެން  )ން(

ނުވާނެއެވެ.  ކޮށ ގެން 
ް

ްބޭނުނ ކު ްއެކަމަށ ޓަކައި ްނަމަ ްއިމ ތިޙާނެއ  ްހަދާ ްބޭނުނ ކޮށ ގެނ  ްކޮނ ޕިޔުޓަރު ރާނެް)ރ(
އިނ ވިޖިލޭޓަރުްއަނ ގަނ ވާނެއެވެ.ް އިމ ތިޙާނުގެްބައިވެރީނ ނަށް  ސޮފ ޓ ވެއަރްއަކީްކޮބައިކަން 
ްބޭނުނ ކޮށ ގެން  ްނުވަތަ ްހުޅުވާ ްއެޕ ލިކޭޝަނެއ  ްނުވަތަ ްޕ ރޮގ ރާމެއ  ްއެއ ވެސ  އެނޫނ 

 ނުވާނެއެވެ.
ް

 ްކޮޕީކުރުނ .ްކޮޕީކުރުމަކީ:ް)ބ(ްއިމ ތިޙާނުގައި
ްނުވަތަްއެއ ެޗއ ގައިްއެއ ވެސް ްއެހެން ްނުވަތަްްފޭރާމުގައިްް،ހަށިގަނޑުގައިްދަރިވަރުގެ .1

 ހުރުނ ްލިޔެފައިްތަނެއ ގައި
ްއެހެނ ް،ފިޔަވައިްމެޓީރިއަލ ސ ްހުއ ދަދެވިފައިވާްހެދުމަށ ޓަކައިްއިމ ތިޙާނެއ ްވަކި .2

 .ްވެއ ދުނ ްހޯލަށ ްއިމ ތިޙާނުްމެޓީރިއަލ އެއ ްއެއ ވެސ 
 .ބޭނުނ ކުރުނ ްަވސީލަތެއ ްމުވާސަލާތީްނުލާްހުއ ދައަކާ .3
 .އެހީތެރިވެދިނުނ ްއެހެނ މީހަކަށ ްކޮޕީކުރުމަށ  .4
 ދެއ ކުނ .ްވާހަކަްހުއ ދައަކާނުލައިް،ވަނުމަށ ފަހުްއިމ ތިޙާނަށ  .5
 ްްހިނ ގުނ .ްޢަމަލެއް ްްއެއ ވެސ ްމަގުފަހިވާފަދަްކުރުމަށ ްކޮޕީ .6
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ްކޮޕީކުރުނ ްކީދަރިވަރަކުްކުރާްމިފަދަްއަމަލަްތެރޭގައިްއިމ ތިޙާނެއ ގެްއިތުރުން ްމީގެ .7
ބިނާކޮށ ްނިނ މާނީްކަމުގައި  .މިޓީނ ނެވެކޮްއިމ ތިޙާނ ްްހުށަހެޅޭްހެކިތަކުގެްމައ ޗަށް 

 
ދެވޭްއަދަބުތަކަކީ:ް)ޅ(ްއިމ ތިޙާނުގައި  ކޮޕީކުރާްދަރިވަރަށް 

ް
ްލިޔުމުން ް،ދިނުާމއެކުް(ުސމެއ )0ްްއިމ ތިހާނަށ ްމާއ ދާގެްކޮޕީކުރިް:ފަހަރުްްފުރަތަމަް .1

 .ނަސޭހަތ ދިނުނ 
 

ްއެްް،ކޮޕީކޮށ ފިނަމަްފަހަރުްދެވަނަްކޯހުގައިްކިޔަވަމުނ ދާްދަރިވަރުް:ފަހަރުްްދެވަނަް .2
ްސުމެއ )0ްްމާއ ދާއިނ ްކޮޕީކުރި ްހުރިްބާކީްެސމިސ ޓަުރގެްއެް،ދިނުމާއެކު(

 .ދިނުނ (ްސުމެއ )0ްްއިމ ތިޙާނުތަކަށ ްމާއ ދާތަކުގެ
ް 

ް،ކޮޕީކޮށ ފިނަމަްފަހަރުްތިނ ވަނަްކޯހުގައިްކިޔަވަމުނ ދާްދަރިވަރުް:ފަހަރުްްތިނ ވަނަ .3
ްހުރިްބާކީްސެމިސ ޓަުރގެްއެް،ދިނުމާއެކު(ްުސމެއ )0ްްމާއ ދާއިނ ްކޮޕީކުރިްްއެ

ްސުމެއ )0ްްއިމ ތިޙާނުތަކަށ ްމާއ ދާތަކުގެ ްދިނުނ ( ްއަނ ނަްޖެހިގެނ ްއަދި.
ްޔުނިވާސިޓީނ ްނުވަތަްކުރުނ ްސަސ ޕެނ ޑް ްޔުނިވާސިޓީނ ްިނމެނ ދެނ ްސެމިސ ޓަރ
 .ވަކިކުރުނ 

 
ްނިނ މުން ްިނނ މާްކޮމީޓިން ްއިމ ތިހާނުްްވަކިކުރަން ްޔުނިވާސިޓީނ ްދަރިވަރަކ3.1ްު

 .އެކުގައެވެްހުއ ދައާްބޯޑުގެްްއެކަޑަމިކ ްތަނ ފީޒުކުރާނީ
ް

ްދަރިވަރަށ ްޙައ ޤުްްކުރުމުގެްއެޕީލް ްއެކަނ ް،އެޅުުމނ ްފިޔަވަޅުްކޮޕީކޮށ ގެނ )ކ(ް
ް.ޮކމިޓީއަކަށެވެްގ ރީވެނ ސ ްކުރާނީްއެޕީލ ްދަރިވަރުނ .ްލިބިގެނ ވެއެވެ

