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ITisrwvinuy Imuawq egEjcaWr ih evid

ejcaWrihevid ,elWm ,iLogcnwCcawm ,cnugnihiawbedcSwr

Rahdhebai Hingun, Machchangolhi, Male', Maldives.
Phone: 3345155

3345155 :cnOf

umOf Edea cSwmuv inevcswd

Application for Graduation

G10

The Maldives National University

utWmUluAwm egutWr wf Wvinevcs wd

Graduand's personal details

(cSwtog WviawguDWk IDiawa) cnwnwmwhiruf

Full name (as on National ID Card)

urwbcnwn uDWk urwvirwd

Student Number

urwbcnwn uDWk .a .r .d

National ID Card Number

cawt urwbcnwn unOf enELug

Contact Phone Numbers

utWmUluAwm Eh eb Wh Ok ir uk wmwh ir uf

Details of Completed Course

cnwn eguhOk iruk wmwhiruf

Course Name

(wmwncaehOk wdwfea) cawtWdcaWm/WdcaWm ivwBcaWK

Specialized subject/s combination (if applicable)

uDOm idwa cswpcmek Faculty/Centre

Campus and Mode of study

umWT iaWrwhwa imcnin

Completed (Year & Term)

uzwkurwm/ITclwkef
umWT iaWrwhwa iTcaef

Started (Year & Term)

Eh eb Wmuvir eviawb iawgutWycaimcs wr egumuvinevcs wd

Graduation Intention

cswm iaWrwhwa Wvinevcswd

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

inwkea cSwncnur wvir wd egukwt clevel Itwm cnegiSef cnia Ir ugiD rwlcCeb

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

EkenUn

No

.evemwnWvurizWh uDnwguLwa cSwtWycaimcswr egumuvinevcswd im iawkwTcSwmutwgibil d
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.evemwnWv ulWvwh Wdwnws evurizWh cSwhwpcmek WrukcnWywbim iawgIrit ItenEvevun urizWh cSwtWycaimcswr 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) iawgulwdwb eguDnwguLwa cnumuten cnevevurizWh cSwDnwguLwa cnWvulWvwh Wdwnws
.evemedea cnuvcaedcSok ulWvwh udwnws 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.

ur Wr cqia
Declaration
.evetWmUluAwm udet whcawB cnurwvcnim iruhignea cSwDnwguLwa IkwtWmUluAwm WviawfWLwhwSuh uDnwguLwa csev iawgukwtctwf ea wmwnWv caekwtctwf cnehea iawgukea Waim idwa iawgumOfim .1
.evemIfcSok wmwhiruf uDnwguLwa cawtuYurwx Whiruh WviawfiLeawDnwk cSwmunid udwnws eguhOk WviawfcSokcnWywb 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

cs wb eguzwkur wm/ ITclwkef

Confirmation of the Faculty/Centre

cSwmur uf cnuzwkur wm/ ITclwkef

To be filled by the Faculty/Centre

.evea wfcSokwmwhiruf Inwv urwvirwdim cawtuYurwx ckimeDwkea WviawfiLeawDnwk cSwmunid udwnws eguhOk WviawfWLwhwSuh urwvirwd iawgumOfim cnWvinevcswd

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 Wvur iFWh cSwtWycaimcs wr egumuvinevcs wd)

If egumuvinevcs wd

cSwmur uf cnia (Wr Wdia Izwkur wm) cnwxckes cscnEniawf

To be filled by Finance Section, Central Administration

Paid / ifiawkcawd If
200/- cSwmufih cSwycauk cnuawg

Gown Hire 200/-

300/- If Ehejcnwkcawd cSwmuvireviawb iawgutWycaimcswr

Graduation Ceremony Fee 300/-

 itekwt Eh ejcnwLwh wSuh

Documents submitted 
Student Id Card

uDWk IDiawa cTcnwDUTcs

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

ITis rwvinuy Imuawq egEjcaWr ih evid
ejcaWrihevid ,elWm ,iLogcnwCcawm ,ugwmcswgwkin

Nikagasmagu, Machchangolhi, Male', Maldives.

