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 2018ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު ،ނޮވެންބަރު މަހު އޮންނަ އޯ ލެވެލް އިމްތިޙާނުގެ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ހުށަހެޅުމުގައި ސަމާލުކަން
ދޭންވީ މުޙިންމު ކަންތައް:

 1އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު
ޝން މުއްދަތު 2018 :މޭ  14ން  2018ޖޫން  04އަށް.
)ހ( ނޯމަލް އެންޓްރީ އެޕްލިކޭ ަ
ފމު
)ށ( އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ބަލައިގަންނާނީ ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު  0830އިން  1330އަށް) .ރަމަޟާން މަހުގައި ޯ
ބަލައިގަންނާނީ  10:00ން  13:45އަށެވެ(.
)ނ( ނޯމަލް އެންޓްރީ މުއްދަތުގެ ފަހުން އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ބަލައިގަންނާނީ ލޭޓް އެންޓްރީގެ ގޮތުގައި.
)ރ( ލޭޓް އެންޓްރީ އެޕްލިކޭޝަންގެ މުއްދަތު 2018 :ޖުލައި  01ން  2018ޖުލައި  05އަށް.
ދ
އ ި
މކީ މަނާކަމެކެވެަ .
ރއިވެޓް ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި އިމްތިޙާނުގައި ބައިވެރިވު ަ
ރކު ،ޕް ަ
ސްކޫލު ސެންޓަރެއްގައި ކިޔަވާ ދަރިވަ ަ
އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު އެއް އިމްތިޙާނު ސެޝަނެއްގައި ދެ ސެންޓަރަކުން ބައިވެރިވުމަކީ ވެސް މަނާކަމެވެ .ގަވައިދާ ޚިލާފަށް
ށ
އިމްތިޙާނުގައި ބައިވެރިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ އެޕްލިކޭޝަން ބާޠިލް ކުރެވޭނެއެވެ .އަދި އެ ކެންޑިޑޭޓުން އިމްތިޙާނުގައި ބައިވެރިވުމަ ް
ދެއްކި ފައިސާ ވެސް އަނބުރާ ނުލިބޭނެއެވެ.

 2އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ފުރުން
ނވާނެއެވެ .ކެންޑިޑޭޓުގެ މަޢުލޫމާތުތައް ފޯމުގައި ލިޔާނީ އައިޑީ
ޝން ފޯމްގައިވާ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ފުރިހަމަ ކުރަ ް
)ހ( އެޕްލިކޭ ަ
ކާޑުގައި ވާ ގޮތަށެވެ .އިމްތިޙާނާ ގުޅޭ ލިޔުންތަކުގައާއި ސެޓްފިކެޓުގައި ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަން ލިޔާނީ

އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުގައި

ނަން ލިޔެފައިވާ ގޮތަށެވެ.
ރންވާނެއެވެ.
ކ ަ
)ށ( އިމްތިޙާނުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ މާއްދާތައް ،އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުގައި ފާހަގަ ކުރުމަށްފަހު ރަނގަޅަށް ޗެކު ު
ނ
އިމްތިޙާނުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ފާހަގަ ކޮށްފައިވާ މާއްދާތަކުގައެވެ .ބައިވެރިވާ މާއްދާގައި އޮޕްޝަން ހިމެނޭނަމަ ،އެޕްލިކޭޝަ ް
ޔގީން ކުރުމަށްފަހު އެ އޮޕްޝަން ފާހަގަ ކުރާށެވެ.
ވނީ ކޮން އޮޕްޝަނެއްގައިކަން ަ
ކރާއިރު ބައިވެރި ަ
ފޯމް ފުރިހަމަ ު
ކ ކޮމްޕޯނަންޓެއްގައި ބައިވެރިވެ ޭ
)ނ( ކޯސްވަރ ް
ވނީ ސްކޫލު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އެކަންޏެވެ.
ކރަންވާނެއެވެ.
ކންޑިޑޭޓުގެ ބެލެނިވެރިޔާގެ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ު
ކންމެ ކެންޑިޑޭޓަކު ވެސް ،އެ ެ
)ރ( އިމްތިޙާނުގައި ބައިވެރިވާ ޮ
އ ބެލެނިވެރިޔާ ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.
އަދި އިޤުރާރުގަ ި
)ބ( ކެންޑިޑޭޓާ ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު)ތައް( އަދި އީމެއިލް އެޑްރެސް ލިޔަންވާނެއެވެ.
.ejcaWrihevid ,elWm ,20206 ,ugwmunWfurukwtuDob ,2 gcniDclibWlif ,irub wnwved
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 3ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް އެންޓްރީ )އިމްތިޙާނުގައި ބައިވެރިވި ކަމުގެ ލިއުން(
)ހ( މި އިމްތިޙާނުގެ ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް އެންޓްރީ ދޫކުރާނީ  2018ޖުލައި  18ގައެވެ.
ތ
)ށ( ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް އެންޓްރީ ދޫކުރަން ފެށުމުން އެ ލިޔުން އަވަހަށް ނެގުމަށްފަހު ތިރީގައި ވާ މަޢުލޫމާތު ހުރީ ރަނގަޅަށް ޯ
ނ ވާނެއެވެ.
ބަލައި ޗެކުކުރަ ް
 -1އިމްތިޙާނުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދިފައިވާ މާއްދާ/އޮޕްޝަން/ޔުނިޓު ހިމެނިފައިވޭތޯ )އިމްތިޙާނުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ
ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް އެންޓްރީގައި ހިމެނިފައިވާ މާއްދާތަކުން އެކަންޏެވެ(.
 -2ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އުފަންދުވަސް ލިޔެފައިވަނީ އައިޑީ ކާޑުގައިވާ ގޮތަށްތޯ ) ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އުފަން ދުވަސް
ސެޓްފިކެޓުގައި އޮންނާނީ ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް އެންޓްރީގައިވާ ގޮތަށެވެ(.
ނ
ކރި ް
އއްވެސް މައްސަލައެއްވާނަމަ 2018 ،އޮގަސްޓު  08ވަނަ ދުވަހުގެ  12:00ގެ ު
)ނ( ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް އެންޓްރީގައި ެ
މިޑިޕާޓްމަންޓަށް

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މި

މުއްދަތުގެ

ފަހުން

ޅނަމަ،
ހުށަހަ ާ

ކރުމަށް
އިސްލާހު ު

ކންޖެހޭ
ދައް ަ

ޕެނަލްޓީ

ފީ

ރ
ޔ ު
ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ .ސެންޓަރުތަކުން ބައިވެރިވާ ކެންޑިޑޭޓުން މިކަމަށް އެދުމުގެ މުއްދަތު މިއަށްވުރެ ކުރިއަށް ޖެއްސުމުގެ އިޚްތި ާ
ކށް ލިބިގެން ވެއެވެ.
ސެންޓަރުތަ ަ

 4އިމްތިޙާނަށް ދެއްކި ފީ އަނބުރާ ދިނުން )ރިފަންޑް(
ވ
އ ާ
މިޑިޕާޓްމަންޓުން ހިންގާ އިމްތިޙާނުތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ،ކެންޑިޑޭޓުން ދައްކާ ފީ އަނބުރާ ކެންޑިޑޭޓަށް ދެވޭނީ ތިރީގަ ި
ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެގެންނެވެ.
ރންޖެހޭ ކަމެއް ނުކުރެވުމުގެ ސަބަބުން
 .1އިމްތިޙާނެއް މިޑިޕާޓްމަންޓުން ކެންސަލްކުރުން ނުވަތަ މިޑިޕާޓްމަންޓުން ކު ަ
ކެންޑިޑޭޓަށް އިމްތިޙާނުގައި ބައިވެރިނުވެވުން.
•

މިޙާލަތް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ،އެ ކެންޑިޑޭޓަކު އިމްތިޙާނުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދެއްކި ފީ އެކުގައި އަނބުރާ ލިބޭނެއެވެ.