ް
ް

އިމ ތިޙާނުގެްޤަވާޢިދާް
ްޚިލާފުވުނ ް

)ހ(ްއިމ ތިޙާނުްހެދުމުގައިްނުވަތަްއިމ ތިޙާނުްހޯލުގަިއްޢަމަލުކުަރނ ޖެހޭްޤަވާޢިދާްޚިލާފަށް 26ް
ްވަގުތުން  ްަޖވާބުކަރުދާސ  ްބައިވެރިއެއ ގެ ްއެ ްޢަމަލުކޮށ ފިނަމަ ްބައިވެރިއަކު އިމ ތިޙާނުގެ

ދަމާްއެރޮނގުްކައިރީގައިްއަތުލުމަށ ފަހުްޖަވާބުް ކަރުދާހުގެްފުރަތަމަްޞަފ ޙާގައިްކަތިްރޮނގެއް 
އިނ ވިޖިލޭޓަރުގެް ހިނގިްވަގުތުްރިޯކޑ ކޮށް  ދަރިވަރުްކުރިކަމަކާ،ްއެކަން  ޤަވާޢިދާްޚިލާފުވާން 
ްޖަވާބުކަރުދާހެއް  ްއައު ްހެދުމަށ  ްއިމ ތިޙާނު ްފަހު ްއެއަށ  ްކުރަނ ވާނެއެވެ. ްސޮއި ްލިޔެ ނަނ 

ްދޭނ ވާނެއެވެ.
 

ްއިމ ތިޙާުން ްދިމާވެއ ޖެަނމަ ްމައ ސަލައެއ  ްބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ ްގައި ް)ހ( ްމާއ ދާގެ ްމި )ށ(
ްމަޢުލޫމާތުް،ނިމުމާއެކު ްމައ ސަލައިގެ ްކޮމިޓީއަށ ްް،ިދމާވި ްއިނ ިވޖިލޭޓަރްއިމ ތިޙާނު ޗީފ 

ްއަނ ގަނ ވާނެއެވެ.
ް
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އިމ ތިޙާނަށް 
ހާޒިރުވީފަހުން 

ްބަލިވުނ ް

ްހާޒިރުވ27ްު ްހޯލަށ  ްއިނ ވިޖިލޭޓަރަށް )ހ(ްއިމ ތިޙާނު ްވަގުތުނ  ްއެކަނ  ްބަލިވެއ ޖެނަމަ މަށ ފަހު
ްއަނ ގަނ ވާނެއެވެ.

ް
ބޭރަށް  )ށ(ްމިްމާއ ދާގެް)ހ(ްގައިްބަޔާނ ކުރާފަދަްޙާލަތެއ ގައިްދަރިވަރުްއިމ ތިޙާނުްހޯލުން 
ްއިނ ވިޖިލޭޓަރަުކް ްގާތުގައި ްދަރިވަރުގެ ްމިވަގުތުތަކުގައި ްހުއ ދަދެވިދާނެއެވެ. ނިކުތުމުގެ
އައިަކމުގަ އެނބުރިްިއމ ތިޙާނުްހޯލަށް  ދަރިވަރުގެްބަލިްރަނގަޅުްވެގެން  ިއްހުނ ނަނ ވާނެއެވެް.

ނުދެވޭނެއެވެ.ް އިތުރުްވަގުތެއް  ްވިޔަސ ،ްއިމ ތިޙާނުްހެދުމަށް 
ް

ްއިމ ތިޙާނުްްދަރިވަރުނ ްނުކުޅެދޭނަމަްގެނ ދިއުމަށ ްކުރިއަށ ްއިމ ތިޙާނުްސަބަބުނ ްބަލީގެ)ނ(ް
ްއޭނާްބޭރުގައިްކަރުދާހުގެްޖަވާބުްދަރިވަރުގެްދިމާވެއ ޖެަނމަްމިހެން ް.ދާނ ވާނެއެވެްދޫކޮށ ްހޯލު

ްކުރަނ ވާނެެއވެްސޮއެްއިނ ވިޖިލޭޓަރްނޯޓ ކޮށ ްގަޑިްނިކުނ ްހޯލުނ  ްދަރިވަރުނ ްްމިފަދަ.
ްރަސ މީްްއަނ ނަްެޖހިގެނ ްކުރުމަށ ފަހުްފުރިހަމަ"ްފޯމުްކުރާްބަޔާނ ްޙާލަތ ތައ ްޚާއ ޞަ"

.ްވާނެއެވެްހުށަހަޅަނ ްއިދާރާއަށ ްސެނ ޓަރުގެްނުވަތަްކުއ ލިއ ޔާްނިސ ބަތ ވާްއެދަރިވަރުްދުވަހު
ްއެަކޑެމިކް ްސެނ ޓަރުގެްނުވަތަްްކުއ ލިއ ޔާްނިނ މާނީްްގޮތެއ ްމެދުްފޯމާްހުށަހަޅާްދަރިވަރު
ްރަސ މީްްހުށަހަޅާތާްްފޯމުްޔުނިވަރސިޓީއަށ ްދަރިވަރުްްއަދި.ްނ ނެވެ(ްއަރކ )ްކޮމެޓީްްރިވިއު

ްފަހެއ )5ް ްދަރިވަރަށ ްނިނ މައިްގޮެތއ ްމެދުްފޯމާއިްްހުށަހަޅާްްދަރިވަރުްތެރޭްްދުވަސ (
ް.އަނ ގަނ ވާނެއެވެްސެނ ޓަރުނ ްނުވަތަްކުއ ލިއ ޔާ

ް
އިމ ތިޙާނުގެްކަރުދާސް 

ްމާކުކުރުނ ް
)ހ(ްއިމ ތިޙާނުްކަރުދާސ ްމާކުްކުރަނ ވާީނ،ްއެކަރުދާސ ްިނސ ބަތ ވާްދަރިވަރަކީްކާކުކަނ 28ްް

