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 ޤަވާޢިދު  ޢާންމު  -1
 
ދީންގޮވައިލާ އެންމެހައި ކަންތައްަތކަށް ސަމާލުކަންދޭ ނަމޫނާ ޝަޚުޞަކަށްވުމަށް ކޮންމެ ބައިވެރިޔަކުވެސް  1.1

 ޖެހޭނެއެވެ.މަސައްކަތް ކުރަން 
 

ޤައުމީ ޚިދުމަތުގެ ތަފާތު ޙަރަކާތްތަކުގައި ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ބައިވެރިވުމާ  1.2
 އެފަދަ ކަންކަމުގައި އިސްނެގުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެކެވެ.

 
 

 ދަރިވަރުންގެ މުރާސަލާތު  -2

 ބަދަލުވެއްޖެަނމަ  މަޢުލޫމާތެއް އެނޫްނވެސް ނުަވތަ ަނންބަރު ފޯނު އެޑްރެސް، ދަރިވަރެއްގެ އެއްވެސް 2.1
 ވާނެއެވެ. އަންގަން އިދާރާއަށް އެކަން ލަސްނުކޮށް

 

ދަރިވަރުން އެކިއެކި ކަންކަމަށް އެދި ފޮނުވާ ސިޓީގައި  ދަރިވަރުގެ ފުރިހަމަ ނަން، ކޯސް އަދި   2.2
 ވާނެެއވެ. ދަރިވަރު ނަންބަރު ލިޔަން

 

 މަރްކަޒުގެ އެކަޑެމިކް ރަޖިސްޓްރަރއަށެވެ.ދަރިވަރުން އެކިކަންކަމަށް އެދޭ ލިޔުން އެޑްރެސް ކުރާނީ  2.3
 

 13:00ން   9:00 މީ ބަންދުޫނން ުދވަސް ދުވަހުގެ ދަރިވަރުން ހުށައަޅާ ތަކެތި ބަލަިއގަންނާނީ، ރަސް 2.4
 ށެވެ. 
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 :ގަޑިޖެހުން  3.1
 

މިނިޓް ކުރިން ދަރިވަރުން ކުލާހަްށ  15ފުރަތަމަ ދުވަހު ގަޑިޖެުހމުގެ ކިޔެވުން ފެށޭ ކޯހެއްގެ މެ ކޮން   3.1.1
 ޙާޟިރުވާން ވާނެއެވެ.

 

 ކްލާހަށް ޙާޟިރުވާން ވާނެއެވެ. ގަޑިޖެހިގެން ކްލާހަށާއި އިމްތިޙާނުތަކަށް  ކުރިން ޖެހުމުގެ  ގަޑި ދަރިވަރުން 3.1.2
 ވަނުން މަނާ ކުރެވޭނެއެވެ. ކްލާހަށް ޙާޟިރުވާ ދަރިވަރުން 

 

 

 ޙާޟިރުވުން  ކުލާހަށް  3.2
 

ދުވަހަށްވުރެ ގިނަވެއްޖެނަމަ އެަކން   1ޙާޟިރު ނުވާތާ  މަރްކަޒަށް މަޤުބޫލު ޢުޒުރެއް މެދުވެރިވެގެން  3.2.2
އިދާރާއަށް އަންގަން ވާނެއެވެ. ސަލާމުގައި ހުރެފައި ޙާޟިރުވާ ފުރަތަމަ ދުވަހު ޑޮކްޓަރ ސަޓިިފކެޓް 

ފަހުން ގެންނަ ސަޓިފިކެޓް ޤަބޫލެއް ނުކުރެޭވނެއެވެ. އޭގެ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެެވ. 
މިސަޓިފިކެޓަކީ، ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ސަރުކާރު ޤަބޫލުކުރައްވާ 

 ޑަކްޓަރަކު/މަރްކަޒަކުން ދީފައިވާ ސެޓިފިކެޓަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ. 
 

