
 

 

 ތައް އިދާރީ އިޖުރާއާތު ކޯސްތަކަށް ދަރިވަރުން ހޮވުމުގެ 
 

މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީން ހިންގާ ކޯސްތަކަށް ދަރިވަރުން ހޮވުމާ ގުޅޭ   ތަޢާރުފާއި މަޤްޞަދު 
އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ އިޖުރާއާތުތަކާއި އެ އިޖުރާއާތުތައް ކުރިއަށް 

ށޭނީ ގެންދިއުމުގައި ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ ކަންކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމެކެވެ. މިމަސައްކަތް ފެ
ކޯސްތަކަށް އިޢުލާނު ކުރުމަށް ަމޢުލޫމާތު ހޯދަްނ ފަށާ ހިާސބުންެނވެ. ނިމޭނީ ފުރުސަާތ 

 މެދު ދަރިވަރު ނިންމާގޮތް ބަލައި ރެކޯޑުކުރާ ހިސާބުންނެވެ. 
 

 ތައް ން ޖެހޭނޭ ގޮތްތަކުގެ އިޖުރާއާތު ދަރިވަރުން ހޮވުމުގައި ޢަމަލުކުރަ 
 

 ޒިންމާވާ ފަރާތްތައް  ތާރީޚް/ސުންގަޑި  ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ ކަންތައްތައް  ފިޔަވަޅު  

 ތިހާރު ކުރުން   ސްތަކަށް އިޢުލާނު ކުރުމާއި އިސްކޯ .1

ކޯސްތަކުގެ  1.1
މަޢުލޫމާތު 

 ކަށަވަރު ކުރުން   

ސެމިސަޓަރުގައި ދަރިވަރުން ކުރިއަށް އޮތް  -1
ލިބޭނޭކަމަށް އަްނދާޒާކުރާ ޢަދަދުތަކަްށ 
ރިޢާޔަތްކޮށް، ފެށޭނޭކަމަށް ަލފާުކރާ ކޯސްތަކުގެ 
މައުލޫމާތު ޝީޓު، ޮކންެމ ކުއްލިއްޔާ/ 

 ސެންޓަރަކުން ތައްޔާރުކުރުން.
ނުވި ކުއްލިއްޔާ/ ސެންޓަރުތަކުން ފޮ -2

އިތުރަށް ޞަްއޙަތޯ  ޝީޓުތަކުގައިވާ މަޢުލޫމާތު
ސްޓޫޑެންްޓ އެފައާޒުން ، ކަށަވަރުކުރުމަށް

ކަމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކުރާ ޝީޓެއްގައި، މި
ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭ ކޮލަމްތަކެއް ހިމަނައި 

   .ކުއްލިއްޔާ ސެންޓަރު ތަކަށް ފޮނުވުން
މަޢުލޫމާތު އިސްލާހު ކުރުމަށް ފަހު ޝީޓުގައިވާ  -3

ނުވަތަ ގެްނނަން ޖެހޭ ބަަދލެއް ެގނައުމަށް ފަުހ 
ސްޓޫޑެންޓް ސެންޓަރު ތަކުން  /ކުއްލިއްޔާ
 ޝީޓު ފޮނުވުން.އެފެއާޒަށް 

ތަކަށް ކޯސް
އިޢުލާނު 
 4ކުރުމުގެ 

 ތާ ކުރިން ހަފު

 ރެޖިސްޓްރަރ -
 ޑީނުން/އިސްވެރިން -



 

 

 

މަޢުލޫމާތު  1.2
ޝީޓު/ބުކްލެޓް 
 ތައްޔާރު ކުރުން 

ފާހަގަ ކޮށްފައިވާ  ސެންޓަރުތަކުން /ކުއްލިއްޔާ -1
 ގޮތަށް މަޢުލޫމާތު ީޝޓު އިސްލާހު ކުރުން 

އިސްލާހު ކުރެވުނު ޝީޓާ އެއްގޮތަށް ބުކްލެޓް  -2
 )ދިވެހިބަުހން( ތައްޔާރު ކުރުން 

 

ކޯސްތަކަށް 
އިޢުލާނު 
 1ކުރުމުގެ 

 ހަފްތާ ކުރިން 
 

 ރެޖިސްޓްރަރ -

ކޯސްތަކަށް  1.3
 އިޢުލާނު ކުރުން 

ފޯމު ހުށަހަޅަން ފައްޓާނެ ސުންަގޑި އާއި  -1
ބަލައިގަތުން ހުްއޓާލާނެ ސުންގަިޑ 

 ކަނޑައެޅުން 

 ފުރުޞަތުކޯސްތަކަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ  -2
 ހުޅުވުނުކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑާއި ޓީވީ

 ތައްޑިއާމޯލްޑިވްސް އަދި އެހެނިހެން މީ
 މެދުވެރިކޮށް އިޢުލާނު ކުރުން

 