ްދަރިވަރުގެް ްކަރުދާހުގައި، ްއިމ ތިޙާނު ްމިކަނ ކުރުމަށ ، ްގޮތަށެވެ. ްނޭނގޭ ްފަރާތަށ  މާކުކުރާ
ްނަމުގެްބަދަލުގައިްބޭނުނ ކުރާނީްދަރިވަރުްނަނ ބަރެވެ.ް

ް
ްކަރުދާސ ްނިސ ބަތ ވާ ްމާކުކުރެވެނ ްނެތް )ށ(ްއިމ ތިޙާނު ްކާކުކަނ ްނޭނގޭގޮތަށ  ްފަރާތަކީ

ްޞައ ޙަކަން  ްއޭގެ ްބަލައި ްމީހަކު ްއެހެނ  ްގޮތ  ްމާކ ސ ދީފައިވާ ްއެކަރުދާހަށ  ޙާލަތުގައި،
ކަށަވަރުކުރަނ ވާނެއެވެ.ްނުވަތަްއެއ ްއެގ ޒެމިނަރަށ ވުރެްގިަންއެގ ެޒމިނަރުނ ްެއްކަރުދާހަށް 

ދޭނ ވާނެއެވެ. ްމާކުސް 
ް

ްމާުކް)ނ(ްއިމ ތިޙާނެ ްކާކުކަނ  ްކުރެޭވްމަސައ ކަތުެގްވެރިފަރާތަކީ ްނޫނ ނަމަެވސ ،ްމާކު އ 
މާކުކުރުމަކީްއެނ ެމްއެދެވޭްގޮތެވެ. ނޭނގޭްގޮތަށް  ްކުރާފަރާތަށް 

ް
ަކނޑައަޅާްތާރީޚުގެްތެރޭގައިް ސެމިސ ޓަރްއިމ ތިޙާނުްމާކުކުރުމަށ ފަހުްޔުނިވަރސިޓީން  )ރް(

ފައިނަލް ް،ޙަވާލުކުރަނ ވާނެއެވެ.ްސެމިސ ޓަރްިއމ ތިޙާނަށ ފަހުކުއ ލިއ ޔާްނުވަތަްސެނ ޓަރާް
ްއިނ ތިޒާމުް ްލިބޭނޭ ްދަރިވަރުނ ނަށ  ްމުއ ދަތުގައި ްކަނޑައަޅާފައިވާ ްޔުނިވާރސިޓީއިނ  ނަތީޖާ

ހަަމޖައ ސަނ ވާނެއެވެ. ްކުއ ލިއ ޔާްއަދިްސެނ ޓަރުން 
ް

އަދިް އިމ ތިޙާން 
ނަތީޖާގެްފެނ ވަރުް

ްހިފެހެއ ޓުނ ް

ްސެމިސ ޓ29ްަ ްމާއ ދާއެއ ެގް)ހ( ްއެ ްކަރުދާހަކީ، ްއިމ ތިޙާނު ްމާއ ދާތަކުގެ ްއިމ ތިޙާނުދެވޭ ރ
ްކަށަވަރުކުރުމަށ ޓަކައިްް ްއިމ ތިޙާނެއ ކަނ  ްފެނ ވަރުގެ ްބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ އައުޓ ލައިނ ގައި

ޗެކުކުރަނ ވާނެއެވެ. ްއެޗ .އޯ.ޑީްނުވަތަްކޯހުގެްކޯޑިނޭޓަރްކަރުދާސް 
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ް
ް ްފެނ ވަރުގައި ްމާއ ދާގެ ް)ށ( ްއެއ ްް-މޮޑަރޭޓ ކުރުނ  ްބެލުނ : ްގޮތ  ްމާކުކުެރވޭ ކަރުދާސ 

މާއ ދާއެއ ްކިޔަވައިދޭްއެއ ްއުސ ތާޛަށ ވުރެްގިނަްުއސ ތާޛުނ ްތިބިނަމަްމާއ ދާގެްއިމ ތިޙާުން
މާކުކުރުމުގައިްޢަމަލުކުރާީންތިރީގައިވާްގޮތުގެމަތިނ ނެވެ. ްކަރުދާސް 

ތައ ޔާރުކުރަނ ވާނީްހުރިހާްުއސ ތ1ާ ސ ީކމް  ގުޅިގެނ ނެވެ..ްމާކިން  ްޛުން 
ބައ ދަލުވ2ްެ ދޭހަކުރުމަށ ޓަކައިްހުރިހާްއުސ ތާޛުން  ސ ކީމ ގައިްބުނާްއެއ ޗެއް  މާކިން  .ް

ްމަޝ ވަރާކުރަނ ވާނެއެވެ.
ތަފާތ3ްު )ތިނެއ (ްނަމޫާނ3ްް)ތިނެއ (ްފެނ ވަރެއ ގ3ްްެ.ްްކޮނ ެމްއުސ ތާޛަކުވެސް 

ްގޮ ްމާކުސ ދެވުނު ްއަދި ްމާކުކުރަނ ވާނެއެވެ. ްމަޝ ވަރާކޮށް ޖަވާބުކަރުދާސ  ތާމެދު
ްމާކުކުރުމުގަިއް ްނަމޫނާތަަކކީ ްނައ ތާލަނ ވާނެއެވެ.ްމި ްތަފާތުތައ  ްހުރި މާކުކުރުމުގައި

ްބޭނުނ ކުރަނ ވާނެްތަކެއ ޗެވެ.ް
ނަގާްކަރުދާސ ތައް 4 ރެނ ޑަމ ކޮށް  މާކުކުރައ ވާްކަރުދާސ ތަކުގެތެރެއިން  އުސ ތާޛުން  .ް