އަށްވުރެ ޙާޟިރީގެ ނިސްބަތް ދަްށ  %80 ގަޑިތަކުގެގައި ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ކޮންމެ މާއްދާއެއް 3.2.3
 އިމްތިޙާނަކަށް ނުވަދެވޭނެއެވެ.މާއްދާތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް އެ

 

 ހެދުން އެޅުމާ ބޭރުފުށަށް ފެންނަގޮތް  -4

 އި ތަމްރީނުދޭ ތަޢުލީމާއިސްލާމީ އުޞޫލުތަކުގެ ގިޔުގަނޑުގެ ތެރޭގައި  އަކީރްކަޒަކީ މަ      4.1
ތަޢުލީމް ޙާޞިލްކުރަމުންދާ ހުރިާހ ދަރިވަރުން ހެދުން ލާންާވނީ ޒުގައި މަރްކަ ،މަރުކަޒަކަށްވާތީ

 އިސްލާމީ ރިވެތި އަޚްލާޤާ އެއްގޮތަށެވެ.
 
 ރަސްމީ  އެންމެހާ ޖަްލސާތަކަށާއި ގަޑިތަކަށާއި ޓިއުޓޯރިއަލް މުޙާޟަރާތަކަށާއި ދަރިވަރުން 4.2

ދީނާ ޙާޟިރުވާންވާނީ އިސްލާމް މަރްކަޒަށް ނުވަަތ މަރްކަޒުން އަންގާ ތަނަކަށް  ކަންތައްތަކަށް
ނުކުާރ  ޤަވާޢިދުތައް މަނާ މަރްކަޒުގެދިވެހި ޘަގާފަތާ ރާއްޖޭގެ ޤާޫނނާ ޚިލާފުނުވާފަދަ އަދި 

 ހެދުމެއްގައެވެ.
 

ޙާޟިރުވާން ޖެހޭނީ ގަމީހާއި ދިގުފަޓުލޫނާއި ޫބޓްގައެވެ. އާދައިގެ  މަރްކަޒަށް  ދަރިވަރުން ފިރިހެން 4.3
 ގަމީހެއް ނަމަ ދަށަށް ޖަހައިގެންެނވެ. 

 



 ހެދުމެއްގައެވެ.  ވަންތަ ސާފު ތާހިރު އިސްލާމީޙާޟިރުވާން ޖެހޭނީ މަރްކަޒަށް އަންހެން ދަރިވަރުން  4.4
 

 ޙާޟިރުވާއިރު އެޅުން މަނާ ހެދުމުގެ ބާވަތްތައް: މަރްކަޒަށް  4.5
 

 ހުތުރު ޢިބާރާތްތަކާއި ކުރެހުން ުހންނަ ހެދުން. 4.5.1
 

 ކިޔަވާ ކުދިންނާ ނުގުޅޭ ތަފާތު ާބވަތްބާވަތުގެ ފެަޝންތަކާއި އެއްގޮތަށް ހުންނަ ހެުދން. 4.5.2
 

 ޓީ ޝަރޓާއި ޖީންސް 4.5.3
 

 ހެދުން ހަށިގަނޑުގެ ވަނާތައް ފާޅުވާ ފަަދ ގަޔަށް ބާރު ހެދުމާއި ކުރު 4.5.4
 

 ކުރުހަރަވާޅާއި ޝޯޓް  4.5.5
 

 ހައިހީލް ފަދަ ަފއިވާނުގެ ބާވަތްތައް  ފައިވާނާއި ފެން 4.5.6
 އާދަޔާޚިލާފަށް ކުރުފަޓުލޫނު 4.5.7
 ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑާއި ތުބުޅި މަތިމަސް ބަހައްޓަންވާނީ އެކަށީެގންވާފަދަ ގޮތަކަށް ސާފު  4.5.8

 ތާހިރުކޮށެވެ. 
 ދަތްތައް ސާފުކޮށް ބެހެއްޓުމާއި/ ނިޔަފަތިކަނޑާ، ސާފު ތާހިރު  ވާންވާނެއެވެ. 4.5.9

 
 

 

 ން އިޙްތިރާމް ކުރު  -5

ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަކީ އެކަކު އަނެކަކަށް އިޙްތިރާމްކުރާ، އެހެންމީހުންގެ އިޙްތިރާމް  މަރްކަޒުގައި 5.1
ލިބޭފަދަ ޮގތަކަށް އުޅޭ ދަރިވަުރން ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ. އަިދ އެއްވެސް ދަރިވަރަކު އެހެން 

 ދަރިވަރަކަށް އިހާނެތިކަމެއް ލިބޭަފދަކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. 
 

