ސެންޓަރ ފޮރ ކޮންޓިނުއިންގ އެޑިޔުކޭޝަން
މާލެ

ސެންޓަރ ފޮރ ކޮންޓިނުއިންގ އެޑިޔުކޭޝަންގެ ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވާ ދަރިވަރުންގެ އާއްމު ޤަވާއިދު
 -1ތައާރުފް
ޔވަމުންދާ ދަރިވަރުންގެ އާންމު ޤަވާއިދެވެ.
ޝންގެ އެކިއެކި ކޯސްތަކުގައި ކި ަ
މިއީ ސެންޓަރ ފޮރ ކޮންޓިނުއިންގ އެޑިޔުކޭ ަ
 2ހާޝިރީ
ކޝޮޕް ތަކަށާއި އިތުރު ޙަރަކާތްތަކަށް އަދި ޢަމަލީ ގަޑިތަކަށް
ކށާއި ޓިއުޓޯރިއަލްތަކަށާއި ވާރ ް
 2.1މި ސެންޓަރުގެ ކުލާސްތަ ަ
ހޟިރު ވާންވާނެއެވެ.
އކު ާ
ދަރިވަރުން ފަރުވާތެރިކަމާ ެ
އ ދަރިވަ ަ
ހޟިރީގެ  80%އަށް މަދުވެގެން ހާޒިރުވާންޖެހޭނެއެވެ.
ރކު ބައިވެރިވި ކޯހެއްގެ ާ
ރކުވެސް ެ
 2.2ކޮންމެ ދަރިވަ ަ
 2.3ކުލާހަށް ހާޟި ު
ރވިކަމަށް ބެލެވޭނީ ކުލާހަށް ހާޟިރުވެ ކުލާހުގެ ކިޔެވުމުގެ ވަގުތުގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން 75%
ކށްފައިވާނަމައެވެ.
ކުލާހުގައި ހޭދަ ޮ
ކޔެވުމަށާއި އަދި މިނޫންވެސް ސަބަބަކަށް މި ސެންޓަރުން އަންގައިގެން އަންނަންޖެހޭ އެހެނިހެން ގަޑިތަކަށް
 2.4ކުލާހުގެ ި
ޟރުވާންވާނެއެވެ.
އއެކު ހާ ި
ފަރުވާތެރިކަމާ ި
ކލާހަށް
ރކު ު
ތއަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ދަރިވަ ަ
 2.5މަގުބޫލު އެއްވެސް ސަބަބެއް ލިޔުމަކުން މިސެންޓަރަށް ހުށަނާޅާ ދެހަފު ާ
ކކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު މި ސެންޓަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ރއްޖެނަމަ އެ ދަރިވަރަކު ކޯހުން ވަ ި
ހާޟިރުނުވެހު ެ
 3ފީ ދެއްކުން
 3.1ފީ ނަގައިގެން ހިންގާ ޯ
އކައި ނިންމަންވާނެއެވެ .މިގޮތުން ކޯހަށް ކުދިން
ކސް ފެށުމުގެ ކުރިން ދަ ް