ކޯޑިނޭޓަރުްޗެކުކުރަ ްނ ވާނެއެވެ.އެޗ .އޯ.ޑީްނުވަތަްކޯސް 
ނަމަްމާކުކުރާްކަރުދާސ ތަކުގެތެރެއިން 5 މާއ ދާްކިޔަވައިދެއ ވަނީްއެނ މެްއުސ ތާޛެއް  .ް

ފުދޭނެއެވެ.ް ޯކޑިނޭޓަރުްޗެކުކުުރމުން  އެޗ .އޯ.ޑީްނުވަތަްޯކސް  ހޮވާލެވޭްކަރުދާސ ތައް 
ްފާހަގަކުރެވޭނަމަް ްދަށ ވެފައިވާކަނ  ްނުވަތަ ްމަތިވެ ްޚިލާފަށ  ްނަތީާޖްއާދަޔާ ނަމަވެސ 

ބަލަނ ވާނެއެވެ.ްއި އެކަން  ްތުރަށް 
ް

ް)ނ(ްމާއ ދާތަކުގެްމެދުގައިްމޮޑަރޭޓ ކުރުނ :
ްމާއ ދާތަކުގެް ްތަނެއ ގަިއްކިޔަވައިދޭ ްއެ ްސެނ ޓަރަކުނ ވެސ  ްނުވަތަ ްކުއ ލިއ ޔާއަކުނ  ކޮނ މެ
ްމާއ ދާއަކުން  ްވަކި ްއަދި ްދިރާސާކުރަނ ވާނެއެވެ. ްބަދަލުތައ  ްއަނ ނަމުނ ދާ ގ ރޭޑ ތަކަށ 

ްފެ ްއެކަމުެގްމާގިނައިނ  ްގިނަނަމަ ްޚިާލފަށ  ްއާދަޔާ ްނަތީޖާ ްމޮޅު ްނުވަތަ އިލ ވަމުނ ދާަނމަ
ހޯދާ،ްއެކަށީގެނ ވާްފިޔަވަޅުްއަޅަނ ވާނެއެވެ. ްސަބަބުތައް 

ް
ޚާއ ޞަްއިމ ތިޙާނުް

ްދިނުނ ް
ކަނޑައަޅާފައިވ30ްްާ )ހ(ްޚާއ ޞަްއިމ ތިޙާނުްދޭނ ވާނީްޔުނިވާރސިޓީގެްކަލަނ ޑަރުގައިްއެކަމަށް 

ްއިމ ތިޙާނުް ްޚާއ ޞަ ްބޭރުގައި ްމުއ ދަތުނ  ްމި ްޙާލެއ ގައި ްއެއ ވެސ  ްތެރޭގައެވެ. މުއ ދަތުގެ
ްދަރިވަރުނ ނަށް  ްމެދުވެރިވާ ްސަބަބުތައ  ްޚާއ ޞަ ްއިމ ތިޙާނަކީ ްޚާއ ޞަ ްނުވާނެއެވެ. ދީގެނ 

ްއިމ ތިޙާނެކެވެ.ްްދެވޭ
ް

ޔުނިވާރސިޓީގެް ނަތީޖާްސާފުކުރުމުގެްކަނ ކަނ ،ްއެކަމަށް  )ށ(ްޚާއ ޞާްއިމ ތިޙާނުްމާކުކޮށް 
ނިނ މަނ ވާނެއެވެ. ްކަލަނ ޑަރުގައިްފާހަގަކޮށ ފައިވާްމުއ ދަތުގައިްކޮށް 

ް
ް ްބޮޑެތި)ނ( ްދިމާވާ ްއިމ ތިޙާނަށް ކަނ ކަމާް ކުއ ލިއަކަށ  ްޚާއ ޞަ ްދަރިވަރަކު ގުޅިގެނ 

ްއިމ ތި ްޚާއ ޞަ ްދަރިވަރަކަށ  ްފުރުސަތެއ ްގެނުޙާއުޒުރުވެރިވެއ ޖެނަމަ،ްއެ މިް.ްދެވިދާނެއެވެްދެވަނަ
ްސެމެސ ޓަރު ްކުރިއަށ އޮތ  ްއޮނ ނާނީ ްއިމ ތިޙާނު ްފުރުޞަތުގެ ްއިމ ތިޙާނުްޚާްގެގޮތުނ ދެވޭ އ ސަ

ޙާނުްދެވޭނީްއެކަމަށް މިގޮތުނ ްމިްއިމ ތި.ްގައިްތާވަލުކޮށ ފައިވާްމުއ ދަތުގައެވެބޭއ ވުމަށ ްކަލަނ ޑަރު
މުނ ދާްވަލަތުްބަޔާނ ކޮށ ދޭްހެކިތަކުގެްމައ ޗަށ ްރިޢާއަތ ކޮށ ްދަރިވަރުްކިޔަޙާއެދިްދަރިވަރުްހުށަހަޅާް

ސެނ ޓަރުގެްކުއ ލިއ ޔާ މިްއިމ ތިް.ސީް.އާރ .އޭްް/ ނިނ މައިގެނ ނެވެޙާގެްބައ ދަލުވުމަކުން  .ްނުްދިނުމަށް 
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މިވަނީްމިްްިތރީގައިްބަޔާނ ކޮށ ފައިމެްފަހަރަކުްއެވެ.ްމިގޮތުނ ްދެވޭްދެވަނަްުފރުސަތުްދެވޭނީްއެނ 
ދެވިދާނެްހާލަތ ތަކެވެ.ް  ފިރުސަތުްދަރިވަަރށް 

