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 ސެންޓަރ ފޮރ ކޮންޓިނުއިންގ އެޑިޔުކޭޝަން
 މާލެ  

 
 ދަރިވަރުންގެ އާއްމު ޤަވާއިދު  ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވާގެ ފޮރ ކޮންޓިނުއިންގ އެޑިޔުކޭޝަންސެންޓަރ

 
 ތައާރުފް -1

 .ވެއިދެމު ޤަވާންދަރިވަރުންގެ އާއެކިއެކި ކޯސްތަކުގައި ކިަޔވަމުންދާ ކޭަޝންގެ  އެޑިޔުއިންގމިއީ ސެންޓަރ ފޮރ ކޮންޓިނު
 
  ހާޝިރީ 2

 މަލީ ގަޑިތަކަށްތަކަށް އަދި ޢަރަކާތްއިތުރު ޙަ ވާރްކޝޮޕް ތަކަށާއި  މި ސެންޓަރުގެ ކުލާސްތަަކށާއި ޓިއުޓޯރިއަލްތަކަށާއ2.1ި
 .ވާނެއެވެތެރިކަމާެއކު ާހޟިރު ވާންދަރިވަރުން ފަރުވާ

 .ޒިރުވާންޖެހޭނެއެވެހާމަދުވެގެން އަށް   80%  ހާޟިރީގެ ކޯހެއްގެއިވެރިވި ކޮންމެ ދަރިވަރަކުވެސް ެއ ދަރިވަރަކު ބ2.2ަ
 75% ގެ ވަގުތުގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން ކުލާހަށް ހާޟުިރވިކަމަށް ބެލެވޭނީ  ކުލާހަށް ހާޟިރުވެ ކުލާހުގެ ކިޔެވުމ2.3ު

 .ކުލާހުގައި ހޭދަޮކށްފައިވާނަމައެވެ
ންގައިގެން އަންނަންޖެހޭ އެހެނިހެން ގަޑިތަކަށް  ކުލާހުގެ ިކޔެވުމަށާއި އަދި މިނޫންވެސް ސަބަބަކަށް މި ސެންޓަރުން އ2.4ަ

 .ފަރުވާތެރިކަމާިއއެކު ހާިޟރުވާންވާނެއެވެ
  ދެހަފުތާއަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ދަރިވަރަކު ުކލާހަށް ލިޔުމަކުން މިސެންޓަރަށް ހުށަނާޅާ  މަގުބޫލު އެއްވެސް ސަބަބެއް 2.5

 .މުގެ އިޚުތިޔާރު މި ސެންޓަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ ވަިކކުރުކޯހުން އެ ދަރިވަރަކު ހުެރއްޖެނަމަ ހާޟިރުނުވެ
 

 ންފީ ދެއްކު 3
  ކުދިންމިގޮތުން ކޯހަށް. މަންވާނެއެވެދަްއކައި ނިން ފެށުމުގެ ކުރިންޯކސް  ީ،ފ ތަކުގެކޯސްފީ ނަގައިގެން ހިންގާ  3.1
ސްޕޮންސަރ ޮކށްފައިވާ  ހުގެތެރޭގައި ދުވ07ަސް ބޯޑުގައި ބެހެއްޓޭތާ  މި ސެންޓަރުގެ ނޯޓި ނޯޓިސްނުކަން އަންގާހޮވު

.ންވާނެއެވެފީ ދައްކަވާ ނިންމަދަރިވަރުން ފިޔަވައި އެހެން ދަރިވަރުން   
އްކެވުމުގެ  ދެޕޮންސަރ ކުރި ފަރާތާ ގުަޅއިގެން ސް، އެކިފަރާތްތަކުން ސްޕޮންސަރ ކޮށްފައިވާ ދަރިވަުރން ގެ ފ3.2ީ

 . އެއީ އެދިަރވަރެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެކަންތައް ހަމަޖެއްސުން
 ދަރިވަރުންނަށް ފީ އެއްކޮށް ން ލިޔުމަކުން އެދޭކޯހުން ވަކިވާ ށްފަހު ކޯސް ނުފެށެނީސް ދެއްކުމަ  ޯކހަށް ހޮވިފައި ފ3.3ީ

