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ަޤ ވާޢިދުަަބެހ ަަތ ރ އްޤީަކުރުމާަަރާވ އިަަމ ންހ ޖުަަކުރުމާއިަފ ރުމާަަޕްރޮގްރާމްތ އްަަޢުލީމީަތ ަ

ަ

ނު(ަގެަ)ދިވެހިރާއްޖ ގެައިސްލާމީަޔުނިވ ރސިޓީގެަޤާނ2015/11ަޫމިއީ،ަޤާނޫނުަނ ންބ ރ1ަަުަތ ޢާރުފްަ
މާއްދާގެަ)ތ(ަގ15ަަެ ބާރުގެަަހ ށްަލިބިދ ގެަދ ށުންަޔުނިވ ރސިޓީގެަމ ޖިލ4ަިއ ދ3ަަިވ ނަ 

 ެދކެވެ.ަޤ ވާޢިދ ށުންައެކުލ ވާލެވިފ އިވާަ
ަ

ަ'2ަަނ ންަ ަކިޔާނީ ަޤ ވާޢިދ ށް ތ ރ އްޤީަައިރާވ ަމ ންހ ޖުަފ ރުމާކުރުމާއިަަޕްރޮގްރާމްތ އްަތ ޢުލީމީމި
 'ައެވެ.ޤ ވާޢިދުަބެހ ަކުރުމާ
ަ

ަތ އްަމ ންހ ޖުަތ ކާއިަޕްރޮގްރާމްަތ ޢުލީމީަޔުނިވ ރސިޓީގެަ،މ ޤްޞ ދ ކީަޤ ވާޢިދުގެަމ3ަިަމ ޤުޞ ދުަ
ަކުރިއ ރުވ އިަަގ އިގޮތުަފުރިހ މ ަމ ސ އްކ ތްތ އްަކުރުމުގެަމުރާޖ ޢާަކުރުމާއިަތ ރ އްގީަފ ރުމާކޮށް

ައިަކ މާކ ންަޖެހ ނެަތ ާބާވންައުޞޫުލތ ކާއިަޖެހ ނެަގެންގުޅެންަަތ ރ އްގީކުރުމ ށްޓ ކ އި
 .ަކ ނޑ އެޅުމެވެައިޖުރާއާތުތ އް

 
ަަޔުނިވ ރސިޓީގެ 4ައުޞޫލުތ އްަައިގ ނޑުަމ ަ ަރ ވުމުގެ ަމ ންހ ޖު ަފ ރުމާކޮށް ަޕްރޮގްރާމްތ އް ަތ ޢުލީމީ ސްތ ކާއިަކޯގޮތުން

ަޓ ންވާނެައެވެ.ަލުތ އްަދ މ ހ އްޞޫކުރުމުގ އިައ ންނ ނިވިައުަޢާމާއްދާތ އްަތ ރ އްގީކޮށްަމުރާޖ 
ޔުނިވ ރސިޓީގެަކޯސްތ ކާއިަމާއްދާތ އްަތ ރ އްގީކޮށްަ ނިވ ރސިޓީގެަޔުކުރުމުގ އިަަމުރާޖ ޢާ)ހަ(

ަމ ޤުޞ ދުތ ކ ށްަރިޢާޔ ތްަކުރ ންވާނެައެވެ.ައ ގުތ ކާއިަފ ލްސ ފާއާއިަ
ައްކ ތްތ އްަކުރުމުގެަމ ސ ޢާަ)ށ(ަޔުނިވ ރސިޓީގެަކޯސްތ ކާއިަމާއްދާތ އްަތ ރ އްގީކޮށްަމުރާޖ 

އިަޢިދުތ ކާޔުނިވ ރސިޓީގެަާޤނޫނާއިަޤ ވާގެންަނިންމާަނިންމުންތ އްަނުވ ތ ަމިކ މާަގުޅި
ަސިޔާސ ތުތ ކާއިައުޞޫލުތ ކާަފުށުއ ރ އިގެންަނުވާނެައެވެ.ަ

ަހިންގުންަ)ނ(ަޔުނިވ ރސިޓީންައ ލ ށްަކޯހެއްައެކުލ ވާލ ންަވާނީަޔުނިވ ރސިޓީގ އިައެކޯހެއް
ަހު ައެކުލ ވާލ ން ަކޯސް ަކ ނޑ އ ޅ އި، ަބޯޑުން ައެކ ޑެމިކް ަކ މ ށް އްދަ އެކ ށީގެންވާ

 ދިނުމުންނެވެ.ަ
ަ ަނެޝ ނ ލްަ)ރ( ަމޯލްޑިވްސް ަހުންނ ންވާނީ ަމާއްދާތ އް ަކޯސްތ ކާއި ޔުނިވ ރސިޓީގެ

ަގޮތ ށެވެ.ަަޝ ންަފްރ މްވޯކްަ)އެމް.އެން.ކިޔު.އެފް.(ަގެަމިންގ ނޑުތ ކ ްށަފެތ ކޮލިފިކ 
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ޔުނިވ ރސިޓީންައ ލ ށްައެކުލ ވާލާަކޮންމެަކޯހ ކީަފެންވ ރުަރ ނގ ޅުަކޯހެއް ކ ންަކ ށ ވ ރުަ)ބަ(
ަވ ޒ ަ ައ ޅާކިޔ އި ަމިންގ ނޑ ކާ ަކ ނޑ އެޅ ނެ ަފެންވ ރު ައެފ ދ  ންަކުރުމ ށްޓ ކ އި

ަ ައެވެ. ަކޯހުގެަަމިަމިންގ ނޑ ށްަފެތ ކ ންަކ ށ ވ ރުަުކރުމ ށްޓ ކ އިއ ދިކުރެވެންވާނެ
ަދާއިރާގެަތ ޖުރިބާަލިބިފ އިވާަމީުހންގެަލ ފާަހޯދ ންވާނެައެވެ.ަ

)ފ ހެއް(5ަަ)ޅ(ައާންމުައުސޫލެއްގެަގޮުތންަޔުނިވ ރސިޓީގެަކޯސްތ ކާއިަމާއްދާތ އްަކޮންމެަ
ަ ަނ މ ވެސް ައެވެ. ަކުރ ންވާނެ ަމުރާޖ ޢާ ަނުއ ހ ރ ކުން ަމާއްދާއެއްކޯހެއް މުރާޖ ޢާަަވ ތ 

ަކުރު ަމ ށް ަބޯޑ ށް ައެކ ޑެމިކް ަނ މ  ަނިންމ އިފި ައެކ ން ަބޯޑުން ަމުއްދ ތުަމިހުށ ހެޅިގެން
ަހ މ ނުވިއ ސްަމުރާޖ ޢާަކުރ ންަޖެހ ނެައެވެ.ަ

ޔުނިވ ރސިޓީގެަކޯސްތ އްަިހންގ މުންދާއިރުަކޯސްތ ކާއިަމާއްދާތ ކާަބެހ ގޮތުަ ންަލެކްޗ ރާރަ)ކަ(
ަދ ރިވ ރުން ަހޯދ އިއިންނާއި ަމ ޝްވ ރާ ަޚިޔާލާއި ަފ ރާތުްނ ަމާ، ގެ އްދާތ އްަކޯސްތ ކާއި

ައެވެ.ަަމުރާޖ ޢާަކުރުމުގ އިަމިަޚިޔާލުތ ކާއިަމ ޝްވ ރާތ ކ ށްަރިޢާޔ ތްަކުރ ންވާނެ
ަމުރާޖ ޢާ ަތ ރ އްގީކޮށް ައެކުލ ވާލ އި ަމާއްދާތ އް ަކޯސްތ ކާއި ަޔުނިވ ރސިޓީގެ  ަކުރުމުގެަ)އ(