ކޯސްތައް 
 4ފެށުމުގެ 

 މަސް ކުރިން 

 ރރެޖިސްޓްރަ -
މާރކެޓިންގ  -

 ޑިޕާރޓްމެންޓް
 

މަޢުލޫމާތު  1.4
ފެތުރުމާއި 

ތިހާރު އިސް
 ކުރުން 

 ގެޒެޓުގައި އިޢުލާން ޝާޢިއުކުރުން  -1

 މީޑިއާ އަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުން  -2

ވެބްސައިޓުގައި ޚަބަރު ޖަހައި  ޔުނިވަރސިޓީގެ -3
 .މަޢުލޫމާތު ޝީޓު އަޕްލޯޑު ކުރުން

ޔުނިވަރސިޓީގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ )ފޭސް  -4
ބުކް، ޓްވިޓަރ، ވަިއބަރ ފަދަ 
ވަޞީލަތްތައް( މެދުވެރިކޮށް 

 ން.އިސްތިހާރުކުރު

ލެވޭ ބުކްލެޓް، ކޯސްތަކާއިބެހޭ މައުލޫމާތު އެކު -5
ނުވަތަ ޝީޓް، ޔުނިވަރސިޓީގެ 

ރިސެޕްޝަނުން ލިބޭނޭ އިންތިޒާުމ 
 ހަމަޖެއްސުން.

ބުކްލެޓް ޗާޕުކޮށް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ  -4
ރަށްރަށަށާއި، މާލޭގައި ހުރި އޮީފސްތަކަށް 

ކޯސްތަކަށް 
އިޢުލާނު 
ކުރީއްސުރެ 
ކޯސްތައް 
 ފެށެންދެން 

 ރެޖިސްޓްރަރ -
މާކެޓިންގ  -

 ޑިޕާރޓްމެންޓް
 



 

 

ބެހުން. މިގޮތުން ރަށްަރށަށް ފޮުނވާއިރު 
ގޭގެއަށް ިލޭބނެ ބުކްލެޓްތައް ރަށުގެ 

އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވުން އެދި 
ރަށު ކައުންސިލް ތަކަށް މެމޯއަކުން 

 ދެންނެވުން.
 ކުއްލިއްޔާ/ ސެންޓަރުތަކުގެ ދަރިވަރުންނާއި -5

މެދުވެރިކޮށް  ސްޓޫޑެންޓް ޔޫނިއަން
 ކޯސްތަކާއިބެހޭ މައުލޫމާތު ފެތުުރން.

ތިހާރުތައް ދުވަހު ނޫސްތަކުގައި އިސް -6
އަމާޒުކުރާ ވަކި  )ޝާމިލުކޮށް އަދި
 ކޯސްތަކަށް( ޖެހުން 

ަފދަ ޕޯސްޓަރ، ބިލްބޯޑް، ބިގްޓީވީ  -7
މެދުވެރިކޮށް މާލެާއއި ވަޞީލަތްތައް 

 ރަށްރަށުގައި އިސްތިހާރުކުރުން.
މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމުގެ ބައްދަލުުވްނތައް ރާވައި  -8

 ބޭއްވުން 
ފެއަރ ތައް އިންތިޒާމު ކުރުން ނުވަތަ  -9

 ބައިވެރިވުން ފެއަރތަކުގައި 
 

 ކޯހަށް ވަނުމަށް އެދޭ ފޯމު ބަލަިއގަތުން   .2

އެޕްލިކޭޝަން ހުށައަޅާ ފަރާތްތަަކށް ޖަވާބުދޭނޭ  -1 ތައްޔާރުވުން  2.1
ތާރީޚްތައް އެނގޭނޭ ޝީޓެއް ތަްއޔާރުކުރުން 
)އެޕްލިކޭޝަން ހުށައަޅާތާ އެންެމ ލަސްވެގެން 

 ހަފްތާ ތެރޭގައި ޖަވާބުދޭންވާެނއެވެ.( 2

ފޯމު ބަލައިގަތުމުގެ އިންތިޒާމުތަްއ  -2
ންނަިނވި ހަމަޖެއްސުން. މިގޮތުން އަ

 ކަންތައްތަކަށް ސަމާލުކަންދިުނން:

ކޯސްތަކަށް 
ފޯމު 

ބަލައިގަތުމުގެ 
ހަފްތާ  1

 ކުރިން ފެށިގެން 

 ރިސެޕްޝަނިސްޓުން-
އެޑްމިޝަން  -

 އޮފިސަރުން 
 ރެޖިސްޓްރަރ  -
ސިސްޓަމް  -

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ
 އައި.ޓީ ސެކްޝަން -

 



 

 

ފޯމު ބަލައިގަންަނން ފަށާވަގުތުގެ ކުރީން،  •
ހަަމޖެއްސުން ނަންބަރު ދޫކުރުމުގެ ނިޒާމު 
، )އިލެކްރޯނިކް ކިއު ސިސްޓަމް

އިލެކްޓްރޯނިކް ކިއު ސިސްޓަމަށް 
މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ބޭނުންކުރާނޭ 

ނަންބަރު ކާޑުތައް ތައްޔާރުކޮށްފައި 
 ބެހެއްޓުްނ(

ފޯމު ބަލައިގަތުމުގެ އިންތިޒާމު  •
ރިސެޕްޝަނުންނާއި ހޯލުން ހަމަެޖއްސުން 

ހެނިެހން )ބޭނުންވާ ކޮމްޕިއުޓަރާއި އެ
ތަކެތި، ފަސޭހަކަމާއެކު ޚިދުމަތް ދެވޭނޭ 

 މިންވަރަށް ހުރިތޯ ބެލުްނ(
ތިބޭ ހޯލްގައި ރިސެޕްޝަން އޭރިއާގައާއި  •

މީހުންނަށް ނަްމބަރު ކުރިއަށްދާ ވަރު 
 ބެލޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން 

