
 1ގެ  2ޞަފްޙާ   މުހިއްމު އިރުޝާދުތައްއިދުތަކާއި ވާއިމްތިހާނުގެ ޤަ

 

 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ 

 އެގްޒެމިނޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް 
 

 މުހިއްމު އިރުޝާދުތ އް އިދުތ ކާއި  ވާ އިމްތިހާނުގެ ޤ  

 

މިނެޓް ކުރިން ދަރިވަރުން އިމްތިހާނު ހޯލަށް ހާޒިރުވާން    30އިމްތިހާނު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑީގެ   ▪

 ވާނެއެވެ.  

ސްޓޫޑަންޓް އައިޑީ ކާޑާއި ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް އެންޓްރީގެ    ރިވަރުގެދަރިވަރުން އިމްތިހާނަށް އަންނާނީ ދަ ▪

ތަކެތި ހިފައިގެންނެވެ. މީގެއިތުރުން  ގަލަން ފަދަ    ފަންސޫރުބޭނުންވާ  އިމްތިހާނު ހަދަން  ޕްރިންޓަކާއި  

 ގެނެވިދާނެއެވެ. އެއް ފެންފުޅިލޭބަލް ނައްޓާލާފައިވާ 

އިމްތިހާނު ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ފިޔަވައި އެހެނިހެން ތަކެތި ގެނައުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެއްނޫނެވެ.   ▪

ކަރުދާސްމީގެ  ފޮތް،  ވޮލެޓް،  ތެރޭގައި  ދަބަސް،  ކާތަކެއްޗާއި،  އެކި  އަތްދަބަސް،  ބުއިން  ،  ބާވަތުގެ 

މުއާސަލާތީ ބޭނުން ކުރެވޭ އެހެނިހެން ތަކެތި ހިމެނެއެވެ.  އިމްތިޙާނު  އަދި    މޯބައިލްފޯނާއި ސްމާޓްވޮޗާއި

ދަރިވަރު    ،ބަހައްޓަންޖެހޭނީ ހޯލުން ބޭރުގައި  އެއެއްޗެއް  އްދުން މަނާ އެއްޗެއް ގެނެވިއްޖެނަމަ،ހޯލަށް ވެ

އެއްޗެއް  އަމިއްލައަ ބަހައްޓާފައިވާ  ބޭރުގައި  ހޯލުން  އިމްތިހާނު  މިގޮތަށް  ގޮތަށެވެ.  ނަގާ  ޒިންމާ  ށް 

ގެއްލިއްޖެނަމަ ނުވަތަ ހަލާކުވެއްޖެނަމަ، އޭގެ ޒިންމާ ޔުނިވަރސިޓީން ނެގެންނެތް ވާހަކަ ހިތާމައާއެކު 

 ދަންނަވަމެވެ. 

 ނުން ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. ލިޔާ އެއްވެސް ކަރުދާހެއްގައި ޓިޕެކްސް ބޭ  އިމްތިހާނުގެ ޖަވާބު ▪

އަންގައިދޭ    ވާއިށީންނަން   ދަރިވަރު ▪ ނަމްބަރުތަން  ހަރުކުރެވިފައި    ލިސްޓެއް  ޑެސްކު  ބޭރުގައި  ހޯލުގެ 

ކޮންމެ   އިށީންނާނީހުންނާނެއެވެ.  ދެވިފައިވާ  ދަރިވަރަކުވެސް  ޖަހާފައިވާ    އެދަރިވަރަށް  ނަންބަރު 

 ތަނުގައެވެ. 

ދެއްކުމާއި ▪ ވާހަކަ  ހޯލުތެރޭގައި  މުޢާމަލާތެއް    ދަރިވަރުންގެ  އިމްތިހާނު  ބާވަތެއްގެ  އެއްވެސް  މެދުގައި 

މަނާކަމެކެވެ. މަޑުމައިތިރިކަން    ކުރުމަކީ  ހަމަހިމޭންކަމާއި  ވަގުތެއްގައިވެސް  ހުރިހާ  ހޯލްތެރޭގައި 

 ދަމަހައްޓަންވާނެއެވެ. 

ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް އެންޓްރީ ސްޓޫޑެންޓް އައިޑީ ކާޑާއި،    ދަރިވަރުގެއިމްތިހާނު ހޯލުގައި އިށީނުމަށްފަހު  ▪

 ،ދަރިވަރު އިމްތިހާނު ހޯލަށް ވެއްދި ހުރިހާ ތަކެތިމޭޒުގެ ކަނާތްފަރާތު ކަނުގައި ބާއްވަން ވާނެއެވެ. އަދި  

 ވާނެއެވެ. ން  ހައްޓަބަފެންނަ ގޮތަށް، މޭޒުމަތީގައި  



 2ގެ  2ޞަފްޙާ   މުހިއްމު އިރުޝާދުތައްއިދުތަކާއި ވާއިމްތިހާނުގެ ޤަ

މެނުވީ އިމްތިހާނު ޕޭޕަރުގެ ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ ފިޔަވައި އެހެން   ހުއްދަ ދެއްވުމުންޗީފް އިންވިޖިލޭޓަރު   ▪

 ސަފްހާއެއް ބަލައިހަދައިގެން ނުވާނެއެވެ. 