ހެދުނ ްް/ވިހެއުން  .1  .ްސިޒޭރިއަން 
ކުރުނ ް .2  .ްއެއ ވެސ ބާވަތެއ ގެްސާޖަރީއެއް 
ްނުވަތަ .3 ްއަރާ ްގަޔަށ  ް ގައިނ  ްމުއ ދަތުނަގާ ފާނަބަސަނ ދު،ްލޮލުރޯގާ،ްޑެނ ގޫ،ް)ރަނގަޅުވުމަށ 

ގުނ ޔާ ޖެހުނ ް(ްޗިކަން   .ްފަދަްބައ ޔެއް 
 .ްސިއ ޙީްޚިދުމަތ ދޭްތަނެއ ގައިްއެޑ މިޓ ކުރުނ  .4
5. ް ްހައ ޖުފަރުޟު ްދުވަސ ވަރަކަށް ްއަދި ްއެހެނ  ްދުވަސ ވަރުނޫނ  ްއޮނ ނަ އިމ ތިޙާނު

ޢުމ ރާދަތުުރް  ބަދަލުކުރެވެނ ނެތް 
ްނ ްބައިވެރިވުްޔުނިވަރސިޓީގެްހުއ ދައަކާއެކުްޤައުމުްތަމ ޞީލުްކުރާްޙަރަކާތެއ ގައި .6

ފުރުޞަތުްދަރިވަރަށ ްހާލަތ ތަކުގައިްދެވަނަްގައިްބަޔާނ ކުރ1،2،3،4ްްާމާއ ދާގެް)ނ(ްގެްްމި)ރ(ް
ބަޔާނ ކޮށ ދޭްޑޮކ ޓަރީްލިޔުމެއް  ދެވޭނީްޚާއ ޞަްއިމ ތިޙާނުގެްމުއ ދަތުގައިްދަރިވަރުްބަލިވެްއުޅުނުކަން 

އަދިްމިްލިޔުމުގައިްދަރިވަރުްރަނގަޅުވިކަމަށ ްބުނެފައިވާްތާރީޚަކީްއެްދަރިވަރަކުް.ްހުށަހެޅުމުނ ނެވެް
ތާވަލުްކުރެވިފައިވާްތާރީޚުގެްކުރީގެްތާރީް/ޚާއ ޞަްއިމ ތިޙާނުގައިްބައިވެރިވާްމާއ ދާް ްއ ޚެމާއ ދާތައް 

ނުވާނެ ް.އެވެްްކަމުގައިްވެގެން 
ް ްމެދުވެރިވެއ )ބ( ްމިހާލަުތ ްދަރިވަރަކަށ  ް ްއިމ ތިޙާނުްްޖެގުރެޖުއޭޓ ވާ ްފަހު ްއެދަރިވަރެއ ގެ ނަމަ،

ްނެތ  ްކުރެވިފައި ްް،ނަމަވެސ ްފުރިހަމަ ްޚާއ ޞައެްސެމެސ ޓަރގެ ްދެވޭ ްދަރިވަރުނަށ  ްގުރެޖުއޭޓ ވާ
އެދިްހުށަހަޅައިފިނަމަްއެްފުރުޞަުތްދަރިވަރަށ ްދޭނ ވާނެހާއިމ ތި ް.އެވެްނަށް 
ް ްއިމ ތިޙާނު)ޅ( ްފުރުސަތުޚާއ ޞަ ްދެވަނަ ްހުްގެ ްދަރިވަރަށ ްްށަހެޅޭބޭނުނ ވެގެނ  ްޙާލަތެއ  ފަދަ

ް ްފުރުސަތަށ މެދުވެރިވެރިވުމުނ  ްލިޔެކިޔުނ ތައް ްއެ ްޞައ ޙަ ްބަޔާނ ކޮށ ދޭ ްޙާލަތު ްހުށަހަޅާއިރު އެދި
ްްސެނ ޓަރަށ ް/ކުއ ލިއ ޔާ ްޤަވާއިދުގެ ްމުއ ދަތުގައ32ްިމި ްބަޔާނ ކުރާ ްގައި ް)ރ( ްމާއ ދާެގ ްވަނަ

 .އެވެްހުށަހަޅަނ ވާނެ
)ދޭއ (02ްްގެްދަރިވަރަކުްޙާއ ޞަްއިމ ތިޙާނުްގެނ މެދުވެރިވެްލަތެއ ޙާމިްމާއ ދާގައިްނުހިމެނޭް)ކ(ް

ނިނ މާނީްއެކަޑަމިޅޭޅައިފިނަމަްއެކަމާްގުހައެދިްހުށަވަނަްފުރުޞަތަކައް  ގޮތެއް   .ބޯޑުނ ނެވެްކ ގޮތުން 
ް

ސެމިސ ޓަރގެްފަހުް
އިމ ތިޙާނުގެްޖަވާބުް

އަލުން  ކަރުދާސް 
ބެލުމާއިްއަލުން 

ްމާކުކުރުނ ް

ްނަތީޖާއަީކ31ްް ްލިބުނު ްލިބުމުނ ، ްދަރިވަރަށ  ްނަތީޖާ ްއިމ ތިޙާނުގެ ްފަހު ްސެމިސ ޓަރގެ )ހ(
އިމ ިތޙާނުގެްޖަވާބުްކަރުދާސް  ޤަބޫލުްނުކުރެވޭނަމްަ، ދަރިވަރަށް  ލިބެނ ޖެހޭނޭްނަތީޖާއެއ ކަމެއް 

ހުށަ މިގޮތަށް  އެދިްހުށަހެޅިދާނެެއވެް. މާކުކުުރމަށް  ނުވަތަްއަލުން  ބަލައިދިނުމަށް  ހެޅޭީންއަލުން 
ް)އެކެއ (ްފަހަރުއެވެ.1ްްސެމިސ ޓަރއެއ ގައިްމާއ ދާއަކަށް 