ކސްތަކުގެ ފީޯ ،
ކށްފައިވާ
ހޮވުނުކަން އަންގާ ނޯޓިސް މި ސެންޓަރުގެ ނޯޓިސް ބޯޑުގައި ބެހެއްޓޭތާ  07ދުވަހުގެތެރޭގައި ސްޕޮންސަރ ޮ
ދަރިވަރުން ފިޔަވައި އެހެން ދަރިވަރުން ފީ ދައްކަވާ ނިންމަންވާނެއެވެ.
ފރާތާ ގު ަ
ރން ގެ ފީ ،ސްޕޮންސަރ ކުރި ަ
 3.2އެކިފަރާތްތަކުން ސްޕޮންސަރ ކޮށްފައިވާ ދަރިވަ ު
ޅއިގެން ދެއްކެވުމުގެ
ސއޫލިއްޔަތެކެވެ.
ރވަރެއްގެ މަ ް
ކަންތައް ހަމަޖެއްސުން އެއީ އެދަ ި
ޯ 3.3
ކހަށް ހޮވިފައި ފީ ދެއްކުމަށްފަހު ކޯސް ނުފެށެނީސް ކޯހުން ވަކިވާން ލިޔުމަކުން އެދޭ ދަރިވަރުންނަށް ފީ އެއްކޮށް
ޖއްސޭހާ ދުވަސް
ނއެވެ .މިގޮތުން ފައިސާ އަނބުރާދެވޭނީ ކޯހުން ހުސްވި ޖާގައަށް ކުއްޖަކު ހަމަ ެ
އަނބުރާދެވިދާ ެ
އޮތްނަމައެވެ.
 3.4ކޯހަށް ހޮ ި
ވމަށް
ކހުން ވަކި ު
މގެ  10ދުވަސް ނުދަނީސް މަގުބޫލް އުޒުރަކާއި އެކު ޯ
ވފައި ކިޔެވުމަށް ހާޒިރުވެ ކިޔެވު ު
ލިޔުމަކުން ހުށަހަޅާ ދަރިވަ ަ
ރކަށް ފީގެ  50%އަބުރާ ދެވިދާނެއެވެ .މިއަށްވުރެ ލަސްވެއްޖެނަމަ ކޯހަށް ދެއްކި ފީ ރިފަންޑެއް
ނުކުރެވޭނެއެވެ.
ކރުމުގެ ޢިޚްތިޔާރު މިސެންޓަރަށް
ހން ވަކި ު
ކ ު
ވރުން ޯ
 3.5ކަނޑަ އެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެތެރޭގައި ފީ ދައްކާ ނުނިންމާ ދަރި ަ
ލިބިގެންވެއެވެ.
ރބެޗް ނުވަތަ ސެމިސްޓަރގައި ފެއިލްވި މޮޑިޔުލް އަލުން
ހއްޖެނަމަ ރިޕީޓް ކު ާ
ކ ކޯސް ރިޕީޓް ކުރަން ޖެ ި
ރ ު
 3.6ދަރިވަ ަ
ރހަމަ ފީ ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ.
ގ ފުރުސަތު ދެވިދާނެއެވެ .ނަމަވެސް ކޯހުގެ ފު ި
ފުރިހަމަ ކުރުމު ެ
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 4ދަރިވަރުންގެ އަޚްލާގީ މިންގަޑު
4.1