ފޯމު ބަލައިގެންފައިދޭ ސްލިޕްކޮޅު ތައްޔާރު  -3
ބައިތަކާ  ޢާންމު ކުރުން. މި ސްލިޕް ކޮޅުގައި 

 ޞައެކު އަންނަނިވި ބައިތައް ހިމަަނން ޚާއް
 ސަމާލުކަމެއް ދިނުން 

ޖަވާބު ދޫކުރާނެ / އީމެއިލުން ފޮނުވާނެ  •
 އެންމެ ލަސް ތާރީޚެއް ބަޔާން ކުރުން 

 މުހިންމު އިރުޝާދުތައް ހިމެނުން  •
 

 
 
 

ފޯމު  2.2
 ބަލައިގަތުން 

ފޯމު ހުށަހަޅަން އަންނަ ފަރާްތތަަކށް ނަންބަރު  -1
ތަރުތީބުން ފޯމު ުހށަހަޅަން ފުުރސަތު ދީ 

ަބލައިގަތުމާއި ސްލިޕް އެތަރުތީބުން ފޯމު 
 ދޫކުރުން.

ކޯސްތަކަށް 
ފޯމު 

ބަލައިގަތުމަށް 
ކަނޑައެޅި 

 ސެޕްޝަނިސްޓުންރި-
އެޑްމިޝަން  -

 އޮފިސަރުން



 

 

ގައި ހިމެނޭ  "މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް" -2
ނަމެއް ނަމަ ފޯމުގެ އެންމެ މަތީަގއިވާ ހުދު 
ބައިގައި އައިޑީނަމްބަރު ޖެހުން )ޗެކު ކުރާނީ 

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު 
 ނަންބަރު ޭބނުންކޮށްގެްނނެވެ( 

 

މުއްދަތުގެ 
 ތެރޭގައި  

ފޯމު ޗެކު  2.3
 ކުރުން

އެދޭ ފަރާތުގެ އަންނަނިވި މައުލޫމާތު ކޯހަށް  -1
 ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯ ބެުލން:

 ފުރިހަމަ ނަން  -

 އެޑްރެސް )ދާއިމީ، މިހާރު އުޅޭ( -

 ގުޅޭނެ ނަންބަރު  -

 އީމެއިލް އެޑްރެސް  -
ބައިވެރިވާން އެދޭ ކޯހާ ބެހޭ އަްނނަނިވި  -2

 މައުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯ ެބލުން:

ކުރިއަށް އޮތް ޓާމުގައި ހިންގުމަްށ  -
އިޢުލާނު ކޮށްފައިވާ ކޯސްތަކުގެ ެތރެއިން 

 ކޯހެއް

 ކޯހުގެ ފުރިހަމަ ނަން  -

 ކޯހުގެ މޯޑު -

 ކޯސް ހިންގާ ދަންފަޅި -
ބެހޭ ތަޢުލީމާއި މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިާބއާ  -3

 އަންނަނިވި މައުލޫމާތު ފުރިހަމަޮކށްފައިވޭތޯ
 ބެލުން:

 ތާރީޚްތައް )އަހަރު، މަސް، ދުވަސް( -

ތަޢުލީމު/ ތަޖުރިބާ ޙާޞިލުކުރިަތނުގެ  -
 ފުރިހަމަ ނަން 

ކޯސްތަކަށް 
ފޯމު 

ބަލައިގަތުމަށް 
ކަނޑައެޅި 
މުއްދަތުގެ 
 ތެރޭގައި  

 ރިސެޕްޝަނިސްޓް -
އެޑްމިޝަން  -

 އޮފިސަރުން
 



 

 

ހުށަހަަޅން ޖެހޭ ކޯހެއް ރެކޮމެންޑޭޝަން ލެޓަރ  -4
ގެ މަޢުލޫމާތު ުފރިހަމަތޯ  ނަމަ ރެފްރީންގެ

 ބެލުން 
 18ރާރުގައި ސޮއި ކޮށްފައިވޭތޯ އަދި އިޤު -5

ސޮއި އޮތްތޯ އަހަރު ނުވާނަމަ ބެލެނިވެރިޔާގެ 
 ބެލުން 

ން ޖެހޭ އަންަނނިވި ތަކެތި ފޯމާ އެކު ހުށަހަޅަ -6
 ބެލުން:ހުށަެހޅިތޯ ހަމަޔަށް އަދި ފުރިހަމައަށް 

ކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއް -
މުއްދަތުހަމަނުވާ ސާފު ކޮޕީ )ކާޑުގެ 

 ދެފުށް ވަކިން އެނގޭގޮތަްށ(

ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަޢުލީީމ  -
އާއި ކޮޕީ  އެޓެސްޓެޑްގެ ސަނަދު ތަކު

 ޓްރާންސްކްރިޕްޓް

އިވާ ސަނަދެއް ރާއްޖެއިން ބޭރުން ހޯދާފަ -
އާއި  ނަމަ އެސަނަދުގެ އެކްރެޑިޓް ކޮޕީ 

 ޓްރާންސްކްރިޕްޓް

ވާ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ބޭނުން -
މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ހުރިކަން  ކޯހެއްނަމަ،

  އަންގައިދޭ ކަމާބެހޭ ފަރާތުގެ ލިޔުމެއް

ރެކޮމެންޑޭޝަން ލެޓަރ ހުށަހަަޅން ޖެހޭ  -
 ރެކޮމެންޑޭޝަން ލެަޓރކޯހެއް ނަމަ 

 

ކޮށް ފޯމު ޤަބޫލު 2.4
 ބަލައިގަތުން  

ފޯމު ފުރިހަމަތޯ ނުވަތަ ނޫްނތޯ ަވރަށް  -1
 ބެލުން.ރި ކަމާ އެކު ފަރުވާތެ

ފުރިހަމަ ނުވާ ފޯމެއް ނަމަ ފޯމުގެ މަތީ  -2
 ބައިގައި "ފުރިހަމަ ނުވޭ" މިގޮތަށް ޖެހުން.