ައިޖުރާއާތުަދުަގެަދ ށުންައެުކލ ވާލެވ ޢިނީަމިަޤ ވާމ ސ އްކ ތްތ އްަކުރިއ ށްަގެންދ ްނވާ
ަ ައެއްގޮތ ށެވެ. ަމ ސ އްކ ތްތ އްތ ކާ ަކުރާނީަމި ަޮމނީޓ ރ ަޤ ވާަބ ލ ހ އްޓ އި ޢިދުގެަމި

ަދ ށުންަޤާއިމުަކުރާަ"ކ ރިކިއުލ މްަކޮމެޓީ"ައިންނެވެ.ަ
ަަ

ަކޯސްތ އްަނުވ ތ ަައ އުަ
ަކުރުންަަފ ރުމާަަމާއްދާތ އްަ

މުގެަމ އިގ ނޑުަފ ރުމާކޮށްައެކުލ ވާލ އިަތ ރ އްގީަކުރުމާއްދާތ އްަައްަނުވ ތ ކޯސްތ އ އުަ)ހ(5ަަ
ަ ަނިސްބ ތްވާ ަމާއްދާއެއް ަނުވ ތ  ަކޯހެއް ައެ ަކުރާނީ ަނުވ ތ ަަކުއްލިއްޔާމ ސ އްކ ތްތ އް

 ރުންނެވެ.ސެންޓ 
މުގެަކުރިން،ަކުރުމުގެަމ އިގ ނޑުަމ ސ އްކ ތްތ އްަކުރިއ ށްަގެންދިއު(ައ އުަކޯހެއްަފ ރުމާށ)

ަވާނެައެވެ.ހޯދ ންމިކްަބޯޑުގެަހުއްދަ ޔުނިވ ރސިޓީގެައެކ ޑ ކާައެއްގޮތ ށްައިޖުރާއާތުތ 
ަފ ރުމާ(ަނ) ަކޯސްތ ަައ ލ ށް ަހުށ ހެޅުންތ އް،ކުރާ ަމާއްދާތ ކުގެ ަކޮމެޓީ"ަ"ކ ރިކިއުލ ަކާއި މް

ަ.އެވެަފާސްކުރ ންވާނެއިންަ
ަރ) )ަ ަޔުނިވ ރސިޓީގެ ަމ ޢުލޫމާތު ަކޯސްތ ކުގެ ަފ އްޓާ ައ ލ ށް ލީހ ްށަމ ޖްޔުނިވ ރސިޓީގ އި

ަހުށ ހ ޅ ންވާނެައެވެ.
ަ

މާއްދާތ އްަނުވ ތަ ަކޯސްތ އްަ
ަމުރާޖ ޢާކުރުންަ

6ަ
ަ

ކުރާނީައެަަގެަމ އިގ ނޑުަމ ސ އްކ ތްތ އްކުރުމުަމާއްދާތ ްއަމުރާޖ ޢާައްަނުވ ތ ކޯސްތ )ހ(ަ
ަރުންނެވެ.ަސެންޓ ަނުވ ތ ަކުއްލިއްޔާކޯހެއްަނުވ ތ ަމާއްދާއެއްަނިސްބ ތްވާަ
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ަމާއްދާތ ްއަކޯސް(ަށ) ަނުވ ތ  ަކުރުމ ށްފ ހުތ އް ަކޮމެޓީަ،މުރާޖ ޢާ ައެަ"ކ ރިކިއުލ މް "ައިން
ަ.އެވެަފާސްކުރ ންވާނެމުރާޖ ޢާަ

ނުައިރުައެަމިަމާއްދާގެަ)ށ(ަގ އިަވާގޮތ ށްަކޯހެއްަނުވ ތ ަމާއްދާއެއްަމުރާޖ ޢާަކުރެވު)ނ(ަ
އ ނާއ ށްައެަަރިނ މ ކޯހެއްގ އިަނުވ ތ ަމާއްދާއެއްގ އިަރ ޖިސްޓްރީވެފ އިވާަދ ރިވ ރ ކުަހުަ

ަލިބ ނެގޮަ ަފުރުސ ތު ަުކރުމ ށް ަފުރިހ މ  ަމާއްދާ ަނުވ ތ  ަހ މ ޖ އްސ އިދ ކޯސް ަވާނެަތް ން
ައެވެ.ަ

ަ
ަކޮމެޓީަަކ ރިކިއުލ މްަ

ަަަގޮތްަައެކުލެވިގެންވާަ
7ަ
ަ

ަ ަ)ހ( ަތ ރ ޔުނިވ ރސިޓީގެ ަރާވ އި ަމ ންހ ޖު ަފ ރުމާކޮށް ަޕްރޮގްރާމްތ އް އްގީކުރާނެަތ ޢުލީމީ
އިަމާއްދާތ އްަގޮތްަކ ނޑ އެޅުމ ށްައެކ ޑެމިކްަބޯޑ ށްަލިބިގެންވާަބާރުގެަދ ށުްނ،ަޯކސްތ ކާ
ށުންަކ ނޑ އ ޅާަތ ރ އްގީކޮށްަމުރާޖ ޢާަކުރުމުގެަކ ންކ ންަބެލެހެއްޓުމ ށްަމިަޤ ވާޢިުދގެަދ 

ކިއުލ މްަކޮމެޓީ"ައެކ ޑެމިކްަބޯޑުގެަދާއިމީަކޮމެޓީއެއްގެަގޮތުގ އިަ"ކ ރިޒިންމާތ ކ ކާައެކަު،
ަގެަނ މުގ އިަވ ކިަކޮމެޓީައެއްައުފ އްދ ންވާނެައެވެ.ަަ

ަ)ށ(ަކ ރިކިއުލ މްަކޮމެޓީައެކުލެވިގެންވާނީައ ންނ ނިވިަޮގތ ށެވެ.
 ކޮމެޓީގެަރ އީސްަ–ޑެޕިއުޓީަވ އިސްޗާންސެލ ރަ)އެކ ޑެމިކްައެފެއ ރޒް(ަ -1
އިސްވެރިޔާަކ ރިކިއުަ -2 ކޮމެޓީގެަަ–ަލ މްަތ ރ އްގީަކުރުމުގެަމ ސ އްކ ތާަހ ވާލުވެަހުންނަ 

 ނާއިބުަރ އީސް
 ރެޖިސްޓްރާރ -3
 ޔާަފެންވ ރުބެލުމާއިަވ ޒ ންކުރުމުގެަމ ސ އްކ ތާަހ ވާލުވެަހުންނ ައިސްވެރި -4
 ކޮލިޓީައިމްޕްރޫވްަކުރުމުގެަމ ސ އްކ ތާަހ ވާލުވެަހުންނ ައިސްވެރިޔާަ -5
ކ ނޑ އ ޅާަަކޯސްތ އްހިންގާަކޮންމެަކުއްލިއްޔާ/ސެންޓ ރެއްގެަމެނ ޖްމ ންޓްަކޮމެީޓން -6

 )އެކެއް(ަމުވ އްޒ ފު.1ަަ
އެޅުމުގ އިައެަ)ނ(ަކ ރިކިއުލ މްަކޮމެޓީއ ށްަކުްއލިއްޔާ/ސެންޓ ރުަތ ކުންަމުވ އްޒ ފ ކުަކ ނޑ 
ތްކޮށްފ އިވާަދުމ މުވ އްޒ ފެއްގެައެކ ޑެމިކްަފެންވ ރާއިަތ ޖުރިބާއާއިަޔުނިވ ރސިޓީއ ށްަޚި

ަބ އި ަކުރިން ަމީގެ ަމ ސ އްކ ތްތ ކުގ އި ައެކުލ ވާލުމުގެ ަމ ންހ ޖު ވެރިވެފ އިވާަމުއްދ ތާއި
ަަމިންވ ރ ށްަރިޢާޔ ތްަކުރ ންވާނެައެވެ.