ކުއްޖަކު ހަމަެޖއްސޭހާ ދުވަސް ހުސްވި ޖާގައަށް   ކޯހުންދެވޭނީ ބުރާނމިގޮތުން ފައިސާ އަ. އަނބުރާދެވިދާެނއެވެ
  .މައެވެނައޮތް
 ދުވަސް ނުދަނީސް މަގުބޫލް އުޒުރަކާއި އެކު ޯކހުން ވަކިުވމަށް 10ކިޔެވުމަށް ހާޒިރުވެ ކިޔެވުުމގެ ކޯހަށް ހިޮވފައި  3.4

އް  ރިފަންޑެފީ މިއަށްވުރެ ލަސްވެއްޖެނަމަ ކޯހަށް ދެއްކި . އަބުރާ ދެވިދާނެއެވ50ެ% ހުށަހަޅާ ދަރިވަަރކަށް ފީގެ ލިޔުމަކުން
  .ނުކުރެވޭނެއެވެ

ނޑަ އެޅިފައިވާ މުއްދަތ3.5ު ގެތެރޭގައި ފީ ދައްކާ  ނުނިންމާ ދަރިވަރުން ޯކުހން ވަކިކުރުމުގެ ޢިޚްތިޔާރު މިސެންޓަރަށް  ކަ
 .ލިބިގެންވެއެވެ

 ދަރިވަަރުކ  ކޯސް ރިޕީޓް ކުރަން ޖިެހއްޖެނަމަ ރިޕީޓް ކުާރބެޗް ނުވަތަ ސެމިސްޓަރގައި ފެއިލްވި މޮޑިޔުލް އަލުން 3.6
 . ވެސް ކޯހުގެ ފުިރހަމަ ފީ ދައްކަންޖެހޭނެއެވެނަމަ. ފުރިހަމަ ކުރުމުެގ ފުރުސަތު ދެވިދާނެއެވެ
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 މިންގަޑު ލާގީދަރިވަރުންގެ އަޚް 4
ނަކީ ކޯހުގެ ކިޔެވުުމގެ ހުރިހާވަގުެތއްގައިވެސް އިސްލާމުދީަނށް ދަރިވަރުން ހުރިހާ ން ކިޔަވާ މި ސެންޓަރ4.1ު

 އަދި މިސެންޓަރުގެ  ކޯސްަތއް  ބޯލަނބާ،ޙުރުމަތްތެރިކޮްށ ހިތާ، ގައުމެުދކެ ލޯބިވާ، ރާއްޖޭގެ ގާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދަށް
 .ބަޔަކަށް ވާންވާނެއެވެ  އަޚްލާގާއި ުސލޫކު ރަނގަުޅހިންގުމުގެ ޤަވާޢިދުތަކަށް ފުރިހަމައަށް އިހުތިރާމުކުރާ

ކަކު  އެ ކިޔެވުމުގެ ހުިރހާ ވަގުތެއްގައިވެސް އެކަކު އަނެަކކަށް ފުރިހަމައަށް އިޙްތިރާމު ކުރާހުރިހާ ދަރިވަރުންނަކީވެސް  4.2
 . ވާންޖެހޭނެއެވެބަޔަަކށް ރިވެތި ބަހުން ވާހަކަދައްކާ އަނަެކކުގެ ކިޔެުވމަށް ހިތްވަރުދޭ

ކަށް ފަރާތްތައެޮކށް  ޢިޙްތިރާމް މުވައްޒަފުންނަށް މުދައްރިުސންނަށާއި އަދިމިސެންޓަރުގެ ހުރިހާ ދިަރވަރުން 4.3
  .ކިޔަމަންވާންވާނެއެވެ

  .ނުވާ ހެދުމެއްގައެވެ މުޖުތަމައުގެ އަދަބާ ޚިލާފުކޮށްންވާނީ  ސާފުތާހިުރވާހާޒިރުކުލާހަށް ހުރިހާ ދިަރވަރުން  4.4
ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލް އެއްވެސްއިރަކު   ތެރޭގެ އެއްވެސް ތަނެއްގައިގެސެންޓަރުމި   ހުރިހާ ދިަރވަރުން 4.5

