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ދަސްވެނވާ ދަރވަރންނަށް ދޭ އާންމ އރޝާދ

މއީ ދަސްވެނވމގެ ރަސްމއްޔާތތައް ކރއަށް ގެންދއމގައ ދަސްވެނންގެ އެހީތެރކަމާއ އެއްބާރލން އެންމެ
ފރހަމަ ގޮތގައ ހޯދމަށްޓަކައ ދަސްވެނވާ ދަރވަރންނަށް ދެވޭ އރޝާދ ގެ އާންމ ބައެވެ .ކޮންމެ ފަހަރެއްގެ ދަސްވެނވމގެ
ރަސްމއްޔާތ ގެންދާނެ ގޮތްތައް މޅން ނމމން އެ ފަހަރަކަށް ޚާއްޞަ މަޢލޫމާތ ހމަނައގެން ޚާއްޞަ އރޝާދތަކެއް ދޭގޮތަށް
ހަމަޖެހދާނެ އެވެ .މފަދަ ހރހާ އރޝާދތަކާ އެއްގޮތަށް ދަސްވެނވާ ދަރވަރން ޢަމަލ ކރމަކީ ޔނވަރސޓީގެ ވަރަށް ބޮޑ
އެދމެކެވެ.
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ރަސްމއްޔާތ އޮންނަ ތަނާއ ވަގތ އަދ ބައވެރން
މހާރ ހަމަޖެހފައވާ ގޮތން ކޮންމެ އަހަރަކވެސް ދެ ފަހަރެއްގެ މަތން (ކޮންމެ ޓާމެއް ނމމން އެ ޓާމެއްގައ ނމޭ