ަމ ގާމުގެ ަމުއްދ ތ ކީ، ަމެްނބ ރުންގެ ަކޮމެޓީގެ ަކޮމެޓީގ އިަަހ އިސިއްޔ ތުންަ)ރ(ަކ ރިކިއުލ މް
ަމ ގާަހިމެނ  ައެ ަނ މ ، ަމުއްދ ތެކެވެަމުގ އިމެްނބ ރެއް ަ.ދެމިުހންނ 

ަ.ަހެވެދުވ ައ ހ ރު(ަދ އް)2ަމެންބ ރެއްަނ މ ަަކ ނޑ އ ޅާަސެންޓ ރުތ ކުން/ކުއްލިއްޔާ
ަ
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ކ ރިކިއުލ މްަކޮމެޓީގެަ
ޒިންމާތ ކާއިަ

ަމ ސްއޫލިއްޔ ތުތ އްަ

8ަ
ަ

އޫލިއްޔ ތުތ އްަކ ރިކިއުލ މްަކޮމެޓީގެައިޚްތިޞާޞްަގެަތެރ ގ އިައ ންނ ނިވިަޒިންމާތ ކާއިަމ ސް
ަހިމެނެައެވެ.ަަ

ަ ައުޞޫލުތ )ހ( ަބެހ  ަކުރުމާ ަމުރާޖ ޢާ ައެކުލ ވާލުމާއި، ަޕްރޮގްރާމްތ އް ކާއިަތ ޢުލީމީ
 ަނުންއިޖުރާއާތުތ ކާއިައިރުޝާދުތ އްައެކުލ ވާލުމުގ އިައެކ ޑެމިކްަބޯޑ ށްަލ ފާދި

ަ ައިޖުރާއާތުތ )ށ( ަކުރުމުގެ ަމުރާޖ ޢާ ައެކުލ ވާލުމާއި، ަޕްރޮގްރާމްތ އް ަތ ންފީޒުަތ ޢުލީމީ އް
 ކުރުމުގެައެންމެހާައިންތިޒާމުތ އްަހ މ ޖެއްސުންަަ

ަ ަމާއްދާ)ނ( ަކޯސްތ ކާއި ައ އު ަދ  ަހުއްދ  ަބޯޑުން ައެކ ޑެމިކް ައެކުލ ވާލ ން ތ އްައ ލ ށް
ަމާ ަކޯސްތ ކާއި ަހިންގ މުންާދ ަކުރުމ ށްފާސްކުރުމ ށާއި، ަމުރާޖ ޢާ ަ،އްދާތ އް

ަގެންނ ން ަދިރާސާކޮށް، ަހުށ ހެޅުންތ އް ަހުށ ހ ޅާ ަތ ކުން ަޖެހ ަކުއްލިއްޔާ/ސެންޓ ރު
 ބ ދ ލުތ އްަގެނެސް،ަފާސްކުރުންަ

ންނ ްނަޖެހ ަކޯސްތ ކާއިަމާއްދާތ އްައުާވލ ންަހުށ ހ ޅާަުހށ ހެޅުންތ އްަދިާރސާކޮށް،ަގެ)ރ(ަ
 ޓީގެަރ އުޔެއްަކ ނޑ އެޅުންަބ ދ ލުތ އްަގެނެސް،ައެކ މާަމެދުަކޮމެ

ަ ަމާއްދާއެއް)ބ( ަނުވ ތ  ަޕްރޮގްރާމެއް ަނުވ ތ  ަކޯހެއް ަކޮންމެ ަފާސްކުރާ ަކޮމެީޓން
ައުޞޫލުތ  ަސިޔާސ ތުތ ކާއި ަގ ވ އިދުތ ކާއި ަޔުނިވ ރސިޓީގެ ކުގެަފާސްކުރެވިފ އިވ ނީ
ަކ  ަގޮތ ށްތޯ ަފެތ  ަފްރ މްވޯކ ށް ަކޮލިފިކ ޝ ން ަނެޝ ނ ލް ަމޯލްޑިވްސް ށ ވ ރުައިތުރުން

 ރުންކު
ަކޯ)ޅ(ަ ައެއްގޮތ ށް ައުޞޫލުތ ކާއި ަގ ވ އިދުތ ކާއިަސިޔާސ ތުތ ކާއި ސްތ ކާއިަޔުނިވ ރސިޓީގެ

ަ ަިހންގ މުން ަކޯސްތ އް ައާއި، ަުކރެވެމުންދ ތޯ ަމުރާޖ ޢާ ަފާސްކޮށް ންދ ނީަގެމާއްދާތ އް
ަ ައެކުލ ވާލުމާއި ަނިޒާމެއް ަކުރާނެ ަކ ށ ވ ރު ައެއްގޮތ ށްތޯ ަގޮތާ ަކުރެވ  ަނިޒާމުައެފާސް

 ކުރުންތ ރ އްގީ
ކެޓ ލޮގެއްަކޮމެޓީންަފާސްކުރާަކޯސްތ ކާއިަމާއްދާތ ކުގެައެންމެަފ ހުގެަމ ުއލޫމާތުަހި)ކަ( މެނަ 

 ތ އްޔާރުކޮށްަކޮންމެައ ހ ރ ކުަޝާއިޢުަކުރުންަ
 އުންަކޮމެޓީގެަނިންމުްނތ ކުގެަޚުލާޞާތ އްައެކ ޑެމިކްަބޯޑ ށްަފޮުނވ މުންަގެންދި)އ(ަ
ޔުނިވ ރސިޓީގެަ"ތ ޢުލީމީަ)ވަ( ރޮގްރާމްތ އްަޕްމ ތީގ އިަބ ޔާންކުރެވުނުަކ ްނކ މުގެައިތުރުނަް،

ަޤ ވާ ަބެހ  ަކުރުމާ ަމުރާޖ ޢާ ަތ ރ އްގީކޮށް ަރާވ ިއ ަމ ންހ ޖު ަގ އިަފ ރުމާކުރުމާއި، ޢިދު"
ަެއހެނިހެ ަކުރެވިފ އިވާ ަހ ވާލު ަިމކޮމެޓީއ ށް ަޖ ދުވ ލުތ ކުގ އި ައ ގެ ަޒިންމާތ އްަނުވ ތ  ން

 ންައ ދާކުރު
 ރުންކުއެކ ޑެމިކްަބޯޑުންަމިކޮމެޓީއ ށްަހ ވާލުކުރާައެހެންަކޮންމެަމ ސ އްކ ތެއްަ)މ(ަ
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ަ
ކ ރިކިއުލ މްަކޮމެޓީގެަ
ޖ ލްސާތ ކާއިައިދާރީަ

ަކ ންކ ންަ

9ަ
ަ

ަޖ ލްސ3ަަާައ ކުަެސމިސްޓ ރަކޮންމެަމ ދުވެގެންަޒިންާމތ އްައ ދާކުރުމ ށްޓ ކ އިަކޮމެޓީގެަ(ހ)
ައެވެަވާނެަބާއްވ ން ަނ މ ަައ އިސްފ އިވާަހުށ ހެޅުމެއްައެއްވެސްަކުރުމ ށްައެޖެންޑާ.