ކޯސްތަކަށް 
ފޯމު 

ބަލައިގަތުމަށް 
ކަނޑައެޅި 

 ރިސެޕްޝަނިސްޓް -
 
އެޑްމިޝަން  -

 އޮފިސަރުން
 



 

 

އެފޯމު ފުރިހަމަ ނޫން ފޯމު ހުށަހެޅި ފަާރތަށް  -3
ާޖގަ އޮތް  ފުރިހަމަ ނުވާކަން އެންގުމާއި،

ކޯހެއް ނަމަ ފޯމު ފުރިހަމަ ކޮށްގެން ގެނައުމަށް 
 އިރުޝާދު ދިނުން. 

ފުރިހަމަ ފޯމު ތައް )އަދި ހުށަހަާޅ ފަރާތުން  -4
އެދޭ ނަމަ ފުރިހަމަ ނޫން ފޯމުތަްއ ވެސް( 

ބަލައިގަނެ "ފޯމު ބަލައިގެްނފައި ދޭ ލިޔުން" 
 ތައްޔާރު ކޮށް ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދޫކުރުން. 

ވަގުތު )ގަޑިއާއި، ފޯމު ބަލައިގަތް ތާރީޚާއި  -5
ސޮއި  ޖަަހއި ފޯމުގައިމިނިޓާއި ސިކުންތު( 

 .ކުރުން
 

މުއްދަތުގެ 
 ތެރޭގައި  

ފޯމުތައް  2.5
ބައިކުރުމާއި 

ދަދު ޢަ
 ބެލެހެއްޓުން 

ތައް، ބަލައިގަންަނ ފޯމުކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް  -1
ހުށައަޅާފައިވާ ތަރުތީބުްނ، ކުރިމަތިލާފައިވާ 

އެނގޭނެހެން އެކަމަށް ޚާއްޞަ ކޯސްތައް 
 ޝީޓެއްގައި އަޕްޑޭޓް ކުރަމުން ގެންދިޔުން.

ކޮންމެ ކުއްލިއްޔާ/ ސެންޓަރެއްގެ ކޯސްތަކަށް،  -2
ކޮންމެ ކޯހަކަށް ހުށައަޅާފައިވާ ފޯމުތަށް ވަކިން 

އެނގޭނޭގޮތަށް ތަުރތީބުކޮްށ، ވަގުތީ ގޮތުން 
 ފައިލް ކުރަމުން ގެންދިޔުން.

 

ދުވަހުން 
 ދުވަހަށް 

 ރިސެޕްޝަނިސްޓް -
އެޑްމިޝަން  -

 އޮފިސަރުން
 

ފުރިހަމަ ނޫން  2.6
ފޯމުތައް 
ފުރިހަމަ 
 ކުރުވުން

މަ ނުވާ ފޯމުތައް ޖާގަ އޮތް ކޯހެއް ނަމަ ފުރިހަ -1
މުއްދަތެއް  ފުރިހަމަކޮށް އަލުން ހުށައެޅުމަށް

ފޯނުްނ، )އެންުގން. ފަރާތްތަކަށް ބަޔާންކޮށް އެ 
އެސްއެމްއެސް ނުވަތަ އީމެއިލުން، 

  ވެރިކޮށް(މެދު
ފޯމު މުޅިން ފުރިހަމަ ވުމުން ސްލިޕްކޮޅު  -2

 އިސްލާހު ކުރުން.

ފޯމު ހުށަހަޅާތާ 
ވަނަ  3
ވަހުން ދު

ފެށިގެން 
ދަރިވަރު ފޯމު 

 ރަންދެން   ފު

 ރިސެޕްޝަނިސްޓް -
އެޑްމިޝަން  -

 އޮފިސަރުން
 
 
 



 

 

ފޯމު ފުރިހަމަކުރި ތާރީޚާއި ވަގުތު )ގަޑިއާއި،  -3
މިނިޓާއި ސިކުންތު( ފޯމުގައި ޖެުހން. )ކޯހަށް 
ހޮވުމުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި މި ފަދަ ފޯމު ހުށަހެޅި 
ތާރީޚެއްގެ ގޮތުގައި ބަލާނީ ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރި 

 ތާރީޚެވެ.(
 

ސުންގަޑިއަށްފަހު  2.7
ހުށަހަޅާ ފޯމު 
 ބަލައިގަތުން 

ޖާގަ ހުރި ކޮންމެ  ،ސުންގަޑި ހަމަވިއަސް -1
)ދޭއް(  2ކޯހުގެ ކިޔެވުމުގެ ފުރަތަމަ ، ކޯހަކަށް