މި

ސެންޓަރުން

ކިޔަވާ

ހުރިހާ

ދރިވަރުންނަކީ
ަ

ކޯހުގެ

މގެ
ކިޔެވު ު

ތއްގައިވެސް
ހުރިހާވަގު ެ

ނށް
އިސްލާމުދީ ަ

ދކެ ލޯބިވާ ،ރާއްޖޭގެ ގާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދަށް ބޯލަނބާ ،އަދި މިސެންޓަރުގެ
ށ ހިތާ ،ގައުމު ެ
ޙުރުމަތްތެރިކޮ ް

ތއް
ކޯސް ަ

ސލޫކު ރަނގަ ު
ހިންގުމުގެ ޤަވާޢިދުތަކަށް ފުރިހަމައަށް އިހުތިރާމުކުރާ އަޚްލާގާއި ު
ޅ ބަޔަކަށް ވާންވާނެއެވެ.
ކކަށް ފުރިހަމައަށް އިޙްތިރާމު ކުރާ އެކަކު
ރހާ ވަގުތެއްގައިވެސް އެކަކު އަނެ ަ
 4.2ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަކީވެސް ކިޔެވުމުގެ ހު ި
ކކުގެ ކިޔެ ު
ކށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.
ބޔަ ަ
އކާ ަ
ވމަށް ހިތްވަރުދޭ ރިވެތި ބަހުން ވާހަކަދަ ް
އަނެ ަ
ސންނަށާއި އަދި މުވައްޒަފުންނަށް ޢިޙްތިރާމް ޮ
ރވަރުން މިސެންޓަރުގެ މުދައްރި ު
 4.3ހުރިހާ ދަ ި
ކށް އެފަރާތްތަކަށް
ކިޔަމަންވާންވާނެއެވެ.
ރކޮށް މުޖުތަމައުގެ އަދަބާ ޚިލާފުނުވާ ހެދުމެއްގައެވެ.
ރވަރުން ކުލާހަށް ހާޒިރުވާންވާނީ ސާފުތާހި ު
 4.4ހުރިހާ ދަ ި
 4.5ހުރިހާ ދަ ި
ރވަރުން މި ސެންޓަރުގެ ތެރޭގެ އެއްވެސް ތަނެއްގައި އެއްވެސްއިރަކު ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލް
ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.
 4.6އެއްވެސް ދަރިވަ ަ
ރކު މި ސެންޓަރުން ހިންގާ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ޓެސްޓެއް ނުވަތަ އެސައިންމަންޓެށް ކޮޕީ ކުރަން
ގންވެސް ނުވާނެއެވެ.
މށް އެހެން ދަރިވަރަކަށް އެހީވެދީ ެ
މަސައްކަތްކޮށް ގެންނުވާނެއެވެ .އަދި ކޮޕީ ކުރު ަ
 4.7ދަރިވަ ު
ރން ކުލާހަށް ގެންނަތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެން ޖެހޭނީ ޓައިމްޓޭބަލުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކިޔެވުމަށް ބޭނުންވާ
ވމަށް ގުޅުން ހުރި ތަކެއްޗެވެ.
ކިޔެ ު
 4.8ދަރިވަރު ް
ނ ކުލާސްގަޑީގައި މޯބައިލް ފޯނު ބާއްވަންވާނީ ރިންގް ނުވާގޮތަށެވެ .އަދި އިމަރޖެންސީއެއް މެދުވެރިވެއްޖެ
ޙާލަތެއްގައި މުދައްރިސުގެ އިޒްނައާއެކު ކުލާހުންބޭރުގަ މެނުވީ ފޯނަށް ޖަވާބުދީގެންނުވާނެއެވެ.
 5ކިޔަވައި ދިނުމާއި ގުޅޭ ވަސީލަތްތަކުގެ ބޭނުންހިފުން
 5.1މިސެންޓަރުގެ ވަސީލަތްތަކުގެ ބޭނުންހިފަންވާނީ އެކަމަކާބެހޭ ފަރާތެއްގެ ހުއްދަ ހޯދައިގެން އެފަރާތެއްގެ ބެލުމުގެ
ދަށުންނެވެ.
ވރުން ވީ
ދރި ަ
 5.2މި ސެންޓަރުން ދޫކުރާ ފޮތްތައް )ލައިބްރަރީ ނުވަތަ ޓެކްސްޓްފޮތް( ގެންގުޅުމާއި އަދި ބޭނުންކުރުމުގައި ަ
އެންމެބޮޑަކަށް ފަރުވާބަހައްޓަން ވާނެއެވެ.