 .އެވެަބާއްވ ންވާނެަޖ ްލސާއެއްަހ ފްތާއ ކުަކޮންމެައާދ ވެގެން
ައެކުަައާަމ ޝްވ ރާަގެަރ އީސްަކޮމެޓީގެަކ ނޑ އ ޅާނީައެެޖންޑާަޖ ލްސާތ ކުގެަކޮމެޓީގެަ(ށ)

 .އެވެަރ އީސްަނާއިބުަކޮމެޓީގެ
ައްގ އިހާލ ތެަނެތްަރ އީސް.ައެވެަރ އީސްަކޮމެޓީގެަބ ލ ހ ްއޓާނީަރިޔާސ ތުަކޮމިޓީގެަަ(ނ)

 .ައެވެަރ އީސްަނާއިބުަކޮމެޓީގެ
ަމެންބ ރުންަބ އިއެއްަދެބ ިއކުޅ ަމެންބ ުރންގެަކޮމިޓީގެަބ ްއވ ނީަބ އްދ ލުވުމެއްަކޮމިޓީގެަ(ރ)

 .ތިބެގެންނެވެަހާޒިރުވެ
ަބ ރުންގެަމެންަހާޒިރުވާަބ އްދ ލުވުމ ށްަަނިންމާައެކ މެއްަ،ނިންމ ނީަކ މެއްަކޮމިީޓންަ(ބ)

 .ފާސްވުމުންނެވެައެކ މެއްައ ޣްލ ބިއްޔ ތުން
ައެކ ޑެމިކްަ)ަޗާންސެލ ރަވ އިސްަޑެޕިއުޓީަބ ލ ހ އްާޓނީަމ ސ އްކ ތްތ އްައިދާރީަކޮމެޓީގެަ(ޅ)

ގެަޒިންމާަތ ރ އްގީަކުރުމުަކ ރިކިއުލ މްަލ ފާގެަމ ތިންަޔުނިވ ރސިޓީގެަގެ(ައެފެއ ރޒް
 ައާަހ ވާލުވާައިދާރާައ ކުންނެވެ.ަ

ަސްކުރ ންވާނެަފާަޖ ލްސާގ އިައ ންނ ަޖެހިގެންަ،ޔ އުމިއްޔާަޖ ލްސާއެއްގެަކޮންމެަކޮމެޓީގެަ(ކ)
 .ައެވެ

ައެއްމ ހުަަދެމ ހ ކުންަކޮންމެަލިޔެަވ ކިންަނިންމުންތ އްަޖ ލްސާއެއްގެަކޮންމެަކޮމެޓީގެ(ައ)
ަޖެހ ނެަނުވ ންފޮަމ ޢުލޫމާތ ށްޓ ކ އިަބޯޑުގެަބެހ ަމ ޢުލޫމާތުައެކ ޑެމިކްމިަނިންމުންތ ާކަ

ަ.އެވެ
ަ

މާއްދާއެއްަ ކޯހެއްަނުވ ތަ 
ައުވ އިލުންަ

10ަަ ަައ ކުންކުއްލިއްޔާ)ހ( ަކިޔ ވ އިދ  ަނުވ ތ  ަކޯހެއް ަހިންގާ ަސެންޓ ރ ކުން އްދާއެއްަމާނުވ ތ 
ަައެއްވެސް ަޖެހިއްޖެ ައުވާލ ްނ ައެކ ޑެމިކްސ ބ ބ ކާހުރެ ަހުއްދ  ައެކ މުގެ ަބޯޑުންަނ މ 

ަހުށ ހެޅު ަގުޅ  ައެކ ާމ ައެދެންާވނީ ަހުއްދ އ ށް ަިމ ަނ މ ވެސް ައެވެ. ންަހޯދ ންވާނެ
ަގ އެވެ.ަ"ކ ރިކިއުލ މްަކޮމެޓީ"ައ ށްަހުށ ހެޅުމ ށްަފ ހުައެަކޮމެޓީގެަރ އުޔ ކާައެކު
ައުވާލެ ަމާއްދާއެްއ ަުނވ ތ  ަކޯހެއް ަާވގޮތ ށް ަ)ހ(ަގ އި ަމާއްދާެގ ައެކ ންަވިއްޖެނ މ )ށ(ަމި

ަެއވެ.ަައ ންގ އިައިޢުލާނުަކުރ ންވާނެ
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ައުވާލެވުނުއިރު ަމާއްދާއެްއ ަނުވ ތ  ަކޯހެއް ަާވގޮތ ށް ަ)ހ(ަގ އި ަމާއްދާގެ އެކޯހެއްަަ)ނ(ަމި
ައ ނާއ  ަހުރިނ މ  ަދ ރިވ ރ ކު ަވެފ އިވާ ަރެޖިސްޓްރީ ައެމާއްދާއެއްގ އި ައެކޯސްަނުވ ތ  ށް

 އެވެ.ަޒާމުަހ މ ޖ އްސ އިދ ންވާނެނުވ ތ ައެމާއްދާަފުރިހ މ ކުރެވ ނެައިންތި
ަ

ޤ ވާޢިދ ށްަޢ މ ލުކުރ ންަ
 ފެށުންަ
ަ

ސްކޮށްަދިވެިހަމިަޤ ވާޢިދުަޔުނިވ ރސިޓީގެަމ ޖިލީހުންަފާަ،މިަޤ ވާޢިދ ށްަޢ މ ލުކުރ ްނފ ށާނ11ަީ
ަދިވެހިރާ ަނުވ ތ  ަޔުނިވ ރސިޓީސ ރުކާރުގެ ައިސްލާމީ ަައްޖ ގެ ަގެޒެޓުގ އި ކުރާަޝާއިޢުގެ

ަފެށިގެްނނެވެ.ދުވ ހުންަ
ަ

ނެތްަކ ންކ މާަޤ ވާޢިދުގ އިަ
ަަމެދުަޢ މ ލުކުރާނެަގޮތްަ

ަބ12ަެ ަކުރުމާ ަތ ރ އްގީ ަރާވ އި ަމ ންހ ޖު ަފ ރުމާކުރުމާއި ަޕްރޮގްރާމްތ އް ަތ ޢުލީމީ ިމަހ ގޮތުން
ަ.ކްަބޯޑުންނެވެކ މެއްަދިާމވެއްޖެނ މ ައެކ މެއްަޙ އްލުކުރާނީައެކ ޑ މިަޤ ވާޢިދުގ އިަނުހިމެނ 

ަ
 
ަ

2016ަޖެނުއ ރ19ަަީ:ަަަަަަަަަަަަތާރިޚުަަޤ ވާޢިދުަފާސްަކުރެވުނުަ
އިސްލާހުަގެނެވުނުަޤ ވާޢިދ ަ 2018ައޮގ ސްޓ15ަަް:ަަަތާރިޚުަށްަފުރ ތ މަ 
އިސްލާހުަގެނެވުނުަޤ ވާޢިދ ަ ަގެނެވުނު(ަލެއްއިަޤ ވާޢިދުގެަނ މ ށްަވެސްަބ ދ ަގ އިސްލާހު)މ2020ަަިޖުލ އ15ަަިަަަަ:ތާރިޚުަށްަދެވ ނަ 

 

  



 

 

ަ
ަ

ަ

ަ
ަ
ަ
1ަަ-ޖ ދުވ ލްަ

ަ
ަ
ަ
ަ
ަ
ަ
ަ
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ަމ ންހ ޖުަރާވ އިަތ ރ އްގީކޮށްަމުރާޖ ޢާަކުރުމުގެަމ ސ އްކ ތްަކުރިއ ށްަގެންދިއުމުގެައިޖުރާއާތުަ
ަ

ކ ންތ އްތ އްަަފިޔ ވ ޅުަ # ަޒިންމާވާަފ ރާތްަަތާވ ލު/ސުންގ ޑިަ ސ މާލުކ ންަދ ންަޖެހަ 
ަކޯސްަފެއްޓުމުގެަޚިޔާލުަހުށ ހެޅުން .1
ޚިޔާލުަކ ރުދާހެއްަހުށ ހެޅުންަނުވ ތ ަސިޓީައ ކުންަ 1.1