ް
މާކުކުރުމުގެްނަތީޖާް ނުވަތަްއަލުން  ބެލުން  އަލުން  ނިކުމެދާނެއެވެ.3ް)ށް( ގޮތަކަށް  ް)ތިނެއ ް(

މަތިވުން 1 ް.ްމާއ ދާގެްގ ރޭޑް 
ނައުން 2 ބަދަލެއް  އެއ ވެސް  ް.ްމާއ ދާގެްގ ރޭޑަށް 
ދަށ ވުނ 3 ް.ްމާއ ދާގެްގ ރޭޑް 
ް

ތައ ޔާރުކޮށ ފައިވާް އެދިްހުށަެހޅޭނީްެއކަމަށް  މާކުކުރުމަށް  ނުވަތަްއަލުން  ބެލުމަށް  އަލުން  )ން(
)ތިނެއ (3ްްފޯމުްމެދުވެރިކޮށ ްިއމ ތިޙާނުގެްނަތީާޖްޢާނ މުކުާރްދުވަހުނ ްފެށިގެނ ްރަސ މީް
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ްއެކަމަ ްއެދޭނަމަ، ްމާކުކުރުަމށ  ްއަލުނ  ްނުވަތަ ްބެލުމަށ  ްއަލުނ  ްތެރޭގައެވެ. ށ ްދުވަހުގެ
ދައ ކަނ ވާނެއެވެ.ް ްކަނޑައަޅާފައިވާްފީްޔުނިވަރސިޓީއަށް 

ް
ްދަރިވަރުް ްބެލުމަށ އެދި ްއަލުނ  ްކަރުދާސ  ްޖަވާބު ްއިމ ތިޙާނުގެ ްފަހު ްސެމިސ ޓަރގެ )ރ(
ްޖަވާުބް ްކަނ ކަނ  ްތިރީގައިވާ ްއުސ ތާޛު، ްކިޔަވައިދޭ ްމާއ ދާއެއ  ްއެ ހުށައަޅައިފިނަމަ،

ވާނެއެވެ.ްކަރުދާހުގައިްފުރިހަމަވެފައިވޭތޯްބަލައިދޭ ްން 
މާކުކުރެވި،ްމާކ ސ ްދެވިފައިްހުރިތ1ޯ ް.ްއިމ ތިޙާނުްކަރުދާހުގެްހުރިހާްބައެއް 
އެއ ކުރެވިފައިްވޭތ2ްޯ ރަގަނޅަށް  ދީފައިވާްމާކ ސ ތައް  ް.ްކަރުދާހަށް 
ިހސާބުކުރެވިފައިވަނީްރަގަނޅަށ ތ3ޯ މާކުސް  ް.ްފައިނަލް 
ް

އެދިްދަރިވަރުް)ބ(ްސެމިސ ޓަރގެްފަހުްއިމ ތިޙާނުގެްޖަވާބުްކަރުދާސް  ައލުނ ްމާކުކުރުމަށް 
ްއުސ ތާޛަކުްއެކަރުދާސް  ހުށައަޅައިފިނަމަ،ްއެކަރުދާސ ްމާކުްކުިރްއުސ ތާޛުްފިޔަވާްއެހެނ 
ޙަވާލުކުރާއިރު،ް މާކުްކުރުމަށް  ޖަވާބުްކަރުދާސް  ުއސ ތާޛަކަށް  އަދިްއެހެން  މާކުކުރަނ ވާނެއެވެް.

ނުވާ ހިއ ާސްކޮށ ގެން  ްނެއެވެ.ްކުރީގައިްދެވިފައިވާްމާކ ސް 
ް

އޭގެތެރެއިނ ް ެބލުމަށ ފަހްު، ކޮށ ފައިވާްކަނ ކަން  ގައިްބަޔާން  އާއިް)ބް( މިްމާއ ދާގެް)ރް( )ޅް(
އައިްނަމަްއެބަދަލެއ ް ބަދަލެއް  ދީފައިވާްުޖމ ލަްމާކުހަށް  ޖަވާބުްކަރުދާހަށް  ކަމެއ ގެްސަބަބުން 

އޮފް ްގެނ ނަނ ވާނެއެވެ.ްއަދިްއެއައިްބަދަލުގެްމަޢުލޫމާތުްކުއ ލިއ ޔާްނުވަތަް ސެނ ޓަރުގެްހެޑް 
ލިބުނުްގ ރޭޑުްގުނުމުގަިއް ދަރިވަރަށް  އަދިްއެމާއ ދާއިން  ޑިޕާޓ މަނ ޓާްހިއ ސާްކުރަނ ވާނެއެވެް.
ްޖުމ ލަް ްދީފައިވާ ްކަރުދާހަށ  ްޖަވާބު ްބަދަލަކީ ްއެއައި ްއަދި ްހިމަނަނ ވާނެއެވެ. ްބަދަލު އެއައި

ްއަލު ްަކމުގައިވާނަމަ، ްބަދަލެއ  ްއަނ ނަ ްއިތުރުވުމެއ  ްއަލުނ ްމާކުހަށ  ްނުވަތަ ްބެލުމަށ  ނ 
ްދަރިވަރަށް  ްއަނބުރާ ްފީ، ްދެއ ކި ްޔުނިވަރސިޓީއަށ  ްހުށަހެޅުމުގަިއ ްއެދި މާކުކުރުމަށ 

ްދޭނ ވާނެއެވެ.
ް
 

ބެހިގެނ ވަނ32ްްީްޚާއ ޞަްޙާލަތ ތައ ް ްބަޔަކަށެވެ.2ް)ހ(ްޚާއ ޞަްޙާލަތ ތައް 
ްބޮޑުކަމެއ ެގްސަބަބުނ 1ް ްޚިލާފު ްއާދަޔާ ްެއނޫނ ވެސ  ްނުވަތަ ްބައ ޔެއ  ްދިމާވާ .ްދަރިވަރަށ 