 .2އިމްތިޙާނުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފީ ދެއްކުމަށްފަހު ކެންޑިޑޭޓަށް އިމްތިޙާނުގައި ބައިވެރިވުމަށް އުޒުރުވެރިވާ ފަދަ ސިއްޙީ
ވގެން ،ކެންޑިޑޭޓު އިމްތިޙާނުން ވަކިވުން.
ކަމެއް މެދުވެރި ެ
 .2.1މި ޙާލަތުގައި އިމްތިޙާނަށް ދެއްކި ފީ އަނބުރާ ދެވޭނީ ،އިމްތިޙާނުގައި ބައިވެރިވި މާއްދާ/އޮޕްޝަން ތަކުން 50%
ނުވަތަ އެ މިންވަރަށްވުރެ ބޮޑު ބައެއްގެ އިމްތިޙާނު ނުހެދޭނަމައެވެ.
.2.2

އިމްތިޙާނުގެ ފީގެ ތެރެއިން އަނބުރާ ދެވޭނީ އިމްތިޙާނުގައި ކެންޑިޑޭޓު ނުހަދާ މާއްދާތަކުގެ ފީގެ ތެރެއިން 80
އިންސައްތައަށްވުރެ އިތުރު ނުވާ މިންވަރެކެވެ.

.2.3

އިމްތިޙާނުގައި ބައިވެރިވި މާއްދާތަކުގެ ތެރެއިން ،މާއްދާއެއްގެ  1ޔުނިޓަށްނަމަވެސް ހާޒިރުވެއްޖެނަމަ ،އެ މާއްދާގެ
އެހެން ޔުނިޓްތަކުގެ ފީއެއް އަނބުރާ ނުދެވޭނެއެވެ.

ކ ޔުނިޓުގެ ފީއެއް އަނބުރާ ނުދެވޭނެއެވެ.
ވ ި
 .2.4އިމްތިޙާނުގައި ބައިވެރިވާ ވަކި ަ
.2.5

ހާޒިރު ނުވެވޭ ފުރަތަމަ އިމްތިޙާނު އޮންނަ ތާރީޚުން ފެށިގެން  03ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރިފަންޑަށް އެދެންވާނެއެވެ.

