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އައި.ޔޫ.އެމްގައިކުރެވޭ ދިރާސާގެ އިރުޝާދުތައް އެކުލަވައިލުމުގައި އެހީތެރިވެދެއްވި ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ 
ފަރާތްތަކުގެ އަގު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީން ވަޒަންކުރެއެވެ.
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 ޑެޕިޔުޓީ ވައިސް ޗާންސްލަރ )ރިސާރޗް އެންޑް އިނޮވޭޝަން(، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ
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ޑެޕިޔުޓީ ވައިސް ޗާންސްލަރ )އެކަޑެމިކް(، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ
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ޑީން، ސެންޓަރ ފޮރ ޕޯސްޓް ގްރެޖުއޭޓް ސްޓަޑީޒް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ

ޑރ. ދީބާ މޫސާ
ޑީން، ސެންޓަރ ފޮރ ރިސާރޗް އެންޑް ޕަބްލިކޭޝަން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ

މިއަތްމަތީފޮތުގައި ހިމެނޭ ޑިސަޓޭޝަން ނުވަތަ ރިސާލާއާބެހޭ އިރުޝާދުތައް ބަޔާންވެގެންވާބައިގައި
ހިމަނާލާފައިވަނީ، ]އިންޓަރނެޝިނަލް އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ، މެލޭޝިއާ )އައި.އައި.ޔޫ.އެމް( ގެ

]ތީސިސް/ޑިސަޓޭޝަން މެނުއަލް[ ކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީން
ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު ފާހަގަކުރެއެވެ.

ޖުލައި 2017
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2

މި އަތްމަތީ ފޮތް އެކުލަވައިލުމުގެ މައިގަޑު މަޤްޞަދަކީ، ދިވެހިރާއްޖެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންގެ 

ބައްޓަންވެފައި  ދިރާސާތައް  ފެތޭ  މިންގަޑުތަކަށް  އަޤްވާމީ  ބައިނަލް  އެހީތެރިވެދީ  ލިޔުމުގައި  ތީސިސް/ރިސާލާ 

އަތްމަތީފޮތުގެ  މި  މަގުދައްކައިދިނުމެވެ.  އިރުޝާދުދީ  ލާޒިމުކަންކަމާބެހޭ  ހުރުން  ހިމެނިފައި  ހުންނަންޖެހޭނެގޮތާއި، 

ކަޑައެޅިގެންދާނެއެވެ. ފެންވަރު  ތީސިސް/ރިސާލާގެ  އުފައްދާ  ދަރިވަރުން  އައި.ޔޫ.އެމްގެ  އެހީގައި، 

މި އަތްމަތީ ފޮތުގައި 7 )ހަތެއް( ބައެއް ހިމެނެއެވެ. ފުރަތަމަ ބައި ޚާއްޞަވެގެންވަނީ، ތީސިސް/ރިސާލާ ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި 

ބޭނުންވާނޭ ޢާންމު ބައިތަކަށެވެ. ދެވަނަ ބައިގައި ހިމެނެނީ ތީސިސް/ރިސާލާ ލިޔެ ސެންޓަރ ފޯރ ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް 

ސްޓަޑީޒަށް ހުށަހަޅާއިރު، އޮންނަށްޖެހޭ ސިފައާއި ބައްޓަމުގެ މައްޗަށެވެ. ތިންވަނަ ބައި ޚާއްޞަވެގެންވަނީ، ބިބިލިއޮގްރަފީ 

ޚާއްޞަވެގެންވަނީ،  ބައި  ހަތަރުވަނަ  މައްޗެވެ.  ލިޔާނެގޮތުގެ  ދިވެހި ނަންނަން  ޢަރަބި ނަންނަމާއި  ތައްޔާރުކުރާއިރު، 

ސްކީމު[އަށެވެ.  ޓްރާންސްލިޓަރޭޝަން  ]އެރެބިކް  ބޭނުންކުރެވޭ  ލިޔުމުގައި  ލަފުޒުތައް  ޢަރަބި  ބަހުން  އިނގިރޭސި 

ފަސްވަނަ ބައާއި ހަވަނަ ބައިގައި ހިމެނެނީ، ]ނައްޞު[ ނަޤްލުކުރުމާބެހޭ ތަފްޞީލެވެ. އަދި ހަތްވަނަބައިގައި ހިމެނެނީ، 

ބިބިލިއޮގްރަފީގައި ނަންތައް ހިމަނާނެގޮތުގެ މައްޗަށެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން، ތީސިސް/ރިސާލާގައި ދަރިވަރަށް ބޭނުންވާ 

ގްރާފުތައް  ދައްކައިދޭ  ތަފާސްހިސާބުތައް  ފޮޓޯތަކާއި  ޗާޓުތަކާއި  ކުރެހުންތަކާއި،  ހުރި  ދިރާސާއާގުޅުން  މިންވަރަކަށް، 

)އެޕެންޑިސައިސް( ހިމެނުމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން،އިގިރޭސި ބަހުން ނުވަތަ ޢަރަބި ބަހުން 

ލިޔަންވީގޮތުގެ  ނަޤްލުކުރާނެގޮތާއި  އިބާރާތްތައް  ބަހުގެ  ބަސް  އެ  ތީސިސް/ރިސާލާލިޔާއިރު،  ބަހުން  ދިވެހި  ނުވަތަ 

ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. އިރުޝާދުވެސް 

ޔުނިވަރސިޓީ،  އިސްލާމިކް  އިންޓަރނެޝަނަލް  ބެލީ  ގޮތުގައި  އަސާސެއްގެ  އެކުލަވައިލުމުގައި  ފޮތް  އަތްމަތީ  މި 

މެލޭޝިއާ )އައި.އައި.ޔޫ. އެމް(ގެ ތީސިސް/ރިސާލާމެނުއަލަށެވެ. މީގެ އިތުރުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއާއި، 

އޯޕަންލާރނިންގ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މެލޭޝިއާއާއި، އޭޕީއޭ)APA( އާއި އެމްއެލްއޭ)MLA( ގެ މެނުއަލުގެ ބޭނުން 

ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

މި އަތްމަތީފޮތަކީ، އޭގެ ޒާތުގައި ތީސިސް/ޑެސަރޓޭޝަނެއް ނޫނެވެ. އެހެންވީމާ، މި ފޮތުގައި ތީސިސް/ރިސާލާ ލިޔުމަށް 

މަޝްވަރާދެވިފައިވާ ކަންކަމާ އެއްގޮތަށް، ލިޔެވިފައިވާ ޖުމްލަތަކާއި، މި ފޮތުގެ ތަރުތީބާއި ބައްޓަން ހުންނާނީ ތީސިސް/

ޑެސަރޓޭޝަނެއް ހުންނަގޮތަކަށް ނޫންކަށް ދަރިވަރުން ހަނދާންކުރަށްވާނެއެވެ.
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މިފޮތުން، މައިގަޑުގޮތެއްގައި، ދަރިވަރުން އިރުޝާދު ލިބިގަންނަށްވީ، މިފޮތުގައި ބަޔާންކުރެވިފައި ހުރި ކަންކަމުންނެވެ. 

މި ފޮތް ތަރުތީބުކޮށްފައި ހުރި ބައްޓަމަކަށްނޫނެވެ. އަދި އެހެންމެ، މިފަދަ އަތްމަތީ ފޮތެއްގައި، ތީސިސް/ރިސާލާގައި 

ހުންނަށްޖެހޭ ހުރިހާ ބައިތަކެއް ނުހިމެނިދާނެއެވެ. އެހެނީ،ތީސިސް/ރިސާލާއެއް ލިޔުމުގައި ދަރިވަރަކަށް ދިމާވާ ހުރިހާ 

މައްސަލައެއްގެ ޙައްލު މިފަދަ ފޮތެއްގައި ބަޔާންކުރުމަކީ، ފަސޭހަކަމެއް ނޫނެވެ. އެހެން ކަމުން ދަރިވަރުގެ ސްޕަވައިޒަރުގެ 

ކިބައިންނާއި، އެ ދަރިވަރަކު ކިޔަވަމުންދާ ކުއްލިއްޔާއިންނާއި، ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ސެންޓަރުން، ތީސިސް/ރިސާލާއާބެހޭގޮތުން 

އުފެދޭ ސުވާލުތަކުގެ ޖަވާބު ހޯދުމަށް ސަމާލުކަން ދޭންވާނެއެވެ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ ތީސިސް/ރިސާލާ ލިޔުމަށް އައި.

ޔޫ. އެމް ގެ ދަރިވަރުންނަށް ހުއްދަ އޮންނަ ތިންބަހުގެ ޤަވާޢިދާއި ހަމަތަކާ ބެހޭ އެއްވެސް ވާހަކައެއްމި އަތްމަތީފޮތުގައި 

ހިމެނިފައިނުވާނެއެވެ. ބަހުގެ ޤަވާޢިދާބެހޭގޮތުން ދަރިވަރަށް ލާޒިމުގެންވަނީ، ބަހާބެހޭ ތަޖްރިބާކާރެއްގެ ލަފާހޯދުމެވެ.

އައި.ޔޫ.އެމްގެ ތީސިސް/ޑެސަރޓެޝަން ލިޔުމާއި އޮންނަންވީ ބައްޓަމާ ބެހޭގޮތުން ލިޔެފައިވާ މިއަތްމަތީފޮތް، އައި.ޔޫ.އެމްގެ 

ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ދަރިވަރުންނަށް ހުށަހަޅައިދިނުމަކީ، މި ސެންޓަރަށް ލިބޭ ވަރަށް މަތީ ޝަރަފެކެވެ. މި އަތްމަތީފޮތުގެ 

އެހީގައި ޢިލްމީ ދިރާސާތައްކުރުމާއި އެފަދަ ދިރާސީ ކަރުދާސްތައް ލިޔެ ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަގު ދަރިވަރުންނަށް ފަސޭހަވެގެން 

ދާނެކަމަށް އުންމީދުކުރެވެއެވެ. މިފުރުޞަތުގައި މިކަމަށް އެހީތެރިވެދިން ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.
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ކިޔަވައިދެވޭ  ގައި  )އައިޔޫއެމް(  ޔުނިވަރސިޓީ  އިސްލާމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ބަޔާންވެގެންވަނީ،  ޖަދުވަލުގައި  ތިރީގައިވާ 

މޮޑިޔުލްތަކެވެ. ދިރާސާ 

މިއީ، 60 ކްރެޑިޓްގެ ޑިސަޓޭޝަނެކެވެ. ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭނީ، އެމް.އޭ ޑިގްރީގެ އެންމެ ފަހު މަރުޙަލާގައެވެ. މި މޮޑިޔުލްއަކީ، 

ދިރާސީ ޕްރޮޖެކްޓެއް ރާވާލައި، ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތާއި ހުނަރު، ދަރިވަރުންގެ ކިބައިގައި  އުފެދިފައިވާކަން 

ކަށަވަރުކޮށްދެނިވި ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮށްދޭ މޮޑިޔުލެކެވެ. އޭގެ ސަބަބުން، ޙަޤީޤީ ދިރާސާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ކަމާބެހޭ 

ދާއިރާއިން ކުރިއެރުން ހޯދުމަށްޓަކައި، ޢިލްމީ އަދި ބުރަދަން ހުރި ބައިވެރިވުމަކަށް މަގުފަހިވެގެންދެއެވެ. މި ޑެޒަޓޭޝަންގައި މަދުވެގެން 

ޢިލްމީ 25 މަޞްދަރު ހިމެނިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. )މިސާލަކަށް، އެއްފެންވަރެއްގެ ޢިލްމީ ފަރާތްތަކުން މުރާޖަޢާކުރުމަށްފަހު، 

ޢިލްމީ މަޖައްލާތަކުގައި ޝާއިޢުކުރެވޭ ދިރާސާތަކާއި ދިރާސީ ކަރުދާސްތަކެވެ.( އަދި މި ޑެޒަޓޭޝަންގެ ދިގުމިން އޮންނަންވާނީ، 

އޭގެތެރޭގައި،  ބިނާވެފައެވެ.  މައްޗަށް  ބަސްތަކެއްގެ  ދެމެދުގެ  ހާހާ(  ފަންސަވީސް  )ފަނަރަހާހާއި   25،000 15،000އާއި 

މަޞްދަރުތަކާއި، ދިރާސާއާއެކު ހިމަނައިލެވޭ އެހެނިހެން އިތުރު ބައިތައް )އެޕެންޑައިސަސް( ވެސް ހިމެނެއެވެ.

ލިޔެ  ދިރާސާއެއް  ހަމައެކަނި  ނުކިޔަވައި  މާއްދާތައް  ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭނީ،  ރިސާލާއެކެވެ.  ކްރެޑިޓްގެ   120 މިއީ، 

ހުށަހަޅަށްޖެހޭ އެމް.އޭ ޑިގްރީ ފުރިހަމަކުރާ ދަރިވަރުންނެވެ. މި މޮޑިޔުލްއަކީ، ދިރާސީ ޕްރޮޖެކްޓެއް ރާވާލައި، ކުރިއަށް 

ގެންދިޔުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތާއި ހުނަރު، ދަރިވަރުންގެ ކިބައިގައި  އުފެދިފައިވާކަން ކަށަވަރުކޮށްދެނިވި ފުރުޞަތު 

ތަނަވަސްކޮށްދޭ މޮޑިޔުލެކެވެ. އޭގެ ސަބަބުން، ޙަޤީޤީ ދިރާސާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ކަމާބެހޭ ދާއިރާއިން ކުރިއެރުން 

ހޯދުމަށްޓަކައި، ޢިލްމީ އަދި ބުރަދަން ހުރި ބައިވެރިވުމަކަށް މަގުފަހިވެގެންދެއެވެ. މި ރިސާލާގައި މަދުވެގެން، ޢިލްމީ 75 

މަޞްދަރު ހިމެނިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. )މިސާލަކަށް، އެއްފެންވަރެއްގެ ޢިލްމީ ފަރާތްތަކުން މުރާޖަޢާކުރުމަށްފަހު، ޢިލްމީ 

މަޖައްލާތަކުގައި ޝާއިޢުކުރެވޭ ދިރާސާތަކާއި ދިރާސީ ކަރުދާސްތަކެވެ.( އަދި މި ރިސާލާގެ ދިގުމިން އޮންނަންވާނީ، 

ބިނާވެފައެވެ.  މައްޗަށް  ބަސްތަކެއްގެ  ދެމެދުގެ  ހާހާ(  ފަސްދޮޅަސް  ހާހާއި  )ފަންސާސް   60,000 50,000އާއި 

ވެސް  )އެޕެންޑައިސަސް(  ބައިތައް  އިތުރު  އެހެނިހެން  ހިމަނައިލެވޭ  ދިރާސާއާއެކު  މަޞްދަރުތަކާއި،  އޭގެތެރޭގައި، 

ހިމެނެއެވެ.

DIS0906 އާއި THE0912 ކިޔަވައިދެވެނީ އެމް.އޭ މަރުޙަލާގައެވެ.

އަދި DIS1024 އާއި THE1036 ކިޔަވައިދެވެނީ، ޕީ.އެޗް.ޑީ މަރުޙަލާގައެވެ.

އައި.ޔޫ.އެމްގައި ކިޔަވައިދެވޭ ދިރާސާ ޮމޑިޔުލްތައް

DIS0906 ޑިސަޓޭޝަން

THE0912 ރިސާލާ

ޮމޑިޔުލްގެ ޯކޑް ޮމޑިޔުލްގެ ނަން ކްރެޑިޓް

DIS0906 ޑިސަޓޭޝަން 60

THE0912 ތީސިސް 120

DIS1024 ޑިސަޓޭޝަން 240

THE1036 ތީސިސް 360
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މިއީ، 240 ކްރެޑިޓްގެ ޑިސަޓޭޝަނެކެވެ. ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭނީ، ޑޮކްޓޯރަލް ޑިގްރީގެ އެންމެ ފަހު މަރުޙަލާގައެވެ. މި މޮޑިޔުލްއަކީ، 

ދިރާސީ ޕްރޮޖެކްޓެއް ރާވާލައި، ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތާއި ހުނަރު، ދަރިވަރުންގެ ކިބައިގައި  އުފެދިފައިވާކަން 

ކަށަވަރުކޮށްދެނިވި ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮށްދޭ މޮޑިޔުލެކެވެ. އޭގެ ސަބަބުން، ޙަޤީޤީ ދިރާސާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ކަމާބެހޭ 

ދާއިރާއިން ކުރިއެރުން ހޯދުމަށްޓަކައި، ޢިލްމީ އަދި ބުރަދަން ހުރި ބައިވެރިވުމަކަށް މަގުފަހިވެގެންދެއެވެ. މި ޑިސަޓޭޝަންގައި 

ފަރާތްތަކުން  ޢިލްމީ  އެއްފެންވަރެއްގެ  )މިސާލަކަށް،  އޮންނަންވާނެއެވެ.  ހިމެނިފައި  މަޞްދަރު   75 ޢިލްމީ  މަދުވެގެން، 

މުރާޖަޢާކުރެވިގެން ޢިލްމީ މަޖައްލާތަކުގައި ޝާއިޢުކުރެވޭ ދިރާސާތަކާއި ދިރާސީ ކަރުދާސްތަކެވެ.( އަދި މި ޑިސަޓޭޝަންގެ ދިގުމިން 

އޮންނަންވާނީ،  50,000އާއި 60,000 )ފަންސާސް ހާހާއި ފަސްދޮޅަސް ހާހާ(  ދެމެދުގެ ބަސްތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައެވެ. 

އޭގެތެރޭގައި، މަޞްދަރުތަކާއި، ދިރާސާއާއެކު ހިމަނައިލެވޭ އެހެނިހެން އިތުރު ބައިތައް )އެޕެންޑައިސަސް( ވެސް ހިމެނެއެވެ.

މިއީ، 360 ކްރެޑިޓްގެ ރިސާލާއެކެވެ. ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭނީ، މާއްދާތައް ނުކިޔަވައި ހަމައެކަނި ދިރާސާއެއް ލިޔެ ހުށަހަޅަށްޖެހޭ 

އެމް.އޭ ޑިގްރީ ފުރިހަމަކުރާ ދަރިވަރުންނެވެ. މި މޮޑިޔުލްއަކީ، ދިރާސީ ޕްރޮޖެކްޓެއް ރާވާލައި، ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ބޭނުންވާ 

މޮޑިޔުލެކެވެ.  ތަނަވަސްކޮށްދޭ  ފުރުޞަތު  ކަށަވަރުކޮށްދެނިވި  އުފެދިފައިވާކަން  ކިބައިގައި   ދަރިވަރުންގެ  ހުނަރު،  މަޢުލޫމާތާއި 

އޭގެ ސަބަބުން، ޙަޤީޤީ ދިރާސާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ކަމާބެހޭ ދާއިރާއިން ކުރިއެރުން ހޯދުމަށްޓަކައި، ޢިލްމީ އަދި ބުރަދަން 

ހުރި ބައިވެރިވުމަކަށް މަގުފަހިވެގެންދެއެވެ. މި ރިސާލާގައި މަދުވެގެން ޢިލްމީ 100  މަޞްދަރު ހިމެނިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. 

)މިސާލަކަށް، އެއްފެންވަރެއްގެ ޢިލްމީ ފަރާތްތަކުން މުރާޖަޢާކުރެވިގެން ޢިލްމީ މަޖައްލާތަކުގައި ޝާއިޢުކުރެވޭ ދިރާސާތަކާއި ދިރާސީ 

ކަރުދާސްތަކެވެ.( އަދި މި ރިސާލާގެ ދިގުމިން އޮންނަންވާނީ، 75,000-100,000 )ހަތްދިހަ ފަސްހާހާއި އެއްލައްކައާ( ދެމެދުގެ 

ބައިތައް  އިތުރު  އެހެނިހެން  ހިމަނައިލެވޭ  ދިރާސާއާއެކު  މަޞްދަރުތަކާއި،  އޭގެތެރޭގައި،  ބިނާވެފައެވެ.  މައްޗަށް  ބަސްތަކެއްގެ 

)އެޕެންޑައިސަސް( ވެސް ހިމެނެއެވެ.

DIS1024 ޑިސަޓޭޝަން 

THE1036 ރިސާލާ 

މާސްޓާރސް ޕްޮރގްރާމުތައް

ދިރާސާކުރާ ދަރިވަރުންގެ މޭލުގާ

މަރުޙަލާތައް ތަފްޞީލު ކަޑައެޅޭ ތާރީޚު

ފުރަތަމަ 
ސެމިސްޓަރ 

ނިމުމުން

:ދިރާސާގެ ޕްރޮޕޯޒަލެއްގައި ހުންނާނީ

ޗެޕްޓަރ 1: ތަޢާރަފު
ޗެޕްޓަރ 2: ލިޓްރޭޗަރ މުރާޖަޢަކުރުން

ޗެޕްޓަރ 3: ދިރާސާގެ މަންހަޖު
ގޮތުން  ފުރިހަމަކުރުމުގެ  މޮޑިޔުލް  މެތެޑޮލޮޖީ  ރިސާރޗް  ދަރިވަރުކިޔަވާ،  ތިޔަ 

ފުރިހަމަކުރެވިދާނެއެވެ. މިބައި 

ދިރާސާގެ ޕްރޮޕޯޒަލް 
ނިންމުން

ފުރަތަމަ 
ސެމިސްޓަރގެ 

ތެރޭގައި

ދިރާސާގެ އެންމެ ފަހު ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހަޅާއިރު، ދިރާސާކުރުމުގެ އަޚްލާޤިއްޔާތުގެ 
މި  ހުށަހަޅަށްވާނެއެވެ.  ސެޓްފިކެޓްވެސް  ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަމުގެ   ތަމްރީނު 
ތަމްރީނު ފުރިހަމަ ކުރުން ވަރަށް މުހިންމެވެ. އެހެނީ  ދިރާސާއާބެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް 

އެއްކުރުމުގެ ހުއްދަ، މި ތަމްރީނު ހޯދުމުން މެނުވީ ނުދެވޭނެއެވެ.

ދިރާސާކުރުމުގެ 
އަޚްލާޤިއްޔާތުގެ 
ތަމްރީނުލިބިގަތުން
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ދިރާސާކުރުމުގެ 
އަޚްލާޤިއްޔާތުގެ 
ތަމްރީނުލިބިގަތުން

ދިރާސާކުރަށް ޤަޞްދުކުރާ މައުޟޫޢުއާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށްފަހު،ފުރަތަމަ ސެމިސްޓަރގެ 
އިސް  އަދި  ހުށަހަޅާށެވެ.  ކުއްލިއްޔާއަށް  ދަރިވަރެއްގެ  އެ  ހަފްތާގެތެރޭގައި،  ދިހަވަނަ 
ސްޕަވައިޒަރަކު ޢައްޔަންކޮށްދިނުމަށް އެދި، އެ ދަރިވަރެއްގެ ކުއްލިއްޔާއަށް ހުށަހަޅާށެވެ.   

ފުރަތަމަ 
ސެމިސްޓަރ، 
10ވަނަ ހަފްތާ

ސްޕަވައިޒްކުރާ ކޮމިޓީ 
ޢައްޔަންކުރުން

ދިރާސާ  ވަޒަންކުރުމަށްފަހު،   ރަގަޅަށް  ޕްރޮޕޯޒަލް  ދިރާސާ  ދަރިވަރުގެ  ތިޔަ 
ދަރިވަރަށާއި  ތިޔަ  ޢައްޔަންކުރެވޭނެއެވެ.  އިސް ސްޕަވައިޒަރެއް  ސްޕަވައިޒްކުރުމަށްޓަކައި 
ދިރާސާ  ދަރިވަރުގެ  ތިޔަ  އެންގޭނެއެވެ.  މިކަން  ލިޔުމުން  ކޮމިޓީއަށް  ސްޕަވައިޒަރީ 
ސްޕަވައިޒްކުރުމަށްޓަކައި އިސް ސްޕަވައިޒަރު ހަމަޖެހިއްޖެކަން އެންގުމާއެކު، އިސް ސްޕަވައިޒަރާ 
ބައްދަކުރުމަށްޓަކައި އެޕޮއިންޓްމަންޓެއް ހަމަޖެއްސުމަކީ ތިޔަ ދަރިވަރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. 

ފުރަމަ 
ސެމިސްޓަރގެ 
14ވަނަ ހަފްތާ

ސްޕަވައިޒަރާއެކު ބޭއްވޭ 
ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން

ފެށިގެން،  ވަގުތުން  އެންގޭ  ދަރިވަރަށް  ތިޔަ  ހަމަޖެހިއްޖެކަން  ސްޕަވައިޒަރު  އިސް 
މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި  ރާވައިލުމާބެހޭގޮތުން،  ގޮތެއް  ގެންދާނެ  ކުރިއަށް  ދިރާސާ 
ކަމެކެވެ. ދަރިވަރުކުރަށްޖެހޭނެ  ތިޔަ  ބައްދަލުކުރުމަކީ  ސްޕަވައިޒަރާ 

ފުރަތަމަ 
ސެމިސްޓަރގެ 
15ވަނަ ހަފްތާ

ދިރާސާގެ ޕްލޭނާއި 
ދިރާސާކުރިއަށްދާގޮތުގެ 

ރިޕޯރޓް

ދިރާސާކުރިއަށްގެންދިޔުމަށް  ނިމުމާއެކު،  ސެމިސްޓަރ  ފުރަތަމަ 
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ކުއްލިއްޔާއަށް  ދަރިވަރުގެ  ތިޔަ  ރާވާލެވިފައިވާގޮތް 

ނޯޓް: ސެންޓަރ ފޮރ ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ސްޓަޑީޒުން ތިޔަ ދަރިވަރުގެ ދިރާސާ ޤަބޫލުކުރަންދެން، 
ދެވަނަ ސެމިސްޓަރ ފެށުނީން ސުރެ، ކޮންމެ ސެމިސްޓަރއެއް ނިމުމާއެކު، ތިޔަ ދަރިވަރުގެ ދިރާސާ 
ކުރިއަށް ދާގޮތުގެ ރިޕޯރޓް، ތިޔަ ދަރިވަރު ކިޔަވާ ކުއްލިއްޔާއަށް ހުށަހަޅަމުން ގެންދަށްވާނެއެވެ.

ފުރަތަމަ 
ސެމިސްޓަރގެ 
16ވަނަ ހަފްތާ

ދިރާސާ ޕްރޮޕޯޒަލްގެ 
އެންމެ ފަހު މަރުޙަލާ

އެންމެ  ކުރިން  ނިމުމުގެ  ހަފްތާ  ފުރަތަމަ  ސެމިސްޓަރގެ  ދެވަނަ  ދަރިވަރުގެ  ތިޔަ 
ދިރާސާ  ދަށުން  އިރުޝާދުގެ  ސްޕަވައިޒަރުގެ  ދަރިވަރުގެ  ތިޔަ  ލަސްވެގެން، 
ފަހުގެ  އެންމެ  ރިޕޯރޓާއެކު  ]ޓާރންއިޓްއިން[  އަދި  ނިންމަންވާނެއެވެ.  ޕްރޮޕޯޒަލް 
ތިޔަ  އަދި  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  ސްޕަވައިޒަރަށް  އިސް  ދަރިވަރުގެ  ތިޔަ  ޕްރޮޕޯޒަލް 
ތެރޭގައި،  މުއްދަތުގެ  މި  ދަރިވަރެއްނަމަ،  ލިޔާ  ރިސާލާ  THE0912ގެ  ދަރިވަރަކީ، 
އެދެވިގެންވެއެވެ. ތައްޔާރުވުން  ދިފާޢުކުރުމަށް  އަނގަބަހުން  ޕްރޮޕޯޒަލް  ރިސާލާގެ 

ދެވަނަ 
ސެމިސްޓަރގެ 
ފުރަތަމަ ހަފްތާ

ޕްރޮޕޯޒަލް އަނގަބަހުން 
ދިފާޢުކުރުން 

)THE0912ގެ 
ރިސާލާ ލިޔުމަށް 

ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ 
ދަރިވަރުންނަށް 

ޚާއްޞަ(

އަނގަ ބަހުން ޕްރޮޕޯޒަލު ދިފާޢުކުރުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ކޮށްދިނުމަށް އެދި ]ޓާރންއިޓްއިން[ 
ރިޕޯރޓާއެކު ތިޔަ ދަރިވަރުގެ އެންމެ ފަހުގެ ޕްރޮޕޯޒަލް، ސެންޓަރ ފޮރ ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް 
ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް  ފޮރ  ސެންޓަރ  ހުށަހަޅާނެއެވެ.  ސްޕަވައިޒަރު  އިސް  ސްޓަޑީޒަށް 
އިސް  ގޮތުން  ކަށަވަރުކުރުމުގެ  ހުށަހަޅައިފިކަން،  މިކަން  ލިޔުމުން  ސެންޓަރަށް 
ޕްރޮޕޯޒަލް  ޒިންމާއެކެވެ.  ދަރިވަރުގެ  ތިޔަ  މަސައްކަތްކުރުމަކީ  ގާތުން  ސްޕަވައިޒަރާއެކު 
އަނގަބަހުން ދިފާޢުކުރުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ސެންޓަރ ފޮރ ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ސްޑަޑީޒުން 
ހަމަޖައްސާނެއެވެ. ތާރީޚާއި، ގަޑިއާއި ތަން، ސެންޓަރ ފޮރ ޕޯސްޓް ގްރެޖުއޭޓް ސްޓަޑީޒުން 
ދަރިވަރުގެ  ތިޔަ  އަންގާނެއެވެ.  ލިޔުމުން  ކޮމިޓީއަށް  ސްޕަވައިޒްކުރާ  ދަރިވަރަށާއި  ތިޔަ 
ދަރިވަރުގެ  ތިޔަ  އެކުލެވިގެންވާނީ،  ކޮމިޓީ  ކުރާ  އިމްތިޙާން  ދިފާޢުކުރުން،  ޕްރޮޕޯޒަލް 
ޢައްޔަށްކުރެވޭ  އިމްތިޙާނުކުރުމަށް  ރިސާލާ  ދަރިވަރުގެ  ތިޔަ  ސްޕަވައިޒަރާއި،  އިސް 
ޔުނިވަރސިޓީން ބޭރުގެ މުމްތަޙިނާއި، ސެންޓަރ ރިސާރޗް އެންޑް ޕަބްލިކޭޝަނުން ކަޑައަޅާ 
މުމްތަޙިނުގެ  ކަޑައަޅާ  ރޑީޒުން  ސްޓަ ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް  ފޮރ  ސެންޓަރ  މުމްތަޙިނަކާއި 
މައްޗަށެވެ. ތިޔަ ދަރިވަރުގެ ޕްރޮޕޯޒަލު އަނގަބަހުން ދިފާޢުކުރުމުގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ 
ޕްރޮޕޯޒަލް  ފޮނުވޭނެއެވެ.  ޕްރޮޕޯޒަލް  މުމްތަޙިނުންނަށް  ކުރިން،  ފަސްދުވަހުގެ  ރަސްމީ 
ދިފާޢުކުރުމުގެ ގޮތުން ތިޔަ ދަރިވަރުގެ ހުށަހެޅުން ވިހި މިނިޓަށްވުރެ ދިގުވެގެން ނުވާނެއެވެ.

ދެވަނަ 
ސެމިސްޓަރގެ 
ދެވަނަ ހަފްތާ
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އެތިކްސްގެ ހުއްދަ ފޯމު 
ހުށަހެޅުން

)THE0912 ގެ ރިސާލާ 
ލިޔުމަށް ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ 

ދަރިވަރުންނަށް ޚާއްޞަ(

ކާމިޔާބުކަމާއެކު، ތިޔަ ދަރިވަރުގެ ޕްރޮޕޯޒަލް ދިފާޢުކުރުން ފުރިހަމަކުރުމުން، އެތިކްސްގެ 
ފަސް  ރަސްމީ  ނިންމުން،  ކޮމިޓީގެ  އެތިކްސް  އެދެންވާނެއެވެ.  ލިބިގަތުމަށް  ހުއްދަ 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތިޔަ ދަރިވަރަށާއި ސްޕަވައިޒުކުރާ ކޮމިޓީއަށް އެންގޭނެއެވެ.

ދެވަނަ 
ސެމިސްޓަރގެ 
ދެވަނަ ހަފްތާ

އެތިކްސް ކޮމިޓީގެ ހުއްދަ ލިބުމާއެކު، ޑޭޓާ އެއްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރިއަށް ޑޭޓާ އެއްކުރުން
ދަރިވަރުގެ  ތިޔަ  އެކުއެކީގައި،  ތަޙުލީލުކުރުން  އެއްކުރުމާއި  ޑޭޓާ  ގެންދެވިދާނެއެވެ. 

އެދެވިގެންވެއެވެ. ގެންދިޔުން  ކުރިއަށް  އެކު  އިރުޝާދާ  އިސް ސްޕަވައިޒަރުގެ 

ދެވަނަ 
ސެމިސްޓަރގެ

3-5 ވަނަ ހަފްތާ

ދިރާސާ 
ފުރިހަމަކުރުން

ފުރިހަމަވެފައިއޮންނަ ދިރާސާ ބިނާވެގެންވަނީ

ޗެޕްޓަރ 1: ތަޢާރަފު
ޗެޕްޓަރ 2: ލިޓްރޭޗަރ މުރާޖަޢާކުރުން

ޗަޕްޓަރ 3: ދިރާސާގެ މަންހަޖު
ޗެޕްޓަރ 4: ދިރާސާގެ ނަތީޖާ*

ޗެޕްޓަރ 5: ދިރާސާގެ ތަފްޞީލާއި ބަޙުޘު*
ޗެޕްޓަރ 6: ނިންމުމާއި ހުށަހެޅުންތައް

]ޓާރންއިޓްއިން[ ރިޕޯރޓާއެކު ތިޔަ ދަރިވަރު ނިންމާފައިވާ ދިރާސާ، ތިޔަ ދަރިވަރުގެ 
އިސް ސްޕަވައިޒަރަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ތިޔަ ދަރިވަރުގެ 

ދިރާސާ ދިފާޢުކުރުމަށް ތައްޔާރުވުން އެދެވިގެންވެއެވެ.

*ޗެޕްޓަރ 4އާއި 5 އެއްކޮށްލެވިދާނެއެވެ. އެކަން ބިނާވެގެންވަނީ، ދިރާސާކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭގޮތާއި 
މައްޗަށެވެ. ޑިޒައިނުގެ 

ދެވަނަ 
ސެމިސްޓަރގެ 
6-10 ހަފްތާ

އަނގަބަހުން 
ދިރާސާ 

ދިފާޢުކުރުން

ކޮށްދިނުމަށް  އިންތިޒާމުތައް  ދިފާޢުކުރުމުގެ  އަނގަބަހުން  ދިރާސާ،  ދަރިވަރުގެ  ތިޔަ 
އެދި ]ޓާރންއިޓްއިން[ ރިޕޯރޓާއެކު ތިޔަ ދަރިވަރު ނިންމި ދިރާސާ، ސެންޓަރ ފޮރ 
ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ސްޓަޑީޒަށް އިސް ސްޕަވައިޒަރު  ހުށަހަޅާނެއެވެ. ސެންޓަރ ފޮރ 
ކަށަވަރުކުރުމުގެ  ހުށަހަޅައިފިކަން،  މިކަން  ލިޔުމުން  ސެންޓަރަށް  ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް 
ގޮތުން އިސް ސްޕަވައިޒަރާއެކު ގާތުން މަސައްކަތްކުރުމަކީ ތިޔަ ދަރިވަރުގެ ޒިންމާއެކެވެ. 
ދިރާސާ އަނގަބަހުން ދިފާޢުކުރުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ސެންޓަރ ފޮރ ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް 
ފޮރ  ތަން،ސެންޓަރ  އަދި  ގަޑިއާއި  ތާރީޚާއި،  ހަމަޖައްސާނެއެވެ.  ސްޑަޑީޒުން 
ކޮމިޓީއަށް  ސްޕަވައިޒްކުރާ  ދަރިވަރަށާއި  ތިޔަ  ސްޓަޑީޒުން  ގްރެޖުއޭޓް  ޕޯސްޓް 
ލިޔުމުން އަންގާނެއެވެ. ތިޔަ ދަރިވަރުގެ ދިރާސާ ދިފާޢުކުރުން އިމްތިޙާނުކުރާ ކޮމިޓި 
އެކުލެވިގެންވާނީ، ތިޔަ ދަރިވަރުގެ އިސް ސްޕަވައިޒަރާއި، ތިޔަ ދަރިވަރުގެ ރިސާލާ 
ސެންޓަރ  މުމްތަޙިނާއި،  ބޭރުގެ  ޔުނިވަރސިޓީން  ޢައްޔަށްކުރެވޭ  އިމްތިޙާނުކުރުމަށް 
ފޮރ  ސެންޓަރ  މުމްތަޙިނަކާއި  ކަޑައަޅާ  ޕަބްލިކޭޝަނުން  އެންޑް  ރިސާރޗް  ފޮރ 
ތިޔަ ދަރިވަރުގެ  މައްޗަށެވެ.  ކަޑައަޅާ މުމްތަޙިނުގެ  ރޑިޒުން  ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ސްޓަ
ދިހަދުވަހުގެ  ރަސްމީ  ބޭއްވުމުގެ  ބައްދަލުވުން  ދިފާޢުކުރުމުގެ  އަނގަބަހުން  ދިރާސާ 
ކުރިން، މުމްތަޙިނުންނަށް ތިޔަ ދަރިވަރުގެ ދިރާސާ ފޮނުވޭނެއެވެ. ދިރާސާ ދިފާޢުކުރުމުގެ 
ގޮތުން ތިޔަ ދަރިވަރުގެ ހުށަހެޅުން 20 )ވިހި( މިނިޓަށްވުރެ ދިގުވެގެން ނުވާނެއެވެ.

ނޯޓް: ތިޔަ ދަރިވަރުގެ ދިރާސާ ނިންމުމަށް ކަޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚުގެ ކުރިން، ދިރާސާ ނިންމައިލެވިއްޖެ ނަމަ، 
ދިރާސާ އަނގަބަހުން ދިފާޢުކުރުމުގެ އިންތިޒާމުތައް، ކަޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށްވުރެ ކުރިން ބޭއްވިދާނެއެވެ.

ދެވަނަ 
ސެމިސްޓަރގެ 
13-14ވަނަ 

ހަފްތާ

އެންމެފަހުގެ 
މުރާޖަޢާ 

އަދި ދިރާސާ 
ހުށަހެޅުން

ދިރާސާއަށް ގެންނަން ފެންނަ ބަދަލުތަކާއި އިސްލާޙުތައް ހިމަނައިގެން، ސެންޓަރ ފޮރ 
ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ސެންޓަރއަށް ހުށަހެޅުމަށް ތިޔަ ދަރިވަރަށް 2 ހަފްތާގެ މުއްދަތު 
ދެވޭނެއެވެ. ހުށަހެޅުނު އިސްލާޙުތައް ހިމަނައިގެން ދިރާސާ ނިންމައިލުމަށްޓަކައި، މި 
މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ތިޔަ ދަރިވަރުގެ އިސް ސްޕަވައިޒަރާއެކު ގާތުން މަސައްކަތްކުރުމަކީ، 

ތިޔަ ދަރިވަރުގެ ކަމެކެވެ.

ހަވަނަ 
ސެމިސްޓަރގެ 
8-14 ވަނަ 

ހަފްތާ
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ޮޑކްޯޓރަލް )ފީ.އެޗް.ޑީ( ޕްޮރގްރާމުތައް

ކަޑައެޅޭ ތާރީޚުތަފްޞީލުމަރުޙަލާތައް

ދިރާސާ 
ޕްރޮޕޯޒަލްގެ 
ދެލިކޮޕީ 1 

ނިންމުން

ދިރާސާގެ ޕްރޮޕޯޒަލެއްގައި ހުންނާނީ:

ޗެޕްޓަރ 1: ތަޢާރަފު
ޗެޕްޓަރ 2: ލިޓްރޭޗަރ މުރާޖަޢަކުރުން

ޗެޕްޓަރ 3: ދިރާސާގެ މަންހަޖު

ތިޔަ ދަރިވަރުކިޔަވާ، ރިސާރޗް މެތެޑޮލޮޖީ މޮޑިޔުލް ފުރިހަމަކުރުމުގެ ގޮތުން މިބައި 
ފުރިހަމަކުރެވިދާނެއެވެ.

ފުރަތަމަ 
ސެމިސްޓަރ 

ނިމުމުން

ދިރާސާކުރުމުގެ 
އަޚްލާޤިއްޔާތުގެ 

ތަމްރީނު 
ލިބިގަތުން

އަޚްލާޤިއްޔާތުގެ  ދިރާސާކުރުމުގެ  ހުށަހަޅާއިރު،  ޕްރޮޕޯޒަލް  ފަހު  އެންމެ  ދިރާސާގެ 
ތަމްރީނު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަމުގެ  ސެޓްފިކެޓްވެސް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މި ތަމްރީނު 
ފުރިހަމަ ކުރުން ވަރަށް މުހިންމެވެ. އެހެނީ  ދިރާސާއާބެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް އެއްކުރުމުގެ 

ހުއްދަ، މި ތަމްރީނު ހޯދުމުން މެނުވީ ނުދެވޭނެއެވެ.

ފުރަތަމަ 
ސެމިސްޓަރގެ 

ތެރޭގައި

ދިރާސާކުރަށް 
ޤަޞްދުކުރާ 

މައުޟޫޢު

ނިންމުމަށްފަހު،ފުރަތަމަ  ގޮތެއް  މައުޟޫޢުއާމެދު  ޤަޞްދުކުރާ  ދިރާސާކުރަން 
ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް  ފޮރ  ސެންޓަރ  ހަފްތާގެތެރޭގައި،  ތޭރަވަނަ  ސެމިސްޓަރގެ 
އެދި،  ޢައްޔަންކޮށްދިނުމަށް  ސްޕަވައިޒަރަކު  އިސް  އަދި  ހުށަހަޅާށެވެ.  ސްޓަޑީޒަށް 

ހުށަހަޅާށެވެ. ސްޓަޑީޒަށް  ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް  ފޮރ  ސެންޓަރ 

ފުރަތަމަ 
ސެމިސްޓަރ،
13ވަނަ ހަފްތާ

ސްޕަވައިޒްކުރާ 
ކޮމިޓީ 

ޢައްޔަންކުރުން

ތިޔަ ދަރިވަރުގެ ދިރާސާ ޕްރޮޕޯޒަލް ރަގަޅަށް ވަޒަންކުރުމަށްފަހު،  ދިރާސާ 
ފޮރ  ސެންޓަރ  ކޮމިޓީއެއް  ސްޕަވައިޒްކުރާ  ސްޕަވައިޒްކުރުމަށްޓަކައި 
ދަރިވަރަށާއި  ތިޔަ  ޢައްޔަންކުރާނެއެވެ.  ސްޓަޑީޒުން  ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް 
ސްޕަވައިޒަރީ ކޮމިޓީއަށް ސެންޓަރ ފޮރ ޕްސްޓްގްރެޖުއޭޓް ސްޓަޑީޒުން ލިޔުމުން 
މިކަން އަންގާނެއެވެ. ތިޔަ ދަރިވަރުގެ ދިރާސާ ސްޕަވައިޒްކުރުމަށްޓަކައި އިސް 
ސްޕަވައިޒަރު އަދި އެހީތެރި ސްޕަވައިޒަރު ހަމަޖެހިއްޖެކަން އެންގުމާއެކު، އިސް 
ސްޕަވައިޒަރާއި އެހީތެރި ސްޕަވައިޒަރާ ބައްދަކުރުމަށްޓަކައި އެޕޮއިންޓްމަންޓެއް 
ހަމަޖެއްސުމަކީ ތިޔަ ދަރިވަރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. އެދެވިގެންވަނީ،ތިންފަރާތުން 
ބައިވެރިވާ  ދަރިވަރު(  ސްޕަވައިޒަރާއި  އެހީތެރި  ސްޕަވައިޒަރާއި  )އިސް 

ފަށައިގަތުމެވެ. މަސައްކަތް  ދިރާސާއާބެހޭ  ބައްދަލުވުމަކުން 

ފުރަމަ 
ސެމިސްޓަރގެ 
16ވަނަ ހަފްތާ

ސެމިސްޓަގައި 
ބޭއްވޭ ފުރަތަމަ 

ބައްދަލުވުން

އިސް ސްޕަވައިޒަރު ހަމަޖެހިއްޖެކަން ތިޔަ ދަރިވަރަށް އެންގޭ ވަގުތުން ފެށިގެން، 
ދިރާސާ ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތެއް ރާވައިލުމާބެހޭގޮތުން، މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި 

ސްޕަވައިޒަރާ ބައްދަލުކުރުމަކީ ތިޔަ ދަރިވަރުކުރަށްޖެހޭނެ ކަމެކެވެ.

ދެވަނަ 
ސެމިސްޓަރއިން 
ފެށިގެން ކޮންމެ 

ސެމިސްޓަރއެއްގެ 
ފުރަތަމަ ހަފްތާ

ދިރާސާގެ 
ޕްލޭން

ސްޓަޑީޒުން  ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް  ފޮރ  ސެންޓަރ  ދިރާސާ،  ދަރިވަރުގެ  ތިޔަ 
ޤަބޫލުކުރަންދެން، ދެވަނަ ސެމިސްޓަރއިން ފެށިގެން ކޮންމެ ސެމިސްޓަރއެއް 
ދިރާސާކުރިއަށްގެންދިޔުމަށް  ސެމިސްޓަރއެއްގައި  ކޮންމެ  ފެށުމާއެކު، 
ސްޓަޑީޒަށް  ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް  ފޮރ  ސެންޓަރ  ޕްލޭން،  ރާވާލެވިފައިވާގޮތުގެ 

ހުށަހަޅަށްވާނެއެވެ.

ދެވަނަ 
ސެމިސްޓަރއިން 
ފެށިގެން ކޮންމެ 

ސެމިސްޓަރއެއްގެ 
ފުރަތަމަ ހަފްތާ
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ފުރަތަމަ ޗެޕްޓަރު 
ފުރިހަމަކޮށް 
ނިންމުމާއި 

ދެވަނަ ޗެޕްޓަރުގެ 
%50 ނިންމުން

ސްޕަވައިޒަރާއެކު  ދެވަނަ  ސްޕަވައިޒަރާއި   ނިންމާލުމުގައި،އިސް  ޗެޕްޓަރ  ފުރަތަމަ 
ޗެޕްޓަރގެ  ދެވަނަ  އަދި  ކަމެކެވެ.  ތިޔަދަރިވަރުގެ  މަސައްކަތްކުރުމަކީ،  ގާތުން 
މަދުވެގެން %50 ނިންމައިލުމަށްޓަކައި،އިސް ސްޕަވައިޒަރާއި  ދެވަނަ ސްޕަވައިޒަރުގެ 

އެދެވިގެންވެއެވެ. ޢަމަލުކުރުން  އިރުޝާދާއެއްގޮތަށް 

ދެވަނަ 
ސެމިސްޓަރ 

ނިމުމުގެ ކުރިން

ސެމިސްޓަރގެ 
އެންމެ ފަހު 
ބައްދަލުވުން

ތިޔަ ދަރިވަރުގެ ދިރާސާ، ސެންޓަރ ފޮރ ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ސްޓަޑީޒުން ޤަބޫލުކުރަންދެން، 
ދެވަނަ ސެމިސްޓަރއިން ފެށިގެން ކޮންމެ ސެމިސްޓަރއެއް  ނިމުމުގެ ކުރިން، އިސް 

ސްޕަވައިޒަރާއި  ދެވަނަ ސްޕަވައިޒަރާ ބައްދަލުކުރަންވާނެއެވެ.

ދެވަނަ 
ސެމިސްޓަރ 

ފެށުމާއެކު  ކޮންމެ 
ސެމިސްޓަރއެއްގެ 

16ވަނަ ހަފްތާ

ދިރާސާކުރިއަށް-
ދާގޮތުގެ 
ރިޕޯރޓް

 

ތިޔަ ދަރިވަރުގެ ދިރާސާ، ސެންޓަރ ފޮރ ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ސްޓަޑީޒުން ޤަބޫލުކުރަންދެން، 
ދެވަނަ ސެމިސްޓަރއިން ފެށިގެން ކޮންމެ ސެމިސްޓަރއެއް ފެށުމާއެކު، ސެންޓަރ ފޮރ 
ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ސްޓަޑީޒަށް ކޮންމެ ސެމިސްޓަރއެއްގައި ދިރާސާކުރިއަށްގެންދިޔުމަށް 

ރާވާލެވިފައިވާގޮތުގެ ޕްލޭން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ދެވަނަ 
ސެމިސްޓަރ 

ފެށުމާއެކު  ކޮންމެ 
ސެމިސްޓަރއެއްގެ 

16ވަނަ ހަފްތާ

ދެވަނަ ޗެޕްޓަރާއި 
ތިންވަނަ ޗެޕްޓަރު 

ނިންމުން

ތިޔަ ދަރިވަރުގެ ތިންވަނަ ސެމިސްޓަރގެ 13 ވަނަ ހަފްތާ ނިމުމުގެ ކުރިން، އެންމެ 
ލަސްވެގެން ފުރަތަމަ ޗެޕްޓަރާއި ދެވަނަ ޗެޕްޓަރު ނިންމާލުމުގައި،އިސް ސްޕަވައިޒަރާއި  

ދެވަނަ ސްޕަވައިޒަރާއެކު ގާތުން މަސައްކަތްކުރުމަކީ، ތިޔަދަރިވަރުގެ ކަމެކެވެ. 

ތިންވަނަ 
ސެމިސްޓަރގެ 
13ވަނަ ހަފްތާ

ދިރާސާގެ 
ޕްރޮޕޯޒަލް 

ފުރިހަމަކުރުން

ތިޔަ ދަރިވަރުގެ ދިރާސާގެ ޕްރޮޕޯޒަލް ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި ސްޕަވައިޒަރާއި  ދެވަނަ 
އަދި  ކަމެކެވެ.  ތިޔަދަރިވަރުގެ  މަސައްކަތްކުރުމަކީ،  ގާތުން  ސްޕަވައިޒަރާއެކު 
އިސް  ދަރިވަރުގެ  ތިޔަ  ޕްރޮޕޯޒަލް  ފަހުގެ  އެންމެ  ރިޕޯރޓާއެކު  ]ޓާރންއިޓްއިން[ 

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ސްޕަވައިޒަރަށް 
ފޮރ  ސެންޓަރ  ޕްރޮޕޯޒަލް  ދަރިވަރުގެ  ތިޔަ  ތެރޭގައި  ހަފްތާގެ  ސޯޅަވަނަ  ނޯޓް: 
ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ސްޓަޑީޒުން މުމްތަޙިނަށް ފޮނުވާނެއެވެ. ތިޔަ ދަރިވަރުގެ ކިބައިން 
ތައްޔާރުވުމެވެ.  ދިފާޢުކުރުމަށް  ޕްރޮޕޯޒަލް  ތެރޭގައި،  މުއްދަތުގެ  އެދެވިގެންވަނީ،މި 
ތެރޭގައެވެ. ހަފްތާގެ  ފުރަތަމަ  ސެމިސްޓަރގެ  އަންނަ  އޮންނާނީ،ޖެހިގެން  މިކަން 

ތިންވަނަ 
ސެމިސްޓަރގެ 
14-16ވަނަ 

ހަފްތާ

އަނގަބަހުން 
ދިރާސާ 

ދިފާޢުކުރުން

އިންތިޒާމުތައް  ދިފާޢުކުރުމުގެ  އަނގަބަހުން  ޕްރޮޕޯޒަލް،  ދިރާސާގެ  ދަރިވަރުގެ  ތިޔަ 
ކޮށްދިނުމަށް އެދި ]ޓާރންއިޓްއިން[ ރިޕޯރޓާއެކު ތިޔަ ދަރިވަރު ނިންމި ދިރާސާގެ 
ސްޕަވައިޒަރު   އިސް  ސްޓަޑީޒަށް،  ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް  ފޮރ  ސެންޓަރ  ޕްރޮޕޯޒަލް، 
މިކަން  ލިޔުމުން  ސެންޓަރަށް  ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް  ފޮރ  ސެންޓަރ  ހުށަހަޅާނެއެވެ. 
ގާތުން  ސްޕަވައިޒަރާއެކު  އިސް  ގޮތުން  ކަށަވަރުކުރުމުގެ  ހުށަހަޅައިފިކަން، 
މަސައްކަތްކުރުމަކީ ތިޔަ ދަރިވަރުގެ ޒިންމާއެކެވެ. ދިރާސާގެ ޕްރޮޕޯޒަލް އަނގަބަހުން 
ސްޑަޑީޒުން  ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް  ފޮރ  ސެންޓަރ  އިންތިޒާމުތައް  ދިފާޢުކުރުމުގެ 
ގްރެޖުއޭޓް  ޕޯސްޓް  ފޮރ  ސެންޓަރ  ތަން،  ގަޑިއާއި  ތާރީޚާއި،  ހަމަޖައްސާނެއެވެ. 
ސްޓަޑީޒުން، ތިޔަ ދަރިވަރަށާއި ސްޕަވައިޒްކުރާ ކޮމިޓީއަށް ލިޔުމުން އަންގާނެއެވެ. ތިޔަ 
ދަރިވަރުގެ ދިރާސާގެ ޕްރޮޕޯޒަލް ދިފާޢުކުރުން އިމްތިޙާނުކުރާ ކޮމިޓި އެކުލެވިގެންވަނީ، 
ތިޔަ ދަރިވަރުގެ އިސް ސްޕަވައިޒަރާއި، ތިޔަ ދަރިވަރުގެ ރިސާލާ އިމްތިޙާނުކުރުމަށް 
ރިސާރޗް  ފޮރ  ސެންޓަރ  މުމްތަޙިނާއި،  ބޭރުގެ  ޔުނިވަރސިޓީން  ޢައްޔަންކުރެވޭ 
ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް  ފޮރ  ސެންޓަރ  މުމްތަޙިނަކާއި  ކަޑައަޅާ  ޕަބްލިކޭޝަނުން  އެންޑް 
ރޑީޒުން ކަޑައަޅާ މުމްތަޙިނުގެ މައްޗަށެވެ. ތިޔަ ދަރިވަރުގެ ދިރާސާގެ ޕްރޮޕޯޒަލް  ސްޓަ
އަނގަބަހުން ދިފާޢުކުރުމުގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ ރަސްމީ ސާދަދުވަހުގެ ކުރިން، 
ދިރާސާގެ  ފޮނުވޭނެއެވެ.  ޕްރޮޕޯޒަލް  ދިރާސާގެ  ދަރިވަރުގެ  ތިޔަ  މުމްތަޙިނުންނަށް 
މިނިޓަށްވުރެ  ވިހި  ހުށަހެޅުން  ދަރިވަރުގެ  ތިޔަ  ގޮތުން  ދިފާޢުކުރުމުގެ  ޕްރޮޕޯޒަލް 

ނުވާނެއެވެ. ދިގުވެގެން 



ތެރޭގައި  ހަފްތާގެ  16ވަނަ  ސެމިސްޓަރގެ  3ވަނަ  ދަރިވަރުގެ  ތިޔަ  ނޯޓް: 
ތިޔަ ދަރިވަރުގެ އެންމެ ފަހުގެ ޕްރޮޕޯޒަލް، ސެންޓަރ ފޮރ ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް 
ދަރިވަރުގެ  ތިޔަ  ފޮނުވާނެއެވެ.  މުމްތަޙިނަށް  ދަރިވަރުގެ  ތިޔަ  ސެންޓަރުން، 
ޕްރޮޕޯޒަލް ނިންމުމަށް ކަޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚުގެ ކުރިން، ޕްރޮޕޯޒަލްނިންމައިލެވިއްޖެ 
ނަމަ،  އަނގަބަހުން ޕްރޮޕޯޒަލް ދިފާޢުކުރުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ކަޑައެޅިފައިވާ 

ބޭއްވިދާނެއެވެ. ކުރިން  ތާރީޚަށްވުރެ 

އެތިކްސްގެ 
ހުއްދަ ފޯމު 
ހުށަހެޅުން

ޕްރޮޕޯޒަލް ދިފާޢުކުރުން ފުރިހަމަކުރުމުން،  ކާމިޔާބުކަމާއެކު، ތިޔަ ދަރިވަރުގެ 
އެތިކްސްގެ ހުއްދަ ލިބިގަތުމަށް އެދެންވާނެއެވެ. އެތިކްސް ކޮމިޓީގެ ނިންމުން، 
ރަސްމީ ސާދަ  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތިޔަ ދަރިވަރަށާއި ސްޕަވައިޒުކުރާ ކޮމިޓީއަށް 

ސެންޓަރ ފޮރ ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ސެންޓަރުން ލިޔުމުން އަންގާނެއެވެ.