 ދެންނެވުންަ
 ދ އުލ ތުގެަމުއ އްސ ސާަތ އް -ަކޮންމެަވ ގުތެއްވެސްަަވ ރ ށްަޚުލާޞާކޮށްަ -

 ޔުނިވ ރސިޓީގެައިސްވެރިންަ -
ަކުއްލިއްޔާ/ސެންޓ ރުަ -

މ ސ އްކ ތްަކުރިއ ށްަގެންދާނެތޯަނުވ ތ ަނޫންތޯަ 1.2
ަކ ނޑ އެޅުންަަ

ންަގެަޑީ.ވީ.ސީ.ައިންނާއިަގުޅުންހުރިަފެކ ލްޓީގެަޑީވީ.ސީ،ައ ދިަ -
ަމ ޝްވ ރާައާައެކުަ

ހ ފްތ1ަަާޚިޔާލުަހުށ ހ ޅާތާަ
ަތެރ 

ައެކ ޑެމިކްައެފެއ ރޒްަ -

1ަގޮތްަކ ނޑ އ ޅާތާަަތެއްގ އިަކޯސްައެކުލ ވާލުންަކުރިއ ށްަގެންދާަގޮތ ށްަނިންމ އިފިަހާލަ  - ގުޅުންހުރިަފެކ ލްޓީއ ށްައެންގުންަ 1.3ަ
ަދުވ ސްަތެރ ަ

ައެކ ޑެމިކްައެފެއ ރޒްަ -

ަކޯސްައެކުލ ވާލާނެތޯަބ ލ އިަދިރާސާަކުރުންަަ .2
ކ ށ ނ ަކޯސްައެކުލ ވާލުމާަބެހ ަގޮތުންަގޮތެއްަނިންމ ންައެންމެައެ - މ އުލޫމާތުަހޯދ ންަޖެހ ަފ ރާތްތ ްއަކ ނޑ އެޅުންަ 2.1

ަ(ަމ އުލޫމާތުައެންމެައެކ ށ ނ ަފ ރާްތތ ކުންަ)ސްޓ ކްހޯލްޑ ރސް
2ައ .އ ައިންައ ންގާތާަ

ަދުވ ސްތެރ ަ
ަކުއްލިއްޔާ/ސެންޓ ރުަ -

ތުަމ ޢުލޫމާތުަހޯދ ންަކ ނޑ އެޅިަފ ރާތްތ ކުންަމ ޢުލޫމާ 2.2
 ހޯދުންަ

 ަހޯދާަމ ޢުލޫމާތުގެަތެރ ގ އިައ ންނ ނިވިަކ ންކ ންަހިމެނުން -
o ަޯކޯސްަހިންގ ންަޖެހެނީަނުވ ތ ަުމހިންމުވ ނީަކީއްވެތ 
o ާކ ންތ އްަ)ނިމ އިރުަަކޯހުންަހާސިލުަކުރ ންަބ ނުންވ

 ދ ރިވ ރުންގެަހުންނ ންވާަގާިބލިއްޔ ތުތ އް(
o ިތޯކޯސްައެކުލ ވާލުމާއިަހިންގުމުގެައިންސާނީަވ ސީލ ތްަހުރ 
o ަޯކޯސްަހިންގުމ ށްަބ ޖެޓްަލިބ ނެތ 

 

2ަފ ރާތްތ އްަކ ނޑ އ ޅާތާަ
ަހ ފްތާަތެރ ަ

ަކުއްލިއްޔާ/ސެންޓ ރުަ -
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o ޯކޯހުންަލިބ ނެައާމްދ ނީައ ކީަކޮބ އިތ 
o ަޯަކޯސްަހިންގުމ ށްަބ ނުންވާަމާއްީދަވ ސީލ ތްތ އްަހުރިތ 
o ެރިވާނެަދ ރިވ ރުންަލިބ ނެތޯަކޯހުގ އިަބ އިވ 

ކުގ އިަޔުނިވ ރސިޓީންަބ ރުަފ ރާތ ކުންަމ އުލޫމާތުަހޯދާަހާލ ތްތ ަ -
ައެފ ރާތްތ ކ ށްައެކ ށީގެންވާަވ ގުުތަދިނުންަ

ަހޯދިަމ ޢުލޫމާތުގެަމ އްޗ ށްަކުރުަރިޕޯޓެއްަތ އްޔާރުަ
ަކުރުންަ

ޕޯޓުގ އިަހޯދިަމ ޢުލޫމާތުަގެައިތުރުންަލ ާފކުރެވ ަކ ންކ ންަވެސްަރި -
ަހިމެނުންަ

ހ ފްތ1ަަާމ ޢުލޫމާތުަލިބ ތާަ
ަތެރ 

ަކުއްލިއްޔާ/ސެންޓ ރުަ -

ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓ ރުގެައެޑްވ އިޒ ރީަބޯޑުގ އިަަ
ަމ ޝްވ ރާކޮށްަޚިޔާލުަދިނުން

 އެޑްވ އިޒ ރީަބޯޑ ށްަރިޕޯޓްަހުށ ހެޅުންަ -
ައެޑްވ އިޒ ރީަބޯޑުގެަމެންބ ރުންގެަޚިޔާލުަދިނުންަ -

ހ ފްތ2ަަާރިޕޯޓްަނިމ ތާަ
ަތެރ ަ

ައެޑްވ އިޒ ރީަބޯޑުަ -

ަކޯހުގެައޮނިގ ނޑުަރާވާލުމާއިަބޯޑުގެަހުއްދ ަހޯދުންަަ .3
 އެޑްވ އިޒ ރީަބޯޑުންަރުހުންަލިބިފ އިތޯަކ ށ ވ ރުަކުރުން - ަކޯސްަފ ރުމާަކުރާނެަލީޑ ރ ކާއިަޓީމެއްައެކުލ ވާލުނ3.1ަް

ަކ މ ށްައެންމެަޤާބިލުަބ ފުޅުންަިއޚްތިޔާރުަކުރުންަ -
2ަރުހުންަލިބުމ ށްަފ ހުަ

ަދުވ ސްތެރ ަ
ަޑީން -

ކޯސްަހިންގުންަމުހިންމުވާަސ ބ ުބތ ކާއިަކޯސްަހިންގުމުގެަ -ަކޯހުގެައޮނިގ ނޑުަރާވާލުނ3.2ަަް
 ގާބިލިއްޔ ތުަހުރިަމިންވ ރުަބ ޔާްނކުރުންަ

ޗ ށްަމ ގުސ ދުގެަމ އްަކުރިންަކ ނޑ އ ޅާފ އިވާަކޯހުގެަމ އިގ ނޑު -
ަބިނާކޮށްަމުޅިަކޯހުންަޙާޞިލުވާެނަކ ންކ ންަ)އ އުޓްކ މްސް(

 ކ ނޑ އެޅުން
މުޅިަައެމް.ކިޔު.އ .ަގެަލެވެލްަޑިސްކްރިޕްޓާރޒްައ ށްަބ ލ އިގެން -

 ކޯހުންަގާބިލިއްޔ ތުތ އްަތ ރ އްގީަވާނެަގޮތްަކ ނޑ އެޅުން
ށްައ ކ ަކޯހުގ އިަހިމ ނާނެަސްޓްރ ންޑްތ ްއަ)ކޮންމެަސްޓްރ ންޑް -