ރކު ފޮތުގެ އަގު
ކށް ދޫކުރި ފޮތެއް ގެއްލި ނުވަތަ ހަލާކުވެއްޖެނަމަ ،އެކަމެއް ދިމާވި ދަރިވަ ަ
ރ ަ
 5.3މި ސެންޓަރުން ދަރިވަ ަ
ކ މި ސެންޓަރަށް ދައްކަންވާނެއެވެ.
ރ ު
ނުވަތަ އައުފޮތެއް އެ ދަރިވަ ަ
ޔވުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ފޮތްތައް ފަދަ އެއްވެސް އެއްޗަކަށް
 5.4މި ސެންޓަރުގެ ކުލާސް އިމާރާތް ،ފަރުނީޗަރ ،އަދި ކި ެ
ގެއްލުންދީ ހަލާކުކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.
ރކު އެއްވެސް ހާލެއްގައި
 5.5ދަރިވަރުންގެ ފަސޭހައަށް ބެހެއްޓިފައި ހުންނަ އެއްވެސް އެއްޗަކަށް އެއްވެސް ދަރިވަ ަ
ގެއްލުންދީ ހަލާކުކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.
 6ޟިއްޙަތާއި ސަލާމަތާއި އަދި ސަލާމް ބުނުން
ހށް ޙާޟިރު ނުވެވިއްޖެނަމަ އެ ަ
ހރެ ކުލާ ަ
 6.1މަޤްބޫލް އުޒުރަކާ ު
ކސް
ދރާ ނުވަތަ ޯ
ކން ހަމައެދުވަހު މި ސެންޓަރަގެ އި ާ
ކޯރޑިނޭޓަރ އަށް އަންގަންވާނެއެވެ .އަދި ކުލާހަށް ނުކުންނަމުން އެކަން ބަޔާންކޮށްދޭ ލިޔުމެއް ނުވަތަ ޑޮކްޓަރުގެ
ސަރޓިފިކެޓެއް ގެންނަންވާނެއެވެ.
ރވާންޖެހޭނީ އެބައްޔެއް ފަސޭހަވުމުން އެކަން
ކށް ޖެހިއްޖެނަމަ ކުލާހަށް ހާޟި ު
ރ ަ
 6.2ގައިންގަޔަށް އަރާޒާތުގެ ބައްޔެއް ދަރިވަ ަ
ކަށަވަ ު
ވ.
ރކޮށްދޭ ޑޮކްޓަރުގެ ލިޔުމެއް ނުވަތަ ސަރޓފިކެޓަކާ އެކުއެ ެ
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 6.3ނުރައްކާތެރި ހާދިސާއެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ/ހިގައިފިނަމަ ތިމާގެ ފުރާނައަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިނުވާނަމަ/ދިމާނުވާނަމަ
މތިވެދާނެފަދަ
ކރި ަ
ކން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ .ތިމާގެ ފުރާނައަށް ނުރައްކަލެއް ު
އެހެން ބައިވެރިން ސަލާމަތްކުރުމުގައި އެހީތެރި ަ
ށ ތިމާގެ ސަލާމަތްކަން ހޯދަންވާނެއެވެ.
ހާލަތެއްނަމަ ވީހާވެސް އަވަހަކަ ް
ކ އެއްވެސް ހާލެއްގައި
ވރަ ު
 6.4އިމާރާތާއި ތަނުގެ ސަލާމަތަށް ބެހެއްޓިފައި ހުންނަ އެއްވެސް އެއްޗަކަށް އެއްވެސް ދަރި ަ
ގެއްލުންދީ ހަލާކުކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.
 7އިމްތިހާންތައް
ކއި އިމްތިހާންތަކާ ބެހޭގޮތުން މިސެންޓަރުން ކަނޑައަޅާފައި
ށ ގެންދިއުމަށްޓަ ަ
ކމާއެކު ކުރިއަ ް
 7.1އިމްތިހާންތައް ފުރިހަމަ ަ
ދރިވަރުންވެސް ފުރިހަމައަށް އަމަލު
ދތަކަށް ހުރިހާ ަ
އރުޝާ ު
ހުންނަ ހުރިހާ ޤަވާއިދުތަކާއި ޓީޗަރުން ދެއްވާ ހުރިހާ ި
ކުރަންވާނެއެވެ.
އވެރިވާ
 7.2އިމްތިހާންތައް ފެށުމުގެ  10މިނެޓް ކުރިން އިމްތިހާން ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތަނަށް އެ އިމްތިހާނެއްގައި ބަ ި