3315411 :csckef 3345155 :cnOf

Phone: 3345155; Fax: 3315411

umOf Wr ukcBWlwK

Clearance Form

C20

c

The Maldives National University

itekwt iaWaWs iawf
utWmUluAwm Eh ebWr wvir wd

Student details
Student Number

urwbcnwn urwvirwd Full name

cnwnwmwhiruf

Faculty/Centre

uzwkurwm/Wycailcauk Phone Number

urwbcnwn unOf

urwhwa Term

Year

umWT
cnwn eguhOk

Course Name

cnur ukcBWlwK

Clearance

itekwt iaWaWs iawf

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

_________________________________________________________________________
(uzwkurwm/Wycailcauk iawm WviawfevclOrcnia urwvirwd) uzwkur wm/ Wycailcauk
Faculty/Centre (Enrolled Faculty/Centre)

.eveten caeCcaea csevcaea Ehejcnwkcawd Wrubnwa wtwvun caeaWnwmirUj Ehejcnwkcawd urwvirwd WviawfevcnWywb iawgItwm cSwkwywb csevcaea egunwtim iawvwyif Irwrcbiawl

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

uK IrWt Signature
iaos Name
Du nwgcawt Date
_________________________________________________________________________
(Irwrcbiawl eguzwkurwm/Wycailcauk iawm WviawfevclOrcnia urwvirwd)
Library (of the enrolled faculty/centre)

cnwn

Stamp

Ir wr cbiawl

cnehea egITisrwvinuy caeCcaea wdwfea idwa .eveten caeCcaea csevcaea Ehejcnwkcawd Wrubnwa wtwvun caeaWnwmirUj Ehejcnwkcawd cSwa Irwrcbiawl im urwvirwd WviawfevcnWywb iawgItwm

.evea wfWvcaedcSok urwvwSwk Inwv cSwnwtim cnukwt Irwrcbiawl ea cSwmwkWvun iawfihej cnwkcawd WnIm csevcSwkwa Irwrcbiawl

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
uDnwgcawt Date
_________________________________________________________________________
Wr Wdia Izwkur wm ,cnwxckes cs cnEniawf
Finance Section, Central Administration
.eveten caeaWsiawf csevcaea iawkcawdun wtwvun Wviawfihejcnwkcawd cSwaITisrwvinuy urwvirwd WviawfevcnWywb iawgItwm
Stamp

No financial debt against the above student.

uK IrWt Signature
iaos Name
uDnwgcawt Date
_________________________________________________________________________
(cnurwvirwd Ebit iawgulWnwd inwkeawmwh)
Hostel (for residents only)

cnwn

Stamp

ulWnwd

.eveten caeCcaea csevcaea Ehejcnwkcawd Wrubnwa wtwvun caeaWnwmirUj Ehejcnwkcawd cSwlWnwd urwvirwd WviawfevcnWywb iawgItwm

Nothing is outstanding against the above student in the boarding house.

uK IrWt Signature
iaos Name
Du nwgcawt Date
_________________________________________________________________________

Stamp

cnwn

ur Wr cqia

Declaration

wtwvun caeNcnwrwd csevcaea cSwkwnwt csevcaea egITisrwvinuy uDnwguLwa ,iaWSwmwk utWmUluawm udet IkwtWmUluAwm WviawfWLwhwSuh uDnwguLwa iawgiawb egutWmUluAwm Eheb Wrwvirwd 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

.eveaenWvcnwLwh wSuh ukeaiaWmOf IpokOTof eguD Wk Ediawgcnwa cnwkcaetiycawr ih evid cSwywb Eh eb WkwtctwmudiK

egcnur wvir wd uh wf cSwmur uk wmwh ir uf 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
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ދަސްވެނިވާ ދަރިވަރުންނަށް ދޭ އާންމު އިރުޝާދު

