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ދަސްވެނވާ ދަރވަރންނަށް ދޭ އާންމ އރޝާދ
މއީ ދަސްވެނވމގެ ރަސްމއްޔާތ ތައް 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 ވާ މަޢލޫމާތ ހމަނައގެން ޚާއްޞަ އރޝާދތަކެއް ދަސްވެނވާ ދަރވަރންނަށް 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 :މހާރ ހަމަޖެހފައވާ ގޮތން ކޮންމެ ރަސްމއްޔާތެއްގައ ވެސް ބައވެރވާނީ އެ ޓާމަކ ކޔެވން ނމޭ ދަރވަރންގެ ތެރެއން
ޑޕްލޮމާ 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 ރަސްމއްޔާތގައ ބައވެރވާން ބޭނންވާ ނަމަ އެގޮތަށް ހށަހެޅދާނެ އެވެ .ނވަތަ
'އންއެބްސެންޝއާ' ގައ ފަހގެ ތާރީޚެއްގައ ދަސްވެނވާން ވެސް އެދެވދާނެ އެވެ .އެއް ސެޝަނަށްވރެ ގނަ ސެޝަން ބާއްވަން ޖެހޭ ހާލަތެއްގައ އެކ
ސެޝަން ތަކގައ ބައވެރވާނީ ކޮންކޮން ކޯސްތަކެއްގެ ދަރވަރންކަން އެނގޭނެ ލސްޓެއް ޔނވަރސޓީގެ ވެބްސައޓަށް ލެވޭނެ އެވެ.
ކޯސް ނންމާ ދަރވަރންގެ ތެރެއން ސެޓފކެޓ ލެވެލް  3އާއ އެޑްވާންސްޑް ސެޓފކެޓ ކޯސްތަކގެ ދަރވަރން ރަސްމއްޔާތގައ
ބައވެރ ނވާ ގޮތަށް މހާރ ހަމަޖެހފައވާތީ ،އެ ފަދަ ދަރވަރންގެ ނަތީޖާ ލބމަށް ފަހ ކޮންމެ ވަގތެއްގައވެސް ފޯމ ހށަހެޅދާނެ އެވެ .މގޮތން ފޯމ
ހށަހަޅާތާ  10ދވަސް ތެރޭގައ އެ ދަރވަރންނަށް ސެޓފކެޓ ދޫކޮށް ދެވޭނެ 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.

•

ޔ ނވަރސޓީގެ މލްކއްޔާތގެ ތެރޭ ހމެނޭ އެއްވެސް އެއްޗެއް ދަރވަރ އަތގައ ވާނަމަ އެ ހަވާލ ކރަން ޖެހޭ ފަރާތަކަށް ހަވާލކޮށް
ނންމން.

•

ރަސްމއްޔާތގައ ބައވެރވމަށް ދަސްވެނވާ ދަރވަރންގެ އަތން ނެގޭ ފީ ދެއްކން.

•

ބެޗްލަރސް ޑގްރީން ފެށގެން މަތީ ސަނަދތައް ޙާސލްކރާ ފަރާތްތަކން ގައން ފީ ދެއްކން.

•

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 ގޮތގައ އެދަރވަރަކ

ބޭނން އެކަކ ބައވެރކރމގެ ފރޞަ ތ ،އެކަމަށް އެދޭ ކޮންމެ ދަރވަރަކަށް ދެވޭނެއެވެ .ދަސްވެނވމަށް އެދޭ ފޯމގައ އެކަން ފާހަގަ ކރާގޮތަށް
އޮންނާނީ ހަމަޖެހފައެވެ .މގޮތން ފޯމގައ އެކަން ފާހަގަ ކޮށްފައވާ ދަރވަރންގެ ބެލެނވެރންނަށް ދޭ ދަޢވަތ ކާޑ ރަސްމއްޔާތގެ  2ދވަސް ކރން
ފެށގެން ޔނވަރސޓީން ދޫކރާނެ އެވެ .މ ފރޞަތަކީ ދަރވަރން ކޮންމެހެން 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 ވެދާނެ ކަމެކެވެ.
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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.
•

ރަސްމއް ޔާތަށް 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 ދަސް ވެނ އަކަށް އަތްތލަބަޑ ޖެހމގެ ބަދަލގައ ލސްޓ ވދާޅވާ ބޭފޅަކ ތަރހީބދެއްވމން
އަތްތލަބަޑ ޖެހން .ނަމަވެސް ވަނަތަކަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަކގެ އނާމ ލބޭ އރ ކޮންމެ ދަރވަރަކަށް ތަރހީބ ދނމގެ ގޮތން އަތްތލަބަޑ ޖެހން.

•

ރަސް މއްޔާތގައ 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.