ރވަރަކު އިށީންނަންޖެހޭ ގޮ ނޑީގައި އިށީދެ ތިބެންޖެހޭނެއެވެ.
ޒރުވެ އަދި އެދަ ި
ދަރިވަރުން ހާ ި
 7.3އިމްތިހާން ބާއްވަމުންދާ ތަނުން އެއްވެސް ދަރިވަ ަ
ރކު އިމްތިހާނު ބަލަހައްޓަވާ ޓީޗަރުގެ ހުއްދައެއްނެތި ނުކުމެއްޖެނަމަ
ރކަށް ނުވަދެވޭނެއެވެ.
އަލުން އަނބުރާ އިމްތިޙާން ހިގަމުންދާ ތަނަކަށް އެ ދަރިވަ ަ
 7.4އިމްތިޙާނަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުމުގެ ެ
އންމެހާއި ތަކެތި ދަރިވަރުން އިމްތިޙާނަށް ގެންނަންޖެހޭނެއެވެ .މި ގޮތުން ޓީޗަރު
މކެ ެ
ދދެއްވާފައިވާ ތަކެތީގެ އިތުރަށް ތަކެތި ގެނައުމަކީ މަނާކަ ެ
ހުއް ަ
ވ.
ރކު ސަލާމުގައި ހުރެ މެޑިކަލް ސަރޓިފިކެޓް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ ގެއްލޭ އިމްތިހާނު
 7.5ޓެސްޓެއް އޮތް ދުވަހަކު ދަރިވަ ަ
ގއި ގެއްލުނު ޓެސްޓް ނުވަތަ ގެއްލުނު
ނުވަތަ އިމްތިހާނުތައް އަލުންދެވިދާނެއެވެ .މިގޮތުން ޓެސްޓުތައް ހޯދައިދިނުމު ަ
ޓެސްޓްގެ ޕަސެންޓޭޖް ބާކީ އޮތް ޓެސްޓް ނުވަތަ ޓެސްޓުތަކުން ފުރިހަމަ ކުރުމާ ި
އ މިދެގޮތުން ކުރެ ގޮތެއް ނުވަތަ އިތުރު
ގޮތެއް ކަނޑަ އެޅުމުގެ ޢިހުތިޔާރު މި ސެންޓަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
 7.6އެސައިންމަންޓް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މުއްދަތަށް އެސައިންމަންޓް ޙަވާލު ނުކުރެވި ލަސްވާ ދަރިވަ ު
ރންނަށް ލަސްވާކޮންމެ
ރވޭނެއެވެ .އަދި އެސައިންމަންޓް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މުއްދަތަށް
ސއިންމަންޓްގެ ޖުމުލަ މާކުސް ގެ  2%އުނިކު ެ
ދުވަހަކަށް އެ ަ
ހުށަނޭޅި އެއްހަފްތާ ފާއިތުވެއްޖެނަމަ އެސައިންމަންޓު ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
ރން އެ އިމްތިހާނަކުން
 7.7އިމްތިހާނުތައް ހިގަމުންދާވަގުތު ހޯލްތެރޭގައި އަމަލު ކުރަންޖެހޭ ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފުވާ ދަރިވަ ު
ވަގުތުން ފޮނުވާލެވޭނެއެވެ.
ށފިނަމަ
ރކާ ގުޅިގެން ނަމަވެސް ކޮޕީ ކޮ ް
ރކު އެކަނި ނުވަތަ އެހެން ދަރިވަ ަ
ވ ަ
 7.8މިސެންޓަރުގެ އެއްވެސް ކޯހަކުން ދަރި ަ
ވއްޖެނަމަ އެ އިމްތިހާނަކުން އެ ބައިވެރިއަކު ނުވަތަ ބައިވެރިން
ކރިކަން ސާބިތު ެ
ރން މަސައްކަތް ު
ނުވަތ ކޮޕީ ކު ަ
ރކު ނުވަތަ ދަރިވަރުން ފަހު
ފެއިލްކުރުމުގެ ޢިޙްތިޔާރު މި ސެންޓަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ .މި ނަތީޖާގެ ސަބަބުން ދަރިވަ ަ
ރވިނަމަވެސް މި ނިންމުމަކަށް ބަދަލެއް ނާންނާއެވެ.
އިމްތިހާނުން ފެއިލްވާގޮތް މެދުވެ ި