ދަރވަރންނަށް) ދަސްވެނވމގެ ރަސްމއްޔާތ ބޭއްވޭނެ އެވެ .ދަސްވެނންގެ އަދަދާއ ރަސްމއްޔާތ ބާއްވަން ލބޭ ތަނަށް ބަލާއރ
އެއް ޖަލްސާ އަކން ނންމާލެވޭ ގޮތް ބައެއް ފަހަރ ނވެދާނެ އެވެ .އެހެން ވެއްޖެ ނަމަ އެ ފަހަރެއްގެ ރަސްމއްޔާތ ތަފާތ
ސެޝަންތަކަށް ބަހާލަން ޖެހދާނެ އެވެ .ވީމާ ރަސްމއްޔާތ ބާއްވަން ހަމަޖެހޭ ގަޑތަކާއ އޮންނަ ތަން ކަނޑައެޅމަށްޓަކައ،
ދަސްވެނވާ ދަރވަރން ރަސްމއްޔާތގައ ބައވެރވމާ މެދ ނންމާ ގޮތެއް ދރާލާ އެނގން ވަރަށް މހންމ ވެއެވެ .އެހެންކަމން
'ދަސްވެނވމގެ ރަސްމއްޔާތގައ ބައވެރވމަށް އެދޭ ފޯމ' ފރމަށް ފަހ ވީހާވެސް އަވަހަށް ހށަހެޅމަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެވގެންވާ
ކަމެކެވެ.
ބައވެރން :ޔނވަރސޓީގެ ކައންސލް ނންމމާ އެއްގޮތްވާ ގޮތގެ މަތން  2018ވަނަ އަހަރން ފެށގެން ބާއްވާ
ދަސްވެނވމގެ ރަސްމއްޔާތތަކގައ ބައވެރވާނީ އެ ރަސްމއްޔާތަކަށް ކަނޑައެޅފައވާ ޓާމެއްގެ ކޔެވން ނމޭ ދަރވަރންގެ
ތެރެއން ބެޗްލަރ ޑގރީ އން ފެށގެން މަތީ ލެވެލް ތަކގެ ކޯސްތަކން ދަސްވެނވމގެ ޝަރޠތައް ފރހަމަވާ އަދ ދަސްވެނވމގެ
ރަސްމއްޔާތގައ ބައވެރވާން އެދޭ ދަރވަރންނެވެ .ދަސްވެނވމަށް އެދޭ ފޯމ ނފރާ ދަރވަރން ރަސްމއްޔާތގައ ބައވެރއެއް
ނކރެވޭނެ އެވެ .ފޯމ ހށަނާޅާ ،އެހެން ނަމަވެސް ސަނަދ ހައްޤވާ ދަރވަރން ބޭނން ނަމަ ޖެހގެން އަންނަ ދަސްވެނވމެއްގެ
ސ
ރަސްމއްޔާތގައ ބައވެރވާން ހށަހެޅދާނެ އެވެ .ނވަތަ 'އންއެބްސެންޝއާ' ގައ ފަހގެ ތާރީޚެއްގައ ދަސްވެނވާން ވެ ް
އެދެވދާނެ އެވެ .އެއް ސެޝަނަށްވރެ ގނަ ސެޝަން ބާއްވަން ޖެހޭ ހާލަތެއްގައ އެކ ސެޝަން ތަކގައ ބައވެރވާނީ ކޮންކޮން
ކޯސްތަކެއްގެ ދަރވަރންކަން އެނގޭނެ ލސްޓެއް ޔނވަރސޓީގެ ވެބްސައޓަށް ލެވޭނެ އެވެ.
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ކޯސް ނންމާ ދަރވަރންގެ ތެރެއން ސެޓފކެޓ ލެވެލް  3އން ފެށގެން އެޑްވާންސްޑް ޑޕްލޮމާ ލެވެލް ގެ
ކޯސްތަކގެ ދަރވަރން ރަސްމއްޔާތގައ ބައވެރ ނވާ ގޮތަށް މހާރ ހަމަޖެހފައވާތީ ،އެ ފަދަ ދަރވަރންގެ ނަތީޖާ ލބމަށް ފަހ
ކޮންމެ ވަގތެއްގައވެސް ފޯމ ހށަހެޅދާނެ އެވެ .އެހެންނަމަވެސް ސެޓފކެޓ ދޫކރެވޭނީ ޔނވަރސޓީ ކައންސލން ދަސްވެނންގެ
ނ
ނަތީޖާ ތަސްދީގ ކރމަށް ފަހ އެވެ 2018 .ވަނަ އަހަރން ފެށގެން ކައންސލން ދަސްވެނންގެ ނަތީޖާ ތަސްދީގ ކރާ ީ
ނ
އާންމކޮށް ކޮންމެ މީލާދީ މަހެއްގެ ތންވަނަ ހަފްތާ ގައ އޮންނަ ކައންސލް ޖަލްސާ އންނެވެ .އެހެންކަމން ސަނަދ ދޫކރ ް
އޮންނާނީ ކޮންމެ މަހަކ އެއް ފަހަރ އެވެ .މކަން މގޮތަށް އޮތަސް ކޯސް ނންމ ކަމގެ ލޔމެއް ދަރވަރ ބޭނންވާ ކަމަށް ވާނަމަ
ނަތީޖާ ތަސްދީގ ނކރއަސް އެފަދަ ލޔމެއް (އެކަން ބަޔާންކޮށް) ދޫކރެވދާނެ އެވެ.
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ރަސްމއްޔާތގެކރން ކރަން ޖެހޭ ކަންތައްތައް
 ކޯހަށް ދައްކަންޖެހޭ ފީ ނވަތަ އޭގެ ބައެއް ނވަތަ ޖޫރމަނާއެއް ވއަސް ކޮލެޖަށް ދައްކަން ޖެހޭ އެއްވެސް ފައސާއެއް
ވާނަމަ ދައްކާ ނންމން.
 ލައބްރަރީން ފޮތެއް ނވަތަ އެނޫން އެއްޗެއް ނަގާފައ ވާނަމަ އެއެއްޗެއް އަނބރާ ދެއްކން.
 ޔނވަރސޓީގެ މލްކއްޔާތގެ ތެރޭ ހމެނޭ އެއްވެސް އެއްޗެއް ދަރވަރ އަތގައ ވާނަމަ އެ ހަވާލ ކރަން ޖެހޭ ފަރާތަކަށް
ހަވާލކޮށް ނންމން.
 ރަސްމއްޔާތގައ ބައވެރވމަށް ދަސްވެނވާ ދަރވަރންގެ އަތން ނެގޭ ފީ ދެއްކން.
ގރީން ފެށގެން މަތީ ސަނަދތައް ޙާސލްކރާ ފަރާތްތަކން ގައން ފީ ދެއްކން.
 ބެޗްލަރސް ޑ ް
 އސްވެ ބނެވނ ކަންކަން ފރހަމަ ކރމަށްފަހ އެކަން ކަށަވަރ ކރމަށްޓަކައ "ފައސާއާއ ތަކެތ ޚަލާސްކރާ ފޯމ"
(ކްލއަރެންސް ފޯމް) ފރހަމަކޮށް (ދަސްވެނވމަށް އެދޭ ފޯމާ އެކ) ދަރވަރންގެ އދާރީ ޚދމަތްތަކާބެހޭ ބަޔަށް އެކަމަށް
ކަނޑައެޅފައވާ މއްދަތގެ ކރން ހށަހެޅން.
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ބެލެނވެރންނަށް ދަޢވަތ ދނން
ސަނަދ ހާސލ ކރމަށްޓަކައ ދަސްވެނވމގެ ރަސްމއްޔާތަށް ހާޒރވާ ދަރވަރންގެ ތެރެއން ބެލެނވެރއެއްގެ

