
 
 

 

 

 ދަސްވެނިންނަށް ދޭ ޢާންމު އިރުޝާދު 

 

 

އި މިއީ ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ދަސްވެނިންގެ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގަ 

ން ނިމުމުން އެ ނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ގެންދާނެ ގޮތްތައް މުޅިވެ. ކޮންމެ ފަހަރެއްގެ ދަސްވެހޯދުމަށްޓަކައި ދަސްވެނިންނަށް ދެވޭ އިރުޝާދު ގެ ޢާންމު ބައެ

ޖެހިދާނެ އެވެ. ދަސްވެނިންނަށް ދެވޭ ހުރިހާ އިރުޝާދުތަކާ އިރުޝާދުތަކެއް ދަސްވެނިންނަށް ދޭން  ޙާއްޞަވާ މަޢުލޫމާތު ހިމަނައިގެން  ފަހަރަކަށް ޙާއްޞަ

 ން އެދޭ ގޮތެވެ.އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުމަކީ ޔުނިވަރސިޓީ
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އަދަދާއި މިހާރު ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ދެފަހަރެއްގެ މަތިން ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވޭނެ އެވެ. ދަސްވެނިންގެ 

ކުން ނިންމާލެވޭ ގޮތް ނުވެދާނެ އެވެ. އެހެން ވެއްޖެ ނަމަ އެ ފަހަރެއްގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވަން ލިބޭ ތަނަށް ބަލާއިރު ބައެއް ފަހަރު އެއް ަޖލްސާ އަ

 ރަސްމިއްޔާތު ތަފާތު ސެޝަންތަކަށް ބަހާލަން ޖެހިދާނެ އެވެ.

ނޑައެޅުމުގައި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވުމާ މެދު ދަރިވަރުން ނިންމާ ގޮތެއް ދުރާލާ އެ ން ނގު ބާއްވަން ހަމަޖެހޭ ގަޑިތަކާއި އޮންނަ ތަން ކަ

' ފުރުމަށްފަހު ވީހާވެސް އަވަހަށް ހުށަހެޅުމަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމު 'މުހިންމު ވެއެވެ. އެހެންކަމުން 

 އެދެވިގެންވާ ކަމެކެވެ.

ޑިޕްލޮމާ އިން ފެށިގެން މަތީ ވަރުންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ރަސްމިއްޔާތެއްގައިވެސް ބައިވެރިވާނީ އެފަހަރަކު ކިޔެވުން ނިމޭ ދަރި ބައިވެރިން:

ވުމަށް އެދޭ ން އެދޭ ދަސްވެނިންނެވެ. ދަސްވެނިދަސްވެނިވުމުގެ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ އަދި ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވާލެވެލްގެ ކޯސްތަކުން 

ނޑައަޅާނީ އެކަމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެކަނި ނުކުރެވޭ އެއްފޯމު ނުފުރާ ދަރިވަރުން ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރި ނެ އެވެ. އެހެނީ ދަސްވެނިން ކަ

ވާ ދަރިވަރުން ބޭނުން ނަމަ ޖެހިގެން އަންނަ ދަސްވެނިވުމެއްގައި ބައިވެރިވާ ގޮތަށް އެހެން ނަމަވެސް ސަނަދު ހައްޤު، ކަމަށްވާތީ އެވެ. ފޯމު ހުށަނާޅާ

އްގައި ދަސްވެނިވާން އެދެވިދާނެއެވެ. އެއް ސެޝަނަށްވުރެ ގިނަ ސެޝަން ބާއްވަން ޖެހޭ ސެންޝިއާ' ގައި ފަހުގެ ތާރީޚެއެބް 'އިން ވެ. ނުވަތަހުށަހެޅިދާނެ އެ

ރސިޓީގެ ވެބްސައިޓުންވެސް މި އަދި ޔުނިވަ ފަހުން އެންގޭނެއެވެ.ހާލަތެއްގައި އެކި ސެޝަން ތަކުގައި ބައިވެރިވާނީ ކޮންކޮން ކޯސްތަކެއްގެ ދަރިވަރުންކަން 

 ލޫމާތު ލިބޭގޮތް ހަމަޖެއްސޭނެއެވެ.މަޢު

 

 

 ރަސްމިއްޔާތުގެކުރިން ކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތައް  -2

 

ދައްކާ  ކޯހަށް ދައްކަންޖެހޭ ފީ ނުވަތަ އޭގެ ބައެއް ނުވަތަ ޖޫރިމަނާއެއް ވެގެން ވިއަސް ކޮލެޖަށް ދައްކަން ޖެހޭ އެއްވެސް ފައިސާއެއް ވާނަމަ •

 ނިންމުން.