 .ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ
އެސައިންމަންޓެށް ކޮޕީ ކުރަން އްގެ ޓެސްޓެއް ނުވަތަ  އެއްވެސް ދަރިވަަރކު މި ސެންޓަރުން ހިންގާ އެއްވެސް ބާވަތ4.6ެ

  .  އެހީވެދީެގންވެސް ނުވާނެއެވެ ދަރިވަރަކަށްއެހެންކޮޕީ ކުރުަމށް  އަދި . ގެންނުވާނެއެވެށްމަސައްކަތްކޮ
ށް ބޭނުންވާ ކިޔެވުމަކުލާހަށް ގެންނަތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެން ޖެހޭނީ ޓައިމްޓޭބަލުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން  ދަރިވަުރން  4.7

 .ކިޔެވުމަށް ގުޅުން ހުރި ތަކެއްޗެވެ
  އަދި އިމަރޖެންސީއެއް މެދުވެރިވެއްޖެ.  ނުވާގޮތަށެވެ މޯބައިލް ފޯނު ބާއްވަންވާނީ ރިންގްސްގަޑީގައި ދަރިވަރުްނ ކުލ4.8ާ
 . ފޯނަށް ޖަވާބުދީގެންނުވާނެއެވެސުގެ އިޒްނައާއެކު ކުލާހުންބޭރުގަ މެނުވީ ލަތެއްގައި މުދައްރިޙާ
 
 ވަސީލަތްތަކުގެ ބޭނުންހިފުންކިޔަވައި ދިނުމާއި ގުޅޭ  5

ރާތެއްގެ ހުއްދަ ހޯދައިގެން އެފަރާތެއްގެ ބެލުމުގެ ބެހޭ ފަކުގެ ބޭނުންހިފަންވާނީ އެކަމަކާ ވަސީލަތްތަމިސެންޓަރުގެ  5.1
 .ދަށުންނެވެ

އި އަދި ބޭނުންކުރުމުގައި ަދރިަވރުން ވީ  ގެންގުޅުމާ) ޓެކްސްޓްފޮތްލައިބްރަރީ ނުވަތަ (ތައްފޮތް ން ދޫކުރާމި ސެންޓަރު 5.2
 .އެންމެބޮޑަކަށް ފަރުވާބަހައްޓަން ވާނެއެވެ

ނުވަތަ ހަލާކުވެއްޖެނަމަ، އެކަމެއް ދިމާވި ދަރިވަރަކު ފޮތުގެ އަގު   ފޮތެއް ގެއްލިށް ދޫކުރިަކ މި ސެންޓަރުން ދަރިވަަރ5.3
 .އެވެމި ސެންޓަރަށް ދައްކަންވާނެއެ ދަރިވަަރުކ ފޮތެއް އައުނުވަތަ  

 ފޮތްތައް ފަދަ އެއްވެސް އެއްޗަކަށް   އަދި ކިެޔވުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ، އިމާރާތް، ފަރުނީޗަރސް ކުލާމި ސެންޓަރުގެ  5.4
 .ގެއްލުންދީ ހަލާކުކޮށްގެންނުވާނެއެވެ

އްގައި އްވެސް ދަރިވަަރކު އެއްވެސް ހާލެއެއްޗަކަށް އެ ބެހެއްޓިފައި ހުންނަ އެއްވެސް ށް ދަރިވަރުންގެ ފަސޭހައ5.5ަ
 .ގެއްލުންދީ ހަލާކުކޮށްގެންނުވާނެއެވެ

 
 ބުނުން އަދި ސަލާމް ތާއި ސަލާމަތާއިއްޙަ ޟ6ި

 ސެންޓަރަގެ އިދާރާ ނުވަތަ ޯކސް  ހަމައެދުވަހު މި ކުލާަހށް ޙާޟިރު ނުވެވިއްޖެނަމަ އެަކންއުޒުރަކާހުރެ މަޤްބޫލް 6.1
ރޑިނޭޓަރ އަށް ން އެކަން ބަޔާންކޮށްދޭ ލިޔުމެއް ނުވަތަ ޑޮކްޓަރުގެ އަދި ކުލާހަށް ނުކުންނަމު.  އަންގަންވާނެއެވެކޯ