ދ
ގޮތގައ އެދަރވަރަކ ބޭނން އެކަކ ބައވެރކރމގެ ފރޞަތ ،އެކަމަށް އެދޭ ކޮންމެ ދަރވަރަކަށް ދެވޭނެއެވެ .ދަސްވެނވމަށް އެ ޭ
ފޯމގައ އެކަން ފާހަގަ ކރާގޮތަށް އޮންނާނީ ހަމަޖެހފައެވެ .މގޮތން ފޯމގައ އެކަން ފާހަގަ ކޮށްފައވާ ދަރވަރންގެ ބެލެނވެރންނަށް
ނ
ދޭ ދަޢވަތ ކާޑ ރަސްމއްޔާތގެ  2ދވަސް ކރން ފެށގެން ޔނވަރސޓީން ދޫކރާނެ އެވެ .މ ފރޞަތަކީ ދަރވަރން ކޮންމެހެ ް
ބޭނން ހފަންޖެހޭ ފރޞަތެއް ނޫނެވެ .އަދ މ ފރސަތގެ ބޭނން ހފާ ހާލަތެއްގައ ވެސް އެކަކަށް ވރެ އތރަށް ބެލެނވެރއެއްގެ
ގޮތގައ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދަރވަރ އަމއްލައަށް ދައވަތ ދީގެން ނވާނެ އެވެ .ދައވަތ ކާޑ ނލބޭ އެއްވެސް ފަރާތެއް
ރަސްމއްޔާތަށް ހާޒރ ވމަކީ ރަސްމއްޔާތ އޮމާންކަމާ އެކ ގެންދއމަށް އެޅޭ ހރަހަކަށް ވެދާނެ ކަމެކެވެ .އަދ އެއީ ދައވަތ ދެވޭ
ފަރާތްތަކަށް ވެވޭ ބޭއންސާފެއް ކަމގައ ވެސް ވާނެ ކަމެކެވެ .އެހެންކަމން މކަމަށް ހރހާ ދަރވަރން ސަމާލވާން ޖެހޭނެ އެވެ.
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-4

ރަސްމއްޔާތގައ ތަބާވާންޖެހޭ ކަންކަން
އސްވެ ބަޔާންކރެވނ ފަދައން ދަސްވެނވމގެ ރަސްމއްޔާތަކީ ވަރަށް ތާރީޚީ އަދ މހންމ ރަސްމއްޔާތަކަށް ވާތީ

މ ރަސްމއްޔާތ ފރހަމަ ގޮތެއްގައ ގެންދއމގައ ދަސްވެނންނާއ ބެލެނވެރންގެ އެއްބާރލން ވަރަށް ބޭނންވެއެވެ .މގޮތން
އަންނަނވ ކަންކަމަށް ސަމާލވން އެދެމެވެ.


ރަސްމއްޔާތަށް ހާޒރވާން ދަރވަރންނަށް އަންގާ ގަޑ އަށް ރަސްމއްޔާތަށް ތައްޔާރ ވެގެން ހާޒރވން .ދަރވަރން ހާޒރވާން
ޖެހޭ ގަޑ އަކީ ރަޖސްޓްރީ މާކ ކރމާއ ޕްރީ ސެރެމޮނީ ގެ ބައ ވެސް ކރއަށް ގެންދާ ގޮތަށް ކަނޑައެޅފައވާ ގަޑއެކެވެ.
އެހެންކަމން އާންމ ގޮތެއްގައ ރަސްމއްޔާތ ފަށަން ހަމަޖެހފައވާ ގަޑީގެ (އެންމެ ލަސްވެގެން)  1ގަޑއރާއ  30މނެޓް
ކރން ދަސްވެނން ރަސްމއްޔާތަށް ހާޒރވާން ޖެހޭނެ އެވެ.



ރަސްމއްޔާތަށް ހާޒރ ވމގައ ހެދން އެޅމާ ބެހޭ ގޮތން ދެވޭ އެންމެހާ އރޝާދތަކަށް ފރހަމައަށް ތަބާވން .ހެދން އެޅމާއ
ގައން ލމާ ބެހޭ ގޮތން ދެވޭ އރޝާދތައް ވެބްސައޓގައ ވާނެ އެވެ.



