ޙާޟިރީއާއި އެސައިންމެންޓް ތަކާއި ޔުނިޓް ޓެސްޓްތަކުގައި ޢަމަލު ކުރާ އުސޫލު
މިއުސޫލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤަވާއިދުތަކުގެ އިތުރުން ފެކަލްޓީ އޮފް އިސްލާމިކް
އ
ސްޓަޑީޒްގައި ޢަމަލުކުރުމަށް މިފެކަލްޓީގެ އެކެޑެމިކް ރިވިއު ކޮމިޓީ (  ) ARCއިން ހަމަޖައްސާފައިވާ ބައެ ް
ކަންކަން ބަޔާންކުރާ އުސޫލެވެ .އެގޮތުން ޙާޟިރީއާއި އެސައިންމަންޓްތަކާއި ޔުނިޓް ޓެސްޓްގައި ޢަމަލުކުރާނެ
ގޮތް މިއުސޫލުގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
ޙާޟިރީ
 .1ޙާޟިރީގެ  80އިންސައްތަ ނުލިބޭ ދަރިވަރުން ފައިނަލް ޓެސްޓުން މަޙްރޫމް ވާނެއެވެ.
 .2ޙާޟިރީގައި މާރކް ކުރެވެމުންދަނީ ރަގަޅަށްތޯ ބަލާ ހެދުމަކީ ދަރިވަރުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
 .3ކުލާހަކަށް ޙާޟިރު ނުވެވިގެން މެޑިކަލް ފޯމު ހުށައެޅިނަމަވެސް ދަރިވަރު އެދުވަހު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވިކަމަކަށް
ނުބެލެވޭނެއެވެ.
 .4އެފް އައި އެސް ގެ ރަސްމީ ހުއްދައެއް ނެތި ގެއްލޭ ކޮންމެ ގަޑިއެއްގެ ޒިންމާ ދަރިވަރު ނަގަންޖެހޭނެއެވެ.
 .5ދަރިވަރަކު ބަލިވުމުގެ ސަބަބުން ގެއްލޭ ގަޑިތަކަށް މެޑިކަލް ފޯމް ހުށައެޅުމުން އެކަމަށް ރިޢާޔަތް
ކުރެވޭނެއެވެ.
 .6ދަރިވަރަކު ބަލިވެގެން ކުލާހަށް ޙާޟިރު ނުވެވިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ކުލާހަށް ނުކުންނަން ފަށާތާ  3ދުވަސް
ތެރޭގައި ފުރިހަމަ ކޮއްފައިވާ މެޑިކަލް ފޯމެއް ފެކަލްޓީގެ އިދާރާއަށް ހުށައަޅަންވާނެއެވެ .އޭގެފަހުން ހުށައަޅާ
ފޯމްތައް ފެކަލްޓީން ބަލައެއް ނުގަންނާނެއެވެ.
 .7ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދިއުން ،ކައިވެނިކުރުން ،ނުވަތަ މިނޫންވެސް ދަރިވަރުގެ އަމިއްލަ ބޭނުމަކަށްޓަކައި ދިގު
މުއްދަތަކަށް ޙާޟިރު ނުވެވި ޓެސްޓަށް ވަނުމަށް ބޭނުންވާ  80އިންސައްތަ ޙާޟިރީ ނުލިބިއްޖެނަމަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފައިނަލް ޓެސްޓެއް ނުލިބޭނެއެވެ.
 .4އުޒުރަކާއި ލައިގެންވިޔަސް ޙާޟިރީގެ  50އިންސައްތަ ގެއްލިއްޖެނަމަ އެދަރިވަރިވަރަކަށް ފައިނަލް ޓެސްޓެއް
ނުލިބޭނެއެވެ.
 .5ބަލިވުންފިޔަވާ ދިމާވާ ޟަރޫރީ ކަމަކާއި ހެދި ގަޑިއެއް ގެއްލިގެން ދަރިވަރަކު އެކަން ހުށައަޅައިފިނަމަ
 ARCއިން އެކަމަށް ގޮތެއް ނިންމަންޖެހޭނެއެވެ.

އެސައިންމަންޓް
 .6އެސައިންމަންޓަށް ދެވިފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވާތާ  10ދުވަސް ތެރޭގައި އެސައިންމަންޓް ޙަވާލު ނުކޮށްފިނަމަ
އެއެސައިންމަންޓް

ބަލައެއް

ނުގަނެވޭނެއެވެ.

އެސައިންމަންޓަށް

އެސައިންމަންޓް ހަވާލުނުކުރެވި ދާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް

ދެވިފައިވާ

މުއްދަތު

ހަމަވުމަށްފަހު

އައުޓްލައިން ގައި އެ އެސައިންމެންޓަށް

ކަނޑައެޅިފައިވާ މާކުހުގެ ޢަދަދުން  1މާރކްސް އުނިކުރެވޭނެއެވެ.
 .7ކިޔަވާ ދެއްވާ ލެކްޗަރަރއިން ހުއްދަ ދެއްވައިފިނަމަ އެސައިންމެންޓުތައް އޮންލައިންކޮށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
ހުށަހަޅާނީ ފެކަލްޓީގެ އީ.މެއިލް  fis@mnu.edu.mvއަށެވެ .މިގޮތަށް އެސައިންމެންޓު ހުށަހެޅުނު
ކަމުގައި ވިޔަސް އޮފީހަށް ލިބުނުކަން ޔަޤީންކުރުމާއި ރިސީވް ވެފައިވާކަމުގެ ސްލިޕްކޮޅު ހޯދުމަކީ ދަރިވަރުގެ
ޒިންމާއެކެވެ.
 .8އެސައިންމަންޓް އޮފީހަށް ބަލައިގަންނާނީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ފިޔަވާ ފެކަލްޓީގެ އޮފީސް ހުޅުވިފައި
ހުންނަ ގަޑިތަކުގެ ތެރެއިން އިދާރާއިން ކަނޑައަޅާ ވަގުތުތަކުގައެވެ.
 .9އެސައިންމެންޓު މުއްދަތު ހަމަވާނެ ކަމަށް އަންގާފައިވާ ތާރީޚާއި ގަޑި ފަހަނައަޅައި އެންމެ މިނެޓެއް ހިނގި
ކަމުގައި ވިޔަސް ބެލެވޭނީ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ފަހުން ހުށަހެޅި އެސައިންމެންޓެއް ކަމުގައެވެ .މިސާލަކަށް
14:30ގައި

މުއްދަތު

ހަމަވާ

އެސައިންމެންޓެއް

14:31

ގައި

ހުށަހެޅިނަމަވެސް

1

މާކްސް

އުނިކުރެވޭނެއެވެ.
.10

އެސައިންމަންޓްތައް

ރައްކާކޮށްފައިވާ

އާލާތް

ހަލާކުވެގެން

އެސައިންމަންޓް

ހަވާލު

ނުކުރެވުމަކީ

އުޒުރެއްކަމުގައި ބަލައެއްނުގަނެވޭނެއެވެ .މިފަދަ ހާލަތެއް ދިމާވެދާނެކަމާމެދު ރައްކާތެރިވެ ދެވަނަ ކޮޕީއެއް
ބޭއްވުމަކީ ދަރިވަރުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
.11

ރާއްޖެއިން ބޭރަށްދިއުމަށް ،ކައިވެނިކުރުމަށް ،ނުވަތަ މިނޫންވެސް ދަރިވުގެ އަމިއްލަ ބޭނުމަކަށްޓަކައި

ޙާޟިރުނުވެވި އެސައިންމަންޓް ހަވާލުނުކުރެވިގެން އިތުރު މުއްދަތެއް ނުދެވޭނެއެވެ.
.12

އެސައިންމަންޓް އުނދަގޫކަމުން ،ފައިސާ ދަތިކަމުން ނުވަތަ އެސައިންމަންޓް ހަވާލުކުރަންޖެހޭ ތާރީޚް

އޮޅުން ނުވަތަ ނޭގުން ،އަދި ދަތުރުފަތުރުގެ އުނދަގޫކަން ފަދަ ކަންތައްތަކަކީ އެސައިންމަންޓް ލަސްވުމުގެ
އުޒުރެއްކަމުގައި ބަލައެއްނުގަނެވޭނެއެވެ.
ޔުނިޓް ޓެސްޓްތައް
.13

ޢުޒުރަކާއި ނުލާ ޔުނިޓް ޓެސްޓަށް ޙާޟިރު ނުވެއްޖެ ނަމަ ދެން އެޓެސްޓެއް ނުލިބޭނެއެވެ.

.14

ބަލިވެގެން ޔުނިޓް ޓެސްޓަށް ޙާޟިރު ނުވެވިއްޖެނަމަ ފުރިހަމަ ކޮއްފައިވާ މެޑިކަލް ފޯމް ހުށައެޅުމުން

އެޓެސްޓް ދެވިދާނެއެވެ .ފެކަލްޓީއަށް ނުކުންނަތާ  3ދުވަސް ތެރޭގައި މެޑިކަލް ފޯމް ހުށައަޅަން ވާނެއެވެ.
.15

ބޮލުގައި ރިއްސުމާއި ފިނިބޮޑުވުން ނުވަތަ މިނޫންވެސް އާދައިގެ އުނދަގުލެއް ސަބަބުން ކުލާހަށް ނަވަތަ

ޓެސްޓަށް ޙާޟިރު ނުވުމަކީ އުޒުރެއްކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ .އަދި މިފަދަ ކަންތައްތައް މެނޭޖް ކުރުމާއި
ކުލާހަށް ޙާޟިރުވުމަށްދަތިވެދާނެފަދަ އެންމެހާ ކަންތައްތަކަށް ރައްކާތެރިވުމަކީ ދަރިވަރުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
.16

މަތީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައި ނުވާ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ނިންމާނީ މިފެކަލްޓީގެ އެކެޑެމިކް

ރިވިއު ކޮމިޓީ (  ) ARCއިންނެވެ.

 މި ޤަވާއިދު އެކުލަވާލާ ޢަމަލުކުރަންފެށީ  8އޮގަސްޓް  2011ގައެވެ.
 މި ޤަވާއިދު ފުރަތަމަފަހަރަށް ރިވައިސް ކުރެވުނީ  22ޖަނަވަރީ  2014ގައެވެ.
 މި ޤަވާއިދު ދެވަނަފަހަރަށް ރިވައިސް ކުރެވުނީ  2ފެބްރުއަރީ  2015ގައެވެ.