 .ސަރޓިފިކެޓެއް ގެންނަންވާނެއެވެ
 ގައިންގަޔަށް އަރާޒާތުގެ ބައްޔެއް ދަރިވަރަަކށް ޖެހިއްޖެނަމަ ކުލާހަށް ހާޟިުރވާންޖެހޭނީ އެބައްޔެއް ފަސޭހަވުމުން އެކަން 6.2

 .  އެކުއެެވޓފިކެޓަކާރސަލިޔުމެއް ނުވަތަ ޓަރުގެ ކްކަށަވަުރކޮށްދޭ ޑޮ
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 ދިމާނުވާނަމަ/ނަމަތިމާގެ ފުރާނައަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިނުވާހިގައިފިނަމަ / މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ހާދިސާއެއް ނުރައްކާތެރި 6.3
ދާނެފަދަ  ުކރިަމތިވެލެއް ފުރާނައަށް ނުރައްކަތިމާގެ . ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެތެރަިކން އެހީކުރުމުގައިސަލާމަތް ންއެހެން ބައިވެރި

 .ންވާނެއެވެ ހޯދަކަންލާމަތްސަތިމާގެ   އަވަހަކަްށ ވީހާވެސްނަމަތެއްހާލަ
ގައި ދަރިވަރަުކ އެއްވެސް ހާލެއްއެއްވެސް އެއްޗަކަށް އެއްވެސް   އިމާރާތާއި ތަނުގެ ސަލާމަތަށް ބެހެއްޓިފައި ހުންނ6.4ަ

 .ގެއްލުންދީ ހަލާކުކޮށްގެންނުވާނެއެވެ
 

 ތައް އިމްތިހާނ7ް
ނޑައަޅާ  ކުރިއަްށ ގެންދިއުމަށްޓަަކއިފުރިހަމަަކމާއެކު  ތައްމްތިހާން އ7.1ި ފައި  އިމްތިހާންތަކާ ބެހޭގޮތުން މިސެންޓަރުން ކަ

 ފުރިހަމައަށް އަމަލު ހުރިހާ ދަރިވަރުންވެސްިއރުޝާުދތަކަށް ހުރިހާ  ދެއްވާ  ންޓީޗަރުހުންނަ ހުރިހާ ޤަވާއިދުތަކާއި 
 .ވާނެއެވެކުރަން
  އެ އިމްތިހާނެއްގައި ބައިވެރިވާތަނަށްއިމްތިހާން ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ  މިނެޓް ކުރިން 10 ފެށުމުގެ ތައްއިމްތިހާން 7.2

 .ތިބެންޖެހޭނެއެވެޑީގައި އިށީދެ ނ އަދި އެދަިރވަރަކު އިށީންނަންޖެހޭ ގޮދަރިވަރުން ހާިޒރުވެ
އްޖެނަމަ ނެތި ނުކުމެއެއްގެ ހުއްދަޗަރު ޓީއިމްތިހާނު ބަލަހައްޓަވާ ކުދަރިވަަރއެއްވެސް  ތަނުން ބާއްވަމުންދާ އިމްތިހާން 7.3
 .ވަދެވޭނެއެވެ އެ ދަރިވަރަކަށް ނުތަނަކަށްން ހިގަމުންދާ އިމްތިޙާބުރާ ނން އައަލު
 މި ގޮތުން ޓީޗަރު .ނަށް ގެންނަންޖެހޭނެއެވެއި ތަކެތި ދަރިވަރުން އިމްތިޙާށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުމުގެ ެއންމެހާނަ އިމްތިޙ7.4ާ

 .ގެނައުމަކީ މަނާކަެމކެެވ ތީގެ އިތުރަށް ތަކެތިހުއްދަދެއްވާފައިވާ ތަކެ
 މެޑިކަލް ސަރޓިފިކެޓް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ ގެއްލޭ އިމްތިހާނު  ޓެސްޓެއް އޮތް ދުވަހަކު ދަރިވަަރކު ސަލާމުގައި ހުރ7.5ެ