 8ކޯސް ރިޕީޓްކުރުން ނުވަތަ ކޯހެއްގެ މޮޑިޔުލްއަކުން ރީސިޓް ހެދުން
ރ ފާސްނުވެއްޖެނަމަ ފެއިލްވި
ރކު ނުވަތަ ދަރިވަރުން ކޯހަކުން އެއަހަ ު
 8.1ޙާޒިރީން މަދުވެގެން  80%ހޯދާފައިވާ ދަރިވަ ަ
ގ ފު ު
ޝރުތަކާ ނުލައި
ަ
ކރުމުގެ ފުރުސަތު،
ށ ލިބޭނެއެވެ .މިގޮތަށް ކޯހުގައި ރިޕީޓު ު
ރސަތު ދަރިވަރަ ް
ރޕީޓު ކުރުމު ެ
ކޯހުގައި ި
ވނީ އެއްފަހަރުއެވެ.
ރކަށް ދެ ޭ
ދަރިވަ ަ
ކރާ އަހަރުވެސް ކޯހުން ފެއިލްވެއްޖެނަ ަ
މ މި ލެވެލްގައި އިމްތިޙާނަކާ ނުލައި އަލުން އެ
ދރިވަރު ރިޕީޓު ު
 8.2ކޯހުގައި ަ
ކރުމުގެ އިތުރު ފުރުސަތެއް ދަރި ަ
ރޕީޓް ު
ކޯހުގައި ި
ވރު ކޯހުގެ ޙާޒިރީން
ރ ަ
ވރަކަށް ނުލިބޭނެއެވެ .ރިޕީޓް ކުރި އަހަރު ދަ ި
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ކހާއި ޖެހިގެން ދަށަށް ކޯހެއް އޮތްނަމަ އެކޯހުގައި ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވިދާނެއެވެ.
މަދުވެގެން  80%ހޯދާފައިވާނަމަ އެ ޯ
ނ ދަނީ
ނަމަވެސް މިގޮތަށް ފުރުސަތު ދެވޭނީ މިދެންނެވި ކޯހުގައި ޖާގަ އޮތް މިންވަރަކުންނެވެ .ދަރިވަރު ރިޕީޓް ކުރަމު ް
ވރަށް ޖެހޭނީ އަލުން ޓެސްޓުގައި ބައިވެރިވާށެވެ.
ފައުންޑޭޝަން ލެވެލްގައި ނަމަ ދަރި ަ
ޯ 8.3
ރކު ފެއިލްވެއްޖެނަމަ ޖެހިގެން އަންނައަހަރު ކޯސް އަލުން ރިޕީޓް ނުކޮށް ހަމައެއަހަރު
ކހެއްގެ މޮޑިޔުލްއަކުން ދަރިވަ ަ
ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތެއްގެތެރޭގައި އެ މޮޑިޔުލްގެ އެގްޒާމް ) ރީސިޓް( އަލުން ހެދިދާނެއެވެ .މިގޮތަށް ރީސިޓް ހެދޭނީ އެ
ހދާފައިވާނަމައެވެ .މޮޑިޔުލް މިގޮތަށް ނެގޭނީ އެގޮތަށް
މޮޑިޔުލް އެއްގެ އެގްޒާމްއަކުން  45-50އާއި ދެމެދުން މާކުސް ޯ
ކރެޑިޓޭޝަން ބޯޑުން
މޮޑިޔުލް ނެގުމުގެ އިންތިޒާމް އެ ކޯހުގެ ސިލަބަހުގައި ހަމަޖެހިފައި އަދި މޯލްޑިވްސް އެ ް
ހުއް ަ
ހނީ އެ ކޯސް ޖެހިގެން
ރކަށް ޖެ ޭ
ދދެއްވާފައިވާނަމައެވެ .މޮޑިޔުލް ރިޕީޓް ކޮށްގެންވެސް ފެއިލްވެއްޖެނަމަ އެ ދަރިވަ ަ
އަންނަ އަހަރު އަލުން ހަދާށެވެ.
 8.4މޯލްޑިވް ް
ސ އެކްރެޑިޓޭޝަން ބޯޑުން އެކުރެޑިޓް ކުރައްވާފައިވާ ކޯހެއްގެ މޮޑިޔުލް/ނުވަތަ ކޮމްޕޯނަންޓްސް އަނެއް ކޯސް
މގައި ކުރެޑިޓްގެ ގޮތުގައި ބެލިދާނެއެވެ .ނަމަވެސް މިގޮތަށް ބެލޭނީ މޯލްޑިވްސް އެކްރެޑިޓޭޝަން ބޯޑުން މި ގޮތަށް
ހެދު ު
މގެ ޢިޚްތިޔާރު ދެއްވާފައިވާނަމައެވެ .އަދި އެއްކޯހުން އަނެއް ކޯހަށް މިގޮތަށް އެޑްވާންސް ސްޓޭންޑިންގ ދިނުމުގެ
ހެދު ު
އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާނަމައެވެ.
ވސް
ރކަށް އެއް ެ
ޓކު ާ
ކސް ރިޕީ ް