އ ދަސްވެނިންގެ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން އެންމެ
މިއީ ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގަ ި
ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހޯދުމަށްޓަކައި ދަސްވެނިވާ ދަރިވަރުންނަށް ދެވޭ އިރުޝާދު ގެ އާންމު ބައެވެ .ކޮންމެ ފަހަރެއްގެ ދަސްވެނިވުމުގެ
ރަސްމިއްޔާތު ގެންދާނެ ގޮތްތައް މުޅިން ނިމުމުން އެ ފަހަރަކަށް ޚާއްޞަ މަޢުލޫމާތު ހިމަނައިގެން ޚާއްޞަ އިރުޝާދުތަކެއް ދޭގޮތަށް
ބޑު
ރމަކީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަރަށް ޮ
ސވެނިވާ ދަރިވަރުން ޢަމަލު ކު ު
ހ އިރުޝާދުތަކާ އެއްގޮތަށް ދަ ް
ހަމަޖެހިދާނެ އެވެ .މިފަދަ ހުރި ާ
އެދުމެކެވެ.

-1

ރަސްމިއްޔާތު އޮންނަ ތަނާއި ވަގުތު އަދި ބައިވެރިން
މ
މން އެ ޓާމެއްގައި ނި ޭ
މ ޓާމެއް ނިމު ު
ނމެ އަހަރަކުވެސް ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން )ކޮން ެ
ތން ކޮ ް
މިހާރު ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮ ު

އރު
ދަރިވަރުންނަށް( ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވޭނެ އެވެ .ދަސްވެނިންގެ އަދަދާއި ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވަން ލިބޭ ތަނަށް ބަލާ ި
އެއް ޖަލްސާ އަކުން ނިންމާލެވޭ ގޮތް ބައެއް ފަހަރު ނުވެދާނެ އެވެ .އެހެން ވެއްޖެ ނަމަ އެ ފަހަރެއްގެ ރަސްމިއްޔާތު ތަފާތު
ކއި،
ދނެ އެވެ .ވީމާ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވަން ހަމަޖެހޭ ގަޑިތަކާއި އޮންނަ ތަން ކަނޑައެޅުމަށްޓަ ަ
ބހާލަން ޖެހި ާ
ސެޝަންތަކަށް ަ
ނ
ހންކަމު ް
ނ ވަރަށް މުހިންމު ވެއެވެ .އެ ެ
ނމާ ގޮތެއް ދުރާލާ އެނގު ް
ދަސްވެނިވާ ދަރިވަރުން ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވުމާ މެދު ނި ް
'ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމު' ފުރުމަށް ފަހު ވީހާވެސް އަވަހަށް ހުށަހެޅުމަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެވިގެންވާ
ކަމެކެވެ.
ވ
ގތުގެ މަތިން  2018ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ބާއް ާ
ބައިވެރިން :ޔުނިވަރސިޓީގެ ކައުންސިލް ނިންމުމާ އެއްގޮތްވާ ޮ
ގ
ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުތަކުގައި ބައިވެރިވާނީ އެ ރަސްމިއްޔާތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޓާމެއްގެ ކިޔެވުން ނިމޭ ދަރިވަރުން ެ
ތެރެއިން ބެޗްލަރ ޑިގުރީ އިން ފެށިގެން މަތީ ލެވެލް ތަކުގެ ކޯސްތަކުން ދަސްވެނިވުމުގެ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ އަދި ދަސްވެނިވުމުގެ
ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ދަރިވަރުންނެވެ .ދަސްވެނިވުމަށް އެދޭ ފޯމު ނުފުރާ ދަރިވަރުން ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިއެއް
އގެ
ނުކުރެވޭނެ އެވެ .ފޯމު ހުށަނާޅާ ،އެހެން ނަމަވެސް ސަނަދު ހައްޤުވާ ދަރިވަރުން ބޭނުން ނަމަ ޖެހިގެން އަންނަ ދަސްވެނިވުމެ ް
ގ ތާރީޚެއްގައި ދަސްވެނިވާން ވެސް
އންއެބްސެންޝިއާ' ގައި ފަހު ެ
ވތަ ' ި
ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވާން ހުށަހެޅިދާނެ އެވެ .ނު ަ
ނ
އެދެވިދާނެ އެވެ .އެއް ސެޝަނަށްވުރެ ގިނަ ސެޝަން ބާއްވަން ޖެހޭ ހާލަތެއްގައި އެކި ސެޝަން ތަކުގައި ބައިވެރިވާނީ ކޮންކޮ ް
ކޯސްތަކެއްގެ ދަރިވަރުންކަން އެނގޭނެ ލިސްޓެއް ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެބްސައިޓަށް ލެވޭނެ އެވެ.