ތަ ގެއްލުނު ގެއްލުނު ޓެސްޓް ނުވަ ހޯދައިދިނުމުަގއި މިގޮތުން ޓެސްޓުތައް.  ވިދާނެއެވެންދެތިހާނުތައް އަލުނުވަތަ އިމް
ނުވަތަ އިތުރު  ނުވަތަ ޓެސްޓުތަކުން ފުރިހަމަ ކުރުމާިއ މިދެގޮތުން ކުރެ ގޮތެއް ގެ ޕަސެންޓޭޖް ބާކީ އޮތް ޓެސްޓްޓެސްޓް
ނޑަ އެޅުމުގެ ޢިހުތިޔާރު މި ސެންޓަރަށް ލިބިގެންވެއެވެގޮތެއް   .ކަ
 ލަސްވާކޮންމެ ވާލު ނުކުރެވި ލަސްވާ ދަރިވަުރންނަށްއިންމަންޓް ޙައެސަ މުއްދަތަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭއެސައިންމަންޓް  7.6

ށް އެސައިންމަންޓް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މުއްދަތައަދި .  އުނިކެުރވޭނެއެވ2ެ%ކުސް ގެ  ޖުމުލަ މާދުވަހަކަށް އެަސއިންމަންޓްގެ
 .ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ ފާއިތުވެއްޖެނަމަ އެސައިންމަންޓުހުށަނޭޅި އެއްހަފްތާ 

 ޚިލާފުވާ ދަރިވަުރން އެ އިމްތިހާނަކުން ކުރަންޖެހޭ ގަވާއިދުތަކާ  ހިގަމުންދާވަގުތު ހޯލްތެރޭގައި އަމަލުމްތިހާނުތައްއި 7.7
 . ވަގުތުން ފޮނުވާލެވޭނެއެވެ

 މިސެންޓަރުގެ އެއްވެސް ކޯހަކުން ދަރިަވަރކު އެކަނި ނުވަތަ އެހެން ދަރިވަަރކާ ގުޅިގެން ނަމަވެސް ކޮޕީ ކޮްށފިނަމަ 7.8
ތ ކޮޕީ ކަުރން މަސައްކަތުްކރިކަން ސާބިތުެވއްޖެނަމަ އެ އިމްތިހާނަކުން އެ ބައިވެރިއަކު ނުވަތަ ބައިވެރިން ނުވަ

މި ނަތީޖާގެ ސަބަބުން ދަރިވަަރކު ނުވަތަ  ދަރިވަރުން ފަހު . ރުމުގެ ޢިޙްތިޔާރު މި ސެންޓަރަށް ލިބިގެންވެއެވެފެއިލްކު
 .ނާންނާއެވެ ސް މި ނިންމުމަކަށް ބަދަލެއްއިމްތިހާނުން ފެއިލްވާގޮތް މެދުވިެރވިނަމަވެ

 
 

  ނުވަތަ ކޯހެއްގެ މޮޑިޔުލްއަކުން ރީސިޓް ހެދުންކުރުންޕީޓް ކޯސް ރި 8
ފެއިލްވި  އެއަހުަރ ފާސްނުވެއްޖެނަމަ ންކުކޯހަދަރިވަރަކު ނުވަތަ ދަރިވަރުން  ހޯދާފައިވާ 80%ޒިރީން މަދުވެގެން  ޙ8.1ާ

 ަޝރުތަކާ ނުލައި ،މިގޮތަށް ކޯހުގައި ރިޕީޓުުކރުމުގެ ފުރުސަތު. ރިވަރަްށ ލިބޭނެއެވެކޯހުގައި ިރޕީޓު ކުރުމުެގ ފުރުސަތު ދަ
 . ދަރިވަަރކަށް ދެޭވނީ އެއްފަހަރުއެވެ

އަލުން އެ ނަކާ ނުލައި އިމްތިޙާ ކޯހުގައި ަދރިވަރު ރިޕީޓުުކރާ އަހަރުވެސް  ކޯހުން ފެއިލްވެއްޖެނަަމ މި ލެވެލްގައި 8.2
ޒިރީން ކޯހުގެ ޙާދަިރަވރު ރިޕީޓް ކުރި އަހަރު . ތުރު ފުރުސަތެއް ދަރިވަރަކަށް  ނުލިބޭނެއެވެކުރުމުގެ އިިރޕީޓްކޯހުގައި 
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. ތު ދެވިދާނެއެވެކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަ  ކޯހެއް އޮތްނަމަ އެކޯހުގައިށްއެކޯހާއި ޖެހިގެން ދަށަ ހޯދާފައިވާނަމަ 80%މަދުވެގެން 
ދަރިވަރު ރިޕީޓް ކުރަމުްނ ދަނީ  . ޖާގަ އޮތް މިންވަރަކުންނެވެއިތު ދެވޭނީ މިދެންނެވި ކޯހުގަނަމަވެސް މިގޮތަށް ފުރުސަ