4 ވަނަ 
ސެމިސްޓަރގެ 
ދެވަނަ ހަފްތާ

އެތިކްސް ކޮމިޓީގެ ހުއްދަ ލިބުމާއެކު، ޑޭޓާ އެއްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރިއަށް ޑޭޓާ އެއްކުރުން
ގެންދެވިދާނެއެވެ. ޑޭޓާ އެއްކުރުމާއި ތަޙުލީލުކުރުން އެކުއެކީގައި، ތިޔަ ދަރިވަރުގެ 
އިސް ސްޕަވައިޒަރާއި ދެވަނަ ސްޕަވައިޒަރުގެ އިރުޝާދައެކު ކުރިއަށް ގެންދިޔުން 

އެދެވިގެންވެއެވެ.

4ވަނަ 
ސެމިސްޓަރގެ 
5-17 ވަނަ 

ހަފްތާ

4ވަނަ އަދި 
5ވަނަ ޗެޕްޓަރ 

ނިންމައިލުން

އިސް ސްޕަވައިޒަރާއި ދެވަނަ ސްޕަވައިޒަރުގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން،ޑޭޓާ އެއްކުރުމާއި، 
ދަރިވަރު  ތިޔަ  ނިންމައިލުމަށް  ޗެޕްޓަރ  5ވަނަ  އަދި  4ވަނަ  ތަޙުލީލުކުރުމާއި  އެ 

މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ.

5 ވަނަ 
ސެމިސްޓަރ 

ނިމުމުން

ދިރާސާ 
ފުރިހަމަކުރުން

ދިރާސާ ފުރިހަމަވާއިރު ހިމެނިފައި ހުންނާނީ:
 

1 ވަނަ ޗެޕްޓަރ: ތަޢާރަފު
2 ވަނަ ޗެޕްޓަރ: ލިޓްރޭޗަރ ރިވިޔު
3 ވަނަ ޗެޕްޓަރ: ދިރާސާގެ މަންހަޖު
4 ވަނަ ޗެޕްޓަރ: ދިރާސާގެ ނަތީޖާ*

5 ވަނަ ޗެޕްޓަރ: ބަޙުޘު*
6 ވަނަ ޗެޕްޓަރ ނިންމުމާއި ހުށަހެޅުން

ތިޔަ  ދިރާސާ  ނިންމާފައިވާ  ދަރިވަރު  ތިޔަ  ރިޕޯރޓާއެކު  ]ޓާރންއިޓްއިން[ 
މުއްދަތުގެ  މި  އަދި  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  ސްޕަވައިޒަރަށް  އިސް  ދަރިވަރުގެ 
ތެރޭގައި ތިޔަ ދަރިވަރުގެ ދިރާސާ ދިފާޢުކުރުމަށް ތައްޔާރުވުން އެދެވިގެންވެއެވެ.

ބިނާވެގެންވަނީ،  އެކަން  އެއްކޮށްލެވިދާނެއެވެ.   5 އާއި   4 *ޗެޕްޓަރ 
މައްޗަށެވެ. ޑިޒައިނުގެ  ގޮތާއި  ބޭނުންކުރެވޭ  ދިރާސާކުރުމަށް 

ހަވަނަ 
ސެމިސްޓަރގެ  

4ވަނަ ހަފްތާ
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އަނގަބަހުން 
ދިފާއުކުރުން

އިންތިޒާމުތައް  ދިފާޢުކުރުމުގެ  އަނގަބަހުން  ދިރާސާ  ނިންމި  ދަރިވަރު  ތިޔަ 
ނިންމި  ދަރިވަރު  ތިޔަ  ރިޕޯރޓާއެކު  ]ޓާރންއިޓްއިން[  އެދި  ކޮށްދިނުމަށް 
ދިރާސާ، ސެންޓަރ ފޮރ ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ސްޓަޑީޒަށް، އިސް ސްޕަވައިޒަރު  
ހުށަހަޅާނެއެވެ. ސެންޓަރ ފޮރ ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ސެންޓަރަށް ލިޔުމުން މިކަން 
ގާތުން  ސްޕަވައިޒަރާއެކު  އިސް  ގޮތުން  ކަށަވަރުކުރުމުގެ  ހުށަހަޅައިފިކަން، 
އަނގަބަހުން  ދިރާސާ  ޒިންމާއެކެވެ.  ދަރިވަރުގެ  ތިޔަ  މަސައްކަތްކުރުމަކީ 
ދިފާޢުކުރުމުގެ އިންތިޒާމުތައް، ސެންޓަރ ފޮރ ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ސްޑަޑީޒުން 
ޕޯސްޓް  ފޮރ  ސެންޓަރ  ތަން،  އަދި  ގަޑިއާއި  ތާރީޚާއި،  ހަމަޖައްސާނެއެވެ. 
ގްރެޖުއޭޓް ސްޓަޑީޒުން ތިޔަ ދަރިވަރަށާއި ސްޕަވައިޒްކުރާ ކޮމިޓީއަށް ލިޔުމުން 
އަންގާނެއެވެ. ތިޔަ ދަރިވަރުގެ ދިރާސާ ދިފާޢުކުރުން  އިމްތިޙާނުކުރާ ކޮމިޓި 
ދަރިވަރުގެ  ތިޔަ  ސްޕަވައިޒަރާއި،  އިސް  ދަރިވަރުގެ  ތިޔަ  އެކުލެވިގެންވާނީ، 
ރިސާލާ އިމްތިޙާނުކުރުމަށް ޢައްޔަންކުރެވޭ ޔުނިވަރސިޓީން ބޭރުގެ މުމްތަޙިނާއި، 
މުމްތަޙިނަކާއި  ކަޑައަޅާ  ޕަބްލިކޭޝަނުން  އެންޑް  ރިސާރޗް  ފޮރ  ސެންޓަރ 
މުމްތަޙިނުގެ  ކަޑައަޅާ  ރޑީޒުން  ސްޓަ ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް  ފޮރ  ސެންޓަރ 
މައްޗަށެވެ. ތިޔަ ދަރިވަރުގެ ދިރާސާ އަނގަބަހުން ދިފާޢުކުރުމުގެ ބައްދަލުވުން 
ބޭއްވުމުގެ ރަސްމީ ސާދަދުވަހުގެ ކުރިން، މުމްތަޙިނުންނަށް ތިޔަ ދަރިވަރުގެ 
ދިރާސާ ފޮނުވޭނެއެވެ. ދިރާސާ ދިފާޢުކުރުމުގެ ގޮތުން ތިޔަ ދަރިވަރުގެ ހުށަހެޅުން 

ނުވާނެއެވެ. ދިގުވެގެން  މިނިޓަށްވުރެ  ވިހި 

ނޯޓް: ތިޔަ ދަރިވަރުގެ ދިރާސާ ނިންމުމަށް ކަޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚުގެ ކުރިން، 
ދިފާޢުކުރުމުގެ  ދިރާސާ  އަނގަބަހުން  ނަމަ،   ނިންމައިލެވިއްޖެ  ދިރާސާ 

ބޭއްވިދާނެއެވެ. ކުރިން  ތާރީޚަށްވުރެ  ކަޑައެޅިފައިވާ  އިންތިޒާމުތައް 

6 ވަނަ 
ސެމިސްޓަރގެ      

7 ވަނަ ހަފްތާ

އެންމެފަހުގެ 
މުރާޖަޢާއަދި 

ދިރާސާ 
ހުށަހެޅުން

ހިމަނައިގެން،  އިސްލާޙުތައް  ބަދަލުތަކާއި  ފެންނަ  ގެންނަށް  ދިރާސާއަށް 
ސެންޓަރ ފޮރ ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ސެންޓަރއަށް ހުށަހެޅުމަށް ތިޔަ ދަރިވަރަށް 
ހިމަނައިގެން  އިސްލާޙުތައް  ހުށަހެޅުނު  ދެވޭނެއެވެ.  މުއްދަތު  ހަފްތާގެ   4
ދިރާސާ ނިންމައިލުމަށްޓަކައި، މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ތިޔަ ދަރިވަރުގެ އިސް 
ތިޔަ  މަސައްކަތްކުރުމަކީ،  ގާތުން  ސްޕަވައިޒަރާއެކު  ދެވަނަ  ސްޕަވައިޒަރާއި 

ކަމެކެވެ. ދަރިވަރުގެ 

6 ވަނަ 
ސެމިސްޓަރގެ 
8-14 ވަނަ 

ހަފްތާ
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ތަމްރީނާއި ހުނަރު އިތުރުކުރުމުގެ މުހިންމުކަން

ކުރިއެރުވުމުގެ  ޝަޚްޞިއްޔަތު  އަމިއްލަ  ތަމްރީނާއި  ހުނަރުތައްލިބިގަތުމުގެ  ބޭނުންވާ  ދިރާސާއަށް  ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް 

އިސްލާމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މަޤްޞަދުގައި  ބިނާކުރުމުގެ  ފަރުދުން  ހުނަރުވެރި  ޤާބިލު  ދިރާސާކުރުމަށް  ޕްރޮގްރާމަކީ، 

ދިނުން  ތަމްރީނު  އެހީތެރިކަމާއި  ބޭނުންވާނޭ  ކޮންމެހެން  ދަރިވަރުންނަށް  ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް  ޔުނިވަރސިޓީގެ 

ކިޔަވާ  ދަރިވަރު  ތިޔަ  މަރުޙަލާގައި  ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް  ޕްރޮގްރާމަކީ،  މި  ޕްރޮގްރާމެކެވެ.  ހިންގޭ  ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް 

ޕްރޮގްރާމެކެވެ. ޖެހޭ  ބައިވެރިވާން  އިތުރުން  ގޮތުން،  ބައެއްގެ  ޕްރޮގްރާމުގެ  ޑޮކްޓޯރަލް(  ނުވަތަ  )މާސްޓާރސް 
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މި ޕްރޮގްރާމުގެ މައިގަޑު އަމާޒަކީ، އެތައްކަމެއް ހިމެނޭ ޝާމިލު ތަޖްރިބާއެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއިން 

ތިޔަ ދަރިވަރަށް ހޯދައިދިނުމެވެ. އެހެންވީމާ، އެދެވިގެންވަނީ، ތިޔަ ދަރިވަރުގެ ކުރިއެރުމާއި ތަމްރީނު ލިބިގަތުމުގައި 

ދަރިވަރުންނަށް  ބައިވެރިވާ  ޕްރޮގްރާމުގައި  ޑޮކްޓޯރަލް  މާސްޓާރސްއާއި  ގެއްލުވައިނުލުމެވެ.  ފުރުޞަތެއް  އެއްވެސް 

އަމާޒުކޮށް ހިންގޭނެ ތަމްރީނާއި ހުނަރު ތަރައްޤީކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުތައް ތިރީގައި ލިސްޓްކުރެވިފައި އެވަނީއެވެ.

ތަރައްޤީކުރުމުގެ  ހުނަރު  ތަމްރީނާއި  ހިންގޭ  އަމާޒުކޮށްގެން  ދަރިވަރުންނަށް  ބައިވެރިވާ  ޕްރޮގްރާމުގައި  މާސްޓާރސް 

ޕްރޮގްރާމުތަކަކީ:

1. )ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި ބޭއްވޭ( މަދު ވެގެން އެއް ކޮންފަރެންސްގައި ދިރާސާ 

ކަރުދާހެއް ހުށަހެޅުން*

2. ކޮންމެ ސެމިސްޓަރއަކު މަދުވެގެން އެއް ވާރކްޝޮޕްގައިބައިވެރިވުން )މިކަން ބިނާވެގެންވަނީ، ކޮންމެ ދަރިވަރެއްގެ 

އަމިއްލަ ހުނަރު އިތުރުކުރުމަށް ބޭނުންވުމާއި، އެފަދަ ވާރކްޝޮޕްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތުލިބުމުގެ މައްޗަށެވެ.(**

3. ތިޔަ ދަރިވަރު ކިޔަވަމުންދާ ކުއްލިއްޔާއިން އިންތިޒާމުކުރާ ޢިލްމީ ބަޙުޘުތައްކުރެވޭ ފޯރަމްތަކުގައި ބައިވެރިވުން***

4. ސެންޓަރ ފޮރ ރިސާރޗް އެންޑް ޕަބްލިކޭޝަނުން އިންތިޒާމުކުރާ ސެމިނާރތަކުގައި ބައިވެރިވެ، ބަޙުޘުތަކުގައި 

ޙިއްޞާކުރުން*** ޢިލްމީ  ދަރިވަރުގެ 

ހޯދުމުގައި  އެހީތެރިކަން  މާއްދީ  ފަންޑާއި  ބޭނުންވާ  ހުށަހެޅުމަށް  ދިރާސާކަރުދާސް  ދަރިވަރުންގެ  *ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް 

ޢަމަލުކުރަށްވީގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށްޓަކައި، ސެންޓަރ ފޮރ ރިސާރޗް އެންޑް ޕަބްލިކޭޝަނުގައި ލިބެން ހުންނާނެ 

ފޮތް މުރާޖަޢާކުރާށެވެ. އަތްމަތީ 

ފެށުމާއެކު  ސެމިސްޓަރއެއް  ކޮންމެ  މަޢުލޫމާތު،  ވާރކްޝޮޕްތަކާބެހޭ  ހިންގޭނެ  ސެމިސްޓަރއެއްގައި  **ކޮންމެ 

އިޢުލާންކުރެވޭނެއެވެ. ޢާންމުގޮތެއްގައި ވާރކްޝޮޕްތައް ހިންގޭނީ )ހުރިހާ ފަހަރު ނޫންނަމަވެސް( ލައިބްރަރީ ރިސާރޗް 

އިންޓަރނެޓްގެ  ބޭނުންކުރާނެގޮތާއި  ލައިބްރަރީ  އޮންލައިން  މިސާލަކަށް،  ގޮތުންނެވެ.  ދަސްކޮށްދިނުމުގެ  ހުނަރުތައް 

ސޮފްޓްވެއަރއަށް  ނަޤްލުކުރާނެގޮތުގެ  ރުޖޫޢަވެ  މަޞްދަރަކަށް  ޢިލްމީ  ގޮތާއި،  ބޭނުންކުރާނެ  ބޭސް  ޑޭޓާ  އެހީގައި 

އަހުލުވެރިވުމާއި، ޑޭޓާ ތަޙުލީލުކުރާ ވަސީލަތްތައް މިސާލަކަށް  ]NVIVO[އަށް ފަރިތަވުމާއި އަދި ]SPSS[އަށް 

ފަރިތަވުމާއި ދިރާސާކުރުމުގެ ހުނަރުތައް މިސާލަކަށް ލިޔުމުގެ ހުނަރު، ދިރާސާކުރުމާއި އެކަމުގެ ވަގުތުތައް އިންތިޒާމުކޮށް 

އަޚްލާޤިއްޔާތާއި  ދިރާސާގެ  ވައިވާއާއި  ފަރިތަވުމާއި،  މަޢުލޫމާތުތަކަށް  ތަންޤީދީ  އަދި  ތަޙުލީލީ  ރާވައިލާނެގޮތާއި 

އިންޓަރވިޔުތަކަށް  ވަޒީފާގެ  ހުނަރާއި  ހިންގުމުގެ  ކަންކަން ރާވައި  ހުނަރުތައް މިސާލަކަށް އިސްނަގައިގެން  ވަޒީފާގެ 

ފަރިތަވުންފަދަކަންކަމެވެ.

މާސްޓާރސް ޕްޮރގްރާމުތައް
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*** ކޮންމެ ސެމިސްޓަރއެއް ފެށުމާއެކު، ރޭވިފައިހުރި، ޢިލްމީ ބަޙުޘުތައްކުރެވޭ ފޯރަމްތަކާއި، ސެމިނާރތަކާ ބެހޭ 

އެންޑް  ރިސާރޗް  ފޮރ  ސެންޓަރ  ރޑީޒާއި،  ސްޓަ ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް  ފޮރ  ސެންޓަރ  ކުއްލިއްޔާތަކާއި،  މަޢުލޫމާތު 

ހުންނާނެއެވެ. ލިބެން  ޕަބްލިކޭޝަނުން 

ތިޔަ ދަރިވަރުގެ ކިބައިން އެދެވިގެންވަނީ، ލިބެމުންދާ ތަމްރީނާއި ހުނަރު ތަރައްޤީކުރުމާބެހޭ ފުރުޞަތުތަކުގެ މަޢުލޫމާތުތައް 

އެއްކޮށްފައި ބެހެއްޓުމެވެ. އޮރިއެންޓޭޝަން ގައި ތިޔަ ދަރިވަރަށް ދެވޭ، އައި.ޔޫ.އެމްގެ ޕީ.ޖީ ރިސާރޗް ސްކިލްސް 

ތިޔަ  ހަމައެހެންމެ،  އަދި  ލިޔެވިދާނެއެވެ.  މަޢުލޫމާތުތައް،  މި  ޕްލޭނަރގައި  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ޕާރސަނަލް  ޑައިރީއާއި 

އަމިއްލަ  އިތުރުންވެސް  ތަމްރީނުތަކުގެ  ލިބެންޖެހޭ  ކޮންމެހެން  ބަޔާންވެދިޔަ،  އެދެވިގެންވަނީ،  ކިބައިން  ދަރިވަރުގެ 

މަސައްކަތްކުރުމެވެ. އިތުރުކުރުމަށް  ޤާބިލުކަން  ޢިލްމީ  ތަރައްޤީއާއި 

ހުނަރު  ތަމްރީނާއި  ހިންގޭ  އަމާޒުކޮށްގެން  ދަރިވަރުންނަށް  ބައިވެރިވާ  ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި  )ފީ.އެޗް.ޑީ(  ޑޮކްޓޯރަލް 

ޕްރޮގްރާމުތަކަކީ: ތަރައްޤީކުރުމުގެ 

1. )ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި ބޭއްވޭ( މަދު ވެގެން ދެ ކޮންފަރެންސްގައި ދިރާސާ 

ހުށަހެޅުން* ކަރުދާހެއް 

2. ކޮންމެ ސެމިސްޓަރއަކު މަދުވެގެން އެއް ވާރކްޝޮޕްގައިބައިވެރިވުން )މިކަން ބިނާވެގެންވަނީ، ކޮންމެ ދަރިވަރެއްގެ 

އަމިއްލަ ހުނަރު އިތުރުކުރުމަށް ބޭނުންވުމާއި، އެފަދަ ވާރކްޝޮޕްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތުލިބުމުގެ މައްޗަށެވެ.(**

3. ތިޔަ ދަރިވަރު ކިޔަވަމުންދާ ކުއްލިއްޔާއިން އިންތިޒާމުކުރާ ޢިލްމީ ބަޙުޘުތައްކުރެވޭ ފޯރަމުތަކުގައި ބައިވެރިވުން***

4. ސެންޓަރ ފޮރ ރިސާރޗް އެންޑް ޕަބްލިކޭޝަނުން އިންތިޒާމުކުރާ ސެމިނާރތަކުގައި ބައިވެރިވެ، ބަޙުޘުތަކުގައި 

ޙިއްޞާކުރުން*** ޢިލްމީ  ދަރިވަރުގެ 

ހޯދުމުގައި  އެހީތެރިކަން  މާއްދީ  ފަންޑާއި  ބޭނުންވާ  ހުށަހެޅުމަށް  ދިރާސާކަރުދާސް  ދަރިވަރުންގެ  *ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް 

ޢަމަލުކުރަށްވީގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށްޓަކައި، ސެންޓަރ ފޮރ ރިސާރޗް އެންޑް ޕަބްލިކޭޝަނުގައި ލިބެން ހުންނާނެ 

މުރާޖަޢާކުރާށެވެ. ފޮތް  އަތްމަތީ 

ޮޑކްޯޓރަލް )ޕީ.އެޗް.ޑީ( ޕްޮރގްރާމުތައް
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ފެށުމާއެކު  ސެމިސްޓަރއެއް  ކޮންމެ  މަޢުލޫމާތު،  ވާރކްޝޮޕްތަކާބެހޭ  ހިންގޭނެ  ސެމިސްޓަރއެއްގައި  **ކޮންމެ 

އިޢުލާންކުރެވޭނެއެވެ. ޢާންމުގޮތެއްގައި ވާރކްޝޮޕްތައް ހިންގޭނީ )ހުރިހާ ފަހަރު ނޫންނަމަވެސް( ލައިބްރަރީ ރިސާރޗް 

އިންޓަރނެޓްގެ  ބޭނުންކުރާނެގޮތާއި  ލައިބްރަރީ  އޮންލައިން  މިސާލަކަށް،  ގޮތުންނެވެ.  ދަސްކޮށްދިނުމުގެ  ހުނަރުތައް 

ސޮފްޓްވެއަރއަށް  ނަޤްލުކުރާނެގޮތުގެ  ރުޖޫޢަވެ  މަޞްދަރަކަށް  ޢިލްމީ  ގޮތާއި،  ބޭނުންކުރާނެ  ބޭސް  ޑޭޓާ  އެހީގައި 

އަހުލުވެރިވުމާއި، ޑޭޓާ ތަޙުލީލުކުރާ ވަސީލަތްތައް މިސާލަކަށް  ]NVIVO[އަށް ފަރިތަވުމާއި އަދި ]SPSS[އަށް 

ފަރިތަވުމާއި ދިރާސާކުރުމުގެ ހުނަރުތައް މިސާލަކަށް ލިޔުމުގެ ހުނަރު، ދިރާސާކުރުމާއި އެކަމުގެ ވަގުތުތައް އިންތިޒާމުކޮށް 

އަޚްލާޤިއްޔާތާއި  ދިރާސާގެ  ވައިވާއާއި  ފަރިތަވުމާއި،  މަޢުލޫމާތުތަކަށް  ތަންޤީދީ  އަދި  ތަޙުލީލީ  ރާވައިލާނެގޮތާއި 

އިންޓަރވިޔުތަކަށް  ވަޒީފާގެ  ހުނަރާއި  ހިންގުމުގެ  ރާވައި  ކަންކަން  އިސްނަގައިގެން  މިސާލަކަށް  ހުނަރުތައް  ވަޒީފާގެ 

ފަރިތަވުންފަދަކަންކަމެވެ.

ބެހޭ  ފޯރަމްތަކާއި، ސެމިނާރތަކާ  ބަޙުޘުތައްކުރެވޭ  ޢިލްމީ  ފެށުމާއެކު، ރޭވިފައިހުރި،  ކޮންމެ ސެމިސްޓަރއެއް   ***

އެންޑް  ރިސާރޗް  ފޮރ  ސެންޓަރ  ރޑީޒާއި،  ސްޓަ ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް  ފޮރ  ސެންޓަރ  ކުއްލިއްޔާތަކާއި،  މަޢުލޫމާތު 

ހުންނާނެއެވެ. ލިބެން  ޕަބްލިކޭޝަނުން 

ތިޔަ ދަރިވަރުގެ ކިބައިން އެދެވިގެންވަނީ، ލިބެމުންދާ ތަމްރީނާއި ހުނަރު ތަރައްޤީކުރުމާބެހޭ ފުރުޞަތުތަކުގެ މަޢުލޫމާތުތައް 

ޕީ.ޖީ ރިސާރޗް ސްކިލްސް  އައި.ޔޫ.އެމްގެ  ދެވޭ،  ދަރިވަރަށް  ތިޔަ  ގައި  އޮރިއެންޓޭޝަން  ބެހެއްޓުމެވެ.  އެއްކޮށްފައި 

ޑައިރީއާއި ޕާރސަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭނަރގައި މި މަޢުލޫމާތުއް، ލިޔެވިދާނެއެވެ. އަދި ހަމައެހެންމެ، ތިޔަ ދަރިވަރުގެ 

ކިބައިން އެދެވިގެންވަނީ، ބަޔާންވެދިޔަ، ކޮންމެހެން ލިބެންޖެހޭ ތަމްރީނުތަކުގެ އިތުރުންވެސް އަމިއްލަ ތަރައްޤީއާއި ޢިލްމީ 

ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމެވެ.

އަހަރު: ________________   ސެމިސްޓަރ: _________________

ދަރިވަރުގެ ނަން:   ________________________________________________

ޕްރޮގްރާމުގެ ނަން:  ________________________________________________

ތަމްރީނާއި ހުނަރު ތަރައްޤީވަމުންދާޮގތުގެ މަޢުލޫމާތު

ތަމްރީނާއި ހުނަރު ތަރައްޤީވަމުންދާޮގތުގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމުގެ ނަމޫނާ
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ފުރިހަމަކުރި 
ތާރީޚު

ދަރިވަރުގެ 
ޮސއި

ޙާޟިރުވި 
ޖުމްލަ ވަގުތު/

ގަޑި

ކުރަން ކަޑައަޅާފައިވާކަންކަން 
ރޭވިފައިވާޮގތް

)ޙާޟިރުވުމާއި ބައިވެރިވުމާއި 
ޙާޞިލުކުރެވުނު ކަންކަން 

ބަޔާންކުރާށެވެ!(

ހުނަރު/ތަމްރީނު/ކުރިއެރުން ލިބިދޭ 
ކަންކަން

އަހުލުވެރިވުމުގެ ޯކސް، ދިރާސާކުރުމުގެ 
ހުނަރު، އަމިއްލަ ޛާތީ ކުރިއެރުން، 
ސެމިނާރ، ޯފރަމް، އަމިއްލައަށް 

އިސްނަގައިގެން ބައިވެރިވާ 
ޮކންފަރަންސްތައް، އަދި މިނޫންވެސް 

މިފަދަކަންކަން

ދަރިވަރެއްގެ  އެ  ދަރިވަރެއްނަމަ،  ބައިވެރިވާ  ޕްރޮގްރާމުގައި  މާސްޓަރސް  ޔުނިވަރސިޓީގެ  އިސްލާމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ދިރާސާ ޕްލޭން، އެދަރިވަރަކު ކިޔަވާ ކުއްލިއްޔާއަށް، އަދި ޑޮކްޓޯރަލް )ޕީ.އެޗް.ޑީ( ޕްރޮގްރާމުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރެއްނަމަ، 

ސެމިސްޓަރއަށްފަހު  ދެވަނަ  ސެންޓަރަށް،  ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް  ފޮރ  ސެންޓަރ  ޕްލޭން،  ދިރާސާ  ދަރިވަރެއްގެ  އެ 

ކުރިން،  ހުށަހެޅުމުގެ  ޕްލޭން  މި  ހުށަހަޅަށްވާނެއެވެ.  ހަފްތާގެތެރޭގައި،  ފުރަތަމަ  ސެމިސްޓަރއެއްގެ  ކޮންމެ  ފެށޭ 

ޕްލޭންތައްޔާރުކުރުމާބެހޭގޮތުން ތިޔަ ދަރިވަރުގެ އިސް ސްޕަވައިޒަރުގެ އިރުޝާދު ހޯދަންވާނެއެވެ. އަދި ތިޔަ ދަރިވަރުގެ 

ކުއްލިއްޔާއަށް )އެމް.އޭގެ ދަރިވަރުން( ނުވަތަ، ސެންޓަރ ފޮރ ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ސްޓަޑީޒަށް،)ޕީ.އެޗް.ޑީގެ ދަރިވަރުން( 

ކޮންމެ ސެމިސްޓަރއަކު ޕްލޭން ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން އިސް ސްޕަވައިޒަރުގެ ސޮއި ހޯދަންވާނެއެވެ.

ތިޔަ ދަރިވަރު ނިންމާފައިވާ ދިރާސާ، ސެންޓަރ ފޮރ ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ސްޓަޑީޒުން ޤަބޫލުކުރަންދެން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވާ ދަރިވަރެއްނަމަ، އެ ދަރިވަރެއްގެ ދިރާސާކުރެވެމުންދާގޮތުގެ 

)ޕީ.އެޗް. ޑޮކްޓޯރަލް  ޔުނިވަރސިޓީގެ  އިސްލާމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އަދި  ކުއްލިއްޔާއަށް،  ކިޔަވާ  އެދަރިވަރަކު  ރިޕޯރޓް، 

ފޮރ  ސެންޓަރ  ރިޕޯރޓް،  ދިރާސާކުރެވެމުންދާގޮތުގެ  ދަރިވަރެއްގެ  އެ  ދަރިވަރެއްނަމަ،  ކިޔަވާ  ޕްރޮގްރާމުގައި  ޑީ( 

ހަފްތާގެތެރޭގައި،  ނިމޭ  ސެމިސްޓަރއެއް  ކޮންމެ  ފެށޭ  ސެމިސްޓަރއަށްފަހު  ދެވަނަ  ސެންޓަރަށް،  ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް 

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މި ޕްލޭން ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން، ޕްލޭންތައްޔާރުކުރުމާބެހޭގޮތުން ތިޔަ ދަރިވަރުގެ އިސް ސްޕަވައިޒަރުގެ 

ފޮރ  ސެންޓަރ  ނުވަތަ،  ދަރިވަރުން(  )އެމް.އޭގެ  ކުއްލިއްޔާއަށް  ދަރިވަރުގެ  ތިޔަ  އަދި  ހޯދަންވާނެއެވެ.  އިރުޝާދު 

އިސް  ކުރިން  ހުށަހެޅުމުގެ  ޕްލޭން  ކޮންމެ ސެމިސްޓަރއަކު  ދަރިވަރުން(  ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ސްޓަޑީޒަށް،)ޕީ.އެޗް.ޑީގެ 

ސްޕަވައިޒަރުގެ ސޮއި ހޯދަންވާނެއެވެ.

ދިރާސާގެ ޕްލޭނާއި ދިރާސާކުރެވެމުންދާޮގތުގެ ރިޯޕރޓް



16

ތިޔަ ދަރިވަރު ނިންމާފައިވާ ދިރާސާ، ސެންޓަރ ފޮރ ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ސްޓަޑީޒުން ޤަބޫލުކުރަންދެން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވާ ދަރިވަރެއްނަމަ، އެ ދަރިވަރެއްގެ ދިރާސާކުރެވެމުންދާގޮތުގެ 

)ޕީ.އެޗް. ޑޮކްޓޯރަލް  ޔުނިވަރސިޓީގެ  އިސްލާމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އަދި  ކުއްލިއްޔާއަށް،  ކިޔަވާ  އެދަރިވަރަކު  ރިޕޯރޓް، 

ފޮރ  ސެންޓަރ  ރިޕޯރޓް،  ދިރާސާކުރެވެމުންދާގޮތުގެ  ދަރިވަރެއްގެ  އެ  ދަރިވަރެއްނަމަ،  ކިޔަވާ  ޕްރޮގްރާމުގައި  ޑީ( 

ހަފްތާގެތެރޭގައި،  ނިމޭ  ސެމިސްޓަރއެއް  ކޮންމެ  ފެށޭ  ސެމިސްޓަރއަށްފަހު  ދެވަނަ  ސެންޓަރަށް،  ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް 

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މި ޕްލޭން ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން، ޕްލޭންތައްޔާރުކުރުމާބެހޭގޮތުން ތިޔަ ދަރިވަރުގެ އިސް ސްޕަވައިޒަރުގެ 

ފޮރ  ސެންޓަރ  ނުވަތަ،  ދަރިވަރުން(  )އެމް.އޭގެ  ކުއްލިއްޔާއަށް  ދަރިވަރުގެ  ތިޔަ  އަދި  ހޯދަންވާނެއެވެ.  އިރުޝާދު 

އިސް  ކުރިން  ހުށަހެޅުމުގެ  ޕްލޭން  ކޮންމެ ސެމިސްޓަރއަކު  ދަރިވަރުން(  ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ސްޓަޑީޒަށް،)ޕީ.އެޗް.ޑީގެ 

ސްޕަވައިޒަރުގެ ސޮއި ހޯދަންވާނެއެވެ.

ދަރިވަރުގެ  ތިޔަ  ނިމެމުންދޭތޯ،ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި  ކަންކަން  ކަޑައަޅާފައިވާ  ކުރަން   ސެމިސްޓަރއެއްގައި  ކޮންމެ 

ނޑުދަޑިތައް  ދިރާސާ ޕްލޭން މުރާޖަޢާކުރުމަކީ އެދެވިގެންވާކަމެކެވެ. ސެމިސްޓަރގައި ޙާޞިލުކުރުމަށް ކަޑައަޅާފައިވާ ލަ

ޙާޞިލުވަމުން ނުދާނަމަ، އެކަމުގެ ސަބަބު ބަޔާންކޮށްދިނުމަކީ، ތިޔަ ދަރިވަރުގެ ޒިންމާއެކެވެ. އަދި ތިޔަ ދަރިވަރުގެ 

ކުއްލިއްޔާއަށް )އެމް.އޭގެ ދަރިވަރުން( ނުވަތަ، ސެންޓަރ ފޮރ ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ސްޓަޑީޒަށް،)ޕީ.އެޗް.ޑީގެ ދަރިވަރުން( 

ސޮއި  ސްޕަވައިޒަރުގެ  އިސް  ކުރިން  ހުށަހެޅުމުގެ  ރިޕޯރޓް  ދިރާސާކުރެވެމުންދާގޮތުގެ  ސެމިސްޓަރއަކު  ކޮންމެ 

ހޯދަންވާނެއެވެ.

ތިޔަދަރިވަރުގެ ދިރާސާގެ ޕްލޭނާއި ދިރާސާކުރެވެމުންދާގޮތުގެ ރިޕޯރޓް އޮންނަންވާނެގޮތަކީ:

ދަރިވަރުގެ ނަން:................................................................................

ދަރިވަރުގެ އައިޑީ:............................................................................... 

އިސް ސްޕަވައިޒަރުގެ ނަން:...................................................................

ދެވަނަ ސްޕަވައިޒަރުގެ ނަން:)ބޭނުންވާ ނަމަ( .............................................

ދިރާސާ މޮޑިޔުލްގެ ކޯޑް އަދި ނަން: ............................. )މިސާލަކަށް:DIS0912 ޑިސަޓޭޝަން ނުވަތަ THE1036 ތީސިސް(

ސެމިސްޓަރގެ ތާރީޚު:................................................ )މިސާލަކަށް: 19 ޖުލައި 2016-29 އޮކްޓޫބަރ 2016(

ދިރާސާގެ ޕްލޭނާއި ދިރާސާކުރެވެމުންދާޮގތުގެ ރިޯޕރޓް
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ޮކލަމް 1: ސެމިސްޓަރގެ ހަފްތާ
ލަޑުދަޑިތައް

)ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ޙާޞިލުކުރުމަށް 
ކަޑައަޅާފައިވާ ފާޅުކޮށް، 

މިންކުރެވޭ މުއްދަތާއެކު އޮންނަ 
މަޤްޞަދުތަކެއްކަމުގައިވުމެވެ. 

މި ކޮލަމް ސެމިސްޓަރގެ 
ފުރަތަމަ ހަތްދުވަހުގެ ތެރޭގައި 

ފުރިހަމަކުރަންޖެހެއެވެ.(

ޮކލަމް 2: ކުރެވޭ 
މަސައްކަތް ލިޔުން

)މިކޮލަމުގައި ދަރިވަރު ލިޔާނީ،އެ 
ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި ކޮށް 

ނިންމުނު މަސައްކަތާބެހޭގޮތުންނެވެ. 
ދިރާސާގެ ދެލިކޮޕީއެއް 

ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ، ހުށަހެޅި ތާރީޚު 
ލިޔުން އެދެވިގެންވެއެވެ.(

ޮކލަމް 3: ދަރިވަރަށް 
ފެންނަޮގތުގެ ބަޔާން

)މިކޮލަމުގައި 
ދަރިވަރުލިޔާނީ،1ވަނަކޮލަމާއި 

2ވަނަ ކޮލަމާ އަޅާކިޔުމަށްފަހު، 
ކަޑައެޅިފައިވާ ލަޑުދަޑިތައް 
ޙާޞިލުކުރެވުނުކަން ނުވަތަ 

ނޫންކަމެވެ. އަދި ޙާޞިލުނުކުރެވުނު 
ނަމަ، ކީއްވެގެންކަން 

ބަޔާންކުރާށެވެ!(

2 ވަނަ ހަފްތާ
3 ވަނަ ހަފްތާ
4 ވަނަ ހަފްތާ

...........
15 ވަނަ ހަފްތާ
16 ވަނަ ހަފްތާ

ދެވަނަ ހަފްތާއިން ފެށިގެން 16ވަނަ ހަފްތާގެ ނިޔަލަށް ކޮންމެ ހަފްތާއަކަށް ރާވައިލަންޖެހޭނެއެވެ.

އިސް ސްޕަވައިޒަރުގެ ބަޔާން:

______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

އިސް ސްޕަވައިޒަރުގެ ސޮއި: _______________________

ތާރީޚު: _______________________

ހުއްދަ  އިސް ސްޕަވައިޒަރުގެ  ފުރިހަމަކުރާށެވެ!  ކޮލަމު  ވަނަ   1 ކޮލަމެވެ.  1ވަނަ  ޕްލޭނަކީ  ދަރިވަރުގެދިރާސާ  ތިޔަ 

ހޯދާށެވެ! އަދި ފުރަތަމަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ސެންޓަރ ފޮރ ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ސްޓަޑީޒަށް ހުށަހަޅާށެވެ! އަދި 2ވަނަ 

ކޮލަމާއި ތިންވަނަ ކޮލަމު ހަފްތާއަކުން ހަފްތާއަކުން ފުރިހަމަކުރަމުންގެންދިޔުން އެދެވިގެންވެއެވެ. އޭރުން 16ވަނަ ހަފްތާ 

ފެށޭއިރު، ތިޔަ ދަރިވަރު ދިރާސާކުރެވެމުންދާގޮތުގެ ރިޕޯރޓް އޮންނާނީ ތައްޔަރުވެފައެވެ. އަދި 16ވަނަ ހަފްތާގެތެރޭގައި 

އިސް ސްޕަވައިޒަރުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހު، މި ފޯމު ސެންޓަރ ފޮރ ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ސްޓަޑީޒަށް ހުށަހަޅާށެވެ!
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ތިޔަ ދަރިވަރުގެ ދިރާސާ ޕްރޮޕޯޒަލް ވަރަށް ރަގަޅަށް ވަޒަންކުރުމަށްފަހު، މާސްޓާރސް )އެމް.އޭ( ދިރާސާ ސްޕަވައިޒްކުރާނީ، 

ތިޔަ ދަރިވަރުގެ ކުއްލިއްޔާއިން ކަޑައަޅާ އިސް ސްޕަވައިޒަރެވެ. މި ސްޕަވައިޒަރަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ 

ސްޓާފަކަށްވާންޖެހެއެވެ. ވަރަށް ޚާއްޞަ ޙާލަތްތަކުގައި، ދަރިވަރަށް އެހީތެރިވެދޭނޭ އެޑްވައިޒަރަކު، ކުއްލިއްޔާއިން ނުވަތަ 

ދިރާސާ  ދަރިވަރުގެ  ތިޔަ  އެޑްވައިޒަރަކީ،  މި  ހަމަޖައްސައިދޭނެއެވެ.  ސްޓަޑީޒުން  ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް  ފޮރ  ސެންޓަރ 

ސްޕަވައިޒުކޮށްދޭ ސްޕަވައިޒަރެއް ނޫނެވެ. އެޑްވައިޒަރަކީ، ޤަވާއިދުން ނުވަތަ ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ޚާއްޞަ އެހީތެރިކަން 

ދިނުމަށް ހުންނަ ފަރާތެކެވެ. ޢާންމުގޮތެއްގައި އެޑްވައިޒަރު އިރުޝާދޭނީ ބަޔާންވެގެންވާކަންކަމުގައެވެ. ފަންނީ ލަފާދިނުން، 

ބަހާބެހޭ މަޢުލޫމާތު، ތަފާސް ހިސާބުތައް އެއްކުރުމާބެހޭ ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފަދަ ކަންކަމެވެ. އެޑްވައިޒަރުގެ ނަން 

ބޭނުންކުރެވޭނީ، އޭނާގެ ފަރާތުން ލިބޭ މުހިންމު އެހީތެރިކަމަކާގުޅޭ ދާއިރާއެއްގެ ތެރޭގައެވެ. ދިރާސާ ސްޕަވައިޒުކުރާ 

ކޮމިޓީގެ ކޮންމެ މެމްބަރެއްގެ ދައުރާއި މަސްއޫލިއްޔަތު މި ލިޔުމުގައި ބަޔާންވެގެންވާނެއެވެ.

އެންމެ ލަސްވެގެން ފުރަތަމަ ސެމިސްޓަރގެ ދިހަވަނަ ހަފްތާ ނިމުމުގެ ކުރިން، މާސްޓާރސް )އެމް.އޭ( ދަރިވަރުން، 
ދިރާސާކުރުމަށް ބޭނުންވާ މައުޟޫޢާބެހޭ މަޢުލޫމާތު އަދި ރިސާރޗް ސްޕަވައިޒުކޮށްދޭނޭ ކޮމިޓީއެއް ކަޑައަޅައިދިނުމަށް 
އެދި ލިޔުމުން އެ ދަރިވަރަކު ކިޔަވާ ކުއްލިއްޔާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި ރިސާރޗް ސްޕަވައިޒުކުރާނޭ ކޮމިޓީއެއް 
ކަޑައަޅައި، އެކަން ތިޔަ ދަރިވަރަށް ލިޔުމުން ތިޔަ ދަރިވަރު ކިޔަވާ ކުއްލިއްޔާއިން، ފުރަތަމަ ސެމިސްޓަރގެ ސާދަވަނަ 

ހަފްތާ ނިމުމުގެ ކުރިން އަންގާނެއެވެ.

ފުރަތަމަ  ކޮމިޓީ،  ސްޕަވައިޒްކުރާ  ދަރިވަރުން  އަށްކިޔަވާ  އެމް.އޭ  ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ  ދިރާސާކުރުމަށް  ހަމައެކަނި 
ސެމިސްޓަރގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި، އެ ދަރިވަރަކު ކިޔަވާ ކުއްލިއްޔާއިން ކަޑައަޅައި ދަރިވަރަށް އަންގާނެއެވެ. 
ހަމައެކަނި ދިރާސާކުރުމަށް އެމް.އޭ އަށްކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް ރަޖިސްޓްރީވެވޭނީ، %90 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ މާކުސް 
ހޯދާ ދަރިވަރުންނަށެވެ. މި މާރކުސް ހިސާބުކުރެވޭނީ، ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ހުށަހަޅާފޯމާއެކު ދަރިވަރު ހުށަހަޅާ ފުރަތަމަ 
ދިރާސާ ޕްރޮޕޯޒަލް މިންކުރުމަށްފަހު އަދި ކުރީގެ ތަޖްރިބާއާއި، ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް އެޑްމިޝަން ކޮމިޓީގެ އިންޓަރވިޔުގެ 

މައްޗަށެވެ.

ޑޮކްޓޯރަލް )ފީ.އެޗް.ޑީ( ދިރާސާ ސްޕަވައިޒްކުރާ ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ، ކޮންމެ ދަރިވަރެއްގެ ދިރާސާ ޕްރޮޕޯޒަލް ރަގަޅަށް 

މިންކުރުމަށްފަހު، ސެންޓަރ ފޮރ ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ސްޓަޑީޒުން ކަޑައަޅާ، މަދުވެގެން ދެ މެމްބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. މި 

ދެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން އެއް މެމްބަރަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ސްޓާފެއްކަމުގައިވުން ލާޒިމެވެ. 

މި ދެ މެމްބަރުންނަކީ، އިސް ސްޕަވައިޒަރާއި އެހީތެރި ދެވަނަ ސްޕަވައިޒަރެވެ. ވަރަށް ޚާއްޞަ ޙާލަތުގައި، ސެންޓަރ 

ފޮރ ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ސްޓަޑީޒުން އެޑްވައިޒަކު ހަމަޖައްސައިދޭނެއެވެ. މި އެޑްވައިޒަރަކީ، ތިޔަ ދަރިވަރުގެ ދިރާސާ 

ސްޕަވައިޒުކޮށްދޭ ސްޕަވައިޒަރެއް ނޫނެވެ. އެޑްވައިޒަރަކީ، ޤަވާއިދުން ނުވަތަ ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ޚާއްޞަ އެހީތެރިކަން 

ދިނުމަށް ހުންނަ ފަރާތެކެވެ. ޢާންމުގޮތެއްގައި އެޑްވައިޒަރު އިރުޝާދޭނީ ތިރީގައި ބަޔާންވެގެންވާކަންކަމުގައެވެ. ފަންނީ 

ލަފާދިނުން، ބަހާބެހޭ މަޢުލޫމާތު، ތަފާސް ހިސާބުތައް އެއްކުރުމާބެހޭ ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފަދަ ކަންކަމެވެ. އެޑްވައިޒަރުގެ 

ނަން ބޭނުންކުރެވޭނީ، އޭނާގެ ފަރާތުން ލިބޭ މުހިންމު އެހީތެރިކަމަކާގުޅޭ ދާއިރާއެއްގެ ތެރޭގައެވެ. ދިރާސާ ސްޕަވައިޒުކުރާ 

ކޮމިޓީގެ ކޮންމެ މެމްބަރެއްގެ ދައުރާއި މަސްއޫލިއްޔަތު މި ލިޔުމުގައި ބަޔާންވެގެންވާނެއެވެ.

މާސްޓަރސް )އެމް.އޭ(ދިރާސާ ސްޕަވައިޒްކުރުން

ޮޑކްޯޓރަލް )ފީ.އެޗް.ޑީ( ދިރާސާ ސްޕަވައިޒްކުރުން
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އިސް ސްޕަވައިޒަރު ހުންނަވަނީ، ޢިލްމީ އަދި ޢަމަލީ ތަޖްރިބާތައް ޙިއްޞާކޮށްދިނުމަށް އެހީތެރިވާ މީހެއްގެ ގޮތުގައެވެ. 

ދަރިވަރު އެންމެ އިސްކަމެއް ދީގެން ގުޅަން ޖެހޭ ފަރާތަކި، އިސް ސްޕަވައިޒަރެވެ. އިސް ސްޕަވައިޒަރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ، 

ތިރީގައި ބަޔާންވެގެންވާ ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަކޮށްދިނުމެވެ. އަދި )ބޭނުންވާ ޙާލަތްތަކުގައި( ދެވަނަ ސްޕަވައިޒަރާއި 

އެޑްވައިޒަރާއެކު ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމެވެ. އިސް ސްޕަވައިޒަރުގެ ދައުރާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ:

1. ދިރާސާކުރުމުގައި ދަރިވަރަށް ކުރިމަތިވާ މައްސަލަތައް ޙައްލުކޮށްދިނުމާއި، ޢިލްމީ ކުރިއެރުންތަކަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ 

ގޮތުން، ބުއްދި ޤަބޫލުކުރާ މިންވަރަކަށް، ދަރިވަރާއެކު މަޝްވަރާއާއި ޚިޔާލު ބަދަލުކުރެވޭނެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮށް 

ދިނުމެވެ. މި ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވޭ އަދަދު ތަފާތުވާނެއެވެ. އެކަން ބިނާވެގެންވަނީ، އެ ދަރިވަރަކު ހަދާ ދިރާސާއަކާއި 

ބައްދަލުވުން  ހަފްތާގައި  އެއް  ހަފްތާއިން  ދެ  ޢާންމުކޮށް  ނަމަވެސް،  އެހެން  މައްޗަށެވެ.  ޠަބީޢަތުގެ  ދާއިރާއަކާއި 

ބާއްވަންޖެހޭނެއެވެ. އަދި ބައްދަލުވުމެއް ނުބޭއްވޭތާ މަހެއް ހޭދަވެގެން ނުވާނެއެވެ.

2. ދަރިވަރު ލިޔުމުން ހުށަހަޅާ، ދިރާސާއާގުޅޭ ލިޔުންތަކަށް ކަޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުގައި ދަރިވަރުގެ ކުރިއެރުވުމުގެ ގޮތުން، 

ބިނާކުރަނިވި ހުށަހެޅުންތަކާއެކު ޖަވާބުދޭންވާނެއެވެ. ދަރިވަރަށް ދޭން ޖެހޭ އިރުޝާދުތަކާއެކު، ބަންދު ދުވަސްތައް ނުލައި، 

14 )ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖަވާބު ދޭންވާނެއެވެ. ކަޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚުތަކުގައި ކަންކަން ނުނިންމޭފަދަ ޙާލަތެއް 

މެދުވެއްޖެނަމަ އެކަން ވަގުތުން، ސެންޓަރ ފޮރ ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ސްޑަޓީޒަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

3. ދަރިވަރުގެ ދިރާސާ ޕްލޭން މިންކުރުމަށާއި، ދިރާސާއާބެހޭގޮތުން ވާހަކަދެއްކުމަށާއި އިސް ސްޕަވައިޒަރާއި ދެވަނަ 

ސްޕަވައިޒަރާއި ދިރާސާކުރާ ދަރިވަރު ދެކޭގޮތްތައް އެއްގޮތްކޮށްލުމަށްޓަކައި، ކޮންމެ ސެމިސްޓާރ އެއް ފެށޭތާ ފުރަތަމަ 

ހަފްތާގެ ތެރޭގައި، ސްޕަވައިޒަރީ ކޮމިޓީއާ ދަރިވަރު ބައްދަލުކުރުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.

އެންމެ ލަސްވެގެން ފުރަތަމަ ސެމިސްޓަރގެ ތޭރަވަނަ ހަފްތާ ނިމުމުގެ ކުރިން، ޑޮކްޓޯރަލް )ފީ.އެޗް.ޑީ( ދަރިވަރުން، 

ދިރާސާކުރުމަށް ބޭނުންވާ މައުޟޫޢާބެހޭ މަޢުލޫމާތު އަދި ރިސާރޗް ސްޕަވައިޒުކޮށްދޭނޭ ކޮމިޓީއެއް ކަޑައަޅައިދިނުމަށް އެދި 

ލިޔުމުން ސެންޓަރ ފޮރ ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ސްޓަޑީޒަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި ރިސާރޗް ސްޕަވައިޒުކުރާނޭ ކޮމިޓީއެއް 

ކަޑައަޅައި، އެކަން ތިޔަ ދަރިވަރަށް ލިޔުމުން ސެންޓަރ ފޮރ ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ސްޓަޑީޒުން، ފުރަތަމަ ސެމިސްޓަރގެ 

ސޯޅަވަނަ ހަފްތާ ނިމުމުގެ ކުރިން އަންގާނެއެވެ.

ފުރަތަމަ  ކޮމިޓީ،  ސްޕަވައިޒްކުރާ  ދަރިވަރުން  ކިޔަވާ  ފީ.އެޗްޑީއަށް  ދިރާސާކުރުމަށްރަޖިސްޓްވެފައިވާ  ހަމައެކަނި 
ދަރިވަރަށް  ކަޑައަޅައި  ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ސްޓަޑީޒުން  ފޮރ  ތެރޭގައި،  ސެންޓަރ  ހަފްތާގެ  ފުރަތަމަ  ސެމިސްޓަރގެ 
ނުވަތަ   90% ރަޖިސްޓްރީވެވޭނީ،  ދަރިވަރުންނަށް  ކިޔަވާ  ޕީ.އެޗް.ޑީއަށް  ދިރާސާކުރުމަށް  ހަމައެކަނި  އަންގާނެއެވެ. 
ހުށަހަޅާފޯމާއެކު  ރަޖިސްޓްރީވުމަށް  ހިސާބުކުރެވޭނީ،  މާރކުސް  މި  ދަރިވަރުންނަށެވެ.  ހޯދާ  މާކުސް  ގިނަ  އެއަށްވުރެ 
ދަރިވަރު ހުށަހަޅާ ފުރަތަމަ ދިރާސާ ޕްރޮޕޯޒަލް މިންކުރުމަށްފަހު، އަދި ކުރީގެ ތަޖްރިބާއާއި، ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް އެޑްމިޝަން 

މައްޗަށެވެ. އިންޓަރވިޔުގެ  ކޮމިޓީގެ 

އިސް ސްޕަވައިޒަރުގެ ދައުރާއި މަސްއޫލިއްޔަތު
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4. ޖެހިގެން އަންނަ ސެމިސްޓަރއަށް ރޭވިފައިވާ ޕްލާނާއި ދަރިވަރުގެ ދިރާސާ ކުރިއަށް ދާގޮތާއި، ދަރިވަރު ކުރަމުންދާ 

ކޮމިޓީއާ،  ސްޕަވައިޒްކުރާ  ނިމުމުން  ހަފްތާ(  )ފަނަރަ  ސެމިސްޓަރއެއް  ކޮންމެ  ގޮތުން،   ދެނެގަތުމުގެ  މަސައްކަތް 

ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ. އިންތިޒާމު  ބައްދަލުކުރުމުގެ  ދަރިވަރު 

5. ދަރިވަރުގެ މަސައްކަތާމެދު، އިސް ސްޕަވައިޒަރު ހިތްހަމަޖެހިއްޖެނަމަ،، ދެވަނަ ސްޕަވައިޒަރު ބަލައިލުމަށްޓަކައި، 
ދަރިވަރު މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅާންވާނެއެވެ. އަދި އެކަން ދެވަނަ ސްޕަވައިޒަރަށް އަންގަންވާނެއެވެ. ދެވަނަ ސްޕަވައިޒަރަށް 
ދަރިވަރުގެ މަސައްކަތް ހުށަހަޅާއިރު، އުފެދިދާނެ ނުތަނަވަސްކަން ނައްތައިލުމަށްޓަކައި، ދެވަނަ ސްޕަވައިޒަރުގެ ޚިޔާލު 

ހޯދުމަކީ، އެދެވިގެންވާކަމެކެވެ.

ދަރިވަރާއެކު،  ގޮތުން،   ދިނުމުގެ  އިރުޝާދުތައް  ސްޕަވައިޒަރުގެ  ދެވަނަ  މަސައްކަތާމެދު  ހުށަހެޅި  ދަރިވަރު   .6
އިންތިޒާމުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. ބައްދަލުވުމެއް  ކޮމިޓީގެ  ސްޕަވައިޒަރީ 

ބައިތަކާ  ބޭނުންވާ  ފުރިހަމަކުރުމަށް  ޕްރޮގްރާމު  ކިޔަވާ  ދަރިވަރު  ފެންވަރާއި،  ރިސާލާގެ  ނުވަތަ  ޑެސަޓޭޝަން   .7
ކަށަވަރުކުރަށްވާނެއެވެ. އެނގިފައިވާކަން  ރަގަޅަށް  ދަރިވަރަށް  ބެހޭގޮތުން 

8. ދަރިވަރުގެ ދިރާސާއަށް ބޭނުންވާ މާލީއެހިތެރިކަން ޔުނިވަރސިޓީން ލިބޭނެ ގޮތްތަކާއި، ކަޑައަޅާފައިވާ ތާރީޚުތަކަށް 
ދިރާސާގެ ބައިތައް ނިންމައިލުމާއި ޢިލްމީ މަސައްކަތްތަކުގައި )މިސާލަކަށް: ކޮންފަރެންސްތަކުގައި ހުށަހަޅައިދިނުމާއި، 
ދަރިވަރަށް  ބައިވެރިވުމަށް  ކުރުމުގައި(  ކަންކަން  ފަދަ  ޝާއިޢުކޮށްދިނުން  ދިރާސާކަރުދާސްތައް  ދަރިވަރުގެ 

އެހީތެރިވެދޭންވާނެއެވެ.

9. ދަރިވަރުގެ ދިރާސާގެ މަސައްކަތްކުރެވޭ ހުރިހާ މަރުޙަލާއެއްގައި، ޑިސަޓޭޝަން ނުވަތަ ރިސާލާގެ ތަފާތު މަރުޙަލާތައް 
ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި ދަރިވަރަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. މިގޮތުން އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާނޭ މަރުޙަލާތަކަކީ:

• ޕްރޮޕޯޒަލް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަރުޙަލާއެވެ. ރަނގަޅު މައުޟޫޢެއް އިޚްތިޔާރުކުރުމުގައި އަދި ވިސްނުން ގެންގުޅެންވީގޮތާމެދު 
އިރުޝާދުދީ އެހީތެރިވެދިނުމެވެ.

ގެނައުމުގައި  ބަދަލުތައް  ގެންނަށްޖެހޭ  ކޮންމެހެން  އަދި  ބައްޓަންކުރުމުގައި  ދިރާސާ  މަރުޙަލާގައި،  ދިރާސާގެ   •
އެހީތެރިވެދިނުމެވެ. ފާހަގަކުރެވޭ މައްސަލަތަކަށް އަލިއަޅުވައިލަދިނުމެވެ. ހޯދުންތައް ތަޙުލީލުކުރުމާއި ތަފްޞީލުކޮށްދިނުމެވެ. 

އެހީތެރިވެދިނުމެވެ. އެއްކޮށް ނިންމާލަދިނުމުގައި  މުޅި މަޝްރޫޢު  އަދި 

• ރިސާލާ ލިޔުމުގެ މަރުޙަލާގައި ވަކިވަކި ޗެޕްޓަރުތައް ޑްރާފްޓްކުރަމުންދާއިރު، ވަގުތުން ވަގުތަށް ދަރިވަރަށް ދޭންޖެހޭ 
އިރުޝަދުތައް ދިނުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުމެވެ. އަދި މުޅި ޑިސަޓޭޝަން ނުވަތަ ރިސާލާ ލިޔެ ނިންމައިލުމަށްފަހު، އަލުން 

މުރާޖަޢަކޮށްދިނުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުމެވެ.