  10މިނެޓް ކުރިން ރީޑިންގ ޓައިމް ފެށޭނެއެވެ. މި    10އިމްތިހާނު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑީގެ   ▪

ތެރޭގައި އިމްތިހާނު    މިނެޓްގެ  ކެންޑިޑޭޓުން  ޓައިމަކީ  ރީޑިންގ  ނުލިޔެވޭނެއެވެ.  އެއްޗެއް  އެއްވެސް 

 ޕޭޕަރުގައިވާ ސުވާލުތައް ކިޔައި ޕޭޕަރާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ސުވާލެއް އޮތްނަމަ އެކަމެއް އަހައި އޮޅުން

ފު ކުރުމުގެ  ސުވާލު  ގުޅިގެން  ޕޭޕަރާ  މިވަގުތަށްފަހު  އަދި  ވަގުތެކެވެ.  ދެވޭ  ރުސަތެއް  ފިލުވުމަށް 

 ނުލިބޭނެއެވެ. 

ވަގުތުގައި   ▪ ގ  އިމްތިހާނު ހޯލަކަށް ނުވަދެވޭނެއެވެ. ރީޑިން  ދަރިވަރުންނަށް ރީޑިންގ ޓައިމް ކުރިއަށްދާ 

ދަރިވަރުން   ހާޒިރުވާ  ތެރޭގައި  ނިމިޓައިމް  ޓައިމް  ރީޑިންގ  ވައްދާނީ  ހޯލަށް  ހޯލްގައި   ،އިމްތިހާނު 

 އިމްތިހާނު ފެށުމަށްފަހުއެވެ. 

އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިއެއް  ދަރިވަރުންނަށްހާޒިރުވާ މިނެޓް ފާއިތުވުމަށްފަހު   30ރަތަމަ އިމްތިހާނުގެ ފު ▪

 ނުވެވޭނެއެވެ. 

އިމްތިހާނު ހޯލުން    ތެރޭގައި ދަރިވަރުންނަށް މިނެޓްގެ    10މިނެޓާއި، ފަހު    30އިމްތިހާނުގެ ފުރަތަމަ   ▪

 ތުމުގެ ހުއްދައެއް ނުލިބޭނެއެވެ. ބޭރަށް ނިކު

ންވިޖިލޭޓަރެއްގެ ސަމާލުކަން  އި   ،އެއްވެސް އެހީއެއް ބޭނުންވެއްޖެނަމަ  އިމްތިހާނު ކުރިޔަށްދާ ވަގުތުގައި ▪

 ހޯދުމަށްޓަކައި އަތް މައްޗައް ނަގާށެވެ. 

ވަގުތު ▪ ކުރިޔަށްދާ  ބޭރަށްދާ  އިމްތިހާނު  ހޯލުން  ގޮތަކަށް  ނޫން  ދަށުން  ބެލުމުގެ  އިންވިޖިލޭޓަރެއްގެ   

 ނުމުގެ ފުރުސަތެއް ނުލިބޭނެއެވެ. ހޯލަށް ވަ އިމްތިހާނު ހަދަން، ނބުރާ ންނަށް، އަލުން އަދަރިވަރު

މިނެޓަށްވުމުން އިމްތިހާނު ނިމޭ ގަޑި ހޯލްގައި އިއުލާނު ކުރާނެއެވެ. މިގޮތަށް    10އިމްތިހާނު ނިމެން   ▪

މަޢުލޫމާތުތައް ފުރިހަމަ  އިޢުލާނު ކުރުމުން ސުވާލު ކަރުދާހާއި ޖަވާބު ކަރުދާހުގެ ފުރަތަމަ ސަފްހާގައިވާ  

 ނުކުރެވި ހުރިނަމަ އެބައިތައް ފުރިހަމަކޮށް ނިންމަންވާނެއެވެ. 

ހަމަވެއްޖެކަން ▪ ވަގުތު  ކުރުމުން،    އިމްތިހާނުގެ  ގަލަން  ލި  ދަރިވަރުންއިޢުލާނު  ހުއްޓާލާފައި  ޔުން 

 މަތީގައި ބާއްވަންވާނެއެވެ. މޭޒު

އިށީންދެގެން    ހަނުހިމޭންކަމާއެކު  ދަރިވަރުންގުނާ ނިމެންދެން  ،  ދި އިންވިޖިލޭޓަރުން ޕޭޕަރުތައް ނަގައިއަ ▪

އެކަމަށް    ދަރިވަރުން ތިބެންވާނެއެވެ.   އިންވިޖިލޭޓަރު  ޗީފް  ނިކުންނާނީ  ބޭރަށް  ހޯލުން  އިމްތިހާން 

 ހުއްދަދެއްވުމުންނެވެ. 