ފެނ ވަރުްވަޒަނ ކުރުމުގެްމަސައ ކަތެއ ގައިްނުވަތަްއިމ ތިޙާނެއ ގައިްބައިވެރިނުވެވުނ ްނުވަތަް
ްފުރިހަމަްނުކުރެވޭްފަދަްޙާލަތ ތަކެވެ.ް

ްފ ރޭމ ވ2ޯ ްކޮލިފިކޭޝަނ ސ  ްނެޝަނަލ  ް.ްމޯލ ޑިވ ސ  ްލެވެލ  ްމަތ4ްްީކ ގެ )ހަތަރެއ (ްނ 
ްކިޔެވުމަށ ފަހުް ްޮމޑިއުލޮތައ  ްހުރިހާ ްކަނޑައެޅިފައިވާ ްކޯހަށ  ްދަރިވަރަކު، ްކިޔަވާ ކޯހެއ ގައި

މާއ ދާްނުވަތ1ްްަކޯހުގެްފަހުސެމިސ ޓަރްނިމޭއިރުް ފޭލ ވުނ .2ްް)އެކެއ ް( މާއ ދާްއިން  )ދޭއ ް(
ްމާއ ާދްނުވަތަ ްފޭލ ވެފައިވާ ްހާލަތުގަިއްދަރިވަރު ްފާސ ވެއ ޖެނަަމްމި ްަހދައިގެނ  ްމާއ ދާތައ 
މާކުހެވެ. ބޭނުނ ވާްއެނ މެްދަށް  ްލިބޭނީްފާސ ވުމަށް 

ް
ް ްބަޔާނ ކުރާ ްތިރީގައި ްހުށަހެޅޭނީ، ްފޯމު ްބަޔާނ ކުރާ ްޙާލަތ ތައ  ްޚާއ ޞަ )ތިނެއ (3ްް)ށ(

ްޙާލަތުނ ކުރެްޙާލަތެއ ގައެވެ.ް
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ްޙަވާލުކ1ު ްނިނ މާ، ްމަސައ ކަތެއ  ްވަޒަނ ކުރުމުގެ ްފެނ ވަރު ްދުވަހަށް . ަރނ ޖެހޭ
ނުކުޅެދުނ  ްޙަވާލުކުރުމަށް 

ނުކުޅެދުނ .2 ހާޒިރުވެ،ްއިމ ތިޙާނުްފުރިހަމަކުުރމަށް  ް.ްއިމ ތިޙާނަށް 
ްހަދަނ 3ް ްއިމ ތިޙާނ  ްއަކުނ  ްމާއ ދާ ްދަރިވަރު ްފަހުސެިމސ ޓަރްނިނ މާ ްކޯހުގެ .

ްޖެހުނ .
ްއި ްޙާއ ޞަ ްްއ ތިޙާނެމ )ނ( ްނުވަތަ ްނުވަތަ ްފުރުސަތެއ  ްދެވަނަ ްއިމ ތިޙާނުގެ މުއ ދަތުްޚާއ ޞަ

އ ގެްފުރުސަތުްލިބުމަށ ްފަުހްއިތުުރްޚާއ ޞަްހާލަތެއ ްފަސ ކޮށ ދެވިފައިވާްވަޒަނ ކުރުމުގެްމަސައ ކަތެ
ނުވާނެްއެވެ.ހުށަް"ކުރާްފޯމުބަޔާނ ްލަތުއ ޞަްޙާ"ޚާްހޯދުމަށ   ްހަޅައިގެން 

ްބަލައިދިނު ްޙާލަތެއ ކަމުގައި ްއެކަމަށ ް)ރ(ްޚާއ ޞަ ްހުށައަޅާނީ ްޔުނިވާރސިޓީއަށ  ްއެދި މަށ 
ްމެދުވެރިވެފައިވާކަން  ްޙާލަތެއ  ްޚާއ ޞަ ްފުރިހަމަކުރުމަކުރުމާއެކު ްފޯމު ތައ ޔާރުކުރެވިފައިވާ

ދިމާވާތާްރަސ މީް )އެކެއ (1ްްސާބިތުކޮށ ދެވޭނެްލިޔުނ ތަކާއެކުއެވެ.ްމިްފޯމުްޚާއ ޞަްޙާލަތް 
ހުށަހަޅަނ ވާނެއެވެ.ދުވަހުގެްތެރޭގައިްދަރިވަރުްނިސ ބަތ  ްވާްކުއ ލިއ ޔާްނުވަތަްސެނ ޓަރަށް 

ް
ްނިނ މާނީްްގޮތެއ ްމައ ސަަލއާމެދުްހުށަހަޅާފައިވާްފޯމުނ ްކުރާްބަޔާނ ްޙާލަތ ްޚާއ ޞަ)ބ(ް

ްދަރިވަރުްްއަދި.ްއިނ ނެވެ(ްއަރކ )ްކޮމެޓީްރިވިއުްއެކަޑެމިކް ްސެނ ޓަރުގެްނުވަތަްކުއ ލިއ ޔާ
ްފަހެއ )5ްްރަސ މީްހުށަހަޅާތާްފޯމުްޔުނިވަރސިޓީއަށ  ްހުށަހަޅާްދަރިވަރުްތެރޭްދުވަސ (

ް.އަނ ގަނ ވާނެއެވެްސެނ ަޓރުނ ްނުވަތަްކުއ ލިއ ޔާްދަރިވަރަށ ްނިނ މައިްގޮތެއ ްމެދުްފޯމާއި
ް

ވަޒަނ ކުރުމުގެް
ފުރިހަމަް މަސައ ކަތެއް 
ކުރުމުގައިްޕ ލެޖަރައިޒް 
ްކުރުމާއިްއޮޅުވާލުނ ް