 ބުރ ދ ންދ ަމިންވ ރާައެކު(ަކ ނޑ އެޅުން

ހ ފްތ2ަަާއެކުލ ވާލާތާަޓީމުަ
ަތެރ ަ

ަކޯސްަލީޑ ރުަ -
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އްަވެސްަބ ނުންނ މ ަވ ކިވ ކިަމާއްދާތ ކުގެަ)މޮޑިއުލްތ ކުގެ(ަނ ންތ  -
 މިައޮނިގ ނޑުގ އިަހިމެނިދާނެަ

އްަމިަމ ސ އްކ ތުގެަފެންވ ރުަރ ނގ ޅުކ ންައ ޅާކިޔާނެަމިޢުޔާރެ -
ަ)ބެންޗްމާކްައެއް(ަކ ނޑ އ ޅ އިައެަމިޢުޔާރ ށްަފެއްތުންަ

މ ައެަނ ކ ރިކިއުލ މްަކޮމެޓީންަވ ކިަފޯމެޓެއްަތ އްޔާރުކޮށްފ އިވާަ - ކޯހުގެައޮނިގ ނޑުައެކ ޑެމިކްަބޯޑ ށްަހުށ ހެޅުނ3.2ަަް
 ފޯމެޓ ށްަމިައޮނިގ ނޑުަތ އްޔާރުަކުރުންަަަ

ައެޓީުމންަކުއްލިއްޔާ/ސެންޓ ރުަގ އިަކ ރިކިއުލ މްަޓީމެއްައޮންނ ަނ މ  -
ައޮނިގ ނޑުަފާސްކުރުންަ

1ައޮނިގ ނޑުަރާވާލާތާަ
ަދުވ ސްަތެރ ަ

ަކުއްލިއްޔާ/ސެންޓ ރުަ -

ޔުނިވ ރސިޓީގެަފިލޯސ ފީައާއިަމިޝ ންއާއިަމ ގުސ ދުތ ކާއިަ - ަަަަކޯސްައެކުލ ވާލ އިަތ ރ އްގީަކުރުމުގެަހުއްދ ަދިނުނ3.6ަް
ަގ އިޑިންަވެލިއުސްަތ ކ ށްަރިޢާޔ ތްަކުރުން

އެންމެައ ވ ހ ށްައެޖެންޑާަ
ަކުރެވެންައޮތްަދުވ ހ ކު

ައެކ ޑެމިކްަބޯޑުަ -

ަކޯސްައެކުލ ވާލ އިަތ ރ އްގީަކުރުން .4
ަކޯސްައެކުލ ވާލުމުގެަމ ސ އްކ ތްަކުރިއ ށްަގެންދ ނ4.1ަް

ައެދުން
ކ ޑެމިކްަކޯސްައެކުލ ވާލ އިަތ ރ އްގީަކުރުމުގެަހުއްދ ަދެަގޮތ ށްައެ -

ަބޯޑުންަނިންމުންަ
1ަބޯޑުންަފާސްވާތާަ

ަދުވ ސްަތެރ ަ
ައެކ ޑެމިކްައެފެއ ރޒްަ -

 ސްޓްރ ންޑްަތ ކ ށްަބުރ ދ ންަދިްނަގޮތ ށްަރިޢާޔ ތްަކުރުންަ -ަހިމ ނާނެަމާއްދާތ އްަކ ނޑ އެޅުްނ4.2ަަަ
 ކުރުންަަކޮލިފިކ ޝ ންަފްރ މްވާރކްައ ށްަރިޢާޔ ތްއެމް.ކިޔު.އ .ަގެަ -
ތޯަމާއްދާތ ކުގެަޢ ރ ބިަނ ންތ އްަހިެމނުމާއިަނ ންތ އްަޞ އްޙ  -

 ކ ށ ވ ރުަކުރުންަ
އްަމިަމ ސ އްކ ތުގެަފެންވ ރުަރ ނގ ޅުކ ންައ ޅާކިޔާނެަމ ރުޖިޢެ -

ައްތުންފެނުވ ތ ަމިޢުޔާރެއްަ)ބެންޗްމާކްައެއް(ަކ ނޑ އ ޅ އިައެއ ށްަ

ހ ފްތ2ަަާތާަބޯޑުންަފާސްވާ
ަތެރ ަ

ަކުއްލިއްޔާ/ސެންޓ ރުަ -

މާއްދާތ އްަކ ނޑ އެޅުމ ށްަ ތްަކުރުންައެމް.ކިޔު.އ ަގެަޕްރޮގްރާމްައެޕްރޫވ ލްަމެނުއ ލްައާައެއްގޮ -ަރުންަވ ކިވ ކިަމާއްދާތ ކުގެައ އުޓްލ އިންތ އްަތ އްޔާރުކ4.3ަު
ަފ ހު:ަ
ަމ ސ4ަ:1ަް-1ލެވެލްަ

ަކުއްލިއްޔާ/ސެންޓ ރުަ -
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އްދާތ އްައެމް.ކިޔު.އ .ަގެަލެވެލްަޑިސްކްރިޕްޓާރޒްައާައެއްގޮތ ށްަމާ -
ތްަގޮގާބިލިްއޔ ތުތ އްަތ ރ އްގީވާނެަލެވެލްަތ ކ ށްަފެއްތުމާއިަ

 ކ ނޑ އެޅުން
އްަމިަމ ސ އްކ ތުގެަފެންވ ރުަރ ނގ ޅުކ ންައ ޅާކިޔާނެަމ ރުޖިޢެ -

ައްތުންފެނުވ ތ ަމިޢުޔާރެއްަ)ބެންޗްމާކްައެއް(ަކ ނޑ އ ޅ އިައެއ ށްަ

ަމ ސ7ަ:3ަް-5ލެވެލްަ
ަމ ސ8ަ:1ަަްލެވެލްަ
ަމ ސ10ަ:2ަަް-9ލެވެލްަ

ަ

ތުަޑޮކިއުމެންޓްަތ އްޔާރުަކުރުމ ށްަބ ނުންވާަހުރިހާަމ ޢުލޫމާ -ަކޯސްައެޕްރޫވ ލްަޑޮކިއުމެންޓްަތ އްޔާރުަކުރުނ4.4ަަަަް
 ނުވުންަކުއްލިއްޔާ/ސެންޓ ރުަތ ކުންަކ ރިކިއުލ މްަކޯޑިނ ޓ ރ ށްަފޮ

ތ ށްައެމް.ކިޔު.އ ަގެަޕްރޮގްރާމްައެޕްރޫވ ލްަމެނުއ ލްައާައެއްގޮ -
 ކޯޑިނ ޓ ރުަޑޮކިއުމެންޓްަތ އްޔާރުަކުރުންަ

ަ

2ައ އުޓްލ އިންތ އްަނިމ ތާަ
ަހ ފްތާަތެރ ަ

 ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓ ރުަ -
ަކ ރިކިއުލ މްަކޯޑިނ ޓ ރ -

ައ ލ ށްައެކުލ ވާލިަކޯސްަފާސްަކުރުމާއިަހިންގުމުގެަހުއްދ ަހޯދުންަަ .5
ަކުއްލިއްޔާ/ސެންޓ ރުަ -ަޑޮކިއުމެންޓްަނިމުމާައެކުަރުންައ އުަކޯހެއްަފާސްކުރުމ ށްައެދިަހުށ ހ ޅާަފޯމުަފުރިހ މ ަކު -ަކޯސްަފާސްކުރުމ ށްައެދިަކޮމެޓީއ ށްަހުށ ހެޅުނ5.1ަަަް
ަސްޔުނިވ ރސިޓީގެަފިލޯސ ފީައާއިަމިޝ ންއާއިަގ އިޑިންަވެލިއު - ކޯސްަފާސްކުރުމުގެަހުށ ހެޅުންަވ ޒ ންަކުރުނ5.2ަަް