 .ޖެހޭނީ  އަލުން ޓެސްޓުގައި ބައިވެރިވާށެވެދަރިވަރަށް ފައުންޑޭޝަން ލެވެލްގައި ނަމަ 
 ރުން ރިޕީޓް ނުކޮށް ހަމައެއަހަ ޖެހިގެން އަންނައަހަރު ކޯސް އަލުހެއްގެ މޮޑިޔުލްއަކުން ދަރިވަަރކު ފެއިލްވެއްޖެނަމަ ޯކ8.3

ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތެއްގެތެރޭގައި  އެ މޮޑިޔުލްގެ އެގްޒާމް މިގޮތަށް ރީސިޓް ހެދޭނީ އެ .  އަލުން ހެދިދާނެއެވެ)ރީސިޓް ( ކަ
ނެގޭނީ އެގޮތަށް  ޔުލް މިގޮތަށް މޮޑި.ކުސް ޯހދާފައިވާނަމައެވެ އާއި ދެމެދުން މ45ާ-50މްއަކުން މޮޑިޔުލް އެއްގެ އެގްޒާ

އެ ކޯހުގެ ސިލަބަހުގައި  ހަމަޖެހިފައި އަދި މޯލްޑިވްސް އެކްރެޑިޓޭޝަން ބޯޑުން   ތިޒާމްޔުލް ނެގުމުގެ އިންމޮޑި
 ކޯސް ޖެހިގެން ޭހނީ އެ ޖެށްވެސް ފެއިލްވެއްޖެނަމަ އެ ދަރިވަަރކަކޮށްގެންޔުލް ރިޕީޓް  މޮޑި. ހުއްދަދެއްވާފައިވާނަމައެވެ

 .ން ހަދާށެވެއަންނަ އަހަރު އަލު
ކޯސް   އަނެއްނުވަތަ ކޮމްޕޯނަންޓްސް/ޔުލްޑި ކޯހެއްގެ މޮން ބޯޑުން އެކުރެޑިޓް ކުރައްވާފައިވާ މޯލްޑިވްްސ އެކްރެޑިޓޭޝަ 8.4

 ބޯޑުން މި ގޮތަށް ޓޭޝަންނަމަވެސް މިގޮތަށް ބެލޭނީ މޯލްޑިވްސް އެކްރެޑި. ހެދުމުގައި ކުރެޑިޓްގެ ގޮތުގައި ބެލިދާނެއެވެ
 އެޑްވާންސް ސްޓޭންޑިންގ ދިނުމުގެ އަނެއް ކޯހަށް މިގޮތަށް ން އަދި އެއްކޯހު.ތިޔާރު ދެއްވާފައިވާނަމައެވެހެދުމުގެ ޢިޚް

 .އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާނަމައެވެ
 ކޯހުން ފާސްވެފައިވި ނަމަވެސް ނަތީޖާ މަތިކުރުމުެގ ބޭނުމުގައި ދެވަނަފަހަރު ޯކސް ރިޕީްޓކާުރކަށް އެއްެވސް 8.5

 .ދަރިވަަރކަށް ފުރުސަތެއް ނުދެވޭނެއެވެ
 

  އަދި ކޯހުންފާސްވުންނާމުއީ ، ސަރޓިފިކެޓ9ް
ސިލް  ޙ80ާ%ޙާޒިރީގެ ކޯހުން ފާސްވުމުގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަކުރުމާއިެއކު ހުން ފާސްވެ ސަރޓިފިކެޓް ލިބޭނީ  ޯކ9.1