ްޢަމަލެއ 33ްް ްއޮޅުވާުލމުގެ ްވަގުލުކުުރމާިއ ްކުުރމުގައި ްފުރިހަމަ ްމަސައ ކަތެއ  ވަޒަނ ކުރުމުެގ
ްކޮށ ފައިވާކަމަށް  ްއެފަދަކަމެއ  ްނުވަތަ ްކޮށ ފައިވާކަނ ، ްމަސައ ކަތ  ްކުރަނ  ދަރިވަރު
ްކޯޑ ް ްދަރިވަރުނ ގެ ްޤަވާޢިދާއި ްކުރުމާބެޭހ ްޕ ލެޖަރައިޒ  ްޔުނިވަރސިޓީގެ ސާބިތުވެއ ޖެނަމަ،

ކޮ އެްދަރިވަރާމެދުްފިޔަވަޅުްއެޅޭނެއެވެ.ްއޮފް  ކޮށ ފައިވާްގޮތަށް  ްނ ޑަކ ޓުގައިްބަޔާން 
ް

އާއިް ޑިސަޓޭޝަން 
ތީސިސ ގެްފެނ ވަރުް

ވަޒަނ ކުރުމާއިް
ްއިމ ތިޙާނުކުރުނ ް

ް

ާއއިްތީސިސ ގެްފެނ ވަުރ34ްް ލެވެލ ގެްކޯސ ތަކުގައިްހަދަނ ޖެހޭްޑިސަޓޭޝަން  ޕޯސ ޓ ގ ރެޖުއޭޓް 
ާއއިްތީސިސ ގެްފެނ ވަުރްވަޒަނ ކުރުމާއިްިއމ ތިޙާ ކުރިއަށ ގެނ ދެވޭނީްޑިސަޓޭޝަން  ނުކުރުން 

ްއުޞޫލުތަކާް ްކަނޑައަޅާފައިވާ ްސެނ ޓަރުނ  ްޕޯސ ޓ ގ ރެޖުއޭޓ  ްއިމ ތިޙާނުކުރުމަށ  ވަޒަނ ކޮށ 
ްއެއ ގޮތަށެވެ.

ް
ޢަމަލުް މިްޤަވާޢިދަށް 

ފެށުނ ް  ކުރަން 
ް

ޢަމަލުކުރަނ ފަށާނީ،ްމިްޤަވާޢިދ35ްްު ދިވެިހްމިްޤަވާޢިދަށް  ފާސ ކޮށް  ޔުނިވަރސިޓީގެްމަިޖލީހުން 
ްގެޒެޓުގައިް ްޔުިނވަރސިޓީގެ ްއިސ ލާމީ ްދިވެހިރާއ ޖޭގެ ްނުވަތަ ްގެޒެޓުގައި ސަރުކާރުގެ

ފެށިގެނ ނެވެ. ްްޝާއިޢުކުރާްދުވަހުން 
ޤަވާޢިދުް

ްއިޞ ލާޙުކުރުނ ް
ް

އުނިއިތުރުްގެނައުމުގެްޙައ ޤުްލިބިގެނ ވަނީްޔުނިވަރސިޓ36ްްީ ްމަޖިީލހަށެވެ.މިްޤަވާޢިދަށް 

ޤަވާއިދުގައިްނެތ ކަމެއް 
ްދިމާވުނ ް

ް

ޙައ ލުކުރާނީްުޔނިވަރސިޓީގެްއެކަޑެމިކ 37ްް ދިމާވެއ ޖެނަމަްއެކަމެއް  ކަމެއް  މިްޤަވާޢިދުގައިްނެތް 
ްބޯޑުނ ނެވެ.

2016ްޖޫން 28ްްްފާސ ކުރެވުނުްތާރީޚ :
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ް 
  

ފުރަތަމަް މިްޤަވާޢިދަށް 
އިސ ލާހުްގެނެވުނުް

ްތާރީޚ :
ްް

ްް
 2017ފެބުރުއަރ14ްްީ

ދެވަނަް މިްޤަވާޢިދަށް 
އިސ ލާހުްގެނެވުނުް

ްތާރީޚ :
ް

ްް
 2018ްްޖަނަވަރ30ްްީ

ތިނ ވަނަް މިްޤަވާޢިދަށް 
އިސ ލާހުްގެނެވުނުް

ްތާރީޚ :
ްް

ްް
 2018ްްއޭޕ ރިލް 10ް

މިްޤަވާޢިދަށް 
ވަނަްއިސ ލާހުްހަތަރުް

ްގެނެވުނުްތާރީޚ :
ްް

ްް
 2019ްްއޭޕ ރިލް 30ް

މިްޤަވާޢިދަށް 
ވަނަްއިސ ލާހުްފަސ ް

ްގެނެވުނުްތާރީޚ :ް

ްް
 2019ްްްޖޫނ 12ް

ވަނަްހަްމިްޤަވާޢިދަށް 
އިސ ލާހުްގެނެވުނުް

ްތާރީޚ :ް

ްް
 2019ްްްޖޫނ 17ް

ްހަތ ވަނަްމިްޤަވާޢިދަށް 
އިސ ލާހުްގެނެވުނުް

ްތާރީޚ :
މިްއިސ ލާޙައް 

ފަށާނީް ޢަމަލުކުރަން 
ވަނަްއަހަރުގ2019ްްެ

ފުރަތަމަް
ސެމިސ ޓަރއިން 
ްފެށިގެނ ނެވެ.

ބަދަލުްގެނެވިފައި(7ް)2020ްޖަނަވަރ21ްްީް ްވަނަްއިސ ލާޙާއެކުްޤަވާއިދުގެްނަމަށް 

 