• އަނގަބަހުން، ދިރާސާ ދިފާޢުކުރަށްޖެހޭ މަރުޙަލާގައި، ރިސާލާގެ މުނާޤަޝާއަށް ތައްޔާރުވުމަށް ދަރިވަރަށް އިރުޝާދު 
ދަރިވަރަށް  ފުރިހަމަކުރުމުގައި  ރިސަލާ  މުޅި  ގެނެސް،  އިޞްލާޙުތައް  ހުށަހަޅާ  ކޮމިޓީން  އިމްތިޙާނު  ދިނުމާއެކު، 

އެހީތެރިވެދިނުމެވެ.

ނުވަތަ  ޑިސަޓޭޝަން  އެ  މެމްބަރުން،  ހުރިހާ  ކޮމިޓީގެ  ނިމުމުން،  ލިޔެ  ރިސާލާ  ނުވަތަ  ޑިސަޓޭޝަން  މުޅި   .10
ރިސާލާ ކިޔައިފިކަމާއި، އަނގަބަހުން ދިފާޢުކުރެވޭ ވަރަށް ތައްޔާރުވެއްޖެކަމަށް ހުރިހާ މެމްބަރުންނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭކަން 

ޒިންމާއެކެވެ. ސްޕަވައިޒަރުގެ  އިސް  ކަށަވަރުކުރުމަކީ، 
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11. ]ޓާރންއިޓްއިން[ ރިޕޯރޓާއެކު، އެންމެ ފަހުން ނިންމާފައިވާ، ޕްރޮޕޯޒަލް، ނުވަތަ ޑިސަޓޭޝަން ނުވަތަ ރިސާލާ، 

ތައްޔާރީތައްކޮށްދިނުމަށް  އިމްތިޙާނުކުރުމުގެ  އަނގަބަހުން  ހުށަހަޅައި،  ސްޓަޑީޒަށް  ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް  ފޮރ  ސެންޓަރ 

އެދެންވާނެއެވެ.

12. އަނގަބަހުން ދިފާޢުކުރުމުގެ އިމްތިޙާނަށް ދަރިވަރު ތައްޔާރުވެއްޖެކަން ކަށަވަރުކުރުމާއި، އަނގަބަހުން ދިފާޢުކުރުމުގެ 

އިމްތިޙާނުކުރެވެމުންދާ މަޖްލިސްގައި ބައިވެރިވާންވާނެއެވެ.

ނުވަތަ  މެދުގައި  ދާގޮތާމެދު، ސްޕަވައިޒަރުންގެ  ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  ކުރަމުންދާ  ދަރިވަރު،  ދިރާސާކުރަމުންދާ   .13

ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ސްޓަޑީޒުގެ  ފޮރ  އެކަން، ސެންޓަރ  ވާނަމަ،  އުޅޭކަމަށް  ދެބަސްވުމެއް  މެދުގައި  އެޑްވައިޒަރުންގެ 

ގެންނަންވާނެއެވެ. ސަމާލުކަމަށް 

14. ޝާއިޢުކުރެވޭ ލިޔުންތަކުގައި ދަރިވަރުގެ ބައިވެރިވުން ހިމެނޭނަމަ، ދަރިވަރުގެ ބައިވެރިވުން އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި 

ފާހަގަކުރަންވާނެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި  ތައުލީފުކުރުމުގައި ބައިވެރިވެގެން ޝާއިޢުކުރެވޭ ތަކެތީގައިވެސް ދަރިވަރުގެ ނަން 

ފާހަކުރުން ހިމެނެއެވެ. ދަރިވަރު ކުރާ ދިރާސާގައި، ސްޕަވައިޒަރުގެ ދިރާސާ ޕްރޮގްރާމުން ބައެއް ހިމެނޭނަމަ، އަދި 

ގުޅިގެން ޝާއިޢުކުރާނަމަ، އެ ދިރާސާއެއްގައި ހިމެނޭ ތަފާސް ހިސާބުތައް ބޭނުންކުރާއިރު، އަދި ޗާޕުކުރާއިރު އެކަން 

ކުރަންވާނީ ސްޕަވައިޒަރާއި ދަރިވަރުގެ ނަން ފާހަގަކުރުމާއެކުގެއެވެ.  ގުޅިގެން ކުރެވޭ ދިރާސާގެ ޙައްޤު ކަޑައެޅުމަށްޓަކައި 

ނުވަތަ  މާލީގޮތުން  އެކަމަށް  ކުރިކަމެއްކަމުގައިވެފައި،  ދަރިވަރު  ދިރާސާކުރުމަކީ،  ޑިޒައިންއާއި  ދިރާސާގެ  މުޅި  އަދި 

އެނޫންގޮތަކުންވިޔަސް ސްޕަވައިޒަރު އެހީތެރިވެދީގެން ޝާއިޢުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން، ދަރިވަރާއި ސްޕަވައިޒަރާ ދެމެދުގައިވާ 

ސްޕަވައިޒުކުރުމުގެ ގުޅުން ދެމިއޮންނާނެ ޙުދޫދު ދުރާލާ ބަޔާންކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

އަޚްލާޤިއްޔާތާއި  މަސައްކަތުގެ  ދެމެހެއްޓުމުގައި  ގުޅުން  ތަޞައްރުފީ  އަދި  އަމާޒީ  ޖެހޭ  އޮންނަން  ދަރިވަރާއެކު   .15

ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ އަސާސީ އުޞޫލުތަކުގައި ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ. ދަރިވަރާމެދު އޮންނަ އިޝްރާފީގުޅުމުގައި، ބާރުގެ 

ގޮތުން ނަހަމަކަމެއް އޮތްކަމުގައިވިޔަސް، އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ އަނިޔާއެއް ނުވަތަ ބިރުދެއްކުމެއް  އޮވެގެން ނުވާނެއެވެ.

ޕްރޮގްރާމުކުރިއަށް   ޢަމަލުކުރާންވާނީ،  ނަމަ،  މެދުވެރިވެއްޖެ  ޙާލަތެއް  ހަމަނުޖެހޭ  ހިތް  ސަބަބަކާހުރެ  އެއްވެސް   .16

މަތީންނެވެ. އެއްގޮތްވާގޮތުގެ  އިޖުރާއާތުތަކާ  އޮންނަ  ގެންދިޔުމަށް 

17. ޢިލްމީ އަމާނާތްތެރިކަމުގައި ހިފެހެއްޓުމަކީ، ކޮންމެ ދަރިވަރެއްގެ ފަރުދީ ޒިންމާއެއްކަމުގައިވީ ނަމަވެސް، ދިރާސާއަށް 

ބޭނުންވާ އަސާސީ ތަފާސް ހިސާބުތަކާއި މަޢުލޫމާތުތައް ބަޔާންކުރުމުގައި، އަދި އެމަޢުލޫމާތުތައް ތަފްޞީލުކޮށްދިނުމުގައި 

ދަރިވަރުގެ ތެދުވެރިކަމާއި އެއްގޮތެއްގައި ސާބިތުވެ ހުރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަކީ ސްޕަވައިޒަރުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

18. އުންމީދު ނުކުރެވޭ ޒާތުގެ މައްސަލައެއް ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ، އެކަމެއް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި 

ސެންޓަރ ފޮރ ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ސްޓަޑީޒުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށްޓަކައި ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.
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މުރާޖަޢާ  ހަމައެހެންމެ،  އަދި  އެހީތެރިކަމެވެ.  ޢަމަލީ  އިރުޝާދާއި  ޢިލްމީ  ފޯރުކޮށްދޭނީ،  ސްޕަވައިޒަރު  ދެވަނަ 

ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވެ، ހުށަހެޅޭ ރިޕޯރޓްތަކާއި ހުށަހެޅުންތަކަށް ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާތައްވެސް ދޭނެއެވެ. ދެވަނަ 

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަކީ: ދައުރާއި  ސްޕަވައިޒަރުގެ 

1. ދިރާސާކުރުމުގައި ދަރިވަރަށް ކުރިމަތިވާ މައްސަލަތަކާއި ޢިލްމީ ކުރިއެރުންތަކަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ގޮތުން، ބުއްދި 
މި  ދިނުމެވެ.  ތަނަވަސްކޮށް  ފުރުޞަތު  ބަދަލުކުރެވޭނެ  ޚިޔާލު  މަޝްވަރާއާއި  ދަރިވަރާއެކު  މިންވަރަކަށް،  ޤަބޫލުކުރާ 
ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވޭ އަދަދު ތަފާތުވާނެއެވެ. އެކަން ބިނާވެގެންވަނީ، އެ ދަރިވަރަކު ހަދާ ދިރާސާއަކާއި ދާއިރާއަކާއި 

ޠަބީޢަތުގެ މައްޗަށެވެ.

އިސް  އަދި  އިމްތިޙާނުކޮމިޓީތަކާއި  ބޭއްވޭ  ދިފާޢުކުރުމަށް  ބައްދަލުވުންތަކާއި،އަގަބަހުން  ކޮމިޓީގެ  ސްޕަވައިޒްކުރާ   .2
ސްޕަވައިޒު ނުވަތަ ސެންޓަރ ފޮރ ޕޯސްޓް ގްރެޖުއޭޓް ސްޓަޑީޒުން އިންތިޒާމުކުރާ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވާންވާނެއެވެ.

3. ދަރިވަރު ހުށަހަޅާފައިވާ މަސައްކަތާގުޅޭގޮތުން ދޭންޖެހޭ އިރުޝާދުތަކަށް ތައްޔާރުވުމުން، އެކަން އިސް ސްޕަވައިޒަރަށް 
އަންގައި، ދަރިވަރާއެކު ބައްދަލުވުމެއް އިންތިޒާމުކުރަންވާނެއެވެ.

4.  ޑެސަޓޭޝަން ނުވަތަ ރިސާލާގެ ފެންވަރާއި ދަރިވަރު ކިޔަވާ ޕްރޮގްރާމު ފުރިހަމަކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބައިތަކާބެހޭގޮތުން 
ދަރިވަރަށް ރަގަޅަށް އެނގިފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.

5. ދަރިވަރުގެ ދިރާސާގެ މަސައްކަތްކުރެވޭ ހުރިހާ މަރުޙަލާއެއްގައި، ޑެސަޓޭޝަން ނުވަތަ ރިސާލާގެ ތަފާތު މަރުޙަލާތައް 
ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި ދަރިވަރަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. މިގޮތުން އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާނޭ މަރުޙަލާތަކަކީ:

• ޕްރޮޕޯޒަލް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަރުޙަލާއެވެ. ރަނގަޅު މައުޟޫޢެއް އިޚްތިޔާރުކުރުމުގައި އަދި ވިސްނުން ގެންގުޅެއްވީގޮތާމެދު 
އިރުޝާދުދީ އެހީތެރިވެދިނުމެވެ.

•ި ދިރާސާގެ މަރުޙަލާގައި، ދިރާސާ ބައްޓަން ކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުމެވެ. އަދި ކޮންމެހެން ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް 
އަލިއަޅުވައިލަދިނުމުގައި  މައްސަލަތަކަށް  ފާހަގަކުރެވޭ  މައްސަލަތަކާއި  ހުރި  އެހީތެރިވެދިނުމެވެ.  ގެނައުމުގައި 
ނިންމާލަދިނުމުގައި  އެއްކޮށް  މަޝްރޫޢު  މުޅި  ތަފްޞީލުކޮށްދިނުމާއި  ތަޙުލީލިކުރުމާއި  ހޯދުންތައް  އެހީތެރިވެދިނުމެވެ. 

އެހީތެރިވެދިނުމެވެ.

• ރިސާލާ ލިޔުމުގެ މަރުޙަލާގައި، ވަކިވަކި ޗެޕްޓަރުތައް ޑްރާފްޓްކުރަމުންދާއިރު، ވަގުތުން ވަގުތަށް ދަރިވަރަށް ދޭންޖެހޭ 
އިރުޝަދުތައް ދިނުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުމެވެ. އަދި މުޅި ޑެސަޓޭޝަން ނުވަތަ ރިސާލާ ލިޔެ ނިންމައިލުމަށްފަހު، އަލުން 

މުރާޖަޢާ ކޮށްދިނުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުމެވެ.

• އަނގަބަހުން، ދިރާސާ ދިފާޢުކުރަށްޖެހޭ މަރުޙަލާގައި ރިސާލާގެ މުނާޤަޝާއަށް ތައްޔާރުވުމަށް ދަރިވަރަށް އިރުޝާދު 
ދަރިވަރަށް  ފުރިހަމަކުރުމުގައި  ރިސަލާ  މުޅި  ގެނެސް،  އިޞްލާޙުތައް  ހުށަހަޅާ  ކޮމިޓީން  އިމްތިޙާނު  ދިނުމާއެކު 

އެހީތެރިވެދިނުމެވެ.

6. ދަރިވަރު ހުށަހަޅާފައިވާ ދިރާސާ މަސައްކަތާމެދު، ދެވަނަ ސްޕަވައިޒަރު ހިތްހަމެޖެހޭނަމަ، އަނގަބަހުން ދިފާޢުވުމަށް 
ދަރިވަރު ތައްޔާވެފައިވާކަން، އިސް ސްޕަވައިޒަރަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

ދެވަނަ ސްޕަވައިޒަރުގެ ދައުރާއި މަސްއޫލިއްޔަތު
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ޔުނިވަރސިޓީން ބޭރުގެ މުމްތަޙިނަކު ޢައްޔަންކުރަނީ، ދިރާސާކުރުމުގެ މައިދާނުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ޢިލްމީ ޝަޚްޞިއްޔަތެއްގެ 

ގޮތުންނެވެ. އަދި މިފަދަ މުމްތަޙިނެއްގެ މިންކުރުން ބޭނުންކުރެވެނީ، ދަރިވަރުގެ އިލްމީ ދިރާސާގެ ފެންވަރު މިންކުރުމަށް 

ބޭނުންކުރެވޭނޭ މިންގަޑެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އަދި ތިޔަފަރާތަކީ، ކޮމިޓީގައި ވޯޓް ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މެމްބަރެއްކަމުގައި 

ވީނަމަވެސް، ކޮމިޓީގެ ނިންމުމާ އިދިކޮޅަށް ވީޓޯގެ ޙައްޤެއް ލިބިގެންވާ މެމްބަރެއް ނޫނެވެ. އަދި ތިޔަ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ 

ހުށަހެޅުއްތަކަކީ، މުޅިން އިދިކޮޅު ހުށަހެޅުންތަކެއްކަމުގައިވާނަމަ، އެކަން ޤަބޫލުނުކުރުމުގެ ޙައްޤު އިމްތިޙާނު ކޮމިޓީއަށް 

ލިބިގެންވެއެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީން ބޭރުގެ މުމްތަޙިނަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހެއްކަމުގައިވެގެން 

ނުވާނެއެވެ. އަދި ހަމައެހެންމެ، ވޭތުވެދިޔަ ދެ އަހަރު، ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރި މީހެއްކަމުގައިވެސް ވެގެން 

މުމްތަޙިނަށް  ދިރާސާ،  ހަފްތާގެރޭގައި   މަސައްކަތު  ސާދަ  މަދުވެގެން  އިމްތިޙާނުކުރުމުގެ  އަނގަބަހުން  ނުވާނެއެވެ. 

ފޮނުވޭނެއެވެ. އަދި އަގަބަހުގެ އިމްތިޙާނު ފެށުމުގެ ތިން މަސައްކަތު ދުވަހުގެ ކުރިން، ދިރާސާގެ ކިތާބީ މިންކުރުން، 

ރޑިނޭޓަރަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. އަގަބަހުގެ އިމްތިޙާނު އޮންނާނޭ ތަރީޚާއި، ވަގުތާއި ތަން،  ދިރާސާ ސްޕަވައިޒްކުރާ ކޯ

އަގަބަހުގެ އިމްތިޙާނު ފެށުމުގެ މަދުވެގެން ތިން މަސައްކަތު ދުވަހުގެ ކުރިން، ބޭރުގެ މުމްތަޙިނަށް އެންގޭނެއެވެ.

7. ޝާއިޢުކުރެވޭ ލިޔުންތަކުގައި ދަރިވަރުގެ ބައިވެރިވުން ހިމެނޭނަމަ، ދަރިވަރުގެ ބައިވެރިވުން އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި 

ފާހަގަކުރަށްވާނެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި  ތައުލީފުކުރުމުގައި ބައިވެރިވެގެން ޝާއިޢުކުރެވޭ ތަކެތީގައިވެސް ދަރިވަރުގެ ނަން 

ފާހަކުރުން ހިމެނެއެވެ. ދަރިވަރު ކުރާ ދިރާސާގައި، ސްޕަވައިޒަރުގެ ދިރާސާ ޕްރޮގްރާމުން ބައެއް ހިމެނޭނަމަ، އަދި 

ގުޅިގެން ޝާއިޢުކުރާނަމަ، އެ ދިރާސާއެއްގައި ހިމެނޭ ތަފާސް ހިސާބުތައް ބޭނުންކުރާއިރު، އަދި ޗާޕުކުރާއިރު އެކަން 

ކުރަންވާނީ ސްޕަވައިޒަރާއި ދަރިވަރުގެ ނަން ފާހަގަކުރުމާއެކުގެއެވެ.  ގުޅިގެން ކުރެވޭ ދިރާސާގެ ޙައްޤު ކަޑައެޅުމަށްޓަކައި 

ނުވަތަ  މާލީގޮތުން  އެކަމަށް  ކުރިކަމެއްކަމުގައިވެފައި،  ދަރިވަރު  ދިރާސާކުރުމަކީ،  ޑިޒައިންއާއި  ދިރާސާގެ  މުޅި  އަދި 

އެނޫންގޮތަކުންވިޔަސް ސްޕަވައިޒަރު އެހީތެރިވެދީގެން ޝާއިޢުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން، ދަރިވަރާއި ސްޕަވައިޒަރާ ދެމެދުގައިވާ 

ސްޕަވައިޒުކުރުމުގެ ގުޅުން، ދެމިއޮންނާނެ ޙުދޫދު ދުރާލާ ބަޔާންކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

އަޚްލާޤިއްޔާތާއި  މަސައްކަތުގެ  ދެމެހެއްޓުމުގައި  ގުޅުން  ތަޞައްރުފީ  އަދި  އަމާޒީ  ޖެހޭ  އޮންނަން  ދަރިވަރާއެކު   .8

ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ އަސާސީ އުޞޫލުތަކުގައި ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ. ދަރިވަރާމެދު އޮންނަ އިޝްރާފީ ގުޅުމުގައި، ބާރުގެ 

ގޮތުން ނަހަމަކަމެއް އޮތްކަމުގައިވިޔަސް، އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ އަނިޔާއެއް ނުވަތަ ބިރުދެއްކުމެއް  އޮވެގެން ނުވާނެއެވެ.

ކުރިއަށް   ޕްރޮގްރާމު  ޢަމަލުކުރާންވާނީ،  ނަމަ،  މެދުވެރިވެއްޖެ  ޙާލަތެއް  ހަމަނުޖެހޭ  ހިތް  އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ   .9

މަތީންނެވެ. އެއްގޮތްވާގޮތުގެ  އިޖުރާއާތުތަކާ  އޮންނަ  ގެންދިޔުމަށް 

10. ޢިލްމީ އަމާނާތްތެރިކަމުގައި ހިފެހެއްޓުމަކީ، ކޮންމެ ދަރިވަރެއްގެ ފަރުދީ ޒިންމާއެއްކަމުގައިވީ ނަމަވެސް، ދިރާސާއަށް 

ބޭނުންވާ އަސާސީ ތަފާސް ހިސާބުތަކާއި މަޢުލޫމާތުތައް ބަޔާންކުރުމުގައި، އަދި އެމަޢުލޫމާތުތައް ތަފްޞީލުކޮށްދިނުމުގައި 

ދަރިވަރުގެ ތެދުވެރިކަމާއި، އެއްގޮތެއްގައި ސާބިތުވެ ހުރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަކީ ސްޕަވައިޒަރުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީން ބޭރުގެ މުމްތަޙިނުގެ ދައުރާއި މަސްއޫލިއްޔަތު
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ހިމެނިފައި  ނޫންކަންކަން  ރަނގަޅު  ރަނގަޅުކަންކަމާއި  ފާހަގަކުރެވޭ  ދިރާސާއިން  ރިޕޯރޓްގައި  މިންކުރުމުގެ  ކިތާބީ 

އޮންނަންވާނެއެވެ. އެ ބަޔާނަކީ، ހަމައެކަނި ކުށްދެއްކުމުގެ ނުވަތަ ދަރިވަރާ ކުރިމަތިކުރާނެ ސުވާލުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާވެގެންވާ 

އިމްތިޙާނުކުރުމުގެ  ޑެސަޓޭޝަންއަކީ،  މި  ވަރަށް ސާފުކޮށް،  ބަޔާނުގައި،  މި  ނުވާނެއެވެ.  ވެގެން  ލިޔުމަކަށް  ބާޔާނީ 

ފެންވަރު ހުރި، ނުވަތަ ނެތް ދިރާސާއެއްކަން ލިޔެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. މި ރިޕޯރޓަކީ،  އިމްތިޙާނުގެ ކުރިން، 

ޕްރޮގްރާމު ޑައިރެކްޓަރަށާއި، އިމްތިޙާނުކުރާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންނަށް ދެވޭނޭ ރިޕޯރޓެކެވެ. ސްޕަވައިޒަރީ ކޮމިޓީއަށާއި 

ތިޔަ ފަރާތަށް ފެންނަ ނަމަ، އިމްތިޙާނު ނިމުމުން، ދަރިވަރަށްވެސް މި ރިޕޯރޓް ޙަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީން ބޭރުގެ މުމްތަޙިނުގެ ދައުރާއި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ:

ކިތާބީ  މިންކުރުމުގެ  ދިރާސާ  ދަރިވަރުގެ  ކުރިން،  ދުވަހުގެ  މަސައްކަތު  ތިން  ފެށުމުގެ  އިމްތިޙާނު  އަނގަބަހުން   .1

ފޮނުވުމެވެ. ރޑިނޭޓަރަށް  ކޯ ސްޕަވައިޒްކުރާ  ދިރާސާ  ބަޔާނެއް،  

2. ދަރިވަރުގެ އަނގަބަހުން އިމްތިޙާނުކުރެވޭ ކޮމިޓީއަށް ޙާޟިރުވެ، ދިރާސާ އިތުރަށް ރަގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ބިނާކުރަނިވި 

ހުށަހެޅުންތަކާއި ޚިޔާލުތައް ދިނުމެވެ.

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ސެންޓަރުގެ ފަރާތުން، ސީދާ، އެ ސެންޓަރަށް ދަރިވަރުގެ 

ދިރާސާއާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކުރުމަށްޓަކައި، ދިރާސާ ސްޕަވިޝަން ކޯޑިނޭޓަރަކު ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ސެންޓަރުގެ 

ޑީން ޢައްޔަންކުރާނެއެވެ. ދިރާސާ ސްޕަވިޝަން ކޯޑިނޭޓަރުގެ ދައުރާއި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ކަންކަން 

ހިމެނެއެވެ.

1. ދަރިވަރުގެ ދިރާސާއާ ގުޅޭގޮތުން ލަފާއާއި އިރުޝާދިނުން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި،ދަރިވަރުންގެ ދިރާސާ ޕްރޮޕޯޒަލް 

ރަގަޅަށް ބަލައި ޗެކުކުރުމަށްފަހު، ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ސެންޓަރގެ ޑީންގެ ލަފާގެ މަތީން، ދިރާސާކުރާ ކޮންމެ ދަރިވަރެއްގެ 

ދިރާސާ ސްޕަވައިޒްކުރާނޭ ކޮމިޓީއެއް ކަޑައެޅުމެވެ. 

)މާނައަކީ،  ސެމިސްޓަރ  ފުރަތަމަ  ހަމަޖެހިއްޖެކަން  ކޮމިޓީ  ބަޔާންވެދިޔަ  ދަރިވަރަށް  ކޮމިޓީއަށާއި  ސްޕަވައިޒަރީ   .2

އެންގުމެވެ. ލިޔުމުން  ކުރިން  ނިމުމުގެ  ހަފްތާ(  14ވަނަ  ސެމިސްޓަރގެ  ފުރަތަމަ 

3. ދިރާސާ ސްޕަވިޝަން ކޮމިޓީއިން ހުށަހަޅައިފިނަމަ، ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ސެންޓަރުގެ ޑީންގެ ހުއްދައާއެކު، އެޑްވައިޒަރުން 

ހަމަޖެއްސުމެވެ.  އަދި މިކަން، ދިރާސާ ސްޕަވިޝަން ކޮމިޓީއަށާއި، އެޑްވައިޒަރުންނަށާއި ދަރިވަރަށްލިޔުމުން އެންގުމެވެ.

4. ދަރިވަރަށާއި ސްޕަވައިޒަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭ މިންވަރަކަށް، ސްޕަވައިޒްކުރުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި، 

ލަފަޔާއި  ދޭންޖެހޭ  ގޮތާއި،  މަސައްކަތްކުރެވެމުންދާ  ބަލައި،  ގާތުން  ވަރަށް  މަސައްކަތް  ދަރިވަރުގެ  ދިރާސާކުރާ 

ޤަވާޢިދުން  ސްޕަވައިޒަރުންނާ  ދިރާސާ  މަޤްޞަދުގައި  ޙައްލުކޮށްދިނުމުގެ  މައްސަލަތައް  ދިމާވާ  އިރުޝާދުދިނުމަށާއި 

ހަމަޖައްސައިދިނުމެވެ.   އިންތިޒާމުތައް  ބައްދަލުކުރުމުގެ 

ދިރާސާ ސްޕަވިޝަން ޯކޑިނޭޓަރުގެ ދައުރާއި މަސްއޫލިއްޔަތު
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5. އަނގަބަހުން އިމްތިޙާނު ބޭއްވުމުގެ ތާރީޚުގެ  ރަސްމީ 4 -15 ދުވަހުގެ ކުރިން، އަނގަބަހުން، އިމްތިޙާނުކުރާ 

ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ. އެކަށައަޅައި  ޓޭބަލު  އިމްތިޙާނުކުރުމުގެ  މަތީން،އަގަބަހުން  ލަފާގެ  ކޮމިޓީގެ 

6. އަނގަބަހުން އިމްތިޙާނުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚާއި ވަގުތާއި ތަން، އަނގަބަހުން އިމްތިޙާނު ބޭއްވުމުގެ ރަސްމީ 

ތިން ދުވަހުގެ ކުރިން، އިމްތިޙާނު ކޮމިޓީއަށާއި ދަރިވަރަށް ލިޔުމުން އެންގުމެވެ.

7. އެތިކްސްގެ ހުއްދައަށް ދަރިވަރަކު އެދުމާއެކު، އެތިކްސް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް އިންތިޒާމުކުރުމެވެ. އަދި އެތިކްސްގެ 

ހުއްދައަށް ދަރިވަރު އެދޭ ދުވަހުން ފެށިގެން 5-14 ރަސްމީ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި،  ސްޕަވައިޒްކުރާ ކޮމިޓީއަށާއި ދަރިވަރަށް، 

އެތިކްސް ކޮމިޓީގެ ނިންމުން ލިޔުމަކުން އެންގުމެވެ.

8. ދަރިވަރުންގެ ވާހަކަ އަޑުއެހުމަށާއި ދިރާސާގެ ޘަޤާފަތާގުޅޭ މާޙައުލެއް އުފެދިފައި އޮތުމަށާއި  އިންތިޒާމުކުރެވިފައިވާ 

ކަންކަމާމެދު ސްޕަވައިޒަރާއި ދަރިވަރު ހިތްހަމަޖެހުން އޮތްކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ދިރާސާކުރާ ދަރިވަރާއެކު 

މަދުވެގެން ކޮންމެ ސެމިސްޓަރއަކު އެއް ބައްދަލުވުން ބެއްވުމެވެ.  

ދިގުމުއްތަކަށް  ނުވަތަ  ނަގައިފިނަމަ،  ޗުއްޓީއެއް  ދިގު  ކިޔެވުމުގެ  ނުވަތަ  ނަގައިފިނަމަ،  ޗުއްޓީ  ސްޕަވައިޒަރަކު   .9

އެކަށީގެންވާ  ސްޕަވައިޒަކުރުމަށް  ދިރާސާ  ދަރިވަރުގެ  ހާލަތުގައި،  ޖެހިއްޖެ  ހުންނަން  ބޭރުގައި  ޔުނިވަރސިޓީން 

ހަމަޖައްސައިދިނުމެވެ. ހުއްދައާއެކު  ޑީންގެ  ސެންޓަރގެ  ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް  އިންތިޒާމުތައް 

އެހީތެރިކަން  ހަމަޖެއްސުންފަދަ  ކޮމިޓީއެއް  ލަފާދޭނޭ  ނުވަތަ  ހަމަޖައްސައިދިނުން  އެހީތެރިއަކު  ސްޕަވައިޒަރުގެ   .10

އެހީތެރިވެދިނުމެވެ.  ސްޕަވައިޒަރަށް  އިސް  ނަމަ(   ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި)ބޭނުންވާ 

11. ތަޢުލީމީ ނުވަތަ ޒާތީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި، ސްޕަވައިޒްކުރުމުގެ އިންތިޒާމުތަކަށް ބަދަލުގެންނަން ޖެހޭފަދަ މައްސަލަތައް 

ދެނެގަތުމެވެ.

12. ކޮންމެ ސްޕަވައިޒަރަކު، ސްޕަވައިޒްކުރާ ދަރިވަރުންގެ އަދަދު އެއްވަގުތެއްގައި ހަތް )7( ދަރިވަރުންނަށްވުރެ ގިނަ 

ނުވާނެކަން ކަށަވަރުކުރުމެވެ. އަދި އެއްވަގުތެއްގައި އިސް ސްޕަވައިޒަރެއްގެ ގޮތުން ސްޕަވައިޒްކުރެވޭނީ ގިނަވެގެން ތިން 

)3( ދަރިވަރުންކަން ކަށަވަރުކުރުމެވެ.
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އައު  ޢިލްމާއި  މުހިންމު  ދާއިރާއަކާގުޅޭ  ޚާއްޞާ  ވަކި  މާނައަކީ،  ބައިވެރިވުމުގެ  ޕްރޮގްރާމެއްގައި  ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް 

ހޯދުންތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާވެގެންވާ ދިރާސާކުރުމަށާއި ޑިސަޓޭޝަން ނުވަތަ ރިސާލާ ލިޔުމަށް ބޭނުންވާ ވަގުތާއި ހަކަތަ 

ހޭދާކުރުމަށް ކަޑައެޅުމެވެ. ދަރިވަރުގެ ކިބައިގައި ދިރާސާކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބިގެންވާކަމަށާއި، އިސްނެގުމުގެ ހުނަރާއި 

ނަޞޭޙަތް ބަލައިގަތުމުގެ ސިފަ ހުންނާނެކަމަށް އުންމީދުކުރުމަކީ، ސްޕަވައިޒަރަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤެކެވެ. އެހެންކަމާއެކު، 

ދަރިވަރު ގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ:

ޙާޞިލުކުރުމަށް  ޑިގްރީ  ދެމެހެއްޓުމާއި  ސްޓައިލް  ރިސާލާގެ  ނުވަތަ  ޑިސަޓޭޝަން  ހިފެހެއްޓުމާއި،  ފެންވަރު   .1

ޕްލޭން  ދިރާސާގެ  އަދާހަމަކުރުމާއި،  ރިޕޯރޓް  ޕްރޮގްރެސް  ރަޖިސްޓްރީއާއި،  ފުރިހަމަކުރުމާއި،  ހުރިހާކަމެއް  ބޭނުންވާ 

ތައްޔާރުކުރުމާއި، ދިރާސާ ލޮގް ފޮތް ފުރިހަމަކުރަމުންދިޔުމާއި، ވާރކްޝޮޕްތަކާއި ޢިލްމީ ބަޙުޘުތައް ކުރެވޭ ފޯރަމްތަކުގައި 

ބައިވެރިވުމާއި، ކޮންފަރެންސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމާއި، ދިރާސާއާގުޅޭ އެތިކްސްތަކުގެ ތަމްރީނު ލިބުގަތުންފަދަ، ޑިގްރީ 

ކަށަވަރުކޮށްދިނުމެވެ. ކުއްލިއްޔާއަށް  ޔުނިވަރސިޓީއަށާއި  ކުރިކަން،  ކަމެއް  ހުރިހާ  ބޭނުންވާ  ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި 

2. ޑެސަޓޭޝަން ނުވަތަ ރިސާލާގެ ހުރިހާ މަރުޙާލައެއް ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ ގޮތުން، ދިރާސާގެ ޕްލޭނެއް ސްޕަވައިޒަރާއި 

ސްޕަވައިޒްކުރާ ކޮމިޓީއާގުޅިގެން ތައްޔާރުކުރުމެވެ. އަދި އެ ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމާއެކު،  ކޮންމެ މަސައްކަތެއް 

ނިންމުމަށް ކަޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ނިންމުމާއި، ސެންޓަރ ފޮރ ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ސްޓަޑީޒަށް ހުށަހަޅަށްޖެހޭ ތާރީޚަށް 

ދިރާސާގެ ޕްލޭން ހުށަހެޅުމެވެ.

ހަދާ  ދަރިވަރަކު  އެ  ބައްދަލުކުރުމެވެ.  ސްޕަވައިޒަރާ  ޤަވާޢިދުން،  މުރާޖަޢާކުރުމަށްޓަކައި  ދާގޮތް  ދިރާސާކުރިއަށް   .3

ނަމަވެސް،  އެހެން  ތަފާތުވެދާނެއެވެ.  އަދަދު  ބޭއްވޭ   ބައްދަލުވުންތައް  މި  ތަބީޢަތުން،  ދާއިރާއަކާއި  ދިރާސާއަކާއި، 

ޢާންމުގޮތެއްގައި ކޮންމެ ދެ ހަފްތާއަކަށްފަހު އެއް ބައްދަލުވުން އަދި މަދުވެގެން މަހަކު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމެވެ. އަދި 

މުޢާމަލާތްކުރުމެވެ. މަތީން  މުނާސަބުވާގޮތެއްގެ  މެމްބަރުންނާވެސް  އެހެނިގެން  ކޮމިޓީގެ  ސްޕަވައިޒުކުރާ 

ސްޓަޑީޒްއާއި  ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް  ފޮރ  ސެންޓަރ  މަޢުލޫމާތު  ގޮތެއްގެ  ހުރިހާ  އޮތް  ގުޅެން  ސީދާ  ދަރިވަރާ   .4

އިޖާބަދިނުމެވެ. ވަގުތުން  އެންގުންތަކަށް  ހުރިހާ  އެންގޭ  ދަރިވަރަށް  އަދި  ޙިއްޞާކުރުމެވެ.  ސްޕަވައިޒަރަށް 

ބައްދަލުކުރުމަށްފަހު  ކޮމިޓީއާ  ސްޕަވައިޒަރީ  ރިޕޯރޓް،  ޕްރޮގްރެސް  ޖެހޭ  ތައްޔާރުކުރަން  ނިމުމުން  ސެމިސްޓަރ   .5

ހުށަހެޅުމެވެ. ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ސްޓަޑީޒަށް  ފޮރ  ރިޕޯރޓް، ސެންޓަރ  މި  އަދި  ތައްޔާރުކުރުމެވެ. 

6. ސްޕަވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުންނާއި ސްޕަވައިޒަރުގެ ފަރާތުން ދެވޭ އިރުޝާދުތަކާއި އިޞްލާޙުތަކަށް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު 

އިޖާބަދީ ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމެވެ.

7.  ސްޕަވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންނާއި ސްޕަވައިޒަރުގެ އެހެނިހެން ޒިންމާތަކާއި، ކިޔަވައިދިނުމުގައި މަޝްޣޫލުވުމާއި، 

ވަގުތައް  ވަގުތުން  ހުށަހެޅުންތަކަށް  ދަރިވަރުގެ  ޤަބޫލުކޮށް،  ޖެހިދާނެކަން  އުޅެން  އަވަދިނެތި  ދިރާސާކުރުމުގައި 

ޤަބޫލުކުރުމެވެ. އިޖާބަނުދެވިދާނެކަން 

ދިރާސާކުރާ ދަރިވަރުގެ ދައުރާއި މަސްއޫލިއްޔަތު
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10. ސްޕަވައިޒަރާއި ސްޕަވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންނާއި އަދި މިނޫންވެސް ޢިލްމުވެރި ފަރާތްތަކާއެކު އޮންނަން ޖެހޭ 

ގުޅުން ޤާއިމުކުރުމުގައި، ޢިލްމީ ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ އަސާސީ އުޞޫލުތަކާއި، މަސައްކަތުގެ ހުނަރުވެރި ސިފަތަކުގައި 

ލިޔުން  ރިސާލާ  ނުވަތަ  ޑިސަޓޭޝަން  ދިރާސާކުރުމާއި  ،އޭގެތެރޭގައި  ޕްރޮގްރާމާއި  ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް  ހިފެހެއްޓުމެވެ. 

ހިމެނޭ ގޮތުގެ މަތީން، ހުރިހާ ޕްރޮގްރާމަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގައިވެސް، އަޚްލާޤީ ޤަވާޢިދުތަކާއި ޢިލްމީ ޢަމާނާތްތެރިކަމަށް 

ވަރަށް މަތީދަރަޖައަކަށް ޢަމަލުކުރުމެވެ.

ނަޒާހަތްތެރިކަން  ޢިލްމީ  ތަރުޖަމާތަކުގައި،  ކުރެވޭ  ގުޅޭގޮތުން  ދިރާސާއާ  އެ  ދިރާސާއާއި،  އަސާސީ  ދަރިވަރުގެ   .9

ކަށަވަރުކުރުމެވެ. ހިމެނޭކަން 

10. ޑިސަޓޭޝަން ނުވަތަ ދިރާސާ ތައްޔާރުވެފައިވަނީ، މި ލިޔުމުގައި ހިމެނޭ ޑިސަޓޭޝަން ނުވަތަ ރިސާލާ ލިޔުމުގެ 

ކަށަވަރުކުރުމެވެ. އުޞޫލުތަކާއެއްގޮތަށްކަން 

އަގަބަހުގެ އިމްތިޙާން )ވައިވާ ޯވސް( ކުރިއަށްގެންދެވޭނެޮގތުގެ އިޖުރާއާތު

ޗެއަރމަން،ޑޮކްޓޯރަލް އިމްތިޙާނު ކޮމިޓީ                
ތަޢާރަފުކޮށްދިނުން

}ޑއކ{
ޔުނިވަރސިޓީގެ 2 މުމްތަޙިނުން، ބޭރުގެ     

1މުމްތަޙިނު

ދަރިވަރު އޭނާގެ ދިރާސާގެ ވިހި )20( 
މިނިޓްގެ ޚުލާޞާއެއް ހުށަހެޅުން

މުމްތަޙިނުން ކޮންމެ ބޭފުޅެއްގެ ރިޕޯރޓް          
އިއްވުން އަދި އެ މެމްބަރެއްގެ ރިޕޯރޓް 

ހުށަހެޅުން

މުމްތަޙިނުން، ދަރިވަރާ ސުވާލުކުރުން
އަދި ދަރިވަރު ޖަވާބު ދިނުން

މުމްތަޙިނުން ނަތީޖާއާމެދު
މަޝްވަރާކުރުން

ވައިވާ ވޯސް އިމްތިޙާނުގައި ދަރިވަރު 
ބައިވެރިކުރުން/ނުކުރުމާމެދު ކޮމިޓީ 
ނިންމުން         

ކުޑަވަގުތުކޮޅަކަށް ސްޕަވައިޒަރާއި 
ދަރިވަރު، އިމްތިޙާނު ހޯލުން ބޭރަށް 

ދިޔުމަށް އެންގުން

ނަތީޖާ އަޑު އެހުމަށްޓަކައި، 
ވައިވާ ގެންދެވުނު ހޯލަށް ވަނުމަށް 

ސްޕަވައިޒަރަށާއި ދަރިވަރަށް
ދަޢުވަތު ދިނުން

←

←

←

←

←

←

←
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ތަޢާރަފު:

ތީސިސް/ޑެސަރޓެޝަން ލިޔުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ބަސް

ތީސިސް/ޑެސަރޓެޝަން ލިޔުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ކަރުދާސް

ތީސިސް/ޑެސަރޓެޝަން ލިޔުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ޮސފްޓްވެއަރ އާއި ޕްރިންޓްކުރާ މެޝިން

ތީސިސް/ޑެސަރޓެޝަން ލިޔުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ އަކުރުގެ ސައިޒާއި އިސްޓައިލް

އިލްމީ ދިރާސާ ލިޔުމުގެ އިރުޝާދު

ބައިތަކެވެ.  ޓެކްނިކަލް  އަސާސީ  ހުންނަންޖެހޭ،  ފުރިހަމަވެފައި  ތީސިސް/ޑެސަރޓެޝަންގައި  ހިމެނެނީ،  މިބައިގައި 

އޭގެތެރޭގައި ތީސިސް/ޑެސަރޓެޝަން ލިޔަށް ބޭނުންކުރެވޭ ބަހާއި، ތީސިސް/ޑެސަރޓެޝަން ލިޔެވިފައި ހުންނަށްޖެހޭ 

ކަރުދާހުގެ ފެންވަރާއި، ލިޔާ އަކުރުގެ އިސްޓައިލާއި، ޕެރެގްރާފާއި ޞަފްޙާ ނަމްބަރު ޖަހާނެގޮތާއި ހިމަނާ ޖަދުވަލުތަކާއި، 

ތަފާސް ހިސާބުތަކުގެ ގިއުގަޑު ހުންނަންވާނެ ގޮތާއި، ހީރަސްޖަހައި ބައިންޑްކޮށްގެން، ކުއްލިއްޔާއަށާޢި ޕޯސްޓް ގްރެޖުއޭޓް 

ސެންޓަރަށާއި އައި.ޔޫ.އެމްގެ ލައިބްރަރީއަށް ހުށަޅަންޖެހޭ ކޮޕީގެ ޢަދަދު ކަޑައެޅިފައި ހުންނާނެއެވެ.

ތީސިސް/ރިސާލާ، ދިވެހިބަހުން ލިޔާނަމަ، ބޭނުންކުރާނީ]ފަރުމާ ފޮންޓެވެ. އަދި ޢަރަބި ބަހުން ލިޔާނަމަ، ބޭނުންކުރާނީ، 

]ޓްރެޑިޝަނަލް އެރެބިކް[އެވެ. އަދި އިނގިރޭސި ބަހުން ލިޔާނަމަ، ލިޔާނީ، ]ޓައިމްސް ނިޔު ރޯމަން[ މިފޮންޓުންނެވެ. 

އިނގިރޭސި ބަހުން، ލިޔާއިރު، ބޭރުބަހެއް  ލިޔާނަނަމަ، އެ ލަފުޒެއް ލިޔާނީ،ކަތި)italicize( ކޮށްލައިގެންނެވެ. އަދި 

އެ ލަފުޒެއްގެ އިނގިރޭސި ތަރުޖަމާ ލިޔަންވާނެއެވެ. އިނގިރޭސި ބަހުގެ މުހިންމު ޑިކްޝަނަރީތަކުގައި،)މިސާލަކަށް: 

 )MerriamWebster’s Collegiate Dictionary Oxford     English Dictionaryނުވަތަ 

އިގިރޭސިކޮށްފައި ހުންނަ ބޭރު ބަސްބަހުގެ ލަފްޒެއް ލިޔަން ޖެހުނަސް، އެ ލަފުޒެއް ލިޔުމުގައި، ތިކިޖެހި އިނގިރޭސި 

)transliterated(އަކުރުތަކުން ލިޔުމާއި ކަތި)italicize( ކޮށްލައިގެން ލިޔާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. 

ތީސިސް/ޑެސަރޓެޝަން ލިޔުމަށް ބޭނުންކުރާނީ، ތިރީގައިވާ މިންގަޑަށްފެތޭ ކަރުދާހެވެ.

)cm 29.7 cm x 21.0(  4 ޭކަރުދާހުގެ ސައިޒް: އ

ކަރުދާހުގެ ފެންވަރު: 80 ގްރާމުގެ އެސިޑް ފްރީ ކަރުދާސް

ކަރުދާހުގެ ކުލަ: ހުދު

 )MSWord )މިސާލަކަށް:  ޕްރޮސެސަރ  ރޑް  ވޯ ބޭނުންވައްތަރެއްގެ  ލިޔުމަށްޓަކައި،  ތީސިސް/ޑެޒަރޓޭޝަން 

ޕްރިންޓަރަކުންނެވެ. ލޭޒަރ  ޕްރިންޓްކުރާނީ  ކޮޕީ  ފައިނަލް  ތީސިސް/ޑެޒަރޓޭޝަންގެ  ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ. 

މުހިންމު  ހިމަނައިލަންޖެހޭ  ތެރޭގައި  ދެލިގަޑުގެ  ނަމަވެސް،  އެހެން  އެވެ.   14 ސައިޒަކީ،  ލިޔާނަމަ:  ބަހުން  ދިވެހި 

ލިޔެވިދާނެއެވެ. 12ގައި  ސައިޒު  އެއްޗެއްގެ  އެފަދަ  ވާނަމަ،  ޖަދުވަލެއް  ހިސާބެއް،  ލިޔުމެއް،ތަފާސް 

އަކުރުގެ އިސްޓައިލަކީ: ފަރުމާ ފޮންޓެވެ.
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އިނގިރޭސި ބަހުން ލިޔާއިރު، ފޮޅުވަތްތައް ބަހައްޓާނީ 2.0 )ޑަބަލް ސްޕޭސް(ގައެވެ. މިގޮތަށް، ފޮޅުވަތުން ފޮޅުވަތަށް، 

ވެސް  ފޮޅުވަތްތައް  ލިޔާ  ޖަހައިގެން  ނުކުތާއެއް  ނުވަތަ  ނަމްބަރެއް  ތަރުތީބު  އަދި  ޕެރެގްރާފަށް  ޕެރެގްރާފުން  އަދި 

އޮންނާންވާނީ މި ދުރުމިނުގައެވެ. އަދި އަރިމަތީ ސުރުޚީއާއި އެ ސުރުޚީގެ ދަށުގައިވާ ފޮޅުވަތާ ދެމެދުގައިވެސް އޮންނާނީ 

މިދުރުމިނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، ކޮންމެ ސެކްޝަނެއް ނިމޭ އެންމެ ފަހު ޕެރެގްރާފާއި ދެވަނަ ދަރަޖައިގެ އަރިމަތީ 

ސުރުޚީއަ ދެމެދު 3.0 ގެ ދުރުމިނެއް ހުންނަންވާނެއެވެ. އެއްވެސް ސެކްޝަނެއްގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ޕެރެގްރާފު ލިޔާނީ 

]އިންޑެންޓް[ ނުކޮށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، އޭގެ ފަހުން ލިޔާ ހުރިހާ ޕެރެގްރާފެއްވެސް ލިޔާނީ، 1.2 ސެންޓި މީޓަރ 

]އިންޑެންޓް[ ކޮށްފައެވެ. އަރިމަތީ ސުރުޚީއެއްގެ ދަށުން، ޕެރެގްރާފެއް ލިޔެވޭ ޞަފްޙާއެއްނިމޭ ހިސާބުގައި މަދުވެގެން ދެ 

ފޮޅުވަތް ލިޔެވޭނެ ޖާގަ އެއްނެތްގޮތަށް ޞަފްޙާއެއް ނިމޭ ތަނުގައި އަރިމަތީ ސުރުޚީއެއް އަދި މައިގަޑު ސުރުޚީއެއްވެސް 

ލިޔެގެން ނުވާނެއެވެ. މިފަދަ ޙާލަތެއްގައި އެ ޞޮފްޙާއެއްގެ އެންމެ ތިރީ ހަވާސާ، ޢާންމު މިންގަޑަށްވުރެ، ތިރީ ހަވާސާ 

ފުޅާވުން އެކަށީގެންވެއެވެ. 

ދޫނުކޮށް  ފޮޅުވަތެއް  އެއްވެސް  ދުރުމިނަކީ،  ޞަފްޙާތަކުގެގެ  ތީސިސް/ރިސާލާގެ  ލިޔާ  ބަހުން  ޢަރަބި  ބަހާއި  ދިވެހި 

ޑެޒަރޓޭޝަން/ ލިޔާ  ބަހުން  އިނގިރޭސި  ޢަމަލުކުރާނީ،  މިންތަކާމެދު  އެހެނިހެން  ދުރުމިނެވެ.  ސިންގަލް ސްޕޭސްގެ 

މިންގަޑުތަކެވެ. ކަޑައެޅިފައިވާ  ތީސިސްއަށްވެސް 

ސްޕޭސްގައި  )ސިންގަލް  ދޫކޮށްނުލައި  ލިޔުނުކަމުގައިވިޔަސް،ފޮޅުވަތެއް  ޑެޒަރޓޭޝަން/ތީސިސް  ބަހަކުން  ކޮންމެ 

ލިޔާށެވެ! ޙާލަތްތަކުގައި  އަންނަނިވި  ބަހައްޓައިގެން( 

)ހ( ޝުކުރުގެ )އެހީތެރިވެދިން ފަރާތްތަކުގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ލިޔެވޭ( ބަސް.

)ށ( ފިހުރިސްތު  )ކޮންމެ ދެ ޗެޕްޓަރެއްގެ ދެމެދުގައި، އަދި މިނޫންވެސް މުހިންމު ބައިތައް: މިސާލަކަށް، ބިބިލިއޮގްރަފީއާއި 

އެޕެންޑައިސިސް ފަދަ ސުރުޚީތައް ލިޔާނީ ފޮޅުވަތެއް ދޫކޮށްފައި ޑަބަލް ސްޕޭސްކޮށެވެ.(

)ނ( ޖަދުވަލުތަކާއި ތަފާސް ހިސާބުތަކާއި، ޤަޟިއްޔާތަކާއި މިނޫންވެސް މިފަދަ ސުރުޚީތައް.

)ރ( ދިރާސާގެ ޚުލާޞާ )އެބްސްޓްރެކްޓް(އާއި ޚުލާޞާގެ ތަރުޖަމާ.

މުހިންމު  ހިމަނައިލަންޖެހޭ  ތެރޭގައި  ދެލިގަޑުގެ  ނަމަވެސް،  އެހެން  އެވެ.   18 ސައިޒަކީ،  ލިޔާނަމަ:  ބަހުން  ޢަރަބި 

ލިޔެވިދާނެއެވެ. 16ގައި  ސައިޒު  އެއްޗެއްގެ  އެފަދަ  ވާނަމަ،  ޖަދުވަލެއް  ހިސާބެއް،  ލިޔުމެއް،ތަފާސް 

އަކުރުގެ ސްޓައިލަކީ: ޓްރެޑިޝަނަލް އެރެބިކް އެވެ.

އިނގިރޭސި ބަހުން ލިޔާނަމަ: ސައިޒަކީ، 12 އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، ދެލިގަޑުގެ ތެރޭގައި ހިމަނައިލަންޖެހޭ މުހިންމު 

ލިޔުމެއް،ތަފާސް ހިސާބެއް، ޖަދުވަލެއް ވާނަމަ، އެފަދަ އެއްޗެއްގެ ސައިޒު 10ގައި ލިޔެވިދާނެއެވެ. އަކުގެ އިސްޓައިލަކީ 

 AHT Times New( ،ައެވެ. އަދި ޢަރަބި ބަހުގެ ލަފުޒެއް އިނގިރޭސި ބަހުން ލިޔާނަމ)Times New Roman(

Roman( ބޭނުންކޮށްގެން ]ޓްރާންސްލިޓަރޭޝަން[ގެ ނިޒާމަށް ޢަމަލުކުރާނީއެވެ.



30

)ބ( 40 ލަފުޒަށްވުރެ އިތުރުވާގޮތަށް ނަޤްލުކޮށްފައި ހުންނަ ނައްޞުތައް އަންގައިދޭ ސުރުޚީތައް )ކޮޓޭޝަންސް: މިއީ، 

ދެލިގަޑުގައި ނުހިމެނޭ ގޮތަށް، ކަނާތާއި ވައަތު ހަވާސާއިން ފަރާތަކުން 1.2 ސެންޓި މީޓަރުގެ މިންވަރަށް އެތެރެއަށް 

ޖައްސައިގެން )އިންޑެންޓްކޮށްގެން( ލިޔެފައި ހުންނަ ލިޔުންތަކެވެ.

)ޅ( ޖަދުވަލުތަކާއި ތަފާސް ހިސާބުތަކުގެ ކުރެހުންތައް.

)ކ( ބިބިލިއޮގްރަފީ )ބިބިލިއޮގްރަފީގައި ލިސްޓްކުރާއިރު، ކޮންމެ ދެނަމެއްގެ ދެމެދުގައި ފޮޅުވަތެއް ދޫކޮށްގެން }ޑަބަލް 

ސްޕޭސްގައި{ ލިޔުން(.

)ވ( ގްލޮސަރީ )ގްލޮސަރީގައި ލިސްޓްކުރާއިރު، ކޮންމެ ދެނަމެއްގެ ދެމެދުގައި ފޮޅުވަތެއް ދޫކޮށްގެން }ޑަބަލް ސްޕޭސްގައި{ 

ލިޔުން(.

)މ( އިންޑެކްސް.

)ފ( އެޕެންޑިކްސް

ޖުމްލަތަކުގެ ދުރުމިން

ސުރުޚީތައް ލިޔަންވީޮގތް

ކޮންމެ ޖުމްލައެއް ލިޔެ ނިމުމުން، ޖުމްލަ ނިމުނުކަން އަންގައިދޭ ފާހަގަ، ނުކުތާ )ފުލްސްޓޮޕް( ޖެހުމަށްފަހު، އަނެއް 

ޖުމްލަ ފެށުމުގެ ކުރިން ދެ ޖުމްލަ ދޭތެރެ ދުރުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ]ސްޕޭސް ބާރ[އަށް ދެ ފަހަރަށް ފިތާލާށެވެ. މިނޫން 

ބާރ[އަށް  ]ސްޕޭސް  ޖެހުމަށްފަހު،  ފާހަގަތައް  އެނޫންވެސް  ކޯލަންއާއި  ކޮމާއާއި  ޖެހުމާއި  ފުލްސްޓޮޕް  ތަންތަނުގައި 

ފިތާލާނީ އެންމެ ފަހަރަކުއެވެ.

ސުރުޚީތައް ހުންނަނީ ހަތަރު ވައްތަރަކަށެވެ. އެއީ  އެއްވަނަ ދަރަޖަ )މައި ސުރުޚީ(ން ފެށިގެން ހަތަރުވަނަ ދަރަޖަ 

)ތިންވަނަ އަރިމަތީ ސުރުޚީ(އަށެވެ. ކޮންމެ ޗެޕްޓަރެއްގެ ސުރުޚީއަކީ އެއްވަނަ ދަރަޖައިގެ ސުރުޚީއެކެވެ. މި ސުރުޚީ 

އަކުރުގެ  މި ސުރުޚީގެ  އަދި  )ބޯލްޑް(ކޮށެވެ.  ފަލަކޮށް  ލިޔާނީ  މި ސުރުޚީ  އަދި  އޮންނާނީ ޞަފްޙާގެސީދާމެދުގައެވެ. 