ގެ ހަފްތާ ނިމެންެދން، ލޭޓް އެޕްލިޭކޝަން
 ބަލައިގަތުން. ފޯމު ގޮތުގައި 

ސިލެކްޝަން އަށް ފަހު، ޖާގަ ުފރުމުގެ  -2
ޖާގަ ދެވެން  ފަރާތްތަަކށްސަބަބުން އިތުރު 

 /އެޑްމިޝަން ކޮމިޓީ  ނެތް ކަމަށް
ފޯމު  ،ރެޖިސްޓްރާރ ފާހަގަ ކުރާ ކޯސްތަކަށް

ފޯމު  ޖާގަ ނެތްކަން  ،ބަލައިގަންނަ އިރު
ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް އެންގުމާއި ޖާަގއެއް ލިބުމުގެ 

  ފުރުޞަތު އޮތް ޙާލަތްތައް ބުނެިދނުން.
 2.6އިން  2.2ކުރީގެ ފިޔަވަޅުތަކުގައި ) -3

އަށްްް( ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ގޮަތށް ފޯމު 
 ބަލައިގަތުން. 

 

މުއްދަތު 
ހަމަވުމަށް ފަހު 

ޖާގަތައް 
ފުރެންދެން 

ނުވަތަ 
ކިޔެވުމުގެ 

ފްތާ ހަ ދެވަނަ
 ދެން ނިމެން

 ރިސެޕްޝަނިސްޓް -
އެޑްމިޝަން  -

 އޮފިސަރުން
 
 

 މަޢުލޫމާތު ސިސްޓަމަށް އެޅުމާއި ޗެކު ކުރުން .3

ފޯމުތައް  3.1
ސިސްޓަމަށް 

އެޅުމުގެ 
މަސައްކަތަށް 
 މުވައްޒަފުން

 ގްރޫޕް ކުރުން 

ކުއްލިއްޔާ/ ސެންޓަރުތަކަށް، އެކުއްލިއްޔާ/  -1
 ހަވާލުކުރުން.ސެންޓަރެއްގެ ފޯމުތައް 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ދާއިމީ މުވައްޒަފުން ނެތްނަމަ  -2
   ކޮންޓްރެކްޓަށް މުވައްޒަފުން ނެުގން.

ފޯމް 
ބަލައިގަންަނން 
ފަށާ ދުވަހުން 

 ފެށިގެން 

 ރެޖިސްޓްރާރ   -
ކުއްލިއްޔާ/  -

ސެންޓަރުތަކުގެ 
 އިސްވެރިން



 

 

މަޢުލޫމާތު  3.2
ސިސްޓަމަށް 

 އެޅުން 

އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުން ލިބެން ހުިރ ހުރިހާ  -1
 މަޢުލޫމާތެއް ސިސްޓަމަށް އެޅުން 

)އެޕެންޑިކްސް(  ފޯމު ސިސްޓަމަށް އެޅުމުގައި -2
ގައިވާ ގޮތަށް އޭގައިވާ ކަންކަމަށް ސަމާލުކަން 

 މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުން.  ދީގެން

ފޯމުތައް 
ލިބެމުންދާ 
ވަރަކަށް 
ދުވަހުން 
 ދުވަހަށް  

ން އެޑްމިޝަ -
 އޮފިސަރުން

ގެ އެސް.އޭ -
 މުވައްޒަފުން 

ކުއްލިއްޔާ/  -
ސެންޓަރުތަކުގެ 

 މުވައްޒަފުން

މަޢުލޫމާތު  3.3
ޞައްހަތޯ 
 ކުރުންކަށަވަރު

ދެ މުވައްޒަފެއް ބައިވެރިވެގެން އެކަކު ފޯމުން  -1
ސިސްޓަމުން ބަލަމުން  ކިޔާއިރު އަނެކަކު

 ގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރު ކުރުން.މައުލޫމާތު
މިގޮތުން ޗެކު ކުރުމުގައި އަންނިވި ކަންކަމަށް  -2

 ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުން. 
އައި.ޑީ ކާޑުގައިވާ މަޢުލޫމާތު ސީދާ  •

 އޭގައިވާ ގޮތަށް ޖެހިފައިވޭތޯ ބެުލން
މަޢުލޫމާތު  ށް އަޅާފައިވާސިސްޓަމަ •

 ޞައްޙަތޯ ބެލުން 
ސިސްޓަމްގައި އެސްޓެރިކް މާރކް  •

ޖަހާފައިވާ ބައިތަަކށް އަޅާފައިވާ )*( 
ކަށަވަރުކުރުމަށް ޞައްޙަތޯ މަޢުލޫމާތު 

 ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުން
 

ސުންގަޑި 
ފަހު ހަމަވުމަށް

ސިލެކްޝަން 
 ބައްދަލުވުންތަކާ
 ޖެހެންދެން  

އެޑްމިޝަން  -
 އޮފިސަރުން

އެސް.އޭގެ  -
 މުވައްޒަފުން

ސިސްޓަމް  -
ބަލަހައްޓާ 

މުވައްޒަފުންގެ 
 ގެ ދަށުން އިރުޝާދު

 ކޯސްތަކަށް ދަރިވަރުން ހޮވުން  .4

އާއި އިންޓަވިއު 4.1
އެންޓްރޭންސް 

ގެ އެގްޒާމް
ކަންތައް 

އިންތިޒާމް 
 ކުރުން 

ބާއްވަން އިންޓަވިއުއާއި އެންޓްރޭންސް އެގްޒާމް  -1
ން ކުރާނެ އެކަ ،ޖެހޭ ކޯސް ތަކުގައި

ދުވަސްތައް ކަމާ ގުޅޭ ކުއްލިއްޔާ/ ސެންޓަރު/ 
މަޝްވަރާ ކޮށްގެން ޑިޕާޓްމަންޓާއި 

ހަމަޖައްސައި އެމަޢުލޫމާތު ކަމާގުޅޭ 
 ފަރާތްތަކަށް އެންގުން. 