 .3ރީފަންޑަށް ހުށަހަޅާ ި
ރކާރުން ފީދެއްކުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކުގައެވެ.
އރު ސެންޓަރުތަކުން ހުށަހަޅާނީ ،އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ސަ ު
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 5އިމްތިޙާނަށް ހާޒިރުވުން
އ
)ހ( އިމްތިޙާން ފެށުމުގެ  30މިނެޓް ކުރިން ކެންޑިޑޭޓުން އިމްތިޙާނު ހޯލަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭނެއެވެ .އިމްތިޙާނު އޮންނަ ތަނާ ި
ހާޒިރުވާންޖެހޭ ގަޑި ،ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް އެންޓްރީއާ އެކު ލިބޭނެއެވެ.
އ
)ށ( އިމްތިޙާނަށް ގަޑި ޖެހިގެން އަންނަ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ،އިމްތިޙާނުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ނުލިބުން އެކަށީގެންވެއެވެ .އަދި ބައެ ް
ސޓީން ބަލައިނުގަތުން ވެސް އެކަށީގެންވެއެވެ.
ދސް ،ޔުނިވަރ ި
ޙާލަތްތަކުގައި ،ގަޑިޖެހިގެން އަންނަ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ޖަވާބު ކަރު ާ
ސކޫލްގެ ޔުނީފޯމްގައެވެ .ޕްރައިވެޓް ކެންޑިޑޭޓުން އިމްތިޙާނު ހޯލަށް
)ނ( ސްކޫލް ކެންޑިޑޭޓުން އިމްތިޙާނު ހޯލަށް ހާޒިރުވާންވާނީް ،
މޖުތަމަޢު ބަލައިގަންނަ ،އެހެން ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އުނދަގޫ ނުވާފަދަ ހެދުމެއް އަޅައިގެންނެވެ .އިމްތިޙާނަށް ހާޒިރުވާއިރު،
ހާޒިރު ވާނީު ،
ގައިން ނުބައިވަސް ނުދުވާނޭހެން ސާފުތާހިރުކަންމަތީ ހުރުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުން އެދެމެވެ.
ހއްޓަން
މކެވެ .މިފަދަ ތަކެތި ހޯލުން ބޭރުގައި ބަ ަ
)ރ( ދަބަސް ،މޮބައިލް ފޯނު ފަދަ ތަކެތި އިމްތިޙާނު ހޯލަށް ވެއްދުމަކީ މަނާކަ ެ
ބދާނޭ އެއްވެސް ގެއްލުމަކަށް މިޑިޕާޓްމަންޓުން ނުވަތަ ސްކޫލުން ޒިންމާއެއް ނުވާނެއެވެ.
ޖެހުމާގުޅިގެން ލި ި
ރހުމެއް ނެތް
)ޅ( އިމްތިޙާނު ހޯލަށް "ސިންގަލް ޔޫސް ޕްލާސްޓިކް" ފުޅި ނުވެއްދޭނެއެވެ .ހޯލަށް ވެއްދޭނީ އެއްވެސް ލިއުމެއް/ކު ެ
ނޑިޑޭޓުން ފެންފުޅި ގެނައުމުގައި މިކަމަށް ސަމާލުކަން ދޭންވާނެއެވެ.
ފުޅިއެކެވެ .ކެ ް
ރ
ޓ ީ
ޕޓު އަދި ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް އެން ް
)ބ( އިމްތިޙާނު ހޯލަށް ވަދެވޭނީ ކެންޑިޑޭޓުގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު/ޕާސް ޯ
ށ
ރ ް
ށ އެކަން އިމްތިޙާނުގައި ބައިވެރިވި ސެންޓަ ަ
ދެއްކުމުންނެވެ .ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް އެންޓްރީ ގެއްލިއްޖެނަމަ ،ލަސްނުކޮ ް
އަންގަންވާނެއެވެ.
 6ކީޓައިމް
 -1ހެދުނުގެ އިމްތިޙާނު ފަށާގަޑިއަކީ  09.00އެވެ .ކީ ޓައިމް އަކީ  10.00އެވެ.
 -2މެންދުރު ފަހުގެ އިމްތިޙާނު ފަށާގަޑިއަކީ  14.00އެވެ .މި ދަންފަޅީގެ ކީ ޓައިމްއަކީވެސް ވެސް  14.00އެވެ.
ބ
ނޑިޑޭޓުން ތިބެންޖެހޭނީ އިންވިޖިލޭޓަރުންގެ ނުވަތަ ސްކޫލުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައެވެ .މިހެން ތި ޭ
ގއި ހުރިހާ ކެ ް
 -3ކީ ޓައިމް ަ
ތ
ލ ީ
ކ ދެއްކިދާނެއެވެ .ނަމަވެސް ފޯނު ،އިންޓަރނެޓް ފަދަ އެއްވެސް މުވާޞަ ާ
ހ ަ
ދރިވަރާ ވާ ަ
ތިބުމުގައި އެއް ދަރިވަރު އަނެއް ަ
ވަސީލަތެއްގެ ބޭނުން ކުރުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ.
ނދެން ބައިތިއްބަން ވާނެއެވެ.
ޙނު ހޯލުގައި  10.00ވަ ް
 -4ހެދުނުގެ އިމްތިޙާނު  10.00ގެ ކުރިން ނިމޭނަމަ ،ކެންޑިޑޭޓުން އިމްތި ާ
 -5ކީ ޓައިމް ަ
ގއި އިންވިޖިލޭޓަރުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ނެތް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވެސް އިމްތިޙާނު ދެވޭނެއެވެ .ނަމަވެސް އެ
މބްރިޖުން ބަލައި ނުގަތުމުގެ ފުރުޞަތު އޮވެއެވެ .އެހެންކަމުން ،އިމްތިޙާނަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ
ކެންޑިޑޭޓުގެ ޖަވާބުކަރުދާސް ކެ ް
ދންވާނެއެވެ.
ވަގުތަށް އިމްތިޙާނު ހޯލަށް ހާޒިރުވުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ޭ
 7އިމްތިޙާނުގެ ނަތީޖާ އާއި ރީޗެކުކުރުން:
ކރާނީ  2019ޖަނަވަރީ  17ވަނަ ދުވަހުގައެވެ.
)ހ( ކެމްބްރިޖް އޯލެލެވް އައިޖީސީއެސްއީ އަދި އެސްއެސްސީ އިމްތިޙާނުގެ ނަތީޖާ ދޫ ު
ރވޭނެއެވެ.
މި ތާރީޚު ގެޒެޓުގައި އިޢުލާން ކު ެ
ހކަށް ނަތީޖާ ނަގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ވާނަމަ އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެދެންޖެހޭނެއެވެ.
)ށ( ނަތީޖާ ދޫކުރުމުން ވީ އެންމެ އަވަ ަ
ނ
ކ ް
)ނ( ނަތީޖާގައި އިސްލާޙު ކުރަން ޖެހޭ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ވާނަމަ 2019 ،ފެބުރުވަރީ  07ވަނަ ދުވަހުގެ 1200ގެ ކުރިން އެ ަ
ރ
ޔ ު
ތ ާ
ކރިއަށް ޖެއްސުމުގެ އިޚް ި
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .ސެންޓަރުތަކުން ބައިވެރިވާ ކެންޑިޑޭޓުން މިކަމަށް އެދުމުގެ މުއްދަތު މިއަށްވުރެ ު
ސްކޫލްތަކަށް ލިބިގެން ވެއެވެ.
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ރވަރީ  07ވަނަ ދުވަހުގެ 1200
ކރުމަށް އެދުމުގެ މުއްދަތަކީ  2019ޖަނަވަރީ  17ން  2019ފެބް ު
)ރ( އިމްތިޙާނުގެ ނަތީޖާ ރިޗެކު ު
އެވެ .ސެންޓަރުތަކުން ބައިވެރިވާ ކެންޑިޑޭޓުން މިކަމަށް އެދުމުގެ މުއްދަތު މިއަށްވުރެ ކު ި
ށ
ކ ް
އށް ޖެއްސުމުގެ އިޚްތިޔާރު ސްކޫލްތަ ަ
ރ ަ
ލިބިގެން ވެއެވެ.
ރޗު ފަހު ހަފްތާގައި ނުވަތަ އެޕްރިލް ކުރީ ހަފްތާގައެވެ .މިއީ ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަ ތާރީޚެއް ނޫނެވެ.
)ބ( ރީޗެކް ނަތީޖާ ދޫކުރާނީ މާ ި
މށް ދައްކަންޖެހޭ ފީ
ކރު ަ
)ޅ( ދިވެހި އިސްލާމްގެ ރީޗެކް ރިޕޯޓަށް އެދޭނީ ރީޗެކް ނަތީޖާ ދޫކުރާތާ  15ދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ .ރީޗެކް ު
ކން ލިބޭނެއެވެ.
ޝީޓް ޑީޕީއީންނާއި ސެންޓަރުތަ ު
ރމުގެ އެންމެ ފަހު މަރުޙަލާއެވެ .މި
ރޕޯޓަކީ ،އިމްތިޙާނުގެ ނަތީޖާ ބެލުމާއި އިޞްލާޙުކު ު
ސސީ އިމްތިޙާނުގެ ރީޗެކް ި
)ކ( އެސްއެ ް
މަރުޙަލާ ނިމުމުން އިމްތިޙާނުގެ ނަތީޖާ ބަދަލު ކުރުމަށް ނުވަތަ ރިވިއުކުރުމަށް އެދުމުގެ އެއްވެސް ފުރުޞަތެއް ނޯންނާނެއެވެ.
)އ( އިމްތިޙާނުގެ ޖަވާބުކަރުދާ ް
ސ ބެލުމުގެ ފުރުޞަތު ކެންޑިޑޭޓުންނަކަށް ނުލިބޭނެއެވެ.