ސުރުޚީތައް  އަރިމަތީ  އިގިރޭސިންނަމަ،14އެވެ.  އަދި  16އެވެ.  ދިވެހިންނަމަ،  18އެވެ.  ޢަރަބިންނަމަ،  ސައިޒަކީ: 

ދަރަޖައިގެ  މިހުރިހާ  ދަރަޖައާހަމައަށެވެ.  ހަތަރުވަނަ  ފެށިގެން  ދަރަޖައިން  ދެވަނަ  އެއީ  ދަރަޖައަށެވެ.  ތިން  ހުންނާނީ 

ގޮތަށެވެ. ބަޔާންކުރެވިގެންވާ  ތިރީގައި  ލިޔާނީ  ސުރުޚީތައް 
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އެއްވަނަ ދަރަޖައިގެ ސުރުޚީ: )މިއީ، ޗެޕްޓަރ ނުވަތަ ބާބުގެ ސުރުޚީއެވެ(

ދެވަނަ ދަރަޖައިގެ ސުރުޚީ:

ތިންވަނަ ދަރަޖައިގެ ސުރުޚީ:

ހަތަރުވަނަ ދަރަޖައިގެ ސުރުޚީ:

ފަސްވަނަ ދަރަޖައިގެ ސުރުޚީ:

ނުކުތާ ނުވަތަ ނަމްބަރު ޖަހައިގެން ފަށާ ނައްޞުތައް

ދިވެހި ބަހުން: އަކުރުގެ ސައިޒު: 18 ފަލަކޮށް

ޢަރަބި ބަހުން: އަކުރުގެ ސައިޒު: 18 ފަލަކޮށް

އިނގިރޭސި ބަހުން: އަކުރުގެ ސައިޒު: 14 ފަލަކޮށް )ހުރިހާ އަކުރެއް ކެޕިޓަލް: އަޕަރ ކޭސް(

ދިވެހި ބަހުން: އަކުރުގެ ސައިޒު: 16 ފަލަކޮށް )ކަނާތު ހަވާސާއާ ކައިރިކޮށް(

ޢަރަބި ބަހުން: އަކުރުގެ ސައިޒު: 16 ފަލަކޮށް )ކަނާތު ހަވާސާއާ ކައިރިކޮށް(

އިނގިރޭސި ބަހުން: އަކުރުގެ ސައިޒު: 12 ފަލަކޮށް )ވައަތު ހަވާސާއާ ކައިރިކޮށް، ހުރިހާ އަކުރެއް ކެޕިޓަލް: އަޕަރ 

ދިވެހި ބަހުން: އަކުރުގެ ސައިޒު: 16 ފަލަކޮށް )ކަނާތު ހަވާސާއާ ކައިރިކޮށް(

ޢަރަބި ބަހުން: އަކުރުގެ ސައިޒު: 16 ފަލަކޮށް )ކަނާތު ހަވާސާއާ ކައިރިކޮށް(

އިނގިރޭސި ބަހުން: އަކުރުގެ ސައިޒު: 12 ފަލަކޮށް )ވައަތު ހަވާސާއާ ކައިރިކޮށް، ހުރިހާ އަކުރެއް ކެޕިޓަލް: އަޕަރ 

ދިވެހި ބަހުން: އަކުރުގެ ސައިޒު: 16 ފަލަކޮށް )ކަނާތު ހަވާސާއާ ކައިރިކޮށް(

ޢަރަބި ބަހުން: އަކުރުގެ ސައިޒު: 16 ފަލަކޮށް )ކަނާތު ހަވާސާއާ ކައިރިކޮށް(

އިނގިރޭސި ބަހުން: އަކުރުގެ ސައިޒު: 12 ފަލަކޮށް )ވައަތު ހަވާސާއާ ކައިރިކޮށް، ހުރިހާ އަކުރެއް ކެޕިޓަލް: އަޕަރ 

ދިވެހި ބަހުން: އަކުރުގެ ސައިޒު: 16 ފަލަކޮށް )ކަނާތު ހަވާސާއާ ކައިރިކޮށް(

ޢަރަބި ބަހުން: އަކުރުގެ ސައިޒު: 16 ފަލަކޮށް )ކަނާތު ހަވާސާއާ ކައިރިކޮށް(

އިނގިރޭސި ބަހުން: އަކުރުގެ ސައިޒު: 12 ފަލަކޮށް )ވައަތު ހަވާސާއާ ކައިރިކޮށް، ހުރިހާ އަކުރެއް ކެޕިޓަލް: އަޕަރ 

ނުކުތާ ނުވަތަ ހިސާބު އަދަދުން ތަރުތީބު ނަމްބަރު ޖަހައިގެން ނައްޞުތައް ލިޔާއިރު ފަށާނީ، ހަވާސާއިން 12 މިލިމީޓަރު 

އެތެރެއަށް ޖައްސާލުމަށްފަހުގައެވެ. އަދި ނުކުތާ ނުވަތަ ހިސާބު އަދަދާ ވިދިގެން ފަށާ ޖުމްލައާ ދެމެދުގައި 8 މިލިމީޓަރުގެ 

ދުރުމިނެއް ހުންނަށްވާނެއެވެ. މި ތަރުތީބު މުޅި ތީސިސް/ރިސާލާގައި އެއްގޮތަކަށް ހިފެހެއްޓިފައި ހުންނަށްވާނެއެވެ. 
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ނުކުތާ ނުވަތަ ނަމްބަރު ޖަހައިގެން ފަށާ ނައްޞުތައް

ހަވާސާގެ ސައިޒު

ނުކުތާ ނުވަތަ ހިސާބު އަދަދުން ތަރުތީބު ނަމްބަރު ޖަހައިގެން ނައްޞުތައް ލިޔާއިރު ފަށާނީ، ހަވާސާއިން 12 މިލިމީޓަރު 

އެތެރެއަށް ޖައްސާލުމަށްފަހުގައެވެ. އަދި ނުކުތާ ނުވަތަ ހިސާބު އަދަދާ ވިދިގެން ފަށާ ޖުމްލައާ ދެމެދުގައި 8 މިލިމީޓަރުގެ 

ދުރުމިނެއް ހުންނަށްވާނެއެވެ. މި ތަރުތީބު މުޅި ތީސިސް/ރިސާލާގައި އެއްގޮތަކަށް ހިފެހެއްޓިފައި ހުންނަށްވާނެއެވެ. 

ހަވާސާގެ ސައިޒު ހުންނަންވާނީތިރީގައި ބަޔާންވެގެންވާގޮތަށެވެ.

ދިބެހި ބަހުންނާއި ޢަރަބި ބަހުން ނަމަ:

ހިސާބުތަކާއި،  ތަފާސް  ޖަދުވަލުތަކާއި،  )އޭގެތެރޭގައި،  ލިޔުމެއްވެސް،  ހުރިހާ  އެހެން  ފިޔަވައި  ޞަފްޙާގެނަމްބަރު 

ކުރެހުންތައްވެސް ހިމެނޭގޮތަށް( ބަޔާންވެދިޔަ އިމުގެ ތެރެއަށް ފެތެންވާނެއެވެ. ރިސާލާގެ އަސްލު ސައިޒަށްވުރެ، ބޮޑެތި 

ފެތެންޖެހޭނެއެވެ. ތެރެއަށް  އިމުގެ  ބަޔާންވެދިޔަ  ހިމަނާއިރުވެސް،  ލިޔުންތައް  ހުންނަ  ޞަފްޙާތައްހިމެނޭގޮތަށް 

އިނގިރޭސި ބަހުން ނަމަ:

3.8 ސެންޓި މީޓަރ ) މިވަރުގެ ޖާގައެއް ދެވެނީ: ބައިންޑްކުރުމަށް ޖާގަ ދިނުމަށެވެ.(ކަނާއަތުން

2.5 ސެންޓި މީޓަރމަތިން

2.5 ސެންޓި މީޓަރވައަތުން

3. ސެންޓި މީޓަރތިރިން

3.8 ސެންޓި މީޓަރ ) މިވަރުގެ ޖާގައެއް ދެވެނީ: ބައިންޑްކުރުމަށް ޖާގަ ދިނުމަށެވެ.(ވައަތުން

2.5 ސެންޓި މީޓަރމަތިން

2.5 ސެންޓި މީޓަރކަނާއަތުން

3. ސެންޓި މީޓަރތިރިން

ޞަފްޙާގެނަމްބަރު ޖެހުން

ކޮންމެ  ގެ  ތީސިސް/ރިސާލާ  މެނުވީ،  ޞަފްޙާއެއް  ނަޤްލުކޮށްފައިވާ  ނައްޞުތައް  އަސްލު  ފަރާތެއްގެ  އެހެން 

ރޯމަށް  ޖަހާނީ:  ތަމްހީދީ ޞަފްޙާތަކުގެގައި ޞަފްޙާނަމްބަރު  އިންނަށްވާނެއެވެ.  ޞަފްޙާއެއްގައިވެސް ޞަފްޙާނަމްބަރު 

ބާބުގެ  ނުވަތަ  ޗެޕްޓަރު،  ތަޢާރަފު  ދިރާސާގެ  ޞަފްޙާތަކަކީ:  )ތަމްހީދީ  މިފަދައިންނެވެ.   )i, ii, iii( ނަމްބަރު 

ޞަފްޙާތަކުގެގެ  ރިސާލާގެ  ޞަފްޙާވެސް  ހިމެނޭ  ނަން  މައިގަޑު  ދިރާސާގެ  ޞަފްޙާތަކެވެ.(  ހުރިހާ  ހުންނަ  ކުރިން 

ތެރޭގައި ގުނޭނެއެވެ. އެކަމަކު ޞަފްޙާނަމްބަރެއް ނުޖަހާނެއެވެ. އެހެންވީމާ، ރޯމާން ފިގަރ )i, ii, iii,( މިގޮތަށް 

ޞަފްޙާތަކުގެގައި ލިޔެވޭނީ ދިރާސާގެ ޚުލާޞާ )އެބްސްޓްރެކްޓް( ލިޔެވިފައިވާ ޞަފްޙާއަކީ ރޯމަން ފިޤަރގެ ފުރަތަމަ 

އަދަދުގެގޮތުގައެވެ. ޢަރަބި ހިސާބު އަދަދު )1، 2، 3،( ބޭނުންކުރަށްފަށާނީ، ތަމްހީދީ ޞަފްޙާތައްނިމުމަށްފަހު ފެށޭ 

ނޑަކީ ޞަފްޙާނަމްބަރު ޖަހާފައި އޮންނަންޖެހޭނެ ގަޑެކެވެ.  ޞަފްހާއިންނެވެ. ރިސާލާގައި އެއްޗެއް ލިޔެވިފައިވާ ކޮންމެ ގަ

މެދަށްވާގޮތަށެވެ.  ދެލިގަޑުގެ  ޞަފްޙާގެތިރީގައި،  ހުންނަންވާނީ  ނަމްބަރު  ޞަފްޙާ 
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ހުންނަންވާނީ،  ޖެހިފައި  ނަމްބަރު  މީޓަރުކަމަށްވުމާއެކު، ޞަފްޙާ  3.0 ސެންޓި  ހަވާސާ ސައިޒަކީ،  ޞަފްޙާގެތިރީގެ 

ޑޭޝް،  ޖަހާއިރު،  ޞަފްޙާނަމްބަރު  މަތީގައެވެ.  މީޓަރު  ސެންޓި   1.3 ފެށިންގެން  ތީރީކައިރިން  ޞަފްޙާގެއެންމެ 

ނުޖަހާށެވެ. ފާހަގައެއް  މިނޫންވެސް  ނުވަތަ  ދަމާލުން  ރޮގެއް   ތިރީގައި  ފުލުސްޓޮޕް، 

ރިސާލާގެ ދެލިގަޑު ލިޔެފައި ހުންނައިރު ހުރިހާ ފަރާތަކުންވެސް ހަވާސާ އެއްވަރަކަށް ހުރުން

ރިސާލާގެ އެތެރޭގެ ދެލިގަޑު ހުންނަންވާނީ، ހުރިހާފަރާތަކުންވެސް ހަވާސާއާ އެއްވަރަކަށެވެ. މާނައަކީ، ކަނާތާއި ވައަތުގެ 

ފެށޭ  ޗެޕްޓަރެއްގެ  ކޮންމެ  އެކަމަކު،  ފިޔަވައެވެ.  ފޮޅުވަތް  ފުރަތަމަ  ޕެރެގްރާފެއްގެ  ކޮންމެ  އެއްވަރުކޮށެވެ.  ހަވާސާއާ 

ޕްރެގްރާފު އިންނަންވާނީ، ހަވާސާއާ އެއްހަމައެއްގައެވެ. 

ރޮގުތަކާއި  އިންތަކާއި،  ދޭތެރޭގެ  އަދި  ފަސޭހަގޮތަށެވެ.  ކިޔަން  އަދި  މިނަށެވެ.  ހުންނަންވާނީބަރާބަރު  ޓޭބަލްތައް 

ސުރުޚީތަކާއި، ދެލިގަޑުގައި ލިޔެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅޭގޮތަށެވެ. ޢާންމުގޮތެއްގައި، ޓޭބަލެއް ލިޔެވެނީ، ދެލިގަޑުގައި 

ލިޔަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުގެ ބަދަލުގައެވެ. އެހެންވީމާ، ޓޭބަލްތައް ހުންނަންވާނީ، އެ މަޢުލޫމާތަކާއެކުގައެވެ. ނުވަތަ ޖެހިގެން 

ޞަފްޙާގައެވެ.  އޮންނަ 

ނަމްބަރު ޖަހައިގެން ލިޔެވޭ ޓޭބަލެއްނަމަ، ނަމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާނީ ޢަރަބި ހިސާބު އަކުރެވެ. އަދި ވަކި 

ޓޭބަލުތަކުގެ  ހިމެނޭ ނަމަ،  ޓޭބަލްތައް  ގިނަ  ޗެޕްޓަރެއްގައި  އޮންނަންވާނެއެވެ.  ކަޑައެޅިފައި  ޓޭބަލަށް  އެ  ސުރުޚީއެއް 

ތަރުތީބު ނަމްބަރެއްވެސް އޮންނަންވާނެއެވެ. މިސާލަކަށް، ޗެޕްޓަރު 5ގައި ހަތަރު ޓޭބަލް ހިމެނޭ ނަމަ، ޓޭބަލުތަކުގެ 

ތަރުތީބު ނަމްބަރު ޖަހާނީ: 5.1، 5.2، 5.3 5.4، މިގޮތަށެވެ. ދެލިގަޑުގައި ޓޭބަލަކަށް ޙަވާލާދޭނަމަ، ޙަވާލާދޭނީ، އެ 

ނަމްބަރުންނެވެ.  ދީފައިވާ  ޓޭބަލަކަށް 

ދެލިގަޑާއެކު ޓޭބަލެއް ހިމަނާނަމަ، އެ ޓޭބަލާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ބަޔާންކުރުމާ ވިދިގެން ހިމަނާށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، 

އެންމެ ރަގަޅުގޮތަކީ، މުޅި ޕެރެގްރާފު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، ޓޭބަލު ހިމެނުމެވެ. ޞަފްޙާގެ ތިރީގައި ޖާގަނެތުމުގެ ސަބަބުން 

ޞަފްޙާގެމެދުތެރޭގައި  އަނެއް  ކުރެވިދާނެއެވެ.  އެގޮތަށް  އެކަން  ޖެހިއްޖެނަމަ،  ގެންދަން  ޓޭބަލު  ޞަފްޙާއަށް  އަނެއް 

ދުރުމިނެއް  ފޮޅުވަތުގެ  ތިރިއަށް 3.0ގެ  އަދި  ފެށިގެން  ކައިރިން  މަތީ  ޓޭބަލުގެ  ޙާލަތުގައި،  ހިމަނަންޖެހިއްޖެ  ޓޭބަލު 

ބަހައްޓަންވާނެއެވެ. )މާނައަކީ: ޓޭބަލުގެ ނަމްބަރު ޖަހާނީ،ދެލިގަޑާ ވިދިގެން ފެށޭ ހަތަރުވަނަ، ފޮޅުވަތުގައެވެ.

ޖަދުވަލުތައް.

ރިސާލާގައި ހިމެނިފައިވާ ޖަދުވަލުތައް ހުންނަންވާނީ ބަރާބަރަށް އެއް މިންގަޑަށެވެ. އަދި ކިޔަން ފަސޭހަގޮތަށެވެ. އަދި 

ޖަދުވަލުގައި ހުންނަ ލިޔުންތަކުގެ ފޮޅުވަތްތަކާއި ސުރުޚީތަކުގެ ތަރުތީބަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދޭންވާނެއެވެ. ޖަދުވަލަކީ، 

ޖަދުވަލު އޮންނަންވާނީ،  އެހެންވީމާ،  ބޭނުންކުރެވޭ ވަސީލަތެކެވެ.  ބަދަލުގައި  މަޢުލޫމާތެއްގެ  މުހިންމު  ޖެހޭ  ހިމަނަން 

ލިޔުންގަޑުގައި ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތާ އެއްތަނެއްގައި، ނުވަތަ ޖެހިގެން އޮންނަ ޞަފްޙާގައެވެ.
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ޖަދުވަލުތައް

ޖަދުވަލުތަކުގައި ނަމްބަރު ޖެހުން

ޖަދުވަލު އިންނަންވީ ތަން

ސައިޒާއި ސިފަ

ރިސާލާގައި ހިމެނިފައިވާ ޖަދުވަލުތައް ހުންނަންވާނީ ބަރާބަރަށް އެއް މިންގަޑަށެވެ. އަދި ކިޔަން ފަސޭހަގޮތަށެވެ. އަދި 

ޖަދުވަލުގައި ހުންނަ ލިޔުންތަކުގެ ފޮޅުވަތްތަކާއި ސުރުޚީތަކުގެ ތަރުތީބަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދޭންވާނެއެވެ. ޖަދުވަލަކީ، 

ޖަދުވަލު އޮންނަންވާނީ،  އެހެންވީމާ،  ބޭނުންކުރެވޭ ވަސީލަތެކެވެ.  ބަދަލުގައި  މަޢުލޫމާތެއްގެ  މުހިންމު  ޖެހޭ  ހިމަނަން 

ލިޔުންގަޑުގައި ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތާ އެއްތަނެއްގައި، ނުވަތަ ޖެހިގެން އޮންނަ ޞަފްޙާގައެވެ.

ހިސާބު  ޢަރަބި  ބޭނުންކުރާނީ،  ނަމްބަރު  ދެވޭ  ޖަދުވަލުތަކަށް  ހުންނަންވާނެއެވެ.  ދެވިފައި  ނަންބަރެއް  ޖަދުވަލުތަކަށް 

އަދަދެވެ. އަދި ރިސާލާގައި ކިތަންމެ މަދުން ޖަދުވަލު ހިމަނާފައި ވީނަމަވެސް، ކޮންމެ ޖަދުވަލަކަށްވެސް ސުރުޚީއެއް 

ކަޑައެޅިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ޖަދުވަލުގައި ނަމްބަރު ޖަހާނީ، އެ ޖަދުވަލެއް ހިމެނިގެންވާ ޗެޕްޓަރު/ބާބުގެ ނަމްބަރާ 

އެއްގޮތަށެވެ. މިސާލަކަށް، ޗެޕްޓަރު 5ގައި 4 ޓޭބަލު ހިމެނިފައިވާ ނަމަ، ޖަދުވަލުގައި ނަމްބަރުޖަހާނީ:

ޖަދުވަލު ނަމްބަރު: 5.1   ޖަދުވަލު ނަމްބަރު: 5.2 މިގޮތަށެވެ. ދެލިގަޑުގައި، ވަކި ޖަދުވަލަކަށް ޙަވާލާދޭނަމަ، އެ 

ޖަދުވަލަކަށް ޙަވާލާދޭނީ، އެ ޖަދުވަލަކަށް ދީފައިވާ ނަމްބަރުންނެވެ. މިސާލަކަށް، ލިޔުންގަޑުގެ ތެރޭގައި ޓޭބަލަކަށް ޙަވާލާ 

ދޭނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.

)ހ( ޓޭބަލް 5.4 ގައިވާ އިންސައްތަތައް ބަޔާންކޮށްދެނީ، މާރިޖިން އެއް ނުވަތަ ކުށެއް ވާކަމަށެވެ.

)ށ( ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތު، ވޯޓުލުމުގައި ބައިވެރިއެއް ނުވެއެވެ. )ޓޭބަލް ނަމްބަރު: 

4.5 ބަލާ(

)ނ( ޓޭބަލް ނަމްބަރު 3.4ގައިވާފަދައިން، ރޭޓުތައް އާދަޔާ ޚިލާފަށް މައްޗަށް ދާކަމަށް ދައްކައެވެ.

ޕެރެގްރާފާ  ލިޔެވޭ  ޖުމްލަ  ޙަވާލާދެވޭ  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ޖަދުވަލަކަށް  އެ  ހުންނާންވާނީ،  ޖަދުވަލުތައް  ޢާންމުގޮތެއްގައި 

ޖާގަ  ހިމަނައިލާނެ  ޖަދުވަލު  އެ ޞަފްޙާގައި  ހަމަ  ލިޔުމަށްފަހު،  ޕެރެގްރާފު  ޙަވާލާދެވޭ  ޖަދުވަލަށް  އެ  ވިދިގެންނެވެ. 

ނުލިބިއްޖެނަމަ، ޖެހިގެން އޮންނަ ޞަފްޙާގެ އެންމެ ކުރީގައި ޖަދުވަލު ހިމަނައިލާނީއެވެ. ޖެހިގެން އޮންނަ ޞަފްޙާގެމެދުގައި 

ޖަދުވަލުގެ/  އަދި  މަތިން    )3.0( ފޮޅުވަތް  ތިން  ފޮޅުވަތުން  ޖަހާފައިވާ  ނަމްބަރު  ޖަދުވަލުގެ  ލިޔާނަމަ،  ޖަދުވަލު 

ޖަދުވަލާގުޅޭ ނޯޓުގެ ތިރިން ދޫކޮށްލާށެވެ. )މާނައަކީ: ޖަދުވަލުގެ ނަމްބަރު ލިޔަނީ، ލިޔުންގަޑު ނިމުމަށްފަހު، ހަތަރުވަނަ 

ފޮޅުވަތުގައެވެ. ދެން  ލިޔުން ގަޑު، ޖަދުވަލުގެ ތިރީގައި ލިޔާނީ، ޖަދުވަލުގެ ތިރިން ހަތަރުވަނަ ފޮޅުވަތުން ފެށިގެނެވެ.(

ބައެއް ޓޭބަލުތައް މުޅި ޞަފްޙާގެއެންމެ ފުޅާމިނަށްވެސް  ގިނަ ޓޭބަލުތަކުގައި،ކޮލަމްތައް ހުންނާނީ ޞަފްޙާގެދިގަށެވެ. 

ކޮންމެ  އެކަށީގެންވެއެވެ.  ވެސް  ފުޅާނުވުން  އެއްވަރަށް  މިނާ  ޞަފްޙާގެފުޅާ  މުޅި  ނުވަތަ  ޖެހިދާނެއެވެ.  ފައްތަން 

ގޮތެއްގައިވެސް، ކޮންމެ ޓޭބަލެއްވެސް ލިޔަންވާނީ ޞަފްޙާގެމެދުގައި، އަރިހުރަހަށް އޮންނަ ގޮތަށް، ހަތަރު ހަވާސާގެ 

ފެތޭގޮތަށެވެ. ތެރެއަށް 
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ސުރުޚީ

ޖަދުވަލާގުޅޭ ޯނޓުލިޔުން

ޞަފްޙާއަށް ނުކަތާވަރަށް، ޓޭބަލު ފުޅާނަމަ، ޓޭބަލު ހެދުމަށް ބޭނުންކުރާނީ، ]ލޭންޑްސްކޭޕް ފޯރމަޓެވެ. މި ފުޅާމިނުގައި 

ހިމެނިއަސް،  ސައިޒު  ޓޭބަލުގެ  މިގޮތަށް  ނުލިޔާށެވެ!  ނައްޞެއް  އިތުރު  ޞަފްޙާއެއްގައި  ހިމެނޭ  ޓޭބަލެއް  އޮންނަ 

ޞަފްޙާނަމްބަރު ޖަހަށްވާނީ، ޞަފްޙާގެއެންމެ ތިރީކައިރީގައެވެ. ޓޭބަލުގެ  އެތެރޭގައެއް ނޫނެވެ.

ދިވެހި ބަހުންލިޔާނަމަ،  14ގެ އަކުރު ލިޔުމަށް ކަޑައެޅޭ ސައިޒުގައި ބަހައްޓާށެވެ! އެހެން ނަމަވެސް، ބޭނުން ޖެހިއްޖެ 

ޙާލަތެއްގައި ޓޭބަލުގެ އެތެރޭގައި ލިޔާ އަކުރުގެ ސައިޒު 12ގައި ބެހެއްޓިދާނެއެވެ.

ޢަރަބި ބަހުން ލިޔާނަމަ،18ގެ އަކުރު ލިޔުމަށް ކަޑައެޅޭ ސައިޒުގައި ބަހައްޓާށެވެ! 

އެހެން ނަމަވެސް، ބޭނުން ޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ޓޭބަލުގެ އެތެރޭގައި ލިޔާ އަކުރުގެ ސައިޒު 16ގައި ބެހެއްޓިދާނެއެވެ. 

ޓޭބަލުން ބޭރުގައި ލިޔާއެއްޗެއް ނަމަ، މިސާލަކަށް،ޓޭބަލުގެ ނަމްބަރު، ސުރުޚީއެއް، އިތުރު ނޯޓެއް ނަމަ:-

ދިވެހިބަހުން ނުވަތަ ޢަރަބި ބަހުން ލިޔާނަމަ، އަކުރުގެ ސައިޒު 14ގައި ބަހައްޓާށެވެ. އަދި އިނގިރޭސި ބަހުން ލިޔާނަމަ، 

އަކުރުގެ ސައިޒު 12ގައި ބަހައްޓާށެވެ.

އެއް ޞަފްޙާއަށް ނުފެތޭ ދިގު ޓޭބަލްތައް ޖެހިގެން އޮންނަ ޞަފްޙާއަށް އޭގެ ބާކީބައި ގެންދެވިދާނެއެވެ. ޓޭބަލްގެ ނަމްބަރާއި 

ޓޭބަލުގެ ސުރުޚީ ލިޔާނީ، ޓޭބަލުގެ އެންމެ ކުރީގައެވެ. ޖެހިގެން އޮންނަ ޞަފްޙާއަށް ޓޭބަލުގެ ބާކީ ބައި ގެންދަންޖެހޭ 

ޙާލަތުގައި، އެ ޞަފްޙާގައި، ޓޭބަލުގެ އެންމެ ކުރީގައި ލިޔާނީ ހަމައެކަނި، ޓޭބަލުގެ ނަމްބަރެވެ. މިސާލަކަށް،

]ޓޭބަލް -2 ގެ ބާކީ[ މިގޮތަށެވެ. 

މަތީގައި  ޓޭބަލުގެ  ނަމްބަރުޖަހާނީ،  ޓޭބަލުގެ  އޮންނަންވާނެއެވެ.  ސުރުޚީއެއްކަޑައެޅިފައި  ޓޭބަލަކަށްވެސް  ކޮންމެ 

މެދަށްވާގޮތަށެވެ. އަދި ނަމްބަރުގެ ތިރީގައި ޓޭބަލުގެ ސުރުޚީ )މައުޟޫޢު( ޓޭބަލުގެ މެދަށްވާގޮތަށް، ފޮޅުވަތެއް ދޫކޮށްނުލައި، 

ޓޭބަލުގެ ފުޅާމިނުގައި ލިޔާށެވެ! ސުރުޚީ ލިޔުމަށްފަހު، ސުރުޚީއާއި ޓޭބަލާ ދޭތެރޭގައި ހުސްފޮޅުވަތެއް ދޫކޮށްލާށެވެ! 

ޖަދުވަލާގުޅޭގޮތުން، ޖަދުވަލުގެ ތިރީގައި ތިން ވައްތަރަކަށް ނޯޓު ލިޔެވިދާނެއެވެ.

)ހ( ޢާންމު ނޯޓް: މި ވައްތަރުގެ ނޯޓަކީ، ޖަދުވަލުގައި ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތު އިތުރަށް ޝަރަޙަކޮށްދިނުމާއި، ޖަދުވަލުގައިވާ 

ރަމްޒުތައް ބުނެދިނުމާއި އަދި މި ނޫންވެސް މިފަދަ މަޢުލޫމާތުތައް އިތުރަށް ޝަރަޙަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ބޭނުން ކުރެވޭ 

ބާވަތުގެ ނޯޓެވެ. މިސާލަކަށް:

ނޯޓް: ޚާއްޞަގޮތެއްގައި މުވާޞަލާތުކުރެވޭ ތިންގޮތެއް މިވަނީ މި ޓޭބަލުން އުނިކުރެވިފައެވެ. މި ޓޭބަލުގައި }އ{ގެ 

މުރާދަކީ: އެއްގޮތްކުރުމެވެ. )އނ(ގެ މުރާދަކީ: އެއްގޮތް ނުވުމެވެ.
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)ށ( ޚާއްޞަ ނޯޓު: މި ބާވަތުގެ ނޯޓަކީ، ޖަދުވަލުގެ ވަކި ކޮލަމެއްގައި ހިމެނިފައިވާ ނުވަތަ ޖަދުވަލުގައި ބަޔާންވެގެންވާ 

ވަކި ޚާއްޞަ ކަމެއް އިތުރަށް ޝަރަޙަކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރެވޭ ނޯޓެވެ. މި ވައްތަރުގެ ނޯޓުތަކުގައި ހުންނާނީ )ހ( 

)ށ( )ނ( މިފަދަ އަކުރުތަކަކުން ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. މިގޮތަށް އަކުރުތަކަކުން ފާހަގަކުރެވިފައި ހުންނައިރު، އަކުރުތައް 

މަތިން  އެންމެ  ކަނާތުން  ޖަދުވަލުގެ  ދިގަށްވާގޮތަށް،  ޖަދުވަލުގެ  ވާތަށް  ކަނާތުން  ހުންނަންވާނީ،  ތަރުތީބުކުރެވިފައި 

ފެށިގެންނެވެ. ކޮންމެ ޖަދުވަލަކަށްވެސް އެ ޖަދުވަލަކާ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ޚާއްޞަ ވަކި ތަރުތީބެއް ނޯޓުތައް ލިޔުމުގައި 

ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ. މިސާލަކަށް

ހ.  ނ= 25

ށ. މި ބައިވެރިޔާގެ ސުވާލުތައް ފުރިހަމަކޮށްފައެއްނުވެއެވެ.

)ނ( އަންދާޒާ ނޯޓު: މި ބާވަތުގެ ނޯޓަކީ، ޚާއްޞަ ޓެސްޓެއްގެ ނަތީއަށް އިޝާރާތްކުރާ ނޯޓެވެ. އަންދާޒާކުރާ ނަތީޖާ 

ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން )*( މި ފާހަގަ ބޭނުންކުރެވެއެވެ.

މިސާލަކަށް:
* ޕީ <.05

** ޕީ <.05  ދެކޮޅު އަޅާކިޔޭ

ޖަދުވަލަކާގުޅޭ ނޯޓެއް ލިޔާއިރު، އަކުރުގެ ސައިޒު ހުންނަންވާނީ، 12ގައެވެ. އަދި ނޯޓުތަކުގެ ތަރުތީބު ހުންނަށްވާނީ: ޢާންމު 

ނޯޓު ދެން އެއަށްފަހު، ޚާއްޞަ ނޯޓް ދެން އެއާ ވިދިގެން، އަންދާޒާ ނޯޓެވެ. ކޮންމެ ބާވަތެއްގެ ނޯޓެއްކަމުގައިވިޔަސް، 

ނޯޓެއް ލިޔަންފަށަންވާނީ، އައު ފޮޅުވަތެއްގައި، ޖަދުވަލު އިންވެގެންވާ ހަވާސާއިން ފެށިގެންނެވެ. އަދި އެންމެ ރަނގަޅު 

ގޮތަކީ، ހުރިހާ ހަވާސާއެއް އެއްވަރު ]justified[ވާގޮތަށެވެ. މިސާލަކަށް:

ނޯޓް: މި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދިނުމުގައި ބައިވެރިވި ބައިވެރިންގެ ޖަވާބުތައް ހުރީ:

ހނ=25    ބނ=42

*ޕީ>05.  **ޕީ > .01

ކުރެހުންތައް

އޭގެތެރޭގައި،  ވަސީލަތްތަކެކެވެ.  ބޭނުންކުރެވޭ  ބަޔާންކޮށްދިނުމަށް  އިތުރަށް  ޝަރަޙަކޮށްދިނުމަށާއި  ކުރެހުންތަކަކީ، 

އަތުކުރެހުމާއި، ކުލަކުރެހުމާއި، ފޮޓޯއާއި، ގްރާފާއި، ޗާރޓު ހިމެނެއެވެ.  ކުރެހުންތަކަށް ނަމްބަރު ދިނުމާއި، ކުރެހުންތައް 

ގުޅޭގޮތަށެވެ.  ޖަދުވަލަކާ  ގުޅޭ  ކުރެހުމަކާ  އެ  ހުންނަންވާނީ،  ފުޅާމިން  ސިފައާއި  ސައިޒާއި،  ތަނާއި،  ބަހައްޓަންވީ 

ކުރެހުމަށް ދެވޭ ނަމްބަރު ޖަހާނީ، އެ ކުރެހުމެއްގެ ތިރީގައި ވާތްފަރާތުގައެވެ. އަދި ދިވެހި ބަހުންނާއި ޢަރަބި ބަހުން 

ލިޔާ ރިސާލާތަކުގައި، ކުރެހުމުގެ ކަނާތް ފަރާތުގައެވެ. އަދި ނަމްބަރާ ވިދިގެން ފުލުސްޓޮޕެއް ޖަހާށެވެ. އަދި ޖަދުވަލުގައި 

ހިމެނޭ ކަމެއް އިތުރުރަށް ޝަރަޙަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން، ބުރެކެޓެއްގައި އެކަން ބަޔާންކޮށްދޭށެވެ!
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ޖަދުވަލުގެ ޝަރަޙަ އޮންނަންވާނީ އެ ކުރެހުމެއްގެ ނަމްބަރަށްފަހުގައެވެ. އެ ޝަރަޙަ، ސުރުޚީއެއްގެ ގޮތުގައި، ނުވަތަ 

އިތުރު ބަޔާނެއްގެ ގޮތުގައި ލިޔެވިދާނެއެވެ. މި ޝަރަޙަ ލިޔެވިފައި އޮންނަންވާނީ،  ފޮޅުވަތެއް ދޫކޮށްނުލައި އެ ކުރެހުމެއްގެ 

ފުޅާމިނަށްވުރެ ބޮޑު ނުވާގޮތަށެވެ. ކުރު ޝަރަޙަތައް ލިޔާނީ މެދުގައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ދިގު ޝަރަޙަތައް ޖެހިގެން 

އޮންނަ ޞަފްޙާގައިވެސް ލިޔަންޖެހިދާނެއެވެ. ކުރެހުމުގައި ބޭނުން ކުރި މިން )ހިމަނަށް ބޭނުންނަމަ( ބަޔާންކުރާނީ، 

ކުރެހުމުގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ ކުރެހުމާ ވީހާވެސް ގާތުގައެވެ.

ތަޞްވީރުތައް

ޗާޓުތައް/ ޖައްވުގެތެރެއިން މަތިން ނަގާފައި ހުންނަ ބިންމަތީގެ )އޭރިއަލް(ޮފޯޓތައް

ކުލަތައް ބޭނުންކުރުން

ތަޞްވީރު/ނޫސް މަޖައްލަތަކުން ނަގާފައި ހުންނަ އޭގެ ޞަފްޙާތަކުގެގެ ފޮޓޯތައް އަދި މިނޫންވެސް މިބާވަތުގެ ތަކެތި 

ހުންނަންވާނީ ސާފުކޮށް ކިޔަން އެނގޭނޭހެން، ރިސާލާގެ ލިޔުންގަޑުގެ ތެރޭގައެވެ.

މި ބާވަތުގެ ތަކެތި ރިސާލާގައި ހިމަނަން ބޭނުންނަމަ، އެފަދަ ފޮޓޯއަކާބެހޭ ފަރާތެއްގެ ހުއްދަ އޮންނަންވާނެއެވެ. އަދި 

ރިސާލާގައި ހިމަނާ، ޗާޓުތައް ހުންނަންވާނީ، އޭގެ އަސްލު މަޞްދަރަށް ޙަވާލާދެވިފައެވެ.

ކުލަ ބޭނުންކުރެވޭނީ، ހަމައެކަނި، ގްރޫޕުތަކުގައާއި، ޗާރޓުތަކުގައާއި ފޮޓޯތަކުގައާއި އަދި ތަޞްވީރުތަކުގައެވެ. އެނޫން 

ބޭނުމަކަށް، އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ކުލައެއް ބޭނުންކުރަންވާނީ، އެ ދަރިވަރަކު ކިޔަވާ ކުއްލިއްޔާއެއްގެ ހުއްދައާއެކުގައެވެ. 

މިގޮތުން، ކުލަ ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިގެންވާނަމަ، ރިސާލާގެ ހުރިހާ ކޮޕީއެއްވެސް ހުންނަވާނީ އެއްގޮތަށެވެ.
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ސްލައިޑާއި، ޑިސްކެޓާއި ސީޑީއާއި ޕެންޑްރައިވް

ޕްރިންޓްކުރުން

ރިސާލާ ހުށަހަޅާއިރު، ރިސާލާގެ ސޮފްޓްކޮޕީއަކާއެކު، )ސްލައިޑް/ ސީޑީ/ޑިސްކެޓް/ ޕެންޑްރައިވާއެކު( ބައިންޑްކޮށްފައިވާ 

ކޮޕީވެސް ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ސެންޓަރަށް ހުށަހަޅަށްވާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް، މަތީގައި ބަޔާންވެގެންވާފަދަ ވަސީލަތެއް 

އެނގޭގޮތަށެވެ.  ކިޔަން  ހުށަހަޅަނީ ސާފުކޮށް  ހުށަހަޅާއިރު،  ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ސްލައިޑާއި، ސީޑީއިން  ބޭނުންކޮށްގެން 

ޑިސްކެޓާއި  ފުރިހަމަވާގޮތަށެވެ.  އެތުރުން  އެމުނި  ތަރުތީބާއި  ކުށްފިލުވައިފައެވެ.  ހުންނަންވާނީ،  މަޢުލޫމާތު  އޭގައިވާ 

ޕެންޑްރައިވް ހުންނަންވާނީ ވައިރަސް ފްރީކޮށްފައެވެ. އަދި މިއިން ކޮންމެ ގޮތަކަށް ހުށަހެޅި ނަމަވެސް، އެތަކެތީގައި 

ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމެނިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

)ހ(ރިސާލާގެ މުޞައްނިފުގެ ނަން:

)ށ( ރިސާލާގެ މައުޟޫޢު

)ނ( ދަރިވަރުގެ އައިޑީ ނަމްބަރު

)ރ( ޑިގްރީގެ ނަން

)ބ( ކިޔެވި އަހަރު

)ޅ( ހުށަހެޅިތަކެތީގައި ހިމެނޭ ބައިތައް

)ކ( ބޭނުންކުރި ސޮފްޓްވެއަރގެ ވަރޝަންއާއި އޭގެ ނަން

މަތީގައި ބަޔާންވެގެންވާ ބައިތައް ހިމެނޭކަން، ރިސާލާގައި ބަޔާންކުރެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. އެކަން ބަޔާންކުރެވިފައި 

އޮންނަންވާނީ، ޖަދުވަލުތަކާއި، ކުރެހުންތަކާއި އަދި އެނޫންވެސް ތަކެތީގެ ލިސްޓު ހިމަނާފައިވާ ބައިގައެވެ.

ރިސާލާ ޕްރިންޓްކުރާނީ،ކަރުދާހުގެ އެއްފަރާތުގައެވެ. )ދިވެހި ބަހާއި ޢަރަބި ބަހުން ލިޔެފައިވާނަމަ: ކަނާއަތް ފަރާތަށް 

ހުޅުވޭގޮތަށް އަދި އިނގިރޭސި ބަހުން ލިޔެފައިވާނަމަ، ވާތްފަރާތަށް ހުޅުވޭގޮތަށެވެ.( ރިސާލާގައި ހިމެނޭ ކުރެހުންތައް، 

އަތުން ނުވަތަ ކޮމްޕިޔުޓަރުންވެސް ކުރެހިދާނެއެވެ. މައިކްރޯފިލްމާއި ފޮޓޯކޮޕީކުރާނަމަ، ފަރުވާތެރިވުން ވަރަށް މުހިންމެވެ. 

ސަބަބަކީ، މިބާވަތުގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބުން، ކުލަކޮށް ހުންނަށް ޖެހޭ ތަކެތި ކަޅާއި ހުދާއި، ހިޔަނި 

ރޮގުތަކެއް ފަދައިން ގަޑުތަކުގައި ހުރުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ކުރެހުންތަކާއި، ފޮޓޯތައް ޝަރަޙަކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، ތަފާތު 

ކުލަތަކުން ބުނެދިނުމުން އެކަނި ފުއްދައިނުލާށެވެ! ގްރާޕެއްގެ ރޮގުތައް ކުލަތަކުން އެކަނި ބަޔާންކޮށްދިނުމުގެ ބަދަލުގައި، 

ލޭބަލްކުރާށެވެ! ނުވަތަ ކޮންމެވެސް ފާހަގައަކުން ބަޔާންކޮށްދޭށެވެ! ހިޔަނިލައިގެން ކުރެހުމެއް ދައްކާ އިރު، މިސާލަކަށް، 

ޗާޓަކުން ވަކި ޤައުމެއް ފާހަގަކުރަން ބޭނުންނަމަ، ރަގަޅަށް ފާޅުވާނޭހެން ކުލަޖައްސާށެވެ! ނުވަތަ ގަދައަށް އެތަނެއް 

ހިޔަނި ކުރަހައިގެން ފާހަކުރާށެވެ! އެއްވެސް ޖަދުވަލެއް ކުލަކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
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ޮފޯޓޮކޕީކުރުން

ރިސާލާގެ އިމްތިޙާނު )އެގްޒެމިނޭޝަން(އަށް ފަހު، ރިސާލާ ރަގަޅުކުރުން

ބައިންޑްކުރުން

ކިޔަން އެނގޭނެހެންނެވެ. އަދި ރިސާލާގެ އެއްވެސް  ތަކެތި ހުންނަންވާނީވަރަށް ސާފުކޮށް  ކޮޕީކުރެވޭ އެންމެހާ  ފޮޓޯ 

ޞަފްޙާއެއްގައި ފޮޓޯކޮޕީ އައިޓަމެއް ހިމަނާނަމަ، އެ އައިޓަމެއްގައި ސޮފަޙާ ނަމްބަރު ޖަހަންވާނީ، ރިސާލާގައި ހިމެނޭ 

ބައެއްގެގޮތުގައެވެ. އަދި އެ ފޮޓޯކޮޕީ އައިޓަމުވެސް ހުންނަންވާނީ މި ގައިޑްލައިންގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މިންގަޑަށް 

ފެތޭގޮތަށެވެ.

ޕޯސްޓް ގްރެޖުއޭޓް ސެންޓަރަށް ރިސާލާ/ތީސިސް ހުށަހަޅާނީ،  އެ ރިސާލާ/ތީސިސްގައި ރަގަޅުކުރަށްޖެހިފައިހުރި ކަންކަން 

ރަގަޅުކޮށް، މުރާޖަޢާކުރަންޖެހޭ ތަންތަން މުރާޖަޢާކުރުމާއި ބަދަލުކުރަން ޖެހިފައި ހުރި ކަންކަން ރަގަޅުކުރުމަށްފަހުގައެވެ. 

މުޅި ރިސާލާގެ އެންމެ ފަހު ކޮޕީ އޮންނަންވާނީ ވަރަށް ރީތިކޮށެވެ. ރަގަޅުކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ 

ގަލަމެއްގެ ނުވަތަ ދެއްޔެއްގެ ނިޝާން ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ. ނުވަތަ ޓިޕެކްސްޖަހައި ފޮހެފައި ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ. 

ނުވަތަ ތަނެއް ކަޑާލާފައިވާކަން އެނގެން ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ.

މިހުރިހާ  ކޮޕީއެވެ.  ތިން  ބައިންޑްކޮށްފައިވާ  ބޯކަރުދާހުން  ބަޑޭރިގަޑު  ބޭރު  ހުށަޅާނީ،  ސެންޓަރަށް  ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް 

ރިސާލާގެ  ކޮޕީއާއެކު،  ތިން  މި  އަދި  ގަލަމަކުންނެވެ.  ކަޅުކުލައިގެ  ނުފޭދޭ  ހުންނަންވާނީ  ސޮއިކުރެފައި  ކޮޕީއެއްގައި 

ސޮފްޓްކޮޕީއެއްވެސް ހުށަހަޅާންވާނެއެވެ. ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ސެންޓަރަށް ހުށަހަޅާ ތީސިސް/ރިސާލާގެ ކޮޕީތައް ހުންނަންވާނީ، 

ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް  ފޮތު)އައި.ޔޫ.އެމްގެ  އަތްމަތީ  ދަރިވަރުންގެ  ދިރާސާކުރާ  ޔުނިވަރސިޓީގެ  އިސްލާމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ރިސާރޗް ސްޓޫޑެންޓް ހޭންޑް ބުކް( ގައިވާ އިރުޝާދުތަކާ އެއްގޮށެވެ.

ރިސާލާ/ތީސިސްގެ ބޭރު ބަޑޭރިގަޑުގެ ކުލަހުންނަންވާނީ ތިރީގައި ބަޔާންވެގެންވާގޮތަށެވެ.

ޕީ.އެޗް.ޑީ  ރިސާލާ:       ގަދަ ފެހިކުލަ

މާސްޓަރސް ޑެސަރޓޭޝަން:  ނޫ ކުލަ



40

ތަޢާރުފް:

ރިސާލާ/ތީސިސް )ޯފމެޓް( ޮއންނަށްވީ ޮގތް

އިންޑެކްސްއާ  ފަހު ޞަފްޙާގައިވާ  އެންމެ  ފެށިގެން  ބޭރުގަޑުން  ރިސާލާ/ތީސިސްގެ  ހިމަނާލެވިފައިވަނީ،  ބައިގައި  މި 

އިރުޝާދުތަކެވެ. ތަފްޞީލީ  އޮންނަންވީގޮތުގެ  ތަރުތީބުވެފައި  ބައިތައް  އެކިއެކި  ހަމައަށް 

ތަރުތީބުކުރުމާއި އެކުލަވައިލުން

ރިސާލާ/ތީސިސް ތަރުތީބުކުރުމާއި އެކުލަވައިލެވިފައި އޮންނަންވާނީ ތިރީގައިވާ ތަރުތީބުންނެވެ.

)ހ( ބޭރުގެ ބަޑޭރިގަޑާއި، ހަންޖަހާފައިވާބައި )ސްޕައިން(

)ށ( އެހެން އެއްޗަކުން ނަޤްލުކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުކޮޅެއް ) ބޭނުންވާނަމަ(

)ނ(ރިސާލާ/ތީސިސްގެ މައުޟޫޢުލިޔެފައިވާ ޞޮފްޙާ

)ރ( ޚުލާޞާ )އެބްސްޓްރެކްޓް( )އިނގިރޭސި، ޢަރަބި އަދި ދިވެހި ބަހުން(

)ބ( ރިސާލާ/ތީސިސް ޤަބޫލުކުރިކަމުގެ ލިޔުން

)ޅ( ރިސާލާ/ތީސިސް ލިޔުނު ފަރާތުންވާ އިޤްރާރު

)ކ( ތަޞްނީފީ ޙައްޤު ޙިމާޔަތްކުރެވިފައިވާކަމުގެ ބަޔާން

)އ( ރިސާލާ/ތީސިސް ވަކި ފަރާތަކަށް )ފަރާތްތަކަށް( ޚާޢްޞަކުރާކަމުގެ ބަޔާން )ބޭނުންނަމަ(

)ވ( ޝުކުރުގެ ބަސް

)މ( ފިހުރިސްތު/ޖަދުވަލުތަކުގެ ލިސްޓް/ކުރެހުންތައް/ޤަޟިއްޔާތައް/ޤާނޫނުތައް އަދި މިނޫންވެސް މިފަދަ ލިޔުންތައް

)ފ(   ވަކި ޚާޢްޞަ ފާހަގަތަކެއް ވާނަމަ އެކަމުގެ ލިސްޓް.

)ދ( ރިސާލާ/ތީސިސްގެ ދެލިގަޑު

)ތ( ރިފަރެންސް ނޯޓް ، މިސާލަކަށް، އެންޑް ނޯޓްސް )ހުރިނަމަ(

)ލ( ބިބިލިއޮގްރަފީ

)ގ(ގްލޮސަރީ )އިޚްތިޔާރީ ކަމެއް(

)ނ( އިތުރު ބަޔާންތައް )ބޭނުންނަމަ(

)ސ( އިންޑެކްސް )ފިހުރިސްތު(
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ބޭރު ބަޑޭރިގަޑާއި ޮފތުގެ ބުރަކަށި ބޭރު ބަޑޭރިގަޑު

]SPINE[ ިތީސީސް /ރިސާލާ ގެ ބުރަކަށ

24އާ  18އާއި  އަކުރުގެ ސައިޒު  އަކުރުން،  ރަން  ހުންނަށްވާނީ،  މަޢުލޫމާތު  ޗާޕުކޮށްލިޔެފައިވާ  ބަޑޭރިގަޑުގައި  ބޭރު 

ތަރުތީބުންނެވެ. ތިރީގައިވާ  ހުންނަންވާނީ  މަޢުލޫމާތުތައް  އެ  އަދި  ސައިޒެއްގައެވެ.  ދެމެދުގެ 

ރިސާލާ/ތީސިސްގެ މައުޟޫޢު  -

ދަރިވަރުގެ ނަން  -

ޔުނިވަރސިޓީގެ ނަން  -

ރިސާލާ/ތީސިސް ހުށަހެޅި އަހަރު  -

މަތީގައި ބަޔާންވެދިޔަ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއްވެސް،ހުންނަންވާނީއެއް ބާވަތެއްގެ އަކުރަކުން ލިޔެފައެވެ.

ހ- ރިސާލާ/ތީސިސްގެ މައުޟޫޢު ފާޅުކޮށް އޮންނަންވަނީ އެންމެ މަތީގައެވެ.

ށ- ރިސާލާ/ތީސިސް ތަފާތު ވޮލިޔުމުތަކެއްގެ ގޮތުގައިވާނަމަ، ވޮލިޔުމް ނަމްބަރު ޖަހަންވާނީ ޢަރަބި ހިސާބު އަކުރުންނެވެ.

ނ- ދަރިވަރުގެ ނަން އޮންނަންވާނީ ރިސާލާ/ތީސިސްގެ ނަމުގެ ތިރީގައެވެ.

ރ- ޔުނިވަރސިޓީގެ ނަން: ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ ލިޔެފައި އޮންނަންވާނީ އެއް ފޮޅުވަތުގައެވެ.

ބ- ރިސާލާ/ތީސިސް ހުށަހެޅި ތާރީޚު އޮންނަންވާނީ ޞަފްޙާގެ އެންމެ ތީރީގައެވެ.

ބޭރުބަޑޭރިގަޑުގައި  ހުންނަންވާނެއެވެ.  މީޓަރު  6.0 ސެންޓި  ހަވާސާގައި  މަތީގެ  ހަވާސާއާއި  ތިރީގެ  ބޭރުބަޑޭރިގަޑުގެ 

ލިޔެފައިވާ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ހުންނަންވާނީ]CENTRERD[މެދަށްވާގޮތަށް ލިޔެފައެވެ. ރިސާލާ/ތީސިސްގެ ބޯމިން 

ކޮންމެ  އަދި  ވޮލިޔުމަށްވާގޮތަށެވެ.  ދެ  ބައިންޑްކުރަންވާނީ  ރިސާލާ/ތީސިސް  އެ  ބޯނަމަ،  މީޓަރަށްވުރެ  6.0 ސެންޓި 

ވޮލިޔުމެއްގައި އިނގިރޭސި ބަހުން ލިޔާނަމަ ]VOL[ އަދި ޢަރަބި ބަހުން ލިޔާނަމަ، ]مجلــد[ އަދި ދިވެހިބަހުން 

ލިޔާނަމަ، ]ވ[ މިފަދައިން ލިޔުމަށްފަހު، ނަމްބަރު ޖަހާށެވެ. ނަމްބަރު ޖަހާނީ ޢަރަބި ހިސާބު އަކުރުންނެވެ.

މިގޮތުން، ވޮލިޔުމުގެ ނަމްބަރު ޖަހާނީ، ރިސާލާ/ތީސިސްގެ ނަމުގެ ތީރީގައެވެ. މިސާލަކަށް:

2  VOL  1 VOL           2 ވ 1  ވ 2    مجلد 1  مجلد

އާ  އަކުރު 18އާއި 24  ލިޔެވިފައެވެ.  އަކުރުން  ހުންނަންވާނީރަން  މަޢުލޫމާތު  ލިޔާ  ބުރަކަށީގައި  ރިސާލާ/ތީސިސްގެ 

ތަރުތީބުންނެވެ. ހުންނަންވާނީތިރީގައިވާ  ލިޔެވިފައި  އަދި  ސައިޒެއްގައެވެ.  ދެމެދުގެ 

ހ. މުޞައްނިފުގެ ނަން

ށ.ވޮލިޔުމު ނަމްބަރު )ވޮލިޔުމްތަކެއް އޮތްނަމަ( އަދި ނަމްބަރު ޖަހާނީ ޢަރަބި ހިސާބު އަކުރުންނެވެ.

ނ. ޑިގްރީގެ ކުރު ނަން

ރ. ސީ.ޕީ. އެސް އަށް ރިސާލާ/ތީސިސް ހުށަހެޅި އަހަރު

ބ. ޔުނިވަރސިޓީގެ ކުރު ނަން )އައި.ޔޫ. އެމް(
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ރިސާލާ/ތީސިސްގެ ބުރަކަށީގެ ކަނާތު ހަވާސާއާއި ވައަތު ހަވާސާގައި ހުންނަންވާނ2.5ީ ސެންޓި މީޓަރެވެ. ދަރިވަރުގެ 

ޙަސަން  އ.  މ.  މިސާލަކަށް:  ކުރެވިދާނެއެވެ.   ބޭނުން  އަކުރުތަކެއް  ނަންތަކަށް  ބައެއް  ދިގުނަމަ،  ވަރަށް  ނަން 

މިފަދައިންނެވެ. މިގޮތަށް ނަން ލިޔާނީ، ދަރިވަރުގެ ފުރިހަމަ ނަން: މުޙަންމަދު އަޙުމަދު ޙަސަން މިފަދައިން ފުރިހަމަކޮށް 

ރިސާލާ/ތީސިސްގެ ބުރަކަށީގައި ލިޔާނެ ޖާގަ ނެތްނަމައެވެ.

ދަރިވަރު ލިޔުނު ރިސާލާ/ތީސިސްގެ ބޯމިނުގައި އެއްވެސް އެއްޗެއް ލިޔެލެވޭނެހާ ޖާގަ ނެތް ނަމަ މި ބައިގައި ލިޔެވިފައިވާ 

މަޢުލޫމާތުތަކަށް ސަމާލުކަމެއް ދޭނެކަމެއްނެތެވެ.

/QUOTE PAGE/ ާއެހެން އެއްޗެއްގެ ނަކަލު ޞަފްޙ

ރިސާލާ/ތީސިސްގެ މައުޟޫޢު ލިޔެފައިވާ ޮޞފްޙާ

މި ޞޮފްޙާއަކީ އިޚްތިޔާރީ ޞޮފްޙާއެކެވެ. އަދި މި ޞޮފްޙާގައި ޞަފްޙާނަމްބަރެއް ނުޖަހާނެއެވެ. އަދި ޞޮފްޙާއެއްގެ 

ގޮތުގައި ނުހިމެނޭ ނެއެވެ. މި ޞޮފްޙާގައި ރިސާލާ/ތީސިސްގެ މައިގަޑު މައުޟޫޢާ ނުވަތަ ދެލިގަޑުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅޭ 

ކޮންމެ މަޢުލޫމާތެއްވެސް ނަޤްލުކުރެވިދާނެއެވެ. މިސާލަކަށް، ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ އާޔަތެއް، ނުވަތަ ހަރުބަހެއް، ނުވަތަ 

ޅެމެއް ފަދަ ލިޔުން ހިމެނިދާނެއެވެ. މިގޮތުން ނަޤުލުކުރެވޭ ލިޔުން ކޮޅު  ބައި ޞޮފްޙާއަށްވުރެ އިތުރުވެގެން ނުވާނެއެވެ. 

ލިޔުންކޮޅު ހުންނަންވާނީހަވާސާގެ ފުޅާ މިނާއި ދިގުމިން ހަމަވާގޮތަށް ޞަފްޙާގެމެދުގައެވެ.

ސައިޒު  އަކުރުގެ  ބޭނުންކުރާ  ލިޔުންގަޑުގައި  ލިޔެވޭ  ޞޮފްޙާގައި  އޮތް  ލިޔެފައި  މައުޟޫޢު  ރިސާލާ/ތީސިސްގެ 

ހުންނަންވާނ18ީއާއި 24އާ ދެމެދުގައެވެ. އަދި މަޢުލޫމާތުތައް ތަރުތީބުކުރެވިފައިހުންނަންވާނީތިރީގައިވާ ތަރުތީބުންނެވެ. 

މައުޟޫޢު، ދަރިވަރުގެ ނަން، ރިސާލާ/ތީސިސް ހުށަހަޅާ ޙައިޘިއްޔަތު އަންގައިދޭ ޢިބާރާތް، ދަރިވަރު ކިޔެވި ކުއްލިއްޔާގެ 

ނަން، ޔުނިވަރސިޓީގެ ނަން، ރިސާލާ/ތިސިސް ޤަބޫލުކުރުމުގެ ގޮތުން ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖްލިހަށް ހުށަހަޅާ މަހާއި އަހަރު. 

މި ޞޮފްޙާގައި ލިޔާ ހުރިހާ އަކުރެއްވެސް  އެއް ސައިޒެއްގައި ބަހައްޓާށެވެ!