އށީނމގެ ކަންތައް ހަމަޖައްސަވަން ތއްބަވާ ބޭފޅންގެ އރޝާދތަކަށް ތަބާވެ އެކަން އަވަސް ގޮތަކަށް ނންމމގައ އެހީތެރވެ
އެއްބާރލން.



ފްރީ ސެރެމޮނީގައ ސަމާލކަމާ އެކ ބައވެރވެ އރޝާދތަކަށް ތަބާވން.



ދަސްވެނވމގެ ރަސްމއްޔާތގެ ބައ ފެށމަށް ފަހ ނމމގެ ކރން ހޯލން ނނކތން.



ސަނަދާ ހަވާލވާން ދާން ޖެހޭ ތަރތީބން ދއމގައ ޕްރީ ސެރެމޮނީގައ ފަރތަކޮށްފައވާ ގޮތަށް ވަގތ ގެއްލނަ ނދނމަށް
ސަމާލވެ ތަބާވން.



ސަނަދ ދޭ އރ ތަރހީބ ދނމގެ ގޮތން ކޮންމެ ދަސްވެނ އަކަށް އަތްތލަބަޑ ޖެހމގެ ބަދަލގައ ލސްޓ ވދާޅވާ ބޭފޅަކ
ތަރހީބދެއްވމން އަތްތލަބަޑ ޖެހން .ނަމަވެސް ވަނަތަކަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަކގެ އނާމ ލބޭ އރ ކޮންމެ ދަރވަރަކަށް ތަރހީބ
ދނމގެ ގޮތން އަތްތލަބަޑ ޖެހން.



ރަސްމއްޔާތގައ ފޮޓޯނެގމާ ބެހޭ ގޮތން ދެވޭ އެންމެހާ އރޝާދ ތަކަށް ތަބާވން .ފޮޓޯ ނެގމާ ބެހޭ ގޮތން ދެވޭ އރޝާދތައް
ޔނވަރސޓީގެ ވެބްސައޓގައ ވާނެ އެވެ.



ރަސްމއްޔާތގެ ތެރޭގައ ތަބާވާން ޖެހޭ ރވެތ އަދަބތަކަށް ތަބާވން .މ އަދަބތަކާ ބެހޭ އތރ މައލޫމާތ ޔނވަރސޓީގެ
ވެބްސައޓގައ ވާނެ އެވެ.

ދަސްވެނވމާ ބެހޭ މައލޫމާތތައް ޔނވަރސޓީގެ ވެބްސައޓން ލބޭ ލންކަކީ  mnu.edu.mv/graduation/އެވެ.
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ގުޒެޖުއޭޝަދް ޒަލްމިއްޔާގުސައި ސުޒެޖުއޭޓުދް ބޭދުދްކުޒާ ހެޔުދް.
ސުޒެޖުއޭޝަދް ޒަލްމިއްޔާގަކީ ޔުދިވަޒލިޓީސެ އެދްމެ ޒަލްމީ އެއް ހަޓްޑާއެވެ .އެހެދްކަމުދް މިޒަލްމިއްޔާގުސައި ބޭދުދް
ކުޒަދްވާދީ ޒަލްމީ ހެޔުދްގަކުސެ ގެޒެއިދް ހެޔުމެކެވެ .މިއިދް ކޮދްމެ ހެޔުމެއްވެލް ވާދްވާދީ ޔިވެހި މުޖްގަމަޢު ޤަބޫޑްކުޒާ
އާދްމު މިދްސަދޏުގަކަފް ޓެގޭ އަޔި އެމީހެއްސެ އަޢުޒަ ދިވާވާޓަޔަހެޔުމެކެވެ.

1.1އަދްހެދް ސުޒެޖުއޭޓުދްސެ ހެޔުދް
(ހ) ޤައުމީ ހެޔުދް – ޔިވެހި ޑިބާލްކ ޔިސުހެޔުދް އަޔި ޔިވެހި ބަހާއި ގާޒީޙައް ޚިޔުމަގް ކުޒާ ޤައުމީ މަޒުކަޒުދް ކުޒިދް
އަދްހެދް ޤައުމީ ހެޔުދް ކަމުސައި ޓާލްކޮފް ޝާއިޢުކޮފްޓައިވާ ހެޔުދް ގަކުސެ ގެޒެއިދް ހެޔުމެއް ކަމުސައިވުދް.
(ފ) ޒަލްމީ ދުވަގަ އޮޓީލް ހެޔުދް :ޓައިގިޑައާއި ހަމައަފް ދިވާކުޒެވިޓައިވާކ އަޔި އާދްމު ކޮފް ޒަލްމީ އޮޓީލްގަކުސެ
ވަޒީޓާ ގަކުސައި ބޭދުދްކުޒުމަފް އެކަފޭދަ ހެޔުމެއް ކަމުސައިވުދް.
(ދ) ހެޔުދް ޓެހުމަފް ބޭދުދްކުޒާ ޓޮގި އަޔި އޭސެ ކުޑަވާދްވާދީ މިޓަޔަ ޒަލްމިއްޔާގަކަފް އެކަފޭދަ ކުޑައެއް އަޔި ޓޮގްޗެއް
ކަމުސައެވެ.
(ޒ) ޒަލްމީ ޓައިވާދް :އޮޓީލް ބޫޓްކ އަޔި ޤައުމީ ހެޔުދްގަކާއި ސުޅޭ ޓައިވާދް
(ބ)