 އުސްތާޛުންނަށާއި މުވައްޒަފުންަނށް އިޙްތިރާމުކުރަން ވާނެއެވެ.   / ވެރިންނަށާއިމަރްކަޒުގެ 5.2
 

 ގެ މުދައްރިސެއްގެ ނުވަތަ ވެރިޔެއްގެ އަބުރާބެހި ހަދައިގެން ނުވާނެއެވެ. މަރްކަޒު 5.3
 

އިގެން މުދައްރިސުންނަށް އިޙްތިރާމް ކުޑަކޮށް ހަޑިހުތުރު ބަހުން ޒުވާބުކޮށް ޖަދަލުކޮށް ހަދަ 5.4
 ނުވާނެއެވެ. 

 
 

 

 ގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރުން މަރްކަޒު  -6



 .ނުވާނެެއވެ ހަދައިގެން ގެއްލުންދީ ތަކެއްޗަށް ޢިމާރާތަށާއިމަރްކަޒުގެ  6.1
 

 ދުފާހެދުމާއި ޕާޓީ ބޭއްވުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ. ، ކައިބޮއި ތެރޭގައި  ކުލާސްތަކުގެމަރްކަޒުގެ  6.2
 

 މުޞްޙަފް ފަދަ އަމިއްލަ ތަކެތި ބަހައްޓައިގެން ނުވާނެއެވެ. އެއްވެސް ދަރިވަރަކު ކުލާހުގައި ފޮތާއި 6.3
 

ގޯތިތެރެއާއި ކްލާސްރޫމްތަކުގެ ސާފުތާހިރުކަމާއި ރީތިކަން ކުޑަވެގެންހިގައިދާނެ ފަދަ މަރްކަޒުގެ  6.4
 އެއްވެސްކަމެއް ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. 

 
 

 

 ސްޓާފްރޫމަށާއި އިދާރީ އޮފީސްތަކަށް ވަނުން  -7
 

 ދަރިވަރުން ސްޓާފްރޫަމށާއި އިދާރީ އޮފީސްތަކަށް ވަނުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.ހުއްދަނެތި 
 . 

 އިމްތިޙާނު ޤަވާޢިދުތައް:  -8
 

  ބައިވެރިވުން އިމްތިޙާނުގައި  8.1
ސެމިސްޓަރ ނިންމާ އިމްތިޙާނުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ކޮންމެ މާއްދާއަކަށްވެސް ޙާޟިރުވާންޖެހޭ 

 ނަމައެވެ. % މަދުވެގެން ޙާޞިލުކޮށްފައިވ80ާމިންވަރުގެ 
 

 .އިމްތިޙާނުކުރުން 8.2

ކޯސް އައުޓްލައިންގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  ޔުނިޓް ޓެސްޓްތަކާއި އެސައިންމެންޓްތަކާއި  8.2.1
ސެމިސްޓަރ ނިންމާ އިމްތިޙާނުތައް ދެވޭނެއެވެ. މި މަސައްކަތްތަކަށް މާކްސް ލިބޭނީ 

 އެމާއްދާއެއްގެ އައުޓްލައިންގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. 
 

އިމްތިޙާނުތަކުން ދަރިވަރުންަނށް ޙާޞިލުވީ މިންވަރު އަންގައިދޭނީ ކޮންމެ  8.2.2
ސެމިސްޓަރެއްގެ އިމްތިޙާނަށްފަުހ ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށް ދޫކުރާ ނަތީޖާ ސްލިޕަކުންނެވެ. 

 ނަތީޖާ ދޫކުރެވޭނީ ސީދާ އެދަރިވަރަކަށެވެ.
 

ނަތިޖާ  ގްރޭޑް  ކޯސް އައުޓްލައިންގައި  އިސްިތސްނާ ކުރެވިފައި ނުވާ މާއްދާަތކުގެ 8.2.3
 ކުރެވޭނީ އަންނަނިވި އުޞޫލުގެ މަތީންނެވެ.

A   -   :ުށް  100ން  90 ވ.ވ. ރަނގަޅ 

B+ -  :ުށް 89ން  80 ވ. ރަނގަޅ 

B   -  :ުށް 79ން  70  ރަނގަޅ 



C+ -  :ްށް 69ން  60  މެދުމިނ 
C   -   :ޭށް 59ން  50  ފުދ 
 F  -   :ްން ދަށް 49  ފޭލ 

 

ޙާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި ކޯހުގެ ހުރިހާ މާއްދާތަކަކުން ފާސްވާން ކޯހުގެ ސަޓިފިކެޓް  8.2.4
 ޖެހޭނެއެވެ.