 .ކުރެވިފައިވާނަމައެވެ
ނޑައެޅިފައިވާ އީ ކޯސްތަކުްނ މަތީވަނަ ޙ9.2ާ  . ނާމާއި ސަރޓިފިކެޓް ދެވޭނެއެވެސިލްކުރާ ދަރިަވުރންނަށް އެކަމަށް ކަ
 .ލިބޭނެއެވެ  ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް އެކަމަށް ަކނޑައެޅިފައިވާ އީނާމ100ު% ޯކހުން ފާސްވެ އަދި ހާޟިރީން 9.3
 .ވަނައަކަށް އެއް ދަރިވަރަކަށް ވުރެ ިގނަ ދަރިވަރުން ހޮވިދާނެއެވެ ޯކހުގެ 9.4
 .އޮންން ލެވެލްއަށް ބަދަލް ކުރެވޭނެއެވެ ޯކހުން ފާސްވުމުން ޖެހިގެން 9.5

 
 އި ދޭ ބައިތައް ކިޔަވ10ަ

 .ބޭނީ އެ ކޯހަކާއި ބެހޭ ލުއިފޮތުންނެވެ މަޢްލޫމާތު ލިތައް އެކި ކޯސްތަކުގައި ތަފާތުކަމުން ތަފްސީލްކޮށް މި މަޢްލޫމާތ10.1ު
 

  ޤަވާއިދުތަކާ ޙިލާފުވާފަރާތްތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުނ11ް
ތްތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނީ މި ސެންޓަރުގެ ސީނިއަރ  ބަޔާން ކެުރވިފައިވާ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފުވާ ފަރާމި ޤަވާއިދުގައި 11.1

 .މެނޭޖްމެންޓް ކޮމެޓީންނެވެ
 
   ޤަވާއިދުއަށް ބަދަލުގެނައުނ12ް

ޤަވާއިދުގައި ނުހިމެނޭ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ޤަވާއިދަށް ބަދަލެއް ގެންނަންވެއްޖެނަމަ އެކަން ކުރާނީ މި ސެންޓަރުގެ 
  .މެނޭޖްމެންޓުން އެކުލަވާލާ ކޮމެޓީއަކުންނެވެސީނިއަރ މެނޭޖްމެންޓް  ނުވަތ 
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 އިތުރު މައުލޫމާތު
 

  ބައިވެރިން ހޮވުން
ކޯހެއް ނުވަތަ ކޯސްތަކެއް ހިންގުމަށް ހޮވޭނީ މިސެންޓަރުން މީހުން ކޯސްތަަކށް މިސެންޓަރުން ޓެސްޓް ދީގެން ހޮވާ  1

 .ފަރާތްތަކެވެ ފާސްވާ ތްތަކުތެރެއިން ދެވޭ ޓެސްޓުން ފަރާއެކޯހަށް ނުވަތަ ކޯސްތަކަށް އެދި ހުށަހަޅާއިޢުލާން ކުރުމުން 
 .ޓެސްޓް ނުދޭ ކޯސްތަކެއް މީގެތެރެއަކު ނުހިމެނެއެވެ

ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ފޯރމް  ކޯހުގައި ބައިވިެރވުމަށް އެދި  މި ގޮތުން ދެވޭ ޓެސްޓު ބާއްވާނެ ތަނާއި ވަގުތު އަދި ތާރީޚ2ް
ޓެސްޓް އޮންނަ ތަނަށް ފޯރމް ހުށަހެޅުމަށްފަހު  .ނެއެވެާހ އަދި ނޫސްތަކުގައި ޖަމު ކޮށް އިއުލާން ކޮށްން އާ.އެންގޭނެއެވެ

 . އެފަރާތެއްގެ ޒިންމާއެކެވެީގަޑިއަށް އައުމަކ
އަދިގަޑި ޖެހިގެން . އެފަރާތަކަށް އެފަހަރަކު ޓެސްޓެއް ނުލިބޭނެއެވެ ދޭ ތަނަށް ގަޑިއަށް ނާދެވިއްޖެނަމަސްޓަ ޓެ  މިގޮތުނ3ް

 . ގުތެއް އަބުރާ ނުލިބޭނެއެވެއައިނަމަ ގެއްލުނު ވަ
 މި ސެންޓަރުގެ ކޯސްތަކަށް ބައިވެރިން ހޮވުމަށް ދެވޭ ޓެސްޓްތަކަކީ މި ޯކސްތަކަށް ޚާއްސަކޮށް ތައްޔާރުުކެރވި މޯލްޑިވްސް 4