 ތ ކ ށްަރިޢާޔ ތްަކުރުންަ
ަޔުނިވ ރސިޓީގެަގ ވ އިދުތ ކާއިަސިޔާސ ތުތ ކާއިައުސޫލުތ ކ ށް -

 ރިޢާޔ ތްަކުރުންަ
 އެމް.ކިޔު.އ .ަގެަމިންގ ނޑުތ ކ ށްަރިޢާޔ ތްަކުރުންަ -
ަރުންަބ އިނ ލްައ ޤުވާމީަރ ނގ ޅުަޕްރެކްޓިސްަތ ކ ށްަރިޢާޔ ތްަކު -

އެންމެައ ވ ހ ށްައެޖެންޑާަ
ަކުރެވެންައޮތްައިރ ކުންަަ

ަކ ރިކިއުލ މްަކޮމެޓީ -

އިސްލާހެއްަގެންނ ންަޖެހ ަނ މ ައިސްލާހުަކުރ ނ5.3ަަް
 ފޮނުވުންަ

1ަކޮމެޓީންަނިންމާތާަަގެންނ ންަޖެހ ަބ ދ ލުަވ ރ ށްަސާފުކޮށްަބ ޔާންކޮށްދިުނންަ -
ަދުވ ސްތެރ ަ

ަކ ރިކިއުލ މްަކޯޑިނ ޓ ރ -

ަކުއްލިއްޔާ/ސެންޓ ރުަ -ަހ ފްތާަތެރ 2ަައ ންގާތާަަކ ރިކިއުލ މްަކޯޑިނ ޓ ރުަގެަމ ޝްވ ރާަހޯދުންަ - ންަކޮމެޓީގެައިރުޝާދުތ ކާައެއްގޮތ ްށައިސްލާހުަގެނ އ5.4ަަު
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އެންމެައ ވ ހ ށްައެޖެންޑާަައުސޫލުތ ކާއިަމިންގ ނޑުތ ކ ށްަރިޢާޔ ތްަކުރުންަ - ކޮމެޓީންަކޯސްަފާސްކުރުނ5.5ަަް
ައިރ ކުންަަކުރެވެންައޮތްަ

ަކ ރިކިއުލ މްަކޮމެޓީަ -

ތ ށްައެމް.ކިޔު.އ ަގެަޕްރޮގްރާމްައެޕްރޫވ ލްަމެނުއ ލްައާައެއްގޮ - ައެމް.ކިޔު.އ ައިންަކޯސްަފާސްަކުރ ންަހުށ ހެޅުނ5.6ަަަަް
 ަޑޮކިއުމެންޓްަގެަހުރިހާަބ އިތ ކެއްަފުރިހ މ ތޯަޗެކުަކުރުން

 ފާސްކުރުމ ށްައެދ ަފޯމުަފުރިހ މ ކޮށްަހުށ ހެޅުންަ -
 އެމް.ކިޔު.އ ަގެައިރުޝާދުތ ކ ށްަތ ބާވުންަ -
ރިަކޯސްަފާސްވ ންދެންަކުރ ންޖެހ ައެންމެހާަކ ންކ ންަގުޅުންހު -

ަފ ރާތްތ ކާަހ ވާލުކޮށްގެންަކުރުވުންަ

3ަކޮމެޓީންަނިންމާތާަ
ަދުވ ސްަތެރ 

ަކ ރިކިއުލ މްަކޯޑިނ ޓ ރ -

ކްަކޯސްަހިންގ ންަފެށްޓުމުގެަހުއްދ އ ށްައެދިައެކ ޑެމ5.7ަި
ަބޯޑ ށްަހުށ ހެޅުންަ

އެމް.ކިޔު.އ ައިންަހުއްދަ ަރުންަކުކޯސްަފާސްވެފ އިވާކ ންައ ންގ އިދ ަލިޔުންތ އްައެއްހީރ ސްަ -
ަދުވ ސްތެރ 3ަދ ތާަ

ަކުއްލިއްޔާ/ސެންޓ ރުަ -

އެންމެައ ވ ހ ށްައެޖެންޑާަަަވ ސީލ ތްތ އްަފުރިހ މ ތޯަޗެކުަކުރުންަކޯސްަހިންގުމުގެ -ަކޯސްަހިންގ ންަފެށްޓުމުގެަހުއްދ ަދިނުނ5.8ަަް
ަކުރެވެންައޮތްައިރ ކުންަަ

ައެކ ޑެމިކްަބޯޑުަ -

ައ އުަމާއްދާައެކުލ ވާލުމާއިަފާސްކުރުންަ .6
 އ އުަމާއްދާއެއްަހުށ ހ ޅ ންަޖެހ ަސ ބ ބުަބ ޔާންަކުރުންަ -ައ އުަމާއްދާއެއްައެކުލ ވާލ ންަހުށ ހެޅުނ6.1ަަް

ަރުންކުޢ ރ ބިަނ ންަހިމެނުމާއިަނ ންަޞ އްޙ ތޯަކ ށ ވ ރުަމާއްދާގެަ -
ަކުއްލިއްޔާ/ސެންޓ ރުަ -ަކޮންމެަވ ގުތެއްވެސްަ

އެންމެައ ވ ހ ށްައެޖެންޑާަައުސޫލުތ ކާއިަމިންގ ނޑުތ ކ ށްަރިޢާޔ ތްަކުރުން - މާއްދާައެކުލ ވާލުމުގެަހުއްދ ަދިނުނ6.2ަަަް
ަކުރެވެންައޮތްައިރ ކުން

ަކ ރިކިއުލ މްަކޮމެޓީަ -

1ަކޮމެޓީންަހުއްދ ަދ ތާަަންަދިނުންަގ އިވާަކ ންކ މ ށްަސ މާލުކ 4.3ަމިައިޖުރާއާތުގެަފިޔ ވ ޅުަ - މާއްދާގެައ އުޓްލ އިންަތ އްޔާރުަކުރުނ6.3ަަަަް
ަމ ސްަތެރަ 

ަކުއްލިއްޔާ/ސެންޓ ރުަ -

1ައ އުޓްލ އިންަނިމ ތާަަަކުރުންހުށ ހ ޅާަފޯމުަފުރިހ މ އ އުަމާއްދާއެއްަފާސްކުރުމ ށްައެދިަ - ަމާއްދާަފާސްަކުރުމ ށްައެދިަކޮމެޓީައ ށްަހުށ ހެޅުނ6.4ަް
ަދުވ ސްަތެރ ަ

ަކުއްލިއްޔާ/ސެންޓ ރުަ -
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ޅުތ އްައާަހ މ އ ށްަހުރިަފިޔ ވ 5.5ަންަފެށިގެނ5.2ަަްއިޖުރާއާތުގެަ ަ-ކުރުންަހުށ ހެޅުންަވ ޒ ންކުރުމާއިައިސްލާހުަކުރުމާއިަފާސ6.5ަް
ަކުރިއ ށްަގެންދާަބީދ އިންަކުރިއ ްށަގެންދިއުންަ

ަކ ރިކިއުލ މްަކޮމެޓީ -ަމ ސްަތެރ 1ަަށ ހ ޅާތާަހު

ަކޯސްަނުވ ތ ަމާއްދާަމުރާޖ ޢާަކުރުމާއިަމުރާޖ ޢާތ އްަފާސްކުރުންަ .7
ލ ސްަަޔުނިވ ރސިޓީގެަގ ވ އިދުގ އިވާަމުއްދ ތުަފުރިހ މ ވުމާައެކު - މުރާޖ ޢާަކުރުމ ށްައެދުންަނުވ ތ ައިސްނެގުނ7.1ަަަް