 .ނޫން އެއްޗެއް ނަގާފައި ވާނަމަ އެއެއްޗެއް އަނބުރާ ދެއްކުންލައިބްރަރީން ފޮތެއް ނުވަތަ އެ •

 .އެ ހަވާލު ކުރަން ޖެހޭ ފަރާތަކަށް ހަވާލުކޮށް ނިންމުން ޔުނިވަރސިޓީގެ މިލްކިއްޔާތުގެ ތެރޭ ހިމެނޭ އެއްވެސް އެއްޗެއް ދަރިވަރު އަތުގައި ވާނަމަ •

 ރުފިޔާ އެވެ. 50/-މިވަގުތަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  ކުން.ރަސްމިއްޔާތު ލައިވް ކުރުމަށް ދަރިވަރުންގެ އަތުންނެގޭ ފީ ދެއް •

 ރުފިޔާ އެވެ. 100/-މި ވަގުތަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  ކުރާ ފަރާތްތަކުން ގައުން ފީ ދެއްކުން.ބެޗްލަރސް ޑިގްރީން ފެށިގެން މަތީ ސަނަދުތައް ޙާސިލް  •

c 
 



މަށްޓަކައި "ފައިސާއާއި ތަކެތި ޚަލާސްކުރާ ފޯމު" (ކްލިއަރެންސް ފޯމް) އިސްވެ ބުނެވުނު ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު އެކަން ކަށަވަރު ކުރު  •

ދަރިވަރުންގެ އިދާރީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ބަޔަށް އެކަމަށް ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެހެން ތަކެއްޗާއި ދަސްވެނިވުމަށް އެދޭ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް 

ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ކުރިން ހުށަހެޅުން.  ކަ
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ވަރަކު ރި ސަނަދު ހާސިލު ކުރުމަށްޓަކައި ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ހާޒިރުވާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ބެލެނިވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި އެދަ

 ކުރާގޮތަށް އޮންނާނީ  ވުމަށް އެދޭ ފޯމުގައި އެކަން ފާހަގަ ތު، އެކަމަށް އެދޭ ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށް ދެވޭނެއެވެ. ދަސްވެނި އެކަކު ބައިވެރިކުރުމުގެ ފުރުޞަ ބޭނުން

ދަރިވަރުން ލު ކުރެވޭނެ އެވެ. މިއީ ދަރިވަރުންނާ ޙަވާކާޑު  ގެ ބެލެނިވެރިންނަށް ދޭ ދަޢުވަތުހަމަޖެހިފައެވެ. ވީމާ ފޯމުގައި އެކަން ފާހަގަ ކޮށްފައިވާ ދަރިވަރުން

  ތެއް ނޫނެވެ.ންމެހެން ބޭނުން ހިފަންޖެހޭ ފުރުޞަކޮ
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ގައި ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަކީ ވަރަށް ތާރީޚީ އަދި މުހިންމު ރަސްމިއްޔާތަކަށް ވާތީ މި ރަސްމިއްޔާތު ފުރިހަމަ ގޮތެއްގައި ގެންދިއުމު

 ނިވި ކަންކަމަށް ސަމާލުވުން އެދެމެވެ.ދަސްވެނިންނާއި ބެލެނިވެރިންގެ އެއްބާރުލުން ވަރަށް ބޭނުންވެއެވެ. މިގޮތުން އަންނަ

ގަޑިއަށް  .މިނެޓް ކުރިން ދަސްވެނިން ރަސްމިއްޔާތަށް ހާޒިރުވުން 30ގަޑިއިރާއި  1ޔާތު ފަށަން ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑީގެ (އެންމެ ލަސްވެގެން) އްރަސްމި •

 ލިބިގެންވެއެވެ. ހާޒިރުނުވާ ދަރިވަރުން ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިނުކުރުމުގެ ހައްޤު ޔުނިވަރސިޓީއަށް 

 .ލުންމުގެ ކަންތައް ހަމަޖައްސަވަން ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންގެ އިރުޝާދުތަކަށް ތަބާވެ އެކަން އަވަސް ގޮތަކަށް ނިންމުމުގައި އެހީތެރިވެ އެއްބާރުއިށީނު •

