އިމްތިހާނުގެ ޤަވާއިދުތަކާއި ކެންޑިޑޭޓުންނަށް މުހިއްމު އިރުޝާދުތައް
އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިވާ ކެންޑިޑޭޓުން ތިރީގައިވާ ޤަވާއިދު ތަކަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަންވާނެއެވެ.


އިމްތިހާނު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑީގެ  03މިނެޓް ކުރިން ކެންޑިޑޭޓުން އިމްތިހާނު ހޯލަށް ހާޒިރުވާން ވާނެއެވެ.



ކެންޑިޑޭޓުން އިމްތިހާނަށް އަންނަންވާނީ ކެންޑިޑޭޓުގެ ސްޓޫޑަންޓް އައިޑީ ކާޑާއި ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް އެންޓްރީގެ ޕްރިންޓަކާއި އިމްތިހާނު ހެދުމަށް ބޭނުންވާ
ތަކެތި (ގަލަން ،ފަންސުރު އަދި ރަބަރު ފަދަ ތަކެތި) ހިފައިގެންނެވެ .މީގެއިތުރުން ކަލްކިއުލޭޓަރ (އިމްތިހާނަށް ބޭނުންވާނަމަ) އަދި ފެންފުޅިއެއް (ލޭބަލް
ނައްޓާލެވިފައިވާ) ގެނެވިދާނެއެވެ.



އިމްތިހާނު ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ފިޔަވައި އެހެނިހެން ތަކެއްޗަކީ (މިސާލަކަށް :އެއްވެސް ފޮތެއް ،ކަރުދާހެއް ނުވަތަ ގަނޑެއް ،ދަބަސް ،ވޮލެޓް،
އަތްދަބަސް ،ކާތަކެއްޗާއި އެކި ބާވަތްބާވަތުގެ ބުއިން ،މޯބައިލްފޯނު އަދި އެހެނިހެން މުއާސަލާތީ ބޭނުންކުރެވިދާނެ ފަދަ ތަކެތި) އިމްތިޙާނު ހޯލަށް ވެއްދުން
މަނާ ތަކެތިކަމުގައިވާތީ ،އިމްތިހާނަށް އަންނައިރު މިފަދަ ތަކެތި ގެނައުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެއްނޫނެވެ .އިމްތިޙާނު ހޯލަށް ވެއްދުން މަނާ އެއްޗެއް ދަރިވަރަކު
ގެނެސްފިނަމަ ،އެތަކެތި ބަހައްޓަންޖެހޭނީ ހޯލުން ބޭރުގައި އެދަރިވަރު އަމިއްލައަށް ޒިންމާ ނަގާ ގޮތަށެވެ .މިގޮތަށް އިމްތިހާނު ހޯލުން ބޭރުގައި ބަހައްޓާފައިވާ
އެއްޗެއް ގެއްލިއްޖެނަމަ ނުވަތަ ހަލާކުވެއްޖެނަމަ ،އޭގެ ޒިންމާ ޔުނިވަރސިޓީން ނެގެންނެތް ވާހަކަ ހިތާމައާއެކު ދަންނަވަމެވެ.



އިމްތިހާނުގެ ޖަވާބުލިޔާ އެއްވެސް ކަރުދާހެއްގައި ޓިޕެކްސް ބޭނުން ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.



ކެންޑިޑޭޓުން އިށީންނަންޖެހޭ ޑެސްކު ނަމްބަރުތައް އެނގޭނެ ލިސްޓުތައް ހޯލުގެ ބޭރުގައި ހަރުކުރެވިފައި ހުންނާނެއެވެ .ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓެއްވެސް
އިށީންނަންވާނީ އެކެންޑިޑޭޓަކަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ނަންބަރު ޖަހާފައިވާ ތަނުގައެވެ.



އިމްތިހާނު ހޯލުތެރޭގައި ވާހަކަ ދެއްކުމާއި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މެދުގައި އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ މުޢާމަލާތެއް ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ .އިމްތިހާނު ހޯލްތެރޭގައި ހުރިހާ
ވަގުތެއްގައިވެސް ހަމަހިމޭންކަމާއި މަޑުމައިތިރިކަން ދަމަހައްޓަންވާނެއެވެ.