ހ. ރިސާލާ/ތީސިސްގެ މައުޟޫޢު އޮންނަންވާނީ އެންމެ މަތީގައެވެ.

ށ. ރިސާލާ/ތީސިސްގެ ވޮލިޔުމު )އޮތްނަމަ( ނަމްބަރު ޖަހާނީ ޢަރަބި ހިސާބު އަދަދުންނެވެ.

ނ. އައި.ޔޫ.އެމްގައި ދަރިވަރު ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ  ދަރިވަރުގެ ނަން

ރ. ރިސާލާ/ތީސިސް ހުށަހަޅައިދޭ ޙައިޘިއްޔަތު އަންގައިދޭ ޢިބާރާތް، މިސާލަކަށް

• މާއްދާތައް ކިޔެވުމާއެކު ރިސާލާ/ތީސިސް ލިޔެ ހުށަހެޅުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމައިފިނަމަ، ލިޔާނީ:

]މި ރިސާލާ/ތީސިސްއަކީ،  .......................... )މިތަނުގައި ލިޔާނީ:ޑިގްރީގެ ނަން( ގައި ހިމެނޭ ބައެއް ފުރިހަމަކުރުމުގެ 

ގޮތުން ހުށަހަޅާ ރިސާލާ/ތީސިސްއެކެވެ.[

• ހަމައެކަނި، ރިސާލާ/ތީސިސް ލިޔެ ހުށަހެޅުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމައިފިނަމަ، ލިޔާނީ:

ފުރިހަމަކުރުމުގެ  ނަން(  ލިޔާނީ:ޑިގްރީގެ  ............................)މިތަނުގައި  ހުށަހެޅިފައިވަނީ  ރިސާލާ/ތީސިސް  ]މި 

ގޮތުންނެވެ[

ބ. ކުއްލިއްޔާގެ ނަން )ލިޔާނީ ފޮޅުވަތެއް ދޫކޮށްނުލައެވެ.(

ޅ. ޔުނިވަރސިޓީގެ ނަން )ލިޔާނީ ފޮޅުވަތެއް ދޫކޮށްނުލައެވެ.(
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ރިސާލާ/ތީސިސްގެ ޚުލާޞާ )އެބްސްޓްރެކްޓް(

ހުއްދަ ލިބިގެންވާކަން އަންގައިދޭ ޮޞފްޙާ

ރިސާލާގެ ]މުލައްޚަޞުލް ބަޙްޘު[ މި ޢިބާރާތް ލިޔެފައި އޮންނަންވާނީ މެދުގައެވެ. ސައިޒަކީ ދިވެހިބަހުން، އަދި ޢަރަބި 

ބަހުން ނަމަ، ފަލަކޮށް 16އެވެ. 

]މުލައްޚަޞުލް ބަޙުޘު[ގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނިފައި ހުންނަށްވާނެއެވެ.

ހ. މައްސަލައިގެ ކުރު ބަޔާނެއް

ށ. ދިރާސާކުރުމަށް ބޭނުންކުރި މަންހަޖުގެ ކުރު ބަޔާނެއް

ނ. ދިރާސާއިން ހޯދުނު ކަންކަމުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް

]މުލައްޚަޞުލް ބަޙުޘު[ގެ ދިގުމިނަކީ، 200 އާއި 300އާ ދެމެދެވެ. މި ޚުލާޞާ ބަޔާނަކީ އެއް ޞަފްޙާގެމައްޗަށް 

އެކުލެވިގެންވާ ބަޔާނެކެވެ. އަދި މި ބަޔާން ލިޔެވިފައި އޮންނަންވާނީ ފޮޅުވަތް ދޫނުކޮށެވެ. ކޮންމެ ބަހަކުން ލިޔެވިފައި 

ބަހުން  އިނގިރޭސި  ބަހުންނާއި  ޢަރަބި  ދިވެހިބަހުންނާއި  ޚުލާޞާ،  ރިސާލާގެ  ނަމަވެސް،  ރިސާލާ/ތީސަސްއެއް  އޮތް 

ލިޔެފައި އޮންނަށްވާނެއެވެ. މި ގޮތުން ލިޔެވޭ، ]މުލައްޚަޞުލް ބަޙުޘު[ އޮންނަންވާނީ ވަކި ވަކި ޞަފްޙާތަކުގެގައެވެ. 

މިއިން ކޮންމެ ޞަފްޙާއަކީ ވަކި ޞަފްޙާއެއްގެ ގޮތުގައި ގުނެވިގެންވާ، އަދި ޞަފްޙާނަމްބަރުޖެހިފައިވާ ޞަފްޙާއެކެވެ. 

ــُص اْلبَْحــِث  ދިވެހިބަހުން ލިޔާއިރު ސުރުޚީއަކީ: ]ބަޙުޘު ޚުލާޞާ[ އެވެ. ޢަރަބި ބަހުން ލިޔާއިރު ސުރުޚީއަކީ :ُملَخَّ

ބަހުގެ ސުރުޚީގެ  ޢަރަބި  ދިވެހިބަހާއި  ލިޔާއިރު ސުރުޚީއަކީ ABSTRACTއެވެ.  ބަހުން  އިނގިރޭސި  އަދި  އެވެ. 

ދެމެދުގައި  ބަޔާނާ  ޚުލާޞާ  ސުރުޚީއާއި،  ސައިޒަކީ،14އެވެ.  ލިޔާއިރު  ބަހުން  އިނގިރޭސި  އަދި  ސައިޒަކީ،16އެވެ. 

ލިޔެވިފައެވެ. މެދުގައި  އޮންނަންވާނީ  ދުރުމިނެކެވެ. ސުރުޚީ  ހުންނަންވާނ1.5ީ ސައިޒުގެ 

މި  ނަމެވެ.  މެމްބަރުންގެ  ކޮމިޓީގެ  ރިސާލާ/ތީސިސް  އޮންނާނީ،  ޞޮފްޙާގައި  އަންގައިދޭ  ލިބިގެންވާކަން  ހުއްދަ 

ޞޮފްޙާގައި އޮންނަ، ދަރިވަރުގެ ނަމާއި، ރިސާލާ/ތީސިސްގެ މައުޟޫޢުއާއި، ތަޞްނީފީ ޙައްޤާއި، ދަރިވަރުގެ އިޤްރާރު 

ޞަފްޙާތަކުގެގައި ލިޔެވިފައި އޮންނަ، ދަރިވަރުގެ ނަމާ އެއްގޮތްވާންޖެހޭނެއެވެ. ދަރިވަރުގެ ސޮޔަކީ، އޭނާގެ އަމިއްލަ 

ޤަބޫލެއް  ޞަފްޙާގެފޮޓޯކަޕީ  އަންގައިދޭ  ހުއްދަލިބިގެންވާކަން  ލާޒިމެވެ.  ސޮއިކަމުގައިވުން  އަސްލު  ކޮށްފައިވާ  އަތުން 

ނުކުރެވޭނެއެވެ. ކޮމިޓީގެ ކޮންމެ މެމްބަރެއްގެ ނަން ޓައިޕްކުރެވިފައި އޮންނައިރު، އެއިން ކޮންމެ މެމްބަރެއްގެ ސޮއިވެސް 

އެ ނަމާއެކު އޮންނަންވާނެއެވެ. ހުއްދަ ލިބިގެންވާކަން އަންގައިދޭ ޞޮފްޙާގައި ލަޤަބު ނުވަތަ މަޤާމުގެ ނަން )މިސާލަކަށް: 

ނަން  ސުޕަވައިޒަރުންގެ  ދެ  ނުވާނެއެވެ.  ހިމަނައިގެން  ލަޤަބު(  ފަދަ  އުސްތާޛު  ޕީ.އެޗް.ޑީ  ޕްރޮފެސަރ،  ޑޮކްޓަރ، 

ހިމަނާފައިވާނަމަ،، ފުރަތަމަ ލިޔެފައި އޮންނަންވާނީ އިސްކޮށް ހުންނަވާ ސްޕައިވަޒަރުގެ ނަމެވެ. 

ކ. މަސް، އަހަރު )ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖްލިހުން ރުހުން ހޯދުމަށް ހުށަހެޅުނު(

މަތީގައި ބަޔާންވެގެންވާ މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނޭ ޞޮފްޙާ، ޞޮފްޙާއެއްގެ ގޮތުގައި ގުނޭނެއެވެ. އެކަމަކު ޞަފްޙާނަމްބަރެއް 

އަދި  ހުންނަންވާނީޞަފްޙާގެމެދުގައެވެ.  ލިޔެވިފައި  މަޢުލޫމާތެއްވެސް  ހުރިހާ  ލިޔެވޭ  ޞޮފްޙާގައި  މި  ނުޖަހާނެއެވެ. 

ޞަފްޙާގެމަތީ ހަވާސާއާއި ތިރީ ހަވާސާގައި 6.0 ސެންޓި މީޓަރު ހުންނަށްވާނެއެވެ.
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ެ. ޔުނިވަރސިޓީން ބޭރުގެ ސުޕަވައިޒަރަކީ، ރާއްޖެއިން ބޭރު ބޭފުޅެއްނަމަ، އެ ސްޕަވައިޒަރުގެ  ސޮއި ހޯދުން ލާޒިމެއް 

ނޫނެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި އެ ސްޕަވައިޒަރު ރިސާލާ/ތީސިސްއާ ބެހޭގޮތުން ލިއުއްވާފައިވާ ރިޕޯރޓް އެޓޭޗްކުރެވިދާނެއެވެ. މި 

ޞަފްޙާއަކީވެސް، ގުނެވޭނެ އަދި ޞަފްޙާނަމްބަރު ޖަހާފައި އޮންނަށްވާނޭ ޞޮފްޙާއެކެވެ. ރިސާލާ/ތީސިސް ގެ މުޤައްދިމާ 

އަދި ތަޢާރުފު ޞަފްޙާތައްފެށުމުގެ ކުރިން ހުންނަ ޞަފްޙާތަކުގެގައި ޞަފްޙާނަމްބަރު ޖަހާނީ: ]i,ii,iii,…….[ މިގޮތަށް 

ރޯމަން ހިސާބު އަކުރުންނެވެ.

ދަރިވަރުގެ އިޤްރާރު ޞަފްޙާ

ތަޞްނީފީ ޙައްޤު ބަޔާންޮކށްދީފައިވާ ޞަފްޙާ

ރިސާލާ ޚާއްޞަކުރެވިގެންވާ ފަރާތް ބަޔާންޮކށްދޭ ޞަފްޙާ )ބޭނުންނަމަ(

ޝުކުރުގެ ޮޞފްޙާ

މި ޞަފްޙާލިޔެ ތައްޔާރު ކުރާނީ ރިސާލާގެ މައިގަޑު މަޢުލޫމާތުތައް ލިޔުމަށް ކަޑައެޅިފައިވާ އަކުރެއް ބޭނުންކޮށްގެނެވެ. 

އަދި މި ޞޮފްޙާގައި ނަމްބަރެއް ދެވިފައި އޮންނަށްވާނެއެވެ. އަދި ލިޔުންގަޑު ހުންނަންވާނީމެދުން ލިޔެވިފައެވެ. އަދި 

ލިޔުންގަޑު ހުންނަންވާނީފޮޅުވަތެއް ދޫކޮށް އަނެއް ފޮޅުވަތުގައި ލިޔެވިގެންވާގޮތަށެވެ. ]ދަރިވަރުގެ އިޤްރާރު[ މި ސުރުޚީ 

ލިޔެވިފައި އޮންނަންވާނީ މެދުގައެވެ. އަދި ސައިޒަކީ ދިވެހިބަހާއި ޢަރަބި ބަހުންނަމަ، 16އެވެ. އަދި އިގިރޭސިން ނަމަ، 

14 އެވެ.

ޞަފްޙާނަމްބަރު  އަދި  ގުނެވޭނެ  ޞަފްޙާއަކީ  މި  ޞަފްޙާއެއްއޮންނަންވާނެއެވެ.  ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ  ޙައްޤު  ތަޞްނީފީ 

ޞަފްޙާއަކެވެ. އޮންނަ  ޖެހިފައި 

އޮންނަންވާނީ  ޞޮފްޙާލިޔެވިފައި  މި  ޞަފްޙާހިމެނިގެންވާނަމަ،  ބަޔާންކޮށްދޭ  ފަރާތް  ޚާއްޞަކުރެވިގެންވާ  ރިސާލާ 

އެއްފޮޅުވަތް ދޫކޮށް އަނެއް ފޮޅުވަތުގައި، ޞަފްޙާގެމެދުގައެވެ. އަދި މި ޞޮފްޙާގައި އެއްވެސް ސުރުޚީއެއް ނޯންނާނެއެވެ. 

އަދި މި ޞޮފްޙާއަކީވެސް ގުނެވޭނެ، އަދި ޞަފްޙާނަމްބަރު ޖެހިފައި އޮންނަށްވާނެ ޞޮފްޙާއެކެވެ. މި ޞޮފްޙާގައި ލިޔާ 

ލިޔުންކޮޅުގެ އަކުރުގެ އަދަދު އޮންނަންވާނީ 20 ލަފުޒުގެ ތެރޭގައެވެ.

]ޝުކުރު[ މި ޝުރުޚީގެ ދަށުން ލިޔެވޭ ޖުމްލަކޮޅު އޮންނަންވާނީ ފޮޅުވަތެއް ދޫނުކޮށް، ފޮޅުވަތަކާޖެހި ފޮޅުވަތަކުން 

ލިޔެ ނިންމާލެވިފައި އޮންނަ ލިޔުންކޮޅެއްގެ ގޮތުގައި، ޞަފްޙާގެމެދުގައެވެ. ސުރުޚީގެ އަކުރުގެ ސައިޒަކީ، ދިވެހިބަހާއި  

ޢަރަބި ބަހުން ނަމަ، 16އެވެ. އިނގިރޭސި ބަހުން ނަމަ، 14އެވެ. ޝުކުރުގެ ބަޔާނުގައި، ދަރިވަރަށް އެހީތެރިކަން 

ލިބުނު ހުރިހާ ފަރާތެއް ޝާމިލުކުރެވިދާނެއެވެ. އަދި މި ޞޮފްޙާއަކީވެސް، ގުނެވިގެންވާ އަދި ޞަފްޙާނަމްބަރުޖެހިފައި 

ޞޮފްޙާއެކެވެ. އޮންނަށްވާނެ 
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ރިސާލާ/ތީސިސްގެ ސުރުޚީތައް އަންގައިދޭ ޞަފްޙާ

ދިވެހި ބަހުން ނުވަތަ ޢަރަބި ބަހުން ލިޔާނަމަ:

ހިމެނިފައިވާ  ބައިތަކެއް  އެ  ލިސްޓާއި،  ބައިތަކެއްގެ  ހުރިހާ  ހިމެނިފައިވާ  ރިސާލާ/ތީސިސްގައި  ޞޮފްޙާގައި،  މި 

ނަކަލު  އެއްޗެއްގެ  ޞަފްޙާއާއި،އެހެން  ލިޔެވިފައިވާ  ސުރުޚީ  ރިސާލާގެ  އޮންނަށްވާނެއެވެ.  ޞަފްޙާތައްއެނގެން 

ރަގަޅެވެ.  އެންމެ  ނުހިމެނިއަސް  ޞަފްޙާފިހުރުސްތުގައި  އޮންނަ  ފިހުރިސްތު  ޞަފްޙާ]QUOTEPAGE[އާއި، 

ދެލިގަޑުގައިވެސް  ރިސާލާ/ތީސިސްގެ  އޮންނަންވާނީ  ލިޔެވިފައި  ފިހުރިސްތުގައި  ސުރުޚީތައް  އަރިމަތީ  ސުރުޚީތަކާއި 

ލިޔެފައިވާ ގޮތަށެވެ. އަދި ސުރުޚީތަކުގެ ސައިޒު ދިވެހިބަހާއި ޢަރަބި ބަހުންނަމަ، ފިހުރިސްތުގައި ހުންނަންވާނ14ީގައެވެ. 

އިނގިރޭސި ބަހުން ނަމަ، 12ގައެވެ. އަދި ޗެޕްޓަރުތަކާއި ބާބުތަކުގެ މައިގަޑު ސުރުޚީ ހުންނަންވާނީފަލަކޮށް އިނގިރޭސި 

ބަހުންނަމަ ކެޕިޓަލްކޮށެވެ. ފިހުރިސްތުގައި ސުރުޚީތައް ލިޔާއިރު ހަވާސާތަކުގެ އެތެރޭގެ ސައިޒަށް ނުފެތޭނަމަ، ސުރުޚީގެ 

ކުރުގޮތަށް ލިޔެވިދާނެވެ.  އެކަމަކު، މިގޮތަށް ކުރުކޮށްލިޔާއިރު، އެ ސުރުޚީގައި ބުނާ އެއްޗެއް، ލިޔެފައި އޮންނަ ގޮތުން 

ފަހުމުވާންވާނެއެވެ. ކިޔާލުމުން  ފިހުރިސްތު 

ފިހުރިސްތުގައި ލިޔަމުންދާނީ، ކޮންމެ ޗެޕްޓަރެއް ނުވަތަ ބާބަކާ ގުޅޭ ހުރިހާ ސުރުޚީތައް ފޮޅުވަތަކާޖެހި ފޮޅުވަތެއްގައެވެ. 

އެކަމަކު، ވަކި އައު ޗެޕްޓަރެއް ނުވަތަ ބާބެއް ލިޔާނީ އެއް ފޮޅުވަތް ދޫކޮށްފައެވެ. ފިހުރިސްތު ޞޮފްޙާތަކަކީވެސް ގުނެވޭ، 

އަދި ޞަފްޙާނަމްބަރު ޖެހިފައި އޮންނަށްވާނޭ ޞޮފްޙާތަކެކެވެ. ]ފިހުރިސްތު[ދިވެހި ބަހުން އަދި ޢަރަބި ބަހުން ލިޔާއިރު، 

ސައިޒަކީ، 16އެވެ. އަދި އިނގިރޭސި ބަހުން ލިޔާއިރު، ސައިޒަކީ 14އެވެ. ލިޔެފައި އޮންނަންވާނީ ޞަފްޙާގެމެދުގައެވެ. 

މައިގަޑު ސުރުޚީތަކާއި އަރިމަތީ ސުރުޚީތައް ހުންނަންވާނީތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސައިޒުތަކުގެ ތެރޭގައެވެ.

ލެވެލް 1:   ބާބު ނުވަތަ ޗެޕްޓަރުގެ މައިގަޑު ސުރުޚީ: ސައިޒު 14 ފަލަކޮށް

ލެވެލް 2: ގެ ސުރުޚީތައް:         ކަނާތުގެ ހަވާސާއިން އެތެރެއަށް 12 މިލިމީޓަރ ސައިޒު 14

ލެވެލް 3 ގެ އަރިމަތީ ސުރުޚީތައް:     ''      ''      ''   20    ''      ''  ''

ލެވެލް 4 ގެ   ''     ''         ''      ''      ''   28     ''      ''  ''

ލެވެލް 5 ގެ   ''     ''         ''       ''     ''   36     ''      ''  ''

އެއްހަމައެއްގައި  ޓެޕް  ރޑްގެ  ބޯ ކީ  ގޮތުން،  ބެހެއްޓުމުގެ  އެއްވަރަށް  ހަވާސާތައް  ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި،  އެއްމިނެއްގައި 

ބެހެއްޓުމަށް ސަމާލުކަންދޭށެވެ! ތަފާތު ލެވެލްތަކުގެ ސުރުޚީތަކާއެކު ހިސާބު ނަމްބަރުވެސް ބޭނުންކުރާނަމަ، ލިޔުންތަކާއި 

ނަމްބަރުތަކާ ދެމެދުގައި 0.08 ސެންޓި މީޓަރުގެ ދުރުމިނެއް ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.
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ޖަދުވަލުތަކާއި، ތަފާސް ހިސަބުތަކާއި ޤަޟިއްޔާތަކާއި ޤާނޫތަކާއި އަދި މިނޫންވެސް މިފަދަ މަޢުލޫމާތު

ފާހަގަތަކާއި ނިޝާންތަކުގެ ޝަރަޙައިގެ ލިސްޓް

ރިސާލާ/ތީސިސްގެ ލިޔުންގަޑުގެ ސައިޒު

ރިސާލާ/ތީސިސްއާ އެއްޮކށްލެވޭ އިތުރު ބައިތައް )އެޕެންޑިސީޒް(

ރިސާލާ/ތީސިސްގައި ދެ ޖަދުވަލަށްވުރެ އިތުރު ޖަދުވަލު ނުވަތަ ދެ ތަފާސް ހިސާބަށްވުރެ އިތުރު ތަފާސް ހިސަބުތައް 

އިޤްތިބާސްތައް  ސުރުޚީތަކާއި  ޖަދުވަލުގެ  މި  އޮންނަންވާނެއެވެ.  އެކުލަވައިލެވިފައި  ލިސްޓެއް  ނަމަ،  ހިމެނިފައިވާ 

ސައިޒުގައެވެ.  އަކުރުތަކުގެ  ލިޔެފައިވާ  މަޢުލޫމާތުތައް  އެ  ދެލިގަޑުގައި،  ރިސާލާ/ތީސިސްގެ  ހުންނަންވާނީ،  ލިޔެފައި 

ވަކިވަކި ލިސްޓެއްނަމަ، ވަކި ޚާއްޞަ ޞަފްޙާއެއްގައި ލިޔުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތެވެ. މިފަދަ ލިސްޓެއް، ފިހުރިސްތުގައި 

ހިމަނާ ބައިތައް ލިޔެ ނިމުނުން އޭގެ ފަހުން، އެ ލިސްޓް ހިމަނައިލެވިދާނެއެވެ. ލިސްޓުގެ ސުރުޚީގައި އޮންނަންވާނީ: 

މިގޮތަށެވެ. ބެހޭ ލިސްޓް[   ...............[

އެކަމަކާގުޅޭ ލިސްޓެއް ހިމެނިފައި އޮންނަންވާނީ އެކަމާގުޅޭ ސުރުޚީއެއްގެ ދަށުގައި ވަކި ޞަފްޙާއެއްގައެވެ. ފޮތަކުން 

ކޮޕީކޮށްފައިވާ ލިސްޓެއް ނަމަ، އެފަދަ ލިސްޓަކީ ސާފުކޮށް ކިޔަން އެނގޭ ލިސްޓަކަށްވާންވާނެއެވެ. އަދި މުނާސަބު 

އަތްމަތީފޮތުގައި  މި  ހަވާސާއާއި ސައިޒަކީ،  ލިސްޓްގެ  އެ  އަދި  ލިސްޓަކަށްވާންވާނެއެވެ.  އޮތް  ތެރޭގައި  ސައިޒެއްގެ 

ބަޔާންވެގެންވާ ސައިޒަށް ފެތޭ، ރިސާލާ/ތީސިސްގެ ޢަންމު ސައިޒަށް ފެތޭ ލިސްޓަކަށް ވާންވާނެއެވެ. މި ޞަފްޙާތަކުގެގެވެސް 

ސުރުޚީއަކީ، ކުރިން ބަޔާންވެދިޔަ ]............... ބެހޭ ލިސްޓް[ މި ސުރުޚީއެވެ.

ރިސާލާ/ތީސިސްގެ ލިޔުންގަޑުގައި ލިޔެވޭ ލިޔުން ހުންނަންވާނީ، ހަވާސާއާއި، އަކުރުގެ ބާވަތާއި، ޓައިޕު ކުރަންޖެހޭ 

ސައިޒާއި ފޮޅުވަތްތަކުގެ ދުރުމިނާއި ހަވާސާގެ ތެރޭގައި ހަމަހަމައަށް ފައްތައިގެން ގެންދިޔުމާއި ޞަފްޙާނަމްބަރު ޖެހުން 

ފަދަ ކަންކަމާގުޅޭގޮތުން މި އަތްމަތީ ފޮތުގައި އިރުޝާދުދެވިފައިވާ އިމުގެ ތެރޭގައެވެ.

އެހެނިހެން މަޞްދަރުތަކުން ފޮޓޯކޮޕީކޮށްފައިވާ ތަކެތި  ފަސޭހަކަމާއެކު ސާފުކޮށް ކިޔަން އެނގޭނޭ ގޮތަށް ފޮޓޯކޮޕީކުރުމުގެ 

މައްޗަށް ދަރިވަރުން ސަމާލުކަން ދޭންވާނެއެވެ.  ފޮޓޯކޮޕީކޮށްގެން ރިސާލާ/ތީސިސްގައި ހިމަނާ، ޞަފްޙާއެއްގައި، ރިސާލާ/

ތީސިސްގެ ތަރުތީބު ޞަފްޙާފިޔަވައި އެހެން އިތުރު ޞަފްޙާނަމްބަރެއް އޮވެގެން ނުވާނެއެވެ. ރިސާލާ/ތީސިސްއާއެއްކޮށްލެވޭ 

މިފަދަ ތަކެއްޗަކީ، އެ ރިސާލާ/ތީސިސްގެ މައުޟޫޢާ ގުޅުން ހުރި ތަކެތި ކަމުގައިވާންޖެހޭނެއެވެ. މި ކަމާގުޅޭ ގޮތުން 

ސުޕަވައިޒަރާ މަޝްވަރާކުރުން މުހިންމެވެ.
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ބިބިލިޮއގްރަފީ

އިޞްޠީލާޙުތައް )އިޚްތިޔާރީ(

އިންޑެކްސް )ފިހުރިސްތު(

މި ބައިގެ ސުރުޚީއަކީ ]ބިބިލިއޮގްރަފީ[ އެވެ. މި އަތްމަތީ ފޮތުގެ ތިންވަނަ ބައިގައި 28ވަނަ ޞަފްޙާގައި މިކަމާބެހޭގޮތުން 

ތަފްޞީލުކޮށް ބަޔާންވެގެންވާނެއެވެ.

ކިޔާމީހަކަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ދޭހަނުވާ ފަދަ ބޭރު ބަސްތަކެއް ވަރަށް ގިނައިން ބޭނުންކޮށްފައިވާނަމަ، ނުވަތަ ފަންނީ 

ވަކި  ލިސްޓެއް  އަންގައިދޭ  މާނަ  ބަސްތަކުގެ  މިފަދަ  ހިމަނާފައިވާނަމަ،  ރިސާލާ/ތީސިސްގައި،  އިޞްތިލާޙުތަކެއް 

ޞަފްޙާއެއްގައި، ]އިޞްޠީލާޙުތައް[ މި ސުރުޚީގެ ދަށުން ހިމެނުން މުހިންމެވެ. މިގޮތުން ލަފުޒެއްގެ މާނަ ބަޔާންކޮށްދޭ 

އިރު، އެއް ފޮޅުވަތުގައި ނުލިޔެވޭނަމަ، ޖެހިގެން އޮންނަ ފޮޅުވަތުން ލިޔަން ފަށާނީ، ހަވާސާއިން 12 މިލި މީޓަރު 

ފޮޅުވަތެއް  ލިޔާނީ  މާނަ  ލަފުޒުގެ  އަނެއް  ލިޔުމަށްފަހު،  މާނަ  ލަފްޒެއްގެ  ކޮންމެ  ޖައްސާލުމަށްފަހުގައެވެ.  އެތެރެއަށް 

ދޫކޮށްލުމަށްފަހުގައެވެ. އެކަމަކު އެއް ލަފުޒެއްގެ މާނާ ލިޔާއިރު، ފޮޅުވަތެއް ދޫކުރާނެކަމެއް ނެތެވެ. އެއް ޞަފްޙާގެތެރޭގައި 

ލިޔެވިދާނެއެވެ. އޮންނަ ޞަފްޙާގައިވެސް،  ޖެހިގެން  ނުލިޔެވޭނަމަ، 

ފިހުރިސްތަކީ، ރިސާލާ/ތީސިސްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ ތެރެއިން، ކިޔާ މީހާއަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު އޮތް ތަނެއް 

ފަސޭހަކަމާއެކު ބުނެދޭ ވަސީލަތެކެވެ. މި ފަދަ ފިހުރުސްތެއް ތައްޔާރުކުރާއިރު، މުހިންމު ލަފުޒުތަކާއި އިސްޠިލާޙުތަކާއި، ކުރު 

ޢިބާރާތްތަކާއި ނަންތަކާއި، ތަންތަނަށް ކިޔާ ނަންފަދަ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ފިހުރިސްތެއް ތައްޔާރުކުރެވިދާނެއެވެ. 

އަދި މި ފަދަ ފިހުރިސްތެއް، ރިސާލާ/ތީސިސް ނިމޭ އެންމެ ފަހު ޞަފްޙާގައި ހިމަނައިލެވިދާނެއެވެ.

މިކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު 34ވަނަ ޞަފްޙާގައި، ]ހަތަރުވަނަ ބައި[ ދެލިގަޑުގައި، ނައްޞުތައް ނަޤްލުކުރުން: މުޞައްނިފު އަދި ތަޞްނީފީ 

ތާރީޚު ލިޔާ ނިޒާމު މި ސުރުޚީގެ ދަށުން ބަޔާންވެގެންވާނެއެވެ.

ރިފަރެންސް ދިނުމުގެ ޮގތުން ލިޔެވޭ ޯނޓްތައް
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ތަޢާރުފު:

ޢަރަބި ނަންތައް

ނަން ލިޔަންވީޮގތް

ޚާއްޞަ ނަންތައް

ބިބިލިޮއގްރަފީ ތައްޔާރުކުރާއިރު، ދިވެހި އަދި ޢަރަބި ނަންތައް ލިޔަންވީޮގތް

ޢާންމުގޮތެއްގައި، ކަންކުރެވޭގޮތަށް ތަބަޢުވާއިރު، ދިރާސާތަކުގައި މީސް މީހުންގެ ނަން ލިޔާއިރު، އަބަދުވެސް، އެންމެ 

ފުރަތަމަ ލިޔަނީ، އެ މީހެއްގެ އެންމެ ފަހު ނަމެވެ. ދެން އެއާވިދިގެން އެމީހާގެ އަސްލު ނަމެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، ދިވެހި 

ނަންނަމާއި ޢަރަބި ނަންތައް ލިޔެއުޅެނީ ތަފާތުގޮތަކަށެވެ. ޢިލްމުވެރިންނާއި ދިރާސާކުރައްވާ ބާޙިޘުންގެ ތަޖްރިބާތަކަށް 

ރީޢާޔަތްކުރާއިރު، އަދި ބިބިލިއޮގްރަފީއާއި ލައިބްރޭރިއަނުންގެ އާދަކާދަތަކަށް ބަލާއިރު، އެއް މިންގަޑަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ 

ގޮތުން ވަކި ޚާއްޞަ އިރުޝާދުތަކެއް މިކަމުގައި ކަޑައެޅިދާނެއެވެ. ނަންނަމަކީ، އެކި އެކި ޤައުމުތަކާއި، އަދި އެއް 

ޤައުމެއްގައިވެސް، އެކަކު އަނެކަކާ ތަފާތުގޮތަކަށް ބޭނުންކުރެވޭގޮތަށް ހުންނަ ނަންނަންކަމުގައި ވީނަމަވެސް، މި އަތްމަތީ 

ފޮތުގައި ވަކި މިންގަޑެއް ކަޑައެޅުމުގެ ގޮތުން ނަންނަން ލިޔާއިރު ޢަމަލުކުރާނީ ތިރީގައިވާ އިރުޝާދުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ.

އެ ނަމެއްގެ އަސްލަކީ ކޮންމެ ބަހަކުން އައިސްފައިވާ ނަމެއްކަމުގައިވިޔަސް އެ ނަމެއް އަސްލު ޢަރަބި އަކުރުން ލިޔެފައިވާ 

ނިސްބަތްކުރެވޭ  ޢާއިލާއަށް  ނަމެއްގައި  ފަދަ  އެ  އެކަމަކު،  ޢަމަލުކުރާށެވެ!  ގޮތަށް  ނަމެއްކަމުގައިވާނަމަ،ތިރީގައިވާ 

ލަޤަބެއްގެ ގޮތުން ބޭނުންކުރެވޭ ނަމެއް ހިމެނިފައި އޮވެގެން ނުވާނެއެވެ. މި މައްސަލާގައި ޝައްކެއް އުފެދޭނަމަ، ވިހިވަނަ 

ޤަރުނަށްފަހު އުފަންވެފައިވާ މީހެއް ނަމަ، އެމީހެއްގެ ނަމުގައި ޢާއިލާއަށް ނިސްބަތްވާ ނަމެއް އޮންނާނެކަމަށް ބަލާށެވެ! 

އެހެން ނަމަވެސް، އޭގެ ކުރީގެ މީހެއްނަމަ، އެފަދަ ނަމެއް އޮންނާނެކަމަށް ބަލައިގެން ނުވާނެއެވެ.

މީސްތަކުންގެ ތެރޭގައި އެމީހަކު އެ ނަމަކުން މަޝްހޫރުވެފައިވާ ނަމުން ފަށާށެވެ. މިކަން ކަށަވަރުކުރާނީ، ޙަވާލާދިނުން 

އެ މަޞްދަރުތަކަކަށް އިތުބާރުކުރެވޭ އެކިއެކި މަޞާދިރުތަކުންނެވެ. މިސާލަކަށް:

ޢަމްރު އިބްނު  ބަޙްރު އަލްޖާހިޒް މި ނަން ލިޔާނީ: އަލްޖާހިޒު، ޢަމްރު އިބްނު ބަޙުރު  މިފަދައިންނެވެ.

ނަންފިޔަވައި  ބައްޕަގެ  ޚާޢްޞަކޮށް،  ދޫކޮށްލާށެވެ!  ބައިތައް  އެހެނިހެން  ހުންނަ  ނަންނަމާއެކު  ޢާންމުގޮތެއްގައި، 
ލަޤަބުނަންތަކެވެ. ނިސްބަތްކުރެވޭ  ކާބަފައިންނަށް 

ތިރީގައި ބަޔާންވެގެންވާ ނަންނަމަކީ، ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ޢަރަބި ނަންނަމުގައި ހުންނަ ނަންތަކެވެ.

ވަކި ޚާއްޞަކަމަކަށް ނިސްބަތްކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭނުންކުރެވޭ ނަން، ކުންޔަ، ނަސަބުގެ ނަން، ލަޤަބު، ޚުލާޞާ ނަން 

)ތަޚައްލުޞު(
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ނަންތަކުގައި ހިމެނޭ ބައިތައް ތަރުތީބުކުރާނެ ޮގތް

ނަމެއްގައި ހިމެނޭ އެކިއެކި ބައިތައް ކަށަވަރުވުމުން، އެންމެ މަޝްހޫރު ނަން އެންމެ ކުރީގައި ލިޔާށެވެ. ބާކީ ބައިތައް 

އަންނަނިވި ތަރުތީބުން ލިށާށެވެ!

ހ. ވަކި ޚާއްޞަ ކަމަކަށް ނިސްބަތްކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭނުންކުރެވޭ ނަން )ޚިޠާބު( މިސާލަކަށް ]އައްދީން[

ޞަދުރުއް ދީން މުޙައްމަދު އިބްނު އިސްޙާޤު އަލްޤުނާވީ މިނަމުގައި ހިމެނޭ: ޞަދްރުއް ދީން

ށ. ކުންޔަ: )މިއީ އެ ނަމެއްގެ ކުރިއަށް ]އަބޫ[ ނުވަތަ ]އުންމު[ ފުރަތަމަ ނަމެއްގެ ގޮތުން ބޭނުންކުރެވޭ ނަންނަމެވެ.( 

މިސާލަކަށް

އަބުލް ބަރަކާތު ހިބަތުއްهللا އިބްނު ޢަލީ    މިނަމުގައިވާ    އަބުލް ބަރަކާތު

އުންމު ހާނީ ފާޠިމާ ބިންތި އަޙްމަދު      މިނަމުގައިވާ   އުންމު ހާނީ

ނ. ކިޔާފައިވާ ނަން )އިސްމު(   

ޢަލީ އިބްނު އަބީ ޠާލިބު މިނަމުގައިވާ ޢަލީ މާލިކު އިބްނު އަނަސް މިނަމުގައިވާ މާލިކު ޢާއިޝާ ބިންތި އަބްދުއް ރަޙުމާން 

ބިންތި އައްޝާޠީ މިނަމުގައިވާ  ޢާއިޝާ

ރ. ނަސަބު ) އިބްނު ނުވަތަ ބިންތު ހިމަނައިގެން ކިޔޭ ނަންނަން(

ޢަލީ އިބްނު އަޙްމަދު އިބްނު ޙަޒްމު މިނަމުގައިވާ އިބްނު ޙަޒްމު ޢާއިޝާ ބިންތި އަބްދުއް ރަޙުމާން ބިންތި އައްޝާޠީ    

މިނަމުގައިވާ ޢާއިޝާ

ބ. ލަޤަބު )ލަޤަބު ނަން( ޢަމްރު އިބްނު  ބަޙްރު އަލްޖާހިޒް މި ނަމުގައި ހިމެނޭ އަލްޖާހިޒް ޢިމާދުއް ދީން މުޙަންމަދު 

އިބްނު މަޙްމޫދު އަލްކާތިބުލް އިސްފަހާނީ   މިނަމުގައި ހިމެނޭ  އަލްކާތިބުލް އިސްފަހާނީ

ޅ.ނިސްބީ ނަން )ވަކި ތަނަކަށް ނުވަތަ ކަމަކަށް ނިސްބަތްކޮށް ކިޔޭ ނަންނަން(

މުޙަންމަދު އިބްނު އިސްމާޢީލު އަލްބުޚާރީ މިނަމުގައިވާ އަލްބުޚާރީ އަބްދުهللا އިބްނު މުޙަންމަދު މަޒަންދަރާނީ މިނަމުގައި 

ހިމެނޭ މަޒަންދަރާނީ    

ކ. ޤަލަމީ ނަން )ތަޚައްލުޞު ނަން( ޙަބީބުއްهللا ޝީރާޒީ ޤައާނީ  މިނަމުގައި ހިމެނޭ ޤައާނީ
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ޚިޠާބު ނަން،  ދެން ކުންޔަ ނަން، ދެން އަސްލު ނަން،  ދެން ލަޤަބު ނަން، ދެން ނިސްބީ ނަން، ދެން ޤަލަމީ ނަން

ނަންލިޔާއިރު، ނަމުގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް ބައެއް ތަކުރާރުނުކުރާށެވެ! ފުރަތަމަ ލިޔާނަމަށްފަހު ކޮމާއެއް )،( ޖަހާށެވެ!

ހ. ޚިޠާބީނަމެއް ހިމެނޭ ނަމަ، ލިޔާނެގޮތުގެ މިސާލެއް:

ސަދްރުއް ދީން، މުޙަންމަދު އިބްނު އިސްޙާޤު އަލްޤުނާވީ )ރަގަޅުގޮތަކީ މިއީއެވެ.(

އަލްޤުނާވީ، ސަދްރުއްދީން، މުޙަންމަދު އިބްނު އިސްޙާޤު       މިގޮތަށް ނުލިޔާށެވެ!

މުޙަންމަދު އިބްނު އިސްޙާޤު، އަލްޤުނާވީ، ސަދްރުއްދީން       މިގޮތަށްވެސް ނުލިޔާށެވެ!

ށ. ކުންޔަ )ރީތި ނަން( ހިމެނޭ ނަމަ، ލިޔާނެގޮތުގެ މިސާލެއް:

އަބުލް ބަރަކާތު، ހިބަތުއްهللا އިބްނު ޢަލީ )ރަގަޅުގޮތަކީ މިއީއެވެ.(

ހިބަތުއްهللا، އަބުލް ބަރަކާތު އިބްނު ޢަލީ        މިގޮތަށް ނުލިޔާށެވެ!

އުންމު ޙާނީ، ފާޠިމާ ބިންތި އަޙްމަދު          )ރަގަޅުގޮތަކީ މިއީއެވެ.(

ފާޠިމާ ބިންތި އަޙްމަދު، އުންމު ޙާނީ          މިގޮތަށް ނުލިޔާށެވެ!

ނ. އަސްލު ނަން ހިމެނޭ ނަމަ، ލިޔާނެގޮތުގެ މިސާލެއް

ޖަޢުފަރު، އިބްނު އަބީ ޠާލިބު    )ރަގަޅުގޮތަކީ މިއީއެވެ.( 

އަބީ ޠާލިބު، ޖަޢުފަރު         މިގޮތަށް ނުލިޔާށެވެ!

ޙަފްޞާ، ބިންތި އަބްދުއް ރަޙްމާން   )ރަގަޅުގޮތަކީ މިއީއެވެ.(

ޢަބްދުއް ރަޙުމާން، ޙަފްޞާ        މިގޮތަށް ނުލިޔާށެވެ!

ރ. ނަސަބީ ނަންލިޔާނެ ގޮތުގެ މިސާލެއް

އިބްނު ޙަޒްމު، ޢަލީ އިބްނު ޢަޙްމަދު       )ރަގަޅުގޮތަކީ މިއީއެވެ.(

ޢަޙްމަދު، ޢަލީ އިބްނު ޙަޒްމު            މިގޮތަށް ނުލިޔާށެވެ!

ބ. ލަޤަބު ނަން ލިޔާނެ ގޮތުގެ މިސާލެއް

އަލްޖާހިޒް، ޢަމްރު އިބްނު ބަޙުރު  )ރަގަޅުގޮތަކީ މިއީއެވެ.(

ބަޙްރު، ޢަމްރު އަލްޖާހިޒް       މިގޮތަށް ނުލިޔާށެވެ!

އަލްކާތިބުލް އިސްފަހާނީ، ޢިމާދުއް ދީން މުޙަންމަދު އިބްނު މަޙްމޫދު    )ރަގަޅުގޮތަކީ މިއީއެވެ.(

ޢިމާދުއް ދީން މުޙަންމަދު އިބްނު މަޙްމޫދު، އަލްކާތިބުލް އިސްފަހާނީ،     މިގޮތަށް ނުލިޔާށެވެ!

އިސްފަހާނީ، ޢިމާދުއް ދީން މުޙަންމަދު އިބްނު މަޙްމޫދު އަލްކާތިބުލް     މިގޮތަށްވެސް ނުލިޔާށެވެ!
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ޅ. ނިސްބީ ނަން ލިޔާނެ ގޮތުގެ މިސާލެއް

އަލްބުޚާރީ، މުޙަންމަދު އިބްނު  އިސްމާޢީލު        )ރަގަޅުގޮތަކީ މިއީއެވެ.(

މުޙަންމަދު އިބްނު  އިސްމާޢީލު، އަލްބުޚާރީ         މިގޮތަށް ނުލިޔާށެވެ!

މަޒަންދަރާނީ، އަބްދުއްهللا އިބްނު މުޙްމޫދު         )ރަގަޅުގޮތަކީ މިއީއެވެ.(

ޢަބްދުهللا އިބްނު މުޙަންމަދު،މަޒަންދަރާނީ،          މިގޮތަށް ނުލިޔާށެވެ!

ކ. ޤަލަމީ ނަން ލިޔާނެގޮތުގެ މިސާލެއް

ޤާނީ، ޙަބީބުއްهللا ޝިރާޒީ             )ރަގަޅުގޮތަކީ މިއީއެވެ.(

ޝިރާޒީ، ޙަބީބުهللا                   މިގޮތަށް ނުލިޔާށެވެ!

ދިވެހި ނަންތައް - ދިވެހި ނަންތަކަށް ޮއންނަ ޢާންމު ޤަވާޢިދު

ތިރީގައި ބަޔާންވެގެންވާ ގޮތްތައް، ދިވެހިންނަށް ކިޔައި އުޅޭ ނަންތަކާއި  އެ ނަމެއްގެ އަސްލަކީ ޢަރަބި ބަސްކަމަށްވާ 

ނަންތައް ލިޔުމުގައި ބޭނުންކުރާށެވެ!

ޢަބްދުهللا ޞާދިޤު                   )ރަގަޅުގޮތަކީ މިއީއެވެ.(

ޞާދިޤު، ޢަބްދުهللا                  މިގޮތަށް ނުލިޔާށެވެ!

މުޙަންމަދު ޝަހީމު ޢަލީ ސަޢީދު          )ރަގަޅުގޮތަކީ މިއީއެވެ.(

ސަޢީދު، މުޙަންމަދު ޝަހީމު             މިގޮތަށް ނުލިޔާށެވެ!

ޢަލީ ސަޢީދު، މުޙަންމަދު ޝަހީމު          މިގޮތަށް ނުލިޔާށެވެ!

ބާބާގޭ ދޮންމަނިކު                   )ރަގަޅުގޮތަކީ މިއީއެވެ.(

ދޮންމަނިކު، ބާބާގޭ                   މިގޮތަށް ނުލިޔާށެވެ!

އިސްވެދިޔަ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ނަން ލިޔުމުގެ މިންގަޑު ހިފެހެއްޓުމަށް ސަމާލުކަން ދިންނަމަވެސް، ބައެއް 

ޙާލަތުގައި، ބައެއް މީސް މީހުންގެ މަޝްހޫރު ނަމަކީ، ޢާއިލީ ނަންކަމުގައިވާނަމަ، އެ ފަދަ ނަމެއް ލިޔާނީ:

ޖޭމު، ދޮންކަމަނަ                   )ރަގަޅުގޮތަކީ މިއީއެވެ.(

ދޮންކަމަނަ، ޖޭމު                    މިގޮތަށް ނުލިޔާށެވެ!

ދިވެހި ބައެއް ނަންނަމާއެކު މިހާރަކަށް އައިސް ލިޔެ އުޅޭ، އިބްނު، ނުވަތަ ބިންތި  ނަން ލިޔާއިރު އުނިކޮށްލާށެވެ!
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ހ. އެތައް ނަމެއް އެއްކޮށްލައިގެން ބޭނުންކުރެވޭ ނަމެއްގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ބައިތަކެއް ބިބިލިއޮގްރަފީގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.

މިސާލަކަށް: މުޙަންމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް ރަޝީދު      )މިގޮތަށް ހުރިހާ ނަމެއް ހިމަނަންވާނެއެވެ.(

        އަސްލު ނަމަކީ: މުޙަންމަދު ރަޝީދު

        އާމިނަތު ޒުލްފާ އިބްރާހީމު ސަޢީދު         )މިގޮތަށް ހުރިހާ ނަމެއް ހިމަނަންވާނެއެވެ.(

        އަސްލުނަމަކީ: އާމިނަތު ޒުލްފާ    

ށ. މީހެއްގެ ނަމާއެކުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ޢިލްމީ، ނުވަތަ ޢިއްޒަތުގެ ނުވަތަ މަޤާމާގުޅޭ ނަންނަމާއި ލަޤަބު )ޑޮކްޓަރ، 

ޕްރޮފެސަރ، އުސްތާޛު، އައްޝައިޚު، އަލްޤާރީ ފަދަ ލަޤަބުތައް( ބޭނުން ނުކުރާށެވެ!

މިސާލަކަށް: 

މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކު                     )މިގޮތަށް ލިޔާށެވެ!(

ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކު               )މިގޮތަށް ނުލިޔާށެވެ!(

މުޙަންމަދު ޝުޖާޢު ޢަބްދުލް ޙަކީމު                   )މިގޮތަށް ލިޔާށެވެ!(

އަލްއުސްތާޛު މުޙަންމަދު ޝުޖާޢު ޢަބްދުލް ޙަކީމު          )މިގޮތަށް ނުލިޔާށެވެ!(

މުޙަންމަދު ޝިނާނު މުނީރު ޙަސަން                  )މިގޮތަށް ލިޔާށެވެ!(

އަލްޤާރީ މުޙަންމަދު ޝިނާނު މުނީރު ޙަސަން            )މިގޮތަށް ނުލިޔާށެވެ!(
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ރިސާލާ/ތީސިސްގައި، ހިމަނާ، މަޢުލޫމާތު ހޯދި އަސްލު މަޞްދަރު ހިމެނުމަކީ ވަރަށް މުހިންމުކަމެކެވެ. މިކަން ކުރެވޭ 

ދެ ގޮތެއް އޮވެއެވެ.

މުޞައްނިފު އަދި ތަޞްނީފުކުރި އަހަރު ބަޔާންކުރާ ސިސްޓަމު )ނަޤްލުކުރާ ނައްޞު ބަޔާންކުރުމާއެކު، ދެލިގަޑުގައި 

މަޞްދަރަށް ޙަވާލާދޭ ނިޒާމު(އަކީ، ޢާންމުގޮތެއްގައި އެންމެ ގިނައިން ބޭނުންކުރެވޭ ނިޒާމެވެ. އަދި އަނެއް ނިޒާމަކީ،ކިތާބީ 

ނޯޓު ސިސްޓަމް )ފުޓްނޯޓުގައި މަޞްދަރަށް ޙަވާލާދޭ ނިޒާމު(އެވެ. މިއިން ކޮންމެ ނިޒާމެއް ބޭނުންކުރިނަމަވެސް، މުޅި 

ރިސާލާ/ތީސިސްގައި ބޭނުންކުރަންޖެހޭނީ އެއް ނިޒާމެކެވެ.

ތަޢާރުފު:

ދެލިގަޑުގައި، ނައްޞުތައް ނަޤްލުކުރުން: މުޞައްނިފު އަދި ތަޞްނީފީ ތާރީޚު ލިޔާ ނިޒާމު

މުޞައްނިފު އަދި ތަޞްނީފީ ތާރީޚު ބަޔާންކުރާ ނިޒާމު

މުޞައްނިފަށް ޙަވާލާދެވޭ ނިޒާމު

މި ނިޒާމުގައި، މުޞައްނިފާބެހޭ ގޮތުންނާއި، އެ ފޮތެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއް ޝާއިޢުކުރި އަހަރު އަދި ޙަވާލާދެވޭ ނައްޞު 

ބެހޭ  މަޞްދަރާ  މި  އޮންނާނެއެވެ.  ލިޔެވިފައި  ތެރޭގައި  ބްރެކެޓެއްގެ  ޞަފްޙާއެނގޭގޮތަށް  އޮތް  މަޞްދަރުގައި  އެ 

ބޭނުން  ފުޓްނޯޓުގެ  ނިޒާމުގައި،  ޙަވާލާދެވޭ  ދެލިގަޑުގައި  ބިބިލިއޮގްރަފީގައެވެ.  ބަޔާންކުރެވޭނީ،  ތަފްޞީލުތައް  އިތުރު 

ވަރަށް ކުޑަވާނެއެވެ. ޢާންމުގޮތެއްގައި ފުޓް ނޯޓުގެ ބޭނުންކުރެވެނީ، ނަޤްލުކުރެވޭ ނައްޞަކާބެހޭ އިތުރު ތަފްޞީލެއް 

ބޭނުންވާނަމައެވެ. މިސާލަކަށް، އެ ނައްޞަށް ޙަވާލާދެވޭ މުޞައްނިފާ ބެހޭ އިތުރު ތަފްޞީލެއް ދޭން ބޭނުންވާނަމައެވެ. 

މިގޮތުން، ފުޓް ނޯޓުގައި ލިޔެވޭ މަޢުލޫމާތުތައްވެސް މަދު ފޮޅުވަތްކޮޅެއްގެތެރެއަށް ފެތެއްޖެހޭނެއެވެ.

ބަޔާންވެދިޔަ ދެ ނިޒާމާބެހޭގޮތުން އިތުރު ތަފްޞީލު މި ބައިގައި ހާމަކޮށްލަމެވެ.

ކުރެވޭ ދިރާސާތަކުގައި ހަވާލާދީއުޅުމުގެ ނިޒާމުތަކުގެ ތެރެއިން މުޞައްނިފު އަދި ތަޞްނީފީ ތާރީޚު ބަޔާންކުރާ ނިޒާމުގެ 

އެންމެ  އަސާސީ ގޮތަކީ، މުޞައްނިފުގެ ނަމާއި، ޗާޕުކުރި ތާރީޚު ބަޔާންކުރުމެވެ. މިސާލަކަށް:

ޒައިރު )1998( ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން........................ ދަރިވަރުންގެ ގްރޫޕު މަސައްކަތަކީ    

ވަސީލަތެކެވެ. ކާމިޔާބު  ވަރަށް  ގުޅޭ،  މާޙައުލާ  އުނގަންނައިދިނުމުގެ   )1990 އަޒްމާނު،  )މުޙަންމަދު 

ހިމަނަންވާނެއެވެ.  ނަމްބަރުވެސް  އޮތް ޞަފްޙާ  ލިޔުމެއް  އެ  ނަޤްލުކުރާނަމަ،  އޮތްގޮތަށް  ލިޔުމެއް  ލިޔެފައިވާ  މީހަކު 

ޞަފްޙާނަމްބަރު ލިޔާނީ، ތާރީޚު ޖެހުމަށްފަހު ] ކޯލަން ):( އަކަށް ފަހުއެވެ. މިސާލަކަށް:

އަމީނުއް ދީން )1995:120( ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، ]ބަހެއް ދަސްކުރުމަށްޓަކައި އެންމެ ރަގަޅީ، ޢަމަލީ ތަޖްރިބާތައް 

ލިބިގަތުމެވެ.[
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ބައެއް މީހުންގެ ވިސްނުމުގައި، ]އަދަބީ ނައްޞުތަކުގައި ބަހުގެ ޤަވާޢިދުތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަކީ، ހަމަ ކުއްލިއަކަށް 

އަންނަ ބަދަލުތަކެއް ނޫނެވެ.[ )ސަޢީދު، 2002:23( އަދި މިބާވަތުގެ ކަންކަން ]އެހާ އާދައިގެ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި 

ދެކިގެން ނުވާނެއެވެ.[ )ކާޒިމީ، 2003:10(

ނަޤްލުކުރާ މަޢުލޫމާތު އެއް ޞަފްޙާއާއަށްވުރެ ގިނަ ނަމަ، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ލިޔާނީއެވެ.

)މަހްދީ، 120-130 :2001(

މަހްދީ )120-130 :2001(

އެންމެ  ލިޔާއިރު  ނަންތައް  ލިސްޓްގައި  ބިބިލިއޮގްރަފީ  އެއީ،  ނަން  ބަޔާންކުރާ  )ދެލިގަޑުގައި(  ނައްޞުގައި  ނޯޓް: 

ނަމެވެ. ޖެހޭ  ލިޔަށް  ފުރަތަމަވެސް 

އެންމެ މުޞައްނިފެއްގެ ނަން ހިމެނުން

މުޞައްނިފުގެ  ތަނުގައެވެ.  މުނާސަބު  އެންމެ  ތެރޭގައި  ނައްޞުގެ  ލިޔާނީ،  އަހަރު  ޗާޕުކުރި  ނަމާއި،  މުޞައްނިފުގެ 

ބުރެކެޓެއްގެ  ނަމާވިދިގެން  މުޞައްނިފުގެ  ލިޔަނީ،  އަހަރު  ޗާޕުކުރި  ބައެއްކަމުގައިވާނަނަ،  ޖުމްލައިގެ  ނަމަކީ،ލިޔާ 

މިސާލަކަށް: ތެރޭގައެވެ. 

ޒައިދު )1998( ސާބިތުކޮށްދީފައިވާ ފަދައިން................. ސަޢީދު )1990( އޭނާގެ ދިރާސާގައިވެސް ހާމަކޮށްދީފައިވާ 

ގޮތަށް ....................

މުޞައްނިފުގެ ނަމަކީ ލިޔާ ޖުމްލައިގެ ބައެއްކަމުގައި ނުވާނަމަ، މުޞައްނިފުގެ ނަމާއި، ތާރީޚު، ބްރެކެޓެއްގެ ތެރޭގައި 

ލިޔާނީ، ޖުމްލަ ނިމޭ ތަނުގައި، ފުލުސްޓޮޕް ޖެހުމުގެ ކުރިންނެވެ. މިސާލަކަށް:

................. ހިސާބު ކިޔަވައިދިނުމަށާއި އުނގަންނައިދިނުމަށް )ޝިހާބު،1984(.

ޖުމްލައެއްގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި، މުޞައްނިފުގެ ނަމާއި، ޗާޕުކުރި އަހަރު ހިމަނަށްޖެހޭ ޙާލަތުގައި، ބްރެކެޓެއްގެ ތެރޭގައި 

މުޞައްނިފުގެ ނަމާއި، ތާރީޚު ޖެހުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ބިބިލިއޮގްރަފީގައި މުޞައްނިފުގެ ނަމާއި 

ފޮތާއި، ތާރީޚު ލިޔެ ލިސްޓުކުރަށްވާނެއެވެ.

މިސާލަކަށް:

ހާމަވި  ދިރާސާއަކުން   ހެދި  ޝިހާބު  އިތުރުވަމުންދިޔުމާގުޅޭގޮތުން،  އާބާދީ  ދަރިވަރުންގެ  އަހަރު،  1984ވަނަ 

އެއްކަމަކީ...............