 8ސެޓްފިކެޓު ދޫކުރުން:
ކރެވޭ ދާއިމީ ނަތީޖާއެވެ.
)ހ( އިމްތިޙާނުގެ ސެޓްފިކެޓަކީ ،ކެންޑިޑޭޓަށް ދޫ ު
)ށ( ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  2019އެޕްރީލް  01ވަނަ ދުވަހުއެވެ.
)ނ( ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރު ަ
މށްފަހު ،ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އުފަން ދުވަސްފަދަ މަޢުލޫމާތު އިޞްލާޙުކުރުމަށް ފީއެއް ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ.
ނ
ދ މަޢުލޫމާތު އިޞްލާޙުކުރުމަށް ބޭނުން ވާނަމަ ،އެކަމަށް ސަމާލުކަން ދިނު ް
ވީމާ ،ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް އެންޓްރީ ލިބުމުން މިފަ ަ
އެދެމެވެ.
މށް ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަ
އކަ ަ
އރު ެ
)ރ( ސެޓްފިކެޓް ދޫކު ާ
ރ މުއްދަތުގައި ސެޓްފިކެޓް ނުގެންގޮސްފިނަމަ ،އަލުން ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރާ ި
ފީއެއް ދައްކަން ޖެހިދާނެއެވެ.
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