 ނުކޮށްަމ ސ އްކ ތްަފެށްޓުންަ
ނުވ ތ ަަމުއްދ ތުަހ މ ނުވާަހާލ ތެއްގ އިަުޔނިވ ރސިޓީގެައިސްވެރިން -

 ބޯޑ ކުންަމިކ މ ށްައެދިއްޖެަނ މ ަކުރިއ ށްަގެންދިއުންަަ
މިއްލ އ ށްަމުއްދ ތުަހ މ ވުމުގެަކުރިންަކުއްލިއްޔާ/ސެންޓ ރުަތ ކުންައ  -

ައިސްނ ގ އިގެންަވެސްަކުރިއ ށްަގެންދިއުންަ

މުރާޖ ޢާަކުރ ންަޖެހުމުންަ
ަނިންމުމުންަަަނުވ ތ 

 އެކ ޑެމިކްައެފެއ ރޒްަ -
ަކުއްލިއްޔާ/ސެންޓ ރުަ -

ަތ އްަކޯހުގެަމ ގުސ ދުތ ކާއިަހާސިލުވާނެަކ ންކ މާއިަގާބިލިއްޔ ތު - ކޯސްަނުވ ތ ަމާއްދާަމުރާޖ ޢާަކުރުނ7.2ަަް
 މުރާޖ ޢާަކުރުން

ންތ އްަކޯހުގ އިަހިމެނ ަސްޓްރ ންޑްަތ ކާއިަމާއްދާތ ކާއިަޢ ރ ބިަނ  -
 މުރާޖ ޢާަކުރުން

 ންަވ ކިވ ކިަމާއްދާަތ ކުގެައ ންނ ނިވިަބ އިތ އްަމުރާޖ ޢާަކުރު -
o  އްަމ ގުސ ދުތ ކާއިަހާސިލުވާނެަކ ންކ މާއިަގާބިލިއްޔ ތުަތ 
o ަ)ްމ އުޟޫޢުތ އްަ)ކޮންެޓންޓ 
o ަްފެންވ ރުަވ ޒ ންަކުރެވ ަގޮތްތ އ 
o  އްައުނގެނުމާއިައުނގ ންނ އިދިނުމުެގަގޮތްތ ކާއިަވ ސީލ ތްތ 
o ަަްރެފ ރެންސްަތ އ 

އްަމ ސ އްކ ތުގެަފެންވ ރުަރ ނގ ޅުކ ންައ ޅާކިޔާނެަމިޢުޔާރެމިަ -
ަ)ބެންޗްމާކްައެއް(ަކ ނޑ އ ޅ އިައެަމިޢުޔާރ ށްަފެއްތުން

މުރާޖ ޢާަކުރ ންަޖެހ ތާަ
ަނުވ ތ ަނިންމުމ ށްަފ ހު:
2ަކޯހެއްަނ މ ަގިނ ވެގެންަ

ަމ ސްަދުވ ސްަ
މާއްދާއެއްަނ މ ަގިނ ވެގެންަ

ަހ ފްތ2ަަާ

ަކުއްލިއްޔާ/ސެންޓ ރުަ -
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 މ (ަފޯމުަ)ކޯހެއްަނ ަހުށ ހ ޅާަފާސްކުރުމ ށްަމުރާޖ ޢާަކޯހެއްގެ - މުރާޖ ޢާތ އްަފާސްކުރުމ ށްަކޮމެޓީއ ށްަހުށ ހެޅުނ7.3ަަް
ައެއްަނ މ (ފޯމުަ)މާއްދާަހުށ ހ ޅާަފާސްކުރުމ ށްަމުރާޖ ޢާަމާއްދާއެއްގެ -

ދުވ ސ1ަަްމުރާޖ ޢާަނިމ ތާަ
ަތެރ ަ

ަކުއްލިއްޔާ/ސެންޓ ރުަ -

އެންމެައ ވ ހ ށްައެޖެންޑާަަންަދިނުންގ އިވާަކ ންކ މ ށްަސ މާލުކ 5.2ަމިައިޖުރާއާތުގެަފިޔ ވ ޅުަ - މުރާޖ ޢާަކުރުމުގެަހުށ ހެޅުންަވ ޒ ންކުރުނ7.4ަަް
ަކުރެވެންައޮތްައިރ ކުން

ަކ ރިކިއުލ މްަކޮމެޓީ -

އިސްލާހެއްަގެންނ ންަޖެހ ަނ މ ައިސްލާހުަކުރ ނ7.5ަަް
 ފޮނުވުންަ

1ަކޮމެޓީންަނިންމާތާަަގެންނ ންަޖެހ ަބ ދ ލުަވ ރ ށްަސާފުކޮށްަބ ޔާންކޮށްދިުނންަ -
ަދުވ ސްތެރ ަ

ަކ ރިކިއުލ މްަކޯޑިނ ޓ ރ -

ަކުއްލިއްޔާ/ސެންޓ ރުަ -ަހ ފްތާަތެރ 2ަައ ންގާތާަަކ ރިކިއުލ މްަކޯޑިނ ޓ ރުަގެަމ ޝްވ ރާަހޯދުންަ - ންަކޮމެޓީގެައިރުޝާދުތ ކާައެއްގޮތ ްށައިސްލާހުަގެނ އ7.6ަު
އެންމެައ ވ ހ ށްައެޖެންޑާަައުސޫލުތ ކާއިަމިންގ ނޑުތ ކ ށްަރިޢާޔ ތްަކުރުން - މުރާޖ ޢާތ އްަފާސްކުރުނ7.7ަަް

ަކުރެވެންައޮތްައިރ ކުންަަ
ަކ ރިކިއުލ މްަކޮމެޓީ -

ތޯައެމް.ކިޔު.އ ައިންަފާސްކުރ ންަޖެހ ނެތޯަނުވ ތ ަޫނނ7.8ަް
 ކ ނޑ އެޅުންަ

 ަެބލުންަބ ދ ލެއްތޯަ/ަނޫންތޯފާހ ގ ކުރެވ ަވ ރުގެަ)ސިގްނިފިކ ންޓް(ަ -
ައެމް.ކިޔު.އ ަގެަމ ޝްވ ރާަހޯދުންަ -

މުރާޖ ޢާަފާސްކުރާަ
ަޖ ލްސާގ އިަ

ަކ ރިކިއުލ މްަކޮމެޓީ -

އެމް.ކިޔު.އ ައިންަފާސްަކުރ ންަހުށ ހެޅުންަނުވ ތ 7.9ަަ
 މ ޢުލޫމާތުަފޮނުވުންަަަ

މުރާޖ ޢާއެއްަކ މުގ އިވާ - ނ މަ އެމް.ކިޔު.އ ައިންަފާސްކުރ ންޖެހަ 
 ންަ)އެތ ނުގެަމެނުއ ލްއާައެއްގޮތ ްށ(ައެކ މ ށްައެދިަހުށ ހެޅު

 ޓުަކުރުންއެމް.ކިޔު.އ ަގެައިރުޝާދުތ ކާައެއްގޮތ ށްަކ ންކ ންަކޯޑިނ  -
ސްަމ އުލޫާމތުަހ މ އެކ ނިަމ ޢުލޫމާތ ްށޓ ކ އިަފޮުނވާލާަހާލ ތްތ ކުގ އިވެ -

ަރިހ މ ކޮށްަފޮނުވުންަފު

3ަކޮމެޓީންަނިންމާތާަ
ަދުވ ސްަތެރ 

ަކ ރިކިއުލ މްަކޯޑިނ ޓ ރ -

ަ
 ނޯޓް:ަމިަޖ ދުވ ލ ށްައިޞްލާހުަެގނ އުމުގެަބާރުައެކ ޑެމިކްަބޯޑ ށްަލިބިގެންަވެއެވެ.ަ

 