 

ފޭލްވި  ސެމިސްޓަރުންިކަޔަވުމްނާދ ، ދަރިވަރަކު ކޯހެއްގައި ކިޔަވާ   މަރްކަޒުގެ 8.2.5
ވުރެ ގިނަ ނޫންނަމަ އެ ދަރިވަރަކަށް ރީސިޓް އިމްތިޙާނު ދެ މާއްދާ މާއްދާތަކުގެ ޢަދަދު 

ދެވޭނެއެވެ. ރީސިޓް އިމްތިޙާނުން ދަރިވަރަށް ލިބޭނީ ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އެންމެ ދަށް 
ރީސިޓް މާރކްސްއެވެ. ރީސިޓް އިމްތިޙާނުން ފޭލްވެއްޖެނަމަ ދަރިވަރު ކޯުހން ވަކިވާނެއެވެ. 

 ނެއެވެ. ކޯހުން ވަކިވާ ންވެސް ނުލިބޭ ދަރިވަރު

 

މަޤްބޫލު ޢުޛުރަކާއެކު ސެމިސްޓަރ ނިންމާ އިމްތިޙާނުގައި  ދަރިވަރަކު ހަދަންޖެހޭ  8.2.6
ވަގުތުން  އެކަން އިދާރާއަށް އަންގާ، އިމްތިޙާނު ،  މާއްދާތަކަށް ޙާޟިރުނުވެވުނު ދަރިވަރު

،  ނިމޭތާ ހަުފތާއެއްގެ ތެރޭގައި ޑަކްޓަރު ސެޓްފިކެޓް އިދާރާއަްށ  ހުށައަޅައިފިނަމަ

ރިވަރަކަށް  އަލުން އިމްތިޙާނު ހެދުމުގެ ފުރްޞަތު ދެވޭނެއެވެ. މިގޮތަށް އިމްތިޙާނުހަާދ އެދަ
މި ދަރިވަރަށް އެދަރިވަރަކު އިމްތިޙާނުގައި ހޯދި މާކުސް ފުރިހަމަޔަށް ލިބޭނެއެވެ. 

 ދަރިވަރު ކޯހުން ވަކިވާނެއެވެ. އެ އިމްތިޙާނުން ފޭލްވެއްޖެނަމަ 

ކުލާސް ޓެސްޓް، އެސައިންމެންޓް، ނުަވަތ ، ޙާޟިރީ ރިޕޯޓް ،ދަރިވަރެއްގެ ޙާޟިރީ 8.2.7
ދަރިވަރު ހެދި އިމްތިޙާނުން ލިބިފައިވާ ގްރޭޑާމެދު  އެއްވެސް މައްސަލައެއް އޮތްނަމަ 

ތެރޭގައި ލިޔުމަކުން އެކަމުގެ  ދުވަހުގެ 3ހިނގިތާ އެކަން އިޢުލާނު ކުރާތާ ނުވަތަ އެކަމެއް 
އެވެ. އޭގެ ފަހުން ހުށައެޅޭ ެއއްވެސް މައްސަލައެއް ހުށައަޅަން ވާނެ މަރްކަޒަށް  ޝަކްވާ 

 ނުބެލޭނެއެވެ.
 

ސެމިސްޓަރ ނިންމާ އިމްތިޙާނުގެ މާއްދާއެއްގެ ނަތީޖާއާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭނަމަ އަލުން  8.2.8
ޕޭޕަރު މާކުކޮށްދިނުމަށް އެދެވި ދާނެއެވެ. ނަމަވެސް އަލުން ޕޭޕަރ މާކުކޮށްދެވޭނީ އެކަމަށް 

ދެއްކުމުންނެވެ. މި ގޮތަށް އަލުން ޕޭޕަރު މާކުކުރުމަށްފަހު ލިބޭ  އްރުފިޔާގެ ފީއެ 50/  -
 މާކުހާ އެއްގޮތަށް ދަރިވަރުގެ މާކުސް އަލުން ގްރޭޑް ކުރެވޭނެއެވެ. 