އެއްޕެރެގްރާފެއްގައި، ތަކުރާރުކޮށް، އެ ތާރީޚަށް ޙަވާލާ ދިނުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތެވެ. މިސާލަކަށް:

1984ވަނަ އަހަރު، ދަރިވަރުންގެ އާބާދީ އިތުރުވަމުންދިޔުމާގުޅޭގޮތުން، ޝިހާބު ހެދި ދިރާސާއަކުން  ........ މިގޮތަށް 

ތަކުރާރުކޮށް ލިޔުމުގެ ބަދަލުގައި ލިޔާނީ:

މި ރައުޔަށް އިތުރު ތާއީދެއް ޝިހާބު )1984(ގެ ހޯދުންތަކުން ހާމަވެގެން ނުދެއެވެ.
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މުޞައްނިފުގެ ބައިވެރީން

މުޞައްނިފުންގެ ޮގތުގައި މުއައްސަސާތައް ހިމެނުން

މުޞައްނިފަކީ ކާކުކަން ނޭނގޭ މަޟްމޫނުތަކައި ލިއުންތައް

ނަން  ވެސް  މުޞައްނިފުގެ  ދެ  ޙަވާލާދޭއިރު،  އެއްޗަކާ  އުފެއްދި  ބައިވެރިވެގެން  މުޞައްނިފެއް  ދެ  ނައްޞެއްގައި، 

މިސާލަކަށް ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

ޒައިދާއި ޢަލީ )1983( ތަފްޞީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން................................

ދެ މުޞައްނިފުންނަށްވުރެ ގިނަ މުޞައްނިފުންގެ މަސައްކަތަކަށް ޙަވާލާދޭ ޙާލަތުގައި، އެންމެ ފުރަތަމަ ފަހަރު، ޙަވާލާ 

ދޭއިރު، އެ ހުރިހާ މުޞައްނިފުންގެ ނަން ހިމަނަންވާނެއެވެ. މިސާލަކަށް:

ޒައިދު، ސަޢީދު، ޝިހާބު، އަދި ސަމީރު )1983( ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ.................................................

ހިމަނާނީ،  ހަމައެކަނި  ތަކުރާރުކުރަންޖެހޭނަމަ،  ޙަވާލާދިނުން  މަޞައްކަތަށް  މުޞައްނިފުންގެ  މި  އެއަށްފަހު،  ދެން 

އަހަރުގެ ނަން  ލިޔުމަށްފަހު  ފަރާތްތަކުން[ މިފަދައިން  ލިޔުމާއެކު ]އަދި އެނޫންވެސް  ފުރަތަމަ މުޞައްނިފުގެ ނަން 

މިސާލަކަށް: ލިޔާނީއެވެ. 

ޒައިދު އަދި އެނޫންވެސް ފަރާތްތަކުން )1994( ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ....................................................

އެއްޕެރެގްރާފެއްގައި، އެއް މަޞްދަރަކަށް ތަކުރާރުކޮށް ޙަވާލާ ދޭނަމަ، ތާރީޚު ލިޔާނެކަމެއް ނެތެވެ.

ނުވަތަ  އިދާރާތައް،  ސަރުކާރުގެ  ޖަމްޢިއްޔާ،  ކުންފުންނި،  )މިސާލަކަށް:  މުއައްސަސާތައް  ގޮތުގައި  މުޞައްނިފުންގެ 

ދިރާސާކުރާ ވަކި ޖަމާޢަތެއް(  ނައްޞުގެ ތެރޭގައި ހިމަނާއިރު، ޢާންމުގޮތެއްގައި، ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް، ފުރިހަމަ ނަން 

ތަކުރާރުކޮށް، ލިޔެއުޅެއެވެ. ވަރަށް މަޝްހޫރު ޖަމްޢިއްޔާއެއް ނުވަތަ އިދާރާއެއްނަމަ، ފުރިހަމަ ނަން ލިޔާނީ ފުރަތަމަ 

ފަހަރުއެވެ. އޭގެ ފަހުން، ތަކުރާރުކޮށް ލިޔަން ޖެހޭ ނަމަ، ލިޔާނީ، އެތަނަކަށް ކިޔައި އުޅޭ ކުރުނަމެވެ، މިސާލަކަށް:

އެންމެ ފުރަތަމަ ލިޔާއިރު:

)ވާރލްޑް ހެލްތު އޯރގަނައިޒޭޝަން }ޑަބްލިޔޫ. އެޗް. އޯ{، 1991(

ދެން އޭގެ ފަހުން ތަކުރާކުރާ ނަމަ، ލިޔާނީ: )ޑަބްލިޔޫ. އެޗް. އޯ.1991(

ނުވާ  ހިމެނިގެން  ނަން  މުޞައްނިފުގެ  ލިޔުމެއްގައި،  އެ  ބުނެވެނީ،  ލިޔުންތަކޭ  ނޭނގޭ  ކާކުކަން  މުޞައްނިފަކީ، 

މަޢުލޫމާތު،  ލިބޭ  ލިޔުންތަކުންވެސް  ފަދަ  މި  ޑެޒަރޓޭޝަންގައި،  ނުވަތަ  ތީސިސް  ކުރާ  ދިރާސާ  ލިޔުންތަކަށެވެ. 

ހިމެނިދާނެއެވެ. މިފަދަ ލިޔުންތަކުން މަޢުލޫމާތު ހިމަނާއިރު، ރިފަރެންސް ދޭނީ، އެ ލިޔުމެއްގެ ސުރުޚީއަށް ޙަވާލާދީގެންނެވެ. 

އަދި މި ސުރުޚީ، ބިބިލިއޮގްރަފީގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ. އެކަމަކު، މުޞައްނިފަކީ ކާކުކަން ނޭނގޭ ވަރަށް މަޝްހޫރު 

ބޭނުމެއް ނެތެވެ. ލިޔުމުގެ  ބިބިލިއޮގްރަފީގައި  ލިޔުންތަކުގެ ސުރުޚީތައް، 
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އެއްނަމެއް ކިޔާ ނުވަތަ ފުރަތަމަ ނަން އެއްޮގތް މުޞައްނިފުން

ގިނަ މަޞްދަރުތަކަށް ޙަވާލާ ދިނުން

އިތުރު  ގޮތުން،  ސަލާމަތްވުމުގެ  އޮޅުންތަކުން  ބޭނުންވާނަމަ،  ދޭން  ޙަވާލާ  މުޞައްނިފުންނަށް  ދެ  ކިޔާ  އެއްނަމެއް 

މިސާލަކަށް: ޙަވާލާދޭށެވެ!  އިތުރުކޮށްގެން  ނަމެއް  އެހެން  ނަމާއެކު  ފުރަތަމަ  ނުވަތަ  އަކުރުތަކެއް 

........ޚާލިދު މުޙަންމަދު )1990( އަދި ޚާލިދު ޔޫސުފު )1990(........  އާރ.ޑީ. ލިޔުސް )1959( އަދި ޕީ.އޭ. ލިޔުސް 

އުންގަންނައިދޭން  ހުރުމުން  ވަސީލަތްތައް  ޒަމާނީ  ކްލާސްރޫމުތަކުގައި    ............. ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުގައި   )1986(

ފަސޭހަވެއެވެ. )ލިޔުސް. އާރ.ޑީ.، 1989؛ ލިޔުސް ޕީ.އޭ 1986(

އެއްފަހަރާ އެތައް މަޞްދަރުތަކަކަށް ޙަވާލާދޭން ޖެހިއްޖެނަ، ނައްޞުގައި އެ ހުރިހާ މަޞްދަރުތަކެއް ލިސްޓުކުރުވިފައި 

އޮންނަންވާނީ ވަށް ބުރެކެޓެއްގެ ތެރޭގައއެވެ. އަދި ކޮންމެ މަޞްދަރެއްވެސް އަނެއް މަޞްދަރާ ވަކިވެފައި އޮންނަންވާނީ 

ނުކުތާއެއްގެ މަތީގައި އިންނަ ކޮމާއަކުންނެވެ. މިސާލަކަށް:

.....)އަޙްމަދު،1989؛ ފަޒްލާ،1990؛ ޝިހާބު،1997(.

.....)ހޯމްސް،2001؛ ޖެކްސަން،2003؛ ޑިޒްނީ،2004(

ކޮމާއަކުން  ލިޔާނީ  އަހަރު  ޗާޕުކުރި  ފޮތެއް  އެ  ދޭނަމަ،  ޙަވާލާ  ފޮތަށް  ގިނަ  ވުރެ  އެއްފޮތަށް  މުޞައްނިފުންގެ 

މިސާލަކަށް ވަކިކޮށްލައިގެންނެވެ. 

.......... )ޒަކަރިއްޔާ އަދި އޭނާގެ އެހެން ލިޔުންތައް.، 1991، 1992(

ޒަކަރިއްޔާ އަދި އޭނާގެ އެހެން ލިޔުންތައް.،)1991،1992(

.......)ލީޒާ، 2001، 2002(

ލީޒާ )2001،2002(

އެއް މުޞައްނިފެއްގެ ދެ ފޮތެއް ޗާޕުކުރެވިފައިވަނީ އެއް އަހަރުގައި ކަމަށްވާނަމަ، އަހަރު ލިޔުމަށްފަހު ]ހ[ ]ށ[ 

މިސާލަކަށް: ލިޔާށެވެ! 

.........)ކެނެޑީ، 2003]ހ[ 2003]ށ[( 

ކެނެޑީ )2003]ހ[ 2003]ށ[(......
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ޗާޕުކުރި އަހަރެއް އެނގެން ނެތް މަޞްދަރުތަކަށް ޙަވާލާ ދިނުން

ޗާޕުކުރި އަހަރެއް އެނގެން ނެތް މަޞްދަރުތަކަށް ޙަވާލާދޭއިރު، މުޞައްނިފުގެ ނަމާ ވިދިގެން ކޮމާއެއްޖެހުމަށްފަހު، 

)ތާރީޚެއް ނެތްކަން އަންގައިދިނުމަށްޓަކައި( ]ތ.ނ[ މިހެން ލިޔާށެވެ. ބިބިލިއޮގްރަފީގައި މި ޙަވާލާވެސް ލިސްޓްކުރެވިފައި 

އޮންނަންވާނެއެވެ. މިސާލަކަށް:

........)ޚާލިދު، ތ.ނ.(.

ޚާލިދު )ތ.ނ(...........

.....)ވިލިއަމްސް، ތ.ނ(.

ވިލިއަމްސް )ތ.ނ(......

ޗާޕުކުރި އަހަރު ލިޔުން އެހާ މުނާސަބު ނޫން މަޞްދަރުތައް، މިސާލަކަށް ވަރަށް ޒަމާންވީ ލިޔުމެއްކަމުގައި ވާނަމަ، 

ތާރީޚެއްގެ ގޮތުގައި ލިޔާނީ، އެ ލިޔުމެއް  ތަރުޖަމާކޮށްފައިވާ އަހަރެވެ. އެކަމަކު، އަހަރު ޖެހުމުގެ ކުރިން، ]ތަރުޖަމާ[ 

މިފަދައިން ލިޔާށެވެ! މިސާލަކަށް:

........އެރިސްޓޮޓްލް، ތަރުޖަމާ. 1931(.

އެރިސްޓޮޓްލް )ތަރުޖަމާ.1931(....

ތާރީޚު އެނގެން ނެތް ތަންޤީޙު ކުރެވިފައިވާ ވަރަށް މުސްކުޅި ލިޔުމަކަށް ޙަވާލާދޭނަމަ، ތަންޤީޙުކުރެވުނު ތާރީޚު ޖަހާށެވެ! 

އޭގެ ކުރިން، ]ތަންޤީޙު[ މިފަދައިން ލިޔާށެވެ! މިސާލަކަށް:

.......)އިބްނު ޚަލްދޫން، ތަންޤީޙު.1931(.

އިބްނު ޚަލްދޫން )ތަންޤީޙު.1931(.....

އަސްލު ނުސްޚާ ލިޔުނު ތާރީޚު އެނގުނު ނަމަވެސް، ރިފަރެންސްގެ ގޮތުން ބޭނުންކުރަނީ، ފަހުގެ ތަންޤީޙުކުރެވުނު 

ނުސްޚާއެއްކަމަށް ވާނަމަ، މި ދެ ނުސްޚާ ޗާޕުކުރި ދެ ތާރީޚުވެސް ލިޔާށެވެ! އެކަމަކު އެއް ތަރީޚު އަނެއް ތާރީޚާ 

މިސާލަކަށް: ލިޔާށެވެ!  ރޮގެއް)ސްލޭޝް(  އިންނަ  އަރިއަށް  ދެމެދުގައި 

.........)ޖޭމްސް، 1983/1890(

ޖޭމްސް)1983/1890( 

ޒާތީލިޔުންތަކާއި، މުވާޞަލާތުކުރުންތައް

ފަދަ  މުވާޞަލާތުތައް  ހިގާ  މެދުގައި  ފަރުދުންގެ  އީމެއިލްތަކާއި،ދޭދޭ  މެމޯތަކާއި،  ޒާތީސިޓީތަކާއި  އަމިއްލަ  މިއީ، 

ލިޔުންތަކާއި، ވާހަކަތަކެވެ. ޒާތީމުވާޞަލަތުތަކަކީ، ބިބިލިއޮގްރަފީގައި ލިސްޓްކުރެވޭނޭ ޙަވާލާތަކެއް ނޫނެވެ. ނައްޞުގައި 

)ދެލިގަޑުގައި( ކުރުކޮށް، ރަމްޒީ އަކުރުތަކުން އަދި މުވާޞަލާތުކުރާ މީހާގެ އެންމެ ފަހު ނަމާއި، މުވާޞަލާތުކުރި ތާރީޚު 

ހިމަނާށެވެ. މިސާލަކަށް:

އެސް. ގޯވިސްޑަސަމީ)ޒާތީމުވާޞަލާތުކުރުން، ޖެނުއަރީ 20، 2004(.......

.......)އެސް. ގޯވިސްޑަސަމީ،ޒާތީމުވާޞަލާތުކުރުން، ޖެނުއަރީ 20، 2004(
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ދީނީ މަޞްދަރުތަކަށް ޙަވާލާދިނުން

ދީނީ މަޞްދަރުތައް ބެހެނީ މައިގަޑު ދެބަޔަކަށެވެ. އެއީ އިސްލާމީ މަޞްދަރުތަކާއި އިސްލާމީ ނޫން މަޞްދަރުތަކެވެ. 

އިސްލާމީ މަޞްދަރުތަކަކީ: ޤުރްއާނާއި ޙަދީޘެވެ.

ޖުމްލައެއްގެ  ނަމްބަރެވެ.  އާޔަތުގެ  ނަމާއި   ސޫރަތުގެ  ލިޔާނީ:  މަޞްދަރު  ނައްޞުގައި  ޙަވާލާދޭނަމަ،  ޤުރްއާނަށް 

މިސާލަކަށް: ނެތެވެ.  ބޭނުމެއް  ތަކުރާރުކުރުމުގެ  އިތުރަށް  އިޝާރަތްކޮށްލިޔެފައިވާނަމަ،  މަޞްދަރަށް  ތެރޭގައި، 

އިސްލާމު ދީނުގައި ރިބާ ޙަރާމުކުރައްވާފައިވެއެވެ. )ޤުރްއާން، ، އަލްބަޤަރާ:275(

އިސްލާމު ދީނުގައި ރިބާ ޙަރާމުކުރައްވާފައިވެއެވެ. )އަލްބަޤަރާ:275( މިގޮތަށް ނުލިޔާށެވެ! 

ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ )އަލްބަޤަރާ:275(ގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް، ރިބާ ޙަރާމުކުރައްވާފައިވާކަން އެނގެއެވެ.

ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ )ޤުރްއާން، ، އަލްބަޤަރާ:275(ގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް، ރިބާ ޙަރާމުކުރައްވާފައިވާކަން އެނގެއެވެ. 

ނުލިޔާށެވެ! މިގޮތަށް 

އެންމެ ފުރަތަމަ ފަހަރު ޙަދީޘަކަށް ޙަވާލާދޭއިރު، އެ ޙަދީޘެއްގެ މަޞްދަރު ތަފްޞީލުކޮށްލިޔާށެވެ!

މިގޮތުން ޙަވާލާ ދޭއިރު، އެ ޙަދީޘު ޖަމަޢުކުރެއްވި ފަރާތުގެ ނަން، ޙަދީޘު ޢިލްމުވެރިންގެ ތެރޭގައި މަޝްހޫރުވެގެންވާ 

އިސްމާޢީލަށް  އިބްނު  މުޙަންމަދު  އަދި،  މުސްލިމު  އަލްޙައްޖާޖަށް  އިބްނު  މުސްލިމު  މިސާލަކަށް:  ލިޔާށެވެ!  ގޮތަށް 

އަލްބުޚާރީ ގެނަމުން ލިޔުމެވެ. ނަމަށްފަހު، ޙަދީޘްތައް ޖަމްޢުކުރައްވާފައިވާ ފޮތުގެ ނަންލިޔާށެވެ! އަދި މަޞްދަރެއްގެ 

ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ނުސްޚާގެ އަހަރު ލިޔާށެވެ! މިސާލަކަށް:

)މުސްލިމު، ޞަޙީޙް މުސްލިމު، ނުސްޚާ.1988(

)އަލްބުޚާރީ، އަލްޖާމިޢުއް ޞަޙީޙް، ނުސްޚާ. 1967(

ޙަވާލާދިނުމުގައި، ތިރީގައިވާ މިސާލާ އެއްގޮތަށް ޙަވާލާދޭށެވެ!

)އައްނަވަވީ، ރިޔާޟުއް ޞާލިޙީން، ނުސްޚާ.1988: 124(

ނޯޓް: މިގޮތަށް ޢަމަލުކުރާނީ އެންމެ މުޖައްލަދެއްގައި )އެއްވޮލިޔުމުގައި( އެއްފޮތެއްގެ ގޮތުން އެކުލަވައިލެވިގެންވާނަމައެވެ.

)އަލް ބުޚާރީ، އަލްޖާމިޢުއް ޞަޙީޙް، ވ:4، ނުސްޚާ.1967: 37(

ވަކިން  ވޮލިޔުމަކަށް  ކޮންމެ  އެކުލެވިގެންވުމާއެކު،  ފޮތް  މައްޗަށް  ވޮލިޔުމެއްގެ  އެތައް  ޙަވާލާދޭނީ،  މިގޮތަށް  ނޯޓް: 

ނަމައެވެ. އޮންނަ  ޖެހިފައި  ޞަފްޙާނަމަބްރު 

)އިބްނު މާޖާ، ސުނަނު އިބްނު މާޖާ، ވ:1، 2ވަނަ ބައި،ނުސްޚާ.1987: 33(

ނޯޓް: މިގޮތަށް ޙަވާލާދޭނީ، އެތައް ވޮލިޔުމެއްގެ މައްޗަށް ފޮތް އެކުލެވިގެންވުމާއެކު، ކޮންމެ ވޮލިޔުމެއްވެސް އެތައް 

ޖެހިފައިވާނަމައެވެ. ވަކިން ޞަފްޙާނަމްބަރު  ބައެއްވެސް  ކޮންމެ  އަދި  ނަމައެވެ.  ބައިކުރެވިފައިވާ  ބަޔަކަށް 
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ލިޔާނީ، އެ މަޞްދަރެއް  ހަމައެކަނި،  ޙަވާލާދޭނަމަ،  ތަކުރާރުކޮށް  ޙަދީޘަކަށް  އެއް  ބަޔާންވެދިޔަފަދަ  މަޞްދަރަކުން 

އެކުލަވައިލި ފަރާތުގެ ނަމެވެ. އެކަމަކު، އެ މަޞްދަރުންވެސް، ތަފާތު ޙަދީޘަކަށް ޙަވާލާދޭނަމަ، އެކުލަވައިލިފަރާތުގެ 

ނަމާއެކު، ޞަފްޙާނަމްބަރާއި، ވޮލިޔުމު ނަމްބަރު ނުވަތަ ވޮލިޔުމުގެ ބައި އަދި އެ ބައިގެ ޞަފްޙާނަމްބަރު )މީގެތެރެއިން 

ބޮޑަށް މުނާސަބުވާ މަޢުލޫމާތެއް( ލިޔަންވާނެއެވެ. މިސާލަކަށް:

އެންމެ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެ ޙަދީޘު ނައްޞުގައި ހިމަނާ ޙާލަތުގައި

)އިބްނު މާޖާ، ސުނަނު އިބްނު މާޖާ، ވ:1، 2ވަނަ ބައި، ނުސްޚާ.1987: 33(

ހަމަ އެ ޙަދީޘް ތަކުރާރުކޮށް ނަޤްލުކުރާ ނަމަ ލިޔާނީ:

)އިބްނު މާޖާ(

އެހެން ތަފާތު ޙަދީޘެއް، ހަމަ އެ މުއައްލިފުގެ ފޮތުން ނަޤްލުކުރާނަމަ ލިޔާނީ:

)އިބްނު މާޖާ، ވ:2، 2ވަނަ ބައި: 35(

އެ  މަޢުލޫމާތެއް  އެ  )ލިޔުންގަޑުގެތެރޭގައި( މަޞްދަރާއި،  ނައްޞުގައި  ނަޤްލުކުރާނަމަ،  އެއްޗެއް  ދީންތަކުން  އެހެން 

ތެރޭގައި،  ޖުމްލައެއްގެ  ފަރާތުގެ  ދިރާސާކުރާ  އެކަމަކު  ބަޔާންކުރާށެވެ.  ފާހަގަވާގޮތަށް  ތަން  ހިމެނޭ  މަޞްދަރުގައި 

މަޞްދަރަށް އިޝާރަތްކޮށް ލިޔެފައިވާނަމަ، އެ މަޢުލޫމާތެއް އޮތް ތަން އެކަނި ފާހަގަކޮށްލާށެވެ.! މިސާލަކަށް: ބައިބަލުން 

ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކަށް ޙަވާލާދޭއިރު، ލިޔާނީ، އެ މަޢުލޫމާތެއް، ބައިބަލުގައި ހިމެނޭ ފޮތުގެ ނަމާއި ޗެޕްޓަރު ނަމްބަރާއި 

އާޔަތުގެ ނަމްބަރެވެ. )ނަމްބަރު ޖަހާނީ ރޯމަން އަކުރުންނެވެ.( މިސާލަކަށް:

)15 :ix ،ްސެއިންޓް ޖޯނ( .......

ސެއިންޓް ޖޯން )ix: 15( ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން.................

ނައްޞުތައް ނަޤްލުކުރުން

ތީސިސް/ރިސާލާގައި ނައްޞުތައް ނަޤްލުކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިންމުކަމެކެވެ. އެއިން ދައްކައިދެނީ، ކަމާބެހޭ ލިޓްރޭޗަރތަކަށް 

ދަރިވަރު އަހްލުވެރިވެފައިވާ މިންވަރެވެ. އެހެނިހެން މަޞްދަރުތަކުން، ނައްޞުތައް ނަޤްލުކުރުމުގެ ތިން ގޮތެއް އޮވެއެވެ.

)ހ( ދަރިވަރުގެ ތީސިސް/ރިސާލާއާގުޅޭގޮތަށް، އެ ނައްޞުތަކުގައިވާ ފިކްރާއި ޚިޔާލު އަމިއްލަ ޢިބާރާތުން ލިޔުމެވެ.

)ށ( ނައްޞުތައް އެ ހުރި ގޮތަށް، 3 ފޮޅުވަތަށްވުރެ އިތުރު ނުވާ މިންވަރަށް) ގާތްގަޑަކަށް 250 - 300 ލަފްޒު( 

ދަރިވަރުގެ އަމިއްލަ ޖުމްލަތަކާއެކު ލިޔުމެވެ.

ޕެރެގްރާފު  މުޅި  ނަޤްލުކުރާއިރު،  ގޮތަށް  މި  ނަޤްލުކުރުމެވެ.  މަޞްދަރަކުން  ހިމެނޭގޮތަށް  ޖުމްލަތަކެއް  އެތައް  )ނ( 

އޮންނަންވާނީ ތީސިސް/ރިސާލާގެ ލިޔުންގަޑަށްވުރެ  ދެފަރާތުންވެސް އެތެރެއަށް ޖައްސައިފައެވެ. މިގޮތަށް އެތެރެއަށް 

ޖައްސައިގެން ލިޔާ ޕެރެގްރާފުގެ ފެށުމާއި ނިމުމުގައި އިތުރު ކޮމާއެއް )ކޯޓޭޝަން މާރކު( ޖަހާނެކަމެއް ނެތެވެ.

ބަޔާންވެދިޔަ ތިންގޮތަށްވެސް ނަޤްލުކުރާއިރު، އެ މަޞްދަރަކުން ނަޤްލުކުރާ މަޞްދަރުގެ އަސްލު ފަރާތް ދެލިގަޑުގައި 

ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. އަދި ބިބިލިއޮގްރަފީގައި ލިސްޓްކުރަންވާނެއެވެ. ނަޤްލުކުރެވޭ ނައްޞުތަކަށް ހަވާލާދޭއިރު، 

އެ މަޞްދަރެއްގެ އަސްލުފަރާތުގެ ނަން ބަޔާން ނުކުރުމަކީ، ވަގުލުކުރުމެވެ.
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އަސްލު މަޞްދަރުގައި ޮއތްޮގތަށް ނަޤްލުކުރުން

އަސްލު މަޞްދަރުން، ސީދާ ނަޤްލުކުރާއިރު ލިޔާނެ ގޮތުގެ މިސާލެއް:

އަޞްލު މަޞްދަރުން ނަޤްލުކުރާއިރު، ލިޔުން ރަނގަޅު ނޫންގޮތުގެ މިސާލަކީ:

އަމިއްލަ ޢިބާރަތުން ޖުމްލަ އެކުލަވައިލުމުގެ މާނައަކީ، ދަރިވަރުގެ ޚިޔާލަށް އިތުރު ތާއީދެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން، އެހެން 

މަޞްދަރަކުން މަޢުލޫމާތެއް ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ޙާލަތުގައި އަމިއްލަ އިބާރަތުން، އެ މަޞްދަރުން ޙާޞީލުވި އަސްލު ފިކުރު 

ބަޔާންކޮށްދިނުމެވެ. އެ ފިކުރު ބަޔާންކޮށްދޭނީ ދަރިވަރުގެ އަމިއްލަ ޢިބާރާތުންނެވެ. މިސާލަކަށް:

ޤާދިރު )2003( ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ފަދައިން، މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމުގެ ވިސްނުން ބޭނުންކުރުމަކީ، ގިނަ ދަރިވަރުން 

ތިބޭ ކުލާހަކަށް އެންމެ ކަމުދާގޮތެވެ.

ލަފްޒުތަކާއި،އިޞްޠިލާޙީ ބަސްތަކާއި ޖުމްލަތައް އަސްލު މަޞްދަރުގައި އޮތްގޮތަށް ނަޤްލުކުރުމަކީ، ދަރިވަރުގެ ފިކުރާއި 

ޚިޔާލަށް އިތުރު ތާއީދަކާއި ކަށަވަރުކަމެއް ގެނައުމަށްޓަކައި އަސްލު މަޞްދަރުން ނަޤްލުކުރުމެވެ. ދަރިވަރުގެ އަމިއްލަ 

ދޭންވާނެއެވެ.  ސަމާލުކަން  ވަރަށް  ނަޤްލުކުރާއިރު،  މިގޮތަށް  މަޞްދަރުން  އަސްލު  ގޮތުން  ޖުމްލަތަކާއެކުލަވައިލުމުގެ 

އެހެނީ، އަސްލު މަޞްދަރުން ނަޤްލުކޮށްގެން، ދަރިވަރުގެ ތީސިސް/ރިސާލާގައި ހިމަނާއިރު، ނަޤްލުކުރެވުނު އެއްޗަކީ، 

މިސުރުޚީގެ  ނަޤްލުކުރުން[  ]ނައްޞުތައް  ފާޅުވާނީ،  ޖުމްލަތަކެއްގެގޮތުގައި  މުސްތަޤިއްލު  އަމިއްލަ  ޒާތުގައި  އޭގެ 

ދަށުން ލިޔެވިފައިވާ )ނ( ގައިވާފަދައިން ލިޔުމުންނެވެ. އަސްލު މަޞްދަރުން ނަޤްލުކުރާއިރު،، ޞަފްޙާނަމްބަރާއެކު، 

މަޞްދަރަށް ޙަވާލާދޭންޖެހޭނެއެވެ. އެކަމަކު، ބިބިލިއޮގްރަފީގައި މި މަޞްދަރު ލިޔުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތެވެ.

މައްސަލަ  ނަމަ،  ގިނަ  ދަރިވަރުންނަށްވުރެ  ފަންސާސް  ބަޔާންކުރާގޮތުގައި]ކުލާހެއްގައި   )345  :2003( ޤާދިރު 

ޙަރަކާތްތަކުގައި  އުނގެނުމުގެ  ދަރިވަރުންނަށްވެސް،  ހުރިހާ  މާރަގަޅެވެ.  ގެންގުޅުން  ވިސްނުމެއް  ޙައްލުކުރުމުގެ 

އޭރުންނެވެ.[ ލިބިގެންދާނީ  ފުރުޞަތު  ހަމަހަމަ  ބައިވެރިވުމުގެ  

ފޮތުގެ މުޞައްނިފު ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، ]މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމުގެ ވިސްނުމަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި، ވަކި މިންވަރެއްގެ 

ކޮބައިކަން  މިންވަރަކީ،  ހުނަރުގެ  އެ  ނަމަވެސް،  އެހެން  މުހިންމެވެ.  ވަރަށް  ލިބިގެންވުން  ދަރިވަރުންނަށް  ހުނަރެއް 

ކަޑައަޅައި  ބަޔާންކޮށްފައެއް ނެތެވެ. )ޤާދިރ2003ު: 345(

ފަންސާސް  ]ކުލާހެއްގައި  ތާއީދުކުރެއެވެ.  ވަރަށް    )345  :2003( ޤާދިރު  ވިސްނުމަށް  ޙައްލުކުރުމުގެ  މައްސަލަ 

ދަރިވަރުންނަށްވުރެ ގިނަ ނަމަ، މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް ގެންގުޅުން މާރަގަޅެވެ. ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށްވެސް، 

އުނގެނުމުގެ ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ  ހަމަހަމަ ފުރުޞަތު ލިބިގެންދާނީ އޭރުންނެވެ.[
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ދިގު ލިޔުންތައް، އެއީ އެތައް ޖުމްލަތަކެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ ލިޔުންތައް )ތިން ފޮޅުވަތަށްވުރެ ދިގު ލިޔުން، 

25- 30އާ ދެމެދުގެ ލަފްޒުތައް( ނަޤްލުކުރާއިރު، ރަގަޅުވާނީ، ޞަފްޙާގެވާތާއި ކަނާތުން 12 އެމް.އެމް ގެ މިންވަރަށް 

އެތެރެއަށް ޖައްސައިލުމަށްފަހު، ދެ ފޮޅުވަތް ދޫކޮށްފައި ލިޔުމެވެ. މީގެ ބޭނުމަކީ، ނަޤްލުކުރި ޖުމްލަތަކަކީ، ދަރިވަރުގެ 

އަމިއްލަ ޢިބާރާތްތަކެއް ނޫންކަން ދެއްކުމެވެ. މިގޮތަށް ލިޔާއިރު، ކޮމާކޯޅިއެއްގެ ތެރޭގައި، ނުވަތަ އަކުރުގެ ސައިޒު 

އަދި  ތެރޭގައި،  ލިޔުންގަޑުގެ  ނަޤްލުކުރާއިރު،  މިގޮތަށް  ނެތެވެ.  ބޭނުމެއް  ލިޔުމުގެ  ޖުމްލަތައް  މި  ކުޑަކޮށްގެން  

އަސްލު  ޙަވާލާދޭއިރު   ތެރޭގައި  ލިޔުންގަޑުގެ  އަދި  ޙަވާލާދޭންޖެހޭނެއެވެ.  މަޞްދަރަށް  އަސްލު  ބިބިލިއޮގްރަފީގައި 

ޖަހަންވާނެއެވެ. ޞަފްޙާނަމްބަރުވެސް  ނަޤްލުކުރި  މަޞްދަރުން 

ނޯޓް:

• ޞަފްޙާނަމްބަރު ލިޔަށްވާނެއެވެ. ޞަފްޙާނަމްބަރު އެނގެން ނެތްނަމަ،  ނަޤްލުކުރަން ޤަޞްދުކުރާ ޢިބާރާތްތަކުގައިވާ 
އަސްލު ފިކުރު ދަރިވަރިވަރުގެ އަމިއްލަ ޢިބާރާތުން ބަޔާންކުރާނީއެވެ.

•  ނަޤްލު ކުރެވޭ ޖުމްލަތައް ބުރެކެޓެއްގެ ތެރޭގައި އިން ނަމަ، އަހަރު ޖަހަފައި އިންނަ ބުރެކެޓު ލިޔުމުގެ ބޭނުމެއްނެތެވެ. 
މިސާލަކަށް:

)ރޯޖާރވެސް، 2003، ފަހުން އެއްބަސްވީ ފަދައިން(

މިގޮތަށް ނުލިޔާށެވެ. )ރޯޖާރވެސް،)2003( ފަހުން އެއްބަސްވީ ފަދައިން(

ޙަވާލާ  ބިބިލިއޮގްރަފީގައިވެސް،  ޢިބާރާތްތައް ނަޤްލުކުރާއިރު، ލިޔުންގަޑުގެ ތެރޭގައިވެސް، އަދި  • ވަރަށް މުޝްހޫރު 
ލިޔުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތެވެ. މިސާލަކަށް:

މުޙަންމަދު ތަކުރުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ] މީހުން މީހުންނަށް ވަނީ، މީހުން މީހުންނަށް ހެދީމައެވެ.[

• ޒަމާންވި އަދަބީ ލިޔުމެއް ނަޤްލުކުރާއިރު، އެ ލިޔުމުގެ ސުރުޚީއާ އަދި އެނޫންވެސް މަޢުލޫމާތެއް އޮތްނަމަ، ލިޔުންގަޑުގެ 
ތެރޭގައި ބަޔާންކުރާށެވެ! މި މަޢުލޫމާތުތައް ބިބިލިއޮގްރަފީގައި ލިޔާނެކަމެއް ނެތެވެ.

މިވާހަކަ ވަރަށް ރަގަޅަށް މުޙަންމަދު އަމީން ދީދީ ޤައުމާ މުޚާޠަބުކޮށް ވިދާޅުވިއެވެ. ]ދުންފަތް ހުސް ވިޔަސް ގޮތެއް 

ހުހެއް ނުވާނެއެވެ.[ )އަމީން، ދިވެހިރާއްޖެ ހަނގުރާމައެއްގެ ވިލާގަޑުގެ ދަށުގައި(

ޙަޔާތެއް  އައު  މިނިވަންކަމުގެ  ޤައުމަކަށްވިއްޔާ،  ޙިމާޔަތުގައިވާ  ]...ކަނލާނގެ  ބަސްފުޅުން،  ލިންކަންގެ  އެބްރަހަމް 

ލިބޭނެއެވެ. އަދި، ރައްޔިތުންވެގެން އުފައްދާ ރައްޔިތުންގެ ސަރުކާރެއް، އަދި ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި އުފެދޭ ސަރުކާރެއް،  

ބިމުން ފުހެވިގެން ނުދާނެއެވެ.[
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ޖުމްލައެއްގެ  އަދި  އުނިކުރެވިފައިވާކަމަށެވެ.  މަޢުލޫމާތުކޮޅެއް  ކޮންމެވެސް  އިޝާރަތްކުރަނީ،   )...( ނުކުތާ  ތިން   •
ފުލުސްޓޮޕެވެ. ނުކުތާއަކީ،  ފަހު  އެންމެ  އޭގެތެރެއިން  މާނައަކީ،  އޭގެ  އިންނަމަ  ނުކުތާ)....(  ހަތަރު  މެދުތެރޭގައި 

• އަސްލުން ނަޤްލުކުރާއިރު، ނަޤްލުކުރަންވާނީ، އަސްލުގައި އޮތްގޮތަށެވެ. އަސްލުގައި ނުބައިކޮށް ލިޔެވިފައި އޮތްނަމަވެސް، 
ނަޤްލުކުރަންވާނީ ހަމަ އެ އޮތްގޮތަށެވެ. އަސްލުގައި އޮތްގޮތަށް ނަޤްލުކުރުމަށްފަހު، ކުށްބަހާ ވިދިގެން  ހަތަރެސް ކަން 

ބުރެކެޓެއްގެ ތެރޭގައި [އަސްލުގައި އޮތްގޮތް] މިފަދައިން ލިޔާށެވެ! މީގެ މާނައަކަށްވާނީ، އެ ކުށްބަހަކީ، ނުވަތަ ރަނގަޅު 

ނޫން މަޢުލޫމާތަކީ، ނަޤްލުކުރެވުނު އަސްލުގައި އޮތްގޮތަށް އެއްވެސް އުނި އިތުރުކަމެއް ގެނައުމަކާނުލައި ނަޤްލުކުރިކަން 

ކިޔުންތެރިންނަށް ބަޔާންކޮށްދިނުމެވެ. މިސާލަކަށް:

ގަސްގަހާގެއްސަށް[އަސްލުގައި  ހުރިހާ  ދުނިޔޭގެ  ވަގުތު،  ]ހެނދުނުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ   )22  :2003( ޖޯންސަން 

އޮތްގޮތް] އަލްޓްރާ ވައިލެޓްރޭސް އެޅިގެންދާ ނަމަ، މުޅި ދުނިޔެއަށް ކާޑުބަލިޖެހުނީހެވެ.

• ނައްޞެއް ނަޤްލުކުރާއިރު، ވަކި ޚާއްޞަ ލަފްޒަކަށް ސަމާލުކަން ދިނުމުގެ ގޮތުން، ފާގަހަކޮށްލުމަކީ އެންމެ ރަގަޅުކަމެކެވެ. 
އެކަމަކު، އެފަދަ ލަފްޒެއް އޮންނަންވާނީ ޢާންމުކޮށް ލިޔާ އަކުރުން ނޫން އަކުރަކުން ނުވަތަ ލިޔުންގަޑުގައިވާ އަކުރުތަކުގެ 

ސައިޒަށްވުރެ ފަލަކޮށް ފާހަގަވާގޮތަކަށެވެ.
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ޙަޤީޤީ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިޔުންތަކުގެ ސްޓައިލުކަމުގައި ބުނެވެނީ، ފުޓްނޯޓުގައި ނައްޞަށް ޙަވާލާދިނުމަށެވެ. ލިޔުންގަޑުގެ 

ތެރޭގައި ޙަވާލާދިނުން، ނުވަތަ ފުޓްނޯޓްގައި ޙަވާލާދިނުން ބިނާވަނީ، އެ ދަރިވަރަކު ތީސިސް/ރިސާލާ ލިޔާ ބަހެއްގެ 

މައްޗަށާއި، އެ ދަރިވަރެއްގެ ސްޕަވައިޒަރެއްގެ މައްޗަށެވެ. އެހެންވީމާ، ކޮންމެ ދަރިވަރަކުވެސް، ތީސިސް/ރިސާލާ ލިޔުމަށް 

ފަށައިގަތުމުގެ ކުރިން، އެ ދަރިވަރެއްގެ ސްޕަވައިޒަރުގެ ކިބައިން މިކަން އޮންނަ ގޮތް ރަގަޅަށް އޮޅުންފިލުވުން މުހިންމެވެ. 

ދަރިވަރަކު ބޭނުންކުރަނީ، ޙަޤީޤީ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިޔުންތަކުގެ ސްޓައިލުކަމުގައިވާނަމަ، ފުޓްނޯޓް ތައްޔާރުކުރާއިރު، 

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤަވާޢިދަށް ތަބާވުން ލާޒިމެވެ.

ޖުމްލައާ  ނިމޭ  ނައްޞެއް  އެ  ނަޤްލުކުރާއިރު،  ނައްޞެއް  އޮތްގޮތަށް  އަސްލެއްގައި  އެހެން  ނުވަތަ  ޙަވާލާދޭއިރު،   •
ވިދިގެން ޖުމްލައިގެ މަތީ ކައިރީގައި އިންނަ ގޮތަށް ނަމްބަރެއް ޖަހާށެވެ. ނަޤްލުކުރެވޭ ނައްޞާއި، އެ ނައްޞުގައިވާ 

ލަފްޒެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް މަޢުލޫމާތެއް އިތުރަށް ސާފުކޮށްދޭން ޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި ބްރެކެޓްގެ ތެރޭގައި ހިމަނާލައި 

ޝަރަޙަވެސް ހިމެނޭގޮތުން، މި ނަމްބަރު ޢާންމުކޮށް އިންނާނީ، އެ ޖުމްލައެއް ނިމި ފުލުސްޓޮޕް ޖެހުމަށްފަހުގައެވެ. 

އަދި  ކުރިންނެވެ.  ޑޭޝްޖެހުމުގެ  އިންނަމަ،  ޑޭޝްއެއް  އެކަމަކު  ކޮމާއަށްފަހުގައެވެ.  ނަމަ،  އިން  ކޮމާއެއް  ނުވަތަ 

ބަންދުކުރާ ބްރެކެޓެއް އިންނަމަ، އެ ބްރެކެޓް ޖެހުމުގެ ކުރިންނެވެ. މިސާލަކަށް:

ޢަބްދުލް ޙަމީދު،2 ވިދާޅުވާގޮތުގައި،)އެހެން ބައެއް ޢިލްމުވެރިންވެސް ވިދާޅުވެފައިވާފަދައިނ3ް( ޢަރަބި ބަހުގެ ޤަވާޢިދުގެ 

ތަފާތު ސްޓައިލުތައް ޤުރްއާނުގައި ހިމެނިފައިވަނީ، އެއްވެސް މަޤްޞަދެއް ނެތް ގޮތެއްގައެއް ނޫނެވެ.4 

• ޖުމްލަ ނިމުމާއެކު، ޖުމްލައިގެ މަތީކައިރީގައި ނަމްބަރު ޖެހުމަށްފަހު، އަލުން ޖުމްލައެއް ފަށާނީ، ދެ އަކުރުގެ ހުސް 
ޖާގައެއް ދޫކޮށްފައެވެ.

• ފުޓްނޯޓް ލިޔާނީ، ނަޤްލުކޮށްފައިވާ އަސްލު ނައްޞާ ވަކިން، ކޮންމެ ޞަފްޙާއެއްގެ އެންމެ ތީރީގައި 2 އިންޗީގެ 
ދިގުމިނުގެ ރޮގެއް ދަމައިލުމަށްފަހު އެ ރޮގުގެ ތިރީގައެވެ. ފުޓް ނޯޓް ލިޔާނީ، ފޮޅުވަތެއް ދޫނުކޮށެވެ. އަދި ވިދިގެން ލިޔާ 

ފުޓް ނޯޓެއްވެސް ލިޔަންވާނީ ފޮޅުވަތެއް ދޫކުރުމަކާނުލައެވެ.

• ކޮންމެ ފުޓް ނޯޓެއްގެ ނަމްބަރު، ލިޔުންގަޑުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ނައްޞާއެކު އިންނަ ނަމްބަރާ ދިމާވުން ލާޒިމެވެ. 
އިނގިރޭސި ބަހުން ލިޔާ ތީސިސް/ރިސާލާތަކުގައި ފުޓް ނޯޓް ލިޔާނީ، ވައަތު ހަވާސާއިން 3.8 މިލި މީޓަރ އެތެރޭގައެވެ. 

އަދި ދިވެހި ބަހާއި ޢަރަބި ބަހުން ލިޔާއިރު، ކަނާތު ހަވާސާއިން 3.8 މިލި މީޓަރ އެތެރޭގައެވެ. އަދި ކޮންމެ ފުޓް ނޯޓް 

ނަމްބަރަކަށް ފަހު، ފުޓްނޯޓުގައި ލިޔަންޖެހޭ ލިޔުންގަޑު ލިޔަން ފަށާނީ، ދެ އަކުރުގެ ހުސް ޖާގައަކަށްފަހުގައެވެ. ފުޓް 

ނޯޓްގެ ކަނާތާއި ވާތު ހަވާސާ އެއްވަރުކޮށް ބެހެއްޓުމަށް ސަމާލުކަންދޭށެވެ. 

ލިޔުންތަކުގެ ސްޓައިލް

ރާވާލެވިފައި ޮއންނަންވީ ޮގތް

އެހެން އަސްލަކުން ނަޤްލުޮކށްގެން ލިޔުންގަޑުގެ ތެރޭގައި ލިޔެވޭ  ނައްޞަށް ޙަވާލާދިނުން:
ޙަޤީޤީ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިޔުންތަކުގެ ސްޓައިލް
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• ކޮންމެ ފުޓް ނޯޓެއްވެސް ލިޔަންވާނީ ރަނގަޅު ތަރުތީބަކުންނެވެ. މާނައަކީ، ކޮންމެ ޗެޕްޓަރެއް )ބާބެއް( ފެށޭއިރު، 
ބޭނުންކުރި، ފުޓްނޯޓުގެ ނަމްބަރު 1ން ފެށިގެން ގޮސް، އެ ޗެޕްޓަރު )ބާބު( ނިމެންދެން އެންމެ ފަހު ނަމްބަރާ ހަމައަށް 

ތަރުތީބުން ފުޓް ނޯޓު ނަމްބަރު ޖެހުމެވެ. އަދި ޖެހިގެން އޮންނަ  ބާބުގައި އަލުން ފުޓް ނޯޓް ނަމްބަރު ތަރުތީބުން 

ލިޔާނީއެވެ.

• ޞަފްޙާގެތިރީގައި ލިޔެވޭ ފުޓްނޯޓް ނަމްބަރު އޮންނަންވާނީ ލިޔުންގަޑުގެ ތެރޭގައި، އޮންނަ ނަމްބަރު ހިމެނޭ ހަމަ އެ 
ޞަފްޙާގައެވެ.

 

• އިނގިރޭސި ބަހުން ލިޔާ ތީސިސް/ރިސާލާގައި، ފުޓް ނޯޓް ސައިޒަކީ، 10 ޕޮއިންޓެވެ. އަދި ދިވެހި ބަހުން ލިޔާއިރު، 
ފުޓްނޯޓް ސައިޒަކީވެސް 10 ޕޮއިންޓެވެ. ޢަރަބި ބަހުން ލިޔާއިރު، ފުޓް ނޯޓް ސައިޒަކީ 12 ޕޮއިންޓެވެ.

ފުޓް ނޯޓުގައި ލިޔެވޭ މަޢުލޫމާތަކީ، ލިޔުންގަޑުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތާގުޅޭ ގޮތުން އިތުރަށް ތަފްޞީލުކުރުމުގެ 

ބޭނުމުގައި ލިޔެވޭ މަޢުލޫމާތުތަކެވެ. ޙަޤީޤަތުގައި، ރިސާލާގައި ކޮންމެހެން ހުންނަންޖެހޭނެކަމަށް ރިސާލާ ލިޔާ ފަރާތަށް 

ފެންނަ މުހިންމު މަޢުލޫމާތާއި، ޝަރަޙައާއި ތަފްޞީލުތައް ލިޔަން ޖެހޭނީ ލިޔުންގަޑުގެ ތެރޭގައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، 

ބައެއް ޙާލަތްތަކުގައި، އިތުރަށް ބޭނުންވެދާނެ މަޢުލޫމާތާއި، އަދި އެ މަޢުލޫމާތެއް ލިޔުންގަޑުގެ ތެރޭގައި ލިޔެފިނަމަ، 

ކޮންމެހެން  ފުޓްނޯޓުގައި  ނޯޓުގައެވެ.  ފުޓް  ލިޔާނީ  މަޢުލޫމާތުތައް  ޒާތުގެ  ހީވާ  އަރާފާނެކަމަށް  އޮޅުން  މީހަކަށް  ކިޔާ 

މަޢުލޫމާތެއް ހިމަނަންޖެހޭ ނަމަ، ލިޔެވޭ ޖުމްލަތަކުގެ މާނައާއި ޢިބާރާތަށް ސަމާލުކަން ދިނުން މުހިންމުވާނެއެވެ. ޢާންމު 

ޙާލަތުގައި، ފޮޓް ނޯޓުގައި ލިޔާ މަޢުލޫމާތުތައް، ދިހަ ފޮޅުވަތަށް ވުރެ އިތުރުވެގެން ނުވާނެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، 

އެކި އެކި މައުޟޫޢާއި، ދިރާސާކުރެވޭ ދާއިރާއެއްގެ ގޮތުން، މި މިންވަރަށް އުނިއިތުރުވެދާނެއެވެ. ފުޓް ނޯޓުގައި ލިޔެވޭ 

އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް، ތީސިސް/ރިސާލާގެ ބަސްތައް ގުނުމުގައި ބޭނުން ނުކުރެވޭނެކަން ދަރިވަރުން ދަންނަންވާނެއެވެ.

ފުޓްނޯޓުގައި ދެވޭ މަޢުލޫމާތުތައް ލިޔެވޭ ތަރުތީބާއި ބިބިލިއޮގްރަފީގައި ހަމަ އެ މަޢުލޫމާތުތައް ހިމަނާއިރު، ލިޔެވޭ ތަރުތީބާ 

ތަފާތުވާނެއެވެ. )އިތުރު މަޢުލޫމާތު މިފޮތުގެ 6ވަނަ ބައި، 64 ވަނަޞަފްޙާއިން ސާފުވާނެއެވެ.(

ފުޓް ނޯޓުގައި މުޞައްނިފުގެ ނަން ލިޔާނީ،  އެ ނަމެއްގެ ޢާންމު ތަރުތީބާ އެއްގޮތަށެވެ. ލިޔާނީ، ފުރަތަމަ ނަމުން 

ލިޔަން  ތަކުރާރުކޮށް  ނޯޓުގައި  ފުޓު  އެއް މުޞައްނިފެއްގެ ނަން،  ހަމައަށެވެ.  ފަހުނަމާ  އެންމެ  ތަރުތީބުން  ފެށިގެން 

ޖެހިއްޖެނަމަ، ޢަރަބި ނަންނަމާއި ދިވެހީންނަށް ކިޔާ ނަންނަންފިޔަވައި، ލިޔާނީ، މުޞައްނިފުގެ އެންމެ ފަހު ނަމެވެ. 

ޢަރަބި ނަންނަމާއި ދިވެހި ނަންތައް ފުޓް ނޯޓްގައި ލިޔާނީ، ބިބިލިއޮގްރަފީގައި މުޞައްނިފުގެ ނަން ލިޔާއިރު ބޭނުންކުރާ 

ފުރަތަމަ ނަމެވެ. )އިތުރު މަޢުލޫމާތު، މިފޮތުގެ ތިންވަނަބައި، ]ދިވެހި އަދި ޢަރަބި ނަންތައް ލިޔަންވީގޮތް[  28ވަނަ 

ސާފުވާނެއެވެ.( ޞަފްޙާއިން 

ފުޓް ޯނޓްގައި ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތު
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އައު މަޞްދަރަކަށް، އެންމެ ފުރަތަމަ ފަހަރު ޙަވާލާދޭއިރު، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަފްޞީލާ އެއްގޮތަށް، ބޭނުންވާ 

ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ހިމަނަންވާނެއެވެ.

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަރުތީބާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރާށެވެ!

މުޞައްނިފުގެ ނަން، ފޮތުގެ ނަން، ފޮތް ޗާޕުކުރި ތަން، ފޮތް ޗާޕުކުރި ފަރާތް، ފޮތް ޗާޕުކުރި އަހަރު، ޞަފްޙާނަމްބަރު. 

މިސާލު:

1. މުޙަންމަދު ޝަހީމު ޢަލީ ސަޢީދު، އިސްލާމް ދީނާއި ޑިމޮކްރެސީ، )މާލެ: ނޮވެލްޓީ، 2010(، 30.

 ނުވަތަ:

 މުޙަންމަދު ޝަހީމު ޢަލީ ސަޢީދު، އިސްލާމް ދީނާއި ޑިމޮކްރެސީ، )މާލެ: ނޮވެލްޓީ، 2010(، 30.

ނޯޓް:  ކުރިންވެސް ބަޔާންވެ ދިޔަ ފަދައިން، ޙަވާލާ ނަމްބަރު ޖަހާއިރު،  ޖުމްލަ ލިޔެވޭ ފޮޅުވަތާ އެއްވަރުގައި ނަމްބަރު 

ޖެހުން، ނުވަތަ ފޮޅުވަތަށް ވުރެ މަތީގައި ނަމްބަރު ޖެހުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު، ވިދިގެން އަންނަ ފުޓް 

ނޯޓްތަކުގައި ނަމްބަރު ޖަހާނީ ފޮޅުވަތުގެ މަތީގައި ނަމްބަރު އިންނަގޮތަށެވެ.

ފޮތެއްގެ ޗެޕްޓަރެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ މަޟްމޫނަކަށް )އާރޓިކަލްއަކަށް( ޙަވާލާދިނުން

ތިރީގައި ބަޔާންކުރާގޮތަށް ޢަމަލުކުރާށެވެ.

މުޞައްނިފުގެ ނަން، މަޟްމޫނުގެ ސުރުޚީގެ ނަން)ކޮމާކޯޅިއެއްގެ ތެރޭގައި( ފޮތުގެ ނަން )ތިރީގައި ރޮގެއް ދަމާލާށެވެ!( 

ވިދިގެން  ނަން،  ތަނުގެ  ޗާޕުކުރި  ފޮތް  ނަން،  ފަރާތުގެ  އެޑިޓްކުރި  ފޮތް  ލިޔާށެވެ.  ]ގައި[  ފަހު،  ނަމަށް  ފޮތުގެ 

މަތިމައްޗަށް އިންނަ ދެނުކުތާ )ކޯލަން( ޖަހާށެވެ! ދެން ޗާޕުކުރި ފަރާތުގެ ނަން، ޗާޕުކުރި އަހަރު )މިހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް 

ހިމަނާނީ ބްރެކެޓެއްގެ ތެރޭގައެވެ.( ދެން ޞަފްޙާނަމްބަރު ޖަހާށެވެ! އެއަށްފަހު ފުލުސްޓޮޕެއް ޖަހާށެވެ! 

މިސާލު:

ފްރޮމް ދި އިސްލާމިކް  ޢުމަރު، ]އިންވެސްޓްމަންޓް އިން ސްޓޮކް މާރކެޓް: ސަމް އިޝޫޒް  އަޒްމީ  މުޙަންމަދު   .2

ޕަރސްޕެކްޓީވް[ ކޮންސެޕް ޕަރްނިއަގާން ޑަލާމް އިސްލާމު ގައި، އެޑިޓްކުރީ: ޢަބްދުއްރަޙްމާން ރާދެން އަޖީ ޙާއްޖީ އަދި 

މުޙަންމަދު ސަހްރުލް ޙާއްޖު މުޙަންމަދު ރޯޖަރ)ބުރުނާއި: ޔުނިވަރސިޓީ ބުރުނާއި ދާރުއްސަލާމު 2002( 15.

މަޞްދަރަކަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ފަހަރު ޙަވާލާ ދިނުން

ޮފތަކަށް ޙަވާލާ ދިނުން
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ތިރީގައި ބަޔާންކުރާގޮތަށް ޢަމަލުކުރާށެވެ.

މުޞައްނިފުގެ ނަން، ތީސިސް/ރިސާލާގެ ނަން)ކޮމާކޯޅިއެއްގެ ތެރޭގައި(ތީސިސް/ރިސާލާ ހުށަހަޅާފައިވާ ޑީގްރީގެ ފެންވަރު، 

ދެން  ތެރޭގައެވެ.(   ބްރެކެޓެއްގެ  ހިމަނާނީ  މަޢުލޫމާތެއް  )މިހުރިހާ  އަހަރު،  ދެވުނު  ޑީގްރީ  ނަން،  ޔުނިވަރސިޓީގެ 

ޞަފްޙާނަމްބަރު ޖަހާށެވެ! އެއަށްފަހު ފުލުސްޓޮޕެއް ޖަހާށެވެ! މިސާލު:

3. މުޙަންމަދު ޝާހީމު ޢަލީ ސަޢީދު، ]އިސްލާމް ދީނުގައި ޒަކާތުގެ ނިޒާމާއި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރެވޭ ގޮތް )ފީ.

އެޗް.ޑީ ތީސިސް، އިންޓަރނެޝިނަލް އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މެލޭޝިއާ، 2014(، 45.

ތިރީގައި ބަޔާންކުރާގޮތަށް ޢަމަލުކުރާށެވެ.

މުޞައްނިފުގެ ނަން، މަޟްމޫނުގެ ސުރުޚީ )ކޮމާކޯޅިއެއްގެ ތެރޭގައި( މަޖައްލާގެ ނަން، )ތިރީގައި ރޮގެއް( ވޮލިޔުމް 

ނަމްބަރު، މަޖައްލާ އިޝޫކުރި ނަމްބަރު، ޗާޕުކުރި ތާރީޚު )ބުރެކެޓެއްގެ ތެރޭގައި( ދެން ވިދިގެން މަތިމައްޗަށް އިންނަ 

ދެނުކުތާ )ކޯލަން( ޖެހުމަށްފަހު ޞަފްޙާނަމްބަރު ޖަހާށެވެ! އެއަށްފަހު ފުލުސްޓޮޕެއް ޖަހާށެވެ!