1

ކޯސް ނިންމާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ސެޓުފިކެޓު ލެވެލް  3އިން ފެށިގެން އެޑްވާންސްޑް ޑިޕްލޮމާ ލެވެލް ގެ
ދ ދަރިވަރުންގެ ނަތީޖާ ލިބުމަށް ފަހު
ކޯސްތަކުގެ ދަރިވަރުން ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރި ނުވާ ގޮތަށް މިހާރު ހަމަޖެހިފައިވާތީ ،އެ ފަ ަ
ނގެ
ސ ސެޓުފިކެޓު ދޫކުރެވޭނީ ޔުނިވަރސިޓީ ކައުންސިލުން ދަސްވެނި ް
ހންނަމަވެ ް
ހށަހެޅިދާނެ އެވެ .އެ ެ
ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް ފޯމު ު
ނަތީޖާ ތަސްދީގު ކުރުމަށް ފަހު އެވެ 2018 .ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކައުންސިލުން ދަސްވެނިންގެ ނަތީޖާ ތަސްދީގު ކުރާނީ
އާންމުކޮށް ކޮންމެ މީލާދީ މަހެއްގެ ތިންވަނަ ހަފްތާ ގައި އޮންނަ ކައުންސިލް ޖަލްސާ އިންނެވެ .އެހެންކަމުން ސަނަދު ދޫކުރުން
ވނަމަ
ތސް ކޯސް ނިންމި ކަމުގެ ލިޔުމެއް ދަރިވަރު ބޭނުންވާ ކަމަށް ާ
ފހަރު އެވެ .މިކަން މިގޮތަށް އޮ ަ
އޮންނާނީ ކޮންމެ މަހަކު އެއް ަ
ނަތީޖާ ތަސްދީގު ނުކުރިއަސް އެފަދަ ލިޔުމެއް )އެކަން ބަޔާންކޮށް( ދޫކުރެވިދާނެ އެވެ.
-2

ރަސްމިއްޔާތުގެކުރިން ކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތައް
ޖހޭ އެއްވެސް ފައިސާއެއް
އ ވިއަސް ކޮލެޖަށް ދައްކަން ެ
• ކޯހަށް ދައްކަންޖެހޭ ފީ ނުވަތަ އޭގެ ބައެއް ނުވަތަ ޖޫރިމަނާއެ ް
ވާނަމަ ދައްކާ ނިންމުން.
ނން އެއްޗެއް ނަގާފައި ވާނަމަ އެއެއްޗެއް އަނބުރާ ދެއްކުން.
• ލައިބްރަރީން ފޮތެއް ނުވަތަ އެ ޫ
• ޔުނިވަރސިޓީގެ މިލްކިއްޔާތުގެ ތެރޭ ހިމެނޭ އެއްވެސް އެއްޗެއް ދަރިވަރު އަތުގައި ވާނަމަ އެ ހަވާލު ކުރަން ޖެހޭ ފަރާތަކަށް
ހަވާލުކޮށް ނިންމުން.
• ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދަސްވެނިވާ ދަރިވަރުންގެ އަތުން ނެގޭ ފީ ދެއްކުން.
• ބެޗްލަރސް ޑިގްރީން ފެށިގެން މަތީ ސަނަދުތައް ޙާސިލްކުރާ ފަރާތްތަކުން ގައުން ފީ ދެއްކުން.
ރހަމަ ކުރުމަށްފަހު އެކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި "ފައިސާއާއި ތަކެތި ޚަލާސްކުރާ ފޯމު"
• އިސްވެ ބުނެވުނު ކަންކަން ފު ި
ށ
ށ )ދަސްވެނިވުމަށް އެދޭ ފޯމާ އެކު( ދަރިވަރުންގެ އިދާރީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ބަޔަށް އެކަމަ ް
)ކްލިއަރެންސް ފޯމް( ފުރިހަމަކޮ ް
ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ކުރިން ހުށަހެޅުން.
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ބެލެނިވެރިންނަށް ދަޢުވަތު ދިނުން
ރއިން ބެލެނިވެރިއެއްގެ
އ ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ހާޒިރުވާ ދަރިވަރުންގެ ތެ ެ
ސަނަދު ހާސިލު ކުރުމަށްޓަކަ ި