ކޯސްތަކަށް 
އިޢުލާނު 

ކުރުމަށް ފަހު 
އިންޓަވިއުއާއި 
އެންޓްރޭންސް 

އެގްޒާމް 

 ރެޖިސްޓްރާރ -
އެޑްމިޝަން  -

 އޮފިސަރުން
 އެސް.އޭގެ -

 މުވައްޒަފުން 



 

 

ތައް އޮންނަ ދުވަސްއެންޓްރޭންސް އެގްޒާމް  -2
 އިޢުލާނު ކުރުން ޢާއްމުކޮށް 

ޝޯޓް އިންޓަވިއުއާއި އެންޓްރޭންސް އެގްޒާމަށް  -3
ރެވުނު ދަރިވަރުންގެ ސްޓޭޓަސް ކުލިސްޓު 

ރިވަރަކާ ގައި )އެދަނޭޖްމެންޓް ސިސްޓަމްމެ
 އެކޯހަކާ ގުޅޭ ގޮތަށް( ބަދަލު ކުރުން

ޝޯޓް  އިންޓަވިއުއާއި އެންޓްރޭންސް އެގްޒާމަށް -4
އިންޓަވިއު ލިސްޓު ކުރެވުނު ދަރިވަރުންނަށް، )

ތާރީޚާއި، މިކަމަށް ފީއެއް ނުވަތަ އެގްޒާމްގެ 
މަ އެކަން ބަޔާްނ ކޮށް( ދައްކަން ޖެހޭ ނަ

 އީމެއިލް، ފޯނު ނުވަތަ އެސް.އެމް.އެސްއިން
 ގުން. އެން

ޝޯޓް އިންޓަވިއުއާއި އެންޓްރޭންސް އެގްޒާމަށް  -5
ލިސްޓު ކުރެވުނު ދަރިވަރުންގެ ލިސްޓުތައް 

ކުއްލިއްޔާ/ ސެންޓަރު/ ކަމާގުޅޭ 
 އެގްޒާމްއިްނޓަވިއު ުނވަތަ )ޑިޕާޓްމަންޓްތަކަށް 
 ދުވަސް ކުރިން( ފޮނުވުން.   2އޮންނަ ތާރީޚުގެ 

އެއް  ،އެންޓްރޭންސް އެގްޒާމްއެއް ޓާމެއްގައި  -6
ނަމަ ފަހަރު އޮްނނަ ގިނަ ފަހަރަށްވުރެން
ހަދާފައިވާ ދަރިވަރަކަށް  އެގްޒާމްއެއްފަހަރު 

ދެވަނަ ފަހަރު )ކޯސް ތަފާތުވި ަނމަވެސް( 
 ތު ނުދިުނން. އެގްޒާމް ހަދަން ފުރުޞަ

 

ބޭއްވުމަށް 
ކަނޑައެޅިފައިވާ 

ދުވަސްތައް 
 އައުމުގެ ކުރިން 

/  ކުއްލިއްޔާ -
 ތަކުން ސެންޓަރު

 

އިންޓަވިއު  4.2
ކުރުމާއި 

އިމްތިޙާނު 
 ދިނުން 

އިންޓަވިއު ޕެނަލް އެކުލަވާލުން  -1
 )ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ކޯސްތައް ފިޔަވާ(

އެންޓްރެންސް އެގްޒާމް ޕޭޕަރ ތައްޔާރުކޮށް،  -2
އިމްތިޙާނުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްަތއް ތިބި 

 މިންވަރަށް ކޮޕީ ހެއްދުން

އިންޓަވިއުއާއި 
އެންޓްރެންސް 

އިމްތިޙާނު 
އޮންނާނެ 

ދުވަހާއި، އަދި 

ސްޓޫޑެންޓް  -
 އެފައާރޒް،

ސެންޓަރު /ކުއްލިއްޔާ -
 ތައް 



 

 

ތައްޔާރު  އެންޓްރެންސް އެގްޒާމް ޕޭޕަރ)ނޯޓް: 
ކުރާނީ، ގުޅުންހުރި ފެކަލްޓިތަކުެގ މަޝްވަރާއާ 

  (ލޭންގްއެޖް ލާރނިންގ ސެންޓަރުންނެވެ.އެކު 
 ވާނެ ހޯލު ތައްޔާރު ކުރުން ބާއް އިމްތިޙާނު -3
 އިންވިޖިލޭޓް ކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން  -4
ނަީތޖާތައް  އިންޓަވިއުއާއި އިމްތިޙާނުގެ -5