މިސާލު:

4. މުޙަންމަދު ޝަހްރީ އަދި އެނޫން ފަރާތްތައް ]އިންކަލްކޭޝަން އޮފް ވެލިޔުސް އެކްރޮސް ދަ ސްކޫލް ކަރިކިޔުލަމް: 

ޑިވެލޮޕްމެންޓް އެންޑް ވެލިޑޭޝަން އޮފް ޓީޗާރސް އޮރިޔެންޓޭޝަން ސްކޭލް[، އިންޓަލެކްޗުއަލް ޑިސްކޯސް، ވޮލިޔުމ7ް، 

ނަމްބަރ2ު )1999(: 163.

ނޯޓް: ޗާޕުކުރި ތާރީޚު ޖަހާއިރު ލިޔާނީ އެ މަޖައްލާއެއް ނެރުނު އަހަރެވެ. މަޖައްލާގައި ވަކި، މަހެއް ލިޔެފައިވާނަމަ، 

ނުވަތަ ވަކި މޫސުމެއްގެ ނަން ހިމެނިފައިވާ ނަމަ، އެ މަހެއް ނުވަތަ މޫސުމެއްގެ ނަންލިޔާށެވެ! 

މިސާލު:

) އެޕްރީލް 2003( އަދި )ރަބީޢު މޫސުމް 2003(

ތީސިސް ނުވަތަ ރިސާލާ އަކަށް ޙަވާލާދިނުން

ޢިލްމީ މަޖައްލާއެއްގައިވާ މަޟްމޫނަކަށް ޙަވާލާދިނުން

ތިރީގައި ބަޔާންކުރާގޮތަށް ޢަމަލުކުރާށެވެ.

ވޮލިޔުމް  ރޮގެއް(  ނަން،)ތިރީގައި  މަޖައްލާގެ  ތެރޭގައި(  )ކޮމާކޯޅިއެއްގެ  ސުރުޚީ  މަޟްމޫނުގެ  ނަން،  މުޞައްނިފުގެ 

އިންނަ  މަތިމައްޗަށް  ދެންވިދިގެން  ތެރޭގައި(  )ބުރެކެޓެއްގެ  ތާރީޚު  ނަމްބަރު،ޗާޕުކުރި  މަޖައްލާ އިޝޫކުރި  ނަމްބަރު، 

)ކޯލަން( ޖެހުމަށްފަހު ޞަފްޙާނަމްބަރު ޖަހާށެވެ! ދެން ފުލުސްޓޮޕެއް ޖެހުމަށްފަހު، ޑޭޓާ ބޭސްގެ ޓައިޓްލް  ދެނުކުތާ 

ޖެހުމަށްފަހު،  އެޑްރެސް  ޔޫ.އާރ.އެލް  ތެރޭގައި  ބްރެކެޓެއްގެ  ތިނެސްކަން  ލިޔުމަށްފަހު  މިހެން  ]ނެގީ[  ލިޔުމަށްފަހު، 

]އިން[  ލިޔުމަށްފަހު ފުލުސްޓޮޕް ޖަހާށެވެ!

މިސާލު:

ސަންޑްރާ ޔިން، ]ކަލަރ ބްލައިންޑް[ އެމެރިކަން ޑިމޮގްރެފިކްސް، ވޮލިޔުމ25ް، ނަމްބަރ7ު )2003(: 23. އެކެޑެމިކް 

ސާރޗް ޕްރީމިއަރ، ނެގީ>http://www.galileo.usg.edu<އިން.

ޑޭޓާބޭސް އެއް މެދުވެރިޮކށް ލިބުނު، އިލެކްޓްޯރނިކް ޖާރނަލެއް )މަޖައްލާއެއް(ގެ މަޟްމޫނަކަށް ޙަވާލާދިނުން
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ތިރީގައި ބަޔާންކުރާގޮތަށް ޢަމަލުކުރާށެވެ.

މުޞައްނިފުގެ ނަން، މަޟްމޫނުގެ ސުރުޚީ )ކޮމާކޯޅިއެއްގެ ތެރޭގައި( މަޖައްލާގެ ނަން، )ތިރީގައި ރޮގެއް( ވޮލިޔުމް 

ނަމްބަރު، މަޖައްލާ އިޝޫކުރި ނަމްބަރު،ޗާޕުކުރި ތާރީޚު )މަހާއި އަހަރު( ދެން ޞަފްޙާނަމްބަރު ޖަހާށެވެ! އެއަށްފަހު 

ޖަހާށެވެ!  ފުލުސްޓޮޕެއް 

މިސާލު:

މީޑިއާ  ސޮސައިޓީ،[  ޑިވެލޮޕިންގ  އަ  އިން  ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ  އެންޑް  ]ފްރީޑަމް  އައިދިދް،  ޢަރަބީ  ސައްޔިދު   .6

.156-154/146149  ،)3(  23 އޭޝިއާ، 

ތިރީގައި ބަޔާންކުރާގޮތަށް ޢަމަލުކުރާށެވެ.

މުޞައްނިފުގެ ނަން، މަޟްމޫނުގެ ސުރުޚީ )ކޮމާކޯޅިއެއްގެ ތެރޭގައި( ނޫހުގެ ނަން )ތިރީގައި ރޮގެއް( ޗާޕުކުރި ތާރީޚު 

)ދުވަހާއި މަހާއި އަހަރު( ދެން ޞަފްޙާނަމްބަރު ޖަހާށެވެ! 

މިސާލު:

7. އަޙްމަދު ކަމީލް މައިދީން މީރާ، ]ޓްރޫ ޑިޕިކްޝަން އޮފް ދަ ޕްރޮފެޓް[، ދަ އެޖް މެލޭޝިއާ،

27 މާރޗް، 2006، 12.

ތިރީގައި ބަޔާންކުރާގޮތަށް ޢަމަލުކުރާށެވެ.

އެ މަޖައްލާގެ ނަން، މަޟްމޫނުގެ ސުރުޚީ، )ކޮމާކޯޅިއެއްގެ ތެރޭގައި( އެ މަޖައްލާ ޝާއިޢުކުރި ތާރީޚު )ދުވަހާއި މަހާއި 

އަހަރު( ދެން ޞަފްޙާނަމްބަރު ޖަހާށެވެ! 

މިސާލު:

8. ޗިކާގޯ ޓްރައިބިޔުން، ]ގަން އިންޖަރީސް ޓޭކް ފައިނޭންޝަލް ޓޮލް އޮން ހޮސްޕިޓަލްސް[،

24 ފެބްރުއަރީ، 1994، 2.

މަޖައްލާއެއްގައި ޮއތް މަޟްމޫނަކަށް ޙަވާލާދިނުން

ނޫހެއްގައި ޝާއިޢުކުރެވިފައިވާ މަޟްމޫނަކަށް ޙަވާލާދިނުން

ވަކި ޚާއްޞަ ދުވަސްވަރަކަށް ޝާއިޢުކުރެވޭ މަޖައްލާއެއްގައި  ލިޔުނުފަރާތް އެނގެން ނެތް ލިޔުމަކަށް ޙަވާލާދިނުން 
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ތިރީގައި ބަޔާންކުރާގޮތަށް ޢަމަލުކުރާށެވެ.

އެ މަޖައްލާގެ ނަން، މަޟްމޫނުގެ ސުރުޚީ، )ކޮމާކޯޅިއެއްގެ ތެރޭގައި( އެ މަޖައްލާ ޝާއިޢުކުރި ތާރީޚު )ދުވަހާއި މަހާއި 

އަހަރު( ދެން ޞަފްޙާނަމްބަރު ޖަހާށެވެ! 

މިސާލު:

8. ޗިކާގޯ ޓްރައިބިޔުން، ]ގަން އިންޖަރީސް ޓޭކް ފައިނޭންޝަލް ޓޮލް އޮން ހޮސްޕިޓަލްސް[،

24 ފެބްރުއަރީ، 1994، 2.

ތިރީގައި ބަޔާންކުރާގޮތަށް ޢަމަލުކުރާށެވެ.

މުޞައްނިފުގެ ނަން، މަޟްމޫނުގެ ސުރުޚީ )ކޮމާކޯޅިއެއްގެ ތެރޭގައި( ނޫހުގެ ނަން، )ތިރީގައި ރޮގެއް( ޗާޕުކުރި ތާރީޚު 

)ދުވަސް، މަސް، އަހަރު( މަޢުލޫމާތު  ލިބުނު ނުސްޚާ )އެޑިޝަން( ގެ ވަނަވަރު، ޑެޓާބޭސްގެ ޓައިޓްލް )ލިބެންއޮތްނަމަ(

ނެގީ މިހެން ލިޔުމަށްފަހު ތިނެސްކަން ބްރެކެޓެއްގެ ތެރޭގައި ޔޫ.އާރ.އެލް އެޑްރެސް ޖެހުމަށްފަހު، އިން ލިޔާށެވެ!

މިސާލު:

9. ސޭއްލީ ސޭޓަލް، ]ހީލިންގ ވޯރ ވޫންޑްސް[، ޔޫއެސްއޭ ޓްޑޭ، 27 އޮކްޓޫބަރު، 2003، އެންމެ ފަހުގެ ނުސްޚާ، 

ލެގްޒިސް- ނެގްޒިސް، ނެގީ >http://www.galileo.usg.edu<އިން.

އިންސައިކްލޮޕީޑިއާގެ އާޓީކަލަކަށް ޙަވާލާދިނުން

ތިރީގައި ބަޔާންކުރާގޮތަށް ޢަމަލުކުރާށެވެ.

އިންސައިކްލޮޕީޑިއާގެ ނަން)ތިރީގައި ރޮގެއް( ބޭނުންކުރި ނުސްޚާގެ ނަމްބަރު، އިންސައިކްލޮޕީޑިއާއިން ލިބުނު މަޢުލޫމާތުގެ 

ސުރިޚީ )ކޮމާކޯޅިއެއްގެ ތެރޭގައި(

މިސާލު:

10. ދަ ނިއު އިންސައިކްލޮޕީޑިއާ ބްރިޓޭނިކާ 15ވަނަ ނުސްޚާ، ]ޑްރެސް އެންޑް އެޑޯންމަންޓް[

ވަކި ޚާއްޞަ ދުވަސްވަރަކަށް ޝާއިޢުކުރެވޭ މަޖައްލާއެއްގައި  ލިޔުނުފަރާތް އެނގެން ނެތް ލިޔުމަކަށް ޙަވާލާދިނުން 

އިލެކްޓްޯރނިކް ޑޭޓާ ބޭސްއަކުން، ލިބޭ ނޫހެއްގައިވާ މަޟްމޫނަކަށް)އާރޓިކަލްއަކަށް( ޙަވާލާދިނުން

ތިރީގައި ބަޔާންކުރާގޮތަށް ޢަމަލުކުރާށެވެ.

މުޞައްނިފުގެ ނަން، ޙަވާލާދެވޭ މަޢުލޫމާތުގެ ސުރުޚީ،)ކޮމާކޯޅިއެއްގެ ތެރޭފގައި( ދެން، ނެގީ ލިޔުމަށްފަހު، ވެބްސައިޓްގެ 

ނަން، ޔޫއާރއެލް، )ތިނެސްކަންބްރެކެޓެއްގެ ތެރޭގައި(  ލިޔުމަށް ފަހު،މަޢުލޫމާތު ލިބުނު ތާރީޚު، )ވަށް ބުރެކެޓެއްގެ 

ތެރޭގައި(

މިސާލު:

11. ޖެކް ލީންޗް، ]ޕޮއިންޓް އޮފް ޕްރައިޑް[، -

http://www.uga.edu/profile/pride.html ،ާޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ޖޯރޖިއ

ވެބްސައިޓު/ވެބް ޕޭޖް
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ތިރީގައި ބަޔާންކުރާގޮތަށް ޢަމަލުކުރާށެވެ.

އިންޓަރވިޔުކުރެވުނު ފަރާތުގެ ނަން، އިންޓަރވިޔުކުރީ ތީސިސް/ރިސާލާ ލިޔުނު ފަރާތުން، އިންޓަރވިޔުކުރެވުނު ތަން 

)ފުރަތަމަ، ލިޔާނީ އަވަށް ނުވަތަ އަތޮޅުގެ ނަން ދެން ތަން ނުވަތަ ރަށުގެ ނަން( އިންޓަރވިޔުކުރި ތާރީޚު

މިސާލު:

12. ޢަލީ ޝަމީމް، އިންޓަރވިޔުކުރީ ރިސާލާ ލިޔާފަރާތުން، ކ. މާލެ، 1 ޑިސެމްބަރު 2016.

އެއް މަޞްދަރަކަށް ޙަވާލާދިނުން ތަކުރާރުކުރުން

މާނައަކީ،  ކުރުކޮށެވެ.  ޙަވާލާދޭނީ  މަޞްދަރަށް  އެ  ބޭނުންވާނަމަ،  ޙަވާލާދޭން  ފަހަރު  ދެވަނަ  މަޞްދަރަކަށް  އެއް 

ބަޔާންކުރުމެވެ. ކުރުކޮށް  ވީހާވެސް  ނަން  މުޞައްނިފުގެ 

މިސާލު:

ތީސިސް/ރިސާލާ ލިޔާ ފަރާތުން ނެގި އިންޓަވިޔުއަކަށް ޙަވާލާ ދިނުން

އެންމެ ފުރަތަމަ ފަހަރު ޙަވާލާ 
ދޭއިރު

13. މުޙަންމަދު ޝަހީމު ޢަލީ ސަޢީދު، އިސްލާމު ދީނާއި ޑިމޮކްރެސީ،
)މާލެ: ނޮވެލްޓީ، 2010(، 30.

31. ޝަހީމު، 25.ތަކުރާރުކޮށް ޙަވާލާދޭނަމަ،

ނަމެއް  އެންމެ  ސަބަބުން  އެއްގޮތްކަމެއްގެ  ހުންނަ  ނަންތަކުގައި  މުޞައްނިފުންގެ  ޙާލަތުގައި،  ޙަވާލާދޭ  ތަކުރާރުކޮށް 

ހިމެނިދާނެއެވެ.  ނަމެއް  އިތުރު  މުޞައްނިފުގެ  ނަމަ،  ފެންނަ  އަރާނެކަމަށް  އޮޅުން  ލިޔުމުން 

މިސާލު:

އެންމެ ފުރަތަމަ ފަހަރު ޙަވާލާ 
ދޭއިރު

14. އެލީޒާ ވިލްކިންސް، ދަ ޑެލްފިކް މެގްޒިމްސް އިން ލިޓްރޭޗަރ
)ޗިކާގޯ: ޔުނިވަރސި އޮފް ޗިކާގޯ ޕްރެސް، 1967(، 12.

ރޑް:ބްލެކްވެލް،  22. ރޭމަންޑް ވިލްކިންސް، ދަ ސްޓައިލިސްޓިކް ރީޑަރ )އޮކްސްފޮ
.34 ،)1980

35. ރޭމަންޑް ވިލްކިންސް، 15.ތަކުރާރުކޮށް ޙަވާލާދޭނަމަ،
ވިލްކިންސް، 15. މިގޮތަށް ލިޔުމުން އޮޅުން އަރާގޮތްވާނެތީ، މި ގޮތަށް 

ނުލިޔާށެވެ!
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އެއް މުޞައްނިފެއްގެ ޢިލްމީ އެއްމަސައްކަތަށް ވުރެ ގިނަ މަސައްކަތަށް ޙަވާލާދޭނަމަ، އެއިން ކޮންމެ މަސައްކަތަކަށް އެންމެ 

ފުރަތަމަ ފަހަރު ޙަވާލާދޭއިރު، ތަފްޞީލުކޮށްލިޔަންވާނެއެވެ. ތަކުރާރުކޮށް ޙަވާލާދޭން ޖެހޭ ޙާލަތުގައި، މުޞައްނިފުގެ ކުރު 

ނަމާއި، މުޞައްނިފުގެ ޢިލްމީ މަސައްކަތުގެ )ފޮތް/މަޟްމޫނު/ދިރާސާގެ( ކުރު ނަން ލިޔުމަށްފަހު، ތިން ނުކުތާ ޖަހާށެވެ! 

އެއަށްފަހު ޞަފްޙާނަމްބަރު ލިޔާށެވެ!

މިސާލު:

ނޯޓް: ކުރީގެ މަޞްދަރު، މި ޢިބާރާތުގެ ތިރީގައި ރޮގެއް ދެމުމުގެ ބޭނުމެއްނެތެވެ. ކުރީގެ މަޞްދަރު ގެ ޞަފްޙާނަމްބަރު 

ތަފާތު ނަމަ، ކުރީގެ މަޞްދަރު ލިޔުމަށްފަހު، ޞަފްޙާނަމްބަރު ޖަހަށް ޖެހޭނެއެވެ.

މިސާލު:

ކުރީގެ  ޙާލަތުގައިވެސް،  ނުޖެހޭ  ޖަހަން  ޞަފްޙާނަމްބަރު  އަދި  ޙާލަތުގައިވެސް  ޖަހަންޖެހޭ  ޞަފްޙާނަމްބަރު  ނޯޓް: 

ނެތެވެ. ބޭނުމެއް  ޖެހުމުގެ  ފުލުސްޓޮޕް  ފަހުން  ޢިބާރަތުގެ  މި  މަޞްދަރު 

ލިޔުންގަޑުގެތެރޭގައިވާ ޙަވާލާދެވުނު މަޞްދަރު ޖެހިޖެހިގެން ފުޓްނޯޓްގައި ލިޔާނަމަ، ]ކުރީގެ މަޞްދަރު[ މިފަދައިން 

ލިޔާށެވެ. އަދި ހަމަ އެއް ޞަފްޙާއެއްނަމަ، ޞަފްޙާގެނަމްބަރު ލިޔުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތެވެ.

މިސާލު:

އެއް މުޞައްނިފެއްގެ ޢިލްމީ އެއް މަސައްކަތަށްވުރެ ގިނަ މަސައްކަތްތަކަށް ޙަވާލާދިނުން

އެއް މަޞްދަރަކަށް ވިދިވިދިގެން ޙަވާލާދިނުން

އެންމެ ފުރަތަމަ ފަހަރު ޙަވާލާ 
ދޭއިރު

15. އިސްރާރު އަޙްމަދު ޚާން، ދަ ތިޔޮރީ އޮފް އެބްރޮގޭޝަން: އަ ކްރިޓީކަލް 
އިވެލިޔުއޭޝަން

)ކުއަލަމްޕޫރު: ދަ ރިސާރޗް ސެންޓަރ، އައިއައިޔޫއެމް، 2006(، 33.

42. އިސްރާރު، ދަ ތިޔޮރީ...،15.ތަކުރާރުކޮށް ޙަވާލާދޭނަމަ،

އެންމެ ފުރަތަމަ ފަހަރު ޙަވާލާ 
ދޭއިރު

16. އަޙްމަދު އެފް. ޔޫސުފު، އިސްލާމް އެންޑް ސައިންސް: އަ ސައުތުއީސްޓް 
ސެންޓަރ،  ރިސާރޗް  ދަ  ލަމްޕޫރު:  )ކުއަލަ  ޕަރސްޕެކްޓިވް  އޭޝިއަން 

އައިއައިޔޫއެމް،2004(،47.

17. ކުރީގެ މަޞްދަރުޖެހިޖެހިގެން ޙަވާލާދެވޭ އިރު

އެންމެ ފުރަތަމަ ފަހަރު ޙަވާލާ 
ދޭއިރު

ރިލޭޝަންސް  ޕަބްލިކް  އިފް  އިންސްޓިޓިޔުޓް  އައިޑިޑް،  ޢަރަބީ  ސައްޔިދު   .18
ރިސާރޗް  ދަ  ލަމްޕޫރު:  )ކުއަލަ  ޕަރސްޕެކްޓިވް  ހިސްޓޮރިކަލް  އަ  މެލޭޝިއާ: 

.12 އައިއައިޔޫއެމް،2005(،  ސެންޓަރ، 

17. ކުރީގެ މަޞްދަރު، 42.ޖެހިޖެހިގެން ޙަވާލާދެވޭ އިރު
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ކުރެވޭ ދިރާސާގައި ޙަވާލާދެވޭ މަޞްދަރެއްގެ  ނަން ލިޔުމުގައި ބަލާނީ، އެ މަޞްދަރަކީ، ޗާޕުކުރެވިފައިވާ މަޞްދަރެއް 

ތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯއެވެ.  ޗާޕުކުރެވިފައި ނުވާ މަޞްދަރެއްގެ ނަން، ފުޓް ނޯޓުގައި ޙަވާލާދޭއިރު، އެ ނަމެއް ލިޔާނީ 

ކޮމާކޯޅިއެއްގެ ތެރޭގައެވެ. އަދި ތިރީގައި ރޮގެއް ދަމައިލުމަކާނުލައެވެ. ޗާޕުކުރެވިފައިވާ ފޮތެއްގެ ނަން ލިޔެފައި އޮންނަންވާނީ 

މޫސުމަކަށް  ވަކި  މަޖައްލާތަކާއި،  ފޮތާއި،  ޢަމަލުކުރުމުގައި  މިގޮތަށް  ގޮތުގައެވެ.  ދަމައިލެވިފައިވާ  ރޮގެއް  ތިރީގައި 

ޚާއްޞަކޮށްގެން ޝާއިޢުކުރެވޭ ތަކެތިވެސް ހިމެނެއެވެ. ފޮތެއްގައި، ކޮންފަރެންސް ނުވަތަ މަހާ ސިންތާތަކުގައި ހުށަހެޅޭ 

ކަރުދާސްތަކުގައި، ވަކި މޫސުމަކަށް ނެރޭ  ޚާއްޞަކޮށްގެން ޝާއިޢުކުރެވޭ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހުންނަ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ 

ސުރުޚީތައް ލިޔާނީ ކޮމާކޯޅިއެއްގެ ތެރޭގައެވެ.

ނޯޓް:  ޢަރަބި ބަހުން ތީސިސް/ރިސާލާ ލިޔާނަމަ، ރޮގެއް ދަމައިލަން ޖެހޭ ކޮންމެ ތަނެއް ފަލައަކުރުން ލިޔާށެވެ.

މިސާލު:

إسحاق الرحيب، »تفسري االستعارات عند الزخمشري« يف جملة الدراسات القرآنية، جملد،1، عدد2، )2001( 34.
ދިވެހިބަހުން ތީސިސް/ރިސާލާ ލިޔާއިރު، ތީރީގައި ރޮގެއް ދަމައިލަން ޖެހޭ ކޮންމެ ތަނެއްގައި ރޮގެއް ދަމައިލާށެވެ!

މިސާލު:

ޢަބްދުهللا ޞާދިޤު،ދިވެހި މަޒްމޫނު )1(، )މާލެ: ނޮވެލްޓީ ޕްރެސް، 1980( 25-30.

ސުރުޚީ ލިޔުން

ކުރިން،  ލިޔުމުގެ  ޞަފްޙާނަމްބަރު  ޙަވާލާދޭއިރު،  މަޞްދަރަކަށް  ޢިލްމީ  ހިމެނޭ  ވޮލިޔުމު  ގިނަ  އެއްވޮލިޔުމަށްވުރެ 

)ކޯލަން( ޖެހުމަށްފަހު،  އެ މަޞްދަރުގެ ވޮލިޔުމު ނަމްބަރު ލިޔާށެވެ! އެއަށްފަހު، މަތިމަތައްޗަށް އިންނަ ދެ ނުކުތާ 

ލިޔާށެވެ! ޞަފްޙާނަމްބަރު 

މިސާލު:

14 :3

ދުވަސްވީ، ޢަރަބި ޢިލްމީ ބައެއް ލިޔުންތައް އެއްވޮލިޔުމަށްވުރެ ގިނަ ވޮލިޔުމުގައި، އަދި ކޮންމެ ވޮލިޔުމެއް އެކި އެކި 

ބައިބައަށްކޮށްގެން ލިޔެފައި ހުރެއެވެ. އަދި މިއިން ކޮންމެ ބައެއްގައި ޞަފްޙާނަމްބަރު ހުންނަނީ ވަކިން ލިޔެފައެވެ. 

މިގޮތަށް ހުންނަ މަޞްދަރުތަކަށް ޙަވާލާދޭއިރު، ލިޔާނީ އަންނަނިވި ތަރުތީބުންނެވެ.

ވޮލިޔުމު ނަމްބަރު، ފޮތުގެ ބައިގެ ނަމްބަރު، ދެން ޞަފްޙާގެނަމްބަރު

މިސާލު:

ވޮލިޔުމް.1، ބައ1ި، 23.

އެއްޮވލިޔުމަށްވުރެ ގިނަ ޮވލިޔުމު ހިމެނޭ މަޞްދަރަށް ޙަވާލާ ދިނުން
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އެއްފަހަރަށްވުރެ ގިނަ ފަހަރު، ޗާޕުކުރެވިފައި ހުންނަ ޢިލްމީ މަޞްދަރަކަށް ޙަވާލާދޭއރު، ޙަވާލާދޭ މަޞްދަރަކީ، އޭގެ 

އައު  ނުވަތަ  ޗާޕުކަމުގައިވާނަމަ،  ދެވެނަ  މަޞްދަރަކީ  ޙަވާލާދޭ  ނަމަ،  ޗާޕެއްކަމުގައިވާ  ފަހުގެ  ނުވަތަ  ޗާޕު  ދެވަނަ 

ޗާޕެއްކަމުގައިވާ ނަމަ، ޗާޕުކުރި އަދަދު )އެޑިޝަންގެ އަދަދު( ލިޔާށެވެ! އެޑިޝަންގެ އަދަދު ލިޔާނީ، އެ ނުސްޚާ ޗާޕުކުރި 

އަހަރު ލިޔުމުގެ ކުރިން، 2ވަނަ ޗާޕު މިފަދައިން ލިޔުމަށްފަހުއެވެ. 

މިސާލު:

ސައްޔިދު މުޙަންމަދު ނަޖީބު ޢައްޠާސް، އިސްލާމީ އެންޑް ސެކިޔުލަރިޒަމް )ކުލައަލަ ލަމްޕޫރު: އިސްޓެކް، އިންޓަރނެޝިނަލް 

އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ މެލޭޝިއާ، 2ވަނަ ޗާޕު، 1993(، 25.

ލިޔުމަށްފަހު، އެ  ޙަވާލާދޭނަމަ، އެ މަޞްދަރެއްގެ ނަން  ތަރުޖަމާކޮށްފައިވާ މަޞްދަރަކަށް  ތަޙުޤީޤުކޮށްފައިވާ ނުވަތަ 

މަޞްދަރެއް ތަޙުޤީޤުކުރި މީހާ،  ނުވަތަ ތަރުޖަމާކުރި މީހާ ނަން ލިޔާށެވެ. އޭގެ ކުރިއަށް، ތަޙުޤީޤުކުރީ: ނުވަތަ، 

ލިޔާށެވެ!  މިގޮތަށް  ތަރުޖަމާކުރީ: 

މިސާލު:

1 އިބްނު ޚަލްދޫން، މުޤައްދިމަތު އިބްނު ޚަލްދޫން، ތަޙްޤީޤުކުރީ: ޢަލީ ޢަބްދުލް ވާޙިދު ވާފީ )ޤާހިރާ: ދާރުލް މަޢާރިފު، 

.85 ،)1957

ކްރިޓިއަން ޝަރފިލްސް، ނެޕޯލިއަން އެންޑް އިސްލާމް: ފަރެންސޭސީ ބަހާއި ޢަރަބި ބަހުގެ ލިޔުންތަކުން، ފަރެންސޭސީ 

ބަހުން ތަރުޖަމާކުރީ: ޖޭމްސް ގިބް – ސްޓުއަރޓް )ކުއަލަ ލަމްޕޫރު: އުޓްސާން ޕަބްލިކޭޝަން، 2009(، 69.

އެ މަޞްދަރު ޗާޕުކުރީ ކޮންފަރާތަކުންކަން އެނގެން ނެތްނަމަ، ]ޗ.ނ[ ލިޔާށެވެ!

މިސާލު:

1 ރަފާޢަތު ޢަލީ، އައްޞަރްފުއް ތަޢުލީމީ )ޤާހިރާ: ޗ.ނ، 1956(.

2 ޢަބްދުލް މަޖީދު ބަދްރު، އަލްޢިލަލް އައްނަޙްވިއްޔާ)ޗ.ނ.1943(.

ޗާޕުކުރި އަހަރު އެނގެން ނެތް މަޞްދަރަކަށް ޙަވާލާދިނުން

ޗާޕުކުރި އަހަރު އެނގެން ނެތް މަޞްދަރަކަށް ޙަވާލާދޭނަމަ، ޗާޕުކުރި އަހަރު ލިޔާ ޖާގާގައި، ]ތ.ނ[ ލިޔާށެވެ!

މިސާލު:

1 ޢަބްދުލް ޙަލީމު މަޖްދީ، އައްޠިބާޢު ފިއްދުވަލުލް ޢަރަބިއްޔާ )ޤާހިރާ: ދާރުލް މަޢާރިފު، ތ.ނ( 37.

އެއްފަހަރަށްވުރެ ގިނަ ފަހަރު، ޗާޕުކުރެވިފައި ހުންނަ ޢިލްމީ މަޞްދަރު

ތަޙުޤީޤުޮކށްފައިވާ ނުވަތަ ތަރުޖަމާޮކށްފައިވާ މަޞްދަރަކަށް ޙަވާލާދިނުން

ޗާޕުކުރި ފަރާތް އެނގެން ނެތް މަޞްދަރު
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ޤަޟިއްޔާގެ ނަމާއި، މުޅި އެ ޤަޟިއްޔާ،ލިޔުންގަޑުގެތެރޭގައި ލިޔެފައިވާނަމަ، ފުޓު ނޯޓުގައި އެ ޤަޟިއްޔާގެ ނަން 

ބޭނުމެއްނެތެވެ.  ލިޔުމުގެ  އެއްކޮށް 

މިސާލު:

ހަވީރު ނޫހާއި، އެނޫހުގެ މަސްއޫލުވެރިންނާ ދެމެދުގައި އުފެދުނު ދެބަސްވުމުގެ މައްސަލާގައި)2016( އެމް.އެލް.ޖޭ 127، 

ހަވީރު ނޫހުގައި މަސައްކަތްކުރި މުއައްޒަފުން ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހަވީރު ނޫސް ނޫން އެހެން އެއްވެސް 

ނޫހެއްގައި މަސައްކަތްކުރުން ދަށުކޯޓުން މަނާކުރީ، ހަވީރު ނޫހަށް އިޢާދަނުކުރެވޭވަރުގެ ގެއްލުމަކުން ސަލާމަތްކޮށްދިނުމުގެ 

މަޞްލަޙަތަށްޓަކައެވެ.

ޤަޟިއްޔާތައް

ޤާނޫނީ ލިޔުންތަކުގައި ޙަވާލާދީ އުޅުމުގެ އާދަކާދައަށް ބަލާއިރު، ޤާނޫނީގޮތުން، އިތުރުބާރު ހިފޭ ފަރާތަކަށް ނުވަތަ ފަރާތްތަކަށް 

ޙަވާލާދީ އުޅެއެވެ. މަޤްޞަދަކީ، ޤާނޫނީ ހެކި ހުށަހެޅުމުގައި، އިތުބާރާއި ކަށަވަރުކަން އޮތްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުން ނުވަތަ 

ޙަޤީޤަތާ އެއްގޮތް ޙުއްޖަތެއްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމެވެ. ޤަނޫނީ ދިރާސަތަކާއި، ތީސިސް/ރިސާލާތަކުގައި، ރަގަޅުގޮތަކީ، 

ޙަވާލާދެވޭ ފަރާތެއްގެ ތާއީދާއި ކަށަވަރުކަން ހާމަކުރުމަށްޓަކައި، ފުޓު ނޯޓުގައި، ޙަވަލާދެވޭ ފަރާތުގެ ނަން ލިޔާނީ، 

ފުޓް  ތީސިސް/ރިސާލާތަކުގައިވެސް   ދިރާސާތަކާއި،  ޤާނޫނީ  ލިޔުމާވިދިގެނެވެ.  ނައްޞު  ބަޔާންކުރާ  ފަރާތަކުން  އެ 

އެންމެހާ  ނާރާ  ފުށު  ކަންކަމާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރީގައި  ތަރުތީބުންނެވެ.އަދި  ލިޔެވިދިޔަ  ކުރިން  މީގެ  ލިޔާނީ  ނޯޓު 

މަޢުލޫމާތުތައްވެސް ހިމަނާނީ،  ކުރިން ބަޔާންވެދިޔަ ތަރުތީބުންނެވެ.

ވަކި ޚާއްޞަ ޞަފްޙާއެއްފާހަގަކޮށް ލިޔާނަމަ،، ޞަފްޙާނަމްބަރަށްފަހު، ]ވަނަ ޞަފްޙާއިން[ މިގޮތަށް ލިޔާށެވެ!

މިސާލު: 

23  އެމް.ޕީ. ޖެއިން. އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ލޯ އޮފް މެލޭޝިއާ އެންޑް ސިންގަޕޯރ، 3ވަނަ ޗާޕު، 1997، 26 ވަނަ 

ޞޮފްޙާއިން.

އެތައް ޞޮފްޙާއަކަށް ޙަވާލާދޭނަމަ، ދެ ނަމްބަރު ދޭތެރޭގައި ކުޑަ ރޮގެއް ލިޔެފައި، ފެށޭ ޞޮފްޙާއާއި ނިމޭ ޞަފްޙާނަމްބަރު 

ލިޔާށެވެ!

މިސާލު:

24   ވޫ މިން އައުން، ދަ މެލޭޝިއަން ލީގަލް ސިސްޓަމް، ލޯންގްމަން، 1997، 55-57 ވަނަ ޞަފްޙާއިން.

ޤާނޫނީ ތީސިސް/ރިސާލާތަކުގައި،  ފުޓް ނޯޓުގައި ލިޔެވޭ ތަކެތި، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައިތަކުގެ ނިސްބަތުން 

ތަފާތުވާނެއެވެ.

ޤާނޫނީ މަޞްދަރުތައް ފުޓްޯނޓްގައި ބަޔާންކުރުން
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ދިރާސާގެ ލިޔުންގަޑުގެތެރޭގައި ހިމެނި ޤަޟިއްޔާއަކުން ނެރުނު ޤާނޫނީ އުޞޫލެއް ޝަރަޙަކޮށްފި ނަމަ، އެ ޝަރަޙައަށް 

ފުޓު ނޯޓުގައި ޙަވާލާ ދޭންވާނެއެވެ.

މިސާލު:

އަދާކުރުމުން  ވަޒީފާ  ބަޔަކު  ވަކި  މަޞްލަޙަތަށްޓަކައި،  ސަލާމަތްކޮށްދިނުމުގެ  ގެއްލުމަކުން  ވަރުގެ  އިޢާދަނުކުރެވޭ 

މަނާކުރެވިދާނެއެވެ.

__________________________________

1 ޙަވީރު ނޫހުގެ މުއައްޒަފުންނާއި، އެ ނޫހުގެ މަސްއޫލުވެރިންގެ ޤަޟިއްޔާ ބަލާ )2016( 3 އެމް.އެލް.ޖޭ 127

 ބައެއް ޙާލަތުގައި، ޤަޟިއްޔާ ޝަރަޙަކޮށްދޭ އިރު، އެ ޤަޟިއްޔާގެ ނަމުގެ ބައެއް ހިމަނައިގެންވެސް ޝަރަޙަކުރެވިދާނެއެވެ. 

މި ޙާލަތުގައި، އެ ޤަޟިއްޔާގެ ފުރިހަމަ ނަން، ޤަޟިއްޔާއާ ޙަވާލާދޭއިރު، ފުޓު ނޯޓުގައި ލިޔަންވާނެއެވެ.

މިސާލު:

ސަލާމަތްކޮށްދިނުމުގެ  ގެއްލުމަކުން  ވަރުގެ  އިޢާދަނުކުރެވޭ  ވާފަދައިން  ޤަޟިއްޔާގައ2ި  މުއައްޒަފުންގެ  ނޫހުގެ  ޙަވީރު 

އިސްކަންދިނުމަކީ،ކުރެވިދާނެކަމެކެވެ. މަޞްލަޙަތަށް 

__________________________________

2ހަވީރު ނޫހުގެ މުއައްޒަފުންނާއި އެނޫނުގެ މަސްއޫލުވެރިންގެ ޤަޟީއްޔާ )2016( 3 އެމް.އެލް.ޖޭ 127.

ޤާނޫނޫގެ ނަން، ޤާނޫނު ފާސްކުރެވުނު އަހަރު )އެއް އަކުރުގެ ޖާގައެއް ދޫކުރުމަށްފަހު( ޤާނޫނުގެ ނަމްބަރު- 

)ބުރެކެޓެއްގެ ތެރޭގައި(.

މިސާލު:

_________________________________

1 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނު، 2001 )ޤަނޫނޫ ނަމްބަރު. 2001/20(

ކޮމާއެއް(  އަދި  ފަލަކޮށް  )އަކުރުތައް  ނަން  ފޮތުގެ  ނަން)ކޮމާއެއް(  މުޞައްނިފުންގެ  ނުވަތަ  މުޞައްނިފުގެ  ފޮތުގެ 

ފޮތުގެ ޗާޕުގެ އަދަދު )ލިޔެފައި އޮތްނަމަ، ދެން ކޮމާއެއް( ފޮތް ޗާޕުކުރި އަހަރު )ކޮމާއެއް( ފޮތުގެ ވޮލިޔުމު )ކޮމާއެއް( 

ޞަފްޙާނަމްބަރު.

މިސާލު:

_________________________________

ެމލޭޝިއަން ލީގަލް ސިސްޓަމް، ޑީވާން ބަހާސާ ޑަން ޕުސްޓަކާ، 1987،       1 އަޙްމަދު އިބްރާހީމް، އަހިލެމަ ޖޯން، ދަ 

ވަނަ ޞޮފްޙާއިން.  50

ޤާނޫނަށް ޙަވާލާ ދިނުން

ޤާނޫނީ ޮފތްޮފތަށް ޙަވާލާ ދިނުން
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ޤާނޫނީ މަޖައްލާއެއްގައި ޝާއިޢުކުރެވޭ ލިޔުމަކަށް ޙަވާލާދެނީ ތިރީގައި ބަޔާކޮށްފައިވާގޮތަށެވެ. )އެ މަޖައްލާއެއްގެ ފުރިހަމަ 

ނަން ލިޔުމުގެ ބަދަލުގައި ވީވަރަކުން ރަސްމީ ކުރު ނަން ބޭނުންކުރާށެވެ!(

ނަން  ސުރުޚީގެ  މަޟްމޫނުގެ  ދޫކޮށް(  ޖާގަ  އަކުރުގެ  އެއް  )ކޮމާއެއްޖަހާފައި،  ނަން  މީހާގެ  ލިޔުނު  މަޟްމޫނު 

)ކޮމާކޯޅިއެއްގެ ތެރޭގައި( އަހަރު )ބުރެކެޓެއްގެ ތެރޭގައި( މަޖައްލާގެ ވޮލިޔުމު ނަމްބަރު )އެއް އަކުރުގެ ޖާގަ ދޫކޮށް( 

ޞަފްޙާނަމްބަރު ދޫކޮށް(  ޖާގަ  އަކުރުގެ  )އެއް  ނަން  ކުރު  ރަސްމީ  މަޖައްލާގެ 

މިސާލު:

_________________________________

ވޮލިޔުމް   )1989( ކޮޑިފިކޭޝަން[  އިޓްސް  އެންޑް  ލޯ  ]އިސްލާމިކް  އުސްމާން،  އަވަންގް  މަޙްމޫދު ސައިދޫން،   1

ނަމްބަރު 1 އައި އައި ޔޫ އެމް ލޯ ޖާރނަލް 51.

އާރޓިކަލް ލިޔުނު މީހާގެ ނަން، )ކޮމާއެއް( އާރޓިކަލްގެ ނަން، އާރޓިކަލް އިންޓަނެޓްގައި ޝާއިޢުކުރި ފަރާތުގެ ނަން 

އެޑްރެސް  އެލް  ޔޫއާރް  ލިޔުމަށްފަހު،  ތެރޭގައި(ޞަފްޙާއިން  )ބްރެކެޓެއްގެ  ޞަފްޙާނަމްބަރު  ތެރޭގައި(  )ބުރެކެޓެއްގެ 

>ތިނެސްކަން ބްރެކެޓެއްގެ ތެރޭގައި އަދި ތިރީގައި ރޮގެއް< މަޢުލޫމާތު ލިބުނީ: ތާރީޚު

މިސާލު:

______________________________

ކޮންފިޑެންޝަލް  އެންޑް  ޑިޒައިންސް  ކޮޕީރައިޓް،  ޕްރޮޕަރޓީ:  އިންޓެލެކްޗުއަލް  އޮފް  ލޯ  ދަ  އެސް،  ރިކެޓްސަން   1

ޞަފްޙާއިން  )16.340( ސަރވިސް(  ސަބްސްކްރިޕްޝަން  ކޮޕްޕެނީ  )ލޯބުކް  އިންފޮރމޭޝަން 

http://subscriber.lawbookco.com.au މަޢުލޫމާތު ލިބުނީ: 11 މެއި 2003 ވީވަރަކުން

ގޮތަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރީގައި  ދޭންޖެހިއްޖެނަމަ،  ޙަވާލާ  ފަހަރު  ދެވަނަ  މަޞްދަރަކަށް  އެއްވެސް  ބަޔާންވެދިޔަ 

ޢަމަލުކުރާށެވެ!

ލިޔުނު މީހާގެ ނަން ބަޔާންކުރުމަށްފަހު، މި މަޞްދަރަށް އެންމެފުރަތަމަ ފަހަރު ޙަވާލާދެވުނު ފުޓް ނޯޓް ނަމްބަރުގެ 

ކުރިން ]ނޯޓް[ ލިޔާށެވެ! ދެން އައު ޞަފްޙާނަމްބަރު ޖަހާށެވެ!

މިސާލު:

1 ސިހޮމްބިންގ ޖޭ، ]ނެޝިނަލް ލޭންޑް ކޯޑް: އަ ކޮމެންޓްރީ،[ ވޮލިޔުމ1ް، މަލާޔަން ލޯ ޖާރނަލް، 2007، 77ވަނަ 

ޞަފްޙާއިން.

2 ވޮންގ، ޑޭވިޑް، ޓެނުއަރ އެންޑް ލޭންޑް ޑީލިންގްސް އިން ދަ މެލޭ ސްޓޭޓްސް، ސިންގަރޕޯރ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރެސް، 

1974، 40ވަނަ ޞަފްޙާއިން.

3 ސިހޮމްބިންގ، ނޯޓް 1، 82ވަނަ ޞަފްޙާއިން

4 ވޮންގް، ނޯޓް 2، 55ވަނަ ޞަފްޙާއިން.

ޤާނޫނީ މަޖައްލާތަކުގައި ޝާއިޢުކުރެވޭ ލިޔުންތަކަށް ޙަވާލާދިނުން

އިންޓަރނެޓުން ލިބޭ ޤާނޫނީ މަޢުލޫމާތަށް ޙަވާލާދިނުން
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ބިބިލިއޮގްރަފީގައި ހިމަނާ މަޢުލޫމާތުތަކާއި، އެ މަޢުލޫމާތުތައް ހިމަނަންޖެހޭ ގޮތް ބިނާވަނީ، އެ މަޢުލޫމާތުގެ މަޞްދަރަކީ، 

މަޖައްލާއެއް ނުވަތަ ފޮތެއް، ދުވަސްވީ ލިޔުންތަކެއް ނުވަތަ ފޮތެއްގެ ވަކި ޗެޕްޓަރެއްފަދަ މަޞްދަރަކަށްވުމުގެ މައްޗަށެވެ. 

ބިބިލިއޮގްރަފީގައި މުހިންމު ހަތަރު ބައެއް ހިމެނެއެވެ. އެއީ

)ހ( މުޞައްނިފުގެ ނަން

)ށ( އެ މަޞްދަރެއް ޗާޕުކުރި އަހަރު/ ތާރީޚު

)ނ( މަޞްދަރުގެ ނަން

)ރ( މަޞްދަރު ޗާޕުކުރުމުގެ މަޢުލޫމާތު )ޗާޕުކުރި ފަރާތާއި ޗާޕުކުރި ތަނުގެ ނަން(

ޢާންމުގޮތެއްގައި، އެންމެ ފުރަތަމަ ލިޔާނީ، މުޞައްނިފުގެ ނަމެވެ. ދިވެހިންގެ ނަންނަން ފިޔަވައި އެނޫން ނަންތައް 

ލިޔާއިރު، އެންމެ ފުރަތަމަ ލިޔާނީ، އެމީހަކަށްކިޔާ ނަމުގެ އެންމެ ފަހަށް އޮންނަ ނަމެވެ. 

ދެން، ބުރެކެޓެއްގެ ތެރޭގައި، އަހަރު/ތާރީޚު ލިޔާނީ ތިރީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.

• ފޮތް/ މަޖައްލާގެ މަޟްމޫނު ނަމަ:  ބެނެޓް، ޖޭ.)1998(

• މަސްމަހުން ނެރޭ މަޖައްލާ، ނޫސް، ޚަބަރު ނާމާ: )1998 ޖޫން(

• ދުވަހު ނޫން އަދި ހަފްތާ ނޫސް )1998، ޖޫން 19(

• ޗާޕުކުރުމަށް ކަޑައެޅިފައި އެކަމަކު އަދި ޗާޕުނުވާ ތަކެތި: )ޗާޕުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި(

• ތަކުރާރުކޮށް ޗާޕުކުރެވޭ ތަކެތި )1961/1931(

މިގޮތަށް ތާރީޚު ލިޔުމަށްފަހު، ފޮތުގެ ނަންލިޔާށެވެ! އަދި ފޮތުގެ ނަމުގެ ތެރީގައި ރޮގެއް ދަމާށެވެ! ދެން ފުލުސްޓޮޕެއް 

ކޮމާކޯޅިއެއްގެ  އަދި  ދަމާނެކަމެއްނެތެވެ.  ރޮގެއް  ޗެޕްޓަރެއް ނަމަ،  ފޮތެއްގެ  ޖަހާށެވެ! މަޟްމޫނެއް ސުރުޚީ، ނުވަތަ 

ތެރޭގައި ލިޔުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތެވެ.

ފޮތް ޗާޕުކުރި ސިޓީ ނުވަތަ ޤައުމުގެ ނަންލިޔުމަށްފަހު، މަތިން ތިރިއަށް އިންނަ ދެ ނުކުތާ )ކޮލަން( ޖަހާށެވެ! ދެން ފޮތް 

ޗާޕުކުރި ފަރާތުގެ ނަން ފޮތުގައި އޮތް ގޮތަށް ފުރިހަމައަށް ލިޔާށެވެ! ފޮތް ޗާޕުކުރީ އެއްތަނަށްވުރެ ގިނަ ތަނުންނަމަ، 

އެންމެ ފުރަތަމައަށް އޮތް ނަން ލިޔާށެވެ! ދެން ފުލުސްޓޮޕެއް ޖަހާށެވެ!

ތަޢާފަރު

ބިބިލިޮއގްރަފީ



77

ބިބިލިއޮގްރަފީގައި މަޞްދަރު ލިސްޓު ލިޔުމަށްޓަކައި މުޞައްނިފުގެ ނަން ލިޔަންޖެހޭގޮތާ އެއްގޮތަށް ފުރަތަމަ މުޞައްނިފުގެ 

ނަން ލިޔާށެވެ!

މިސާލު:

އިބްރާހީމް ޒަކަރިއްޔާ މޫސާ. )2016(. ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ދިފާޢުގައި. މާލެ: ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ.

އައް ޝުޢައިބީ، ޢަބްދުއް ރަޙްމާން އިބްނު ޢަބްދުލް ލަޠީފު.)1972(. މަޝާހިރުލް ޢުލަމާއި ނަޖްދި. ރިޔާޟް: ދާރުލް 

ޔަމާމާ.

އެ މަޞްދަރުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ މުޞައްނިފުންގެ ނަން ލިޔާށެވެ! އަދި އެންމެ ފަހު ނަން ލިޔުމުގެ ކުރިން ]އަދި[ 

މިހެން ލިޔެފައި، އެންމެ ފަހު މުޞައްނިފުގެ ނަންލިޔާށެވެ!

މިސާލު:

ޢަބްދުއްهللا، އިސްމާޢީލް، އަދި ޢަބްދުލް މައްނާން، ސުޔޫޠީ. )2006(. އިންޓްރޮޑަކްޝަން ޓު ދަ ސައިންސް އޮފް 

ޙަދީޘް. ކުއަލަ ލަމްޕޫރު: ދަ ރިސާރޗް ސެންޓަރ، އައިއައިޔޫއެމް.

ރޮއެޑަރ، ކޭ.، ޓާން، އޭ.، ޝާސްޓަ، އެން.، ވޭން ނަޔުސް، އޭ.، އެރިކް، އެލް.، އަދި ވިލިއަމްސް، އެމް. )1967(. 

ނާރވް ސެލްސް އެންޑް އިންސެކްޓް ބިހޭވިޔަރ. މެޝަޝިޔުސެޓްސް: ހާރވަޑް ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރެސް.

އަލް ޢައްބާދީ، އަޙްމަދު މުޚްތާރު އަދި އައްސައްޔިދު، ސާލިމް، ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް.)1981(. ތާރީޚުލް ބަޙްރިއްޔާ އަލް 

އިސްލާމިއްޔާ ފި މިޞްރު ވައް ޝާމު. ބެއިރޫތު: ދާރުލް ނަހްދަތުލް ޢަރަބިއްޔާ.

ބިބިލިއޮގްރަފީ ލިސްޓް ތައްޔާރުކުރާއިރު، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ތަބާވާށެވެ!

މަޞްދަރުގެ  ބިބިލިއޮގްރަފީގައި  ތަރުތީބަށެވެ.  އަލިބާގެ  ތަރުތީބުކުރާނީ،  މަޞްދަރުތައް  ތަރުތީބު:  އަލިފުބާގެ  )ހ( 

އަކުރަށެވެ. ފުރަތަމަ  ފެށޭ  މަޞްދަރެއް  އެ  ބަލާނީ  ނަންލިޔާއިރު، 

)ށ( ހަވާސާއިން އެތެރޭގައި ލިޔުން: ދެވަނަ، ތިންވަނަ އަދި އޭގެފަހަށް ލިޔެވޭ ހުރިހާ ފޮޅުވަތެއްގައި ލިޔަން ފަށާނީ، 

ފަސްއަކުރުލިޔެވޭނެ ޖާގަ ދޫކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

)ނ( އިގިރޭސިބަހުން ލިޔާ ތީސިސް/ރިސާލާގައި، ބިބިލިއޮގްރަފީ ލިޔާއިރު، މަޞްދަރުތައް އެކިއެކި ބައިތަކަށް ބައިކުރުމުގެ 

ބޭނުމެއްނެތެވެ. އެކަމަކު، ދިވެހިބަހާއި ޢަރަބި ބަހުން ލިޔާ ތީސިސް/ރިސާލާގައި ބިބިލިއޮގްރަފީގެ ލިސްޓްގައި ޢަރަބި، 

ދިވެހި އަދި އިނގިރޭސި މަޞްދަރުތައް ލިޔާނީ ވަކި ވަކި ބައިތަކެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

)ރ( ނިޝާންތައް ނުވަތަ އިޝާރާތްތައް: ނަމްބަރާއި، ފާހަގަތަކާއި ނިޝާންތައް ނުލިޔާށެވެ!

އެއްފޮޅުވަތް  ލިޔާނީ  މަޞްދަރު  އޮންނަ  ޖެހިގެން  ލިސްޓްކުރުމަށްފަހު،  ބިބިލިއޮގްރަފީގައި  މަޞްދަރެއް  ކޮންމެ  )ބ( 

ފޮޅުވަތުގައެވެ. އަނެއް  އޭގެ  ދޫކޮށްފައި 

ބިބިލިއޮގްރަފީގައި ތަފާތު މަޞްދަރުތައް ލިޔަންވީ ގޮތުގެ އިތުރު ތަފްޞީލު ތިރީގައި ބަޔާންވެގެން އެވަނީއެވެ.

އެއް މުޞައްނިފު ބިބިލިޮއގްރަފީގައި ހިމެނުން

ބިބިލިޮއގްރަފީގައި އެއް މަޞްދަރަކާއެކު އެތައް މުޞައްނިފުންގެ ނަން ހިމެނުން



78

މުޞައްނިފުގެ ގޮތުން، ވިޔަފާރި ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ އިދާރާއެއް ހިމެނިފައިވާ ނަމަ، އެ ކުންފުންނެއްގެ 

ނުވަތަ އިދާރާއެއްގެ ފުރިހަމަ ނަން ލިޔާށެވެ!

މިސާލު:

އިންސްޓިޓިޔުޓް އޮފް ފައިނޭންޝަލް އެޑިޔުކޭޝަން. )1982(. މެނޭޖިންގ ޕާރސަނަލް ފަންޑްސް. ޗިކާގޯ: މިޑްވެސްޓާރން 

ޕަބްލިޝިންގ.

ކުއަލާ  ނޮލެޖް.  އޮފް  އިސްލާމައިޒޭޝަން  މެލޭޝިއާ.)1992(.  ޔުނިވަރސިޓީ  އިސްލާމިކް  އިންޓަރނެޝިނަލް 

ޕްރެސް. ލަމްޕޫރު:އައިއައިޔޫއެމް 

މުޞައްނިފާއި، ޗާޕުކުރިފަރާތަކީ އެކަކުކަމުގައިވާ ނަމަ، ޗާޕުކުރި ފަރާތްކަމުގައި ޖަހާނީ ]މުޞައްނިފު[ މިފަދައިންނެވެ.

މިސާލު:

އެމެރިކަން ސައިކޮލޮޖިކަލް އެސޯސިއޭޝަން. )2004(. ޕަންލިކޭޝަން މެނުއަލް އޮފް ދި އެމެރިކަން ސައިކޮލޮޖިކަލް 

އެސޯސިއޭޝަން. ވޮޝިންޓަން: މުޞައްނިފު

ތަޞްނީފުކުރިފަރާތްކަމުގައި، ވިޔަފާރިކުންފުނިތަކާއި ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކާއި ޮއފީސްތައް ބިބިލިޮއގްރަފީގައި ހިމެނުން

ތެރޭގައި  ބުރެކެޓެއްގެ  މަޢުލޫމާތު(  )އެޑިޝަންއާބެހޭ  މަޢުލޫމާތު  ޗާޕާބެހޭ  ފޮތުގެ  އެ  ލިޔުމާވިދިގެން،  ނަން  ފޮތުގެ 

ލިޔާށެވެ! މިސާލަކަށް: ]2ވަނަ ޗާޕު[ ނުވަތަ ]3ވަނަ ޗާޕު[ މިގޮތަށެވެ. ފޮތުގެ ނަމާއެކު އެ ފޮތުގެ ޗާޕާގުޅޭގޮތުން 

ލިޔެވިފައިވާނަމަ، ޗާޕާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިޔާނީ ބުރެކެޓެއްގެ ތެރޭގައެއްނޫނެވެ. މިސާލަށް، ]ދެވަނަ އެޑިޝަން[ މިގޮތަށް، 

ފޮތުގެ ނަމާއެކު ލިޔެވިފައިވާނަމަ، ފޮތުގެ ނަމަށްފަހު، ފުލުސްޓޮޕެއް ނުޖަހާ، ލިޔާށެވެ!

މިސާލު:

ބްރޮކެޓް، އޯ.)1967(. ހިސްޓްރީ އޮފް ދަ ތިއޭޓަރ )2ވަނަ ޗާޕު(. ބޯސްޓަން: އެލަޔަން އެންޑް ބޭކަން.

ނޫރުމަލާ އުޘްމާން.)2002(. ޑައިލެކް – ޑައިލެކް ނެގްރީ ސެމްބިލާން )5ވަނަ ޗާޕު(. ކުއަލާ ލަމްޕޫރު: އައިއައިޔޫއެމް 

ޕްރެސް.

އަދަބީ ލިޔުންތަކަކީ، ފިކުރީ އުފެއްދުންތަކެވެ. މިސާލަކަށް، ޅެމާއި، ކުރުވާހަކައެވެ. މިފަދަ ލިޔުންތައް ހިމަނާނީ ތިރީގައި 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިސާލާ އެއްގޮތަށެވެ.

މިސާލު:

ރޑްސް، ހޯމް އެންޑް ނޭޝަން:  ގޯ. އެސް. ޓީ. )1995(. ޓު ކޮލީން. އިން އީ. ތަމްބޫ )އެޑިޝަން( ޖާރނީސް: ވާ

ސިންގަޕޫރު އަދަބިއްޔާތުގެ ޅެމެއް )1984-1995(. ސިންގަޕޯރ: ޔުނިޕްރެސް.