 .ރަސްމިއްޔާތު ފެށުމަށް ފަހު ނިމުމުގެ ކުރިން ހޯލުން ނުނިކުތުން •

ފަރިތަ ކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ތަބާވެ އެކަމުގައިވެސް ވަގުތު ގެއްލުނަ ނުދީ ވޭތޯ  ޕްރީ ސެރެމޮނީގައިދިއުމުގައި  ސަނަދާ ހަވާލުވާން ދާން ޖެހޭ ތަރުތީބުން •

 .ބެލުން

ދިނުމުގެ ގޮތުން ކޮންމެ ދަސްވެނި އަކަށް އަތްތިލަބަޑި ޖެހުމެއް ނޯންނާނެ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ކޮންމެ ފެކަލްޓީއެއްގެ ހުރިހާ  ބުއިރު ތަރުހީ ސަނަދުދޭ  •

 .ބު ދިނުމުގެ ގޮތުން އަތްތިލަބަޑި ޖެހުންތްތަކުގެ އިނާމު ލިބޭ އިރު ތަރުހީސްވެނިންނަށް ސަނަދުދީ ނިމުމުންނާއި އެކިއެކި ވަނަތަކަށް ހޮވޭ ފަރާ ދަ

ފަރާތުން އައްޔަނު ރަސްމިއްޔާތުގައި ފޮޓޯނެގުމަށްޓަކައި ވިޔަފާރީގެ އުޞޫލުން އެކަން ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފޮޓޯގްރާފަރުން ޔުނިވަރސިޓީގެ  •

މިކަން ސް އެފަރާތުން ނަގާނެއެވެ. ކޮންމެ ދަރިވަރެއްގެ ފޮޓޯވެއާދަވެގެން ކޮށްފައި ތިބޭނެ އެވެ. އެހެންކަމުން ސަނަދު ނުވަތަ އިނާމާ ހަވާލުވާ އިރު 

ންމު އަގުގައެވެ. މިގޮތަށް ޢާއްކާނީ ހަމަ އެ ފޮޓޯގްރާފަރުންނާ ގުޅައިގެން އެކަން ހަމަޖެއްސޭނެ އެވެ. އެފަރާތުން ފޮޓޯ ވި ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި 

ހޯލުގައިވާނެ އެވެ. އްދުތަކެއް ގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ސަރަހަ ހަމަޖެހިފައިވާތީ، ރަސްމިއްޔާތު ހިނގަމުންދާ ވަގުތު އެހެން ފޮޓޯގްރާފަރުންނަށް ނުވަދެވޭ

 ފޮޓޯ ނެގިދާނެއެވެ. ގައިވެސްއި ކޮންމެ ސަރަހައްދެއްސަމަލުވާން ޖެހޭނެ އެވެ. ރަސްމިއްޔާތު ނިމުމުން ހޯލް ތެރޭގަ ވީމާ މިކަމަށް

ހަމަޖެހިފައި އޮވެދާނެ އެވެ. މިކަން ނުވަތަ ފެކަލްޓީތައް ވަކިން ގްރޫޕް ފޮޓޯ ނަގާ ގޮތަށް ރަސްމިއްޔާތު ނިމުމުން ސަނަދު ލިބުނު އެކިއެކި ކޯސްތައް  •

ފޮޓޯ ނަގާނީ ވަކި ތަރުތީބަކުންނެވެ. އެ ތަރުތީބު،  ގެންދިއުމަށްޓަކައި ގްރޫޕްމިކަން އިންތިޒާމީ ގޮތެއްގައި އްމީރު ކުރުމުގެ ވަގުތުގަ އެވެ. ހިނގާނީ ބިލެ

. އަދި ބިލެއްމީރު ބޭނުންވެއެވެ އެއްބާރުލުން ގެމިކަމުގައި ހުރިހާ ދަސްވެނިން  އަންގަވާނެއެވެ.ފޮޓޯ ނެގުމުގެ ކަންތައް ވިލަރެސް ކުރައްވާ ފަރާތުން 

(ނޯޓު: ފޮޓޯނެގުން ކުރިއަށް ގެންދާއިރު އެއްވެސް ފަރާތަކަށް  އެދެމެވެ. ހުރަސްއެޅޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ޢަމަލު ނުކުރުން ކުރުމުގައި ބައިވެރިވިއަސް މިކަމަށް 

 އިންތިޒާރު ކުރުމެއް ނޯންނާނެއެވެ.)