ބުޒުޤާ

ދާޅާ

ޔަޒިވަޒުދް

އިލްގަފިސަދޏު

ހުދްދަދްވާދީ

ޒަލްމީ

ކަދްކަމަފް

އެކަފޭދަ

ސޮގަކަފް

އިދްގިޒާމްކުޒެވިޓައެވެ.

1.1ޓިޒިހެދް ސުޒެޖުއޭޓުދްސެ ހެޔުދް
(ހ) ޤައުމީ ހެޔުދް – ޔިވެހި ބަހާއި ގާޒީޙައް ޚިޔުމަގް ކުޒާ ޤައުމީ މަޒުކަޒުދް ކުޒިދް ޓިޒިހެދް ޤައުމީ ހެޔުދް ކަމުސައި
ޓާލްކޮފް ޝާއިޢުކޮފްޓައިވާ ހެޔުދް.
(ފ) ޒަލްމީ ދުވަގަ އޮޓީލް ހެޔުދް :އަގްޔިސުކ އަގްކުޒު ސަމީލް އަޔި ޒަލްމީ ޓަޓުޑޫދު ބޭދުދްކުޒެވިޔާދެއެވެ.
މިހެޔުމުސައި ހުދްދައިޒު ހުދްދަދްވާދީ ޔަފަފްޖަހާކ ޓައި އަޅާ އޮޓީލް ބޫޓަފް އަޒާޓައެވެ.
(ދ) ބޭދުދްކުޒާ ސަމީލްޓޮގި އަޔި އޭސެ ކުޑަވާދްވާދީ މިޓަޔަ ޒަލްމިއްޔާގަކަފް އެކަފޭދަ ކުޑައެއް އަޔި ޓޮގްޗެއް
ކަމުސައެވެ.

1.1ސުޒެޖުއޭޓުދް މިޒަލްމިއްޔާގުސައި ބޭދުދްކުޒުދް ހުއްޔަދޫދް ހެޔުމާއި ގަކެގި
(ހ) އެއްވެލް ބާވަގެއްސެ ހަވީޒީހެޔުމެއް .މިސޮގުދް ކައިވެދީސެ ޕާޓީގަކުސައިކ ދުވަގަ އުޓަދްޔުވަލް ޕާޓީ ގަކުސައި
ދުވަގަ ހަވީޒު ޓިދްތަފް ބޭދުދްކުޒާ ޒާގުސެ މާބޮޏަފް ޔިއްޑާ ދުވަގަ ޒީދަގްގެޒިކޮފްޓައި ހުދްދަ ހެޔުދް ބޭދުދްދުކުޒުދް.