 

އެއްވެސް ޙާލެއްގައި އެއްވެސް ދަރިވަރަކަށް ސެމިސްޓަރ ނިންމާ އިމްތިޙާނުެގ  8.2.9
 .ޖަވާބުކަރުދާސް ދެއްކުމަކީ ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމެއްނޫނެވެ

 

 ޙާޟިރުވުމާއި އިމްތިޙާނު ހެދުން: -9
 



 އިމްތިޙާނު  މާއްދާގެ އޮންނަ ފުރަތަމަ ތަކުގައި އިމްތިޙާނު ތަޙްރީރީ ނިންމާ ސެމިސްޓަރ  9.1
މިނެޓްކުރިން އިމްތިޙާނު ލަޖްނާއަށް ވަންނަން ެޖހޭނެއެވެ. އެހެނިހެން   15ފެށުމުގެ

މިނެޓްކުރިން އިމްތިޙާުނ ލަޖްނާއަށް ވަންަނން  5މާއްދާތަކުގައި އިމްތިޙާނު ފެށުުމގެ 
ޖެހޭނެއެވެ. ގަޑިޖެހިގެން އަންނަ ދަރިވަރުންނަށް އިމްތިޙާނު ލަޖުނާއަށް ވަދެވޭނީ 

 ރައިސުލްމުރާޤަބާ ހުއްދަދިނުމުންެނވެ. 
 

 . މަތީންނެވެ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ ތާވަލާ އިޢުލާނުކުރެވޭ  ޙާޟިރުވާނީ އިމްތިޙާނަށް ޝަފަވީ 9.2
 

މިނިޓްކުރިން އިމްތިޙާނު ލަޖުނާއަށްވަދެ  5ތަކުގައި ޓެސްޓް ފެށުމުގެ ޓެސްޓްކްލާސް  9.3
 އިށީންނަން ވާނެއެވެ.

 

އިމްތިޙާނު ލަޖުނާއަށް ވަނުމަށްފަހު އެތާނގެ ނިޡާމު ގެއްލޭފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ކުރުމަކީ  9.4
 މުޅިން މަނާކަމެކެވެ.

 

ނުވަތަ ނޫކުލައިގެ ދެލިނުޭފޭދ  އިމްތިޙާނުގައި ލިޔުމަށް ބޭުނންކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި ކަޅު 9.5
 ގަލަމެވެ.

 

 އިމްތިޙާނުގައި ޓިޕެކްސް ބޭނުންކުރުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ. 9.6
 

ޖަވާބު ލިޔާފޮތުގެ ބޭރުގަނޑުގައި އެކަމަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ބައިގައި ދަރިވަރުގެ  9.7
 ނަމާއި/ ކޯސް، މާއްދާ އަދި ދަރިވަރު ނަންބަރު ޖަހަން ވާނެއެވެ.

 

އި ލިޔާ ޖަާވބުެގ އިތުރުން އެއްވެސް ނަމެއް ނުަވތަ ޚާއްޞަ ފާހަގައެއް ޖަވާބު ކަރުދާހުގަ 9.8
ޖަވާބު ކަރުދާހުގައި ޖަހައިގެން ނުވާނެއެވެ. މިފަދަ ޖަވާބު ކަރުދާސްތައް މާކެއް 

 ނުކުރާނެއެވެ.
 

އިމްތިޙާނު ނިމުމުން ލަޖުނާ ަބލަހައްޓަވާ ބޭފުޅަކު/ ބޭފުޅުން ޖަވާބުކަރުދާހާ ޙަވާލުވެ  9.9
ތަނުްނ  ބޭރަށް ދިޔުމުގެ ހުްއދަދިނުމުގެ ކުރިން އެއްވެސް ދަރިވަރަކު އިންލަޖްނާއިން 

 ތެދުވުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. 
 

އިމްތިޙާނު ހަދައިނިމިގެން ލަޖްނާއިން ބޭރަށް ނިކުތުމުގެ ކުރިން ކޮންމެ ދަރިވަރަކުވެސް  9.10
ޙާޟިރީގައި ސޮއިކުރަން ވާނެއެވެ. ޙާޟިރީގައި ސޮއިނުކުރާ ދަރިވަރުންގެ ޕޭޕަރު 

 ގެއްލުންފަދަ ކަމެއް ދިމާވިޔަސް އެކަމާ އިދާރާ ޒިންމާއެއް ނުވާނެއެވެ.
 

އިމްތިޙާނު ލަޖްނާއަށް ވަނުމަށްފަުހ ލަޖްނާއިން ބޭރަށް ދެވޭނީ ރައީސުލްމުރާޤަބާގެ ހުއްދަ  9.11
 ލިބިގެންނެވެ.