ޮފތެއްގެ ޚާއްޞަ ޗާޕު )އެޑިޝަން(

އަދަބީ ލިޔުންތައް
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އެހެން މަޞްދަރެއްގައި އޮތް ޗެޕްޓަރެއް ނުވަތަ އާރޓިކަލްއެއް ބިބިލިއޮގްރަފީގައި ހިމަނާނީ، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

މިސާލާ އެއްގޮތަށެވެ.

މިސާލު:

މޮޑެލްސް  އޭޒް  އެކްޓިވިޓީސް  އެންޑް  ރޯލްސް  ޕްރޮފެޝަނަލް  އީ،)1998(.  ޒިއްމަމޭން،  އެންޑް  ޖީ.،  ކްލާރކް، 

 – ޑިސިޕްލިން  ފޯރ  ރީޑިންގްސް  ރިސާރޗް  )އެޑިޝަން(،  ޑޯބްސް  އެސް.  އިން  އެޑިޔުކޭޝަން.  އާރޓް  ފޯރ 

ބޭސްޑް އާރޓް އެޑިޔުކޭޝަން. ވާރޖީނިއާ: ކޮލިން ޕަބްލިޝާރސް. )ސްޓަޑީޒް އިން އާރޓް އެޑިޔުކޭޝަން، އަލުން 

ޗާޕުކުރެވިފައި،1986(.

އަލުން ޗާޕުކުރިފަރާތުގެ ނަން ލިޔުމަށްފަހު، އެ ލިޔުމެއްގެ އަޞްލު މަޞްދަރު އަދި އެ ލިޔުމެއް އެންމެ ފުރަތަމަ ޗާޕުކުރި 

އަހަރު، ]އަލުން ޗާޕުކުރެވިފައި[ މިފަދައިން ބުރެކެޓެއްގައި ލިޔާށެވެ! އަހަރު ޖެހުމުގެ ކުރިން ކޮމާއެއް ޖަހާށެވެ! އަދި  

ބުރެކެޓަށްފަހު، ފުލުސްޓޮޕެއް ޖަހާށެވެ!

ތަރުޖަމާކުރެވިފައި ހުންނަ މަސައްކަތްތައް، ބިބިލިއޮގްރަފީގައި ލިޔާއިރު، ބިބިލިއޮގްރަފީގައި މުޞައްނިފުގެ ނަން ލިޔަންޖެހޭ 

ގޮތަށް، އެންމެފުރަތަމަ، މުޞައްނިފުގެ ފުރަތަމަ ނަން ލިޔާށެވެ! ދެން މުޞައްނިފުގެ އަނެއް ނަން ރަމްޒުކޮށްދޭ އަކުރު 

ލިޔާށެވެ. )މިއީ އިނގިރޭސި ނަންލިޔާގޮތެވެ.( ދިވެހި ނަންނަމާއި ޢަރަބި ނަންތައް އެ ނަމެއް އޮންނަ ގޮތަށް ފުރިހަމައަށް 

ލިޔާށެވެ! ދެން އެއާވިދިގެން ބުރެކެޓެއްގެ ތެރޭގައި، ލިޔާނީ ތަރުޖަމާކުރި އަހަރެވެ. ދެން އެ ފޮތެއް ނުވަތަ މަޟްމޫނުގެ 

ސުރުޚީއެވެ. ސުރުޚީ ތިރީގައި ރޮގެއް އިންނަންވާނެއެވެ. ސުރުޚީއަށްފަހު، ބުރެކެޓެއްގެ ތެރޭގައި ]ތަރުޖަމާ[ މިފަދައިން 

ލިޔުމާވިދިގެން މަތި މައްޗަށް އިންނަ ދެ ނުކުތާ ޖެހުމަށްފަހު، ތަރުޖަމާކުރި މީހާގެ ނަންލިޔާށެވެ!

އެފޮތެއްގެ އަސްލު ޗާޕުކުރި ތާރީޚު ލިޔަންވާނެއެވެ. މި ތާރީޚު ލިޔާނީ، ]އަސްލު ޗާޕު[ މިފަދައިން ލިޔުމަށްފަހު، މަތި 

މައްޗަށް އިންނަ ދެ ނުކުތާ ޖެހުމަށްފަހުއެވެ.

މިސާލު:

ފްރޮއިޑް، އެސް. )1970(. އޭން އައުޓްލައިން އޮފް ސައިކޯ އެނޭލިސިސް. )ތަރުޖަމާ:ޖޭ. ސްޓެރެޗޭ(. ނިޔު ޔޯކް: 

ޗާޕު: 1940(. )އަސްލު  ނޯރޓަން. 

ލިޔުންގަޑުގެތެރޭގައި ޙަވާލާދޭނަމަ، އެ ފޮތެއްގެ އަސްލު މުޞައްނިފަށް ޙަވާލާދޭށެވެ! އަދި އެ ފޮތެއްގެ އަސްލު ޗާޕުކުރި 

ތާރީޚާއި، ތަރުޖަމާ ކުރި ތާރީޚު ލިޔާށެވެ!

މިސާލު:

ފްރޮއިޑް )1970/1940( ...       ... )ފްރޮއިޑް، )1970/1940(

އެހެން މަޞްދަރެއްގައި ޮއތް ލިޔުމެއް ޗާޕުކުރުން

ތަރުޖަމާކުރެވިފައި ހުންނަ ޢިލްމީ އުފެއްދުންތައް
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ތީސިސް/ޓެސަރޓޭޝަން ލިޔާ ބަސް ނޫން ބަހަކުން ލިޔެފައިވާ އެއްޗަކަށް ދެވޭ ޙަވާލާއެއް ފުޓްނޯޓުގައި ލިޔާއިރު، އެ 

ފޮތެއްގެ އަސްލު ނަން، ލިޔުމަށްފަހު، އެ ފޮތުގެ ނަމުގެ ތަރުޖަމާ، ތީސިސް/ރިސާލާ ލިޔެފައިވާ ބަހުން  ހަތަރެސްކަން 

ބުރެކެޓެއްގެ ތެރޭގައި ލިޔާށެވެ!

މިސާލު:

ރޑް ޝެ ލަ އެންފެން ޕިޔަޖޭ، ޖޭ.، އަދި އިންހެލްޑަރ،ބީ. )1951(. ލާ ޖެނެސެ ޑެ ލަ އައިޑިއަ ޑެ ހަޒަ

[ދަ އޮރިޖިންސް އޮފް ދި އައިޑިއާ އޮފް ޗާންސް އިން ދަ ޗައިލްޑް].

މި ގޮތަށް ހުންނަ ތަކެއްޗަށް ޙަވާލާދޭނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށެވެ.

މިސާލު:

ރޑް  ފްރޮއިޑް، އެސް. )1961(. ދަ އީގޯ އެންޑް އިޑް. އިން ޖޭ. ސްޓްރެޗީ )އެޑިޝަން އަދި ތަރުޖަމާ(، ދަ ސްޓޭންޑަ

އެޑިޝަން އޮފް ސަ ކޮމްޕްލީޓް ސައިކްލޮޖިކަލް ވާރކްސް އޮފް ސިގްމަންޑް ފްރޮއިޑް )ވޮލިޔުމް.19(. ލަންޑަން: ހޯގާރތު 

ޕްރެސް، ) އަސްލު ޗާޕު:1923(.

އިރު،  ލިސްޓްކުރާ  ބިބިލިއޮގްރަފީގައި  މަޞްދަރު،  ނުވަތަ  ފޮތް  ގިނަ  ނިސްބަތްވެގެންވާ  މުޞައްނިފަކަށް  އެއް 

ތަރުތީބަށެވެ.  ތާރީޚުގެ  އުފެއްދި  މަޞްދަރު  ނުވަތަ  ފޮތް  އެ   ދެނީ،  އިސްކަން  ތަރުތީބުކުރުމުގައި 

ނޯޓް: އެ މު ޞައްނިފާއެކު އެހެން މީހަކު ބައިވެރިވާ ފޮތެއް ކަމުގައިވިޔަސް ލިސްޓްގައި ނަން ހިމަނާއިރު، ބިބިލިއޮގްރަފީ 

ލިޔާ  ފުރަމަތަ  އެންމެ  ނަމަކީ(  ފަހު  )އެންމެ  ނަމަކީ،  ޢާއިލީ  މުޞައްނިފުގެ  ބަލާނީ،އެ  ތަރުތީބުގައި،  ލިސްޓުގެ 

ނަންކަމުގައެވެ.

މިސާލު:

ރޑްސް އެންޑް ތިންގްސް. ނިޔު ޔޯރކް: ފްރީ ޕްރެސް، މެކް މިލާން. ބްރައުން، އާރ. )1958(. ވޯ

ބްރައުން، އާރ. )1965(. ސޯޝަލް ސައިކްލޮޖީ. ނިޔު ޔޯރކް: ފްރީ ޕްރެސް، މެކް މިލާން.

ބްރައުން، އާރ.، އަދި ޖެންކްސް، ބީ.)1960(. ސޯޝަލް ޑައިލަމާ. ނިޔު ޔޯކް: ފްރީ ޕްރެސް، މެކްމިލަން.

ތީސިސް/ރިސާލާ ލިޔާ ބަސް ނޫން ބަހަކުން ލިޔެފައިވާ ތަކެއްޗަށް ޙަވާލާދިނުން

ގިނަ އަދަދެއްގެ ޮވލިޔުމުގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާޮގތަށް ހުންނަ އެޑިޝަންތަކުގެ ތަރުޖަމާ

އެއް މުޞައްނިފެއްގެ އެހެން ޮފތެއް ބިބިލިޮއގްރަފީ ލިސްޓްގައި ހިމެނުން
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ޗާޕުކުރި  ވޮލިޔުމުތައް،  އެ  ލިސްޓްކުރާއިރު،  މަޞްދަރުތަކެއް،  ޢިލްމީ  އެކުލެވިގެންވާ  މައްޗަށް  ވޮލިޔުމެއްގެ  އެތައް 

ގޮތަށެވެ. ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރީގައި  ލިޔާނީ  ނަމްބަރު  ވޮލިޔުމުގެ  އަހަރާއި، 

ވިލްސަން، ޖޭ. ޖީ.، އަދި ފްރޭޒަރ، އެފް. ސީ. )ޗާޕުތައް(. )1977-1978(. ހޭންޑް ބުކް އޮފް ޓެރަޓޮލޮޖީ )ވޮލިޔުމް 

1-4(. ނިޔު ޔޯކް: ޕްލެނަމް ޕްރެސް.

ވަކި ޚާއްޞަ ވޮލިޔުމަކަށް ޙަވަލާދޭނަމަ، އެ ފޮތެއްގެ ޢާންމު ނަން ލިޔުމުގެ ކުރިން، އެ ވޮލިޔުމެއްގެ ނަމްބަރާއި އެ 

ވޮލިޔުމުގެ ސުރުޚީއެއް ވާނަމަ، އެ ސުރުޚީ ލިޔާށެވެ! 

މިސާލު:

ވިލްސަން، ޖޭ. ޖީ.، އަދި ފްރޭޒަރ، އެފް. ސީ. )ޗާޕު(. )1977(. ޓެރަޓޮލޮޖީ އިން ބޮލީވިއާ، ވޮލިޔުމް 1، ހޭންޑް 

ބުކް އޮފް ޓެރަޓޮލޮޖީ. ނިޔު ޔޯކް: ޕްލެނަމް ޕްރެސް.

ލިޔުންގަޑުގެތެރޭގައި އިތުރުކަމެއް ސާފުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ލިޔެވޭ ޖުމްލައަކަށް ޙަވާލާދޭއިރު، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ގޮތަށް ތަބާވާށެވެ!

ވިލްސަން އަދި ފްރޭޒަރ )1977 – 1978( ...

)ވިލްސަން އަދި ފްރޭޒަރ، 1977 – 1978(

މަޞްދަރުތައް  މި  ޗާޕުކޮށްފިނަމަ،  ތައްޔާރުކޮށް  މަސައްކަތެއް  ދެ  ޢިލްމީ  ތެރޭގައި،  އަހަރުގެ  އެއް  މުޞައްނިފަކު، 

ބިބިލިއޮގްރަފީގައި ހިމަނަންވާނީ، އެއިން ކޮންމެ ފޮތެއްގެ ނަން ފެށޭ އަލިފުބާގެ އަކުރުގެ ތަރުތީބަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެނެވެ. 

ޖާގަ  ލިޔެވޭނެ  އަކުރެއް  ކުރިން  ބަންދުކުރުމުގެ  ބްރެކެޓް  ލިޔެ،  ތެރޭގައި  ބްރެކެޓެއްގެ  އަހަރު  ޗާޕުކުރި  ފޮތްތައް  އެ 

ދޫކޮށްފައި ފުރަތަމަ މަޞްދަރު އެއީ ]ހ[ އަދި ދެވަނަ މަޞްދަރު އެއީ ]ށ[ މިގޮތަށް ލިޔެ ބުރެކެޓް ބަންދުކޮށްލާށެވެ!

މުޞްތަފާ، ސާނޫ ޤުޠުބު. )2006 ހ(. ނޯ ކަމްޕަލްޝަން އޮވަރ އިޖްތިހާދިކް އިޝޫޒް: އަ މެތޮޑޮލޮޖިކަލް ވިޔުޕޮއިންޓް. 

ލެބްނާން: ދާރު އިބްނު ހަޒްމު.

އެޕްލިކޭޝަންސް.  ކޮންޓެމްޕަރަރީ  އިޓްސް  އެންޑް  އިންޓަރެސްޓް  ޕަބްލިކް  ޤުޠުބު. )2006 ށ(.  މުޞްތަފާ، ސާނޫ 

ލެބްނާން: ދާރު އިބްނު ހަޒްމު.

ލިޔުންގަޑުގެ ތެރޭގައި ޙަވާލާދޭނަމަ، ލިޔާނީ: 

މުސްތަފާ )2006 ށ(...

އެންޑް  އިންޓަރެސްޓް  ]ޕަބްލިކް  ލިޔެފައިވާ  ދެވަނައަށް  ބިބިލިއޮގްރަފީގައި  ދެވެނީ،  އެ  ޙަވާލާ  ލިޔުމުން،  މިފަދައިން 

މަޞްދަރަށެވެ. މި  އެޕްލިކޭޝަންސް[  ކޮންޓެމްޕަރަރީ  އިޓްސް 

އެތައް ޮވލިޔުމެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ޢިލްމީ މަސައްކަތް
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އަޞްލު މަޞްދަރުން ނަޤްލުކޮށްފައިވާ މަޞްދަރަށް ޙަވާލާދޭ ނަމަ، ބިބިލިއޮގްރަފީގައި ލިސްޓްކުރާނީ، ދެވަނަ މަޞްދަރެވެ. 

ރޑްސްގެ ދިރާސާއަކަށް ޙަވާލާދީގެން، ޖޯންސްއާއި އޭނާގެ ބައިވެރިންގެ ލިޔުމެއް ބިބިލިއޮގްރަފީގައި  މިސާލަކަށް، އެޑްވަ

ލިސްޓްކުރާނީ ތިރީގައިބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.

ޖޯންސް، އާރ.، އަދި ފްރޭޒަރ، އެން. )2002(. އޮން ތިންކިންގ އިން އީ އެސް ޕީ، އިންގްލިޝް ލޭންގުއޭޖް ޓުޑޭ، 

.100،1023

ރޑްގެ ދިރާސާ ކިޔާފައިނުވާނަމަ، ލިސްޓްކުރާނީ، ]ޖޯންސްއާއި ބައިވެރިން[ މިފަދައިންނެވެ. އެޑްވަ

ލިޔުމުގެ ތެރޭގައި ޙަވާލާދޭނަމަ، ޙަވާލާދޭނީ ތީރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.

ރޑްސްގެ ދިރާސާ )ޖޯންސްއާއި އޭނާގެ ބައިވެރިން ޙަވާލާ ދީފައިވާ ފަދައިން( އެޑްވަ

ތިރީގައިބަޔާންކުރެވިފައިވާ  ހިމަނާނީ  ޗެޕްޓަރެއް  ނުވަތަ  މަޟްމޫނެއް  ފޮތެއްގެ  ޗާޕުކުރެވިފައިވާ  ބިބިލިއޮގްރަފީގައި، 

ގޮތަށެވެ.

އިބްރާހީމް، އޭ. އެޗް. )2003(. އަ ހިސްޓްރީ އޮފް ދަ. އިން އޭން އޮސް މޮން އަދި ޕީ. އޯކޮނަރ )އެޑިޝަން(، ދަ 

ރޑް )ޞ:23-35( ކުއަލަރ ލަމްޕޫރު: ޕެލެންޑިކް ޕަބްލިކޭޝަން. ރޑް ]ދަ[ އޭޒް އަ ވޯ ވޯ

މުޞައްނިފު ނުވަތަ މުޞައްނިފުންގެ ނަން، ވިދިގެން، ބުރެކެޓެއްގެ ތެރޭގައި، ޗާޕުކުރި އަހަރު، ދެން މޮނޮގްރާފުގެ 

ސުރުޚީ، އަދި ސުރުޚީގެ ދަށުގައި ރޮގެއް ދަމާލާށެވެ! ދެން ބުރެކެޓެއްގެ ތެރޭގައި، އެ މޮނޮގްރާފުގެ މިލްކުވެރިފަރާތުގެ 

ނަން، އަދި މޮނޮގްރާފުގެ ނަމްބަރުޖަހާށެވެ! އޭގެ ފަހުން، އެ މޮނޮގްރާފު ޗާޕުކުރި ތަނާއި، ޗާޕުކުރި ފަރާތް ލިޔާށެވެ!

މިސާލު:

ވޮންގް. އެޗް.، ހަޒީޓާ އަޒްމާން އަދި ލީ، އެސް. ސީ. )1990( އިންގްލިޝް ލޭންގްއޭޖް ޕްރޮފިޝެންސީ. )ސެންޓަރ 

ފޮރ ލޭންގްއޭޖަސް، މޮނޮގްރާޕް 3، އައިއައިޔޫއެމް(. ޕެޓަލިން ޖާޔާ: އައިއައިޔޫއެމް ޕްރެސް.

ޢަންމު  ދަރުސްތަކާއި  ސާރކިޔުލާރތަކާއި،  ސިޓީއާއި،  އިންޓަރވިޔުއާއި،  ނުހިމެނޭ،  ގޮތުގައި  ބަޔާންތަކެއްގެ  ކިތާބީ 

ތަޤްރީރުތަކަށް ޙަވާލާ ދޭއިރު، އޭގެ މަޞްދަރަށް ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ޙަވާލާ ދޭންވާނެއެވެ. އަދި ފުޓްނޯޓުގައިވެސް، އޭގެ 

މަޞްދަރު ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަށްވާނެއެވެ. ބިބިލިއޮގްރަފީގައި ލިސްޓްކުރިމުގެ ބޭނުމެއްނެތެވެ. )އިތުރު 

މަޢުލޫމާތު: ލިޔުމުގެ ތެރޭގައި ޙަވާލާދޭގޮތް މި ބައިން އިތުރަށް ސާފުވާނެއެވެ. ޞަފްޙާނަމްބަރު:----------------------- 

އަށް ރުޖޫޢަވާށެވެ!(

ކުޑަ  ބެހޭ  ފަރާތާ  އިންޓަރވިޔުކުރެވުނު  ރަގަޅުވާނީ،  އިރު،  ބަޔާންކުރާ  ބިބިލިއޮގްރަފީގައި  އިންޓަރވިޔުއާބެހޭގޮތުން، 

ދިނިއްޔާއެވެ. ތަޢާރަފެއް 

އަޞްލު މަޞްދަރުން ނަޤްލުޮކށްފައިވާ މަޞްދަރަށް ޙަވާލާދިނުން

ޗާޕުކުރެވިފައިވާޮފތެއްގެ މަޟްމޫނެއް ނުވަތަ ޗެޕްޓަރަކަށް ޙަވާލާ ދިނުން

ޮމޮނގްރާފްސް

އިންޓަވިޔު، ސިޓީ، ސާރކިޔުލަރ، ދަރުސްތަކާއި ޢާންމު ތަޤުރީރުތައް
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ޑޭޓާ ބޭސްތަކުގައި ހުންނަ މަޞްދަރުތަކަށް ޙަވާލާ ދޭ އިރު، އަދި އެކި އެކި އިޖްރާއާތުތަކަށް ޙަވާލާދޭއިރު، ތިރީގައި 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަޤްލީދީގޮތުން ޢަމަލުކުރެވޭ މިސާލަށް ތަބަޢުވާށެވެ!

ޑޭޓާ ބޭސް )މިސާލަކަށް: ވަކި ޚާއްޞަ ދާއިރާއަކާގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ސެންޓަރެއްގެ ޑޭޓާ ބޭސް އިން ލިބެން 

މަޢުލޫމާތު(. ހުންނަ 

މީޑް، ޖޭ.ވީ. )1992(. ލުކިންގ އެޓް އޯލްޑް ފޮޓޮގްރާފްސް: އިންވެސްޓިގޭޓިންގ ދަ ޓީޗާރ ޓޭލްސް ދެޓް ނޮވިސް 

ލޭންސިންގ،  އީސްޓް  އެންސީއާރޓީއެލް-އާރއާރ-4-92(.  ނަމްބަރު.  )ރިޕޯރޓް  ދެމް  ވިތު  ބްރިންގ  ޓީޗާރސް 

އެމްއައި: ނެޝިނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ރިސާރޗް އޮން ޓީޗާރ ލާރނިންގ. )އީއާރއައިސީ ޑޮކިޔުމަންޓް ރިޕްރޮޑަކްޝަން 

ސާރވިސަސް ނަމްބަރު އީޑީ 082 346(.

އިސްލާމިކް  އަޕްޑޭޓް.  އޭން  ޕްރޮޑަކްޓްސް:  ޓްރެޝަރީ  އިސްލާމިކް  މެއި(.   ،2006( ޢުމަރު.  އަޒްމީ  މުޙަންމަދު 

ބޭންކިންގއާއި ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ސެމިނާރއަށް ހުށަހެޅި ކަރުދާހެއް: އުފެއްދުންތަކާއި ވަސީލަތްތައް، އިންތިޒާމުކުރީ 

ކުއަލަމްޕޫރު. ސީއީއަރޓީ، 

ޗާޕުނުކުރާ ތީސިސް/ރިސާލާ

]DAI[ގައި  ޚުލާޞާ  ތީސިސް  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ބަޔާން  ޚުލާޞާ  އޭގެ  ތީސިސް/ރިސާލާގެތެރެއިން،   ޗާޕުނުކުރާ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރީގައި  ޙަވާލާދޭނީ  ތީސިސް/ރިސާލާއަށް  ލިބެންހުންނަ  މައިކްރޯފިލްމުން  އަދި  ލިސްޓްކުރެވިފައިވާ، 

ގޮތަށެވެ.

މިސާލު:

ސްމިތު، އޭ.ބީ. )1984( ގްރެޖުއޭޓް ސުޓޫޑަންޓް ބާރން އައުޓްސް: ސަމް ޕޮސިބްލް ކޯޒަސް. ބައިނަލްއަޤްވާމީ ތީސިސް 

ޚުލާޞާ ]9025B-B،32 ،]DAI 9024 )ޔުނިވަރސިޓީ މައިކްރޯފިލްމު ނަމްބަރު 41،272-76(.

ތީސިސް/ރިސާލާގެ މައުޟޫޢުލިޔެފައި ތިރީގައި ރޮގެއް ދަމާނެކަމެއްނެތެވެ. މިގޮތަށް ޙަވާލާދޭއިރު، ލިޔާނީ މައިކްރޯފިލްމުން 

އެ ތީސިސް/ރިސާލާ ކިޔައި މަޢުލޫމަތު ހޯދާނަމައެވެ. މި ޛަރީޢާއިން މަޢުލޫމާތު ހޯދާއިރު، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ތީސިސް 

ޚުލާޞާ ]DAI[ގެ ވޮލިޔުމާއި ޞަފްޙާނަމްބަރާއި މައިކްރޯފިލްމު ނަމްބަރު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

ތީސިސް/ރިސާލާ ލިބުނީ ޔުނިވަރސިޓީއަކުންކަމުގައިވާނަމަ، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޙަވާލާދޭށެވެ.

މިސާލު:

ޕީއެޗްޑީ  ޗާޕުނުކުރާ  ޗައިލްޑްހުޑް.  އާރލީ  އިން  ބިހޭވިޔަރ  ޑިޕްރެސިވް  މެނކް-  އޭ.އެސް.)1998(.  ޞޯބިރު، 

ލަމްޕޫރު. ކުއަލަ  މެލޭޝިއާ،  ޔުނިވަރސިޓީ  އިސްލާމިކް  އިންޓަރނެޝިނަލް  ޑެސަރޓޭޝަން، 

ރިޯޕރޓްތަކަށް ޙަވާލާ ދިނުން

އެކިއެކި ބައްދަލުވުންތަކާއި ސިމްޯޕޒިއަމްތަކާއި މަހާސިންތާތަކާއި، ހުށަހެޅޭ ދިރާސާތައް

ޗާޕުނުކުރާ ތަކެތި
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ފިލްމު ނުވަތަ ވީޑިއޯ ޓޭޕް ބިބިލިއޮގްރަފީގައި ލިސްޓްކުރާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.

ވެއިއަރ، ޕީ.ބީ. )ޕްރޮޑިޔުސަރ(، އަދި ހެރިސަން، ބީ.އެފް. )ޑައިރެކްޓަރ(. )1992(. ލެވެލްސް އޮފް ކޮންޝިއަސްނަސް 

[ވީޑިއޯ ޓޭޕް]. ބޯސްޓަން، އެމްއޭ:ފިލްމްވޭޒް. 

އަދި  ރޯލުބަޔާންކުރުމާއެކު،  އަދާކުރި  އެމީހުން  ހިމަނާނީ  ޑައިރެކްޓްކުރިފަރާތް،  ފަރާތާއި،  ޕްރޮޑިޔުސްކުރި  ފިލްމު 

ނަންވެސް ލިޔުމާއެކު،ބެރެކެޓެއްގެ ތެރެގައެވެ. ފިލްމުގެ ނަން ލިޔުމަށްފަހު، ފިލްމު ހިމެނޭ ވަސީލަތް )މިސާލަކަށް: ވީޑިއޯ 

ޓޭޕެއްކަން( ހަތަރެސްކަން ބުރެކެޓެއްގެ ތެރޭގައި ބަޔާންކުރާށެވެ! އަދީ އޭގެ ފަހުން، ފިލްމު އުފެއްދި ތަނާއި، އެ ފިލްމެއް 

ވިއްކާ ފަރާތުގެ )ޑިސްޓްރިބިޔުޓްކުރާ ފަރާތުގެ( ނަން ލިޔާށެވެ!

ޗާޕުނުކުރެވޭ ޢިލްމީ މަޞްދަރުތައް މިސާލަކަށް، ޓެލެވިޒަން ނުވަތަ ރޭޑިއޯ ޕްރޮގްރާމުތައް ބިބިލިއޮގްރަފީގައި ލިސްޓްކުރާނީ 

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.

މިސާލު:

ޙޯމް  ޕްރައިރީ  އަ  އޮކްޓޫބަރ 1993(.   2( )ޑައިރެކްޓަރ(.  އެލް.  އަދި ސްމިތު،  )ޕްރޮޑިޔުސަރ(،  ޖީ.  ކެއިލޮރ، 

އެންޓީވ7ީ. ލަމްޕޫރު:  ކުއަލަ  ޕްރޮގްރާމު].  [ރޭޑިއޯ  ކޮމްޕޭނިއަން 

ޕްރޮޑިޔުސަރއާއި ޑައިރެކްޓަރާއި އަދި އެނޫންވެސް، އެ ޕްރޮގްރާމެއް އުފެއްދުމުގައި މުހިންމު ރޯލެއް އަދާކުރި މީހަކު 

ކޮންމެ  ފުރަތަމައެވެ.  އެންމެ  ބަޔާންކުރާނީ،  ނަން  އެންމެންގެ  މި  ލިސްޓްކުރާއިރު،  ބިބިލިއޮގްރަފީގައި  ހުރިނަމަ، 

ނަމެއް ލިޔުމަށްފަހު، އެ މިހަކު އަދާކުރާ ދައުރު ބުރެކެޓެއްގައި ލިޔާށެވެ! ) ބަޔާންވެދިޔަ މިސާލުގައި، ކެއިލޮރއާއޮ 

ލީންއަކީ، ޕްރޮޑޮޔުސަރެވެ. އަދި ޑައިރެކްޓަރވެސްމެއެވެ.( އަދި ކޮންމެ ބްރެކެޓެއް ނިމުމާއެކު ފުލުސްޓޮޕެއްޖަހާށެވެ! 

ބުރެކްޓުގެތެރޭގައި ތާރީޚު ބަޔާންކުރުމަށްފަހު، ޕްރޮގްރާމުގެ ނަން ލިޔާށެވެ! އަދި އެ ޕްރޮގްރާމެއް ފޮނުވި ވަސީލަތް )ޓީވީ/

ރޭޑިޔޯކަން( އެނގޭގޮތަށް ހަތަރެސްކަން ބުރެކެޓެއްގެ ތެރެގައި ބަޔާންކުރާށެވެ! އަދި އެއަށްފަހު، އެ ޕްރޮގްރާމެއް ދުރަށް 

ފޮނުވި ތަނު)ލޮކޭޝަން(ގެ ނަންބަޔާންކުރާށެވެ!

އިލެކްޓްނިކް ޢިލްމީ އުފެއްދުންތައް

ކޮމްޕިޔުޓަރ ސޮފްޓްވެއަރ

ފިލްމާއި ވީޑިޯއޓޭޕް

ޓީވީއާއި ރޭޑިޯއ ޕްޮރގްރާމުތައް
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ތިރީގައި  ލިސްޓުކުރާނީ  ބިބިލިއޮގްރަފީގައި  ޙަވާލާދޭއިރު،  މަޢުލޫމާތަކާގުޅޭގޮތުން  ނެގޭ  މަޞްދަރަކުން  އިލެކްޓްރޯނިކު 

ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށެވެ.

އޮންލައިން ނޫސް މަޖައްލާތައް

މުޞައްނިފު، އައި. )އަހަރު(. މަޟްމޫނުގެ މައުޟޫޢު. ނޫސް ނުވަތަ މަޖައްލާގެ ނަން، xxxx, xx. މަޢުލޫމާތު ލިބުނު 

މަސް، ދުވަސް، އަހަރު. ވެބްޕޭޖު

މިސާލު:

ޝެއިޚު އަހްމަދު، އިސްމާޢީލް އަދި ރަތުނަވަތީ މުޙަންމަދު އަޝްރަފު. )2004، އެޕްރީލް(. މޭކިންގ ސެންސް އޮފް 

ޓެކްސްޓް: ސްޓްރެޓެޖީ ޔޫސްޑް ބައި ގުޑް އެންޑް އެވްރެޖް ރީޑާރސް، ދަ ރީޑިންގ މެޓްރިކްސް، ވޮލިޔުމް 4، ނަމްބަރު 

1، މަޢުލޫމާތު ލިބުނީ: މެއި،29، 2007.

http://www.readingmatrix.com/articles/asrafahmad/articles.pdf

މަޞްދަރަކީ، ޑޭޓާބެސް އެއްގައި އޮތް އިލެކްޓްރޯނިކް ޖަރނަލެއްކަމުގައިވާނަމަ، މަޢުލޫމާތު ލިބުނު ތާރީޚަށް ބަޔާންކުރުމަށް 

ފަހު، ޑޭޓާބޭސްގެ ނަން ލިޔަންވާނެއެވެ.

މިސާލު:

ބޯރމަން، ޑަބްލިޔު.ސީ ހޭންސަން، އެމް.އޭ.، އޯޕްލަރ، އެސް. އެޗް.، ޕްލާކޮސް، އީ.ޑީ.، އެންޑް ވައިޓް، އެލް.އޭ. 

އޮފް  ޕާރފޯމަންސް. ޖާރނަލް  އިން ސްޕަރވައިޒަރ  އެކްސްޕީރިއަންސް  އާރލީ ސްޕަވައިޒަރީ  އޮފް  ރޯލް   .)1993(

އެޕްލައިޑް ސައިކްލޮޖީ، 78، 443-449. މަޢުލޫމާތު ލިބުނީ: އޮކްޓޫބަރ23، 2000، ޑޭޓާ ބޭސް: ސައިކްއާރޓީކަލްސް.

އޮންލައިން އެހެނިހެން ޢިލްމީ ލިޔުންތައް ލިޔުމުގައި ތިރީގައިވާ މިސާލާއެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރާށެވެ!

ބިބިލިއޮގްރަފީގައި ކޮމްޕިޔުޓަރ ސޮފްޓްވެއަރ ލިސްޓްކުރާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށެވެ.

މިސާލު:

އެރެންޑް، ޑީ.އެން. )1993( ޗޮއިސަސް [ކޮމްޕިޔުޓަރ ޕްރޮގްރާމު]. ޝެމްޕެއިން، އައިއެލް: ޔޫ.އެސް. އާރމީ ކޯރޕްސް 

އޮރ އިންޖީނިއަރސް ރިސާރޗް ލެބޮރެޓޮރީ. )ސީއީއާރއެލް ރިޕޯރޓް ނަމްބަރު ސީއެޗ7ް- 22510(

ޕްރޮގްރާމު އުފެއްދި ފަރާތުގެ ނަން ހިމަނާނީ އެންމެ ކުރީގައެވެ. އެއަށްފަހު، ބުރެކެޓެއްގެ ތެރޭގައި، ތަރީޚުޖަހާށެވެ! 

އަދި ޕްރޮގްރާމުގެ ނަމުގެ ތިރީގައި ރޮގެއް ދަމާށެވެ! އަދި ހަތަރެސްކަން ބުރެކެޓެއްގައި، ޕްރޮގްރާމު ހުށަހެޅުނު ވަސީލަތް 

މިނޫންވެސް  އަދި  ލިޔާށެވެ!  ނަން   މުއައްސަސާގެ  ތަނާއި)ލޮކޭޝަން(،  އުފެއްދި  ޕްރޮގްރާމު  ދެން  ބަޔާންކުރާށެވެ! 

ބަޔާންވެދިޔަ މިސާލުގައި،   ( ހިމަނާށެވެ!  އޮތްނަމަ،  މަޢުލޫމަތެއް  މުހިންމު  ތަފްޞީލުކޮށްދެވޭނޭ  އިތުރަށް  ޕްރޮގްރާމު 

ރިޕޯރޓް ނަމްބަރު( ޖަހާފައި އެވަނީ، ބުރެކެޓެއްގެ ތެރޭގައި އެންމެ ފަހުންނެވެ.

ވެބްޕޭޖު
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މުޞައްނިފު، )އަހަރު(. ލިޔުމުގެ މައުޟޫޢު. މަޢުލޫމާތު ލިބުނު މަސް، ދުވަސް އަދި އަހަރު، ވެބް އެޑްރެސް.

މިސާލު:

ޗައު، އެލް.،މެކްކްލިންޓޮކް، އާރ.، މޮރެއްޓީ، އެފް.، އަދި ނިކްސް، ޑީ. އެޗް.)2000(. ޓެކްނޮލޮޖީ އެންޑް އެޑިޔުކޭޝަން: 

ރޒް. މަޢުލޫމާތު ލިބުނީ: އޮގަސްޓ24،2000ް. ޗޫޒިންގ ޕާސްޓްސް އެންޑް އިމޭޖިންގ އެޑިޔުކޭޝަނަލް ފިޔުޗާ

html.http://www.ilt.columbia.edu/publications/papers/new1

ލިޔުމެއްގެ  އެ  ލިސްޓްކުރާނީ،  އެންމެފުރަތަމަ  ނެތްނަމަ،  އެނގެން  ނެތް  މުޞަންނިފެއް  ލިޔުމުގެ  އޮތް  ވެބްޕޭޖުގައި 

ސުރުޚީއެވެ.

މިސާލު:

ނިޔު ޗައިލްޑް ވެކްސިން ގެޓްސް ފަންޑިންގ ބޫސްޓް. )2001(. މަޢުލޫމާތު ލިބުނީ: މާރޗް 21، 2001.

asp.http://news.ninemsn.com.au/health/story13178

ވެބްސައިޓްގައި ހުރި ޢިލްމީ ލިޔުމެއް ލިޔުނު މުޞަންނިފު އަދި ތާރީޚު އެނގެންނެތްނަމަ، ބިބިލިއޮގްރަފީގައި ލިސްޓްކުރާނީ 

ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މިސާލާ އެއްގޮތަށެވެ. 

މިސާލު:

ރިފަރެންސް ދޭގޮތުގެ ލިސްޓް. )ތ.ނ(. މަޢުލޫމާތު ލިބުނީ: ޖެނުއަރ1ީ، 2001. 

http://www.apa.org

ވެބްޕޭޖު އެޑްރެހުގެ ތިރީގައި ރޮގެއް އިންނަންވާނެއެވެ.

އަބަދު  މަޢުލޫމާތުތަކެއް،  އެއް  ނަމަވެސް،  ވަސީލަތެއްކަމުގައިވީ  މަޢުލޫމާތު ޝާއިޢުކުރާ  ގިނަ  ވަރަށް  އިންޓަނެޓަކީ، 

ލިބޭގޮތަށް ނުހުރެދާނެއެވެ. އެއް ފަހަރު ޝާއިޢުކުރާ މަޢުލޫމާތު އޭގެ ދުވަސްކޮޅެއް ފަހުން، އެ ވެބްސައިޓަކުން ފެންނަގޮތް 

ނުވެދާނެއެވެ. އެހެން އެވަނީ، އަބަދުވެސް، އައު މަޢުލޫމާތުތައް ޝާއިޢުކުރަމުން ދާތީއެވެ. އެހެންވީމާ، އެއްފަހަރު، އެއް 

ވެބްޕޭޖަކުން، ފެނުނު މަޢުލޫމާތަކަށް ޙަވާލާ ދިނުމުގެ ގޮތުން، ހަމަ އެ ވެބްޕޭޖު ޙަވާލާގައި ހިމެނުމުގައި ރައްކާތެރިވުން 

މުހިންމެވެ.
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ސީޑީ ރޯމްގައި ހުންނަ ޑޭޓާބޭސްއިން ހޯދާ ޢިލްމީ މަޢުލޫމާތުތައް ބިބިލިއޮގްރަފީގައި ލިސްޓްކުރާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

މިސާލާ އެއްގޮތަށެވެ.

މޭޔާރ، އޭ. އެސް.، އަދި ބޮކް، ކޭ. )1992(. ދަ ޓިޕް އޮފް ދަ ޓަންގް ފިނޮމިނަން: ބްލޮކިންގ އޮރ ޕާރޝަލް 

އެކްޓިވޭޝަން؟ ]ސީޑީ ރޯމް[. މެމޮރީ އެންޑް ކޮގްނިޝަން، 726-715، 20. މަޢުލޫމާތު ހޯދި މަޞްދަރު: ސިލްވަރ 

ޕްލެޓަރ ފައިލް: ސައިކް އެލްއައިޓީ: 80-16351.

ބްރައުވަރ، ޑީ.އެލް. )1993(. އެމްޕްލޯއީ އެސިސްޓަންޓް ޕްރޮގްރާމްސް ސްޕަވައިޒަރީ ރިފަރެލްސް: ކެރެކްޓަރިސްކްސް 

އޮފް ރިފަރިންގ އެންޑް ނޮން – ރިފަރިންގ ސްޕަވައިޒާރސް ]ސީޑީ ރޯމް[ މަޢުލޫމާތު ހޯދި މަޞްދަރު: ޕްރޯ ކްއެސްޓް 

ފައިލް: ޑިސަރޓޭޝަން އެބްސްޓްރެކްޓްސް އައިޓަމް:9325947.

ކޮންމެ  އެއިން  ބާވަތްތަކާއި  ލިޔުންތަކުގެ  ޝާއިޢުކުރެވޭ  ނޫސްތަކުގައި  ޖަރނަލްތަކާއި  ބަޔާންކުރެވޭނީ،  ބައިގައި  މި 

މިސާލުތަކެވެ. ގޮތުގެ  ލިސްޓްކުރާނެ  ބާވަތެއް 

ޞަފްޙާގެތަރުތީބު މެދުކެޑުމެންނެތި ޖާރނަލްގައި ޝާއިޢުކުރެވިފައި ހުންނަ ލިޔުންތައް.

މިސާލު:

ޙަސަން، އެމް. ކަމާލް. )ޖޫން 2004(. ދަ މުސްލިމް ވާރލްޑް އިން ދަ ޓްވެންޓީ ފަރސްޓް ސެންޝަރީ: ދަ މެލޭ 

އިންޑޮނީޝިއަން ރީޖަން. ޖާރނަލް އޮފް އިސްލާމް އިން އޭޝިއާ، އަދަދު 1، 349-333.

މި ތީސިސް/ރިސާލާ ގައިޑްލައިންގައި ބަޔާންކުރެވިގެންވަނީ، ޢާންމުގޮތެއްގައި، ޞަފްޙާނަމްބަރުގެ ތަރުތީބު މެދުކެޑިފައި 

ނުވާ ޖާރނަލްތަކާ ބެހޭގޮތުންކަމުގައިވާތީ، ބަޔާންވެދިޔަ ގޮތަށް ބަދަލުގެނުއުމުގެ މާނައެއްނެތެވެ.

ޞަފްޙާނަމްބަރުގައި ތަރުތީބެއް ނެތް ޖާރނަލްތަކުގައި ޝާއިޢުކުރެވިފައި ހުންނަ ލިޔުންތައް

ބާބާ، ޞިއްދީޤު. )2002(. ދަ ސްޓަޑީ – ސާރކަލް )އުސްރާ( މޫވްމަންޓް އޮފް މެލޭޝިއާ: އަ ކޮލަބޮރޭޓީވް އެޕްރޯޗް 

ޓު އިސްލާމިކް ލާރނިންގ، މުސްލިމް އެޑިޔުކޭޝަން ޖާރނަލް ކްއަރޓްލީ، 19 )2(، 19-6.

ތާހިރު  ޝެއިޚް  އޮފް  ކޮންޓްރިބިޔުޝަން  ދަ  މެލޭޔާ:  އިން  ރިފޯރމް  އިސްލާމިކް   .)2005( ޙާފިޒް.  ޒަކަރިއްޔާ، 

.72-49  ،)1(  13 ރޒް  ޑިސްކޯ އިންޓަލެކްޗުއަލް  ޖަލާލުއްދީން، 

ޖާރނަލްނެރެވުނު ޢަދަދު ޖަހާނީ، ޖާރނަލްގެ ވޮލިޔުމް ނަމްބަރަށް ފަހުއެވެ. ވޮލިޔުމް ނަމްބަރާއި މަޖައްލާ ނެރުނު އަދަދާ 

ދެމެދުގައި ކޮމާއެއް ނުޖަހާށެވެ!

ސީޑީ ޯރމްގައި ހުންނަ ޑޭޓާ ބޭސް

ޖާރނަލްއާއި، ނޫސްތަކުގައި ޝާއިޢުކުރެވޭ ލިޔުންތައް
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ސައްޔިދު ޢަރަބީ އައިދިދް، )1991، މާރޗް(. ދަ މެލޭޝިއަން، އިލެކްޝަންސް އެންޑް އެންޓްރީ ޕޯލްސް. ޑަބްލިޔުއޭޕީއޯއާރ 

ނިޔުސްލެޓަރ )1(، ޞޮފްޙާ:9-8.

އެ  ހިމަނާނީ،  މަސް  ލެޓަރއެއްކަމުގައިވާތީއެވެ.  ނިޔުސް  ނުކުންނަ  މަހުން  މަހުން  ލިޔެވެނީ،  ގޮތަށް  ބަޔާންވެދިޔަ 

ނިޔުސްލެޓަރ ޝާއިޢުކުރެވުނު އަހަރު ބަޔާންކުރުމަށްފަހުއެވެ. އަދި އަހަރާއި މަސް ބަޔާންކުރާނީ ބްރެކެޓެއްގެ ތެރޭގައެވެ. 

އަދި ނެރުނު  އަދި  ވޮލިޔުމް  އެހެންވީމާ،  ބަޔާންވެގެންވަނީ ޖަރނަލްއެއްނޫނެވެ. ނިޔުސްލެޓަރއެކެވެ.  މި މިސާލުގައި 

އަދަދެއް ނޯންނާނެއެވެ. އަދި ]ޞަފްޙާ[ މިފަދައިން ލިޔަނީ، ޞަފްޙާގެނަމްބަރުކަން ބަޔާންކުރުމަށެވެ.

ރިޕަބްލިކް،  ނިޔު  ދަ  ކޮންސެޝްނަސް.  ކްލާސް  ފިލްމުސް:  އޮން   .)18 އޮކްޓޫބަރ   ،1993( އެސް.  ކައުފްމާން، 

ޞޮފްޙާ:30.

ބަޔާންވެދިޔަ ބާވަތުގެ މަޖައްލާއަކީ، ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ނުކުންނަ މަޖައްލާއެއްކަމުގައިވާތީ، އެ މަޖައްލާ ޝާއިޢުކުރާ 

މަހާއި، ދުވަސް ލިޔާނީ އަހަރު ބަޔާންކުރުމަށްފަހުއެވެ. މިއީ މަޖައްލާއެއްކަމުގައިވާތީ، ވޮލިޔުމު ނަމްބަރެއް ނޯންނާނެއެވެ.

ދުވަހު ނޫހެއްގައި އޮންނަ މަޟްމޫނަކަށް ޙަވާލާދޭއިރު، އެ މަޟްމޫނެއް ލިޔުނު މީހާގެ ނަން އެންމެ ފުރަތަމަ ލިޔާށެވެ! 

ދެން ބުރެކެޓެއްގެ ތެރޭގައި ނޫހުގެ ތާރީޚުލިޔާށެވެ! ދެން މަޟްމޫނުގެ ސުރުޚީ ލިޔާށެވެ! ދެން ނޫހުގެ ނަން ލިޔާށެވެ! 

އަދި އެ ނޫހެއް ނެރޭ ސިޓީ/ޓައުންގެ ނަންލިޔާށެވެ!

މިސާލު:

ސަޢުދުهللا ޢަލީ. )2016، އޮކްޓޫބަރު 6(. އިސްލާމު ދީނާއި ތަރައްޤީ. މިހާރު، މާލެ. ޞަފްޙާ: 6.

ޒައިނުލް އިސްމާޢީލް. )1990، ފެބްރުއަރީ 17(. ވުމަން އެންޑް ޕޮލިޓިކްސް، ނިޔު ސަންޑޭ ޓައިމްސް. ޞަފްޙާ:8-1.

މަޟްމޫނު ލިޔުނު މީހާގެ ނަމެއް ނެތްނަމަ، ބިބިލިއޮގްރަފީގައި ލިސްޓުކުރާނީ ތިރީގައިވާ މިސާލާ އެއްގޮތަށެވެ.

ކްލިންޓަން ]އިންސާނީ މޫނެއް[ ޞިއްޙީ ފަރުވާގެ ޕްލޭނުގައި އަޅުވައިފި. )1993، ސެޕްޓެމްބަރ 16(. ދަ ނިޔު ޔޯކް 

ޓައިމްސް، ޞޮފްޙާ:1.

އެންމެ ފުރަތަމަ ލިޔާނީ އެ މަޟްމޫނެއްގެ ސުރުޚީއެވެ. ދެން ބްރެކެޓެއްގެ ތެރޭގައި އެ މަޟްމޫނު ޝާއިޢުކުރި ތަރީޚު 

ލިޔާއިރު އެންމެ ފުރަމަތަ ލިޔާނީ، އަހަރެވެ. ދެން ކޮމާއެއް ޖެހުމަށްފަހު، މަހާއި ދުވަސް ލިޔާށެވެ! ދެން ނޫހުގެ ނަން 

ލިޔުމަށްފަހު ތިރީގައި ރޮގެއް ދަމައިލާށެވެ! ދެން ޞަފްޙާނަމްބަރު ޖަހާށެވެ! މިއިން ކޮންމެ މަޢުލޫމާތެއް ލިޔުމަށްފަހު، 

ފުލުސްޓޮޕެއް ޖަހާށެވެ! އަދި ދެ އަކުރު ލިޔެވޭވަރުގެ ޖާގަ ކޮންމެ މަޢުލޫމާތެއްގެ ދޭތެރޭގައި ބަހައްޓާށެވެ!

މަހުން މަހުން ނެރޭ މަޖައްލާތަކުގައި ހުންނަ މަޟްމޫނުތައް

ހަފްތާ މަޖައްލާގައި ޝާއިޢުކުރެވޭ މަޟްމޫނުތައް

ދުވަހު ނޫހުގައި ޝާއިޢުކުރެވޭ މަޟްމޫނުތައް
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ބިބިލިއޮގްރަފީގައި އިންސައިކްލޮޕީޑިއާ ލިސްޓްކުރަނީ، ތިރީގައި ބަޔަންކޮށްފައިވާ މިސާލާއެއްގޮތަށެވެ.

މިސާލު:

ބަރޖްމަން، ޕީ.ޖީ. )1993(. ރިލޭޓިވިޓީ. އިން ދަ ނިޔު އިންސައިކްލޮޕީޑިއާ ބްރިޓޭނިކާ )ވޮލިޔުމ26ް. ޞޮފްޙާ: 501-

508(. ޗިކާގޯ: އިންސައިކްލޮޕީޑިއާ ބްރިޓޭނިކާ.

ބިބިލިއޮގްރަފީގައި  ސިޓީތައް  އެޑިޓޯރިއަލްތަކާއި  ޝާއިޢުކުރެވޭ  ނޫސްތަކުގައި  ނުކުންނަ  މުނާސަބާގައި  އެކި  އެކި 

އެއްގޮތަށެވެ. މިސާލާ  ތިރީގައިވާ  ލިސްޓްކުރާނީ 

ޕެޑޮކް. އާރ. )1993، ސެޕްޓެމްބަރ 20(. އޮސްވާލްޑް ޑިޑްނޮޓް އެކްޓް އެލޯން [އެޑިޓަރަށް ފޮނުވުނު ސިޓީ]. ޔޫ.އެސް 

ނިޔުސް އެންޑް ވަރލްޑް ރިޕޯރޓް، ޞަފްޙާ:6.

އިސްވެދިޔަ މިސާލަށް ޢަމަލުކުރާއިރު، ނޫސްތަކަށް ޙަވާލާ ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަށް ޖެހޭ ހުރިހާ ގޮތަކަށް ތަބަޢުވާށެވެ! އެއީ 

އެޑިޓަރަށް ފޮނިވި ސިޓީއެއްކަން ނުވަތަ އެޑިޓޯރިއަލްއެއްކަން އަންގައި ދިނުމުގެ ގޮތުން، ހަތަރެސްކަން  ބުރެކެޓެއްގެ 

ތެރޭގައި އެކަން ބަޔާންކުރާށެވެ!

 ޢާންމުގޮތެއްގައި ބިބިލއޮގްރަފީގައި ޑިކްޝަނީތައް ލިސްޓުނުކުރެވެއެވެ. ސަބަބަކީ، ޑިކްޝަނަރީއަކު ވަރަށް މަޝްހޫރު 

ރޑް ޑިކްޝަނަރީ، ދި އެމެރިކަން ހެރިޓޭޖް، އަދި  އެންމެން ދަންނަ މަޞްދަރެއްކަމުގައިވުމެވެ. )މިސާލަކަށް: ދަ އޮކްސްފޮ

މިނޫންވެސް މިފަދަ ޑިކްޝަނަރީ ތަކެވެ.( މި ފަދަ މަޞްދަރުތަކަށް ޙަވަލާދެވެނީ، ލިޔުމުގެ ތެރޭގައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، 

ބިބިލިއޮގްރަފީގައި  ގޮތް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރީގައި  ޖެހިއްޖެނަމަ،  ޙަވާލާދޭން  ޑިކްޝަނަރީތަކަކަށް  ޚާއްޞަ  ވަރަށް 

ލިސްޓުކުރުން ރަގަޅުވާނެއެވެ.

ސާދީ، އެސް. )އެޑިޝަން(. )1980(. ދަ ނިޔު ގްރޯވް ޑިކްޝަނަރީ އޮފް މިޔުޒިކް އެންޑް މިޔުޒީޝަންސް )6ވަނަ 

އެޑިޝަން، ވޮލިޔުމް:1-20(. ލަންޑަން: މެކްމިލަން.

މަޖައްލާއެއްގައި ޝާއިޢުކުރެވިފައިވާ ރިވިޔުއަކަށް ޙަވާލާދޭއިރި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރާށެވެ!

ކާޒްމީ، އޭ. )2006(. [ރިވިޔު އޮފް އިސްލާމިކް ޕާރސްޕެކްޓިވްސް އޮން މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް އޮރގަނައިޒޭޝަން]. 

އައިއައިޔޫއެމް ޖާރނަލް އޮފް އިކޮނޮމިކްސް އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް، ވޮލިޔުމް 14، ނަމްބަރ1ު، 116-111.

އެންމެ ފުރަތަމަ ލިޔާނީ، ރިވިޔުކުރި މީހާގެ ނަމެވެ. ދެން ބްރެކެޓެއްގެ ތެރޭގައި އަހަރެވެ. ދެން ހަތަރެސްކަން ބުރެކެޓެއްގެ 

ތެރޭގައި ރިވިޔުކުރި ފޮތުގެ ނަމެވެ. އެއަށްފަހު، ބުރެކެޓުން ބޭރުގައި، ރިވިޔު ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާ މަޖައްލާގެ ނަމެވެ. 

ވޮލިޔުމާއި ޞަފްޙާނަމްބަރު ލިޔަށް ހަނދަންކުރާށެވެ! ޞަފްޙާނަމްބަރު ޖަހާއިރު، ]ޞަފްޙާ[ މިފަދައިން ލިޔާނެކަމެއް 

ނެތެވެ.

އިންސައިކްޮލޕީޑިއާ

އެޑިޯޓރިއަލްތަކާއި، ޝާއިޢުކުރެވޭ ސިޓީތައް

ޑިކްޝަނަރީ

މަޖައްލާއެއްގައި ޝާއިޢުކުރެވޭ ދިރާސާތަކުގެ މުރާޖަޢާތައް )ރިވިޔުތައް(
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އެވަނީ،  ލިސްޓްކުރެވިފައި  )ފުރަތަމަ  ޢަމަލުކުރާށެވެ!  ފޯމެޓަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރީގައި  ޙަވާލާދޭއިރު،  ޗާޓުތަކަށް 

ގޮތެވެ.( ލިޔާނެ  ޙާލަތުގައި  ނެތް  މުޞައްނިފެއް 

އިސްލާމިކް އެމްޕަޔަރ. 1981. ޗާޓް. ކުއަލަ ލަމްޕޫރު. އެންތޯނިއަން ބުކް ސްޓޯރ.

ގޯބެޓް، ޑީ.ޖޭ. )1972( ޖިއޮގްރަފިކަލް މެޕް އޮފް މެލޭ ޕެނިންސިޔުލާ. ސްކޭލް 1: 000،000،1. ކުއަލަ ލަމްޕޫރު: 

ޖިއޮލޮޖިކަލް ސޮސައިޓީ، މެލޭޝިއާ.

ޕޭޓެންޓްކުރެވިފައިވާ ތަކެތި )އީޖާދުކުރި ފަރާތުގެ ޙައްޤު ޙިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ތަކެތި( ބިބިލިއޮގްރަފީގައި ލިސްޓްކުރާނީ 

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިސާލާ އެއްގޮތަށެވެ.

މިލްކުވެރި ފަރާތުގެ ނަން. )އަހަރު(. ޕޭޓެންޓްގެ ސުރުޚީ. )ޕޭޓެންޓް ނަމްބަރު(

މިސާލު:

ރޑް. ލިންޑްގްރެން، އީ، އޭ. )1960(. ސްކްރީން ރޫމް އެއަރ އިންލެޓް އެންޑް ވޭވް ގާ

)ޔޫ.އެސް ޕޭޓެންޓް 457، 925، 2(.

ރޑްތައް( ބަޔާންކުރާނީ ތިރީގައިވާ މިސާލާއެއްގޮތަށެވެ. ޚާއްޞަ މިންކުރުންތައް )ސްޓޭންޑަ

ޑިސްޓްރިބިޔުޓްކުރާ ފަރާތުގެ ނަން. )އަހަރު(. ސުރުޚީގެ ނަން. ޝާއިޢުކުރި ތަނުގެ ނަން: ނޯޓް.

ރޑް އިންސްޓިޓިއުޝަން. )1987(. ބްރިޓިޝް ސްޓޭންޑަ

ޓަންގް އެންޑް ގްރޫވްޑް ސޮފްޓްވެއަރ ފްލޯރިންގ. ލަންޑަން. ބީއެސް 1297

ޗާޓުތައް

ޕޭޓެންޓްކުރެވިފައިވާ ތަކެތި

ޚާއްޞަ މިންކުރުންތައް
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