(ފ) އަޚްޑާޤީ ސޮގުދް ދުވަގަ މިޓަޔަ ޒަލްމީ މުދާލަބަގެއްސައި އެކަފީސެދްދުވާ ކަމަފް ބެޑެވޭ ގިޒީސައިބަޔާދްކުޒާ
އެއްވެލް ލިޓައެއް ހިމެދޭ ހެޔުމެއް ދުވަގަ ހެޔުމުސެ ބައެއް ވެލް ބޭދުދް ކޮފްސެދް ދުވާދެއެވެ .މިސޮގުދް
އެކަފީސެދްވާ ވަޒަފްވުޒެ ކުޒު ހެޔުދްކ ގުދިޓޮގިދް ޓަހާޓައިހުދްދަ ހެޔުދްކ ބަގާދަ ޑާޓައި ގުދިޓޮގިދް ޓަހާޓައިހުދްދަ
ހެޔުދްކ މާބޮޏަފް ޖަޒީކޮފްޓައިހުދްދަ ހެޔުދްކ ބޮޏަގި ޓައީއާއި މާސަދޏުޓަޔަ ގަކެގި ޖަހާޓައި ހުދްދަ ހެޔުދް .މީސެ
އިގުޒަފް ދޭޔެވޭ މާދައެއް ޔޭހަވާޓަޔަ އެއްވެލް އިބާޒާގެއްކ މަދްޒަޒެއް ޓަޔަ އެއްވެލް އެއްޗެއް ހުޒުދް.
(ދ) އެއްވެލް ވައްގަޒެއްސެ ޓީ-ޝާޒޓް ޓޮގިދް ޓަހާޓައިވާ ހެޔުމާއި އަޔި ހަދްސަދޏު ޓާޅުވާޓަޔަ ގުދި ހެޔުދް.
(އެގެޒެއިދް ސައިދިވާވާސޮގަފް ބޯޓޮގީސެ ޕެޓީ ޓަޔަ އެއްޗެއްލާއެކު ގުދިޓޮގީސެ ހެޔުދްވެލް ހިމެދެއެވެ).
(ޒ) އެއްވެލް ބާވަގެއްސެ އަޔި އެއްވެލް ކުޑައެއްސެ ޖިދްލެއްކ ހަޒުވާޅުސެ އެގަދްމިގަދުސައި ޕޮކެޓްކ އަޔި އުޓުޑިޓައި
ހުދްދަ ޕޮކެޓްކ ބާޒު ހަޒުވާޅުކ ކުޒު ހަޒުވާޅުކ ދުވަގަ މިޓަޔަ ޒަލްމިއްޔާގަކާއި ދުސުޅޭ ހެޔުދް.
(ބ) ޓިޒިހެދް ސުޒެޖުއޭޓުދް ޓާޅުކަދް ބޮޏު މޭކަޕެއްކ އަޔި އާދްމުކޮފް ބޭދުދްކުޒާ ސަޏިކ އަދސޮޓި ޓިޔަވާ އެހެދް ސަހަދާ
ބޭދުދްކުޒުދް.
(ޅ) ޓިޒިހެދް ސުޒެޖުއޭޓުދް ބޮޑުސެ އިލްގަފި އާދްމުކޮފް ހުދަދަވަޒަފްވުޒެ ޔިސުކޮފް ހުޒުދް.
(ކ) އަދްހެދް ސުޒެޖުއޭޓުދް ސެ ގެޒެއިދް ބުޒުސާ ދާޅާ ސުޒެޖުއޭޓުދް އަޔި ޓިޒިހެދް ސުޒެޖުއޭޓުދް އިލްގަފި ކަޅުކުޒުދް
ޓިޔަވައި އިލްގަފީސައި ކުޑަ ޖައްލައިކ ޝޭޏްކޮފް ހައިޑައިޓް ކުޒުދް.
(ޅ) ޓެދްޓައިވާދާއި ޓެދިލްކ ޖޮސިދްސ ބޫޓް އަޔި މިދޫދްވެލް ޒަލްމީ މާޙައުޑާއި ދުސުޅޭ ޓައިވާދާއި ބޫޓު
ބޭދުދްކުޒުދް.

ITisrwvinuy Imuaqw egEjcaWrihevid
ejcaWrihevid ,elWm ,iLogcnC
w cawm ,cnugnihiawbedcSwr

Rahdhebai Hingun, Machchangolhi, Male', Maldives.

3345155 :cnOf

Phone: 3345155

umOf Edea cSmw uv inevcswd

Application for Graduation
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utWmUluAwm egutWrfw Wvinevcswd

Graduand's personal details

(cSwtog WviawguDWk IDiaaw ) cnn
w wmwhiruf

Full name (as on National ID Card)

urwbcnwn uDWk urwvirwd

Student Number

urwbcnwn uDWk .a .r .d

National ID Card Number

cawt urwbcnn
w unOf enELug

Contact Phone Numbers

utWmUluAwm Eheb WhOk iruk wmwhiruf

Details of Completed Course

cnn
w eguhOk iruk wmwhiruf

Course Name

(wmwncaehOk wdfw ea) cawtWdcaWm/WdcaWm ivwBcaWK

Specialized subject/s combination (if applicable)

uDOm idaw csp
w cmek Faculty/Centre

Campus and Mode of study

umWT iaWrwhwa imcnin

Completed (Year & Term)

uzk
w urwm/ITclwkef
umWT iaWrwhwa iTcaef

Started (Year & Term)

Eheb Wmuvireviawb iawgutWycaimcswr egumuvinevcswd

Graduation Intention

csmw iaWrwhwa Wvinevcsd
w

Year and Month of Graduation
For Bachelor degree and above levels students only

inwkea cSwncnurwvirwd egukwt clevel Itwm cnegiSef cnia IrugiD rwlcCeb

I will attend this graduation ceremony.
Do you wish to invite a Parent/Guardian?