 

އިމްތިޙާނު ޤަވާޢިދުތަކާ ޚިލާުފވާ ދަރިވަރުން ލަޖުނާއިްނ ބޭރަށްނެރުމުގެ ބާރު  9.12
 ޤަބާއަށް ލިބިގެންވެެއވެ.ރައީސުލްމުރާ

 



 މަނާ ކަމެކެވެ. ވެއްދުމަކީ  މޮބައިލް ފޯންލަޖްނާ ތެރެއަށް ދަރިވަރުން އިމްތިޙާނު  9.13
 

 
 

 އެސައިންމެންޓާ ކްލާސް ޓެސްޓްތައް: -10
 

ޅަންެޖހޭ މުއްދަތު ކަނޑައަޅާނީ ހުށައަ އެސައިންމެންޓްތައް ހަދަންޖެހޭ ދަރިވަރުން 10.1
 /ށްއެސައިންމެންޓަހުށައަާޅ ފަހުްނ  މި މުއްދަުތ ހަމަވާ މަރްކަޒުންނެވެ.

 . އެވެ% 50 މާކުސްގެ ލިބުނު އެސައިމެންޓަށް ޭބނީލި ކަށް އެސައިންމެންޓްތަ
 

( ސެމިސްޓަރުގެ ތެރޭގައި ދެވޭ ކްލާސް އިމްތިޙާނުތަކަށް )ސަބަބަކާލައިގެން ވިޔަސް 10.2
 ފަހަރަކަށް ނުިލބޭނެއެވެ.  އިމްތިޙާނު ދެވަނަ އެ ށް ޙާޟިރުނުވެވުނު ދަރިވަރަ

 

 އިމްތިޙާނުގައި މަކަރުހެދުން: -11
 

 އިމްތިޙާނުން  މުޅި އެދަރިވަރަކު ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ހަދައިފިކަން މަކަރު އިމްތިޙާނުގައި 11.1
  ކޯހުން ވަކިވާނެއެވެ. ދަރިވަރު  އެ   ވެ. އަދިފޭލްވާނެއެ

 

 އެ  އެހީވެދީފިނަމަ މަކަރުހެދުމަށް ނުވަތަ އުޅެފިނަމަ މަކަރުހަދަން އިމްތިޙާނުގައި 11.2
 އެޅުމުގެ  ފިޔަވަޅުތައް އިތުރު  މިދަރިވަރާމެދު. ފޭލްވާނެއެވެ ދަރިވަރަކު އެ މާއްދާއަކުން
 . ލިބިގެންވެއެވެ އެކަޑެމިކްބޯޑަށް އިޚްތިޔާރު

 
އެހެންމީހެއްގެ ނުވަތަ ބައެއްގެ  ކުރުމުގައި ތައްޔާރު ތަކެތި ފަދަ އެސައިންމެންޓް 11.3

މަސައްކަތެއް ކޮޕީ ކޮށްފިނަމަ އެކަންކުރި ދަރިވަރު ނުވަތަ އެސައިންމެންޓް ހެދުމުގަިއ 
 ބައިވެރިވި އެންމެހާ ދަރިވަރުންަނށް އެ މަސައްކަތުން އެއްވެސް މާކުހެއް ނުލިބޭނެއެވެ. 

 

 އިމްތިޙާނުތަކުގެ ނަތީޖާ ދޫކުރުން  -12
  

އިމްތިޙާނުތަކުގެ ނަތީޖާ ދަރިވަރުންަންށ  ކަލަންޑަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން   އެކަޑަމިކް 12.1
 ދޫކުރާނެއެވެ. 

 .އެދަރިވަރަކަށެވެ ސީދާ ދޫކުރެވޭނީ ނަތީޖާ 12.2

 
 

 

 ވަކިކުރުން  -13



 

 :ސަބަބުން  ޙާޟިރީގެ  13.1
 

% ގަޑިއަށް/ އެއަށްވުެރ 50ކޯހުގެ ދަރިވަރަކު ސެމިސްޓަރަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިތަކުގެ 
 .ނެއެވެވާ ނުވެއްޖެނަމަ ކޯހުން ވަކިގަޑިތަކަކަށް މަޤްބޫލު ޢުޛްަރކާނުލައި ޙާޟިރުގިނަ 

 

 :ސަބަބުން  އަޚްލާޤުގެ  13.2
 

ތެރޭގައި ނުވަތަ ބޭރުގައި މާރާމާރީގެ ޢަމަލެއް ހިންގައިފިނަމަ  ނުވަަތ  މަރްކަޒުގެ 13.2.1
 މާރާމާރީއެއް ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވެއްޖެނަމަ އެދަރިވަރަކު ކޯހުން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ.  