ގ ބޭނުމުގައި ދެވަނަފަހަރު ޯ
ކހުން ފާސްވެފައިވި ނަމަވެސް ނަތީޖާ މަތިކުރުމު ެ
ޯ 8.5
ރކަށް ފުރުސަތެއް ނުދެވޭނެއެވެ.
ދަރިވަ ަ
 9ސަރޓިފިކެޓް ،އީނާމު އަދި ކޯހުންފާސްވުން
އކު ޙާޒިރީގެ  80%ޙާސިލް
މކުރުމާއި ެ
ކހުން ފާސްވެ ސަރޓިފިކެޓް ލިބޭނީ ކޯހުން ފާސްވުމުގެ ޝަރުތު ފުރިހަ ަ
ޯ 9.1
ކުރެވިފައިވާނަމައެވެ.
ރންނަށް އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އީނާމާއި ސަރޓިފިކެޓް ދެވޭނެއެވެ.
ވ ު
ނ މަތީވަނަ ޙާސިލްކުރާ ދަރި ަ
 9.2ކޯސްތަކު ް
ޯ 9.3
ކހުން ފާސްވެ އަދި ހާޟިރީން  100%ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އީނާމު ލިބޭނެއެވެ.
ގނަ ދަރިވަރުން ހޮވިދާނެއެވެ.
ކހުގެ ވަނައަކަށް އެއް ދަރިވަރަކަށް ވުރެ ި
ޯ 9.4
ޯ 9.5
ކހުން ފާސްވުމުން ޖެހިގެން އޮންން ލެވެލްއަށް ބަދަލް ކުރެވޭނެއެވެ.
 10ކިޔަވައި ދޭ ބައިތައް
ހކާއި ބެހޭ ލުއިފޮތުންނެވެ.
 10.1މި މަޢްލޫމާތުތައް އެކި ކޯސްތަކުގައި ތަފާތުކަމުން ތަފްސީލްކޮށް މަޢްލޫމާތު ލިބޭނީ އެ ކޯ ަ
 11ޤަވާއިދުތަކާ ޙިލާފުވާފަރާތްތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުން
ރވިފައިވާ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނީ މި ސެންޓަރުގެ ސީނިއަރ
 11.1މި ޤަވާއިދުގައި ބަޔާން ކު ެ
މެނޭޖްމެންޓް ކޮމެޓީންނެވެ.
 12ޤަވާއިދުއަށް ބަދަލުގެނައުން
ޤަވާއިދުގައި ނުހިމެނޭ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ޤަވާއިދަށް ބަދަލެއް ގެންނަންވެއްޖެނަމަ އެކަން ކުރާނީ މި ސެންޓަރުގެ
ސީނިއަރ މެނޭޖްމެންޓް ނުވަތ މެނޭޖްމެންޓުން އެކުލަވާލާ ކޮމެޓީއަކުންނެވެ.
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އިތުރު މައުލޫމާތު
ބައިވެރިން ހޮވުން
ކށް މީހުން ހޮވޭނީ މިސެންޓަރުން ކޯހެއް ނުވަތަ ކޯސްތަކެއް ހިންގުމަށް
 1މިސެންޓަރުން ޓެސްޓް ދީގެން ހޮވާ ކޯސްތަ ަ
ތކުތެރެއިން ދެވޭ ޓެސްޓުން ފާސްވާ ފަރާތްތަކެވެ.
އިޢުލާން ކުރުމުން އެކޯހަށް ނުވަތަ ކޯސްތަކަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތް ަ
ޓެސްޓް ނުދޭ ކޯސްތަކެއް މީގެތެރެއަކު ނުހިމެނެއެވެ.
ރވުމަށް އެދި ފޯރމް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް
 2މި ގޮތުން ދެވޭ ޓެސްޓު ބާއްވާނެ ތަނާއި ވަގުތު އަދި ތާރީޚް ކޯހުގައި ބައިވެ ި
އެންގޭނެއެވެ .އާންމު ކޮށް އިއުލާން ކޮށް އަދި ނޫސްތަކުގައި ޖަ ާ
ހނެއެވެ .ފޯރމް ހުށަހެޅުމަށްފަހު ޓެސްޓް އޮންނަ ތަނަށް
ަކ އެފަރާތެއްގެ ޒިންމާއެކެވެ.
ގަޑިއަށް އައުމ ީ