EkenUn

No

.evemwnWvurizWh uDnwguLwa cSwtWycaimcsr
w egumuvinevcsd
w im iawkwTcSwmutwgibil d
u n
w ws
EkeaWa
?wtcnunEb cnv
w caed utwvuAwd cSwkwairevineleb cSt
w Wycaimcsr
w
Yes

.evemwnWv ulWvh
w Wdwnws evurizWh cSwhwpcmek WrukcnWywbim iawgIrit ItenEvevun urizWh cSwtWycaimcsr
w egumunid udwnws
As I cannot attend this ceremony, I will collect my certificate from the campus mentioned belove on a later date.

(s ,dg ,l ,dh ,[.csea.Ea.csea] elWm) cswpcmek

Campus (Male' [SAS], KC, GC, TC, HC)

…………………………………..……..…………... (cnwn) iawguld
w b
w eguDnwguLwa cnumuten cnevevurizWh cSwDnwguLwa cnWvulWvh
w Wdwnws
.evemedea cnuvcaedcSok ulWvwh udn
w ws eguDnwguLwa Wa ………...…………. (urwbcmwn uDWk ID iawa) ……….………….…...…………. (csercDea)
As I will not be able to collect the certificate by my self, please authorise
(name & address) ……………………..……….....………….…(national ID number) ……………………...… to collect my certificate.

urWrcqia

Declaration

.evetWmUluAmw udet whcawB cnurwvcnim iruhignea cSwDnwguLwa IkwtWmUluAmw WviawfWLh
w wSuh uDnwguLwa csev iawgukwtctwf ea wmwnWv caekwtctwf cnehea iawgukea Waim idwa iawgumOfim .1
.evemIfcSok wmwhiruf uDnwguLwa cawtuYurwx Whiruh WviawfiLeawDnwk cSwmunid udwnws eguhOk WviawfcSokcnWyb
w iawgItwm .2
1. I declare that all the information given in this form and the attached documents (if any) are accurate and true to the best of my knowledge.
2. I declare that I have fulfilled all the requirements to award the certificate for the above mentioned course.

uK IrWt

Date

iaos

Signature

cswb eguzk
w urwm/ITclwkef

Confirmation of the Faculty/Centre

cSwmuruf cnuzwkurmw /ITclwkef

To be filled by the Faculty/Centre

.evea wfcSokwmwhiruf Inwv urwvirwdim cawtuYurwx ckimeDk
w ea WviawfiLeawDnwk cSwmunid udwnws eguhOk WviawfWLh
w wSuh urwvirwd iawgumOfim cnWvinevcsd
w

The student has fulfilled all the academic requirements for the above mentioned course.

uDnwgcawt

Stamp

cnutWrwf egITclwkef / rwTEniDOk csOk
iaos

Course Co-ordinator / On behalf of the Faculty
Date
uK IrWt Signature

Graduation Fee (Only if you are attending the ceremony)

(wmwn WvuriFWh cSwtWycaimcswr egumuvinevcswd)

If egumuvinevcswd

cSwmuruf cnia (WrWdia Izwkurmw ) cnx
w ckes cscnEniafw

To be filled by Finance Section, Central Administration

Paid / ifiawkcawd If
200/- cSwmufih cSwycauk cnuawg

Gown Hire 200/-

300/- If Ehejcnwkcad
w cSwmuvireviawb iawgutWycaimcsr
w

Graduation Ceremony Fee 300/-

R itekwt EhejcnwLwhwSuh

Documents submitted R
Student Id Card

uDWk IDiaaw cTcnDw UTcs

Clearance Form

umOf cscnerwailck

Clear Id Card Copy

(caeaIpok ufWs) Ipok uDWk .a.r.d

ACTION COMPLETED – OFFICE USE ONLY
Received by:
Certified for graduation by:
Testamur & transcript received by:

Form complete:

Yes
No
Graduation processed by:
Signature:

Clearance Form completed:

Yes
Date:
Date:

No

Form: G10/22112017

ITisrwvinuy Imuawq egEjcaWrihevid
ejcaWrihevid ,elWm ,iLogcnwCcamw ,ugwmcsgw wkin

Nikagasmagu, Machchangolhi, Male', Maldives.