 
ބަުހން ޒުވާބުކޮށް އަޑުގަދަކޮށް ހެދުާމއި ތަނުގެ މަޞްލަޙަުތ  ނުވާ ަފދަ ހުތުރު އެކަށީގެން 13.2.2

 އުޅެފިނަމަ އެދަރިވަރަކު ކޯހުން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ.ނަގާލަން 
 

 ބަދުނާމުވާފަދަ ޢަމަލެއްކޮށްފިނަމަ އެދަރިވަރަކު ކޯހުން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ.  މަރްކަޒު 13.2.3
 

ޝަރީޢަތުން އޭނާގެ މައްޗަށް ުކށެއް ސާބިތުވެ ނިޔާއެއް އިއްަވއިފިނަމަ އެދަރިވަރަކު  13.2.4
 ވަކިވާނެއެވެ.  ކޯހުން

 

ވަގުތުން ފެށިގެްނ  ދީގެން ކޯހުގައި ބައިވެރި ވެއްޖެނަމަ މިކަން އެނގޭދޮގު މަޢްލޫމާތު  13.2.5
ހިންގާ އެއްވެސް  މަރްކަޒުން އެދަރިވަރަކު ކޯހުން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ. މިފަދަ ބައިވެރިޔަކަށް 

 ނެއެވެ.ވެވޭރިމަގުގައި ބައިވެރިއެއް ނުކޯހެއްގައި ނުވަތަ ކުލާހެއްގައި ކު
 

 އެދިގެން ވަކިވުން  13.3
 

ގެ ކޯހެއްގައި ކިޔަވަމުންދާ ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށް ވެސް  އެކޯހުން ވަކިވުމުެގ މަރްކަޒު 13.3.1
އެކަމަކު ސަބަބެއް ނެތި ވަކިވާ ދަރިވަރަކަށް އިތުރު ކޯހަކުން އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވެއެވެ. 

 ޖާގައެއް ނުދެވޭނެއެވެ. 
 

 
 ވަކިވާ/ ވަކިކުރެވޭ ދަރިވަރަށް އެކަން ލިޔުމަކުން އަންގާނެއެވެ.  13.3.2

 
 
 

 ވެއްދުން މަރްކަޒަށް  -14
 

 މަރްކަޒުގެ ކޯސްތަކަށް ވަދެވޭނީ ވަންނަން ޭބނުންވާ ކޯހުގެ ޝަްރޠު ހަމަވެ   14.1



 ދޭ ބަސްދީގަތުމުން ފާސްވުން. މަރްކަޒުން 14.2
 
 

 ކިޔެވުން ފަސްކުރުން  -15
 

 ނަމަ ގިނަވެގެން ދެެސމިސްޓަރުގެ ޖެހިއްޖެ މަޤްބޫލުޢުޛްރަކާ ހެދި ދަރިވަރަކު ކިޔަވަމުންދާ ކޯސް މެދުކަނޑައިލަން
ދެވޭނީ މުޅިކޯހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ފުރްޞަތެކެވެ.  މުއްދަތަށް ކިޔެވުން ފަސް ކުރެވިދާނެއެވެ. މިގޮތަށް

މިފަދަ ދަރިވަރަކު ކިޔަވަންޖެހޭ މާއްދާތަކުގެ އިމްތިޙާނު މިމާއްދާތައް ކިޔަވާދެވޭ ކޮންމެ ކޮންމެ 
މަރްކަޒުގައި ނަމަވެސް މިގޮތަށް ފުރްޞަތު ދެވޭނީ އެމާއްދާތައް އިވެސް ހެދިދާނެއެވެ. ސެމިސްޓަރެއްގަ

ކިޔަވާދޭނަމައެވެ. މިގޮތަށް އިމްތިޙާނުހަދާ ދަރިވަރަށް އެދަރިވަރަކު އިމްތިޙާނުގައި ހޯދި މާކުސް ފުރިހަމަޔަށް 
 ލިބޭނެއެވެ. 

 

-------------------- 
 