އިމްތިހާނު ހޯލުގައި އިށީނުމަށްފަހު ކެންޑިޑޭޓްގެ ސްޓޫޑެންޓް އައިޑީ ކާޑާއި ،ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް އެންޓްރީއާއި ،އަދި ދަރިވަރަށް ފުރިހަމަކުރަންދޭ
އެޓެންޑެންސް ސްލިޕް (ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު) މޭޒުގެ ކަނާތްފަރާތު ކަނުގައި ބާއްވަން ވާނެއެވެ .އަދި ޗީފް އިންވިޖިލޭޓަރު އިރުޝާދު ދިނުމުން މެނުވީ
ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ ފިޔަވައި ޕޭޕަރުގެ އެހެން ސަފްހާއެއް ބަލައިހަދައިގެން ނުވާނެއެވެ.



އިމްތިހާނު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑީގެ  03މިނެޓް ކުރިން ރީޑިންގ ޓައިމް ފެށޭނެއެވެ .މި  03މިނެޓްގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުލިޔެވޭނެއެވެ.
ރީޑިންގ ޓައިމަކީ ކެންޑިޑޭޓުން އިމްތިހާނު ޕޭޕަރުގައިވާ ސުވާލުތައް ކިޔައި ޕޭޕަރާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ސުވާލެއް އޮތްނަމަ އެކަމެއް އަހައި އޮޅުންފިލުވުމަށް
ދެވޭ ވަގުތެކެވެ .އަދި މިވަގުތަށްފަހު ޕޭޕަރާ ގުޅިގެން ސުވާލު ކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނުލިބޭނެއެވެ.



ރީޑިންގ ޓައިމް ކުރިއަށްދާ ވަގުތުގައި އިތުރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އިމްތިހާނު ހޯލަކަށް ނުވަދެވޭނެއެވެ .ރީޑިންގ ޓައިމް ފެށުމަށްފަހު ހާޒިރުވާ ކެންޑިޑޭޓުން
އިމްތިހާނު ހޯލަށް ވައްދާނީ ރީޑިންގ ޓައިމް ނިމި ހޯލްގައި އިމްތިހާނު ފެށުމަށްފަހުއެވެ .އިމްތިހާނުގެ ފުރަތަމަ  03މިނެޓަށްފަހު ހާޒިރުވާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް
އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިއެއް ނުވެވޭނެއެވެ.



އިމްތިހާނުގެ ފުރަތަމަ  03މިނެޓާއި ،ފަހު  03މިނެޓްގެ ތެރޭގައި ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އިމްތިހާނު ހޯލުން ބޭރަށް ނިކުތުމުގެ ހުއްދައެއް ނުދެވޭނެއެވެ.



އިމްތިހާނު ކުރިއަށް ދާއިރު ކެންޑިޑޭޓުން އެއްވެސް އެހީއެއް ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ،އިންވިޖިލޭޓަރެއްގެ ސަމާލުކަން ހޯދުމަށްޓަކައި އަތް މައްޗައް ނަގާށެވެ.



އިމްތިހާނު ނިމެން  03މިނެޓަށްވުމުން އިމްތިހާނު ނިމޭ ގަޑި ހޯލްގައި އިއުލާނު ކުރާނެއެވެ .މިގޮތަށް އިޢުލާނު ކުރުމުން ސުވާލު ކަރުދާހާއި ޖަވާބު
ކަރުދާހުގެ ފުރަތަމަ ސަފްހާގައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ފުރިހަމަ ނުކުރެވި ހުރިނަމަ އެބައިތައް ފުރިހަމަކޮށް ނިންމަންވާނެއެވެ.



އިމްތިހާނު ނިމުނުކަން ހޯލްގައި އިޢުލާނު ކުރުމުން ،ކެންޑިޑޭޓުން ލިޔުން ހުއްޓާލާފައި ގަލަން ޑެސްކް މަތީގައި ބާއްވަންވާނެއެވެ.



އަދި އިންވިޖިލޭޓަރުން ޕޭޕަރުތައް ނަގައި ،ގުނާ ނިމެންދެން ހުރިހާ ކެންޑިޑޭޓުންވެސް ހަނުހިމޭންކަމާއެކު އިށީންދެގެން ތިބެންވާނެއެވެ .ކެންޑިޑޭޓުން
އިމްތިހާން ހޯލުން ބޭރަށް ނިކުންނާނީ ޗީފް އިންވިޖިލޭޓަރު އެކަމަށް ހުއްދަދެއްވުމުންނެވެ.