ގޮތުގައި އެދަރިވަރަކު ބޭނުން އެކަކު ބައިވެރިކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ،އެކަމަށް އެދޭ ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށް ދެވޭނެއެވެ .ދަސްވެނިވުމަށް އެދޭ
ނށް
ލނިވެރިން ަ
ފއިވާ ދަރިވަރުންގެ ބެ ެ
ށ ަ
ތން ފޯމުގައި އެކަން ފާހަގަ ކޮ ް
ގ ު
ށ އޮންނާނީ ހަމަޖެހިފައެވެ .މި ޮ
ގ ކުރާގޮތަ ް
ފޯމުގައި އެކަން ފާހަ ަ
ދޭ ދަޢުވަތު ކާޑު ރަސްމިއްޔާތުގެ  2ދުވަސް ކުރިން ފެށިގެން ޔުނިވަރސިޓީން ދޫކުރާނެ އެވެ .މި ފުރުޞަތަކީ ދަރިވަރުން ކޮންމެހެން
ޖހޭ ފުރުޞަތެއް ނޫނެވެ .އަދި މި ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހިފާ ހާލަތެއްގައި ވެސް އެކަކަށް ވުރެ އިތުރަށް ބެލެނިވެރިއެއްގެ
ބޭނުން ހިފަން ެ
ވތު ކާޑު ނުލިބޭ އެއްވެސް ފަރާތެއް
ގޮތުގައި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދަރިވަރު އަމިއްލައަށް ދައުވަތު ދީގެން ނުވާނެ އެވެ .ދައު ަ
ދވޭ
ދނެ ކަމެކެވެ .އަދި އެއީ ދައުވަތު ެ
ރަސްމިއްޔާތަށް ހާޒިރު ވުމަކީ ރަސްމިއްޔާތު އޮމާންކަމާ އެކު ގެންދިއުމަށް އެޅޭ ހުރަހަކަށް ވެ ާ
ވރުން ސަމާލުވާން ޖެހޭނެ އެވެ.
ފަރާތްތަކަށް ވެވޭ ބޭއިންސާފެއް ކަމުގައި ވެސް ވާނެ ކަމެކެވެ .އެހެންކަމުން މިކަމަށް ހުރިހާ ދަރި ަ
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ރަސްމިއްޔާތުގައި ތަބާވާންޖެހޭ ކަންކަން
އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ފަދައިން ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަކީ ވަރަށް ތާރީޚީ އަދި މުހިންމު ރަސްމިއްޔާތަކަށް ވާތީ

ނ
ގތު ް
ރލުން ވަރަށް ބޭނުންވެއެވެ .މި ޮ
ލނިވެރިންގެ އެއްބާ ު
ނންނާއި ބެ ެ
މި ރަސްމިއްޔާތު ފުރިހަމަ ގޮތެއްގައި ގެންދިއުމުގައި ދަސްވެ ި
ނ އެދެމެވެ.
އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ސަމާލުވު ް
•

ސމިއްޔާތަށް ތައްޔާރު ވެގެން ހާޒިރުވުން .ދަރިވަރުން ހާޒިރުވާން
ރަސްމިއްޔާތަށް ހާޒިރުވާން ދަރިވަރުންނަށް އަންގާ ގަޑި އަށް ރަ ް
ޖެހޭ ގަޑި އަކީ ރަޖިސްޓްރީ މާކު ކުރުމާއި ޕްރީ ސެރެމޮނީ ގެ ބައި ވެސް ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއެކެވެ.
އެހެންކަމުން އާންމު ގޮތެއްގައި ރަސްމިއްޔާތު ފަށަން ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑީގެ )އެންމެ ލަސްވެގެން(  1ގަޑިއިރާއި  30މިނެޓް
ކުރިން ދަސްވެނިން ރަސްމިއްޔާތަށް ހާޒިރުވާން ޖެހޭނެ އެވެ.