ދުވަހުގެ ތެރޭ  3ސާފުކޮށް ލަސްވެގެން 
 ފޮނުވުން. ޓޫޑެންޓް އެފެއާޒަށް ސް
 

ދުކުރާނެ ނަތީޖާ 
ކަމަށް 

ބައިވެރިންނަށް 
އަންގާފައިވާ 
  ދުވަސްތަކުގައި

ކޯސްތަކަށް  4.3
ދަރިވަރުން 

 ހޮވުން 

ރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ދިވެހި' -1
އްދުމާއި ވަކި ކުރުމުގެ ވެ ދަރިވަރުން

ޚިލާފު ނުވާ ގޮތަްށ އެކި   ޤަވާޢިދު'އާއި
ކޯސްތަކަށް ދަރިވަރުން ނެގުމުގައި އިސްކަން 

  .ދޭނެ މިންގަނޑުތަކެއް އެކަށަ އެޅުން
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ  އެކަށައެޅި މިންގަނޑުތަކާ -2

 މަތިން ކޯސްތަކަށް ދަރިވަރުން ހޮވުން 
ނަ މިންވަރުގެ ކޯސްތަކުގައި ބާކީ ޖާގަ ހުން -3

ން ދުވަހަށް އަްޕޑޭޓް ހިސާބުތައް ދުވަހު
 ކުރަމުން ގެންދިއުން. 

ޖާގަ ދެވެމުންދާ ގޮތުގެ މައުލޫމާުތ ވައިސް  -4
ޗާންސެލަރ / ޑެޕިއުޓީ ވައިސް 

 ފޯރުކޮށްދެމުްނ ގެންދިއުން  ންނަށްޗާންސެލަރު
 

ކޯސްތަކަށް 
ދަރިވަރުން 

ހޮވަން 
ކަނޑައަޅާފައިވާ 

މުއްދަތުގެ 
 ތެރޭގައި.

 އެޑްމިޝަން ކޮމެޓީ -
 ރރެޖިސްޓްރަ -
 ޑިޕިއުޓީ -

 ރެޖިސްޓްރާރ  

 ޖަވާބު ތައްޔާރު ކުރުމާއި ޖަވާބު ދޫކުރުން  .5

ރެކޯޑު އަޕްޑޭޓް  5.1
 ކުރުން 

ރެޖިސްޓްރަރގެ އެޑްމިޝަން ކޮމެޓީ ނުވަތަ  -1
ނިންމުމާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިްނ 

އެޕްލިކޭޝަން ސްޓޭޓަސް/ޑިސިޝަން 

ސިލެކްޝަން 
ނިމުމާ އެކު 

 ވަގުތުން 

އެޑްމިޝަން  -
 އޮފިސަރުން

 



 

 

)އެޕެންޑިކްސް ގައިވާ ޑޮކިއުމެންޓުގައި 
 ވާފަދައިން( ބަދަލު ކުރުން. 

)މުހިންމު ނޯޓެއް: މިބަދަލު ގެންނަ އިރު    
ބަދަލު ގެނެވެނީ ރަނގަޅު އެޕްލިކޭޝަން ރެކޯޑަށް 

 އެވެ. އެހެނީ އެއް ކަން ކަށަވަރު ކުރަންވާނެ
ރެކޯޑަށް ވުރެ ގިނަރެކޯޑު އާންމު ގޮތެއްގައި 

 ހުންނާނެތީ އެވެ.(
ރެޖިސްޓްރާރ ގެ އެޑްމިޝަން ކޮމިޓީ ނުވަތަ   -2

ޑް އެކްޝަން ނިންމުމާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ޝެޑިއުލް
 ތައް އެންޓަރ ކުރުން.

 

ޖަވާބު ތައްޔާރު  5.2
 ކުރުން 

ޖަވާބުތަކުގެ ވައްތަރު ތައް ކަނޑައަޅައި،   -1
އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ވިސްނައި ޖަވާބުތައް 

 ޢިބާރާތް ކުރުން 
 ހޮވުނު ނަމަ މަރުހަބާ ކިޔުން  •
ގަރާރު ކަނޑައެޅީ ޔުނިވަރސިޓީ ގެ  •

ޕޮލިސީ ތަކާއި އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް 
 ކަން 

 ހޮވުނު ނަމަ ނުވަތަ ރިޒާވް ނަމަ •
 ދެން ޢަމަލު ކުރަންވީ ގޮތް 

ނުހޮވޭ ނަމަ ދެންހުރި ފުރުސަތު  •
 ތަކަށް މަގުހުޅުވައި ދިނުން 

 ނުހޮވޭ ފަރާތްތަކަށް ިހތްވަރު ދިުނން  •
ލިސްޓު ނަގައި  މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމްއިން -2

)މިކަން ކުރާ ގޮތުގެ ލިޔުން 
 އެޕެންޑިކްސްގައި ވާނެ އެވެ.( 

ހޮވުނު، ނުހޮޭވ، ރިޒާވް ވަކިވާނެ ގޮތަށް  -3
 ކޮންމެ ސިޓީ އަކަށް ނަންބަރެއް ދިނުން 

ސިލެކްޝަން 
ނިމި ޖަވާބު 

ދޫކުރަން 
ކަނޑައެޅި 

ތާރީޚާ 
 ޖެހެންދެން 

 ރެޖިސްޓްރާރ -
އެޑްމިޝަން  -

 އޮފިސަރުން
 ގެ އެސް.އޭ -

 މުވައްޒަފުން



 