 3މިގޮތުން ޓެސްޓަ ދޭ ތަނަށް ގަޑިއަށް ނާދެވިއްޖެނަމަ އެފަރާތަކަށް އެފަހަރަކު ޓެސްޓެއް ނުލިބޭނެއެވެ .އަދިގަޑި ޖެހިގެން
އައިނަމަ ގެއްލުނު ވަގުތެއް އަބުރާ ނުލިބޭނެއެވެ.
ރވި މޯލްޑިވްސް
ކ ެ
ކސްތަކަށް ޚާއްސަކޮށް ތައްޔާރު ު
 4މި ސެންޓަރުގެ ކޯސްތަކަށް ބައިވެރިން ހޮވުމަށް ދެވޭ ޓެސްޓްތަކަކީ މި ޯ
އެކްރެޑިޓޭޝަން ބޯޑުން ފެންވަރު ބައްލަވާ ފާސްކޮށްފަ ި
އވާ ޓެސްޓުތަކެކެވެ.
 5ކޯސް ނުވަތަ ކޯސްތަކަށް ހޮވޭނީ ކޯސްތަކަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ބޭފުޅުންގެތެރެއިން ޓެސްޓް ދޭ ކޯސްތަކުން
ކސް ހޯދާ ފަރާތްތަކެވެ.
އެންޓްރެންސް ޓެސްޓުން އެންމެ ރަނގަޅަށް މާ ު
 6ބައިވެރިން ހޮވުމުގައި ކޯހުގައި ޖާގަ އޮތްމިންވަރަށް ބެލެވޭނެއެވެ .ޓެސްޓުން ފާސްވިނަމަވެސް ކޯހުގަ ޖާގަނެތްނަމަ
ބައިވެރިންނަށް ޖާގަ ދެވޭނީ ކުރިން ބަޔާން ކުރެވުނު ފަދައިން ދެވުނު ޓެސްޓުން އެންމެ ރަނގަޅަށް ފާސްވި ބައިވެރިންގެ
ތަރުތީބުންނެވެ.
ނ ފާސްވެ އަދި އެކޯސްތަކާ ެ
ށ މޯލްޑިވްސް
އއް ފެންވަރުގެ ކޯސްތައް ކަމަ ް
ހންގި ކޯސްތަކު ް
ކރިން ި
 7މި ސެންޓަރުން ު
ރއްވާފައިވާ މިހާރު މިސެންޓަރުން ހިންގާ ކޯސްތަކަށް އިތުރު ޓެސްޓްއެއް
ަ
ބޯރޑް އޮފް އެކްރެޑިޓޭޝަން
ޝރުތު ކު ަ
ގ މައްޗަށް އޮތް ފެންވަރަށެވެ.
ހެދުމަކާނުލައި ދަރިވަރުންނަށް ވަދެވިދާނެއެވެ .މިގޮތުން ވަދެވޭނީ އެންމެފަހުންފާސްވި ފެންވަރު ެ
ރ ގިނަދުވަސް
އަދި އެންމެފަހުން ކޯސް ހެދިތާ  2އަހަރަށްވުރެ ގިނަދުވަސް ފާއިތުވެފައިނުވާނަމައެވެ .ދެ އަހަރަށްވު ެ
ފާއިތުވެފައިވާނަމަ ޖެހޭނީ އަލުން ޓެސްޓް ހަދާށެވެ .ޖެހިގެން އޮތް ފެންވަ ަ
ރށް ދެވޭނީ މިޓެސްޓުން ކަޑައެޅިފައިވާ ނަތީޖާ
ވއްޖެނަމަ
ޙާސިލުކުރެވިގެންނެވެ .ކަ ނޑައެޅިފައިވާ ނަތީޖާ ޙާސިލު ނުކުރެ ި

ބައިވެރިވެވޭނީ ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ ދައްކާގޮތުން

ނަތީޖާއާ ގުޅޭ ފެންވަރުގައެވެ.
ކހުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމާއެކު އައިޑީ ކާޑުގެ ފޮޓޯކޮޕީ އެއް ހުށަހަޅަން ޖޭހޭނެއެވެ .އަދި ކޯހަށް ހޮވިއްޖެނަމަ
ޯ 8
ޕާސްޕޯޓު ސައިޒުގެ  2ފޮޓޯ ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެތެރޭގައި ު
ހށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ރކަޒުގެ ނޯޓިސް ބޯޑުގައި
 9ކޯސްތަކަށް ހޮވޭ ބައިވެރިންގެ ލިސްޓު ލަސްވެގެން ކޯސް ފެށުމުގެ  1ހަފުތާ ކުރިން މި މަ ު
ޅވާލުމަށް ކުރާ އާންމު ޢިޢްލާނުގައި ލިޔެވިފައި އޮންނާނެއެވެ.
ބެހެއްޓޭނެއެވެ .ކޯސް ފެށޭ ތާރީޚް އެކޯހެއް ހު ު
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