3315411 :csckef 3345155 :cnOf

Phone: 3345155; Fax: 3315411
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umOf WrukcBWlK
w itekt
w iaWaWsiawf

Clearance Form

utWmUluAwm EhebWrwvirwd

Student details
Student Number

urb
w cnwn urv
w ird
w
Full name

cnwnwmwhiruf

Faculty/Centre

uzk
w urwm/Wycailcauk Phone Number

urb
w cnwn unOf

urh
w wa Term

Year

umWT
cnwn eguhOk

Course Name

cnurukcBWlwK itekt
w iaWaWsiawf

Clearance

.eveSWvuruf umOfim cnunwtcnwt ivinwncnwa iawkwTcSwmuruk urv
w wSwk cnwkenWncnOn caeCcaea csevcaea Ehej cnwkcawd Wrubnwa wtwvun caeaWsiawf Ehejcnwkcawd cSwaITisrwvinuy
Please secure approvals from the following departments.

_________________________________________________________________________
(uzk
w urwm/Wycailcauk iawm Wviafw evclOrcnia urv
w ird
w ) uzk
w urwm/Wycailcauk
Faculty/Centre (Enrolled Faculty/Centre)
.eveten caeCcaea csevcaea Ehejcnwkcawd Wrubnwa wtwvun caeaWnmw irUj Ehejcnwkcawd urwvird
w WviawfevcnWywb iawgItwm cSwkwywb csevcaea egunwtim iawvwyif Irr
w cbial
w

Nothing is outstanding against the above student in any section/branch (other than library) of this Faculty/Centre

uK IrWt Signature
iaos Name
uDnwgcat
w
Date
_________________________________________________________________________
(Irr
w cbial
w eguzk
w urwm/Wycailcauk iawm Wviafw evclOrcnia urv
w ird
w )
Library (of the enrolled faculty/centre)

Stamp

cnwn
Irwrcbiawl

cnehea egITisrwvinuy caeCcaea wdfw ea idaw .eveten caeCcaea csevcaea Ehejcnwkcawd Wrubnwa wtwvun caeaWnmw irUj Ehejcnwkcawd cSwa Irr
w cbial
w im urv
w ird
w WviawfevcnWywb iawgItwm
.evea wfWvcaedcSok urv
w wSwk Inwv cSwnwtim cnukwt Irr
w cbial
w ea cSwmwkWvun iawfihej cnwkcawd WnIm csevcSwkwa Irr
w cbial
w
No materials or fines outstanding against the above student in this library, or in other University libraries (checked by library staff)

uK IrWt Signature
iaos Name
cnwn
Du nwgcat
w
Date
_________________________________________________________________________
WrWdia Izk
w urwm ,cnwxckes cscnEniawf
Finance Section, Central Administration

Stamp

.eveten caeaWsiawf csevcaea iawkcawdun wtwvun Wviafw ihejcnwkcawd cSwaITisrwvinuy urwvird
w WviawfevcnWywb iawgItwm
No financial debt against the above student.

uK IrWt Signature
iaos Name
uDnwgcat
w
Date
_________________________________________________________________________
(cnurv
w ird
w Ebit iawgulWnd
w ink
w eamw wh)
Hostel (for residents only)

Stamp

cnwn
ulWnd
w

.eveten caeCcaea csevcaea Ehejcnwkcawd Wrubnwa wtwvun caeaWnmw irUj Ehejcnwkcawd cSwlWnd
w urwvird
w WviawfevcnWywb iawgItwm
Nothing is outstanding against the above student in the boarding house.

uK IrWt Signature
iaos Name
uDnwgcat
w
Date
_________________________________________________________________________

Stamp

cnwn

urWrcqia

Declaration

wtwvun caeNcnwrd
w csevcaea cSwkwnwt csevcaea egITisrwvinuy uDnwguLwa ,iaWSmw wk utWmUluawm udet IkwtWmUluAwm Wviafw WLh
w wSuh uDnwguLwa iawgiawb egutWmUluAwm Eheb Wrwvird
w iawgumOfim
.evemwruk iaos evurWrugia cSwmwk enWncnOn urWhim caeCcaea csevcaea Ehejcnwkcawd Wrubnwa
I declare that all the information given in this form is accurate and true to the best of my knowledge, and I declare that there is nothing outstanding
against me in any office, section, branch of the University.
Date

uK IrWt

Signature

iaos

cnwn

Name

.eveaenWvcnwLwhwSuh ukeaiaWmOf IpokOTof eguDWk Ediawgcnwa cnwkcaetiycawr ihevid cSwywb Eheb Wkt
w ctwmudiK egcnurwvirwd uhwf cSwmuruk wmh
w iruf cniLum umOf

Please submit this form with a copy of the National ID card to the Student Services.
ACTION COMPLETED – OFFICE USE ONLY
Received by:
Clearance approved by the University: Yes / No

Personal details correct: Yes / No
Date:

Form complete: Yes / No