 .ތަކެކެވެއެކްރެޑިޓޭޝަން ބޯޑުން ފެންވަރު ބައްލަވާ ފާސްކޮށްފައިވާ ޓެސްޓު
 ޓެސްޓް ދޭ ކޯސްތަކުންކަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ބޭފުޅުންގެތެރެއިން  ކޯސް ނުވަތަ ކޯސްތަކަށް  ހޮވޭނީ  ކޯސްތ5ަ

 . އެންޓްރެންސް ޓެސްޓުން އެންމެ ރަނގަޅަށް މުާކސް ހޯދާ ފަރާތްތަކެވެ
ޓެސްޓުން ފާސްވިނަމަވެސް ކޯހުގަ ޖާގަނެތްނަމަ .  ބައިވެރިން ހޮވުމުގައި ކޯހުގައި ޖާގަ އޮތްމިންވަރަށް ބެލެވޭނެއެވ6ެ

ބައިވެރިންގެ   ފަދައިން ދެވުނު ޓެސްޓުން އެންމެ ރަނގަޅަށް ފާސްވި ބަޔާން ކުރެވުނުނަށް  ޖާގަ ދެވޭނީ ކުރިންބައިވެރިން
 .ތަރުތީބުންނެވެ

ފެންވަރުގެ ކޯސްތައް ކަމަްށ މޯލްޑިވްސް   މި ސެންޓަރުން ުކރިން ިހންގި ކޯސްތަކުްނ ފާސްވެ އަދި އެކޯސްތަކާ ެއއ7ް
ރޑް އޮފް އެކްރެޑިޓޭޝަން ޝަރު ތު ކަުރއްވާފައިވާ މިހާރު މިސެންޓަރުން ހިންގާ ކޯސްތަކަށް އިތުރު ޓެސްޓްއެއް ބޯ

 .މިގޮތުން ވަދެވޭނީ އެންމެފަހުންފާސްވި ފެންވަރުެގ މައްޗަށް އޮތް ފެންވަރަށެވެ. ދެވިދާނެއެވެރިވަރުންނަށް ވަހެދުމަކާނުލައި ދަ
ދެ އަހަރަށްވުެރ ގިނަދުވަސް . ތުވެފައިނުވާނަމައެވެ އަހަރަށްވުރެ ގިނަދުވަސް ފާއ2ިއަދި އެންމެފަހުން ކޯސް ހެދިތާ 

ޓެސްޓުން ކަޑައެޅިފައިވާ ނަތީޖާ ޖެހިގެން އޮތް ފެންވަަރށް ދެވޭނީ މި. ފާއިތުވެފައިވާނަމަ ޖެހޭނީ އަލުން ޓެސްޓް ހަދާށެވެ
ގެ ނަތީޖާ ދައްކާގޮތުން ސިލު ނުކުރެިވއްޖެނަމަ  ބައިވެރިވެވޭނީ ޓެސްޓުނޑައެޅިފައިވާ ނަތީޖާ ޙާކަ. ސިލުކުރެވިގެންނެވެޙާ

 .ނަތީޖާއާ ގުޅޭ ފެންވަރުގައެވެ
އަދި ކޯހަށް ހޮވިއްޖެނަމަ .  ޯކހުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމާއެކު އައިޑީ ކާޑުގެ ފޮޓޯކޮޕީ އެއް ހުށަހަޅަން ޖޭހޭނެއެވ8ެ

ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެތެރޭގައި ުހށަހަޅަންވާނެއެވ2ެޕާސްޕޯޓު ސައިޒުގެ   . ފޮޓޯ ކަ
މަުރކަޒުގެ ނޯޓިސް ބޯޑުގައި   ހަފުތާ ކުރިން މ1ިފެށުމުގެ  ކަށް ހޮވޭ ބައިވެރިންގެ ލިސްޓު ލަސްވެގެން ކޯސް ކޯސްތ9ަ

 .ގައި ލިޔެވިފައި އޮންނާނެއެވެމު ޢިޢްލާނު އެކޯހެއް ހުުޅވާލުމަށް ކުރާ އާންކޯސް ފެށޭ ތާރީޚް. ބެހެއްޓޭނެއެވެ