 

ސިޓީތަކުގެ ކޮޕީ ހައްދައި ފަސޭހައިން ހޯދޭނެ  -4
 ގޮތަކަށް ފައިލު ކުރުން 

 

ޖަވާބުތައް  5.3
ދޫކުރުން / 
 ފޮނުވުން 

ހޮވުނު ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބާ އެކު ހިމެނުމަށް  -1
 އަންނަނިވި ލިޔުންތައް ތައްޔާރު ކުރުން

ކޯސްތަކަށް ހޮވޭ ދަރިވަރުންނަށް ދޭ  •
 އިރުޝާދު 

 އޮރިއެންޓޭޝަން ބުކްެލޓް  •
ކޯހުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށް އެދޭ  •

 ފޯމު
ގަބޫލު ނުކުރާ  ފުރުސަތު ފަސްކުރާ / •

 ކަން އަންގާ ފޯމު
ހޮވުނު ދަރިވަރުންނަށް އެ ކޯހަކާ ގުޅޭގޮތުން  -2

ހިމަނަން ޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔުންތަކާ އެކު 
 ޖަވާބުތައް އީމެއިލް ކުރުން

ނުހޮވޭ ދަރިވަރުންނަށް ހަމަ އެަކނި ސިޓީ  -3
 ހިމަނައި ޖަވާބު އީމެއިލް ކުރުން 

 

ސިލެކްޝަން 
ނިމި ޖަވާބު 

ދޫކުރަން 
ކަނޑައެޅި 

ރީޚާ ތާ
 ޖެހެންދެން 

އެޑްމިޝަން  -
 އޮފިސަރުން

ގެ  އެސް.އޭ -
 މުވައްޒަފުން

 ފުރުސަތާ މެދު ނިންމާގޮތް ބަލަިއ ރެކޯޑް ކުރުން  .6

ފުރުސަތު  6.1
ފަސްކުރާ / 

ގަބޫލު ނުކުރާ 
ކަން އަންގާ 

ފޯމު 
 ބަލައިގަތުން 

މި ފޯމު ދަރިވަރުން އަމިއްލަ އަށް ސްކޭން  -1
 ކޮށް އީމެއިލުން ފޮނުވި ނަމަވެްސ ބަލައިގަތުން  

މި ފޯމު ނުފޮނުވާ ދަރިވަރުންނަީކ ރަޖިސްޓްރީ  -2
ކުރާނެ ދަރިވަރުން ކަމަށް )ވަގުތީ ގޮތުން( 

 ބެލުން 
 

ދުވަހުން 
 ދުވަހަށް 

 ރިސެޕްޝަނިސްޓު -
 

 ސްޓޭޓަސް/ 6.2
ޑިސިޝަން 

 އަޕްޑޭޓް ކުރުން 

ފޯމުގައި އިޚްތިޔާރު ކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ބަލައި  -1
ސްޓޭޓަސް/ޑިސިޝަން )އެޕެންޑިކްސް ގައިވާ 
 ޑޮކިއުމެންޓުގައި ވާފަދައިން( ބަަދލު ކުރުން. 

ދުވަހުން 
 ދުވަހަށް 

އެޑްމިޝަން  -
 އޮފިސަރުން



 

 

ކޯސް ފެށުން ފަސްކުރަން އެދޭ ފަރާތްތަކަށް  -2
އެކަން ހަމަޖެހުނުގޮތް އަންގާ ލިުޔން ތައްޔާރު 

 ކުރުން
ފޯމުތައް ފަސޭހައިން ބަލައިލެވޭެނ ގޮތަކަށް  -3

 ވަގުތީ ގޮތުން ފައިލު ކުރުން. 
 ފައިލަށް ފޯމު ލުން.  އެ ހަދާ 'ދަރިވަރު ފައިލު' -4
އް ސްޓޫޑެންޓް އެފެއާޒްގެ ދަރިވަރުންގެ ފައިލްތަ -5

ތަރުތީބުން  ސެމިސްޓަރ/ ބެޗްގައި ފައިލް ރެކް
 ރައްކާކުރުން.

 

ގެ  އެސް.އޭ -
 މުވައްޒަފުން 

 2017ޖުލައި  20ތައްޔާރު ކުރީ: 
 މުރާޖަޢާ ކުރީ: 

 
ޢަމަލު  އިޖުރާއާތަށް 
 ކުރަންފެށުން 

  

ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކަޑެމިކްބޯޑުން ފާސްކޮށް   ޢަމަލުކުރަންފަށާނީއިޖުރާއާތަށް މި  7
 ޔުނިވަރސިޓީގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

 ށެވެ.ބިގެންވަނީ ޔުނިވަރސިޓީ އެކަޑެމިކް ބޯޑައުނިއިތުރު ގެނައުމުގެ ޙައްޤު ލިއިޖުރާއާތަށް މި  8 އިޞްލާޙުކުރުން  އިޖުރާއާތު 
  

ގައި ނެތްކަމެއް އިޖުރާއާތު 
 ދިމާވުން 

އެކަޑެމިކް ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ޙައްލު ކުރާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އިޖުރާއާތުގައި ނެތްމި  9
 ނެވެ.ބޯޑުން

  
 2016ސެޕްޓެމްބަރ  13   ފާސްކުރެވުނު ތާރީޚް:

  
  

 
 