•

އ
މއަށް ތަބާވުން .ހެދުން އެޅުމާ ި
ތން ދެވޭ އެންމެހާ އިރުޝާދުތަކަށް ފުރިހަ ަ
ރަސްމިއްޔާތަށް ހާޒިރު ވުމުގައި ހެދުން އެޅުމާ ބެހޭ ގޮ ު
ނ އެވެ.
އރުޝާދުތައް ވެބްސައިޓުގައި ވާ ެ
ގައުން ލުމާ ބެހޭ ގޮތުން ދެވޭ ި

•

ވ
ގތަކަށް ނިންމުމުގައި އެހީތެރި ެ
ބފުޅުންގެ އިރުޝާދުތަކަށް ތަބާވެ އެކަން އަވަސް ޮ
ވން ތިއްބަވާ ޭ
އިށީނުމުގެ ކަންތައް ހަމަޖައްސަ ަ
އެއްބާރުލުން.

•

ތބާވުން.
ފްރީ ސެރެމޮނީގައި ސަމާލުކަމާ އެކު ބައިވެރިވެ އިރުޝާދުތަކަށް ަ

•

ކތުން.
ރން ހޯލުން ނުނި ު
ދަސްވެނުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ބައި ފެށުމަށް ފަހު ނިމުމުގެ ކު ި

•

ށ
ތށް ވަގުތު ގެއްލުނަ ނުދިނުމަ ް
ސރެމޮނީގައި ފަރިތަކޮށްފައިވާ ގޮ ަ
ެ
ޖހޭ ތަރުތީބުން ދިއުމުގައި ޕްރީ
ސަނަދާ ހަވާލުވާން ދާން ެ
ސަމާލުވެ ތަބާވުން.

•

ގއި ލިސްޓު ވިދާޅުވާ ބޭފުޅަކު
ބދަލު ަ
ސަނަދު ދޭ އިރު ތަރުހީބު ދިނުމުގެ ގޮތުން ކޮންމެ ދަސްވެނި އަކަށް އަތްތިލަބަޑި ޖެހުމުގެ ަ
ލބަޑި ޖެހުން .ނަމަވެސް ވަނަތަކަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަކުގެ އިނާމު ލިބޭ އިރު ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށް ތަރުހީބު
ތަރުހީބުދެއްވުމުން އަތްތި ަ
ހން.
ލބަޑި ޖެ ު
ދިނުމުގެ ގޮތުން އަތްތި ަ

•

އ
ވ އިރުޝާދުތަ ް
ބހޭ ގޮތުން ދެ ޭ
މ ެ
ތބާވުން .ފޮޓޯ ނެގު ާ
ދ ތަކަށް ަ
އންމެހާ އިރުޝާ ު
ހ ގޮތުން ދެވޭ ެ
ރަސްމިއްޔާތުގައި ފޮޓޯނެގުމާ ބެ ޭ
ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެބްސައިޓުގައި ވާނެ އެވެ.

•

ތރު މައުލޫމާތު ޔުނިވަރސިޓީގެ
ދބުތަކާ ބެހޭ އި ު
ތބާވުން .މި އަ ަ
ށ ަ
ދބުތަކަ ް
ވން ޖެހޭ ރިވެތި އަ ަ
ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރޭގައި ތަބާ ާ
ވެބްސައިޓުގައި ވާނެ އެވެ.

ކ  mnu.edu.mv/graduation/އެވެ.
އ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެބްސައިޓުން ލިބޭ ލިންކަ ީ
ދަސްވެނިވުމާ ބެހޭ މައުލޫމާތުތަ ް
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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.

